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ر،هنم ی نه رش الق له
فصلنامة «رن ،ین سش ک ریندی» دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید بهشتي به انتشار مقالههههایي
مهههيپهههرداکد كهههه برگرفتهههه اک پههه وه ههههاي نههها مداخلههههاي و مقایسههههاي در قلمهههروههههاي متنهههو
روانشناسي باشند و نیز نتایج عملي و قابل استفادهاي را براي حل مشکالت کندگي فراهم آورند و یها کمینههههایي را
كشف كنند كه نتایج پ وه هاي بنیادي در آن كاربرد داشته باشد .بنهابراین رسهال اصهلي ایهن فصهلنامهه بههویه ه
درعصر كنوني كه پیچیدگيها و فنآوريهاي روکافزون منجر به تغییهرات سهرید در مام هه درحها توسه ه شهده و
م ضالت مت ددي را پدید آورده اس ؛ انتشار یافتههاي بدید علم روانشناسي اس كه در کمینههاي مختلهف کنهدگي
انسان كاربرد داشته باشد و امکان تباد نظر و مبادله اطالعات علمي را بین پ وهشگران فراهم نماید.
در نتیجه تأكید این فصلنامه بر چاپ مقالههاي عمدتاً كاربردي در کمینههاي بالینيه امتماعيه سالم ه صن تي
ساکماني و مز آن اس  .مقالههاي بالیني باید بر اساس م یارهاي بینالمللي پ وه هاي بالیني انجام شود و پیگیري
آن دس كم  3ماه و ترمیحاً  1ماه باشد .الکم به ذكر اس اولوی چاپ به پ وه هاي آکمایشي و آکمایشگاهي
اس .

ین،،ط تنظهم یخشه ی الخنتف الق له

 تنظهم ینگه الشخم ص :برگه مشخصات برگهاي اس كه در آن به دو کبان فارسي و انگلیسي عنوان مقالهه
نام و نامخانوادگيِ پ وهشگر /پ وهشگرانه درمة علمي آنها همراه با نشاني محل كار و پس الکترونیکي
دانشگاهي ()Emailه تلفن تماس با پ وهشگران و تاریخ ارسا مقاله درج شده باشد.
 ینو : ،عنوان مقاله مدید و برگرفته اک محتواي مقاله و متناسب با فرایند تحوالت علميه پیشینه پ وه و
مطال ه داراي حداقل  11و حداكثر  02واژه باشد.
 چ هششه  :چکیده به دو کبان فارسي و انگلیسي هر چکیده در صفحه مداگانهاي در یک پاراگراف نوشته و
تنظیم شود و هر یک اک آنها داراي حداقل  022و حداكثر  012واژه شامل عنوانهاي هدفا روشا یافتههاا
نتیجهگیري باشد .در چکیده ها در قسم روش باید پ وه مثالً همبستگيه آکمایشي و مز آنه مام ه آماري
و ت داد مام هه روش نمونهگیريه ت داد نمونه و منطق ت داد نمونهه نام مدرسههاه مناطقه مراكزه شهر یا
استانه سا انجام پ وه ه ابزارها طراح و سا طراحي هر یک اک ابزارهاه ت داد پرسشنامههاي مخدوشه نقاط
پرته ت داد نمونه نهایي و روش تحلیل آماري و در قسم یافتهها براي هر یافته باید آماره و سطح م ناداري
درج و همچنین در قسم نتیجهگیري الکم اس كه یک نتیجهگیري كاربردي نوشته شود.
 العنفش کتهشن،ژشه  :كلیدواژهها حداقل  3واژه و حداكثر  1واژهه بهترتیب حروف الفبا در پایان چکیدهها
ارائه و ایتالیک شود.
 القشاله :به ترتیب شامل بیان مسئلهه پیشینهه هدفهاه ضرورته اهمی
فرضیههاي پ وهشي نوآورانه و بدید باشد.
 رنشین سش :شامل توضیحاتي دربارة روشه مام ة آماري و درج ت داد مام ةه روش نمونهگیريه ت داد
نمونه و منطق یا فرمو ت یین نمونهه مالکهاي ورود و خروج آکمودنيها باشد و بهگونهاي نگاشته شود كه
سایر پ وهشگران بتوانند آنرا با تمام مزئیات تکرار كنند .پ وه هاي آکمایشي و مداخلهاي حتماً باید پیگیري
( 3 )Follow Upتا  1ماه باشد و نتایج حاصل اک پیگیري نیز الکم اس كه در چکیدههاه یافتهها و
نتیجهگیري بیان شود.
، یز،ر پژنهش :الکم اس این قسم شامل اطالعات منسجم و كاملي دربارة طراحه سا طراحي هر یک اک
ابزارهاه م رفي آکمونه ت داد مؤلفههاي آن و ذكر شماره سؤا هاي مؤلفهها در ملوي آنهاه پایایي و روایيه شیوة
و همچنین شامل طرح پرس ها یا
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امرا و نمرهگذاري ابزارها باشد و نیز ضریب آلفاي كرونباخ براي هر یک اک ابزارهاي پ وه توسط پ وهشگران
كنوني مقاله ارساليه محاسبه و گزارش شود .در صورت مداخله و استفاده اک رواندرمانگريه مشاوره یا آموکش
كه این نیز مزو ابزار اس ه باید طراحه هر یک اک ملسههاي مداخله بهطور مختصر و مفید در پاراگرافهاي 1
الي  1خطي مداگانه و قابل فهم بهگونهاي توضیح داده شود كه سایر پ وهشگران بتوانند آن را تکرار كنند .در
شرح هر یک اک ملسههاي مداخله الکم اس كه گفتههاه توضیحها و مثا ها پ وهشگر و یک یا دو مورد اک
سؤا ها و مثا هاي شرك كنندگان نیز نوشته شود.
 یهور ،جن :،در این قسم توضیحات روشني دربارة شیوه انجام پ وه اک آغاک تا اتمام آن بدون ذكر
مطالب تکراري باید ارائه شود و شامل مطالبي دربارة كسب مجوک براي امراي پ وه اک ساکمان یا دانشگاه یا
مراكز مربوطهه نحوة مراحل گردآوري اطالعاته مکان امراي پ وه ه کمان امراه گروهي یا انفرادي بودن
امراي پ وه باشد .در پ وه هاي مداخلهاي باید نحوة رعای مواکین اخالقي بهوی ه در مورد گروه گواه
ذكر شود .در انتهاي همین قسم پرسشنامههاي مخدوشه نقاط پرته ت داد نمونه نهایي و روش تحلیل
آماري درج شود.
 ، فنهه  :ابتداي یافتهها باید وی گيهاي مم ی شناختي آکمودنيها بهطور كامل در یک پاراگراف ارائه شود
و شامل میانگین و انحراف م یار سنه میزان تحصیالت و رشتهه شغله وض ی اقتصاديه وض ی تأهل و مز
آن به تفکیک گروهها بدون ارائه مدو باشد .سپس یافتههاي آماري در مدو ها و در صورت لزوم
نمودارهایي گزارش شود .مدو ها نمودارها و توضیحات کیر آنها بهشیوهاي ارائه شود كه امکان تحلیل
یافتهها توسط خواننده مقاله ومود داشته باشد .بهعالوه مقاله اک كمترین ت داد الکم مدو ه شکل و نمودار
برخوردار باشد و اعداده ارقام و آمارهایي كه در مدو هاه شکلها و نمودارها ارائه ميشود؛ نباید عیناً در
توضیحات کیر مدو تکرار شود .همچنین شکل و ت داد خطوط تمام مدو هاي مقاله باید دقیقاً مطابق
مدو هاي مقالههاي این مجله و مطابق با شیوة  APAتنظیم شود.
 یحث ن ننهتهگهنی :شامل بحث دربارة یافتهها بر اساس یافتههاي مستند و بر پایة هدفهاي پ وه
بدون تکرار مجدد سؤا ها فرضیهها و اعداد و ارقام پ وه باشد .یافتهها با پیشینههاي مشابه و متضاد مقایسه
و نتایج تبیین سپس بحث ممدبندي و راهكارهایي براي حل مشکالت مربوط به حیطة پ وه بیان و نیز در
انتها یک پاراگرافه نتیجهگیري كاربردي ارائه و سپس باید به محدودی ها و پیشنهادهاي پ وه اشاره شود و
راهکارها و تلویحات كاربردي مورد بحث قرار گیرد .ميشود .ب د اک بحث نتیجهگیري عناوین کیر باید به ترتیب
نوشته و تکمیل شود.
 الو،ز، ،خفقش :الکم اس كه نویسندگان در این قسم ه نحوه رعای مواکین اخالقي نظیر راکداريه
محرمانه ماندن اطالعاته ملب رضای
ادامه و یا انصراف اک شرك

و تمایل آکمودنيها براي شرك

در پ وه ه حق انتخا

آنها براي

در ملسههاي مداخله یا پاسخگویي به پرسشنامهها بیان و الزاماً «کش ،خفق

پژنهش» را براي كارآکمایيهاي بالیني و »شماره و تاریخ مصو پایان نامهها یا طرحهاي پ وهشي« را
براي پ وه هاي غیربالیني درج كنند.
 سپ سهز،ری :الکم اس كه نویسندگان در این قسم ه اک تمامي حامیان ماليه مسئوالنه شرك كنندگان/
آکمودنيها و سایر افرادي كه مزء نویسندگان نیستند و در امراي پ وه با آن ها همکاري داشتهاند؛ تشکر و
قدرداني كنند.
 الش رکت نو،سنشگ  :در این قسم

اساميه لینک كد اركیده نو همکاري و سهمِ همکاري (به درصد)

هریک اک نویسندگاني باید در ستون مربوطه مدو مومود در برگه ت هدنامه ذكر شود كه در طراحيه مدیری
طرحه مفهوم ساکيه امراه تحلیل و تفسیر دادههاه تهیه پی نویسه باکبیني و اصالحه ویراستاري و نهایي ساکي
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مقاله مشارك داشتهاند .مشارك
نویسندگان كافي نیس .

در مذ

منابد مالي و یا گردآوري دادهها براي قرار گرفتن در فهرس

 تع رض الن فع :نشریه علمي روانشناسي كاربردي كه به صاحب امتیاکي دانشگاه شهید بهشتي منتشر
ميشود؛ مت هد به امراي توصیه نامههاي كمیته مهاني سردبیران در مورد مسئولی هاي نویسندگان در رابطه
با ت ارض منافد آنها اس  .نویسندگان الکم اس كه هنگام ارسا مقاله خود اطالعات مربوط به منافد مالي یا
دیگر مناف ي را كه در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده اس ؛ بیان و منابد حمای مالي مقاله را نیز اعالم كنند.
كامل كردن و امضاء برگه اظهارنامه ت ارضهاي منافد بالقوه براي نویسندگان مقالههاي این فصلنامه ضروري
اس .
 الن یع :مقاله با استفاده اک حداقل 32منبد تهیه و فهرس

منابد فارسي و انگلیسي بهترتیب حروف الفبا به

روش  APAبه شکل کیر تنظیم شود.

الق له
مرادمنده مهسا.ه و خانبانيه مهدي .)1331( .اثربخشي آموکش برونریزي نوشتاري هیجانها بر خودكارامدي و
كنتر عواطف در دان آموکان مضطر  .فصلنامه روانشناسي كاربرديه  1( 12پیاپي .01-33 :)33

Stoeber, J., Mutinelli, S., Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and
positive career planning attitudes. Personality and Individual Differences,
97(1): 256-259.

پ  ،ن اله
كهراکیيه فرهاد .)1332( .اثربخشي مداخله شناختي -رفتاري در بهبود كیفی کندگيه مهارتهاي مقابلهاي و
كاه نشانههاي روانشناختي و مسماني بیماران دچار سلطان .رساله دكتراي تخصصيه رشته روانشناسيه
دانشکده علوم تربیتي و روانشناسيه دانشگاه شهیدبهشتي.
Camp, N. (2016). The relationship of a course grade to hope and optimism in
nursing students' academic success. Doctoral dissertation, the University of
Alabama.

کن ب
مگیار -موئيه مینا.آ  .)1331( .فنون روانشناسي مثب گرا .ترممه فرید براتي سده.تهران :انتشارات رشد.
(سا انتشار اثر به کبان اصليه .)0223
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic
psychological needs in motivation, development, and wellness. New York:
Guilford Publishing.
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ن نه ق یل توجه در الورد الن یع
كه در این فصلنامه تمام منابد فارسي و انگلیسي مانند مثا هاي کیر باید

الکم به ذكر اس
هایپرلینک شوند تا به راحتي هریک اک منابد نویسندگانه قابل دسترسي و باکبیني باشد.
الث ل ین،ی الن یع ف رسش

نظربلنده ندا.ه نوحه گريه الهام.ه و صادقي فیروکآباديه وحید .)1333( .اثربخشي توانبخشي شناختي رایانهاي بر
حافظه كاريه تومه پایدار و عملکرد ریاضي كودكان دچار اختال هاي طیف اُتیسم .فصلنامه روانشناسي
كاربرديه  0_ 13پیاپي .033-031 :)12
الث ل ین،ی الن یع ،نهتهسش
Thompson, H. M., Wojciak, A.S., & Cooley, M. E. (2019). Family-based
approach to the child welfare system: an integration of Bowen family theory
concepts. Journal of Family Social Work, 22(3): 231-252.
 پهوسته  :در انتهاي منابد الکم اس پرسشنامههاي مورد استفاده پیوس شود.

ن صی ،

توجه د،هن

 مجله در پذیرشه ویرای یا رد مقالهها آکاد اس و مقالههایي كه مورد به مورد طبق این راهنما تدوین و
تنظیم نشده باشند و در فرص مقرر اصالحات را انجام ندهند؛ رد خواهند شد.
 چنانچه مقاله مطابق با فرم مجله تهیه و تنظیم نشده باشد؛ الکم اس كه نویسنده مسئو «راهنماي
نگارش مقاله» و «شرایط تنظیم بخ هاي مختلف مقاله» را به دق مطال ه و تمامي اصالحات فرمتي را
حداكثر  12رنز در مقاله خود انجام دهد؛ تا مقاله قابلی

طرح و بررسي در شوراي سردبیري را براي ت یین

داوران پیدا كند؛ در غیر اینصورت مقاله رد و بایگاني خواهد شد و فرص دیگري براي طبق فرم درآوردن
مقاله به نویسنده داده نخواهد شد .همچنین پس اک داوري نویسنده مسئو باید تمامي اصالحات مورد نظر
داوران را حداكثر ظرف دو هفته اعما و مقاله باکنویسي شده را كه در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنظر
داوران درج شده و قسم هاي تغییر یافته با قلم قنالز نباشد تا به راحتي قابل تشخیص باشده در سامانه
فصلنامه بارگذاري كند .عدم ارسا مقاله مذكور در مدت مقرر (حداكثر ظرف دو هفته) به نشانه انصراف مؤلف/
مؤلفان اک ادامه فرایند بررسي و ارکیابي مقاله در این مجله تلقي و مقاله رد و بایگاني خواهد شد.

 این نشریه اک چاپ مقالههایي كه منابد آنها قدیمي اس ؛ م ذور اس  .الکم اس
استفاده مربوط به  1سا اخیر و  12درصد دیگره قدمتي بی اک  12سا نداشته باشند.
 الکم اس كه براي اولین بار اسامي  1نفر او همکاران ذكر و در مواردب دي «و همکاران» نوشته شود.

 12درصد منابد مورد

 دق شود در متن مقاله اک آوردن واژهها و مخفف واژههاي التین و نیز نوشتن كلمههاي التین به فارسي
(بهعنوان مثا پنیک) مداً خودداري و م اد فارسي آنها نوشته شود.
 براي تمامي اسامي و واژههاي التین فقط یک بار در پاورقيِ همان صفحه باید کیرنویس داده شود.

ر،هنم ی نه رش الق له

 الکم اس در تدوین مقاله بیشتر اک مجلههاي علمي -پ وهشي انگلیسي و فارسي م تبر اک ممله مقالههاي
فصلنامة روانشناسي كاربردي استفاده شوده نه اک پایاننامهها و كتا ها .در مجمو استفاده اک پایاننامهها و
كتا ها فقط حدود  12درصد منابد را به خود اختصاص دهد.
 در این نشریه فقط مقالههایي امکان چاپ ميیابند كه قبالً در مایي چاپ نشده باشند.
 حجم مقاله با پیوس ها حداقل  11و حداكثر  02صفح نز،نی ( )09/0 × 12/0و بهصورت تایپشده در
محیط  wordباشد.
 براي تایپ متن مقاله اک قلم  B Nazaninدر انداکه  10استفاده شود.
 تمام ویرگو هاه نقطه ها و عالئم نگارشي بالفاصله پس اک كلمات بیاید و ب د اک آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه
برعکس .ی ني نقطه ().ه نقطه ویرگو (؛) و ویرگو (ه) به كلمه قبل چسبیده و اک كلمه ب دي یک فاصله
داشته باشد.
 تمام پانویسها در همان صفحه آورده شود و کیر هر صفحه با شماره  1آغاک شود.
 نیمفاصلهها رعای شود (براي درج نیمفاصله اک گرفتن همزمان كلید  Ctrlو كلید عالم
كنید) مثالًه مي شود (غلط) /ميشود (صحیح) اس .
 تمامي اعداد بهكاررفته در متن و مدو ها فارسي باشد.
 مسئولی حفظ حقوق دیگر مؤلفان بهعهدة نویسندة مسئو اس و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 در مقالههاي برگرفته اک پایاننامهها یا طرحهاي پ وهشهي دانشگاهها و ساکمهانهاه ذكر برگرفتهشده اک
پایاننامه یا طرحهاي پ وهشي و تاریخ دفا اک پایاننامه و تاریخ اتمام پ وه در برگه ت هدنامه و همچنین در
قسم هاي مربوطه در متن مقاله الزامي اس .
– باید استفاده

 الکم اس نویسندهگان تا  2ماه پي اک بارگذاري اولیه مقاله خود در سامانه این فصلنامهه آن را مه بررسي
به نشریه دیگري ارسا نکنند.
هز،نهه ی د،نری ن پذ،نش الق له

 طبق مصوبه شوراي دبیران فصلنامة روانشناسي كاربردي اک تاریخ  1333/21/21نویسندهها الکم اس براي
ثب مقاله خود در سامانه فصلنامه مبلغ  12/222تومان براي هر مقالهاي كه موضو آن مرتبط با اهداف
فصلنامه و طبق راهنماي نگارش تنظیم شده اس و مبلغ  322/222تومان پس اک پذیرش مقاله اک طریق
سامانه مجالت به حسا دانشگاه شهیدبهشتي واریز فرمایند.

یهور ،رس ل الق له
مقاله و همة تیترهاي آن باید طبق راهنماي نگارش مقاله در فمتن اله رن ،ین سش ک ریندی تدوین و همراه
با ینگ الشخم ص ن تعهشن اله،ی مبني بر عدم ارسا مقاله به سایر نشریهها و واگذاري حقوق چاپ به
فصلنامه روان شناسي كاربردي كه توسط همة نویسندگان امضاء شده باشد و نیز تکمیل برگة «اظهارنامه
ت ارض منافد»ه فقط اک طریق پایگاه الکترونیکي  apsy.sbu.ac.irسامانه فصلنامه روانشناسي كاربردي به
نشریه ارسا شود.
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قشرد،نش
یور،ی دیهن،

فمتن ال رن ،ین سش ک ریندی نظهف خود

الشد،ننش که ی درج ،س الش د،نر،

د،نشمنش ن گن،الش که ی

ر،هنم ،شه ن د،نریه ی ،رزنشر خو،ش ین ،ینفی یتمش
نشن،ه ،فزندش،نش؛ ،ز آ ه سپ سهز،ری کننش.

 .1دکنن سعهش ،،م نش، :سن د ،ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .0دکنن الحمود حهشری :د،نشه ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .9دکنن رض خسننآی دی، :سن د ،ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .9دکنن یممت د،نش، :سن د د،نشه ش یههش یهشنش
 .0دکنن المطفش دهق نش، :سن د ،ر د،نشه ش ختهج ف رس
 .2دکنن یب س ذیهحز،دش، :سن د ،ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .7دکنن  ،سن رض پور الهنص لح، :سن د ،ر د،نشه ش ،ردک
 .2دکنن السعود ین،فش، :سن د ،ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .3دکنن ،الهش ی نی، :سن د ،ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .12نهنش قشنگ :د،نشتوی دکننی د،نشه ش یههش یهشنش
 .11دکنن نحهش نت تش :د،نشه ر د،نشه ش یههش یهشنش
 .10دکنن فن،شش ،وسفش :د،نشه ر د،نشه ش یهن،ز

فمتن اله رن ،ین سش ک ریندیا دنرر 19ا یم رر )09( 0ا ت یسن
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 ینرسش ن،ژگشه ی رن ،سنتش (رن،،ش ن پ ، ،ش) القه س یفقت خود ، :فن

یو،هش تتنیش ین،ی

،سنف دش ،ز نمنش کل ن تعن،ف الفهوالش یفقت خود
سمیرا محمدعليه داود م نويپوره مجتبي صداقتيفرد 03-12.........................................................................................................................

، ثنیخشش الش نرش گننهش البننش ین درال

پذ،نش ن تعهش ین ت ،نه رش ن حنالت خود د،نشتو،

دخنن

کینب محمدعليپوره محسن رسوليه اسماعیل اسدپور ؛ كیانوش کهراكار11-31.........................................................................................

، ثنیخشش ینن ال

آالوزش نظ الش،ر فنزنشپننری ک رآالش ین ،سننس ن،لشگنیا تنظهم ههت

ن

،نعط فپذ،نی ین خنش ال در ،پسن ،نوجو،
نادره س ادتيه کهرا یوسفيه محسن گلپرور33-122.........................................................................................................................................

، ثن یخشى زنجدرال نش ههت
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Abstract
Aim: Many neuroimaging studies have been done, to illustrate
neuropathology of chronic insomnia, as one of the most common
psychological disorders. Recent studies, emphasis on the role of orbitofrontal
cortex. But the functional connectivity of OFC hasn’t been studied yet. To the
best of our knowledge, it is the first study to discuss about it. Methods: In a
case-control study, functional connectivity of OFC with whole brain was
carried out to compare the functional connectivity alterations of this region
between forty-two chronic insomnia patients, obtained at sleep disorders
research center in Kermanshah university of medical sciences, and fifty-two
healthy controls without sleep problems. Additionally, Pittsburgh Sleep
Quality Index and nocturnal polysomnography was taken from subjects.
Results: Patients showed decreased inter-functional connectivity of right
OFC and intra functional connectivity of right OFC with right frontal pole,
right insular cortex, right and left inferior frontal gyrus, left middle temporal
gyrus and right frontal operculum cortex. Additionally, the functional
connectivity of right OFC with precentral gyrus was increased in patients
compared with controls (p<0.05 corrected for multiple comparisons). Above
mentioned alterations were significantly correlated with subjective sleep
quality. Conclusion: Our results show functional connectivity alterations of
OFC in patients in comparison to healthy controls and these changes are
correlated with subjective sleep quality. Therefore, this cortex can discuss
some signs of chronic insomnia and even same neuropathology with
depression.
Key words: chronic insomnia, functional connectivity, neuroimaging,
prefrontal cortex
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مقاله پژوهشی

تغییرات ارتباطات عملکردی قشر حدقهای پیشانی مغز در اختالل
بیخوابی مزمن
ریحانه احمدی ، 1سما رحیمی جعفری ،1خدیجه نوری ،2معصومه رستمپور،2
*3

حبیباهلل خزایی ،2مسعود طهماسیان

دریافت مقاله99/50/11 :

 .1دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات اختالالت خواب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .3پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران .ایمیلm_tahmasian@sbu.ac.ir :

چکیده
هدف :اختالل بیخوابی مزمن ،به عنوان یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی ،تاکنون مکانیسم عصبی
آن کامالً شناخته نشده است .برخی از مطالعات جدید بر نقش قشر حدقهای پیشانی در اختالل بیخوابی
مزمن تأکید کردهاند ،اما تاکنون ارتباط عملکردی این منطقه با دیگر نواحی مغز بررسی نشده است.
روش :این مطالعه تحلیلی و مورد -شاهدی با روش تصویربرداری مغناطیسی رزونانس عملکردی ()fMRI

پذیرش مقاله99/50/49 :

در حالت استراحت انجام شده است .با روش نمونهگیری در دسترس 24 ،فرد مبتال به این اختالل از
کلینیک خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و  24مورد سالم در این مطالعه وارد شدند .همچنین ،پلی
سومنوگرافی شبانه و پرسشنامة شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ از آنها گرفته شد .ارتباط عملکردی
قشر حدقهای پیشانی با تمام واکسلهای مغز در دو گروه بیمار و سالم محاسبه و مقایسه گردید .یافتهها:
نتایج نشان داد که در بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن در مقایسه با گروه سالم ،ارتباط عملکردی
درونزاد این قشرکاهش و با شکنج پایینی چپ قشر پیشانی ،قشر جلویی اپرکالم راست ،اینسوال راست و
شکنج گیجگاهی میانی چپ کاهش یافته ،و همچنین ارتباط عملکردی این قشر با شکنج پیش مرکزی
افزایش یافته است ( p>5/52اصالحشده برای مقایسههای مکرر) .تغییرات ارتباطات عملکردی مذکور نیز
با کیفیت خواب رابطه معنیداری دارد .نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه حاکی از ارتباط عملکردی
مختل قشر حدقهای پیشانی با دیگر نواحی مغز و ارتباط آن با شاخصهای کیفیت خواب است که میتواند
تبیینکننده بخش مهمی از آسیبشناسی عصبی این اختالل باشد.

کلید واژهها :اختالل بیخوابی مزمن ،ارتباط عملکردی ،تصویربرداری مغزی ،قشر حدقهای پیشانی
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مقدمه
اختالل بیخوابی مزمن 1بهعنوان یکی از شایعترین اختاللهای روانپزشکی ،که بهطور متوسط
حدود  15درصد جمعیت را درگیر میکند ،بهصورت مشکل در شروعکردن و حفظ تداوم و
نگهداری خواب تعریف میشود (گنگ و همکاران .)4519 ،همچنین با عالئم بالینی مثل خستگی
روزانه ،مشکالت خلقی ،مشکل در تمرکز و مشکالت حافظه همراه است .اختالل بیخوابی مزمن
منجر به کاهش کیفیت زندگی و مشکل در تصمیمگیریها ،حل مسئله و پریشانی ذهنی فرد
میشود .افزون بر این ،طبق گزارشی در آمریکا این مشکل منجر به بروز اختاللهایی در انجام
وظایف کاری نیز میشود (مورین و همکاران .)4512 ،مطالعات قبلی نشان میدهند که این
اختالل همبودی قابل توجهی با برخی از دیگر اختاللهای روانپزشکی مثل افسردگی (شیل،
4545؛ باقرزاده ازباری ،)4519 ،افسردگی پس از زایمان (امامیان ،خزایی ،اوکن ،طهماسیان و
سپهری ،)4519 ،اختاللهای اضطرابی (ونمیل ،هوگندیگ ،وگلزانگز ،وندیک و پنینکس،
 ،)4515اختالل استرس پس از سانحه (طهماسیان و همکاران ،)4512 ،آلزایمر (وو ،چن و جین،
 ،)4515اختاللهای خوردن و اختالل وسواس فکری عملی (ریمان )4512 ،دارد .آسیبشناسی
عصبی این اختالل بر تغییرات ساختاری و عملکردی مناطق مغزی متعددی تأکید میکند (خزایی
و همکاران)4512 ،؛ هر چند که شناخت دقیق مکانیسمهای عصبی این اختالل همچنان نیاز به
مطالعه بیشتر دارد.
تغییرات ساختاری متعددی تاکنون در اختالل بیخوابی مزمن گزارش شدهاند .در یک مطالعه
اندازهگیری مبتنی بر واکسل 4به نقش مناطق زاویهای چپ ،گیجگاهی میانی 3چپ ،فوقانی دو
طرفه پیشانی ،2فوزیفورم 2چپ ،شکنج پسمرکزی 0دوطرفه ،تاالموس 2و هایپوکمپ 8راست اشاره
شده است (گرااو ریورا و همکاران .)4545 ،افزون بر این در یک مطالعه اندازهگیری مبتنی بر
واکسل دیگر نیز نشان داده شد که افراد مبتال به اختالل بیخوابی مزمن در مقایسه با گروه شاهد
در آزمونهایی که مبتنی بر تصمیمگیری هستند ،عملکرد ضعیفتری نشان میدهند که این
1. Chronic insomnia
1. voxel-based morphometry
3. middle temporal gyrus
4. frontal cortex

5. fusiform
6. post central gyrus
7. thalamus
8. hippocampus
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یافته با کاهش حجم ماده خاکستری در قشر حدقهای پیشانی رابطه دارد (آلتنا ،ورنکن ،وندرورف،
وندنهیوول و ونسومرن.)4515 ،
مطالعات عملکردی هم بر نقش مناطق مغزی متعددی اشاره میکنند .بر اساس یک مطالعه
تصویربرداری مغناطیسی رزونانس عملکردی 1قشر حدقهای پیشانی دوطرفه با بخش شکمی
اینسوال قدامی راست ارتباط مؤثر منفی دارند (لی و همکاران .)4518 ،همچنین دادههای
مستحکمی پیرامون رابطة قشر پیشپیشانی 4میانی با عملکرد شناختی 3سراسری مختل وجود
دارد (پنگ و همکاران .)4518 ،افزون براین در یک مطالعة توموگرافی با انتشار پوزیترون 2نقش
مناطق مغز میانی ،مخچه ،تاالموس قدامی ،قشر سینگولیت 2قدامی ،قشر حدقهای پیشانی و
اینسوال 0قدامی مورد تأکید قرار گرفته است (یاکارینو و همکاران.)4518 ،
بهطور خالصه طبق یافتههای ساختاری و عملکردی تصویربرداری از مغز ،مناطق مختلف قشر
پیشانی در تبیین بخشی از سببشناسی عصبی اختالل بیخوابی مزمن نقش دارند .افزون بر این،
در فراتحلیل طهماسیان و همکاران ( )4518نیز نقش قشر حدقهای پیشانی در اختالل بیخوابی
مزمن مورد تأکید قرار گرفته است .بنابراین ،از آنجاییکه بر اساس مطالعات پیشین حجم مادة
خاکستری در قشر حدقهای پیشانی در افراد مبتال کاهش یافته (آلتنا و همکاران )4515 ،و با
اذعان به اینکه این ناحیه از مغز در تکالیف پیچیدهای مثل حل مسئله و تصمیمگیری که در
بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن نیز دچار اختالل است (گرااو ریورا و همکاران)4545 ،
درگیر میشود ،میتوان گفت که نقش عملکردی این منطقه و ارتباط آن با سایر نواحی مغز باید
مورد مطالعه قرار گیرد .در همین راستا ،مطالعة حاضر برای نخستین بار با استفاده از تصویربرداری
مغناطیسی رزونانس عملکردی در حالت استراحت ،ضمن بررسی رابطة عملکردی قشر حدقهای
پیشانی با سایر نواحی مغزی در بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن در مقایسه با گروه سالم،
به منظور درک جامعتر از آسیبشناسی عصبی این اختالل ،درصدد پاسخگویی به پرسشهای
زیر است:
1. Functional Magnetic Resonance
)Imaging (fMRI
2. prefrontal cortex
3. functional connectivity

4. Positron Emission Tomography
)(PET
5. cingulate cortex
6. insula
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آیا ارتباط عملکردی این منطقه با دیگر نواحی مغز در بیماران مبتال به بیخوابی مزمن دچار
کژکاری شده است؟
و آیا در صورت وجود کژکاری ،این تغییرات با شاخص کیفیت خواب بیماران همبسته است؟
روش
این پژوهش از نوع تحلیلی و به صورت مورد-شاهدی با استفاده از تصویربرداری عملکردی
رزونانس مغناطیسی در حال استراحت انجام شده است .نمونة آماری این پژوهش شامل  92نفر
در دو گروه سالم و بیمار بوده است .گروه بیمار شامل  24نفر از افراد مبتال به اختالل بیخوابی
مزمن ( %04خانم ،میانگین سن  )23/2±11/50بودند .گروه سالم نیز شامل  24نفر ( %21خانم،
میانگین سن  )25/54±14/22بودند .گروه بیمار از مراجعهکنندگان به مرکز اختالالت خواب
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند که بر اساس نسخة سوم طبقهبندی بینالمللی اختالالت
خواب ( )ICSD-3مبتال به اختالل بیخوابی مزمن تشخیص داده شدند .بر اساس این طبقهبندی،
اختالل بیخوابی مزمن به شکایت شبانة افراد نسبت به خواب ناکافی و یا برطرف نشدن خستگی
بعد از عادت خواب همراه با اشکال در عملکرد اجتماعی و شغلی و عالئم بالینی مشخص ،با تکرار
حداقل سه روز در هفته و به مدت سه ماه تعریف شده است .تمامی بیماران قبل از تصویربرداری،
تحت یک شب پلیسومنوگرافی شبانه برای بررسی عینی الگوی خواب قرار گرفته و برای بررسی
کیفیت خوابشان نیز پرسشنامة شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ ( 1)PSQIرا تکمیل کردند.
گروه سالم از طریق فراخوان محلی و بررسی روانپزشک مبنی بر نداشتن هرگونه سابقه اختالل
روانپزشکی یا بیماریهای اعصاب و همچنین نمرة  PSQIپایینتر از پنج بهعنوان شاخص ،گرد-
آوری شدند .در زمان انجام مطالعه هیچ یک از شرکتکنندگان داروهای مؤثر بر خواب مصرف
نمیکردند و هیچ فردی منع انجام تصویربرداری مغزی را نداشت .برای اطالعات بیشتر به جدول
شمارة ( )1مراجعه کنید.

1. The Pittsburg insomnia quality
index
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ابزار پژوهش
 )1پرسشنامة کیفیت خواب
پرسشنامة شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (بایس ،رینالدز ،مانک ،برمان و کوپفر )1989 ،شامل
 18عبارت خودگزارشی با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته است .هفت
زیرمقیاس تشکیلدهندة این پرسشنامه عبارتاند از :کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر در به خواب
رفتن ،طول مدت خواب ،کارآیی خواب ،اختاللهای خواب ،مصرف داروهای خوابآور و اختالل
عملکرد روزانه .نمرة کل این پرسشنامه از صفر تا  41متغیر بوده و نمرة باالتر نیز نشاندهندة
کیفیت ضعیفتر خواب است .مقدم و همکاران پایایی نسخة فارسی این پرسشنامه را  ،%22اعتبار
آن با حساسیت را  %92و اعتبار با ویژگی را  %24گزارش کردهاند (فرهی مقدم ،نخعی ،شیبانی،
گروسی و امیرکافی.)4514 ،
 )2تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
برای انجام این پژوهش از دستگاه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ( 1)MRIبا شدت  1/2تسالی
زیمنس 4متعلق به مرکز اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استفاده شده است .به
این منظور افراد در دستگاه قرار گرفته و فعالیت مغزی درونزاد آنان با استفاده از تکنیک
تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی در حال استراحت از طریق ثبت سیگنال وابسته به
تغییرات غلظت اکسیژن خونشان 3مورد سنجش و اندازهگیری قرار گرفت .همچنین از شرکت-
کنندگان تصویربرداری ساختاری مغز  T1نیز انجام شد .در مجموع تصاویر مورد نظر با مشخصات
پارامتری  TE=3.1 ms ،TR=1950 msو  matrix=256×256 mm2و voxel size=1×1×1 mm3

برای تصویربرداری ساختاری و مشخصات پارامتری  TE=49 ms ،TR=3000 msو
 matrix=64x64 mm2و  voxel size=3.5×3.5×3 mm3برای تصویربرداری عملکردی ،جمعآوری
شد .تمامی تصاویر از لحاظ ظاهری توسط یک متخصص رادیولوژیست به منظور تشخیص هرگونه
بیماری مغزی کنترل شد.

1. Magnetic Resonance Imaging
)(MRI
2. Siemens

3. Blood-Oxygen Level Dependent
(BOLD) signal
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شیوة اجرای پژوهش
پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای تصویربرداری توسط نرمافزار  CONN19.cو  SPM12بر روی نسخهی  2019bنرمافزار
 MATLABتحت پیشپردازش و سپس پردازش و تحلیل تصویر قرار گرفتند .در ابتدا برای شروع
فرایند پردازش تصویر ،فرمت تصاویر از  1 DICOMبه  4 NIFTIتوسط نرمافزار  SPM12تغییر
داده شد .پس از آمادهسازی فرمت تصاویر ،مراحل پیشپردازش ،بر روی تصاویر با بازة اطمینان
نود و هفتدرصدی 3صورت گرفت.
 :realignment and unwrapping .1به منظور حذف اثر مصنوعهای 2حرکتی در سری زمانی
تصویر در تصاویر عملکردی افراد ،با مرجع قرار دادن تصویر اولیه یا میانی در سری زمانی به
دست آمده ،تمام تصاویر ابتدا با استفاده از یک تبدیل فضایی یا مکانی دوباره سمتدهی شده و
تصاویر از لحاظ نسبت اندازه با تصویر مرجع نیز مورد اصالح قرار گرفت .میزان جابهجایی هر
تصویر نیز در این مرحله محاسبه شد.
 :slice timing .4در این مرحله اختالف زمانی میان ثبت تصاویر الیههای مختلف در یک حجم
مغز محاسبه و تصحیح گردید.
 :outlier detection .3اسکنهایی که به طور بالقوه پرت محسوب میشوند ،در این مرحله از
پیشپردازش برای حذف آرتیفکتهای موجود از سری تصاویر فرد حذف شدند.
 :coregistration .2در این مرحله تصاویر عملکردی با فضای تصاویر ساختاری منطبق شد.
 :structural segmentation and normalization .2برای نرمالکردن 2تصاویر به فضای استاندارد
که در این پژوهش  0 MNI305بوده است ،تصاویر ساختاری و سپس عملکردی با این فضای
استاندارد منطبق شده و به بخشهای مختلف مادة خاکستری ،مادة سفید و بافت مایع مغزی-
نخاعی طبقهبندی گردید.
1.Digital Imaging and
Communications in Medicine
2. Neuroimaging Informatics
Technology Initiative
3. confidence interval
4. artifact

5. Normalization
 .0فضای استاندارد متشکل از میانگین تصاویر
ساختاری  352نفر که بهعنوان تصویر مرجع برای
مقایسه میان گروههای مختلف به کار میرود.
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 :smoothing .0در آخر ،به منظور یکسانسازی اطالعات در تصویر عملکردی و جلوگیری از
اختالف میان سیگنالهای فرکانس باال و پایین ،با استفاده از میانگین تمام نقاط دادهای نسبت
به نقطة مجاور خود و منحنی گوسی و معیار  1 FWHMپنج میلیمتر تصاویر هموار گردید.
پس از انجام مراحل پیشپردازش ،نوبت به مرحلة  denoisingمیرسد .در این مرحله تأثیرات
فیزیولوژیک (مانند ت نفس ،ضربان قلب) ،حرکت فرد در اسکنر و دیگر اثرات گیجکننده از روی
سیگنال  BOLDبه منظور دستیابی به سیگنال خالص پاکسازی گردید .به این منظور ابتدا اثرات
نامطلوب حرکات سر افراد با اعمال رگرسیون خطی ( )ART-based scrubbingکه از روشهای
سختگیرانه تصحیح حرکت سر هست ،حذف شده و سپس برای سیگنالهای دریافت شده ،بازة
فیلتری  5/51-5/1تعیین شد ( )band-pass filteringکه از ورود سیگنالهایی با فرکانس باالتر
یا پایینتر از این بازه جلوگیری به عمل آورد .پس از این مراحل ،تصاویر هفت نفر از گروه سالم
و تصاویر شش نفر از گروه بیمار به دلیل حرکات زیاد و اثرات مصنوع غیر قابل تصحیح برای ورود
به مرحلة تحلیل حذف گردید.
برای بررسی ارتباط عملکردی قشر حدقهای پیشانی میان دو گروه بیمار و سالم ،ابتدا این ناحیه
از اطلس هاروارد -آکسفورد انتخاب شده و در نرمافزار  CONNبهعنوان دو منطقة مجزای راست
و چپ برای انجام تحلیلهای بعدی مشخص گردید .در مرحلة پردازش نهایی ،ارتباط عملکردی
تمام واکسلهای مغز با ناحیه  4OFCدر همة شرکتکنندگان محاسبه گردید و میانگین میزان
ارتباط عملکردی بین دو گروه با آزمون تی مقایسه شد .مقدار  p-valueبرای آستانة واکسل
کوچکتر از  5/552و برای آستانة دسته 3کوچکتر از  5/52در نظر گرفته شد .به منظور بررسی
میزان خطای نوع اول در آزمون از روش آماری میزان کشف اشتباه ( 2)FDRو پس از اصالح برای
مقایسههای مکرر استفاده شد.

1. Full Width at Half Maximum
2. Seed to whole brain analysis

3. cluster
4. False Discovery Rate
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یافتهها
بررسی دادههای جمعیتشناختی نشان داد که میان دو گروه بیمار و سالم از لحاظ جنس
( )p=5/524تفاوت معناداری وجود داشته اما از لحاظ سن ( )p=5/590تفاوتی میان دو گروه
مشاهده نشد.
تحلیل ارتباط عملکردی تمام واکسلهای مغز با ناحیه OFC

ارزیابی ارتباطات عملکردی قشر حدقهای پیشانی راست 1در گروه بیمار نشان داد ،این ناحیه به
صورت معنادار نسبت به گروه سالم کاهش ارتباط داشته است که از جمله مهمترین آنها شامل
کاهش ارتباط عملکردی درونی  4rOFCو کاهش ارتباط عملکردی این ناحیه با قشر

اینسوال3

راست است .همچنین ارتباط این قشر با قطب قشر پیشانی راست ،شکنج پایینی چپ قشر
پیشانی ،قشر جلویی اپرکالم راست و شکنج گیجگاهی میانی چپ کاهش یافته است .افزون بر
این ،این افراد نسبت به گروه سالم افزایش ارتباط عملکردی  rOFCبا شکنج پیشمرکزی 2را
نشان دادهاند (شکل  .)1تمامی نتایج در سطح  ،FDR<0.05معنادار بودهاند .همچنین هیچ تغییر
معناداری میان ارتباطات عملکردی میان قشر حدقهای پیشانی چپ 2بین دو گروه سالم و بیمار
مشاهده نشد .برای مشاهدة اطالعات کاملتر به جدول شمارة ( )4مراجعه کنید.
رابطه بین تغییرات ارتباط عملکردی با کیفیت خواب
با بررسی میانگین عددی به دست آمده برای هر فرد برای نقاط دارای افزایش و کاهش ارتباط
عملکردی با  ،rOFCبا نمرات پرسشنامه  ،PSQIنتایج نشان داد که نمرات  PSQIافراد به صورت
مثبت و معنادار ( )p=5/222با مقادیر عددی شکنج پیشمرکزی همبستگی داشته است .چنانچه
قبالً گفته شد ،شکنج پیشمرکزی در گروه بیمار نسبت به گروه سالم با  rOFCافزایش ارتباط

1. rOFC
2. inter functional connectivity
3. insular cortex

4. precentral gyrus
5. lOFC
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عملکردی داشته و این نتیجه نشان میدهد که با افزایش نمرات  PSQIو در نتیجه کاهش کیفیت
خواب گزارششده ،ارتباط عملکردی این ناحیه افزایش داشته است (شکل  4نمودار الف).
همچنین نمرات پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ همبستگی معنادار و منفی ()p=-5/015
با مقادیر عددی نقاطی که با  rOFCکاهش ارتباط عملکردی داشته ،نشان دادهاست .به این معنا
که هر چه نمرات  PSQIافراد افزایش یافته و کیفیت خواب فرد بدتر باشد ،ارتباط عملکردی با
 rOFCبا نقاط مذکور کاهش بیشتری یافته است (شکل  4نمودار ب).
بحث و نتیجهگیری
به طور کلی ،یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن
در مقایسه با گروه سالم ارتباط عملکردی درونزاد قشر حدقهای پیشانی راست کاهش یافته است.
همچنین ارتباط قشر حدقهای پیشانی راست با قطب قشر پیشانی راست ،شکنج پایینی 1چپ
قشر پیشانی ،قشر جلویی اپرکالم 4راست ،اینسوال راست و شکنج گیجگاهی میانی چپ کاهش و
با شکنج پیشمرکزی افزایش یافته است .همبستگی تغییرات ارتباط عملکردی مذکور با کیفیت
خواب نشان داد که افراد با کیفیت خواب بدتر دچار کاهش ارتباط بیشتر در قشر حدقهای پیشانی
راست با مناطق مغزی اشارهشده ،و افزایش ارتباط عملکردی بیشتر در قشر حدقهای پیشانی
راست با شکنج پیشمرکزی هستند.
کاهش ارتباطات قشر حدقهای پیشانی مشاهدهشده در بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن
با سایر مطالعات همسو است .برای مثال ،نقص در مهار و بازداری رفتاری ،تصمیمگیری و پردازش
پاداش در افراد مبتال به بیخوابی مزمن مشاهده میشود (بلند ،برتولیس ،لیونگ ،تاس و گرمان،
4519؛ چونهوآ ،جیاکوی ،ژو و کای .)4519 ،هرچند که معدودی از مطالعات نقص عملکردی
قشر حدقهای پیشانی را الزاماً در اختالل در بازداری رفتاری مؤثر نمیدانند (استالناکر ،کوچ،
شوعنباعوم ،)4512 ،اما برخی دیگر تخریب این نقش را با اختالل عملکردی این قشر مرتبط
دانستهاند (میر و بوچی4510 ،؛ طهماسیان .)4512 ،همچنین در این بیماران با توجه به شدت
اختالل عملکردی ،بازداری رفتاری نیز دچار مشکل میشود (بالسیو ،اوتاویانی و لومباردو.)4519 ،
1. inferior frontal gyrus

2. frontal operculum cortex
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در یک مطالعه مروری دیگری نیز به این نکته اشاره شده است که قشر حدقهای پیشانی در گرفتن
یک تصمیم درست نقش دارد و آسیب به آن رفتارهای هدفمند را مختل میکند (پادوآ-شیوپا و
کونن .)4512 ،افزون براین ادبیات پژوهشی نیز از نقص بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن
در پردازش پاداش حمایت میکند (تهلیندرت و همکاران .)4518 ،اشاره به این نکته نیز حائز
اهمیت است که رابطة بین اختالل در پردازش پاداش و نقص عملکردی قشر حدقهای پیشانی در
بیماران پارکینسون هم نشان داده شده است (دوپلسیس و همکاران.)4518 ،
یافتههای پیشین نیز از کاهش ارتباط عملکردی قشر حدقهای پیشانی با شکنج گیجگاهی میانی
چپ حمایت میکنند و نشان میدهند که قشر حدقهای پیشانی دروندادهای دیداری خود را از
بخش پایینی قشر گیجگاهی دریافت میکند ،که این مسئله با یادگیری محرکهای تقویتکننده
و پاداش مرتبط است (طهماسیان و همکاران .)4545 ،در نتیجه به نظر میرسد زمانیکه ارتباط
قشر حدقهای پیشانی با بخش پایینی قشر گیجگاهی کاهش مییابد ،شاهد اختالل در فرایند
پردا زش پاداش و مشکل در یادگیری مرتبط با پاداش بهعنوان یکی از مؤلفههای فرایند مذکور
در بیماران باشیم .همچنین اختالل در پردازش پاداش در افراد دارای اختالل بیخوابی مزمن در
تحقیقات پیشین گزارش شده است؛ خصوصاً اگر بیخوابی مزمن همراه با عالیم افسردگی باشد
(بلند و همکاران.)4519 ،
همانند یافتههای این تحقیق ،کاهش رابطة عملکردی قشر حدقهای پیشانی با اینسوال نیز در
افراد مبتال به اختالل بیخوابی مزمن در مطالعات دیگر هم گزارش شده است .بهویژه در افراد
افسردة دارای مشکالت مرتبط با خواب ،این تفاوت رابطة عملکردی بیشتر دیده میشود (چنگ،
رولز ،روآن و فنگ .)4518 ،همچنین اینسوال در یکپارچهکردن حاالت هیجانی و فیزیکی نقش
ویژهای دارد که ارتباط مختل آن با دیگر مناطق مغزی ،توضیحی برای برخی عالئم این اختالل
به نظر میرسد (خزایی و همکاران.)4512 ،
از طرف دیگر ،نتایج این مطالعه نشان داد در افراد دارای اختالل بیخوابی مزمن ارتباط
عملکردی قشر حدقهای پیشانی با ناحیة شکنج پیشمرکزی افزایش مییابد .افزایش فعالیت در
این مناطق ،در افرادی که نمرات باالیی در مقیاس شیدایی خفیف 1میگیرند نیز پیشتر مشاهده
1. hypomania
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شده است (شوآرتز و همکاران .)4519 ،در نتیجه بین مؤلفههای رفتاری شیدایی خفیف مثل
تکانشگری ،و اختالل بیخوابی مزمن رابطه وجود دارد .پژوهشهای پیشین این رابطه را همچنین
در بیمارانی که ریتم شبانهروزی بدنشان منطبق با دیرخوابی است ،تأیید میکنند (کانگ و
همکاران .)4512 ،افزون براین ،میان مدت زمان خواب و ضخامت قشر مغز در لوب پیشانی بهویژه
در شکنج فوقانی پیشانی و قشر پیشمرکزی ،رابطهای معکوس در افراد سالم مشاهده شده است
(طهماسیان و همکاران .)4545 ،الزم به ذکر است بسیاری از مطالعات نشاندهندة آسیبشناسی
مشترک این اختالل و اختالل افسردگی هستند و از قشر حدقهای پیشانی بهعنوان ناحیة کلیدی
در افرادی که بهطور همبود دارای افسردگی و اختالل بیخوابی مزمن هستند ،ذکر میشود (یو
و همکاران . )4518 ،تغییراتی نیز در باب ارتباط عملکردی این ناحیه با نواحی از جمله اینسوال
مشاهده می شود ،که با توجه به نقش این ناحیه در اختالل افسردگی ،از نظر نویسندگان ،این
تغییرات همراستا با آسیبشناسی مشترک این دو اختالل به نظر میرسند (باقرزاده ازباری،
4519؛ یو و همکاران .)4518 ،همچنین یافتههای مطالعات پیشین یکی از نویسندگانِ این مقاله
از این نتیجه حمایت میکند که در این افراد بین نشانههای ذهنی مرتبط با بیخوابی مزمن و
افسردگی و ارتباط عملکردی بیشتر بین بخش جانبی قشر حدقهای پیشانی ،بخشهایی از قشر
جلویی مغز ،قشر سینگولیت ،اینسوال ،آمیگدال و هایپوکمپ رابطه وجود دارد (باقرزاده ازباری،
.)4519
در مطالعه حاضر با توجه به این مسئله که تعداد گروه بیمار و شاهد میتواند بیش از این باشد،
نتایج باید با احتیاط تفسیر شود .همچنین اسکنر تصویربرداری  1/2تسال بوده است؛ درحالیکه
امروزه بیشتر از اسکنرهای  3تسال استفاده میشود .با این وجود ،طبق مرور نویسندگان این مقاله
بر ادبیات تحقیق ،این مقاله نخستین مطالعهای است که ارتباط عملکردی قشر حدقهای پیشانی
را با تمامی نواحی مغزی دیگر در اختالل بیخوابی مزمن مورد بررسی قرار داده است .با توجه به
نتایج این مطالعه ،هرچه افراد نمرات باالتری در شاخصهای کیفیت نامطلوب خواب میگیرند،
ارتباط عملکردی این قشر با مناطق مذکور نسبت به افراد با نمرات پایینتر تغییرات بیشتری
میکند .یافتههای حاصل از این مطالعه ،با برخی مطالعات پیشین ،همپوشانی دارد و نقش کلیدی
این ناحیه را در سببشناسی عصبی اختالل بیخوابی مزمن نشان میدهد .به منظور بررسی
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دقیقتر نقش قشر حدقهای پیشانی در سیر این اختالل بهتر است تغییرات ساختاری و عملکردی
این ناحیه بهصورت طولی بررسی و تأثیرات درمانهای دارویی و غیردارویی بیخوابی مزمن بر
عملکرد این قشر واکاوی گردد .همچنین قابل توجه به نظر میرسد که نقش قشر حدقهای پیشانی
با دیگر نواحی به صورت ارتباط مؤثر بررسی شود تا تاثیرات علّی این قشر با دیگر مناطق مغز
مشخص شود .از آنجاییکه دادههای این مطالعه در حالت استراحت گرفته شده است ،عملکرد
این قشر در حالت انجام آزمونهای شناختی و هیجانی نیز قابل توجه است .همچنین میتوان
نقش این قشر را با دیگر مناطق مغزی در بیمارانی که به طور همبود دارای عالیم بیخوابی و
افسردگی هستند ،مورد تحلیل قرار داد.
موازین اخالقی
تمام اطالعات افراد با تمایل شخصی و رضایت کتبی مورد پژوهش قرار گرفتند و اطالعات آنها
به صورت محرمانه نگهداری میشود .همه بیماران در طول مطالعه به پزشک دسترسی داشتند.
کد اخالق برای انجام این پژوهش  IR.KUMS.REC.1398.971از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.
سپاسگزاری
از تمامی شرکتکنندگان و همکاران مرکز اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در
این پژوهش ما را برای جمعآوری دادهها یاری کردند ،مراتب قدردانی و سپاسگزاری را بهجا
میآوریم.
مشارکت نویسندگان
 ریحانه احمدی و سما رحیمی :بهعنوان نویسندة مشترک اول و تحلیلگر دادهها و نگارندة متن
 خدیجه نوری و معصومه رستمپور :جمعآوری دادهها
 حبیب اهلل خزایی :مشاورة علمی
 مسعود طهماسیان :مشاور علمی و نگارندة متن
تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع مادی یا معنوی در پژوهش حاضر ندارند.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان دو گروه

جنسیت (%خانم)
سن (میانگین  ±انحراف معیار)
نمره ( PSQIمیانگین  ±انحراف معیار)
میانگین مدت زمان اختالل بیخوابی مزمن
(سال)
میانگین مدت زمان خواب (ساعت)
میانگین بازده خواب ()%

گروه سالم
(تعداد=)24

گروه بیمار
(تعداد=)24

%21
25/54 ± 14/22
3/44 ± 1/20
-

%04/2
23/2 ± 11/50
10/92 ± 3/50
2/34

2/31
%08/22
PSQI= Pittsburg Sleep Quality Index

-

جدول  .2مناطقی که به صورت معنادار در گروه بیمار نسبت به گروه سالم با  rOFCتغییرات
ارتباط عملکردی داشتهاست.
ناحیه آناتومیک

324

+24 +34 -10

کاهش ارتباط عملکردی (سالم>بیمار)

2.
3.
4.
5.

5/542498

120

+12 -18 +28

(بیمار>سالم)

5/535258

148

-25 +35 +58

عملکردی

5/535258

133

-08 -40 -58

افزایش ارتباط

Frontal Orbital
Cortex Right
Frontal Pole Right
Frontal Operculum
Cortex Right
Insular Cortex Right
Inferior Frontal
Gyrus, pars
triangularis Right
Middle Temporal
Gyrus, posterior
division Left
Inferior Frontal
Gyrus, pars
triangularis Left
Precentral Gyrus
Right

مقدار FDR( p
اصالح شده)
5/5555351.

سایز
(واکسل)

دسته
)(x, y, z

FDR= False rate discovery
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شکل  .1مناطقی که با قشر حدقهای پیشانی تغییرات ارتباط عملکردی داشتهاند
(قرمز :افزایش ،آبی :کاهش)

شکل  .2نمودار الف -همبستگی بین میانگین مقادیر ارتباط عملکردی نقاط دارای افزایش ارتباط
عملکردی با  rOFCو نمرات پرسشنامه  PSQIتمامی شرکت کنندگان.
نمودار ب -همبستگی بین میانگین مقادیر ارتباط عملکردی نقاط دارای کاهش ارتباط عملکردی با
 rOFCو نمرات پرسشنامه  PSQIتمامی شرکت کنندگان
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Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the psychometric properties
(reliability and validity) of the Self-Compassion Scale, the response to the two
critiques entered into this scale. Method: This research was a descriptiveanalytic study of type validation. The sample consisted of 400 students from
the Islamic Azad University of Tehran's South Branch who were selected by
available sampling method and completed self-compassion scale. Results:
The results of exploratory factor analysis revealed 6 factors, which in total,
explained 68.28% of the total scale variance. The results of the confirmatory
factor analysis, in addition to verifying the results of exploratory factor
analysis, allowed the conceptual definition and use of the total score. The
reliability coefficient of the scale was obtained by Cronbach's alpha of 0.77
and by a re-test method of 0.75. Conclusion: The results of this study showed
that this scale, in addition to having proper psychometric properties in nonclinical groups, is also valid in terms of conceptual definition of selfcompassion construct and use of total score.
Key words: confirmatory factor analysis, exploratory factor analysis,
reliability, self-compassion, total score
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دریافت مقاله9۸/۰6/2۵ :

چکیده

هدف :هدف از مطالعه حاضر افزون بر بررسی ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی) مقیاس
شفقت خود ،پاسخ به دو انتقاد وارد شده به این مقیاس بود .روش :این پژوهش یک مطالعة
توصیفی-تحلیلی از نوع اعتبارسنجی بود .نمونة این مطالعه شامل  ۴۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب بود که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس
شفقت خود نف ( 2۰16الف) را تکمیل کردند .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود شش

پذیرش مقاله99/۰6/۰3 :

عامل را نشان دادند که در مجموع  6۸/2۴درصد از از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی افزون بر تأیید نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ،تعریف مفهومی و
استفاده از نمرة کل را مجاز برشمردند .ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۰/۷۷
و به روش بازآزمایی  ۰/۷۵به دست آمد .نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که مقیاس
شفقت خود افزون بر داشتن ویژگیهای روانسنجی مناسب در گروههای غیربالینی ،از نظر تعریف
مفهومی سازه شفقت خود و استفاده از نمرة کل نیز معتبر است.

کلید واژهها :پایایی ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی ،شفقت خود ،نمرة کل
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مقدمه
هنگامیکه بین روانشناسی غربی و افکار بودایی گفتمانی برقرار گردید ،درک جدیدی از مفهوم
بهزیستی ذهنی1در ذهن روانشناسان غربی مانند بارنس و ریستلر ( )2۰16و نف ( 2۰16الف،
 2۰16ب( پدیدار شد .از آنجاییکه روانشناسی بودایی تمرکز فراوانی بر تحلیل و درک طبیعتِ
خود2دارد ،بسیاری از مفاهیم آن برای روانشناسانی که عالقمند به «فرایندهای خود»3هستند،
مفید به نظر میرسد .یکی از این مفاهیم که مرتبط به «خودپنداره»۴و «خودنگرشی»۵است،
مفهوم «شفقت خود»6است .در جهان غرب شفقت به معنای محبت به دیگران است ،درحالیکه
در فرهنگ بودایی شفقت نسبت به خود ضروریتر و مهمتر از شفقت نسبت به دیگران است ،زیرا
شفقت نسبت به خود زمینهساز احساس مراقبت از خود ،آگاهییافتن ،نگرش بدون داوری نسبت
به نابسندگی و شکستهای خود ،و پذیرش این نکته که تجربههای فردی نیز بخشی از تجربههای
بشری است ،میشود (نف 2۰16 ،ب) .شفقت خود مستلزم درک این واقعیت است که رنج،
شکست ،و نابسندگیها بخشی از تجارب معمول بشری است و همة انسانها از جمله خود فرد
زیبندة مهربانی و شفقت هستند (ازدمیر و سیف.)2۰1۷ ،
شفقت خود توازنی میان روشهای مشفقانه و غیرمشفقانه است که ضمن آن فرد با
موقعیتهای فرارو با مهربانی (خود -مهربانی) ۷یا قضاوت (قضاوت خود) ۸برخورد میکند ،یا
بهصورت آگاهانهای به مشکالت بهعنوان بخشی از تجربة مشترک( 9اشتراک بشری)1۰در برابر
تنهایی (انزوا)11،و یا بهعنوان مسیری که منجر به ذهنآگاهی12میشود یا به شیوهای متمایز
(همسانسازی افراطی)13با آن مقابله میکند ،مینگرد .این سه بعد به صورت قطبی ،ابعاد شفقت
خود را تشکیل میدهند؛ یعنی ( )1خود-مهربانی در برابر قضاوت خود )2( ،اشتراک بشری در
برابر انزوا ،و ( )3ذهنآگاهی در برابر همسانسازی افراطی (نف 2۰16 ،ب) .هر یک از این مؤلفهها
دارای تعاریف خاص خویش هستند:
 .1خود -مهربانی :خودمهربانی وضعیت اداراکی فرد از خویش در موقعیتهای فاقد
 1۴یا رنجبردن از قضاوت خشن و بیرحمانه از خود است (نف 2۰16 ،الف) .بهعنوان
خودکارآمدی و

0
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4

1. mental well-being
2. self
3. self-processes
4. self-concept
5. self-Attitude
6. self-compassion
7. self-kindness

8. self-judgment
9. common experience
1 . common humanity
1 . isolation
1 . mindfulness
1 . over-identification
1 . self-efficacy
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نمونه ،افراد خود -مهربان خویش را افرادی ناکامل 1دانسته و میدانند که ممکن است در
دستیابی به اهداف خویش شکست بخورند .بنابراین هنگامیکه با تجربههای دردناک روبهرو
می شوند ،تمایل دارند که با خویش مهربان باشند و این همان چیزی است که به آنها کمک
میکند تا با تجربیات منفی بدون هیجانات زیاد مقابله کنند (نف و ونک .2 .)2۰۰9 ،قضاوت
خود :قضاوت خود وضعیتی ذهنی است که افراد با توجه به میزان سرسختی2خویش در شرایط
مشکلزا با روش ناخوشایندی 3با خود رفتار میکنند (نف 2۰16 ،الف) .3 .اشتراک بشری:
اشتراک بشری حالتی است که فرد تجربة خویش را بخشی از تجربیات مشترک انسانی در نظر
میگیرد و نه جدا از سایر انسانها (نف 2۰16 ،ب) .4 .انزوا :انزوا حالتی ذهنی است که فرد خود
را تنها و مجزا از دیگران تصور کرده و در عین حال به این اشتباه خود نیز میاندیشد (نف2۰16 ،
الف).
 .5ذهنآگاهی :ذهنآگاهی حالتی است که شخص در تالش است تا احساسات خویش را پس
از آنکه با یک احساس ناراحتکننده روبهرو میشود در وضعیت تعادل و توازن نگه دارد.
 .6همسانسازی افراطی :همسانسازی افراطی وضعیتی ذهنی است که حین احساس
ناامیدی ،ذهن فرد را کنترل کرده و یا فرد را مجبور میسازد تا تصور کند همه چیز در حالت
نامساعد و خطرناکی قرار دارد (موریس و پتروچی .)2۰16 ،به این ترتیب ،میتوان ساختار شفقت
خود را بهعنوان یک نظام پویا بر اساس برهمکنش میان این مؤلفههای دوقطبی تعریف کرد؛
همچنانکه بهعنوان یک عامل حفاظتی نیز میزان تابآوری ۴فرد را در برابر شدائد و مصائب
زندگی افزایش میدهد (موریس ،اتگار و پتروچی.)2۰16 ،
مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) ابزار اصلی جهت سنجش این سازه میباشد .هنگام
ساخت این ابزار ،فرضیة نف ( 2۰16الف) این بود که شفقت خود سازهای واجد سه مؤلفة دوقطبی
است .با این حال ،همان مطالعة نخست نشان داد که این فرضیه نادرست بوده و شفقت خود از
شش مؤلفة اصلی تشکیل شده است که سه مؤلفة آن شاخصهای مثبت (خود-مهربانی ،اشتراک
بشری و ذهنآگاهی) و سه مؤلفة آن نیز دربرگیرندة شاخصهای منفی (قضاوت خود ،انزوا و
همسانسازی افراطی) است (نف 2۰16 ،الف) .با این حال ،بسیاری از پژوهشگران ضمن چشم-
پوشی از این موضوع ،نمرة کلی شفقت خود را با جمعکردن نمرة تمامی شاخصها (با معکوس
کردن نمرات شاخصهای منفی) به دست میآورند (لوپز و همکاران .)2۰1۵ ،این رویکرد مورد

1. imperfect
2. hardiness

3. harsh manner
4. resilience
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انتقاد پژوهشگرانی مانند لوپز و همکاران ( )2۰1۵و موریس و همکاران ( )2۰16قرار گرفته است.
بهطور کلی دو انتقاد اساسی به مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) وارد شده است که میتواند
اعتبار روانسنجی این مقیاس را بهصورت جدی به خطر اندازد .نخستین انتقاد معطوف به مفهوم-
سازی نف ( 2۰16الف) از سازة شفقت خود و استفاده از این مفهومسازی در ساخت مقیاس
میباشد و نقد دوم نیز ناظر به استفاده از یک نمرة کل بدون پشتوانة مطالعات تجربی است
(موریس و همکاران2۰16 ،؛ لوپز و همکاران.)2۰1۵ ،
اگر شفقت خود را یک سازه محافظتی و یک ویژگی شخصیتی بدانیم که به شخص کمک
میکند تا با تجربیات ناخوشایند و رنجآور بهطور مؤثری مقابله کند (نف 2۰16 ،ب) ،سه مؤلفة
مثبت شفقت خود با مفهوم محافظتی هماهنگ و همسو است ،اما سه مؤلفة منفی شفقت خود
چندان توجیه محافظتی ندارند (موریس و همکاران .)2۰16 ،پیرامون سه مؤلفة منفی ،ایدة
ابتدایی نف ( 2۰16الف) این بود که این سه مؤلّفه بهعنوان ابعادی متضاد با واکنشهای مشفقانة
باال1از یک سو و پاسخهای مشفقانة پایین2از دیگر سو ،صورتبندی شوند ،و این عامل برهان
اصلی برای گنجاندن مؤلفههای منفی در سازة شفقت خود برای ارزیابی رفتارهای غیرمشفقانه
بود .مطابق با داعیة نف ( 2۰16الف) ،مؤلفههای منفی جزئی از تعریف مفهومیِ شفقت خود است؛
نکتهای که دستکم با توجه به تعریف محافظتیِ شفقت خود نف ( 2۰16الف) چندان صحیح به
نظر نمیرسد .حتی در مقاالت اخیر نف نیز (بهعنوان نمونه ،نف 2۰16 ،الف 2۰16 ،ب؛ نف و
فاسو2۰1۵ ،؛ آلبرتسون ،نف و دیل-شاکلفورد )2۰1۵ ،این سازه در واقع از سه مؤلفة مثبت که
در سرشت این سازه وجود دارد ،تشکیل شده است و مؤلفههای منفی صرفاً بهعنوان متضاد
مؤلفههای مثبت صورتبندی شدهاند .مشکل این تفسیر نف ( 2۰16الف) آنجا است که بیشتر
مطالعات (و نه همة آنها) از ساختار ششمؤلفهای شفقت خود حمایت کردهاند (اوتاویانی2۰1۴؛
آرمیستو 2۰1۴؛ بهرامخانی2۰13 ،؛ پینتو -گووئیا ،؛ پتروچی ،جیاتون2۰13 ،؛ چن ،یان و ژو،
2۰11؛ خسروی1392 ،؛ دوارت2۰1۵ ،؛ دالگلیش و کارل2۰1۴ ،؛ رفیوکس2۰11 ،؛ صادقی،
1392؛ کاستیلهو ،2۰1۵ ،کویومدجیان2۰1۴ ،؛ کارل ،2۰1۴ ،کوین2۰1۴ ،؛ کومپایا2۰1۴ ،؛
گیانوو2۰1۵ ،؛ گارسیا2۰1۴ ،؛ لطفی2۰13 ،؛ لی و لی2۰1۰ ،؛ مانتزیوس2۰13 ،؛ محمدخانی،
2۰13؛ نف ،2۰1۵ ،ویلیامز2۰1۴ ،؛ ویلسون2۰1۵ ،؛ هاپفیلد2۰11 ،؛ یان وژو2۰11 ،؛ یابنده،
)1392؛ تا جاییکه مطالعهای این سازه را با سه عامل نشان نداده است.

1. high compassionate reactions

2. low compassionate responses
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نف ( ،)2۰1۵استفادة گسترده پژوهشگران از نمرة کل را بهعنوان شاهدی پژوهشی جهت
استفاده از نمرة کل برای مقیاس شفقتخود بیان کرد ،اما نتایج مطالعة وی چندان منتقدان را
قانع نکرد؛ همچنانکه موریس و پتروچی ( )2۰1۷بهکارگیری مؤلفههای منفی و استفاده از نمرة
کل توسط پژوهشگران را اشتباه دانسته و به آنها توصیه میکند که بهجای استفاده از نمرة کل،
نمرات هر شش مؤلفه را بهصورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
بهطور کلی از زمان انتشار نسخة اصلی مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) ،پژوهشهای
گستردهای در جوامع مختلف برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس انجام شد .افزون بر ساختار
ششعاملی همبسته ،تعدادی دیگر از مطالعات از مدل دو عاملی (هاالمووا ،کانوسکی و پاکوچووا،
2۰1۸؛ ماری2۰16 ،؛ کتسو و لهیس2۰16 ،؛ کاستا ،ماروکو ،پینتو-گووئیا ،فریرا و کاستیلهو،
 )2۰1۵و مدل یکپارچه از شفقت خود که در آن همة عوامل بر روی یک مؤلفة کلی بار میگیرند
(دنیز ،کسیسی و سامر ،)2۰۰۸ ،حمایت کردهاند.
مطابق با داعیة نف ( 2۰16الف) ،مدلهایی که در آنها عاملهای مرتبة باالتر وجود ندارد،
به خوبی ساختار عاملی این مقیاس را نشان نمیدهند .به بیان دیگر ،این مدلها نمیتوانند پاسخ
تجربی محکمی به نقدهای موجود باشند .مطالعات اخیر نف (بهعنوان نمونه ،نف و همکاران،
2۰1۸؛ نف ،وایتاکر و کارل )2۰1۷ ،و سایر پژوشگران (بهعنوان نمونه ،کلیر ،گاملی ،کلیر ،اٌکونور،
2۰1۸؛ کونا ،خاویر و کاستلینهو2۰16 ،؛ دونداس ،اسوندسون ،ویکر ،گرانلی و اسچانچ)2۰16 ،
تأکید خاصی بر روی این مدلها دارند .در این مطالعات پژوهشگران یک عامل (شفقت خود) یا
دو عامل (عامل مثبت و عامل منفی ) را بهعنوان عامل مرتبة اول و شش عامل خود-مهربانی،
اشتراک انسانی ،ذهنآگاهی ،قضاوت خود ،انزوا ،و همسانسازی افراطی را بهعنوان عامل مرتبة
دوم در نظر گرفتهاند .با توجه به آنچه بیان شد و با عطف به تأکید نف ( 2۰16الف) برای استفاده
از مدلهای دارای مرتبة باالتر ،مطالعة حاضر در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که:
 .1آیا مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) دارای روایی و پایایی مناسبی در جامعة دانشجویی
ایرانی است؟
 .2آیا مدلهای دارای مرتبة دوم از برازش مناسبی برخوردار هستند؟
روش
پژوهش حاضر یک مطالعة توصیفی-تحلیلی از نوع اعتبارسنجی است .جامعة آماری شامل تمامی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی  139۷-9۸بود که تعدادشان
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مورگان1

 3۵623نفر بوده است .برای تعیین حجم نمونه از جامعة مزبور ،در جدول کرجسی و
( ،19۸۰به نقل از حسنزاده )1391 ،تعداد  ۴۰۰نفر پیشنهاد شده است .در این پژوهش ۴۰۰
نفر ( 2۰۰نفر زن و  2۰۰نفر مرد) با روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونههای مطالعه
انتخاب شدند .معیار ورود به پژوهش شامل عضویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب و عدم رخدادن حادثة تنیدگی زا مانند طالق و فوت نزدیکان در شش ماه گذشته
بود .معیار خروج از مطالعه نیز عدم پاسخگویی کامل و یا پاسخگویی بیانگیزه به گویههای مقیاس
شفقت خود بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس شفقت خود نف ( 2016الف) :این مقیاس توسط نف ( 2۰16الف) جهت اندازهگیری

سازة شفقت خود تدوین شد و مشتمل بر  26گویه میباشد .پاسخها در یک طیف لیکرت پنج-
درجهای از تقریباً هرگز ( )1تا تقریباً همیشه ( )۵قرار میگیرند .این مقیاس سه مؤلفة دوقطبی
را در قالب شش خردهمقیاس خود-مهربانی ،اشتراک انسانی ،ذهنآگاهی ،قضاوت خود ،انزوا ،و
همسانسازی افراطی ،مورد سنجش قرار میدهد .همسانی درونی مقیاس با روش آلفای کرونباخ
از ( ۰/۸9ذهنآگاهی) تا ( ۰/91همسانسازی افراطی) گزارش شده است .پایایی بازآزمون نیز در
فاصلة دو هفته  ۰/92گزارش شده است (نف 2۰16 ،الف) .روایی سازة مقیاس با روش تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی در مطالعات متعددی بررسی شده است (نف و همکاران2۰1۸ ،؛ کوروئیو
و همکاران2۰1۸ ،؛ نف و همکاران2۰1۷ ،؛ هاالمووا و همکاران2۰1۸ ،؛ پاشاشریفی و میرهاشمی،
1393؛ خسروی ،صادقی و یابنده.)1392 ،
شیوة اجرا
طی فرایند آمادهسازی مقیاس شفقت خود ،این مقیاس بهطور همزمان به دو نفر از اساتید
روانشناسی جهت ترجمه ارائه شد .سپس بهترین و گویاترین ترجمهها انتخاب شدند .در مرحلة
بعد این ترجمه توسط یک دانشجوی دورة دکتری مترجمیِ زبان انگلیسی مجدد به انگلیسی
ترجمه شد .در فرایند ترجمه و بازترجمه تفاوت فاحشی دیده نشد .پس از آمادهشدن ترجمة
نهایی ،مقیاس در اختیار افراد نمونه قرار گرفت .در گام بعدی با مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب صحبت شد و مجوزهای الزم برای گردآوری دادهها از دانشجویان گرفته شد.
1. Krejcie & Morgan
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پس از توضیح اهداف پژوهش و بیان اصل رازداری ،ابزار پژوهش در اختیار افراد نمونه قرار گرفتند.
در نهایت تعداد  ۴۰۰مقیاس که به صورت کامل تکمیل شده بودند ،جمعآوری شد .همچنین به
منظور سنجش پایایی بازآزمون ،پس از  2ماه از اجرای اول ،دوباره پرسشنامه در اختیار  6۰نفر
از اعضای گروه نمونه قرار گرفتند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة
 2۴و نرمافزار لیزرل نسخة  ۸مورد تحلیل قرار گرفتند .الزم به ذکر است که برای سنجش نیکویی
برازش یک مدل ،دستکم باید سه شاخص ذکر گردد و هر کدام از شاخصها برای برازش مناسب
باید دارای مقادیر مشخص باشند؛ مانند شاخص مجذور کای1که مقادیر کمتر آن بیانگر برازش
مناسبتر است .شاخص مقادیر مجذور کای نرمشده نیز باید کمتر از سه باشد .شاخص نرمشده
برازش 2،شاخص نرمنشدة برازش ،شاخص برازندگی تطبیقی ،شاخص نکویی برازش 3و شاخص
نکویی برازش تطبیقی۴بین عدد صفر تا یک قرار میگیرد و هرچه به یک نزدیکتر باشد مدل
برازش بهتری دارد .همچنین ریشة خطای میانگین تغییرات مجذورات اگر کمتر از  ۰/۰۸باشد،
مدل برازش خوب و اگر کمتر از  ۰/۰۵باشد ،مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است (غالمی
فشارکی.)139۷ ،
یافتهها
نمونة این پژوهش شامل  ۴۰۰نفر (2۰۰نفر زن و  2۰۰نفر مرد) از دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب بودند که از این تعداد  13۸نفر در دامنة سنی  2۴-19سال (3۴/۵
درصد) 12۴ ،نفر در دامنة سنی  3۰-2۵سال ( 31درصد) ۸6 ،نفر در دامنة سنی  36-31سال
( 21/۵درصد) و  ۵2نفر در دامنة سنی  3۷سال به باال بودند ( 13درصد) .از این تعداد  2۰1نفر
در دورة کارشناسی ( ۵۰/2۵درصد) 1۷۷ ،نفر در دورة کارشناسی ارشد ( ۴۴/2۵درصد) و 22
نفر در دورة دکتری ( ۵/۵درصد) مشغول به تحصیل بودند.
در این مطالعه ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی ساختار عاملی مقیاس شفقت
خود (نف ) 2۰16 ،استفاده شد .برای این منظور از روش اعتبار متقابل۵سود برده شد .یکی از
شیوههای ارزیابی یافتههای حاصل از پرسشنامه تقسیم دادهها به دو نیمة تصادفی است و بررسی
این نکته که آیا الگوی اکتشافی در هر دو نیمه مورد تأیید قرار میگیرد یاخیر؟ (گیلس.)2۰۰2 ،
برای این منظور دادههای گردآوریشده از  ۴۰۰نفر بهصورت تصادفی و با استفاده از نرمافزار

)1. Chi-Square (X2
)2. Normed Fit Index (NFI
)3. Goodness Fit Index (GFI

4. Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
5. Cross Validation
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 SPSSبه دو گروه  2۰۰نفری تقسیم شدند .مقایسة خصوصیات جمعیتی این دو گروه بر اساس
سن (P=۰/۴۴؛ t=1/۰۴9؛ SD1=۷/۸۰؛ M1=2۴/2۰؛ S2=۷/۸۵؛  ،)M2=2۵/3۰جنس (P=۰/۸9؛
 )X2=۰/۰2۰و میزان تحصیالت (P=۰/۰۵۷؛  ) X2=19/۵۸با هم تفاوت معناداری نداشت و هر
دو گروه همگن بودند.
برای به دست آوردن کفایت نمونه از آزمون کایزر-مایر -اولکین 1استفاده شد .بر اساس نتایج
شاخص کفایت نمونهگیری )KMO= ۰/۸26( ،نزدیک به یک و بیانگر کفایت حجم نمونه است.
آزمون کرویت بارتلت 2که توانمندی مقیاس جهت تشکیل عاملها را میسنجد (df=32۵؛
X2=13۰۷/۵29؛  )P >۰/۰۰1معنادار و بیانگر برقراری این شرط جهت استفاده از روش تحلیل
عاملی است .بررسی ساختار عاملی مقیاس شفقت خود (نف )2۰16 ،با روش مؤلفههای اصلی و
چرخش واریماکس و با توجه به شیب منحنی اسکری منجر به استخراج شش عامل شد که در
مجموع توانستند  6۸/۴۸درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کنند (جدول .)1
جدول  .1تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس شفقت خود
عاملها و گویهها

بار عاملی

 .1خود -مهربانی (گویههای ،12 ،۵
)26 ،23 ،19

گویهها و عاملها

بار عاملی

 .3قضاوت خود (گویههای )21 ،16 ،11
 .11نسبت به جنبههایی از شخصیتم که
دوست ندارم ،بیحوصله و ناشکیبا هستم.

۰/۷6

 .۵هنگام تجربه حوادث ناگوار اغلب
سعی میکنم با خودم مهربان باشم.

۰/۸۸

 .12وقتی در موقعیت دشواری هستم با
دلسوزی و مهربانی از خودم مراقبت
میکنم.

۰/۷6

 .16زمانیکه جنبههایی از خودم را
درمییابم که دوست ندارم ،غمگین
میشوم.

۰/۷۰

 .19در سختی با خودم مهربان هستم.

۰/۷1

 .21هنگامیکه احساس ناراحتی میکنم
نسبت به خودم بیرحمانه رفتار میکنم
(نامهربان هستم).

۰/6۸

 .23بیکفایتیهایم را با شکیبایی
میپذیرم (نسبت به عیبهایم صبور
هستم).

۰/66

 .۴انزوا (گویههای )2۵ ،1۸ ،13 ،۴

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
)Sampling Adequacy (KMO

2. Bartlett's Test of Sphericity
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 .۴وقتی در مورد عیبهایم فکر میکنم
بیشتر احساس میکنم از همة مردم دنیا
مجزا هستم.

 .26سعی میکنم نسبت به جنبههایی
از شخصیتم که دوست ندارم ،شکیبا و
پذیرا باشم.

۰/61

 .2اشتراک انسانی ()1۵ ،1۰ ،۷ ،3

 .13زمانیکه غمگین هستم ،تمایل دارم
که احساس کنم احتماالً دیگران از من
شادتر هستند.

۰/۵6

 .3وقتی اتفاق بدی میافتد آن را به-
عنوان بخشی از زندگی که برای هر
کسی رخ میدهد در نظر میگیرم.

۰/۸۰

 .1۸وقتی در حالت کشمکش و دودلی
هستم ،فکر میکنم دیگران شرایط بهتر
و مناسبتری دارند

۰/۵2

 .۷زمانیکه به دلیل شکست ناراحت
میشوم به احساس سایر مردم در چنین
شرایطی فکر میکنم.

۰/۷۷

 .2۵وقتی در چیزهایی که برایم مهم
است شکست میخورم احساس تنهایی
میکنم.

۰/۴6

 .1۰وقتی در چیزی احساس بیکفایتی
و بیلیاقتی میکنم به خودم گوشزد
میکنم که بیشتر مردم هم احساساتی
شبیه من را تجربه میکنند.

۰/66

 .۵همسانسازی افراطی (گویههای ،6 ،2
)2۴ ،2۰

 .1۵شکست را بهعنوان بخشی از
شرایط انسانی در نظر میگیرم.

۰/۴۸

 .2وقتی احساس غمگینی دارم به صورت
وسواسی و مدام به اشتباهاتم فکر
میکنم.

۰/6۰

 .6ذهنآگاهی (گویههای ،1۷ ،1۴ ،9
)22

 .6وقتی در چیزی که برایم اهمیت دارد
شکست میخورم احساس بیلیاقتی و
بیکفایتی مرا از پای در میآورد.

۰/۵1

 .9هنگامی که چیزی مضطربم میکند
سعی میکنم عواطفم را در تعادل نگه
دارم.

۰/۷6

 .2۰وقتی چیزی مرا ناراحت میکند در
احساسات خود غرق میشوم.

۰/۴۵

 .1۴وقتی حادثة دردناکی رخ میدهد،
سعی میکنم تعادل و خونسردی خودم
را حفظ کنم.

۰/6۵

 .2۴زمانیکه اتفاق دردناکی برایم رخ
میدهد ،بیش از حد آن را جدی
میگیرم.

۰/۴1

 .1۷وقتی در چیز مهمی شکست
میخورم سعی میکنم شکست را در
ذهنم نگه دارم.

۰/61

 .22هنگامیکه احساس ناراحتی و
غمگینی دارم ،بیپرده و صادقانه آنرا
میپذیرم.

۰/۵1

۰/۵9
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متغیر

خود-
مهربانی

اشتراک
بشری

ذهنآگاهی

قضاوت
خود

انزوا

همسانسازی
افراطی

ارزش ویژه

1۴/6۸

13/۴2

11/9۸

1۰/2۴

9/36

۸/۸۰

واریانس

21/۴۴

19/6۰

1۷/۴9

1۴/96

13/66

12/۸۵

کل

6۸/۴۸

مدل به دست آمده پس از دو بار انجام تحلیل عامل اکتشافی و حذف گویههای یکم و هشتم
به دست آمد .علت حذف این گویهها داشتن بار عاملی پایین و یا همبستگی با چند عامل بود.
پس از استخراج مدل نوبت نامگذاری عاملهای استخراجی بود .برای نامگذاری عاملهای
استخراجی ،افزون بر توجه به محتوای گویهها به پیشینة پژوهشی نیز توجه شد .یافتههای جدول
شمارة ( ،)1نشان می دهد که مقیاس شفقت خود دارای ساختار ششعاملی است )1( :خود-
مهربانی (بار عاملی گویهها بین  ۰/۵9تا  ۰/۸۸است و در مجموع  21/۴۴درصد از واریانس مقیاس
را تبیین میکند) )2( ،اشتراک بشری (بار عاملی گویهها بین  ۰/۴۸تا  ۰/۸۰است و در مجموع
 19/6۰درصد از واریانس مقیاس را تبیین میکند) )3( ،ذهنآگاهی (بار عاملی گویهها بین ۰/۵1
تا  ۰/۷6است و در مجموع  1۷/۴9درصد از واریانس مقیاس را تبیین میکند) )۴( ،قضاوت خود
(بار عاملی گویهها بین  ۰/6۸تا  ۰/۷6است و در مجموع  1۴/96درصد از واریانس مقیاس را تبیین
میکند) )۵( ،انزوا (بار عاملی گویهها بین  ۰/۴6تا  ۰/61است و در مجموع  13/66درصد از
واریانس مقیاس را تبیین میکند) ،و ( )6همسانسازی افراطی (بار عاملی گویهها بین  ۰/۴1تا
 ۰/6۰است و در مجموع  12/۸۵درصد از واریانس مقیاس را تبیین میکند).
پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی دقیقتر ساختار
عاملی مقیاس شفقت خود استفاده شد .با توجه به رهنمود نف ( 2۰16الف) مبنی بر استفاده از
مدلهای دارای مرتبة دوم که افزون بر نشاندادن ساختار مناسبتر مقیاس ،پاسخ انتقادات وارده
بر این ابزار را نیز میدهد ،دو فرضیه مبنای مطالعه قرار گرفت )1( :این مقیاس از دو عامل مرتبة
دوم (عاملهای مثبت و منفی) و شش عامل مرتبة اول (خود -مهربانی ،اشتراک انسانی ،ذهن-
آگاهی ،قضاوت خود ،انزوا ،همسانسازی افراطی) تشکیل شده است .شکل شمارة ( )1و ( )2نشان
میدهد که این مقیاس از یک عامل مرتبة دوم (شفقت خود) و شش عامل مرتبة اول (خود-
مهربانی ،اشتراک انسانی ،ذهنآگاهی ،قضاوت خود ،انزوا و همسانسازی افراطی) تشکیل شده
است (شکل .)2
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شکل  .1مدل دو عامل مرتبة دوم با شش عامل همبستة مرتبة اول

با توجه به شکل شمارة ( ،)1مقیاس شفقت خود نف ( )2۰16از دو مؤلفة مرتبة دوم یعنی
مؤلفههای مثبت و مؤلفههای منفی و شش مؤلفة مرتبة اول تشکیل شده است .مؤلفة مثبت شامل
عاملهای خود -مهربانی ،اشتراک انسانی و ذهنآگاهی است و مؤلفة منفی شامل عاملهای
قضاوت خود ،انزوا و همسانسازی افراطی میباشد .مقدار ارزش ( )tبرای همة مسیرها معنادار به
دست آمد ( .)t <96/1شاخصهای برازش به دست آمده مانند مجذور کای ،مجذور کای نرمشده،
ریشة خطای میانگین مجذورات تغییرات ،شاخص برازش تطبیقی ،شاخص نرمشده برازش ،و
شاخص نرمنشده به ترتیب  ۰/93 ،۰/96 ،۰/۰۵۸ ،1/66 ،۴۰۸/3۸و  ۰/91به دست آمدند که
بیانگر برازش مناسب مدل هستند.

شکل  .2مدل یک عامل مرتبة دوم با شش عامل همبستة مرتبة اول
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با توجه به شکل شمارة ( ،)2مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) از یک مؤلفة مرتبة دوم
یعنی شفقت خود و شش مؤلفة مرتبة اول یعنی خود-مهربانی ،قضاوت خود ،اشتراک بشری،
انزوا ،ذهنآگاهی و همسانسازی افراطی تشکیل شده است .مقدار ارزش ( )tبرای همه مسیرها
معنادار به دست آمد ( .)t < 96/1شاخصهای برازش به دست آمده مانند مجذور کای ،مجذور
کای نرمشده ،ریشة خطای میانگین مجذورات تغییرات ،شاخص برازش تطبیقی ،شاخص نرمشده
برازش ،و شاخص نرمنشده به ترتیب  ۰/91 ،۰/9۴ ،۰6۸ ،1/91 ،۴۷۰/23و  ۰/9۰به دست آمدند
که بیانگر برازش مناسب مدل هستند .با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی
و تأ ییدی ،میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه ،کجی و کشیدگی عاملهای استخراجشده در
جدول شمارة ( )2ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی مقیاس شفقت خود نف ( 2016الف)
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

کجی

کشیدگی

خود-مهربانی

16/۵۴

۴/۰۸

2۵

۸

۰/۰۷2

-۰/۵۸۷

قضاوت خود

۸/6۷

2/۸۰

1۵

3

-۰/۰26

-۰/۴۷۸

اشتراک انسانی

12/1۰

3/۰۵

2۰

۴

-۰/13۴

-۰/193

انزوا

11/3۰

3/6۸

2۰

۴

۰/1۷3

-۰/۵۷2

ذهنآگاهی

13/۰1

3/3۷

2۰

۴

-۰/19۴

-۰/۵1۵

همسانسازی افراطی

12/۰۴

3/۴3

2۰

۴

-۰/2۴1

-۰/361

مجموع مؤلفههای مثبت

۴۰/۷۷

۸/۴6

6۵

21

-۰/۰۷۰

-۰/۴۵3

مجموع مؤلفههای منفی

32/۰1

۸/6۰

۵۰

12

-۰/۰31

-۰/6۰۰

در جدول شمارة ( )2میزان کجی و کشیدگی همه متغیرها بین  +2و  -2است .با توجه به
این میزان کجی و کشیدگی ،دادهها نرمال هستند .در جدول شمارة ( ،)3همبستگی درونی
متغیرهای شفقت خود نف ( 2۰16الف) ارائه شده است.
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جدول  .3ماتریس همبستگی بین عاملهای درونی مقیاس شفقت خود نف ( 2016الف)
خود -مهربانی
۰/۸۴

قضاوت خود

**

-۰/3۸

اشتراکات انسانی

مؤلفههای مثبت

**

ذهن آگاهی

۰/۵۴

مؤلفههای مثبت

ذهنآگاهی

**

قضاوت خود

۰/3۸

1
**

۰/۴۸

**

۰/۷3

**

-۰/2۷

1
**

۰/۸3

**

۰/2۵

1
**

1

-۰/3۷

**-۰/۴2

**-۰/3۰

**-۰/3۷

**-۰/۴3

**۰/33

همسانسازی

**

**

-۰/22

**

**

-۰/33

**

۰/۴۵

مؤلفههای منفی

**

**

-۰/31

**

-۰/۴۵

**

۰/۴۷

انزوا

-۰/26

-۰/۴۰

انزوا

اشتراک انسانی

**

همسانسازی

خود -مهربانی

1

مؤلفههای منفی

متغیر

-۰/3۰

**

-۰/36

**

۰/۴۸

**

۰/۴9

1
**

۰/39

1
**

P<۰/۰1

با توجه به نتایج جدول ( ،)3مؤلفههای مثبت که شامل خود-مهربانی ،اشتراک انسانی و
ذهنآگاهی است با یکدیگر ارتباط مثبت معنادار دارند و با مؤلفههای منفی که شامل قضاوت
خود ،انزوا و همسانسازی افراطی است ارتباط منفی معنادار دارند ( .)P<۰/۰1برای بررسی پایایی
مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد .نتایج
حاصل از دو روش پایایی در جدول شمارة ( )۴نشان داده شده است.
جدول  .4ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی
متغیر
خود-مهربانی
اشتراک بشری
ذهنآگاهی
مؤلفههای مثبت
قضاوت خود
انزوا
همسانسازی
مؤلفههای منفی
نمرة کل شفقت خود

آلفای کرونباخ

بازآزمایی

۰/۸2
۰/۷6
۰/۷۸
۰/۸۸
۰/۷2
۰/۷۵
۰/۸۰
۰/۸۵
۰/۷۷

۰/۸6
۰/۷2
۰/۷۵
۰/۸6
۰/۷۰
۰/۷۷
۰/۸۰
۰/۸2
۰/۷۵
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با توجه به نتایج جدول ( ،)۴پایایی نمرة کل در روش آلفای کرونباخ  ۰/۷۷و در روش
بازآزمایی  ۰/۷۵است ،که ضرایب پایایی مناسبی هستند.
بحث و نتیجهگیری
نف ( 2۰16الف) شفقت خود را بهعنوان یک سازة محافظتی تعریف کرد که به افراد کمک میکند
تا با تجربیات رنجآور بهطور موثرتری مقابله کنند .وی مقیاسی  26گویهای را برای سنجش این
سازه تدوین کرد که اخیراً دو انتقاد اساسی به این ابزار وارد شده است که اگر پاسخی به این
انتقادات وارد نشود ،اعتبار روانسنجی این ابزار و بالطبع مطالعات گستردهای که با این ابزار انجام
شده است ،زیر سؤال میروند .نخستین انتقاد مربوط به تعریف مفهومی نف ( 2۰16الف) از سازة
شفقت خود است که آن را سازهای محافظتی متشکل از سه مؤلفه میداند که به صورت دوقطبی
تعریف شدهاند .سة مؤلفه مثبت شفقت خود با مفهوم محافظتی هماهنگ و همسو است ،اما سه
مؤلفة منفی شفقت خود چندان توجیه محافظتی ندارند (لوپز و همکاران .)2۰1۵ ،انتقاد دوم نیز
استفاده از نمرة کل مقیاس است .از آنجاییکه منتقدان با مفهومسازی نف ( 2۰16الف) از شفقت
خود مشکل دارند و مؤلفههای منفی را بر خالف مفهوم محافظتی این سازه میدانند ،بنابراین
استفاده از نمرة کل را مجاز نمیدانند .افزون بر این منتقدان به این نکته اشاره میکنند که
مطالعاتی که به بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس پرداختهاند ،صرفاً ساختار ششعاملی
(بهعنوان نمونه ،نف2۰1۵ ،؛ کاستیلهو و همکاران2۰1۵ ،؛ مانتزیوس و همکاران2۰1۵ ،؛ گارسیا-
کومپایا و همکاران2۰1۴ ،؛ آرمیستو2۰1۴ ،؛ پتروچی و همکاران2۰1۴ ،؛ ویلیامز و همکاران،
2۰1۴؛ مانتزیوس ،ویلسون و جیانون2۰13 ،؛ عزیزی و همکاران2۰13 ،؛ چن و همکاران2۰11 ،؛
هاپفیلد و رفیوکس2۰11 ،؛ لی و لی2۰1۰ ،؛ نف ،2۰۰3 ،الف؛ خسروی و همکاران )1392 ،و یا
دو عامل مثبت و منفی (بهعنوان نمونه ،هاالمووا و همکاران2۰1۸ ،؛ ماری2۰16 ،؛ کتسو و لهیس،
 )2۰16و تکعاملی (بهعنوان نمونه ،دنیز و همکاران )2۰۰۸ ،مقیاس را سنجیدهاند و مطالعهای
که این ساختار ششعاملی را بر روی یک عامل یا دو عامل مرتبة باالتر بسنجد ،وجود ندارد .پس
از مطرح شدن این انتقادات ،نف ( 2۰16الف) بر این نکته تأکید ورزید که این ابزار دقیقاً همان
مفهوم شفقت خود با همان ساختار مطرحشده در مطالعه اولیة خویش را میسنجد و مطالعاتی
مانند مطالعات مطرحشده در باال ساختار عاملی مقیاس را چندان دقیق نشان نمیدهند .وی اعالم
داشت که اگر در مطالعات از الگوهایی که دارای مؤلفههای مرتبة باالتر هستند استفاده کنیم،
افزون بر تأیید تجربی مفهوم نظری سازة شفقت خود ،استفاده از نمرة کل نیز مورد تأیید قرار
میگیرد .بنابراین مطالعة حاضر با توجه به رهنمود نف ( 2۰16الف) ،افزون بر بررسی ویژگیهای
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روانسنجی مقیاس خود ( 2۰16الف) در پی پاسخ به انتقادات مطروحه بود .برای این منظور ابتدا
ساختار عاملی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج دو
آزمون کفایت کایزر مایر اولکین و آزمون بارتلت نشان داد که دادههای پژوهش برای تحلیل عاملی
قابلیت مناسبی دارند .پس از تحلیل عاملی ،سهم هر یک از مؤلفهها یا ارزشهای ویژة آنها و
قدرت تبیین مقیاس مشخص شد .تعداد شش عامل با ارزش بیشتر از یک ،در مجموع 6۸/۴۸
درصد از از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند که قدرت تبیین بسیار مناسبی برای این ابزار
است .برای تعیین همبستگی هر گویه با مؤلفة خویش ،از چرخش واریماکس استفاده شد .چرخش
واریماکس ،گویهها و عاملها را در مناسبترین وضعیت قرار میدهد .در نهایت  2۴گویه انتخاب
شدند (گویههای یکم و هشتم به علت نامناسببودن حذف شدند) .پس از انجام تحلیل عاملی
اکتشافی ،از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی دو مدل مطرحشده با توجه به تعریف مفهومی نف
( 2۰16الف) استفاده شد .مدل اول نشان میدهد که سازة شفقت خود از دو عامل مرتبة باال
یعنی عاملهای مثبت (که از سه عامل مرتبة اول خود-مهربانی ،اشتراک بشری و ذهنآگاهی) و
عاملهای منفی (که از سه مؤلفة مرتبة اول قضاوت خود ،انزوا و همسانسازی افراطی) تشکیل
شده است .شاخصهای برازش به دست آمده برای مدل ،بیانگر برازش مناسب مدل میباشد .این
مدل را میتوان پاسخی برای نجات مفهوم نظری سازة شفقت خود در نظر گرفت .به عبارتی ،این
مدل بهعنوان پاسخی تجربی در برابر نقدهای پژوهشگرانی مانند لوپز و همکاران ( )2۰1۵و
موریس و همکاران ( )2۰16که معتقد بودند عاملهای منفی شفقت خود با مفهوم محافظتی
شفقت خود مغایر هستند ،میباشد .با این مدل میتوان بیان داشت که سازة شفقت خود همسو
با تعریف مفهومی نف ( 2۰16الف) ،از نظر تجربی نیز درست است .با توجه به مدل دوم ،شفقت
خود از شش عامل مرتبة اول یعنی خود-مهربانی ،قضاوت خود ،اشتراک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی
و همسان سازی افراطی تشکیل شده است که این شش عامل بر روی یک عامل کلی و مرتبة
باالتر یعنی شفقت خود بار میگیرد .شاخص های برازش به دست آمده برای مدل ،بیانگر برازش
مناسب مدل میباشد .این مدل افزون بر تأیید مفهوم نظری شفقت خود ،تأیید تجربی برای
بهکارگیری نمرة کل نیز هست .به بیان دیگر ،با استفاده از این مدل میتوان به منتقدانی مانند
موریس و پتروچی ( )2۰1۷که استفاده از نمرة کل در این مقیاس را مجاز نمیشمرند ،پاسخ داد.
بهطور کلی یافتههای این مطالعه همسو با یافتههای (نف و همکاران2۰1۸ ،؛ کلیر و همکاران،
2۰1۸؛ نف و همکاران2۰1۷ ،؛ کونا و همکاران2۰16 ،؛ دونداس و همکاران2۰16 ،؛ نف2۰16 ،
الف) بود .این پژوهشگران تأکید خاصی بر استفاده از مدلهای دارای مرتبة باالتر داشتند .برای
مثال نف و همکاران ( )2۰1۸در مطالعة خویش نشان دادند که مقیاس شفقت خود از دو مؤلفة
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مرتبه باالتر یعنی عامل مثبت (خود-مهربانی ،اشتراک انسانی و ذهنآگاهی) و عامل منفی
(قضاوت خود ،انزوا و همسانسازی افراطی) تشکیل شده است.
نتایج همبستگی مؤلفههای درونی مقیاس شفقت خود نیز نشان داد که سه مؤلفة مثبت
(خود-مهربانی ،اشتراک انسانی و ذهنآگاهی) با یکدیگر همبستگی متوسط مثبت و با نمرة کل
عاملهای مثبت همبستگی نسبتاً نیرومند مثبت دارند .سه عامل منفی (قضاوت خود ،انزوا و
همسانسازی افراطی) نیز با یکدیگر همبستگی متوسط مثبت دارند و با نمرة کل عاملهای منفی
همبستگی نسبتاً نیرومند دارند .همچنین عاملهای مثبت با عاملهای منفی روابط منفی معنادار
دارند .این روابط بین مؤلفههای درونی مقیاس شفقت خود دو نکتة مهم را بازمیتاباند)1( :
هنگامیکه روابط درونی عاملهای یک ابزار با یکدیگر متوسط و با نمرة کل نیرومند باشند ،بیانگر
آن است که عاملها با یکدیگر افزون بر داشتن ارتباط ،اطالعات متفاوت یک سازة کلی که در
مطالعات شفقت خود است را ارزیابی میکنند .به عبارتی ،همبستگی متوسط عاملها با یکدیگر
نشاندهندة مجزا بودن عاملها و همبستگی نیرومند با نمرة کل نیز نشانگر متعلقبودن آن عامل
با سازة مورد نظر است ،و ( ) 2ارتباط منفی سه عامل مثبت با سه عامل منفی مقیاس شفقت
خود ،تأییدی بر دوقطبی بودن مؤلفههای این ابزار میباشد.
یافتهها در زمینه بررسی اعتبار (پایایی) پرسشنامه نیز نشان داد که کل مقیاس شفقت خود
(نف 2۰16 ،الف) دارای ضریب آلفای کرونباخ  ۰/۷۷و بازآزمایی  ۰/۷۵است .همچنین ضریب
آلفای کرونباخ برای عاملهای استخراجشده بین  ۰/۷2تا  ۰/۸۸و بازآزمایی بین ۰/۷2تا  ۰/۸6به
دست آمد که در محدودة مناسب قرار دارند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان محدود بودن جامعة آماری به دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب و عدم بررسی روایی همگرا و واگرا را نام برد .بنابراین پیشنهاد میشود
که این مطالعه بر روی سایر گروهها بهخصوص گروههای بالینی انجام شود و همچنین روایی
همگرا و روایی واگرای این ابزار با ابزارهای مشابه مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به نتایج مطالعة
حاضر میتوان نتیجه گرفت که مقیاس شفقت خود نف ( 2۰16الف) دارای روایی و پایایی مناسبی
است و میتوان از نمرة کل این مقیاس نیز استفاده کرد .بنابراین پژوهشگران میتوانند از این
ابزار برای پژوهش و مطالعات بالینی بر روی گروههای غیربالینی استفاده کنند.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری بود.
از دانشجویان خواسته شد همة گویههای پرسشنامه شفقت خود نف ( 2۰16الف) را پاسخ دهند.
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پرسشنامة استاندارد شفقتورزی به خود نف
تقریباً هرگز

به ندرت

گاهی
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اغلب اوقات

من دربارة اشتباهات و بیکفایتیهای خود به قضاوت مینشینم و آنها
را تأیید نمیکنم.
وقتی احساس دلتنگی میکنم ،معموالً دچار وسواس میشوم و ذهنم
روی بسیاری از کارهای اشتباه متمرکز میشود.
وقتی اتفاق بدی برایم رخ میدهد ،فکر میکنم این مشکالت بخشی از
زندگی است که امکان دارد برای هر کسی اتفاق بیفتد.
وقتی که در مورد بیکفایتیهایم فکر میکنم ،بیشتر احساس تنهایی
میکنم و فکر میکنم متفاوت از بقیه افراد جهان هستم.
وقتی که دچار درد عاطفی میشوم ،تالش میکنم تا خودم را دوست
داشته باشم.
وقتی در کاری که برایم مهم است ،شکست میخورم ،بر اثر احساس
بیکفایتی ،تحلیل میشوم.
وقتی تحقیر و تنهایم میگذارند ،به خودم یادآور میشوم که بسیاری
از افراد دیگر احساسی مثل من خواهند داشت.
وقتی شرایط واقعاً سخت است ،معموالً نسبت به خودم سختگیری
میکنم.
وقتی چیزی باعث بر آشفته شدنم میشود ،سعی میکنم در
هیجانهای خودم تعادل ایجاد کنم.
وقتی که در برخی موارد احساس بی کفایتی کنم ،سعی میکنم به
یادآورم که احساس بی کفایتی چیزی است که در بین همة انسانها
مشترک است.

تقریباً همیشه
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نسبت به بعضی از ویژگیهای شخصیتم که دوست ندارم ،بیتحمل و
ناشکیبا هستم.
زمانی که در شرایط سختی قرار دارم از خود مراقبت میکنم و به خود
مهر میورزم.
وقتی احساس اندوه میکنم ،معموالً احساس میکنم که ممکن است
بیشتر افراد از من خوشبختتر هستند.
وقتی اتفاق دردناکی رخ میدهد ،سعی میکنم نگاهی متعادل نسبت
به آن داشته باشم.
سعی میکنم شکستهایم را بهعنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی
بدانم.
وقتی میبینم که برخی از ویژگی های خودم را دوست ندارم ،دلم به
حال خودم میسوزد.
وقتی از چیزی که برایم مهم است ،شکست میخورم ،سعی میکنم
چشمانداز و آینده را در نظر بگیرم.
هنگامی که در انجام کاری که برایم مهم است ،شکست میخورم،
معموالً احساس میکنم که این شکست تنها برای من است.
وقتی که رنجی را تجربه میکنم با خود مهربان میشوم.
وقتی چیزی مرا آشفته میکند ،احساسات مرا به شدت جریحهدار
میکند.
وقتی رنجی را تجربه میکنم تا اندازهای نسبت به خودم به سردی رفتار
میکنم.
وقتی احساس دلتنگی میکنم ،میکوشم با کنجکاوی و خاطری آسوده
با احساساتم روبهرو شوم.
من کاستیها و بیکفایتیهای خودم را تحمل میکنم.
وقتی اتفاق دردناکی برایم رخ میدهد ،معموالً آن را بزرگ جلوه
میدهم.
وقتی به واقع سخت در تالش هستم ،معموالً احساس میکنم که
دیگران بیش از من در آسایش به سر میبرند.
سعی می کنم نسبت به ابعادی از شخصیتم که دوست ندارم ،درکی
واقعبینانه و همراه با شکیبایی داشته باشم.

***
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Abstract
Purpose: The aim of the current study was the determination of the
effectiveness of group counseling based on the treatment of acceptance and
commitment on the body image and self-esteem of female students. Methods:
Method was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a
control group. Statistical population include female students of Kharazmi
University. Using convenient sampling method, 24 people were selected from
them and randomly assigned to two experimental (n = 12) and control (n = 12)
groups. The number of members in the experimental group was reduced to 8,
and therefore 8 people were included in both groups. The research instruments
were the Self-Esteem Scale Questionnaire (Rosenberg, 1965) and the
Multidimensional Questionnaire on Relationships with the Body (Cash,
2000). The experimental group received acceptance and commitment therapybased group counseling for 15 sessions. The duration of each session was 2
hours. Data were analyzed using repeated measures ANOVA. Results: The
results showed that there was a significant difference between the
experimental and control group in terms of body image. There was also a
significant difference in self-esteem between the two groups. These results
were also consistent at the follow-up stage. Conclusion: It can be said that
group counseling based on acceptance and commitment therapy improves
girls 'self-image and self-esteem and can be used to improve problems related
to girls' self-image and self-respect.
Key words: acceptance, commitment, body Image, self-esteem
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر
تنانگاره و حرمت خود دختران دانشجو بود .روش :روش تحقیق از نوع شبهآزمایشی با پیشآزمون-پس
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(روزنبرگ )2691 ،و پرسشنامة چندبعدی روابط خود با بدن (کش )4222 ،بود .گروه آزمایش ،به مدت
 21جلسه ،در جلسات مشاورة مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (هیز و استروسال4222 ،؛ هیز ،استروسال
و ویلسون )4222 ،شرکت کردند .مدت زمان هر جلسه دو ساعت بود .دادهها با استفاده از تحلیل مختلط
واریانس با اندازهگیری مکرر تحلیل شد .یافتهها :یافتهها نشان داد که بین اعضای گروههای آزمایش و
کنترل از لحاظ تنانگاره تفاوت معنادار وجود دارد .در حرمت خود نیز تفاوت معنادار بین دو گروه وجود
دارد .این نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار بود .نتیجهگیری :میتوان گقت مشاورة گروهی مبتنی بر
درمان پذیرش و تعهد موجب بهبود تنانگاره و حرمت خود دختران میشود و میتوان از آن برای مشکالت
مربوط به تنانگارة دختران و نیز ارتقای حرمت خود آنها استفاده کرد.

کلید واژهها :پذیرش ،تعهد ،تن انگاره ،حرمت خود
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مقدمه
سرعت انتقال اطالعات در جهان امروز موجب شده تا سبک زندگی مطلوب و مطابق با منافع
نظام سرمایهداری با سهولت بیشتری به همه جای جهان مخابره شود و الگو قرار گیرد .یکی از
حوزههای متأثر از این جریان پرشتاب سرمایهداری ،افزایش تمرکز افراد متعلق به جنسیتها،
سنین و فرهنگهای مختلف بر ظاهر جسمی است تا جاییکه گاهی ،ظاهر جسمی ،محور زندگی
برخی افراد قرار میگیرد .در روانشناسی ،سازة تنانگاره 2تا حدی در واکنش به این مشکالت
ابداع شده است و پژوهشها حاکی از وضعیت نامطلوب آن بهویژه در دختران جوان است (رایس،
ریچارد ،تیگمن و اسلیتر .)4229 ،بنابراین بهبود تنانگاره میتواند یکی از هدفهای افزایش
سالمت روان دختران باشد .شدت مشکالت تنانگاره تا حدی است که حتی بسیاری از دختران
شش تا نهساله نیز تحت تأثیر پیامهای جنسیتی رسانهها و فرهنگ به آن مبتال هستند (اسلیتر
و تیگمن .)4229 ،عوامل مختلفی در کاهش حرمت خود4و تنانگارة نامطلوب تأثیر دارند که از
آن جمله میتوان به فقدان حمایت اجتماعی (مارشال ،پارکر ،سیاروچی و هیون )4222 ،و
افسردگی (اورث و رابینز )4222 ،اشاره نمود .علت بسیاری از نگرانیهای مربوط به تنانگاره و
حرمت خود پایین را میتوان پیامهای مخابرهشده توسط رسانهها دانست؛ تا جاییکه رسانهها
نقش زیادی در تغییر ادراکات افراد نسبت به بدنشان دارند (فاردلی و وارتانیان4229 ،؛ پرلف،
 .)4222مشاهدة تصاویر رسانهای توسط دانشجویان دختر طرحوارة آنها در رابطه با ظاهر خود
را تحت تأثیر قرار داده و نمرات تنانگاره و حرمت خود آنها را پایین میآورد (کاظمی ،کیانپور
و قاسمی.)2262 ،
حرمت خود و تنانگاره رابطة بسیار نزدیکی با هم دارند .معموالً دختران و زنانی که تنانگارة
نامطلوب یا رضایت از بدن پایین دارند و در مورد ظاهر فیزیکی خود احساس ارزشمندی ندارند،
حرمت خود پایینی هم دارند و پژوهشها وجود رابطة معنادار بین این دو متغیر را تأیید نمودهاند
(استیپلتون؛ کریگتون ،کارتر و پیدگئون4222 ،؛ آدامز ،تایلر ،کالگرو و لی4222 ،؛ فولر-تسکویچ،
 .)4221حساسیتها و نگرانیهای افراد در مورد بدنشان میتواند به اندازهای باشد که ابعاد
مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد ،آنها را از مشارکت در بسیاری از فعالیتهای
اجتماعی بازدارد و البته حرمت خود آنها را کاهش دهد (آنی ،کول و شلر4222 ،؛ لتنر ،نایت و
لینگورث .)4222 ،فردی که تنانگارة ضعیفی از خود دارد ،مانند سایر افرادی که دچار اختالل
تنانگاره هستند ،ارزیابی درستی از تصویر یا شکل بدنی خود ندارد و این اختالل میتواند با
Self-esteem
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اختالالت خوردن همراه شود (مانتفورد ،هاس و والر )4221 ،و اغلب در برابر مداخالت مبتنی بر
استدالل مقاومت نشان میدهد ،بنابراین معموالً تحت درمان روانشناختی قرار نمیگیرد (فرر-
گارسیا و گوترز -مالدونادو ،)4224 ،در حالیکه استرس و پریشانی شدیدی برای فرد ایجاد
میکند و فرد مبتال حتماً باید تحت درمان روانشناختی باشد (مانتفورد ،هاس و والر.)4222 ،
تن انگاره به تجربة روانشناختی چندوجهی فرد در رابطه با تجسم ظاهر فیزیکیاش برمیگردد
و شامل خودپندارهها و نگرش های فرد (مانند افکار ،باورها ،احساسات و رفتارها) در مورد بدنش
است .اختالل تنانگاره شامل اختالل در ادراک اندازة بدن و اختالل در شناخت (ارزیابی منفی
ظاهر فیزیکی) است (کش .)4229 ،نارضایتی از بدن وقتی میتواند اختالل باشد که ارتباط
نزدیکی با مشکالت دیگر مانند احساس ناکارآمدی شخصی داشته باشد (روزن .)4222 ،حرمت
خود نیز به معنای نگرشهای مثبت یا منفی و ارزشهایی است که فرد در چهارچوب آنها خود
را میبیند (براون .)4222 ،براون ( )4222معتقد است حرمت خود ،سازهای مبتنی بر عاطفه2
است ،زیرا افراد دارای حرمت خود باال خ ود را دوست دارند و احساسات مثبتی در مورد خود
دارند .به عبارت دیگر حرمت خود ،متضمّن احساس ارزشمندی (بعد عاطفی) و شامل ابعاد
شناختی (مجموعهی باورهای ارزیابی) و رفتاری (گرایش به رفتار) نیز است.
یکی از دالیل تنانگارة نامطلوب ،نگرش و باورهای منفی در مورد ظاهر جسمی است .درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد به دلیل اینکه در حوزة درمانهای شناختی قرار دارد ،از طریق
راهبردهای شناختی به اصالح این باورها و نگرشها میپردازد و به فرد کمک میکند تا خود را
از تجارب ذهنی مربوط به ظاهر خویش جدا کند ،اهداف و ارزشهای خویش را مشخص کند و
به آنها متعهد شود (عباسی ،پرزور ،معاضدی و اصالنی .)2262 ،از آنجاییکه حرمت خود
متضمن
نگرشها و باورهای فرد میشود ،میتواند موضوع درمان پذیرش و تعهد 4باشد ،زیرا این درمان به
فرد اجازه میدهد که شناختهایش را وارسی کند و بهطور غیرمستقیم آنها را اصالح کند (هیز،
لوما ،بوند ،ماسودا و لیلیز .)4229 ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از درمانهای موج سوم
درمانهای شناختی -رفتاری است که از نظر سنن فلسفی و تمرکز مداخالت با درمانهای شناختی
سنتی متفاوت است .این رویکرد ،رنج انسان را ناشی از انعطافناپذیری روانشناختی میداند و به
مراجع کمک میکند که از افکارش آگاه شود ،آنها را بیازماید ،و تالش کند بدون قضاوت و
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ارزیابی به مشاهدة افکارش بپردازد (مسر و گورمن .)4222 ،در واقع هدف این نوع درمان ،تعدیل
شناختهای مراجع نیست ،بلکه هدف ،افزایش ذهنآگاهی ،افزایش فاصله از شناختهای فرد،
مشاهدة شناختها و هیجانات فرد به شیوهای غیرقضاوتگونه ،شناسایی ارزشها ،ایجاد تعهد
نسبت به درگیری فعاالنه در جهان خارجی و تالش برای دستیابی به یک زندگی پرمعنا و اصیل
است تا در نهایت انعطافپذیری روانی فرد افزایش یابد (هیز و دیگران .)4229 ،فرایند درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل بررسی رویدادهای شناختی و تالش برای این است که مراجع
ارتباطات جدیدی با افکارش برقرار کند و در نهایت کنترل بیشتری بر آنها داشته باشد (مسر و
گورمن .)4222 ،درمان پذیرش و تعهد در راستای اهداف و چهارچوب فلسفی خود از فنون
درمانهای مختلف روانشناختی استفاده میکند .این درمان ،مؤلفههای مثبتی مانند شادکامی و
امیدواری را افزایش میدهد (الهیفر ،قمری و زهراکار2260 ،؛ مرمرچینیا و ذوقی پایدار.)2269 ،
با وجود اینکه حرمت خود در روانشناسی سنتی بسیار مورد توجه بوده و برای عملکرد سالم در
شرایط گوناگون زندگی ضروری است (ضابطی ،تقیلو و تاجری ،)2269 ،مطالعات اندکی در مورد
آن انجام شده است .از جملة این مطالعات میتوان به آقایوسفی ،استادیان خانی و فدایی مقدم
( )2269و رسولی علیآبادی و کالنتری ( )2269اشاره کرد که گزارش کردند درمان پذیرش و
تعهد میتواند تنانگاره را بهبود ببخشد .مطالعة آقایوسفی و همکاران در جامعة معلولین جسمی-
حرکتی انجام شد و جامعة آماری مطالعة رسولی علی آبادی و کالنتری در زنان در دورة پس از
زایمان بود .در جامعة دختران دانشجو ،پژوهشی دیده نشد.
تنانگارة نامطلوب عمدتاً به احساس نارضایتی و بیارزشی برمیگردد و با حرمت خود پایین
ارتباط دارد (برای مثال استیپلتون و دیگران4222 ،؛ آدامز و دیگران .)4222 ،مشکالت مربوط
به تنانگاره و حرمت خود در دانشجویان دختر شیوع باالیی دارد (گراسبرد ،لی ،نیبورز و الریمر،
 .)4226بندیکت و همکاران ( )4229شیوع مشکالت تنانگاره را در زنان  %09گزارش نمودند.
بیشتر زنان از دوران کودکی و نوجوانی دچار نارضایتی بدنی میشوند (تالن ،الرنس و پاول،
 .)4222دختران ایرانی هم با مشکالت مربوط به نارضایتی بدنی مواجه هستند .براساس مطالعة
اثنیعشری ،بخشایش و افشانی ( %22 )2262از دختران نوجوان شهر یزد در مورد ظاهر و بدن-
شان ،نگرانیهای نامتعارف دارند .بسیاری از این افراد از حرمت خود پایین نیز رنج میبرند و
نگران ارزیابی منفی اجتماع هستند (محمدی و سجادینژاد .)2209 ،بنابراین استفاده از مداخالتی
کارآمد برای بهبود تنانگاره و حرمت خود دختران ضرورت دارد .مطالعة حاضر از مداخلة درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده میکند .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مشاورة گروهی مبتنی
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بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تنانگاره و حرمت خود دانشجویان دختر برای آزمون این
فرضیهها اجرا شد:
 .2مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تنانگاره مؤثر است و این تأثیر در
مرحلة پیگیری پایدار میماند.
 .4مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود حرمت خود مؤثر است و این تأثیر
در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
روش پژوهش ،شبهآزمایشی 2با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری سه
ماهه بود .جامعة پژوهش شامل دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه خوارزمی در مقطع
کارشناسی بودند .روش نمونهگیری داوطلبانه بود؛ به این شکل که ابتدا به  222نفر از دانشجویان
دختر مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه خوارزمی که تمایل به شرکت در پژوهش
داشتند ،پرسشنامههای تنانگاره و حرمت خود داده شد .سپس  42نفر از دانشجویانی که
پایینترین نمره را در هر دو مقیاس کسب کردند ،انتخاب شدند (زیرا حداکثر تعداد در هر گروه
مشاوره 24 ،نفر است) و به تصادف در یکی از گروههای مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش
و تعهد ( 24نفر) و گروه گواه ( 24نفر) کاربندی شدند .اعضای گروه آزمایش در  21جلسه مشاورة
گروهی شرکت کردند .این جلسات بهطور هفتهای یک بار برگزار شد و مدت زمان هر جلسه دو
ساعت بود .اعضای هر دو گروه (گروه آزمایش و گروه گواه) در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری ،مقیاس حرمت خود و تنانگاره را تکمیل کردند .سه ماه پس از اتمام جلسات نیز
مقیاسهای مذکور تکمیل شدند  .با توجه به اینکه تعداد جلسات زیاد بود و نمونة پژوهش،
دانشجویان خوابگاهی بودند که بهطور مرتب به شهرستان محل زندگی تردد داشتند ،در گروه
آزمایش ،هشت نفر باقی ماندند و گروه گواه نیز از نظر تعداد همسانسازی شد .بنابراین در هر دو
گروه هشت نفر درنظر گرفته شد .مالکهای ورود عبارت بودند از :نمرة پایینتر از میانه در
مقیاس حرمت خود و تنانگاره ،و دامنة سنی  42تا  22سال .مالکهای خروج عبارت بودند از:
وجود اختالل روانشناختی (برای این منظور از چکلیست نشانگان اختالل روانی 4استفاده شد)،
دریافت هرگونه درمان روانشناختی یا دارودرمانی همزمان با اجرای پژوهش ،عدم تمایل به ادامة
جلسات ،غیبت در بیش از سه جلسة متوالی.
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ابزار پژوهش
 .1مقیاس حرمت خود روزنبرگ .1در این پژوهش برای سنجش حرمت خود ،از مقیاس حرمت
خود روزنبرگ استفاده شد .این مقیاس ،یک مقیاس خودگزارشی است که توسط روزنبرگ (2691
به نقل از اشمیت و آلیک )4221 ،به منظور ارزیابی میزان حرمت خود کلی افراد ساخته شده
است .تعداد گویههای مقیاس  22گویه است و تنها یک نمرة کلی از حرمت خود به دست میدهد.
مقیاس در طیف لیکرت پنجدرجهای از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً مخالفم ( )2درجهبندی میشود.
پنج گویة نخست بهطور مستقیم و پنج گویة دوم بهطور معکوس نمرهگذاری میشوند .نمرة باالتر
به معنای حرمت خود بیشتر است .این مقیاس با وجود اینکه در سال  2691ساخته شده است،
ولی توانسته در مطالعات مختلف ،پایایی و روایی خوبی نشان دهد و اغلب مطالعات جدید پیرامون
حرمت خود از آن استفاده میکنند .از این مقیاس بارها در مطالعات مختلف استفاده شده است
و روایی و پایایی آن تأیید شده است .اشمیت و آلیک ( )4221روایی و پایایی آن را در جامعهای
متشکل از  12کشور تأیید نمودند .برای مثال ،در پژوهش گرینبرگر ،چن ،دمیتریوا و فاروجیا
( )4222گزارش شد که پایایی از نوع همسانی درونی این مقیاس  2/02است .در پژوهش پالمن
و آالیک ( )4222نیز پایایی از نوع ضریب همسانی درونی این مقیاس  2/00گزارش شد .رجبی
و بهلول ( )2209پایایی و روایی این مقیاس را در یک نمونة دانشجویی بررسی نمودند .براساس
گزارش آنها پایایی از نوع همسانی درونی  2/02است .همچنین روایی واگرای مقیاس قابل قبول
است و این مقیاس در مجموع میتواند در فعالیتهای بالینی و پژوهشی به کار رود .در این
مطالعه ،پایایی از نوع آلفای کرونباخ کل مقیاس 2/26 ،به دست آمد.
 .2پرسشنامة چندبعدی روابط خود با بدن .2برای ارزیابی تنانگارة آزمودنیها از پرسشنامة
چندبعدی روابط خود با بدن استفاده شد .این مقیاس توسط کش )4222( 2به منظور ارزیابی
جنبههای خودنگرشی سازة تنانگاره ساخته شده است و  96گویه دارد .هر گویه در طیف لیکرت
پنجدرجهای از کامالً ( )2مخالفم تا کامالً موافقم ( )1یا خیلی ناراضی ( )2تا خیلی راضی ()1
نمرهگذاری میشود .گویههای ،22 ،22 ،22 ،41 ،29 ،21 ،9 ،22 ،26 ،22 ،24 ،42 ،20 ،24
 22 ،22 ،20 ،40 ،21 ،22بهطور معکوس نمرهگذاری میشوند .نمرة باالتر نشاندهندة تنانگارة
مطلوبتر است .ضریب پایایی از نوع همسانی درونی خردهمقیاسها (ارزیابی ظاهر ،گرایش ظاهر،

Cash

1

3

Rosenberg self-esteem scale
2
The Multidimensional Body-Self
Relations Questionnaire

15

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تنانگاره و و حرمت خود…

ارزیابی تناسب ،گرایش تناسب ،ارزیابی سالمت ،گرایش سالمت ،گرایش بیماری ،رضایت بدنی،
وزن ذهنی ،دلمشغولی با اضافهوزن) در دامنهای بین  2/02تا  2/62بود .روایی سازه ،واگرا و
همگرا نیز قابل قبول بوده است (کش .)4222 ،در این مطالعه ،آلفای کرونباخ کل مقیاس2/04 ،
به دست آمد.
 .9مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد .فرایند مشاوره شامل  21جلسه مشاورة
گروهی بود که بر مبنای هیز و استروسال ( )4222و هیز ،استروسال و ویلسون ( )4222اجرا شد.
مدت زمان هر جلسه  242دقیقه بود و هر هفته یک جلسه به اجرا درآمد.
جدول  .1شرح جلسات مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
جلسه اول

هدف این جلسه ،ایجاد فضای امن ،راحت و دوستانه بود که اعضا بتوانند به راحتی در مورد نگرانیهای
مربوط به ظاهر جسمی خود صحبت کنند .بنابراین از فنون گرمکردن مانند نقاشی و تصویرسازی
استفاده شد .از آنجاییکه اجرای صحیح فنون مشاورهای به خودانگیختگی نیاز دارد ،فنون گرمکردن
با حوصله و دقت بیشتری انجام شد .از اعضاء خواسته شد تا آنچه در ذهنشان میگذرد را در صفحه
کاغذ به تصویر بکشند .جلسه با صحبت در مورد تصاویر سپری شد.

جلسه دوم

در این جلسه به معرفی قوانین و هنجارهای گروه و معرفی مسئولیتهای اعضاء پرداخته شد .معرفی
قوانین گروه و ماهیت مشاورة گروهی به شکل کلیشهای نبود .به اعضا فرصت کافی داده شد که فضای
گروه را بشناسند و سواالت خود را بپرسند .در مورد محتوا و فرایند کل جلسات ،اطالعاتی به اعضا داده
شد .از اعضا خواسته شد تا جلسة بعدی در مورد هدفها و انتظاراتی که از جلسات مشاوره دارند ،فکر
کنند .بهویژه در مورد حرمت خود صحبت شد و اینکه چه احساسی در مورد بدنشان دارند .از آنها
در مورد اینکه در مورد ظاهرشان چه احساسی دارند و چگونه فکر میکنند ،سوال شد .از اعضاء خواسته
شد تا انتظاراتشان در مورد ظاهر ایدهآل را روشن کنند.

جلسه سوم

در این جلسه ،از اعضاء خواسته شد تا در مورد احساساتی که در مورد ظاهرشان دارند ،صحبت کنند.
آنها متوجه شدند که ظاهری مطابق با معیارهای زیبایی ایدهآل یکی از ارزشهای مهم زندگی آنها
است و به دلیل اینکه احساس میکنند فاصلة زیادی از آن دارند ،احساس ناراحتی میکنند .برای اینکه
اعضاء متوجه شوند که بهای زیادی به ارزشهای مرتبط با ظاهر در مقایسه با سایر ارزشها میدهند
و بتوانند به سایر ارزشهای خود نیز توجه نمایند ،تکلیف قطبنمای ارزشها شرح داده شد و از اعضاء
خواسته شد تا جلسة بعدی این تکلیف را انجام دهند .در این تکلیف ،اعضاء یک دایره میکشند که
شامل دایره های تو در تو است و چهار قسمت دارد :رشد شخصی/سالمت ،فراغت ،کار/تحصیل و روابط.
از آنها خواسته شد که فاصلة خود از مرکز دایره را تعیین کنند .هر چه فاصله کمتر باشد ،به ارزشهای
مربوط به هر حیطه نزدیکترند.
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جلسه چهارم

در این جلسه ،از اعضاء خواسته شد تا در مورد تکالیف جلسه قبل صحبت کنند ،مثل اینکه هنگام
انجام تکلیف با چه دشواریهایی مواجه بودند ،آیا به راحتی آن را ترسیم کردند یا نه ،یا اینکه آن را
پاکنویس کردند یا نه .آنها دایرههای ترسیمشده را روی زمین وسط گروه چیدند و به بررسی آنها
پرداختند .این تکلیف اعضاء را به تفکر در مورد ارزشهایشان و فاصلة موقعیت کنونی تا موقعیت
مطلوبشان واداشت .در پایان از آنها خواسته شد تا در قالب یک جدول ،بگویند که در هر یک از
چهار حیطة رشد شخصی/سالمت ،فراغت ،کار/تحصیل و روابط ،چه اهدافی دارند .تمرکز روی ارزشها
نگاه داشته شد .اعضاء ارزشهای سختگیرانهای در مورد ظاهر جسمانی داشتند در حالیکه خودشان،
این ارزشها را سختگیرانه نمیدانستند .از آنها خواسته شد تا اهمیت این ارزشها را درجهبندی کنند.
آنها نمرة باالیی را برای ارزشهای مربوط به ظاهر درنظر گرفتند .از اعضاء خواسته شد تا جلسة
بعدی ،این جدول را کاملتر کنند.

جلسه پنجم

در این جلسه ،مجدداً بر جدول ارزشها تمرکز شد .درمانگر بر فاصلة موقعیت کنونی اعضاء از ارزشها
تأکید نمود .سپس از آنجاییکه شناخت دقیق ارزشهای شخصی در درمان پذیرش و تعهد بسیار
مهم است ،تکلیف دیگری برای شناخت ارزشها داده شد .از اعضاء خواسته شد که تصور کنند فوت
کردهاند و مراسم ختمشان است .دوست دارند دیگران ،آنها را چگونه توصیف کنند .این تمرین اعضاء
را به فکر واداشت .آنچه اعضاء گفتند ،مهمترین ارزشهای آنها را شناسایی نمود .این تمرین به
اولویتبندی ارزشها کمک میکند .یکی از ارزشهای مهم اعضاء ،زیبایی بود .در گفتوگو بین اعضاء
مشخص شد که آنها مایل هستند در بین آشنایان ،دوستان و بستگان به زیبایی شناخته شوند .زیبا
بودن برای آنها به معنای محبوبیت اجتماعی بود .در واقع آنها برای دستیابی به محبوبیت اجتماعی
به دنبال تحقق معیارهای زیبایی هستند و از آنجاییکه معیارهای سختگیرانهای برای زیبایی ظاهری
دارند ،احساس میکنند که محبوبیت چندانی در بین دیگران ندارند .در مورد سایر راههای رسیدن به
محبوبیت اجتماعی نیز گفتوگو شد .از اعضاء خواسته شد تا جلسة بعدی ،چندین بار این تمرین را
انجام دهند.

جلسه ششم

از اعضاء خواسته شد آنچه از تمرین مراسم ختم ،تجربه کردهاند را بازگو کنند .این تمرین برای اعضاء
دشوار بود .اعضاء دشواریهای خود را در مورد این تمرین ابراز کردند .به آنها کمک شد تا متوجه
شوند که چرا شناسایی مهمترین ارزشها برایشان دشوار است .در نتیجة این تمرین ،آنها متوجه
فاصلة خود از مهمترین ارزشهای شان شدند و نوعی درماندگی را تجربه نمودند .درمانگر با پرسیدن
سواالتی آنها را متوجه این موضوع کرد که چرا از ارزشهایشان فاصله دارند .برخی سواالت عبارتند
از« :چه شده که اینقدر از ارزشهایتان فاصله گرفتهاید؟»« ،چه میشود که با وجود اینکه تالش
میکنید ،به آنچه میخواهید دست نمییابید؟» .تالش شد که اعضاء متوجه شوند که یکی از علل
نارضایتی آنها از خود ،ارزشهای سختگیرانه در مورد زیبایی است .تالش شد که نگاه واقعبینانهتری
به ارزشهای مربوط به ظاهر داشته باشند و در این مورد فکر کنند که میتوانند اهداف آسانگیرانهتری
در این مورد داشته باشند .از اعضاء خواسته شد تا جلسة بعدی به این موضوع توجه کنند که چهقدر
برای رسیدن به ارزشهایشان تالش میکنند و چقدر این تالشها مؤثر است.
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جلسه هفتم

این جلسه با صحبت در این مورد آغاز شد که اعضاء چهقدر احساس میکنند برای رسیدن به ارزش-
هایشان تالش میکنند .درمانگر ،استعارة طنابکشی با هیوال را مطرح کرد و از اعضاء خواست تا در
مورد آن فکر کنند .این استعاره به این شکل است« :تصور کنید که شما با یک هیوال مسابقة طنابکشی
دارید .کدام یک از شما برنده است؟ آیا میتوانید او را ببرید؟ اگر او شما را به سمت خودش ببرد شما
را میخورد و اگر شما او را به سمت خود ببرید ،باز او شما را میخورد پس چگونه میتوان بر او غلبه
کرد و پیروز شد؟ کار شما برندهشدن نیست بلکه کار شما انداختن طناب است» .از آنجاییکه اعضاء
مشغولیت فکری زیادی با نگرانیهای مربوط به تنانگاره داشتند ،از این استعاره استفاده شد تا به اعضاء
آموخته شود که هرچه بیشتر درگیر افکار مربوط به تنانگاره باشند ،انرژی بیشتری از دست میدهند
و موفق نیز نخواهند بود.

جلسه هشتم

در این جلسه بر اهمیت این موضوع تأکید شد که بر آنچه نمیتوانیم کنترل کنیم تمرکز نکنیم .برای
این منظور از استعارة آب و هوا استفاده شد .این استعاره به این صورت است« :خود مشاهدهگر ما مانند
آسمان است و افکار و احساسات ما مثل آب و هوا هستند .آب و هوا دائماً در حال تغییر است و حتی
اگر خیلی هم بد باشد به آسمان صدمه نمی زند .قدرتمندترین رعد و برق ،شدیدترین طوفان ،و
سردترین زمستانها میآیند و میروند و آسمان همچنان پابرجا است .مهم نیست که این تغییرات چه
هستند ،زیرا آسمان همیشه جایی برای آنها دارد .همچنین ،دیر یا زود شرایط عوض میشود و آب و
هوا تغییر میکند .گاهی اوقات ما فراموش میکنیم آسمان وجود دارد ،اما وجود دارد .گاهی اوقات ما
نمیتوانیم آسمان را ببینیم ،زیرا پوشیده از ابر است ولی اگر به اندازة کافی باال و بر فراز آن ابرها برویم
آسمان را حتی در پس تیرهترین ابرها میبینیم و در نهایت ما آسمان صاف را مشاهده میکنیم که
باشکوه و پرقدرت بر جای خود استوار است و این بخشی از وجود ما است که همیشه به ما امکان
مشاهدة افکار و احساسات ناخوشایند را می دهد بدون آنکه آسمان ذهن ما را ابری کند و این توانمندی
با تمرین قابل دسترسی است .در این جلسه از این استعاره استفاده شد تا به اعضاء آموزش داده شود
که در مورد بهبود تنانگاره روی موارد دستیافتنی و واقعبینانه تمرکز کنند و از انتظارات سختگیرانه
و غیرواقعی دست بردارند.

جلسه نهم

در این جلسه ،درمانگر در مورد اهمیت تجارب واقعی زندگی صحبت کرد .برای مثال اینکه غرق شدن
در افکار آزارنده ،چگونه ما را از تجارب اینجا و اکنون باز میدارد .اعضاء روی اهداف واقعبینانهای که
میتوانند در مورد ظاهر جسمانی داشته باشند ،متمرکز شدند .آنها تشویق شدند که بهجای نشخوار
ذهنی در مورد ظاهر ایدهآل ،برای دستیابی به آن تالش کنند .در این مسیر نیاز دارند که در اینجا و
اکنون زندگی کنند .اعضاء در این مورد صحبت کردند که چگونه وقت خود را بهجای رسیدن به
ارزشهایشان ،صرف امور بیهوده میکنند .رهبر ،تمریناتی در مورد ذهنآگاهی ارائه داد .غذا خوردن
ذهنآگاهانه در جلسه تمرین شد .اعضاء تمرین کردند که چگونه تمرکز خود را به آنچه در حین غذا
خوردن تجربه میکنند ،برگردانند .از اعضاء خواسته شد این تمرین را در طول هفته تکرار کنند.

56

فصلنامة روانشناسی کاربردی ،دورة  ،11شمارة  ،)41( 2تابستان 41-74 ،1911

جلسه دهم

فرایند این جلسه به این شکل بود که اعضاء تجارب خود در مورد تجربة ذهنآگاهانه در طول هفته
بعد را بازگو کردند .رهبر در مورد دشواری این تجربه ،آنها را به چالش کشید .بار دیگر در جلسه،
تمرین تنفس ذهنآگاهانه ارائه شد و اعضاء با راحتی بیشتری نسبت به قبل ،این تمرین را انجام دادند.
در این جلسه ،اعضاء اظهار کردند که توانستهاند با غذا خوردن ذهنآگاهانه ،احساس بهتری نسبت به
بدنشان داشته باشند .از اعضاء خواسته شد تا ذهن خود را تماشا کنند و با دقت به افکاری که میآیند
و میروند ،بدون قضاوت توجه کنند و این کار را در هفته بارها انجام دهند.

جلسه یازدهم

در این جلسه ،رهبر از اعضاء خواست تا تجربة خود در مورد تماشای ذهن را بازگو کنند .بیشتر اعضاء
اعالم کردند که این کار برایشان سخت بوده است .رهبر از آنها خواست دوباره تکلیف قطبنمای
ارزشی را انجام دهند ،سپس یک جهتگیری ارزشی برای خود انتخاب کنند و نگاه دوبارهای به موانع
بیرونی و درونی ارزشها بیاندازند .آنها ارزشهایی متناسب با بهبود ظاهر جسمانی انتخاب کردند.

جلسه دوازدهم

در این جلسه از اعضاء خواسته شد تا میزان همسویی رفتارهای فعلی خود با ارزشها را تعیین کنند و
به تعیین اهداف بپردازند .اعضاء در جلسه ،اهداف خود را به صورت کتبی تدوین کردند .این اهداف،
مشخص ،ملموس ،شامل فعالیت و عملی در زمینة بهبود تنانگاره و حرمت خود بودند .از اعضاء خواسته
شد تا برگة اهداف را نزد خود نگهداری کنند.

جلسه سیزدهم

هدف این جلسه ،برنامهریزی فعالیت بود .به اعضاء کمک شد تا اهداف را به گامهای کوچک و ملموس
تبدیل کنند .از اعضاء خواسته شد تا با مرور مجدد راهبردهای پذیرش ،خود را برای مواجه با موانع
پیشرو آماده کنند .با صحبت بیشتر در مورد ارزشها ،تمرکز اعضاء روی ارزشهایشان حفظ شد.
این افزایش تمرکز به ایجاد تعهد نسبت به ارزشها کمک نمود.

جلسه چهاردهم

در این جلسه ،اعضاء ترغیب شدند تا در مورد تعهد خود نسبت به ارزشهایشان صحبت کنند .رهبر
آنها را به تفکر بیشتر در مورد رفتار کنونیشان واداشت و از آنها خواست تا هر آنچه که برای تعهد
بیشتر الزم است را بازگو کنند .آنها تعهد بیشتری به فعالیتهای مربوط به بهبود تنانگاره و حرمت
خود گزارش کردند.

جلسه پانزدهم

هدف این جلسه این بود که به تجربه گروه خاتمه داده شود .مسائل ناتمام اعضای گروه بررسی شد.
اعضاء تجربة خود در مورد شرکت در این گروه را بازگو کردند .آنها گزارش کردند که احساس بهتری
در مورد خود و ظاهر جسمانی خود دارند .تأثیرات گروه بر زندگی خارج از گروه مرور شدند .رهبر
خالصهای از آنچه در جلسات گذشت ،ارائه داد.

شیوة اجرا
پس از موافقت و هماهنگی مدیر خوابگاه دانشگاه خوارزمی ،یکی از سالنهای خوابگاه دختران
برای انجام این پژوهش در نظر گرفته شد .در یک جلسة مقدماتی به شرکتکنندگان در مورد
طرح پژوهش ،محل برگزاری آن ،اهداف پژوهش ،تعداد جلسهها ،طول مدت هر جلسه و
سرفصلهای احتمالی جلسهها ،رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانهماندن اطالعات
توضیحاتی داده شد ،و پس از جلب رضایت مشارکتکنندگان و ابراز تمایل آنها برای شرکت
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در پژوهش رضایتنامة کتبی از آنها دریافت شد .جلسههای درمان بهصورت گروهی و هفتگی
برای گروه آزمایشی در روزهای دوشنبه از ساعت  26الی  42برگزار شد .دادههای به دست آمده
بعد از اجرا نمرهگذاری شده ،و در تحلیل آنها افزون بر روشهای آمار توصیفی از روش آمار
استنباطی واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با
استفاده از نرم افزار  ،SPSSویرایش  26صورت گرفت.
یافتهها
با توجه به مندرجات جدول  ،2در گروه مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد ،در
مرحلة پس آزمون و پیگیری میانگین نمرات ارزیابی ظاهر ،گرایش ظاهر ،ارزیابی تناسب ،گرایش
تناسب ،ارزیابی سالمت ،گرایش سالمت ،گرایش بیماری ،رضایت بدنی و حرمت خود افزایش
چشمگیری داشته است ،در حالیکه در گروه کنترل تغییری مشاهده نشده است .همچنین در
گروه مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد ،در مرحلة پسآزمون و پیگیری میانگین
نمرات وزن ذهنی و دلمشغولی با وزن کاهش چشمگیری داشته است ،در حالیکه در گروه
کنترل تغییری مشاهده نشده است.
جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در سه مرحلة اندازهگیری در دو گروه
پیشآزمون
نام متغیر

گروه

ارزیابی

درمان پذیرش
و تعهد

ظاهر
گرایش
ظاهر
ارزیابی
تناسب

کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

29/222

4/111

42/119

2/249

42/119

2/249

22/992

2/222

22/006

2/496

22/220

2/019

24/006

2/2

22/006

4/222

29/222

2/212

29/444

2/262

29/222

2/292

22/006

4/200

0/222

2

22

2/224

6/222

2/16

2/444

2/019

2/444

2/019

2

2/022

22/220

1/261

29/222

2/222

29/222

2/242
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گرایش
تناسب

کنترل

مشغولی با

درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد
کنترل
درمان پذیرش
و تعهد

اضافهوزن

کنترل

ارزیابی
سالمت
گرایش
سالمت
گرایش
بیماری
رضایت
بدنی
وزن
ذهنی
دل-

حرمت
خود

درمان پذیرش
و تعهد
کنترل

22/222

4

22/444

2/644

21

4/040

24

2/262

42

4/226

44/444

2/224

22

2/222

22

2/222

22/006

2/220

42/220

2/212

42/006

2/212

42/222

2/629

44/220

4/220

44/222

2/992

44/222

4

21/222

2/22

20/222

2/242

20/222

2/242

21/222

2/249

21/222

2/922

22/006

2/929

2

2/222

2/220

2/262

2/222

2

2/119

2/222

2/119

2/222

2/119

2/222

2/222

4/240

2/222

2/429

2/444

2/224

9/992

4/929

9/119

4/922

9/220

4/220

22/119

2/020

6/222

2/1

6/222

2/242

22/992

2/222

22/222

4/11

22/222

4/922

40/220

4/220

22/220

4/092

22/222

4/294

46/220

4/904

42/222

4/040

42/222

4/962

نتایج آزمون لوین نشان داد مقدار معناداری آزمون برای همة مؤلفههای تنانگاره و حرمت خود
در هر سه سطح پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری بزرگتر از  2/22است؛ بنابراین فرضیة صفر
یعنی برابری واریانسها را میپذیریم .به عبارت دیگر برای مؤلفههای تنانگاره و حرمت خود
تفاوت معناداری میان واریانسهای گروهها وجود ندارد .مقدار معنیداری آزمون کولموگروف
اسمیرنوف در همة حالتها بزرگتر از  2/22میباشد؛ به عبارتی با توجه به نتایج این آزمون ،فرض
نرمالبودن دادهها برای این متغیرها تأیید میشود .بر اساس آزمون کرویت ماچلی ،فقط برای
متغیر ارزیابی تناسب چون مقدار معناداری آزمون کرویت ماچلی بزرگتر از )2/421( 2/22
بهدست آمده است ،آزمون ماچلی برای این متغیر معنادار نیست .بنابراین از فرض کرویت تخطی
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نشده است .برای سایر مؤلفهها الزم است از آمارة آزمونهای گرینهاوس-گیسر یا هینه -فیلت
استفاده کنیم .بر اساس آزمون امباکس ،برای متغیرهای تن انگاره و حرمت خود ،چون مقدار
معناداری آزمون باکس بزرگتر از  2/22است ،آمارة امباکس معنادار نیست .بنابراین از فرض
همگنی ماتریس واریانس کوواریانس تخطی نشده است.
جدول  .9تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر چندمتغیره برای مقایسة نمرات
مؤلفههای تنانگاره
منبع اثر

گروه

ارزیابی ظاهر
گرایش ظاهر
ارزیابی
تناسب
گرایش
تناسب
ارزیابی
سالمت
گرایش
سالمت
گرایش
بیماری
رضایت بدنی
وزن ذهنی
دلمشغولی با
اضافه وزن

زمان

ارزیابی ظاهر
گرایش ظاهر
ارزیابی
تناسب
گرایش
تناسب
ارزیابی
سالمت

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آمارة F

مجذور اتا

222/241
906/210

4
4

211/224
222/926

**22/221
**92/121

2/219
2/022

62/240

4

29/092

**22/920

2/296

2222/42

4

110/921

**00/602

2/002

2221/10

4

902/26

**21/262

2/262

222/261

4

01/260

**20/922

2/926

62/222

4

29/222

**42/212

2/992

216/42
222/92

4
4

26/921
12/021

**42/922
**9/202

2/924
2/222

422/224

4

221/229

**20/220

2/924

126/224
2112/240

2/422
2/919

220/022
622/226

**222/242
**499/929

2/022
2/622

42/241

4

24/224

**0/021

2/496

2422/922

2/22

004/122

**11/212

2/960

092/242

2/42

222/290

**222/424

2/022
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گرایش
سالمت
گرایش
بیماری
رضایت بدنی
وزن ذهنی
دلمشغولی با
اضافه وزن

زمان × گروه

ارزیابی ظاهر
گرایش ظاهر
ارزیابی
تناسب
گرایش
تناسب
ارزیابی
سالمت
گرایش
سالمت
گرایش
بیماری
رضایت بدنی
وزن ذهنی
دلمشغولی با
اضافه وزن

420/600

2/222

222/222

**22/221

2/192

12/201

2/996

22/490

**26/224

2/224

61/42
212/469

2/222
2/224

02/222
221/262

**12/124
**242/229

2/962
2/024

422/42

2/424

262/229

**00/929

2/202

422/260
622/202

4/122
2/222

69/262
424/906

**41/202
**22/22

2/922
2/099

22/421

2

2/226

*2/294

2/426

101/202

4/042

422/121

**22/222

2/142

220/424

4/24

202/226

**49/114

2/906

229/424

4/221

12/402

**6/266

2/226

22/222

2/220

22/221

**2/226

2/202

20/260
26/222

4/422
4/921

42/422
22/202

**22/261
**22/921

2/121
2/222

222/421

4/222

24/222

**20/629

2/924

**P<2/22

2/21

<*P

طبق جدول شمارة ( ،)2اثر اصلی متغیر زمان معنادار است ،چون مقدار معناداری کوچکتر از
 2/22بهدست آمده است .پس نتیجه میگیریم که امتیازات مؤلفههای تنانگاره بهگونهای معنادار،
در سه حالت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تغییر میکنند .به عبارت دیگر زمان در امتیازات
مؤلفههای تنانگاره تأثیر معناداری داشته است .اثر اصلی گروه هم معنادار است ،چون مقدار
معناداری کوچکتر از  2/22بهدست آمده است .پس نتیجه میگیریم که امتیازات مؤلفههای
تنانگاره بهگونهای معنادار در دو گروه درمان پذیرش و تعهد و کنترل ،متفاوت هستند .همچنین
اثر متقابل زمان × گروه نیز معنادار است ،چون مقدار معناداری کوچکتر از  2/22بهدست آمده
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است .بنابراین روند تغییرات میانگین امتیازات مؤلفههای تنانگاره در دو گروه درمان پذیرش و
تعهد و کنترل ،در طول سه زمان پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری متفاوت است .در مجموع با
عنایت به نتایج بهدست آمده مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تنانگارة
دانشجویان دختر تأثیر دارد .بر اساس آزمون تعقیبی بونفرونی ،بین نمرات "تن انگاره"  4مرحله
"پس آزمون" و "پیگیری" با مرحله "پس آزمون" اختالف معناداری وجود دارد چون مقدار
معناداری آزمون تعقیبی بونفرونی کمتر از  2/22بهدست آمده است .بنابراین مشاوره گروهی
مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تنانگاره دانشجویان دختر تأثیر دارد.
جدول  .1تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسة نمرات حرمت خود
مجموع
گروه

422/024

4

229/622

**22/212

2/146

زمان

222/10

2/910

04/662

**21/22

2/209

زمان × گروه

422/226

2/229

22/202

**22/241

2/149

منبع اثر
حرمت
خود

میانگین

آماره F

مجذور اتا

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

**P<2/22

2/21

<*P

طبق جدول شمارة ( ،)2اثر اصلی متغیر زمان معنادار است ،چون مقدار معناداری کوچکتر از
 2/22بهدست آمده است .پس نتیجه میگیریم که امتیازات حرمت خود بهگونهای معنادار ،در
سه حالت پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری تغییر میکنند .به عبارتی زمان در امتیازات حرمت
خود تأثیر معناداری داشته است .اثر اصلی گروه هم معنادار است چون مقدار معناداری کوچکتر
از  2/22بهدست آمده است .پس نتیجه میگیریم که امتیازات حرمت خود بهگونهای معنادار ،در
دو گروه درمان پذیرش و تعهد و کنترل ،متفاوت هستند .همچنین اثر متقابل زمان × گروه نیز
معنادار است ،چون مقدار معناداری کوچکتر از  2/21بهدست آمده است .بنابراین روند تغییرات
میانگین امتیازات حرمت خود در دو گروه درمان پذیرش و تعهد و کنترل ،در طول سه زمان
پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری متفاوت است .در مجموع با عنایت به نتایج بهدست آمده
مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود حرمت خود دانشجویان دختر تأثیر
دارد .بر اساس آزمون تعقیبی بونفرونی ،بین نمرات حرمت خود در دو مرحلة پسآزمون و پیگیری
با مرحلة پیشآزمون اختالف معناداری وجود دارد چون مقدار معناداری آزمون تعقیبی بونفرونی
کمتر از  2/22بهدست آمده است .بنابراین مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر
بهبود حرمت خود دانشجویان دختر تأثیر دارد.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش در پی این بود که اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر حرمت
خود و تنانگارة دختران دانشجو تعیین کند .نتایج حاکی از تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان
پذیرش و تعهد بر بهبود تنانگاره و حرمت خود دختران دانشجو بود .نتایج این مطالعه با یافتههای
تحقیق آقایوسفی و همکاران ( )2269همسو است .آنها نیز گزارش کردند که گروهدرمانی مبتنی
بر درمان پذیرش و تعهد ،تنانگاره را بهبود میبخشد .رسولی علیآبادی و کالنتری ( )2269نیز
به نتایج مشابهی رسیدند .آنها نتیجه گرفتند که این درمان میتواند با افزایش حرمت خود،
نگرانیهای مربوط به تنانگاره را کاهش دهد .اما هر دو مطالعه مربوط به جامعة آماری متفاوتی
بودند .مطالعة آقایوسفی و همکاران ( )2269در جامعة معلولین جسمی-حرکتی و مطالعة رسولی
علیآبادی و کالنتری ( )2269در زنان پس از زایمان انجام شد.
در تبیین اثربخشی و کارآمدی این روش درمانی باید گفت که درمانگر تالش نمود تا توجه
اعضاء را به ارزشهایشان معطوف کند .استفاده از تمثیلها و استعارهها به اعضاء کمک میکند
تا ارزشهای اساسی خود را در زندگی شناسایی کنند .صرف زمان و تأکید درمانگر برای شناسایی
ارزشها ،اهمیت ارزشها را برای اعضاء روشن نمود .اعضاء در مرحلة اول یعنی بحث بر سر
ارزشها ،یکی از ارزشهای خود را مربوط به جذابیت ظاهری و سالمت جسمی دانستند .درمانگر
در مورد ارزشها با آنها جدال نکرد ،اما به آنها کمک نمود تا ارزشهای اساسیتر خود را کشف
کنند .در این مورد از استعاره تشییع جنازه استفاده شد .این استعاره با پرسش این سوال مطرح
شد« :دوست دارید برای چه زندگی کنید؟» و سپس به اعضاء گفته شد که تصور کنند ،مراسم
خاکسپاری آنها است .دوست دارند دیگران چه چیزی در مورد آنها بگویند و چگونه توصیفشان
کنند .دوست دارند روی سنگ قبرشان چه نوشته شود .سپس تکلیف چرخة ارزشها ارائه شد.
سپس درمانگر اعضاء را هدایت میکنند تا مشخص کنند که چگونه باید ارزشهای خود را عملی
کنند .اعضاء یاد میگیرند که نسبت به آنچه برایشان اهمیت دارد ،متعهد باشند .همین که اعضاء
برای کسب رضایت بیشتر نسبت به ظاهر جسمی خود ،قدمی برمیدارند ،تنانگارة آنها رو به
بهتر شدن پیش میرود .در ابتدای جلسات ،اعضاء صرفاً در مورد ظاهر خود ابراز نگرانی میکردند
و درمانگر به جای اینکه تالش کند تا آنها را قانع کند که در مورد ظاهرشان اشتباه میکنند ،از
آنها میخواهد برای کسب تنانگاره مطلوب تالش کنند (هیز و دیگران.)4229 ،
یکی از علل موفقیت این درمان این است که این رویکرد ،دلبستگی به محتوای ذهن (افکار و
هیجانات) را کاهش میدهد .آموزش و تمرین ذهنآگاهی به مراجع اجازه میدهد تا در مورد این
محتواهای روانی آگاهی یابد و بر آنها غلبه کند و اجازه دهد آزادانه بیایند و بروند .درمانگران
55

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تنانگاره و و حرمت خود…

درمان پذیرش و تعهد به دلیل تمرکز بر پیامدهای اعمال مراجعانشان و نحوة همتراز شدن این
پیامدها با ارزشها و اهدافشان ،در این تأکید عملگرایانه اشتراک دارند .مراجعان تشویق
می شوند که به شناسایی و پرورش اعمالی بپردازند که در تطابق با ارزشهای عمیقشان هستند
و اعمالی که این ارزشها را نقص میکنند رها کنند .تمرین ذهنآگاهی آنها را قادر میکند تا
از شناسایی محتوای ذهنشان دست بردارند بهطوریکه به فعالیتهایی نپردازند که رنج بیشتری
به همراه دارد (هیز و دیگران .)4224 ،در جلسات گروهی اعضاء یاد گرفتند که اجتناب از رنج،
آنها را از ارزشها دور میکند و حرکت در مسیر ارزشها احساس رضایت بیشتر و واقعی به آنها
میدهد .وقتی فرد برای تحقق ارزشها قدم برمیدارد ،تصویر مثبتتری نسبت به خود پیدا
میکند و همین موضوع به ارتقای حرمت خود او نیز کمک میکند.
تنانگاره یک مشکل اضطرابی است و بهبود وضعیت تنانگاره مراجعان مستلزم کاهش سطح
اضطراب است (کش .)4229 ،درمان پذیرش و تعهد کمک میکند تا اضطراب مراجع کاهش پیدا
کند .به این ترتیب که درمانگر با کمک استعارة دروغسنج به اعضاء کمک نمود تا تأثیرات
مشکلآفرین تالش برای کنترل اضطراب را تجربه کنند؛ یعنی متوجه میشوند که افزایش مبارزه
به افزایش رنج منجر میشود .تجربة تأثیرات متناقض تالش برای کنترل اضطراب ،به تدریج اعضاء
را به این درک رسانید که باید شیوة مواجهة خود را تغییردهند و روشهای جدیدی را امتحان
کنند .پس از اینکه مراجعان به این درک رسیدند ،درمانگر با کمک استعارة مقیاسهای دوگانه
به آنها کمک کرد که اضطراب شان در مورد بدن را بپذیرند ولی در عین حال ارزشمند زندگی
کنند .با کمک این استعاره ،اعضای گروه یاد گرفتند که بهجای تمرکز روی کاهش اضطراب،
اشتیاق خود برای زندگی ارزشمند (یعنی در جهت ارزشهای شخصی) را باال ببرند .افزایش
اشتیاق برای حرکت در مسیر زندگی ارزشمند نیز مسلماً نیاز به انجام تمریناتی داشت .تمرین
اساسی این بود که مراجعان یاد بگیرند در زمان حال زندگی کنند .برای این منظور درمانگر از
تمرینات ذهنآگاهی استفاده نمود و بهطور خاص بر اسکن دنیای بیرون و اسکن دنیای درون
تمرکز نمود.
از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر ،ریزش تعداد اعضای گروه آزمایش به دلیل تردد به
شهرستان محل زندگی بود .پیشنهاد میشود پژوهشگران هنگام اجرای پژوهش در جامعة
خوابگاهی به این مهم توجه کنند .پژوهشگران میتوانند برای اجتناب از طوالنیشدن دورة اجرای
جلسات و کاهش احتمال ریزش ،جلسات را در یک هفته ،دو بار برگزار کنند .به پژوهشگران
پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای آتی ،این درمان را با سایر درمانها مقایسه کنند .مقایسة این
درمان در پسران و دختران دانشجو نیز میتواند مفید باشد .از نظر کاربردی نیز مراکز مشاورة
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دانشگاهها میتوانند با استفاده از اجرای جلسات مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد،
حرمت خود و تنانگارة دانشجویان دختر را بهبود بخشند.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد .با توجه به شرایط شرکتکنندگان و زمان تکمیل پرسشنامهها ،ضمن تأکید به تکمیل
تمامی سؤالها ،به آنها درمورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائة اطالعات فردی غیر از سن
اطمینان داده شد .به آنها گفته شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً رعایت شد.
پس از اتمام آموزش ،سه جلسة آموزشی برای گروه گواه برگزار شد .در این سه جلسه ،برخی
مهارتهای اساسی درمان پذیرش و تعهد مانند مهارت ذهنآگاهی آموزش داده شد.
سپاسگزاری
از همة دانشجویایی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند و از مسئولین خوابگاه
دختران دانشگاه خوارزمی که با همکاری صمیمانة آنان اجرای پژوهش امکانپذیر گردید تشکر و
قدردانی می شود.
مشارکت نویسندگان
مقالة حاضر برگرفته از پایاننامة دکتری نویسندة اول در رشتة مشاورة دانشگاه خوارزمی به کد
ثبت  69220124به تاریخ  2269/22/24است و همة نویسندگان این مقاله بنا بر نقشی که
داشتند ،به ترتیب ذکر شدهاند .نویسندة اول با کد ارکید  0000-0001-5841-7958مسئولیت
نگارش و اجرا را داشته است .نویسندة دوم با کد ارکید  0000-0002-8901-5828و نویسندة سوم
با کد ارکید  0000-0002-2516-6635مسئولیت راهنمایی و نویسندة چهارم با کد ارکید 0000-
 0002-7854-2934مسئولیت مشاوره را برعهده داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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1

 . 2با درنظر گرفتن همه چیزها ،معموال ًفکر میکنم شکست
خوردهام.

2

4

2

2

1

 . 0ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل میشدم.

2

4

2

2

1

 . 6گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.

2

4

2

2

1

 . 22گاهی فکر میکنم اصالً نمیتوانم کاری انجام دهم.

2

4

2

2

1

پرسشنامه تن انگاره
کامالً

مخالفم

نه موافق
مخالفم

نه مخالف

55

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

کامالً

قبل از اینکه وارد جمع شوم ،برایم مهم است که چگونه به نظر بیایم.
لباسهایی را انتخاب میکنم که ظاهر مرا به بهترین نحو نشان دهد.
قادرم اکثر تستهای آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر بگذارم.
برایم مهم است که نیروی جسمی زیادی داشته باشم.
بدن من از لحاظ جنسی جذاب است.
فعالیت ورزشی منظمی تدارم.
سالمتی خود را در کنترل دارم.
درباره عواملی که بر سالمتی تأثیر میگذارنند ،اطالعات زیادی دارم.
آگاهانه یک شیوهی زندگی سالم در پیش گرفتهام.
مدام نگران چاق بودن یا چاق شدن هستم.
ظاهرم را همانگونه که هست میپذیرم.
هر گاه بتوانم ظاهرم را در آینه چک میکنم.
قبل از خارج شدن از خانه ،معموالً زمان زیادی را صرف آماده شدن میکنم.
تحمل و طاقت بدنی من مطلوب است.
شرکت در ورزشها برای من چندان مهم نیست.
معموالً برای اینکه از لحاظ جسمی متناسب بمانم کاری انجام نمیدهم.
سالمتی من تحت تأثیر شرایط و موقعیتهای غیرمنتظره است.
سالم بودن یکی از مهمترین موارد زندگی من است.
کاری که سالمتیم را تهدید میکند انجام نمیدهم.
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موافقم
موافقم

گویهها

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تنانگاره و و حرمت خود…
نسبت به کوچکترین تغییرات در وزنم آگاه هستم.
اکثر مردم مرا فردی خوشقیافه میدانند.
برایم مهم است که همواره خوب به نظر بیایم.
خیلی کم از محصوالت آرایشی استفاده میکنم.
به راحتی مهارتهای جسمانی را یاد میگیرم.
داشتن تناسب جسمی جزء اصول اولیه زندگیم نیست.
برای افزایش نیروی جسمانیام تالش میکنم.
به ندرت دچار بیماری جسمی میشوم.
سالمتیام را مسلّم میدانم.
غالباً مجالت و کتابهایی در زمینهی سالمتی میخوانم.
ظاهر خود را بدون لباس دوست دارم.
چنانچه آرایشم متناسب نباشد ،نسبت به آن آگاهی دارم.
معموالً هر چه در دسترس باشد را بدون توجه به ظاهرش میپوشم.
در ورزشها و مهارتها ضعیف عمل میکنم.
به ندرت به مهارتهای قهرمانی میاندیشم.
برای بهبود توان و قدرتم تالش میکنم.
هیچگاه نسبت به احساس بدنم آگاه نیستم و احساس بدنیام ثابت است.
اگر بیمار باشم به عالئم بیماریم توجه نمیکنم.
هرگز برای داشتن رژیم غذایی متعادل و مغذی تالش خاصی نمیکنم.
متناسب بودن اندازهی لباسهایم را دوست دارم.
به اینکه مردم درباره ظاهرم چه فکری کنند ،بها نمیدهم.
به نظافت موی سرم خیلی توجه میکنم.
بدن خود را دوست ندارم.
به بهبود تواناییهایم در انجام فعالیتهای جسمانی اهمیت نمیدهم.
سعی میکنم از نظر جسمی فعال باشم.
غالباً احساس میکنم نسبت به بیماری آسیبپذیر هستم.
برای شناسایی عالئم بیماری توجه زیادی به بدنم دارم.
اگر سرما بخورم یا دچار آنفوالنزا شوم بیماری را در نظر نگرفته و مانند سابق
به کارهایم ادامه میدهم.
از لحاظ جسمی جذاب نیستم.
هرگز به ظاهرم فکر نمیکنم.
همیشه تالش میکنم ظاهر بدنیام را ارتقا دهم.
از هماهنگی بسیار باالیی برخوردارم.
اطالعات فراوان در مورد سالمت جسمانی دارم.

***
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در طول سال به طور منظم ورزش میکنم.
از لحاظ جسمانی سالم هستم.
نسبت به کوچکترین تغییرات وضع سالمتی بدنم بسیار حساس هستم.
با آشکار شدن اولین عالئم بیماری نزد پزشک میروم.
رژیم کاهش وزن دارم.

2
2
2

4
4
4

هرگز

به ندرت

گاهی اوقات

غالبا

خیلی کمبود وزن دارم.

دارم.

تا حدودی کمبود وزن

وزنم مناسب است.

خیلی کمبود وزن دارم.

دارم.

تا حدودی کمبود وزن

وزنم مناسب است.

دارم.

تا حدودی اضافه وزن

دارم.

تا حدودی اضافه وزن

راضیم

راضیم

تا حدودی

نظری ندارم

ناراضیم

51

ناراضیم

صورت (اجزای صورت ،رنگ چهره)
مو (رنگ ،ضخامت ،بافت)
نیمتنهی تحتانی (باسن ،لگن ،ران ،ساق پا)
نیمتنه (بخش میانی ،کمر ،شکم)
نیمتنهی فوقانی (قفسه سینه یا پستانها ،شانهها و بازوها)
قوام عضالنی
وزن
قد

تا حدودی

میزان رضایت یا عدم رضایت در مورد بخشهای مختلف بدن

خیلی اضافه وزن دارم.

با نگاه کردن به من اکثر مردم فکر میکنند که

خیلی اضافه وزن دارم.

فکر میکنم

2
2
2

تقریباً همیشه

تالش کردهام از طریق روزه گرفتن یا رژیمهای سخت ،وزن کم کنم.
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2
2

1
1
1
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of STEP
program on parenting stress, emotion regulation and cognitive flexibility in
mothers of male adolescents in Isfahan. Method: The research method was
quasi-experimental, pretest-posttest and two-month follow-up with
experimental and control groups. Statistical population consisted of 123
mothers of 12- to 18-year-old male adolescents whom were referred to
Yarestan Counseling Center in Isfahan in 2019. Tools: Tools were Abedin
Parenting Stress Questionnaire (1990), Garnefsky's Difficulty of Emotion
Regulation (2001), and Dennis and Wenderval's (2010) Cognitive Flexibility
Questionnaire. 87 mothers with high parenting stress were screened and 40
mothers who met entrance criteria were randomly assigned in experimental
group and control group (20 mothers each). Participants in both groups
completed all of the questionnaires in three stages. The experimental group
received eight session of 90-minute step-by-step training once a week. Data
were analyzed using mixed ANOVA with repeated measures. Results:
Results indicated that the intervention was effective on parenting stress (F =
9.87, P = 0.003), emotion regulation (F = 9.39, P = 0.004) and cognitive
flexibility (F = 9.68). (P = 0.004). The effect remained stable at the follow-up
stage. Conclusion: Training this program reforms mothers’ relationship with
their male adolescents which leads to parental stress reduction and improves
emotion regulation and cognitive flexibility. Therefore, it is an effective
method to prevent or resolve the conflicts between parents and male
adolescent.
Key words: cognitive flexibility, effective parenting, emotion regulation,
parental stress, mothers
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مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری،
تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی مادران پسران نوجوان
نادره سعادتی ،1زهرا یوسفی *2و محسن گلپرور

3

 .1دانشجوی دکتری گروه مشاوره ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

دریافت مقاله98/08/13 :

 .2استادیار گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران .ایمیلZ.yousefi1393@khuisf.ac.ir :
 .3دانشیار گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

چکیده
هدف :هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری (استپ) کارآمد بر استرس

پذیرش مقاله99/06/08 :

والدگری ،تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی مادران نوجوان پسر بود .روش :روش پژوهش نیمه-
آزمایشی با گروه گواه و طرح پیشآزمون ،پسآزمون با پیگیری دو ماهه و جامعة آماری  133مادر دارای
نوجوان پسر  12تا  18ساله مراجعهکننده به مرکز مشاورة یارستان شهر اصفهان در سال  1398بود .ابتدا
مادران به پرسشنامة استرس والدگری آبیدین ( )1983پاسخ دادند 87 .مادر دارای استرس باالی والدگری
تشخیص داده شدند .از بین آنها  40مادر که واجد مالکهای ورود بودند بهصورت تصادفی در گروه
آزمایش و گواه (در هر گروه  20نفر) جایگزین شدند و پرسشنامههای استرس والدگری آبیدین (،)1990
دشواری نظمدهی هیجانی گارنفسکی ( )2001و انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال ( )2010را در
سه مرحله تکمیل کردند .آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری آدلر-درایکورس
( )2004به گروه آزمایش در هشت جلسه  90دقیقهای یکبار در هفته ارائه و دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج حاکی از تأثیر برنامة آموزش والدین بر
استرس والدگری ( ،)P=0/003 ،F= 9/87تنظیم هیجانی ( )P=0/004 ،F= 9/39و انعطافپذیری شناختی
( )P=0/004 ،F= 9/68در مرحلة پسآزمون و پایداری این تأثیر در مرحلة پیگیری بود .نتیجهگیری :از
آنجاییکه آموزش این برنامه با اصالح روابط مادران با پسران نوجوانشان ،استرس والدگری را کاهش و
تنظیم هیجانی و انعطافپذیری شناختی آنها را ارتقاء میدهد ،بنابراین برای پیشگیری و یا رفع تعارض
بین والدین و پسران نوجوان میتوان از آن استفاده کرد.

کلید واژهها :استرس والدگری ،انعطافپذیری شناختی ،تنظیم هیجان ،فرزندپروری کارآمد ،مادران
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مقدمه
والدین بهعنوان اولین عامالن تربیت ،نقش مهمی در رشد موفقیتآمیز فرزندان دارند (هیرمان،
تایلر ،والستون و بارکین .)2017 ،آنها از تربیت فرزند اهداف مشخصی را پیگیری کرده و در
واقع می توان گفت اهداف تربیتی والدین در راستای ابعاد تربیتی مؤثر و موفق در جامعه است
(اسکندری ،پوراعتماد ،حبیبی عسگرآبادی و مظاهری .)1395 ،یکی از کارآمدترین موضوعات در
نظریهها و الگوهای تغییر رفتار بهویژه نظریة شناخت اجتماعی بندورا ( )2003بوده و تأثیرات آن
در زمینههای گوناگون از جمله روابط والد-کودک 1،استرس والدگری2و تنظیم شناختی هیجان3
بارها گزارش شده است (برونستین2013 ،؛ هیث ،کروتس ،فان و مکپرسون .)2015 ،نارسایی
در توانایی خودکارآمدی مادران میتواند منجر به بروز استرس در والدین و منجر به عملکرد سوء
در بهبود بهزیستی ،و مهارتهای شناختی و رفتاری شود (لیپولد ،دیوس ،الوسون و مکهال،
.)2016
آبیدین ( )1995استرس والدگری را حاصل اثر تعامل کنشوری خصوصیات اصلی و آشکار
والدین مانند افسردگی ،احساس صالحیت ،سالمت ،روابط توأم با دلبستگی با کودک ،محدودیت
ناشی از نقشپذیری یا مادریکردن با خصوصیات کودک مانند سازشپذیری ،پذیرندگی ،فزون-
طلبی ،خلق ،فزونکنشی و تقویتگری میداند (چرونیس-توسکانو ،لویز-مورارتی ،وودس ،اوبراین،
مازورسکی-هورویتز و همکاران2016 ،؛ بارلو .)2016 ،از اینرو ،افزایش استرس مادر بر رشد
هیجانی و رفتاری کودکان تأثیر مهمی دارد (رضایی ،غضنفری و رضائیان1396 ،؛ دهقانی آرانی،
آل یاسین و حاجی محمدی آرانی .)1396 ،به عقیدة گارنفسکی ،کوپمان ،کرایج و کات ()2009
افراد در مواجهه با شرایط تنیدگیزا از راهبردهای تنظیم هیجانی متنوعی استفاده میکنند .از
جمله این راهبردها میتوان به راهبردهای منفی شامل نشخوار فکری 4،سرزنش خود5و دیگران،
تلقی فاجعهآمیز6و راهبردهای مثبت شامل تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مثبت مجدد ،پذیرش،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،و توسعة دیدگاه 7اشاره کرد (کمالی ایگلی و ابوالمعالی حسینی،
.)1395
مهارتهای تنظیم هیجان تحت تأثیر روابط والد-فرزندی در سالهای اولیه کودکی قرار دارد؛
در واقع عوامل خانوادگی میتوانند در بهوجود آمدن مشکالت هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان

5.

1.

6.

2.

Parent-child relationship
Parenting Stress
3. cognitive emotion regulation
4. rumination

self-blame
catastrophizing
7. putting into perspective
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دخیل باشند (عسگرپور ،کربالیی محمد میگونی و تقیلو .)1394 ،آنچه امروزه در کنار شیوههای
والدگری و تربیتی والدین و راهبردهای تنظیم هیجان مورد توجه قرار گرفته ،مسئلة
انعطافپذیری شناختی1والدین است .انعطافپذیری شناختی ،توانایی فرد را در انتخاب عملی
افزایش میدهد و انتخاب عملی را که صرفاً برای اجتناب از افکار ،احساسات یا خاطرههای
آشفتهساز انجام میشود ،بر فرد تحمیل نمیکند (زارع و برادران .)1397 ،انعطافپذیری والدین
در میزان بروز آسیبها و سطح عملکرد اجتماعی فرزندان بسیار تعیینکننده است (شیخاالسالمی،
محمدی و سیداسماعیلی قمی .)1395 ،مادرانی که تفکر انعطافپذیر دارند ،از توجیهات جایگزین
استفاده میکنند ،بهصورت مثبت چهارچوب فکری خود را بازسازی میکنند (دنیس و
واندروال )2010،و موقعیتها و رویدادهای استرسزا را میپذیرند و نسبت به مادرانی که
انعطافپذیر نیستند از نظر روانشناختی تابآوری بیشتری دارند (بوده ،گئورگ ،وایست ،استفان
و همکاران2016 ،؛ دالی ،وندراورد ،فرین ،دانکرتس ،دوئپنر و همکاران.)2014 ،
پژوهشهای جدید نشان داده که آموزش والدین میتواند یک جنبة مهم در موفقیت فرزندان
باشد (هاشمی ملکشاه .)1396 ،بارلو ،برگمن ،کرنر ،وایی و بنت ( )2016معتقدند آموزش والدین
موجب شناخت آنان از ماهیت تربیتی فرزندان شده و اعتمادبهنفسشان را در خصوص نقش
فرزندپروری و خودکارآمدی والدگری باال خواهد برد .یکی از روشهای رایج در کنار سایر روشهای
فرزندپروری برنامة آموزش نظاممند فرزندپروری کارآمد (استپ) 2برآمده از رویکرد آدلر-
درایکورس است .برنامة استپ والدین را تشویق میکند تا هدفهای بدرفتاری فرزندان خود را
بشناسند (جونینین ،کرن و گیفروئرر ،)2015 ،به روشهای فرزندپروری خود توجه کنند ،به
فرزندان خود احترام گذاشته ،به او اعتماد کنند (خدابخشی و جعفری ،)1393 ،قوانینی برای رفتار
تعیین کرده و حق انتخاب بدهند و در صورت تخطی ،پیامدهای تعیینشدهای را اعمال کنند
( اسماعیلی نسب ،علیزاده ،احدی ،دالور و اسکندری .)1390 ،هدف کلی برنامة استپ آموزش
فلسفة زندگی خانوادگی و مجموعهای از مهارتهای فرزندپروری بوده که باعث افزایش همکاری و
ارتباطات مثبت و همچنین افزایش اعتمادبهنفس و استقالل در کودکان است (خلقی ،آقایی و
فرهادی.)1398 ،
این برنامه با تأکید و توجه به نقش محیط خانواده بر رفتار ناسازگارانة فرزندان و شکلگیری
مشکالت عاطفی و رفتاری در خانواده ،بر بهبود تعامالت فرزندان و والدین درون بافت خانواده
تأکید دارد و معتقد است که تغییر در شیوة والدگری منجر به کاهش استرس در والدین شده و
2. systematic

psychological flexibility

training for effective
)parenting (STEP
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میتواند بر کاهش مشکالت عاطفی و رفتاری ،ساماندهی مشکالت کارکرد اجرایی ،و بهبود تنظیم
هیجان ،عالقه اجتماعی و رفتار اجتماعی مؤثر واقع شود (کریستین ،پریمن و پورتری-بسک،
.)2017
ضرورت انجام پژوهش حاضر را میتوان اینگونه بیان کرد که استرس والدگری پیامدهای
نامطلوب بسیاری داشته و تأثیرات گستردهای را بر روند زندگی فردی و اجتماعی خانواده و بهویژه
نوجوانان گذاشته و میتواند زندگی آیندة آنها را به تباهی بکشاند و آسیبهای جبرانناپذیری
به دنبال داشته باشد .بر این اساس ،ضروری است اقدامات مقتضی برای توانمندسازی تربیتی
مادران دارای فرزند نوجوان صورت گیرد تا از پیشروی اختالل در روابط والد-فرزندی و تبدیل آن
به تعارضهای والد-فرزندی پیشگیری شود .افزون بر این ،ضرورت دیگر انجام این پژوهش ،این
نکته است که فرایند توجه به سالمت روان نوجوان امری اجتنابناپذیر است ،چرا که این گروه از
جامعه در آیندة نزدیک می بایست به ایفای نقش اجتماعی و شغلی پرداخته و آسیبپذیری
روانشناختی آنان سبب میشود آنها نتوانند کارکرد اجتماعی ،روانشناختی و تحصیلی مناسبی
را از خود بروز دهند که این فرایند نشان از ضرورت انجام پژوهش حاضر دارد .خأل پژوهشی حاضر
را نیز میتوان در این نکته بررسی نمود که با توجه به اهمیت نقش والدین و شیوة تعاملی آنها
در کاهش مشکالت هیجانی و رفتاری نوجوانان امروزی ،تاکنون در پژوهشی به بررسی اثربخشی
برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری بر استرس والدگری ،تنظیم هیجانی و انعطافپذیری شناختی
مادران دارای نوجوان پسر پرداخته نشده است .در طول این برنامه والدین با شیوههای
فرزندپروری که تاکنون داشتهاند به چالش کشیده میشوند تا بتوانند نوجوانانی با اعتمادبهنفس
بیشتر ،مسئولتر ،و مستقلتر تربیت کنند (پایدارنیک ،محسن زاده و اسدپور .)1394 ،هرچند
که مسائل مربوط به تربیت و مشکالت نوجوانان از جوانب گوناگون شناختی ،عاطفی ،انگیزشی و
روانی مورد بررسی قرار گرفته است (آرمسترانگ ،ایگینز ،رید ،هارنت و داو2018 ،؛ شریعتمدار،
امینی و عمادی ،)1397 ،اما به نظر میرسد این بررسیها باید با توجه به تغییرات و تحوالت
سریع جامعه و گوناگونی مسائل نوجوانان و جوانان مداوم و در عین حال عینی و بهروز باشد
(دینک مایر و گری دی .)2013 ،لذا با استناد به یافتهها و ادبیات پژوهش و اهمیت بررسی علمی
بیشتر ،این پژوهش با هدف تعیین تأثیر روش استپ بر کاهش استرس والدگری و بهبود
خودتنظیمی هیجانی و انعطافپذیری شناختی مادران دارای فرزند نوجوان و در راستای آزمون
فرضیههای زیر اجرا شد:
 .1مداخله به روش استپ بر کاهش استرس والدگری در مادران دارای فرزند نوجوان پسر مؤثر
است و این تأثیر در مرحلة پیگیری پایدار میماند.
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 .2مداخله به روش استپ بر افزایش خودتنظیمی هیجانی و انعطافپذیری شناختی در مادران
دارای فرزند نوجوان پسر مؤثر است و این تأثیر در مرحلة پیگیری پایدار میماند.
روش
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود.
جامعة آماری پژوهش  133مادر دارای فرزند نوجوان  12تا  18سال مراجعهکننده به مرکز مشاورة
یارستان شهر اصفهان بودند که به دلیل تعارضات والد-فرزندی به مشاور مراجعه کرده بودند .با
توجه به مالکهای ورود به پژوهش که عبارت بودند از داشتن حداقل مدرک دیپلم ،داشتن پسر
نوجوان بین  12تا  18سال ،کسب نمرة باال در پرسشنامة استرس والدگری و شرکت در پژوهش
با رضایت مکتوب و مالکهای خروجی که عبارت بودند از داشتن اختاللهای روانشناختی و
مصرف دارو ،داشتن اعتیاد و غیبت بیش از دو جلسه 40 ،مادر انتخاب و بهصورت تصادفی در دو
گروه آزمایش ( 20مادر) و گروه کنترل ( 20مادر) جایگزین شدند .گروه آزمایش پس از اجرای
پیشآزمون به مدت هشت جلسة  90دقیقهای آموزش به شیوة استپ را دریافت کردند ،اما گروه
گواه پس از انجام پیشآزمون ،هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.
ابزار پژوهش
 .1شاخص استرس والدگری -نسخة کوتاه .1این ابزار شامل یک نسخة کوتاه  36سؤالی از
شاخص اصلی استرس والدگری بوده که آبیدین ( )1990تهیه کرده است .نحوة پاسخگویی به
سؤالها به این صورت است که آزمودنی باید از میان گزینههای مربوط به هر سؤال ،گزینهای که
بیشتر در مورد او صدق میکند را در یک مقیاس پنجدرجهای از یک (کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً
موافقم) عالمت بزند (آبیدین .)1990 ،در کل ضریب پایایی این آزمون  0/89است که این میزان
پایایی میتواند بیانگر ثبات درونی ارزیابیها باشد .ضریب آلفای کرونباخ در نمونة مادران بهنجار
( )n=2633برای نمرة کل  0/90گزارش شد (بنزیس .)2004 ،نتایج آلفای کرونباخ در پژوهش
خرمآبادی ،پوراعتماد ،طهماسیان و چیمه ( )1388که در مورد پدران و مادران انجام شده برای
نمرة کل  0/84به دست آمد .همچنین پایایی آزمون-بازآزمون این مقیاس در فاصلة زمانی سه-
ماهه در نمونة بالینی متشکل از  30مادر  0/91گزارش شد .در پژوهشی که دادستان ،ازغندی و
حسنآبادی ( ) 1385انجام دادند نیز مقدار ضریب قابلیت اعتماد همسانی درونی این ابزار برای
Parenting Stress Index/Short Form
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کل مقیاس  0/88و ضریب اعتماد بازآزمایی آن با فاصله  10روز  0/94گزارش شد .در این پژوهش
ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای نمرة کل  0/93به دست آمد.
 .2پرسشنامة تنظیم شناختی هیجانی 1.این پرسشنامه توسط گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون
( )2001ساخته شد و  36عبارت دارد که هر کدام در طیف لیکرت از یک (هرگز) تا پنج (همیشه)
ارزیابی میشود .در بررسی مشخصات روانسنجی آزمون ،گارنفسکی و همکاران ( )2001پایایی
آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/91گزارش کردند .در ایران نیز روایی نسخة
فارسی این پرسشنامه توسط حسنی ( ،2016به نقل از جلوداری ،سوداگر و بهرامی هیدجی،
 )1398اعتباریابی شد که در دامنهای از  0/40تا  0/68با میانگین  0/56قرار داشت .همچنین
روایی محتوایی و روایی همگرا و تشخیصی از طریق اجرای همزمان مقیاس افسردگی ،اضطراب،
استرس و مقیاس سالمت روانی مورد تائید قرار گرفت و نتایج نشان داد این پرسشنامه از روایی
کافی برخوردار است .در پژوهش عارفپور ،شجاعی ،خاتمی و مهدوی ( )1398ضریب آلفای
کرونباخ برای نمرة کل  0/81گزارش شده است .در این پژوهش نیز ضریب پایایی با استفاده از
آلفای کرونباخ برای نمرة کل  0/91به دست آمد.
 .3پرسشنامة انعطافپذیری شناختی 2.این پرسشنامة  20سؤالی توسط دنیس و وندروال
( )2010ساخته شد و بر اساس مقیاس هفتدرجهای لیکرتی از یک تا هفت نمرهگذاری میشود.
از آنجاییکه نمرة کل آزمودنی از هفت تا  140متغیر است ،لذا برای تفسیر آن از پیوستاری
استفاده میشود که در یکسوی آن انعطافپذیری باال و در سوی دیگر عدم انعطافپذیری قرار
دارد .لذا اگر نمرة آزمودنی از متوسط نمرة کل  74بیشتر باشد ،میزان انعطافپذیری باالتر و هر
چه کمتر از  74باشد ،انعطافپذیری کمتر یا عدم انعطافپذیری او را نمایش میدهد (زارع و
برادران .)1397 ،دنیس و وندروال ( )2010در پژوهشی نشان دادند که همبستگی این
پرسشنامه با پرسشنامة افسردگی بک  r=39و مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین  r=0/75به
دست آمد .همچنین در این پژوهش نشان داده شد که این پرسشنامه از ساختار عاملی ،روایی
همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .این پژوهشگران همسانی درونی این پرسشنامه
را به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/91و با روش بازآزمایی  0/81به دست آوردند .در
ایران سلطانی ،شاره ،فرمانی و سلطانی ( )1392ضریب اعتبار بازیابی کل مقیاس را  0/77گزارش
کردهاند .در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/90به
دست آمد.
Cognitive Flexibility Inventory

1.

2.

cognitive emotion regulation
questionnaire
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 .4برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد (استپ) 1.در پژوهش حاضر ،از برنامة آموزشی
آدلر -درایکورس استفاده شد که توسط درایکوس بر مبنای نظریة آدلر در سال  2004بنا شده
است .اعتبارسنجی این بستة درمانی در ایران با استفاده از اعتبار محتوایی در پژوهش امیری،
علیزاده و فرخی ( )1392مورد بررسی و تأیید قرار گرفته که بر اساس آن اجرای این پرتوکول
برای جامعة ایرانی مناسب تشخیص داده شده است.
جلسة اول .در این جلسه پس از ایجاد رابطه اولیه ،آشنایی اعضاء با یکدیگر ،و بیان دالیل شرکت
در جلسههای درمان ،قواعد و قوانین درمان برای مادران گروه تشریح شد و مادران هدف و
انتظارات خود را از شرکت در جلسة درمان بیان کردند .سپس به شیوهها و سبکهای فرزندپروری
پرداخته شد و پس از آن سبک فرزندپروری هر مادر مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه به معرفی
سبک والدگری اقتدارگرا/جدی ،سبک والدگری مستبد/مطیع ،و سبک والدگری آسانگیر پرداخته
شد .در انتها جزوة تهیهشده در خصوص شیوههای فرزندپروری در اختیار مادران قرار داده شد تا
در طول هفته مطالعه کنند و برای جلسة بعد آماده باشند.

جلسة دوم .در این جلسه به آموزش مدیریت والدین 2که در آن فنون یادگیری اجتماعی برای
تغییر رفتار نوجوانان به کار بسته میشود ،اقدام شد .در ابتدا به مباحث شرطیسازی کالسیک،
فعال ،و یادگیری مشاهدهای پرداخته شد .سپس ادامة جلسه دربرگیرندة اصول گوناگون در مورد
ارتباط میان رفتار و وقایعی بود که پیش یا پس از آن رخ داده (مثل تقویت مثبت یک رفتار
نوجوان توسط مادر) .در ادامه مهارتهای اختصاصی مدیریت رفتار از طریق یادگیری فعال به
مادران آموزش داده شد .در این بخش با کمک فنون ایفای نقش ،بازخورد و الگوسازی توسط
درمانگر صورت گرفت تا مادران بیاموزند چگونه با نوجوان خود رفتار کنند ،چگونه رفتارشان را
تغییر دهند و چگونه مهارتهای آموخته شده در طول جلسه را به کار ببندند .در آخر تکالیف
ایفای نقش ،بازخورد ،و الگوسازی به مادران ارائه شد تا در طول هفته در منزل انجام و آن را
یادداشت کنند تا در جلسة آینده به ارائة گزارش بپردازند.
جلسة سوم .در این جلسه پس از مرور تکالیف جلسة قبل ،به مبحث اصالح رفتار نوجوان پرداخته
شد .در ابتدا به تشریح رفتار پرداخته شد؛ اینکه رفتار پدیدهای قابل مشاهده ،قابل توصیف ،و
قابل اندازهگیری است .در ادامه به عوامل مرتبط با رفتار پرداخته شد؛ به اینکه در توصیف رفتار
باید به سه موضوع عمده یعنی پیشدرآمد ( ،3)Aرفتار ( 4)Bو پیامد ( 5)Cتوجه کرد .پس از آن
1.

3.

Systematic Training for Effective
)Parenting (STEP
2. Parent Management Training

Antecedent
Behavior
5. Consequence
4.
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به مادران در چگونگی ثبت یک رفتار مفید آموزش داده شد؛ به این شکل که والدین فرصت پیدا
کنند تا ببینند برداشتی که از مشکالت رفتاری نوجوان دارند تا چه اندازه درست است.
جلسة چهارم .در این جلسه به بررسی علل بروز مشکالت رفتاری نوجوان و ارتباط مثبت مادران
با نوجوانان پرداخته شد .در ابتدا به علتهای شکلگیری و بروز مشکالت رفتاری که شامل سرشت
یا خصوصیات ارثی ،محیط خانواده و جامعه میباشد ،پرداخته شد .پس از آن به خطاهای شایع
فرزندپروری مثل بیتوجهی به رفتارهای مطلوب ،توجه اتفاقی به رفتارهای مطلوب ،تلة نردبانی،
انتظارات غیرواقعبینانه ،الگوی نامناسببودن ،دستورهای نادرست ،تنبیههای غلط ،و پیامهای
هیجانی بیثبات در واکنش والدین پرداخته و هر بخش با مثالی به مادران آموزش داده شد.
جلسة پنجم .در این جلسه به بررسی تقویت رفتارهای مطلوب نوجوان همراه با تمرین به همراه
مادران پرداخته شد .ابتدا مادران با تقویتکنندة رفتار آشنا شده و سپس با نخستین تمرین به
تفکر وا داشته شدند .برای مثال در تمرین اول به مادران گفته شد سعی کنید به خاطر بیاورید
در دو هفتة گذشته چگونه به رفتار نوجوان خود توجه نشان دادهاید .سه مورد از این رفتارها را
ذکر کنید و بنویسید توجه شما چه تأثیری روی رفتار او داشته است .پس از آن به بررسی نحوة
پاداشدادن به ر فتارهای مطلوب پرداخته شد و در انتها تکالیفی جهت بررسی رفتارهای مطلوب
و نحوة پاداشدهی و ثبت آن در کاربرگهای ویژه مبادرت شد.
جلسة ششم .در این جلسه به بررسی قوانین رفتاری حاکم در خانوادهها پرداخته شد .در این
جلسه به مادران آموزش داده شد تا در خصوص وضع قوانین و مقررات در خصوص نوجوانشان
نکاتی را رعایت کنند .مثالً قوانین را مشخص کنند و با جمالت خبری مثبت بگویند ،قوانین را
روشن و واضح مشخص کنند ،قوانین منصفانه و عادالنه را وضع کنند ،و برای تمام وضعیتهای
ممکن قانون داشته باشند .پس از آن به بررسی دستورها و ویژگیهایی که باعث احتمال نافرمانی
و سرکشی نوجوان میشود ،پرداخته ،و در ادامه تیپهای سلطهگر ،گیرنده ،اجتنابکننده و
سودمند اجتماعی به مادران آموزش داده شد .سپس به مادران روشهای صحیح قانونگذاری و
دستور دادن آموخته شده ،و در انتها نیز به مادران تکلیف بررسی قوانین و دستورات و ثبت در
کاربرگ روزانه ارائه شد.
جلسة هفتم .در این جلسه به بررسی مدیریت رفتارهای نامناسب پرداخته شد .پس از آن
ویژگیهای تنبیه مناسب ،اشتباهات شایع والدین در به کار بردن تنبیه ،و بعد از آن روشهای
مؤثر در مدیریت رفتارهای نامناسب نوجوان به مادران آموزش داده شد .در ادامه به انجام
تمرینهایی در خصوص شناسایی رفتارهای نامناسب نوجوان مبادرت شد .سپس از مادران
درخواست شد در کاربرگ تمرین کالسی بنویسند به کدام یک از اشتباههای فرزندپروری در
85

اثربخشی برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری ،تنظیم هیجان…

روشهای مدیریت خود توجه کردهاند .در ادامه مادران با وحدت شخصیت فرزندانشان ،رفتار
هدفمند ،اجتماعیبودن انسان ،و ذهنیتگرایی رفتار در جهت اصالح رفتار فرزندان آشنا شدند.
در انتها از مادران خواسته شد در کاربرگ تمرین خانگی روشهایی را که برای مهار بدرفتاری
نوجوانشان به کار میبرند ،یادداشت نمایند.
جلسة هشتم .در این جلسه محتوای اصلی جلسههای پیشین و تکلیف جلسة قبل مرور و بررسی
شد .سپس اعضاء تجارب خود را در طول دورة آموزشی جمعبندی ،میزان دستیابی به اهداف
خود را ارزیابی ،و در مورد آنچه از اعضای گروه آموختند ،صحبت کردند .پس از آن به تبیین
مدیریت رفتار مادران بر اساس سبک فرزندپروریشان پرداخته شد .در انتهای این جلسه

پسآزمون اجرا شد.
شیوة اجرا

پس از هماهنگی با مرکز مشاورة یارستان ،از مادرانی که به این مرکز در محدودة زمانی اردیبهشت
و خردادماه  1398مراجع کرده بودند درخواست همکاری شد .پس از همکاری  133مادر با
پژوهشگر و جمعآوری پرسشنامهها با مالحظات ورود و خروج پژوهش و مالحظات اخالقی40 ،
مادر که نمرة باالتری در پرسشنامة استرس والدگری و همزمان نمرات کمتری در تنظیم هیجان
و انعطافپذیری شناختی کسب کرده بودند ،انتخاب ،و در دو گروه آزمایش و گواه بهتصادف
کاربندی شدند .دورة آموزشی در اتاق جلسات مرکز که شرایط آموزش و مداخلة گروهی را داشت،
برگزار ،و دربارة طرح پژوهش ،محل برگزاری آن ،اهداف پژوهش ،تعداد جلسهها ،طول مدت هر
جلسه ،و مسائل مطروحه در جلسهها ،رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانهماندن
اطالعات به مادران توضیحات الزم ارائه شد .جلسههای درمان بهصورت گروهی و هفتگی برای
گروه آزمایش در روزهای چهارشنبه از ساعت  16الی  17:30برگزار شد .گروه آزمایش به همراه
گروه گواه در مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و در مرحلة پیگیری دو ماهه به پرسشنامهها پاسخ
دادند .دادهها با استفاده از نسخة  24نرمافزار  SPSSو به روش تحلیل واریانس مختلط با
اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی مادران گروه آزمایش  )5/88( 44/18سال ،و میانگین و انحراف
معیار مادران گروه گواه  )6/23( 45/78بود 15 .درصد مادران گروه آزمایش دارای مدرک دیپلم
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( 3نفر) 20 ،درصد دارای مدرک کاردانی ( 4نفر) 50 ،درصد دارای مدرک لیسانس ( 10نفر) ،و
 15درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس ( 3نفر) بودند .در گروه گواه نیز  20درصد مادران دارای
مدرک دیپلم ( 4نفر) 15 ،درصد دارای مدرک کاردانی ( 3نفر) 40 ،درصد دارای مدرک لیسانس
( 8نفر) و  25درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس ( 5نفر) بودند .همچنین  40درصد از مادران
گروه آزمایش خانهدار ( 30 ،)6درصد دارای شغل آزاد ( 6نفر) ،و  30درصد نیز کارمند ( 6نفر) و
 35درصد از مادران گروه گواه نیز خانهدار ( 7نفر) 20 ،درصد دارای شغل آزاد ( 4نفر) و 45
درصد کارمند ( 9نفر) بودند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی گروه آزمایش و گواه در سه مرحله
شاخصهای آماری
متغیر

پیشآزمون

گروه

استرس والدگری
تنظیم هیجان
انعطافپذیری شناختی

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

92/45
93/05
97/20
99/20
82/45
81/60

2/21
2/64
2/39
2/26
3/39
3/06

میانگین
85/00
92/10
104/85
99/50
89/45
82/00

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار
3/02
2/82
5/10
2/81
5/88
3/06

انحراف
معیار
3/02
0/96
6/08
3/43
5/84
3/13

84/90
91/85
105/25
98/65
89/40
81/85

اطالعات جدول شمارة ( )1حاکی از کاهش نمرة استرس والدگری در گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه در مرحله پسآزمون و بهبود تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی در گروه آزمایش
نسبت به گروه گواه در مرحلة پسآزمون است.
جدول  .2نتایج آزمون مفروضههای آماری برای متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

استرس والدگری

آزمایش
گروه
آزمایش
گروه
آزمایش
گروه

تنظیم هیجان
انعطافپذیری شناختی

کولموگراف-اسمیرنف
Z
معناداری
0/24
0/22
0/13
0/13
0/15
0/15

0/12
0/18
0/20
0/20
0/20
0/20

آزمون لوین
F
معناداری

موخلی
 χمقدار

 Wموخلی

0/31

0/57

**41/78

0/32

0/07

0/79

**29/54

0/45

0/43

0/51

**38/78

0/35

2

P<0/05 **P<0/01
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اطالعات مندرج در جدول شمارة ( )2نشان میدهد نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنف مؤید
برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها ،و نتیجه آزمون لوین نیز نشاندهندة برقراری شرط همسانی
واریانسها در متغیرهای پژوهش (استرس والدگری ،تنظیم هیجانی و انعطاف شناختی) است.
همچنین آمارة موخلی برای متغیرهای پژوهش در سطح  0/01معنیدار است .این یافته نشان
میدهد که واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته بهصورت معنیداری متفاوت است؛
بنابراین پیشفرض کرویت رعایت نمیشود .در این شرایط باید از اصالح اپسیلن گرینهاوس
گیسر استفاده شود؛ لذا برای تفسیر نتایج آزمون اثرهای درونآزمودنیها از این آماره استفاده
شد.
جدول  .3تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه مرحله
منابع
تغییرات

اجزاء

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

استرس
والدگری

مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه
مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه
مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه

217/05
87/21
264/03
398/85
431/81
330/00
189/15
145/81
472/03

1/81
1/81
1
1/29
1/29
1
1/18
1/18
1

119/88
48/17
264/03
309/10
334/65
330/00
159/05
122/61
472/03

تنظیم
هیجان
انعطافپذیری
شناختی

نسبت F

اندازه
اثر

**25/06
**10/07
**9/87
**33/58
**36/35
**9/39
**20/75
**15/99
**9/68

0/39
0/21
0/20
0/46
0/48
0/19
0/35
0/29
0/20

P<0/05 **P<0/01

*

نتایج جدول شمارة ( )3نشان میدهد که تعامل مراحل با گروه آزمایش در سة مرحله
اندازهگیری در نمرات استرس والدگری ( )P= 0/003با اندازة اثر  ،0/20تنظیم هیجان (0/004
= )Pبا اندازة اثر  0/19و بر نمرة انعطافپذیری شناختی ( )P= 0/004با اندازة اثر  0/20مؤثر بوده
است.
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جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
شاخصهای آماری

استرس والدگری
تنظیم هیجانی
انعطافپذیری شناختی

پیشآزمون -پسآزمون

پسآزمون -پیگیری

پیشآزمون -پیگیری

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

**4/20
**3/97
**3/70

0/29
0/51
0/52

**4/37
**3/75
**3/60

0/29
0/70
0/51

0/17
0/22
0/10

0/19
0/35
0/19

P<0/05 **P<0/01

*

در جدول شمارة ( )4نتایج آزمون بونفرونی نشان میدهد تفاوت میانگین نمرات استرس
والدگری ( ،)P=0/001تنظیم هیجانی ( ،)P=0/001و انعطافپذیری شناختی ( )P=0/001بین
مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری معنادار است .اما تفاوت میانگین بین پسآزمون و
پیگیری در هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار نمیباشد که بیانگر آن است که نتایج حاصل
در مرحله پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است.

شکل  .1تأثیر برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر متغیرهای پژوهش در سه مرحله

همانطور که در نمودارهای الف ،ب ،و ج نشان داده شده است نمرة کل استرس والدگری در
گروه آزمایش در مرحلة پسآزمون کاهش داشته و این کاهش در مرحلة پیگیری نیز پایدار نشان
میدهد .همچنین نمرة کل تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی در گروه آزمایش در مرحله
پسآزمون افزایش داشته و این افزایش در مرحلة پیگیری نیز پایدار نشان میدهد ،ولی در گروه
گواه تغییری مشاهده نمیشود.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور اثربخشی برنامة آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری و
تنظیم هیجان و انعطاف پذیری مادران دارای پسران نوجوان انجام شد .تحلیل نتایج اندازههای
مکرر حاکی از آن بود که این برنامه بر کاهش استرس والدگری مادران مؤثر بوده است .مرور
نتایج پژوهشها نشان داد که هیچ پژوهش مشابهی برای مقایسة تأثیرگذاری برنامة آموزش
نظامدار فرزندپروری (استپ) برآمده از رویکرد آدلر-درایکورس انجام نشده است .با این حال برخی
از پژوهشها مانند پژوهش رضایی و همکاران ( )1396نشان داده بودند که توانمندسازی
فرزندپروری والدین میتواند بر استرس والدگری آنها غلبه کند .در تبیین اثربخشی برنامة
آموزشی نظامدار فرزندپروری آدلر-درایکورس بر مادران گروه آزمایش میتوان گفت که در
جلسات آموزش بر یادگیری طی آموزش ،رخدادهای واقعی زندگی ،و بازخورد تأکید شد .در کل
میتوان گفت این برنامه با کاربست اصول و فنون تأثیرگذار ،افزایش هیجانات مثبت و کاهش
هیجانات منفی و استرس مادران را در پی داشته است .این اصول عبارت بودند از :اصل بهبود
کیفیت زمان که بر اساس اصول فنون تربیتی باعث شده که والدین بهگونهای از زمان استفاده
کنند که هیجانات مثبت بر هیجانات منفی غلبه کند ،و اصل افزایش معنا و هدف زندگی باعث
شد تا والدین به تعیین اهداف و ارزشهایی در شیوة والدگری بپردازند که کمک میکند تا
علیرغم مشکالت ناشی از شیوههای تربیتی ،راههای رسیدن به رضایت و شادمانی پایدار را
بیاموزند و از طریق تکالیف عملی آنها را هم در محیط آموزش و هم در خارج از محیط آموزشی
به اجرا درآورند .والدین گروه آزمایش از طریق آموزش اصل غنای درونی آموختند که چگونه
میتوان با اختصاص زمان کافی به خود و مدیریت استرس در کوتاهمدت و بلندمدت به آرامش و
نشاط برسند ،چگونه عادت ناپسند خود را کنار بگذارند ،و برای احیای خویش برنامهریزی کنند.
افزون بر این ،در خانوادههای با مرزهای بیش از حد منعطف نیز ادراک نوجوان نشاندهندة عدم
دریافت حمایت عاطفی ،سردرگمی ،و ابهام در مورد انتظارات مادران بوده است و نوجوان از طریق
رفتارهای پرخطر و یا تظاهر به بیماری ،سعی در روشنکردن انتظارات مادران و دریافت حمایت
عاطفی از جانب آنها داشته است .این یافته نشاندهندة آن است که در بافت خانوادهمحور
جامعهة ایرانی ،برخالف بافت حاکم بر بسیاری از جوامع دیگر که در آن تأکید بر فردیتگرایی
است ،آزاد گذاشتن بیش از حد نوجوان و مرزبندیهای سهلگیرانه میتواند کارکردی منفی
داشته و افزون بر ایجاد نارضایتی در نوجوانان ،از طریق کاهش احساس امنیت و تعلق خاطر ،به
بنیان خانواده نیز آسیب برساند (شریعتمدار و همکاران .)1397 ،از این رو ،به نظر میرسد افزایش
دانش ،مهارت اعتمادبهنفس ،خودکارآمدی ،کاهش استرس والدگری ،تنظیم هیجان ،و
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خوشفکری والدین در تربیت و تعامل با فرزند نوجوانشان ،باعث کاهش چالشها و تعارضات
والد-فرزندی شده است.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که برنامة آموزشی نظامدار فرزندپروری آدلر-درایکورس بر
تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی در مادران گروه آزمایش نیز مؤثر بوده است .یافتههای
این پژوهش با نتایج پژوهش خلقی و همکاران ( )1398همسو بود .در تبیین یافتة حاضر مبنی
بر اثربخشی آموزش نظامدار فرزندپروری با رویکرد آدلر -درایکورس بر بهبود تنظیم هیجان و
انعطافپذیری شناختی مادران میتوان گفت که در این برنامه آموزش والدین مبتنی بر اصول
یادگیری اجتماعی بود که در آن مادران با شناخت پیشآمدها و پیامدهای رفتارهای نامناسب
فرزند ،مشخصکردن آنها ،شیوة نظارت بر این رفتارها ،نادیدهگرفتن تعمدی و برنامهریزیشده،
و محرومیت موقت بدون تنبیه بدنی ،تالش کردند تا رفتارهای فرزند خود را تغییر دهند (امیری
و همکاران .)1395 ،در این برنامة آموزشی تالش شد تا رفتارهای مناسب فرزندان مورد توجه
قرار گیرد؛ توجهی که میتواند منجر به بهبود حاالت روانشناختی و هیجانی فرزندان شود .این
فرایند باعث میشود تا به مرور روند بهبودی در وضعیت روانشناختی و فرایندهای هیجانی
همچون تنظیم هیجان در مادران و فرزندان در اثر ارائة آموزش والدین با رویکرد آدلر -درایکورس
مشاهده شود .در تبیینی دیگر باید بیان نمود که مبتنی بر نتایج پژوهشهای پیشین ،یکی از
علل بینظمی هیجانی و عدم انعطافپذیری شناختی مادران ،عدم وجود روشهای بهنجار
ف رزندپروری از سوی والدین این نوجوانان است (چیرونیس -تاسکانو و همکاران .)2016 ،بر این
اساس ،آموزش والدین سبب میشود تا والدین اصول فرزندپروری مبتنی بر ویژگیهای
فرزندانشان را آموخته و با بهکارگیری آن در تعامل خود با فرزندان ،سبب میشوند که به بروز
رفتارهای مناسب و کاهش مشکالت روانشناختی و هیجانی یاری رسانند .این فرایند نیز به شکل
طبیعی از آشفتگیهای هیجانی کاسته و روند بهبود تنظیم هیجانی را تسریع میکند .افزون بر
این ،نتایج نشان داد که برنامة آموزشی نظامدار فرزندپروری با رویکرد آدلر -درایکورس توانسته
منجر به انعطافپذیری شناختی مادران شود .در تبیین این یافته میتوان گفت که این برنامة
آموزشی با داشتن آموزههایی هم چون دادن استقالل به کودک ،مواجهکردن کودک با پیامدهای
منطقی و طبیعی بدون اعمال روشهای تنبیهی و تأدیبی سختگیرانه ،و به کار نبردن سرزنش
بیش از حد و پرخاشگرایانه در قبال مشکالت رفتاری کودکان ،سبب میشود این نوجوانان با
تغییرات خلقی مداوم والدین مواجهه نشده و از این رو ،خود نیز ثبات خلقی و هیجانی بیشتری
را انشان دهند .این فرایند سبب میشود تا آنها انطباقپذیری هیجانی بیشتری همچون همدلی
و خودآگاهی هیجانی را در محیطهای مختلف از خود به نمایش گذارند.
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از جمله محدودیتهای این پژوهش استفاده از پرسشنامهها و برنامة آموزشی نظامدار
فرزندپروری با رویکرد آلدر -درایکورس بود که مطابق با فرهنگ کشورهای غربی تهیه شده است.
بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی پرسشنامه و برنامههای آموزشی با توجه به
وضعیت اجتماعی و اعتقادی خانوادههای ایرانی تدوین و اجرا شود.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالقی پژوهش
در این پژوهش پس از رضایت و ابراز تمایل آزمودنیها برای شرکت ،جلسات ارزیابی و درمانی
آغاز شد .همچنین به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه مانده و در صورت عدم تمایل
به ادامة همکاری ،ترک پژوهش پیامد منفی برای آنان نخواهد داشت .برای رعایت موازین اخالقی
پس از پایان پژوهش ،گروه گواه نیز به دو گروه تقسیم و هر گروه در هشت جلسة  90دقیقهای
تحت آموزش قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از مدیر مرکز مشاوره یارستان و همة مادرانی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند ،تشکر
و قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رسالة دکتری نویسندة اول در رشتة مشاوره و راهنمایی با شماره تائیدیة
 1397/18968مورخ  1397/10/14توسط معاونت پژوهشی دانشکدة علوم تربیتی و مشاورة
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) است .نویسندة اول در طراحی ،گرداوری و تحلیل
آماری دادهها و نهاییسازی ،نویسندة دوم در روششناسی و مفهومسازی ،و نویسندة سوم در
تحلیل آماری دادهها و ویراستاری نهایی نوشته نقش داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
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هرگز
احساس میکنم در مورد آن اتفاق ناگوار و یا شرایط تنیدگی زا خودم مقصرم.
فکر میکنم مجبورم آنچه اتفاق افتاده است را بپذیرم.
به احساساتم درباره تجربه ناگواری که داشتهام فکر میکنم.
به چیزهای بهتر از آنچه تجربه کردهام فکر میکنم.
به کارهای خوبی که میتوانم انجام دهم فکر میکنم.
به این فکر میکنم که میتوانم از این شرایط چیزهایی یاد بگیرم.
به این فکر میکنم که از این بدتر هم میتوانست اتفاق بیفتد.
به این فکر می کنم اتفاقی که برایم افتاده بدتر از چیزی است که بر سر دیگران آمده
است.
احساس میکنم دیگران مقصر این اتفاق هستند.
حس میکنم مسئول آن اتفاق ناگوار و یا شرایط تنیدگی زا خودم هستم.
فکر میکنم مجبورم شرایط پیشآمده را بپذیرم.
افکاری که در جریان اتفاق ناگوارم تجربه داشتهام ذهن مرا به خود مشغول میکند.
به چیزهای خوبی فکر میکنم که پیش از آن به آنها نپرداختهام.
به این فکر میکنم که چگونه میتوانم با شرایط پیشآمده به بهترین نحو کنار بیایم.
به این فکر میکنم که میتوانم بعدازاین اتفاق فرد قویتری باشم.
به این فکر میکنم که دیگران شرایط بدتر از این را هم تجربه کردهاند.
مرتب به میزان فاجعهآمیز بودن تجربهای که داشتهام فکر میکنم.
احساس میکنم دیگران مسئول این اتفاق هستند.
به اشتباههایی که در آن شرایط مرتکب شدهام فکر میکنم.
فکر میکنم نمیتوانم در مورد اتفاق رخ داده چیزی را عوض کنم.
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بهندرت

برخی وقتها

اغلب وقتها
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تمایل دارم دلیل احساساتی را که در جریان اتفاق ناگوار داشتهام بفهمم.
در عوض فکر کردن به آن اتفاق ناگوار به چیزهای خوشایند فکر میکنم.
به این فکر میکنم که چگونه میتوانم شرایط را عوض کنم.
به این فکر میکنم که این شرایط ناگوار میتواند ابعاد مثبتی هم داشته باشد.
به این فکر میکنم که این اتفاق در مقایسه با اتفاقهای دیگر خیلی هم بد نبوده است.
فکر میکنم اتفاقی رخ داده بدتر از آن چیزی است که میتوانست برای کسی اتفاق
بیفتد.
به اشتباههای دیگران که باعث این اتفاق شد فکر میکنم.
فکر میکنم که علت اصلی این اتفاقهای ناگوار و شرایط تنیدگی زا خودم هستم.
فکر میکنم باید یاد بگیرم با آن زندگی کنم.
گرفتار احساساتی هستم که شرایط ناگوار برایم ایجاد میکنند.
به تجارب خوب فکر میکنم.
به نقشهای برای عملکرد بهتر فکر میکنم.
به ابعاد مثبت مسئله فکر میکنم.
به خودم میگویم در زندگی اتفاقهای ناگواری وجود دارد که باید با آن روبهرو شد.
مدام به میزان وحشتناکی شرایط پیشآمده فکر میکنم.
حس میکنم علت اصلی این اتفاق دیگران هستند.
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***
پرسشنامه استرس والدگری

اغلب احساس میکنم که نمیتوانم کارها را بهخوبی انجام دهم.
هرگز انتظار نداشتم که بخشی از زندگیام را برای رفع احتیاجات فرزندم مصرف
کنم.
احساس میکنم که مسئولیتهای من به عنوان والد مرا در دام خود اسیر کرده
از وقتی این بچه به دنیا آمده دیگر نتوانستیم کارهای جدید انجام دهیم
از وقتیکه بچهدار شدهام ،هرگز نتوانستهام کارهای موردعالقهام را انجام بدهم.
در مورد آخرین لباسی که برای خودم خریدهام ،حساس ناراحتی میکنم.
چیزهای بسیار زیادی در مورد زندگیام مرا نگران میکنند.
بچهدار شدن ،بیش از حد انتظار ،مشکالتی را در روابط با همسرم ایجاد کرده
است.
من احساس میکنم تنها و بدون دوست هستم
وقتی به میهمانی میروم معموالً انتظار ندارم که به من خوش بگذرد.
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کامالً موافقم

نظری ندارم

9
10

مخالفم
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کامالً مخالفم
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عبارت
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12
13
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32
33

رغبت و توجه من نسبت به دیگران مانند گذشته نیست.
چیزها برایم مانند گذشته لذتبخش نیست.
فرزندم کمتر کارهایی را انجام میدهد که بتواند مرا خوشحال کند.
گاهی احساس میکنم که فرزندم دوست ندارد و دلش نمیخواهد که پیش من
باشد.
گشادهرویی فرزندم نسبت به من کمتر از آن است که انتظار دارم.
وقتی کارهایی را برای فرزندم انجام میدهم احساس میکنم که ارزش زیادی
برای آنها قائل نیست.
وقتی فرزندم بازی میکند ،اغلب لبخند نمیزند و یا نمیخندد.
به نظر نمیرسد فرزندم بتواند با همان سرعتی یاد بگیرد که بیشتر بچههای
دیگر یاد میگیرند.
به نظر نیم رسد فرزندم بهاندازه بچههای دیگر بخندد
توانایی فرزندم در حد انتظار من نیست
برای فرزندم بسیار سخت است و مدتها طول میکشد تا به چیزهای جدید
عادت کند.
من انتظار داشتم که احساساتم نسبت به فرزندم گرم و صمیمیتر از احساس
کنونیام باشد و این مسئله مرا ناراحت میکند.
گاهی فرزندم برای اینکه مرا آزار دهد کارهای ناراحتکنندهای میکند.
به نظر میرسد که ناراحتی و گریه فرزند من از اغلب بچههای دیگر بیشتر است
وقتی فرزندم از خواب بیدار میشود ،معموالً بدخلق است
احساس میکنم که فرزندم بسیار دمدمی است و بهآسانی برانگیخته میشود.
تعداد بسیار کمی از کارهای فرزندم مرا ناراحت میکند.
فرزندم وقتی اتفاقی میافتد دوست ندارد ،عکسالعمل شدیدی از خود نشان
دهد.
فرزندم بهآسانی در برابر کوچکترین چیزها برافروخته میشود.
تنظیم برنامه خواب و غذای فرزندم سختتر از آنی بود که انتظار داشتم.
بعضی از کارهای فرزندم بهشدت مرا ناراحت میکند
مسائل مربوط به فرزندم بیشتر از آن هستند که انتظار داشتم
خواستههای فرزندم بیشتر از اغلب بچههای دیگر است
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ردیف

یک والد خوب نیستم

بودن مشکالتی دارد

کسی هستم که برای والد

هستم
یک والد متوسط هستم

هستم
بهتر از یک والد متوسط
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ردیف

است

بسیار سختتر از حد انتظار من

است

36

با دقت فکر کنید و تعداد کارهایی را که فرزندتان انجام میدهد و باعث ناراحتی
شما میگردد مشخص کنید .مثالً اتالف وقت ،گوش ندادن به حرف ،فزون
کنشی ،گریه کردن ،ایجاد مزاحمت ،دعوا ،نق و غیره.

کمی سختتر از حد انتظار من

ردی
ف

عبارت

 10و
بیشتر

است
تقریباً بهاندازه انتظار من است

35

به این نتیجه رسیدهام که وادار کردن فرزندم به انجام کاری یا منع کردن از
انجام کاری بسیار سختتر از حد انتظار است
 6تا
7

 8تا 9

 4تا
5

بسیار آسانتر از حد انتظار من

احساس میکنم که من
عبارت

4

3

2

است
کمی آسانتر از حد انتظار من

34

5

1

 1تا
3

***
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی

کامالً مخالفم

مخالفم

تا حدی مخالفم

مخالفم

نه موافق و نه

تا حدی موافقم
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موافقم

 .1در ارزیابی موقعیتها توانایی خوبی دارم.
 .2هنگام رویارویی با موقعیتهای دشوار برای تصمیمگیری
مشکلدارم.
 .3قبل از تصمیمگیری ،گزینههای گوناگون را در نظر میگیرم.
 .4وقتی با موقعیتهای دشوار روبهرو میشوم ،احساس میکنم کنترل
خودم را از دست خواهم داد.
 .5دوست دارم به موقعیتهای دشوار ازنقطهنظرهای مختلف نگاه کنم.
 .6قبل انجام رفتار دنبال اطالعاتی که سریعاً در دسترس نیستند.
 .7هنگامیکه با موقعیتهای دشوار روبهرو میشوم ،احساس پریشانی
میکنم و نمیتوانم برای حل موقعیت فکر کنم.
 .8سعی میکنم مسائل را از نقطه نظر افراد دیگر نگاه کنم.
 .9اینکه برای برخورد کردن با موقعیتهای دشوار یکراه معین و
قطعی وجود ندارد آزرده میشوم.
 .10خود را در موقعیتهای دیگران گذاشتن برایم آسان است.

کامالً موافقم

عبارت
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 .11وقتی موقعیت دشوار روبهرو میشوم ،نمیدانم چهکار انجام دهم.
 .12از جنبههای گوناگون به موقعیتهای دشوار نگاه کردن مهم است.
 .13در موقعیت های دشوار قبل از اینکه تصمیم بگیرم چگونه رفتار
کنم گزینههای مختلف را در نظر میگیرم.
 .14بهطور معمول یک موقعیت از نقطهنظرهای مختلف نگاه میکنم.
 .15من قادرم دشواریهایی زندگی با آنها روبرو میشوم غلبه نمایم.
 .16من هنگام نتیجهگیری در مورد علل رفتار ،تمام اطالعات و
واقعیتهای موجود را در نظر میگیرم.
 .17در موقعیتهای دشوار حس میکنم قدرتی برای تغییر ندارم.
 .18وقتی با موقعیتهای دشوار روبهرو میشوم ،درنگ کرده و سعی
میکنم به راههای مختلف برای حل آن فکر کنم.
 .19میتوانم به بیشتر از یکراه حل برای حل موقعیت دشواری که با
آن روبهرو شدهام فکر کنم.
 .20قبل از پاسخ شرایط دشوار ،میتوانم گزینه مختلف در نظر بگیرم.

***

100

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Quarterly of Applied Psychology, Vol. 14, No. 2 (54), Summer 2020, 101-122
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541

Research Article

The Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused
Couple Therapy and Couple Therapy with Reality Therapy
Approach on Couple’s Functional Flexibility and Distress
Tolerance

Received: 19 January 2020

Accepted: 28 August 2020

Z. Hosseinzadeh1, Sh. Ghorban Shirodi2*, J. Khalatbari2, & M.A. Rahmani3
1.PhD Student of Counseling, Counseling Department, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Counseling, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
Email:sh.ghorbanshiroudi@toniau.ac.ir
3. Assistant Professor, Department of Counseling, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

Abstract
Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of emotionally-focused
couple therapy and with the reality therapy on couple’s functional flexibility and
distress tolerance. Method: This research was a quasi-experimental study with a pretest and post-test associated with a control group and a 3-month follow-up. The
statistical population included couples referring Counseling Center in Tehran 2018.
Of them, 60 couples volunteered to participate in the research answered the ConnorDavidson Functional Flexibility Questionnaire (Resilience Scale) (2003) and Simons
and Gaher Distress Tolerance Scale (2005). After the screening, 45 couples were
selected who were randomly assigned to an experimental group who exposed to an
intervention of emotionally-focused, an experimental group who exposed to an
intervention of reality therapy, and a control group, 15 couples in each group. Both
experimental groups were received eight 90-minutes sessions of intervention.
Johnson's Emotion-Focused (2012) and Glaser’s Reality Therapy (2016) were used.
The data were analyzed using a mixed ANOVA of repeated measures. Results: The
results indicated the effect of emotion-focused intervention on functional flexibility
(P= 0.001, F= 29.75) and distress tolerance (P = 0.004, F = 12.14) and the impact of
reality therapy on functional flexibility (P=0.004, F=12.14) and distress tolerance
(P=0.004, F= 12.14) and the stability of these effects at the follow-up phase.
Conclusion: Both interventions led the couples to remove their focus from their
spouse's behavior and to focus on their behavior, and while increasing their tolerance,
they were able to improve their relationship by learning the right communication
program.
Key words: couple therapy, distress tolerance, emotion focused, functional flexibility,
reality therapy
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مقاله پژوهشی

اثربخشى زوجدرمانی هيجانمدار در مقايسه با رويكرد واقعيتدرمانى بر
انعطافپذيری كنشى و تحمل پريشانى زوجها
زهرا حسين زاده ،1شهره قربان شيرودی ،*2جواد خلعتبری 2و محمدعلی رحمانی

3

دریافت مقاله98/10/29 :

 .1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
 .2دانشیار گروه مشاوره ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران .ایمیلsh.ghorbanshiroudi@toniau.ac.i :
 .3استادیار گروه مشاوره ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.

چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار و زوجدرمانی واقعیتدرمانى بر

پذیرش مقاله99/06/07 :

انعطافپذیری كنشى و تحمل پریشانى بود .روش :پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه و جامعة آماری زوجهای مراجعهكننده به مراكز مشاورة آوای
درون ،رهنما ،و بیمارستان مهر شهر تهران در سال  1397بود كه  60زوج داوطلب به پرسشنامة
انعطافپذیری كنشی كونور و دیویدسون ( )2003و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ( )2005پاسخ دادند
و پس از غربالگری  45زوج انتخاب به صورت تصادفی در گروه آزمایشی هیجانمدار ،گروه آزمایشی
واقعیتدرمانی ،و گروه گواه (در هر گروه  15زوج) جایگزین شدند .هر دو گروه آزمایش به مدت هشت
جلسة  90دقیقهای تحت مداخله هیجانمدار جانسون ( )2012و واقعیتدرمانی گالسر ( )1395قرار
گرفته و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازههای مکرر تحلیل شد .يافتهها :نتایج حاكی از
تأثیر مداخلة هیجانمدار بر انعطافپذیری كنشی ( )P= 0/001 ،F= 29/75و تحمل پریشانی (،F= 12/14
 )P= 0/004و تأثیر مداخلة واقعیتدرمانی بر انعطافپذیری كنشی ( )P= 0/004 ،F= 12/14و تحمل
پریشانی ( )P= 0/004 ،F= 12/14و پایداری این تأثیرها در مرحله پیگیری بود .نتایج آزمون تعقیبی توكی
نشان داد كه تفاوت بین دو روش زوجدرمانی معنادار نیست ( .)P< 0/18نتيجهگيری :هر دو مداخله
موجب شد تا زوجها تمركز را از رفتار همسر خود برداشته و بر رفتار خود متمركز شوند و ضمن افزایش
تحمل ،با یادگیری برنامة ارتباط درست ،توانستند روابط خویش را بهبود ببخشند.

كليدواژهها :انعطافپذیری كنشی ،تحمل پریشانی ،زوجدرمانی ،هیجان مدار ،واقعیت درمانی
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مقدمه
خانواده نخستین و منحصربهفردترین نهاد اجتماعی است كه سالمت و بهروزی یک جامعه را
مرهون سالمت و رضایت اعضای آن دانستهاند (میکائیلی ،رحیمی و صداقت .)1397 ،آنچه در
یک خانواده اتفاق میافتد و كاركرد آن میتواند یک عامل كلیدی در ایجاد انعطافپذیری و
كاهش خطرات زمان اكنون و آینده در رویارویی با رخدادها و شرایط ناخواسته زندگی زناشویی
باشد ،تحمل پریشانی زوجها است (یایی -فرازیر ،فالدبو ،كالین ،ایآتون ،وارتون و همکاران،
 .)2017بنابراین الزمة تقویت زندگی خانوادگی ،ایجاد ثبات و دوام آن و تغییر نوع نگرش و طرز
تعامل زوجها با یکدیگر است (فتحاهللزاده ،میرصیفی فرد ،كاظمی ،رستمی و نوابی نژاد.)1396 ،
از دیدگاه زوجدرمانگران یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روابط زناشویی ،انعطافپذیری كنشی1
است (الیوت ،هسیائو ،كیمبرل ،دیبییر ،گالیور و همکاران .)2019 ،انعطافپذیری كنشی ،مفهوم
گستردهای است كه به توانایی انطباق بازنماییهای شناختی فرد و سازگاری مناسب او در
رویارویی با مصائب و ضربههای روحی با هر منبعی كه بهطور معناداری از نظر روانی فشارزا باشد
(آلن و بالک )2018 ،مانند مشکالت خانوادگی و مشکالت جدی در سالمت فردی ،فشارهای
محیط كاری ،و یا فشارهای مالی اشاره دارد (عارفپور ،شجاعی ،حاتمی و مهدوی1398 ،؛ حسنی،
غفاری ،ابوالحسنی و تکلوی.)1398 ،
مفهوم مرتبط با ساختار انعطافپذیری ،تحمل پریشانی2است كه سیمونز و گاهر ( )2005آن
را بهعنوان توانایی فرد برای مقابله با هیجانات منفی تعریف میكنند (رحمتی و صابر ،)1396 ،در
حالیكه دیدگاههای دیگر در تعریف این سازه توجه خود را بر چگونگی پردازش اطالعات معطوف
كردهاند (ویلیامز ،تامپسون و اندریوز .)2013 ،نتایج پژوهشها حاكی از آن است كه تحمل
پریشانی بر ارزیابی و پیامدهای ناشی از تجربة هیجانهای منفی تأثیرگذار است (مکكیلوپ و
دویت .)2013 ،زوجهایی كه دارای زندگی زناشویی سالم و بدون تعارض هستند و در زندگی
زناشویی موفقیتآمیز عمل میكنند ،دارای الگوهای ارتباطی صحیحی هستند و به انسان و
زندگی دیدگاهی مثبتتر دارند .این امر احساس ارزشمندی را در آنها شکل داده و این احساس
ارزشمندی بهگونهای مستقیم بر مقدار تحمل پریشانی آنها تأثیرگذار است (امینالرعیا ،كاظمیان
و اسمعیلی.)1395 ،
همانطور كه ویلیامسون ،راج ،كاب ،جانسون ،الرنس و بردبوری ( )2015اشاره كردهاند چنانچه
قرار است ازدواج زیربنای جامعة انسانی ما باشد ،الزم است كه همواره پاسخهای جدیدی داشته
distress tolerance
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باشیم .یکی از راهبردهای درمانی كوتاهمدت برای كمک به زوجین در كار با آشفتگیهای
هیجانی-ارتباطی ،درمان هیجانمدار1است .زوجدرمانی هیجانمدار در اوایل دهة  1980در پاسخ
به فقدان مداخلههای زناشویی فعال و كارآمد مطرح شد .این فقدان بیشتر در حوزة انسانگرایی
احساس میشد ،چرا كه آن روزها مداخالت رفتاری عنصر غالب درمانی به شمار میرفت (جانسون
و زاكارینی .)2010 ،زوجدرمانی هیجانمدار رویکردی یکپارچه از تلفیق سه دیدگاه سیستماتیک،
انسانگرایی و نظریة دلبستگی بزرگساالن میباشد كه با توجه به نقش عمدة هیجانات در نظریة
دلبستگی ،این درمان به نقش مهم هیجانات و ارتباطات هیجانی در ساماندهی الگوهای ارتباطی
توجه داشته و هیجانات را عامل تغییر در نظر میگیرد (ویب و جانسون .)2017 ،یافتههای
پژوهشها حاكی از اثربخش بودن درمان هیجانمحور بر بخشش و آشتی زوجها و ایجاد
همبستگی عاطفی بین آنها (داچ و راتاناسیرپنگ2017 ،؛ زاكارینی ،جانسون ،داگلیش و مکینن،
 ،)2013افزایش سازگاری زناشویی و عواطف مثبت (كیوق ،ریکاردی ،تیمپانو ،میچل و اسچمیت،
2010؛ تای و پولسون ،)2013 ،تحمل ناكامی و بهبود آشفتگی زناشویی (صاحبی بزاز ،سودانی
و مهرابی زاده هنرمند ،)1398 ،كاهش فرسودگی و تعارضهای زناشویی (داورنیا ،زهراكار ،معیری
و شاكرمی ،)1395 ،و بهبود رضایت زناشویی و انعطافپذیری شناختی زوجها (محمودپور،
فرحبخش ،حسینی و بلوچزاده1397،؛ برنا ،حسنآبادی و قنبری هاشمآبادی )1394 ،است.
یکی دیگر از مداخلههای درمانی مؤثر جهت بهبود كیفیت روابط زناشویی و ارتقاء رضایت و
انعطافپذیری كنشی زناشویی ،مداخلة واقعیتدرمانی 2است .گالسر ( ،2008نقل از صاحبی،
 )1395معتقد است چهارچوب مفهومی دیدگاه واقعیتدرمانی در مورد انتخابكردن بهتر است؛
اما پیش از آن هر فرد باید دلیل انتخابهای نامناسب خود را بفهمد .نظریة واقعیتدرمانی میگوید
این خود ما هستیم كه تمام اعمالمان را ــ از جمله احساس بدبختیمان ــ انتخاب میكنیم
(خلیلی ،برزگر كهنمویی ،صاحبی و فراهانی .)1395 ،واقعیتدرمانی رویکردی آموزشی برای
ارتقای روابط زوجها و هدف آن كمک به زوجها برای آگاهی از واقعیت و مسئولیت خودشان،
كاوش رفتار مثبت و مخرب خود ،گسترش همدلی و صمیمیت ،و رشد ارتباط مؤثر و مهارتهای
حل مسئله است .در نقطة مقابل ،در رویکرد هیجانمدار بر نقش تجارب هیجانی هر زوج و نقش
چرخههای تعاملی در حفظ مشکل تأكید میشود .با استناد به یافتهها و ادبیات پژوهش و اهمیت
بررسی علمی بیشتر ،این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار در مقایسه با

reality therapy
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اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر واقعیتدرمانی بر انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی در زوجها
برای آزمون سؤالهای زیر اجرا شد:
 .1آیا مداخلة هیجانمدار و واقعیتدرمانی ،انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی زوجها را
افزایش میدهد؟
 .2میزان اثربخشی كدام یک از مداخلههای یاد شده بر افزایش انعطافپذیری كنشی و تحمل
پریشانی بیشتر است؟
 .3آیا تأثیر مداخلة هیجانمدار و واقعیتدرمانی بر انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی زوجها
در مرحلة پیگیری پایدار میماند؟
روش
روش این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و پیگیری سهماهه
بوده است .انتخاب نمونه از بین زوجهایی بود كه جهت دریافت خدمات به مراكز مشاورة آوای
درون ،رهنما ،و كلینیک مشاورة بیمارستان مهر تهران در سال  1397مراجعه كرده بودند .پس
از اعالم فراخوان عمومی در این مراكز 60 ،زوج داوطلب جهت شركت در پژوهش با رعایت اصل
رازداری و همکاری با رضایت ،موافقت خود را جهت تکمیل پرسشنامههای پژوهش اعالم كردند.
در نهایت  45زوج با توجه به مالکهای ورود ،انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی
مداخلة هیجانمدار ،گروه آزمایشی مداخلة مبتنی بر واقعیتدرمانی و گروه گواه كاربندی شدند
(در هر گروه  15زوج) .مالکهای ورود به پژوهش شامل سپریشدن حداقل پنج سال از زندگی
مشترک ،رضایت مکتوب برای شركت در پژوهش و حداقل سطح سواد دیپلم و مالکهای خروج
شامل دریافت رواندرمانی همزمان با آموزش ،مصرف مواد و داروهای روانگردان ،بیماریهای
بارز جسمی و روانی ،تجربة طالق ،و غیبت بیش از دو جلسه بود.
ابزار پژوهش
 .1مقياس انعطافپذيری كنشى كونور-ديويدسون 1.این مقیاس  25گویهای توسط كونور و
دیویدسون ( )2003ساخته شده و سازة انعطافپذیری كنشی را در اندازههای پنجدرجهای لیکرت
از صفر (كامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست) میسنجد .نمرة كل بین  0تا  100متغیر است.
كونور و دیویدسون ( ،)2003ضریب آلفای كرونباخ این مقیاس را برابر با  0/89و ضریب پایایی
Connor-Davidson Resilience Scale
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بازآزمایی آن را در یک فاصلة چهارهفتهای برابر با  0/87گزارش كردند .محمدی ،جزایری ،رفیعی،
جوكار و پورشهباز ( )1384مقیاس مذكور را روی  248نفر اجرا كرده و ضریب اعتبار به دست
آمده را برابر  0/64و پایایی آن را به دو روش آلفای كرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با  0/83و
 0/77گزارش كردند (به نقل از عارفپور و همکاران .)1387 ،در پژوهش عارفپور و همکاران
( )1398ضریب آلفای كل این مقیاس برابر با  0/88گزارش شد .پایایی این مقیاس در پژوهش
حاضر با محاسبة آلفای كرونباخ برابر با  0/84به دست آمد.
 .2مقياس تحمل پريشانی 1.این مقیاس دارای  15ماده است كه توسط سیمونز و گاهر ()2005
ساخته شده است .گویههای این مقیاس بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت از یک (كامالً
موافقم) تا پنج (كامالً مخالفم) نمرهگذاری میشوند .نمرات باال در این مقیاس نشانگر تحمل
پریشانی باال است .سیمونز و گاهر ( ،)2005ضریب آلفای كرونباخ این مقیاس را  0/82و همسانی
درونی آن را پس از گذشت شش ماه 0/61 ،گزارش كردند (اندامیخشک .)1392 ،در پژوهش
اندامیخشک ( )1392آلفای كرونباخ كل مقیاس  0/86به دست آمد .در پژوهش حاضر نیز ضریب
آلفای كرونباخ این مقیاس برابر با  0/89به دست آمد.
 .3مداخلة هيجانمدار .این برنامه به صورت یک فعالیت گروهی انجام میشود كه مبتنی بر
بستة آموزشی هیجانمدار جانسون ( )2012مفهومسازی شده و در پژوهش حاضر توسط سه تن
از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و متخصصین این حوزه مورد تائید محتوایی قرار گرفت.
جلسة اول .در این جلسه پس از ایجاد رابطه حسنه ،آشنایی اعضاء با یکدیگر و بیان دالیل شركت
در جلسههای درمان ،قواعد و قوانین درمان برای اعضای گروه تشریح شد و اعضاء هدف و انتظارات

خود را از شركت در جلسة درمان بیان كردند .سپس به تشریح خواستگاه درمان هیجانمدار،
تعریف ،و معرفی آن پرداخته شد.
جلسة دوم .در جلسة دوم شواهد عینی تأییدكننده یا ردكنندة هیجانهای زوجها بر اساس
شواهد زندگی فعلی آنها مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیرامون جنبههای هیجانهای اصلی
و ثانویه شناساییشده بحث و گفتوگو شد .برای مثال ،به زوجها گفته شد كه در این جلسه الزم
است تا هیجانهای اصلی مورد غفلت و سركوبشدة شما را مورد بررسی قرار دهیم.
جلسة سوم .در این جلسه مجدد هیجانهای اصلی بهخصوص غم و خشم مورد بررسی و كاوش
قرار گرفت .سپس به توضیح و شناخت سبک هیجانی زوجها پرداخته شد .بهعنوان مثال ،عنوان
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شد كه برخی افراد هیجانهای خود را ابراز نمیكنند یا به عبارتی در زمینة ابراز هیجانی بیش-
تنظیمی دارند ،در حالیكه برخی دیگر كمتنظیمی دارند و هیجانهای خود بهویژه هیجانهای
منفی مثل غم و خشم را به صورت افراطی بروز میدهند .در انتها استفاده از تمرین هیجانی بر
اساس ذهنآگاهی تشریح و بهعنوان تکلیف در منزل ارائه شد.
جلسة چهارم .در این جلسه ،ضمن پرداختن به تمرین جلسة قبل ،به بازسازی پیوند زوجها كه
شامل روشنكردن پاسخهای هیجانی كلیدی و گسترش تجربة هیجانی هر كدام از زوجها در
رابطه و پدیداری عناصر جدید در تجربه بود ،از طریق شناسایی سبک دلبستگی ایمن مورد
بررسی قرار گرفت .در ادامه به پذیرش چرخة منفی توسط زوجها بر اساس سبکهای دلبستگی
پرداخته شده و روی این موضوع كه چگونه زوجها میتوانند هیجانات منفی و مثبت را شناسایی
كنند ،كار شد .بررسی این چرخهها به زوجها كمک كرد تا بهجای اینکه به یکدیگر مانند دشمن
نگاه كنند ،به این چرخهها توجه داشته باشند.
جلسة پنجم .در این جلسه از زوجها خواسته شد كه با تجربههای خود درگیر شوند و تجربههایشان
را بهصورت معقول و پذیرفتنی چهارچوبدهی كنند .برای مثال ،درمانگر به یکی از زوجها گفت
«برای تو خیلی سخت هستش كه حتی بشنوی كه همسرت تو این شرایط چی میگه؟ وقتی كه

تو اینقدر خودت رو كوچیک و نیازمند میبینی ،نمیتونی باور كنی كه ممکنه واقعاً اون بخواد
به تو نزدیک بشه .تو اآلن نمیتونی خودت رو مستحق توجه و آرامش ببینی ،درسته؟» و یا به
زوج دیگری بیان كرد «اآلن كه شما این مسائل رو میگید چه اتفاقی میافته؟ این اتفاق برای
شما شبیه چی هستش؟ قسمتی از شما میخواد این اتفاق بیوفته و قسمتی از شما اون رو خیلی
خطرناک میدونه؟».
جلسة ششم .در این جلسه درمانگر در فرمولبندی تجارب مراجع یک قدم جلوتر از آنچه مراجع
انجام داده است ،حركت میكند .برای مثال ،درمانگر خطاب به یکی از زوجها بیان كرد« :تو تالش
میكنی كه از آن جراحتهایی كه در درونت هست ،قسمت بسیار حساسی كه بین تو و دینا
حصاری ایجاد كرده حمایت كنی ،اما این كار باعث تنهایی تو میشه .اینطور نیست؟» .سپس به
اهداف مدل هیجانمحور نسبت به انعطافپذیری كنشی هر یک از زوجها پرداخته و به تأثیر
روشنسازی و شکلدهی معنی جدید بهویژه در مورد تعامالت و راهبردهای مشاركت با همسر
كه از درگیریهای هیجانی با همسر جلوگیری میكنند ،پرداخته شد تا از این طریق به بهبود
تحمل پریشانی زوجها اقدام شود.
جلسة هفتم .در این جلسه به بررسی پذیرش بیشتر زوجها از تجربة خود و ارتقاء روشهای جدید
تعامل و همچنین شناسایی ترسهای زیربنایی دلبستگی و ابراز خواسته و آرزوها پرداخته شد.
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پس از آن به بازسازی تعامالت و تغییر رویدادها كه به درگیری بیشتر زوج با یکدیگر میانجامد
مبادرت شد .برای مثال ،درمانگر خطاب به یکی از زوجها گفت« :تو هنوز سفتوسخت حركت
میكنی ،انگار احساس میكنی كه در شرف از دستدادن همسرت هستی .درسته؟».
جلسة هشتم .در این جلسه ،تکلیف جلسة قبل مرور و بررسی شد .سپس اعضاء تجارب خود را
در طول دورة جلسههای آموزشی جمعبندی ،میزان دستیابی به اهداف خود را ارزیابی ،و در مورد
آنچه از اعضای گروه آموخته بودند ،صحبت كردند .پس از آن ،جلسه روی تبیین مجدد هیجان
و عواطف كه منجر به انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی میشود متمركز شد .در انتهای این

جلسه نیز پسآزمون اجرا شد.
 .4مداخلة واقعيتدرمانی .این برنامه بهصورت یک فعالیت گروهی انجام میشود كه مبتنی بر
بستة واقعیتدرمانی گالسر ( ،2008به نقل از صاحبی )1395 ،مفهومسازی شد و در پژوهش
حاضر توسط سه تن از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و متخصصان این حوزه مورد تائید محتوایی
قرار گرفت.
جلسة اول .پس از معارفة اجمالی و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،قوانین گروه تشریح و دربارة
اهداف اولیه گروه صحبت شد .اعضاء هدف خود را از شركت در گروه و اینکه طی جلسهها قصد
دارند به كجا و به چه چیزهایی برسند ،بیان كردند .اغلب زوجها ذكر كردند كه میخواهند زندگی
زناشویی رضایتبخشی داشته باشند .از زوجها خواسته شد بهعنوان تکلیف جلسة آینده بنویسند
كه چه میزان از آنچه را كه در زندگی خود آرزو دارند ،در حال حاضر تجربه میكنند و میزان
اهمیت آن را در یک پیوستار از یک تا  100مشخص كنند.
جلسة دوم .ابتدا تکالیف جلسة قبل بررسی شد و پس از آن توضیحاتی در مورد پنج نیاز بنیادین
كه شامل بقا ،عشق و تعلق خاطر ،آزادی ،پیشرفت ،و تفریح است ،ارائه و نیز شدت و میزان نیازها
بیان و به زوجها كمک شد تا نیمرخ قدرت نیازهای خود را بشناسند .سپس از آنها سؤال شد كه
بگویند رابطة عاطفی زناشوییشان كدام یک از نیازهای بنیادین را برای آنها تأمین كرده است؟
بیشترین پاسخی كه اعضای گروه بیان داشتند مربوط به نیاز به عشق ،قدرت ،و آزادی بود .پس
از آن آزمون نیازهای اساسی بین اعضاء توزیع و از زوجها خواسته شد بهعنوان تکلیف جلسة
آینده این آزمون را تکمیل كنند و نتیجة آن را جلسة بعد بیاورند.
جلسة سوم .در این جلسه ،تکلیف جلسة قبل بررسی و نیمرخ نیازهای هر یک از زوجها مشخص
شد .سپس زوجها از توانمندیهای خود آگاه شده و در مورد جهان اطراف واقعبینی و خودآگاهی
پیدا كرده و متوجه شدت نیازهای خود شدند .از زوجها خواسته شد بهعنوان تکلیف جلسة آینده
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بنویسند كه در حال حاضر از چه طریقی نیاز به دوستداشتن و دوس داشتهشدن را در وجود
خود برآورده میكنند؟ و از چه طریقی زندگی زناشویی خود را غنی میسازند؟
جلسة چهارم .تکلیف جلسة قبل بررسی شد و زوجها آموختند كه كنترل و تغییر رفتار با تأكید
بر چهار مؤلفة اصلی شامل عمل ،فکر ،احساس ،و نشانههای جسمانی امکانپذیر است .سپس بیان
شد كه تمامی آنچه از انسان سر میزند رفتاری كلی است .بهعنوان نمونه ،كاری كه شما در حال
حاضر انجام میدهید ،یعنی نشستن در جلسة گروهدرمانی ،رفتاری كلی است .مهم است بدانید
كه شما فقط میتوانید فکر و عمل خود را بهصورت ارادی مهار كنید .تصور كنید هر یک از شما
ماشینی با چهار چرخ در یک بزرگراه هستید .موتور این ماشین نیازهای اساسی شما است .فرمان
میتواند چرخهای جلو را كه عمل و فکر هستند ،كنترل كند .چرخهای عقب كه باعث حركت
ماشین میشود ،احساسات و نشانههای جسمانی هستند و باید از چرخهای جلو تبعیت كنند.
جلسة پنجم .پس از بررسی تکلیف جلسة قبل ،به مراجعان گفته شد كه ما فقط فکر و عمل خود،
یعنی چرخهای جلو را میتوانیم تغییر دهیم .سپس مفهوم دنیای كیفی ،اضطراب ،خشم ،و
افسردگی از دیدگاه نظریة واقعیتدرمانی تعریف و در ادامه گفته شد كه خشم رفتاری كلی است
كه معطوف به هدف است.
جلسة ششم .پس از بررسی تکلیف جلسة قبل ،مفهوم مسئولیتپذیری ،برنامهریزی برای رفتار
مسئوالنه ،تعریف احساس كفایت و ارزشمندی ،ایجاد احساس تعهد با هدف دستیابی زوجها به
حس ارزشمندی و محبت واقعی ،و كسب هویت موفق با داشتن تصویر روشنی از اهداف ،برای
زوجها تعریف شد .سپس اعضاء اهداف و امکانات مورد نظر خود را برای رسیدن به هدف مشخص
كردند .بیشتر زوجها هدفی مثل غنیسازی رابطة زناشویی خود را مطرح و یکی از راههای رسیدن
به این هدف را باال بردن قدرت انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی ذكر كردند.
جلسة هفتم .پس از بررسی تکلیف جلسة قبل ،مطالب جمعبندی و مطالب پیشین مرور ،و مفهوم
كنترل درونی و بیرونی توضیح داده شد .از زوجها پرسیده شد كه به نظر آنها رفتار انسان تحت
تأثیر كنترل بیرونی است یا درونی؟ همچنین بگویند كه سهم آنها در به تعارض كشیدهشدن
این رابطه چه مقدار بوده است؟ در انتها رهبر گروه راهکارهایی جهت افزایش كنترل بر رفتارها
ارائه داد .یکی از راهکارها این بود كه بر طبق عادت قبلی خود كه همیشه همسرتان را مسئول
اشتباه خود میدانستید و او را سرزنش میكردید ،سعی كنید كه یک بار نیز خود را مسئول رفتار
خود بدانید؛ آنگاه ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
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جلسة هشتم .در این جلسه ضمن مرور فنون و تمرینهای جلسههای قبلی ،به پرسشها و
بازخوردهای زوجها نسبت به روند جلسات پرداخته شد .سپس از زوجها خواسته شد به
پرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند.
شيوة اجرا .پس از كسب مجوز از مدیریت مراكز مشاورة آوای درون ،رهنما ،و بیمارستان مهر،
دورة آموزشی در سالن كنفرانس بیمارستان مهر برگزار شد كه واجد شرایط آموزش و مداخلة
گروهی بود .سپس دربارة طرح پژوهش ،محل برگزاری آن ،اهداف پژوهش ،تعداد جلسهها ،طول
مدت هر جلسه ،و مسائل مطروحه در جلسهها به زوجها توضیح داده شد .جلسههای درمان به
صورت گروهی و هفتگی برای گروه آزمایش هیجانمدار در روزهای پنجشنبه از ساعت  18تا
 19:30و برای گروه واقعیتدرمانی روزهای چهارشنبه از ساعت  17:30الی  19برگزار شد .هر
دو گروه آزمایشی به همراه گروه گواه در مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و در مرحلة پیگیری
سهماهه به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .برای رعایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش،
گروه گواه نیز به دو گروه تقسیم و هر گروه در هشت جلسة  90دقیقهای آموزش هیجانمدار و
واقعیتدرمانی را دریافت كردند .دادهها با استفاده از نسخة  24نرمافزار  SPSSو به روش تحلیل
واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
يافتهها
میانگین و انحراف معیار سن زنان  )3/36( 34/38و مردان  )3/78( 37/84برای شركتكنندگان
گروه آزمایشِ هیجانمدار ،میانگین و انحراف معیار سن زنان  )2/91( 33/89و مردان 38/14
( )3/90برای شركتكنندگان گروه آزمایش واقعیتدرمانی ،و میانگین و انحراف معیار سن زنان
 )2/80( 33/67و مردان  )3/84( 37/90برای گروه گواه بود .میانگین و انحراف معیار سن ازدواج
گروه آزمایشی هیجانمدار  )1/99( 5/80سال ،گروه آزمایشی واقعیتدرمانی  )1/68( 5/38سال
و گروه گواه  )2/06( 7/10سال بود .در گروه آزمایش هیجانمدار هشت نفر ( 53درصد) زنان
دارای مدرک تحصیلی لیسانس و هفت نفر ( 47درصد) دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و
شش نفر مردان ( 40درصد) دارای مدرک تحصیلی لیسانس و نُه نفر ( 60درصد) دارای مدرک
تحصیلی فوقلیسانس بودند .در گروه آزمایش واقعیتدرمانی  10نفر ( 33درصد) زنان دارای
مدرک تحصیلی لیسانس و پنج نفر ( 67درصد) دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و هشت نفر
مردان ( 53درصد) دارای مدرک تحصیلی لیسانس و هفت نفر ( 47درصد) دارای مدرک تحصیلی
فوقلیسانس بودند و در گروه گواه نُه نفر ( 60درصد) زنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و شش
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نفر ( 40درصد) دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و سه نفر مردان ( 20درصد) دارای مدرک
تحصیلی لیسانس و  12نفر ( 80درصد) دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس بودند.
جدول  .1شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش برای گروههای آزمايش و گواه در سه مرحله
شاخصهای آماری

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

انعطافپذیری
كنشی

هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه
هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه

50/40
51/93
50/80
42/93
41/40
41/80

5/64
5/19
3/53
5/19
3/83
3/53

62/60
55/73
50/60
53/73
48/73
42/07

6/29
10/13
5/53
10/13
6/95
5/35

62/20
55/87
51/47
56/87
48/33
43/00

6/52
8/96
4/69
8/96
7/26
4/61

تحمل
پریشانی

همچنانكه در جدول شمارة ( )1مالحظه میشود میانگین نمرات در گروه زوجدرمانی هیجان-
مدار و گروه زوجدرمانی با رویکرد واقعیتدرمانى در مرحلة پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون در
انعطافپذیری كنشى و تحمل پریشانی افزایش نشان میدهد.
جدول  .2نتايج آزمون توزيع طبيعی نمرهها و آزمون همگنی واريانسها
گروه
متغیر

انعطافپذیری
كنشی
تحمل پریشانی

هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه
هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه

آزمون كولموگراف-
اسمیرنف

آزمون لوین

آماره

سطح
معناداری

آماره
F

سطح
معناداری

0/16
0/17
0/23
0/23
0/17
0/15

0/20
0/17
0/13
0/17
0/20
0/20

شیب رگرسیون
آماره

سطح
معناداری

2/08

0/13

1/12

0/18

1/62

0/20

1/09

0/27

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمارة ( ،)2نتایج آزمون كولموگراف -اسمیرنف برای
تمامی متغیرهای پژوهش در تمامی گروهها معنادار نیست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه
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توزیع متغیرها طبیعی است .همچنین آمارة آزمون لوین در گروههای پژوهش برای متغیرهای
وابسته معنادار نبوده است .این یافتهها نشان میدهد كه واریانس این متغیرها در گروهها همگن
است.
جدول  .3نتايج مفروضههای آماری برای متغيرهای انعطافپذيری كنشی و تحمل پريشانی
متغیر
انعطافپذيری كنشی
تحمل پريشانی

گروه

هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه
هیجانمدار
واقعیتدرمانی
گواه

 Wموخلی
X2
سطح
معناداری
0/001
**13/98

F

 Mباكس
سطح معناداری

1/07

0/26

0/001

1/86

0/12

**14/60

P<0/05 **P<0/01

*

نتایج جدول شمارة ( )3نشان میدهد كه آماره  Wموخلی برای انعطافپذیری كنشی و تحمل
پریشانی در سطح  0/01معنیدار است .این یافته نشان میدهد كه واریانس تفاوتها در بین
سطوح متغیر وابسته بهصورت معنیداری متفاوت است؛ بنابراین پیشفرض كرویت رعایت
نمیشود .با توجه به اینکه مقدار اپسیلون شاخص گرینهاوس-گیسر در متغیرهای پژوهش به
ترتیب  0/57 ،0/51 ،0/65و  0/61و شاخص هاین-فلت به ترتیب  0/61 ،0/54 ،0/61و  0/65به
دست آمد كه در تمامی متغیرها كمتر از  0/75است ،از شاخص گرینهاوس-گیسر برای تصحیح
درجة آزادی استفاده شده است .بنابراین در ادامه برای تفسیر نتایج آزمون اثرهای درونآزمودنی
از این آماره استفاده شد.
جدول  .4نتايج تحليل واريانس مختلط با اندازهگيریهای مكرر در سه گروه در سه مرحله
متغیر

گروهها

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F

اندازه
اثر

انعطافپذیری كنشی

هیجانمدار

مراحل مداخله

87/80

مراحل × گروه

68/02

40/38

1/38

0/04

بین گروهی

284/44

 1/68و
116
 1/68و
116
 1و 58

52/13

1/79

0/06

284/44

*3/21

0/10
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واقعیت-
درمانی

تحمل پریشانی

مراحل مداخله

749/08

مراحل × گروه

698/28

گواه

بین گروهی
مراحل مداخله

1246/94
64/35

هیجان مدار

بین گروهی
مراحل مداخله

4/35
310/48

مراحل × گروه

211/46

بین گروهی
مراحل مداخله

336/40
1140/06

مراحل × گروه

941/48

بین گروهی
مراحل مداخله

2351/11
12/15

بین گروهی

9/33

واقعیت
درمانی

گواه

 1/21و
116
 1/21و
116
 1و 58
 1/49و
43/48
 1و 58
 1/19و
116
 1/19و
116
 1و 58
 1/68و
116
 1/68و
116
 1و 58
 1/85و
53/79
 1و 58

615/83

**44/13

0/61

574/07

**41/13

0/59

1246/94
42/92

**17/21
1/50

0/38
0/04

4/35
259/01

0/13
**16/78

0/005
0/37

176/40

**11/43

0/29

336/40
676/56

*7/76
**23/27

0/14
0/45

558/72

**19/21

0/40

2351/11
6/55

**26/98
0/14

0/49
0/00

9/33

0/17

0/00

P<0/05 **P<0/01

*

نتایج جدول شمارة ( )4نشان میدهد كه مداخلة هیجانمدار بر نمرة انعطافپذیری كنشی
( )P= 0/042با اندازة اثر  0/10و تحمل پریشانی ( )P= 0/038با اندازة اثر  0/14و مداخلة
واقعیتدرمانی بر نمرة انعطافپذیری كنشی ( )P= 0/001با اندازة اثر  0/38و بر تحمل پریشانی
( )P= 0/001با اندازة اثر  0/49مؤثر بوده است.
جدول  .5نتايج آزمون بنفرونی برای مقايسة انعطافپذيری كنشی و تحمل پريشانی
متغیرها

مرحله ()I

گروه هیجان مدار
میانگینها

پسآزمون

پیشآزمون

خطای
معیار

)(I-J
*1/80

1/43
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گروه واقعیت درمانی
میانگینها
)(I-J
**6/00

خطای
معیار
0/90

گروه گواه
میانگینها
)(I-J
0/20

خطای
معیار
0/89

اثربخشى زوجدرمانی هيجانمدار در مقايسه با رويكرد واقعيت درمانى بر انعطافپذيری ...
انعطافپذیری
كنشی
تحمل
پریشانی

پیگیری

پیشآزمون

*2/30

1/38

**6/23

0/87

0/66

0/83

0/50

0/96

0/23

0/37

0/86

0/61

پیگیری

پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

**

پیگیری
پیگیری

پیشآزمون
پسآزمون

**

0/93

3/80

0/93
0/33

4/06
0/26

**

7/53

**

7/56
0/03

1/43
1/38
0/96

0/26
1/20
0/93

0/87
0/84
0/61

P<0/05 **P<0/01

*

جدول شمارة ( )5كه مربوط به مقایسة سه مرحله در گروههای آزمایش هیجانمدار ،واقعیت-
درمانی و گروه گواه است ،نشان میدهد كه تفاوت در انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی در
مراحل پسآزمون و پیگیری در قیاس با پیشآزمون ،معنادار بوده ،و این تأثیر تا مرحله پیگیری
پایدار مانده است؛ در حالی كه در گروه گواه ،این تفاوتها معنادار نیست.
جدول  .6نتايج آزمون تعقيبی توكی برای مقايسه دوبهدوی گروههای آزمايش و گواه
مرحله
انعطافپذیری
كنشی

پسآزمون

پیگیری
تحمل
پریشانی

پسآزمون

پیگیری

تفاوت میانگین

خطای انحراف
معیار

گروه

گروه

هیجانمدار
واقعیتدرمانی
هیجانمدار
هیجانمدار
واقعیتدرمانی
هیجانمدار

گواه
گواه
واقعیتدرمانی
گواه
گواه
واقعیتدرمانی

**12/23
**7/75
4/47
*2/34
*2/16
1/17

2/60
2/62
2/61
1/90
1/70
1/91

هیجانمدار
واقعیتدرمانی
هیجانمدار
هیجانمدار
واقعیتدرمانی
هیجانمدار

گواه
گواه
واقعیتدرمانی
گواه
گواه
واقعیتدرمانی

**14/93
**8/00
2/92
*1/79
*1/59
0/19

1/69
1/70
1/67
1/96
1/64
1/56

P<0/05 **P<0/01

جدول شمارة ( )6كه مربوط به مقایسة اثر دو رویکرد مداخلهای بر متغیرهای وابسته است،
نشان میدهد كه تفاوت بین دو گروه هیجانمدار و واقعیتدرمانی در متغیرهای انعطافپذیری و
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تحمل پریشانی معنادار نیست ( .)P=0/10بنابراین در تأثیر مداخلة هیجانمدار و واقعیتدرمانی
در بهبود انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی تفاوتی وجود ندارد.

شكل  .1اثربخشی مداخله هيجانمدار و واقعيتدرمانی بر انعطافپذيری كنشی و تحمل پريشانی

همانطور كه در نمودارهای مندرج در شکل شمارة ( )1نشان داده شده است ،نمرة
انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی در گروه آزمایش در مرحلة پسآزمون افزایش داشته و
این افزایش در مرحلة پیگیری نیز پایدار نشان میدهد ،ولی در گروه گواه تغییری مشاهده
نمیشود.
بحث و نتيجهگيری
نتایج تحلیل دادهها نشان داد هر دو گروه زوجدرمانی هیجانمدار و زوجدرمانی با رویکرد واقعیت-
درمانى بر افزایش انعطافپذیری كنشى و تحمل پریشانی در زوجها تأثیر داشتهاند .نتایج یافتههای
به دست آمده در خصوص تأثیر زوجدرمانی گروهی هیجانمدار بر افزایش انعطافپذیری كنشی
و تحمل پریشانی با نتایج پژوهش صاحبی بزاز و همکاران ( ،)1398رئیسی و همکاران (،)1397
برنا و همکاران ( ،)1394ویب و جانسون ( ،)2017زاكاراینی و همکاران ( ،)2013و جانسون
( )2012همسو است .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان بیان كرد كه تمركز به موضوعات
دلبستگی ،زوجدرمانی هیجانمدار را قادر ساخته تا نتایج مثبت مهمی را در زوجدرمانی به دست
آورد (جانسون و زاكارینی .)2010 ،در همین راستا ،نتایج مطالعة جانسون ( )2012نشان داد
نتایج زوجدرمانی هیجانمدار به مدت دو سال پس از درمان ثبات داشته و این درمان از جهت
عود مشکالت زناشویی دغدغهای ندارد .جانسون و زوكارینی ( )2010نتیجة سه مطالعه را خالصه
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كرده و نشان دادند كه فرایند تغییر در زوجدرمانی هیجانمدار با ابراز هیجانات و نیازهای زیربنایی
مشخص میشود.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بیان كرد كه زوجهای مراجعهكننده به مراكز مشاوره در
ایران با خود مقداری امید به همراه میآورند .آنها راههایی را برای كمک شناسایی كرده و برای
رسیدن به اهداف تجدید قوا میكنند .در رویکرد هیجانمدار نسبت به زوجدرمانی با رویکرد
واقعیتدرمانی دیدگاههای مثبتتری را دربارة سالمت آتی دریافت میكنند (رئیسی و همکاران،
 .)1397زوجدرمانی هیجانمدار جهت آموزش مهارتهای گفتوگو به همسران اهتمامی
نمیورزد ،چرا كه معتقد است تا وقتی زوجها بهواسطة درگیری با هیجانات زیرساختار رفتاریشان
به آشفتگی دچارند ،در بهكارگیری این مهارتها ناتوان خواهند بود .بهعبارتدیگر درگیریهای
هیجانی ،بهقدری افراد را آسیبپذیر میكند كه توانمندی ایشان در ارتباط با مهارتهای احتماالً
فراگیریشده را نیز تحتالشعاع قرار میدهد (ویب و جانسون.)2017 ،
نتایج یافتههای به دست آمده در خصوص تأثیر زوجدرمانی مبتنی بر واقعیتدرمانی بر افزایش
انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانی با نتایج پژوهش فتحاهللزاده و همکاران ( ،)1396خلیلی
و همکاران ( ،)1395برنا و همکاران ( ،)1394و تای و پولسون ( )2013همسو است.
زوجدرمانگرانی كه از دیدگاه واقعیتدرمانی استفاده میكنند ،به هریک همسران كمک میكنند
تا ظرفیت باالیی را برای تعهد در خود رشد دهند .همچنین به زوجها كمک میكنند تا با مرور
گذشتة فردی و خانوادگی ،نسبت به تعارضهای اولیة خود ،آگاهی بیشتری پیدا كرده و به این
طریق به یکدیگر كمک كنند و بر این اساس به نظر میرسد برای اثرگذاری بیشتر واقعیتدرمانی
نسبت به زوجدرمانی هیجانمدار زمان و جلسات بیشتری نیاز است (فتحاهللزاده و همکاران،
 .)1396نظریة واقعیتدرمانی گالسر ( )1395به زوجها میآموزد برای داشتن یک ازدواج موفق
و زندگی زناشویی شاد باید دقت كنند ،ببینند چه میتوانند انجام دهند تا ارتباطشان را بهبود
ببخشند و ازدواجشان را غنی سازند .مطابق با آموزههای گالسر ( ،)2008زوجها بر اساس
روانشناسی كنترل بیرونی ،تصور میكنند كه علت تمام مشکالت زندگی زناشویی آنها در امور
خارج از وجود آنها ریشه دارد .بنابراین آنها فکر میكنند كه برای از بین بردن مشکالت راهی
جز مهار دیگران ندارند .لذا با رفتارهایی مثل انتقاد ،سرزنش ،تهدید ،تحقیر ،تنبیه ،بیتوجهی و
مانند آن ،سعی میكنند محیط و همچنین همسر خود را مهار كنند و تغییر دهند؛ اما از این
غافلاند كه آنها فقط میتوانند خود را مهار كنند (فتحاهللزاده و همکاران .)1396 ،مجموعة
رفتارهای فوق ،نبود انعطافپذیری كنشی و تحمل پریشانیِ كم میتواند زندگی زناشویی آنها را
در معرض فروپاشی قرار دهد .در این پژوهش زوجها آموختند كه تمركز را از رفتار همسر خود
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بردارند و بر رفتار خود تمركز كنند ،نقاط ضعف مهارتهای ارتباطی خود را پیدا كنند،
انعطافپذیری خود را باالتر ببرند ،كاربرد موانع ارتباطی مذكور را متوقف كرده و ضمن افزایش
تحمل ،با یادگیری برنامة ارتباط درست روابط خویش را بهبود بخشند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از ابزارهای ساخت غرب اشاره كرد كه
متناسب با زمینههای فرهنگی ،اعتقادی ،اجتماعی ،و ساختاری خانوادههای ایرانی نبوده و میتواند
نتایج را تحت تأثیر خود قرار دهد .از این رو پیشنهاد میشود پرسشنامههایی مطابق با زمینههای
فرهنگی ایران ساخته و هنجاریابی شود .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تعداد
زوجها برای جلسات گروهی كمتر در نظر گرفته شود و همچنین از حضور همزمان و بهموقع هر
دو زوج اطمینان حاصل شود تا خللی در نتایج ایجاد نشود .با توجه به اثربخشی یکسان هر دو
رویکرد زوجدرمانی هیجانمحور و واقعیتدرمانی ،پیشنهاد میشود كه مشاوران خانواده و زوج-
درمانگران ،فنون و روشهای كاربردی آنها را فراگرفته و در مراكز مشاوره و محیطهای بالینی
جهت ارتقاء تحمل پریشانی و درمان مشکالت مربوط به روابط زناشویی زوجها بهكارگیرند.
موازين اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد .با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأكید به تکمیل تمامی سؤالها،
شركتكنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند .به آنها اطمینان داده شد كه اطالعات
محرمانه میماند و این امر نیز كامالً رعایت شد .پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخلة
هیجانمدار و واقعیتدرمانی قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از همة شركتكنندگان در پژوهش و تمامی كسانی كه در اجرای این پژوهش همکاری داشتند،
تشکر و قدردانی میشود.
مشاركت نويسندگان
پژوهش حاضر برگرفته از رسالة دكتری نویسندة اول است كه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تنکابن و با كد اخالق  IR.IAU.TMU.REC.1398.88به تصویب رسیده است
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و نویسندة اول در طراحی ،گرداوری دادهها ،نویسندة دوم در مفهومسازی و نهاییسازی ،نویسندة
سوم در مفهومسازی و تحلیل آماری دادهها ،و نویسندة چهارم در ویراستاری نهایی نقش داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
امین الرعیا ،رضوان ،.كاظمیان ،سیمه .و اسمعیلی ،معصومه .)1395( .پیش بینی تحمل پریشانی بر
اساس مولفههای ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیرمطلقه .زن و جامعه)4(7 ،؛ -106
[ 91پیوند].
اندامی خشک ،علیرضا .)1392( .نقش واسطهای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و
تحمل پریشانی با رضایت از زندگی .پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
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 .1وقتی تغییری رخ میدهد میتوانم خودم را با آن سازگار كنم.
 .2حداقل یک نفر هست كه رابطه نزدی ـک و ص ـمیمیام ب ـا او در
زمان استرس به من كمک میكند.
 .3وقتی كه راهحل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد ،گاهی خدا
یا تقدیر میتواند كمک كند.
 .4میتوانم برای هر چیزی كه سر راهم قـرار مـیگیـرد ،چـارهای
بیاندیشم.
 .5موفقیتهایی كه در گذشته داشتهام چنان اطمینانی در من
ایجاد كردهاند كه میتوانم با چالشهـــا و مشـــکالت پـــیشرو
برخـورد كنم.
 .6بامشکالت مواجه میشوم سعی میك ـنم جنب ـه خن ـدهدار آنها
را هم ببینم.
 .7لزوم كنار آمدن با استرس موجب قویتر شدنم میگردد.
 .8معموال پس از بیماری ،صدمه و سایر سختیها به حال اولم بـاز
میگردم
 .9معتقدم كه در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست
 10در هر كاری بیشترین تالشم را میكنم و بـــه نتیجـــه هـــم
كـاری ندارم.
 .11معتقدم كه علیرغم وجود موانع ،میتوانم به اهدافم دست یابم.
 12حتی وقتی كه امور ناامید كننده میشوند ،مأیوس نمیشوم.
 .13در لحظات استرس و بحران ،میدانم كه برای كمک گـ ـرفتن
بـه كجا مراجعه كنم.
 .14تحت فش ـارم تمرك ـزم را از دس ـت نم ـیده ـم و درست فکر
میكنم
 .15ترجیح میدهم مشکالتم را حل كنم تا دیگرانتمامی تصمیمها
را بگیرند.
 .16اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمیشوم
 .17وقتی با چالشها و مشکالت زندگی دست و پنجه نرم میكـنم،
خود را فردی توانا میدانم.
 .18در صورت لزوم میتوانم تصـمیمهـای دشـوار و غیرمنتظـرهای
بگیرم كه دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد.
 .19میتوانم احساسات چـ ـون غـ ـم ،تـ ـرس و خشـ ـم را كنترل
كنم.
 .20در برخورد با مشکالت زندگی ،گاهی الزم میشـود كـه صـرفا
براساس حدس و گمان عمل كنی.
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 .21در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.
 .22حس میكنم بر زندگیم كنترل دارم.
 .23چالشهای زندگی را دوست دارم.
 .24بدون در نظر گرفتن مواقع ب ـرای رس ـیدن ب ـه اه ـدافم تالش
میكنم.
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 .25بخاطر پیشرفتهایم به خودم میبالم.
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پرسشنامه تحمل پريشانی
ردیف

سواالت

كامالً
موافقم

اندكی
موافقم

نه موافق
نه مخالفم

اندكی
مخالفم

كامالً
مخالفم

1
2

داشتن احساس پریشانی برای من غیر قابل تحمل است.
وقتی پری شان یا آ شفته ه ستم ،فقط به این میتوانم فکر كنم كه چه
احساس بدی دارم.
من نمیتوانم احساس پریشانی یا آشفتگی ام را كنترل كنم.
احساس پریشانیام آن قدر شدیدند كه كامالً بر من غلبه میكنند.
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هیچ چیز بدتر از احساس پریشانی یا آشفتگی نیست.
من به خوبی سایر مردم میتوانم پریشانی یا آشفتگی را تحمل كنم.
احساسات پریشانی یا آشفتگی ام قابل قبول نیست.
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هر كاری را انجام می دهم تا از احساس پریشانی دوری كنم.
دیگران بهتر از من قادرند احساس پریشانی را تحمل كنند.
پریشان یا آشفته بودن همیشه برای من آزمایشی سخت است.
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وقتی احساس پریشانی می كنم از خودم خجالت می كشم.
از احساسات پریشانی یا آشفتگی ام وحشت دارم.
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هر كاری را برای توقف احساس پریشانیام انجام می دهم.
وقتی پریشان می شوم ،باید بالفاصله كاری در مورد ان انجام دهم.
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وقتی احســاس پریشــانی یا آشــفتگی می كنم ،به جز این كه بر بد
بودن آن تمركز كنم ،كاری نمیتوانم بکنم.
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Abstract
Interpretative phenomenological analysis is an approach offering insights into
how participants make sense of their individuality and their social world and
what specific events and experiences mean to them. Accordingly, researchers
in the present study analyzed university students’ lived experience of virtual
learning during the Coronavirus pandemic. For this purpose, 27 undergraduate
and graduate students of Shahid Beheshti University were selected up to data
saturation point and data were collected through online in-depth semistructured individual interviews. After recording and rewriting the interviews,
the available data were analyzed by the application of Colaizzi’s method.
Three major themes were extracted from the analysis, including the feeling of
adequacy and competence, autonomy and self-direction, and relatedness. In
addition, based on the results, subthemes of the aforementioned major themes
were as follows: task types, participation, evaluation, social support, time,
causal attributions, self-efficacy beliefs, mental sets, emotions, and teacher
ethics components. In general, the findings, in line with the principles of selfdetermination theory, showed that although facing some limitations is
inevitable in the context of virtual learning, to the university students,
facilitating the necessary conditions for them to meet their basic psychological
needs plays an important role. Practical implications of this study were
discussed by emphasizing the need to develop incentive and supportive
teaching styles in response to students' psychological needs.
Key words: interpretative phenomenological analysis, virtual (online)
learning, university students, COVID-19 disease, lived experience
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چکیده
تحلیل پدیدارشناختی تفسیری روشی است که با استفاده از آن میتوان دریافت مشارکتکنندگان دنیای
خود را چگونه درک کرده و تجارب خاص برای آنها چه معنایی دارد .بر این اساس ،محققان در مطالعة
حاضر کوشیدند تا تجربة زیستة دانشجویان را دربارة یادگیری از طریق آموزش مجازی در دوران اپیدمی
بیماری کوید  19تحلیل کنند .بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تا حد رسیدن به
اشباع اطالعاتی 27 ،دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب و به صورت مجازی با آنها
مصاحبه شد .دادههای پژوهش حاضر از طریق انجام مصاحبههای عمیق نیمهساخت یافته بهصورت فردی
و به شکل آنالین جمعآوری شد .داده های موجود با استفاده از روش کالیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .از تحلیل دادههای به دست آمده سه مضمون اصلی شامل احساس کفایت و شایستگی ،خودمختاری
و خودراهبری ،و ارتباط استخراج شدند .افزون بر این ،نتایج نشان داد که خردهمضامین ذیل هر یک از
مضامین اصلی شامل نوع تکلیف ،مشارکت ،ارزشیابی ،حمایت اجتماعی ،زمان ،اسنادهای علّی ،باورهای
خودکارآمدی ،آمایههای ذهنی ،هیجانات و مؤلفههای اخالق حرفهای معلم بودند .بهطور کلی ،نتایج مطالعة
حاضر همسو با آموزههای نظریة خودتعیینگری نشان میدهد که هر چند در متن استفاده از آموزش
مجازی تجربة برخی محدودیت ها گریزناپذیر است ،اما بر اساس دیدگاه دانشجویان تسهیل شرایط الزم
برای تأمین نیازهای روانشناختی بنیادین آنها در حفاظت از پویایی حیات علمی آنها از نقش تعیین
کننده ای برخوردار است .دربارة استلزامات کاربردی پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت توسعة سبکهای
تدریس مشوق و حمایتگر پاسخ به نیازهای روانشناختی دانشجویان بحث شد.

کلید واژهها :تحلیل پدیدارشناختی تفسیری ،یادگیری آنالین ،دانشجویان ،بیماری کوید  ،19تجربة
زیسته
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مقدمه
در خالل سال های اخیر توسعة دانش بشری در قلمرو فناوری ارتباطات سبب شده است که اخذ
دروس آنالین و گذراندن دورههای آموزش مجازی در بسیاری از دانشگاهها در سراسر جهان رونق
یابد (گودست2020 ،؛ آل مامون ،لوری و رایت .)2020 ،انعطافپذیری دروس آنالین سبب شده
است که مسئولیت فراگیران برای خودراهبری و خودتعیینگری بیش از پیش افزایش یابد.
یادگیری آنالین که در آن از تعامل مبتنی بر فناوری رایانه به مثابه یک رسانة یادگیری اولیه
استفاده میشود ،به طرقی اساسی از محیطهای یادگیری چهره به چهره متفاوت است .برای
یادگیرندگان ،تجربة یادگیری آنالین در محدودة یک محیط ناآشنا ،منابع مقابلهای و ظرفیت
انطباقپذیری آنها را به مصاف میطلبد (وانگ و همکاران .)2019 ،غالب یادگیرندگان در حالی
برای ثبتنام در دروس و دورههای آنالین متقاضی میشوند که به دلیل فقدان تجارب حمایتی
مکفی ،خویش را با تکلیف چالشانگیز یادگیری مهارتهای رویارویی فعاالنه با مطالبات آموزش
مجازی مواجه میبینند (مکگیلورای.)2014 ،
در خالل ماههای گذشته با اوجگیری بیماری کوید  19در کشورهای مختلف و از جمله ایران،
یکی از اصلیترین راهبردهای ناظر بر تحقق دغدغة فاصلهگذاری اجتماعی 1با هدف کنترل و
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها بوده است (فرانسیس و پگ،
 .)2020محققان مختلف با اطالع دقیق از پیامدهای چندگانة ویروس کرونا ،نیمرخ سالمت روانی
افراد مختلف و بهطور خاص یادگیرندگان را مطالعه کردهاند (روی و همکاران .)2020 ،در این
بخش ،نتایج غالب مطالعات نشان میدهد که نشانههای اضطراب در بین دانشجویان شیوع باالیی
دارد (کائو و همکاران .)2020 ،از سوی دیگر ،گروهی از محققان کوشیدهاند با تأکید بر نقش
تعامل یادگیرندگان و تشویق یادگیری همیارانه در موقعیتهای یادگیری آنالین ،زمینه را برای
شکلدهی به ایدة اجتماعِ جستجوگر2و متعاقب آن حصول دغدغههایی مانند ساختن ،به اشتراک
گذاردن و فهمیدن دانش را بیش از پیش فراهم آورند (سیموندیس و چایلد .)2015 ،در این
بخش ،تحرکات فکری محققان در متن وارسی ظرفیتهای محیطهای یادگیری مجازی بر
آموزههای نظریة یادگیری سازندهگرا3مبتنی است که در آن تأکید میشود یادگیرندگان ،دانش
را از طریق تعامل اجتماعی با یکدیگر میسازند .بر این اساس ،شای ( )2006تأکید میکند که
در رجوع به یادگیری آنالین ،تغییری فلسفی 4از عینینگری به سازندهگرایی 5و تغییری
philosophical shift
objectivism to constructivism

4.

1.

5.

2.

social distance
community of inquiry
3.
constructivist learning theory
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پداگوژیک1از آموزش مستقیم به تسهیلگری یادگیری همیارانه2پدیدار میشود .بنابراین ،میتوان
اذعان داشت از آنجا که محیط یادگیری آنالین نیاز یادگیرندگان برای دسترسی به کالسهای
درس را در هر زمان ممکن ،و همچنین بهبود در مهارتهای تعاملی را امکانپذیر میسازند ،از
منظر متخصصان تربیتی فرصتی مغتنم برای ترغیب یادگیری سازندهگرا محسوب میشود
(اسچیل و جانیکی .)2013 ،با این وجود ،از آنجا که تأکید سازندهگرایی بر فعالیتهای گروهی
ناظر بر یادگیری همیارانه مبتنی بر تعامالت همسال ـ همسال 3است ،برای محیط یادگیری
آنالین میتواند چالشهایی را نیز به وجود آورد (هوآنگ .)2002 ،تعامل مؤثر یادگیرنده برای
محقق شدن یادگیری سازنده گرا به مثابه وجهی از یادگیری بادوام و مؤثر منوط به آن است که
فرد در فعالیتی اجتماعی با گروه دیگری از افراد مشارکت کند (پریتچارد و والرد.)2010 ،
بدون شک ،تنظیم جلسات هماندیشیهای مباحثهمحور به منظور ایجاد یک محیط اجتماعی
مشوقِ تعامل ،همیاری و تشریک مساعی و همچنین مؤثر بر تغییر احتمالی جهتگیریهای افراد
و توسعهمندی اجتماعات پرسشگری با هدف تسهیل احساس تعلق خاطر 4و کاهش احساس
بیگانگی5با محیط یادگیری آنالین ،در پربارسازی کیفینگر یادگیری از طریق آموزش مجازی از
نقش بااهمیتی برخوردار است (روای و ویتینگ .)2005 ،بهطور کلی ،مشارکت در نشستهای
گفتمانمحور با هدف افزایش یادگیری و تدارک تجارب حمایتی همسالمحور توسعه یافتهاند
(دیویس و گراف .)2005 ،نتایج تحقیقات نشان دادهاند که تعامل پربسامد یادگیرندگان با
فزونیافتگی احساس رضامندی در آنها رابطه دارد (گیلبرت ،مارتان و رولی .)2007 ،با این
وجود ،بسامد تعامل به مثابه یک شاخص نتیجهمحور ،بینش کمی را دربارة تجربة تعامل و اهمیت
آن برای تجربة یادگیری تدارک میبیند .در مطالعة سیمیونیودس و چالدز ( )2015که با هدف
تحلیل پدیدارشناختی تفسیری6تجربة فراگیران از یادگیری آنالین انجام شد ،نتایج نشان داد که
تعامل یادگیرنده در یادگیری همیارانه و انسجام اجتماعی آنالین از نقش تعیینکنندهای برخوردار
است .با این وجود ،یادگیری آنالین نیازمند سازگاری با رسانة تعامل مبتنی بر رایانه در محیط
یادگیری آنالین است .نتایج این مطالعه نشان داد که تجربة تعامل رایانهای بهجای تعامالت چهره
به چهره  ،تطبیق و رویارویی با مطالبات یادگیری آنالین را دشوار ساخت .بر این اساس ،چهار
مضمون اصلی شامل ناتوانی در بیانگری خود به صورت کامل 7،دشواری در ایجاد روابط8و دشواری
1.

6.

pedagogical shift
facilitation of collaborative learning
3.
peer–peer interactions
4.
fostering a sense of belonging
5.
feelings of alienation

interpretative phenomenological
analysis
7.
inability to express one’s self fully
8.
difficulties establishing
relationships

2.
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مقایسة خویشتن با دیگران1و در نهایت ،کلمه نوشته شده نیز یک وسیله یادگیری غیرمؤثر2بود.
نتایج این مطالعه نشان داد که تقویت جهتگیریهای همیارانه در بافت تعامل مربی و یادگیرنده
در خلق یک محیط تعاملی ایمن ،نقش مهمی داشت .ویلسون ،مارتینز ،میلس ،دیمیلو ،اسمیلک
و ریسکو ( ) 2017نیز به کمک چند آزمایش ،اثر حضور معلم را در فرایند یادگیری از طریق
آموزش مجازی مطالعه کردند .آنها تأکید کردند از آنجا که آموزش مجازی فرصتی را برای ارائة
مطالب آموزشی به طرق مختلف تدارک میبیند ،اطالع از بهترین حالت ممکن از اهمیت زیادی
برخوردار است .در آزمایش نخست ،آموزش سخنرانی به یکی از سه روش شنیداری صرف،
شنیداری به همراه متن و شنیداری به همراه ویدیوی آموزشدهنده ارائه شد .مشارکتکنندگان
در طول سخنرانی میزان توجه و حواسپرتی خود را از طریق یک آزمون درک مطلب گزارش
کردند .نتایج نشان داد که روش سخنرانی ویدیویی همراه با ارائة تصویر آزمایشگر در مقایسه با
روشهای دیگر ،در کاهش حواسپرتی و یا افزایش درک مطلب تأثیری نداشت .نتایج نشان داد
که اگرچه نمایش ویدیویی آموزشدهنده بهعنوان یک عامل ایجادکنندة حواسپرتی عمل میکند
اما همچنان یادگیرندگان اصرار داشتند که در این شرایط یادگیری مؤثرتری داشتند .در مجموع،
نتایج مطالعة ویلسون و همکاران ( )2017بر ضرورت استفاده از طراحی آموزشی و یادگیری
چندرسانهای تأکید داشتند.
با وجود تعدد تالشهای تحقیقاتی ناظر بر وارسی نظامدار یادگیری از طریق آموزش مجازی در
سالهای اخیر (وانگ ،فانگ و گا ،)2020 ،اما ساما و گیوفریدا ( ،)2013اسمیت و آسبورنی
( )2008و اسمیت ،فالورز و الرکین ( )2009با اخذ رویآوردی واقعنگر تأکید میکنند که استفاده
از مصاحبههای عمیق به دلیل تأکید بر سؤاالتی مانند «چرایی» و «چگونگی» ،فهم محققان را
پیرامون پدیده های مختلف از جمله یادگیری آنالین ،غنای بیشتری میبخشند .افزون بر این،
نتایج مطالعات نشان میدهد که تأکید مضاعف شواهد موجود بر روشهای آموزش و ابعاد شناختی
و فناورانه یادگیری آنالین سبب شده است که وجوه هیجانی یادگیری از طریق آموزش مجازی
کمتر در کانون توجه محققان قرار گیرد (سیمیونیودس و چالدز .)2015 ،وقتی رویکردهای
پژوهشی برای هیچ کدام از افراد تصویر پرواضحی از ظرافتهای تجربة آنها فراهم نمیآورد،
اطالع از نقش احساسات ،افکار و تجربة یادگیرندگان در فرایند تعامل و یادگیریشان دشوار
میشود .مانترو و سانن ( )2014تأکید میکنند که این ناکامی و نابسندگی ،دیدگاه ناکامل و
غیردقیقی را از تجربة یادگیری فراگیران تدارک خواهد دید .بنابراین ،استقبال از تغییری فلسفی
2.

comparing one’s self to others

written word as an ineffective
learning medium
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با هدف تأکید بر نقش یادگیرندگان بهعنوان آگاهان از تجربة خویشتن ،ضروری است .رویکرد
پدیدارشناختی این فرایند را از طریق دستیابی به فهمی عمیقتر از چالشها و فرصتهای تجربة
یادگیری آنالین برای فراگیران تصریح می کند .بنابراین ،با توجه به گریزناپذیری استفادة فراگیر
از آموزش مجازی در دوران اپیدمی ویروس کرونا ،و همچنین ضرورت اطالع از اینکه یادگیرندگان
چگونه جهان فردی و اجتماعی خود را احساس و تجربه میکنند و افزون بر این ،درک عمیق
شیوة ارجح مشارکتکنندگان برای معنایابی و معناگذاری پیرامون تجارب و رخدادهای ویژه مانند
پدیدة یادگیری از آموزش مجازی در مقطعی که تالش برای کنترل بیماری کوید به نخستین
دغدغة غالب کشورهای جهان تبدیل شده است ،سبب شد تا محققان در مطالعة حاضر تجربة
زیستة دانشجویان را پیرامون فرصتها و چالشهای یادگیری از طریق آموزش و یادگیری مجازی
به مثابه یک پدیدة فراگیر ،تحلیل کنند .بنابراین ،مهمترین پرسش محققان این است که:
 .1تجربة زیستة دانشجویان درباره پدیدة آموزش و یادگیری آنالین در دوران اپیدمی بیماری
کوید  19چگونه است؟
 .2فرصتها و چالشهای احتمالی رویارویی با این پدیدة نوظهور کدام است؟
روش
مطالعة حاضر یک مطالعة کیفی است که با هدف درک و توصیف پدیدة یادگیری از طریق فضای
مجازی در دوران اپیدمی بیماری کوید  19از منظر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.
برای رسیدن به این هدف در ابتدا پروتوکل مصاحبه متشکل از پنج سوال اصلی بازپاسخ طراحی
شد .سؤاالت پروتوکل معرف سؤاالت اصلی مطالعه بودند .در ابتدا و قبل از شروع فرایند اصلی
مصاحبهها ،سه مصاحبة مقدماتی برای اصالح سؤاالت انجام شد .سؤاالت اصلی پروتوکل به شرح
زیر است .1 :تجربة خود را از آموزش آنالین چگونه توصیف میکنید؟  .2آیا این تجربه از منظر
شما ،تجربهای خوشایند است یا ناخوشایند؟ چرا؟  .3از نگاه شما این نوع آموزش چه مزایایی
برای دانشجویان به همراه دارد؟  .4شما چه معایبی را بر این نوع آموزش مترتب میدانید؟  .5در
مجموع اگر قادر به انتخاب بین آموزش مجازی و حضوری باشید ،کدام نوع آموزش را انتخاب
میکنید؟ در این پژوهش مصاحبهها به صورت انفرادی انجام شد .پس از حصول اطمینان و اعتماد
مشارکتکنندگان و اطالع کامل از محرمانهبودن مصاحبهها و همچنین آزاد بودن برای خروج از
مطالعه در هر زمان و رعایت جمیع مالحظات اخالقی ،مصاحبه در محیطی آرام و به دور از
مزاحمتهای احتمالی ،از طریق مجازی انجام شد .مصاحبهها به صورت سؤاالت بازپاسخ و به
مدت  45دقیقه تا یک ساعت انجام شد .در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری هدفمند استفاده
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شد .در این روش محققان از آنجاییکه به دنبال کسب بینش از نمونة منتخب بودند ،افرادی را
برگزیدند که مصداقی از پدیدة موردنظر باشند .بنابراین در پژوهش حاضر ،گروه نمونه دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی بودند که قبل از شیوع کوید  ،19از آموزش حضوری بهره میبردند .اما
پس از شیوع این پاندمی ،آموزش در بستر وب یا آموزش آنالین را تجربه کردند .بنابراین مالک
ورود در پژوهش حاضر ،این بود که دانشجوی منتخب ،از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی باشد
که بهصورت حضوری در این مرکز علمی درس میخواند .مالک خروج نیز شامل دانشجویانی
است که در این دانشگاه درس نمیخوانند و همچنین دانشجویانی که قبل از شیوع کوید ،19
آموزش مجازی را تجربه کردهاند .در مجموع ،تعداد  27مصاحبه انجام شد 17 .نفر از مشارکت-
کنندگان را دانشجویان زن و بقیه را دانشجویان مرد تشکیل دادند .بازة سنی مشارکتکنندگان
بین  19الی  30سال و شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکدة علوم تربیتی
و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی بودند .پس از مصاحبه  ،27هیچ تجربة جدیدی در صحبت-
های مشارکتکنندگان گزارش نشد .بنابراین به دلیل رسیدن به اشباع اطالعاتی ،انجام مصاحبهها
متوقف شد.
جمعآوری اطالعات
برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد .این نوع مصاحبهها به دلیل
انعطافپذیری و عمیقبودن برای پژوهشهای کیفی ،مناسب هستند (کرسول2013 ،؛ نظیر،
 .)2016مصاحبهکننده کوشید با استفاده از روش توجه بدون قضاوت در خالل مصاحبهها ،از
جهتدهی و هدایت مصاحبهشوندگان ،بپرهیزد .همة مصاحبهها بهصورت مجازی و در خالل دو
هفته انجام شد.
روش
از آنجاییکه هدف تحقیق حاضر درک ماهیت و تجربة زیسته از منظر دانشجویانی بود که پدیدة
آموزش فراگیر مجازی را در دوران اپیدمی ویروس کرونا تجربه کرده بودند ،روش پژوهش حاضر
روش پدیدارشناسی تفسیری بود .روش پدیدارشناسی به زبان ساده بیانگر این است که چگونه
مشارکتکنندگان پدیدة خاصی را تجربه کرده و به آن معنا میدهند (رایت .)2019 ،بنابراین،
مراحل انجام روش پدیدارشناسی بهطور کامل دنبال شد .این مراحل شاملِ آشنایی با دادهها و
خوانش اولیه ،شناسایی نکات مهم و ایجاد کدهای اولیه ،جستجوی مضامین ،تعریف مضامین و
زیرمضامین ،و در نهایت نوشتن گزارش بود (کرسول .)2013 ،بر این اساس ،ابتدا متن هر مصاحبه
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کلمه به کلمه و خط به خط خوانده و کدهایی در حاشیة متن یادداشت شد .سپس ،حدود 76
کد اولیه استخراج و در گام بعد کدهای مشابه در کنار هم قرار گرفته و سه مضمون اصلی را
تشکیل دادند .در نهایت ،از تحلیل مصاحبهها سه مضمون اصلی و هشت زیرمضمون به دست
آمد .موافق با دیدگاه مگوئیر ( )2017به منظور ارزشیابی دادهها اقدامات زیر انجام شد:
 .1از نظارتِ فردی دارای تجربة تحقیقِ کیفی در کلیة مراحل پژوهش استفاده شد.
 .2همچنین از فرد دیگری خارج از پژوهش و دارای تجربة تحقیق کیفی و آشنا به دغدغة اصلی
پژوهش (یادگیری آنالین) جهت بررسی کدها و طبقات استخراجشده از نقلقولها کمک گرفته
شد .سپس میزان توافق کدگذاریها بررسی شد.
 .3همچنین ،به کمک نشاندادن مضامین و زیرمضامین به چند مشارکتکننده و اعمال نظرات
آنها در توصیف نهایی ،اعتباریابی از آنها انجام شد.
 .4در گزارش نهایی ،نمونههای کالمی مشارکتکنندگان بیان شد.
 .5تالش شد در گزارش نهایی بهطور مشروح و با دقت رویههای مورد مطالعه ،زمینه و شرایط
پژوهش توصیف شود.
یافتهها
در این بخش ،با تأکید و همچنین فهم دقیق ویژگیهای یک پژوهش پدیدارشناسانه ،هدف ارائة
آیینهگونة ادراکات و ذهنیات دانشجویان در پاسخ به سوال ناظر بر فرصتها و چالشهای یادگیری
از طریق آموزش مجازی در دوران شیوع بیماری کوید  19از منظر آنها ،بدون هیچ قضاوتی
دربارة درستی یا عدم درستی آن ادراکات ،در کانون توجه محققان قرار گرفت .در این پژوهش،
تالش شد ادراک دانشجویان از فرصتها و چالشهای آموزش مجازی بدون توجه به صحت و
سقم آنها گزارش شود .وقتی مصاحبهگر مشارکتکنندگان را با این سوال اصلی مواجه کرد که
«بهطور کلی ،نظرتان دربارة یادگیری آنالین چیست؟» و «مهمترین فرصتها و چالشهای آن از
منظر شما کدام است؟» با پاسخهای متنوع و گاه متناقضی مواجه شد .اغلب مشارکتکنندگان با
تأکید ات گفتاری ناظر بر عناصر اطالعاتی بدنة مفهومی سازة بسیط و چندوجهی انگیزش پیشرفت
تحصیلی ،کوشیدند چالشها و فرصتهای تجربة ناگهانی رویارویی با یادگیری آنالین را با
رویکردی واقعنگر و معطوف بر انگیزش تحصیلی بهطور دقیق مرور کردند .به بیان دیگر ،مهمترین
دستاورد مفهومی مطالعة حاضر در جستجوی مسیر ارجح معناآفرینی دانشجویان برای تصریح
فرصتها و چالشهای تجربة یادگیری آنالین ،در قاب سازة انگیزش قرار گرفت .بنابراین ،رویآورد
فکری غالب یادگیرندگان معطوف بر خطوطی بود که برآیند واقعنگرانه نسبت به آنها ،به خلق
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مفهوم چندساحتی انگیزش انجامید .در مجموع ،پس از تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبه-
ها تعداد سه مضمون اصلی شناسایی شد که در ادامه هر مضمون و زیرمضامین مرتبط با آن
تشریح میشوند .افزون بر این ،در پژوهش حاضر تحلیل متنی مصاحبهها با دانشجویان پیرامون
فرصتها و چالش های یادگیری از آموزش مجازی ،خاطرنشان ساخت که اساسیترین واحد
مفهومی قابل رجوع برای دانشجویان با هدف تصریح قطعات فکری و معنایی یادگیری آنالین،
معطوف به سازة بسیط انگیزش پیشرفت و منطبق با آموزههای تئوری خودتعیینگری (رایان و
دیسی )2006 ،به مثابه یکی از تئوریهای معاصر انگیزش پیشرفت تحصیلی بود .به بیان دیگر،
جستجوی معابر مفهومی ناظر بر چالشها و فرصتهای یادگیری از طریق آموزش مجازی با تأکید
بر مدل تامین نیازهای روانشناختی بنیادین آنها شامل احساس کفایت و شایستگی،
خودمختاری یا استقالل و ارتباط بود .در ادامه ،بر اساس جدول شمارة ( ،)1مضامین اصلی
استخراجشده با تأکید بر زیرمضامین در هر بخش به تفصیل مرور میشود.
جدول  .1مضامین پایة چالشها و فرصتهای پدیدة آموزش مجازی بر اساس مصاحبه با دانشجو
مقوله

زیرمضامینها

اعتماد یا عدم اعتماد به توانایی خود برای رویارویی با مطالبات یک
محیط یادگیری ناآشنا ،اعتماد یا عدم اعتماد به خود برای مشارکت در
مباحث درسی ،اضطراب از عدم تسلط کامل بر مطالب ،احساس نامیدی
ناشی از احساس عدم انگیختگی فردی یا عدم انگیزانندگی آموزش
مجازی برای تحرکات فکری ،دشواری در فهم برخی مطالب ،عدم
دسترسی به جمیع منابع حمایتگر برای تسلط بیشتر بر مطالب درسی،
فرصت دسترسی به مطالب تدریسشدة کالسها در زمان ،احساس
ناخرسندی به عدم دسترسی به شبکة اینترنت پرسرعت و قطع و وصل-
شدن اتصال ،تالش برای توسعة سواد فناورانه با هدف مواجهة کارآمدتر
با چالشهای محیط یادگیری آنالین ،دیدن چالشهای تجربة یادگیری
آنالین به مثابه یک تجربة آموزشی فراگیر با هدف خودمراقبتی در برابر
چالشهای برآمده از آموزش مجازی ،تالش مضاعف برای حصول بیش
از پیش هدفهای دروس مختلف ،تطبیق انتظار اساتید از دانشجویان با
واقعیات ناظر بر کیفیت آموزش مجازی به منظور تأمین ایمنی روانی
برای دانشجویان ،پرهیز جدی اساتید از وضع استانداردهای عملکردی
غیرقابل دسترس در شرایط فعلی ،تأکید اساتید بر ارائة تکالیف
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چالشانگیز و پرهیز آنها از مطالبات پیچیده و سخت ،تأکید بر ارزیابی-
های فرایندی و پرهیز از بیشارزشگذاری برای نمرات امتحانات پایان
ترم ،اعتماد و اطمینان اساتید به تواناییهای فراگیران ،مراقبت از خود
بهعنوان یک کیفیت روانی ناظر بر کفایت و شایستگی ،تعهدمندی به
هدفهای خودوضع شده با وجود فراز و فرودهای پیش آمده.
افزایش مسئولیت فردی در قبال کمک به خوشتن برای حصول موفقیت،
ضرورت خودنگری و خودارزیابی مستمر در تسلط به مطالب درسی،
ناتوانی در متمرکز کردن توجه بهطور کامل در خالل آموزش ،تالش
برای جستجوی منابع تکمیلی با هدف اشراف بیشتر بر دروس مورد
عالقه ،تالش بیشتر برای فائق آمدن بر محدودیتهای ناشی از تجربة
یادگیری ،احساس مسئولیت فزونییافته برای جستجوی مسیرهای
جایگزین احتمالی با هدف تحقق هدفهای خودوضعشده ،پرهیز از
خودگویی های منفی ،پرهیز از استانداردهای خودوضعشدة افراطی،
تأکید بر خودگوییهای مثبت با هدف مراقبت فردی از منابع روانی
خویش در برابر چالشهای تهدید کنندة خودباوری افراد ،خودنظمبخشی
هیجانی ،تأکید مضاعف بر تحرکات خودجوش و خودانگیخته ،استقبال
اساتید از مشارکت بیش از پیش دانشجویان در تصمیمگیریهای
کالسی ،پرهیز اساتید از تصمیمگیرهای صرف باال به پایین ،تالش اساتید
برای کمک به فراگیران تا بر حسب توانایی خود سرعت خویش را برای
تسلط بر مطالب تنظیم کنند ،تشویق خودارزشیابی به وسیلة اساتید،
انعطافپذیری در تعریف حدود زمانی پیشبینیشده برای انجام تکالیف
با هدف تقویت احساس خودکنترلی در دانشجویان ،خودایمنی و مقاومت
در برابر تنگاندیشی ناظر بر مفهوم موفقیت ،خودپاداشدهی در برابر
تعهدمندی و حذر از باریکاندیشی دربارة تجربة موفقیت بهعنوان
دانشجو ،هیجانزدگی ناظر بر تجربة تعالی فکری متعاقب رویارویی با
استرس ناشی از بیماری.
محدود شدن کانال های ارتباطی برای دسترسی به دانشجویان دیگر،
تالش برای توسعة تجارب یادگیری مشارکتی از طریق بهبود روابط
بینفردی ،افزایش ضریب ایمنی فردی در برابر مطالبات محیط ناآشنای
یادگیری مجازی از طریق جستجوی رفتار کمک ،احساس مسئولیت
بیشتر در قبال کمک به دیگران در بستر خلق محیطی ایمن برای
تعامالت همیارانه ،قوت یافتن بیش از پیش فضای همکاریهای گروهی
و بین فردی برای فائق آمدن بر استرس ناشی از تجربة یادگیری آنالین
بهعنوان یک تجربة نوظهور ،تأکید اساتید بر همکاری گروهی و تشریک
مساعی و پرهیز از خلق موقعیتهای رقابتی ،ارائة تکالیف نیازمند
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تالشهای گروهی ،متعهد بودن اساتید ،برقراری روابط گرم و
رضایتبخش با یادگیرندگان ،ارزشگذاری برای صدای فراگیر ،استفاده از
جمیع ظرفیتهای ارتباطی شبکهها ی اجتماعی با هدف سهولت در
دسترسی ،تعهدمندی اساتید و دوستان به سهولت در دسترسی به آنها
در مقایسه با گذشته ،وسعتدادن شبکة ارتباطات مجازی و غیرحضوری،
تشویق هر چه بیشتر انجام تکالیف به صورت پروژه و در قالب تالشهای
همیارانة گروهی و مشارکتی ،احساس مسئولیت در قبال مراقبت از
دوستان ،تأمل بیشتر به نقش روابط دوستانه در تأمین نیازهای روانی،
هدف مندی ارتباطی و تالش برای تجربة روابط هدفدار ،تالش مضاعف
برای سپاسگزاری هر چه بیشتر از زحمات معلمان و اساتید ،فهم
پرواضحتر از نقش بی بدیل اساتید و دوستان در تغذیة خوراک
روانشناختی دانشجویان ،پرتالشی دانشجویان برای تشویق هر چه
بیشتر معلمان به پاسخدهی.

آمایههای ذهنیهیجانمعلم (تعهد،
مراقبت و همدلی)

مضمون  :1احساس کفایت و شایستگی .بر اساس آموزههای برآمده از نظریة خودتعیینگری،
یکی از اساسیترین مؤلفههای شکلدهنده به وضعیت انگیزشی افراد ،احساس کفایت و شایستگی
است (رایان و دیسی .)2019 ،2017 ،به طور کلی ،نتایج در این بخش نشان داد که از منظر
دانشجویان مهم ترین چالش فراروی یادگیری از طریق آموزش مجازی بر تهدیدگرهای ادرک از
کفایت و شایستگی و متعاقب آن بدکارکردی انگیزشی یادگیرندگان مبتنی بود .در این بخش،
تحلیل متنی مصاحبهها با دانشجویان نشان داد که مهمترین خردهمضامین شکلدهنده به بدنة
محتوایی مضمون اصلی احساس کفایت و شایستگی شامل نوع تکلیف ،مشارکت ،ارزشیابی،
حمایت اجتماعی ،منطق گروهبندی یادگیرندگان ،زمان ،اسنادهای علّی ،باورهای خودکارآمدی،
آمایههای ذهنی ،هیجان و مولفههای اخالق حرفهای معلم بود .بهطور کلی ،طبق دیدگاه
دانشجویان تالش آنها برای تطبیق خود با الزامات و اقتضاعات چالشانگیز محیط یادگیری
آنالین و ادراک آن ها از قابلیت خود برای سازگاری با این محیط یادگیری ،از طریق معابر فکری
متفاوتی در شکلدهی به ادراک فرد از کفایت و شایستگی وی اثرگذار است .افزون بر این ،نتایج
در این بخش نشان میدهد که مدل خودمطالبهگری و دگرمطالبهگری ناظر بر عناصری اطالعاتی
مانند تکلیف ،زمان ،گروهبندی و مانند آن در شکلدهی به ادراک دانشجویان از کفایت و
شایستگی فردی در آنها مؤثر است .بنابراین ،ادراک از کفایت و شایستگی خاستگاهی درون ـ
برونفردی دارد .در این بخش ،برخی از پاسخهای دانشجویان به سوال ناظر بر چالشها و
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فرصت های آموزش مجازی که ذیل چتر مفهومی ادراک از شایستگی و کفایت قرار میگیرند،
فهرست میشوند.

برای غالب دانشجویان ،تجربة محیط یادگیری آنالین یک تجربة کامالً نوپدید است و کیفیت
سازگاری با آن تعیین میکند که چالشها و فرصتهای آموزش مجازی از منظر دانشجو کدام
است.
یکی از مهمترین چالش های آموزش مجازی بر اضطراب ناشی از عدم تسلط کافی بر برخی
از بخشهای مطالب درسی مربوط میشود.
یکی دیگر از چالش های آموزش مجازی این است که چون دانشجویان بهطور مستقیم در
معرض رصد و دید معلم نیستند ،بهویژه در یادگیری دروسی که یادگیرندگان به آنها عالقمند
نیستند ،کمتر ممکن است مطالب کالسی را با تمرکز و عالقه دنبال میکنند .بنابراین ،عدم توجه
کافی به یادگیری فعاالنة آن دروس در تضعیف ادراک فرد از توانایی خود مؤثر است.
عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت و قطع و وصلهای مکرر صدا و تصویر در کالسهای
درس ،تمرکز را از دانشجو استاد می گیرد و کیفیت بهرهبرداری از کالسها افت میکند.
امکان دسترسی به کالسهای ضبطشده سبب میشود که دانشجویان بتوانند در صورت نیاز
پس از اتمام کالس به فراخور نیاز خود به دفعات از کالس درس استفاده کنند.
در غالب موارد محیطهای کالس درس برایم خستهکننده و فاقد کیفیت مطلوب است.
محیطهای یادگیری چندرسانهای برایم بسیار آموزنده است و از حضور در این کالسهای
مجازی بسیار لذت میبرم.
دانشجویان نباید در مواجهه با چالش گریزناپذیر تالش برای سازگاری با محیط یادگیری
آنالین بالفاصله خود را تسلیم شرایط کنند.
باید از خودسرزنشی نابجا و ارزیابیهای خودکمنگر که اعتمادبهنفس دانشجو را تهدید میکند،
پرهیز کرد.
باید به جای فرار کردن تالش کرد تا از همة منابع موجود برای مبارزه با چالشها و فائق
آمدن به آنها بهره جست.
بهعنوان یک دانشجوی موفق و درسخوان دائم به این موضوع میاندیشم که آیا میتوانم
مانند گذشته در امتحانات موفق باشم.
تالش نسبتاً موفقیتآمیزم برای مدیریت شرایط پیشآمده در تقویت خودباوری من نقش
تعیین کنندهای داشت.
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مضمون  :2خودمختاری و استقالل .در تئوری خودتعیینگری ،یکی دیگر از مضامین محوری
تصویرکنندة وضعیت انگیزشی فراگیران ،مولفة خودجهتدهندگی و خودراهبری است .در مطالعة
حاضر که با هدف تحلیل تجربة زیست ة دانشجویان دربارة پدیدة آموزش مجازی انجام شد ،در
بخش دیگری ،نتایج با تأکید بر وزنگیری خودراهبری در مسیر معنایابی برای تجارب دانشجویان
پیرامون یادگیری از طریق آموزش مجازی ،تعلق خاطر انگیزشی ادراکات آنها از تجربة یادگیری
مجازی به طور پرواضحی انعکاس یافت .در این بخش ،دانشجویان باز هم با تأکید بر نقش معابر
مفهومی متفاوتی مانند نوع تکلیف ،مشارکت ،ارزشیابی ،حمایت اجتماعی ،منطق گروهبندی
یادگیرندگان ،زمان ،اسنادهای علّی ،باورهای خودکارآمدی ،آمایههای ذهنی ،هیجان و مؤلفههای
اخالق حرفهای معلم به منظور تصویر کردن جهتگیریهای خویشتن در قبال پدیدة آموزش
مجازی و چالشها و فرصتهای مترتب بر آن ،همسو با دغدغة نظریة خودتعیینگری بر نقش
تعیینکنندة خودراهبری و خودجهتدهی اصرار ورزیدند .به بیان دیگر ،نتایج در این بخش نشان
داد بر حسب این که تجربة یادگیری از طریق آموزش مجازی تا چه اندازه توانسته است در مسیر
تحرکات دانشجویان برای جستجوی پاسخ به نیاز خودراهبری در خویشتن بازدارندگی یا
تسهیلگری را سبب شود ،در اندیشیدن به چالشها و فرصتهای یادگیری آنالین مؤثر است .در
این بخش ،برخی از پاسخهای دانشجویان به سوال ناظر بر چالشها و فرصتهای آموزش مجازی
که ذیل چتر مفهومی خودمختاری و استقالل قرار میگیرند ،فهرست میشوند.

مدتی است که فکر میکنم چون دیگر مانند قبل به اساتیدم دسترسی ندارم به حال خود رها
شدهام و بنابراین به مراتب بیشتر از قبل باید برای تحقق اهداف تحصیلیام به خود متکی باشم.
بیشتر از قبل اساتید از دانشجویان انتظار دارند که روند پیشرفت خود و نیازهای تحصیلی
خود را شناسایی و پیرامون ابهامات خودتشخیصداده در کالس صحبت کنیم.
فکر میکنم بیشتر از قبل باید در قبال کم و کیف پیشرفت خود احساس مسئولیت کنم.
وقتی فکر میکنم که مس ئولیتم در قبال کمک به خودم در مقایسه با قبل بیشتر شده است
هم احساس اضطراب میکنم و هم دچار خودانگیختگی میشوم.
همچنان برخی از اساتید بدون تشویق دانشجویان به مشارکت در تصمیمات کالسی ،از
تصمیمات باال به پایین استفاده میکنند که به شدت از نظر انگیزشی مخرب است.
چون عمده محدودیتها متوجه ضعیفبودن سرعت اینترنت یا قطع و وصلشدن اینترنت
است فکر میکنم هیچ کنترلی بر شرایط ندارم و این مسئله من را خشمگین میکند.
باید به هر طریق ممکن استرس ناشی از شرایط را مدیریت کرد و از هرگونه خودگویی منفی
پرهیز نمود.
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باید دانشجو فرصتی بیابد که بدون هرگونه محدودیت آموزشی دربارة حفظ یا حذف دروس
خود تصمیم بگیرد.
به این نتیجه رسیدم که موفقبودن به معنای آن نیست که بتوانم با متحملشدن میزان
زیادی از استرس ،فقط نمرات خوبی را کسب کنم ،بلکه گذار از این مرحله با حداقل فشار و از
طریق مدیریت انتظاراتم خود یک موفقیت بزرگ است.
اگرچه در مقایسه با کالسهای واقعی تجربة استرس ناشی از سازگاری خود با محیط یادگیری
آنالین ،ممکن است تا حدی عملکردم را تضعیف کند ،اما تالش برای نظارت و کنترل شرایطم در
این دورة زمانی برایم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
مضمون  :3ارتباط .همسو با دغدغة تئوری خودتعیینگری نتایج مطالعة حاضر نشان داد که یکی
از مهمترین قطعات معنایی تأثیرگذار بر ادراک دانشجویان از چالشها و فرصتهای یادگیری از
طریق فضای مجازی بر مفهوم ارتباط و تعامل استوار شد .در این بخش ،تأکید دانشجویان بر
مضمون محوری ارتباط نشان میدهد که از منظر آنها این مؤلفه در متمایزسازی تجارب یادگیری
چهره به چهره با تجارب یادگیری مجازی از نقش تعیینکنندهای برخوردار است .افزون بر این،
در این بخش نیز مانند سایر طبقات مفهومی جستجو شده ،اهم معابر محتوایی قابل جستجو برای
تأکید بر ظرفیتهای تفسیری مضمون اصلی ارتباط با تأکید بر خردهمضامینی چون نوع تکلیف،
مشارکت ،ارزشیابی ،حمایت اجتماعی ،منطق گروهبندی یادگیرندگان ،زمان ،اسنادهای علّی،
باورهای خودکارآمدی ،آمایههای ذهنی ،هیجان و مؤلفههای اخالق حرفهای معلم ،قابل فهم است.
اگر موافق با جهتگیری دانشجویان قرار است مضمون اصلی ارتباط در شکلدهی به مختصات
پدیدة آموزش مجازی در میدان پدیدارشناختی یادگیرندگان مؤثر واقع شود ،اجتماعِ
خردهمضامینی مانند مؤلفههای اخالق حرفهای ،حمایت اجتماعی ،ارزشیابی و اسنادهای علّی،
زمینه ساز تجلی مضمون محوری ارتباط است .در این بخش ،عمدة دغدغة دانشجویان این بود که
ارزشگذاری برای صدای یادگیرنده بر بنیان تدارک زیرساختهای فکری تغذیهکننده و توسعه-
دهندة یک شبکة تعامل حمایتگر در بافت رابطة استاد ـ دانشجو است .در این بخش ،برخی از
پاسخهای دانشجویان به سوال ناظر بر چالشها و فرصتهای آموزش مجازی که ذیل چتر مفهومی
ارتباط قرار میگیرند ،فهرست میشوند.

سعی می کنم چالش عدم دسترسی حضوری به دوستان و اساتیدم را به هر طریق ممکن به
کمک مسیرهای جایگزینی دیگر جبران کنم.
مسدود شدن کانال ارتباطی با برخی اساتید و عدم توجه کافی برخی از آنها به نیاز دانشجو
برای دسترسی به اساتید آزارم میدهد.
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احساس مسئولیت برخی اساتید در قبال مراقبت از دانشجویان و حمایت همهجانبه از آنها
در این شرایط پراسترس بسیار امیدوارکننده و سبب دلگرمی دانشجویان است.
کرونا ویروس سبب شد که بیشتر از قبل قدر روابط دوستانه با همکالسهایم را بدانم و البته
به تقویت روابط ناظر بر شبکههای اجتماعی منجر شد.
در این شرایط سخت ،تجربة روابط یاری رسان با برخی دوستان و اساتید توانست ضریب
ایمنی من را در رویارویی با مطالبات تحصیلی تقویت کند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناختی تجربة زیستة دانشجویان دربارة یادگیری آنالین
انجام شد .بهطور کلی ،تحلیل متنی مصاحبههای انجام شده با دانشجویان نشان داد که برای
غالب دانشجویان تالش برای رمزگشایی از فرصتها و چالشهای یادگیری از طریق آموزش
مجازی به طور ضمنی بر سازة چندساحتی انگیزش پیشرفت تحصیلی استوار بود .به بیان دیگر،
نتایج نشان داد که معابر محتوایی جستجوی معناآفرینی دانشجویان برای فرصتها و مخاطرات
آموزش مجازی بهعنوان یک تجربة آموزشی نوپدید ،همسو با دغدغهمندیهای توسعهدهندگان
نظریة خودتعیینگری (رایان و براون2005 ،؛ رایان و دیسی2017 ،؛ رایان و دیسی2020 ،؛
یوسفی ،شریفی ،شریفی )1397 ،بر کیفیت تأمین نیازهای بنیادین روانشناختی با شمول سه
طبقة مفهومی زیربنایی احساس کفایت و شایستگی ،خودمختاری ،و ارتباط در آنها استوار بود.
البته باید اذعان داشت که دانشجویان با گریز از جانب انفعال و کمتحرکی ،با هدف تصریح شقوق
محتوایی ناظر بر وارسی ارزیابانة تجربة آموزش مجازی ،از یک سوی ،همواره خود و ظرفیت
تعمیق و تغذیة سرمایة روانشناختی خود را با هدف سازگاری با شرایط و مطالبهگریهای آموزش
مجازی در مسیر تأمین نیازهای بنیادین خویشتن مورد تأکید قرار دادند و از دگر سوی ،بر نقش
معلم ،حرفهایگری او و تالش وی برای تقویت سرمایة حرفهای خویشتن در مواجهة با این تجربة
فراگیر آموزش اصرار ورزیدند.
در این مطالعه ،مشابهت ساختار محتوایی مکشوفشده دربارة جهتگیریهای مفهومی
دانشجویان پیرامون یادگیری مجازی در دوران اپیدمی بیماری کوید  19نشان میدهد که حتی
در بستر آموزش مجازی نیز ،تعیینکنندهترین معابر محتوایی قابل جستجو برای نمایش تصویر
حیات آکادمیک دانشجویان ،بر مدل تأمین نیازهای بنیادین روانشناختی در آنها وابسته بود.
نتایج نشان میدهد که تالش مسئوالنة دانشجو در قبال اخذ رویکری واقعنگر به منظور تداوم
باکیفیت حیات علمی خویش ذیل استیالی مدل آموزش مجازی ،بیش از پیش در گرو فهم
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نیازهای خویشتن و تدارک و حتی خلق منابع حمایتی جایگزین برای تسهیل روند سازگاری با
تقاضاهای این تجربة آموزشی است و این دغدغه اصلیترین شریان تداومدهندة بقاء و حتی
بالندگی حیات تحصیلی وی تلقی میشود .مرور خردهمضامین تصریحشده ذیل هر یک از مضامین
اصلی نشان میدهد که چگونه دانشجویان با فراخاندیشی و چندبعدینگری کوشیدند برای کمک
به فهمپذیری دیگران از نیازهای روانشناختی آنها ،بر نقش بااهمیت هر یک از مضامین خردتر
تأکید کنند .در این میان ،همسو با دغدغة متفکران و پژوهشگران پدیدارشناس ،تأکید دانشجویان
بر خردهمضامینی چون اخالق حرفه ای ،حمایت اجتماعی ،ارزشیابی و اسنادهای علّی نشان
میدهد که چقدر هم راستایی و حتی وجه تکمیلی مدل تفکر جستجوگرِ دانشجویان در برابر
اندیشهورزی متخصصان پیرامون مرزبندی بین فرصتها و چالشهای یادگیری آنالین در خلق
فضای اعتماد به نظرات واقعنگر و چارهجویانة دانشجویان توجیهپذیر است.
البته اگرچه وارسی و تحلیل متنی مقولههای فکری جستجو شده در مطالعة حاضر و تلخیص
آنها در سه طبقة مفهومی کالن شامل احساس نیاز به کفایت و شایستگی ،خودمختاری و ارتباط
با نظام مفهومی پیشنهاد شده به وسیلة رایان و دیسی ( )2020 ،2017همسو است اما برای هر
یک از طبقات مفهومی ،مقولههای پیشنهاد شده به وسیلة دانشجویان ،نسخة تکاملیافتهتری از
معانی برای آن طبقات مفهومی قابل تشخیص است .در این مطالعه ،تنوع خردهمضامین شناسایی-
شده ذیل هر یک از مضامین محوری ،فرصت حضور رد اثری پرواضحی از دیگر تحرکات مفهومی
ناظر بر سازة بسیط انگیزش را تدارک دیده است .برای مثال ،تأکید دانشجویان به بازآفرینی
معنای موفقیت و تحقق تجارب موفقیتآمیز بهعنوان یکی از اساسیترین معابر فکری تأمینکنندة
احساس کفایت و شایستگی ،نه فقط سبب میشود که آنها را از حیث مالکهای تعریف و
جستجوی تجارب موفقیتآمیز بهعنوان منبعی نافذ در تأمین احساس نیاز به کفایت و شایستگی،
همسطح با روزآمدترین تحرکات مفهومی ناظر بر مفهوم یادگیری در بین متخصصان قرار گیرند؛
که حتی زمینة رویش نسخة تکمیلشده ای از مضمون محوری احساس کفایت و شایستگی را
فراهم آورند .در طبقة مفهومی خودمختاری نیز چنین جهشی از حیث فکری در معناآفرینیهای
دانشجویان برای پدیدة یادگیری آنالین بهطور پرواضحی به چشم میخورد .نتایج مربوط به وارسی
متنی مصاحبهها نشان داد که تأکید دانشجویان بر وجوه متکاملتری از خودمطالبهگری در
رویارویی با تبعات آموزشیِ شوک تروماتیک بیماری کوید ،تالش آنها را برای بازخلق نسخة
جامعتری از مفهوم خودتعیینگری و خودراهبری را فراهم آورد .در مطالعة حاضر ،مرور مصادیق
فکری ناظر بر تالش برای حفاظت از خودمختاری در دانشجویان با تمرکز بر برخی همبستههای
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مفهومی مانند خودپاداشدهی ،خودکنترلگری ،خودمراقبتگری ،خودحمایتگری ،خودانگیختگی،
خودباوری ،خوددوستداری یا خودشفقتورزی و خودمطالبهگری واقعگرا تصریح شد.
افزون بر این ،نتایج مطالعة حاضر در بخش مربوط به تالش دانشجویان برای تصریح اهمیت مدل
رابطة استاد و دانشجو با پیشبینیهای تئوری خودتعیینگری دربارة ضرورت تأمین نیاز
یادگیرندگان به تجربة روابطی ایمن و حمایتگر در بافت تعامل با معلمان همسو بود (آلترمن،
ونستینکیستی ،هارنس ،ساننس ،فانتانی و ریوی2019 ،؛ یوسفی و همکاران .)1397 ،در این
بخش ،دانشجویان اذعان داشتند که اگر تجربة آموزش مجازی تا حدی نیاز آنها را در تأمین این
کیفیت روانشناختی تحت تاثیر قرار داده است ،اما آنها به دلیل فهمی عمیق از کارکردهای
مضمون محوری ارتباط در تحقق هدفهای تحصیلی خود ،مسئوالنه و امیدوارانه مسیرهای
جایگزینی را برای بهرهمندی از ویژگیهای کارکردی ارتباط تدارک دیدند .بر این اساس ،نتایج
مطالعة حاضر ضمن تدارک شواهدی متقن در دفاع از ظرفیتهای فکری تئوری خودتعیینگری،
به طور خاص نیز ،ضرورت اندیشیدن و تمرکز بیش از پیش بر اصول اخالق حرفهای را در بافت
تعامل معلم دانشآموز یا استاد دانشجو مورد تأکید قرار میدهد (کوئن ،ریوی ،ای و لی.)2018 ،
نتایج مطالعة حاضر همسو با یافتههای مطالعات جانگ ( )2019و گای ،والیوس ،فاالردیو و لرسارد
( )2016نشان داد که مدل رابطة بینفردی استاد و دانشجو ،بستر اطالعاتی مناسبی را برای
وارسی و تعیین وجود یا عدم وجود برخی از مهمترین عناصر ناظر بر رعایت اصول اخالقی در
بافت تعامالت معلم ـ دانشآموز مانند «تعهد»« 1،همدلی»2و «مراقبت»3را فراهم میآورد.
مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت یادگیرندگان نشان میدهد که یکی
مهمترین جهتگیریهای کنونی تئوری خودتعیینگری بر فرصتها و چالشهای مربوط به
فناوریهای جدید در قلمرو آموزش معطوف است .در حال حاضر ،مهمترین دغدغة انگیزشی
متخصصان تربیتی بر حفظ و تداوم توجه یادگیرندگان و ترغیب فعاالنة آنها بر مشارکت در انجام
تکالیف و یادگیری مبتنی است (مککرنان و همکاران2015 ،؛ ریگبی .)2014 ،بنابراین ،همسو
با پیشنهاد رایان و ریگبی ( )2019اندیشیدن و الزام به کاربست آموزههای مفهومی تئوری
خودتعیینگری در توسعة دورههای آموزش الکترونیکی و رسانههای آموزشی با هدف شوراندن
یادگیرندگان به مشارکت و یادگیری و معلمان نیز به تعهدمندی و تالشباوری ،نیازمند آن است
که پاسخدهی به نیازهای بنیادین روانشناختی در یادگیرندگان و معلمان بهطور همزمان در
اولویت قرار گیرد .همچنین ،نگریستن به انگیزش یادگیرندگان و معلمان برای استفاده از فناوری
1. commitment
2. empathy

3. care

139

تجربة زیستة دانشجویان دربارة یادگیری آنالین در دوران اپیدمی بیماری کوید 19

به مثابه یک مأمن ایمن و فرصتآفرین از چشمانداز نظریة خودتعیینگری در زمرة اولویتهای
پژوهشی متخصصان تربیتی عالقمند به این قلمرو مطالعاتی تلقی میشود (پیترس ،کالوا و رایان،
 .)2018افزون بر این ،مرور شواهد تجربی نشان میدهد اگرچه تاکنون تحرکات پژوهشی کمینگر
با تأسی از منطق نظریة خودتعیینگری در توسعة اصولی پایا با هدف تأمین تجارب آموزشی
حمایتگر خودمختاری و خودراهبری در یادگیرندگان مؤثر بودهاند اما دستیابی به تصویری کامل
و دقیق از قطعات اطالعاتی مورد نیاز برای حصول ساختارهای حمایتگر و مشوق خودراهبری در
نظامهای آموزشی نیازمند توسعة بیش از پیش پژوهشهایی کیفینگر است تا بتوان به کمک
نوآوریهای آموزشی شناساییشده برای خلق محیطهای یادگیری حمایتگر از نیازهای
یادگیرندگان و معلمان اقدام نمود .بدون شک ،برای کاستن از لغزشگاههای گریزناپذر کوچ اجباری
از آموزش مستقیم به آموزش مجازی ،توسعة تالشهای تحقیقاتی کیفی با هدف اطالعِ دقیق از
فرصتها و چالش ها این تغییر پارادایم ،ضروری است (بارابلی و آروانیتیس2019 ،؛ لی ،دنگ،
وانگ و تانگ .)2018 ،البته ،دغدغهمندی برای تأمین نیازهای روانشناختی بنیادین قبل از آنکه
فقط به منظور تدارک نتایج تحصیلی کمینگر باشد با هدف کمک به شکوفایی افراد در طیف
وسیعی از حوزههای شناختی ،فردی و اجتماعی است (لی ،نای و بای.)2020 ،
در مجموع ،نتایج مطالعة حاضر همسو با آموزههای نظریة خودتعیینگری نشان میدهد که هر
چند در متن استفاده از آموزش مجازی تجربة برخی محدودیتها گریزناپذیر است ،اما بر اساس
دیدگاه دانشجویان تسهیل شرایط الزم برای تأمین نیازهای روانشناختی بنیادین آنها در
حفاظت از پویایی حیات علمی آنها از نقش تعیین کنندهای برخوردار است .نتایج مطالعة حاضر
همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی در گروههای سنی و فرهنگی مختلف نشان میدهد که
تأمین نیازهای روان شناختی بنیادین یادگیرندگان در تقویت انگیزش درونی و بهبود بهزیستی
آنها مؤثر است (پاتال و زامبرانو2019 ،؛ نالیپای ،کینگ و کای2020 ،؛ گلستانه و بهزادی،
 .)1398بنابراین ،در شرایط فعلی ،تالش برای تعیین عناصر بنیادینِ سبکهای تدریس مشوق و
حمایتگر تأمین نیازهای روان شناختی یادگیرندگان به منظور تحقق هدف مشارکت ،انگیزش
بهینه و یادگیری اصیل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
با توجه به اهمیت حمایتگری از نیازهای روانشتاختی بنیادین یادگیرندگان ،فهم و تسهیل
شرایطی که معلمان را به تأمین نیازهای بنیادین یادگیرندگان تشویق کند ،یک نگرانی کاربردی
بااهمیت تلقی میشود .با وجود آنکه محققان مختلف کوشیدهاند شرایط ناظر بر تأمین و
حمایتگری از نیازهای روانشناختی یادگیرندگان را تصویر کنند ،سیاستهایی که بهطور ویژه
برای افزایش تأمین نیازهای روان شناختی بنیادین معلمان و یادگیرندگان قابل استفاده هستند،
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تصریح نشدهاند (کوئن ،ریوی ،لی و لی .)2018 ،تجربة اپیدمی بیماری کوید  19نشان میدهد
که مواجهة فعاالنه و سازگارانه یادگیرندگان با چالشهای سدة  21میالدی نیازمند آن است که
در بستر تأمین نیازهای بنیادین آنها ،خزانه و سرمایة روانی یادگیرندگان به مهارتها ،عادات و
ظرفیتهای مورد نیازشان تجهیز شود.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که در فرایند برخی از مصاحبههای آنالین ،اینترنت
چند بار قطع و وصل میشد .بر این اساس ،پژوهشگران ناگزیر شدند در تعداد معدودی از موارد
در محیط واتساپ از مصاحبة آفالین استفاده کنند .افزون بر این ،یکی دیگر از محدودیتهای
پژوهش حاضر این است که این نوع از مصاحبه می تواند بر شکلگیری ارتباط همدالنه بهعنوان
یک وجه تأثیرگذار بر کیفیت مصاحبه تأثیر بگذارد و تا حدی آن را تضعیف کند .در پژوهش
حاضر ،دانشجویان بهعنوان گروهی از یادگیرندگان انتخاب شدند ،بنابراین ،واکاوی معنایی پدیدة
آموزش و یادگیری مجازی از طریق تحلیل تجربة زیستة دیگر گروهها مانند دانشآموزان ،معلمان،
اساتید و حتی والدین از اهمیت زیادی برخوردار است.
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Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effectiveness of
attachment injury resolution model and integrative couple therapy on
increase forgiveness among the injured women with marital infidelity.
Method: Method was quasi-experimental with pre-test, post-test and a
three-month follow-up. Statistical population included 58 injured
women with marital infidelity referring to Bushehr consulting centers,
in 2019. After evaluation of the forgiveness scale (Rye et al., 2001),
30 women were selected and randomly assigned to three groups with
their offending partner. 10 couples were replaced in each group.
Zuccarini, Johnson, Dalgleish & Makinen (2013) attachment injury
resolution model, and Baucom, Snyder & Gordon (2009) integrative
couple therapy were taught to experimental groups at eight 90-minute
sessions once a week in couple form. The data were analyzed using mixeddesign analysis of variance with repeated measures. Results: The results of
this study indicated that attachment injury resolution model and
integrative couple therapy interventions had an effect on forgiveness
among the injured women with marital infidelity (F= 16.51, P= 0.01),
(F= 15.21, P= 0.05) and that this effect had remained constant in the followup phase. The results of Tukey’s post-hoc test indicated that attachment
injury resolution model was more effective than integrative couple
therapy in forgiveness among the injured women with marital
infidelity. Conclusion: Based on the research results, the attachment injury
resolution model can be used as an effective intervention in increase

forgiveness among the injured women with marital infidelity.
Key words: attachment injury resolution model, integrative couple

therapy, forgiveness, marital infidelity
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی
با زوجدرمانی یکپارچهنگر بر بخشش در زنان آسیبدیده
از خیانت زناشویی
مصطفی دهقانی ،*1خالد اصالنی

2

دریافت مقاله33/01/01 :

 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران .ایمیلm.dehghani@pgu.ac.ir :
 .2دانشیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و

پذیرش مقاله33/01/13 :

مقایسة آن با زوجدرمانی یکپارچهنگر بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی بود .روش :روش
پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  3ماهه و جامعة آماری  85زن آسیب-
دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال  8335بود .از بین داوطلبان
پس از غربالگری با پرسشنامة بخشش رای و همکاران ( 30 ،)1008زن انتخاب و به همراه همسر
پیمانشکن خود به صورت تصادفی در سه گروه در هر گروه  80زوج جایگزین شد .زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان جراحت دلبستگی زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و ماکین ( )1083و برنامه زوجدرمانی
یکپارچهنگر باکوم ،اسنایدر و گوردون ( )1003در  5جلسهی  30دقیقهای زوجی هفتهای یکبار به گروه-
های آزمایش ارائه و دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاکی از تأثیر مداخله ی زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوج
درمانی یکپارچهنگر بر بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی (F=88/18()p=0/08، F=81/88

 )p=0/08،و پایداری این تأثیر در مرحلة پیگیری در هر دو مداخله بود .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان
داد که تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی بر بخشش در زنان آسیبدیده
از خیانت زناشویی بیشتر از مداخلة زوجدرمانی یکپارچهنگر است .نتیجهگیری :بر اساس یافتههای
پژوهش ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی مداخلة مؤثری برای افزایش بخشش در
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی است.

کلید واژهها :زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی ،زوجدرمانی یکپارچهنگر ،بخشش،
خیانت زناشویی
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مقدمه
ازدواج ،مهمترین رویداد زندگی هر انسانی است و بهعنوان بنیادیترین و اساسیترین رابطة
بشری توصیف شده است ،زیرا ساختار اولیه برای بنا نهادن رابطة خانوادگی و تربیت نسل آینده
را فراهم میسازد (نوروزی ،رضاخانی و وکیلی .)8335 ،سنگ بنای ازدواج و از اصلیترین
عناصر هر رابطة طوالنیمدت و عاشقانه ،وفاداری زوجها نسبت به یکدیگر است .از میان عوامل
آسیبزایی که وفاداری زوج ها به پیمان ازدواج را تهدید نموده و گاه به جدایی ایشان از یکدیگر
میانجامد ،میتوان به خیانت زناشویی 8اشاره کرد (الیسون.)1082 ،
خیانت زناشویی بهعنوان دردناکترین و زیانآورترین حادثهای که رابطة صمیمانة زوجها را
تخریب ساخته و پیوندهای ایمن ایشان را از هم میگسلد ،شناخته شده است .این واقعة شوم،
وفاداری زوجها نسبت به ازدواج را سست نموده ،ساختار و ثبات رابطة میان آنها را تخریب و
در صورت درماننشدن به طالق و جدایی میانجامد (پارکر و کمپل .)1085 ،درمانگران خانواده
تعریفهای متعددی از خیانت زناشویی ارائه کردهاند که از میان ایشان ،سوزان جانسون،1
خیانت زناشویی را بهعنوان تخریبگری بالقوه که دلبستگی ایمن زوجها را تهدید و نیازهای
دلبستگی و ترس ایشان را بیش از پیش فعال میسازد ،تعریف نموده و آن را زمینهساز
بحرانهایی می داند که روابط عاطفی همسران را کاهش و پیوندهای ارتباطی و ایمن میان
ایشان را به تحلیل میبرد (دهقانی ،اصالنی ،امان الهی و رجبی.)1010 ،
افزون بر این ،خیانت زناشویی میتواند با از بین بردن اعتماد زوجی ،زمینهساز نشانههایی
چون اختالل استرس پس از سانحه و بحرانهایی نظیر افسردگی ،خشم ،ناامیدی و احساس
ناکارآمدی شود که پیامد این نشانهها و بحرانها ،فاصلهگرفتن بیش از پیش زوجها از یکدیگر،
ایجاد شکاف در روابط صمیمانه ،و در نهایت جدایی ایشان از کانون زندگی مشترک خواهد بود.
به همین دلیل برخی از محققان این واقعة آسیبزا را بهعنوان یک آسیب روحی بزرگ توصیف
میکنند (داراب ،بهرامی و اعتمادی .)1010 ،آسیبهای ایجاد شده در نتیجة خیانت زناشویی
میتواند کودکان خانواده را نیز درگیر ساخته و سالمت روحی و جسمانی ایشان را به شدت
تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات نشان دادهاند که خیانت زناشویی و پیامدهای آن میتواند زمینة
بروز اضطراب ،افسردگی ،افزایش پریشانی ،اعتماد بهنفس پایین ،سرزنش خود و خشم را در
خانواده ایجاد نماید (گوردون و میچل .)1010 ،همسر زخمخورده از خیانت زناشویی که
بیاعتمادی را تجربه کرده است ،بهصورت مکرر صحنههای خیانت و تبادالت عاطفی همسر
marital infidelity
Suzan Johnson

741

1.
2.

مقایسة اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوجدرمانی ...

پیمانشکن خود را با معشوقهاش مرور کرده و واکنشهای دفاعی را در مقابل همسر
پیمانشکن خویش در پیش میگیرد که امکان هرگونه تبادل عاطفی و ایمن را از ایشان سلب و
فرایند ترمیم را با وقفه روبهرو میسازد (آپریل و شروت1083 ،؛ الیسون .)1082 ،همزمان با
فزونی یافتن این نشانگان ،همسر آسیبدیده میپندارد که شریک وی دیگر در دسترس و
پاسخگوی احتیاجهای او نبوده و نمیتوان روی سرپرستی و حمایت وی در هنگام نیاز حساب
نماید .در نتیجة این سرخوردگی ،همسر آسیبدیده احساس طردشدگی و ناتوانی کرده و
اعتماد او به قابل اطمینانبودن و حمایتگر بودن همسر پیمانشکن فرو میریزد (فیتز پاتریک و
الفونتاین .)1085 ،در نتیجة این فرایند ،احساسهایی نظیر عدم کفایت ،طردشدگی ،خشم،
تنفر شدید ،گناه و نامیدی در روابط زوجها حکمفرما میشود (شروت و ویگل.)1085 ،
همچنین ،زوجهای زخمخورده از خیانت زناشویی اغلب هیجانهای منفیای مانند ناایمنی،
خصومت ،اضطراب ،سرزنش و حقارت را تجربه خواهند کرد که میتواند شدید و خارج از کنترل
بوده و در عملکرد اجتماعی و الگوی ارتباط زناشویی ایشان اختالل ایجاد نماید (تورسون،
1010؛ توپلو-دمیرتس و فینچام1085 ،؛ براندون ،میچل و جکلین.)1082 ،
بخشش 8متغیری است که بهعنوان جنبة مهم و تأثیرگذار در بهبود آسیبهای ناشی از خیانت
زناشویی مورد تمرکز واقع شده و بهطور مستقیم با ارتقای سالمت عمومی و پیوندهای ایمن
زوجین ارتباط دارد (کورنیش ،هانک و گوباش بلک .)1010 ،هنگامیکه در پاسخ به آسیبهای
برهمزنندة رابطة صمیمانه (خیانت زناشویی) بخشش اتفاق میافتد ،زخمهای دلبستگی ترمیم
یافته ،اعتماد به رابطه برگشت کرده و پیوندهای ایمن در میان زوجهای آسیبدیده فعال
میگردد .افزون بر این ،بخشش میتواند پیامدهای مفیدی برای رابطه داشته باشد ،نظیر اینکه
فرایندهای ارتباطی را بهبود بخشیده و به حل تعارضهای میان زوجهای آسیبدیده بیانجامد
که نتیجة این تغییرها ،ترمیم بافتهای آسیبدیدة رابطهای و خلق تعاملهای ایمن در میان
همسران خواهد بود (باس و آبرامز .)1082 ،مطالعات نشان داده است که آسیبهای بهوقوع
پیوسته از خیانت زناشویی و عدم بخشش همسر پیمانشکن میتواند به مضطربشدن بیشتر
همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی ،نشخوار فکری او راجعبه صحنههای پیمانشکنی و در
نهایت به جدایی زوجها از یکدیگر بیانجامد (داراب ،بهرامی و فاتحی1010 ،؛ ولدارسکی و
گرینبرگ.)1082 ،
بنابراین خیانت زناشویی میتواند عواقب جبرانناپذیری برای زوجها در پی داشته باشد؛ به
اینصورت که نه تنها موجب پریشانی در رابطة همسران میشود بلکه به کاهش رضایت ایشان
forgiveness
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از رابطه نیز میانجامد .همچنین ،قربانیان و مرتکبان خیانت زناشویی پیامدهای منفی
درونرابطهای را نیز تجربه میکنند؛ بهگونهای که عزت نفس ایشان کاهش مییابد و مشکالت
بهداشت روانی همسران خیانتدیده افزایش مییابد (میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو1010 ،؛
شروت و ویگل.)1082 ،
خانوادهدرمانگران از رویکردهای مختلفی برای درمان پیمانشکنی زناشویی بهره میبرند .یکی از
رویکردهای درمانی پرکاربرد در این حیطه ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی
است که توسط بروبیکر 8تدوین شده است تا از تغییر رفتارهای دلبستگی بهعنوان گزینهای
برای بهبود روابط آسیبدیدة زوجها بهره گیرد (تیم و هرتلین1010 ،؛ کاتالینا1082 ،؛ بورگس،
جانسون ،دالگلیش ،الفونتاین ،وایب و تاسکا .)1081 ،مطالعات تجربی متعددی از کاربرد
موفقیت آمیز این مدل درمانی در کاهش آشفتگی و ترمیم پیوندهای آسیبدیدة زوجهایی که با
آسیبهای دلبستگی ناشی ا ز خیانت زناشویی مواجه بودند ،حکایت دارد (دهقانی و همکاران،
1010؛ میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو1010 ،؛ زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و ماکین.)1083 ،
مطالعة فرانکویک ( )1082نیز نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت
دلبستگی میکوشد تا ارتباطات عاطفی زوجهایی که با خیانت زناشویی مواجه شدهاند را اصالح
نموده و ایشان را ترغیب نماید تا در دسترس یکدیگر بوده و مسئوالنه در جهت تأمین نیازهای
دلبستگی یکدیگر اقدام نمایند .همچنین ،استواریاناپولوس ( )1088در مطالعهای به بررسی
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی بر روی  82زوجی که با افشای
خیانت زناشویی روبه رو شده بودند ،پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که همسران آسیب-
دیده از خیانت زناشویی که در برنامة درمانی مذکور شرکت کرده بودند توانستند پس از طی
هشت هفته مداخله ،استرس رابطهای کمتر ،بخشش بیشتر و کاهش در نشانگان افسردگی را
گزارش دهند.
مدل درمانی دیگری که در درمان خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن کاربرد دارد ،زوج-
درمانی یکپارچهنگر 2است که توسط باکوم ،سیندر و گوردن ( )1003و بر اساس نظریة
شناختی -رفتاری ،نظریة بخشودگی در روابط بینفردی ،نظریة بینشگرا و نظریة پاسخ به تروما
تدوین شده است .بر طبق مدل یکپارچهنگر درمان خیانت ،درمان دارای سه مرحله میباشد.8 :
شناسایی و فهم آثار تروماتیک خیانت . 1 ،فهم عواملی که منجر به خیانت شده است ،و .3
Brubacher
integrative couple therapy
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ادامه دادن زندگی همراه با این فهم جدید به همراه تغییراتی که الزم است (استمپس1010 ،؛
باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر .)1082 ،مطالعات تجربی از این مدل درمانی در کاهش آسیبهای
ناشی از خیانت حمایت کرده است (باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر1082 ،؛ فایف ،ویک و استل
برگ .)1083 ،قوچانی ،صفریان و خوئینژاد ( )1010در پژوهشی به بررسی اثربخشی زوج-
درمانی یکپارچه نگر بر بهبود صمیمت و کاهش اختالل استرس پس از سانحه در زوجهای
آسیبدیده از خیانت زناشویی پرداختند .تعداد  13زوج آسیبدیده از خیانت زناشویی در
جلسات مداخلة زوجدرمانی یکپارچهنگر شرکت داده شدند و مراحل درمان را طی نمودند .نتایج
حاکی از بهبود آسیبهای زناشویی ناشی از خیانت زناشویی بود؛ بهگونهای که پس از پایان
مداخله ،پریشانی زناشویی زوجها کاهش و همسران آسیبدیده از خیانت زناشویی صمیمت
بیشتری را گزارش نمودند.
با عنایت به موارد مطرحشده و نظر به ماهیت خیانت زناشویی و تأثیرهای مخرب آن بر روابط
زوجها ،معقوالنه به نظر میرسد که مداخلههای مؤثری برای کمک به زوجهایی که با این پدیدة
آسیبزا دستبهگریبان هستند ،صورت پذیرد تا آسیبهای دلبستگی ناشی از این رویداد ناگوار،
ترمیم یافته و با از سرگیری پیوندهای ایمن ،وفاداری همسران به پیوند ازدواج بیشتر شود .با
توجه به اینکه در کشور ما همسرانی هستند که با وجود خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از
آن خواستار ترمیم رابطة زناشویی و ادامة زندگی با همسر پیمانشکن خود میباشند و در راه
انطباق با این وضعیت و شروع زندگی با دیدگاهی جدید و آگاهی بیشتر نیاز به خدمات
مشاورهای دارند ،کاربست مداخلههای درمانی اثربخش برای مواجهه و درمان آسیبهای ناشی
از خیانت زناشویی اهمیت ویژهای دارند .با توجه به مطالب بیانشده و نظر به کاربرد موفقیت-
آمیز زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در درمان خیانت زناشویی و با عنایت
به اینکه در کشور ایران پژوهشی در رابطه با مقایسة اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر در درمان خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن
طرحریزی و اجرا نشده است ،این پژوهش با هدف بررسی مقایسهای اثربخشی زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوجدرمانی یکپارچهنگر بر بخشش در زنان آسیب-
دیده از خیانت زناشویی و در پی پاسخگوی به پرسشهای ذیل انجام شد:
 .8آیا مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر،
موجب بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی میشود؟
 .1میزان اثربخشی کدام یک از مداخلههای یادشده بر افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از
خیانت زناشویی بیشتر است؟
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 .3آیا تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و مداخلة زوجدرمانی
یکپارچهنگر بر افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در مرحلة پیگیری پایدار
میماند؟
 .2اثر بخشی کدام یک از مداخلههای یادشده بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی
تا مرحلة پیگیری پایدارتر است؟
روش
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با دو گروه آزمایشی ،یک گروه گواه
و پیگیری سهماهه بود .جامعة آماری پژوهش حاضر در برگیرندة  85زن بود که به دلیل خیانت
زناشویی همسر خود به مراکز مشاورة آتیه ،مهراندیش و پیوند شهر بوشهر در محدودة زمانی
مهر تا دیماه 8335مراجعه کرده بودند .از میان آنها بهصورت نمونهگیری هدفمند زنانی که
نمرة یک انحراف معیار پایینتر از میانگین در پرسشنامة بخشش را کسب کرده بودند و شرایط
ورود به پژوهش را داشتند 30 ،نفر انتخاب و پس از همتاسازی بهصورت تصادفی به همراه
همسر پیمانشکن خود در سه گروه (گروه آزمایشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی ،گروه آزمایشی زوجدرمانی یکپارچهنگر ،و گروه گواه) جایگزین شدند .با توجه به
اینکه متخصصان روش شناختی معتقدند که تعداد افراد گروه نمونه در پژوهش آزمایشی در هر
گروه باید دستکم  88نفر باشد (سرمد ،بازرگان و حجازی ،)8331 ،تعداد  10آزمودنی (80
زوج) برای هر گروه تعیین شد .همچنین الزم به ذکر است که علت اصلی مراجعة زنان به مراکز
مشاوره ،آشفتگی ناشی از خیانت زناشویی همسر بوده و جلسات درمانی با حضور هر دو همسر
(همسر خیانتدیده و همسر پیمانشکن) برگزار شده .معیارهای ورود شرکتکنندگان عبارت
بودند از :داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،طیشدن حداقل دو سال از زندگی مشترک،
مواجهشدن همسر زن با جراحت دلبستگی ناشی از خیانت زناشوییِ همسر پیمانشکن ،و
آمادگی هر دو زوج برای شرکت در جلسههای درمانی .معیارهای خروج نیز عبارت بودند از:
خیانت زناشویی فعال ،اقدام به خشونت خانگی ،داشتن افکار و عقاید خودکشی ،و شرکت
همزمان در جلسات درمانی دیگر .این معیارها با توجه به هدف پژوهش و در جهت حذف عوامل
مداخلهگر در تحقیق ،تدوین شد و طی مصاحبة اولیه با آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت.

751

مقایسة اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوجدرمانی ...

ابزار پژوهش
 .1مقیاس بخشش ( :8)FSمقیاس بخشش توسط رای و همکاران ( )1008بهمنظور سنجش
بخشش در میان زوجها ساخته شد .این مقیاس یک ابزار  81گویهای است که بخشش را در
یک طیف پنجدرجهای لیکرتی از نمرة یک (کامالً مخالفم) تا نمرة پنج (کامالً موافقم)
اندازهگیری میکند .گویههای  81 ،80 ،5 ،8 ،2 ،3 ،8و  82بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .نمرة باالتر نشاندهندة بخشش بیشتر در میان زوجها است .رای و همکاران ()1008
پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/52برای خردهمقیاس احساس
منفی  0/51و برای خردهمقیاس وجود احساس مثبت  0/58بهدست آوردند که نشاندهندة
پایایی مطلوب این ابزار است .زندیپور ،آزادی و ناهیدپور ( )8330نیز در پژوهش خود پایایی
این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ  0/23و به روش دونیمهسازی  0/58گزارش کردند .در
پژوهش حاضر نیز پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/25محاسبه شد.
 .2زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحات دلبستگی .جلسههای مداخلة زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحات دلبستگی بر اساس دستورالعمل زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و
ماکین ( )1083تدوین و طی هشت جلسة  30دقیقهای و در هفته یک جلسه به شرح ذیل اجرا
شد:
مرحلة اول :تنشزدایی از چرخة آسیب
جلسة اول .در این جلسه همسر آسیبدیده به بیان خیانت زناشویی و تأثیرهای آن بر رابطة
زناشویی پرداخته و ناامیدی خود را در رابطة صمیمانه با همسر پیمانشکن ابراز میکند.
بهعنوان مثال ،از بیاعتمادی نسبت به همسر پیمانشکن سخن گفته و باورهای تخریبشدة
خود پیرامون پیوند ایمن با او را آشکار میسازد .درمانگر در این جلسه  ،همسر آسیبدیده را
حمایت نموده و ایشان را ترغیب میسازد تا با همسر پیمانشکن ارتباط برقرار کرده و به بیان
این آسیبها بپردازد .همچنین زوجدرمانگر به همسر آسیبدیده کمک میکند تا هیجانهای
ثانویة مرتبط با افشای خیانت را که شامل ناراحتیها ،سرخوردگی ،بیاعتمادی ،تنش،
افسردگی ،و اضطراب حاصل از افشای خیانت میشود ،آشکار سازد.
جلسة دوم .در این جلسه ،ابتدا درمانگر بر همسر آسیبدیده متمرکز شده و آسیبها و
ثأثیرهای خیانت زناشویی را مرور میکند .در نتیجة این اقدام ،همسر آسیبدیده دوباره بر
آسیبهای ناشی از خیانتدیدگی تمرکز کرده و به بیان احساسهای واقعی خود در ارتباط با
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خیانت زناشویی میپردازد .سپس درمانگر تمرکز را از همسر آسیبدیده به همسر پیمانشکن
جابهجا و وی را ترغیب میسازد تا درد و رنج همسر آسیبدیده در جریان این آسیب را از
نزدیک شاهد باشد .بهعنوان مثال ،همسر آسیبدیده به کمک درمانگر شروع به افشای
احساسهایی نظیر درماندگی ،غم ،اندوه ،تنهایی ،و اضطراب میکند و هیجانهای ثانویة خود را
آشکار میسازد .آنگاه درمانگر توجه خود را از همسر آسیبدیده به همسر پیمانشکن تغییر
داده و ایشان را ترغیب میکند تا آسیبهای دلبستگی ناشی از خیانت را به دقت شنیده و
بدون انکار و مقاومت ،فعاالنه در جلسة درمان حضور داشته باشد .این اقدام موجب میشود تا
همسر پیمانشکن از نزدیک شاهد رنجش همسر آسیبدیدة خود باشد و اثر مخرب خیانت در
روابط زناشویی را درک نماید.
جلسة سوم .در این جلسه درمانگر به همسر خیانتدیده کمک میکند تا خیانت زناشویی و
هیجانهای تجربهشدة همراه آن را مرور ،ترسهای دلبستگی در ارتباط با همسر پیمانشکن
خود را کشف و سپس به ابراز روشن این ترسها و رنجشهای ناشی از آن بپردازد .بهعنوان
مثال ،همسر آسیبدیده در نتیجة این اقدام درمانی ،ترس خود از طرد شدن ،تنها ماندن،
خیانت دوباره و دوستداشتهنشدن را آشکار میسازد و آن را نسبت به همسر پیمانشکن ابراز
میکند .افزون بر این ،به بیان ارتباط بین آسیبهای ایجاد شده و چرخة منفی آشکار شده در
ارتباط فعلی میپردازد .درمانگر در این مرحله به همسر آسیبدیده کمک میکند تا همچنان
در ارتباط با خیانت زناشویی و آسیب دلبستگی ناشی از آن قرار گرفته و هیجانهای ثانویة خود
در ارتباط با این آسیبها را ابراز نماید.
جلسة چهارم .ضمن مرور جلسة قبل ،درمانگر بر همسر پیمانشکن متمرکز میشود تا در
دسترس همسر آسیبدیده قرار گیرد و ضمن شنیدن و درک اهمیت دلبستگی رویداد آسیبزا
بهعنوان بازتابی از اهمیت قائلشدن برای همسر آسیبدیده ،به بیان چگونگی این رخداد
(خیانت زناشویی) بپردازد .بهعنوان مثال ،در این مرحله همسر پیمانشکن به کمک درمانگر با
قبول نقش و مسئولیت خود در ارتباط با آسیبهای ایجاد شده در همسر خیانتدیده ،به بیان
چگونگی خیانت زناشویی میپردازد و عوامل مؤثر در بروز آن را آشکار میسازد.
مرحلة دوم :تعامل هیجانی (بخشش و آشتی)
جلسة پنجم .در این جلسه درمانگر به همسر آسیبدیده کمک میکند تا به بیان کاملتر
جراحت و چگونگی تهدید پیوندهای ایمن زوجی در نتیجة خیانت زناشویی بپردازد و
هیجانهای اولیة مرتبط با آن را آشکار سازد .بهعنوان مثال ،در پی هدایت درمانگر ،همسر
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آسیبدیده در مواجهه با خیانت زناشویی قرار میگیرد و ضمن بیان تجارب و هیجانهای ثانوی
تجربهشدة ناشی از آن ،کمکم به هیجانهای اولیه که در الیههای زیرین قرار گرفته است ،دست
یافته و آن را ابراز میکند .عبارتهایی مانند ،من از تنها شدن بیزار هستم ،من میترسم که
همسرم مرا رها کند ،من از اینکه پای یکی دیگر در زندگیام باز شده است غمگینم و مانند آن،
حاکی از دستیابی به هیجانهای اولیة ناشی از افشای خیانت زناشویی است که در این مرحله
از سوی همسر آسیبدیده ابراز میشود (هیجانهای ثانویه ،واکنشهای اولیة همسر آسیبدیده
در برابر افشای خیانت زناشویی میباشد و بهصورت ناراحتی ،تنش و برافروختگی آشکار
میشود ،اما هیجانهای اولیه ،به ترسها و نیازهای دلبستگی همسر خیانتدیده در ارتباط
عاطفی با همسر اشاره دارد) .درمانگر در این جلسه همسر خیانتدیده را ترغیب میسازد تا
ضمن اشتیاق نشاندادن به همسر پیمانشکن ،به او نزدیک شده و رنجش و ترسهای
دلبستگی خود (هیجانهای اولیة مرتبط با خیانت زناشویی) در ارتباط با آسیب ایجاد شده را
بیان کند .با کاربست این اقدام درمانی ،همسر پیمانشکن فعاالنه آسیبپذیریهای همسر
جراحتدیده را از نزدیک مشاهده میکند.
جلسة ششم .با مرور جلسة قبل از سوی درمانگر ،همسر پیمانشکن ترغیب میشود تا تعامل
عاطفی بیشتری با همسر آسیبدیده برقرار نموده و با درد و رنجهای ایشان در جریان افشای
خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن همدلی نماید .بهعنوان مثال ،در این جلسه همسر
پیمانشکن که در جلسة قبل فعاالنه آسیبهای همسر خیانتدیده را از نزدیک مشاهده کرده
است ،اکنون خطرپذیری کرده و به بیان همدلی با همسر آسیبدیده میپردازد .به این صورت
که به مسئولیت خود بهعنوان مسبب درد و رنجشهای ایجاد شده اعتراف کرده و تأسف و
پشیمانی خود را در برابر همسر خیانتدیده ابراز میکند .از سوی دیگر ،درمانگر پاسخهای
عاطفی اولیة همسر پیمان شکن را پردازش کرده و از ابراز همدلی ،پشیمانی وتأسف ایشان در
قبال همسر آسیبدیده حمایت میکند.
جلسة هفتم .با مرور جلسة قبل توسط درمانگر ،همسر آسیبدیده ترغیب میشود تا نیازهای
دلبستگی خود از جمله تسلی خاطر و دلگرمی را از همسر پیمانشکن که اکنون در دسترس و
پاسخگوی او است ،درخواست نماید .بهعنوان مثال ،همسر زخمخورده نیاز به در دسترس بودن،
محبت ،آرامش ،پیوند ایمن و پاسخگو بودن به نیازهایش را از همسر پیمانشکن مطالبه
میکند .درمانگر نیز ضمن ترغیب زوجها به بیان نیازهای دلبستگی مرتبط با آسیب،
درخواستهای دلبستگی همسر خیانتدیده را پردازش میکند و بر همسر پیمانشکن متمرکز
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میشود تا ضمن پذیرفتن این درخواستها به جایگزینکردن چرخة ارتباطی مثبت و برهمزدن
چرخههای ارتباطی منفی همت گماشته و به پیوندهای ایمن رهنمون شوند.
جلسة هشتم .درمانگر با مرور جلسههای قبل ،همسر پیمانشکن را ترغیب میکند تا به
پاسخگویی همدالنه و مراقبتی پرداخته و درخواستهای همسر خیانتدیده را بپذیرد و نسبت
به انجام آن متعهد گردد .این مهم بهعنوان پادزهری برای تجربة رویداد آسیبزای قبلی (خیانت
زناشویی) قلمداد میشود .بهعنوان مثال ،با پذیرفتن نیازهای دلبستگی همسر آسیبدیده از
سوی همسر پیمان شکن و سعی در عملی ساختن و جبران اشتباهات ،تبادالت عاطفی فعالتر
شده و پیوندهای ایمن رفته رفته فعال میگردد .در این مرحله همسر پیمانشکن به ابراز ندامت
پرداخته و مسئولیت اشتباه خود را بر عهده میگیرد ،و ضمن پاسخگویی به درخواستهای
همسر زخمخورده ،خواستار عفو و بخشش از سوی ایشان میشود.
 .9زوجدرمانی یکپارچهنگر :جلسههای مداخلهة زوجدرمانی یکپارچهنگر بر اساس
دستورالعمل باکوم ،اسنایدر و گوردون ( )1003تدوین و طی هشت جلسة 30دقیقهای و در
هفته یک جلسه به شرح ذیل اجرا شد:
جلسة اول .در این جلسه درمانگر تالش میکند تا از گسترش آسیبهای ناشی از خیانت
زناشویی در رابطة زوجها جلوگیری به عمل آورد .بهعنوان مثال ،سعی میکند تا تعامالت
مخرب زوج ها در حضور یکدیگر و رفتارهای منفی ایشان را در غیاب یکدیگر شناسایی کند و
رهنمون دهد .هدف این مرحله ارتقاء تعامالت مؤثر و درمیانگذاشتن احساسها با همسر
پیمانشکن میباشد .برای نیل به این مقصود ،درمانگر بایستی از درخواست همسر خیانتدیده
از گرفتن اطالعات جزیی در مورد خیانت ممانعت بهعمل آورد .مداخلههایی که در این مرحله
توسط درمانگر به کار گرفته میشود شامل آموزش مهارتهای ارتباطی ،تکنیک وقفة زمانی
هنگام مشاوره و آموزش در مورد نحوة صحبت در مورد خیانت میباشد.
جلسة دوم .هدف اصلی این جلسه ایجاد دوبارة نظم و تعادل در زندگی روزمرة زوجهای
مواجهشده با خیانت زناشویی است .درمانگر در این جلسه به بهبود آسیبهای ایجاد شده
میپردازد .بهعنوان مثال ،در حیطة روابط همسران ،وظیفة ایشان را مشخص میسازد و پس از
آن فعالیتهایی که نیاز به مشارکت هر دو همسر دارد (بهخصوص فعالیتهای صمیمانه) را
طرحریزی میکند .همچنین با بهکارگیری مداخلههایی چون آموزش مهارتهای حل مسئله،
آموزش نحوة شناسایی و بازگشت ،به زوجین کمک میکند تا در صورت مواجهشدن با خیانت
زناشویی صورتگرفته و یا ناراحتیهای حاصل از آن ،بتوانند با آن مقابله نمایند.
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جلسة سوم .در این جلسه بر روی تنظیم هیجانها و درمیانگذاشتن آن با همسر پیمانشکن
تمرکز میشود .بهعنوان مثال ،درمانگر با آموزش مهارتهای بیان احساسها ،مهارتهای
گوشدادن و مهارتهای پاسخگویی به احساسها ،همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی را
کمک میکند تا در بیرون از جلسة مشاوره ،زمانی را برای صحبت با همسر پیمانشکن خود
انتخاب و از احساسهای خود حرف بزند و او را در جریان آسیبهای ایجاد شده قرار دهد.
جلسة چهارم .در این جلسه درمانگر به کشف عواملی که منجر به خیانت زناشویی شده است
میپردازد .درمانگر زوجین را آماده میسازد تا عوامل دخیل در خیانت زناشویی را بررسی
نمایند .برای این منظور ،درمانگر به ارائة مدل عوامل خطرساز در خیانت زناشویی اقدام میکند.
بهعنوان مثال ،عوامل مربوط به رابطة زناشویی ،عوامل خارج از حیطة رابطة زناشویی ،عوامل
مربوط به همسر پیمانشکن و عوامل مربوط به همسر آسیبدیده را مشخص میکند .برای نیل
به این اهداف ،درمانگر از مداخلههایی نظیر تشویق زوج به داشتن دیدگاهی بلندمدت در مورد
ازدواج و ترغیب ایشان به بررسی حیطههای معمول تعارض در رابطة آنها بهره میگیرد.
جلسة پنجم .در این جلسه نیز به کشف عواملی که منجر به خیانت زناشویی شده است پرداخته
میشود .درمانگر به بررسی عوامل خارج از رابطة زناشویی تأثیرگذار در خیانت زناشویی اقدام
میکند .بهعنوان مثال ،فشارهای کاری و محیطی ،استرسهای طوالنیمدت و فقدان حمایت
اجتماعی بررسی میشود .افزون بر این ،درمانگر به بررسی عوامل مربوط به همسری که خیانت
کرده است اقدام میکند و ویژگیهای شخصیتی ،داشتن جذابیت اجتماعی و عوامل فردی که
باعث تداوم خیانت شده است را پیجویی میکند .مداخلههای مورد استفاده در این مرحله
عبارت است از شناسایی و نوشتن منابع خارج از رابطة زناشویی که تأثیر منفی بر ازدواج داشته
و منجر به خیانت زناشویی شده است ،شناسایی و نوشتن منابع خارج از رابطة زناشویی که تأثیر
مثبت بر ازدواج دارد و ازدواج را در برابر خیانت زناشویی حفظ میکند ،و کشف عوامل مربوط
به همسر که در بروز و تداوم خیانت زناشویی تأثیرگذار است.
جلسة ششم .درمانگر در این جلسه میکوشد تا به مفهومسازی موردی در مورد عوامل مؤثر و
مداخلهگر در خیانت زناشویی دست یابد .برای نیل به این هدف ،ویژگیهای همسر خیانتدیده
که رابطه را نسبت به خیانت زناشویی آسیبپذیر کرده و مانع از کشف خیانت شده است،
بررسی میکند .همچنین میکوشد تا عواملی که بهبود رابطه را مشکل میکند ،مشخص سازد.
پس از آن درمانگر به مفهومسازی موردی خیانت برای زوجها با در نظر گرفتن عواملی نظیر
رابطة زناشویی ،عوامل محیطی ،ویژگیهای همسر پیمانشکن و ویژگیهای همسر آسیبدیده
میپردازد .مداخلههای مورد استفاده در این جلسه شامل بحث در مورد ویژگیهای همسر
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خیانتدیده که رابطه را آسیبپذیر کرده است ،روایت زوجها از خیانت زناشویی ،و آسیبهای
ناشی از آن است.
جلسة هفتم .در این جلسه به مسئلة بخشودگی در بافت خیانت زناشویی اقدام میشود .درمانگر
مدل های بخشودگی را تشریح کرده و عقاید رایج در مورد بخشودگی را مطرح میسازد .افزون
بر این ،به همسران آسیبدیده از خیانت زناشویی کمک میکند تا به بررسی سودها و هزینه-
های بالقوة بخشودگی پرداخته و نگرانیهایشان را در مورد بخشودگی مطرح سازند .مداخله-
های مورد استفاده در این جلسه شامل شناسایی باورهای غلط در مورد بخشش و تصحیح آن
در بین همسران ،بررسی نقاط قوت رابطه ،و ردگیری عوامل افزایشدهندة تعهد زناشویی می-
باشد.
جلسة هشتم .جلسة آخر به حرکت به سمت جلو و خاتمهدادن به درمان اختصاص دارد.
درمانگر در این مرحله تغییرات رفتاری که مانع از وقوع مجدد خیانت میشود را شناسایی کرده
و به بهبود بخشش در میان زوجهای خیانتدیده کمک میکند .در پایان ،درمانگر اظهارنظر
زوجها در میزان دستیابی به اهداف تعیینشده را بررسی و ضمن مرور مداخالت صورتگرفته به
جمعبندی و خاتمة درمان اقدام میکند .گرفتن بازخورد از زوجهای تحت درمان ،اجرای پس-
آزمونها و تعیین زمان مرحلة پیگیری از اقدامات این جلسة درمانی است.
شیوة اجرا
پس از هماهنگی با مراکز مشاورة آتیه ،مهراندیش ،و پیوند ،زنان خیانتدیدهای که برای دریافت
خدمات مشاورهای به مراکز یاد شده مراجعه کرده بودند ،به پرسشنامة بخشش پاسخ دادند .پس
از غربالگری و انتخاب آزمودنیهای واجد شرایط ،توضیحاتی در مورد ماهیت ،نحوة اجرای
پژوهش و رعایت مالحظات اخالقی ارائه ،و بعد از جلب رضایت شرکتکنندگان و ابراز تمایل
آنها برای شرکت در پژوهش ،رضایتنامة کتبی از ایشان اخذ شد .پس از آن  80زوج ( 10نفر)
در گروه آزمایشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی 80 ،زوج ( 10نفر) در
گروه آزمایشی زوجدرمانی یکپارچهنگر ،و  80زوج ( 10نفر) در گروه گواه به تصادف جایگزین
شدند .گروههای آزمایشی بهصورت زوجی (زن خیانتدیده بههمراه همسر پیمانشکن) در
هشت جلسة  30دقیقهای هفتگی شرکت داده شدند .گروه گواه نیز در برگیرندة  80زوج (10
نفر) بودند که در لیست انتظار قرار گرفتند و هیچ مداخلهای بر روی ایشان اجرا نشد .هر سه
گروه در مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پس از گذشت سه ماه در مرحلة پیگیری به مقیاس
بخشش پاسخ دادند .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،زنان خیانتدیده مبنای سنجش و
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ارزیابی قرار گرفتند .همچنین به دلیل رعایت موازین اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که
پس از پایان تمامی مراحل پژوهش ،آنها نیز تحت مداخله قرار خواهند گرفت .از این رو،
زوجهای گروه گواه نیز به دو گروه تقسیم و به مدت هشت جلسه مداخلههای زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر را دریافت کردند .پس از
اتمام جلسههای مداخله ،پسآزمون و سه ماه پس از آن ،پیگیری اجرا ،و دادهها با استفاده
روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان در گروه آزمایشیِ زوجدرمانی مبتنی بر مدل
درمان جراحت دلبستگی برابر با  38/31و  ،1/13در گروه آزمایشیِ زوجدرمانی یکپارچهنگر
برابر با  32/83و  ،1/15و در گروه گواه برابر با  38/31و  1/23بود .شرکتکنندگان در گروه
یکم متشکل از پنج نفر دیپلم ( 18درصد) 80 ،نفر کارشناسی ( 80درصد) ،سه نفر کارشناسی
ارشد ( 88درصد) و دو نفر دکتری ( 80درصد) ،در گروه دوم متشکّل از دو نفر دیپلم (80
درصد) ،دو نفر فوق دیپلم ( 80درصد) 83 ،نفر کارشناسی ( 18درصد) ،دو نفر کارشناسی ارشد
( 80درصد) و یک نفر دکتری ( 8درصد) ،و در گروه گواه نیز مشتکل از شش نفر دیپلم (30
درصد) ،هشت نفر کارشناسی ( 20درصد) ،چهار نفر کارشناسی ارشد ( 10درصد) و دو نفر
دکتری ( 80درصد) بودند .از نظر وضعیت شغلی در گروه نخست 81 ،نفر ( 10درصد) شاغل و
هشت نفر ( 20درصد) خانهدار ،در گروه دوم 82 ،نفر ( 20درصد) شاغل و شش نفر ( 30درصد)
خانهدار ،و در گروه گواه نیز  81نفر ( 10درصد) شاغل و هشت نفر ( 20درصد) شاغل بودند.
میانگین و انحراف معیار طول مدت ازدواج در سه گروه به ترتیب برابر با 1/1±0/33 ،8/1±0/32

و  2/3±0/31سال بود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار بخشش زنان آسیبدیده از خیانت به تفکیک گروهها در سه مرحله
شاخصهای آماری
متغیر

پیش آزمون

گروه

میانگین

زوج درمانی مبتنی بر مدل
درمان جراحت دلبستگی

31/18

انحراف
معیار
1/20

711

پس آزمون
میانگی
ن

انحراف
معیار

21/88

8/02

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

23/08

8/13
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بخشش

زوج درمانی یکپارچهنگر
گواه

1/83
1/13

33/83
31/83

35/28
33/08

3/53
1/28

2/82
1/82

35/52
33/88

جدول شمارة ( )8نشان میدهد که نمرههای پیشآزمون در سه گروه همگن است ،اما تفاوت
میانگین نمرههای پسآزمون و پیگیری پس از مداخله در گروههای آزمایشی با گروه گواه داللت
بر اثربخشی مداخلهها بر بخشش زنهای آسیبدیده از خیانت زناشویی دارد.
جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و همگنی واریانسها در سه گروه

معناداری

گواه

معناداری

بخشش

زوج درمانی
مبتنی بر
مدل درمان
جراحت
دلبستگی
زوج درمانی
یکپارچهنگر

0/10

0/81

1/81

0/12

0/18

0/82

1/31

0/11

0/18

0/82

8/83

0/82

F

0/08

8/35

**82/38

معناداری

متغیر

گروه

F

2

معناداری

کلموگروف-
اسمیرنوف
Z

لوین

کرویت موخلی
W

شیب رگرسیون

0/82

˂0/08 P ˂0/08 P
*

**

در جدول شمارة ( )1آزمون کولموگراف-اسمیرنف حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی
نمرهها و آزمون لوین نیز نشاندهندة برقراری شرط همسانی واریانسها است و فرض همسانی
با توجه به شیب رگرسیون در متغیر بخشش نیز رعایت شده است .همچنین آمارة موخلی کـه
همگنـی ماتریسهای واریانس/کوواریانس را نشان میدهد در سطح  0/08معنادار و بیانگر این
است که واریانس تفاتها در بین سطوح متغیر وابسته متفاوت بوده و پیشفرض کرویت رعایت
نشده است .بنابراین در این شرایط از اصالح اپسیلن گرینهاوس گیسر استفاده شد.
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جدول  :9نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر در سه مرحله اندازهگیری برای متغیرهای پژوهش
متغیر

بخشش

نسبت

اندازه
اثر

گروه

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

33
15
25

F

زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان
جراحت دلبستگی

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

331/18
135/12
831/83

8/31
8/31
8

181/13
823/13
831/83

**85/18
**83/28
**81/88

زوجدرمانی
یکپارچهنگر

مراحل مداخله
مراحل × گروه

115/18
101/08

8/01
8/01

118/12
832/85

*11/82
*88/18

85
83

بین گروهی

815/28

8

815/28

*88/18

18

˂0/08**P ˂0/08 *P

طبق جدول شمارة ( )3زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی بر نمرة بخشش
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ( )P= 0/008با اندازة اثر  25و زوجدرمانی یکپارچهنگر بر
نمرة بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ( )P= 0/03با اندازة اثر  18مؤثر بوده است.
بنابراین زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر نمرة
بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی را افزایش دادهاند .به عبارت دیگر بخشش زنان
آسیبدیده از خیانت زناشویی در گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
جدول  .1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسة بخشش به تفکیک گروهها

متغیر

بخشش

مراحل ()I

گروه زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان جراحت
دلبستگی

گروه زوجدرمانی
یکپارچهنگر

گروه گواه

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار
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در جدول شمارة ( ،)2مقایسة سه مرحله در دو گروه آزمایش نشان میدهد که نمرة بخشش
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در پسآزمون و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون افزایش
یافتهاند ( )P= 0/008اما ،بین پسآزمون و آزمون پیگیری در این گروه آزمایشی تفاوت
معنیدار نیست ( .)P=0/38بنابراین روش مداخله اثربخش بوده و این تأثیر در مرحلة پیگیری
نیز پایدار مانده است .در گروه گواه هیچ یک از مقایسههای دوبهدو معنیدار نیست (.)P=0/81
همچنین مقایسة سه مرحله در گروه آزمایش زوجدرمانی یکپارچهنگر نشان میدهد که نمرة
بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در پسآزمون و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون
افزایش یافتهاند ( ،)P= 0/008اما بین پسآزمون و آزمون پیگیری در این گروه آزمایشی تفاوت
معنیدار نیست ( .)P=0/13بنابراین روش مداخله اثربخش بوده و این تأثیر در مرحله پیگیری
نیز پایدار مانده است .در گروه گواه هیچ یک از مقایسههای دوبهدو معنیدار نمیباشد
(.)P=0/13
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه دوبهدوی گروهها
متغیر

مرحله

گروه

گروه

تفاوت
میانگین

خطای انحراف
معیار
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زوجدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجدرمانی یکپارچهنگر
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجدرمانی یکپارچهنگر
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی

گواه

*3/08

0/23

گواه
زوجدرمانی یکپارچهنگر

* 8/2
*3/2

0/23
0/23

گواه

*3/3

0/81

گواه
زوجدرمانی یکپارچهنگر

*8/21
*2/82

0/81
0/81

پیگیری
بخشش
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در جدول شمارة ( )8اثر دو رویکرد مداخله بر متغیر وابســته با هم مقایســه شــدند .نتایج
حاکی از این است که تفاوت تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی
با مداخلة زوج درمانی یکپارچهنگر در متغیر بخشش معنادار است ( )P= 0/08و با توجه به
تفاوت میانگین به دست آمده ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در افزایش
بخشش مؤثرتر از زوجدرمانی یکپارچهنگر است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی و
زوجدرمانی یکپارچهنگر موجب افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی میشود و
نتایج پیگیری نیز نشانگر تدوام تأثیر این مداخلهها بود .افزون بر این مقایسة دوبهدوی گروههای
آزمایشی نیز نشان داد که تفاوت بین زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
زوجدرمانی یکپارچهنگر در متغیر بخشش معنادار و با توجه به تفاوت میانگینها ،مداخلة زوج-
درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی مؤثرتر از زوجدرمانی یکپارچهنگر میباشد .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای دهقانی و همکاران ( ،)1010میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو
( ،)1010بروبیکر ( ،)1085فیتز پاتریک و الفونتاین ( ،)1085باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر
( ،)1082و میسرلین ،توک مانین ،وارمر و گرینبرگ ( )1088همسو است .در تبیین این یافته
میتوان گفت که زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی دارای دو نوع مداخلة
تجربی و سیستمی میباشد که برای تسهیل تغییر چرخههای تعاملی منفی زوجها و بهبودی
ایشان به کار گرفته میشود .مداخلة تجربی شامل انعکاس همدالنه ،اعتباربخشی ،پاسخهای
برانگیزاننده ،تشدید و گمانهزنی همدالنه برای کشف و بیان نیازها و هیجانات دلبستگی است
که در نتیجة کاربست این مداخله ،نیازها و هیجانهای دلبستگیمحور زوجهای آسیبدیده از
خیانت زناشویی کشف و به همسر پیمانشکن انعکاس مییابد .از سوی دیگر مداخلة سیستمی
نیز با بهکارگیری فنونی نظیر ردگیری ،بازتاب ،و قابگیری تجارب و عملکرد زوجین ،چرخة
تعاملی منفی زوجهای خیانتدیده را درهم شکسته و با چرخة تعاملی مثبت جایگزین میسازد
که درگیری عاطفی و پیوندهای دلبستگی ایمن و سازندة زوجها را به دنبال خواهد داشت.
بهکارگیری این مداخله ها در جریان درمان ،در دسترس بودن و پاسخگو بودن همسر پیمان-
شکن را افزایش و ضمن بازسازی پیوندهای ایمن در میان زوجهای خیانتدیده ،فرایند بخشش
را تسریع میبخشد (دهقانی و همکاران.)1010 ،
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افزون بر این ،در تبیین بخشش در نتیجة مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی میتوان به دلبستگی ایمن که در پیامد این برنامة درمانی جایگزین دلبستگی ناایمن
در میان زوجها می شود اشاره کرد .مطالعات نشان داده است که بین سبک دلبستگی ایمن و
بخشودگی رابطة مثبت معناداری وجود دارد و زوجهایی که سبک دلبستگی هردوی ایشان
ایمن است به دلیل داشتن حس همدلی و کنترل بر عواطف منفی خود ،بیشتر از زوجهایی که
دلبستگی ایشان ناایمن است یکدیگر را میبخشند .همچنین ،بخشش شامل سازههایی نظیر
اعتماد ،ارتباط ،همدلی و مجموعة پیچیدهای از تغییرات روانشناختی است که بر خود و
دیگران متمرکز میباشد .این سازهها در جریان زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی و در پیامد دلبستگی ایمنی که بین همسر آسیبدیده و پیمانشکن اتفاق میافتد،
آشکار شده و بخشش را به دنبال خواهد داشت (فیتز پاتریک و الفونتاین1085 ،؛ میسرلین و
همکاران.)1088 ،
برخی از پژوهشها ،واکنشهای همدالنة همسر پیمانشکن نسبت به آسیبهای دلبستگی
همسر خیانتدیده را عامل موفقیت درمان و تسهیلکنندة بخشش میدانند .در این راستا
میتوان به پژوهشی که با هدف بررسی فرایند بخشش در زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی انجام شد ،اشاره نمود .نتایج این پژوهش نشان داد که واکنش همدالنة
همسر پیمانشکن به درد و رنجهای هیجانی همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی بهعنوان
پادزهری برای تخریب پیوندهای از دست رفته عمل میکند و فرایند بخشش و مصالحه را
ممکن میسازد .بهعبارت دیگر همزمان با بیشتر شدن مشارکتهای عاطفی همسر پیمانشکن
با همسر خیانتدیده ،کاهش واکنشهای دفاعی همسر خیانتدیده و افزایش تبادالت عاطفی
میان زوجها ،اعتماد زوجین تجدید شده و بخشش اتفاق میافتد (ماکین و جانسون ،1001 ،به
نقل از آپریل و شروت.)1083 ،
استواریاناپولوس ( ،1088به نقل از میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو )1010 ،در پژوهشی که با
عنوان اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی بر خیانت زناشویی و
ترمیم پیوندهای آسیبدیده انجام داد به این نتیجه دست یافت که بخشش و اعتمادی که در
نتیجة مداخلة مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در همسر آسیبدیده شکل میگیرد
ناشی از تلطیفی است که در جریان درمان بین زوجها اتفاق میافتد .این تلطیف با پاسخدهی
هیجانی همسر پیمانشکن به همسر خیانتدیده مشخص میشود که طی آن همسر آسیبدیده
نیازهای دلبستگی و امنیت را از همسر پیمانشکن مطالبه میکند و با پذیرش این نیازها و
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خواستهها از سوی همسر پیمانشکن ،ارتباط عاطفی جدیدی میان همسران به وقوع میپیوندد
که زمینهساز بخشش همسر پیمانشکن از سوی همسر خیانتدیده است.
بهطور کلی در تبیین اثربخشی بیشتر زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
ماندگاری اثر آن می توان اذعان داشت که این رویکرد ،درمان جدیدی است که تأکید اصلی آن
بر مشارکت فعال و تبادل هیجانهای حاصل از الگوهای ناکارآمد در زوجهای آشفته و
آسیبدیده است .تالش این درمان آشکار ساختن هیجانهای آسیبپذیر در هر کدام از زوجها
و تسهیل توانایی ایشان در ابراز این هیجانها به شیوههای ایمن و محبتآمیز است .اعتقاد بر
این است که پردازش این هیجانها در بافتی ایمن ،الگوهای تعاملی سالمتر را به وجود آورده که
سبب آرامشدن آشفتگی ،افزایش صمیمیت و در نهایت ارتباطی رضایتبخشتر است که این
تغییرات میتواند زمینة ایجاد بخشش را در میان همسران فراهم آورد (بروبیکر.)1085 ،
همچنین ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی تالش میکند تا زوجها در
فرایند درمان سبکهای ارتباطی بهتری را برگزیده ،مهارتهای ارتباطی سالمتری را بهکار
گرفته و تعامالت زوجی میان خویش را اصالح نمایند .ماحصل این اتفاقها ،پرفروغشدن
پیوندهای ایمن و تعاملهای مثبت خواهد بود که در اثر افشای خیانت زناشویی و فاصلهگیری
هر چه بیشتر زوجها کمرنگ شده و به آشفتگی گراییده بودند (تیم و هرتلین.)1010 ،
افزون بر این در تبیین اثربخشی و ماندگاری زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی نسبت به زوجدرمانی یکپارچهنگر میتوان گفت که زنان خیانتدیده که با همسر
پیمانشکن خود در جلسات این درمان شرکت میکنند ،در آغاز درمان به بیان خیانت زناشویی
و آسیبهای ناشی از آن پرداخته و بیاعتمادی خود را نسبت به همسر پیمانشکن آزادانه ابراز
می کنند .همچنین از پیوند ناایمنی که پس از افشای خیانت زناشویی در میان ایشان حکمفرما
شده است پرده برداشته و آسیبهای رابطهای خیانت زناشویی را بازگو میکنند .با ابرازگری
هیجانی همسر خیانتدیده ،همسر پیمانشکن تأثیر مخرب خیانت زناشویی را را از زبان همسر
خود شنیده و با دست برداشتن از مقاومت سعی میکند که مسئولیت این اتفاق مخرب را
بپذیرد .در جلسات بعد و همزمان با تسهیلگری درمانگر ،هیجان ثانویه همسر خیانتدیده بیرون
کشیده شده و درمانگر به کالبدشکافی این هیجانات میپردازد که نقطة عطفی برای نزدیکی
همسران و فعالشدن پیوندهای ایمن رابطهای میباشد .با شکلگیری تعامالت مثبت و آمادگی
بیشتر همسر خیانتدیده ،همسر پیمانشکن خیانت زناشویی و نحوة وقوع آن را بازگو میکند و
با تشریحنمودن عوامل مؤثر بر وقوع خیانت زناشویی ،نقش خود را در وقوع خیانت زناشویی
میپذیرد و درصدد جبران آسیبهای ایجاد شده برمیآید .پس از آن همسر پیمانشکن تعامل
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عاطفی بیشتری را با همسر خیانتدیده برقرار و با آسیبها و رنجهای او همدلی میکند .همسو
با تغییرات ایجاد شده و با ادامة روند درمان ،همسر پیمانشکن متعهد میگردد تا نیازهای
دلبستگی همسر خیانت دیده خود را برآورده ساخته و به مراقبت از او اقدام نماید که این مهم
بهعنوان پادزهری برای خیانت زناشویی تلقی شده و افزون بر ترمیم پیوندهای آسیبدیده و
بهبود چرخههایت عاملی منفی ،بخشش همسر خیانتدیده را به دنبال خواهد داشت (بروبیکر،
1085؛ میشل و همکاران.)1010 ،
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به محدود بودن جامعه به زوجهای درخواستکنندة
مشاورة خیانت زناشویی شهر بوشهر اشاره کرد که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را به سایر
گروههای جامعه با محدویت مواجه میسازد .برای حصول اطمینان از نتایج ،جهت تعمیم
گستردهتر ،پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر مجدد توسط پژوهشگران دیگر با همین متغیر،
در جمعیتهای دیگر و پیگیری طوالنیتر تکرار ،و نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر مقایسه
شود .همچنین پیشنهاد میشود با توجه به اثربخشی بیشتر زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ،از این روش مداخلهای در
مراکز آموزشی و مشاورهای نه تنها در مورد متغیر این پژوهش ،بلکه برای متغیرهای دیگری
نظیر اعتماد ،دلزدگی زناشویی ،جراحت دلبستگی و نظایر آن استفاده شود.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی ،بینام بودن
ابزار اندازهگیری و رازداری رعایت شد و به شرکتکنندگان در مورد خروج از پژوهش در هر
زمان اختیار کامل داده شد .همچنین پس از اتمام پژوهش ،گروه گواه به دو گروه تقسیم شد و
یک گروه در هشت جلسة  30دقیقهای زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
گروه دیگر در هشت جلسة  30دقیقهای زوجدرمانی یکپارچهنگر شرکت داده شدند.
سپاسگزاری
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پرسشنامة بخشش در روابط زوجی

 .1گاهی وقت ها ،به راه های بخشیدن شخصی خطاکار فکر می کنم.
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 .3نسبت به شخص خطاکار ،احساس عصبانیت می کنم.
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 . 2از مکان ها یا افرادی که شخص خطاکار را به یادم می آورد ،پرهیز می کنم.
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 .8عمل اشتباه شخص خطاکار ،من را از لذت بردن از زندگی محروم کرده است.
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 .1می توانم خود را از فکر کردن به شخص خطاکار رها کنم.
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 .2وقتی به این فکر میکنم که چطور با من رفتار شده است ،احساس افسردگی میکنم.
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 .5احساس میکنم ،بیشتر صدمه های روحی ناشی از عمل اشتباه شخص خطاکار ،بهبود
یافته است.
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 .3وقتی به شخص خطاکار فکر می کنم ،نسبت به او احساس تنفر میکنم.
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 .80احساس میکنم ،زندگیام در اثر عمل اشتباه شخص خطاکار مختلف شده است.
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 .88آرزوی بهترینها را برای شخص خطاکار دارم.
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 .81برای شخص خطاکار دعا میکنم.
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 .83رو به رو شدن با شخص خطاکار به من احساس آرامش میدهد.

8

2

3

1

8

 .82دلم برای شخص خطاکار میسوزد.
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 .88امیدوارم شخص خطاکار ،در آینده با رفتار خوب دیگران مواجه شود.
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کامالً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامالً مخالفم

 .8نمی توانم فکر کردن درباره ی اشتباه شخص خطاکار را کنار بگذارم.
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