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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 پهههژوهشههههاي 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 پژوهشهاي بنیادي در آن كاربرد داشته باشد .بنهابراین رسهال اصهلي ایهن فصهلنامه ،بههویهژه
درعصر كنوني كه پیچیدگيها و فنآوريهاي روکافزون منجر به تغییهرات سهرید در مام هه درحها توسه ه شهده و
م ضالت مت ددي را پدید آورده اس ؛ انتشار یافتههاي بدید علم روانشناسي اس كه در کمینههاي مختلهف کنهدگي
انسان كاربرد داشته باشد و امکان تباد نظر و مبادله اطالعات علمي را بین پژوهشگران 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 پژوهشهاي بالیني انجام شود و پیگیري
آن دس كم  3ماه و ترمیحاً  6ماه باشد .الکم به ذكر اس اولوی چاپ به پژوهشهاي 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 پژوهشگر /پژوهشگران ،درمة علمي آنها همراه با نشاني محل كار و پس الکترونیکي
دانشگاهي ( ،)Emailتلفن تماس با پژوهشگران و تاریخ ارسا مقاله درج شده باشد.
 عنوان  :عنوان مقاله مدید و برگرفته اک محتواي مقاله و متناسب با فرایند تحوالت علمي ،پیشینه پژوهش 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 پژوهش 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 ،سا انجام پژوهش ،ابزارها طراح و سا 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 پژوهشي 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 فرمو ت یین نمونه ،مالکهاي ورود و خروج آکمودنيها باشد و بهگونهاي نگاشته شود كه
سایر پژوهشگران بتوانند آنرا با تمام مزئیات تکرار كنند .پژوهشهاي 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 ،سا طراحي هر یک اک
ابزارها ،م رفي آکمون ،ت داد مؤلفههاي آن و ذكر شماره سؤا هاي مؤلفهها در ملوي آنها ،پایایي و روایي ،شیوة
و همچنین شامل طرح پرسشها یا
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امرا و نمرهگذاري ابزارها باشد و نیز ضریب آلفاي كرونباخ براي هر یک اک ابزارهاي پژوهش توسط پژوهشگران
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 پژوهشگران بتوانند آن را تکرار كنند .در
شرح هر یک اک ملسههاي مداخله الکم اس كه گفتهها ،توضیحها و مثا ها پژوهشگر و یک یا دو مورد اک
سؤا ها و مثا هاي شرك كنندگان نیز نوشته شود.
 شیوة اجرا :در این قسم توضیحات روشني دربارة شیوه انجام پژوهش اک آغاک تا اتمام آن بدون ذكر
مطالب تکراري باید ارائه شود و شامل مطالبي دربارة كسب مجوک براي امراي پژوهش اک ساکمان یا دانشگاه یا
مراكز مربوطه ،نحوة مراحل گردآوري اطالعات ،مکان امراي پژوهش ،کمان امرا ،گروهي یا انفرادي بودن
امراي پژوهش باشد .در پژوهشهاي مداخلهاي باید نحوة رعای مواکین اخالقي بهویژه 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 ویژگيهاي 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 مدو باشد .سپس یافتههاي آماري در مدو ها و در صورت لزوم
نمودارهایي گزارش شود .مدو ها نمودارها و توضیحات کیر آنها بهشیوهاي ارائه شود كه امکان تحلیل
یافتهها توسط خواننده مقاله ومود داشته باشد .بهعالوه مقاله اک كمترین ت داد الکم مدو  ،شکل و نمودار
برخوردار باشد و اعداد ،ارقام و آمارهایي كه در مدو ها ،شکلها و نمودارها ارائه ميشود؛ نباید عیناً در
توضیحات کیر مدو تکرار شود .همچنین شکل و ت داد خطوط تمام مدو هاي مقاله باید دقیقاً مطابق
مدو هاي مقالههاي این مجله و مطابق با شیوة  APAتنظیم شود.
 بحث و نتیجهگیری :شامل بحث دربارة یافتهها بر اساس یافتههاي مستند و بر پایة هدفهاي پژوهش
بدون تکرار مجدد سؤا ها فرضیهها و اعداد و ارقام پژوهش باشد .یافتهها با پیشینههاي مشابه و متضاد مقایسه
و نتایج تبیین سپس بحث ممدبندي و راهكارهایي براي حل مشکالت مربوط به حیطة پژوهش بیان و نیز در
انتها یک پاراگراف ،نتیجهگیري كاربردي ارائه و سپس باید به محدودی ها و پیشنهادهاي پژوهش 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 پژوهش ،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 پژوهشي« را
براي پژوهشهاي 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 پژوهش 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 مدو مومود در برگه ت هدنامه ذكر شود كه در طراحي ،مدیری
طرح ،مفهوم ساکي ،امرا ،تحلیل و تفسیر دادهها ،تهیه پیشنویس ،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 ارسا مقاله خود اطالعات مربوط به منافد مالي یا
دیگر مناف ي را كه در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده اس ؛ بیان و منابد حمای مالي مقاله را نیز اعالم كنند.
كامل كردن و امضاء برگه اظهارنامه ت ارضهاي منافد بالقوه براي نویسندگان مقالههاي این فصلنامه ضروري
اس .
 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
كنتر عواطف در دانشآموکان 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
كاهش 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.آ  .)1391( .فنون روانشناسي مثب گرا .ترممه فرید براتي سده.تهران :انتشارات رشد.
(سا 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 مثا هاي 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 اختال هاي 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 ،ویرایش یا رد مقالهها آکاد اس و مقالههایي كه مورد به مورد طبق این راهنما تدوین و
تنظیم نشده باشند و در فرص مقرر اصالحات را انجام ندهند؛ رد خواهند شد.
 چنانچه مقاله مطابق با فرم مجله تهیه و تنظیم نشده باشد؛ الکم اس كه نویسنده مسئو «راهنماي
نگارش مقاله» و «شرایط تنظیم بخشهاي 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 مسئو باید تمامي اصالحات مورد نظر
داوران را حداكثر ظرف دو هفته اعما و مقاله باکنویسي شده را كه در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنظر
داوران درج شده و قسم هاي تغییر یافته با قلم قرمز نباشد تا به راحتي قابل تشخیص باشد ،در سامانه
فصلنامه بارگذاري كند .عدم ارسا مقاله مذكور در مدت مقرر (حداكثر ظرف دو هفته) به نشانه انصراف مؤلف/
مؤلفان اک ادامه فرایند بررسي و ارکیابي مقاله در این مجله تلقي و مقاله رد و بایگاني خواهد شد.

 این نشریه اک چاپ مقالههایي كه منابد آنها قدیمي اس ؛ م ذور اس  .الکم اس
استفاده مربوط به  5سا اخیر و  50درصد دیگر ،قدمتي بیش اک  10سا نداشته باشند.
 الکم اس كه براي اولین بار اسامي  6نفر او 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 مثا پنیک) مداً خودداري و م اد 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 -پژوهشي 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 ویرگو ها ،نقطهها و عالئم نگارشي بالفاصله پس اک كلمات بیاید و ب د اک آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه
برعکس .ی ني نقطه ( ،).نقطه ویرگو (؛) و ویرگو ( )،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 مدو ها فارسي باشد.
 مسئولی حفظ حقوق دیگر مؤلفان بهعهدة نویسندة مسئو اس و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 در مقالههاي برگرفته اک پایاننامهها یا طرحهاي پژوهشهي دانشگاهها و ساکمهانها ،ذكر برگرفتهشده اک
پایاننامه یا طرحهاي پژوهشي و تاریخ دفا اک پایاننامه و تاریخ اتمام پژوهش 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 ارسا 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 ارسا مقاله به سایر نشریهها و واگذاري حقوق چاپ به
فصلنامه روان شناسي كاربردي كه توسط همة نویسندگان امضاء شده باشد و نیز تکمیل برگة «اظهارنامه
ت ارض منافد» و «حق تألیف» ،فقط اک طریق پایگاه الکترونیکي  apsy.sbu.ac.irبه سامانه فصلنامه
روانشناسي كاربردي ارسا 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 محمدحسین آسایش :استادیار دانشگاه تهران
 .3دکتر سعید اکبری زردخانه :استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .4دکتر امید امانی :دکترا دانشگاه شهید بهشتی

 .5دکتر علیرضا افشانی :استاد دانشگاه یزد
 .6دکتر سحر پهلوان نشان :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .7دکتر فرزین حق نظری :دکترا دانشگاه شهید بهشتی

 .8دکتر هدی دوسعلیوند :دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .9دکتر محمد رستمی :دکترا دانشگاه شهید بهشتی

 .10دکتر علی زاده محمدی :دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 .11دکتر امید شکری :استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .12دکتر سعید صادقی :استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
 .13دکتر مریم فالحتپیشه :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .14دکتر فاطمه کشوری :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .15دکتر قیصر ملکی :دکترا دانشگاه شهید بهشتی
 .16دکتر زهرا یوسفی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
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Abstract
Aim: The aim of this study was to developing a motivational scaffolding
program and evaluate effectiveness on goal orientations and cognitive
appraisal in parents. Method: First, the intervention mapping was used to
design a motivational scaffolding training program. Then, quasi-experimental
research with pre-test-post-test design with follow-up and control group was
used. The statistical population included all parents of eighth grade students
in Tehran's 4th education district. The statistical sample included 30 mothers
with seventh and eighth grade children who were selected using available
sampling method. After assignment in experimental and control groups, they
responded to the Cognitive Appraisal Scale and parental goal orientation tool.
The motivational scaffolding program was implemented in ten two-hour
sessions weekly for the experimental group through the WhatsApp
application. Results: The results of simple mixed analysis of variance
statistical method showed that this training program (p<0.05) was effective in
increasing the mastery goal orientation (F=4.20) and challenging Appraisal
(F= 4.40) and evaluation of resources (F= 6.31), as well as reducing
performance goal orientation (F= 3.97) and threatening cognitive appraisal
(F= 3.88) in the parent group. Conclusion: The results showed that by
emphasizing the functional characteristics of the scaffolding program for
changing parents' motivational status, motivational terminology identifying
the motivational profile of parents was similar to the motivational constructs
governing students' motivational orientation. Therefore, parental motivational
orientation is considered as one of the most determining contextual elements
affecting students' motivational profile.
Keywords: cognitive appraisal, intervention mapping, motivational scaffolding,
parental goal orientation
Citation: F. Rashidipour, F., Shokri, O., Fathabadi, J., & Pourshahriar, H. (2022). Developing of
motivational scaffolding program based on the11intervention mapping and effectiveness on goal
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی و تعیین اثربخشی آن بر
جهتگیریهای هدفی و ارزیابیهای شناختی والدین انجام شد .روش :پس از طراحی برنامة آموزشی
داربستسازی انگیزشی بر اساس نقشهنگاری مداخله ،به منظور بررسی اثربخشی آن از پژوهش
شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون همراه با پیگیری و گروه گواه استفاده شد .جامعة آماری
شامل تمامی والدین دانشآموزان پایة هشتم منطقة  4آموزش و پرورش شهر تهران و نمونة آماری نیز
شامل  30مادر دارای فرزند کالس هفتم و هشتم بودند که به کمک روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
و پس از واگذاری در گروههای آزمایشی به مقیاس ارزیابی شناختی استرس و ابزار جهتگیری هدفی
والدین پاسخ دادند .برنامة داربستسازی انگیزشی در ده جلسة دو ساعته به صورت هفتگی و از طریق
اپلیکیشن واتساپ برای گروه آزمایش اجرا شد .یافتهها :نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده
نشان داد که این برنامه با  ،P<0/05در افزایش جهتگیری هدفی تسلطی ( )F= 4/20و ارزیابی چالشی
( )F= 4/40و ارزیابی از منابع ( )F = 6/31و در کاهش جهتگیری عملکردی ( )F= 3/97و ارزیابی شناختی
تهدیدنگر ( )F= 3/88مؤثر بود .نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج با تاکید بر مشخصههای کارکردی برنامه
داربستسازی برای تغییر در وضعیت انگیزشی والدین نشان داد که اصطالحشناسی انگیزشی معرف نیمرخ
انگیزشی والدین با سازههای انگیزشی ناظر بر جهتگیری انگیزشی دانشآموزان مشابه بود .بنابراین،
جهتگیری انگیزشی والدین به عنوان یکی از تعیینکنندهترین عناصر بافتاری مؤثر بر نیمرخ انگیزشی
دانشآموزان محسوب میشود.

کلیدواژهها :ارزیابیهای شناختی ،جهتگیری هدفی والدین ،داربستسازی انگیزشی ،نقشهنگاری مداخله

استناد به این مقاله :رشیدیپور ،فاطمه ،.شکری ،امید ،.فتحآبادی ،جلیل ،.و پورشهریار ،حسین .)1401( .ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی
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فصلنامه روان شناسی کاربردی

مقدمه
والدین به عنوان محیط مجاور فرزندان در تعامل با دیگر محیطهای مجاور همچون همساالن و
همچنین محیطهای دوربردی چون فرهنگ اجتماعی بر انگیزش پیشرفت فرزندان اثرگذارند.
کیفیت و کمیت تعامالت والد  -فرزندی ،اشکال متفاوتی از نیمرخ انگیزشی فرزندان را موجب
خواهد شد (سسی و اسکالس .)2020 ،از منظر نظریههای انگیزشی چون نظریة اسناد1
(گراهام ،)2020،نظریة ارزش-انتظار موقعیتی( 2اکسلس و ویگفیلد ،)2020 ،تئوری جهتگیری
هدفی( 3اردن و کاپالن ،)2020 ،تئوری خودکارآمدی( 4شانک و دیبندنتو ،)2020 ،نظریة
خودتعیینگری( 5ریان و دسی )2020 ،و الگوی طراحی انگیزشی( 6کلر )2018 ،انگیزش در قالب
بافت ارتباطی با دیگران مهم (همچون والدین) مفهومسازی میشود .برای مثال نظریة
خودتعیینگری بر برآورد نیازهای اساسی روانشناختی (نیاز به خودمختاری ،7نیاز به احساس
تعلق و ارتباط 8و نیاز به احساس شایستگی )9توسط دیگران مهم تأکید دارد (ریان ودسی.)2020،
همچنین از منظر تئوری خودکارآمدی ،باورهای کارآمدی و بازخوردهای والدین و از منظر نظریه
ارزش انتظار ،انتظارات و ارزشهای مرتبط با پیشرفت در والدین ،تغییر نگرشهای انگیزشی
فرزندان را درپی دارد (ویگفیلد و همکاران .)2019 ،همچنین کلر ( )2018با تأکید بر پنج عنصر
توجه ،10ارتباط ،11اعتماد ،12رضامندی 13و اراده ،14اخذ راهبردهای ارتقا دهنده در هر یک از
عناصر انگیزشی مذکور را بهترین راه دستیابی منظم و سیستماتیک به ارتقای نیمرخ انگیزشی
یادگیرندگان میداند.
مرور شواهد تجربی هم نشان میدهد که محققان در این قلمرو مطالعاتی ،اغلب بر ویژگیهای
کارکردی سازه مشغولیت والدینی 15تأکید دارند (کیم ،موک و سیدل .)2020 ،مشغولیت والدینی
به تأمین منابع مورد نیاز فرزندان و همچنین میزان مشارکت فعاالنه والدین در فعالیتهای
تحصیلی فرزندان اشاره دارد (بونک ،گیجسالرس ،ریتزن و برند-کراول .)2018 ،فراتحلیل اثرات
والدینی بر نیمرخ انگیزشی فرزندان نشان داده مشغولیت والدینی به واسطه عوامل مهم دیگری
چون ارتباط عاطفی والد-فرزند ،میزان پاسخ دهی و گرمی والدینی و خصوصا سبک والدینی تحت
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فاطمه رشیدیپور و مهکاران

تأثیر قرار میگیرد (الزاروسکی و هالمن .)2016 ،انتظارات و آرزوهای والدین یعنی میزان تصور
موفقیت تحصیلی فرزند در نگاه والدین ،اغلب قویترین پیشبین پیامدهای تحصیلی در فرزندان
است (ویگفیلد و اکسلس.)2020 ،
در این میان و براساس پژوهشهای گذشته الگوی حمایت از خودمختاری فرزندان بیشترین
توان پیشبینی پیشرفت تحصیلی را داراست .فرزندان چنین والدینی نسبت به همساالنشان تعهد
باالتری به مشارکت در فعالیتهای مدرسه داشته و ثبات قدم بیشتری در چالشهای تحصیلی
تجربه میکنند (سیلینیکاس و کیکاس .)2019 ،در تقابل زمانی که والدین مداخلهگرایانه سعی
بر کنترل رفتارهای تحصیلی فرزندان خود دارند ،نه تنها حضورشان منجر به افزایش پیشرفت
تحصیلی فرزندان نمیگردد؛ بلکه این نوع تعامالت ،کمالگرایی 1افراطی فرزندان (مورونی و
همکاران ،)2015 ،احساس عدم شایستگی ،عملکرد تحصیلی سطح پایین (ویلجرینتا )2018 ،و
همچنین خودپنداره پایین فرزندان را به همراه دارد (نونز ،اپستین ،سورز ،روساری ،والج و وال،
2017؛ مورونی،دامونت ،تراتوین ،ینگلی و بریسویل .)2015 ،همچنین ادراک کنترل والدینی و
عدم استقالل در دانشآموزان ،با خودکارآمدی ،جهتگیری هدفی تسلطی و پیشرفت تحصیلی
رابطة منفی دارد و حتی به تعارضات بیشتر والد-فرزندی مرتبط با امور تحصیلی دامن میزند
(آگ و آنتونی2020،؛ هافنر ،فالنگر ،دیک،گاسپارد ،بریسون و تراتوین.)2017 ،
بنابرآن چه بیان شد نظریات انگیزشی و پیشینه پژوهشی ،هر دو بر این امر صحه میگذارند
که پیامدهای مثبت تحصیلی بر حمایت والدینی مؤثر و کارا از فرزندان مبتنی است .این بستر
نظری و تجربی تحت عنوان سازة داربست سازی انگیزشی 2مفهومسازی شده است .داربست سازی
مفهومی است که به حمایت بزرگسال از فرزندش اشاره دارد؛ به شکلی که بتواند درون منطقه
مجاور رشد ،3توان مندی بالقوه خود را به نمایش بگذارد .داربست سازی انگیزشی با ابراز
دغدغه مندی ،تحسین تالش ،احترام به خودمختاری ،خوش بینی ،همدلی ،ایجاد دلگرمی و
احساس مراقبت در محیط غنی از حساسیت 4و گرمی 5والدینی تأمینمی شود (ماتیس و استاگر،
2018؛ یوکاس ،گارسیا و ریکس2019 ،؛ باند2019 ،؛ فنگ ،ایسک ،گانگ ،گائو و کائو2019 ،؛
مولر2018 ،؛ دکتوروف و آمولد .)2017 ،پژوهشهای محدود قبلی نشان دادهاند داربستسازی
انگیزشی ضمن سوق دادن فرزندان به سمت تجربة مهارت غنیتر و ادراک کنترل بر امور تحصیلی،
افزایش احساس خودکارآمدی ،خودتنظیمی ،6ایجاد و تداوم عالقه 7و کاهش اهمالکاری
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Motivational scaffolding
3.
Zone of proximal development
4.
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تحصیلی 1را به همراه دارد (سیلسنیکاس و کیکاس2019،؛ مائو و همکاران2018،؛ ساالری و
فیالرس2017 ،؛ سیلینیکاس و همکاران .)2015 ،رفتارهای حمایتگر خودمختاری 2شامل
فعالیتهایی چون اجتناب از کنترلگری در رفتار  ،زبان و نگرش ،پذیرش دیدگاه فرزند و احیانا
شکایت او ،عدم اجبار برای انجام قریب الوقوع تکلیف زمانی که فرزند خود را از حل آن ناتوان
میبیند و نهایتا عدم ارائه راه حل فوری به مسائل حل نشده فرزند میباشد .در مقابل تخصیص
زمان کافی برای انجام تکلیف ،ارائه یک ساختار عینی منسجم شامل اهداف ،انتظارات و فضای
پیش رو مورد تأکید قرار میگیرد (ریان ،ریان ،دیدومینکو و دسی .)2019 ،بنابراین در این روش
تعاملی ،همسان با داربستسازی شناختی ،والدین صرفا با ایجاد حداقل پشتیبانی مورد نیاز برای
حل موفقیت آمیز تکلیف ،از عملکرد خودمختارانه فرزند خود حمایت میکنند (کیم و همکاران،
2020؛ هوری ،تایار و کوک.)2019 ،
با وجود تأکید پیشـینة پژوهشـی و نظریههای انگیزشـی معاصـر بر اثرات والدین به عنوان بافت
اجتماعی 3مؤثر بر انگیزش ،اغلب مداخلههای طرحریزی شـده همچنان یادگیرندگان و معلمان را
دربرگرفتـه ،از ارائة آموزشهای متقن برای والدین غفلـت کردهاند .وجود تنـاقضـــات در یافتههای
مربوط به اثرگذاری مثبت یا منفی والدینی در شـــرایط رفتاری متفاوت بر پیشـــرفت و انگیزش
تحصیلی فرزندان (بونک و همکاران ،)2018 ،ضرورت آموزش والدین به جهت آشنایی با کیفیت
و کمیت رفتارهای ارتقا دهنده نیمرخ انگیزشـی فرزندان را آشـکار میسـازد .بنابراین نیاز اسـت در
طرحریزی برنـامـه هـای ارتقـای انگیزش ،والـدین بـه عنوان عنصـــری اثرگـذار بر اتخـای رفتـارهـای
معطوف به هدف در دانشآموزان ،مورد توجه قرار گیرند .البتـه طرحریزی هر مداخلـهای در حوزه
سـالمت ،بهتر اسـت به جای تالشهای آزمون و خطا ،بر مراحل سـیسـتماتیک و منظمی معطوف
گردد .خصــوصــا در مداخالت پیچیده یعنی مداخالتی که پدیده محوری ســازهای چندبعدی و
فراگیر اســت (همچون انگیزش) ،بهرهگیری از نقشــه راه برای ترســیم مراحل دســتیابی به یک
برنامه آموزشـی ،از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت (فرناندز ،تنهور ،لیشـات ،رودریگز ..،و کاک،
 .)2019توســـعة یک مداخلة پیچیده منوط به بهرهبردن از چارچوبهای رســـمی موجود برای
تحول مـداخلـه اســـت .نقشـــهنگـاری مـداخلـه 4بـه عنوان پروتکلی برای هـدایـت مراحـل طراحی و
انتخاب راهبردهای مناسـب برای اجرای مداخالت در حوزة سالمت ،این مسیر را روشن میسازد.
بنابراین توسـعة یک مداخله پیچیده منوط به پیروی از چارچوبهای رسـمی موجود برای تحول
مداخله و درنتیجه کاربرد گامهای پیوسـته و منظم نقشـهنگاری مداخله ،همچون بررسـی شـواهد
Social context
Intervention Mapping
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تجربی قبلی ،شـناسـایی و تأسـی به یک نظریة زیربنایی موجود و انتخاب راهبردهای مؤثر ،قادر
اســت فاصــلة بین توســعة برنامهها ،اجرای تمرینات بالینی و کاربســت آنها در دنیای واقعی را
کاهش دهد (گیتلین و کزاجا.)2016 ،
از دیگرسو ،مداخالت والدینی یا برنامههای جامع مدونی که مجموعه ساختار نظاممندی را برای
بهبود تعامالت والد-فرزند در حیطههای گوناگون فرزندپروری چون آموزش ،نظارت ،قانونگذاری
و تعامالت عاطفی دراختیار والدین میگذارند ،باید هدف بسیار ضروری دستکاری نیمرخ
روانشناختی والدین را دنبال کنند (وو ،ژو ،آگبانایا ،ژانگ و وو .)2020 ،پژوهشهای گذشته
نشان داده که رسیدن به هدف تغییر مواضع رفتاری و عاطفی فرزندان از طریق مداخالت والدینی،
نیازمند مشارکت فعاالنه و همه جانبة والدین در برنامههای آموزشی و توان بالقوه کاربست آن در
دنیای تعامالت واقعی با فرزندان است .در این موارد ویژگیهای روانی و شخصیتی و نیازهای
والدین با مشارکت فعاالنة آنان (گونزالز ،ماراووسکا و هاسلم )2021 ،و متعاقبا اجرای مداخالت
آموختهشده تداخل ایجاد میکند (آلوارزو ،بیرنه و رودریجس )2021 ،و والد را از کاربست
دانستههایش ناتوان میسازد .درچنین شرایطی بهبود ویژگیهای روانشناختی والدین ،اثرات
مثبت برنامههای آموزشی والدمحور بر نیمرخ رفتاری و عاطفی فرزندان را وساطت میکند (میلر
و هریسون .)2015 ،بنابراین این نوع مداخالت باید بهبود پاسخدهی والدین ،ارتقای خودباوری
در آنها ،کاهش اتخای راهبردهای منفی ،کاهش استرس و بهبود ارزیابیهای شناختی را دنبال
کنند (آلوارز و همکاران2021 ،؛ وو و همکاران2020 ،؛ چاکو ،ویمبس ،راجوان ،ویمبر و فرسن،
 .)2017براساس آنچه بیان شد ،در پژوهش حاضر ،ضمن ساخت برنامة جامع داربستسازی
انگیزشی ،اثربخشی آن بر ارزیابیهای شناختی استرس و جهتگیری هدف در والدین مورد
سنجش قرار گرفته و به این سواالت پاسخ داده میشود که اهم مؤلفههای تشکیل دهنده برنامه
داربستسازی انگیزشی کدامند و آیا این برنامه قادر به تغییر نیمرخ روانشناختی والدین هست
یا خیر؟
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری
بود .جامعة آماری شامل تمامی والدین دانشآموزان پایه هشتم منطقة  4آموزش و پرورش در
شهر تهران در سال تحصیلی  99-1398بودند .نمونة آماری شامل  30مادر دارای فرزند کالس
هفتمی و هشتمی بود .در این مطالعه ،مشارکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری در
16
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دسترس انتخاب شدند و سپس تخصیص گروه آزمایش یا گروه کنترل به آنان به شکل تصادفی
انجام شد .در این مطالعه برای دستیابی به توان آزمون آماری برابر با  ،0/80برای هر یک از دو
گروه آزمایش و کنترل ،نمونهای حدود  30واحد آزمایشی انتخاب شدند .اهمّ مالکهای ورود به
پژوهش برای واحدهای آزمایشی شامل رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش ،عدم حضور
همزمان در برنامههای آموزشی مشابه و در نهایت ،دامنة سنی  35تا  55سال بودند .اهمّ مالکهای
خروج از مطالعة حاضر نیز شامل شرکت همزمان در هر برنامة آموزشی مشابه دیگر ،غیبت 2
جلسه یا بیشتر از برنامة آموزشی ،عدم مشارکت فعاالنه در جلسات آموزشی و عدم انجام مسئوالنة
تکالیف خانگی بودند .بر حسب مالکهای مرور شده ،در پایان دورة آموزشی هیچ کدام از
واحدهای آزمایشی در گروههای آزمایش و کنترل حذف نشدند.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار جهتگیری هدفی والدین (میگلی و همکاران)2000 ،
در این پژوهش برای سنجش جهتگیری هدفی والدین در مورد فرزندانشان از پرسشنامة والدین،
محیط زندگی و همسایگان اقتباس شده از راهنمای الگوی مقیاسهای یادگیری انطباقی 1استفاده
شده است که توسط میگلی و همکاران ( )2000برای ارزیابی ادراک اهداف والدین در مورد
دانشآموزان ساخته شد .برای پاسخ به سؤاالت از مقیاس لیکرت  5گزینهای از ( 1کامال موافقم)
تا ( 5کامال مخالفم) استفاده شده است .میگلی و همکاران ضریب آلفای کرونباخ برای دو
زیرمقیاس جهتگیری هدفی عملکردی و تسلطی را  0/71و  0/71برآورد کردهاند .در پژوهش
حسینی ،فتحآبادی ،شکری و پاکدامن ( ،)1394ارزیابی اعتبار مقیاس ضریب همسانی درونی با
آلفای کرونباخ برای جهتگیری هدف عملکردی پدران  0/77و مادران  0/79و برای جهتگیری
هدف تسلطی پدران  0/74و مادران  0/78به دست آمد .همچنین در پژوهش حسینی و همکاران
( )1394نتایج تحلیل عاملی ابزار جهتگیری هدفی والدین موافق با نتایج پژوهش گونیدا و
همکاران ( )2007نشان داد که عاملهای عملکردی و تسلطی درمورد پدران هر کدام 26/22
درصد و در مجموع  48/88درصد از واریانس عامل کلی جهتگیری هدف ادراک شدة پدران را
تبیین کردند .همچنین ،در بین مادران ،عاملهای عملکردی و تسلطی هریک به ترتیب 27/04
درصد و  25/77درصد و در مجموع  52/82درصد از واریانس عامل کلی جهتگیری هدف ادراک
شده آنها را تبیین کردند.
1.
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مقیاس ارزیابی شناختی استرس (  ، SAM-Rپیکاک و وانگ) 1990،
پرسشنامة ارزیابی شناختی استرس تجدیدنظر شده 1توسط پیکاک و وانگ ( )1990براساس
الگوی نظری تبادلی استرس الزاروس و فولکمن ( )1985و با هدف اندازهگیری فرایندهای ارزیابی
شناختی در رویارویی با تجارب استرسزا ،توسعه یافته است .در این مقیاس شرکتکنندگان روی
یک طیف پنج درجه ای از هرگز ( صفر) تا بیشتر اوقات (چهار) به بیست و چهار گویه پاسخ
می دهند .همچنین آزمون ساختار عاملی نسخه تجدیدنظر شده این مقیاس ،در مطالعه رویلی،
رویسیچ ،جوریکا و وافن )2005( 2ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای چالشی ،تهدید و
منابع به ترتیب  0/81 ،0/79و  0/79به دست آمد .درنهایت در مطالعة شکری ،تمیزی ،عبداهللپور
و خدامی ( ) 1395ضرایب همسانی درونی برای عوامل نهدید ،چالش و منابع به ترتیب ،0/85
 0/82و  0/79به دست آمد .همچنین مطالعة رویلی و رویسیچ ( )2005که با هدف سنجش و
توسعه ابزارهای گرایشی و چندبعدی ارزیابی شناختی استرس انجام شد ،نتایج تحلیل عاملی،
چهار عامل چالش ،تهدید ،مرکزیت و منابع را نشان داد .همچنین آزمون ساختار عاملی نسخة
تجدیدنظر شده این مقیاس ،در مطالعة رویلی ،رویسیچ ،جوریکا و وافن ( )2005سه عامل چالش،
تهدید و مرکزیت را تکرار کرد .در این مطالعه ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای چالشی،
تهدید و منابع به ترتیب  0/81 ،0/79و  0/79به دست آمد .درنهایت در مطالعة این مقیاس روی
سیصد دانشجوی ایرانی (شکری ،تمیزی ،عبداهللپور و خدامی )1395 ،تحلیل مؤلفههای اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که مقیاس ارزیابی استرس از سه عامل تهدید ،چالش و
منابع تشکیل شده است .در این مطالعه ضرایب همسانی درونی برای عوامل تهدید ،چالش و
منابع به ترتیب  0/82 ،0/85و  0/79به دست آمد .شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
برپایه نرمافزار ایموس وجود این عوامل سهگانه را تأیید و نتایج همبستگی بین ابعاد مقیاس
ارزیابی استرس با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و همچنین خودکارآمدی تحصیلی به طور
تجربی از روایی این سازه حمایت کرد.

شیوة اجرا
در این پژوهش برای ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی از الگوی نقشه نگاری مداخله استفاده
شد .کرایگ و همکاران ( )2019فرایندهای محتمل برای تکمیل فرایند آمادهسازی یک برنامه

Rowley, Roesch, Jurica & Vaughn

2.
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آموزشی – مداخلهای را شامل توسعه 1مداخله ،اجرای آزمایشی 2و بررسی قابلیت اجرایی،3
ارزیابی 4مداخله و نهایتا گزارش 5و پیادهسازی 6مداخله میدانند .در این پژوهش نقشهنگاری
مداخله (فرناندز و همکاران )2019 ،مبنای توسعه بستهی آموزشی قرار گرفت .بهطورخالصه
مراحل این مسیر به شرح زیر است:
• ارزیابی نیازها ،شناسایی موانع و تسهیلگرهای برنامه

•
•

ایجاد ماتریس اهداف تغییر :در این مرحله میبایست اهداف عملکردی ایجاد شوند.
انتخاب روشهای مداخله مبتنی بر نظریه مشخص (انتخاب استراتژیها و تکنیکها):
انتخاب راهبردها باید با یک زیربنای نظری مشخص هماهنگ باشد :در این مرحله
شناسایی مولفههای مهم مداخالت انگیزشی ،از طریق مرور و مطالعه دقیق مطالعات
قبلی حاصل شد.

•

یکپارچهسازی راهبردها برای ایجاد یک برنامه منسجم طراحی بسته آموزشی

•

اجرای برنامه در بافت واقعی

• ارزیابی مداخلههای طراحی شده و پیامدهای اجرا
گام اول :ارزیابی نیازها ،شناسایی موانع و تسهیلگرهای برنامه :به طور ایدهآل ،در اولین گام برای
توسعة برنامة تعیین کاربران برنامه ،حامیان برنامه ،مجریان برنامه ،و نهایتا ضمانت اجرایی صحیح آن باید
تعیین شود .البته گاه ممکن است این موارد در مراحل بعدی دستخوش تغییراتی گردند .در این پژوهش،
آمادهسازی برنامه داربستسازی انگیزشی برای آموزش گروهی والدین در محیطهای آکادمیک چون
مدرسه یا درقالب کارگاههای آموزشی پیشبینی میشود .مجری برنامه هم روانشناسی است که بهعنوان
تهسیل گر آموزش دیده ،قادر به ارتباط متقابل با والدین بوده و ضمن آگاهی از شیوههای فرزندپروری و
روابط والد -فرزندی ،از نظریههای زیربنایی انگیزش و یادگیری هم اطالع کافی داشته باشد.

گام دوم :شناسایی اهداف عملکردی و ماتریس تغییر :از آنجا که متغیرهای والدینی چون استرس
و ارزش های والدینی بر انتخاب رفتارهای آنان و نوع تعامالت با فرزندان مؤثر هستند (آگ و
آنتونی ،)2020 ،زمانی می توان کاربست برنامههای آموزشی روانی را تضمین کرد که این برنامهها
قادر به تغییر در متغیرهای والدینی باشند (آلوارز و همکاران .)2020 ،در این بین استرس والدینی
و ارزیابی های مرتبط با رخدادهای متفاوت ،قادر است به عنوان واسطة اجرای یک بسته روی
4.
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والدین و نتایج مورد انتظار روی فرزندان عمل کند (بکر و همکاران .)2019 ،از طرفی ارزشهای
والدین و اهداف و آرزوهای تحصیلی آنان برای فرزندان ،از مهمترین پیشبینهای اتخای رفتارهای
کنترلگرایانه و نظارت بیشازحد نسبت به فرزندان است .این تفکرات مبتنی بر جهتگیری هدفی
از طریق انتخاب رفتارهای والدینی بر نتایج متفاوت انگیزشی و رفتاری در فرزندان مؤثر است
(شون ،برگر و کوک2021 ،؛ چوانگ و کوان .)2021 ،بنابراین اگر برنامة داربستسازی انگیزشی
قادر به تغییر مواضع والدینی باشد ،میتوان به تغییر در مواضع انگیزشی فرزندان امیدوار بود .به
همین دلیل مؤلفههای جهتگیری هدفی و ارزیابیهای شناختی استرس والدین به عنوان اهداف
عملکردی انتخاب شدند.
گام سوم :انتخاب راهبردها و تکنیکها مبتنی بر الگوی نظری
در این بخش باتوجه به پیشنهاد بارثاالمیو و همکاران ( )2006و کرایگ و همکاران ()2019
شناسایی پایه های تجربی و شواهد پژوهشی گذشته و همچنین انتخاب تئوری مناسب بسیار
کمککننده است .در این بخش هدف شناسایی مؤلفههای پرتکرار و ضروری در اغلب مداخالت
آموزشی – روانی مبتنی بر والدین در حوزه انگیزش تحصیلی بود .جهت استخراج راهبردهای
محتمل برای ارتقا مواضع انگیزشی والدین ،مطالعات مرور سیستماتیک در مجالت علمی تخصصی
برتر حوزه روانشناسی تربیتی به شکل دقیق و مفصل مطالعه و جهت استخراج مؤلفهها استفاده
شدند (مانند کیم و همکاران2020 ،؛ مولر ،رائو و زاکرمن2017 ،؛ سیندر ،فانگ ،پینتر ،پتارد ،بار
و پاتال .) 2019 ،همچنین در این بخش ،مداخالت پیشین متمرکز بر تغییر مواضع انگیزشی
والدین و به تفکیک نظریات انگیزش پیشرفت بررسی شدند .بررسی مفهومی و کاربردی مداخالت
آموزشی -روانی متمرکز بر والدین با هدف ارتقای انگیزشی یادگیرندگان ،نشان میدهد هرگونه
تالش نظامدار در این راستا ،باید تعامالت والدین -فرزندان (ریان و همکاران ،)2019 ،گرمی و
حساسیت والدینی (شفر ،)2019 ،باورها و جهتگیریهای هدفی والدین (چنگ و کوآن،)2021 ،
ارزشها و انتظارات والدین (ویگفیلد و اکسلس ،)2020 ،ارزیابیهای شناختی و باورهای
خودکارآمدی والدین (ساالری و فیالس ) 2017،و خصوصا رفتارهای حمایتگر خودمختاری (کیم
و همکاران )2020 ،را دربرگیرد.
از آنجا که در طراحی مداخالت روانشناختی ،شناسایی الگوی نظری متناسب نسبت به
کاربرد صرف پژوهشهای گذشته ،به نتایج اثربخشتری منجر خواهدشد و تغییرات مورد انتظار
و مسیر دستیابی به این تغییرات را با روشنی بیشتری به نمایش خواهدگذاشت (بارثاالمیو ،پارسن،
کوک و پارتیدا ،)2006 ،الگوی جامع طراحی انگیزشی (کلر )2018 ،به عنوان الگوی زیربنایی
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برای طراحی بسته آموزشی انتخاب شد .انتخاب این الگوی نظری به دلیل جامعیت آن در توجه
همزمان به همه مؤلفههای انگیزشی مشترک در تمام نظریههای انگیزش پیشرفت است .براساس
این الگوی نظری ،والدین قادرند از طریق کمک به جستجوگری ،بیان منافع فوری و درازمدت
آموزش ،کمک به انتخاب اهداف تسلطی ،ارتباط دادن آموزش با ارزشها ،اهداف و آموختههای
قبلی ،القای آمایة یهنی رشدمحور ،کمک به شناسایی اهداف فردی و برنامهریزی برای وصول به
آنها ،بهبود راهبردهای تنظیم شناختی و فراشناختی ،تقویت اراده ،ادراک احساس انتخاب و
پرورش احساس شایستگی ،پرورش خودمختاری و عاملیت ،القای احساس عدالت و منصفانه بودن
امور تحصیلی ،کاربست آموختهها در دنیای واقعی و توجه همزمان به پاداشهای بیرونی و درونی
تغییرات نسبتا پایداری در مواضع انگیزشی فرزندان ایجاد کنند .به همین جهت هر برنامة آموزشی
متمرکز بر والدین با هدف ارتقای انگیزشی یادگیرندگان ،بایستی آموزش نمودهای رفتاری
حمایتگری از خودمختاری فرزندان در امور تحصیلی ،چالش شناختی نسبت به توانمندی خود و
فرزندان ،ایجاد آمایههای یهنی رشدمحور ،اصالح جهتگیری هدف والدین به سمت اهداف
تسلطی ،چالش نسبت به ارزشهای زندگی و درنهایت تنظیم هیجانی والدین در برخورد با
مشکالت تحصیلی فرزندان را به همراه داشته باشد.
گام چهارم :یکپارچهسازی راهبردها :از طریق یکپارچهسازی راهبردهای مستخرج از پیشینههای
مطالعاتی اهم مؤلفهها و راهبردهای تکرار شده در مطالعات پیشین استخراج شدند .به این ترتیب
راهبردهای تأمین نیاز به خودمختاری و تعیین ساختارهای تعاملی ،ارتقای خودباوری تحصیلی و
احساس شایستگی ،جهتدهی اهداف و ارزشهای تحصیلی ،تنظیم هیجانات تحصیلی فرزندان،
تأمین محیط غنی از حساسیت و گرمی والدینی و همچنین بازداریها و موانع پیش روی والدین
جهت کاربست این آموزهها به عنوان راهبردهای نهایی انتخاب شدند .سپس به کمک برنامههای
گذشته تکنیکهای الزم برای برآورد این راهبردها نگارش شد (جدول .)1

21

ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی بر اساس...

فاطمه رشیدیپور و مهکاران

جدول .1رئوس کلی فهرست محتوایی بستة آموزشی داربستسازی انگیزشی برای والدین به تفکیک
هدفها و فعالیتها
جلسات

هدفها

فعالیتها

جلسه
اول

آشنایی اعضا با تسهیلگر،
آشنایی اعضا با یکدیگر،
جلب همکاری والدین از
طریق توجه به نیازهای
والدین،
روانشناختی
توضیح اطالعات پایه
درباره نقش والدین در
انگیزش تحصیلی فرزندان،
توضیح اطالعات پایه
درمورد الگوی انگیزشی

اجرای پیشآزمون ،مرور مجمل زیربنای نظری بستة جامع ارتقای انگیزشی
یادگیرندگان ،تکمیل پرسشنامههای آنالین استرس تحصیلی والدین و
جهتگیری هدفی والدین ،معارفه ،عادیسازی برخی مشکالت ارتباطی با
فرزندان ،و گفتگوی همدالنه با والدین درمورد خالهای انگیزشی فرزندان و
بررسی استرس والدینی و خودکارامدی والدین ،ارائه فیلم بندناف روانی،
کاربرگ احساسات والدین و کاربرگ نگرانیهای من،

جلسه
دوم

بهبود نگرش نسبت به
ویژگیهای
فرزندان،
تحولی فرزندان در سنین
مفهوم
نوجوان،
داربستسازی انگیزشی و
مؤلفههای آن

عکس از کودکی فرزند و یادآوری خاطره مربوط به عکس ،یادآوری نیازهای
طبیعی در دوره نوجوانی ،کاربرگ نیازهای نوجوانان از دیدگاه والدین و
خودشان ،برجستهسازی تفاوت این دو نگاه ،تعریف مفهوم داربستسازی و
یافتن موارد داربستسازی والدین در کودکی ،تشریح عوامل مؤثر در انگیزش
فرزندان از نگاه کلر و تشریح مؤلفههای داربستسازی انگیزشی ،اسالیدهای
مربوط به الگوی انگیزشی کلر و داربستسازی انگیزشی ،پخش فیلم محقق
ساخته درمورد داربستسازی انگیزشی

جلسه
سوم

تشریح مفهوم حمایت خودمختارانه ،تشریح نوع تعامالت و چرخه حاکم بر
روابط والد – فرزندی ،معرفی نیازهای اساسی روانشناختی ،تشریح پیوستار
انگیزش ،بیان مصادیق کنترلگری در رفتار ،احساس و افکار ،کاربرگ نیازهای
تأمین نیاز به خودمختاری اساسی روانشناختی ،تشریح پیوستار انگیزش ،مصادیق رفتارهای کنترل-
گرایانه و سهلگیرانه ،بررسی علل رجوع به چنین رفتارهایی با فرزندان،
( :)1عامل c
پرسش از تجربیات والدین ،لیست دالیل کنترلگری والدین ،برجسته ساختن
ریشه نیازهای روانی ،کاربرگ رفتارهای کنترلگرایانه من و انگیزههایم،
سناریوی عدم انجام تکلیف

جلسه
چهارم

ارائه ساختار روشن ،احترام به خودمختاری درعین رها نکردن فرزند ،تأمین
عینی رفتار حمایتگرانه از خودمختاری فرزند ،حل تعارضات والد – فرزندی
تأمین نیاز به خودمختاری
رفتارهای مؤید کنترلگری و کاهش انگیزش درونی تشریح تشویق و تحسین
( :)2عامل V
به عنوان رفتار کنترلگرایانه ،بیان اهمیت چگونگی تحسین (تحسین برای
کنترل گری یا تحسین برای افزایش احساس شایستگی) ،سناریوی تحسین
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جلسات

هدفها

جلسه
پنجم

مربیگری هیجانی در
فرزندان :عامل S

جلسه
ششم

گفتگوی مثبت :عامل S

جلسه
هفتم

ارتــقــای خــودبــاوری
تحصیلی :عامل c

جلسه
هشتم

جهتدهی اهداف و
ارزشهای تحصیلی در
فرزندان :عامل R

فصلنامه روان شناسی کاربردی
فعالیتها

کنترلگرایانه ،خودمختاری به عنوان بهترین نوع پاداش نوجوانی ،تشریح لزوم
ارائه ساختار و انتظارات واضح از فرزندان :بیان نمونه تعارضات والد –فرزندی
و رفتار حمایتگرانه والدین ،سناریوی عدم پایبندی به قراداد ،اصل رفتار
محترمانه ،تشکیل جلسه حل تعارض
بهبود روابط والد فرزندی از طریق تأمین محیط همدالنه،تعریف و چرایی
مربیگری هیجانی ،چگونگی و کیفیت تأمین آن ،آگاهی و شناخت هیجانات
فرزندان دربافت تحصیلی ،تشریح هیجانات پیشرفت ،پذیرش و همدلی با
هیجانات فرزندان ،برآورده کردن نیاز متعاقب هیجان ،حل مسئله .اسالیدهای
آموزشی هیجانات ،مربیگری هیجانات و هیجانات تحصیلی ،کاربرگ پاسخ
همدالنه برجسته ساختن پرداختن به هیجانات فرزندان از طریق آزمایش
گاتمن ،تمرین همدلی کردن مؤثر ،سناریو احساس بیانصافی
آموزش گفتگوی مثبت بین والد و فرزند جهت کمک به ارتقا خودباوری
تحصیلی ،تعامل صحیح هنگام شنیدن (تماس چشمی ،سکوت ،رفتار
همدالنه) ،تعامل صحیح هنگام سخن گفتن (بیان احسا والد نسبت به مساله،
استفاده از ضمیر من ،بیان محترمانه ،توپ در زمین فرزند انداختن ،کاربرگ
تمرین سکوت ،نبایدهای گفتگوی والد – فرزندی (مقایسه کردن،
سرزنشکردن ،تذکر تلخ و نابجا) ،تاکید بر فرایند و مقایسه فرزند با خودش،
فیلم نامهای به پدر و مادرم ،کاربرگ رفتار والد – برداشت نوجوان .فیلم محقق
ساخته گفتگوی والد – فرزند
تشریح نقش والدین در القای خودباوری فرزندان خصوصا از طریق گفتگوی
مثبت و الگوسازی ،ارائه چندین سناریو از موضوعات مختلفی که منجر به
کاهش خودباوری در فرزندان میشود ،تشریح آمایههای یهنی رشدمحور و
ثابت و نقش آنها در انگیزش فرزندان ،کاربرگ آمایههای یهنی ،تشریح منبع
کنترل و اسنادهای مارآمد و ناکارآمد و اهمیت آنها در انگیزش سطح باال،
رابطه اسنادها و هیجانات پیشرفت و متقابال رابطه هیجانات و اهمالکاری
تحصیلی ،تشریح اهمالکاری و علل آن .اسالیدهای آموزشی آمایههای یهنی
و اسنادها
ارتقا جهتگیری هدفی تسلطی در والدین ،ایجاد نگاه فرایندمحور به جای
نتیجهمحور ،تقویت ارزشهای مثبت تحصیلی در والدین ،ارائه دو کاربرگ
جهتگیری هدفی و اسالید آموزشی مرتبط ،تأکید بر رشد فردی به جای
نمایش توانایی ،تأکید بر فرایند به جای نتیجه ،سناریوی نگاه فرایندمحور و
واکنشهای محتمل والدین ،بررسی ارزشهای والدین از طریق چند سوال
بازپاسخ و تشریح نقش این ارزشها به عنوان مهمترین پیشبین ارزشهای
فرزندان ،لزوم بازنگری در ارزشهای یهنی ،نمونههای کالمی عدم ارزشمندی
تحصیل ،تشریح اهمیت القائات جنسیتی و نمونههای کالمی مرتبط ،بازنگری
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جلسات

هدفها

جلسه
نهم

تأمین محیط غنی از
حساسیت و گرمی
والدینی :عامل S

جلسه
دهم

معرفی سازه سبک زندگی
تحصیلی سالمتمحور و
شناسایی موانع همراهی
کردن والدین با فرزندان

فعالیتها
قالبهای فکری جنسیتمحور ،راهکارهای ترویج علم آموزی ،سناریو اهداف،
اختصاص زمان ویژه و مصادیق آن ،بیان عشق به فرزند بدون قید و شرط و
مصادیق آن ،فضای مجازی به عنوان مفری برای نزدیکی به فرزندان ،نامه
تشکر و قدردانی از فرزند به شکل عینی ،و دقیق ،برقراری ارتباط جسمانی،
پخش فیلم محقق ساخته نزدیکی عاطفی ،ارائه مسئولیت و احترام به استقالل
الف) ارائه اسالیدهای اموزشی باموضوع متغیر وابسته پژوهش و متعاقبا ارتباط
داربستسازی شناختی و هیجانی والدین با رفتارهای سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور (تسهیلگرها و بازدارندهها) ،انجام پست تست
ب) تکنیک خاطرات قدیمی و تکنیک عصای جادویی جهت شناسایی موانع
همراهی کردن والدین و یازداریهای هیجانی آنان ،تمرین عملی بازگوکردن
خاطرات نوجوانی

گام پنجم :اجرای مداخله در بافت واقعی :مبتنی بر مدل نقشهنگاری مداخله ،بعد از طراحی
برنامة آموزشی ،اجرا و سپس ارزیابی آن در دستور کار قرار میگیرد.
پیشاجرای برنامه طراحی شده :مبتنی بر الگوی نقشهنگاری مداخله ،ابتدا پیشاجرای برنامه
طراحی شده انجام شد .این پیشاجرا 1دریکی از مدارس منطقه بیست تهران (پایه هفتم) به شکل
حضوری و قبل از شیوع پاندمی کوید  19برای والدین در قالب برنامههای "آموزش خانواده" اجرا
شد .این پیش اجرا به محققین نشان داد نیاز به توجه فزاینده به هیجانات و نیازهای والدین،
کاربردیکردن بیشتر مطالب و استفاده از سناریوهای اختصاصی بیشتر جهت درک بهتر فرایندها
و تئوریهاست .به همین جهت موارد مذکور در طراحی نهایی بسته آموزشی لحاظ شد .به عنوان
نمونه در جلسات آموزشی والدین ،زمانی که تسهیلگر آموزش ویژگیهای تحولی نوجوانان و
اثرات آن بر رفتارهای فرزندان را آغاز کرد ،با شکایات والدین از وجود خستگی و عدم توجه به
نیازهای روانی آنان در محیط منزل و جامعه مواجه شد .بنابراین در بستة نهایی شروع جلسات به
جای تمرکز بر ویژگیهای دوره نوجوانی ،به استرسها ،نگرانیها و هیجانات والدین متمرکز شد.
همچنین در بحث از ارزشهای والدینی ،اشاره والدین به رابطه جنسیت فرزند و اکتسابات
تحصیلی ،لزوم پرداخت به این تفکرات قالبی جنسیتی در بسته اصلی را یادآور شد.
اجرای نهایی :شایان یکر است گرچه در ابتدای آغاز این پژوهش ،برنامة آموزشی برای فضای
آموزش حضوری پیشبینی میشد ،اما به دلیل شیوع کوید  ،19اجرای نهایی به شکل مجازی
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انجام شد .از آنجا که اجرای مداخالت از طریق اپلیکیشنهای موبایل نه تنها سرعت اجرا را باال
برده ،بلکه امکان دستیابی راحتتر به خدمات این چنینی را برای همه وضعیتهای اجتماعی
اقتصادی فراهم میکند (بیچ ،واشبورن ،گزل و ویلیامز2021 ،؛کولینز ،توالی ،پوترویکا ،هاوز و
دادز ،)2019 ،بنابراین بستر مجازی واتسپ 1برای اجرای برنامه والدین درنظرگرفته شد.
اگرچه ارائه مداخالت از طریق دستگاههای تلفن همراه شخصی به دلیل سهولت کاربرد و زمان و
مکان دلخواه مورد استقبال مراجعان و داوطلبان دورههای آموزشی است ،اما مالحظات مهمی هم
درپی دارد .اولین مسألة مهم ،کاربرد الگوی نظری است که قابلیت اجرا در فضای مجازی را دارا
باشد .انتخاب الگوی کلر به عنوان الگوی زیربنایی پژوهش حاضر ،کامال با اجرا از طریق
نرم افزارهای موبایلی همسان و منطبق است .قابلیت کاربست الگوی کلر در آموزشهای مجازی
توسط مطالعات متعددی تأیید شده است (تورل و سانال2018 ،؛ لی و کلر )2018 ،و بنابراین
اولین ضرورت مهم در اجرای مجازی برنامه تأمین شد .مبتنی بر آموزههای رانی و همکاران
( )2018برای تحول مداخالت مرتبط با تکنولوژی رسانههای اجتماعی ،جهت عینیسازی مفاهیم
انگیزشی و کاربست آنها در موقعیتهای تحصیلی ،تهیه و ارائة فیلمهای آموزشی ،اسالیدهای
آموزشی ،عکسنوشته ها ،ارائه سناریوها و پاورپوینت مطالب آموزشی در دستور کار قرارگرفت.
همچنین تمام سناریوها و کاربرگهای آموزشی در هر دو برنامه ،توسط مثالهای تکمیل شده
پشتیبانی شدند .درابتدای هر جلسه محقق از طریق پخش یک فیلم مرتبط با موضوع یا ارائه یک
الگوی دیداری ،و متعاقبا طرح سؤالی چالشبرانگیز ،پیشآمادگی یهنی از محتوای جلسه پیشرو
برای مشارکتکنندگان ایجاد میکرد .همچنین در پایان هرجلسه خالصهای از مطالب گفته شده
در قالب فایلی دیداری (عکسنوشته یا پاورپوینت) به مخاطبان ارائه شد .عالوه براین در آخرین
جلسه خالصه ای از مطالب کل جلسات در اختیار مخاطبان قرار گرفت تا بعدها در صورت نیاز
امکان بازبینی و رجوع به آموختههای حاصل از این برنامه برای آنها فراهم باشد.
وفاداری درمانی :2جهت طراحی محتوای جلسات آموزشی ،فرمولبندی ،3و با توجه به معیارهای
تعیین محتوای برنامههای مداخالتی (گالینسکی ،فراسر ،دی و ریچمن ،)2012 ،ابتدا نیازها و
اهداف آموزشی دانشآموزان و نقش والدین در نیمرخ انگیزشی فرزندانشان بازشناسی و سپس به
ارائة برنامة داربستسازی انگیزشی برای والدین مبادرت گردید .همچنین سازماندهی مطالب
منتخب بر پایه مالکهایی چون تقدم مسائل هیجانی بر شناخت ،حفظ ارتباط و پیوستگی مطالب،
ارتباط عمودی و افقی مطالب با هم ،ارائه مطالب از ساده به مشکل و از کل به جزء صورت گرفت.
Formulation

3.
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عملیبودن دوره از طریق ارائه سناریوهای مرتبط ،فعالیتهای سرگرمکننده ،مشارکت گروهی و
استفاده از وسایل کمک آموزشی چون فیلم و تصویر درطول اجرای برنامه ،جهت اثرگذاری هرچه
بیشتر لحاظ گشت .پس از طراحی بسته ،جهت تأمین کارآیی 1و اثربخشی 2آن ،پیش اجرا انجام
شد .عالوه بر این ارائه بستة آموزشی به چند تن از متخصصان حوزة انگیزش ارائه و نظرسنجی از
آنان درباره کارآیی و روایی بسته مورد نظر هم انجام شد .جهت ارتقای اعتبار 3و روایی 4مداخالت
طراحی شده از راهبردهای سنجش و نظارت بر بافت 5آموزشی ،و محتوای 6آموزشی ،به شکل
روشهای حفظ و یخیرهسازی فایلهای صوتی ،فیلمها و مطالب آموزشی ارائه شده در گروههای
مجازی و نظارت دقیق اساتید راهنما بر محتوای اجرایی جلسات بهره بردهشد .همچنین معیار
شایستگی 7مربی ،با توجه به اخذ گواهیهای مرتبط توسط تسهیلگر در زمینه طراحی کارگاههای
آموزشی مبتنی بر اصول روانشناسی یادگیری ،تربیت مشاور تحصیلی و مهارتهای فرزندپروری
برآورده شد.
گام ششم :ارزیابی برنامه طراحیشده :در این مرحله محقق مبتنی بر اهداف عملکردی منتخب
در گام دوم ،پرسشنامههای مربوطه را از طریق لینک پرسشنامة الکترونیکی ،در مرحلة پیش-
آزمون ،پسآزمون و پیگیری به والدین ارائه داده و پاسخها جمعآوری شدند .درنهایت برای
مشارکتکنندگان گروه آزمایش به مدت  10هفته از آغاز شهریورماه  ،1399مهارتهای مختلف
«برنامه داربستسازی انگیزشی» ارائه شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر مادرانی که دارای دانشآموز پسر کالس هفتم و هشتمی بودند ،حضور داشتند.
دامنه سنی مادران بین  35تا  55سال و تحصیالت دیپلم ،کارشناسی و یک مورد کارشناسی
ارشد را شامل شده و همگی خانهدار بودند .هیچ یک از مادران مطلقه نبوده و همگی با همسر و
فرزند خود زندگی میکردند .در این بخش جدول  2اندازههای توصیفی میانگین و انحراف
استاندارد مربوط به ارزیابی مبتنی بر تهدید ،ارزیابی چالشی ،ارزیابی از منابع ،جهتگیری هدفی
تسلطی و جهتگیری هدفی عملکردی در آزمون برنامه والدین را در گروههای آزمایش و کنترل
در مقاطع زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.
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جدول  .2اندازههای میانگین و انحراف استاندارد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی در
گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ()n=30
متغیر

مرحله

ارزیابی مبتنی بر تهدید

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

ارزیابی چالشی

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

ارزیابی از منابع

پیگیری
پیشآزمون
جهتگیری
تسلطی

هدفی

جهتگیری
عملکردی

هدفی

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
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M
19/33
19/53
13/93
19/51
14/10
19/60
12/27
12/45
15/75
12/40
15/92
12/33
6/07
6/21
9/89
6/28
10/05
6/19
26/20
26/17
30/25
26/37
29/89
26/11
20/80
20/45
17/11
20/76
17/03
21/05

SD
5/73
5/65
5/56
5/66
5/43
5/74
3/56
3/98
3/61
3/65
3/76
3/78
3/37
3/31
3/41
3/53
3/47
3/38
2/24
2/36
2/31
2/53
2/26
2/55
4/37
4/44
3/95
4/53
4/56
4/38
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در ادامه ،به منظور آزمون اثر عامل بینآزمودنی (گروه) و عامل درونآزمونی (زمان) بر اندازههای
جمعآوریشدة متغیرهای وابسته از روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده استفاده شد .قبل
از بکارگیری فن آماری مزبور به منظور آزمون اثر عامل بینآزمودنی (گروه) و عامل درونآزمونی
(زمان) بر اندازههای جمعآوریشدة ابعاد ارزیابیهای شناختی شامل ارزیابی مبتنی بر تهدید،
ارزیابی چالشی و ازریابی از منابع و همچنین جهتگیریهای هدفی تسلطی و عملکردی ،مفروضة
کرویت موخلی با هدف تعیین همگنی واریانسها و تشابة در واحد مقداری ضریب همبستگی بین
زوج سطوح عامل درونآزمودنی (جدول  )3و آزمون لون برای تعیین همگنی واریانسهای خطا،1
آزمون و تایید شدند (جدول.)4
جدول .3نتایج آزمون کرویت موخلی در برنامه داربستسازی انگیزشی
متغیر
ارزیابی مبتنی بر تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع
جهتگیری هدفی تسلطی
جهتگیری هدفی عملکردی

آمارة موخلی

مجذور کا

0/921
0/947
0/937
0/925
0/931

2/84
1/98
2/09
2/80
2/75

معناداری

درج آزادی

0/301
0/441
0/343
0/247
0/349

2
2
2
2
2

نتایج جدول  3نشان میدهد که برای اثر عامل درونگروهی مفروضة کرویت موخلی برقرار
است .بنابراین ،نتایج این آزمون شواهدی را در دفاع همگنی واریانسها و برابری ضرایب
همبستگی زوجمتغیری برای اثر عامل درونگروهی فراهم میآورد .جدول  4نیز مبتنی بر آزمون
لون ،از همگنی واریانسهای خطا برای ابعاد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی تسلطی
و عملکردی به طور تجربی دفاع میکند.
جدول  . 4نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس خطا در برنامه داربستسازی انگیزشی
متغیر
ارزیابی مبتنی بر تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

آمارةF

معنادای

1
1
1

28
28
28

0/46
0/10
1/93

0/51
0/76
0/18
1.
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28
28

1
1

0/26
0/12

0/61
0/73

در این بخش ،نتایج فن آماری تحلیل واریانس مختلط ساده نشان داد که در برنامه
داربستسازی انگیزشی اثر اصلی عامل درونگروهی بر ارزیابی مبتنی بر تهدید ([2 =0/12
 56( = 3/88, P<0/05,و  ،)]F )2ارزیابی چالشی ([ 56( = 4/40, P<0/05, 2 =0/14و  ،)]F )2ارزیابی از
منابع ([ 56( = 6/31, P<0/05, 2 =0/18و  ،)]F )2جهتگیری تسلطی ([= 4/20, P<0/05, 2 =0/13
( 56و  )]F )2و جهتگیری عملکردی از لحاظ آماری معنادار بود ([56( = 3/97, P<0/05, 2 =0/12
و  .)]F )2همچنین ،در این بخش ،نتایج مربوط به اثر تعاملی عوامل درونگروهی و بینگروهی نیز
بر ارزیابی مبتنی بر تهدید ([ 56( = 3/25, P<0/05, 2 =0/10و  ،)]F )2ارزیابی چالشی ([2 =0/18
 56( = 6/07, P<0/05,و  ،)]F )2ارزیابی از منابع ([ 56( = 3/31, P<0/05, 2 =0/11و  ،)]F )2جهتگیری
تسلطی ([ 56( = 3/66, P<0/05, 2 =0/12و  )]F )2و جهتگیری عملکردی از لحاظ آماری معنادار
بود ([ 56( = 5/99, P<0/05, 2 =0/18و  .)]F )2در ادامه ،نتایج اثر اصلی عامل بینگروهی نیز بر
ارزیابی مبتنی بر تهدید ([ 28( = 4/76, P<0/05, 2 =0/15و  ،)]F )1ارزیابی چالشی ([2 =0/26
 28( = 9/60, P<0/05,و  ،)]F )1ارزیابی از منابع ([ 28( = 6/59, P<0/05, 2 =0/19و  ،)]F )1جهتگیری
هدفی تسلطی ([ 28( = 7/11, P<0/05, 2 =0/20و  )]F )1و جهتگیری هدفی عملکردی از لحاظ
آماری معنادار بود ([ 28( = 3/69, P<0/05, 2 =0/12و .)]F )1
آزمون بنفرونی نیز با هدف تعیین معناداری آماری مقایسههای زوجی سطوح عامل
درونگروهی برای برنامه داربستسازی انگیزشی انجام شد .در این بخش ،نتایج جدول  5نشان
داد که در ابعاد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی ،تفاوت بین متوسط نمرات
مشارکتکنندگان در مرحلة پیشآزمون با متوسط نمرات آنها در پسآزمون و پیگیری ،از نظری
آماری معنادار و نتایج مربوط به مقایسههای زوجی متوسط نمرات پسآزمون و پیگیری ،از نظر
آماری غیرمعنادار بود.
جدول .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای زوجی در سطوح عامل درونآزمودنی زمان برای برنامه
داربستسازی انگیزشی
متغیرها
ارزیابی تهدیدمحور

مقایسه نمرات

تفاوت میانگین

خطای معیار

معناداری

پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری

1/75
1/68
-0/05

0/19
0/21
0/20

0/001
0/003
0/97
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ارزیابی چالشی

ارزیابی از منابع

جهتگیری تسلطی

جهتگیری عملکردی

-1/53
-1/63
-0/06
-1/91
-2/05
-0/05
-2/13
-1/73
-0/07
1/62
1/67
0/094

پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری

0/14
0/12
0/16
0/18
0/16
0/14
0/11
0/12
0/15
0/09
0/10
0/20

0/001
0/001
0/89
0/001
0/001
0/91
0/001
0/001
0/90
0/001
0/001
0/94

بحث و نتیجهگیری
این بخش از مطالعة حاضر با هدف آزمون اثربخشی بستة طراحیشده "داربستسازی انگیزشی"
روی ارزیابیهای شناختی و جهتگیری هدفی والدین انجام شد .نتایج این مداخله نشان داد که
برنامة آموزشی داربستسازی انگیزشی در افزایش ارزیابی چالشی و ارزیابی از منابع ،همچنین بر
بهبود جهتگیری هدف تسلطی والدین مؤثر بوده است .این یافتهها همسان با پژوهشهای گذشته
(سلینیکاس و کیکاس2019 ،؛ مائو و همکاران2018 ،؛ سیلینیکاس و همکاران )2015 ،بر اهمیت
مداخلههای بهنگام در تعامالت تحصیلی و انگیزشی والد -فرزند تأکید دارند .نتایج مطالعةه حاضر
همسو با یافتههای مطالعات (سسی و اسکالس2020 ،؛ یوکاس و همکاران2019 ،؛ باند2019 ،؛
فنگ و همکاران2019 ،؛ مولر2018 ،؛ ساالری و فیالرس2017 ،؛ چاکو و هکاران )2017 ،نشان
داد که برنامههای آموزشی قادر است نیمرخ روانشناختی والدین را بهبود بخشد.
چالشهای تحصیلی فرزندان کنار دیگر مسائل والد-فرزندی ،دغدغه مهم والدین و یکی از
مهمترین منابع استرس آنهاست .این استرس والدینی در تعامالت و احساسات روانشناختی
منفی منعکس شده و متعاقبا بر عملکرد والدین ،ارتباط والد-فرزندی و بهزیستی فرزندان اثرگذار
است (چنگ و کوان .)2021 ،این ویژگیهای روانشناختی والدین ،یکی از گذرگاههای متعددی
است که وجود تناقضات مربوط به اثرگذاری مشارکت والدینی بر یادگیری ،انگیزش و موفقیت
فرزندان را تبیین میکند .میزان مشارکت فعاالنة والد در برنامههای آموزشی والدین هم ،اغلب از
عوامل فردی چون شناختها ،ارزشها و استرسهای والد ،در کنار عوامل بافتاری نشئت میگیرد
(گونزالز و همکاران2021 ،؛ وو و همکاران .)2020 ،برنامة حاضر از طریق کاربست راهبردهایی
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چون بازسازی شناختی ،بازسازی اهداف و تنظیم هیجانی به والدین کمک میکند تجربة عامل
خطر را به صورت فرصتی برای تأیید خود ،پیشبینی پیشرفت و تسلط و رشد فردی تلقی کند
(ارزیابی چالشی) و متعاقبا موقعیت به صورت خوشایند ،مهیج و انگیزاننده ارزیابی میشود و فرد
در مواجهه با مطالبات موقعیتی امیدوار ،مطمئن و مشتاق است .همچنین آموزش ویژگیهای
تحولی نوجوانان و عادیسازی مشکالت ارتباطی والد – فرزند در بافت تحصیلی ،کاهش
خودسرزنشی ،افزایش خودپذیرشی به عنوان والد خوب و افزایش خودباوری نسبت به والدینی
کردن مؤثر را درپی خواهد داشت .همچنین آموزش مهارتهای مربیگری هیجانات فرزندان،
مشغولیت یهنی والدین در برخورد با احساسات فرزند را کاهش داده و به احساس والد کافیبودن
کمک میکند .عالوه براین ،برنامة داربستسازی انگیزشی با تأکید بر تکنیکهایی چون گفتگوهای
همدالنه با والدین ،توجه به احساسات ،نیازها و نگرانیهای والدین ،همچنین تکنیکهایی چون
خاطرات قدیمی و عصای جادویی برای تغییر خیالی خاطرات گذشته جهت شناسایی موانع
همدلیکردن مؤثر والدین با فرزندان و بازداریهای هیجانی آنان انجام شد .چنین تمریناتی از
طریق تسهیل شناخت هیجانات و ابراز هیجانات پنهان در بافت حمایتگرانه ،تخلیة هیجانی
والدین ،شناخت و ابراز کالمی هیجانات را درپی داشته و از این طریق میتواند به تقویت تفکرات
خودتوانمندساز  ،کاهش تفکرات منفی و بدبینی نسبت به تعامالت با فرزند منجر شود.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که این برنامة آموزشی در ارتقای جهتگیری هدفی
تسلطمحور والدین نیز مؤثر بوده است .والدین اغلب دربرخورد با موقعیتهای تحصیلی فرزندان
خود ،یا بر عالقة مستمر و رشد فکری متمرکز هستند و فعالیتهای چالشبرانگیز اما لذت بخش
را برای ایشان ترجیح میدهند (جهتگیری هدفی تسلطمحور) و یا در تقابل بر عملکرد باال و
کسب استانداردهای اجتماعی تمرکز داشته و موقعیتهای تحصیلی را فضایی مناسب برای اثبات
هوش و شایستگی قلمداد میکنند .پژوهشهای گذشته نشان دادهاند ،جهتگیری هدفی والدین
بر جهت گیری هدفی فرزندان اثر داشته ،و اخذ هر کدام از این دیدگاهها توسط والدین ،نتایج
متفاوت انگیزشی و رفتاری را برای فرزندان به همراه دارد (شون ،برگر و کوک2021 ،؛ چوانگ و
کوان .)2021 ،به عبارت دیگر شناخت های والدین (ایدهها ،دانشها و نگرشهای والدین) و
انتظارات والدینی (آرزوها و امیدهای تحصیلی برای فرزندان) بر هدفگزینی نوجوانان اثرات
مستقیم دارند (بکر و همکاران )2019 ،و البته همواره و لزوما واقعبینانه نیستند .بنابراین ممکن
است متعاقبا رفتارهای والدینی غیرکارکردی چون اعمال کنترل و فشار شدید بر فرزند را به
همراه داشته باشند .برنامهی داربستسازی انگیزشی از طریق کاربست تکنیکهای بازسازی
شناختی و بازتنظیم اهداف و ارزشها ،به تغییر در اهداف ،شناختها و باورهای والدین منجر
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شده است .چنین آموزشهایی از طریق رسیدن به عاملیت مشترک 1بین والد و فرزند یا تنظیم
مشترک 2می تواند به عنوان یک منبع حمایتی بالقوه به تعدیل انتظارات و باورهای والدین منجر
گردد (شون ،برگر و کوک .)2021 ،این ادارک عاملیت مشترک عالوه بر نتایج مثبت برای فرزند،
به تغییر اهداف غیرواقعبینانه و عملکردمحور در والدین منجر شده ،همچنین سطح تحمل والد
در چالش های تحصیلی فرزند را ارتقا داده و راهبردهای مقابله آنان برای چالش با عدم براورد
انتظاراتشان را افزایش میدهد.
از دیگر سو ،اگر والدین مداخالت والدینی را مثبت ارزیابی کنند؛ آنچنان که به این باور
برسند که حضور در برنامههای آموزشی ،ضمن ارائة اطالعات مفید ،تجربة لذتبخشی از همزیستی
با دیگران در پیداشته و محتوای جالب و متقن علمی دراختیارشان میگذارد ،کارآمدی آنان در
والدینی کردن مؤثر افزایش و استرس مرتبط با فرزندپروری کاهش مییابد .در نتیجه ارزیابیهای
شناختی وی از موقعیتهای چالشبرانگیز مرتبط با امور تحصیلی فرزندان ،ارزیابی مبتنی بر
چالش (و نه تهدید یا فقدان) خواهد بود .اخذ این چنین ارزیابی سالمت محوری ،به روشی غیر
مستقیم پیامدهای تحصیلی آتی فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد (شون ،برگر و کوک.)2021 ،
به طور خالصه ،برنامه داربستسازی انگیزشی از طریق افزایش توانمندسازی روانشناختی
والدین در حیطههای شناختی ،عاطفی و رفتاری ،قادر است بر اتخای ارزیابیهای استرس چالشی
و انتخاب جهتگیری هدفی تسلطی مؤثر واقع گردد و درنتیجه زمینة روانی اجرای برنامه را آماده
و کاربست مداخله توسط والدین را تضمین نمایند .به طور مجمل میتوان وجه اشتراک این برنامه
با برنامه های گذشته را در آموزش حمایت از خودمختاری فرزندان درعین ارائه ساختار روشن و
منسجم اولیه ،پرورش گرمی عاطفی و حساسیت والدینی ،بهبود اسنادها ،باورها و ارزشهای
والدین در امورتحصیلی ،تقویت جهتگیریهای هدفی تسلطی و نگاه فرایندمحور به وضعیت
انگیزشی و تحصیلی فرزندان بوده است .همچنین ،این برنامه ضمن جامعیت در پرورش مواضع
انگیزشی والدین ،در توجه ویژه به موانع و بازداریهای والدین در حمایت مثبت و کارآمد از
فرزندان ،همچنین نگرانیها و مسائل حل نشدة والدین که بر تغییر و احیانا اتخای مواضع انگیزشی
ناکارآمد در والدین اثرگذارند ،از دیگر برنامههای داربستسازی انگیزشی مجزا میگردد .وجه
افتراق دیگر برنامة مذکور نسبت به برنامههای قبلی ،توجه همدالنه و مربیگری هیجانی در
برخورد با انواع هیجانات تحصیلی در فرزندان است.
با وجود آن که نتایج مطالعة حاضر همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی ،نشان دادند برنامه
"داربستسازی انگیزشی" در بهبود مواضع انگیزشی والدین (ارزیابی شناختی و جهتگیری
Co- regulation
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هدفی) مؤثر بوده ،اما برخی محدودیتهای آن باید مورد توجه قرار گیرد .محدودیت جدی این
اقدام پژوهشی ،عدم امکان اجرای حضوری مداخالت طرحریزیشده به دلیل شیوع کوید  19بود.
از آنجا که برنامه "داربستسازی انگیزشی" برای اجرای چهره به چهره و گروهی پیشبینی شده
بود ،شیوع کوید  ، 19و عدم امکان اجرای حضوری آن محققین را با چالشی جدی مواجه کرد.
هرچند در این بخش محققین کوشیدند با اقداماتی مستخرج از پژوهشهای مجازی گذشته و
امکانات موجود ،بستههای مذکور را برای اجرای مجازی مناسبسازی کنند ،اما درهرحال این
برنامهها از ابتدا برای اجرای حضوری طرحریزی شده بودند .همچنین عدم دسترسی به امکانات
الزم برای اجرای مبتنی بر وب در مدارس دولتی از دیگر محدودیتهای اجرای این پژوهش در
مرحله نهایی بود که محققان را به ترجیح و انتخاب اپلیکیشنهای موبایل جهت اجرا کشاند.
همچنین برنامه داربست سازی انگیزشی صرفا روی مادران اجرا شد .پرواضح است از طرفی
ارزشها ،انتظارات و باورهای پدران نیز در آینده تحصیلی فرزندان به شدت اثرگذار است (ویگفیلد
و همکاران ،) 2019 ،از طرف دیگر تعامالت بین جنسیت والدین و جنسیت فرزند در میزان
اثربخشی مداخالت انگیزشی میتواند حائز اهمیت باشد و بنابراین ارزش مطالعاتی دارد اما در
این پژوهش به آن پرداخته نشد .همچنین هرچند تأثیر برنامه آموزشی داربستسازی انگیزشی
بر بهبود ارزیابیهای شناختی و جهتگیری هدفی تسلطمحور مادران بررسی شد ،اما اثرات این
مداخله بر ویژگیهای انگیزشی و روانشناختی فرزندان مورد آزمون قرار نگرفت که به دلیل هدف
نهایی تمام مداخالت انگیزشی (یعنی ارتقا نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان) میتواند بسیار حائز
اهمیت باشد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،ضمن اجرای برنامه برای پدران،
اثربخشی برنامه داربستسازی انگیزشی بر نیمرخ انگیزشی ،عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
فرزندان دختر و پسر ،باتوجه به نقش تعدیلگر جنسیت والد و جنسیت فرزند بررسی گردد.
همچنین پیشنهاد میشود نهادهای متولی آموزش والدین ،روانشناسان تربیتی و خصوصا آموزش
و پرورش ،زمینة آموزش والدین مبتنی بر اصول برنامة داربستسازی انگیزشی و درقالب
کارگاههای روان شناختی یا حتی جلسات آموزش خانواده در مدارس را فراهم و موجبات تغییر
در مواضع انگیزشی والدین و به تبع آن ارتقا نیمرخ انگیزشی فرزندان را موجب گردند .به عبارت
دیگر امکان آفرینی برای تأمین دغدغه عملیاتی سازی اجرای برنامه داربست سازی انگیزشی در
سطحی کالن و تعقیب فرصتهای مترتب بر آن ،میتواند ازجمله اهداف عالی چنین برنامهای
باشد.
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موازین اخالقی
در تمامی مراحل پژوهش حاضر تالش شد اقداماتی جهت رعایت مالحظات اخالقی صورت گیرد.
اخذ رضایتنامة کتبی از مشارکتکنندگان به منظور شرکت در پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات
به دست آمده از مشارکتکنندگان ،مختار بودن مشارکتکنندگان به خروج از پژوهش در صورت
عدم تمایل به ادامه همکاری ،اطمینان دادن به مشارکتکنندگان در پژوهش ،پیرامون عدم ضرر
و زیان جسمی ،روانی و مالی متعاقب شرکت یا عدم شرکت در پژوهش ،عدم تحمیل هر گونه
هزینه مالی به مشارکتکنندگان برای مشارکت در پژوهش ،نشر نتایج برآمده از مطالعه در
نشریات علمی داخلی با هدف سهیم کردن دگر دغدغهمندان تربیتی در نتایج حاصل شده ،تقدیر
و تشکر از مشارکتکنندگان به دلیل همکاری در پژوهش و اجرای دوره فشردهتر برای
مشارکتکنندگان گروه کنترل ،و درنهایت دارا بودن گواهیهای الزم برای طراحی دورة آموزشی
و اجرای برنامه از آن جملهاند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از مادرانی که با حضور خود در طی جلسات آموزشی ،امکان اجرا و بررسی این برنامه
را ایجاد کردند ،بسیار سپاسگزاریم.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رسالة دکترای نویسنده اول از دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت و همراهی
اساتید راهنما آماده و تدوین گردیده است.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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پیوست  :1پرسشنامه جهتگیری هدفی والدین
کامالً مخالم

تاحدودی مخالف

نه مخالف نه موافق

تا حدودی موافق

کامالًموافق

 -1اغلب از فرزندم میخواهم که وقت خود را صرف فکر کردن به مطالب و مفاهیم درسی کند.
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 -2از فرزندم میخواهم که به جای تکالیف آسان ،روی تکالیف چالش انگیز کار کند.
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 -3دوست دارم فرزندم در کالس تکالیف چالشانگیز را انجام دهد حتی اگر اشتباه کند.
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 -4همواره از فرزندم میخواهم که مطالب درسی را بفهمد نه اینکه آنها را حفظ کند.

1

2

3

4

5

 -5دوست دارم فرزندم رابطة بین تکالیف کالسی و فعالیتهای بیرون از مدرسه را بفهمد.

1

2

3

4

5

 -6از فرزندم میخواهم که عالوه بر انجام تکالیف ،سعی کند مفاهیم درسی را کامالً درک کند.

1

2

3

4

5

 -7دوست ندارم فرزندم در انجام تکالیف درسی اشتباه کند.

1

2

3

4

5

 -8دوست دارم فرزندم به من نشان دهد که او از دانشآموزان دیگر بهتر و قویتر است.

1

2

3

4

5

 -9دوست دارم فرزندم به دیگران ثابت کند که او دانشآموز زرنگی است.

1

2

3

4

5

 -10فکر میکنم برایم خیلی مهم است که فرزندم در کالس به سواالت درست پاسخ دهد.

1

2

3

4

5

 -11وقتی میبینم انجام تکالیف درسی برای فرزندم آسان است خوشحال میشوم.

1

2

3

4

5

سواالت
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پیوست  : 2ابزار ارزیابی شناختی استرس
فرض کنید ،فرزندِ نوجوانتان در انجام تکالیف درســی خود به طور خاص و دیگر مســئولیتهایی که انتظار میرود
هر نوجوان در قبال خانواده خود بپذیرد ،موافقِ با اسـتانداردها و انتظارات شـما عمل نمیکند .برای مثال ،نه تنها از
عملکرد تحصـیلی او راضـی نیسـتید ،بلکه بر خالف انتظارتان بخش زیادی از زمان خود را سـرگرم اسـتفاده از فضـای
مجازی است .لطفاً بر اساس این موقعیت فرضی به سؤاالت این بخش پاسخ دهید.
بیشتر
به
گاهگاهی اغلب
هرگز
وقتها
ندرت

عبارتها
 1برای فائقآمدن بر این موقعیت و استرس ناشی از آن از توانایی الزم برخوردارم.
 2به نظر من ،استرس ناشی از این موقعیت ،یک عامل تهدیدکننده است.
 3در چنین شرایطی به فردی دسترسی دارم که به من کمک میکند.
 4میتوانم بر تجارب پراسترسی از این دست به خوبی غلبه کنم.
 5میدانم برای غلبه کردن بر چنین موقعیتی چکار باید بکنم.
6

در مواجهه با چنین موقعیتی عصبی میشوم.

 7این اتفاق ،تاثیر منفی زیادی روی من میگذارد.
 8در این موقعیت فردی وجود دارد که به من کمک میکند.
 9پیامد وقوع چنین اتفاقات پراسترسی برایم کامالً منفی است.
 10این اتفاق بر زندگی من اثراتی جدی میگذارد.
برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،به منابع حمایتی مورد نیاز
11
دسترسی دارم.
 12برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،از مهارتهای الزم برخوردارم.
 13موقعیتهای استرسزا تاثیری منفی روی من میگذارند.
مواجهه با چنین تجارب استرسزایی ،پیامدهای طوالنی مدتی برایم به همراه
14
دارد.
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Aim: The aim of this study was to investigate the psychometric
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Scale. Method: The population included Iranian adults in Tehran in the
age range of 14 to 75 years old, who were selected using the available
sampling method. The Persian version of the Scale applied with the
Elliott (1983) Spiritual well- being and Cohen et al.'s (1994) Perceived
Tension Questionnaire. Confirmatory factor analysis and convergent
and divergent validity were used to evaluate the validity of the scale and
Cronbach's alpha was used to evaluate its reliability. For examining the
reliability of the Religious and Spiritual Struggles Scale, it was
performed on 37 subjects and Pearson correlation was used to measure
it. Results: The results of confirmatory factor analysis indicated the fit
and desirability of the six- factor model. Significant correlations
between the factors of the Scale with of Spiritual Well- being and
Perceived Tension also confirmed the divergent and convergent validity
of this scale. The reliability of the scale using Cronbach's alpha
coefficient calculation for the whole scale is 0.8 and the test- retest
correlation coefficient of 0.9 Obtained. Conclusion: In general, it can
be said that the Persian version of the Religious and Spiritual Struggles
Scale, which has six factors, has a factor structure similar to the original
version of the scale and has the necessary validity and reliability for
using in psychological research in the Iranian sample.
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مقاله پژوهشی

ویژگیهای روانسنجی مقیاس کشمکشهای مذهبی و معنوی در
جامعه ایرانی
دریافت مقاله1400/05/05 :

*۳

۴

محیا ابراهیمی جمارانی ،۱عدنان اکبری ،۲حجت اله فراهانی  ،پرویز آزادفالح

 .۱دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران .ایمیلmahya.ebrahimi.jamarani@gmail.com:
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر وارسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس کشمکشهای مذهبی و

پذیرش1400/06/13 :

معنوی ) (RSSSاکسالین و همکاران ( )2014در جامعة ایرانی بود .روش :پژوهش حاضر از نوع

انتشار آنالین1401/07/01 :

ارزشیابی است .نمونة پژوهش حاضر متشکل از  486نفر از افراد بزرگسال ایرانی در محدودة سنی
 14تا  75سال بود که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .نسخة فارسی
مقیاس همراه با پرسشنامههای به زیستی معنوی الیسون ( )1983و تنیدگی ادراکشده کوهن و
همکاران ( ) 1994اجرا گردید .برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی و روایی
همگرا و واگرا از طریق محاسبة همبستگی پیرسون استفاده شد و برای بررسی اعتبار آن نیز از
روش محاسبة آلفای کرونباخ بهره گرفته شد .جهت بررسی پایایی مقیاس نیز از روش آزمون
باز -آزمون استفاده شد .یافتهها :نتایج تحلیل عامل تأییدی حاکی از برازش و مطلوب بودن مدل
شش عاملی بود .همبستگیهای معنادار میان این مقیاس و مقیاسهای به زیستی معنوی و تنیدگی
ادراک شده نیز روایی واگرا و همگرای این مقیاس را تائید میکرد .اعتبار مقیاس با استفاده از
محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/8و برای عاملهای آن در دامنة  0/73تا 0/91
و اعتبار مرکب عوامل در دامنهی  0/81تا  0/94و ضریب همبستگی آزمون -بازآزمون  0/9به
دست آمد .بحث و نتیجهگیری :با توجه به مطلوب بودن خصوصیات روانسنجی مقیاس فارسی
کشمکشهای معنوی میتوان از آن به عنوان یک ابزار معتبر در جامعه ایران استفاده کرد.

واژگان کلیدی :کشمکشهای مذهبی و معنوی ،روایی ،اعتبار ،تحلیل عامل تأییدی

the religious and spiritual struggles scale

1.
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مقدمه
مذهب1و معنویت2یکی

از بنیادیترین ابعاد زندگی بسیاری از انسانها را شکل میدهند.
مذهب و معنویت برای بسیاری از افراد منبع آرامش 3،حمایت اجتماعی4و گردآورندهی
معنای زندگی است که هویت فرد را شکل داده ،به رفتارش جهت میدهد و پاسخ
پرسشهای وجودیاش را فراهم میآورد (پارک ،ادموندسون و هاله -اسمیت  .)2013در
چند دههی اخیر پژوهشهای روانشناختی متعددی حول نقش مثبت مذهب و معنویت
انجام شده است که نشاندهند ی اثر مثبت آن بر کنترل خویشتن (مک کلو و کارتر،
 )2013مقابله با استرس (پارگامنت ،)2011 ،دلبستگی ایمن (گرانکویست و کیک پاتریک،
 )2013و سالمت جسمانی و روانشناختی (پارک و اسالتری )2012 ،است.
با اینحال ،مذهب و معنویت ،در تمام حاالت منبع آثار مثبت روانشناختی نیستند و
گاهی اوقات به منبع تعارض و کشمکش بدل میشوند .بهعنوانمثال افرادی که رخدادهای
منفی زندگی خود را ناعادالنه تفسیر میکنند و آنها را به خدا نسبت میدهند و نسبت
به خدا احساس خشم میکنند (میلونسکی )2012،یا افرادی که نسبت به ریاکاری و
دورویی انسانهای مذهبی احساس تنش و تعارض میکنند (الیسون و لی .)2010،دستهای
از افراد نیز با ه نجارهای اخالق مذهب خود و اینکه آیا بر مبنای آن عمل میکنند یا نه،
در تعارض به سر میبرند و گروهی از مردم نیز احساس میکنند قربانی نیروهای شیطانی
و فراطبیعی هستند (اکسالین .)2013 ،در چنین حالتی فرد به لحاظ مذهبی و معنوی در
کشمکش به سر میبرد و این امر میتواند به لحاظ روانشناختی آثار منفی بر زندگی وی
بر جای بگذارد (اکسالین.)2013 ،
مفهوم کشمکش 5حاکی از این است که در باور ،عمل یا تجربهی کنونی فرد امری
وجود دارد که موجب پدیدآیی یا تداوم پریشانی 6است .این پریشانی میتواند بهصورت
یک هیجان منفی بنیادی (مانند غم  ،خشم ،احساس گناه) تجلی یابد یا اینکه به شکل
تعارضی درونی تجربه شود که در آن فرد افکار و احساساتی را تجربه میکند که با یکدیگر
در تضاد بوده و به سهولت قابل حلشدن نیستند (اکسالین و همکاران.)2014 ،
پژوهشهای متعدد بر پیوند این مفهوم با مختلشدن بهزیستی و سالمتروانشناختی فرد
4

1

5

2

. religion
. spirituality
3
. comfort

. social support
. struggle
6
. distress
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و پریشانی هیجانی تأکید داشتهاند (پارگامنت2011 ،؛ پارگامنت ،ماهونی ،شافرانسانکه،
اکسالین و جونز .)2013 ،بهعنوانمثال بکراث ،پارگامنت و پارک ( )2021در یک فراتحلیل
دربارهی مقابله دینی نشان داند کشمکشهای روانشناختی -معنوی با افسردگی،
اضطراب ،احساس گناه ،ناامیدی ،خصومت ،نارساکنشوری اجتماعی و تمایالت خودکشی
ارتباط دارد .در مطالعهای دیگر الیسون ،فنگ و فلنلی ( )2013نشان داده شد که
کشمکشهای روانشناختی -معنوی با اضطراب بیشتر ،افسردگی ،تفکر پارانویاگونه،
وسواس و بدنیسازی در ارتباط است.
بهطورکلی در دستهبندی رایج و مقبول در روانشناسی دین (پارگامنت و همکاران،
2013؛ اکسالین و همکاران )2014 ،کشمکشهای روانشناختی -معنوی به سه دسته
تقسیم میشوند )1( :کشمکشهای مربوط به امور فراطبیعی 1:این دسته به تعارضهای
فرد در رابطه با امور ماورای طبیعی میپردازد که خود قابل بخش به دو گروه است( .الف)
کشمکشهای الهی(2کشمکشهای مربوط به خدا) که با تعارضها و ادراک فرد از خدا و
رابطه اش با او ارتباط دارد (مانند احساس خشم نسبت به خدا در موقعیتهای عدم
استجابت دعا یا احساس رهاشدگی از جانب خداوند)( .ب) کشمکشهای اهریمنی3که به
نگرانیهای فرد در مورد تأثیر شیاطین و ارواح خبیثه بر زندگیاش مربوط میشوند (مانند
احساس اینکه فرد از جانب شیاطین و ارواح خبیثه مورد هجوم قرار گرفته است یا اینکه
شیاطین و ارواح خبیثه تالش دارند که فرد را از مسیر درست زندگیاش منحرف کنند).
( )2کشمکشهای درونفردی 4:این دسته بر افکار و کنشهای فرد در رابطه با امور مذهبی
و معنوی تمرکز دارد .این دسته را میتوان به سه گروه تقسیم کرد( :الف) کشمکشهای
اخالقی5که بر تعارضهای فرد در رابطه با پیروی از اصول اخالقیاش تأکید دارد (مانند
احساس گناه فرد در رابطه با اینکه مطابق با استانداردهای اخالقیاش عمل نکرده است).
(ب) کشمکشهای مربوط به شک و تردید 6که در آن فرد در رابطه با باورهای مذهبی
خود دچار تردید است و به همین خاطر در تنش و تعارض به سر میبرد( .ج) کشمکشهای
مربوط به معنای غایی7که در آن فرد در رابطه با اینکه آیا زندگی از معنایی غایی برخوردار

5

1

6

2

. supernatural
. divine struggle
3
. demonic struggle
4
. intrapersonal struggle

. moral struggle
. doubt-related struggle
7
. struggle around ultimate
meaning
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است یا نه ،دچار تعارض است )3( .کشمکشهای بینفردی 1:این دسته اموری را
دربرمیگیرد که در آن فرد در رابطه با افراد یا سازمانهای مذهبی دارای مشکل و تنش
است (بهعنوانمثال فردی که احساس میکند از جانب افراد مذهبی مورد طرد و بدفهمی
واقع شده است).
گر چه در چند دهة اخیر تالشهایی برای ساخت ابزاری برای سنجش این مفهوم
صورت گرفته است (بهعنوانمثال ،نگرش به خدا(2وود و همکاران ،)2010 ،پرسشنامه
ارزیابی معنوی(3هال و ادواردز ،)1996 ،دلبستگی به خدا(4بک و مکدونالد،)2004 ،
مقیاس خشم نسبت به خدا( 5اکسالین و همکاران ،)2011 ،تردید مذهبی( 6کراوس و
الیسون ،)2009 ،اما هر کدام از این ابزارها تنها بر وجهی از این مفهوم تمرکز داشتهاند و
نبود ابزاری که تمامی وجوه را به نحوی جامع مورد پوشش قرار دهد به عدم غنای
پژوهشهای این حوزه منجر شده بود (اسالین و همکاران .)2014 ،به همین خاطر،
اکسالین و همکاران ( )2014بر مبنای تقسیمبندی رایج و مقبول در حوزهی روانشناسی
دین ،ابزاری جامع و دقیق برای سنجش «کشمکشهای مذهبی و معنوی» طراحی نمودند
که تمامی این وجوه مختلف را پوشش میداد .این مقیاس دارای  26ماده و  6زیرمقیاس
است که بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از «هرگز» تا «خیلی زیاد» طراحی شده است.
شش زیرمقیاس این پرسشنامه مطابق با تقسیمبندی ارائهشده متشکل از کشمکشهای
 11معنای غایی12است.
الهی 7،اهریمنی 8،بینفردی 9،اخالقی10،شک و تردید و
زارزیکا و همکاران ( )2018در پژوهشی به اعتبارسنجی این مقیاس در جامعة لهستان
پرداختند که نتایج آن پس از طی مراحل ترجمة این ابزار به زبان لهستانی و اجرای آن
روی نمونهای از افراد بزرگسال لهستانی حاکی از وجود شش عامل (الهی ،اهریمنی،
اخالقی ،معنای غایی ،بین فردی و شک و تردید) و ضرایب روایی باال و شاخصهای

0
1
2

7

1

8

2

. interpersonal struggle
. the attitudes toward god acale
3
. the spiritual assessment
inventory
4
. attachment to god
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. anger toward god
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روانسنجی قابلقبول بود ( CFI=0/96 ،df=283،p=0/001 ،N=646 ،2=724/84و
.)RMSEA=0/049
تبیک ( )1398در پژوهشی با روش آمیخته به تدوین الگوی کشمکشهای روانی-
معنوی در جامعهی ایران پرداخته است .یافتههای او در رابطه با ساختار کشمکشهای
روانی -معنوی به شناسایی شش مقوله انجامید که عبارت بودند از :کشمکشهای الهی که
به پریشانی یا تعارض در مورد باورهای مربوط به خدا و یا نوع ارتباط ادراکشده باخدا
مرتبط است ،کشمکشهای درون فردی که دربرگیرندهی حوزهی اخالق ،شک و تردید و
معنای غایی است ،کشمکشهای بین فردی که شامل تجربهی منفی با دینداران است،
کشمکشهای ماورایی که مربوط به نگرانی در مورد شیطان و ارواح خبیثه است و درنهایت
کشمکش با برخی آموزههای دین و کشمکش با کارآمدی نهادهای دینی که اگرچه در این
پژوهش مقولهای جداگانه بدان اختصاص دادهشده است اما طبق تعریف میتواند جزئی از
کشمکشهای بین فردی و الهی قرار بگیرد .همانطور که مشاهده میشود پژوهشهای
پیشین صورت گرفته دربارهی کشمکشهای معنوی در جامعهی ایران ،بهطور کامل با
پژوهش اکسالین و همکاران ( )2014همپوشانی دارد.
با توجه به اینکه کشمکشهای معنوی و مذهبی ،تحت تأثیر آموزههای فرهنگی و تربیتی
قرار دارند ،ضروری است که ساختار این مقیاس در فرهنگهای مختلف مورد بررسی قرار
گیرد .در این مطالعه ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس
کشمکشهای مذهبی و معنوی در یک نمونه ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش
این پژوهش یک طرح ارزشیابی بوده (سیف )1400،و برای تهیه و توزیع پرسشنامهها از
فضای آنالین و پیامرسانهای اجتماعی استفاده شد .بدینصورت که با استفاده از این
لینک اقدام به ساخت پرسشنامه صورت گرفت:
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1yMhOo0tVqnwkSDCvjqg
Ancw- 1n9td4iGXO3T- n2gpQY/edit
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لینک تهیه شده توسط پژوهشگران در  4گروه واتساپی توزیع شد و از افراد گروه نیز تقاضا
شد تا لینک مربوط را در گروه های دیگر نشر دهند و بدین ترتیب نمونة الزم برای انجام
پژوهش به شیوهی در دسترس گردآوری شد.
در ابتدای پرسشنامه هدف از انجام پژوهش در قالب متنی کوتاه برای شرکتکنندگان
توضیح داده شده بود و به آنان اطمینان خاطر داده شده بود که اطالعات آنان کامال به
صورت محرمانه حفظ میشود و بعد از مطالعه ی متن اگر تمایل به ادامهی کار و شرکت
در پژوهش را دارند گزینهی رضایت دارم را عالمت بزنند تا سؤاالت برای آنان نمایش داده
شود .در غیر این صورت از صفحه خارج میشوند و اجباری برای شرکت در تحقیق را
ندارد .بدین ترتیب افرادی برای ادامهی کار تمایل داشتند وارد مرحلهی بعدی کار شده و
به ترتیب به پرسشنامههای کشمکش معنوی ،به زیستی معنوی و تنش ادارک شده پاسخ
میدادند.
شرکتکنندگان
الف) جامعه آماری :جامعهی پژوهش حاضر شامل همهی بزرگساالن  75 -14سال
ساکن شهر تهران در سال  1400بودند.
جامعه مورد مطالعه :تمامی افرادی که از طریق لینک اینترنتی پرسشنامه را دریافت کرده
بودند.
ب) نمونه پژوهش :نمونه پژوهش به روش نمونهگیری دردسترس با استفاده از پرسشنامه
که بهصورت لینک تهیه شد ،از طریق ارسال در پیامرسانهای مجازی انتخاب شد .بهمنظور
سنجش پایایی ابزار ابتدا نسخهی فارسی بر روی  37آزمودنی در دو نوبت با فاصلهی زمانی
یک ماه انجام شد .برای انجام تحلیل عاملی هیر و همکاران ( )2006بیان میکنند که
حجم نمونه باید بیشتر از  100نفر باشد .کالین ( )2015نیز معتقد است حجم نمونه
نباید کمتر از  100نفر باشد .برخی از منابع (بریانت و یارنلد )1995 ،نیز به این اشاره
کردهاند که نسبت افراد نمونه به تعداد متغیرها نباید کمتر از  5باشد .لذا با توجه به شرایط
ذکرشده تعداد  400نفر برای حجم نمونه انتخاب شد که تمامی شرایط فوق را برآورده
میکرد که در نهایت تعداد  486نفر نمونه گردآوری شد که در شرایط ورود به پژوهش
بودند .ازآنجاکه موضوع پژوهش حاضر نیازمند طیف بهخصوصی از افراد نبود معیار ورودی
به غیر بزرگسالبودن و توانایی پاسخگویی به سوالهای ابزارهای پژوهش لحاظ نشد.
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جدول  .۱ویژگیهای جمعیت شناختی نمونة مورد بررسی
متغیر
سن

جنس
وضعیت تاهل
مدرک تحصیلی

میانگین

36/1

انحراف معیار

9/7

دامنه

14 -75

زن :تعداد (درصد فراوانی )

)81/2( 394

مرد

)18/8( 91

مجرد

)32/6( 158

متاهل

)67/4( 327

دکتری و باالتر

)9/5( 46

کارشناسی ارشد

)33/4( 162

کارشناسی

)17/1( 195

دیپلم و زیردیپلم

)17/1( 83

مشخصات نمونة پژوهش در جدول شمارة 1قابل مشاهده است.
ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس کشمکشهای مذهبی و معنوی 1:این مقیاس که یک ابزار خودگزارشی است
میزان کشمکشها و تنش های فرد در رابطه با امور مذهبی و معنوی را میسنجد .این
مقیاس توسط اکسالین ،پارگامنت ،گرابز و یالی ( )2014معرفی شد و متشکل از  26ماده
و  6زیرمقیاس است که بر اساس طیف لیکرت  5نقطهای از «هرگز» تا «خیلی زیاد»
طراحی شده است .شش زیرمقیاس این پرسشنامه مطابق با تقسیمبندی ارائهشده متشکل
از کشمکشهای الهی ،اهریمنی ،بینفردی ،اخالقی ،شک و تردید و معنای غایی است.
آنها ابتدا در مطالعهای بر روی دو نمونة بزرگسال به حجمهای  400و  483نفر بهواسطهی
تکنیکهای تحلیل عاملی به پاالیش بانک گویه که ابتدا متشکل از  61گویه ( 16ماده
مربوط به زیرمقیاس الهی 8 ،گویه مربوط به زیرمقیاس اهریمنی 14 ،گویه مربوط به
1

. the religious and spiritual
struggles scale
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زیرمقیاس بینفردی 10 ،گویه مربوط به زیرمقیاس اخالقی 6 ،گویه مربوط به زیرمقیاس
معنای غایی و  8گویه مربوط به زیرمقیاس شک و تردید) پرداختند و در نهایت  26گویه
( 5گویه مربوط به زیرمقیاس الهی 4 ،گویه مربوط به زیرمقیاس اهریمنی 5 ،گویه مربوط
به زیرمقیاس بینفردی 4 ،گویه مربوط زیرمقیاس اخالقی 4 ،گویه مربوط به زیرمقیاس
معنای غایی و  4گویه مربوط به زیرمقیاس شک و تردید) در مقیاس نهایی باقی ماند.
سپس در مطالعهی دیگری بر روی  1141دانشجوی دورهی لیسانس با استفاده از تحلیل
عامل تأییدی بهواسطهی نرمافزار ایموس به برازش مدل شش عاملی پرداختند که نتایج
آن ( CFI=۰/۹۶۹ ،p=۰/۰۰۰ ،N=۱۱۴۱ ،2=۲۸۴و )RMSEA=۰/۰۴۲
حاکی از برازش خوب این مدل بود.
 )2مقیاس بهزیستی معنوی :(SWBS)1مقیاس بهزیستی معنوی توسط الیسون ()1983

در سال  1983معرفی شد .این مقیاس  20سوال دارد که  10سوال آن سالمت مذهبی
(گویههای  )1،3،5،7،9،11،13،15،17،19و  10سوال دیگر سالمت وجودی
( )2،4،6،8،10،12،14،16،18،20فرد را میسنجد .پاسخ سوالها بهصورت طیف لیکرت
 6گزینهای و از «کامالً مخالف» تا «کامالً موافق» دستهبندی شده است .این مقیاس توسط
دهشیری و همکاران ( )1387بر روی  521دانشجو صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان داد
که ضرایب آزمون -باز آمون و همسانی درونی به ترتیب برابر است با  0/85و  .0/9همچنین
این مقیاس از روایی همگرا و واگرا برخوردار بوده و نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از
نشان دهندهی روایی سازهی ابزار میباشند (،df=169،p=0/001 ،N=521 ،2=730/11
 GFI=0/88 ،CFI=0/85و .)RMSEA=0/08
 )3مقیاس تنیدگی ادراکشده :(PSS- 14) 14 -2این مقیاس توسط کوهن و همکاران
( )1994در سال  1983تهیه شد و برای سنجش درجهای که موقعیتهای موجود در
زندگی فرد تنشزا ارزیابی میشوند ،مناسب است .این مقیاس دارای  14ماده است و با
طیف لیکرت پنجدرجهای است که تنیدگی ادراکشده افراد را میسنجد .مقیاس تک
مولفهای است و نمرات باالتر نشاندهندهی تنیدگی ادراکشدهی بیشتر است .معروفیزاد
و همکاران ( )2014در پژوهشی به بررسی روایی و اعتبار این پرسشنامه پرداختند که
نتایج آن حاکی از ضریب آلفای کرونباخ  0/9و برازش مناسب مدل دوعاملی با آمارههای
2

. spiritual Well-being Scale

. perceived Stress Scale
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(،p=۰/۰۰۰ ،df=۷۷ ،2=۱۱۸/۴۵
 GFI=۰/۸۶۱و  )RMSEA=۰/۰۷۳بود.

،NFI=۰/۹۲۸

،CFI=۰/۹۶۸

روش اجرای پژوهش
مطابق دستورالعمل ،فرآیندی که باید برای انطباق بینفرهنگی ابزارها طی نمود متشکل
از مراحل ترجمه 1،بازترجمه 2و اطمینانیابی از همارزی مفهومی مقیاسها 3است
(گسرینگ و همکاران .)2010 ،روندی که در اجرای این پژوهش انجام شد به این روال
بود که ابتدا این مقیاس توسط سه نفر که دو نفر از آنها دانشجوی دکتری روانشناسی
و فرد دیگر متخصص زبان انگلیسی بود ،بهصورت مستقل از یکدیگر ترجمه شد .سپس
نسخههای ترجمهشده توسط یک نفر از اساتید روانشناسی مسلط به فرهنگ و زبان
انگلیسی با متن انگلیسی تطبیق داده شد و مورد بازنگری قرار گرفت .سپس متن نهایی
توسط یک مترجم مسلط به هر دو زبان انگلیسی و فارسی ،به زبان انگلیسی بازترجمه شد
و توسط نویسنده اول با نسخه فارسی مقایسه شد تا مطابقت دو نسخه محرز شود .در
نهایت جهت بازبینی نهایی در اختیار یکی از اساتید قرار گرفت .پس از آمادهسازی نسخهی
نهایی این مقیاس همراه با پرسشنامهی اطالعات جمعیتشناختی ،مقیاس بهزیستی
معنوی و مقیاس تنیدگی ادراکشده توسط پژوهشگر در نمونه توزیع شد .در این روند
رضایت آگاهانه افراد نمونه جلب شد و توضیحاتی در راستای هدف پژوهش به آنها ارائه
شد .همچنین پرسشنامهها بدون نام تکمیل و سایر اطالعات مربوط به آزمودنیها بهصورت
محرمانه باقی ماند .گزارش پژوهش نیز به نحوی ارائه شد که شناسایی آزمودنیها
امکانپذیر نباشد.
شیوة تحلیل دادهها
برای سنجش ویژگیهای روانسنجی مقیاس ،به بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه پرداخته
شد .بدین منظور برای بررسی روایی مقیاس ،از تحلیل عاملی تاییدی و روایی همگرا و
واگرا ،استفاده شد .برای بررسی روایی همگرا ،همبستگی مقیاس با مقیاس بهزیستی
معنوی و برای بررسی روایی واگرا ،همبستگی مقیاس با مقیاس تنیدگی ادراکشده و
3

. translation
. back translation

. conceptual equivalency of the
scales
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همچنین میانگین واریانس استخراجشده 1و روایی مرکب 2محاسبه شد .اعتبار همسانی
درونی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ و آزمون -باز آزمون ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .تحلیل با استفاده از نرمافزارهای اس پی اس اس نسخهی  26و لیزرل نسخة 10.02
انجام شد.
یافتهها
مهمترین مفروضههای تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش بیشینه

درستنمایی3،

نرمال بودن چند متغیری ،عدم دادة پرت چند متغیری4و عدم وجود دادههای مفقود است
(جکسون و همکاران .)2009 ،نتایج آزمون مردیا برای بررسی نرمال بودن چند متغیری
حاکی از عدم نرمال بودن چند متغیر دادهها بود که با حذف  15دادة پرت در  11گویه
نتایج این آزمون نرمال بودن چند متغیری را تائید کرد.

جدول  .۲نتایج آزمون مردیا
0/35

2/94

0/98

13/72

-0/82

0/4

بتا -هت
چولگی

6

کشیدگی

7

5

کاپا

P value

ازآنجاییکه اجرای این پرسشنامه از طریق لینک صورت گرفته و در صورتی که فرد
گزینة رضایت دارم را انتخاب کرده و وارد فرآیند پاسخگویی میشدند ،پاسخ دادن بهتمامی
سؤاالت به حالت اجباری درآمده بود ،بنابراین امکان از دست رفتن دادهها وجود نداشت.
برای بررسی دادههای پرت چند متغیری از فاصله ماهاالنوبیس استفاده شد که با تغییرات
انجامشده برای نرمالیتی چند متغیری (حذف  15دادة پرت از  11گویه) مقادیر کای
4

1

5

2

. multivariate outliers
. beta-hat
6
. skewness
7
. kurtosis

. Average Variance Extracted
. composite reliability
3
. maximum likelihood
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اسکوئر آن معنادار نشد ( )p<0/05که حاکی از عدم وجود دادههای پرت بر اساس منابع
مختلف ازجمله هیر( ،)2014متسوناگا ( )2010و سوهر( )2006است.
زمانی که پژوهشگران از دانش نظری و پژوهشهای تجربی یا هردو ،به ساختار یک
مقیاس رسیدهاند CFA ،به آنها امکان میدهد تا این فرضیه را که آیا متغیرهای
مشاهدهشده (گویه ها) و ساختارهای پنهان موجود (عاملها و خرده مقیاسها) همبستهاند
یا خیر را در یک ساختار مشخص بررسی کنند .حالآنکه تحلیل عاملی اکتشافی ساختار
عاملی ممکن در یک مجموعه از متغیرها را بدون نیاز به تائید یا رد یک ساختار موجود
بررسی میکند .در این پژوهش چون بر اساس مرور پیشینه ،بررسی ابزارهای مشابه و نظر
متخصصان ساختار نظری مشخصی حاصل شده است بنابراین برای بررسی این ساختار
مفروض از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .هرچند نظرات در مورد انجام یک تحلیل
عاملی اکتشافی و سپس انجام نتایج آن بهعنوان تحلیل عاملی تأییدی بر روی نمونههای
دیگر نیز در متون وجود دارد و تصمیم قطعی و کلی که همگان پذیرفته باشند در این
مورد وجود ندارد (فلورا ،لبریش و چالمرز .)2012 ،شاخصهای توصیفی گویهها در جدول
زیر قابل مشاهده است.
جدول  .۳شاخصهای توصیفی گویهها
گویه

میانگین

انحراف استاندارد

گویه

میانگین

انحراف استاندارد

1

1/7

1/08

14

2/3

1/4

2

1/5

0/94

15

2/4

1/3

3

1/63

1/07

16

2/6

1/3

4

1/86

1/14

17

2/4

1/2

5

1/64

1/09

18

2/2

1/2

6

1/35

0/82

19

2/1

1/3

7

1/39

0/84

20

2/3

1/3

8

1/29

0/75

21

2/3

1/3

9

1/65

1/1

22

2/9

1/6

10

1/89

1/2

23

2/3

1/3

11

1/89

1/17

24

2/1

1/3
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12

1/96

1/15

25

2/1

1/3

13

2/46

1/2

26

2/3

1/3

بهمنظور بررسی روایی سازة مقیاس ،ابتدا به بررسی تحلیل عاملی تأییدی آن
میپردازیم .شاخصهای نیکویی برازش مدل اولیه و اصالح شده بهدستآمده ،در تحلیل
عاملی تأییدی به ترتیب در جدول  4و  5نشان داده شده است .همانطور که میشود
برای بررسی برازش مدل بهدستآمده ،از شاخصهای مجذور خی ،خیدوی نسبی ،نسبت
مجذور خی به درجه آزادی ( NNFI ،NFI ،CFI ،GFI ،SRMR ،RMSEAو
 )IFIاستفاده شده است .در ارزیابی برازش مدل ،مجذور خی یک شاخص رایج است که
عدم معناداری آن در سطح  0/05نشاندهندهی برازش بسیار مناسب مدل است (هو و
بنتلر .)1999 ،ازآنجاییکه مجذور خی در اصل یک آزمون معناداری آماری است ،کاربرد
آن در نمونههای بزرگ ،تقریباً همیشه منجر به رد شدن مدل شده و از طرف دیگر ،در
نمونههای کوچک توان خود را از دست میدهد .برای حل این مشکل و کاهش اثر حجم
نمونه ،شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی معرفی شد (اشغایبر و همکاران.)2006 ،
کالین و همکاران ( )2016خیدو نسبی کوچکتر یا مساوی  3را بهعنوان حد قابلقبول
معرفی کردند .خیدو نسبی در مدل بررسیشده 1/14 ،به دست آمده است که نشانگر براز
مطلوب مدل ،است .شاخص بعدی  RMSEAاست که اگر کوچکتر از  0/08باشد بر
برازش مطلوب مدل داللت دارد (میرز و همکاران .)2016 ،نشانگر این است که خطای
اندازهگیری در مدل کنترلشده است .میزان محاسبهشده آن در مدل مورد نظر برابر با
 0/011و بیانگر برازش مطلوب مدل است .شاخص  SRMRنیز درصورتیکه کوچکتر از
 0/090باشد حاکی از مناسب بودن مدل است که مقدار آن در پژوهش حاضر  0/03بود.
سایر شاخصهای محاسبهشده از شاخصهای نیکویی برازش که عبارت هستند از ،GFI
 NNFI ،NFI ،CFIو  ،IFIمقادیری بین صفر تا یک را میتوانند اتخاذ کنند که هر
چه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد ،مدل از برازش بهتری برخوردار است .این مقادیر
درصورتیکه بزرگتر از  0/9باشند ،بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب و درصورتیکه
بزرگتر از  0/8باشند ،بر برازش مطلوب مدل داللت دارند .مقادیر محاسبهشده این
شاخصها در پژوهش حاضر برای مدل موردنظر به ترتیب عبارت بودند از ،0/9 ،0/91
 0/83 ،0/83و  0/9که داللت بر مطلوب بودن مدل بهدستآمده دارند (نمودار .)1
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جدول  .۴شاخصهای نکویی برازش مدل  6عاملی مقیاس کشمکشهای مذهبی
معنوی (مدل اولیه)
شاخصهای نکویی برازش مقدار محاسبه شده
مجذور خی

909/2

درجه آزادی

284

P Value

0/00001
2

نسبت مجذور خی به درجه آزادی X / df

3/2

ریشه میانگین مجذر خطای تقریبRMSEA1

0/061

ریشه میانگین مجذور باقیمانده استانداردSRM R 2

0/072

شاخص نکویی برازشGFI3

0/873

شاخص برازش تطبیقیCFI4

0/891

شاخص برازش هنجار شدهNFI5

0/895

شاخص برازش هنجار نشدهNNFI6

0/864

شاخص براز رشدیIFI 7

0/829

در ادامه شاخصهای برازندگی مدل اولیه در جدول  4قابلمشاهده هستند .همانطور
که مشاهده میشود بر اساس دادههای بهدستآمده این مدل از برازش قابل قبولی برخوردار
است اما سطح بهینگی آن از میزان قابل قبولی برخوردار نبود .بنابراین در گام بعدی طبق
مدل پیشنهادی و اصالحاتی که نرمافزار ارائه کرده بود خطای بین سؤال  10و  11که هر
دو متعلق به یکخرده مقیاس هستند را به هم متصل کردیم و بدین ترتیب برازندگی مدل
افزایش یافت.

1

4

root Mean Square Error of
Approximation
2
standardized Root Mean Square
Residual
3
goodness of Fit Index

comparative Fit Index
normed Fit Index
6
non-normed Fit Index
7
incremental Fit Index
5
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جدول  .5شاخصهای نکویی برازش مدل  6عاملی مقیاس کشمکشهای مذهبی
معنوی(مدل اصالح شده)
شاخصهای نکویی برازش مقدار محاسبهشده
مجذور خی

372/176

درجه آزادی

325

P Value

0/00001
1/14

نسبت مجذور خی به درجه آزادی
X2 / df
ریشه میانگین مجذر خطای تقریب RMSEA

0/011
0/03

ریشه میانگین مجذور باقیمانده استاندارد
SRM R
شاخص نکویی برازش GFI

0/91

شاخص برازش تطبیقی CFI

0/9

شاخص برازش هنجار شده NFI
شاخص برازش هنجار نشده

0/83

NNFI

0/83

شاخص براز رشدی IFI

0/9

نمودار  .۱مدل شش عاملی مقیاس کشمکشهای مذهبی و معنوی و ضرایب استاندارد مسیرها
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جدول  .6آلفای کرونباخ و همبستگی همگرا و واگرای مقیاس کشمکشهای مذهبی و
معنوی
عوامل

آلفای کرونباخ

مقیاس بهزیستی معنوی

مقیاس تنیدگی ادراکشده

عامل اول خداوند

0/84

*-0/685

*0/45

عامل دوم :اهریمنی

0/87

**-0/073

*0/23

عامل سوم :روابط بینفردی

0/79

*-0/44

*0/3

عامل چهارم :اخالق

0/82

*-0/29

*0/47

عامل پنجم :معنای غایی

0/73

*-0/67

*0/52

عامل ششم :شکها

0/91

*-0/42

*0/38
*p<۰/۰۰۰۱
**p<۰/۱۱

در ادامه به بررسی سایر ویژگیهای این مقیاس میپردازیم .میانگین واریانس
استخراجشده  AVEبرای هر یک از عوامل به ترتیب برابر است با ،0/5 ،0/81 ،0/66
 0/53 ،0/60و  .0/79میزان قابلقبول  AVEمقادیر بزرگتر از  0/5است (برت)2007 ،
 AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هرچه این
همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .کالین ( )2015معتقد است روایی همگرا
زمانی وجود دارد که  AVEاز  0/5بزرگتر باشد .بدین ترتیب نتایج فوق نشان میدهند
که ابزار از روایی همگرا برخوردار است.
جدول  6نشان میدهد بین هر شش عامل کشمکشهای مذهبی و معنوی با نمرهی کل
مقیاس تنش درکشده ،رابطهی مستقیم و معنادار وجود دارد .این ضرایب همبستگی بین
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 0/23تا  0/52بود .همچنین بین هر شش عامل مقیاس با نمرهی کل مقیاس بهزیستی
معنوی ،رابطهی معکوس و معنادار وجود دارد .این ضرایب همبستگی بین  -0/073تا
 -0/685بود.
برای بررسی همسانی درونی سؤاالت مربوط به هر عامل و اینکه تا چه میزان خصیصة
واحدی را اندازهگیری میکنند از آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ عوامل
الهی ،اهریمنی ،بینفردی ،اخالق ،معنای غایی و شک و تردید به ترتیب برابر با ،0/84
 0/91 ،0/73 ،0/82 ،0/79 ،0/87و برای کل مقیاس برابر با  0/8به دست آمد ،ازآنجاییکه
مقدار مناسب آلفا برای اعتبار یک مقیاس بزرگتر از  0/7است (برت )2007 ،مقدار آلفای
محاسبهشده برای مقیاس حاضر ،نشاندهندهی اعتبار مناسب است .در بررسی اعتبار
مرکب  CRعوامل مقیاس به منظور ارزیابی روایی همگرا ،که در محاسبةآن بارهای عاملی
لحاظ می شوند ،مقدار محاسبهشده برای هر عامل به ترتیب برابر با ،0/81 ،0/94 ،0/94
 0/94 ،0/81 ،0/84به دست آمد و براساس نظر االرکن و همکاران ( )2015مقادیر باالتر
از  0/7قابلقبول میباشند .در بررسی آزمون -باز آزمون مقیاس به منظور بررسی پایایی،
که بر روی نمونة  37نفری به فاصلهی یک ماه صورت گرفت ،ضریب همبستگی پیرسون
 0/9به دست آمد که نشاندهندة اعتبار مطلوب مقیاس است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخهی فارسی مقیاس کشمکش
معنوی اکسالین و همکاران (اکسالین و همکاران )2014 ،است .مفهوم کشمکش گویای
آن است که چیزی در باور ،عمل ،یا تجربه کنونی فرد وجود دارد که موجب پدیدایی یا
تداوم پریشانی است .این پریشانی ممکن است به شکل یک هیجان منفی بنیادین مانند
غم ،خشم یا حساس گناه بروز کند ،یا گویای یک تعارض درونی باشد که فرد در آن ،افکار
و یا احساساتی را تجربه میکند که بهراحتی حلشدنی نیستند (اکسالین)2013 ،
کشمکشهای مذهبی و معنوی عبارتی است که در حوزهی مذهب و معنویت به کار
میرود و به حالتی اشاره دارد که سیستم مذهبی/معنوی فرد دچار آشفتگی و تنش شده
است (کوریر ،فستر و همکاران )2019 ،و مطالعات متعددی به ارتباط بین تجربة کشمکش
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معنوی با بروز غم ،افسردگی ،گرایش به رفتارهای پرخطر ،بیماریهای مزمن جسمانی و
مرگ ناشی از بیماریهای قلبی اشاره کردهاند (آشوری و همکاران .)2016 ،پرسشنامههایی
که پیشازاین به بررسی کشمکشهای معنوی پرداختهاند اکثراً تنها یک حوزه را مورد
هدف قرار دادهاند ،بهعنوانمثال حوزهی خداوند که توجه زیادی را به خود اختصاص داده
است یا حوزة معنای غایی که پرسشنامههای متعددی در این زمینه تهیه شدهاند؛ بنابراین
استفاده از یک مقیاس جامع که حوزههای مختلفی را مورد بررسی قرار دهد ،مفید و
کاربردی خواهد بود.
مقیاس حاضر ،کشمکشهای مذهبی و معنوی را در قالب  6حوزه و  26سؤال مورد
بررسی قرار میدهد .این حوزهها عبارتاند از :حوزهی الهی (هیجانات منفی پیرامون رابطه
با خداوند یا باورهای موجود دربارة خدا) ،اهریمنی (مورد هجوم و حملة شیطان قرار گرفتن
و تجربة رخدادهای منفی) ،بینفردی (تجربیات منفی در قالب ارتباط با افراد یا موسسات
مذهبی) ،اخالق (تالش برای پیروی از اصول اخالقی و تجربة نگرانی ،احساس گناه و
خودسرزنشگری بهواسطهی عدم رعایت آنها) ،شک و تردید (تجربهی شک و تردید
دربارهی موضوعات معنوی) ،معنای غایی (درک معنایی عمیقتر و هدف نهایی برای
زندگی) .اکسالین و همکاران ( )2014در دو مطالعهی مجزا به ساخت و بررسی این مقیاس
پرداختند .در مطالعهی اول که بر روی دو گروه از افراد بزرگسال شامل نمونههای  400و
 483نفری بود ،با استفاده از روش تحلیل عاملی ،گویهها مورد پاالیش قرار گرفتند؛ و در
مطالعهی دوم که بر روی نمونهای شامل بر  1141دانشجو صورت گرفت ،نتایج حاصل از
تحلیل عاملی تأییدی بر مطلوبیت بسیار خوب مدل  6عاملی تاکید داشت .تحلیل عاملی
نسخهی فارسی این مقیاس نیز بر روی  486نفر گروه نمونه با میانگین سنی  36سال که
 81درصد از آنان را زنان و  19درصد را مردان تشکیل داده و  67درصد از جمعیت کل
متاهل بودند ،انجام شد و شاخصهای نکویی برازش داللت بر مطلوبیت مدل  6عاملی
مقیاس کشمکشهای مذهبی و معنوی داشتند.
برای بررسی پایایی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب به کار رفت که نتایج مشروح
آنکه در بخش یافتهها بهطور مفصل ذکرشده است و نتایج حاکی از آن بود که مقیاس
کشمکش معنوی از همسانی درونی باالیی برخوردار است .برای بررسی روایی همگرا
مقیاس تنش ادارک شده کوهن و همکاران ( )1994و برای بررسی روایی واگرا از پرسشنامة
به زیستی معنوی الیسون ( )1983به کار گرفته شد و بدین ترتیب روایی همگرا و واگرای
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مقیاس نیز تائید شد .برای بررسی روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد
بعد از اعمال اصالحات پیشنهادش شده توسط نرمافزار برازندگی مدل به سطح بسیار
مطلوبی ارتقا پیدا کرد .درنهایت شاخصهای نیکویی برازش نیز تحلیل عاملی تأییدی و
مدل ترسیمشده را تأیید کردند و یافتهها نشان داد که این مدل از برازش مناسبی
برخوردار است که بیانگر این موضوع است که مقیاس کشمکش معنوی از روایی سازه
برخوردار است.
در بررسی اعتبار مقیاس نیز ،آلفای کرونباخ بین  0/73تا  ،0/91ضریب همبستگی
پیرسون در آزمون بازآزمون 0/9و اعتبار مرکب  CRدر دامنة  0/81تا  0/94قرار دارد.
همبستگی معنادار کل مقیاس و عوامل آن با مقیاسهای به زیستی معنوی و تنش
درکشده از روایی همگرا و واگرای آن حمایت کرد .این یافته با یافتهی پیشین مبتنی بر
رابطهی مثبت بین کشمکش معنوی و افسردگی ،اضطراب و استرس (استانر و همکاران،
 )2016اضطراب تعمیمیافته ،خشم ،احساس گناه و تنهایی و همچنین رابطهی منفی با
رضایت از زندگی (اکسالین و همکاران )2014 ،شادکامی و بهزیستی (ابوراعیا و همکاران،
 )2016همسو است .مقدار میانگین واریانس استخراجشده  AVEنیز در دامنهی  0/50تا
 0/81استخراج شد.
عامل اول ،عامل الهی است که سؤاالت  1تا  5را به خود اختصاص میدهد .بر طبق
یافتههای بهدستآمده در این پژوهش ،تجربهی کشمکش در این حوزه بیشترین تاثیر را
بر بهزیستی معنوی دارد .اکسالین و همکاران ( )2014در مطالعات خود نشان دادند
کشمکش معنوی در این حوزه موجب تغییر شیوهی ادراک و اسناددهی در افراد میشود،
بهنحویکه خشم نسبت به خداوند را به همراه خواهد داشت ،بهویژه در شرایط دشوار که
شخص خدا را بیرحم و مسئول گرفتاریهای بهوجودآمده میداند و خود را بهعنوان یک
فرد قربانی مینگرد.
عامل دوم ،عامل اهریمنی است و شامل سؤاالت  6تا  9میشود .کشمکش در این حوزه
نشاندهندهی باور فرد به این موضوع است که از سوی شیطان مورد حمله قرارگرفته و
این امر سبب بروز اتفاقات بد در زندگیاش میشود (اکسالین.)2013 ،
عامل سوم که سؤاالت  10تا  14را به خود اختصاص میدهد ،عامل بینفردی است.
این عامل بر وجود تجربیات منفی با افراد و موسسات مذهبی تاکید دارد و یا نشاندهندهی
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کشمکشی است که فرد پیرامون موضوعات مذهبی /معنوی با دیگر افراد دارد (اکسالین،
.)2013
سؤاالت  15تا  18مربوط به عامل چهارم ،عامل اخالق است .بسیاری از یافتهها در
رابطه با کشمکش معنوی نشان دادهاند که عدهی زیادی از افراد تجربة خشم نسبت به
خداوند را امری خطا میدانند (اکسالین و همکاران ،)2012 ،به ترتیب در عوض آنکه
رخدادهای ناخوشایند را بهصورت بیرونی استناددهی کرده و آنها را به خدا نسبت دهند،
درگیر کشمکشهای اخالقی شده و خود را مقصر میدانند؛ بنابراین سرزنش و احساس
گناه امری است که بهوفور در این دسته افراد مشاهده میشود (اکسالین و همکاران،
.)2014
حوزة پنجم معنای غایی است و سؤاالت  19تا  22را به خود اختصاص داده
است.کشمکش در این حوزه به این نکته اشاره دارد که فرد قادر به ادراک معنایی عمیق
برای زندگی خود نیست.همچنین اکسالین و همکاران ( )2014در پژوهشهای خود نشان
دادهاند که معنای غایی بهعنوان مانعی در برابر شک در حوزههای معنوی و وجود خداوند
علم میکند .بهبیاندیگر نمرات باالتر در حوزهی معنایی غایی ،پیشبینیکننده درجهی
باالیی از شک و تردید درباره مسائل دینی و وجود خداوند است.
حوزة ششم و نهایی یعنی حوزهی شک و تردید ،شامل سؤاالت  23تا  26ام است و
شک پیرامون موضوعات مذهبی و معنوی میپردازد .مطالعات متعدد نشان دادهاند ،آن
دسته از افرادی که دچار شک و تردید دربارهی موضوعات معنوی هستند ،با خداوند
احساس بیگانگی میکنند و دچار کشمکش در روابط بینفردی میشوند ،زیرا ریشهی
بسیاری از این شک و تردیدها به برخورد یا تعامل با افراد مذهبی بازمیگردد (اکسالین و
همکاران .)2014 ،هنری و پاتریک ( )2014در مطالعات خود نشان دادند افرادی که در
برخورد با اشخاص مذهبی تجربیات ناخوشایندی دارند دست به سرکوبی این شک و
تردیدها میزنند ،اما افرادی که یک چنین تجربهای ندارند و میتوانند مسائل خود را
بهراحتی مطرح کنند ،در نهایت به رشد معنوی میرسند.
همان گونه که در بخش نتایج مورد اشاره قرار گرفت ،ساختار عاملی نسخه فارسی این
مقیاس منطبق با مقیاس اصلی و مبتنی بر همان  6عامل اصلی بود و بهطورکلی نتایج
نشان میدهند که نسخهی فارسی مقیاس کشمکش معنوی ،برای بررسی کشمکشهای
مذهبی و معنوی در جامعة ایران از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است.
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پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی نیز بود ازجمله آنکه اگرچه تحقیقات بسیاری در
حوزة سالمت معنوی و مقایسهی رویکردهای مختلف با درمان معنوی در جوامع ایرانی و
اسالمی صورت گرفته است بااینوجود حوزهی کشمکشهای معنوی نسبت به حوزههای
دیگر کمتر موردتوجه قرارگرفته است .همچنین با توجه به اهمیت مرگ و جان پس از آن
در دین اسالم و جامعة ایران پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این موارد نیز مورد
توجه قرار بگیرند.
موازین اخالقی
با توجه به اینکه دسترسی به نمونههای پژوهش از طریق فراخوان اینترنتی بودن ،موازین
اخالقی شامل آگاه کردن آزمودنیها از هدف پژوش و حفظ اطالعات آنها بهصورت
محرمانه بود که رعایت شد.
سپاسگزاری
از کلیة عزیزانی که ما را در راستای پیش برد اهداف این پژوهش یاری کردند ،سپاسگزاریم.
تعارض منافع
این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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پیوست

بسیاری از مردم در برهههایی از زندگی ،در ارتباط با موضوعات معنوی یا مذهبی ،کشمکشها ،نگرانی و تردیدهایی
را تجربه میکنند .در یک ماه اخیر ،هر یک از موارد مطرحشده در لیست زیر را تا چه حدی تجربه کردهاید؟
پاسخ درست و غلطی وجود ندارد .بهترین جواب گزینهای است که به دقیقترین شکل ،تجربة شما را منعکس
میکند.

آیتم

هرگز

 .1احساس کردهام که انگار خداوند به
وعدههای خود عمل نمیکند و مرا
ناامید کرده است.
 .2نسبت به خداوند احساس خشم
کردهام.
 .3احساس کردهام خداوند مرا رها کرده
است.
 .4احساس کردهام خداوند دارد مرا
مجازات میکند.
 .5در رابطه با عشق خداوند نسبت به
خودم دچار شک و تردید شدهام.
 .6احساس کردهام از طرف شیطان یا
ارواح خبیثه در عذاب بودهام.
 .7نگران بودهام که مشکالتی که با آن
مواجه شدهام کار شیطان یا ارواح
خبیثه است.
 .8احساس کردهام از طرف شیطان یا
ارواح خبیثه مورد هجمه واقع شده ام.
 .9احساس کردهام که شیطان یا (یک
روح خبیث) تالش میکرده مرا از انچه
خوب است دور کند.
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 .10احساس کردهام از جانب افراد
مذهبی آسیب دیده و مورد بدرفتاری و
توهین قرار گرفتهام.
 .11احساس کردهام توسط افراد
مذهبی طرد شده یا به درستی درک
نشدهام.
 .12احساس کردهام دیگران به خاطر
عقاید مذهبی یا معنویام به دیدهی
تحقیر به من نگاه میکنند.
 .13در رابطه با موضوعات مذهبی با
دیگران کشمکش داشتهام.
 .14نسبت به مذهب سنتی احساس
خشم کردهام.
 .15برای پیروی از اصول اخالقیام با
خودم کلنجار رفتهام.
 .16در مورد اینکه اعمالم به لحاظ
مذهبی یا معنوی نادرست باشند،
احساس نگرانی کردهام.
 .17بین آن چه میخواهم و آن چه از
نظر اخالقی درست است ،در تنگنا قرار
گرفتهام.
 .18به خاطر زندگی نکردن بر اساس
استانداردهای اخالقیام ،احساس گناه
کردهام.
 .19در مورد اینکه آیا واقعاً زندگی
ارزش و اهمیتی دارد ،تردید داشتهام.
 .20احساس کردهام زندگیام هیچ
معنای عمیقتری ندارد.
 .21در مورد اینکه آیا واقعاً زندگی من
تغییری در جهان ایجاد میکند ،دچار
تردید بودهام.
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 .22به این فکر کردهام که آیا برای
زندگی یا هستی هدفی نهایی وجود
دارد یا نه.
 .23برای اینکه بفهمم واقعاً دربارهی
مذهب یا معنویت چه باوری دارم ،دچار
کشمکش بودهام.
 .24دربارهی باورهای مذهبی یا
معنویام احساس سردرگمی کردهام.
 .25به خاطر تردیدها و سواالتم
دربارهی مذهب یا معنویت احساس
آشفتگی کردهام.
 .26نگران بودهام که آیا باورهای من در
رابطه با مذهب یا معنویت صحیح
هستند یا نه.
***
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Abstract
Aim: High levels of cooperation are formed in societies where people who
violate certain norms are punished by the punitive behavior of others. The aim
of the present study was to discriminate the types of reactions of individuals to
unfair offers and to study their electrophysiological components. method: 40
male students of Shahid Beheshti University participated in this study through
available sampling and their reaction in the modified form of dictator and
ultimatum games was measured and evaluated. Findings: Behavioral findings
showed most participants did not accept unfair offers and behaved equally
unfairly in DG. The results of the hierarchical clustering analysis showed that
groups are divided into four groups based on fair-unfair continuity in both games.
The behavior of the first group was in the form of pure altruistic punishment and
the other groups included a kind of selfishness and behavioral inconsistency.
Electrophysiological data showed that in the first group, the FRN and P300
amplitude were lower than in the other groups. Conclusion: This study deepens
our understanding of the foundation of justice as a moral construct by
respondents and allows us to assess the processes that exist specifically to
evaluate fair and unfair proposals. as far as we know, this study is the first to
show the difference between neural data based on event related potential, arising
from altruistic punishment, and other forms of punishment, and provide
important practical implications for the evolution of collaboration.
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هدف :سطوح باالی همیاری در جوامعی شکل میگیرد که در آن افرادی که از هنجارهای خاصی تخطی
میکنند ،با رفتار تنبیهی دیگران مواجه شوند .هدف مطالعة حاضر تفکیک انواع واکنش افراد به پیشنهادهای
ناعادالنه و بررسی مولفههای الکتروفیزیولوژیک آنان بود .روش 40 :نفر با جنسیت مذکر از دانشجویان دانشگاه
شهید بهشتی از طریق نمونهگیری در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و واکنش آنها در شکل اصالح
شده بازیهای دیکتاتور و اولتیماتوم مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .یافتهها :یافتهها نشان داد که به طور
کلی بیشتر شرکت کنندگان پیشنهادهای ناعادالنه را نپذیرفتند و به همین میزان در  DGناعادالنه رفتار

پذیرش1400/04/12 :

کردند .تحلیل خوشهبندی سلسله مراتبی نشان داد که افراد بر اساس پیوستار عادالنه-ناعادالنه در هر دو
بازی ،به چهار گروه تقسیم میشوند که رفتار گروه اول ( 10نفر) در چهارچوب تنبیه نوعدوستانه خالص قرار
گرفت و رفتار سایر گروهها در بردارنده یک نوع خودخواهی و تناقض رفتاری بود .دادههای الکتروفیزیولوژیک
نشان داد که در گروه اول دامنه  FRNو  P300پایینتری در مقایسه با سایر گروهها وجود داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه فهم ما از زیربنای ادراک عدالت توسط پاسخ دهندگان را عمیقتر میکند و به ما

انتشار آنالین1401/07/01 :

امکان می دهند تا فرآیندهایی را که به طور خاص برای ارزیابی پیشنهادات منصفانه و ناعادالنه وجود دارند را
ارزیابی کنیم .بر طبق اطالعات ما این مطالعه اولین بررسی است که تفاوت دادههای عصبی مبتنی بر پتانسیل
فراخوانده رویداد ،برخواسته از تنبیه نوعدوستانه با سایر شکلهای تنبیه را نشان میدهد و تلویحات کاربردی
مهمی در مورد تکامل همیاری فراهم میکند.
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مقدمه
سطوح باالی همیاری 1در جوامعی شکل میگیرد که در آن افرادی که از هنجارهای خاصی
تخطی میکنند ،با رفتار تنبیهی دیگران مواجه شوند و رفتار آنان غیر قابل قبول تلقی گردد (فهر
و گچر 2002 ،و نواک .)2006 ،مدل معامله به مثل سرسختانه 2به عنوان یکی از راهبردهای
حفظ و ترغیب پایبندی افراد به هنجارها در زمینه همیاری کاربردهای فراوانی دارد (گیانتس و
همکاران 2003 ،و استالن و سنفی 2013 ،و سلدا و ویلوال )2020 ،و افراد جوامع مختلف در
استفاده از آن متفاوت عمل میکنند (هرمانن و همکاران .)2008 ،همچنین در کنار تنبیه نوع-
دوستانه ،3یک شکل دیگری از تنبیه به نام تنبیه ضد اجتماعی( 4تمایل افراد برای پرداخت هزینة
شخصی به منظور تنبیه افرادی که در چهارچوب هنجارها و منافع جمعی رفتار میکنند) وجود
دارد که مطالعات اخیر نقش آن را با اهمیت دانستهاند (برنس-گرز و همکاران2014 ،؛ یاماگیشی
و همکاران 2017 ،و جنسن )2010 ،و به طور قابل مالحظهای به شکلهای گوناگون اعمال
میشود و تنوع آن به ابعاد روانی اجتماعی و ارزشهای فرهنگی-منطقهای مربوط میشود
(سیلوستر ،هرمانن و بریسون .)2013 ،در سالهای اخیر مطالعات زیادی سازوکارهای عصبی
چنین رفتارهایی را مورد واکاوی قرار دادهاند .در این راستا تنبیه نوع دوستانه به عنوان یکی از
راهبردهای اصلی حفظ و ارتقای همیاری از نظر عصبشناختی مورد توجه پژوهشهای زیادی
بوده و یکی از خطوط اصلی پژوهش در این زمینه ،جستجوی زیربناهای عصبی چنین رفتارهایی
محسوب میشود .چگونه مغز میانجی تنبیه نوعدوستانه میشود؟ در چهارچوب بررسیهای
الکتروفیزیولوژیک ،مطالعات انجام گرفته بر اساس پارادایم بازی های اولتیماتوم )UG( 5و
دیکتاتور )DG( 6دو مولفه  ،ERPیعنی  FRN7و  P3را مورد توجه قرار دادهاند FRN .در افراد
نسبت به تخطی از انتظارات و هنجارهای اجتماعی حساس است (بوکسیم و دیکریمر2010 ،؛
وندروین و صاحبدین  ) 2011 ،و در مقایسه با کسب منابع پولی ،از دست دادن آنFRN ،
بلندتری فراخوانی میشود (بوکسیم و دیکریمر2010 ،؛ وندروان و صاحبدین2011 ،؛ الکس
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3
- altruistic punishment
4
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- the feedback-related negativity
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پولوس و همکاران 2012 ،و مایر و همکاران .)2019 ،تحلیل نقطهیابی مکانی نشان داده است
که  FRNدر ناحیه ( ACCگهرینگ و ویلوگبی ،)2002 ،یعنی مکانی که ممکن است تعارض
بین شناخت و هیجان را نشان دهد ،تولید میشود (بوتوینیک .)1999 ،برای مثال سان و همکاران
( )2015در مطالعهای نشان دادند که تمایالت نوع دوستانه 1با عدالتخواهی در تنبیه کنندههای
سوم شخص 2در ارتباط است .نتایج نشان داد که در سطح باالی نوع دوستی ،3پیشنهاد ناعادالنه
با اختالف زیاد بین پیشنهاد دهنده و دریافت کننده  FRN ،4باالتری را در مقایسه با پیشنهاد
ناعادالنه متوسط و پایین فراخوانی کرد .در مقابل در سطح پایین نوعدوستی ،پیشنهاد عادالنه،
 FRNباالتری را فراخوانی کرد و پیشنهاد ناعادالنه باال با سطح متوسط  FRNهمراه بود.
همچنین یو و همکاران ( ) 2011گزارش دادند که در مقایسه با پیشنهادهای ناعادالنه میانه،
پیشنهادهای ناعادالنه شدید FRN ،شدیدتری را فراخوانی میکند و در نهایت نشان داده شده
است که در  ،DGدر پاسخ به پیشنهادهای ناعادالنه سطوح باالتری از نهفتگی و دامنة  FRNدر
مقایسه با پیشنهادهای ناعادالنه فراخوانی میشود (پولزی و همکاران 2008 ،و بوکسیم و دی
کرامر .)2010 ،همچنین پیتربورس و همکاران ( )2017اثر حضور تماشاگران بر تصمیمگیری
افراد در  UGرا مورد پژوهش قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که حضور تماشاچیها ،رد
پیشنهادهای ناعادالنه را افزایش میداد و در این وضعیت سطوح باالتری از  FRNظاهر شد؛ هر
چند که این تفاوت برای موج  P3مشاهده نشد .مقوله مهم دیگر مورد بررسی در پاسخ افراد به
پیشنهادهای عادالنه و ناعادالنه  P3است .مطالعاتی که از پارادایم آدبال 5استفاده کردهاند نشان
دادهاند که  p3با عملیات شناختی سطح باال 6مثل توجه انتخابی مرتبط است (دانچین و کولز،
 P3 .)1998بزرگتر نشاندهندة صرف منابع شناختی بیشتر مثل توجه و کنترل اجرایی 7در یک
موقعیت خاص است (پولزی و همکاران2010 ،؛ اوتکو و همکاران .)2002 ،یو و زاهانگ و همکاران
( )2015نشان دادند که نهفتگی و دامنة  P3در پاسخ به یک پیشنهاد عادالنه از طرف فرد
نامشخص در مقایسه با پیشنهاد مشابه از طرف فرد مشخص ،مثبتتر بود.
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به نظر میرسد تمامی افرادی که پیشنهاد ناعادالنه را در  UGرد میکنند و از این طریق ظاهرا
به تنبیه نوعدوستانه اقدام میورزند ،این نوع تنبیه آنها نوعدوستانه نیست .در حقیقت رد پیشنهاد
ناعادالنه ممکن است به دلیل انگیزهای همیارانه و جامعهپسند باشد یا به دلیل انگیزههای رقابت-
طلبانه و کینهتوزانه ( جنسن 2010 ،و بارانز -گارز .)2014 ،شاید تنبیه کینه توزانه شکلی از
تنبیه ضد اجتماعی 1باشد که از طریق آن بعضی از افراد تمایل دارند هزینة شخصی پرداخت
کنند تا افرادی که در چهارچوب هنجارها و منافع جمعی رفتار میکنند را ،تنبیه کنند .به طور
قابل توجهی تنبیه ضد اجتماعی به شکلهای گوناگون اعمال میشود و تنوع آن به ابعاد روانی
اجتماعی و ارزشهای فرهنگی منطقهای مربوط میشود (سیلوستر ،هرمانن و بریسون.)2013 ،
محدودیت مطالعات مذکور به این نکته بر میگردد که در اکثر این بررسیها ،دادههای برگفته
از رد پیشنهاد ناعادالنه در  UGمبنای مطالعة زیربنای الکتروفیزیولوژیک قرار گرفته است .با این
وجود پذیرش این نکته دشوار خواهد بود که زیربنای مغزی هر نوع رد پیشنهاد ناعادالنه را یک
مکانیسم یکسان بدانیم .بنابراین در مطالعة حاضر ما از  UGو شکل اصالح شده  DGبه همراه
اندازهگیری  ERPاستفاده کردهایم تا به چندین سوال پاسخ بدهیم؟ چه تفاوتی در مولفههای
 FRNو  P3بین افرادی که پیشنهاد ناعادالنه را رد میکنند و خود ناعادالنه رفتار میکنند با
افرادی که پیشنهاد ناعادالنه را رد میکنند و خود عادالنه رفتار میکنند ،وجود دارد؟ همچنین
چه تفاوتی از این منظر بین افرادی که پیشنهاد ناعادالنه را قبول میکنند و خودشان عادالنه
رفتار میکنند با افرادی که پیشنهاد ناعادالنه را قبول میکنند و خودشان ناعادالنه رفتار میکنند
وجود دارد.
جامعه و نمونة شرکت کننده در پژوهش
جامعة آماری مطالعة حاضر کلیة دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران بود 40 .نفر با
جنسیت مرد در دامنة سنی  20تا  32از طریق آگهی در پژوهش شرکت کردند .سابقة تحصیلی
این افراد شامل  14نفر دانشجوی کارشناسی 17 ،نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  9نفر
دانشجوی دکتری بودند .همة شرکتکنندهها گزارش دادند که در زمان اجرای پژوهش درگیر
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مصرف هیچ گونه موادی ( )substanceنبودهاند و هیچگونه سابقهای از مشکالت نورولوژیکی را
گزارش نکردند .تمام آزمودنیها راست دست بودند و قبل از شروع آزمایش فرم رضایت نامه را پر
کردند.
روش پژوهش
قبل از شروع آزمایش ،از شرکتکنندگان خواسته شد که به سواالت پرسشنامة سنجش متغیرهای
جمعیتشناختی پاسخ بدهند و به دستورالعمل اجرای آزمایش که به صورت دیداری به آنها نشان
داده شد ،توجه کنند .سپس از آنها خواسته شد که به  10کوشش از بازیها به صورت آزمایشی
برای آشنایی بیشتر با روند کار پاسخ بدهند .به آزمودنیها گفته شد که آنها "بازی را با فرد
دیگری از همجنسان خودشان و از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اجرا خواهند کرد" .در واقع
هیچ فرد واقعی در مقابل وجود نداشت و آنها بازیها را با کامپیوتر اجرا میکردند .به آزمودنیها
هیچ اطالعاتی در مورد هویت بازیکنان فرضی طرف مقابل ارائه نشد .ترتیب ارائه  UGو  DGبر
حسب شانس بود .به این صورت که بعضی از شرکتکنندگان ابتدا  ،UGو بعضی دیگر  DGرا
بازی میکردند .تعداد کوششها برای هر بازی  240بار بود که در  5بخش قرار داده شدند.
شرکتکنندگان میتوانستند پس از هر بخش به استراحت بپردازند.
هر کوشش با یک عالمت  +به مدت  0/8تا  1ثانیه برای ایجاد تمرکز شروع شد .سپس میزان
تقسیمی که توسط پیشنهاد دهندة (کامپیوتر) اعمال شده بود به صورت شماتیک بر روی صفحه
به مدت  1.2میلی ثانیه ظاهر می شد .طرح این محرک به صورت یک دایره بود که به دو بخش
رنگی تقسیم شده بود .یک قسمت قرمز آن نشاندهندة سهم پیشنهاددهنده و قسمت آبی دیگر
نشاندهندة سهم پاسخ دهنده است .در مرحلة بعد پنجرة تصمیمگیری به مدت سه ثانیه به فرد
ارائه میشد و وی میبایست با فشار دادن یکی از دو کلید خاصی که به منظور رد یا قبول پیشنهاد
در نظر گرفته شده بود ،دست به انتخاب بزند .سپس آنها عالمت  +را به مدت یک ثانیه میدیدند
و در صفحة بعد نتیجة انتخاب آنها ارائه میشد .بدین صورت اگر انتخاب آنها مثبت بود ،به همان
میزانی که مشخص شده بود به هر دو نفر تعلق میگرفت و اگر پاسخ آنها منفی بود ،آنها عدد صفر
را برای هر دو طرف میدیدند .در نهایت پس از  0.8تا  1.2میلی ثانیه ،کوشش بعدی ارائه میشد.
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پیشنهادها در هر دو بازی شامل 96کوشش عادالنه ( 50:50و  48 ،)60:40کوشش تا حدودی
عادالنه ( )70:30و  96کوشش ناعادالنه ( 90:10و  )80:20بود .ترتیب ارائه کوششها تصادفی
در نظر گرفته شد.
باید توجه داشت که پاسخ آزمودنیها به طور کلی در دو حالت رد یا قبول پیشنهاد قرار خواهند
گرفت و چنانچه این افراد در  DGنیز ایفای نقش کنند یا عادالنه رفتار خواهند کرد یا ناعادالنه.
بنابراین در این وضعیت یک طرح  2×2وجود دارد .در این مطالعه از  DGکه توسط پژوهشگر
اصالح شده بود ،استفاده گردید .ما میخواستیم بین هر دو بازی شباهتهای ساختاری حفظ شود،
تا امکان مقایسه بین گروهها به وجود بیاید .با این وجود ،بین  UGو  DGچند تفاوت در قواعد
بازی در نظر گرفته شد -1 :در  UGبازیکن در موقعیت پاسخ دهنده قرار دارد و میتواند پیشنهاد
طرف مقابل را رد کند ولی در  ،DGبازیکن در موقعیت دیکتاتور قرار میگیرد و فرد مقابل توان
رد کردن میزان پولی که دیکتاتور در هر موقعیت تخصیص میدهد را ندارد .در  UGسهم بیشتر
همیشه برای فرد پیشنهاد دهنده است ولی در  DGسهم بیشتر برای فرد دیکتاتور است-3 .
مجموع پولی که در  UGبه هر دو تعلق میگیرد معادل مجموع پیشنهادهای مورد قبول قرار
گرفته در کل بازی است ولی میزان پولی که در  DGبه طرفین تعلق میگیرد ،معادل میانگین
موقعیت هایی خواهد بود که فرد دیکتاتور با تقسیم موافقت کرده است .این نکته به دلیل پرهیز
از سبکی از پاسخ در نظر گرفته شد که در آن فرد دیکتاتور با همه گزینهها موافقت میکرد .در
واقع تحت این قانون شرکتکننده بر اساس الگوی ذهنی خود در چهارچوب طیف عادالنه –
ناعادالنه رفتار می کند .برای مثال چنانچه بخواهد بیشترین حد از رفتار ناعادالنه را اتخاذ کند
تمام پیشنهادهای  90به  10را قبول ،و سایر پیشنهادها را رد میکند و اگر بخواهد کامال عادالنه
رفتار کند تمام پیشنهادهای  50به  50را قبول ،و بقیه پیشنهادها را رد میکند .طبق این شرایط
ما میتوانیم چهار گروه را دشته باشیم -1 .افرادی که در  UGپیشنهادهای ناعادالنه را قبول
میکنند و خودشان در  DGعادالنه رفتار میکنند -2 .افرادی که در  UGپیشنهادهای ناعادالنه
را قبول میکنند و خودشان در  DGناعادالنه رفتار میکنند -3 .افرادی که در  UGپیشنهادهای
ناعادالنه را قبول نمیکنند و خودشان در  DGعادالنه رفتار میکنند -4 .افرادی که در UG
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پیشنهادهای ناعادالنه را قبول نمیکنند و خودشان در  DGناعادالنه رفتار میکنند .برای گروه-
بندی شرکتکنندگان در گروههای مختلف بر اساس پارامترهای عادالنه و ناعادالنه در  UGو
خودخواهانه و عادالنه در  DGاز روش خوشهبندی سلسله مراتبی استفاده شد .در نهایت پس از
حذف  5مورد به دلیل عدم تطابق با گروههای به دست آمده 4 ،گروه مختلف تشکیل شد که در
نمودارهای شکل  1عملکرد رفتاری آنها ارائه شده است .تعداد افراد هر گروه به ترتیب گروهها
شامل  9 ،9 ،11و  11نفر بودند .در این مطالعه ما شاهد یک طرح 2×2هستیم که سطوح آن
برای بازی ،شامل UGو  DGو برای شکل تقسیم ،عادالنه و ناعادالنه است .برای ثبت دادههای
 EEGاز دستگاه  32کاناله برا اساس نظام  10-20استفاده شد .استخوان ماستوئید سمت چپ
به عنوان الکترود رفرنس در نظر گرفته شد .سیگنالهای الکتروفیزیولوژیکی بر روی  1024هرتز
نمونهبرداری شد و با باند  200 – 0/1هرتز فیلتر شدند و امپدانس الکترود در حدود  5کیلو وات
برای همه ثبتها منظور گردید .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط،
 EEGLABو  Matlabدر دو بازی انجام شد.
نتایج
نتایج مطالعة حاضر در دو بخش رفتاری و دادههای مرتبط با  EEGمورد تحلیل قرار گرفته
است.
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شکل  .1نمودارهای عملکرد رفتاری گروههای مختلف در هر دو بازی

دیکتاتور
گروه اول

50
0

Disagree

Agree

اولتیماتوم
50
0

Disagree

Agree

گروه دوم

دیکتاتور
50
0

Disagree

Agree

اولتیماتوم
50
0

Disagree

Agree
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دیکتاتور
گروه سوم

50
0
90-10 80-20 70-30 60-40 50-50
Agree

Disagree

اولتیماتوم
50
0
90-10 80-20 70-30 60-40 50-50
Agree

Disagree

گروه چهارم

دیکتاتور
50
0
90-10 80-20 70-30 60-40 50-50
Agree

Disagree

اولتیماتوم
50
0
90-10 80-20 70-30 60-40 50-50
Agree

Disagree
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در شکل  1عملکرد رفتاری گروهها به تفکیک بازیها نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است بین گروه ها در مجموع هر دو بازی تفاوت آشکاری وجود دارد .این یافتهها با استفاده از
روش تحلیل واریانس آمیخته مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش از انجام تحلیل ،شرط عدم برقراری فرض کرویت با آزمون موچلی بررسی شد و به دلیل
معناداری ،شاخص اصالحیِ گرینهاوس گیسر مورد استفاده قرار گرفت .نتایج تحلیل واریانس
آمیخته بر روی دادههای رفتاری نشان داد که اثر عاملهای اصلی بازی [9/69، P >0/004

= (38

و ]F)3و عادالنه – ناعادالنه [ 38( = 18/01، P >0/001و ]F)3معنادار بود .همچنی اثرهای تعاملی
بازی*گروه [ 38( = 5/23، P >0/001و ،]F)3عادالنه – ناعادالنه*گروه [38/42، P >0/001

= (28

و ]F)3بازی* عادالنه – ناعادالنه [ 38( = 56/23، P >0/001و ]F)3معنادار بود .در چهارچوب
یافتههای الکتروفیزیولوژیک ،در نقطه  CZاثرهای تعاملی بازی*گروه [3/24، P >0/037

= (38

و ،]F)3عادالنه – ناعادالنه*گروه [ 38( = 3/60، P >0/026و ]F)3و عادالنه – ناعادالنه*بازی
[ 38( = 5/75، P >0/024و ]F)3معنادار بود .درنقطه  ،FZاثر عادالنه – ناعادالنه [P >0/045
 38( = 4/45،و F)3و عادالنه – ناعادالنه*بازی [ 38( =8/38 ، P >0/008و ]F)3معنادار بود .درنقطه
 ،FPZاثر عادالنه – ناعادالنه*بازی [ 38( =4/67 ، P >0/04و ]F)3معنادار بود .در نقطه ،FCZ
اثر عادالنه – ناعادالنه [ 38( = 5/74، P >0/024و F)3و عادالنه – ناعادالنه*گروه [، P >0/043
 38( =2/81و ]F)3معنادار بود .در جدول و شکل  ،2دادههای موج  FRNو گراف نقطه  CZمربوط
به رد پیشنهاد ناعادالنه  ،90-10نشان داده شده است.
جدول  .1میانیگن و انحراف استاندارد دامنه موج  FRNنقطه  CZدر هر دو بازی
متغیر
پیشنهاد
ناعادالنه

UG-CZ

پیشنهاد
عادالنه

UG-CZ

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه 1

1/56

2/66

گروه 1

-0/21

1/70

گروه 2

-2/09

1/69

گروه 2

0/26

3/72

گروه 3

0/97

2/86

گروه 3

0/90

3/02

گروه 4

-0/21

2/78

گروه 4

4/20

5/53

گروه 1

1/77

2/09

گروه 1

1/54

2/14

گروه 2

0/28

2/70

گروه 2

0/94

5/70

گروه 3

1/41

2/94

گروه 3

0/56

3/60
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گروه 4

2/35

4/28

گروه 4

3/75

4/73

شکل  .2شکل موجهای کانال  CZمرتبط با رد پیشنها ناعادالنه  90-10در چهار گروه

نتیجهگیری
مطالعة حاضر بخشی از تفاوتهای بینفردی رفتاری و الکتروفیزیولوژیک افراد مختلف در ارتباط
با تنبیه نوعدوستانه و کینهتوزانه را نشان داد .بر طبق اطالعات ما ،این اولین مطالعهای است که
شواهدی از تفاوتهای موجود در دادههای  ERPبین تنبیه نوعدوستانه خالص و سایر شکلهای
تنبیه را به دست داده است .نتایج رفتاری نشان داد که بیشتر شرکتکنندگان پیشنهادهای
ناعادالنه را نپذیرفتند ،که این یافتهها در راستای مطالعات هرمانن و همکاران ( ،)2008گچر و
هرمانن ( ،)2009الینگسن و همکاران (( ،)2013گچر و هرمانن ،)2011 ،رایهانی و بشاری،
( ،)2019پارتون و انت )2018( ،و هوفت و میل ( )2017است .همچنین نتایج نشان داد که اکثر
شرکتکنندگان در  DGناعادالنه رفتار کردند .حدود  30درصد از افراد (گروه  )1در UG
پیشنهادهای ناعادالنه را نپذیرفتند و خودشان در  DGعادالنه رفتار کردند .عملکرد گروه  1و 2
در  UGتقریبا یکسان است ،با این وجود افراد گروه  1بر خالف گروه  2در  DGعادالنه رفتار
کردهاند .بین گروه  2و  4در  UGتفاوت وجود دارد؛ به نحوی که گروه  2پیشنهادهای ناعادالنه
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بیشتری را نپذیرفتند ،با این وجود در  DGبه صورت یکسان ناعادالنه رفتار کردهاند .گروه  3و 4
در  UGبخش زیادی از پیشنهاد های ناعادالنه را نپذیرفتهاند ،با این وجود گروه چهارم در DG
به طور معنیداری ناعادالنهتر رفتار کردهاند .برخالف گروه اول ،به نظر میرسد در سایر گروهها،
عالقه به خود و خودخواهی تعیین کرده است که رفتار آنها هنگام ایفای نقشهای مختلف،
متفاوت باشد .در واقع هنگامی که افراد به عنوان پاسخدهنده عمل میکنند ،در موقعیت منفعل
قرار میگیرند و نمیتوانند بر چگونگی تقسیم نقش مستقیمی داشته باشند .آنها امیدوارند با
پیشنهادهای منصفانهای مواجه شوند (بوکسیم و دی کریمر ،2010 ،پولزی و همکاران 2008 ،و
سنفی و همکاران .)2003 ،با این وجود ،وقتی نقش این افراد به دیکتاتور تغییر پیدا میکند،
نتیجه کامالً متفاوت خواهد شد .احتماال برای این افراد غیرممکن است که تمایل ناخودآگاه و
انگیزه خود برای افزایش بهره شخصی را مهار کنند .باید توجه کنیم که در  ،DGپیشنهاد دهنده
نقش اصلی در تخصیص را بر عهده دارد .گروه اول هنگامی که در نقش تخصیص دهنده قرار
گرفتند ،بر خالف گروههای دیگر تبعیت آنها از اصل انصاف کمتر نشد .از طرف دیگر در سایر
گروهها ،به دلیل تناقض در انتخاب ،هنگامی که در نقش تخصیص دهنده قرار میگیرند ،درک
آنها از عدالت تضعیف میشود و شاید برای این افراد مکانیسم تنبیه ،بر رفتار و درک آنها از عدالت
تأثیر بگذارد.
برخالف  UGکه در آن شرکتکنندگان از قدرت نسبی برای اثرگذاری بر نتایج برخوردارند ،در
 DGتمام نتایج به انتخاب آنها بستگی دارد .به همین دلیل به نظر میرسد که بر اساس واکنش
افراد در  ، UGبه این دلیل که دلیل رد یا قبول پیشنهاد ناعادالنه مشخص نیست ،به صورت
جداگانه نمیتوان نتیجهگیری دقیقی در مورد دادههای عصبی به دست داد .بنابراین واکنش
همین افراد در موقعیت دیکتاتور و ترکیب آن با  ،UGاطالعات زیادی را فراهم میکند .بوتوینک
و همکاران ( )1999فرض کردند که فعالیت  ACCمیتواند با تعارض شناختی در ارتباط باشد
و ممکن است تعارض شناختی و هیجانی به وجود آمده در  UGبه این دلیل باشد .همچنین
کامرر و همکاران ( )2003نشان دادند که احتماال  ACCمسئول حل تعارض پذیرش پول در
 UGبه دلیل ازش تشویقی آن با رد همان پول به دلیل انزجار از ناعادالنه بودن آن باشد و
بوکسیم و دیکریمر ( )2010نشان دادند که دامنه  FRNدر پیشنهادهای ناعادالنه در  UGبیشتر
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منفی است .به نظر میرسد چنین نتیجهگیریهای کلی نیازمند بررسی بیشتر است .برای مثال
در مطالعة حاضر گروه اول که به تنبیه نوعدوستانه اقدام کردند (رد پیشنهاد ناعادالنه در  UGو
عادالنه رفتار کردن در  ،)DGدامنه  FRNآنها در شرایط ناعادالنه در  DGمنفیتر از UG
است .اما در گروه  2و  4شرایط برعکس است ،به نحوی که دامنة  FRNمربوط به آنها در UG
در مقایسه با  DGمنفیتر است .ممکن است تنبیه نوعدوستانه خالص نشان دهندة حساسیت به
عدالت در مفهوم عام داشته باشد .به همین دلیل هنگامی که به آنها پیشنهاد ناعادالنه میشود
تعارض هیجانی و شناختی کمتری را تجربه میکنند ،اما در شرایطی که خود در معرض آزمون
قرار (پذیرش یا رد تخصیص ناعادالنه) میگیرند ،به این دلیل که چنین پیشنهادی بر خالف
جهتگیریهای شناختی و رفتاری آنها میباشد ،حساسیت هیجانی و شناختی آنها بیشتر می-
شود .اما در افرادی که تنبیه آنها شکلی از تنبیه کینهتوزانه است ،توجه آنها به عدالت به معنی
خاص است؛ یعنی حساسیت نسبت به اجرای عدالت در مورد خودشان؛ فارغ از رفتار آنها در .DG
این افراد هنگامی که در معرض پیشنهاد ناعادالنه قرار میگیرند حساسیت شناختی و هیجانی
آنها برانگیخته می شود ،اما زمانی که خود به عنوان مجری یا دیکتاتور رفتار میکنند با تعارض
شناختی و هیجانی کمتری به تخصیصهای ناعادالنه واکنش نشان میدهند .از طرف دیگر در
گروه اول و در  ،UGبین دامنة  FRNهنگامی که با پیشنهادهای ناعادالنه مواجهه میشوند با
زمانی که به آنها پیشنهادهای عادالنه میشود تفاوت زیادی وجود ندارد .ولی در سایر گروهها
دامنة  FRNآنها در شرایط مواجهه با پیشنهادهای ناعادالنه به مراتب منفیتر بود .بنابراین بر
اساس مطالعة حاضر میتوان گفت پیشنهادهای ناعادالنه در افرادی موجب فراخوانی دامنة FRN
بلندتری میشود که بین انتظارات آنها از عدالت یا حساست آنها از تخطی از یک معیار اجتماعی
با رفتار خودشان تناقض وجود داشته باشد .عالوه بر این بر خالف افراد گروه اول ،شرکتکنندگان
در سایر گروهها احتماال متوجه شدهاند که آنها پس از ارائة پیشنهادهای نسبتا ناعادالنه ،هنجار
انصاف اجتماعی را نقض کردهاند و بیزاری ذاتی از بیعدالتی میتواند باعث شود آنها درگیر
تعارض های شناختی بین ناعادالنه بودن پیشنهادات خود و انتظار انصاف از جانب دیگران شوند
(کامیرر2003 ،؛ سنفی و همکاران ،2003 ،نوچ و همکاران2006 ،؛ مککالر و همکاران2007 ،
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و وانگ و همکاران .) ،2016 ،همچنین مطالعات قبلی بر روی ارزیابی پیامد 1نشان دادهاند که
 p300با پردازش تخصیص توجه 2و ارزیابی انگیزشی/عاطفی سطح باال 3در ارتباط است (الفسون
و همکاران .)20008 ،احتماال گروه اول به دلیل عدم تناقض در انتخاب در هر دو موقعیت UG
و  ،DGبه تخصیص توجه کمتری نیاز دارند .در مقابل پاسخ مثبتتر  P300در شرکتکنندگان
سه گروه در هر دو بازی نشان دهنده اختصاص بیشتر منابع توجه است که احتماال برای آنها
اهمیت هیجانی بیشتری دارد .در واقع رفتار تنبیه نوع دوستانه خالص (گروه اول) به دلیل با ثبات
بودن ،در شرایط مختلف به تخصیص توجه کمتری نیاز دارد ولی در سایر گروهها ،تناقض شناختی
– رفتاری به منبع توجه بیشتری برای پردازش اطالعات نیاز دارد .این یافتهها در راستای مطالعات
(بوکسیم و دی کریمر2010 ،؛ گهرینگ و ویلوگبی ،2002 ،ماساکی و همکاران2006 ،؛ هویگ
و همکاران2008 ،؛ زوهانگ و همکاران 2013 ،و فالکائو و همکاران )2019 ،است و آنها را بسط
میدهد .این مطالعه فهم ما از زیربنای ادراک عدالت توسط پاسخ دهندگان را عمیقتر میکند و
به ما امکان میدهند تا فرایندهایی را که به طور خاص برای ارزیابی پیشنهادات منصفانه و
ناعادالنه وجود دارند را ارزیابی کنیم .دادههای مطالعة حاضر شواهدی را در اختیار قرار میدهد
تا بر اساس آن احتمال بدهیم که بخشی از پاسخ دهندگان تنها به نتیجة مالی خودشان فکر
میکنند ،و همانطور که نشان داده شد ،فرایندهای الکتروفیزیولوژیک آنها متمایز از افرادی است
که به عنوان پاسخ دهنده ،بدون در نظر گرفتن خود ،صرفا عدالت را معیار قرار میدهند .برای
افرادی که بیشتر به دنبال افزایش منابع خود هستند ،درد شخصی و نه درد اجتماعی باعث
افزایش دامنة  FRNو  p300میشود .در نهایت باید اشاره کرد نتایج مطالعة حاضر ،بهخصوص
در بخش رفتاری برای تعمیمدهی با محدودیت مواجه است .پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
این محدودیت با بهکارگیری نمونههای بزرگتر از بافتهای مختلف اجتماعی-اقتصادی کمرنگتر
شود.

3

- high-level motivational/affective
evaluation

- outcome evaluation
- attentional allocation

1
2
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موازین اخالقی
 تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت،در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایتنامه
. به شرکتکنندگان برای خروج از پژوهش در هر زمان اختیار داده شد.شد
سپاسگزاری
بدین وسیله از پرسنل پژوهشکده مغز و شناخت و شرکتکنندگان در پژوهش قدردانی به عمل
.میآید
مشارکت نویسندگان
 نویسندة دوم در روششناختی، گردآوری و تحلیل آماری و نهایی سازی،نویسندة اول در طراحی
و مفهومسازی و ویراستاری و نویسنده سوم و چهارم در تحلیل دادهها و ویراستاری نهایی نقش
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Abstract
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of unit-oriented therapy
on death anxiety and resiliency in leukemia patients. Method: The statistical
population of this study included all patients with leukemia referred to Mahyar
Charity in 2019 and 2020, from which 34 patients by referring to the Cohen
sample volume the formula was selected using the available sampling method
and by random assignment and age, sex and treatment history
homogenization, they were divided into two experimental groups and one
control group. Participants responded to the Back Anxiety Inventory (1988),
the Templer Death Anxiety Scale (1970) and the Connor-Davidson Resilience
Scale (2003) for pretest, posttest, and follow-up. In order to perform the
intervention, the participants in the experimental group underwent 8 sessions
of unity-oriented treatment. Analysis of variance with repeated measures and
SPSS-24 software was used to analyze the data. Results: The data showed a
decrease in post-test scores (4.88±0.69) and follow-up (4.70±0.58) of death
anxiety compared to pre-test (10.29±1.04) and the increase in post-test scores
(16.17±1.28) and follow-up (16.35±1.22) of resilience compared to pre-test
(8.88±1.33) and the control group. In the present study, the interaction of the
time*group reduced death anxiety (P=0.001) and increased resilience
(P=0.001) compared to the control group. Conclusions: Based on the results
of the present study, experts are recommended, in order to reduce the
complications of leukemia by providing unity-oriented treatment along with
medical therapies to increase patients' resilience and reduce their death
anxiety.
Keywords: anxiety, cancer, resilience, unity-oriented treatment
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری در بیماران
مبتال به سرطان خون بود .روش :جامعة آماری پژوهش ،شامل تمام بیماران مبتال به سرطان خون لوسمی
مراجعه کننده به مؤسسه خیریه مهیار در سال  1398و  1399بودند که از میان آنها  34بیمار با مراجعه
به فرمول حجم نمونة کوهن با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی
و همگنسازی سن ،جنس و سابقة درمان در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند .دادههای
پژوهش با استفاده از پرسشنامة اضطراب بک ()1988؛ مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )1970و مقیاس
تاب آوری کانر دیویدسون ( ) 2003جمع آوری شدند .به منظور انجام مداخله ،شرکت کنندگان گروه
آزمایش تحت  8جلسه درمان وحدت مدار قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر و نرم افزار  SPSS-24استفاده شد .یافتهها :دادههای حاصل بیانگر کاهش نمرات پس
آزمون ( )0/69±4/88و پیگیری ( )0/58±4/70اضطراب مرگ نسبت به پیش آزمون ( )1/04±10/29و
افزایش نمرات پس آزمون ( )1/28±16/17و پیگیری ( )1/22±16/35تاب آوری نسبت به پیش آزمون
( )1/8±33/88و گروه گواه بود .اثر متقابل زمان*گروه موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001و افزایش
تاب آوری ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد .نتیجهگیری :براساس نتایج سودمندی روش و نگرش
وحدتمدار به زندگی درکاهش عوارض روانشناختی سرطان خون در کنار درمانهای پزشکی برای افزایش
تاب آوری این بیماران و کاهش اضطراب مرگ آنها پیشنهاد میشود.

کلیدواژهها :اضطراب ،تاب آوری ،درمان وحدت مدار ،سرطان
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مقدمه
سرطان 1یک اصطالح عمومی برای گروه بزرگی از بیماریهایی است که میتواند هر قسمت از
بدن را درگیر کند (سالجقه و همکاران )1398 ،و یکی از جدیترین بیماریهای مزمن و از عوامل
تهدیدکنندة سالمت جامعه به شمار میرود (طاهری و همکاران .)1396 ،این بیماری یکی از
بیماری های شایع و یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان بوده است که میزان بروز آن
روز به روز در حال افزایش است (ساباه .)2013 ،براساس آمار سازمان جهانی ( )2020بهداشت
کشور ایران از نظر ابتال به سرطان در رتبة چهارم و از نظر ابتال به سرطان خون 2در رتبة هفتم
دنیا قرار دارد و تعداد  6100نفر در ایران مبتال به سرطان خون هستند.
سرطان خون یا لوسمی ،3بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خونساز بدن به ویژه مغز
استخوان است که با تکثیر و تکامل ناقص سلولهای خون و پیشسازهای آن در خون و مغز
استخوان ایجاد میشود .سلولهای سفید خونی معموالً در صورت نیاز بدن ،به طریقی منظم و
کنترل شده رشد کرده و تقسیم میشوند ،اما بیماری لوسمی در این روند اخالل ایجاد نموده و
رشد سلولهای خونی را از کنترل خارج مینماید .در بیماری لوسمی حاد ،مغز استخوان مقدار
بسیار زیادی سلولهای سفید خونی نارس تولید میکند و تولید طبیعی سلولهای سفید خونی
نیز متوقف میشود که منجر به از بین رفتن توانایی بدن در مقابله با بیماریها میشود (شیخ پور
و همکاران .)1395 ،چهار نوع اصلی سرطان خون لوسمی حاد لنفوئیدی ،4لوسمی حاد
میلوئیدی ،5لوسمی مزمن لنفوئیدی 6و لوسمی مزمن میلوئیدی 7هستند (الیتفود و همکاران،
.)2017
سرطان به عنوان یکی از بیماری های مزمن در جامعة بشری است که ابتال به آن به عنوان
یک تشخیص هولناک موجب اضطراب مرگ در بیماران میگردد (ممشلی و آلوستانی.)1398 ،
اضطراب مرگ نوع خاصی از اضطراب و اصطالحی است که برای دلهره ناشی از آگاه از مرگ به
کار میرود (لهتو و اِستین .)2009 ،در پژوهشی که توسط صالحی و همکاران ( )1394انجام شد
چنین عنوان داشتهاند که وجود اضطراب مرگ باال در اکثریت جمعیت مبتال به سرطان میتواند
ناشی از عدم آموزش کافی مقابله با اضطراب مرگ و مرگ آگاه به بیماران مبتال به سرطان در
بخشهای آنکولوژی و رادیوتراپی باشد .گراسمن و همکاران ( )2017در مطالعهای مروری چنین
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نتیجه گرفتند که درمان های کوتاه مدت شامل بهزیستی معنوی و درمانهایی که حس معنا را
برمی انگیزند ،در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتال به سرطان مؤثرتر از بقیة درمانها هستند.
براساس مدل سازگاری چند دسته از عوامل در سازگاری با سرطان دخیل هستند .در این
مدل عوامل زمینهای برای سازگاری با سرطان افکار و ترسهایی را در باب مرگ و نیستی به
دلیل ناامیدی و به نوعی اضطراب مرگ را در برمیگیرد .در این مدل میزان سازگاری و مقابلة
موفقیتآمیز فرد با بیماری سرطان به عوامل زمینهای وابسته است (دراک .)2012 ،ظرفیت فردی
و روانی که بتواند به فرد کمک کرده تا در چنین شرایط دشواری مقاومت کرده و دچار آسیب
نشود و حتی خود را از لحاظ شخصیتی ارتقاء ببخشد اهمیت دارد .یکی از مهمترین تواناییهای
انسان باعث سازگاری مؤثر با تغییرات و عوامل تنشزا شده و عاملی در جهت مقاومت در برابر
مشکالت است ،تابآوری است که موجب سازگاری موفقیتآمیز فرد با شرایط تهدیدکننده می-
شود (گرامی نژاد و همکاران .)1398 ،سرطان بیماران را با چالشهای متعددی مواجه میسازد و
تاب آوری عامل مهمی است که به سازگاری با سرطان کمک میکند و عوامل بیولوژیکی ،فردی
و اجتماعی در میزان تاب آوری بیماران مبتال به سرطان مؤثر هستند (سیلر و جنوین.)2019 ،
بیماران مبتال به سرطان برخوردار از سطوح باالتری از تابآوری ،راهبردهای مقابلهای انطباقی و
سازگارانهتری را نیز از خود نشان میدهند و از کیفیت زندگی مطلوبتری برخوردار هستند
(ماسیا و همکاران .)2020 ،ارتقای تاب آوری یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سالمت
روان و بهزیستی معنوی و کاهش اضطراب مرگ در بیماران مبتال به سرطان است (خمسه و
همکاران1395 ،؛ فنگ و همکاران.)2021 ،
مفهوم غنی وحدت در ساختار وجودی و ماهیتی انسان تاکنون در متون ادبی و فلسفی و
علمالنفس بسیار مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته است .زاده محمدی در سال  1389این نگاه
وجودی را در نظریهی روانشناسی وحدتمدار ساختار و انسجام داد و در پژوهشهای مختلف به
آزمون مفهومی و تجربی آن پرداخت در این رویکرد داستان زندگی و چالشهای آن در زندگی
هر فرد معنا و هدف و غایتی سازنده دارد و عاملی برای برانگیختگی آگاهی و خودشکوفایی
خویشتن است (نصیری و هانیس و همکاران .)1394 ،در این رویکرد هستی بیهوده و پوچ نیست،
و هیچ رخدادی سخت یا آسان در زندگی شخص معنایی تحولی دارد و هر اتفاقی در زندگی
کثرتی درون یک وحدت معنادار در حال تحول و خودشکوفایی است و نیاز به توجه و درک عمیق
دارد که بینش آن تابآوری و توانایی مقابله با مشکالت را آسان سازد (زاده محمدی .)1398 ،در
این رویکرد مراجع با درک وحدتآگاهی و پیوستگی خود با هستی و یکپارچگی معنادار با نگاه
و نگرشی مثبت و معنادار به فرایند تحوالت زندگی خود میاندیشد (بانکی زاده ،حسامی ،زاده
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محمدی .) 1400 ،از سوی دیگر نگاه تحولی به مرگ و برداشت نامیرایی از مرگ ،به آسودگی
خاطر و افزایش امیدواری مراجع کمک میکند ( ابراهیمی ،زاده محمدی و پناغی .)1399 ،در
ارتباط با آزمودنیهای این پژوهش ،پذیرش مرگ به مفهم تحول اضطراب مرگ و احساس تنهایی
را کاهش میدهد.
تاکنون پژوهش های مختلفی اثربخشی این رویکرد را آزمون کرده است .در این راستا میتوان به
یافتههای پژوهش نصیری و هانیس و همکاران ( )1397اشاره داشت که تاثیر معنادارآموزش
روانشناسی وحدتمدار بر سالمت روانی مادران کودکان دچار اختالل طیف در خود مانده نشان
داد و به پژوهش ابراهیمی ،زاده محمدی و پناغی ( )1398اشاره کرد که آموزش مبتنی بر
روانشناسی وحدتمدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلة آشیانة خالی
اثر گذار است و یافتههای کرمی ،زادهمحمدی ،میرزایی ( )1395که اثربخشی آموزش روانشناسی
وحدتمدار در تابآوری و شفقتخود زنان مبتال به سرطان پستان را بررسی کرده بودند ،تایید
کرد.
این پژوهش در نظر دارد تا اثربخشی یک نظریة بومی مبتنی بر فلسفه وحدت ،که اساس
عرفان اسالمی است و خالء بررسی آن در ادبیات پژوهش مرتبط با سرطان احساس میشود در
بیماران مبتال به سرطان بررسی کند .به نظر میرسد با توجه به رابطة دوسویه بدن و روان ،ارتقای
تابآوری و کاهش هیجانهای منفی در بیماران مبتال به سرطان به روند بهبود آنها کمک کننده
خواهد بود .به نظر می رسد برداشت وحدت آگاهی از زندگی و ادراک معناداری از اتفاقات دردناک
و دشوار زندگی نظیر ابتال به بیماری سرطان در مراجعان این پژوهش ،بتواند در کاهش اضطراب
و ارتقای تاب آوری نقش موثری داشته باشد (زاده محمدی و همکاران .)1396 ،لذا هدف پژوهش
حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود:
آیا درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تابآوری در بیماران مبتال به سرطان اثربخش
است؟
روش پژوهش
هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون-
پیگیری با گروه گواه بود .جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمام بیماران مبتال به سرطان خون
(لوسمی) مراجعهکنندة به مؤسسة خیریه مهیار در سال  1398و  1399بودند که از میان آنها
 34نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با تصادفیسازی و همگنسازی سن در
دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .در پژوهش حاضر تعداد نمونه مورد نظر با استفاده و استناد
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به جدول کوهن ،با توجه به تعداد گروهها ،α=0/5 ،u=1 ،توان آزمون  0/8و میزان اثر  ،0/4معادل
 17نفر برای هر گروه بدست آمد .مالکهای ورود به پژوهش شامل تشخیص سرطان خون،
نداشتن مشکل در شنوایی یا تکلم ،حداقل سواد سیکل ،استفاده نکردن از داروهای روانگردان و
درمانهای روانشناختی در طول مطالعه ،عدم ابتال به سایر اختالالت حاد یا مزمن روانی و جسمی
و سن بین  20تا  50سال که همه این موارد با مطالعه پرونده بیماران بررسی میشد ،رضایت
شرکت در طرح و کسب نمره حداقل  5در مقیاس اضطراب بک بود .معیارهای خروج از پژوهش
شامل عدم ادامه درمان ،عدم رضایت در ادامه همکاری حداقل دو جلسه غیبت بود.
ابزارهای پژوهش
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )1970شامل  15گویه است که که
مقیاس اضطراب مرگ
نگرش آزمودنیها را به مرگ می سنجد .آزمودنی ها پاسخ های خود را به هر سؤال با گزینههای
بلی یا خیر مشخص میکنند .نمرههای این مقیاس بین صفر تا  15متغیر است که نمرة باال معرف
اضطراب زیاد افراد در مورد مرگ است .بررسیهای به عمل آمده در مورد روایی و پایایی مقیاس
اضطراب مرگ نشان میدهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است .در فرهنگ اصلی
ضریب اعتبار بازآزمایی مقیاس  0/83و روایی همزمان آن بر اساس همبستگی با مقیاس اضطراب
آشکار  0/27و مقیاس افسردگی  0/40گزارش شده است .رجبی و بحرانی ( )1380اعتبار و روایی
این پرسشنامه را در ایران بررسی کردند و بر این اساس ضریب همسانی درونی را  0/73گزارش
کرده اند .برای بررسی روایی مقیاس اضطراب مرگ از مقیاس اضطراب آشکار استفاده شد که
نتیجه آن  0/34همبستگی بین این دو مقیاس بود (رجبی و بحرانی .)1380 ،در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/76به دست آمد.
مقیاس تابآوری کانر دیویدسون .2مقیاس تابآوری کانر دیویدسون ( )2003شامل  25گویه
است که تابآوری را در یک طیف لیکرت  5درجهای «همیشه نادرست =  »0تا «همیشه درست
=  »4مورد پرسش قرار میدهد .کانر و دیویدسون ( )2003ضریب آلفای کرونباخ  0/89و
همبستگی درونی بین عوامل را در دامنهای از ( )0/30تا ( )0/70و ضریب باز آزمایی  0/87را به
عنوان شاخصی از همسانی درونی و همبستگی مثبت مقیاس تاب آوری با ابزار سخت رویی
کوباسا )0/83( 3و مقیاس حمایت اجتماعی شیهان ،)0/36( 4همبستگی منفی این مقیاس با
تمپلر.1
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مقیاس استرس ادراک شده )-0/76( 1و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان-0/32( 2
) را به عنوان شاخصی از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند .در هنجاریابی ایرانی این ابزار که
توسط کیهانی و همکاران ( )1393نتایج ضرایب همبستگیِ روایی همزمان حاکی از همبستگی
منفی و معنادار تابآوری و پرخاشگری و همبستگی مثبت و معنادار با خودکارآمدی و رضایت از
زندگی بود .مقدار آلفای کرونباخ و دونیمهسازی اسپیرمن -برون به ترتیب برابر با  0/669و 0/665
به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/71به دست آمد.
پرسشنامة اضطراب بک .3پرسشنامة اضطراب بک و همکاران ( )1988شامل  21گویه است که
در یک طیف لیکرت  4درجهای از اصالً =  0تا شدید =  3نمرهگذاری میشود .برای این پرسشنامه
نقاط برش  =0-7هیچ یا کمترین حد اضطراب؛  =8-15اضطراب خفیف؛  =16-25اضطراب
متوسط و  =26-63اضطراب شدید گزارش شده است (فتحی آشتیانی و داستانی .)1390 ،بک و
همکاران ( )1988برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/92و همبستگی این ابزار را با مقیاس
درجهبندی اضطراب همیلتون 4برابر با  0/51و مقیاس درجهبندی افسردگی همیلتون برای با
 0/25به عنوان شاخصی از روایی مناسب گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
برای این ابزار  0/90به دست آمد.
پروتکل درمان وحدت مدار
در این پژوهش برنامه جلسات مداخله وحدت مدار براساس مفاهیم کتاب روان شناسی وحدت
مدار زاده محمدی ( )1393تدوین شده که در  8جلسه  90دقیقهای اجرا میشود .برای بررسی
روایی محتوایی جلسات از شاخص اعتبار محتوایی نسبی 5و نظر  5نفر متخصص روانشناس
استفاده شد و مقدار آن برای همه جلسات عدد  0/8به دست آمد و حاکی از روایی محتوایی
مطلوب جلسات بود.
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جدول  .1شرح جلسات درمان وحدت مدار
جلسه

هدف

توضیحات

1

آشنایی با درمان

بررسی و آگاهی کامل از شرح حال و
شکایات اصلی مراجع ،ابراز افکار و احساسات نسبت به بیماریاش و
گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی اتفاقات.

2

گفتگو پیرامون چیستی خلقت و
هدف از حضور انسان در هستی.
آشنایی با وحدت هستی
ویژگیهای آن.

برای ارتقا درک اتصال وحدتمدار و معنادار مراجع با هستی از او
درخواست میکنیم که :در یک ورق  A3شکل هستی را تصور و رسم کند.
این که هستی چیست و چه هدف و غایتی داردو هدف انسان از خلقت
چیست و زندگی چه معنایی دارد .دارد .حضور تو در هستی برای چیست،
دنبال چه هستی و سرانجام تو چیست و به کجا میروی.
آماده سازی مراجع برای برای گفتگو پیرامون وحدت هستی و غایت-
مداری و هدفداری آن .این که هستی تصادفی نیست و در ذات ان هدف
دارد و انسان به عنوان موجی از آن در مسیر حقیقت جاری ان است.

3

گفتگو پیرامون مشکل و این که
وحدت است ریشههای ترس و
اضطراب انسانی در جدایی از
وحدت هستی و تنهایی است که
که در اثر قطع دلبستگیها
ادراک میشود.

هر مشکل کثرتی در وحدت است و با خود معنای وحدت دارد کثیری
(کثرت) در شکلگیری آن مؤثر است که بسیاری از عوامل دست بشر
نیست اما هدفی نهانی دارد .در هر مشکلی روشنگری و ظرفیتهای مثبتی
وجود دارد که به تعبیر مولوی گنجی در رنج است و زیر ویرانی گنج پنهانی
است که الزم است به معنای مثبت سختیها و دردهای زندگی هشیار
شویم.

4

آگاهی از پذیرش واقعیت
اتفاقات زندگی برای زیستن

تمرین مراقبه برای درک و اتصال بیواسطه خود در هستی  .آموزش و
انجام تمرین مراقبه با مراجع و انجام خودگوییهای مثبت در اوج مراقبه
برای تجربه تعلق باطنی و بنیادی خود با هستی یگانه .برای مثال در
حالت مراقبه و اوج احساس یگانگی مراجع به خود میگوید :که ای وجود
یگانه از وحدت هستی تو هستم و در تو حضور دارم و از وجود الیتناهی
تو نیرو و معنا میگیرم.
پذیرش واقعیت رخدادهای زندگی و مدارایی و تحمل در برابر رنج و سختی
آن با دوری از قضاوت های شخصی و حضور در درک معنای وحدتمدار
آنها .پذیرش احساسات و قبول رنج و سختیها،توان و بودن در وحدتی
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معنادار در وحدت هستی و
کاهش اضطراب ئ تنش

که جاری است را تقویت می کند همان حضور دراینجا و اکنونی ما را در
او آرامش میبخشد.

5

مفهوم جاودانگی حضور انسان
در هستی مرگ به عنوان یک
تحول و تولد دوباره و آغاز
زندگی متعالی دیگر

گفتگو پیرامون مرگ و اضطراب مرگ آیا مرگ امری تحولی است و انسان
و باقی و ماندگار است یا سرانجام مرگ میرایی و نیستی است .وارسی
ترسهایی که در زندگی مراجع منشا اضطرابها و نگرانی های اوست و
گفتگو پیرامون چرایی های آنها و یافتن معناهای تازه برای آنها.
تمرین انجام تمرین تولد خویشتن و رهاشدن از قفس رحم مادر و رها
شدن از وابستگی بند ناف و آغاز تحول و پیوستگیهای جدید و آمادگی
برای به درک تحولی تحول و زندگی متعالی دیگر.

6

مرور و تحلیل وحدتمدار برخی
از اتفاقات داستان زندگی مراجع
و یافتن آگاهیهایی که که به
رنج او معنا میدهد.

مرور داستان زندگی مراجع اگر فرض کنید به تعبیر موالنا جهان و اتفاقات
معنا دارند و در هر ویرانی هم گنج پنهانی قابل شناسایی است با توجه
به مباحث جلسات چه راهبرها و معناهای روانشناختی می تواند این
بیماری دردناک که ویرانی جسم شما را هدف قرار داده است معنا بخشد.

7

جمع بندی

مرور جلسات گذشته و بحث پیرامون تجارب و نظرات

روش اجرا
پژوهش حاضر در مؤسسه خیریه مهیار در سال  1398و  1399انجام شد .پس از کسب مجوز از
کمیتة پژوهش دانشگاه و ارائه آن به مسئولین محترم مؤسسه خیریه مهیار و موافقت مسئولین
فراخوان شرکت در این پژوهش در مؤسسه به همراه شماره همراه پژوهشگر پخش شد .با نظارت
مسئول فنی مؤسسه با هر یک از بیماران مصاحبهای حضوری ترتیب داده شد و با شرح اهداف
پژوهش رضایت بیماران جلب شد .بیماران براساس پروندههایشان و مالکهای ورود و خروج به
پژوهش انتخاب شدند .نمونة مورد بررسی را در پژوهش حاضر بیماران مبتال به سرطان خون
تشکیل می دادند که به مؤسسه خیریه مهیار ارجاع داده شده بودند و به مدت  6تا  8هفته در
این مؤسسه اقامت داشتند .در پژوهش حاضرگروه آزمایش تحت  8جلسه  90دقیقهای درمان
وحدت مدار فردی به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام تست کووید 19
برای درمانگر انجام شد .دوره پیگیری  1ماه بعد به دلیل عدم دسترس حضوری به بیماران به
صورت آنالین انجام شد .بیماران در گروه آزمایش به صورت فردی در دو روز مختلف هفته در
مداخله درمانی شرکت می کردند .همچنین اعضای گروه گواه نیز هر هفته از نظر دارویی و رژیم
غذایی چک میشدند و مداخالت دارویی برای آنها طبق روال معمول توسط پزشک اجرا میشد.
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در این پژوهش به شرکتکنندهها فرم رضایت نامة شرکت در طرح جهت دریافت و کسب رضایت
اخالقی آنها ارئه شد .اصول اخالقی پژوهش شامل رضایت آگاهانه ،محرمانه ماندن و رازداری برای
همة شرکتکنندگان رعایت گردید .در پژوهش حاضر جهت بررسی متغیرهای دموگرافیک از
روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد .همچنین جهت آزمون فرضیهها
و مقایسه متغیرهای وابسته در پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر به شرط برقراری پیششرطهای آزمون از جمله نرمالبودن توزیع دادهها ،همگنی واریانسها
خطا ،واریانسهای درون آزمودنیها و ماتریس واریانس -کوواریانس و خطی بودن و نرم افزار
 Spss-24و سطوح معناداری  0/05و  0/01استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر در هر گروه  10زن ( 58/82درصد) و  7مرد ( 41/18درصد) حضور داشتند
که یکی از مردان گروه گواه در طی انجام پژوهش فوت شدند .نتایج آمار توصیفی نشان داد که
میانگین و انحراف معیار سنی گروه وحدت مدار  ،40/58 ±8/34و گروه گواه  39/50 ±7/41بود.
در گروه وحدت مدار  5نفر مجرد ( 29/41درصد) 8 ،نفر ( 47/06درصد) متأهل و  4نفر (23/53
درصد) مطلقه بودند .در گروه گواه  3نفر ( 18/75درصد) مجرد و  13نفر ( 81/25درصد) متأهل
بودند .میانگین طول مدت بیماری برای گروه آزمایش  0/067 ± 1/56و برای گروه گواه ± 1/98
 0/037بود.
در پژوهش حاضر انحراف معیار و آماره شاپیرو-ویلک مربوط به نمرههای شرکتکنندهها را
در  2گروه درمان وحدت مدار و گواه را در  3مرحلة پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان
میدهد و چنانچه مالحظه میشود توزیع دادهها به استثنای مرحلة پس آزمون درمان وحدتمدار
برای متغیر تاب آوری ،همگی نرمال بودند ( .)P<0/05با این حال انحراف از مفروضة نرمال بودن
برای مرحلة پس آزمون درمان وحدتمدار برای متغیر تابآوری چندان شدید نبود که دادهها را
تحت تأثیر قرار دهد .در ادامة پیش فرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر مورد
بررسی قرار گرفت .آمارة لون برای هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود بنابراین ،مفروضة
همگنی واریانس برای متغیرهای وابسته در  3مرحله برقرار بود ( .)P<0/05بررسی نتایج آزمون
کرویت موخلی نشان داد فرض برابری واریانسهای درون آزمودنیها برای متغیر تابآوری برقرار
( )P<0/05و برای متغیر اضطراب مرگ برقرار نبود ( )P>0/01و بدین جهت از اصالح گرینهوس
گیسر استفاده شد.
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر
اضطراب مرگ
مجموع
مجذورات

متغیر

اضطراب
مرگ

اثر گروه
اثر زمان
اثر
متقابل

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

درجه
آزادی

274/34
164/39

1
1/24

274/34
132/39

188/27
328/21

0/001
0/001

0/859
0/914

168/35

1/24

135/58

336/11

0/001

0/916

جدول  3نشان میدهد درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ ( )P=0/001اثر کاهنده داشتند .اثر
زمان موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به مرحلة پیش آزمون شد .اثر متقابل
زمان*گروهها موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر تاب
آوری
متغیر

تاب
آوری

اثر گروه
اثر زمان
اثر
متقابل

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

141/77
345/09

0/001
0/001

0/821
0/918

560/79
304/69

1
2

560/79
152/34

331/61

0/001

0/915

294/54

2

147/27

جدول  4نشان میدهد درمان وحدت مدار بر تابآوری ( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .اثر زمان
موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به مرحلة پیش آزمون شد .اثر متقابل
زمان*گروهها موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد.
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شکل  . 1تغییرات متغیرهای اضطراب مرگ و تاب آوری در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
در  2گروه آزمایش و گواه

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تابآوری در بیماران
مبتال به سرطان بود .نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ
و تابآوری بیماران مبتال به سرطان بود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهشهای
ابراهیمی قیه قشالق و همکاران ()1398؛ نصیری و هانیس و همکاران ()1397؛ نصیری و هانیس
و همکاران ( )1394همسو بود.
در تبیین اثربخشی درمان وحدتمدار بر اضطراب مرگ میتوان گفت در پژوهش حاضر
رویکرد وحدت مدار به بیماران کمک کرد تا پذیرش بهتر و معنادارتری از بیماری خود پیدا کنند
و آن را به عنوان بخشی از سیر تول زندگی درک کنند نه بهعنوان یک بالی آسمانی و یا تاوان
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گناه و یا تقصیر و کمبودی که تصور میکنند و آن را اتفاق معنایی تحولی ببینند اتفاقی که
هستی سهم عمدهای در شکلگیری آن داشته و الزمة آن هماهنگی و شکیبایی عمیقتر با معنای
هستی است .بدین ترتیب ،روانشناسی وحدت مدار کمک کرد تا بیماران از سرزنشگری و عیب-
جویی و احساس گناه و اضطراب مرگ ناشی از بیماری خود فاصله گیرند.
در تبیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر تابآوری میتوان گفت این رویکرد ،سیستم محکمی
از باور و احساس مفید بودن و تعلق به یک هستی واحد در نتیجه پیوستگی شفقتورز با خود و
دیگران را تقویت میکند و توانایی مثبت برای کنارآمدن موفقیتآمیز با موقعیتهای استرسزا
را بیشتر کند .از این منظر باوری که برای بیماران در جریان درمان نسبت به وحدت آگاه شکل
میگیرد ،یک منبع حمایتگر درونی نسبت به فشارهای روانی است که قدرت تحمل فرد را باال
برده و کمک میکند فرد از اتفاقات نترسد و بداند هر اتفاقی چه خوشایند و چه ناخوشایند بخشی
از واقعیت زندگی و چالشی در جهت ارتقاء تونایی مقابله و تجربة فرد از زندگی است (زاده
محمدی1395 ،؛ زاده محمدی.)1398 ،
بنابراین ،یکی از مؤلفههای اثربخش در آموزش وحدت آگاه ،مفهوم سازگاری مثبت در وضعیت
چالش برانگیز است که شامل توانایی فطری برای مقابله با مشکالت و قابلیت بازسازی مجدد خود
است .بدین ترتیب بیماران مبتال به سرطان یاد گرفتند که به بازسازی خود در برابر دردها و
رنجهایی بپردازند که آنها و تمامیتشان را تهدید میکردند .تالش برای مقابله با ناگواریها و
معنابخشیدن به سختیها بخشی از درمان آنها را تشکیل میداد که به آنها کمک کرد درد و رنج
خود را به شکلی معنا بخشند که برایشان قابل تحملتر شود (والش .)1391 ،در رویکرد روان-
شناسی وحدتمدار هر اتفاقی در زندگی هر شخص در مجموعه شرایط ،کامالً هماهنگ و پیوسته
با گذشته و آینده نگریسته میشود و معنایی از خودشکوفایی و ارتقاء در آن نهفته است .در نگاه
این مکتب ،هر اتفاقی که در زندگی بشر میافتد ،به دلیل وقوع آن در گستره مشیت و مقدر
وحدت عالم است و بشر باید در کشف معناداری آن بکوشد تا مسیر خودشکوفایی ،خود را هموار
کند (زاده محمدی )1395 ،همچنانکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماران مبتال به سرطان
توانستند معنای بیماری و رنج و درد خود را در فرایند درمان کشف کنند .با این اندیشه ،بیمار
درون رویدادها و وقایع زندگی و زیباییهای مکنون آن را کشف میکند ،به رنجها معنا ،آگاهی،
درک و غایتی سازنده میدهد و به کثرت اتفاقات زندگی وحدت میبخشد؛ بدین صورت فرد به
گونهای مثبت با تجارب زندگی ارتباط برقرار میکند و با امید ،تقویت و تفکر مثبت با نامالیمات
زندگی تابآورانه روبهرو میشود.
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به طورکلی میتوان گفت براساس این رویکرد فطرتی یکپارچه و وحدت مدار سراسر بدن و
روان را فراگرفته است و فرد ناچار است مشخصاً نقاط قوت و ضعف خود را در زنجیرهای از وحدت
بب یند .با پیشرفت بیماری ،بیماران در معرض انواع گوناگونی از ناراحتیها و مشکالت قرار می-
گیرند .این مشکالت که اغلب به صورت اضطراب مرگ و بی تابی نمایان میشوند ،فرد را به شدت
با ترس از مرگ روبه رو میکند و موجب میشود تاب آوری فرد در برابر مشکالت و توانایی وی
در انطباق با رویدادها در مراحل دشوار زندگی کاهش بیابد .در این میان ،روانشناسی وحدت
مدار به عنوان مکتبی بومی ،با ایجاد احساس اتصال به عالم یگانه و ارتباط معنی دار با آن ،تاب
آوری بیماران مبتال به سرطان را ارتقاء بخشیده و به بودن و هستی آنها معنا میبخشد ،به طوری
که این تفکر که انسان وجودی جاودانه دارد و مرگ یک مرحله تحولی و زندگی دوباره است از
اضطراب مرگ آنها نیز میکاهد .سازوکار تاثیر رویکرد وحدتمدار در این پژوهش از دو طریق
عمده نخست مرور زندگی بیماران و ارتقا نگرش آنان نسبت به وحدت هستی و معنای زندگی و
جاودانگی انسان و دوم ارتقا احساس تعلق و اهمیت داشتن در زندگی و هستی است با این فرض
که مثبت اندیشی و معناگرایی نگاه بیماران را به اضطراب مرگ ،و انکار و خشم آن تعدیل کند و
بر تابآوری در مقابل چالش بیماری سرطان بیفزاید .اعتبار و ارزشمندی و پذیرش مثبت وجود
علیرغم همة رنجها و سختیهای بیماری معنا بخش است .همه و اتفاقات و شکایات زندگی،
نوعی فراق و جدایی و عامل تحرک و کوشش در جهت اتصال و رشد و تحول است و مرگ نیستی
و پایان راه نیست و تولدی دوباره است .کار وحدتدرمانگر کشف معنا و وحدت اتفاقات معنادار
زندگی بیمار و ارتقا و توسعه وحدت آگاه و ارتقای تاب آوری بیمار است.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در پژوهش حاضر ممکن است در جریان
جمعآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه هم افراد به صورت آگاهانه و ناآگاهانه سعی در مطلوب
جلوه دادن خود کرده باشند و هم اینکه وضعیت جسمانی بیماران شرایط پاسخگویی آنها را به
پرسشنامه ها تحت تأثیر قرار داده باشد .در پژوهش حاضر به دلیل شرایط جسمانی و چه بسا
مرگ عدهای از بیماران پژوهشگر با افت شرکتکنندهها مواجه بود .در پژوهش حاضر به دلیل
همزمانی مداخالت با شیوع کووید 19-و سپس ترخیص بیماران دوره پیگیری به صورت آنالین
برگزار شد که به دلیل شرایط بیماران با محدودیتهایی مواجه بود .پیشنهاد میشود که
پژوهشگران آتی با انجام پژوهش کیفی با به کارگیری مصاحبه عمیق به بررسی متغیرهای حاضر
بپردازند .پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در افراد با طبقات اجتماعی -اقتصادی متفاوت و با در
نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی صورت گیرد .به جهت جلوگیری از افت شرکت کنندگان پیشنهاد
میشود جلسات مداخله با فشردگی بیشتری و در مدت زمان کمتری اجرا شود .اثربخشی درمان
106

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 93-112 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

وحدت مدار بر حاالت روانی بیماران مبتال به سرطان از تلویحات کاربردی پژوهش حاضر است و
بنابراین ارائه درمان وحدت مدار به عنوان درمانی مکمل درمانهای پزشکی به بیماران مبتال به
سرطان پیشنهاد میشود.
منابع
ابراهیمی قیه قشالق زاده ،فرزین ،.محمدی ،علی ،.و پناغی ،لیلی .)1398( .اثربخشی آموزش مبتنی بر
روانشناسی وحدتمدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی .روانشناسی
پیری[ .275-288 ،19 ،پیوند]
بانکی زاده ،زهرا ،حسامی کرمانی ،منصوره ،.و زاده محمدی ،علی .)1400( .مقایسه تطبیقی رویدادنگاری

تجسمی وحدتمدار و پستمدرن :طراحی بستههای هنر درمانی به منظور کاهش احساس تنهایی و
افزایش دلبستگی و شادکامی دختران نوجوان .رساله دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا.
رجبی ،غالمرضا ،.و بحرانی ،محمود .)1380( .تحلیل عاملی سؤالهای مقیاس اضطراب مرگ .مجله روان-
شناسی[ .331-334 ،20 ،پیوند]
زاده محمدی ،علی .)1395( .مکتب روانشناسی وحدتمدار ،مقایسه تطبیقی با مکاتب :روانتحلیلی،
رفتارگرایی ،انسانگرایی ،وجودگرایی ،شناختگرایی ،گشتالت ،معناگرایی .انتشارات قطره[ .پیوند]
زاده محمدی ،علی .)1397( .بررسی تطبیقی روان شناسی وحدت مدار و روانشناسی وجودی :تقابل دو
رویکرد معناگرای فطری نگر و پدیدارگرا .روانشناسی فرهنگی[ .15-36 ،)1(2 ،پیوند]
زاده محمدی ،علی .)1398( .بررسی تطبیقی روانشناسی وحدتمدار و روانشناسی وجودی :تقابل دو
رویکرد معناگرای فطرینگر و پدیدارگرا .روانشناسی فرهنگی[ .36-15 ،)1( 2 ،پیوند]
زاده محمدی ،علی .)1398( .روانشناسی وحدت مدار :رویکردی بومی درتبیین ساختار روان وحدانی
انسان .راهبرد فرهنگ[ .147-168 ،)48(12 ،پیوند]
زاده محمدی ،علی( .الف .)1398 ،بررسی تطبیقی روانشناسی وحدتمدار و روانشناسی وجودی :تقابل
دو رویکرد معناگرایفطرینگر و پدیدارگرا .نشریه روانشناسی فرهنگی ،انتشارات سمت (در دست
انتشار)[ .پیوند]
زاده محمدی ،علی ،.و ناظری ،اَفسانه ،.و مطیع ،مهدی ،.و دارویی ،پریسا .)1396( .معناداری وقایع زندگی
از دیدگاه قرآن و روانشناسی وحدت مدار :مبنایی برای طراحی تمرینهای هنری مؤثر .الهیات
تطبیقی[ .37-54 ،)18(8 ،پیوند]
زاده محمدی ،علی .)1395( ،مکتب روانشناسی وحدتمدار ،مقایسه تطبیقی .نشر قطره[ .پیوند]
سالجقه ،سوزان ،.امامی پور ،سوزان ،.و نعمت اهلل زاده ماهانی ،کاظم .)1398( .الگوی ساختاری روابط بین
ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در
زنان دچار سرطان سینه .فصلنامه روانشناسی کاربردی[ .77-98 ،)1(13 ،پیوند]
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شیخپور ،رباب ،.شیخپور ،راضیه ،.و آقا صرام ،مهدی .)1395( .روشی جدید برای تشخیص لوسمی
میلوژنیک و لنفوسیتیک حاد با استفاده از دادههای بیان ژن و روشهای یادگیری ماشین .فصلنامه
پژوهشی خون[ .207-214 ،)3(13 ،پیوند]
صالحی ،فرخنده ،.محسن زاده ،فرشاد ،.و عارفی ،مختار .)1394( .بررسی شیوع اضطراب مرگ در بیماران

مبتال به سرطان سینه شهر کرمانشاه سال  .1394فصلنامه علمی  -پژوهشی بیماریهای پستان ایران،
[ .34-40 ،)4(8پیوند]
طاهری ،نیلوفر ،.آقامحمدیان شعرباف ،حمیدرضا ،.و اصغری ابراهیم آباد ،محمد جواد .)1396( .اثربخشی
آموزش مهارتهای ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتال به سرطان.
مجله پرستاری و مامایی ارومیه[ .301-312 ،)4(15 ،پیوند]
عارفپور ،امیرمحمد ،.سادات شجاعی ،فرشته ،.مهدوی ،هدی ،.و حاتمی ،محمد .)1398( .پیش بینی تاب
آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان .فصلنامه روان-
شناسی کاربردی[ .506-526 ،)4(13 ،پیوند]
فتحی آشتیانی ،علی ،.و داستانی ،مینا .)1400( .آزمونهای روانشناختی /ارزشیابی شخصیت و سالمت
روان .مؤسسه انتشارات بعثت] .پیوند[
کیهانی ،مهناز ،.تقوایی ،داود ،.رجبی ،ابوالفضل ،.و امیرپور ،برزو .)1393( .همسانی درونی و تحلیل عاملی
تأییدی مقیاس تابآوری کانر-دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری .مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی[ .857-865 ،)10(14 ،پیوند]
گرامی نژاد ،ندا ،.قربانی مقدم ،زهرا ،.کاظمی مجد ،رضوان ،.و حسینی ،مهدی .)1398( .ارتباط تابآوری
و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخشهای ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند در سال  :1397یک مطالعه توصیفی .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-1114 ،)11(18 ،
[ .1103پیوند]
ممشلی ،لیال ،.و آلوستانی ،سودابه .)1398( .بررسی تأثیر معنادرمانی بر اضطراب مرگ بیماران سرطانی
بیمارستان  5آذر گرگان .نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری[ .107-114 ،)2(6 ،پیوند]
میرزاییان خمسه ،فاطمه ،.مسعودی ،شاهد ،.و ثاقب ،بنیامین .)1395( .بررسی رابطه تاب آوری و اضطراب
مرگ در بیماران سرطانی مشهد .چهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت روان[ .پیوند]
نصیری هانیس ،غفار ،.زاده محمدی ،علی ،.شهیدی ،شهریار ،.و یوسفی ،ناصر .)1397( .اثربخشی آموزش
روانشناسی وحدت مدار بر سالمت روانی مادران کودکان دچار اختالالت طیف درخودماندگی .رویش
روان شناسی[ .1-16 ،)6(7 ،پیوند]
نصیری هانیس ،غفار ،.زاده محمدی ،علی ،.و شهیدی ،شهریار .)1394( .اثربخشی مداخله روانشناسی
وحدت مدار بر تنیدگی و رابطه مادر -کودک مادران کودکان اُتیستیک .فصلنامه روانشناسی کاربردی،
[ .23-40 ،)2(9پیوند]
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پرسشنامه اضطراب بک

شماره

اصالً

خفیف

شدید

متوسط

شماره

اصالً

خفیف

متوسط

شدید

عبارت

عبارت

1

کرخی و گزگز شدن

0

1

2

3

12

لرزش دست

0

1

2

3

2

احساس داغی (گرما)

0

1

2

3

13

لرزش بدن

0

1

2

3

3

لرزش در پاها

0

1

2

3

14

ترس از دست دادن کنترل

0

1

2

3

4

ناتوانی در آرامش

0

1

2

3

15

به سختی نفس کشیدن

0

1

2

3

5

ترس از وقوع حادثه بد

0

1

2

3

16

ترس از مردن

0

1

2

3

6

سرگیجه و منگی

0

1

2

3

17

حالت ترس

0

1

2

3

7

تپش قلب و نفس نفس زدن

0

1

2

3

18

سوءهاضمه و ناراحتی در شکم

0

1

2

3

8

حالت متغیر (بی ثباتی)

0

1

2

3

19

از حال رفتن

0

1

2

3

9

وحشت زده بودن

0

1

2

3

20

سرخ شدن صورت

0

1

2

3

10

عصبی بودن

0

1

2

3

21

عرق کردن (نه در گرما)

0

1

2

3

11

احساس خفگی

0

1

2

3

***
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مقیاس تابآوری کانر دیویدسون

2

حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمیام با او در زمان استرس به من
کمک میکند.

0

1

2

3

4

3

وقتیکه راهحل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد ،گاهی خدا یا تقدیر میتواند کمک
کند.

0

1

2

3

4

4

میتوانم هر برای هر چیزی که سر راهم قرار میگیرد ،چارهای بیندیشم.

0

1

2

3

4

5

موفقیتهایی که درگذشته داشتهام چنان اطمینانی در من ایجاد کردهاند که میتوانم
با چالشها و مشکالت پیش رو برخورد کنم.

0

1

2

3

4

6

وقتی با مشکالت مواجه میشوم سعی میکنم جنبه خندهدار آنها را هم ببینم.

0

1

2

3

4

7

لزوم کنار آمدن با استرس موجب قویتر شدنم میگردد.

0

1

2

3

4

8

معموالً پس از بیماری ،صدمه و سایر سختیها به حال اولم بازگردم.

0

1

2

3

4

9

معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست.

0

1

2

3

4

1
0

در هر کاری بیشترین تالشم را میکنم و به نتیجه هم کاری ندارم.

0

1

2

3

4

1
1

معتقدم که علیرغم وجود موانع ،میتوانم به اهدافم دست یابم.

0

1

2

3

4

1
2

حتی وقتیکه امور ناامید کننده میشوند ،مأیوس نمیشوم.

0

1

2

3

4

1
3

در لحظات استرس و بحران ،میدانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم.

0

1

2

3

4

1
4

وقتیکه تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمیدهم و درست فکر میکنم.

0

1

2

3

4

1
5

ترجیح میدهم که خودم مشکالتم را حل کنم تا اینکه دیگران تمامی تصمیمها را
بگیرند.

0

1

2

3

4

1
6

اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمیشوم.

0

1

2

3

4

1
7

وقتی با چالشها و مشکالت زندگی دست و پنجه نرم میکنم ،خود را فردی توانا
میدانم.

0

1

2

3

4

1
8

در صورت لزوم میتوانم تصمیمهای دشوار و غیرمنتظرهای بگیرم که دیگران را تحت
تأثیر قرار میدهد.

0

1

2

3

4

شماره

کامال نادرست

به ندرت

گاهی درست

اغلب درست

همیشه درست

1

وقتی تغییری رخ میدهد میتوانم خودم را با آن سازگار کنم.

0

1

2

3

4

گویهها
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1
9

میتوانم احساسات ناخوشایندی چون غم ،ترس و خشم را کنترل کنم.

0

1

2

3

4

2
0

در برخورد با مشکالت زندگی ،گاهی الزم میشود که صرفاً بر اساس حدس و گمان
عمل کنم.

0

1

2

3

4

2
1

در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.

0

1

2

3

4

2
2

حس میکنم بر زندگیام کنترل دارم.

0

1

2

3

4

2
3

چالشهای زندگی را دوست دارم.

0

1

2

3

4

2
4

بدون درنظر گرفتن موانع پیش رو ،برای رسیدن به اهدافم تالش میکنم.

0

1

2

3

4

2
5

به خاطر پیشرفتهایم به خود میبالم.

0

1

2

3

4

***
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر
شماره

سوالها

1

آیا دلواپس مردن هستید؟

2

آیا نگران هستید قبل از انجام کارهایتان از دنیا بروید؟

3

آیا نگران هستید قبل از مرگ برای مدت طوالنی بیمار باشید؟

4

آیا این فکر شمما را ناراحت میکند که دیگران ممکن اسمت به درد و رنج شمما وقتی که در احتضمار
هستید توجه کنند؟

5

آیا نگران هستید که مرگ ممکن است خیلی درناک باشد؟

6

آیا فکر میکنید وقتی در حال احتضار هستید نزدیکترین افراد ،نگران شما هستند؟

7

آیا درباره تنها بودن به هنگام مرگ نگران هستید؟

8

آیا فکر میکنید که قبل از مرگ کنترل ذهنی خود را از دست بدهید؟

9

آیا نگران هستید که ممکن است هزینه کفن و دفن شما برای دیگران سنگین باشد؟

10

آیا نگران هستید که مبادا پس از مرگتان دستورات و تعلقات شما انجام نشود؟

11

آیا میترسید که مبادا قبل از اینکه واقعا از دنیا بروید شما را به خاک بسپارند؟

12

آیا ترک افراد مورد عالقه به هنگام مرگ شما را ناراحت میکند؟

13

آیا نگران هستید که مبادا آنهایی که نگران شما هستند بعد از مرگ شما را به یاد نیاورند؟

14

آیا فکر میکنید نگرانی شما این است که با مرگ برای همیشه نابود خواهید شد؟

15

آیا به خاطر آنچه که بعد از مرگ برای شما رخ دهد نگران هستید؟

112

خیر

بلی

Quarterly of Applied Psychology, Vol. 16, No. 3 (63), Fall 2022, 113-134
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541
10.52547/apsy.2022.223221.1111

Research Article

Comparing the Effectiveness of Congnitive-Behavioral
Group therapy and Mindfulness-based Cognitive Therapy
on the Reduction of Risky Behaviors in Opium addicts

Received:
16 August 2021

Received in revised form:
22 January 2022

Accepted:
8 February 2022

Published online:
23 September 2022

S. Imani1
1. Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran. Email: s_imani@sbu.ac.ir

Abstract
Objectives: The purpose of this study accomplished to comparing the
effectiveness of Congnitive-Behavioral Group therapy and Mindfulnessbased Cognitive Therapy on the Reduction of Risky Behaviors in opium
addicts. Method: the method of this research is a quasi-experimental with
pre-test-post-test plan with a control group. The statistical community
includes all of the people dependent on opiates referring to center leaving
addiction dependent on healthcare Network City of Saralpul-Zahab that was
in the first half of 1396. With method of available sampling 36 people
detecting dependency opiates-based DSM-5 who people volunteered to
receive therapeutic services and eligibility inclusion criteria, randomly )12
people the first test group, 12 people the second test group, 12 people the
control group) Were for selected. Structured clinical interview for DSM-5
clinical version (SCID-5), and structured clinical interview for DSM-5 clinical
version (SCID-5-PD) and the questionnaire measurement of craving heroin
was used to collect data. The method of MBCT at the 8 meeting 2-hour and
the method CBT in 12 sessions 90 minute Was implemented in the pilot
groups. Results: The results showed that between Comparing the
Effectiveness of CBGT and MBCT on the Reduction Risky Behaviors in
Opium addicts There is no significant difference. But in comparison with the
control group this difference is significant. Conclusions: The results showed
that CBGT and MBCT is methods of treatment influencing on the Reduction
of Risky Behaviors in Opium addicts.
Key words: Congnitive-Behavioral Group therapy, Mindfulness-based
Cognitive Group Therapy, Recurrence, Addiction in Opium
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کلیه افراد وابسته به مواد افیونی مراجعهکننده به مرکز ترک اعتیاد وابسته به شبکه بهداشت و درمان
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مقدمه
سوءمصرف مواد و وابستگی به آن ،آسیبهای جدی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
بهداشتی مثل بیماریهای جسمانی واگیرداری از جمله هپاتیت ،ایدز و بیماریهای روانی–
اجتماعی مثل سرقت ،قتل ،اشاره نمود ،که بر جوامع وارد میسازد (وست .)2006 ،اعتیاد را
می توان یک حالت پایدار تعریف کرد که در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جستجو
دارو کاهش مییابد بدون اینکه خطر پیامدهای منفی جدی این رفتار در نظر گرفته شود (هیومن
و ملنکا .)2001 1،بر اساس گزارش سازمان ملل متحد  220میلیون نفردر جهان مبتال به
سوءمصرف مواد هستند که مصرف روزانه مواد مخدری مانند تریاک ،هرویین ،کراک ،شیشه،
حشیش ،کوکایین و سایر مواد مخدر را دارند .در ایران نیز اعتیاد در سالهای اخیر روند رو به
رشد داشته است .از سالیان دور ایران به علت موقعیت خاص جغرافیایی با معضل اعتیاد بصورت
جدی روبرو بوده است ،به علت نزدیکی به کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده
خشخاش و تریاک جهان ،تریاک و سایر مشتقات حاصل از آن بیشترین مصرف را دارند به طوری
که ایران بزرگترین مصرفکننده تریاک در جهان محسوب میشود (میرزایی 2011 ،و سادوک
و سادوک .)2003 2،بر طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ،ساالنه حدود  8درصد
به مصرفکنندگان مواد مخدر کشور افزوده میشود و بر طبق گزارش معاون سالمت وزارت
بهداشت ،آمار مبتالیان به سوءمصرف مواد در ایران  3میلیون و  700هزار نفر گزارش شده است
که از این تعداد  1میلیون و  200هزار نفر مبتال به سوء مصرف دائمی و روزانه مواد مخدر هستند
و بقیه به صورت تفننی و گاه به گاه مواد مخدر مصرف میکنند (شرق ،شکیبی ،نیسار و علیلو،
 .)2012مطالعات نشان میدهد که مصرف مواد مخدر در  30سال گذشته سیر صعودی داشته و
تعداد مصرفکنندگان تزریقی مواد مخدر بیشتر از مصرفکنندگان غیر تزریقی رو به افزایش بوده
است ،به طوری که در حال حاضر  13/2میلیون نفر معتاد تزریقی در دنیا و بیش از  200هزار در
ایران وجود دارد (رحیمی موقر ،محمد و محمد رزاقی1381 ،؛ دیس جارلیس و سمن.)2008 3،
اثرات مستقیم اعتیاد بر فرد معتاد ،جسم و روان فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .یکی از موضوعاتی
که در این افراد در حیطة روان شناختی حائز اهمیت است ،نحوة تعامل با محیط ،ساز وکارهای
انطباقی و نوع رفتارهای آنهاست که به نوعی در بعضی علت و در عمدة آنها معلول پدیدة اعتیاد
است .رفتارهایی که می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی را برای آنها و یا سایر افراد جامعه رقم
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بزند و تحت عنوان «رفتارهای پرخطر» تلقی میشوند .اقداماتی نظیر خشونت ،خودزنی ،خالکوبی،
تزریق مشترک ،رفتارهای جنسی محافظت نشده را میتوان از این دسته دانست (دستجردی،
ابراهیمی دهشیری ،خالصه زاده و احسانی.)1390 ،
جسور ( ) 19871با ارائه اصطالح سندرم رفتار مشکل ساز ،مقوالت رفتارهای پرخطر را شامل
سیگارکشیدن ،مصرف مواد مخدر ،الکل ،رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زودهنگام دانسته
است .بسیاری از رفتارهای پرخطر از قبیل سیگار ،الکل ،مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن در
سنین قبل از  18سالگی اتفاق میافتند (برگمن و اسکات .)2001 2،تحقیقات زیادی بر هم وقوعی
و پیوستگی رفتارهای پرخطر تاکید کردهاند ،به عنوان مثال رابطه سیگارکشیدن و مصرف الکل
(جانسون ،بولز ،وایگان و کلبر ،)2000 3،مصرف الکل و خشونت (فیلد ،کایتانو و نلسون،)2004 4،
بودن در معرض خشونت و مصرف الکل (تیلور و کلیور )2006 5،و شروع زودهنگام تماس جنسی
و مواد (اسمیت ،اتکینسون و هیلگارد.)2003 ،
بنابراین با توجه به هزینهها و آسیبهای جدی فردی ،اجتماعی و اقتصادی سوء مصرف مواد
در سراسر دنیا ،الزم است روش های درمانی مقرون به صرفه ،مورد ارزیابی قرار گرفته و در جهت
درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد به کار برده شود .از سویی دیگر ،به دلیل مسائل و مشکالت
همراه دارو درمانی از قبیل سوء مصرف داروی تجویزی ،عدم رعایت وعدههای مصرف دارو و
عوارض و اثرات جانبی این داروها تالش ها برای یافتن رواندرمانیهای کوتاهمدت و کارا به طور
روز افزونی افزایش یافته است (وودی ،مکلیلن ،ابرین و البورسکی .)1991 6،در این میان ،از
رویکردهای روانی اجتماعی که در این زمینه درمان سوءمصرف مواد ارزشیابی شدهاند ،درمانهای
شناختی-رفتاری ،حمایت تجربی بسیار باالیی به دست آوردهاند .درمان شناختی-رفتاری
رویکردی است مبتنی بر عقل سلیم که بر دو اصل بنیادین استوار است :نخست ،این که
شناختوارههای ما اثری کنترلکننده بر هیجانها و رفتار ما دارند؛ و دوم ،اینکه چگونگی عملکرد
یا رفتار ما اثری قوی در الگوهای فکری و هیجانهای ما می گذارند .عناصر شناختی این دیدگاه،
به وسیله ی فیلسوفان سوفسطایی مانند اپیک تتوس ،و نیز سیسرون ،سه نه کا و دیگران ،سدهها
پیش از آن که درمان شناختی-رفتاری معرفی شود ،شناسایی شده بودند (بک ،راش ،شاوو و
ایمری .)1979 7،رویکردهای شناخت-رفتاردرمانگری برای درک اختاللهای مصرف مواد مبتنی
5.
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Field, Caetano & Nelson
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بر نظریة یادگیری اجتماعیاند (راتگرز .)2003 1،براساس نظریة یادگیری اجتماعی ،اختاللهای
مصرف مواد در وهلة اول توسط تعامل بین عوامل زمینهساز زیستشناختی که موجب داشتن
یک تجربة مثبت از مصرف مادة مخدر خاصی میشود ،قابلیت دسترسی به آن مادة مخدر برای
اولین بار ،و عوامل مربوط به شرطیسازی و الگوگیری که موجب یادگیری چگونگی مصرف مادة
مخدر و پی بردن به آثار آن میشود ،شکل میگیرد و توسعه مییابد (راتگرز .)2003 ،براساس
نظریة یادگیری اجتماعی ،ادامة مصرف مواد ناشی از خاصیت تقویتکنندگی آثار و خواص یک
مادة مخدر برای یک فرد است .این مسئله نیز به قویترشدن انتظارهای فرد در زمینة پیامدهای
مثبت ناشی از مصرف آن مادة مخدر منجر میشود و بازخوردی برای رویآوری بیشتر فرد به
مصرف مواد ایجاد میکند .در اثر مصرف مکرر مواد در طول زمان ،تغییرات زیستشناختی در
فرد ایجاد می شوند و مصرف مواد تا حدودی توسط ایجاد تغییرات بعدی در خواص
تقویتکنندگی مواد در فرد کنترل میشود .مسلما امروز  CBTیکی از اصلیترین روشهای
درمان مواد افیونی و محرکها است CBT .در درمان اعتیاد بر این اساس بنیاد گذاشته شده
است که اعتیاد رفتاری اکتسابی و قابل تغییر است .دیدگاه شناختی که اصلی ترین کمک را
میکند تالش میکند با تغییر شناختهای غلط رفتار اعتیاد را از بین ببرد که باعث حفظ و
گسترش رفتارهای مثبت و ارتقاء باورهای صحیح (مثل خودباوری) و ایجاد انگیزه تغییر را در فرد
ایجاد میکند .از دیدگاه شناختی ما به تکنیکهایی مثل "جلوگیری از لغزش" و "افزایش
انگیزش" بیشتر عالقه مندیم .دیدگاه رفتاری نیز برای تغییر رفتارهایی که تحت تاثیر یادگیری
شرطی هستند ،مثل کالسیک و کنشگر به ما کمک میکنند .این دیدگاهها بسیار متنوع و گسترده
هستند و همه آن ها اقداماتی را برای جلوگیری از پاسخ به شرایط کالسیک را شامل میشوند و
یا بر اساس شرطیسازی وسیلهای (مثل تقویت اجتماعی یا مدیریت وابستگی) که در همه آنها
رفتارهای مثبت تقویت و گسترش مییابند .نتایج مطالعه میشل و برایان ( )2014نشان داد که
متغیرهای شناختی نقش مهمی در رفتار جنسی مردان چه به صورت مستقیم و چه به صورت
غیرمستقیم دارند .پیگیری این فرآیندهای شناختی در برنامههای مداخالتی پیشگیری از HIV
ممکن است به افزایش مصرف کاندوم و تغییر ارزیابی شناختی آنها کمک کند .اگر افراد کنترل
بیشتری بر رفتار خود داشته باشند با احتمال زیاد انگیزهی بیشتری برای اتخاذ قصد رفتارهای
بهداشتی خواهند داشت .یافتههای مربوط به پژوهش مشمول حاجی آقا و ابوالقاسمی ()1395

Rotgers
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حاکی از این است که خطرپذیری و تحریف شناختی از متغیرهای مهم در گرایش دانش آموزان
به اعتیاد می باشند.
نتایج مطالعه ناطقی و سهرابی ( )1396نیز که با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی –
رفتاری بر افکار خودکشی و تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد به مواد مخدر انجام شد نشان داد
که درمان شناختی-رفتاری ،تکا نشگری و افکار خودکشی نوجوانان دارای اعتیاد را به طور
معناداری کاهش میدهد .همچنین نتایج مطالعه کمرزرین ،زارع و بروکی میالن ( )1391نشان
داد که درمان شناختی-رفتاری در افزایش خود کارآمدی و بهبود سالمت روانی و جسمانی
بیماران وابسته به مواد مخدر موثر است.
از طرف دیگر درمانهای دیگری که اخیراً برای طیف گستردهای از اختالالت ،اثربخشی آنها
اثبات شده است و به طور گسترده توسط رواندرمانگران مورد استفاده قرار میگیرند درمانهای
موج سوم میباشند که یکی از پرکاربردترین این درمانها در زمینة اختالل مصرف مواد مخدر،
درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی است (پیتر ،مک گراپ ،چمبرز و دیک)2014 ،
ذهنآگاهی یعنی توجه کردن به یک شیوة خاص ،هدفمند ،در لحظهی حاضر و بدون قضاوت
(کابات زین .)1994 ،در توصیف مارشا لینهان از ذهنآگاهی بر اکتسابیبودن مهارت ذهنآگاهی
تاکید شده است .او به این نکته اشاره میکند که ذهنآگاهی شما را در جای راننده مینشاند،
بنابراین به جای این که شما تحت کنترل ذهن خود باشید ،ذهنتان تحت کنترل شما خواهد بود
(لینهان .)1993 ،ذهن آگاهی حالتی است که در آن به جای اینکه بگذارید ذهنتان کنترل شما
را به دست بگیرد ،شما ذهن خود را کنترل میکنید( .لینهان .)1993 ،جنینگز و آپش ()2014
درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی را به عنوان آگاهی کامل از تجارب لحظهای فوری و پذیرش
خود بدون قضاوت توصیف کردند .درحالیکه درمان رفتاریشناختی رایجترین رویکرد استاندارد
در میان درمانگران بوده است ،تالش برای یکپارچهکردن ذهنآگاهی و پذیرش با درمانهای
رفتاری شناختی سنتی باعث پیشرفت روانشناسی شده است .در شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی محتوای افکار ،در درجه اهمیت کمتری قرار میگیرد و به جای آن تمرکز پاسخهای افراد،
به پدیدار شدن افکار و محتواهای ذهنی مانند ،تصورات و خاطرات است .در ذهنآگاهی ،این
اعتقاد وجود دارد که هم تشخیص و هم درگیر شدن در موقعیتهای ذهنی اشتغال برانگیز ،از
طریق نشخوارهای ذهنی افکار منفی صورت میگیرد( .ویلیامز ،داگان ،کران و فینل .)2006 1،در
تمایز شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی از شناختی-رفتاری ،به گفته تناتوو ویتس و نایین،
Williams, Duggan, Crane & Fennell
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در حالیکه شناختی رفتاری در پی چالش با محتوای تحریفات شناختی که سبب مشکالت
بهداشت روانی است ،ذهنآگاهی از بیمار میخواهد ،روش های نوینی را فراگیرد تا به شکل باز
تنها به مشاهده این فرآیندهای ذهنی بپردازد ،بدون آنکه آنها را محکوم سازد ،درباره آنها قضاوت
نماید و یا آنها را محدود سازد از تمرکز بر محتوای واقعی آنها غافل بماند (تیفانی.)1999 1،
بر این اساس ذهنآگاهی میتواند به عنوان تنظیم بخشی رفتاری ،شناختی و عاطفی در نظر
گرفته شود .در چنین وضعیتی به جای آنکه از افراد خواسته شود تا خارج از تمرکز بر این
موقعیتهای ذهنی قرار گیرد (آنچه در شناختی رفتاری سنتی رایج است) از آنها خواسته می
شود تمامی آگاهی خود را بدون واکنش به رویدادهای ذهنی ،به محتوای فکر معطوف دارند و به
آنها تنها به عنوان فرآیندهای ذهنی نگریسته شود (مفهوم فراشناخت) و این امر میتواند راهی
موثر برای ماندن در لحظه باشد .اهداف اصلی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی عبارتند از
آگاهی بیشتر از حسهای بدنی ،احساسات و افکار لحظه به لحظه ،کمک به شرکتکنندگان برای
گسترش راههای متفاوت ارتباط با حواس ،افکار و احساسات به ویژه شناخت و پذیرش افکار و
احساسات ناخواستهای که به گونه خودکار و عادتی باعث مشکالت دائمی میشوند .کمک به
شرکتکنندگان برای ارائه ماهرانهترین پاسخ به افکار ،احساسات و موقعیتهای ناخوشایندی که
با آن روبرو میشوند ،از جمله یکی دیگر از اهداف اصلی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی است
(محمدخانی و خانی پور .)1391 ،درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی از طریق مجموعهای از
تمرینات آگاهی و مشاهده قابل دستیابی است و مجموع آنها به ایجاد اعتماد ،کاهش اضطراب و
افزایش تعهد به درمان کمک مینمایند .ذهنآگاهی به عنوان عامل کلیدی برای غلبه بر
محدودیتهای درمانهای رفتاری شناختی سنتی به شمار میآید (بایلس و همکاران .)2014 ،با
توجه به اینکه اعتیاد مخصوصاً اعتیاد تزریقی باعث یک سری رفتارهای پرخطر میگردد که این
رفتارها زمینهساز انتقال بیماریهای عفونی به خود معتادان و سایر افراد خانواده و جامعه همچنین
بروز ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه هستند ،ضروری است که از طریق مداخالت هدفمند و
اصولی و با محوریت آموزش و ارتقاء سالمت در جهت تغییر رفتارهای پرخطر در معتادان صورت
گیرد .بالطبع پیشگیری و یا درمان صحیح و عملی اعتیاد باعث کاهش اینگونه رفتارها خواهد
گردید و هر چه این روشهای درمانی با ثباتتر و طوالنیتر و علمیتر باشد با کاهش بیشتر
رفتارهای پرخطر عواقب جسمی و روانی این اقدامات و هزینههای مترتب بر درمان عواقب مزبور را
خواهد کاست .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی مداخله گروهی شناختی-رفتاری
Tiffany
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و ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش رفتارهای پرخطر در افراد وابسته به مواد افیونی انجام
شد.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
روش این پژوهش شبهآزمای شی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل میبا شد.
جامعهی آماری شنننامل کلیه افراد وابسنننته به مواد افیونی مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد
واب سته به شبکه بهدا شت و درمان شهر ستان سرپل ذهاب بودند ،نمونهی آماری به صورت
داوطلبانه از میان این افراد انتخاب شدند و تعداد  36نفر با تشخیص وابستگی به مواد افیونی بر
 ،DSM-5به صورت ت صادفی انتخاب شدند و پس از آن هر  36نفر به صورت ت صادفی در سه
گروه ،گروه آزمایشننی اول ذهنآگاهی مبتنی بر شننناخت ( 12نفر) ،گروه آزمایشننی دوم درمان
شناختی -رفتاری ( 12نفر) و گروه کنترل ( 12نفر) جایگزین شدند .سپس از هر سه گروه بعد
از یک و نیم ماه پس آزمون به عمل آمد .معیارهای ورود و خروج به مطالعه عبارت بودند از:
جنسننیت مرد و سننن  18-50سننال باشنند ،بر اسنناس  DSM-5وابسننتگی به مواد افیونی وجود
دا شت ،دارا بودن سطح تح صیالت حداقل ابتدایی ،دا شتن ر ضایت از شرکت در پژوهش ،عدم
مصرف داروهای ضد روانپریشی ،عدم غیبت بیش از دو جلسه بود.
ابزار
مصاحبة بالینی ساختیافته برای اختالالت محور Iدر  DSM-5نسخهی بالینی SCID-

:I/CV
1SCID-Iیک ابزار جامع اسننتانداردشننده برای ارزیابی اختالالت اصننلی روانپزشننکی بر اسنناس
تعاریف و معیارهای  DSM-5ا ست که برای مقا صد بالینی و پژوه شی طراحی شده ا ست .اجرای
1.

Structured Clinical Interview for
DSM-5 Axis I Disorders (SCID-I),
Research Version

120

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 113-134 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

آن به قضاوت بالینی مصاحبهگر دربارهی پاسخهای مصاحبه شونده نیازمند است و به این خاطر،
 SCID-Iیک نوع مصنناحبهی نیمه سنناختیافته اسننت که برای اجرای آن مصنناحبهکننده باید
درزمینهی آ سیب شنا سی روانی دانش و تجربهی کافی دا شته با شد (گنجی .)1393 ،این ابزار
دو ن سخه دارد :ن سخهی بالینی  SCID-I/CVکه بی شتر ت شخیصهای روانپز شکی را پو شش
میدهد و عمدتاً بهمنظور اسنننتفاده در محیطهای بالینی و پژوهشهای بالینی طراحیشنننده و
نسنننخة پژوهشنننی کاملتر و طوالنیتر  SCID-I/Rکه کلیهی تشنننخیص ها و نیز زیر نوع های
تشخیص و معیارهای شدت و سیر اختالالت را پوشش میدهد .در این مطالعه از نسخهی بالینی
 SCID-1/CVاسننتفاده شنند .کل  SCID-Iمعموالً در یک جلسننه اجرا میشننود و بین  45تا 90
دقیقه طول میک شد (گنجی .)1393 ،روایی و پایایی این ابزار در پژوهشهای مختلف قابلقبول
گزارششنننده اسنننت (گرا  -مارنات .)2009 ،برای مثال ،زانارینی ،اسنننکودول ،بندر ،دوالن،
سانی سلو و همکاران ( )2000در برر سی پایایی ت شخی صی بین ارزیابها کاپایباالی  0/7را برای
اکثر ت شخیصها گزارش نمودهاند .ن سخه ی فار سی این پر س شنامه تو سط شریفی و همکاران
( )1383تهیه و اعتبار یابی شده که روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده ا ست .در مطالعهی
بختیاری ( ،)1379روایی این ابزار بهوسیلهی متخصصان و اساتید روانشناسی بالینی مورد تأیید
قرار گرفت و پایایی باز آزمایی با فا صلهی یک هفته  0/95بود(گنجی .)1393،در پژوهش حا ضر
از این مصاحبه به منظور غربالگری بیماران ازلحاظ اختالالت محور  Iدر  DSM-5استفاده شد.
مصاحبة بالینی ساختیافته برای اختالالت محور  IIدر :(SCID-II) DSM-5
 SCID-IIهمانند  SCID-Iیک مصاحبهی تشخیصی نیمه ساختیافته برای اختاللهای شخصیت
است که برای سنجش  10اختالل شخصیت در محور  IIدر  DSM-5و همچنین اختالل شخصیت
افسرده و اختالل شخصیت منفعل -پرخاشگر در قسمت  NOSمحور  ،IIتوسط فرست ،گیبون،
اسپیتزر ،ویلیامز و بنیامین ( )1997تدوین شد .این پرسشنامهی شخصیتی  119سؤال دارد که
در کمتر از  20دقیقه اجرا میشود و برای پاسخ دادن به سؤاالت آن نیاز به حداقل  8کالس سواد
است .مصاحبهکننده با توجه به سؤالهایی که بیمار به آنها پاسخ مثبت داده است ،مصاحبه را
جهت میدهد (گنجی .)1393 ،در یک مطالعه که برای تعیین پایایی به روش باز آزمایی بافاصلة
 2هفته بر روی  284آزمودنی در  4مرکز بیماران روانپزشکی و  2مرکز بیماران غیر روانپزشکی
توسط دو مصاحبهکننده در دو زمان متفاوت صورت گرفت ،ضریب کاپا از  0/24برای اختالل
شخصیت وسواسی تا  ،0/74برای اختالل شخصیت نمایشی با کاپای کلی  0/53در مورد بیماران
روانپزشکی به دست آمد .در گروه بیماران غیر روانپزشکی توافق بین ارزیابها پایینتر (کاپای
کلی  )0/38بود (گنجی .)1393 ،در پژوهش بختیاری ( ،)1379روایی محتوایی نسخهی فارسی
121

مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری

سعید ایمانی

و...

توسط چند نفر از اساتید روانشناسی بالینی تأیید شد و ضریب پایایی این آزمون با روش باز
آزمایی به فاصلهی یک هفته  0/87به دست آمد (گنجی .)1393 ،از این مصاحبه در پژوهش
حاضر بهمنظور غربالگری بیماران ازلحاظ اختالالت محور  IIدر DSM-5استفاده شد.

مقیاس شاخص درمان افیونی
یکی از عمدهترین مسائل در زمینه ارزیابی پژوهشهای انجام گرفته در زمینه درمان افیونها
فقدان پژوهشی های قابل مقایسه است ،زیرا که در هر یک از این مطالعات متغیر برون داد یا
وابسته که به عنوان شاخص درمان در نظر گرفته شده است ،متفاوت است .نتیجه این اختالف
در روش شناختی عدم امکان مقایسه نتایج است OTI .برای فراهمسازی این معیارها تدوین شده
است .این مقیاس روایی و پایان خوبی را در انگلستان (آدلکان و همکاران ،الف 1996و ب)1996
و زالندنو (دینگ و سلمن  )1996 ،نشان داده است OTI .مشتمل بر  6زیر مقیاس است .این
زیر مقیاسها که جهت انعکاس ابعاد بروندادی درمان طراحی شدهاند ،عبارتاند از :استفاده از
مواد ،رفتار پرخطر جنسی و تزریقی ،عملکرد اجتماعی ،جرم و جنایت ،وضعیت تندرستی و انطباق
روانشناختی .در همه زیر مقیاسها ،نمره باالتر اشاره به اختالل بیشتر در عملکرد فرد دارد.
همچنین به استثنای بخش عملکرد اجتماعی ،به همه سواالت بایستی بر اساس نگرانیهای ماه
گذشته پاسخ داده شود .این دوره زمانی از آن جهت انتخاب شده است که ارزیابی کاملی از رفتار
حال حاضر فرد ارائه گردد ،و صحت یادآوریهای فرد به حداکثر ممکن برسد .البته الزم به
یادآوری است که عملکرد اجتماعی را بایستی بر اساس  6ماه گذشته مورد ارزیابی قرار داد.
جمعآوری اطالعات بر اساس این مقیاس بایستی از طریق مصاحبه انجام گیرد ،زیرا از یک سو،
معتادین در هنگام تکمیل مقیاسها خودسنجی دشواری دارند و از سویی استفاده از مصاحبه
سبب افزایش صحت اطالعات حاصله میگردد (دارکه و همکاران.)1991 ،
روش اجرا
برای جمعآوری دادهها ابتدا مجوزهای مورد نیاز از دسننتگاههای مربوطه اخذ شنند و پس از
مراجعه به مرکز ترک اعتیاد به منظور انتخاب اعضا از افرادی که خواهان شرکت در گروه درمانی
ذهنآگاهی مبتنی بر شننناخت و گروه درمانی شننناختی – رفتاری بودند ،تعداد  36نفر ثبتنام
کرده و به صننورت تصننادفی در سننه گروه  12نفری آزمایش اول ،دوم و گروه کنترل جایگزین
شدند .ابتدا تمامی افراد حاضر به شرکت در این مطالعه به وسیله مصاحبه بالینی ساختار یافته
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برای اختالالت محور  I ،IIبه وسننیله مصنناحبه بالینی سنناخت یافته برای اختالالت محور  Iو II
جدول 1

محتوای جلسات ذهن آکاهی مبتنی بر شناخت

جلسه 1

معارفه و آشنایی اعضا با یکدیگر؛ هدف و طول درمان ،فرم تعهد و مقررات گروه بیان شد

جلسه 2

بررسی هدایت خودکارو عود و تمرینهای الزم و آگاهی از برانگیزانندهها و اشتیاق

جلسه 3

بررسی ،کابرد و تمرین ذهن آگاهی در زندگی روزمره

جلسه 4

بررسی ذهنآگاهی در موقعیت های پرخطر

جلسه 5

بررسی پذیرش و عملکرد ماهرانه ،پرش افکار ،احساسات و حسیات ناخواسته

جلسه 6

آموزش دیدن افکار ،آگاهییافتن از تفکر و ارتباط با افکار و با تمرکز به تجربه کردن افکار

جلسه 7

تعادل خودمراقبتی و سبک زندگی ،نشانههای هشدار دهنده عود و پاسخ در هنگام بروز نشانهها

جلسه 8

حمایت اجتماعی و سایر آموزش های الزم در شرایط مخاطره آمیز

ارزیابی و به وسیله پرسشنامه سنجش ولع هروئین اندازهگیری شدند .پس از انتخاب و گمارش
آزمودنیها ،برنامه مداخله ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت بر ا ساس پروتوکل درمانی بوئن ،چاواال
و مارالت ( ،)2011طی  8جل سه گروهی  2ساعته ،در گروه آزمایش اول انجام شد .جل سات هر
هفته یک بار به مدت  2ماه برگزار شد.

جدول  .1محتوای جلسات ذهن آکاهی مبتنی بر شناخت

برنامه مداخله شناختی – رفتاری هم بر ا ساس پروتکل ماونتی ،کادن ،رو سنو ،کوونی و آبرامز
( )2002طی  12جلسه  90دقیقهای ،در گروه آزمایش دوم انجام شد ،جلسات هر هفته یک بار
به  3ماه برگزار شد.
جدول  .2محتوای جلسات مداخله شناختی رفتاری
جلسه 1

برقراری رابطه ،توافق اهداف درمانی ،معرفی  ،CBTمضرار ادامه مصرف مواد و عدم تغییر

جلسه 2

تعیین موقعیتهای پرخطر بین فردی و درون فردی؛ عوامل راهانداز ،مقابله با موقعیتهای پرخطر

جلسه 3

تعیین عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد ،روشهای مقابله با اشتیاق و میل به مصرف

جلسه 4

مقابله با تفکر منفی -رابطه فکر ،احساس و رفتار -تعیین الگوهای تفکر منفی ،بازسازی شناختی

جلسه 5

هشیار کردن فرد نسبت به موقعیتهای پرخطر -تحلیل کارکردی تفکر هنگام خطر کردن

جلسه 6

برنامه ریزی و پیش بینی وضعیت های اضطراری در موقعیتهای پرخطر و غیر منتظره
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جلسه 7

مهارت امتناع و مقابله با پیشنهادهای مستقیم برای مصرف مواد

جلسه 8

انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن -مهارت های تنش زای ایفای نقش

جلسه 9

مدیریت خشم و مصرف مواد -بازسازی شناختی درافکار برانگیزاننده خشم

جلسه 10

برنامهریزی برای انجام فعالیتهای لذتبخش و ایجاد تعهد نسبت به پرداختن به وقایع لذتبخش

جلسه 11

مهارت حل مساله

جلسه 8

ایجاد دستی های که بر مصرف متمرز نیستند

با توجه به اینکه طرح پژوه شی حا ضر شبه آزمای شی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه
کنترل است ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها
شاخصهای توصیفی متغیرها :بیشترین میزان تحصیالت در گروه ذهنآگاهی مبتنی بر
شناخت دیپلم با  33/3درصد ،در گروه شناختی – رفتاری لیسانس  8/3درصد و در گروه کنترل
لیسانس  8/3درصد بود .بیشتر شرکتکنندگان در هر سه گروه مجرد بودند .توزیع فراوانی شغلی
شرکتکنندگان در گروه ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت ،بیکار با  75/0درصد ،گروه شناختی –
رفتاری ،بیکار با  58/3درصد و گروه کنترل ،در وضعیت شغلی کارگر ساختمان با  58/3درصد
قرار داشتند .میانگین و انحراف استاندارد در متغیر سن شروع ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت با
 ،)7.497( 31.25شناختی – رفتاری با  )5.854( 30.58و گروه کنترل با  )2.725( 27.83بود.
جدول  .1مشخصات شاخص درمان افیونی (رفتار پرخطر) آزمودنیها به تفکیک دو گروههای
مداخله و کنترل (پیش آزمون)
آزمودنی ها

تعداد

حداکثر 

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

ذهنآگاهی

12

20

43

33.42

6.973

CBT

12

16

44

29.25

8.335

کنترل

12

18

49

28.83

9.523

مجموع

36

16

49

30.50

8.368

124

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 113-134 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

طبق جدول  1میانگین شاخص درمان افیونی (رفتار پرخطر) گروه ذهن آگاهی CBT ،و کنترل
 29.25 ،33.42و  28.83است که تقریبا نزدیک به هم است .انحراف استاندارد شاخص درمان
افیونی (رفتار پرخطر) گروه آزمایش ذهنآگاهی 6.973 CBT ،و  8.335و انحراف استاندارد گروه
کنترل  9.523است.

جدول  .2مشخصات شاخص درمان افیونی (رفتار پرخطر) آزمودنی ها به تفکیک دو گروه های
مداخله و کنترل (پس آزمون)
تعداد

آزمودنی ها

حداقل

حداکثر 

میانگین

انحراف استاندارد

ذهن آگاهی

12

11

16

13.08

1.782

CBT

12

11

20

14.75

3.049

کنترل

12

15

43

24.50

8.919

مجموع

36

11

43

17.44

7.416

طبق جدول  2میانگین شاخص درمان افیونی (رفتار پرخطر) گروه ذهنآگاهی CBT ،و کنترل
 14.75 ،13.08و  24.50است .انحراف استاندارد شاخص درمان افیونی (رفتار پرخطر) گروه
آزمایش ذهنآگاهی 1.782 CBT ،و  3.049و انحراف استاندارد گروه کنترل  8.919است.
فرضیه :بین آموزش گروهی شناختی-رفتاری در مقایسه با آموزش گروهی ذهنآگاهی
مبتنی بر شناخت در رفتارهای پرخطر در معتادان در حال ترک افیونی تفاوت وجود
دارد.
جهت بررسی همگنی گروههای مداخلهای ذهنآگاهی CBT ،و کنترل  ،گمارش و انتخاب تصادفی
دو گروه از لحاظ متغیر شاخص درمان افیونی در مرحله پیش آزمون ،از تحلیل واریانس چند
متغیره  ANOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد که بین سه گروه از لحاظ تفاوت در سطح اولیه و
مبنای مقایسه در مرحله پیش آزمون تفاوتی بر اساس شاخص درمان افیونی (،P=0/34
 )F)33،2(=1/11وجود ندارد .و به عبارت دیگر گروهها در پیش آزمون همگن هستند.
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جدول  .3آمارههای توصیفی در مقیاس شاخص درمان افیونی در مراحل پیش آزمون و پس
آزمون
گروه

خرده مقیاس

میانگین
آزمونپیش

انحراف
معیار

آزمونمیانگین پس

انحراف معیار

گروه
ذهنآگاهی

شاخص درمان
افیونی

13.08

1.782

13.08

1.782

گروه
CBT

شاخص درمان
افیونی

14.75

3.049

14.75

3.049

گروه کنترل

شاخص درمان
افیونی

24.50

8.919

24.50

8.919

از آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی تفاوت بین گروه ذهنآگاهی CBT ،و کنترل از نظر
متغیر شاخص درمان افیونی استفاده شد .نتایج آزمون لون برای بررسی مفروضه همگنی واریانس
گروهها نشان داد که در مقیاس شاخص درمان افیونی ( ،)F)33،2(=2/96 ،P=0/066مفروضه
همگنی برقرار است .
جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره برای مقیاسه گروه آزمایشی و کنترل در
مقیاس شاخص درمان افیونی
منبع
تغییرات
مداخله

مجموع
مجذورات
1143/15

درجه
آزادی
32-2

F
6
36/3

سطح
معناداری

اندازه اثر

0/001

0/69

نتایج بررسی اثرات پیش آزمون متغیر گروه (ذهن آگاهی CBT ،و کنترل) روی پس آزمون متغیر
شاخص درمان افیونی حاکی از وجود اثر معنادار مداخله در گروهای آزمایش بود (، P≤0/001
.)F)2 ،32(=36/63
نتایج آزمون تعقیبی نشان میدهد که :در متغیر شاخص درمان افیونی  ،بین نمرات گروه ذهن
آگاهی و گروه  CBTتفاوت معنی دار مشاهده نشد .در حالیکه نمرات این دو گروه (ذهن آگاهی
و  )CBTدر مقایسه با گروه کنترل به طور معنیداری پایینتر بود.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بین اثربخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری و گروه درمانی
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش رفتارهای پرخطر در معتادان در حال ترک افیونی تفاوت
معنی داری وجود ندارد  ،به این صورت که نمرات هر دو گروه در مقایسه با گروه کنترل به طور
معنیداری در پس آزمون پایینتر بود .یافته های مربوط به نتایج اثربخشی گروه درمانی شناختی-
رفتاری در کاهش رفتارهای پرخطر با نتایج پژوهشهای باون و همکارن 2017؛ سواری و شانچی،
1396؛ ناطقی و سهرابی1396 ،؛ محمدی و دیاریان1395 ،؛ نجفی و مراد زاده خراسانی1394 ،؛
علیلو و همکاران1395 ،؛ کمرزرین ،زارع و بروکی میالن1390 ،؛ نیکو گفتار و عنافچه1393 ،؛
هنگز و ماکزینسکی2012 ،؛ فیشر ،اسمیت و گرین2008 ،؛ آنتونی ،ایرونسون و اشنایدرمن،
 )2010همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که یادگیری مهارتهای شناختی-رفتاری باعث میشود که
وقتی فرد معتاد در یک موقعیت پرخطر مانند نشاندادن رفتار جراتمند در ارتباط با فشارهای
اجتماعی قرار گیرد ،قادر به عملیکردن پاسخی مقابلهای موثر باشد .فردی که در موقعیت پرخطر
به طور موفقیتآمیزی عمل میکند ،احتمال بیشتری برای تجربه احساس تسلط یا ادراک کنترل
خواهد داشت .میتوان گفت که یادگیری رفتارهای جدید و مناسب برای مقابله با اعتیاد ،احساس
تسلط و توانمندی را در افراد به وجود میآورد .از طرفی در این دیدگاه آشنایی مراجعان با
مهارهای حل مسأله به آنها کمک می کند تا به همة جوانب موقعیتها فکر کنند .هنگامی که
مراجعان ،موفقیت در حل مسأله را تجربه کنند خودکارآمدیشان افزایش مییابد و به دنبال آن
میزان گرایش به سمت رفتارهای پرخطر معتادان کاهش مییابد .از طرف دیگر آشنایی با
موقعیتهای پرخطر درونی و بیرونی و آموزش مهارتهای مقابلهای مناسب در رابطه با این
موقعیتها مثل پرت کردن حواس ،انجام کار دیگری ،فکر کردن به موضوعاتی دیگر غیر از موضوع
مصرف مواد ،ترک کردن موقعیت ،افزایش توانایی نه گفتن و رفتارهای جراتمندانه در رابطه با رد
کردن پیشنهاد مصرف مواد توسط دیگران ،باعث شده که معتادان به جای پاسخگوی خودکار
نسبت به این موقعیتها به صورت هوشیارانه و آگاهانه پاسخ دهند .اگر افراد کنترل بیشتری بر
رفتار خود داشته باشند با احتمال زیاد انگیزهی بیشتری برای اتخاذ قصد رفتارهای بهداشتی
خواهند داشت .طبق مطالعات متعدد انجام گرفته نیز توجه به مفهوم کنترل رفتاری اهمیت
بسزایی در وقوع قصد و رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز دارد (رافایلی و کروکت  .)2003 ،از سوی
دیگر در مداخله شناختی-رفتاری افراد نسبت به شیوههای صحیح ابراز وجود و مدیریت خشم
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آگاهی مییابند و این آگاهی موجب میشود که افراد در مواجهه با استرس و مشکالت ،شیوههای
ابراز وجود را جایگزین پرخاشگری و رفتارهای تکانشی و پرخطر کنند .در این مداخله به افراد
آموزش داده میشود که هیجان ،افکار و رفتار با یکدیگر رابطه دارند و افراد میآموزند که در
مواجهه با استرس افکار خودآیند منفی میتواند موجب هیجانها و رفتارهای تکانشگری و پرخطر
شود؛ بنابراین با بازسازی شناختی و جایگزینی افکار میتوان هیجانها و رفتار را کنترل کرد
(نجاتی1392 ،؛ صفرزاده ،روشن و شمس.)1391 ،
از مزیتهای درمان گروهی این است که اعضای گروه در نتیجه تعامل با یکدیگر و از طریق خود
افشاگری ،درجات حمایت همدلی از سوی دیگر اعضای گروه و همچنین احساس داشتن درد
مشترک میتوانند در مورد خود و مسائلشان به فهم و بینش عمیقتری دست یابند (محی الدینی،
 .)1391درمان شناختی-رفتاری دارای بخشهایی همچون تحلیل کارکردی ،مهارتآموزی و
پیشگیری از بازگشت است .در تحلیل کارکردی فرد عوامل برانگیزانندهی وسوسه و بازگشت را
شناسایی میکند و با پرهیز از این عوامل ،احتمال بازگشت به مصرف کاهش مییابد .در
مهارتآموزی به افراد کمک میشود تا عادتهای گذشتة مربوط به سوءمصرف مواد را ترک کرده
و مهارتها و عادتهای سالم تری را فراگیرند .برای پیشگیری از بازگشت ،به مراجع در زمینة
شناسایی و برنامهریزی مقابله با موقعیتهای پرخطری که ممکن است در آینده رخ دهد ،کمک
شده و راهبردهای مقابلهای کارآمد کلی و همچنین مهارتهای ویژه از وسوسه به وی آموزش
داده میشود .چنین آموزشهایی بهبود احساس خودکارآمدی و پرورش راهبردهای مهار خود در
موقعیتهای پرخطر را در پی دارند و سبب کاهش بازگشت میشوند (گلنیش .)1997 ،برخی
مطالعات نشان دادهاند که آموزش مهارتهای زندگی شامل مهارت تصمیمگیری میتواند میزان
تصمیمگیرهای تکانشی و مخاطرهآمیز را در افراد مصرفکننده مواد و الکل کاهش دهد (وودز،
 .)2002از سوی دیگر یافتههای مربوط به نتایج اثربخشی گروه درمانی ذهنآگاهی مبتنی بر
شناخت بر کاهش رفتارهای پرخطر با نتایج پژوهشهای ویتکویز ،بوون ،دوگالس و هسو2013 ،؛
ایزنبرچ2019 ،؛ سچمرتز ،مسودا و آندرسون2012 ،؛ سونگ2011 ،؛ مککیم2008 ،؛ و جهانگیر،
مسجدی آرانی ،مجتهدی ،نیکدل تیموری ،ایمانی و حبیبی 1395 ،همسو است.
در تببین نتایج این یافته وان گفت که افزایش کنترل فکر و کسب این توانایی در اعضای گروه
که بتوانند مشاهده گر بدون قضاوت افکارشان باشند باعث شده که در برخورد با موقعیتهای
پرخطر تکانشی عمل نکنند و با هوسهای خود به مخالفت بپردازند .فقدان یا ضعف درکنترل
فکر و استفاده از استراتژیهای غلط در پروسه تفکر ،میتواند به اعتیاد افراد منجر گردد .یکی از
مهمترین تفاوتهای گروه معتادان با افراد غیر معتاد ناکارآمدتر بودن کنترل فکر این گروه میباشد
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(ساعد و همکاران .)1390 ،ذهنآگاهی به فرد اجازه میدهد با هشیار بودن نسبت به اجزای
مختلف رفتاری که انجام میدهد به پایش رفتار خود و جلوگیری از رفتار ناخواسته بپردازد .سطح
ابتال به شرایط اضطرابی فردی که دارای ذهنآگاهی بیشتری است با آگاهی از اتفاقات پیرامون
به طور قابل توجهی کاهش مییابد .افزایش ذهنآگاهی باعث تقویت فرد در مواجهه با
موقعیتهای خطرساز میشود .همچنین بر اساس نظریه همانندسازی عمل ،ذهن آگاهی با
هشیار نمودن فرد نسبت به اجزای مختلف رفتارهایی که انجام میدهد باعث زیر نظر گرفتن رفتار
خود و جلوگیری از رفتار ناخواسته میشود (شلهاس و همکاران .)2016 ،یکی از دالیل تاثیر
درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی ،تقویت انگیزههای بیماران و افزایش هوشیاری آنها نسبت به
عملکردشان است (اورکی ،بیات و خدادوست .)2012 ،یافتههای پالینکاس و همکاران ()1996
علت پیشگیرانه بودن ذهنآگاهی در اعتیاد را به توانایی کاهش چشمگیر سطح ابتال به شرایط
اضطرابی افراد و افزایش قدرت مقابله با وسوسههای ایجاد شده در رابطه با مصرف مواد نسبت
میدهد.
به نظر میرسد که با کمک ذهنآگاهی با هرنوع تجربهای(حتی ناخوشآیند) میتوان مرتبط شد،
بدون آن که در آن گیر افتاد .در چنین وضعیتی وظیفهی فرد معتاد که دارای استرس ،اضطراب
و خلق غمگین و پرخاشگری را تجربه میکند ،تنها خوشآمدگویی به یک تجربهی دردناک و
درست مشابه خوشآمدگویی و استقبال از تجربیات خوشآیند است و نه تالش برای مواجه نشدن
با آن باشد .از جنبههای مهم درمان مبتنی بر ذهنآگاهی این است که این گروه از افراد یاد
میگیرند با هیجانها و افکار منفی مقابله نموده و حواد ذهنی را به صورت مثبت تجربه کنند
(گارلند و همکاران  ،2019بولمایجر ،پرنگر ،تال و کویجپرس .)2010 ،همچنین ،ذهنآگاهی با
هشیار نمودن فرد نسبت به اجزای مختلف رفتارهایی که انجام میدهد باعث زیر نظر گرفتن رفتار
خود و جلوگیری از رفتار ناخواسته میشود (شلهاس ،استافین ،پالفای و دی جون.)2016 ،
برنامهی مداخلهی ذهنآگاهی با داشتن محتوای گسترده در تمام زمینههای زندگی مانند تمرینات
(یوگا و مراقبه) کنترل توجه و تمرکز ،کسب مهارتهای مقابلهای صحیح و موثر در برخورد با
حواد استرسزا زندگی ،تغییر در الگوهای فکری و نگرشی ،آموزش آرامسازی پیشرفته ،آموزش
مدیرت زمان و مدیریت استرس و ایجاد روحیهای شاد و با نشاط باعث کاهش میزان سطح
هیجانات منفی و مثبت در معتادان شده و میزان شدت و وخامت بیماری را کاسته و احتماالً
پیامدهای نامطلوب ناشی از سوءمصرف مواد را کاهش میدهد .هشیاری ناشی از ذهنآگاهی
میتواند باعث تغییر حاالت ذهنی فرد از خیالپردازی درباره آینده و یا نشخوار فکری به درک
عینی موقعیت برای تسلط بر رفتار پرخطر گردد .ذهنآگاهی با تأکید بر پذیرش به جای سرکوب
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افکار (باون ،ویتکوویتز ،دیل ورن و مارالت  .)2007 ،و شکستن زنجیره استرس عود در مصرف
مواد (گارلند ،سچوارز ،کلی ،وایت و هوارد )2012 ،نرخ بهبود را افزایش میدهد.
با توجه به نتایج این پژوهش ،مداخله شنننناختی-رفتاری و ذهنآگاهی مبتنی بر شنننناخت
میتواند به عنوان شیوه روان درمانی انتخابی ،در کاهش رفتارهای پرخطر افراد واب سته به مواد
به کار گرفته شود.
پژوهش حاضر روی افراد وابسته به مواد افیونی انجام گرفته و تعمیم یافتههای به دست آمده
به وابستگان به سایر مواد با محدودیت روبرو است .با توجه به محدودیتهای زمان و مکان اجرای
پژوهش و در دسترسنبودن آزمودنی ها به دلیل حادثة ناشی از زلزله اخیر در سرپل ذهاب و
تخریب کامل محل برگزاری جلسات گروهی ،امکان برگزاری جلسات یادآوری درمان و بررسی
اثربخشی رویکردهای درمانی در مراحل پیگیری فراهم نگردید .پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی اعضای نمونه متنوع تر و به تعداد باالتر انتخاب شوند ،به منظور تداوم اثر درمان ،جلسات
یادآوری درمان بین پس آزمون و پیگیری و همچنین ارزیابی پیگیری در فاصلههای زمانی مختلف
به عمل آید .همچنین با توجه به اینکه این پژوهش روی مردان وابسته به مواد افیونی انجام شده
است برای تعمیم بهتر نتایج بهتر است پژوهش هایی هم روی زنان وابسته به مواد و گروههای
دیگر انجام شود.
سپاسگزاری
نویسنده از کلیه افرادی که در انجام این تحقیق همکاری داشتند ،تقدیر و تشکر می نماید.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
اختیاری ،حامد ،عدالتی ،هانیه؛ بهزادی ،آرین؛ صفایی ،هومن؛ نوری ،مهدی؛ آذرخش ،مکری ( .)1387ساخت و
بررسی کارآیی پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در معتادان مواد افیونی .مجله روانپزشکی و روانشناسی
بالینی ایران[ .349-337 ،)3(14 ،پیوند]
جهانگیر ،امیر حسین؛ ایمانی .سعید؛ مسجدی آرانی .عباس & مجتهدی ،سید حسین .)1395( .بررسی مقایسه
ذهن آگاهی به شیوه گروهی با متادون درمانی بر سالمت روان معتادان مواد مخدر سنتی .سالمت
اجتماعی[ .55-66 .)1(4 .پیوند].
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خیاطی پور ،عاطفه؛ قربان شیرودی ،شهره؛ خلعتبری ،جواد ( .)1389مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی شناختی –
رفتاری در گروه های اجتماع مدار و معتادان گمنام بر گرایش به مصرف مواد افیونی ،مجله علمی پزشکی جندی
شاپور ،دوره [ .640-633، 6پیوند]
دستجردی ،قاسم؛ ابراهیمی دهشیری ،وجیهه؛ خالصه زاده ،گلرسته و احسانی ،فاطمه ( .)1390بررسی تاثیر داروی
متادون بر کاهش رفتارهای پرخطردر بین نوجوانان دبیرستان های شهر تهران ،فصلنامة خانواده پژوهی،)13(4 ،
[ .100-87پیوند]
رحیمی موقر ،آفرین؛ محمد ،کاظم؛ و محمد رزاقی ،عمران ( .)1381روند  30ساله وضعیت سوءمصرف مواد در ایران.
مجله حکیم ،دوره  ،5شماره [ .171-181 ،3پیوند]
روح اهلل ،حدادی؛ رضا ،رستمی؛ عباس ،رحیمی نژاد؛ اکبری زردخانه ،سعید ( .)1390اثربخشی گروه درمانی شناختی-
رفتاری کترل تکانه بر کاهش تکانشگری ،ولع مصرف و شدت اعتیاد در معتادان مصرف کننده کراک .فصلنامه
سوء مصرف مواد ،شماره [ .210-175 ،10پیوند].
زارعی ،فرشاد؛ خاکباز ،حمید؛ و کرمی ،حوریه ( .)1389اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای
پرخطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال چهارم ،شماره پانزدهم،
[ .63-69پیوند]
ساعد ،امید؛ یعقوبی ،حمید؛ روشن ،رسول؛ و سلطانی ،مرضیه ( .)1390مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین
افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد .فصلنامه اعتیاد پژوهی[ .75-90 ،)17( 5 ،پیوند].
سپهری نسب ،زهرا؛ و سهرابی ،فرامرز ( .)1395اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی–رفتاری بر سالمت
روانشناختی و تکانشگری معتادان .فصلنامه روانشناسی کاربردی ،سال  ،10شماره [ .1-19 ،)37( 1پیوند]
سواری ،کریم؛ شانچی ،شهرزاد ( .) 1396اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی بر افزایش کنترل تکانه و
کاهش استعداد گرا یش به مصرف مواد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال یازدهم ،شماره چهل و
دوم[ .280-269 ،پیوند]
صفرزاده ،عطیه؛ روشن ،رسول؛ و شمس ،جالل الدین ( .)1391اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در
کاهش عاطفه منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان .فصلنامه پژوهش در سالمت
روانشناختی[ .21-35 ،)4( 6 ،پیوند]
علیلو ،جعفر؛ خرمی مارکانی ،عبداهلل؛ دیدار لو ،علیرضا؛ متین ،حبیبه؛ فروتنی ،محمد رضا؛ حسین پور ،جهانگیر
( .)1395تأثیر مداخله آموزشی و رفتار تعاملی بر تغییر رفتارهای پرخطر معتادان تزریقی مرکز گذری کاهش
آسیب اعتیاد شهر ارومیه .مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره چهاردهم ،شماره هفتم ،پی درپی
 ، 84مهر  ، 1395ص [ .611-621پیوند]
کمرزرین ،حمید؛ زارع ،حسین؛ بروکی میالن ،حسن ( .)1391اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر افزایش
خودکارآمدی و بهبود عالئم اعتیاد در بیمارن وابسته به مواد ،فصلنانه علمی و پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مباره با مواد مخدر ریاست جمهوری ،دوره  ،6شماره [ .85-75 ،22پیوند]
کیامینی ،محمدحسین؛ نیکبخت ،محمد؛ امیرآبادی ،بهاره؛ رمضانی ،عباس و نیک یار ،علی ( .)1393تاثیر درمان
شناختی-رفتاری بر میزان نشانههای آسیب شناسی روانی و رفتارهای پر خطر زندانیان .مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی قزوین ،سال هجدهم ،شماره ( 2پی در پی [ .58-53 ،)73پیوند]
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محمد خانی ،پروانه؛ خانی پور ،حمید ( .) 1391درمان های شناختی مبتنی بر حضور ذهن .تهران :دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی[ .پیوند]
محمدی ،شیما؛ دیاریان ،محمد مسعود ( .) 1395اثربخشی آموزش رفتارهای سالم جنسی بر بدکارکردی جنسی
زنان معتاد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال دهم ،شماره سی و نهم[ .249-262 ،پیوند]
محی الدینی ،حمید ( .) 1391اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در بهبود عالئم اختالل وسواسی اجباری و
ارتقاء سالمت روان مبتالیان به این اختالل  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند[ .پیوند]
مشمول حاجی آقا ،صمد؛ و ابوالقاسمی ،عباس ( .)1395مقایسه خطرپذیری و تحریف شناختی در دانش آموزان با
و بدون گرایش به اعتیاد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال دهم ،شماره چهلم[ .103-112 ،پیوند]
مکری ،آذرخش؛ اختیاری ،حامد؛ عدالتی ،هانیه؛ گنجگاهی ،حبیب ( .)1387ارتباط میزان ولع مصرف با ابعاد مختلف
شدت اعتیاد در معتادان تزریقی هروئین .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال چهاردهم ،شماره ،3
[ .306-298پیوند]
مومنی ،فرشته؛ مشتاق ،نهاله بیدختی؛ پورشهباز ،عباس ( .)1392اثربخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی –
رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون ،فصلنامه اعتیاد پژوهی
سوء مصرف مواد ،سال هفتم ،شماره [ .92-79 ،27پیوند]
ناطقی ،محبوبه؛ سهرابی ،فرامرز ( .)1396اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر افکار خودکشی و تکانشگری
نوجوانان دارای اعتیاد به مواد مخدر .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم،
[ .228-213پیوند]
نجاتی ،وحید ( .)1392تصمیم گیری پرخطر در موقعیت های اجتماعی :طراحی آزمون ضمنی و معرفی ویژگی های
روان سنجی آن .فصلنامه روانشناسی کاربردی 1( 17 ،پیاپی [ .101-114 :)26پیوند]
نجفی ،محمود؛ مراد زاده خراسانی ،سهیال ( .)1394اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری افراد
معتاد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ،سال نهم ،شماره سی و ششم[ .81-94 ،پیوند]
نریمانی ،محمد؛ رجبی ،سوران؛ و دالور ،سیما ( .)1392تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش عالیم بیش فعالی و نقص
در دانشجویان دختر .مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک [ .91-103 ،)2(16 ،پیوند]
نیکوگفتار ،منصوره؛ عنافچه ،شهال ( .)1393مقایسه تکانشگری بین افراد مبتال به ایدز ،افراد دارای سوءمصرف مواد
و همتایان سالم .فصلنامه اعتیاد پژوهی[ .35-44 ،)31( 8 ،پیوند]
Antoni, M. H., Ironson, G., Schneiderman, N. (2010). Cognitive- behavioral stress
management. Alimohammad, J., Jokar, S., Neshat doost, H. T. Isfahan: Jahad
]daneshgahi. [Link
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Abstract
Objective: The main purpose of the present study was to investigate
psychometric properties of the Mental Toughness Scale for Adolescents
(MTS-A, McGeown, Clair-Thompson & Putwain, 2016) among Iranian gifted
adolescents. Methods: 300 gifted adolescents (150 male and 150 female)
completed the Mental Toughness Scale for Adolescents and the Emotion
Cognition Regulation Questionnaire (ECRQ, Garnefski, Kraaij & Spinhoven,
2001). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were
used to compute the MTSA's factorial validity and reliability, respectively.
Also, in order to examine the construct validity of the MTS-A, we computed
correlations between different dimensions of MTS-A with adaptive nonadaptive emotion cognition regulation strategies. Results: The results of
confirmatory factor analysis-based AMOS software showed that 6-factor
structure of the challenge, commitment, control of emotions, control of life,
confidence in abilities and interpersonal confidence in the Iranian gifted
adolescents’ sample had good fit with data. Correlational analyses between
multiple dimensions of the mental toughness with adaptive non-adaptive
emotion cognition regulation strategies provided initial evidence for the MTSA concurrent validity. Internal consistency for the challenge, commitment,
control of emotions, control of life, confidence in abilities and interpersonal
confidence components was 0/88, 0/90, 0/80, 0/91, 0/81 & 0/96, respectively.
Conclusion: In sum, these findings provide evidence for the validity and
reliability of the MTS-A as an instrument to measure of mental toughness
among Iranian gifted adolescents.
Key Words: confirmatory factor analysis, Mental Toughness Scale for
Adolescents (MTS-A), gifted adolescents
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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف تحلیل روان سنجی نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان
(مکگیوئن ،کلیر ـ تامپسون و پوتوین )2016 ،در بین گروهی از نوجوانان تیزهوش ایرانی انجام شد.
روش :در این پژوهش همبستگی 300 ،نوجوان تیزهوش ( 150پسر و  150دختر) به مقیاس پرطاقتی
روانی و پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان (گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون )2001 ،پاسخ دادند.
بهمنظور تعیین روایی عاملی مقیاس پرطاقتی روانی از روش آماری تحلیل عامل تأییدی و بهمنظور بررسی
همسانی درونی مقیاس پرطاقتی روانی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین ،بهمنظور مطالعة
روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی ،ضرایب همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و
غیرانطباقی نظمبخشی شناختی هیجان در نوجوانان گزارش شد .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر
پایة نرمافزار  AMOSنشان داد که در نمونة نوجوانان تیزهوش ساختار شش عاملی مقیاس پرطاقتی
روانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی با دادهها
برازش مطلوبی داشت .نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و
ناانطباقی نظمبخشی شناختی هیجان نیز بهطور تجربی از روایی سازة مقیاس پرطاقتی روانی حمایت کرد.
مقادیر ضرایب همسانی ابعاد مقیاس پرطاقتی روانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی،
اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی به ترتیب برابر با  0/81 ،0/91 ،0/80 ،0/90 ،0/88و  0/96به دست
آمد .نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج مطالعة حاضر نشان داد که مقیاس پرطاقتی روانی برای سنجش
خصیصه شخصیتی پرطاقتی روانی در نوجوانان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه ها :تحلیل عامل ی تاییدی ،مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان ،نوجوانان تیزهوش
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مقدمه
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در خالل سالهای گذشته ،تحلیل ویژگیهای کارکردی
سازة بسیط و چندوجهی پرطاقتی روانی 1بهطور فزایندهای در بین محققان مختلف افزایش یافته
است (سویلو ،ساکگل و آزدیمیر2020 ،؛ پاپاگیرگیو ،وانگ و کالگ .)2017 ،اگر چه پیشتر تاکید
بر ظرفیتهای تفسیری سازة پرطاقتی روانی فقط در انحصار عالقهمندان به قلمرو مطالعاتی
روانشناسی ورزشی بود (مکگوئن ،استکالیر ـ تامپسون و پوتوین ،)2016 ،اما در سالهای اخیر
دغدغهمندان تربیتی نیز کوشیدهاند بخش از تمایزیافتگی در الگوی پاسخدهی یادگیرندگان به
مطالبهگریهای فزایندة موقعیتهای پیشرفت تحصیلی را در بستر اطالعاتی سازوکارِ پرطاقتی
روانی توضیح دهند (بیدارد ـ تام و گوآی.)2018 ،
مرور پیشینة نظری معطوف بر سازة پرطاقتی روانی نشان میدهد که محققان مختلف
کوشیدهاند به کمک مدلهای مفهومی متفاوتی ،گسترة معنایی این سازه را در قلمروهای
مطالعاتی مختلف به تصویر کشند (کادین ،کالگ و آسانتی .)2017 ،به طور کلی ،پرطاقتی روانی
از طریق گرایش به ارزیابی تجارب تهدیدکننده و فشارزا به مثابة فرصتهایی برای بالندگی و
تعقیب فعاالنه این چالشها تا غلبة موفقیتآمیز بر آنها و در نهایت ،برگشت زودهنگام به سطح
کنشوری بهینه متعاقب رویارویی با موانع و محدودیتها است (استکالیر ـ تامپسون ،باگلر،
رابینسون ،کالگ ،مکگوئن و پری .)2015 ،محققان مختلف تاکید کردهاند که خصیصه پرطاقتی
روانی زمینه تحقق تجارب پیشرفت را در بافتهای مطالعاتی متفاوتی مانند موقعیتهای آموزش
و یادگیری (استاپ ،کراست و سوام2019 ،؛ یانکاو ،داوینپورت و شرمن ،)2019 ،شرایط کاری
(مارچانت ،پالمن ،کالگ ،جکسون ،لیوی و نیکوالس )2009 ،و ورزشی فراهم میآورد
(پاپاگیورگیو ،جیانیو ،ویلسون ،مانتا ،بیلیلو و کالگ2019 ،؛ کراست و آزادی.)2010 ،
در مدل کاگ ،ایرلی و سیویل ( )2002با عنوان «مدل چهار  2»Cکه بیشتر در بافت مطالعاتی
ناظر بر تالشهای پیشرفتمدارانه یادگیرندگان در موقعیتهای تحصیلی استفاده میشود ،سازة
پرطاقتی روانی از چند کیفیت روانی تشکیل شده است .این مدل با تاسی از مدل سرسختی
کوباسا ( )1979شامل کنترل( 3باور به این که فرد بر رخدادها و نتایج تاثیرگذار است) ،تعهد 4
(عزمی راسخ برای تعقیب و دستیابی به هدفها) ،چالش( 5ارزیابی تجارب ناکامکننده با دیدگاهی
مثبتنگر) و اعتماد( 6اعتماد به خویشتن در متن روابط بینفردی و خودباوری در تامین تجارب
4.
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علی خدائی

موفقیتآمیز) است (سلطانی ،خلیلی و سهرابی1393 ،؛ حمید .)1389 ،بر این اساس ،اگر چه در
این مدل ،پرطاقتی روانی به عنوان یک خصیصه شخصیتی مفهومسازی میشود ،اما در مطالعات
کراست و کالگ ( ،)2011بل ،هاردی و بیتی ( )2013و اسالک ،مینارد ،بات و اُلوساگار ()2015
بر نقش مداخالت روانی ـ آموزشی برای ارتقای این کیفیت روانی تاکید میشود.
کاگ و همکاران ( )2002نخستین بار با تاسی از منطق مفهومی مدل چهار  ،Cنسخة 48
مادّهای پرسشنامة پرطاقتی روانی 1را برای ورزشکاران توسعه دادند .نتایج مطالعات مختلف در
نمونههای متفاوت ،شواهدی را در دفاع از ویژگیهای فنی روایی و پایایی پرسشنامة پرطاقتی
روانی فراهم آوردهاند (کالگ و همکارن2002 ،؛ گاسیاردی ،هانتن و مالت2012 ،؛ پری ،کالگ،
کراست ،ایرلی و نیکالس2013 ،؛ گیربر و همکاران .)2013 ،در پژوهش دیگری توسعة نسخههای
متفاوتی از ابزار برای گروههای ورزشکار و غیرورزشکار فراهم شده است (گاسیاردی ،هانتن،
گاردن ،مالیت و تیمبی2015 ،؛ گاسیاردی ،ژانگ ،پانوسامی و استینلینگ2016 ،؛ استاماتیس،
مورگان ،پاپاداکیس ،موگیاس ،باگدانیس و اسپینو2019 ،؛ لی ،ژانگ و ژانگ 2019؛ کادین،
 .)2020در مطالعة پری و همکاران ( )2013روایی عاملی نسخة  48مادّهای پرسشنامة پرطاقتی
روانی برای مشارکتکنندگان  16تا  68سال با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،مدلیابی معادلة
ساختاری اکتشافی 2و برآورد کننده بیشینة احتمال قوی 3انجام شد و نتایج با تاکید بر ساختار
شش عاملی پرسشنامه شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجان ،کنترل زندگی ،اطمینان به تواناییها
و اعتماد بینفردی از روایی عاملی نسخة  48مادّهای پرسشنامه بهطور تجربی حمایت کرد .در
پژوهش پری و همکاران ( )2013ضرایب همسانی درونی مقیاسها بین  0/73تا  0/85به دست
آمد.
در پژوهش لی و همکاران ( )2019که با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه سیاهة پرطاقتی
روانی در دو گروه از ورزشکاران چینی و دانشجویان چینی انجام شد ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی
از ساختار تکعاملی نسخة کوتاه سیاهة پرطاقتی روانی در هر دو گروه ورزشکار و دانشجو بهطور
تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،ضرایب همسانی درونی و نتایج آزمون بازآزمون نیز در این
پژوهش در هر دو گروه ورزشکار و دانشجو ،مطلوب بودند .در پژوهش گیربر و همکاران ()2015
نسخه  18مادّهای پرسشنامة پرطاقتی روانی برای گروهی از نوجوانان توسعه یافت .نتایج نشان
داد که نمرات باالتر در پرطاقتی روانی با نمرات پایینتر در استرس ادراک شده ،نشانههای
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افسردگی و خستگی کمتر ،همراه بود .در پژوهش کادین ( )2020نیز نتایج روایی عاملی نسخة
کوتاه سیاهة پرطاقتی روانی در بین گروهی از تنیس بازان حرفهای سفید و غیرسفیدِ آفریقای
جنوبی نشان داد که ساختار تکعاملی نسخة کوتاه سیاهه با دادهها برازندگی مطلوبی داشت.
همچنین ،نتایج اندازههای نیکویی برازشِ تطبیقی 1شواهدی در دفاع از همارزی گروهی ساختار
عاملی 2سیاهة پرطاقتی روانی فراهم آورد .در پژوهش مکگیوئن ،کلیر ـ تامپسون و پوتوین
( )2016که با هدف ساخت و رواسازی 3مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان انجام شد ،نتایج
روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی همسو با خاستگاه نظری مقیاس از مدل
اندازهگیری شش عاملی شامل چالش ،4تعهد ،5اعتماد به تواناییهای فردی ،6اعتماد به مهارتهای
بینفردی خویشتن ،7کنترل زندگی 8و کنترل هیجان  ،حمایت کرد .عالوه بر این ،در پژوهش
حاضر ،همبستگی ابعاد پرطاقتی روانی با انگیزش و اشتیاق تحصیلی ،بهزیستی و اضطراب امتحان،
شواهد مضاعفی را در دفاع از روایی همزمان مقیاس پرطاقتی روانی فراهم آورد.
مرور نتایج مطالعات اخیر در قلمرو مطالعاتی روانشناسی تیزهوشی بیانگر آن است که یکی
از مهمترین مسیرهای مفهومی ناظر بر تالش برای کاستن از عضویت دانشآموزان تیزهوش به
گروه سرآمدان خاموش یا ناموفق ،9با تاکید بر ظرفیتهای تبیینی سازههای غیرشناختی مشخص
میشود (سگکال .)2019 ،بر این اساس ،اطالع از رویشهایی مفهومی مانند تیزهوشی هیجانی ـ
اجتماعی( 10صوفی ،شکری ،فتحآبادی و قنبری ،)1397 ،انگیزش هوشمندانه( 11خردمند و
شکری ،زیر چاپ؛ گاتفرید و گاتفرید )2004 ،و خودمراقبتگری( 12کیاکاظمی ،شکری ،فتحآبادی
و رشیدیپور )1398 ،در متن پیشینة نظری و تجربی در قلمرو مطالعاتی روانشناسی تیزهوشی
در طی سالهای اخیر ،ضرورت مطالعة هدفمند سازههای غیرشناختی و ناوابسته به هوش
شناختی را با هدف تاکیدی واقعنگر در وسعتدادن به مرزهای معنایی سازه تیزهوشی در بین
جامعة نوجوانان تیزهوش ،بیش از پیش بااهمیت نشان میدهد .بنابراین ،محققان در این پژوهش
میکوشند تا ویژگیهای روانسنجی مقیاس پرطاقتی روانی را در بینگروهی از نوجوانان تیزهوش
ایرانی بیازمایند .به بیان دیگر ،محققان پژوهش حاضر مصمم هستند تا بدانند که آیا مقیاس

7.

1.

8.

2.

interpersonal confidence
control life
9.
underachievement
10.
social-emotional giftedness
11.
gifted motivation
12.
self-care
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پرطاقتی روانی برای سنجش این کیفیت روانی در بین نوجوانان ایرانی از ویژگیهای فنی روایی
و پایایی برخوردار است.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیة
دانشآموزان تیزهوش دختر و پسر مقاطع متوسطة اول و دوم مدارس فرزانگان و عالمة حلّی شهر
ساوه در سال تحصیلی  1399-1400بودند .نمونة آماری در این پژوهش شامل  220دانشآموز
تیزهوش 150 ،پسر [(با میانگین سنی  14/95و انحراف استاندارد  )1/30و کمینه تا بیشینة
سنی  13تا  17سال] و  150دختر [(با میانگین سنی  15/20و انحراف استاندارد  )1/45و کمینه
تا بیشینه سنی  13تا  18سال] از پایههای مختلف دورههای اول دوم متوسطه بودند که با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در نمونة منتخب ،تعداد  57دانشآموز از پایه هفتم (19
درصد) ،تعداد  47دانشآموز از پایه هشتم ( 15/7درصد) ،تعداد  46دانشآموز از پایه نهم (15/3
درصد) ،تعداد  108دانشآموز از پایه دهم ( 36درصد) ،تعداد  36دانشآموز از پایه یازدهم (12
درصد) و در نهایت ،تعداد  6دانشآموز از پایه دوازدهم ( 2درصد) انتخاب شدند .از بین
دانشآموزان 150 ،دانشآموز از دوره متوسطه اول ( 49درصد) و  150دانشآموز از دروه متوسطه
دوم ( 51درصد) انتخاب شدند .در بین دانشآموزان دوره دوم متوسطه 53 ،دانشآموز از گروه
علوم انسانی ( 17/7درصد) 64 ،دانشآموز از گروه ریاضی ( 21/3درصد) و  33دانشآموز از گروه
علوم تجربی ( 11درصد) انتخاب شدند .در پژوهش حاضر ،طبق دیدگاه کالین ( )2005با تاکید
بر منطق تناسب بین تعداد مادّههای آزمون با تعداد مشارکتکنندگان ،از آنجا که مقیاس پرطاقتی
روانی  18مادّه داشت ،بر اساس نسبت  16به  ،1تعداد  288دانشآموز انتخاب شدند .در مطالعة
حاضر ،محققان با پیشبینی احتمال حذف برخی مشارکتکنندگان در فرایند غربال اولیة دادهها،
با افزودن حدود  10درصد به حجم نمونه ،در نهایت ،تعداد  300مشارکتکنندگان را انتخاب
کردند.
در پژوهش حاضر از ابزارهای سنجش زیر استفاده شد.
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان( 1گارنفسکی و کرایج .)2006 ،نخستین بار بهمنظور
سنجش ابعاد شناختی نظمبخشی هیجان نسخة اصلی پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان
دربرگیرندة  36ماده و  9مقیاس خودسرزنشگری ،2پذیرش ،3نشخوارگری ذهنی ،4باز تمرکز
3. acceptance

)1. Emotion Cognition Regulation Questionnaire (ECRQ

4. rumination

2. self-blame
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مثبت ،1برنامهریزی مجدد ،2باز ارزیابی مثبت ،3دیدگاهگیری ،4فاجعهسازی5و دگرسرزنشگری در
گروهی از نوجوانان هلندی از سوی گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2001توسعه داده شد .در
این پرسشنامه ،مشارکتکنندگان به هر ماده بر روی یک طیف پنجدرجهای لیکرتی (از  1هرگز
تا  5همیشه) پاسخ میدهند .ویژگیهای فنی پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برروی
نمونههای مختلف آزمون و تایید شده است (دیآکریمن و وندرلیدن .)2007 ،در مطالعة
حسینآبادی و شکری ( ،)1394با هدف توسعه و آزمون روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامة
نظمبخشی شناختی هیجان در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی ،با وجود اجرای نسخة اصلی
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان ،با استناد به منطق پیشنهادی گارنفسکی و کرایج ()2006
و بر اساس دستور «آلفا پس از حذف ماده» از مجموع  36ماده 18 ،ماده انتخاب و تحلیل بر روی
نسخة کوتاه انجام شد .در مطالعة حسینآبادی و شکری ( ،)1394مقادیر ضرایب همسانی درونی
نسخة کوتاه پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برای زیرمقیاسهای خودسرزنشگری،
پذیرش ،نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری،
فاجعهسازی و دیگرسرزنشگری به ترتیب برابر با ،0/67 ،0/75 ،0/73 ،0/71 ،0/62 ،0/64 ،0/55
 0/63و  0/74بهدست آمدهاست .در مطالعة شکری ،گشتاسبی ،شریفی ،فتحآبادی و رحیمینژاد
( )1395ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،پذیرش ،نشخوارگری ،بازتمرکز
مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعهسازی و دیگرسرزنش-
گری به ترتیب برابر با  0/86 ،0/66 ،0/77 ،0/81 ،0/70 ،0/76 ،0/74 ،0/61و  0/75بهدست
آمد .در پژوهش انضباطی و همکاران (زیر چاپ) مقادیر ضرایب همسانی درونی نسخة کوتاه
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برای زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،پذیرش،
نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعه-
سازی و دیگرسرزنشگری در بین نوجوانان تیزهوش به ترتیب برابر با ،0/71 ،0/80 ،0/77 ،0/75
 0/78 ،0/73 ،0/75 ،0/73و  0/74به دست آمد .در این پژوهش ،ضریب همسانی درونی
زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی،
بازارزیابی مثبت ،فاجعهسازی و دیگرسرزنشگری به ترتیب برابر با ،0/82 ،0/78 ،0/76 ،0/74
 0/79 ،0/83و  0/78بهدست آمد.
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مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان( 1مکگیوئن و همکاران .)2016 ،نسـخة اصـلی پرسـشـنامة
پرطاقتی روانی نخسـتین بار با شـمول  48ماده به وسـیله کالگ ،ایرلی و سـوئل ( )2002توسـعه
یافت .این پرســشــنامه شــامل شــش زیرمقیاس چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی،
اعتماد به توانشها و اعتماد بینفردی اســت .مشــارکتکنندگان به مادههای آزمون بر روی یک
طیف  4درجـهای از  1کـامال مخـالف تـا  4کـامال موافق پـاســـخ میدهنـد .در مطـالعـة پری ،کالگ،
کراســت ،ایرلی و نیکالس ( )2013که با هدف تحلیل روانســنجی پرســشــنامة پرطاقتی روانی
انجام شـد ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی با تکرار سـاختار شـش عاملی شـامل چالش ،تعهد ،کنترل
هیجـانی ،کنترل زنـدگی ،اعتمـاد بـه توانش هـا و اعتمـاد بین فردی ،شـــواهـدی تجربی در دفـاع از
زیربنای نظری ابزار سـنجش فراهم کرد .در مطالعة کالک و همکاران ( ،)2002ضـرایب همسـانی
درونی زیرمقیاسهای چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد
بینفردی در نمونـة نوجوانـان بـه ترتیـب برابر بـا  0/73 ،0/80 ،0/81 ،0/73 ،0/88و  0/79بـه
دســت آمد .در پژوهش مکگیوئن و همکاران ( )2016که با هدف تحلیل روانســنجی نســخة
کوتـاه  18مـادّهای مقیـاس پرطـاقتی روانی انجـام شـــد نتـایج تحلیـل عـاملی تـاییـدی از ســـاختـار
چنـدبُعـدی مقیـاس شـــامـل چـالش ،تعهـد ،کنترل هیجـانی ،کنترل زنـدگی ،اعتمـاد بـه توانشهـا و
اعتماد بینفردی بهطور تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج همبســتگی بین پرطاقتی روانی
و رضـامندی از زندگی شـواهدی در دفاع از روایی همزمان نسـخة کوتاه پرسـشـنامة پرطاقتی روانی
تـدارک دیـد .در پژوهش داگنـال و همکـاران ( )2019ضـــریـب همســـانی درونی نســـخـه کوتـاه
پرسـشـنامة پرطاقتی روانی در نوجوانان انگلیسـی  0/82به دسـت آمد .در این پژوهش ،ضـرایب
همسانی درونی زیرمقیاسهای چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها
و اعتمـاد بینفردی در نمونـة نوجوانـان تیزهوش ایرانی بـه ترتیـب برابر بـا ،0/80 ،0/90 ،0/88
 0/81 ،0/91و  0/96به دست آمد.
روش اجرا
در این پژوهش ،برای آمارهســازی نســخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان تیزهوش
ایرانی از روش ترجمة مجدد 2اســتفاده شــد .بنابراین ،بهمنظور اســتفاده از نســخة کوتاه مقیاس
پرطاقتی روانی برای نوجوانان ایرانی ،نســـخـة انگلیســـی آن برای نمونه نوجوانان ایرانی به زبان
فارسـی ترجمه شـد .برای این منظور ،با هدف حفه همارزی زبانی و مفهومی ،نسـخة فارسـی به
back translation

1.

2.
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کمک یک فرد دوزبانة دیگر به انگلیسـی برگردانده شـدند (مارسـال و لئونگ .)1995 ،در ادامه ،دو
مترجم دربـارة تفـاوت موجود بین نســـخـههـای انگلیســـی بحـن کردنـد و از طریق «فراینـد مرور
مکرر »1این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اسـاس ،ترادف معنایی نسـخة ترجمه
شـده 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.
در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایة نظریة کالسیک تست انجام شد .ابقا یا حذف مواد نسخة
کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان ایرانی به اتکای مشخصههای آماری تحلیل عاملی
صورت گرفت .در این پژوهش برای استفاده از تحلیل عامل تأییدی از روش بیشینة درستنمایی2
برای برآورد مدل ،و همسو با پیشنهاد میرز ،گامست و گارینو ( )2016بهمنظور ارائة یک ارزیابی
جامع از برازش الگو از شاخص مجذور خی (  ،)2χشاخص مجذور خی بر درجه آزادی ( ،)2χ/ df
شاخص برازش مقایسهای ،(CFI) 3شاخص نیکویی برازش ،(GFI) 4شاخص نیکویی
برازش انطباقی (AGFI) 5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) 6استفاده
شد .همسو با نتایج مطالعات مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ
و همکاران ( ،)2002در این مطالعه نیز الگوی اندازهگیری مشتمل بر شش عامل یا ساختار شش
عاملی به عنوان الگوی مفروض ارجح انتخاب و آزمون شد.
یافتهها
جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخصهای چولگی و کشیدگی مادّههای
مقیاس پرطاقتی روانی را در نمونه نوجوانان نشان میدهد.
جدول  .1اندازههای میانگین و انحراف استاندارد و شاخصهای چولگی و کشیدگی مادّههای مقیاس
انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

میانگین

عبارت
 .1تالش برای حل موضوعات چالشانگیز ،برایم خوشایند است.

3/31

0/79

1/08

0/81

 .2تالش برای انجام تکالیف جدید و چالشانگیز خوشحالم میکند.

3/29

0/81

1/11

0/83

 .3چالشها سبب میشوند که بتوانم مهمترین قابلیتهایم را شکوفا کنم.

3/35

0/76

1/24

1/57

 .4در موقعیتهای اجتماعی احساس اطمینان میکنم.

3/27

0/78

0/82

0/07

5.

Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
6.
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA

1.

iterative review process
maximum likelihood
3.
)Comparative Fit Index (CFI
4.
)Goodness of Fit Index (GFI
2.
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 .5در کنار افراد جدید احساس میکنم عصبی هستم.

3/36

0/90

1/40

1/11

 .6وقتی در حضور دیگران صحبت میکنم به خودم اعتماد دارم.

3/14

0/89

0/91

0/17

 .7به تواناییهای خودم اعتقاد دارم.

3/48

0/70

1/41

1/09

 .8در کل ،به تواناییهای خود اطمینان ندارم.

3/35

0/89

1/22

0/57

 .9در کل ،به تواناییهای خودم باور دارم.

3/09

0/83

0/64

0/46

 .10قادرم هیجانات منفی خود مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی را کنترل
کنم.
 .11گاهی اوقات هیجاناتم مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی من را کنترل
میکنند.
 .12برایم دشوار است که بتوانم هیجاناتم مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی
را کنترل کنم.

2/09

1/01

0/53

0/95

3/09

0/96

0/75

0/18

1/54

0/88

1/63

1/65

 .13اگر سخت تالش کنم میتوانم آیندهام را آن طور که میخواهم بسازم.

3/23

0/97

1/06

0/03

 .14نمیتوانم آنچه را که در آینده برایم اتفاق خواهد افتاد ،کنترل کنم.

1/75

0/84

1/02

0/49

 .15احساس میکنم بر آنچه در زندگیام اتفاق میافتد کنترل دارم.

1/69

0/88

1/03

0/06

 .16اگر تحت فشار قرار گیرم تسلیم میشوم.

3/40

0/91

1/52

1/39

 .17اغلب کارهایم را قبل از تمام شدن رها میکنم.

3/36

0/76

1/30

0/71

 .18هنگام مواجه شدن با مشکالت ،اغلب تسلیم میشوم.

3/31

0/80

1/49

1/34

در این پژوهش ،قبـل از تحلیـل دادههـا بـه کمـک روش آمـاری تحلیـل عـاملی تـاییـدی ،همســـو بـا
پیشـنهاد کالین ( )2005و میرز و همکاران ( )2016مفروضـههای بهنجاری تکمتغیری 1ــــ به
کمک برآورد مقادیر چولگی 2و کشیدگی 3ـــ ،بهنجاری چندمتغیری 4و مقادیر پرت ـــ از طریق
روش فاصلة ماهاالنوبیس 5و دادههای گمشده ــ به کمک روش بیشینه انتظار 6ــ آزمون و تایید
شـدند .عالوه بر این ،در این پژوهش ،نتایج مربوط به پراکندگی مشـترک بین متغیرهای مشـاهده
شـده ،نشـان میدهد که مفروضـههای خطی بودن 7و همخطی چندگانه 8رعایت شـده اسـت .د در
این پژوهش ،نتـایج مربوط بـه آمـارههـای تحمـل 9و عـامـل تورم واریـانس ،10شـــواهـد متقنی را در
دفاع از رعایت مفروضـ ـة عدم همخطی چندگانه فراهم آورد .در این پژوهش ،برای آمارة تحمل،
مقادیر بین  0/87تا  0/92و برای آمارة عامل تورم واریانس مقادیر بین  1/34تا  1/89به دســت
آمد .در ادامه ،همسـو با پژوهشهای مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ()2019
6.

1.

7.

2.

expectation maximization
linearity
8.
multicolliniearity
9.
tolerance
10.
variance inflation factor

144

univariate normality
skewness
3.
kurtosis
4.
multivariate normality
5.
Mahalanobis distance
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و کـاگ و همکـاران ( )2002بـا هـدف آزمون برازنـدگی الگوی انـدازهگیری مفروضِ شـــشعـاملی
مقیاس پرطاقتی روانی شــامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها
و اعتماد بینفردی با دادههای مشاهده در نمونة نوجوانان تیزهوش ،از روش آماری تحلیل عاملی
تاییـدی اســـتفـاده شـــد .به ب یـان دیگر ،در این م طـالعـه ،به ک مـک تحل یـل عاملی تأی یـدی و با
اسـتفاده از نرم افزار آموس نسـخ ة  ،18مدل شـش عاملی مقیاس پرطاقتی روانی آزمون شـد.
عالوه بر این ،در این پژوهش برای برآورد مدل اندازهگیری از روش بیشــینة درســتنمایی 1نیز
استفاده شد.
نتایج مربوط به شاخصهای برازش مدل شش عاملی نسخة فارسی مقیاس پرطاقتی
روانی برای هر یک از شاخص های پیشنهادی میرز و همکاران (  )2016شامل شامل شاخص
مجذور خی ، 2شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،شاخص برازش مقایسهای ،3شاخص
نیکویی برازش  ،4شاخص نیکویی برازش انطباقی  5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 6
به ترتیب برابر با  0 /90 ،0 /94 ،0 /94 ،2 /64 ،329 /41و  0 /068به دست آمد.

5.

Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFA
6.
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA

1.

maximum likelihood
chi-square
3.
)Comparative Fit Index (CFI
4.
)Goodness of Fit Index (GFI
2.
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شکل  .1تحلیل تاییدی ساختار شش عاملی مقیاس پرطاقتی روانی

روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی .جدول  2نتایج همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی شامل
چالش ،اعتماد بینفردی ،اعتماد به تواناییها ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی و تعهد با ابعاد
راهبردهای مقابله شناختی شامل خودسرزنشی ،نشخوارگری ،فاجعهسازی و دگرسرزنشگری،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازتمرکز مثبت و بازارزیابی مثبت را نشان میدهد .نتایج نشان داد
که همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با وجوه انطباقی راهبردهای مقابله ،مثبت و معنادار و با
وجوه غیرانطباقی راهبردهای مقابله ،منفی و معنادار بود.
جدول  .2جدول همبستگی پرطاقتی روانی با راهبردهای مقابلة شناختی در نوجوانان تیزهوش
چالش

اعتماد
بینفردی

اعتماد به
تواناییها

کنترل هیجانی

کنترل زندگی

تعهدمندی

خودسرزنشگری

**-0/25

**-0/45

**-0/49

**-0/22

**-0/20

**-0/44

نشخوارگری

**-0/19

**-0/21

**-0/22

*-0/15

*-0/15

**-0/37

فاجعهسازی

**-0/21

**-0/39

**-0/37

**-0/19

**-0/17

**-0/47

دگرسرزنشی

**-0/25

**-0/38

**-0/35

*-0/14

*-0/15

**-0/51

بازتمرکز مثبت

**0/41

**0/31

**0/39

**0/33

**0/24

*0/12

خردهمقیاس
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**0/49

**0/39

**0/40

**0/24

**0/17

**0/34

**0/51

**0/46

**0/50

**0/33

**0/29

**0/31

P<0/01

P<0/05

بحن و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تحلیل مشخصههای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس پرطاقتی روانی برای
نوجوانان انجام شد .نتایج روایی عاملی مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان همسو با یافتههای
پژوهشهای مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران
( )2002از ساختاری شش عاملی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به
تواناییها و اعتماد بینفردی در نمونة نوجوانان تیزهوش ایرانی حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج
مربوط به همبستگی بین ابعاد چندگانه سازة پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی
نظم بخشی شناختی هیجان نیز شواهد مضاعفی در دفاع از روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان فراهم آورد .در نهایت ،در این پژوهش ضرایب همسانی دورنی زیرمقیاسهای
چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی به ترتیب
 0/81 ،0/91 ،0/80 ،0/90 ،0/88و  0/96به دست آمد که نشان می دهد ،مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان ،ابزاری پایا است.
در بخش نخست ،همسویی نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای مکگیوئن و
همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران ( )2002و تکرار راهحل شش
عاملی مقیاس پرطاقتی روانی در نمونه نوجوانان تیزهوش ایرانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل
هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی ،شواهد متقنی را در دفاع از
مفهومسازی پرطاقتی روانی بر اساس «مدل چهار  »Cـ به مثابه یکی از پراستفادهترین مدلهای
مفهومی ناظر بر سازة چندوجهی پرطاقتی روانی ـ ،فراهم آورد .به بیان دیگر ،تکرارپذیری ساختار
شش عاملی سازة پرطاقتی روانی در قلمروهای مطالعاتی متفاوتی مانند بافت آموزش و پرورش و
موقعیتهای ورزشی ،با تاکید بر کارکردهای فرابافتاری منطق مفهومی زیربنایی مقیاس پرطاقتی
روانی در نوجوانان ،حمایتی مکفی از بسندگی محتوایی مدل چهار  ،Cفراهم میآورد (کالگ و
همکارن2002 ،؛ گاسیاردی و همکاران2012 ،؛ پری و همکاران2013 ،؛ گیربر و همکاران2013 ،؛
گیربر و همکاران2015 ،؛ لی و همکاران.)2019 ،
در بخش دیگری ،نتایج این پژوهش با تاکید بر پراکندگی مشترک بین ابعاد چندگانة خصیصة
پرطاقتی روانی با راهبردهای نظمبخشی شناختی هیجان ،همسو با یافتههای پژوهشهای
مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران ( )2002از توان
147

ویژگیهای روانسنجی مقیاس پرطاقتی ...

علی خدائی

تبیینی سازه چندوجهی پرطاقتی روانی در پیشبینی وجوه انطباقی و ناانطباقی گزینشگریهای
رفتاری افراد در مواجهه با تجارب انگیزاننده در موقعیتهای مختلف بهطور تجربی حمایت کرد.
در این بخش ،همسو با دغدغة مدل چهار  Cبه عنوان خاستگاه مفهومی زیربنایی سازه پرطاقتی
روانی ،یکی از تعیینکنندهترین مسیرهای مفهومی توضیح دهندة ویژگیهای کارکردی سازه
پرطاقتی روانی در متن رویارویی با تجارب انگیزاننده در بافتهای مختلف با تاکید بر مفهوم
راهبردهای نظمبخشی شناختی هیجان به مثابه یک شیوة مقابلة شناختی ،تصریح میشود (سویلو
و همکاران2020 ،؛ پاپاگیرگیو و همکاران .)2017 ،واکاوی بلوکهای معنایی شکلدهنده به بدنة
مفهومی سازة پرطاقتی روانی بیانگر آن است که مفهوم مقابله و شیوههای مختلف رویارویی با
تجارب فشارزا ،در معنایابی برای سازه پرطاقتی از نقش غیرقابل انکاری برخوردار است (استاپ و
همکاران2019 ،؛ یانکاو و همکاران2019 ،؛ بیدارد ـ تام و گوآی .)2018 ،به بیان دیگر ،بر حسب
شواهد تجربی موجود فرض بر آن است که سازة بسیط پرطاقتی روانی به عنوان یک سازة چتری،1
مفهوم خردتر راهبردهای مقابله را در بدنه خویش جای میدهد .بر این اساس ،همبسته بودن
ابعاد سازه پرطاقتی با راهبردهای انطباقی و ناانطباقی مقابله شناختی ،شواهد متقنی را در دفاع
از معماری مفهومی زیربنای نظری سازة پرطاقتی روانی فراهم میآورد .بر این اساس ،فرض بر آن
است که پرطاقتی روانی به عنوان یک همبستة مفهومی برای دیگر قلمروهای مفهومی قابل
جستجو در مدل فرایندی مقابله ،2مانند ارزیابیهای شناختی 3و سبکهای نظمبخشی هیجانی،4
در تصریح وجوه انطباقی و ناانطباقی انتخابهای رفتاری افراد در مواجهة با تجارب چالشزا نقش
می آفریند (انضباطی ،شکری و فتح آبادی ،زیر چاپ؛ عطایی ،شکری و پاکدامن ،تحت داوری؛
استکالیر ـ تامپسون و همکاران2015 ،؛ مکگوئن و همکاران.)2016 ،
مطالعة حاضــر چند محدودیت دارد .اول ،نمونة مطالعة حاضــر فقط شــامل نوجوانان تیزهوش
شــد .بنابراین ،بهمنظور تعیین ظرفیت تعمیمپذیری یافتههای مطالعة حاضــر به گروههای دیگر،
انجام مطالعاتی بر روی گروههای دیگر مورد نیاز اســت .دوم ،انجام مطالعة حاضــر مشــتمل بر
یکبـار انـدازه گیری بود .بنـابراین ،آزمون میزان ثبـات مقـادیر مقیـاس پرطـاقتی روانی برای نوجوانـان
امکانپذیر نیسـت .سـوم ،در این پژوهش ،آزمون ویژگیهای نسـخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان با تمرکز بر روایی عاملی و روایی ســازة این مقیاس مبتنی بود .بنابراین ،ســنجش
ویژگیهای فنی نسـخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان با تاکید بر روشهای دیگری
مانند روایی پیشبین ،روایی واگرا و روایی افزایشـی پیشـنهاد میشـود .چهارم ،با وجود آن که در
cognitive appraisals
emotion regulation styles

3.
4.
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coping process model

1.
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مطالعة حاضـر اندازههای مربوط به نسـخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان از دو گروه
جنسـی جمعآوری شـده اسـت اما تحلیل همارزی جنسـی سـاختار عاملی نسـخة کوتاه مقیاس
پرطـاقتی روانی برای نوجوانـان در کـانون توجـه محققـان قرار نگرفـت .بنـابراین ،انجـام پژوهشـــی
روشمند با هدف سنجش تغییرناپذیری عاملی نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان
در دو جنس پیشنهاد میشود.
در مجموع ،یافتههای مطالعة حاضـر نشـان میدهد که نسـخة فارسـی مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان به مثابه یک ابزار خودگزارشــی شــشبُعدی در قلمرو مطالعاتی ســازه چندوجهی
پرطاقتی روانی ،از لحاظ روانسنجی برای سنجش این سازة بسیط ،ابزاری دقیق و قابل اطمینان
است.
منابع
انضباطی ،فاطمه ،.شکری ،امید ،.و فتحآبادی ،جلیل( .زیر چاپ) .نقش واسطهای راهبردهای مقابله شناختی
در رابطه پرطاقتی روانی و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تیزهوش دختر و پسر .فصلنامه
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی.
حسینآبادی ،منیره ،.و شکری ،امید .)1394( .آزمون همارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه
پرسشنامة نظمدهی شناختی هیجان .فصلنامة روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ،سال دوازدهم،
شمارة ] .199-211 ،46لینک[
حمید ،نجمه .)1389( .رابطه میان سخترویی روانشناختی ،رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دختر پیش دانشگاهی .فصلنامه روانشناسی کاربردی] .101-116 ،)16( 4 ،لینک[
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انتشار آنالین1401/07/01 :

واژگان کلیدی :رفتار جستجوی شغل ،ویژگیهای شخصیتی ،خود ارزشیابیهای محوری

استناد به این مقاله :رستمی مالخلیفه ،رسول ،.رافضی ،زهره ،.و خانجانی ،.مهدی .)1401( .پیش بینی رفتار جستجوی شغل بر اساس
ویژگیهای شخصیتی با نقش تعدیلگری خودارزشیابیهای محوری .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 3( 16 ،پیاپی :)63
.155-175
156

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 155-175 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

مقدمه
افراد بهدنبال فارغ التحصیلی یا از دست دادن شغل ،کاری را جستجو و یا فرصتهای کاری را
دنبال میکنند .چراکه کار مهمترین بخش زندگی بسیاری از انسانها است و بیشترین وقت و
انرژی افراد صرف فعالیتهای مربوط به کارشان میشود و زندگیشان را با شغل و سازمانی که
در آن کار میکنند ،ارزیابی میکنند .انسانها در جستجوی مشاغلی هستند که احساس خشنودی
و رضایت درونی را برایشان فراهم کند (اسکروگینز .)2008 ،بنابراین رفتار جستجوی شغل،
رفتاری بسیار فراگیر است ،زیرا سبب میشود افراد به شغل دلخواه و مناسب خود دست یابند و
از بیکاری که رشد اقتصادی را مختل میکند فاصله بگیرند .اما با توجه به بحران اقتصادی جهانی
در سالهای اخیر ،افراد بسیاری با پدیده از دست دادن شغل یا بیکاری مواجه هستند و جستجوی
شغل چنان فراگیر شده است که به عنوان بخش جداییناپذیری از زندگی افراد در نظر گرفته
میشود (وانبرگ.)2012 ،
رفتار جستجوی شغل میتواند نقش مهمی در یافتن شغل و به تبع آن کاهش بیکاری بیانجامد.
نتایج مطالعات بوسول ،زیمرمن ،و سوئیدر ()2012؛ و مانروپ و ریچاردسون )2016( ،نشان
میدهند بیکاری باعث رفتار جستجوی شغل میشود و پژوهشهای بسیاری تاکید کردهاند که
رفتار جستجوی شغل یکی از مهمترین پیشبینهای یافتن شغل است (کانفر و همکاران2001 ،؛
لویی ،هانگ و وانگ2014 ،؛ اوگلنسکی.)2013 ،
کانفر و همکاران ( )2001رفتار جستجوی شغلی را بهعنوان نتیجهای از یک فرایند خود-کنترلی
پویا تعریف میکنند که با شناسایی و تعهد نسبت به یک هدف استخدامی شروع میشود .این
هدف متعاقبا ،رفتار جستجوی شغل طراحی شدهای که به هدف مورد نظر میانجامد را فعال
میکند .بلو ( ) 1994مدلی را طراحی کرد که در آن رفتار جستجوی شغل از دو بخش رفتار
جستجوی شغل مقدماتی 1و رفتار جستجوی شغل فعال 2تشکیل میشود که افراد در مرحلة
مقدماتی از طریق منابع مختلفی مثل آگهیهای شغلی؛ سایتهای شغلی و دوستان؛ اطالعاتی را
در مورد شغل بالقوه گردآوری میکنند و به دنبال آن ،درصدد اجرای رفتار جستجوی شغلی فعال
(برای مثال مصاحبه با کارفرمایان آیندهنگر) میپردازند .عوامل موثر بر رفتار جستجوی شغل در
تحقیقات مختلف (ساکس2006 ،؛ ون هوی ،ون هوفت و لیونس2009 ،؛ لویی ،هانگ و وانگ،
 )2014نشان میدهد تاثیر شخصیت بر جستجوی شغل توجهات ویژهای را به خود جلب کرده
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است (چن و لیم2012 ،؛ مارتز و گریفیث2004 ،؛ کانفر و همکاران2001 ،؛ ایکه و همکاران،
 .)2015بنابراین ویژگیهای شخصیتی میتواند بر رفتار جستجوی شغل اثر بگذارد.
آلپورت ( )1967شخصیت را سازمان پویایی از نظامهای جسمی-روانی در درون فرد که رفتار
و افکار ویژه او را تعیین میکند ،میداند .مککرا و کاستا ( ،)1987پنج عامل بزرگ شخصیت
باعنوان  NEOرا شامل مواردی میداند ،از جمله؛  .1وظیفه شناسی( 1قابل اعتماد بودن ،مسئول
بودن ،سخت کوشی و دقیق بودن که باعث ایفای نقش شغلی بهتر از دیگران شده ،موجب
جلوگیری از بروز تکانهها ،بینظمی و تاخیر در انجام امور و عدم تمایل به کنترل انگیزههای آنی
است (پی بادی و دیراد )2002 ،و به صورت مثبت با عملکرد شغلی همبستگی دارد (بریک و
همکاران .2 .)2001 ،توافقپذیری( 2با مالطفت و مالیمت ،تحمل ،صبوری ،صلحطلبی و خوش
طبعی در مقابل تحریکپذیری ،ستیزهجویی ،پرخاشگری و تندمزاجی ،در عین حال وظیفهشناسی
یا وجدان کاری است (آشتون و همکاران )2004 ،که نمرة پایین آن رفتارهای پرخاشگرانه را به
دنبال دارد .3 .برونگرایی( 3معاشرتی بودن ،بشاش و پرانرژی بودن در مقابل ساکت بودن ،کم
رویی ،انفعال و انزوا .تمایل باال به برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ،خودباوری و احساس آرامش
در موقعیتهای اجتماعی مختلف ،میل و مشارکت در فعالیتهای گروهی را دارد (زاروتا.)1995 ،
 .4رواننژندی( 4شامل نگرشهای ضد اجتماعی ،رفتارهای بزهکارانه ،قانونشکنی ،تعارضات
خانوادگی و زناشویی ،بی اعتنایی به دیگران ،عدم بلوغ شخصیتی ،خصومت و عصبانیت ،روابط
اجتماعی سطحی و نزاع با مقامات قانونی با اثر منفی بر عملکرد (کالرک و رابرتسون.5 .)2005 ،
گشودگی به تجربه( 5تجربهپذیری ،خالقیت عقل ،فلسفهگرایی ،استعداد ،فرهیختگی ،بذلهگویی
و سر به راه و مطیع بودن (آشتون و همکاران.)2004 ،
نتایج مطالعات کانفر و همکاران ( )2001نشان میدهد ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند
جستجوی شغل افراد تاثیر میگذارد .همچنین مطالعات مختلفی (توربان و همکاران2009 ،؛
براون و همکاران2006 ،؛ زیمرمن و همکاران2011 ،؛ روسو و همکاران )2014 ،نشان از تاثیر
ویژگیهای شخصیتی و عوامل مرتبط با آن بر رفتار جستجوی شغل میباشد .ون هوی و همکاران
( )2015نشان دادند متغیرهای نظریة رفتار برنامهریزی شده (قصد جستجوی شغل ،نگرش
عاطفی جستجوی شغل ،نگرش ابزاری جستجوی شغل ،خودکارآمدی جستجوی شغل و هنجار
ذهنی) رابطة متغیرهای خودارزشیابیهای محوری ،برونگرایی ،وجدانی بودن ،تعهد کاری ،نیاز

Neurosis
Openness to experience

4

1

5

2
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مالی و حمایت اجتماعی با رفتار جستجوی شغل را میانجیگری میکند .همچنین رابطة رفتار
جستجوی شغل با برونگرایی و وجدانی بودن معنیدار و دارای رابطة مثبت گزارش کردند .ون
دام و منتینگ ( )2012بیان میکنند شناسایی و پرداختن به رویکردهای بیکاری و انگیزههای
اجتناب از آنجایی که ممکن است بر موفقیت در یافتن شغل تأثیر بگذارد ،مهم است .آنها نشان
دادند برونگرایی و وجدانی بودن با شدت و تالش جستجوی شغل دارای رابطة معنی دار میباشد.
بودرو و همکاران ( )2001دریافتند که باز بودن به تجربه ،برونگرایی و توافق پذیری با رفتار
جستجوی شغل رابطة مثبت دارد .مارتز و گریفیث ( )2004نیز در این رابطه بیان میکنند که
هرچه میزان ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه بیشتر باشد احتمال ترک شغل و یافتن شغلی
دیگر از سوی فرد بیشتر میشود .آنگر و همکاران ( )2018نیز دریافتند کارگرانی که شغل خود
را ازدست میدهند و نمیتوانند به سرعت کار جایگزین را پیدا کنند با مشکالت بیشتری برای
ورود مجدد به بازار کار روبرو می شوند که تغییرات شخصیتی ممکن است بیکاری بلندمدت را
توضیح دهد .روسو و همکاران ( )2014نیز در رابطه با ویژگی شخصیتی و رفتار جستجوی شغل
دریافتند رابطه باز بودن به تجربه با تالش جستجوی شغل و شدت جستجوی شغل دارای رابطة
معنیدار هستند .براون و همکاران ( )2006نیز در مطالعه خود نشان دادند شخصیت فعال بر
جستجوی شغل موفق فارغ التحصیالن تاثیر مثبت دارد ،که این رابطه نیز از طریق میانجیگری
خودکارآمدی جستجوی شغل موثر میباشد و رفتار جستجوی شغل با وجدانی بودن ریشه دارد.
هاکنی ( )2012دریافت که باز بودن به تجربه دارای رابطة معنیداری با رفتار جستجوی شغل
میباشد .یکی دیگر از عواملی که نقش تاثیر گذاری ایفا میکند ،متغیر خود ارزشیابی محوری
است.
جاج و همکاران ( )1998وجود مفهوم خودارزشیابیهای محوری را برای آن میدانند تا نگرشها
و رفتارهای افراد را توضیح دهند (بویار و موسلی .)2007،خودارزشیابیهای محوری به عنوان
ارزیابیها و سنجشهای اساسی و بنیادی که افراد از ارزشها ،شایستگیها ،صالحیتها (عمل
کردن ،سازگاری ،موفقیت و پشتکار) ،استعدادها و تواناییهایشان (کنترل کردن زندگی) انجام
میدهند ،تعریف شده است .خود ارزشیابیهای محوری یک عامل شخصیت چند بعدی است که
بر اساس چهار ویژگی شخصیتی ( عزت نفس ،جایگاه مهار ،خودکارآمدی و ثبات هیجانی) مورد
بررسی قرار میگیرد (جاج.)2009 ،
جاج و همکارانش ( )1998معتقدند افرادی که سطح باالتری از خودارزشیابیهای محوری را
دارا هستند بر تواناییهای خود اطمینان دارند ،نسبت به خود دارای دید مثبتی میباشند و بر
این باورند که با اقدامات خود میتوانند بر محیط تاثیر گذارند (جاج ،ارز و بونو ،)1998 ،و در
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مقابل افراد دارای سطح پایینتری از خودارزشیابیهای محوری دید منفی نسبت به خود داشته،
بر شکستها و ضعفهای خود متمرکز بوده و خود را متاثر از محیط میدانند .تحقیقات علمی بر
این موضوع متمرکز هستند که نشان دهند چگونه عوامل فردی و زمینهای موجب افزایش موفقیت
در کسب شغل میشوند (دلیا و آندره .)2018 ،تحقیقاتی که به نقش عوامل فردی در بیکاری
پرداختهاند ،بیان میدارند که خودارزشیابیهای محوری با رفتار جستجوی شغل (وانبرگ و
همکاران )2005 ،و سالمت جویندگان شغل (مککی و همکاران )2005 ،مرتبط است .دلیا و
آندره ( )2018دریافتند که بین رفتار جستجوی شغل و خودارزشیابیهای محوری رابطة مثبت
معنیداری وجود دارد.
کانفر و همکاران ( )2001بیان میکنند ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند جستجوی شغل افراد
تاثیر میگذارد اما مکانیسمهای تاثیر این ویژگیها مشخص نیستند .به دنبال این موضوع
تحقیقاتی در صدد تبیین این رابطه برآمدند (توربان و همکاران2009 ،؛ براون و همکاران2006 ،؛
زیمرمن و همکاران2011 ،؛ روسو و همکاران )2014 ،که نتایج آنها نشان از تاثیر ویژگیهای
شخصیتی و عوامل مرتبط با آن (از طریق میانجیگر و تعدیلگر) بر رفتار جستجوی شغل دارد.
پژوهش حاضر با توجه به ارتباط متغیرهای ویژگی های شخصیتی و خودارزشیابیهای محوری با
رفتار جستجوی شغل به دنبال پاسخ این سوال است که آیا ویژگی های شخصیتی متغیر رفتار
جستجوی شغل را پیشبینی میکنند و آیا خودارزشیابیهای محوری این رابطه را به صورت
معنی داری تعدیلگری میکند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری دادهها همبستگی است .جامعة
آماری متقاضیان شغلی بودند که در شش ماه نخست سال  1397به موسسات مشاوره شغلی و
کاریابی غیردولتی شهر تهران مراجعه میکردند .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس تعداد  220نفر انتخاب شد ،اما به علت عدم پاسخگویی عدهای ،تعداد  206پرسشنامه
عودت داده شد .پس از گرد آوری اطالعات از افراد ،ابتدا چند تحلیل ابتدایی برای به دست آوردن
درک اولیه نسبت به دادهها ،سپس تحلیلهای پیچیدهتر با استفاده از نرم افزار  SPSSویراست
 22انجام پذیرفت.
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ابزار پژوهش
-1پرسشنامة ویژگیهای شخصیتی :برای سنجش شخصیت از مقیاس  5عاملی شخصیت نئو مک
کری و کاستا ( )1992استفاده شد .این پرسشنامة  60مادهای  5زمینة اصلی شخصیت را شامل
رواننژندی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،وظیفه شناسی و توافقجویی که هر زمینه شامل 12
ماده است میسنجد .در این پرسشنامه پاسخ ها روی مقیاس  5درجهای پاسخ داده میشوند که
از کامال مخالفم (نمره  )4تا کامال موافقم (نمره صفر) تنظیم شده است .کاستا و مک کری ()1992
محدودهای از آلفای کرونباخ برای این مقیاس از  0/68تا  0/86گزارش کردند .در هنجاریابی
آزمون  NEOکه توسط گروسی فرشی و همکاران ( )1380روی نمونهای با حجم  2000نفر از
بین دانشجویان دانشگاه های تبریز ،شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت
ضریب همبستگی  5بعد اصلی را بین  0/56تا  0/87گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ
در هر یک از عوامل اصلی رواننژندی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،سازگاری و وظیفه شناسی
به ترتیب  0/68 ،0/56 ،0/73 ، .0/86و  0/87به دست آمد.
-2پرسشنامة رفتار جستجوی شغل :رفتار جستجوی شغل با استفاده از یک مقیاس رفتاری 12
آیتمی شامل دو بعد رفتار جستجوی شغل مقدماتی و رفتار جستجوی شغل فعال که برگرفته از
پرسشنامة بلو ( )1994میباشد سنجیده شد .آیتمها بر اساس معیارهای پیشین رفتار جستجوی
شغلی میباشند ( کانفر و هالین  ،1985شپارد و بلیتسکی ،1966وینوکور وکاپالن .)1987از بین
این  12آیتم 6 ،آیتم برای ارائة رفتارهای جستجوی شغل مقدماتی مورد انتظار هستند و  6آیتم
باقی مانده رفتارهای جستجوی شغل فعال را به نمایش خواهند گذاشت .بلو ( )1994گزارش
میدهد که پیش از توضیع نمونه ،این معیار  12آیتمی برای جستجوی شغل توسط پرسنل منابع
انسانی در بیمارستان و شرکت داروئی کنترل شد که منابع نشان میدهند پرسشنامه معیار کافی
را دارا می باشد .بلو ( )1994شواهد اعتبار این مقیاس را فراهم میآورد که به وسیلة محققان
استفاده گردیده است (ساکس و اشفورد  ،1999ون هوفت ،بورن ،تاریس و وندر فلیر ،2004ون
هوفت و همکاران  ،2005وانبرگ ،کانفر و باناس .)2000ساکس ،زیکیچ و کوئن ( )2015میزان
آلفای کرونباخ را در دو مرحله به فاصلهی زمانی 2ماه به ترتیب  ./88و ./86گزارش دادند .آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر برای این متغیر  0/82بدست آمده است.
-3پرسشنامة خودارزشیابیهای محوری :در پژوهش حاضر جهت سنجش خودارزشیابیهای
محوری از پرسشنامة خودارزشیابیهای محوری که توسط جاج و همکاران ( )2003تهیه شده
استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  12ماده و چهار بعد (عزت نفس ،جایگاه مهار ،خود کارآمدی
و ثبات هیجانی) است .پاسخها روی مقیاس  5درجهای پاسخ داده میشوند که از ( 1کامالا
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مخالفم) تا ( 5کامالا موافقم) تنظیم شده اند .جاج و همکاران ( )2003پایایی پرسشنامة مذکور
را با استفاده از روش همسانی درونی0/84و با استفاده از روش بازآزمایی 0/81گزارش کردند.
همچنین اسریواستاوا و همکاران ( )2010نیز ضریب آلفای 0/91را برای این مقیاس به دست
آوردند .آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای این متغیر  0/78بدست آمده است.
یافتهها
در بررسی اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش ،از  206نفر شرکتکننده در مطالعه،
تعداد  132نفر ( 64 /1درصد) مرد و  74نفر ( 35/9درصد) زن بودند .از نظر مدرک تحصیلی،
تعداد  55نفر ( 26/7درصد) دارای مدرک دیپلم 69 ،نفر ( )33/5دارای مدرک فوق دیپلم52 ،
نفر ( 25/2/درصد) دارای مدرک لیسانس و  30نفر ( 14/6درصد) دارای مدرک فوق لیسانس
بودند.
با توجه به نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرونوف ،مقادیر  zبرای رفتار جستجوی شغل 1/124
با معناداری  ،0/421روان نژادی  1/356با معناداری  ،0/305برون گرایی  1/75با معناداری
 ،0/561باز بودن نسبت به تجربه  0/410با معناداری  ،0/512توافق پذیری  1/124با معناداری
 ،0/603وظیفه شناسی  1/421و  0/875به دست آمد .از آنجا که متغیرهای تحقیق نرمال می-
باشند (زیرا سطح معناداری کلیه مقادیر  Zدر هریک از متغیرها بزرگتر از  0/05است)p>0/05 ،؛
بنابراین نتیجه گرفته میشود که از آزمونهای پارامتری برای تحلیل سؤالها و فرضیههای تحقیق
میتوان استفاده کرد.
در (جدول  )1چندهم خطی متغیرها با استتفاده از آزمون ضتریب تحمل و تورم واریانس نشتان
داده شده است.
جدول . 1بررسی چندهم خطی متغیرها با استفاده از آزمون ضریب تحمل و تورم واریانس
متغیر

ضریب تحمل

تورم واریانس

رفتار جستجوی شغل

0/875

1/125

رواننژندی

0/954

1/421

برونگرایی

0/658

1/253

بازبودن نسبت به تجربه

0/745

1/174

توافقپذیری

0/863

1/129
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وظیفهشناسی

0/842

1/286

خودارزشیابی محوری

0/759

1/196

نتایج (جدول  )1نشتتان میدهد که مستتئلة هم خطی بودن در بین متغیرهای تحقیق رخ نداده
استت .ضتریب تحمل که معادل  1-R2استت داللت بر نستبت واریانس استتانداردشتده کلی دارد که
بهوستیلة دیگر متغیرها تبیین نمیشتود .ضتریب تحمل  0/1یا کمتر نشتاندهندة هم خطی بودن
استت .عامل تورم واریانس یکی دیگر از روشهای تشتخیص هم خطی بودن استت که معادل (R2
 1/)1استت و نشتاندهندة نستبت واریانس استتانداردشتده کلی به واریانس یگانه 1استت .اگر ارزشعامل تورم واریانس باالتر از  10باشتد نشتاندهندة هم خطی بودن استت .در مطالعة حاضتر مقادیر
بهدستتآمده از محاستبة عامل تورم واریانس و ضتریب تحمل نشتان داد که پدیدة هم خطی بودن
در متغیرهای پژوهش رخ نداده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
رفتار
جستجوی
شغل

روان نژندی

برون
گرایی

بازبودن
نسبت به
تجربه

توافق
پذیری

وظیفه خودارزشی
شناسی ابی محوری

رفتار جستجوی شغل

1

رواننژندی

**-0/697

1

برونگرایی

**0/769

**-0/742

1

بازبودن نسبت به
تجربه

**0/208

**-0/127

**0/215

توافقپذیری

**0/767

**-0/759

**0/264 **0/796

1

وظیفهشناسی

**0/792

**-0/693

**0/164 **0/847

**0/730

1

خودارزشیابی محوری

**0/736

**-0/690

**0/259 **0/702

**0/757

**0/658

1

1

در (جدول  )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
نتایج (جدول  )2نشان میدهد ماتریس همبستگی تمامی متغیرها در سطح معنیداری ()0/001
دارای روابط معنیدار با یکدیگر میباشند.
1
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در (جدول  )3به تعیین برازش مدل پیشبینی رفتار جستجوی شغل بر اساس ویژگیهای شخصیتی
با نقش تعدیلگری خودارزشیابیهای محوری میپردازیم.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی پیش بینی رفتار جستجوی شغل
مجموع مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی
داری

784.3425

2

892.1712

654.158

b001.

باقیمانده

672.2191

202

796.10

رگرسیون

552.3591

3

184.1197

370.119

c001.

باقیمانده

904.2025

202

029.10

رگرسیون

162.3749

2

581.1874

683.203

b001.

باقیمانده

295.1868

203

203.9

مدل

خود ارزشیابی و
روان نژادی

خود ارزشیابی و
برون گرایی

خود ارزشیابی و
باز بودن نسبت
به تجربه
خود ارزشیابی و
توافق پذیری

خود ارزشیابی و
وظیفه شناسی

رگرسیون

رگرسیون

175.3766

3

392.1255

باقیمانده

282.1851

202

165.9

رگرسیون

570.3042

2

285.1521

باقیمانده

886.2574

203

684.12

رگرسیون

980.136
936.119

c001.

.

b001

566.3053

3

855.1017

193.80

.

c001

باقیمانده

891.2563

202

693.12

رگرسیون

205.3623

2

602.1811

408.184

.

b001

باقیمانده

251.1994

203

824.9

رگرسیون

384.3671

3

795.1223

028.127

.

c001

باقیمانده

072.1946

202

634.9

رگرسیون

612.3978

2

306.1989

باقیمانده

844.1638

203

073.8

رگرسیون

450.3982

3

483.1327

باقیمانده

006.1635

202

094.8

411.246
007.164

.
.

b001

c001

همانطور که نتایج (جدول  )3نشان میدهد در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین
(خودارزشیابی محوری و رواننژندی) معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=158/654نتایج حاکی
از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی
رواننژندی معنادار بوده است ( )P =0/001 ،F=119/370و باعث شده است روابط بین متغیرهای
اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و برونگرایی) معنادار شده است (،F=203/683
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 .)P =0/001نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطه بین دو متغیر رفتار
جستجوی شغل و ویژگی برونگرایی معنادار بوده است ( )P =0/001 ،F=136/90و باعث شده
است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و بازبودن نسبت به تجربه)
معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=119/936نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر
تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی بازبودن نسبت به تجربة معنادار
بوده است ( )P =0/001 ،F=80/193و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش
معنادار گزارش شود .در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و
توافقپذیری) معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=184/408نتایج حاکی از آن است که حضور
متغیر تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی توافقپذیری معنادار بوده
است ( )P =0/001 ،F=127/028و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار
گزارش شود.
نتایج نشان میدهد که اثر تعدیلکنندگی خودارزشیابی محوری در پیشبینی رفتار جستجوی
شغل ،بیشتر از رفتار جستجوی شغل و توافقپذیری به تنهایی است و مقدار تغییر  R2و معنادار
شدن آن در سطح  0/001نقش تعدیل گری خودارزشیابی محوری در رابطة بین دو متغیر را
تأیید می کند .اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و وظیفهشناسی) معنادار شده
است ( .)P =0/001 ،F=246/411نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطة
بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی وظیفهشناسی معنادار بوده است (،F=164/007
 )P =0/001و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
در (جدول  )4به صورت خالصه مدل رگرسیونی پیشبینی رفتار جستجوی شغل میپردازیم.
جدول .4خالصه مدل رگرسیونی پیشبینی رفتار جستجوی شغل

0/781

0/610

0/606

28579.3

/661
0

65.211
3

2

20
3

/001
0

16690.3

/663
0

0/851

1

20
2

/001
0

03371.3

/667
0

2

20
3

/001
0

مدل

R

R2

R2
تعدیل
شده

Std.
Error of
the
Estimate

تغییر
R2

تغییرF

d
f
1

df
2

سطح
معنی
داری

روان
نژادی

1

a

2

0/800

0/639

0/634

b

برون
گرایی

1

0/817

0/667

0/664

a
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2

0/819

0/666

0/670

02734.3

/003
0

56148.3

/542
0

93.119
6

56266.3

/002
0

0/866

13431.3

/645
0

40.184
8

10387.3

/009
0

001.5

84132.2

/708
0

41.246
1

84501.2

/001
0

0/474

b

باز
بودن
نسبت
به
تجربه
توافق
پذیری

1

0/736

537.

0/542

a

2

0/737

0/537

0/544

b

1

0/803

0/641

0/645

a

2

0/808

0/648

0/654

b

وظیفه
شناسی

1

0/842

0/705

0/708

a

2

0/842

0/705

0/709

b

856.1

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

نتایج (جدول  )4نشان میدهد که اثر تعدیلکنندگی خودارزشیابیهای محوری در پیشبینی
رفتار جستجوی شغل ،بیشتر از رفتار جستجوی شغل و رواننژندی ،برونگرایی ،بازبودن نسبت
به تجربه ،توافقپذیری ،وظیفهشناسی است و مقدار تغییر  R2و معنادار شدن آن در سطح 0/001
نقش تعدیلگری خودارزشیابی محوری در رابطة بین متغیرها را تأیید میکند.
در (جدول  )5به بررسی ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین میپردازیم.
جدول .5ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین
B

مدل

خطای
استاندارد

بتا

598.28

209.2

خودارزشیابی محوری

442.4

554.

486.

رواننژندی

259-.

043.

362-.

ثابت

878.22

552.2

 1ثابت

t

سطح
معنیداری

948.12

001.

021.8

001 .

973.5-

001 .

966.8

001 .

خودارزشیابی محوری

786.6

786.

742.

637.8

001 .

رواننژندی

218.

125.

305.

750.1

082.

198-.

049.

551-.

066.4-

001 .

526.3

519.

386.

790.6

001 .

499.

774.8

001 .

969.8

001 .

خودارزشیابی
رواننژندی

محوری*

 2خودارزشیابی محوری
برونگرایی

362.

041.

ثابت

209.23

588.2
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485.2

923.

272.

692.2

008.

190.

133.

261.

428.1

155.

054.

040.

332.

362.1

001 .

17.153

1.684

10.188

0/000

خودارزشیابی محوری

6.679

450.

731.

14.855

0/000

019.

390.

0/002

3.127

0/002

470.

1.654

0/001

864.-

0/401

931.

0/000

086.16

001 .

6565.

001 .
001 .

برونگرایی
خودارزشیابی
برونگرایی

محوری*

 3ثابت
بازبودن نسبت به تجربه

023.

059.

ثابت

24.177

7.733

خودارزشیابی محوری

4.297

2.598

بازبودن نسبت به تجربه

266-.

316.

222-.

خودارزشیابی محوری*
بازبودن نسبت به تجربه

097.

104.

400.

736.18

684.1

خودارزشیابی محوری

311.3

165.1

362.

توافقپذیری

368.

585.

493.

7017.

099.

133.

631.

236.2

001 .

239.16

054.1

407.15

001 .

خودارزشیابی محوری

462.3

460.

379.

525.7

001 .

وظیفهشناسی

408.

038.

543.

779.10

001 .

ثابت

688.18

710.3

038.5

001 .

خودارزشیابی محوری

705.2

192.1

296.

269.2

024.

وظیفهشناسی

313.

143.

417.

194.2

290.

028.

041.

193.

689.

001 .

 4ثابت

خودارزشیابی
توافقپذیری

محوری*

 5ثابت

خودارزشیابی
وظیفهشناسی

محوری*

همانطور که نتایج (جدول  )5نشان میدهد مقدار بتا برای رواننژندی معنادار نشده است و با
توجه به معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و رواننژندی میتوان گفت نقش تعدیل-
کنندگی ب ه درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر
167

پیشبینی رفتار جستجوی شغل بر اساس ...

رسول رستمی مال خلیفه و مهکاران

این است که خودارزشیابی محوری باعث قویتر شدن این رابطه شده است .بررسی کنش متقابل
بین دو متغیر رواننژندی و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات رواننژندی پایین و
خودارزشیابی باال نسبت به افراد با رواننژندی پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار
جستجوی شغل خواهند شد .همچنین مقدار بتا برای برونگرایی معنادار نشده است و با توجه به
معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و برونگرایی میتوان گفت نقش تعدیلکنندگی به
درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که
خودارزشیابی محوری باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی کنش متقابل بین دو
متغیر برونگرایی و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات برونگرایی پائین و
خودارزشیابی باال نسبت به افراد با برونگرایی پائین و خودارزشیابی پائین بیشتر درگیر رفتار
جستجوی شغل خواهند شد .همچنین مقدار بتا برای بازبودن نسبت به تجربه معنادار نشده است
و با توجه به معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و بازبودن نسبت به تجربه میتوان گفت
نقش تعدیل کنندگی به درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر
تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی
نمودار کنش متقابل بین دو متغیر بازبودن نسبت به تجربه و خودارزشیابی محوری نشان داد که
افراد با نمرات بازبودن نسبت به تجربة پایین و خودارزشیابی باال نسبت به افراد با بازبودن نسبت
به تجربة پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند شد.
همچنین مقدار بتا برای توافقپذیری معنادار نشده است و با توجه به معنادار شدن تعامل
خودارزشیابی محوری و توافقپذیری می توان گفت نقش تعدیلکنندگی به درستی اتفاق افتاده
است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری
باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی نمودار کنش متقابل بین دو متغیر توافقپذیری
و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات توافقپذیری پائین و خودارزشیابی باال نسبت
به افراد با توافقپذیری پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند
شد.
همچنین مقدار بتا برای وظیفهشناسی معنادار نشده است و با توجه به معنادار شدن تعامل
خودارزشیابی محوری و وظیفهشناسی میتوان گفت نقش تعدیلکنندگی به درستی اتفاق افتاده
است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری
باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی نمودار کنش متقابل بین دو متغیر وظیفهشناسی
و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات وظیفهشناسی پیین و خودارزشیابی باال نسبت
به افراد با وظیفهشناسی پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند
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شد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتار جستجوی شغل و مکانیسمهایی که میتوانند این
تاثیر را تحت شعاع قرار دهند ،محققان این پژوهش را بر آن داشت تا با انتخاب متغیر تعدیلگری
مناسب این رابطه را بررسی کنند .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،ویژگیهای شخصیتی رفتار
جستجوی شغل را به طور معنیداری پیشبینی میکنند .این یافتهها با یافتههای محققان دیگر
از جمله پژوهش روسو و همکاران ( ،)2014که نشان دادند بین باز بودن به تجربه با تالش
جستجوی شغل و شدت جستجوی شغل رابطه وجود دارد؛ پژوهش ونهوی و همکاران (،)2015
که دریافتند از طریق ویژگیهای شخصیتی میتوان رفتار جستجوی شغل را پیشبینی کرد؛ و
پژوهش هاکنی ( ،)2012که طی آن دریافت ویژگیهای شخصیتی دارای ارتباطی معنیداری با
رفتار جستجوی شغل میباشند ،همسو بود.
در تبیین این یافتهها میتوان از تحقیق برتز و همکاران ( )1994و تحقیقاتی که در ادامه انجام
گرفت ،استناد کرد .برتز و همکاران ( )1994در پژوهش خود تالش کردند با استفاده از متغیرهایی
که عمدتا از نظریههای اقتصادی و روانشناسی صنعتی-سازمانی برگرفته شدهاند ،رفتار جستجوی
شغل را بررسی کنند .آنها مجموعهای از  23پیشبینی کننده که عمدتا شامل ویژگیهای کاری
و موقعیت شغلی بودند را در مدلی بکار گرفتند .نتایج آنها نشان داد تعداد محدودی از متغیرها
عمل پیشبینی را انجام میدهند که از جمله این پیشبینهای موثر متغیر جنسیت و جاهطلبی
بوده که دارای ارتباط نزدیکی با ویژگی شخصیتی برونگرایی میباشد .بنابراین بررسی ویژگیهای
شخصیتی به عنوان پیشبینهای رفتارجستجوی شغل ارزشمند تلقی شد .در ادامة تحقیق بودرو
و همکاران ( ،)2001نشان داد که ویژگیهای شخصیتی (از جمله توافقپذیری ،رواننژندی و باز
بودن به تجربه) پیشبینهای قوی برای رفتار جستجوی شغل میباشند .نتایج تحقیقات بعدی
نیز نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی پیشبین مناسبی برای رفتار جستجوی شغل میباشند
(زیمرمن و همکاران2011 ،؛ مارتز و گریفیث.)2004 ،
در رابطه با نقش تعدیلکنندة خودارزشیابیهای محوری ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان
داد که این متغیر میتواند نقش تعدیلکنندگی را به صورت معنیدار ایفا کند .همانطور که گفته
شد ،کانفر و همکاران ( ،)2001طی یک فراتحلیل بیان داشتند که رفتار جستجوی شغل توسط
ویژگیهای شخصیتی پیشبینی میشوند ،ولی مکانیسمهای این اثر مشخص نیستند .در ادامه
محققان درصدد تبیین این تاثیر برآمدند (توربان و همکاران2009 ،؛ براون و همکاران.)2006 ،
169

پیشبینی رفتار جستجوی شغل بر اساس ...

رسول رستمی مال خلیفه و مهکاران

به عنوان مثال ایکه و همکاران ( )2015تحقیقی تحت عنوان رابطه بین خودارزشیابی محوری و
رفتار جستجوی شغل با میانجیگری اشتغالپذیری ادراک شده 1انجام دادند .نتایج نشان داد که
خودارزشیابی های محوری به صورت مثبت رفتار جستجوی شغل مقدماتی را پیش بینی میکند،
و رابطة بین خودارزشیابیهای محوری و رفتار جستجوی شغل مقدماتی با میانجیگری
اشتغالپذیری معنیدار میباشد .از طرفی با توجه به چهار بعد سازندة خودارزشابیهای محوری
(عزت نفس ،خودکارآمدی ،جایگاه مهار و ثبات هیجانی) ،بلو ( )1994نشان داد هرچه افراد دارای
عزت نفس باال باشند میزان رفتار جستجوی شغل آنان نیز باال میرود .همچنین ساکس و همکاران
( ،)2015ساکس ( ،)2006وانبرگ و همکاران ( )2005و براون و همکاران ( )2006در ادامه نشان
دادند که بین خودکارآمدی جستجوی شغل و رفتار جستجوی شغل رابطة مثبتی وجود دارد و
رفتار جستجوی شغل از طریق خودکارآمدی جستجوی شغل پیشبینی میشود ،و ارتباط نزدیکی
بین خودارزشیابیهای محوری با ویژگیهای شخصیتی و رفتار جستجوی شغل وجود دارد .لذا
محققان در این پژوهش با نشان دادن تاثیر متغیر خودارزشیابیهای محوری به عنوان تعدیلگر
در رابطة بین ویژگیهای شخصیتی و رفتار جستجوی شغل به تبیین یکی از مکانیسمهای اثر
پرداختند.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی خواهد داشت .در دسترس بودن انتخاب شرکت-
کنندهها ،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر است بنابراین تعمیم یافتهها باید بااحتیاط صورت
بگیرد .از نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجهگیری شد که رفتار جستجوی شغل از طریق ویژگی-
های شخصیتی قابل پیشبینی میباشد و این اثر از طریق خودارزشیابیهای محوری تعدیل
میشود ،بدین ترتیب پیشنهاد میگردد که کارجویان در رفتار خود جهت پیدا کردن شغل مناسب
ویژگی های شخصیتی را در نظر داشته باشند و همچنین ارزیابیهای محوری (که شامل عزت-
نفس ،خودکارآمدی ،جایگاه مهار و ثبات هیجانی است) را شناخته و مد نظر قرار دهند که بتوانند
در حداقل زمان ممکن به شغل مورد نظر دست یابند.
موازین اخالقی
در پژوهش حاضر اصول اخالقی پژوهش ازجمله رازداری ،محرمانه ماندن و حریم خصوصی افراد
رعایت شد و شرکت در پژوهش هیچگونه آسیب احتمالی برای شرکت کنندگان نداشته است.
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Abstract
Aim: The aim of the present research was to evaluate the effectiveness of a
therapy package for weight control based on Acceptance and Commitment
with the Matrix Approach and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
on
Food
Craving
and
Physical
Activity
in
overweight
individuals. Methods: The research Design was a quasi- experimental with
pretest and posttest and An Active Control group. For this purpose, 40 persons
were selected via availability sampling and in regard to include and exclude
criteria. The instrument of the study were Baecke's Physical Activity
Questionnaire (1982) and Food Craving Questionnaire-Trait of CepedaBenito (2000, FCQ-T). The experimental group received the intervention
package in 12 online group sessions of 2-hour weekly sessions and 8
individual sessions of tDCS AR/CL stimulation (2Ma for 20 minutes) and the
control group received only 8 individual tDCS sessions of AR/CL stimulation
(2Ma for 20 minutes). Results: The results of between- within group mixed
analysis of variance showed that the combined intervention package of weight
control based on Acceptance and Commitment with the Matrix Approach and
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) had a significant effect on
physical activity and cravings of overweight people in comparison with tDCS
alone. Conclusion: According to the results, it can be concluded that the
therapeutic package of the present study can be a good option to increase
Physical Activity and reduce Food Craving.
Keywords: Overweight, Obesity Treatment, Matrix, ACT, Food Craving,
Physical Activity
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چکیده
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و
تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم ( )tDCSبر ولع خوردن و فعالیت بدنیِ افراد مبتالبه چاقی و
اضافهوزن صورت گرفته است .روش :طرح پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
سهماهه با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد داری اضافهوزن شهر تهران در سال 1400
تشکیل دادند که از میان آنها  40نفر به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل گمارده شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه فعالیت بدنی بک ( )1982و پرسشنامه ولع خوردن
سپدا-بنیتو ( )FCQ-T ،2000بود .گروه آزمایش بسته مداخالتی را طی  12هفته در جلسات گروهی
آنالین  2ساعته و  8جلسه فردی  tDCSتحریک ( AR/CLبا شدت  2میلیآمپر و به مدت  20دقیقه) و
گروه کنترل  8جلسه فردی  tDCSتحریک ( AR/CLبا شدت  2میلیآمپر و به مدت  20دقیقه) را
دریافت کردند .یافتهها :نتایج تحلیل واریانس آمیخته درونگروهی و بین گروهی نشان داد که بسته
مداخالتی درمانی تلفیقی کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک جدار
جمجمهای با جریان مستقیم ( )tDCSدر مقایسه با  tDCSصرف ،بر فعالیت بدنی و ولع خوردن افراد
داری اضافهوزن تأثیر معناداری داشته است .نتیجهگیری :بر اساس این یافتهها میتوان گفت بسته درمانی
مطالعه حاضر می تواند گزینه مناسبی جهت افزایش فعالیت بدنی و کاهش ولع خوردن افراد داری
اضافهوزن باشد.
کلیدواژهها :درمان چاقی ،فعالیت بدنی ،ماتریکس ،ولع خوردنACT ،
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مقدمه
به دنبال صنعتیشدن و گرایش به زندگی ماشینی در قرون اخیر ،شیوع چاقی در جهان به حدی
رسیده است که معیارهای جهانیشدن را پشت سر نهاده است و شایعترین معضل بهداشتی اکثر
کشورها محسوب میشود .چاقی و اضافهوزن فرد را در معرض ابتال به بیماریهای جدی ،افزایش
خطر ازکارافتادگی و بازنشستگی پیش از موعد قرار میدهد (سیلونتواننا و کـانتین .)2020،باوجود
پیشرفتهای فراوان در درمان بسیاری از بیماریها و افزایش امید به زندگی" ،اپیدمی چاقی"
مسئول میلیونها مرگومیر است و یکی از علل اصلی کاهش امید به زندگی در  100سال آینده
در کشورهای توسعهیافته خواهد بود (پرستون و همکاران .)2018 ،بررسیها نشان میدهد که
شیوع و بروز چاقی با سبک زندگی ناسالم و بهخصوص رژیم غذایی نامناسب و بیتحرکی افزایش
مییابد .چاقی یکی از دغدغههای مهم بهداشت عمومی است ،بااینحال گزینههای درمانی مؤثر
محدودی برای آن وجود دارد .فعالیت بدنی برای حفظ طوالنیمدت وزن اهمیت اساسی دارد
(فلچر .)2011 ،تحقیقات نشان دادهاند که برنامههایی که شامل رژیم غذایی و ورزش هستند
نسبت به برنامههایی که فقط رژیم غذایی را هدف قرار میدهند ،در پیگیری یکساله نتایج بهتری
به دست میآوردند (دیشمن .)2003 ،باوجود نتایج مثبت مداخالت مربوط به فعالیت بدنی ،نرخ
ریزش در این برنامهها باال است (مارکوس و همکاران.)2006 ،
فرایندهای روانشناختی متعددی مانع پرداختن و حفظ سطح باالی فعالیت بدنی میشوند .در
این میان سه موردِ اجتناب از تجربه (ناراحتی) ،انگ چاقی و خودقضاوتی و نداشتن انگیزه
طوالنیمدت از پشتیبانی تجربی خاصی برخوردارند .اجتناب تجربی تالشی است برای تغییر یا
جلوگیری از تجارب درونی ناخواسته با اجتناب از موقعیتها و رفتارهایی که منجر به افکار،
احساسات یا حسهای بدنی ناخوشایند میشوند ،حتی درصورتیکه این اجتناب تأثیرات منفی
به همراه داشته باشد (فلچر .)2011 ،مطالعات نشان دادهاند که توانایی تحمل ناراحتی ناشی از
ورزش با طول مدت پایبندی به یک برنامه ورزشی ارتباط دارد (آنــسی .)2002 ،انگِ چاقی
شامل افکار انتقادی درونی و باورهای منفی در مورد ارزش و تواناییهای شخصی است .وقتی
افکار منفی و انتقاد از خود فعال میشوند ،میتوانند از طریق افسردگی ،انزوا و عدم تحرک بهعنوان
موانع رفتارهای سالم عمل کنند .عامل سوم نداشتن انگیزه طوالنیمدت است .درحالیکه افراد
میتوانند سطح فعالیت بدنی خود را در کوتاهمدت افزایش دهند ،حفظ این تغییرات در طول
زمان نادر است (فلچر.)2011 ،

179

اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد ماتریکس ...

خلیل امساعیل پور و مهکاران

یکی دیگر از قویترین پیشبینی کنندههای چاقی ولع خوردن 1غذا است .ولع پدیدهای شایع
است و بهخودیخود مسئلهساز ،بیمارگونه یا ناراحتکننده نیست ،بااینحال اغلب بهطور
ناسازگارانه یا ناخواسته تجربه میشود که تا حدودی به دلیل دشواری مقاومت در برابر آن است
(کارکال و همکاران .)2020 ،مبارزه با ولع میتواند مزمن شود .ولع شدید با رفتارهای خوردن
مشکلساز ،افزایش کالری دریافتی ،افزایش شاخص توده بدنی )BMI( 2و اعتیاد به غذا همراه
است (جوینر و همکاران .)2015 ،مقاومت در برابر ولع دشوار است و میتواند مدیریت وزن را
تضعیف کند (کارکال و همکاران .)2020 ،از سوی دیگر در درمان چاقی و اضافهوزن نمیتوان
مدلهای عصبشناختی معاصر را نادیده گرفت ،این مدلها چاقی را اختاللِ مغزی که منجر به
مصرف مصرانه مواد غذایی علیرغم پیامدهای منفی آن میشود؛ در نظر میگیرند (قنبری و
همکاران .)1399 ،رویکردهای زیستی ،تنظیم ولع مصرف غذا را با فرایند تصمیمگیری که با
تغییر فعالیت قشر پیشپیشانی خلفی جانبی )DLPFC( 3دستخوش تغییر میشود ،مرتبط
میدانند (رستمی و همکاران .)1395 ،پاسخدهی به غذا و فرایندهای کلی پاداش و لذت بهواسطه
ترشح دوپامین در سیستم مزوکورتیکولیمبیک میانجیگری میشود (دو آراخو و همکاران،
 .)2020ازاینرو قشر پیشپیشانی ،ولع مصرف غذا و فرایند تصمیمگیری را تنظیم و تعدیل
میکند.
بدین ترتیب به نظر میرسد دستکاری این منطقه میتواند منجر به تغییر در کنترل توجه به
غذا شود .امروزه برای تنظیم و تعدیل فعالیت  DLPFCاز روشهای غیرتهاجمی مثل تحریک
مستقیم از روی جمجمه با استفاده از جریان الکتریکی استفاده میشود (رستمی و همکاران،
 .)1395بااینحال و علیرغم کاربرد  tDCSدر درمان چاقی نتایج پژوهشهای انجامشده متناقض
است (ری و همکاران2017 ،؛ بومنت و همکاران )2021 ،و مطالعات محدودی اثربخشی پروتکل
تحریک مکرر با استفاده از تحریک آندی ناحیه کرتکس خلفی-جانبی پرهفرونتال راست ( )F4و
کاتدی در ناحیه کرتکس خلفی-جانبی پرهفرونتالچپ ( )AR/CL))F3را ارزیابی کردهاند (دو
آراخو و همکاران .)2020 ،مطالعات جدید  tDCSرا بهعنوان یک "درمان تقویتکننده "4برای
ارتقا اثربخشی سایر رواندرمانیها پیشنهاد کردهاند (علیزاده گورادل2021 ،؛ تهرانی و همکاران،
 ،)1400از سوی دیگر ،اخیراً حوزه جدید و رو به رشدی در تحقیقات و نظریههای مرتبط با
سالمت روان در موسسه ملی سالمت روان ایاالتمتحده )NIMH(5تحت عنوان پروژه معیارهای
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دامنه تحقیق )Rdoc(1آغاز شده است که در رویکرد یکپارچهنگر خود به بیماری و سالمت روان
بر تعامل سیستمهای مختلف روانشناختی-بیولوژیکی تأکید دارد (مک نیله و همکاران.)2021 ،
در چنین دیدگاهی تعامل پیچیدة عوامل رفتاری ،بیولوژیکی ،محیطی و روانشناختی است که
منجر به اختالل در تنظیم تعادل انرژی و درنتیجه اضافهوزن میشود (بومنت و همکاران.)2021 ،
ازاینرو ،همسو با  Rdocبه نظر میرسد تلفیق مداخالت مبتنی بر رویکرد عصبشناختی ازجمله
 tDCSبا مداخالت مبتنی بر رویکردهای روانشناختی به اضافهوزن اثرات همافزایی داشته و
بتواند نتایج مؤثرتری هم در پیشگیری و هم در درمان و پیشگیری از برگشت وزن به همراه داشته
باشد.
امروزه موج سوم درمانهای شناختی-رفتاری ،ازجمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،)ACT( 2
در زمینة چاقی و اضافهوزن بهکاربرده میشوند .این درمانها انعطافپذیری روانی افراد را افزایش
میدهند که کلید ایجاد انگیزه تغییر رفتارهای مرتبط با سالمتی است .انعطافپذیری
روانشناختی مفهوم اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است (هیز و همکارانACT .)2006 ،
افراد را در انجام اقدامات مبتنی بر ارزش بهرغم وجود افکار ،احساسات و حسهای بدنی ناخواسته،
یاری میکند (گراهام و همکاران .)2016 ،بااینوجود غالباً به لحاظ نظری و عملی شش فرایند
اصلی  ACTبیشازحد نیاز پیچیده شدهاند؛ به همین دلیل گروهی از روانشناسان بالینی رویکردی
نو به ایجاد انعطافپذیری روانشناختی تدوین کردهاند که ماتریکس  ACTنام دارد (پولک،
 .)2016ماتریکس  ACTشش فرایند مرکزی  ACTرا در رویکردی ساده و بهآسانی قابل کاربرد
ترکیب کرده است؛ این رویکرد بر اقدامات و رفتارهای درمانجویان براساس کارآمدی و یا
ناکارآمدی این رفتارها تمرکز دارد (هیز .)1993 ،ازاینرو به نظر میرسد بهکارگیری  ACTبا
رویکرد ماتریکس بتواند پرداختن به رفتارهای مؤثر در کاهش وزن را افزایش دهد .با توجه به
روند رو به رشد چاقی و اضافهوزن و عوارض ناشی از آن و ناتوانی درمانهای روانشناختی
استاندارد موجود در کاهش و حفظ وزن کاهشیافته (بیدادیان و همکاران )1391 ،و نیز با توجه
به مدلهای عصبشناختی معاصر چاقی به نظر میرسد دستیابی به شیوه مداخالت غیردارویی
و ادغام درمانهای مبتنی بر مدلهای عصبشناختی با رویکردهای روانشناختی معاصر چاقی و
اضافهوزن میتواند این عوارض را کاهش داده و بهبود را تسریع و پایدارتر نماید .باوجود مطالعات
حاضر ،هیچ مطالعهای اثربخشی ادغام مداخالت مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و
 tDCSبر افراد مبتالبه چاقی و اضافهوزن را بررسی نکرده است .لذا ،سؤال پژوهش حاضر عبارت
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است از اینکه آیا دستورالعمل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و  tDCSدر
کاهش و پیشگیری از برگشت وزن افراد مبتالبه چاقی و اضافهوزن مؤثر است؟
روش
پژوهش نیمهآزمایشی حاضر ،بهصورت یک طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری سهماهه با
گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری پژوهش را افراد مبتالبه اضافهوزن ساکن شهر تهران در سال
 1400تشکیل دادند .از میان جامعه مورد مطالعه  40نفر به روش نمونهگیری هدفمند از طریق
فراخوان در مراکز و محلهای مرتبط با حوزه اضافهوزن (باشگاههای ورزشی ،کلینیکهای کاهش
وزن ،فضاهای مجازی مرتبط با کاهش وزن) انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه 20
نفره آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .مالکهای ورود در پژوهش عبارت بود از :شاخص توده بدنی
بزرگتر یا مساوی  ،25توانایی شرکت در جلسات مداخله ،داشتن سواد کافی خواندن و نوشتن و
مالکهای خروج شامل :ابتال به بیماری خاص جسمانی مؤثر بر وزن و رفتار خوردن مانند دیابت،
فشارخون ،تیروئید و سرطان ،مصرف داروهای روانپزشکی و داروهایی که ممکن است باعث تغییر
در وزن یا اشتها شود ،باردار بودن و یا قصد بارداری تا انتهای مطالعه برای خانمها ،شرکت در هر
برنامه کاهش وزن دیگری در طی پژوهش بر اساس اظهارات خود شرکتکنندگان ،ابتال به
مشکالت روانپزشکی شدید (دوره شدید افسردگی اساسی ،اختالل دوقطبی ،سوءمصرف مواد و
اختالل شخصیت مرزی) بر اساس مصاحبه بالینی و غیبت بیش از یک جلسه از جلسات هفتگی
بود .متغیرهای وابسته شامل ولع خوردن و فعالیت بدنی بودند.
ابزار سنجش
 .1پرسشنامه ولع مصرف غذا ( :)FCQ-Tپرسشنامه ولع خوردن (صفت) ،توسط سپدا-بنیتو و
همکاران ( )2000ساختهشده است و فرم  39آیتمی آن در همان سال به دو زبان انگلیسی و
اسپانیایی (واگنر و همکاران )2007 ،منتشر شد .فرم کلی این پرسشنامه شامل دو بخش مجزا
(صفت و حالت) است .پرسشنامه صفت که در این پژوهش بهکاررفته است ،وضعیت ولع مصرف
غذا در فرد را میسنجد .در این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته میشود که به هر عبارت (آیتم)
با استفاده از مقیاس  6گزینه لیکرتی (هرگز تا همیشه) پاسخ دهند .نمره کل این پرسشنامه در
دامنهای بین  39-234قرار دارد و  9زیر مقیاس ،تجربه ولع مواد غذایی را در آن اندازهگیری
میکنند که شامل؛ تقویت مثبت ،تقویت منفی ،خوردن وابسته ،احساس اشتغال ذهنی با غذا،
نیت برای غذا خوردن ،عدم کنترل ،عاطفه منفی ،احساس گناه و احساس گرسنگی هستند (وندر-
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وال و همکاران .)2007 ،هرچه نمره پرسشنامه بیشتر شود به معنای شدیدتر بودن ولع خوردن
است .آلفای کرونباخ برای نسخه انگلیسی و اسپانیایی پرسشنامه  0/97گزارششده است (سپدا-
بنیتو و همکاران .)2003 ،نسخه ایرانی پرسشنامه توسط کچویی و اشرف در سال  2016اعتبار
یابی شد و همسانی درونی آن  0/76–0/96و اعتبار بازآزمایی آن  0/76-0/86گزارش شد (کچویی
و اشرف .)2016 ،در مطالعه حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای تقویت مثبت،
تقویت منفی ،خوردن وابسته ،احساس اشتغال ذهنی با غذا ،نیت برای غذا خوردن ،عدم کنترل،
عاطفه منفی ،احساس گناه و احساس گرسنگی به ترتیب ،0/80 ،0/78 ،0/79 ،0/82 ،0/80
 0/81 ،0/78 ،0/81و  0/79و ضریب آلفای کل  0/91بدست آمد.
 .2پرسشنامه سطح فعالیت بدنی :برای بررسی سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه سطح فعالیت
بدنی بک همکاران ( )1982استفاده شد که دارای  16سؤال با طیف پنجگزینهای (هرگز ،بهندرت،
گاهی اوقات ،اغلب اوقات ،همیشه) است که به ترتیب از  1تا  5امتیاز گذاری میشود .این
پرسشنامه سطوح فعالیت بدنی را در قالب سه مؤلفه کار ،ورزش و اوقات فراغت موردسنجش قرار
میدهد .اعتبار و روایی این پرسشنامه توسط بک و همکاران در سطح باالیی گزارششده است
(بک ،برمه ،فریجترز .)1982 ،این پرسشنامه دارای سه بخش است که بخش اول ،شامل  8سؤال
و مربوط به وضعیتهای مختلف بدنی که در هنگام کار کردن وجود دارد و امتیازات با هم جمع
و تقسیم بر هشت میشود .بخش دوم سؤاالت که از سؤال  9تا  12را شامل میشود و مربوط به
افرادی است که به ورزش اول و دوم میپردازند که مجموع امتیازات را تقسیم بر چهار میکنیم.
بخش سوم سؤاالت که مربوط به فعالیت بدنی در اوقات فراغت است و از سؤال  13تا  16را شامل
میشود و جمع امتیازات تقسیم بر چهار میشود و درنهایت امتیازات سه بخش باهم جمع میشود
و نمرهای که به دست میآید ،سطح فعالیت بدنی فرد را مشخص میکند .باالترین نمره برای
سطح فعالیت بدنی  15است .بک و همکاران ( )1982پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای
کرونباخ  0/73گزارش کردند .ثنایی و همکاران ( )1392در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه
را  0/78گزارش دادند و پایایی آن در پژوهش حاضر  0/71به دست آمد.
 .3ترازوی دیجیتال ( Secaآلمان) :با استفاده از ترازوی دیجیتال ( Secaآلمان) درحالیکه
شرکتکنندگان لباس کمی بر تن داشتند و کفش به پا نداشتند ،وزنشان با دقت  100گرم
اندازهگیری شد .قد با استفاده از استادیومتر قابلحمل با دقت  0/1سانتیمتر اندازهگیری شد .قد
شرکتکنندگان درحالیکه بدن آنها کامالً صاف و سرشان باال است و همچنین بدون کفش
اندازهگیری شد تا حداکثر قد محاسبه شود .شاخص تودهی بدنی از فرمول مجذور قد (متر)
تقسیم بر وزن (کیلوگرم) به دست آمد.
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 .4دستگاه چاتانوگای دو کاناله تحریک مستقیم از روی جمجمه با استفاده از جریان الکتریکی
( :)tDCSبا استفاده از یک ابزار ساده انجام میشود که شامل الکترودهای اسفنجی به مساحت
 35سانتیمتر مربع است که به سالین آغشته شده و روی سر فرد قرار میگیرد و دستگاه تولید
جریان الکتریکی که با یک باتری کار میکند ،یک جریان الکتریکی پیوسته و خفیف را از سر
عبور میدهد .در این پژوهش دستگاه دوکاناله  Chattanoogaمحصول شرکت چاتانوگای امریکا
استفاده شده است .در پژوهش حاضر برای هر دو گروه از تحریک آندی ناحیه کرتکس خلفی-
جانبی پرهفرونتال ( )DLFPCراست ( )F4و کاتدی در ناحیه کرتکس خلفی-جانبی پرهفرونتال
( )DLFPCچپ ( )F3استفاده شد .جایگذاری الکترود با استفاده از سیستم بینالمللی 20-10
صورت گرفت (دو آراخو و همکاران.)2020 ،
بسته درمانی کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و  :tDCSگروه آزمایشی
تحت مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس براساس پروتکل های تدوین شده
توسط پولک و شوئندورف ()2014؛ پولک و همکاران ( )2016و لوین و همکاران ( )2020که با
تحریک  tDCSتلفیقشده است ،قرار گرفتند .با توجه به نتایج امیدوارکننده مطالعات انجامگرفته
در مورد اثرات آموزش مهارتها ی شفقت به خود در مدیریت و کاهش وزن ازجمله مطالعات
انجامگرفته توسط کارلس و همکاران ( )2021و برنتون -پیترز و همکاران ( )2021بسته
مداخالتی حاضر با تمرکز بر مهارتهای شفقت به خود اجرا گردید .در پروتکل ماتریکس ACT
شفقت به خود یک گام (یک جلسه) را به خود اختصاص میدهد درحالیکه در مطالعه حاضر
تعداد جلسات گام شفقت به خود برای کار با افراد داری اضافهوزن و چاق به بیش از یک جلسه
افزایشیافته است .مداخله توسط دانشجوی دکتری روانشناسی با طی دوره آموزشی مورد تأیید
در خصوص این دو روش درمانی اجرا گردید .خالصه اهداف و شرح مختصر جلسات درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و  tDCSدر جدول شماره ( )1آورده شده است .مداخله
توسط درمانگر متخصص  ACTانجام شد.
جدول  .1شرح مختصر جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و tDCS
شماره جلسه

فرایند جلسه

جلسه 1

آشنایی با مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و Tdcs
 /معرفی اعضا و گروه درمانگر ،توضیح ساختار ،قوانین و برنامههای گروه- ،بررسی
نحوهی کارکرد انگ وزن ،معرفی و شناسایی اقدامات ارزشمند بهعنوان راهی برای
تجربهی زندگی باکیفیت-انجام یک تمرین  5دقیقهای شفقت به خود و یک
تمرین کوتاه توجه آگاهی
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شروع جلسه با یک تمرین کوتاه توجه آگاهی-آگاهی از کارآمدی اقدام جهت
دور شدن از تجربههای درونی ناخواسته ازجمله انگ وزن و دیگر
خودسرزنشگریها -توضیح اجتناب تجربی و ناممکن بودن کنترل کامل پاسخها-
انجام یک تمرین کوتاه شفقت به خود
شروع جلسه با یک تمرین توجه آگاهی-آموزش شفقت ورزی به خود -تجسم

جلسه  3و 4

دوست مشفق  -بحث در مورد تجربهی پذیرش از سوی شخص دیگر و چگونگی
پرورش این پذیرش نسبت به خود  -یک مراقبه محبت آمیز-مشفقانه نسبت به
خود
جلسه  5و 6

شروع جلسه با یک تمرین کوتاه توجه آگاهی-قالبهای توجه دزد و مشکالت
همراه با کنترل رویدادهای درونی -بررسی رفتارهای متمرکز بر ارزشها -بحث
در مورد تالش برای کنترل و اجتناب از هیجانات ناخواسته  -بررسی تجربه
هیجان های مبتنی بر از دست دادن رفتارهای ارزشمندی که در تالش برای
اجتناب تجربیات درونی ناخواسته ازجمله انگ وزن رخداده است-تمرین متمرکز
بر شفقت با یادآوری افراد حامی و مهربان زندگی -از شرکتکنندگان خواسته شد
که رؤیاها یا اهداف زندگی خود را که به خاطر چاقی کنار گذاشتهاند به یادآورند.

جلسه 7

انجام یک تمرین کوتاه توجه آگاهی-بحث در مورد پذیرش و توجه آگاهی و
چگونگی استفاده از آنها در زندگی و در رابطه با خود سرزنشگریها و انگ وزن
توضیح پذیرش بهعنوان مهارتی برای انتخاب زندگی ارزشمند درحالیکه
احساسات و افکار ناخواسته و ناخوشایند زندگی تجربه میشوند با استفاده از
تکنیک خرس سفید قطبی-انجام یک تمرین شفقت ورزی به خود.

جلسه  8و 9

انجام یک تمرین کوتاه توجه آگاهی-آیکیدوی کالمی-در این جلسه گروه
اصل اساسی خود بهعنوان بافتار را آموختند -شرکتکنندگان تکنیکهای تجسم
را انجام دادند که شامل مشاهدهی خود از چشم یک فرد معنیدار زندگی یا
شریک رمانتیک یا یکی از اعضای خانواده است و همچنین تصور خود در آینده یا
تصور گذشتهی خود.

جلسه  10و
11

مهار نیروی چشماندازگزینی در این جلسه اهمیت اشتیاق (تمایل) بررسی -
شد –ارائه توضیحاتی در مورد مواجه سنتی و نحوهی عملکردش زمانی که فرد با
تجربیات آزارنده درونی مواجه میشود -شرکتکنندگان سلسله مراتبی از
موقعیت هایی که به دلیل اجتناب از تجربیات درونی آزارنده از آنها اجتناب
میکردند از روابط و نزدیکی با افراد مهم زندگی تا موقعیتهای شغلی یا شرکت
در موقعیتهای اجتماعی را لیست کردند-انجام یک تمرین کوتاه شفقت به خود.
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جلسه 12

تمرین آیکیدوی کالمی /جلسه پایانی به تعمیم تمرینات پذیرش ،ذهن توجه
آگاهی و گسلش و شفقتی که شرکتکنندگان در طول دوره یاد گرفتهاند،
اختصاص یافت .شرکتکنندگان تجارب خود را تغییراتی که در طی  8هفتهی
گذشته اتفاق افتاده بود و اینکه چه تمرینهایی به نظر آنها مفیدتر بودهاند و در
آینده از آنها بیشتر استفاده خواهند کرد را به اشتراک گذاشتند -آموزش یک
تکنیک شفقت به خود

شیوه اجرا
بهمنظور انجام پژوهش ابتدا یک جلسه توجیهی حضوری با حضور همه افرادی که برای شرکت
در پژوهش داوطلب شده بودند ،برگزار شد .بعد از ارائه توضیحات کلی در مورد پژوهش و نحوه
مشارکت آزمودنیها ،وزن و قد آزمودنیها اندازهگیری شد و شاخص توده بدنی آزمودنیها
محاسبه گردید و از بین آنها ،افرادی با شاخص توده بدنی  25و بیشتر که سایر شرایط ورود به
پژوهش را نیز دارا بودند بهعنوان نمونه مورد مطالعه وارد مراحل بعدی شدند و فرم رضایتنامه
بین شرکتکنندگان توزیع شد .برای اینکه حریم خصوصی شرکتکنندگان تضمین شود ،برای
هر شرکتکننده کد متناسب اختصاص داده شد .پس از اخذ موافقت اصولی جهت اجرای پژوهش
و انتخاب مشارکتکنندگان ،آزمودنیها بهصورت تصادفی به  2گروه درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد با رویکرد ماتریکس و  tDCSو گروه کنترل فعال که تنها  tDCSرا دریافت میکردند
اختصاص داده شدند .در مرحلة بعد پرسشنامههای اطالعات دموگرافیک ،سطح فعالیت بدنی بک
و همکاران ( )1982و پرسشنامه ولع مصرف غذا )FCQ-T( 1سپدا -بنیتو و همکاران ()2000
توسط آزمودنیها تکمیل شد و نتایج آنها همراه با شاخص تودهی بدنی که در مرحله اول
ثبتشده بود ،بهعنوان پیشآزمون ثبت شد .سپس شرکتکنندگان گروه آزمایش با Google
 Meetنحوه دانلود ،نصب و استفاده از آن آشنا شدند و در مرحلهی بعد گروه آزمایشی تحت
مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس که توسط محقق تهیه و تدوینشده و با
تحریک  tDCSتلفیقشده است ،قرار گرفتند .شرکتکنندگان گروه آزمایش جلسات هفتگی 2
ساعته آنالین (از طریق پلتفرم  )Google Meetرا به مدت  12هفته و  8جلسه فردی تحریک
 tDCSدر جلسات حضوری  20دقیقهای و گروه کنترل فقط  8جلسه فردی حضوری تحریک
 tDCSرا دریافت کردند .از هفته اول مداخله تحریک  tDCSبهصورت یک روز در میان به مدت
 8جلسه انجام شد .جلسات  tDCSبه صورتی برنامهریزی شد که با جلسات رواندرمانی در یک
1
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روز قرار نگیرد .در هر گروه  24ساعت پس از اتمام دوره درمان ،متغیرهای وابسته دوباره
اندازهگیری شد .سپس  3ماه بعد از مداخله هر دو گروه در متغیرهای وابسته سنجیده شدند.
روش تحلیل دادهها
دادهها با نرمافزار  SPSSویراست  19تجزیهوتحلیل شدند .آزمون ام باکس جهت بررسی
پیشفرض برابری ماتریسهای واریانس کوواریانس دو گروه در متغیرهای پژوهش ،آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه بهمنظور تعیین اختالف بین گروهها در پیشآزمون ،آزمون کرویت موخلی
جهت بررسی ماتریس کوواریانس خطا و روش آماری تحلیل واریانس آمیخته بین -درونگروهی
برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شد .سطح معنیداری  p 0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
در این پژوهش  40نفر ( 20نفر در هرکدام از گروههای مداخله و کنترل) موردمطالعه قرار گرفتند.
میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنیها در گروه کنترل  38/70و  7/46و در گروه آزمایشی
 43/05و  9/58بود .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین گروهها برحسب سن
تفاوت معناداری وجود ندارد ( 38(=2/57 ،P=0/12و  )F)1و گروهها ازنظر سنی همگن هستند.
همچنین توزیع جنسیتی در هر دو گروه برابر بود؛ تعداد زنان در هر دو گروه  12نفر ( 60درصد)
و تعداد مردان در هر دو گروه  8نفر ( 40درصد) بودند .دو گروه ازنظر سطح تحصیالت نیز همتا
بودند ( 25درصد دیپلم 35 ،درصد لیسانس 25 ،درصد فوقلیسانس و  15درصد شرکتکنندگان
مدرک دکتری داشتند) .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه همچنین نشان داد که بین دو گروه
آزمایشی و کنترل ازنظر نمرات پیشآزمون فعالیت بدنی ( 38(=0/09 ،P=0/77و  )F)1و ولع مصرف
غذا ( 38(=0/001،P=0/99و  )F)1تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابراین همگن بودن گروهها ازنظر
متغیرهای وابسته مورد تائید قرار گرفت .در جدول  2شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) نمرات فعالیت بدنی و ولع خوردن شرکتکنندگان براساس زمان (پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری) و عضویت گروهی (آزمایش و کنترل) آورده شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی فعالیت بدنی و ولع خوردن در گروههای آزمایش و کنترل سه مرحله
آزمون
متغیر

گروه

پیشآزمون
M

SD

پسآزمون
M
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فعالیت

کنترل

7/10

1/65

7/00

1/97

6/55

1/70

بدنی

آزمایش

7/25

1/52

8/35

1/73

9/00

1/81

ولع

کنترل

219/90

10/75

215

13/09

217/40

11/35

خوردن

آزمایش

219/95

10/67

192/45

15/11

192/20

14/81

نتایج مندرج در جدول ( )2نشان میدهد که میانگین نمرات فعالیت بدنی شرکتکنندگان گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش و همچنین میانگین نمرات ولع خوردن گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابلتوجهی داشتهاند .قبل از تحلیل دادهها ،پیشفرضهای
تحلیل واریانس آمیخته اندازهگیری مکرر بررسی شد .آزمون ام باکس جهت بررسی پیشفرض
برابری ماتریسهای واریانس کوواریانس دو گروه در متغیرهای پژوهش انجام شد که نتایج حاکی
از برقراری این پیشفرض در نمرات فعالیت بدنی ( )p= 0/55و عدم برقراری این پیشفرض در
نمرات ولع خوردن ( )p= 0/001بود .نقض این مفروضه در نمرات ولع خوردن با توجه به برابری
اندازه دو نمونه مشکلساز نیست و همچنین با توجه به نقض مفروضه همگنی ماتریس واریانس-
کوواریانس بنا به نظر تاباچینک و فیدل ( )2001برای ارزیابی معناداری در نمرات ولع خوردن،
مالک پیالیی استفاده میشود .همچنین پیشفرض کرویت موخلی -بررسی ماتریس کوواریانس
خطا -آزمون شد .نتایج آزمون کرویت موخلی برای فعالیت بدنی نشان داد که فرض کرویت برقرار
است ( ،)p= 0/228بنابراین از نتایج آزمون کرویت  sphericity Assumedبرای انجام آزمون
نمره فعالیت بدنی استفاده شد .همچنین نتایج آزمون کرویت موخلی ( )mauchly's testدر
سطح معناداری ( )p  0/001برقراری شرط کرویت را ،همانگونه که آمارههای چندمتغیره
نیازمند رعایت کرویت نیستند ،در نمرات ولع خوردن رد کرد و لذا با عدم برقراری پیشفرض
کرویت از تصحیح آزمون گرین هاوس -گیسر ( )Greenhouse-Geisserبرای انجام آزمون
نمرات ولع خوردن در  3بار اندازهگیری و در مورد اثرات درونگروهی استفاده شد .پیشفرض
آزمون همگنی واریانسهای لوین نیز بررسی شد .آزمون  Fبرای هیچیک از عاملهای درونگروهی

معنیدار در سطح معناداری ( ،)p  0/001معنادار نبود و این نشان میدهد که مفروضه همگنی
واریانس برقرار بود؛ بنابراین با توجه به برقراری پیشفرضهای تحلیل واریانس اندازهگیریهای
مکرر ،برای بررسی فرضیههای پژوهش از این آزمون استفاده شد .نتایج آزمونهای چندمتغیری
در جدول  3گزارششده است.
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جدول  .3نتایج آزمونهای چندمتغیری نمرات متغیر فعالیت بدنی و ولع خوردن
متغیر

آزمون

مقدار

F

df

df
خطا

P

2

توان

فعالیت

زمان

المبدای ویلکلز

0/78

5/25

2

37

0/01

0/22

0/80

بدنی

زمان×گروه

المبدای ویلکلز

0/56

14/19

2

37

0/001

0/43

0/99

ولع

زمان

اثر پیالیی

0/80

72/34

2

37

0/001

0/80

1

خوردن

زمان×گروه

اثر پیالیی

0/73

49/48

2

37

0/001

0/73

1

بررسی اثر زمان در جدول  3نشان میدهد که بین نمرات متغیر فعالیت بدنی در سه بار اجرای
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p 0/05همچنین بین نمرات
متغیر ولع خوردن در سه بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
()p= 0/001؛ اما با توجه به معناداری تعامل زمان و گروه ،درمورد هر دو متغیر فعالیت بدنی و
ولع خوردن ( )p= 0/001تغییرات نمرات مربوط به اندازهگیریهای مکرر ،باید درمورد هر دو
گروه موردبررسی قرار گیرد .بهعبارتدیگر ،در نمرههای دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای
پژوهش در مراحل مختلف ارزیابی از پیشآزمون تا پیگیری  3ماهه تغییر یکسانی وجود ندارد.
جهت تحلیل دقیقتر ابتدا نتایج آزمون بین گروهی مربوط به مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل
(جدول  )4بررسی میشود ،سپس به تحلیل آزمون درونگروهی و مقایسه اندازههای پسآزمون
و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون پرداخته میشود.
جدول  .4نتایج آزمون اثرات بینگروهی نمرات فعالیت بدنی و ولع خوردن در گروهها
متغیر
فعالیت

بین گروهی

بدنی
ولع
خوردن

بین گروهی

منبع

Ss

Df

MS

F

P

2

توان

گروه

52/01

1

52/01

6/90

0/01

0/15

0/73

خطا

286/45

38

7/54

گروه

7584/30

1

7584/30

خطا

16703

38

439/56

17/26

0/001

0/31

0/98

الزم به ذکر است که با توجه به معنیداری اثر تعامل گروه و مرحله ارزیابی ،تغییرات اثرات درمانی
در سه مقطع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  3ماهه ،نتایج درونگروهی به شکل نمودار (نمودار
شماره  1و  )2نیز نشان دادهشده است .نتایج مربوط به تفاوت گروه آزمایش و کنترل نشان
میدهد که بسته درمانی کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک
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جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر فعالیت بدنی ( )F )1 ,38( = 6/90،P  0/05و ولع خوردن

( )F )1 ,38( = 17/26 ،P  0/001تأثیر دارد و مداخله توانسته است تأثیر معنیداری بر گروه
آزمایش بگذارد .مقایسه میانگینهای دو گروه (جدول  )2نشان میدهد که در پسآزمون ،میانگین
فعالیت بدنی گروه آزمایش بیشتر و میانگین ولع خوردن گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است،
این یافته نشان می دهد که مداخله کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و
تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم ،منجر به افزایش فعالیت بدنی و کاهش ولع خوردن
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون شده است ،این در حالی است که میانگین نمرات فعالیت بدنی
و ولع خوردن دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند.

نمودارهای  1و  .2نمودارهای تغییرات اثرات مداخله در ولع خوردن و فعالیت بدنی در سه زمان
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  3ماهه

براساس نتایج مربوط به میانگین دو گروه آزمایش و کنترل ،در مرحله پیگیری میتوان اظهار
داشت که بعد از گذشت سه ماه از مداخله ،همچنان میانگین گروه آزمایش در فعالیت بدنی بیشتر
و میانگین گروه آزمایش در ولع خوردن گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود .نتایج آزمون اتا
نشان می دهد که مداخله کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک
جدار جمجمهای با جریان مستقیم ،قادر به تبیین  15درصد از واریانس فعالیت بدنی (=0/15
 )Partial η2و  31درصد از واریانس ولع خوردن ( )Partial η2 =0/31است .با توجه به

معنیداری آزمون درونگروهی فعالیت بدنی مربوط به مراحل مختلف اندازهگیری (η2 =0/13
Partial؛ )F=5/55 ،p<0/001نتایج مقایسه نمرات پسآزمون و پیگیری  3ماهه دو گروه
آزمایش و کنترل در نمودار شماره  1نیز نشان دادهشده است.
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نمودار مربوط به تغییرات اثرات مداخله بر فعالیت بدنی در سه مقطع پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری در ادامه یافتههای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر نشان میدهد که سطح فعالیت
بدنی در گروه کنترل در پسآزمون تغییری نداشته است ،درحالیکه در پیگیری برخالف انتظار
کاهش فعالیت بدنی به میزان چشمگیری در گروه کنترل مشاهده میشود .این در حالی است
که سطح مربوط به نمرات پیشآزمون گروه آزمایش شبیه به گروه کنترل بوده و در سطح پایینی
قرار دارد ،اما بعد از اعمال مداخله کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و
تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم ،سطح نمرات فعالیت بدنی در مقطع پسآزمون به
شکل قابلتوجهی افزایشیافته است .در پیگیری نیز تداوم افزایش فعالیت بدنی گروه آزمایش
مشاهده میشود و سطح نمرات این گروه باالتر از گروه کنترل است .این یافتهها نشاندهنده
اثرگذاری باالی کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک جدار
جمجمهای با جریان مستقیم بر فعالیت بدنی است.
همچنین با توجه به معنیداری آزمون درونگروهی ولع خوردن مربوط به مراحل مختلف
اندازهگیری (Partial η2 =0/78؛ )F=136/12 ،p<0/001نتایج مقایسه نمرات
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  3ماهه دو گروه آزمایش و کنترل در نمودار شماره  2نیز نشان
دادهشده است .همانطور که نمودار شماره  2مربوط به تغییرات اثرات مداخله بر ولع خوردن در
سه مقطع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در ادامه یافتههای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای
مکرر نشان میدهد که سطح نمرات ولع خوردن در گروه کنترل برای هر سه مقطع زمانی،
تغییراتی با شیب مالیم و ناچیز داشته است ،این در حالی است که سطح مربوط به نمرات
پیش آزمون گروه آزمایش شبیه به گروه کنترل بوده و در سطح باالیی قرار داشته است ،اما بعد
از اعمال مداخله کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک جدار
جمجمهای با جریان مستقیم ،سطح نمرات ولع خوردن در مقطع پسآزمون به شکل قابلتوجهی
کاهشیافته است .در پیگیری  3ماهه تغییرات مشاهدهشده در کاهش نمرات ولع خوردن گروه
آزمایش همچنان مشاهده میشود و سطح نمرات این گروه پایینتر از گروه کنترل است .این
یافتهها نشاندهنده اثرگذاری باالی مداخله کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد
ماتریکس و تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر نمرات ولع خوردن است.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته مداخالتی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد
ماتریکس و تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر سطح فعالیت بدنی و ولع خوردن افراد
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داری اضافهوزن انجام شد .نتایج نشان داد بسته مداخالتی حاضر منجر به افزایش معنادارِ نمرات
فعالیت بدنی در پسآزمون و پیگیری سهماهه و همچنین کاهش معنادارِ نمرات ولع خوردن در
پس آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترل شد .اگرچه حداقل یک کارآزمایی بالینی
منتشرشده وجود دارد که اثربخشی برنامه تلفن همراه  ACTمبتنی بر ماتریکس را ارزیابی
میکند (لوین و همکاران ،)2017،هیچ مطالعهای برای ارزیابی مداخله  ACTمبتنی بر ماتریکس
همراه با  tDCSدر افراد مبتالبه اضافهوزن یافت نشد .یافتههای پژوهش حاضر تا حدودی همسو
با مطالعه انجامگرفته توسط لوین و همکاران ( )2017است .یافتههای مطالعه لوین و همکاران
( )2017حاکی از آن است که اپلیکیشن موبایل مبتنی بر ماتریکس  ACTدر افزایش فعالیت
بدنی مؤثر است .نتایج مطالعه حاضر را میتوان همسو با یافتههای دو آراخو و همکاران ()2020
دانست که نشان دادند  20جلسه  20دقیقهای  tDCSبا پروتکل تحریک  AR/CLمیتواند منجر
به کاهش ولع خوردن در شرکتکنندگان شود .این یافتهها در تائید نظرگاه محققانی (گراهام و

همکاران2016 ،؛ قنبری و همکاران1399 ،؛ رستمی و همکاران1395 ،؛ هیل و همکاران،
2020؛ والین و همکاران2018 ،؛ ترینر و همکاران2019 ،؛ رستمی و همکاران )1395 ،است که
بر اهمیت نقش افزایش مهارتهای مبتنی بر پذیرش ،توجه آگاهی ،شفقت و اقدام ارزشمند و
تأثیر tDCSدر افراد مبتالبه چاقی و اضافهوزن در بهبود رفتارهای مرتبط با سالمتی و ولع خوردن
تأکید میکنند .اگرچه ،فلچر ( )2011علیرغم نتایج مذکور از طریق کارگاه یکروزه درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد خود ،افزایش معناداری در فعالیت بدنی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
گزارش نکرد ،یافتههای وی ،بدان معنا نیست که مداخالت طوالنیتر و مبتنی بر رویکرد ماتریکس
 ACTنیز نمی توانند با موفقیت سطح فعالیت بدنی را افزایش دهد .به لحاظ نظری ،ماتریکس
 ACTراهی ساده برای کمک به افراد جهت برگرفتن دیدگاهی است که انعطافپذیری
روانشناختی را افزایش میدهد .انعطافپذیری روانشناختی میتواند پایبندی به برنامههای
کاهش وزن ازجمله پرداختن به فعالیت بدنی را بهبود بخشد و از ترک درمان جلوگیری کند
(لیلیس ،کندرا .)2014 ،ازاینرو افزایش انعطاف پذیری و پایبندی به برنامه را میتواند یکی از
عوامل حفظ نتایج مثبت بسته مداخالتی حاضر در طوالنیمدت (پیگیری سه ماه) دانست.
ماتریکس محصول کاربردی بافتارگرایی کارکردی (هیز )1993 ،است .در بافتارگرایی کارکردی
دغدغه اصلی دریاف تن این است که کدام اقدامات برای رسیدن به اهداف خاص مؤثر هستند نه
چگونگی بودن چیزها یا دریافتن آنچه حقیقت دارد (هیز .)1993 ،در بسته درمانی حاضر سعی
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شده است که از طریق الگوی ماتریکس به افراد کمک شود این سبک بافتارگرایی کارکردی را در
زندگی خود به کار ببندند (هیز .)1993 ،در مطالعه حاضر چنین فرض شد که تمایز قائل شدن
بین تجربیات شخص و کارکرد رفتار در رابطه با چهار ربع ماتریکس بهسادگی باگذشت زمان
میتواند ،بهطور قابلتوجهی اجتناب از تجربه را کاهش داده و اقدامات ارزشمند را افزایش دهد.
هنگامیکه مراجعین یاد میگیرند دائماً متوجه کارکرد رفتارشان در رابطه با ماتریکس شوند،
طبیعتاً رفتار خود را در جهت حرکت به سمت ارزشهایشان تغییر میدهند (پولک و شوئندورف،
 .)2014هرچه افراد بیشتر متوجه کارکرد اقدامات خود باشند ،رفتار آنها نیز بیشتر از اجتناب
تجربی به سمت ارزشها تغییر میکند (پولک و شوئندولف .)2014،دربسته درمانی حاضر ،کاهش
وزن میتوانست بهطور گستردهای در حوزههای مختلف زندگی مبتنی بر ارزشها (بهعنوانمثال
روابط ،سالمتی ،کار و تفریح) وجود داشته باشد (لیلیس ،کندرا )2014 ،و از این طریق میتواند
به افزایش فعالیت بدنی و کاهش ولع خوردن افراد داری اضافهوزن کمک کند .یکی از عوامل
روانشناختی که مانع پرداختن به فعالیت بدنی و حفظ آن در بلندمدت و مدیریت ولع خوردن
میشوند شرم و قضاوت منفی نسبت به خود است (پیال و همکاران .)2015 ،در مقابل توانایی
برقراری یک رابطهی گرم ،مشفقانه ،پذیرنده و آرامشبخش با خود در کاهش شرم و انتقاد از خود
و بهزیستی روانشناختی بهویژه در افرادی که با مشکالت خوردن و اضافهوزن دستوپنجه نرم
میکنند مؤثر است (پالمیرا و همکاران)2019 ،؛ بنابراین بسته درمانی حاضر همسو با تحقیقات
اخیر بر نقش ادغام شفقت به خود در مداخالت کاهش وزن تأکید کرد .تالش شد تا از طریق
شفقت سیستم منحصربهفرد تسکیندهندهی مغز که هیجانات را تنظیم کرده و توجه را با احساس
لطافت و مهربانی تغییر میدهد؛ تحریک شود (مانتزیوس و ویلسون .)2015 ،از سوی دیگر،
ازنقطهنظر زیستی قشر پیش پیشانی ،ولع خوردن و فرایند تصمیمگیری را تنظیم و تعدیل
میکنند پس دستکاری این منطقه میتواند منجر به تغییر در کنترل توجه شود .برای تنظیم و
تعدیل فعالیت  DLPFCاز تحریک مستقیم از روی جمجمه با استفاده از جریان الکتریکی
استفاده شد .چنین فرض شد که افزایش فعالیت DLPFC؛ منطقه مهمِ درگیر در کنترل شناختیِ
مصرف غذا ،ممکن است کنترل بازداری را تقویت کند ،بنابراین فعالیت مرتبط با پاداش را در
مدارهای عصبی – شناختی پاداش که اشتیاق به غذا و پرخوری را تحریک میکنند سرکوب کند.
مطابق با این فرض در مطالعه حاضر همسو با یافتههای مطالعات پیشین تأثیر معنادار  tDCSبر
ولع خوردن در کوتاهمدت مشاهده شد .یافتههای مطالعه حاضر همچنین نشان داد که  Tdcsبر
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ولع خوردن در بلندمدت (پیگیری  3ماهه) تأثیر معناداری ندارد و هیچ مطالعهای برای ارزیابی
اثربخشی بلندمدت (حداقل  3ماهه)  tDCSدر افراد مبتالبه اضافهوزن یافت نشد .به نظر میرسد
تلفیق  tDCSبا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس توانسته است اثر کاهش ولع
را تشدید کرده و در درازمدت حفظ نماید .بهعبارتدیگر بسته مداخالتی حاضر هر دو جنبه
زیستی و روانشناختی عوامل مؤثر در اضافهوزن را موردتوجه قرار داده است که این موضوع
میتواند توضیح دیگری بر تفاوت معنادار نتایج گروه کنترل و آزمایش و حفظ این تفاوت در
بلندمدت باشد .بهطورکلی ،ماتریکس  ACTراهی ساده برای کمک به افراد جهت برگرفتن
دیدگاهی است که انعطافپذیری روانشناختی را افزایش میدهد .ویراستاران کتاب ماتریکس
 ACTپولک و شوئندورف ماتریکس را اینگونه توصیف میکنند «ابزاری برای آزادی انسان که
بر مبنای پیشرفتهای اخیر در مورد فهم و تبیین یادگیری و شناخت انسان بناشده است ،فهم
و دانشی که زیربنای آموزش و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را میسازد» (هیز .)1993 ،نتایج
پژوهش حاضر حاکی از آن است که تلفیق ماتریکس  ACTبا  tDCSبهعنوان یک رویکرد نو به
رفتارهای مرتبط با سالمتی و نوعی نگرش جدید به زندگی میتواند ابزاری مؤثر در تقویت
انعطافپذیری روانشناختی و درنتیجه بهزیستی روانشناختی باشد؛ بنابراین محققان پیشنهاد
میکنند که استفاده از رویکرد ماتریکس در تلفیق با  tDCSبهمنظور ارتقای رفتارهای مرتبط با
سالمتی ازجمله فعالیت بدنی و کاهش ولع خوردن در پژوهشهای آتی موردتوجه قرار گیرد.
مطالعه حاضر دانش عملی مرتبط با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تلفیق
این رویکرد با  tDCSو تأثیرات آن بر معضل چاقی و رفتارهای مرتبط با سالمتی ازجمله فعالیت
بدنی و ولع خوردن را گسترش میدهد .به نظر میرسد دالیل قانعکنندهای وجود دارد که جامعه
علمی بسته درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و  tDCSرا در مداخالت حوزه
چاقی و اضافهوزن و رفتارهای مرتبط با سالمتی موردتوجه و بررسی بیشتر قرار دهد و در جلسات
مداخالتی خود بهعنوان روشی مقرون و بهصرفه در مقایسه با مداخالت استاندارد موجود که در
بلندمدت قادر به نگهداری وزن کاهشیافته نیستند به کار ببرد .مطالعه حاضر دارای
محدودیتهایی است که میتواند جهتگیری تحقیقات آینده را تحت تأثیر قرار دهد .مهمترین
این محدودیتها عدم مقایسه با درمانهای استاندارد و حضوری چاقی است ازاینرو پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی بسته درمانی حاضر با درمانهای استاندارد موجود چاقی و اضافهوزن
که به صورت حضوری اجرا میشوند ،مقایسه گردد .محدودیت دیگر پژوهش حاضر استفاده از
اقدامات خود گزارشی میزان فعالیت بدنی و ولع خوردن است ازاینرو پژوهشهای آتی میتوانند
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موازین اخالقی
در پژوهش حاضر اصول اخالقی ازجمله رازداری ،محرمانه ماندن و حریم خصوصی افراد رعایت
شد و شرکت در پژوهش هیچگونه آسیب احتمالی برای شرکتکنندگان نداشته است .پژوهش
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Abstract
Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of group reality
therapy with group cognitive-behavioral therapy on marital satisfaction and
self-control of women with marital conflict. Method: The method of the
present study was descriptive quasi-experimental with a pre-test-post-testfollow-up design with a control group. The statistical population of the study
included all women with marital conflict who were referred to counseling
centers in District 7 of Tehran in 2019, from which 60 people were selected
using purposive sampling. Reality therapy sessions were held in groups of one
two-hour session per week for 7 weeks. Cognitive-behavioral therapy sessions
were held in groups of one two-hour session per week for 8 weeks.
Participants responded to the ENRICH Marital Satisfaction Scale developed
(1982) and the Self-Control Scale developed by Tangney et al. (2004) for
pretest, posttest, and follow-up. Data analysis was performed using repeatedmeasures analysis of variance. Results: The results of the present study
showed that the interaction of time*groups increased marital satisfaction and
self-control (P=0.001) in the experimental groups compared to the control
group. The results of Bonferroni post hoc test showed a significant difference
between cognitive-behavioral therapy and reality therapy with the control
group for marital satisfaction and self-control variables. Conclusion: It seems
that both reality therapy and cognitive-behavioral therapy help married
women to improve their marital relationships by improving their self-control.
Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Conflict, Marital Satisfaction,
Reality Therapy, Self-Control
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واقعیت درمانی به صورت گروهی هفتهای یک جلسه دو ساعته طی  7هفته برگزار شد .جلسات درمان
شناختی رفتاری به صورت گروهی هفتهای یک جلسه دو ساعته طی  8جلسه برگزار شد .شرکتکنندگان

پذیرش1400/11/06 :

جهت پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به مقیاس رضایت زناشویی انریچ ( )1982و مقیاس خودکنترلی
تانجنی و همکاران ( )2004پاسخ دادند .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر انجام شد .یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد اثر متقابل زمان*گروهها موجب افزایش رضایت
زناشویی و خودکنترلی ( )P=0/001در گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه شد .نتایج آزمون تعقیبی
بنفرونی حاکی از تفاوت معنادار درمان شناختی -رفتاری و واقعیت درمانی با گروه گواه برای متغیرهای

انتشار آنالین1401/07/01 :

رضایت زناشویی و خودکنترلی بود .نتیجهگیری :به نظر میرسد واقعیت درمانی و درمان شناختی -رفتاری
هر دو ،به زنان متأهل با بهبود خودکنترلگری به آنها کمک میکند تا روابط زناشویی خود را بهبود
بخشند.

کلیدواژهها :تعارض ،خودکنترلی ،درمان شناختی -رفتاری ،رضایت زناشویی ،واقعیت درمانی

استناد به این مقاله :فالح برنجستانکی ،ویدا ،.صابری ،هایده ،.وشمالی اسکویی ،آرزو .)1401( .مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی
با درمان شناختی رفتاری گروهی بر رضایت زناشویی و خودکنترلی زنان .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 3( 16 ،پیاپی
.201-224:)63
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مقدمه
خانواده ،یکی از نهادهای مهم در جوامع بهخصوص در جامعه ایران محسوب میشود که اگر از
عملکرد مناسبی برخوردار باشد ،اعضای خانواده نیز از سالمت و بهزیستی برخوردار خواهند بود.
نهاد خانواده به زیرمجموعههایی تقسیم میشود که اصلیترین آن ،نظام زناشویی است که نقطه
وصل آن ،پیمان ازدواج است (جونزاروسکی و همکاران )2019 ،و هدفی که پس از ازدواج ایجاد
میشود ،ایجاد روابط زناشویی سالم است .ازدواج یک رویداد مطلوب در هر فرهنگی است و بیش
از  90درصد از جمعیت جهان حداقل یک بار آن را تجربه میکنند (طهان و همکاران.)2021 ،
تعارضات زناشویی سبب نابودی صمیمیت و دوری عاطفی زوجین به ویژه زنان میشود و
سبب میشود تا آنها نتوانند پاسخ مناسبی برای حل اختالفها با زوج خود بیایند (روئچ و
همکاران .)2021 ،کنش و واکنش دو فرد که قادر نیستند منظور خود را تفهیم نمایند ،تعارض
نامیده میشود (کرمی بلداجی و همکاران .)1394 ،اگر تعارضات زناشویی به درستی حل نشود،
نارضایتی زناشویی ،سالمت روان زوجین و فرزندان را تهدید خواهد کرد (اوزگوک و تانریوردی،
 .)2018تعارضات زناشویی باعث سست شدن روابط ،افزایش مشکالت زناشویی و عدم ارضای
نیازهای طبیعی زوجین میشود و با خطر فزاینده انواع اختاللهای روانی همراه است و در صورت
تداوم باعث کاهش رضایت زناشویی 1میشود (کانسون و همکاران.)2019 ،
رضایت زناشویی 2از جمله مهمترین عوامل در کیفیت زناشویی و تعارضات زناشویی است
(کویانگ و همکاران2019 ،؛ مایسل و کارنی .)2012 ،رضایت زناشویی یکی از اساسیترین
شاخصهای تعیین و قدرت عملکرد خانواده است که طی آن یک زن و شوهر از ازدواج و کنار
هم بودن احساس خوشبختی و شادمانی میکنند (کارنی و بردبری .)2020 ،برای بسیاری از
افراد ،یک ازدواج با رضایت و سعادت آغاز میشود ،اما به تدریج به سمت سرازیری میلغزد و
حتی عاملی برای دلهره و پریشانی میشود .بیشتر افراد در دورهای از زندگی خود ازدواج میکنند،
اما تقریبا دو سوم ازدواجهای اول به جدایی یا طالق پایان مییابد (یو و همکاران)2020 ،؛ کاهش
رضایت زناشویی یکی از دالیل عمده جدایی و طالق زوجین است (دانگ و همکاران.)2022 ،
از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت و تعارضات زناشویی میتوان به میزان خودکنترلی3
افراد اشاره کرد .متأهلینی که از خودکنترلی برخوردارند ،از روابط خود با دیگران به ویژه روابط
زناشویی احساس رضایت زناشویی میکنند (روئین تن و همکاران1399 ،؛ چیونگ و همکاران،
 .)2021هافمن و همکاران ( )2012خودکنترلگری را به عنوان توانایی ازبین بردن یا تغییر دادن
1

3

. self-control

. marital satisfaction
. marital satisfaction
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پاسخهای درونی به خوبی قطع تمایالت رفتاری (مثل تکانشها) و خودداریکردن از عمل آنها
تعریف میکنند .مهارت خودکنترلی بازتاب رشد خویشتن است ،برای اینکه فردی بتواند رفتارش
را کنترل کند باید این نکته را که او عامل علی یک رفتار است درک کند و متوجه باشد که رفتار
و پیامد آن حاصل عملی است که او تاحدی میتواند بر آن کنترل داشته باشد (بران.)2018 ،
متأهلینی که خودکنترلی بیشتری دارند ،بیش از همه بر دستاوردهای مثبت در زندگی زناشویی
متمرکز میشوند ،رویکردهای رفتاری گرایشی دارند و کمتر بر اجتناب کردن تمرکز میکنند ،در
شرایط سخت بهتر میتوانند راهی برای مشکالت خود جویا شوند و از پس مشکالت برآیند و
مشکالت ،فشار کمتری بر آنها وارد میسازد (شیرمحمدی و همکاران .)1400 ،متأهلین برخوردار
از خودکنترلگری کمتر دچار مشکالت روانی میشوند و تحت شرایط فشارآور زندگی کمتر
فرسوده میشوند .آنان در برابر شکستهای مکرر احساس درماندگی نمیکنند و درنهایت این
امور باعث میشود که آنان احساس رضایت بیشتری از روابط زناشویی خود داشته باشند .افراد
خودکنترلگر از اعتمادبه نفس ،خودکارآمدی و توان حل مسئله باالتری برخوردارند و این امر
باعث میشود آنان از خود تصور مثبتتری داشته باشند و به احتمال بیشتری از سوی همسران
خود تشویق شوند که این امور درنهایت باعث میشود آنان از همسر خود احساس رضایت بیشتری
کنند (روئین تن و همکاران.)1399 ،
یکی از بهترین شیوههای کارآمد در کاهش تعارض زوجین برای افزایش رضایت زناشویی و
خودکنترلی متأهلین ،تقویت سطح آگاهی و شناخت از طریق درمان شناختی -رفتاری 1است
(برکویچ .)2019 ،این رویکرد علت اصلی مشکالت و درگیریهای زناشویی و خانوادگی را
ارتباطات منفی و شکست ارتباطی زوجین میداند (محدثی و همکاران .)1395 ،از منظر این
دیدگاه ،با شناخت افکار ،احساسات و رفتارهای شخص نمیتوان جداگانه برخورد کرد .زیرا این
فرآیندها همپوشانی دارند .درمان شناختی -رفتاری به مراجعین کمک میکند تا مهارتهای
تغییر رفتاری ،ارتباط با دیگران ،حل مشکالت ،تغییر باورها و نگرشهای مفید و بازسازی شناختی
را ایجاد کنند (بک و بک .)2020 ،این روش عالوه بر بازسازی شناختی ،از انواع مداخالت رفتاری
برای تقویت مهارتهای مقابلهای زوجین استفاده میکند .در حقیقت ،مداخالت شناختی رفتاری
بهطور همزمان بر نقش فرایندهای شناختی و رفتاری تأکید میکند و فرصتی را برای زوجین
فراهم میکند تا روشهای الزم برای شناسایی و اصالح افکار و رفتارهای مخرب خود را بیاموزند
و در صورت مواجهه با مسائل مختلف در آینده از آنها استفاده کنند (اِپسین و زنگ .)2017 ،در
این راستا ،نتایج پژوهشهای صادقی و همکاران ()1399؛ قربانی امیر و همکاران ()1399؛ آب
1
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نیکی و همکاران ()1394؛ بختیاری و همکاران ()1394؛ باباپورخیرالدین و همکاران ()1390؛
بودنمن و همکاران ()2020؛ اِلدار و همکاران ( )2018و اِپستین و بوکام ( )2002حاکی از
اثربخشی این رویکرد در افزایش خودکنترلی در جمعیتهای مختلف و رضایت زناشویی افراد
است.
1
براساس رویکرد واقعیت درمانی  ،بهترین روش برای برطرف ساختن تعارضات زناشویی و
افزایش خودکنترلگری و رضایت زناشویی ،تغییر رفتار با انتخاب رفتارهای سازنده و مفید است
(مریدی و همکاران1398 ،؛ عباسی و همکاران .)1395 ،واقعیت درمانی ،نظامی را ارائه میدهد
که با کمک آن افراد میتوانند زندگی خود را بهطور مؤثرتری کنترل نمایند و مسئولیت مشکالت
عاطفی و زناشویی را بر عهده بگیرند و همچنین با شناسایی موارد درست از نادرست و شناخت
نیازهای انسان در روند زندگی به ایجاد احساسات مثبت کمک کنند (گالسر2012 ،؛ ترجمه
صاحبی .)1400 ،رویکرد واقعیت درمانی ،موجب قبول واقعیتهای زندگی ،پذیرش مسئولیتها
و کنترل رفتارهای درونی میگردد (عبادی و همکاران .)2020 ،بر همین اساس ،واقعیت درمانی
یکی از مداخالت رایج در حوزه روانشناختی است که سبب رضایت ،خوشبختی ،موفقیت و کنترل
زندگی و تقویت روابط بین فردی و افزایش رضایت زناشویی میگردد (میرزانیا و همکاران.)1397 ،
از آن جا که واقعیتدرمانی بر روی مفاهیمی از جمله مسئولیتپذیری،کنترل درونی ،هویت موفق
و شکست بحث میکند و این مفاهیم ارتباط نزدیکی با کنترل درونی و روابط بین فردی دارند؛
نتایج پژوهشهای اوجی و همکاران ()1399؛ فرهادی و همکاران ()1399؛ مریدی و همکاران
()1399؛ مرادی و همکاران ()1398؛ دلی لر و هواسی ()1398؛ دیزجانی و خرامین ()1395؛
موالوارمان و همکاران ( )2018و دوبا و همکاران ( )2009حاکی از اثربخشی این رویکرد در
افزایش خودکنترلی در جمعیتهای مختلف و رضایت زناشویی افراد است.
در یک جمعبندی میتوان گفت افزایش خودکنترلی در روابط زناشویی که بر میزان رضایت
زناشویی زوجین نیز مؤثر است و از تعارضات زناشویی آنها نیز میکاهد ،بر اهمیت و ضرورت
پژوهش حاضر اشاره دارد .توجه به خودکنترلی و رضایت زناشویی به دلیل نقشی که در سالمت
روان زوجین و فرزندان آنها دارد امری اجتنابناپذیر است و نیازمند مداخالت و آموزشهای
روانشناختی دقیق برای ارتقاء این سازههای مهم است .بیشتر پژوهشهای انجامشده فقط یک
نوع آموزش را ،بر روی جامعه پژوهش خود مورد بررسی قرار دادهاند و پژوهشی که به مقایسه
تأثیر واقعیت درمانی و آموزش شناختی رفتاری بر خودکنترلی و رضایت زناشویی زنان دارای
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تعارض زناشویی بپردازد ،در ادبیات پژوهش یافت نشد .بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف مقایسه
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر رضایت زناشویی و
خودکنترلی زنان دارای تعارض زناشویی انجام شد.
روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون -پیگیری با
گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان دارای تعارض و درگیری با همسر بود که
در سال  1398به مراکز مشاوره منطقه  7شهر تهران مراجعه کرده بودند ،که از میان آنها  60نفر
براساس پیشنهاد دالور ( )1390که حداقل حجم نمونه را  15نفر برای پژوهشهای نیمه آزمایشی
در نظر گرفته است و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند
انتخاب و به صورت تصادفی و با همگن سازی سن در سه گروه ،درمان شناختی رفتاری ،واقعیت
درمانی و گواه گمارده شدند .روند نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا پرسشنامه تعارضات
زناشویی اجرا و افرادی که دارای نمره باالتری در این پرسشنامه بودند انتخاب شدند .معیارهای
ورود به پژوهش شامل دارا بودن حداقل تحصیالت دوره متوسطه اول و مالکهای خروج از
پژوهش عدم ابتال به بیماریهای روانشناختی و انصراف از ادامه حضور در پژوهش بود که از
طریق پرسش از آزمودنی و خوداظهاری به دست آمد .همچنین مالکهای خروج شامل کامل
نکردن سؤاالت پرسشنامهها ،غیبت بیش از سه جلسه در فرایند مداخله بودند.
ابزارهای پژوهش
مقیاس رضایت زناشویی انریچ .1مقیاس رضایت زناشویی انریچ ساخته اولسون و همکاران ()1982
شامل  47گویه است که  12خرده مقیاس پاسخ قراردادی ،رضایت زناشویی ،مسایل شخصیتی،
ارتباط زناشویی ،حل تعارض ،نظارت مالی ،فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت ،روابط جنسی،
ازدواج و فرزندان ،بستگان و دوستان ،نقشهای مساوات طلبی و جهتگیری عقیدتی را در یک
طیف لیکرت  5درجهای از کامال موافق= ،4موافق= ،3نه موافق و نه مخالف= ،2کامال مخالف=،1
مخالف= 0مورد ارزیابی قرار میدهد .اولسون و همکاران ( )1982برای این ابزار ضریب آلفای
کرونباخ  0/92و ضریب همبستگی این ابزار را با مقیاسهای رضایت خانوادگی در دامنهای از
 0/41تا  0/60و با مقیاسهای رضایت زندگی در دامنهای از  0/33تا  0/41به عنوان شاخصی از
روایی همزمان ابزار گزارش کردند .عرب دوستی و همکاران ( )1393با هنجاریابی نسخه کوتاه
1
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این ابزار ضریب همبستگی نسخه  47گویهای و  10گویهای آن را برابر با  0/40و برای این ابزار
ضریب آلفای کرونباخ  0/74گزارش کردند.
مقیاس خودکنترلی .1مقیاس خودکنترلی تانجنی و همکاران ( )2004شامل  36گویه است که
در یک طیف لیکرت  5درجهای از به هیچ وجه در مورد من صدق نمیکند=  1تا کامال در مورد
من صدق میکند=  5نمرهگذاری میشود .گویههای شماره ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2
 34 ،33 ،32 ،31 ،29 ،28 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19 ،17 ،16و  35به صورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .تانجنی و همکاران ( )2004برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/89و همبستگی این
ابزار را با خرده مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و خصومت -پرخاشگری  SCL-90به ترتیب برابر
با  -0/36 ،-0/41و  -0/40گزارش کردند .احمدی جویباری ( )1396برای این ابزار ضریب آلفای
کرونباخ  0/91و روایی صوری و محتوایی آن را با تأیید توسط متخصصان گزارش کرد.
واقعیت درمانی :این برنامه شامل  7جلسه یک ساعته (یک جلسه در هفته) به مدت دو ماه بود
که در آن مبانی عملی و نظری رویکرد واقعیت درمانی به گروه آزمایش به صورت گروهی آموزش
داده شد .این برنامه بر اساس کتاب تئوری انتخاب نوشته گالسر ( )2012بوده و محتوای آن به
تفکیک جلسات در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1ساختار جلسات واقعیت درمانی
جلسه

محتوا ،فنون و شرح جلسه

اوّل

اجرای پیش آزمون ،معرفی اعضا و ایجاد ارتباط بین اعضا و درمانگر .آشنایی اعضای گروه با یکدیگر،
برقرار رابطه عاطفی میان اعضا و درمانگر ،بحث در مورد اهداف و قوانین گروه ،آشنایی اولیه با نظریه
واقعیت درمانی گالسر.

دوّم

بررسی مفهوم ارتباط با دیگران و آشنایی با ویژگیهای ارتباط مؤثر .ابراز خوشحالی توسط درمانگر
به هدف برقراری ارتباط ،آموزش مفاهیم واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه گالسر ،معرفی چرایی و
چگونگی صدور رفتار از سوی ما توضیح تفاوت و شباهتهای بین انسانها و ارائه نیازهای اساسی
انسان مطابق نظر گالسر (روش تدریس سخنرانی همراه با بحث گروهی).

سوّم

آشنایی بامعنا و مفهوم تصمیمگیری؛ اهمیت تصمیمگیری و مراحل تصمیمگیری .معرفی رفتار کلی
و آشناسازی افراد گروه با  4مؤلفه رفتار کلی (فکر ،عمل ،احساس و فیزیولوژی) و جهت آشنایی زنان
با چهار عمل مثال ماشین رفتار و چگونگی جایگاه چهار رفتار کلی در این ماشین رفتار برای آنها
توضیح داده شد و همچنین از روش ایفای نقش برای تفهیم مسائل استفاده گردید (روش تدریس
بارش مغزی و سخنرانی همراه با مشارکتی).
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چهارم

اهمیت ارتباط و نقش آن در رضایت ،احساس خود ارزشمندی و برآوردن نیازهای اساسی .آشنایی،
معرفی و توضیح تعارضهای چهارگانه (بین چهار رفتار کلی به وجود میآید) و رفتارهای اجباری که
با مثال های مختلفی مانند مشکالتی که از زندگی با یک همسر معتاد به وجود میآید زده شد
(استفاده از روش تدریس بدیع پردازی).

پنجم

بدیل رفتارهای منجر به شکست به رفتارهای رضایتبخش ،تأکید بر زندگی در زمان حال .معرفی
رفتارهای تخریبگر و سازنده در روابط و آموزش زندگی کردن در زمان حال و اینکه چگونه میتوان
دنیایی کیفی خود را تابگیری مجدد کرد (استفاده از روش تدریس عینی سازی).

ششم

آشنایی با ابعاد رفتار از دیدگاه گالسر ،نقش انسان در کنترل رفتار .شناخت نیازهای اساسی انسان
از دیدگاه واقعیت درمانی و فهرست بندی نیازهای اساسی ،با تالش اعضا و کمک درمانگر ،بررسی
اهمیت برآوردن این نیازها (روش تدریس مشارکتی ،استفاده از بحث گروهی).

هفتم

نحوه حفظ تغییرات ایجاد شده و اجرای پس آزمون .نحوهی نگهداری و باال بردن تغییرات ،مرور
جلسات قبلی و ارزیابی میزان پیشرفت زنان دارای تعارض و زمینهسازی تعهد الزم جهت کاربرد
آموختهها برای خلق زندگی و روابط بهتر ..اجرای پس آزمون

درمان شناختی رفتاری :این برنامه شامل  8جلسه یک ساعته (هر هفته یک جلسه) به مدت دو
ماه بوده که مبانی عملی و تئوری رویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی به گروه آزمایش اول
آموزش داده شد .این برنامه بر اساس کتاب درمان شناختی -رفتاری برای زوجین نوشته اِپستین
و بوکام ( )2002بوده و محتوای آن به تفکیک جلسات در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2ساختار جلسات درمان شناختی رفتاری
جلسه

محتوا ،فنون و شرح جلسه

اوّل

اجرای پیش آزمون ،استقبال ،توضیح قوانین گروه ،توضیح تعامل فرایندهای فیزیولوژیکی ،شناختی و
رفتاری ،آشنایی شرکتکنندگان با مؤلفههای شناختی واکنشهای هیجانی ،شناسایی افکار سطحی
اولیه که بین واقعه واکنش هیجانی قرار میگیرند و نوشتن آنها در جدول سه ستونی رویداد فعالساز
( ،)Aباورها یا افکار ( )Bو پیامد واکنش هیجانی ()C
تکالیف :نوشتن ده مورد از بدترین  ABCهفته ،ده مورد از بدترین  ABCدر طول ازدواج

دوّم

آموختن مؤلفههای نظریه های شناختی اضطراب ،افسردگی و خشم ،شناخت افکار خودآیند ،شناخت
تحریفهای شناختی و بررسی آنها در تفکر خود ،شناسایی مقاومتهای احتمالی در مقابل درمان و
طراحی راهکارهایی برای رویارویی با این مقاومتها.
تکالیف :تشخیص تحریف شناختی در نمونههای رفتاری ،شناسایی فرایند تفکر غلط

سوّم

شناخت مبانی پیامدهای رفتاری ،آموزش ماهیت طرحوارهها (باورهای اصلی ،طرحوارهها ،نگرشهای
غیرمفید) و ارتباط بین طرحوارهها و افکار خودآیند و همچنین شناخت طرحوارهها از طریق شیوه
پیکان عمودی
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تکالیف :نوشتن  ABCروزانه ،ترسیم پیکان عمودی برای هر ABC
چهارم

فعالیت روی پیکان عمودی و حل مشکالتی که اعضای گروه با استفاده از روش پیکان عمودی برای
شناسایی طرحهای منفی آنها روبرو هستند .شرکتکنندگان را قادر میسازد ده نوع طرح منفی رایج
را شناسایی کرده و اعتقادات خود را در این ده دسته قرار دهند
تکالیف :تقسیمبندی افکار بر اساس باورها تحلیل سود و زیان باورها

پنجم

شرکتکنندگان به تصویر واضح تری از چگونگی ارتباط باورهای منفی با یکدیگر دست مییابند،
فهرستی از باورهای منفی را تهیه میکنند ،نقشههای شناختی از رابطه باورهای منفی با یکدیگر
ترسیم میکنند و آنها را رتبهبندی میکنند.
تکالیف :بررسی تکالیف جلسه قبل ،تهیه لیست اصلی اعتقادات و دلیل ماندگاری باورهای منفی،
استفاده از رتبهبندی واحدهای پریشانی ذهنی ،ادامه رسم یک پیکان عمودی و دستهبندی باورها و
رتبهبندی هر باور در مقیاس واحدهای پریشانی ذهنی

ششم

پذیرفتن این که باورها تغییرپذیر هستند و این امکان وجود دارد که افراد در عقاید خود تجدیدنظر
کنند.
تکالیف :لیست اصلی اعتقادات را تکمیل کنید و عقایدی را که تاکنون شناسایی شدهاید ،بهطور عینی
تحلیل کنید.

هفتم

شناخت این عقیده که باورها از نظر سودمندی متفاوتاند و میتوانند با معیارهایی ارزیابی شوند.
تکالیف :شناخت و ارزیابی باورهای مسئلهدار خود ،تصمیمگیری در مورد حفظ یا دور انداختن آنها

هشتم

شناخت کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در مورد عقاید خود
تکالیف :کامل کردن تجزیه و تحلیل منطقی تمامی طرحوارههای شرطی و مشخص .اجرای پس
آزمون

روش اجرا
جلسات برای گروه واقعیت درمانی به صورت گروهی هفتهای یک جلسه دو ساعته طی  7هفته
اجرا شد .همچنین ،درمان شناختی رفتاری نیز به صورت گروهی به همان شکل و طی  8جلسه
برگزار گردید اما گروه گواه هیچ آموزشی ندیدند .آموزش توسط درمانگران یکسان و با تخصص
دکترای روانشناسی اجرا شد .پس از گذشت  3ماه یک آزمون جهت پیگیری از هر سه گروه به
عمل آمد.
یافتهها
زنان شرکتکننده در این پژوهش  60نفر بودند که در محدوده سنی  21تا  45سال قرار داشتند.
میانگین سنی گروه آزمایش شناختی و رفتاری  30/75با انحراف معیار  ،6/12میانگین سنی گروه
واقعیت درمانی  32/80با انحراف معیار  4/71و گروه کنترل  31/15با انحراف معیار  6/21بودند.
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی و خودکنترلی در گروههای آزمایش و گواه
پیش آزمون
گروه

مقیاس

رضایت
زناشویی

خودکنترلی

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

شناختی رفتاری

142/75

17/67

164/65

17/46

163/65

17/43

واقعیت درمانی

139/40

17/75

163/70

16/90

163/10

16/03

گروه گواه
شناختی رفتاری
واقعیت درمانی
گروه گواه

139/80
102/10
100/40
102/65

12/63
20/19
21/00
18/74

144/25
110/15
104/60
101/45

10/26
20/18
21/25
19/22

145/15
109/95
104/40
101/25

10/15
20/21
21/12
19/02

جدول  3نشان میدهد میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی و خودکنترلی را در سه گروه
درمان شناختی -رفتاری ،واقعیت درمانی و گروه گواه نشان میدهد.
در ادامه پیش فرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررسی پیش فرض نرمال بودن که به وسیله آزمون شاپیرو -ویلک مورد بررسی قرار گرفت
نشان داد که متغیرهای رضایت زناشویی و خودکنترلی در هر سه گروه و هر سه مرحله پیش
آزمون -پس آزمون و پیگیری دارای توزیع نرمال بود و فرض نرمال بودن رد نشد .آماره لون نیز
نشان برای هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود بنابراین ،مفروضه همگنی واریانس برای
متغیرهای وابسته در  3مرحله برقرار بود .بررسی نتایج آزمون کرویت موخلی نشان داد فرض
برابری واریانسهای درون آزمودنیها برای متغیرهای رضایت زناشویی و خودکنترلی برقرار نبود
و بنابراین از اصالح گرینهوس -گیسر یا هویت فلت استفاده شد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر رضایت
زناشویی
متغیر

رضایت زناشویی

اثر گروه
اثر زمان
اثر متقابل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

8667/24
6121/41
2929/48

2
1/02
2/05

4333/62
5957/96
1425/63

104/65
260/30
62/28

0/001
0/001
0/001

0/786
0/820
0/686
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جدول  4نشان میدهد درمان شناختی -رفتاری و واقعیت درمانی بر متغیر رضایت زناشویی
( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .جدول  4همچنین نشان میدهد میانگین پاسخها در طول زمان
تغییرات معناداری نشان داد .میانگین متغیر رضایت زناشویی ( )P=0/001در طول زمان تغییرات
معناداری نشان داد .جدول  4نشان میدهد اثر متقابل زمان*گروهها موجب افزایش متغیر رضایت
زناشویی ( )P=0/001در گروههای آزمایش نسبت به گروه گواه شد.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر خودکنترلی
متغیر

خودکنترلی

اثر گروه
اثر زمان
اثر متقابل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

895/60
593/73
432/66

2
1/26
2/52

447/80
470/65
171/48

49/47
123/09
44/85

0/001
0/001
0/001

0/635
0/683
0/611

جدول  5نشان میدهد درمان شناختی -رفتاری و واقعیت درمانی بر متغیر خودکنترلی
( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .جدول  4همچنین نشان میدهد میانگین پاسخها در طول زمان
تغییرات معناداری نشان داد .میانگین متغیر خودکنترلی ( )P=0/001در طول زمان تغییرات
معناداری نشان داد .جدول  4نشان میدهد اثر متقابل زمان*گروهها موجب افزایش متغیر
خودکنترلی ( )P=0/001در گروههای آزمایش نسبت به گروه گواه شد.
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسههای زوجی اثر گروهها و زمانها

خودکنترلی

رضایت

تفاوت گروهها
زناشویی

تفاوت میانگین

خطای معیار

مقدار احتمال

شناختی -رفتاری

واقعیت درمانی

0/367

1/175

1/00

شناختی -رفتاری
واقعیت درمانی
شناختی -رفتاری
شناختی -رفتاری
واقعیت درمانی

گواه
گواه
واقعیت درمانی
گواه
گواه

14/900
14/533
3/800
5/300
1/500

1/175
1/175
0/549
0/549
0/549

0/001
0/001
0/001
0/001
0/025

تفاوت میانگین

خطای معیار

مقدار احتمال

-12/183
-12/550
-0/367

0/750
0/776
0/106

0/001
0/001
0/003

رضایت

زناشویی

تفاوت زمانها
پیش آزمون
پس آزمون

پس آزمون
پیگیری
پیگیری
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پس آزمون
پیگیری
پیگیری

-3/933
-3/767
0/167

0/359
0/298
0/153

0/001
0/001
0/840

جدول  6نشان میدهد نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی حاکی از تفاوت معنادار درمان شناختی-
رفتاری و واقعیت درمانی با گروه گواه برای متغیرهای رضایت زناشویی و خودکنترلی بود .جدول
 5نشان میدهد میانگینهای مرحله پیش آزمون با پس آزمون و پیش آزمون با پیگیری برای
متغیرهای رضایت زناشویی و خودکنترلی تغییر کرده و نشاندهنده تأثیر مثبت درمان شناختی-
رفتاری و واقعیت درمانی در گروههای آزمایش و ماندگاری این تأثیر در مرحله پیگیری بود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی
بر رضایت زناشویی و خودکنترلی زنان دارای تعارض زناشویی انجام شد .نتایج نشان داد که هر
دو رویکرد ،واقعیت درمانی گروهی و درمان شناختی -رفتاری گروهی موجب افزایش رضایت
زناشویی و خودکنترلی زنان متأهل دارای تعارض زناشویی شدند .همچنین نتایج نشان داد بین
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی در افزایش رضایت زناشویی
زنان دارای تعارض تفاوت وجود نداشت.
یافتههای این پژوهش در خصوص اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر خودکنترلی با یافته-
های حاصل از پژوهشهای صادقی و همکاران ()1399؛ قربانی امیر و همکاران ()1399؛ آب
نیکی و همکاران ()1394؛ بودنمن و همکاران ()2020؛ اِلدار و همکاران ( )2018و اِپستین و
بوکام ( )2002همسو بود .در تبیین یافتههای حاضر در زمینه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری
بر خودکنترلی زنان متأهل میتوان گفت از دیدگاه شناختی ،افراد خودکنترلگر ،افکار مزاحم و
عدم توجه را کنار گذاشته و اهداف منطقی و بلندمدت را درنظر میگیرند و این باعث میشود
اعمال و خواستههای غیر مرتبط و ناسالم مدیریت شده و تمرکز روی رفتارهای مثمرثمر بیشتر
شود .خودکنترلی افزایش یافته تعامالت بین فردی مناسب ،ارتباطات مالیم و تعارضات کمتری
با دیگران را به ارمغان بیاورد .درمانگر شناختی -رفتاری مشکل را از سه بعد شناختی ،عاطفی
و رفتاری مورد بحث و بررسی قرار میدهد .در بعد شناختی ،درمانگر ،فرد را متوجه غیرمنطقی
بودنش میکند و به او نشان میدهد که چگونه و چرا به آن حالت در آمده است .رابطه بین عقاید
غیرعقالنی با اختاللهای عاطفی و ناراحتیهای او را نیز نشان میدهد .همچنین درمانگر به فرد
212

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 201-224 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

میآموزد که به اجبارها و الزامها و وظیفه هایی که به آن معتقد است ،پی ببرد و بیشتر به
شناسایی و پذیرش واقعیت بپردازد و برای حل مشکالتش استفاده کند (ماتویچوک و دریدن،
.)2017
یافتههای این پژوهش در خصوص اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر رضایت زناشویی با
یافتههای حاصل از پژوهشهای بختیاری و همکاران ()1394؛ باباپورخیرالدین و همکاران
()1390؛ بودنمن و همکاران ( )2020و اِپستین و بوکام ( )2002همسو بود .در تبیین یافتههای
حاضر در زمینه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر رضایت زناشویی زنان متأهل میتوان گفت
هر یک از همسران در رابطه زناشویی با خود برداشتها ،انتظارات و طرز تفکر خاصی به همراه
می آورند که ناشی از زندگی شخصی هر یک از آنها است (روئین تن و همکاران .)1399 ،در بعد
عاطفی ،درمانگر به عناوین مختلف فرد را تشویق و وادار میکند ،تا عواطف خود را به طور عینی
احساس کند و به تغییر ارزشهای اساسی خود دست بزند .در اینجا به فرد نشان داده میشود
که عواطفش به خاطر عقاید نامطلوب خودش به وجود آمده است .در بعد رفتاری درمانگر
مستقیما به اعمالی دست میزند تا فرد رفتاری متفاوت با رفتار غیر عادی خود بروز دهد .تا بدین
وسیله در رفتار او تغییری حاصل شود (کوری .)2014 ،زمانیکه مراجعین قادر به تغییر احساسات
نامناسبشان باشند توانایی تغییر رفتارشان را نیز دارند که در ارتباطات بینفردی و موقعیتهایی
برای فرد مشکل زاست مؤثر است و ناسازگاریهای زناشویی را بهبود میبخشد (ورنون.)2012 ،
به طورکلی ،در این درمان ،زنان متأهل یاد گرفتند که شناختها ،احساسات و واکنشهای خود
را نسبت به حاالت هیجانیشان و در ارتباط با زندگی زناشوییشان ارتقاء دهند و با نگریستن به
طرف روشن قضایا و ارزیابی واقع بینانه و مثبت به دلیل شرایطی که دارند ،تحمل و انعطاف آنان
در برابر چالشهای فردی و زناشویی بیشتر شود .درمان شناختی -رفتاری در زنان متأهل دارای
تعارض ،پیامدهای تفکر منفی در مورد زندگی زناشویی را تغییر داد ،کانون توجه این زنان را
نسبت به ذهن خود عوض کرده و با برقراری آرامش فرد در موقعیت فردی و زناشویی باعث شد
تا این زنان با توجه به وضعی که دارند ،نگرشها ،احساسات و آگاهی باالیی از خود داشته باشند
و بهطور کل احساسات و برداشتهای مثبتی از خویشتن و زندگی زناشوییشان داشته باشند.
درمان شناختی -هیجانی از طریق تشخیص خطاهای شناختی ،چالش با آنها و آزمایشهای
رفتاری ،محتوای افکار منفی زنان د ارای مشکل را تغییر داده و هیجانات منفی درباره خود و
زندگی زناشویی را در آنها تعدیل کرد.
یافتههای این پژوهش در خصوص اثربخشی واقعیت درمانی بر خودکنترلی با یافتههای حاصل
از پژوهشهای اوجی و همکاران ()1399؛ مرادی و همکاران ()1398؛ دلی لر و هواسی ()1398
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و موالوارمان و همکاران ( )2018همسو بود .در تبیین یافتههای حاضر در زمینه اثربخشی واقعیت
درمانی بر خودکنترلی زنان متأهل میتوان گفت واقعیت درمانی این باور است که انسان توانایی
انتخاب دارد و میتواند برای برآوردن نیازهای اساسی خود شامل تعلق خاطر و رغبت اجتماعی
(عشق) ،پیشرفت و قدرت ،آزادی ،تفریح و نیاز به بقاء و با ارزیابی خود خطاهایش را در برآوردن
این نیازها تصحیح کند .این کنترل از راه یادگیری ایجاد میشود و اگر آن را نیاموخته باشد،
آسیبشناسی روانی آغاز خواهد شد که به معنای ارضای ناموفق این نیازها از راه تکرار انتخابهای
نادرست گذشته است .بنابراین ،بهدست آوردن کنترل روی انتخابها و پذیرفتن مسئولیت خود
در زمینه انتخابها باید موضوع درمان قرار گیرد (رابی و همکاران .)2011 ،همسو با این نتایج،
امام دوست و همکاران ( )1398چنین عنوان داشتهاند که واقعیت درمانی به فرد کمک میکند
که عمیقا با واقعیت رفتارها و انتخابهایش روبرو شود و درک کند که خود (نه دیگران و دنیا)
در بدبختیهایش نقش دارد .اوست که باید انکار را کنار بگذارد و درک کند که باید ارزیابی دوباره
خواستهها و رفتارهایش را فرا بگیرد تا بتواند به انتخابهای بهتری برای دست یافتن به رضایت
از زندگی دست بزند و در نهایت به یک زندگی منعطفتر ،معنادارتر و لذتبخشتر دست یابد
(گالسر.)2001 ،
یافته های این پژوهش در خصوص اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی با یافتههای
حاصل از پژوهشهای فرهادی و همکاران ()1399؛ مریدی و همکاران ()1399؛ دیزجانی و
خرامین ( )1395و دوبا و همکاران ( )2009همسو بود .در تبیین یافتههای حاضر در زمینه
اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی زنان متأهل میتوان گفت براساس نظریه انتخاب
عدم موفقیت در دستیابی به نیازهای اساسی است که سبب میشود رفتار شخص از هنجارها
عدول کند .براساس نظریه انتخاب آنچه به عنوان بیماری خوانده میشود در حقیقت شامل
صدها راهی است که انسانها هنگام عاجز ماندن در ارضای نیازهای اساسی خود ،انتخاب میکنند
تا رفتار کنند (گالسر .)2013 ،اگر انسا ن انکار را کنار بگذارد و درک کند که باید ارزیابی دوباره
خواستهها و رفتارهایش را فرا بگیرد تا بتواند به انتخابهای بهتری برای دست یافتن به رضایت
از زندگی دست بزند ،در نهایت به یک زندگی منعطفتر ،معنادارتر و لذتبخشتر دست یابد
(گالسر .)2019 ،این نظریه تأکید میکند که به دلیل آنکه رفتار انتخاب شده است ،کنارهگیری
از مسئولیت شخصی یا مقصر دانستن دیگران یا جامعه برای مشکالت غیر قابل پذیرش است .از
آنجا که رفتارها به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشی از رابطهای ناخوشایند انتخاب میشوند،
پس هنگام تعامل با افرادی که در زندگی به آنها نیاز است میبایست انتخابهای مؤثرتری انجام
گیرد (ووبولدینگ .)2012 ،در نظریه انتخاب اعتقاد براین است که تنها خود فرد میتواند کاری
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برای خودش انجام دهد و هیچ کس بدون اجازه او نمیتواند کاری کند و از آنجایی که امید به
اختیار خود انسان است و از آنجا ناشی می شود که تصمیم بگیرد که هیچ گاه خود را کمتر از
موجودی بی همتا نپندارد ،شخص امید را با تصمیم به داشتن آن به دست می آورد و به سادگی
تصمیم می گیرد که دیگر به وسیله هیچ چیزی بیرون از وجود خویش خرد و فرسوده نخواهد
شد و مسئولیت زندگی خویش را در صورت نامطلوب بودن بر عهده گرفته و علی رغم مخاطرات
مربوط این کار را انجام خواهد داد (لنون .)2019 ،بدین ترتیب تأکید بر مفاهیمی چون کنترل،
مسئولیتپذیری و انتخاب در واقعیت درمانی میتواند بر راهبردهای مقابله و منبع کنترل افراد
اثر بگذارد ،زیراکه نظریه انتخاب روانشناسی کنترل درونی است .فرد در مقابل اینکه میداند از
وجود خود چه میخواهد بسازد احساس مسئولیت خواهد کرد و با تصمیمگیریهای منطقی و
سازماندهی بهتر به پرورش شناختی خویش میپردازد .در حقیقت واقعیت درمانی بر حل مسئله
و تصمیمگیری بهتر برای رسیدن به اهداف تمرکز دارد .در شرایطی که زنان درگیر تعارضات
زناشویی خود هستند ،واقعیت درمانی به آنها کمک میکند تا بتوانند با تصمیمگیریهای مؤثرتر
و با قبول مسئولیت ،رفتارهای ناکارآمدی که به رفع نیازهایشان کمک چندانی نمیکنند را
شناسایی کرده و آنها را با گزینههای مؤثرتر جایگزین نمایند ،نیازهای عاطفی خود و همسرانشان
را مسئوالنه برطرف کند و با انتخاب رفتارهایشان جو ارتباطی زناشویی خود را بهبود بخشد و
بدین ترتیب یکدیگر نزدیکتر شوند ،بهطوریکه موجب مثبتتر شدن روابط زناشویی آنها و کم
رنگ شدن تعارضاتشان شود.
به طورکلی میتوان گفت درمان شناختی با تأکید بر تأثیر شناختها در رفتار افراد و واقعیت
درمانی با تأکید بر رفتار و مسئولیتپذیری هر کدام به نوعی میتوانند در افزایش خودکنترلی و
رضایت زناشویی مؤثر واقع میشوند .مقایسه دو رویکرد امکان بررسی بیشتر و دستیابی به
مؤثرترین آموزش برای تعارضات زناشویی را فراهم ساخت ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان
میدهد که عالوه بر کارایی دو مداخله واقعیت درمانی و درمان شناختی -رفتاری در افزایش
خودکنترلی و رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی ،این نتایج از آن جهت حائز اهمیت
است که مشاوران و برنامهریزان فرهنگی متخصص در حوزه زوجین و خانوادههای آنها ،میتوانند
از این مداخالت آگاهی زوجین در این حیطه و در نتیجه بهبود عملکرد خانواده را افزایش دهند.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در پژوهش حاضر از ابزار خودگزارشدهی
استفاده شده که ممکن است نتایج پژوهش را تحتتأثیر قرار داده باشد .از آنجاکه امکان کنترل
متغیرهای مداخلهگر مانند سن و وضعیت اجتماعی -اقتصادی وجود نداشت و نیز جامعه آماری
پژوهش فقط دربرگیرنده زنان بود ،لذا در تعمیم پذیری نتایج باید احتیاط کرد .پیشنهاد میشود
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که پژوهشهای مشابه در جامعههای آماری دیگر و مردان متأهل نیز تکرار شوند و جهت کاهش
احتمال سوگیری افراد در پاسخدهی و افزایش روایی درونی نیز ،از ابزارهای مختلف برای ارزیابی
خودکنترلی و رضایت زناشویی از جمله مصاحبه ،مشاهده رفتار و عملکرد در مراحل مختلف
پژوهش استفاده شود .براساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر به نظر میرسد واقعیت درمانی
و درمان شناختی -رفتاری هر دو ،به زنان متأهل با بهبود خودکنترلگری به آنها کمک میکند
تا روابط زناشویی خود را بهبود بخشند و از اینرو استفاده از این دو رویکرد در جلسات زوج
درمانی پیشنهاد میشود.
موازین اخالقی
در این پژوهش مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد.
سپاسگزاری
از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر ،مسئولین مراکز مشاوره و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن تشکر و قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در رشته روانشناسی بود و همه نویسندگان
این مقاله نقش یکسانی در آماده سازی مقاله حاضر برعهده داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
احمدی جویباری ،مریم .)1396( .بررسی رابطه بین خودکنترلی و مسئولیتپذیری دانش آموزان
دختر پایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی :شهر بابلسر) .فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی ،علوم
اجتماعی و علوم تربیتی] .63-70 ،)2(1 ،پیوند[
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امام دوست ،زیبا ،.تیموری ،سعید ،.خوی نژاد ،غالمرضا ،.و رجایی ،علیرضا .)1398( .مقایسه تأثیر
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی و واقعیت درمانی برنگرش والد -فرزند مادران کودکان مبتال
به اختالل طیف اوتیسم .مجله دانشکده پزشکی] .722-731 ،62 ،پیوند[
اوجی ،آمنه ،.حیدرئی ،علیرضا ،.بختیارپور ،سعید ،.و سراج خرمی ،ناصر .)1399( .بررسی کارآمدی
ماتریکس درمانی بر خودکنترلی و سازگاری اجتماعی سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین در
مقایسه با واقعیت درمانی .مجله روانشناسی اجتماعی] .61-74 ،)55(8 ،پیوند[
آب نیکی ،الهام ،.و ابوالقاسمی ،عباس ،.و عباسی ،معصومه ،.و معزز ،رقیه ،.و جاللی ،راضیه.)1394( .
اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی
زنان افسرده .مطالعات روانشناسی بالینی] .99-118 ،)19(5 ،پیوند[
باباپورخیرالدین ،جلیل ،.و نظری ،محمدعلی ،.و رشیدزاده ،لیال .)1390( .اثربخشی درمان شناختی-
رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی .پژوهشهای نوین روانشناختی
(روانشناسی دانشگاه تبریز)] .1-18 ،)24(6 ،پیوند[
بختیاری ،مریم ،.شیدایی ،حاجیه ،.بحرینیان ،سید عبدالمجید ،.و نوری ،محمد .)1394( .تأثیر درمان
شناختی -رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی .فصلنامه اندیشه و رفتار در روان-
شناسی بالینی] .7-16 ،)36(10 ،پیوند[
دالور ،علی .)1399( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد] .پیوند[
دلی لر ،ساناز ،.و هواسی ،ناهید .)1398( .اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر فرسودگی تحصیلی و
خودکنترلی دانشجویان .پژوهش پرستاری] .63-69 ،)3(14 ،پیوند[
دیزجانی ،فاطمه ،.و خرامین ،شیرعلی .)1395( .تاثیر واقعیت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و
کیفیت زندگی زنان .ارمغان دانش( 2(21 ،پی در پی ] .187-199 ،))109پیوند[
شیرمحمدی ،فاطمه ،.الهی ،طاهره ،.و ابراهیمی ،لقمان .)1400( .اثربخشی آموزش خودکنترلی
هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مسئلهگشایی در میان زنان دارای مشکالت
زناشویی .فصلنامه روانشناسی کاربردی] .249-271 ،)58(15 ،پیوند[
صادقی ،مسعود ،.سارانی ،هادی ،.صنوبر ،عباس ،.و عسگری ،مرتضی .)1399( .اثربخشی درمان
شناختی -رفتاری گروهی بر خودکنترلی ،خودبازداری و نگرشهای ناکارآمد در افراد مبتال به
سوء مصرف مواد .رویش روانشناسی] .67-78 ،)10( 9 ،پیوند[
عباسی ،حسین ،.احمدی ،سیداحمد ،.فاتحیزاده ،مریم ،.بهرامی ،فاطمه .)1395( .تأثیر واقعیت
درمانی گالسر بر تعهد شخصی زوجین .دو قصلنامه آسیبشناسی مشاوره و غنیسازی خانواده،
] .39-53 ،)1( 2پیوند[
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فرهادی ،افسون ،.صالحین ،شهربانو ،.آقایان ،شاهرخ ،.کرامت ،افسانه ،.و طالبی ،سولماز.)1399( .
اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر صمیمت زناشویی و رضایت جنسی زنان تازه
متاهل .مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا] .83-92 ،)2( 28 ،پیوند[
قربانی امیر ،حسینعلی ،.و مرادی ،امید ،.و عارفی ،مختار ،.و احمدیان ،حمزه .)1399( .اثربخشی
آموزش مؤلفههای شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،تاب آوری و
خودکنترلی زنان مطلقه .سالمت اجتماعی] .166-174 ،)2(7 ،پیوند[
کرمی بلداجی ،روح اهلل ،.ثابت زاده ،ماجده ،.فالح چای ،سیدرضا ،.و زارعی ،اقبال .)1394( .سبکهای
دلبستگی بزرگساالن به عنوان پیش بینیکننده سبکهای حل تعارض زناشویی در بین دبیران
متأهل شهر بندر عباس .مشاوره و رواندرمانی خانواده] .85-113 ،)13(4 ،پیوند[
گالسر ،ویلیام .)1400( .تئوری انتخاب .ترجمه علی صاحبی .انتشارات سایه سخن( .تاریخ انتشار به
زبان اصلی] .)2012 ،پیوند[
محدثی ،حمیده ،.همدانی ،مریم ،.خلخالی ،حمیدرضا ،.مرقاتی خویی ،عفت ،.و ساعیقرهناز ،مرضیه.
( .)1395بررسی تأثیر مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر ارومیه سال  .1394مجله دانشکده پرستاری و
مامایی ارومیه] .738-747 ،)8(14 ،پیوند[
مرادی ،علیرضا ،.و باباخانی ،وحیده ،.و امیری مجد ،مجتبی ،.و جعفری ،علیرضا .)1398( .مقایسه
اثربخشی واقعیت درمانی و معنادرمانی بر تحمل پریشانی ،خودکنترلی و انعطاف پذیری شناختی
کارکنان ستاد فرماندهی ناجا .پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی( 4(12 ،پیاپی .133-158 ،))48
]پیوند[
مریدی ،حدیث ،.و کجباف ،محمدباقر ،.و محمودی ،آرمین .)1399( .اثربخشی واقعیت درمانی ایرانی
اسالمی بر رضایت زناشویی ,رضایت از زندگی و مهارت های ارتباطی زوجین شهر شیراز .دانش
و پژوهش در روانشناسی کاربردی( 2(21 ،پیاپی ] .13-21 ،) )80پیوند[
میرزانیا ،زهرا ،.نیکنام ،الهه ،.و شربیانی مژگان حیاتی ،مژگان .)1397( .اثربخشی واقعیت درمانی
مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش رضایت زناشویی و عزت نفس جنسی و کاهش تعارضات
زناشویی زنان متقاضی طالق .پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری] .62-81 ،)21(3 ،پیوند[
Beck, J. S., & Beck, A. T. (2020). Cognitive Behavior Therapy: Basics and
]Beyond (3rd Ed.). Guilford Press. [Link
Beran, M. (2018). Chapter 2 - Varieties of Self-Control. In M. Beran (Ed.), Self]Control in Animals and People (pp. 13-38). Academic Press. [Link
Bercovitch, J. (2019). Social conflicts and third parties: Strategies of conflict
]resolution. Routledge. [Link
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Cheung, A. K. L., Chiu, T.-Y., & Choi, S. Y. P. (2021). Couples’ self-control and
marital conflict: Does similarity, complementarity, or totality matter more?
Social Science Research, 102638. [Link]
Corey, G. (2014). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Cengage
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مقیاس رضایت زناشویی انریچ
کامال موافقم

موافقم

نه موافق نه مخالف
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مخالفم

-1من و همسرم یکدیگر را کامال درک میکنیم.
 -2همسرم خلقوخوی مرا کامال درک میکند و با آن سازگاری دارد.
 -3هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخوردهام
 -4از ویژگیهای شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم.
 -5از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیتهای خود را خوب ایفا
میکنیم ،خوشحالیم
 -6روابطم با همسرم رضایتبخش نیست و احساس میکنم او مرا درک
نمیکند.
 -7از نحوه تصمیمگیریها در مورد چگونگی حلوفصل اختالفات بسیار
خشنود هستم.
 -8از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیمگیریهای مربوط به
آن راضی نیستم.
 -9از نحوه برنامهریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار
همسرم بسیار خشنود هستم.
 -10از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار
خشنود هستم.
 -11از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم بهعنوان "والدین"
راضی نیستم.
 -12گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود
را دنبال میکند.
 -13همسرم گاهی اوقات حرفهایی میزند که باعث تحقیر میشود.
 -14هنگام در میان گذاشتن مشکالت با همسرم معموال فکر میکنم
که او مرا درک نمیکند.
 -15در تصمیمگیریهای مالی مشکل داریم.

کامال مخالفم
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 -16از اینکه نمیتوانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم
است.
 -17تازمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمیگذرد.
 -18از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیرمنصفانه قبول یا رد کند
ناراحت میشوم.
 -19اختالف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم
برای ما به صورت مشکلی در آمده است.
 -20من احساس میکنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما
به وجود میآورند.
 -21من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبیمان عمل کنیم،
اختالف نظر داریم.
 -22گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است.
 -23گاهی اوقات میترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.
 -24گاهی اوقات درباره مسائل جزئی ،جرّ و بحثهای زیادی داریم.
 -25از نحوه تصمیمگیری راجع به میزان پساندازمان بسیار راضی
هستم.
 -26به نظر میرسد من و همسرم به مهمانیها و فعالیتهای اجتماعی
یکسانی عالقهمند باشیم.
 -27از میزان ابراز عشق و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم
راضی هستم.
 -28من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.
 -29ما بهقدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف میکنیم.
 -30من معتقدم که در زندگی زناشوییمان دچار اختالف عقیدتی
هستیم.
 -31دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار میدهد.
 -32ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساستش کند.
 -33برای اجتناب از درگیری با همسرم دست به هرکاری میزنم.
 -34من و همسرم هر دو از بدیهای اصلی مطلعیم و درنتیجه آنها برای
ما مشکل جدی بشمار نمیآیند.
 -35تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش
همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد.
 -36ما به دنبال یافتن راههایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط
جنسیمان را جالبتر و لذتبخشتر سازیم.
 -37به نظر میرسد که بچهها علت اصلی مشکالت در روابط ما هستند.
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 -38از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنیم ،لذت
نمیبرم.
 -39من و همسرم درباره بعضی از آموختههای مذهبی من توافق نداریم.
 -40گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است.
 -41گاهی اوقات باور کردن تمام حرفهای همسرم برایم مشکل است.
 -42گاهی اوقات فکر میکنم کشمکشهای بین من و همسرم همچنان
ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.
 -43از اینکه همسرم عالئق و سرگرمیهای شخصی کافی ندارد ،نگران
هستم.
 -44هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کامال احساس
راحتی میکنم.
 -45از زمانی که صاحب فرزند شدهایم بهعنوان یک زوج برای باهم
بودن بهندرت وقت کافی داریم.
 -46همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش میگذراند.
 -47من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبیمان احساس محدودیت
میکنیم.
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تاحدودی

 -1من در برابر وسوسه انجام کارها به خوبی مقاومت میکنم.
 -2برای من ترک عادتهای بد و نامناسب دشوار است.
 -3من آدم تنبلی هستم.
 -4حرفهای نابجا میزنم.
 -5من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که کنترلم را از دست بدهم.
 -6من کارهایی را که زیانآور و مضر هستند ،درصورتیکه سرگرمکننده
و لذتبخش باشند ،انجام میدهم.
 -7مردم میتوانند در کارهایشان روی من حساب کنند.
 -8بیدار شدن از خواب صبحگاهی برای من دشوار است.
 -9من در گفتن نه به دیگران مشکل دارم.
 -10اغلب منصفانه نظرم را عوض میکنم.
 -11من هر آنچه را در ذهن دارم در قالب کلمات بیان میکنم.
 -12مردم من را به عنوان آدمی تکانشی و عجول توصیف میکنند.

به هیچ وجه

گویهها
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ویدا فالح برجنستانکی و مهکاران

مقایسه اثرخبشی واقعیت درمانی گروهی ...

 -13چیزهایی را که برای من بد و زیانآور هستند ،رد میکنم.
 -14من بیش ازحدمعمول پول خرج میکنم.
 -15من هرچیزی را پاکیزه و مرتب نگه میدارم.
 -16من گهگاهی درانجام کارها زیادهروی میکنم.
 -17کاش نظم و ترتیب یشتری داشتم.
 -18من آدم قابل اطمینانی هستم.
 -19من به دلیل احساسهایی که دارم ،کنترلم را از دست میدهم.
 -20من بیشتر کارهارا عجوالنه و بدون فکرکردن ،انجام میدهم.
 -21من نمیتوانم رازهایم را به خوبی حفظ نمایم.
 -22مردم میگویند که من اصول سفت و سختی دارم.
 -23من هر شب تا آخرین لحظه کارکرده و یا مطالعه میکنم.
 -24من به آسانی دلسرد نمیشوم.
 -25من اگر قبل از انجام اقدامی فکرم را متوقف کنم ،شرایط و موقعیت
بهتری برای من فراهم خواهد شد.
 -26من خود را مشغول فعالیتهای سالم میکنم.
 -27من غذاهای سالمی مصرفم میکنم.
 -28چیزهای لذتبخش و سرگرمکننده من را از انجام کارها بازمیدارد.
 -29من در تمرکز کردن مشکل دارم.
 -30من میتوانم به طور مؤثری درجهت دستیابی به اهداف طوالنی
مدت کارکنم.
 -31برخی اوقات من نمیتوانم خودم را از انجام کارهایی منع کنم حتی
اگر بدانم ان اشتباه است.
 -32من اغلب بدون فکرکردن درمورد سایر انتخابهای دیگر ،عمل
میکنم.
 -33من به آسانی کنترلم را از دست میدهم.
 -34من اغلب حرف دیگران را قطع میکنم.
 -35من برخی اوقات درمصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر و دارو
زیادهروی میکنم.
 -36من همیشه در انجام کارهایم به موقع عمل میکنم.
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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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دریافت اصالحات1400/08/29:

هدف :هدف پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار و
پیشبینی بهزیستی بر اساس انگیزههای آشکار بود .روش کار :روش پژوهش همبستگی بود .جامعه آماری
کلیه زنان و مردان باالی  18سال ایرانی در سال  1399بودند 595 .نفر با روش نمونهگیری در دسترس
به پرسشنامه  99سؤالی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار با  24خرده مقیاس و پرسشنامه نیازهای
اساسی گالسر ،پرسشنامه بهزیستی و سؤاالت جمعیتشناختی پاسخدادند .یافتهها :روایی صوری و

پذیرش1400/ 09/02:
انتشار آنالین1401/ 07/01:

محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان روانشناسی ،تأیید شد .پایایی مقیاسهای اصلی پرسشنامه تحقق
انگیزههای آشکار با آلفای کرونباخ محاسبهشد (تعلق= 0/79؛ قدرت= 0/71؛ پیشرفت= 0/67؛ آزادی=
 .)0/83بررسی روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل  24عاملی پرسشنامه در جامعه
ایرانی برازش خوبی دارد .شاخصهای برازش در مدل  24عاملی RMSEA =0 /05؛ GFI =0/72؛ 0/91
= CFI؛ IFI = 0/91؛  x2 /df =2/83به دست آمد .روایی همگرا با همبستگی بین پرسشنامه تحقق
انگیزههای آشکار و پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر محاسبه شد .یافتههای رگرسیون گام به گام نشان
داد که خردهمقیاسهای انگیزههای آشکار پیشرفت (یکپارچه ،شهودی ،اضطرابی) و آزادی (یکپارچه و
شهودی) توانستند  24درصد از واریانس بهزیستی را پیشبینی کنند .نتیجهگیری :نتایج نشان داد نسخه
فارسی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار دارای ویژگیهای روانسنجی خوبی است و میتواند در تحقیقات
و مداخالت بالینی استفاده شود .همچنین نتایج نشان داد انگیزههای پیشرفت و آزادی مهمترین پیشبینی
کنندههای بهزیستی بودند.

کلیدواژهها :انگیزههای آشکار ،آزادی ،پیشرفت ،تعلق ،قدرت ،نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت،
ویژگیهای روانسنجی
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فصلنامه روان شناسی کاربردی

مقدمه
انگیزه نیروی درونی محرک افراد است که موجب میشود فرد رفتارِ متناسب با ارضای نیازها و
تحقق اهداف را انتخاب کند .انگیزه با تأمین انرژی ،شکل ،جهت ،شدت و مدت زمان رفتار را
تعیین میکند (باومن و کول2020 ،؛ کازن و کوئیرین2018 ،؛ پولر و همکاران .)2018 ،دیدگاه-
های متعدد مثل مککللند ،هکهاوزن و اتکینسون ،انگیزه را از زاویههای مختلف مورد بررسی
قرار دادهاند ،اما هر کدام تنها بر یکی از مؤلفههای انگیزه تمرکز کردهاند (کازن و کوئیرین،
 .)2018نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت 1جولیوس کول ،یکی از نظریههایی است که از
نگاه محققان حاضر ،با جامعیت بیشتری به بررسی انگیزه میپردازد (کول و همکاران.)2021 ،
کول (2000الف؛ 2000ب) این نظریه را با هدف بررسی مکانیسمهای اصلی زیربنایی انگیزه انسان
و کارکرد شخصیت تدوین کرد (کول و همکاران ،2020 ،باومن 2017؛ کول2005 ،؛ .)2000
نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت رویکردی جامع و یکپارچه شامل سیستمهای شناختی،
عاطفی ،انگیزشی و ارادیِ2هدایتکننده رفتار است .همچنین الگوی روابط متقابلِ پیچیده و
تعامالت پویای این سیستمها را به شکل کارکردی-تحلیلی توصیف میکند (کول و همکاران،
2021؛ باومن2018 ،؛ کاکس و کلینگر2011 ،؛ گروپل و همکاران2004 ،؛ کول2001 ،؛ 2000؛
کوئیرین و کول .)2008 ،در این نظریه کارکردهای شخصیت در قالب یک مدل سلسله مراتبی از
ساده تا پیچیده بیان شدهاست :عادت ،سرشت 3،احساس 4،مقابله با استرس (شامل پسروی و
پیشروی ،)5انگیزهها (انگیزههای تعلق ،پیشرفت ،قدرت و آزادی) ،کارکردهای شناختی ،خود-
مدیریتی( 6شامل خودکنترلی و خودتنظیمی) (کازن و کوئیرین .)2018 ،در هر سطح از
کارکردهای شخصیت ،چهار سیستم شناختی فعال هستند .چهار سیستم شناختی شخصیت
عبارتند از حافظه قصدمندی ،بازشناسی شیء 7،حافظه گسترده ،و کنترل شهودی رفتار8که
عواطف مثبت و منفی در تعدیل فعالیت (فعالسازی یا سرکوب) آنها نقش دارند (کراپ.)2005 ،
طبق نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت ،انگیزه در سطح پنجم کارکردهای شخصیت و در
دستهی فرایندهای استنباطی سطح باال قرار دارد (کول و همکاران2020 ،؛ کول و کولی.)2008 ،

1.

5.

Personality Systems Interactions
)(PSI
2.
motivational, cognitive, affective
and volitional
3.
temperament
4.
affect

regression and progression
self-management
7.
Intention Memory (IM), Object
)Recognition (OR
8.
Extension Memory (EM), Intuitive
)Behavior Control (IBC
6.
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از نظر کول انگیزهها شامل تجارب زندگی 1،احساسات و ادراکها درباره یک نیاز بنیادی و تعدیل-
کننده ارتباط بین ارگانیسم و محیط هستند (باومن .)2017 ،انگیزهها ،بازنماییهای شناختی
ناهشیار به صورت شبکههای شناختی-عاطفی گستردهاند؛ (کول2018 ،؛ کول و همکاران2020 ،؛
رنگر2009 ،؛ کول )1989،تا نیازهای روانی اساسی به روشی هوشمند دنبال شود و در نتیجه
رفتار با انگیزهها مدیریت شود (کول .)2008 ،نیاز ،هسته مرکزی انگیزه است (کول و همکاران،
 .)2020چهار نیاز روانی اساسی انسان ،هسته شکلگیری چهار انگیزه روانی بنیادین هستند:
انگیزه تعلق (نیاز به تماس معنادار با دیگران)؛ انگیزه قدرت (نیاز به ابراز وجود و اثرگذاری بر
دیگران)؛ انگیزه پی شرفت (نیاز به دستیابی به موفقیت)؛ انگیزه آزادی (نیاز به یکپارچگی و رشد
خود).
انگیزهها به دو دسته انگیزههای ضمنی و انگیزههای آشکار تقسیم میشوند .انگیزههای ضمنی
در اوایل زندگی شکل میگیرند و به صورت ناهشیار برانگیخته میشوند .رفتارِ خودبهخودی ناشی
از انگیزههای ضمنی غالباً با لذت همراه است (کهر .)2004 ،انگیزههایی که فرد از آنها آگاه است
و به عنوان دلیل رفتار خود بیان میکند ،انگیزههای آشکار هستند که تحت تأثیر جامعه و
هنجارهای اجتماعی قرار دارند (باومن و همکاران2017 ،؛ .)2005
انگیزهها و نیازهای روانی بنیادین از سازههای کلیدی روانشناختی هستند که بهزیستی فرد
را تحت تأثیر قرار میدهند (کوترا و همکاران2021 ،؛ اکبایاشی2020 ،؛ وانگوتن و همکاران،
2017؛ بیلی و فیلیپس2016 ،؛ شولر و همکاران .)2015 ،بهزیستی ،وضعیت روانشناختی
مطلوب ،ارزیابی مثبت زندگی خود با احساس رضایت و ثبات عاطفی است (ملندرو.)2020 ،
مجموعهای از تحقیقات ،پیامدهای مهم ارضای نیازها و انگیزههای روانی بنیادین بر بهزیستی
روانشناختی و فیزیولوژیکی و تغییر رفتار در بسیاری از حوزههای زندگی را تأیید میکنند (شولر
و همکاران2016 ،؛ جانگ و همکاران2009 ،؛ لویچکس و همکاران2009 ،؛ لینچ و همکاران،
2009؛ ویلیامز و همکاران2009 ،؛ ادای و همکاران2008 ،؛ زارعگاریزی و همکاران.)1399 ،
همچنین انگیزهها نقش مهمی در انتخابهای افراد در زندگی مثل انتخاب شغل ،همسر ،سبک
زندگی و غیره دارند .شناخت و آگاهی از این انگیزهها به فرد کمک میکند تا همخوان و هماهنگ
با انگیزه ها دست به انتخاب بزند و در نتیجه تعادل و بهزیستی روانی بیشتری را تجربه کند.
به دلیل دسترسی آگاهانه افراد به نیازها (شولر و همکاران )2019 ،و انگیزههای مبتنی بر آنها،
میتوان انگیزههای آشکار را از طریق خودگزارشی و پرسشنامه ارزیابی کرد (شولر و همکاران،

autobiographical
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2018؛ رنگر .)2009 ،ارزیابی انگیزهها از این لحاظ اهمیت دارد که بسیاری از اختالالت و بیماری-
های عاطفی و روانی به دلیل ناکامی از انگیزههای مرتبط با نیاز به تعلق ،پیشرفت و قدرت بروز
میکنند (باهمر و همکاران .)2007 ،یکی از ابزارهای سنجش ،پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار
است که توسط کول ( )1999بر اساس نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت کول تهیه شدهاست.
این پرسشنامه چهار انگیزه روانی بنیادین را بر اساس چهار راهبرد تحقق1انگیزهها اندازهگیری
میکند؛ نیمرخ انگیزشی حاصل ،تصویری کامل و جامع که معرّف انگیزهها و راهبردهای تحقق
انگیزههاست ،را دربرمیگیرد .این پرسشنامه یکی از معتبرترین ابزارها جهت بررسی انگیزههای
روانی بنیادین آشکار شناخته شدهاست و تاکنون در فرهنگهای مختلف با ترجمه به زبان های
آلمانی ،اسپانیایی ،چینی ،انگلیسی و ترکی به کاربرده شده (ایدینلی و همکاران )2016 ،و ساختار
عاملی و اعتبار آن تأیید شدهاست .توجه روزافزون دیدگاههای بینفرهنگی به پدیدههای
روانشناسی ،نیاز به ارائه نسخههای مختلف زبانی از ابزارهای استانداردشده در یک بافت فرهنگی
را افزایش دادهاست .با توجه به اهمیت سنجش انگیزههای آشکار و فقدان ابزار مناسب اندازهگیری
آنها در زبان فارسی؛ این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس
پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در نمونهای از جمعیت ایرانی انجام شد .همچنین بر مبنای
شواهد پژوهشی که نشان میدهد تحقق انگیزهها ،میزان بهزیستی را افزایش میدهد ،این سؤال
نیز بررسی شد که آیا خرده مقیاسهای انگیزههای روانی بنیادین آشکار میتوانند بهزیستی را
پیشبینی کنند؟
روش کار
پژوهش مقطعی حاضر از نوع هنجاریابی آزمون و همبستگی بود .جامعه مورد مطالعه کلیه افراد
بالغ در سال  1399در ایران بودند .برای بررسی اعتبار پرسشنامهها بر اساس مدل آماری مورد
استفاده (تحلیل عاملی تأییدی) و توصیههای متخصصان آمار (میرز و همکاران )2016 ،حدود
 20آزمودنی برای هر عامل و نمونه  300نفری یا بیشتر (ولف و همکاران )2013 ،مورد نیاز بود.
همچنین ،با توجه به متوسط ریزش آزمودنیها در مطالعات آنالین (نستلر و همکاران)2015 ،
حجم نمونه  595نفر در نظر گرفته شد .از بین  595نفر شرکتکننده ،پس از حذف موارد پرت
و ناقص ،دادههای  555نفر (زن= 462؛  ) %82در تحلیل استفادهشد .مالکهای ورود به پژوهش

implementation
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سن باالی  18سال ،عدم اختالل روانپزشکی و تمایل به مشارکت در پژوهش بود ،مالکهای
خروج شامل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و اختالالت روانپزشکی بود.
 .1پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار 1:این پرسشنامه توسط کول ( )2011برای ارزیابی
انگیزههای آشکار ساخته شد که با  99سؤال چهار انگیزه آشکار (تعلق ،قدرت ،پیشرفت و آزادی)
و راهبردهای تحقق انگیزه (یکپارچه ،شهودی ،کنترلشده و اضطرابی) را اندازهگیری میکند .به
عالوه ،میزان هر انگیزه آشکار و چهار عامل تکمیلی (برونگرایی ،نوع دوستی ،رقابت و ترس از
مسئولیت پذیری) 2را میسنجد .این پرسشنامه ارتباط بین انگیزهها و سیستمهای شناختی را
بررسی و ثبت میکند که کدام یک از چهار سیستم شناختی (حافظه قصدمندی ،بازشناسی شئ،
کنترل شهودی رفتار ،حافظه گسترده) در تحقق هر یک از انگیزههای روانی بنیادین وارد عمل
شدهاست (کول2000 ،؛ 1999؛ رنگر .)2009 ،پاسخها در طیف لیکرت چهار درجهای از کامالً
( )4تا به هیچ وجه ( )1قرار دارد .دامنه نمره در هر خردهمقیاس  0تا  12است و در خردهمقیاس
انگیزه آزادی کنترلشده  0تا  20و در خردهمقیاس انگیزه آزادی آشکار  0تا  24است ،سؤالهای
 72 ،68 ،64و  76به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .همسانی درونی مقیاسهای اصلی
پرسشنامه :تعلق  ،0/73قدرت  0/63و پیشرفت (0/70کول و کازن )2008 ،و آزادی 0/80
(باوم )2020،گزارش شدهاست .در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ از  0/67تا  0/83برای
مقیاسهای انگیزههای اصلی (تعلق= 0/79؛ قدرت=  0/71؛ پیشرفت= 0/67؛ آزادی=  )0/83به
دست آمد که نشان داد این پرسشنامه سازگاری درونی قابل قبولی دارد (.)0/67 > α> 0/83
 .2پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر 3:این پرسشنامه توسط صاحبی ( )1380ساخته شد که
دارای پنج خردهمقیاس است و نیازهای اساسی بقا ،تعلق ،قدرت ،پیشرفت ،آزادی را با  25سؤال
در طیف لیکرت پنج درجهای (یک برای کمترین تا پنج برای بیشترین) میسنجد .همسانی درونی
کل پرسشنامه  0/79و برای هر خردهمقیاس :تعلق  ،0/73قدرت  ،0/75بقا  ،0/69آزادی  0/78و
تفریح  0/61گزارش شدهاست (کاظمی و همکاران .)1397 ،آلفای کرونباخ مردان  0/90و زنان
 0/78محاسبه شدهاست (وزیری .)1394 ،در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ  0/86به دست
آمد.

1.

2.

Motiv-Umsetzungs-Test (MUT),
)Motive Implementation Test (MUT

extroversion, altruistic,
competitive, fear of taking
responsibility
3.
adaptive basic needs inventory
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 .3شاخص بهزیستی سازمان بهداشت جهانی 1:این پرسشنامه برای سنجش میزان بهزیستی
روانی عمومی توسط بچ و همکاران ( )2003ساخته شدهاست و شامل پنج سؤال برای اندازهگیری
خلق و خوی مثبت افراد در دو هفته گذشته ،است .نمره کل حاصل جمع پاسخ شرکتکنندگان
به سؤاالت لیکرت شش درجهای از ( 1در هر زمان) تا ( 6در همه زمانها) است .همسانی درونی
این پرسشنامه  0/84گزارش شدهاست (بچ و همکاران .)2003 ،دهشیری و موسوی ()1394
همسانی درونی این پرسشنامه را باال و میزان آلفای کرونباخ را  0/89گزارش کردند .در پژوهش
حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد.
شیوه اجرای پژوهش
بر اساس راهنمای انطباق تست (کاردینت )1975 ،گامهای الزم در ترجمه و انطباقیابی طی شد.
ابتدا با امضای توافقنامه ،از دارندگان حق مالکیت معنوی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار،
مجوز استفاده گرفتهشد .سپس دو مترجم مسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی ،پرسشنامهها را
ترجمه و بازترجمه2کردند .فرم ترجمه مجدد برای تدوینگران ارسال و ترجمه از لحاظ حفظ
انتقال مفهوم و منظور سؤاالت بررسی شد .ترجمه نهایی توسط اساتید روانشناسی مسلط به
زبان انگلیسی و فارسی بررسی و اصالحات الزم انجام شد .فرم اولیه در گروه  30نفری به صورت
مقدماتی اجرا شد .برای انتشار پرسشنامه آنالین در شبکههای اجتماعی پیامرسان از نرمافزار
تحت وب پرسالین3استفاده شد .لینک اینترنتی پرسشنامه برای شرکتکنندگان ارسال شد تا
به سؤاالت پرسشنامهها هدایت شوند .همه شرکتکنندگان پس از اعالم رضایت آگاهانه ،مختار
بودند به شکل داوطلبانه یا در ازای دریافت هدیه (معادل 100هزار ریال) در پژوهش شرکت
کنند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،آلفای کرونباخ ،همبستگی و
رگرسیون با نرمافزارهای اسپیاساس4و لیزرل5انجام شد.
یافتهها
نمونه پژوهش  595بودند که  40نفر به دلیل پاسخهای ناقص حذف شده و دادههای  555نفر
(زن= 462؛  ) %82در تحلیل استفادهشد .سن شرکتکنندگان  18تا  63سال (میانگین  28/9و
SPSS
LISEREL

4.

1.

5.

2.

)Well-Being Index (WHO-5
back translation
3.
https://survey.porsline.ir/#/survey/2
88701/build
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انحرافمعیار  )9/64بود .از نظر وضعیت تأهل  267نفر ( 48درصد) 275 ،نفر متأهل (49/5
درصد) و  13نفر ( 3/2درصد) بودند .میزان تحصیالت  51نفر ( 9/1درصد) زیردیپلم177 ،نفر
( 31/8درصد) دیپلم 30 ،نفر ( 5/4درصد) کاردانی 207 ،نفر ( 37/2درصد) کارشناسی 75 ،نفر
( 13/5درصد) کارشناسی ارشد و  15نفر ( 2/7درصد از شرکتکنندگان دکتری بود.
قبل از انجام تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی ،تناسب دادهها برای مدلها مورد بررسی قرار گرفت.
مجموعه دادهها از نظر چند خطی بودن1و نرمال بودن یک متغیره و چند متغیره2بررسی شدند.
مفروضه نرمالبودن توزیع با مقادیر کشیدگی و چولگی و ارزیابی مفروضه همخطی بودن با عامل
تورم واریانس3و ضریب تحمل4مورد ارزیابی قرار گرفت .مفروضههای توزیع نرمال نقض نشدند.
نتایج نشان داد که پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش رخ ندادهاست .ماتریس نمودار
پراکندگی برقراری مفروضه خطیبودن روابط بین متغیرها را تأیید کرد .نرمالبودن توزیع چند
متغیری با استفاده از روش فاصله ماهاالنوبیس5و ترسیم منحنی توزیع ،بیانگر توزیع نرمال دادهها
بود.
به منظور بررسی روایی سازه مقیاس پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار تحلیل عاملی تأییدی
با لیزرل  8/8در سطح ماتریس کوواریانس6و با روش برآورد حداکثر درستنمایی7اجرا شد .در
محاسبات تحلیل عاملی تأییدی شاخص خیدو به دلیل حساسیت به حجم نمونه و نرمال بودن
توزیع معنادار بود .بنابراین شاخصهای برازش دیگری برای جایگزین معرفی شدهاند (میرز و
همکاران .)2016 ،بررسی دیگر شاخصهای نیکویی برازش نشانداد که ساختار 24عاملی
انگیزههای (تعلق ،قدرت ،پیشرفت ،آزادی) آشکار بهدستآمده از برازش مطلوبی برخودارند
(جدول.)3
جدول  .3شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار
شاخصهای برازندگی

نسبت
مجذورکا به
درجهآزادی8

ریشه میانگین
مجذورات تقریبی9

شاخص نیکویی
برازش10

شاخص نیکویی
تطبیقی11

شاخص برازش
افزایشی12

7.

1.

8.

2.

multicollinearity
univariate and multivariate
normality
3.
variance inflation factor
4.
tolerance
5.
mahala nobis distance
6.
covariance matrix

maximum likelihood
x2/df
9.
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
1 .
Goodness of Fit Index (GFI)0
1 .
Comparative Fit Index (CFI)1
1 .
Incremental Fit Index (IFI) 2

232

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 225-249 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

الگوی اصالح شده

2/83

0/05

0/72

0/91

0/91

نقاط برش قابل قبول

1-5

> 0/08

> 0/95

> 0/90

>0/90

روایی همگرا مقیاس پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار با پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر
محاسبه شد .برای کنترل آماری اثر متغیرهای جمعیتشناختی همبستگی سهمی استفادهشد.
نتایج به دست آمده نشان داد که همبستگی بین خردهمقیاس تعلق پرسشنامه نیازهای اساسی
گالسر در  80درصد موارد با خردهمقیاس انگیزه تعلق پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در
جهت مورد انتظار بود :همبستگی مثبت معنادار تعلق گالسر با انگیزه تعلق شهودی ،کنترلشده
و همبستگی منفی معنادار با تعلق اضطرابی وجود داشت؛ همچنین با خردهمقیاس تکمیلی
برونگرایی همبستگی مثبت معنادار مشاهدهشد .خردهمقیاس آزادی پرسشنامه نیازهای اساسی
گالسر در  40درصد موارد با خردهمقیاس انگیزه آزادی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در
جهت مورد انتظار همبستگی داشت :همبستگی مثبت معنادار با انگیزه آزادیِ کنترلشده و آشکار
وجود داشت .خردهمقیاس قدرت پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر در  60درصد موارد با خرده
مقیاس انگیزه قدرت پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در جهت مورد انتظار همبستگی داشت:
همبستگی مثبت معنادار با انگیزه قدرت شهودی ،کنترلشده و آشکار وجود داشت؛ همچنین ،با
خردهمقیاس تکمیلی قدرت نوعدوستی همبستگی مثبت معنادار مشاهدهشد (جدول .)4
جدول  .4روایی همگرا با همبستگی پیرسون بین پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار و
نیازهای اساسی گالسر

بهزیستی
انگیزه تعلق یکپارچه
انگیزه تعلق شهودی
انگیزه تعلق کنترلشده

انگیزه تعلق آشکار
انگیزه تعلق اضطرابی
انگیزه قدرت یکپارچه
انگیزه قدرت شهودی
انگیزه قدرت کنترلشده

انگیزه قدرت آشکار

***0/18
***0/05
0/03
**0/12
***-0/20
0/07
0/07
**0/14
***0/16

نیازهای گالسر
بقا
تعلق
0/05
*0/12
**0/15
**0/13
*0/09
0/08
0/05
0/02
0/07

-0/03
0/84
0/04
0/07
0/01
-0/04
**0/12
0/07
-0/01
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آزادی

قدرت

تفریح

-0/02
0/06
*0/10
0/02
0/04
0/05
**0/13
**0/12
0/05

-0/02
0/03
*0/13
0/03
0
0/06
***0/19
***0/21
*0/10

***

0/16
***0/18
***0/17
***0/21
0/04
0/07
*0/10
0/06
**0/12
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انگیزه قدرت اضطرابی
انگیزه پیشرفت یکپارچه
انگیزه پیشرفت شهودی
انگیزه پیشرفت کنترلشده

انگیزه پیشرفت آشکار
انگیزه پیشرفت اضطرابی

انگیزه آزادی یکپارچه
انگیزه آزادی شهودی
انگیزه آزادی کنترلشده

انگیزه آزادی آشکار
انگیزه آزادی اضطرابی
ترس از مسئولیتپذیری

برونگرایی
نوعدوستی
رقابت

-0/15
***0/40
***-0/28
***0/16
***0/19
***-0/31
**0/11
***0/15
*0/09
-0/01
**-0/12
**0/12
0/05
**0/13

0/01
*-0/11
0/02
-0/05
-0/07
0/04
-0/05
-0/04
0/03
0/03
0/06
0/03
*0/11
**0/13

0/07
**-0/12
-/04
-0/05
-0/05
-0/02
-0/07
-0/06
0/07
0
*0/09
0
0
0/03

0/07
*0/09
0/06
0/04
0
0/05
0/03
0
**
0/13
***0/16
0/08
0/06
0
0/05

-0/04
-0/01
-0/01
0/05
0/06
-0/01
0/02
0
**
0/14
**0/13
0/04
*0/09
-0/06
0/06

-0/04
0
-0/04
-0/04
0
0/02
0/02
0/07
0/07
0/05
0/07
0/07
0/12
***0/17

-0/04

0/07

**0/12

0/04

***0/14

0/05

*p > 0/05 ،**p > 0/01 ،***p > 0/001

به منظور بررسی نقش انگیزههای روانی بنیادین آشکار در پیشبینی بهزیستی از رگرسیون خطی
گامبهگام 1استفادهشد .از بین خردهمقیاسهای انگیزههای آشکار (با توجه به شدت ارتباط با
متغیر مالک) ،ابتدا انگیزه پیشرفت (به ترتیب :یکپارچه ،شهودی و اضطرابی) و بعد انگیزه آزادی
(به ترتیب :یکپارچه و شهودی) و ارد معادله رگرسیون شدند .سایر متغیرهای پیشبین ،تأثیری
در افزایش واریانس پیشبینی نداشتند و از معادله حذف شدند .نتایج نشان داد حدود  23درصد
از کل واریانس بهزیستی با مؤلفههای انگیزههای روانی بنیادین آشکار تبیین میشود .ضریب بتا
نشاندهنده رابطه مثبت بین انگیزه پیشرفت یکپارچه و انگیزه آزادی شهودی با بهزیستی؛ و
رابطه منفی بین انگیزه پیشرفت شهودی و اضطرابی و انگیزه آزادی یکپارچه با بهزیستی است
(( )∆R2 = 0/23 ،F)5 ،549( ،p >0/0001جدول .)5
جدول  .5رگرسیون گامبهگام پیشبینی بهزیستی بر اساس انگیزههای روانی بنیادین آشکار
R2
0/24

∆R2
0/23

F

B

β

t

***33/70
stepwise
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0/89
-0/44
-0/38
0/31
-0/27

انگیزه پیشرفت یکپارچه
انگیزه پیشرفت شهودی
انگیزه پیشرفت اضطرابی
انگیزه آزادی شهودی
انگیزه آزادی یکپارچه

0/35
-0/18
- 0/14
0/12
-0/11

***8/11
***-3/97
**-3/05
*2/84
*-2/50

*p > 0/05 ،**p > 0/01 ،***p > 0/001

بحث و نتیجهگیری
هدف اولیه پژوهش حاضر ارزیابی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در
نمونهای از جمعیت غیربالینی بالغ ایران با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بود .نتایج نشانداد
که فرم فارسی این پرسشنامه دارای همسانی درونی قوی و روایی سازه قابل قبول است .روایی
صوری توسط متخصصان تأیید شد .ساختار  24عاملی (فرم بلند) پرسشنامه تحقق انگیزههای
آشکار تأیید شد و در گروههای سنی و جنسیتی ثابت بود .با توجه به پیشینه ،این پژوهش اولین
بار است که فرم کامل پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار  99سؤالی با  24عامل را مورد مطالعه
قرارمیدهد .فرم اولیه توسط کول ( ) 1999تهیه و در مطالعات بعدی به مرور تکمیل گردیده
است .فرمهای دیگر پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار در پژوهشهای مختلف مورد استفاده قرار
گرفته است که یافتههای روانسنجی این مطالعه را تأیید میکنند (باوم2020 ،؛ باوم و همکاران،
2019؛ پولر و همکاران2018 ،؛ چاترجی و همکاران2018 ،؛ ایدینلی و همکاران2016 ،؛ باومن
و شفر2010 ،؛ کول و کازن2008 ،؛ باهمر و همکاران .)2007 ،باوم ( )2020آلفای کرونباخ 0/80
برای سؤاالت انگیزه قدرت؛ باوم و همکاران ( )2019آلفای  0/73را برای سؤاالت انگیزه آزادی؛ و
باومن و شفر ( )2010آلفای کرونباخ  0/90را برای انگیزه پیشرفت گزارش کردند .کول و کازن
( )2008برای سنجش جنبههای مختلف انگیزه قدرت و انگیزه تعلق از  12سؤال مرتبط با بعد
آشکار هر انگیزه استفاده کردند ،آلفای گزارش شده برای هر انگیزه عبارت بود از :تعلق ،0/73
قدرت  0/63و پیشرفت  .0/70چاترجی و همکاران ( )2018برای بررسی اختیار آزاد ،بهزیستی و
انگیزهها در فرهنگهای مختلف از  12سؤال مربوط به بعد اضطرابی چهار انگیزه استفاده کردند
و میزان آلفای کرونباخ را در آلمان  ،0/87نیوزلند  0/83و بنگالدش  0/68گزارش کردند .ایدنلی
و همکاران ( )2016انگیزههای آشکار و ضمنی فعالیتهای داوطلبانه را بررسی کردند .ثبات درونی
سؤاالت مربوط به انگیزههای آشکار در همه کشورها (آلفای کرونباخ  0/70در آلمان 0/69 ،در
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ترکیه 0/72 ،در ایاالتمتحده ،و  0/64در هنگکنگ) باال بود و نشان داد ساختار انگیزهها در بین
چهار فرهنگ بسیار مشابه است.
در بررسی یافته های این پژوهش مشخص شد که دو انگیزه پیشرفت یکپارچه ،شهودی و
اضطرابی توانستند بهزیستی را پیشبینی کنند .انگیزه پیشرفت با بهزیستی رابطه مثبت معناداری
داشت و نتایج پژوهش (هالیش و گپرت )2001 ،را تأیید کرد .انگیزه پیشرفت از نیاز به موفقیت
و پیگیری اهداف در زندگی ناشی میشود .نمونه مورد مطالعه ما افراد باالی  18سال بودند ،یعنی
افرادی که وارد اجتماع شده و در زمینه تحصیل یا شغل اهدافی را برای خود برگزیدهاند .پیگیری
و دستیابی به این اهداف همراه با هیجان مثبت است و بهزیستی را افزایش میدهد .در راهبرد
یکپارچه انگیزه پیشرفت آشکار ،فرد برای دستیابی به موفقیت ،به ویژه در موقعیتهای دشوارِ
چالشبرانگیز ،محتاطانه و خالقانه عمل میکند .هر چه فرد نمره باالتری در این راهبرد انگیزشی
داشتهباشد ،بهزیستی روانی بیشتری را تجربه میکند .این یافته نتایج پژوهشهای پیشین را
تأیید میکند (شوورز و کلینگ .)1996 ،آنها دریافتند افرادی که تجربههای مثبت و منفی را با
هم ادغام کرده و به خودِ یکپارچه و منسجم دست یافتهاند ،از سطح بهزیستی باالتری برخوردارند.
این افراد به جنبههای منفی شکست توجه میکنند و آنها را میپذیرند و در صورت نیاز میتوانند
اهداف غیرممکن و دشوار را رها کنند .همچنین ،فعال شدن جنبههای مثبت خود ،در بهبودی از
تجربیات منفی به فرد کمک میکند (کوئیرین .)2005 ،یک رابطه منفی غیرمنتظره بین راهبرد
شهودی انگیزه پیشرفت آشکار با بهزیستی مشاهدهشد .انتظار میرفت انگیزه پیشرفت شهودی با
بهزیستی رابطه مثبت داشته باشد زیرا در انگیزه پیشرفت شهودی فرد به شکل شهودی و
خودجوش وظایف و کارها را پیگیری میکند و بر قسمت سرگرمکننده کار متمرکز است .در
تبیین این یافته می توان گفت راهبرد شهودی تحقق انگیزه ،مستلزم فعالیت سیستم شناختیِ
کنترل شهودی رفتار و رفتارهای خودانگیخته است .اما در نیاز به پیشرفت ،هنگام مواجهه فرد با
یک تکلیف دشوار ،ابتدا حافظه خواست فعال میشود ،نه کنترل شهودی رفتار زیرا الزم است آن
تکلیف دشوار تا فراهم شدن شرایط مناسب ،در حافظه قصدمندی نگهداری شود (باومن و
همکاران .)2010 ،وقتی فرد بر اساس شهود و بدون برنامهریزی قبلی با چالشها روبرو میشود،
حوادث پیشبینینشده و عدم آمادگیها ،هیجان مثبت را کاهش میدهد .مشخص نبودن راهکار
پیشبینیشده برای موقعیتهای مختلف و عملکردهای بدون چارچوب قبلی ،بهزیستی را کاهش
می دهد .راهبرد اضطرابی انگیزه پیشرفت با بهزیستی رابطه منفی داشت و تأییدکننده پژوهش-
های پیشین بود (کیم و همکاران .)2014 ،اضطراب ،عملکرد فرد در پیگیری و دستیابی به اهداف
را کاهش میدهد و همانطور که ابراهیمی و همکاران ( )1398عنوان میکنند هر قدر مشکالت
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موجود بر سر راه پیگیری هدف بیشتر باشد؛ آسیبهای شناختی ،هیجانی و رفتاری نیز بیشتر
بروز میکنند؛ در نتیجه بهزیستی روانی کاهش مییابد.
انگیزه آزادی یکپارچه و شهودی توانستند بهزیستی را پیشبینی کنند .این یافته نتایج پژوهش-
های پیشین (ارشدی و کعبعمیر ،2020 ،هفتلنگ و همکاران1398 ،؛ شولر و همکاران)2016 ،
را تأیید میکند .نتایج پژوهش هفت لنگ و همکاران ( )1398نشانداد که نیاز به آزادی در نظریه
گالسر در دانشجویان متأهل توانایی پیشبینی بهزیستی روانی را دارد .شولر و همکاران ()2016
بر مبنای نظریه رایان و دسی خودمختاری در دانشجویان ورزشکار را بررسی کردند و نشاندادند
افراد در میزان نیاز به خودمختاری با هم متفاوتند و کسانی که تمایل بیشتری به خودمختاری
در زندگی دارند ،استقالل عمل بیشتری دارند و این امر به افزایش بهزیستی روانی آنان منجر
میشود .ارشدی و کعب میر ( )2020خودمختاری را به عنوان مهمترین پیشبینیکننده بهزیستی
روان شناختی ،شغلی و زندگی شناسایی کردند .خودمختاری و استقالل بخش مهم انگیزه آزادی
است و بر مبنای اختیار آزاد قرار دارد و میزان آزادی عمل فرد در انتخابهای مهم زندگی را
نشان میدهد .مفهوم انگیزه آزادی در نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت با نیاز به خودمختاری
در نظریهی خودتعیینگری رایان و دسی و نیاز به آزادی در نظریه گالسر همپوشانی دارد .انگیزه
آزادی مرتبط با رشد خود ،انسجام درونفردی و افزایش خودمختاری در زندگی است .تحقق این
انگیزه با هیجان مثبت همراه است و بهزیستی روانی را افزایش میدهد .در نظریه کول
خودشکوفایی اساس همه نیازهاست ،انگیزه آزادی نیروی بنیادی سازنده خودشکوفایی است.
انگیزه آزادی شامل تالش برای بهتر شناختن خود و آزادی از محدودیتهای درونی است (باومن،
 .)2018به هر میزان فرد بتواند به نیاز به آزادی خود و گسترش و رشد خود بیشتر پاسخدهد،
میتواند زمینه پاسخدهی و تحقق دیگر انگیزههای روانی بنیادین را فراهم کند و در نتیجه
بهزیستی و شادکامی بیشتری در زندگی تجربه کند.
یافتههای این پژوهش نشان داد ،فرم فارسی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار ابزاری کارآمد
در ارزیابی انگیزههای بنیادین روانی آشکار و راهبردهای تحقق آنها هست .از این پس میتواند
به عنوان ابزاری روا و پایا مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران روانشناسی و مشاوره در سنجش
سازههای نیازها و انگیزههای بنیادین روانی برای مقاصد پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار
گیرد .همخوانی انگیزههای روانی بنیادین با رفتارهای انتخابی فرد در حوزههای مختلف زندگی
مثل ازدواج ،شغل ،تحصیل و غیره نقش مهمی در افزایش بهزیستی روانی فرد دارد .از آنجایی که
برخی راهبردهای تحقق انگیزه به ارضای انگیزهها منجر نمیشود شناخت درست آنها با ابزار
معتبر میتواند به فرد کمک راهبردهای خود و شیوه پاسخدهی به انگیزههای خود را اصالح کند.
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با استفاده از راهبردهای مؤثر و ارضای انگیزهها ،بین انگیزهها و نیازهای درونی روانی و رفتارها و
فعالیتهای فرد در تناسب و تعادل ایجاد میشود و فرد بهزیستی روانی بیشتری تجربه میکند.
همچنین با توجه به نقش مهمتر محیط اجتماعی بر انگیزههای آشکار (پولر و همکاران)2018 ،
تطبیق و هماهنگی انگیزهها با موقعیت شغلی میتواند بازدهی فرد در شغل را افزایش دهد.
بنابراین پیشنهاد میشود در جلسات درمانی و مشاوره از این پرسشنامه استفاده شود .مشاوران و
روانشناسان با توجه به نتایج این پرسشنامه می توانند توصیههای کاربردی در مورد چگونگی
پاسخ به انگیزهها ،انتخاب شغل متناسب با انگیزههای آشکار ارائه دهند .هرچند پژوهش حاضر
در نمونه باالی  18سال اجرا شده است ،اما با توجه به نیازهای زیربنایی انگیزهها از دوران کودکی
شکل میگیرند ،به نظر میرسد این ابزار در تمام گروههای سنی قابل استفاده هست.
محدودیتها و پیشنهادات
نظریه تعامالت سیستمهای شخصیت کول ( )2000حوزههای مختلفی چون ورزش ،شغل ،و
غیره را دربرمی گیرد؛ این پژوهش فقط به بررسی بهزستی روانی پرداخته است و در حوزههای
دیگر کاربرد ندارد.در این پژوهش گردآوری دادهها به صورت برخط از طریق شبکههای اجتماعی
مجازی بود که در تعمیم یافتهها باید جانب احتیاط رعایت شود .باید توجه داشت که نمونه مورد
بررسی در این پژوهش نمونه بهنجار افراد بالغ بود و تعمیم نتایج آن به گروههای بالینی امکانپذیر
نیست .پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی کارآیی بالینی این پرسشنامه بررسی شود .همچنین
مطالعات نشان داد که در کشورهای مختلف نیازهای روانی و بهزیستی ارتباط دارند و تفاوتهای
فردی و فرهنگی این ارتباط را به مقدار خیلی کمی تحت تأثیر قرار میدهد (چن و همکاران،
 ،)2015اما باید توجه کرد که این یافته اثرگذاری فرهنگ و تفاوتهای فردی را رد نمیکند و
نیاز به کاوشهای بیشتر در پژوهشهای آینده دارد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده
نمونهگیری سهمی انجام شود تا نقش فرهنگ و زبان و ناهمگونی فرهنگی ایران به شکل دقیقتری
بررسی شود .محدودیت دیگر پژوهش عدم بررسی وضعیت اقتصادی -اجتماعی بود .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده به بررسی نقش متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در تحقق انگیزههای
روانی بنیادین پرداختهشود.
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موازین اخالقی
این مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری در رشته مشاوره در دانشگاه فردوسی مشهد ( با شناسه
اخالق )IR.UM.REC.1399.076 :است که پروپوزال آن در تاریخ  1399/4/2تصویب شده-
است.کلیه شرکتکنندگان ابتدا رضایت آگاهانه خود را اعالم کردند و همه دادهها ناشناس بودند.
سپاسگزاری
نگارندگان از تمام کسانی که ما را در اجرای این پژوهش یاریدادند ،تشکر و قدردانی مینمایند.
این پژوهش با حمایت مالی « صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» انجام شدهاست.
مشارکت نویسندگان
نویسنده اول وظیفه جمعآوری دادهها و نگارش مقاله را برعهده داشت و نویسنده دوم و سوم و
چهارم مسئول نظارت بر پژوهش ،صحت دادهها ،اعتبارسنجی پژوهش و ویرایش مقاله را بر عهده
داشتند.
تضاد منافع
نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
منابع
ابراهیمی ،عصمت؛ ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه؛ و هاشمیان ،کیانوش .)1398( .ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم .فصلنامه روانشناسی
کاربردی 2( 13 ،پیاپی ( .333-317 :)50پیوند)
زارع گاریزی ،معصومه؛ ابراهیمی مقدم ،حسین؛ و ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه .)1399( .پیشبینی تعهد
زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و صمیمیت با واسطهگری تمایزیافتگی خود .فصلنامه
روانشناسی کاربردی 1( 14 ،پیاپی ( .76-55 :)53پیوند)
دهشیری ،غالمرضا؛ و موسوی ،سیده فاطمه .)1394( .بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص
بهزیستی پنج سؤالی سازمان بهداشت جهانی .مجله روانشناسی بالینی( 2 .پیاپی .75 -67 :)30
(پیوند)
کاظمی ،شکوفه؛ کاکاوند ،علیرضا؛ جاللی ،محمدرضا؛ و جوادی ،حمیدرضا .)1397( .ارتباط نیازهای
اساسی گالسر با فشار خون باال در میانساالن :نقش واسطهای شوخ طبعی .مجله علمی دانشگاه علوم
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) (پیوند.63-73 :)2(22 .پزشکی قزوین
 بررسی رابطه شدت نیازهای.)1398( . علی، زمانی؛ و صاحبی، ابراهیمی؛ محمد اسماعیل،هفت لنگ
 سالمت روان و بهزیستی روانی دانشجویان،اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجیت
) (پیوند.23-38 :)47(14 . فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.متأهل
 سازمان مطالعه و: تهران. مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل.)1393(  حیدرعلی،هومن
) (پیوند.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
 رویش روان. پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آنها.)1394( . مژده،وزیری
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***
پرسشنامه بهزیستی روانی
در دو هفته گذشته ....
همیشه

اکثر
اوقات

بیشتر
متوسط

از

کمتر
متوسط

از

گاهی
اوقات

هیچ
وقت

 ... .1روحیه شاد و خوبی داشتهام.
 ... .2احساس آرامش و راحتی کردهام.
 ... .3احساس فعال و پرانرژی بودن داشتهام.
 ... .4با نشاط و آسودگی از خواب بیدار شدم.
 ... .5زندگی روزمرهام سرشار از چیزهای مورد
عالقه من بودهاست.

وجه

پرسشنامه انگیزههای روانی بنیادین آشکار

کام ً
ال
خیلی زیاد
تا حدودی
هیچ
به

***

 .1همزمان که به نیازهای خودم توجه میکنم ،به خواستههای دیگران هم رسیدگی میکنم.
 .2از روابط صمیمی لذت میبرم.
 .3اغلب در مورد تأثیر رفتارم بر دوستان و خانواده ام فکر میکنم.
 .4وقتی از سوی دیگران طرد میشوم ،احساس ناتوانی میکنم.
 .5وقتی نظرم را بیان میکنم ،احساس میکنم حق دارم آن چه را واقعاً فکر میکنم ،بگویم.
 .6وقتی مردم برتری مرا تأیید میکنند ،احساس خوشایندی دارم.
 .7حتی زمانی که به موقعیت مهمی دست پیدا میکنم ،همچنان برای رسیدن به اهداف باالتر
تالش میکنم.
 .8حتی وقتی میدانم چه چیزی الزم دارم ،دوست ندارم آن را از کسی درخواست کنم.
 . 9وقتی در مورد چیزهایی که تا االن به دست آورده ام فکر میکنم ،کامالً احساس رضایت
میکنم.
 .10وقتی تحت فشار هستم ،نمیتوانم خوب کار کنم.
 .11هر چه قدر کار سختتر باشد ،ایستادگی من هم بیشتر میشود.
 . 12اگر یکبار اشتباه کنم ،احتماالً این اشتباه پشت سرهم تکرار میشود؛ چه کار سخت باشد و
چه آسان.
 .13از این که با دیگران وارد گفتگو و تبادل نظر بشوم لذت میبرم.
 .14اغلب دیگران را به بحث کردن وادار میکنم.
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 .15به محض این که یک کار سخت را تمام میکنم ،سراغ چالش بعدی میروم.
 .16با دیگران بودن ،به زندگی من معنا میدهد.
 .17اغلب احساس میکنم نیاز شدیدی به "بودن در کنار دیگران" دارم.
 . 18اغلب در مورد اینکه چطور روابطم را با خانواده و دوستانم بهتر کنم ،فکر میکنم.
 . 19وقتی کسی مرا دوست ندارد ،مدت زیادی طول می کشد تا با آن کنار بیایم.
 .20وقتی کسی به من میگوید ساکت باشم ،معموالً بالفاصله جوابش را میدهم.
 .21اغلب احساس میکنم از دیگران بهترم.
 .22وقتی میخواهم کسی را در مورد چیزی قانع کنم ،اول به چگونگی انجام آن فکر میکنم.
 .23وقتی فردی با اعتماد به نفس باال رفتار میکند ،کمی خجالتی میشوم.
 .24کارهای روزمره را آزادانه ،همانطور که دلم میخواهد ،انجام میدهم.
 .25وقتی تحت فشار قرار بگیرم ،بازدهی من کم میشود.
 .26وقتی صحبت از عملکرد میشود ،دوست دارم سختترین کارها را انجام دهم.
 .27معموالً شکست باعث میشود به شدت احساس ناامیدی کنم.
 .28وقتی میتوانم با دیگران گپ بزنم ،احساس سرحال بودن میکنم.
 .29اغلب دیگران دوست دارند که من رهبری را به عهده بگیرم.
 .30اغلب برای انجام کارهای سخت داوطلب میشوم.
 .31وقتی به گروهی میپیوندم ،خیلی سریع یک حسی به من میگوید که چه موضوعاتی ممکن
است مورد عالقه اعضای مختلف گروه باشد.
 .32من معموالً تمام توجهم را روی اطرافیانم متمرکز میکنم.
 .33وقتی با کسی دوست هستم ،اغلب به این فکر میکنم که رفتار من چه تأثیری در رابطهی ما
دارد.
 .34وقتی فردی با من نامهربانی میکند ،واقعاً کالفه میشوم.
 . 35وقتی با فردی اختالف نظر دارم ،معموالً راهی برای جلب موافقت طرف مقابل پیدا میکنم.
 .36وقتی مسئولیتی دارم ،در کنار دیگران احساس راحتی میکنم.
 . 37وقتی صحبت از قدرت می شود ،من همیشه به دنبال باالترین رتبه هستم.
 .38وقتی در کنار افراد قوی قرار میگیرم ،حس میکنم که کم میآورم.
 .39من از آنچه تا کنون در زندگیام به دست آوردهام ،کامالً راضی هستم.
 .40من فقط وقتی کاری را خیلی خوب انجام میدهم ،که حوصلهاش را داشتهباشم.
 .41کارهای بسیار دشوار برای من جذابتر است.
 .42وقتی عملکرد ضعیفی در کارم دارم ،خیلی اذیت میشوم.
 .43برای من نزدیک بودن به دیگران از داشتن عملکرد خوب در کار مهمتر است.
 .44اغلب زمانی واقعاً انگیزه پیدا میکنم که بتوانم با دیگران تبادل و تعامل معنیداری داشتهباشم.
 .45وقتی بتوانم روی یک تکلیف (کار) دشوار ساعتها کار کنم تا تمام شود ،احساس رضایت
میکنم.
 .46من همیشه می توانم افرادی را پیدا کنم که در مورد مسائل عاطفی بتوانم با آنها گفتگو کنم.
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 .47در معاشرت با دیگران ،معموالً به ندای قلبم گوش میکنم.
 .48من از روابطم انتظارات زیادی دارم.
 .49وقتی با فرد جدیدی مالقات میکنم ،اغلب میترسم که طرد شوم.
 .50من همیشه یک جواب فوری در آستین دارم.
 .51خوب است که احساس برتری داشته باشیم.
 .52من برای رسیدن به موقعیتهای باالتر تالش میکنم.
 .53من در تشخیص اینکه آیا میتوانم با کسی کنار بیایم یا نه ،مشکل دارم.
 .54من با بیشتر طرحها و کارهایی که قبول میکنم ،ارتباط برقرار میکنم.
 .55وقتی مردم از من انتظار دارند که خوب عمل کنم ،عملکردم افت میکند.
 .56در انجام کارهای دشوار پشتکار زیادی دارم.
 .57شکست میتواند مرا از مسیرم کامالً دور کند.
 .58از صحبت کردن با آدمهای خوب درباره موضوعات مختلف ،لذت میبرم.
 .59وقتی در یک گروه هستم ،اغلب نظرم را با جدیت بیان میکنم.
 .60اغلب فعالیتهایی را انتخاب می کنم که بتوانم مهارتهای خودم را امتحان کنم.
 . 61وقتی با دیگران هستم ،بیشتر به خوش گذراندن عالقهمند هستم تا وارد شدن به بحثهای
عمیق.
 .62من از حمایت کردن دیگران لذت میبرم.
 .63موفقیت برای من زمانی است که عملکردم در حد دستاوردهای دیگران باشد.
 .64وقتی از من خواستهمیشود که در یک گروه وظیفهای انجام دهم ،احساس میکنم از پسش
بر نمیآیم.
 .65افراد ساده و بیشیله پیله را بیشتر از همه دوست دارم.
 .66من از تالش برای رفع دغدغه های دیگران لذت می برم.
 .67اغلب عملکردم را با عملکرد دیگران مقایسه میکنم.
 .68حتی اگر کسی از من بخواهد ،نمیتوانم رهبر گروه باشم.
 .69ترجیح میدهم که یک مکالمه دوستانه داشته باشم تا یک گفتگوی عمیق.
 .70من می توانم برای انجام یک کار خیرخواهانه ،نظر مثبت دیگران را جلب کنم.
 .71این که میخواهم بهتر از دیگران باشم ،واقعاً به من انگیزه میدهد.
 .72وقتی مسئولیت مراقبت از دیگران را بر عهده می-گیرم ،عصبی میشوم.
 .73با بیشتر مردم کنار میآیم.
 .74من اغلب خودم را مسئول حفظ یکپارچگی یک گروه میدانم.
 .75از نظر من عملکرد خوب ،به معنای بهتر از دیگران بودن است.
 .76از پذیرش مسئولیت میترسم.
 .77در تالش برای درک دیگران ،به هر دو جنبه مثبت و منفی آنها توجه میکنم.
 .78اغلب اجازه میدهم که ایدههای خودجوش مرا هدایت کنند.
 .79من فقط برای انجام کارهایی تالش میکنم که واقعاً برای من مناسب باشند.
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 .80ای کاش مردم بیشتری به من احترام بیشتری میگذاشتند.
 .81برایم مهم است که هر کاری که میکنم ،برای شخص خودم معنا داشته باشد.
 .82بخشهای ناخوشایند حقیقت همان قدر برای من مهم هستند که بخشهای خوشایند آن.
 .83من اغلب به طور خودجوش کاری را انجام میدهم که فکر میکنم در آن شرایط خاص،
مناسب است.
 .84اغلب فکر میکنم که چه کاری از عهده من ساختهاست تا آن طور که خواسته و تشخیص
خودم است ،زندگی کنم.
 .85وقتی دیگران مسئولیت چیزی را متوجه من میکنند ،واقعاً حالم گرفته میشود.
 .86من فقط زمانی میتوانم انگیزه بگیرم که کامالً جذب یک کار شوم.
 .87من خیلی خوب میتوانم با نقاط ضعف و کاستیهای خودم کنار بیایم.
 .88من میتوانم به راحتی در اینجا و اکنون غرق شوم و خودم را از هدفها و لحظات پرفشار رها
کنم.
 .89من بیشتر وقتها عمداً وظایفی را بر عهده میگیرم که احساس خودمختاری به من میدهد.
 .90دوست ندارم درگیر چیزهایی باشم که تجربهای در آنها ندارم.
 .91مهمترین چیز در زندگی این است که اجازه ندهید از مسیر خود منحرف شوید.
 .92اگر چیزی باعث شود احساس ناامنی کنم ،باز هم خاطرم جمع است که باالخره دوباره تعادلم
را به دست خواهم آورد.
 .93دوست دارم احساسات خودجوش مرا هدایت کنند.
 .94همواره سعی میکنم کارهایی را انجام بدهم که به من احساس انسجام میدهند.
 .95به نظر من وحشتناک است که فقط افراد کمی هستند که میتوان به آنها اعتماد کرد.
 .96من میخواهم تمام کارهایی که انجام میدهم ،به پیشرفت من کمک کند.
 .97از نظر من آنچه که من میتوانم انجام دهم با تغییراتی که میتوانم بوجود بیاورم مساوی
است.
 .98من به مستقل بودن بسیار اهمیت میدهم.
 .99من ترجیح میدهم خودم تصمیم بگیرم تا اینکه از دیگران کمک بگیرم.

***
پرسشنامه نیازهای گالسر
 .1احساس میکنید به چه میزان عشق ،صمیمیت و مهرورزی نیاز دارید؟
 .2تا چه اندازه رفاه و سعادت انسانهای دیگر برایتان مهم است؟
 3.چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را پذیرفته و دوستتان بدارند؟
 . 4چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را مورد لطف و مهر و محبت قرارداده و شما نیز متقابالً به آنها
محبت کنید و به آنها احساس تعلق خاطر داشتهباشید؟
 . 5چه اندازه دوست دارید که با دیگران صمیمی شوید و در مجالس ،مراسم و فعالیتهای گروهی فعاالنه
شرکت کنید.
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 . 6مسایلی مثل پس انداز ،مخارج زندگی ،مسکن ،آینده شغلی و … تا چه اندازه ذهن شما را مشغول
میکند؟
 . 7تا چه اندازه به سالمت جسمانی ،بهداشت و احتمال ابتال به بیماری فکر میکنید؟
 .8شدت میل جنسی خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
 .9در انجام کارها و اقدامات مخاطره آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل میکنید؟
 .10تا چه اندازه از رویارویی با تجربههای جدید و شروع راههای ناشناخته اجتناب (دوری) میکنید؟
 .11تا چه اندازه نیاز دارید ،تمام چیزهایی را که انجام میدهید خودتان انتخاب کنید؟
 .12تا چه میزان اع تقاد دارید که هیچ کس نباید به شما بگوید که چگونه زندگی خود را اداره کنید؟
 . 13تا چه میزان تمایل دارید آن چه را که می خواهید بدون توجه به دخالت ها و فشارهای همسرتان
حتماً انجام دهید؟
 .14تا چه میزان اصرار دارید در تصمیمگیریهای بزرگ و کوچک زندگی ،مستقلباشید و طبق خواسته
خود عملکنید؟
 . 15تا چه اندازه نیاز دارید که بدون دخالت و مزاحمت و حتی حضور دیگران ،زمانهایی را برای خودتان
در اختیار داشته باشید که هر گونه دلتان میخواهد از آن استفاده کنید؟
 .16تا چه اندازه تالش میکنید در زمینه کار خود به عنوان یک فرد توانمند و با لیاقت خود را نشان داده
و شناخته شوید؟
 . 17تا چه اندازه دوست دارید که به دیگران دستور بدهید؟ ( فرمان بدهید تا این که فرمان ببرید)
 .18فکر میکنید تا چه اندازه اهل پیشرفت و رقابت هستید؟
 .19تا چه اندازه دوستدارید که دیگران (شامل همسر ،فرزند ،یا دوستانتان) به حرف شما گوشدهند و از
آن پیرویکنند؟
 .20تا چه اندازه تالش میکنید تا ثابتکنید ایده ،فکر یا راه شما درستاست و اصراردارید که دیگران را
متقاعدکنید که آن را قبولکنند؟
 .21چقدر به شوخی ،مزاح و لطیفهگویی نیازمندید؟
 .22تا چه میزان به اوقات فراغت و سرگرمیهای مخصوص به خودتان نیاز دارید؟
 .23میزان شوخطبعی و خوشمشربی خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
 .24چه میزان احساس میکنید که نیاز دارید به کارهای غیرجدی و غیررسمی از قبیل دوچرخهسواری،
ماهیگیری ،تماشای فیلم و دیگر سرگرمیهای لذتبخش بپردازید؟
 .25تا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرمکننده و موقعیتهای شادیبخش از قبیل جشنها ،مهمانیها و
بازی و … هستید؟
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