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Abstract
Feelings of inferiority are important concepts in
measuring overall health that can always be affected
by individual and family factors . The propose of
this study the mediating role of family functioning
to resilience and of inferiority.The purpose of this
study was fundamental and in terms of descriptive
method of structural equation modeling. The statistical population consisted of all Razi University . Using available sampling200 people were selected as
the statistical sample. In order to collect data using
the Inferiority scale(IS),Conner and Davidson Resiliency Questionnaire (CD-RIS) and family Assessment device-Interve (FDA-I). Data were analyzed
using descriptive statistics (frequency, mean and
standard deviation) by Pearson correlation coefficient
and structural equation modeling using SPSS-25 and
AMOS-24 software. The results showed that direct
paths resilience to inferiority, resilience to Family
function, Family function to inferiority, and indirect
pathways to resilience to inferiority were mediating
by Family function, significant(p<0/10). The results
of this study emphasize the importance of mediating role of Family function in Relation between
resilience and inferiority. Can be hopeful by provide
training based on strengthening family functioning
modulates the harms of lack of resilience and reduces
feelings of inferiority.
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چکیده

احساس حقارت از مفاهیم مهم در سنجش سالمت
همه جانبه است که می تواند همواره متأثر ازعوامل فردی
 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش.و خانوادگی باشد
واسطه ای عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با احساس
 این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی و.حقارت انجام گرفت
از نظر روش توصیفی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری
 جامعه آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگا ه رازی.بود
 بود که به روش نمونه98-97 کرمانشاه در سال تحصیلی
 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب200 گیری دردسترس
،)IS(  به منظور جمعآوری دادهها از مقیاس کهتری.گردید
) وCD-RIS( پرسشنامهی تابآوری کانر و دیویدسون
.) استفاده شدFAD-I( آزمون سنجش عملکرد خانواده
جهت تجزیه و تحلیل دادهها عالوه بر شاخصهای آمار
 میانگین و انحراف معیار) از آزمونهای،توصیفی (فرآوانی
آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت
AMOS-  وSPSS-25 ساختاری با استفاده از نرم افزارهای
 یافته ها نشان داد مسیرهای مستقیم. استفاده گردید24
 تاب آوری به عملکرد،تاب آوری به احساس حقارت
 عملکرد خانواده به احساس حقارت و مسیر،خانواده
غیرمستقیم تاب آوری به احساس حقارت با میانجیگری
 یافتههای این.)p>0/01( عملکرد خانواده معنی دار بودند
پژوهش بر اهمیت نقش میانجیگری عملکرد خانواده در
 می توان.رابطه تابآوری با احساس حقارت تأکید دارد
امیدوار بود با ارائه آموزش های مبتنی بر تقویت عمکرد
 آسیبهای ناشی از فقدان تاب آوری تعدیل شده،خانواده
.و به کاهش احساس حقارت منجر می شود
. عملکرد خانواده، تاب آوری، احساس حقارت:کلیدواژه ها
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 lمقدمه
روانشناسی فردنگر به وسیله آلفرد آدلر ،روانشناس اتریشی ،پایه گذاری شد .این رویکرد

روانشناسی ،دیدگاهی آینده نگر نسبت به انسان دارد و بر این فرض استوار است که ذهنیات

و تفکرات انسان درباره آینده عامل اصلی پایه ریزی شخصیت انسان است (لمینگ ،مادن و
مارالن .)2011 ،یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی فردنگر احساس حقارت است که به طرد

یا تمسخر نگرش ،رفتار و توانایی های فرد توسط دیگران اشاره دارد (بانچر .)۲۰۱۴ ،احساس

حقارت عامل مهم در احتمال وقوع آستانه تحمل پایین فرد در روابط اجتماعی است (آدلر،
1982؛ به نقل از سیمیر .)2019 ،در دیدگاه آدلری ،تجربة رویدادهای آسیب زا می تواند

سیستم طبیعی و مرتبط به جستجوی کنترل و معنا در زندگی را مختل نماید (البیروال)2014 ،

به طوری که احساس حقارت زمینه افسردگی ،خصومت ،بی خوابی ،ایده خودکشی (لی،
 )2008و تنهایی (آکداگ )2017 ،را موجب میشود .بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر احساس
حقارت اهمیت دارد.

تاب آوری از عوامل مهم اثرگذار بر احساس حقارت است به طوری تحمل پایین از

عوامل تعیین کنندة شیوع نشانه های احساس حقارت است (کنچاپانوار  ،)۲۰۱۲،به طوری نبود
مهارت تاب آوری با ایجاد نگرش منفی نسبت به خود و قضاوت سریع درباره نبود مهارت

مقابله ای در مواجهه با بحران و ناکامی ،به شکل گیری احساس خودکم بینی منجر می شود.
تاب آوری ،میزان توانایی سازگاری افراد در مقابله با بحران و عامل مثبت در سالمت اجتماعی

و روانی است (ویس ،رابینسون ،فانگ ،تأیشت ،چالمر و النکای .)۲۰۱۳ ،مارتین و مارش

( )2008تاب آوری را نوعی آموزش به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال در موقعیت های

مختلف زندگی عالرغم مصائب و دشواری های محیطی می دانند .در واقع استفاده فرد از
راهبردهای تنظیم هیجانی در فرآیند تاب آوری به کاهش پیامدهای هیجانی منفی شرایط
نامساعد منجر میشود (اوکونورو باتچلر  .)۲۰۱۵ ،پژوهش زانگ ،خو و لو ( )2020به اثر

ناکامی و پرخاشگری بر احساس حقارت تأکید دارد .نتایج پژوهش آکدوگان و سیمیر ()2019
حاکی از آن بود به نقش شادکامی ذهنی و احساس ناتوانی در پیش بینی احساس حقارت اشاره
دارند .همچنین شاهوردي و همکاران ( )1394در پژوهش خود نشان دادند احساس حقارت

براساس سالمت همه جانبه فرد قابل پیش بینی است.
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براساس دیدگاه مینوچین ( )1974خانواده نه تنها رفتار سازشی و بهنجار ،بلكه رفتار

نابهنجار را شکل می دهد .بنابراین عملکرد خانواده از دیگر عوامل مؤثر بر احساس حقارت
است .خانواده نخستین پایه گذار ویژگی های شخصیت ،ارزش ها ،معیارهای فکری ،اعتقادات

و نگرش های فرد است که نقش مهمی در تعیین عزت فس ،سبک زندگی و راهبردهای

مقابلهای دارد ،بنابراین سالمت روانی و اجتماعی فرد به شدت تحت تأثیر خانواده قرار دارد

(رایت و همکاران ،)2015 ،بدیهی است شکلگیری نشانه های شناختی و هیجانی مرتبط با

احساس حقارت را می توان در نظام خانواده جویا شد .خانواده درمانگران بر این باوراند

که در بررسی اختالالت خلقی و شناختی توجه به پویایی های تعاملی بین اعضا و ساختار
حاکم بر روابط اعضای خانواده اهمیت زیادی دارد (بوید -فرانکن و بری .)2012 ،تعامالت

خانوادگی و روابط مطلوب بین اعضای خانواده نقش مهمی در افزایش رضایت از زندگی
دارد (قاضی نژاد ،غالمعلی لواسانی و اژهای.)1398 ،

پژوهش ها حاکی از آن است که الگوهای حاکم خانواده در حیطة عزت نفس فرزندان،

خودپنداره و عدم احساس ارزشمندی از نگاه دیگران (احساس حقارت) مؤثراست (شریفی و

همکاران1390 ،؛ هال ،رایزن و پیدن2008 ،؛ یوو گمبل2009 ،؛ الفهاگ ،تینلیوس و رسموسن،
 .)2010اسمیت ( )2020در پژوهشی به نقش عوامل خانوادگی (سبک دلبستگی و صمیمت

اعضاء) در پیش بینی احساس ارزشمندی و کفایت شخصی فرد اشاره نموده اند .کاواماتو

( )2020به اثر دلبستگی خانواده بر عزت نفس تأکید نمود .همچنین نتایج پژوهش پیجوینگ
( )2012نشان داد که آموزش خانواده عامل مهم تأثیرگذاری بر احساس بی کفایتی است.

پژوهشها در زمینه ارتباط تاب آوری و عملکرد خانوده حاکی از آن است که تاب آوری

در پیش بینی عملکرد خانوده نقش مهمی دارد به طوری که محمد ،رشید ،حسین ،آهیر و

اهمت ( )2020به رابطه تاب آوری با حمایت خانواده تأکید نمودهاند .لو ،خو ،کای ،وانگ،
یان و لی ( ،)2019لو ،یان ،زو و پان ( )2017و اوشیر و همکاران ( ،)2015نجفی و ضرغام

( )1394و صفرزاده ( )1393به نقش تابآوری در پیش بینی عملکرد خانواده اشاره دارند.

روانشناسی فردی نشان می دهد که سطح عزت نفس اصلی ترین عامل انگیزش در افراد

است (کاپاالتی  .)2009 ،وجود احساس حقارت مانع از عملکرد مثبت همه جانبه فرد در
فعالیت های روزمره می شود .لزوم بررسی عوامل مؤثر بر احساس حقارت زمینه کنترل آن را

مجله روانشناسی / 98نقش واسطه ای عملکرد خانواده در 293 / 293 / ...

فراهم می نماید .با توجه به ادبیات نظری و پژوهشی مطرح شده تاب آوری و عمکلرد خانواده
توان پیش بینی احساس حقارت را دارند همچنین عملکرد خانواده براساس تاب آوری قابل
پیش بینی است .بنابراین احتمال می رود تاب آوری به صورت غیرمستقیم از طریق عملکرد

خانواده بر احساس حقارت اثر داشته باشد .افراد با صمیمت خانوادگی باال با بکارگیری

مقابله مسئله مدار و ارزیابی مثبت که در نظام خانواده دریافت می نمایند در مواجهه با فشار
روانی ناشی از احساس حقارت راحت تر سازگار می شوند .براساس دیدگاه آدلر نظام خانواده

به عنوان پایگاه اولیه شکلدهی نگرش ،رفتار و هیجان و از طرفی با القای احساس ارزشمندی
نقش مهمی در تعدیل عوامل مؤثر بر احساس حقارت دارند؛ در نوجوانان و جوانانی که توان

بازسازی و توانمندی در جهت حل مشکل را ندارد و برگشت به وضعیت مطلوب برایشان

همواره بحران جدی می شود ،ارزیابی نامطلوبی از طرف همساالن مبنی بر عدم کفایت
صورت می گیرد ،که در تداوم آن اجتناب از فعالیت های مثبت و لذت بخش تشدید می یابد.
نیروی بنیادی خانواده با افزایش ویژگی های صمیمیت ،تعهد ،مسئولیت پذیری و توانایی
مقابله با بحران مجهز باعث می شود ،آسیبهای ناشی از ضعف در برخوداری از تاب آوری
و توان مقابله ضعیف به تدریج کاسته شود و در نتیجه آن نشانه های احساس حقارت کاهش
می یابد .به عبارتی دیگر عملکرد مطلوب خانواده روشی جبرانی برای ناکامی ناشی از عدم
تاب آوری تلقی می شود .نظام خانواده با سازماندهی طرحواره های شناختی مثبت در ارتباط

با توانمندی و موفقیت فردی ،پیامدهای مطلوبی در ارتباط سازگاری با فشار و استرس
روانشناختی دارد و با تسهیل شرایط انعطاف پذیری و اجتناب از به گارگیری رویکرد خشک

و غیر قابل انعطاف ،فرصت بازنگری هیجانی و شناختی را فراهم می نماید .در چنین وضعیتی
فرد نسبت به مهارتهای خود اعتماد بیشتری داشته و نسبت به آن احساس ارزشمندی باالیی
را ادراک می نماید ،بنابراین احساس حقارت کاهش می یابد .طرد شدن در محیط خانواده و

ترس از برقراری رابطه صمیمی زمینه خودانتقادی را فراهم می نماید که در نتیجه آن در زمان

برخورد با شرایط تنش زا ،فرد کنترل هیجانی خود را از دست میدهد (محمودی،)1398 ،
به نظر میرسد خانواده عامل مهم در سیستم هیجانی شناختی قلمداد می شود و می تواند
در بازیابی کارکردهای مثبت جهت ارتقای کیفیت زندگی نقش شایانی را ایفا نماید .از طرفی

براساس مدل مفهومی پژوهش برخورداری از ویژگی تاب آوری و همگام شدن آن با حمایت
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خانواده تغیراتی مطلوبی در سیستم ارزش های ایجاد می نماید ،فرصت رشد و پرورش را در
اختیار فرد قرار می دهد که به تبع آن احساس حقارت کاهش می یابد .گزارش پژوهشی در

ارتباط با روابط ترسیم شده به صورتی که در مدل مفهومی پژوهش آورده شده ،در پژوهش
های دیگر ارائه نشده است .لذا پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا

عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با احساس حقارت نقش واسطه ای ایفا می کند یا خیر ؟
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 lروش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود.

برای آزمون مدل مفهومی ارائه شده و تحلیل داده ها از روش معادالت ساختاری ()SEM
استفاده شد جامعه آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگا ه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی

 98-97بود .با توجه به این حداقل حجم نمونه برای روش معادالت ساختاری  200نفر

است (کالین2010،؛ هو2008 ،؛ به نقل از حبیبی و عدنور .)1396 ،در این پژوهش 200
نفر به روش نمونه گیری در دسترس براساس مالک های ورود (رضایت آگاهانه شرکت در

پژوهش) و مالک های خروج (نقض در پاسخگویی به پرسشنامه) به عنوان حجم نمونه
انتخاب شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS-25و AMOS-24استفاده شد.

در بخش آمار توصیفی از گزارش فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی
از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده گردید.

 lابزار
□ الف :مقیاس کهتری ( :)ISاین پرسشنامه دارای  ۳۴گویه است که به طور مکرر به
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وسیلة بیمارانی که از اختاللهای اضطرابی (به ویژه هراس اجتماعی و وسواس– بی اختیاری)

رنج می برند ،گزارش شده است .گویه های مقیاس کهتری قضاوتهای مرتبط با دیگران را

می سنجد که  ۱۵گویة آن با رویدادهای منفی (ضعف ،خستگی ،اشتباه و انتقاد)  ۱۵گویة
رویدادهای مثبت (ارزشمندی ،موفقیت و تحسین) و  ۴گویة دیگر منعکس کنندة اصول

موضوعی بی قید وشرط هستند (محمد پناه اردکان یوسفی .)1390،روایی مقیاس کهتری در

پژوهش یوسفی ،مظاهری و ادهمیان ( )1387از طریق بررسی آزمون همبستگی مورد بررسی
قرار گرفت که ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامة افسردگی بک و استیر ( )1987و

پرسشنامه اضطراب بک ( )1990به ترتیب در گروه هراسی (،R=0/15( ،)p>0/01 ،R=0/41
 ) p>0/05و در گروه وسواس ( ) p>0/01 ،R=0/37( ،) p>0/01 ،R=0/55بود .پایایی آن

نیز در پژوهش یوسفی ،مظاهری و همکاران ( )1387با روش آلفای کرونباخ  0/89و در
پژوهش حاضر 0/93بود.

□ ب :پرسشنامة تابآوری کونور و دیویدسون ( :)CD-RISاین پرسشنامه را

کونور و دیویدسون ( )2003با مرور منابع پژوهشی  1991-1979حوزهی تابآوری تهیّه
کردند .این پرسشنامه  25گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین ( 1کام ً
ال نادرست) و ( 5همیشه
درست) نمرهگذاری میشود .هر چه این امتیاز باالتر باشد بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد
پاسخ دهنده خواهد بود و بر عکس .نقطه برش این پرسشنامه امتیاز  50میباشد .این مقیاس
در ایران توسط محمدی ( )1384هنجاریابی شده است (بشارت .)1387 ،در پژوهش سامانی،
جوکار و صحرا گرد ( )1386ضریب آلفای کرونباخ  0/87برای پایایی این آزمون به دست

آمده است .پایایی این پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ دراین پژوهش 0/90بود.

□ ج :آزمون سنجش عملکرد خانواده ( :)FAD-Iاین ابزار برای سنجش عملکرد

خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است .این ابزار توسط آستین ،بالدوین و

بیشاپ ( )1983با هدف توصیف ویژگیهای سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است،
که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف خانوادگی ،مورد بررسی قرار میدهد .در
ایران اولین کوشش علمی به منظور هنجاریابی ،این ابزار را نجاریان ( )۱۳۷۴به عمل آورد.
وی با استفاده از روش تحلیل عوامل توانست سه سازه را در این آزمون شناسایی و نام گذاری
کند .این سه سازه (نقش های خانوادگی ،حل مسأله و ابزار عواطف) میباشند .وی ضریب
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همسانی درونی این آزمون را  0/93اعالم کرد .این ابزار از نوع مواد کاغذی بوده که مشتمل بر
ال مخالف= 1و کام ً
 ۴۵سؤال است .این پرسشنامه روش درجه بندی لیکرت (کام ً
ال موافق=)5

قرار دارد .سؤاالتی که توصیف کننده عملکرد ناسالم خانواده است ،نمره معکوس تعلق میگیرد
(نجاریان .)۱۳۷۴ ،مجددا ً در تحقیق دیگری توسط صیادی ( )۱۳۸۱فرم اصالح شده FAD-I
نجاریان مورد بررسی قرارگرفت و همسانی درونی در کل مقیاس  0/93و در سازه های

نقشهای خانوادگی ،حل مساله و ابزار عواطف به ترتیب  0/63 ،0/87، 0/91بود .پایایی این

پرسشنامه در این پژوهش در کل مقیاس 0/75و در سازههای نقش های خانوادگی ،حل مسأله
و ابزار عواطف به ترتیب  0/71 ،0/80، 0/71بود.

 lیافته ها
تعداد  200نفر دانشجو کارشناسی با میانگین سنی  22/65و انحراف معیار  8/77در این

پژوهش شرکت کردهاند که 100نفر پسر و  100دختر بودند .از نظر وضعیت تأهل  33نفر

متأهل و  167نفر مجرد بودند.

جدول  .1ماتريس همبستگي متغيرها
متغیرها

-1رویدادهای مثبت
-2رویدادهای منفی

1

2

-5حل مشکل
-6نقشها

-7تأثیرات معنوی
-8کنترل

-9پذیرش مثبت

8

10

1
**0/86

1

-3اصول بی قید و شرط **0/84** 0/82

-4ابراز عواطف

3

4

5

6

7

9

11

1

**-0/50** -0/50** -0/45

1

**0/73** -0/41** -0/40** -0/37

1

**0/77** 0/63** -0/44** -0/47** -0/41
**0/10 -0/22** -0/19** -0/24

1

**0/31** 0/26

1

**0/49** 0/31** 0/29** 0/26** -0/36** -0/41** -0/40

1
1

**0/66** 0/49** 0/40** 0/38** 0/35** -0/39** -0/45** -0/44

-10تحمل عاطفه منفی **0/67** 0/56** 0/30** 0/33** 0/28** 0/27** -0/28** -0/33** -0/29

1

-11شایستگی فردی **0/72** 0/66** 0/68** 0/34** 0/37** 0/38** 0/39** -0/45** -0/45** -0/46

میانگین

انحراف معیار

27/39

28/4

7/88

22/04

51/36

54/86

9/92

10/24

3/39

3/27

6/39

6/69

7/47

10/58

15/57

1/92

2/46

3/63

22/81
4/49

*

1
28/21
5/52

P<0/1 P<0/5

**

نتایج جدول  1نشان داد که همبستگی تمامی متغیرهای ارائه شده در جدول باال به غیر

از همبستگی ابراز عواطف و تأثیرات معنوی معنی دار است (.) p>01/0
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به منظور بررسی رابطه تاب آوری با احساس حقارت با میانجیگری عمکرد خانواده

از روش مدل سازی معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر) استفاده شد.
ابتدا توزیع نمرات متغیرها و سپس تحلیل عاملی تأییدی (شاخصهای برازش مدل و روابط

بین متغیرها) به عنوان پیش فرض بررسی گردید .سپس به انجام تحلیل مسیر (مستقیم و غیر
مستقیم) اقدام شد .نتایج توزیع نمرات متغیرها نشان داد که شاخصهای چولگی و کشیدگی

در بازدهی  ±1/96قرار دارند بنابراین توزیع نمرات متغیرها نرمال است .نتایج شاخص های
برازش در شکل ذیل ارائه شده است.
e3

e2

0/63

حل مشکل

0/80

0/84
e9
e10
e11

اصول بی قید و شرط

0/81

0/91

نقش ها
0/84

0/92
0/94
0/90

e13
0/39

e12

عملکرد خانواده

-0/36

احساس حقارت
GFI = 0/911
RFI= 0/904
NFI= 0/929
PNFI= 0/692

-0/36

0/79
0/49

تاب آوری

RMSEA= 0/097
IFI= 0/951
CFI= 0/950
PCFI= 0/708

تأثیرات معنوی
کنترل

e7

0/62

0/50

0/24

رویدادهای مثبت
رویدادهای منفی

0/71

0/83

ابرازعواطف

0/88

e1

0/25
e8

0/83
0/78
0/85

0/69

پذیرش مثبت

e6

تحملعاطفهمنفی

e5

شایستگی فردی

e4

0/61
0/72

شکل  .2تحلیل مدل مفهومی پژوهش

همانطور که در شکل  2ارائه شده است شاخص برازش  REMSAبا مقدار  0/09از مقدار

استاندار بیشتر است ( GFI .)0/08<REMSAشاخص برازش با مقدار ،)0/90>GFI( 0/91

شاخص برازش  IFIبا مقدار  RFI ،)0/90>IFI( 0/95با مقدار CFI ،)0/90>RFI( 0/90

با مقدار  NFI ،)0/90>CFI( 0/95با مقدار  PCFI )0/90>NFI( 0/92با مقدار 0/70

( )0/50>PCFIو  PNFIبا مقدار  )0/۵۰>PNFI( 0/60در وضعیت برازش مطلوب قرار
دارند .همچنین تمامی متغیرهای آشکار (مؤلفهها) سهم معنی دار در تشکیل متغیر پنهان

(متغیر اصلی) دارند .براساس پیشنهاد نرم افزار  AMOS-24شاخصهای اصالحات جهت

برازش نهایی مدل اجرا گردید .با ترسیم خطای کورایانس  7و  5 ، 8و  5 ،7و  4 ، 8و 6
اصالحات در مدل انجام گرفت .نتایج در شکل  3ارائه شده است.

نتایج شکل  3نشان داد که شاخص  RMSEAبر اثر اصالحات انجام شده از برازش

مطلوبی برخوردار شد همچنین در مقادیر سایر شاخص ها تفاوتی در جهت بهبود برازش
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نسبت به شکل  2ایجاد شد.
e3

e2
0/71

0/83

0/64

0/91

0/80

نقش ها
0/84

0/84
0/88

e11

اصول بی قید و شرط

0/81

0/92
0/94
0/90

0/39

-0/35

احساس حقارت
GFI = 0/911
RFI= 0/904
NFI= 0/929
PNFI= 0/692

0/82

0/73

پذیرش مثبت

0/90

0/47

0/75

تاب آوری

0/95

RMSEA= 0/097
IFI= 0/951
CFI= 0/950
PCFI= 0/708

e6

0/57

تحملعاطفهمنفی

e5

0/90

شایستگی فردی

-1/48

e10

رویدادهای منفی

e13

-0/38

0/53

0/02

رویدادهای مثبت

e12

کنترل

e7

0/38

0/22

عملکرد خانواده

تأثیرات معنوی

0/34

0/34

حل مشکل

ابرازعواطف
e9

e1

0/14
e8

e4

شکل  .3اصالحات تحلیل مدل مفهومی پژوهش
جدول  .2برآورد ضرایب مسیرهای مستقیم در مدل پیشنهادی
برآورد استاندارد

مسیر

خطای استاندارد برآورد

نسبت بحرانی سطح معنی داری

تاب آوری به احساس حقارت

-0/35

0/13

-4/86

عملکرد خانواده به احساس حقارت

-0/38

0/11

-5/27

تاب آوری به عملکرد خانواده

0/47

0/08

6/38

0/001
0/001
0/001

نتایج جدول  3نشان داد که ضریب استاندارد مسیرهای تاب آوری به به احساس

حقارت ( ،)-0/35تاب آوری به عملکرد خانواده ( ،)0/47عملکرد خانواده به احساس

حقارت ( )0/38با توجه به مقدار نسبت بحرانی باالیی  ±1/96و سطح معنی داری کمتر از
 0/01معنی دار میباشد.

جدول  .3نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیرهای غیر مستقیم
متغیر پیش بین
تاب آوری

متغیر میانجی

متغیر مالک

عملکرد خانواده احساس حقارت

نمونه گیری مجدد برآورد استاندارد حدپایین
1000

-0/17

-0/26

حد باال سطح اطمینان
-0/10

0/99

نتایج جدول  3نشان داد که مسیر غیر تاب آوری به احساس حقارت با میانجیگری

عملکرد خانواده با توجه به سطح اطمینان  %99و در برنگرفتن عدد صفر ( )0در فاصله حد
پایین ( )-0/26تا حد باال ( )-0/10معنیدار است.

 lبحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با
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احساس حقارت بود .یافتة اول پژوهش نشان داد که تاب آوری اثرمستقیم منفی معنی داری

بر احساس حقارت دارد .این یافته با پژوهش های شاهوردی و همکاران ( ،)1394زانگ و
همکاران ( ،)2020آکدوگان و سیمیر ( )2019و کتچاپاتاوار ( )۲۰۱۲همسو است .در تبیین

این یافته ها می توان گفت که با توجه به دشواری فرآیند سازگاری و سرگرادانی جوانان

(واگال )۲۰۱۵ ، ،تاب آوری پایین در رویاوریی با چالش ها زمینه تحقیر آنها توسط اطرافیان
را فراهم نموده و به تدریج به تقویت این باور در فرد منجر میشود که توانایی حل مسائل و
قدرت تصمیم گیری را ندارد ،در واقع تاب آوری باعث می شود که فرد علىرغم حضور در

موقعیتی دشوار ،توانایی تحمل و عبور موفقیت آمیز از آن را داشته باشد و موفقیت را حتی
در لحظات سخت تجربه کند (هرمن و جان لوپز .)2012،چنین شرایطی در صورت تداوم

وتثبیت تاب آوری به عنوان ویژگی شخصیتی مثبت تأثیر دارد و مانع از طرد فرد توسط خود

و دیگران می شود .بنابراین فرد در اجتماع جایگاه ویژه ای را پیدا کرده و همواره مورد تحسین
و تشویق قرار می گیرد .در مقابل ضعف در ویژگی تاب آوری توانایی تحریک ویژگی مبارزه

طلبی جهت حل بحران را کاهش خواهد داد و فرد نشانه های ضعف ،عدم کنترل ،خستگی و

دلزدگی را تجربه می کند ،نتیجه چنین وضعیتی شیوع احساس حقارت است.

تاب آوری از جمله ویژگی های است که با ایجاد تعادل در شرایط چالش انگیز و

تهدیدآمیز نقش مهمی در رشد شایستگی فردی و اجتماعی دارد (مانینو .)۲۰۱۵ ،در واقع

فرد تاب آور به واسطه تجربه پیامدهای مثبت هیجانی و شناختی و کارکرد اجتماعی مطلوب،

احساس ارزشمندی زیادی را توسط خود و دیگران ادراک می نمایند (بکر ،کاسول و اکلز،
 ،)۲۰۱۸که به واسطه آن تجارب ناخوشایند و ناکامی را به عنوان مشکلی قابل تعریف و حل

میدانند ،در نتیجه تجربه سطح شایستگی باال به تدریج احساس حقارت در فرد کاهش مییابد.
از طرفی تاب آوری توانایی های فرد را مجهز می سازد که طی آن فرد در تالش است که

مشکالت را به عنوان فرصت های مهم جهت کسب رشد و استقالل تصور نماید ،به تبع این
مسئله با کسب تجارب ارزشمند موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد نتیجه چنین وضعیتی
افزایش عزت نفس و کاهش احساس حقارت است.

یافتة دوم پژوهش نشان داد که تاب آوری اثرمستقیم مثبت معنی داری بر عملکرد

خانواده دارد .این یافته با پژوهش های محمد و همکارن ( ،)2020لو و همکاران ( ،)2019لو
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و همکارن ( ،)2017اوشیر و همکاران ( ،)2015نجفی و ضرغام ( )1394و صفر زاده ()1393

همسو است .تابآوری به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به وضعیت مطلوب از طریق کاهش
فشار روانی و جایگزینی شادکامی در نظر گرفته می شود (مور ،ويناسکی و خاویر )2017 ،به

طوری که با وقوع بحران مکانیزم تابآوری هدفمند در تالش برای ممانعت از پیامدهای منفی
شدیدتر و بازگشت به وضعیت اولیه (قبل از بحران) است ،بنابراین تاب آوری بحران های

خانوادگی را از طربق سبک مقابله مثبت به چالش می کشاند ،در واقع تاب آوری مانع از

اثرگذاری منفی بحران خانواده در تنظیم نقش های خانوادگی و کاربرد چاره اندیشی های
مطلوب خواهد شد .تاب آوری زمینه مدیریت بهتر و پیگیری روش های مطلوب تغییرات
زندگی را فراهم می نماید (اکسلسن ،ریدان ،جانسون ،ایدن ،مانسون ،هالبرگ و بوریبک،
 )2018بر این اساس می توان چنین پنداشت تاب آوری باال در اعضای خانواده به آمادگی

خانواده جهت پیش گیری از مشکالت منجر می شود حتی زمانی که پیشگیری نتواند چاره
ساز باشد بحران چالشی گذار فرض شده که توان خانواده را در برابر تنش های آینده مقاوم تر
می نماید .پتانسیل خانواده به دلیل تاب آوری در برابر عوامل تهدیدکننده فضای عاطفی مثبتی
را تجربه می نماید ،نظام نقش های خانواده منسجم شده و روش های مطلوب و نوین جهت

حل بحران در نظام خانواده کشف می گردد.

دیدگاه فرد تاب آور بر اهمیت دادن به کنترل بینادی بحران ،مقابله مثبت با مشکل،

تدوین راهبردهای مثبت جهت حل بحران و انجام آزمایشی راهبردهای مذکور به عنوان

کسب مهارت چالش طلبی قرار دارد ،براساس این رویکرد به واسطه تاب آوری چالش
در نظام خانواده ،به فروپاشی سیستم خانودگی آسیب جدی وارد نمی سازد ،بلکه اعضای

خانواده با بهرمندی از تاب آوری به فرآیند تحول مثبت (لی ،چونگ و کوانگ )2012 ،دست
می یابند ،همچنین تاب آوری با ایجاد شبکه های اجتماعی قوی (شی ،وانگ ،بین و وانگ،
 )2015مانع از تأثیرگذاری آسیبها بر نطام خانواده می گردد که در نتیجه خانواده شادکامی

بیشتری را تجربه نموده ،اعضای صمیمت و واکنش های مثبتی داشته و در مواقع مشکل
همبستگی قوی بین آنها ادراک می شود.

یافتة سوم پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده اثرمستقیم منفی معنی داری بر احساس

حقارت دارد .این یافته با پژوهش های شریفی و همکاران ( ،)1390کاواماتو (،)2020
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اسمیت ( ،)2020پیجوینگ( ،)2012الفهاک و همکاران ( ،)2010یو و گمبل ( )2009و هال
و همکاران ( )2008همسو است .در تبیین این یافته ها می توان آنچه در درون خانواده اتفاق
می افتد و چگونگی عملکرد آن میتواند یک عامل کلیدی در ایجاد انعطاف پذیری ،کاهش

خطرات و کاهش خطرات فعلی و آینده مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط نامناسب باشد
(کهرازئی .)1396 ،عملکرد مطلوب خانواده ایده آل ترین وضعیتی است که درآن اعضا برای

حل مشکالتشان تصمیم گیری می کند (بوتی و کولیگ .)2014 ،زمانی که زیر مجموعه ای

والدینی در خانواده به ایفای نقش ها و مسؤلیت ها خود عمل نکنند و در حل مشکالت
فرزندان مشارکت کمی داشته باشند زمینه کاهش بقای خانواده و احتمال طالق را افزایش

می دهد .چنین شرایطی اثرات منفی بر خود پنداره و عزت نفس دارد در نهایت اینکه به رشد

انزوای اجتماعی و احساس حقارت منجر می شود (هاسپر .)2013 ،بنابراین تعادل خانواده
عملی مهمی در شکل گیری عزت نفس ،احساس ارزشمندی فرد نسبت به خود و به تبع

آن احساس حقارت است ( کیم و هان .)2006 ،زمانی که خانواده دارای توانمندی حل

مشکالت ،تعامالت صریح ،آشکار و روشن بین اعضای خانواده باشد ،به طوری که اعضای
خانواده بتوانند در ارتباط با مسائل مهم با یکدیگر به گفتگو پرداخته و نگرانی ها و عالیق

خویش را عنوان کنند احساس ارزشمندی نسبت به شکل مطلوب در اعضای خانواده به
وضوح قابل مشاهده است.

عملکرد خانواده به توانایی در هماهنگی با تغييرات ،حل تضادها و تعارضات ،همبستگی

بین اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی ،رعایت حد و مرز بین افراد ،اجرای مقررات
و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از كل نظام خانواده است بدیهی است عملکرد
موفقیت آمیز خانواده نقش مهمی در احساس کفایت اجتماعی دارد چرا که احساس کفایت

مشتمل خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت خود ،مهارت ارتباطی است و با توجه به
نقش مهم مهارت ارتباطی در شکلگیری کفایت اجتماعی (رانتانین ،اریکسون و نیمینن،
 )2012بدیهی است تعامالت پایدار مثبت در محیط خانواده عامل مهم در شکل گیری عزت
نفس و کاهش احساس حقارت است.

یافتة چهارم پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده اثر غیرمستقیم منفی معنی داری در

رابطه تاب آوری بر احساس حقارت دارد براساس جستجوی نویسندگان پژوهشی مرتبط با

مجله روانشناسی / 98نقش واسطه ای عملکرد خانواده در ...

302 / 302 /

این یافته مشاهده نشد .در تبیین این یافته ها می توان گفت زمانیکه افراد تاب آوری پایینی
داشته باشند ،ارزشیابی آنها از خود در موقعیت های اجتماعی نامطلوب و مبتنی بر افکار

منفی نسبت به خود استور است ،اگر فضای خانواده به لحاظ عاطفی ،مملو از عشق و عالقه

باشد فرزندان رفتارهای مطلوب و قابل پیش بینی را در موقعیت های مختلف اجتماعی نشان
خواهند داد (عیسی زادگان ،امیری و قاسم زاده  ،)1396،چنین شرایطی به شکل دهی بستری
منجر می شود که در آن محتوای پیامهای ارتباطی قضاوت های اخالقی و انتقاد کمتری
دارد و باورهای فرد در مورد پایین بودن توانایی های عقالنی و جسمانی یا به عبارتی دیگر

سطح ناارزنده سازی های فرد در مورد خود ،نشخوار فکری در ارتباط طرد اجتماعی فرد
در موقعیت های مختلف اجتماعی کاهش می یابد .فضای عاطفی مطلوب ،تدوین راهبردهای

حل مشکالت خانواده و سازماندهی مفید نقش های خانواده زمینه جبران آسیب های ناشی

از ضعف تاب آوری را فراهم می نماید .درمقابل فرد تاب آور با داشتن شرایط خانوادگی

مطلوب و عملکرد مثبت خانواده در مقابله با آسیب ها ،شیوع ارزیابی حاالت منفی و قضاوت
سختگیرانه فرد نسبت به خود به سرعت کاهش می یابد .اهمیت عمکرد خانواده به حدی
است که پژوهشگران به نقش خانواده به عنوان عاملی مهم در شکلگیری سازگاری تأکید

می کنند (آفوالبیه۲۰۱۴ ،؛ راما پرابو .)۲۰۱۴ ،بدیهی است که تحمل آستانه باال به واسطه
سازگاری ناشی از شرایط خانوادگی به کاهش احساس حقارت منجر می شود.

با توجه به نقش مهم خانواده به عنوان منبع مهم حمایت و آسیب در ارتباط با نتایج به

دست آمده از مسیر غیرمستقیم مدل مفهومی پژوهش می توان گفت یکی از مکانیزم هایی

مهمی کهتوان تأثیرگذاری عملکرد خانواده بر کاهش احساس حقارت را تسریع میبخشید،

ایجاد حس مسئولیت پذیری و آموزشهای مرتبط با آن در نظام خانواده به فرزندان است .در
واقع حس مسئولیت پذیری ،به واسطه افزایش امید و خودکارآمدی ،احساس یأس ،ناامیدی،

شکست ،ضعف در برابر بحران را جبران نموده و ویژگی سرسختی و تاب آوری را ترمیم
می نماید که در نتیجه احساس امنیت و تالش جهت دست یابی به اهداف ،فرد مورد تحسین
اطرافیان قرار می گیرد ،که این وضعیت به کاهش احساس حقارت منجر می شود.

توجه به نیازها و انتظارات نوجوانان و جوانان به ویژه در سنی که نگرش ها و هویت

آنها در مراحل نهایی شکل گیری قرار دارد ،اهمیت ویژه ای دارد ،ناتوانی مقابله با بحران در
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این دوره با نشانه ضعیف بودن مورد تفسیر واقع میشود ،اما توجه به نیازها و انتظارات توسط

خانواده و تسهیل شرایط مرتفع نمودن آن باعث می شود هجیانات منفی خشم و اندوه ناشی
از ناتواتی در مقابل مشکالت تا حدودی کاهش یابد که در پی آن فرد احساس ارزشمندی

خواهد داشت .سیستم خانوادگی با تأمین نیازهای و توجه به انتظارات فرد انگیزه الزم جهت
ایفای نقشهای مهم اجتماعی را در فرد تقویت می نماید ،در نتیجه گرایش فرد گرایش

بیشتری به رفتارهای جامعه پسند دارد ،که به احساس کفایت ،محبوبیت و صمیمیت بین
فردی منجر می شود.
 lنتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد عملکرد خانواده در کاهش آسیب های ناشی از فقدان مهارت

تاب آوری و اثر آن بر احساس حقارت نقش دارد .بنابراین عملکرد خانواده نقش پیشگیرانه
و مثبتی ایفا می کند.

نتایج این پژوهش به دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه قابل تعمیم است از دیگر

محدودیت های این پژوهش می توان کم بودن حجم نمونه ،استفاده از پرسشنامه خود سنجی
و روش نمونه گیری غیرتصادفی اشاره کرد .پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی با سایر

اقشار جامعه با حجم نمونه باال ،استفاده از مصاحبه و نمونه گیری تصادفی انجام شود

همچنین با توجه به اثر غیرمستقیم عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با احساس حقارت
پیشنهاد میشود به تدوین پروتکل آموزشی مبتنی بر عملکرد خانواده جهت کاهش احساس
حقارت اقدام شود.
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