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 فزونكنشي/تنظيم هيجاني و تابآوري در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه
Emotional regulation and resilience in children with attention-deficit / hyperactivity disorder
1 تبار

Mahdieh Shafiee-Tabar, PhD
Soghra Akbari-Chermahini, PhD

Abstract
This study aimed to compare emotional
regulation and resilience in children with and
without attention-deficit / hyperactivity
disorder. The design of the present study was
a descriptive and causal-comparative design.
The statistical population was 6 to 12 years
old children with and without attentiondeficit / hyperactivity disorder in Arak. Sixtyone children were selected as the research
sample by available and purposeful sampling
method (31 children with attention-deficit/
hyperactivity disorder and 30 normal
children). Participants answered the Shields
and Cicchetti Emotional Regulation
Checklist, Social-Emotional Assets and
Resilience Scales, and Parent rating form.
Multivariate analysis of variance was used to
analyze the data. The present study showed
that children with attention-deficit /
hyperactivity disorder had significantly
lower scores than the comparing group in
emotional
regulation
and
resilience
(P<0.05). Findings of this study reveal the
importance of paying attention to teaching
emotional regulation and resilience skills in
children with attention deficit / hyperactivity
disorder.
Keywords: Attention-Deficit / Hyperactivity
Disorder, Emotional regulation, Resilience.
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1 اكبري چرمهيني

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقايسه تنظیم هیجاني و
/تابآوري در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه
 طرح پژوهش.فزونكنشي و كودكان عادي انجام گرفت
 جامعه آماري. مقايسهاي بود-حاضر توصیفي و از نوع علّي
/ ساله با و بدون اختالل نارسايي توجه12  تا6 كودكان
 كودك به عنوان نمونه61 .فزونكنشي شهر اراك بود
پژوهش به روش نمونه گیري در دسترس و به صورت
 كودك با اختالل نارسايي31( هدفمند انتخاب شدند
 شركت كنندگان به.) كودك عادي30  فزونكنشي و/توجه
فهرست تنظیمهیجاني شیلدز و سیچتي و فرم كوتاه مقیاس
 نسخه-توانمندي اجتماعي – هیجاني و تابآوري كودكان
 براي تحلیل داده ها از آزمون تحلیل.والدين پاسخ دادند
 نتايج پژوهش حاضر.واريانس چند متغیري استفاده شد
 فزونكنشي/نشان داد كودكان داراي اختالل نارسايي توجه
/در مقايسه با كودكان بدون اختالل نارسايي توجه
فزونكنشي در تنظیم هیجاني و تابآوري به طور معناداري
 يافتههاي اين.) P<0/05( نمرات پايین تري دارند
پژوهش اهمیت توجه به آموزش مهارتهاي تنظیم هیجان
/و تابآوري در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه
.فزونكنشي را آشکار ميسازد
 اختالل، تنظیم هیجاني، تابآوري:واژههاي کلیدي
 فزونكنشي/نارسايي توجه
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• مقدمه
اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي ) )Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHDيکي از شايعترين اختاللهاي
تحولي عصبي در دوره كودكي و نوجواني است .نسخه پنجم راهنماي تشخیصي و آماري اختاللهاي روانشناختي (انجمن روانپزشکي
آمريکا )2013 ،اين اختالل را الگوي مداوم بیشفعالي ،تکانشگري و بيتوجهي معرفي ميكند كه باالتر از سطح رشد فرد است .عالئم
بايد حداقل  6ماه در دو يا چند موقعیت و قبل از  12سالگي ظاهر شده باشند و در عملکرد طبیعي فرد خلل ايجاد كند .اين اختالل يک
سندرم شديد است كه منجر به نقص در كنترل اجرايي رفتار و در نتیجه عملکرد اجرايي ميشود و مستقیماً بر رشد تحصیلي ،خانوادگي
و اجتماعي فرد تأثیر ميگذارد (سانچز و همکاران .)2019 ،مبتاليان غالباً رفتارهاي نامطلوب از خود نشان ميدهند ،پیشرفت تحصیلي
ضعیفي دارند ،براي حفظ روابط دوستانه ميجنگند ،بیشتر در معرض خطر تصادف يا جراحت هستند و به ويژه در مورد مديريت عالئم
و رفتارها به پشتیباني مضاعف والدين و معلمان نیاز دارند (هاي و كاليمي.)2021 ،
تنظیم هیجان ( )emotion regulationبه مجموعه فرآيندهاي خودكار و كنترل شدهاي اشاره دارد كه شامل شروع ،حفظ ،نگهداشت
و تغییر هیجانات است كه اين امر در وقوع ،شدت و طول مدت حاالت احساسي و عاطفي مؤثر است (سرشار و زينالي )1400 ،و به
طوركلي باعث سالمت رواني و عملکرد سازگارانه ميشود (نوذري ،فرهادي ،يارمحمدي واصل .)1400 ،اين فرايندها شروع كننده
پاسخهاي رفتاري و فیزيولوژيکیاند كه ميتواند موازي با اهداف تعديل شود و بر زمان و چگونگي تجربه و بیان هیجانات تاثیر گذار
باشد .بدتنظیمي هیجاني زماني ايجاد ميشود كه اين فرآيندهاي سازگارانه مختل ميشوند و منجر به رفتاري ميگردند كه با منافع فرد
در تضاد است .اين فرآيندها شامل  )1تجارب و جلوههاي هیجاني كه با هنجارهاي اجتماعي و موقعیت تناسب ندارند )2 .تغییر سريع
و كنترل نشده هیجاني (بي ثبات)؛ و  )3تخصیص غیرعادي توجه به محركهاي هیجاني (شاو و همکاران.)2014 ،
در مفهوم سازيهاي اولیه مربوط به اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي ،در میان عالئم اصلي ،بينظمي هیجاني بیش از بيتوجهي
مطرح بود (شاو و همکاران )2014 ،و امروزه نیز جدا از عالئم اصلي اين اختالل ،تنظیم هیجاني سهمي مستقل در اختاللهاي عملکردي
اين بیماران ايفا ميكند (بنفورد و همکاران.)2018 ،
مطالعات متعدد نشان داده است كه افراد داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي مشکالتي در تنظیم هیجاني دارند (باناسچوسکي
و همکاران2012 ،؛ گرازيونا و همکاران2013 ،؛ پتروويچ و كاستالنوس2016 ،؛ پردسکو و همکاران .)2020 ،در واقع عالئم بينظمي
هیجان به عنوان يکي از ويژگي هاي اصلي آسیب شناسي رواني اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي در نظر گرفته ميشود (بهشتي و
همکاران2020 ،؛ ون استرالن2016 ،؛ شاو و همکاران )2014 ،كه در تمام طول عمر فرد شايع است و سهم عمده اي در مشکالت
بیماران مبتال به اين اختالل دارد (شاو و همکاران .)2014 ،چنانچه فراتحلیل گراتسیانو و گارسیا ( )2016نیز نشان ميدهد كه اختالل
نارسايي توجه /فزونكنشي به طور منحصر به فردي با واكنشگري هیجاني باال و بينظمي هیجان همراه است.
يکي از متغیرهايي كه ارتباط نزديکي با تنظیم هیجاني دارد و به نظر ميرسد ميتواند به بسیاري از كودكان ،صرف نظر از داشتن
بیشفعالي ،در موفقیت تحصیلي ،اجتماعي و شناخت خود كمک كند ،تابآوري ( )resilienceاست .تابآوري قابلیت فرد در برقراري
تعادل زيستي ،رواني و معنوي در شرايط مخاطرهآمیز است (عطايي ،صالح صدق پور ،اسدزاده هراتي و سعادتي شامیر )1400 ،و اساساً
به فرآيند مذاكره ،مديريت و انطباق با منابع استرس و آسیب اشاره دارد (شي و همکاران )2018 ،كه از طريق آن فرد تحول مييابد ،توان
مقابله پیدا ميكند و كنار آمدن با حوادث و خطرات موجود در زمینه خصوصیات شخصي ،خانوادگي ،اجتماعي و تاريخ فرهنگي را فرا
ميگیرد .افراد تاب آور سازگاري خود را به گونهاي سالمت مدار حفظ ميكنند و براي جلوگیري از سقوط رواني هنگام مواجه با
مشکالت خود را مديريت مي كنند (رگاال و همکاران .)2019 ،تابآوري به طور كلي توانايي به خودآيي ،پس از تجربه ناماليمات است
و همچنین برخورداري از خصوصیات محافظتي كه منجر به سازگاري موفقیت آمیز فرد با رويدادهاي زندگي ميشود؛ و به معناي داشتن
قدرت دروني و توانايي تطبیق مناسب با تغییرات و مشکالت است (والش و كین.)2015 ،
تااابآوري در كودكااان بااا پیاماادهاي متباات جسااماني و روانشااناختي ،پیشاارفت تحصاایلي و مهااارت هاااي اجتماااعي همااراه
است (كروز )2018 ،و در سااطوح مختلااف تحاات تااأثیر عواماال متعااددي از جملااه نیماار نقاااط قااوت و ضااعف خااود تااا عواماال
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ماارتبط بااا خااانواده ،محلااه ،مدرسااه و جامعااه قاارار دارد (ماسااتن .)2009 ،در اكتاار كودكااان ،عقااب كشاایدن و پااا پااس كشاایدن در
برابر مشکالت در پايینترين سطح قرار دارد و به طااور كلااي مقابلااه بااا ناامیااديهااا و ناكاااميهاااي روزمااره بااه طااور معمااول اتفاااق
ميافتد (والش و كین.)2015 ،
از آنجايي كه تابآوري به عنوان فرآيند پوياي سااازگاري متبت با ناماليمات ،در برگیرنده دو سااازه قرار گرفتن در معرض خطر و
ساازگاري خوب اسات (رگاال و همکاران ،)2019 ،مي توان انتظار داشات كودكان داراي اختالل نارساايي توجه /فزونكنشاي به دلیل
مواجه بیشاتر با شارايط اساترس زا و ساازگاري ضاعیف از تابآوري پايیني برخوردار باشاند .پژوهش هاي متعدد نیز نشاان داده اند كه
افرادي كه داراي سااطح بااليي از عالئم نارسااايي توجه /فزونكنشااي هسااتند (به عنوان متال ،مشااکالت در حفظ توجه ،مشااکالت در
ساااازماندهي ،مشاااکالت فراموشاااي) نسااابت به افراد بدون عالئم نارساااايي توجه /فزونكنشاااي تابآوري كمتري دارند (آرودا و
همکاران2015،؛ التیمر و همکاران .)2003 ،همچنین رگاال و همکاران ( )2015نشاااان دادند نوجوانان داراي اختالل نارساااايي توجه/
فزونكنشاي در مقايساه با گروه كنترل تابآوري پايینتر دارند كه با افساردگي ،اضاطراب ،ساطح هوش ،سان ،يا وضاعیت اقتصاادي
اجتماعي قابل توضایح نیسات .دورساکي و النبرگ ( )2016نیز در مطالعه عوامل ارتقا دهنده تابآوري در افراد داراي اختالل نارساايي
توجه /فزونكنشااي تايید كردند كه اين گروه تابآوري پايینتري نساابت به گروه كنترل دارند .پژوهش ديگري با هدف شااناخت بهتر
اختالل نارساايي توجه /فزونكنشاي با اساتفاده از مصااحبه نیمه سااختاري نشاان داد دانش آموزان با تشاخیص اين اختالل ،نارساايي
شاااناختي ،اختالل در عملکرد اجرايي ،پريشااااني روانشاااناختي و تابآوري پايیني دارند (گري و همکاران .)2016 ،رگال و همکاران
( )2019در مطالعه ديگري با مقايساه نوجوانان داراي اختالل نارساايي توجه /فزونكنشاي با خواهران و برادران غیر آسایب ديده شاان و
بررساي رابطه تاب آوري ،افساردگي ،اضاطراب ،ضاريب هوشاي و وضاعیت اجتماعي-اقتصاادي نشاان دادند كه اختالل نارساايي توجه/
فزونكنشي در نوجوانان ،با تابآوري پايین همراه است.
با توجه به آنچه ذكر شد ،جهت گسترس دانش بنیادي در زمینه متغیرهاي مورد مطالعه در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه/
فزونكنشي و نیز از آنجايي كه در ايران مطالعه روي اين موضوع صورت نگرفته است ،پژوهش حاضر با هدف مقايسه تنظیم هیجاني و
تابآوري در كودكان با و بدون اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي توجه انجام شده است.

• روش
طرح پژوهش حاضر توصیفي و از نظر روش گردآوري داده ها ،علّي -مقايسه اي و از نظر هدف از نوع پژوهشهاي بنیادي است.
جامعه پژوهش را كودكان  6تا  12ساله با و بدون اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي شهر اراك در سال  99تشکیل دادند .نمونه مورد
مطالعه در اين پژوهش شامل دو گروه كودكان از جامعه مذكور بود كه به روش نمونه گیري در دسترس و به صورت هدفمند انتخاب
شدند .گروه داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي ( 31كودك) با مراجعه به كلینیکهاي روانشناسي شهر اراك انتخاب شدند .اين
گروه بر اساس تشخیص روانپزشک داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي بودند؛ و گروه بدون اين اختالل ( 30نفر) نیز شامل
كودكاني بودند كه از لحاظ سن و تحصیالت با گروه مبتال همتا شدند .میانگین سني دو گروه  8سال با انحراف معیار  2/00بود .هر دو
گروه در دامنه كالسي پیش دبستاني تا پايه پنجم بودند.
از آنجايي كه پرسشنامههاي مورد نظر توسط والدين تکمیل شدند ،مالك ورود به پژوهش دارا بودن كودك  6تا  12ساله ،تشخیص
اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي در كودكان گروه مبتال توسط روانپزشک و براي هر دو گروه عدم ابتال به بیماري جسمي و ديگر
اختاللهاي روانشناختي بود ،و مالك خروج نیز عدم رضايت آنها براي همکاري در تکمیل پرسشنامه ها بود.

• ابزارها
الف .فهرست تنظیمهیجانی ( :)Emotion Regulation Checklistفهرست تنظیمهیجاني توسط شیلدز و سیچتي در سال 1995
براي سنجش تنظیمهیجاني كودكان  5تا  12سال طراحي شده است و شامل  24ماده است كه با مقیاس لیکرت ( = 1هرگز؛  = 2گاهي؛
 = 3اغلب؛  = 4تقريباً همیشاه) درجهبندي ميگردد .اين فهرسات ميتواند توساط بزرگسااالني كه بهخوبي با كودك آشانا هساتند ،مانند
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پدر ،مادر ،مراقب ،يا معلم پاسخ داده شود و شامل دو خرده مقیاس تنظیمهیجاني و بيثباتي /منفيگرايي ( )lability/negativityاست:
خرده مقیاس  8مادهاي تنظیمهیجاني به ارزيابي تنظیم سازشيافته ازجمله بروز هیجاني مناسب از نظر اجتماعي ،همدلي ،متانت و درك
هیجاني ميپردازد .نمرات باالتر نشاااندهنده ظرفیت برتر در تعديل برانگیختگي هیجاني اساات بهگونهاي كه فرد را در سااطح بهینه از
تعامل با محیط نگه ميدارد .خرده مقیاس  16مادهاي منفيگرايي به ارزيابي برانگیختگي ،واكنشپذيري ،شادت هیجان ،بیان هیجانهاي
منفي و ناتواني خلقي ميپردازد (شایلدز و سایتچي .)1998 ،شایلدز و سایچتي ضارايب آلفا براي همسااني دروني كل چک لیسات و
زيرمقیااسهااي تنظیمهیجااني و بيثبااتي /منفيگرايي را باه ترتیاب 0/83 ،0/89 ،و  0/96گزارش كردناد .اين چاک لیسااات باا دو خرده
مقیاس پرخاشاگري و نقص توجه از فهرسات رفتار كودك -فرم معلم ( )Checklist-Teacher’s Report Formهمبساتگي معنادار به
ترتیب  -0/5و  -0/48داشاته اسات كه حاكي از روايي واگراي قابل قبول اين ابزار اسات .همچنین با توانايي كالمي آزمون تجديد نظر
شاده واژه هاي مصاور پيبادي ( ) Peabody Picture Vocabulary Test-Revisedهمبساتگي متبت و معناداري برابر  0/16داشاته
اسات كه نشاان دهنده روايي همگراي مناساب آزمون اسات (شایلدز و سایتچي .)1998 ،آلفاي كرونبا نساخه ايراني اين فهرسات در
جمعیت غیربالیني كودكان  6تا  12سااله براي زيرمقیاسهاي تنظیمهیجاني و بيثباتي /منفيگرايي به ترتیب 0/76 ،0/69 ،گزارش شاده
اسات .همچنین همبساتگي متبت و معنادار خرده مقیاس تنظیم هیجاني مقیاس با نظام مهارتهاي اجتماعي ( Social Skills Rating

) )0/32( )System (SSRSو همبسااتگي منفي خرده مقیاس بيثباتي /منفيگرايي ( )-0/35با فهرساات نامبرده به ترتیب مويد روايي
واگرا و همگرا فهرساات تنظیم هیجاني در جامعه ايراني اساات (شاافیعي تبار و همکاران .)1399 ،در اين پژوهش نیز اعتبار آزمون با
محاسابه آلفاي كرونبا براي نمره كل آزمون و خرده مقیاساهاي تنظیم هیجاني و بي ثباتي /منفيگرايي به ترتیب  0/67 ،0/60و  0/78به
دست آمد.
ب .فرم کوتااه مقیاا

توانمنادي اتتمااعی– هیجاانی و تاابآوري کودکاان– نساا اه والادی ( Social-Emotional Assets

 :) and Resilience Scales, Parent rating formاين مقیاس يک ابزار مبتني بر نقاط قوت است كه براي اندازه گیري توانمندي
اجتماعي -هیجاني و تابآوري كودكان اساتفاده ميشاود و داراي نساخه والدين ،معلمان و كودكان اسات؛ و هر ساه نساخه فرم بلند و
كوتاه دارند .نساخه بلند  SEARSشاامل  54ماده اسات كه با اساتفاده از مقیاس رتبه بندي  4نمرهاي رتبهبندي ميشاوند (يعني  = 0هرگز
تا  = 3همیشاه) ،با نمرات باالتر كه نشاان دهنده ساطح باالتري از توانمندي اجتماعي -هیجاني اسات .فرم كوتاه  SEARSشامل  12ماده
اسات كه همانند فرم بلند آن نمره گذاري ميشاود .اين موارد شاامل ويژگیهاي مربوط به مهارتهاي دوساتي ،همدلي ،حل مسالله ،خود
مديريتي و توانمندي هیجاني است .نمونه موارد از SEARS-Pشامل" :ميتواند براي خودش هدف معین كند" و "با همسن و ساالنش
به راحتي حرف ميزند" .نمرات كل اين مقیاس از صاافر تا  36بود .ضااريب همبسااتگي بین فرم كوتاه و بلند اين مقیاس براي نسااخه
والدين  0/97گزارش شاااده كه ضاااريب باال و قابل قبولي اسااات .براي ارزيابي روايي همگراي آن يک گروه از والدين كودكان پیش
دبساتاني تا پايان دبساتان به خرده مقیاس شاايساتگي اجتماعي مقیاس رفتار اجتماعي خانه و جامعه ( Community Social Behavior

( )Scalesمرل و كاالادرال )2002 ،و  SEARS-Pپااساااخ دادناد .همبساااتگي بین اين دو مقیااس برابر باا  0/69و از نظر آمااري معناادار
گزارش شاد .اعتبار اين مقیاس هم با بررساي همبساتگي ارزيابي  194پدر و مادر از كودكشاان مورد بررساي قرار گرفت و ضاريب 0/67
گزارش شاد كه از نظر آماري هم معنادار بود (نیس و همکاران .)2012 ،بررساي مقدماتي روايي و اعتبار نساخه فارساي اين ابزار جهت
استفاده در پژوهش حاضر بررسي شد .سه نفر از متخصصان روانشناسي روايي محتوا و صوري ابزار را بررسي و تايید كردند .به منظور
بررساي اعتبار نیز ،فرم كوتاه بر روي يک گروه متشاکل از  110نفر والدين كودكان سانین پیش دبساتاني تا پايان دبساتان اجرا شاد كه
ضريب آلفاي كرونبا برابر با  0/86حاكي از ثبات دروني نسخه فارسي آن است.
در اين پژوهش براي تجزيه و تحلیل داده ها از تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد.

• یافتهها
در جدول  1شااخصهاي توصایفي متغیرهاي پژوهش شاامل میانگین و انحراف معیار به تفکیک گروه ها گزارش شاده اند .همچنین
در اين جدول نتايج آزمون كالموگروف-اسمیرنف براي بررسي نرمال بودن متغیرهاي پژوهش گزارش شده اند.
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تدول  .1شاخص هاي توصیفی و نتایج نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش در دو گروه کودکان با اختالل نارسایی توته /فزونکنشی ( )ADHDو
عادي
متغیر
خرده مقیاس منفی گرايی /بی ثباتی

تنظیم هیجانی

خرده مقیاس تنظیم هیجانی
تاب آوری

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

p

آمارهK-S Z

ADHD

31

36/8

4/3

0/13

0/18

عادی

30

33/56

4/3

0/12

0/20

ADHD

31

20/29

2/9

0/14

0/10

عادی

30

21/7

2/1

0/14

0/14

ADHD

31

35/67

8/6

0/09

0/22

عادی

30

42/26

6/7

0/13

0/20

با توجه به جدول  ،1آماره  Zآزمون كالموگرف-اسمیرنف براي تمامي متغیرهاي پژوهش در تمامي گروه ها معنادار نیست ،بنابراين
مي توان نتیجه گرفت كه توزيع متغیرها نرمال است .براي مقايسه تنظیم هیجاني كودكان با و بدون اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي
از تحلیل واريانس چند متغیري يک راهه استفاده شد .قبل از ارائه نتايج اين آزمون ،پیش فرضهاي آن بررسي شد .براي بررسي همگني
واريانس هاي متغیرهاي پژوهش از آمون لوين استفاده شد .يافته ها نشان داد كه آماره  Fآزمون لوين براي متغیرهاي مورد بررسي معنادار
نیست ( .)p>0.05اين يافته نشان ميدهد كه واريانس اين متغیرها در گروه ها همگن است .براي بررسي همگني ماتريس كوواريانس
متغیرهاي وابسته در گروه ها از آزمون ام باكس استفاده شد .يافته ها نشان داد كه  F=1.51معنادار نیست ( ،)p>0.05بنابراين مي توان
نتیجه گرفت كه ماتريس كوواريانس متغیر وابسته در دو گروه برابر است .مفروضه ديگر ،عدم وجود دادههاي پرت چند متغیره در بین
گروههاي مستقل در تمامي متغیرهاي وابسته است .دادههاي پرت چندمتغیره ،داراي مجموعهاي از مقادير غیرمعمول در متغیرهاي وابسته
ما بین هر گروه از متغیرهاي مستقل هستند .جهت بررسي اين مفروضه از شاخص فاصله ماهاالنوبیس ( (Mahala Nobisاستفاده شد
كه نتايج نشان داد كه دادههاي پرت وجود ندارد .همچنین نتايج نشان داد كه مقدار  Fبه دست آمده براي المبداي ويلکز از لحاظ آماري
معنادار است (جدول )2؛ بنابراين حداقل در يکي از متغیرهاي وابسته بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد .در جدول  2نتايج آزمون
تحلیل واريانس چند متغیري مربوط به تنظیم هیجاني و تابآوري گزارش شده است.
تدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیري مربوط به تنظیم هیجانی و تابآوري در گروه هاي پژوهش
آماره

F

df1

df2

سطح معني داري

اندازه اثر

اثر پیاليی

0/19

6/59

3

58

0/003

0/19

المبدای ويلكز

0/81

6/59

3

58

0/003

0/19

اثر هالتینگ

0/23

6/59

3

58

0/003

0/19

بزرگترين ريشه روی

0/23

6/59

3

58

0/003

0/19

آزمون

با توجه به جدول  ،2آماره  Fتحلیل واريانس چند متغیري بررسي تفاوت گروه ها در تنظیم هیجاني و تابآوري معنادار است ،در
ادامه نتايج تحلیل واريانس يک راهه جهت بررسي اين كه گروه ها در كدام خرده مقیاس تنظیم هیجاني و همچنین تابآوري تفاوت
دارند در جدول  3گزارش شده است.

تدول  .3نتایج تحلیل واریانس یك راهه تفاوت گروه ها در خرده مقیا

هاي تنظیم هیجانی و تابآوري

متغیر وابسته

S.S

M.S

df

F

p

اندازه اثر

توان آماري

تنظیم هیجانی

31/75

31/75

1

4/9

0/031

0/08

0/59

بیثباتی /منفیگرايی

160

160/02

1

8/68

0/005

0/13

0/83

تابآوری

709/67

709/66

1

11/78

0/001

0/17

0/92
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با توجه به جدول  3تفاوت در تنظیم هیجاني ( )F= 4/9و بي ثباتي هیجاني ( )F=8/68در سطح  p<0.05معنادار است .اين يافتهها
نشانگر آن هستند كه بین گروه هاي پژوهش در اين خرده مقیاس ها تفاوت معناداري وجود دارد .اندازه اثر براي تنظیم هیجاني و بي
ثباتي هیجاني به ترتیب برابر با  0/08و  0/13است .همچنین تفاوت دو گروه در متغیر تابآوري ( )F=11/78هم معنادار بود و اندازه
اثر براي اين متغیر برابر با  0/17است.
نتايج تجزيه و تحلیل آماري بررسي تفاوت بین دو گروه در متغیرهاي مورد بررسي و همچنین داده هاي توصیفي (جدول  1و نمودار
 )1حاكي از پايینتر بودن نمرات گروه كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي در متغیرهاي تنظیم هیجاني و تابآوري و
باالتر بودن در بي ثباتي هیجاني نسبت به گروه عادي بود.

نمودار  . 1میانگی نمرات خرده مقیاسهاي تنظیم هیجانی (منفی گرایی /بی ثباتی و تنظیم هیجانی) و تابآوري در دو گروه کودکان با و بدون اختالل
نارسایی توته /فزونکنشی

• بحث
پژوهش حاضر با هدف مقايسه تنظیم هیجاني و تابآوري در كودكان با و بدون اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي انجام شده است.
نتايج پژوهش نشان داد كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي در مقايسه با كودكان عادي به طور معناداري از تنظیم هیجاني
پايین تري برخوردارند .اين يافته با نتايچ پژوهش هاي پردسکو و همکاران ( ،)2020باناسچوسکي و همکاران ( ،)2012گرازيونا و
همکاران ( ،)2013پتروويچ و كاستالنوس ( )2016و گراتسیانو و گارسیا ( )2016همسو است .در تبیین يافته فوق ميتوان به چندين
فرآيند روانشناختي و عصب شناختي اشاره كرد كه زمینه ساز همپوشاني بین اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي و بينظمي هیجاني
است .بر اساس الگوي مفهومي گراس ( ،)1998تنظیم هیجاني در اوايل زندگي تا حد زيادي با راهبرد انتخاب وضعیت بیروني مديريت
ميشود (متالً والدين برنامه هاي روزمره كودك خود را تنظیم مي كنند) ،اما همانطور كه كودك بزرگتر ميشود ،راهبردهاي ديگري از
جمله تعديل وضعیت ،استقرار توجه ،تغییر شناختي و تنظیم پاسخ توسعه مييابد .در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي
اين راهبردها در زمانهاي مناسب ياد گرفته نميشود و ممکن است اشکال در توجه و كنترل ضعیف تکانه ضعیف منجر به اشکال در
پردازش شناختي و در نتیجه بينظمي هیجاني شود.
يکي از الگوهاي عصب شناختي كه از فرآيندهاي تنظیم هیجاني حمايت ميكند ،فرآيندهاي صعودي و نزولي است (فیلیپس ،لدوكر
و دروتس .)2008 ،در مکانیزم هاي روانشناختي صعودي ،دو فرايند اساسي بر تنظیم هیجان تأثیر ميگذارد :يکي جهتگیري چشمگیر
به سمت محركهاي هیجاني و ديگري ارزيابي سیگنالهاي پاداش .براي تنظیم هیجان ،نظامهاي توجه خلفي بايد هم محرك و هم
سیگنالي كه نیاز به كنترل دارد را تشخیص دهد (هابر و كنوستون ،)2010 ،كه البته شواهد نشان ميدهد در اختالل نارسايي توجه/
فزونكنشي در جهت گیري اولیه به محركهاي هیجاني ناهنجاري وجود دارد .نتايج مطالعات (ويلیامز و همکاران )2008 ،نشان ميدهد
اين جهت گیري در افراد داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي هنگام مشاهده محرك متبت كاهش مييابد ،اما در برابر محرك منفي
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اينگونه نیست؛ به نظر ميرسد كه اين امر باعث درك بیش از حد از محركهاي منفي ميشود؛ كه شواهد ديگري از غیر طبیعي بودن
پردازش اولیه محركهاي عاطفي در مبتاليان به اين اختالل است (كنزلمان و همکاران.)2011 ،
همچنین ترجیح پاداشهاي كوچک فوري بر پاداشهاي بزرگتر با تاخیر ،حتي وقتي چنین انتخابي اهداف و خواستههاي فرد را با
شکست مواجه ميكند ،به عنوان يک مشخصه تکانشگري شناخته ميشود كه انعکاس انزجار از پاداش با تأخیر است ،كه اختالل نارسايي
توجه /فزونكنشي به طور متوسط با اين ترجیح همراه است .به همان اندازه ،ترجیح پاداشهاي كوچک فوري نیز ميتواند نشان دهنده
شکست مکانیسم هاي تنظیمي نزولي ،مانند توانايي نگه داشتن طوالني مدت اهداف در ذهن يا اعمال كنترل شناختي براي سركوب
ارزش تحريکي مشوق هاي فوري باشد (هابر و كنوستن)2010 ،؛ بنابراين ناهنجاري در ارزيابي پاداش ،هرچند غیرمستقیم ،شواهدي
براي بد تنظیمي هیجاني در اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي است.

نکته ديگر اينکه ،در كودكان عادي ،عملکرد نظام عصبي خودمختار ظرفیت محركهاي هیجاني و تقاضاهاي تکلیف را رديابي
ميكند ،به طوريکه فعالیت تنظیمي نزولي هنگام مواجه با محركهاي منفي بیشتر از متبت است (موسر و همکاران)2013 ،؛ اما در
كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي ،بر اساس شاخص هاي فیزيولوژيکي تنظیم ،اين توانايي براي انطباق تنظیم نزولي در
پاسخ به محركهاي هیجاني مختلف تا حدي از بین رفته است.
به طور خالصه ،بينظمي هیجان در اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي ميتواند از نقايصي در سطوح مختلف ناشي شود .در
ابتداييترين سطح ،در جهت گیري به محركهاي هیجاني و ارزيابي پاداش ناهنجاري وجود دارد .اين موضوع با شکست در فرآيندهاي
روانشناختي نزولي ،مانند تخصیص توجه به محركهاي عاطفي همراه است .در عین حال ،نقص در فرآيندهاي شناختي ،از جمله حافظه
فعال و بازداري پاسخ ،ميتواند به اختالل در تنظیم هیجاني كمک كند.
عالوه براين شواهد نشان ميدهد در اين اختالل مناطق میانجي پاسخهاي صعودي نسبت به محرك هیجاني در مغز و مناطق كنترل
كننده تخصیص منابع توجه به زمینه هاي برانگیزنده هیجان كه محركهاي عاطفي را پردازش ميكند و در تنظیم احساسات نقش دارد،
اختالل عملکردي دارند.
به طور خالصه ،بينظمي هیجان در اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي نشان از اختالل عملکرد در نواحي از مغز متل قشر پیش
پیشانياست كه ميتواند در فرآيندهاي شناختي نقش داشته باشد .نقص عملکردي مناطق دخیل در شناخت و احساسات (قشر پیش
پیشاني) كه زيربناي تخصیص غیر طبیعي توجه به محركهاي عاطفي است ميتواند به عنوان مهمترين عامل بينظمي هیجان در اختالل
نارسايي توجه /فزونكنشي در نظر گرفته ميشود.
البته از عوامل محیطي احتمالي كه ميتواند در بينظمي هیجان در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي نقش داشته باشد
نیز نبايد غافل شد ،چنانچه پژوهش ها نشان ميدهد سطح باالي انتقاد و خصومت والديني و شکست تنظیم هیجاني والدين هر دو با
مشکالت سلوكي در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي و ايجاد مشکالت رفتاري در كودكان پیش دبستاني همراه است
(شاو و همکاران.)2014 ،
ديگر يافته پژوهش حاضر نشان داد كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي در مقايسه با كودكان عادي به طور معناداري
از تابآوري پايینتري برخوردارند .اين يافته با نتايچ پژوهش هاي آرودا و همکاران ( ،)2015التیمر و همکاران ( ،)2003رگاال و
همکاران ( ،)2015دورسکي و النبرگ ( ،)2016گري و همکاران ( )2016و رگال و همکاران ( )2019همسو است.
همانطور كه پیش از اين گفته شد تابآوري در برگیرنده دو سازه قرار گرفتن در معرض خطر و سازگاري خوب است .در رابطه با
مولفه نخست يعني مواجهه با ناماليمات ،اختالل بیشفعالي و نقص توجه به راحتي ميتواند به عنوان يک شاخص خطر در نظر گرفته
شود ،چرا كه اين اختالل افراد را در معرض خطر پیامدهاي منفي آموزشي (پیشرفت تحصیلي پايین) ،هیجاني (اضطراب و افسردگي) و
بین فردي (روابط ضعیف كودك با والدين و همساالن) قرار ميدهد.
در رابطه با مولفه دوم تاب آوري يعني سازگاري مناسب (خوب يا مطلوب) در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي
اين نکته شايان ذكر است كه تنظیم هیجاني به عنوان يک جز مهم سازگاري موفقیت آمیز ،همانطور كه يافته پژوهش حاضر نیز تايید
ميكند ،در اين كودكان با اختالل عملکردي همراه است (ماستن و كاتسورث .)1998 ،كودكاني كه در مديريت هیجاني مهارت ندارند
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در كنار آمدن با عوامل استرس زا ضعیف تر عمل مي كنند و در نتیجه باعث تداوم اثرات منفي مرتبط مي شوند .در چارچوب زمینه
هاي خطر ،چنین كودكاني از عملکرد ضعیف تري در روابط مدرسه و اجتماعي برخوردارند زيرا قادر به تعديل ابراز عاطفي نیستند
(كالکینز و فاكس.)2002 ،
استفاده از الگوي فرآيندي تنظیم هیجاني گراس ( )1998ميتواند به شناسايي تکنیک هاي مفید براي ايجاد تابآوري كمک كند .بر
اين اساس تنظیم هیجاني و تابآوري با استفاده از دو راهبرد كنترل توجه و باز ارزيابي شناختي به هم متصلاند (سوفي )2016 ،و
توانايي تنظیم هیجان نقش يک تعديل كننده ايفا ميكند به طوريکه توانايي تنظیم هیجاني دروني باال در مواجهه با سختيها با تابآوري
بیشتر همراه است.
راهبرد كنترل توجه با مديريت حضور در برابر محركهاي منفي كه براي رفاه فرد مهم نیستند و باز ارزيابي شناختي با تغییر ارزيابي
ها به شکلي سازگارانه ،به طور موثر شدت احساسات منفي كاهش مييابد و زماني كه اين هیجانات منفي به طور عملي و انطباقي تنظیم
شوند تابآوري محتملتر خواهد بود .بنابراين هر دو نوع تنظیم شناختي هیجان (كنترل توجه انتخابي و بازارزيابي شناختي) كه به ويژه
در تغییر ارزيابيها در شرايط استرس زا موثر اند ،بدون شک نقش مهمي هم در ظرفیت و هم در تظاهرات تابآوري دارند.
مطابق يا يافته نخست پژوهش مبني بر عدم توسعه راهبردهاي تنظیم هیجاني در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي
و از سوي ديگر مزاياي استفاده از اين راهبردها براي كاهش احساسات منفي ،افزايش احساس متبت و در نتیجه ارتقا تاب آوري ،سطح
پايین تابآوري در كودكان داراي اختالل نارسايي توجه /فزونكنشي نسبت به كودكان عادي قابل تبیین است.
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intellectual disabilities based on their child's characteristics mediated by mindfulness
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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between child characteristics
(behavioral problems and social skills) with the
psychological well-being of mothers of
students with intellectual disabilities with the
mediating role of maternal mindfulness. The
study was a descriptive-correlational study. The
statistical population included students with
intellectual disabilities in primary schools with
intellectual disability in Golestan province, in
the academic year 2019-2020, and their
mothers. 298 students (out of 878 students)
were selected by cluster sampling. The
instruments used in the study were: The Rutter
children,s behavior questionnaire (1967),
Matson’s social skills scale (1983), five facet
mindfulness questionnaire (2006), and Ryff
psychological wellbeing scale (1980). Data
were analyzed by descriptive statistics, Pearson
correlation test and structural equation
modeling, using SPSS23 and AMOS23
statistical software. The results showed a
significant positive correlation between social
skills and mindfulness with psychological wellbeing. There was also a significant negative
correlation between behavioral problems and
psychological well-being. In addition, the
mediating role of mindfulness in the
relationship between child characteristics
(behavioral problems and social skills) with
psychological well-being was confirmed (P
<0.01). From the research findings, it is inferred
that by reducing the behavioral problems and
increasing the social skills of students in
schools, it is possible to improve the
psychological well-being of their mothers.
Keywords: Behavioral Problems, Intellectual
Disabilities, Mindfulness, Psychological Wellbeing, Social Skills
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگیهای فرزند
(مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی) با بهزیستی
روانشناختی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی با نقش میانجیگر
 پژوهش از نوع توصیفیـ همبستگی.ذهنآگاهی مادر انجام شد
 جامعه آماری شامل دانشآموزان دارای کمتوانی ذهنی.بود
 در سال تحصیلی،مدارس ابتدایی کمتوانی ذهنی استان گلستان
 دانشآموز با نمونهگیری298 . و مادران آنها بودند،1398ـ99
: ابزارهای مورد استفاده عبارتنداز.خوشهای انتخاب شدند
 مقیاس،)1967( پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان راتر
 پرسشنامه پنجوجهی،)1983( مهارتهای اجتماعی ماتسون
) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف2006( ذهنآگاهی
 آزمون همبستگی پیرسون و، دادهها با آمار توصیفی.)1980(
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای آماری
 نتایج حاکی از. تحلیل شدندAMOS23  وSPSS23
-همبستگی مثبت معناداری بین مهارتهای اجتماعی و ذهن
 همچنین بین مشکالت.آگاهی با بهزیستی روانشناختی بود
رفتاری با بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی معناداری
 بعالوه نقش میانجی ذهنآگاهی در رابطه.وجود داشت
)ویژگیهای فرزند (مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی
 از.)P>0/01( با بهزیستی روانشناختی مورد تأیید قرار گرفت
یافتههای پژوهش چنین استنباط میشود که با کاهش مشکالت
رفتاری و افزایش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان در مدراس
میتوان زمینه بهبود بهزیستی روانشناختی مادران آنها را ایجاد
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• مقدمه
کمتوانی ذهنی ( )intellectual disabilityیا آهستهگام ( ،)slow-pacedمربوط میشود به کنش عمومی هوش که بهطور معناداری
پایینتر از متوسط عمل کرده و همزمان با کاستیهایی در رفتارهای انطباقی همراه بوده و در دوران تحول پدیدار میگردد (افروز.)1398 ،
در  1تا  3درصد از جمعیت شیوع دارد (افروز1398 ،؛ سیمز2018 ،؛ کارنیموال ،اسراسوبکول ،رابرتسون ،تروالر و نیچوالس.)2020 ،
حدود  1/4میلیون نفر در انگلستان دارای کمتوانی ذهنی هستند که از این تعداد  210هزار نفر آنها کمتوانی ذهنی شدید یا عمیق دارند
(یانگ و همکاران .)2015 ،کمتوانی ذهنی بهعلل مختلف ازجمله ناهنجاریهای ژنتیکی و همچنین عوامل محیطی بروز میکند
(سیمپسون ،میزن و کاپر2016 ،؛ کاپرولو و همکاران.)2021 ،
رفتارهای چالشبرانگیز (رامرمن ،هاکسترا و کویجپر)2018 ،؛ خشم و تجاوز (برون و اسمیت)2018 ،؛ رفتارهای ناسالم و خلق و
خوی افسرده (جنارو و همکاران )2018 ،در مبتالیان به کمتوانی ذهنی شایع است .همچنین افراد دارای کمتوانی ذهنی مشکالت سالمت
روانی ،خشونت ،افسردگی و اضطراب بیشتری نسبت به افراد بدون معلولیت تجربه میکنند (دمبو ،میترا و مککی .)2018 ،در واقع این
کودکان  3تا  4برابر بیشتر از افراد معمولی درگیر یکی از مشکالت عاطفی و رفتاری هستند (مازوچلی ،جنکینز و سافرونوف.)2018 ،
بنابراین انجام مطالعه و بررسی در زمینه این ویژگی (وجود مشکالت رفتاری) افراد دارای کمتوانی ذهنی مهم و ضروری است.
عالوه بر این مشکالت اجتماعیـ ارتباطی (اسمیت و همکاران2020 ،؛ جنیک ،مکمورتری و براو ،)2017 ،عدم یادگیری خود
بهخودی مهارتهای اجتماعی از اطرافیان (بهرامی ،دولتشاهی ،پورشهباز و محمدخانی2018 ،؛ هاریس ،مکگارتی ،هیلجنکامپ ،میتچل
و ملویل ،)2018 ،و عدم پذیرش از سوی همساالن عادی (سازاک )2003 ،از ویژگیهای کمتوانی ذهنی است .متخصصان بسیاری
معتقدند کودکان دارای ناتوانیهای تحولی از جمله کمتوانی ذهنی در مقایسه با کودکان عادی از مهارتهای اجتماعی ضعیفتری
برخوردارند (باریسنایکو و استارکیا2019 ،؛ مارتینس ،فریتاس ،کرایسنینا ،پریرا و سانتوس .)2021 ،بنابراین مطالعه و بررسی ویژگی یاد
شده (نقص در مهارتهای اجتماعی) الزم و ضروری است .پژوهشگران بسیاری این ضرورت را درک کرده و اثر ویژگیهای فرزند بر
والدین همچون بهزیستی روانشناختی والدین را بررسی کردهاند (تاتسیکا ،هاستینگز ،امرسون ،النکاستر و بریدج2013 ،؛ جانس،
هاستینگز ،تاتسیکا ،کیان و روحل.)2014 ،
بهزیستی روانشناختی ( )psychological wellbeingبه آن نوع خوشبختی و سعادت اشاره دارد که در مواجهه با چالشهای
پیشروی بشر ،مشکالت زندگی و نیازهای مرتبط با آن کسب میشود .نه آن نوع خوشبختی که با یک زندگی یکنواخت بدون کشمکش
و تعارض و فقط از راه تفریح و کسب لذت حاصل میشود (دوگان ،ساپماز ،تل ،ساپماز و تمیزل .)2012 ،تعدادی از پژوهشگران اثر
مشکالت رفتاری فرزند (الی ،گاه ،اوئی و سانگ؛ نیف و فاسو )2015 ،و تعدادی دیگر اثر مهارتهای اجتماعی فرزند (رنزاهو و
کارانتزاس2010 ،؛ هوانگ و همکاران )2014 ،بر بهزیستی روانشناختی والدین را نشان دادهاند .متخصصان تایید کردهاند که ویژگیهای
فرزندان (ازجمله مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی) از عوامل مؤثر و پیشبینی کننده بهزیستی روانشناختی والدین است
(ایسنهاور ،باکر و بالچر2005 ،؛ تاتسیکا ،هاستینگز ،امرسون ،بریدج و النکاستر .)2015 ،چرا که مسئولیت مراقبت و نگهداری فرزند
دارای مشکالت رفتاری زیاد و مهارت اجتماعی ضعیف باال بوده (کیمورا ،)2018 ،که این منجر به سلب آزادی ،کاهش سازگاری،
افزایش هیجانات منفی ،استرس و کاهش بهزیستی روانشناختی مادر میشود (گیراد و وولی .)2017 ،بعالوه فشار سنگین مراقبت از
چنین فرزندی منجر به کاهش تسلط مادران بر محیط ،رشد شخصی ،خودمختاری ،استقالل و آزادی شده و ارتباط آنها را با محدودیت
مواجه میکند .موارد ذکر شده کاهش بهزیستی روانشناختی را سبب میگردد (آکمیس و کایهان2016 ،؛ اُیی ،اُنگ ،جاکاب و خان2016 ،؛
اسکامگل ،کیف ،وادز و میپبدر2017 ،؛ جانس و همکاران2018 ،؛ کراسبی و اسولیوان2015 ،؛ گاریپ و همکاران.)2016 ،
صاحبنظران نقش میانجیگر ذهنآگاهی ( )mindfulnessرا در رابطه بین متغیرهای مختلف پژوهشی بررسی کردهاند (اقدامی ،و
فوالدچنگ1401 ،؛ دهقان ،غالمعلیلواسانی ،و مدنی1397 ،؛ کشمیری ،فتحیآشتیانی و جاللی .)1398 ،تعدادی از این متخصصان در
رابطه بین ویژگیهای فرزندان (ازجمله مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی) با بهزیستی روانشناختی والدین به نقش میانجیگر
ذهنآگاهی اشاره کردهاند .بهعنوان مثال در سال  2014پژوهشگران  110والد دارای فرزند اتیسم را بررسی کردند .آنها دریافتند
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ذهنآگاهی نقش میانجیگری خوبی را در رابطه بین مشکالت رفتاری کودک و مهارتهای اجتماعی کودک با بهزیستی روانشناختی
والدین ایفا میکند (جانس و همکاران .)2014 ،نظریه خودتعیینگری ( )Self-determination theoryو نظریه محتوای هدف ( target

 ،)content theoryنقش ذهنآگاهی را اینگونه توضیح میدهد که ذهنآگاهی میان اهداف و تجارب درونی و بیرونی تمایز ایجاد کرده
و با انگیزش درونی ،و بدون قضاوت منجر به ایجاد حالت خوب ،شادی و بهبود روانشناختی میشود (برون و ریان2003 ،؛ سیلوا،
مارکوئیس و تیکسیرا2014 ،؛ گاگنی.)2014 ،
با بررسیهای کنونی مشخص شد که بهندرت متغیرهای روانشناختی از نظر آماری بهعنوان میانجیهای بالقوه رابطه بین ویژگیهای
فرزند و بهزیستی والدین مورد بررسی قرار گرفتهاند (جانس و همکاران2014 ،؛ ویس ،کاپادوکیا ،مکمولین ،وکیلی و لونسکی.)2012 ،
همچنین پژوهشهایی که رابطه بین ویژگیهای فرزندان با بهزیستی روانشناختی والدین با نقش میانجی ذهنآگاهی بررسی کنند ،بسیار
محدود هستند .لذا در این پژوهش ،پژوهشگران بر آن شدند رابطه ویژگیهای فرزندان (مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی) با
بهزیستی روانشناختی مادران دانشآموزان دارای کمتوانی ذهنی از طریق میانجیگری ذهنآگاهی را مورد بررسی قرار دهند .سؤاالت
پژوهش بدین صورت است .1 :آیا بین متغیرهای مستقل (مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری) با متغیر وابسته (بهزیستی
روانشناختی) ،و نیز بین متغیر میانجی (ذهنآگاهی) با متغیر وابسته رابطه معنادار وجود دارد؟  .2آیا مدل ساختاری با نقش میانجیگری
ذهنآگاهی در رابطه مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی فرزندان با بهزیستی روانشناختی مادران برازش مناسب دارد؟  .3آیا اثر
مستقیم بین متغیرهای مشکالت رفتاری ،مهارتهای اجتماعی و ذهنآگاهی به متغیر بهزیستی روانشناختی ،همچنین مسیر مستقیم بین
متغیرهای مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی به ذهنآگاهی معنادار است؟  .4آیا اثر غیرمستقیم متغیر ذهنآگاهی بین هر دو متغیر
مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی فرزندان با متغیر بهزیستی روانشناختی مادران معنادار است؟ .مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش
در شکل  1آمده است.

شکل  .1مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

• روش
روش پژوهش حاضر توصیفی ـ همبستگی ،در قالب مدلیابی معادالت ساختاری است .دانشآموزان کمتوان ذهنی دوره دبستان
( 878دانشآموز) ،ساکن در استان گلستان و مادر آنها ،در سال تحصیلی 1398ـ ،1399جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند .این
دانشآموزان طی مصاحبه تشخیصی و ارزیابی تخصصی توسط روانشناسان از طریق آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان شناسایی
شده بودند .کالین ( )2016پیشنهاد میکند برای تعیین حجم نمونه در مدلیابی معادالت ساختاری ،به ازای هر متغیر  20نفر در نظر
گرفته سپس به این تعداد باید  15درصد تعداد کل بهدست آمده را افزود .با توجه به ناهمگن بودن گروهها ،عدم دسترسی به فهرست
کل افراد جامعه ،پراکندگی و گستردگی توزیع جغرافیایی افراد ،نمونهای به حجم  298نفر با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
جهت انجام نمونهگیری ابتدا استان به دو ناحیه شرق و غرب تقسیم شد .سپس از هر ناحیه به تصادف 5 ،شهرستان و از هر شهرستان
یک مدرسه انتخاب شد .پس از آن ،از هر یک از پایههای دوره ابتدایی بهصورت تصادفی دانشآموزان انتخاب شدند .سپس به جمعآوری
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دادهها اقدام کرده و در نهایت دادههای حاصل با آمار توصیفی ،آزمون همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزارهای آماری  SPSS23و  AMOS23تحلیل شدند.

• ابزار
الف :پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان راتر ( :)The Rutter Children,s Behavior Questionnaireراتر در سال 1967
بهمنظور سنجش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان نسخه اولیه این پرسشنامه را طراحی کرد .پرسشنامه دارای دو فرم والدین (استفاده
شده در پژوهش حاضر) و معلم ساخته شده است .فرم والدین شامل  18ماده و فرم معلم شامل  30ماده است .به هر یک از  18ماده از
صفر (برای درست نیست) ،تا ( 2برای کامالً درست است) نمره تعلق گرفته و در کل دامنه نمرهها بین صفر تا  36است .این پرسشنامه
پنج خرده مقیاس پرخاشگری ،بیشفعالی ،اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتارهای ضداجتماعی و کمبود توجه دارد
(گودینی ،پورمحمدرضای تجریشی ،طهماسبی .)1396 ،اعتبار و روایی پرسشنامه در پژوهش عاشوری و داللزادهبیدگلی (0/70 )1397
و  0/78گزارش شد که حاکی از اعتبار قابل قبول و روابودن پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ضریب اعتبار پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/76بهدست آمد ،که نشان از همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه دارد.
ب :مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ( :)Matson’s Social Skills Scaleماتسون و اولندیک درسال  1983بهمنظور ارزیابی
مهارتهای اجتماعی کوکان این مقیاس را طراحی کردند 55 .ماده مقیاس در مقیاس لیکرت  5درجهای (از هرگز= ،1تا همیشه= )5ارزیابی
میشود .مادههای  19تا  55 ،54 ،52 ،50 ،49 ،47بهصورت معکوس نمرهگذاری شده و دامنه نمرهها از  55تا  275در نوسان است .این
مقیاس پنج خرده مقیاس دارد که عبارتاند از مهارتهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی،
برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود و رابطه با همساالن (جلیلآبکنار ،عاشوری و افروز1392 ،؛ ممیزی ،عبدیزرین ،اقلیما و راهب.)1390 ،
نتایج تحلیل عامل تأییدی ،و ضریب  86 ،KMOدرصد ،مطلوب بودن روایی مقیاس را نشان داده است (ممیزی و همکاران .)1390 ،اعتبار
مقیاس در پژوهش عاشوری و یزدانیپور ( 0/76 )1397را نشان داد که حاکی از مقدار قابل قبول آن است .در پژوهش حاضر ضریب اعتبار
مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/92بهدست آمد ،که نشان از همسانی درونی عالی مقیاس دارد.
ج :پرسشنامه پنجوجهی ذهنآگاهی ( :)Five Facet Mindfulness Questionnaireبائر ،اسمیت ،هاپکینز ،کریتمیر و تونی
در سال  2006بهمنظور سنجش ذهنآگاهی این پرسشنامه را طراحی کردند 39 .ماده پرسشنامه در مقیاس لیکرت  5درجهای (از هرگز=،1
تا همیشه= )5ارزیابی میشود .دامنه نمرهها از  39تا  195در نوسان است .این پرسشنامه پنج خردهمقیاس مشاهده ،توصیف ،عملکرد
آگاهانه ،عدم قضاوت و ارزیابی رویدادها و عدم واکنش به تجارب درونی را در بر میگیرد (تیلور و میلر .)2016 ،در پژوهش تمناییفر،
اصغرنژادفرید ،میرزایی ،و سلیمانی ( )1395ساختار پنج عاملی پرسشنامه تأیید شد و همه شاخصها برازش نسبتا مطلوبی را نشان دادند.
اعتبار پرسشنامه با استناد به ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در پژوهش حسینزاده ،کاکاوند و احمدی ( 0/76 )1395و در
پژوهش حاضر  0/79بهدست آمد ،که نشان از همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه دارد.
د :مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ( :)Ryff Psychological Wellbeing Scaleریف در سال  1980بهمنظور ارزیابی و
سنجش بهزیستی روانی بزرگساالن این مقیاس را طراحی کرد و در سال  2002مورد تجدید نظر قرار گرفت .فرم اصلی آن  120ماده
داشت ،اما در مطالعات بعدی فرمهای کوتاهتر آن  54 ،84و ( 18استفاده شده در پژوهش حاضر) مادهای تهیه شده است .نمرهگذاری
مقیاس براساس لیکرت  6درجهای انجام میشود 10 .ماده ( )18-15-14-12-11-8-7-6-2-1از  18ماده بهطور مستقیم (کـامالً
مخـالف= 1و کـامالً موافـق= )6ومابقی بهطور معکوس نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات بین  18تا  108در نوسان است .این مقیاس
شامل  6خرده مقیاس پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،ارتباط مثبت با دیگران ،رشد شخصی ،هدفمندی در زندگی و خودمختاری است
(ریف .)1989 ،روایی سازه این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت (عالیپور و زغیبیقناد .)1396 ،اعتبار آن
با استناد به ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در پژوهش عالیپور و زغیبیقناد ( 0/79 )1396و در پژوهش حاضر  0/78بهدست
آمد ،که نشان از همسانی درونی قابل قبول مقیاس دارد.
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• یافتهها
در پژوهش حاضر تعداد  298نفر ( 148دانشآموز پسر و  150دانشآموز دختر) مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه پژوهش از نظر تعداد
فرزند متشکل از  62خانواده تک فرزند و تنها فرزند آنها دارای کمتوانی ذهنی ( 20/8درصد) و  236خانواده دارای چند فرزند (79/2
درصد) بودند .از نظر داشتن فرزند بدون معلولیت متشکل از  212خانواده دارای فرزند بدون معلولیت ( 71/1درصد) و  86خانواده فاقد
فرزند بدون معلولیت ( 28/9درصد) بودند .پیش از تحلیل دادهها مفروضههای نرمال بودن و عدم همخطی ،بررسی شد .شاخصهای کجی
و کشیدگی برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرهای بهزیستی روانشناختی ( ،)SK= -0/38 ،KU= -0/83ذهنآگاهی (-0/97

= ،)SK= -0/04 ،KUمشکالت رفتاری ( )SK= -0/16 ،KU= -0/72و مهارتهای اجتماعی ( )SK= -0/04 ،KU= 0/12مورد بررسی
قرار گرفت .آماردانان نقطه برش  ± 3را برای مقدار چولگی مناسب میدانند (چو و بنتلر .)1995 ،برای شاخص کشیدگی نیز بهطور کلی
مقادیر بیش از  ±10در مدلیابی معادالت ساختاری مسئله آفرین است (کالین .)2016 ،مقادیر بهدست آمده برای چولگی و کشیدگی
متغیرها حاکی از تحقق پیش فرض نرمال بودن در متغیرهای پژوهش دارد .برای بررسی مفروضه عدم هم خطی از آمارههای عامل تورم
واریانس ( )VIFو شاخص تحمل نیز استفاده شد که با توجه بهاینکه هیچ یک از مقادیر مربوط به شاخص تحمل کمتر از  0/01و هیچ یک
از مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس بیشتر از  10نیست ،بر این اساس میتوان نسبت به مفروضه عدم همخطی نیز اطمینان حاصل کرد.
در جدول زیر شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و همچنین همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول .1شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش
متغیر

M

SD

1

2

 .1بهزیستی روانشناختی
 .2ذهنآگاهی
 .3مشکالت رفتاری
 .4مهارتهای اجتماعی

60/65
92/38
22/09
109/55

20/56
27/54
7/92
27/47

1
**0/862
**0/861**0/871

1
**0/783**0/834

3

4

1
**0/818
* P >0/05

1
** P >0/01

همانطور که مندرجات جدول  1نشان میدهد رابطه بین متغیرهای مستقل (مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری) با یکدیگر،
با متغیر وابسته (بهزیستی روانشناختی) ،با متغیر میانجی (ذهنآگاهی) و نیز رابطه بین متغیر وابسته با متغیر میانجی معنادار است و تمام
این روابط در سطح  0/01معنادار است (بهعنوان مثال رابطه بین مشکالت رفتاری با بهزیستی روانشناختی  -0/86است) .بنابراین در
پاسخ به سؤال اول پژوهش میتوان گفت بین مهارتهای اجتماعی ،مشکالت رفتاری و ذهنآگاهی با بهزیستی روانشناختی رابطه معنادار
وجود دارد .عالوه بر این رابطه بین متغیرهای مستقل با یکدیگر و با متغیر میانجی معنادار است و تمام این روابط در سطح  0/01معنادار
است .در ادامه برای بررسی اثرهای مستقیم و واسطهای از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد که نتایج آن در قالب شکل
 2و جداول اثرات مستقیم و غیرمستقیم ارائه میشود .در شکل  2مسیرهای معنادار بهصورت ممتد و مسیرهای غیرمعنادار بهصورت
خطوط غیرممتد نشان داده شدهاند.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد متغیرهای پژوهش در مدل اصلی
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در ادامه شاخصهای برازش مدل ساختاری در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه که مندرجات این جدول نشان میدهد
شاخصهای برازش مدل ساختاری نشانگر برازش مناسب مدل است .تمام شاخصهای مدل در محدوده پذیرش مدل قرار دارند،
بنابراین ساختار مدل فرضی پژوهش مورد تأیید است .در پاسخ به سؤال دوم پژوهش میتوان گفت مدل ساختاری با نقش میانجیگری
ذهنآگاهی در رابطه مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودک با بهزیستی روانشناختی مادر برازش مناسب دارد.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

خیدو()χ2
نسبت خیدو به درجه آزادی
شاخص برازندگی تطبیقی)(CFI
شاخص برازندگی فزاینده )(IFI
شاخص توکر-لویس )(TLI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده ()SRMR
معیار اطالعاتی آکایکه ()AIC

کمتر از 3
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/08

612/765
2/548
0/996
0/998
0/980
0/054
0/040
788/774

-

در ادامه نتایج جدول  3و  4اثرات مستقیم و واسطهای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد و براساس آن میتوان به تأیید یا رد اثرات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش پرداخت.
جدول  .3بررسی روابط مستقیم متغیرها در مدل پژوهش
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب استانداردβ

ضریب غیراستاندارد

خطای استاندارد

T

P

مشکالت رفتاری
مهارتهای اجتماعی
ذهنآگاهی
مشکالت رفتاری
مهارتهای اجتماعی

بهزیستی روانشناختی
بهزیستی روانشناختی
بهزیستی روانشناختی
ذهنآگاهی
ذهنآگاهی

0/420/31
0/39
0/480/52

1/020/20
0/25
1/780/56

0/15
0/041
0/04
0/28
0/08

7/145/04
6/59
6/356/95

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تمام متغیرهایی که مسیرهای مستقیم آنها به متغیر وابسته دارای مقدار  Tبزرگتر یا
کوچکتر از  ±1/96است یا سطح معناداری آنها کمتر از  0/05است تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند .بنابراین مسیر مستقیم تمام
متغیرهای مستقل در جدول با متغیر وابسته است .بهعنوان مثال مسیر مستقیم بین مهارتهای اجتماعی ( )β=0/31 ،T=5/04به بهزیستی
روانشناختی معنادار است .بنابراین در پاسخ به سؤال سوم پژوهش میتوان گفت اثر مستقیم بین متغیرهای مشکالت رفتاری ،مهارتهای
اجتماعی و ذهنآگاهی به متغیر بهزیستی روانشناختی همچنین مسیر مستقیم بین متغیرهای مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی به
ذهنآگاهی معنادار است.
در ادامه جدول  4اثر میانجی متغیر ذهنآگاهی در رابطهی بین مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودکان با بهزیستی
روانشناختی مادر ،از طریق روش بوت استرپ با  2000بار فرایند نمونهگیری و با فاصلهی اطمینان  95درصد را گزارش میکند.
جدول  .4بررسی روابط غیرمستقیم متغیرها در مدل پژوهش
متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

b

حد پایین

حد بال

P

مشکالت رفتاری
مهارتهای اجتماعی

ذهنآگاهی
ذهنآگاهی

بهزیستی روانشناختی
بهزیستی روانشناختی

0/430/13

0/820/06

0/210/27

0/005
0/007

با توجه به جدول  4میتوان مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر ذهنآگاهی بین هر دو متغیر مشکالت رفتاری و مهارتهای
اجتماعی فرزندان با متغیر بهزیستی روانشناختی مادران معنادار است .بنابراین در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش میتوان گفت اثر
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غیرمستقیم متغیر ذهنآگاهی بین هر دو متغیر مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودکان با متغیر وابسته بهزیستی روانشناختی
مادر معنادار بوده و ذهنآگاهی نقش میانجی در روابط فوق را ایفا میکند.

• بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی با بهزیستی
روانشناختی مادران آنها از طریق نقش میانجی ذهنآگاهی بود .یافتههای حاصل بر اساس هدف فوق جمعآوری و تحلیل شدند .تحلیل
دادهها حاکی از رابطه معنادار و اثر مستقیم مشکالت رفتاری فرزندان بر بهزیستی روانشناختی مادران بود .همسو با یافته فوق برخی
پژوهشها رابطه همبستگی بین مشکالت رفتاری کودک و بهزیستی روانشناختی والدین را نشان دادهاند (الی و همکاران2015 ،؛ نیف
و فاسو .)2015 ،بهعنوان مثال ایسنهاور و همکاران ( )2005مشکالت رفتاری فرزند را جزء عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی در
مادران کودکان دارای کمتوانی ذهنی برشمردند .نتایج جانس و همکاران ( )2014نیز حاکی از این است که مشکالت رفتاری کودکان
اتیسم اثر مستقیم بر بهزیستی روانشناختی والدین دارد .در ادامه تبیین این یافته پژوهش حاضر میتوان گفت هرگاه کودک مشکالت
رفتاری (مثل پرخاشگری و بیشفعالی) نشان دهد ،مادران باید اغلب در مراقبت از آنها انرژی بیشتری اعمال کنند (برای مثال ،تعقیب
آنها را در اطراف خانه) .بار مسئولیت مراقبت نیز با وجود مشکالت رفتاری بیشتر میشود (کیمورا .)2018 ،درنتیجه استقالل و آزادی
عمل مادر را سلب می کند .بعالوه مشکالت رفتاری کودک ،سـازگاری مادر بـا شـرایط را کاسته ،نگرش مادر را نسبت به دنیای اطرافش
منفیتر کرده و موجـب افزایش احساسات منفی ،تنشها و کاهش استقالل و قدرت مادر میشود (گیراد و وولی .)2017 ،بنابراین
مشکالت رفتاری فرزند تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی مادر میگذارد.
یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از رابطه معنادار و اثر مستقیم مهارتهای اجتماعی فرزندان بر متغیر بهزیستی روانشناختی بود.
همسو با یافته فوق تعدادی از پژوهشهای همبستگی رابطه بین مهارتهای اجتماعی کودک با بهزیستی روانشناختی والدین را نشان
دادهاند (تاتسیکا و همکاران2015 ،؛ هوانگ و همکاران .)2014 ،بهعبارتی دیگر این پژوهشگران نشان دادند که مهارتهای اجتماعی
کودک بر بهزیستی روانشناختی والدین مؤثر است (تاتسیکا و همکاران2013 ،؛ رنزاهو و کارانتزاس .)2010 ،تاتسیکا و همکاران ()2015
نشان دادند مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختالل طیف اتیسم پیشبین خوبی برای بهزیستی روانشناختی مادران آنها محسوب
میگردد .در تبیین یافته فوق میتوان چنین گفت که فرزندانی که مهارتهای اجتماعی ضعیفتری دارند ،نیازمند مراقبت بیشتر بوده و
این باعث فشار بیشتر بر مادران گشته و تسلط مادران بر محیط را کمتر میکند .همچنین جلوی رشد شخصی ،خودمختاری ،استقالل و
آزادی مادران را میگیرد .همچنین بهعلت وجود نقص در مهارتهای اجتماعی فرزندان ،ارتباط مثبت مادران با دیگران محدود میشود.
درنتیجه از بهزیستی روانشناختی مادران کاسته میشود (آکمیس و کایهان2016 ،؛ اُیی و همکاران2016 ،؛ اسکامگل و همکاران2017 ،؛
جانس و همکاران2018 ،؛ کراسبی و اسولیوان2015 ،؛ گاریپ و همکاران .)2016 ،بنابراین نقص در مهارتهای اجتماعی فرزند تأثیر
منفی بر بهزیستی روانشناختی مادر میگذارد.
یافتههای پژوهش نشان داد رابطه معنادار و اثر مستقیم ذهنآگاهی مادران بر بهزیستی روانشناختی آنها وجود دارد .همسو با این
یافته پژوهشی ،پژوهشگران رابطه مثبت قوی بین ذهن آگاهی و سطح بهزیستی روانشناختی در بزرگساالن یافتند (خاندلوال و کورادیا،
2017؛ سویسا و ویلکامب .)2015 ،پژوهشگران دیگر نیز معتقدند دانشجویان ذهنآگاه از بهزیستی روانشناسی باالتری برخوردارند
(عالیپور و زغیبیقناد .)1396 ،در ادامه تبیین این یافته پژوهش حاضر همچنین میتوان گفت طبق نظریه خودتعیینگری (ریان و دسی،
 ،)2000نقش توجه (هسته مفهوم ذهنآگاهی) در خودتنظیمی هیجانی ارتباط ذهنآگاهی با بهزیستی روانشناختی را تبیین میکند .توجه،
انتخابِ رفتار ،احساس و افکار که با نیازها ،ارزشها و عالیق هماهنگترند را تسهیل میکند .افراد ذهنآگاه وضعیت غیرمتمرکز نسبت
به افکار دارند .این افراد از افکار و هیجانهای نامطلوب کمتر تأثیر میگیرند .بعالوه ذهنآگاهی با فعالیتهای خودتنظیم شده بهزیستی
را تسهیل میکند .بهعبارتی میتوان تصمیم گیری آگاهانه را با استفاده از تنظیم رفتار خودتعیین شده انجام داد که مستقیماً به بهزیستی
مربوط میشود (ریان و دسی .)2000 ،بنابراین ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی اثر مستقیم میگذارد.
یافته دیگر این پژوهش این است که اثر غیرمستقیم متغیر ذهنآگاهی بین هر دو متغیر مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی
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فرزندان با متغیر بهزیستی روانشناختی مادران معنادار است .شاخصهای برازش مدل ساختاری نشانگر برازش مناسب مدل است و تمام
شاخصهای مدل در محدوده پذیرش مدل قرار دارند ،بنابراین ساختار مدل فرضی پژوهش مورد تأیید است .همسو با یافته فوق ویس
و همکاران ( )2012نقش میانجی ذهنآگاهی در ارتباط مشکالت رفتاری کودک با بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با نیازهای
ویژه را نشان دادند .همچنین جانس و همکاران ( )2014ضمن بررسی  110والد اتیسم با و بدون کمتوانی ذهنی ،رابطه بین مشکالت
رفتاری کودک و مهارتهای اجتماعی کودک با بهزیستی روانشناختی والدین نشان دادند ،که رابطه فوق از طریق ذهنآگاهی میانجیگری
میشد .در ادامه تبیین این یافته پژوهش حاضر همچنین میتوان گفت براساس نظریه خودتعیینگری و نظریه محتوای هدف ،ذهنآگاهی
بهطور مستقیم ،با تمایز میان اهداف و تجارب درونی و بیرونی از قبیل نقص در مهارتهای اجتماعی فرزند (نگاه نکردن به دیگران
هنگ ام صحبت کردن) و با انگیزش درونی ،و بدون قضاوت (او عمداً هنگام صحبت کردن نگاه نمیکند) و با انجام کار به خاطر خود
آن کار باعث شادی و شفافیت ذهنی میشود .بر انگیزش تأثیر گذاشته ،و حالت خوبی را در شخص ایجاد میکند و منجر به ارتقای
بهزیستی روانشناختی میشود (برون و ریان2003 ،؛ سیلوا و همکاران2014 ،؛ گاگنی.)2014 ،
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Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effect of cognitive load on trust of others
with the moderator role of personality
transcendence. Participants in the present
study,
which
were
experimentally
conducted, were students of the Persian
Gulf University. Of the 125 students who
were ready to participate in psychological
research, 85 were randomly selected. After
completing the Pakizeh personality
trancsendence Questionnaire, In different
cognitive load conditions (No cognitive
load to memorize four three-digit numbers),
The scenario of others was carried out. To
analyze the data of this research, descriptive
statistics (standard deviation and mean) and
also hierarchical regression analysis using
Baron and Kini methods have been used.
Findings show that cognitive load reduces
trust
(R=0/482),
and
Personality
transcendence have a moderating role in
relation to these variables. Due to the
impact of trust on the cognitive load and the
reduction of trust and the increase in the
amount
of
information
in
the
Contemporaneously and considering the
relationship of trust with mental health and
the lack of scientific research in this field in
Iran, It is worth further research on trust and
cognitive load relation.
Keywords: Cognitive Load, Trust,
Personality Transcendence

چکیده
هدف پژوهش حاضر عییی عایی اا نرخای ب ا تم داب ا
رار نر ا.بیگ تن اا نقش عیدیلگ عیالب نرصیریا ت
خخردگران ب عیقیح حراضررر ر ار برررج ا ع اب ت ت
 بتنشر ر جیان بتنشرررگا یری وا د اجبندر ت ای،گ بید
ها ن ا ب عیقیقاا وتنشخای ب

 بتنش جیب125

 نف ار برررج ا85  عیردتب،ب اجبنرد

تمالم آمرابگب

رشرخام عیالب. نرد و پا ت عیدیل پ

عیرابوب تن صا

 ب نر تیت م فاوا اا نرخای ب نادون، ،نرصیریا پا ی
رخا یج. ، ر یدب. بن هها مدب

اا نرخای ب عا حف

یر و عیریرل، تم دراب ار بیگ تن ت ت ت ندجبنردر هرا ع
هرا آمرا عجبررریفب

بتب هرا تی پژوهش ت نرررای

ررر ررر. رریجن. و عیریل گ

نتنی تف مییا و میانگی

ر فاب نرردر یاو ها نشرران.م تعبب اا وش اا ون و یخب ت
R = 0/482بتب ر ارا نرررخرای ب ارامرع راهش تم دراب ن
ب تاط تی
تم دراب

مبنرجب و عیالب نرصیریا نقش عیدیلگ

م غی هرا بت بر ارا عج ر ار عیرا عرایی ی ت گ و

تیش ح،رررت ارا نرررخرای ب و راهش تم دراب و تو.عج
ا ت عبات تم داب اا

تطالماا ب میرر حاضرر و اا عج

رررالما وتنب و مدم و جب پژوهش ها مردب ب تی.
ب تاط

عیقیقاا ایش

ا.ت

میخ ب تی تن نای

تم داب و اا نخای ب بج ا گی بر
 عیالب نصییا، تم داب، اا نخای ب:واژههاي کلیدي
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• مقدمه
تم دراب ت مفراهی مه ب

وتنشرررخرا.رررب ت درامب ت.رررا ر ب یر

میخرا ا ررریرا رب .ررر مخشرررا تی راب عیرامرل ت درامب

ن social interactionاجب و م ها ای گ و ها گجناگجن ت دامب نیانجتب  ،هد رررا ن ،بو.رر ان و رر ت ب نج بید و تیدتم ا
ت عباطاا نه ب ت عباطاا میان و ب و ه ای گ وهب و رر مب خد ن ا ع  2019 ،ر تم داب ا مخجتن ی

نربی .را

مفهجم مه ب

نر ها مص رفب مانخد مدی یا ،تیالق ،امی نرخا.رب ،وتنشرخا.رب و تی یراب عرقب مبنرجب ن جلیجییا ،ت.ریاا و لپی  2007 ،ر
تم داب ا مخجتن ی

مامل ،ا ت ب.ر یااب ا تهدتف و ب ب مجییی ب

مشرصیر آن مدم تطدیخان و آ.ریبپذی

نبت وناا ،آ وپا ب  ،هالج و بوایل 2021 ،ر هدچخی مفهجمب هخد و هب ت.را

ت.را د

مب خد
ت.را

بت ت تایاب مقالیب ،تح را.رب و یا و ا

نای تنجند ،گرشرخب ،ت ب نژتب و وییب 1400 ،ر نی ۀ ت.را.رب ب عی یف مفهجمب تم داب ،هخدگانگب ب عی یف آن ت ی .رج و مدم وواق
ا

و ه ر ۀ ت.را.رب تی مفهجم ت.رار تی مدم ت دا

.ریا.رب ،وتنشرخا.رب و تی یراب ،ه ی

م خا.رب اا ا

یشر ب تی وتیییا بت ب

نر ها مص رفب هدچجن امی نرخا.رب ،مرجم

بها ت دامب. ،ریا.ب ،تی یاب و وتنشخای ب تم داب. ،یب ب تند عا عی یف

ویژ ت ت تی مفهجم ت تئر بهخرد ن را ع  2019 ،ر مرای  ،بیجیا و ت.ررریج م ن 1995تم دراب ای و ب
عرثیی پرذی

ت تمدرا و ب مج ب تم دراب ا ت.ررراد تی تن ظرا ر و مدرل مییخب ت تن رام یجتهرد بتب ،عی یف

حابرل وتات م ر قی و هه ا هه میان تمضرا

امی ت.رار تی تم داب ا تو تب میطجف ت.را

آنها ا مخجتن بو.ررا ،هد ررای  ،هدیا و نرر ی

ع ا

گ رر بگب و پیچیدگب ت عباطاا ب بنیا مد ن تم و
ا ی ت

ب تنردر تم دراب ای و ب

آنها ت ا ت.ر مبنرخا.ری و اا
ا تیخی

تاط هه ا هه بت ی نآ .رر  ،ال و ارخ  2004 ،ر اا عج

وجتبررل مانب و میانب ت ب نج بید و ا تو تب و گ و ها مص رف تمیان

وتات م قاال ت بتب  ،مجضررج تم داب ای و ب ا ییب ت م ررایل مه ت دامب ،عیا مخجتن تم داب ت دامب ،عبدیل نررد

ت.را ن.ریریجا 2018 ،ر تم داب ت دامب ا مخ،لۀ ی
ت.ار ی

ت عدرایرل و ب تم دراب خخرد ا ت

مقجلۀ ت دامب ،ت م رایل ت.را.رب اجب و ندجب آن ب عدامب .رطج

بولا ا ت ت ت ا نام ها تبالحبتش ،ی

ب ا ش ،ی

ا ت میال ۀ ایدا ش و ی

پ،نر

ا و ما ا ت اا ا بن عجلید مییج عش ،ی

نردگب ب

 .پ .ا تبت ا ت مجوقیا

ت.ر اب ا ت تو،تیش ا آیب آمج شتش نیا مخد رب تم داب رانب ه ر خد

نظا ا آنها ا ویالیا مبپ بت ند و مجوقیا آنها ب گ و رب تم داب ی ب.ر انشران ت.را نت.رچیر
جتم تم و

امی م برج

و هجتن  2018 ،ر ت.را.راال

عیا
م

 ،تم دراب مرام و عیدی یراور ت.رررا ن.رررریگد  ، 1998 ،ار نیج ر نردگب ت درامب اردون تم دراب غی یراارل
ن ربا ا تی مفهجم ب آیا تندیشردخدتنب هجن وج جیاما. ،رریگدان،

عیدل و ح ب نراید غی مدی ت.را ننیجع  2004 ،ر مالی ت

گامب ا ،گیدن ،،لج  ،می،عا  ،پجعخام و آی،نشرر اب ب یالب مفاهی م عبطب هدچجن .رر مایۀ ت دامب ،تح تم م قاال ،نرره ا ت دامب،
تطدیخان ،تن د پذی
پای ت ت.را

 ،تن ر ام ت دامب و امیۀ مدنب رج گ نرد ت.را ،ایانگ تهدیا مجضرج ت.را ن.ریریجا 2018 ،ر تم داب

تو تب ،وجها ،بو.ر ان ،نر ا و مراها مبعجتنخد ندگبها و هدیا

و آن اخا نهخد نوری ررجن و لیشررا 2006 ،ر تم داب ب نرریل گی

و حف

ها میخابت و ضرایااصش و نرد تو،ونشران ت

وتات ت دامب نقش مهدب اا

مب خد و اامع اهش

مدم تطدیخان مبنرجب نتیجتن ،و وگ  2009 ،ر وی ب تم داب تو،تیش مبیااد. ،ر ما نرد و پیشر وا ایشر مبنرجب و ه،یخ ها اهش
مبیرااخرد و وی ب تم دراب راهش مبیراارد. ،ررر مرا

مبنرررجب و ه،یخر هرا تو،تیش پیردت مب خخرد نوا  ،پی و عیرج  2012 ،ر ت مخظ

وتنشرخا.رب ت دامب ،تم داب مج ب تو،تیش مشرا ا ت دامب ،نریلگی
اهش آ.ریبها ت دامب ،تی ال ها

وتنب مانخد تضرط ت

نفا مبنرجبر ه هخد تم داب ب گذنر ها بو ب
اوب و جب بتن ر ت.ررا ،ولب ن ای ا رریا
نپاپیجتنج ، 2013 ،و ا هدی یاط ت.را

و تو ر بگب ،ادگدانب و .رج ن ن ربا ا بیگ تن و ضریف تم داب ا

جتم تن رانب .رخ ب نقش مهدب ب ت عباطاا و عیامالا بتنر و تلب ا تندت

ت مطالیاا تیی  ،حا ب ت اهش .ررط ن رربب تی م غی ب بنیا مد ن ویرب ت.ررا
تم داب ،ا مخ،لۀ ی

م رثلۀ ت دامب ،ا ییب ت مجضرجماا دید پژوهشرب ب م برۀ

عج.ریۀ تی یراب  ،و هخگب ،ت دامب و .ریا.رب ،عبدیل نرد ت.را نت.رچیر
تو،تیش ییرجما ،ادگدانب و ادایخب مبنرجب
ن اپالن 2015 ،ر

تاط ای و ب

ضرایااصش ،نرد نرصیریا .رال ،

ا نجا یجب ضرد

و هجتن  2018 ،ر اهش تم داب یا ابتم داب  ،مخ

ا

اهش .ر مای ت دامب ،میخ .را توا اه،ی ب وتنب نی ،مبنجب
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نظ ی اا نرخای ب ن cognitive load theoryب بهۀ  1980عج.رت ان .رجئر و هدیا تنش ب بتنشرگا نیج.رجا ول ،مط
نپراد ،وتن گج و .رررجئر  2010 ،و آن ت مبعجتن ار مخجتن نظ یر تبرررج یرابگی

و ط تحب آمج ش ا مبخرا و ضررریراا م اجت ار

.رای ا نرخای ب تن ران عی یف ب ن ی .رچخ و هدیا تن 2018 ،ر اا نرخای ب ،نشران بهخد اا
ا و نظام نرررخای ب ن cognitive systemوت ب مب.رررا ب نمیبجاب ،ت
پ بت ش تطالمراا ا
م،گذت

ت.را

عیریف یا

تن ام ی

و و بتنش 1392 ،ر هدچخی ا می،تن اا

و حراوظر ویرا یرا جعرا مردا وت ب مبآیرد عرا ا جتنرد آن تطالمراا ت ا ت

خد ،تنرا ب ب ناابل  ،عجماج و یبابیان 1400 ،ر تبما تبررب تی نظ ی آن ت.را

ب هخگام

را بهب ب حراوظر ب ت مردا

تی اصشرب ط تحب آمج نرب ادون بتنش

ب اا .رای ا نرخای ب تن ران تح دا ال عیرابوب ت.رار ا طج ویژ  ،نظ ی اا نرخای ب تی ت.ر د

ت مط

مب خد

ا ریا

وشها آمج نرب ،میدوبیاها .رای ا نرخای ب تن ران ت ا طج بییح مدنظ ی ت ندتب تند ،هجن آنها ا طج غی ضر و
ویا یابگی ند ؛ ییخب یال میج

نظام نرخای ب و

ت

حاوظ

ت پ مب خخدر ا تی ت.راد ،نظ ی اا نرخای ب عالش مب خد عا بتنش م اجت ا

.ای ا و مدری ب نظام نخای ب تن ان ت اا تبج ط تحب آمج نب تبغام خد نت.چیر
تن رانها بت ت .رای ا نرخای بت ه ر خد

نرد

و هجتن  2018 ،ر ا ت.اد نظ ی اا نخای ب،

م شریل ت یبا خخد ها ح رب ،حاوظ ویّا و حاوظ ارخدمدا ت.را نب

 2010ر ب نظ ی اا نرخای ب ،مخاا حاوظ ویا یا ا

مج ب نیا ا ت یابگی

مطرب یا

ی

ان ،

ا .ر نج اا نرخای ب طبق اخد

مبنرجند؛ اا نرخای ب ب ون،تب ،اا نرخای ب ا ون،تب و اا م اجت نپا  ،وتن گج و .رجئر  2010 ،ر اا نرخای ب ب ونب نشرثا گ و ت
پیچیدگب ذتعب می جت آمج نرب ت.را و .رط بنرجت

تی می جت ا ت یابگی

ت نشران مببهدر ا ت مثا  ،یجتندن و ب ک مطرب

ا ت یجتنخرد هرا مبرد ؛ ارا ب ونب یراب ار و جب مبآو بر اخراا تی یرابگی نرد ا ت عیریرل یر
رداا بیگ مج جب ب

در

ت ع ،ی و عیریل خد نت.ررچیر

و هجتن  2018 ،ر تگ ه مد ت ت م صیرریرران مقید بت ند

ب ونب یااا اجب و ندبعجتن آن ت اا ط تحبها آمج نرب یا ب.ر یا
بیگ تم قاب بت ند

ها آ مایشرب عغیی بتبنت.رچیر

ت تئ بتب و ا ی

آمج ش بهخد اه

مببهد نپجما و ع ییاا 2019 ،ر و مانب
یاببت

ت .رج مصاطبب ت م ج
مجت

اا خب ها ب ونب عیریف یابگی

و هجتن  2018 ،ر وه نظ ی اا نرخای ب ا ما د
عبدیل نرجی اا نرخای ب مقدت عالنرب ت.را

اا نررخای ب اا یا تضرراوب اانررد مخ

و ب ک تطالماا مبنرجبر مدی ت.را ا ت ا ریا

و عیریل مخابر و

ان  2010 ،ر اا نرخای ب ای ونب نتضراوب ت مخابر و نیجۀ ط تحب

آمج نرب می جت و ت تئ آن ا یابگی ند نشرثا مبگی بر ا یالف اا ب ونب
ای ونب اا و ما آمج ش اج جب مبآید نت.رچیر

اا

و هجتن  2018 ،ر تما مد ت

اا ت.ر فاب ت ا یب وشها آمج نرب مانخد ،ت تئ مجتب ت .راب ا پیچید  ،وش دت.را

وش  ،ا ل مبعجتن اا نرخای ب ب ونب ت اهش بتب نب

مجی ع

در ارایرد ه

ردر و تاطر آن ارا

ت ما تی تعفاق تو اب اانرد

تی اب مبنرجب ،اا

مب خد عا تطالماامان ت اطج

ذه ا ت پ بت ش تطالماا تن ام

ا پیامدهایب هدچجن مدم عدایل ا یابگی
مری غ عج

،

و عد  ،،تطالماا ت تئ نرد

نشرجی و ا ت وهدیدن نیا مخد عالش ا ریا و مان یاب ه ر ی ر ب تیخ ا ما اا پدید اا نرخای ب تضراوب

نرد تی ر ییخب ا نظ مب .رد پ بت ش و وه طالماا ب یاو ب ایش ت عجتن نرخای ب ما.را ن تنا و اج گی  2017 ،ر بو مرا

مه ا ت تی تعفاق و جب بت بر تو تیخی تطالماا ت تئ نرد
نی

دید و پیچید اجب و اصاط ندتنر

مدم .را ماندهب یاب ا وه آنها نی ر ی ر بوم تیخی تطالماا ت تئ نرد

تطالماا م عبت ب ذه مان و ب

دید نبجب و هد تطالماا م عبت ب ذه مان و جب

بت ب تما اصاط ت تئ اد و غی .را ماندهب نرد آن یاب ا ب یاوا و وه آن ندباانری ر مرا تو م اجت ا ماهیا می جت ت تئ نرد
نپیچیدگب یا دید اجبن یا اا نرخای ب بو نب ت.را و بلیل بوم اصاط ت تئ اد آن نمدم .را ماندهب مخا.رب و عیدیل نرد ت ای ون
یا اا نخای ب ای ونب ت.ا نت.چیر
ت

و هجتن  2018 ،ر

در مهد ی پیشایخدها تم داب ،بفاا نصیی ب و ب تم داب خخد ت.ار نصییا مفهجم ا یا و.ییب ب

وتنشخا.ب ت.ا

ا عفاواها و ب ب حج ها م فاوا مبپ بت ب نآ تب وال و ماادیخب 1397 ،و نصییا مرل ی اخایب و ا و ع ا و ب ا
ح ا

مبآید نناب

مخیی ا و ب ه نص

 ،م،ی ،و م

د  ، 1398 ،هدچخی ا مخجتن ع یبب .ا مان یاو ت ویژگبها ،تنگی ،ها ،ت شها و و ا ها

 ،تی تمیان ت و ته مبآو ب عا آن ه

نص

ا مخجتن .ا مانى پجیا ب ب ون و ب و م شیل ت نظام هاى وتنى-

ب مجییی ب تن ام یجتهد بتب ،یاال پیشایخب ااندر نصییا
دانى

ییجبیاا و ا و عفی و ب ت مشص

مى خد

نآلپج ا 1955 ،و م دای ،خخد تو تب ت هددیگ ت.ار مجل و نجی ن ن 2020تم داب ت بف ب نصیی ب مببتنخدر تی بفا ،ییخب،
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ن trustworthinessی

تم دابپذی

ویژگب ب ون و ب پایدت ت.ا و ا می،تنب

و ب ا بیگ

ی

تم داب خد ،عثیی مبگذت ب

ن.یخ  ،جما  2021 ،ر تو تب مص رف اا بفاا نصیی ب و پیش میخ ها و هخگب گجناگجن ب گ تیش ذتعب یجب ا تم داب
ییدیگ م فاوعخدر ا تم قاب مای  ،بیجیا و ت.یج م ن 1995تم دابپذی
.بب مبنجب
ت.ا

و ب پیش ت ب ب .د اجبن ه گجن تطالماعب ت

بف ب پایدت ب مجیییاها مص رف ت.ار هخی گ تیشب
ا ط ف مقاال ،ا و تم داب خدر حد تو تطب تی مج ب هی،

تم داب ج ج تن نامید مبنجبر

ت ط وب عیالب نصییا ن personality transcendenceا ت.اد نظ پا ی ،ییب ت
ه هخد نیل تبیل آن یش ب ااو ها مذهبب بت ب ولب ت ااو ها ب ف مذهبب و تع
و یالح ،تح ا.اعب هدچجن ب ک هیبا تلهب و تح تم ا یرقا ت ب نص
ب

بن ،اا

ا بیگ تن و ب یاوا د

ندگب ،د

ها ت.ا.ب نصییا ت.ا
دید ب

و و ضد تی اب ت عبات مدیح ای مصرجق
ا پذی ش یجب ،پیدت بن میخا

مدی ت.ا ا نیج پ بت ش و عف ی تطالماا و

امی عثیی بتن ااند نبن بنژتب و پا ی 2014 ،ر عیالبیااب ییب ت

ا مخجتن تلگجها ن ب اال پایدت ییای

وتنشخا.ب نصییا ت.ا

خب ها

ا و جب آو ب  ،و مخ

ت بیگ تن و پذی ش م گ مبنجب

تم داب و هگجنگب وت خش نشان بتبن ا تم داب تو تب ب ی

وتنشخای ب نصییا ت.ا

خب

و و ا ها نخای مبنجبر عیالب نصییا ،ییب ت تی .ا ها

ا مخجتن .ا مانب پجیا ت ااو ها ،هی اناا و و ا ها .ا مانیاو ا ت.اد ت شها بیخب،

میخج و تیالیب عی یف مبنجب نپا ی 2014 ، ،ر مفهجم عیالب نصییا تنا ا ند یاو گب و دا نصییا بت بر عیالب نصییا،
ی

ه هخد نیل تبرب آن یش ب ااو ها مذهبب بت ب ،ولب ت حد ااو ها مذهبب ب ف و تع

ویژگب وتنشخای ب ت.ا

ت.ار مالو ا تی ا ت.اد مد گ

ب وتنب ،ایجلجژییب نصییا ،عفاواها

ب ای تن انها ب ییج

وا

و

تح اد ها و

ااو ها میخج  ،ب یالب مفهجم عیالب یاال ا .ب و عبیی ت.ا نااخ  ،هجع باوا 2018 ،ر
عیالب ع یبب ت وضیراها تیالیب مانخد مایا مدتلا ،مفا ،ن اما. ،صاوا و ب ی
ندگب ت.ا

مب خب ا هها هج

آنها مدل خخد ا گجن ت

ذهخب م شیل ت بتنش و ت ش ب مجیییا پجیایب نیل مبگی ب و مج ب مبنجب تو تب ا ت.اد

مج ب ب.ا یاو

اخاا تی عیالب مجییی ب ت.ا

الم هد یجابها ب عدام م تعب

ا هدوب ب مانب مبنجب

هیچ ت .اندت ب میخب و ماب ب آن بیالا ندتن ااند،

مجتمل مج جب ب آن ا نیل ت .ثخایب و مطرح و جب بت ندر ب ت عبات اا عیالب ،عیقیقاا بج ا گ و

مفهجم عیالب یجب ت مج ب ا .ب ی ت بتبند
 .اید ت.ا.ب عثمل ،ب ون نگ

ی

ویژگب .ای ا

ت.ا

ا هی ،غی ت و جب یجب تن ان تنا بت ب

و میخجیا ت.ار میخجیا نی ،ن،بیی ی .ا ا عیالب یجب ت.ا

بت ت

مذهب و ت عبات اا یدتوند ت

نامل مبنجب نه ی جپ و هجپجب 2018 ،ر
پا ی ،ب خا تی مفهجم عیالب نصییا ت ا مخجتن .ا

دید ب وتنشخا.ب مط

ب ت.ا و آن ت ا مخجتن .ا مانب پجیا ت

ااو ها ،و ا ها ،و هی اناا .ا ماندهب ند ا ت.اد ت شها بیخب ،میخج و تیالیب عی یف و  9اید؛ نظ و تنضبات و ب  ،ااو ها
مذهبب ،ااو ها میخج  ،و ا ها مذهبب ،و ا ها میخج  ،ارجغ ت دامب ،تیالق و ب  ،تیالق ت دامب ،ع ا ها

وحانب ت

ا ت آن می وب ندجب نبن ب تب و پا ی 2014 ، ،ر
ا ا .بها تن ام ند مدم و جب عیقیح مردب ب

اا عج

نصییا ت ی

تاط اا ت عبات عایی اا نخای ب ا تم داب ا بیگ تن هد ت اا عیالب

ط ف و اهش تم داب و عیالب نصییا و تو،تیش ح

تطالماا ب می حاض  ،ا .ب تی مجضج

نخای ب ا تم داب ا بیگ تن هد ت اا نقش عیدیلگ عیالب نصییا مؤی ت.ا ض و

آیا اا

ا نظ مب .در لذت مطالی حاض اا هدف عایی

اا نخای ب ا تم داب ا بیگ تن :عییی نقش عیدیلگ عیالب نصییا تن ام ندر

• روش
ط

تی پژوهش

و جب بت ب و مقای
مبگی بر امی آما

ا بج ا ع اب ت ت گ بید ،آ مایشب و ت نج ط

ای گ وهب

پا آ مجن اا گ و خ

ب می ض م غی م قل ی ت مبگی ب و گ وهب

تی پژوهش ری بتنش جیان ن ها مص رف ب مقط

ت.ا ،ب تی ط

بو گ و

ب می ض م غی م قل ی ت ندب گی ب ،بج ا
ا نخا.ب و ا نخا.ب ت ند بتنشید ها مص رف

بتنشگا یری وا د اجبندر ن ا خخدگان تی پژوهش نامل  85بتنش ج ت بتنش جیان بتنشید ها تبایاا و مرجم تن انب ،مرجم
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پای  ،وخب مهخد.ب بتنشگا یری وا د اجنه اجبند
و تیجتن عیدتب  125نف
عیابوب تن صا

ت

ا

وش ندجن گی

عیابوب تن صا

و اا ت .فاب ت وش عق ی عیابوب ب بو گ و آ مایش و خ

و توتنب و ب ب د م غی ها
تم داب بیگ تن ا عفیی

ندند ،ا تی بج ا

م قاضب ن ا ب عیقیقاا وتنشخا.ب اجبند نخا.ایب ند و ت ای م قاضیان  85نف

ا و.یر
ت ا بج ا

ایگ،ی گ بیدر تا دت ت آما عجبیفب ها .خ ش

دییا نخای ب عیقیح و میانگی  ،تنی تف مییا  ،حدتیل و حدت ث ند تا آ مجبنبها ب م غی وت خش ا
وش هدب گب پی .جن و عیریل گ .یجن

گ و ها ت .فاب ندر .پا ها عیریل و ضیاا عیقیح ،ت

.ر ر م تعبب اا وش اا ون و خب ،ت .فاب ندر
وش ت ت پژوهش ادی بج ا اجب

میقح ا میل عیییل بتنش جیان و و ها

پ .شخام ها و ن ا ب آ مایش بیبا ند و تگ ن ا خخدگان اا تاهامب مج
تیالق ب پژوهش ا تبل تمانابت

هدانظج

ب ضایا بتنش جیان ا ت عیدیل

مبندند ،میقح ا ماب ها آنان پا.خ مببتبر

عا ید مب خد؛ پژوهشگ تی تطدیخان ت ا ن ا خخدگان بتب

آنان می مان یجتهخد ماندر ن ا خخدگان ا بج ا گ و ها  4نف

عدامب پا.خها

ب آ مایش ن ا مب بندر پا ت و وب ن ا خخدگان ا

آ مایشگا  ،پژوهشگ ضد یجش آمدگجیب و عقدی ا یاط تمالم آمابگب ا ت هدیا

 ،عجضییاعب رب و غی

ها بهخد ا

ن ا خخدگان ت تئ مب بتبندر .پا هد ن ا خخدگان ب عیقیح تا دت پ .شخام عیالب نصییا پا ی ،ت عیدیل ندجب .پا تی
گ و ها .خا یج م اجت ا تم داب ا بیگ تن ت ب .طج مص رف اا نخای ب نمدم اا نخای ب عا حف

بن  4مدب  3یدب عیدیل

ندجبندر

• ابزار
الف :پرسشنامه تعالی شخصیت ( :(Personality Transcendence Questionnaireتی پ .شخام عج.ت پا ی ،نب ب.ا
هاپ .ای ند ت.ا و بت ت  64ماب نش گ،یخ ت اا طیف لیی ا ت.ا و  9اید عیالب نصییا ت مب.خ د ننظ و تنضبات
و ب  ،ااو ها مذهبب ،و ا مذهبب ،ارجغ هی انب و ب ک ت دامب ،ااو ها میخج  ،و ا ها میخج  ،تیالق و ب  ،تیالق ت دامب
وحانب ر وتیب می جتیب تی پ .شخام اا ت .فاب ت نظ عصییب  8نف ت وتنشخا.ان مج ب ا .ب و عایید ی ت گ و

و ع ا ها

و وتیب مالک نی ،اا ت .فاب ت پ .شخام ها مشاا مج ب ا .ب و عایید ی ت گ و ت.ار پ .شخام ها مشاا مبا عخد ت پ .شخام
میخجیا ،پ .شخام .الما مدجمب ،پ .شخام یفیا ندگب ،پ .شخام م،انفا جپ ت.دیا و پ .شخام بدتیار ض یب هدب گب
پ .شخام عیالب نصییا پا ی ،اا پ .شخام ها وجق ا ع عیب مبا عخد ت 0/56 ،0/53 ،0/54 ،0/56 ،0/61ر تم با تی پ .شخام نی ،اا
ت .فاب ت ض یب هدب گب اا آ مجن ب ندجن ها و گ و ها نغرب و .خب م یدب مج ب ا .ب ی ت گ و و ض تیب 0/86 ،0/79
ا ب.ا آمد ت.ا نپا ی ، ،بن ب نژتب 2014 ،ر
طرح مداخلهاي
ب میررل آ مررایش حضررج یاو خرردر تیر گر و هررا .ررخا یجها م اررجت ار

پا ت عیدیل پ .شخام تو تب ب گر و هررا  4نفر

تم داب بیگ تن ت ب .طج مص رررف اررا نررخای ب نمرردم اررا نررخای ب عررا حفر
تندت گی

تم درراب ت.ر فاب نررد ر یر

تم داب ت اا

ت تو،تیش بهخرردر ب نر و اررا

اررا

ر بن  4مرردب  3یدررب عیدیررل ندجبنرردر هررا

تی یرراب ت.ررا ر ب آن نر ا خخرردگان مرربعجتنخررد تم یا نرران

تم درراب ،ار ت نر ا خخرردگان عجضرری بتب نررد ر ار نرردا  20تم یررا تی یررا

بتب نررد

ت.ا و ندا مبعجتنید عیدیداعب تعصاذ خیررد ر مدیر ت.ررا اامررع تورر،تیش تم یررا تا نرردا نررجب ،و ب تن هررا نیرر ،ار ور ب
ایش ر ی تم یررا ت

ررب ر ب اانررد ،ررای ،ت تهرردت یجتهررد نرردر نرردا اایررد عیرردی اگی یررد ر  20تم یررا ت ا ر ت یررجب

نگهدت ید و یا تیخی هد یا ی د ب ت تم یا تا یجب ت ار یر
بیگ تو تب گ و تی یررا

بهیررد ب مرردب  3ضر

مب عجتند هد تم یا نتم یا تهدت ند ض اد .ر
خخد تی یا
ت.ار

ر

بهدر مقرردت

نفر یررا عدررام تمضررا گر و تی یررا

بهیرردر هر تم یررا

ر ار

نررد و ب تی یررا تیشرران یر ت بتب یجتهررد نرردر ور ب ب یاوررا خخررد تم یررا
ت ار ت یررجب ذییر ندایررد یررا تیخیر هدر یررا ی ررد ب ت آن ت ار ور ب تهرردت

ت تم یررا ر ور ب ار .رای تمضررا گر و تی یررا

مررببهررد ایررانگ میرر،تن تم درراب و ار آنهررا
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• یافتهها
ب تی عیقیح  56/3ب بد ت آ مجبنبها ت نان و  43/8ب بد ت م بتن عشییل بتبندر هدیخطج  58/8ب بد آ مجبنبها ب مقط
لی انا و  38/8ب بد ب مقط وجق لی انا مشغج ا عیییل اجبندر ایش ی عیدتب آ مجبنبها ییخب  46/3ب بد ب بتنشید تبایاا
و مرجم تن انب مشغج ا عیییل اجبند و ایش ی عیدتب آ مجبنبها ییخب  27/5ب بد و وب ها .ا  1394ا بتنشگا اجبندر مالو
ا تی اا عج

ا مقابی .خب آ مجبنبها ،ایش ی بتمخ .خب . 23-27ا اجب ییخب حدوب  59ب بد ت آ مجبنبها ب تی میدوب

.خب اجبندر
هدانطج

دو  1مشاهد مب نجب ب تایاب ااو مذهبب ،و ا مذهبب ،ااو میخج  ،و ا میخج  ،تیالق ت دامب ،ارجغ

ب

هی انب و ب ک ت دامب و ع ا وحانب گ و خ
ا اید ارجغ هی انب و ب ک ت دامب اجب

ن با ا گ و آ مایش ند تا اا ع

ا ب.ا آو ب تند و اا ع ی ند م اجت

ب ه بو گ و اا ع اجبر

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیهاي پژوهش در هر یک از ابعاد تعالی شخصیت به تفکیک گروهها
ابعاد تعالی شخصیت
انضباط
فردی

باور
مذهبی

رفتار مذهبی

باور
معنوی

رفتار
معنوی

اخالق
فردی

اخالق
اجتماعی

بلوغ هیجانی و
درک اجتماعی

تجربه
روحانی

میانگین

24/4

16/02

11/8

16/5

15/9

24/13

26/7

37/5

22/2

انحراف معیار

6/9

6

3/9

5/8

4/9

7/3

8/9

9/3

8/04

حداقل نمره

22/2

14/11

10/5

14/6

14/3

21/7

23/9

34/5

19/6

حداکثر نمره

26/6

17/9

13/10

18/4

17/5

26/4

29/6

40/5

24/8

میانگین

24/5

16/9

12/3

17/4

16/6

24/9

28/8

38

23/2

انحراف معیار

8/7

6/5

4/3

7/5

5/8

9/6

11/3

12/08

7/8

حداقل نمره

21/7

14/8

10/9

15/03

14/7

21/8

25/2

34/14

20/7

حداکثر نمره

27/3

19/07

13/7

19/8

18/4

28/02

32/4

41/8

25/8

گروه

آزمایش

کنترل

هدانطج

ب

ب تم داب ند تا اا ع

دو  2مشاهد مب نجب گ و خ

ا ب.ا آو ب تندر

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات هر یک از آزمودنیها در به اعتماد دیگران به تفکیک گروهها
اعتماد

گروه
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثرنمره
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثرنمره

آزمایش

کنترل

دو 3ر ایانگ آن ت.ا

9/8
5/6
8/08
11/6
12/7
4/6
11/2
14/2

اا نخای ب اا تم داب و عیالب نصییا ب .ط  0/01تاط مخفب و میخابت بت بر تاط ای تم داب اا

عیالب نصییا ب .ط  0/01مثبا و میخابت ت.ا و ت تی ای تم داب اا عیالب نصییا ن p<0/01، r= 0/719ایش ی هدب گب
ت بت بر
جدول  .3ماتریس همبستگی بین بار شناختی ،اعتماد و ابعاد تعالی شخصیت
بار شناختی
بار شناختی
اعتماد
تعالی شخصیت

1
-0/482
**
-0/484

**

اعتماد
1
0/719

**

تعالی شخصیت

1
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ب تی مد مالو ا ا .ب تی اا نخای ب ا تم داب ،عایی عیدیل خخد عیالب نصییا نی ،ا .ب ند ت.ا ن دو  4ر ب گام
تو اا نخای ب وت ب میابل ند و اا  R =0/482عجتن ا  23/2ب بد وت یانا م غی تم داب ت عبیی
 P =0/000م غی اا نخای ب و تم داب تاط میخابت

اا ییدیگ بتن خدر اا عج

ا  F=25/141و

خد و اا عج

اا نخای ب

ا میخابت اجبن گام تو مبعجتن گفا

ا تم داب عایی گذتن ت.ار ب گام بوم م غی عیالب نصییا وت ب میابل ند و اا  R =0/735عجتن ا  30/8ب بد وت یانا م غی
ت عبیی

وتا

ا  F= 54/822و  p= 0/0001م غی عیدیل خخد عیالب نصییا عایی میخابت

خد و اا عج

تم داب بتنار تی ن ای نشان مببهد
اا نخای ب ا تم داب عبیی

عیالب نصییا عجتن

ت.ا  30/8ب بد وت یانا ند ها م غی تم داب ت پا ت خ

خد و اا عج

ت عبیی

عیامل ای اا نخای ب و عیالب نصییا عجتن

عیالب نصییا ا تم داب ،عبیی

تی

ا ،R=0/751

خدر ب گام  .جم عیامل ای م غی اا نخای ب و عیالب نصییا وت ب میابل ند و اا عج

عجتن ا  2/5ب بد وت یانا م غی وتا
مببهد

ب تاط اا نخای ب اا

ا  F =4/590ب .ط  P =0/035میخابت ت.ار تی ن ای نشان

ت.ا  2/5ب بد ند ها م غی تم داب ت پا ت خ

تی اا نخای ب و

خدر

جدول  . 4تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي آزمون نقش تعدیل کننده تعالی شخصیت در تاثیر بار شناختی بر اعتماد
متغیر پیش بین

R

بار شناختی

0/482

بار شناختی
تعالی شخصیت

0/735

بار شناختی
تعالی شخصیت
بار شناختی×تعالی شخصیت

0/751

R2Change

F Change

گام اول
0/232
گام دوم

25/141

0/308
گام سوم

0/001

54/822

0/025

P

0/001

0/035

4/590

t

Beta

P

-0/482

-5/014

0/001

-0/176
0/634

-2/055
7/404

0/043
0/001

-0/193
0/542
-0/178

-2/289
5/763
-2/142

0/025
0/001
0/035

• بحث
ییب ت تهدتف پژوهش حاض عییی عثیی اا نخای ب ا تم داب بتنش جیان اجب ت.ار ا ت.اد یاو ها تی پژوهش اا نخای ب
 23/2ب بد وت یانا م غی تم داب ت عبیی
اا نخای ب و تم داب  R= -0/48ت.ا
میققان نشان بتبند ب مانب

ب ت.ا و ب .ط  0/001میخابت اجب ت.ار هدچخی ض یب هدب گب ای بو م غی
نشان مببهد ن ای تی پژوهش اا یاو ها .ام جن و ج .ای،ی ن 2015هد ج ت.ار تی

اا نخای ب و جب بت ب ن با ا مانب

ب پژوهش حاض ای تی بو م غی نی ،نشان مب بهد
تی و ضی ااید گفا اا عج

اا نخای ب و جب ندت ب تم داب د ت.ا

ه ه اا نخای ب ب بتنش جیان ایش ااند تم داب نی ،د ت.ار ب عبیی

ا تیخی نظ ی اا نخای ب ا می،تن تطالماعب تنا بت ب

ذیی و ت .فاب ی ت گی ب ادون تیخی ن ویا نخای ب تی حاوظ ت ایش ت حد تنغا
و ج .ای،ی  2015 ،و ت ط وب تم داب ا میخا تح اد تطدیخان و ب ب
ی ت مبگی ب ،ت.ار هدچخی ااید گفا اا عج
ت .د

در تب تک ،حاوظ  ،اان و غی

نت

و ض مب خد

یابگی

عغیی تا ب حاوظ
مبگی ند
ای

و

اا وت ب ا حاوظ

خد و مقدت میدوب و مشصیب بت ب ن.ام جن
ب ی

تو تب ب ی

بن و

ب پایی ع ی .ط مدی ااند ،ا طج

ا

تو تب ب می ض تطالماا و مخاایب ی ت

و عجتنایب آنها ااند مدی ت.ا ایش ت تندت اجبن تی تطالماا مج ب مص ل ندن و ت

و حاوظ و .ای و تیخدها نخای ب آنها نجب

هج و میی ل ن 2008می قدند

مجیییا نانخای یا ب ا گی ند ی یب

اا نخای ب ا .ط عالش م عبت اا وی

ارخد مدا ت ع هیل ندایدر ا تی ت.اد ا نظ مب .د مانب

اری مج ب ا و جب تمدن مشیالا و م ائرب ا ت و ب و بیگ تن مبنجب
یج مبعجتن گفا مانب

مبعجتند ب حاوظ ویا ب ی

مان مج ب

ا بج ا االقج اا .ای و تیخدها نخای ب عدتیل پیدت مب خد تنا بت ب و

اهیخ ب تن ان مانب خ مببهد

ایش ت ن ویا حاوظ ا
عجتنایب ت .د

مانب

ا تیخی .جل ن 2004ایان مب خد
هخگامب

ها هدب گب

تم داب

ن عخها مج ب عغیی تا ب حاوظ

ارخد مدا ندبنجب

ییب ت تی مشیالا اب تم داب ت.ار

بن ب نظ تو تب نجمب آ.یب پذی

بن یجب ب ا تا بیگ تن ت.ار لذت ا تح دا

مجیییا نانخای ی ت مبگی ند اصاط تیخی تاهاماا یاب ب مجیییا نانخای و جب بت ب،
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.جت ا یاب ب مج ب تم داب و عیامل

بن ب ی

ب حاوظ ویا آنان ن ویا یاب

ّج غ یب اج جب مبآید

و اامع تو،تیش اا نخای ب مبنجب و ا طج یجب ا و ب مدی ت.ا ا تی ن ی
ت تی

تو تب اا تطالماعب وا و نجند

و مانب

می،تن تطالماا و اا

یط تا و مصاط تعب ب تن ظا تو ت.ار

ایش ت عجتنایب آنها یا ا مبا عب ایش ت ن ویا حاوظ جعا مدا آنها ت.ا،

تمیان بت ب تی تطالماا ت ا بج ا ادایخان عف ی و ت یااب خخد
ا حاوظ

ا .د

ت تنغا مب خد

مج ب ا و جب آمدن اب تم داب ب و ب و امی نجبر اخاا تی
ب ا و جب آمدن تم داب یا اب تم داب ب تو تب امی

تو تب وت ب مب نجب نقش مه و مؤی

بت بر
م ثل تبرب آمج ش ا ت.اد تبج نظ ی اا نخای ب ا تی بج ا ت.ا
بت ب ،ن ویا حاوظ ویّا ت نظ یااریا ذیی .ا

ب حالب حاوظ ارخد مدا ،ن ویا نامیدوب

و پ بت ش تطالماا ا یا میدوب ت.ا ن جتن2012،؛ پاد ،ون گجگ و .جئر ،

 2010ر ا تی ت.اد ،نظ ی اا نخای ب تی ت .د

ت مط

هجن ن ویا حاوظ ویا میدوب ت.ا ،آمج ش ااید اا تی

مب خد

ن ویا عطبیح بتب نجب نهخدل و .جئر 1991 ،؛ پاد ،یخیل و .جئر 2004 ،؛ .جئر 2004،؛ .جئر  2010 ،را طج رب ،نظ ی اا نخای ب
ا تی مطرب عث ید بت ب

وی ب ب ی

 2010ر اخاا تی  ،مییتها یابگی

عیریف یابگی

مبعجتنخد اا نخای ب ت عیا عثیی ی ت بهخد و آن ت ا

عغیی تا مبعجتنخد تی تا م فاوعب ا ب ک ،عفی و یابگی
تم داب ت.ا

ت ن ویا حاوظ ویا ع او مبنجب ،یابگی

ان ،

مص ل مبگ بب نب

وشها مص رف عغیی بهخد و تی

و ب بتن اانخد نتنخجع ،،و ی ،و هج ع 2009 ،،و ییب ت تی تی تا م غی

ب پژوهش عایی مخفب ا تم داب بتنار

ییب بیگ ت تهدتف پژوهش حاض عییی نقش عیدیلگ تن عیالب نصییا ب ت عبات اا عثیی اا نخای ب ا تم داب اجب ت.ار ا
ت.اد یاو ها تی پژوهش ،عیالب نصییا عجتن ا  30/8ب بد وت یانا م غی وتا
نقش عیدیل خخد ت ب ت عبات اا عثیی اا نخای ب ا تم داب بتن ااند

ت عبیی

خد و ب .ط  0/001عجتن

ایانگ نقش عیدیلگ عیالب نصییا پا ت

ت.ا
اا

خ

نخای ب ا تم داب ت.ار هدچخی ض یب هدب گب ای عیالب نصییا و تم داب  R=0/71ت.ار ب عبیی و ضی پژوهش مبعجتن ایان
بتنا یرح و و ته .ا

مجیییاها و ن تیت م امد و مطرج

مؤی ع  ،مدیحع و پایردت ع  ،ییرب ت تهردتف تبررب

ار ت یابگی

و آ مانب عیخجلجژ آمج نب ت.رار عیخجلجژی راهرا و ط تحران آمج نب اا اهر گیر
آمج نب مب جنخد عا مطالب و می جت آمج نب ت ا گجنر ت عهی  ،عدوی و ت تئ
ذت ع و وه و یابگی

آن ه هر آ.انعر ااندر ارا و جب تی  ،ا یا

ت مررجم ،وخرجن ،تا،ت هرا و .ران هرا

خخد

ت آمج شها مب خب ا وخاو

تی اصشب و ا تیب اوب ا یج بت نی خد ن الیجگا 2009،ر تی گجن آمرج شهرا ب مجت ب ار
یابگی ند  ،ا ویرژ ا ت حاوظرۀ ویرا تو ا مخجتن گرجگا یابگی
ح ب مان یابگی
یر

ا ت یابگی ند یا مصاطب آن ،ه ه

 ،اا یا ع ت

و ط تحب آمج نب ،ت
،ا ت

ا ع رهیل و ع ر ی یابگی

نخای ب تی اب مب خخد و ادی ط یح .بب خد و

مرب نرجند ن الیجگا 2009 ،ر گ وهب ت پژوهشگ تن و باحبنظ تن آمج نب ا تی ااو ند

بنرجت

یرابگی

مجضرج یرا مطرب ،ت اا نخای ب حابرل ت آن نانرب مربنررجب ن.جئر 2004 ،؛ پالد و هدیا تن 2010 ،ر
بلیل گ

تن ان ت

بگب ا ا ب نظ یۀ اا نخای ب ،پژوهشها و.ییب ب تی

در تم داب ،ط تحب مجتب آمج نب و یابگی

میخ بج ا گ و ت.ا

مجوح ت ا ندایش مبگذت ند ن الیجگا 2012 ،ر نظ یۀ اا نخای ب ،ا ت تی اب

و عج.یۀ ط حجت ها ا مخ،لۀ تا،ت دیب ها عشجیح یابگی ند و تی اب تم داب مط
اا نخای ب مطرج

مب عجتند .ط مدری ب ذهخب ت نظ اصشد و نگ ش ا یابگی

.جیب ،تهدیا پ بتی

ا ع ا ها م یالب ،نصییا و یجب ب ن ای ب ت.ا

هدچجن ب ک تمج ا ت.اد وتیییاا ن آ وها ،حا م دب و اا یاو
 1995ت.ا و مجتمل نصیی ب ت مهد ی مجتمرب ت.ا
م فاوا د

ت عبات میان .ای ا نخای ب

هدف و میخا

ت.ا ن.جئر  ،وتن م یخبج و پاد 1998 ،و
ت اهبجب بهد نپاد ،نیا و .جئر  2003 ،و ت
تی ع ا ها ا ت تو تب ا هد ت بت ندر ن ای ب
ندگب و اه،ی ب هی انب نهانا و هدیا تن،

یاب ت.ا ب نخایا پیچیدگبها

و ا ب تن ان ب مجیییاها

نایان عج هب نداید نها م و پ  ، 2022 ،و عیالب نصییا ب تم داب بتنش جیان مجی ت.ا و نشان بتب ند

عیالب نصییا اا یب بت ند ،ب بج ا اا نخای ب ،تم داب ایش
بج ا مجت ه اا اا نخای ب ،تم داب ایش

بت ندر لذت بتنش جاانب

انب

بت ت نصییا ها یج ه خد ب

بت ند و االییار و ن ای .ام جن و ا .ی،ن ن 2015نشان بتب

ندگب ب ن تیت اا
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 مخاا نخای ب م بم، ا.ت

 ما ندگب مد ن ب حا ن ا.

ند تم داب ت دامب نقش بت بر ت آن ا

نخای ب ب اهش و ا

وم تن ام ونیف هخد مخظج ب گی مب نجندر،و ل

ایش ت پیش اا وخاو

• نتیجهگیري
اا نخای ب و نقش عیدیلگ تن عیالب نصییا ب ت عبات اا عثیی اا نخای ب
 ا پژوهشگ تن آیخد پیشخهاب، ا آمد ت پژوهش حاض.ا ن ای ا ب
ب عا ید ا عیدی
ب. و ا

مبعجتند تی اصشب یاال عج هب ا تم داب بتن اانخدر اا عج

ا مانها و نهابها ت ت نجب و ن ای آن ت اا ن ای پژوهش حاض مقای. ای. و

 ت ت نجب و ن ای آنها اا ن ای تی پژوهش مج ب مقای،خب نی. ای گ و ها. و

بتن ااندر

پژوهش ا

پژوهش ا

مبنجب ط

تیش یاید و ط،تو

پذی

خ ش مثل مشاهد و میاحب مبعجتند ب پژوهشها آعب ن ای مفیدع.  فاب ت وشها بیگ.ی ت گی بر هدچخی ت

ا اامع اهش ید ا.ا تیخی ندجن پژوهش حاض بتنش جیان اجب ت
جتنب ی ت

اد یاو ها پژوهش حاض مبعجتن گفا.ا ت

بتنش جیان گ و ندجن پژوهش ب بو

 اا عج،ا.پژوهش حاض بت ت میدویاها اجب ت

ا مانب مبنجبر تی. ای تو تب ب گ و ها. ن ای پژوهش ا

عیدی پذی

خا یج مدی. ت.خ ش وت خش ا تم داب بیگ تن عج. ار هدچخی.خب اا میدوبیا هد ت ت. ای گ وها.  عیدی بتبن آن ا،بت ند
تن تم داب و وت خش ا تم داب ب مجیییا ها مدرب نباندر،ا ایانگ می.ت

• منابع
، 4ن22 بر.وتنشخا

ا اید نصیی ب ا ونگ تیبر م ر

خش نخای ب المب اا عج

و

 ر تی تلقا ماطفۀ مثبا ا1397 نیرجو ر ن،؛ ماادیخب، پ وی، آ تب وال
ر413 -429

 ان وا د ر. ااصان ها مدجمب ت:

ا مانب ب تن قا بتنش ضدخب نمطالیۀ م و.  ر نقش تم داب1400 ه تر ن، ضا؛ وییب، م ی ؛ ت ب نژتب، مرب؛ گرشخب،ای تنجند
ر358-327 ، 2ن27 .انب و ااصان ها مدجمب.

بتنش آمج تن

و یاببت

وب ا یابگی،وتیییا تو

ونها آمج ش مب خب ا اا نخای ب و وخاو

 ر عثیی1400 م ر ر ن، مبدتل ال ؛ یبابیان، مری ضا؛ عجماج، اابل

ر163-177 ، 18ن41 بر.  ب،ی
ا اا نخای ب و یابگی

عیقیقاا تطال

ب ب د یاضبر پژوهش ب ا نام

ان ت م یخبج و.  تبل هخد14 ر تی اصشب تبج ط تحب آمج نب ن1392 هان ر ن، ح ی ؛ و بتنش،  طاه ؛ ت،میبجاب
ر165 -186 ، 30ن9 ب ع ای بر.وتنشخا

ان ت ر ویرخام. ب مییتها هخد

 و ا تیالیب و تح اد گخا اا و ا نه وند ت با ر م ر، ر تاط ای ویژگبها نصیی ب1398د نفی ر ن

مجضجماا یابگی
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 کیفیت زندگی و تابآوری،اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی بر بهزیستی روانشناختی
در زوجین با تعارضات زناشویی
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Abstract
The aim of this study was to investigate the
effectiveness of mindfulness-based on therapy
cognition
on psychological well-being,
quality of life and resilience in couples with
marital conflicts. This study was an
experimental study of pre-test and post-test
with control and follow-up groups. The study
population consisted of couples with marital
conflicts who were referred to counseling
centers in Qom in 2021. The statistical sample
consisted of 40 couples with marital conflicts
who were randomly divided into experimental
and control groups. The experimental group
received eight 90-minute of mindfulnessbased on therapy cognition training sessions
and the control group received no training.
Data were collected using the Conner &
Davidson Resilience Scale, WHO Quality of
Life Scale and Ryff Psychological Well-Being
Scale. Analysis of variance with repeated
measures was used to analyze the data. The
results showed that mindfulness-based on
therapy cognition has created a significant
increase in resilience (P<0.01), psychological
well-being (P<0.01) and quality of life
(P<0.01) of couples with marital conflicts and
these results have remained constant in the
two-month follow-up (P>0.05). According to
the findings of this study, the mindfulnessbased on therapy cognition program can be an
effective method to increase psychological
well-being, resilience and quality of life.
Keywords: Marital Conflicts, Mindfulness,
Psychological Well-being, Quality of Life,
Resilience, Therapy cognitive.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر
 کيفيت زندگی و،شناختدرمانی بر بهزيستی روانشناختی
 اين.تابآوری در زوجين با تعارضات زناشويی انجام شد
پژوهش آزمايشی و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه
 جامعه آماری پژوهش شامل کليه زوجين.کنترل و پيگيری بود
با تعارضات زناشويی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم
 زوج دارای40  نمونه آماری شامل. بود1400 در سال
تعارضات زناشويی بود که به صورت تصادفی در دو گروه
 گروه آزمايشی هشت جلسه.آزمايش و کنترل قرار گرفتند
 دقيقهای ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی90 آموزش
.دريافت نمودند و گروه کنترل هيچ آموزشی دريافت نکردند
- از مقياس تابآوری کانر،برای جمع آوری دادهها
 مقياس کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت و،ديويدسون
مقياس بهزيستی روانشناختی ريف و برای تحليل دادهها از
 نتايج.روش تحليل واريانس با اندازهگيری مکرر استفاده شد
نشان داد که آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی
 بهزيستی،)P>0/01( افزايش معناداری در تابآوری
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• مقدمه
تعارض و اختالف قلب روابط عاشقانه است (ها ،اوربيک ،ليت وارک و انگلس .)2018 ،وجود لطيفهای چون «علت عمده طالقها
ازدواج است» ناظر بر پيوند تعارض و صميميت در روابط همسران است (اولسون ،ديفرين و اسکوگراند .)2010 ،تحقيقات پيشين
نشان داده است که  40درصد از مراجعان به مراکز مشاوره و سالمت روانی ،به دليل تعارضات زناشويی است (جانسون ،سيماخودسکايا
و موران .)2018 ،تعارضات زناشويی که مهمترين آسي ب در خانواده است باعث سست شدن روابط زوجين ،کاهش سطح کيفيت زندگی،
افزايش مشکالت زناشويی ،عدم ارضای نيازهای طبيعی زوجين (ژانگ و همکاران )2017 ،و وارد شدن صدمات جدی به مولفههای
روانی و ارتباطی آنان میشود (فينی و کارانتزاس .)2017 ،زوجين با تعارضات زناشويی به دليل تجربه کردن هيجانهای منفی در مواجهه
با مشکالت و چالشهای استرس زای زندگی و همچنين به دليل آگاهی ناکافی از راهکار مديريت روابط بين فردی ،تحت تاثير ابعاد
منفی تعارضات زناشويی قرار گرفته و با ناگوار جلوه دادن بيش از حد ،موجب ايجاد بیتابی روانی میشوند (آکينسوال و پاپوويچ،
 )2012و سالمت خانواده را به خطر میاندازند .از طرفی سالمت خانواده متقابالً به وجود ارتباطات سالم و بالنده زوجين بستگی داشته
و چنانچه پايه خانواده از استحکام الزم برخوردار نباشد ،پيامد منفی آن ،انواع مشکالت جسمی و روانی و يا به عبارتی بهتر ،عدم
بهزيستی روانشناختی زوجين خواهد بود (حيرتنگاری و دلير.)1399 ،
ريف بهزيستی روانشناختی را شکوفا شدن توانايی های بالقوه فرد در راستای رسيدن به کمال و انتظار دستيابی و رسيدن به نتايجی
که شخص برای آنها ارزش قائل است تعريف کرده است .از نظر وی فردی که دارای بهزيستی روانشناختی است با پی بردن به نقاط
قوت و ضعف خود ،خويشتنِ خويش را میپذيرد و با داشتن هدف در زندگی ،حيات خود را معنادار میکند (ريف و کيز.)1995 ،
زوجينی که دارای بهزيستی روانشناختی هستند از برقراری ارتباط مثبت با ديگران در راستای ارزشمندتر کردن خود بهره میبرند و با
مديريت کردن امور زندگی ،بر محيط اطرافشان تسلط میيابند و با انعکاس سرزندگی و خلق مثبت ،کيفيت زندگیشان را ارتقا میدهند
ولی زوجينی که از سطح پايين بهزيستی روانشناختی برخوردارند موجب بدبينی ،عدم رضايت از زندگی ،عدم انعطاف پذيری و عدم
خودشکوفايی در خود و همسرشان میشوند و عملکرد اجتماعی و شغلی پايينتر از سطح بهينه از خود نشان میدهند که با درد و رنج
روانی فراوانی برای خود و شريک زندگیشان همراه است (ويچ و همکاران.)2011 ،
بعالوه تعارضات زناشويی با سطح کيفيت زندگی نيز مرتبط است و آن را کاهش میدهد و موجب بروز آسيبهای روانی جدی به
زوجها میشود (اوليازاده و رئيسی .)1396 ،کيفيت زندگی يکی از مهمترين مسائل عصر امروز در مراقبت سالمتی است و يکی از
بزرگترين اهداف بهداشتی برای باال بردن سالمت افراد است به نحوی که محققان و پژوهشگران در سالهای اخير از آن به عنوان يکی
از مهمترين عوامل مؤثر در زندگی افراد نام میبرند (براون .)2016 ،طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت به مجموعه برداشتهای فرد
از وضعيت زندگی خود با مد نظر قرار دادن فرهنگ و نظام ارزشی جامعه و ارتباط اين دريافتها با اهداف ،اولويتها و انتظارات،
کيفيت زندگی گويند (خلعتبری و همکاران )1399 ،که شامل برخورداری همسران از همدلی و تفاهم و احساس آرامش در تعامالت با
يکديگر میگردد (ويت و گاالگر .)2014 ،از طرفی در شرايطی که تعارض زناشويی در روابط بين زوجين رخ میدهد ،میتوان از مهارت
و توانايی تابآوری برای افزايش سازگاری و حل مشکالت زناشويی کمک گرفت (مطهری ،بهزادپور و سهرابی )1392 ،چرا که برخی
عوامل از طريق تابآوری حتی می تواند بر بهزيستی روانشناختی نيز تاثير مستقيم و يا غيرمستقيم داشته باشد (باباپور خيرالدين و
همکاران .)1396 ،تابآوری به قابليت غلبه يافتن يا تطابق انسان در مواجه با باليا يا فشارهای جانکاه اطالق میشود که در اثر تعامل با
محيط به عنوان يک ويژگی مثبت متبلور میگردد (دينر و همکاران .)2016 ،زوجينی که از سطح تابآوری پايينی برخوردارند در مقابله
با موقعيتها يا استرسهای فالکتبار زندگی ،قادر به سازگاری مثبت و ترميم توانايی فردیشان برای پاسخ دادن به مصيبتهای وارده
نيستند و با پيامدهای منفی هيجانی ،عاطفی و شناختی به شرايط ناگوار واکنش نشان خواهند داد ولی زوجين تابآور دارای رفتارهای
خودشکنانه نيستند ،از نظر عاطفی آرام هستند و پس از طی دوران بحران به حالت اوليه خود باز میگردند .لذا آنان ،افرادی خوشبين،
سرزنده ،آسانگير ،دارای هدف و مهارت حل مسأله هستند (مستن.)2001 ،
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امروزه روانشناسان و درمانگران بسياری ،استفاده از ذهنآگاهی را برای حل تعارضات زناشويی به کار میبرند تا به بودن زوجين در
زمان حال ،ايجاد سالمت روانی آنان از طريق تغيير الگوهای فکريشان ،شناسايی احساسات و هيجانات و چگونگی مديريت آنها کمک
کنند (صدقی و چراغی1397 ،؛ پيت ،ورتزن و زکريا2012 ،؛ اوکانل2009 ،؛ ووپرمن و همکاران2012 ،؛ مورفی و مککيلوپ.)2012 ،
ذهن آگاهی به عنوان حالت توجه برانگيخته و آگاهی از آنچه در لحظه کنونی اتفاق میافتد تعريف شده است و به رشد سه کيفيت
خودداری از قضاوت ،آگاهی قصدمندانه و تمرکز بر لحظه کنونی در توجه فرد تاکيد میکند و مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت
درمانیها تنها در درمان اختاللها نبوده ،بلکه در حوزه روانشناسی مثبتگرا نيز تاثيرات فراوانی داشته است؛ بهگونهای که به افزايش
وضوح ذهنی و سالمت روانی ،افزايش رضايت زناشويی و بهزيستی روانشناختی و اميد به زندگی انجاميده است .ذهنآگاهی ،هوشياری
غيرقضاوتی و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربهای است که در يک لحظه خاص در محدوده توجه فرد قرار میگيرد (جانوسکی و
لوچان )2010 ،و فرد با رها کردن عادتها و واکنشهای غيرمفيدِ گذشته ،راههای مفيدتری برای پاسخ به آن تجربه از طريق تنظيم توجه
و هيجان و ايجاد تغيير در ديدگاه خود انتخاب میکند (کاواناگ و همکاران .)2016 ،آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی به
زوجين مهارتهايی را میآموزد تا از عادت های شناختی مختل کننده روزمره رهايی يابند و نسبت به مشکالت پذيرش داشته باشند؛
بدين معنا که آنان را به صورت عمدی با مشکالت و ناراحتیها مواجه ساخته تا نسبت به افکار و احساسات خود يک ديدگاه کلی
اتخاذ کنند و افکار و احساسات خود را به عنوان حوادث ذهنی در نظر بگيرند نه به عنوان انعکاس دقيق از واقعيت (تيزدل و همکاران،
 .)2000شواهد و ادبيات تحقيق کوهلس ،سائر و واالچ ( )2009و همچنين تحقيق مدنی و حجتی ( )1394نشان داد آموزش ذهنآگاهی
مبتنی بر شناختدرمانی با ياددادن چگونگی مقابله زوجين با هيجانشان و بهبود مهارتهای عاطفی و صميميت اثرات مفيد روی بهزيستی
روانشناختی (کوهلس ،سائر و واالچ )2009 ،و افزايش کيفيت زندگی زناشويی دارد (مدنی و حجتی.)1394 ،
ت
با توجه به آنچه عنوان شد چيزی که اهميت اين مطالعه و خ الء پژوهشی در اين حوزه را آشکار ساخت ،نقش مهم و حساسي ِ
اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی ،در زوجين با تعارضات زناشويی بر افزايش بهزيستی روانشناختی ،تابآوری و کيفيت
زندگی بود؛ چون چنين به نظر رسيد وقتی ميزان اثربخشی ذهنآگاهی بر روابط چند بُعدی و چندگانه ميان متغيرهای مختلف بررسی
شود میتوان به يافتههای جالبتری دست يافت و دريچهای نوينی را گشود که حاکی از نوآوری پژوهش حاضر محسوب شود و
پژوهشگران و روانشناسان را جهت طراحی و تدوين برنامههای روانشناختی نوين مانند برنامه آموزشی و درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر
شناختدرمانی ،در جهت افزايش کيفيت زندگی ،تاب آوری و بهزيستی روانشناختی که به طور مستقيم با تعارضات زناشويی در ارتباط
هستند ترغيب کرد .از طرفی شيوع تعارضات زناشويی در زوجين و با توجه به اينکه زوجهای دارای تعارض زناشويی از نظر سالمت
روانی در سطح ضعيفی هستند و اين مشکالت از مقدمات طالق به حساب میآيد بنابراين توجه به سالمت روانی آنها اهميت بسيار
دارد .در اين راستا با توجه به نقش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در ارتقاء سالمت روانی زوجين با تعارضات زناشويی اين سوال
پيش میآيد که ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی چه نقشی در بهبود کيفيت زندگی ،تابآوری و بهزيستی روانشناختی زوجين دارد.

• روش
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی با گروه کنترل بود که به صورت پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری اجرا شد .زمان اجرای طرح از
دی  1399تا ارديبهشت  1400بود .همچنين جامعه آماری شامل کليه زوجين دارای تعارضات زناشويی مراجعه کننده به مراکز مشاوره
شهر قم در سال  1400بودند .با توجه به اينکه حجم نمـونه برای پژوهشهای آزمايشی حداقل  15نفر در هر گروه توصيه شده است
(دالور ،)1389 ،لذا پس از بررسی پروندهها و تطبيق مالکهای ورود به پژوهش و خروج از آن ،به روش نمونهگيری در دسترس ،از
 40زوج دعوت کتبی و تلفنی به عمل آمد که پس از اعالم رضايت برای شرکت در پژوهش ،جهت تشخيص عدم ابتال به اختاللهای
روانشناختی ،مورد مصاحبه بالينی ساختاريافته توسط محقق و روانشناس همکار قرار گرفتند.
داشتن سن بين  20تا  45سال ،عدم مصرف هر گونه داروی روانپزشکی در سه ماهه اخير و عدم شرکت در جلسات رواندرمانی
در شش ماه گذشته ،گذشتن حداقل سه ماه و حداکثر  5سال از ازدواج آنها از مالکهای ورود به پژوهش بود .معيارهايی که مانع ورود
زوجين به مطالعه حاضر شده يا وقوع آنها حين انجام کار باعث خروج آنها از مطالعه میشد عبارت بودند از :ابتال به يکی از بيماریهای
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جسمی شديد ،اختاللهای نورولوژيکی جدی ،عقب ماندگی ذهنی ،اختاللها يا عالئم روانگسستگی ،اختالل دوقطبی ،اختاللهای
افسردگی ناشی از سوء مصرف مواد ،الکل و ساير اختاللهای روانپزشکی که افسردگی عالئم ثانوی بر آن باشد .بعد از نمونهگيری،
زوج ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمايش تقسيم شدند و پيش آزمون در هر دو گروه اجرا شد .سپس به گروه آزمايش،
ذهن آگاهی مبتنی بر شناختدرمانی توسط محقق آموزش داده شد و بعد از آن پس آزمون برای هر دو گروه آزمايش و کنترل برگزار
شد .جهت رعايت اخالق پژوهش ،دريافت شناسه اخالق ،ممانعت از دستيابی افرادی غير از محقق به اطالعات ارائه شده در قالب
پرسشنامه به منظور حفظ اصل رازداری انجام شد .همچنين افراد شرکت کننده مختار بودند در هر زمان که بخواهند پژوهش را ترک
نمايند .در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه پژوهش از تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر از طريق نرم
افزار  SPSS20انجام شد.
جلسات ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی ،بر اساس برنامه درمانی که توسط سگال ،ويليامز و تيزدل تدوين شده بود ،در قالب
هشت جلسه (در هفته  3جلسه  90دقيقهای) برای گروه آزمايش ارائه شد .در هر جلسه پس از بررسی انجام تکاليف و ارائه توضيحاتی
پيرامون موضوع جلسه ،تمرينهای مرتبط انجام میشد و بعد از انجام تمرينها ،بازخورد اعضاء در مورد تجربياتشان در حين تمرين و
پس از آن بررسی میگرديد .هر جلسه نيز با تعيين تکاليف و ارائه جزوات خاتمه میيافت .محتوای جلسات آموزش ذهنآگاهی مبتنی
بر شناختدرمانی در جدول شماره  1بدين شرح است (سگال ،ويليامز و تيزدل.)2000 ،
جدول  .1محتواي جلسات آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی
جلسه

محتواي جلسات آموزشي

اول

ايجاد رابطه درماني ،اطمینانبخشي ،پرواز بر روي خلبان خودکار ،ذهنآگاهي خوردن کشمش ،ذهنآگاهي تنفس
ورود يک نوع محاوره جديد در روند درمان ،مبارزه با افکار خودکار ،آموزش ذهنآگاهي دقیقهاي (فضاي تنفس ،قدم زدن ،احساسات ناخوشايند،
ثبت وقايع خوشايند يا لذت بخش) ،مراقبه نشسته  11تا  15دقیقه و استفاده از استعارههايي نظیر مرد درون چاه ،فرزند جیغ و جیغو
شناخت نحوه عملکرد مغز بیماران افسرده و تأثیر ذهنآگاهي بر آن با نمايش فیلم اسکن مغزي بیماران افسرده قبل و بعد از تمرين ،عینيکردن
مشکل ،تربیت مغز ،آموزش چند نمونه از ذهنآگاهي فعالیتهاي روزمره ،بازنگري تکلیف
پذيرش ،ذهنآگاهي از تنفس ،بدن ،صدا و افکار ،استفاده از استعارههايي نظیر مهمانخانه ،فرد دست شکسته ،فنجانت را خالي کن ،بازنگري تکلیف و
تعیین تکیلف خانگي
آموزش موضوعاتي نظیر شما مساوي با افکارتان ،احساساتتان ،باورهايتان نیستید؛ هدفگذاري ،ذهنآگاهي (اسکن بدن ،فضاي تنفس و بازنگري
آن) ،آموزش توجه به واکنش نسبت به افکار ،احساسات و حسهاي بدني و برقراري ارتباط با تجاربمان ،بیان دشواريهايي که در طي انجام تمرين
روي ميدهد و توجه به تأثیرات آنها بر بدن و واکنش به آنها
آموزش رهايي از طريق بخشش ،ذهنآگاهي رها کردن ،افزايش خودارزشمندي ،داشتن ديد وسیعتر در مورد تنفس ،بازنگري تکلیف
آموزش دوستي و مهرباني با خود و ديگران ،ايجاد رابطه با خود ،ذهنآگاهيِ گوش دادن براي بهبود روابط ،تمرين مشاهده ارتباط بین فعالیت و
خلق ،تهیه فهرستي از فعالیتهاي لذتبخش و فعالیتهايي که منجر به حس از عهدهبرآمدن ميشود ،فضاي تنفس  3دقیقهاي و قدم زدن همراه با
ذهنآگاهي
آموزش صبر کردن ،قدرداني کردن ،تأمل و تغییر ،تمرين منظم ذهنآگاهي براي کمک به حفظ تعادل در زندگي ،تقويت نیات مثبت ،بازنگري کل
برنامه و آنچه که در اين هشت جلسه ياد گرفته شده است ،بحث در مورد اينکه چگونه به بهترين نحو ،تحرک و نظمي که در  7هفته گذشته از
طريق تمرينهاي منظم و يا نامنظم ايجاد شده ادامه يابد ،وارسي و بحث در مورد برنامهها و يافتن داليل مثبت براي ادامه تمرين ،پايان دادن به
کالس با انجام آخرين تمرين ذهنآگاهيِ تنفس

دوم
سوم
چهارم

پنجم
ششم
هفتم

هشتم

• ابزار
الف :مقیاس بهزیستی روانشناختی ) :(Ryff Psychological Well-Being Scaleبرای سنجش مولفههای بهزيستی روانشناختی
از مقياس استاندارد بهزيستی روانشناختی (فرم بلند) ،که توسط ريف در سال  1980طراحی و تدوين گرديد ،استفاده شده است .اين
مقياس با يک مقياس ليکرت پنج درجهای (کامال مخالفم تا کامال موافقم) ،بهزيستی روانشناختی را میسنجد .مقياس شامل  77ماده
است که مولفههای آن شامل پذيرش خود ( 14ماده) ،رابطه مثبت با ديگران ( 19ماده) ،خودمختاری ( 14ماده) ،زندگی هدفمند (14
ماده) ،رشد شخصی ( 14ماده) و تسلط بر محيط سواالت ( 7ماده) است .شيوه نمرهگذاری در اين مقياس طبق مقياس ليکرت  1تا 5
است که مادههای  77-73-70-58-56-53-50-44-43-40-35-29-26-24-20-19-18-14-13-12-2به شيوه معکوس
نمرهگذاری میشود (ريف و کيز .)1995 ،ضريب اعتبار بهدست آمده در پژوهش بيانی و همکاران بهروش بازآزمايی مقياس بهزيستی
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روانشناختی ريف  0/82و خردهمقياسهای پذيرش خود ،رابطه مثبت با ديگران ،خودمختاری ،تسلط بر محيط ،زندگی هدفمند و رشد
شخصی بهترتيب  0/70 ،0/77 ،0/78 ،0/77 ،0/71و  0/78بهدست آمد که از نظر آماری معنادار بود (بيانی ،محمدکوچکی و بيانی،
 .)1387در اين پژوهش اعتبار با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شد.
ب :مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ) :)WHO Quality of Life Scaleاين مقياس در سال  1996توسط گروهی
از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ساخته شد و شامل يک مقياس  26مادهای است که کيفيت زندگی کلی و عمومی فرد را میسنجد.
اين مقياس دارای  4زيرمقياس و يک نمره کلی است .اين زيرمقياسها عبارتند از :سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی،
کيفيت محيط زندگی و يک نمره کلی .نمره باالتر نشان دهنده کيفيت زندگی بيشتر است .برای نمره گذاری اين مقياس ،در ابتدا به هر
يک از گزينههای نمره  1تا  5تعلق میگيرد که از (هرگز ،خيلی ناراضیام) تا (هميشه ،خيلی راضیام) است .مادههای  3و  4و  26به
صورت وارونه نمرهگذاری میشوند .با توجه به هدف پژوهش ،در اين مطالعه کيفيت زندگی بهطورکلی مورد بررسی قرار گرفت و
زيرمقياسهای آن بررسی نگرديد .نجات و همکاران در سال  1385برای بررسی روايی و اعتبار اين مقياس ،پژوهشی بر روی  1167نفر
از مردم تهران انجام دادند و اعتبار آزمون بازآزمون برای زيرمقياس سالمت جسمی  ،0/77سالمت روانی  ،0/77روابط اجتماعی ،0/75
سالمت محيط  0/84را گزارش کردند (نجات و همکاران .)1385 ،در اين پژوهش ضريب آلفای خرده مقياسهای سالمت جسمانی،
سالمت روانی ،روابط اجتماعی و کيفيت محيط زندگی به ترتيب 0/83 0/72 ، 0/85و  0/77و ضريب آلفای کل نمرات مقياس  0/89به
دست آمد.
ج :مقیاس تابآوري ) :(The Connor & Davidson Resilience Scaleاين مقياس که توسط کانر و ديويدسون طراحی
شده است دارای  25ماده پنج گزينهای (هرگز= ،1به ندرت= ،2گاهی اوقات= ،3اغلب= 4و هميشه= )5است (کانر و ديويدسون.)2003 ،
اعتبار اين مقياس در ايران ،توسط عبدی و همکاران در سال  1398با ضريب آلفای کرونباخ 0/94 ،بهدست آمده است (عبدی و همکاران،
 .)1398در اين پژوهش اعتبار با استفاده از ضريب الفای کرونباخ  0/88محاسبه شد.

• یافتهها
اطالعات جمعيتشناختی آزمودنیهای پژوهش شامل سن ،ميزان تحصيالت و وضعيت اشتغال آنها در جدول شماره  2آمده است.
يافتههای توصيفی در جدول شماره  3نشان میدهد که ميانگين نمرات پسآزمون و مرحله پيگيری تابآوری ،کيفيت زندگی و
بهزيستی روانشناختی نسبت به پيشآزمون افزايش يافته است ولی در سه متغير در گروه کنترل تغييرات محسوسی مشاهده نمیشود.
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیهاي پژوهش
آزمايش

متغیر

سن

میزان تحصیالت

وضعیت اشتغال

کنترل

زن

مرد

زن

مرد

30-20

7

8

7

5

35-31

5

4

4

6

40-36

5

5

4

3

45-41

3

2

5

6

جمع

20

20

20

20

سیکل و ديپلم

5

7

3

5

کارداني

6

5

7

4

کارشناسي

6

4

6

6

ارشد

3

4

4

5

جمع

20

20

20

20

دانشجو

3

5

2

4

شاغل

12

15

9

16

خانهدار

5

0

9

0

جمع

20

20

20

20
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار تابآوري ،کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی
تابآوري
گروهها

کیفیت زندگي

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون

62/20

3/63

76/31

10/22

189/58

9/37

پسآزمون

68/86

3/30

82/06

8/19

240/23

11/29

پیگیري

67/54

3/86

80/87

8/16

238/52

8/47

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

62/26
64/13
64/02

3/72
3/62
2/98

75/61
75/97
73/37

8/58
10/99
9/14

185/57
184/72
178/99

9/22
10/99
11/01

آزمايش

کنترل

بهزيستي روانشناختي

جهت بررسی اثر مداخله آزمايشی ،تحليل واريانس با اندازهگيری مکرر انجام گرفت .همچنين مفروضههای آن (نرمال بودن توزيع
دادهها ،برابری واريانسهای خطا و برابری ماتريسهای کوواريانس بينگروهی) بررسی و تاييد شد .نتايج آزمون کلموگراف – اسميرنوف
نشان داد توزيع دادهها در همه مراحل اندازهگيری هر سه متغير نرمال بود ( .)P<0/05نتايج آزمون لوين جهت بررسی برابری واريانسهای
خطا در سه بار آزمون تابآوری ،کيفيت زندگی و بهزيستی روانشناختی نشان داد مقادير  Fبهدست آمده با درجات آزادی ( 1و 78
= )DFمعنادار نيست ( )P<0/05و فرض همانیبودن واريانسهای خطا رعايت شده است .همچنين نتايج آزمون ام باکس جهت بررسی
فرض برابری ماتريسهای کوواريانس متغيرهای وابسته در بين گروهها ،نشان داد که مقادير بهدست آمده برای متغير تابآوری ،کيفيت
زندگی و بهزيستی روانشناختی با درجات آزادی ( 6و  )132/24373در سطح  0/005معنادار نيست و اين فرض نيز رعايت شده است.
جدول شماره  4نتايج آزمون کرويت موشلی مربوط به بررسی فرض همانیبودن ماتريس کوواريانس را نشان میدهد که سطوح معناداری
حاصل از آزمون کرويت موشلی در مورد متغيرهای پژوهش بيشتر از  0/05بهدست آمده است و همانیبودن کوواريانسها در مورد
متغيرها رعايت شده است.
جدول  .4آزمون کرویت موشلی مربوط به بررسی فرض همانیبودن ماتریس کوواریانس
متغیر

آماره آزمون موشلي

آماره آزمون کاي اسکوئر

درجه آزادي

سطح معناداري

گرينهاوس-گیسر

هیون فلت

تابآوري
کیفیت زندگي
بهزيستي روانشناختي

0/879
0/598
0/652

8/64
6/25
11/04

2
2
2

0/08
0/41
0/12

0/652
0/711
0/692

0/355
0/682
0/811

همانطور که در جدول شماره  5نشان داده شده است ،بين نمرههای عامل (پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری) در ميزان بهزيستی
روانشناختی ،کيفيت زندگی و تابآوری تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P>0/01در بررسی اثر متقابل بين مراحل آزمون و گروهها،
نتايج نشان داد که بين نمرههای عامل (پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری) و گروهها در متغيرهای تابآوری ،کيفيت زندگی و بهزيستی
روانشناختی اثر متقابل معناداری مشاهده شد .)P>0/01( .همچنين ميزان تاثير يا تفاوت (مجذور اتا) و توان آماری هر کدام از متغيرها
در اين جدول ارائه گرديده است .بعالوه ،اين جدول نشان میدهد که نمرات گروه ذهن آگاهی مبتنی بر شناختدرمانی نسبت به گروه
کنترل در هر سه متغير تاب آوری ،کيفيت زندگی و بهزيستی روانشناختی بيشتر است و اين تفاوت در سطح خطای  0/05معنادار است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیريهاي مکرر براي اثرات بین گروهی و اثر متقابل
SS

df

MS

F

P

Eta2

توان آماري

تاثیر بین گروهي
تابآوري

فرض کرويت

372/156

2

186/078

42/605

0/001

0/603

1

تابآوري و گروه

فرض کرويت

205/276

2

102/633

23/500

0/001

0/456

1

کیفیت زندگي

فرض کرويت

222/115

2

116/078

12/505

0/001

0/523

1

کیفیت زندگي و گروه

فرض کرويت

211/011

2

112/933

11/500

0/001

0/326

1

بهزيستي روانشناختي

فرض کرويت

410/9

بهزيستي روانشناختي و گروه

فرض کرويت

211/16

2

586/078

15/12

0/001

0/43

1

2

113/25

14/30

0/001

0/396

1
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در جدول شماره  6نتايج آزمون بنفرونی برای مقايسه ميانگينها آورده شده است .بر اساس نتايج اين جدول در گروه آزمايش بين
ميانگين تابآوری ،کيفيت زندگی و بهزيستی روانشناختی در مقايسه مراحل پيشآزمون-پسآزمون و پيشآزمون-پيگيری تفاوت
معناداری حاصل شد اما در مقايسه مراحل پسآزمون –پيگيری تفاوت معناداری حاصل نشد ( .)P<0/05به اين معنی که تابآوری،
کيفيت زندگی و بهزيستی روانشناختی بعد از آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی به طور معناداری افزايش پيدا کرده است و
اين افزايش بعد از گذشت دو ماه پايدار مانده است .لذا فرضيه پژوهش تاييد شد.
جدول  . 6نتایج آزمون بنفرونی براي مقایسه دوبه دوي مراحل آزمون در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

تابآوري
کیفیت زندگي
بهزيستي روانشناختي

گروه
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

پیشآزمون -پسآزمون
تفاوت میانگینها
6/66
1/87
6/29
0/36
11/86
0/2

سطح معناداري
0/0001
0/06
0/0001
0/126
0/0001
0/48

پیشآزمون -پیگیري
تفاوت میانگینها
5/34
1/76
4/56
1/24
11/46
1/54

سطح معناداري
0/0001
0/081
0/0001
0/059
0/0001
0/067

پسآزمون -پیگیري
تفاوت میانگینها
1/32
0/11
1/19
1/6
0/4
1/34

سطح معناداري
0/114
0/54
0/114
0/07
0/114
0/078

• بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی بر بهزيستی روانشناختی ،کيفيت زندگی و
تابآوری زوجين با تعارضات زناشويی بود .نتايج بهدست آمده نشان داد که بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون در متغيرهای بهزيستی
روانشناختی ،کيفيت زندگی و تابآوری تفاوت معنادار وجود دارد ولی بين نمرات پسآزمون و پيگيری تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای کشميری ،فتحیآشتيانی و جاللی ( ،)1398اليوت و همکاران ( ،)2019مدنی و حجتی (،)1394
و صدقی و چراغی ( )1397همسو است.
نتايج پژوهش کشميری ،فتحیآشتيانی و جاللی ( ،)1398نشان داد که ذهنآگاهی نقش تعديل کننده در بهزيستی روانشناختی دارد
و موجب کاهش تنيدگی ادراک شده میگردد .همچنين نتايج مطالعه اليوت و همکاران نشان داد که ذهنآگاهی رابطه مستقيم نيرومندی
با بهزيستی روانشناختی دارد (اليوت و همکاران .)2019 ،در تبين نتايج میتوان گفت که ذهنآگاهی با ارتقای وضوح و شفافيت تجربه
جاری ،حس تماس نزديکتر با تجارب لحظه به لحظه زندگی و منعطف سازی صافیهای ذهنی از طريق مراقبههای رسمی ،غيررسمی
و تمرينهای عادت شکن ،مستقيما سالمت روانی را ارتقا میدهد و به سبب توجه به جريانهای جسمی ،ذهنی و محيطی ،بهصورت
غيرمستقيم نظم بخشی به رفتارها را بهبود بخشد و باعث تعديل بهزيستی روانشناختی در افراد میشود (کاباتزين .)1990 ،در مورد
نتايج حاصل از اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در بهزيستی روانشناختی در پژوهش حاضر میتوان چنين استنباط کرد که
ذهنآگاهی با باال بردن هشياری و پذيرش غيرقضاوتی افکار و هيجانات مرتبط با آن ،بهزيستی روانشناختی را گسترش میدهد و موجب
سالمت عمومی باالتر و تداوم روابط زناشويی میشود.
در پژوهشی که مدنی و حجتی ( ،)1394بر روی زوجين انجام دادند ،نشان دادند که ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی ،کيفيت
زندگی زوجين را افزايش میدهد و تمرينهای ذهنآگاهی با افزايش آگاهی افراد از لحظهی حال ،بر نظام شناختی و پردازش اطالعات
زوجين اثرگذار است .در توجيه اين نتايج میتوان گفت ذهنآگاهی موجب اجتناب از مارپيچ فروکاهنده خُلق منفی-فکر منفی-گرايش
به پاسخهای بسيار نگران کننده و هيجانهای ناخوشايند میشود و به افراد کمک میکند تا با وضعيتهای دوگانه ذهن آشنا شوند و
بهصورت آگاهانه از آنها بهصورت يک ذهن انسجاميافته استفاده کنند .همچنين از طريق مراقبه ،افراد ياد میگيرند که همه زندگی خود
را در «اينجا» و «اکنون» حاضر کنند؛ چون علت بسياری از مشکالت روانی افراد ،عدم حضور آنها در همين جا و همين لحظه به لحظه
زندگیشان است (ريف و کيز .)1995 ،در مورد نتايج حاصل از اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در کيفيت زندگی در
پژوهش حاضر میتوان چنين استنباط کرد که روشهای تنفس و مراقبه منجر به حضور ذهن و تمرکز بيشتر میشوند که در نتيجه از
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ورود افکار خودآيند منفی و نيز عاطفه منفی جلوگيری میکنند .بنابراين بهکارگيری تکنيک ذهنآگاهی با تاثير بر بدن و ذهن که دو
مولفه اصلی کيفيت زندگی است منجر به بهبود کيفيت زندگی میشود.
در پژوهشی که صدقی و چراغی با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تابآوری انجام دادند ،بيان کردند که ذهنآگاهی
از طريق پذيرش و تجربه هيجانات ،ايجاد خودآگاهی و اجتناب از الگوی تفکر خودکار باعث افزايش تابآوری میشود (صدقی و
چراغی .)1397 ،در مورد نتايج حاصل از اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در تابآوری در پژوهش حاضر میتوان چنين
استنباط کرد که آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی به زوجين با تعارضات زناشويی ياد میدهد که نگرش خود را نسبت به
عوامل فشارزا به نگرشی مثبت تغيير دهند و از خود در مقابل ويژگیهای منفی محافظت نمايند که اين خود در نهايت منجر به افزايش
تابآوری و کارآمدیشان در موقعيتهای مختلف زندگیشان میگردد.
همچنين در يک جمعبندی کلی میتوان گفت ذهن آگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در زوجين با تعارضات زناشويی با آرام کردن
عضالت بدن ،به آنها فرصت میدهد که ميزان تنيدگی خود را با فنون شناختی مانند مراقبه کاهش دهند و اين منجر به افزايش بهزيستی
روانشناختی ،کيفيت زندگی و تابآوری در آنان میشود .افزون بر اين ،برنامه آموزشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی به دليل دارا
بودن فنون آگاهانه و به دور از قضاوت میتواند با کاهش استفاده از راهبردهای مقابله ناکارآمد و فاجعهآفرين ،اثرات سودمندی در هر
سه متغير مورد مطالعه در اين پژوهش داشته باشد اما بايد توجه داشت که تداوم اين اثربخشی مستلزم انجام تمرينات مستمر و گسترش
فنون ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی در سراسر زندگی زوجين است که میتواند به يک سبک در زندگی زوجين تبديل شود.

• نتیجهگیري
بهطورکلی نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که آموزش ذهنآکاهی مبتنی بر شناختدرمانی به زوجين با تعارضات زناشويی
ياد میدهد که با انجام تمرينهای مراقبه و تجربهکردن زندگی از طريق حواس پنجگانه در لحظه ،از بخش ديگری از امکانات بالقوه
خود يعنی ذهن وجودی ،نيز استفاده کنند .آنها درمیيابند که حق انتخاب دارند و میتوانند وضعيتهای ذهن خود را گزينش کنند و
بهجای آنکه برای همه مشکالت خود ،تنها يک راهحل تصور کنند ،ياد میگيرند که بعضی مشکالت را از طريق هيجانی ،برخی ديگر
از طريق شهودی و با خالقيت قابل حل هستند و برخی مشکالت ديگر را بايد فعال به حال خود رها کنند تا زمان حل آن برسد .به اين
ترتيب اين ارتباط با خود ،ديگران و دنيا که از طريق ذهن وجودی برقرار میشود و با خالقيت ،پذيرش و همدلی نسبت به خود و
ديگران همراه میگردد ،میتواند منجر به افزايش بهزيستی روانشناختی ،کيفيت زندگی و تابآوریشان گردد.
اين پژوهش همچون پژوهشهای ديگر دارای محدوديتهايی بود که عدم همتاسازی آزمودنیها در گروههای آموزشی و کنترل از
نظر مدت زمان تعارض ،استفاده از روش نمونهگيری در دسترس از اهم آن میباشد که پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به آنها
توجه شود .براساس نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد میشود که فنون و روشهای کاربردی ،ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی ،توسط
روانشناسان و مشاوران در جلسات و کارگاههای آموزش خانواده مورد استفاده قرار گيرد و از اين طريق به زوجين با تعارضات زناشويی
کمک شود تا با توجه بيشتر به مقولههای اين روش بهعنوان عوامل مهم و تاثيرگذار در زندگی ،ارتباطات سرشار از صميميت در زندگی
پيدا کنند و بتوانند ميزان بهزيستی روانشناختی ،کيفيت زندگی و تابآوری خود را در برابر ناماليمات زندگی افزايش دهند و به بهبود
و ارتقای خود کمک کنند.

• تضاد منافع
نويسندگان اظهار کردند در اين پژوهش هيچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

• تشکر و قدرانی
اين پژوهش حاصل پايان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و شناسه اخالق
 IR.IAU.QOM.REC.1400.011بود .همچنين نويسندگان ،مراتب قدردانی خود را از تمامی زوجين شرکت کننده در اين پژوهش
اعالم میدارند.
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 پذیرش بیقید، حساسیت به طرد،مدلیابی معادالت ساختاری ارتباط بین تجربه مراقبت در کودکی
و شرط خود و تصور از آینده در کودکان و نوجوانان کار
Structural equations modeling of the relationship between Childhood Experience of Care,
Sensitivity to Rejection, Unconditional Self-acceptance and Imagine of the Future in Working
Children and Adolescents
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Abstract
Child labor is one of the social ills of today's
society. This study aimed to investigate a
structural model of unconditional selfacceptance, rejection sensitivity, future
expectations, and childhood experience care in
working children. A correlational design using
structural equation modeling was conducted.
The statistical population of this study include
the working child who lived in Yazd and Isfahan
cities in 2020. A total of 160 children was
selected using available sampling methid and
answered to Chamberlin and Haaga’s
unconditional self acceptance cale, Downey and
Feldman’s sensitivity to rejection scale,
Mcwhirter’s future expectations scale, and
Bifulco, Brown and Harris’s childhood
experience of care questionnaire. The findings
showed that unconditional acceptance had a
negative and significant effect on sensitivity to
rejection (P<0.05). Childhood experience of care
had a negative and significant relationship with
future expectations while being positively and
significantly related to sensitivity to rejection.
Likewise, rejection sensitivity had a significant
and negative effect on future expectations
(P<0.05). The results did not support the direct
effect of unconditional acceptance on future
expectations. Regarding the results, it can be
concluded that improving childhood care,
reducing sensitivity to rejection, and working on
the unconditional acceptance of these children,
helped to improve their lives.
Keywords: Child Labor, Childhood Experience
of Care, Imagine of Future, Sensitivity to
Rejection, Unconditional Self-acceptance.

.کودک کار یکی از آسیبهای اجتماعی جامعه امروز است
هدف این پژوهش ارزیابی مدل ساختاری پذیرش بیقید و
 تصور از آینده و تجربه، حساسیت به طرد،شرط خود
 این مطالعه از نوع.مراقبت در کودکی در کودکان کار بود
همبستگی بود که به روش مدلیابی معادالت ساختاری
 از بین کودکان کار شهرهای یزد و اصفهان در.انجام شد
 نفر به شیوه نمونهگیری دردسترس160 ،1399 سال
انتخاب شدند و به پرسشنامههای پذیرش بیقید و شرط
 انتظار، حساسیت به طرد داونی و فلدمن،چمبرلین و هاگا
،از آینده مک ویرتر و تجربه مراقبت در کودکی بیفولکو
 یافتهها نشان داد که پذیرش.براون و هریس پاسخ دادند
بیقید و شرط بر حساسیت به طرد تأثیر منفی معنادار داشت
 مراقبت نامناسب در دوره کودکی با تصور از.)P>0/05(
آینده رابطه منفی معنادار و با حساسیت به طرد رابطه مثبت
 همچنین حساسیت به طرد بر تصور از آینده.معنادار داشت
 یافتهها از تأثیر مستقیم.)P>0/05(تأثیر منفی معنادار داشت
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• مقدمه
کودکان بیش از یک بدهی نسبت به ملت یا جامعه یک دارایی هستند .از کودکی که در آینده ،فرد بزرگسال است انتظار میرود در
روند ملتسازی نقش مهمی را ایفا کند اما این بستگی به نحوه رشد کودک و رسیدن به مرحله بزرگسالی است .گاهی اوقات کودکان
به واسطه اجبار اجتماعی-اقتصادی مجبور به کار برای بقای خود میشوند .آنها یا برای دستمزد یا بدون دستمزد در خانه یا محیط
بیرون کار میکنند (داس .)2019 ،طبق سازمان بین المللی کار در سال  2019حدود  73میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کردن
بودند که فعالیت کاری این کودکان ،آنها را تحت فشار فیزیکی قرار میداد که این فعالیتها به عنوان کارخطرناک تعریف
میشدند(حبیب ،زیادئی ،یونس و هراسانی.)2020 ،
کودکان کار دارای شرایط نامطلوب زندگی از جمله جدایی اجباری از خانواده ،محرومیت از غذا یا تحصیل و سوءاستفاده هستند
(هولتگه ،مکگی ،مایکر و توما .)2018 ،همچنین با توجه به این که این کودکان زیر فشار و در سایه سختیهای زندگی به کار در
خیابانها رو آوردهاند ،فرآیند طبیعی رشد جسمی ،عاطفی و اجتماعی و همچنین ،تکامل شخصیت وجریان اجتماعی شدن آنها به خطر
افتاده است (افشانی و همکاران .)1391 ،این فشارها و از بین رفتن فرصتهای توسعه دارای اثرات منفی در دراز مدت است (سینیو و
رزاتی ،)2005 ،که عدم داشتن یک تصویر مطلوب از آینده و امید به آینده یکی از این اثرات منفی است.
تعیین انتظاراتی که افراد از آینده دارند و بازنمایی آن به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد انسانی نقش مهمی در شکل دادن به
رفتار فعلی آنها ایفا میکند (افشاری و همکاران .)1397 ،کودکان کار با دور بودن از حمایتهای خانوادگی و زندگی در شرایط دشوار
تصور از آینده منفیتری را دارا میباشند .در واقع تفکر و تصور در مورد آینده یک جزء جداییناپذیر از شناخت انسان است .تفکر
درباره آینده نقش حیاتی برای فعالیتهای شناختی پیچیده چون برنامهریزی ،رسیدن به اهداف ،حافظه آیندهنگر ،تنظیمهیجان ،خودکنترلی
و به تعویق انداختن ارضای نیاز ایفا میکند (دارجمبیو و مسی.)2011 ،
عالوه بر تصور از آینده نامطلوب ،یکیدیگر از مشکالت کودکان کار ،حساسیت به طرد است .حساسیت به طرد ،به عنوان تمایل به
اضطراب انتظار ،حالت تدافعی داشتن ،ادراک خیلی سریع و عکسالعملهای خیلی شدید به طرد بینفردی تعریف میشود (رومرو و
همکاران .)2010 ،این عامل میتواند توانایی فرد در توسعه و بهرهبرداری از روابط مثبت را تضعیف کند و از این طریق میتواند به طور
بالقوه در احساس تنهایی نقش داشتهباشد(لوی ،آیدوک و داونی .)2002 ،عوامل زمینهای چون تأثیر خانواده و ارتباط با همساالن ،که
نقش مهمی در شکلگیری حساسیت به طرد در کودکان دارد ،میتواند در ایجاد انتظارات آینده نوجوانان نقش داشتهباشد .در حقیقت
ارتباط ایدهآل نوجوانان با خانواده و همساالن نقش بهسزایی در انتظارات مثبت نسبت به آینده دارد .کودکان کار با ترس از دست دادن
اطرافیان و تجربههای ناگوار در این زمینه ،روابط را غیر قابل اعتماد تفسیر میکنند (النسفورد و همکاران )2010 ،آنها عزت نفس خود
را از دست میدهند و دچار تنزل تحصیلی ،افزایش خطرات جسمی ،اجتماعی و اقتصادی و در نهایت بدبینی نسبت به آینده میشوند
(دی بیلد ،وانستین کیست و لنز.)2011 ،
در نقطه مقابل حساسیت به طرد ،پذیرش بیقید و شرط خود ،یکیدیگر از متغیرهایی است که میتواند بر عملکرد کودکان کار و
انتظار از آینده آنها اثر بگذارد .براساس نظریهی رفتاردرمانی عقالنی -هیجانی و به اعتقاد الیس فرایند خودسنجی به ویژه در مقایسه با
دیگران ،می تواند باعث ایجاد احساس افسردگی و یا اضطراب در برابر با شکست ،انتقاد و طرد شود ،و پذیرش بیقید و شرط خود
میتواند از این عوامل جلوگیری کند (آبرام و الیس2009 ،؛ به نقل از گودین .)2010 ،پذیرش بیقید و شرط به عنوان احساسی تعریف
شدهاست که فرد نسبت به خود و توانمندیهای کنونیاش دارد و این احساس فارغ از منابع بیرونی است (باقرنژاد و همکاران.)1398 ،
یکیدیگر از متغیرهایی که میتواند بر روند رشد روانشناختی کودکان کار اثرگذار باشد تجربه مراقبت در دوره کودکی است .محققان
از دیرباز اهمیت روابط با کیفیت والدین و فرزند را در دوره کودکی و نوجوانی تشخیص دادهاند .پیش از اهمیت ظاهر بدنی ،پیشرفت
تحصیلی و روابط همساالن ،روابط رضایت بخش والدین و فرزندان به شدت با رضایت از زندگی کودکان و نوجوانان ارتباط دارد (دیو
و هوبنر1994 ،؛ به نقل از آلویا و وارن .)2019 ،کیفیت ارتباط با والدین و میزان تحصیالت آنها بر نوع رفتار و شکلگیری مشکالت
مختلف رفتاری و اجتماعی نقش عمدهای را ایفا میکند (اکرمی و همکاران .)1399 ،غفلتهای عاطفی و فیزیکی والدین نسبت به
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فرزندان منجر به پیامدهای مخرب مهمی در آنها میشود (برنشتین و همکاران2003 ،؛ به نقل از عنبرانی ،گل ،فرهادیان ،طیبی و نامور،
 .)1399مراقبت و توجه والدین نسبت به فرزندان منجر به احساس خوشایندی و خوش بینی کودکان میشود و تصور از آینده مثبتی را
در آنان موجب میشود (نورمی .)1991 ،محیطی که کودکان در آن زندگی میکنند و نحوه مراقبت ،طرد یا پذیرش و غفلت والدین بر
تفکر و انتظارات آنها تاثیر بهسزایی دارد .تحقیقات متعددی بیانگر این موضوع میباشند که مهارتهای برنامهریزی و راهبردهای
مقابلهای که نوجوانان از آن استفاده میکنند ،ممکن است در بستر خانواده فراگرفتهشود (نورمی .)1987 ،پذیرش بیقید و شرط نیز
میتواند به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر حساسیت به طرد ،بر تصوراز آینده کودکان کار تأثیر بگذارد .عدم باور به خود کودکان،
مشکالت عاطفی را شکل میدهدکه مانع رشد تحصیلی و شخصی آن میشود و آینده آنها را با موانعی روبهرو میسازد (جابین.)2017 ،
از سوی دیگر ،طرد و پذیرش والدین می تواند بر نحوه زیستن در بزرگسالی در آینده که اکنون کودک ما باشد اثر بگذارد (یزدخواستی
و قاسمی .)1398 ،با توجه به آنچه گفتهشدواهمیت تأثیرگذاری تصور از آینده در کودکان کار ،چنین استنباط میشود که این مفهوم از
ریشههای تحولی و خانوادگی (حساسیت به طرد ،پذیرش بیقید و شرط و تجربه مراقبت در کودکی) تأثیرپذیر باشد .به همین جهت
در پژوهش حاضر این عوامل با هم در نظر گرفته شدهاند .نتایج این پژوهش میتواند مکانیسمهای تحولی و خانوادگی و تاثیرگذاری
این متغیرها را به طور اختصاصی بر تصور از آینده کودکان و نوجوانان کار مشخص کند .با توجه به محدود بودن پژوهشهایی مرتبط
با این زمینه در کودکان کار این پژوهش به این سوال که آیا حساسیت به طرد در رابطه با پذیرش بیقید و شرط و تجربه مراقبت در
کودکی با تصور از آینده در کودکان کار نقش میانجی دارد ،پاسخ خواهد داد .در صورت تأیید مدل پیشفرض ارائه شده در این پژوهش،
میتوان راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت این کودکان ارائه داد.
پذیرش بیقید و شرط خود
تصور از آینده

حساسیت به طرد
تجربه مراقبت در کودکی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهشی

• روش
در انجام پژوهش حاضر ،از طرح توصیفی و از نوع همبستگی آن ،استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش کودکان و نوجوانان کار
 13تا  17ساله موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی شهر اصفهان و موسسه آشیانه باران یزد در سال  1399بود .کودکان و نوجوانانی
که طبق قوانین اجتماعی زیر سن قانونی (زیر  18سال سن دارند) و حداقل یک سال مشغول به کار در سطح خیابانها یا کارگاهها بوده
و فعالیتهایی جهت کسب درآمد و امرار و معاش انجام دادند .با توجه به این که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در جامعه مورد مطالعه
وجود نداشت و هم چنین با توجه به محدودیت در دسترسی به کلیه کودکان کار به صورت یکجا و عدم تمایل گروه کثیری از کودکان
کار به پاسخگویی سواالت ،این کودکان ،بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه پذیرش بیقید و شرط ،پرسشنامه حساسیت به طرد ،پرسشنامه تصور از آینده و
پرسشنامه تجربه مراقبت در کودکی بود .پس از جمعآوری دادهها ،تحلیل آماری بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرمافزار
 PLSانجام شد.
الف .پرسشنامه پذیرش بیقید و شرط ( :)Unconditional Self-Acceptance Questionnaireپرسشنامه پذیرش بیقید و شرط
توسط چمبرلین و هاگا ( )2001با اقتباس از نظریه رفتار درمانی -عقالنی و هیجانی اِلیس شامل  20ماده تهیه شد .پرسشنامه برای گروه سنی
 14سال به باال قابل اجرا است .در یک پژوهش روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه
از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب  0/70به دست آمد (شفیعآبادی و نیکنام .)1394 ،آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/78بود.
ب .پرسشنامه حساسیت به طرد ( :)Rejection Sensitivity Questionnaireاین پرسشنامه توسط داونی و فلدمن ()1996
ساخته شد که با  18ماده دو قسمتی (الف و ب) و براساس مقیاس لیکرتی  6درجهای مورد سنجش قرار گرفت .در پژوهش (آیدوک و
همکاران 2008؛ به نقل از خوشکام ،بهرامی ،رحمتالهی و نجارپوریان )1393 ،اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/84بود و
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اعتبار این پرسشنامه در پژوهشی بر روی دانشجویان ایرانی نیز  0/84به دست آمد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد
هم چنین در این پژوهش ماده های  ،5،9،12،16و  18این پرسشنامه به دلیل مناسب نبودن برای رده سنی  13تا  17سال حذف شد.
ج .پرسشنامه تصور از آینده ( :)Future Imagination Questionnaireاین آزمون توسط مک ویرتردر سال  2008طراحی
شد که هدف آن ارزیابی میزان باورهای افراد درمورد آینده خودشان در حوزه کاری ،تحصیلی،ازدواج و تشکیل خانواده ،فعالیتهای
اجتماع مانند ورزش ،رهبری و  ...بود .این آزمون شامل  24ماده بود .همسانی درونی آزمون توسط مک ویرتر ( )2008به روش آلفای
کرونباخ برای کل آزمون  0/88به دست آمد .همچنین روایی سازه این آزمون توسط مک ویرتر( )2008از اجرای تحلیل عامل تاییدی و
اکتشافی تایید شد.این ابزار توسط پژوهشگر ترجمه و به منظور تایید اعتبار این پرسشنامه ابتدا بین  30نفر از افراد نمونه جامعه آماری
توزیع و جمعآوری شد .سپس آلفای کرونباخ برای پرسشنامهی مرتبط محاسبه شد .میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تصور از آینده
به میزان  0/88به دست آمد .روایی محتوایی آن نیز به تأیید  5کارشناس متخصص رسید.
د .پرسشنامه تجربه مراقبت در کودکی ( :)The childhood experience of care Questionnaireفرم اولیه آزمون توسط
بیفولکو ،براون ،هریس در سال  1994طراحی شد .آزمون شامل دو بخش  16مادهای بوده و  4مولفه دارد .مولفههای آن انزجار مادرانه،
انزجار پدرانه ،غفلت مادرانه و غفلت پدرانه بوده است .اعتبار این آزمون در پژوهش بیفولکو و همکاران ( )2005به روش کرونباخ برای
انزجار  0/81و غفلت  0/80به دست آمد .روایی سازه این آزمون توسط اسمیت و همکاران ( )2002از تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی
تایید شد .هم چنین روایی واگرای آزمون با ابزار پیوند والدین ( )PBIبه دست آمد .این ابزار توسط پژوهشگر ترجمه گردید و آلفای
کرونباخ آن در این پژوهش 0/96به دست آمد.
در این پژوهش از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.

• یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از نمونه آماری پژوهش نشان دادکه اکثر کودکان و نوجوانان کار دارای
جنسیت دختر میباشند که در رده سنی بین  13تا  14سال بودند و کمترین فراوانی مربوط به رده سنی بین  17تا  18سال بود.
مقدارشاخص متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEدر این پژوهش برای اکثر متغیرها در باالتر از مقدار استاندارد بود که نشان
از روایی همگرای مناسب مدل داشت .به منظور ارتقاء مقدار  AVEاقدام به حذف سواالتی شد که پس از حذف سواالت نتایج نشان
داد که مقدار  AVEافزایش یافته و روایی همگرا تأیید شد .همچنین مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی
میان آنها بیشتر بود که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را نشان داد .در بخش ساختاری ،ارتباط بین
پذیرش بیقید و شرط و تصور از آینده کمتر از  1/96بود که این فرضیه در پژوهش رد شد .مقادیر  R2برای سازههای حساسیت به
طرد و تصور از آینده(متغیرهای درونزا) به ترتیب برابر با  0/26و  0/32محاسبه شد که برازش مناسب مدل تأیید شد .ضرایب معناداری
تمامی مسیرهای میان متغیرها به جز مسیر پذیرش بیقید و شرط خود با تصور از آینده بیشتر از  1/96بود که این مطلب حاکی از معنی
دار بودن فرضیههای پژوهش و تأثیر متغیرها است و باعث تأیید شدن فرضیهها میشود .شکل  2مدل پژوهش را همراه با ضرایب
بارهای عاملی نشان میدهد.این خروجی ،ضریب استاندارد شده مسیرهای میان متغیرهای پذیرش بیقید و شرط خود ،تجربه مراقبت
در کودکی ،حساسیت به طرد و تصور از آینده را نشان میدهد.
جدول  .1خالصه توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیتشناسی دانش آموزان
متغیر جمعیتشناسی
جنس

سن

متغیر جمعیتشناسی

فراوانی

درصد فراوانی

دختر

91

56/9

بیسواد

پسر
14-13

69
59

43/1
36/9

ابتدایی
راهنمایی

9
39

15-14

5

3/1

دبیرستان

43

26/9

16-15

51

31/9

دیپلم

6

3/8

17-16

40

25

یزد

47

29/4

18-17

5

3/1

اصفهان

113

70/6

تحصیالت

شهر

فراوانی

درصد فراوانی

63

39/4
5/6
24/4
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جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرها
متغیر
پذیرش بیقید و شرط خود

تجربه مراقبت در کودکی

حساسیت به طرد

تصور از آینده

زیرمقیاس

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

پذیرش نامشروط
پذیرش مشروط
انزجار مادرانه
انزجار پدرانه
غفلت مادرانه
غفلت پدرانه
اضطراب
انتظار پذیرش
کار و تحصیل
ازدواج و خانواده
مذهب و جامعه
سالمت
آینده فرزندان

9/00
11/00
25/00
25/00
26/00
27/00
44/00
52/00
10/00
4/00
3/00
4/00
4/00

30/00
28/00
40/00
39/00
40/00
40/00
75/00
74/00
25/00
11/00
9/00
12/00
12/00

13/72
16/49
32/58
32/65
33/100
33/24
61/88
62/05
15/06
6/46
4/36
6/09
6/18

3/22
2/96
3/73
3/73
3/76
3/43
5/31
5/10
3/20
1/78
1/33
1/98
1/75

شکل  .2مدل ضرایب مسیر
جدول  .3نتایج بررسی رابطه بین پذیرش بیقید و شرط با تصور از آینده
متغیرمستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

آماره t

نتیجهآزمون

پذیرش بیقید و شرط
تجربه مراقبت در کودکی
پذیرش بیقید و شرط
تجربه مراقبت در کودکی
حساسیت به طرد

تصور از آینده
تصور از آینده
حساسیت به طرد
حساسیت به طرد
تصور از آینده

0/20
-0/28
-0/25
0/40
-0/26

1/76
3/16
8/66
5/46
3/22

رد فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
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نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که پذیرش بیقید و شرط نمیتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر مثبت و معنادار
اعمال کند و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با  0/20و مثبت بود .همچنین نتایج جدول  3نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی بر
تصور از آینده کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با 0/28و منفی بود .پذیرش بیقید و شرط نیز بر
حساسیت به طرد کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با  0/25و منفی بود .در ادامه نتایج نشان جدول3
نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی بر حساسیت به طرد کودکان کار ،تاثیر معناداری دارد و ضریب مسیر محاسبه شده برابر با 0/40
و مثبت بود .در نهایت نتایج نشان داد که حساسیت به طرد بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر منفی و معناداری دارد و ضریب مسیر
محاسبه شده برابر با  0/26و منفی بود.
جدول  .4نتایج بررسی رابطه بین پذیرش بیقید و شرط با تصور از آینده ،با نقش میانجی حساسیت به طرد رابطه
ضریب مسیر

نوع متغیر
مستقل

میانجی

متغیر وابسته

مستقیم

غیرمستقیم

کل

پذیرش بیقیدو شرط
تجربه مراقبت در کودکی

حساسیت به طرد
حساسیت به طرد

تصور از آینده
تصور از آینده

0/20
-0/28

0/07
-0/10

0/27
-0/38

آماره t

نتیجهآزمون

2/80
2/73

تایید فرضیه
تایید فرضیه

همانطور که جدول  4نشان میدهد پذیرش بیقید و شرط دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور از آیندهاست .اثر غیرمستقیم
پذیرش بیقید و شرط از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده برابر با حاصلضرب ضرایب مسیر است یعنی برابر است با
 )0/25×0/26(0/07و ضریب کل که برابر با حاصل جمع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم است برابر است با  .0/27حال به منظور
بررسی معناداری متغیر میانجی و ضریب بدست آمده از آزمون معناداری سوبل 6استفاده شد که در ادامه ارائه شده است.
مقدار خطایاستاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی (پذیرش بیقید و شرط و حساسیت به طرد) یعنی  saبرابر با
 0/06و خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته (حساسیت به طرد و تصور از آینده) یعنی  sbبرابر با  0/08است.
با جایگذاری مقادیر در فرمول آزمون سوبل خواهیمداشت:
. 07
= 2.80
. 025

=

. 25 × .26
) √(. 262 ×. 062 ) + (. 252 ×. 082 ) + (. 062 ×. 082

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑍 −

همانطور که مشاهده میشود قدرمطلق مقدار عدد معناداری حاصل از آزمون سوبل برابر با  2/80بوده که بیشتر از  1/96است و
میتوان در سطح اطمینان  95درصد ،تاثیر میانجی حساسیت به طرد بر رابطه بین پذیرش بیقید و شرط و تصور از آینده را معنادار
دانست .درواقع میتوان گفت که فرضیه فوق تایید گردیده و پذیرش بیقید و شرط از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده،
تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.
همچنین نتایج حاصل از جدول  4نشان میدهد تجربه مراقبت در کودکی دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور از آینده
است .اثر غیر مستقیم تجربه مراقبت در کودکی از طریق حساسیت به طرد بر روی تصور از آینده برابر با حاصلضرب ضرایب مسیر
است یعنی برابر است با  .)0/40× -0/26( -0/10به منظور بررسی معناداری متغیر میانجی (آماره  )tاز طریق آزمون سوبل استفاده
میگردد که در ادامه ارائه شده است .مقدار خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی (تجربه مراقبت در کودکی و
حساسیت به طرد) یعنی  saبرابر با  0/08و خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته (تصور از آینده و حساسیت به
طرد) یعنی  sbبرابر با  0/08است .با جایگذاری مقادیر در فرمول آزمون سوبل خواهیم داشت:
. 104
= 2.73
. 038

=

). 40 × (. 26
) √(. 262 ×. 082 ) + (. 402 ×. 082 ) + (. 082 ×. 082

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑍 −

همانطور که مشاهده میشود قدرمطلق مقدار عدد معناداری حاصل از آزمون سوبل برابر با  2/73بوده که بیشتر از  1/96است و
میتوان در سطح اطمینان  95درصد ،تاثیر میانجی حساسیت به طرد در رابطه بین تجربه مراقبت در کودکی و تصور از آینده را معنادار
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دانست .درواقع می توان گفت که فرضیه فوق تایید گردیده و تجربه مراقبت در کودکی از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده،
تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.

• بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد که تجربه مراقبت در کودکی میتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر منفی و معنادار اعمال کند.
از سوی دیگر ضریب استاندارد شده مسیر میان تجربه مراقبت در کودکی و تصور از آینده بیانگر این مطلب است که  28درصد از
تغییرات تصور از آینده تحت تاثیر تجربه مراقبت در کودکی است .نتیجه این یافته همراستا با پژوهشهای کاراکوس و گوندوز (،)2012
افشانی و همکاران ( )1391و وامقی و همکاران ( )1390است .در بسیاری از کودکان کار ،عدم ثبات اقتصادی از سوی خانواده و تجارب
نامطلوب دوره کودکی ،منجر به از بین رفتن تصور مثبت از آینده این افراد میشود (آرنت .)2004 ،یافتههای این بخش از پژوهش نیز
همراستا با پژوهش نورمی ( )1991است .این محقق عنوان میکند که مراقبت و توجه والدین منجر به احساس خوشایند و خوش بینی
کودکان میشود و تصور از آینده مثبتی را موجب میشود.
یافتهها نشان داد پذیرش بیقید و شرط میتواند بر حساسیت به طرد کودکان کار تاثیر منفی و معنادار داشتهباشد .افرادی که نگرش
مثبت نسبت به خود دارند ،دارای شخصیتی سالم و مستقل هستند .این افراد نگران توجه و احترام سایر افراد نمیباشند ،زیرا به جای
آنکه او توجه مثبت و احترام را از دیگران بگیرد ،از خودش میگیرد .اما این مهم محقق نمیشود زیرا با توجه به این موضوع که افراد
در خود نوعی ضعف میبینند ،در ارتباط بادیگران دچار مشکل میشوند .کودکان کار که نسبت به تواناییهای خود ایمان ندارند ،در
نتیجه دارای انتظار طرد از جانب دیگران نیز میباشند .کودکان کار زمانی که وارد رابطه جدید میشوند ،به دلیل ضعف در خودباوری،
انتظار طرد از سمت دیگران را دارند .این افراد احساس ناامنی و نارضایتی دائمی دارند که این نیز منجر به احساسات ناخوشایندی مانند
اضطراب ،خشونت و بیاعتمادی در آنها میشود .یافتههای این بخش از پژوهش همراستا با پژوهش کرینس و همکاران ( )2018است.
این محققان عنوان میکنند عدم پذیرش فرد توسط خود ،بر ارتباط بینفردی تاثیر مستقیم گذاشته و منجر به آسیبپذیری و افسردگی
میشود.
همانگونه که نتایج و یافتهها نشان دادند میتوان گفت تجربه مراقبت در کودکی میتواند بر حساسیت به طرد کودکان کار تاثیر
مثبت و معنادار داشته باشد .در این راستا روهنر و همکاران ( )2008عنوان کردند که پذیرش و مراقبت درست والدین در دوران کودکی
فرزندان ،منجر به ایجاد دیدگاه مثبت در فرزندان و در نتیجه ارتباط موفقتر و صمیمیتر میگردد .در پژوهشی دیگر عبدالخالق و
همکاران( )2019به این مهم دست یافتند که ،والدین زمانیکه کودکان خود را طرد میکنند ،حساسیت به طرد آنها در بزرگسالی بیشتر
می شود .همچنین عنوان نمودند ،بین پذیرش و عدم پذیرش والدین در دوران کودکی و سازگاری روانشناختی فعلی و حساسیت به
طرد دختران و پسران جوان بالغ همبستگی معناداری وجود دارد .بنابراین با توجه به اینکه کودکان کار تحت فشار و سختیهای زندگی،
به کار در خیابانهارو آوردهاند ،فرآیند طبیعی رشد جسمی ،عاطفی و اجتماعیشان و همچنین ،تکامل شخصیت و جریان اجتماعی شدن
آنان به خطرافتاده است (افشانی و همکاران .)1391 ،یکی از مشکالت که در این زمینه اجتماعی شدن به وجود میآید ،حساسیت به
طرد در این کودکان است .زمانی که والدین از کودکان خود غفلت میورزند ،کودکان به منظور جبران این مهم ،به دنبال عوامل جایگزین
مانند ارتباط با دوستان جدید میباشند (تونی و ویلدمن .)2017 ،این کودکان به دلیل طرد والدین دارای عزت نفس پایینی میباشند و
همواره انتظار طردازسوی دوستان و گروهها را دارند .گاهی به منظور جلب توجه دوستان و یا کاهش اضطراب ناشی از طرد ،به عوامل
خطرناکی روی میآورند که ممکن است منجر به رفتارهای خصمانه و پرخاشگری در این افراد شود (مریک و همکاران.)2017 ،
طبق نتایج پژوهش میتوان گفت حساسیت به طرد میتواند بر تصور از آینده تاثیر منفی و معنادار داشته باشد .مطالعات مختلفی به
پیامدهای ناگوار حساسیت به طرد مانند محرومیت اجتماعی و پایین آمدن بهزیستی روانشناختی و مختل کردن عملکرد بینفردی
پرداختند (پدرسون و همکاران .)2007 ،بنابراین در رابطه با این فرضیه میتوان عنوان کرد که احساسیت و انتظار طرد در کودکان تأثیر
منفی برشخصیت ،رفتار و بهزیستی روانشناختی دارد (خالق .)2017 ،این کودکان ،عالئم نامشخص و بیتوجهی از جانب دیگران را
نشانه طرد میدانند و ممکن است به این نتیجه برسند که طرد شدن ،پدیدهای اجتنابناپذیر غیر قابل کنترل در زندگی و از سوی دیگران
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است (ویلیامز .)2001 ،بنابراین واکنش دفاعی زیادی در مواجه با طرد از خود نشان میدهند (کاواموتو و همکاران .)2015 ،نتایج این
فرضیه با نتایج مطالعه کروس و بردشاو ( )2017همراستا است .این محققان نشان دادند که تجارب طرد اجتماعی در دوران کودکی
منجر به محدودیتها و سوءاستفادهاجتماعی در بزرگسالی افراد میشود .با توجه به این مهم که برنامهریزی ،تصمیمگیری و انگیزه در
دوران کودکی و نوجوانی ،آینده بهتری را رقم میزند ،کودکان طرد شده در این زمینه ضعیفتر عمل میکنند .این کودکان با ترس از
دست دادن اطرافیان و تجربههای ناگوار در این زمینه ،روابط را غیر قابل اعتماد تفسیر میکنند (النسفورد و همکاران )2010 ،و عزت
نفس خود را از دست میدهند و دچار تنزل تحصیلی ،افزایش خطرات جسمی،اجتماعی واقتصادی و در نهایت بدبینی نسبت به آینده
میشوند (دی بیلد و همکاران .)2011 ،بنابراین کودکان کار به دلیل طرد از سوی خانواده و جامعه ،با محدودیت تحصیلی و عدم آموزش
رسمی رو به رو شده از این رو ،ممکن است فرصتهای محدودی برای کشف مشاغل احتمالی در آینده تجربه کنند.
یافتهها همچنین نشان داد پذیرش بیقید و شرط نمیتواند بر تصور از آینده کودکان کار تاثیر مثبت و معنادار اعمال کند .بنابراین
طبق نتایج تحقیق ،پذیرش بیقید و شرط موجب افزایش تصور از آینده کودکان کار نمیشود .این یافته مخالف با پژوهشهای ریسنر
( )1983بود .این پژوهشگر عنوان میکند که نوجوانان با پذیرش خود ،احساس موفقیت را در خود پرورش میدهندوآینده بهتری برای
خود متصور می شوند .بااین وجودازعوامل مؤثر برآمادگی برای نقش بزرگسالی و آینده حمایت و مراقبت مناسب والدین ،ثبات اقتصادی
و تحصیالت است (آرنت .)2004 ،جهت تبیین این ناهمخوانی میتوان گفت برای تصور مطلوب از آینده احتماال باید عوامل گفته شده
مهیا باشد در غیر این صورت پذیرش خود نمیتواند پیش بینیکننده تصور از آینده مطلوب باشد .احتمال میرود در این پژوهش کودکان
و نوجوانان کار به دلیل شرایط نامناسب اجتماعی ،اقتصادی و خا نوادگی نامناسب و همچنین سن پایین درکی از پذیرش خود نداشتند
و چون سایر متغیرهای محیطی بر تصور از آینده تأثیر زیادی داشتند نقش پذیرش خود در این میان خیلی قابل توجه نبود.
همانطور که نتایج و یافتهها نشان دادند میتوان گفت پذیرش بیقید و شرط میتواند از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده
کودکان کار تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشته باشد .از سوی دیگر پذیرش بیقید و شرط دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تصور
از آینده است .نتایج این بخش همرستا با نتایج مطالعات جابین ( )2017است .این محقق عنوان میکند کودکان خیابانی خودپذیری
پایینی برخوردار هستند که منجر به کاهش عزت نفس آن ها و عدم موفقیت در ارتباطات و در نتیجه ناامیدی ،عدم تحمل عاطفی ،عدم
تحمل ناراحتی و پریشانی روانی میشود .این پژوهش اهمیت پذیرش بیقید و شرط را برجسته کرد و نشان داد که عدم باور به خود
کودکان ،مشکالت عاطفی را شکل میدهدکه مانع رشد تحصیلی و شخصی آن میشود و آینده آنها را با موانعی روبه رو میسازد.
کودکان کار به دلیل مواجهه با موانع مختلف و عدم موفقیت ،از اعتماد به نفس پایینی برخوردار میباشند واز پیوستن به اجتماعهای
مختلف از قبیل گروه دوستان د ر مدرسه و یا خارج از آن واهمه دارند .عزت نفس پایین این کودکان مانع از این برقراری ارتباطات
صحیح میشود و ممکن است برای جلب توجه دیگران وارد گروههای نابسامان شوند و درگیر فعالیتهایی مانند پخش مواد مخدر و
در نهایت اعتیاد شوند .از این رو ممکن است نتوانند در رابطه با آینده خود درست تصمیم بگیرند و آینده آنها را با مشکل روبه رو
سازد .در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد تجربه مراقبت در کودکی میتواند از طریق حساسیت به طرد بر تصور از آینده کودکان کار
تاثیر غیرمستقیم و معنادار اعمال کند .محیطی که کودکان در آن زندگی میکنند و نحوه مراقبت و غفلت والدین بر تفکر وانتظارات آنها
تاثیر بهسزایی دارد .والدین با تعیین معیارهایی مشخص ،بر عالیق،ارزشهاواهداف آنها تأثیر میگذارند .تحقیقات متتعددی بیانگر این
موضوع میباشند که مهارتهای برنامهریزی و راهبردهای مقابلهای که نوجوانان از آن استفاده میکنند ،ممکن است در بستر خانواده فرا
گرفته شود (نورمی .)1987 ،با توجه به این مهم که والدین نقش بهسزایی بر توانایی کودکان در ایجاد رابطه با دیگران ،حضور در جوامع،
برنامهریزی و انگیزه ایفا میکنند ،طرد آنها نیز منجر به خصومت و پرخاشگری آنها میشود (روهنر .)2004 ،شواهد قابل توجهی نشان
میدهد که تجربیات نامطلوب مراقبت و غفلت والدین با پیامدهایی مانند حضور کمرنگ دراجتماع ،مشکالت ارتباطی با دیگران و
اختالالت روانی همراهاست (رومانو و همکاران .)2015 ،از سوی دیگر کودکانی که در معرض عدم حمایت خانواده ،عدم ثبات اقتصادی
و فقدان تحصیالت عالی قرار میگیرند ،آمادگی آنها برای نقش بزرگسالی دچار مختل میشود(آرنت.)2004 ،زمانیکه آنها با
حمایتهای کافی از سوی خانواده روبه رو نمیشوند ،همراه ترس از دست دادن و نپذیرفتن از سوی دیگران را تجربه میکنند ،با این
وجود نمیتوانند بصورت جدی دررابطه با آینده و مشاغل احتمالی ،برنامهریزی وتصمیمگیری کنند .نتایج این یافته با تحقیقات روهنر
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و همکاران ( )2008و ایوو و همکاران ( )2018همسو است .ایوو و همکاران ( )2018مطالعه نشان دادند نوجوانانی که محدودیت شدید
مالی را تجربه نمیکنند و ارتباط آنها با خانواده و همساالن ایده آل است و دارای خودپنداره باال هستند انتظارات مثبت بیشتری نسبت
به آینده دارند .همچنین روهنر و همکاران ( )2008عنوان کردند ،کودکانی که تجربه پذیرش و مراقبت از سوی والدین را تجربه نمودهاند،
دارای دیدگاه مثبت و روابط صمیمی با دیگران در طول زندگی دارند.این افراد زندگی بهتر و ایدهآلتری نسبت به سایر افراد دارند.

• نتیجه گیري
یافتههای پژوهش نشان داد که اکثر کودکان کار مراقبت مطلوبی را از جانب والدین خود دریافت نمیکنند که این عامل باعث پایین
بودن پذیرش بیقید و شرط خود و حساسیت به طرد این کودکان میشود که این عوامل تصور از آینده نامطلوبی را برای آنان به وجود
میآورد .با توجه به این پژوهش میتوان در موسسههای مربوط به کودکان کار برنامههایی جهت افزایش پذیرش خود در این کودکان
اتخاذ کرد و همین طور با کمک گرفتن از خیریههای مربوطه شرایط اقتصادی و زندگی آنها را بهبود داد تا بتوان انتظار از آینده مثبتی
را در آنها به وجود آورد.همچنین آموزش های همگانی به صورت رایگان برای والدین کم درآمد این کودکان در نظر گرفته شود تا
بتوانند نیازهای مراقبتی فرزندان خود را برطرف کنند و احساس حمایت را به فرزندانشان القا کنند .از سوی دیگر نهادهای حمایتی
میتوانند تدابیری جهت تقویت عزت نفس و پذیرش خود و از بین بردن حساسیت به طرد در این کودکان اتخاذ کنند.
اطالعات بدست آمده از پژوهش حاضر به صورت مقطعی بوده و ممکن است متغیرهای دیگری با کودکان کار در ارتباط باشد که
در این پژوهش نادیده گرفتهشده؛ لذا پژوهش طولی برای درک ثبات یا فقدان ثبات این نوع رفتارها در دوران رشد ،مفید است .همچنین
این پژوهش در شهرهای اصفهان و یزد انجام شدهاست ،پیشنهاد میشود تکرار پژوهش در شهرهای کوچکتر و مقایسه با شهرهای
بزرگتر انجام گیرد .در این پژوهش تجربه مراقبت از دیدگاه کودکان کار بررسی شد ،پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتی نحوه مراقبت
از دیدگاه والدین این کودکان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the
mediating role of critical thinking in the
relationship between procrastination and
psychological capital in employees. The
research method was descriptive and
correlational and the method of structural
equation modeling. The statistical population
included all employees of Parsian Bank of
Tehran in 2020-2021 with a volume of 2600
people and 300 samples were selected by
stratified sampling method. Measurement tools
were Saffarinia et al. (2011) organizational
procrastination questionnaire، Luthans et al.
(2007)،
psychological capital scale and
Ricketts critical thinking questionnaire (2003).
Data were analyzed by SPSS25 and LISREL
software. According to the results، the factor
load of the direct path of the effect of
psychological capital on procrastination was
not significant، but with the mediation of
critical thinking، this path became significant at
the level of 0.05.Then، in order to modify the
model، paths whose factor load was not
significant were removed. Finally، the modified
model had a good fit. According to the results،
it can be said that the more psychological
capital and critical thinking a person has، the
less negligence he will have. Therefore، by
using appropriate executive strategies to
increase the psychological capital of
employees، a step can be taken to reduce
organizational procrastination.
Keywords: Procrastination، Psychological
Capital، Critical Thinking
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چکیده
 تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی،هدف پژوهش حاضر
.در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی کارکنان بود
 توصیفی و از نوع همبستگی و روش،روش پژوهش
 جامعه آماری شامل کلیه.مدلیابی معادالت ساختاری بود
 با حجم1399-1400 کارکنان بانک پارسیان تهران در سال
 نفر نمونه با روش نمونه گیری300  نفر بود و2600
 مقیاس، ابزارهای سنجش.طبقهای انتخاب شدند
،)1390( اهمالکاری سازمانی صفارینیا و همکاران
) و2007( پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران
 دادهها.) بودند2003( پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس
. و لیزرل تجزیه و تحلیل شدSPSS25 توسط نرم افزار
طبق نتایج به دست آمده بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر
 اما با،سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری معنادار نبود
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• مقدمه
به دلیل تنوع گسترده محیط و تغییرات مداوم ،در حال حاضر سرعت عمل ،نقش تعیین کنندهای در کارایی و اثربخشی محیطهای
کار یافته و پیشرفت جوامع درگرو استفاده بهینه از منابع انسانی کارآمد و متخصص است (افشاری .)1397،در این میان ،سازمانها به
دنبال نیروی کار متخصص و کارآمدی هستند که با استفاده از توانایی آنها به مزیتهای رقابتی دست یابند و بتوانند بر محیط اثر گذاشته
و در عرصة رقابتی موفق باشد .افزایش قابلیتهای کارکنان ،عالوه بر بهبود نتایج مالی سازمان (بکر2001 ،؛ به نقل از باقری و همکاران،
 ،)1397ارتقا بهرهوری را در جامعه فراهم ساخته و باعث رونق اقتصاد ملی خواهد شد (باقری و همکاران  .)1397 ،از جمله مقولههای
بسیار مهمی که در میزان کارآیی و اثربخشی افراد اثر دارد ،ولی متأسفانه در سازمانها و مؤسسات توجه کافی بدان مبذول نشده است،
مقوله اهمالکاری ( )procrastinationدر کارکنان است .اهمالکاری سارق زمان است و در واقع به معنی تعویق انداختن انجام کار و
ارجاع عمل به آینده است و موجب بی اعتنایی نسبت به اهداف ،منابع و آینده سازمان میشود .این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی
است که این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سالمت نیروی کار دارد و از دگر سو ،به علت آن است که اهمالکاری
عالوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده ،محل تالقی و نیز سازه مشترك بسیاری از حوزه های علمی مانند آموزش و
پرورش ،روانشناسی و مدیریت ،جامعه شناسی ،اقتصاد و حتی سیاست بوده است (لیبورن .)2019 ،اهمالکاری ،پیامدهای نامطلوب
متعددی در زندگی فردی ،خانوادگی و سازمانی کارکنان به دنبال دارد و همواره عوارض منفی بر سالمت جسمانی ،روانی و نیز بهره
وری فرد برجا میگذارد .همانطور که یوسل و ایلماز ( ،)2020در مطالعه خود بیان کردند اهمالکاری در محل کار بر فعالیت یک شرکت
تأثیر میگذارد .اهمالکاری یک رفتار رایج با چندین پیامد منفی است و یک پدیده جهانی است که گریبانگیر سازمان میشود (هن،
گوروشیت و وینگارتن .)2021 ،اهمالکاری میتواند استرس زا و ناامید کننده باشد ،که در نتیجه آن اضطراب ،مشکالت خلقی ،شکایت
جسمی و کاهش بهزیستی به وجود میآید (روزنتال .)2019 ،سازمانهایی که افراد آن مبتال به اهمالکاری باشند ،خستگی ،ناامیدی ،ترك
کار ،غیبت از کار و عدم موفقیت و مشکالت جسمی و روانی از ویژگی کارکنان ،افت عملکرد و کارآیی از ویژگیهای سازمانی آنان
خواهد بود .چنانچه منابع انسانی در انجام وظایف محول ،اهمالکاری و تعلل داشته باشند ،کیفیت کار کاهش مییابد و بدین ترتیب،
سایر منابع نیز اتالف خواهند شد .مطالعات نشان داده است که اهمالکاری ،استرس و افسردگی را افزایش دادهاند (سنکا .)2020 ،یافته
های میااو ( ،)2020لوتانز و همکاران ( )2015نشان میدهد که ارتقای سرمایه روانشناختی میتواند به کاهش مشکالت شغلی و کاهش
تعلل و به تعویق انداختن وظایف بیانجامد .در سالهای اخیر ،دیدگاه رفتار سازمانی پیشنهادی توسط رایت ( )2003توجه زیادی را جلب
کردهاست .رفتار سازمانی از نظریه روانشناسی مثبت نشات میگیرد (سلیگمن و چیکنت میهالی .)2000 ،سرمایه روانشناختی همچون
سرمایه انسانی و اجتماعی از سرمایه های ناملموس سازمانی است و میتواند نتایج و عواید درخور توجهی را درپی داشته باشد تا آنجایی
که سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان حلقه پیوند بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی محسوب شود (کاراتیپی و طالبزاده2016 ،؛
والومباوا و دیگران .)2011 ،پژوهشها نشان داده است افراد دارای سطوح باالی سرمایة روانشناختی توانایی حل مسئلة بیشتری دارند.
آنها تمایل دارند تا از راهکارهای متمرکز بر مسئلة برای مقابله با استرس استفاده کنند ،قدرت خودکنترلی بیشتری دارند و راه حلهای
متنوع وسریعتری را ارائه میدهند ،همچنین ،باورهای مثبتی نسبت به تواناییهایشان دارند و تالش بیشتری برای دستیابی به اهدافشان
انجام میدهند (عسکری و همکاران .)1400 ،سرمایه روانشناختی شامل چهار بُعد است :خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری.
سازه امید ،توانایی شخص برای هدف گذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن
هدفها است .امید مسیرهای هدفمند را فراهم میکند و بهزیستی کارکنان را ترغیب میکند (لوتانز ،یوسف .)2015 ،خوشبینی ،بیانگر
گرایش به این باور است که آدمی در زندگی در برابر نتایج منفی ،نتایج مثبت را تجربه خواهد کرد (گودرزی و همکاران.)1393 ،
تابآوری به افراد اعتماد و «حس خود» بهتری میدهد ،که به آنها قدرت میدهد به طور مؤثری با تنیدگی و هیجانات منفی ،مقابله کنند
(سپهوند .)1398 ،خودکارآمدی به اطمینانی که افراد به تواناییهای خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند ،اشاره میکند (لوتانز ،یوسف،
 .)2015افراد با خودکارآمدی باال ،با بروز عواطف مثبت باال ،به شرایط و اتفاقات به شیوه ای مثبت تر و سازگارانه تر پاسخ میدهند ،از
سطح تنیدگی کمتری برخوردار هستند (کریمی و همکاران .)1398 ،عدم درك صحیح از سرمایه روانشناختی کارکنان منجر به عدم

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 162/162/1401

شناخت نیازها و خواسته های کارکنان و در نتیجه مشکل انتصاب افراد به شغل های متناسب با ویژگیها و تواناییهای آنها و کاهش
عملکرد شغلی افراد میشود (سوادکوهی و معتمدی .)1396 ،اخیراً محققان دریافته اند که سرمایه روانشناختی کارکنان ،از پتانسیل باالیی
در تقویت خالقیت کارکنان برخوردار است و به وضعیت روانشناختی مثبت در توسعه فرد از نظر استفاده از منابع انگیزشی و شناختی
خود برای دستیابی به سطح باالیی از عملکرد اشاره دارد (ونجینگ .)2018 ،با توجه به تحقیقات انجام شده افزایش امید و خوشبینی
انگیزه و عملکرد را بهبود میبخشد درنتیجه از میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف که از مولفههای اهمالکاری میباشند ،کاسته میشود
(آدامز2002 ،؛ کامکاجیز و همکاران2014 ،؛ لیبورن2019 ،؛ لوتانز و همکاران .)2015 ،همچنین تاثیر افزایش خودکارآمدی در کاهش
اهمالکاری نیز در تحقیقات مختلفی ثابت شده است (ژانگ2019 ،؛ فاتحی1391 ،؛ استیل .)2007 ،رابطه منفی میزان تابآوری افراد با
اهمالکاری نیز در پژوهشهایی نشان داده شده است (اعتباریان1394 ،؛ اوکسز و گیون .)2014 ،لوییز و همکاران ( )2020در تحقیقی
چگونگی تاثیر سرمایه روانی در محیط کار بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی در فیزیوتراپیستهای برزیل را بررسی کردند .نتایج نشان
داد که رضایت شغلی با خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری همراه بود و رابطه مستقیمی بین رضایت و سرمایه روانشناختی در
محیط کار وجود دارد .مولیان ( )2020در تحقیقی نشان داد که بین اهمالکاری با سطح استرس رابطه مثبتی وجود دارد .لیبورن ()2019
در پژوهشی کیفی به بررسی اهمالکاری معلمان و احساسات و استرس ناشی از آن پرداخت و نتیجه گرفت که اهمالکاری باعث ایجاد
طیف وسیعی از احساسات منفی برای معلمان ،به ویژه خشم و همچنین احساس گناه و ناامیدی و استرس میشود .لینگ چن (،)2020
در تحقیقی نشان داد که سرمایه روانشناختی رهبران و سرمایه روانشناختی کارکنان رابطه مستقیمی با عملکرد شغلی آنها دارد .میااو
( )2020در تحقیقی با استفاده از تحلیل مسیر داده ها دریافت که سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی و کفایت شغلی اثر مستقیم دارد.
نتایج تحقیقات ونجینگ ( ،) 2018رابطه مثبت و مستقیم سرمایه های روانشناختی با خالقیت کارکنان و نقش تعدیل کنندگی ویژگیهای
شغلی را نشان داد .پژوهش لوتانز و همکاران ( ،)2015نشان داد با افزایش امید و خوشبینی انگیزه و عملکرد بهبود میابد ،درنتیجه از
میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف کاسته میشود .آخوندی ( )1396در تحقیقی نشان داد که استفاده از مدل مداخله ای لوتانز بر کاهش
اهمالکاری سازمانی موثر است .سوادکوهی و معتمدی ( ،)1396در تحقیقی نشان دادند بین تمام ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد
شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در تحقیق اعتباریان ( )1394نتایج نشان داد که ازبین متغیرهای مورد مطالعه تابآوری بهترین
پیشبینی کننده رضایت شغلی بود و رابطه بین اهمالکاری و تابآوری معنادارو منفی بدست آمد .همچنین امیرخانی رازلیقی ( )1392به
بررسی رابطه اهمالکاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی معلمان پرداخت و نتیجه گرفت اهمالکاری رابطه مستقیم
و معناداری با فرسودگی شغلی کارکنان دارد.
از طرفی گسترش اطالعات و پیچیدگی مشاغل ،نیازمند افرادی با قوه درك و قضاوت باال است .روشهای شغلی و سازمانی امروزه
به نحوی است که به جای انباشتن اطالعات علمی در ذهن ،کارکنان باید بیاموزند چگونه بیندیشند ،تصمیم بگیرند و درباره امور قضاوت
کنند .به نظر میرسد ،آنچه امروزه سازمانها و تاحدی فراتر زندگی انسانها را تهدید مینماید ،فقدان دانش نیست ،بلکه ضعف و کاستی
در عقالنیت و به کارگیری آن در شئونات مختلف زندگی از جمله سازمانها است .یکی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود
و برخورداری از نیروی تفکر است .بر این اساس مفهوم تفکر انتقادی به طور گسترده در حوزه های سازمانی مورد استفاده قرار گرفته
است .مهارتهای تفکر انتقادی عمدتاً دارای دامنه خاص هستند به این معنا که توانایی فرد در انجام آنها به شدت با دانش و نگرش او یا
حوزه کاربردی خاص مرتبط است (هانسون .)2019 ،تفکر انتقادی استفاده از مهارتها یا راهبردهای شناختی است که احتمال بروز
رفتارهای مطلوب را افزایش میدهد .یکی از این رفتارها کاهش اهمالکاری در محیط کار است .سازمانهایی که رشد تفکر کارکنان به
ویژه تفکر انتقادی را در اهداف خود قرار میدهند کارکنانی را تربیت خواهند کرد که از مهارتها و راهبردهای شناختیشان به شیوه مؤثر
استفاده کرده و در نتیجه از عملکرد شغلی بهتری برخوردار خواهند بود .از طرفی تفکر انتقادی و ابعاد آن با مولفههای سرمایه روانشناختی
مانند شادکامی و باورهای خودکارآمدی ،رابطه معناداری را در پژوهشهای انجام شده توسط فوکس ( ،)2005آرتینو و استفنس (،)2006
نشان داده است که به همین جهت به نظر میآید تفکر انتقادی نیز دارای تاثیرات واسطهای بر اهمالکاری است .همچنین تفکر انتقادی
و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس ،خالقیت ،باورهای خودکارآمدی ،رابطه معناداری را در پژوهشهای انجام شده نشان داده (فوکس،
2005؛ امیرپور1391 ،؛ عبدالهی عدلی انصاری1394،؛ آرتینو و استفنس .)2006 ،چن ( )2020در پژوهشی نشان داد وضعیت تفکر
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انتقادی پرستاران با صالحیت پژوهشی آنها رابطه مثبت دارد .آرتینو و استفنس ( )2006در تحقیقی ،رابطة معناداری بین تفکر انتقادی و
باورهای خودکارآمدی گزارش کردند .فوکس ( ،)2005رابطه متوسطی بین تفکر انتقادی و باورهای خودکارآمدی گزارش کردهاست .به
عقیدة وی باورهای خودکارآمدی یکی از تعیین کننده های مهم در اکتساب مهارتهای تفکر انتقادی محسوب میگردد .وارشا (،)2018
در تحقیق خود نشان داد خالقیت پیشبینی کننده معناداری برای اهمالکاری ناست .همچنین عبدالهی ،عدلی و انصاری ( ،)1394در
تحقیق خود دریافت که متغیرهای خالقیت و خودکارآمدی تفکر انتقادی را درجهت مثبت پیشبینی میکنند .همچنین اله کرمی و
علیآبادی ( ،)1391در تحقیق خود دریافتند که بین تفکر انتقادی و خالقیت رابطة مثبت وجود دارد .مطالعه اخیر سلرز و همکاران
( )2018ارزش تفکر انتقادی را به عنوان مهارت پیشرو قرن بیست و یکم برای موفقیت در تحصیل ،زندگی و کار تأیید میکند (آنجلیتو
ومارتین.)2020 ،
شکافی که در مطالعااات پیشااین وجااود دارد ،عاادم بررساای سااازوکار اثرگااذاری ایاان متغیرهااا براهمالکاااری اساات ،بااه عبااارتی
معلااوم نیساات کااه ایاان متغیرهااا در چااارچوب چااه ماادل ارتباااطی باار اهمالکاااری اثاار دارنااد .لااذا در ذیاال ماادل علّاای مفااروض
اهمالکاری ترسیم شده است.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

اکثر پژوهشهای انجام شده ماهیت روانشناختی داشته و عمدتاً در زمینه اهمالکاری تحصیلی بوده است و در این مطالعات عوامل
زمینه ساز آن ،کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است .با توجه به اهمیت کاهش اهمالکاری و افزایش عملکرد شغلی و بهزیستی روانی در
کارکنان و خالء تحقیقاتی نظام دار پیرامون این موضوع ،نتایج این مطالعه میتواند در بهبود برنامهریزیهای خرد و کالن آموزشی،
اجتماعی و فرهنگی و در نهایت اعتالی سالمت جامعه مؤثر باشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی
در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی در کارکنان انجام شد.

• روش تحقیق
روش پژوهش حاضار از نوع همبساتگی بود و از روش معادالت سااختاری برای تعیین رابطه بین متغیرها اساتفاده شاد .جامعه آماری
شاامل کلیه کارکنان بانک پارسایان به تعداد  2600نفر بود که در ساال 1399-1400در تهران شااغل بودند .لذا برای تعیین حجم نمونه از
اصاول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد .در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه (مشاهدات)
به متغیرهای مساتقل نباید از  5کمتر باشاد ،در غیر این صاورت نتایج حاصال چندان تعمیم پذیر نخواهد بود (هومن .)1395 ،با توجه به
حجم جامعه و رعایت احتیاط ،تعداد  300نفر از کارکنان با اساتفاده از روش نمونه گیری طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شادند .در ابتدا
با توجه به محل جغرافیایی بانک ،شاعبه های شاهر تهران بر حساب محل به پنج طبقه تقسایم شاد (شاعب شامال غربی ،شامال شارقی،
شااعب مرکزی ،جنوب غربی و جنوب شاارقی تهران) پس از آن از هر طبقه  3شااعبه به روش تصااادفی ساااده به عنوان نمونه انتخاب
شدند.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از :شاغل بودن در بانک پارسیان تهران در سال  ،1400-1399عدم سابقه بیماری روانی در
زمان انجام پژوهش و قبل از آن و معیار خروج از پژوهش نیز ناقص بودن پرسشنامه بود .به آزمودنیها گفته شد که پاسخهای آنها صرفا
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جهت انجام کار پژوهشی بوده و به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقی میمانند .ابزار پژوهش به صورت یک دفترچه همراه با پاسخنامه
در شعب بانک و به صورت فردی در اختیار کارمندان قرارگرفت .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،موارد ناقص و مخدوش کنار گذاشته
شدند و در نهایت پرسشنامه  299نفر از آزمودنیها مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان
پژوهش به ترتیب  38/24و  2/56سال بود .ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی شرکت کنندگان پژوهش
متغیر

گروه

تعداد

درصد

جنس

زن
مرد
کل

110
189
299

36/78
63/21
100

• ابزار
الف) مقیاس اهمالکاري شغلی ( :)Scale of Organizational Procrastinationتهیه شده توسط صفارینیا و همکاران
( :)1390این فرم دارای  25ماده و سه مولفه است .شیوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای ارائه شده است .حداقل و
حداکثر نمره کسب شده از این مقیاس به ترتیب برابر با  25و  125است .اعتبار این مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی برابر با  0/75و
برای کل آزمون و همچنین ضریب هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) برای کل مقیاس  0/892به دست آمد .مقیاس ناکارآمدی ()0/81
و بیزاری از تکلیف ( )0/85و تشویش ذهنی ( )0/76است .روایی محتوایی مقیاس با نظر اساتید روانشناسی و علوم تربیتی تأیید شد .با
استفاده از پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی ،ضریب روایی همزمان وابسته به مالك بیرونی برای کل نمونه برابر 0/63محاسبه گردید و
جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شده است (افشاری.)1397 ،
ب) پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو ( :)Psychological Capital Questionnaires()2007شامل  24ماده و 4
خرده مقیاس امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که هر خرده مقیاس  6ماده دارد .آزمودنی به هر ماده در مقیاس 6
درجهای لیکرت پاسخ میدهد .اعتبار پرسشنامه باار اساااس آلفای کرونباااخ  0/85بااه دساات آمااده اساات (لوتانز و آولیااو،
 .)2007هاشمی نصرت آباد و همکاران ( ،)1390نتایج روایی و اعتبار این پرسشنامه را اینگونه گزارش کردهاند :نتایج تحلیل عاملی
تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و سازههای مورد نظر سازندگان آزمون است .در حقیقت نتایج تحلیل عاملی روایی
سازه آزمون را تایید کردند .میزان اعتبار این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/85به دست آمده است.
ج) پرسشششنامه تفکر انتقادي ریکت( ( :)Ricketts Critical Thinking Questionnaire( )2003این پرساشانامه اساتاندارد،
شااامل  33ماده و سااه خرده مقیاس اساات .آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای پاسااخ میدهد .ریکتس ( )2003به منظور
هنجاریابی پرساشانامه گرایش به تفکرانتقادی آن را بر روی  60نفر از دانشاجویان اجرا کرد .ضاریب اعتبار خرده مقیاساهای این پرساشانامه
بادین شااارح گزارش شاااد :خالقیات  ،0/75باالیادگی  0/57و تعهاد  .0/86همچنین دریکونادی ( )1393ضاااریاب اعتباار این مقیااس
را0/91گزارش کرد.

داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS -25و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

• یافته ها
یافته های توصیفی این پژوهش برای هر یک از متغیرها در جدول  2ارائه شده است.
برازش مدل اهمالکاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه های روانشناختی(تابآوری ،خود کارآمدی ،امید و خوشبینی) و با اثر
تعدیل کنندگی تفکر انتقادی ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری سنجیده شد .قبل از تحلیل داده ها به پیشنهاد کالین ( )2005و میرز
و همکاران ( ،)2006مفروضه های بهنجاری تک متغیری ،بهنجاری چندمتغیّری و مقادیر پرت با روش فاصله ماهاالنوبیس ،آزمون و
تأیید شدند .عالوه بر این ،نتایج مربوط به پراکندگی مشترك بین متغیّرهای مشاهده شده که در جدول  3ارایه شده است ،نشان میدهند
که مفروضه های خطّی بودن و هم خطّی چندگانه رعایت شده است.
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جدول .2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي اهمالکاري ،سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادي و مولفههایشان
متغیر

اهمالکاری

سرمایه روانشناختی

تفکر انتقادی

خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

ناکارآمدی
تشویش ذهنی
بیزاری از تکلیف
نمره کل
خودکارآمدی
امیدواری
تابآوری
خوشبینی
نمره کل
خالقیت
بالیدگی
تعهد
نمره کل

33/84
13/89
9/13
56/78
27/76
27/61
26/51
23/55
105/45
44/61
33/98
46/46
125/07

7/75
3/17
2/63
9/91
4/05
3/71
3/70
3/15
11/30
3/85
3/27
3/53
8/79

21
5
4
32
16
17
18
14
75
35
26
36
103

55
21
17
87
36
35
36
31
129
54
43
57
144

جدول .3ضرایب همبستگی مولفههاي متغیر سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادي با متغیر اهمالکاري
مولفه ها

آماره

خودکارآمدی

همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری

تابآوری
خوشبینی
امیدواری
سرمایه روانشناختی
خالقیت
بالیدگی
تعهد
تفکر انتقادی

ناکارآمدی
**

-0/32
0/00
-0/07
0/23
**-0/18
0/00
-0/08
0/20
-0/11
0/07
-0/12
0/06
**-0/18
0/00
**-0/32
0/00
**-0/25
0/00

تشویش ذهنی
-0/11
0/79
**-0/20
0/00
**-0/28
0/00
*-0/14
0/02
**-0/23
0/00
*0/13
0/03
0/01
0/90
**-0/21
0/00
-0/02
0/66

اهمالکاری

بیزاری از تکلیف

**

**

-0/39
0/00
**-0/16
0/01
0/02
0/78
**-0/17
0/01
**-0/24
0/00
-0/08
0/20
**-0/19
0/00
**-0/37
0/00
**-0/26
0/00

-0/37
0/00
*-0/15
0/01
*-0/15
0/01
**-0/21
0/00
**-0/29
0/00
-0/11
0/08
**-0/19
0/00
**-0/20
0/00
**-0/20
0/00
˂0/05p

*

˂0/01p

**

طبق نتایج بااه دساات آمااده در جاادول  ،3مولفااه خودکارآماادی ،تااابآوری و امیاادواری ،همبسااتگی معنااادار و منفاای بااا متغیاار
اهمالکااااری داشاااتند کاااه ضااارایب همبساااتگی آنهاااا باااه ترتیاااب برابااار باااا 0/39و 0/16و  ، 0/17اسااات ( .)p˂0/05مولفاااه
خودکارآمدی با نمره کل و همه مولفههااای اهمالکاااری بااه جااز تشااویش ذهناای ،همبسااتگی معنااادار و منفاای داشاات ،بااه ایاان معناا
که با افزایش خودکارآمدی میزان اهمالکاااری کارکنااان و مولفااههااای مربااوط بااه آن کاااهش خواهااد داشاات .مولفااه تااابآوری نیااز
با با نمره کل و همااه مولفااههااای اهمالکاااری بااه جااز ناکارآماادی ،همبسااتگی معنااادار و منفای داشاات .مولفااه خااوشبیناای نیااز بااا
مولفااه ناکارآماادی همبسااتگی معنااادار و مثبتاای داشاات و بااا مولفااه تشااویش ذهناای و بیاازاری از تکلیااف دارای همبسااتگی آماااری
منفی و معنااادار بااود امااا بااا نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی آن بااه لحااا آماااری معنااادار نشااد ( .)p˃0/05همچنااین همبسااتگی
مولفه امیدواری و متغیر ساارمایه روانشااناختی بجااز مولفااه ناکارآماادی بااا همااه مولفااه هااا و نمااره کاال اهمالکاااری معنااادار و منفاای
نشان داده شد ( .)p˂0/05مولفااه خالقیاات نیااز بااا مولفااه تشااویش ذهناای همبسااتگی آماااری معنااادار منفاای داشاات ( ،)p˂0/05امااا
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بااا نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی معناااداری نداشاات ( .)p˃0/05بااین مولفااه بالیاادگی بااا دو مولفااه ناکارآماادی و بیاازاری از
تکلیااف و نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی منفاای معناااداری وجااود داشاات .مولفااه تعهااد بااا همااه ابعاااد متغیاار اهمالکاااری دارای
همبسااتگی آماااری منفاای و معناااداری بااود .متغیاار تفکاار انتقااادی بااا همااه مولفااههااای اهمالکاااری بااه جااز تشااویش ذهناای رابطااه
آماری معنادار و منفی داشت (.)p˂0/05
به منظورتبیین الگوی ارتباطی بین سرمایه روانشناختی و اهمالکاری سازمانی با میانجیگری تفکر انتقادی از روش الگویابی معادالت
ساختاری استفاده شد و شکل  2الگوی آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد را نشان میدهد.

شکل  .2الگوي آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

در شکل باال متغیرها به ترتیب عبارتند از:
 :Aسرمایه روانشناختی :A1 -امید :A2 -خودکارآمدی : A3- -تاب آوری  : A4 -خوش بینی
 :Bاهمالکاری : B1-ناکارآمدی :B2 -تشویش ذهنی  :B3 -بیزاری از تکلیف
 :Cتفکر انتقادی : C1 -خالقیت  :C2 -کمال : C3 -تعهد
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر اهمالکاری معنادار است
(مقدار کمتر از  .)0/3مدل اصالح شده بعد از حذف مسیرهای غیر معنادار به صورت شکل  3درآمد که در این مدل همه بارهای عاملی
معنادار و باالتر از  0/3میباشند که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است.

شکل .3مدل اصالح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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نتایج به دست آمده از برازش مدل طراحی شده و شاخصهای برازش در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  .4شاخص هاي برازش مدل معادالت ساختاري اصالح شده پژوهش
شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار بدست آمده

آماره خی دو و معناداری آن
خی دو به درجه آزادی
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی RMSEA
( NFIشاخص برازش هنجار شده)
( CFIشاخص برازش تطبیقی)
( GFIشاخص نیکویی برازش)

کمتر از 5
≥0/1
≤0/9
≤0/9
≤0/9

49/93
1/99
0/062
0/93
0/95
0/94

با بررسی نتایج بدست آمده  RMSEAو همچنین شاخصهای  GFI،CFI،NFIکه همگی باالتر از  0/9است و نسبت خی دو به
درجه آزادی که برابراست با  ،1/99نشان می دهد مدل حاصل بعد از انجام اصالحات و حذف مسیرهای غیر معنادار ،دارای برازش
مطلوب و مناسبی است .به عبارت دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده است.

• بحث
در پژوهش حاضر به تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی در رابطه بین اهمالکاری سازمانی و سرمایه روانشناختی و تدوین مدل و
بررسی برازش آن با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری پرداخته شد .طبق نتایج به دست آمده بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر
سرمایه روانشناختی بر متغیر اهمالکاری معنادار نشد ،اما با میانجیگری تفکر انتقادی این مسیر معنادار شد .به همین جهت به اصالح
مدل پرداخته شد و مسیرهایی که بارعاملی آنها غیر معنادار بود ،حذف گردید .مدل اصالح شده بعد از حذف مسیرهای غیرمعنادار دارای
برازش مطلوب و مناسبی بود که در این مدل همه مسیرها و بارهای عاملی معنادار بودند که البته به جز بارعاملی ناکارآمدی متغیر
اهمالکاری ،بارعاملی همه متغیرها باال بود و نشان دهنده رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است .به عبارت
دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده بود و به این ترتیب فرضیه دوم تحقیق تائید گردید.
اعتباریان و همکاران ( )2012در پژوهش خود متوجه شدند که بین سرمایه روانشناختی ،کاهش مشکالت کاری ،نارضایتی از کار و
اهمالکاری رابطه وجود دارد و با افزایش سرمایه روانشناختی میتوان تأثیر مثبت در آنها ایجاد کرد و این یافته ها نیز درراستای نتایج به
دست آمده در تحقیق حاضر است .همچنین پژوهشهای لوتانز و همکاران ( )2015نشان میدهد افزایش سرمایه روانشناختی در کاهش
بی عالقگی به کار و کاهش اهمالکاری و به تعویق انداختن وظایف تأثیر مثبت دارد و نشان دادند با افزایش امید و خوشبینی انگیزه و
عملکرد بهبود مییابد درنتیجه از میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف کاسته میشود .نتایج به دست آمده از تحقیقات نورمن و همکاران
( ،)2010اونیل ،لی باالنس و اسکافیل ( ،)2013سرویک و کاواسیک ( ،)2016نیز تاییدی بر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر است.
همچنین با بررسیهای صورت گرفته در توان محقق ،اینطور به نظر میرسد که تا کنون به بررسی تاثیر متغیر تفکر انتقادی بر
اهمالکاری کارکنان پرداخته نشده است تا امکان مقایسه با نتایج آن وجود داشته باشد ،گرچه هر یک از این دو متغیر به طور جداگانه
مورد بررسی قرار گرفتهاند .لذا به بیان تعدادی از پژوهش های انجام گرفته در زمینه هر یک از متغیرهای تفکر انتقادی در کار و
اهمالکاری که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک باشد میپردازیم که نشان میدهد اثر معنادار تفکر انتقادی بر اهمالکاری کارکنان دور
از ذهن به نظر نمیرسد .طبق نتایج به دست آمده از تحقیق وارشا ( ،)2018خالقیت پیشبینی کننده معناداری برای اهمالکاری ناست.که
این یافته ها با نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر همخوان است .اما نتایج تحقیقات وی لیم ،یی پانگ و یان لو ( )2017که نشان دادند
اهمالکاری با خالقیت رابطه منفی دارد با نتایج این تحقیق هم راستا نیست.

• نتیجهگیري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد سرمایه روانشناختی به صورت غیرمستقیم ،با میانجیگری تفکر انتقادی با اهمالکاری سازمانی رابطه
معنادار و منفی دارد .در راستای تبیین نتایج مشاهده شده میتوان گفت ازجمله رفتارهایی که برای نیل به توسعه ،موردنیاز است،

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 168/168/1401

برخورداری کارکنان از سالمت روانشناختی است .به عالوه ،پیچیدگی رفتار انسان در سازمان و نقش آن در تحقّق اهداف سازمانی،
دیرزمانی است که توجّه مدیران را به خود جلب کردهاست .با گذشت سالها ،مدیران به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به اهداف
سازمانی زمانی امکان پذیر است که منابع انسانی با دانش ،تجربه ،تخصّص و انگیزش کافی در به کارگیری منابع الزم وجود داشته باشند.
پدیده هایی مانند عدم وجود سرمایه روانشناختی ،تابآوری ،خودکارآمدی و خوشبینی و تفکر انتقادی در سازمان موجب بی اعتنایی
نسبت به اهداف ،منابع و آینده سازمان میشود و بروز این پدیده ها ،در یک سازمان ،اثر مستقیمی بر روی اِهمالکاری و متعاقباً بهره
وری سازمان خواهد داشت .بدیهی است که حادث شدن پدیده های نامساعدی همچون اهمالکاری ،عوارض منفی و نامطلوبی در
سازمان بر جای میگذارد که کاهش بهره وری ،نارضایتی مراجعان ،کاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابجایی از جمله آنهاست
(شیخاالسالمی .)1398 ،به عبارت دیگر افزایش و بهبود بخشیدن سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادی بر کاهش اهمالکاری تأثیر داشته
و آن را کاهش خواهد داد .لوتانز ،لوتانز و آوی ( )2014بیان داشتند افزایش سرمایه روانشناختی برای تغییر نگرش مثبت و عملکرد
کارکنان مناسب است .همچنین القاسمی و همکاران ( )2015و پترسون و همکاران ( ،)2011سرمایه روانشناختی را در بهبود عملکرد
مناسب دانستند .با افزایش امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تاب آوری ،سرمایه روانی افزایش یافته و توان فرد برای تالش و فعالیت
بیشتر میشود (دلروسو .)2015 ،با توجه به معناداری رابطه سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادی با اِهمالکاری ،باید اذعان داشت که یافتن
راهکارهای مناسب جهت افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان و بهبود بخشیدن به تفکر انتقادی در کارکنان ،برای سازمانهایی که در
جستجوی ایجاد و تقویت ویژگیهای مثبت کارکنان برای کسب مزیت رقابتی هستند ،موجب کاهش میزان اِهمالکاری سازمانی آنان
میشود و متعاقباً به توسعه و پیشرفت سازمانی منجر میشود که این راهکار نسبت به راهکارهای دیگر بسیار کم هزینهتر ،سادهتر و در
ضمن انسانیتر است.
به طورکلی یافته های این پژوهش شواهدی فراهم کرد که نشان داد مدل ساختاری اهمالکاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه های
روانشناختی (تابآوری ،خود کارآمدی ،امید و خوشبینی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان ،دارای برازش است ،به عبارتی،
افزایش و بهبود بخشیدن سرمایه روانشناخنی و تفکر انتقادی بر کاهش اهمالکاری تأثیر داشته و آن را کاهش خواهد داد.
در حوزه محدودیتهای پژوهش باید به این مسئله اشاره کرد که نتایج حاصل از این پژوهش صرفاً مربوط به کارکنان بانک پارسیان
تهران است که در سال  1400به کار مشغول بودند .عالوه بر این به عواملی مانند سن ،مقطع تحصیلی و تأهل توجه نشده است درصورتی
که ممکن است نقش تعدیل کنندگی داشته باشند .لذا در تعمیم نتایج آن باید جانب احتیاط رعایت شود.
با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهاد میشود دوره هایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز و آموزشهایی جهت افزایش میزان تابآوری،
امید و خوشبینی و خودکارآمدی کارکنان و بهبود و افزایش تفکر انتقادی در آنها ،در محیطهای کاری برگزار شود تا به این وسیله بتوان
از طریق ارتقاء سرمایه روانشناختی و تفکر نقادانه در سازمانها ،مشکالتی مانند اهمالکاری را کاهش داد .از نظر پژوهشی به پژوهشگران
عالقهمند توصیه میشود این پژوهش را در میان کارکنان در سازمانها و رده های مختلف به تفکیک متغیرهایی مانند جنس ،سن و میزان
تحصیالت ،تأهل و رشته تحصیلی انجام دهند.
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Abstract

The aim of the present study was the
study of mediating role of early
maladaptive schemas in the relationship
between parental bonding and addiction
talent in Bu- Ali Sina University
students. The population of this study
consists of all arrival undergraduate
students (2017-2018 academic year) in
Bu-Ali Sina University, 322 (male and
female) students were selected as a
sample. Three questionnaires used:
parental bonding questionnaire (PBI),
maladaptive schema questionnaire-short
form (SQ-SF) and addiction talent
questionnaire student’s version (ASQSV). SPSS and LISREL software were
used to analyze the data collected. The
results showed that parental bonding
(parental low care and overprotection)
either directly or indirectly with
mediating of early maladaptive schemas
impact on addiction talent. Finally, in
this research the mediating role of early
maladaptive schemas in the relationship
between parental bonding and addiction
talent was presented as a model.
Keywords: Early Maladaptive Schemas,
Parental Bonding, Addiction Talent,
University Students
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هدف پژوهش مطالعه نقش واسطهای طرحوارههای
ناکارآمد اولیه در رابطه بین پیوند والدینی و استعداد
.اعتیاد در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان بود
روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی
 جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشجویان.بود
 نفر از322  تعداد.بودند96-97 کارشناسی سال تحصیلی
دانشجویان بهعنوان نمونه و به شیوه نمونهگیری طبقهای
 دادهها با استفاده از ابزار پیوند والدینی.انتخاب شدند
 فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای ناکارآمد،)PBI(
) و پرسشنامه استعداد اعتیاد نسخهSQ-SF( اولیه
 یافتهها نشان داد.( بدست آمدASQ-SV( دانشجویان
که پیوند والدینی (مراقبت پایین والدینی و محافظت
بیشازحد) چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت
غیرمستقیم بهواسطه طرحوارههای ناکارآمد اولیه بر
 درنهایت نقش.روی استعداد اعتیاد تأثیرگذار است
واسطهای طرحوارههای ناکارآمد اولیه در رابطه بین
پیوند والدینی و استعداد اعتیاد در قالب یک مدل ارائه
 که با توجه به مقادیر شاخصهای بهدستآمده برای،شد
 مالحظه گردید که مدل از برازش خوبی،این مدل
 براساس یافتهها می توان نتیجه گرفت.برخورداربود
طرحواره ناکارآمد اولیه و پیوند والدینی تعیین کننده
.استعداد اعتیاد هستند
، پیوند والدینی، استعداد اعتیاد:واژههاي کلیدي
. طرحوارههای ناکارآمد اولیه،دانشجویان
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• مقدمه
اعتیاد ( )addictionبدین دلیل پدیدهای مخرب تلقی میشود که موجب تخریب و نابودی گرانمایهترین و پرارزشترین سرمایه
منابع انسانی یعنی جوانان و نوجوانان میشود و آنان را در چنگال عوارض سوء خود گرفتار میکند .مسئله گسترش اعتیاد در جوانان و
نوجوانان در بسیاری از جوامع از جمله ایران بر کسی پوشیده نیست (حیدرنیا و چرخیان .)1386 ،با توجه به ساختار جمعیتی جوان
ایران ،یکی از گروههای در معرض خطر دانشجویان میباشند .مصرف مواد در جمعیت دانشجویان موجب صدماتی خواهد شد که از
آن جمله میتوان به اختالل در روند تحصیل دانشجو و در نتیجه رکود علمی ،انتشار بیشتر مصرف در جامعه دانشجویی و ترویج فرهنگ
مصرف در کل جامعه به علت الگو قرار دادن قشر تحصیلکرده ،اشاره نمود (رحیمیموقر ،سهیمیایزدیان و یونسیان.)1385 ،
مستندات موجود نشان میدهد که این قشر تأثیرگذار جامعه از خطراتی که زندگی آنان را تهدید میکند در امان نیستند و عوامل
پرخطری چون گرایش به سوءمصرف مواد آنان را تهدید میکند ،بهطوریکه امروزه گرایش به سوءمصرف مواد در بین نسل جوان و
منجمله دانشجویان افزایشیافته و به دلیل حساسیت باالی این دوره از زندگی این مسئله از اهمیت ویژهای برخوردار است (بهادری و
خانجانی .(1392،دوران نوجوانی و اوایل جوانی با برخی تغییرات زیستی ،روانی و اجتماعی همراه است که منجر به گرایش بیشتر
جوانان به انواع رفتارهای پرخطری نظیر مصرف سیگار ،الکل و مواد مخدر شده و تأثیرات مخربی بر رفتار افراد در بزرگسالی خواهد
داشت (سیدرز ،فلوری ،رینر و اسمیت .) 2009 ،یافتههای پژوهشی اراضی ،حسینی و رحیم زاده ( )1392نشان داد که استعمال سیگار
و قلیان در دانشجویان تربیتبدنی پسر  27/1درصد و دختر  11/8درصد و در دانشجویان غیر تربیتبدنی پسر  30/1درصد و دختر
 14/2درصد بود .مطالعه انجامشده بر روی دانشجویان 12دانشگاه کشور نشان داده است که  19درصد از دانشجویان مصرف سیگار و
 26درصد از آنها مصرف یکی از مواد شامل  ،LSDحشیش ،تریاک ،شیره ،هروئین ،الکل و آمفتامین را تجربه کرده بودند (امیری،
جهان شاه لو ،فخاری و همکاران.)1395 ،
قبل از اینکه فرد مصرف مواد را آغاز نماید ابتدا بستری برای ظهورش فراهم میگردد ،به این زمینه و آمادگی حاصل از این زمینه
استعداد اعتیاد می گویند (فرانک ،نیف ،ویفنباخ ،گانسیکه ،هاوتزینگر ،مایر  .)2003 ،یافتههای پژوهشی نیز نشان میدهند که در
شکلگیری اعتیاد زمینههای رشدی ناسالم ،استعداد و آمادگی برای اعتیاد نقش اساسی دارند (هیرویی و آگاتسوما.)2005 ،
عنوان استعداد اعتیاد (آمادگی برای اعتیاد) به این معنا است که این امر آمادگی یا آسیبپذیری در مقابل سوءمصرف مواد را ارزیابی
میکند اعم از این که فرد در حال حاضر سوءمصرف داشته یا نداشته باشد .نظریه استعداد اعتیاد نشان میدهد که برخی افراد مستعد
اعتیاد هستند و اگر در معرض مواد مخدر قرار بگیرند معتاد میشوند؛ اما اگر کسی استعداد نداشته باشد ،معتاد نمیشود (نیکسیو و
همکاران .)2014،ممکن است اوج تجلی استعداد اعتیاد در طی زندگی ،اوایل نوجوانی تا اوایل جوانی باشد (زینالی ،وحدت و قرهگینه،
 .)1389اعتیاد ،قبل از آنکه فرد مصرف مواد را شروع کند ،در طی دوران رشد بهموازات شکلگیری افکار ،عقاید ،رفتار ،شیوه زندگی،
روابط اجتماعی ،خصوصیات شخصیتی و  ...بستر ظهورش فراهم میشود (زینالی ،وحدت و عیسوی .)1387،بهعبارتدیگر قبل از آنکه
فرد به مصرف مواد روی بیاورد ،زمینه و آمادگی آن ایجاد میشود که تحت عنوان استعداد اعتیاد مطرح است.
کسانی که مستعد اعتیاد هستند به مصرف مواد چندگانه تمایل دارند (هیرویی و آگاتسوما .)2005 ،فرانک و همکاران ( )2003با
اشاره به رشد ایجاد این آمادگی در طی دوران زندگی ،بیان میکنند که افراد مستعد اعتیاد ممکن است دارای عوامل خطر روانشناختی
متفاوتی باشند .در مورد سببشناسی مصرف مواد مخدر عوامل مختلفی مانند درهم ریختگی اجتماعی ،فشار همساالن ،عوامل خانوادگی،
عوامل ژنتیکی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت روانی و همچنین ضعف در عملکرد خانواده ،مشکالت ،تعارضات و درگیریهای خانوادگی
از سایر علل گرایش به مواد میباشند (حجتی ،آلوستانی ،آخوندزاده ،حیدری و شریف نیا )1389 ،بیشک نقش خانواده بهعنوان واحد
اصلی و عنصر تأثیرگذار بر روابط و خصوصیات ذاتی و اکتسابی اعضاء واضح و تردیدناپذیر است .خانواده تأثیر عمیقی در فرد میگذارد
و شخصیت او را پیریزی می کند .بداخالقی والدین و نداشتن ارتباط خوب با فرزندان ،نظارت کم خانواده ازجمله عوامل محیطی
مستعد کننده گرایش افراد در گرایش به سیگار و مواد مخدر است همانگونه که بسیاری از مطالعات نشان میدهند که خانوادههایی که
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نظارت بهتری بر فرزندان خود دارند بهاحتمال کمتری فرزند آنها به مصرف مواد مخدر روی میآورد (منصوریان ،عبادی فرد و رستگاری
مهر.)1395 ،
بر اساس پژوهش آقابخشی ( 8/68 ،)1388درصد خانواده جوانان معتاد بعد از  6ماه متوجه اعتیاد فرزندانشان شدهاند و یا بسیاری
از جوانان اولین بار توسط دوستانشان و یا در خیابان و پارتیها با مواد مخدر صنعتی آشنا شدهاند که این امر نشاندهنده کژکارکردی
نهادهایی چون خانواده است .ارتباط عاطفی ضعیف خانوادگی و کنترل شدید بر رفتار افراد خانواده عوامل مؤثر در اعتیاد پذیری افراد
می باشد( چن وچن2007؛ به نقل از خانزاده ،عباسعلی ،سیدنوری ،یحیی زاده و عیسی پور  .)1392 ،پورحسین ،صفروند و عزیزپور
( )1390در مطالعه ای نشان دادند بعضی از انواع تعامالت بین کودک و والدین ازجمله فقدان نزدیکی عاطفی ،عدم دخالت و شراکت
والدین در فعالیتهای کودک و احساس ضعف پیوند و تعهد فرزند نسبت به خانواده و امور آن با نگرش مصرف مواد دانشآموزان
رابطه دارد و برعکس آن روابط مثبت خانوادگی (از جمله شراکت و همراهی با هم در امور و تعلق و دلبستگی ،میزان اعتمادگری بین
اعضا و پیوند عاطفی به خانواده) با مصرف مواد در نوجوانان رابطه معکوس دارند .روشهایی که والدین در برخورد با فرزندان خود
اعمال میکنند در شکل گیری رشد دوره کودکی و خصایص بعدی شخصیت و رفتار آنها تأثیر فراوان و عمیقی دارد .بارانف و تیان
( )2007تعامالت ناکارآمد والدین با کودک را پیشبینی کننده بسیار خوبی برای طرحوارههای ناکارآمد اولیه یافتند.
یانگ معتقد است طرحوارههای ناکارآمد اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در
ذهن شکل میگیرند و در سیر زندگی تکرار میشوند .طرحوارههای ناکارآمد موجب سوگیری در تفسیر رویدادها میشوند (به نقل از
نصیری جونقانی ،اصغری و پورصفر .)1400 ،طرحواره به عنوان اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته میشود که برای درک تجارب
زندگی فرد ضروری است .بسیاری از طرحوارهها در اوایل زندگی شکل میگیرند و به حرکت خود ادامه میدهند و خودشان را به
تجارب بعدی زندگی تحمیل میکنند ،حتی اگر هیچگونه کاربرد دیگری نداشته باشند .یانگ معتقد است برخی از این طرحوارهها به
ویژه آنهایی که عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوره کودکی شکل میگیرند ،ممکن است هسته اصلی اختالالت شخصیت ،مشکالت
منششناختی خفیفتر و بسیاری از اختالالت مزمن را شکل دهد (ولی پور ،شید عنبراتی ،داودی ،آقامحمدیان و گل.)1401 ،
طرحوارههای ناکارآمد اولیه بهعنوان زیرساختهای شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی میشوند .طرحوارهها دارای
مؤلفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند .هنگامیکه طرحوارههای ناکارآمد اولیه فعال میشوند سطوحی از هیجان منتشر میشود و
مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگیهای روانشناختی نظیر افسردگی ،اضطراب ،سوءمصرف مواد ،تعارضات بین
فردی و مانند اینها میشود (هالجین و ویتبورن2014 ،؛ ترجمه سید محمدی .)1393 ،نتایج پژوهش کرمی و یزدان بخش و قدیمی
( )1393نشان داد که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و استعداد اعتیاد رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش (قنادی و عبدالهی )1393 ،حاکی
از این بود که بین ادراک مراقبت والدین (پدر و مادر) طرحوارههای ناکارآمد اولیه رابطه منفی و معنادار و بین ادراک محافظت بیشازحد
والدین با طرحوارههای ناکارآمد اولیه رابطه مثبت و معنیدار وجود داشت .رضوی ،سلطانی نژاد و رفیعی ( )1390در پژوهشی که بر
روی مردان معتاد و غیرمعتاد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری در طرحوارههای ناکارآمد اولیه دو گروه وجود دارد،
و نشان داد که طرحوارههای ناکارآمد گرفتار ،محرومیت هیجانی ،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری میتوانند اعتیاد را پیشبینی کنند.
در پژوهش مرادی و فقیهی ( )1395نشان داده شد که پیوند والدینی قوی با طرحوارههای ناسازگار اولیه ،رابطه منفی و معکوس و پیوند
والدینی ضعیف با طرحوارههای ناسازگار اولیه ،رابطه مثبت و مستقیم دارد .زینل واوزر ( )2020در پژوهش خود با عنوان تجارب
نامطلوب دوره کودکی منجر به انتقال بین نسلی طرحوارههای ناسازگار اولیه میشود ،شواهدی مبنی بر انتقال طرحوارههای ناکارآمد
اولیه از نسل به نسل دیگر را از طریق تجربیات نامطلوب دوره کودکی بهویژه هنگامیکه پدران حمایت کافی در فرزند آوری ندارند ،
فراهم میکند .فعال شدن طرحوارههای ناکارآمد اولیه موجب ارزیابی منفی رویدادها و تعبیر محرکها بهصورت منفی و تهدیدآمیز
میشوند این امر باعث میشود که موقعیت فشارزا و توانایی خود برای مقابله با آن را بهصورت منفی ارزیابی کنند و در نتیجه در یک
راهبرد مقابلهای منفعل و ناسازگارانه (هیجان مدار) ،درگیر شوند (بال و همکاران.)2002 ،
در شکل گیری استعداداعتیاد عوامل مختلفی درگیرند که با توجه به عوامل شناختی و هیجانی که در دوران اولیه زندگی شکل
میگیرند ،حائز اهمیت است .بر این اساس هدف ما از این پژوهش تعیین نقش واسطهای طرحوارههای ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی
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و استعداد اعتیاد در دانشجویان است.

• روش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی سال
تحصیلی  1396-97دانشگاه بوعلی سینای همدان بود که بر اساس آمار دانشگاه بوعلی سینا ،جامعه آماری این پژوهش شامل  1989نفر
است .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای با رعایت نسبت دانشکده ،رشته و جنس استفاده شد ،نمونه ها با استفاده از جدول
مورگان  322نفر انتخاب شد.

• ابزار پژوهش
الف .پرسشنامه فرم کوتاه طرحوارههاي ناسازگار اولیه یانگ

Young’s Early Maladaptive Schema

) :)Questionnaireاین پرسشنامه با  75ماده توسط یانگ ( )1998برای ارزیابی  15طرحوارههای ناکارآمد اولیه ساختهشده است.
هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی درسال 1384در دانشگاههای تهران انجامگرفته ،همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ
بهدستآمده و ضریب آلفای کرونباخ در مردان  0/97و در زنان  0/98بهدستآمده است .اعتبار این پرسشنامه ،بهوسیله آلفای کرونباخ
برای کل آزمون  0/96و برای تمام خرده مقیاسها باالتر از  0/80گزارششده است (والر و همکاران2001 ،؛ به نقل از حاجی کاظم
تهرانی ،اسمعیلی و فتحی آشتیانی .)1393 ،همچنین اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برای پنج حوزه
طرحوارههای ناکارآمد اولیه (بریدگی /طرد ،خودگردانی /عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگرجهتمندی و گوشبهزنگی
بیشازحد) به ترتیب  0/85 ، 0/83 ، 0/95 ، 0/93و  0/83به دست آمد ،و اعتبار کل پرسشنامه نیز در این پژوهش  0/85برآورد شده
است.
ب .ابزار پیوند والدینی ) :)Parental Bonding Instrumentابزار پیوند والدینی توسط پارکر ،توپلینگ و براون1979 ،؛ (به
نقل از قنادی و عبداللهی )1393 ،تهیهشده است .زیرمقیاسهای فرم پدر و مادر  -1مراقبت یا دلسوزی  -2حمایت افراطی والدین است.
نحوه نمره دهی و تجزیهوتحلیل این ابزار برای نوجوانان  16سال به باال کاربرد دارد .ابزار پیوند والدینی با مقیاس لیکرت در یک طیف
 4گزینهای درجهبندیشده است .از  25ماده این ابزار  12ماده مربوط به مراقبت (دامنه نمرات  ) 0-36و  13ماده مربوط به حمایت
افراطی (دامنه نمرات  )0-39است .روایی این ابزار از طریق مصاحبه با  65آزمودنی و همبستگی باالی نمرات مصاحبه و نمرات آزمون
ارزیابیشده است ،آلفای کرونباخ برای مراقبت مادرانه  0/90و برای مراقبت پدرانه  0/90بهدستآمده و همچنین برای محافظت بیشازحد
مادرانه  0/85و برای حمایت افراطی پدرانه نیز  0/85به دست آمد .محاسبه اعتبار بازآزمایی در بعد حمایت افراطی (کنترل) مادرانه 0/89
و حمایت افراطی پدرانه  0/93به دست آمد (شایقیان ،وفایی و رسولزاده طباطبایی.)1390 ،
ج .پرسشنامه استعداد اعتیاد نسخه دانشجویان ( :)Addiction Susceptibility Questionnaire-Student Versionاین
پرسشنامه درسال  1391توسط زینالی برای جمعیت دانشجویی ،از روی پرسشنامه استعداد اعتیاد برای جمعیت عادی ،روا سازی شده
است .این پرسشنامه  40ماده دارد که از روی مقیاس لیکرت =1خیلی کم=2 ،کم=3 ،متوسط =4زیاد  =5خیلی زیاد پاسخ داده میشود.
 4عامل آن عبارتنداز رفتارها ،شیوه زندگی و روابط اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی و باورها و عواطف .اعتبار کل و چهار عامل به
ترتیب باال  0/81 ، 0/74 ، 0/81 ، 0/70 ، 0/90بهدستآمده است .روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی رویدادههای
دانشجویی مطلوب برآورد شده است ،و تحلیل عاملی  40ماده پرسشنامه را در دامنه  0/30تا  0/70در  4عامل بهخوبی بارگذاری کرده
است .اعتبار پرسشنامه اصلی به روش آلفای کرونباخ  0/98و روایی مالکی آن از طریق اجرای همزمان با مقیاس استعداد 0/62 ،برآورد
شده است (زینالی و همکاران .)1387 ،اعتبار کل این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده آلفای کرونباخ  0/97به دست آمد.
داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همچنین از
نرمافزارهای SPSS 23و  LISRELدر جهت تحلیل اطالعات استفاده شد.
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• یافتهها
در این بخش ،با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون در چهارچوب تحلیل مسیر به بررسی برازش مدلهای پژوهش پرداختهشد .در
تحلیل مسیر که بر پایه چندین تحلیل رگرسیون بنانهاده شده است ،تالش میشود تا روابط متغیرها آزمون گردد .بر اساس مدل مفهومی
نشان دادهشده در شکل  ، 1تأثیر پیوند والدینی هم در مادران و هم در پدران بر اعتیاد را میتوان بهگونهای سنجید که پنج مورد از
طرحوارههای ناسازگار نقش میانجیگری را دارند .بنابراین ،تأثیر پیوند والدینی بهطور غیرمستقیم از راه عامل واسطهای طرحوارههای
ناسازگار در پیشبینی استعداد اعتیاد به کار گرفته میشود.

شکل  .1مدل تأثیر پیوند مادران بر استعداد اعتیاد با میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .2مدل تأثیر پیوند مادران بر استعداد اعتیاد با میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه در حالت مقادیر t value

با توجه به نتایج مدلهای  1و  2میتوان دریافت که پیوند مادران (مراقبت پایین) با میزان اثر ( ،)- 0/43سطح معناداری( )0/001و
میزان آماره  Tاستاندارد( )- 8/39بر بعد بریدگی و طرد اثر معناداری دارد .پیوند مادران (مراقبت پایین) با میزان اثر( ،)- 0/4سطح
معناداری( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد( )-7/80بر بعد محدودیتهای مختل اثر معناداری دارد .همچنین ،پیوند مادران(مراقبت
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پایین) با میزان اثر( ،)-0/35سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )- 6/23بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد پیوند
مادران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/24سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )4/5بر بعد خودگردانی اثر
معناداری دارد .بعد پیوند مادران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/36سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ()6/82
بر دیگر جهت مندی اثر معناداری دارد .بعد پیوند مادران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/35سطح معناداری ( )0/001و میزان
آماره  Tاستاندارد ( )6/74بر گوشبهزنگی اثر معناداری دارد .بعد پیوند مادران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر( ،)0/35سطح معناداری
( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد( )2/22بر گوشبهزنگی اثر معناداری دارد .بعد بریدگی و طرد با میزان اثر ( ،)0/49سطح
معناداری( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )7/39بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد محدودیتهای مختل با میزان اثر (،)0/17
سطح معناداری( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد( )3/31بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد خودگردانی با میزان اثر ( ،)0/26سطح
معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )4/38بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد دیگرجهتمندی با میزان اثر ( ،)0/03سطح
معناداری( )0/66و میزان آماره  Tاستاندارد ( )0/49بر استعداد اعتیاد اثر معناداری ندارد .بعد گوشبهزنگی با میزان اثر ( ،)0/1سطح
معناداری ( )0/02و میزان آماره  Tاستاندارد ( )2/21بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد (شکل 1 ،و .)2
جدول  .3میزان اثر ،سطح معناداري و آماره  Tاستاندارد براي مسیرهاي مدل مبتنی بر ادراک نمونه پژوهشی از مادران
مسيرهاي ارائهشده در مدل پژوهش
پيوند مادران (مراقبت پایين) بر بریدگی و طرد تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت پایين) بر محدودیتهاي مختل تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت پایين) بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازاندازه) بر خودگردانی تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازاندازه) بر دیگرجهتمندي تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازاندازه) بر گوشبهزنگی تأثير معناداري دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازاندازه) بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
بعد بریدگی و طرد بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
بعد محدودیتهاي مختل بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
بعد خودگردانی بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
بعد دیگرجهتمندي بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.
بعد گوشبهزنگی بر استعداد اعتياد تأثير معناداري دارد.

ميزان اثر

tاستاندارد

سطح معناداري

- 0/43
- 0/40
- 0/35
0/24
0/36
0/35
0/12
0/49
0/17
0/26
0/03
0/1

-8/39
- 7/80
- 6/23
4/5
6/82
6/74
2/22
7/39
3/31
4/38
0/49
2/21

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/03
0/001
0/001
0/001
0/66
0/02

اکنون که وضعیت معناداری یا عدم معناداری اثرات مستقیم متغیرهای موجود در مدل پژوهش بهوسیله تحلیل مسیر مشخص گردید،
در ادامه ،بر اساس جدول  ،4اثرات غیرمستقیم متغیرها در تحلیل مسیر بررسی شده تا از راه آن بتوان قدرت میانجیگری برخی اجزای
مدل را تعیین نمود.
جدول .4سطح معناداري و آماره  tاستاندارد براي مسیرهاي غیرمستقیم مدل پژوهش
مسيرهاي ارائهشده در مدل پژوهش
پيوند مادران (مراقبت پایين) با ميانجیگري بعد بریدگی و طرد تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند مادران (مراقبت پایين) با ميانجیگري محدودیتهاي مختل تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد خودگردانی تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد دیگرجهتمندي تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند مادران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد گوشبهزنگی تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.

ميزان اثر

ميزان تأثير

پذیرش فرضيه

- 0/43 ×0/49

- 0/21

تائيد اثر غيرمستقيم

- 0/4 × 0/17

- 0/07

تائيد اثر غيرمستقيم

0/24 ×0/26

0/06

تائيد اثر غيرمستقيم

0/36 × 0/03

0/01

رد اثر غيرمستقيم

0/35 × 0/1

0/04

تائيد اثر غيرمستقيم
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شکل  .3مدل تأثیر پیوند پدران بر استعداد اعتیاد با میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .4مدل تأثیر پیوند پدران بر استعداد اعتیاد با میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه در حالت مقادیر t value

با توجه به نتایج مدلهای  3و  4مشخص است که پیوند پدران (مراقبت پایین) با میزان اثر ( ،)- 0/36سطح معناداری ( )0/001و
میزان آماره  Tاستاندارد ( )- 6/95بر بعد بریدگی و طرد اثر معناداری دارد .پیوند پدران (مراقبت پایین) با میزان اثر ( ،)- 0/34سطح
معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )-6/48بر بعد محدودیتهای مختل اثر معناداری دارد .همچنین ،پیوند پدران (مراقبت
پایین) با میزان اثر ( ،)- 0/35سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )- 6/18بر استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد
پیوند پدران(مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/2سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )3/68بر بعد خودگردانی اثر
معناداری دارد .بعد پیوند پدران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/31سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ()5/89
بر دیگر جهت مندی اثر معناداری دارد .بعد پیوند پدران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/39سطح معناداری ( )0/001و میزان
آماره  Tاستاندارد ( )7/71بر گوشبهزنگی اثر معناداری دارد .بعد پیوند پدران (مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر ( ،)0/39سطح معناداری
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( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )2/22بر گوشبهزنگی اثر معناداری دارد .بعد پیوند پدران(مراقبت بیشازاندازه) با میزان اثر (،)0/13
سطح معناداری( )0/03و میزان آماره  Tاستاندارد ( )2/32بر گوشبهزنگی اثر معناداری دارد ،همچنین ،بهمانند مدل ادراک نوجوانان از
مادران ،در این مدل هم ،بعد بریدگی و طرد با میزان اثر ( ،)0/49سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )7/39بر استعداد
اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد محدودیتهای مختل با میزان اثر ( ،)0/17سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )3/31بر
استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد خودگردانی با میزان اثر ( ،)0/26سطح معناداری ( )0/001و میزان آماره  Tاستاندارد ( )4/38بر
استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد .بعد دیگرجهتمندی با میزان اثر ( ،)0/03سطح معناداری( )0/66و میزان آماره  Tاستاندارد ( )0/49بر
استعداد اعتیاد اثر معناداری ندارد .بعد گوشبهزنگی با میزان اثر ( ،)0/1سطح معناداری ( )0/02و میزان آماره  tاستاندارد ( )2/21بر
استعداد اعتیاد اثر معناداری دارد (شکل 3 ،و .)4
اکنون که اثرات مستقیم متغیرهای موجود در مدل بررسی گردید ،بر اساس جدول  ،5اثرات غیرمستقیم متغیرها در تحلیل مسیر
بررسیشده است تا میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه آزمون گردد.
جدول  .5سطح معناداري و آماره  tاستاندارد براي مسیرهاي غیرمستقیم مدل پژوهش
مسيرهاي ارائهشده در مدل پژوهش
پيوند پدران (مراقبت پایين) با ميانجیگري بعد بریدگی و طرد تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند پدران (مراقبت پایين) با ميانجیگري محدودیتهاي مختل تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند پدران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد خودگردانی تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند پدران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد دیگرجهتمندي تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.
پيوند پدران (مراقبت بيشازحد) با ميانجیگري بعد گوشبهزنگی تأثير
معناداري بر استعداد اعتياد دارد.

ميزان اثر

ميزان تأثير

پذیرش فرضيه

- 0/36 × 0/49

-0/18

تائيد اثر غيرمستقيم

-0/34 × 0/17

-0/07

تائيد اثر غيرمستقيم

0/2 × 0/26

0/05

تائيد اثر غيرمستقيم

0/31 ×0/03

0/01

رد اثر غيرمستقيم

0/39 × 0/1

0/04

تائيد اثر غيرمستقيم

• بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی طرحوارههای ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد صورت گرفت .یافتهها
حاکی از آن است که پیوند والدینی(مراقبت پایین) با میانجیگری طرحوارههای طرد و بریدگی بر استعداد اعتیاد دانشجویان اثری معنادار
دارد .این یافته با نتایج پژوهش مرادی و فهیمی ( ،)1396قنادی و عبدالهی ( ،)1393زینل و یرز( )2020و موریس ( 2006؛ به نقل از
ترابیان ،قنبری و ماهروزاده )1394 ،همسو است.
در پژوهش مرادی و فهیمی ( )1396نتایج بیانگر این بود که پیوند والدینی ضعیف به میزان قابلتوجه شکلگیری و افزایش
طرحوارههای ناسازگار اولیه (بیاعتمادی ،بدرفتاری ،نقص و شرم و انزوای اجتماعی) در فرزندان را پیشبینی میکند .هرچه مراقبت
والدین کاهش مییابد طرحوارههای ناکارآمد اولیه افزایش پیدا میکند .همچنین قنادی و عبداللهی ( )1393یافتههای پژوهش آنها نشان
داد که مراقبت پایین والدین پیشبینی کننده طرحوارههای حوزه بریدگی و طرد در فرزندان بود .زینل و یرز ( )2020شواهدی مبنی بر
انتقال طرحوارههای ناکارآمد اولیه از نسل به نسل دیگر را از طریق تجربیات نامطلوب دوره کودکی بهویژه هنگامیکه پدران حمایت
کافی در فرزند آوری ندارند ،فراهم میکند .موریس (2006؛ به نقل از ترابیان ،قنبری و ماهروزاده )1394 ،نشان داده است که محیط
خانوادگی نامناسب و تعامالت بیمارگونه با کودک منجر به شکلگیری طرحوارههای ناکارآمد اولیه مانند طرد و رهاشدگی ،محرومیت
هیجانی ،انزوای اجتماعی و بازداری هیجانی میشود که در چنین شرایطی ممکن است نوجوانان احساس ناتوانی و خوداتکایی پایینتری
نسبت به سایر نوجوانان که این طرحوارهها را ندارند نشان بدهند ،که ممکن است برای فرار از این احساس به مصرف مواد روی بیاورند.
روابط صمیمانه پدر و مادر با اغلب طرحوارههای ناسازگار اولیه همبستگی منفی دارد .در مقابل در خانوادههایی که فرزندان مورد
بیتوجهی و بیتفاوتی والدین قرار میگیرند و پدر و مادر با فرزندان سرد و طرد کننده رفتار میکنند ،نیاز فرزندان به مراقبت و توجه،
محبت و همدلی و پذیرش برآورده نمیشود و این امر کودکان را مستعد شکلگیری بسیاری از طرحوارههای ناسازگار اولیه میکند.
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درواقع مراقبت پایین از فرزندان در خانوادههایی رخ میدهد که سرد ،طرد کننده ،منزوی ،تکانشی ،غیرقابلپیشبینی ،بدرفتار و رها کننده
هستند ،در این خانوادهها نیازها شخص برای مراقبت ،امنیت ،ثبات ،محبت ،همدلی ،بیان احساسات ،پذیرش و احترام در دوره کودکی
توسط والدین ارضاء نمیشود بنابراین این کودکان در بزرگسالی از برقراری رابطه بین فردی نزدیک اجتناب میکنند و انتظار ندارند
تمایل آنها برای برقراری رابطه هیجانی با دیگران بهطور کافی ارضاء شود .این ویژگیها کودکان را مستعد شکلگیری طرحوارههای
حوزه بریدگی و طرد مانند محرومیت هیجانی ،انزوای اجتماعی /بیگانگی مینماید و یا اینکه برای جلب عشق و پذیرش دیگران بر
تمایالت و احساسات دیگران تمرکز افراطی داشته و خود را نادیده میگیرند که فرد را مستعد شکلگیری طرحوارههای ازخودگذشتگی
مینماید.
همچنین پیوند والدینی (مراقبت پایین) با میانجیگری طرحوارههای محدودیتهای مختل بر استعداد اعتیاد دانشجویان اثری معنادار
دارد .این یافتهها با نتایج پژوهش شقاقی و همکاران ( )1391هماهنگی داردکه در پژوهش خود به بررسی طرحوارههای ناکارآمد اولیه
در مردان وابسته به مواد پرداختند .نتایج آنها نشان داد که افراد وابسته به مواد از طرحوارههای ناکارآمد اولیه رنج میبرند .و نمرات
طرحوارههای ناکارآمد در دو حوزه طرد و بریدگی و محدودیتهای مختل بین مردان وابسته به مواد و افراد سالم اختالف معناداری
داشت.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت افرادی که در این طرحوارههای نمرات بیشتری کسب میکنند اغلب آنها در خصوص احترام
متقابل و خویشتنداری بهاندازه کافی رشد نکرده است .درنتیجه خویشتنداری ضعیف و عدم تعهد افراد ،زمینه را برای سیر بهسوی
مصرف مواد آماده میکند.
پیوند والدینی (مراقبت بیشازحد) با میانجیگری طرحوارههای خودگردانی بر استعداد اعتیاد دانشجویان اثری معنادار دارد .این یافته
با نتایج پژوهش ،بهزادی و کیان ارثی ( )1394قنادی و عبدالهی ( )1393همخوانی دارد .در پژوهش بهزادی و کیان ارثی ( )1394نتایج
نشاندهنده این موضوع بود در بسیاری از روابط والد فرزندی تنها پدر نقش تأثیرگذاری در آینده فرزندان میتواند داشته باشد در بعضی
از موارد عملکرد مهمتری در قیاس با مادر دارد .در خانوادههایی که والدین فرزندان خود را بهشدت کنترل میکند مورد حمایت زیادی
قرار میدهند و به فرزند خود در بسیاری از موارد مسئولیتی واگذار نمیکنند و در صورت انجام برخی کارها توسط کودک انتقاد و
عیبجویی میکند ،احساس بیکفایتی و درماندگی در کودک به وجود میآید.
خانوادههایی که والدین اعتمادبهنفس کودکان خود را کاهش میدهند ،از کودک بیشازحد محافظت میکنند ،اجازه استقالل و
مسئولیتپذیری را به فرزند خود نمیدهند و بهشدت کنترلگر و انتقادکننده هستند ،احساس درماندگی و شرمندگی را به کودک القاء
میکنند ،در این خانوادهها فرد احساس میکند نمیتواند مسئولیتهای روزمره خود را بدون کمک دیگران در حد قابلقبول انجام دهد،
این افراد نمیتوانند هویتی جدا از والدین برای خود متصور شوند ،لذا احساس پوچی و سردرگمی و بیکفایتی میکنند و احساس
میکنند که فردی شکستخوردهاند ،این افراد در آینده نیز بهاحتمال بیشتری احساس اجبار برای واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران
میکنند .این ویژگیها افراد را مستعد شکلگیری طرحوارههای حوزه خودگردانی مختل نظیر وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت
به ضرر ،خود تحول نیافته /خود گرفتار ،شکست و همچنین طرحوارههای اطاعت و نقص و شرم مینماید (قنادی و عبدالهی.)1393 ،

• نتیجهگیري
در نهایت می توان گفت که از پنج حوزه طرحوارههای ناکارآمد اولیه چهار طرحوارههای (بریدگی /طرد ،محدودیتهای مختل،
خودگردانی /عملکرد مختل و گوشبهزنگی بیشازحد) بر روی استعداد اعتیاد تأثیرگذار هستند و این طرحوارههای که اغلب درنتیجه
رفتارهای والدین با کودک در سالهای اولیه زندگی پدیدار میشوند عاملی مهم در آمادگی این افراد برای اعتیاد به شمار میروند.
بنابراین براساس یافتهها پیشنهاد میشود که درمانگران در روان درمانی بیماران مبتال به سوء مصرف مواد ،طرحواره درمانی را در برنامه
درمان این بیماران در نظر بگیرند .همچنین برگزاری برنامههای آموزشی برای والدین و آشناکردن آنها با ابعاد مختلف شیوههای
فرزندپروری و پیوند والدینی و همچنین پیامدهای آن ،تا حدودی میتواند در کنترل آگاهانه شکلگیری طرحوارههای ناکارآمد اولیه و
به تبع آن استعداد اعتیاد فرزندان تاثیرگذار باشد.
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اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان
دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن
Effectiveness of Narrative Therapy on Body Dysmorphic Concern & Perceived Self-efficacy
of Female Students with Obesity & Overweight
1

Mahak Nagizadeh-Alamdari MSc
Hadi Smkhani-Akbarinejhad PhD

2



Abstract
The aim of this study was to determine the
effectiveness of narrative therapy on body
dysmorphic concern and perceived selfefficacy of female students with obesity and
overweight. The method of this study was
semi-experimental with pre-test, post-test and
follow up with the control group. The
population of the study consisted of obese
female secondary school students in Jolfa city
in the academic year 2019-2020. In total, 30
people selected by available sampling
method and randomly divided into two
groups. Members of both experimental
groups received their own treatment
respectively in 8 sessions of 1.5 hours.
Measurement tools were body image concern
inventory
and
Scherer
self-efficacy
questionnaire. Analysis of findings through
repeated measures analysis of variance test.
The results showed that in the post-test, the
body dysmorphic concern score of the
experimental group decreased compared to
the control group; and the perceived selfefficacy score of the experimental group
compared to the group The control was
higher. The results also showed that in the
follow-up phase, the effect of narrative
therapy on body dysmorphic concern and
perceived self-efficacy is lasting. According
to the obtained results, it can be said that
narrative therapy can be used as an effective
way to reduce the body dysmorphic concern
and increase the perceived self-efficacy of
female students with obesity & overweight.
Keywords: Narrative Therapy, Body
Dysmorphic,
Perceived
Self-efficacy,
Obesity, Overweight, Adolescent

ماهک نقیزاده علمداری
هادی اسمخانی اکبرینژاد
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روایتدرمانی بر
نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده
 در این.دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن بود
 پسآزمون همراه-پژوهشِ نیمهتجربی با طرح پیشآزمون
 دانشآموزان مبتال دوره متوسطه دوم مدارس30 ،با پیگیری
شهرستان جلفا با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس
.انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند
 جلسه8 اعضای گروه آزمایش درمان مختص خود را در
 سیاهه، ابزارهای اندازهگیری. ساعته دریافت کردند1/5
نگرانی از تصویر بدن و پرسشنامه خودکارآمدی شرر
 نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری.بودند
 نمره نگرانی از بدریختی،مکرر نشان داد که در پسآزمون
بدن گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته و
نمره خودکارآمدی ادراکشده گروه آزمایش نسبت به گروه
 همچنین نتایج نشان داد که در.کنترل بیشتر شده است
 اثر روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی،مرحله پیگیری
 طبق نتایج.بدن و خودکارآمدی ادراکشده ماندگار است
 روایتدرمانی میتواند بهعنوان،بهدست آمده میتوان گفت
روشی موثر در کاهش نگرانی از بدریختی بدن و افزایش
خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان دختر مبتال به چاقی
.و اضافه وزن مورد استفاده قرار گیرد
،بدن

بدریختی

،روایتدرمانی

:کلیدی

واژههای

 نوجوان، اضافه وزن، چاقی،خودکارآمدی ادراکشده
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• مقدمه
چاقی ( )obesityو اضافه وزن تجمع غیرطبیعی و یا بیش از حد چربی است که بهطور عمده در نتیجه دریافت انرژی بیشتر از نیاز
بدن بهوجود میآید (انجمن روانپزشکی آمریکا .)1399 ،در ایران حدود  21/5درصد از افراد باالتر از  18سال ،و  5/5درصد از کودکان
و نوجوانان زیر  18سال مبتال به چاقی و اضافه وزن هستند (میرزاده و همکاران)2009 ،؛ چاقی و اضافه وزن مبتالیان را مستعد ابتال به
بیماریهای قلبی -عروقی ،سرطان ،دیابت (اشتاینبک و همکاران ،)2018 ،و مشکالت روانشناختی نظیر اضطراب و افسردگی میکند
(لینبرگ و همکاران)2020 ،؛ و بر مسائلی چون عملکرد تحصیلی و اجتماعی تأثیر منفی میگذارد (سانتانا و همکاران .)2017 ،دختران
بیشتر از پسران در معرض ابتال قرار دارند (رضایی ،وفادار و نویدیان ،)1393 ،و با مشکالتی چون نگرانی از بدریختی بدن (body

( )dysmorphicهنریکه ماگنانی برانکو و همکاران )2020 ،و خودکارآمدی ادراکشده ( )perceived self-efficacyپایین درگیرند
(دزیلسکا و همکاران.)2020 ،
افرادی که اشتغال ذهنی وسواس گونهای بهظاهر جسمانی خود دارند ،اختالل بدریختی بدن قلمداد میشوند (بساکنژاد و همکاران،
 .)1391این ویژگیها با نگرانی پریشانکنندهای همراه هستند و از مبتالیان از حساسیت در روابط بینفردی و عملکرد اجتماعی ضعیف
رنج میبرند (فیلیپس و همکاران .)2005 ،این اختالل در زنان ،و در اواخر نوجوانی ،شایعتر است (فیلیپس ،دیدیئه و منارد ،)2007 ،و
اغلب با هراس اجتماعی همراه است (فنگ و هافمن ،)2010 ،و رابطه چاقی و پریشانی روانشناختی را تقویت میکند (فریدمن و
همکاران.)2020 ،
یکی از مفاهیمی مهم در برنامه کاهش وزن ،خودکارآمدی است (دوتون و همکاران ،)2004 ،که بهباور و اطمینان فرد بهتوانایی خود
در بهنمایشگذاشتن رفتاری خاص حتی در یک موقعیت وسوسهبرانگیز داللت دارد (شین و همکاران ،)2011 ،و مشخص میکند افراد
چگونه موانع را بررسی میکنند (بندورا .)2004 ،خودکارآمدی شاخص پیشبینیکننده موفقیت برنامههای کاهش وزن است (بیرن ،باری
و پتری ،)2012 ،و از چاقی تأثیر منفی میگیرد (باستینلو ،اپکی و مکمولین.)2012 ،
با توجه به افزایش مبتالیان به چاقی و اضافه وزن ،و افزایش هزینههای اقتصادی و زیانهای مالی ناشی از چاقی ،بهنظر میرسد که
تغییر در رفتار خوردن و الگوهای فکری همراه آن ضروری باشد .عالوه بر این ،اگرچه از نظر تئوری روایتدرمانی برای چاقی و اضافه
وزن نوجوانان موثر بهنظر میرسد ،اما هنوز یافتهای زیاد و قابلاتکایی درباره این روش درمانی در ایران در دست نیست ،از اینرو
بررسی اثربخشی روایتدرمانی برای مشکالت روانشناختی نوجوانان چاق میتواند چنین خلءهایی را پر کند و نتیجه آن بهعنوان مبنایی
مقدماتی برای بررسیهای بیشتر و نیز طراحی مداخالت متناسبشده برای این بیماران ثمربخش خواهد بود .همچنین ،چون بیماری
چاقی و اضافه وزن هم جسم و هم روان را درگیر میکند ،باید در درمان و پرداختن بهمشکالت افراد مبتال ،هم مداخالت دارویی ،و
هم مداخالت روانشناختی را مورد توجه قرار داد .درمورد مداخالت روانشناختی ،میتوان به انواع رویکردهای مشاوره و رواندرمانی،
ازجمله روایتدرمانی ( )narrative therapyاشاره کرد.
روایتدرمانی روشی است که بر واقعیت درون هرکس متمرکز شده است .از نظر این دیدگاه ،احساسات و افکار ما براساس رویدادها
و روابط بینفردی شکل میگیرند (فاضل و همکاران )2020 ،که ساختارزدایی داستانهای کهنه و آفرینش داستانی نو است (پروچاسکا
و نورکراس .)1399 ،وایت روایتدرمانی را بهکارگیری روشهایی برای فهم داستانهای افراد ،ساختارشکنی و بازنویسی این داستانها
میداند (پین .)1396 ،در این درمان بهجای تمرکز بر داستانهای سرشار از مشکل ،توجه فرد را بهسمت داستانهای پسندیده که آنها
را بهسوی هویت و زندگی بهتر میکشاند ،متمرکز میکنند (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)1398 ،روایتدرمانی حرکت از یک ساخت فردی
و درونفردی مسأله بهسمت ساختی که بیشتر بینفردی و رابطهای است ،است (حسنی1388 ،؛ بهنقل از خدایاریفرد ،سهرابپور و
حجازی .)1397 ،روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن دختران (بساکنژاد و همکاران1391 ،؛ داکوستا و همکاران ،)2007 ،شاخص
توده بدن زنان چاق (مکّیان و همکاران ،)1389 ،خودکارآمدی ادراکشده (حسینی دستجردی و دانشور حسینی ،)1396 ،و خودکارآمدی
دختران (چوبفروشزاده ،سعیدمنش و رشیدی )1397 ،اثربخش است.
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امروزه با تغییر رویکرد بیمارینگر و پیدایش دیدگاههای سالمتنگر ،سالمتی فقط روی یک محور که یک سوی آن بیمار و سوی
دیگر آن سالمتی افراد قرار دارد ،درنظر گرفته نمیشود؛ بلکه سالمت پیوستاریست که حالت انفعالی ندارد و نیازمند پرورش است.
بدیهی است در این رابطه شناخت عوامل مؤثر بر غنیسازی زندگی و افزایش ظرفیتها و سرمایههای روانشناختی و یافتن رویکردهای
درمانی مؤثر برای زندگی آرام و مطمئن برای بیماران از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ از اینرو ،در پژوهش حاضر پژوهشگران سعی
دارند رویکردی را عملیاتی کنند که ضمن قابلیت اجرایی پژوهش ،جنبه جدیدی را در بر داشته باشد و در عینحال ،فرضیه اساسی
آنها را که معتقدند این درمان بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن
مؤثر میباشد ،مورد بررسی قرار دهد .در خصوص اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده
دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن پژوهشی صورت نگرفته تا بتوانیم تناقضات موجود را بررسی کنیم؛ از این رو ،هدف
پژوهش حاضر اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه
وزن است.

• روش
روش پژوهش حاضر ،نیمهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه
دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن دوره متوسطه دوم مدارس شهرستان جلفا در سالتحصیلی  1398-99تشکیل دادند ،که
بهدلیل اضافه وزن و عدم نرمالبودن شاخص توده بدنی توسط مربیان بهداشت مدارس شناسایی شده و به اداره آموزش و پروش
شهرستان جلفا معرفی شده بودند .جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .پس از کسب رضایت از مسئولین،
والدین و دانشآموزان ،سیاهه نگرانی از تصویر بدن و پرسشنامه خودکارآمدی شرر ،در بین  107دانشآموز دختر مبتال به چاقی و اضافه
وزن که مایل بهشرکت در پژوهش بودند اجرا شد ،و از بین آنهایی که در سیاهه نگرانی از تصویر بدن یک انحراف معیار باالتر ،و در
پرسشنامه خودکارآمدی شرر یک انحراف معیار پایینتر از میانگین نمره کسب کردند ( 54نفر) 30 ،نفر بهصورت تصادفی ،و با در نظر
گرفتن مالکهای ورود به مطالعه چون  )1دارای چاقی و اضافه وزن بیشتر از  25کیلوگرم بر متر مربع )2 ،پذیرش داوطلبانه برای
شرکت در پژوهش )3 ،شرکت کامل در جلسات درمانی؛ و مالکهای خروج از مطالعه چون  )1ابتال به بیماری جدی چون ام .اس،
سرطان و )2 ،...استفاده از داروهای روانپزشکی )3 ،برخورداری از جلسات مشاوه و رواندرمانی فردی و گروهی انتخاب ،و با استفاده
از گمارش تصادفی (بهشیوه قرعهکشی) به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) تقسیم شدند .تعداد  15نفر برای هر گروه بر
اساس نرمافزار تعیین حجم نمونه  G Power 3و با در نظر گرفتن پارامترهای زیر محاسبه شد .اندازه اثر= 0/39؛ ضریب آلفا= 0/05؛
توان آزمون= 0/68؛ repetitions=2؛ noncentrality parameter λ=12/089؛ Critical F=2/199؛ numerator df=1؛
denominator df=29؛ actual power=0/80؛  .pillai V=0/29پیش از تقسیم تصادفی ،کلیه افراد گروهها از نظر ویژگیهای
جمعیتشناسی نظیر سن و شاخص توده بدنی همسان شدند .شرکتکنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج
شوند .اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شدند و در پایان درمان ،گروه کنترل نیز تحت مداخله قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش سیاهه
نگرانی از تصویر بدن و پرسشنامه خودکارآمدی شرر بودند.
الف :سیاهه نگرانی از تصویر بدن (إ :)Body Image Concern Inventoryاین سیاهه از نوع خودگزارشی و مدادکاغذی
است ،و  19ماده دارد که اولین بار توسط لیتلتون ،آکسسوم و پوری ( )2005ساخته و اعتبارسنجی شده است .آزمودنیها باید به یک
مقیاس  5درجهای لیکرتی در طیف ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) پاسخ دهند .در این سیاهه ،جمع نمرات گویهها هرچهقدر بیشتر شود نشانه
نگرانی زیاد درباره بدریختی بدن است .هدف این سیاهه سنجش نارضایتی فرد از ظاهر خود در اختاللهایی مثل اختالل بدریختی بدن
و اختاللهای خوردن یا سنجش نشانهشناسی مشابه در سطوح بالینی و غیربالینی است (لیتلتون و همکاران .)2005 ،این سیاهه برای
نخستین بار توسط بساکنژاد و غفاری ( )1386به فارسی ترجمه و روی جمعیت دانشجویی اعتباریابی شد .اعتبار این سیاهه به روش
آلفای کرونباخ بهترتیب برای دانشجویان دختر ،پسر و کل دانشجویان  0/95 ،0/93و  0/95گزارش شده است (بساکنژاد و غفاری،
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 .)1386اعتبار این پرسشنامه در پژوهشی دیگر بهروش آلفای کرونباخ بهترتیب برای دانشجویان دختر ،پسر و کل دانشجویان ،0/84
 0/84و  0/85بهدست آمده است (بساکنژاد و همکاران.)1391 ،
ب :پرسشنامه خودکارآمدی ( :)Self-efficacy Questionnaireاین پرسشنامه توسط شرر و همکاران در سال ( )1982بهمنظور
سنجش خودکارآمدی ساخته شده است و  23ماده دارد که  17ماده آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و  6ماده دیگر مربوط بهتجارب
خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی است .سواالت مربوط به پرسشنامه خودکارآمدی شامل سه بعد میل به آغازگری ،میل به گسترش
تالش برای کاملکردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع است .این پرسشنامه بر پایه طیف  5درجهای لیکرت تنظیم شده است،
بدینصورت که به پاسخ کامالً مخالف نمره  1و به پاسخ کامالً موافق نمره  5تعلق میگیرد (شرر و همکاران .)1982 ،حداقل نمره در
این پرسشنامه  23و حداکثر آن  115است .هرچهقدر نمره فرد در این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهنده خودکارآمدی بیشتر است.
شرر و همکاران آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/86بهدست آوردند (شرر و همکاران .)1982 ،نجفی و فوالدچنگ ( )1386برای
بهدستآوردن روایی سازه آزمون همبستگی آن را با مقیاس عزتنفس  0/61گزارش داده است .همچنین اعتبار خودکارآمدی را در
دانشآموزان سال سوم دبیرستان با روش اسپیرمن -براون با طول برابر  0/76و با طول نابرابر  0/76و از روش دو نیمهکردن گاتمن نیز
 0/76بهدست آوردهاند (نجفی و فوالدچنگ.)1386 ،

• شیوه اجرا
پس از اجرای پیشآزمون ،اعضای گروه آزمایش ،طی  8جلسه  90دقیقهای ( 2ماه ،هفتهای یک جلسه) روایتدرمانی را بهصورت
گروهی ،طبق برنامه درمانی وایت و اپستون ،که در پژوهش مکیان و همکاران ( )1386برای افراد چاق اجرا متناسبسازی و اجرا شده
است ،دریافت کردند (جدول  .)1برای جلوگیری از تبادل اطالعات بین افراد گروه کنترل و آزمایش ،از آنها خواسته شد تا  4ماه پس
از اتمام درمان ،درباره محتوای جلسات با یکدیگر گفتوگویی نداشته باشند .جلسات درمانی ،توسط  1مشاور با درجه دکتری تخصصی
مشاوره و  1روانشناس تربیتی با درجه کارشناسی ارشد در یک مرکز مشاوره خصوصی در شهر جلفا برگزار شد .بعد از اتمام جلسات
(پسآزمون) ،و  4ماه پس از اتمام درمان (پیگیری) ،اعضای هر دو گروه با استفاده از ابزارهای اندازهگیری ارزیابی شدند .جهت جلوگیری
از ریزش اعضای گروهها ،حین مصاحبه اولیه با تکتک آنها ،از اعضا خواستیم تعهد خود را نسبت به شرکت در کل جلسات حفظ
کنند .این امر در طول جلسات هم رصد میشد و همبستگی گروهی که بین اعضا ایجاد شده بود ،مانع ریزش افراد گروه شد.
محتوای جلسات و پروتکل روایتدرمانی
جلسه

هدف و محتوا

اول

معارفه ،ارائه برنامه زمانبندي شده مداخله ،تعداد جلسات ،فاصله زمانی جلسات ،انتظارات از گروه ،معرفی مهارتها ،بيان هدف ،ارزیابی
جامع ،ایجاد رابطه حسنه ،آشنایی با روایتدرمانی ،نمونه کار ،روایت زندگی و شرح داستانهاي مشکلدار؛
عينيتبخشی و برونیسازي مشکل ،نامگذاري مشکل ،مشخص کردن واژههاي مشکلدار و آغاز استعارهسازي؛
ادامه استعارهسازي ،بررسی استعارههاي مشکلدار و ارتباط آنها با روایت زندگی و اتخاذ موضع نسبت به مشکل ،آغاز ساختارشکنی؛
فاز تخریب :ساختارشکنی از مشکل توسط استثنائات زندگی ،تحليل روایت ،نگرش نسبت به مشکل و اثرات متقابل فرد و مشکل؛
فاز بازسازي :استعارههاي جدید ،بازنماییهاي ذهنی موقعيتهاي زندگی با استعاره جدید ،خلق واقعيت توسط فرد و آغاز روایتسازي؛
غنیسازي داستان جدید با استفاده از راهبردهاي بیهمتا ،بررسی داستان و معنادهی آن به آینده؛
فاز تثبيت :زندگی در داستان جدید ،پاسخگویی بهسواالت و بازنویسی داستانهاي گذشته؛
بررسی معناي زندگی ،مستندات بيرونی ،غنیسازي و تشویق فرد بهپيمودن ادامه داستان ،پسآزمون و پایان درمان.

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

هشتم

• یافتهها
برای تجزیه و تحلیل آماری از نسخه  24نرمافزار اسپیاساس استفاده شد .برای این منظور در سطح آمار توصیفی از میانگین و
انحراف استاندارد ،آزمون  tمستقل ،و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر استفاده شد .در این
پژوهش سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد .میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان در مطالعه  16/80±0/71سال ،و میانگین
و انحراف معیار شاخص توده بدنی آنها  32/20±4/04کیلوگرم بود .در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار سن و شاخص توده بدنی
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آزمودنیها مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که بین دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد
(.)P<0/05
جدول  .1میانگین و انحراف معیار سن و شاخص توده بدنی آزمودنیها (تعداد در هر گروه  15نفر)
متغير

گروه

انحراف معيار  ±ميانگين

p

سن

آزمایش
کنترل
کل

16/60±0/73
17/00±0/65
16/80±0/71

0/127

شاخص توده بدنی

آزمایش
کنترل
کل

32/73±4/31
31/67±3/83
32/20±4/04

0/480
آ ز م و ن  t :م س ت ق ل  ،ا خ ت ال ف م ع ن ا د ا ر

p>0 0/ 5

در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بهتفکیک در گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
متغير

گروه

پيشآزمون
انحراف معيار  ±ميانگين

پسآزمون
انحراف معيار  ±ميانگين

پيگيري
انحراف معيار  ±ميانگين

نگرانی از بدریختی بدن

آزمایش
کنترل

57/60±11/00
61/40±9/14

51/40±11/05
64/40±9/14

51/47±11/14
65/60±8/88

خودکارآمدي ادراکشده

آزمایش
کنترل

48/93±5/98
49/20±5/75

56/33±5/83
49/27±5/93

56/47±5/93
49/47±5/99

در بررسی پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر ،آزمون شاپیرو ویلک نشان داد پیشفرض نرمالبودن
توزیع متغیرهای مورد مطالعه در نمونه مورد مطالعه محقق شده است ،چرا که مقادیر  zمحاسبهشده در سطح ( )p<0/05معنادار نیست.
در آزمون ام باکس ،چون  Fنگرانی از بدریختی بدن ( )F=2/119و خودکارآمدی ادراکشده ( )F=2/078بهترتیب در سطح ( 0/257و
 )0/326معنادار نبودند ،بنابراین میتوان گفت که مفروضه همسانی ماتریس واریانس-کوواریانس برای متغیرها برقرار شده است .در
آخر ،آزمون کرویت موخلی نشان داد چون مقدار کرویت موخلی ( )0/460نگرانی از بدریختی بدن در سطح خطای دادهشده ()0/232
و مقدار کرویت موخلی ( )0/535خودکارآمدی ادراکشده در سطح خطای دادهشده ( )0/435معنادار نیست ،لذا میتوان کرویت ماتریس
واریانس -کواریانس متغیرهای وابسته را پذیرفت .پس ،این پیشفرض نیز برقرار است.
اطالعات جدول  3برای متغیر نگرانی از بدریختی بدن بیان میکند که بین نمرات متغیر نگرانی از بدریختی بدن در سه بار اجرای
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین نمرات متغیر نگرانی از بدریختی بدن در سه بار اجرای
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتی بین زمان و مداخله تعامل وجود
دارد .همچنین ،اطالعات جدول  3برای متغیر خودکارآمدی ادراکشده بیان میکند که بین نمرات متغیر خودکارآمدی ادراکشده در سه
بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین نمرات متغیر خودکارآمدی ادراکشده در سه بار
اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتی بین زمان و مداخله تعامل
وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
متغير
نگرانی از بدریختی بدن
خودکارآمدي ادراکشده

المبدا ویلکز
المبدا ویلکز
المبدا ویلکز
المبدا ویلکز

مقدار

F

فرضيه درجه آزادي

خطاي درجه آزادي

سطح معناداري

مجذور اتا

0/094
0/011
0/151
0/151

1/303
1/217
75/793
75/763

2
2
2
2

27
27
27
27

0/001
0/001
0/001
0/001

0/906
0/989
0/849
0/849
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جدول  4تأثیرات متغیرهای زمان ،و تعامل زمان و مداخله را بر متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده نشان
میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود اثر متغیر زمان بر متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده معنادار
است ( .)p>0/001یعنی نمرات متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده گروه آزمایش در پسآزمون و پیگیری
نسبت به پیشآزمون تفاوت معناداری دارد .همچنین اثر تعاملی متغیر زمان و مداخله نیز در متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و
خودکارآمدی ادراکشده معنادار بوده است ( .)p>0/001یعنی روایتدرمانی توانسته است نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی
ادراکشده در پسآزمون و پیگیری تأثیر معناداری بگذارد .همچنین ضرایب اتای بهدست آمده برای متغیر نگرانی از بدریختی بدن نشان
میدهد که  53دصد از تغییرات این متغیر در مرحله زمان ،و  68درصد از تغییرات آن ،در مرحله تعاملی متغیر زمان و مداخله ،ماحصل
تأثیر روایتدرمانی بوده است .و نیز ،ضرایب اتای بهدست آمده برای متغیر خودکارآمدی ادراکشده نشان میدهد که  54دصد از تغییرات
این متغیر در مرحله زمان ،و  52درصد از تغییرات آن ،در مرحله تعاملی متغیر زمان و مداخله ،ماحصل تأثیر روایتدرمانی بوده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته در بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغير

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

مجذور اتا

نگرانی از بدریختی
بدن

زمان
خطا (زمان)
زمان
زمان*مداخله
خطا (زمان)

14/017
5/067
38/956
481/756
7/956

1
28
2
2
56

14/017
0/181
19/478
240/878
0/142

77/461

0/001

0/634

137/106
1/696

0/001
0/001

0/530
0/684

خودکارآمدي ادراک
شده

زمان
خطا (زمان)
زمان
زمان*مداخله
خطا (زمان)

228/150
45/333
291/756
266/567
57/778

1
28
2
2
56

228/150
1/619
145/878
133/233
1/032

140/916

0/001

0/534

141/389
129/134

0/001
0/001

0/545
0/522

نمودار  .1میانگین نمره نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

• بحث
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان دختر مبتال
به چاقی و اضافه وزن انجام شد .نتایج از اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان
دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن حمایت کرد .تطابق نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای مشابه که از لحاظ موضوعی با این پژوهش
تطابق داشته باشد ،بهدلیل نوینبودن روایتدرمانی ،و از طرفی بهسبب در دسترسنبودن اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی
بدن و خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان دختر مبتال به چاقی و اضافه وزن ،مقدور نبود؛ ولی میتوان گفت که نتایج حاصل از این
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پژوهش با یافتههای مطالعات زیر همسو است .همچنین ،الزم بهذکر است که در هیچ پژوهشی نتایج مغایر با نتایج پژوهش حاضر
بهدست نیامده تا دلیل ناهمسویی را مورد بحث قرار دهیم.
در راستای اثربخشی روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراکشده میتوان به نتایج پژوهشهای داکوستا و
همکاران ( ،)2007بساکنژاد و همکاران ( ،)1391مکّیان و همکاران ( ،)1386حسینی دستجردی و دانشور حسینی ( ،)1396و
چوبفروشزاده و همکاران ( )1397اشاره کرد که نشان دادند روایتدرمانی بر نگرانی از بدریختی بدن دختران ،شاخص توده بدن زنان
مبتال به اضافه وزن ،خودکارآمدی ادراکشده و خودکارآمدی دختران اثربخش است ،که نتیجه پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
مذکور همسو است.
افراد چاق از نازیبایی بدنشاان رنج میبرند و نگران از بدریختی بدنشاان هساتند ،و تمایل دارند که تغییرات ظاهری در خود ایجاد
کنند .این تغییرات با استفاده از لوازم آرایشی و روشهای ترمیمی جراحی همراه است که میتواند سالمتی آنها را تهدید کند .مبتالیان
به بدریختی بدنی نگاهی متفاوت بهزندگی دارند بهگونهای که در روابط بینفردی خود نساابت بهظاهر خویش حساااس بوده و درباره
قضااوتهای دیگران از ظاهرشاان کنجکاو هساتند .آنها درباره خود احسااس حقارت میکنند و از عزتنفس پایینی برخوردارند ،زیرا
تصاورشاان این اسات که اثربخشای آنها در روابط بینفردی از طریق ظاهر جسامانی اسات .این افراد اولین گزینه برای رسایدن بههدف
زیبایی خویش را جراحی پالساتیک میدانند ،اما این روشها اثر موقتی داشاته و هیچگاه زیبایی کاملی که در پی آن هساتند را بهدسات
نمیآورند .پژوهشهای مختلف بهدنبال یافتن راههایی هساتند تا یک اقناع درونی و پذیرش شاخصای از ظاهر جسامانی را در افراد چاق
شااکل دهند .روایتدرمانی یک تجربه جدید برای این افراد اساات (عمادی ،یزدخواسااتی و مهرابی .)1394 ،آنها با مفهوم نگرانی از
بدریختی بدن آشانا میشاوند و روایتی از زندگی خود را بازگو میکنند و ساپس با کمک درمانگر ،روایت جدیدی در زندگی میساازند.
در گروهدرمانی این روش میتواند با اساتفاده از روایتهای دیگران و تمثیل و اساتعارها از داساتانهای اساطورهای نیز صاورت پذیرد .در
نهایت افراد مبتال روایت جدیدی از زندگی را میآموزند و بهپذیرش ظاهر جسامانی خود فکر میکنند .برونساازی وقایع زندگی یکی
از مراحل روایتدرمانی اساات که درمانجویان با یافتن روایت جدیدی برای زندگی میتوانند بهتغییر در روابط بینفردی بدون تغییر و
دساتکاری در ظاهر جسامانی خود فکر کنند .بنابراین روایتدرمانی روشای اسات که میتواند در کاهش نگرانی از بدریختی بدن افراد
مبتال به چاقی و اضاافه وزن موثر باشاد .این روش با بهرهگیری از روایتهای تازه در زندگی و تمثیل و اساتعارههای مرتبط با فرهنگ
جامعهای که مورد اسااتفاده قرار میگیرد میتواند یک درمان فرهنگنابسااته برای کاهش نگرانی از بدریختی بدن افراد مبتال به چاقی و
اضافه وزن باشد (بساکنژاد و همکاران.)1391 ،
وقتی در جلساات روایتدرمانی ،افراد داساتانهایی در مورد شاخصایتهایی با مشاکالت را میخوانند یا به آنها گوش میدهند،
درمییابند دیگران نیز با مشااکالت مشااابهی روبهرو هسااتند .خواندن یا گوشدادن به داسااتان اعضااای گروه ،فهم اعضااای گروه را از
موقعیتها و چالشهای منحصار به فردی که آنها نیز تجربه میکنند ،افزایش میدهد .بهدنبال این فرایند ،آنها میتوانند با شاخصایتها
و روشهای مقابلهای شاخصایتها همانندساازی کنند .در ادامه ،آنها با تکیه بر نقاط قوت و توانمندیهای خود و همچنین با دریافت
راهنمایی در جهت ارائه راهبردهای مقابلهای مناسااب ،میتوانند خودکارآمدی خود را افزایش دهند (حسااینی دسااتجردی و دانشااور
حسینی)1396 ،؛ و با توجه به مکانیسم اثرگذاری این درمان ،با گذشت زمان نیز این تأثیر ماندگاری خود را حفظ میکند.

• نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که روایتدرمانی ،با کاربرد فرآیندهای خود ،سبب کاهش نگرانی از بدریختی بدن و افزایش
خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان مبتال به چاقی و اضافه وزن شده است .با توجه به نقش مهم دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان
کشور از طرفی ،و لزوم توجه به سالمت روانشناختی و بهبود مشکالت تربیتی و تحصیلی آنها ،پیشنهاد میشود در مدارس و مراکز
مشاوره آموزش و پرورش و مراکز خصوصی و دولتی ،کارگاههای آموزشی در زمینه روایتدرمانی جهت کاهش نگرانی از بدریختی و
افزایش خودکارآمدی ادراکشده دانشآموزان مبتال به چاقی و اضافه وزن برگزار گردد.
روش پژوهش حاضر نیمهتجربی بود و از اینرو تعمیم یافتهها به سایر نمونهها را دشوار میسازد .همچنین ،در این پژوهش
جمعآوری دادهها توسط پرسشنامه انجام شد که بهدلیل خودگزارشیبودن ابزارها ،سوگیری در پاسخدهی محتمل است.

189/189/1401  تابستان/ 2  شماره، سال بیست و ششم/ 102 مجله روانشناسی

• منابع
 علی، آتوسااا فرمند، علی فخرایی، (ترجمه فرزین رضاااعی.DSM-5  راهنمای تشااخیصاای و آماری اختاللهای روانی.)2019( .انجمن روانپزشااکی آمریکا
. روان: تهران.) فرهاد شاملو، ژانت هاشمی آذر،نیلوفری
.187-179 :)2(1 ، مجله علوم رفتاری. رابطه بین ترس از بدریختی بدنی و اختاللهای روانشناختی در دانشجویان.)1386( . مجید، سودابه و غفاری،بساکنژاد
 اثربخشی روایتدرمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان.)1391( . فریده، محدثه و نرگسای، مهناز؛ حسانی، ساودابه؛ مهرابیزاده هنرمند،بسااکنژاد
.11-5 :)2(1 ، پژوهشی روانشناسی سالمت- فصلنامه علمی.دختر
. روان: تهران.) (ترجمه یحیی سیدمحمدی. تحلیل میاننظری:) نظریههای رواندرمانی (نظامهای رواندرمانی.)1399( . جان، جیمز و نورکراس،پروچاسکا
. رشد: تهران.) (ترجمه مریم اسماعیلینسب و حلیمه پناهی. روایتدرمانی.)1396( . مارتین.پین
 اثربخشاای روایتدرمانی گروهی بر انعطافپذیری شااناختی دختران نوجوان.)1397( . محدثهسااادات، محساان و رشاایدی، آزاده؛ سااعیدمنش،چوبفروشزاده
.76 :8 ، مجله مطالعات ناتوانی.بدسرپرست مراکز بهزیستی مشهد
 تأثیر روایتدرمانی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشارفت دانشآموزان پسار دوره دوم متوساطه.)1396( . نیرالساادات، حسان و دانشاور حساینی،حساینی دساتجردی
.130-121 :)2(18 ، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.منطقه جرقویه علیا
 اثربخشای روایتدرمانگری بهشایوه مشااوره گروهی بر عملکرد خانواده زنان دارای همسار.)1397( . الهه، غالمرضاا و حجازی، محمد؛ ساهرابپور،خدایاریفرد
.237-220 :)2(22 ، مجله روانشناسی.معتاد
 اثربخشای مصااحبه انگیزشای بر خودکارآمدی سابک زندگی مربوط به وزن در نوجوانان چاق یا دارای اضاافه.)1393( . علی، زهره و نویدیان، رضاا؛ وفادار،رضاایی
.193-185 :)2(8 ، مجله علوم رفتاری.وزن
- تابآوری و مشاکالت رفتاری، اثربخشای روایتدرمانی گروهی بر ساازگاری با طالق والدین.)1394( . حساینعلی، فریبا و مهرابی، زهرا؛ یزدخواساتی،عمادی
.99-81 :)3(2 ، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.هیجانی دختران طالق مقطع ابتدایی شهر اصفهان
. روان: تهران.) سیامک نقشبندی و الهام ارجمند، (ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی. خانوادهدرمانی.)1398( . هربرت، ایرنه و گلدنبرگ،گلدنبرگ
 مقایساه تأثیر روایتدرمانی و رژیمدرمانی بر شااخص توده بدن زنان مبتال به.)1389( . دلآرام، احمد و قدسای، حساین؛ برجعلی، سامیهساادات؛ اساکندری،مکّیان
.63-53 :)4(5 ، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.اضافه وزن و چاقی
.81-69 :)22(14 ، دانشور رفتار. رابطه خودکارآمدی و سالمت روان در دانشآموزان دبیرستانی.)1386( . محبوبه، محمود و فوالدچنگ،نجفی
Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health Educ Behav, 2: 143-164.
Bastianello, J., Epkey, M., & McMullin, K. (2012). The Nature of Social Support: Self-Efficacy in Overweight and Obese Adolescents.
Mental Health, 1.
Byrne, S., Barry, D., & Petry N M. (2012). Predictors of Weight Loss Success: Exercise vs. Dietary Self-Efficacy and Treatment
Attendance. Appetite, 2: 695-698.
Dacosta, D., Nelson, T M., Rudes, J., & Guterman, J T. (2007). A Narrative Approach To Body Dysmorphic Disorder. JMHC, 1: 67.
Dutton, GR., Martin, PD., Rhode, PC., & Brantley, PJ. (2004). Use of the weight efficacy lifestyle questionnaire with African American
women: validiation and extension of previous finding. Eat Behav, 5: 375-84.
Dzielska, A., Mazur, J., Nałęcz, H., Oblacińska, A., & Fijałkowska, A. (2020). Importance of Self-Efficacy in Eating Behavior and
Physical Activity Change of Overweight and Non-Overweight Adolescent Girls Participating in Healthy Me: A Lifestyle
Intervention with Mobile Technology. Nutrients, 7: 21-28.
Fang, A., & Hofmann, SG. (2010). Relationship between social anxiety disorder and body dysmorphic disorder. Clin Psychol Rev, 2:
1040-1048.
Fazel, M., Stratford, H J., Rowsell, E., Chan, C., Griffiths, H., & Robjant, K. (2020). Five Applications of Narrative Exposure Therapy
for Children and Adolescents Presenting With Post-Traumatic Stress Disorders. Front Psychiatry, 11: 19.
Friedman, K E., Reichmann, S K., Costanzo, P R., & Musante, G J. (2020). Body Image Partially Mediates the Relationship between
Obesity and Psychological Distress. Obesity, 1: 33-41.
Henrique Magnani Branco, B., Zanqueta Carvalho, I., Garcia de Oliveira, H., & Paula Fanhani, A. (2020). Effects of 2 Types of
Resistance Training Models on Obese Adolescents' Body Composition, Cardiometabolic Risk, and Physical Fitness. JSCR, 9:
2672-2682.
Lindberg, L., Hagman, E., Danielsson, P., Marcus, C., & Persson, M. (2020). Anxiety and depression in children and adolescents with
obesity: a nationwide study in Sweden. BMC Medicine, 1: 30
Littelton, H L., Axsom, D., & Pury, C L S. (2005). Development of the Body Image Concern Inventory. Behav Res Ther, 2: 229- 241.
Mirzazade, A., Sadeghirad, B., Haghdoost, AA., Bahrein, F., & Rezazadeh Kermani, M. (2009). The Prevalence of Obesity in Iran in
Recent Decade; a Systematic Review and Meta-Analysis Study. Iranian Journal of Public Health, 38: 1-11.
Phillips, KA., Didie, E., & Menard, W. (2007). Clinical features and correlates of major depressive disorder in individual with body
dysmorphic disorder. J Affect Disord, 1-3: 129-135.
Phillips, KA., Menard, W., Fay, C., & Pagano, ME. (2005). Psychosocial functioning and quality of life in body dysmorphic disorder.
Compr Psychiatry, 46: 254-260.
Santana, C O., Hill, J., Azevedo, LB., Gunnarsdottir, T., & Prado, WL. (2017). The association between obesity and academic
performance in youth: a systematic review: Obesity and academic performance. Obes Rev, 10: 1191-1199.
Sherer, M., Maddux, J E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, RW. (1982). The self efficacy scale: Costruction
and validation. Psychol Rep, 2: 663-671.
Shin, H., Shin, J., Liu, PY., Dutton, G R., Abood, D A., & Ilich, J Z. (2011). Self-efficacy improves weight loss in overweight/obse
postmenopausal women during a 6-month weight loss intervention. Nutr Res, 11: 822-828.
Steinbeck, KS., Lister, NB., Gow, ML., & Baur, LA. (2018). Treatment of adolescent obesity. Nat Rev Endocrinol, 14: 331-344.

1401  تابستان/2  شماره، سال بیست و ششم/102 مجله روانشناسی

Journal of Psychology, 2022, 26 (Summer) 190-199

- تحریکپذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانههای نقص توجه،نقش کنترل تکانه
فزونکنشی کودکان
The role of impulse control, irritability and attachment style of mothers in predicting the
symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder in children
1

زهرا سپهری نسب
2
سجاد بشرپور
1
سیف اله آقاجانی
1
نادر حاجلو

Zahra Sepehrinasab MSc
Sajjad Basharpoor PhD



Seyfoallah Aghajani PhD
Nader Hajloo PhD

Abstract
The aim of this study was the role of
impulse control, irritability and attachment
style of mothers in predicting the symptoms
of attention deficit / hyperactivity disorder
in children. The present study was a
descriptive correlational study. 120 mothers
of students with attention deficithyperactivity disorder who were studying
in Tehran in the academic year of 20192020 were selected using purposive
sampling method. Data were collected
using the Connerss Parent Questionnaire
(1999), the Buss and Plomine Irritability
Questionnaire (1984), the Lynham Impulse
Control Scale (2006), and the Collins and
Read Attachment Styles Questionnaire
(1999). To analyze the data, Pearson
correlation coefficient and multiple
regression analysis were performed using
SPSS-23 software.The results of regression
analysis showed that the control of impulse,
irritability and attachment style of mothers
by explaining 58 percent of the variance of
the total score of attention deficithyperactivity disorder symptoms can
predict the criterion variable. These
findings indicate that therapists and
psychologists pay close attention to the
psychological characteristics of mothers in
the effectiveness of treatment for the
symptoms of attention deficit hyperactivity
disorder in children.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, Irritability, Attachment style,
Impulse control

چکیده
،هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش کنترل تکانه
تحریکپذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی
 پژوهش. فزونکنشی کودکان بود-نشانههای نقص توجه
 نفر از120  تعداد.حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود
 فزونکنشی که در-مادران دانش آموزان دارای نقص توجه
 در شهر تهران مشغول به تحصیل1398 -99 سال تحصیلی
بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب
 برای جمع آوری دادهها از مقیاس کانرز والدین.شدند
،)1984(  مقیاس تحریکپذیری باس و پالمین،)1999(
) و مقیاس سبکهای2006( مقیاس کنترل تکانه لینهام
 جهت تحلیل.) استفاده شد1999( دلبستگی کولینز و رید
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• مقدمه
یکی از شایعترین اختاللهای دوره کودکی ،اختالل نقص توجه -فزونکنشی یا attention deficit hyperactivity ( ADHD

 )disorderاست که با عالئم نقص در توجه ،فزونکنشی و تکانشگری ( )impulsivityمشخص میشود و در  50تا  70درصد از
کودکان تا بزرگسالی ادامه دارد (اسچرس و سوالنتو .)2021 ،انجمن روانپزشکی امریکا ( ،)2013اختالل نقص توجه -فزونکنشی را
یک اختالل عصبی -رشدی تعریف میکند که شامل سه گروه؛  )1اغلب بیش فعال -تکانشگر )2 ،اغلب بی توجه و  )3نوع مرکب
(ترکیبی از هر دو زیر گروه بیش فعال -تکانشگر و بی توجه) است .برای تشخیص اختالل نقص توجه -فزونکنشی نشانهها باید تا سن
 12سالگی و حداقل در دو موقعیت مشاهده شود (چیو ،می ،کویو ،چیاچی و رانگ .)2021 ،شیوع این اختالل در میان کودکان ابتدایی
 8تا  12درصد در جهان (راکلیج)2014 ،؛ و در ایران نیز  8درصد گزارش شده است (حسنزاده ،امرایی و صمدزاده .)1398 ،این اختالل
میتواند بر روابط والد -کودک ،مسائل تحصیلی و نیز روابط اجتماعی و بین فردی کودک تاثیر بگذارد (دراورد و تریپ.)2020 ،
مطالعات اخیر سعی داشتهاند به علل و عوامل زمینه ساز این اختالل پی برند (هوفدکر ،ناتا ،وین مولدرز ،سیتما ،املکمپ و میندرا،
 .)2010عوامل زیست شناختی ،روانشناختی ،رفتاری و محیطی از جمله عوامل خطرساز اختالل نقص توجه -فزونکنشی محسوب
میشوند (ساندرس .)2018 ،بنابراین بدیهی است بررسی عوامل زمینه ساز این اختالل میتواند در شناخت هر چه بیشتر آن حائز
اهمیت باشد.
اختالل نقص توجه -فزونکنشی اختاللی چند بعدی است ،به این معنا که از تعامل پیچیده میان ژنتیک ،محیط و عوامل زیستی
حاصل میشود (ذوقی پایدار ،قاسمی ،بیات و صنایعی کمال .)1394 ،از طرفی ویژگیهای شخصیتی و رفتاری والدین میتواند با
مشکالت عاطفی و رفتاری کودکان مرتبط باشد (میدوس ،مک الهان و گان .)2007 ،به عنوان مثال؛ واندرورد ،بوگلس و پیجننبرگ
( )2016در مطالعهای نشان دادند ،نقص در کنترل تکانه از ویژگیهایی است که نه تنها در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-
فزونکنشی مشاهده میشود بلکه میتواند با ویژگیهای والدین این کودکان نیز در ارتباط باشد .پژوهش آنها نشان داد هر قدر نقص
در کنترل تکانه در والدین با شدت بیشتری همراه باشد ،شدت مشکالت رفتاری کودکان مبتال به نقص توجه -فزونکنشی نیز بیشتر
خواهد بود .نقص در کنترل تکانه به معنای ناتوانی فرد در مقاومت کردن در برابر یک تکانه یا انگیزه است که برای فرد یا دیگران
خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است (گنجی .)1394 ،وایت ساید و لینهام ( )2001چهار عامل را برای افرادی
که نقص در کنترل تکانه دارند در نظر گرفتهاند؛  )1پشتکار کم ( )2 ،)low perseveranceهیجانخواهی ()3 ،)sensation seeking
بیبرنامگی ( )lack of planningو  )4اضطرار (( )urgencyآمادگی برای عمل بی پروا به دنبال عاطفه منفی) .نتایج پژوهش ادل و
همکاران ( )2015به ارتباط میان مولفههای تکانشگری والدین با مشکالت برون سازی کودکان پرداخته است .پژوهش آنها نشان داد
والدینی که کودکانی با مشکالت برون سازی داشتند در تمامی مولفههای تکانشگری نمرات باال کسب کردند .از سوی دیگر میدوس،
مک الهان و گان ( )2007نشان دادند تکانشگری والدین میتواند ناشی از مشکالت رفتاری کودکان باشد.
از سوی دیگر بیل گیک ،ییلماز و اوزکان ( )2018نشان دادند اضطراب و شدت تحریکپذیری ( )irritabilityوالدین میتواند
پیشبینی کننده ابتالی کودکان به نقص توجه -فزونکنشی و نیز مشکالت رفتاری در کودکان باشد .مطالعه ادبیات پژوهش نشان میدهد
والدینی که پرخاشگری و تحریکپذیری باالیی دارند نسبت به والدین فاقد این مشکالت ،پنج برابر دارای فرزندانی با مشکالت شدید
عاطفی -رفتاری هستند (زلر .)2017 ،تحریکپذیری به عنوان تمایل به احساسات پرخاشگرانه ،تکانشگری ،خصومت طلبی و رفتارهای
ناکامی در عدم توافق تعریف شده است .در واقع تحریکپذیری به ظرفیت تحمل ناکامی فرد و تسلط بر هیجانات اشاره دارد (فیدا،
پاسیلو ،باربارانلی ،ترامانتانو و فونتونی .)2015 ،مطالعات دیگر نشان دادهاند بین استرس و شدت تنش والدین و نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی در کودکان ارتباط وجود دارد به طوریکه والدین این کودکان در مقایسه با والدین کودکان عادی میزان استرس و تنش
بیشتری دارند (شوانبرگر و راچلئو .)2017 ،بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران از فقدان پژوهش انجام شده در زمینه بررسی رابطه
ویژگی تحریکپذیری مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -فزونکنشی با نشانههای این اختالل حکایت میکند .بنابراین یکی از
اهداف این پژوهش بررسی این ویژگی در مادران با نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکان است.
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از دیگر سو سبک دلبستگی ( )attachment styleمادر به ویژه در سالهای اولیه کودکی نقش مهمی بر رشد تحولی کودک دارد،
به طوریکه عدم موفقیت مادر در ایجاد رابطهی گرم ،حساس و پاسخ دهنده میتواند مشکالت خلقی و رفتاری پایداری در کودک ایجاد
کند (میکائیلی ،مهاجر اول و عطارد .)1396 ،بالبی ( )1982دلبستگی را پیوند عاطفی میان کودک و مراقب (مادر) تعریف کرد .حساسیت،
پاسخگویی و حضور فعال مادر و دسترسی منظم کودک به وی خطوط اصلی دلبستگی ایمن ( )secure attachmentرا در کودک
ترسیم میکند (مین ،کاپلن و کیسیدی .)1985 ،مادرانی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند با حساسیت بیشتری به فرزندان خود پاسخ
میدهند ،در صورتیکه سبک دلبستگی ناایمن ( )insecure attachmentمادران با رفتارهای تربیتی خشن ،تنبیه گری و فرزندپروری
مستبدانه مرتبط است (بهادری ،جهانبخش ،امیری و انیسی .)1391 ،این سبک تربیتی تا سه برابر ناایمنی کودک را افزایش میدهد و
خطر ابتال به اختاللهای روانی به ویژه اختاللهای افسردگی و رفتارهای مخرب را به هنگام روبرو شدن با موقعیتهای متعارض
افزایش میدهد (ترو ،پیسانی و لجومار .)2001 ،سبک دلبستگی ناایمن در کودکان دارای نقص توجه -فزونکنشی با ویژگیهایی
همچون؛ مشکل در تنظیم هیجان و رفتار ،خود کنترلی ،پشتکار و صبر در ارتباط است (کالرک ،آنگرر ،چاهود ،جانسون و استیفل،
 .)2002همچنین اسکالتنس ،ریدل ،بوهلین و تورل ( )2014نشان دادند که سبک دلبستگی ناایمن و نشانگان نقص توجه -فزونکنشی
موجب حساسیت بیشتر نسبت به طرد شدن و ناسازگاری اجتماعی در بزرگسالی میشود و فرد را درکنترل رفتارهای تکانشی دچار
مشکل میسازد (لی ،نیو ،یانگ ،چن و لین .)2012 ،همان طور که پژوهشها نشان دادند ،سبک دلبستگی کودکان دارای نقص توجه-
فزونکنشی از جمله متغیرهایی است که میتواند نقش مهمی در تداوم نشانگان و روند درمان داشته باشد (ادل و همکاران2015 ،؛
بارکلی.)2006 ،
اختالل نقص توجه -فزونکنشی به دلیل شیوع زیاد ،مزمن بودن و نیز تاثیری که بر عملکرد کودک و خانواده دارد از سوی درمانگران
و پژوهشگران بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،اما آنچنان که باید عوامل تاثیر گذار بر این اختالل مورد بررسی قرار نگرفته است.
همچنین پژوهشهایی که ویژگیهای شخصیتی و رفتاری والدین را مورد بررسی قرار دهند کمتر انجام شده است ،در صورتیکه نقش
والدین و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری آنها از جمله عوامل تاثیر گذار در بروز اختاللها و مشکالت روانی -رفتاری کودکان است
(ملک نیا ،هاشمیان و ابوالمعالی .)1400 ،از سوی دیگر ،توجه به عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده این اختالل نه تنها میتواند به شدت
این اختالل و مشکالت رفتاری و آموزشی آنان کمک کند بلکه میتواند روند درمان را تسریع کند و در این زمینه نیز اثربخش باشد
(هارازنی و آلکاسی ،)2017 ،از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش کنترل تکانه ،تحریکپذیری و سبک دلبستگی مادران در
پیش بینی نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکان بود.

• روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .بنابراین " کنترل تکانه" " ،تحریکپذیری" و " سبک دلبستگی" مادران به عنوان
متغیرهای پیش بین و " نشانههای نقص توجه -فزونکنشی" کودکان به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري :جامعه آماری شامل کلیه مادران دانشآموزان دوره ابتدایی دارای نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی شهر تهران در سال تحصیلی  98 -99بودند .شیوه نمونه گیری هدفمند بود .چون در مطالعات رگرسیون دست کم 20 -15
آزمودنی برای هر متغیر تعیین شده است (بورگ و گال ،)1996 ،حجم نمونه در این پژوهش با در نظر گرفتن افت آزمودنی  120نفر در
نظر گرفته شد .برای اجرای این پژوهش پس از اخذ مجوز از دانشگاه جهت گردآوری اطالعات ابتدا با مسئوالن آموزش و پرورش
استان تهران هماهنگی الزم صورت گرفت .سپس پژوهشگر به تمامی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر تهران مراجعه نمود و از
معلمان و مسئوالن مدرسه در خواست شد که در صورت داشتن دانش آموز مبتال به نقص توجه -فزونکنشی آنها را به پژوهشگر معرفی
نمایند .بعد از شناسایی دانش آموزانی ( 65دختر و  55پسر با میانگین سنی  31/8سال و انحراف معیار  )4/42که نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی را داشتند و تایید آنان توسط روانشناس بالینی ،مقیاسها توسط پژوهشگر به دانش آموزان تحویل داده شد و سپس از آنها
خواسته شد که مقیاسها توسط مادرانشان تکمیل گردد .بعد از یک هفته مقیاسها از دانش آموزان جمع آوری شد .مالکهای ورود به
پژوهش شامل؛ داشتن نشانههای کم توجهی ،فزونکنشی و تکانشگری ،کسب نمره  60و باالتر در سوالهای مربوط به مقیاس کانرز
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والدین ،با سواد بودن مادران ،رضایت کودک و والدین جهت شرکت در پژوهش بود .همچنین مالکهای خروج از پژوهش نیز؛ نداشتن
سواد مادران ،تکمیل مقیاسها توسط شخصی به غیر از مادر و عدم تمایل و همکاری مادران جهت شرکت در پژوهش بود .همچنین به
مادران اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند و نیازی به درج نام نیست.
جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی شرکت کنندگان پژوهش
متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

 30-20سال
 40-30سال
 50-40سال
باالی  50سال

23
51
35
11

19/16
42/5
29/16
9/16

سطح تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس و باالتر

19
25
76

15/8
20/8
63/4

وضعیت اشتغال
دارد
ندارد

47
73

39/2
60/8

جنسیت فرزند
دختر
پسر

65
55

54/2
45/8

• ابزارها
الف :مقیاس کانرز والدین ) :)Conners Adults ADHD Rating Scale- CAARSاین مقیاس به صورت خود گزارشی
است که توسط کانرز ،ارهاد و اسپارو ( )1999ساخته شده است .فرم والدین مقیاس کانرز دارای  48ماده است که به ارزیابی  5عامل
(سلوک ،روانتنی -تکانشگری ،بیشفعالی ،اضطراب و مشکالت یادگیری) میپردازد ،و دارای  4گزینه از به هیچ وجه تا بسیار زیاد و
از  0تا  3نمره گذاری میشود .کانرز و همکاران ( )1999اعتبار این مقیاس را  0/90گزارش نمودهاند .اعتبار این مقیاس از سوی موسسه
علوم شناختی  0/85گزارش شده است (علیزاده .)1384 ،در این پژوهش اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/79به دست
آمد.
ب :مقیاس رفتار تکانشی ( :)Impulsive Behavior Scale- IBSاین مقیاس توسط لینهام ( )2006ساخته شده و مشتمل بر 59
ماده است که  5بعد رفتار تکانشی یعنی اضطرار منفی ،اضطرار مثبت ،هیجان خواهی ،بیبرنامگی و فقدان پشتکار را میسنجد .این آزمون
میزان رفتار تکانشی را در مقیاس لیکرت  4نقطهای از ( 1کامال موافقم) تا ( 4کامال مخالفم) اندازه میگیرد .لینهام و میلر ( )2012نشان
دادند که خرده مقیاسهای این آزمون با مصرف الکل در نمونه غیر بالینی از افراد جوان ارتباط تشخیصی دارد .ضرایب آلفای خرده
مقیاسهای این مقیاس نیز باالی  0/80گزارش شده است (بشرپور .)1395 ،در پژوهش حاضر میزان اعتبار برای خرده مقیاسها از 0/78
تا  0/93به دست آمد.
ج :مقیاس تحریکپذیري باس و پالمین ) :(Buss & Plomine Irritability Scale- BPISمادههای این مقیاس از بررسی
آماری خلق و خوی خاص بزرگساالن باس و پالمین ( )1984اقتباس شده است .این مقیاس دارای  15ماده است که با عالمتگذاری
روی یک مقیاس  5درجهای لیکرت که از به هیچ عنوان در مورد من صدق نمیکند تا کامالً درمورد من صدق میکند ( 1تا  )5سنجیده
میشود .خصیصههای شخصیتی که با این آزمون سنجیده میشود خلق و خوها هستند که از نظر زیست شناختی مبتنی بر گرایشهای
خلق و خویی موروثی است .سه خصوصیت اساسی که با این مقیاس سنجیده میشود؛ مردم آمیزی ،سطح فعالیت و هیجانپذیری است
که بر آنچه افراد انجام میدهند تاثیر میگذارند (کارور و شی یر .)1998 ،باس و پالمین ( )1984میزان ضریب اعتبار را با استفاده از
روش بازآزمایی بین  0/89تا  0/93برای خرده مقیاسها بدست آوردند .در پژوهشی موتیسن و تامبس ( )1999میزان ضریب اعتبار این
مقیاس را با استفاده از روش بازآزمایی برای خرده مقیاس مردم آمیزی  ،0/86برای سطح فعالیت  0/88و برای هیجانپذیری 0/85بدست

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 194/194/1401

آوردند .در پژوهش حاضر ،ضریب اعتبار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس مردم آمیزی  ،0/87برای خرده مقیاس
سطح فعالیت 0/90و برای خرده مقیاس هیجانپذیری  0/89به دست آمد.
د :مقیاس دلبستگی کولینز و رید ) :(Revised Adult Attachment Scale- RAASاین مقیاس توسط کولینز و رید ()1999
تدوین شده است که شامل خودارزیابی از مهارتهای ایجاد ارتباط و خودتوصیفی شیوه شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای
دلبستگی نزدیک است (بشارت ،شریفی و ایروانی .)1390 ،مبنای نظری این مقیاس ،نظریه دلبستگی است .این مقیاس مشتمل بر  18ماده
ال موافقم ( 0تا  )4سنجیده میشود (حجتی ،نقش
ال مخالفم تا کام ً
است که با عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای لیکرت که از کام ً
و خدایاری فرد .)1400 ،تحلیل عوامل سه خرده مقیاس را مشخص میسازد .این خرده مقیاسها عبارتند از وابستگی (:)dependence
میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران میسنجد ،نزدیک بودن ( :)closenessمیزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را
اندازه گیری میکند ،اضطراب ( :)anxietyترس از داشتن رابطه را در ارتباطها میسنجد و هر خرده مقیاس دارای  6ماده است .کولینز
میزان آلفای کرونباخ را در نمونه  173و  100نفری از دانشجویان به ترتیب برای خرده مقیاس نزدیک بودن0/82 ،0/81 :؛ خرده مقیاس
وابستگی 0/80 ،0/78 :و خرده مقیاس اضطراب 0/83 ،0/85 :گزارش کرده است .اعتبار این مقیاس با استفاده از روش بازآزمون بر روی
 105دختر و پسر در شهر تهران  0/97گزارش شده است (پاکدامن .)1383 ،در این پژوهش ،میزان اعتبار با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاس وابستگی  ،0/83برای خرده مقیاس نزدیک بودن  0/82و برای خرده مقیاس اضطراب  0/85به دست آمد.

• یافتهها
برای تجزیه و تحلیللل دادههللا از نللرم افللزار  spss- 23اسللتفاده گردیللد و بللا اسللتفاده از ایللن نللرم افللزار ،تحلیلللهللای آمللاری بللا
آزمللون همبسللتگی پیرسللون و رگرسللیون چندگانلله انجللام شللد .نتللایج جللدول  2نشللان میدهللد کلله نشللانههای نقللص توجلله/
فزونکنشی بللا کنتللرل تکانلله و م لفللههای (اضللطرار منفللی ،هیجللان خللواهی و بللیبرنللامگی) آن ارتبللاط مثبللت و بللا اضللطرار مثبللت
ارتبللاط منفللی دارد ،بللا تحریللکپللذیری مللادران و م لفللههای (مللردم آمیللزی و سللطح فعالیللت) ارتبللاط منفللی و بللا هیجللانپللذیری
ارتبللاط مثبللت دارد همچنللین بللا سللبک دلبسللتگی ایمللن مللادران ارتبللاط منفللی و بللا سللبک هللای دلبسللتگی اجتنللابی و دوسللوگرا
ارتباط مثبت و معنادار دارد (.)p<0/001
قبل استفاده از آزمللونهللای همبسللتگی و رگرسللیون ،مفروضللههللایی کلله اسللتفاده از آنهللا را مجللاز مللیشللمارند ،مللورد بررسللی
قللرار گرفللت .مفروضلله وجللود رابطلله خطللی بللین متغیرهللای پللیشبللین و مللالک بللا توجلله بلله نمللودار پللراکنش متغیرهللا (نشللانگر
وجللود رابطلله خطللی بللین متغیرهللای پللیشبللین و مللالک) ،مفروضلله نرمللال بللودن بللا اسللتفاده از آزمللون کولمللوگروف-اسللمیرنف
( ،)P<0/05مفروضلله اسللتقالل باقیمانللدههللا بللا اسللتفاده از آمللاره دوربللین واتسللون (قرارگیللری در بللازهی  1/5تللا  )2/5و مفروضلله
نبللود هللمخطللی چندگانلله بللین متغیرهللای مسللتقل بللا اسللتفاده از شللاخصهللای تحمللل و عامللل تللورم واریللانس (بزرگتللر از ،)0/1
مللورد تیییللد قللرار گرفللت .بنللابراین ،از ضللریب همبسللتگی پیرسللون و رگرسللیون خطللی چندگانلله بللرای تجزیلله و تحلیللل دادههللا
استفاده شد.
جدول  3نشان میدهد که متغیرهای پیشبین حدود  58درصد از واریانس نشانه های نقص توجه -فزونکنشی را پیشبینی میکند.
نسبت Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر نشانههای نقص توجه -فزونکنشی بر اساس متغیرهای کنترل تکانه ،تحریکپذیری و
سبک دلبستگی معنادار است.

جللدول  4نشللان مللیدهللد کلله م لفلله اضللطرار منفللی بللا بتللای  ،)T =3/207( 0/16اضللطرار مثبللت بللا مقللدار بتللای -0/15
( ،)T =-2/600هیجللان خللواهی بللا مقللدار بتللای  ،)T =6/944( 0/32بللیبرنللامگی بللا مقللدار بتللای  ،)T =1/685( 0/10مللردم
آمیللزی بللا مقللدار بتللای  ،)T =-6/716( -0/26هیجللانپللذیری بللا مقللدار بتللای  ،) T =8/455(0/362سللطح فعالیللت بللا مقللدار بتللای
 ،)T =8/632(0/35سللبک دلبسللتگی ایمللن بللا مقللدار بتلای  ،)T =-6/750( -0/28سللبک دلبسللتگی اجتنللابی بللا مقللدار بتللای 0/38
( )T =9/281و سللبک دلبسللتگ دوسللوگرا بللا مقللدار بتللای  ) T =3/791( 0/16مللیتواننللد بلله طللور معنللاداری نشللانه هللای نقللص
توجه -فزونکنشی کودکان را پیشبینی کنند.
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جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی نمرات آزمودنیها در متغیرهاي پژوهش
2

4

3

متغیرها

1

 .1کنترل تکانه

1

 .2اضطرار منفی

**0/57

 .3اضطرار مثبت

**0/09 0/52

 .4هیجان خواهی

**0/031 0/52** 0/79

 .5بی برنامگی

**-0/21** 0/55** -0/36** 0/14

 .6فقدان پشتکار

**-0/06 0/37** 0/14** -0/08 0/45

6

5

8

7

9

10

12

1
1
1
1
1

 .7تحریک پذیری

0/23** 0/41**-0/21** 0/07 -0/30** -0/06

 .8مردم آمیزی

*-0/23**-0/16** 0/01 0/17** -0/14** 0/27** 0/11

 .9هیجانپذیری

0/15** 0/48** 0/28** 0/32**-0/21** -0/10* -0/16** -0/07

1
1
1

 .10سطح فعالیت **0/72** -0/39** 0/11* 0/29** 0/10* -0/23** -0/05 -0/19**-0/12
 .11سبک ایمن

**0/02 -0/29**-0/23**-0/54**-0/49

 .12سبک اجتنابی

**-0/09 0/12** -0/27** 0/27** 0/08 0/45** 0/32** 0/26** 0/57

 .13سبک دوسوگرا **-0/02 0/48** 0/08 0/16
ADHD .14

11

13

15 14

1
1

-0/010 0/01 -0/15** 0/20** 0/01

-0/13** 0/05

1
1

0/11 -0/27** -0/14**-0/24** 0/07 -0/13**-0/24** 0/03

**1 0/24**0/15** -0/24** 0/22** 0/14* 0/16* 0/37** 0/07 0/15** 0/01 0/31** 0/32** 0/36

میانگین
انحراف معیار

38/72 16/80 14/28 32/61 12/93 15/18 30/02 105/02

9/94

65/89 7/73 13/96 12/70 11/33 17/44

5/41

2/80

4/56 4/24 2/48

20/19

9/15

7/91

4/41

9/96

5/37

8/01

4/93

3/42

2/71

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان جهت پیشبینی نشانههاي نقص توجه -فزونکنشی کودکان
مدل

R

R2

F

Sig

1

0/76

0/58

58/651

0/001

جدول .4ضرایب بتا و آزمون معناداري  Tبراي متغیرهاي پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیش بین

B

SEB



t

Sig

پیشبینی نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی کودکان

مقدارثابت
اضطرار منفی
اضطرار مثبت
هیجان خواهی
بیبرنامگی
فقدان پشتکار
مردم آمیزی
هیجانپذیری
سطح فعالیت
سبک دلبستگی ایمن
سبک دلبستگی اجتنابی
سبک دلبستگی دوسوگرا

35/912
0/278
-0/294
0/511
0/338
0/236
-1/173
2/011
1/123
-1/632
2/372
0/578

7/233
0/08
0/113
0/74
0/20
0/143
0/175
0/238
0/130
0/242
0/256
0/153

0/163
-0/15
0/32
0/10
0/011
-0/26
0/362
0/35
-0/284
0/38
0/16

4/965
3/207
-2/600
6/944
1/685
0/166
-6/716
8/455
8/632
-6/750
9/281
3/791

0/001
0/001
0/01
0/001
0/05
0/09
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
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اضطرار منفی

اضطرار مثبت

هیجان خواهی
0/32-0/15

0/16



بی برنامگی

فقدان پشتکار

0/011

0/10

کنترل تکانه
R2=0/58
نشانه های

مردم آمیزی
-0/26

R2= /

تحریک پذیری

0/36

هیجان پذیری

ADHD


0/35

سطح فعالیت

R2=0/58
سبک دلبستگی
-0/28

دلبستگی ایمن

0/38
دلبستگی اجتنابی

0/16
دلبستگی دوسوگرا

شکل  .1مدل نهایی و آزمون شده پژوهش

• بحث
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکان بر اساس کنترل تکانه ،تحریکپذیری و سبک دلبستگی
مادران بود .همان طور که یافتهها نشان داد ،از میان مولفههای کنترل تکانه ،هیجان خواهی؛ از میان مولفههای تحریکپذیری ،هیجانپذیری
و از میان مولفههای سبک دلبستگی مادران سبک دلبستگی اجتنابی بیشترین پیش بینی کننده نشانههای نقص توجه -فزونکنشی در
کودکان است .نتایج این پژوهش با یافتههای بهادری و همکاران ( ،)1391میدوس و همکاران ( )2007و ساندرس ( )2018همسو است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،بین نقص در کنتللرل تکانلله مللادران بللا نشللانههللای نقللص توجلله -فللزونکنشللی کودکللان ارتبللاط
مثبت و معنادار دارد .همچنین یافتههللا نشللان داد مولفلله هیجللان خللواهی مللادران بیشللترین ارتبللاط را بللا نشللانههللای نقللص توجلله-
فزونکنشی کودکان دارد ،کلله نتللایج ایللن پللژوهش بللا یافتللههللای میلللر و مللک کللی ()2006؛ ارکللان ،آتلگللان و بیسللی ( )2014هللم
جهت است .هیجان خواهی یکللی از ابعللاد شخصللیت اسللت کلله افللراد بلله میللزان متفللاوتی از آن برخللوردار مللیباشللند .افللرادی کلله
هیجان خواهی زیللاد دارنللد معمللوال بللرای سللطح برانگیختگللی دسللت بلله رفتارهللای مختلفللی مللیزننللد (میکللامی و چانللگ.)2015 ،
زاکرمن معتقد اسللت کلله هیجللان خللواهی مولفلله مللوروثی قدرتمنللدی اسللت کلله بللا میللل بلله تجربللههللای جدیللد ،مخللاطره جللویی،
تنوع طلبی و تکانشگری مشخص مللیشللود .ایللن افللراد معمللوال بللر اسللاس احسللاس لحظللهای خللود رفتللار مللیکننللد و خیلللی کللم
احتمللال دارد کلله تصللمیم گیللریهللای آنهللا پایلله منطقللی داشللته باشللد (زاکللرمن .)1979 ،پللژوهشهللا نشللان داده انللد کلله هیجللان
خواهی باال با اختاللهایی همچللون؛ فللزونکنشللی ،اخللتالل شخصللیت مللرزی و گللرایش افللراد بلله سللوت مصللرف مللواد ارتبللاط دارد
(فتحللی رنللانی ،اصللغری ،کللاظمی و صللالحی .) 1392 ،بنللابراین در تبیللین ارتبللاط میللان تکانشللگری و هیجللان خللواهی مللادران بللا
نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکللان مللیتللوان چنللین عنللوان کللرد کلله مللادران کودکللان بللیش فعللال بلله سللبب ویژگللیهللای
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تکانشگری و هیجللان خللواهی خللود در مواجهلله بللا رفتارهللای کودکللان خللود ( ماننللد پرتحرکللی و فللزونکنشللی) اغلللب از روش-
های تنبیهی به عنللوان روش تربیتللی غالللب اسللتفاده مللیکننللد (میلللر و مللک کللی ،)2006 ،از طرفللی کودکللان بللیش فعللال بلله سللبب
ویژگیهای فزونکنشی و تکانشگری در تعامل بللا والللدین خللود بیشللتر دچللار مشللکل شللده و والللدین نیللز بلله دلیللل عللدم آگللاهی
از نشانههای کودکان و نقللص در کنتللرل تکانلله نمللیتواننللد تعامللل درسللتی بللا فرزنللدان خللود داشللته باشللند و ایللن موضللوع سللبب
چرخه معیوبی از تعامالت نادرست والد -فرزندی میشود که میتواند نشانههای این کودکان را تشدید کند.
از جمله نتایج دیگر این پژوهش ارتباط مثبت و معنادار تحریکپذیری و مولفه هیجانپذیری مادران با نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی کودکان است .نتایج این پژوهش نیز با یافتههای زلر ()2017؛ راسموزن و سیمونزن ( )2014و استفان ( )2006هم جهت
است .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که والدین کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -فزونکنشی در تنظیم هیجان دچار مشکل
میباشند و در تعامالت والد -کودک بیشتر دچار خلق تحریکپذیری و هیجانپذیری میشوند (بروکس ،مک کوید و هاروی2018 ،؛
جنسن و همکاران .)2018 ،در نظریه خلق و خوی باس و پالمین ( )1984هیجانپذیری با هیجانهای منفی و ناخوشایند مانند ترس،
اندوه و خشم ارتباط دارد ،در واقع ،افرادی که هیجانپذیری باالیی دارند معموال نسبت به کوچکترین تحریک حساس هستند و به
راحتی از کوره در میروند (کارور و شی یر .)1998 ،بنابراین در تبیین ارتباط میان هیجانپذیری مادران و نشانههای نقص توجه-
فزونکنشی کودکان میتوان چنین گفت ،از آنجا که هیجانپذیری و مشکل در تنظیم هیجان از ویژگیهای بارز والدین کودکان بیش
فعال است (جنسن و همکاران ،)2018 ،از این رو ،مادران این کودکان به دلیل مشکل در تنظیم هیجان و نیز هیجانپذیری در تعامل با
رفتارهای اخالل گرانه کودکان خود اغلب احساس بی کفایتی میکنند که با روشهای تربیتی سختگیرانه و پرخاشگری سعی در کنترل
رفتار کودکان دارند که همین امر موجب تشدید و تداوم نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکان شود.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک دلبستگی ایمن مادران با نشانههای فزونکنشی کودکان رابطه منفی و معنادار دارد
و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با مشکالت رفتاری کودکان بیش فعال ارتباط مثبت و معنادار دارد .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهش میکائیلی و همکاران ()1396؛ و یاگون ( )2018همسو است .از آنجا که تعامالت والد -کودک هم متاثر از سبک دلبستگی
والدین و هم تحت تاثیر ویژگیهای رفتاری کودکان است (فرانسوس ،)2021 ،بنابراین در تبیین ارتباط میان سبک دلبستگی مادران با
شدت و نشانههای نقص توجه -فزونکنشی میتوان چنین اظهار کرد که ،سبک دلبستگی ناایمن مادران تا حد زیادی تحت تاثیر مشکالت
رفتاری کودکان بیش فعال قرار دارد ،بنابراین اینکه مادران کودکان مبتال به نقص توجه -فزونکنشی چه نوع سبک دلبستگی را در تعامل
با کودکان خود به کار میبرند بستگی به میزان مشکالت رفتاری کودکان دارد .آدام ،گونار و تاناکا ( )2004در پژوهش خود نشان دادند
رابطه میان سبک دلبستگی مادران با اختاللهای رفتاری کودکان موضوعی بسیار مهم است ،چرا که سبک دلبستگی مادر بر آشفتگی
هیجانی کودک و بی توجهی آنان تاثیر میگذارد.

• نتیجهگیري
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای روانشناختی مادران میتواند در نشانههای اختالل نقص توجه -فزونکنشی کودکان
نقش داشته باشد .از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به شیوه نمونهگیری هدفمند اشاره نمود که میتواند قابلیت تعمیم نتایج
را تحت الشعاع قرار دهد .محدودیت دیگر این پژوهش ،طوالنی بودن مقیاس بود که ممکن است بر دقت پاسخهای شرکت کنندگان
تاثیر داشته باشد .همچنین این پژوهش از نظر قلمروی مکانی در شهر تهران صورت گرفته است ،بنابراین نمیتوان به جوامع دیگر تعمیم
داد.
از آنجا که در رابطه والد -کودک ،سبک دلبستگی و ویژگیهای روانشناختی هر دو والد نقش مهمی در شدت و تداوم مشکالت
رفتاری کودکان دارد بنابراین پیشنهاد میگردد که پژوهشهای آتی نقش پدران را نیز مورد توجه قرار دهند .از طرفی به دلیل آنکه جامعه
آماری پژوهش حاضر را مادرانی تشکیل میدادند که فرزندانشان در سنین  7تا  12سال بودند .بنابراین توصیه میگردد ،در پژوهشی
مشابه ،مدل ارتباطی نشانههای نقص توجه -فزونکنشی کودکان با ویژگیهای مادران برای سایر جوامع با گروه سنی دیگر مورد بررسی
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 کودک نه تنها ویژگیهای رفتاری والدین بر سبک تربیتی کودکان تاثیر دارد بلکه ویژگیهای کودکان- همچنین در روابط والد.قرار گیرد
 بنابراین بهتر است که در مطالعات بعدی تاثیر رفتار کودک،و مشکالت رفتاری آنان نیز بر نحوه رفتار و تربیت والدین تاثیر میگذارد
.بر رفتار والدین نیز مورد بررسی قرار گیرد
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Abstract
Despite the importance of social safeness,
little research has provide a causal
explanation. Therefore, the purpose of this
study was to introduce a causal explanation
of the social safeness based on neuroticism
and the satisfaction and frustration of basic
psychological needs among a group of
undergraduate
students
at
Shiraz
University. Participants were 291 (170
girls) during 2020-21 academic year, who
were selected using a multi-stage random
cluster sampling method. They completed
the Costa and McCrae neuroticism scale
(1992),
basic
psychological
needs
satisfaction and frustration scale Chen et al.
(2015), and social safeness and pleasure
scale Gilbert et al. (2009). The validity and
reliability of the research scales were
evaluated
and
confirmed
using
confirmatory
factor
analysis
and
Cronbach's alpha coefficient. For analyzing
the research model, path analysis and Amos
24 software was used. Also, the results
showed that the research model fits well
with the data collected. Findings showed
that neuroticism predicted social safeness
indirectly (Through the mediation of the
basic psychological needs satisfaction and
frustration). In general, the results of this
study indicate that social safeness planning
requires attention to both personality traits
and the situations created by these traits,
such as the satisfaction and frustration of
basic psychological needs. The results are
discussed based on research and theoretical
evidence.
Keywords: Basic Psychological Needs,
Satisfaction, Frustration, Social Safeness,
Neuroticism.

چکیده
 پژوهشهای اندکی به تبیین،علیرغم اهمیت امنیت اجتماعی
 هدف پژوهش حاضر تبیین، از این رو.علّی آن پرداختهاند
علّی امنیت اجتماعی بر اساس روانآزردهگرایی و ارضاء و
ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان
 نفر291  مشارکتکنندگان.دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود
 بودند1398-99  دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی170(
که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند و مقیاسهای روانآزردهگرایی مککری و کاستا
 ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و،)1992(
) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران2015( همکاران
 روایی و اعتبار مقیاسهای پژوهش.) را تکمیل کردند2009(
با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای
 به منظور بررسی.کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت
فرضیههای پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس
 نتایج نشان داد که مدل پژوهش با دادههای. استفاده شد24
 نتایج نشان، همچنین.جمعآوری شده برازش مطلوبی دارد
داد که روانآزردهگرایی به طور غیرمستقیم (از طریق
،)واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
 نتایج این، به طورکلی.پیشبینیکننده امنیت اجتماعی است
پژوهش نشاندهنده آن است که برنامهریزیها در خصوص
امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم
 مانند ارضاء و،به موقعیتهای ایجاد شده توسط این صفات
 نتایج بر مبنای. است،ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
.شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است
 نیازهای بنیادین، ناکامی، ارضاء:واژههاي کلیدي
. روانآزردهگرایی، امنیت اجتماعی،روانشناختی
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• مقدمه
کیفیت روابط اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در سالمت روانی افراد داشته باشد (پی ،رورکی ،بودیمر و پروبست.)2020 ،
احساس امنیت و کیفیت مطلوب در روابط نزدیک موجب کاهش مشکالت روانشناختی همچون افسردگی (فیصلکری ،تاب و ماتیسویچ،
 )2020و اضطراب اجتماعی (مرسر ،کروستی ،میوس و برانج )2017 ،میشود .گیلبرت ( )2005مفهوم امنیت اجتماعی ( social

 )safenessرا به معنای روابط عاطفی گرم و آرامشبخش با افراد نزدیک و قابل اعتماد مطرح کرد .امنیت اجتماعی بخشی از مدل سه
وجهی نظام تهدید -دفاع ( ،)threat-defense systemنظام جستوجو و اکتساب کشاننده ( drive-seeking and acquisition

 )systemو نظام آرامش ( )soothing systemاست .این سه وجه به عنوان نظامهای تکاملیافته جهت پاسخ به مجموعه خاصی از
محرکهای محیطی در افراد به وجود آمده است .این مدل که براساس مفروضههای تکاملگرایی بنا نهاده شده است ،هر موجود زندهای
را حداقل با سه تکلیف اساسی در زندگی روبرو میداند -1 :شناسایی ،گریز و محافظت از خود در برابر تهدیدات  -2به دست آوردن،
کنترل و حفظ منابع الزم برای بقاء و تولید مثل ،و  -3حفظ آرامش و احساس امنیت.
این سه نظام اغلب فعالیّتهای انسان را تحت پوشش قرار میدهند .همچنین پویایی بین این نظامها نیز نکته قابل توجه دیگر است.
بدین صورت ک ه عدم تهدید و یا نیاز به جستجوی منابع ،نظام امنیت اجتماعی را فعال نموده و آرامش و امنیت را برای فرد به ارمغان
میآورد (گیلبرت .)2005 ،امنیت اجتماعی مبتنی بر مفهوم دلبستگی بالبی ( )1982است که در آن پایهای امن ایجاد میشود و به نشانههای
اجتماعی از گرمی و صمیمیت ،مهربانی و حمایت دیگران حساس است .گیلبرت ،مکاوان ،بلوی ،میلز و گیل ( )2009اظهار داشت که
نظام آرامش (حفظ آرامش و احساس امنیت) احتماالً در کنار نظام دلبستگی تکامل یافته و اکنون در پاسخ به نشانههای وابستگی از
سمت مراقبها ،شرکای عاشقانه ،دوستان ،آشنایان و غریبهها احساس امنیت اجتماعی را به همراه میآورد (لیوتی و گیلبرت.)2011 ،
امنیت اجتماعی با پیامدهای روانشناختی مختلفی همچون طیفی از اختاللهای محور دو ،خودسرزنشگری ،عزتنفس پایین،
تمایالت پارانوئید ،کنارهجویی اجتماعی و افسردگی مرتبط است (کلی ،زورف ،الیبمن و گیلبرت .)2012 ،در رابطه با پیشایندهای امنیت
اجتماعی ،گیلبرت ( )2005اظهار داشت در حالی که برخی از افراد نسبت به دیگران احساس امنیت اجتماعی بیشتری دارند ،سطح امنیت
افراد نیز بسته به میزان تهدیدهای موجود در محیطهای اجتماعی آنها متفاوت است .عالوه بر مؤلفههای محیطی ،اسالویچ ()2020
توصیه میکند که نقش پیشایندی عوامل درونفردی از جمله ژنتیک و مؤلفههای مربوط به آن مانند صفات شخصیت نیز در پیشبینی
امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد که از بین عوامل درونفردی ،صفات شخصیّت به دلیل اینکه ویژگیهای پایداری هستند و تا حدودی توسط ژنتیک
تعیین میشوند (گانیبان و همکاران ،)2009 ،اغلب بر جنبههای مختلف شناختی ،رفتاری و هیجانی اثرگذارند (اشرف و سیتوات)2016 ،
و میتوانند در میزان امنیت اجتماعی افراد اثرگذار باشند .از جمله مدلهای برجسته در زمینه صفات شخصیّت ،مدل پنج عاملی است
ت وظیفهشناسی ،گشودگی به تجربه ،روانآزردهگرایی ،برونگرایی و توافقپذیری را به عنوان ابعاد اصلی شخصیّت معرفی
که پنج صف ِ
میکند (النگلی و همکاران .)2017 ،به طور کلی ،شواهد تجربی گویای این است که صفات وظیفهشناسی ،برونگرایی و توافقپذیری
با پیامدهای مثبت هیجانی و صفت روانآزردهگرایی با پیامدهای منفی هیجانی در ارتباط است (اکرم و مالیک2011 ،؛ ناب و ووگت،
 .)2011امّا از آنجا که به زعم بسیاری از پژوهشگران صفت روانآزردهگرایی یک عامل خطرآفرین برای سالمت روانی و جسمی بوده
و با اختاللهای رایج روانشناختی در ارتباط است (اُرمل و همکاران2013 ،؛ گودوین ،کاکس و کالرا )2006 ،و همچنین سایه شوم خود
را بر کیفیت روابط اجتماعی افراد نیز میافکند (هوفریشتر و رافلدر ،)2015 ،در این پژوهش از بین صفات شخصیّتی ،روانآزردهگرایی
به عنوان پیشایند امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
روانآزردهگرایی به عنوان تمایل به تجربه تأثیرات منفی هیجانی و خُلقی (کاستا و مککری )1992 ،و درک محیط به صورت
تهدیدآمیز و دشواری در مدیریت محیط (اسلوایش و همکاران )2018 ،شناخته میشود .افراد با نمره باال در روانآزردهگرایی مستعد ابتال
به ایدههای غیرمنطقی هستند ،کمتر قادر به کنترل تکانههای خود بوده ،و ضعیفتر از دیگران با استرس مقابله میکنند (کاستا و مککری،
1992؛ ویدیگر و اولتمان .)2017 ،روانآزردهگرایی با مشکالت بینفردی (باس و الرسن2020 ،؛ داود ،محمود ،نعیم و سلیم،)2018 ،
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پرخاشگری (سان ،ایکسو ،بای ،ژانگ ،لین و کاو ،)2016 ،حمایت اجتماعی ضعیف (سویکرت ،هیتنر ،هریس و هرینگ ،)2002 ،احساس
تنهایی (کوررا ،هینسلی و دزوئیگ ،)2010 ،ترس از طرد شدن در روابط بین فردی (مالونی ،پیلو و عثمان )2012 ،و نارضایتی در روابط
عاطفی (عباسی و القمدی2017 ،؛ گاتیس ،برنز ،سیمپسون و کریستینسن2004 ،؛ مالوف ،تورینسن ،اسکات ،بوهلر و روکی)2010 ،
مرتبط است .همچنین روانآزردهگرایی با تشدید سبکهای گوشهگیری به هنگام مواجه با تعارضهای بینفردی ،رضایت از روابط را
کاهش میدهد .نکته قابل تامل این است که انزوا ،طرد ،محرومیت ،پرخاشگری و تعارض اجتماعی تهدیدهایی جدی برای امنیت
اجتماعی به شمار میروند (اسالویچ .)2020 ،لذا به نظر میرسد که روانآزردهگرایی با فراهم آوردن پاسخهای غیرانطباقی در روابط
بینفردی ،میتواند بر میزان امنیت اجتماعی افراد اثرگذار باشد .شکاف پژوهشی در این زمینه نیز بر ضرورت بررسی این رابطه دامن
میزند.
در خصوص این تاثیراتی که صفات شخصیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنند ،باس و الرسن ( )2020و کوهن و
مورس ( )2014نیز اذعان نمودهاند که ویژگیهای شخصیتی از طریق واسطههایی که ایجاد میکنند بر عملکرد و احساس افراد اثر
میگذارند .به عنوان مثال افراد با صفات شخصیتی مختلف موقعیتهای متفاوتی برای ارضاء یا ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی خود
ایجاد میکنند و نیازهای بنیادین روانشناختی نیز میتوانند به طور کلی بر هیجانات مثبت و منفی ناشی از روابط افراد و به نوعی احساس
امنیت آنان اثرگذار باشند (ابرا-رویالرد و کویپر.)2011 ،
مطابق نظریه خودتعیینگری ،اصطالح نیاز به عنوان منبع تغذیه روانشناختی تعریف میشود که برای سازگاری ،یکپارچگی و رشد
افراد ضروری است (ریان و دسی )2017 ،که از این منظر فرض رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و امنیت اجتماعی منطقی به نظر
میرسد .به عنون مثال ،اسالویچ ( )2020نیاز به تعلق و پذیرش را از منابع اثرگذار بر امنیت اجتماعی میداند .خودمختاری (،)autonomy
شایستگی ( )competenceو ارتباط ( )relatednessسه نیاز بنیادین روانشناختی مشترک در همه افرادند (ریان و دسی )2017 ،و افراد
در تالش برای برآوردهسازی آنها در هر مرحلهای از زندگی هستند (وانستینکیست ،ریان و سونسون.)2020 ،
ارضاء یا ناکامی هر یک از نیازهای مذکور میتواند پیامدهای متفاوتی را رقم بزند .به گونهای که ارضاء نیازها موجب رخداد
پیامدهای سازگارانه و ناکامی آنها پیامدهای ناسازگارانه را موجب میشود (چن و همکاران .)2015 ،خودمختاری به نیاز شخص برای
دیدن خود به عنوان منشاء فعالیّتها ،تجارب و انتخابهایش اشاره دارد .در حالی که ناکامی نیاز به خودمختاری شامل احساس
کنترل شدن و تحت فشارِ اجبارها بودن است .شایستگی به نیاز به کنترل نتیجه و دستیابی به کارآیی اشاره دارد ،در حالی که ناکامی نیاز
به شایستگی شامل احساس بی کفایتی ،تردید در مورد خودکارآمدی و ناموفق بودن در نشان دادن توانایی خود است .ارتباط نیز به نیاز
به ارتباط با دیگران و احساس تعلق اشاره دارد ،در حالی که ناکامی نیاز به ارتباط و تعلق شامل تجربه محرومیت از رابطه و احساس
تنهایی است (ریان ،دسی و وانستینکیست2016 ،؛ ریان و دسی2017 ،؛ نیشیمورا و سوزکی.)2016 ،
مرور پیشینه پژوهشی نشاندهنده رابطه مثبت ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی با پیامدهای مثبت ارتباطی همچون بهزیستی
اجتماعی (لئو ،)2018 ،روابط اجتماعی با کیفیتتر (بیکر ،والتینگتون و نی ،)2020 ،دنبال نمودن فعاالنه تعامالت (گارن ،مورین و
لونسدیل )2019 ،و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان (محمدی و فوالدچنگ )1398 ،است .از سوی دیگر ناکامی نیازهای اساسی
روانشناختی با عوامل برهمزننده امنیت و لذت اجتماعی همچون زورگویی (هین ،کوکا و هاگر )2015 ،و پرخاشگری (واندنکرکوف،
برینینگ ،وانستینکیست ،لویتن و سونس )2019 ،مرتبط است .چنانچه پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد که ارضای مطلوب این نیازها
با شاخصهای امنیت اجتماعی همچون نشاط ذهنی (تیلور و النسدیل ،)2010 ،عزتنفس (یومیت )2015 ،و اضطراب پایین (بارد ،دسی
و ریان )2004 ،همراه است .همچنین یافتههای حاصل از سایر پژوهشهای تجربی نشان دهنده رابطه منفی روانآزردهگرایی و نیازهای
بنیادین روانشناختی (اینسکو و جاکوب2019 ،؛ فریدونی ،نادینجفآبادی و بساکنژاد )1393 ،و رابطه صفات شخصیت با احساس
گناه (نادی ،عزیزی و مسجدی )1398 ،است.
با مد نظر قرار دادن مطالب فوق میتوان گفت امنیت اجتماعی تأثیری اساسی در عملکرد روانی -اجتماعی دارد ،با شاخصهای
بسیاری از آسیبپذیری و آسیبشناسی روانی مرتبط است و به عنوان یک عامل محافظتکننده از سالمت روانی – اجتماعی به شمار
میرود (کلی و همکاران .) 2012 ،به رغم اهمیّت این سازه مطالعات اندکی در رابطه با شناسایی پیشایندهای آن صورت گرفته است و
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پژوهش در این زمینه در مراحل آغازین است .لذا نتایج این پژوهش به لحاظ نظری و کاربردی در خور اهمیّت بوده و میتواند راهگشای
پژوهشهای بیشتر باشد .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اجتماعی با استفاده از پیشایندهای درونفردی روانآزردهگرایی
و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادی ن روانشناختی است .با توجه به هدف ذکر شده ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که
«آیا ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی میتواند در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی نقش واسطهگری ایفا نماید؟»
شکل  1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

• روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی  1398-99مشغول به تحصیل
بودند .مشارکتکنندگان پژوهش  295نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای ،از بین چهار
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده هنر و معماری و دانشکده علوم پایه انتخاب
شدند .به این ترتیب که ابتدا فهرست دانشکدههای دانشگاه شیراز تهیه شد و سپس از بین این دانشکدهها ،چهار دانشکده مذکور به
ص ورت تصادفی انتخاب شد .سپس از هر دانشکده دو کالس (در مجموع هشت کالس) به صورت تصادفی انتخاب شد و تمام
دانشجویان کالسها (در مجموع حدودا  295دانشجو) به مقیاس روانآزردهگرایی کاستا و مککری ( ،)1992مقیاس ارضاء و ناکامی
نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران ( )2015و مقیاس لذت و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران ( )2009به صورت فردی
پاسخ دادند .انتخاب این تعداد براساس دیدگاه کالین ( )2016مبنی بر انتخاب تعداد شرکتکنندگان پژوهش بر اساس  10تا  20برابر
تعداد پارامترهای مدل ،صورت گرفت .معیار ورود به پژوهش رضایت دانشجویان و استاد کالس و معیار خروج از پژوهش نیز ناقص
بودن پرسشنامه بود .به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسخهای آنها صرفا جهت انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به
صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی میمانند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،پرسشنامههای ناقص و مخدوش کنار گذاشته شدند و
در نهایت پرسشنامه  291نفر از آزمودنیها ( 121پسر؛  41/59درصد و  170دختر؛  )58/41مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .میانگین و
انحراف معیار سن شرکتکنندگان پژوهش به ترتیب  20/09و  2/58سال به دست آمد.
ابزارهاي پژوهش
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرها از این ابزارها استفاده شد:
الف .مقیاس روانآزردهگرایی ) :(Neuroticism Scaleاین مقیاس با هدف سنجش صفت روانآزردهگرایی از پرسشنامه پنج
عامل بزرگ شخصیّت (نئو) که از سوی کاستا و مک کری ( )1992طراحی و اعتباریابی شده است ،انتخاب شد .این مقیاس دارای 12
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ماده است که بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از خیلی کم (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )5نمرهگذاری میشود .روایی و اعتبار این
مقیاس از سوی کاستا و مککری ( )1992مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .نسخه فارسی مقیاس نئو از سوی حقشناس ()1385
اعتباریابی گردید .وی روایی ابزار را به روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس برای ایجاد همبستگی بین
مؤلفهها بررسی و تأیید نمود .عاملهای موجود در مقیاس براساس ارزش ویژه باالتر از یک و شیب نمودار اسکری استخراج گردید.
همچنین بار عاملی مادههای روانآزردهگرایی در دامنه  0/59تا  0/80بودند .برای بررسی اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمایی
استفاده شد که مقدار این ضرایب برای مؤلفه روانآزردهگرایی به ترتیب  0/81و  0/53گزارش شده است .در پژوهش حاضر روایی
مقیاس به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت (،IFI=0/95 ،AGFI=0/93 ،GFI=0/95 ،X2/df=2/01
 RMSEA=0/06 ،CFI=0/95و  .)PCLOSE=0/20اعتبار این مقیاس نیز با مقدار ضریب آلفای کرونباخ  0/84مورد تایید قرار گرفت.
ب .مقیاس ارضاء و ناکامی نیازهاي بنیادین روانشناختی (Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration

) :Scaleاین مقیاس با هدف سنجش ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی از سوی چن و همکاران ( )2015طراحی و اعتباریابی
شده است .این مقیاس دارای  24ماده است که ارضاء نیازهای خودمختاری (گویههای شماره  13 ،7 ،1و  ،)19شایستگی (مادههای
شماره  17 ،11 ،5و  ،)23ارتباط (مادههای شماره  15 ،9 ،3و  )21و ناکامی نیازهای خودمختاری (مادههای شماره  14 ،8 ،2و ،)20
شایستگی (مادههای شماره  18 ،12 ،6و  )24و ارتباط (مادههای شماره  16 ،10 ،4و  )22را مورد بررسی و سنجش قرار میدهد.
مادههای این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً نادرست (نمره  )1تا کامالً درست (نمره  )5نمرهگذاری میشود .روایی
و اعتبار این مقیاس از سوی چن و همکاران ( )2015مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .آنان ضریب آلفای کرونباخ برای ارضاء
نیازها را در دامنه  0/73تا  0/89و مقدار این ضریب برای ناکامی نیازها را در دامنه  0/64تا  0/86گزارش نمودند .شیخاالسالمی ،یزدانی
و رضوی اصطهباناتی ( )1398روایی نسخه فارسی این مقیاس را به روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی و تایید قرار دادهاند
( .)PCLOSE=0/07 ،RMSEA=0/05 ،TLI=0/89 ،NFI=0/81 ،IFI=0/91 ،CFI=0/91 ،GFI=0/86 ،X2/df=1/72همچنین آنان
اعتبار مؤلفههای این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه  0/68تا  0/82و آلفای کرونباخ برای نمره کل ارضای نیازهای
روانشناختی  0/81و برای ناکامی نیازهای روانشناختی  0/85گزارش نمودهاند (شیخاالسالمی و همکاران .)1398 ،در پژوهش حاضر
روایی مقیاس به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت (،IFI=0/92 ،AGFI=0/86 ،GFI=0/90 ،X2/df=1/83
 RMSEA=0/05 ،CFI=0/92و  .)PCLOSE=0/22اعتبار این مقیاس نیز با مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد ارضاء خودپیروی،
ناکامی خودپیروی ،ارضاء ارتباط ،ناکامی ارتباط ،ارضاءشایستگی ،ناکامی شایستگی ،ارضای کل نیازهای بنیادین و ناکامی کل نیازهای
بنیادی به ترتیب  0/85 ،0/71 ،0/77 ،0/72 ،0/73 ،0/74 ،0/67و  0/85مورد تایید قرار گرفت.
ج .مقیاس لذت و امنیت اجتماعی ) :(Social Safeness and Pleasure Scale-SSPSاین مقیاس متشکل از  11ماده و یک
عامل است که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مولفه واحد مورد سنجش قرار میدهد و توسط گیلبرت و همکاران ( )2009ساخته شده
است .مادههای این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )5نمرهگذاری میشوند که حداقل
نمره در این مقیاس  11و حداکثر نمره  55است .روایی این مقیاس توسط گیلبرت و همکاران ( )2009به روش تحلیل عاملی تاییدی
مطلوب گزارش شده است .در پژوهش ماتوس ،دیوارت ،پینتوگویا و ماتوس ( )2015آلفای کرونباخ  0/94و در پژوهش آکین ،اویسال،
اوزکارا و بینگل ( )2012آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .در ایران نیز علوی ،اصغری مقدم ،رحیمینژاد ،فراهانی و مدرس غروی
( )1395و یعقوبخانی ،اسدزاده ،سعدیپور ،دالور و درتاج ( )1396اعتبار ابزار را به روش آلفای کرونباخ  0/91گزارش دادند .روایی
مقیاس نیز به روش تحلیل عاملی تاییدی در پژوهش علوی و همکاران (CFI=0/99 ،AGFI=0/93 ،GFI=0/97 ،X2/df=1/30( ،)1395

و  ،)RMSEA=0/03و یعقوبخانی و همکاران ( CFI=0/99 ،GFI=0/95 ،X2/df=1/25( ،)1396و  )RMSEA=0/03مطلوب
گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .همچنین شاخصهای برازش مدل
تحلیل عاملی تاییدی حکایت از تایید روایی مقیاس داشت (،CFI=0/97 ،IFI=0/97 ،AGFI=0/91 ،GFI=0/95 ،X2/df=2/25
 RMSEA=0/06و .)PCLOSE=0/08
روش تجزیه و تحلیل دادهها :برای بررسی آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرمافزار
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( SPSSنسخه  )24استفاده گردید .همچنین برای ارزیابی ارتباط علّی میان متغیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار
( AMOSنسخه  )24و برای بررسی نقش واسطهگری متغیر میانجی از دستور بوتاستراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

• یافتهها
در این بخش ابتدا به بررسی میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و در انتها به ارزیابی مدل پژوهش
پرداخته شده است .قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی پژوهش ،مواردی همچون دادههای از دست رفته ،موارد دورافتاده (پرت) و
نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
الف :دادههاي از دست رفته :اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا دادههای کاملی از گروه نمونه جمعآوری گردد ،با این حال در
فایل دادهها برخی دادههای از دست رفته وجود داشت .در پژوهش حاضر دادههای مفقود با میانگین مقادیر متغیرها جایگزین شد.
ب :موارد پرت :برای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور  Exploreدر برنامه  SPSSاستفاده شد؛ نتایج بررسی موارد پرت
درمتغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد .بنابراین ،از این جهت مشکلی برای
تحلیل مسیر وجود ندارد.
ج :بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهاي مشاهده شده :برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهدهشده در پژوهش حاضر از دو
شاخص رایج برای بررسی نرمال بون ،شامل کجی و کشیدگی استفاده شد .نتایج جدول  1نشان میدهد که قدر مطلق ضریب کجی و
کشیدگی برای متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از  3و کمتر از  10بود؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است (بیرن،
 .)2001بهطورکلی ،نتایج ارائه شده در این بخش نشان میدهد که تمامی مفروضههای اساسی تحلیل تحلیل مسیر برقرار است و بنابراین
برای این تحلیل مانعی وجود ندارد.
شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول  1و میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه همبستگی بین
متغیرها در جدول  2آورده شده است.
جدول  .1شاخصهاي نرمال بودن متغیرهاي پژوهش
کجی

متغیرها

کشیدگی

آماره

انحراف معیار

آماره

انحراف معیار

 .1روانآزردهگرایی

0/16

0/14

-0/05

0/28

 .2ارضاء نیازها

-0/14

0/14

0/03

0/28

 .3ناکامی نیازها

0/29

0/14

0/006

0/28

 .4امنیت اجتماعی

-0/37

0/14

0/58

0/28

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

 .1روانآزردهگرایی

30/48

7/86

 .2ارضاء نیازها

42/54

7/54

**

 .3ناکامی نیازها

28/67

7/88

**

 .4امنیت اجتماعی

36/37

7/99

2

4

3

1
-0/46
0/67

**-0/39

1
**

-0/55

**0/52

1
**-0/47

1
**P<0/01

*P< 0/05

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،همبستگی بین متغیرها در همه موارد معنادار است از اینرو امکان بررسی مدل پژوهش
فراهم گردید .در بررسی مدل پژوهش ،ابتدا برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید .مطابق با نظر شوماخر و لومکس ( ،)2004برای
بررسی برازش مدل تحلیل مسیر از دو معیار شدت و جهت پارامترهای برآورد شده مطابق با مبانی نظری و پیشینه پژوهش و معناداری
آماری پارامترهای برآورد شده منفرد برای مسیرهای مدل تحلیل مسیر که مقادیری بحرانی بوده و بر اساس تقسیم برآورد پارامترها بر
خطاهای معیار مربوطه به دست میآیند ،استفاده گردید که برازش مدل پژوهش بر اساس هر دو شاخص محرز گردید .همچنین
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شاخصهای برازش مدل نیز حاکی از بزارش مطلوب مدل بود ( ،CFI =0 /98 ،GFI =0 /96 ،TLI =0 /97 ،NFI =0 /6 9 ،X2/df =2 /21

.)PCLOSE= 0 /09 ،RMSEA =0 /07 ،IFI =0 /97 ،AGFI =0 /93
در بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه «ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در ارتباط بین روانآزردهگرایی و امنیت
اجتماعی نقش واسطهگری دارد» نتایج پژوهش نشان داد ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
توانست نقش واسطهگری در بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی ایفا نماید .نتایج دقیقتر در شکل  2و جدول  3آورده شده است.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش

اثر مستقیم

مسیرها

اثر کل

اثر غیرمستقیم

β

p

از روانآزردهگرایی به ارضاء نیازها

-0/46

0/002

β
-

p
-

β

P

-0/46

0/002

از روانآزردهگرایی به ناکامی نیازها

0/67

0/002

-

-

0/67

از ارضاء نیازها به امنیت اجتماعی

0/38

0/002

-

-

0/38

0/002

از ناکامی نیازها به امنیت اجتماعی

-0/21

0/007

-

-

-0/21

0/007

از روانآزردهگرایی به امنیت اجتماعی

-0/08

0/27

-0/32

0/002

-0/40

0/002

0/002

همانگونه که اطالعات شکل  2و جدول  3نشان میدهند ،روانآزردهگرایی دارای اثر منفی و معنادار بر ارضاء نیازهای بنیادین،
روانآزردهگرایی دارای اثر مثبت و معنادار بر ناکامی نیازهای بنیادین ،ارضاء نیازهای بنیادین اثر مثبت و معنادار بر امنیت اجتماعی،
ناکامی نیازهای بنیادین دارای اثر منفی و معنادار بر امنیت اجتماعی بود .روانآزردهگرایی نیز به لحاظ آماری تاثیر معناداری بر امنیت
اجتماعی ندارد .همچنین ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادی دارای نقش واسطهگری در ارتباط بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی بود.

• بحث
همانطور که پیشتر اشاره هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی با استفاده از پیشایندهای درونفردیِ روانآزردهگرایی و
ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در قالب مدل تحلیل مسیر بود.
همانگونه که مدل تجربی پژوهش نشان میدهد ،روانآزردهگرایی پیشبینیکننده مثبت ناکامی نیازها و پیشبینیکننده منفی ارضاء
نیازها بود .این یافته با مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مبنی بر رابطه منفی صفت شخصیتی روانآزردهگرایی با نیازهای بنیادین روانشناختی
همسو است (اینسکو و جاکوب2019 ،؛ فریدونی و همکاران .)1393 ،در تبیین این یافته میتوان گفت ،روانآزردهگرایی با فراهم آوردن
پاسخهای ناکارآمد شناختی ،هیجانی و رفتاری موجب کاهش موقعیتهایی میشود که فرد میتواند از طریق آنها نیازهای بنیادین
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روانشناختی خود را برآورده کند .به بیان دیگر ،افراد روانرنجورخو به لحاظ شناختی دچار ایدههای غیرمنطقی هستند ،شرایط عادی را
تهدیدآمیز توصیف میکنند و ناکامیهای جزئی را فاجعهآمیز تلقی میکنند و به دلیل اینکه ثبات هیجانی الزم را ندارند ،دائم مضطراب
و نگران بوده (ویدیگر و اولتمان )2017 ،و به لحاظ رفتاری واکنشهای نامناسبی همچون پرخاشگری و زورگویی (سان و همکاران،
2016؛ هین و همکاران )2015 ،از خود بروز میدهند که مجموعه این پاسخها برآورده شدن نیازها را با دشواری مواجه میکند .ماحصل
این سبک شناختی ،هیجانی و رفتاری از دست دادن ارتباطهای سالم با دیگران ،احساس ناشایستگی و کسب این ادراک میشود که فرد
توانایی مدیریت هیجان های خود را ندارد؛ که به ترتیب اشاره به عدم موفقیت در ارضاء نیازهای ارتباط ،شایستگی و خودمختاری و
ناکامی در ارضاء این نیازها دارد .در واقع این افراد به جهت اضطراب و نگرانی دائمی که با خود به همراه دارند ،دچار نوعی اجتناب
در اعمال خود هستند .بدین صورت که از ارتباط با افراد مختلف اجتناب نموده و این نگرانی تا جایی ادامه پیدا میکند که از انجام
مستقالنه و مقتدرانه اعمالی که برای آنان احساس شایستگی و خودمختاری به همراه دارد ،اجتناب نموده و این مساله باعث میشود که
در ارضای نیازهای بنیادین خود هم چون شایستگی ،خودمختاری و ارتباط ناکام بماند .به عنوان مثال دانشجوی با نمره باال در صفت
روانآزردهگرایی ،به دلیل ایدههای غیرمنطقی ،فاجعهنمایی ،نگرانی و غیره در برقراری ارتباط مطلوب و مناسب با دوستان ،استادان و
سایر کارکنان دانشگاه دچار ضعف بسیار می گردد و از این طریق نیاز به ارتباط وی مورد تهدید قرار میگیرد .همچنین وی با توجه به
موارد مذکور در انجام مستقالنه تکالیف تحصیلی و غیرتحصیلی خود دچار مشکل میشود که مساله نیز سایر نیازهای بنیادین روانشناختی
وی را دچار مشکل میسازد.
از دیگر یافتههای پژوهش می توان به رابطه مثبت ارضاء نیازها و رابطه منفی ناکامی نیازها با امنیت اجتماعی اشاره کرد .بدین معنی
که هر چه نیازهای بنیادین روانشناختی شامل خودمختاری ،شایستگی و تعلق با کمیت و کیفیت بهتری برآورده شود ،میزان آرامش ،لذت
و امنیتی که دانشجویان در روابط خود احساس می کنند ،بیشتر است .از طرف دیگر ،هر چه میزان ناکامی نیازهای مذکور با شدت بیشتری
رخ دهد ،امنیت اجتماعی تجربه شده نیز کمتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای دیگر مبنی بر رابطه مثبت ارضاء نیازها با متغیرهای
نزدیک همچون بهزیستی اجتماعی (لئو ،)2018 ،روابط اجتماعی با کیفیتتر (بیکر و همکاران ،)2020 ،و ناکامی نیازها با عوامل
تهدیدکننده امنیت اجتماعی ،یعنی زورگویی (هین و همکاران )2015 ،و پرخاشگری (واندنکرکوف و همکاران )2019 ،همسو است .در
تبیین این یافته مطابقِ نظریه خودتعیینگری (ریان و دسی )2017 ،میتوان اذعان نمود ،چنانچه نیازهای بنیادین روانشناختی برآورده
شود فرد عملکرد بهتری در جنبههای مختلف روانشناختی و اجتماعی تجربه خواهد کرد .در واقع ،زمانی که نیاز به ارتباط در دانشجویان
ارضا میشود ،یعنی فرد احساس تعلق به آن موقعیت یا افراد آن بافت تحصیلی مانند دوستان و استادان خود دارد .این احساس تعلق به
محیط تحصیلی و افراد آن محیط باعث میشود که دانشجویان احساس امنیت بیشتری داشته باشند ،لذا امنیت اجتماعی بیشتری را تجربه
مینمایند .چرا که این احساس تعلق به آنان پشتوانه هیجانی و عاطفی مطلوبی در برخورد با موقعیتهای اجتماعی مختلف فراهم میآورد
که یکی از پیامدهای آن احساس لذت و امنیت اجتماعی است .در خصوص ارضای نیاز به خودمختاری نیز قابل ذکر است که زمانی
نیاز به خودمختاری در دانشجویان ارضاء میشود این بدان معناست که دانشجو خود را فردی تلقی میکند که میتواند منشاء فعالیتها
و انتخاب های خود باشد .در واقع وی در روابط اجتماعی خود احساس مجبور بودن و تحت فشار قرار داشتن را ندارد .بدین صورت
ارضاء نیاز به خودمختاری به وی کمک مینماید تا در روابط اجتماعی خود احساس لذت و امنیت اجتماعی بیشتری را تجربه نماید.
همچنین ارضاء نیاز به شایستگی در دانشجویان این باور را در آنان به وجود میآورد که میتوانند در روابط اجتماعی خود ،تعیین کننده
نتیجه و پیامد آن روابط باشند .یعنی نوعی باور به خودکارآمدی در آنان ایجاد میگردد که توانایی الزم برای مدیریت و دستیابی به نتیجه
مطلوب در روابط اجتماعی را دارند (ریان و دسی2017 ،؛ نیشیمورا و سوزکی )2016 ،که این موارد موجب احساس امنیت اجتماعی
بیشتر آنان میگردد .در واقع بدین شرح است که ارضاء شدن نیازهای بنیادین روانشناختی باعث احساس امنیت اجتماعی بیشتر و ناکامی
در ارضای این نیازهای باعث کاهش امنیت اجتماعی میگردد .چنانچه پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد که ارضای مطلوب این
نیازها با شاخصهای امنیت اجتماعی همچون نشاط ذهنی (تیلور و النسدیل ،)2010 ،عزتنفس (یومیت )2015 ،و اضطراب پایین (بارد
و همکاران )2004 ،همراه است .در واقع رخداد این شاخصها میتواند به عنوان تسهیلکننده روابط و زمینهساز احساس آرامش در
تعامالت بینفردی ایفای نقش کنند ،که در نهایت امنیت اجتماعی را در افراد افزایش میدهد .همچنین قابل ذکر است زمانی که فرد در
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ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی خود شکست میخورد ،واکنشهای مخالفتورزانهای نسبت به منبعی (فردی) که باعث ناکامی نیاز
وی شده است ارائه میدهد (ریان و همکاران )2016 ،چنین مخالفتی که در حقیقت واکنشی به کنترلگری دیگران است زمینهساز کاهش
امنیت و لذت در روابط اجتماعی است .در نتیجه این یافته منطقی به نظر میرسد.
بحث آخر مربوط به تبیین رابطه روانآزردهگرایی با امنیت اجتماعی و همچنین نقش واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین
روانشناختی در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی است .در حالی که ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاکی از
رابطه منفی و معنادار روانآزردهگرایی (متغیر مستقل) و امنیت اجتماعی (متغیر وابسته) است ،لیکن وقتی همه متغیرها با هم وارد مدل
تحلیل مسیر و معادله رگرسیون میشوند از اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر امنیت اجتماعی کاسته میشود و نقش واسطهگری ارضاء و
ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در این بین برجسته می گردد .این یافته با مبانی نظری و تجربی پژوهش مبنی بر اینکه صفات
شخصیتی از طریق واسطهها و به روش غیرمستقیم بر رفتارها و احساسات افراد اثر میگذارند ،همسو است (کوهن و مورس2014 ،؛
باس و الرسن .)2020 ،در واقع پژوهشگران حوزه شخصیّت و منش اذعان نمودهاند که صفات شخصیّت بیشتر از طریق سازوکارهای
واسطهای پیامدهایی را برای افراد رقم میزنند .بدین صورت که رابطه بین ویژگیهای شخصیّتی و پیامدهای رفتاری و هیجانی فراتر از
یک رابطه مستقیم است و صفات شخصیّت از مسیرهای غیرمستقیم همچون انتخاب موقعیت و ایجاد موقعیت میتوانند بر پیامدهای
رفتاری و هیجانی اثرگذار باشند (کوهن و مورس2014 ،؛ باس و الرسن .)2020 ،از طرفی بر اساس منطق روش تحلیل مسیر زمانی که
همه متغیرها با هم وارد معادله رگرسیون میشوند و از اثر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته کاسته شده و نقش واسطهگری متیغرهای
میانجی برجسته میگردد ،این موضوع میتواند بر اعتبار مدل تجربی پژوهش بیفزاید (شوماخر و لومکس.)2004 ،
در تبیین نقش واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی ،علیرغم تبیینهای
صورت گرفته در خصوص رابطه دو به دو این متغیرها ،توجه به خرده مکانیزمهای علّی تشکیل دهنده این مسیر نیز قابل تامل است .در
واقع روانآزردهگرایی به عنوان یک صفت شخصیتی راهانداز این نظم علّی است .بدین صورت که فرد با ویژگی روانآزردهگرایی
مجموعه پاسخهای شناختی ،رفتاری و هیجانی متناسب با این صفت شخصیتی را ایجاد میکند .در این میان صفت روانآزردهگرایی
زمینهساز پاسخهای ناسازگار در جنبههای مختلف زندگی میشود (اسلوایش و همکاران )2018 ،و همچنین باعث میشود که فرد
موقعیتها و محیطهایی را برای خود بیافریند ،یا ایجاد و انتخاب نماید که به نوعی موید و متناسب با شاخصها و نمودهای
روانآزردهگرایی باشد .لذا دانشجویان با سطوح باالی روانآزردهگرایی با ویژگیهایی همچون ناپایداری هیجانی ،اضطراب و دمدمی
مزاجی که با خود به موقعیتهای اجتماعی میآورند ،مانع برآورده شدن نیازهای بنیادین روانشناختی خود میشوند .در ادامه این نظم
علّی در جهت پیامدهای ناسازگار عدم ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و پیامدهای سازگار ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی
حرکت میکند .در واقع برآورده نشدن این نیازها پایههای دلبستگی و امنیت را با مشکل مواجه میکند که موجب محروم شدن فرد از
احساس صمیمت و پذیرش در روابط بینفردی میگردد .در نتیجه باعث کاهش لذت و امنیت اجتماعی در آنان میشود .به عنوان مثال
دانشجویان با ویژگی روانآزردهگرایی موقعیتهای موجود در محیط تحصیلی از قبیل جلسات درسی ،کالسی ،مکانهای ورزشی ،و
غیره موجود در دانشگاه را بهگونه ای برای خود تدارک میبینند که در آن شانس کمتری برای ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی خود
هم چون نیاز به ارتباط ،خودمختاری و شایستگی را دارند و در ادامه چنانچه در خصوص تاثیر نیازهای بنیادین روانشناختی بر امنیت
اجتماعی ذکر شد ،باعث کاهش احساس لذت و امنیت اجتماعی در خود میشوند.

• نتیجهگیري
در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی نقش واسطهگری در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت
اجتماعی دارد .این یافته نشان میدهد که روانآزردهگرایی از طریق افزایش ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی منجر به افزایش امنیت
اجتماعی میشود .همچنین ،روانآزردهگرایی از طریق کاهش ناکامی در ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی منجر به افزایش امنیت
اجتماعی میشود.
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پژوهش حاضر علی رغم نقاط قوت و یافتههای جدید دارای محدودیتهایی نیز است .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
بدین صورت است که این پژوهش با استفاده از طرح همبستگی صورت گرفت ،لذا برای استنباط علّی نیازمند تامل بیشتری است.
همچنین مشارکتکنندگان پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که در تعمیم نتایج به سایر گروههای افراد الزم است این
مساله مورد توجه قرار گیرد .نتایج حاصل از این پژوهش به لحاظ نظری و کاربردی ،تلویحاتی را در بر دارد .به لحاظ نظری ،به گسترش
دانش در مورد پیشایندهای فردی امنیت اجتماعی کمک نمود .به لحاظ کاربردی نیز قابل توجه است که میتوان از طریق آموزش به
افراد جهت ارضای نیازهای بنیادینشان به ارتقا امنیت اجتماعی در آنان کمک نمود .در نهایت به عنوان پیشنهادات پژوهشی نیز قابل
ذکر است که با توجه اینکه صفات شخصیت نشاندهنده تفاوتهای فردی بین افراد است در نتیجه به بررسی مدل پژوهش حاضر در
سایر دورههای تحصیلی و گروههای شغلی پرداخته شود .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی سایر صفات شخصیت
جهت تبیین امنیت اجتماعی پرداخته شود .همچنین پیشنهاد می گردد که با افزودن متغیرهای موقعیتی به مدل پژوهش حاضر ،امکان
مقایسه بین نقش عوامل درونفردی و موقعیتی در پیشبینی امنیت اجتماعی فراهم گردد؛ و بدین وسیله نگاه جامعتری نسبت به
پیشایندهای امنیت اجتماعی و پویاییهایی که بین آنها وجود دارد ،حاصل شود.
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