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راهنمای نگارش مقاله
فصلنامة «روانشناسی کاربردی» 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 فصهلنامه ،بههویه ه
درعصر كنوني كه پیچیدگيها و فنآوريهاي روکافزون منجر به تغییهرات سهرید در مام هه درحهال 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 تبادل نظر و مبادله اطالعات علمي را بین پ وهشگران فراهم نماید.
در نتیجه تأكید این فصلنامه بر چاپ مقالههاي عمدتاً كاربردي در کمینههاي بالیني ،امتماعي ،سالم  ،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  6ماه باشد .الکم به ذكر اس اولوی چاپ به پ وه هاي آکمایشي و آکمایشگاهي
اس .

شرایط تنظیم بخشهای مختلف مقاله

 تنظیم برگه مشخصات :برگه مشخصات برگهاي اس كه در آن به دو کبان فارسي و انگلیسي عنوان مقاله،
نام و نامخانوادگيِ پ وهشگر /پ وهشگران ،درمة علمي آنها همراه با نشاني محل كار و پس الکترونیکي
دانشگاهي ( ،)Emailتلفن تماس با پ وهشگران و تاریخ ارسال مقاله درج شده باشد.
 عنوان  :عنوان مقاله مدید و برگرفته اک محتواي مقاله و متناسب با فرایند تحوالت علمي ،پیشینه پ وه و
مطال ه داراي حداقل  15و حداكثر  20واژه باشد.
 چکیدهها :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  150و حداكثر  250واژه شامل عنوانهاي هدف ،روش ،یافتهها،
نتیجهگیري باشد .در چکیدهها در قسم روش باید پ وه مثالً همبستگي ،آکمایشي و مز آن ،مام ه آماري
و ت داد مام ه ،روش نمونهگیري ،ت داد نمونه و منطق ت داد نمونه ،نام مدرسهها ،مناطق ،مراكز ،شهر یا
استان ،سال انجام پ وه  ،ابزارها طراح و سال طراحي هر یک اک ابزارها ،ت داد پرسشنامههاي مخدوش ،نقاط
پرت ،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.
 معرفی کلیدواژهها :كلیدواژهها حداقل  3واژه و حداكثر  5واژه ،بهترتیب حروف الفبا در پایان چکیدهها
ارائه و ایتالیک شود.
 مقدمه :به ترتیب شامل بیان مسئله ،پیشینه ،هدفها ،ضرورت ،اهمی
فرضیههاي پ وهشي نوآورانه و بدید باشد.
 روششناسی :شامل توضیحاتي دربارة روش ،مام ة آماري و درج ت داد مام ة ،روش نمونهگیري ،ت داد
نمونه و منطق یا فرمول ت یین نمونه ،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  6ماه باشد و نتایج حاصل اک پیگیري نیز الکم اس كه در چکیدهها ،یافتهها و
نتیجهگیري بیان شود.
 ابزار پژوهش :الکم اس این قسم شامل اطالعات منسجم و كاملي دربارة طراح ،سال طراحي هر یک اک
ابزارها ،م رفي آکمون ،ت داد مؤلفههاي آن و ذكر شماره سؤالهاي مؤلفهها در ملوي آنها ،پایایي و روایي ،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 ارسالي ،محاسبه و گزارش شود .در صورت مداخله و استفاده اک رواندرمانگري ،مشاوره یا آموکش
كه این نیز مزو ابزار اس  ،باید طراح ،هر یک اک ملسههاي مداخله بهطور مختصر و مفید در پاراگرافهاي 5
الي  6خطي 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 گفتهها ،توضیحها و مثالها پ وهشگر و یک یا دو مورد اک
سؤالها و مثالهاي شرك كنندگان نیز نوشته شود.
 شیوة اجرا :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 مربوطه ،نحوة مراحل گردآوري اطالعات ،مکان امراي پ وه  ،کمان امرا ،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 مخدوش ،نقاط پرت ،ت داد نمونه نهایي و روش تحلیل
آماري درج شود.
 یافتهها :ابتداي یافتهها باید وی گيهاي مم ی شناختي آکمودنيها بهطور كامل در یک پاراگراف ارائه شود
و شامل میانگین و انحراف م یار سن ،میزان تحصیالت و رشته ،شغل ،وض ی اقتصادي ،وض ی تأهل و مز
آن به تفکیک گروهها بدون ارائه مدول باشد .سپس یافتههاي آماري در مدولها و در صورت لزوم
نمودارهایي گزارش شود .مدولها 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 مدول ،شکل و نمودار
برخوردار باشد و اعداد ،ارقام و آمارهایي كه در مدولها ،شکلها و نمودارها ارائه ميشود؛ نباید عیناً در
توضیحات کیر مدول تکرار شود .همچنین شکل و ت داد خطوط تمام مدولهاي مقاله باید دقیقاً مطابق
مدولهاي مقالههاي این مجله و مطابق با شیوة  APAتنظیم شود.
 بحث و نتیجهگیری :شامل بحث دربارة یافتهها بر اساس یافتههاي مستند و بر پایة هدفهاي پ وه
بدون تکرار مجدد سؤالها 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 پاراگراف ،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.
 موازین اخالقی :الکم اس كه نویسندگان در این قسم  ،نحوه رعای مواکین اخالقي نظیر راکداري،
محرمانه ماندن اطالعات ،ملب رضای
ادامه و یا انصراف اک شرك

و تمایل آکمودنيها براي شرك

در پ وه  ،حق انتخا

آنها براي

در ملسههاي مداخله یا پاسخگویي به پرسشنامهها بیان و الزاماً «کد اخالق

پژوهش» را براي كارآکمایيهاي بالیني و »شماره و تاریخ مصو پایان نامهها یا طرحهاي پ وهشي« را
براي پ وه هاي غیربالیني درج كنند.
 سپاسگزاری :الکم اس كه نویسندگان در این قسم  ،اک تمامي حامیان مالي ،مسئوالن ،شرك كنندگان/
آکمودنيها و سایر افرادي كه مزء نویسندگان نیستند و در امراي پ وه با آن ها همکاري داشتهاند؛ تشکر و
قدرداني كنند.
 مشارکت نویسندگان :در این قسم

اسامي ،لینک كد اركید ،نو همکاري و سهمِ همکاري (به درصد)

هریک اک نویسندگاني باید در ستون مربوطه مدول مومود در برگه ت هدنامه ذكر شود كه در طراحي ،مدیری
طرح ،مفهوم ساکي ،امرا ،تحلیل و تفسیر دادهها ،تهیه پی نویس ،باکبیني و اصالح ،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

 تعارض منافع :فصلنامه 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 ارسال 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 .
 منابع :مقاله با استفاده اک حداقل 30منبد تهیه و فهرس

منابد فارسي و انگلیسي بهترتیب حروف الفبا به

روش  APAبه شکل کیر تنظیم شود.

مقاله
مرادمند ،مهسا ،.و خانباني ،مهدي .)1395( .اثربخشي آموکش برونریزي نوشتاري هیجانها بر خودكارامدي و
كنترل عواطف در دان آموکان مضطر  .فصلنامه روانشناسي كاربردي 1( 10 ،پیاپي .21-37 :)37

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

پایاننامه
كهراکیي ،فرهاد .)1390( .اثربخشي مداخله شناختي -رفتاري در بهبود كیفی کندگي ،مهارتهاي مقابلهاي و
كاه نشانههاي روانشناختي و مسماني بیماران دچار سلطان .رساله دكتراي تخصصي ،رشته روانشناسي،
دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،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.

کتاب
مگیار -موئي ،مینا.آل .)1391( .فنون روانشناسي مثب گرا .ترممه فرید براتي سده.تهران :انتشارات رشد.
(سال انتشار اثر به کبان اصلي.)2009 ،
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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نکته قابل توجه در مورد منابع
كه در این فصلنامه تمام منابد فارسي و انگلیسي مانند مثالهاي کیر باید

الکم به ذكر اس
هایپرلینک شوند تا به راحتي هریک اک منابد نویسندگان ،قابل دسترسي و باکبیني باشد.
مثال برای منابع فارسی

نظربلند ،ندا ،.نوحه گري ،الهام ،.و صادقي فیروکآبادي ،وحید .)1398( .اثربخشي توانبخشي شناختي رایانهاي بر
حافظه كاري ،تومه پایدار و عملکرد ریاضي كودكان دچار اختاللهاي طیف اُتیسم .فصلنامه روانشناسي
كاربردي 2_ 13 ،پیاپي ] .273-295 :)50پیوند[
مثال برای منابع انگلیسی
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. [Link
 پیوستها :در انتهاي منابد الکم اس پرسشنامههاي مورد استفاده پیوس شود.

نکات شایان توجه دیگر

 مجله در پذیرش ،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 مسئول «راهنماي
نگارش مقاله» و «شرایط تنظیم بخ هاي مختلف مقاله» را به دق مطال ه و تمامي اصالحات فرمتي را
حداكثر  10روز 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 مسئول باید تمامي اصالحات مورد نظر
داوران را حداكثر ظرف دو هفته اعمال و مقاله باکنویسي شده را كه در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنظر
داوران درج شده و قسم هاي تغییر یافته با قلم قرمز نباشد تا به راحتي قابل تشخیص باشد ،در سامانه
فصلنامه بارگذاري كند .عدم ارسال 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  5سال اخیر و  50درصد دیگر ،قدمتي بی اک  10سال نداشته باشند.
 الکم اس كه براي اولین بار اسامي  6نفر اول همکاران ذكر و در مواردب دي «و همکاران» نوشته شود.

 50درصد منابد مورد

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

راهنمای نگارش مقاله

 الکم اس در تدوین مقاله بیشتر اک مجلههاي علمي -پ وهشي انگلیسي و فارسي م تبر اک ممله مقالههاي
فصلنامة روانشناسي كاربردي استفاده شود ،نه اک پایاننامهها و كتا ها .در مجمو استفاده اک پایاننامهها و
كتا ها فقط حدود  10درصد 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  16و حداكثر  25صفحة وزیری ( )23/5 × 16/5و بهصورت تایپشده در
محیط  wordباشد.
 براي تایپ متن مقاله اک قلم  B Nazaninدر انداکه  12استفاده شود.
 تمام ویرگولها ،نقطهها و عالئم نگارشي بالفاصله پس اک كلمات بیاید و ب د اک آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه
برعکس .ی ني نقطه ( ،).نقطه ویرگول (؛) و ویرگول ( )،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) مثالً ،مي شود (غلط) /ميشود (صحیح) اس .
 تمامي اعداد بهكاررفته در متن و مدولها فارسي باشد.
 مسئولی حفظ حقوق دیگر مؤلفان بهعهدة نویسندة مسئول اس و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 در مقالههاي برگرفته اک پایاننامهها یا طرحهاي پ وهشهي دانشگاهها و ساکمهانها ،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  4ماه پي اک بارگذاري اولیه مقاله خود در سامانه این فصلنامه ،آن را مه بررسي
به نشریه دیگري ارسال نکنند.
هزینههای داوری و پذیرش مقاله

 طبق مصوبه شوراي دبیران فصلنامة روانشناسي كاربردي اک تاریخ  1397/01/01نویسندهها الکم اس براي
ثب مقاله خود در سامانه فصلنامه مبلغ  100/000تومان براي هر مقالهاي كه موضو آن مرتبط با اهداف
فصلنامه و طبق راهنماي نگارش تنظیم شده اس و مبلغ  250/000تومان پس اک پذیرش مقاله اک طریق
سامانه مجالت به حسا دانشگاه شهیدبهشتي واریز فرمایند.

شیوة ارسال مقاله
مقاله و همة تیترهاي آن باید طبق راهنماي نگارش مقاله در فصلنامه روانشناسی کاربردی تدوین و همراه
با برگة مشخصات و تعهدنامهای مبني بر عدم ارسال مقاله به سایر نشریهها و واگذاري حقوق چاپ به
فصلنامه روانشناسي كاربردي كه توسط همة نویسندگان امضاء شده باشد و نیز تکمیل برگة «اظهارنامه
ت ارض منافد» و «حق تألیف» ،فقط اک طریق پایگاه الکترونیکي  apsy.sbu.ac.irبه سامانه فصلنامه
روانشناسي كاربردي ارسال شود.
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قدردانی
شورای دبیران فصلنامة روانشناسی کاربردی وظیفة خود میدانند
که با درج اسامی داوران دانشمند و گرامی که با راهنماییها و
داوریهای ارزندة خویش بر اعتالی علمی نشریه افزودهاند؛ از آنها
سپاسگزاری کنند.
 .1دکتر رویا آفتاب :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 .2دکتر سیده سارا آقائی ثابت :استادیار دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی (ره)
 .3دکتر سعید اکبری زردخانه :استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .4دکتر شهال پاکدامن :دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 .5دکتر سحر پهلوان نشان :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .6دکتر صادق تقیلو :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
 .7دکتر علی حسینزادهاسکوئی :دکترا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 .8آقای حق نظری :دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .9دکتر مهدی خانجانی :استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی
 .10آقای محمود خزائی :دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .11دکتر عباس ذبیحزاده :استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .12دکتر فریبا زرانی :استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
 .13دکتر امید شکری :استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .14دکتر علی شیخ االسالمی :دانشیار دانشگاه اردبیل
 .15خانم مریم فالحتپیشه :دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .16دکتر سعید قدرتی :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .17دکتر وحید نجاتی :استاد دانشگاه شهید بهشتی
 .18خانم مریم هدایتی :دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
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Abstract
Aim: This study aimed to determine the mediating role of the possible selves
in the relationship between time perspective and students' test anxiety.
Method: The research method was descriptive structural equation modeling
and the statistical population of the present study included all high school
students in Tehran who were studying in the academic year of 2019-2020,
among them, 255 students were selected by convenience sampling method.
Research tools include the Test Anxiety Scale by Sarason et al. (1958); the
Possible Selves’ Questionnaire by Zadshir et al. (2020) and the Time
Perspective Inventory by Zimbardo and Boyd (1999). Structural equation
modeling was used to analyze the data. Results: In the present study, the
indirect path coefficient between future (p<0.01, β=-0.176), hedonistic present
(p<0.01, β=-0.179), and positive past (p<0.01, β=-0.076) time perspectives
with test anxiety were negative, and significant at the level of 0.01. The
indirect path coefficient between negative past perspective with test anxiety
(p<0.01, β=0.053) was positive and significant at the level of 0.01.
Conclusion: It seems that the time perspective causes a person to plan for his
long-term goals, this planning increases hopeful thinking, having enough and
effective coping resources for purposeful thinking and familiarity with the
necessary paths to meet the goals, which ultimately causes the student not to
experience test anxiety.
Key words: Possible Selves, Test Anxiety, Time Perspective
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مقاله پژوهشی

نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز زمان
با اضطراب امتحان دانشآموزان
*2

سمیه عظیمی 1و نسرین باقری

دریافت مقاله1400/02/27 :

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 .2استادیار گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران .ایمیلbagheri@riau.ac.ir :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز زمان با اضطراب
امتحان دانشآموزان بود .روش :روش پژوهش توصیفی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری و جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل تمام دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که در سال تحصیلی 98-99
مشغول به تحصیل بودند که از میان آنها  255دانش آموز به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل اضطراب امتحان ساراسون و همکاران ()1958؛ توازن خودهای ممکن زادشیر و
همکاران ( )1399و سیاهه چشمانداز زمان زیمباردو و بوید ( )1999بود .برای تحلیل دادهها از روش

پذیرش مقاله1400/03/31 :

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها :در پژوهش حاضر ضریب مسیر غیرمستقیم بین
چشماندازهای آینده ( ،)β=-0/176 ،p>0/01حال لذتگرا ( )β=-0/179 ،p>0/01و گذشته مثبت
( )β=-0/076 ،p>0/01با اضطراب امتحان منفی و در سطح  0/01معنادار بود .ضریب مسیر غیرمستقیم
بین چشمانداز گذشته منفی با اضطراب امتحان ( )β=0/053 ،p>0/01مثبت و در سطح  0/01معنادار
بود .نتیجهگیری :به نظر میرسد چشمانداز زمان موجب میشود فرد برای اهداف بلند مدت خود برنامه
ریزی کند ،این طرح ریزی موجب افزایش تفکر امیدوارانه ،داشتن منابع مقابلهای کافی و کارآمد برای
تفکر هدفمند و آشنایی با مسیرهای الزم برای رسیدن به اهداف ،میشود که در نهایت موجب شده دانش
آموز اضطراب امتحان را تجربه نکند.

کلید واژهها :اضطراب امتحان ،چشمانداز زمان ،خود ممکن

استناد به این مقاله :عظیمی ،سمیه ،.و باقری ،نسرین .)1401( .نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز زمان با اضطراب
امتحان دانشآموزان .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .11-29 :)61
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مقدمه
امتحان1یک

پدیده شایع در میان دانشجویان و از جمله مشکالت نظام آموزشی محسوب
اضطراب
میشود (نونز-پنا و همکاران .)2016 ،اضطراب امتحان گونهای از اضطراب است که در موقعیت
ارزشیابی یا حل مسئله بروز میکند (مهدیزاده و بامری )2015 ،و محور آن ،شک و تردید درباره
کارایی خود در امتحان است که پیامدهای منفی را ممکن است برای فرد در برداشته باشد و در
نهایت موجب از دست رفتن کارکردها و توانایی مقابله فرد میشود (کریسپنز و همکاران.)2019 ،
محور اضطراب امتحان تردید درباره عملکرد و کارآمدی خود و نگرانی درباره پیامدهای و تبعات
آن است که موجب افت بارز توانایی دانش آموز در مقابله با موقعیت حل مسئله و ناتوانی او
می گردد .هر چه اضطراب در این مورد بیشتر باشد ،کارآمدی تحصیلی کاهش مییابد .در عین
حال ،اضطراب تجربهای ناخوشایند است که باورها ،نگرشها و انگیزههای فرد را نیز متأثر خواهد
ساخت (رویک و رینگیسن.)2017 ،
تجربه اضطراب امتحان یکی از هیجانهای متداول در نظامهای آموزشی است و از مهمترین
علل شکست یا افت موفقیت در یادگیری محسوب میشود .اضطراب امتحان ،نوع خاصی از
اضطراب است که با نشانه های جسمی ،شناختی و رفتاری به هنگام آماده شدن برای امتحان و
انجام آزمونها مشخص میشود و زمانی تبدیل به یک مشکل می شود که سطح باالی آن با آماده
شدن برای امتحان و انجام آزمون تداخل پیدا کند (ساراسون .)2013 ،وقتی که دانشآموز درباره
عملکرد و توانایی فردی خود در موقعیت امتحان ،دچار نگرانی و تشویش شود ،این احساس با
ایجاد اختالل ذهنی موجب کاهش و افت عملکرد میشود (کارسلی و همکاران .)2020 ،همچنین
اضطراب امتحان در یادگیرندگان به عنوان یک معضل تحصیلی با به خطر افتادن سازگاریهای
فرد و تأثیر منفی در عزت نفس ،موفقیت ،کارآمدی و عملکرد تحصیلی همراه است (برادی و
همکاران .)2018 ،اضطراب امتحان ،سالمت روانی دانشآموزان را تهدید مىکند به طوریکه
پیامدهای تحصیلی منفی برای آنها به همراه دارد و از آنجاکه پدیدهای فراگیر است کارکردهای
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد (پکران و اِستفنس.)2015 ،
از آنجا که نوجوانی دوره بحرانی رشد هویت حال و آینده است ،چشمانداز زمان در شکلدهی
هویت ،که به لحاظ تحولی عمدهترین تکلیف دوره نوجوانی به حساب میآید ،نقش اساسی دارد.
در این دوره ،نوجوانان تصمیمهای مهمی درباره تکالیف رشدی در حوزههای آموزشی ،شغلی و
خانوادگی میگیرند که زندگی بزرگسالی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (حسینی.)1398 ،
1

. test anxiety
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چشمانداز زمان نه تنها صفات شخصیت ،قضاوتها و سبکهای حل مسئله فرد را توصیف میکند
بلکه نقش مهمی را در رفتار ،انگیزش ،هدف محوری و پیشرفت تحصیلی افراد ایفا میکند
(رادزینسکا -ووجسیچووسکا و همکاران .)2021 ،این تصمیمها ،خود تحت تأثیر چشمانداز زمان
قرار دارند .چشمانداز زمان یک بعد اساسی از ساختار روانشناسی زمان است و اغلب روندی
ناهشیارانه دارد که بین گذشته ،حال و آینده متعادل ،یا بهطور عمده در یک قلمرو ،متمرکز است.
از اینرو ،میتوان گفت چشمانداز زمان نقش تنظیمکننده اعمال انسان را دارد و بر فعالیتها و
حالتهای روانی او مؤثر است (زیمباردو و بوید .)1999 ،چشمانداز زمان تفاوتهای فردی را در
افکار و رفتارهای افراد براساس گرایش آنها به گذشته ،حال و آینده توصیف و تبیین میکند
(مک کای و همکاران.)2015 ،
چشمانداز زمان از نظر زیمباردو و بوید ( )1999بعدی نسبتاً با ثبات از تفاوتهای فردی است
که طبق آن افراد ترجیحات رفتاری و نگرشی خود را در چشمانداز گذشته ،حال یا آینده ابراز
میکنند (الگی و همکاران .)2012 ،دیدگاه افراد از چشمانداز زمان شامل گذشته منفی(1درجهای
از دیدگاهی منفی نسبت به گذشته که با آگاهی و محافظهکاری مرتبط است) ،آینده(2نگرانی
عمومی برای آینده ،ازجمله تمرکز بر برنامهریزی ،اهداف آینده ،موفقیت و لذت تأخیری) ،حال
لذتگرایانه( 3لذتگرایی و خطرپذیری) ،حال قضا و قدری( 4دیدگاهی درمانده و ناامیدکننده
نسبت به آینده و نسبت به زندگی) و گذشته مثبت(5نگرش مثبت احساساتی نسبت به گذشته،
اغلب نسبت به خانواده) است (وارل و همکاران.)2015 ،
براساس نظریه چشماندازه زمان در حین پردازش واقعیت پیرامون ،افراد ممکن است منابع توجه
خود را به خاطرات (گذشته) ،برنامهها و اهداف و وظایف و تخیالت (آینده) و رویدادهای جاری و
اکنون (حال) اختصاص دهند (اِستوالرسکی و همکاران)2021 ،؛ از آنجاکه چشمانداز زمان بر
ارزش انگیزشی انگیزههای افراد و در نتیجه خودکنترلی آنها تأثیر میگذارد (دریوس و بلکهارت،
 ،)2019بر اساس نظریه چشمانداز زمان ،مفهوم خودهای ممکن6در خودتنظیمی افراد معنا پیدا
میکند .باک ( ) 2015مفهوم خودهای ممکن را یکی از مفاهیم عمده در نظریههای شناختی
معاصر برای خودشناسی و خودتنظیمی معرفی میکند و آن را نهتنها یک منبع تسهیل گر تغییر
فردی میشناسد ،بلکه از آن بهعنوان نوعی بازنمایی شناختی از هدف نهایی تغییر یاد میکند .او
خودهای ممکن را بازنمایی شناختی نسخههای جایگزین خود ،زیرمجموعهای از خود معیارها
1

4

. past negative
2
. future
3
. present hedonistic

. present fatalistic
. past positive
6
. possible selves
5
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میداند که یکی از مؤلفههای فرایند خودتنظیمی محسوب میشود و در تغییر رفتار نقش مهمی
ایفا میکند (باک .)2015 ،از نظر مارکوس و نوریوس ( )1986خودهای ممکن جنبه موقتی
خودپنداره و مبنای خودشناسی هستند ،آنچه فرد برای آن تالش میکند و آنچه از آن نگران
است و میکوشد از آن اجتناب کند؛ ماهیت و پیچیدگی خودهای ممکن هر فرد ،منبع مهمی از
تفاوتهای فردی است ،بنابراین خودهای ممکن در تنظیم هدف و انگیزه نقش مهمی دارند
(مولینا و همکاران .)2017 ،از نظر لیوندری و گونیدا ( )2008خودهای ممکن به رفتار فعلی،
مثبت یا منفی معنا میدهند و جهتگیری فعالیتهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و فرد را قادر
میسازند تا با نگرانی درباره اموراتش ،توجه خود را بر افکار خاص و مربوط به وظیفه متمرکز کند
و اقداماتش را سازماندهی کند .نتایج پژوهشها نشان میدهد که میزان ناهمخوانی خودهای
ممکن در نوجوانی بیشتر از سایر دوران زندگی ،مثل کودکی و میانسالی است و افراد در بزرگسالی
خودِ یکپارچهتری دارند .طبق نظریه ناهمخوانی خود هیگینز ( ،)1987خودهای ممکن موجب
ناهماهنگی هایی بین حس فعلی خود فرد (خود واقعی) و خودهای آینده (خود آرمانی) میشود
که منجر به تنش و اضطراب گشته و فرد را برای کاهش ناهمخوانی ایجاد شده ،ترغیب به تنظیم
رفتار میکند .البته از دیدگاه هیگینز ( )1987این فرایند همیشه نمیتواند هوشیارانه به کار رود
و قسمتی از آن در نیمه هشیار صورت میگیرد .اخیراً نظریههای خود توجه ویژه روی مفهوم
پویای خود و هویت کرده اند که در آن مفهوم ایستا و پایدار خود با یک نظام خود فعال و پویا
جایگزین شده است .این تغییر تمرکز ،ناشی از وجود و ارائه برخی سازوکارهای مرتبط با خود ،با
تأکید بر ارتباط بین خود و عمل است (دست گشاده .)2018 ،در این راستا تابر ( )2015و
لیوندری ( )2007نیز به رابطه چشمانداز زمان آینده و خودهای ممکن و همین طور پیشرفت
تحصیلی اشاره داشتهاند .آموزش مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شد .در پژوهش یعقوبی ،محققی ،یوسف زاده ،گنجی و الفتی
( )1393بین اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه منفی معنی دار
وجود داشت و میزان تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان بیشتر از انگیزش پیشرفت
تحصیلی بود .گلستانه و همکاران ( )1395چنین نتیجه گرفتند که جهتگیری هدف نقش
واسطهای مهمی در رابطه بین چشمانداز زمان ،پیشرفت تحصیلی و تعلل تحصیلی ایفا میکند.
افشاری ،شیرزادی فرد و قربان جهرمی ( )1396چنین نتیجه گرفتند که چشمانداز زمان آینده
به طور مستقیم و به واسطه خود نظم جویی و سودمندی ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی تاثیر
میگذارد .نتایج پژوهش امیدیان ،مهرابی و حاجی یخچالی ( )1398نشان داد چشمانداز آینده و
تمرکز بر آن برای افزایش هر دو نوع انگیزه درونی و بیرونی تحصیلی مناسب است .قدم پور و
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همکاران ( )1398چنین پیشنهاد کردند که با تغییر جهت گیری چشمانداز زمان و برخوردار
بودن از یک تفکر مثبت و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف مدار ،فرسودگی تحصیلی کاهش
یابد.
نوجوانان به عنوان اعضایی از جامعه که در مرحله گذار از کودکی به جوانی هستند دارای
حساسیتها و عواطف و شناختوارههای خاص خود هستند که مسیر یادگیری و پیشرفت آنها
را هم تحت تأثیر قرار میدهد و هم از آن تأثیر میپذیرد و بنابراین نظارت بر رشد آنها از اهمیت
و ضرورت ویژه ای برخوردار است .عالوه براین ،پیشرفت جامعه با پیشرفت نسل جوان حاصل
می شود ،نسلی که نه تنها به لحاظ جسمانی بلکه به لحاظ روانی -هیجانی و اجتماعی نیز از
سالمت برخوردار است (ییلدیریم و همکاران )2015 ،و این موضوع بر اهمیت و ضرورت انجام
پژوهش حاضر میافزاید .با نگاهی بر آنچه که مرور شد به نظر میرسد چشمانداز زمان ،فرایندی
روان شناختی است که افراد به واسطه آن دنیای تجربی خود از جمله روابط بین فردی و اجتماعی
را ادراک میکنند ،تفسیر کرده و با آن ارتباط برقرار میکنند و بدین ترتیب بر افکار ،هیجانها،
و اعمال و انگیزش آنها اعمال نفوذ میکند و موجب شکلگیری «خود» در نوجوانان میشود و
بر پیشرفت تحصیلی آنها و عملکرد تحصیلیشان تأثیر میگذارد .از اینرو شاید بتوان مدلی را
طراحی کرد که در آن چشمانداز زمان به واسطه خودهای ممکن با اضطراب امتحان رابطه داشته
باشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز
زمان با اضطراب امتحان دانشآموزان بود.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
تمام دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که در سال تحصیلی  98-99مشغول به
تحصیل بودند .برای تعیین حجم نمونه از آنجاکه در سالهای اخیر ،روش نسبت شرکتکننده به
پارامترهای برآورد شده به وسعت در بین پژوهشگران با رویکرد الگویابی مورد استفاده قرار گرفته
است .بر اساس این روش نسبت  5:1شرکتکنندهها به پارامترهای برآورد شده ،حجم نمونه
کوچک ،نسبت  10:1حجم نمونه مناسب و نسبت  20:1حجم نمونه مطلوب را به وجود میآورد.
برخی از پژوهشگران نسبت  15شرکتکننده به ازای هر متغیر مشاهده شده و برخی دیگر نسبت
 10تا  20شرکتکننده به ازای هر متغیر مشاهده شده را توصیه میکنند (کالین،)2016 ،
بنابراین ،با در نظر گرفتن تعداد  20نفر برای هر متغیر مشاهده پذیر حجم نمونه در پژوهش
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حاضر  220نفر برآورد شد که به دلیل احتمال ریزش نمونه  255نفر به روش غیراحتمالی و در
دسترس انتخاب شدند.
مقیاس اضطراب امتحان 1.م قیاس اضطراب امتحان ساراسون ،دیویدسون و وایت که در سال
( )1958ساخته شده و در سال ( )1980تجدید نظر شده شامل  37گویه است که آزمودنی بر
اساس یک مقیاس دو گزینهای درست -نادرست به آن پاسخ میدهد .در این ابزار نمره پایینتر
از  12برابر با اضطراب امتحان خفیف ،نمره  12تا  20برابر با اضطراب امتحان متوسط و نمره
باالتر از  20برابر با اضطراب امتحان شدید است .چراغیان ،فریدونی مقدم ،براز پردجانی و باورسد
( )2008برای این ابزار روایی بازآزمایی  0/88و ضریب آلفای کرونباخ  0/95و روایی معیار برابر
 0/72گزارش کردند.
پرسشنامه توازن خودهای ممکن .پرسشنامه توازن خودهای ممکن زادشیر ،صابر و
ابوالمعالی الحسینی ( )1399شامل  36گویه است که سه حوزه خود )1 :اهداف مربوط به خود
در حال و آینده ) 2 ،وظایف مربوط به خود در حال و آینده ،و  )3نگرانیهای مربوط به خود در
مورد دستیابی به اهداف فردی را در یک طیف لیکرت  5درجهای از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=
 5مورد ارزیابی قرار می دهد .زادشیر و همکاران برای این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنهای
از  0/79تا  0/88گزارش کردند و نتایج روش آماری تحلیل عاملی تأییدی نشان داد حاکی از
ساختار سه عاملی پرسشنامه توازن خودهای ممکن بود،CFI=0/914 ،2/df=1/87( .
.)RMSEA=0/076 ،AGFI=0/854 ،GFI=0/907
سیاهه چشمانداز زمان 2.سیاهه چشمانداز زمان زیمباردو و بوید ( )1999شامل  56گویه
است که  5مؤلفه گذشته منفی و مثبت ،حال لذتگرا ،حال قضا و قدری و آینده را در یک طیف
لیکرت  5درجهای اصالً شبیه من نیست=  1تا کامالً شبیه من است=  5مورد ارزیابی قرار میدهد.
زیمباردو و بوید ( )1999ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای گذشته منفی ،گذشته مثبت ،حال
لذتگرایانه ،حال قضا و قدری و آینده بهترتیب  0/74 ،0/79 ،0/80 ،0/82و  0/77گزارش کردند.
زیمباردو و بوید ( )1999با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ساختار عاملی این پرسشنامه را مورد
بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از تأیید ساختار  5عاملی این ابزار بود .تقی لو و همکاران برای
این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/69و در پژوهش آنها استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تا
حدودی از ساختار اولیه  ZTPIحمایت کرد.
یافتهها
1

2

. Test Anxiety Scale

. Time Perspective Inventory
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در پژوهش حاضر  253دانش آموز ( 157دختر و  96پسر) با میانگین و انحراف استاندارد 16/23
و  1/06حضور داشتند .از بین شرکتکنندگان  68نفر ( 26/9درصد) در پایه دهم 112 ،نفر
( 44/3درصد) در پایه یازدهم و  73نفر ( 28/8درصد) در پایه دوازدهم مشغول به تحصیل بودند.
جدول  1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش و میانگین و انحراف معیار
2

3

4

متغیرهای
تحقیق

1

 .1چشممممانداز
زمان -گذ شته
منفی

-

 .2چشممممانداز
زمان -گذ شته
مثبت

**-0/19

-

 .3چشممممانداز
زمممان -حممال
لذتگرا

-0/07

**0/20

-

 .4چشممممانداز
زمممان -حممال
قضا و قدری

**0/27

-0/11

**-0/29

-

 .5چشممممانداز
زمان -آینده

*-0/13

**0/53

**0/25

**-0/35

-

 .6خممودهممای
ممکن -حوزه
اهداف

*-0/15

**0/45

**0/41

-0/08

**0/23

-

 .7خممودهممای
ممکن -حوزه
وظایف

**-0/24

**0/48

**0/53

*-0/14

**0/33

**0/49
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 .8خممودهممای
ممکن -حوزه
1
نگرانیها

**-0/23

**0/42

**0/33

-0/04

**0/29

**0/54

**0/63

-

 .9اضمممطراب
امتحان

**0/31

**-0/38

**-0/40

*0/13

**-0/37

**-0/43

**-0/39

**-0/36

-

میانگین

35/41

28/60

32/97

27/39

42/25

39/17

36/21

40/56

19/37

انحراف معیار

6/38

5/78

7/18

6/41

9/89

8/53

9/16

7/72

5/64

آلفای کرونباخ

0/67

0/73

0/68

0/77

0/71

0/76

0/78

0/89

0/83

 **P >0/01و P >0/05

جدول  1ن شان میدهد که از بین ابعاد چ شمانداز زمان ،گذ شته منفی و حال ق ضا و قدری به
صممورت مثبت و به ترتیب در سممطوح معناداری  0/01و  0/05با اضممطراب امتحان همبسممتهاند.
مشممابه با هر سممه حوزه خودهای ممکن (نگرانیها ،وظایف و اهداف) ،ابعاد گذشممته مثبت ،حال
لذتگرا و آینده چشمانداز زمان به صورت منفی و در سطح معناداری  0/01با اضطراب امتحان
همبسته بودند.
مفروضمممه نرمال بودن توزیع دادهها از طریق ارزیابی مقادیر کشمممیدگی و چولگی و مفروضمممه
همخطی بودن به وسممیله مقادیر عامل تورم واریانس2و ضممریب تحمل3مورد بررسممی قرار گرفت
که نتایج آن در جدول  2قابل مالحظه است.
جدول  .2کشیدگی ،چولگی ،عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهای پژوهش
توزیع نرمال

متغیر

همخطی بودن

چولگی

کشیدگی

تورم واریانس

ضریب تحمل

چشمانداز زمان -گذشته منفی

-0/43

-0/80

0/84

1/20

چشمانداز زمان -گذشته مثبت
چشمانداز زمان -حال لذتگرا
چشمانداز زمان -حال قضا و قدری
چشمانداز زمان -آینده
خودهای ممکن -حوزه اهداف

-0/51
-0/55
0/26
-0/81
-1/12

-0/36
0/01
-0/57
-0/13
0/18

0/64
0/56
0/64
0/45
0/33

1/56
1/78
1/56
2/31
3/03

 . 1الزم به ذکر است که در این پژوهش به منظور
تشکیل متغیرمکنون خودهای ممکن ،گویههای
حوزه نگرانیها به صورت معکوس نمره گذاری شده
است.

2

. variance inflation factor
. tolerance

3
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خودهای ممکن -حوزه وظایف
خودهای ممکن -حوزه نگرانیها
اضطراب امتحان

نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز زمان ...
-1/20
-0/36
-0/06

0/46
-1/09
0/21

0/27
0/55
-

3/72
1/83
-

منطبق بر نتایج جدول  2مقادیر کشیدگی و چولگی همه متغیرها در محدوده  ±2قرار دارد.
بنابراین توزیع دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال بودند .از سوی دیگر جدول فوق نشان
میدهد که مفروضه همخطی بودن در بین دادههای پژوهش حاضر برقرار است .زیرا که مقادیر
ضریب تحمل متغیرهای پیشبین بزرگتر از  0/1و مقادیر عامل تورم واریانس برای هر یک از
آنها کوچکتر از  10بودند .همچنین تحلیل اطالعات مربوط به «فاصله مهلنوبایس »1نشان داد
که مقادیر چولگی و کشیدگی آن به ترتیب برابر با  0/62و  -0/47و بنابراین مفروضه نرمال بودن
توزیع دادههای چند متغیری در بین دادهها برقرار بود.
در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .اگرچه
این روش آماری مستلزم گذر از دو مرحله بررسی مدل اندازهگیری از طریق تحلیل عاملی تأییدی
و تحلیل مدل ساختاری از طریق تحلیل مسیر است ،باوجود این با توجه به اینکه در مدل
پژوهش حاضر یک متغیر مکنون (خودهای ممکن) با سه نشانگر وجود داشت ،بنابراین پارامترهای
معلوم آن  ) v)v+1(/2( 6و در سوی دیگر تعداد پارامترهای مجهول آن نیز  6و درنتیجه درجه
آزادی آن برابر با صفر بود ( .)6-6=0به مدلهایی که در آن درجه آزادی برابر با صفر باشد ،مدل
همانند گفته میشود .در مدلهای همانند پارامترها برآورد و شاخصهای برازندگی کامل فرض
شده و برآورد نمیشود (وستون و گور .)2006 ،بدین ترتیب در پژوهش حاضر مدل اندازهگیری
ارزیابی نشد و تنها به ارزیابی شاخصهای برازندگی مدل کلی اکتفا شد.
در مدل کلی چنین فرض شده بود که عاملهای چشمانداز زمان هم به صورت مستقیم و هم
با میانجیگری خودهای ممکن ،اضطراب امتحان را در دانشآموزان پیشبینی میکند .چگونگی
برازش مدل با دادههای گردآوری شده با به کار گیری نسخه  24نرم افزار  AMOSو استفاده از
روش برآورد بیشینه احتمال )ML(2مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول  3شاخصهای برازندگی
مدل را نشان میدهد.

1

2

). Mahalanobis distance (D

. Maximum Likelihood
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل
مدل

نقطه برش

25/43

-

درجه آزادی مدل

12

-

2/df3

2/12

کمتر از 5

GFI4

0/979

< 0/90

AGFI5

0/919

< 0/850

CFI6

0/986

< 0/90

RMSEA7

0/067

> 0/08

شاخصهای برازندگی
مجذور کای

2

1

جدول  3نشان میدهد که همه شاخصهای برازندگی حاصل از تحلیل از برازش قابل قبول
مدل با دادههای گردآوری شده حمایت میکنند (،GFI =0/979 ،CFI =0/986 ،2/df52/12
 AGFI =0/919و  .)RMSEA =0/067جدول  4ضرایب مسیر بین متغیرها در مدل را نشان
میدهد.
b

S.E

β

sig

مسیر مستقیم

آینده  -اضطراب امتحان
حال قضا و قدری  -اضطراب امتحان
حال لذتگرا  -اضطراب امتحان
گذشته مثبت  -اضطراب امتحان
گذشته منفی  -اضطراب امتحان
خودهای ممکن  -اضطراب امتحان

-0/025
0/044
-0/095
-0/068
0/154
-0/254

0/046
0/047
0/044
0/057
0/058
0/074

-0/044
0/057
-0/172
-0/069
0/174
-0/407

0/577
0/314
0/036
0/241
0/006
0/001

مسیر غیرمستقیم

جدول  .4ضریب مسیر بین متغیرها در مدل

آینده  -اضطراب امتحان
حال قضا و قدری  -اضطراب امتحان
حال لذتگرا  -اضطراب امتحان
گذشته مثبت  -اضطراب امتحان
گذشته منفی  -اضطراب امتحان

-0/101
0/015
-0/099
-0/074
0/047

0/037
0/015
0/030
0/030
0/022

-0/176
0/020
-0/179
-0/076
0/053

0/001
0/292
0/001
0/001
0/009

متغیر پیشبین

 .1نقاط برش براساس دیدگاه کالین ()2016
2
. Chi-square
3
. normed chi-square
4
. Goodness Fit Index

5

. Adjusted Goodness Fit Index
. Comparative Fit Index
7
. Root Mean Square Error of
Approximation
6
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-0/126
0/059
-0/194
-0/142
0/201

آینده  -اضطراب امتحان
حال قضا و قدری  -اضطراب امتحان
حال لذتگرا  -اضطراب امتحان
گذشته مثبت  -اضطراب امتحان
گذشته منفی  -اضطراب امتحان

0/040
0/045
0/029
0/053
0/055

-0/220
0/078
-0/350
-0/145
0/227

0/001
0/185
0/001
0/005
0/001

جدول  5نشان میدهد که ضریب مسیر کل بین عاملهای آینده ( ،)β=-0/220 ،p>0/01حال
لذتگرا ( )β=-0/350 ،p>0/01و گذشته مثبت ( )β=-0/145 ،p>0/01چشمانداز زمان با
اضطراب امتحان منفی و در سطح  0/01معنادار است .همچنین ضریب مسیر کل بین عامل
گذشته منفی با اضطراب امتحان ( )β=0/227 ،p>0/01مثبت و در سطح  0/01معنادار بود.
مطابق با انتظار ضریب مسیر بین خودهای ممکن و اضطراب امتحان ()β=-0/407 ،p>0/01
منفی و در سطح  0/01معنادار بود .جدول فوق نشان میدهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین
عاملهای آینده ( ،)β=-0/176 ،p>0/01حال لذتگرا ( )β=-0/179 ،p>0/01و گذشته مثبت
( )β=-0/076 ،p>0/01چشمانداز زمان با اضطراب امتحان منفی و در سطح  0/01معنادار است.
ضریب مسیر غیرمستقیم بین عامل گذشته منفی با اضطراب امتحان ()β=0/053 ،p>0/01
مثبت و در سطح  0/01معنادار بود .شکل  1مدل ساختاری بین روابط چشمانداز زمان ،خودهای
ممکن و اضطراب امتحان را در دانشآموزان نشان میدهد.

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش
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شکل فوق نشان میدهد که مجموع مجذور همبستگیهای چندگانه برای متغیر اضطراب
امتحان برابر با  0/43به دست آمده است .این یافته بیانگر آن است که متغیرهای چشمانداز زمان
و خودهای ممکن  43درصد از واریانس اضطراب امتحان را در دانشآموزان تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشمانداز زمان با
اضطراب امتحان دانشآموزان بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد خودهای ممکن رابطه بین
عاملهای آینده ،حال لذتگرا و گذشته مثبت چشمانداز زمان با اضطراب امتحان را به صورت
منفی و رابطه بین عامل گذشته منفی و اضطراب امتحان را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری
میکند.
در تبیین یافتههای حاضر میتوان گفت خودپنداره الگویی سازمان یافته و پایدار از ادراکات را
بیان میکند که با تجربه فرد و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل میگیرد و متحول میشود
(حسینی یزدی و همکاران .)1394 ،بر اساس نظر هاردین و الکین ( )2009و یو (،)2011
هماهنگی میان خودهای موجود میتواند عملکرد شخصی و روابط بین فردی را بهبود بخشد.
بدون شک اساسی ترین کلید شخصیت و رفتار انسان تصویری است که فرد در ذهن خود از
خویشتن دارد .اگر تصویری که نوجوان از خود دارد اصالحپذیر باشد مسلماً بر شخصیت و رفتار
او اثر خواهد گذاشت .تصویری که انسان از خود دارد استعدادهای او را در زمینههای گوناگون
رقم میزند؛ لذا ،هرچه تصویر بهتری از خود داشته باشد مؤثرتر و خالقتر خواهد بود (رضاپور
میرصالح و همکاران .)1389 ،در واقع دو دیدگاه اساسی در مورد خود وجود دارد که تعیینکننده
قضاوت فرد درباره خودش و بازتابی از نگرشها و ارزشهای او است .این دو دیدگاه عبارتند از:
الف) د یدگاه شخصی فرد درباره خودش ،ب) دیدگاه دیگرانِ مهم (مثل دیدگاه مادر ،پدر،
همساالن ،دوستان صمیمی و همسر) درباره او .ناهمخوانی یا عدم انطباق این دیدگاهها مشکالتی
را در درک خویشتن ایجاد میکند .خودپنداری یکی از مؤلفههای مهم شناخت اجتماعی است
که در کنترل و تنظیم هیجانات و رفتار نقش میانجی ایفا میکند .این نقش از طریق توازن بین
وجوه مختلف خود که واکنشهای هیجانی و عاطفی را در پی دارد ،میسر میشود .توازن بین
وجوه مختلف خود ترس ها ،انتظارات و امیدها و آرزوهای افراد را در یک راستا قرار میدهد .این
توازن برانگیزاننده است و به رفتار جهت میدهد .همچنانکه در نظریه ناهمخوانی خودها مطرح
شده زمانیکه خودپنداره افراد با رهنمودها و ارزیابیهای درونیشان منطبق باشد ،برای رفتار و
اعمال برانگیخته می شوند .بدین ترتیب ،معیارهای خودارزیابی درونی به واسطه ارزیابیهایی که
23
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افراد از خود دارند اعمال و رفتار آنها را هدایت میکنند (ابوالمعالی الحسینی .)1394 ،به نظر
میرسد زمانی که افراد به واسطه خودارزیابیها و بررسی اهداف و نگرانیهای خود« ،خودهای
ممکناش» را منسجم کرده و برای آینده خود برنامه ریزی کرده به نوعی چشمانداز زمانی خود
را نیز شکل میدهد.
چشمانداز زمان بهترین نحوه استفاده از وقت گرانمایه براى رسیدن به اهداف تحصیلی است که
ارتباط مستقیمى را بین انجام وظائف روزانه از یک طرف و اطمینان از رضایت شخصى به واسطه
کاهش نگرانیها و پیشرفت را از طرف دیگر ایجاد میکند .زمانی که فرد چشماندازه زمان متعادلی
نظیر چشمانداز زمان آینده برای خود اختیار میکند با آگاهی که نسبت به نگرانیهای خود کسب
میکند وظایف خود میداند و برای آنها برنامهریزی کرده و اهداف خود را شکل میدهد به
طوری که به حداکثر کارکرد مطلوب دست پیدا میکند (ضابطی و همکاران .)1396 ،طبق نظریه
گزینندگی اجتماعی -هیجانی1ارزیابی و هدایت اعمال ،و همچنین پیگردی اهدافی که فرد برای
خود طرح ریزی کرده از چشمانداز زمان او تأثیر میپذیرد (دیویس و هیکس .)2013 ،افراد دارای
چشمانداز زمان آینده گرایش دارند اهداف بلندمدتی را برای خود تدارک ببینند و از آنجاکه دنبال
کسب لذت نیستند از اهداف کوتاه مدت به نفع اهداف بلند مدت اجتناب میکنند (تقی لو و
لطیفی .)1395 ،تفکر زمانی آینده به الگوهای تفکر شامل توانایی افراد در تصور خالقانه مجموعه-
ای نامحدود طرحهای فرضیه ای آینده اشاره دارد .مثل تفکر زمان گذشته ،تفکر زمانی آینده
شامل به کارگیری حافظه اتفاقی .در توانایی تصور کردن خود در آینده است -همچنین حافظه
معنایی -در توانایی فرض کردن رویدادها و طرح های آینده که ناشی از دانش کلی فرد از دنیا
است -است .تفکر زمانی آینده هنگامی صورت میگیرد که افراد در حل مسئله ،تفکر مختلف،
پردازش ترکیبی موضوعات متعدد و نامحدود مشارکت میکنند .تاریخچه گذشته مثبت ،بازتابنده
یک نگرش احساسی و گرم به گذشته و دیدگاهی مملو از عزت نفس و اعتماد به نفس نسبت به
خود است .تفکر زمانی حال ،تفکری شامل سازماندهی و اطالعات در طرحهای مفهومی از قبل
موجود ،توسعه برنامههای فعال مبتنی بر آن دادهها و توانایی سازماندهی منابع برای کسب آن
برنامه توسط ابزارهای کارآمد موجود است .طبق نظریه زمانی تفکر ،افراد در این نوع تفکر،
تفاوتهای مقابل را نمایان میسازند .1 :توانایی سازماندهی ،برنامهریزی و ساخت محیط و
فعالیت فردی؛  .2گرایش فرد به اتخاذ و حفظ طرحهای فردی و اجتماعی از قبل تعریف شده
(مانند :قوانین ،مقررات و روشها)؛  .3وسعت تصمیمگیری بر مبنای مصلحت و مصلحتگرایی و

1

. Socioemotional Selectivity Theory
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 .4میل به ثبات ،هماهنگی و حفظ روابط خوب با دیگران (اِستوالرسکی و همکاران .)2015 ،به
نظر زیمباردو و بوید ( )1999قطعاً یک تعادل سالم بین تمایالت به گذشته و حال و آینده وجود
دارد .این تعادل میتواند قابلیتهای فرد برای عبرت از گذشته ،سازگاری با زمان حال و آمادگی
و مشارکت در رفتارهای متمایل اهداف آینده را منعکس کند .یک چشمانداز زمانی متعادل و ایده
آل؛ گرایش زیادی به گذشته مثبت و آینده هدفمند ،گرایش متوسط به چشماندازهای حال لذت
گرا و آینده متعالی و گرایشی اندک به چشماندازهای گذشته منفی و حال جبرگرا دارد .مطابق
با نظر زیمباردو و بوید ( )1999چشماندازهای آینده ،گذشته مثبت و حال لذت گرا به عنوان
چشماندازی متعادل موجب شکلگیری هویت نوجوانان و خودپنداره آنها با توجه به اهداف،
وظایف و نگرانیهایشان نسبت به آینده میشود .بدین ترتیب ،چنین نوجوانی با برنامهریزی که
نسبت به دروس خود دارد از شکست در امر امتحان نیز اجتناب خواهد کرد .بدین ترتیب به نظر
میرسد چشمانداز زمان آینده موجب میشود فرد برای اهداف بلند مدت خود برنامه ریزی کند
و این طرح ریزی موجب افزایش تفکر امیدوارانه در او و داشتن منابع مقابلهای کافی و کارآمد
برای تفکر هدفمند و آشنایی با مسیرهای الزم برای رسیدن به اهداف ،میشود که در نهایت
موجب شده دانش آموز اضطراب امتحان را تجربه نکند.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد؛ در پژوهش حاضر به دلیل همکاری مسئولین
تعدادی از مدارس و نه همه آنها و عدم در دسترسی به لیستی از دانشآموزان تمام مدارس،
نمونه گیری تصادفی میسر نشد و به همین جهت نمونه گیری غیرتصادفی به کار گرفته شد .در
این پژوهش متغیرهای مداخله گر احتمالی مانند شرایط اقتصادی ،فرهنگی و  ...به دلیل دشواری
در کنترل آنها بررسی نشده است .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تا حد امکان از نمونه
گیری تصادفی بهره گرفته شود و تفاوتهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی شرکتکنندها و دیگر
متغیرهای مداخله گر احتمالی لحاظ شود .براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می-
شود کارگاههای آموزشی با عناوین آموزش چشمانداز زمان با هدف بهبود خودهای ممکن و در
نهایت پیشگیری یا کاهش اضطراب امتحان برای دانشآموزان برگزار شود .همچنین پیشنهاد
میشود در جلسات مشاوره و رواندرمانی برای دانشآموزان دچار اضطراب امتحان نیز چشمانداز
زمان و خودهای ممکن آنها مورد سنجش قرار گیرد و متناسب با آنها راهکار ارائه شود.
منابع
ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه .)1394( .نظریههای جرمشناسی و بزهکاری با تأکید بر شناخت اجتماعی.
تهران :نشر ارجمند] .پیوند[
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افشاری ،محسن ،.و شیرزادی فرد ،میثم ،.و قربان جهرمی ،رضا .)1396( .چشمانداز زمان آینده و پیشرفت
تحصیلی :نقش واسطهای خود نظم جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی .روانشناسی
تحولی (روانشناسان ایرانی)] .134-121 ،)54(14 ،پیوند[
امیدیان ،مرتضی ،.مهرابی ،زهرا ،.و حاجی یخچالی ،علیرضا .)1398( .رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش
تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشمانداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز .روان-
شناسی تربیتی] .159-141 ،)53(15 ،پیوند[
تقی لو ،صادق ،.خالدی ،عزیزه ،.باجور ،محسن ،.مهرانه مهرپور ،فهیمه ،.و بوستانی ،قادر.)1394( .
ویژگیهای روانسنجی سیاهه چشمانداز زمان زیمباردو ( )ZTPIدر نوجوانان .روانسنجی،)14(4 ،
] .12-1پیوند[
تقی لو ،صادق ،.و لطیفی ،حمیده .)1395( .نقش میانجیگر امیدواری در رابطه بین چشمانداز زمان و
آشفتگی روانشناختی .اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی] .76-67 ،)39(10 ،پیوند[
چراغیان ،بهمن ،.فریدونی مقدم ،مالک ،.برازپردنجانی ،شهرام ،.و باورصاد ،نفیسه .)1390( .بررسی اضطراب
امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری .مجله دانش و تندرستی،)3-4(3 ،
 ].25-29پیوند[
حسینی یزدی ،عاطفه ،.مشهدی ،علی ،.کیمیایی ،علی ،.و عاصمی ،زهرا .)1394( .اثربخشی برنامه
مداخلهای ویژه کودکان طالق بر بهبود خود پنداره و تابآوری کودکان .فصلنامه روانشناسی کاربردی،
 1(9پیاپی ] .21-7 ،)33پیوند[
حسینی ،مهکامه .)1398( ،آموزش چشمانداز زمان و تأثیر آن بر اضطراب دانشآموزان دوره متوسطه اول.
مشاوره مدرسه] .23-13 ،)1(15 ،پیوند[
رضاپور میرصالح ،یاسر ،.ریحانی کیوی ،شهناز ،.خباز ،محمود ،.و ابوترابی کاشانی ،پریسا .)1389( .مقایسه
رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر .فصلنامه روانشناسی
کاربردی 1(4 ،پیاپی ] .51-40 ،)13پیوند[
زادشیر ،فرزانه ،.صابر ،سوسن ،.و ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه .)1399( .ساخت و تحلیل روانسنجی
پرسشنامه توازن خودهای ممکن در دانش آموزان .روانشناسی کاربردی.414-391 ،)56(14 ،
]پیوند[
ضابطی ،عطیه سادات ،.تقی لو ،صادق ،.و تاجری ،بیوک .)1396( .نقش میانجیگر عزت نفس در رابطه
بین چشمانداز زمان و کیفیت زندگی .روانشناسی کاربردی] .101-85 ،)2(11 ،پیوند[
قدم پور ،عزت اهلل ،.برزگربفرویی ،مهدی ،.و حیدریانی ،لیال .)1398( .رابطه بین ابعاد چشمانداز زمان و
فرسودگی تحصیلی :نقش واسطهای تفکر ارجاعی .شناخت اجتماعی] .140-125 ،)15(1 ،پیوند[
گلستانه ،سید موسی ،.افشین ،سید علی ،.و دهقانی ،یوسف .)1395( .رابطه بین چشمانداز زمان با جهت
گیری هدف ،تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه خلیج فارس.
شناخت اجتماعی] .71-52 ،)10(5 ،پیوند[
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 تأثیر.)1393( . ناهید، الفتی،. کامران، گنجی،. محمدرضا، یوسف زاده،. حسین، محققی،. ابوالقاسم،یعقوبی
 روانشناسی.آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
[ ]پیوند.144-131 ،)1(3 ،مدرسه و آموزشگاه
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[Link]
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Abstract
Aim: Prospection is a set of cognitive abilities that includes predicting
possible future states and needs. This skill helps people to plan, overcome
obstacles and achieve success. One of the novel tools for measuring the ability
of future-oriented thinking in children is the Children’s Future Thinking
Questionnaire (Mazachowsky & Mahy, 2020), the psychometric properties of
which have not been studied for use in the Iranian child population. Method:
This was a descriptive and cross-sectional study of a convenience sample of
elementary school students (139 boys and 61 girls) who were studying in the
academic year 1399-1400 and the questionnaire along with the demographic
checklist was provided to their parents online. Confirmatory factor analysis,
internal consistency of subscales, Guttman split-half, and Cronbach's alpha
coefficient were used to evaluate the psychometric properties of Children’s
Future Thinking Questionnaire (CFTQ) using LISREL8.8 and SPSS24
statistical analysis software. Results: The content analysis of the CFTQ
showed that the five-factor model has a moderate fit scale and validity
construct. Also, Cronbach's alpha values and, Guttman split-half for the total
score of the questionnaire were 0.89 and 0.85, respectively, which indicates
the appropriate reliability of this questionnaire. Conclusion: It can be
concluded that the CFTQ has good validity and reliability in the Iranian
population and the present researchers recommend Persian version of the
CFTQ to assess cognitive abilities related to future-oriented in Iranian
children.
Key words: Children, Cognition, Future-oriented thinking
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چکیده
هدف :آیندهنگری مجموعهای از تواناییهای شناختی است .که شامل پیشبینی حالتهای ممکن آینده
و نیازهای خود است .این مهارت برای برنامهریزی ،غلبه بر موانع و رسیدن به موفقیت به افراد کمک
می کند .یکی از جدیدترین ابزارهای سنجش توانایی تفکر آیندهنگر در کودکان ،مقیاس تفکر آیندهنگر
کودکان (مازاچووسکای و مهی )2020 ،است که ویژگیهای روانسنجی آن برای استفاده در جمعیت
کودکان ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است .روش :روش پژوهش حاضر توصیفی و مقطعی بود .تعداد

پذیرش مقاله1400/05/04 :

 200نفر از دانشآموزان مقطع ابتدایی ( 139پسر و  61دختر) که در سال تحصیلی 1400 -1399
مشغول به تحصیل بودند ،به شیوة در دسترس انتخـاب شـدند و مقیاس مورد نظر به همراه چک لیست
جمعیت شناختی به شیوه برخط در اختیار والدینشان قرار گرفت .برای بررسی ویژگیهای روانسنجی
مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان از تحلیل عاملی تائیدی ،بررسی همسانی درونی خردهمقیاسها ،روش
دونیمه کردن گاتمن و ضریب آلفای کرونباخ با کمک نرمافزارهای تحلیل آماری  LISREL8.8و SPSS24
استفاده شد .یافتهها :تحلیل محتوای مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان نشان داد که مدل پنج عاملی مقیاس
برازشی متوسط و روایی سازه مطلوبی دارد .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ و دونیمه کردن گاتمن برای
نمرة کل مقیاس به ترتیب  0/89و  0/85بود که نشانگر پایایی مناسب این مقیاس است .نتیجهگیری :از
یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان روایی و پایایی مطلوبی در
جمعیت ایرانی دارد و پژوهشگران حاضر کاربست نسخة فارسی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان را برای
بررسی تواناییهای شناختی مرتبط با آیندهنگری کودکان ایرانی مناسب میدانند.

کلید واژهها :تفکر آیندهنگر ،شناخت ،کودکان

استناد به این مقاله :صادقی ،سعید ،.ایوبی ،سجاد ،.و سرلک ،سیندخت .)1401( .ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر در
کودکان ایرانی .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .31-46 :)61
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مقدمه
(آیندهنگری)1موضوعی

حائز اهمیت است که در طول دهة گذشته توجه پژوهشگران
دورنمای
حوزة روانشناسی و علوم اعصاب را به خود جلب کرده است .دورنمای یا آیندهنگری به توانایی
بازنمایی آیندة احتمالی اشاره داد (سلیگمن ،ریلتون ،باومایستر و سرپادا2013 ،؛ سزپونار ،اسپرنگ
و شاختر .)2014 ،انسانها به طور مداوم درحال برنامهریزی و پیشبینی آینده هستند (اوسوات
و مارتین -اورداس .)2014 ،توانایی پیشبینی آینده یکی از مولفههای مهم شناخت است که این
پیشبینی بر اساس خاطرات گذشته ساخته میشود و بر فرایند تصمیمگیری اثرگذار است
(ماروکین ،بویل ،نولن – هوکسما و استانتون.)2016 ،
شناخت آیندهنگر2اصطالحی گسترده است که به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است
(مازاچووسکای و مهی2020 ،؛ مک کورماک و هورل2020 ،؛ اوسوات و مارتین اورداس2014 ،؛
ماروکین و همکاران2016 ،؛ آسپینوال2005 ،؛ شیپ و ایون )2019 ،و شامل فرایندهایی است
که در ایجاد یک نمایش منسجم از زمان ،برنامهریزی ،اهداف ،آرزو ،امید ،نگرانیها ،بقا و در نهایت
اولویتبندی آینده نقش دارند .در پژوهش انجامشده توسط (مهی ،موسی و کلیگل،)2014 ،
جهت گیری به آینده که توانمندی منحصر نوع انسان در نظر گرفته شده است ،در طیف وسیعی
از عملکردهای روزمره از جمله پیشرفت تحصیلی (بهعنوانمثال ،برنامهریزی بلندمدت برای
امتحانات نهایی) ،عملکرد اجتماعی (بهعنوانمثال ،یادآوری تولد دوست صمیمی) و برنامهریزی
مالی (بهعنوانمثال ،صرفهجویی در هزینه برای تامین نیازهای آینده) کاربرد دارد؛ بنابراین،
پرواضح است که نتایج مثبت و منفی تفکر آیندهنگر کودکان تا بزرگسالی ادامه مییابد .پژوهش
انجامشده توسط ماروکین و همکاران ( ،)2016نشاندهندة ارتباط پیشبینیهای بدبینانه با
آسیبشناسی 3روانشناختی است (اقدام به خودکشی)؛ درحالیکه مهارتهای بهتر آیندهگرا
(برای مثال ،تاخیر در لذت ،)4پیشبین نتایج مثبت معناداری در سالمت جسم و ذهن است
(مازاچووسکای و مهی2020 ،؛ میشل ،سودا و رودیگز.)1989 ،
از عواملی که باعث ایجاد تغییرات وابسته به سن در شناخت آیندهنگر کودکان میشود وجود
مکانیزمهای بالقوه ،مانند رشد در زمینههای ( )1تجسم آینده )2( 5،حافظه رویدادی )3( 6،کارکرد
اجرایی7و ( )4زبان8است .پیرو فرضیة تداوم خود-آینده 9،تجسم آینده ،توانایی کودکان در تجسم
6

1

7

2

Prospection
future-oriented cognition
3
Pathology
4
Delay of gratification
5
Future projection

Episodic memory
Executive function
8
Language
9
Future-self continuity hypothesis
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ذهنی خودشان در طول زمان و ارتباط دادن خودکنونی به خودآینده است که میتواند باعث
افزایش آیندهنگری مرتبط با سن شود (مازاچووسکای و مهی .)2020 ،مطابق با شواهد حاصل از
فرضیة شبیه سازندة رویدادی(1که معتقد است؛ به یادآوردن تجربیات گذشته و تصور تجربیات
آینده هر دو بهشدت به حافظه آیندهنگر وابسته است) ،حافظه رویدادی نقش مهمی در بازیابی
انعطافپذیر تجربیات گذشته و ترکیب آنها با موقعیتهای جدیدی که در آینده ممکن است رخ
دهد ،بر عهده دارد (شاختر ،بنو و سزپونار.)2017 ،
کارکرد اجرایی نیز یکی از عوامل ایجاد تغییرات وابسته به سن در تفکر آیندهنگر کودکان است.
مولفههای کارکردهای اجرایی در آیندهگرایی حافظه و برنامهریزی دخیل هستند و تحول عملکرد-
های اجرایی از قبیل انعطافپذیری شناختی و بازداری در کودکان ،این قابلیت را به آنها میدهد
که با مهار زمان حال ،خود را در رویدادهای زمان آینده تجسم کنند (مهی و همکاران2014 ،؛
مازاچووسکای و مهی .)2020 ،زبان نیز در تفکر رویدادی آیندهنگر نقش اساسی بر عهده دارد.
حتی کودکان در  3سالگی شروع به استفاده از افعالی میکنند که نشانگر تفکر آیندهنگر است.
بهعنوانمثال ،استفاده از فعل رفتن به (هارنر1981 ،؛ آتانس و اونیل)2005 ،؛ بنابراین ،ارزیابی
دقیق تفکر آیندهنگر در دوران کودکی و بررسی روند تحول اولیة این توانایی ،حیاتی است.
مطالعة حاضر ،با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان2در گروهی
از کودکان ایرانی انجام شد .مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان توسط مازاچووسکای و مهی ()2020
تدوین شده است .این مقیاس توسط والدین تکمیل میشود و جهت ارزیابی تحول شناخت
آیندهنگر کودکان طراحی شده است .فرم اولیة این مقیاس شامل  22گویه بوده است .در  4مطالعة
بعدی این مقیاس تجدیدنظرشده و در نهایت به  44گویه رسیده است که  5عامل پسانداز و
صرفهجویی 3،حافظه آیندهنگر 4،آیندهنگری رویدادی 5،برنامهریزی 6و به تاخیر انداختن لذت 7را
مورد سنجش قرار میدهد .پسانداز و صرفهجویی به توانایی کودک در پسانداز منابع محدود
برای استفاده و لذت بردن از این منابع در آینده اشاره دارد (متکالف و آتانس2011 ،؛ کاماور،
کانلی ،استلرحیم ،اسمایگ وتی و وندتی .)2018 ،حافظة آیندهنگر حافظهای برای انجام اقداماتی
در زمان آینده و یکی از عناصر حیاتی شناختی در طول زندگی است (پاپانگو .)2018 ،آیندهنگری
رویدادی توانایی تصور خود در موقعیتهای آینده است (وسکوئز-اشووریا ،توماس و کروز2019 ،؛
1

4

Constructive episodic simulation
hypothesis
2
Children’s Future Thinking
Questionnaire
3
Saving

Prospective Memory
Episodic Foresight
6
Planning
7
delay discounting
5
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آتانس و اونیل .)2001 ،برنامهریزی توانایی انتخاب و بهکارگیری یک رویکرد در شرایط جدید یا
روزمره و پیش بینی مراحل الزم برای دستیابی به اهداف آینده است (اولدیدابلینک و جرتس،
 ،2017مازاچووسکای و مهی )2020 ،و به تاخیر انداختن لذت نیز توانایی تأخیر داوطلبانه لذت
آنی به دلیل دستاوردهای بیشتر در آینده است (مازاچووسکای و مهی .)2020 ،پرسشنامة شناخت
آیندهنگر کودک از ویژگی های منحصر به فرد و کاربردی نسبت به سایر ابزار برخوردار است .در
اکثر پژوهشها برای سنجش توانایی تفکر آیندهنگر از تکالیف متنوعی استفاده میشود که باعث
به وجود آمدن عدم انسجام در نتایج میگردد .از دیگر دالیل برتری پرسشنامة شناخت آیندهنگر
این است که  5توانمندی شناختی زیربنای (پس انداز و صرفه جویی ،حافظه آیندهنگر ،آیندهنگر
رویدادی ،برنامهریزی و به تاخیر انداختن لذت) تفکر آیندهنگر را در مدت زمان محدودی مورد
سنجش قرار میدهد .پژوهشگران برای اندازهگیری هر کدام از توانمندیهای شناختی زیربنای
تفکر آیندهنگر از تکلیف مخصوص آن توانمندی استفاده کردهاند (به عنوان مثال ،استفاده تکلیف
برج هانوی برای سنجش برنامهریزی و استفاده از تکلیف کالسیک مارشمالو برای سنجش تاخیر
انداختن لذت) که این استفاده از تکلیف متعدد و متفاوت سبب عدم اسنجام در نتایج مطالعات و
کاهش قدرت مقایسه یافتههای آنان شده است .پرسشنامة تفکر آیندهنگر یک ابزار جامع و مختصر
است که نسبت به سایر ابزار موجود از ویژگیهای مناسبی برخوردار است (مازاچوسکای و مهی،
.)2020
مطالعة حاضر در جستجوی پاسخ برای این سوال است که آیا مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان
دارای روایی سازه و پایایی مناسب جهت استفاده برای کودکان ایران است یا خیر.
روش پژوهش
جامعه و نمونة پژوهش
پژو هش حاضر ،از نوع مطالعات توصیفی بود که با توجه به هدف مطالعه بهصورت مقطعی انجام
گرفت .جامعة آماری پژوهش ،کلیة دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بود که در سال
 1399-1400مشغول به تحصیل بودند .با توجه به اینکه برای تحلیل عاملی تائیدی حداقل حجم
نمونه براساس عاملها تعیین میشود و حجم نمونه توصیهشده حدود  20آزمودنی برای هر عامل
(متغیر پنهان) است (مییرز ،گامست و گوارینو ،)2016 ،تعداد  200آزمودنی برای بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس حاضر انتخاب شد .نمونة پژوهش بهصورت در دسترس انتخاب
شد .در مطالعة حاضر  139دانشآموز پسر و  61دانشآموز دختر مشغول به تحصیل در مقطع
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ابتدایی شرکت داشتند .سن کودکان شرکتکننده در این مطالعه  6/9تا  13سال و با میانگین
 9/06و انحراف استاندارد  1/78بود .تعداد و درصد کودکان مشغول در هر پایه تحصیلی در جدول
زیر گزارششده است.
جدول  .1درصد و فراوانی دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایههای تحصیلی
پایة تحصیلی

تعداد کودکان مشغول به تحصیل در پایه

درصد کودکان مشغول به تحصیل در پایه

اول

57

28/5

دوم

39

19/5

سوم

36

18

چهارم

21

10/5

پنجم

22

11

ششم

25

12/5

روش اجرا
معیارهای ورود به پژوهش شامل اشتغال به تحصیل در مقطع ابتدایی ،نداشتن اختالالت جسمی
و روانی (مطابق گزارش والدین) بود.
جهت جمعآوری دادهها ،مقیاس تفکر آیندهنگر به همراه چکلیست اطالعات جمعیتشناختی
بهصورت آنالین بر روی  Google Formقرار داده شد و برای تکمیل از طریق معلمان در اختیار
والدین قرار داده شد .از آنجاییکه دادهها بهصورت پرسشنامة الکترونیکی جمعآوری شدند و
پرکردن سلولهای پرسشنامة اجباری بود ،پاسخهای جمعآوریشده فاقد داده گمشده بود.
ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده این پژوهش مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان(1مازاچووسکای و مهی)2020 ،
که بهصورت خودگزارشی از سوی والدین تکمیل شد .این مقیاس شامل  44گویه است که در
یک مقیاس لیکرت  6درجهای (کامالً مخالفم= ،1مخالفم= ،2تا حدودی مخالفم= ،3تا حدودی
موافقم= ،4موافقم= ،5کامالً موافقم= )6تدوین شده است .در این مقیاس گویههای ،14 ،9 ،6 ،1
 40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،29 ،27 ،25 ،24 ،21 ،19 ،18و  44بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود .مقیاس حاضر شامل  5خردهمقیاس پسانداز و صرفهجویی (گویههای  1تا
children’s future-oriented cognition
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 ،)9حافظة آیندهنگر (گویههای  10تا  ،)17آیندهنگری رویدادی (گویههای  18تا  ،)26برنامهریزی
( 27تا  )35و به تأخیر انداختن لذت (گویههای  36تا  )44است .مازاچووسکای و مهی ()2020
پایایی این ابزار را بر روی کودکان  3تا  7ساله  0/89برای نمره کل و بین  0/74تا  0/88برای
خردهمقیاسها گزارش کردهاند که نشان داده پایایی مطلوب مقیاس حاضر است.
روش تحلیل
به جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان ،ابتدا نرمال بودن توزیع
داده بررسی شد .برای بررسی روایی سازه مقیاس حاضر از روش تحلیل عاملی تائیدی و بهمنظور
بررسی پایایی این مقیاس از روش بررسی ضریب همبستگی خردهمقیاسها با یکدیگر و با نمره
کل ،ضریب آلفا ی کرونباخ برای سنجش همسانی درونی و روش دونیمهکردن گاتمن با کمک
نرمافزارهای تحلیل آماری  LISREL8.8و  SPSS24استفاده شد.
یافتهها
برای بررسی روایی سازه و برازندگی شواهد تجربی جمعآوریشده با مدل پنج عاملی مقیاس تفکر
آیندهنگر از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول استفاده شد.
قبل از اجرای تحلیل عاملی تائیدی ،برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیر تفکر
آیندهنگر در شرکتکنندگان از شاخصهای چولگی 1و کشیدگی 2و آزمون کمولوگروف-
اسمیرنوف3استفاده میشوند .آماره چولگی دادهها  0/03و آماره کشیدگی دادهها  -0/37بود و
چون این دو شاخص در بازه ( )-2 ،2قرار دارند ،توزیع دادهها نرمال است .آزمون کمولوگروف-
اسمیرنوف نیز در سطح  0/05معنیدار نبود؛ بنابراین توزیع دادهها نرمال است و میتوان از آزمون
پارامتریک تحلیل عاملی تائیدی استفاده کرد.
2
از شاخصهای نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( ،)X /dfمیانگین مجذورات تقریب
( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازندگی ( ،)GFIشاخص نیکویی برازندگی اصالحشده
( ،)AGFIشاخص برازندگی افزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص نرم
شده برازندگی ( )NFIاستفاده شد.

Kolmogorov–Smirnov test

3

skewness
kurtosis
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقادیر شاخصهای روایی سازه و برازندگی به ترتیب
،AGFI = 0/62 ،GFI = 0/66 ،NFI = 0/76 ،IFI = 0/85 ،CFI = 0/85
 )X2/d= 2.52 ،df= 892 ،X2= 2243.21 ،RMSEA = 0/087است؛ بنابراین نتایج تحلیل
عاملی تائیدی نشان داد که ساختار پنج عاملی مقیاس تفکر آیندهنگر از برازش متوسطی برخوردار
است .متخصصان آماری مقادیر  RMSEAکمتر از  0/08را نشاندهنده برازش خوب 0/08 ،تا
 0/10را بیانگر برازش متوسط و باالتر از  0/10را نشاندهنده برازش ضعیف میداند (مییرز و
همکاران .)2016 ،مقدار  RMSEAبرای مطالعه حاضر برابر با  0/087بهدست آمد که بیانگر
برازش متوسط مدل با دادهها در مطالعة حاضر است.

شکل  .1مدل ساختاری تائید شدة نسخة فارسی مقیاس تفکر آیندهنگر

در ادامه بهمنظور برآورد همسانی درونی مقیاس به بررسی ضریب آلفای کرونباخ گویهها پرداخته
شد که ضریب آلفای کرونباخ نمره کل مقیاس نیز برابر با  0/89به دست آمد که حکایت از اعتبار
مناسب مقیاس حاضر است (جدول .)2
همچنین ،برای بررسی پایایی مقیاس تفکر آیندهنگر از روش دونیمه کردن1استفاده شد که
ضریب  0/85برای  44گویه مقیاس بهدست آمد.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر
تعداد گویه

ضریب آلفا کرونباخ

خردهمقیاس
پسانداز و صرفهجویی

9

0/54

حافظه آیندهنگر

8

0/79
Guttman split-half coefficient
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آیندهنگری رویدادی

9

0/66

برنامهریزی

9

0/76

به تأخیر انداختن لذت

9

0/63

نمره کل

44

0/89

عالوه بر این ،جهت بررسی پایایی مقیاس حاضر ،همبستگی بین خردهمقیاسها و همبستگی
آنها با نمرة کل محاسبه شد که نتایج آن در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر
1

خردهمقیاس

3

2

5

4

1

 .1پسانداز و صرفهجویی
 .2حافظه آیندهنگر

*

 .3آیندهنگری رویدادی

0/14

0/17

 .4برنامهریزی

**

0/28

 .5به تأخیر انداختن لذت

**

0/27

 .6نمره کل

**

0/51

1
**0/35
**

0/54

**

0/21

**

0/60

1
**
**
**

1

0/66

0/46

0/73

**

0/48

**

0/84

1
**

0/66
*

= p<0/05
= p<0/01

**

نتایج جدول باال نشان داد که تمام خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر بهطور معنیداری با نمرة
کل مقیاس همبستگی مثبت دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعة حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان مازاچووسکای
و مهی ( )2020در دانشآموزان مقطع ابتدایی بود .نتایج مربوط به پایایی این مقیاس با استفاده
از روش دونیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ضرایب پایایی بهدستآمده به لحاظ
روانسنجی برای تمام خردهمقیاسها و کل مقیاس باال بود .همچنین ،همبستگی تمام
خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر با نمرة کل مقیاس مطلوب بود؛ بنابراین ،میتوان گفت که این
ابزار از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است .در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که مقیاس
تفکر آیندهنگر کودکان از پایایی باالیی جهت سنجش عملکردهای شناختی معطوف به آیندهنگری
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در کودکان ایرانی برخوردار است .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد که نتایج نشان داد مدل برازش داشته است و تأیید میشود .ازآنجاکه در کشور ما نیز این
مدل برازش داشت ،احتماالً میتوان به ماهیت تقریباً یکسان سازه شناخت آیندهنگر در جوامع
مختلف اشاره نمود .نتایج این مطالعه با یافتههای مازاچووسکای و مهی ( )2020که روایی و
پایایی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان را گزارش کردهاند همسو است و نشان میدهد که این
مقیاس میتواند بهعنوان ابزار والد-گزارشدهی دارای اعتبار و پایایی در زمینه سنجش
توانمندیهای آیندهنگر کودک باشد.
مقیاس تفکر آیندهنگر ،با اطالعات دریافتی از والدین پنج عامل پسانداز و صرفهجویی ،حافظة
آیندهنگر ،آیندهنگر رویدادی ،برنامه ریزی و به تاخیر انداختن لذت را مورد سنجش قرار میدهد
و ابزاری امیدبخش و مورد اعتماد برای پژوهشگران و درمانگران عالقهمند به زمینة شناختی است.
همانطور که در این مطالعه به اثرات بلندمدت و چندجانبة توانمندی شناخت آیندهنگر کودکان
اشاره شده است ،سنجش و ارزیابی بهموقع ،میتواند چشمانداز ارزشمندی از این توانمندی مهم
شناختی در اختیار پژوهشگران ،درمانگران و متخصصین امور آموزشی قرار دهد .طراحی این ابزار
بهصورت والد-گزارشی توسط طراحان این مقیاس (مازاچووسکای و مهی )2020 ،برای غلبه بر
مشکالت آزمونهای ارزیابی شناختی آزمایشگاهی و مشکالت در تعمیمپذیری یافتههای این
ابزارها به زندگی روزمره انجام شده است.
بهطورکلی ،بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش در خصوص روایی و پایایی مقیاس تفکر
آیندهنگر کودکان میتوان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی برای سنجش شناخت آیندهنگر در
کودکان مقطع ابتدایی در جامعه ایرانی است و میتواند ماهیت چندبعدی سازه تفکر آیندهنگر را
مورد سنجش قرار دهد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از این ابزار برای بررسی ارتباط
شناخت آیندهنگر با کفایت شخصی ،تحصیلی و اجتماعی کودکان ایرانی و مشکالت احتمالی تفکر
آیندهنگر در گروه های بالینی استفاده شود .این پژوهشی از جایی حمایت مالی دریافت نکرده
است .از تمامی والدینی که در انجام این طرح همکاری نمودند تشکر و قدردانی میکنیم.
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مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان

ردیف

کامالً مخالفم ()1


برای کسی که هنوز از راه نرسیده صندلی نگه
میدارد (برای مثال سر میز شام یا در سالن
نمایش).
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مخالفم ()2

برای موقعی که ممکن است حوصلهاش سر برود
چیزهایی را کنار میگذارد (برای مثال هنگامیکه
منتظر نوبت دکترش میماند کتاب جدیدی را برای
خواندن کنار میگذارد).

() 3









تا حدودی مخالفم

.4

تالش میکند برای کاهش زمان الزم برای تکمیل
یک تکلیف راهی پیدا کند (برای مثال وقتی دیر
میکند از کوتاهترین مسیر برای رفتن به خانهی
دوستش استفاده میکند ،یا موقع نظافت از یک
جعبه برای جمعکردن وسایلش استفاده میکند).







تا حدودی موافقم ()4

.3















موافقم ()5

.2

به مدتزمان مورد نیاز برای پسانداز و رسیدن به
هدف دلخواهش توجهی ندارد (برای مثال به تعداد
برچسبهایی که باید برای جایزه گرفتن به دست
آورد توجه نمیکند).









کامالْ موافقم ()6

.1

عبارات
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برای قرارهای بعدی چیزی برای نشان دادن کنار
میگذارد (برای مثال یک اثری هنری را برای نشان
دادن در قرار مالقاتی که هفتهی بعد خواهد داشت
کنار میگذارد).













.6

میان وعدهی زیادی میخورد و جایی برای شام
نمیگذارد.













.7

برای خریدهای بعدی در قلکش پول پسانداز
میکند.















.8

چیزهایی که برای دفعات بعدی نیاز دارد را دور
میریزد (برای مثال چیزهایی که بعداً برای کار
هنری یا کاردستی نیاز دارد را بیرون میاندازد).
برای انجام تکلیفی که به فعالیت جسمانی زیادی
نیاز دارند ،انرژی ذخیره میکند (برای مثال در
طول روز استراحت میکند تا برای بازی فوتبالی
که بعدازظهر پیشرو دارد انرژی ذخیره کند).



.10

چیزهایی که باید برداشته /خریداری شود را به
خاطر میآورد (برای مثال ،به والدینش یادآوری
میکند که از فروشگاه مواد غذایی حبوبات بخرند).



.11

یادش میماند که چه زمانی باید بهجایی برود
(برای مثال ساعت  3عصر باید به خانهی دوستش
برود).



.12

یادش میماند که پیامهایی را به خانواده/دوستانش
برساند (برای مثال به پدر/مادرش بگوید وقتی
میآید تا او را از مدرسه بردارد برایش پیتزا بیاورد).



از والدین یا دوستانش میخواهد چیزهایی را که
ممکن است فراموش کند را به او یادآوری کنند
(برای مثال از والدینش میخواهد که خوراکیهای
مراسم خاصی را برای کالسش بردارند).



.14

برنامه هفتگی خود را فراموش میکند (برای مثال
فراموش میکند که بعد از مدرسه کالس موسیقی
دارد).



.15

وسایل الزمی که باید به مدرسه /مهدکودکش ببرد
را یادش می ماند (برای مثال لباس اضافه برای زنگ
ورزش یا نمایش).



.5

.9

.13
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وسایل الزمی که باید برای مناسبتهای خاص با
خود بردارد را به خاطر میسپارد (برای مثال یادش
میماند که برای تولد دوستش کادو ببرد یا برای
جشن خاصی در مدرسه لباس مناسب بپوشد).



در صورت بارندگی و تغییر آبوهوا فراموش
میکند برای خود لباس مناسب بردارد (برای مثال
فراموش میکند برای روزهایی که قرار است
بارندگی باشد پالتو بارانی و چتر بردارد).



.18

متوجه نیست خواستههای حال حاضر و آیندهاش
میتوانند باهم متفاوت باشند (برای مثال ،وقتی
صبح از خواب بیدار میشود پر از انرژی است و
ممکن است به این فکر نکند که شب خسته خواهد
بود).



.19

.16

.17































متوجه نیست که ممکن است ترجیحهایش در
طول زمان تغییر کنند (برای مثال ،ادعا میکند که
من همیشه عاشق رنگآمیزی خواهم بود).













متوجه این موضوع هست که با اینکه تازه یک وعده
غذایی خورده اما ممکن است بعداً گرسنه شود.













.21

.22

.20

.23

.24
.25

نمیتواند حاالت فیزیکی آینده را پیشبینی کند
(برای مثال وقتی میخواهند به پارک بروند به این
فکر نمیکند که با خودش لباس مناسب ببرد).













مسئولیتهای مراقبت از یک موجود زنده دیگر در
آینده را بهدرستی میشناسد (برای مثال ،مراقبت
از حیوان خانگی یا یک گیاه).













میداند که حتی اگر االن به فعالیتی بیعالقه است،
ممکن است بعداً به آن فعالیت عالقهمند شود
(برای مثال ،ممکن است امروز نخواهد با خواهر یا
برادرش بازی کند ،اما فردا بخواهد با او بازی کند).













متوجه نیست که اگر االن بیمار است ،در روزهای
آینده حال بهتری پیدا خواهد کرد.













نیازهای فیزیولوژیکی آینده را دستکم میگیرد
(برای مثال ،قبل از یک پیادهروی طوالنی به
دستشویی برود).
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.26

به وسایل الزم برای یک سفر فکر میکند (برای
مثال ،برای یک سفر طوالنی ،عروسک یا کتاب
برمیدارد).



.27

بدون اینکه به راهحلهای احتمالی برای حلمسئله
فکر کند ،خود را در یک مسئله پیچیده غرق
میکند (برای مثال ،قبل از اینکه تکههای پازل را
طبق رنگهایشان دستهبندی کند شروع به چیدن
آنها میکند).



در مورد چیزهایی که ممکن است برای مدرسه/
مهدکودکش در هفته الزم داشته باشد برنامهریزی
میکند (برای وسایلی که باید به نمایش ببرد
برنامهریزی میکند).



.29

برای چیزهایی که باید با خود به تعطیالت ببرد
برنامهریزی نمیکند (برای مثال ،وسایل سفر را در
چمدانش جمع نمیکند).



.30

خودش را درگیر برنامهریزی برای فضای شخصی
خود میکند (برای مثال ،هنگام تغییر دکوراسیون
اتاقخواب ،رنگ خاصی میخواهد).



برای خود هدفگذاری میکند و بهمنظور رسیدن
به آن اهداف گام برمیدارد (برای مثال ،آرزو دارد
شنا یاد بگیرد و از والدینش درخواست میکند تا
او را در کالسهای شنا ثبتنام کنند).



خود را درگیر برنامهریزی رویدادهای اجتماعی
میکند (برای مثال ،به والدینش میگوید که
دوست دارد کدامیک از دوستانش را به میهمانی
دعوت کند).



موقع بیرون رفتن برای برداشتن چیزهای مناسب
برنامهریزی نمیکند (برای مثال ،روز پیکنیک
برای بردن یک میان وعده برنامهریزی نمیکند).



قبل از انجام یک فعالیت ،دنبال اطالعات الزم
میگردد (برای مثال ،از معلمش اجازه میگیرد تا
ببیند که آیا میتواند حیوان خانگیاش را هم برای
اجرا بیاورد).
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سعید صادقی و همکاران

.35

.36

ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر در کودکان ...

برای موقعیتهای زمانی آینده برنامهریزی نمیکند
(برای مثال ،برای بردن هدیه به جشن تولد
دوستش برنامهریزی نمیکند).













حتی اگر بگویید که به او دسر نمیدهید ،بازهم
برای ناهار غذاهای سالم نمیخورد.













ترجیح می دهد بالفاصله تلویزیون ببیند یا بازی
کند تا اینکه بعداً برای مدتی طوالنیتر همان کار
را انجام دهد.













میخواهد فوراً تمام هدایایش را باز کند و منتظر
روز مناسب نمیماند (برای مثال ،تولد یا عید).













اگر بتواند بالفاصله چیزی را داشته باشد ،حتی اگر
واقعاً آن را دوست نداشته باشد به آن رضایت
می دهد (برای مثال ،به عروسکی که زیاد دوست
ندارد قناعت میکند).



.40

ترجیح میدهد یکچیز را با تالش کمتر به دست
آورد تا اینکه دو چیز را با تالش بیشتری به دست
بیاورد (برای مثال ،برچسبهای تشویقی).



.41

برای بهدستآوردن چیزی که به نظرش ارزشمند
است در صفی طوالنی منتظر میماند (برای مثال،
بهجای اینکه فقط حیوانات باغوحش را ببیند ،برای
عکس گرفتن با آنها مدتی طوالنی در صفی بلند
منتظر میماند).



.42

برای شرکت کردن در فعالیتی سرگرمکننده حاضر
است فعالیتی خستهکننده را به اتمام برساند (برای
مثال ،بازی با دوستان یا تماشای تلویزیون).



.37
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.39

.43

.44









































از یک خوراکی کوچک که االن میتواند بخورد
صرفنظر میکند تا بعداً خوراکی بیشتری بگیرد
(برای مثال ،ترجیح میدهد دو بیسکوییت بعد از
ناهار بخورد ،نه یک بیسکوییت قبل از ناهار).













ترجیح می دهد سریعاً به کیک گاز بزند ،نه اینکه
مدت طوالنیتری منتظر بماند تا تکهای کامل از
کیک را بخورد.
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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between posttraumatic stress disorder and Sluggish cognitive tempo in individuals with
ADHD Symptoms with emphasis on the moderating role of child abuse and
the mediating role of experiential avoidance. Method: In this correlational
study, the statistical population included 312 patients with ADHD in the age
range of 18 to 60 years-old in Isfahan who had Barkley Adult ADHD rating
scale (BAARS) of Z=+1 scores. Then, in order to assess the moderating role
of child abuse, the subjects were divided into two separate groups (Z <0
including those who were not diagnosed with child abuse and Z> 0 including
those who were diagnosed with child abuse).Results: The results showed that
child abuse modulates the relationship between post-traumatic stress disorder
and Sluggish cognitive tempo (t = 1.97, P <0.05) and experience avoidance
does not mediate this relationship (The standard coefficient of indirect effect
in the group who experienced child abuse is equal to 0.17 (P = 0.466), and in
the group without that experience is equal to 0.12 (P = 0.411)).Conclusion:
According to the research findings, child abuse affects the relationship
between post-traumatic stress disorder and Sluggish cognitive tempo and
therefore can play a role in the development of Sluggish cognitive tempo.
Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Child Abuse, Experimental
Avoidance, Post Traumatic Stress Disorder, Sluggish Cognitive Tempo
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطة اختالل استرس پس از سانحه با عالئم کندی زمان شناختی
در افراد با عالئم نقص توجه -بیشفعالی با تأکید بر نقش تعدیلکنندة تجربه کودکآزاری و نقش واسطهای

پذیرش مقاله1400/09/11 :

اجتناب تجربهای صورت گرفت .روش :در این پژوهش همبستگی ،جامعة آماری شامل  312نفر از
مبتالیان به اختالل نقص توجه-بیش فعالی در دامنة سنی  18تا  60سال و در شهر اصفهان بود که در
مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی ( )BAARSدارای نمرات  Z=+1بودند .سپس بهمنظور
سنجش نقش تعدیلکنندگی کودکآزاری ،آزمودنیها در دو گروه مجزا ( Z<0شامل افرادی که تشخیص
کودکآزاری نگرفتند و  Z>0شامل افرادی که تشخیص کودکآزاری گرفتند) قرار گرفتند .یافتهها :نتایج
نشان داد کودکآزاری رابطة اختالل استرس پس از سانحه با عالئم کندی زمان شناختی را تعدیل میکند
( )P>0/05 ،t=1/97و اجتناب تجربهای این رابطه را میانجی نمیکند (ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم
در گروه کودکآزاری برابر با  ،)P=0/466( 0/17و در گروه عدم کودکآزاری برابر با .))P=0/411( 0/12
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،کودکآزاری رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی
زمان شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد و ازاینرو در بروز عالئم کندی زمان شناختی میتواند نقش
داشته باشد.

کلید واژهها :اجتناب تجربهای ،اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل نقص توجه-بیشفعالی ،کندی
زمان شناختی ،کودکآزاری
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مقدمه
اختالل نقص توجه -بیشفعالی یک اختالل عصب رشدی درمیان کودکان و نوجوانان است که
میتواند تا بزرگسالی ادامه داشته باشد (کوینتر و همکاران .)2018،کودکان مبتال به اختالل نقص
توجه -بیشفعالی نسبت به جمعیت عمومی بهاحتمال بیشتری در معرض کودکآزاری و غفلت
قرار میگیرند (براون و همکاران .)2016،درنتیجه این کودکان نسبت به سایر کودکان دیگر بیشتر
امکان دارد در معرض خطر ابتال به اختالل استرس پس از سانحه قرار گیرند (سیستاد و همکاران،
2021؛ ایفلند و همکاران2019 ،؛ برسالو و همکاران .)2014 ،یادآوری خاطرات کودکآزاری و
ابتال به اختالل استرس پس از سانحه میتواند باعث رنج در فرد شود .درنتیجه این افراد در
بزرگسالی برای فرار از خاطرات و تصاویر تکرارشونده و دردناک گذشته ،دست به اجتناب تجربهای
بزنند .درواقع اجتناب تجربهای در بزرگسالی به آنها کمک میکند تا در کوتاهمدت ،بیزاری و
رنج حاصل از خاطرات تکرارشونده را کاهش دهند .بااینحال در بلندمدت ،استفاده از اجتناب
تجربهای برعکس عمل میکند و باعث حفظ و تداوم بیشتر عالئم اختالل استرس پس از سانحه
میشود (آلیش و همکاران2020 ،؛ آلیس ،اورکت2020 ،؛ کامرون ،پالم ،فولت.)2010 ،
کندی زمان شناختی با رؤیاپردازی بیشازحد ،هوشیاری متناقض ،سردرگمی ذهنی و مه
آلودگی ذهنی ،کندی در رفتار و تفکر ،بیحالی ،خوابآلودگی و خواب بیشازحد مشخص میشود
(بکر و همکاران ) 2016،و با اختالالت روانی ،اجتماعی و تحصیلی منفی (فالنری ،بکر ،لوب2016،؛
وود و همکاران ،)2017،انزواطلبی (ویلکاتت و همکاران  ،)2013افزایش تمایل به رفتارهای
خودکشی (بکر ،هالدووی ،لوب ،)2018،نشخوار فکری و سرگردانی ذهنی بخصوص حوزه
رؤیاپردازی (فردریک و همکاران )2020،ارتباط باالیی دارد .به دلیل آنکه مدتزمان زیادی
نسیت که کندی زمان شناختی شناخته شده است هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد
بطور مثال در ابتدا گمان میشد که کندی زمان شناختی نوعی از اختالل نقص توجه -بیشفعالی
از نوع غالباً بیتوجه است ،بااینحال امروزه مشخص شده است که از اختالل نقص توجه-
بیشفعالی متمایز است (بکر ،مارشال ،مک برنت2014،؛ انجمن روانپزشکی آمریکا.)1980 ،
همچنین مطالعات اخیر نشان دادند که کندی زمان شناختی با ارتباط کودک با والدینش و تجربه
کودکآزاری ارتباط دارد .بطور مثال مطالعة موسیقیارو و همکارانش ( )2020که بر روی کودکان
انجام شد نشان داد ترومای بین فردی در کودکان با کندی زمان شناختی رابطه دارد .همچنین
مطالعة فردریک و همکارانش ( )2018نشان داد جو احساسی منفی بین والدین یا والدین با
کودک میتواند با کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد.
49
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رابطه اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی ...

با توجه به مطالعات پیشین که نشان میدهند کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -بیشفعالی
به نسبت سایر کودکان دیگر بیشتر ممکن است در معرض کودکآزاری باشند و تجربة
کودکآزاری میتواند عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی را در کودک تشدید کند و کودک را
مستعد به اختالل استرس پس از سانحه و استفاده از اجتناب تجربهای در آینده کند (براون و
همکاران )2016،و با توجه به مطالعاتی که اخیراً به نقش عوامل محیطی همچون رابطة کودک-
والد و ترومای بین فردی در کودکان در رابطه با کندی زمان شناختی اشاره میکنند لذا در
پژوهش حاضر پژوهشگر این سؤال را مطرح میکند و به این خأل پژوهشی میپردازد که ابتال به
اختالل استرس پس از سانحه در بزرگسالی و به دنبال آن استفاده از اجتناب تجربهای میتواند
با عالئم کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد .در این راستا بهمنظور کنترل نقش اختالل نقص
توجه -بیشفعالی که با کندی زمان شناختی و کودکآزاری رابطه دارد ،پژوهش بر روی افراد
دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی انجام شد .با توجه به آنکه کندی زمان شناختی
میتواند با اختالالت روانی ،اجتماعی و تحصیلی منفی (فالنری ،بکر ،لوب2016،؛ وود و همکاران،
 )2017و انزواطلبی در فرد همراه باشد (ویلکاتت و همکاران ،)2013 ،که در آخر فرد را به سمت
رفتارهای خودکشی سوق میدهد (بکر ،هالدووی ،لوب )2018،درنتیجه میتواند برای فرد،
خانواده و جامعه آسیبهای روانی و هزینههای زیادی به همراه داشته باشد و از طرفی با توجه به
آنکه کندی زمان شناختی به تازگی شناختهشده است و هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود
دارد درنتیجه شناسایی عوامل زیربنایی دخیل در کندی زمان شناختی میتواند به تدوین
راهبردهایی در جهت پیشگیری و درمان مؤثرتر کمک کند .با توجه به آنکه مطالعات گذشته به
رابطة تجربة کودک آزاری در کندی زمان شناختی در کودکان پرداختند بااینحال این خأل
پژوهشی وجود دارد که قربانیان کودکآزاری در بزرگسالی تا چه میزان عالئم کندی زمان
شناختی را تجربه خواهند کرد؛ درنتیجه در پژوهش حاضر عالوه بر مؤلفة کودکآزاری به ارتباط
دو مؤلفة اختالل استرس پس از سانحه و اجتناب تجربهای در رابطه با کندی زمان شناختی در
بزرگسالی پرداختیم و پژوهش بر روی افراد دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی انجام
گرفت و اثر این متغیر کنترل شد .همچنین با وجود آنکه بعنوان یک ارزیابی اولیه اثر
تعدیلکنندگی کودکآزاری بر تمام روابط آزمون شد ،با اینحال مسئلة اصلی پژوهشگر بررسی
نقش تعدیلکنندگی کودکآزاری بر روی رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان
شناختی بود .درنتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای اجتناب تجربهای و نقش
تعدیلگر کودکآزاری در رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی در افراد
دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی بود و این سؤاالت مطرح شد:
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 .1آیا کودکآزاری میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را
تعدیل کند؟
 .2آیا اجتناب تجربهای میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را
میانجی کند؟

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی است .جامعة پژوهش شامل کلیة
بزرگساالن در دامنة سنی  18تا  60سال و دارای عالئم اختالل نقص توجه-بیشفعالی در شهر
اصفهان در سال  1400-1399است که به اینستاگرام ،تلگرام و یا واتس اپ دسترسی داشتهاند.
در روند غربالگری دادهها ،ابتدا  40شرکتکننده که در مؤلفة انکار پرسشنامه کودکآزاری دارای
نمرة باالتر از  12بودند از تحلیل کنار گذاشته شدند .با این اقدام تعداد شرکتکنندهها به 1026
نفر رسید .سپس ،نمرة کل هر یک از افراد در پرسشنامة اختالل نقص توجه -بیشفعالی محاسبه
شد و نمرات آنان تبدیل به نمرة  Zگردید .در ادامه ،کسانی که در مقیاس درجهبندی اختالل
نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن بارکلی ( )BAARSدارای نمرات  Z= +1بودند (شامل 320
شرکتکننده) وارد ادامة تحلیل شدند ،اما مابقی افراد از تحلیل کنار گذاشته شدند .در گام بعد،
نمرة  Zافراد در پرسشنامه کودکآزاری محاسبه شد و  162شرکتکننده که دارای نمرات Z<0
بودند بهعنوان گروه دارای نمرات باال در متغیر کودکآزاری در نظر گرفته شدند (البته پس از
کنار گذاشتن  6نفر از آنانکه دارای دادة پرت زیادی بودند  156نفر وارد تحلیل نهایی شدند).
همچنین  158شرکتکننده که دارای نمرات  Z>0بودند بهعنوان گروه دارای نمرات پایین در
متغیر کودک آزاری در نظر گرفته شدند (پس از کنار گذاشن  2نفر از آنانکه دارای داده پرت
زیادی بودند  156نفر وارد تحلیل نهایی شدند) .بدینصورت دو گروه دارای نمرات کودکآزاری
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باال و پایین تشکیل شد و مدل مفهومی پژوهش در هر یک از این دو بهصورت جداگانه مورد
آزمون و ارزیابی قرار گرفت .برای حجم نمونه کالین ( )2011تعداد  5تا  10شرکتکننده به ازای
هر پارامتری که باید تخمین زده شود را پیشنهاد میکند .با توجه به وجود  312شرکتکننده و
 19نشانگر در پژوهش حاضر ،بنابراین به ازای هر پارامتر حدود  16شرکتکننده حضور دارد.
ازاینرو می توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر از نمونه مکفی برخوردار است .در این پژوهش
معیارهای ورود عبارت بود از :کلیة شهروندان شهر اصفهان که دسترسی به فضای مجازی داشتند.
و معیارهای خروج عبارت بود از :محدودة سنی  18سال به پایین ،عدم وجود عالئم اختالل نقص
توجه -بیشفعالی توسط مقیاس درجهبندی اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن بارکلی
( ،)BAARSکسب نمرة باالتر از  12در مؤلفة انکار پرسشنامه کودکآزاری .تمامی این معیارها
در راستای اهداف پژوهشی و بهمنظور حذف عوامل مداخلهگر در تحقیق ،تدوین شد.
تجزیهوتحلیل دادهها ی پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .بعد از
اینکه غربالگری دادهها صورت گرفت ،در بخش توصیفی ،شاخصهای فراوانی ،درصد ،میانگین،
انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی متغیرها به تفکیک دو گروه محاسبه گردید .در بخش
استنباطی ،آزمونهای همبستگی و معادالت ساختاری استفاده شد ،بدینصورت که ابتدا
مفروضههای آزمون معادالت ساختاری ارزیابی گردید؛ در گام بعدی به آزمون مدل اندازهگیری و
اصالح آن ،و آزمون مجدد آن پرداخته شد؛ سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل ساختاری
مورد آزمون قرار گرفت؛ بعدازآن آزمون بوت استراپ برای ارزیابی روابط میانجی استفاده شد؛ و
درنهایت از برنامه ماکرو برای آزمون اثر تعدیل استفاده شود .برای انجام تحلیلها از نرمافزارهای
 AMOS-23 ،SPSS-23و برنامه "ماکرو" استفاده شد.
ابزار
مقیاس درجهبندی اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن

بارکلی1:

یک ابزار خود

گزارشی برای افراد  18تا  70سال به باال که شامل چهارمین ویرایش مقیاس درجهبندی اختالل
نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن است و دارای  30سؤال با  4خورده مقیاس میباشد که
عبارتاند از نارسایی توجه ( 9سؤال) ،فزون کنشی ( 5سؤال) ،تکانشگری ( 4سؤال) و کندی زمان
شناختی ( 9سؤال) عالوه بر این حاوی سه سؤال پایانی برای بررسی سن شروع و چگونگی
کنشوری در موقعیتهای گوناگون است .نحوة پاسخدهی به این مقیاس بر اساس طیف
1

Barkley Adult ADHD Rating
(Scale )BAARS
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چهاردرجهای لیکرت (هرگز تا همیشه) میباشد .پس از تکمیل آن یک نمرة کلی که از جمع
جبری  18سؤال اول است به دست میآید (بهجز سؤاالت مربوط به خرده مقیاس کندی زمان
شناختی) و همچنین برای خرده مقیاسها  4نمره به دست میآید .برای به دست آوردن نمره
تعداد نشانههای اختالل نقص توجه -بیشفعالی از جمع جبری تعداد سؤالهایی که پاسخ اغلب
یا همیشه داشتهاند ،استفاده میشود .البته بهجز سؤالهای مربوط به مقیاس کندی زمان
شناختی .اجرای این مقیاس بهطورمعمول  5تا  7دقیقه طول میکشد .بارکلی ضریب آلفای
کرونباخ را برای کل مقیاس  0/91و برای خرده مقیاس نارسایی توجه  ،0/90برای فزون کنشی
 0/77و برای تکانش گری  0/80گزارش کرده است .ضریب اعتبار بازمایی برای کل مقیاس 0/75
و برای خرده مقیاس نارسایی توجه  ،0/66فزون کنشی  0/72و تکانش گری  0/76گزارششده
است (بارکلی .)2011،در فرم فارسی مقیاس ) (BAARSضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کلی
مقیاس  0/86و برای خرده مقیاسهای نارسایی توجه  ،0/82فزون کنشی  ،0/72تکانش گری
 0/70و کندی زمان شناختی  0/83گزارششده است .ضرایب همبستگی با نمره کلی مقیاس
برای نارسایی توجه  ،0/87فزون کنشی  ،0/80تکانش گری  0/74و کندی شناختی  0/68میباشد
(مشهدی و همکاران .)1390،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ کل گویههای پرسشنامه
اختالل نقص توجه -بیشفعالی برابر با  ،0/91و برای مؤلفه کندی زمان شناختی برابر با  0/86به
دست آمد.
پرسشنامة پذیرش و عمل-نسخة دوم 1:این پرسشنامه جهت سنجش پذیرش ،اجتناب
تجربهای و انعطافپذیری روان شناختی است که توسط بوند و همکارانش ساخته و اعتباریابی
شده است .این نسخه که ده ماده دارد ،از پرسشنامة اصلی که توسط هایز و همکارانش بهمنظور
ارزیابی اجتناب تجربهای ساختهشده  ،طراحیشده است .گویه ها توسط مقیاس لیکرت ( 1هرگز
درست نیست 7،همیشه درست است) می باشد و نمرات باالتر در این مقیاس ،نشاندهندة
انعطافپذیری روانی بیشتر است .آلفای کرونباخ در دامنه  0/78تا  0/88و ضریب بازمایی این
مقیاس به فاصله  3تا  12ماه ،به ترتیب  0/81و  0/79میباشد (بوند و همکاران .)2011،در نسخة
فارسی این مقیاس نیز عباسی و همکارانش ( ،)2013همسانی  0/89 – 0/71را در گروههای
بالینی و غیر بالینی گزارش دادند .روایی آن نیز توسط مقیاسهای افسردگی بک ،سالمت روان و
دشواری تنظیم هیجان مورد بررسی قرارگرفته است و در حد مطلوبی است .در پژوهش حاضر
میزان آلفای کرونباخ پرسشنامة اجتناب تجربهای برابر با  0/84به دست آمد.
1

Acceptance and Action
)Questionnaire (AAQ-II
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پرسشنامة ضربه کودکی 1:این مقیاس که برای دامنه سنی  12سال به باال قابلاجراست،
دارای  25سؤال است که در طیف  5درجهای لیکرت (برای هرگز عدد  1و برای همیشه عدد )5
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه پنج حوزة تجارب آسیبزا را که شامل سوءاستفاده فیزیکی،
سوءاستفاده جنسی ،سوءاستفاده هیجانی ،غفلت فیزیکی و غفلت هیجانی است را پوشش میدهد.
دامنة نمرهها برای هرکدام از زیرمقیاس ها از  5تا  25و برای کل پرسشنامه  25تا  125است.
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس غفلت هیجانی  0/91و غفلت فیزیکی  0/78گزارششده است (برن
آستین و همکاران .)2003،در ایران ابراهیمی و همکارانش آلفای کرونباخ را برای مقیاسهای
غفلت هیجانی و فیزیکی به ترتیب  0/89و  0/81گزارش کردهاند (ابراهیمی ،دژکام ،صغات
االسالم .)1392 ،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه کودکآزاری برابر با  0/85به
دست آمد.
پرسشنامة عالئم اختالل استرس پس از سانحه 2:یک پرسشنامة  17سؤالی است که سه
دسته از عالئمی که در  DSMبرای این اختالل نامبرده شده را پوشش میدهد که شامل عالئم
اجتنابی ( 7ماده) ،عالئم برانگیختگی شدید ( 5ماده) و عالئم تجربة مجدد ( 5ماده) میباشد.
روش نمرهگذاری آن بهصورت طیف لیکرت میباشد و نقطة برش آن در اکثر پژوهشها  35در
نظر گرفتهشده است و نمره کل مادهها بهعنوان نمره هر فرد محسوب میشود .اعتبار و پایایی
این پرسشنامه در پژوهشهای گوناگون مورد ارزیابی قرارگرفته است (بالنچارد و همکاران1996 ،؛
روژیرو و همکاران )2003،و همچنین روایی و پایایی آن در ایران هم مورد تأیید قرارگرفته است
(گودرزی .)2003،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس پس از سانحه برابر
با  0/91به دست آمد.
یافتهها
جدول  .1فراوانی و درصد شرکتکنندگان در سطوح مختلف متغیرهای جمعیتشناختی
کودکآزاری
درصد
فراوانی

متغیر
جنسیت
سن

مرد
زن
 20 – 15سال
 30 – 21سال

posttraumatic Stress disorder Scales

22
134
54
36
2

عدم کودکآزاری
درصد
فراوانی
14/1
85/9
34/6
23/1

32
124
43
33

20/5
79/5
27/6
21/2
1

Childhood trauma questionnaire
()CTQ
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 40 – 31سال
 50 – 41سال
 60 – 51سال
کاردانی و پایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکتری
مطلقه
متأهل
مجرد

19/2
18/6
4/5
25
35/3
39/7
1/3
42/9
55/8

30
29
7
39
55
62
2
67
87

25/6
17/9
7/7
28/8
35/3
35/9
2/6
52/6
44/9

40
28
12
45
55
56
4
82
70

طبق جدول  ،1در هر دو گروه از نظر توزیع جنسیتی بیشترین تعداد شرکتکنندگان زن بودند؛
از نظر توزیع سنی بیشترین تعداد شرکتکنندگان در سن  20 – 18سال بودند؛ از نظر توزیع
تحصیلی بیشترین تعداد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بود؛ و از نظر
وضعیت تأهل بیشترین تعداد شرکتکنندگان مجرد و متأهل بودند و تعداد مطلقهها بسیار اندک
بود.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

n

کندی زمان
شناختی

کودکآزاری
عدم کودکآزاری

28/95
28/40

2/53
2/89

-0/64
-1/13

-0/51
1/92

156
156

استرس پس از
سانحه
اجتناب تجربی

کودکآزاری
عدم کودکآزاری
کودکآزاری
عدم کودکآزاری

62/98
65/53
11/76
16/94

8/24
10/16
5/04
8/47

-0/79
-0/17
1/38
1/03

-0/03
-0/41
1/48
0/52

156
156
156
156

متغیر

نتایج جدول  2نشاندهنده میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای پژوهش به تفکیک
دو گروه کودکآزاری و عدم کودکآزاری است .عالوه بر این ،چولگی و کشیدگی متغیرها به
تفکیک گروهها ذکرشده است که دربازه  +2تا  _2قرار دارند بنابراین متغیرها توزیع طبیعی دارند.
در پژوهش حاضر تنها یک متغیر مستقل (برونزا) وجود داشت ،ازاینرو نیازمند به ارزیابی
مفروضة هم خطی چندگانه نبود .همچنین میزان همبستگی بین نشانگرهای متغیر برونزا باالی
 0/85نبود؛ لذا مفروضة هم خطی چندگانه نیز برقرار نبود.
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جدول  .3ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری
متغیر

گروه

کندی زمان شناختی

استرس پس از آسیب

کودکآزاری

** 0/44
()p>0/001
** 0/39
()p0/001
** -/48
()p0/001
** -0/40
()p0/001

-

استرس پس از سانحه
عدم کودکآزاری
کودکآزاری
اجتناب تجربهای
عدم کودکآزاری

** -0/67
()p0/001
** -0/67
()p0/001

طبق جدول  ، 3همبستگی میان استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی در هر دو گروه
کودکآزاری و عدم کودکآزاری مثبت و معنادار بود .عالوه بر این ،همبستگی بین استرس پس
از سانحه و اجتناب تجربی در هر دو گروه کودکآزاری و عدم کودکآزاری منفی و معنادار بود.
همچنین ،همبستگی بین اجتناب تجربی و کندی زمان شناختی نیز در هر دو گروه کودکآزاری
و عدم کودکآزاری منفی و معنادار بود.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری به تفکیک گروههای کودکآزاری و عدم
کودکآزاری
دامنه
قابلپذیرش

شاخص برازندگی

شاخص خی دو ()CMIN

مقدار بهدستآمده
عدم
کودکآزاری
کودکآزاری

-

118/02

110/33

کمتر از 3

1/87

1/36

شاخص نٌرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر از 0/90

0/89

0/91

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بزرگتر از 0/90

0/94

0/97

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

بزرگتر از 0/90

0/94

0/97

شاخص توکر لویس ()TLI

بزرگتر از 0/90

0/91

0/97

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بزرگتر از 0/90

0/90

0/91

کمتر از 0/08

0/075

0/048

CMIN/ df

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
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در مرحلة ارزیابی مدل اندازه گیری ،نشانگر چهارم متغیر اختالل استرس پس از سانحه در گروه
کودکآزاری و نشانگرهای اول ،ششم و دهم متغیر اجتناب تجربهای در هر دو گروه کودکآزاری
و عدم کودکآزاری و نشانگر دوم متغیر کندی زمان شناختی در هر دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری دارای بارعاملی پایینتر از مقدار قابل قبول بودند ( ،)λ>0/3بنابراین این نشانگرها
از مدل اندازه گیری حذف شدند و مدل اندازه گیری مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت که
شاخصهای برازش آن در دامنه قابل قبولی قرار گرفت.
طبق جدول  ،4شاخصهای برازش مدل ساختاری برای هر دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری نشانگر برازش مناسب مدل است .مقادیر شاخصهای برازش در گروه عدم
کودکآزاری مطلوبتر از گروه کودکآزاری است که نشانگر برازش مطلوبتر مدل در این گروه
است .بااینحال ،برازش مدل ساختاری در هر دو گروه قابل قبول است ،و در ادامه باید به بررسی
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت .نتایج ارزیابی مدل ساختاری در شکل (1گروه
کودکآزاری) و شکل ( 2گروه عدم کودکآزاری) قابلمشاهده است.

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد (گروه کودکآزاری)

شکل  1مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (همراه با معناداری ضرایب) را برای مدل
گروه کودکآزاری به تصویر میکشد .همانگونه که مشاهده میشود در گروه کودکآزاری اثر
علّی استرس پس از سانحه بر اجتناب تجربی با ضریب استاندارد  -0/83معنادار بود ()P≥0/001؛
اثر علّی استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد  0/49معنادار بود
() P=0/032؛ ولی اثر علّی اجتناب تجربی بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد -0/20
معنادار نبود ( .)P=0/357عالوه بر این ،در گروه کودکآزاری مدل پژوهش حاضر  70درصد از
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واریانس اجتناب تجربی و  45درصد از واریانس کندی زمان شناختی را تبیین کرد ،که مقادیر
مطلوبی در قدرت تبیینگری یک مدل پژوهشی است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد (گروه عدم کودکآزاری)

شکل  2مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (همراه با معناداری ضرایب) را برای مدل
گروه عدم کودکآزاری به تصویر میکشد .طبق نتایج جدول  ،3در گروه کودکآزاری اثر علّی
استرس پس از سانحه بر اجتناب تجربی با ضریب استاندارد  -0/79معنادار بود ()P≥0/001؛ اثر
علّی استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد  0/41معنادار بود
() P=0/022؛ ولی اثر علّی اجتناب تجربی بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد -0/15
معنادار نبود ( .)P=0/373افزون بر این ،طبق نتایج بهدستآمده ،در گروه عدم کودکآزاری مدل
پژوهش حاضر  63درصد از واریانس اجتناب تجربی و  30درصد از واریانس کندی زمان شناختی
را تبیین کرد ،که مقادیر مطلوبی در قدرت تبیینگری یک مدل پژوهشی است.
جدول  .5نتایج آزمون بوت استروپ برای ارزیابی مسیرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل در دو
مدل کودکآزاری و عدم کودکآزاری
مدلها

کودکآزاری

متغیر

استرس پس از
سانحه

اجتناب تجربی
کندی زمان
شناختی
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اثر مستقیم
()p-value

اثر
غیرمستقیم
()p-value

اثر کلی
()p-value

-0/83
()P=0/001
0/49
()P=0/032

-

-0/83
()P=0/001
0/66
()P=0/002

0/17
()P=0/466
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کندی زمان
شناختی
اجتناب تجربی
کندی زمان
شناختی
کندی زمان
شناختی

-0/20
()P=0/357
-0/79
()P=0/001
0/41
()P=0/022
-0/15
()P=0/373

0/12
()P=0/411
-

-0/20
()P=0/479
-0/79
()P=0/005
0/54
()P=0/009
-0/15
()P=0/383

طبق جدول  ،5ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی
بهواسطه اجتناب تجربی غیر معنادار است که در گروه کودکآزاری برابر با  ،)P=0/466( 0/17و
در گروه عدم کودکآزاری برابر با .)P=0/411( 0/12
برای ارزیابی اثر تعدیلگر متغیر کودکآزاری از برنامه ماکرو استفاده شد .در آزمون اثر
تعدیلکنندهٔ کودکآزاری بر رابطة میان استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی ،آماره t
معنادار شد ( .)P>0/05 ،t=1/97این یافته اثر تعدیلکننده کودکآزاری بر رابطه میان استرس
پس از سانحه با کندی زمان شناختی را تأیید می کند ،و حاکی از این است که در گروه
کودکآزاری بهطور معناداری ارتباط قویتری بین استرس پس از سانحه و کندی زمان شناختی
وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند ،کودکآزاری میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را تعدیل کند .عمده مطالعات انجامشده بر روی کندی زمان شناختی
درزمینة اختالل نقص توجه -بیشفعالی میباشد و کمتر مطالعهای به نقش تروما پرداخته است،
بااینحال یافتههای مطالعهای که در سال  2020انجام شد ،نشان داد ترومای بین فردی در
کودکان با عالئم کندی زمان شناختی رابطه دارد (موسیقیارو و همکاران )2020،که یافتههای ما
نیز همسو با یافتههای پژوهش موسیقیارو و همکارانش ( )2020و فردریک و همکارانش ()2018
بود .در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت تجربه کودکآزاری میتواند آسیبهای
جبران ناپذیری در سطح شناختی و رفتاری در کودک ایجاد کند .بطور مثال موسیقیارو و
همکارانش ( )2020اشاره کردند ترومای بین فردی مثل تجربة کودکآزاری که شامل قربانی
شدن به طور عمد توسط دیگران است و نه ترومای غیر بین فردی مثل تجربه بالیای طبیعی،
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سیل ،زلزله و ...می تواند با کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد .برخی از عالئم کندی زمان
شناختی مثل خستگی ،بیحالی و کمبود انرژی ،خوابآلودگی ،کندی در رفتار و تفکر در ادبیات
تروما بعنوان اختالل در تنظیم سیستم عصبی پس از سانحه مشخص میشوند که اگر تروما را به
دودسته ترومای بین فردی مثل کودک آزاری و دسته دیگر ترومای غیر بین فردی مثل تجربه
بالیای طبیعی ،سیل ،زلزله و ...تقسیم کنیم معموالً این عالئم در ترومای بین فردی بیشتر مشاهده
خواهد شد؛ درنتیجه ممکن است عالئم کندی زمان شناختی ،عالئمی در سطح رفتاری (مثل
بیحالی ،خوابآلودگی ،کندی در رفتار) و شناختی (مثل رؤیاپردازی و کندی در تفکر) باشند که
زیربنای آن آسیبهای گوناگون و جدی مثل تجربه کودکآزاری ،ابتال به اختالل استرس پس از
سانحه و یا حتی اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای باشد که در قربانیان کودکآزاری
بیشتر دیده میشود و ابعاد مختلف زندگی فرد را مختل میکند (آگوراستوس و همکاران2018 ،؛
النیوس و همکاران .)2012،بطور مثال ادبیات پژوهشی موجود دربارة اختالل استرس پس از
سانحه نشان می دهد از میان دو گروه از افرادی که به اختالل استرس پس از سانحه مبتال بودند،
دستهای که قربانی کودکآزاری بخصوص از نوع کودکآزاری جنسی بودند یعنی تجربة ترومای
بین فردی را داشتند بیشتر از دستة دیگر که ترومای غیر بین فردی را تجربه کردند ،تشخیص
اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای دریافت میکردند درحالیکه دستة دوم که ترومای
غیر بین فردی را تجربه کرده بودند معموالً فقط تشخیص اختالل استرس پس از سانحه دریافت
کردند .افرادی که تشخیص اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای دریافت میکنند که
اغلب قربانیان کودکآزاری هستند به احتمال بیشتری همزمان تشخیص افسردگی اساسی و
کاهش هوشیاری نیز دریافت میکنند .کاهش هوشیاری یک شاخص اضافی از عالئم اختالل
تجزیه ای است که در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه یافت میشود و بیشترین ارتباط
را با اختالل استرس پس از سانحه دارد که ممکن است نمود بیرونی آن بصورت کندی در تفکر،
هوشیاری متناقض و مه آلودگی ذهنی باشد که در کندی زمان شناختی دیده میشود .همچنین
کندی زمان شناختی با افسردگی رابطة شدیدی دارد و ازجمله عالئم کندی زمان شناختی،
کندی در رفتار ،بیحالی و خوابآلودگی میباشد که میتواند نتیجة افسردگی باشد که در قربانیان
کودکآزاری که به اختالل استرس پس از سانحه بخصوص از نوع تجزیهای مبتال شدهاند ،رخ
میدهد (آرمور و همکاران2014،؛ استیو ،النیوس ،فریمن .)2012،با توجه به آنکه کندی زمان
شناختی بهتازگی شناختهشده است و هنوز ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد بااینحال با
توجه به یافتههای پژوهش حاضر و ادبیات پژوهشی اندکی که پیرامون کندی زمان شناختی
وجود دارد بنظر میرسد عوامل محیطی آسیبزایی مثل کودکآزاری ،اختالالت تجزیهای و
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اختالل استرس پس از سانحه می تواند زیربنای کندی زمان شناختی باشد که نیازمند مطالعات
آینده است.
یافتههای این مطالعه نشان داد اجتناب تجربهای نمیتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را میانجی کند .مطالعاتی که بهطور مستقیم با این یافتهها همخوانی
داشته باشند یافت نشد اما مطالعاتی وجود دارند که میتوان از آنها چنین استنباطی کرد ،بهطور
مثال سومر ( )2002در پژوهشی کیفی که بر روی  6نفر از افرادی که خیالپردازی شدید داشتند
و تجربه دعواهای شدید والدین ،غفلت عاطفی ،کودکآزاری روحی ،جسمی و جنسی را نیز گزارش
کردند ،به این نتیجه رسید که یکی از کارکردهایی که خیالپردازی برای این افراد داشته است
شامل جدا شدن و رهایی از درد و رنجهای زندگی واقعی و تبدیل مشکالت و رنجهای دنیای
واقعی به تجارب مطلوب و خوشایند بود .همچنین مطالعات سومر در سال  2020نیز نشان داد
بزرگساالنی که رؤیاپردازی شدید دارند برای فرار از رنج حاصل از خاطرات دردناک کودکآزاری
به رؤیاپردازی پناه میبرند و محتوای رؤیاپردازیهای آنان معموالً انتقام و اسارت میباشد (سومر،
ابوریا ،برنر .)2020،درنتیجه سومر بیان کرد افرادی که تجربة کودکآزاری داشتهاند و در
بزرگسالی ،در طول روز خیالپردازیهای بیشازحد دارند ،خأل نبود رابطة صمیمی و موفقیتهای
تحصیلی و شغلی خود را به کمک خیالپردازی جبران میکنند که بنظر میرسد این رؤیاپردازیها
نوعی اجتناب تجربه ای باشد .افراد دارای عالئم کندی زمان شناختی نیز رؤیاپردازی بیشازحد
دارند که محتوا و علت این رؤیاپردازیها هنوز مشخص نشده است ،با اینحال یافتههای پژوهش
حاضر نشان دادند عالرغم آنکه اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی رابطه دارد
بااینحال اجتناب تجربهای نمیتواند این رابطه را میانجی کند .در تبیین یافتهها میتوان گفت
قربانی کودکآزاری بودن میتواند آسیبهای شدیدی در فرد ایجاد کند بطوری که فرد را مبتال
به اختالل استرس پس از سانحه کند .با اینحال ممکن است رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را آسیبهای جدیتر و شدیدتر از اجتناب تجربهای میانجی کند .با توجه
به شباهت عالئم کندی زمان شناختی با اختالل استرس پس از سانحه و اختالل تجزیهای میتوان
گفت احتمال دارد رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را متغیرهای
دیگری همچون اختالل تجزیه ای بهتر توجیه کنند که نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.
بطور مثال قربانیان کودکآزاری عالوه بر آنکه مستعد به اختالل استرس پس از سانحه هستند
بهشدت مستعد به ابتال به اختالل تجزیهای هستند ،هنگامیکه قربانیان کودکآزاری اختالل
تجزیهای را تجربه می کنند به دنبال آن عالئم اختالل استرس پس از سانحه شدیدتری را نیز
تجربه میکنند و نمرات باالتری نیز در مقیاس اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگسالی کسب
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میکنند (ازدمیر و همکاران )2015،درنتیجه ممکن است رؤیاپردازیهای بیشازحد و هوشیاری
متناقض در کندی زمان شناختی درواقع نمود بیرونی اختالالت جدیتری مثل اختالل تجزیهای
باشد که نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.
موازین اخالقی
در پژوهش حاضر ابتدا هدف از پژوهش و کاربرد آن برای شرکتکنندگان ارائه شد؛ سپس از آنان
خواسته شد در صورت تمایل وارد پژوهش شوند .همچنین به شرکتکنندگان اطمینان داده شد
که اطالعات و هویت آزمودنیها محرمانه میماند و فقط در راستای اهداف پژوهش از آن استفاده
خواهد شد و در ارائه نتایج پژوهش هویت شرکتکنندگان ذکر نخواهد شد.
محدودیتها و پیشنهادات
ازجمله محدودیتهای پژوهش نمونهگیری در دسترس بود که تعمیمیافتهها را با مشکل مواجه
میکند .همچنین پژوهش حاضر بر روی بزرگساالن (دامنه سنی  18تا  60سال) مبتال به اختالل
نقص توجه-بیشفعالی در شهر اصفهان انجامشده است ،بنابراین در تعمیمیافتهها به سایر گروهها
و سنین مختلف باید احتیاط شود لذا پیشنهاد میشود بهمنظور سنجش اعتبار پژوهش حاضر
پژوهشهای آینده پژوهشهایی مشابه با این پژوهش را با روش نمونهگیری تصادفی انجام دهند.
همچنین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که درمانگران و پژوهشگران به
نقش کودک آزاری ،اختالل استرس پس از سانحه و درمانهای مؤثر بر تروما در کاهش عالئم
کندی زمان شناختی توجه داشته باشند .همچنین درمانگران و پژوهشگران حوزه تروما میتوانند
به همبودی عالئم کندی زمان شناختی با تروما نیز توجه داشته باشند.
سپاسگزاری
از تمامی شهروندان شهر اصفهان که در پژوهش ما شرکت کردند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسندة اول میباشد.
تعارض منافع
نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافع و حمایت مالی ندارند.
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پیوستها
پرسشنامه ترومای دوران کودکی ()CTQ
هرگز

 .1در دوران کودکی غذای کافی به من نمیرسید.
 .2من در بچگی میدانستم که همواره کسی هست که از من مراقبت
و محافظت کند.
 .3برخی از اعضای خانوادهام به من القابی نظیر "تنبل"" ،کودن" ،یا
"زشت" و ..میدادند.
 .4خانوادهام توجهی به مراقبت از همدیگر نداشتند.
 .5کسی در خانوادهام بود که کمک کرد تا من احساس مهم بودن
داشته باشم.
 .6من مجبور میشدم لباسهای کثیف بپوشم.
 .7من احساس میکردم که کسی به من عشق میورزد.
 .8من فکر می کردم که والدینم آرزو داشتند که من هرگز به دنیا
نمیآمدم.
 .9یکی از اعضای خانوادهام من را بقدری زده بود که من مجبور شدم
به پزشک مراجعه کنم یا در بیمارستان بستری شوم.
 .10هیچ چیزی در مورد خانوادهام وجود نداشت که من بخواهم آن
را تغییر دهم.
 .11برخی از اعضای خانوادهام بقدری من را کتک زده بودند که هنوز
هم نشانی از آن مانده است.
 .12من با کمربند ،چوب ،یا تسمه یا یک چیز سخت دیگری تنبیه
شدهام.
 .13اعضای خانوادهام به همدیگر اهمیت میدادند.
 .14برخی اعضای خانواده فحشهای رکیک و زننده به من میگفتند.
 .15من اعتقاد دارم که از نظر جسمی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .16من دوران کودکی بسیار خوبی داشتم.
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 .17من آنقدر کتک خورده بودم که معلم ،پزشک یا همسایهمان
متوجه آن شده بودند.
 .18من احساس میکردم کسی از اعضای خانوادهام از من نفرت داشت.
 .19افراد خانواده باهمدیگر احساس صمیمیت میکردند.
 .20کسی تالش کرد تا با من تماس جنسی داشته باشد ،یا تالش کرده
که من آنها را لمس کنم.
 . 21کسی من را تهدید به زدن یا دروغ گفتن درباره من کرده بود تا
با او رابطه جنسی داشته باشم.
 .22من بهترین خانواده دنیا را داشتم.
 . 23کسی تالش کرده تا من کارهای جنسی با او انجام دهم یا چیزهای
جنسی را تماشا کنم.
 .24کسی من را مورد آزار جنسی قرار داده است.
 .25من اعتقاد دارم که از نظر هیجانی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .26کسی بود که من را در موقع نیاز به دکتر ببرد.
 .27من اعتقاد دارم که از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .28خانوادهام منبع حمایت و قدرت بودند.

***
پرسشنامه پذیرش و عمل (اجتناب تجربهای) -نسخه دوم) )AAQ-II
هرگز
درست
نیست

خیلی به
ندرت
درست
است

 .1در اینکه خاطرات ناخوئشایندی را به یاد
بیاورم ،مشکلی ندارم
 .2تجربیات و خاطرات دردناکم باعث
شدهاند نتوان ان طور که دوست دارم
زندگی کنم.
 .3از احساسهایم میترسم.
 .4نگرانم که مبادا نتوانم نگرانیها و
احساسهایم را کنترل کنم.
 .5خاطرات درناکم باعث شده نتوانم زندگی
رضایت بخشی داشته باشم.
 .6کنترل زندگیام دست خوردم است.
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 .7هی جان ها در زندگیام مشککک کل ای جاد
میکنند.
 .8به نظرم میرسد اغلب آدمها زندگیشان
را بهتر از من اداره کنند.
 .9نگرانیها مانع موفقیتم میشوند.
 .10اف کار و احسکککاس هایم مانع ز ندگی
دلخواهم نمیشوند.

***
پرسشنامه اختالل استرس پس از سانحه وددرز و همکاران ()1993
اصالً

خیلی
کم

 .1تکرار خاطرات ،افکار یا تصاویر ناراحتکننده از تجربه استرسآور
 .2رویاهای تکراری ناراحت کننده در خواب و بیداری از تجربه
استرسزا.
 .3ناگهانی عمل کردن یا احساس اینکه تجربه استرسزای گذشته
دوباره در حال اتفاق افتادن است (مثل اینکه آن تجربه برای شما
دوباره زنده میشود).
 .4احساس پریشانی زیاد هنگامی که چیزی شما را به یاد تجربه
استرسزای گذشته میاندازد.
 .5داشتن واکنشهای جسمانی (نظیر تپش قلب ،اشکال در تنفس،
عرق کردن (هنگامیکه چیزی شما را به یاد تجربه استرسزای
گذشته میاندازد).
 .6اجتناب از تفکر یا صحبت در مورد یک تجربه استرسآور گذشته
یا اجتناب از داشتن احساسات مربوط به آن
 .7اجتناب از بعضی فعالیتها یا موقعیتهایی به این دلیل که شما
را به یاد تجربه استرسآور گذشته میاندازد.
 .8زحمت در به یادآوری قسمتهای مهم یک تجربه ناراحتکننده
 .9از دست دادن عالقه یا لذت نبردن از فعالیتهایی که قبالً به آنها
عالقه داشتهاید یا از آن لذت میبردهاید.
 .10احساس فاصله یا بریدگی از مردم
 .11احساس بی تفاوتی عاطفی یا ناتوانی در برقراری احساس عالقه
و عشق نسبت به افراد نزدیک به خودتان
 .12داشتن این احساس که آینده شما به طریقی کوتاه شده است.
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 .13اشکال در به خواب رفتن و تداوم خواب
 .14احساس تحریکپذیری یا داشتن حمالت خشم
 .15مشکل برای تمرکز کردن
 .16فوقالعاده هوشیار بودن یا مراقب بودن یا در حالت دفاعی بودن
 .17احساس از جا پریدن یا به آسانی از جا پریدن

***
مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی ()BAARS
هرگز

گاهی

یا به

اوقات

ندرت
 .1در توجه دقیق بهجزییات دچار مشکل شده یا در هنگام کار یا انجام سایر
فعالیتها مرتکب اشتباهات ناشی از بی دقتی میشوم.
 .2حفظ توجه حین انجام وظیفه یا تفریح برایم دشوار است.
 .3هنگامیکه مستقیماً با من صحبت بشود ،به صحبت دیگران گوش نمیکنم.
 .4از دستورالعملها و راهنماها تبعیت نمیکنم و نمیتوانم کارها یا وظایف
روزمره را تمام کنم.
 .5سازماندهی وظایف و فعالیتها برای من دشوار است.
 . 6از انجام دادن کارهایی که مستلزم تالش ذهنی مداوم هستند ،اجتناب
میکنم ،بیزارم یا اکراه دارم.
 .7وسایلی را که برای انجام کارها یا فعالیتها ضروری هستند ،گم میکنم.
 .8محرک های بیرونی و افکار نامربوط به راحتی موجب پرت شدن حواسم
میشود.
 .9در انجام فعالیتهای روزانه فراموش کار هستم.
 .10دستها و پاهایم را مدام تکان میدهم یا در صندلی وول میخورم.
 .11در کالس یا سایر موقعیتهایی که الزم است بهصورت نشسته باقی بمانم،
صندلیام را ترک میکنم.
 .12بیشازحد وول میخورم یا احساس بی قراری و محصور بودن میکنم.
 .13حفظ سکوت و آرامش در حین انجام فعالیتهای تفریحی ،برایم مشکل
است (احساس عدم راحتی دارم یا شلوغ و پرسروصدا هستم).
 .14دائماً در حال حرکت هستم یا طوری رفتار میکنم که انگار موتوری مرا
به حرکت وا میدارد (یا احساس میکنم که دائم باید مشغول باشم یا کاری
انجام دهم).
 .15بیشازحد حرف میزنم (در موقعیتهای اجتماعی).
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 .16پیش از اینکه سؤال دیگران تمام شود ،جواب میدهم؛ جمالت دیگران
را برایشان تمام میکنم یا بی موقع حرف میزنم.
 .17منتظر نوبت ماندن برای من دشوار است.
 .18صحبت دیگران را قطع میکنم یا در بحث آنها دخالت میکنم (بدون
اجازه وسط صحبت یا فعالیت دیگران میپرم ،یا کاری را که دیگران در حال
انجام آن بودهاند ،برعهده میگیرم).
 .19هنگامیکه باید بر چیزی تمرکز کرده یا کارن را انجام دهم ،خیالپردازی
میکنم.
 .20در موقعیت های کسل کننده ،هوشیار یا بیدار ماندن برایم مشکل است.
 .21به راحتی گیج میشوم.
 .22به راحتی کسل میشوم.
 .23در اوهام یا به اصطالح جای دیگری هستم.
 .24بی حال و بی انرژی و خستهتر از دیگران هستم.
 .25کم کار بوده یا کم انرژی تر از دیگران هستم.
 .26کند هستم.
 .27به نظر میرسد اطالعات را با سرعت و دقت دیگران پردازش نمیکنم.
 .28آیا هیچ یک از این  27عالمت را معموالً با اغلب اوقات تجربه کردهاید؟
بله خیر (یکی را انتخاب کنید)
 . 29اگر پاسخ مثبت است ،وقتی که این عالئم برای اولین بار بروز کردند ،چند
سال داشتید؟ (جای خالی را پر کنید) من در آن زمان...........................سال
داشتم.
 .30اگر پاسخ مثبت است ،در کدام یک از محیطهای زیر این عالئم در عملکرد
شما اختالل ایجاد میکردند؟ کنار همه مواردی که درباره شما صدق میکند،
عالمت بزنید.
مدرسه ................خانه..................................
محل کار ......................روابط اجتماعی..............................

***
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Abstract
Aim: The main purpose of the present study was to investigate psychometric
properties of the Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire
(TAGWQ, Papaioannou & Christodoulidis, 2007) among Iranian male and
female teachers. Method: In this correlational study, 360 teachers (200 female
and 160 male) completed the Teachers’ Achievement Goals in Work
Questionnaire, and the Teacher Emotion Inventory (TEM, Chen, 2016) and
the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS, Van Katwyk, P. T., Fox, S.,
Specter, P. E., & Kelloway, 2000). The confirmatory factor analysis method and
internal consistency were used to determine the TAGWQ's factorial validity
and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity
of the TAGWQ, correlations between different dimensions of TAGWQ with
scales of teacher emotions and career well-being was calculated. Results: The
results of confirmatory factor analysis based on AMOS software showed that
3-factor structure of the mastery goal orientation, performance goal
orientation and avoidance goal orientation in the Iranian sample had good fit
with the data. Correlational analyses between different dimensions of
TAGWQ with scales of teacher emotions and career well-being provided
initial evidence for the TAGWQ construct validity. Internal consistency for
the mastery goal orientation, performance goal orientation and avoidance goal
orientation subscales was 0/80, 0/79 & 0/78 respectively. Conclusion: In sum,
these findings provide evidence for the validity and reliability of the TAGWQ
as an instrument for measuring motivational construct of goal orientations
among Iranian male and female teachers.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف آزمون روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامة اهداف پیشرفت معلمان در کار

پذیرش مقاله1400/08/04 :

( ،TAGWQپاپایانو و چریستودولیس )2007 ،در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد .روش :در مطالعة
همبستگی حاضر 360 ،معلم ( 200زن و  160مرد) به نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان
در کار ،سیاهة هیجان معلم ( ،TEIچن )2016 ،و مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل (،JAWS
وتکاتویک ،فاکس ،اسچکتر و کیلووی )2000 ،پاسخ دادند .به منظور تعیین روایی عاملی نسخة کوتاه
پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی
همسانی درونی پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین ،به منظور مطالعة روایی سازة
نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار ،ضرایب همبستگی بین وجوه این پرسشنامه با
ابعاد مختلف هیجانات معلم و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل ،گزارش شد .یافتهها :نتایج تحلیل تأییدی
نشان داد که نسخة سه عاملی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان شامل جهتگیریهای هدفی تسلطی،
عملکردی و اجتنابی با دادهها برازش مطلوبی داشت .نتایج مربوط به همبستگی بین جهتگیریهای
هدفی با هیجانات معلم و بهزیستی عاطفی ،از روایی همزمان نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت
معلمان در کار ،به طور تجربی حمایت کرد .مقادیر ضرایب همسانی درونی هدفهای پیشرفت تسلطی،
عملکردی و اجتنابی به ترتیب برابر با  0/79 ،0/80و  0/78به دست آمد .نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج
مطالعة حاضر نشان داد که نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان برای سنجش سازة انگیزشی
جهتگیریهای هدفی در معلمان ایرانی ،ابزاری روا و پایا بود.

کلید واژهها :جهتگیریهای هدف پیشرفت ،تحول حرفهای معلمان ،تحلیل عاملی تأییدی
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مقدمه
مرور شواهد نظری و تجربی نشان میدهد که برای محققان تربیتی عالقهمند به قلمرو مطالعاتی
تحول حرفهای معلمان 1،تأکید بر نیمرخ انگیزشی معلمان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است
(عثمان و وارنر2020 ،؛ پاپ ،ویرگا ،الپسا و کراساوان2021 ،؛ واله ،شکری و اسدزاده .)1400 ،بر
اساس شواهد موجود ،انگیزش معلم برای تحول حرفهای ،در تأمین بالندگی حرفهای2معلمان از
نقش بااهمیتی برخوردار است (گاسپارد و الرمن2021 ،؛ ریچتر ،کلینکنیکت و گراسنیر.)2019 ،
محققان مختلف کوشیدهاند با تأکید بر مشخصههای کُنشی گروه وسیعی از سازههای انگیزشی
مانند انتظارِ موفقیت 3،ارزشگذاری برای تالش 4،انگیزش تحول حرفهای 5،خودتعیینگری 6و
باورهای خودکارآمدی  7،بر وزن تفسیری نیمرخ انگیزشی در بافت مطالعاتی تحول حرفهای
معلمان ،تأکید ورزند (کنادسین ،استاوگارد و بریدال2021 ،؛ اسلمپ ،فیلد و چائو2020 ،؛
میرهاشمی و شکری .)1397 ،بر اساس شواهد موجود یکی از تعیینکنندهترین سازههای انگیزشی
اثرگذار بر حیات حرفهای معلمان ،جهتگیریهای هدفی نام دارد (پیرحسینلو ،فرزاد و شهریاری
احمدی1400 ،؛ جانکی ،بارداک ،اُکزالن و الفتینگر .)2019 ،محققان تربیتی مختلف کوشیدهاند
با تأکید بر مفاهیمی همچون رضامندی 8،تعهدمندی 9،اشتیاق 10،بهزیستی 11،رفتار رابطه
بینفردی معلم ـ دانشآموز  12،کیفیت آموزش 13و رفتارهای مقابلهای 14،توان تبیینی
جهتگیریهای هدفی را در توضیح وجوه مختلف سالمت حرفهای معلمان تصریح کنند (ولف،
آیرسوالد ،سینسی ،سائل و کالکی2021 ،؛ بیرگی و رانیالسی2021 ،؛ تامن ،سیبر ،گراب و
پریتاریوس2021 ،؛ الزاریدس و اسچیفیلی2021 ،؛ قربانی ،شکری ،فتحآبادی و شریفی ،زیر
چاپ).
یکی از چهارچوبهای مفهومی معاصر برای فهم انگیزش از منظر شناختی ،تئوری هدفهای
پیشرفت15نام دارد (اردان و کاپالن 2020؛ پیرحسینلو و همکاران .)1400 ،متخصصان هدفهای
پیشرفت تأکید میکنند که افراد در موقعیتهای پیشرفت متفاوت (شرایط ورزشی ،تحصیلی و
کاری) ،دربارة ادراک از شایستگی و تعریف موفقیت ،از دو نوع هدف شامل هدفهای عملکردی16
commitment
0
- enthusiasm
1
- well-being
2
- interpersonal teacher-student behavior
3
- teaching quality
4
- coping behaviors
5
- achievement goals theory
6
- performance goals

9-

1-

1

2-

teacher professional development
professional thriving
3- achievement expectancy
4- valuing effort
5- motivation for professional
development
6
- self-determination
7- self-efficacy beliefs
8- satisfaction

1
1
1
1
1
1
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(یا جهتگیری خودمحور) 1و هدفهای تسلطی(2یا جهتگیری یادگیری/تکلیفمحور) 3استفاده
میکنند (آندرمن .)2020 ،وقتی فرد به یک فعالیت برای ارزش ذاتی آن عالقه نشان میدهد،
برای وصول هدفهای تسلطی می کوشد .در این وضعیت ،خاستگاه شکل دهنده به استانداردها،
فردی بوده و ادراکات از توانایی نیز از طریق خودارجاعی4مشخص میشود .در مقابل ،وقتی فرد
برای پیشی گرفتن از دیگران میکوشد ،اساساً انتخابهای او با تأسی از احساس نیاز فرد برای
نمایانگری شایستگی بیشتر خود در مقایسه با دیگران ،شکل میگیرد .عالوه بر این ،ادراک از
توانایی افرادِ عالقهمند به اهداف عملکردی از طریق فرایند مقایسه اجتماعی شکل میگیرد
(گراهام .)2020 ،در نظریة هدفهای پیشرفت ،هدفهای عملکردی گرایشمحور5و هدفهای
عملکردی اجتنابمحور 6نیز از یکدیگر متمایز میشوند .در این چهارچوب مفهومی ،هدفهای
عملکردیِ گرایشمحور ،از طریق تالش فرد برای نمایاندن شایستگی باال و در مقابل ،هدفهای
عملکردیِ اجتنابمحور از طریق اجتناب از شایستگی پایین ،مشخص میشوند (اردان و کاپالن،
.)2020
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در خالل دو دهة گذشته به توجه به ظرفیت تبیینی نظریة
اهداف پیشرفت در تصریح نیمرخ انگیزشی افراد در موقعیتهای حرفهای ،تعداد زیادی از محققان
با تاسی از منطق مفهومی سازه انگیزشی جهتگیریهای هدفی ،ابزارهایی را برای سنجش این
سازة انگیزشی در معلمان ،توسعه دادهاند (باتلر2007 ،؛ فاسچینگ ،دیکخاسیر و نیتسی2010 ،؛
نیتسی ،دیخاسیر ،فاسچینگ و گانتر2013 ،2011 ،؛ ریتلسورف و گانتر2011 ،؛ پاپایانو و
چریستودولیس .)2007 ،بر این اساس ،پاپایانو و چریستودولیس ( )2007پرسشنامة هدفهای
پیشرفت معلمان در کار را با تأسی به منطق فکری نظریههای هدف پیشرفت ـ به مثابة یکی از
چارچوبهای مفهومی تصریح کننده تمایز در مختصات انگیزشی افراد و مدلهای رفتاری منتخب
به وسیلة آنها در محیطهای پیشرفت تحصیلی و حرفهای ـ با هدف سنجش جهتگیریهای
هدفی معلمان توسعه دادند .در این نظام مفهومی ،موافق با دیدگاه الیوت ،مورایاما و پکران
( )2011جهتگیریهای هدف پیشرفت ،سه وجه اساسی انگیزش معلم شامل اشتیاق در
آموزش  7،استانداردی کابردی برای ارزشیابی احساس کفایتمندی 8و تمایالت گرایشمحور در
برابر اجتنابمحور را شامل میشود .اشتیاق فردی در آموزش بر تمایزگذاری بین جهتگیریهای
6-

1-

7-

2-

ego orientation
mastery goals
3
- task or learning orientation
4- self-referenced
5- performance approach goals

performance avoidance goals
engagement in teaching
8- applied standard for evaluation of
competence
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هدفی عملکردی و یادگیریمحور از جهتگیری هدفی اجتنابی یا تالشگریزانه ،داللت دارد .تمایز
بین جهتگیریهای هدفی تسلطی و عملکردی از طریق رجوع معلم برای ارزیابی شایستگیهای
فردی مشخص میشود .به طور کلی ،در جهتگیری هدفی یادگیریمحور ،مقایسههای
درونفردی 1و در جهتگیری هدفی عملکردی ،مقایسههای اجتماعی 2،خاستگاه احساسات
شایستگی را شکل میدهند (اردان و کاپالن 2020؛ پیرحسینلو و همکاران.)1400 ،
محققان تربیتی مختلف با اطالع از ویژگیهای کنشی سازة جهتگیریهای هدفی ،ضمن توسعة
نسخههای متفاوتی از ابزارهای سنجش هدفهای پیشرفت حرفهای در معلمان ،برای تحلیل
ویژگیهای فنی روایی و پایایی آنها نیز کوشیدهاند (جانکی و همکاران2019 ،؛ پاپایانو و
چریستودولیس .)2007 ،در مطالعة پاپایانو و چریستودولیس ( )2007ـ که با هدف تحلیل روان-
سنجی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار انجام شد ـ ،نتایج تحلیل مولفههای اصلی3
با استفاده از چرخش اُبلیمین4از ساختار سه عاملی مقیاس هدفهای پیشرفت معلمان شامل
جهتگیری هدفی تسلطی ،جهتگیری هدفی عملگردی و جهتگیری هدفی اجتنابی ،به طور
تجربی حمایت کرد .همچنین ،در مطالعة پاپایانو و چریستودولیس ( )2007با هدف آزمون مدل
اندازهگیری مفروض (مدل سه عاملی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان بر اساس نتایج تحلیل
مولفههای اصلی) و تعیین برازندگی آن با دادههای مشاهده شده ،از روش آماری تحلیل عاملی
تأییدی استفاده کردند .در این بخش ،اندازههای برازش تحلیل عاملی تأییدی 5پرسشنامة
هدفهای پیشرفت معلمان ،وجود عوامل سهگانه را تأیید کرد .همچنین ،نتایج تحلیل عامل
تأییدی نشان داد که در این نمونه ،الگوی چندبعدی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان ،یک
الگوی اندازه گیری قابل قبول است .عالوه بر این ،نتایج مربوط به مدل همبستگی بین
جهتگیری های هدفی و رضامندی شغلی ،شواهد مضاعفی را در دفاع از روایی سازة6پرسشنامة
هدفهای پیشرفت معلمان ،فراهم کرد .در مطالعة پاپایانو و چریستودولیس ( ،)2007ضرایب
همسانی درونی جهتگیریهای هدفی تسلطی ،عملکردی و اجتنابی به ترتیب برابر با ،0/85
 0/84و  0/82به دست آمد .در پژوهش جانکی و همکاران ( )2019که با هدف توسعه و تحلیل
روانسنجی نسخة کوتاه مقیاس جهتگیریهای هدف پیشرفت معلمان7انجام شد نتایج روش
آماری تحلیل عاملی تأیید ی نشان داد که مقیاس مزبور از چهار جهتگیری هدفی شامل
6-

1-

7-

2-

intrapersonal comparison
social comparisons
3
- component principal analysis
4- oblique rotation
5- conformity factor analysis

construct validity
brief scale for teachers’ achievement
goal orientations
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جهتگیری هدفی یادگیریمحور ،جهتگیری هدفی عملکردی گرایشمحور ،جهتگیری هدفی
عملکردی اجتنابمحور و جهتگیری هدفی اجتناب از کار1تشکیل شده است .نتایج همارزی
گروهی نسخة کوتاه مقیاس جهتگیریهای هدف پیشرفت معلمان با استفاده از روش آماری
تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی  2،شواهدی تجربی در دفاع از تغییرناپذیری اندازهگیری3نسخة
کوتاه مقیاس جهتگیریهای هدف پیشرفت معلمان ،فراهم آورد .عالوه بر این ،در این الگوی
پراکندگی مشترک بین ابعاد جهتگیریهای هدفی معلمان با دیگر همبستههای مفهومی آن،
شواهد متقنی در دفاع از روایی همگرا 4،روایی واگرا 5و روایی پیشبین 6نسخة کوتاه مقیاس
جهتگیریهای هدف پیشرفت معلمان ،تدارک دید.
همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی ،با توجه به توان تبیینی جهتگیریهای هدفی به مثابة
یک سازه انگیزشی در تصریح انگیزش تحول حرفهای معلمان و تاثیرگذاری بر طیف وسیعی از
قلمروهای مفهومی معنا کننده بالندگی حیات حرفهای معلمان ،دسترسی به ابزارهای برخوردار
از ویژگیهای فنی روایی و پایایی به منظور سنجش سازه هدفهای پیشرفت معلمان از اهمیت
زیادی برخوردارند (باتلر2007 ،؛ فاسچینگ و همکاران2010 ،؛ نیتسی و همکاران2013 ،2011 ،؛
ریتلسورف و گانتر2011 ،؛ پاپایانو و چریستودولیس .)2007 ،بنابراین ،با توجه به فقر اطالعاتی
معطوف بر تحلیل مشخصههای روانسنجی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار در نمونه
معلمان ایرانی ،مطالعة حاضر با هدف آزمون روایی عاملی نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای
پیشرفت معلمان در کار در بین گروهی از معلمان ایرانی انجام شد.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهشهای همبستگی بود .در مطالعة حاضر ،جامعة آماری شامل
کلیة معلمان زن و مرد مقاطع ابتدایی ،متوسطة اول و متوسطة دوم در مناطق  4و  8آموزش و
پرورش شهر تهران در سال تحصیلی  98-99بودند که با روش نمونهگیری غیراحتماالتی
(غیرتصادفی) در دسترس انتخاب شدند .نمونة آماری در این پژوهش شامل  360معلم [ 200زن
با میانگین سنی  39/07سال (انحراف معیار= )22-58 ،8/77و  160مرد با میانگین سنی 34/98
سال (انحراف معیار= )24-56 ،5/97بودند .در نمونة منتخب 76 ،معلم ( 21/1درصد) دارای
مدرک دیپلم 60 ،معلم ( 16/7درصد) دارای مدرک کاردانی 137 ،معلم ( 38/1درصد) دارای
4

1

5-

2-

- work avoidance goal orientation
multi-group conformity factor analysis
3- measurement invariance

- convergent
discriminant
6- predictive
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مدرک کارشناسی و  87معلم ( 24/2درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .عالوه بر این،
در نمونة منتخب 83 ،معلم ( 23/1درصد) از گروه علوم انسانی 45 ،معلم ( 12/5درصد) از گروه
فنی و مهندسی 111 ،معلم ( 30/8درصد) از گروه علوم پایه 68 ،معلم ( 18/9درصد) از گروه
هنر و در نهایت 53 ،معلم ( 14/7درصد) از گروه زبانها ی خارجی انتخاب شدند .همچنین ،از
گروه منتخب 80 ،معلم ( 22/2درصد) در مقطع ابتدایی 81 ،معلم ( 22/5درصد) در مقطع
متوسطة اول و در نهایت 199 ،معلم ( 55/3درصد) در مقطع متوسطة دوم ،مشغول به کار بودند.
در نهایت ،در گروه نمونة منتخب ،میانگین سالهای خدمت معلمان  11/28سال و انحراف
استاندارد آن  7/61بود که دامنة سالهای خدمت آنها در فاصلة  1تا  39سال قرار داشت .بر
اساس قاعدة سرانگشتی پیشنهادی کامری و لی1992(1؛ نقل از میرز ،گامست و گارینو،)2016 ،
جحم نمونهای بیشتر از  300و کمتر از  500مشارکت کننده ،برای تعیین روایی عاملی ابزارهای
سنجش ،مطلوب و مکفی تلقی میشود .اهمّ مالکهای ورود به پژوهش برای مشارکتکنندگان
شامل رضایت آگاهانه معلمان برای مشارکت در پژوهش ،اشتغال به کار در مدارس دخترانه و
پسرانه دورههای مختلف در مناطق  4و  8آموزش و پرورش شهر تهران و در نهایت ،عدم
بازنشستگی معلمان بود .عالوه بر این ،مهمترین مالک خروج از مطالعة حاضر عدم پاسخگویی به
بیش از  10درصد کل سواالت بستة سنجش بود.
ابزار پژوهش
سیاهة هیجان معلم ،TEI(2چن .)2016 ،چن ( )2016به منظور سنجش تجارب هیجانی
مثبت و منفی در معلمان ،فهرست هیجان معلم را توسعه داد .چن ( )2016با هدف صورتبندی
مدل نظری زیربنایی فهرست هیجان معلم از برنامه عاطفه مثبت و منفی (واتسون ،کالرک و
تلیگن ) 1988 ،و همچنین با مرور شواهد نظری و تجربی موجود در قلمرو مطالعاتی تجارب
هیجانی در معلمان مانند نتایج مطالعات لی و یین ( ،)2011شولتز و زیمبیالس ( )2009و
تیریگویل ( )2012استفاده کرد .معلمان به گویههای فهرست هیجان معلم بر روی یک طیف 6
درجهای از ( 1هرگز) تا ( 6همیشه) پاسخ میدهند .این فهرست با  26ماده 5 ،طبقهی هیجانی
مثبت (لذت و عشق) و منفی (شامل ناراحتی ،خشم و ترس) را اندازهگیری میکند .در این سیاهه
گویههای  1تا  7مربوط به هیجان لذت 8 ،تا  11مربوط به هیجان عشق 12 ،تا  15مربوط به
هیجان ناراحتی 16 ،تا  19مربوط به هیجان خشم و  20تا  26مربوط به هیجان ترس هستند.
)Teacher Emotion Inventory (TEM

2-

Comrey & Lee
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در مطالعة چن ( )2016نتایج روایی سازة فهرست هیجان معلم با استفاده از روش آماری تحلیل
عاملی تأییدی نشان داد ساختار پنجعاملی فهرست هیجان با دادهها برازش مطلوبی داشت .در
مطالعة چن ( )2016ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای لذت ،عشق ،ناراحتی ،خشم و ترس
به ترتیب  0/87 ،0/86 ،0/73 ،0/90و  0/86به دست آمد .در مطالعة خدایی ( )1397ـ که با
هدف تحلیل روانسنجی نسخه فارسی سیاهة هیجان معلم در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد
ـ ،نتایج روش آماری تحلیل عاملی تأیید ی سیاهة هیجان معلم نشان داد که در نمونة معلمان
ایرانی ساختار پنج عاملی سیاهة هیجان معلم مشتمل بر پنچ زیرمقیاس لذت ،عشق ،ناراحتی،
خشم و ترس با دادهها برازش قابل قبولی داشت .در مطالعة خدایی ( )1397نتایج مربوط به
همبستگی بین وجوه سیاهة هیجان معلم با ابعاد خودکارآمدی معلم شامل پیشرفت کاری ،بسط
و توسعة مهارت در کار ،تعامل اجتماعی با دانشآموزان ،والدین و همکاران و مقابلة با تنیدگی
شغلی ،به طور تجربی از روایی سازة نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم حمایت کرد .در مطالعة
خدایی ( )1397ضرایب همسانی درونی مقیاسهای لذت ،عشق ،ناراحتی ،خشم و ترس به ترتیب
برابر با  0/88 ،0/82 ،0/72 ،0/77و  0/77به دست آمد .در مطالعة حاضر ،ضرایب همسانی درونی
مقیاسهای لذت ،عشق ،ناراحتی ،خشم و ترس به ترتیب برابر با  0/77 ،0/75 ،0/72 ،0/84و
 0/76به دست آمد.
مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل ،JAWS(1وتکاتویک ،فاکس ،اسچکتر و
کیلووی .)2000 ،وتکاتویک و همکاران ( )2000به منظور اندازهگیری الگوی پاسخهای هیجانی
افراد به تجارب کاری آنها مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل را توسعه دادند .نسخة بلند
این مقیاس دارای  30گویه و نسخة کوتاه آن دارای  20گویه است .مادههای مقیاس بهزیستی
عاطفی وابسته به شغل ،هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف میکنند و هر یک در یک
مقیاس عاطفة مثبت و یا یک مقیاس عاطفة منفی گروهبندی میشوند .شرکتکنندگان تمام
مادّهها را بر روی یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از هرگز ( )1تا همیشه ( )5پاسخ میدهند .در
این طیف عدد  1نشاندهندة عدم تجربة هیجان و عدد  5بیانگر تجربة بسیار زیاد هیجان میباشد.
وتکاتویک و همکاران ( )2005یادآور شدند که مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل به سه
شیوه نمرهگذاری میشود )1 :محاسبة یک نمرة کلی بر اساس حاصل جمع  30گویه از طریق
نمرهگذاری معکوس هیجانهای منفی )2 ،محاسبة نمرههای جداگانه برای  15گویة منفی و 15
گویظ مثبت که استفاده از این روش دو نمرة کلی جداگانه برای هیجانهای منفی و مثبت مرتبط
1-

Job-Related Affective Well-Being
)Scale (JAWS
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با شغل ارائه میدهد و در نهایت )3 ،محاسبة چهار نمره بر اساس سطوح متمایز ترکیب مقولههای
لذت و برانگیختگی (لذت باال – برانگیختگی پایین ،لذت باال ـ برانگیختگی پایین ،لذت پایین ـ
برانگیختگی باال و لذت پایین ـ برانگیختگی پایین) .در مطالعة وتکاتویک و همکاران ()2000
ضرایب آلفای کرانباخ ،نمرة کلی مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل و چهار زیرمقیاس لذت
ـ برانگیختگی مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل بین  0/80تا  0/95به دست آمد .عالوه
بر این ،در مطالعة وتکاتویک و همکاران ( )2000مقادیر همبستگی معنادار بین نمرة کلی مقیاس
بهزیستی عاطفی وابسته به شغل و چهار زیرمقیاس لذت ـ برانگیختگی مقیاس بهزیستی عاطفی
وابسته به شغل با نمره کلی برنامة عاطفة مثبت و منفی1و رضامندی شغلی از روایی سازة مقیاس
بهزیستی عاطفی وابسته به شغل به طور تجربی حمایت کرد .در مطالعة نوری ،شکری و شریفی
( ،) 1394نتایج مربوط به همبستگی بین بهزیستی عاطفی وابسته به شغل با باورهای
خودکارآمدی معلم و تنیدگی شغلی معلمان ،شواهد قانع کنندهای در دفاع از روایی سازة نسخة
فارسی مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل ،در نمونة معلمان ایرانی ،فراهم کرد .در مطالعة
حاضر ،ضریب همسانی درونی نمرة کلی بهزیستی عاطفی وابسته به شغل برابر با  0/86به دست
آمد.
پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار ،TAGWQ( 2پاپایانو و
چریستودولیس .)2007 ،پاپایانو و چریستودولیس ( )2007مقیاس هدفهای پیشرفت معلمان
را با تاسی به منطق فکری نظریههای هدف پیشرفت به مثابة یکی از چارچوبهای مفهومی
توضیح دهندة تمیز در مختصات انگیزشی افراد و مدلهای رفتاری منتخب به وسیلة آنها در
محیطهای پیشرفت تحصیلی و حرفهای ـ ،با هدف سنجش جهتگیریهای هدفی معلمان توسعه
دادند .در این پرسشنامه ،جهتگیریهای هدفی معلمان از طریق  12گویه اندازهگیری میشود.
در این ابزار از مشارکت کنندگان خواسته میشود تا به هر ماده بر روی یک طیف پنج درجهای
از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( ) 5پاسخ دهند .در این ابزار که مشتمل بر سه بُعد است،
جهتگیری هدفی تسلطی با استفاده از مادههای  6 ،4 ،3و  ،9جهتگیری هدفی عملکردی از
طریق مادههای  8 ،7 ،1و  10و جهتگیری هدفی اجتنابی از طریق مادههای  11 ،5 ،2و 12
اندازهگیری میشود .در این پرسشنامه با افزایش نمرة افراد در هر یک از ابعاد ،نمرة آنها در هر
بُعد ،افزایش مییابد .به بیان دیگر ،در این ابزار ،نمرة افراد در هر خرده مقیاس نیز از تجمیع نمرة
گزارش شده برای سواالت آن خرده مقیاس ،به دست میآید.
1-

2-

Teachers’ Achievement Goals in Work
)Questionnaire (TAGWQ

Positive and Negative Affect Schedule
)(PANAS
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در این مطالعه ،برای آمارهسازی نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار از
روش ترجمة مجدد1استفاده شد .بنابراین ،به منظور استفاده از نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای
پیشرفت معلمان در کار برای معلمان ایرانی ،نسخة انگلیسی آن برای نمونة معلمان ایرانی به زبان
فارسی ترجمه شد .برای این منظور ،با هدف حفظ همارزی زبانی و مفهومی ،نسخة فارسی به
کمک یک فرد دوزبانة دیگر به انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و لئونگ .)1995 ،در ادامه ،دو
مترجم دربارة تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی بحث کردند و از طریق «فرایند مرور مکرر»2
این تفاوت ها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اساس ،ترادف معنایی نسخة ترجمه شده با
نسخة اصلی به دقت بررسی شد .در نهایت ،سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه روایی محتوا
و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را مطالعه و تایید کردند.
منطق تحلیل دادهها .در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایة نظریة کالسیک تست3انجام شد.
ابقا یا حذف مواد نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار به اتکای مشخصه-
های آماری تحلیل عاملی صورت گرفت .در این مطالعه برای استفاده از تحلیل عامل تأییدی از
روش بیشینة درستنمایی 4برای برآورد مدل ،و همسو با پیشنهاد میرز و همکاران ( )2016به
منظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از شاخص مجذور خی (  ،) 2χشاخص مجذور خی
بر درجه آزادی ( ،) 2 χ / dfشاخص برازش مقایسه ای ، ( CFI) 5شاخص نیکویی برازش6
) ، ( GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی ( AGFI)7و خطای ریش ة مجذور میانگین تقریب8
)  (RMSEAاستفاده شد .همسو با نتایج مطالعة پاپایانو و چریستودولیس ( )2007در این
مطالعه نیز الگوی اندازهگیری چندبُعدی به عنوان الگوی مفروض ارجح انتخاب و آزمون شد.
یافتهها
جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخصهای چولگی و کشیدگی مادههای
پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان را نشان میدهد.

6-

1-

7-

2-

back translation
iterative review process
3
)- Classic Test Theory (CTT
4- maximum likelihood
)5- Comparative Fit Index (CFI

)Goodness of Fit Index (GFI
Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
8- Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
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جدول  .1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخصهای چولگی و کشیدگی
مادههای AGWQ
میانگین

مادهها

انحراف

چولگی

کشیدگی

معیار
1

وقتی به نظر میرسد نسبت به معلمان دیگر ،معلم
بهتری هستم ،کامالً احساس رضایت میکنم.

3/15

1/29

-0/20

-1/12

2

بر این باورم که میتوان برای مراقبت از ادراک از
توانایی در خود باید از تدریس دروسی که معلم را
دچار چالش میکند ،پرهیز کرد.

2/61

1/26

0/38

-0/93

3

به عنوان یک معلم ،هدفم این است که به طور
مستمر ،تواناییهای خود را گسترش دهم.

2/27

1/22

0/65

0/26

4

قصد دارم هر چه بیشتر تالش کنم تا بتوانم
موضوعات جدیدی را برای آنچه تدریس میکنم ،یاد
بگیرم.

2/37

1/19

0/52

-0/74

5

همواره میکوشم تا از تجارب و موقعیتهایی که
ممکن است در آنها ضعیف به نظر برسم ،اجتناب
کنم.

2/08

1/92

1/01

-0/04

6

برایم مهم است در درسی که تدریس میکنم همواره
موضوعات جدیدی یاد بگیرم.

3/16

1/28

-0/13

1/10

7

بر این باورم که باید از معلمان دیگر بهتر باشم.

3/11

1/21

-0/07

-0/97

8

همیشه تالش میکنم تا از همکارانم بهتر عمل کنم.

2/36

1/38

0/58

-1/01

9

دوست دارم درباره درسی که تدریس میکنم
موضوعات جدیدی یاد بگیرم؛ هر چند که دشوار
باشد.

3/01

1/36

-0/06

-1/18

10

برایم مهم است که به عنوان یک معلم ،از دیگر
معلمان بهتر باشم.

2/17

1/25

0/76

-0/62

11

دوست دارم از آموزش دروسی که ممکن است در
آنها ناتوان به نظر برسم ،اجتناب کنم.

2/23

1/41

0/80

-0/80

12

وقتی از آموزشی درسی که در آن احساس ناتوانی
میکنم اجتناب میورزم ،احساس آرامش میکنم.

2/55

1/43

0/46

-1/10
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در مطالعة حاضر ،قبل از تحلیل دادهها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی ،همسو با
پیشنهاد کالین ( )2005و میرز و همکاران ( )2016مفروضههای بهنجاری تکمتغیریـ 1به کمک
برآورد مقادیر چولگی2و کشیدگی(3جدول  )1ـ بهنجاری چندمتغیری4و مقادیر پرت ـ از طریق
روش فاصلة ماهاالنوبیس5و دادههای گمشده ـ به کمک روش بیشینة انتظار 6ـ آزمون و تأیید
شدند .عالوه بر این ،در این مطالعه ،نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای مشاهده
شده ،نشان میدهد که مفروضههای خطی بودن 7و همخطی چندگانه 8رعایت شده است .در
ادامه ،همسو با مطالعة پاپایانو و چریستودولیس ( )2007با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازه-
گیری مشتمل بر سه زیرمقیاس جهتگیری هدفی تسلطی ،جهتگیری هدفی عملگردی و
جهتگیری هدفی اجتنابی با دادههای مشاهده در نمونه معلمان ایرانی ،از روش آماری تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد .به بیان دیگر ،در این مطالعه ،به کمک تحلیل عاملی تأییدی و
با استفاده از نرم افزار آموس نسخه  ،18مدل اندازهگیری مشتمل بر سه زیرمقیاس جهتگیری
هدفی تسلطی ،جهتگیری هدفی عملگردی و جهتگیری هدفی اجتنابی برای معلمان ایرانی
آزمون شد.
شکل  1نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار را نشان
می دهد .نتایج روش تحلیل عاملی تأییدی در نمونة معلمان ایرانی از ساختار سه عاملی
پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار به طور تجربی حمایت کرد .نتایج مرب وط به
شاخص های برازش الگو سه عاملی در نمون ة معلمان برای هر یک از شاخصهای پیشنهادی
میرز و همکاران ( ) 2016شامل شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ( ،) 2χ /dfشاخص
برازش مقایسهای ) ، (CFIشاخص نیکویی برازش ) ، (GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی
) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین تقریب )  (RMSEAبه ترتیب برابر با ،2/ 88
 0 /90 ،0 /93 ،0 /93و  0/ 066به دست آمد .نتایج نشان می دهد که مدل مفروض با داده های
مشاهده شده برازندگی قابل قبولی دارد.
در شکل  ، 1نتایج تحلیل عاملی تأیید ی نشان می دهد که مقادیر بارهای عاملی برای
مقیاس جهت گیری هدفی تسلط محور بین  0 /75تا  ، 0 / 80برای مقیاس جهت گیری هدفی
عملکردی بین  0 / 66تا  0 /79و در نهایت ،برای مقیاس جهت گیری هدفی اجتنابی بین
 0 / 64تا  0 / 75به دست آمد .عالوه بر این ،نتایج مربوط به ضرایب همبستگی بین
5-

1-

6

2

univariate normality
- skewness
3- kurtosis
4- multivariate normality

Mahalanobis distance
- expectation maximization
7- linearity
8- multicolliniearity
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زیرمق یاس های پرسشنام ة جهت گیری هدفی معلمان در کار ،شواهدی را در دفاع از ساختار
چندعاملی این ابزار فراهم آورد.

e1

گویه3

0/75

e2

گویه4

0/79

e3

گویه6

0/78

e4

گویه 9

0/80

e5

گویه1

0/71

e6

گویه7

0/66

e7

گویه8

0/75

e8

گویه 10

0/79

e9

گویه2

0/75

e1

گویه5

0/64

e1

گویه11

0/74

e12

گویه12

0/75

هدف تسلطی

0/27

-0/30
هدف عملکردی

0/31

هدف اجتنابی

شکل  .1تحلیل عاملی تأییدی ساختار چند بُعدی پرسشنامه هدف های پیشرفت معلمان در کار

در مطالعة حاضر ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت
معلمان در کار نشان داد که مدل اندازهگیری مشتمل بر سه وجه جهتگیریهای هدفی تسلطی،
عملکردی و اجتنابی ،با دادههای مشاهده شده برازش مطلوبی داشتند (شکل  .)1عالوه بر این،
در مطالعة حاضر ،نتایج مربوط به همبستگی بین جهتگیریهای هدفی با راهبردهای مقابلة
شناختی ،هیجانات معلم و بهزیستی شغلی معلمان ،شواهد قانع کنندهای در دفاع از روایی همزمان
نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار در نمونة معلمان ایرانی ،فراهم کرد.
روایی همزمان نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار .در نهایت،
در این مطالعه ،به منظور بررسی روایی همزمان نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان
در کار ،همبستگی بین عوامل زیربنایی در نسخة کوتاه پرسشنامه شامل جهتگیری هدفی
تسلطی ،جهتگیری هدفی عملگردی و جهتگیری هدفی اجتنابی با هیجانات معلم و بهزیستی
83

ولیاهلل فرزاد و همکاران

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان ...

عاطفی وابسته به شغل ،گزارش شد .نتایج جدول  ،2نشان میدهد که همبستگی بین جهتگیری
هدفی تسلطی با هیجان لذت و عشق و همچنین ،عاطفة مثبت وابسته به شغل ،مثبت و معنادار
و با هیجانات ترس ،خشم و ناراحتی و همچنین ،عاطفة منفی وابسته به شغل ،منفی و معنادار
بود .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که رابطة جهتگیریهای هدفی عملکردی و اجتنابی با هیجانات
ناراحتی ،ترس و خشم ،مثبت و معنادار و با هیجانات لذت و عشق و همچنین ،عاطفه مثبت
وابسته به شغل ،منفی و معنادار بود .به طور کلی ،در جدول  ،3الگوی پراکندگی مشترک ابعاد
جهتگیریهای هدفی معلمان با وجوه هیجانات معلم و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل ،به طور
تجربی از روایی سازة نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار حمایت کرد.
جدول  .2جدول همبستگی جهتگیریهای هدفی با هیجانات معلم و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل
تسلطی

عملکردی

اجتنابی

هیجان لذت

**0/48

**-0/30

**-0/24

هیجان عشق

**

**

**

هیجان ناراحتی

**

هیجان خشم

*

0/30

-0/25

-0/15

-0/25

**

0/19

**

0/20

-0/20

**
*

0/19

0/18

هیجان ترس

*-0/17

*0/16

*0/15

عاطفه مثبت وابسته به شغل

**0/54

**-0/20

*-0/19

عاطفه منفی وابسته به شغل

**

**

*

-0/50

0/20
P<0/01

0/19
P<0/05

در نهایت ،در این مطالعه ،ضرایب همسانی درونی جهتگیریهای هدفی تسلطی ،عملکردی و
اجتنابی به ترتیب برابر با  0/79 ،0/80و  0/78به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تحلیل مشخصههای روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت
معلمان در کار انجام شد .نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتههای پژوهش پاپایانو و چریستودولیس
( )2007از ساختار سه عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار شامل
جهتگیری هدفی تسلطی ،جهتگیری هدفی عملگردی و جهتگیری هدفی اجتنابی به طور
تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج همبستگی بین جهتگیریهای هدفی معلمان با هیجانات
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مثبت و منفی معلم و وجوه مثبت و منفی بهزیستی عاطفی وابسته به شغل نیز از روایی سازة
نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار حمایت کرد .عالوه بر این ،ضرایب
همسانی درونی ابعاد سهگانه نسخة کوتاه پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار شواهدی
در دفاع از پایایی این ابزار فراهم آورد.
نتایج این پژوهش همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی با تأکید بر اتقان بنیاد مفهومی نظریة
هدف پیشرفت ،شواهد مضاعفی را در دفاع از جهتگیری فکری این نظریه فراهم آورد (دیکاسر،
جانکی ،دامیلر و دریسل .)2021 ،نتایج پژوهش حاضر با تکرار ساختار عاملی نسخة کوتاه
پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار در گروه معلمان ایرانی نشان داد که یکی از مهمترین
سازههای انگیزشی اثرگذار بر انگیزش تحول حرفهای در معلمان ،سازة پراستفادة جهتگیریهای
هدف پیشرفت است (ریچتر و همکاران2019 ،؛ ویدر ـ وایس و فورتاسس .)2018 ،نتایج پژوهش
حاضر موافق با دغدغة راستین نظریة هدف پیشرفت ـ به مثابة یکی از نظریههای اصلی انگیزش
پیشرفت ـ ،نشان داد که یکی از معابر مفهومی توضیح دهندة نیمرخ انگیزشی معلمان بر تعقیب
هدفهایی مبتنی است ،که خاستگاه تحرکات پیشرفتمدارانة آنها را تشکیل میدهد (مسکریت
و همکاران .)2015 ،بنابراین ،همسو با نظریة هدف پیشرفت ،تالش معلم برای حصول هدفهای
گزینش شده ،از وجوه مختلف مفهوم انگیزش پیشرفت حرفهای در معلم رونمایی میکند (کاسرا،
روبرتس ،والز ،والکر و اسوینیکی .)2011 ،موافق با منطق مفهومی توسعه داده شده به وسیلة
پاپایانو و چریستودولیس ( ،)2007منطق رجوع معلمان به گزینشهای رفتاری مختلف ،اعمّ از
رفتارهای انطباقی یا ناانطباقی پیشرفتمدارانه ،با تاسی به محتوای فکری موضعگیریهای هدفی
مختلف شامل هدفهای پیشرفت تسلطی و هدفهای پیشرفت عملکردی ،قابل تبیین است (باتلر،
 .)2012بر این اساس ،نتایج پژوهش حاضر با تکرار مدل اندازهگیری جهتگیریهای هدفی نشان
داد که در نمونة ایرانی نیز موافق با مفروضه بنیادین نظریه هدف پیشرفت ،آنچه فرد برای دستیابی
به آن میکوشد ،ـ جهتگیریهای هدفی ـ ،بخشی از قالب مفهومی نیمرخ انگیزشی معلمان را
شکل میدهد (جانکی و همکاران2019 ،؛ آندرمن.)2020 ،
در بخش دیگری ،نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر منطق پراکنش بین وجوه هدفهای پیشرفت
با هیجانات مثبت و منفی معلم ،نشان داد همسو با دغدغة غالب نظریههای انگیزشی ،ظرفیت
تبیینی سازههای انگیزشی مختلف مانند هدفهای پیشرفت در پیشبینی رفتارهای
انطباقی/ناانطباقی پیشرفتمدارانة افراد در موقعیتهای پیشرفت حرفهای ،در بستر اطالعاتی
مفهوم هیجانات پیشرفت تحصیلی/حرفهای معنا میشود (تامن و همکاران .)2021 ،بنابراین،
موافق با آموزههای مفهومی نظریة هدف پیشرفت ،جهتگیریهای هدفی از طریق فراخوانی
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تجارب هیجانی متفاوت ،در تصریح تمایزیافتگی در رفتارهای پیشرفتمدارانة معلمان و
یادگیرندگان ،نقش میآفرینند (چن2016 ،؛ ستین و ایرن .)2021 ،شواهد تجربی نشان میدهد
که هدفگزینیهای تسلطینگر در بستر ارزیابیهای شناختی خودتوانمندسازی1مانند بازارزیابی
مثبت 2،بازتمرکز مثبت 3و پذیرش 4در تسهیل تجارب هیجانی مثبت و در مقابل ،هدفهای
پیشرفت عملکردی در بستر تفاسیر شناختی خودناتوانسازی 5مانند خودسرزنشگری6،
دگرسرزنشگری 7،نشخوارگری 8و فاجعهسازی 9،در فراخوانی هیجانات پیشرفت منفی ،موثر واقع
میشوند (پیرحسینلو و همکاران .)1400 ،عالوه بر این ،موافق با آموزههای مفهومی نظریه هدف
پیشرفت ،تمایز در هدفهای پیشرفت از طریق تفاوت در خودگوییهای مثبت در برابر
خودگوییهای منفی 10،بیشخود/دگرمطالبهگری 11،استانداردهای فردی12در برابر استانداردهای
هنجاری13،تالشگریزی در برابر تالشباوری و خودنگری در برابر تکلیفنگری ،در شکلدهی به
تجارب هیجانی افراد در موقعیتهای پیشرفت حرفهای ایفای نقش میکند (میرهاشمی و شکری،
.)1397
در بخش دیگری ،نتایج پژوهش حاضر همسو با دغدغههای نظریة هدف پیشرفت نشان داد که
بخشی از تمایز در بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان از طریق سازه انگیزشی
جهتگیریهای هدف پیشرفت قابل تبیین است (واله و همکاران1400 ،؛ پارکر ،مارتین ،کالمر و
لیم .)2012 ،نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر پراکندگی مشترک بین دوایر مفهومی
جهتگیریهای هدفی و هیجانات پیشرفت نشان داد که هدفهای پیشرفت حرفهای ،در بستر
اطالعاتی منابعی مانند اسنادهای علّی سازشیافته در برابر اسنادهای علّی سازشنایافته14،
باورهای خودکارآمدی 15،خودتعیینگری 16،راهبردهای نظمبخشی هیجان 17،ارزیابیهای
خودنگرانة واقعنگر در برابر خودنگریهای غیرواقعنگر18،در پیشبینی بهزیستی معلمان موثر واقع
میشوند (گارازیدیس و پاپایانو .)2016 ،عالوه بر این ،موافق با منطق زیربنایی نظریه هدف
پیشرفت ،یکی دیگر از خطوط مفهومی دیگر برای توضیح پراکنش بین جهتگیریهای هدفی و

1

1-

1

2-

1
- self-other over-demands
2
- personal standards
1 - normative standards
3
1 - adaptive/maladaptive causal
4
attributions
1 - self-efficacy beliefs
5
1 - self-determination
6
1
- emotional regulation strategies 7
1 - realistic/unrealistic self-views 8

empowering interpretations
positive reappraisal
3- positive refocus
4- acceptance
5- disempowering interpretations
6- self-blame
7-other-blame
8
- rumination
9- catastrophizing
1 - positive versus negative self-talks
0
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بهزیستی حرفهای ،بر سازه انگیزشی خودارزشمندی 1متمرکز است .در نظریة هدف پیشرفت
تأکید میشود که تمایز در قالب مفهومی موضعگیریهای هدفی مختلف از طریق تشویق یا عدم
تشویق راهبردهای خودمراقبتگر 2و تامین کنندة احساس خودارزشمندی در افراد ،تفاوت در
بهزیستی حرفهای آنها را سبب میشوند .به بیان دیگر ،معلمان عالقهمند به هدفهای پیشرفت
تسلطی با رجوع به ارزیابیهای چالشی  3،مواجهه با تجارب شکست احتمالی را غیرتهدیدنگر
ارزیابی کرده و همواره نسبت به رجوع به تکالیف و مسئولیتهای چالشانگیز ،اشتیاق بیشتری
نشان میدهند .در مقابل ،افراد عملکردی در مواجهه با تجارب ناکامکننده به دلیل رجوع به
ارزیابی های تهدیدنگر و با هدف پرهیز از فروپاشی روانی و تهدید ادراک از توانایی در خویشتن
نسبت به استفاده از راهبردهای اجتناب از شکست مانند خودناتوانسازی 4،اهمالکاری5،
کمالگرایی 6و کنارهگیری از تالش (تالشگریزی ،)7اجتناب از کمکطلبی 8و فریبکاری 9تمایل
نشان میدهند (شولتز و زیمبیالس2009 ،؛ تیریگویل.)2012 ،
مطالعة حاضر چند محدودیت دارد .اول ،انجام مطالعة حاضر مشتمل بر یکبار اندازهگیری بود.
بنابراین ،آزمون میزان ثبات نمرههای نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار
امکانپذیر نبود .دوم ،در مطالعة حاضر ،آزمون ویژگیهای فنی مقیاس نسخة فارسی پرسشنامة
هدفهای پیشرفت معلمان در کار با تمرکز بر روایی عاملی و روایی سازة این مقیاس مبتنی بود.
بنابراین ،سنجش ویژگیهای فنی نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار با
تأکید بر روشهای دیگری مانند روایی پیشبینی پیشنهاد میشود .سوم ،با وجود آن که در
مطالعة حاضر اندازههای مربوط به پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار از دو گروه جنسی
جمعآوری شده بود اما تحلیل همارزی جنسی ساختار عاملی نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای
پیشرفت معلمان در کار در کانون توجه محققان قرار نگرفت .بنابراین ،انجام پژوهشی روشمند با
هدف سنجش تغییرناپذیری عاملی نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای پیشرفت معلمان در کار
در دو گروه معلمان زن و مرد ،پیشنهاد میشود.
در مجموع ،یافتههای مطالعة حاضر نشان میدهد که نسخة فارسی پرسشنامة هدفهای
پیشرفت معلمان در کار به مثابه یک ابزار خودگزارشی چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی

6-

1-

7-

2-

self-worth
self-care
3
- challenging appraisals
4- self-handicapping
5- procrastination

perfectionism
)effort withdrawal (not trying
8
- help seeking avoidance
9- cheating
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جهتگیریهای هدفی در معلمان ،از لحاظ روانسنجی برای سنجش سازة انگیزشی هدفهای
پیشرفت معلمان ،ابزاری دقیق و قابل اطمینان بود.
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از مساعدت مسئوالنه و مهربانانه تمامی معلمان عزیزی که در این پژوهش حضور یافتند ،صمیمانه
تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Aim: The aim of the present study was to construct and validate the scale of
early emotional needs based on Yang theory of schema therapy. Method: This
research was conducted by a combined qualitative-quantitative method. The
first (qualitative) step was performed by data triangulation method. The
required data were collected through interviews, available texts, receiving
expert opinions, and through the method of grounded theory, the steps of
coding, categorization, follow-up to saturation. In the second (quantitative)
stage, the statistical population of Tehran students was selected in 1399.
Among the Islamic Azad universities of Tehran, universities were selected
from 5 districts of Tehran and 15 faculties were randomly selected to assess
the questionnaires and the questionnaires were administered to 376 students
of different levels and both sexes. Confirmatory factor analysis and maximum
likelihood estimation (ML) methods were used to analyze the data. Results:
Six needs and their related items were extracted. Analysis of standardized
factor loads of all components on the total factor, Cronbach's alpha coefficient
of all early needs was greater than 0.7. All the needs of the researcher-made
questionnaire were positively and at a significance level of 0.01 correlated
with the five domains of Young's early maladaptive schemas. Conclusion:
Based on the findings, the ability of items to measure the six components of
early needs was confirmed and the items of each need had the desired internal
consistency, and the needs scale had convergent validity.
Key words: Validation, Construction, Schema Therapy, Early Emotional
Needs
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ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیة مبتنی بر نظریة
طرحواره درمانی یانگ
داود قادری ،1مینا مجتبایی *2و محمد حاتمی
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چکیده
هدف  :هدف پژوهش حاضر ،ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیة مبتنی بر نظریة طرحواره
درمانی یانگ بود .روش :این پژوهش با روش ترکیبی کیفی-کمی انجام شد .مرحلة اول (کیفی) با روش
مثلثسازی دادهها انجام شد .دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه ،متون موجود ،دریافت نظر متخصصان
جمعآوری شد و با استفاده از روش نظریة زمینهای مراحل کدگذاری ،مقولهبندی ،پیگیری تا حد اشباع
را طیکرد .در مرحلة دوم (کمی) جامعة آماری دانشجویان منتخب تهران در سال  1399بود ،از میان

پذیرش مقاله1400/07/24 :

دانشگاههای آزاد اسالمی تهران از  5منطقهی شهر تهران دانشگاهها انتخاب شدند و 15دانشکده به صورت
تصادفی جهت سنجش پرسشنامهها انتخاب و پرسشنامهها بر روی  376نفر از دانشجویان مقاطع مختلف
و هر دو جنس اجرا گردیدند .از روش تحلیل عاملی تأییدی و برآورد بیشینة احتمال ( )MLبرای تحلیل
دادهها استفاده شد .یافتهها :شش نیاز و گویههای مربوط به آنها استخراج شدند ،تحلیل بارهای عاملی
استاندارد شده همة مؤلفهها بر عامل کلی ،ضریب آلفای کرونباخ همة نیازهای اولیه بزرگتر از  0/7بود.
همة نیازهای هیجانی اولیة پرسشنامة محقق ساخته به صورت مثبت و در سطح معناداری  0/01با حوزه-
های پنجگانه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ همبسته بودند .نتیجهگیری :براساس یافتهها توان گویه
ها در سنجش مؤلفههای ششگانه نیازهای اولیه تأیید شد و گویههای هر یک از نیازها از همسانی درونی
مطلوب برخوردار بود ،همچنین مقیاس نیازهای اولیه از روایی همگرا برخوردار بود.

کلید واژهها :رواسازی ،ساخت ،طرحواره درمانی ،نیازهای هیجانی اولیه
MaximumLikelihoo
استناد به این مقاله :قادری ،داود ،.مجتبایی ،مینا ،.و حاتمی ،محمد .)1401( .ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیه مبتنی
بر نظریه طرحواره درمانی یانگ .علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .93-112 :)61
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مقدمه
نیازهای روانشناسی یکی از مباحثی است که در نظریههای مختلف مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
در این زمینه مرور ادبیات پژوهشی میتواند چند نکتة قابل توجه را به پژوهشگران نشان دهد .اولین نکته
اهمیت باالی این نیازها است ،که باعث جلب توجه نظریهها و پژوهشهای متعددی در طول سالیان
متمادی ،از عمر علم روانشناسی شده است .دومین نکته نیز در مرکز توجه قرار گرفتن نیازهای هیجانی
توسط برخی از رویکردهای درمانی (چون طرحواره درمانی) در دههی اخیر است ،چنان که این رویکردها
سعی دارند به بیماران کمک کنند تا نیازهای خود را برآورده سازند )وریسکوجیک ،برویرسن ،نادورت،
2012؛ فارل ،شاو و وبر  .)2009،سومین نکته ،توجه به نیازها در سطوح متفاوت و همچنین اختالف نظر
در مورد ماهیت نیازها است .برخی از محققان نیازهای انسان را ذاتی(1برای مثال ،دسی و رایان2001 ،؛
هال )1943 ،و بعضی ،اکتسابی میدانند (برای مثال ،مک کللند1965 ،؛ موری .)1938 ،همچنین بعضی
از محققان نیازها را ماهیتاً روان شناختی (مثل نیاز به برتری 2در نظریه موری ،)1938 ،بعضی فیزیولوژیک
(مثل نیاز به غذا در نظریه هال )1943 ،و بعضی دارای ماهیتی ترکیبی ،یعنی فیزیولوژیک و روان
شناختی ،میدانند ( برای مثال ،مزلو .)1970 ،عالوه بر اینها در بین نیازهای متعدد انسانی ،نیازهای
بنیادین ،به دالیل مختلف ،از جمله ثبات و استحکام در طول زمان؛ تأثیرات عمیق و اساسی بر رفتار و
شخصیت؛ ایفای نقش تعیین کننده در مراحل رشد و تحول ،دارای اهمیت ویژهای هستند و محور اصلی
مباحث نظریههای نیاز محور روان شناختی قرار گرفتهاند (بشارت و کالگری .)1392 ،توجه به نکات مطرح
شده می تواند ضرورت پژوهش در این زمینه و همچنین دالیل توجه پژوهش پیش رو به موضوع نیازها را
بخوبی نشان دهد .از میان رویکردهای مختلف طرحواره درمانی به عنوان رویکرد نوینی که نیازهای هیجانی
را در مرکز توجه خود قرار داده است ،مبنای پژوهش پیش رو در طرح مفاهیم و گزارههای مربوط قرار
گرفت ،لذا در ابتدا الزم است توضیح مختصری در مورد نظریة طرحواره درمانی و همچنین نظریة دلبستگی
که تأثیر بسزایی در شکلگیری مفاهیم مرتبط با نیازها در نظریة طرحواره درمانی داشته است ،داده شود.
طرحواره درمانی که نظریهای با خصوصیات التقاط تئوریکی و تکنیکی است ،توسط جفری یانگ ابداع شد
و به کمک همکارانش توسعه یافت (وریسکوجیک و همکاران .)2012 ،همچنین بدلیل کارآمدی این
درمان در حیطههای مختلف مثل اختالالت شخصیت (تان ،لی ،اوربک ،برند-وایلد ،فارل ،فاسبیندر و
همکاران )2018 ،اختالالت بالینی (قادری ،معروفی و امرالهی ،)2016 ،1394 ،بهبود کیفیت و رضایت از
روابط زناشویی (خاتم ساز ،فروزنده و قادری2016 ،؛ صابونچی ،دوکآنهای فرد ،بهبودی )1399،در دههی
اخیر مورد توجه بوده است .جفری یانگ دیدگاههای مکتبهای مختلف را ترکیب کرد و همچنین تصدیق
کرد که «خویشتن »3یک واحد یکپارچه نیست .از دیدگاه یانگ انسانها پنج نیاز هیجانی اساسی دارند
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که جهان شمول هستند ،این نیازها شامل -1 :دلبستگی 1ایمن به دیگران -2 .خودگردانی 2،کفایت و
4
هویت -3 .آزادی در بیان نیازها و هیجآنهای سالم -4 .خودانگیختگی 3و تفریح -5 .محدودیت های
واقع بینانه و خویشتن – داری5میباشند .به عقیدة وی فردی که از سالمت روان برخوردار است ،میتواند
این نیازهای هیجانی اساسی را به طور سازگار ارضاء کند (یانگ  ،کلکسکو و ویشار .)2003 ،در راستای
مشخص نمودن تفاوت طرحوارهدرمانی با درمان شناختی-رفتاری کالسیک در زمینة نیازها ،بایستی توجه
کرد که ،هرچند طرحواره درمانی ریشه در درمان شناختی-رفتاری دارد ،اما درمان شناختی-رفتاری اصوالً
نیازهای جهان شمول را در مرکز کار درمان قرار نمیدهد .در واقع نظریه پردازان نظریة شناختی-رفتاری
همه آنها را با هم تحت عنوان «بایدها» و «بایستها» و در یک گروه قرار دادهاند (رافائلی ،برنشتاین و
یانگ ،)2011 ،و این موضوع یکی از تفاوتهای اساسی بین این دو رویکرد را رقم زده است .در زمینة
آسیب شناسی تحولی نیز ،یانگ عقیده دارد گاهی تعامل بین خلق و خوی6فطری کودک و محیط اولیه،
به جای ارضاء این نیازها ،منجر به ناکامی آنها میشود ،و همین امر منجر به شکلگیری طرحوارهها
میشود .وی هدف طرحواره درمانی را کمک به افراد در راستای یافتن راههای سازگارانهتری برای ارضاء
پنج نیاز هیجانی میداند (یانگ و همکاران .)2003 ،بدلیل همین توجه طرحواره درمانی به نیازها،
هیجآنها و طرحوارهها است که این درمان در حیطههای مختلف ،از اختالالت شخصیت گرفته تا مشکالت
روابط زناشویی ،بکار گرفته شده است (به عنوان مثال :تان ،لی و همکاران 2018 ،کمالیان ،حسینی و
منیرپور .) 1399 ،همچنین یکی از نظریههای مهم در درک نیازها ،که بر شکلگیری نظریة
طرحوارهدرمانی و دیگر رویکردهای متمرکز بر هیجانات تأثیر فراوان داشته است ،نظریة دلبستگی است.
به همین دلیل در این بخش به سیر توجه به نیازها در این نظریه اشاره میشود .در شروع شکلگیری این
نظریه ،بالبی و رابرتسون 7دریافتند که کودکان به هنگام جدایی از مادرانشان ،حتی با وجود مراقبت و
تغذیه از جانب دیگران ،دچار استرس شدید میشوند و یک الگوی قابل پیش بینی پرخاشگری کودک به
دنبال ناامیدی -را نشان میدهند (بالبی و رابرتسون  .)1952 ،در آن زمان دو نظریة مطرح در مورد رابطة
کودک و مادر به شکل نظریههای سائق ثانوی بیان شده بودند :بر مبنای دیدگاه نظریه پردازان روان
تحلیلگری و یادگیری اجتماعی دلیل برقراری رابطة میان کودک و مادر ،تغذیة کودک به وسیله مادر
بود .بالبی این دیدگاه را به چالش کشید .لورنز ( )1935بیان کرد جوجه غازها به والدین یا حتی اشیائی
که از آنها غذا دریافت نمیکنند هم دلبسته میشوند ،هارلو ( )1958مشاهده نمود که بچه میمونها به
هنگام استرس ،به جای «مادر سیمی غذادهنده»« ،مادر پارچه ای گرم و نرم» را ترجیح میدهند (کسیدی
و شیور .)2016 ،با آغاز مشاهدات منظم روی نوزادان انسان ،پژوهشگران دریافتند که کودکان به طور دائم
به افرادی دلبسته میگردند که برای آنها منبع تغذیه به شمار نمیآیند (آینزوورث (1967 ،از نظر بالبی
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رابطة کودک با مادر حاصل فشارهای تکاملی است و این پیوند قوی ،نتیجة یک مجاورتخواهی زیستی و
مبتنی بر فرایند انتخاب طبیعی است .بالبی این تنظیم رفتاری را مشابه فرایند تعادل فیزیولوژیایی دانست.
بر طبق نظر بالبی ( )1973دلبستگی ایمن زمانی شکل میگیرد که بازنمایی ذهنی کودک از منبع
دلبستگی به صورت منبعی در دسترس و پاسخگو باشد .وی نه فقط حضور فیزیکی بلکه پیشبینی کودک
از دم دست بودن منبع دلبستگی به هنگام نیاز را مهم شمرد (کسیدی و شاور .)2016 ،همانگونه که
مطالب فوق نشان میدهد توجه به نظریة دلبستگی به خوبی وجود یک سیستم فطری و تکاملی در
مجاورت خواهی کودک به والدین و اهمیت تأمین نیازهای هیجانی در رشد و سالمت کودک را نشان
می دهد و مبنای مناسبی را برای پژوهش بر روی نیازهای هیجانی ایجاد میکند .نکتة مهم دیگری نیز
باعث توجه این پژوهش به نظریة دلبستگی شد ،آن هم اینکه از دید این پژوهش دلبستگی ایمن خود
حاصل تأمین شدن نیازهای کودک است .لذا نیاز به دلبستگی ایمن که توسط یانگ به عنوان یک نیاز
هیجانی مطرح شده و برگرفته از نظریة بالبی است ،نیازمند اصالح و دقیقتر شدن دارد ،به همین دلیل
در این پژوهش دو نیاز هیجانی (نیاز به نوازش ،محبت و حمایت؛ و نیاز به ثبات والدین و محیط اجتماعی)
جایگزین نیاز به دلبستگی ایمن شد .در راستای توجه به نیازهای بنیادین ،یکی دیگر از رویکردهای اخیر
که این نیازها را مورد بررسی قرار داده ،نظریة خود تعیینیگری1است .این نظریه سه نیاز خود پیروی،
شایستگی و تعلق (پیوستگی) را بنیادین میداند .از دید این نظریه خود تعیینکنندگی اصالتاً وقتی محقق
میشود که شخص احساس کند میتواند رفتارهایش را خودش انتخاب کند و خودش تعیینکنندة اعمال
و هدفهایش باشد (دسی و رایان2000 ،؛  .)2001همچنین معیار اصلی یک نیاز بنیادین این است که
مستقیماً بر بهزیستی روان شناختی و رشد روانشناختی تأثیر بگذارد (دسی و رایان .)2000 ،نظریهپردازان
خود تعیینینگر ،این نیازها را ذاتی و روان شناختی میدانند (بامیستر و لیری1995 ،؛ رایان و دسی،
2002؛ هارلو .)1958 ،هر چند پرداختن نظریة خودتعییننگری به مفهوم نیازها نیز نشان دهندة اهمیت
این مفاهیم و سنجش آنها است ،ولی از نگاه پژوهش پیش رو مفاهیم مطرح شده در نظریة خود تعیین-
گری نیز حاصل تأمین نیازهای عمیقتری هستند ،به همین دلیل نیازهای مطرح شده را میتوان باورها و
احساسات بوجود آمده در امتداد تأمین نیازهای هیجانی دانست ،در همین راستا قادری و همکاران در
پژوهشی که به مفهوم باور هستهای و سنجش آن پرداختهاند به نزدیکی نیازهای مطرح شده در نظریة
خودتعیینگری و باورهای هستهای اشاره کردهاند (در دست چاپ) و نشان دادهاند که چگونه میتوان آنها
را در قالب باورهای هستهای (بنیادین) تعریف کرد و مورد سنجش قرار داد .بر اساس وجود اشکاالتی که
در مفهوم نیازها مشاهده میشود ،به نظر میرسد همچنان نیاز به پژوهشهایی است که با سنجش دقیق
این نیازها به درک دقیقتر و طرحریزی برنامههای درمانی متناسب با آنها بپردازند .در نهایت با مرور
نظریههایی چون دلبستگی ،طرحواره درمانی و دیگر نظریههایی که رویکرد تکاملی دارند ،به تأکید این
رویکردها بر مفهوم بقاء پی خواهیم برد .این مفهوم تمایز مهمی در تعیین نیازها خواهد داشت ،به همین
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دلیل مشخص شدن نیازهایی که شانس بقای فرد را باال میبرد و در نهایت به رشد سالم و قوی منجر
میشود ،میتواند مالک دقیقی برای شناخت آنها باشد .در این پژوهش نیز تالش شده است در زمینهای
نزدیک با نظریة یانگ نیازهایی سنجیده شوند که تأمین آنها در حفظ بقاء و رشد سالم فرد تأثیر خواهند
داشت .در راستای ضرورت این تحقیق الزم به یادآوری است در نظریة یانگ مفهوم نیازها مطرح میشود
اما ابزار سنجش دقیق برای آنها وجود ندارد و به مصاحبه اکتفا میشود .عالوه بر آن بر اساس یافتههای
این پژوهش نیاز است پنج نیاز هیجانی مطرح شده توسط جفری یانگ به شش نیاز هیجانی افزایش داده
شود .چرا که دلبستگی ایمن حاصل تأمین شدن نیازهای هیجانی اختصاصیتری شامل نیاز به نوازش،
محبت و حمایت و همچنین ثبات والدین و محیط اجتماعی است .و از آنجا که سنجش اختصاصیتر
میتواند به طرح درمان دقیقتر منجر شود ،در پرسشنامة طرح شده نیازهای اختصاصیتر گنجانده شد.
عالوه بر آن همانگونه که نظریهپردازان دلبستگی اشاره میکنند سبکهایی که ناایمن شناخته میشوند،
میتوانند راهبردهایی برای تطبیق بهتر کودک با محیط آسیبرسان باشند .به همین دلیل در این پژوهش
هدف ،تعیین دقیقتر نیازهای هیجانی و ساخت ابزاری برای سنجش آنها بود ،تا بتوان با کمک نتایج آن
هم به فهم بهتری از آسیبهای فرد در نیازهای تأمین نشده رسید ،هم طرح درمان مناسبی برای آنها
ارائه کرد .از دید این پژوهش در صورتی که فرد به روشهای سالم تأمین نیازها دست یابد ،دیگر نیاز به
سبک هایی چون اجتناب یا دوسوگرایی در الگوهای دلبستگی خود نخواهد داشت .الزم به ذکر است این
پژوهش در راستای پژوهشی وسیعتر شامل نقد و بازنگری نظریة طرحواره درمانی یانگ انجام شده است،
لذا مفاهیم با توجه به زمینة نظری نیز انتخاب شدهاند و اهداف درمانی در پژوهش وسیعتر دنبال شده
است.
روش
پژوهش حاضر از نوع ترکیبی کیفی – کمی بود و شامل دو مرحله شد.
مرحلة اول :در این مرحله از روش مطالعة کیفی استفاده شد و هدف استخراج مقولهها و گزارههایی
بود که بتواند نیازهای هیجانی را بسنجد .جمعآوری دادهها در این مرحله توسط روش مثلثسازی دادهها
انجام شد .مثلثسازی روشی است که به انتقالپذیری دادهها کمک میکند ،در این روش ما دادهها را با
استفاده از روشها و منابع مختلف جمعآوری میکنیم .در واقع مثلثسازی به قابلیت انتقال دادهها کمک
میکند و به عنوان شاهدی برای روایی و پایایی مورد استفاده قرار میگیرد (گوین2008 ،؛ به نقل از
ابوالمعالی .)1390 ،در کل ،مثلثسازی به این عقیده اشاره میکند که منابع چندگانه صحت بیشتری را
برای یک بررسی ایجاد میکنند .همچنین این روش به افزایش روایی درونی و بیرونی پژوهش کیفی کمک
میکند .ین ( )2011معتقد است که اصل مثلثسازی ناشی از جهتگیری 1است که در آن به فصل
مشترک سه مرجع متفاوت اشاره میشود و حداقل تأیید2یک واقعه و یا حقیقت را با سه روش جستجو
Corroborating

2

Navigation
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میکند (ابوالمعالی .)1390 ،بنابر روش مثلثسازی دادهها و اهدف این پژوهش ،دادههای مورد نیاز از
طریق مصاحبه ،متون موجود ،دریافت نظر متخصصان جمع آوری شدند .در ابتدا متون مربوط به طرحواره
درمانی و نظریه های مرتبط با آن چون رویکرد شناختی ،گشتالت ،روانپویشی در حد امکان بررسی شدند.
همچنین در مصاحبه با  37نفر از افرادی که واجد طرحوارهدرمانی تشخیص داده شده بودند ،نیازهای
مطرح شده و جمالتی که بیانگر آنها بودند مورد توجه قرار گرفتند .مبنا برای انتخاب گزارهها همخوانی
با یافتههای قبلی یانگ بود ،بر اساس یافتهها تغییرات در مواردی که اصالح یا افزایش مقولهها و گزارهها
نیاز بود ،اعمال شد .بعد از آن دادهها با استفاده از روش نظریة زمینهای مراحل کدگذاری ،مقولهبندی،
پیگیری تا حد اشباع را طی کردهاند .در مراحل کدگذاری و مقولهبندی از نظر چند تن از متخصصان نیز
استفاده شد.
مرحلة دوم :در این مرحله مطالعة کمی استفاده شد و یافتههایی که از اجرای پرسشنامهها بر روی
 376نفر از دانشجویان مقاطع مختلف و هر دو جنس بدست آمد ،با روشهای تحلیل عاملی تأییدی و
برآورد بیشینة احتمال )ML(1ساختار عاملی مقیاس نیازهای هیجانی ،مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
برآورد ضریب همبستگی ،ضرایب آلفای کرونباخ جهت مشخص نمودن روایی همگرای و همسانی درونی
مقیاس نیازهای هیجانی استفاده شد.
جامعة پژوهشی ،نمونهی آماری
در مرحلة کیفی به دو نوع نمونهگیری توجه شده است .یکی نمونهگیری نظری بوده است .نمونهگیری
نظری عبارت از فرآیند جمعآوری دادهها برای ایجاد نظریه است ،در واقع نمونهگیری نظری به منظور
گسترش نظریه تکوین مییابد (پتن 2002 ،؛ به نقل از ابوالمعالی .)1390 ،در این روش در حالی که
تحلیلگر به طور مداوم دادهها را جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل میکند ،تصمیم میگیرد که بعداً چه
دادههایی را و از کجا جمعآوری کند (پانچ 2009 ،؛ به نقل از ابوالمعالی .)1390 ،همچنین در این روش
موارد جدید برای تکوین نظریه انتخاب میشوند (اسپرینگر2010 ،؛ به نقل از ابوالمعالی .)1390 ،این روش
در مرحلة تدوین نظریه و روشهای درمانی نیز مد نظر قرار گرفته شده است ،در این مرحله سعی شد،
کتب تألیف شده در زمینة درمانهای شناختی-رفتاری ،طرحواره درمانی و زمینههای مرتبط مانند
دلبستگی ،گشتالت ،روان پویشی و همچنین مقاالت مرتبط با طرحواره درمانی در حد امکان مورد بررسی
و تحلیل قرار گیرد .دومین نمونه گیری با توجه به روش نمونهگیری موارد انحرافی و یا افراطی2بوده است.
فرآیند نمونه گیری موارد انحرافی یا افراطی عبارت است از انتخاب یا جستجوی موارد خیلی غیر معمول
از پدیدة مورد مطالعه که به عنوان موارد پرت3به نظر میرسند .هدف از این روش پیگیری مواردی است
Extreme or Deviant Case Sampling
Outlirrs

1

2

Maximum
Likelihood

3
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که از برخی جهات غیر معمول هستند و با دیگر موارد متفاوتند .این موارد به طور تصادفی انتخاب
نمیشوند و به خاطر تفاوت و افتراقشان مورد نظرند ،یعنی در یک از دو سر منحنیاند (ابوالمعالی.)1390 ،
این روش جهت انتخاب افراد مورد نظر برای مصاحبه ،در پژوهش پیش رو مورد توجه بود .بر همین اساس
برای مصاحبه و تحلیل جمالت مربوط به نیازها ،افرادی انتخاب شدند که از نظر تجارب کودکی از حالت-
های معمول فاصله داشته و تجارب آسیبزای جدی داشتهاند ،همچنین وجود باورهای ناکارآمد ،طرح-
وارهها ،عالیم عزت نفس پایین در این افراد مورد توجه بود .در مرحلة کمی جامعة آماری دانشجویان
منتخب تهران بوده است .به همین منظور از بین  14دانشگاه آزاد تهران بر اساس انتخاب در دسترس 5
دانشگاه از مناطق متفاوت انتخاب شد و از میان دانشکدهها به صورت تصادفی  15دانشکده جهت سنجش
پرسشنامهها انتخاب و پرسشنامهها بر روی  376نفر از دانشجویان مقاطع مختلف و هر دو جنس اجرا
گردیدند .پس از کسب مجوزهای الزم و هماهنگی با اساتید مربوطه تستهای مشخص شده در این
پژوهش بروی دانشجویان مقاطع مختلف و هر دو جنس اجرا گردیدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامة طرحوارههای یانگ

1

پرسشنامة طرحوارههای یانگ ،یک ابزار خود -گزارشدهی برای سنجش طرحوارهها است .بیمار بر اساس
توصیف هر جملة خود را در یک مقیاس لیکرت شش درجهای مورد سنجش قرار میدهد .درمانگر سؤال-
های هر طرحواره را جداگانه مورد توجه قرار میدهد و سؤالهایی که بیمار در آنها نمره باال میگیرد (5
تا  )6را مشخص میکند .اگر بیمار سه یا چهار نمرة باال در یک طرحواره بگیرد معموال از نظر بالینی به
معنای وجود این طرحواره در ذهن بیمار است ( یانگ و همکاران  ،2003 ،ص  .)106این پرسشنامه دارای
یک فرم بلند  205سوالی و دو فرم کوتاه  75سوالی و  90سوالی است.
در این پژوهش از فرم کوتاه  90سوالی ( ،)YSQ3استفاده شد که غیاثی ،مولوی و نشاط دوست
( )1390ساختار عاملی این پرسشنامه را مورد برسی قرار دادهاند .جامعة این پژوهشگران دو گروه بالینی
و غیر بالینی در شهر تهران بوده است .بنابر نتایج ارائه شده ضریب آلفای کرنباخ  %94میزان ویژگی بین
 57%تا  %73میزان حساسیت بین  %51تا  %64و میزان روایی همزمان  %64برای عاملهای استخراج شده
است.
پرسشنامهی نیازهای هیجانی اولیه

2

پرسشنامه نیازهای هیجانی اولیه ،یک ابزار خود -گزارشدهی است که آزمودنی بر اساس توصیف هر جملة
خود را در یک مقیاس لیکرت شش درجهای مورد سنجش قرار میدهد .آزماینده سؤاالت هر نیاز را
Early Emotional Needs Scale

1

2

Young Schema Questionnaire-Short
)Form; Version 3 (YSQ3
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جداگانه مورد توجه قرار میدهد و سؤالهایی که نمرههای باال ( 5تا  )6را شامل میشود را مشخص
میکند .در هر کدام از نیازها که دو یا بیشتر از دو گزاره نمرة باال دریافت شود ،آن نیاز ارضاء نشده تلقی
میشود .این پرسشنامه دارای  30گزاره است و شامل شش نیاز میشود .این پرسشنامه محقق ساخت بود
و بر اساس یافتهها ،تحلیل بارهای عاملی استاندارد شده همة مؤلفهها بر عامل کلی ،ضریب آلفای کرونباخ
همة نیازهای اولیه بزرگتر از  0/7بود .همة نیازهای هیجانی اولیه به صورت مثبت و در سطح معناداری
 0/01با حوزههای پنجگانه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ همبسته بودند.
یافتهها
در پژوهش حاضر  376شرکت کننده ( 292زن و  84مرد) با میانگین و انحراف استاندرد سن
شرکتکنندگان به ترتیب برابر با  24/13و  8/29شرکت داشتند .همچنین  36نفر ( 9/6درصد) از شرکت
کنندگان در مقطع کاردانی 204 ،نفر ( 54/3درصد) در مقطع کارشناسی 108 ،نفر ( 28/7درصد) در
مقطع کارشناسی ارشد و  28نفر ( 7/4درصد) در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند .جدول 1
میانگین ،انحراف استاندارد و کشیدگی و چولگی هر یک از گویههای مقیاس نیازهای اولیه را نشان میدهد.

مؤلفه

گویه

میانگین ()SD

چولگی(کشیدگی)

گویه

میانگین ()SD

چولگی(کشیدگی)

نوازش

1
23
45
67
89
111

)1/21( 1/69
)0/71( 1/42
)0/91( 2/39
)0/86( 1/72
)1/14( 2/49
)0/78( 1/82

)0/92( 0/66
)0/91( 0/86
)0/63( 0/08
)1/12( -0/66
)0/51( -/03
)-0/13( 0/63

خودانگیختگی و تفریح

4
26
48
70
92
114

)1/27( 2/50
)0/84( 2/11
)1/14( 1/89
)1/10( 2/26
)0/72( 1/98
)0/88( 1/43

)-0/96(-0/06
)-0/48( -0/30
)0/76( -0/45
)0/65( 0/21
)-0/57( -0/62
)0/23( 0/91

محدودیت

2
24
46
68
90
112

)1/17( 1/80
)0/93( 1/75
)1/22( 2/31
)0/83( 1/24
)0/79( 2/12
)1/33( 1/71

)1/13( 0/56
)-0/56( 0/62
)0/84(0/12
)-0/23( 1/15
)0/93( 0/36
)1/16( 0/92

خودگردانی

5
27
49
71
93
115

)0/98( 1/19
)0/94( 1/92
)1/09( 1/35
)0/86(2/23
)0/98( 1/25
)1/19( 2/64

)0/21( 0/48
)1/23( 0/85
)1/59( 1/05
)-0/48( 0/25
)1/01( 1/08
)-0/28( -0/13

ابراز هیجانات سالم

3
25
47
69
91

)0/78( 2/14
)0/79( 2/19
)0/73( 1/65
)0/88( 2/32
)1/04( 1/93

)1/07( 0/28
)1/07( -0/23
)0/98(0/63
)-0/54( -0/23
)0/96( 0/38

ثبات

جدول .1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی هر یک از گویههای نیازهای اولیه

6
28
50
72
94

)0/81( 2/28
)0/79( 2/01
)1/06( 1/92
)0/79( 1/24
)0/82( 1/26

)0/32( 0/14
)-0/23( -0/41
)0/98( -0/15
)0/17( -0/48
)0/79( -0/64
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)-0/43( 0/59

116

)0/79( 1/37

)0/78( 0/96

همچنان که جدول  1نشان میدهد باالترین میانگین متعلق به گویه  115و پایینترین میانگین متعلق
به گویه  5است .جدول  1نشان میدهد که شاخصهای چولگی و کشیدگی همه گویهها در محدوده ±2
بوده و بنابراین توزیع دادههای مربوط به آن گویهها نرمال است.
ساختار شش عاملی مقیاس نیازهای اولیه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS
 24.0و براورد بیشینه احتمال ( )MLمورد بررسی قرار گرفت .تحلیل تمام گویهها را در بر گرفت و هر
گویه تنها به مؤلفه مکنون مورد نظر محدود و اجازه داده شد مؤلفههای مکنون به عامل کلیتر بار عاملی
ایجاد کنند .جدول  2شاخصهای برازش مدل مفروض نیازهای اولیه را نشان میدهد.
جدول  .2شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به نیازهای اولیه
شاخص های برازندگی

مدل اولیه

مدل پس از تلفیق گویه

مجذور کای

1958/65

385/93

درجه آزادی مدل

579

129

2/df

3/38

2/99

GFI

0/742

0/912

AGFI

0/703

0/853

CFI

0/785

0/935

RMSEA

0/080

0/073

تحلیل انجام شد و نتایج نشان داد که به استثنای شاخص  RMSEAهیچ یک از شاخصهای برازندگی
از برازش قابل قبول مدل شش مؤلفهای مقیاس نیازهای اولیه با دادههای گردآوری شده حمایت نمیکنند
( AGFI =0/703 ، GFI =0/742 ،CFI =0/785 ،2/df=3/38و  .) RMSEA =0/080عدم عدم
برازش ساختار شش مؤلفهای نیازهای اولیه با دادههای گردآوری شده دور از انتظار نبود ،زیرا که کالین
( )2016براین باور است که یکی از دالیل ضعیف بودن شاخصهای برازندگی در نتایج تحلیل عاملی
تاییدی ،تعداد زیاد گویه ها یا به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده است .به همین دلیل به پیشنهاد
مید و کروستالیس ( )2005برای م واجهه با این مسئله ،اقدام به استفاده از تکنیک تلفیق گویهها1شد.
تلفیق گویهها فرایندی است که به کمک آن پاسخهای گویهها قبل از تحلیل در یک خرده مقیاس باهم
ترکیب میشوند .کیشتون و ویدامان ( )1994یک واحد تلفیق شده2را مجموع سادهای از چندین گویه
Parcele

1

2

Item
Parceling
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تلقی میکنند که ساختار واحدی را ارزیابی میکند .استفاده از تکنیک تلفیق گویهها موجب افزایش اعتبار
سطح ترکیبی نشانگرها میشود و از طرف دیگر براساس نتایج پژوهش مونت کارلو زمانی که تعداد نشانگرها
برای هر عامل افزایش مییابد ،ارزش شاخصهای برازندگی کاهش مییابد .در مجموع استفاده از فن
تلفیق گویهها می تواند ارزش شاخصهای برازندگی را بهبود ببخشد (مید و کروستالیس .)2005 ،با توجه
به این که اغلب پژوهشگران روش تحلیل عاملی را بهترین روش برای تلفیق گویهها تلقی میکنند (مید
و کروستالیس .)2005 ،به همین دلیل ،به کمک نتایج تحلیل عاملی اکتشافی اقدام به تلفیق گویههای
مقیاس نیازهای اولیه به قرار زیر شد:
نوازش:
خوشه اول نوازش( 89 :)N_n1و
23
خوشه دوم نوازش( 45 :)N_n2و
1
خوشه سوم نوازش( 67 :)N_n3و
111
محدودیت:
خوشه اول محدودیت (:)N_m1
 46و 112
خوشه دوم محدودیت (:)N_m2
 24و 68
خوشه سوم محدودیت (:)N_m3
 2و 90

ابراز هیجانات سالم:
خوشه اول ابراز( 25 :)N_e1و 91
خوشه دوم ابراز( 113 :)N_e2و
69
خوشه سوم ابراز ( 3 :)N_e3و 47

خودانگیختگی و تفریح:
خوشه اول خودانگیخته (:)N_K1
 48و 92
خوشه دوم خود انگیخته
( 4 :)N_K2و 70
سوم
خوشه
خودانگیخته( 114 :)N_K3و 26

خودگردانی:
خوشه اول خودگردانی(:)N_s1
 115و 49
خوشه دوم خودگردانی (:)N_s2
 93و 27
خودگردانی
سوم
خوشه
( 71 :)N_s3و 5
ثبات:
خوشه اول ثبات( 116 :)N_t1و
72
خوشه دوم ثبات ( 6 :)N_t2و
94
خوشه سوم ثبات ( 28 :)N_t3و
50

پس از عمل تلفیق گویهها ،بار دیگر ساختار عاملی گویههای مقیاس نیازهای اولیه با استفاده از روش
تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد که نتایج نشان داد که بعد از تلفیق گویهها ،شاخصهای برازش حاصل
از تحلیل عاملی تاییدی از برازش مدل با دادهها حمایت میکنند (=0/912 ،CFI =0/935 ،2/df=2/99
 AGFI =0/853 ، GFIو  .)RMSEA =0/073جدول  3برآورد بارهای عاملی هر یک از نشانگرها بعد
از تلفیق گویههای مقیاس نیازهای اولیه را نشان میدهد.
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جدول  .3پارامترهای مدل اندازهگیری مقیاس نیازهای اولیه در تحلیل عاملی تأییدی
پس از تلفیق گویهها

مرتبه دوم

مرتبه اول

سطح

b

متغیرهای مکنون -نشانگر

SE

نوازشn1 -

1

نوازشn2 -

1/234

0/103

نوازشn3 -

1/302

0/105

محدودیت – m1

1

محدودیت – m2

1/052

0/084

محدودیت – m3

1/387

0/098

ابراز هیجان سالم – e1

1

ابراز هیجان سالم – e2

0/968

0/061

ابراز هیجان سالم – e3

1/095

0/054

خودانگیختگی/تفریح – k1

1

β

p

0/612
0/782

**

0/824

**

12/38

0/699

**

12/50

0/795

**

14/08

0/725

**

15/92

0/850

**

20/12

11/96

0/696

0/847

0/724

خودانگیختگی/تفریح – k2

0/826

0/075

0/605

**11/01

خودانگیختگی/تفریح – k3

1/083

0/077

0/779

**

14/11

خودگردانی – s1

1

خودگردانی – s2

1/236

0/085

0/851

**

14/50

خودگردانی – s3

1/151

0/080

0/835

**

14/35

ثبات – t1

1

ثبات – t2

1/073

0/081

0/758

**13/20

ثبات – t2

1/217

0/092

0/759

**

13/21

نیازهای اولیه -نوازش

1

نیازهای اولیه -محدودیت

0/869

0/082

0/961

**

10/57

نیازهای اولیه -ابراز هیجانات

1/142

0/096

0/939

**

نیازهای اولیه -خودانگیختگی/

1/011

0/095

0/935

**

نیازهای اولیه -خودگردانی/

0/765

0/084

0/710

**9/14

نیازهای اولیه -ثبات

0/951

0/092

0/934

**

0/708

0/694

0/954
11/86
10/66
10/37

نشانگرهای  s1 ،k1 ،e1 ،m1 ،n1و  t1در تحلیل مرتبه اول و مؤلفه نوازش در تحلیل مرتبه دوم با عدد
 1تثبیت شده و بنابراین خطای استاندارد و سطح معناداری برای آنها محاسبه نشده است.

جدول  3نشان میدهد که بزرگترین بارعاملی در تحلیل مرتبه اول متعلق به نشانگر  )β=0/851( S2و
کوچکترین بارعاملی متعلق به نشانگر  )β=0/605( k2بود .در مرتبة دوم تحلیل بارهای عاملی استاندارد
104

فصلنامه روان شناسی کاربردی

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 93-112 ،1401

شدة همه مؤلفهها بر عامل کلی بزرگتر از  0/7بود .این موضوع بیانگر توان گویهها در سنجش مؤلفههای
ششگانة نیازهای اولیه است .کل  1مدل اندازهگیری نیازهای اولیه با استفاده از دادههای استاندارد را نشان
میدهد.

شکل  .1مدل اندازهگیری نیازهای اولیه با استفاده از دادههای استاندارد.
به منظور ارزیابی روایی همگرای مقیاس نیازهای اولیه ،ضرایب همبستگی آن مقیاس با حوزههای
طرحواره های ناسازگار اولیه پرسشنامه یانگ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  4مالحظه
میشود.
جدول .4شواهد مربوط به روایی همگرا و همسانی درونی مقیاس نیازهای اولیه
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جدول  4نشان میدهد که همة نیازهای اولیة پرسشنامة محقق ساخته به صورت مثبت و در سطح
معناداری  0/01با حوزههای پنج گانه طرحوارههای ناسازگار اولیه همبستهاند .براین اساس میتوان گفت
مقیاس نیازهای اولیه از روایی همگرا برخوردار است .همچنین جدول  4نشان میدهد که ضریب آلفای
کرونباخ همه نیازهای اولیه بزرگتر از  0/7است .براین اساس میتوان گفت گویههای هر یک از نیازها در
مقیاس نیازهای اولیه از همسانی درونی مطلوب برخوردارند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با دو هدف عمده دنبال شد .1 :اختصاصیتر کردن نیازهای هیجانی مطرح شده در نظریة
طرحواره درمانی یانگ  .2ساخت ابزاری برای سنجش نیازها و برآورد روایی درونی و بیرونی آن.
در راستای هدف اول در نظر گرفته شد ،نیاز به دلبستگی ایمن نیاز به اختصاصیتر شدن دارد ،چرا که
دلبستگی ایمن ،خود حالتی است که ناشی از تأمین شدن نیازهای هیجانی خاصی است و تغییر آن
میتواند به درمانگران جهت سنجش دقیقتر و کاربرد در درمان کمک کند .در تأیید این مطلب میتوان
به توضیح کسیدی و شیور( )2016اشاره کرد که بیان میکنند :بالبی ( )1973در دومین کتاب خود،
تعریف هدفگزینی سیستم دلبستگی را اصالح نمود .او با توجه به تأثیرات جدایی بر کودکان چنین نتیجه
گرفت که امنیت ،حاصل ارزیابی کودک از دسترسیپذیری منبع دلبستگی است .او برای شرح این مسئله
مالک دیگری به امنیت دلبستگی اضافه نمود :کودک به والدی احتیاج دارد که نه فقط در دسترس بلکه
پاسخگو هم باشد .این جنبة امنیت با یافتههای اینزوورث همخوانی داشت که نشان میداد کیفیت تعامالت
روزانه و نه فقط جدایی ،بر انتظارات دلبستگی کودک تأثیر میگذارد .مالک جدید دسترسیپذیری و
پاسخدهی به بالبی اجازه داد تا ادعای متهورآنها را بیان نماید « :بخش عمدة حالت آرامش ،اضطراب و
درماندگی یک کودک یا بزرگسال تحت تأثیر دسترسیپذیری و پاسخدهی منبع اصلی دلبستگی است».
توجه به ادبیات گستردهای که در زمینة دلبستگی و روابط اولیة والد و کودک وجود دارد ،بخوبی میتواند
نشان دهد ،میتوان دلبستگی ایمن را حاصل ادراک کودک از پاسخگویی و در دسترس بودن والد دانست
(به عنوان مثال :بالبی 1973 ،1952؛کسیدی و برلین 1994؛کسیدی و شاور .)2016 ،از دیدگاه پژوهش
پیشرو پاسخگویی به معنای وجود نوازشهای کالمی و غیر کالمی و دریافت حمایت و محبت است و در
دسترس بودن معادل وجود ثبات در دسترسی به منبع دلبستگی و ثبات کلی در محیط است که پیش-
بینیپذیری ایجاد میکند .همانگونه که بالبی اشاره کرده است ،تحول ارتباط کالمی فرصتهایی برای
حفظ و هم چنین آشفتگی پیوندهای دلبستگی پدید میآورد .برای مثال ،یک والد میتواند بدون ترک
واقعی کودک ،او را تهدید به جدا شدن کند .این رفتار بیشتر در شرایط تنبیه و به هنگام عصبانیت و
رنجیدگی والدین رخ میدهد (کسیدی و شاور .)2016 ،به همین دلیل برهم خوردن ثبات میتواند با
تهدیدهای کالمی یا اتفاقات واقعی رخ دهد .بررسیهای انجام شده در مصاحبههایی که با بیماران انجام
شد نیز بیانگر این نیازها بوده است .اشارة آزمودنی ها به احساس نیاز به بوسیده شدن ،ناراحتی از نبود
لمس کافی ،در آغوش گرفته نشدن یا عدم مراقبت روانی نزدیک بیانگر نیاز به نوازش و محبت بود.
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همچنین اشارة آنها به احساس آسیب از دوری یکباره از والدی که پاسخگو بوده یا تهدیدهایی که خطر
از دست دادن حمایت و نزدیکی والد را نشان میدادند ،بیانگر آسیب از عدم ثبات بود .در همین راستا
بالبی در بازنگری مطالعات مربوط به والدین ،فراوانی صحبتهایی که تهدید به رها شدگی یا ترک را دارد
و منجر به آسیب در دلبستگی کودک میشود را در پژوهش نیوسان و نیوسان ( )1968در خانوادههای
انگلیسی  27درصد و در خانوادههای امریکایی  20درصد گزارش کرد (سیرز ،مک کوبی و لوین.)1957 ،
در راستای هدف دوم این پژوهش 36 ،گویه که توان سنجش نیازهای مطرح شده را داشته باشند مشخص
شدند .اولین نیاز مطرح شده ،نیاز به نوازش (کالمی و غیرکالمی) محبت و حمایت است .این نیاز و نیاز
به ثبات در نظریة یانگ به صورت اختصاصی بیان نشده است ،اما میتوان در تأییدش به بیان یانگ ()2003
اشاره کرد که یکی از تجارب آسیبزای کودکی را ناکامی در تأمین نیازها میداند ،وی بخصوص عدم وجود
ثبات ،درک شدن یا عشق را ناکامیای که منجر به شکل گیری طرحواره ها میشود ،میداند .در همین
راستا میتوان به نتایج پژوهشهایی اشاره کرده که نشاندهندة اهمیت و تأثیر تماسهای جسمانی اولیه
حتی در گونههایی که نزدیک به انسان هستند ،مشاهده کرد .ازجمله یافتههایی که نشاندهندة این است
که تعامل زیر شکمی با مادر (چسبیدن به زیر شکم مادر) با کاهش سریع در فعالیت هیپوتاالموس -
هیپوفیز – آدرنوکورتیکال ) (HPAبرانگیختگی سیستم سمپاتیک ،در کنار سایر تغییرات فیزیولوژیایی
مرتبط با فرایند آرامشیابی در میمونهای رزوس همراه بوده است .همچنین زمانی که مادران میمونهای
رزوس در حدود سن  6تا  7ماهگی فرزند خود دوباره باردار میشوند و گروه میمونها را ترک میکنند و
فرزندان نادیده گرفته میشوند ،اکثر بچه میمونهای رزوس در رویارویی با چنین واکنشهای مادرآنهای
آشفته میشوند ،در واقع بعضی از آنها نشانههای رفتاری و فیزیکی از خود نشان داده که شبیه توصیفات
بالبی ( ) 1973 ،1952از افسردگی ناشی از جدایی کودکان انسان از مادرانشان است (کسیدی و شاور،
 .)2016دومین نیاز مطرح شده ،نیاز به محدودیتهای واقع بینانه است .همانگونه که یانگ ( )2003نیز
اشاره میکند عدم تأمین این نیاز بخصوص در عدم توانایی در تنظیم هیجانات ،خواستها و مشکل در
خویشتنداری فرد نمود خواهد داشت .همینطور کوچانسکا ) (2001اشاره میکند به هنگام برخورد
کودک با یک چالش استرسزا ،خطوط باز ارتباط میتواند اطمینان او از دسترسی به فرد مراقب را افزایش
دهد .وقتی مراقبین خردسال و کودکان ،انضباط را محور کار خویش قرار میدهند ،خط مشیهای حمایتی
مثبت به پاسخهای همیارانة کودک میانجامد .در عوض ،رفتارهای منفی یا نامنسجم والدین میتواند به
عدم پذیرش ،کنترل منفی یا رفتارهای قهرآمیز کودک منجر شود .در واقع انضباط والدین لزوم تغییر
رفتار را به کودک گوشزد میکند .در صورت باز بودن راههای ارتباطی ،این انضباط معموالً با توضیح دلیل
انتظارات و قواعد همراه است .این امر به کودک کمک مینماید تا نگرانیهای والدین را بفهمد و خود را با
آنها سازگار سازد .در مقابل والدی که با استفاده از خشونت کودکش را ادب میکند ،نمیتواند تبیین
روشنی از بدرفتاری وی ارائه دهد .این نوع روش برخورد به راحتی میتواند به عنوان نشانة طرد یا
رهاشدگی و تهدیدی برای دسترسیپذیری والد تلقی شود (کسیدی و شاور .)2016 ،سومین نیاز مطرح
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شده ،نیاز به ابراز نیازها و هیجانات سالم است .یانگ ( )2003بر این عقیده است عدم تأمین این نیاز ،فرد
را بخصوص در توانایی ابرازگری و مواجهه با تکانههای خود دچار مشکل خواهد کرد .چهارمین نیاز مطرح
شده ،نیاز به خودگردانی  1،کفایت و هویت است .یانگ ( )2003بر این عقیده است عدم تأمین این نیاز
فرد را دچار مشکل در مستقل شدن از خانواده و اهمیت به خود به جای دیگران میکند .پنجمین نیاز
مطرح شده ،نیاز به خودانگیختگی2و تفریح است .یانگ ( )2003بر این عقیده است عدم تأمین این نیاز
فرد را دچار مشکل در انعطاف پذیری و ایجاد قواعد سازگارانه برای تأمین نیازها خواهد کرد .در راستای
سه نیاز مطرح شدة اخیر میتوان به مطالب مطرح شده توسط کسیدی و برلین ( )1999اشاره کرد که به
راههای تسهیل روابط مثبت کودکان ایمن توسط والدین اشاره میکنند-1 :فراهم ساختن تجارب اجتماعی
بیشتر و کسب مهارتهای ارتباطی؛ -2هدایت و کمک در مسیر برقراری روابط مثبت؛  -3ایفای نقش
الگوهای رفتار حساس و حمایتگر در برابر دیگران .در این موارد بخوبی میتوانیم تأمین نیازهای
خودگردانی ،کفایت ،هویت ،نیاز به خود انگیختگی و تفریح را دید .همچنین ،تامپسون و همکارانش اخیراً
روی شیوههایی دست گذاشتهاند که در آن مادران با کودکان خود درباة هیجانات به عنوان یک مؤلفة مهم
دلبستگیهای اولیه و قابلیت اجتماعی آنها از جمله روابطشان با دیگران ،صحبت میکنند (کسیدی و
شاور .)2016 ،اینجا نیز بخوبی میتوان یافته هایی را دید که از تأمین نیاز به ابراز هیجانات سالم خبر
می دهند .ششمین نیاز مطرح شده ،نیاز به ثبات در ارتباط با والدین و ثبات در محیط است .این نیاز که
در نظریة یانگ به صورت مجزا مطرح نشده است ،از نگاه این پژوهش یکی از نیازهای اساسی است که
بیانگر نیاز کودک در جهت ادراک ثبات رفتاری والدین و همچنین محیط اجتماعی کودک به عنوان منابع
مهم ارتباطی و عاطفی فرد است .در این راستا میتوان به یافتههایی اشاره کرد که نشاندهندة این است
که کودکان از پدرشان (اینزوورث ) 1967 ،خواهران و برادران (استوارت و ماروین )1984 ،و پرستاران
روزانه (آهنرت ،پینکارت و لمپ )2006 ،نیز به عنوان منابع دلبستگی استفاده میکنند .حتی کودکان در
موقعیتهای نامعمول و پراسترس میتوانند به کودکان دیگر دلبسته شوند (کسیدی و شاور .)2016 ،این
یافتهها نشان میدهد کودک با انتخاب منابع متعدد برای دلبستگی تالش میکند تا حد ممکن جلوی
تجربة عدم ثبات و مواجهه با ترس رها شدن را بگیرد .همچنین یافتههای مطالعهای بر روی میمونهای
رزوس نشان میدهد ،تغییرات در وجوه مختلف محیط فیزیکی ،مثل کاهش ذخیرة غذایی ،با تغییر روابط
روز به روز میان میمونهای مادر و نوزادانشان  -با پیامدهای مهم کوتاه مدت و درازمدت ناشی از بزرگ
شدن همراه است .روزنبالم و همکارانش در یکسری مطالعات برجسته ( )2001 ،1994فرایند آزمایشگاهی
را طراحی نمودند که امکان دستکاری آزمایشی حجم زمان و تالش مادر برای برآوردهسازی احتیاجات
روزانه فرزندانش را میسر میساخت .آنها وضعیت «درخواست کم غذا» را خلق کردند که در آن غذا به
اندازة کافی در دسترس بود ،و وضعیت «درخواست باالی غذا» که در آن مادر مجبور بود ساعت ها تالش
کند تا برای فرزندش و خودش غذا به دست آورد؛ با این حال در هیچیک از دو وضعیت ،محرومیت غذایی
Spontaneity

2

Autonomy
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وجود نداشت .این پژوهشگران متوجه شدند آن نوزادانی که مادرانشان تغییری در وضعیت تغذیه تجربه
کرده بودند (از «درخواست کم غذا» به «درخواست باالی غذا» و برعکس)  -به ویژه در طی دو هفته -
مشکالت جدی پیدا کردند .آنها تغییرات عمدهای در میزان زمان و شیوة تعامل مادران با نوزادانشان در
خالل دورههای «درخواست متغیر غذا» مشاهده نمودند (کسیدی و شاور .)2016 ،نتیجة نهایی این بود
که ایمنی روابط دلبستگی مادران «درخواست متغیر غذا» با نوزادان کاهش یافت و نوزادان پرورش یافته
در این شرایط در دورة نوجوانی ارتباط اجتماعی کمتر ،کنارهگیری عاطفی و رفتار مطیعانة بیشتری از
خود بروز دادند .آنها همچنین نیمرخ متفاوتی در فعالیت  HPA -با ترشح بیشتر کورتیکوتروپین  -نه
فقط در کودکی بلکه در بزرگسالی داشتند .جالب است که این تأثیرات روی فعالیت  HPAنوزادان در
فرزندان مادران مسلط به لحاظ اجتماعی کمتر بود (کسیدی و شاور.)2016 ،
سپاسگزاری
الزم است از تمامی دانشجویان عزیزی که در مراحل سنجش همکاری داشتند مراتب تشکر و قدردانی را
داشته باشم .همینطور از اساتید گرامی که راهنمایی و همکاری گرانقدرشان در تدوین مطالب همراه ما
بود تشکر میکنم.
موازین اخالقی
در مرحلة مصاحبه کلیة شرکتکنندگان آگاهی کامل در مورد استفاده از مطالب جلسات در تدوین
گزارشات پژوهشی داشتند و رضایت خود را اعالم کردند .در مرحلهة سنجش نیز شرکتکنندگانی به
پرسشنامهها پاسخ دادند که رضایت کامل داشتند.
تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمامی مراحل اجرایی در زمینة مصاحبه و سنجش توسط نویسندة اول انجام شده است .در مراحل تحلیل
دست آوردها ،راهنمایی و اصالح اشکاالت تدوین مطالب ،نگارش مقاله نویسندة دوم و سوم نیز مشارکت
داشتهاند.
محدودیت پژوهشی
بدلیل اینکه پژوهش در دوران گسترش همهگیری کرونا بوده است ،سنجشها به صورت آنالین صورت
پذیرفت .همچنین امکان برگزاری جلسلت گروهی ،سنجش و بررسی به گروهی امکانپذیر نبود.
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پیشنهادات پژوهشی
به پژوهشگران پیشنهاد میشود ،با بکارگیری پرسشنامة نیازهای هیجانی قبل و بعد از درمان های مختلف،
کارایی آنها را در برطرف کردن نیازهای هیجانی بسنجند .همچنین در برنامههای آموزشی و خود یاری
پرسشنامة نیازها میتواند به عنوان ابزاری برای برنامهریزی و مشخص کردن اهداف آموزش و همچنین
سنجش نتایج بکار گرفته شود.
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Abstract
Aim: This study aimed to compared the effectiveness of group positivity
training on social adequacy and academic resilience in female students.
Method: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test
design and one-month follow-up with the control group. The statistical
population included all female high school students in public high schools and
the public sample in Zahedan. 45 of them were enrolled in the study. They
were selected through multi-stage random cluster sampling and divided into
experimental and control groups. 15 people each) were replaced. Flanner et
al.'s (1990) Social Adequacy Scale and the Samuels (2004) Academic
Equality Questionnaire were used to collect data. The experimental group
received positivity training for 8 consecutive weeks in two months and the
control group did not receive any intervention. The data were analyzed by
SPSS software through repeated measures test. Results: The results of
analysis of variance of repeated measures showed that group positivity
training had a significant effect on social adequacy and academic resilience,
and the mean score of cognitive skills and motivational motivations of the
positive experimental group were significantly different (p<0.05) has been
reported and also positive intervention has been effective in increasing the
overall score of academic resilience and subscales of communication skills,
future orientation and problem orientation. Conclusion: Therefore, it can be
concluded that group positivity training can have a significant effect on social
adequacy and resilience of female adolescents and their academic
effectiveness.
Key words: Training Group Positivity, Social Adequacy, Academic
Resilience, Girl Students
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مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه
3

ریحانه مشهدی ، 1علی عرب *2و حسین جناآبادی

دریافت مقاله1400/05/26 :

 . 1دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 . 2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران .ایمیلAliarab@edpsy.usb.ac.ir :
 . 3استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تابآوری

پذیرش مقاله1400/08/04 :

تحصیلی در دانشآموزان دختر صورت گرفت .روش :روش تحقیق شبه تجربی با طرح پیشآزمون-
پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود .جامعۀ آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر مقطع
متوسطۀ دوم دبیرستآنهای دولتی و نمونه دولتی شهر زاهدان بود از میان آنها  45نفر به مطالعه وارد
شدند بودند ،که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه
آزمایش و کنترل (هر کدام  15نفر) جایگزین شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ مقیاس کفایت
اجتماعی فلنر و همکاران ( )1990و پرسشنامۀ تابآوری تحصیلی ساموئلز ( )2004استفاده شد .گروه
آزمایش آموزش مثبتنگری در طی  8هفته متوالی در دو ماه دریافت کردند و گروه گواه مداخلهای دریافت
نکرد ،دادهها توسط نرم افزار اسپیاساس از طریق آزمون اندازهگیری مکرر تجزیه و تحلیل شدهاند.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر نشان داد که آموزش مثبتنگری گروهی
در کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی تأثیر معنیداری داشتهاند ،و میانگین نمرۀ مهارتهای شناختی
و آمایههای انگیزشی گروه آزمایشی مثبتنگر تفاوت معناداری ( )p>0/05گزارش شده است و همچنین
مداخلۀ مثبتنگر در افزایش نمرۀ کلی تابآوری تحصیلی و خرده مقیاسهای مهارتهای ارتباطی ،جهت-
گیری آینده و مسئلهمحوری اثربخشی مؤثری داشته است .نتیجهگیری :بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که آموزش مثبتنگری گروهی در کفایت اجتماعی و تابآوری نوجوانان دختر و کارآمدی تحصیلی آنها
تأثیر چشمگیری میتواند داشته باشد.

کلید واژهها :آموزش مثبتنگری گروهی ،کفایت اجتماعی ،تابآوری تحصیلی ،دانشآموزان دختر
استناد به این مقاله :مشهدی ،ریحانه ،.عرب ،علی ،.و جناآبادی ،.حسین .)1401( .تأثیر آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی
و تابآوری تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه .فصلنامۀ علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .113-134 :)61
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مقدمه
نوجوانی1به

معنی «رشد کردن» یا «رسیده شدن» است .نوجوانی نشان دهندۀ دورهای از رشد
است که با بلوغ آغاز میشود و با شروع دورۀ بزرگسالی خاتمه مییابد (رایس .)1395 ،دوران
نوجوانی را میتوان عبور از یک «گذرگاه مرزی» دانست به عبارت دیگر این گذرگاه حد فاصلی
است بین دوران کودکی و شکلگیری و رشد بخش اعظمی از شخصیت ،خلق ،احساسات ،تفکر
و رشد فیزیکی در طی دوران بلوغ که باید نوجوانان و خانوادههایشان در کنار یکدیگر تجربه
نمایند (ستوده زند .)1379 ،در واقع تحول مثبت نوجوانی را میتوان به عنوان رشد و پرورش
سرمایههای تحولی ،تواناییها و استعدادهای نوجوان تعریف کرد و طبق این دیدگاه نوجوانان به
عنوان «سرمایه» توصیف میشوند (قاسمی و همکاران.)1398 ،
بلوغ2یک گذار پیچیده ،یکپارچه و هماهنگ است که شامل بلوغ مغز ،عملکرد عصبی و غدد
درونریز است همچنین همراه با رشد جسمی ،نوجوانان در نقشها و روابط اجتماعی خود ،در
نحوۀ تفکر دربارۀ خود و دیگران و چگونگی پردازش و پاسخگویی به دنیای پیرامون خود و
مهارتهای اجتماعی ،دچار تغییراتی میشوند (مندل و همکاران.)2019 ،
مهارتهای اجتماعی 3،شامل رفتارهای خاصی است که نشان دهندۀ شایستگی و کفایت یک
فرد در انجام یک تکلیف خاص هستند و کفایت اجتماعی4یک داوری خالصه دربارۀ توانایی فرد
در استفاده از این مهارتها در زمینههای اجتماعی خاص است (نِبرگال  .)2007 ،کفایت اجتماعی
یکی از گستردهترین زمینههای رفتار اجتماعی انسان است ،در دهههای اخیر ،این مفهوم بیشتر
مورد تأکید قرار گرفته است و پژوهشهای آموزشی برای رشد و توسعۀ آن انجام میشوند،
کفایتاجتماعی به طور فزایندهای به عنوان یک عامل مهم برای آمادگی دانشآموزان در مدرسه
شناخته شده است ،دانشآموزان دارای کفایت اجتماعی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدرسه
و سازگاری با مدرسه ،نسبت به همساالن کمتوان خود ،موفقتر عمل میکنند و عالوه بر این،
آنها نمرات بهتری کسب میکنند و به موفقیتهای بیشتری میرسند (زسولنای.)2015 ،
همچنین ارتقاء کفایت اجتماعی ممکن است در پیشگیری از مشکالت روحی -روانی دوران
نوجوانی مانند بزهکاری و مصرف مواد مخدر مفید باشد (نِبرگال.)2007 ،
مفهوم کفایتاجتماعی به معنای توانایی اجرای مؤثر تعامالت اجتماعی تعریف میشود با توجه
به پیچیدگی تعامالت اجتماعی ،کفایتاجتماعی محصول طیف گستردهای از تواناییهای
شناختی ،فرآیندهای عاطفی ،مهارتهای رفتاری ،آگاهی اجتماعی و ارزشهای شخصی و فرهنگی
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مربوط به روابط بین فردی است و کفایت اجتماعی را به عنوان دانش و مهارتهای مناسب سن
برای عملکرد مسمالتآمیز و خالقانه در جامعه یا محیط اجتماعی تعریف کردند (اُرپیناز.)2010 ،
بنابراین کفایتاجتماعی مطلوب ،عدم وجود رفتارهای ضداجتماعی ،یعنی جلوگیری از رفتارهای
تکانشی و مخرب است در نتیجه ،برای اینکه فردی از نظر اجتماعی ،شایسته قلمداد شود ،باید از
سطح باالیی از رفتارهای فرا اجتماعی برخوردار باشد و رفتارهای ضد اجتماعی پایینی را از خود
نشان دهد (پاکارینن و همکاران.)2018 ،
چندین مؤلفۀ کفایت اجتماعی نیز براساس معیارهای مختلف شناسایی شدهاند ،در تعریف
کوستلنیک و همکاران ( )2002شش مؤلفۀ کفایت اجتماعی؛ یعنی اتخاذ ارزشهای اجتماعی،
رشد احساس هویت مثبت ،دستیابی به دانش و مهارتهای بینفردی ،خودتنظیمی در انطباق با
معیارهای اجتماعی ،برنامهریزی و تصمیمگیری و رشد صالحیتهای فرهنگی ،پرسیدن سؤاالت
مربوطه و در آخر هم خودپندارۀ اجتماعی باال است (آنیش و همکاران .)2014 ،واگن و هوگان
( )1990نیز کفایتاجتماعی را در چهار مؤلفه خالصه کردهاند )1 :استفاده مناسب از مهارتهای
اجتماعی (مانند شناسایی و حل مشکالت اجتماعی)  )2فقدان رفتارهای نابهنجار؛  )3تناسب بین
عملکرد اجتماعی -شناختی با سن فرد؛  )4تعامل اجتماعی مثبت با افراد دیگر و پذیرش اجتماعی
از سوی آنها (وِرسیمو و همکاران.)2010 ،
ساختار تابآوری1از زمان اولین مطالعات ،با تمرکز بر مقاومت در برابر نتایج منفی به طور قابل
توجهی تحول یافته است ،تحقیقات اولیۀ تابآوری ،این سازه را به عنوان یک ویژگی شخصیتی
در نظر گرفته که نتایج مثبتی را تحت تأثیر سختی بیش از حد نشان میدهد ،تحقیقات تابآوری
در دو زمینه آغاز شده است :آسیبشناسی( 2نگاه به بزرگساالن) و روانشناسی رشد(3نگاه به
کودکان و نوجوانان) ،تحقیقات با نگاه آسیبشناسانه ،متمرکز بر شناسایی مواردی بود که باعث
میشود برخی از افراد از استرس آسیبزا جلوگیری کنند ،در روانشناسی رشد ،محققان با هدف
شناسایی ویژگیهای شخصیتی (به عنوان مثال ،عزت نفس) تمایز بین کودکانی که با
ناسازگازیهای اجتماعی -اقتصادی ،سوءاستفاده یا غفلت و وقایع فاجعه بارِ زندگی ،سازگار شده
بودند و کودکانی که نتایج نسبتاً ضعیفتری داشتند ،را نشان دادند (گرابر و همکاران.)2015 ،
مفهوم تابآوری ممکن است از بسیاری جهات تعریف شود ،برای مثال فرهنگ لغت دانشکده
کالینز ( )1989تابآوری را «توانایی بهبودی پس از تجربۀ حادثۀ ناخوشایند یا آسیبزا» تعریف
کرده و واژهنامۀ آکسفورد ( )2014تابآوری را توانایی یک ماده یا شیء به منظور بازگشت به
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حالت اولیۀ بعد از خم شدن ،کشش و یا فشرده شدن معنا کرده است (ایاچوز  .)2014 ،بیشترین
تعاریف از تابآوری ،به عنوان توانایی خم شدن اما نشکستن ،شروع دوبارۀ موفقیتآمیز بعد از
یک دورۀ دشوار و حتی رشد کردن در مواجهه با تجربیات نامطلوب زندگی هستند ،انجمن
روانشناسی آمریکا ( )2014تابآوری را به عنوان فرآیند سازگاری مطلوب در مواجهه با مصیبت،
تروما (ضربه) ،تراژدی (حوادث غمانگیز) ،تهدید یا حتی منابع قابل توجۀ استرس تعریف کرده
است (سوتویک و همکاران.)2014 ،
1
اساساً ،تابآوری به سازگاری مثبت یا توانایی حفظ یا بازیابی سالمت روانی ،علیرغم داشتن
تجربۀ سخت اشاره دارد (هرمن و همکاران .)2011 ،به اعتقاد گرینکر ( )1963تابآوری
روانشناختی 2،به یک فرآیند پویا اشاره دارد که به عنوان یک شکلِ تغییر یافته ،به فرد امکان
میدهد تعادل جدیدی پیدا کند و در جهت مثبت تحول یابد ،در طی این فرآیند تغییر ،فرد
مهارتهای جدیدی میآموزد و احساس تازهای از مهارت شخصی و تقویت خود را ایجاد میکند
(سیستو و همکاران .)2019 ،ماستن ( )2001فرآیند تابآوری را «جادوی رایج » عنوان کرد؛
زیرا اکثر افرادی که دچار سختی جدی میشوند ،به طرز چشمگیری موفق به دستیابی به نتایج
رشدی هنجار میشوند و باالخره تابآوری توانایی برتر است که به افراد اجازه میدهد که بر
مصائب و سختیها غلبه کنند (سانتوس.)2012 ،
یکی از تکالیف مهم دوران نوجوانی این است که از نوجوانان خواسته میشود که تقاضاهای
اجتماعی و تحصیلی را برای همراهی با دیگران ،کنار آمدن با ناامیدی ،دستیابی به موفقیت
تحصیلی خوب و  ...برآورده سازند ،عدم تحقق هر یک از این مطالبات میتواند منجر به ترک
تحصیل ،افسردگی ،عدم وجود هدف و احساس عدم کفایت در دانشآموزان شود .مشاهده شده
است که برخی از نوجوانان با ضعف ،عملکرد ضعیف ،استرس و فشار ناشی از مطالعه ناتوان
میشوند ،در حالی که برخی دیگر خود را جمع میکنند ،برخی از دانشآموزان درگیر یک مارپیچ
نزولی میشوند و برخی دیگر در مقابل فشار مدرسه مقاومت میکنند و چالشها را در آغوش
میگیرند و اینکه نوجوانان چگونه میتوانند با این مطالبات اجتماعی و به خصوص آموزشی با
موفقیت کنار بیایند ،بستگی به تابآوری تحصیلی آنها دارد (راج و ویجایآلکسمی .)2017 ،
بطور کلی ساختار تابآوری تحصیلی به عنوان یک ویژگی ثابت تلقی نمیشود ،بلکه به عنوان
مفهومی در نظر گرفته میشود که میتواند با تمرکز بر عوامل قابل تغییر ،که بر موفقیت فرد در
محیط آموزشی تأثیر میگذارد ،ارتقاء یابد (واکزمن و همکاران.)2003 ،

Psychological Resilience

2

Mental Health

117

1

ریحانه مشهدی و همکاران

تأثیر آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و ...

روانشناسی مثبتنگر 1،علم شاد زیستن تعریف شده است ،هدف علم روانشناسی آموزش
مثبتنگر ،تنها کاهش هیجآنهای منفی نیست؛ بلکه افزایش هیجآنهای مثبتنگر نیز است .برای
حرکت انسان از صفر به باال ،انسان باید علم شاد زیستن را بیاموزد ،حتی اگر موانعی نیز در این
مسیر وجود داشته باشند ،شادی موجب ارتقاء کیفیت زندگی ،افزایش ارتباطات بینفردی ،روابط
مثبت اجتماعی میشود و همچنین پیشگیری از اختالالت جسمی و روانی کمک میکند
(ساجدی و همکاران.)1395 ،
2
بطور کلی آموزش مثبتنگر ،بررسی چگونگی رشد انسان در برابر نامالیمات است ،هدف آن
شناسایی و تقویت نقاط قوت و فضیلتهای انسانی است که زندگی را ارزشمند میکند و به افراد
و جوامع اجازه میدهد تا شکوفا شوند .سلیگمن و سیکزنت میهالی ( )2002استدالل کردند که
مثبتنگری گروهی زمانی میتواند ریشهدار شود ،که توانمندیهای منش را در تمامی افراد تحقق
بخشد و موجب رشد و تعالی انسانی شود (فِرو .)2004 ،این رویکرد از روشهای تجربی برای
پاسخگویی به این سؤال که چه چیزی زندگی را برای زیستن با ارزش میکند ،استفاده میکند.
هدف این آموزش ،کشف اعمالی است که به تجربیات بهزیستی و پرورش افراد مثبتنگر که
خوشبین و انعطافپذیر هستند ،کمک کند (ریو.)1390 ،
کفایت اجتماعی نیز پایه ای برای رشد اعتماد به نفس ،رفاه اجتماعی ،کیفیت دوستی ،مسئولیت-
پذیری و پذیرش توسط همساالن است و میتواند یکی از پیشبینی کنندههای اصلی برای
پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان و رفتار مؤثر اجتماعی آنان در زمان حال و آینده باشد،
کفایت اجتماعی ،دانشآموز را در جهت تنظیم احساسات و رفتارهای خود در حوزههای اجتماعی
برای رسیدن به اهداف اجتماعی و دستیابی به تکالیف رشدی یاری میرساند که برای رشد سالم
و تطابق با محیط اجتماعی ضروری است (حسینیمهر و زال بیگی ،)1391 ،و در عین حال
تابآوری تحصیلی نیز نشان دهندۀ صالحیت فرد در برخورد با شرایط نامطلوب و استرسزا است،
نوجوانان در دوران مدرسه ممکن است با موقعیتها و چالشهای مختلفی روبرو شوند ،غالباً
نارساییها موجب بروز مشکالت روانی و عملکرد ضعیف دانشآموزان شود ،بنابراین اهمیت سازۀ
تابآوری و رشد آن در دانشآموزان موجب میشود که حتی در شرایط نامطلوب نیز بتوانند
پیشرفت کنند (میرزا و عارف )2018 ،و دانشآموزان با تابآوری تحصیلی باال به جای فرار از
مشکالت بر آنها غلبه میکنند و باور دارند که موفق خواهند شد (طاهری خرامه و همکاران،
 .)1396بنابراین با توجه به اهمیت کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی در دوران نوجوانی ،لزوم
اجرای مداخالتی که بتواند موجب بهبود و ارتقای آنها شود ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
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در پژوهش حاضر آموزش مثبتنگری گروهی اهمیت آموزش مثبت اندیشی برای نوجوانان بدین
لحاظ است که این آموزش موجب تقویت و بهبود ارتباط مؤثر با خود ،دیگران ،زندگی ،عزت نفس
و موفقیت تحصیلی خواهد شد ،آموزش مهارتهای مثبت اندیشی موجب میشود که دانشآموزان
تشویق شوند تا تجربههای مثبت و خوب خود را باز شناسند و نقش آنها را در افزایش و ارتقاء
احترام به خود و عزت نفس بازشناسی کنند ،همچنین توانایی شناخت جنبههای مثبت دیگران
را نیز کسب کنند ،دانشآموزان همچنین قادر میشوند ارتباط میان افکار-احساسات و رفتارهای
خود را درک کنند (علیمحمدی و شفیعزاده .)1395 ،اثربخشی مداخلۀ مثبتنگر در بهبود طیف
وسیعی از مسائل و مشکالت نوجوانان تأیید شده است ،با این حال با توجه کمبود مطالعات انجام
شده در اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی ،این
پژوهش به تأثیر آموزش در بهبود این مهارتها توجه نموده است .که آیا تأثیر آموزش مثبتنگری
گروهی بر کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی دانش آموزان متفاوت است؟
روش
طرح پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه
آماری مورد مطالعه شامل تمامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ دوم دبیرستآنهای دولتی و
نمونه دولتی شهر زاهدان بود که در سال تحصیلی  1398-99مشغول به تحصیل بودند .نمونه
پژوهش حاضر  30نفر از نوجوانان دختر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری سلسله مراتبی،
از بین  15دبیرستان دولتی و نمونه دولتی دخترانه شهرستان زاهدان 9 ،دبیرستان بصورت
ت صادفی انتخاب شدند .با اخذ فرم مساعدت و ارائه آن به مدارس ،مجوز الزم جهت اجرای پژوهش
از مدیران مدارس دریافت شد .سپس در هر دبیرستان و از بین سه پایه ،به طور میانگین  80نفر
از دانشآموزان تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند ،که در مجموع تعداد  700نفر بودند .پس
از معرفی و بیان مختصری از اهداف پژوهش به دانشآموزان ،فرم رضایتنامه در اختیار آنها قرار
گرفت .سپس مقیاس کفایت اجتماعی و تابآوری در اختیار آنها گذاشته شد .و به صورت
گمارش تصادفی در دو گروه  15نفره (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند .مداخلهها
د ر گروه آزمایش انجام شد و در نهایت ،پس آزمون از گروهها به عمل آمد .مالکهای ورود-1 :
داشتن سن بین  15تا  17سال -2 ،دختران محصل در مقطع متوسطه دوم  -3عدم شرکت
دانشآموزان در کارگاهها و مداخالت مانند پژوهش حاضر طی دو ماه گذشته ،بود.
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ابزار اندازهگیری
مقیاس اندازهگیری کفایت اجتماعی فلنر و همکاران ( ،)1990براساس نظریۀ فلنر ،توسط
پرندین ( )1385در ایران هنجاریابی شده است .این ابزار  47سؤال دارد .روش نمرهگذاری به
شیوۀ لیکرت  7گزینهای از کامالً مخالفم ( ،)1مخالفم ( ،)2تا حدی مخالفم ( ،)3نظری ندارم (،)4
تا حدی موافقم ( ،)5موافقم ( )6و کامالً موافقم ( )7است .پرسشنامه کفایت اجتماعی شامل چهار
بعد است که عبارتند از :مهارتهای شناختی (سؤاالت  ،)31 ،19 ،4مهارتهای رفتاری (سؤاالت
،36 ،34 ،33 ،32 ،30 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،18 ،17 ،16 ،13 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2
 ،)47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37کفایت هیجانی (سؤاالت  )35 ،14 ،1و
آمایههای انگیزشی (سؤاالت  .)29 ،28 ،26 ،21 ،15 ،12 ،9ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
بازآزمایی این مقیاس به ترتیب  0/88و  0/89گزارش شده است .در ایران نیز با استفاده از تحلیل
عوامل ،چهار عامل فوق مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین روایی سازۀ مقیاس به وسیلۀ تحلیل
عاملی مورد بررسی قرار گرفت و مقدار  KMOبرابر  0/83گزارش گردید (کاظمی ،مومنی و
کیامرثی.)1390 ،
مقیاس اندازهگیری تابآوری تحصیلی توسط ساموئلز در سال  2004ساخته شد .فرم اولیۀ
این پرسشنامه دارای  67سؤال است که در هنجاریابی ایرانی به  29سؤال تقلیل یافت .سؤاالت
این پرسشنامه به شیوۀ لیکرت  5درجهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری
میشود .این پرسشنامه شامل  3زیرمقیاس است :عامل مهارتهای ارتباطی (سؤاالت ،10 ،7 ،5
 28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،15 ،14 ،13 ،11و  ،)29عامل جهتگیری آینده (سؤاالت ،12 ،8 ،6 ،4
 20 ،19 ،18 ،17 ،16و  )24و عامل مسئله محور و مثبتنگری (سؤاالت  21 ،9 ،3 ،2 ،1و )22
ضرایب آلفای کرونباخ در خرده مقیاسهای این پرسشنامه در جمعیت دانشآموزی بین  0/63تا
 0/77گزارش شد (سلطانینژاد و همکاران.)1393 ،
روش اجرا
پس از اجرای پیشآزمون و انتخاب نمونه ،نخست در مورد روشهای مداخله ،توضیحاتی به گروه
آزمایش ارائه گردید و از آنها خواسته شد تا در تمامی جلسات گروهی ،حضوری فعال داشته
باشند .سپس گروه آزمایش ،آموزش مثبتنگری گروهی را در طی جلسات دریافت کردند آموزش
براساس پروتکل کوئیلیام ،)2003(1در جلسات گروهی و طی  8هفتۀ متوالی در دو ماه شرکت
Quilliam
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نمودند و گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت ننمود .در پایان مداخالت ،هر دو گروه در مرحلۀ
پسآزمون با پرسشنامۀ کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی مورد آزمون قرار گرفتند ،جلسۀ
پیگیری به فاصله یک ماه بعد برگزار گردید.
اصول و محتوای جلسات مداخله
در این قسمت مختصری از اصول و جنبههای جلسات مداخله روانشناسی مثبتنگر مبتنی بر بستۀ
آموزشی کوئیلیام ( )2003شده است .شرح کامل جلسات مداخله و محتوای کامل آن:
جلسۀ اول :تشریع چگونگی انجام کار ،آشنایی با مفهوم مثبتاندیشی ،تقسیم آزمودنیها به گروههای
مختلف ،آشنایی با گروه و مقررات حاکم بر آن ،ارائۀ تکلیف برای جلسۀ آینده.
جلسۀ دوم :مرور تکلیف جلسۀ نخست ،تأکید بر این نکته که انسان افکار و باورهای خودش را به
وجود میآورد ،با اشاره به تکنیک دکمۀ فشار آدلر و ذکر آیهای از قرآن کریم دربارۀ جنبههایی از
مثبت اندیشی ،ارائۀ تکلیف برای جلسه آینده.
جلسۀ سوم :مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آموزش مثبتاندیشی از طریق به چالش کشاندن افکار منفی،
تغییر تصاویر ذهنی ،استفاده از زبان سازنده و تجدیدنظر در باورها ،بحث گروهی ،ارائۀ تکلیف برای
جلسۀ آینده.
جلسۀ چهارم :مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آموزش مثبتاندیشی از طریق نهادینه کردن استراتژی های
تفکر مثبت در زندگی ،فرصتهای تفکر مثبت از طریق کنار آمدن و سازگاری با مشکالتی که
نمیتوانیم آنها را حل کنیم ،ارائۀ تکلیف برای جلسه آینده.
جلسۀ پنجم :مرور تکلیف جلسه قبل ،آموزش مثبتاندیشی از طریق آموزش شیوۀ توقف تفکر ،آرام
سازی و تغییر نگرشها شامل الزام ،مهار کردن و مبارزه طلبی ،ارائۀ تکلیف برای جلسه آینده.
جلسۀ ششم :مرور تکلیف جلسۀ قبل ،وارد کردن خنده به زندگی ،ایجاد اعتماد به نفس و عادات
مطلوب ورزشی ،تعریف کردن لطیفه و خاطرات لذت بخش ،ارائۀ تکلیف برای جلسه آینده.
جلسۀ هفتم :مرور تکلیف جلسۀ قبل ،تمرین مثبت زندگی کردن از طریق ایجاد رابطۀ مثبت ،آگاه
شدن از نقاط مثبت خود و دیگران ،کنار آمدن با انتقادها ،برقراری روابط خوب با اطرافیان ،اتخاذ
نگرش عاری از سرزنش ،ارائۀ تکلیف برای جلسه آینده.
جلسۀ هشتم :مرور جلسات قبل و گرفتن بازخورد از آزمودنیها ،تمرین توانایی اعتماد به
توانمندیهای خود ،تقدیر و تشکر از آزمودنیها ،اجرای پسآزمون (صادقی و بیرانوند.)1396 ،
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به منظورتجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار اسپیاساس 25-1در بخش آمار توصیفی
از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است .همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری
تحلیل واریانس مختلط بین-درون آزمودنیها (تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر) برای تعیین
اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره (آزمون  )L.S.Dجهت مقایسه بین گروه آزمایش استفاده شد.
یافتههای پژوهش
شاخصهای توصیفی به دست آمده شامل میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری است که در جدول (1و )2ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرة کفایت اجتماعی و ابعاد آن در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

تعداد

پیش آزمون
میانگین

پس آزمون

پیگیری

انحراف

میانگین

مثبتنگر
گروهی

15

6/93

2/54

14/73

4/25

کنترل

15

8/46

3/46

8/20

3/09

8/80

کل

30

7/64

3/12

11/75

4/49

12/06

3/92

مثبتنگر
گروهی

15

107/82

4/47

191/47

20/38

199/53

22/11

کنترل

15

107/65

9/93

103/96

6/57

105/85

9/19

کل

30

107/98

7/53

140/57

39/78

145/69

42/41

مثبتنگر
گروهی

15

8/53

4/70

15/80

3/62

16/13

3/56

کنترل

15

7/80

3/56

8/80

4/039

7/86

2/87

کل

30

8/22

3/86

11/91

5/07

11/84

4/89

مثبتنگر
گروهی

15

29/80

5/79

36/46

7/59

35/66

7/96

کنترل

15

22/91

6/65

23/97

9/72

23/55

5/38

کل

30

26/54

6/75

30/72

9/69

30/51

8/72

معیار
مهارتهای شناختی

انحراف

میانگین

15/26

3/39
2/75

معیار

انحراف
معیار

مهارتهای رفتاری
کفایت هیجانی
آمایه های انگیزشی

SPSS
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اجتماعی

نمره کلی کفایت

266/60

27/69

مثبتنگر
گروهی

15

153/09

6/54

258/47

27/68

10/61
5/37

کنترل

15

146/83

12/31

144/93

10/56

146/07

کل

30

15/39

9/36

194/96

50/75

20/12

طبق جدول  ،1در گروه آزمایش مثبتنگری گروهی ،باالترین نمرههای مهارتهای شناختی در
پیشآزمون ( )6/93هستند که در پسآزمون افزایش مییابند ( .)14/73در پیگیری در گروه
آزمایشی ،آموزش مثبتنگری گروهی مشاهده شد .باالترین نمرههای مهارتهای رفتاری در
پیشآزمون ( )107/82هستند که در پسآزمون افزایش مییابند ( )191/47و در پیگیری باز هم
افزایش بیشتر مشاهده شد ( .)199/53باالترین نمرههای کفایت هیجانی در پیشآزمون ()8/53
هستند که در پسآزمون افزایش مییابند ( )15/80و در پیگیری باز هم افزایش بیشتر مشاهده
شد ( .)16/13باالترین نمرههای آمایههای انگیزشی در پیشآزمون ( )29/80هستند که در
پسآزمون افزایش مییابند ( .)36/46در پیگیری در گروه آزمایشی آموزش مثبتنگری گروهی
کاهش پیدا میکنند .باالترین نمرههای کفایت اجتماعی در پیشآزمون ( )153/09هستند که در
پسآزمون افزایش مییابند ( )258/47و در پیگیری باز هم افزایش پیدا میکنند ( .)266/60در
مراحل بعدی این موضوع بررسی میشود که این تفاوتها به قدری هستند که از نظر آماری
معنادار باشند.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرة تابآوری تحصیلی و ابعاد در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

تعداد

پیش آزمون
میانگین

انحراف

پس آزمون
میانگین

معیار

انحراف

پیگیری
میانگین

معیار

انحراف
معیار

مثبتنگری

مهارتهای شناختی جهتگیری آینده مسئله محور و

مثبتنگر
گروهی

15

29/14

6/33

55/67

3/68

58/34

3/52

کنترل

15

30/29

5/89

30/29

5/89

27/02

1/98

کل

30

29/86

6/14

43/73

11/41

40/2

13/63

مثبتنگر
گروهی

15

31/20

5/48

36/78

3/01

41/91

2/10

کنترل

15

31/36

3/69

29/76

3/66

19/13

0/83

کل

30

31/76

4/49

32/64

4/24

27/75

10/34

مثبتنگر
گروهی

15

19/34

4/34

21/34

2/62

24/94

1/21

کنترل

15

17/93

4/73

17/93

4/73

11/86

1/02
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تابآوری تحصیلی

کل

30

18/80

4/59

19/02

3/94

16/64

6/26

مثبتنگر
گروهی

15

79/69

6/27

113/8

5/61

125/2

5/9

کنترل

15

79/60

4/59

78

4/55

58/03

2/47

کل

30

80/43

4/95

95/4

15/62

84/60

29/78

طبق جدول  ،2در دو گروه آزمایشی آموزش مثبتنگری گروهی ،باالترین نمرههای مهارتهای
ارتباطی در پیشآزمون ( )29/14هستند که در پسآزمون افزایش مییابند ( .)55/67در پیگیری
در گروه مثبتنگر افزایش مشاهده شد .باالترین نمرههای جهتگیری آینده در گروه مثبتنگر در
پیشآزمون ( )31/2هستند که در پسآزمون افزایش مییابند ( )36/78و در پیگیری نیز افزایش
نشان داد ( .)41/91باالترین نمرههای مسئلهمحوری در گروه مثبتنگری گروهی در پیشآزمون
( )19/34گزارش شد که در پسآزمون افزایش یافت ( )21/34و در پیگیری باز بیشتر افزایش
نشان داد ( .)24/94باالترین نمرههای تابآوری تحصیلی در پیشآزمون ( )79/69هستند که در
پسآزمون افزایش مییابند ( )113/8و در پیگیری در گروه مثبتنگر افزایش گزارش شد.
جدول  .3مفروضات تحلیل واریانس کفایت اجتماعی و ابعاد آن

شناختی

17/2

0/22

0/99

0/86

2/4

0/09

0/63

0/53

0/89

مهارتهای

49/2

0/001

0/85

0/03

4/8

0/01

11/9

0/001

13/0

0/41

مهارتهای رفتاری کفایت هیجانی

9/62

0/73

0/89

0/1

0/6

0/5

0/29

0/74

0/74

0/001

'Box
sM

داری
'Box
sM

داری
Muc
hy

F

Sig

F

Sig

F

0/48

متغیر

آماره

معنی

آماره
Muc
hy

معنی-

آزمون لون
پیش آزمون
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کلی کفایت

12/0

0/54

0/99

0/84

0/0

0/93

1/16

0/32

1/44

0/24
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93/4

/001
0

0/07

0/001

6/0

/005
0

27/3

/001
0

20/0

0/001

در جدول  ،3با توجه به آزمون  ،Box Mبرای مهارتهای شناختی ،کفایت هیجانی و آمایههای
انگیزشی ،مقدار  Sigاز عدد  0/001بزرگتر است ،لذا ماتریسهای کوواریانس مشاهده شده بین
گروههای مختلف با هم برابرند و از مفروضۀ آزمون تخطی نشده است .برای مهارتهای رفتاری و
نمرۀ کلی کفایت اجتماعی در هر سه مرحله معنیدار است که نشان میدهد واریانس خطاهای
این دو متغیر در گروه های مختلف با هم برابر نیستند ( .)p>0/05بطور کلی میتوان به کار ادامه
داد.
جدول  .4مفروضات تحلیل واریانس تابآوری تحصیلی و ابعاد آن

33/3

0/001

0/834

ارتباطی

جهتگیری آینده

51/2

0/001

0/711

مهارتهای

26/7

0/001

0/63

0/02

0/78

0/46

1/53

0/22

17/4

0/001

0/54

0/57

1/07

0/35

4/84

0/001

0/40

0/66

0/81

0/45

7/63

0/001

مسئلهمحوری
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F

Sig

F

Sig

F

0/01

داری
'Box
sM

داری
Much
y

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری
Sig

0/001

متغیر

آماره
'Box
sM

معنی-

آماره
Much
y

معنی-

آزمون لون

تابآوری تحصیلی

70/8

0/001

0/815

0/01

3/95

0/02

0/71

0/49

7/06
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در جدول  ،4با توجه به آزمون  ،Box Mبرای مهارتهای ارتباطی ،جهتگیری آینده ،مسئله-
محوری و نمرۀ کلی تابآوری تحصیلی ،مقدار  Sigاز عدد  0/001کوچکتر است ،لذا ماتریسهای
کوواریانس مشاهده شده بین گروههای مختلف با هم برابر نیستند ،و از مفروضۀ آزمون تخطی
شده است .برای نمرۀ کلی تابآوری تحصیلی در پیشآزمون و پیگیری معنیدار ( )p>0/05و در
پسآزمون غیر معنیدار ( )p<0/05گزارش شد .بطور کلی میتوان به کار ادامه داد.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی  L.S.Dبرای بررسی دو به دوی تفاوت معنادار بین نمرة کفایت
اجتماعی و ابعاد آن در مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه ()i

گروه ()j

تفاوت

خطای

میانگین ()i-j

استاندارد

Sig

مهارتهای

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

-1/533

1/144

شناختی

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

6/533

*

1/337

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

6/467

*

1/073

0/001

2/815

0/95

مهارتهای

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

0/167

رفتاری

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

87/517

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

93/677

کفایت

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

0/733

هیجانی

0/18
0/001

*

4/909

0/001

*

5/328

0/001

1/438

0/61

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

7/000

*

1/546

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

8/267

*

1/311

آمایههای

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

6/889

*

2/286

انگیزشی

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

12/489

*

3/059

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

12/112

*

2/627

0/001

نمره کلی

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

6/257

3/355

0/06

کفایت

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

113/540

*

6/315

0/001

اجتماعی

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

120/522

*

6/405

0/001
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طبق جدول  ،5در سطح ( ،)p>0/05در میانگین نمرۀ مهارتهای شناختی ،مهارتهای رفتاری،
آمایههای انگیزشی و نمرۀ کلی کفایت اجتماعی گروه آزمایشی مثبتنگر در مرحلۀ پسآزمون و
پیگیری نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری مشاهده شد .در کفایت هیجانی میانگین نمرۀ
گروه آزمایش مثبتنگر در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری
نشان داد ،بطور کلی نتایج نشان میدهند که در میانگین نمرۀ مهارتهای شناختی و آمایههای
انگیزشی گروه آزمایش مثبتنگر تفاوت معناداری گزارش شده است .این نتایج بیانگر آن است
که آموزش مثبتنگری گروهی در افزایش مهارتهای شناختی و آمایههای انگیزشی اثربخش
هستند ،همچنین نتایج نشان داد که مداخلۀ مثبتنگر نمرۀ کلی کفایت اجتماعی اثربخشی
بیشتری دارد.
جدول .6نتایج آزمون تعقیبی  L.S.Dبرای بررسی دو به دوی تفاوت معنادار بین نمره تابآوری
تحصیلی و ابعاد آن در مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه ()i

گروه ()j

تفاوت

خطای

میانگین (i-

استاندارد

Sig

)j
مهارتهای

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

-1/156

ارتباطی

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

25/378

*

1/645

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

31/311

*

0/937

0/001

جهتگیری

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

-0/162

1/662

0/92

آینده

پسآزمون

کنترل

7/015

*

1/111

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

22/784
1/409

مثبتنگر

مسئله

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

محوری

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

3/409

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

13/076

2/288

*

*
*

0/61
0/001

0/001

0/612

0/001

1/702

0/41

1/338

0/01

0/728

0/001

1/803

0/96

نمره کلی

پیشآزمون

مثبتنگر

کنترل

0/092

تابآوری

پسآزمون

مثبتنگر

کنترل

35/802

*

1/871

تحصیلی

پیگیری

مثبتنگر

کنترل

67/171

*

1/561

0/001
0/001

طبق جدول  ،6در سطح ( ،)p>0/05میانگین نمرۀ مهارتهای ارتباطی و نمرۀ کلی تابآوری
تحصیلی گروه آزمایش مثبتنگر در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل افزایش
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معناداری مشاهده شد .در جهتگیری آینده ،میانگین نمرۀ گروه آزمایشی مثبتنگر در مرحله
پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد ،در مسئلهمحوری میانگین
نمرۀ گروه آزمایش مثبتنگر در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل افزایش
معناداری نشان داد ،بطور کلی نتایج نشان میدهند که مداخلۀ مثبتنگر در افزایش نمرۀ کلی
تابآوری تحصیلی و خرده مقیاسهای مهارتهای ارتباطی ،جهتگیری آینده و مسئلهمحوری
اثربخشی موثر دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی و
تابآوری تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر زاهدان بود .نتایج حاکی از اثربخشی
مداخلۀ مثبت نگر در افزایش نمرات کفایت اجتماعی است ،که بیانگر این است که آزمودنیهایی
که تحت آموزش روانشناسی مثبتنگر قرار گرفتند ،نسبت به مرحلۀ قبل از اجرای مداخله ،رشد
بیشتری در زمینۀ کفایت اجتماعی نشان دادند .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،با یافتههای
پژوهشهای زیر همسو میباشد؛ روانشناسی مثبتنگر موجب افزایش ادراک شایستگی و
مهارتهای اجتماعی (صفار حمیدی و همکاران1396 ،؛ علیمحمدی و شفیعزاده،)1395 ،
افزایش توانایی ابراز وجود ،ارتقاء روابط بینفردی و تعامالت اجتماعی مثبت (غیاثی و همکاران،
1395؛ اُکانل و همکاران ،)2015 ،افزایش اعتماد به نفس در روابط بین فردی (خاکپور و همکاران،
 )1393و افزایش رفتارهای اجتماعی مثبت (دورالک و همکاران )2011 ،میشود.
در تبین یافتۀ پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی بر کفایت اجتماعی
و مهارتهای ارتباطی و رفتاری نوجوانان دختر میتوان گفت آموزش مثبتنگری گروهی از طریق
توجه و تمرکز بر جنبههای مثبت عملکرد و توانمندیهای خود در برابر نقصها و کاستیها،
توانسته است منجر به تقویت تبیین خوش بینانهای شود که نوجوانان دختر را در برابر احساسات
منفی ناشی از شکست ،حمایت و محافظت میکند .آموزش مثبتنگری به افراد کمک میکند که
با بینش و دقت بیشتری به تعامالت اجتماعی خود بنگرند و در موقعیتهای اجتماعی و در
برخورد با دیگران و حل و فصل مسائل و مشکالت زندگی ،واکنشهای معقوالنهتری داشته باشند
که این خود عامل مهمی در افزایش شایستگیهای اجتماعی است (دهقاننژاد و همکاران.)1396 ،
در مداخالت مثبتنگر نوجوانان یاد میگیرند که به داشتهها و نقاط قوت خود تکیه کنند و به
راحتی تسلیم دیگران نشوند ،در موقعیتهای اجتماعی از خود ابتکار عمل نشان دهند و حس
شایستگی و اعتماد به نفس را در خود افزایش دهند .در طی جلسات آموزش ،تمرین مثبت
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زندگی کردن از طریق ایجاد رابطۀ مثبت ،آگاه شدن از نقاط مثبت خود و برقراری روابط خوب
با اطرافیان به دانشآموزان آموزش داده شد که باعث شد احساس ارزشمندی و کفایت اجتماعی
در آنها افزایش یابد.
بطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مثبتنگری گروهی در افزایش مهارتهای
رفتاری ،کفایت هیجانی و نمرۀ کلی کفایت اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد .به اعتقاد اسنایدر و
لوپز ( )2002مثبت اندیش بودن ،نوجوانان را قادر میسازد انگیزش باالتر و تعامالت اجتماعی
مثبتتری را تجربه کنند و همچنین به نوجوانان کمک میکند در انتخاب روش مناسب برای
دستیابی به اهداف ،خالقتر عمل کنند ،همچنین اشتیاق بیشتری برای دنبال کردن آنها داشته
باشند ،آموزش تفکر مثبت میتواند در افزایش خودباوری دختران نوجوان موثر باشد ،تأثیر
مثبتنگری نشان داد که خوشبینی عامل مهمی در کنار آمدن با رویدادهای دشوار زندگی ،مقابله
با افکار منفی ،ارتقاء کفایت و جرات نقش موثری دارد (حمیدی و همکاران.)2020 ،
مهارتهای مثبتاندیشی به نوجوانان کمک میکند که موانع و مشکالت زندگی را چون چالش
در نظر بگیرند و اهدافی را انتخاب کنند که نیاز به تالش بیشتری دارد .همچنین اطمینان به
مهارتها و شایستگیها و تمرکز بر آنها را افزایش میدهد .بطور کلی از آنجا که در مداخلۀ
مثبتنگر ،به تقویت توانمندیها ،خودمختاری ،تسلط بر زندگی ،رشد شخصی ،پیوند صمیمی با
دیگران ،هدفمندی در زندگی ،پذیرش خود ،کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبههای تنشزای
زندگی تأکید میشود ،بنابراین بدیهی است که از طریق آموزش مهارتهای مثبتاندیشی میتوان
احساس ارزشمند بودن و هدفدار بودن را در دانشآموزان تقویت کرد و نهایتاً شایستگیهای
اجتماعی آنان را ارتقاء بخشید (صادقی و بیرانوند.)1396 ،
نتایج بدست آمده از تابآوری تحصیلی حاکی از اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی در
افزایش نمرات تابآوری تحصیلی بود ،که بیانگر این است که آزمودنیهایی که تحت آموزش
آموزش روانشناسی مثبتنگر قرار گرفتند ،نسبت به مرحلۀ قبل از اجرای مداخله ،رشد بیشتری
در زمینۀ تاب آوری تحصیلی نشان دادند ،بطوری که این اثربخشی تا مرحلۀ پیگیری نیز پایدار
ماند .بطور کلی پژوهشها در زمینۀ اثربخشی مداخلۀ مثبتنگر بر سازۀ تابآوری ،بیشتر بر جنبۀ
کلی آن پرداختهاند و به تابآوری تحصیلی توجه چندانی نشده است .با این حال نتایج بدست
آمده از پژوهش حاضر را میتوان با یافتههای پژوهشهای زیر همسو دانست؛ آموزش مثبتنگری
موجب افزایش سازگاری و انطباق با شرایط تحصیلی (جوانمرد و همکاران1398 ،؛ پوررضوی و
حافظیان ،) 1396 ،ارتقاء روابط بین فردی و سالمت روانشناختی (غیاثی و همکاران،)1395 ،
انگیزش پیشرفت تحصیلی (عظیمی خوئی و نوابینژاد1395 ،؛ مورو و همکاران ،)2018 ،تابآوری
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کلی (نعیمی و همکاران1395 ،؛ هنرمندزاده و سجادیان )1395 ،و توان حل مسئله (خادمی و
کدخدایی )1394 ،میشود.
در تبیین یافتۀ پژوهش حاضر میتوان به نظریهی فریدریکسون ( )2004در باب تابآوری اشاره
نمود .بر مبنای این نظریه ،هیجانات مثبت منجر به ایجاد حلقههای صعودی می¬شوند که در
مقابل حلقههای نزولی افسردگی قرار دارد .هیجانات مثبت باعث میشود فرد نگاهی گسترده و
غیرتونلی را تجربه کند ،که این نوع از نگاه به تفکرات مثبت و خوشبینانه در فرد منجر میشود
که این تفکرات ،خودشان هیجانات مثبت بیشتری را ایجاد میکنند و بدین ترتیب حلقههای
صعودی شکل میگیرند که باعث افزایش تابآوری فرد میشود .به طور کلی آموزش مثبتنگری
گروهی به نوجوانان کمک میکند تا با افزایش توجۀ خود و کنترل بیشتر بر خود ،استرس کمتری
را تجربه کنند .کنار آمدن موفقیتآمیز نوجوان با موقعیتهای استرسزا بخصوص در امور
تحصیلی ،تابآوری آنها را نسبت به آن موقعیت و شرایط نشان میدهد .در آموزش مثبتنگری
گروهی با تأکید بر افزایش تابآوری ،نوجوان یاد میگیرد که در موقعیتهای دشوار تحصیلی،
منفعل نباشد بلکه یک مشارکت کنندۀ فعال و سازنده باشد که میتواند محیط پیرامون خود را
تغییر دهد (هنرمندزاده و سجادیان .)1395 ،فکر مثبت به نوجوانان کمک میکند تا موقعیتها
و مشکالت استرسزا را با نگرش مثبت ارزیابی کنند ،بنابراین ،براساس مطالعه ،آموزش تفکر
مثبت میتواند با ایجاد افکار و طرحوارههای مثبت ذهنی در دانش آموزان ،سرسختی روانی و
شایستگی اجتماعی را توسعه دهد (کاظمی و همکاران.)2020 ،
بطور کلی تابآوری یکی از مفاهیم و سازههای بهنجار مورد توجه روانشناسی مثبتنگر است.
مطابق دیدگاه مثبتنگر ،هیجانات و توانمندیها از بهترین عوامل جلوگیری از آسیبهای روانی
هستند .شهامت ،خوشبینی ،مهارتهای ارتباط بین فردی ،امید و صداقت که نمونهای از این
توانمندیها در افراد است ،میتواند به عنوان یک سد محافظت کننده از ابتالی افراد به آسیبهای
مزمن جلوگیری کند و قدرت تابآوری افراد را ارتقاء بخشد .به نظر میرسد رواندرمانی مثبتنگر
نه تنها از طریق کاهش نشانههای منفی ،بلکه به گونهای مؤثر و مستقیم میتواند از طریق ایجاد
هیجانات مثبت و توانمندیهای منش و معنا موجب تغییر آسیبپذیری به تابآوری شود.
همچنین مهارتهای مثبتاندیشی میتواند از طریق آموزش امید و تکیه بر منبع کنترل درونی
و همچنین توکل بر خداوند متعال بر بعد خوشبینی در دانشآموزان اثرگذار باشد .خوشبینی،
در شیوۀ مقابله با استرس تحصیلی دانشآموزان نقش مهمی دارد .زمانی که دانشآموزان سعی
دارند با مسائل تنشزا به صورت یک مسئله مقابله کنند ،خوشبینی بیشتری در مورد حل مشکل
خود دارند .دانشآموزان خوشبین از شیوههای مقابلهای فعال استفاده میکنند .خوشبینی نقش
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مهمی در سازگاری با رویدادهای تنشزای زندگی بخصوص در فعالیتهای تحصیلی و مدرسهای
دارد .دانشآموزان خوشبین ،هنگام روبهرو شدن با یک مشکل (حتی اگر پیشرفت آنها ،سخت
یا کند باشد) تابآوری بیشتری از خود نشان میدهند (نعیمی و همکاران.)1395 ،
در مجموع با توجه به اینکه آموزش مثبتنگری گروهی ،اثربخشی چشمگیری بر کفایت
اجتماعی و تابآوری تحصیلی دانشآموزان دختر داشت ،میتوان گفت این آموزش میتواند در
کنار سایر روشها ،یک روش مفید و مناسب جهت بهبود وضعیت سالمت روان دانشآموزان دختر
باشد .همچنین با توجه به اینکه متخصصان بر آموختنی بودن روانشناسی مثبتنگر تأکید دارند
و این که نوجوانی دوره ای حساس و بحرانی است ،نظر به اثربخشی آموزش مثبتنگری گروهی
بر کفایت اجتماعی و تابآوری تحصیلی میتوان چنین نتیجه گرفت که این آموزش میتواند به
عنوان یک روش کاربردی و مؤثر مورد بهرهبرداری معلمان مدارس قرار گیرد .تحقیق حاضر
محدودیت هایی داشته است ،از آن جایی که این پژوهش روی نوجوانان دختر که دامنۀ سنی 15
تا  17سال داشتند ،انجام گرفت ،قابلیت تعمیمدهی به نوجوانان پسر و گروههای سنی دیگر را
ندارد .عالوه بر آن دورۀ پیگیری به دلیل محدودیت زمانی بعد از یک ماه انجام گرفت .به لحاظ
کاربردی پیشنهاد میگردد ،همانطور که در این مطالعه نشان داده شد ،مثبتنگری گروهی
میتواند به عنوان یک رویکرد موثر بالقوه توسط مربیان ،مشاوران و متخصصان در مدارس برای
کمک به دانشآموزان نوجوان در مقابل مشکالت تحصیلی و دوره بلوغ استفاده شود.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت کتبی از شرکتکنندگان برای مشارکت در
پژوهش ،رعایت اصل اختیار شرکتکنندگان به پژوهش ،همراه با رعایت حریم خصوصی مراجعان،
عدم ضبط تصویر یا فیلم از شرکتکنندگان ،تأیید اثربخشی مداخله و انتشار صادقانۀ نتایج به
دست آمده انجام شد .پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری است که پروپزال پژوهش در تاریخ
 1398/10/10به ثبت و تصویب رسیده است.
سپاسگزاری
از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شرکتکننده در پژوهش حاضر که در اجرای این پژوهش
همکاری کردند ،تقدیر و سپاسگزاری میشود.
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Abstract
Aim: Enjoying the suffering of others can occur in the form of a
Schadenfreude in most people, or it can manifest itself in a more stable form:
Sadistic personality traits. This study was about the structural relationships
between the Big Five and Sadism through the role of Schadenfreude. Method:
364 people from the 24,000-student population of Tabriz University (169
males and 167 females) in 2020 were selected by available sampling. They
answered the Milon III, NEO-FFI, and Schadenfreude Scenario
Questionnaire. Data were analyzed using SPSS-24 and Amos. Results:
Evaluation of the hypothetical research model using fit indices showed that
the measured model fits. Conclusion: Agreeableness among the Big Five
mediated by Schadenfreude has a significant effect on the symptoms of
Sadism. The findings, along with supporting the hypothetical model for the
symptoms of Sadistic personality traits, provide a suitable framework for the
etiology of this personality disorder. The common denominator of the three
factors of the present model is their social element. Agreeableness can be
considered as the most social factor of Big Five that affects Schadenfreude as
a social emotion and Sadism as a personality type based on the presence of
others. That means people with higher Agreeableness are less likely to
experience enjoying others suffering because of greater empathy. The results
are useful in understanding social behaviors, especially in situations where
empathy is expected but behaviors that indicate sadism or enjoyment of the
suffering of others occur.
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مقاله پژوهشی

روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با نشانههای صفت شخصیتی
دگرآزاری با میانجیگری شادنفرود در دانشجویان
نرگس یگانه

*1

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران .ایمیلnargesi.ygn@gmail.com :

دريافت مقاله1400/07/04 :

چکیده
هدف :لذت بردن از درد و رنج ديگران ميتواند به شکل هيجان شادنفرود در اغلب افراد رخ دهد و يا به
شکل پايدارتر و عميقتري در قالب صفت شخصيتي دگرآزاري در بعضي نمايان شود .مطالعة حاضر بررسي
روابط ساختاري صفات پنجگانه شخصيتي با دگرآزاري به واسطه گذر از هيجان شادنفرود بود .روش:
تعداد  364نفر از جامعه  24000نفري دانشجويان دانشگاه تبريز ( 169مرد و  167زن) در سال  1399با
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .آنها به پرسشنامههاي ميلون NEO-FFI ،IIIو پرسشنامة
سناريويي شادنفرود پاسخ دادند .دادهها با نرمافزارهاي  SPSS-24و  Amosتحليل شدند .یافتهها:
ارزيابي مدل فرضي پژوهش با استفاده از شاخصهاي برازندگي نشان داد که مدل اندازهگيريشده برازش

پذيرش مقاله1400/08/13 :

دارد .نتیجهگیری :عامل دلپذيري از ميان پنج عامل بزرگ شخصيت با ميانجيگري شادنفرود بر روي
نشانههاي شخصيت دگرآزاري اثر معنيداري دارد .يافتهها در کنار حمايت از مدل فرضي براي نشانههاي
شخصيت دگرآزار ،چهارچوب مناسبي براي سببشناسي اين اختالل شخصيت ارائه ميدهد .وجه اشتراک
سه عامل مدل حاضر ،عنصر اجتماعي بودن آنهاست .دلپذيري را ميتوان اجتماعيترين عامل شخصيت
دانست که بر شادنفرود به عنوان هيجاني اجتماعي و شخصيت دگرآزاري به عنوان تيپ شخصيتي متکي
به حضور ديگران ،اثرگذار است .يعني افراد با دلپذيري باالتر ،به دليل همدلي بيشتر ،احتمال کمتري براي
تجربة لذت بردن از درد و رنج ديگران خواهند داشت .نتايج حاصل ،در درک رفتارهاي اجتماعي ،خاصه
در موقعيتهايي که انتظار همدلي مي رود اما رفتارهايي حاکي از دگرآزاري يا لذت بردن از درد و رنج
ديگران بروز ميکند کاربرد دارد.

کلید واژهها :شادنفرود ،شخصيت دگرآزار ،پنج عامل بزرگ شخصيت ،دانشجويان ،همدلي

استناد به این مقاله :يگانه ،نرگس .)1401( .روابط ساختاري پنج عامل بزرگ شخصيت با نشانههاي صفت شخصيتي دگرآزاري با
ميانجيگري شادنفرود در دانشجويان .فصلنامة علمي -پژوهشي روانشناسي کاربردي 1( 16 ،پياپي .135-159 :)61
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مقدمه
شخصيت 1،الگوي

صفات نسبتاً دائمي و ويژگيهاي منحصر به فرد است که به رفتار شخص
ثبات و فرديت ميبخشد (رابرتس و رازک .)2008 ،بهنجاري و نابهنجاري در شخصيت را
نميتوان به طور عيني از هم تفکيک کرد .تمام اين تمايزات ،از جمله مقولههاي تشخيصي
راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني ( ،)DSM2بخشي از ساختهاي اجتماعي و
مصنوعات فرهنگي هستند .به اين ترتيب ،آسيب با رفتارهايي تعريف ميشود که غير
معمول ،بي ربط ،يا مغاير با گروه مرجع فرد هستند (ميلون ،ميلون ،ميگر ،گراسمن و
رامناث .)2012 ،در اينجا معضلي که در ارتباط با اختالالت شخصيت مطرح ميشود اين
است که آيا اختالالت شخصيت ،صورت شديد گونههاي شخصيت بهنجارند (ابعاد) ،يا
شيوه هايي ارتباطي هستند که به لحاظ روانشناختي با رفتار سالم فرق دارند (مقوالت)
(ويديگر و ترول .)2007 ،بسياري از محققان و درمانگران اين حوزه ،اختالالت شخصيت
را صورتهاي افراطي و شديد يک يا چند بُعد شخصيتي ميدانند .اما به خاطر شيوة
تشخيصگذاري در راهنماي تشخيصي آماري اختالالت رواني نسخة  ،5به اختالالت
شخصيت-مثل اکثر اختالالت ديگر -نگاهي مقولهاي ميشود(بارلو ،دوراند و هافمن،
.)2016
با وجود اين سبک از طبقهبندي اختالالت شخصيت ،بخش  3از راهنماي تشخيصي
آماري اختالالت رواني نسخة  5نيز شامل يک مدل پنج دامنهاي است که با مدل پنج
عاملي ( )FFM3همخواني دارد؛ هر دامنة گسترده به ويژگيهاي اختصاصيتر که در
چارچوب تشخيصي براي مقولههاي اختالل شخصيت گنجانده شدهاند ،متناسب با
تشخيص مدل پنج عاملي از اختالالت شخصيت ،متمايز ميشود .پنج عنصر مدل پنج
عاملي ( )FFMعبارتند از برونگرايي(4پر حرفي ،ابراز وجود و فعال بودن در مقابل کم-
حرفي ،انفعال و تودار بودن)؛ دلپذيري( 5مهرباني ،اعتماد و گرمي در مقابل خصومت،
خودخواهي و بياعتمادي)؛ با وجدان بودن(6سازمانيافتگي ،دقيق بودن و پايايي در مقابل
بيدقتي ،بيتوجهي و موثق نبودن)؛ روانرنجورخويي( 7عصبي بودن ،دمدمي بودن و
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تندخويي در برابر خونسردي و آرامي)؛ و گشودگي به تجربه(1تخيل ،کنجکاوي و خالقيت
در برابر درّاک يا زيرک نبودن و سطحي بودن (مک کري و کاستا.)2008 ،
از جهتي ديگر ،شخصيت وجوهي تاريک نيز ميتواند داشته باشد .وجه اشتراک در دسته-
بندي و نامگذاري بعضي اختالالت و سبکهاي شخصيتي تحت عنوان «تاريک» را ميتوان
از آن جهت دانست که اين طبقات شخصيتي ،مستقيما تاثيرات مخرب اجتماعي داشته و
بيش از آن که براي خود فرد مشکلساز باشند ،براي ديگران دردسرآفرين و آزارنده هستند.
بنابراين ،اهميت تاثيرات اجتماعي به اندازهاي باال است که پژوهشگران اين حوزه را بر آن
داشته تا چنين نامي برگزينند .جنبههايي از صفات تاريک شخصيت که اخيرا مورد توجه
قرار گرفتهاند به قرار زير هستند :خودشيفتگي (احساسات مبالغهآميز بزرگمنشي ،غرور،
غرق شدن در خود و محق بودن) (راهنماي تشخيصي آماري رواني نسخه  .)5جامعه-
ستيزي (تکانشگري ،هيجانطلبي ،سنگدلي ،گستاخي و پرخاشگري بين فردي) (پاتريک،
فولز و روگر .)2009 ،ماکياوليسم (جهتگيري بهشدت خودخواهانهاي که فرد تمايل دارد
از هر راهي مانند فريبکاري ،تقلب و بهرهکشي به اهداف خود برسد) (زيگلر.)2016 ،
برخي از پژوهشگران مطرح کردهاند که صفات سهگانه تاريک شخصيت بايد به فرمول-
بندي جديدي با عنوان صفات چهارگانة تاريک 2شخصيت توسعه يابد که در آن مولفة
دگرآزاري3به اين مجموعه اضافه شود (بوکلز ،جونز و بالهوس2013 ،؛ چابرول ،فن ليوون
و رودگرز.)2009 ،
دگرآزاري ،لذت بردن از رنج ديگران است .دربارة اين پديده اغلب به شکل شديد آن در
بافتهاي جنايي و جنسي بحث شده است .اخيرا پينکر ،حالت خفيفتري از اين پديده را
با عنوان دگرآزاري نرم يا دگرآزاري روزمره مطرح کرده است که اغلب به صورت آزارگري
غيرجنسي در افراد جوامع مختلف رايج است (پنکر .)2011 ،افراد آزارگر به دنبال فرصت
براي درگير شدن در فعاليتهاي روزمرة ظالمانه يا آزارگرانه هستند .بر خالف افراد جامعه-
ستيز که در روابط خود به ديگران اهميتي نميدهند ،اين افراد حتي ممکن است به ديگران
آسيب برسانند (زيگلر و مارکوس.)2016 ،
مطالعات نشان ميدهند که بعضي از صفات شخصيتي پنجگانه با احتمال بروز ويژگي
دگرآزاري ارتباط دارند .در اين ميان ،دلپذيري از بيشترين حمايت برخوردار است ،به
Sadism
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طوري که مطالعات بسياري همبستگي منفي بين دلپذيري و دگرآزاري را بيان کردهاند
(باردين و ميشل2019 ،؛ بوک و ديگران2016 ،؛ فرناندز و اسکارتين2021 ،؛ گريتمير،
2015؛ مير و اگن2017 ،؛ موريس ،مرکلبچ ،اوتگار و ميجر2017 ،؛ پلوف ،ساکلوفسکه و
اسميت .)2017 ،همچنين ارتباطي معکوس ميان دگرآزاري و با وجدان بودن مطرح شده
است (گريتمير.)2015 ،
از سويي ديگر ،مفهومي مشابه با دگرآزاري به نام شادنفرود1نيز وجود دارد که واژهاي
آلماني است و داللت بر هيجاني در ارتباط با لذت بردن از درد و رنج ديگران دارد (سکاني،
پوگي و اريکو.)2020 ،
شادنفرود به عنوان يک هيجان و دگرآزاري به عنوان يک صفت شخصيتي ،هر دو به
سائقي مربوط به لذت بردن از بدبياري ديگران اشاره دارند (برکلز .)2012 ،با اين حال،
شادنفرود بر خالف دگرآزاري انتظار نميرود در موقعيتهايي رخ دهد که شخصي ديگر از
يک بدبياري شديد رنج ميبرد(بنزو .)2014 ،بلکه براي مثال هنگامي که فردي روي پوست
موز قدم ميگذارد و زمين ميخورد و شخص بيننده ميخندد ،در واقع هيجان شادنفرود
را تجربه ميکند (بوکلز .)2012 ،به عبارتي ديگر ،شادنفرود هيجاني است همچون خشم
يا هر هيجان ديگري که در همة افراد احتمال تجربه شدن دارد .اما دگرآزاري صفتي است
که الزاما در همة افراد وجود ندارد و فقط برخي چنين ويژگياي را بروز ميدهند .از منظري
ديگ ر ،قابل انتظار خواهد بود که افراد با ويژگي شخصيتي دگرآزاري ،بيشتر دچار هيجان
شادنفرود شوند .در چند مطالعه نيز اين ارتباط مورد تاييد قرار گرفتهاند .چرا که شادنفرود
اساسا يک جلوه از دگرآزاري است.
شادنفرود با بسياري از عرصههاي روانشناختي انسان ارتباط دارد .از جمله در شماري از
مطالعات مرتبط با شادنفرود ،چنين ارتباطي ميان هيجان شادنفرود و ويژگيهاي
شخصيتي مورد بررسي قرار گرفته است .جيمز و ديگران ( )2014همسو با نتايج پورتر و
ديگران ( ،)2014لين ( )2016و گرينر ( )2018دريافتند که درجات باالتري از صفات
سهگانة تاريک شخصيت با سطوح باالتري از شادنفرود همراه است .همچنين ايبل و بروئر
( )2018دريافتند زنان با درجات بيشتري از ماکياوليسم ،شدت بيشتري از شادنفرود را
نسبت به دوستان همجنس خود تجربه ميکنند.
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يکي از مفاهيم مطالعهشدة مرتبط با شخصيت و بروز شادنفرود ،حسادت است که ادعاي
تازه اي نيست .افالطون ،بيش از دو هزار سال پيش اظهار ميدارد که «مگر ما نگفتيم که
لذت بردن از بدبياري دوستان ،ناشي از حسادت است؟» (افالطون 427-348 ،سال قبل
از ميالد ،1925/ص ( 339اسميت و ديگران .))1996 ،با اتکا به اين پيشينه طوالني مدت،
پژوهشها نشان ميدهند که افراد نسبت به شخصي پيشگام با موقعيت باالتر ،حسادت
شديدتري تجربه و نسبت به بدبياري و بدبختي آنان رضايت بيشتري پيدا ميکنند تا
همتاي داراي وضعيت متوسط خودشان .و افراد هر چه حسودتر باشند اين موضوع بيشتر
صدق خواهد کرد (اسميت و ديگران ( ،)1996برايهام و ديگران ( ،)1997فن دايک و
ديگران(.))2006
با وجود همگاني بودن هيجانات از جمله شادنفرود ،برخي هيجانات با احتمال بيشتري
در گروههايي از افراد ظاهر ميشوند .شادنفرود نيز از اين قاعده مستثني نيست .همانطور
که اشاره شد ،پژوهشها نشان دادهاند که افراد با ويژگيهاي شخصيتي همچون دلپذيري
با احتمال کمتري از بدبياري ديگران حتي بصورت گذرا لذت ميبرند .همچنين در برخي
پژوهش ها ،اين ارتباط معکوس با صفت شخصيتي با وجدان بودن ديده شده است (بنزو،
.)2014
با جمعآوري تمامي شواهد فوق ،ميتوان ارتباط گسترده و محکمتري را در ميان اين
عوامل متصور شد .اما اين ارتباط به شکل جامع مورد بررسي قرار نگرفته است .يعني
تمامي مطالعات ،تاکنون به بررسي ارتباط ميان متغيرها به صورت محدود و گاهي منفرد
پرداختهاند اما مدلي جامع در پاسخ به اين سوال که کداميک از اين عوامل و از چه
مسيرهايي مي توانند بروز اختالل شخصيتي دگرآزار را تبيين کنند مشخص نشده است.
از آنجايي که نگرش پذيرفتهشدة امروزي براي سببشناسي اختالالت رواني از رويکرد
زيستي-رواني-اجتماعي1پيروي ميکند ،بررسي جامع متغيرهاي مذکور در اين مطالعه
در کنار يکديگر و در قالب مدل ،ميتواند به غناي بُعد روانشناختي اين رويکرد در سبب-
شناسي اختالل شخصيت دگرآزار کمک کند.
همچنين وجود دو مفهوم با تعريف مشابه اما مجزاي شخصيت دگرآزار و هيجان
شادنفرود ،لزوم تمايز شفافتر ميان اين دو را که ميتواند يک اختالل شخصيت جدي و
يا هيجاني رايج همچون ساير هيجانات تجربهشدة انساني باشد بيان ميدارد .با اين حال
Bio-Psycho-Social
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ضمن در نظر گرفتن تفاوتها ،تعريف مشابه اين دو را نيز نميتوان ناديده گرفت و اساساً
ارتباط ذاتي آن ها با اين تعريف ،تاييدشدني است .شايد کمتر مفاهيمي با اين سطح از
شباهت و در عين حال تمايز در ميان مفاهيم روانشناختي ديده شود و چه بسا در اصل
يکي باشند اما تفاوت در شدت و ضعف و فعال و منفعالنه بودن ابراز آنهاست و با متصور
شدن طيفي بودن لذت بردن از درد و رنج ديگران ،از شادنفرود به دگرآزاري برسيم.
بنابراين پرسشهاي بنيادين اين پژوهش آن است که کدام ويژگيهاي شخصيتي در لذت
بردن از درد و رنج ديگران موثر است؟ آيا وجود يا عدم وجود ويژگيهاي زمينهاي خاصي
در شخصيت (صفات پنجگانه) ميتواند وضعيتي ضعيف يا گذرا را که حالت(1شادنفرود)
است تغذيه کرده تا حدي که تنومند گشته و به يک ويژگي اصلي و پايدار به شکل صفت2
(شخصيت دگرآزار) تبديل کند؟ بنابراين ،هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي اين موضوع
است که شادنفرود رابطة ميان کدام صفات پنجگانة شخصيتي را با بروز صفت شخصيتي
دگرآزاري ميتواند ميانجيگري کند؟
به اين ترتيب در مطالعة حاضر ،فرض بر اين است که بعضي صفات پنجگانه شخصيت،
به واسطة هيجان شادنفرود ،قادر به پيشبيني ويژگي شخصيتي دگرآزاري خواهند بود.
يعني افراد با ويژگي هاي شخصيتي خاصي ،هيجان شادنفرود را بيشتر يا کمتر تجربه
ميکنند .انتظار ميرود اين ويژگيهاي شخصيتي ،بيشترين قرابت را با تعامالت اجتماعي
پنهان و آشکار فرد داشته باشند .زيرا همانطور که گفته شد شادنفرود و شخصيت دگرآزار
هر دو مفاهيمي اجتماعي و در ارتباط با ديگران هستند .يعني فرضية اصلي چنين است
که صفات شخصيتياي که رنگ و بويي از مقايسة خود و يا درک متقابل ديگري دارند،
ميتوانند در شکلدهي اين روابط بيشترين سهم را داشته باشند.
از جهتي ديگر ،با توجه به پژوهشهاي معدود در زمينه شادنفرود در ايران ،اجراي اين
پژوهش زمينه و آشنايي الزم جهت انجام تحقيقات گستردهتر در ارتباط با يکي از هيجانات
بسيار کارشده در سطح جهاني را براي مطالعات روانشناسي ايران فراهم ميسازد.
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روش
پژوهش حاضر ،يک مطالعة توصيفي-تحليلي است که به صورت مقطعي در سال 1399
انجام شد .جامعة آماري پژوهش حاضر ،کلية دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي
 1399-1400بودند .از اين جامعة آماري  24000نفري ،تعداد  364نفر به روش نمونه-
گيري در دسترس و تعداد بر اساس جدول کرجسي و مورگان به عنوان نمونه انتخاب
شدند که دادههاي مربوط به  336نفر ( 169مرد و  167زن) قابل تحليل بود مالک ورود
براي شرکت در پژوهش دانشجو بودن و عدم ابتال به بيماري روانشناختي و استفاده از
خدمات روانپزشک به اظهار خود شرکتکنندگان بود و به منظور پيشگيري از تمايل به
فريب يا پنهانکاري شرکتکنندگان ،اطمينان خاطر داده شد که دادهها صرفاً براي تحليل
آماري جمعآوري شده و تمامي پرسشنامهها ناشناس پر شدند .مالک خروج ،مخدوش
بودن پرسشنامهها بود.
ابزار
پرسشنامة :NEO-FFI1

براي سنجش ويژگيهاي شخصيتي در اين پژوهش ،از

پرسشنامة  5عاملي شخصيت نئو  ،NEO-FFIکه شامل  60سؤال است ،استفاده شده
است .اين پرسشنامه  5بعد بزرگ عمدهي شخصيت را اندازه ميگيرد .براي هر عبارت
پرسشنامه يک مقياس درجه بندي پنج رتبهاي (ليکرت) وجود دارد که نمرهگذاري از
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم به ترتيب  0تا  4تعلق ميگيرد و براي برخي ديگر برعکس.
نمرات مقياس با جمع بستن  12آيتم براي هر بعد به دست ميآيد (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،
در ارتباط با پايايي عاملها ،نتايج مطالعات مختلف نشان ميدهند که زيرمقياسهاي
 NEO-FFIهمساني دروني خوبي دارند .براي مثال هلدن ،ضريب آلفاي اين عاملها را
از (0/76گشودگي به تجربه) تا ( 0/87روانرنجوري) گزارش ميکند (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،
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پژوهش هايي نيز در ايران جهت تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه انجام شده است
که از ميان آنها ميتوان به تحقيق روشن چسلي و ديگران ( )1385اشاره کرد .نتايج اين
مطالعه نشان داد که تنها عوامل روانرنجوري و مسئوليتپذيري در تمام آزمودنيها ،ثبات
دروني قابل قبولي دارند (باالتر از  )0/70که البته آلفاي کرونباخ عوامل برونگرايي و
دلپذيري نيز ،از سطح توصيهشده براي مقايسههاي گروهي ،باالتر است (بزرگتر از )0.50
(به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
براي تعيين پايايي پرسشنامه  NEO-FFIدر پژوهشي که توسط رحيمي بازنه (،)1388
در مورد بيماران آسمي صورت گرفته ،مقدار ضريب آلفاي کرونباخ  0/69به دست آمد که
در سطح قابل و قبولي است و با تحقيقات انجام شده همخواني دارد (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،
پرسشنامة بالینی چند محوری میلون 1)MCMI-III( IIIبراي سنجش نشانه-
هاي شخصيت دگرآزار نيز از پرسشنامة باليني چندمحوري ميلون IIIاستفاده شد.
پرسشنامة ميلون ،)1997( IIIشامل  175جملة کوتاه خودتوصيفي با پاسخهاي بلي و
خير ميباشد و براي بزرگساالن  18سال به باال استفاده ميشود .ميلون  IIIشامل 28
مقياس است .اين مقياسها در چهار گروه الف)الگوهاي باليني شخصيت ب)آسيب شديد
شخصيت ج)نشانگان باليني و د)نشانگان باليني شديد دستهبندي شدهاند .شخصيت آزارگر
در دستة الگوهاي باليني شخصيت محسوب ميشود.
مطالعات مختلف نشاندهندة پايايي نسبتا خوب  MCMI-IIIاست .براي مثال ،براي
مقياسهاي اختالل شخصيت ،همبستگيهاي متوسطي از  0/58تا  0/93با متوسط 0/78
به دست امده است .در مورد مقياسهاي نشانگان باليني نيز همبستگيهاي متوسطي از
( 0/44اختالل استرس پس از ضربه) تا ( 0/95افسردگي اساسي) با متوسط  0/80به دست
آمده است .پايايي مقياسها در مطالعة هنجاريابي آزمون با فاصلة زماني  5تا  14روز از
دامنة ( 0/82مقياس بدنمايي) تا ( 0/96اختالل شبه جسمي) با متوسط  0/90براي تمام
مقياسها گزارش شده است(به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
در ايران ،چند مطالعه در مورد  MCMIانجام شده است .اولين مطالعه توسط خواجه
موگهي ( ،)1372به منظور هنجاريابي  MCMI-IIدر تهران صورت گرفته است .در
1
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مطالعات وي ،ضريب پايايي مقياسهاي  MCMI-IIبه روش بازآزمايي با فاصلة 10-7
روز از دامنة ( 0/78نمايشي) تا ( 0/87اختالل هذياني) به دست آمده است .ميلون
( ،)1994ميزان اعتبار آزمون را  0/78ذکر کرده است (به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
پرسشنامة سناریویی شادنفرود ( :)SS1براي سنجش شادنفرود ،در اغلب مطالعات
از سناريوهاي محققساخته و گاهي نيز از نمايش ويديويي به فراخور موضوع مورد بررسي
استفاده شده است .در مقياس شادنفرود فن دايک و ديگران ( )b2005آلفاي کرونباخ براي
چهار آيتم حسادت ،سه آيتم مورد عالقه نبودن ،پنج آيتم شادنفرود ،سه آيتم همدلي ،سه
آيتم مسئوليتپذيري و چهار آيتم سزاواري به ترتيب  0/97 ،0/85 ،0/87 ،0/85 ،0/77و
 0/94بود که نشان از وجود ثبات دروني باال براي هر يک از اين مقياسها داشت .در اين
مطالعه از ادغام دو گروه از سناريوهايي که در دو پژوهش مشابه معرفي شده استفاده شده
است .در واقع ،سناريوهايي که جيمز و ديگران ( )2014معرفي کردهاند ،در ساير پژوهشها
نيز به مقدار بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است .با اين حال ،به نظر ميرسد
سناريوهايي که جيمز و ديگران ( )2014به کار بردهاند بيشتر با روحيات مردانه سازگار
است و تصور آن موقعيتها در مردان ،بهتر ميتوانند عواطف و هيجانهاي برانگيزانندة
شادنفرود را زنده کنند .بنا بر اين ،در اين مسير تصميم بر آن شد که عالوه بر سناريوهاي
مذکور ،دو سناريو نيز از مطالعهاي ديگر (ايبل و بروئر )2018 ،با موضوع ماکياوليسم و
شادنفرود در روابط دوستانة زنان هم گنجانده شود .به عبارتي ديگر ،ميتوان گفت که يکي
از سه سناريوي جيمز و ديگران ( )2014در هر دو جنس زن و مرد احتماال به شکل
مشابهي برانگيزانندة هيجان شادنفرود باشد (سناريوي پيشرفتطلبي در فضاي تحصيلي
و يا شغلي) .با اين حال ،احتمال ميرود که زنان نسبت به موقعيتهاي مقايسهاي خود،
همچون فضاي عاشقانه و يا ويژگي هاي ظاهري همتايان خود (دوست ،همکار و )...
حساسيت بيشتري داشته باشند ،در حالي که مردان نسبت به موقعيتهايي که از لحاظ
مالي و رقابتي مورد ارزيابي قرار ميگيرند از لحاظ شدت شادنفرود بيشتر برانگيخته شوند.
به اين ترتيب ،با حفظ سناريوي پيشرفتطلبي ،چهار سناريويي که به نظر ميرسد دو
نمونه از آنها قدري بيشتر زنانه و دو نمونة ديگر قدري بيشتر مردانه هستند از هر دو
مطالعه وام گرفته شد تا ضريب اطمينان سنجش حاضر تا حد ممکن باال رود .از آزمودنيها
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خواسته شد بعد از مطالعة هر يک از سناريوها ،موافقت خود را با ميزان هريک از احساسات
سهگانه (سرگرمکننده و جالب يافتن موقعيت ،احساس رضايت خاطر ،احساس خوشحالي)
که در آنها ايجاد شده است را در يک مقياس ليکرتي از ( 1بشدت مخالف) تا ( 7بشدت
موافق) اعالم کنند .در مطالعة جيمز و ديگران ( )2014در سناريوي تاجر ثروتمند ،آلفاي
کرونباخ  ،0/74ميانه  5/50و انحراف استاندارد 1/10؛ در سناريوي رقابت ورزشي ،آلفاي
کرونباخ  ،0/82ميانه  4/20و انحراف استاندارد 1/32؛ و در سناريوي پيشرفتطلبي ،آلفاي
کرونباخ  ،0/82ميانه  4/58و انحراف استاندارد  1/20بود .گرينير ( )2017نيز در پژوهش
خود از سناريوهاي جيمز و ديگرانش ( ) 2014بهره برده که آلفاي کرونباخ را به ترتيب
گفته شده مذکور  0/81 ،0/76و  0/73بدست آورد .در پژوهش ايبل و بروئر ( )2018نيز
سناريوي پيشرفتطلبي داراي آلفاي کرونباخ  ،0/82ميانه  10/83و انحراف استاندارد
5/51؛ سناريوي موقعيت عاشقانه آلفاي کرونباخ  ،0/82ميانه  6/62و انحراف استاندارد
 3/89و در سناريوي ويژگيهاي ظاهري آلفاي کرونباخ  ،0/87ميانه  10/38و انحراف
استاندارد  4/99گزارش شده است .اين ابزار در مطالعة ديگري نيز بطور مشابه مورد استفاده
قرار گرفته است (گريتمير.)2015 ،
پرسشنامة سناريويي شادنفرود ،پيش از به کارگيري در مطالعة حاضر ،ساختار عاملي آن
مورد ارزيابي قرار گرفت .بر اساس يافتهها با تحليل عاملي اکتشافي ،يک ساختار پنج
عاملي شناسايي شد .پنج عامل کشف شده با عناوين ثروت ،عشق ،رقابت ،زيبايي و توانايي
نام گذاري شدند .نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان داد که ساختار پنج عاملي برازش
مناسبي با دادهها دارد (يگانه ،بخشيپور و عليلو.)1400 ،
روند اجرای پژوهش :در ابتدا اهداف براي آزمودنيها توضيح داده شد و رضايت آگاهانة
آنان جلب گرديد .همچنين پرسشنامهها ناشناس تکميل شده و آزمودنيها در انصرف از
تکميل پرسشنامهها مختار بودند .ترتيب اجراي پرسشنامهها بدين گونه بود که ابتدا
پرسشنامه سناريويي شادنفرود ،سپس ميلون و در آخر پنج عاملي نئو ارائه گرديد.
غربالگري پرسشنامهها از لحاظ مخدوش و بيپاسخ بودن پس از اتمام مرحلة گردآوري
دادهها انجام شد و پرسشنامههاي بيپاسخ ،چندپاسخ و مخدوش کنار گذاشته شد.
همچنين پس از تکميل پرسشنامه توسط هر يک از آنان ،پذيرايي مختصري به جهت
قدرداني صورت گرفت.
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دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-24و  Amosتجزيه و تحليل شدند .برازش مدل
فرضي با کاربرد روش مدليابي معادالت ساختاري ( 1)SEMمورد آزمون قرار گرفت.
معادالت ساختاري شامل ارتباط بين سازه ها يا همان متغيرهاي اصلي مدل است .اين
مدل ،شامل متغيرهاي برونزا ) (Exogenousو متغيرهاي درونزا )(Endogenous
است .متغيرهاي برونزا ،متغيرهايي هستند که حداقل بر يک سازة ديگر اثر ميگذارند،
ولي از هيچ سازهاي اثر نميپذيرند (در اينجا پنج عامل بزرگ شخصيت) .متغيرهاي درون-
زا ،متغيرهايي هستند که حداقل از يک سازه ديگر اثر ميپذيرند ،و ميتوانند بر سازههاي
ديگر اثرگذار باشند و يا نباشند (در اينجا شادنفرود و صفت شخصيتي دگرآزاري است).
اجراي اين روش ،مشمول تحقق پيشفرضهاي ابتدايي است که تمامي آنها بررسي و
تأييد شدند.
یافتهها
ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونة مورد مطالعه به شرح ذيل است :مجموع شرکت-
کنندگان  364نفر بود که دادههاي مربوط به  336نفر شامل  169نفر مرد ( 50/29درصد)
و  167زن ( 49/70درصد) با ميانگين سني  23.24±2/1سال و انحراف استاندارد 2/26
قابل تحليل بود .همچنين  90/1درصد افراد مجرد و  9/9درصد متاهل 63/9 ،درصد
دانشجوي کارشناسي 27/9 ،درصد دانشجوي کارشناسي ارشد و  8/2درصد دانشجوي
دکتري بودند .اين اطالعات بيانگر جمعيتي است که با احتمال بيشتر ميتوان نتايج نهايي
مطالعه را به آنها تعميم داد.
همچنين ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مکنون پژوهش در جدول  1ديده ميشود.
جدول  .1ماتريس همبستگي متغيرهاي مکنون پژوهش
متغیرها

1

2

1

روانرنجوري

1

2

برون گرايي

**

1

560
-0/

4

3

5

6

7

Structural Equation Modelling

146

1

فصلنامه روان شناسی کاربردی

3

باوجدان
بودن
موافق
بودن
گشودگي
به تجربه
شادنفرود

7

دگرآزاري

4
5
6

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 135-159 ،1401

**29
-0/3
**49
-0/4
/003
0
**316
0/

**/425
0
**
/333
0
**
/041
-0
**/209

**/165
0
**
/057
0
**/311

**028
0/
**/366

**/237

-0

-0

-0

-0

**28
-0/0

**/315
0

**/213
0

**380

**/052
0

1
1

- 0/

1
1
**/266
0

P >0/05

*

1

P >0/01

**

همانگونه که مندرجات جدول  1نشان ميدهند تمامي همبستگي ها در حد متوسط
هستند ( .)-0/560 ≥ r ≥ 0/566و همبستگي تمامي متغيرها با شادنفرود معنيدار است.
همچنين شاخصهاي برازش ،امکان بررسي مدل را فراهم کرد که در جدول  2آورده
شده است.
جدول  .2شاخص هاي برازش مدل اندازهگيري
شاخص برازندگي
خيدو ()χ2
درجه آزادي ()DF
نسبت خيدو به درجه آزادي
شاخص برازندگي هنجارشده ()NFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص برازندگي فزاينده ()IFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد شده
()SRMR

دامنه قابلپذيرش

مقدار

-

1145/32
312
3/67
0/93
0/94
0/94
0/069
0/062

کمتر از 5
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/08

با توجه به اعداد درجشده در جدول  2ميتوان نتيجه گرفت که مدل از برازش مطلوبي
برخوردار است .همچنين ،براي بررسي مفروضات تحليل مسير (روابط خطي بين متغيرها،
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همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ،مقياس فاصلهاي متغيرها و نرمال بودن) نشان داد که
روابط خطي بين متغيرها و همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در ماتريس همبستگي
وجود دارد.
پس از انجام تحليل ،برازش کلي مدل مفهومي بررسي شد.
جدول  .3شاخص هاي برازش مدل ساختاري پژوهش
شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

خيدو ()χ2
درجه آزادي ()df
نسبت خيدو به درجه آزادي
شاخص برازندگي هنجارشده ()NFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص برازندگي فزاينده ()IFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد شده ()SRMR

کمتر از 5
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/08

1767/622
380
4/65
0/91
0/92
0/92
0/076
0/059

شاخص هاي برازش مدل مفهومي پژوهش که در جدول  3گزارش شده است ،نشانگر
برازش مطلوب مدل است .بنابراين ،مدل ساختاري عاملهاي شخصيت با نشانههاي
شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود با دادههاي تجربي برازش مطلوبي دارد.
شکل  1مدل ساختاري مفهومي را به همراه ضرايب استاندارد به تصوير ميکشد.

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش همراه با ضرايب استاندارد مدل
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نتايج ارائه شده در شکل  1نشان مي دهد که بيشتر مسيرهاي مدل داراي ضرايب معناداري
هستند .ضرايب تعيين متغيرهاي درون زاي مدل نيز در حد مطلوبي هستند .به طور کلي ،اين
نتايج نشان ميدهد که متغيرهاي برونزاي مدل قادر به تبيين  41درصد از شادنفرود است.
همچنين ،متغيرهاي مستقل و ميانجي قادر به تبيين  50درصد از دگرآزاري است؛ بنابراين،
برازش مدل ساختاري پژوهش در حد مطلوب است.
نتايج نشان ميدهند که دلپذيري به عنوان متغير برونزا ،با ضريب استاندارد =-3/94( -0/36
 )t-valuesبر شادنفرود اثر مي گذارد .يعني با افزايش دلپذيري شادنفرود کاهش پيدا ميکند.
همچنين ،شادنفرود نيز به عنوان متغير درونزاي ميانجي ،با ضريب استاندارد t- =5/61( 0/66
 )valueبر متغير درونزاي وابسته دگرآزاري تاثير معنيداري دارد .يعني با افزايش شادنفرود،
احتمال بروز نشانههاي دگرآزاري افزايش مي يابد .همچنين ،دلپذيري و دگرآزاري با ضريب
استاندارد  -0/045در سطح  p<0.05معنيدار است ،يعني با افزايش دلپذيري نشانههاي
دگرآزاري کم ميشود.
در مطالعة حاضر براي ارزيابي روابط واسطهاي از آزمون بوت استرپ استفاده شد.
جدول  .4نتايج آزمون بوت استرپ براي اثرات واسطهاي
متغیر

متغیر

متغیر

ضریب

خطای

دامنه

دامنه

سطح

مستقل

واسطهای

وابسته

استاندارد

استاندارد

پایین

باالی

معنی

95%

%95

داری

دلپذيري

شادنفرود

دگرآزاري

-0/242

0/079

-0/440

-0/123

0/003

همانگونه که مندرجات جدول  4نشان ميدهد مسير دلپذيري به متغير دگرآزاري با واسطه-
گري شادنفرود با ضريب استاندارد  -0/242در سطح  p < 0/05معنيدار است .يعني با افزايش
دلپذيري ،ميزان شادنفرود و دگرآزاري کاهش مييابد .در روش بوت استرپ چنانچه حد باال و
پايين هر دو مثبت يا هر دو منفي باشند و مقدار صفر بين اين دو حد قرار نگيرد ،مسير غيرمستقيم
معنادار خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با استفاده از مدل ساختاري فرضي ،روابط ساختاري عاملهاي شخصيت با نشانه-
هاي شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود را مورد آزمون قرار داد .روابط ساختاري بين
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متغيرهاي مطالعه ،نشان از برازندگي خوب مدل فرضي دارد .در اين مدل ،نقش دلپذيري بر
نشانههاي شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود تاييد شد .مطالعات دربارة ويژگيهاي
شخصيتي مرتبط با شادنفرود کمتر صورت گرفته است .در واقع ،مطالعه در مورد رابطة تفاوتهاي
فردي و شادنفرود ،به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا افراد با ويژگيهاي شخصيتي خاصي،
بيشتر مستعد تجربه شادنفرود هستند (گرنير .)2018 ،و پرسش ديگر اين است که شادنفرود در
نهايت ره به کجا ميبرد؟ در اين پژوهش ،مسيريابي اين هيجان به سمت و سوي ويژگي شخصيتي
دگرآزاري رديابي شد.
در ميان صفات پنجگانه ،دلپذيري قويترين پيشينة مطالعاتي را در تاثيرگذاري بر شادنفرود و
نشانههاي شخصيت دگرآزار دارد .در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت تجربة بيشتر صفت
دلپذيري ،هيجان شادنفرود و دگرآزاري کمتري در پي دارد .رابطة معکوس ميان دلپذيري و
شادنفرود و دگرآزاري در مطالعات متعددي مورد تاييد قرار گرفته است (ونگ ،ليلينفلد و روچت،
 .)2019اشخاص با نمرة باال در دلپذيري ،افرادي دلرحم ،زودباور(اهل اعتماد) ،بخشنده ،مطيع،
پذيرا و مهربان هستند (اسکالتز و اسکالتز .)2016 ،دور از انتظار نيست که چنين افرادي در مقابل
رنج ديگران نميتوانند احساس لذت و رضايت کنند .بلکه احساس همدلي1در آنها برانگيخته
ميشود (کاستا و ديگران2014 ،؛ مگالهاس ،کاستا و کاستا 2016؛ سونگ و شي ،2017 ،ترسينو
و مک کري2001 ،؛ ون و ديگران.)2019 ،
همدلي ،دقيقا روي ديگر هيجان شادنفرود است و هر دوي اينها دو سر يک طيف هستند و
نميتوانند همزمان برانگيخته گردند .بنابراين ،برانگيخته شدن احساس همدلي ،ناقض حضور
شادنفرود خواهد بود (جيمز و ديگران2014 ،؛ گرينير2018 ،؛ پورتر و ديگران2014 ،؛ سوادا و
هاياما2014 ،؛ شيندلر و ديگران .)2015 ،با همين استدالل ،صفت دگرآزاري که احتماال نوع
شديدتر ،وسيع تر و ماندگارتر شادنفرود است نيز در حضور دلپذيري و همدلي رفع اثر ميگردد.
اين يافته نيز همسو با تحقيقات پيشين است (بوکلز و ديگران.)2013 ،
دگرآزاري مفهومي است که با عدم نگراني دربارة درد ديگران و رنجاندن آنها مرتبط است
(باميستر و کمپل .)199 ،دگرآزاري همان لذت و خودسازي است که فرد هنگام ايجاد درد در
ديگري تجربه ميکند .در واقع دگرآزاري يک حالت ذهني است در حاليکه رفتار دگرآزارانه ،عملي
است که باعث تجربه کردن دگرآزاري ميشود و شادنفرود نيز جزيي از دگرآزاري محسوب ميشود
(استين.)1992 ،
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در پژوهشي نشان داده شد که ويژگيهاي شخصيتي دگرآزاري با شادنفرود همبستگي مثبت
دارند ،يعني افرادي که داراي سطوح باالتري از ويژگيهاي شخصيتي دگرآزاري هستند هنگام
بدبياري شديدتر براي ديگران ،احساس رضايت بيشتري ميکنند (اسکامپ و الفرنير .)2016 ،در
واقع ،شادنفرود نقطة شروع خوبي براي بررسي دگرآزاري روزمره است .با وجود تمام شباهتها
ميان اين دو ،قطعا تفاوتي مشخص شناسنامة اين دو مفهوم را تعريف خواهد کرد .تفاوت شادنفرود
و دگرآزاري در منشاء سرگيري آنهاست .در مطالعهاي به اين نکته اشاره شده است که شادنفرود
اغلب در حس عدالتخواهي اي ريشه دارد که دگرآزاري فاقد آن است اما دگرآزاري براي ديگران
آسيب و يا تحقير عمدي جهت تاييد تسلط يا لذت خود ايجاد ميکند (بوکلز.)2012 ،
اما اين تفاوت در مرکز شکلگيري اين دو مفهوم ،باعث جدايي کامل ميان آنها نميشود .چرا
که گذر از شادنفرود بدليل سزاوار پنداشتن فرد مقابل است (فيدر2008 ،؛ فيدر و نايرن2005 ،؛
فن دايک و ديگران2009 ،؛ فن دايک و ديگران.)2005 ،
سزاوار پنداشتن مي تواند معنا و مفهوم اوليه را که فرد مقابل را اليق عذاب کشيدن ميدانسته
و از تاوان پس دادن وي لذت ميبرده از دست دهد و فرد را به جايي رساند که ديگر تنها احساس
قدرت و لذت ناشي از آن موقعيت به خودي خود تقويت شده و تبديل به هدف اصلي گردد.
در تحقيقي ديگر ،اين جامعه ستيزي و دگرآزاري بود که بروز شادنفرود را پيشبيني ميکرد
(لي .) 2019 ،بنابراين ،ارتباط تنگاتنگ و متقابل ميان هيجان شادنفرود و صفت شخصيتي
دگرآزاري مسجلتر ميگردد.
از سويي ديگر ،بررسي اين روابط از نگاه اجتماعي اهميت دارد .شادنفرود يک هيجان اجتماعي
است که مستقيما از روابط بينفردي شخص نشات گرفته و مجددا بر روابط فرد تاثير ميگذارد.
ويژگيهاي پيشنهادي که بر شادنفرود تاثير ميگذارند عبارتند از :تنفر (فيدر و نايرن،)2005 ،
سزاواري (فيدر2008 ،؛ فيدر و نايرن2005 ،؛ فن دايک و ديگران2009 ،؛ فن دايک و ديگران،
 ،)2005حسادت (فيدر2008 ،؛ اسميث و ديگران1996 ،؛ برايهام و ديگران1997 ،؛ فن دايک و
ديگران ،)2006 ،دوست داشتني بودن (هارلي و وينر ،)2002 ،عزت نفس (فن دايک و ديگران،
 ،)2011رقابت (اسميث )2009 ،و باور به جهان عادل (لرنر1980 ،؛ جيمز و ديگران2014 ،؛
پيترازکيويچ2013 ،؛ گرينير2018 ،؛ ليپکوس .)1991 ،همچنين مطالعات ديگري در زمينة رابطة
شادنفرود با سهگانة تاريک که نمايانگر خودمحوري و سردي هيجاني نسبت به ديگران ميباشد،
صورت گرفته است .اين افراد بيشتر درگير فعاليتهاي ضداجتماعي ميشوند و رضايت بيشتري
را از بدبختي ديگران تجربه ميکنند )جيمز و ديگران2014 ،؛ پورتر و ديگران .)2014 ،همچنين
پژوهشها ،ميان شادنفرود و تقابالت درونگروهي و برونگروهي ارتباط برقرار کردهاند (سيکارا و
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ديگران ،2011 ،ليچ و اسپيرز2008 ،؛ اورکرک و فن دايک2014 ،؛ ونگ و ديگران .)2019 ،ابعاد
اين هيجان حتي از نگاه موقعيتهاي طرفداري و رقابتي در ورزشهاي گروهي و همچنين
موقعيتهاي سياسي و بينالمللي بررسي شده است (کامز و ديگران2009 ،؛ کريستال و وبستر،
 ،2018ليچ و اسپيرز2009 ،؛ ليچ و ديگران2003 ،؛ فن دايک و اورکرک.)2014 ،
شادنفرود پا را فراتر گذاشته و به خاستگاههاي تحولي در رقابتهاي اجتماعي هم نفوذ کرده
است .همسو با پيشينة پژوهشي در مورد بزرگساالن ،مطالعات تحولي ،نقش اساسي رقابت
اجتماعي را در شادنفرود نشان ميدهند (شمي و ديگران2014 ،؛ استينبس و سينگر)2013 ،
همگي اين شواهد حاکي از اهميت اجتماعي و بينفردي اين هيجان است.
دگرآزاري نيز مبتني بر حضور و آزار فردي ديگر است و بدون وجود ديگري معنايي ندارد.
همچنين ،در ميان صفات پنجگانة شخصيت ،دلپذيري را ميتوان اجتماعيترين صفت شخصيتي
دانست .اگرچه برونگرايي نيز ظاهرا در فضاي بينفردي تجلي مييابد اما اساسا مربوط به نحوة
ارتباط برقرار کردن فرد است و خود او را توصيف ميکند .اما دلپذيري کانون تمرکز را از خود
فرد برميدارد و تماما معطوف به افراد ديگر است؛ اينکه فرد نسبت به ديگران چه فکر و احساسي
دارد و چگونه با آنها رفتار ميکند .از اين ديدگاه و وجود چنين وجه اشتراکي بين متغيرهاي
دلپذيري ،شادنفرود و دگرآزاري ،مدل حاصل از اين مطالعه شفافتر ميگردد .يعني نخ تسبيح
اتصالدهندة ميان آنها همان عنصر اجتماعي و ميانفردي بودن اين سه مفهوم شخصيت است.
يافتهها مويد اين هستند که صفت شخصيتي دلپذيري ،نقش قابل توجهي در پيشبيني ميزان
احتمال بروز هيجان شادنفرود و ويژگي شخصيتي دگرآزاري دارد .اين نتيجه ممکن است به
توضيح اين سوال کمک کند که چرا عدهاي از افراد از درد و رنج ديگران لذت ميبرند؟ و چه
تاثيري بر خود فرد و اطرافيانش ميگذارد؟ لذت بردن از درد و رنج ديگران چه در قالب هيجاني
زودگذر و حالتي (شادنفرود) و يا به شکل صفت (دگرآزاري) ميتواند در نهايت منجر به
خودتخريبي فرد شود .نظرية تکاملي فرض ميکند که رفتار نوعدوستانه براي اين تکامل يافته
است که براي فرد عامل به چنين رفتارهايي ،مزاياي بازگشتي به همراه دارد .با اين حال ،براي
اينکه مزاياي بازگشتي نقشي انگيزهبخش ايفا کند ،آنها بايد توسط ارگانيسم تجربه شوند (ديوال،
 .)2008بدين ترتيب ،افرادي که نتايج و ثمرات کمتري از رفتار همدالنة خود ديده باشند کمتر
به تقويت و ادامه اين رفتار ترغيب ميشوند .همدلي يک مکانيسم کانديد زيربنايي ايدهآل براي
تشکيل چنين نوعدوستي هدايتشدهاي در مواقع پاسخ به درد ،نياز و يا پريشانحالي ديگران
است .نوعدوستي ناشي از همدلي ،قدرت خود را از منشا احساسي ميگيرد که خود آن را به
شادکامي ديگران ارزاني ميدارد (ديوال .)2008 ،به اين ترتيب ،افراد با سطوح باالتري از دلپذيري
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به احتمال بيشتري ميتوانند از مزاياي اجتماعي رفتارهاي همدالنه و حساس به احساسات ديگران
خود بهرهمند شوند.
با جمعبندي موارد فوق ميتوان در تاييد فرضية اصلي پژوهش ،چنين نتيجهگيري کرد که
صفت دلپذيري که حاکي از کيفيت و کميت عاطفي و اجتماعي فرد نسبت به ديگران است ،عامل
قابل استنادي در پيشبيني احتمالي لذت بردن او از درد و رنج ديگران خواهد بود .يعني شناسايي
و سنجش يک صفت اجتماعي زمينهساز است که ميتواند در مورد ساير ويژگيهاي اجتماعي
فرد (خواه در قالب هيجاني همچون شادنفرود باشد ،خواه صفتي مانند دگرآزاري) براي ارزيابي
پيشآگهي مورد استفاده قرار گيرد .ساير صفات پنجگانة شخصيت بيشتر معطوف به زندگي فردي
شخص و جهانبيني دروني وي هستند .اما دلپذيري ،کانون تمرکز را به جاي خود فرد بر ديگران
معطوف ميدارد و هيجانات و ويژگيهاي پيوندي را منعکس ميسازد .افراد با سطوح باالتري از
دلپذيري که مهمترين هسته آن احساس همدلي است ،ميزان کمتري از لذت بردن از بدبياري
ديگران را تجربه خواهند کرد .يعني دلپذيري و لذت بردن از رنج ديگران نسبت عکس داشته و
مانعالجمع هستند .طبق مدل حاصل و هدف در اين پژوهش ،تضعيف هرچه بيشتر دلپذيري
ميتواند لذت بردن از بدبياري ديگران را از هيجاني گذرا به سمت صفتي تعيينکننده پيش ببرد.
همچنين مدل حاضر از قابليت استناد و کسب توجه در بررسي علل شکلگيري صفات شخصيت
دگرآزاري برخوردار است.
يافتههاي اين پژوهش بيشترين کاربرد را در درک پارهاي از رفتارهاي اجتماعي دارد .مثال چرا
در مواقعي که انتظار ميرود همدلي در افراد برانگيخته شود ،واکنشي کامالً معکوس يعني لذت
بردن از درد و رنج ديگري نمايان ميشود ،و يا با بروز کدام سرنخهاي شخصيتي ميتوان احتمال
برانگيخته شدن اين نوع از لذت را در افراد انتظار داشت ،سواالتي هستند که ابهام در پاسخگويي
و درک آنها ميتواند تأثيرات مخربي در تعامالت اطرافيان اين افراد با آنها داشته باشد .در واقع،
پاسخ به اين سؤاالت را ميتوان از روابط بينفردي گرفته تا در حجم وسيعتري از واکنشهاي
جمعي و يا حتي در اتاق درمان به کار بست .همچنين تمايز ميان هيجان شادنفرود و شخصيت
دگرآزار مي تواند بار قضاوتي شادنفرود را کمتر کرده و در صورت افشاي اين هيجان در افراد ،آنان
را از برچسب خوردنهاي افراطي در امان نگاه دارد.
پژوهش حاضر محدوديتهايي داشت .از جمله محدوديتهاي اين پژوهش ،عدم کنترل و اندازه-
گيري موازين زيستي و اجتماعي در بروز صفت شخصيتي دگرآزار بود .يعني صرفاً تبيين
روانشناختي ميتواند مسير را تکبعدي کرده اما با گسترش و مطالعات ميانرشتهاي زيستي مثل
ژنتيک يا ساختار مغزي و يا عوامل جامعهشناختي همچون وضعيت اجتماعي -اقتصادي ،ميتوان
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تصوير جامعتري از عوامل سببشناختي در بروز شخصيت دگرآزار به دست آورد .پيشنهاد ميشود
پژوهشگران در مطالعات آينده از روشهاي اندازهگيري متنوع و رويکردهاي گستردهتري استفاده
کنند.
همچنين با توجه محدوديت جامعة آماري و گروه سني مورد مطالعه و همينطور وجود تحقيقات
معدود در اين زمينه ،تکرار پژوهش با ساير گروههاي سني به توانايي تعميم يافتهها کمک خواهد
کرد .از سويي ديگر ،اظهار عدم ابتال به بيماري روانپزشکي توسط خود مشارکتکنندگان به
تنهايي کافي نبود و بهتر است غربالگري دقيق و تخصصيتري صورت گيرد.
موازین اخالقی :براي انجام اين پژوهش ،رضايت آگاهانه از شرکتکنندگان دريافت شد .اهداف
پژوهش توضيح داده شد و همة اطالعات به صورت ناشناس اخذ گرديد .همچنين اطمينان خاطر
داده شد که اطالعات صرفا براي تحليل آماري به کار ميرود و هيچ کاربرد ديگري ندارد .همگي
افراد در انصراف در ادامة پژوهش آزاد بودند.
سپاسگزاری :در پايان از تمامي دانشجوياني که با پاسخ به پرسشنامه در جمعآوري اطالعات
اين پژوهش شرکت نمودند ،کمال قدرداني ميگردد.
مشارکت نویسندگان  :تمامي مراحل انجام پژوهش توسط تنها نويسندة حاضر صورت گرفته
است.
تعارض منافع :در اجراي مطالعه حاضر ،هيچگونه کمک مالي و غيرمالي از سازمان و افراد صورت
نگرفته است.
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Abstract
Aim: This study aimed to investigate the mediatory role of the early
maladaptive schemas in relationship attachment styles and corona anxiety.
Method: The study design was descriptive-correlational through structural
equation modeling. The statistical population included all Undergraduate
students Poldokhtar Higher Education Center in the academic year 20202021, who were selected to a statistical sample group with a sufficient number
to test the model according to Klein (2015) for each variable 20 Samples were
considered. The sampling method was non-probability and an online
questionnaire. The instruments used in the study included the Corona Disease
Anxiety Scale (CDAS), Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF),
and Adult Attachment Scale (AAS). SPSS-22 and AMOS-24 software were
used for statistical analysis. Results: In regards to the fitness indices, the
results of the structural equation modeling indicate that the presented model
has an appropriate fitness (RMSEA = 0.08, GFI = 0.90, AGFI = 0.91).
Avoidant attachment style (β = 0.23) and maladaptive schemas (β = 0.78) have
a direct and significant effect on corona anxiety. Also indirect pathway results
showed that secure attachment style mediated by maladaptive schemas could
reduce corona anxiety; but avoidant and ambivalent attachment styles
mediated by maladaptive schemas can add to students' corona anxiety.
Conclusion: The study showed that with increasing avoidant attachment
style, corona anxiety decreased, and maladaptive schemas had a mediating
role in the relationship between attachment styles with corona anxiety and
increased this effect.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطة میان سبکهای
دلبستگی و اضطراب کرونا صورت گرفت .روش :طرح پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی

پذیرش مقاله1400/08/20 :

مدل معادالت ساختاری بود .جامعة پژوهشی شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش
عالی پلدختر در سال تحصیلی  1399-400بودند که برای انتخاب گروه نمونة آماری به تعداد قابل کفایت
برای آزمون مدل با توجه به نظر کالین ( )2015در ازای هر متغیر  20نفر نمونه در نظر گرفته شد .روش
نمونهگیری با توجه به جدی شدن خطر کرونا به صورت غیراحتمالی و پرسشنامة آنالین بود .به منظور
گردآوری دادهها از مقیاس اضطراب کرونا ویروس ( ،)CDASپرسشنامة طرحوارههای ناسازگار یانگ
فرمکوتاه ( )YSQ-SFو مقیاس دلبستگی بزرگساالن ( )AASاستفاده شد .برای انجام تحلیل آماری از
نرمافزارهای  SPSS-22و  AMOS-24استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که با توجه به شاخصهای
نیکویی برازش ،مدل تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است (،GFI=0/90 ،RMSEA=0/08
 .)AGFI=0/91سبک دلبستگی اجتنابی ( )β =0/23و طرحوارههای ناسازگار ( )β =0/78اثر مستقیم و
معناداری بر اضطراب کرونا دارند .همچنین نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که دلبستگی ایمن با
واسطهگری طرحوارههای ناسازگار میتواند از میزان اضطراب کرونا بکاهد؛ اما سبکهای دلبستگی اجتنابی
و دوسوگرا با واسطهگری طرحوارههای ناسازگار میتوانند بر اضطراب کرونای دانشجویان بیفزایند.
نتیجهگیری :مطا لعه نشان داد با افزایش سبک دلبستگی اجتنابی میزان اضطراب کرونا کاهش مییابد و
طرحوارههای ناسازگار در رابطه بین سبکهای دلبستگی با اضطراب کرونا نقش واسطهای داشت و موجب
افزایش این اثر شد.

کلید واژهها :سبکهای دلبستگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،اضطراب کرونا.

استناد به این مقاله :گراوند ،هوشنگ .)1401( .نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی با اضطراب
کرونا .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .161-181 :)61
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مقدمه
بیماری کووید  19خوشهای از بیماری حاد تنفسی با علل ناشناخته است که از دسامبر سال 2019
در ووهان چین شیوع پیدا کرده است (هوانگ و زو )2020 ،و به سرعت در جهان گسترش یافت.
تمدن بشری احتماالً در حال عبور از بحرانیترین زمان این هزاره است که به وسیلة ظهور کرونا
ویروس و تجاوز آن به سرتاسر جهان به چالش کشیده میشود (جونیس .)2020 ،اضطراب در مورد
کووید 19-شایع است و به نظر می رسد به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی در افراد
دربارة این ویروس است .ترس از ناشناختهها ادراک ایمنی را در انسان کاهش میدهد و همواره
برای بشر اضطرابزا بوده است (لی ،وانگ ،ژو ،زاو و زو .)2020 ،پژوهشهایی که از زمان شروع
شیوع ویروس تاکنون صورت گرفته است ،افزایش اضطراب معنیداری را نشان میدهد (وانگ ،پن،
وان ،تان ،زو و هو2020 ،؛ بروکس ،وبستر ،اسمیت ،وودلند ،ویسلی ،گرینبرگ و روبین.)2020 ،
از آنجاییکه طرحوارههای ناسازگار اولیه1میتواند منجر به هراس اجتماعی در افراد شوند ،همین
هراس و ترس از روابط اجتماعی و تقابل رودرروی با افراد میتواند ترس از ارزیابی را در دیگران
تشدید کند (زینل و یوزر .)2020 ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود
آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار
شده و بر نحوة تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تأثیر میگذارند (باخ ،الکوود و یانگ،
 )2018و از طریق تحریفهای شناختی ،الگوهای زندگی خودشکنانه و سبکهای کنار آمدن
ناسازگارانه تداوم میبخشند و به طور مستقیم و غیرمستقیم ،منجر به پریشانی روانشناختی و
اختالل شخصیت میشوند (بساک و جباری2018 ،؛ گریولت .)2017 ،همچنین یافتههای
پژوهشهای مختلف نشان میدهد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و اضطراب کرونا رابطه وجود
دارد (عنایتیراد و نوروزیه1400 ،؛ فتحی ،شیرمردی ،ماهار و کرایی1400 ،؛ مصلحتکلیمی.)1399 ،
طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن پنج نیاز اساسی شامل دلبستگی ایمن ،خودگردانی ،آزادی در
بیان نیازها و هیجانها ،خوداگیختگی و محدودیتهای واقعبینانه در دوران کودکی به وجود میآیند
(یانگ ،کالسکو و ویشار2003 ،؛ به نقل از خراسانیزاده ،پورشریفی ،رنجبریپور ،باقری و پویامنش،
 .)1398بنابراین از جمله متغیرهای پیشایندی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای دلبستگی
است (کمرا و کالوت2012 ،؛ سیمارد ،موس و پاسکازو.)2011 ،
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بر اساس نظریة بالبی ،دلبستگی به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی ،بین کودک و مراقب
اصلی وی شکل می گیرد و بر رشد اجتماعی و احساس کودک درکل زندگی موثر است (گوردون،
 .)2008بالبی اظهار داشت که پیوند والد-کودک ،بافت غیر قابل جایگزینی را برای رشد هیجانی
فراهم می نماید .به نظر وی اکثر مشکالت دوران کودکی و بزرگسالی منتج از تجربیات واقعی دوران
کودکی است (جانسون .)2019 ،نظریة دلبستگی توسط بالبی در سال  1969با عنوان دلبستگی و
جدایی ارایه و با انجام مطالعاتی توسط اینزورث و همکارانش قابل بهرهبرداری شد (دیمپستر،
2007؛ به نقل از مدرس غروی .)1390 ،اینزورث با مطالعه بر روی  23کودک یک ساله ،الگوهای
دلبستگی را به انواع دلبستگی ایمن 1،ناایمن اجتنابی2و ناایمن دوسوگرا 3تقسیم نمود (جانسون،
 .)2019خراسانیزاده و همکاران ( )1398در پژوهشی نشان دادند که سبک دلبستگی دوسوگرا
میتواند در سطح  99درصد اطمینان رابطةه بین الگوی ارتباطی آزادیمدار را با حوزههای
طرحوارههای ناسازگار اولیه میانجیگری کند .محمدی ،نوروزینژاد ،رحمتینژاد و اکبری ()1396
در پژوهشی نشان دادند که بین سبک دلبستگی دوسوگرا ،اجتنابی و تمامی حوزههای
طرحوارههای ناسازگار ،همبستگی معنیداری مشاهده شد .نتایج حاصل از پژوهش بشیری
نخلستانی ( ) 1392نشان داد که دانشجویان با سبک دلبستگی ایمن طرحوارههای سازگارانهتری
دارند ولی بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با طرحوارهها رابطه معناداری وجود نداشت.
رولوفز ،لی ،رویجتن و لوببیستال ( )2011در پژوهش خود بین طرحوارههای حوزه بریدگی ،طرد
و دیگر جهتمندی بی اعتمادی به والدین و بیگانگی از دوستان (به عنوان سبکهای ناایمن
دلبستگی) ارتباط نشان دادند .پژوهش ویاردن ،پیترس ،بریف بارووکلوق و لیورسیدگه ()2008
نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و طرحوارههای حوزة بریدگی -طرد ،خودگردانی و عملکرد
مختل ،محدودیت مختل ،گوش به زندگی بیش از حد و بازداری ،همبستگی مثبت و معنیداری
وجود دارد و دلبستگی اجتنابی ،بیشترین ارتباط را با طرحوارههای حوزه بریدگی /طرد دارد.
همچنین سبک دلبستگی نیز از مقولههای روانشناختی مهمی است که از اضطراب تأثیر پذیرفته
و با اضطراب ناشی از کرونا هم میتواند رابطه داشته باشد .بر اساس بررسیهای انجام شده ،بیماران
کووید 19 -دارای ظرفیت تحمل روانشناختی پایینی بوده و با توجه به وضیعت فعلی بیماری در
جهان این افراد به شدت در معرض بروز اختالالت روانشناختی مانند اضطراب ،ترس ،افسردگی و
همچنین افکار منفی قرار دارند (یاو ،چن و ژو .)2020 ،حال آنکه دلبستگی نیز بر میزان ،ناراحتی
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روانی درک شده در طول دوران شیوع کووید  19تأثیر میپذیرد .چنانکه پاشازاده مرادی ()1399
در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که افرادی که دارای سبک دلبستة ایمن هستند ،عالئم
ناراحتی و واکنشهای هیجانی کمتری به کرونا نشان میدهند ،اضطراب شفابخش (مفید) دارند و
بیماری کرونا را در حد معقول تهدیدکننده میدانند ،اما در مقابل افراد دارای سبک دلبستة ناایمن
واکنشهای هیجانی شدیدتری را نشان میدهند ،دارای اضطراب مختل کننده (دردساز) هستند و
این بیماری را خیلی تهدیدکننده میدانند .پژوهش موکیا ،جانیریک ،پیپیا ،داتولیا ،مارزیا و
همکاران ( )2020در ایتالیا نشان داد که در دوران شیوع کووید  19میتوان با استفاده از میزان
اضطراب و پریشانی روانی سبک دلبستگی افراد را پیشبینی نمود و افراد دارای اضطراب باال دارای
سبک دلبستگی ناایمن می باشند .همچنین پژوهشهای محدودی بر نقش واسطهای طرحواره در
تأثیر دلبستگی ناایمن بر نشانگان روانشناختی تأکید داشتهاند (رولوفز ،مسترس و موریس 2013؛
بوسمنس ،برایت و ولیربرگه.)2010 ،
با وجود این که بالبی معتقد بود که دلبستگی به طور مستقیم با اضطراب و افسردگی مرتبط
است؛ اما کالرک و واتسون در سال  1991نظریهای ارایه دادند که بر اساس آن اضطراب و افسردگی
به طور کلی به دلیل عوامل مشترکی از ناراحتی عمومی که عواطف منفی نامیده شده ایجاد میشود
(مدرس غروی .)1390 ،بلسکی که یکی دیگر از نظریهپردازان دلبستگی است ،باورهای بالبی و
اینزورث را در این مورد که دلبستگی ایمن ،سالمترین دلبستگیها است ،مورد تردید قرار داد.
بلسکی بر این باور است که در برخی محیطها ،الگوی دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی میتواند
انطباقیتر باشد (جانسون )2019 ،و اگر چه شواهدی وجود دارد که الگوی دلبستگی ناایمن در
کودکانی که برای مشکالت روانی پرخطر میباشند بیشتر دیده میشود ،اما این ارتباط برای
بزرگساالن به درستی روشن نشدهاست (سافورد.)2002 ،
با توجه به اهمیت سالمت روان در زندگی افراد و این که وجود تنش و اضطراب از عوامل مختل-
کنندة آن است و وجود نظریة مهم دلبستگی بالبی و دیدگاههای بالبی و اینزورث در ارتباط با
مشکالت ارتباطی افراد و دسترسی محدود پژوهشگر به مقاالتی که فرضیات مشتق از این نظریه
را آزمون کند ،و همچنین با توجه به نوظهور و ناشناخته بودن و روند رو به گسترش بیماری کووید
 19در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران و وضعیت پر مخاطرة فعلی و فشار روانی حاصل
از آن و با عنایت به اینکه روبرو شدن با وضعیت فشار روانی عالوه بر ایجاد مشکالتی در سالمت
روان تأثیرات ماندگاری را نیز بر بهداشت روانی افراد بر جای میگذارد (لی ،کانگ ،چو ،کیم و
پارک .)2018 ،شناسایی افراد مستعد اختالالت روانشناختی در وضعیت همهگیری کووید  19در
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سطح جامعه ضروری به نظر میرسد .بنابر اهمیت موضوع در جامعة پژوهش حاضر با هدف ارائة
الگوی ساختاری مناسب از طریق تعیین رابطة اضطراب کرونا بر اساس سبکهای دلبستگی با
میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیة دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر اجرا شد.
روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی (با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش بر اساس مبانی نظری
و ابزارهای موجود مورد بررسی قرار گرفته پژوهش از نوع کاربردی است) و بر حسب گردآوری
اطالعات و یافتهها از نوع توصیفی -همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از روش
معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة دانشجویان مرکز آموزش
عالی پلدختر تک جنسیتی (ویژه پسران) میباشد ،که در سال تحصیلی  1399-400مشغول به
تحصیل بودند .طبق آماری که از طریق مرکز آموزش عالی پلدختر در اختیار این پژوهش قرار
گرفت ،تعداد  450دانشجوی پسر در مقطع کارشناسی در رشتههای تحصیلی روانشناسی،
حسابداری ،آموزش زبان انگلیسی ،علوم ورزشی ،مهندسی کشاورزی و رشته کامپیوتر در این مرکز
مشغول به تحصیل هستند.
تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری دادههای مربوط به مدلیابی ساختاری بسیار با
اهمیت است .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای تحلیل عاملی و مدلهای ساختاری توافق
کلی وجود ندارد (شریبر ،نورا ،استیج ،بارلو و کینگ ،)2006 ،اما به زعم کالین ( )2015برای هر
متغیر  10یا  20نمونه الزم است؛ اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع است .با توجه به اینکه
پژوهش حاضر دارای  23متغیر آشکار میباشد؛ لذا بر اساس قاعدة سر انگشتی کالین حجم نمونه
برابر با  230نفر تعیین گردید (برای جلوگیری از ریزش حجم نمونه تعداد  245پرسشنامه توزیع
گردید) .روش نمونه گیری با توجه به محدودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در ایران به
صورت غیر احتمالی و پرسشنامة آنالین بود .نمونهگیری غیراحتمالی ،رایجترین نوع مورد استفاده
در پیمایشهای اینترنتی است (کوپر .)2000 ،در این نوع پیمایشها هیچ تالشی برای شناسایی
چهارچوب نمونهگیری با انتخاب تصادفی نمونه صورت نمیگیرد .این شیوه عموماً در مواردی که
شناسایی جامعة پژوهش و یا تماس با یک نمونة احتمالی از جامعه مشکل است ،مورد استفاده قرار
میگیرد .ناتان ( )2003نیز اذعان داشته که اکثر پیمایشهای اینترنتی مبتنی بر نمونهگیری
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غیراحتمالی و خودگزینشی هستند .برای انتخاب نمونة آماری از شیوه نمونهگیری در دسترس
استفاده گردید.
همانطور که گفته شد ،شیوة جمعآوری دادهها به صورت اینترنتی با پرسشنامة آنالین بود .بدین
صورت که پرسشنامهها از طریق واتساپ 1در گروههای واتساپی که دانشجویان در ایام آموزش
مجازی به عنوان مکمل سامانة مدیریت یادگیری الکترونیکی برای هر درس تشکیل داده بودند ،به
اشتراک گذاشته شد .از دیگر روشهای گردآوری دادهها میتوان به فرستادن ایمیل و تقاضای
همکاری از دوستان و همکاران پژوهشگر که با دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر تدریس
داشتند و همچنین فرستادن لینک پرسشنامه به ایمیل بعضی از دانشجویان ،اشاره کرد .پس از
پاالیش اولیة دادهها و حذف نمونههای مخدوش و ناقض شامل دادههای گم شده ،در نهایت 230
نفر تجزیه و تحلیل شد .مالکهای ورود به مطالعه شامل تحصیل در مرکز آموزش عالی پلدختر و
تمایل داشتن جهت مشارکت در پژوهش و مالکهای خروج از مطالعه شامل تمایل نداشتن به
همکاری و تکمیل پرسشنامهها به صورت ناقص یا نامعتبر بود.
ابزار سنجش
مقیاس اضطراب کرونا ویروس
این ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران توسط علیپور ،قدمی،
علیپور و عبدالهزاده ( )1398تهیه و اعتباریابی شده است .نسخة نهایی این ابزار دارای  18گویه و
 2مؤلفه (عامل) است .گویههای  1تا  9عالئم روانی و گویههای  10تا  18عالئم جسمانی را
میسنجد .این ابزار در طیف  4درجهای لیکرت (هرگز= ،0گاهی اوقات= ،1بیشتر اوقات= 2و
همیشه= )3نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشترین و کمترین نمرهای که افراد پاسخدهنده در این
پرسشنامه کسب میکنند ،بین  0تا  54است .نمرات باال در این پرسشنامه نشاندهندة سطح
باالتری از اضطراب در افراد است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول
( ،)0/879عامل دوم ( )0/861و برای کل پرسشنامه ( )0/919به دست آمد .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/89و برای خرده مؤلفههای عالئم روانی و جسمانی به
ترتیب  0/84و  0/85بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد.
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پرسشنامة طرحوارة یانگ فرم کوتاه  90سوالی :این پرسشنامه توسط یانگ ( )1990ساخته
شد .پرسشنامة خودگزارشی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،دارای  90ماده است که  18حیطه از
طرحوارههای ناسازگار اولیه را اندازه میگیرد .هر آیتم به وسیلة مقیاس درجهبندی  6تایی
نمرهگذاری میشود .در ایران عالوه بر هنجاریابی فرمکوتاه ویرایش اول (فرم  75سوالی) توسط
آهی ،محمدیفر و بشارت (1386؛ به نقل از غیرتیان ،یاراحمدی ،احمدیان و اکبری ،)1400 ،فرم
جدید ویرایش سوم (فرم کوتاه  90سوالی) که در این تحقیق استفاده شده ،توسط یوسفی ،اعتمادی
و بهرامی (1387؛ به نقل از غیرتیان و همکاران )1400 ،روایی و اعتبار پرسشنامه طرح وارههای
ناسازگار اولیه بر روی یک نمونة  579نفری در دو مرحله (مرحلة اول 394و مرحلة دوم )185
بررسی شد .در این بررسی اعتبار پرسشنامة طرحوارههای ناسازگار با استفاده از دو روش آلفای
کرونباخ و دو نیمه کردن درکل نمونه به ترتیب ( 0/91و  ،)0/86در دختران ( 0/87و  )0/84و در
پسران ( )0/81 ،0/84بود .نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/95و برای
خردهمؤلفههای رهاشدگی /بیثباتی 0/92 ،بیاعتمادی /بدرفتاری  ،0/91محرومیت هیجانی ،0/90
نقص /شرم  ،0/88انزوای اجتماعی /بیگانگی  ،0/89وابستگی /بیکفایتی  ،0/86آسیبپذیری نسبت
به خود یا بیماری  ،0/94خودتحول نیافته /گرفتار  ،0/95شکست  ،0/90استحقاق  /بزرگمنشی
 ،0/93خویشتنداری و خود انظباطی ناکافی  ،0/89اطاعت  ،0/87ایثار  ،0/88پذیرشجویی /جلب
توجه  ،0/89منفی گرایی  /بد بینی  ،0/94بازداری هیجانی  ،0/95معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی  0/88و تنبیه  0/92بدست آمد که همة ضرایب بدست آمده حاکی از همسانی درونی باالی
سواالت میباشد.
پرسشنامة سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور( :)1987این مقیاس یک آزمون 18
سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس  5درجهای لیکرت
میسنجد .هر مقیاس دارای  6سؤال است .سؤال  1تا  6سبک دلبستگی اجتنابی ،سؤاالت  6تا
 12سبک دلبستگی ایمن و سؤاالت  13تا  18سبک دلبستگی دوسوگرا را میسنجد .ضرایب
همبستگی در دو نوبت با فاصلة چهار هفته در مورد سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا
برای کل آزمودنیها به ترتیب  0/83 ،0/87و  0/84محاسبه شد که نشانة اعتبار بازآزمایی
رضایتبخش مقیاس است (بشارت1391 ،؛ به نقل از محمودپور ،فرحبخش ،حسینی و بلوچزاده،
 .)1397همچنین وفائیان (1385؛ به نقل از محمودپور و همکاران )1397 ،روایی همزمان این
پرسشنامه را با مصاحبة ساختاریافته برای دلبستگی بزرگساالن به ترتیب ،ایمن ( ،)0/79ناایمن
اجتنابی ( )0/84و ناایمن دوسوگرا ( )0/87گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
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کرونباخ برای سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  0/71 ،0/76و  0/82بهدست
آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد.
یافتهها
میانگین سن شرکتکنندگان ( 23/82انحراف استاندارد )2/58 ،بود 67 .نفر ( 29/1درصد)
دانشجوی رشتة روانشناسی 44 ،نفر ( 19/1درصد) دانشجوی رشتة حسابداری 42 ،نفر (18/3
درصد) دانشجوی رشتة آموزش زبان انگلیسی 35 ،نفر ( 15/2درصد) دانشجوی رشتة علوم ورزشی،
 32نفر ( 13/9درصد) دانشجوی رشتة مهندسی کشاورزی 10 ،نفر ( 4/3درصد) دانشجوی رشتة
کامپیوتر ،بودند.
آمارههای توصیفی ،ماتریس همبستگی صفر مرتبه و ضرایب آلفای کرونباخ در جدول  ،1ارائه
شده است .یافتهها نشان میدهد ،بین دلبستگی ایمن با طرحوارههای ناسازگار و اضطراب کرونا
رابطة منفی و معنیدار ()p>0/01؛ و بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با طرحوارههای
ناسازگار و اضطراب کرونا رابطة مثبت و معنیداری وجود داشت ( .)p>0/01همچنین بین
طرحوارههای ناسازگار و اضطراب کرونا رابطة مثبت و معنیدار بود ( .)p>0/01برای آزمون مدل
فرضی ،پیشفرض های آماری بررسی شد .نتایج نشان داد متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر
مطلق ضریب کجی کوچکتر از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10بودند؛ بنابراین
براساس نظر کالین ( )2015تخطی از نرمال بودن دادهها قابلمشاهده نبود .دو شاخص آمارة
تحمل1و عامل تورم واریانس 2،برای تعیین میزان همپوشی متغیرهای برونزا محاسبه شد و کلیة
این ضرایب در سطح قابلقبولی بودند .بهطوری که شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیشبین
کوچکتر از  ،0/938و شاخص تورم واریانس کوچکتر از  2/02بهدست آمد.

1

2

. Tolerance

). Variance Inflation Factor (VIF
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب اعتبار و همبستگی صفر مرتبه بین متغیرهای پژوهش
1

متغیرها
 -1ایمن

3

2

5

4

0/76

 -2اجتنابی

*-0/18

0/71

 -3دوسوگرا

-0/11

**0/36

0/82

 -4طرحواره

**-0/24

**0/53

**0/62

0/95

 -5اضطراب کرونا

*-0/16

*0/14

**0/27

**0/50

0/89

3/2

2/86

2/74

2/98

1/39

انحراف معیار

0/668

0/54

0/802

0/789

0/539

کجی

0/123

-0/143

-0/20

-0/03

0/453

کشیدگی

-0/198

-0/132

0/006

0/396

-0/746

میانگین

مقادیر روی قطر ضریب آلفای کرونباخ هستند *p<0/05 **p<0/01
ج) مدل اندازهگیری و ساختاری

اولیه
نهایی

600/17

219

0/001

2/74

شاخص

850/59

223

0/001

3/81

0/087

0/91

0/90

0/93

0/91

0/93

0/11

0/86

0/84

0/89

0/88

0/90

χ2

D
f

0/92

P

χ2/df

RMSE
A

GF
I

AG
FI

CF
I

NF
I

IFI

TL
I

0/88

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی

پس از اجرای مدل معادالت ساختاری ،به کمک شاخصهای اصالحی 1پیشنهادی اقدام به
دستکاری مدل شد .برایناساس ،تعدیلهایی براساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت.
بهطوری که بین خرده مؤلفههای محرومیت هیجانی و استحقاق؛ نقص و پذیرشجویی؛ شکست
و بازداری هیجانی و خویشتن داری ناکافی با پذیرش جویی روابط دوطرفه برقرار شد.
مدل ساختاری موردآزمون و مدلهای اندازهگیری پژوهش ،در شکل  2آمده است.
1

. Modification Indices
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شکل  .2مدل نهایی تأثیرگذاری سبکهای دلبستگی بر اضطراب کرونا با میانجیگری
طرحوارههای ناسازگار اولیه

در جدول  3ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش
آورده شده است.
جدول  .3برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

دلبستگی ایمن ← اضطراب کرونا
دلبستگی اجتنابی← اضطراب کرونا
دلبستگی دوسوگرا ← اضطراب کرونا
دلبستگی ایمن ← طرحوارههای ناسازگار
دلبستگی اجتنابی← طرحوارههای ناسازگار
دلبستگی دوسوگرا ← طرحوارههای ناسازگار
طرحوارههای ناسازگار ← اضطراب کرونا
دلبستگی ایمن -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
دلبستگی اجتنابی -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
دلبستگی دوسوگرا -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
 R2طرحوارههای ناسازگار اولیه
 R2اضطراب کرونا

-0/04
**0/23
0/09
**-0/13
**0/34
**0/49
**0/78
0/52
0/41

**-0/10
**0/27
**0/38
-

-0/15
0/04
**0/285
**-0/13
**0/34
**0/49
**-0/61
-
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود دلبستگی اجتنابی به صورت مستقیم و همچنین
بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری طرحوارههای ناسازگار به طور مثبت بر اضطراب کرونا
دانشجویان تأثیر دارد؛ اما دلبستگی ایمن و دوسوگرا صرفاً بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری
طرحوارههای ناسازگار بر اضطراب کرونا دانشجویان تأثیر دارند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه اضطراب ،به عنوان یک متغیر زمینهساز و تهدیدکنندة سالمت عمل میکند،
همواره مورد تأیید محققان بوده است (بجاما ،اوستر ،مکگورن ،لیندستروم ،استینگر و همکاران،
 .)2020مشکالت روانشناختی نیاز به توجه ویژهای دارد ،پژوهش حاضر به دلیل شیوع باالی
اضطراب ناشی از بیماری ویروسی جدید به نام کرونا و با توجه به اینکه یکی از گروههای در
معرض خطر اصلی این ویروس دانشجویان هستند ،با هدف بررسی نقش واسطهای طرحوارههای
ناسازگار اولیه در رابطة میان سبکهای دلبستگی و اضطراب کرونا انجام شد .نتایج نشان داد که
سبک دلبستگی ایمن بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه ،اثر
غیرمستقیم دارد .بدین معنى که سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحوارة او اثر مثبت گذاشته و از
این طریق ،میزان اضطراب کرونا در فرد کاهش مییابد .اگر چه در پژوهشهای قبلی کسی دقیقاً
این فرضیه را به آزمون نگذاشته ولی بسیاری از نظریهها و پژوهشهای قبلی مانند رولوفز و
همکاران ( )2013و بوسمنس و همکاران ( )2010که به این فرضیه نزدیک هستند و فرضیه هم
بر اساس همین پیشینهها نوشته شد ،با این نتیجه همسو هستند.
افراد دارای سبک دلبستگی ایمن ،هنگام مواجهه با استرسهای هیجانی ،به جستجوی حمایت
اجتماعی می پردازند در حالی که افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) برای
خودتنظیمگری عاطفی به روشهای دیگر مانند گوشهگیری پناه میبرند که این امر بر شکلگیری
طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر به سزایی دارد .در پژوهشی که به وسیلهی ماسن ،پالتز و
تایسون ( )2005به منظور بررسی رابطة بین طرحوارههای ناسازگار و دلبستگی بزرگسالی انجام
گرفت ،نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با سبک دلبستگی ایمن ،رابطة منفی و با
سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطهی مثبت دارند .افراد ایمن ،با ارضا شدن امنیت و
ارتباط اجتماعی از سوی والد خود ،معموال سطحی از طرد و بریدگی را تجربه نمیکنند .آنها با
توانمندی برای جداشدن از خانواده ،عملکرد مستقلی از خود نشان میدهند و با داشتن احساس
مسئولیت در قبال دیگران یا جهتگیری نسبت به اهداف بلندمدت زندگی ،به هدفگزینی و
رسیدن به اهداف واقعبینانه میپردازند .افراد مبتال با سبک دلبستگی ایمن به واسطة عدم
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برخورداری از طرحوارههای ناسازگار ،با این موقعیت استرسزا بهتر کنار آمده و اضطراب کرونای
کمتری را خواهند داشت.
سبک دلبستگی اجتنابی بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه،
اثر غیرمستقیم دارد .این یافته با نتایجپژوهشهای رولوفز و همکاران ( )2013و بوسمنس و
همکاران ( )2010هماهنگ و همسو میباشد .بدین معنی که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با
اثر منفى که بر طرحوارة فرد میگذارد باعث افزایش اضطراب کرونا در فرد میشود .به اعتقاد
یانگ و همکاران ( )2003عدم ارضای نیاز هیجانیِ دلبستگی ایمن به دیگران ،منجر به بهرهمندی
از سبک دلبستگی ناایمن (سبکهای اجتنابی و دوسوگر) میشود که سنگ بنای اولیة شکلگیری
طرحوارههای ناکارآمد است .چنین افرادی از طرحوارههای ناسازگار بیشتری رنج میبرند (مارتین
و یانگ2010 ،؛ کامارا و کالوت )2012 ،که این امر باعث ایجاد اضطراب در آنان میشوند .در
افراد با سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) نیازهای امنیت ،ثبات ،همدلی ،در میان
گذاشتن احساسات ،پذیرش و احترام با بهرهمندی از طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،به شیوهای
قابل پیشبینی ارضا نخواهد شد که این امر منجر به شکلگیری طرحوارة بریدگی و طرد در این
افراد میشود .افر اد با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی ،به عالوه ،با داشتن طرحوارة
دیگر جهت مندی ،معموالً هیجانات و تمایالت طبیعی خود را واپس زده و نسبت به آنها ناآگاه
هستند (اویسی و بخشانی1391 ،؛ به نقل از مسعودی ،حاتمی ،مدرس غروی و بنیجمال.)1395 ،
نتایج مطالعة کامارا و کالوت ( )2012نشان داد که در افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا،
تشکیل طرحوارههای معیوبی که باعث عدم پذیرش ،آسیبزدن به خود ،پیروی و هدایت شدن
توسط دیگران میشود ،به نشانههای اضطراب و افسردگی میانجامند و این امر در زمینة ترس و
اضطراب از کرونا نیز میتواند صادق باشد.
سبک دلبستگی دوسوگرا بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه،
اثر غیرمستقیم دارد .این یافته با نتایجپژوهشهای رولوفز و همکاران ( )2013و بوسمنس و
همکاران ( )2010هماهنگ و همسو میباشد .بدین معنی که سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با
اثر منفى که بر طرحوارة فرد میگذارد باعث افزایش اضطراب کرونا در فرد میشود .به نظر بالبی،
ترکیب دلبستگی ناایمن ،بینصیب ماندن کودک از عشق و محبت و از دست دادن والدین در
کودکی ،زمینهساز یک آمایة شناختی یا طرحوارة منفی میشود .این طرحواره که در دوران
کودکی پیریزی شده ،باعث می شود فرد اضطراب کرونای باالتری را تجربه کند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی ایمن اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا ندارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و
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هسمو نیستند .دلیل این را می توان بیش از همه از وزن باالی سبک دلبستگی دوسوگرا در
پیشبینی اضطراب کرونا نسبت به سایر سبکها دانست .در این زمینه میتوان این استدالل را
مطرح کرد که سبک دلبستگی ایمن میزان اضطراب کرونا را خنثی ،نه اینکه کم یا زیاد میکند.
این نتیجه را چنین میتوان تبیین کرد که افراد دلبسته ایمن به دلیل تعامالت گسترده اجتماعی،
خودافشایی بیشتر و همچنین سبکهای مقابلهای کارآمد که به کار میبرند ،درصدد کاهش
سطوح اضطرابشان بر میآیند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی اجتنابی اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و
هسمو می باشد .رابرتز ،گوتلیب و کسل ( )1996در توجیه این رابطه بر این عقیدهاند که پیامد
روانشناختی سبکهای دلبستگی ناایمن در شرایط تنشزا ،اضطراب و افسردگی است و پیامد
روانشناختی سبک دلبستگی ایمن در چنین شرایطی ،آرامش روانی است .نبود اعتماد به خود و
دیگران از ویژگیهای اصلی افراد ناایمن میباشد .نداشتن اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای
درونروانی ،توان رویارویی با موقعیتهای تنشزا را کاهش میدهد و درماندگی روانشناختی را
بر فرد ناایمن تحمیل میکند .این پریشانی و درماندگی بر حسب تجربههای نامطلوب به احساسات
خودکوچکبینی و اضطراب شخص دامن میزند .دلبستگی ایمن یک منبع درونی است که سالمت
روانشناختی را در طول دورههای تنش حفظ میکند ،در حالی که نبود منبع ایمن ،مشکالت
عاطفی را در پی دارد (رحیمیان بوگر ،نوری ،عریضی و مولوی.)1386 ،
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی دوسوگرا اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا ندارد؛
اما با نگاه به ضرایب همبستگی میتوان گفت که رابطة مثبت و معناداری بین سبک دلبستگی
دوسوگرا و اضطراب کرونا وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و
موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و هسمو میباشد .در زمینة تبیین رابطة مثبت و قابلیت
پیشبینی نشانههای اضطراب ناشی از کرونا و از طریق سبک دلبستگی دوسوگرا میتوان گفت
که افراد با دلبستگی دوسوگرا دائماً نگران هستند که دیگران به احساسات آنها پاسخ متقابل
ندهند ،آنهارا طرد کرده و مورد حمایت و مراقبت قرار ندهند .از این رو ،حساسیت آنها باعث
میشود به دلیل احساس مکرر سردی روابط و دوری ،با قطع روابط متوالی روبهرو شوند (شیور و
هازن .)1987 ،این ،خصوصیت از دو جهت میتواند باعث شکلگیری نشانههای اضطراب شود،
اول اینکه نگرانی فزایندة آنها اضطراب است (هادسون و رپی .)2004 ،دوم ،این که یکی از
خصوصیات افراد اضطرابی تفکر فاجعهنمایی و تعمیمدهی بیش از حد است (لیهی ،هولند و
مکگین .)2011 ،که میتواند باعث شود این نگرانی افراطی به سایر موقعیتها که به ارتباط با
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دیگران مربوط میشود تعمیم یافته و با تفکرات فاجعهنمایی از جمله نگرانی در مورد سالمت،
مرگ و بیماری عزیزان همراه شود که خود با از دست دادن روابط مرتبط است.
نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا دارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای عنایتیراد و نوروزیه ( ،)1400مصلح تکلیمی ( ،)1399فتحی و
همکاران ( ،)1400گریولت ( )2017و کامارا و کالوت ( )2012هماهنگ و همسو میباشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت که ترسها ،از پردازش اطالعات سوداری که سبب الگوهای خودکار
تفکر میشوند ،به وجود میآیند که این امر به وسیلة بدبینی ،تفسیر منفی و غیرواقعی مشخص
میشود .طبق نظریة شناختی ،خودمختاری و عملکرد مختل ،پنهان و خاموش میمانند تا بهوسیلة
تنیدگیهای بیرونی راهاندازی شوند .شناخت -وارههای اساسی خودمختاری و عملکرد مختل،
پردازش اطالعات سودار است که ادراک و افکار افراد را تحریف میکند .طبق مدل طرحوارهای
یانگ ،خودمختاری و عملکرد مختل ،زمینه و بستر را برای رشد مشکالت روانی که یکی از
مهمترین آنها اختالالت اضطرابی و ترس است ،را فراهم میکند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی ایمن اثر علّی و مستقیم بر طرحوارههای ناسازگار اولیه دارد.
این یافته با پژوهشهای بشیری نخلستانی ( ،)1392غفاری ( ،)1391بوسمنس و همکاران
( )2010و رولوفز و همکاران ( )2011همخوانی دارد؛ ولی با نتایج پژوهش ویاردن و همکاران
( )2008هماهنگ و همسو نمیباشد .یکی از کارکردهای ابتدایی دلبستگی تنظیم تجربههای
عاطفی در روابط بین شخصی است .افراد دارای سبک دلبستگی ایمن ،هنگام مواجهه با
استرسهای هیجانی ،به جستجوی حمایت اجتماعی میپردازند که این امر بر شکلگیری
طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر بسزایی دارد .سبک دلبستگی ایمن نیز در پژوهش های مختلف
اشاره شده است که با نیمرخ های هیجانات مختلف مانند هیجانات مثبت و منفی در ارتباط است
(لیری .)2015 ،یکی از جنبههای کلیدی که باعث ارتباط منفی بین دلبستگی ایمن و
طرحوارههای ناسازگار می شود بدین صورت است که افراد با سبک دلبستگی ایمن ،اضطراب
کمتر ،خشم کمتر ،گرایش به همدلی بیشتر ،عزتنفس باالتری دارند و این ویژگیها باعث میشود
فرد اگر مرتکب اشتباهی شود در پی جبران باشد و به جنبهای از کار خود که در آن جنبه اشتباه
کرده ،بپردازد و به تمامیت خود به عنوان این که من بد هستم توجه نکند؛ زیرا افراد دارای سبک
دلبستگی ایمن از عزتنفس باالیی برخوردار هستند .بنابراین این انتظار منطقی است که افراد
دارای سبک دلبستگی ایمن طرحوارههای ناسازگار کمتری را داشته باشند.
نتایج نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی اثر علّی و مستقیم مثبتی بر طرحوارههای ناسازگار
اولیه دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای بشیری نخلستانی ( ،)1392غفاری ( ،)1391رولوفز و
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همکاران ( ،)2011بوسمنس و همکاران ( )2010و ویاردن و همکاران ( )2008هماهنگ و همسو
میباشد .سبک دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین از صمیمیت و تعهد در ارتباط است .والدین
فرزندان با سبک دلبستگی اجتنابی ،در برابر فرزندان خود بیمسئولیتاند ،گرایش به استفاده از
تنبیه های بدنی و ممانعت از مداخله در کارها را دارند (سبک فرزندپروری مستبدانه) و به همین
دلیل است که افراد با سبک دلبستگی اجتنابی ،احساس بیکفایتی و بیارزشی میکنند (از
مؤلفههای طرحواره های ناسازگار اولیه) .این افراد خودشان را به صورت خودبسنده میبینند،
آسیبپذیری را انکار کرده و ادعا میکنند که نیازی به روابط نزدیک ندارند و تمایل به اجتناب از
صمیمیت دارند (دونیتا و ماریا .)2015 ،تحقیقات نشان میدهد افرادی که تجربة طرد شدن
دارند از عزت نفس پایینی برخوردارند ،مضطرب هستند و دیدگاه مثبتی در مورد خود و دیگران
ندارند (خصوصیات سبک دلبستگی اجتنابی) که این عوامل میتواند منجر به تجربة احساس شرم
و در نهایت طرحوارههای ناسازگار اولیه شود (پاسانیسی ،ساپینزا ،بودیلو و جیایمو.)2015 ،
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی دوسوگرا اثر علّی و مستقیم بر طرحوارههای ناسازگار اولیه
دارد .این یافته با پژوهشهای غفاری ( ،)1391رولوفز و همکاران ( )2011و بوسمنس و همکاران
( )2010همخوانی دارد؛ ولی با نتایج پژوهشهای بشیری نخلستانی ( )1392و ویاردن و همکاران
( )2008هماهنگ و همسو نمیباشد .به اعتقاد یانگ و همکاران ( )2003عدم ارضای نیاز هیجانی
دلبستگی ایمن به دیگران ،منجر به بهره مندی از سبک دلبستگی ناایمن (سبکهای اجتنابی و
دوسوگرا) میشود که سنگ بنای اولیة شکلگیری طرحوارههای ناکارآمد است .چنین افرادی از
طرحوارههای ناسازگار بیشتری رنج میبرند (مارتین و همکاران2010 ،؛ کامارا و همکاران.)2012 ،
در افراد با سبکهای دلبستگی ناایمن نیازهای امنیت ،ثبات ،همدلی ،در میان گذاشتن احساسات،
پذیرش و احترام با بهرهمندی از طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،به شیوهای قابل پیشبینی
ارضا نخواهد شد که این امر منجر به شکلگیری طرحوارة بریدگی و طرد در این افراد میشود.
هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیتهایی مواجه است و از محدودیتهای این مطالعه میتوان
به دشواری در جمعآوری دادهها با توجه به همهگیری و شیوع کرونا ویروس ،روش نمونهگیری
غیرتصادفی داوطلبانه و محدود شدن جامعة پژوهش به دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر
اشاره کرد .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه را میتوان استفاده از روش خودگزارشدهی
برای سنجش متغیرهای روانشناختی دانشجویان برشمرد .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
در کنار ابزارهای خودگزارشدهی از مصاحبه و معاینة بالینی نیز برای تشخیص مشکالت
روان شناختی دانشجویان استفاده شود .همچنین ،به بررسی دیگر عوامل مؤثر در ارتباط با اضطراب
در دانشجویان پرداخته شود .با توجه به ایـن کـه سبکهای دلبستگی بـه عوامل مختلف مرتبط
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هستند و در فرهنـگهـای مختلف میتوانـد متفـاوت باشـد ،امکـان تعمـیم نتایج این تحقیق
کم است .لذا پیشنهاد مـیشـود مطالعات وسیعتری در این زمینه و بـا حـضور نمونههای بیشتر
از سایر دانشگاههـا و مقایـسة آنها با مطالعة حاضر انجام گیرد.
موازین اخالقی
مالحظات اخالقی پژوهش ،شامل بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،آزاد بودن
آزمودنیها جهت شرکت در پژوهش ،تحلیل دادهها به صورت کلی و توضیح داده شد که در
صورت تمایل به اطالع از نتیجه تحقیق ،آدرس پست الکترونیکی خود را در محل مشخص شده
درج نمایند.
سپاسگزاری
نویسنده مراتب تشکر خود را از دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر که در جمعآوری اطالعات
نقش داشتهاند ،اعالم میدارد.
مشارکت نویسندگان
دکتر هوشنگ گراوند تدوین چارچوب نظری ،جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،نتیجهگیری از
یافتهها و بسط و تفسیر آنها ،گزارش یافتهها و نگارش مقاله را بر عهده داشت.
تعارض منافع
نویسنده اذعان دارد که این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
فهرست منابع
بشیری نخلستانی ،مهرک .)1392( .بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با طرحوارههای ناسازگار اوّلیه و
رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه دانشگاه خوارزمی واحد کرج .پایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره){ .پیوند}
پاشازادهمرادی ،سوسن .)1399( .رابطه انواع سبکهای دلبستگی و واکنش افراد به ویروس کرونا .چهارمین
همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور ،رشت{ .پیوند}
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خراسانیزاده ،عاطفه ،.پورشریفی ،حمید ،.رنجبریپور ،طاهره ،.باقری ،فریبرز ،.و پوریامنش ،جعفر.
( .) 1398الگوی ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباط والد -فرزند و طرحوارههای ناسازگار اولیه با
میانجیگری سبکهای دلبستگی .فصلنامه روانشناسی کاربردی{ .55-76 ،)1( 13 ،پیوند}
رحیمیان بوگر ،اسحق ،.نوری ،ابوالقاسم ،.عریضی ،حمیدرضا ،.مولوی ،حسین ،.و فروغی مبارکه ،عبدالرضا.
( .)1386رابطه سبکهای دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران .مجله روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایران{ .148-157 ،)2( 13 ،پیوند}
علیپور ،احمد ،.قدمی ،ابوالفضل ،.علیپور ،زهرا ،.و عبدالهزاده ،حسن .)1398( .اعتباریابی مقدماتی مقیاس
اضطراب بیماری کرونا ) (CDASدر نمونه ایرانی .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی سالمت8 ،
({ .175- 163 ،)32پیوند}
عنایتیراد ،غزاله ،.و نوروزیه ،رسول .)1400( .رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با اضطراب کرونا با
میانجیگری تابآوری در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد .نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی،
علوم تربیتی و روانشناسی ،شیراز{ .پیوند}
غفاری ،فاطمه .)1391( .بررسی نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در ارتباط با سبکهای
دلبستگی و سرسختی روانشناختی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
{پیوند}
غیرتیان ،فاطمه ،.یاراحمدی ،یحیی ،.احمدیان ،حمزه ،.و اکبری ،مریم .)1400( .نقش واسطه ای سبک
دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین بدرفتاری در کودکی با اختالل سلوک .مجله
پرستاری کودکان{ .76-85 ،)1( 8 ،پیوند}
فتحی ،کیهان ،.شیرمردی ،سارا ،.ماهار ،زینب ،.و کرایی ،امین .)1400( .پیشبینی اضطراب بیماری کرونا
براساس طرحواههای ناساز گار رهاشدگی ،آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری و حمایت اجتماعی
ادراک شده ،.مجله علوم پزشکی رازی{ .1-10 ،)6( 28 ،پیوند}
محمدی ،سید داود ،.نوروزینژاد ،غالمحسین ،.رحمتی نژاد ،پروین ،.و اکبری ،ولیاله .)1396( .همبستگی
بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،
{ .60-52 ،)9( 11پیوند}
محمودپور ،عدالباسط ،.فرحبخش ،کیومرث ،.حسینی ،بهرازان ،.و بلوچزاده ،الهام .)1397( .پیشبینی تعهد
زناشویی زنان بر اساس شیوههای دلبستگی ،خودشفقتی و تحملپریشانی .مشاوره و رواندرمانی خانواده،
{ .84-66 ،)1( 8پیوند}
مدرسغروی ،مرتضی .)1390( .بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی بالغین به والدین با تنش ،اضطراب و
افسردگی .مجله اصول بهداشت روانی{ .194-202 ،)50( 13 ،پیوند}
مسعودی ،شاهد ،.حاتمی ،حمیدرضا ،.مدرس غروی ،مرتضی ،.و بنیجمال ،شکوهالسادات .)1395( .نقش
واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطهی سبکهای دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتال
به سرطان .اندیشه و رفتار{ .37-46 ،)39( 10 ،پیوند}
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Abstract
Aim: This study aimed to determine the mediating role of experiential
avoidance and emotion regulation difficulties in the relationship between
defense mechanisms and adolescent suicidal ideation. Method: The study was
descriptive-correlational and the statistical population of this study included
all adolescents in Karaj in the fall of 2019, of which 270 adolescents aged 15
to 18 years (125 boys and 143 girls) were selected by available sampling
method from educational areas 3 and 7. The study tools were included Defense
Style Questionnaire-40 by Andrews et al., (1993) (DSQ-40); Emotion
Regulation Difficulty Scale by Gratz & Roemer (2004) (ERDS);
Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire by Gámez et al.,
(2011) (MEAQ) and Suicide Cognitions Scale by Rudd et al. (2010) (SCS).
Structural equation modeling was used to analyze the data. Results: In the
present study, the direct relationship between mature (β=-0.348, P=0.001) and
immature (β=-0.440, P=0.001) mechanisms with suicidal ideation was
significant. The direct relationship between experimental avoidance with
suicidal ideation was significant (β=-0.224, P=0.001). The direct relationship
between emotion regulation difficulty and suicidal ideation was significant
(β=0.439, P=0.001). The indirect relationship between mature defense
mechanisms and suicidal ideation was significant (β=-0.295, P=0.001). The
indirect relationship between immature defense mechanisms and suicidal
ideation was significant (β=0.314, P=0.001). Conclusion: Based on the
results of the present study, it is suggested that in the treatment of suicidal
adolescents, defense mechanisms, experiential avoidance, and emotion
regulation strategies be considered.
Key words: Experimental Avoidance, Suicidal Ideation, Emotion Regulation, Defense
Mechanisms and Adolescents
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای اجتناب تجربی و دشواریهای تنظیم هیجان در رابطة
بین سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود .روش :پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی و

پذیرش مقاله1400/08/22 :

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام نوجوانان شهر کرج در پاییز سال  1398بود که از میان آنها به
روش نمونهگیری در دسترس از مناطق آموزشی  3و  270 ،7نوجوان  15تا  18سال ( 125پسر و 143
دختر) انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامة سازوکارهای دفاعی 40-آندروز و همکاران ()1993
)(DSQ-40؛ پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر ((ERDS) )2004؛ پرسشنامة اجتناب
تجربی چندبعدی گراتز و همکاران ( (MEAQ) )2011و مقیاس شناختهای خودکشی رود و همکاران
( (SCS) )2010بود .برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها :در
پژوهش حاضر رابطة مستقیم سازوکارهای پخته ( )P=0/001 ،β=-0/348و ناپخته ( )P=0/001 ،β=-0/440با
افکار خودکشی معنادار بود .رابطة مستقیم اجتناب تجربی با افکار خودکشی معنادار بود (.)P=0/001 ،β=-0/224
رابطة مستقیم دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=0/439رابطة غیرمستقیم
سازوکارهای دفاعی پخته با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/295رابطة غیرمستقیم سازوکارهای
دفاعی ناپخته با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=0/314نتیجهگیری :براساس نتایج حاصل از پژوهش
حاضر پیشنهاد میشود در درمان نوجوانان خودکشیگرا سازوکارهای دفاعی ،اجتناب تجربی و راهبردهای
تنظیم هیجان در آنها مدنظر قرار گیرد.

کلید واژهها :اجتناب تجربی ،افکار خودکشی ،تنظیم هیجان ،سازوکارهای دفاعی و نوجوانان
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مقدمه
خودکشی1یکی

از مشکالت عمده سالمت عمومی و عامل مرگ و میر حدود  800هزار تا یک
میلیون نفر در سال در سراسر جهان و دومین عامل مرگ و میر در سنین  15تا  29سال است
(راجرز ،رینگر و جوینر .)2018 ،در میان عوامل خطر مختلف ،افکار خودکشی بهعنوان یکی از
نیرومندترین پیشبینیکنندههای رفتار خودکشی در نظر گرفته شده است (تیسمان ،فورکمن،
برایلوکایا ،سیگمن ،گالسمر و مارگراف2018 ،؛ دامیس ،دمنچ ،کارپنا ،نامیاما ،نیوا -سیلوا و لورت
دی موال.)2020 ،
2
برخی از پژوهشگران سعی بر آن داشتهاند که به بررسی و تبیین رابطة سازوکارهای دفاعی و
خودکشی بپردازند (کرامر و پورسلی .)2016 ،از نظر کولمن ( )2009سازوکارهای دفاعی الگویی
از احساسات ،تفکر و رفتارهایی است که در پاسخ به ادراک خطر روانی برانگیخته میشوند و فرد
را به اجتناب از آگاهی هشیار یا تعارضهای درونی یا اضطرابی برخاسته از آمال و آرزوها قادر
میسازد .پالتچیک ( )1997به دفاعهای شخصیت به عنوان ریشة هیجانهای اساسی مینگرد؛
همچنانکه هیجانها ،احساسات و عواطف بخش عمده شخصیت انسان را تشکیل میدهند (عبدی
و پاک .)2019 ،در واقع سازوکارهای دفاعی رفتارهای مقابلهای و تنظیم هیجانی را تسهیل
مینمایند (وایالنت.)2012 ،
برخی از نظریه پردازان الگوی سلسله مراتبی از سازوکارهای دفاعی براساس میزان بلوغ یافتگی
آنها پیشنهاد کردهاند که دفاعهای پخته3یا انطباقی ،روانرنجور و ناپخته را در یک پیوستار
دربرمیگیرد .دفاعهای پخته تاحد امکان به شیوهای مؤثر و منطقی کنار آمدن آگاهانه با تنشزاها
و کاهش تعارض را فراهم میکنند .زمانیکه افراد با دفاعهای روانرنجور 4که حد وسط این
پیوستار قرار دارند ظاهر میشوند ،با تعارضها یعنی افکار ،احساسات ،تمایالت ،خاطرات و ترسها
به وضوح و آگاهانه مواجه نمیشوند که منجر به کارکرد روانرنجور از جمله نگرانی و اضطراب
مفرط وعدم کنترل بر موقعیت میشود .زمانیکه دفاعهای ناپخته5مورد استفاده قرار میگیرند
افراد به شیوهای ناخودآگاه با تعارضها مواجه میشوند و قادر به دسترسی به تنشزاها ،تکانهها،
افکار ،عواطف یا مسئولیتهای خود نیستند که منجر به تحریف در ادراک از خود و دیگران و
اسناد احساسات خصومتآمیز به علل بیرونی میشود (وایالنت.)1994 ،
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در این راستا ،آفتاب ،برماس و ابوالمعالی الحسینی ( )1399پیشنهاد کردند عواطفی نظیر
احساس شرم و گناه از تعارضهای ناهشیار ناشی میشوند که موجب متوسل شدن شخص به
سازوکارهای دفاعی مختلف میشوند .افراد خودکشیگرا که از دفاعهای ناسازگارانه استفاده کرده
یا از عواطف ناخوشایند درونی اجتناب میکنند با گذشت زمان ناچاراً به دلیل رفتارهایی که از
خود بروز می دهند با شدت بیشتری با این عواطف روبرو شده و از آنجا که از توانایی مقابلة انطباقی
و سازگار برخوردار نیستند و به تنشها پاسخهای مناسبی نمیدهند ،خشم را متوجه خود ساخته
و درگیر افکار خودکشی میشوند .پوالها ،مککلوسکی ،بریکمن ،فائوبر و کوکارو ( )2016دریافتند
درگیر شدن در سازوکارهای دفاعی ناپخته ،پرخاشگری را منجر میشود که شکل ابتداییتری از
رفتارهای اجتماعی است و افرادیکه به دفاعهای ناپخته و روشهای مقابلهای ناسازگارانه حل
تعارض یا تنظیم هیجان متوسل میشوند احساس گناه و ندامت را نسبت به خود تجربه میکنند.
در این افراد نقص در تنظیم هیجان منجر به توقف فرایندهای پردازش شناختی الزم برای پاسخ-
دهی بهوسیلة یک سازوکار دفاعی پخته میشود.
ناتوانی در تنظیم هیجانها منجر به راهبردهای مقابلهای ناسازگارانهای نظیر خودکشی میشود
(برتون و مکگلینچی .)2019 ،از نظر گراتز و روئمر ( )2004تنظیم هیجانی مفهومی چندبعدی
است که شامل  )1آگاهی و فهم هیجانها )2 ،پذیرش هیجانها )3 ،توانایی کنترل رفتارهای
تکانش گرانه و رفتار کردن در تطابق با اهداف مورد نظر در زمان تجربة هیجانهای منفی)4 ،
توانایی استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی درست در موقعیتها به طور انعطافپذیر در تنظیم
پاسخ های هیجانی به منظور رسیدگی به اهداف و مقتضیات محیطی .عدم وجود تقریبی هر یک
یا همه این تواناییها منجر به دشواریهای تنظیم هیجان1یا بدتنظیمی هیجانی میشود.
در این راستا ،قاسمی نواب ،امیری و آزاد مرزآبادی ( )1396پیشنهاد کردند توانایی مقاومت در
برابر هیجان منفی و راهبردهای مقابلهای که فرد در برابر هیجانهای منفی به کار میگیرد،
احتمال بیشتری دارد آسیبپذیری آنها نسبت به خودکشی را افزایش دهد .نیاسیو ،فانگ،
رودریگوز و روزنتال ( )2018پیشنهاد کردند دشواری تنظیم هیجان افکار و رفتار خودکشیگرا را
موجب می شود؛ افکار خودکشی ممکن است یک راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه باشد که در
مقابله با پریشانی حاد تظاهر می یابد در حالیکه اقدام به خودکشی رفتاری تکانشگرانه است که
در مقابله با برانگیختگی شدید هیجانی منفی و مزمن رخ میدهد ،درحالیکه ترس از درد جسمانی
و هیجانی کاهش و ظرفیت فرد برای رفتارهای تکاشگرانه افزایش یافته است .رادالس ،شورت و
اِسکیمیت ( ) 2019با تأکید بر نقش بدتنظیمی هیجانی در خودکشی چنین اظهار داشتند که
1

. emotion regulation difficulties
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دشواری در مهارتهای تنظیم هیجان در مقابله با هیجانهای منفی در هم شکننده به رفتارهای
خودآسیب رسان نظیر خودکشی منجر میشود.
براساس الگوی انعطافپذیری روانشناختی 1که به عنوان توانایی برقراری ارتباط کامل با
موقعیت کنونی و اندیشهها و احساسات موجود در آن بدون وجود سازوکارهای دفاعی تعریف
شده است ،حاصل اجتناب تجربی2است (هایز ،اِستروسال و ویلسون )2012 ،که فرار از هیجانها،
اندیشهها و احساسات ناخواسته در افراد دچار دشواریهای تنظیم هیجانی تعریف شده است و
در نهایت آشفتگی روانشناختی و خودکشی را موجب میشود (برتون و مکگیلینچی.)2019 ،
اجتناب تجربی بهعنوان راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه در نظر گرفته شده که رفتارهای
اجتنابی و رفتارهای گسسته جهت گریز ،اجتناب یا تعدیل تجربههای هیجانی ناخواسته را
دربرمیگیرد (ویس ،گراتز و الوندر.)2015 ،
در این راستا ،اِلیس و رافینو ( )2016نتیجه گرفتند اجتناب تجربی فرآیندی است که به واسطة
آن آشفتگی هیجانی و درماندگی در فرد خودکشیگرا تسریع میشود ،به طوری که شخص با
دست زدن به خودکشی سعی دارد به حس مبرم ناامیدی و رنج تحملناپذیر خود پایان دهد.
راش ،براون ،میشل و کوکویکز ( )2017پیشنهاد کردند که تجارب درونی ناخوشایند بخش طبیعی
و اجتناب ناپذیر وجود انسان است و تالش برای اجتناب از این تجارب به جای کاهش یا از بین
بردن آن ،درد و رنج هیجانی را افزایش میدهد و در نهایت خودکشی را موجب میشود .سپهری-
نژاد و حاتمیان ( )1397چنین نتیجه گرفتند که دشواری تنظیم هیجان به عنوان آسیبپذیری
هیجانی و اجتناب تجربی که در مقابل پذیرش قرار میگیرد به معنای تمایل فرد به پذیرش افکار،
هیجانها و تظاهرات رفتاری بدون تالش برای اجتناب از آنها است و توان پیش بینی افکار
خودکشی را دارد.
به نظر میرسد به کارگیری سازوکارهای دفاعی ناسازگارانه نه تنها موجب بدتنظیمی هیجانی
میشود بلکه سبک اجتنابی را در فرد به وجود میآورد که موجب اجتناب از افکار و هیجانهای
منفی و تخریبکننده میشود و در دراز مدت به دلیل عدم حل و فصل هیجانهای منفی اجتناب
رفتاری اندیشهپردازی خودکشی را موجب شده و به همین دلیل بررسی این متغیرها در نوجوانان
بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میافزاید .با نگاهی بر آنچه که عنوان شد شاید بتوان الگویی
را طراحی کرد که در آن سازوکارهای دفاعی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به واسطة
دشواری در تنظیم هیجانی و اجتناب تجربی ،افکار خودکشی را پیشبینی کند .از اینرو ،هدف
1

2

. psychological flexibility

. experiential avoidance
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نقش واسطهای دشواریهای تنظیم هیجانی و اجتناب...

پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای اجتناب تجربی و دشواریهای تنظیم هیجان در رابطة بین
سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعة آماری
این پژوهش شامل تمام نوجوانان شهر کرج در پاییز سال  1398بود که از میان آنها از مناطق
آموزشی  3و  ،7با در نظر گرفتن تعداد  18نفر شرکت کننده به ازای هر متغیر مشاهده شده
(تعداد  15متغیر) (کالین 270 ،)2016 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس به صورت حضوری
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل سن  15تا  18سال ،اقامت در شهر کرج ،عدم
وجود معلولیتهای جسمانی و ابتالء به بیماریهای مزمن و مصرف دارو به خاطر وضعیت
جسمانی و روانی خود ،بستری نشدن در طول سال گذشته به خاطر وضعیت جسمانی و روانی و
عدم دریافت رواندرمانی به طور همزمان و در طول یک سال گذشته بود .معیار خروج از پژوهش
پاسخگویی ناقص به پرسشنامهها و مخدوش بودن آنها بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامة سازوکارهای

دفاعی140-

) .(DSQ-40پرسشنامة سازوکارهای دفاعی40-

اندروز ،سینگ و بوند ( )1993شامل  40عبارت است که  20سازوکار دفاعی را در سه سطح
پخته ،روانرنجور و ناپخته را در یک طیف  9درجهای لیکرت از کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم=
 9مورد ارزیابی قرار میدهد .اندروز و همکاران ( )1993ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده
مقیاسهای پخته ،روان رنجور و ناپخته در دو گروه سالم و اضطرابی به ترتیب  0/58 ،0/68و
 0/80گزارش کردند .در پژوهش اندروز و همکاران ( )1993بیماران دچار اختاللهای اضطرابی
نسبت به افراد سالم تفاوت معناداری را در سازوکارهای پخته ( ،)P>0/05 ،F=-0/95روانرنجور
( )P>0/05 ،F=0/40و ناپخته ( )P>0/05 ،F=0/44نشان دادند که حاکی از روایی افتراقی این
ابزار بود .حیدرینسب ،منصور ،آزاد فالح و شعیری ( )1386برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
 0/81و  0/87و همبستگی این ابزار را با پرسشنامة تجدیدنظر شدة شخصیت نئو2در دامنهای از
 0/28تا  0/34بهعنوان شاخصی از روایی این ابزار رضایتبخش گزارش کردند .ضریب آلفای

1
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. Defense Style Questionnaire-40

. Neo Personality Inventory–Revised
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کرونباخ برای  3خرده مقیاس پخته ،ناپخته و روانرنجور در پژوهش حاضر به ترتیب 0/91 ،0/70
و  0/67به دست آمد.
پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان .(ERDS)1پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز
و روئمر ( )2004شامل  36گویه است که  6خرده مقیاس عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری
در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی ،عدم وضوح هیجانی را در یک مقیاس لیکرت  5درجهای از خیلی
بهندرت=  ،1گاهگاهی=  ،2تقریباً=  ،3بیشتر اوقات=  4تا همیشه=  5مورد ارزیابی قرار میدهد.
در پژوهش خانزاده ،سعیدیان ،حسین چاری و ادریسی ( ) 1391شاخص روایی کیزر -میر
 0/91به دست آمد و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،هشت عامل را برای این مقیاس آشکار
ساخت که شش عامل آن با خرده مقیاس های پیشین هماهنگ بود و دو عامل دیگر ،به دلیل
بارگذاری تنها یک گویه حذف شد .خانزاده و همکاران ( )2012برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
را ،بین  0/86تا  0/88گزارش کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر 0/86
به دست آمد.
پرسشنامة اجتناب تجربی چندبعدی .(MEAQ) 2پرسشنامة اجتناب تجربی گامز،
چمیلوسکی ،کوتو و واتسون ( )2011شامل  62گویه است که  6خردهمقیاس اجتناب رفتاری،
پریشانی گریزی ،تعویق ،حواسپرتی/فرونشانی ،انکار/سرکوبی ،تحمل پریشانی را در یک طیف
لیکرت  6درجهای از شدیداً مخالفم=  ،0تقریباً مخالفم=  ،1کمی مخالفم=  ،2کمی موافقم= ،3
موافقم=  4تا کامالً موافقم=  5مورد ارزیابی قرار میدهد .گامز و همکاران ( )2011ضرایب آلفای
کرونباخ را در نمونههای مختلف  0/91تا  0/95و همبستگی این ابزار را با پرسشنامة تعهد و عمل
برابر با  0/74به عنوان شاخصی از روایی مناسب گزارش کردند .در پژوهش جنبشی و ابوالمعالی
الحسینی ( )2017با انجام تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة اجتناب تجربی چندبعدی ،شاخصهای
مجذور کا برابر با  ،2/54شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با  ،0/60شاخص
برازش تطبیقی برابر با  ،0/92شاخص نکویی برازش برابر با  0/92و شاخص نکویی برازش تطبیقی
برابر با  0/82و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/89بهدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای
این ابزار در پژوهش حاضر  0/88به دست آمد.

1
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. Emotion Regulation Difficulties
Scale

. Multidimensional Experiential
Avoidance Questionnaire
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مقیاس شناختهای خودکشی .(SCS)1مقیاس شناختهای خودکشی رود و همکاران ()2010
شامل  18گویه است که  3خرده مقیاس منفور بودن ،غیرقابل تحمل بودن و غیرقابل حل بودن
را در یک مقیاس  5درجهای لیکرت از «کامالً مخالف=  »1تا «کامالً موافق=  »5مورد ارزیابی قرار
میدهد (اِلیس و رافینو .)2015 ،اِلیس و رافینو ( )2015در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ
 0/95و  0/97و همبستگی این ابزار را با مقیاس بک برای افکار خودکشی در دامنهای از  50تا
 0/65به عنوان شاخصی از روایی همزمان ابزار گزارش کردند .در پژوهش محمودنژاد ،کربالیی
محمد میگونی و ثابت ( )2018با انجام تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناختهای خودکشی،
شاخصهای مجذور کا برابر با  ،125/96شاخص ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با
 ،0/90شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،0/92شاخص نکویی برازش برابر با  0/92و شاخص نکویی
برازش تطبیقی برابر با  0/87و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/82به دست آمد .ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/94به دست آمد.
روش اجرا
پس از انتخاب داوطلبانة شرکتکنندهها و توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانة آنها،
شرکتکنندهها بهصورت فردی و تنها در حضور پژوهشگر به پرسشنامهها پاسخ دادند .پژوهشگر در
زمان تکمیل پرسشنامهها حضور داشت تا به سؤالهای احتمالی شرکتکنندهها و هرگونه ابهامات
در متن و دستورالعمل پرسشنامهها پاسخ دهد .جهت تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادالت
ساختاری و نرمافزار  Amos-24 ،SPSS-24و برآورد بیشینه احتمال استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد شرکتکننده  18/95و انحراف معیار آن  6/87بود 125 .نفر
( 46/3درصد) پسر و  143نفر ( 53/0درصد) دختر شرکت داشتند و  2نفر ( 0/7درصد) جنسیت
خود را گزارش نکرده بودند.
جدول  .1چولگی ،کشیدگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیرها
سازوکارهای دفاعی پخته
سازوکارهای دفاعی ناپخته

چولگی

کشیدگی

ضریب تحمل

تورم واریانس

-0/502
-0/446

0/492
0/382

0/463
0/397

2/16
2/51
1

. Suicide Cognitions Scale
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سازوکارهای دفاعی روانرنجور
اجتناب رفتاری
پریشانی گریزی
تعویق
حواسپرتی
انکار /سرکوبی
تحمل پریشانی
عدم پذیرش
رفتار هدفمند
کنترل تکانه
آگاهی هیجانی
دسترسی محدود ...
وضوح هیجانی
افکار خودکشی
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0/657
0/670
-0/019
0/314
0/469
0/799
-0/227
-0/279
0/502
-0/063
0/011
-0/162
-0/110
-0/861

-0/728
0/438
0/522
0/200
0/617
-0/042
0/423
-0/180
0/022
-0/020
-0/068
-0/261
0/225
0/234

0/416
0/253
0/246
0/420
0/374
0/610
0/345
0/444
0/387
0/291
0/698
0/306
0/467
-

2/40
3/95
4/06
2/38
2/67
1/63
2/90
2/25
2/58
3/43
1/43
3/27
2/10
-

جدول  1نشان میدهد که توزیع دادههای تک متغیری در پژوهش حاضر نرمال است ،زیرا که
شاخص های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدود ± 2
نیست .همچنین ارزیابی مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس نشان میدهد که مفروضة هم خطی
بودن در بین متغیرهای پیش بین برقرار بود .ارزیابی مقادیر کشیدگی و چولگی اطالعات مربوط
به فاصله مهلنوبایس1و بررسی نمودار باکس پالت و حذف دادههای پرت در نهایت نشان داد که
توزیع دادههای چند متغیری نرمال است (مقادیر چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با  0/641و
 -0/198بود).

1

). Mahalanobis distance (D
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شکل  .1مدل ساختاری برازش شده متغیرهای پژوهش
جدول  .2ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش
ضرایب مسیر کل
سازوکار پخته -افکار خودکشی
سازوکار ناپخته -افکار خودکشی
سازوکار روانرنجور -افکار خودکشی
سازوکار پخته -اجتناب تجربی
سازوکار ناپخته -اجتناب تجربی
سازوکار روانرنجور -اجتناب تجربی
سازوکار پخته -دشواری تنظیم هیجان
سازوکار ناپخته -دشواری تنظیم هیجان
سازوکار روانرنجور -دشواری تنظیم هیجان
ضرایب مسیر مستقیم
اجتناب تجربی -افکار خودکشی
دشواری تنظیم هیجان -افکار خودکشی

b
-0/526
0/225
-0/112
0/278
-0/134
0/189
-0/187
0/060
-0/015

β
-0/348
0/440
-0/077
0/315
-0/451
0/224
-0/511
0/485
-0/044

S.E
0/067
0/070
0/080
0/079
0/089
0/103
0/076
0/080
0/101

Sig
0/001
0/001
0/370
0/001
0/001
0/055
0/001
0/001
0/721

b
-0/385
1/80

β
-0/224
0/439

S.E
0/056
0/060

Sig
0/001
0/001

جدول  2نشان میدهد رابطة مستقیم سازوکارهای پخته ( )P=0/001 ،β=-0/348و ناپخته
( )P=0/001 ،β=-0/440با افکار خودکشی به ترتیب منفی و مثبت و معنادار بود .رابطة مستقیم
اجتناب تجربی با افکار خودکشی منفی و معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/224رابطة مستقیم
دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود (.)P=0/001 ،β=0/439
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جدول  .3ضرایب مسیر غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش
ضرایب مسیر غیرمستقیم

b
-0/446
0/161
-0/100

سازوکار پخته -افکار خودکشی
سازوکار ناپخته -افکار خودکشی
سازوکار روانرنجور -افکار خودکشی

β
-0/295
0/314
-0/070

Sig
0/001
0/001
0/241

S.E
0/053
0/060
0/054

جدول  3نشان میدهد رابطه غیرمستقیم سازوکارهای دفاعی پخته با افکار خودکشی منفی و
معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/295رابطة غیرمستقیم سازوکارهای دفاعی ناپخته با افکار
خودکشی مثبت و معنادار بود (.)P=0/001 ،β=0/314
جدول  .4شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری پژوهش
شاخصهای
برازندگی
الگوی ساختاری
اصالح شده
قابل
مقادیر
قبول

χ2

df

χ2/df

RMSEA

PNFI

PCFI

IFI

CFI

203/62

77

2/64

0/79

0/591

0/609

0/950

0/949

P<0/05

-

<3

<0/08

>0/5

>0/5

>0/90

>0/90

جدول  4نشان میدهد با اصالح الگوی اولیه اندازهگیری و ساختاری شاخصهایی برازندگی به
دست آمده که از برازش قابل قبول الگو با دادههای گردآوری شده حمایت میکنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای اجتناب تجربی و دشواریهای تنظیم هیجان در رابطة
بین سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود .در پژوهش حاضر رابطة مستقیم
سازوکارهای دفاعی پخته منفی و معنادار و ناپخته با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود .این
نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای آفتاب و همکاران ( )1399و پوالها و همکاران ()2016
همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت استفادة کمتر از دفاعهای سازگارانه مثل زمانی که فرد از
دفاعهای ناپخته استفاده میکند ،مقابلة غیرانطباقی ،ناتوانی در تنظیم هیجانها و بیثباتی
هیجانی را شامل میشود که عدم کنترل تکانههای هیجانی و رفتاری نظیر خشم و پرخاشگری
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را نتیجه میدهند (ویتمن و گاتدینر .)2015 ،فروید در سال  1926الگویی آسیبشناختی ارائه
داد که در آن رویدادهای آسیبزا که در آنها شخص احساس درماندگی را تجربه میکند با
اضطراب در هم شکننده مشخص میشود که به موجب آن «ایگو» از مواجه با محرکهای آسیب-
زنندة بالقوه در آینده اجتناب میکند .بر اساس مفهوم «تکرار اجباری» که فروید مطرح کرد
انسان به هر وسیلهای حتی رنج دیدن و پرخاش نسبت به «ایگو» حاضر است از محرکهای
آسیبزننده و آسیبهای دوباره اجتناب کند .بدین ترتیب فروید پیشنهاد کرد تجارب آسیبزا
میتوانند اشخاص را تسلیم نشانههای بالقوه از آسیبهای محتمل سازد و بدین ترتیب اقدامات
خودکشیگرایانه در این دیدگاه دفاعی است که برای اجتناب از آسیبپذیری صورت میگیرد
(یاتس .)2004 ،سازوکارهای دفاعی ناپخته در بزرگسالی ،به دلیل این که استفاده از آنها منجر
به رفتارهای ناپسند و غیرقابل پذیرش اجتماعی میشود ،کمتر استفاده میشوند .این دفاعها
بزرگساالن را در کنار آمدن بهینه با واقعیت ناتوان میسازند .استفادة مداوم از آنها مشکالت
جدی را در کنار آمدن با واقعیت پدید میآورد .از آنجا که این سازوکارها دفاعهایی نظیر کنش-
نمایی و پرخاشگری انفعالی را در برمیگیرند ،با متوسل شدن فرد به دفاع پرخاشگری انفعالی
فرد خشم خود نسبت به سایر افراد و موقعیتها را معطوف به خود میکند و با رفتارهایی نظیر
شکست خوردنها ،رفتارهای ابلهانه و تحریکآمیز به وضوح باعث آزار رساندن به خویش میشود.
در پژوهش حاضررر رابطة مسررتقیم اجتناب تجربی با افکار خودکشرری منفی و معنادار بود .این
نتیجه با نتایج حا صل از پژوهشهای سپهرینژاد و حاتمیان ()1397؛ قا سمی نواب و همکاران
()1396؛ نیاسیو و همکاران ( )2018و رادالس و همکاران ( )2019همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت از منظر نظریهپردازان روانپویشی شخصیت ،کارکردهای
دفاعی فرد وی را قادر به اجتناب از جنبههای دردآور و تهدیدآمیز زندگی درونیاش بهواسطة
اجتناب از تجارب خودآگاه میسازند (کالیگور ،کرنبرگ و کالرکین .)2007 ،برخی از افراد از
راهبردهای اجتنابی به عنوان یک راهبرد مقابلهای سازگارانه در مواجه با پریشانی بهره میجویند
و بدین طریق از پریشانی خود با استفاده سازوکارهای دفاعی اجتناب کرده و بدین ترتیب هیجان-
های منفی کمتری را نسبت به دیگران تجربه میکنند (نجمی .)2013 ،کسانی که از راهبردهای
اجتنابی به صورت سازش یافته استفاده میکردند ،کمتر از لحاظ هیجانی تحت تأثیر قرار میگیرند
(آفتاب .)1395 ،برخی از پژوهشها نشان دادهاند که تا زمانیکه اجتناب از تجربههای درونی
ناخواسته به یک الگوی انعطافناپذیر از تجارب و پاسخدهی به آنها تبدیل نشود ،مشکلساز
نیست (دوورسکی ،پارگامنت ،وانگ و اِکسلین .)2016 ،عملکرد اجتناب تجربی ،کنترل یا به
حداقل رساندن تأثیر تجارب آزارنده است و میتواند آرامش فوری و کوتاه مدت ایجاد کند که به
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شکل منفی رفتار را تقویت میکند .این اجتناب زمانی مشکلزا خواهد شد که باعملکرد روزانه و
دستیابی به اهداف زندگی شخص تداخل کند (ایفرت و همکاران .)2009 ،برخی از پژوهشهای
دیگر نیز نشان دادهاند ،در شرایط کوتاه مدت اجتناب را میتوان شکلی از تنظیم هیجانی سازگارانه
در نظر گرفت (اِسچمالز و مورال .)2010 ،بدین ترتیب به نظر میرسد ،نوجوانان با هدف
خودتنظیمی و تنظیم هیجانی به ویژه در تنظیم افکار دارای محتوای هیجانی به راهبردهای
اجتنابی متوسل می شوند که شکلی از کنترل شناختی و نظارت درونی است که موجب کاهش
خطر خودکشی میشود.
در پژوهش حاضر رابطة مستقیم دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود.
این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای سپهرینژاد و حاتمیان ()1397؛ اِلیس و رافینو ()2016
و راش و همکاران ( )2017همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت افراد دچار دشواریهای تنظیم هیجانی تمایل شدیدی به
تجربة هیجانهای منفی دارند (محمدخانی ،عباسی ،پورشهباز ،محمدی و فتاحی )2016 ،به
طوریکه قادر به کنترل آن به دلیل فقدان مهارتهای الزم برای مدیریت و تنظیم این هیجانهای
شدید منفی نیستند (هیلت ،هانسون و پوالک .)2011 ،دشواری در تنظیم هیجان معموالً فرار از
هیجانها و احساسات منفی آزاردهنده را شامل میشود و همچنین میتواند به عنوان یک مانع
در تواناییهای به دست آمده عمل کند .در این حالت ،در صورت وجود درد و یا تحریکپذیری
اندک ،افراد با دشواری تنظیم هیجان ممکن است نسبت به تفکرات خودکشی آسیبپذیر شوند،
اما بعید به نظر میرسد که این ایدة خود را در چارچوب عمل قرار دهند .با این حال ،هنگامی که
افراد با دشواری در تنظیم هیجان در معرض تجربههای دردناک و تحریکآمیز قرار میگیرند،
امکان حضور مشترک میل به خودکشی و توانایی اقدام به خودکشی بهطور قابل توجهی بیشتر
است (آنستیس ،خازم و الو.)2015 ،
در پژوهش حاضر نتایج نشان داد اجتناب تجربی رابطة بین سازوکارهای دفاعی پخته و ناپخته
با افکار خودکشی را میانجیگری میکند .از آنجا که پژوهشی مشابه با این نتیجه یافت نشد ،امکان
مقایسه فراهم نشد.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت سازوکارهای دفاعی نقش تعیینکنندة مهمی در مقابله و
واکنش فرد به تنش و کاهش ناهماهنگیهای شناختی و تعارض دارند (کاروالهو و همکاران،
2013؛ وایالنت .)2012 ،رشد شخصیت سالم در سالهای متمادی تحول سازوکارهای دفاعی را
موجب میشود .سازوکارهای دفاعی پخته مستلزم توانایی بیشتر برای کنار آمدن با واقعیت
هستند ،به طوریکه میتوانند به طور مؤثر هیجانهای تهدیدکننده را بدون تحریف واقعیت یا با
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تحریف اندکی از بین ببرند ،اما دفاعهای ناپخته با تغییر شدید و افراطی محتوای درون روانی که
برای فرد تجربه کننده بسیار دردناک هستند و یا واقعیت برون روانی مشخص میشود (گرانیری
و همکاران .)2017 ،افرادی که بیشتر به دفاعهای ناپخته متوسل میشوند ،احتماالً خشم بیشتری
را نسبت به خود ابراز کرده و از خود اجتناب و انکار را که موجب افزایش تجربة هیجانهای منفی
می شوند بهعنوان راهی برای مقابله با تنش نشان داده زیرا فاقد ابزارهای الزم برای درگیر شدن
در راهبردهای مقابلهای سازگارانه و کارآمدتر هستند (پامپیلی و همکاران.)2006 ،
در پژوهش حاضر نتایج نشان داد دشواری تنظیم هیجان رابطة بین سازوکارهای دفاعی پخته
و ناپخته با افکار خودک شی را میانجیگری میکند .از آنجا که پژوه شی م شابه با این نتیجه یافت
نشد ،امکان مقایسه فراهم نشد.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت سازوکارهای دفاعی ساختارها و کارکردهای شخصیتی
مهمی برای کارکردهای اجتماعی -هیجانی و پیش آمادگیهای رفتاری هستند (پری و متزگر،
 )2014که برای مقابله با تنشهای زندگی و شرایط ناخوشایند به کار میروند (دیهل و همکاران،
 .)2013اختالل در سازوکارهای دفاعی ،میتواند نقص و نارسایی در شناسایی و ابراز هیجانها را
در پی داشته باشد (ساال ،تستا و مولینا .)2015 ،افرادی که ناتوانی یا دشواری در تنظیم هیجان
را تجربه میکنند ،برای اجتناب از تجربههای هیجانی غالباً تالشهای ناموفقی دارند
(میتمانسگروبر ،بک و اِسچوبلر .)2008 ،در این افراد اندیشهها و رفتارهای خودکشیگرایانه روش-
های رایج برقراری ارتباط با مشکالت مقابلهای -هیجانی هستند (لینکس ،گولد و راتنایاک،
 .)2003افرادی که دشواری در تنظیم هیجانی را تجربه میکنند در تشخیص هیجانهای خود
ناتواناند و در هنگام مواجهه با مسائل دچار آشفتگی میشوند .قبل از هر چیز ،محتویات نامطلوب
و ناخوشایند هیجانها برای دستیابی به پاسخدهی هیجانی مناسب باید مدیریت شود .ادراک
فقدان راهبردهای تنظیم هیجانی مؤثر ممکن است به درماندگی فرد در مدیریت پاسخهایش به
موقعیتها منجر شود .برخی از این افراد تمایل به پاسخدهی تکانشگرانه از خود نشان میدهند
درحالیکه برخی دیگر به سرکوب هیجانهای منفی و واکنشهای تکانشگرانة خود میپردازند
که این امر باعث میشود در ارزیابی موقعیت و انتخاب راهبردهای هیجانی سازگارانه توانایی
محدودی داشته باشند که در نهایت موجب افکار خودکشی و اقدامات خودکشیگرایانه میشود.
در یک جمعبندی ،به نظر می رسد اجتناب تجربی ،کارکرد تنظیم هیجانی بهصورتهای
سازگارانه و ناسازگارانه داشته باشد .در افرادی که متوسل به اجتناب تجربی میشوند ،خودنظارتی
باال در کنار سرکوب موفق هیجانهای ناخوشایند و منفی و افکار و خاطرات مزاحم احتماالً موجب
افکار خودکشی کمتر می شود .یادآوری این نکته حائز اهمیت است که از آنجا که نمونة مورد
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بررسی را در پژوهش حاضر افراد غیربالینی تشکیل میدادند شاید بتوان این چنین نتیجهگیری
کرد که اجتناب تجربی با وجود ماهیت ناسازگارانة خود در افراد غیربالینی راهبرد سازگارانهای
در برخورد با مسائل روزمره به شمار میآید؛ با این حال در مواقعی که بحرانها و تنشهای شدید
زندگی منابع مقابلهای فرد را در هم میپاشد انعطافناپذیری و تکیه بیش از حد بر این راهبرد
موجب آسیب روانی میشود؛ اما در جمعیت بالینی به نظر میرسد به دلیل تکیة بیش از حد این
افراد بر سازوکارهای دفاعی ناپخته که تحریف شدید واقعیتهای درونی و بیرونی را در برمیگیرد
و موجب متوسل شدن بیش از حد این افراد به راهبردهای خودتنظیمی اجتنابی میشود که دور
معیوبی از هیجانهای منفی و متوسل شدن به راهبردهای اجتنابی ایجاد میکند که در نهایت از
آستانة تحمل فرد خارج شده و تنها خودکشی را به عنوان یک راهبرد خودتنظیمی برای فرد باقی
میگذارد.
براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر از آنجاکه نمونة مورد بررسی را در پژوهش حاضر افراد
غیربالینی تشکیل میدادند به مسئولین ،بالینگران و درمانگران پیشنهاد میشود ،آموزشهای
همگانی و همینطور خدمات بهداشت و سالمت روان را طوری ترتیب دهند که افراد خودکشیگرا
با اندیشه پردازی و اقدامات خودکشی بتوانند به طور رایگان و به سهولت از این خدمات بهره
گیرند و با سازوکارهای روانشناختی و پیش آمادگیهای این افراد و همینطور سازوکارهای
درمانهایی متناسب با این عوامل خطر به آنها ارائه دهند به طوریکه امکان بستری را فراهم
بیاورند که آگاهی فرد را نسبت به تجارب درونی و بیرونی و چگونگی پاسخدهی هیجانی باال ببرند
و بدین ترتیب فرد بتواند بدون متوسل شدن به سازوکارهای دفاعی و راهبردهای تنظیم هیجانی
ناسازگارانة این تجارب آنها را یکپارچه کند و به مقابلة سازگار و انطباقی با آنها بپردازد.
اگرچه که از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر میتوان به بررسی افکار خودکشی در جمعیت
غیربالینی اشاره کرد ،با این حال ،هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در این پژوهش
نمونة مورد بررسی محدود به دو منطقه از شهر کرج بود که تعمیم یافتهها را با محدودیت مواجه
میسازد؛ از اینرو پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در شهرهای دیگر نیز تکرار و نتایج با نتایج
حاضر مقایسه شود.
موازین اخالقی
برای رعایت مالحظات اخالقی به تمام شرکتکنندهها این اطمینان خاطر داده شد که تمام
اطالعات حاصل از این مطالعه تنها به منظور ارائه نتایج در مقاله است و تمام اطالعات آنها تا
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آخر محرمانه باقی خواهد ماند .همچنین ،به آنها یادآور شد که هر زمان که مایل بودند میتوانند
از مطالعه خارج شوند.
سپاسگزاری
از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
همة نویسندگان این مقاله نقش یکسانی در طراحی ،مفهومسازی ،روششناسی ،گردآوری دادهها،
تحلیل آماری دادهها ،پیشنویس ،ویراستاری و نهایی سازی مقاله حاضر برعهده داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
آفتاب ،رویا .)1395( .نقش میانجیگر دشواریهای بینفردی در رابطه بین اجتناب تجربی با افسردگی و
اضطراب .فصلنامه روانشناسی کاربردی] .540-521 ،)40(10 ،پیوند[
آفتاب ،رویا ،.برماس ،حامد ،.و ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه .)1398( .پیشبینی اندیشهپردازی خودکشی
برا ساس صفات پنج عاملی شخ صیت با وا سطهگری سازوکارهای دفاعی .مجله روان شنا سی بالینی،
].24-11 ،)43(11پیوند[
حیدری نسررب ،لیال ،.منصررور ،محمود ،.آزاد فالح ،پرویز ،.و شررعیری ،محمدرضررا .)1386( .روائی واعتبار
پرسشنامه سبکهای دفاعی در نمونههای ایرانی .روان شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار سابق)،
] .27-11 ،)22(1پیوند[
خانزاده ،مصطفی ،.سعیدیان ،محسن ،.حسین چاری ،مسعود ،.و ادریسی ،فروغ .)1391( .ساختار عاملی
و ویژگیهای روانسررنجی مقیاس دشررواری در نظم بخشرری هیجانی .مجله علوم رفتاری96- ،)1(6 ،
].87پیوند[
سررپهرینژاد ،مریم ،.و حاتمیان ،پیمان .)1397( .پیش بینی افکار خودکشرری بر اسرراس دشررواری تنظیم
هیجان و اجتناب تجربی در پرستاران .پژوهش پرستاری] .44-39 ،)4(13 ،پیوند[
قاسررمی نواب ،امیر ،.امیری ،سررهراب ،.و آزاد مرزآبادی ،اسررفندیار .)1396( .مقایسرره راهبردهای تنظیم
هیجان ،تجارب عاطفی و دوسرروگرایی ابراز هیجان در سررربازان با تالشهای خودکشرری و عادی .مجله
طب نظامی] .290-282 ،)3(19 ،پیوند[
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Abstract
Aim: the present study aimed to investigate the existential crises of unfaithful
men and examine the effectiveness of indigenous counseling based on marital
infidelity tendency. Method: the research had a exploratory mixed-method
design and included both qualitative and quantitative phases. The interpretive
phenomenology method was used in the qualitative phase. Eighteen unfaithful
men of Shahindej city, Iran, were selected by purposive sampling and
interviewed in the qualitative phase. The data were analyzed by Colaizzi’s
method. As a result, six categories (i.e., delay contemplation, existential
emptiness avoidance, not accepting fate, pathological value change, sexual
and desire-based love, and struggling with existential loneliness). Then, the
initial model of counseling was designed based on these crises. The model
matching method was used to evaluate the theoretical validity of the model.
The model was given to 12 experts to confirm its face and content validity,
and after approval, it was finalized in the form of 12 sessions. The single case
method was used in the quantitative phase. three unfaithful men were
purposively selected in the quantitative phase. The model was implemented
in three baselines, intervention, and follow-ups. The data were collected by
the Attitudes toward Infidelity Scale (ATIS) and analyzed by visual analysis,
statistical and clinical significance. Results: The results revealed that the
model significantly reduced marital infidelity tendency (p<0.01). Conclusion:
Therapists can use the model reduce the tendency to infidelity in the
individuals or couples engaged in marital infidelity.
Key words: Existential Crisis, Marital Infidelity, Mixed_Method, Indigenous
Existential Counseling
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مقاله پژوهشی

واکاوی بحرانهای وجودی در مردانِ بی وفا و بررسی اثربخشی مشاورة
بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی
4

مریمالسادات فاتحیزاده ،*1موسی چوپانی ،2فرامرز اسنجرانی 3و آلبرتو ماریو دیکاسترو کوریا

دریافت مقاله1400/06/06 :

.1
.2
.3
.4

استاد ،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران .ایمیلm.fatehizade@edu.ui.ac.ir :
دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه دل نورت ،بارانکیال ،کلمبیا.

چکیده
هدف :هدف پژوهش واکاوی بحرانهای وجودی در مردانِ بیوفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی
بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی بود .روش :روش پژوهش ،ترکیبی از نوع اکتشافی و شامل دو مرحلة

پذیرش مقاله1400/07/17 :

کیفی و کمی بود .در مرحلة کیفی از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد .در این مرحله  18نفر از
مردان خیانتکرده شهرستان شاهیندژ با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار
گرفتند .دادهها با استفاده از روشِ کُالیزی تحلیل گردید .این تحلیل منجر به شناسایی شش مضمون
(درنگگریزی ،سرنوشتناپذیری ،کشمکش با تنهایی وجودی ،عشق توخالی و میلمحور ،استحاله مرضی
ارزشها و پوچیگریزی) شد .سپس مبتنی بر این بحرانها ،مدل اولیهی مشاوره طراحی شد .جهت ارزیابی
روایی نظری الگو ،از روش تطبیق الگو بهره گرفته شد .جهت تایید روایی صوری و محتوایی ،الگو در اختیار
 12متخصص قرار گرفت و پس از تایید ،در قالب  12جلسه نهایی شد .در مرحلة کمی از روش مورد
منفرد استفاده شد .در مرحلة کمی ،سه مشارکتکننده بهصورت هدفمند از بین مردان خیانتکرده انتخاب
شدند .الگو در سه مرحلة خط پایه ،مداخله و پیگیری اجرا شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة گرایش
به خیانت ( )ATISاستفاده شد و دادهها از طریق تحلیل دیداری ،معنیداری آماری و بالینی مورد تحلیل
قرار گرفتند .یافتهها :نتایج نشان داد که الگو نقش معناداری بر کاهش گرایش به خیانت زناشویی دارد
( .)P<0/01نتیجهگیری :درمانگران میتوانند از این الگو ،جهت کاهش گرایش به خیانت در فرد یا زوج
درگیر در خیانت زناشویی استفاده کنند.

کلید واژهها :بحران وجودی ،خیانت زناشویی ،روش ترکیبی ،مشاوره بومی وجودی

استناد به این مقاله :فاتحیزاده ،مریمالسادات ،.چوپانی ،موسی ،.اسنجرانی ،فرامرز ،.و دی کاسترو کوریا ،آلبرتو ماریو .)1401( .واکاوی بحرانهای وجودی
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مقدمه
خیانت زناشویی پیچیدگی نظری زیادی دارد و دستیابی به تعریفی واحد و مشترک از آن که
در تمامی فرهنگها از پذیرش برخوردار باشد تا حدی دور از انتظار است (وربوبلوسکا -اسکرزک،
2021؛ مالیک ،ناواز ،میحمود ،ریاض ،مشتاق و خان .)2014 ،با این حال بهطورکلی خیانت را
برقراری هرگونه رابطة صمیمانه و توام با نوازش در بُعد جنسی و عاطفی با نفر سوم تعریف
میکنند که تعهد رابطه زناشویی را نقض کرده و با رنجهای عاطفی در فرد قربانی همراه میباشد
(چوپانی ،سهرابیفرد ،محمدی و همکاران1398 ،؛ آمیر.)2018 ،
آبزوگ ( ) 2016در پژوهش خویش این واقعیت تلخ را آشکار ساخت که صرفِ وجود نگرش
منفی نسبت به خیانت زناشویی ،مانع از گرایش افراد به این شکلِ ارتباطی نمیشود و بیش از
 ./20از مخالفین این قالبِ ارتباطی ،خود درگیر این نوع روابط هستند .ایندور ،پِریپالدی،
هیرسچبِرگِر و همکاران ( )2015در پژوهش خود تصریح کردند که بیش از  ./50از مردان و زنان
خیانت زناشویی را تجربه کرده اند .در ایران نیز با اینکه میزان شیوع این آسیب بهصورتی کمی
برآورد نشده است ،ولی بسیاری از پژوهشهای انجامشده در این زمینه نظیر چوپانی و همکاران
()1398؛ دهقانی و اصالنی ( )1399شیوع این آسیب را در بین زوجین ایرانی بهعنوان یک عامل
نگرانکننده مورد تأکید قرار دادهاند.
تبیین گرایش به خیانت زناشویی که آشکارشدن آن زمینه را برای فروپاشی پیوند زناشویی
فراهم می کند ،مستلزم تمرکز عمیق بر ساختار ارزشی و دیدگاه زوجین نسبت به ماهیت خویشتن
است (خلیلزاده و سلیمانی .)1398 ،بررسی زوجین دارای تجربه خیانت ،حاکی از آن است که
تحوالت عمیقی در دیدگاه این افراد نسبت به زندگی زناشویی و عشق ایجاد شده است و اغلب
غرق در بحرانهای وجودی هستند (استیلمان ،گارسیا و تساپلیس ،)2019 ،بحرانهایی که
گرایش آنها را به روابط فرازناشویی تسهیل میکند .تنهایی ،اضطراب ،عشق و آزادی از جمله
نگرانیهای وجودی هستند که پیشینههای نظری و تجربی نظیر ینیسیری و کوکدمیر ()2006؛
کالنترکوشه ()2012؛ النتز و گیورگی ()2000؛ دائیجعفری ،آقایی و رشیدیراد ( )2020تأثیر
آنها را بر رابطه زناشویی مورد تأیید قرار دادهاند.
اساسیترین نگرانی وجودی که هرگونه ایجاد بحران در آن میتواند زمینه را برای سوقدادن
افراد به سمت خیانت زناشویی فراهم کند ،عشق است .امروزه افراد تحتتأثیر فردیتگرایی محض،
تعریفشان از عشق متفاوت شده و آن را عاملی محدودکننده و مانع تحول قلمداد میکنند (طالبی
و ویسی .) 1391 ،عشق تا حد زیادی قداست وجودی خود را که با تعهد همراه بوده از دست داده
و اغلبِ افراد ،صرفا آن را نوعی محرک جنسی تلقی میکنند (مونیروزامان .)2017 ،زمانی که فرد
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توان تحقق عشق اصیل را در رابطه با همسر خویش نداشته باشد ،این ارزش را در تجربة روابط
متعدد و فرازناشویی جست و جو میکند (پالنیکا ،ریورا-آراگون و دیاز-لووینگ .)2007 ،غلبة
بی احساسی بر دنیای درونی افراد ،از بین رفتن ارزش عشق مهرورزانه در زندگی کنونی و
جست وجوی عشق در خارج از رابطه زناشویی ،عاملی است که صداقت بین زوجین را کاهش داده
و خیانت نسبت به یکدیگر را تسهیل کرده است (جمشیدیبورخانی.)1395 ،
زمانی که آزادی عاری از کرامت انسانی شود و با خودخواهی آمیخته گردد ،شکلگیری و حفظ
روابطی برابر و توام با تعهد را دشوار ساخته و نهاد خانواده را در معرض فروپاشی قرار میدهد
(اسچوماچر .)2015 ،تعبیر نادرست از آزادی و اشتباه گرفتن آن با بیبندوباری جنسی ،تجربة
خیانت را تسهیل میبخشد (می .)1397/1981 ،یکی از جنبههای بیبندوباری ،زیرپاگذاشتن
تعهدات زوجی است (ینیسیری و کوکدمیر .)2006 ،بسیاری از افراد درگیر در خیانت زناشویی
بر این عقیده هستند که داشتن رابطة عاشقانه با فردی غیر از همسر ،عینیت آزادی است و افراد
حقِ داشتن چنین رابطهای را دارند (اسچرین ،آپیالنیز و وانگیر.)2018 ،
ادراک معنا در رابطة زناشویی ،نگرانی دیگری است که بر عملکرد درونفردی و بینفردی افراد
تأثیر دارد  .زمانی که روابط زناشویی فاقد هرگونه معنای وجودی برای طرفین باشد ،احتمال بروز
نارضایتیها در خالل روابط آنها افزایش پیدا میکند (گواهیجهان .)1389 ،افزایش نارضایتی
زناشویی ،بهنوبة خود زمینهساز گرایش به خیانت زناشویی شده و تکرار آن را تسهیل میبخشد.
زوجین زمانی که در رابطة زناشویی خود احساس ارزشمندی کنند ،تمایلی به تجربة خیانت
نخواهند داشت (خلیلزاده و سلیمانی .)1398 ،زمانی که رابطة زناشویی جذابیت و احساس
ارزشمندی کافی برای طرفین داشته باشد ،کمتر احتمال دارد به سمت خیانت گرایش پیدا کنند.
تنهایی بهعنوان یکی دیگر از نگرانیهای وجودی بر رابطة زناشویی تأثیر دارد (الرسون ،رماگارد،
کومیلین و همکاران )2020 ،و ناتوانی در پذیرش آن از طریق ایجاد احساس ناامنی ،ثبات پیوند
زوجی را دچار آشفتگی میکند .زندگی زناشویی در صورتی که با آمیختگی توام باشد ،میتواند
تا حد زیادی تنش ناشی از تنهایی را کاهش دهد (دمیرچی و صالحیان .)1397 ،با این حال
زمانی که پیوند زناشویی فاقد عشق باشد ،فرد در خالل آن احساس امنیت نخواهد کرد و تالش
میکند که عشق را در پیوندهای دیگری تجربه کند (بختیارارکسی ،علیزادهزکریا و حسینی،
 .)1395ازدواج صمیمیترین رابطة انسانی است که از طریق یکیکردن دوفرد با یکدیگر ،احساس
تنهایی را کاهش می دهد .بدیهی است که ناتوانی این رابطه در تسکین تنهایی ،تعهد به آن را
دچار تزلزل کند (دادو و دبیری.)1398 ،
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مطالب پیشین شیوع نگرانکنندة خیانت را در بین زوجین آشکار ساخت و تا حدی نقش
بحران های وجودی را در تسهیل گرایش افراد به این نوع روابط نشان داد .بنابراین تمرکز بر
رویکردهایی که قادر به بهبود بحرانهای وجودی باشند ،میتواند در کاهش گرایش به خیانت
نقش موثری ایفا کند .یکی از رویکردهایی که میتواند با بهبود بحرانهای وجودی ،میزان گرایش
به خیانت زناشویی را در زوجین کاهش دهد ،رویکرد وجودی است .رویکرد وجودی در قالب
فردی و جهت درمان بسیاری از اختالالت روانشناختی و نگرانیهای وجودی مورد استفاده قرار
گرفته و کارآیی آن تأیید شده است (یالوم .)1397/1980 ،این رویکرد بر بهبود مشکالت و
اختاللهایی نظیر سالمت وجودی ،تحمل درد ،افسردگی و اضطراب ،افکار و گرایش به خودکشی،
کیفیت زندگی ،معنای زندگی ،سالمت جسمانی و خودکارآمدی ،سالمت روانی ،نگرش به زندگی
و خودشکوفایی ،استرس پس از آسیب ،تأثیر داشته است (آسایش1396 ،؛ سرمدی.)1397 ،
عالوه بر اثرگذاری کارآمد این رویکرد درمانی در بهبود مشکالت فردی ،رویکرد وجودی بر
بهبود مشکالت زندگی زوجی نیز اثرگذار است .بررسی پیشینهها و تحقیقهای انجامشده در این
زمینه بیانگر ا ین واقعیت است که این رویکرد بر بهبود مشکالت زناشویی نظیر کیفیت زندگی
زوجین سرطانی (النتز و گیورگی)2000 ،؛ نارضایتی زناشویی (کالنترکوشه ،حسن ،کدیر و تالیب،
 ،)2012کیفیت رابطه زناشویی (کالنترکوشه ،)2012 ،معنای زندگی و عشقورزی زناشویی
(دائیجعفری ،آقایی و رشیدیراد )2020 ،نقش معناداری دارد.
اگرچه مبانی نظری و تجربی پیرامون درمان وجودی ،توانِ کارکردی این درمان را در تبیین و
تا حدی رفع مشکالت زناشویی بهویژه خیانت زناشویی آشکار میسازد ،ولی ضرورت دارد
پژوهشگران با درنظرگرفتن ساختارهای فرهنگی و تجربیاتِ ادراکی زوجین ایرانی ،تدوین مدلِ
مشاورة بومی را برای مقابله با بحران خیانت ممکن سازند و با اجراییکردن آن میزان گرایش
افراد را به این آسیب چندبُعدی کاهش دهند .طراحی مدل مشاورة وجودی بومی خیانت زناشویی،
از چند جهت حائز اهمیت است .با استناد به تحقیقات پیشین ،خیانت زناشویی بهعنوان یک
بحران چندبُعدی ،شیوع نگرانکنندهای در سطح جامعه داشته و با پیامدهای مخرب روانشناختی،
بینفردی و محیطی در زوجین ،خانوادههای آنها و حتی اجتماع همراه بوده است ،که این امر
ضرورت انجام پژوهشی جامع در این زمینه را آشکار میسازد .با اینحال متاثر از موانعی نظیر
تابوهای فرهنگی ،پنهانبودن این آسیب ،عدمتمایل و جسارت افراد برای مشارکت در پژوهش و
دشواری در شناسایی این گروه ،تحقیقات علمی چندانی در این زمینه در جامعة ایران و تا حدی
جوامع دیگر انجام نشده است و ماهیت آن تا حد زیادی پنهان و مبهم مانده است .بنابراین
ضرورت دارد که با تمرکزی چندجانبه بر افراد درگیر در خیانت زناشویی ،زمینه را برای فهمِ
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عمیقتر این آسیب که قطعا نتیجة حاصل از آن جهت طراحی برنامههای کارکردی و درمانی در
این زمینه مفید خواهد بود فراهم شود.
از سوی دیگر فرهنگ یکی از عوامل تأثیرگذار در تعریف مفاهیم درونفردی و بینفردی است
و هر جامعه ای بنابر ساختار فرهنگی خود ،دیدگاه و نگرش خاصی نسبت به کارکردهای مختلف
نظیر خیانت زناشویی دارد و بهگونهای خاص آن را تعریف میکند .این تفاوت ماهیتی سبب
میشود که ماهیتِ این نوع از روابط و بحرانهای وجودی تأثیرگذار در گرایش افراد به آن از
دیدگاه افراد دارای فرهنگهای مختلف متفاوت باشد .بههمینخاطر ضرورت دارد که هر جامعهای
با تمرکز بر دنیای درونی و منحصربهفرد افرادِ خود ،خیانت زناشویی را مورد تجزیه ،تحلیل و
تفسیر قرار بدهد و با تکیه بر نتایج استخراجی ،مدلهای مشاوره و درمانی مختصِ فرهنگ را
طراحی کند ،مدلهایی که به دلیل درنظرگرفتن متغیر فرهنگ ،قطعا کارآیی درمانی بیشتری
نسبت به سایر مدلهای غیرفرهنگی خواهد داشت .لذا هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگوی
مشاوره وجودی بومی و ارزیابی تأثیر آن بر گرایش مردان به خیانت زناشویی بود.
روش
روش پژوهش حاضر ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که یکی از الزامات آن طراحی برنامة
مداخله است (کرسول .)1395/1999 ،پژوهش در دو مرحله انجام شد .در مرحلة اول از روش
کیفی (طرح پدیدارشناسی تفسیری) استفاده شد .در این مرحله پژوهشگر به شناسایی بحرانهای
وجودی در مردان خیانتکرده پرداخت تا براساس مولفههای استخراجی ،برنامه مداخلهای را برای
کاهش بحرانهای وجودی شناساییشده و متعاقبا کاهش گرایش به خیانت طراحی کند .نمونة
بخش کیفی از بین مردان خیانت کرده شهرستان شاهیندژ با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
شناسایی و برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند و سپس با استفاده از مصاحبة نیمه-
ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند .مالکهای انتخاب این افراد عبارت بودند از :مردان متاهلی
که خیانتشان آشکار نشده باشد ،تمایل به مشارکت در مصاحبه ،سالمت روان و عدممصرف
داروهای روانپزشکی ،عدماعتیاد به مواد مخدر یا الکل ،حداقل تحصیالت متوسطه و عدم مشارکت
همزمان در یک برنامة آموزشی یا درمانی .مالکهای خروج نیز عبارت بودند از :پنهانکاری و
عدمهمراهی با مصاحبهگر ،عدم مشارکت در جلسات بعدی مصاحبه در صورت ضرورت .حجم
نمونه در این مرحله مبتنی بر اصل اشباع تعیین شد و اشباع اطالعاتی در هجدهمین مصاحبه
اتفاق افتاد .ویژگی جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان مرحلة کیفی در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .1ویژگی جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان مرحله کیفی پژوهش
ردیف

سن

شغل

تحصیالت

طول ازدواج (سال)

طول خیانت (سال)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

31
29
36
34
33
37
41
38
32
33
31
40
28
33
35
36
39
37

آزاد
آزاد
آزاد
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد
آزاد
آزاد
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد
کارمند
آزاد
آزاد

دیپلم
کارشناسی
دیپلم
ارشد
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی
دیپلم
کارشناسی
ارشد
دیپلم
ارشد
کارشناسی
دکتری
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

6
4
9
7
5
6
8
7
7
8
6
12
4
6
7
7
8
6

3
1
3
1
2
2
3
2
1
2
1
2
2
3
1
1
2
1

برای تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله کیفی از تحلیلِ تفسیری کُالیزی ( )1978استفاده شد
که مراحل آن بهصورت جامع در شکل زیر گنجانده شده است.

شکل  .1مراحل تحلیل کالیزی
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پس از استخراج مضامین در مرحلة کیفی ،این مضامین مبنای طراحی الگوی مشاوره وجودی
بومی قرار گرفتند ،بدینمعنی که هر مرحله از الگو ،بر بهبود یکی از این بحرانها متمرکز شد .به
منظور اعتباریابی الگوی مشاورة وجودی بومی به روش پیمایشی ،ضریب  CVRو  CVIدربارة
سرفصلهای الگو محاسبه شد .به همین جهت پس از طراحی الگو ،این الگو در اختیار  12تن از
متخصصین حوزة مشاوره و روانشناسی قرار گرفت .ضریب در تمامی سرفصلها از  ./65بیشتر
بود .تعداد افرادی که گزینههای کامال ضروری و ضروری را گزینش کردند ،در این پژوهشNe ،
در نظر گرفته شده است (هیرکاس و همکاران.)2003 ،
به عالوه برای بررسی روایی نظری الگو ،از روش تطبیق الگو استفاده شد .در روش تطبیق الگو،
پیشبینیهایی مبتنی بر الگو ،طراحی شده و میزان صحت آن آزمایش میشود .اگر تمامی
پیشبینیها ،همانگونه که پیشبینی شده بودند اتفاق بیافتد برای اثبات تبیینها در مرحلة
کیفی ،شواهدی مستند به دست خواهد آمد (جانسون و کریستنسن .)1395/2014 ،برای این
غایت از روش مورد منفرد استفاده شد؛ لذا پیشبینی میشود که این الگو در کاهش گرایش به
خیانت مردان خیانت کرده نقش معناداری داشته باشد.
روش پژوهش در مرحلة کمی پژوهش ،مورد منفرد (طرح  ) A-Bبود .دلیل استفاده از این
روش کم بودن تعداد اعضای نمونه ،دشواری در شناسایی افراد دارای تمایل به مشارکت در فرایند
درمانی ،عمیقبودن درمان وجودی و ضرورت تمرکز عمیق بر افراد محدود و عدمتمایل این افراد
به شرکت در درمانهای گروهی بود .این روش سادهتر از روشهای مداخلهای گروهی نیست و
در این روش نیز بهمانند روشهای آزمایشی پژوهشگر به پایایی بیرونی و درونی فرایند اجرا و
یافتهها توجه دارد (گال ،بورگ و گال.)1393/1995 ،
جامعة آماری پژوهش در این مرحله ،تمامی مردان خیانتکرده شهرستان شاهیندژ در سال
 1400بود که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند سه نفر برای مشارکت در
درمان انتخاب شدند .معیارهای ورود به نمونه در این مرحله عبارت بودند از :آشکارنبودن خیانت
برای همسر ،تمایل به مشارکت در درمان ،سالمت روان و عدممصرف داروهای روانپزشکی،
عدم اعتیاد به مواد مخدر ،حداقل تحصیالت متوسطه و عدم مشارکت همزمان در برنامة درمانی
دیگر .معیارهای خروج از نمونه نیز عبارت بودند از :غیبت بیش از یک جلسه ،عدمانجام تکالیف
و عدمپاسخدهی جامع به پرسشنامهها.
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جدول  .2ویژگی جمعیتشناختی مشارکتکنندگان مرحلة کمی
ردیف

تحصیالت

سن

شغل

تعداد فرزند

طول ازدواج

طول خیانت

1

دکتری

33

کارمند

1

6

3

2

ارشد

40

کارمند

2

12

2

3

دیپلم

31

آزاد

2

6

3

طی فرایند اجرای پژوهش ابتدا در مرحلة خط پایه ،پرسشنامة پژوهش بین آنها توزیع و نمرات
هریک از آنها بهصورت جداگانه ثبت شد .خط پایه طی سه مرحله و به فاصله زمانی سه روز اجرا
شد .مداخله درمانی طی  12جلسه و به توالی هر هفته دو جلسه اجرا شد .مدت زمان هر جلسه
بین  90تا  120دقیقه در نوسان بود .ارزیابی میزان تغییر طی مرحلة مداخله ششبار و هر دو
جلسه یکبار انجام شد .پیگیری ثباتِ میزان تغییرات نیز یکماه ماه پس از اتمام اجرا ،طی سه
نوبت و هر سه روز یکبار انجام شد .پس از پایان اجرای درمان ،دادهها با استفاده از تحلیل دیداری،
شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تجزیه و تحلیل شد.
ابزار پژوهش
مقیاس گرایش به خیانت

زناشویی:)ATIS(1

این پرسشنامه توسط وایتلی ( )2006در قالب

 12گویه و با هدف بررسی نگرش افراد نسبت به خیانت زناشویی طراحی شده است و در ایران
نیز توسط علیتبار ،حبیبی و پورآوری ( )1393اعتباریابی شد .پاسخهای پرسشنامه مبتنی بر
مقیاس هفتدرجهای لیکرت از به شدت مخالفم تا به شدت موافقم تنظیم و از یک تا هفت
نمرهگذاری میشود و دامنة نمرات نیز بین  12تا  84در نوسان است (ذال ،عرب و ثناگومحرز،
 .)1399وایتلی ( ،2006بهنقل از بختیارارکسی و همکاران )1395 ،پایایی این مقیاس را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ  ./80گزارش کرد و روایی محتوایی و صوری آن را نیز تأیید کرد .علیتبار
و همکاران ( ) 1393نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./71گزارش
کردند.

1

. Attitudes Toward Infidelity Scale
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یافتهها
الف) بخش کیفی پژوهش :تدوین الگوی مشاوره وجودی بومی
در مرحلة تدوین محتوایی الگوی مشاوره وجودی بومی ،پس از تجزیه و تحلیل بیانات
مصاحبهشوندگان و ادغام واحدهای معنایی اکتشافی ،نهایتا شش مضمون اصلی درنگگریزی،
سرنوشتناپذیری و محدودیتگریزی ،جدال و کشمکش با تنهایی وجودی ،عشق توخالی و
میلمحور ،استحالة ارزشی یا استحالة مرضی ارزشها و پوچیگریزی شناسایی شد .این مضامین
یا بحرانهای وجودی ،مبنای طراحی الگوی مشاوره وجودی بومی قرار گرفتند ،بدینمعنی که هر
مرحله از الگوی مشاوره ،بر بهبود یکی از این بحرانها متمرکز شد.
جدول  .3مضامین و مقولههای مورد استفاده در الگوی مشاوره وجودی بومی
مضامین

زیرمضامین

احساس گمگشتگی و سرگردانی ،احساس رهاشدگی ،خودفریبی و دیگرفریبی مکارانه،
جستوجوی وسواسی عشق معجزهگر.
بی احساسی ،دروغگویی و بازیگری عاطفی ،هرزگی یا بی بند و باری جنسی ،تعامالت
ماشینی و جهانبینی شیءمحور.

درنگگریزی
سرنو شتناپذیری و
محدودیتگریزی
جدال و ک شمکش با
تنهایی وجودی
عشقققق توخققالی و
میلمحور

فراغتگریزی ،غرقشدن در روزمرگی ،هراس از سکوت ،هراس از وقفه.

حصارانگاری سنن ،فردیتمحوری محض ،گریز از معمولیبودن.

استحالة ارزشی

عشقجویی غیرارزشی و مرضی ،غرقگی در معانی میلمحور ،غوطهوری در روزمرگی.

پوچیگریزی

حصار انگاشتن وفاداری ،جبر تلقیکردن حدود زناشویی ،تعهدهراسی ،مسئولیتگریزی.

الف) درنگگریزی
مشارکتکنندة شماره  2در این زمینه بیان کرد:
"نه من اصال بهش فکر نمیکنم .اصال چرا باید بهش فکر کنم؟".
ب) سرنوشتناپذیری و محدودیتگریزی
مشارکتکننده شمارة  12در این زمینه بیان کرد:
"من االن هم با زنم هستم و هم هرکس دیگری که بهم جواب بده رو رد نمیکنم .نظرم اینه که
نباید به جبر زندگی زناشویی روی خوش نشون داد".
پ) جدال و کشمکش با تنهایی وجودی
مشارکتکنندة شماره  10در این زمینه بیان کرد:
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"خیلی وقتها این حس رهاشدگی رو دارم .خیلی دوست زیاد دارم ولی کم نمیشه .میگم با
این ارتباط بگیرم احساس تنهایی نمیکنم ولی نمیشه بازم سمت یکی دیگه میرم و."...
ت) عشق توخالی و میلمحور
مشارکتکننده شمارة  8در این زمینه بیان کرد:
"دنیاییه برای خودش .به نظرم میشه اسم عشق روش گذاشت".
ث) استحاله ارزشی یا استحاله مرضی ارزشها
مشارکتکننده شمارة  6در این زمینه بیان کرد:
"به نظرم ارزش یعنی اینکه بزاری طرفت آزاد باشه .نه اینکه انتظار داشته باشی متعهدش کنی".
ج) پوچیگریزی
مشارکتکنندة شماره  11در این زمینه بیان کرد:
"من با این کار حداقل کمی احساس میکنم که هستم ،میتونم و وجود دارم".
ابعاد الگوی مشاوره وجودی بومی
پنج بُعد الگوی مشاورة وجودی بومی عبارت است از اهداف ،محتوای درمانی ،رابطة درمانی،
فرایندهای تغییر و تاکتیکهای درمانی .اهداف و محتوای موردنظر در هر مرحله از الگو متفاوت
است .با این حال رابطة درمانی ،فرایندهای تغییر و همچنین تاکتیکهای درمانی در تمامی مراحل
مشترک بوده و متناسب با مفهوم آموزشی و همچنین شرایط جلسه درمانی مورد استفاده قرار
میگیرد .خالصه الگو در جدول ( )5بهصورت جامع آمده است.
جدول  .4خالصه پروتکل الگوی مشاوره وجودی بومی
هدف

محتوا

جلسه
اول

آگقققاهی و تقویقققت
درنگپذیری.

دوم

آگقققاهی و تقویقققت
درنگپذیری.

سوم

آگاهی از سرنوشت و
پذیرش آن.

واکاوی دیدگاه فرد نسبت به درنگ ،بررسی چرایی و چگونگی گریز از درنگ،
مواجههساختن فرد با ترس ادراکی در مواجهه با درنگ ،پرورش شجاعت ذاتی فرد
و تحریک اراده وی جهت ایستادگی جسورانه.
ایجاد فرصت درنگ طی جلسات درمانی ،افزایش اوقات فراغت در طی روز ،هفته
یا ماه ،واکاوی غرقشدن در روزمرگی و تبعات آن ،روزمرگی و خالقیت ،روزمرگی
و آزادی ،روزمرگی و شکوفایی.
سرنوشت و آزادی ،سرنوشت و مسئولیت ،زندگی زناشویی و سرنوشت! ،سرنوشت
زناشویی و آزادی ،سرنوشت زناشویی و مسئولیت.
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چهارم

آگاهی از سرنوشت و
پذیرش آن.

پنجم

تجربققه اصقققیققل و
پققذیققرشمققحققور
تنهایی.
تجربققه اصقققیققل و
پققذیققرشمققحققور
تنهایی.

ششم

هشتم

تجربققه اصقققیققل و
پققذیققرشمققحققور
تنهایی.
پرورش عشق اصیل.

هفتم

نهم

پرورش عشق اصیل.

دهم

معناجویی ارزشی.

یازدهم

معناجویی ارزشی.

دوازدهم

معناجویی ارزشی.

اصووول و تاکتیوو هووای
رابطه درمانی
فرایندهای تغییر

تکتیوو هووای درمووانی
منوط به هودف و شورای
درمان

واکاوی بحرانهای وجودی در مردانِ بی وفا و...

واکاوی نحوة مواجهه با سرنوشت زناشویی ،مواجههسازی فرد با عصیان و شوریدن
در مقابل سرنوشت زناشویی و گفتوگوی عمیق پیرامون آن ،بینشدهی در مورد
سایر روشهای مواجهه با سرنوشت زناشویی.
همراهی با تجربه گمگشتگی ،همراهی خودافشاگرانه با تجربه رهاشدگی ،آگاه-
سازی از تنهایی وجودی بهعنوان اصل مشترک انسانی ،آزادی و مرگ محرکهای
آگاهانیدن فرد از واقعیت تنهایی وجودی.
برای پذیرش و سازگاری با این تنهایی باید چه کرد؟ ،گفتوگو در مورد نقش
ارتباط فرازناشویی در کاهش احساس تنهایی؟ ،زیستن برای دریافت تأیید
دیگران ،رابطه جنسی و تنهایی ،مواجهه فرد با بنبست خودفریبی ،مواجهه فرد
با باتالق دیگرفریبی.
پرورش شجاعت و اراده فرد برای رهانیدن خویش از باتالق دیگرفریبی و
خودفریبی ،آگاهانیدن فرد از این واقعیت که رابطه اگر ویژگیهایی خاصی را دارا
است میتواند در کنارآمدن با تنهایی وجودی نقش مؤثری ایفا کند.
آشکارساختن ویژگیهای رابطه موثر در کاهش احساس تنهایی (قدرت،
آمیختگی ،عظمت و عشق توام با احترام).
رابطه جنسی ماشینی و رابطه جنسی عاشقانه ،روشنسازی ارزش انسان ،قداست-
بخشی به رابطه جنسی عاشقانه.
بررسی دیدگاه فرد نسبت به ارزشها ،روشنسازی دیدگاه فرد نسبت به ارزشهای
زندگی زناشویی ،فردیتمحوری و زندگی فارغ از ارزش؟
تصور زندگی و جهان آغشته به فردیت محوری محض ،هراس و ارزشها ،شجاعت
و ارزشها.
آگاهسازی فرد از متناهیبودن زندگی و غیرقابل بازگشتبودن فرصتها ،روشن-
سازی ارزشهای فرد و غوطهورکردن او در آنها ،تأکید بر شجاعت بهعنوان یک
ارزش ،معرفی عشق بهعنوان یک ارزش ،پرورش شجاعت عشقورزی.
گفتوگوی به تفکر وادارنده ،همدلی عمیق ،پذیرش روابط مهرورزانه ،بودن با مراجع
و برای او ،توجه به رفتارهای غیرکالمی ،قاعده اپوخه ،قاعده توصیف ،خودافشایی،
همراهی به جای اقدام ،چالش توام با صراحت ،تفسیر مشارکتی ،امتناع از قضاوت.
بینشدهی نسبت به ابعاد وجودی ،تجربه ماهیتهای وجودی ،ارزشگرایی ،اراده
کارکردی (تصمیم و انتخاب) ،دلگرمی بهجای تقویت و تشویق ،درنگ و تعمق،
شجاعتمحوری و خالقیتگرایی ،رابطه من و تویی.
خودافشایی ،همراهی به جای اقدام ،چالش توام با صراحت ،تفسیر با همراهی و
جهتدهی خودِ مراجع ،مواجهه سازنده و مستقیم ،الگوقرار دادن خویشتن ،قیاس
خوب -بد ،روشنسازی پیامدِ انتخابها ،اندیشهزدایی ،قصد متناقض ،فراخوانی،
بازتابزدائی.

214

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 203-228 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

ب) بخش کمی پژوهش :اثربخشی الگوی مشاورة وجودی بومی بر گرایش به خیانت
در مردان خیانتکرده.
در نمودار ( )1تحلیل دیداری متغیر خیانت زناشویی برای  3شرکتکننده در مراحل خط پایه،
مداخله و پیگیری ارائه شده است.

نمودار  .1اثربخشی مدل مشاوره وجودی بومی بر بهبود گرایش به خیانت زناشویی

نمودار  .1اثربخشی مدل مشاوره وجودی بومی بر بهبود گرایش به خیانت زناشویی

نمودار ( )1بیانگر آن است که تمامی شرکتکنندگان در مرحلة مداخله نسبت به مرحلة خط
پایه ،کاهش خیانت زناشویی را نشان میدهند که این تأثیر مثبت در مرحلة پیگیری نیز حفظ
شده است .در جدول ( )5روند تغییر نمرة شرکتکنندگان در متغیر گرایش به خیانت زناشویی
از مرحلة خط پایه تا مرحلة پیگیری ارائه شده است.
جدول  .5روند تغییر نمرات گرایش به خیانت زناشویی در  3شرکتکننده

نقطه A

نقطه B

شرکت کنندگان
ارزیابی

شرکتکننده
اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

اول

63

57

66

دوم

61

61

68

سوم

64

60

66

میانگین

62/66

59/33

66/66

نقطه اول

61

55

63

نقطه دوم

58

53

60

نقطه سوم

53

48

54

نقطه چهارم

49

41

46

نقطه پنجم

43

39

43
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نقطه ششم

39

36

41

میانگین

50/5

45/33

51/5

شاخص تغییر پایا

5/74

5/21

5/22

درصد بهبودی

./39

./40

./37

درصد بهبودی کلی

پیگیری

./38/66

نوبت اول

39

36

39

نوبت دوم

37

37

37

نوبت سوم

38

37

38

میانگین

37/66

36/66

38

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،شاخص تغییر پایا برای مرحلة مداخله در
شرکتکنندة اول ،دوم و سوم به ترتیب برابر با  56/21 ،5/74و  5/22بدست آمده است .با توجه
به اینکه شاخصهای به دست آمده بزرگتر از  1/96است میتوان ادعا کرد نتایج به لحاظ آماری
معناداری است .همچنین درصد بهبودی برای شرکتکنندگان به ترتیب برابر با  ./40 ، ./39و
 ./37و درصد بهبودی کلی برای  3شرکتکننده  38/66است که نشان از معناداری دادهها از
لحاظ آماری است.

نمودار  .3ترسیم خ روند تغییر نمرات گرایش

نمودار  .2نمودار درون موقعیتی نمرات گرایش

به خیانت در شرکت کننده اول

به خیانت در شرکت کننده اول
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جدول  .6تحلیل دیداری درون موقعیتی و برون موقعیتی متغیر گرایش به خیانت زناشویی در
شرکتکننده اول
برون موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -2طول موقعیت

3

6

61

49

میانه

-3سطح
موقعیت

-5تغییر
سطحموقعیت
-6روند
موقعیت

موقعیت
تغییر جهت

میانگین

63/33

50/5

دامنه
تغییرات

63-64

39-61

 _4دامنه تغییرات محفظه
ثبات  % 20از میانة هر
موقعیت

-1

مقایسة

با ثبات

بی ثبات

تغییر
نسبی

59

41

تغییر
مطلق

63

39

جهت

بدون
جهت

نزولی

B
A

-2
تغییرات
روند

-3تغییر
در سطح

+

اثر وابسته به
هدف

مثبت

تغییرات ثبات

با ثبات
بی ثبات

تغییر نسبی

41
59

تغییر مطلق

61
64

تغییر میانه

61
49

تغییر میانگین
-4همپوشی
دادهها

0

50/5
63/33

PND

./83/33

POD

% 16/66

جدول  6تحلیل دیداری درون موقعیتی و برون موقعیتی شرکتکننده اول را در متغیر گرایش
به خیانت زناشویی نشان میدهد.
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نمودار  .5ترسیم خ روند تغییر نمرات گرایش

نمودار  .4نمودار درون موقعیتی نمرات گرایش

به خیانت در شرکت کننده دوم

به خیانت در شرکت کننده دوم

جدول  .7تحلیل دیداری درون موقعیتی و برون موقعیتی متغیر گرایش به خیانت زناشویی در
شرکتکننده دوم
برون موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -1مقایسة موقعیت

 -2طول موقعیت

3

6

تغییر جهت

53

39

میانه

-3سطح
موقعیت

میانگین

59/33

45/33

دامنه
تغییرات

60-57

36-55

باثبات

بیثبات

تغییر نسبی

60/5-59

39-53

تغییر مطلق

60-57

36-55

جهت

بدون
جهت

نزولی

_4دامنه تغییرات محفظه ثبات
 % 20از میانة هر موقعیت
-5تغییر
سطحموقعیت
-6روند موقعیت

 -2تغییرات
روند
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-3تغییر در
سطح

0

+

اثر وابسته به هدف

مثبت

تغییرات ثبات

با ثبات
بی ثبات

تغییر نسبی

39
59

تغییر مطلق

55
60

تغییر میانه

39
53

تغییر میانگین
-4همپوشی
دادهها

B
A

45/33
59/33

PND

./100

POD

0
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جدول  7تحلیل دیداری درون موقعیتی و برون موقعیتی شرکتکننده دوم را در متغیر گرایش
به خیانت زناشویی نشان میدهد.

نمودار  .7ترسیم خ روند تغییر نمرات گرایش

نمودار  .6نمودار درون موقعیتی نمرات گرایش

به خیانت در شرکت کننده سوم

به خیانت در شرکت کننده سوم

جدول  .8تحلیل دیداری درونموقعیتی و برونموقعیتی متغیر گرایش به خیانت زناشویی در
شرکتکننده سوم
برون موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -1مقایسة موقعیت

 -2طول موقعیت

3

6

تغییر جهت

68

50

میانه

-3سطح
موقعیت

-2
تغییرات
روند

-3تغییر
در سطح

میانگین

66/66

51

دامنه
تغییرات

66-66

41-62

باثبات

باثبات

_4دامنه تغییرات محفظه
ثبات  % 20از میانة هر
موقعیت
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اثر وابسته به
هدف

0

+
مثبت

تغییرات ثبات

با ثبات
با ثبات

تغییر نسبی

60
67

تغییر مطلق

62
66

تغییر میانه

50
68

تغییر میانگین
-4همپوشی
دادهها

B
A

51
66/66

PND

./100

POD

0
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-5تغییر
سطحموقعیت
-6روند
موقعیت
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تغییر
نسبی

67-67

تغییر
مطلق

66-66

-5562
41

جهت

بدون
جهت

نزولی

43-60

جدول  8تحلیل دیداری درون موقعیتی و برون موقعیتی شرکتکننده سوم را در متغیر گرایش
به خیانت زناشویی نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر واکاوی بحرانهای وجودی در مردانِ خیانتکرده و بررسی اثربخشی
مشاورة بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی بود .مضامینی که طی تحلیل کیفی
استخراج شدند عبارت بودند از درنگگریزی ،سرنوشتناپذیری و محدودیتگریزی ،جدال و
کشمکش با تنهایی وجودی ،عشق فریبکارانه و میلمحور ،استحاله ارزشی یا جهش مرضی
ارزشها و پوچی گریزی .این مضامین مبنای طراحی الگو قرار گرفتند و الگوی طراحیشده با
هدف کاهش این بحرانهای وجودی رایج در مردان خیانت طراحی شد؛ بحرانهایی که در سوق-
دادن این افراد به سمت خیانت زناشویی نقش موثری دارند .روایی صوری _ محتوایی الگو توسط
 12نفر از متخصصین رشتة مشاوره و روانشناسی تأیید شد و همچنین روایی نظری الگو با تکیه
بر روش تطبیق و همچنین جاییابی مضامین مدل در سه رویکرد وجودی (وجودی _ انسانگرای
رولو می ،وجودی یالوم و معناگرای فرانکل) ارزیابی و تأیید شد .این الگو دارای محتوای جامع،
فرایندهای تغییر مشخص ،فرایندهای ارتباطی روشن و همچنین تاکتیکهای مداخلهای جامع
است و هدف غایی آن کاهش از خودبیگانگی وجودی مردان خیانتکرده از طریق کاهش
بحرانهای وجودی رایج در آنها است که متعاقبا میتواند در کاهش گرایش به خیانت این گروه
نیز موثر باشد.
در مرحلة کمی پژوهش ،پیرامون تأثیر مدل مشاورة وجودی بومی بر کاهش گرایش به خیانت
زناشویی ،نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که نقش این مدل بر بهبود خیانت زناشویی به لحاظ
بالینی معنادار است و بهصورت معناداری میزان گرایش به خیانت زناشویی را در هر سه
شرکتکننده فرایند درمان کاهش داده است .درمان وجودی در بهبود سالمت وجودی افراد از
طریق زندهکردن عشق در آنها و هدایتشان در مسیر برقراری و تداوم روابط متعهدانه و سرشار
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از نوازش ،نقش بسیار تأثیرگذاری دارد (کولپریاوات و نیمانونگ .)2015 ،این رویکرد با تکیه بر
افزایش بینش افراد نسبت به ماهیت تنهایی و همچنین تأثیراتِ مخرب انزوای ارتباطی ،توانایی
پذیرش تنهایی وجودی را در افراد به ویژه زوجین افزایش میدهد و با کاهش اجتناب ارتباطی
آنها از یکدیگر ،رضایتشان را از فرایند زندگی افزایش میدهد (کالنترکوشه .)2012 ،کیفیت
زندگی زناشویی زوجین زمانی رو به بهبودی خواهد رفت که طرفین از سالمت وجودی برخوردار
باشند (التنز و گیورگی .)2000 ،این پژوهشگر نشان داد که بهرهگیری از درمان وجودی با تکیه
بر مدلهای مختلف ،از طریق تسکین تنشهای ناشی از بحرانهای وجودی تا حد زیادی کیفیت
رابطه را بهبود بخشیده و امکان داشتن زندگی متعهدانهتر را فراهم میکند .افرادی که دارای
آزادی اصیل هستند به قواعد زندگی زوجی بهویژه انحصاریبودن رابطة عاطفی  -جنسی موجود
در آن متعهد هستند (مالیک و همکاران .)2014 ،بنابراین میتوان تأکید داشت که بهرهگیری از
رویکردهای وجودی در مواجهه با افراد دارای گرایش به خیانت ،تمایل آنها را به تداوم این رابطه
از طریق پرورش آزادی اصیل کاهش دهد.
در طی این رویکرد درمانی بر افزایش بینش فرد نسبت به عملی که در حال انجام آن است و
همچین تبعات آن تمرکز شد .طی این بینشدهی فرد با تعهداتی که نسبت به همسر خویش
دارد و همچنین زیرپاگذاشتن این تعهدات مواجه شد .مواجهه بهصورت پیوسته صورت میگرفت
تا امکان گریز از آن برای افراد وجود نداشته باشد .طیشدن این روند تا حد زیادی زمینه را برای
شکلگیری احساس های منفی نظیر ترس و گناه در افراد فراهم کرد و سبب شد که درگیرشدن
در روابط فرازناشویی برای آنها به دور از تنبیهات درونی نباشد .عاملی که در کاهش لذت تجربة
این رابطة مخرب موثر بود .آسایش ( )1396در پژوهش خود تصریح کرد که تفکر و تعمق پیرامون
خیانت زناشویی منجر به ایجاد احساسهای ناخوشایند و پشیمانی شده و بهبود رابطه و احتمال
بازگشت فرد خیانتدیده را به زندگی افزایش میدهد .با اینحال بسیاری از افراد دارای تجربة
خیانت از چنین تعمقی امتناع کرده و برای گریز احساسات ناخوشایندِ حاصل از آن ،تمایلی به
تجربة آن ندارند .تفکر در مورد خیانت زناشویی در افرادی که درگیر این روابط هستند ،زمینه را
برای بروز احساس پشیمانی افزایش داده و کارکرد زوجین را به وضعیتی طبیعی باز میگرداند
(سرمدی.)1397 ،
تالش در مسیر ایجاد آزادی اصیل در مشارکتکنندگان عامل دیگری بود که زمینه را برای
کاهش گرایش به خیانت زناشویی فراهم کرد .بسیاری از افراد بر آزادی افراطی و بدون قید و بند
متکی بودند و آن را به نوعی ارزش قلمداد میکردند .با این حال در این درمان افراد با غلط بودن
این نگرش مواجه شدند .از دیدگاه می ( )1397/1969ما در انتخاب همسر خویش آزاد هستیم،
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با اینحال بایستی بدانیم که زندگی زناشویی قواعد ضمنی _ غیرضمنی و همچنین حد و حدود
خاص خود را دارا میباشد .آزادی و میزان آن در طی روابط زناشویی ،با محدودیتها و
چهارچوبهایی همراه است که زوجین باید نسبت به آنها توجه داشته باشند .افرادی که دارای
آزادی اصیل هستند به قواعد زندگی زوجی بهویژه انحصاریبودن رابطة عاطفی  -جنسی موجود
در آن متعهد هستند (مالیک و همکاران .)2014 ،زمانی که افراد سرنوشت زناشویی خود را
نمی پذیرند و معتقد هستند که چنین پیوندی هیچگونه تعهد خاصی را برای آنها ایجاد نکرده
است ،ب ا سهولت به سمت روابط دیگر گرایش پیدا کرده و وفاداری زناشویی خود را زیر پا میگذارند
(آسایش.)1396 ،
ایجاد آزادی اصیل عالوه بر تبیین و روشنسازی آن توسط فرد درمانگر ،از طریق تبیین اصل
سرنوشت نیز ممکن شد .درمانگر تالش کرد تا مفهوم سرنوشت را برای اعضا روشن کند و به
آنها نشان دهد که زندگی زناشویی و فردی که با اون ازدواج میکنیم بخشی از سرنوشت ما
است و نسبت به تعهداتی که در قِبال او داریم مسئول هستیم .درونیسازی حس مسئولیت در
این افراد نسبت به همسر و زندگی زناشویی ،نقش موثری در متعهدسازی افراد نسبت به رابطه و
کاهش تمایل به رابطة فرازناشویی داشت .زمانی که افراد سرنوشت زناشویی خود را نمیپذیرند و
معتقد هستند که چنین پیوندی هیچگونه تعهد خاصی را برای آنها ایجاد نکرده است ،با سهولت
به سمت روابط دیگر گرایش پیدا کرده و وفاداری زناشویی خود را زیر پا میگذارند .می
( ) 1397/1981به این واقعیت اشاره دارد که آزادی اصیل داشتن روابط متعدد و زیرپاگذاشتن
تعهدات زناشویی را جایز نمیشمارد و افرادی که از این آزادی برخوردار هستند ،بهخوبی میدانند
که بایستی در چهارچوب سرنوشت خود از آن بهره ببرند و به محدودیتهای انتخابی خود متعهد
باشن د .چنین افرادی بالشک انرژی خود را به جای خیانت زناشویی صرفِ روابط زوجی خود
خواهند کرد و نیازهای عاطفی و جنسی خویش را صرفا در تعامل با همسر خویش ارضا میکنند
(آمیر.)2018 ،
پرورش عشق اصیل بُعد دیگری از این الگوی درمانی بود که زمینه را برای کاهش میل به خیانت
در مشارکتکنندگان فراهم کرد .می ( )1397/1969تأکید دارد که فقدان عشق مهرورزانه بین
زوجین و برقراری رابطه صرفا بر مبنای میل جنسی ،عاملی است که تداوم و تعهد موجود در این
رابطه را در معرض تزلزل قرار داده و پایبندی طرفین را به آن کاهش میدهد .عشق جنسی
ثبات چند انی ندارد و زوجینی که فقط از این مزیت برخوردار هستند احتمال گرایششان به خیانت
زناشویی بهدلیل تکراریشدن رابطة زوجیشان در سطح باالیی قرار دارد (یالوم.)1397/1980 ،
فقدان عشق در خالل رابطة زناشویی میتواند همچون روابطی که صرفا ماهیتی جنسی دارد
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زمینه را برای گرایش طرفین به خیانت زناشویی افزایش دهد (استیلمان و همکاران .)2019 ،طی
این فرایند درمانی بر پرورش عشق اصیل ،آگاهی نسبت به ضرورت نوازش ،مراقبت ،همدلی و
احترام به آزادی تمرکز شد .عواملی که در خالل گفتوگوهای عمیق وجودی مورد توجه قرار
گرفت و با آگاهساز ی فرد نسبت به چرایی و چگونگی بکارگیری آن ،زمینه برای پرورش عشق
نهفته در روابط زناشویی فراهم گشت و تمایل فرد به تجربة روابط فرازناشویی و جستوجوی
عشق در آن کاسته شد .درمانگر طی این مدل درمانی با تأکید بر تعهد به رابطة عاشقانه و اصیل
با همسر و روشنسازی تأثیر ات آن ،این اندیشه را در اعضا ایجاد کرد که رابطه با همسر اگر
عاشقانه و توام با آمیختگی باشد ،قادر خواهد بود تنش تنهایی وجودی را که عامل گرایشان به
رابطة فرازناشویی بود تسکین بخشد .وقتی اعضا به این مسئله پی بردند که داشتن عشق اصیل
با همسر میتواند ضمن تسکی ن تنش ناشی از تنهایی وجودی ،تعهد به رابطه را تقویت کرده و
خوشایندی آن را دوچندان کند ،زمینه را برای فراهمسازی مسیر ایجاد چنین عشقی در آنها
فراهم شد .از طرفی خودِ عشق نیز به نوبة خود نبودش میتواند گرایش به رابطة فرازناشویی را
تسهیل بخشد .ناتوانی در عشقورزیدن به همسر یا داشتن صرفِ عشق جنسی نسبت به او ،عاملی
است که داشتن روابط متعهدانه با او را دشوار میکند؛ بنابراین پرورش آن از بهصورت مستقیم بر
کاهش گرایش به خیانت موثر است.
در این پژوهش صرفا بر مردان خیانتکرده تمرکز شد و بحرانهای وجودی طی فرایند مصاحبه
با آنها استخراج شد و مدل مشاورة بومی نیز مبتنی بر مضامین استخراجی طراحی گشت.
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی بحرانهای وجودی در زنان خیانتکرده نیز مورد واکاوی
قرار گیرد .مسلما چنین روندی ضمن روشنسازی تفاوتهای زنان و مردان در این زمینه ،اطالعات
جامعتری را جهت فهم عمیقتر این مشکل فراهم میکند و همچنین میتواند به تدوین الگوی
بومی جامع تری بیانجامد که بر روی هر دو جنس قابلیت اجرایی داشته باشد .از سوی دیگر این
پژوهش در شهر شاهیندژ استان آذربایجان غربی انجام شد .مسلما قدرت تعمیم نتایج حاصل از
آن به فرهنگها و حتی خردهفرهنگهای کشور با ضعف مواجه است .ضرورت دارد که بحرانهای
وجودی در مردان خیانت در خردهفرهنگها و بافتهای فرهنگی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
این امر نقش تفاوتهای فرهنگی و خردهفرهنگی را بر نتایج حاصله آشکار خواهد کرد و فهم
پدیده مورد بررسی را روشنتر میکند .نهایتا اینکه مدل وجودی طراحیشده در پژوهش حاضر
بر گرایش به خیانت و همچنین بحرانهای وجودی مردان خیانت مورد ارزیابی قرار گرفت .میتوان
در پژوهشهای آتی تأثیر این مدل را بر خیانت زناشویی و همچنین بحرانهای وجودی در زنان
نیز مورد ارزیابی قرار داد.
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موازین اخالقی
برای رعایت اصقققول اخالقی ،اطالعات کاملی پیرامون هدف پژوهش ،فرایند درمان و چگونگی
گزارش نتایج در اختیار مشققارکتکنندگان قرار داده شققد ،تا با رضققایت و آگاهی کامل در مورد
شققرکت یا عدمشققرکت در پژوهش تصققمیم بگیرند .در مورد حفظ اصققل رازداری نیز به اعضققا
اطمینان داده شد که تمامی اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند و به هیچوجه در گزارشها
هویت آنها فاش نخواهد شقققد .همچنین پژوهش حاضقققر دارای شقققناسق قة اخالق به شقققمارة
 IR.UI.REC.1399.113از کمیتة اخالق دانشگاه اصفهان است.
سپاسگزاری
از دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان جهت فراهمکردن شرایط انجام و اجرای
پژوهش و همچنین تمامی افرادی که در فرایند مصاحبه و همچنین مداخله مشارکت داشتند،
تشکر مینمائیم.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده دوم ،در رشته مشاوره در دانشگاه اصفهان است.
نویسنده اول در مفهومسازی ،نظارت و ویراستاری ،نویسنده دوم در نگارش ،مفهومسازی و اجرای
پژوهش ،نویسنده سوم در نظارت و ویراستاری و نویسنده چهارم در تهیه پیشینه نظری و تجربی
موردنیاز پژوهش مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
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پیوست  .1پرسشنامه گرایش به خیانت زناشویی وایتلی ()ATIS_2006
ردیف

کامال موافقم

1
2
3
4
5
6
7

بیوفایی و خیانت در یک رابطه ،بیشرمترین و ناشایست-
ترین رفتاری است که فرد از خودش نشان میدهد.

8

خیانت در روابط زن و شوهری ،در هیچ شرایطی قابل
قبول نیست.

9

اگر فرد مورد نظر من دور از چشم من روابطی داشته
باشد ،در صورتی که من مطلع نشوم برایم مهم نیست.

10

برای خودم پذیرفتنی است که با شخص دیگری رابطه
داشته باشم ،ولی در مورد فرد مورد نظرم نمیتوانم
بپذیرم.

11

اگر بدانم فرد مورد نظرم از رابطه من مطلع نخواهد شد،
با شخص دیگری رابطه خواهم داشت.

12

اگر به همسرم مظنون باشم که خیانت کرده است ،با او
برخورد خواهم کرد.

***
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موافقم

خیانت در هر شرایطی ،بدون توجه به وضعیت و موقعیت
فرد از نظر اخالقی نادرست است.

نسبتاً موافقم

روابط اینترنتی خیانت محسوب میشود.

مخالف

خیانت کردن به افراد امری طبیعی است.

نه موافق نه

خیانت کردن برای تالفی خیانت ،پذیرفتنی است.

نسبتاً مخالفم

در روابط زن و شوهر ،خیانت از دالیل طالق است.

مخالفم

خیانت به کسی آسیب نمیزند.

کامالً مخالفم
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