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Abstract
Considering the importance of intelligence
training, sensitive developmental ages,
flexibility of the brain and changing
intelligence approaches, the purpose of this
study was to develop an educational Package of
parental behavior based on the lived
experiences of parents with gifted preschool
children. During 2 years and with the help of
Tehran-Stanford IQ scale, the intelligence of
many children (46 of 497 children) was
measured and finally 20 gifted children with IQ
above 130 were selected. The families of these
children were interviewed, Interviews were
recorded and analyzed by using the Kolaizzi
method and the main and sub-themes to have a
smart child, were identified. Then, by studying
various sources and the results of the research,
the parenting package was prepared and
presented to seven IQ and child specialists to
evaluate the content, formal validity and
content validity ratio. The final results indicated
13 main themes and 32 sub-themes with
evidence and examples and 13 sessions were
designed and approved for Parental Behavior
Training Package. According to the approval of
this package by experts, the prepared content
can be a comprehensive guide for raising the
intelligence of children for parents with
children under six years old. We hope that these
results will be a good gift for the future of the
children of Iran.
Keywords: educational package, Parental
behavior, lived experience.
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چکیده
، سنین حساس رشد،با توجه به اهمیت پرورش هوش
خاصیت انعطافپذیری مغز و تغییر رویکردهای هوشی
هدف از این پژوهش تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی
بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیشدبستانی
 استنفورد بینه- با کمک مقیاس هوشی تهران.تیزهوش بود
 کودک) در طی دو497  نفر از46( هوش کودکان زیادی
 کودک تیزهوش با بهره هوشی20 سال سنجیده و در نهایت
 با خانوادههای این کودکان. انتخاب شدند130 باالی
 مصاحبهها ضبط شده و با کمک روش،مصاحبه شد
کالیزی تحلیل شدند و مضامین اصلی و فرعی پرورش
 سپس با مطالعه منابع متعدد و نتایج.هوش مشخص شد
 بسته فرزندپروری برای داشتن فرزند،حاصل از پژوهش
 صوری و،تیزهوش آماده و جهت بررسی روایی محتوایی
 متخصص حوزه هوش و7 روایی محتوایی کمی در اختیار
 مضمون اصلی13  نتایج پایانی داللت بر.کودک قرار گرفت
13  مضمون فرعی همراه با شواهد و مثال را داشت و32 و
.جلسه برای بسته آموزش رفتار والدین طراحی و تأیید شد
 محتوای تهیه،با توجه به تأیید این بسته توسط متخصصان
شده میتواند راهنمای جامعی برای تربیت هوشی فرزندان
 امیدواریم.برای والدین دارای فرزند زیر شش سال باشد
.که این نتایج ارمغان خوبی برای آینده فرزندان ایران باشد
 تجربه، رفتار والدین، بسته آموزشی:واژههاي کلیدي
.زیسته
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• مقدمه
امررروزه یکرری از مهمترررین شرراخصهای توسررعه در هررر جامعررهای ،توجرره برره امررر آمرروزش و پرررورش اسررت .جامعررهای کرره
بخواهررد بررر رشررد خررود سرررمایهگذاری کنررد بررهناچار بایررد روی توسررعه منررابع انسررانی از طری ر تعلرریم و تربیررت و آمادهسررازی
نسلی برررای آینررده کررار کنررد .نسررلی کرره بتوانررد بررا جامعرره در حررال تغییررر خررود را منطبر کنررد .تربیررت نیروهررای متعهررد و کوشررا
میتواند مانع از زوال خالقیت در یک جامعه شود.
برررای سرررمایهگذاری در امررر تعلرریم و تربیررت ،عررالوه بررر سررازمان آمرروزش و پرررورش کرره بررانی رسررمی ایررن موضررو در هررر
کشوری است ،مهمترین نهرراد غیررسررمی مسررلول ،خررانواده اسررت .در واقررع نقررش خررانواده بسرریار پررنر تر از هررر عرراملی در ایررن
خصررو

اسررت .عناصررر موجررود در خررانواده چنانچرره اطالعررا

از قبیررل اختالفررا

الزم و کررافی را در ایررن مررورد داشررته باشررند و مشررکال

جررانبی

زن و شرروهر در داخررل خررانواده نباشررد ،بررهخوبی میتواننررد از عهررده ایررن مسررلولیت خطیررر برآینررد .تحقیقررا

نشرران داده اسررت کرره آمرروزش خررانواده و مراقبتکننرردگان از کررودک و ایجرراد ظرفیررت در آنهررا میتوانررد موقعیتهررای یررادگیری را
در کودکان ارتقررا بخشررد (سوانسررون ،راب و دانسررت )2011 ،و یرا اینکرره آمرروزش مررادران یررک کلیررد مهررم برررای ارتقررای موفقیررت
آموزشرری کودکرران برره حسرراب میآیررد (برینهولررت و هررولم )2020 ،و یررا برررعکس بیشدرگیررری والرردین در امررر تربیررت کررودک
میتواند باعث رفتارهای غیر مولد تحصیلی شود (مهبد و فوالد چن .)1396 ،
از سررویی دی ررر در میرران سررنین رشررد ،سررنین زیررر شررش سررال از اهمیررت خاصرری برخرروردار اسررت .در ایررن سررنین کرره سررنین
طالیی و حساس نامیررده میشررود ،برره علررت خاصرریت انعطافپررذیری سررلولهای مغررز ،بهشررد
بررهطوری کرره نتررایج ایررن تالشهررا سررالها مانرردگار خواهررد شررد .تحقیقررا

میترروان روی کودکرران کررار کرررد،

نشرران داده اسررت کرره ظرفیررت انعطافپررذیری مغررز

کودکرران در مقایسرره بررا بزرگسرراالن بیشررتر اسررت (جونسررتون .)2003 ،آموزشهررای زودهن ررام در توسررعه ابعرراد مختلرر
کودکان اثرا

رشررد

مثبررت دارد و ارتبررا مثبترری بررین حضررور در پیشدبسررتانی بررا موفقیتهررای بعرردی از جملرره نررر اسررتخدام ،درآمررد

و غیره (کوکجا )2019 ،گررزارش شررده اسررت .از سررویی دی ررر برخرری تحقیقررا

برره نقررش برردرفتاری عرراطفی در کررودکی در رفتررار

آینررده فرررد اشرراره کردهانررد (شررید عنبرانرری ،گررل ،فرهادیرران ،طبیبرری و نررامور طباطبررایی  .)1399رشررد مهار هررای مختلرر

در

کررودکی برررای رشررد مهار هررای بعرردی مهررم میباشررد (برینهولررت و هررولم )2020 ،و والرردین در ایررن بررین نقررش مهمرری را ایفررا
میکننررد (تررز -کینرر  ،فیشررر ،لررن او و کیلررو ،)2020 ،حت ری پیشررنهاد شررده اسررت کرره آموزشهررای والرردگری از دوره بررارداری
شرو شود (فریدمن -کراس ،برنشتاین و بارنت.)2019 ،
نکتهای که در اینجا جای بررسی دارد این اسررت کرره آیررا بررا تغییررر محرریط ،میترروان باعررث افررزایش هوشرربهر در کودکرران شررد
در سررالهای اخیررر بحررث در خصررو

برنامررههای زودهن ررام دوره کررودکی از تلوریهررای رشرردی برره سررمت تلوریهررای

اجتمرراعی و فرهن رری حرکررت کرررده اسررت (کرراتر -مکنررزی و ادوارد .)2014 ،بحررث وراثررت در برابررر محرریط هررم یکرری از
چالشهای همیش ی در این مورد بوده است .در گذشررته اعتقرراد بررر ایررن برروده کرره هرروش ارثرری اسررت ،امررا در حررال حاضررر و نظررر
برره تغییررر نظریررههای هرروش از طررولی برره عرضرری و از سررویی اثررر فلررین (( )Flynn effectافررزایش فزاینررده در نمرررا
مثررل سرراب اعتقرراد برره ارث وجررود نرردارد .تحقیقررا

هرروش)،

برره نقررش متغیرهررای اجتمرراعی از قبیررل سررط آموزشرری والرردین ،خررانواده و

نقررش محرریط اجتمرراعی در بهبررود تواناییهررای شررناختی کودکرران و دسررتیابی آنهررا برره اسررتعدادهای خررود اشرراره کردهانررد
(میلووانویک و همکاران ،2020 ،جان لین.)2020 ،
از طرفی طب اثر فلین افررزایش نمرررا

هوشرری را نمیترروان تمامراً برره ارث نسرربت داد و ایررن افررزایش قطعررا برره عررواملی چررون

بهبود شرایط محیطرری ،تغذیرره بهتررر ،آمرروزش بیشررتر ،افررزایش اسررتاندارهای زنرردگی و غیررره ارتبررا دارد (ریرردرمن ،بکررر و کویلرره،
.)2017
تحقیقررا

متعررددی در ایررران در خصررو

وقتی این تحقیقا

نقررش متغیرهررای مختل ر

محیطرری در افررزایش هوشرربهر انجررام شررده اسررت امررا

بررسی میشرروند ،نرروعی پراکنرردگی در روشهررای اجرررا شررده وجررود دارد .برره عنرروان مثررال هررر تحقیقرری تنهررا

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 214/214/1401

برره بررسرری یررک فرراکتور در افررزایش هرروش پرداخترره اسررت .تحقیقرری برره نقررش بازیهررای وانمررودی در افررزایش هرروش دیررداری-
فضررایی )( (visual-spatial intelligenceسرریفی و سررعادتمند ،)1396 ،تحقیقرری برره بررسرری تررأثیر حرکررا

مرروزون ورزشرری

(غنررا ی چمنآبرراد و کارشررکی )1390 ،و تحقیقرری برره بررسرری نقررش قصررهگویی (علرری اکبررری ،علیپررور و درنجفرری شرریرازی،
 ،)1393در افررزایش هوشرربهر و غیررره پرداختهانررد .هنرمنررد ،گررودرزی و قاسررمی ( ،)1394در پررژوهش خررود نشرران دادنررد کرره
بازیهای حرکتی ریتمیک بر میررزان توجرره و هرروش کودکرران پیشدبسررتانی مبررتال برره اخررتالل بیشفعررالی -نقررص توجرره اثررر مثبررت
دارد .احمرردی ،محمرردزاده و حسررینی( ،)1399در پژوهشرری ،اثررر ایروبیررک را بررر عملکرررد شررناختی کودکرران پیشدبسررتان بررسرری
کردند و اثر مثبت آن را بر رشد شناختی گزارش دادند.
در سررویی دی ررر شررکوهی یکتررا ،پرنررد و درگرراهی ( ،)1395در پررژوهش خررود نشرران دادنررد کرره آمرروزش والرردین میتوانررد بررر
سرربکهای تربیترری و تعررامال

والررد -کررودک اثررر مثبررت داشررته باشررد و یررا هون ر

و بومیسررتر ( ،)2013در پررژوهش خررود نشرران

دادنررد کرره سررط آموزشرری والرردین ،تعررداد کتابهررا ،میررزان آمرروزش و درآمررد والرردین بررا هرروش کودکرران ارتبررا دارد .گیبررز و
فورست ( ،)2014نشان دادند کرره والرردگری حمررایتی در رشررد شررناختی کودکرران مرروثر اسررت .قرردرتی ،افررروز ،شررریفی درآمرردی و
هررومن ( ،)1390در پررژوهش خررود بررا عنرروان «تبیررین خالقیررت دانشآمرروزان تیزهرروش بررر مبنررای هرروش ،سررن و رضررامندی
زناشررویی والرردین برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره برره ترتی ر

رضررامندی زناشررویی ،هرروش و سررن والرردین تبیررین کننررده خالقیررت

دانشآمرروزان میباشررند .مظلرروم و رحرریمزاده ( ،)1399در پررژوهش خررود بررا عنرروان «بررازخورد والرردین برره سررواد و مهار هررای
شناختی در کودکرران پیشدبسررتانی برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره محرریط غنرری و باسررواد در خررانواده کرره شررامل اهررل مطالعرره بررودن
والرردین ،داشررتن اشررتراک مجلرره و غیررره اسررت ،میتوانررد  24درصررد از واریررانس مهار هررای شررناختی ( 14درصررد از مهررار
خواندن و نوشررتن 10 ،درصررد از مهررار

ریاضرری) را بعرردها در کودکرران تبیررین کنررد و ایررن داللررت بررر نقررش محرریط بررر پرررورش

تواناییهای شناختی است.
این تحقیقا

بیرران ر ایررن امررر هسررتند کرره بررا آمرروزش میترروان روی هرروش اثررر گذاشررت و همررانطور کرره گفترره شررد آمرروزش

والرردین در ایررن بررین بسرریار مرروثر اسررت .در پررژوهش گرولین ر  ،دسرری و رایرران( 1997 ،برره نقررل از مهرردوی مررزده ،حجررازی و
نقررش ،)1397 ،آمررده اسررت کرره والرردینی کرره فرزنرردان خررود را برردون قیررد و شررر میپذیرنررد و بررا آنهررا روابررط گرررم ،صررمیمی و
اسررتواری دارنررد ،در فرزندانشرران ادراک مثبترری از تعامررل برره وجررود میآورنررد و باعررث افررزایش ان یررزش تحصرریلی ،ادراک
شایست ی ،سازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در آنان میشوند.
در خصررو

اقررداما

خانوادههررای دارای فرزنررد تیزهرروش برررای پرررورش هرروش ،در داخررل کشررور تحقیر خاصرری صررور

ن رفته است .با توجرره برره مرروارد برراال تصررمیم گرفترره شررد ،خانوادههررای ایرانری کرره دارای فرزنررد زیررر  6سررال و تیزهرروش هسررتند
مورد بررسرری قرررار گرفترره و در خصررو

راهکارهررای پرررورش تیزهوشرری بررا آنهررا مصرراحبه شررود ،مصرراحبهها تحلیررل ،جمعبنرردی

و از دل آنها بسته آموزش والدگری در خصو

پرورش تیزهوشی به زبانی ساده استخراج شود.

• روش
جامعرره ایررن پررژوهش ،والرردین دارای کودکرران تیزهرروش زیررر  6سررال پیشدبسررتانی در شررهر اراک در سررالهای
1396و  1397بررود .در ایررن پررژوهش از روش نمونرره گیررری هدفمنررد اسررتفاده شررده اسررت .ابترردا بررا مجرروز گرررفتن از
اداره آمرروزش و پرررورش برره مراکررز پیشدبسررتانی مراجعرره شررد ،سررپس بررا مربرری کررالس در خصررو

دانشآمرروزان،

تیزهوشی و ویژگیهای کودکران تیزهروش صرحبت شرد .مربری دانرش آمروزان مشرکوک بره تیزهوشری را معرفری کررد.
رضایتنامه بررسری هروش بره خرانواده داده شرد و در صرور

رضرایت خرانواده ،کرودک مرورد ارزیرابی هوشری قررار

میگرفررت .چنانچرره معیارهررای تیزهوشرری (بهررره هوشرری برراالی  ،)130وجررود داشررت ،خررانواده دعررو

برره مصرراحبه
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میشررد و برره طررور آزاد و نیمرره سرراختاریافته در خصررو

تجررارب خررود صررحبت میکرررد و مررورد مصرراحبه قرررار

میگرفت ،مصاحبهها ضبط و طب مراحل روش کالیزی ( )Colaizziمورد تحلیل قرار میگرفت.
ابزار مورد استفاده براي سنجش هوش:
در ایررن پررژوهش از مقیرراس هوشرری تهررران -اسررتنفورد -بینرره ( )Tehran-Stanford-Binet IQ Scaleکرره در ایررران توسررط
کامکرراری هنجارشررده ،اسررتفاده شررده اسررت .ضررری

اعتبررار ایررن مقیرراس بررا اسررتفاده از روش دو نیمرره کررردن و اصررال توسررط

فرمول اسپیرمن -براون ،باالی  0/80به دست آمده که معرف تجانس درونی مقیاس است (کامکاری.)1397 ،
شیوه تحلیل مصاحبهها:
ابترردا مصرراحبهها ضرربط میشرردند و سررپس روی کاغررذ نوشررته و طب ر مراحررل کالیررزی و برره شررر زیررر مررورد تحلیررل قرررار
گرفتند:
در مرحلرره اول ،در پایرران هررر مصرراحبه و ثبررت یادداشررتهای میرردانی ،ابترردا صررحبتهای ضرربط شررده شرررکتکنندگان چنرردین
بررار گرروش داده شد.سررپس اظهارا شرران ،کلمرره برره کلمرره روی کاغررذ نوشررته و جهررت درک احسرراس و تجررارب شرررکتکنندگان
چند بار مطالعرره شرد .در مرحلرره دوم ،پررس از مطالعرره همرره توصرری های شرررکتکنندگان ،زیررر اطالعررا
با پدیده مورد بحررث ،خررط کشرریده و برره ایررن طریر جمررال
بود ،بعررد از مشررخص کررردن عبررارا
تدوین شررده بررا جمررال

مهررم مشررخص شرردند .مرحلرره سرروم کرره اسررتخراج مفرراهیم فرمولرره

مهررم هررر مصرراحبه ،سررعی شررد تررا از هررر عبررار

اساسرری تفکررر فرررد برروده ،اسررتخراج شررود .البترره پررس از کسر

بررا معنرری و بیران مرررتبط

یررک مفهرروم کرره بیرران ر معنرری و قسررمت

ایررن مفرراهیم ترردوین شررده ،سررعی میشررد تررا مرررتبط بررودن معنرری

اصررلی و اولیرره مررورد بررسرری قرررار گیرررد و از صررحت ارتبررا بررین آنهررا اطمینرران حاصررل شررود .بعررد از

استخراج کدها ،مطاب مرحلرره چهررارم کالیررزی ،پژوهشر ر مفرراهیم ترردوین شررده را برره دقررت مطالعرره و بررر اسرراس تشررابه مفرراهیم
آنها را دسررتهبندی کرررد .برردین روش ،دسررتههای موضرروعی از مفرراهیم ترردوین شررده تشررکیل شررد .در مرحلرره پررنجم ،نتررایج برررای
توصرری

جررامع از پدیررده تحررت مطالعرره برره هررم پیونررد یافترره و دسررتههای کلیتررری را برره وجررود آوردنررد .در مرحلرره ششررم،

توصی

جامعی از پدیده تحت مطالعه (تا حررد امکرران بررا بیررانی واضر و برردون ابهررام) ارا رره شررد .مرحلرره پایررانی ،اعتباربخشرری بررا

ارجا به هر نمونه و پرسیدن درباره یافتهها انجام شد.
پس از تحلیررل مصرراحبهها و تهیرره جرردول مضررامین اصررلی و فرعرری ،بسررته آموزشرری تهیرره و جهررت بررسرری روایرری محترروایی،
صرروری و روایرری محترروایی کمرری ( )CVRدر اختیررار  7متخصررص در حرروزه کررودک بررا مرردرک فررو لیسررانس و دکتررری قرررار
گرفت و در نهایت جلسا

آماده بهرهبرداری شد.

• یافتهها
برررای پیرردا کررردن نوآمرروزان تیزهرروش در مقطررع پرریش دبسررتان ،برره  20مرکررز پیشدبسررتانی مراجعرره شررد .در ایررن مراکررز 497
نوآموز حضررور داشررتند و چهررار نفررر هررم برره صررور

متفرقرره برررای تسررت مراجعرره نمودنررد .از ایررن تعررداد  56نفررر مشررکوک برره

داشتن هرروش برراال بودنررد .تعررداد  46نفررر توسررط مقیرراس هوشرری تهررران -اسررتنفورد -بینرره مررورد ارزیررابی قرررار گرفتنررد و  10نفررر
هم به دالیل مختل

همکاری نکردند.

از  46نفررر ارزیررابی شررده 20 ،نفررر برره عنرروان افرررادی کرره شرراخصهای تیزهوشرری را داشررتند ،تشررخیص داده شرردند و از 20
خررانواده دارای فرزنررد تیزهرروش 5 ،خررانواده جهررت مصرراحبه همکرراری نکردنررد و  15خررانواده بهصررور

مفصررل مررورد مصرراحبه

قرار گرفتند .الزم به ذکر است در مصرراحبه نهررم تقریبراً برره اشرربا حاصررل شررده بررود ،امررا جهررت اطمینرران بیشررتر مصرراحبهها ادامرره
یافررت .پررس از تحلیررل مصرراحبهها و جمعبنرردی آنهررا  13مفهرروم اصررلی و  32مفهرروم فرعرری بهدسررت آمررد و برررای هررر مفهرروم
شواهد و مثالها مشخص شد .تالش شد تا از تک تک جمال

والدین استفاده شود (جدول .)1
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جدول  .1تجارب زیسته والدین داراي فرزند تیزهوش
مضامین اصلی

مضامین فرعی

فضای روانی داخل
خانواده

جوّ روانی بین زن و شوهر

جوّ روانی بین والدین و فرزند از بچهداری لذت میبریم ،پدر ارتباط خوبی با بچه دارد و برایش وقت زیادی میگذارد ،با هم خانوادگی کارهای مشترک انجام میدهیم مثل فیلم دیدن و آشپزی کردن.
فرزندپروری

اصول والدگری

اعتماد به نفس

حل تعارض با کودک
بهداشت و جسمانی
مراقبتهای
فیزیولوژیک

همیار منزل

خواب

قاطعیت در رفتار ،کتک نزدن کودک ،به کودک یاد دادیم در جمع هر حرفی را نزند و بگوید کار خصوصی دارم ،نشنیدن حرفهای بد کودک ،همه چیز با اجازه باشد ،گاهی استفاده از کمک مادر
بزرگها ،در جمع او را دعوا نمیکنیم ،خوب گوش کردن به حرفهای او ،بازیهای خشونتبار در منزل نداریم (نظارت بر فیلمهای کودک) ،مسائل نگران کننده را با کودک مطرح نمیکنیم ،بی جهت
به کودک نه نمیگونیم ،کنار کودک و دوست او هستیم ،احترام کودک را حفظ میکنیم
کودک را درگیر وقایع میکنیم و از او نظرخواهی میکنیم ،کارهای کودک را انجام نمیدهیم ،از استعداد او حمایت و به عالیق وی توجه میکنیم ،واگذاری کار به کودک مطابق با توانایی او ،آموزش
کالمی کودک ،تشویق کودک برای کارهایش (مثال برای نقاشیهای او) ،عدم مقایسه کودک با سایر کودکان ،مراقب کالم بودن (نگوییم تو عرضه نداری) ،نمایش اجرا میکنیم و او را در موقعیت قرار
میدهیم و عملکرد درست را به او یاد میدهیم ،به او یاد میدهیم خودش برود و حرفش را بزند ،با سلیقه خودت لباس بخر ،در قالب داستان به او یاد دادیم مشکالت را سعی کن خودت حل کنی،
خودت باید از حقت دفاع کنی.
موقع ناسازگاری رفتاری احساسش را میپرسیم و با او حرف میزنیم .موقع ناسازگاری کودک را سرگرم میکنیم .موقع ناسازگاری یک جایگزین پیدا میکنیم .کودک را با دالیل منطقی قانع میکنیم،
تا حاال او را تنبیه نکردهایم ،هیچ بازی خشونتباری در منزل نداریم ،کودک را ندید میگیرم ،اگر خرابکاری کنی خودت باید جمعش کنی ،تسلیم نشدن در برابر خواستههای غیر منطقی ،همدردی با
کودک در حین مشکل (نفس عمیق کشیدن و)....
مراقبت برای جلوگیری از بیمار شدن ،اهمیت دادن به بهداشت خوراکیها ،اهمیت فراوان به مسواک زدن

آشپزی

تمام خانوادهها در خواب نظم داشتند و حتی از مهمانی به موقع بر میگشتند تا این نظم به هم نخورد.
تغذیه طبق نظم ،نخوردن چیزهای مضر (مثالً قبل از خوردن فست فود ،کودک را سیر میکنند) ،استفاده از مغزهای مختلف ،استفاده از داروی تقویتی و شربت اشتها (دو نفر) ،توجه به هرم غذایی،
مصرف میوه و ماهی
پخت ژله ،کیک ،املت ،خمیر پیتزا درست کردن ،سفره انداختن ،رنده کردن ،شستن لیوان ،لوبیا خرد کردن ،برنج پاک کردن ،هم زدن ،الک کردن ،ماکارونی درست کردن ،درگیر کردن کودک

نظافت

تی کشیدن ،دستمال کشیدن ،جارو کردن ،ظرف شستن ،لباس تا کردن ،مرتب کردن اتاق خود ،اتو کشیدن

تغذیه

خرید کردن
تعامل با فامیل
ارتباطات اجتماعی

شواهد و مثال ها
جلوی بچه دعوا نمیکنیم ،فضای خانواده شاد و با آرامش است ،روابط والدین عاشقانه است ،احترام هم را در حضور کودک داریم و اهل مطالعه و پیشرفت هستیم.

مسافرت

اکثر کودکان با والدین خود مسئول خرید بودند و یا با پدربزرگ و مادربزرگ و یا برنامهریزی میشد که برای غذایی خاص خرید کنیم.
اکثر خانوادهها ارتباط خوبی با فامیل و خانواده همسر خود داشتند و رفت و آمدها خوب بود
حتی مسافرتهای یک روزه و توضیح دادن وقایع مختلف در مسافرت

اردو ،بازدید و گردش علمی رفتن به مکانهای چون باغ ،فروشگاه ،مسجد ،موزه ،شهر ترافیک ،کتابخانه ،باغ وحش ،باغ پرندگان و جاهایی که در مهد و پیشدبستانی میبرند.
ارتباط والدین با کتاب
نقش کتاب

انواع کتب مورد استفاده
نحوه تعامل با کتاب

تحریک کالمی

فعالیتهای والد

ارتباط اعضای خانواده در بیشتر خانوادهها با کتاب خوب بود .یکی از والدین میگفت :سعی میکنم بچهها من را کتاب به دست ببینند،
از دو الی سه سالگی برایش کتاب میگرفتم ،متناسب با سن برایش کتاب میگرفتم ،کتاب قصه ،شعر ،رنگ آمیزی ،کلیله و دمنه ،شاهنامهخوانی ،کتاب پیدا کردن اشکال در داخل زمینه ،داستانهای
قدیم ایران ،کتاب حیوانات و میوهها ،کتابهای میمی نی ،سفرهای علمی و کتابهای شیمو (معرفی اماکن عمومی) ،کتابهای حاوی نکات تربیتی ،خاطرات خودمان
اغلب والدین کتاب را چند بار میخواندند و سپس از کودک میخواستند داستان را تعریف کند .و یا از داستان سوال میپرسیدند ،کلمات جدید را با کودک کار میکردند و با هم داستانهای جدید خلق
میکردند .از داستان نتیجهگیری میکردند و آن را تحلیل میکردند .گاهی هم عکسهای کتاب را با دقت بررسی میکردند و بعد قصه
والدین اغلب اشاره داشتند که زیاد با کودک حرف میزدند ،برای او قصه میگفتند ،مسائل را برایش توضیح میدادند ،آرام حرف میزدند و تماس چشمی با کودک داشتند ،برای بچهها در حین انجام
کارهای منزل شعر میخواندند و از آنها میخواستند تکرار کنند ،هر اتفاق جدیدی را برای کودک تعریف میکردند.

مجله روانشناسی  / 103سال بیست و ششم ،شماره  / 3پاییز 217/217/1401

مضامین اصلی

مضامین فرعی
فعالیتهای کودک
رشد مفاهیم

شیوههای حل مساله
رشد تفکر

برنامهریزی و آیندهنگری

بازی با وسایل
انواع بازیها
ایفای نقش

آموزشهای غیررسمی
آموزشهای زیر  6سال
آموزشهای رسمی
مهارتهای حرکتی درشت
فعالیتهای ادراکی -
حرکتی

خالقیت

ارتباط با طبیعت

مهارتهای ادراک دیداری

شواهد و مثال ها
با کودک تمرین گویندگی و مجریگری داشتند ،کودک میبایست قصهها را به زبان خود تعریف کند ،داستان و فیلمها را تعریف کند و حتی کودک را تشویق میکردند از فوتبال گزارش بدهد.
برای تقویت طبقهبندی از کودکان میخواستند که اسباب بازیهای که قاطی شده است را دستهبندی کنند و یا لباسها را باید خودشان دستهبندی کنند و یا آشغالها را باید از هم تفکیک کنند.
والدین از کودک میخواستند که در خصوص اتفاقات نظر و راه حل بدهد و راه حل پیشنهادی او را اجرا میکردند .آنها از طریق قصه تالش میکردند فکر کردن را در کودک تقویت کنند و بچهها را
ترغیب میکردند که برنامههای آموزنده نگاه کنند .از کودک میخواستند که خودش ابتدا تالش کند مشکل را حل کند ،در حد فهم او به سواالتش پاسخ درست میدادند ،او را گول نمیزدند ،او را
تشویق میکردند از کودکان موفق الگو بگیرد ،با جایزه دادن وی را تشویق به پرسشگری میکردند.
در قالب داستان به او یاد میدادند در این موقعیت چه کار کند ،او را تشویق میکردند که بیا با هم فکر کنیم و دنبال راه حل بگردیم ،حتی مجلهها را دور نمیانداختند که برای تحقیق از آنها استفاده
کنند.
والدین برای تقویت قدرت برنامهریزی اینگونه با فرزندان خود تعامل داشتند :پسرم به نظرت چه کار کنم که تا فالن وقت این اتفاق بیفتد؟ برای مهمانی و یا سفر چه چیزهایی الزم داری ،خودت بردار.
آموزش مدیریت زمان بر حسب ساعت (تا عقربه به اینجا برسد باید این کار تمام شده باشد) .خود پدر و مادر برنامه روزانه خود را مینویسند .جمع کردن وسایل مدرسه توسط خود کودکان .داشتن
برنامه روزانه .آموزش آیندهنگری (مثال پولهات را جمع کن و فالن وسیله را بگیر).
والدین اغلب وقت زیادی را صرف بازی با کودک خود کرده بودند .بازیهای حرکتی ،قایم باشک ،آرد بازی ،خمیر بازی ،رنگ انگشتی ،گواش ،شن بازی ،نقاشی روی دیوار ،بازیهای فکری ،توپ بازی،
گل بازی ،ماسهبازی ،برج هیجان ،مار و پله ،منچ ،جورچین ،خالهبازی ،بازیهای ساخت و ساز ،بازیهای تقویت حافظه دیداری
اینها نمونهای از بازیهای والدین است:سایه بازی میکردیم
خودش متن را میگفت و اجرا میکرد .اجرای نمایش با عروسک ها .با برق خاموش نمایش اجرا میکردیم
خالهبازی زیاد داشتیم .پانتومیم داشتیم .اجرای کارتونهای مشاهده شده .رستورانبازی .اجرای خوانندگی
نمونه آموزشهای غیررسمی والدین :کار با ماشین حساب ،عددها ،مهارتهای اولیه ریاضی را بهش یاد دادم .ساعت را بهش یاد دادم .شمردن ،شکل ها ،رنگها و اشکال هندسی را بهش یاد دادیم .از 2
سالگی فیلم التین تماشا میکرد .بازی آمیرزا را کار کردیم (بهم چسباندن حروف و ساخت کلمه) .جمع و تفریق را کار کردیم .استفاده از کارتهای بن بن بن .عضویت در کتابخانه
مهد کودک ( 2نفر از کودکی) .مهد قرآن ( 7نفر) .مدرسه طبیعت (دو نفر) .چرتکه ( 2نفر) و آی مت (یک نفر) .کالسهای ورزشی ( 4نفر) (شطرنج ،کاراته ،باله) .کالس موسیقی (دو نفر) .کالس خالقیت
(یک نفر) .کالس زبان (یک نفر) .کالس رقص (یک نفر) .کالس نقاشی (یک نفر) و کالسهایی که در پیشدبستانی تشکیل شده است.
والدین برای تقویت فعالیتهای حرکتی درشت از بازیهای چون :فوتبال ،پارک ،پیادهروی ،توپبازی ،کوه ،ورزش خانوادگی ،اسکیت ،ژیمناستیک ،شنا و تنیس استفاده میکردند.
بازیهای حرکتی ظریف ،نقطهچینها را به هم وصل کردن ،کار با قیچی ،استفاده از پازل ،از روی کتاب چیزی ساختن ،کار با لگو و ساخت وسیله ،رانندگی روی پای پدر و استفاده از وسایل خانهسازی
فعالیتهایی بودند که والدین به آنها اشاره کردند.

موسیقی و مهارتهای ادراک استفاده از حرکات موزون ،گوش کردن به رادیو آوا ،حرکات موزون با آهنگهای مختلف ،خواندن الالیی از ابتدا ،گوش کردن به موسیقی ،خواندن با آهنگ از کارهایی بود که والدین و کودکان با هم
انجام میدادند.
شنیداری حرکتی
انعطافپذیری

با گیاهان
با حیوانات

برای تقویت این قسمت ،والدین از فعالیتهای زیر استفاده میکردند :کار با کاغذ و وسایل دور ریختنی و ساخت چیزهای مختلف ،کار با آجرها و ساخت وسایل مختلف ،بازهای درستکردنی و خراب
کردنی ،استفاده از لولههای خانهسازی ،ساخت وسایل جدید با اسباب بازیهایش ،دور نریختن مجلهها برای کاردستی ،استفادههای مختلف از وسایل ،تهیه جعبه وسایل دور ریختنی ،ساخت کاردرستی،
استفاده از کتابها بدین منظور ،با جعبه ،کارتن و نی نوشابه وسیله درست کردن ،باز کردن وسایل با پیچ گوشتی و مجدد بستن آنها
با توجه به آپارتماننشینی ،والدین از فعالیتهای زیر استفاده میکردند :رفتن به مدرسه طبیعت ،خاکبازی و کار با گل
بودن در فضای روستا ،میوه چینی ،آب دادن به گیاهان ،کاشت گیاه و درخت
غذا دادن به حیوانات ،رفتن به باغ وحش و باغ پرندگان ،داشتن ،مرغ و خروس ،شیر دوشیدن
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فضای روانی
داخل خانواده

جوّ روانی بین زن و شوهر
جوّ روانی بین والدین و فرزند
فرزند پروری

اصول
والدگری

اعتماد به نفس
حل تعارض با کودک
بهداشت و جسمانی

مراقبت های
فیزیولوژیک

خواب
تغذیه
آشپزی

همیار منزل

نظافت
خرید کردن
تعامل با فامیل

ارتباطا
اجتماعی

مسافر
اردو ،بازدید و گردش علمی
ارتبا والدین با کتاب

تجارب زیسته
والدین داراي
فرزند تیزهوش

نقش کتاب

مورد استفاده

انوا کت

نحوه تعامل با کتاب
تحریک

فعالیت های والد

کالمی

فعالیت های کودک
رشد مفاهیم

رشد تفکر

شیوه های حل مساله
برنامه ریزي و آینده نگري

انوا

بازی با وسایل

بازی ها

ایفای نقش

آموزش

آموزش های غیررسمی

های زیر
 6سال ی
فعالیت های
ادراکی-
حرکتی

آموزش های رسمی
مهار

های حرکتی درشت

مهار

های ادراک دیداری

موسیقی و مهار

خالقیت

انعطافپذیری

ارتبا با

با گیاهان

طبیعت

با حیوانا

های ادراک شنیداری حرکتی

شکل  .1مضامین حاصل از تجارب زیسته والدین داراي فرزند تیزهوش
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پس از تحلیل مصاحبهها و استخراج مضامین ،مقاال
قال

متعددی در خصو

پرورش هوش کودکان مطالعه و در نهایت بسته زیر در

جلسا آموزشی تهیه شد .سپس جهت بررسی روایی محتوایی و صوری در اختیار  7نفر از متخصصان حوزه کودک و روانشناسی

قرار گرفت .ضری

روایی محتوایی کمی هر جلسه نیز محاسبه و در جدول  2نوشته شده است.
جدول  .2بسته آموزشی رفتار والدینی

عنوان جلسه
شماره
کنترل فضای روانی داخل
1
خانواده
 2اصول پرورش فرزند
 3اصول مراقبتهای فیزیولوژیک
 4مسئولیت در خانه
 5تقویت ارتباطات اجتماعی
6
7
8
9
10
11
12
13

هدف
بررسی اهمیت کیفیت تعامالت بین زن و شوهر ،آرامش داخل خانواده و ارتباط روانی صحیح والدین با فرزندان

ضریب CVR
1

بررسی اصول فرزندپروری به شیوه مثبت ،افزایش اعتماد بهنفس در کودکان و شیوههای حل تعارض با کودکان
بررسی اصول بهداشتی و مراقبت از تغذیه ،جسم و خواب کودکان
تشریح اهمیت درگیر کردن کودکان در کارهای خانه ،نظافت ،آشپزی و خرید در راستای افزایش هوش
تشریح نقش تعامالت اجتماعی با دوستان ،اقوام ،سفرهای کوتاه درونشهری در افزایش اطالعات کودکان
تشریح اهمیت کتابخوانی خود والدین ،انواع کتب مورد استفاده برای کودکان و نحوه استفاده از کتاب در راستای تقویت
اصول درگیری با کتاب
حافظه کالمی – شنیداری و زبان بیانی و درکی
آموزش چگونگی تحریک کردن کودکان برای حرف زدن ،شیوهها و نقش والدین
تقویت کالمی سازی
ارائه بازیهایی که به رشد شکلگیری مفاهیم کمک میکند ،آموزش شیوههای حل مساله به کودکان ،نحوه برنامهریزی
رشد تفکر و مفاهیم
و رشد آیندهنگری در کودکان
آموزش والدین در خصوص بازیهای هیجانی ،بازی با انواع وسایل ساده و اجرای نمایش و نقش آن در افزایش هوش
بازی ها
آموزش والدین با انواع بازیها و روشهایی که بهصورت غیررسمی پیشنیازهای ریاضی ،خواندن و نوشتن را تقویت
آموزشهای غیررسمی
میکند
فعالیتهای ادراکی -حرکتی آموزش والدین در خصوص مهارتهای حرکتی درشت ،ظریف ،مهارتهای ادراک دیداری و شنیداری
آموزش ساخت وسایل مختلف با دورریختنیها به والدین جهت اجرا در منزل
خالقیت
پرداختن به اهمیت پرورش گل و گیاهان در منزل ،کشاورزی ،آشنایی با حیوانات و...
به عنوان مثال وقتی بچهها خودشان دانهای را در خاک میکارند ،ضمن افزایش اطالعات عمومی ،مهارتهای حرکتی
طبیعت و نقش آن
ظریف نیز در آنها تقویت میشود.

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

در هر جلسه با توجه به موضو و محور آن ،بازیها و فعالیتها به والدین آموزش داده و ارتبا آن با افزایش هوش برای خانواده
تشری میشود.

• بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش پیشدبستانی
انجام شده است .پس از انجام مصاحبه با والدین دارای فرزند تیزهوش و تحلیل مصاحبهها  13مضمون اصلی که در دل خود  32مضمون
فرعی را جای داد ،بهدست آمد و پس از تأیید متخصصان تبدیل به بسته آموزشی رفتار والدینی برای پرورش هوش شد .با توجه به نبود
تحقی مشابه در ایران این بسته و مولفههای آن میتواند راهنمای خوبی برای والدین باشد.
اثربخشی برخی از مضامین بهدست آمده در تحقیقا

دی ر نیز اثبا

شده است .به عنوان مثال مولفه فضای روانی آرام بین والدین

و فرزندان که زمینه را برای پرورش هوش مهیا میکند ،در تحقی قدرتی و همکاران ( )1390نیز تأیید شده است .وقتی محیط خانواده
به دور از تشنج و درگیری باشد ،زمینه برای پرورش کودک مهیا میشود.
مضمون شماره دو که اصول والدگری را تشری میکند ،به نوعی مطر کننده والدگری حمایتی است که در تحقی گیبز و فورست
( )2014نیز تأیید شده است و میتوان گفت مضمون به دست آمده با نتایج این تحقی همسو میباشد .والدین آگاه در برخورد با فرزند،
صحی عمل نموده و مانع از بروز مشکال

بعدی میشوند.

مضمون کتاب و نقش آن در رشد شناختی با تحقیقا
این تحقیقا

هون

و بومیستر ( )2013و مظلوم و رحیم زاده ( )1399همسو است .در

نقش کتاب و کتابخوانی و اهل مطالعه بودن والدین در رشد کودکان اثبا

شده است .محیط اهل مطالعه و کتاب و حتی

تعداد کتابهای موجود در منزل و کتاب به دست بودن والدین میتواند مهار های شناختی بعدی کودک را پیشبینی نماید.
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مضامین دی ر مانند بازیها و پرورش حوزههای ادراک دیداری و شنیداری با تحقیقا

مختلفی همسو میباشد .در تحقیقا

هنرمند

و همکاران ( ،)1394غنایی چمنآباد و کارشکی ( )1390و احمدی و همکاران ( ،)1399به نوعی اثر ریتم و حرکت بر رشد شناختی
بررسی و تا ید شده است.
وقت گذاشتن والدین برای فرزندان ،احترام به فرزندان ،هماهن ی بین پدر و مادر و مسا لی از این دست میتواند باعث رشد
شخصیت کودک میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد آرامش داخل خانواده و احساس مسلولیت در برابر فرزندان بیش از تحصیال
دانش اهی و سط مالی میتواند تضمین کننده موفقیت فرزندان شود.
در خصو

پاسخ به این سوال که این فعالیتها چ ونه میتواند باعث افزایش هوشبهر شود ،نکا

باشد :وقتی والدین با فعالیتهای مختل
افزایش اطالعا
مختل

تالش میکنند که هر نکتهای را با طر مختل

زیر میتواند تبیینکننده نتایج

برای کودک توضی دهند در واقع در حال

عمومی ،تقویت خوب صحبت کردن در کودک و در نتیجه افزایش هوش کالمی وی میشوند .یا وقتی در فعالیتهای

آشپزی از او کمک میگیرند ،مثالً پیچاندن لقمه ،باعث افزایش مهار های دستورزی در کودک میشوند و در نتیجه کودک

در خرده آزمونهای که مستلزم استفاده از دست میباشد ،مهار

و سرعت عمل بیشتری دارد .وقتی با هم شعر تمرین میکنند ،در واقع

در حال تقویت حافظه شنیداری هستند و . ...

• نتیجهگیري
با توجه به مضامین حاصل از مصاحبهها و همسویی برخی مضامین با تحقیقا

مختل

میتوان از بسته تهیه شده به

عنوان راهنمایی برای آموزش والدین در جهت پرورش فرزند تیزهوش استفاده کرد .پیشنهاد میشود در فضاهای مختل
آموزشی از این بسته به عنوان راهنمای آموزش به والدین استفاده شود .همچنین تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش
در مناط مختل

ایران (مناط دو زبانه) نیز بررسی شود که بتوان از این نتایج برای کل جامعه ایران استفاده کرد .توجه به

محدودیتهای این پژوهش از جمله اینکه این پژوهش در شهر اراک و در گروه سنی پیش از دبستان انجام شده است،
میتواند راه را برای پژوهشهای بیشتر در مقاطع سنی پایینتر و در نقا مختل
پیشنهاد میشود در مقاطع سنی دی ر و در شهرهای مختل

کشور باز نماید .از این رو به پژوهش ران

این پژوهش را ادامه دهند که بتوان بستهای جامع برای کل کشور

تهیه کرد.
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Abstract
The aim of this study was to construct and
validate a questionnaire on marriage
problems in women who field for a divorce
with a history of early marriage. The present
research method is an exploratoryconfirmatory design and consists of two
stages. The first step is the qualitative method
and the exploratory method is used to make
the tool. For this purpose, while interviewing
15 women applicants for divorce in the form
of interviews with focus groups to the
theoretical extent of data saturation, the initial
form of the questionnaire was prepared. In the
second stage of the research, using a
quantitative method, the validity and
reliability of the Questionnaire were
investigated. For this purpose, 160 people
were selected by available sampling from
among women who field for a divorce with a
history of early marriage in Ardabil in 1399,
and completed the psychological-marital
problems questionnaire and the Depression,
Anxiety and Stress Scale (DASS-21) and the
Hudson Marital Satisfaction Questionnaire
(1992). Data were analyzed using descriptive
and inferential statistical methods using SPSS
and AMOS software. The results showed that
the
psychological-marital
problems
questionnaire contained 28 questions and 7
approved dimensions, which are: Anxiety,
depression, confusion, insecurity and
pessimism, nostalgia and loss, lack of mutual
understanding
and
marital
conflict.
Calculation of validity and reliability of the
questionnaire showed that this Questionnaire
has high validity and reliability. Therefore, it
can be used in research and evaluation.
Keywords: Women, Early Marriage,
Divorce, Validity, Reliability, Mixed-Method

چکیده
یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و
 در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در،مداخالت الزم
 پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی.آن زمینه است
پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه
 روش تحقیق حاضر از.ازدواج زودهنگام انجام شده است
 تأییدی بوده و از دو مرحله تشکیل-نوع طرح اکتشافی
 مرحله اول روش کیفی بوده و از روش اکتشافی.شده است
 بدین منظور ضمن.برای ساخت ابزار استفاده شده است
 نفر از زنان متقاضی طالق به شیوه مصاحبه15 مصاحبه با
 فرم اولیه،با گروههای کانونی تا حد اشباع نظری داده¬ها
 با استفاده از، در مرحله دوم پژوهش.پرسشنامه تنظیم شد
 به. روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شد،روش کمّی
 نفر به صورت نمونهگیری در دسترس از160 این منظور
بین زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام در شهر
 انتخاب شدند و پرسشنامه مشکالت1399 اردبیل در سال
،) و مقیاس افسردگی1399(  زناشویی ازدواج-روانشناختی
) و شاخص رضایتDASS-21( اضطراب و استرس
 دادهها به کمک.) را تکمیل کردند1992( زناشویی هادسون
روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از
 یافتهها نشان.تحلیل شدAMOS  وSPSS نرمافزاهای
 زناشویی ازدواج-داد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی
، اضطراب: بُعد تأیید شده شامل7  سوال و28 حاوی
 دلتنگی و، عدم امنیت و بدبینی، سردرگمی،افسردگی
. عدم درک متقابل و تعارض زناشویی هستند،فقدان
محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که این پرسشنامه
 از این رو میتوان از آن در.اعتبار و روایی باالیی دارد
.حیطههای تحقیق و ارزیابی استفاده کرد
، روایی، طالق، ازدواج زودهنگام، زنان:واژههای کلیدی
 روش ترکیبی،اعتبار
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• مقدمه
طالق با افزایش خطر ابتال به طیف وسیعی از عوارض سالمتی همراه است (اِسبارا و ویسمَن .)2022 ،طالق پدیدهای چند عاملی
است که بر فرد و خانواده آثار مخربی دارد و در ابعاد اجتماعی موجب انواع ناهنجاریها میشود (برناردی و مارتینز -پاستور.)2011 ،
طالق یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی است که فروپاشی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد (نریمانی ،رحیمی و صداقت،
 .)1397افزایش روز افزون آمار طالق ،آن را به یکی از مسائل اجتماعی جدی تبدیل کرده است بهطوری که امروزه دیگر واژه طالق قبح
گذشته را ندارد و افراد آن را به عنوان یک انتخاب فردی در نظر میگیرند (شاهمرادی و همکاران .)1398 ،ورود ارزشهایی چون
فردگرایی و عقالنیت به جامعه شهری ایران که در تناسب با تغییرات اقتصادی و فرهنگی داخلی قرار دارد ،موجب ایجاد تغییر در الگوهای
ازدواج و طالق شده است .وجود میزانی از این تغییرات هرچند طبیعی است ،اما افزایش آن در هر دو شکل طالق عاطفی و رسمی تبعات
فردی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد ( فوالدیان و شجاعی قلعهنی .)1399 ،طبق گفته داداک ( )2013تبعات طالق ممکن است تا چند
سال پس از طالق ادامه یابد و موجب ایجاد تغییراتی در رفتار ،وضعیت مالی ،عادات جنسی و حتی نوع پوشش و آرایش فرد شود .در
جوامع امروزی در برخی موارد طالق راهی برای بهبود وضعیت شخص ،رهایی از شریک آزاردهنده و ایجاد ارتباطی جدید و موفق در
نظر گرفته میشود ،اما برای بیشتر افراد با کشمکش ،تنش و احساس درماندگی و تنهایی همراه است (فوالدیان و شجاعی قلعهنی.)1399 ،
در ایران روند طالق در سالهای اخیر سیر صعودی داشته (فرحبخش ،خاکی و معتمدی )1397 ،است .عوامل متنوع و متعددی مانند
فقر مالی ،عدم درک متقابل زوجین ،عدم تفاهم و همدلی ،خیانت یکی از همسران ،عدم تناسب سنی ،جرم و بزهکاری یکی از زوجین
و  ...میتوانند منجر به طالق شوند .یک از عوامل مهم طالق که در این پژوهش به آن پرداخته شده ازدواج زودهنگام ()early marriage
است که طبق تعریف به ازدواجهای زیر  18سال اطالق میشود (یونیسف .)2019 ،پدیده ازدواج زودهنگام در سرتاسر جهان اتفاق
میافتد و در ایران نیز امری دیرین و دیرپاست .طبق سرشماری سال  1385از مجموع افراد  10تا  19ساله که  15/4میلیون نفر بودند،
 890هزار نفر زیر  19سال ازدواج کردهاند (صفوی و مینایی .)1394 ،در ایران نرخ واقعی ازدواجهای زودهنگام خیلی بیشتر از نرخ
رسمی اعالم شده است چرا که بعضی خانوادهها در خفا این ازدواجها را انجام داده و جایی به ثبت نمیرسانند و همین امر نرخ واقعی
را از نرخ رسمی اعالم شده متمایز میکند (معاونت امور زنان ریاست جمهوری .)1400 ،آنچه که در گزارش وضعیت فرهنگی و
اجتماعی ایران توسط مرکز آمار ایران ( )1399آمده ،این است که در سال  28 ،1398هزار و  189نفر از دختران بین  14 -10سال ،و
 144هزار و  685نفر از دختران بین  19-15سال ازدواج کردهاند که این آمار در مدت مشابه در سال  1399به  16هزار و  381نفر
افزایش پیدا کرده است .در استان اردبیل که تمرکز این پژوهش بر روی زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام در این استان بوده
است ،از مجموع  12هزار ازدواج در سال 1398در استان 37 ،درصد در سن  10تا  14سال و از بین دختران بوده و این در حالی است
که  42درصد از مجموع ازدواجهای این استان را نیز دختران زیر  19سال تشکیل میدهند .همچنین میزان وقوع طالق در بین دختران
با سابقه ازدواج زودهنگام بیشتر از سایر سنین بوده و  30درصد از ازدواجهایی که در آنها سن دختران پایینتر از  20سال بوده ،منجر
به طالق شده است (سایت بهزیستی استان اردبیل.)1398 ،
نتایج پژوهشهای صورت گرفته اظهار میدارند که اکثر زوجین متقاضی طالق ،در هنگام ازدواج دارای سن پایین بودهاند و آن را
رایجترین عامل طالق میدانند؛ این ویژگی در زنان بیشتر دیده شده است (صدراالشرافی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و همکاران.)1391 ،
صفوی و مینایی ( )1394در تحقیقی با عنوان "تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر در شهر آران بیدگل" به این نتایج دست
یافتند که این زنان در فرایند انتخاب همسران شان دخیل نبودهاند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند و ازدواج آنها در حقیقت توافقی
میان والدین دختر و پسر بوده است .مقدادی و جوادپور ( )1396در تحقیقی با عنوان "تاثیر ازدواج زودهنگام بر سالمت جنسی کودکان
و سازوکارهای مقابله با آن" به این نتایج دست یافتند که مسائلی مانند فقر ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،حفظ آبرو و شرف خانوادگی و ...

زمینه وقوع ازدواج زودرس را فراهم مینماید .در پژوهش فوالدیان و شجاعی قلعهنی ( )1399با عنوان "مطالعه جامعه شناختی فرایندهای
وقوع طالق) ،مدل ازدواج نابالغ یکی از علل طالق ذکر شده است .در این مدل اغلب یکی از زوجین و در مواردی هر دو نفر زیر سن
 18سال هستند .در این نوع ازدواج ،زوجین به دلیل نداشتن تجربه ،دانش و اطالعات الزم درباره ارتباط موثر و جنبههای گوناگون
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زندگی خانوادگی ،معموال مهارت حل تعارض را ندارند .مطالعه سارفو یندورک و نایدو ( )2020با عنوان "بررسی اشتراکات بین ازدواج،
بلوغ ادراک شده و ازدواج زودهنگام" حاکی از آن است که ازدواج زودهنگام تحت تأثیر باورها و ساختارهای خاص جامعه همراه با
فاکتورهای اجتماعی -اقتصادی مانند فقر ،بارداری در نوجوانی ،و بیتوجهی والدین قرار دارد .جان و همکاران ( )2019در تحقیقی با
عنوان "ازدواج زودهنگام و کیفیت روابط در اتیوپی" نشان میدهند که چگونه فقدان حق انتخاب در مورد زمان و فرد مورد نظر برای
ازدواج ،عدم آمادگی برای رابطه جنسی در سالهای اولیه ازدواج که غالباً ویژگی ازدواج زودهنگام است ،منجر به نارضایتی و به خطر
انداختن صمیمیت در ازدواج میشود .همچنین تحقیق وودون و میل ( )2018با عنوان "تحصیل دختران و ازدواج زودهنگام در غرب و
مرکز آفریقا :روندها ،تأثیرات ،هزینهها و راه حلها" نشان میدهد که سطح تحصیالت پایین و ازدواج زودهنگام هر دو عمیقاً بر روند
زندگی دختران تأثیر منفی میگذارند.
با توجه به اینکه در پژوهشهای متعدد ارتباط بین طالق و افزایش آسیبهای اجتماعی تأیید شده است (کریمی و همکاران1395 ،؛
ییپ و همکاران ،) 2015 ،میتوان گفت که زنان متقاضی طالق به دلیل شرایطی که تجربه میکنند و به خاطر اینکه این شرایط با
انتظارات آنها مطابقت ندارد و تا حدی زیادی باید سختیها و مشکالتی را تحمل کنند باعث میشود که از نظر روانی دچار آشفتگی
شوند .به گفته نگوین و وودون ( ،)2015بیشتر مطالعات موجود صرفاً وقوع ازدواج زودهنگام را گزارش میکنند ،یعنی سهم دخترانی
که زود ازدواج میکنند؛ بنابراین برای کاهش مشکالت ازدواج زودهنگام ،معموالً مداخالت دیگری الزم است .یکی از این مداخالت
سودمند ،ساخت و اعتباریابی ابزارهای پژوهشی مناسب در این زمینه است .با توجه به اینکه تاکنون ابزاری پژوهشی مختص بررسی
مشکالت روانشناختی -زناشویی زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواچ زودهنگام ساخته نشده است ،هدف اصلی پژوهش حاضر پرداختن
به این موضوع بوده است که دخترانی که قبل از  18سالگی ازدواج کردهاند مشکالت منحصر به فرد خودشان را دارند که باید در تبیین
علل طالق و پیشگیری از وقوع آن جداگانه به آنها توجه کرد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ساخت و تعیین ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود.

• روش
روش تحقیق حاضرر ترکیبی از نوع طرح اکتشرافی -تأییدی اسرت .جامعه آماری تحقیق شرامل تمام زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج
زودهنگام در سرال  1399در شرهر اردبیل بودند .نمونهگیری به شریوه در دسرترس از بین زنانی انجام شرد که دادخواسرت طالق داده بودند و
سررابقه ازدواج زودهنگام داشررتند .این تحقیق از دو مرحله تشررکیل شررده اسررت .مرحله اول روش کیفی بوده و از پژوهش داده بنیاد برای
سراخت ابزار اسرتفاده شده است و در مرحله دوم پژوهش با روش کمّی ،روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شده است .در مرحله اول با
انجام یک تحقیق کیفی ابتدا  22نفر از زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام به شریوه نمونهگیری در دسرترس انتخاب شردند .پس
از اطالعرسرررانی راجع بره موضررروع پژوهش و فرآینرد آن 15 ،نفر از این لیسرررت ،برای انجرام مصررراحبره بره روش گروههرای کرانونی
( ،)focused groupsزمران الزم را در اختیرار پژوهشرررگر قرار دادنرد .گردآوری دادههرا در این پژوهش ،برا برهکرارگیری مصررراحبره
نیمهسرراختاریافته و پرسررشها در گروههای کانونی  5نفره تا اشررباع نظری ( )theoretical saturationدادهها ادامه یافت .گروه کانونی
شریوهای برای جمعآوری دادههای کیفی اسرت که افراد را در یک بحث گروهی غیررسرمی (یا چندین بحث) پیرامون موضروعی خاص یا
مجموعهای از موضرروعات وارد میکند (ویلکینسررون .)2004 ،گروههای کانونی برای بسرریاری از افراد شرررکت کننده در پژوهش کمتر
تهدیدکننده تلقی میشروند زیرا محیط مناسربی را برای بحث درباره ادراکها ،ایدهها ،عقاید و افکار آنان فراهم میآورند (کروگر و کیسری،
 .)2000تعامل بین اعضررای گروه ،ویژگی کلیدی و مهم این شرریوه تحقیقی اسررت .در این موقعیت گروهی ،افراد با پویایی و انرژی به
ح تنها یک پیشرنهاد یا موضروع میتواند زنجیرهای از پاسر ها و واکنشها را از
دیدگاههای یکدیگر واکنش نشران میدهند ،به طوری که طر ِ
سروی حاضرران ایجاد کند .این نوع تعامل با عنوان تأثیر "همنیروزادی" ( )synergisticتوصریف میشرود که بر همین اسراس ،برخی
پژوهشرگران معتقدند در گروههای کانونی اطالعات ،به نسربت بیشرتری در مقایسره با شریوههای پژوهشری دیگر بهدسرت میآید (برگ1989 ،؛
استوارت و شامداسانی.)1990 ،
در این پژوهش پس از تشکیل گروه کانونی و قبل از آغاز فرایند جمعآوری دادهها ،هدف تحقیق برای شرکتکنندگان توضیح داده
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شد و پس از ارائه اطالعات کافی در ارتباط با ماهیت و اهداف پژوهش از شرکت کنندگان درخواست گردید رضایتنامه شرکت آگاهانه
در مصاحبه را امضا کنند .مدت مصاحبه گروهی بین  90تا  105دقیقه متغیر بود و دادهها در طول یک بازه زمانی دو ماهه گردآوری
شدند .الزم به ذکر است که تحقیق حاضر دارای کد اخالق با شناسه  IR.UMA.REC.1400.040از دانشگاه محقق اردبیلی است.

• ابزارها
الف :شاخص رضایت زناشویی هادسون ( :)Index of Marital Satisfactionاین شاخص با هدف اندازهگیری مشکالت
روابط زناشویی ساخته شده است (هادسون .)1992 ،این شاخص دارای  25ماده است و در طیف لیکرت نمرهگذاری میشود .این
شاخص زیرمقیاس ندارد و تنها یک نمره کل دارد که میتوان آن را بر اساس نمرات برش در نظر گرفته و تفسیر کرد .در یک مطالعه
خارجی آلفای کرونباخ این شاخص  0/96به دست آمد (کوکوران و فیشر ،1987 ،به نقل از برانوک و همکاران .)2000 ،در مطالعهای
که برای بررسی روایی و اعتبار این شاخص در ایران انجام شد آلفای کرونباخ برای زوجهای غیرآشفته  0/97و برای زوجهای آشفته
 0/93بهدست آمد (ترکان و مولوی .)1388 ،در مطالعه دیگر اعتبار این شاخص با استفاده از آلفای کرونباخ برای مردان  0/88و برای
زنان  0/91بهدست آمد (عالئی و کرمی.)1386 ،
ب :مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( :)Depression, Anxiety, and Stress Scaleاین مقیاس برای سنجش سازههای
روانشناختی افسردگی ،اضطراب و استرس ساخته شده است (الویبوند و الویبوند .)1995 ،نسخه اصلی این مقیاس دارای  42سوال
است که افسردگی ،اضطراب و تنیدگی را میسنجد .بعدها ،نسخه کوتاه شده این مقیاس به نام  DASS-21توسط الویبوند و الویبوند
( )1995ساخته شد .در مطالعه هنری و کرافورد ( )2005آلفای کرونباخ کل مقیاس و سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
 ،0/82 ،0/88 ،0/93و  0/90گزارش شده است .نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز وجود سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس را تأیید
کرده است .در مطالعه اصغری مقدم و همکاران ( )1389ضرایب همسانی درونی سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
عبارت بود از 0/92 ،0/90 ،0/93 :و ضرایب بازآزمایی (با فاصله سه هفته) مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب عبارت بود
از .0/90 ،0/89 ،0/84 :تمام این یافتهها از اعتبار مطلوب این مقیاس حکایت دارد.

• یافتهها
الف) بخش کیفی :میانگین و انحراف معیار سن  15شرکت کننده در مصاحبههای کیفی  26/09 ± 8/13و میانگین و انحراف معیار
سن ازدواج  13/14±1/22بود .در جدول  .1شاخصهای توصیفی نمونههای بخش کیفی ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول  1مدت ازدواج زنان مشارکتکننده عمدتاً بین  11-15سال بود ،بیشتر آنها دارای دو فرزند بودند ،از نظر
شغلی اکثراً خانهدار بودند و تحصیالت پایینی داشتند.
جدول  .1شاخص های توصیفی نمونههای بخش کیفی
متغیر
مدت ازدواج

تعداد فرزندان

شغل

تحصیالت

محدوده
10-5
15-11
20-16
 21به بال
بدون فرزند
 1فرزند
 2فرزند
 3فرزند
 4فرزند
خانهدار
شاغل
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم

تعداد
2
8
4
1
0
2
9
2
2
11
4
2
9
3
1

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 226/226/1401

با توجه به اهداف پژوهش که شناسایی ابعاد روانشناختی -زناشویی در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود ،در
کُدگذاری و بررسی درونمایهها یا تمهای اصلی و فرعی حاصل از مصاحبه ،ابتدا  91کُد اولیه شناسایی شد که با ادغام موارد مشترک و
حذف موارد تکراری  16مفهوم اولیه شناسایی شدند .در مرحله بعد با حذف موارد غیر مرتبط با مسائل روانشناختی -زناشویی از قبیل
مسائل مربوط به سقط جنین ،فقر اقتصادی ،زایمان زودرس ،عشق نافرجام ،فرصت شغلی از دست رفته ،فرصت تحصیلی از دست رفته،
خشونت اطرافیان ،نازایی ،دخالت دیگران در زندگی ،در نهایت  7مفهوم اولیه ذیل  5مضمون فرعی و دو مضمون اصلی باقی ماندند که
تلخیص آنها در جدول  2آمده است.
جدول  .2مشکالت روانشناختی -زناشویی استخراج شده در طی فرایند مصاحبه
مضمون یا درونمایههای اصلی
مشکالت روانشناختی

مشکالت ارتباطی-زناشویی

درونمایه یا مقولههای فرعی

مفاهیم اولیه

آشفتگی روانی
دلتنگی و فقدان
آسیب شناختی
مشکالت ارتباطی
مشکالت زناشویی

اضطراب ،افسردگی
دلتنگی برای کودکی
سردرگمی ،عدم امنیت و بدبینی
عدم درک متقابل
تعارض زناشویی

در مرحله بعد برای هر کدام از مفاهیم اولیه  4سوال مرتبط تدوین و در یک پرسشنامه  28سوالی روایی سازه ،روایی صوری و
روایی محتوایی آن بررسی گردید.
ب) بخش کمّی
 .1روایی سازه پرسشنامه :روایی سازه دادههای پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به روش بیشینه درستنمایی ارزیابی
شد .ابتدا بارهای عاملی سواالت بررسی شد .طبق نظر کالین ( )2015چنانچه سوالی بار عاملی منفی یا کمتر از  0/4داشته باشد ،حذف
میشود .در این مرحله هیچ سوالی از پرسشنامه حذف نشد.
 .2روایی صوری پرسشنامه :در بررسی روایی صوری از دو روش کیفی و کمّی استفاده گردید .تعیین روایی صوری کیفی ،در یک
گروه  5نفره شامل روانشناسان (دو نفر) و اساتید دانشگاه (سه نفر) برای یافتن سطح دشواری ،میزان عدم تناسب ،ابهام در عبارات و یا
وجود نارسایی در معانی کلمات انجام گرفت که نظرات آنان به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه اعمال شد .برای تعیین کمی روایی
صوری ،نمره تأثیر هر سوال محاسبه شد .برای این منظور ،ابتدا برای هر یک از  28سوال پرسشنامه ،طیف لیکرتی  5درجهای اصال این
طور نیست ( )0تا همیشه این طور است ( )4در نظر گرفته شد .سپس مقیاس مورد نظر جهت بررسی روایی در اختیار  10نفر از افراد
قرار گرفت .پس از تکمیل مقیاس توسط گروه هدف ،با استفاده از فرمول تعیین نمره تأثیر سوال ،روایی صوری محاسبه گردید و همه
سواالت به لحاظ روایی صوری مناسب تشخیص داده شد.
 .3روایی محتوایی پرسشنامه :روایی محتوا ،به این موضوع میپردازد که مادهها تا چه میزانی ،هدف موضوع را پوشش میدهند که
به دو صورت کیفی و کمّی قابل بررسی است .در بررسی کیفی روایی محتوا از  5نفر از اساتید روانشناسی و مشاوره درخواست شد که
پس از مطالعه دقیق مادههای مقیاس ،دیدگاههای اصالحی خود را بهصورت کتبی ارائه نمایند .همچنین خواسته شد که در ارزیابی کیفی
روایی محتوا ،موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت سواالت ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود و زمان
تکمیل ابزار طراحی شده را مد نظر قرار دهند .پس از جمعآوری نظرات متخصصین ،تغییرات الزم در مقیاس ،مورد توجه قرار گرفت.
سپس برای ارزیابی کمّی روایی محتوا و جهت اطمینان از این که مهمترین و صحیحترین محتوا انتخاب شده است ،نسبت روایی محتوا
( )CVRو برای اطمینان از اینکه سواالت مقیاس به بهترین نحو جهت اندازهگیری محتوا طراحی شده ،از شاخص روایی محتوا ()CVI
استفاده شد .برای اندازهگیری نسبت روایی محتوا از  12نفر متخصص روانشناسی و مشاوره خواسته شد تا هر سوال را بر اساس طیف
لیکرت سه گزینهای :ضروری نیست ()1؛ مفید است اما ضروری نیست ()2؛ و ضروری است ( )3نمرهگذاری نمایند .بر اساس جدول
الشه ( )1975و با توجه به تعداد متخصصان ،اگر عدد شاخص از  62درصد بزرگتر باشد ،وجود گویه مربوطه در سطح ،p<.05
ضروری و معنادار است .ضرایب همه گویهها ،باالی  62درصد بود و هیچ گویهای حذف نشد .همچنین شاخص روایی محتوایی ()CVI
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بر اساس سه معیار «سادگی و روان بودن»؛ «مربوط بودن» و «واضح و شفاف بودن» در طیف لیکرت چهار گزینهای :غیر مرتبط ( ،)1نیاز
به بازبینی جدی ( ،)2مرتبط اما نیاز به بازبینی ( )3و کامال مرتبط ( )4سنجیده میشود (والتز و باسل )1981 ،و نمره ماده ،باید بیشتر از
 0/79باشد (مونرو )2005 ،در شاخص روایی محتوا نیز ،نیاز به اصالح و یا حذف مادهای نبود.
در مرحله بعد این پرسشنامه ابتدا بر روی  180نفر به صورت در دسترس اجرا شد که با حذف پرسشنامههای ناقص در نهایت
دادههای پرسشنامه در مورد  160نفر استخراج شد که بر اساس نتایج به دست آمده ،میانگین و انحراف معیار سن نمونهها 19/36±3/45
بود .همچنین  26نفر ( 16/3درصد) بدون فرزند 77 ،نفر ( 48/1درصد) دارای یک فرزند 45 ،نفر ( 28/1درصد) دارای دو فرزند و 12
نفر ( 7/5درصد) دارای سه فرزند بودند.
برای بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج به ترتیب از تحلیل عاملی تأییدی ،ضریب
آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد .قابل ذکر است که در این مراحل ،هیچ سؤالی حذف نشد .در جدول  3نتایج شاخصهای
تحلیل عاملی تأییدی ارائه شده است.
در جدول  3نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که مادههای پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج
زودهنگام به خوبی میتوانند عامل مورد نظر را اندازهگیری کنند و از اینرو دارای همسانی بیرونی ( )external consistencyهستند.
بنابراین ،هفت عامل مورد تأیید قرار میگیرد .در جدول  4نتایج شاخصهای برازش مدل ارائه شده است.
جدول  .3نتایج شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی
عاملها

سردرگمی

اضطراب

عدم امنیت و
بدبینی

افسردگی

دلتنگی و فقدان

تعارض زناشویی

عدم درک متقابل

گویهها

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

 .1در مورد اینکه طالق گرفتنم کار درستی هست یا نه ،تردید دارم.

0/71

0/001

 .2در مورد اینکه طالق بگیرم یا خیر بهشدت گیج شدهام.

0/80

0/001

 .3با اینکه نمیخواهم ادامه دهم اما تصمیم به جدا شدن برایم مشکل است.

0/69

0/001

 .4نمیدانم اگر طالق بگیرم ،چطور خواهد شد.

0/80

0/001

 .5شبها بهسختی میخوابم.

0/77

0/001

 .6نگرانم اتفاق بدی بیفتد.

0/84

0/001

 .7احساس دلهره و بیقراری دارم.

0/71

0/001

 .8اخیراً زود عصبی میشوم.

0/69

0/001

 .9نسبت به آدمها احساس بدی دارم.

0/73

0/001

 .10از ازدواج میترسم.

0/83

0/001

 .11به آدمها خوشبین نیستم.

0/93

0/001

 .12احساس ناامنی میکنم.

0/82

0/001

 .13احساس پوچی و بیارزشی میکنم.

0/81

0/001

 .14حوصله هیچ کاری را ندارم و هیچ چیزی خوشحالم نمیکند.

0/91

0/001

 .15دلم میخواهد از دست این زندگی خالص شوم.

0/75

0/001

 .16ساعتها در تخت خواب میمانم و دوست ندارم از خانه بیرون بروم.

0/78

0/001

 .17حس میکنم خیلی چیزها را از دست دادهام.

0/58

0/001

 .18احساس میکنم که در زندگی بازنده شدهام.

0/70

0/001

 .19جای خالی چیزهای زیادی را در زندگیام احساس میکنم.

0/87

0/001

 .20دوست دارم برای خودم و زندگیام گریه کنم.

0/82

0/001

 .21با همسرم اختالفات زیادی دارم.

0/92

0/001

 .22در بسیاری از موارد و حتی در چیزهای جزیی نظر من و همسرم با هم متفاوت است.

0/91

0/001

 .23خیلی زود با همسرم بحثمان میشود.

0/86

0/001

 .24در رابطه ما دعوا و قهر زیاد اتفاق میافتد.

0/78

0/001

 .25نمیتوانم کارها و رفتارهای همسرم را درک کنم.

0/70

0/001

 .26من و همسرم از دو دنیای متفاوت هستیم.

0/89

0/001

 .27من و همسرم نمیتوانیم بهخوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنیم.

0/88

0/001

 .28همسرم به احساسات من توجهی ندارد.

0/85

0/001
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جدول  .4نتایج شاخصهای برازش مدل
شاخص
دامنه پذیرش
نتیجه قبل اصالح
نتیجه بعد اصالح
شاخص
دامنه پذیرش
نتیجه قبل اصالح
نتیجه بعد اصالح

x²/ df

GFI

RMSEA

RFI

P

x²

<3

>0/9

< 0/1

>0/9

747/55
636/06

0/001
0/001

2/27
1/95

0/75
0/79

0/08
0/07

0/79
0/82

CFI

TLI

IFI

NFI

PNFI

PCFI

>0/9

>0/9

>0/9

>0/9

>0/5

>0/5

0/88
0/91

0/871
0/903

0/88
0/91

0/81
0/84

0/77
0/72

0/71
0/79

P>0/05

شاخصهای برازندگی تطبیقی ( ،)CFIبرازندگی هنجار شده ( ،)NFIبرازندگی نسبی ( ،)RFIشاخص توکر -لوییس (،)TLI
شاخص برازندگی فزاینده (  )IFIو نیکویی برازش ( )GFIهر چقدر باالتر از  0/90و نزدیک به یک باشند بیانگر برازش مطلوب الگو
است .همچنین شاخص برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIو شاخص برازش هنجار شده مقتصد( )PNFIبیشتر از  0/50باشند مدل
برازندگی خوبی دارد .هرچند برای بررسی نیکویی برازش معموالً از شاخص مجذور خی ( )CMIN= x²استفاده میشود ولی مجذور
خی با افزایش حجم نمونه و درجهآزادی ارتباط دارد .به همین خاطر هو و بنتلر ( )1999استفاده از شاخص برازندگی ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب ( )REMSEAرا توصیه کردهاند .همچنین عنوان شده است که اگر شاخص نسبت خیدو به درجهآزادی
( )CMIN/DFکمتر از  3باشد میتواند نشان از برازش الگو باشد .به اعتقاد شرمله -انجل ،موسبورگر و مولر ( )2003مقادیر ریشه
خطای میانگین مجذورات تقریب ( )REMSEAبین صفر تا  0/05بیانگر برازش خوب و  0/05تا  0/08بیانگر برازش قابل قبول است.
با توجه به این توضیحات ،در حالت قبل از اصالح ،شاخص نسبت خیدو به درجه آزادی ( ،)CMIN/DFریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( ،)REMSEAشاخص برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIو شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIنشان از
برازش مدل داشتند ،برای همین منظور از شاخص بهبود برقراری کوواریانس بین مقادیر خطا که توسط نرمافزار ارائه شده بود استفاده
شد که نتایج آن نشان میدهد ،به غیراز شاخص مجذور خیدو ( ،)CMIN= x²شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIبرازندگی هنجار
شده ( )NFIو برازندگی نسبی ( ،)RFIسایر شاخصها نشان میدهند که مدل از برازندگی خوبی برخوردار است و پرسشنامه ساختار
عاملی مناسبی دارد .شکل مدل به صورت زیر است:

شکل  .1مدل نهایی پژوهش
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همچنین به منظور بررسی همسانی درونی پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که برای مولفه سردرگمی ،0/83اضطراب  ،0/87عدم امنیت و بدبینی  ،0/89افسردگی  ،0/90دلتنگی و فقدان
 ،0/85عدم درک متقابل  0/90و تعارض زناشویی  0/92و همچنین نمره کل پرسشنامه  0/94به دست آمد که دارای همسانی درونی
قابل قبول هستند .در جدول  5ماتریس همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج ارائه شده است.
جدول  .5ماتریس همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی-زناشویی ازدواج
متغیرها

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
**0/81
**0/57
**0/49
**0/47
**0/32
**0/33
**0/77

1
**0/61
**0/52
**0/54
**0/39
**0/30
**0/80

1
**0/61
**0/63
**0/58
**0/28
**0/81

5

4

1
**0/76
**0/59
**0/32
**0/80

6

1
**0/81
**0/29
**0/84

7

1
**0/24
**0/73

1
**0/53
**()p< 0/05(* )p< 0/01

* راهنمای جدول -1 :سردرگمی -2 ،اضطراب -3 ،عدم امنیت و بدبینی -4 ،افسردگی -5 ،دلتنگی و فقدان -6 ،تعارض زناشویی  -7عدم درک متقابل -8 ،نمره
کل مشکالت روانشناختی-زناشویی ازدواج.

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  ،5تمام مؤلفههای پرسشنامه مشکالت ازدواج با همدیگر همبستگی مثبت و معناداری دارند
و این نشان میدهد که این پرسشنامه روایی قابل قبولی دارد.
در جدول  6نتایج همبستگی مؤلفههای پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام با پرسشنامه
 DASS-21و شاخص نارضایتی زناشویی هادسون ( )1992ارائه شده است.
با توجه به نتایج جدول  6بین افسردگی ،اضطراب و استرس از پرسشنامه  DASS-21و نمره کل آن و همچنین بین نارضایتی
زناشویی با مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج مشخص است که بین اکثر آنها همبستگی معناداری وجود
دارد .این نتایج نشان میدهد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج دارای اعتبار و روایی مناسبی است.
جدول  .6نتایج همبستگی مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج با پرسشنامه  DASS-21و
شاخص نارضایتی زناشویی هادسون (.)1992
افسردگی

اضطراب

استرس

نمره کل

()DASS-21

()DASS-21

()DASS-21

DASS-21

نارضایتی
زناشویی

میانگین

انحراف استاندارد

سردرگمی

**0/28

**0/25

**0/26

**0/28

**0/34

14/46

4/05

اضطراب

**0/26

**0/28

**0/29

**0/30

**0/41

15/18

3/99

عدم امنیت و بدبینی

**0/29

**0/27

**0/28

**0/30

**0/42

16/22

3/68

افسردگی

**0/32

**0/29

**0/29

**0/32

**0/45

15/68

3/67

دلتنگی و فقدان

**0/37

**0/33

**0/35

**0/38

**0/46

15/56

3/33

تعارض زناشویی

**0/32

**0/27

**0/320

**0/33

**0/33

15/91

عدم درک متقابل

*0/16

*0/15

0/10

0/15

**0/31

15/60

مشکالت زنان متقاضی طالق

**0/38

**0/35

**0/36

**0/39

**0/51

108/63

19/74

افسردگی()DASS-21

1

-

-

-

-

6/48

5/24

اضطراب ()DASS-21

**0/77

1

-

استرس ()DASS-21

**0/85

**0/77

1

-

نمره کل DASS-21

**0/94

**0/90

**0/94

1

-

نارضیاتی زناشویی

**0/24

**0/25

**0/21

**0/25

1

مؤلفهها

-

-

3/55
3/81

4/54

4/35

5/31

7/41

14/07

18/25
88/37
**(0/01

13/47
<)p

*(0/05

<)p
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• بحث
همان طور که ذکر شد ،طالق پدیدهای چند عاملی است که بر فرد و خانواده آثار مخربی دارد و در ابعاد اجتماعی موجب انواع
ناهنجاریها میشود (برناردی و مارتینز -پاستور .)2011 ،یکی از علل مهم طالق که در این پژوهش به آن پرداخته شد ازدواج زودهنگام
است که طبق تعریف به ازدواجهای زیر  18سال اطالق میشود .پدیده ازدواج زودهنگام در سرتاسر جهان اتفاق میافتد و نتایج پژوهشهای
صورت گرفته اظهار میدارند که اکثر زوجین متقاضی طالق ،در هنگام ازدواج دارای سن پایین بودهاند و آن را رایجترین عامل طالق
میدانند؛ و این ویژگی در زنان بیشتر دیده شده است (صدراالشرافی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و همکاران .)1391 ،در استان اردبیل که
تمرکز این پژوهش در مورد زنان متقاضی طالق در شهر اردبیل بود در سالهای اخیر میزان وقوع طالق در زنانی که سابقه ازدواج زیر 18
سال داشته اند رو به افزایش نهاده است (گزارش بهزیستی اردبیل .)1398 ،مسائل متعددی مانند فقر فرهنگی ،فقر اقتصادی ،حفظ آبرو و
شرف خانوادگی و  ...زمینه وقوع ازدواج زودهنگام را فراهم مینماید که در مواردی این عجله و شتابزدگی در ازدواج منجر به عواقب
بعدی مانند درخواست به طالق و جدایی میشود .زنان متقاضی طالق مسائل و مشکالت متعددی را در زمینههای روانشناختی و زناشویی
تجربه میکنند؛ ترس از آینده مبهم بعد از طالق ،چگونگی تأمین زندگی ،قرار گرفتن در معرض سرزنشها و تهدیدها و موضوعات مربوط
به سرپرستی فرزندان و  ...آنها را در تصمیمگیری دچار تردید میکند .تبعات طالق برای زنان و فرزندان آنها و هزینههای مالی و اجتماعی
آن بر خانواده و فرزندان طالق و به تبع آن بر جامعه زیاد است .بنابراین لزوم توجه به مشکالت این قشر از زنان و تدوین و ارائه ابزارهای
پژوهشی مناسب جهت استفاده در کارهای پژوهشی و درمانی آتی از ملزومات انجام پژوهش حاضر بوده است.

• نتیجهگیری
اغلب پژوهشهای صورت گرفته در مورد زنان با سابقه ازدواج زودهنگام بیشتر به صورت گزارش کیفی و در مواردی اجرای
مداخالت درمانی در مورد این قشر از زنان بوده (وودون )2015 ،و تاکنون ابزار پژوهشی مختص این زنان در داخل کشور تدوین و
اعتباریابی نشده است ،لذا هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان متقاضی
طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود .این پرسشنامه حاوی  28سوال بوده و از ابعاد اضطراب ،افسردگی ،سردرگمی ،دلتنگی و فقدان،
عدم امنیت و بدبینی ،عدم درک متقابل و تعارض زناشویی تشکیل شده است .این ابعاد از بطن مصاحبههای کیفی به شیوه گروههای
کانونی از زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام استخراج گردید و سایر ابعاد غیرمرتبط با موضوعات روانشناختی و زناشویی
مانند سقط جنین ،فقر اقتصادی ،زایمان زودرس ،عشق نافرجام ،فرصت شغلی از دست رفته ،فرصت تحصیلی از دست رفته ،خشونت
اطرافیان ،نازایی ،دخالت دیگران در زندگی ،با توجه به اهداف پژوهش به دلیل عدم ارتباط با مسائل و موضوعات روانشناختی و
زناشویی حذف گردید .محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان
متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام اعتبار و روایی مطلوبی دارد.
با توجه به گستردگی و تنوع قومی ،نژادی ،فرهنگی ،و مذهبی در جامعه ایرانی ،این تحقیق در یک محیط جغرافیایی خاص و در مورد
زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام در شرهر اردبیل انجام شرده اسرت .تحقیقات آتی میتوانند با در نظر گرفتن تنوعهای قومی و
فرهنگی و در سرطح وسریعتر انجام شروند و به یافتههای جامعتر و دقیقتر برسرد .طبق گفته سرارفو ،یِندورک و نایدو (  )2020تحقیقات در
زمینه ازدواج زودهنگام که در یک محدوده خاص جغرافیایی در یک کشررور انجام میشررود در کارهای پژوهشرری آتی باید روشهایی را
اتخاذ کنند که حضرور نژادی و مذهبی متنوعتری از شررکتکنندگان را تضرمین کند تا تصرویری گسرتردهتر از سراختارهای فرهنگی آمادگی
برای ازدواج و پیامدهای آنها در مورد ازدواج زودهنگام در سررطح ملی فراهم کند .بنابراین این پرسررشررنامه ابزاری نسرربی جهت سررنجش
مشرکالت روانشرناختی -زناشرویی ازدواج در زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام اسرت که مشراوران و روانشرناسران میتوانند در
کارهای پژوهشی به منظور سنجش اثربخشی جلسات درمان و انجام سایر پژوهشها این پرسشنامه را انتخاب کنند.
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Abstract
Genuine self-forgiveness, as an adaptive
response to a self who is faced and
traumatized with moral misconduct. It
consists of the reorganization of feelings,
thoughts, and behaviors. Researchers are
interested in studying the psychological
difficulties
experienced
during
selfforgiveness. In this study, students' selfforgiveness experiences were explored
through thematic narrative analysis. The
study participants were 6 students who had
experienced self-forgiveness. Narrative
interviews were used to collect data. By
analyzing the interviews based on the
theoretical foundations and research
literature, three main themes of preservative
self-forgiveness,
transformative
selfforgiveness, and pseudo-self-forgiveness
were
extracted.
Most
participants
experienced preservative self-forgiveness.
The results of this study can elucidate
extensive dimensions of cognitive and
emotional aspects of people’s coping with
life’s challenges. The various negative
emotions that people experience in face of life
problems will create the foundations for
anxiety and mood disorders in the future. A
deeper understanding of how to confront
these emotions and self-forgiveness, will
facilitate therapy.
Keywords: preservative self-forgiveness,
transformative self-forgiveness, pseudo-selfforgiveness, Narrative analysis

چکیده
خودبخششی اصیل واکنشی سازگارانه در مواجهه با خودی
 دشواریهای.است که دچار خطای اخالقی شده است
روانشناختی در تجربه خودبخششی عمده دلیل عالقهمندی
 در این پژوهش تجربه.پژوهشگران به این حوزه است
خودبخششی دانشجویان با رویکرد تحلیل روایت مضمونی
 نفر6  شرکتکنندگان پژوهش.مورد کندوکاو قرار گرفت
 جهت.از دانشجویان بودند که تجربه خودبخششی داشتند
 در نتیجه.گردآوری دادهها از مصاحبه روایتی استفاده شد
تجزیه و تحلیل روایتها بر پایه ادبیات پژوهش سه
 خودبخششی،مضمون اصلی خودبخششی نگهدارنده
 در میان اکثر.تبدیلی و شبه خودبخششی استخراج شد
مشارکتکنندگان تجربه خودبخششی از نوع نگهدارنده
 یافتههای این پژوهش میتواند ابعاد گستردهتری از.بود
جنبههای شناختی و عاطفی نحوه برخورد افراد با چالش
 هیجانهای منفی مختلفی که.های زندگی را روشن سازد
افراد در مقابله با مشکالت زندگی تجربه میکنند از
پایههای اساسی بروز اختاللهای خلقی و اضطرابی در
 شناخت دقیقتر و بیشتر چگونگی مواجهه با.آینده میشود
این هیجانات و بخشش خود مسیر درمان این اختاللها را
.تسهیل و تسریع خواهد کرد
 خودبخششی، خودبخششی نگهدارنده:واژههای کلیدی
 تحلیل روایت، شبه خودبخششی،تبدیلی
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• مقدمه
در طول زندگی آدمی خود را در مواجهه با موقعیتهایی مییابد که خواسته یا ناخواسته موجب رنجش خود یا دیگری شده است.
بهطور معمول نتیجه چنین وضعیتی تجربه هیجان شرم و گناه و به دنبال آن تالش برای رهایی از این احساسات است .این تالشها در
دو مسیر سازگارانه و ناسازگارنه قابل احصا هستند که در سویه سازگارانه تالش برای دریافت بخشش و تسکین احساسات آزاردهنده
شکل میگیرد .بخشش ( )forgivenessمترادف با چشمپوشی ( )condoningیا فراموشی ( )forgettingنیست بلکه یک عمل آزادانه
و انتخابی برای پایان دادن به رنجش پیش آمده است (تستونی ،فرانسسکن ،لئو ،سانتیی و زامپرینی .)2019 ،بخشش در دو سطح
خودبخششی ( )self-forgivenessو دگربخششی ( )other-forgivenessقابل طرح است که تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر مفهوم
خودبخششی است.
نخستین تالشها برای نشان دادن مفهوم خودبخششی با مالحظه بنیادین یافتههای نظری پیرامون بخشش بینفردی صورت گرفته
است و اولین تبیینهای سیستماتیک درباره خودبخششی عمدتاً در میان افکار فالسفه به چشم میخورد (دیلن2001؛ هولمگرن1998؛
میلز1995 ،؛ اسنو .)1993 ،بخش عمدهای از پیشینه فلسفی خودبخششی شامل تردید در خصوص خودبخششی به عنوان فضیلت و
بهدنبال آن تالش برای مشروعیت بخشی به خودبخششی است .در نظر فالسفه از جمله ضرورتهای خودبخششی به عنوان یک فضیلت
تحقق سه شرط است :احترام به خود به عنوان فاعل اخالقی ،احترام به قربانی و احترام به اخالق (هولمگرن .)1998 ،خودبخششی به
عنوان شیوهای از مقابله سازگارانه کار سادهای نیست چرا که نیازمند تشخیص و ادراک خطا ،پذیرش مسئولیت آن و عمل بر احساسات
و افکار ناراحتکننده مرتبط با خطا و در نهایت تصمیم به تغییر رفتار در آینده است (کرنیش و وید2015 ،؛ لی .)2020 ،با این حال در
مواجهه با خطا شیوههای مقابله ناسازگارانه در قالب سویههای خودبخششی غیر اصیل -شامل تنبیه و توجیه خود -نیز وجود دارند
(فیشر و اکسالین .)2010 ،خودبخششی اصیل به دو شکل تبدیلی یا رادیکال ( )radical or transformativeو نگهدارنده
( )preservativeمورد مالحظه قرار گرفته است .خودبخششی تبدیلی به شکل نوعی تجربه معنوی ،غیراستنتاجی و ضمنی (بست و
بارنس-هولمز ،2014 ،به نقل از النگ2007 ،؛ تیپینگ2011 ،؛ فینچم و می )2021 ،به دلیل ماهیتش کمتر تن به مطالعات تجربی داده و
در حوزه فلسفه و دین مورد بررسی قرار گرفته است .در چنین حالتی خودبخششی فراتر از یک رابطه یا حادثه خاص تعریف میشود.
این شکل از خودبخششی عمیقتر بوده و همراه با نوعی تغییر در ادراک و فهم خود ،دیگری و جهان است (هالینگ و همکاران2006 ،؛
به نقل از النگ .)2007 ،در این حالت فرد ضمن کشف یک حال هستیشناسانه بین خود ،دیگری و جهان ،قادر است تا محدودیتهای
خود ،دیگری و جهان را درک کند .اما خودبخششی نگهدارنده بهخوبی در حوزه علم روانشناسی مد نظر قرار گرفته است و خطی بودن
و پردازش کنترل شده این شکل از خودبخششی در مدلهای موجود مشخص است .خودبخششی نگاهدارنده ،حوزه تقارب و همگرایی
شناخت و هیجان است و در نتیجه کارکردهای عالی ذهن ،تجربهای پیچیده ،زمانبر ،تالشمند و هدفمدار ادراک میشود .عمده
مدلهای مطرح در رویکرد نگهدارنده بر فرایندهای دوگانه تجربه بازیابی بین فردی و بازیابی درونفردی تأکید دارند .از جمله مدلهای
شاخص در این زمینه ،مدل فرایند دوگانه ( )dual-process modelگرفین ( )2016است .بهاینصورت که در فرایند خودبخششی،
واکنش افراد میتواند بر اساس دو مولفه مرتبط اما متمایز ارزیابی شود :مولفه تصمیم به خودبخششی که ماهیت آن شناختی بوده و
احساس خودبخششی که ماهیت آن عاطفی است (گرفین.)2016 ،
علیرغم اهمیت سازه خودبخششی اصیل در روانشناسی مثبت ،مفهومپردازی دقیق و جامعی در اینباره صورت نگرفته است.
مطالعات صورت گرفته در این حوزه نیز بسیار اندک و محدود به مدلهای نگاهدارنده است .در خصوص چگونگی رخداد خودبخششی
تبدیلی صرفاً شاهد توضیحات مذهبی و فلسفی هستیم و در حوزه روانشناسی توضیح خاصی در اینباره گزارش نشده است .انجام
تحقیقات تجربی و به طور خاص دستهای از تحقیقات کیفی که بر تجربه و رویداد خودبخششی تمرکز دارند منجر به انسجام بخشی به
مطالعات پیشین و دستیابی به جزییات بیشتر درباره تجربه فرایند خودبخششیاصیل میگردد .از میان روشهای کیفی ،تحلیل روایت
متضمن امکانهایی بدیع پیش روی این هدف بوده و با توجه به عمق مطالعات کیفی ،این پژوهش منبعی غنی برای تسهیل مداخالت
مبتنی بر خودبخششی است .بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روایت ،به دنبال تعیین این مسئله است که خودبخششی
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اصیل در میان دانشجویان ایرانی چگونه و به کدام یک از شکلهای توصیف شده تجربه میشود؟

• روش پژوهش
پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با روش تحلیل روایت مضمونی ( )thematic narrative analysisاست .بر اساس تحلیل روایت
مصاحبههای گردآوری شده مضامین اصلی و سازمان دهنده استخراج شدهاند.
انتخاب شرکتکنندگان پژوهش به شیوه هدفمند بود .از میان داوطلبان دانشجویانی (صرف نظر از رشته ،دانشگاه و مقطع تحصیلی)
که تصور میشد خودبخششی را تجربه کردهاند و از توانایی زبانی ،خودآگاهی و ذهنیت روانشناختی (توانایی فرد برای دیدن روابط بین
افکار ،احساسات و اعمال با هدف یادگیری معانی و دالیل تجربیات و رفتارهای خود) مطلوبی برای بیان تجربیات خود برخوردارند به
عنوان شرکتکنندگان پژوهش انتخاب شدند .در این بین ،داوطلبانی که تجربه خودبخششی نداشتند یا به دلیل توانایی زبانی و بیانی
پایین ،عدم خودآگاهی و ذهنیت روانشناختی نامطلوب قادر به اشتراک گذاشتن تجربیات خود نبودند و یا در ارائه مطالب و اطالعات
شخصیشان بیمیل بوده یا مقاومت داشتند ،کنار گذاشته شدند .به دلیل کیفی بودن روش پژوهش این مطالعه ،در جریان پژوهش با
توجه به دادههای به دست آمده -اشباع نظری -انتخاب شرکتکنندگان ادامه داشت (بریانت و چارمز  .)2019در مجموع افراد داوطلب
برای شرکت در طرح پژوهشی حدود  20نفر بودند که تنها  6نفر از آنها بهطور عمیق و نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه روایتی قرار
گرفتند .اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان پژوهش
مشارکتکننده 1
مشارکتکننده 2
مشارکتکننده 3
مشارکتکننده 4
مشارکتکننده 5
مشارکتکننده 6

سن

جنس

مقطع تحصیلی

وضعیت تاهل

22
20
33
41
36
27

مذکر
مونث
مونث
مونث
مذکر
مونث

کارشناسی
کارشناسی
دکترا
دکترا
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد

مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
متاهل
مجرد

روش اجرا :جهت گردآوری دادهها از مصاحبه روایتی ( )narrative interviewاستفاده شد .مصاحبهها بهصورت انفرادی و به
شیوه آنالین و غیر حضوری ،انجام شد .مجموع زمان پرسش و پاسخهای هر مصاحبه به طور متوسط  5ساعت (غیر متوالی و در
روزهای مختلف) بود .الزم به ذکر است که هر مصاحبه به طور میانگین  30روز به طول انجامید.
ابتدا از شرکتکنندگان خواسته شد تا داستان زندگی خود را به صورت خودجوش بدون هیچگونه مداخلهای توسط پژوهشگر بازگو
کنند و در گام بعد برشهایی از زندگیشان را که تصور میکنند در آن موفق شدهاند خود را ببخشند را مشخص کرده و با پژوهشگر در
میان بگذارند و از میان موارد متعدد یکی از موارد پرچالش را به دلخواه انتخاب کرده تا در ادامه ضمن بازگویی روایت ،در خصوص
جزییات آن به پرسشهای مطرح شده توسط پژوهشگر پاسخ دهند .مطابق با ادبیات پژوهش مشارکتکنندگان درباره فرایند خودبخششی
مورد سوال قرار گرفتند .کندوکاو پیرامون فرایند خودبخششی ابتدا با تمرکز بر ادراک خطا و تعهد به آن آغاز شد .سپس شرکتکنندگان
درباره محتوای ارزیابی که از خود داشتند و هیجانات و افکاری که نسبت به خود در اینباره تجربه کرده بودند مورد پرسش قرار گرفتند.
پرسشهای بعدی بر چگونگی آغاز و انجام فرایند خودبخششی تمرکز داشت .برای پرداختن عمیق به تجربه خودبخششی سعی شد تا
عالوه بر تشخیص و تمایز انواع احساسات خودآگاه اخالقی– شرم و گناه و همدلی -سنجش مکانیزمهای مورد استفاده در تنظیم و حل
احساسات خودآگاه اخالقی ،سبک اسناددهی ،مکانیزمهای دفاعی ،ادراک شدت خطا ،رفتارهای جبرانی و تالش برای دریافت بخشش
نیز مد نظر قرار گیرد.
برای تجزیه و تحلیل دادههای روایتی پژوهش بر اساس نظر هیلز و سرماک ( )2008و با استفاده از الگوی مضمونی و چشمانداز
مقوله ای -محتوایی داده های روایتی پیاده سازی ،عناصر اصلی تعیین و کدهای اصلی در یک توالی سازماندهی شدند .در پایان برای
پردازش و سازماندهی دادهها در مضامین مشخص ،از نرمافزار  MAXQDA20استفاده شد.
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برای افزایش دقت علمی یافتهها تالش شد  4معیار بررسی صحت دادهها بر اساس نظر گوبا و لینکلن ( )1985مورد بررسی قرار
گیرد .در این راستا پژوهشگر با درگیری طوالنی مدت و تماس و ارتباط با مشارکتکنندگان به جلب اعتماد آنان و درک تجارب آنها
اقدام کرده است .تنوع مشارکتکنندگان صرف نظر از زمینههای فرهنگی و مذهبی خاص ،از مقاطع مختلف تحصیلی ،جنس و سنین
متفاوت مقبولیت دادهها ( )credibilityرا افزایش داد .به عالوه از روشهای مقبولیت دادهها با مرور کدهای بهدست آمده توسط
مشارکتکنندگان جهت رفع هر گونه ابهام در کدگذاری استفاده شد .از اشباع دادهها نیز برای باال بردن اعتبار استفاده شد .قابلیت تأیید
( )confirmabilityنیز با جمعآوری سیستماتیک و با رعایت بیطرفی پژوهشگر ،توافق اعضای کمیته پژوهشی روی مصاحبهها ،کدها
و دستهبندی کدها برای ساخت طبقات و مقولهها استفاده شد .اطمینان یا ثبات یافتهها ( )dependabilityنیز با نسخهنویسی بالفاصله،
استفاده از نظرات همکاران و مطالعه مجدد کل دادهها و در نهایت قابلیت انتقال ( )transferabilityاز طریق مصاحبه با مشارکتکنندگان
متفاوت ،ارائه نقل قولهای مستقیم و مثالها و تبیین غنی دادهها مورد توجه قرار گرفت.

• یافتهها
برای فهم مسئله تحقیق ،روایت خودبخششی شرکتکنندگان پژوهش به شیوه مقولهای -محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از اطالعات عمیقی که مشارکتکنندگان به اشتراک گذاشته بودند ،سه مضمون اصلی خودبخششی نگهدارنده ،خودبخششی تبدیلی و
شبه خودبخششی استخراج گردید .نتایج حاصل از تحلیل یافته در جدول  2ارائه شده است.
خودبخششی نگهدارنده
یافتههای این پژوهش با تأیید ماهیت خودبخششی نگهدارنده بیش از هر چیز بیانگر خطی بودن فرایند خودبخششی نگهدارنده بود.
به این صورت که در روایت شرکتکنندگان ،خودبخششی نگهدارنده در طول زمان و با تالش و به صورت تدریجی تجربه میشود":

این اتفاق ها یک ترتیبی داشت برای من و انقدر خودم رو بخشیدم و بخشیدم و بخشیدم و گفتم مشکلی نیست ،جبران میکنم تا باالخره
با خودم کنار اومدم .زمان برد؛ زمان زیادی برد (مشارکتکننده  .")1همچنین مطابق با ادبیات خودبخششی (گرفین ،)2016 ،فرایند
خودبخششی نگهدارنده شرکتکنندگان این پژوهش در دو سطح شناختی و عاطفی ،بهصورت متمایز اما همزمان جریان داشت .مفهوم
خودبخششی با مفهوم خطا گره خورده است و خودبخششی تجربه نمیشود مگر زمانی که فرد همزمان در سطح شناختی و عاطفی به
خطایی که انجام داده متعهد گشته و نسبت به خودی که دچار شکست اخالقی شده و آسیب دیده احساس تقصیر و مسئولیت نماید

(گریفن" :)2016 ،به خودم اومدم و گفتم شد دیگه ،هر چقدر که تو مقصر بودی یا نبودی یا هر کسی که مقصر بود همه اینها اتفاق
افتاد و از خودم پرسیدم حاال میخوای چیکار کنی؟" (مشارکتکننده  .)6در گام بعد احساسات منفی نسبت به خود تجربه میشود .با

تجربه احساس شرم فرد درگیر سرزنش یا خشم به خود میشود" :بهشدت خودمو سرزنش میکردم که من دختر ترسویی بودم من
اونقدر ترسو بودم که نایستادم که بخوام ،احساس میکردم من کامالً مقصر بودم ،با خودم میگفتم کاش من یه کم زیرکی بیشتری داشتم
که مثال فالن حرف رو میزدم چرا من فالن عکسالعمل را نشان دادم" (مشارکتکننده  .)6در عین حال ممکن است فرد در ارتباط با

خطا صرفاً دچار احساس گناه و پشیمانی گردد ":هر چی فکر میکردم میدیدم من مقصر بودم ،اشتباه از من بود ،نباید اون حرف رو
میزدم ،پشیمون بودم (مشارکتکننده  .")3در تجربه خودبخششی نگهدارنده افراد برای نظمبخشی به احساسات منفی نسبت به خود

در قالب فرایندی دوگانه با اراده و آگاهی تصمیم میگیرند خود را ببخشند و ارزشمندی و فاعلیت آسیبدیده خود را بازیابند ":خیلی
تجربه آگاهانهای بود یعنی فرقش با تجربههای قبلی این بود و انگار که من با یک خودآگاهی فهمیدم که من نمیخوام چیزی رو فراموش
کنم من میخواهم که خودمو ببخشم و از اول یه چیزایی رو شروع کنم و درست پیش ببرم" (مشارکتکننده  .)6در همین راستا شفقت

و مراقبت از خود با تعهد به انجام اقدامات جدی در اینباره ،ممکن میگردد" :در مقطعی از زمان من احساس کردم که جا داره که
برگردم و خودم رو در آغوش بگیرم و بگم که باشه همه چی درست میشه .به روانشناس و روانپزشک مراجعه کردم .با این نیّت که
انگار از خودم یه مراقبتهای بیشتری کنم و آسیبپذیریم را کمتر کنم" (مشارکت کننده  .)6تصمیماتی از این دست به فرد امکان
میدهد تا با قدرتی بیش از پیش با خطایی که انجام داده و احساسات مرتبط با آن روبهرو شود ،از احساس شرم و گناه رهایی یافته،

ارزشمندی و فاعلیت خود را بازیابد" :زندگی مال منه و برای خودم جبرانش میکنم هر چیزی رو که از دستش دادم؛ با تمام اون
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ناتواناییهایی که از خودم دیده بودم سرزنشهایی که به خودم کرده بودم و همه نابلدیهام و هر چیزی که بود فکر کردم که دیگه از
این به بعدش احتماال اونقدری پختگی دارم برای سن االنم" (مشارکت کننده  .)6رفتهرفته فرد در فرایند خودبخششی از باور مطلق به

امور ذهنی دست کشیده و ترجیح میدهد خود را از افکار آزاردهنده رها کند" :اون چهارچوبها اون قوانین و چیزایی که دور خودم
بود به نوعی اون پیلهای که دور خودم بود رو االن این احساس رو داشتم که اون پیلهها کنار رفتن و من خیلی راحتتر شدم .اتفاقی که
افتاده بود رهایی از افکاری بود که آزارم میدادن" (شرکتکننده .)1همچنین اسناددهی ساگارانه به معنای پردازش شناختی و باز تعریفی
روایت پیشین عامل تعیینکنندهای در فرایند خودبخششی افراد میباشد .پیش از خودبخششی افراد اسنادهای ناسازگارانهای در مورد

خود ،دیگری و جهان داشته و در فرایند خودبخششی اسناد سازگارانهتری نسبت به امورد اتخاذ میکنند":خودبخششیم رو در گرو این
میدونم که متوجه شدم آدما کامل نیستن ما انسانیم انسان موجودی ناکامله و ممکنه اشتباه بکنه" (مشارکت کننده .)2
جدول .2مضامین اصلی ،مضامین سازماندهنده و خرده مضامین خودبخششی نگهدارنده ،تبدیلی و غیر اصیل
مضامین سازمان دهنده

مضامین اصلی

ادراک خطا
اراده و آگاهی
خطی ،زمانبر ،تدریجی و تالشمند

درونفردی

احساسات خودآگاه

مولفهشناختی

رهایی از افکار آزاردهنده
تغییر رفتار
دریافت بخشش از دیگری

بینفردی
خودبخششی
نگهدارنده

خودبخششی مبتنی بر نیاز
بازیابی خود

مولفهعاطفی

خودشفقتورزی و خودمراقبتی
رهایی از احساسات منفی
بخشش خود هم وابسته

خودبخششی اصیل

فرهنگ

ضرورت کاهش تنش
تقدم تصمیم به خودبخششی بر عاطفه خودبخششی
مشروط بر کاهش احتمال خطا در آینده

تأثیرات ضمنی

جهتگیری مشارکتی نسبت به خدا
باور به بخشندگی خدا و تقلید از آن

مذهب

نفوذ مذهب در زندگی روزمره
غیر خطی
عدم تجربه تعارض درونی
خودبخششی
تبدیلی

فراتر از یک موقعیت
توضیحات هستیشناسانه ،معنوی و مذهبی
بازیابی هویت فردی
حسن نیّت نسبت به خود و دیگری
شفقت به خود و دیگری
ادراک خطا
تجربه هیجانات خودآگاه اخالقی
اراده و آگاهی (قصدمندی)

شبهخودبخششی

مکانیزمهایدفاعی
مطلق پنداشتن درونیات ذهنی خود
عدم بازیابی خود
عدم تجربه و پردازش هیجان
عدم رهایی از احساس شرم
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عالوه بر تمام موارد فوق ،زمانی که ماهیت خطا بین فردی است ادراک خطا نیازهای روانشناختی متفاوتی را در متخلف (نیاز به
بازیابی هویت اخالقی-اجتماعی) و قربانی (نیاز به بازیابی فاعلیت) شکل میدهد که با توجه به ماهیت قربانی بودن ،بهنظر میرسد

اخالقاً پذیرش مسئولیت توسط متخلف در اولویت است":بهم گفت :یه مدتی به ما فرصت بده اجازه بده که ما ریکاوری بشیم .من
احترام گذاشتم به درخواستش .من خیلی ناراحت بودم اما میخوام بگم که من کامال حق رو به اون میدادم .بعدش که دیدم حالش خوب
شده ،انگار این فاصله تأثیرگذار بوده ،و دیدم که دوباره داریم رفت و آمد میکنیم و دوباره مثل قبل با هم دیگه هستیم ،اونجا بود که
من خودبخششی رو تجربه کردم" (مشارکت کننده  .)3همچنین در مواجهه با خطای بینفردی دریافت بخشش از دیگری ،نه تنها به

فرایند خودبخششی سرعت داده که در پارهای موارد موجب بخشش خود میگردد" :واقعاً نمیدونم چطور شد که خودم رو بخشیدم
شاید چون خود اون منو بخشیده بود چون من یادمه اونجا و اون زمان عاجز بودم از اینکه چه کار میتونم بکنم برای این مسئله پیش
اومده " (مشارکت کننده .)3
در برخی روایتها تأثیرات ضمنی متغیرهای بافتی مثل فرهنگ و مذهب شناسایی شد که در ادبیات خودبخششی نیز مورد بحث

قرار گرفته است .برای مثال در فرهنگ جمعگرا بخششخود معادل مصالحه و آشتی با خود هم وابسته ادراک میشود" :سعی کردیم در
مورد همدیگه پشت سر هم حرف نزنیم و روابط خیلی زود به حالت اول برگشت همه اینها باعث شد که من راحتتر بتونم و زودتر
بتونم خودم رو ببخشم" (مشارکتکننده .)4همچنین در فرهنگ جمعگرا ضرورت کاهش تنش و ناهماهنگی بخشش خود را تسریع

میبخشد" :با خودم گفتم اینها افرادی هستند که فقط منتظر هستند ببینند توی فامیل چه اتفاقی میوفته و باعث تفرقه و اختالف بشن.
من رفتم بعد با پدر و مادرم صحبت کردم و راضیشون کردم که آشتی کنن" (مشارکت کننده  .)4عالوه بر این با تحلیل روایت دانشجویان
مشخص شد که کاهش تنش و ناهماهنگی در فرهنگ جمعگرا موجب تقدم تصمیم به خودبخششی بر عاطفهی خودبخششی میگردد:

"میخوام بگم درسته که اوضاع به حالت اول برگشته بود ولی خودم اون حس خوبی رو که باید نسبت به خودم داشته باشم را تا زمانی
که تغییر نکرده بودم نداشتم" (مشارکتکننده .)4هم راستا با ادبیات خودبخششی مشخص شد خودبخششی جمعگرا مشروط بر کاهش

احتمال خطا در آینده است" :وقتی اوضاع به حالت اول برگشت و همه روابط درست شد به خودم قول دادم که روی خودم کار کنم و
همین باعث شد که من بتونم خودم رو ببخشم" (مشارکتکننده .)4
همانطور که پیشتر اشاره شد تأثیر مذهب و باورهای مذهبی بر تسریع فرایند خودبخششی از دیگر تأثیرات ضمنی شناسایی شده
بر فرایند خودبخششی نگهدارنده در این پژوهش بود .هم راستا با مبانی نظری پژوهش جهتگیری مشارکتی نسبت به خدا ،باور به

بخشندگی خدا و تقلید از آن و استفاده در زندگی روزمره شناسایی شدند" :با عنایتی که خداوند بهم کرد تونستم از اون دوران عبور
کنم .خودم رو مدیون خدا میدانستم چون واقعاً وگرنه اگر تنهایی به دست خودم بود هیچ مشکلی حل نمیشد .احساس میکردم خدا
داره می بینه فهمیده که من چه مشکلی دارم .با خودم گفتم خدا منو میبخشه و خودم رو ازون عذاب وجدان نجات دادم و بخشیدم.
وقتی میرفتم نماز میخوندم و میرفتم مسجد و بر میگشتم یه انرژی مثبت خیلی خوبی رو داشتم" (مشارکتکننده.)1
در نهایت بر اساس یافتههای این پژوهش پس از تحقق تمام موارد فوق یعنی تالش و اراده قطعی برای نظمبخشی و حل هیجانات
شرم و گناه و بازیابی فاعلیت و ارزشمندی خودی که به موجب خطا آسیب دیده است ،فرایند خودبخششی با شرط تغییر رفتار در آینده

پایان مییابد" :گفتم خب دیگه تمام اون اتفاقاتی که گذشته تموم شده و من دیگه باید ازین به بعد زندگی جدیدی را شروع بکنم و از
اشتباهاتم درس بگیرم و اونا رو ببخشم" (مشارکتکننده .)1
خودبخششی تبدیلی
در تحلیل روایت خودبخششی تبدیلی این پژوهش ،ویژگیها و مشخصههای این نوع از خودبخششی نیز به خوبی مورد تأیید قرار
گرفت که در ادامه یک به یک بیان میشود .پیش از هر چیز یافتههای این بخش مویّد غیرخطی بودن فرایند خودبخششی تبدیلی در

برابر خطی بودن فرایند خودبخششی نگهدارنده بود" :تونستم با پاکسازی خیلی راحت آدمهای اطرافم رو ببخشم .این باعث میشه که
من بتونم به آرامش خیلی عمیق و زودرس برسم .با تلهپاتی هم میشه راحت این کار رو انجام داد و واقعاً اثرگذاره .البته اینا باید با
حس باشه ،یعنی آدم اونقدر مطمئن باشه به چیزی که داره میگه و میره توی حس با تمام وجودش این کلمات رو بیان میکنه واقعاً به
طرف مقابل میرسه .اون موقع اتفاقات سخت و ناخوشایند خیلی راحت از زندگی رخت برمیبنده و میره و اتفاقات خوب میاد و
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جایگزینش میشه" (مشارکتکننده  .)4از جمله دیگر مشخصههای بارز خودبخششی تبدیلی غیر موقعیتی بودن آن است که در تحلیل
روایت پژوهش مورد تأیید قرار گرفت" :شاید این بخششها مقداری کلی باشه .االن نمیتونم یه لحظه خاص را نام ببرم" (مشارکت
کننده  .)4بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش بازیابی فاعلیت و ارزشمندی خود در خودبخششی تبدیلی بهاین صورت است که

فرد با تصور این که به امر متعالی متصل است ،هویت خود را بازیافته و احساس برتری و ارزشمندی و عاملیت میکند" :وقتی اتفاق
بدی میافته قبل از هر چیز خودم رو از وجود خداوند میبینم این باعث میشه که من خودم رو بیش از هر کسی دوست داشته باشم"
(مشارکتکننده  .)4همچنین پیرو بازیابی و احیای خود ،فرد نه تنها به خود عشق میورزد که نسبت به خود و دیگری حسن نیّت داشته

و خود و دیگری را پذیرفته و مورد شفقت قرار میدهد " :با توجه به این که انسان از ذات پاک الهی به وجود اومده پس میتونه صفات
پاک خداوند رو در خودش ایجاد بکنه همه انسانها می تونن اینها رو در خودشون ایجاد بکنن فقط الزمهاش آگاهیه و تالش برای ایجاد
کردن این صفات در خودمون" (مشارکتکننده .)4
بر اساس یافتههای این بخش و هم راستا با مبانی نظری ،بصیرت به محدودیتهای خود و دیگری ،بخشش خود و دیگری را در

موقعیتهای بین فردی تسهیل کرده و سرعت میبخشد":یک انسان هستم و ممکنه مرتکب یک اشتباه بشم .یکی از چیزهایی که آدم
بتونه خودش و دیگران رو ببخشه همینه" (مشارکتکننده  .)4عالوه بر این گشودگی در برابر ممکنات ،از نو طرح ریختن معنای خود،

دیگری و جهان نیز از جمله دیگر موارد شناسایی شده در تجربه خودبخششی تبدیلی بود":من در این تجربه تونستم یه تغییر کلی در
زندگی خودم ایجاد کنم در رفتار خودم ایجاد کنم و حتی نگاهم نسبت به اتفاقات ،خودم و جهانم عوض شد" (مشارکتکننده .)4
پس از تجربه خودبخششی تبدیلی در نظر فرد قربانی و متخلف وجود ندارد ،در عوض مربی و شاگرد وجود دارد ،این مطلب بهطور

واضح در یافتههای پژوهش قابل مشاهده است" :هر چی رسید از سمت جهان آفرینش رسید من مطیع و فرمانبردارم و با همه وجودم
اونو قبول میکنم چون اون الزمه رشد منه و میدونم که یک مصلحتی برای من توی اون اتفاق هست که این اتفاق باید رقم بخوره"
(مشارکتکننده .)4
در روایت خودبخششی تبدیلی این پژوهش توضیحات فرد در خصوص چگونگی روند خودبخششی شامل دستهای از توضیحات

هستیشناسانه ،مذهبی و معنوی بود" :شما خودتون رو در رأس یک دایره یا مدارهای متحدالمرکز در نظر بگیرید من در رأس این
دایرهها و مدار هستم و روی هر کدوم ازین مدارها تمام چیزهایی که من از زمانی که بهدنیا اومدم و تا زمانی که میخوام از دنیا برم به
ذهن من میاد .هر چقدر بیشتر به موضوعی فکر میکنیم اون به ما نزدیک و نزدیکتر میشه و اون اتفاق برای ما میافته .انسان تو این
دنیا میتونه در آرامش مطلق با هر اتفاقی زندگی بکنه اگه همیشه بگه سمعاً و طاعتاً ،خدایا سمعاً و طاعتاً ،یا در جایی میگیم ایاک نعبدو
و ایاک النستعین" (مشارکتکننده .)4
شبه خودبخششی
یافتههای پژوهش نشان داد شبه خودبخششی حالتی از تجربه بخشش خود است که همانند اشکال تجربه خودبخششی اصیل شخص
به خطایی که انجام داده اذعان داشته و به انجام آن متعهد گشته است و از این بابت احساس تقصیر میکند .همچنین پیرو این وضعیت
هیجانات منفی نسبت به خودی که دچار خطا شده است ،تجربه میشود .با این حال علیرغم اینکه شخص آگاهانه تصمیم داشته خود
را ببخشد و فاعلیت و ارزشمندی از دست رفته را بازیابد ،در اینباره توفیق نیافته است .از همین رو وجه تمیز این نوع از خودبخششی
از اشکال خودبخششی اصیل؛ عدم توفیق شخص در نظمبخشی و حل احساسات منفی نسبت به خود میباشد .در این پژوهش مشخص
شد که عدم تجربه و پردازش شناختی و هیجانی احساسات خودآگاه منفی شرم و گناه منجر به استفاده شخص از مکانیزم دفاعی

عقالنیسازی برای دفاع از خودی که دچار خطا شده است ،میگردد" :یکی از راههاش اینه که مدام بهش فکر کنیم عرضم به خدمتتون
تجزیه و تحلیلش کنیم که من همین کارو میکردم این باعث میشد که من به پذیرش این موضوع نزدیک و نزدیکتر بشم"
(مشارکتکننده  .)6در این حالت شخص به جای پرداختن به احساسات خود ،با برچسب زدن و پیشداوری ،در دفاع از خود ذهنیت

دیگری را نادیده گرفته و محتویات ذهن خود را مطلق میپندارد" :من به واسطه افرادی محاصره شده بودم که چیزی به عنوان همدردی
بلد نبودند و فقط تخریب میکردند نگاه بدبینانه و پارانوییدی داشتند .مورد بعدی اینکه ببینید توی جامعه ما کالً مردم اغلب به دنبال
این هستن که دیگران رو زیر پای خودشون له کنن خصوصا دیگرانی رو که فکر میکنند از خودشون موفقتر هستن ،ذهن مردم جامعه
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ما متأسفانه خیلی پارانویید هست" (مشارکتکننده  .)6همچنین عدم نظمبخشی به هیجان شرم در شخص مانع از بازیابی خود میشود.

از جمله بازنمودهای احساس شرم اجتناب از موقعیت است" :من تونستم درکش کنم تونستم حرفایی که پشت سرم زده بود رو درک
کنم فهمیدم .اینا رو همه فهمیدم ولی برام سخت شد بعد ازون ماجرا دیگه نتونستم ببینمش ،جاهایی که اون هم قراره بیاد من حاضر
نمیشم .نمیتونم ببینمش .یه حس خیلی بدی هنوز دارم" (مشارکتکننده .)3

• بحث
این پژوهش با هدف فهم تجربه خودبخششی دانشجویان انجام شد .مسئله پژوهش این بود که در میان دانشجویان ایرانی چگونه و
به چه شکلی خودبخششی تجربه میشود؟ یافتهها نشان داد در میان اکثر مشارکتکنندگان ( 4روایت از میان  6روایت) تجربه
خودبخششی از نوع نگهدارنده بود.
خودبخششی اصیل به عنوان پاسخی سازگارانه همراه با تلویحات فردی و بین فردی به دو شکل نگهدارنده یا تبدیلی توسط افراد
تجربه میشود .استفاده از واژههایی مثل فراغ بال ،ریکاوری ،موقعیتی بدون فکر ،تقویت جسمی و ذهنی و حال خوب در روایت
شرکتکنندگان پژوهش به فرایند خودبخششی ماهیتی نگهدارنده میدهد ،به این صورت که گویی فرد در تالش است تا وضع موجود
را به حالت قبل از رخ دادن خطا بازگردانده و آن را حفظ کند .فرایند خودبخششی نگهدارنده از ساختاری مشابه داستان و روایت
برخوردار است .به این صورت که در آن شاهد سازماندهی خطی رخدادها هستیم .از دیگر مولفههای شناسایی شده در روایت
خودبخششی نگهدارنده ،تدریجی و خطی بودن تجربه خودبخششی در طول زمان است که بیانگر فرایندی بودن خودبخششی نگهدارنده
است .فرایند خودبخششی نگهدارنده هم زمان در دو سطح عاطفی -شفقت به خود و رهایی از هیجانات منفی شرم و گناه و سطح
شناختی تأمل بر خطا و آنچه نقض شده و تالش برای تغییر در آینده رخ میدهد (فیشر و اکسالین .)2010 ،در این پژوهش شبه
خودبخششی حاصل عدم توفیق فرد در نظمبخشی به احساس شرم و در نتیجه اختالل در پردازش شناختی خطا بود .احساس شرم
ماهیتی خودمحورانه دارد ،به این صورت که در تجربه احساس شرم خود مرکز ارزیابی منفی و اسناددهی ناسازگارانه قرار دارد (وودیات
و ونزل2013 ،؛ ولف ،کوهن ،پانتر و اینسکو2010 ،؛ لی2020 ،؛ بم ،استرالن ،پروو ،)2021 ،و دقیقاً به همین خاطر در روایت شبه
خودبخششی این پژوهش فرد به صورت ناسازگارانهای به درون خود عقبنشینی کرده و بی اعتنا به آنچه در بیرون از خود و در ذهنیت
دیگری رخ میدهد ،باورها و ذهنیت و افکار خود را واقعیتهایی مطلق پنداشته و در تالش است تا با مکانیزهایدفاعی از خودی که
آسیب دیده دفاع کند .در مجموع همانطور که پیشتر در ادبیات خودبخششی اشاره شد (فیشر و اکسالین )2010 ،شبه خودبخششی
نوعی از تجربه خودبخششی غیراصیل است که در آن فرد به اشتباه تصور میکند که خود را بخشیده است ،در حالی که نتایج این
پژوهش نیز نشان داد در این حالت عدم پردازش و نظمبخشی به هیجانات خودآگاه شرم و گناه مانع از تجربه اصیل خودبخششی گشته
و صرفاً فرد با استفاده از مکانیزهای دفاعی از خودی که دچار خطای اخالقی شده و آسیب دیده دفاع میکند .با این حال همانطور که
در روایت خودبخششی اصیل مشاهده شد چنانچه فرد در تالش برای نظمبخشی به هیجان شرم و در نتیجه بازیابی خود باشد ،امکان
رهایی از احساس شرم وجود دارد .یافتههای این پژوهش نشان داد که رهایی از شرم از طریق مصالحه با خود و رفتارهای خودمراقبتی
برای جبران ارزشمندی که مورد تهدید واقع شده است ،امکانپذیر است .عالوه بر این در میان برخی روایتها و هم راستا با مبانی
نظری پژوهش جایگزینی احساس شرم با احساس گناه به عنوان شکل دیگری از نظمبخشی به احساس شرم تشخیص داده شد .به این
صورت که باور به ماهیت خطاپذیری خود به عنوان یک انسان (اسناد سازگارانه در احساسگناه) جایگزین قضاوت کلی و تغییرناپذیر
درباره خود (اسناد ناسازگارانه در احساس شرم) گشته و فرد از احساس شرم رهایی مییابد (فیشر و اکسالین2010 ،؛ لی ،2020 ،بم،
استرالن ،پروو.)2021 ،
عالوه بر تمام موارد فوق هم راستا با ادبیات پژوهش تحلیل روایت خودبخششی نگهدارنده نشان داد که متغیرهای بافتی مثل مذهب
و الگوی اجتماعی فردگرایی -جمعگرایی بهصورت ضمنی در این فرایند حضور داشته و بر آن تأثیر میگذارند (بیتر .)2007 ،در این
صورت به لحاظ شناختی و عاطفی بازیابیخود با سهولت بیشتری صورت میگیرد .الزم به ذکر است که این مطلب ماهیت خطی،
تدریجی و زمانبر فرایند خودبخششی نگهدارنده را تغییر نداده و صرفاً فرایند خودبخششی نگهدارنده را سرعت بخشیده است .در
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اینباره هوک ،ورسینگتون و آتسی ( )2009بر این باورند که در فرایند خودبخششی جمعگرا با بازیابی یک خود هم وابسته روبهرو
هستیم ،خودی که بر پایه ارتباطهای نزدیک تعریف میشود .آسیب به این نوع از ساختار خود ،آسیب به یک نفر نبوده و برای بازیابی
و ترمیم آن تمام ارتباطهای ادغام شده در این ساختار مدنظر قرار میگیرد .همچنین در فرهنگ جمعگرا اگر چه بخشش خود مشروط
بر عدم وقوع مجدد خطا بوده و یک تصمیم شخصی است اما در خدمت حذف تنش و بازیابی هماهنگی بین افراد است .بنابراین تجربه
خودبخششی در فرهنگ جمعگرا ابتدا یک تصمیم است و در نهایت تجربه یک نوع عاطفه مثبت .در این حالت ممکن است پس از
تصمیم به خودبخششی فرد همچنان عاطفه مثبت نسبت به خود را تجربه نکرده باشد و یا مدتها بعد آن را تجربه کند (سندیج ،هیل و
ونگ2003 ،؛ هوک ،ورسینگتون و آتسی2009 ،؛ حسنی راد؛ خدایاری فرد؛ حجازی.)1399 ،
بر اساس یافتههای پژوهش در میان افرادی که بهطور ویژه مذهب بر زندگیشان نفوذ دارد ،مذهب در شیوه ارزیابی خطاها به گونهای
که منجر به اسناددهی سازگارانهتر شود اثرگذار بوده و با فراهم نمودن روشهای ممتحن و قابل اعتماد مثل دعا کردن و شرکت در
مراسم مذهبی خودتنظیمی را در فرایند خودبخششی ارتقا میدهد (ورسینگتون و همکاران .)2010 ،در حالی که معنویت به معنای باور
و اعتقاد به وجود امر مقدس و تکریم و احترام به آن است ،مذهب در عین حال که مرتبط با معنویت است تا اندازهای از آن متمایز
است .به این صورت که مذهب به عنوان جستجوی امر مقدس در یک سنّت و جامعه که در آن نوعی توافق کلی در مورد آنچه باور و
عمل میشود وجود دارد ،تعریف میشود (داویس ،هوک و ورتینگتون2008 ،؛ هیل و همکاران2000 ،؛ سپهوند1398 ،؛ عبدخدایی،
شهیدی ،مظاهری ،پناغی ،نجاتی .)1397 ،در روایت این افراد بیان شده است که در تجربه خودبخششی درست همانند سایر تجارب و
اتفاقات نه تنها حضور خداوند را حس کردهاند ،بلکه برای راهنمایی و کمک و طلب بخشش به خداوند مراجعه کرده و در نهایت با
باور به این که خداوند آدمی را میبخشد ،ترغیب شدهاند تا مثل او رفتار کرده و خود را ببخشند (فینچم و می.)2021 ،

• نتیجهگیری
تحلیل روایت خودبخششی تبدیلی نشان داد که در این حالت خودبخششی معادل احساس ارزشمندی ،تفوق و برتری تجربه میشود.
بر اساس یافتههای پژوهش این نوع از خودبخششی به تعاریف فالسفه از خودبخششی بسیار نزدیک است (دیلن .)2001 ،طی این تجربه
فرد از احساس سرزنش نسبت به خودی که دچار خطا گردیده رهایی مییابد و قادر است تا به عنوان یک فاعل اخالقی به زندگی خود
ادامه دهد .با این حال بر اساس یافتههای پژوهش بهنظر میرسد ادراک خودبخششی تبدیلی همانند خودبخششی نگهدارنده صرف ًا در
قالب رهایی از احساسات منفی نسبت به خود ،کافی نیست و همزمان در دو سطح عاطفی و شناختی تجربه میشود .به این صورت که
در تجربه خودبخششی تبدیلی همزمان با رهایی از احساسات منفی نسبت به خود ،به لحاظ شناختی دستگاه تفکر نیز دستخوش تغییرات
جدی میشود .با این حال بر خالف پردازش صریح و خودآگاه خودبخششی نگهدارنده ،در خودبخششی تبدیلی پردازش ضمنی بوده و
شامل نوع خاصی از توضیحات هستیشناسانه ،فلسفی ،مذهبی یا معنوی درباره خود ،دیگری و جهان است .از همین رو خودبخششی
تبدیلی فوری ،آنی و بالفاصله بوده و خارج از پارامترهای زمان و مکان رخ میدهد (تیپینگ .)2011 ،همچنین بر اساس یافتههای پژوهش
مشخص شد که طی تجربه خودبخششی تبدیلی عالوه بر بخشش خود ،هر نوع بخشش دیگر (بخشش موقعیتها و بخشش بینفردی)
نیز به صورت ضمنی و استنتاجی صورت میگیرد .در صورت تجربه خودبخششی تبدیلی ،با دسترسی ضمنی به توضیحات هستیشناسانه،
فلسفی ،مذهبی یا معنوی که خودبخششی تبدیلی بر آنها استوار گشته ،بهطور خاص در مواجهه با موقعیتهای جدید تعارضدرونی بین
نیاز به محکومیت و تمایل به بخشش احساس نمیشود ،گویی در نظر فرد هیچ خطایی رخ نداده و چیزی برای بخشش وجود ندارد .از
همین روست که خودبخششی تبدیلی را غیر موقعیتی میخوانند (تیپینگ .)2011 ،بهصورتی که پس از تجربه این نوع از خودبخششی
فرد برای همیشه از موضوع قربانی خارج شده و در نظرش دیگر قربانی و متخلفی وجود ندارد ،بلکه تنها مربی و شاگرد وجود دارد .از
جمله نتایج حاصل از این پژوهش سنجش تجربی و علمی ماهیت خودبخششی تبدیلی در قالب تحقیق کیفی بود .با توجه به کمبود
مطالعات تجربی و توضیحات علمی در خصوص تبیین خودبخششی تبدیلی ،بهنظر میرسد انجام پژوهشهای بیشتر به فهم عمیقتر این
سازه کمک خواهد کرد .پیشنهاد میشود برای دستیابی به جزییات بیشتر در خصوص ماهیت خودبخششیتبدیلی پژوهشهای آتی
خودبخششی تبدیلی را با تمرکز بر ظرفیتهای مختلف تحولی ،روانشناختی و محیطی بهصورت عملیاتی مورد مطالعه قرار دهند.
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مقایسه تداعیهای ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب
در افراد مبتال به اختالل خوردن و افراد سالم
Comparing the Implicit and Explicit Associations of Depression, Anxiety and Food Attitudes
in People with Eating Disorders and Healthy People
Susan Alizadehfard, PhD 
Maryam Zalizadeh, MSc
Ahmad Alipour, PhD

Abstract
Eating disorder is a complex psychiatric illness
that is chronic and debilitating. In recent
decades, the cognitive model of eating
disorders has been at the forefront of theorizing,
research, and treatment. New research uses two
distinct theoretical models for explicit and
implicit information processing and evaluation.
The aim of the present study was to compare the
implicit and explicit associations of depression,
anxiety and food attitudes in people with eating
disorders and healthy people. The method of
study is descriptive and correlational. The
statistical population includes people with
eating disorders in Tehran who have referred to
medical and counseling centers in the first six
months of 1399. The sampling method was
cluster accessible and purposeful. The sample
size was 300 people who were examined with
SCL-90 questionnaires, Ahvaz Eating Disorder
Inventory (Sharififard, 1998), Food Attitude
Scale (Teachman et al., 2003) and computerbased task of implicit association test
(Greenwald et al., 1998). Data were analyzed
by using analysis of variance, which showed
there is a significant difference between people
with eating disorders and healthy people in
explicit and implicit association of depression,
in implicit association of anxiety, and in explicit
association of eating attitudes. The results of
regression analysis also showed that only
explicit and implicit association of depression,
and implicit association of anxiety can
significantly predict eating disorder. These
results confirm the role of implicit and explicit
associations in the clinical field; and helps to
better understand eating disorder, to be
considered in the development of educational
programs and psychological interventions.
Keywords: Eating Disorder, Anxiety,
Depression,
Food
Attitude,
Implicit
Associations, Explicit Associations.

1

سوسن علیزاده فرد
2
مریم زالی زاده
2
احمد علیپور

چکیده
اختالل خوردن یک بیماری پیچیده روانپزشکی مزمن و
 مدل شناختی اختاللهای، در دهههای اخیر.ناتوانکننده است
 در. تحقیق و درمان بوده است،خوردن پیشتاز نظریهپردازی
تحقیقات جدید دو مدل نظری متمایز برای پردازش و
 هدف.ارزیابیهای آشکار و ضمنی اطالعات استفاده میکنند
از پژوهش حاضر مقایسه تداعیهای ضمنی و آشکار مربوط
 اضطراب و نگرش به غذا در افراد مبتال به،به افسردگی
 روش تحقیق توصیفی از.اختالل خوردن و افراد سالم بود
 جامعه آماری شامل افراد مبتال به اختالل.نوع همبستگی بود
 به1399 خوردن شهر تهران بود که در شش ماهه اول سال
 روش نمونهگیری.مراکز درمانی و مشاوره مراجعه کرده بودند
 حجم.به صورت خوشه در دسترس و هدفمند انجام شد
 سیاهه،SCL-90  نفر بود که با پرسشنامههای300 نمونه
 مقیاس نگرش به،)1377،اختالل خوردن اهواز (شریفی فرد
) و تکلیف مبتنی بر رایانه2003 ،غذا (تیچمن و همکاران
) آزمون1998 ،آزمون تداعی ضمنی (گرینوالد و همکاران
 دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مورد بررسی قرار.شدند
 نتایج این تحلیل نشان داد که در تداعی آشکار و.گرفت
 در تداعی ضمنی اضطراب و در تداعی،ضمنی افسردگی
آشکار نگرش به تغذیه بین افراد مبتال به اختالل خوردن و
 همچنین نتایج تحلیل.افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد
رگرسیون نیز مشخص کرد که تنها تداعی و ضمنی آشکار
افسردگی و تداعی ضمنی اضطراب میتوانند به شکل معنادار
 این نتایج تأیید کنندة نقش.اختالل خوردن را پیشبینی نمایند
تداعیهای ضمنی و آشکار در عرصه بالینی است؛ همچنین
در شناخت بهتر اختالل خوردن کمک میکند تا در تدوین
برنامههای آموزشی و مداخلههای روانشناختی مورد مالحظه
.قرار گیرد
، افسردگی، اضطراب، اختالل خوردن:واژههاي کلیدي
 تداعی آشکار، تداعی ضمنی،نگرش به تغذیه
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• مقدمه
اختالل خوردن ( )eating disorderیک بیماری پیچیده روانپزشکی است که اغلب مزمن و ناتوان کننده است .مطابق با پنجمین
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ) (DSM-5مهمترین نشانگان این اختالل داشتن عادتهای ناهنجار خوردن است که بر
سالمت فیزیکی و روانی فرد تاثیر منفی میگذارد (انجمن روان پزشکی آمریکا ،ویراست پنجم  .)2013 ،بر همین اساس دو نوع اصلی
این اختالل شامل بیاشتهایی روانی ) )anorexiaو پراشتهایی روانی ) (bulimiaاست .پژوهشهایی که در ایران صورت گرفته نشان
میدهد که شیوع بیاشتهایی روانی و پراشتهایی روانی در دانشآموزان دختر به ترتیب  0/9و  3/2درصد است (عزیززاده فروزی،
محمدعلیزاده ،حقدوست ،گروسی ،شمس الدین سعید.)1388 ،
در بحث سبب شناسی اختالل خوردن عوامل متعددی مانند عوامل زیستی ،فرهنگی -اجتماعی ،اختاللهای شخصیت و طرحوارهها
و باورهای هستهای مطرح شده است (الوارنجا ،کوریتار ،پیسیوالرو ،مانسینی ،کورداس ،اسکاگلیوسی .)2014 ،پژوهشهای بسیاری نیز
به نقش متغیرها و اختاللهای روانشناختی با اختالل خوردن پرداختهاند .اگرچه میزان و نوع شرایط خاص روانپزشکی همراه در مطالعات
مختلف بهطور قابل توجهی متفاوت است (سانتاروسا ،وودراف2017 ،؛ خدیرزارع ،نرگسی ،زندی ،مخبری ،)1401 ،اما شواهد نشان
میدهند که اختاللهای خلقی و اضطرابی شایعترین بیماریهای روانپزشکی در میان بیماران مبتال به اختاللهای خوردن است (خیرآبادی،
جاجرمی ،بخشی پور .)1400 ،روابط افسردگی و اضطراب با عالئم اختالل خوردن ،نه تنها بهصورت همزمان ،بلکه حتی پس از بهبودی
نیز وجود دارد (الران باراک ،گلداسمیت2020 ،؛ سرشار ،زینالی.)1400 ،
در دهههای اخیر مدل شناختی اختاللهای خوردن پیشتاز نظریهپردازی ،تحقیق و درمان بوده است (وارتانیان ،پولیوی ،هرمان،
 .)2004تمرکز این مدل بر شناختهایی است که بر احساسات و رفتار فرد تأثیر میگذارند و با تشکیل یک ساختار سازمانی ،پردازش
اطالعات را هدایت میکنند .این شناختها ممکن است شامل افکار غیر منطقی مربوط به غذا خوردن ،وزن ،شکل بدن و همچنین معنای
مرتبط با الغر بودن (مانند کنترل خود ،زیبایی) باشد که احتماالً نتیجه یادگیریهای فرد هستند (گریلو ،وایت ،ماشب .)2012 ،عالوه بر
این احتماالً افراد مبتال  ،باورهای اصلی (یا طرحوارههای) بیشتری در رابطه با افسردگی و اضطراب مانند ترک ،نقص /شرم و انزوای
اجتماعی را دارا هستند (براهارت ،رادولف ،هیلبرت.)2014 ،
محققان تالش کردهاند تا ساز و کار پردازشهایی که این افکار را ایجاد و حفظ میکنند را روشن سازند .عمده این تالش بر سه
حوزه متمرکز شده است .ابتدا توجه انتخابی نسبت به مواد غذایی و محرکهای خوردن مورد بررسی قرار گرفت (کوری ،بربریان،
اسکارپاتو ،کرگافنی ،سانتوس ،کالدینو .)2020 ،حوزه دوم شامل سوگیری حافظه ،قضاوت و همچنین تحریفهای ادراکی بود (کورن،
دایتل ،هارتمن .)2019 ،سومین حوزه نیز که در سالهای اخیر مورد توجه محققان در بسیاری از زمینههای روانشناسی قرار گرفته است
بر شناختهای ضمنی و فرایندهای شناختی ضمنی بهعنوان ابزاری برای درک افکار ،نگرشها و رفتارهای مردم تمرکز دارد .شناختهای
ضمنی افکاری هستند که بهطور خودکار رخ میدهند و تحت کنترل آگاهانه نیستند .اندروود و برایت ( )1996معتقدند ویژگی تعیینکننده
افکار و پردازشهای خودکار این است که آنها تحت کنترل آگاهانه نیستند ،بنابراین شناختهای ضمنی تحت تأثیر عوامل بیرونی یا
سایر سوگیریها قرار نمیگیرند .در واقع ،افراد نسبت به شناخت ضمنی خود فاقد بینش بوده و نمیتوانند پاسخهای خود را کنترل و
فیلتر نمایند (الران باراک ،گلداسمیت2020 ،؛ پاساالکیس ،شولزهن ،سامر ،کوهن.)2020 ،
تحقیقات جدید از هر دو مدل نظری شامل دو نظام متمایز پردازش اطالعات آشکار و ضمنی و ارزیابیهای آشکار ( )explicitو
ضمنی ( )implicitاستفاده میکنند (وارتانیان ،پولیوی ،هرمان2004 ،؛ پاساالکیس ،شولزهن ،سامر ،کوهن .)2020 ،اما نتایج بررسی این
دو نظام در بسیاری از موارد همسو با یکدیگر نیست (الران باراک ،گلداسمیت .)2020 ،برای مثال در یک مطالعه جالب ،متغیرهای آشکار
و ضمنی مربوط به عزت نفس را با هم مورد مقایسه قرار دادند و مشخص شد افرادی که عزت نفس ضمنی و آشکار آنها هر دو باال
است ،از عزت نفس واقعی باالیی برخوردارند؛ در حالی که عزت نفس ضمنی پایین اما آشکار باال ،نشاندهنده دفاع یا عزت نفس دفاعی
است (جوردن ،اسپنسر ،زانا.)2003 ،
در همین راستا پژوهش حاضر نیز در نظر دارد تا به مقایسه تداعیهای ضمنی و آشکار افسردگی و اضطراب در اختالل خوردن
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پرداخته و مشخص نماید که کدام جنبه میتواند به شکل بهتر و مناسبتری اختالل خوردن را پیشبینی نماید .این هدف عالوه بر
توسعه بینش تجربی در مرزهای دانش ،به طراحی مداخالت موثر برای اختاللهای خوردن نیز کمک مینماید.

• روش
طرح پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل افراد مبتال به اختالل خوردن شهر تهران بودند که در شش
ماهه اول سال  1399به مراکز درمانی و مشاوره (مرکز تحقیقات و کلینیک کاهش وزن بیمارستان سینا ،کلینیک درمان چاقی بیمارستان
طالقانی ،مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی بیمارستان شریعتی) مراجعه کرده بودند .از آنجا که در چنین پژوهشهایی تعداد  100نفر
نمونه در هر گروه کافی است (فراهانی ،عریضی)1388 ،؛ گروه نمونه نیز مشتمل بر  300نفر در سه گروه مبتال به پراشتهایی روانی،
کماشتهایی روانی و افراد غیر مبتال با نمونهگیری خوشه در دسترس و مبتنی بر هدف از همین جامعه انتخاب شدند .معیارهای ورود
نمونه عبارت بود افراد از سن  20تا  50سال ،تشخیص ابتال به اختالل خوردن (کماشتهایی روانی ،پراشتهایی روانی) توسط پزشک و
روانپزشک مرکز درمانی برای افراد گروه نمونه دارای اختالل خوردن ،تشخیص عدم ابتال به اختالل خوردن (افراد گروه غیر مبتال) بر
اساس سیاهه اختالل خوردن اهواز ،عدم ابتال به اختاللهای شناختی و هوشی ،عدم ابتال به اختاللهای شدید روانشناختی و امضای
رضایتنامه کتبی توسط آزمودنیها بود.

• ابزارها
 )1سیاهه اختالل خوردن اهواز  :(Ahwaz Eating Disorder Inventory) AEDIجهت شناسایی افراد غیر مبتال و گروهبندی
افراد نمونه ،از سیاهه اختالل خوردن اهواز استفاده شد .این مقیاس توسط شریفی فرد در سال  1376با تحلیل عوامل پرسشنامه عادات
غذا خوردن کوکر و راجر ( )1990ساخته شده است (شریفی فرد ،نجاریان ،شکرکن .)1376 ،این مقیاس دارای  31ماده است که
بهصورت درست و نادرست نمرهگذاری میگردد .این مقیاس دو عامل را میسنجد ،بخش اول بیاشتهایی روانی را با  22ماده و بخش
دوم پراشتهایی روانی را با  9ماده میسنجد .سازندگان میزان اعتبار را از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/80بخش اول  0/68و
بخش دوم  0/55محاسبه کردند .همچنین ضرایب بازآزمایی بعد از یک ماه برای کل مقیاس  ،0/86بخش اول  0/84و بخش دوم 0/80
بهدست آمد (شریفی فرد ،نجاریان ،شکرکن.)1376 ،
 )2فهرست نشانههاي بالینی  :(Symptom Checklist-90) SCL-90برای سنجش اضطراب و افسردگی یا به عبارتی برای
محاسبه تداعیهای آشکار اضطراب و پرخاشگری از فهرست عالئم بالینی  SCL-90استفاده شد .این فهرست توسط دراگوتیس ()1987
ساخته شد و شامل  90ماده در طیف لیکرت  5درجهای صفر (اصال) تا ( 4خیلی زیاد) نمرهگذاری میشود (دراگوتیس .)1987 ،این
فهرست دارای  9زیرمقیاس است که در پژوهش حاضر ،فقط سواالت مرتبط با اختالل افسردگی و اضطراب مورد استفاده قرار گرفت
(اضطراب  10ماده و افسردگی  13ماده) .سازندگان فهرست اعتبار درونی مناسبی را برای آن گزارش کرده و همسانی درونی زیرمقیاسها
را بین  0/77تا  0/90محاسبه نمودند .در ایران نیز مدبرنیا ،شجاعی و فالحی ( )1389این فهرست را با مقدار آلفای کرونباخ 0/85؛
ضریب بازآزمایی 0/93؛ و همبستگی درونی حدود  0/60برای کاربرد در جامعه ایران مناسب دانستند .در پژوهش حاضر مقدار آلفای
کرونباخ برابر با  0/72بدست آمد.
 )3مقیاس نگرش به غذا ) :(Food Attitude Scaleبرای بررسی نگرش افراد به غذا یا تداعی آشکار آنها نسبت به غذا از مقیاس
نگرش به غذا تیچمن و همکارانش ( )2003استفاده شد .این مقیاس دارای  5سوال است که هر سوال با بلی یا خیر پاسخ داده میشود.
پاسخ بلی دارای یک نمره بوده و نمره آزمودنی در این آزمون بین صفر تا  5خواهد بود .کسب نمره باالتر ،نشاندهنده نگرش منفیتر
به غذا است .در این مقیاس از فرد سوال میشود که مصرف غذا را تا چه حد خجالتآور ،ناپسند و نادرست میداند .سازندگان آزمون
مقدار آلفای  0/83و اعتبار بازآزمایی  0/86را برای آن گزارش کرده و همبستگی آن را نتایج آزمون اختالل خوردن  EAT-26باال و
قابل قبول دانستهاند (تیچمن ،گاپینسکی ،برونوول ،راولینز ،جیارام .)2003 ،در پژوهش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ برابر با 0/84
بهدست آمد و همبستگی آن با آزمون اختالل خوردن اهواز  0/87محاسبه شد که مقدار مناسبی است.
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 )4آزمون تداﻋی ﺿمنی  :(Implicit Association Test) IATبرای سنجش اضطراب و افسردگی ضمنی از آزمون تداعی
ضمنی استفاده شد .این ابزار یک آزمون مبتنی بر رایانه است و بر اساس آزمون تداعی ضمنی گرینوالد و همکاران ( )2009طراحی شده
و یک تکلیف طبقهبندی واژگان در دستههای مشخص است که زمان واکنش آزمودنی ثبت میگردد .فرض این آزمون بر آن است که
حضور همزمان کلماتی که به طبقات مختلف تعلق دارند ،موجب تداعی ضمنی مفاهیم یکی بر دیگری خواهد شد .برای این منظور
عموماً یکی از این طبقات مربوط به مفاهیم شخصی مربوط به من و هویت فردی است .برای مثال مفاهیمی مانند نژاد ،ملیت ،تحصیالت،
یا شغل که افراد هویت خود را وابسته به آنها میدانند .گروه دیگر مربوط به طبقهای است که محقق قصد بررسی آن را دارد (که معموال
یک مفهوم هیجانی است) .در پژوهش حاضر این طبقه مربوط به افسردگی و اضطراب بود .همانطور که اشاره شد اساس این آزمون بر
این فرض استوار است که قضاوت درباره طبقه هیجانی (مانند افسردگی یا اضطراب) تحت تأثیر تداعی ضمنی و غیر آشکار طبقه هویت
فردی که حضور دارد قرار گرفته و زمان واکنش آن کوتاهتر خواهد شد؛ بهعبارت دیگر فرد آن هیجان مورد نظر را در ارتباط با خود
مورد قضاوت قرار میدهد (گرینوالد ،پولمن ،اولمان ،باناجی .)2009 ،در این آزمون چند دسته از واژگان بر صفحه رایانه نمایش داده
میشوند .قبل از نمایش کلمات دستورالعملی داده میشود تا بر اساس خصوصیات دوگانه هر واژه و متناسب با الگوی ارائه شده،
ازمودنی دکمه  Lدر سمت راست صفحه کلید ،یا دکمه  Dدر سمت چپ را فشار دهد.
دسته اول  8واژه است که در دسته خصوصیات دوگانة "من هستم یا من نیستم" طبقهبندی میشود .برخی از این کلمات مانند ایرانی
(با ارزش اول من هستم) یا سیاهپوست (با ارزش دوم من نیستم) مرتبط بود .هر واژه  2بار (بدون تکرار پشت هم) ارائه شده و تا زمان
فشار دادن دکمه صحیح بر صفحه نمایش باقی میماند.

سپس دسته دوم  8واژه ،با ارزش دوگانة افسردگی /شادکامی ارائه گردید .برخی از این کلمات مانند ناراحتی ،دلمردگی (با ارزش
اول افسردگی) یا خوشی ،شادی (با ارزش دوم شادکامی) بود .در مرحله سوم 8 ،واژه دسته اول و  8واژه دسته دوم با یکدیگر ترکیب
شده و از آزمودنی درخواست میشد تا هر چه سریعتر ،بنابر الگوی ترکیبی باالی صفحه نمایش ،دکمه راست یا چپ را فشار دهد.
الگوی کلمات باالی صفحه در چهار حالت مختلف ارائه شد که در هر نوبت همة  16واژه ،هر کدام  2بار (بدون تکرار پشت هم) ارائه
شده و تا زمان فشار دادن دکمه صحیح بر صفحه نمایش باقی میماند .زمان واکنش آزمودنی در هر یک از این مراحل و برای هر پاسخ ثبت
به عنوان شاخص پاسخ ضمنی به متغیر افسردگی در نظر گرفته شد .همین مراحل برای متغیر اضطراب (با ارزش دوگانه آرامش /اضطراب) نیز
اجرا گردید .برای حفظ تعادل و عدم سوگیری جانبی ) ،(counter balanceهمه این مراحل در دو جهت مخالف راست و چپ انجام شد.
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برای اجرای این پژوهش ابتدا افراد گروه نمونه مبتال بر اساس پرونده پزشکی و معیارهای ورود؛ و سپس افراد گروه غیر مبتال از
خانوادههای آنان و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند .در ادامه توضیحات الزم برای همه افراد ارائه شده و رضایتنامه شرکت در
این پژوهش امضا گردید .سپس همه افراد برای گروهبندی به پرسشنامه اختالل خوردن اهواز پاسخ دادند .بر اساس نتایج این آزمون
افراد در سه گروه پراشتهایی روانی ،بیاشتهایی روانی و سالم (غیر مبتال) تقسیم شدند .سپس هر سه گروه به زیرمقیاسهای افسردگی،
اضطراب  SCL-90و نگرش به غذا بهعنوان آزمونهای بررسی تداعی آشکار پاسخ دادند .در ادامه آزمون تداعی ضمنی برای
شرکتکنندگان بهعنوان آزمون بررسی تداعی ضمنی اجرا شد .در نهایت نتایج حاصل از تداعی آشکار (آزمونهای کتبی) و تداعی
ضمنی افراد سه گروه به شیوه تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون و توسط نرمافزار  SPSS-24مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

• یافتهها
ابتدا به بررسی و توصیف دادههای به دست آمده از گروه نمونه پرداخته شد .میانگین سن سه گروه سالم ،کماشتهایی و پراشتهایی
روانی به ترتیب  33/90 ،35/20و  33/31بود که تفاوت معناداری بین سه گروه دیده نشد ( .)sig=0/806 ،F=0/217همچنین از نظر
جنس نیز تفاوت معناداری بین سه گروه وجود نداشت (.)sig=0/873 ،χ2=2710
در ادامه نمرات اختالل خوردن در سه گروه سالم ،کماشتهایی و پراشتهایی روانی نیز بررسی شد که نتایج آن در جدول  1درج شده
است .بر اساس نتایج جدول  1و آزمون تعقیبی توکی مشخص شد که نمرات اختالل خوردن در سه گروه دارای تفاوت معناداری است،
که نشان میدهد تقسیم افراد در سه گروه به درستی انجام شده است.
در مرحله بعد جهت بررسی فرضیات پژوهش ابتدا نمرات برآمده از آزمون تداعی آشکار مربوط به سایر متغیرهای پژوهش در دو
گروه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  2آمده است .همانگونه که از جدول  2مشخص است نمره افسردگی در گروه سالم
کمتر از نقطه برش و در دو گروه دارای کماشتهایی و پراشتهایی روانی ،بیش از نقطه برش آزمون یعنی مقدار  1است .در ضمن نتایج
آزمون تحلیل واریانس نیز نشان میدهد که در متغیر اضطراب تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد ،اما در متغیرهای افسردگی و
نگرش به غذا بین سه گروه تفاوت معناداری است .جهت بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (جدول .)3
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرة اختالل خوردن آزمودنیها در دو گروه
متغیر
1
2
3

افراد سالم
کماشتهایی روانی
پراشتهایی روانی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

F

100
100
100

2/70
17/51
6/10

0/67
1/84
0/99

372/99

سطح معناداری
0/0001

جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات تداﻋی آشکار متغیرهاي پژوهش در سه گروه
متغیر

کماشتهایی روانی

سالم

پراشتهایی روانی

F

سطح
معناداری
0/0001
0/614
0/002

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

افسردگی

0/62

0/19

1/44

0/37

1/73

0/13

51/02

اضطراب
نگرش به غذا

0/58
2/30

0/13
0/94

0/72
3/81

0/18
0/67

0/66
3/60

0/51
0/96

10/49
27/99

جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی توکی براي معناداري تفاوت سه گروه در آزمون تداﻋی آشکار
مقایسه گروهها
1و2
1و3
2و 3

نگرش به خوردن

افسردگی
اختالف میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح معناداری

0/82
1/11
0/29

0/0001
0/0001
0/045

1/51
1/30
0/21

0/004
0/007
0/965
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همانطور که در جداول  3مشخص است ،در متغیر افسردگی تفاوت معناداری بین سه گروه وجود دارد؛ به شکلی که کمترین نمره
افسردگی را گروه سالم ،بیشترین نمره افسردگی را گروه پراشتهایی روانی دارند .در ضمن در نگرش به تغدیه تفاوت معناداری بین دو
گروه کم اشتهایی و پراشتهایی دیده نشد ،اما هر دو گروه با افراد سالم تفاوت معنادار داشته و نمره نگرش به تغدیه این دو گروه باالتر
از افراد سالم بود.
در ادامه همین بررسی روی نتایج آزمون تداعی ضمنی نیز صورت گرفت .نمرات جدول  4حاصل از اندازهگیری زمان واکنش در
آزمون تداعی ضمنی است و نمرات کمتر (زمان واکنش کوتاهتر) نشاندهنده گرایش ضمنی باالتر فرد در آن زمینه است.
همانگونه که از جدول  4مشخص است نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که در متغیر نگرش به غذا تفاوت معناداری بین
گروهها وجود ندارد ،اما در متغیرهای افسردگی و اضطراب بین سه گروه تفاوت معناداری است .جهت بررسی این تفاوت از آزمون
تعقیبی توکی استفاده شد (جدول .)5
همانطور که در جدول  5مشخص است ،در دو متغیر افسردگی و اضطراب ،تفاوت معناداری بین سه گروه وجود دارد؛ به شکلی که
میانگین زمان واکنش به متغیر ضمنی افسردگی و اضطراب ،در دو گروه پراشتهایی و کماشتهایی روانی تفاوت معناداری نداشته ولی هر
دو کمتر از گروه سالم بودند.
در ادامه به بررسی قدرت پیشبینی اختالل خوردن توسط نمرات حاصل از تداعی آشکار و ضمنی پرداخته و به این منظور از روش
تحلیل رگرسیون استفاده شد .در ادامه نتایج این تحلیل برای هر متغیر در جدول  6آمده است
با توجه به نتایج جدول  ،6مقدار ضریب تعیین ( )R2این مدلها بین  0/29تا  0/44است و نشان میدهد که متغیرهای افسردگی،
اضطراب و نگرش به تغذیه در مجموع حدود  21تا  47درصد از تغییرات اختالل خوردن را پیشبینی میکنند .همچنین با توجه به
معناداری مقدار آزمون برای همة این مدلها در سطح حداقل  0/05میتوان نتیجه گرفت که این مدلهای رگرسیونی قادر هستند تا
تغییرات متغیر مالک یعنی اختالل خوردن را پیش بینی نماید.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات تداﻋی ﺿمنی متغیرهاي پژوهش در سه گروه
سالم

متغیر

پراشتهایی روانی

کماشتهایی روانی

F

سطح
معناداری
0/0001

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

افسردگی

730/11

26/68

543/01

28/77

479/03

41/26

84/92

اضطراب

728/01

33/26

491/70

35/02

576/20

41/18

64/99

0/0001

نگرش به غذا

682/90

31/65

606/61

52/90

635/08

26/14

22/071

0/146

جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی توکی براي معناداري تفاوت دو گروه در آزمون تداﻋی ﺿمنی
مقایسه گروهها

اضطراب

افسردگی
اختالف میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح معناداری

1و2

187/17

0/0001

236/31

0/0001

1و3

251/08

0/0001

181/81

0/0001

2و 3

63/98

0/592

84/52

0/108

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون براي پیشبینی اختالل خوردن توسط نمرات تداﻋی آشکار و ﺿمنی متغیرهاي پژوهش
افسردگی

R2

sig

متغیر پیشبین

B

خطای استاندارد

ß

t

سطح معناداری

0/44

0/0001

تداعی آشکار

0/66

0/29

0/18

2/27

0/013

تداعی ضمنی

-0/95

0/03

-0/38

-3/52

0/002

0/47

0/0001

تداعی آشکار

1/46

2/05

0/02

0/15

0/880

تداعی ضمنی

-0/05

0/01

-0/41

-4/88

0/0001

تداعی آشکار

0/77

0/15

0/21

2/65

0/058

تداعی ضمنی

-1/04

1/02

-0/06

-1/63

0/114

اضطراب
نگرش به تغذیه

0/21

0/036
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همچنین مشخص است که نمرات تداعی آشکار و پنهان افسردگی و تنها نمرات تداعی ضمنی اضطراب میتوانند اختالل خوردن
را پیشبینی نماید .اما نگرش به تغذیه نمیتواند به شکل معناداری این اختالل را پیشبینی نماید .بر اساس مقدار ضریب تعیین بتا نیز
میتوان ادعا نمود که به ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیرهای تداعی آشکار افسردگی ،تداعی ضمنی افسردگی و
تداعی ضمنی اضطراب ،به ترتیب به مقدار  ،0/38 ،0/18و 0/41انحراف استاندارد اختالل خوردن افزایش خواهد یافت .بهعالوه مشخص
است که در بین این متغیرها تداعی ضمنی اضطراب قویترین پیشبین و تداعی آشکار افسردگی ضعیفترین پیشبین اختالل خوردن
هستند.

• بحث
چنانچه گفته شد پژوهش حاضر قصد داشت تا به مقایسه تداعیهای ضمنی و آشکار در افراد سالم و مبتال به اختالل خوردن
پرداخته و مشخص کند که کدام جنبه میتواند به شکل بهتری اختالل خوردن را پیشبینی نماید .در این بخش به ترتیب هر کدام از این
نتایج به شکل جداگانه مورد بحث و تبیین قرار میگیرند.
اول) در تداعی ضمنی و آشکار متغیر افسردگی تفاوت معناداری بین سه گروه وجود دارد؛ به شکلی که کمترین نمره افسردگی را
گروه سالم و بیشترین نمره افسردگی را گروه پراشتهایی روانی دارند .در ضمن نمرات حاصل از تداعی ضمنی و آشکار افسردگی هر
دو میتوانند به شکل معناداری اختالل خوردن را پیشبینی نمایند .این نتایج در مرحله نخست با سایر پژوهشهایی همسو است که
همگی تأیید میکنند افراد مبتال به اختالل خوردن نسبت به افراد سالم به شکل معناداری دارای نمرات افسردگی بیشتری هستند (الران
باراک ،گلداسمیت2020 ،؛ خیرآبادی ،جاجرمی ،بخشی پور .)1400 ،در تبیین این نتیجه ،نظریات و دالیل مختلفی وجود دارد .برای مثال
در یک مدل فیزیولوژیک چنین بحث میشود که خُلق پایین با کاهش آنزیم سروتونین همراه است .مصرف و جذب موارد غذایی
(بهخصوص قندی) سبب باال رفتن ترشح سروتونین و به تبع آن باال رفتن خُلق میگردد .این دلیل اختالل پراشتهایی روانی را اساساً
ناشی از خلق پایین میداند و ارتباط افسردگی و پراشتهایی روانی را به این شکل توجیه مینماید (هبراس ،مارتی ،پرسوناز ،مرسیر،
کراگ ،نیلسن و همکاران .)2020 ،بر اساس دیدگاه شناختی نیز میتوان چنین تحلیل نمود که در افراد مبتال به اختالل خوردن یک
الگوی شناختی از تداعی های خُلقی و غذا خوردن مرتبط با هم وجود دارد که در دسترس بودن مواد غذایی و هیجانات منفی ،رفتار
خوردن را راهاندازی میکنند (لنزو ،باربریس ،کانایو ،فیالسترو ،وراسترو ،کواتروپانی .)2020 ،طبق این دیدگاه عالوه بر نشانههای آشکار
خلقی (افسردگی) در این افراد ،تداعیهای ناآشکار و ضمنی قدرتمندی نیز وجود دارند که به شکلی ناخودآگاه رفتارهای مرتبط با
خوردن را برمیانگیزند (الران باراک ،گلداسمیت .)2020 ،این الگوهای خُلقی ممکن است بهصورت ساختارهای شناختی معیوب و
ناکارآمدی در شخص وجود داشته باشد؛ مثال فرد معیار و الگوی درونی نامناسبی از زیبایی (زیبا بودن یعنی الغر بودن) داشته باشد و
چون خود را از آن معیارهای درونی دور میبیند ،دچار ناکامی شود (الران باراک ،درور ،گلداسمیت ،تیچمن .)2020 ،این ناکامی میتواند
به شکل ناکارآمدی یا عزت نفس پایین جلوه نماید .در این مرحله وجود تداعیهای ارتباط غذا خوردن ،با باال رفتن خُلق وارد عمل
شده و فرد را به سمت خوردن پیش میراند (لنزو ،باربریس ،کانایو ،فیالسترو ،وراسترو ،کواتروپانی .)2020 ،البته ادامه این روند ناکامی
ممکن است منجر به بروز رفتارهای دفع و پاکسازی بعد از خوردن شود .در هر صورت نتیجه این بحث توجه به اهمیت افسردگی به
شکل آشکار و ضمنی در افراد مبتال به اختالل خوردن است.
دوم) در تداعی آشکار متغیر اضطراب تفاوتی بین سه گروه وجود نداشت ،اما نمرات تداعی ضمنی اضطراب در سه گروه دارای
تفاوت معنادار بود؛ به شکلی که کمترین نمره اضطراب را گروه سالم و بیشترین نمره اضطراب را گروه کماشتهایی روانی دارند .در
ضمن تنها نمرات حاصل از تداعی ضمنی میتواند به شکل معناداری اختالل خوردن را پیشبینی نمایند .این نتایج با برخی از نتایج
همسو (براوز ،استوارت ،انتانوچی ،کاپلیکی ،تامپسون ،تیلور و همکاران )2020 ،و با برخی نتایج ناهمسو (ماتر ،تیباود ،هاس ،سبوال،
گودارت )2012 ،است .پژوهشهایی که در ارتباط با اضطراب و اختاللهای خوردن صورت گرفته است ،دارای نتایج متناقض و گاها
متفاوتی هستند .بیشتر صاحبنظران معتقدند که مکانیسم ارتباط اضطراب با اختاللهای خوردن بهخوبی مشخص نیست (الران باراک،
درور ،گلداسمیت ،تیچمن .)2020 ،در واقع افزایش اضطراب در بسیاری از موارد فعالیتهایی مانند خوردن را کُند یا متوقف میسازد
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(فرونزا ،گالیمبرتی ،فادا ،فانینی ،بلودی .)2011 ،از این رو ارتباط اضطراب با رفتارهای خوردن تا حدی مبهم است .از طرفی ،رابطه
خوردن با خُلق منفی و پایین مشخص است؛ اما رابطه خوردن با خُلق مضطرب تأیید نشده است (ماتر ،تیباود ،هاس ،سبوال ،گودارت،
 .)2012از این رو میتوان عدم معناداری تداعیهای آشکار اضطراب را در افراد مبتال به اختاللهای خوردن در این گروه نمونه را تبیین
نمود .به این معنی که این افراد خوردن را در پاسخ به اضطراب انتخاب نمیکنند .اما بر اساس شواهد موجود ،اگر بتوان اضطراب آشکار
و نهان را در این افراد جداگانه بررسی نمود ،نتایج متفاوت و جالبی بهدست میآید .در چنین پژوهشهایی تأیید شده است که اختاللهای
خوردن ،بهطور کلی و اختالل کماشتهایی روانی ،بهطور خاص با اضطراب پنهان یا اضطراب ضمنی ارتباط دارند (فرونزا ،گالیمبرتی،
فادا ،فانینی ،بلودی2011 ،؛ تحویلداری ،جعفری راد ،کشاورز ،هاشمی ،حقیقی زاده ،وکیلی .)1396 ،مطابق با نظریات روانتحلیلگری،
اضطراب بیشتر با تعارضات مراحل باالتر از مرحله دهانی مربوط بوده و عموماً با رفتارهای اجتنابی همراه میگردد .از این رو اضطراب
میتواند نوعی رفتار وسواسی -اجباری درباره خوردن را فراهم آورد .در عمل نیز بسیاری از افراد مبتال به بیاشتهایی روانی ،دچار نوعی
رفتار وسواسی -اجباری به شکل اجبار در اجتناب از غذا و حفظ الگوی غذایی و شکل بدنی خود هستند (پاراکاریدو ،تیناساک ،باراجاس
مارکویز و همکاران .)2020 ،از دیگر سو ،افکار ناخودآیند ،ساختارهای شناختی معیوب و نگرشهای نامناسب مانند تصویر بدنی
تحریف شده ،یا سوگیریهای افراطی درباره شکل بدن نیز در این افراد یکی از وابستههای اصلی بهشمار میروند (اسکاندون نایجل،
پرو ،گراو ،سویانو ،فیسکساس .)2018 ،چنانکه مشخص است این موارد همگی به تداعیها و مجموعه ناخودآگاه و ضمنی مربوط
هستند .از این رو میتوان نتایج این پژوهش مبنی بر معناداری تداعی ضمنی مرتبط با اضطراب را در افراد مبتال به اختالل خوردن را
تبیین و تفسیر نمود.
سوم) در تداعی ضمنی نگرش به تغذیه و خوردن نیز تفاوتی بین سه گروه دیده نشد ،اما نمرات تداعی آشکار نگرش به تغذیه در
سه گروه دارای تفاوت معنادار بود؛ به شکلی که کمترین نمره اضطراب را گروه سالم و بیشترین نمره اضطراب را گروه کماشتهایی
روانی داشتند .در ضمن نمرات حاصل از تداعی آشکار یا ضمنی این متغیر نمیتوانست اختالل خوردن را پیشبینی نمایند .این بخش
به شکل مستقیم به نگرشهای این افراد پرداخته است .تمامی افراد مبتال به اختاللهای خوردن ،از رفتارهای خوردن خود ناراضی بوده
و اساساً خوردن را امری مذموم میپندارند (صالح ،ساالمه ،اییان و همکاران .)2018 ،این همان نتیجهای است که در بررسی تداعی
آشکار آنها روشن شده است .اما نکته مهم نگرش ضمنی آنهاست که تفاوت معناداری با سایر افراد ندارد و نه تنها غذا را بد و ناپسند
نمیدانند بلکه آن را مانند سایر افراد (سالم) حتی مطلوب نیز میبینند (پنجپید ،پاتزر .)2018 ،این همان نتیجهای است که ارزش بررسی
نگرشهای ناخودآگاه و ضمنی را مورد تأکید قرار میدهد .در واقع ،ما نه بر اساس آنچه میگوییم ،بلکه بر اساس آنچه در ناخودآگاه
خود باور داریم عمل میکنیم .به همین دلیل بیشتر این افراد در کنترل طوالنی مدت رفتارهای خوردن با شکست رو به رو میشوند؛
زیرا کنترل ارادی و آگاهانه کاری سخت ،زمانبر و مستلزم صرف منابع شناختی بسیاری است و به زودی فرد هدایت را به دست سکان
ضمنی و غیرارادی شناختی خود میسپارد (فیسک ،تیلور .)2017 ،این نتیجه نشان میدهد که نگرش واقعی (ضمنی) این افراد به غذا و
خوردن اصالً منفی و اجتنابی نیست .بنابراین ،روشن میگردد که توجه به تغییر نگرشهای آشکار در دراز مدت اثربخشی چندانی
نخواهند داشت.

• نتیجهگیري
در مجموع ،این نتایج نشان میدهند که افسردگی هم بهصورت ضمنی و هم بهصورت آشکار عامل مهم و قدرتمندی است؛ و توجه
به کنترل خُلق باید در مداخالت مربوط به درمان اختاللهای خوردن مورد توجه قرار گیرد .همچنین باید کنترل اضطراب و توجه به
عواملی که موجب اضطراب ناآشکار میشوند؛ در رئوس مداخالت اختاللهای خوردن قرار گیرند .همچنین تمرکز بر شیوههای تغییر
نگرشهای ضمنی بیش از پیش صورت گرفته و مهمتر از نگرشهای آشکار دیده شود.
همچنین الزم است تا کنترل اضطراب و توجه به عواملی که موجب اضطراب ناآشکار میشوند در رئوس مداخالت اختاللهای
خوردن قرار گیرند .در انتها نیز تمرکز بر شیوههای تغییر نگرشهای ضمنی مورد تأکید قرار گرفته و مهمتر از نگرشهای آشکار دیده
شود.
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این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشهای دیگر با محدودیت روبهرو بود .برای مثال نمونهگیری این کار در شهر تهران انجام
گرفت؛ لذا پیشنهاد میشود تا در سایر شهرها و مناطق نیز اجرا شود .درضمن همه نمونهها از سه مرکز درمانی انتخاب شدند که ممکن
است نتایج را با خطای نمونهگیری باالیی همراه کرده باشد ،لذا پیشنهاد میگردد تا این پژوهش در سایر زمینههای بالینی و غیر بالینی
اجرا شود .همچنین شایسته است تا رابطه سایر متغیرهای روانشناختی (عالوه بر افسردگی و اضطراب) نیز با اختاللهای خوردن مورد
بررسی قرار گیرد.
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Abstract
The aim of the present study was Network
Analysis of Young's Early Maladaptive
Schemas. sampling method was non-random
with maximum variation, the sample size was
849 people and research tool were Young's
Early Maladaptive Schemas Questionnaire
(YSQ-L3). Network analysis, R software and
Qgragh package were used for data analysis.
The results showed that according to the shape
of the drawing network, only the schemas of
one domain (disconnection and Rejection)
correspond to Young's domain and There are
differences in the other 4 domains (Impaired
Autonomy and Performance, Impaired limits,
Other- directedness and Over vigilance/
Inhibition). The importance of these findings is
on the one hand in the field of clinical and
schema therapy approach and on the other hand
in the field of psychometrics and localization of
diagnostic tools.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل شبکهای حوزهبندی یانگ در
، روش نمونهگیری.مورد طرحوارههای ناسازگار اولیه بود
 نفر و ابزار۸۴۹  حجم نمونه،غیرتصادفی با تغییرات بیشینه
 سؤالی) پرسشنامه طرحوارههای۹۰( پژوهش فرم کوتاه
 برای تحلیل دادهها.) بودYSQ-L3( ناسازگار اولیه یانگ
. استفاده شدQgragh  و بستهR  نرمافزار،از تحلیل شبکه
 فقط، طبق شکل شبکه ترسیمی،نتایج نشان داد
طرحوارههای یک حوزه (بریدگی و طرد) مطابق با
 حوزه خودگردانی و عملکرد۴ حوزهبندی یانگ بوده و در
 دیگر جهتمندی و گوش به، محدودیتهای مختل،مختل
 اهمیت این یافتهها. تفاوت وجود دارد، بازداری/زنگی زیاد
از یک سو در حوزه بالینی و رویکرد طرحواره درمانی و از
سوی دیگر در حوزه روانسنجی و بومیسازی ابزارهای
.تشخیصی میباشد
 تحلیل، طرحوارههای ناسازگار اولیه:واژههای کلیدی
 نقد پژوهشی،شبکهای
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• مقدمه
از زمانی که یانگ با ارائه مدل خود در سال  ،۱۹۹۳بر مفهوم طرحوارههای ناسازگار اولیه ( )early maladaptive schemasبه
مثابه ساختار کلیدی در پیدایش آسیب روانی تأکید کرد ،روانشناسی ،شاهد بهکارگیری طرحواره به عنوان مفهوم هستهای در مدلهای
شخصیت ،آسیبشناسی روانی و رواندرمانی بوده است (هدایتی و همکاران .)۱۳۹۹ ،طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به
وجود آمده ،درونمایههای روانشناختی -که طرحوارههای ناسازگار اولیه نامیده میشوند -را مد نظر قرار میدهد و به درمانگر کمک
میکند تا مشکالت مزمن و عمیق بیمار را دقیقتر تعریف کرده و آنها را به گونهای قابل درک سازماندهی کند .در این رویکرد درمانی،
درمانگر با استفاده از راهبردهای شناختی ،عاطفی ،رفتاری و بینفردی در مبارزه با طرحوارهها با بیمار هم پیمان میشود .وقتی بیمار
الگوهای ناکارآمد رفتاری مبتنی بر طرحوارههایش را تکرار میکند ،درمانگر آنها را به شیوهای همدالنه با دالیل و ضرورت تغییر ،روبهرو
میکند و به علت به کارگیری بازوالدینی حد و مرزدار در برابر نیازهای ارضا نشده دوران کودکی بسیاری از بیماران ،در حکم یک
پادزهر نسبی عمل میکند .این نیازها عبارتند از :دلبستگی ایمن به دیگران (شامل نیاز به امنیت ،ثبات ،محبت و پذیرش) ،خودگردانی،
کفایت و هویت ،آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم ،خودانگیختگی ،تفریح ،محدودیتهای واقعبینانه و خویشتنداری .به باور آنها
فردی که از سالمت روان برخوردار است ،میتواند این نیازهای هیجانی اساسی را به طور سازگارانهای ارضا کند .گاهی اوقات تعامل
بین خُلق و خوی فطری کودک و محیط اولیه ،به جای ارضا این نیازها ،منجر به ناکامی آنها میشود( .یانگ و همکاران.)۱۳۹۱ ،
به باور رفائلـی و همکاران ( ،)۲۰۱۱از آنجا که طرحوارههای ناسازگارکه به دلیل برآورده نشدن نیازهای اساسی در ابتدای زندگی
شکل میگیرند ،برای بقای خود تالش میکنند ،در بزرگسالی نیز به جلوگیری از برآورده نشدن همان نیازها ادامه میدهند .هدف
طرحواره درمانی این است که به بیماران کمک کند تا راههای سازگارانهتری برای ارضا این پنج نیاز هیجانی بیابند (فرجی.)۱۳۹۶ ،
تاکنون  ۱۸طرحواره ناسازگار شناسایی شده که طبق  ۵نیاز هیجانی ارضا نشده ،در  ۵حوزه تقسیم میشوند .این حوزهها عبارتند از:
حوزه اول :قطع رابطه و طرد که شامل  ۵طرحواره رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم و انزوای
اجتماعی /بیگانگی است .حوزه دوم :خودگردانی و عملکرد مختل که شامل  ۴طرحواره وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به

ضرر یا بیماری ،خود تحول نیافته /گرفتار و شکست است .حوزه سوم :محدودیتهای مختل که دو طرحواره استحقاق /بزرگمنشی و
خودانضباطی /خویشتنداری ناکافی را شامل میشود .حوزه چهارم :دیگر جهتمندی که سه طرحواره اطاعت ،ایثار ،تأیید طلبی/

تصدیقجویی را در برمیگیرد .حوزه پنجم :گوش به زنگی زیاد /بازداری که شامل  ۴طرحواره منفیگرایی /بدبینی ،بازداری هیجانی،
معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی و تنبیه است (یانگ و همکاران.)۱۳۹۱ ،
با توجه به این که مبنای این حوزهبندی ،نوع نیاز ارضا نشده است ،یکی از اهداف طرحواره درمانی که درمانگر باید به آنها دست
یابد ،کمک به مراجعان برای درک نیازهای هیجانی اصلی خود و آموزش شیوههای سالم برای برآورده کردن این نیازها به گونهای
سازگار است که مستلزم تغییر الگوهای رفتاری ،ارتباطی ،هیجانی و شناختی است .با توجه به این که طرحوارههای ناسازگار ،هنگامی
به وجود میآیند که این نیازها برآورده نشوند و برآورده نشدن درست هر یک از آنها ،منجر به شکلگیری طرحوارههای ناسازگار مربوط
به یکی از حوزههای مذکور میشود ،بنابراین تشخیص درست نیاز برآورده نشده ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
فرآیند درمان در رویکرد طرحواره درمانی شامل دو مرحله سنجش و تغییر طرحوارههاست .در مرحله سنجش ،درمانگر به بیمار
کمک میکند تا طرحوارههای خود را بشناسد .از جمله ابزارهایی که به شناسایی طرحوارههای بیمار کمک میکند پرسشنامه طرحواره
یانگ است که در حال حاضر به ویرایش سوم رسیده و بیشترین کاربرد را نسبت به دیگر پرسشنامهها دارد (فرجی.)۱۳۹۶ ،
گراث ـ مارنات ( )۲۰۰۳بر این باور است که از آنجا که روانشناسی ،وابسته به فرهنگ است ،بنابراین عالیم و معنای رفتارها و افکار
فرد نیز وابستگی زیادی به فرهنگ وی دارد .در این راستا آزمونهای روانی نیز که وابستگی به فرهنگ دارند در هر جامعه معنای متفاوتی
دارند .به این منظور زمانی که از این آزمونها استفاده میشود ،باید صحت و سقم کافی را داشته باشند (غیاثی و همکاران .)۱۳۸۸ ،بر
این اساس به منظور بومیسازی ابزارهای روانسنجی مختلف ،از روشهای مختلفی از جمله تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی که در
ایران نیز کابرد زیادی دارد استفاده میشود .غیاثی و همکاران ( )۱۳۹۰نیز به بررسی ساختار عاملی نسخه سوم پرسشنامه طرحواره یانگ-
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که در پژوهش حاضر مورد نظر است -پرداختهاند .بر اساس نتایج این پژوهش ،طی تحلیل عامل ۱۵ ،طرحواره از  ۱۸طرحوارهای که
توسط یانگ فرض شده ،بهدست آمد و در مجموع ۲۴ ،ماده از  ۹۰ماده پرسشنامه به دلیل عدم بارگذاری آنها بر عاملهای حاصل شده
و یا انجام بارگذاری آنها به طور مشترک در چند عامل ،حذف شدند .این در حالی است که در ایران همچنان پرسشنامه  ۹۰سؤالی
طرحواره یانگ ،هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه درمان به عنوان یک ابزار پژوهشی و تشخیصی در حال استفاده است.
با توجه به این که رویکرد طرحواره درمانی از جمله رویکردهای مورد عالقه درمانگران در کشورهای مختلف از جمله ایران است
و پژوهشهای متعددی در خصوص اثربخشی این شیوه درمانی انجام شده است و با توجه به این که یکی از ابزارهای مورد استفاده،
جهت تشخیص و قضاوت بالینی درست درمانگر که در قالب ارزیابی اولیه صورت میگیرد ،پرسشنامه است ،اهمیت بررسی نسخه سوم
پرسشنامه طرحواره یانگ با استفاده از روشهای مختلف مشخص میشود.
تحلیل دادههای شبکهای در حوزه روانشناسی جدیدترین روششناسی است که با استفاده از ویژگیهای مختلف آن میتوان اهداف
پژوهشی گوناگونی را دنبال کرد.
به باور کارینگتون ،اسکات و واسرمن این روش امکان مطالعه همزمان چندین هدف را میسر میسازد .این موضوع ،روانسنجها را
ترغیب میکند تا در سنجش سازهای انسانی از شبکه ،که ابزاری است برای نشان دادن عناصر یک سیستم و ارتباط درونی آن ،استفاده
نمایند (عراقی و همکاران .)۱۳۹۶ ،به عبارت دیگر هدف تحلیل شبکه ،کشف الگوهای ارتباطی بین اعضای شبکه است .برای توصیف
شبکه با توجه به هدف هر پژوهش از ویژگیهای مختلف آن استفاده میشود .یکی از ویژگیهای شکل شبکه ،همسایگی گرهها  -در
ادبیات شبکه به هر متغیر ،یک گره گفته میشود -است که نشاندهنده ارتباط باال بین آنها است .به عبارتی فاصله اقلیدسی کمتر ،به
معنای ارتباط بیشتر مفهومی ،بین گرهها (متغیرها) است که از این ویژگی گراف ،گاهی با هدف بُعدیابی استفاده میشود.
بررسیهای پژوهشگر نشان داد که تاکنون پژوهشی با استفاده از روش تحلیل شبکه به بررسی پرسشنامه طرحواره یانگ با هدف
ارزیابی صحت و سقم حوزهبندی یانگ نپرداخته است .لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل شبکهای حوزهبندی پنج گانه یانگ از ۱۸
طرحواره ناسازگار اولیه و به منظور پاسخ به این پرسش که «آیا حوزهبندی یانگ از  ۱۸طرحواره ناسازگار ،در مدل شبکهای تأیید
میشود؟» ،انجام شد .پاسخ به پرسش مذکور میتواند مطالب کاربردی مفیدی را در اختیار پژوهشگران این حوزه و به ویژه ،طرحواره
درمانگران قرار دهد.

• روش
روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود .از آنجا که تنها شرط ورود به این پژوهش "دانشجو بودن" بود ،لذا جامعه آماری ،را
میتوان کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در سال  ۱۳۹۸دانست .روش نمونهگیری ،غیر تصادفی
با تغییرات بیشینه بود که از جمله روشهای نمونهگیری هدفمند است ،یعنی انتخاب افراد به گونهای که بیشترین تغییرات را داشته باشند.
بر اساس قواعد جدول کوکران ،در روشهای نمونهگیری تصادفی ،حداکثر حجم نمونه  ۳۸۴نفر است (حسنزاده ،)۱۳۸۳ ،اما با
توجه به این که روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،غیرتصادفی با تغییرات بیشینه () )maximum variationبود ،جهت پوشش دادن
مسائل ناشی از این نوع نمونهگیری ،حجم نمونهای بیش از دو برابر حداکثر تعداد حجم نمونه روش نمونهگیری تصادفی در نظر گرفته
شد .لذا دادههای مورد نیاز پژوهش حاضر از  ۸۴۹دانشجو جمع آوری گردید.

• ابزارها
الف .فرم کوتاه (۹۰سؤالی) پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ ( Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire

 :)YSQ-L3این پرسشنامه که توسط یانگ ( )۲۰۰۵ساخته شده است ،قادر است  ۱۸طرحواره ناسازگار اولیه را در افراد شناسایی کند.
هر سؤال بر یک مقیاس  ۶درجهای نمرهگذاری میشود ۱ .برای کامال نادرست و  ۶برای کامال درست .به باور رفائلی ،برنستین و یانگ
( ،)۲۰۱۱نمرات باال ( )۶ ،۵ ،۴به تنهایی به شناخت غالبترین طرحوارهها کمک میکند ،اگرچه دیگران استدالل میکنند که معدل کلی
تمام نمرات برای هر طرحواره بهتر است (فرجی .)۱۳۹۶ ،بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه در ایران ،توسط غیاثی و همکاران ()۱۳۹۰

مجله روانشناسی  / 103سال بیست و ششم ،شماره  / 3پاییز 255/255/1401

انجام شده است که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای  ۱۲عامل حاصل شده را  ۰/۹۴و میزان روایی همزمان برای عوامل استخراج شده
را  ۰/۶۴گزارش کردهاند .بر اساس نتایج این پژوهش ،طی تحلیل عامل ۱۵ ،طرحواره از  ۱۸طرحواره یانگ ،به دست آمد و در مجموع،
 ۲۴ماده از  ۹۰ماده پرسشنامه حذف شدند .در آمریکا نیز یانگ و همکاران ( )۱۹۹۵اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار
اولیه را انجام داده و مقادیر  ۰/۹۵و  ۰/۸۱را به ترتیب برای روشهای همسانی درونی و بازآزمایی گزارش کردهاند.
شیوه گردآوری دادهها به این صورت بود که ابتدا مراحل اداری و هماهنگیهای الزم ،با مسئولین دانشگاه آزاد قم انجام و پرسشنامهها
به صورت آنالین -از طریق گوگل داکس -در اختیار دانشجویان قرار گرفت و توسط تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته
روانشناسی این دانشگاه که داوطلب شرکت در پژوهش بودند ،تکمیل شد و در ادامه قرار شد هر یک از دانشجویان ،در صورت تمایل،
لینک پرسشنامه را در اختیار دانشجویانی که به نحوی با آنها سر و کار دارند ،قرار دهند و آنها نیز به نوبه خود همین روند را تکرار
کنند .دلیل این امر این بود که با توجه به روش نمونهگیری ـ غیرتصادفی با تغییرات بیشینه ـ سعی پژوهشگر بر آن بود که تا حد امکان
از رشتهها ،مقاطع ،دانشگاهها ،شهرها ،فرهنگها ،طبقات اجتماعی و سنین مختلف و از هر دو جنس اطالعات جمعآوری شود ،تا نتایج
تحلیل از اعتبار بیشتری برخوردار گردد .به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت حداکثری دانشجویان به ایشان قول داده شد که تفسیر
پاسخنامهها به آدرس الکترونیکی افراد ارسال شود .با توجه به این که پاسخ به پرسشنامههای پژوهش به خودشناسی افراد کمک میکرد،
دانشجویان مشارکت قابل تقدیری در این خصوص داشتند و به این ترتیب تعداد  ۸۴۹پرسشنامه تکمیل شد.

• یافتهها
بیان ویژگیهای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی و متغیرهای اصلی پژوهش این امکان را برای سایر پژوهشگران فراهم میآورد
تا بتوانند نتایج استنباطی را با مالحظات موجود در تحلیلهای توصیفی استفاده کنند.
شرکتکنندگان در این پژوهش ،زنان ( ۶۷درصد) ،مردان ( ۳۳درصد) ،متأهل ( ۱۳درصد) و مجرد ( ۸۶درصد) و مطلقه ( ۱درصد)
بودند .افراد شرکتکننده دارای سطح تحصیالت کاردانی ( ۸/۵درصد) ،کارشناسی پیوسته ( ۷۱/۸درصد) ،کارشناسی ناپیوسته ( ۹/۹درصد)،
کارشناسی ارشد ( ۶/۴درصد) ،دکتری تخصصی ( ۱/۴درصد) و دکترای حرفهای (گروه پزشکی ۲ ،درصد) و نحوه ورود آنها به دانشگاه،
با آزمون ( ۵۳/۲درصد) ،بدون آزمون ( ۴۵/۸درصد) ،استعدادهای درخشان ( ۰/۴۱درصد) و با استفاده از سهمیه ( ۰/۵۹درصد) بود.
ترسیم شبکه ارتباط متغیرها
در این پژوهش  ۱۸طرحواره ناسازگار اولیه ،متغیرهای پژوهش بودند .برای ترسیم شبکه ارتباط متغیرها ،از دادههای مربوط به
پاسخهای افراد به پرسشنامه طرحوارهها استفاده شد .تعداد  ۸۴۹نفر داده معتبر ،فراوانی نهایی دادههای مورد نظر این پژوهش بود.
برای تحلیل شبکهای به ماتریس مجاورت به عنوان ماتریس اولیه ورودی نیاز است .در پژوهش حاضر ،از آنجا که مقادیر ،مربوط به جمع
نمرات مقیاسهای لیکرت بود ،از ماتریس همبستگی پیرسون به عنوان ماتریس ورودی تحلیل استفاده شد .همبستگی از آنجا که به ارتباط
اشاره دارد ،یک شاخص مجاورت است .این ماتریس تحت نرمافزار  Rاستخراج و تنظیم نهایی آن ،از طریق نرمافزار اکسل انجام شد .این
ماتریس در جدول شماره  ۱ارائه شده است.
مقادیر همبستگی نشان داده شده در این ماتریس ،مقادیر همبستگی بین هر دو متغیر مورد پژوهش است .این ماتریس ،ورودی تحلیل
شبکه بود.
تحلیل استنباطی
ترسیم شبکه ارتباط متغیرها از طریق برنامهنویسی و بسته نرمافزاری  Qgraphتحت نرمافزار  Rانجام شد .پرسش این پژوهش عبارت
بود از این که :آیا حوزهبندی طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ در مدل شبکهای تأیید میشود؟ جهت پاسخ به این پرسش از ویژگی
«همسایگی» شبکه استفاده شد.
ابتدا راهنمای مربوط به حروف اختصاری داخل شبکه در قالب جدول شماره  ۲ارائه میشود:
در گراف زیر ـ شکل شماره ۱ـ شبکه بر اساس ماتریس همبستگی تفکیکی یا به عبارت دیگر شبکه ارتباط خالص بین متغیرها
(طرحوارهها) ترسیم شده است.
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جدول  .1ماتریس ورودی تحلیل شبکه
محرومیت هیجانی

رها شدگی

بیاعتمادی

انزوای اجتماعی

نقص

شکست

وابستگی

آسیبپذیری نسبت به ضرر یا
بیماری

گرفتار

اطاعت

ایثار

بازداری هیجانی

معیارهای سرسختانه

استحقاق

۰/4۰
۰/53
۰/42
۰/46
۰/41
۰/4۰
۰/42
۰/42
۰/61
۰/37

۰/33
۰/49
۰/24
۰/55
۰/31
۰/38
۰/41
۰/31
۰/49
۰/33

۰/45
۰/57
۰/25
۰/49
۰/2۰
۰/2۰
۰/36
۰/35
۰/52
۰/34

۰/41
۰/58
۰/21
۰/38
۰/۰8
۰/13
۰/39
۰/32
۰/48
۰/29

خویشتنداری ناکافی

۰/27
۰/41
۰/39
۰/39
۰/34
۰/3۰
۰/36
۰/34
۰/43
۰/3۰

۰/48
۰/53
۰/42
۰/32
۰/34
۰/31
۰/44
۰/51
۰/59
۰/34

۰/52
۰/64
۰/26
۰/37
۰/15
۰/21
۰/46
۰/4۰
۰/35
۰/36

پذیرشجویی

۰/37

۰/58

۰/52 ۰/43 ۰/5۰ ۰/47 ۰/61

منفیگرایی

1
۰/57
۰/43
۰/48
۰/41
۰/51

1
1 ۰/57
1 ۰/68 ۰/56
1 ۰/57 ۰/45 ۰/35
۰/64 ۰/62 ۰/46 ۰/46

تنبیه

محرومیت هیجانی
رها شدگی
بیاعتمادی
انزوای اجتماعی
نقص
شکست
وابستگی
آسیبپذیری نسبت به
ضرر یا بیماری
گرفتار
اطاعت
ایثار
بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه
استحقاق
خویشتنداری ناکافی
پذیرشجویی
منفیگرایی
تنبیه

1
۰/43
۰/52
۰/49
۰/53
۰/34
۰/36

1
1
۰/48
۰/52
۰/32
۰/44
۰/31
۰/31
۰/41
۰/44
۰/71
۰/34

1
۰/54
۰/35
۰/33
۰/22
۰/19
۰/33
۰/37
۰/45
۰/25

1
۰/43
۰/45
۰/23
۰/19
۰/44
۰/44
۰/58
۰/31

1
۰/25
۰/42
۰/24
۰/26
۰/28
۰/34
۰/3۰

1
۰/34
۰/32
۰/36
۰/27
۰/48
۰/28

1
۰/51
۰/32
۰/39
۰/37
۰/4۰

1
۰/52
۰/44
۰/34
۰/27

1
۰/53
۰/54
۰/24

1
۰/53
۰/27

1
۰/38

1

شکل  .1گراف ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه بر اساس همبستگیهای تفکیکی (ارتباطات خالص) یالها

یکی از ویژگیهای شکل شبکه ،همسایگی ) (proximityگرهها است که نشاندهنده ارتباط باال بین آنها است .به عبارتی فاصله
اقلیدسی کمتر به معنای ارتباط بیشتر مفهومی ،بین آنها است که از این ویژگی گراف ،گاهی با هدف بُعدیابی استفاده میشود.
با توجه به این که یانگ  ۱۸طرحواره را در قالب  ۵حوزه که هر یک در اثر اشکال در میزان برآورده شدن یکی از نیازهای اساسی
پنجگانه ایجاد میشود طبقهبندی کرده است ،شکل ترسیم شده امکان بررسی از منظر حوزهبندی پنجگانه طرحوارهها را میسر میکند که
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در ادامه به آن پرداخته میشود:
حوزه اول طرحوارهها با عنوان قطع رابطه و طرد شامل  ۵طرحواره رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی،
نقص /شرم و انزوای اجتماعی /بیگانگی است .همانطور که در شکل  ۱مشاهده میشود ،همه این  ۵طرحواره در کنار هم قرارگرفتهاند.
بنابراین مدل به دست آمده در این پژوهش نیز قرار گرفتن این طرحوارهها در قالب یک حوزه که به ارضا نشدن نیازهای همگانی اولیه
برای امنیت ،مراقبت ،ثبـات ،محـبت ،همدلی ،پذیرش ،احـترام و در میـان گذاشتن احساسات ربط دارد را تأیید میکند.
حوزه دوم تحت عنوان خودگردانی و عملکرد مختل شامل  ۴طرحواره وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری،
گرفتار /خودِ تحول نیافته و شکست است .همانطور که در شکل  ۱مشاهده میشود سه طرحواره وابستگی ،گرفتار و شکست در کنار
هم قرار گرفتهاند ،اما طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،با فاصله زیادی از سه طرحواره مذکور قرار گرفته است .با توجه
به این که بر اساس ویژگی همسایگی گرهها -در ادبیات شبکه به هر متغیر ،گره گفته میشود -فاصله اقلیدسی کمتر ،به معنای ارتباط
مفهومی بیشتر بین گرههاست و از آنجا که طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری در همسایگی بیشتر با دو طرحواره رها
شدگی در حوزه یک و منفیگرایی /بدبینی درحوزه  ۵قرار گرفته ،به نظر میرسد گنجاندن این طرحواره در یکی از حوزههای یک یا ۵
صحیحتر باشد .این مسأله را میتوان با استناد به ویژگی «ضخامت یالها» در شکل ـ منظور از یال خطوط ترسیم شده بین دو گره استـ
حل نمود .ضخامت یالها نشان دهنده شدت ارتباط معنادار بین دو متغیر ،بر اساس همبستگی است .لذا هر چه این ارتباط بیشتر باشد،
یال بین دو گره (متغیر) قطورتر میشود و هر چه قطر یال نازکتر باشد ،شدت ارتباط معنادار کمتر است .در شکل  ۲وزن یالها قابل
مشاهده است .مطابق این شکل وزن یال بین دو گره مربوط به طرحوارههای آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری و منفیگرایی /بدبینی
برابر با  ۰/۳و وزن یال بین دو طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری و رها شدگی برابر با  ۰/۱شده است .بنابراین ارتباط
معنادار بین دو طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری و منفیگرایی /بدبینی بیشتر است .بر این اساس به نظر میرسد جای
مناسب برای طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری حوزه  ۵ـ گوش به زنگی زیاد /بازداری ـ باشد.

شکل  .2گراف ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه بر اساس همبستگیهای تفکیکی (ارتباطات خالص) با وزن یالها

حوزه سوم که با عنوان محدودیتهای مختل نامگذاری شده است شامل دو طرحواره استحقاق /بزرگمنشی و خودانضباطی و
خویشتنداری ناکافی است که همانطور که در شبکه ترسیمی ،مشاهده میشود این دو طرحواره در همسایگی هم قرار گرفتهاند.
حوزه چهارم با عنوان دیگر جهتمندی ،بر اساس طبقهبندی یانگ سه طرحواره اطاعت ،ایثار ،پذیرشجویی /تأییدطلبی را شامل
میشود ،اما همانطور که در شبکه ترسیمی مشاهده میشود ،دو طرحواره ایثار و اطاعت ،در کنار هم بوده و طرحواره پذیرشجویی ،با
فاصله زیاد از این دو ،در همسایگی دو طرحواره خویشتنداری ناکافی در حوزه سه و منفیگرایی در حوزه  ۵قرار گرفته است .لذا به
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نظر میرسد گنجاندن طرحواره پذیرشجویی در حوزه سه یا  ۵بهتر باشد .برای حل این مسأله مجدداً از ویژگی «ضخامت یالها»
استفاده میکنیم .همانطور که در شکل  ۲مشاهده میشود ،وزن یال بین دو گره مربوط به طرحوارههای پذیرشجویی و خویشتنداری
ناکافی برابر با  ۰/۱۹و وزن یال بین دو گره مربوط به طرحوارههای پذیرشجویی و منفیگرایی ،برابر با  ۰/۱۵شده است .بر این اساس
به نظر میرسد جای مناسب برای طرحواره پذیرشجویی حوزه سه محدودیتهای مختل باشد.
حوزه پنجم که با عنوان گوش به زنگی زیاد /بازداری نامگذاری شده ،بر اساس طبقهبندی یانگ شامل  ۴طرحواره منفیگرایی/
بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی و تنبیه میباشد که در شبکه ترسیمی نیز این چهار طرحواره در
همسایگی هم قرار گرفتهاند.

• بحث
هدف از این پژوهش ،تحلیل شبکهای حوزهبندی طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ و مقایسه گراف حاصل از پژوهش حاضر با
حوزهبندی یانگ بود .یافتهها نشان داد که بین این دو ،شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد .طرحوارههایی که طبق حوزهبندی یانگ ،در
حوزه اول قرار گرفته بودند ،در گراف ترسیمی پژوهش حاضر نیز در همسایگی هم قرار گرفته ،فلذا این حوزهبندی در مورد حوزه
مذکور در مدل شبکه نیز تأیید شد .بنابراین حوزه اول ـ مشابه حوزهبندی یانگ ـ شامل  ۵طرحواره رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی/
بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص/شرم و انزوای اجتماعی /بیگانگی میباشد.
اما گراف ترسیمی ،بیانگر تغییراتی در حوزهبندی یانگ نیز بود که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
حوزه دوم :طبق حوزهبندی یانگ شامل  ۴طرحواره وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،گرفتار /خودِ تحول
نیافته و شکست است ،اما بر اساس یافتههای پژوهش حاضر طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری از این حوزه حذف میشود
و بر این اساس حوزه دوم شامل سه طرحواره وابستگی /بیکفایتی ،گرفتار /خودِ تحول نیافته و شکست میشود.
حوزه سوم طبق حوزهبندی یانگ شامل دو طرحواره استحقاق /بزرگمنشی و خودانظباطی و خویشتنداری ناکافی است ،اما بر
اساس نتایج پژوهش حاضر طرحواره پذیرشجویی نیز در این حوزه قرار میگیرد .لذا حوزه سوم ۳ ،طرحواره را شامل میشود.
حوزه چهارم بر اساس طبقهبندی یانگ سه طرحواره اطاعت ،ایثار ،پذیرشجویی /تأییدطلبی را شامل میشود ،اما بر اساس نتایج
پژوهش حاضر طرحواره پذیرشجویی از این حوزه حذف میشود یعنی این حوزه شامل دو طرحواره اطاعت و ایثار میشود.
حوزه پنجم بر اساس طبقهبندی یانگ شامل  ۴طرحواره منفیگرایی /بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی و تنبیه میباشد ،اما بر اساس یافتههای پژوهش حاضر طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری نیز به این حوزه اضافه
میشود .یعنی این حوزه  ۵طرحواره را شامل میشود.
اگرچه یافته این پژوهش را میتوان به عنوان نقدی بر حوزهبندی یانگ مطرح نموده و به بررسی دالیل این تفاوتها در پژوهشهای
آتی پرداخت ،اما اهمیت این تغییر در حوزه روان درمانی و مربوط به درمانگرانی است که در ایران با رویکرد طرحواره درمانی به درمان
مراجعین خود میپردازند .چرا که طرحواره درمانی به طور مشخص با شکلگیری (سببشناسی) عالیم کنونی سروکار دارد و نه صرفاً
با عوامل تدوام بخش آن .همچنین یکی از اهداف طرحواره درمانی که درمانگر بایستی به آنها دست یابد ،کمک به مراجعان برای درک
نیازهای هیجانی اصلی خود و آموزش شیوههای سالم برای برآورده کردن این نیازها به گونهای سازگار است که مستلزم تغییر الگوهای
رفتاری ،ارتباطی ،هیجانی و شناختی میشود .با توجه به این که طرحوارههای ناسازگار ،هنگامی به وجود میآیند که این نیازها برآورده
نشوند و برآورده نشدن درست هر یک از آنها منجر به شکلگیری طرحوارههای ناسازگار میشود ،بنابراین تشخیص درست نیاز برآورده
نشده ،مانند تابلوی راهنمایی است که در یک جاده نصب شده و جهت حرکت به مقصد درمان را به درمانگر نشان میدهد .به بیان
دیگر ،تشخیص اشتباه نیاز برآورده نشده ،درست مانند این است که به فرد گرسنه ،آب و به فرد تشنه ،غذا بدهند .درست است که
اقدامی صورت گرفته ،اما چون این اقدام متناسب با نیاز فرد نبوده ،بنابراین فرد همچنان به رفتارهایی جهت رفع نیاز خود ادامه میدهد.
بنابراین ،اشتباه در تشخیص نیاز اولیه برآورده نشده توسط درمانگر ،میتواند منجر به شکست طرح درمان او در اتاق درمان شود .بر این
اساس ،تغییر در  ۴حوزه از  ۵حوزه طرحوارهها را میتوان یافته مهمی در حوزه روان درمانی برشمرد.
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• نتیجهگیری
از آنجاکه دادههای این پژوهش دادههای واقعی بوده و از حجم نمونه باال و قابل اعتمادی ( ۸۴۹نفر) به دست آمدهاند ،بر اساس
یافتههای پژوهش که در قسمت بحث به آنها اشاره شد ،شاید بتوان اینگونه استنباط کرد که به راحتی نمیتوان طبقهبندیها ،حوزهبندیها
و یا به طور کلیتر ،ابزارهایی که بر مبنای مطالعات انجام شده در یک اقلیم خاص بنا یا ساخته شدهاند را به ایران تعمیم داد و یا از آنها
استفاده کرد .شاهد مثال این مسأله نتایج پژوهشی با عنوان «تحلیل دادههای شبکهای در فرآیند تحلیل سؤال» است که عراقی و همکاران
در سال  ۱۳۹۶انجام دادهاند .از جمله یافتههای این پژوهش ،حذف تیپ قراردادی در مدل ترسیم شده بوده است ،یعنی شش ضلعی
تیپهای شخصیتی هالند به  ۵ضلعی تبدیل شده و تیپ قراردادی با تیپ متهور آمیخته شده است .این نوع یافتهها بیانگر اهمیت و حتی
لزوم توجه داشتن به ویژگیهای بومشناختی خاص ایران در مطالعات است .لذا به کمک تحلیل شبکه میتوان به مناسب بودن یا نبودن
ابزارهای مطالعهای ساخته شده بر مبنای فرهنگ کشورهای دیگر و استفاده از آنها در ایران پی برد .همچنین بر این اساس میتوان به
معتبر بودن نتایج پژوهشهای انجام شده ،با استفاده از ابزارهای غیر بومی ،به دیده تردید نگریست و مقایسه نتایج این پژوهشها با سایر
کشورها به منظور ارزیابی همسو یا غیر همسو بودن آنها را به چالش کشید .البته این مسأله مختص ایران نبوده و نمونههای آن در سایر
کشورها نیز به چشم میخورد از جمله چین که علیرغم وجود پرسشنامه انطباقپذیری ساویکاس ،برای ارزیابی انطباقپذیری مسیر
شغلی دانشجویان هنگکنگ ،فرم چینی مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی ( )CAAS-Chinaرا طراحی نموده است.
تاکنون پژوهشهای متعددی در داخل و خارج از ایران در خصوص طرحوارههای ناسازگار اولیه انجام شده است ،اما اغلب این
پژوهشها ،به بررسی روابط این متغیر با سازههای نصیری جونقانی و همکاران ( ،)۴۰۰معصومی و همکاران ،۱۴۰۰ ،گل و همکاران
( ،)۱۳۹۹امینی و خوشروش ( ،)۱۳۹۹موسوی و همکاران ( ،)۱۳۹۷شعبانی ( ،)۱۳۹۶شیلدر و همکاران ( ،)۲۰۲۱کارارارسالن و
همکاران ( ،)۲۰۲۱گانگ و چان ( )۲۰۱۸و مامد و همکاران ( ،)۲۰۱۷پرداختهاند که به دلیل تفاوت بنیادی به لحاظ روششناسی ،بین
این پژوهشها و پژوهش حاضر ،امکان مقایسه بین نتایج آنها و بررسی همسو بودن یا همسو نبودن آنها میسر نشد .به عبارت دیگر از
جمله محدودیتهای این پژوهش فقدان پیشینه بود که امید است با پژوهشهای آتی این شکاف پژوهشی پر شود .با این وجود ،پژوهش
غیاثی و همکاران ( )۱۳۹۰با عنوان «بررسی ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه) در شهر تهران» ،تنها پژوهشی
است که اگرچه به دلیل تفاوت بنیادی آن از منظر روششناسی نمیتوان به مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر پرداخت ،اما بیان
نتایج آن میتواند نوعی صحهگذاری بر نتایج این پژوهش مبنی بر عدم تناسب پرسشنامه  ۹۰سؤالی طرحواره یانگ با جامعه ایران ،باشد.
در این پژوهش که به روش تحلیل عامل تأییدی انجام شده است ۱۲ ،عامل (شامل  ۱۵طرحواره) حاصل شده که فقط سه عامل با
عاملهای  ۱۸گانه یانگ مطابقت کامل داشته و عاملها (طرحوارهها) خویشتنداری ناکافی ،فدا کردن (ایثار) و بدبینی در این تحلیل
حاصل نشدهاند و در مجموع ۲۴ ،ماده از  ۹۰ماده پرسشنامه طرحواره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه )۲۰۰۵ ،به دلیل بارگذاری آنها بر
عاملهای حاصل شده و یا انجام بارگذاری آنها بهطور مشترک در چند عامل ،از تحلیل حذف شده است .از آنجا که عراقی و همکاران
( )۱۳۹۶طی پژوهشی با عنوان «تحلیل دادهای شبکهای در فرآیند تحلیل سؤال» دریافتند که میتوان از تکنیک تحلیل دادههای شبکهای
به خوبی در حوزه تحلیل سؤاالت چه به صورت مستقل و چه در کنار شیوههای مرسوم تحلیل سؤال (مانند ضریب پایایی ،ضریب تمیز،
مقدار آگاهی بر اساس نظریه سؤال -پاسخ و تحلیل عاملی سؤاالت) استفاده نمود و مزایای کاربرد تکنیک تحلیل شبکهای را عالوه بر
سادگی فهم ،تفسیر و شناسایی سؤاالت مناسب و نامناسب ،نقشه ارتباطی بین سؤاالت برشمردهاند که میتواند در تحلیل ابعاد زیربنایی
سؤاالت استفاده شده و تمام نتایج تحلیلی را بهصورت یکپارچه و یکجا ارائه دهد ،پیشنهاد میشود تحلیل سؤاالت پرسشنامه طرحواره
یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه) با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهای نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود ،پژوهش حاضر
در مورد سایر جوامع آماری نیز انجام گردد .بدیهی است چنانچه نتایج پژوهشهای دیگر نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوان و موافق
باشند ،این یافته چالشبرانگیز عالوه بر این که گامی در جهت رشد علم روانشناسی در مورد حوزهبندی طرحوارههای ناسازگار اولیه از
جانب محققین ایرانی محسوب میگردد ،در حوزه درمان و پژوهش نیز کمک ارزندهای به طرحواره درمانگران و پژوهشگران این حوزه
مینماید .همچنین با توجه به اهمیت نتایج پژوهش حاضر در حوزههای طرحواره درمانی و روانسنجی ،پیشنهاد میشود نتایج این
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پژوهش توسط محققان حوزههای مذکور به بوته آزمایش گذاشته شود .همچنین پیشنهاد میشود از روش تحلیل شبکه در سنجش
ابزارهای پژوهشی دیگر نیز استفاده شود.
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اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به ریزش موی
 رادیوتراپی/ناشی از شیمیدرمانی
The Effectiveness of Self-Advocacy Training on Communication Skills of Adolescents
with Chemotherapy/ Radiotherapy induced Alopecia
1
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Abstract
The aim of this study was determining the
efficacy of self-advocacy training on
communication skills of adolescents with
chemotherapy/
radiotherapy
induced
alopecia. The method of present study was
quasi experimental single-subject with pretest, post-test and two-week and one-month
follow-ups. The statistical population of the
study consisted of all adolescents aged 12-15
years with chemotherapy/ radiotherapy
alopecia in Tehran in 1400. The sample group
consisted
of
4
adolescents
with
chemotherapy/ radiotherapy alopecia, who
were selected by available sampling method
and taking into account the inclusion criteria.
The self-advocacy training intervention
program was implemented in 5 sessions and
the
participants
responded
to
the
communication skills questionnaire (Attarha,
2007) in two stages, the baseline (A) and the
experimental stage (B). SPSS and T test were
used for data analysis, and t-test results
illustrated the significant effect of selfadvocacy training on communication skills
and its subscales in adolescents with alopecia
due
to
chemotherapy/
radiotherapy.
Therefore, it can be concluded that selfadvocacy training due to self-awareness,
communication skills and leadership training
can lead to the promotion of communication
skills of adolescents with alopecia due to
chemotherapy/ radiotherapy.
Keywords: Adolescents, Alopecia, Cancer,
Communication Skills, Self-Advocacy

نیلوفر نقاش
افروز افشاری
1
بتول احدی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر
مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به سرطان با عارضه
 روش پژوهش حاضر از نوع شبه.ریزش مو انجام گرفت
 پسآزمون و،آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیشآزمون
 جامعه آماری پژوهش را.پیگیری دو هفته و یک ماهه بود
 سال مبتال به ریزش موی ناشی از12-15 تمامی نوجوانان
 تشکیل1400  رادیوتراپی شهر تهران در سال/شیمیدرمانی
 نوجوان مبتال به ریزش موی4 دادند و گروه نمونه شامل
 رادیوتراپی بود که با روش/ناشی از شیمیدرمانی
،نمونهگیری در دسترس و با در نظر گرفتن مالکهای ورود
5  برنامه مداخله آموزش خودحمایتی طی.انتخاب شدند
 وA جلسه اجرا شد و افراد نمونه در دو مرحله خط پایه
 به پرسشنامه مهارتهای ارتباطیB مرحله آزمایشی
 برای تحلیل دادهها از نرمافزار.) پاسخ دادند1386 ،(عطارها
 نشان داد که آموزشt  استفاده شد و نتایج آزمونSPSS
خودحمایتی اثر ماندگاری بر ارتباط مؤثر و مؤلفههای آنها
/برای نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی
 از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش.رادیوتراپی دارد
 مهارتهای،خودحمایتی به دلیل آموزش خودآگاهی
ارتباطی و رهبری میتواند منجر به ارتقای ارتباط مؤثر
/نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی
.رادیوتراپی شود
 سرطان با عارضه ریزش، خود حمایتی:واژههاي کلیدي
 نوجوانان، مهارتهای ارتباطی،مو
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• مقدمه
امروزه سرطان ) (cancerیکی از مهمترین مشکالت بهداشتی در سراسر جهان محسوب میشود و این بیماری شامل یک گروه از
بیماریهاست که با رشد کنترل نشده و گسترش سلولهای غیر طبیعی همراه است (مورهان و همکاران .)2021 ،بر اساس آمار سازمان
بهداشت جهانی در سال  ،2018سرطان شایعترین و دومین علت مرگ قبل از سن  70سالگی در  91کشور از بین  172کشور جهان
بوده است (بری و همکاران .)2018 ،در ایران نیز سرطان ،دومین بیماری شایع غیر واگیر پس از بیماریهای قلبی -عروقی و شایعترین
عامل مرگ و میر پس از بیماریهای قلبی -عروقی ،تصادفها و سوانح است (فرهود و همکاران .)2018 ،همچنین سرطان ،در بین
بیماریهای مزمن دوران کودکی اهمیت زیادی یافته است ،زیرا شیوع باالیی دارد و تأثیر بسیار زیادی بر زندگی کودک و خانواده
میگذارد (پترسون و کازنشتین.)2018 ،
سرطان در کودکان یک مشکل سالمت قابل توجه و جهانی (مدی و کلینتون )2018 ،و همچنین یک بیماری شایع است .یکی از
مهمترین درمانهای طبی سرطان ،شیمیدرمانی ) (chemotherapyاست که میتواند اثرات منفی بر روند درمان به دنبال داشته باشد
(نیکخواه بیدختی و همکاران .)1398 ،برخی از انواع سرطان موجب تغییرات مهم در ظاهر (تغییر در چهره ،قطع اندام ،ریزش شدید
موها) میشود .بیمارانی که پس از شیمی درمانی با تغییرات ظاهری از جمله قطع عضو و ریزش مو روبهرو میشوند با مشکالت
روانشناختی مختلف نیز مواجه هستند (زینالی .)1397 ،ریزش مو ) (alopeciaیکی از عوارض جانبی رایج داروهای شیمیدرمانی است
که بار روانی زیادی بر بیماران تحمیل میکند (میرباقر و نصرآبادی« .)1399 ،مو» نمادی از زندگی و هویت است (ویلز و همکاران،
 .)2019بهویژه موی سر که بیشتر از آنکه اهمیت بیولوژیکی داشته باشد به لحاظ اجتماعی و روانی دارای اهمیت است (کش .)2001
فقدان مو میتواند باعث مشکالت روانی بیمار شود تا حدی که بیمار از انجام و ادامه درمان سرپیچی کند (کارگر و خجسته )1383 ،و
به خاطر عدم پذیرش ریزش مو رفتارهای پرخاشگرانهای از خود نشان دهد (اوتامی و پودجیاتی .)2019 ،نتایج یک پژوهش نشان داد
که در کل  56/4درصد بیماران بیان کردند که ریزش مو بدترین عارضه شیمیدرمانی است و  72درصد از بیماران گفتند ریزش مو بر
زندگی اجتماعی آنها تأثیر دارد (ساراس و همکاران.)2019 ،
همانطور که گفته شد از دست دادن مو میتواند به ویژه برای کودکان و نوجوانان ویرانکننده باشد و از نظر روانی بر اعتماد به
نفس ،اجتماعی شدن و ارتباطات آنها تأثیر بگذارد (ولف و هندسون بکر .)2018 ،مخصوصاً در نوجوانان ،زیرا نوجوانی دورهای بسیار
حساس از رشد است (موسوی شریف ،نقش و قاسمزاده؛  )1401که با تغییرات عمده جسمانی مشخص میشود و زمانی که فرد درصدد
است تا روابطش را شکل دهد مواجهه با سرطان در این دوره از زندگی میتواند بهطور خاصی چالشآفرین باشد (بلیر.)2002 ،
همچنین باید گفت که با تشـخیص بیماری سـرطان در فرد بحران ایجاد میشود ،اعتماد به نفس به مخاطره میافتد ،ارتباطات فردی
به دلیل عدم اطمینان به آینده مختل میشود (تان )2007 ،و فرد مبتال به سرطان به دلیل طول زمان بیماری غالباً با پدیده بستری شدن در
بیمارستان ،درمان ناکافی ،ترخیص ،عود بیماری و بستری مجدد همراه است و در پی آن مهارتها ،تواناییها و فرصتهای بیماران
محدود شده و مشکالت بین فردی و ارتباطی در آنان به وجود میآید .از طرف دیگر از آنجایی که «مو» در ارتباطات اجتماعی و در بعد
روانی بهعنوان نمادی از جوانی ،سالمت و باروری مد نظر قرار میگیرد ،از دست دادن مو در طی درمانهای بیماری سرطان ،تأثیر قابل
توجهی بر اعتماد بهنفس ،روابط بین فردی و موقعیت اجتماعی افراد دارد (اکبرزاده و همکاران.)1390 ،
هنر برقراری ارتباط مؤثر از مهارتهای اولیهای است که چنانچه فرد به آن مجهز باشد ،میتواند بسیاری از هیجانات مخرب را از
خود دور ساخته و از سالمت روانی بیشتری برخوردار شود (خنیفر و پورحسینی .)1391 ،در واقع فردی که دارای مهارتهای ارتباط
بینفردی است ،به احساسات و هیجانات دیگران حساس است (پنینگتون و همکاران .)2021 ،همچنین چگونگی برقراری ارتباط با سایر
افراد و سازگاری اجتماعی از جمله ابعاد مهم اجتماعی شدن ،که خود یک فرآیند دوجانبه ارتباطی بین فرد و جامعه است ،است (حسینی
و همکاران .)1396 ،در نتیجه میتوان گفت اکتساب این مهارت بهطور مستقیم در کاهش تعامالت آسیبزا با دیگران موثر است (کادیش،
گالسر و گینتر 2007،به نقل از ملکی ،محققی و نبیزاده )1398
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با توجه به موارد گفته شده همراه با مراقبتهای بهداشتی مدیریت شده ،خودحمایتی بهعنوان یک مهارت ضروری برای بهبودیافتگان
از سرطان الزم است (والش .)1999 ،خودحمایتی در بین بیماران مبتال به سرطان و بهبودیافتگان به عنوان یک مجموعه مهارتی دیده
میشود که میتواند از طریق آموزش ایجاد شود (کالرک و استوال .)1996 ،خودحمایتی به رفتارهایی گفته میشود که نمایانگر باورها
و عقاید فرد است (کامبریک .)2019 ،در واقع خودحمایتی به این معناست که افراد بتوانند از طرف خود صحبت کنند و از حقوق خود
آگاه باشند تا بتوانند برای زندگی خود تصمیمگیری کنند (پوتز .)2003 ،این مهارت میتواند موجب افزایش توانایی فرد در جستجو،
ارزیابی و بهکارگیری اطالعات بهمنظور گسترش و ترفیع سالمت گردد (اسمیدت و همکاران )2019 ،بهصورت کلی خودحمایتی شامل
 4مؤلفه اصلی است که عبارتند از :دانش درباره خود (خودآگاهی) ،آگاهی از حقوق شخصی ،ارتباطات ،رهبری (پرایس.)2018 ،
 25پژوهش بررسی شده در زمینه مداخالت خودحمایتی نشان دادند که هر یک از مداخالت و برنامههای آموزشی ،مهارتهای
خودحمایتی را در افراد دارای ناتوانی بهبود میبخشد .این یافتهها کاربرد بالقوه حمایت از خود را در زمینه بهبود بیماری سرطان تایید
میکند (سید و همکاران)2009 ،
آموزش خودحمایتی در افراد دچار آسیبهای مغزی (هاولی ،گربر و موری ،)2017 ،دانشآموزان دارای معلولیت (دریدن ،دسمارایس
و آرسنالت )2017 ،و افراد مبتال به اوتیسم (پاردیز و همکاران )2018 ،نیز نتایج امیدوارکنندهای را از خود به جای گذاشته است.
با توجه به تمامی مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی ) (radiotherapyباعث
کاهش اعتماد بهنفس و حس بدشکلی در افراد مبتال به سرطان به ویژه در کودکان و نوجوانان شده و این مسئله خود مسبب مشکالتی
اعم از کاهش حضور در اجتماع و کاهش روابط میشود .اگر کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان نسبت به بیماری ،تواناییها و حقوقشان
آگاهی داشته باشند میتوانند عزتنفس خود را افزایش داده و در جامعه بیشتر حضور یابند ،از حقوقشان دفاع کنند و خواستههای خود
را بیان نمایند ،لذا آموزش این مهارت برای افراد مبتال به سرطان ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین محقق درصدد برآمد تا به بررسی
تأثیر آموزش خودحمایتی بر افزایش مهارتهای ارتباطی و خردهمقیاسهای آن در نوجوانان مبتال به سرطان با عارضه ریزش مو بپردازد.
بررسیها نشان داد فقط دو پژوهش داخلی در این حوزه ثبت شدهاند که آنها نیز به بررسی اثربخشی آموزش خودحمایتی نمیپردازند.

• روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها در دسته پژوهشهای شبه
آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو هفته و یک ماهه است .در این پژوهش آموزش خودحمایتی بهعنوان
متغیر مستقل و مهارتهای ارتباطی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه نوجوانان 12-15
ساله مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی در سال  1400شهر تهران بود؛ که از این بین به روش نمونهگیری در دسترس
تعداد  4نفر با رعایت مالکهای ورود و خروج پژوهش برای شرکت در دوره آموزش انتخاب شدند.
مالکهای ورود به مطالعه شامل :کسب رضایت آگاهانه برای ورود پژوهش ،سن تمامی بیماران در بازه  12تا 15سال باشد ،بیماران
فقط دچار ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی و فاقد هر گونه اختالل دیگر و ناتوانیهای ذهنی باشند ،سه سوال از
شرکتکنندگان پرسیده شد و در صورت پاسخ مثبت به آنها فرد وارد نمونه قرار میگرفت( .این سه سوال عبارتند از :به دلیل ریزش
موی ناشی از درمانم از رفتن به جمعها کنارهگیری میکنم .به دلیل ریزش موی ناشی از درمانم احساس خجالت میکنم .به دلیل ریزش
موی ناشی از درمانم احساس میکنم اعتماد به نفسم کاهش یافته است .).مالکهای خروج از مطالعه نیز شامل :غیبت بیش از دو جلسه،
عدم حضور به منظور انجام پسآزمونها ،عود بیماری بود.

• ابزارها
الف .پرسشنامه مهارت ارتباطی ) :(Communication Skills Questionnaireساخت و هنجاریابی این پرسشنامه توسط
عطارها ( )1386انجام شده است؛ که برای ساخت این پرسشنامه از الگوی مهارتهای ارتباط میانفردی هارجی و مارشال ( )1986و
دیکسون 28و همکاران ( )1993استفاده نمودند و سه عامل مدیریت هیجانها ( 12ماده) ،ادراک دیگران ( 12ماده) و ابراز وجود (10
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ماده) را با توجه به این الگو مشخص کردند .این پرسشنامه شامل  34ماده است که با مقیاس لیکرت (هرگز= ،1به ندرت= ،2گاهی=،3
معموال= 4و همیشه= )5سنجیده میشود .نمرهدهی در برخی مادهها (،32 ،28 ،25 ،23 ،21 ،19 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1
 )34بهصورت معکوس انجام میگیرد .در پژوهش خزائی و نیلی ( )1394اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بهدست
آمد و روایی آن با استفاده از نظر متخصصین و معلمان کودکان کمشنوا تأیید شد .ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس مدیریت هیجانها  ،0/73ادراک دیگران  0/63و ابراز وجود  0/55و در محاسبه اعتبار به روش بازآزمایی ضریب همبستگی،
خردهآزمون مدیریت هیجانها  ،0/83خردهمقیاس ادراک دیگران  0/70و خردهآزمون ابراز وجود  0/57گزارش شده است (عطارها،
.)1386
ب .آموزش خودحمایتی .پروتکل خودحمایتی برای اختاللها یادگیری ،ناتوانی ذهنی و سایر اختاللها وجود دارد .پژوهشگر با
استفاده از پروتکلهای ذکر شده و کتب مربوطه مانند راهنمای آموزش مهارتهای زندگی (رادفر و حمیدی ،)1387 ،راهنمای آموزش
خودحمایتی در نوجوانان ،کتاب خودآگاهی و خودحمایتی (کنتلی 29و همکاران )2015 ،جلسات آموزشی خودحمایتی (جدول  ،)1را
طراحی و متناسب با گروه نمونه را بومیسازی نمود.
جدول  .1پروتکل آموزش خودحمایتی
جلسات

اهداف

شرح جلسات

مقدماتی

 .1آشنایی شرکتکننده با پژوهش و
پژوهشگر.
 .2هماهنگی زمان برگزاری کالس.

 .1شرح دادن هدف پژوهش حاضر وآموزش خودحمایتی برای
شرکتکننده و والدینش.
 .2آشنایی بیشتر والدین و شرکتکننده با پژوهشگر

اول

شرکتکننده باید بتواند:
 .1خودحمایتی را تعریف کند و اجزای آن
را نام ببرد.
 .2موقعیتهایی که نیاز به خودحمایتی
ببرد.
نام
را
است
 .3مفهوم رهبری را شرح دهد.

در ابتدای جلسه توضیحی اجمالی دربارهی خودحمایتی و زیر
شاخههای آن داده میشود .به همین منظور «کاربرگ خودحمایتی»
توزیع شده و با استفاده از منشور حقوق بیمار و کلیپی کوتاه دربارهی
رهبری به توضیح مفهوم رهبری و آگاهی از حقوق پرداخته میشود.
بهعنوان تکلیف برای جلسه آینده «کاربرگ تکمیلی خودحمایتی»
توزیع میشود.

دوم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1درباره حقوق خودش بهعنوان یک
شهروند و یک نوجوان صحبت کند.
 .2مسئولیتهای خود در موقعیتهای
مختلف را شناسایی کند.

ابتدا تکلیف جلسه گذشته بررسی و مفهوم خودحمایتی دوره میشود.
سپس آموزش جدید که دربارهی آگاهی از حق و حقوق است شروع
شده و برای درک بهتر شرکتکننده از منشور حقوق کودک و نوجوان
و منشور حقوق شهروندی استفاده میشود .بهعنوان تکلیف جلسه
آینده «کاربرگ آگاهی از حقوق و مسئولیت» در اختیار شرکتکننده
قرار میگیرد.

سوم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1مفهوم خودآگاهی را شرح دهد.
 .2به عزتنفس و خودپنداره مثبت و
تصویر خود واقعبینانه دست یابد.
 .3صریح و واضح در مورد ارزشهای خود
صحبت کند.

ابتدا تکلیف جلسه قبل بررسی شده و ابهامات احتمالی شرکتکننده
برطرف میگردد .سپس آموزش جدید که درباره خودآگاهی و افکار
اتوماتیک شروع میشود .به این منظور از کلیپی کوتاه دربارهی
خودآگاهی و « کاربرگ نقاط قوت» استفاده کرده و بهعنوان تکلیف
«کاربرگ مصاحبهای دربارهی من» و «کاربرگ آنچه مرا خاص
میکند» توزیع میگردد.

چهارم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1ارتباط مؤثر را تعریف و نحوه برقراری
آن را شرح دهد.
 .2به مهارت برقراری روابط بین فردی
دست یابد.
 .3ابراز وجود کند و به نظرات بقیه احترام
بگذارد.

ابتدا تکالیف جلسه قبل بررسی و سپس آموزش شروع میشود .این
جلسه به آموزش و بررسی مفهوم ارتباط ،ارتباط کالمی و غیر کالمی،
توضیح استراتژی SHARE (Sit/ stand up straight, Have Share

پنجم

زمان
 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

a pleasant tone of voice, Activate your thinking, Relax,

) ،Engage in eye communicationموانع ارتباط و قاطعیت
پرداخته میشود .همچنین برای درک بهتر شرکتکننده از «کاربرگ
پلها و موانع ارتباط صحیح» استفاده میشود
جمعبندی مباحث ،مرور مفهوم خودحمایتی ،دریافت بازخورد از
شرکتکننده در خصوص جلسات و ختم دوره

 30تا  45دقیقه
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شیوه اجرا:
پژوهشگر دورههای آموزشی مرتبط را زیر نظر اساتید مجرب طی کرد و پس از تکمیل و آمادهسازی پروتکل درمانی و دریافت کد
اخالق ،اثربخشی آن را روی دو نوجوان مبتال به اضافهوزن و چاقی و همچنین یک نوجوان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی/
رادیوتراپی ،تحت نظارت استاد راهنما ،ارزیابی نمود .پیش از شروع پژوهش موضوع و روند اجرا به شرکتکنندگان توضیح داده شد،
رضایتنامه کسب شد و همانطور که اخالق در پژوهش بر اصل امانتداری تاکید میکند؛ پژوهشگر این اطمینان را به شرکتکنندگان
داد که تمامی پاسخهای آنان و اطالعات شخصیشان محرمانه خواهد ماند و نتایج در صورت تمایل برای ایشان تفسیر خواهد شد.
شرکتکنندگان در این پژوهش به صورت حضوری و طی  5جلسه  30-45دقیقهای (دو جلسه در هفته) در معرض آموزش
خودحمایتی در بیمارستان امام خمینی قرار گرفتند ،بدین ترتیب که جلسات آموزشی با تمرکز بر ایجاد احساس توانمندی اعضا و با
استفاده از پروتکل آموزش خودحمایتی که توسط پژوهشگر طراحی شده بود ،برگزار شد .شرکتکنندگان در پیشآزمون و بعد از اتمام
آموزش ،در پسآزمون و پیگیری دو هفتهای و یک ماهه به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی پاسخ دادند.

• یافتهها
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون  tاستفاده شد .شاخص مهارتهای ارتباطی بر اساس پرسشنامه عطارها ( )1386دارای
سه عامل مدیریت هیجان ،ادراک دیگران و ابراز وجود است .در این قسمت عالوه بر نمره کلی مهارتهای ارتباطی ،نمره عوامل این
مهارت نیز مورد بررسی قرار گرفتند .شاخصهای توصیفی مهارتهای ارتباطی و عاملهای آن در جدول  2ارائه شده است.
در جدول  2مشاهده میشود که میانگین نمرات در جلسه نهایی نسبت به آزمون خط پایه  1تغییر داشته است .بدین صورت که
میانگین نمرات عامل مدیریت هیجان از  36/25به  ،39/75ادراک دیگران از  35/75به  ،39/75ابراز وجود از  30/75به  32/75و نمرات
کلی مهارتهای ارتباطی از  102/75در خط پایه به  112/25در پیگیری یک ماهه رسیده است .نتایج روند مراحل آموزش چهار
شرکتکننده در عامل مدیریت هیجان در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطی و سه عامل آن
خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم آموزش
جلسه پنجم آموزش
پیگیری دو هفته
پیگیری یکماهه

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

مدیریت هیجان
36/25
1/94
36/50
1/70
35/75
2/06
41/00
1/82
38/25
0/50
39/75
/75

ادراک دیگران
35/75
3/09
36
3/00
36 /50
/50
41/50
3/10
39/00
1/15
39/75
1/25

ابراز وجود
30/75
1/70
31 /00
1/41
30/75
1/70
33/00
1/41
31/00
1/41
32/75
2/21

مهارتهای ارتباطی
102/75
2/65
103/75
2/50
103/00
2/94
115/50
2/64
108/25
2/75
112/25
4/03

جدول  .3نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل مدیریت هیجان
مراحل آموزش
خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

شرکتکننده اول
35
35
37
42
40
40
14/28

شرکتکنندهها
شرکتکننده دوم
38
39
39
43
40
40
2/56

شرکتکننده سوم
34
33
30
37
38
38
15 /15

شرکتکننده چهارم
38
39
40
44
38
41
5/12
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مطابق با نمودار  1نمرات هر  4شرکتکننده در خرده مقیاس مدیریت هیجان روند افزایشی و صعودی دارد .نتایج روند مراحل
آموزش چهار شرکتکننده در عامل ادراک دیگران در جدول  4ارائه شده است.

نمودار  1نمرات مدیریت هیجان در مراحل آموزش
جدول  .4نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل ادراک دیگران
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

33
34
34
40
39
38
11 /76

37
37
37
42
38
43
16 /21

38
38
38
43
38
41
7 /89

35
36
34
39
38
37
2 /77

نمودار  .2نمرات ادراک دیگران در مراحل آموزش

مجله روانشناسی  / 103سال بیست و ششم ،شماره  / 3پاییز 267/267/1401

مطــابق بــا نمــودار  2نمــرات هــر چهــار شــرکتکننده ،افــزایش ادراک دیگــران در ای ـن موقعی ـت را نشــان میدهــد و ای ـن بــه
معنای روند صــعودی نمــودار و بهبــود در متغیـر وابســته اســت .نتــایج رونــد مراحــل آمــوزش چهــار شــرکتکننده در عامــل ابــراز
وجود در جدول  5ارائه شده است.
مطابق با نمودار  3نمرات هر چهار شرکتکننده ،افزایش ابراز وجود در این موقعیت را نشان میدهد و این به معنای روند صعودی
نمودار و بهبود در متغیر وابسته است .نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در نمره کل مهارتهای ارتباطی در جدول  6ارائه
شده است.
جدول  .5نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل ابراز وجود
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

32
32
29
34
32
32
0

31
31
30
34
32
34
9 /67

31
32
33
33
29
35
9 /37

29
29
31
31
31
30
3 /44

نمودار  .3نمرات ابراز وجود در مراحل آموزش
جدول  .6نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در نمره کل مهارتهاي ارتباطی
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1

100

106

103

102

خط پایه 2

101

107

103

104

جلسه سوم

100

106

101

105

جلسه پنجم

116

119

113

114

پیگیری دو هفته

111

110

105

107

پیگیری یک ماه

110

117

114

108

درصد بهبودی

8/91

9/34

10/67

3/84
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مطابق با نمودار  4نمرات هر چهار شرکتکننده ،افزایش مهارتهای ارتباطی در این موقعیت را نشان میدهد و این به معنای روند
صعودی نمودار و بهبود در متغیر وابسته است.
همــانطور کــه از جــدول  3قابــل مشــاهده اســت نمــرات کســب شــده در عامــل مــدیریت هیجــان ،بیــانگر ســیر صــعودی
مدیریت هیجان در فرآینــد آمــوزش در مرحلــه پیگیــری یـک ماهــه اســت کــه ایــن رونــد بهبــود  14/28درصــد بــرای شــرکتکننده
اول 2/56 ،درصــد بــرای شــرکتکننده دوم 15/15 ،درصــد بــرای شــرکتکننده ســوم و  5/12درصــد بــرای شــرکتکننده چهــارم
را نشان میدهد.
همچنین تغییرات در عامل ادراک دیگران در جدول  ،4افزایش نمرات ادراک دیگران را در تمام شرکتکنندهها نشان میدهد و
درصد بهبودی برای شرکتکننده اول  11/76درصد ،برای شرکتکننده دوم  16/21درصد ،شرکتکننده سوم  7/89و برای شرکتکننده
چهارم  2/77درصد است.
جدول  5نمرات شرکتکنندهها در عامل ابراز وجود را نشان میدهد و میزان درصد بهبودی برای شرکتکننده اول صفر درصد،
برای شرکتکننده دوم  9/67درصد ،شرکتکننده سوم  9/37و برای شرکتکننده چهارم  3/44درصد میباشد.
بــهطور کلــی یافتــههای بهدســت آمــده در جــدول  6نشــان دادنــد کــه میــزان بهبــودی کلــی در مهارتهــای ارتبــاطی بــرای
شــرکتکننده اول  8/91درصــد ،بــرای شــرکتکننده دوم  9/34درصــد ،شــرکتکننده ســوم  10/67درصــد و بــرای شــرکتکننده
چهارم  3/84درصد بود.
در جدول  7نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه میانگین نمرات آزمون نهایی و پیگیری نهایی ،برای بررسی ماندگاری اثر آموزش
خودحمایتی آمده است؛ نتایج جدول نشان میدهد که تفاوت میانگین جلسه نهایی و جلسه پیگیری نهایی در نمره کل مهارتهای
ارتباطی و سه عامل مدیریت هیجان ،ادراک دیگران و ابراز وجود باالتر از  0/05است ( )P>0/05و نشان میدهد که نتایج جلسه نهایی
و پیگیری نهایی تفاوت معناداری نداشته و آموزش خودحمایتی اثر ماندگاری بر مهارتهای ارتباطی و خرده مقیاسهای آن برای
نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی دارد.

نمودار  .4نمرات مهارتهاي ارتباطی در مراحل آموزش
جدول  .7نتایج آزمونهاي  tهمبسته براي مقایسه میانگین نمرات جلسه آزمون نهایی و پیگیري نهایی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

تفاوت میانگین

T

Df

P-Value

مدیریت هیجان
ادراک دیگران
ابراز وجود
مهارتهای ارتباطی

1/25
1/75
0/25
3/25

1/50
1/89
1/70
3/40

0/75
0/94
0/85
1/70

1/66
1/84
0/29
1/91

3
3
3
3

0/194
0/162
0/789
0/152
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• بحث
در بررسی پژوهش مبنی بر اینکه «آموزش خودحمایتی بر مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی/
رادیوتراپی مؤثر است» ،نتایج این پژوهش با یافتههای پاردیز و همکاران ( ،)2018والش -بورک و مارکوسن ( )1999و نوروزی و
کریمی ( )1396همسو است.
پاردیز و همکاران ( )2018در پژوهش خود به این اشاره کردند که برای گسترش توانایی خودحمایتی افرادی که اوتیسم دارند باید
اطالعات دقیقی از نیازها و آرزوهایشان به آنها داد .یادگیری مهارتهای خودحمایتی احتمال ارتباطات آنها با دیگران را افزایش میدهد
که این قضیه به نوبه خود تأثیر مثبتی بر روابط میانفردی آنان میگذارد .همچنین نوروزی و کریمی ( )1396در پژوهش خود بیان کردند
که این برنامه سهم بسزایی در افزایش اعتماد بهنفس ،رشد مهارتهای اجتماعی ،احساس شایستگی ،تقویت خودپنداره و هویت اجتماعی
و در نهایت تقویت مهارتهای شغلی و نیل به استقالل در افراد دارای کمتوانی ذهنی داشته است.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،سرطان باعث میشود که مسئولیتها و در مواردی نقشهای افراد دگرگون شده و شرایط جدیدی
فراهم گردد که انطباق و سازگاری با این شرایط یا پذیرش نقشها و مسئولیتها برای افراد مشکل است .از طرفی پیامدهای روانشناختی
ناشی از بیماری ،مثل اضطراب ،افسردگی و استرس نه فقط بیمار بلکه سایر اعضای خانواده را متأثر میکند و این میتواند در کاهش
کیفیت روابط بین فردی افراد مؤثر باشد .بیماری سرطان به دلیل ماهیت مزمن ،ناتوانساز تلقی میگردد و این بیماران همواره دچار
نوعی استرس مزمن هستند و در نتیجه نمیتوانند ارتباط خوب و مؤثری با دیگران برقرار کنند .این افراد به دلیل خلق افسرده ناشی از
بیماری ،به انزوا و کنارهگیری از دیگران گرایش دارند که روابط اجتماعی آنها را مختل میکند .از سویی از آنجا که قدرت ابراز در آنها
ممکن است به دالیل طبیعی پیش از بیماری پایین باشد و در حین بیماری نیز کاهش بیشتری پیدا کند ،این افراد بیش از سایر افراد عادی
دچار مشکالت ارتباطی و انتقال افکار و هیجانات خود میشوند (شفیعی و همکاران.)1398 ،
بنابراین باید گفت یکی از ابعاد خودحمایتی ارتباط مشارکتی و مؤثر با ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی است .رفتارهای کلیدی
مهارت برقراری ارتباط شامل پرسیدن سؤاالت ،به اشتراک گذاشتن نظرات و ترجیحات ،بحث در مورد تجربیات شخصی و بیان علنی
نگرانیها است (آلپرت و همکاران .)2019 ،31افراد ممکن است به دلیل فشارهای زمانی یا ارتباطهای ضعیف بین فردی ارائهدهندگان
خدمات درمانی در برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل داشته باشند (هاگان و همکاران .)2017 ،مهارتهای ارتباطی میتواند زمینه مشترکی
را بین افراد مبتال به سرطان و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی ایجاد کند :آنها میتوانند چالشهای پیش روی خود را برطرف کنند،
نگرانیها متقابالً رد و بدل میشود و در مورد تصمیمات درمانی مذاکره میشود (اید و ناهودسرفتی .)2015 ،32گاهی اوقات این بدان
معناست که افراد باید صریحاً آنچه را که نیاز دارند درخواست کنند یا با احترام توصیههایی را که ترجیح نمیدهند رد کنند.
در حالی که بُعد اول خودحمایتی بر فرد در محیط مراقبتهای بهداشتی متمرکز است ،بُعد دیگر بر نحوه خودحمایتی با تقویت
قدرت از طریق ارتباط با دیگران تمرکز میکند .رفتارهای کلیدی شامل حمایت از دیگران ،به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مورد
سرطان با دیگران و افزایش آگاهی در مورد سرطان است .این رفتارها در فضاهای درونفردی و بینفردی رخ میدهد .از لحاظ فردی،
افراد خود ادراک خود را دوباره ارزیابی میکنند ،ارزش خود را بهعنوان فردی مبتال به سرطان تعیین میکنند و از طریق ارتباط با خود
قدرت میگیرند (توماس و همکاران  .)2021 ،33افراد با حمایت از دیگر افراد مبتال به سرطان از خود حمایت میکنند و اغلب بیماری
خود را بهعنوان فرصتی برای ارتباط با دیگران و افزایش آگاهی در مورد سرطان تفسیر میکنند .همانطور که موک و مارتینسون ()2000
توصیف کردند" ،بیماران مبتال به سرطان وقتی میفهمند که یک رابطه مشترک دارند ،از یکدیگر قدرت میگیرند .در روند به اشتراک
گذاشتن احساسات و تجربیات خود در مورد بیماری ،در مورد شرایط و رنج خود تجدیدنظر میکنند ".در حالی که مشارکت در چنین
حمایتی از همساالن ممکن است همیشه نتایج افراد را بهبود ندهد و گاهی حتی باعث ناراحتی شود (کوویت و همکاران .)2019 ،34

• نتیجهگیري
مهارت خودحمایتی مهارتی الزم و حیاتی برای افراد مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی است .زیرا پس از
شیمیدرمانی /رادیوتراپی افراد موی سر خود را از دست داده و به دنبال آن دچار خجالت از ظاهر ،ناراحتی و کمبود اعتماد بهنفس
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میشوند در نتیجه تمایل به بودن در اجتماع کاهش مییابد و ارتباطشان آسیب جدی میبیند .مهارت خودحمایتی به دلیل دارا بودن
آموزشهایی نظیر مهارتهای ارتباطی ،خودآگاهی و رهبری باعث میشود تا مبتالیان به سرطان با حقوق خود آشنا شوند ،بتوانند اعتماد
بهنفس از دست رفته را بازیابند ،نسبت به خود و ویژگیهایشان به شناخت درستی برسند و در نهایت در موقعیتهای مختلف رفتار
مناسبی از خود نشان دهند .آموزش این مهارت به نوجوانان بسیار توصیه میشود زیرا همانطور که اشاره شد نوجوانی دورهای حساس
است و به خودی خود همراه با بحرانهای گوناگونی است .یادگیری این مهارت میتواند کمک قابل توجهی به نوجوانان ،مخصوصا
نوجوانان آسیب دیده بکند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،کمبود منابع فارسی و کتب ترجمه شده در زمینه آموزش خودحمایتی است .همچنین تحقیق
در مورد نوجوانان  12-15سال مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی در شهر تهران انجام شده است ،لذا در تعمیم
نتایج به سایر گروهها باید احتیاط کرد .نیز با توجه به شرایط جسمانی شرکتکنندگان (به دالیلی اعم از ضعف جسمانی ناشی از
شیمیدرمانی و عملهای پیشین و همچنین بیحوصلگی به دلیل خستگی ناشی از درمان) امکان برگزاری جلسات بیشتر مقدور نبود.
پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری در سایر گروهها و جوامع دیگر صورت گیرد تا بتوان در مورد میزان استفاده از آموزش
خودحمایتی بهتر قضاوت کرد و نیز در پژوهشهای بعدی ،به بررسی تأثیر آموزش خودحمایتی بر افزایش عزتنفس ،تنظیم هیجان،
تابآوری و سازگاری نوجوانان مبتال به سرطان بپردازند .از آنجا که آموزش خودحمایتی بر نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از
شیمیدرمانی /رادیوتراپی انجام شده و نتایج به دست آمده اثربخشی این آموزش را نشان میدهد ،لذا بهکارگیری آموزش خودحمایتی
در مراکز درمانی مرتبط با نوجوانان مبتال به سرطان میتواند در جهت بهبود فاکتورهای روانشناختی مهم نظیر مهارت برقراری و حفظ
ارتباط اثربخش باشد.
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اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانشآموزان با اختالل خواندن
Effectiveness of Lindamood Phonological Sequence Program on Executive Function of
Students with Dyslexia
1

مینا طهمورث
سمیه سادات ساداتی فیروزآبادی

Mina Tahmoures MSc

2

Somayeh-Sadat Sadati-Firoozabadi PhD 

Abstract
The purpose of the current research was
Evaluation of effectiveness of Lindamood
phonological sequence program on Executive
function of students with Dyslexia. The
method of research was experimental. In
order to conduct this research Thirty students
with reading disorders who referred to the
Learning Disabilities Center of Larsson in the
academic year 1399-1400 were selected by
convenience sampling method and randomly
divided into experimental and control groups.
The Executive Functional Behavior Rating
Questionnaire (BRIEF) was presented to the
experimental group as a pre-test for both
groups and the Linda mood phonological
sequence program for 16 sessions of intensive
intervention. Immediately after the training,
both groups participated in the post-test and
after one month in the follow-up training
analysis of variance with repeated measures
was used to analyze the data. Overall, the
results of the present study show that the
Lindamood phonological sequence program
has improved executive function in students
with dyslexia. The findings also showed that
using of visualizing and verbalizing program
in Lindamood phonological sequence
program improves cognitive skills in
executive function.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی
لیندامود بر کارکرد اجرایی دانشآموزان با اختالل خواندن
30  تعداد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود.انجام شد
نفر از دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن که در سال
 به مرکز اختاللهای یادگیری شهر1399-1400 تحصیلی
 به شیوۀ نمونهگیری در،الرستان مراجعه کرده بودند
دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
 پرسشنامه درجهبندی رفتاری کارکرد.و کنترل قرار گرفتند
اجرایی (بریف) به عنوان پیشآزمون هر دو گروه و برنامه
 جلسه مداخله فشرده به16 توالی واجی لیندامود به مدت
، بالفاصله پس از اتمام آموزش.گروه آزمایش ارائه گردید
هر دو گروه در پسآزمون و پس از یک ماه در آموزش
 جهت تحلیل دادهها از تحلیل.پیگیری شرکت کردند
 نتایج نشان داد که.واریانس با تکرار سنجش استفاده شد
تفاوت معناداری در کارکرد اجرایی بین دو گروه وجود
 بدین صورت که گروه آزمایش در پسآزمون و.دارد
 بهطور کلی نتایج.پیگیری عملکرد بهتری داشته است
مطالعه حاضر نشان داد که برنامه توالی واجی لیندامود منجر
به بهبود کارکرد اجرایی در دانشآموزان با اختالل خواندن
 به این صورت که استفاده از برنامه تجسم و.شده است
 منجر به بهبود،کالمسازی در برنامه توالی واجی لیندامود
.مهارتهای شناختی در کارکرد اجرایی شده است

Keywords:
Dyslexia,
Linda
Mood
Phonological Sequence Program, Executive
Function.

 برنامه توالی واجی، اختالل خواندن:واژههاي کلیدي
 کارکرد اجرایی،لیندامود
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• مقدمه
یکی از شایعترین انواع اختاللهای یادگیری ) ،)learning disordersاختالل در خواندن ( )reading disorderیا نارساخوانی
( )dyslexiaاست (صباغی و همکاران .)1396 ،بر اساس تعریف  ،DSN-5اختالل خواندن یکی از مشکالت مهم یادگیری است که با
مشکل در درست خواندن کلمات ،دقت در خواندن ،روانخوانی ،رمزگشایی ضعیف و امالی ضعیف مشخص میشود (اسنولینگ و
همکاران .)2020 ،میزان شیوع اختالل خواندن در بین کودکان دبستان  10تا  15درصد برآورد شده است (هاالهان و همکاران2014 ،؛
ترجمه علیزاده و همکاران .)1395 ،اختالل خواندن اصطالحی گسترده است که میتواند در آگاهی واجشناختی ،رمزگشایی امال ،حافظه
شنوایی کوتاهمدت ،نامگذاری سریع ،درک مطلب (هوانگ و همکاران ،)2020 ،کارکردهای اجرایی (پاپاناستاسیوس ،2017،فدایی و
همکاران ،2017 ،سیاوشیفر و همکاران  )1399 ،و توجه (فری و بوس )2018 ،مشکالتی ایجاد کند.
یکی از مشکالت دانشآموزان با اختالل خواندن ،کارکرد اجرایی ( )executive functionاست .کارکرد اجرایی شامل مهارتهای
شناختی پیچیده است که هدف آن انجام تکالیف برای رسیدن به هدف ،توانایی تأخیر و بازداری پاسخ و برنامهریزی بهوسیله حافظه
کاری است (بریتنی و همکاران .)2018 ،کارکرد اجرایی دارای مؤلفههایی است از جمله برنامهریزی ،انعطافپذیری شناختی ،کنترل
توجه ،حافظه کاری کالمی و فضایی که ارتباط نزدیکی نیز با هم دارند (وفا و همکاران .)2020 ،با اینحال سه مؤلفه اصلی کارکرد
اجرایی شامل کنترل مهاری ،حافظه فعال و انعطافپذیری شناختی است .در پژوهش ارجمندنیا ( ،)1391به نقش حافظه فعال به عنوان
یکی از مهارتهای شناختی پایه در کارکرد اجرایی پرداخته شده است که اساس یادگیری است و اثبات شده که میتواند بیشتر از بهره
هوشی در یادگیری نقش داشته باشد (طوالبی و متولیزاده .)1400 ،در نهایت میتوان نتیجه گرفت کارکردهای اجرایی نقش مهمی در
بهبود درک مطلب دارند (باربر و همکاران .)2020 ،اگر نقص در کارکرد اجرایی در کودکان ابتدایی ادامه یابد و بهبود پیدا نکند ،میتواند
مشکالتی در تکالیف مدرسه و مهارتهای اجتماعی به وجود آورد (رنجبر و همکاران.)1398 ،
کارکردهای اجرایی به افراد کمک میکند تا تکالیف درسی ،مشکالت هوشی و تحصیلی را مدیریت و حل کنند (قاسمی و همکاران،
 .)1398مطالعات یادآور میشوند که کارکردهای اجرایی با پیشرفت تحصیلی ،شغلی و همچنین تعامالت و سازگاری اجتماعی ارتباط
معناداری دارند .در کارکرد اجرایی باعث کاهش موفقیتهای تحصیلی و افزایش رفتارهای پرخطر میشود .بنابراین کودکان با اختالل
یادگیری خاص نسبت به کودکانی که فاقد این اختالل میباشند در کارکردهای اجرایی از قبیل حافظه فعال ،برنامهریزی ،سازماندهی و
استدالل نمرات کمتری را بهدست میآورند (عباسی فشمی و همکاران.)1399 ،
تحقیقااات اخیاار از جملااه پااژوهش پاپاناستاساایوس ( )2017نشااان میدهااد کودکااان دارای ناااتوانی یااادگیری در کااارکرد
اجرایی مشکل عمدهای دارنااد .اسسنساار و همکاااران ( )2020در تحقیااخ خااود بااه بررساای رابطااه بااین زبااان شاافاهی ،رمزگشااایی و
دو مؤلفه کااارکرد اجرایاای (انعطافپااذیری شااناختی و حافظااه کاااری) و درک مطلااب پرداختنااد و تأییااد شااد کااه کااارکرد اجرایاای
بهخصااوص در بهبااود درک مطلااب نقااش بااالقوهای دارد .در پااژوهش ناااجی و همکاااران ( ،)1399بااه نقااش آمااوزش حافظااه
فعال واجمحور بر بهبااود توانااایی خواناادن در دانااش آمااوزان نارساااخوان پرداختااه شااده اساات .در پااژوهش هااوروویتس-کااراوس
و همکاااران ( )2020مشااخص شااد کااه کودکااان دارای ناااتوانی در خواناادن در کارکردهااای اجرایاای د ااار اشااکال هسااتند .در
تحقیخ ناشون ،فرح و هوروویتس-کااراوس ( )2020گاازارش شااده اساات کااه افاارادی کااه در خواناادن مشااکل دارنااد بااهطور قاباال
توجهی در کارکردهااای اجرایاای نیااز د ااار ضااعف هسااتند .همچنااین در پژوهشاای دیگاار بااه نقااش کارکردهااای اجرایاای باار درک
مطلب هنگامیکه مهارت رمزگشایی کودکان بهبود یابد ،تأکید شده است (ناونز و همکاران.)2020 ،
با توجه به اهمیت مشکالت افراد با اختالل خواندن درمانهای مختلفی برای کاهش اینگونه نقصهای آنها وجود دارد که شامل
آگاهی واجشناختی (مرسنیک و پانکو ار ،)2020 ،قصهگویی (شهبازی و همکاران ،)2020 ،نوروفیدبک و یادگیری ندحسی (ارولو،
 ،)2020برنامه داوسون-گویئر و راهبردهای شناختی (سیاوشیفر و همکاران ،)1399 ،عصب روانشناختی ،حرکات ریتمیک و
توانمندسازی شناختی (رهنما و همکاران ،)1399 ،موسیقی درمانی (دونگ )2020 ،و سایر موارد است.
یکی از رویکردهای نوین موج سومی که امروزه محور توجه بسیاری از پژوهشگران است و اثرات سودمندی را برای دانشآموزان

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 274/274/1401

با اختالل خواندن داشته است ،رویکرد مبتنی بر توالی واجی لیندامود ( )Lindamood phonological sequence programاست .برنامه
لیندامود بل ،توسط نانسی بل ،پاتریشیا لیندامود و فیلیس لیندامود توسعه یافته است .فیلیس لیندامود در اواخر دهه  ،1960با نام تبعیض
شنوایی در عمخ ( )auditory discrimination in depthساخته شد و در سال  1998به لیسس تغییر نام یافت .هدف اصلی این برنامه،
تحریک آگاهی واجشناختی است (تورگسن و همکاران ،1997 ،ارمن .)2012 ،همچنین به دانشآموزان در گفتار ،هجی کردن و خواندن
کمک میکند .در این رویکرد تالش دانشآموزان بر ادغام اطالعات حسی (شنیدن ،دیدن و احساس) ،سسس دریافت بازخورد از این
حواس برای کمک به رشد آگاهی واجشناختی و رمزگشایی است (لیندامود و لیندامود ،1998 ،الن .)2006 ،این رویکرد دارای دو مداخله
مبتنی بر آگاهی واجشناختی با استفاده از برنامه سینگ استارز ( )Seeing Starsو درک مطلب با استفاده از برنامه تجسم و کالمسازی
( )visualizing and verbalizingاست (بیکفورد ریورا .)2007 ،سینگ استارز ،برنامهای مکمل برنامه لیندامود است .دانشآموزانی که در
رمزگشایی کلمات و روانخوانی مشکل دارند برای تبدیل شدن به خوانندگان برتر ،تکنیکهای تجسم و آگاهی از زبان را از طریخ
تصویرسازی نمادی یاد میگیرند .در حالی که لیندامود دستورالعملها را مستقیماً بر پردازش واجی متمرکز میکند ،سینگ استارز با تأکید
بر سایر سیستمهای شناختی ،مانند زبان و بینایی ،از یک استراتژی جبرانی استفاده میکند (لینداموود بل .)2013 ،برنامه تجسم دیداری
و کالمسازی ،تصویرسازی مفهومی را توسعه میدهد (بیکفورد ریورا .)2007 ،در تحقیقات خارج از کشور ،کریستودولو و همکاران
( )2017در پژوهش خود به یک مداخله فشرده خواندن تحت عنوان برنامه توالی واجی لیندامود پرداخته است .در یک مداخله فشرده
هشت هفتهای تأثیر مثبتی بر روانخوانی ،رمزگشایی و درک مطلب دانشآموزان د ار مشکالت خواندن داشته است (دونلی و همکاران،
 .)2019در تحقیقات داخل کشور از جمله پهلواننشان ،پهلواننشان و رستمی راوری ( )1395دریافتند یکی از مهمترین عواملی که با
مشکل در خواندن در ارتباط است ،آگاهی واجشناختی است .حبیبی کلبیر و همکاران )1396( ،در پژوهشی به نقش آگاهی واجشناختی
بر سرعت ،دقت و درک مطلب خواندن دانشآموزان اختالل خواندن پرداختهاند .همچنین ،حریری و همکاران )1398( ،بر اهمیت
آموزش واج آگاهی بر دانشآموزان اختالل خواندن پرداختهاند .به همین سبب ،میتوان ادعا کرد که این آموزش در طول سالهای اول
تحصیل بسیار حیاتی است .با توجه به اهمیت مشکالت کودکان دارای اختالل خواندن و کمبود تحقیقاتی که در این زمینه میباشد
پژوهش ح اضر به دنبال این است که اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود را بر کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل خواندن مورد
بررسی قرار دهد.

• روش پژوهش
روش اجاارای ایاان پااژوهش باار اساااس طاارح تمااام آزمایشاای دو گروهاای بااا پیشآزمااون ،پسآزمااون و دوره پیگیااری بااود.
جامعااه آماااری شااامل کلیااه دانشآمااوزان بااا اخااتالل خواناادن شااهر الرسااتان در سااال تحصاایلی 1399-1400بااود .نمونااهگیری
بهصورت در دسترس بود .به ایاان صااورت کااه بااا مراجعااه بااه مرکااز اخااتاللهااای یااادگیری شااهر الرسااتان  30نفاار از کودکااان بااا
اخااتالل خواناادن در ساانین  9و  10سااال انتخاااب شاادند و بهصااورت تصااادفی در دو گااروه آزمااایش و کنتاارل قاارار گرفتنااد و
گااروه آزمااایش تحاات مداخلااه برنامااه تااوالی واجاای لیناادامود قاارار گرفاات .همچنااین ،از شاااخصهای مرکاازی و پراکناادگی آمااار
توصیفی باارای خالصااه نمااودن و توصاایف اطالعااات اسااتفاده شااد و باارای تحلیاال دادههاای اسااتنباطی از روش تحلیاال واریااانس
با اندازهگیری مکرر به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد.

• ابزارها
الفف  .پرسشففنامه کارکردهففاي ابرایففی بریفف

( :(Brief Executive Function Questionnaire()BEQفاارم والاادین

ایاان پرسشاانامه توسااط جیویااا و ایسااکویت ،گااوی و کنااوورتی در سااال  2000تهیااه شااده اساات .ایاان ارزیااابی دارای دو فاارم
والاادین و معلمااین و دارای  86ماااده اساات و بااهمنظور تفساایر رفتاااری عملکاارد اجرایاای کودکااان  5تااا  18ساااله طراحاای شااده
اساات (گااای و همکاااران .)2000 ،زیرمجموعااهها بااه دو قساامت اصاالی مهارتهااای تنظاایم رفتااار و مهارتهااای فراشااناخت
تقساایم میشااود کااه شااامل الااف) مهارتهااای تنظاایم رفتااار بااازداری ،انتقااالی ،کنترلاای هیجااان .ب) مهارتهااای فراشااناخت
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برنامهریزی ،سازماندهی مواد ،نظااارت ،حافظااه کاااری ،آغااازگری .ایاان پرسشاانامه باار اساااس طیااف لیکاارت از هرگااز ( ،)0گاااهی
اوقااات ( )1و همیشااه ( )2نمرهگااذاری میشااود (ممیسااویک و سااینانویک ،2013 ،عبدالمحماادی و همکاااران .)1396 ،قاباال
ذکر است که در پرسشاانامه کااارکرد اجرایاای )بریااف( ،هاار ااه میااانگین نماارات در پااس آزمااون کمتاار شااود ،کااارکرد اجرایاای در
دانش آموزان بااا اخااتالل خواناادن بهتاار شااده و بهبااود خواهااد یافاات .ضااریب اعتبااار پرسشاانامه ،باارای نمونااههای بااالینی در فاارم
والاادین آن 0/82 -0/98 ،میباشااد و زمااانی کااه باارای ارزیااابی جامعااه هنجااار از آن اسااتفاده شااود ،ایاان میاازان بااه 0/80 – 0/97
میرسااد ،روایاای و اعتبااار نسااخه فارس ای پرسشاانامه درجهبناادی رفتاااری کارکردهااای اجرایاای (فاارم والاادین) توسااط نعیماای در
جامعااه در خودمانااده انجااام شااده اساات (میرزاخااانی و همکاااران .)1394 ،در پااژوهش شااهابی( ،)1393روایاای و اعتبااار
پرسشنامه سنجیده شااد کاااه ضااریب اعتبااار آزمااون -بااازآزمون خاارد مقیاسهااای آزمااون رتبهبناادی رفتاااری کارکردهااای اجرایاای
در کااارکرد بااازداری  ،0/90جهااتدهی  ،0/81کنتاارل هیجااانی  ،0/91آغاااز بااهکار  ،0/80حافظااه فعااال  ،0/71برنامااهریزی ،0/81
سااازماندهی اجاازا  ،0/79نظااارت  ،0/78شاااخص تنظاایم رفتااار  ،0/90شاااخص فراشااناخت  0/87و نمااره کلاای کارکردهااای
اجرایی  0/89بااه دساات آمااد .ضااریب همسااانی دروناای باارای ایاان پرسشاانامه از  0/87تااا  0/94اساات کااه نشاااندهنده باااال بااودن
همسااانی دروناای کلیااه خاارده مقیاسهااای پرسشاانامه اساات (نااودهئی و همکاااران .)1395 ،در پااژوهش حاضاار ،روایاای از طریااخ
همبستگی خرده مقیاسها با نمره کل بااه دساات آمااد کااه دامنااه همبسااتگی بااین  0/40تااا  0/73بااود کااه ایاان مساااله بیااانگر روایاای
ایاان مقیاااس اساات .اعتبااار پرسشاانامه درجااه بناادی رفتاااری کااارکرد اجرایاای (بریااف) بااه روش آلفااای کرونباااک در کارکردهااای
اجرایی  0/97به دست آمد.
ب .مفداللفه برنفامفه توالی وابی لینفدامود ( :)Lindamood Phonological Sequence Program Interventionاین برنااماه ماداخلاه
شامل تمرینهایی بود که طی  16جلسه  3ساعته بهصورت دو جلسه در هفته با کودکان کار شد .در این پژوهش راهبردهای اساسی در
برنامههای توالی واجی لیندامود ،ساینگ اساتارز و تجسام و کالمساازی آموزش داده شاد .تمرینات بهصاورت گروهی انجام شاد و این
خود منجر به تقویت مهارتهای اجتماعی و سااازگاری در این افراد خواهد شااد .تعدادی از تمرینات این برنامه بر اساااس راهبردهای
شرح داده شده در کتاب تمرکز بر لیندامود بل در گزارش ارزیابی نهایی پروژه مدرسه ،اثر بورک و همکاران ،)2005( ،مقاالت مرتبط با
پژوهش در حیطاه برنااماه توالی واجی لینادامود از جملاه لینادامود ،اشااامیات ( ،)2009بال و لینادامود ( ،)2013پروتز ( )2007و همچنین
تمرینات و مواد آموزشای جهت تمرین و تکرار مداوم با دانشآموزان از ساایت رسامی لیندامود بل که پایهگذار آن پاتریشاا لیندامود و
فیلیس لیندامود هساتند و در اواخر دهه  1960برنامه لیندامود را ابتدا با نام تبعیض شانوایی در عمخ طراحی کردند و در ساال  1998به
لیسس تغییر نام یافت ،انتخاب شده است .خالصهای از جلسات مداخلهای در جدول شماره  1آورده شده است.

• یافتهها
در ادامه به بررسی شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .میانگین کارکرد اجرایی در گروه آزمایش در مرحله
پیشآزمون برابر باا  100/26و در مرحلاه پسآزمون برابر باا  59/06باهدسااات آماد .همچنین میاانگین پیشآزمون کاارکرد اجرائی در گروه
کنترل برابر با  96/06بود (جدول.)2 .
جهاات بررساای دادههااای پااژوهش از تحلیاال واریااانس بااا تکاارار ساانجش اسااتفاده شااد .نتااایج آزمااون شاااپیرو -ویلااک باارای
توزیع نرمال دادهها در سااط  p<0/05بهدساات آمااد ،باادین ترتیااب توزیااع دادههااا نرمااال بااود .نتااایج آزمااون لااوین نشااان داد کااه
هاای یااک از سااطوح معنااادار مقیاسهااا معنااادار نبودنااد ( )P<0/05و فرضاایهی صاافر آزمااون لااوین مبتناای باار همگناای بااین
گروههااای همپااراش و وابسااته تأییااد شااد .نتااایج آزمااون باااکس بااا ارزش  6/52و  F= 0/96در سااط  P<0/05معنااادار نبااود کااه
بیااانگر همگناای ماتریسهااای واریااانس -کوواریااانس اساات .از پیشفرضهااای اناادازهگیری مکاارر آزمااون کرویاات مااا لی
استفاده شد که نتااایج حاااکی از آن بااود کااه ارزش مااو لی  0/90و خاایدو تقریباای  2/58بهدساات آمااد کااه معنااادار نبااود کااه ایاان
مسااأله حاااکی از برقاارار بااودن پاایش فاارض انجااام تحلیاال واریااانس بااا تکاارار ساانجش اساات .نتااایج تحلیاال واریااانس باااتکرار
سنجش برای بررسی تفاوت گروهها در سه سنجش پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول شماره  3آمده است.
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بدول .1بدول مدالله درمانی توالی وابی لیندامود ()2009
جلسه

شرح جلسه

اهداف
تنظیم محیط یادگیری ،ایجاد ارتباطی صمیمانه ،اعتمادی
متقابل بین مربی و دانشآموزان و آشنایی دانشآموزان با
روند یادگیری
تعامل و سؤال با دانشآموزان برای ایجاد تصویرسازی نمادی
از حروف ،شناسایی و طبقهبندی اصوات گفتاری

اول

دوم
سوم

تعامل و سؤال برای ایجاد تصویرسازی هجاهای ساده و ردیابی

چهارم

مرور دو جلسه قبل جهت ایجاد تسلط در دانشآموزان
سؤال و تعامل با دانشآموزان برای توالی کلمات تکهجا،
ساده و پیچیده
سؤال و تعامل با دانشآموز برای توالی هجا بدون زنجیره،
ایجاد تسلط در روانخوانی و درک کلمه
سؤال و تعامل با دانشآموزان برای هجی کردن کلمات
چندهجایی ،تصویرسازی و خواندن
سؤال و تعامل با دانشآموز برای تصویرسازی نمادی از کلمات
بینایی ،توسعه حافظه بصری و تشخیص سریع کلمات
مرور سه جلسه قبل جهت ایجاد تسلط و توسعه حافظه بصری
تسلط در روانخوانی ،درک مطلب و اصالح خود حین خواندن
و نوشتن
آشنایی با برنامه تجسم و کالمسازی جهت آگاهی
دانشآموزان ،تعامل با دانشآموزان جهت ایجاد کالمی روان

پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

تعامل با دانشآموزان برای تجسم دقیق و کالمسازی کلمات

سیزدهم

تعامل با دانشآموزان برای تصویرسازی از یک کلمه به عبارت
و سپس جمله

چهاردهم

تعامل با دانشآموزان برای ادغام تصویرسازی ذهنی از یک
جمله به یک کل یکپارچه

پانزدهم

شانزدهم

تعامل با دانشآموزان برای تصویرسازی جمله به جمله جهت
توسعه تفکر انتقادی و حل مسأله
مرور چند جلسه قبل به دلیل فشرده بودن برای دانشآموزان
جهت تقویت دقت و توجه ،درک مطلب ،حافظه و تفکر
انتقادی

یادگیری نحوه دیدن ،شنیدن و احساس صدا در کلمات ،گفتگو درباره
وظایف مربی و دانشآموزان
تمرین جفت کردن حروف صامت و مصوت ،تمرین بیان و شنیداری
استفاده از کارتهای حاوی هجا برای تحریک شنیداری ،استفاده از تصاویر
دهانی و بلوکهای رنگی
مرور مباحث جلسه دوم و سوم
دستکاری کردن حروف و کلمات مانند حذف و جایگزینی توسط مربی و
گفتن حروف به ترتیب معکوس توسط دانشآموزان
مربی هجاهای بدون زنجیره را گفته و دانشآموز در حافظه رمزگشایی
میکند ،میگوید و در هوا مینویسد.
آموزش پیشوند و پسوند ،تفکیک هجاها ،استفاده از بلوکهای رنگی برای
تمرین ردیابی هجاها
مربی از تصویرسازی نمادی برای گذاشتن کلمات طبقهبندیشده در حافظه
استفاده کرد.
مرور مباحث جلسات ششم ،هفتم و هشتم
تقویت دایره شنیداری ،دیداری و زبانی جهت تقویت درک مطلب
توصیف تصاویر ارائهشده توسط دانشآموزان و توصیف تفاوتها و
شباهتهای تصویر برای تصویرسازی مفهومی
مربی با پرسیدن سؤاالت حسی محور از کلمات ،توانایی تصویرسازی ذهنی
را در دانشآموزان تحریک میکرد.
مطرح کردن جمالتی ساده و آشنا توسط مربی ،پرسیدن سؤاالتی از
شباهتها و تفاوتها
استفاده از مربعهای رنگی برای لنگر انداختن تصویرسازی ذهنی هر جمله
توسط دانشآموزان و سپس مطرح کردن خالصهای از کل پاراگراف با بدون
مربعهای رنگی
پرسیدن سؤاالتی از ایده اصلی متن ،نتیجهگیری ،حل مسأله و سؤاالت
تحلیلی منطبق با تصویرسازی ذهنی دانشآموز توسط مربی
در این جلسه مربی با انتخاب آزاد در فعالیتها انعطافپذیر بود تا
دانشآموزان قادر باشند جمالت را در ذهن تصویرسازی کنند.

بدول .2آمار توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري کارکرد ابرائی
متغیرها
کارکرد اجرایی

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

100/26

23/87

59/06

17/56

61/20

13/98

کنترل

96/06

14/34

100/53

14/50

98/06

15/63

بدول .3نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش براي بررسی تفاوت گروهها در متغییر کارکرد ابرایی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه ازادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اتا

گروه
خطا
اثر تکرار
تعامل گروه با تکرار

13739/37
15490/35
6808/46
9482/68

1
28
2
2

13739/37
553/22
3404/23
4741/34

24/83

0/01

0/47

5/40
7/52

0/01
0/01

0/16
0/21
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نتایج جدول  3گویای آن است که مقدار  fبرای گروهها  24/48است که نشان میدهد بین دو گروه تفاوت در سط  p<0/001وجود
دارد با توجه به نتایج جدول توصیفی 2مشخص میشود که گروه آزمایش با توجه به سیستم نمرهگذاری مقیاس کارکرد اجرایی که نمره
کمتر وضعیت بهتر را نشان میدهد گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است .همچنین نتایج نشان داد که اثر تکرار
با میزان  F= 5/4در سط  0/001معنادار است که با توجه به جدول مشخص میشود وضعیت در پسآزمون و اثر تکرار بهتر از
پیشآزمون بود .اثر تعامل گروه و تکرار میزان  F= 7/52را نشان میدهد که بیانگر وجود تعامل بین شرایط آزمون (تکرار) با گروه است
و این نشانگر آن است که پسآزمون و پیگیری در دو گروه به یک اندازه تغییر نکرده است که با توجه به نمودار شکل 1و جدول
توصیفی متوجه میشویم عملکرد گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری بهتر از گروه کنترل است.

شکل .1نمودار میانگینهاي گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري در کارکرد ابرایی

با توجه به نتایج بهدستآمده فرضیه پژوهش مبنی بر اثر بخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانشآموزان با اختالل
خواندن تأیید گردید.

• بحث
بهمنظور بررسی تأثیر برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرائی دانشآموزان با اختالل خواندن از تحلیل واریانس با تکرار
سنجش استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در کارکرد اجرایی در سط ( )P>0/01معنادار است .نتایج این

پژوهش با نتایج پژوهشهای حریری و همکاران ،)1398( ،عباسی فشمی و همکاران ،)1399( ،کارترایز ( ،)2012فولمر ( ،)2018گوکوال
و همکاران )2019( ،و اسسنسر و همکاران ( )2020همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که کارکرد اجرایی ،یکی از تواناییهای شناختی مهم است که هدف آن انجام تکالیف برای رسیدن
به هدف ،توانایی تأخیر و بازداری پاسخ ،برنامهریزی بهوسیله حافظه کاری است (بریتنی و همکاران .)2018 ،از دیگر مهارتهای
شناختی مهم در کارکرد اجرایی ،حافظه فعال ،حل مسأله ،برنامهریزی و بازداری است که در پیشرفت تحصیلی ،تعامل و ارتباط با محیط
بهخصوص در مهارتهای روزمره نقش بالقوهای دارد .کارکردهای اجرایی به افراد کمک میکند تا تکالیف درسی ،مشکالت هوشی و
تحصیلی را مدیریت و حل کنند (قاسمی و همکاران .)1398 ،اگر نقص در کارکرد اجرایی در کودکان بهبود پیدا نکند ،میتواند مشکالتی
در تکالیف مدرسه و مهارتهای اجتماعی به وجود آورد (رنجبر و همکاران .)1398 ،همچنین میتواند رشد خواندن از دوران
پیشدبستانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ را که مهارت در خواندن کلمه به حافظه فعال ،بهروزرسانی ،تغییر و کنترل نیاز دارد .درک مطلب
نیز با برنامهریزی و حافظه فعال ارتباط بسزایی دارد؛ بنابراین ،یافتهها به نقش کارکرد اجرایی در مهارت خواندن تأکید دارند (کارترایز،
 .)2012در پژوهش امین و همکاران ( )2014نیز به این نکته پرداخته شده است که برای بهبود پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در مقاطع
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تحصیلی باید از دوران پیش دبستانی شروع کرد (ملک زاده و همکاران .)1399 ،در مطالعۀ عباسی فشمی ،اکبری و حسینخانزاده
( ،)1399مشخص شد کارکرد اجرایی با پیشرفت تحصیلی ،شغلی و سازگاری اجتماعی ارتباط دارد و هرگونه ناتوانی باعث شکست
تحصیلی و افزایش رفتارهای پرخطر میشود .همچنین ،هالورسون ( ،)2020استدالل میکند که بین کارکرد اجرایی و درک مطلب رابطهی
مثبت و معناداری وجود دارد .در این خصوص ،اسسنسر و همکاران ( ،)2020در تحقیخ خود به بررسی رابطه بین زبان شفاهی ،رمزگشایی
و دو مؤلفه کارکرد اجرایی (انعطافپذیری شناختی و حافظه کاری) و درک مطلب پرداختند و نتیجه گرفتند که کارکرد اجرایی بهخصوص
در بهبود درک مطلب نقش بالقوهای دارد .بهطور کلی ،کارکرد اجرایی بر درک مطلب تأثیر مستقیم و بر رمزگشایی و مهارتهای زبانی
تأثیر غیرمستقیم دارد؛ یعنی هنگامی که مهارت رمزگشایی در کودکان بهبود یابد ،درک مطلب نیز در کودکان بهبود خواهد یافت و به
دنبال آن بسیاری از مهارتهای شناختی در کارکرد اجرایی بهبود مییابد .تمرینات برنامه توالی واجی لیندامود با استفاده از استراتژیهای
ند حسی به فرد کمک میکند تا به درکی از آگاهی واجشناختی برسد که بهسرعت خطای خود را اصالح کند و پس از تسلط در
رمزگشایی و آگاهی واجشناختی ،به مرحلۀ درک مطلب برسند که در این مراحل ،حخ انتخاب داستانهای دلخواه به دانشآموزان داده
میشود تا آن را با صدای بلند خوانده و در ذهن خود تصویرسازی کنند و همزمان از مهارتهای ندگانه حسی استفاده کنند .همچنین
در طول انجام فعالیتها بر نقاط قوت و مثبت افراد توجه میشود و هنگامی که پاسخ اشتباهی داده میشد؛ بهجای این که پاسخ را به
دلیل غلط بودن رد کنیم ،جایی در پاسخ پیدا میکنیم که دانشآموز در آن درگیر میشود .همچنین به دلیل ضعف دانشآموزان با اختالل
خواندن در حافظه فعال ،تمریناتی مانند تجسم و تصویرسازی از داستانهایی با پاراگرافهای کوتاه ،ارائه سؤاالتی از ایده اصلی متن و
جزئیات جهت آمادگی دانشآموزان برای رسیدن به مرحله تفکر انتقادی و حل مسأله داده میشود .پس از تسلط فرد بر یک پاراگراف
و بخشی از یک داستان ،میتواند کل داستان را خوانده ،تجسم و تصویرسازی کرده و در ذهن خود نگه دارد .حتی استنباط خود را در
قالب مقدمه ،متن داستان و نتیجهگیری بهطور خالصه نوشته تا دامنۀ توجه وی نیز گسترش یابد .عملکرد مغز به صورت لحظهای در
صفحه نمایشی نشان داده میشود .از این سیستم برای بازتوانبخشی و کنترل دقیختر و تمرین روی عملکرد مغز استفاده میشود .عملکرد
مغز میتواند کارکردهای اجرایی را در کودکان با اختالل نقص توجه /بیشفعالی بهبود ببخشد .همچنین میتواند به کودکان با اختالل
نقص توجه /بیشفعالی کمک کند تا بتوانند امواج مغزیشان را تغییر دهند و در نتیجه با این تغییر فرد هوشیارتر میشود و عملکرد
شناختی بهتری از خود نشان میدهد .مجموع این فعالیتها نهتنها توجه و حافظه ،بلکه کارکرد اجرایی را بهبود ببخشد.

• نتیجهگیري
در پایان بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان نین نتیجهگیری کرد که میتوان از این مداخله جهت بهبود در
کارکرد اجرایی این کودکان بهره برد .همانند بسیاری از تحقیقات دیگر این پژوهش نیز دارای محدودیتهایی بود .از جمله این
محدودیتها میتوان به این مورد اشاره کرد که این پژوهش صرفاً بر دانشآموزان پایۀ سوم و هارم ابتدایی صورت گرفت ،لذا در
تعمیم نتایج به سایر گروههای سنی و پایههای تحصیلی احتیاط الزم صورت پذیرد ،با توجه به نبود پروتکل مفصل و جامع از برنامه
لیندامود ،برنامۀ سینگ استارز و برنامه تجسم و کالمسازی کمبودهایی در مواد و وسایل آموزشی وجود داشت ،که با توجه به این
محدودیتها میتوان پیشنهاد داد که مداخله مدنظر با سایر گروهها در خارج از کشور ،پیشنهاد میشود این مداخله در ایران نیز با سایر
گروههای اختاللها مانند اختالل گفتار و زبان و همچنین اتیسم انجام شود ،با توجه به اینکه این مداخلۀ فشرده خواندن جهت انجام
تحقیقات علمی نیازمند تمرینات در روزها و ساعتهای طوالنی است ،بنابراین پیشنهاد میشود از تحقیخ کیفی نیز استفاده شود .را
که یکسار گی برنامه لیندامود بهصورت انفرادی زیاد است و در نهایت پیشنهاد میشود که با توجه به اینکه الگوهای واجشناسی بین
زبانها متفاوت است ،توصیه میشود یک مطالعه با دانشآموزان دو زبانه نیز انجام گردد.

• منابع
حبیبی کلبیر ،رامین ،فرید ،ابوالفضل ،شبان بسیم ،فرناز .)1396( .مقایسه تأثیر آموزش رخش ذهنی و آگاهی واجشناختی بر دقت ،سرعت و درک
مطلب خواندن دانشآموزان دارای نارساخوانی تبریز در سال تحصیلی .94-95مجله دانشگاه علم پزشکی اراک.21-10 ،)2(20 ،
حریری ،پرستو ،صابری ،هایده ،ابوالمعالی ،خدیجه .)1398( .تأثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانشآموزان با مشکالت خواندن.
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.60-52 ،)2(21 ،تازههای علوم شناختی
رایانهای و تمرینهای عملی- مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی.)1398( . محمد، نریمانی، ناصر، صبحی قراملکی، سجاد، بشرپور،رنجبر
.135-111 ،)34(9 ، روانشناسی افراد استثنایی.عصبروانشناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانشآموزان نارساخوان
 مقایسه اثربخشی برنامه داوسون گوئیر و آموزش راهبردهای فراشناختی بر.)1399( . محمدمهدی، شریعت باقری، پریسا، نسیم؛ تجلی،سیاوشی فر
.19-1 ،)37(10، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.کارکردهای اجرایی دانشآموزان نارساخوان
 تاثیرآموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه،)1396( . سیدمهدی، طباطبایی، اشکان، ایرانی، نوید، میرزاخانی، مهدی، رضائی،امیر،صباغی
. فصلنامه علمی–پژوهشی طب توانبخشی.فعال دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
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.10-1 ،)3(4 ، فصلنامه روانشناسی شناختی. جنس و هوش،نقش سن
 ح؛ همتی، ترجمه علیزاده.) ویژگیهای و تدریس مؤثر،) اختاللهای یادگیری (مبانی2014( . ا، م؛ مارتینز، ج؛ ویس، ج؛ کافمن، د؛ لوید،هاالهان
.) تهران ارسباران1395( . س، ص و شجاعی، ق؛ رضایی دهنوی،علمدارلو
 اثربخشی آموزش تفکر علمی بر مهارت حل مسئله در کودکان پیش دبستانی.)1399(  زهرا، نقش، محمود، تلخابی، الهه، حجازی، لیدا،ملک زاده
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ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی در دوره همهگیری
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The Relationship between the Coping Schemas with Stress and Values in Action with
Psychological Distress in the Corona Epidemic Period: The Mediating role of Resilience
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Abstract
Since the corona epidemic, various studies
have examined the psychological and
physical effects of this disease and have
considered several factors involved in the
occurrence, increase and decrease of
psychological distress resulting from this
epidemic. The aim of this study was to
investigate the relationship between coping
schemes with stress, virtues in action and
resilience with psychological distress during
the corona epidemic. 200 students (137
women and 63 men) between the ages of 2040 were randomly selected and responded
online to questionnaires of the Coping
Schemas with Stress (CSI-R), Virtues in
Action (VIA), Connor and Davidson's
Resilience (CD-RISC) and Kessler's
psychological distress (K-10). Findings
showed that the mediating role of resilience
in the relationship between coping schemes
with stress and psychological distress is
significant. Relationships between coping
schemas with stress with virtues in action
were also significant. The relationship
between virtues in action with psychological
distress was not significant. The results of the
study indicate that in periods of stress and
crisis, such as the Corona epidemic, programs
based on promoting resilience is preferred in
reducing the level of psychological distress
than Programs to change coping schemas
with stress and programs to promote positive
virtues.
Keywords: Coping Schemas with Stress,
Virtues in Action, Resilience, Psychological
Distress, Corona Epidemic
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چکیده
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روانشناختی و جسمانی این بیماری پرداختهاند و عوامل
 افزایش و کاهش پریشانی روانشناختی،متعددی را در بروز
 این پژوهش با هدف.حاصل از این اپیدمی دخیل دانستهاند
 فضایل در عمل،تعیین رابطه طرحوارههای مقابله با استرس
و تابآوری با پریشانی روانشناختی در دوره همهگیری
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 همچنین.استرس و پریشانی روانشناختی معنادار میباشد
ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس با فضایل در عمل
 ارتباط معناداری میان فضایل در عمل با.معنادار بود
 نتیجه پژوهش حاضر.پریشانی روانشناختی بهدست نیامد
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 در کاهش میزان پریشانی روانشناختی،همهگیری کرونا
 برنامههای مبتنی بر ارتقای تابآوری بر برنامههای،افراد
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• مقدمه
از جمله مسائل چالش برانگیزی که طی دو سال گذشته انسانها را درگیر خود کرده است بیماری کرونا است .از دسامبر سال ،2019
بیماری کرونا ویروس (کووید 19-و جهشهای متنوع آن) به صورت خیلی سریع شروع به گسترش در همه کشورهای جهان کرد .سه
ماه بعد ،سازمان بهداشت جهانی ،کووید 19-را یک بیماری همهگیر اعالم کرد .این حالت اورژانسی ،برای خدمات عمومی و بهداشت
روانی به وضعیتی بیسابقه تبدیل شد (چن و همکاران 2020،؛ وو و مک گوگان )2020،و سبب شد سازمان بهداشت جهانی ،وضعیت
اضطراری سالمت اعالم کند و کشورها اقداماتی سراسری جهت کنترل شرایط انجام دهند (الی و همکاران .)2020 ،زندگی در چنین
شرایطی غیر از سالمت جسمی ،سالمت روانشناختی افراد را تهدید کرد .در همین مدت کوتاه مطالعات انجام شده میزان باالیی از مسائل
و مشکالت روانشناختی از جمله پرخاشگری ،افسردگی ،استرس ناشی از احتمال سرایت بیماری و اضطراب حاصل از قرنطینه شدن و
در نتیجه پریشانی روانشناختی ( )psychological distressرا در بین افراد گزارش دادند (برای مثال پژوهشهای بلندون و همکاران،
2004؛ بروکس و همکاران2020 ،؛ راجرز و همکاران2020 ،؛ روبین و وسلی2020 ،؛ ونگ و همکاران 2020،؛ الهاو 2020 ،را مالحظه
نمایید).
پریشانی روانشناختی در دوره همهگیری یک بیماری ،نگرانی رو به گسترشی است که تأثیرات منفی بر جای میگذارد ،اما با وجود
اینکه آسیبهای حاصل از آن برجسته و قابل مالحظه میباشد ،اغلب نادیده گرفته میشود زیرا اولویت سازمانهای بهداشتی و دولتها
در درجه اول جلوگیری از مرگ افراد است (اوسورنیو .)2020،زمانی که تا حدودی همهگیری کنترل میشود و تعداد مرگ و میرهای
ناشی از بیماری کم میشود ،آسیب و پریشانی روانشناختی بیش از بیش نمایان میشود .با اینکه تعاریف متعددی برای پریشانی
روانشناختی ارائه شده است ،همه آنها درون مایه مشترکی دارند .پریشانی روانشناختی وضعیت ناراحت کننده هیجانی و عاطفی منحصر
به فردی است که فرد در مواقع پاسخ به عامل استرسزای خاص یا سایر عوامل دشوار تجربه میکند و منجر به آسیب دیدن او به
صورت موقت یا دایم میشود (ریدنر2004 ،؛ مارگودرمر و همکاران .)2019 ،این سازه نوعی اختالل واکنشی است که توسط حوادث
محیطی یا موقعیتهای آسیبزا مانند بیماری و یا مرگ عزیزان در فرد ایجاد شود (هورویتس2007 ،؛ لینکلن و همکاران2011 ،؛ ساتو
و همکاران )2018 ،و از طریق مجموعهای از مؤلفههای منفی مانند افسردگی ،اضطراب ،ترس ،خشم ،اختالل در عملکرد و مشکالت
رفتاری و سازگاری بروز میکند (دراپائو و همکاران2012 ،؛ هلدن و همکاران2010 ،؛ برودی و همکاران2015 ،؛ توال و همکاران،
 .)2015مدل مقابله همخوان با منبع (consonant coping؛ ونگ و همکاران ،)2006 ،مدل فضایل در عمل (values in action؛
پترسون و سلیگمن ،)2004 ،و مدل تابآوری (resilience؛ ریچاردسون و همکاران1990 ،؛ کونور و دیویدسون )2003 ،سه مدل
رایجی هستند که در مطالعات قبلی به عنوان مدلهای تبیینی پریشانی روانشناختی مطرح شدهاند.
در مدل مقابله همخوان با منبع بیان میشود که سبک مقابله بایست خالقانه و متناسب با موقعیت ،منابع شخصی ،نوع چالشها و
مسائل موجود است .شیوهای که این مدل برای مقابله افراد در نظر میگیرد از طریق استفاده و بهره جستن از الگوها و طرحوارههای
مقابلهای است .طرحوارههای مقابله با استرس ساختارهای شناختی با ثباتی هستند که در طول زندگی و در حین رویایی با چالشها
شکل میگیرند و فرد در خالل آنها از طریق تعمیم تجارب گذشته به موقعیتهای جدید ،در جهت سازگاری و انطباق با شرایط مختلف
پیش میرود (ونگ و همکاران .)2006 ،طرحوارههای مقابله با استرس  9مورد شامل طرحوارههای ابزاری یا موقعیتی (situational؛
فرد با این طرحواره هنگام مواجهه با استرس ابتدا سعی در تغییر موقعیت و شرایط دارد) ،طرحواره اصالح خود (self-restructuring؛
فرد در مقابل چالشهای موجود سعی در تغییر شناخت و نگرش خود دارد) ،طرحواره ابراز فعاالنه هیجانی (active emotional؛ این
طرحواره بیانگر واکنش هیجانی و بروز هیجانات در برابر استرس میباشد) ،طرحواره انفعال هیجانی (passive emotional؛ این
طرحواره بیانگر سرکوب هیجانات میباشد) ،طرحواره معنادهی ( )meaningو طرحواره پذیرش (( )acceptanceفرد با این طرحوارهها
سعی در معنابخشی به امور و پذیرش آنها به عنوان بخشی از زندگی دارد) ،طرحواره مذهبی (religious؛ در این طرحواره استفاده از
باور دینی و گرایش به دعا مشاهده میشود) ،طرحواره دریافت حمایت اجتماعی (social support؛ این طرحواره یاری گرفتن از
دیگران هنگام مواجهه با استرس و شرایط چالش برانگیز است) و طرحواره کاهش تنش (tension reduction؛ در این طرحواره فرد با
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انجام فعالیتهایی مثل ورزش ،ذهن خود را از تمرکز بر تنشی که در آن لحظه با آن مواجه است باز داشته و به موضوع دیگری معطوف
میکند) است .با توجه به ماهیت این طرحوارهها میتوان انتظار داشت طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی ارتباط
داشته باشند (ونگ و همکاران.)2006 ،
مطالعات حوزه روانشناسی مثبت نشان داده است که فضایل در عمل یکی دیگر از مکانیزمهای روانشناختی است که میتواند با
پریشانی روانشناختی مرتبط باشد (کازالی و همکاران2021،؛ بالنکا و همکاران2018 ،؛ دوان2016 ،؛ دلکمن و اردم .)2013 ،به اعتقاد
مک کالوق و اشنایدر ( )2000که فضیلت ،فرآیند روانشناختی است که فرد را قادر میسازد به طور مداوم به گونهای فکر و عمل کند
که به نفع خود و جامعه باشد .پترسون و سلیگمن ( )2004شش فضیلت را عنوان کردهاند .فضیلت شجاعت (به معنای نیرومندی هیجانی
است که اراده و ایستادگی در مقابل مشکالت جهت رسیدن به اهداف را شامل میشود) ،فضیلت عدالت (بیانگر نیرومندی مدنی که
زمینهساز زندگی اجتماعی سالم است) ،فضیلت انسانیت (نیرومندی بین فردی که روابط اجتماعی معنادار را تقویت میکند) ،فضیلت
اعتدال (نیرومندی را در برمیگیرد که از افراط و تفریط جلوگیری میکند) ،فضیلت خرد (نیرومندی شناختی است که به معنی کسب و
استفاده از دانش است) و فضیلت تعالی (نیرومندی که موجب ارتباط با هستی بزرگتر و ایجاد معنی در زندگی میشود (همان) .برخی
مطالعات از نقش فضایل در عمل در کاهش پریشانی روانشناختی حمایت کردهاند (گاندر و همکاران2020،؛ فریدلین و همکاران2017 ،؛
لئون توپولو و تریلیوا.)2012 ،
مدل تابآوری به قابلیتهای روانشناختی و هیجانی محافظت کننده فرد در مقابل استرسها ،چالشها و موقعیتهای آسیبزا اشاره
دارد (رونن و همکاران .)2016 ،تابآوری میتواند بر افزایش تحمل پریشانی اثر مثبتی داشته باشد (نیال و همکاران .)2016 ،اکثر
تعاریف ،تابآوری را شامل غلبه بر استرس یا مقاومت و تحمل نسبی در برابر خطرات محیطی میدانند (باووس و جفی .)2013 ،به
اعتقاد ماستن ( )2001تابآوری بعد از وقوع شرایط ناخوشایند و تهدیدآمیز خود را نشان میدهد .هنگامی که تابآوری در حال بروز
یافتن است ،نتایج ناخوشایندی که محیط فراهم میکند ،اصالح شده ،کاهش یافته و از بین میرود و در نتیجه سالمت روان محافظت
میشود (توگاد و همکاران2004 ،؛ فریبرگ و همکاران.)2006 ،
اغلب نظریهپردازان بر تعامل عوامل روانشناختی در افزایش یا کاهش پریشانی روانشناختی تأکید دارند و بیان میکنند که رسیدن به
تبیینهای قویتر و دقیقتر از پریشانی روانشناختی مستلزم بررسی تعامل عوامل روانشناختی در مقایسه با بررسی یک عامل به تنهایی
است (ویند و کومپرو .)2012 ،پژوهشها نشان میدهد فضایل مثبت با تابآوری رابطه مثبت (دمیرچی و همکاران2019 ،؛ مارتینز-
مارتی و همکاران2017 ،؛ هاچینستون و همکاران )2010 ،و با پریشانی روانشناختی رابطه معکوس دارد (کازالی و همکاران2021،؛
فریدلین و همکاران2017 ،؛ دوان2016 ،؛ دیساباتو و همکاران .)2014 ،برخی پژوهشها به صورت کلی نشان داده است طرحوارههای
ناسازگار روی تابآوری اثر گذارند (کی فیتز2013 ،؛ فریدلین و همکاران )2017 ،اما با جستجو در پیشینه پژوهش در دسترس ،یافته
صریحی در خصوص طرحوارههای مقابله با استرس بهدست نیامد .برخی پژوهشها نیز از نقش تابآوری به عنوان مکانیسم مرتبط
کننده طرحوارههای ناسازگار با برخی عالیم اختالالت روانی حکایت کرده است (مک دانل .)2018 ،با توجه به محدودیت متغیرهای
بررسی شده در پژوهشهای پیشین ،در پژوهش حاضر تعامل عوامل مطرح شده در سه نظریه مهم مرتبط با پریشانی روانشناختی مد
نظر قرار گرفت .از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی
در دوره همهگیری کرونا و بررسی نقش میانجی تابآوری در این ارتباط است.

• روش
طرح پژوهش از نوع همبستگی و بر اساس مدل معادالت ساختاری است .جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
بودند که در فاصله اسفند ماه  1399لغایت خرداد ماه  1400از اپلیکیشنهای واتساَپ یا تلگرام استفاده میکردند و در یکی از کانالهای
مجازی دانشگاه خوارزمی (شامل سیمای خوارزمی ،باشگاه خبرنگاران ،آموزش آنالین ،خوارزمی توییت ،کانون فرهنگی ،رسانه آنالین،
امور فرهنگی و کارآفرینی خوارزمی و  )...عضو بودند.
از آنجا که در این پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شد ،برای تعیین حجم نمونه بر اساس تاپاچنیک و فیدل ( )2007که
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برای حداقل حجم نمونه فرمول  n≥50+8mرا توصیه میکنند ،عمل شد .در این فرمول  nحداقل نمونه مورد نیاز و  mتعداد متغیرهای
پیشبین است .با توجه به متغیرهای پیشبین و زیر مقیاسهای آنها ( 17زیر مقیاس) حداقل نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر  186نفر
هستند که در نهایت  200نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شد .با هماهنگی مدیران کانالهای مجازی دانشگاه خوارزمی ،لینک سیاههها
همراه با توضیحی درباره اهداف پژوهش و تأکید بر محرمانه بودن پاسخهای شرکتکنندگان ،در گروهها و کانالهای موجود و در
دسترس توزیع شد و شرکتکنندگان به صورت آنالین به سیاههها پاسخ دادند .پاسخهای  137زن و  63مرد (میانگین سنی  25/3و
انحراف استاندار  )4/2وارد تحلیل نهایی شد.

• ابزارها
الف .سیاهه طرحوارههاي مقابله با استرس ) :Coping Schemas Inventory-Revised (CSI-Rتوسط ونگ و همکاران
( )2006تهیه شده است و دارای  72ماده در قالب  9طرحواره مقابله با استرس (شامل طرحوارههای موقعیتی ،بازسازی خود ،ابراز
هیجانی فعال ،انفعال هیجانی ،معنایابی ،پذیرش ،مذهبی ،حمایت اجتماعی و کاهش تنش) است که در مقیاس لیکرت  5گزینهای از یک
(هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاری میشوند .آلفای کرونباخ برای  9خرده مقیاس به ترتیب ،0/98 ،0/85 ،0/77 ،0/87 ،0/92 ،0/85 ،0/88
 0/72و  0/87گزارش شده است و ضریب اعتبار آزمون -بازآزمون خرده مقیاسها نیز در دامنه  0/69تا  0/94بهدست آمده است (ونگ
و همکاران .)2006 ،فراهانی و خانی پور ( )1395ساختار عاملی این سیاهه را در ایران بررسی کردند و نشان دادند مدل شش عاملی در
تحلیل اکتشافی و تأییدی مناسبترین برازش را با دادهها دارد .بنابراین نسخه ایرانی سیاهه ،طرحوارههای مقابله مذهبی ،موقعیتی ،انفعال
هیجانی ،پذیرش ،حمایت اجتماعی و ابراز هیجانی فعال را شامل میشود .در پژوهش فراهانی و خانی پور ضرایب همسانی درونی برای
این شش خرده مقیاس بین  0/65تا  0/84گزارش شد .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای  6خرده مقیاس به ترتیب،0/80 ،0/84 ،
 0/65 ،0/72 ،0/83و  0/68و برای کل سؤاالت  0/87بهدست آمد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ نسخه ایرانی  0/64به دست آمد.
ب .سیاهه فضایل در عمل ) :Values in Action Inventory (VIAتوسط پترسون و سلیگمن ( )2004ساخته شد که دارای
 240ماده در قالب  6فضیلت (شامل فضیلتهای خرد ،انسانیت ،شجاعت ،عدالت ،میانهروی ،تعالی) است .به دلیل طوالنی بودن نسخه
اصلی ،نسخه کوتاه ساخته شد که شامل  72ماده است و در مقیاس لیکرت  7درجهای از ( 1بسیار شدید بر عکس من) تا ( 7بسیار
شدید شبیه من) نمرهگذاری میشود .در پژوهش پترسون و سلیگمن ،فرم کوتاه از ثبات درونی مطلوب  0/79و ثبات بیرونی 0/83
برخوردار است .قربانی و همکاران ( )1394آلفای کرونباخ فرم کوتاه را  0/93گزارش کرد و روایی سازه آن را با تحلیل عاملی اکتشافی
تأیید نمود .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ مقیاس  0/71بهدست آمد.
ج .مقیاس تابآوري کونور و دیویدسون ) :Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISCتوسط کونور و دیویدسون
( )2003طراحی شد که  25سؤال در قالب  5خرده مقیاس (شامل تحمل عاطفه منفی ،تصور از شایستگی فردی ،تأثیرات معنوی ،پذیرش
مثبت تغییر و روابط ایمن ،کنترل و اعتماد به غرایز فردی) دارد و در مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 1کامالً نادرست) تا ( 5کامالً درست)
نمرهگذاری میشود .کونور و دیویدسون آلفای کرونباخ مقیاس را  0/78و روایی آن را  0/73گزارش دادند .محمدی ( )1384ضریب
آلفای کرونباخ مقیاس را  0/93نشان داد و روایی آن را در نمونه ایرانی تأیید کرد .آلفای کرونباخ مقیاس در پژوهش حاضر  0/68به
دست آمد.
د .مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر ) :Kessler Psychological Distress Scale (K-10کسلر و همکاران ( )2002این
مقیاس را در دو فرم  6و  10سؤالی تنظیم کردند .در این مقیاس وضعیت روانشناختی افراد را در طول یک ماه اخیر بررسی میشود.
فرمها در مقیاس لیکرت  5گزینهای از صفر (هرگز) تا ( 4تمام اوقات) نمرهگذاری میشود .در پژوهش کسلر و همکاران ،ساختار عاملی
و روایی محتوایی مقیاس تأیید شد و اندازه آلفای کرونباخ مقیاس برای فرم  6مادهای  0/89و برای فرم  10مادهای  0/91بهدست آمد.
این مقیاس در ایران توسط یعقوبی ( )1394بررسی شد .اندازه آلفای کرونباخ برای دو فرم  6و  10مادهای  0/93و  0/90بهدست آمد و
روایی محتوایی و صوری و مالکی مقیاس نیز را در حد مناسب و قابل قبول گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر از فرم  10مادهای
استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ این فرم  0/79بهدست آمد.
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• یافتهها
اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آنها در جدول  1آمده است.
جدول  .1.میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
خرده مقیاس

M

SD

مقابله مذهبی

36/93

8/75

مقابله موقعیتی

31/08

5/72

مقابله انفعال هیجانی

30/99

9/20

مقابله حمایت اجتماعی

15/48

3/87

مقابله پذیرش

18/16

3/65

مقابله هیجانی فعال

13/42

3/40

نمره کل

146/07

17/79

خرد

57/71

8/28

شجاعت

48/41

7/18

انسانیت

35/90

5/73

عدالت

35/76

5/45

میانهروی

47/47

7/23

تعالی

58/64

9/38

نمره کل

283/90

39/18

تابآوری

تصور از شایستگی فردی
تحمل عاطفه منفی
پذیرش مثبت تغییر
کنترل
تأثیرات معنوی
نمره کل

28/92
23/60
18/24
10/76
7/58
89/11

5/47
4/46
3/34
2/52
2/02
15/08

پریشانی روانشناختی

نمره کل

16/41

8/97

متغیر

طرحوارههای مقابله با استرس

فضایل در عمل

در جدول  2ضرایب همبستگی متغیرها و در جدول  3شاخصهای برازش مدل پژوهش گزارش شده است .بر اساس نتایج بهدست
آمده ،مدل برازش نسبتاً مطلوبی دارد.
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

1

2

 .1طرحوارهها
 .2فضایل
 .3تابآوری
 .4پریشانی روانشناختی

1
**0/398
**0/435
-0/109

1
**0/550
**-0/291

4

3

1
**-0/496

1
**p<0/05* ،p<0/01

جدول  .3شاخصهاي برازش مدل
x²

P

x²/ df

GFI

RMSEA

RFI

CFI

TLI

IFI

NFI

PNFI

PCFI

626/18

0/001

1/99

0/814

0/071

0/843

0/924

0/915

0/924

0/859

0/769

0/826

اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها در جدول  4آمده است .بر اساس نتایج ،طرحوارههای مقابله با استرس با میزان  0/95به صورت
معنادار تابآوری را پیشبینی میکند اما نمیتواند پریشانی روانشناختی را پیشبینی نماید .فضایل در عمل نمیتواند تابآوری و پریشانی
روانشناختی را پیشبینی کند .تابآوری با میزان  -0/663میتواند به صورت معنادار پریشانی روانشناختی را پیشبینی نماید .یافتهها
نشان میدهد رابطه طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی کامالً وابسته به تابآوری است و تابآوری در این رابطه
نقش واسطهای کامل دارد .مدل ساختاری پژوهش نیز در شکل  1آمده است.
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جدول  .3میزان و سطح معناداري اثرات مستقیم و غیرمستقیم
اثر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

مسیر

Beta

B

S. E

t

P

طرحوارهها روی پریشانی روانشناختی
فضایل روی پریشانی روانشناختی
طرحوارهها روی تابآوری
فضایل روی تابآوری
تابآوری روی پریشانی روانشناختی
طرحوارهها روی پریشانی روانشناختی از طریق تابآوری
فضایل روی پریشانی روانشناختی از طریق تابآوری

0/119
-0/029
0/950
-0/095
-0/663
-0/630
0/063

0/031
-0/004
0/957
-0/048
-0/172
-

0/073
0/015
0/187
0/052
0/058
-

0/427
-0/251
5/12
-0/913
-2/97
-

0/669
0/802
0/001
0/361
0/003
0/047
0/532

ف .میانهروی

ف .تعالی

ف .عدالت

ف .انسانیت

ف .شجاعت

فعال

فعال

فعال

فعال
0/85

0/90

0/88

0/87

ف .خرد
0/89

0/90

ط.هیجان فعال

فضایل در عمل

0/50

ط .پذیرش

0/72
0/57

ط .حمایت
طرحواره مقابله با
استرس

0/34

ط .انفعال
-0/41

ط .موقعیتی

-0/03
0/78

0/12

0/95

ط .مذهبی
0/42

-0/09

پریشانی روانشناختی

0/48

تأثیرات معنوی
0/83

کنترل

-0/66
0/80

تابآوری

پذیرش تغییر
0/83

تحمل عاطفه
0/91

تصور

شکل  .1مدل ساختاري طرحوارههاي مقابله با استرس ،فضایل در عمل ،تابآوري و پریشانی روانشناختی
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• بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل با واسطه تابآوری با پریشانی روانشناختی
انجام شد .یافته پژوهش مبنی بر نقش میانجی تابآوری در رابطه بین طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی همسو با
یافتههای ونگ و همکاران ( )2006و ونگ ( )1993هستند .در تبیین این یافته میتوان گفت که در مدل همخوان با منبع (ونگ و
همکاران )2006 ،بیان می شود برای اینکه فرد مقابله مؤثر با محیط داشته باشد ،باید منابع مختلفی در اختیار داشته باشد و از این منابع
به صورت بجا و مناسب استفاده کند در غیر این صورت نمیتواند با شرایط دشوار مقابله کرده و از خود حفاظت کند .همچنین فرد در
مقابله با چالشها و استرسها باید به صورت خالقانه عمل کرده و ضمن استفاده مناسب از منابع ،از ابتکار خود نیز برای غلبه و چیره
شدن هر چه مؤثرتر بر شرایط استفاده نماید .همخوانی راهکار انتخاب شده با مسأله و چالش ایجاد شده نیز مهم است .بنابراین به نظر
میرسد که فرد از طریق ارزیابی دقیق محیط ،شناسایی منابع ممکن ،به کار بستن خالقیت و در نهایت استفاده از مناسبترین طرحواره
میتواند عملکرد خود را در مقابل محیط بهبود ببخشد .بهبود در واکنش نسبت به محیط نیز فرآیند پویای تابآوری را تقویت میکند،
چرا که هر چه واکنش فرد در مقابل چالشها و موقعیتهای مختلف سازگارانهتر باشد ،توان تحمل و تابآوری در موقعیتهای سخت
بیشتر خواهد بود.
عدم رابطه مستقیم و معنادار بین طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی ممکن است مرتبط با وضعیت اجتماعی
اقتصادی افراد در دوره همهگیری کرونا باشد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر داشتن طرحوارههای مقابله با استرس چه سالم چه غیر سالم
به تنهایی اثری روی پریشانی ندارد و در این زمینه عامل تعیینکننده ویژگیها و فرآیندهای مرتبط با تابآوری است.
یافته دیگر مطالعه از عدم رابطه معنادار بین فضایل در عمل با تابآوری و پریشانی روانشناختی خبر میدهد که ناهمسو با پژوهش-
های دمیرچی و همکاران ( ،)2019چریف و همکاران ( ،)2020ورم والد ( ،)2020اناالکشمی ( ،)2020کازالی و همکاران (،)2021
فریدلین و همکاران ( )2017و دیساباتو و همکاران ( )2014است .پترسون و سلیگمن ( )2004بیان میکنند که برای تجربه اثرات مثبت
روانشناختی فضایل در عمل ،توجه به چند عامل مهم است .آنها این عوامل را فرهنگ ،آگاهی از فضایل درونی خود ،سطوح مختلف
فضایل و استفاده از فضایل درونی خود در طول زندگی و موقعیتهای مختلف میدانند .از آنجایی که پژوهش حاضر در زمینه فرهنگ
ایرانی که از خرده فرهنگها و قومیتهای مختلفی بهرهمند است انجام شده ،احتمال دارد که تفاوتهای فرهنگی بین افراد شرکتکننده
در نتایج پژوهش حاضر دخیل بوده باشند .نکته مهم دیگر این است که یک فضیلت ممکن است به فرد در جهت شکوفایی کمک کند
اما لزوماً تحقق یافتن بهزیستی روانشناختی و شکوفایی در فرد را به صورت جامع و کامل تضمین نمیکند ،به عبارت دیگر یک فضیلت،
یک بخش از احساس بهزیستی روانشناختی و شکوفایی را تشکیل میدهد ،نه همه ابعاد آن را .به اعتقاد پیترسون و سلیگمن ( )2004در
نظر گرفتن پویایی تعامالت بین فرد و محیط که هر کدام ویژگیهای خاص و منحصر به خود را دارا هستند ،برای رسیدن به نتایجی به
مراتب مؤثرتر و کارآمدتر مهم به نظر میرسد .فرد و محیط پیوسته در حال تعامل هستند .پس عالوه بر ویژگیهای فرد ،ویژگیهای
خاص هر محیط نیز در این تعامل دو سویه دارای اهمیت است .پژوهش حاضر در دوره همهگیری کرونا انجام شد .موقعیت حاصل از
کرونا همسو با انواع موقعیتهای دیگر دارای ویژگیهای شناخته و ناشناختهای است که هر کدام از این ویژگیها به تنهایی میتواند در
نتایج حاصل از پژوهش دخیل باشد.
عالوه بر این فضیلتها و نیرومندیهای شخصیتی الزاماً در همه موقعیتها خود را نشان نمیدهند ،بلکه بروز هرکدام از فضیلتها
و نیرومندیها وابسته به موقعیتهای خاص ممکن است تغییر کند ،برای مثال یک فرد ممکن است تنها در مواقعی که نیاز به تصمیمهای
دشوار باشد ذهنیت باز و خالقانه خود را بروز دهد .بنابراین در استفاده از فضیلتها ،قصد و تصمیم فرد مهم است ،چرا که برای به
دست آوردن نتایج هر چه مطلوبتر ،فرد باید شناختی از فضیلتهای درونی خود داشته باشد و در مواقع مورد نیاز فضیلتها و
نیرومندیهای خود را با خالقیت خویش به گونهای که متناسب با فرهنگ آن جامعه باشد بهکار گیرد (همان) .به جز وجود داشتن
فضایل در فرد ،استفاده کردن از این فضایل نیز حائز اهمیت است .به عقیده ژانگ و چن ( )2018اگر فرد از پس موقعیتهای دشوار
برنیاید ،لزوماً دلیل بر نبود فضایل در فرد نیست ،بلکه میتواند به دلیل بهره نبردن از فضایل موجود باشد .بنابراین برای اینکه فضایل در
عمل نقش مثبت و محافظتی خود را اعمال کنند ،باید هم وجود داشته باشند و هم فرد از آنها استفاده کند .میزان سطوح فضیلتها نیز
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مهم است .پروپر و همکاران ( )2012نشان دادند که این نیرومندیها از یک سو قابل تقویت بوده و از سوی دیگر نیز با تقویت خویش
نتایج روانشناختی مثبت را بهبود میبخشند .از این رو در افراد با سطوح پایین فضیلتها در مقایسه با افرادی که فضیلتها را در سطوح
باالتری دارند ،نتایج روانشناختی کمتر مؤثرتری در موقعیتهای چالش برانگیز تجربه میشود .البته پژوهشهای آینده میتوانند در
شرایط طبیعیتر و در دوره خروج از همهگیری کرونا این مطالعه را تکرار و نشان دهند آیا واقعاً فضایل در عمل در حالتهای طبیعی
هم اثری بر پریشانی روانشناختی ندارد؟.
دیگر نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده همبستگی مثبت میان طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل است .برخورداری
از سطوح باالی فضایل در عمل سازگاری روانشناختی و فیزیولوژیکی به مراتب باالتری را در رابطه با استرسها و دشواریها در پی
دارد (لی و همکاران .)2017 ،فضایل درونی افراد عامل بسیار تعیینکنندهای در نحوه کنار آمدن و تقابل با مشکالت و مسائل است
(پترسون و سلیگمن .)2004 ،رویارویی با سختیهای متعدد و عبور موفقیتآمیز از آنها عالوه بر این که نمایانگر برخورداری از سطوح
باالی فضایل در عمل است نقش مؤثری نیز در نحوه شکلگیری و استفاده از طرحوارههای مقابله با استرس ایفا میکند (ونگ و همکاران،
 .)2006به عبارت دیگر فضایل در عمل و طرحوارههای مقابله با استرس فرد میتوانند تقویتکننده یکدیگر باشند .برای اینکه تالشهای
فرد در جهت استفاده مؤثر از طرحوارههای مقابلهای نتیجه بخش باشد ،نیازمند ارزیابی صحیح موقعیت ،شناسایی منابع موجود و استفاده
از طرحواره مقابلهای مناسب است ،از سوی دیگر فضایل در عمل جزئی از منابع درونی فرد به شمار میروند .بنابراین اگر فضیلت
درونی شناخته و مورد استفاده قرار گیرد ،با توجه به ویژگیها مثبت خود میتواند فرد را در مراحلی که برای نتیجهبخش بودن طرحوارهها
مهم شمرده میشوند یاری دهد و زمینه یک مقابله مؤثر را فراهم کند (ژانگ و چن.)2018 ،
استفاده از ابزار خودگزارشی ،اجرای آنالین سیاههها ،نمونهگیری در دسترس و محدود کردن آن به دانشگاه خوارزمی (که اکثر افراد
شرکتکننده نیز دانشجو بودند) از محدودیتهای پژوهش حاضر هستند و پیشنهاد میشود ارتباط متغیرها در نمونههای دیگر و باالخص
در زمان خروج از همهگیری کرونا سنجیده شود.
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واقعی را بیشتر از این میدانند (پریم و همکاران .)2020 ،از دیرباز در هنگام مواجه با بحرانهای سراسری مانند قحطی ،جنگ ،بیماری
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باورهای مرتبط با طرحوارههای مقابله با استرس و نیز ارتقای فضایل ،اولویت داشته باشد.
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Abstract
Sexual distress is a destructive factor in marital
relationships, so if the right interventions are
used, this sexual problem can be prevented. The
purpose of this study is the effectiveness of the
indigenous package of enriching marital
relations on sexual distress of working women
in Shiraz, 2020-2021. The research method was
clinical trial with pre-test and post-test design
and 8 and 12 week follow-up with two
experimental and control groups. The statistical
population of the study consisted of all married
women working in several government
agencies in Shiraz in 2020. 120 women with
sexual dysfunction were selected by purposive
sampling method and were divided into
experimental and control groups, which
resulted in 79 final samples. 40 people were in
the experimental group and 39 people were in
the control group. All of these women applied
to participate in training sessions to enrich
couple relationships (4 sessions of 2 hours)
which were purposefully selected and randomly
divided into two groups. In this study, a sexual
distress questionnaire (Dragatis, et al., 2008)
was used to collect information. Analysis of
statistical data was performed by SPSS22
software at both descriptive and inferential
levels. The results showed that there is a
significant difference between the scores of
sexual distress in the research stages and the
native package of enrichment of marital
relationships has improved the quality of sexual
intercourse and reduced sexual distress in the
experimental group compared to the control
group (p> 0. 001). Therefore, the indigenous
package of enriching marital relations has
played a significant role in promoting women's
sexual relations.
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چکیده
پریشانی جنسی یکی از عوامل مخرب روابط زناشویی است
 این مشکل، اگر مداخالت مناسب بهکار برده شود،بنابراین
 هدف از پژوهش تعیین اثربخشی.جنسی قابل پیشگیری است
بسته بومی غنیسازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان
 روش پژوهش کارآزمایی بالینی با طرح.شاغل شهر شیراز بود
 هفتهای همراه با12  و8 پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری
 جامعه آماری پژوهش را کلیه.دو گروه آزمایش و کنترل بود
زنان متاهل و شاغل در چند ارگان دولتی شهر شیراز در سال
 نفر از زنان دارای پریشانی جنسی120  تشکیل داد که1400
بهصورت روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و در دو
 نفر نمونه79 گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند که در نهایت
 نفر در39  نفر در گروه آزمایش و40 نهایی را تشکیل داد و
 تمامی این زنان متقاضی شرکت در.گروه کنترل قرار گرفتند
 جلسه دو4( جلسات آموزشی غنیسازی روابط زوجین
ساعته) بودند که بهصورت هدفمند انتخاب شدند و بهطور
 در این پژوهش از مقیاس.تصادفی در دو گروه قرار گرفتند
) برای2008 ،پریشانی جنسی (دراگاتیس و همکاران
 تجزیه و تحلیل اطالعات.جمعآوری اطالعات استفاده شد
 در دو سطح توصیفی وSPSS-22 آماری بهوسیله نرمافزار
 یافتهها نشان داد تفاوت معنادار بین.استنباطی انجام گردید
نمرات پریشانی جنسی در مراحل پژوهش وجود دارد و بسته
بومی غنیسازی روابط زناشویی موجب بهبود کیفیت
ارتباطات جنسی زوجین و کاهش پریشانی جنسی در گروه
 بنابراین بسته.آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است
بومی غنیسازی روابط زناشویی نقش بسزایی در ارتقای
.روابط جنسی زنان داشته است
 پریشانی، غنیسازی روابط زناشویی:واژههای کلیدی
 زنان شاغل،جنسی
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. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، گروه روانشناسی.1
) (نویسنده مسئول. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، گروه روانشناسی.2

. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، تهران و گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، گروه سکسولوژی.3
. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، کرمان و گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی.4
 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University- Booshehr Branch, Booshehr, Iran.
Email: moloud.keykhosravani@gmail.com

مجله روانشناسی  / 103سال بیست و ششم ،شماره  / 3پاییز 292/292/1401

• مقدمه
خانواده در زمره مهمترین نظامهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج شکل گرفته و به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی ،اساس
تشکیل جامعه و نیز کانون رشد و تکامل اعضایش است .ازدواج ،پیوند جنسی و عاشقانه بین دو نفر است (بشیرپور و میری.)1397 ،
بنابراین یکی از نیازهای پذیرفته شده نیازهای جنسی است که از ارکان اساسی هر خانواده است .همانگونه که برای جامعه حضور
خانواده ارزشمند و مهم میباشد رضایت جنسی هم برای بقای خانواده ارزشمند است (پوراکبریان و امین بزدی.)2015 ،
تشخیص عدم عملکرد جنسی در زنان بهطور متداول پریشانی جنسی ( )sexual distressاست (دراگاتیس و همکاران.)2008 ،
ناکارآمدی جنسی زنان ( )female sexual dysfunctionیا پریشانی جنسی مشکلی دارای چند بُعد و دارای چند علت است که با عوامل
روانی ،فرهنگی ،زیستی و اجتماعی همبسته است و بر بهزیستی و کیفیت زندگی افراد تأثیر میگذارد (قسامی ،شعیری ،اصغری مقدم و
رحمتی .)1393 ،پریشانی جنسی به معنای تمام احساسات منفی مانند اضطراب ،ناامیدی ،احساسات و عدم کفایتی که افراد در روابط
جنسی خود تجربه میکنند .این احساسات نشأت گرفته از پریشانی جنسی میتوانند در کل زندگی افراد از جمله رفاه و کیفیت زندگی
تأثیر منفی بگذارند (قشالقی ،درواشی ،شفیعی و نجف آبادی.)2014 ،
مشکالت مربوط به میل و ارگاسم بیشترین شیوع را در میان اختاللهای عملکرد جنسی دارند که با پریشانی جنسی ارتباط دارند
(ویدینگ وهمکاران .)2008 ،همچنین اختالل عملکرد جنسی در زنان شایع است و میتواند اثرات زیانباری روی کیفیت زندگی آنان
بگذارد .پریشانی افراد وابسته به عملکرد جنسی است که در  26درصد از زنان گزارش شده است (کنپ وهمکاران.)2010 ،
در تحقیقات قبلی از پریشانی جنسی بهعنوان مزاحمت جنسی یا نگرانی جنسی یاد میشود ،اما همه این اصطالحات معادل ،اساسا
به پریشانی جنسی همان احساسات منفی در مورد عملکرد جنسی و تمایالت جنسی اشاره دارند (سانتوس -ایگلسیاس ،محمدو واکر،
 .)2018پریشانی جنسی نقش مهمی در روابط جنسی ،عمومی و زندگی فرد دارد ،زیرا وجود آن با عملکرد جنسی ضعیفتر (عظیمی
نکو و همکاران2015 ،؛ استفنسون و مستون )2010 ،و رضایت جنسی کمتر (روزن وهمکاران )1997 ،همراه است .اگر چه پریشانی
جنسی در حال افزایش است اما این مفهوم نسبتا مورد مطالعه قرار نگرفته است و با گنجاندن این معیار در راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی ویرایش پنجم ( )DSM-5به اهمیت پریشانی جنسی تأکید شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
بانکرافت ،لوفتاس و النگ ( )2003و شیفرن و همکاران ( )2008بیان کردند که اگر چه مشکالت جنسی در زنان مسنتر شایعتر
است ،اما زنان جوان بیشتر از آنها دچار پریشانی جنسی میشوند .آمار به دست آمده از تحقیقات نشان میدهد که 50درصد از زوجین
در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختالل جنسی را تجربه کردهاند ،اما تعداد کمی تحت مشاوره و درمان قرار گرفتهاند .با ارائه
آموزش ،مشاوره و اطالعات مورد نیاز در زمینه فیزیولوژی پاسخهای جنسی انسان ،به تدریج مشکالت موجود از بین رفته و ناآگاهی
جای خود را به اطالع و آگاهی کامل میدهد .این آگاهیها بسیاری از زنان و مردان را قادر میسازد تا قدمهای مؤثر و موفقی در مواجهه
با مشکالت جنسی و حتی اختالفات زناشویی خود بردارند (ساسان پور ،گایانه شاهوردیان و احمدی .)1393 ،به طور کلی عوامل روانی
و فیزیکی و یا ترکیبی از این دو میتوانند بر افزایش پریشانی جنسی تأثیر بگذارند .هر یک از این عوامل فردی است که بر پاسخ جنسی
تأثیر میگذارد .با این حال تأثیر دقیق این عوامل در توسعه و پیشرفت پریشانی جنسی ناشناخته است (بانکروف ،لوفتاس و النگ،
.)2003
یکی از راههای کیفیت رابطه و ایجاد و تقویت رضایت در رابطه زوجین ،آموزش به آنهاست که عموما از آنها با عنوان برنامههای
غنیسازی روابط زناشویی یا برنامه ارتقا رابطه نام برده میشود (کارول ،وولک و هاید1985 ،؛ به نقل از نظری ،اعمادی و عابدی،
.)1398
تاکنون روشهای مختلفی جهت افزایش مولفههای زندگی زناشویی بهکار بسته شده است .از جمله روشهایی که برای ارتقا کیفیت
زندگی زوجین و رضایت زناشویی بهکار بسته میشود ،غنیسازی روابط است .غنیسازی روابط سهم بزرگی را در رشد و بالندگی
میلیونها زوج به خود اختصاص داده است .غنیسازی حرکت برای رشد رابطه زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق ایجاد اهداف
و جهتهایی برای ازدواج میانجامد (امینی و حیدری.)1395 ،
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بهطور کلی برنامه غنیسازی زندگی زناشویی در زمینه ارتباطات زوجین ،حل تعارضات بین آنها ،مدیریت مالی ،رضایتمندی
زناشویی ،فعالیتهای زوجین در هنگام فراغت ،عقاید مذهبی هر یک از طرفین ،رابطه بچهها و والدین ،رابطه خانواده و دوستان،
انتظارات واقعی هر یک از زوجین از همدیگر ،انتظارات جنسی ،نقش خویشاوندان در زندگی زناشویی ،افزایش صمیمیت زوجین و ...
فعالیت میکند و در این زمینهها به زوجین آموزش میدهد (اولیاء ،فاتحیزاده و بهرامی .)1390 ،در بسیاری از برنامههای غنیسازی
ازدواج بر اهمیت تمرینهای ارتباطی ،روشن ساختن محیطهای عدم توافق ،افزایش صمیمیت در بین زوجین ،مفهوم انتظارات زوجها
از زندگی و تأثیر این انتظارات بر روابط میان آنها تأکید میشود (چن ،زانگ ،ساندرز و ژئو.)2016 ،

خویی ،علوی ،معصومی و شیخان ( )2018نیز در پژوهشی نشان دادند که شناسایی عناصر رفتارهای جنسی به زنان کمک
میکند تا رفتارهای جنسی و فاکتورهای متأثرکننده آن را بشناسند .بنابراین عالوه بر غنیسازی زندگی جنسی در زنان؛ آنها
نیازمند برنامههای آموزشی منظم با هدف شناسایی پتانسیلهای مرتبط جنسیشان هستند.
از آنجا که معموال در فرهنگ ما تأکید سازنده درباره مسائل جنسی وجود ندارد و پژوهشی نیز در این زمینه صورت نگرفته
است و با توجه به این که یکی از مسائل مهم در روابط زوجین ،مسائل جنسی است ،انجام مسائلی از این دست ضروری
میرسد (شاهوردی ،میرزا بیگی ،عزیزی و رازانی .)1399 ،هدف از این پژوهش ،آموزش مفاهیم غنیسازی روابط زناشویی
و روابط جنسی که شامل مهارتآموزی در روابط زناشویی ،برقراری ارتباط مؤثر ،آناتومی و عملکرد ارگانهای جنسی و
مشکالت جنسی بر اساس فرهنگ رایج کشور است؛ لذا این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بسته بومی
غنیسازی روابط زناشویی میتواند بر پریشانی جنسی زنان شاغل شهر شیراز تأثیر بگذارد؟

• روش
این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی ،با گروه پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری  8هفتهای و 12هفتهای همراه با گروه
کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متاهل و شاغل در چند ارگان دولتی شهر شیراز در سال  1400تشکیل داد که براساس
فراخوان در ارگانها ،متقاضیان شرکت در جلسات آموزشی غنیسازی روابط زوجین ثبت نام کردند و نمونهها بهصورت هدفمند از بین
افرادی که ثبتنام کرده بودند افراد دارای دیسترس جنسی ،انتخاب و وارد پژوهش شدند .در این مطالعه جهت تصادفیسازی انتخاب
نمونه در گروههای مداخله و کنترل ،به ترتیب برای شرکت کنندگان شماره از  1تا  120اختصاص داده شد ،سپس با استفاده از روش
تخصیص تصادفی بلوکی با بلوکهای چهارتایی افراد به دو گروه  60تایی تقسیمبندی شدند .جلسات آموزشی بر گروه آزمایش اعمال
شد که در نهایت با بررسی مالکهای خروج از پژوهش در مجموع  79نفر در گروههای مداخله ( 40نفر) و کنترل ( 39نفر) باقی ماندند.
مالکهای ورود به پژوهش سابقه ازدواج و داشتن همسر ،سنین 20تا 60سال ،حداقل تحصیالت سیکل ،ساکن شهر شیراز ،تمایل فرد
به شرکت در مطالعه و عدم استفاده فرد از روان درمانی در یک سال گذشته بود و مالکهای خروج از پژوهش عدم تمایل به ادامه
شرکت در پژوهش ،غیبت در جلسات آموزشی (یک جلسه) واختالفات شدید زناشویی حداقل در یک سال اخیر (بر اساس خودگزارشی
داوطلبین) بود.

• ابزار
مقیاس پریشانی جنسی زنان ( :Female Sexual Distress Scale-Revised (FSDSاین مقیاس توسط دراگاتیس ،کالیتن،
لویز دراگوستینو ،واندرلیچ و همکاران ( )2008جهت ارزیابی پریشانی جنسی ایجاد شده که مشتمل بر  13ماده است .نمرات در مقیاس
لیکرت  5نمرهای ،بین صفر تا  4میباشد (هرگز=  0و همیشه= .)4نمره کل حاصل ،جمع نمره  13ماده مقیاس و بین صفر تا 52است و
هر چه نمره فرد بیشتر باشد ،نشاندهنده دیسترس و پریشانی جنسی بیشتر است .نمره مساوی یا بزرگتر از نمره برش  ،11مشخص
کننده زنان دچار پریشانی و دیسترس جنسی است .همسانی درونی مقیاس باضریب  αدر محدوده  0/86- 0/93و همچنین ،اعتبار
افتراقی با متمایز نمودن زنان دچار ناکارآمدی جنسی از زنان دارای اختالل عملکرد جنسی و اعتبار واگرای مناسب با شاخص عملکرد
جنسی زنان ( )FSFIمطلوب گزارش شده است (عظیمی و همکاران ،2015 ،روشن چسلی ،میرزایی و نیک آذین .)1393 ،آلفای کرونباخ

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 294/294/1401

پرسشنامه پریشانی جنسی در این پژوهش 0/95به دست آمده است.
پروتکل درمانی برگرفته از کتاب همسر من (مهارتآموزی در روابط زناشویی و جنسی) و در پژوهش معینی و همکاران ()2019
مورد اعتبار قرار گرفته بود (خالصه جلسات در جدول .)1
جدول .1خالصه جلسات مداخله غنیسازی روابط زناشویی
محتوای جلسات

جلسات

آگاهی اهمیت آموزش جنسی در شکلگیری زندگی جنسی صحیح ،درک اهمیت تعامالت جنسی مناسب در زندگی زناشویی،
مهارتآموزی در روابط زناشویی .ارائه تکلیف.
آموزش مفهوم ارتباط ،آموزش شناسایی گامهای رو به رشد ازدواج ،شناسایی موارد موثر در استحکام یا تخریب روابط ،کسب توانایی
صحبت کردن با همسر خود درباره مسایل جنسی ،توانایی صحبت کردن با همسر خود درباره مسایل جنسی ،چگونگی برقراری ارتباط،
احساسات و روابط با دیگران مانند همسر ،خانواده ،و دوستان .تأثیر فرهنگ بر الگوهای ارتباطی ،چگونگی رفتار با همسر در رابطه جنسی.
ارائه تکلیف.
آناتومی و عملکرد ارگانهای جنسی -باروری در زنان ومردان ،آشنایی با عملکرد ارگانهای جنسی مرد و زن ،پاسخهای جنسی زن و
مرد ،عملکرد جنسی مردان و زنان ،فاکتورهای مرکزی در تحریک جنسی ،هورمونهای جنسی در زنان و مردان ،ارائه تکلیف.
واژگان و الگوهای پاسخ جنسی انسان ،شناسایی واژگان جنسی و مراحل تعامل جنسی بین زن و شوهر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم
جلسه چهارم

بهمنظور بررسی فرضیهها از آزمونهای واریانس و  tتست در محیط نرم افزار  SPSS-22استفاده شد .ایـن مطالعـه بـا توجـه بـه
رعایت مالحظات اخالقی از جمله اخذ رضایت آگاهانـه برای شرکت در مطالعه و توجه به حقوق شرکتکنندگان ،رازداری و صیانت
از اطالعات آنها و آزادی عمل شرکتکنندگان برای خروج از مطالعه در هر مرحلهای و ارائه درمان بسته بومی غنیسازی روابط زناشویی
برای گـروه کنتـرل قبل از پیگیری دوم ،بسته سالمت جنسی انجام گرفت .در ضمن این پژوهش با کد اخالقی IR. BPUMS. REC.

 1400. 033در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورد تصویب قرار گرفت.

• یافتهها
نتایج جدول  2نشان داد میانگین سنی زنان شرکتکننده در پژوهش در گروه آزمایش  41/05سال و گروه کنترل  42/69سال و سن
همسران در گروه آزمایش  45/74و در گروه کنترل  46/51و طول مدت ازدواج در گروه آزمایش  15/82سال و  14/77سال بود.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در دو گروه آزمایش وکنترل
متغیر دموگرافیک

آزمایش ()N=40
(𝐝𝐒)M±

کنترل ()N=39
(𝐝𝐒)M±

سن
سن همسران
طول مدت ازدواج

41/5±05/8
45/7±74/03
15/82± 8/44

42/5±69/28
46/6±51/57
14/77± 8/55

در جدول  3میانگین پریشانی جنسی در گروههای آزمایش و کنترل در مرحلههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  1و  2نشان داده
شده است.
جدول 3 .میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری عملکرد جنسی زنان دارای پریشانی جنسی در دو گروه
متغیر

مراحل پژوهش
پیشآزمون
پسآزمون

پریشانی جنسی زنان
پیگیری اول
پیگیری دوم

عضویت گروهی

میانگین

انحراف معیار

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

22/37
19/87
16/35
21/3
19/42
19/76
20/62
20/3

9/81
8/33
10/13
1/99
8/24
8/21
7/65
8/19
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نتایج جدول  4نشان میدهد که تفاوت بین نمرات دیسترس جنسی در مراحل پژوهش (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مرحله
اول و مرحله دوم) معنادار است ( .)P=0/02عالوه بر این تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی معنادار است .این معناداری
نشان میدهد روند میانگین گروه آزمایش و گواه از لحاظ سطوح متغیر وابسته با یکدیگر متفاوت است .لذا جهت ردیابی تفاوت گروهها
و سطوح متغیر وابسته ،از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد .نتایج جدول  5نشان میدهد در مرحله پسآزمون ،تفاوت معناداری
بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده میگردد و تأثیر آموزش بومی غنیسازی روابط زناشویی بر دیسترس جنسی زنان دارای دیسترس
جنسی در مرحله پسآزمون تأیید میشود .همچنین قابل ذکر است میانگین کلی نمرات دیسترس جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری ندارد (.)P=0/74
جدول .4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسه مراحل پژوهش در گروهها
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

مراحل پژوهش
خطا
گروه
خطا
تعامل گروه و مراحل پژوهش

238/017
3629/42
30/39
22286/10
583/01

1/24
96/08
1
77
1/248

190/74
37/77
30/39
289/43
467/23

5/05
0/10
12/36

*./02

0/06
0/00
0/13

0/74
**./001

توان آماری
0/66
0/06
0/96

جدول  .5آزمون  tگروههای مستقل متغیر پریشانی جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر پژوهش
مقدارT

پریشانی جنسی

درجه آزادی
معناداری
تفاوت میانگینها

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری مرحله1

پیگیری مرحله2

1/22
77
0/22
2/5

-1/98
77
0/050
-4/95

-0/18
77
0/85
-0/34

0/17
77
0/85
0/32
23
22
21
20

آزمایش
19

کنترل

18
17
16

پیگیری دوم

پیگیری اول

پس آزمون

پیش آزمون

شکل 1مقایسه میانگین نمرات پریشانی جنسی زنان شرکتکننده در پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه

با توجه به شکل 1نتایج نشان دادکه میانگین پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل دارای تفاوت معناداری نیستند و
پس از آزمون به گروه کنترل میانگین پریشانی جنسی نزولی شده و دسترس جنسی کاهش پیدا کرده است و در گروه کنترل میانگینها
روند صعودی داشته است .در مرحله پیگیری اول و دوم در گروه آزمایش تأثیر آموزش بر گروه آزمایش وجود داشته و گروه کنترل
میانگین پریشانی جنسی در پیگیری اول به دلیل آموزش بسته سالمت جنسی تا حدودی کاهش داشته است و در پیگیری دوم در گروه
آزمایش درمان همچنان ادامه داشته و در گروه کنترل تأثیر آموزش کمتر شده است.
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• بحث
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته بومی غنیسازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان دارای پریشانی جنسی بود.
نتایج پژوهش نشان داد که بسته غنیسازی روابط زناشویی بر کاهش پریشانی جنسی تأثیرگذار بوده است .نتایج این پژوهش میتواند
نقش بسزایی در ارتقای صمیمیت و روابط عاطفی و همچنین کاهش مشکالت جنسی زوجین داشته باشد .پژوهشی همسو با پژوهش
حاضر یافت نشد ،اما در تحقیقات قبلی تأثیر این بسته آمورشی غنیسازی بر سالمت جنسی تأثیرگذار بوده است معینی و همکاران
( .)2019همچنین آموزش غنیسازی روابط بر رضایت زناشویی (امینی و حیدری )1395 ،صمیمیت زناشویی و کیفیت روابط زوجین
(نورمحمدی ،)1399 ،موثر بوده است.
غریزه جنسی از نیازهای انسان است ،بهطوری که مزلو این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده است.
این غریزه خود نوعی کشش دلپذیر است که زن و مرد را به ازدواج کشانده و بقا و تداوم خانواده را تضمین میکند .در سایه ارضاء میل
جنسی عالوه بر نیاز جسمانی ،فرد از لحاظ اخالقی ،فکری و روانی به آرامش میرسد .لذا داشتن رضایت از زندگی جنسی در زوجین،
نقش مهمی در زندگی آنان دارد (معصومی ،رضائیان و حسینیان.)1396 ،
فعالیت جنسی بخش مهمی از زندگی زناشویی و در خانواده یک فرایند لذتبخش و آرامبخش است .در حالیکه  30درصد جدایی
و طالق زوجین به علت عدم توافق آنها بر سر مسائل مقاربتی و زناشویی میباشد .لذا رضایت از رابطه جنسی ،ارتباط تنگاتنگی با رابطه
کلی زوجین دارد (امینی ،مرادی ،مومنی و پوررشیدی .)2015 ،ارتباطات جنسی همسران فرآیندی دوطرفه است که هرگونه اختالل در
آن میتواند زمینهای برای بروز مشکالت و متزلزل شدن کانون باشد (شوانی ،زهراکار و قاسمی جوبانه.)2015 ،
نارضایتی از رابطه جنسی ،میتواند به مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر ،دلخوری ،حسادت ،رقایت ،حس
انتقامگیری ،احساس تحقیر ،احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آنها منجر شود .بسیاری از مطالعات نشان میدهد زوجین به صورت
بالقوه و پنهانی تعارضاتی پیرامون مسائل جنسی دارند ،اما آن را بهعنوان یک راز تلقی کرده و از بیان آن اجتناب مینمایند (اسکندری و
پرندین.)1401 ،
بنابراین علیرغم سطح نسبتا باالی سوادآموزی در ایران که راه را برای برنامههای آموزشی هموار میکند ،وجود یک برنامه آموزشی
در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه (اسدی الری ،سیاری ،لکبری و گرای ،)2004 ،تنظیم خانواده (دجونگ ،الواد ،مورتاگی و شپارد،
 ،)2005بسیار مؤثر و کارآمد است؛ اما در ایران به موضوع آموزش مهارتهای جنسی به اندازه کافی پرداخته نشده است و باورهای
فرهنگی و مذهبی محافظهکارانه جامعه منجر به کمبود مواد آموزشی معتبر شده است (معصومی ،المیان ،خلج آبادی ومنتظری.)2013 ،
یکی از عواملی که بر رضایت جنسی زوجین تأثیر میگذارد ،آشنایی آنها با مسائل جنسی است (رحمانی .)2011 ،آموزش جنسی شامل
یادگیری در مورد تمایالت جنسی ،رابطه جنسی ،احساسات ،ایجاد باورها ،ارزشها و نگرشهای مثبت (فرنام ،)2008 ،که به زوجها
کمک میکند تا روابط جنسی منطقی و مسئوالنهتری داشته باشند و از اختاللهای جنسی پیشگیری کنند (کریمی ،دادگر ،مرقات خویی
و رحیمی .)2013 ،بر اساس نتایج پژوهش نصیری جونقانی ،اصغری و پورصفر ( ،)1400کاهش در رضایت جنسی باعث کاهش یا عدم
تعهد در زوجین شده و کاهش در تعهد زناشویی باعث اختاللهای جنسی در زوجین و در نتیجه کاهش رضایت جنسی زوج میگردد.

• نتیجهگیری
در راستای نتایج حاصل از پژوهش که نشان داده بسته بومی غنیسازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان تأثیرگذار بوده است
میتوان گفت افراد با شرکت در آموزش غنیسازی روابط زناشویی با اصالح باورها و عقاید غلط و افزایش میزان صمیمیت توانستهاند
کاهش پریشانی جنسی داشته باشند .در واقع برخی از افراد انتظارات ،باورها و تصورات خیالی مربوط به نقش خود و همسرشان را در
پیوند زناشویی داخل میکنند که متأسفانه بسیاری از انتظارات شدیدا غیر واقع بینانه هستند و از این رو سبب گسترش ناامیدی ،بی
اعتمادی و پرخاشگری میشوند؛ که با آگاهی دادن به افراد و اصالح باورهای غلط و آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتناب از
قضاوتهای غلط پریشانی جنسی زنان کاهش پیدا کرده است .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که بسته بومیسازیشده غنیسازی
روابط زناشویی با بررسی دقیق چگونگی ارتباط و آموزش مهارتهای زوجین و آگاهی از آناتومی بدن انسان و روند ارگاسم در زنان
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ومردان توانسته بر پریشانی جنسی تأثیرگذار باشد .همچنین آموزش مهارتها و نیز تکالیف ارائه شده در زنان دارای پریشانی جنسی
باعث شد شرکتکنندگان به جستجو درباره عواملی که موجب ایجاد تفاهم و توافق بیشتر در رابطه جنسیشان میشود ،بپردازند و به
رفع نیازهای یکدیگر تالش کرده و موجب کاهش پریشانی جنسی و افزایش عملکرد و رضایت در آنها گردید.
از محدودیتهای پژوهش انجام گرفته دشواری نمونهگیری در گروه زنان دارای دیسترس جنسی بود که به دلیل مشخص شدن
مسائل شخصی تعداد نمونه مورد نظر کاهش پیدا کرد .همچنین عدم پژوهش در رابطه با بستههای بومیسازیشده منطبق با فرهنگ
اسالمی -ایرانی بود .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده در پژوهش ،پیشنهاد میشود این بسته بومی غنیسازی روابط زناشویی که با
فرهنگ ایرانیان همخوان است در پژوهشهای آتی مورد توجه و استفاده بیشتری قرار گیرد و تأثیرگذاری این بسته بومی در دیگر
مولفههای زناشویی زوجن مورد بررسی قرار گیرد.

• تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری محقق است و برخود الزم میدانیم از کلیه مسئولین امور زنان و خانواده استانداری فارس
و تمامی زنان شرکتکننده در این پژوهش تشکر و قدردانی نماییم.

• منابع
اسکندری ،مریم؛ و پرندین ،شیما .)1401( .پیشبینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مؤلفههای رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین .فصلنامه
فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.199-183: )58( 17 .
امینی ،مهسا؛ و حیدری ،حسن .)1395( .بررسی اثربخشی آموزش غنیسازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل،
مجله آموزش و سالمت جامعه.23-31 : )2( 3 ،

اولیا ،نرگس؛ فاتحی زاده ،مریم؛ و بهرامی ،فاطمه .) 1390( .تأثیر آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین .فصلنامه خانواده
پژوهی.135-119: )6( 2 ،
بشیرپور ،سجاد؛ و میری ،میر نادر .)1397( .نقش واسطهای بی اشتیاقی اخالقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی.
مجله روانشناسی.286-271: )3( 22 .
روشن چسلی ،رسول؛ میرزایی ،صدیقه؛ و نیکآذین ،امیر .)1393( .اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان ( )SSSWدر نمونهای

از زنان ایرانی .روانشناسی بالینی و شخصیت.140-129: )1( 12 ،
ساسان پور ،مهشید؛ شاهوردیان ،گایانه؛ و احمدی ،سیداحمد .)1393( .تاثیر بازسازی شناختی بر مشکالت جنسی و خرده مقیاسهای آن در زوجین.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between Anxiety sensitivity and
Metacognitive beliefs with Test Anxiety
among students of Ilam Bakhtar University.
The research method in this study is
descriptive of correlation. The statistical
population of this study includes all students
of Ilam Bakhtar University that are studying
in (1399-1400). Their number is (750). The
sample of this study is 256 based on G Power.
Students were selected available sampling
method. To collect the data, Metacognitive
Beliefs Questionnaire (MCQ-30), (Wells &
Cartwright-Hatton,
2004),
Anxiety
sensitivity Questionnaire (ASI-R), (Taylor
and Cox, 1998) and Test Anxiety
Questionnaire (Spilberger, 1980) were used.
Pearson
correlation
coefficient
and
multivariate regression were used to analyze
the data. Findings showed that there is a
significant positive relationship between all
components of metacognitive beliefs
including
worry,
concerns
about
uncontrollability and danger, cognitive
confidence, need to control thoughts,
cognitive self-awareness with test anxiety.
Also, there is a significant relationship
between anxiety sensitivity and test anxiety in
students of Ilam Bakhtar University (r=0.57).
Also, the average of regression is significant
and the metacognitive beliefs and anxiety
sensitivity together can predict 42% of test
anxiety. Therefore, it can be concluded that
metacognitive beliefs and anxiety sensitivity
are important variables in students' test
anxiety and the amount of test anxiety
increases with increasing anxiety sensitivity
and uncontrollability and danger.
Keywords:
Anxiety
Sensitivity,
Metacognitive Beliefs, Test Anxiety

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه حساسیت اضطرابی و
باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان
 توصیفی از نوع، روش تحقیق.باختر شهر ایالم انجام شد
 جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان.همبستگی بود
مشغول به تحصیل مؤسسه آموزش عالی باختر در سال
 تعداد نمونه. نفر است750  به تعداد1399-1400 تحصیلی
 نفر بود که256 ،این پژوهش بر اساس نرمافزار جی پاور
 برای.به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
جمعآوری دادهها از پرسشنامه باورهای فراشناختی
 شاخص،)2004 ،) (ولز و کارترایتMCQ-30(
 (تیلور و،)ASI-R(  تجدیدنظرشده-حساسیت اضطرابی
)1980، و سیاهه اضطراب امتحان (اسپیلبرگر،)1998 کاکس
 از ضریب همبستگی، جهت تحلیل دادهها.استفاده شد
 یافتههای.پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است
پژوهش نشان داد که بین تمام مؤلفههای باورهای
،فراشناختی شامل باورهای مثبت درباره نگرانی
 نیاز به، اطمینان شناختی ضعیف،کنترلناپذیری و خطر
کنترل افكار و خودآگاهی شناختی ضعیف با اضطراب
 همچنین بین.امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان در بین دانشجویان
.)=r0/57( دانشگاه باختر ایالم رابطه معناداری وجود دارد
همچنین یافتهها نشان داد که معادله رگرسیون معنادار است
و حساسیت اضطرابی و کنترلناپذیری و خطر با هم
 بنابراین.درصد اضطراب امتحان را پیشبینی میکنند42
می¬توان نتیجه¬گیری کرد که حساسیت اضطرابی و
باورهای فراشناختی از متغیرهای مهم در اضطراب امتحان
دانشجویان هستند و با افزایش حساسیت اضطرابی و
 میزان اضطراب امتحان افزایش،کنترل¬ناپذیری و خطر
.می¬یابد
 باورهای، حساسیت اضطرابی:واژههاي کلیدي
 اضطراب امتحان،فراشناختی
1401/1/22 : تصویب نهایی1400/9/23 :دریافت مقاله
. ایران، دانشگاه باختر ایالم، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی.1
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• مقدمه
اضطراب حالتی روانشناختی است که تقریباً همه انسانها در طول زندگی به درجات مختلف ،تجربه میکنند ،اما زمانی که افزایش
مییابد و به سطحی میرسد که موجب پریشانی و تعارض میشود ،بهعنوان یک اختالل شناخته میشود (راس و مكلین.)2006 ،
دانشآموزان و دانشجویان نیز به دلیل مواجهه با چالشهای مختلف و فشارهایی که در طول تحصیل متحمل میشوند ،درجاتی از
اضطراب بهخصوص اضطراب امتحان را در طول تحصیل خود نشان میدهند .اضطراب امتحان یک پدیده زبانزد در دانشگاه است (چاپل
و همكاران2005 ،؛ جروینگ و همكاران.)2015 ،
اضطراب امتحان ( )test anxietyرابطه تنگاتنگی با عملكرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان دارد .اضطراب امتحان
وضعیتی روانشناختی است که به دلیل ترس و نگرانی موجب ناراحتی فرد قبل ،حین و بعد از امتحان میشود )چاپل و همكاران.)2005 ،
بر اساس برآورد پژوهشگران در پژوهشهای مختلف ،میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان از  10تا  30درصد گزارش شده
است( .ابوالقاسمی و همكاران .)1383 ،اضطراب امتحان سطح استرس ادراك شده را به طور چشمگیری افزایش میدهد (عزیز و صرافی،
2017؛ لیندون و همكاران.)2014 ،
اسپیلبرگر ( )1980دو مؤلفۀ نگرانی ( )worryو هیجانپذیری ( )emotionalityرا برای اضطراب امتحان مطرح میکند :مؤلفه مهم
نگرانی ،فعالیت شناختی نامربوط به تكلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد دربارة عملكرد ،پیامدهای شكست ناشی از امتحان،
افكار مربوط به بد امتحان دادن ،ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملكرد میشود .مؤلفۀ دیگر ،هیجانپذیری
است که به واکنشهای عصبی خودمختار و فیزیولوژیكی مانند تپش قلب ،آشفتگی معده ،سردرد و عصبانیت اشاره میکند.
فراشناخت ( )meta-cognitionیكی از متغیرهایی است که در جریان اضطراب امتحان مختل میگردد (ابوالقاسمی و همكاران،
 .)1388به اعتقاد فالول فراشناخت ،دانش یا فرایندی شناختی است که در ارزیابی ،بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت دارد و عملكرد
شناختی را تنظیم میکند (به نقل از ابوالقاسمی و همكاران .)1388 ،باورهای فراشناختی به باورها و نظریههایی اشاره دارد که افراد در
مورد شناخت خود دارند ،نظیر باور در مورد معنای نوع خاصی از افكار و باور در مورد اثربخشی حافظه و کنترل شناختی .در نظر
گرفتن دو نوع دانش فراشناختی آشكار و ضمنی بهویژه در زمینه اختالل هیجانی مفید است .دانش فراشناختی آشكار ،دانشی هشیار
است .برای مثال افراد مبتال به اختالل اضطراب تعمیمیافته معتقدند که نگران بودن ،غیر قابلکنترل و خطرناك است و برخی نیز باور
دارند که نگران بودن میتواند مزایایی داشته باشد (ولز.)2001 ،
برخی جنبههای ویژه فراشناخت با اختالل روانشناختی ارتباط دارد (ولز .)2000 ،در همین رابطه ولز ( )2000مدل کنش اجرایی
خودتنظیمی را ارائه کرده است که عالوه بر تبیین نظری اختاللهای هیجانی ،پیشنهادهای جالبی نیز در مورد سایر اختاللها میدهد.
برای مثال افرادی که از باورهای فراشناختی مثل باورهای مثبت در مورد نگرانی یا نشخوار استفاده میکنند ،نسبت به افرادی که از چنین
باورهایی استفاده نمیکنند ،بیشتر از راهبردهای ناموفق مقابلهای (مانند نگرانی یا نشخوار) استفاده میکنند .در واقع در نظریه ولز ،نگرانی
و باورهای مثبت و منفی در مورد آن ،یک مؤلفه مورد تأکید است .فراشناختهای غلط به ویژه باورهای منفی به کنترلناپذیری بیشترین
همبستگی را با مجموعهای از مقیاسهای مرتبط با آسیبپذیری دارند (آقایوسفی و بازیاری میمند.)1392 ،
از جمله سازههای روانشناختی مؤثر بر اضطراب که توجه گستردهای در پیشینه مطالعاتی اختاللهای اضطرابی به خود اختصاص
داده است ،حساسیت اضطرابی ( )anxiety sensitivityاست که به ترس از اضطراب و نشانههای مرتبط با اضطراب اشاره دارد و از
این عقیده ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه آسیبزای بدنی ،روانشناختی و اجتماعی منجر میشود (مک نالی  ،1999به
نقل از رکتور زاکون-شیمیزو و ولیبمن.(2007 ،
در رابطه با مفهومسازی موردی و طرح درمان مرتبط با حساسیت اضطرابی دو دیدگاه کلی وجود دارد :نخست دیدگاه رایج شناختی-
رفتاری است که حساسیت اضطرابی را به عنوان یک سازه شناختی اختصاصی برای اختالل وحشتزدگی در نظر میگیرد که به صورت
سوءتعبیر اضطراب و عالئم مرتبط با آن تظاهر پیدا میکند؛ در این دیدگاه اعتقاد بر این است که حساسیت اضطرابی به طور اختصاصی
پیشبینیکننده حملههای وحشتزدگی است .دوم ،دیدگاه جدید فراتشخیصی است که هیجان محور است و حساسیت اضطرابی را با
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آستانه تحملِ حسهای بدنی تبیین میکند .در این دیدگاه حساسیت اضطرابی یا به دلیل ابعاد مختلفی که دارد و یا به دلیل نوع واکنش
مشترك بیماران به اضطراب ،به عنوان یكی از عوامل مشترك بین اختاللهای هیجانی شناخته میشود (احمدی و همكاران .)1399
رابطه معناداری بین حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی وجود دارد و همچنین حساسیت اضطرابی و ذهنآگاهی از طریق تنظیم
هیجان قادر به پیشبینی معنادار اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی هستند (اسماعیلیان و همكاران.)1400 ،
اضطرابِ امتحان به طور قابل توجهی در بین دانشجویان پزشكی شایع است .به خصوص نگرانی و عدم اعتماد به نفس دلیلی برای
اهمیت و بررسی آن در آینده است (بیسچوسفبرگر و همكاران.)2021 ،
بر اساس موتورهای جستجو ،پژوهشهای اندکی پیرامون حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان انجام شده
است .افشاری و هاشمی ( )1398این متغیرها را در مورد دانشآموزان پسر بررسی نمودهاند .در این پژوهش ،خرده مقیاسهای باورهای
فراشناختی مورد بررسی قرار نگرفته است .بعالوه ،بررسی انتقادی پژوهشهای انجام شده توسط محقق گویای آن است که بررسی
رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان انجام نشده است .این در حالی است که
احساس نگرانی و اضطراب در هنگام امتحان در میان دانشجویان معمول است (پلگ -پوپكو .)2004 ،استرس که یک دانشجو در طول
تحصیل متحمل میشود و در صدر آن اضطراب امتحان ،میتواند موجب ظهور و ادامه اختاللهای اضطرابی باشد )برونت و ری.)2008 ،
لذا تعیین رابطه این سازهها در دانشجویان دو جنس ،خط سیر تحقیقاتی جدیدی است که نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه را
آشكار میسازد .همچنین مشخص شدن رابطه بین متغیر حساسیت اضطرابی ،باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان ،پژوهش حاضر
میتواند ایجاد مكانیسمها و روشهای بهینه در درمانهای روانشناختی را تسهیل نماید .پژوهشها نشان داده است که درمانهای
فراشناختی بر کنترل اضطراب و از جمله اضطراب امتحان تأثیر چشمگیری دارد (امانی و همكاران .)1400 ،نتایج پژوهش حاضر میتواند
راهنمای پژوهشگران و درمانگران در ارتباط با اضطراب امتحان باشد .بر این اساس ،سؤال اساسی پژوهش حاضر آن است که آیا بین
حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان دانشجویان رابطه وجود دارد؟

• روش
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه باختر ایالم که در سال تحصیلی 1399-1400
در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها  750نفر ها بود .نمونه این پژوهش ،مطابق نرمافزار جی پاور ،تعداد  256نفر
بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند .با توجه به لیستی که توسط دانشگاه تهیه شد لینک پرسشنامه برای  350نفر ارسال شد و
تعداد  256نفر پاسخ دادند .سپس پرسشنامههای تكمیل شده جمعآوری و دادهها در یک مجموعه تنظیم شدند .اطالعات استخراج و با
برنامه  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مالكهای ورود عبارت بودند از :تمایل به همكاری و شرکت در پژوهش ،تحصیل در
دوره کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی  1396و بعد از آن ،گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در دانشگاه .مالكهای خروج
نیز عبارت بودند از دانشجویانی که فقط یک ترم تحصیلی خود را در دانشگاه گذرانده یا دانشجوی مهمان بودند.

• ابزارها
الف .پرسشششنامه باورهاي فراششناختی ولز و کارترایت ( :)Metacognition Questionnaire )MCQ-30این پرسشششنامه ،یک
مقیاس  30مادهای خودگزارششی اسشت که باورهای افراد درباره تفكرششان را میسشنجد .پاسشخها بر اسشاس مقیاس چهار درجهای لیكرت
 =1موافق نیسشتم تا  =4خیلی زیاد موافقم ،محاسشبه میششود .این مقیاس دارای پنج خردهمقیاس اسشت )1( :کنترلناپذیری و خطر ()2
باورهای مثبت درباره نگرانی )3( ،خودآگاهی شششناختی )4( ،اطمینان شششناختی( )5نیاز به کنترل افكار .نمره کلی پرسشششششنامه از جمع
نمرات خرده مقیاسها به دسشت میآید .این پرسشششنامه توسشط ولز و کارترایت ( )2004سشاخته ششده اسشت و ششیرینزاده و همكاران
( ،)1387این پرسشششنامه را برای جمعیت ایرانی ترجمه و آماده نموده اسشت که ضشریب همسشانی درونی آن را به کمک ضشریب آلفای
کرونبشا برای کشل مقیشاس  0/91و برای خردهمقیشاسهشای آن در دامنشه  0/71تشا  0/87و برای خردهمقیشاسهشای کنترلنشاپشذیری و خطر،
بشاورهشای مثبشت دربشاره نگرانی ،خودآگشاهی ششششنشاختی ،اطمینشان ششششنشاختی و نیشاز بشه کنترل افكشار بشه ترتیشب در نمونشه ایرانی ،0/86 ،0/87
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 0/80 ،0/81و  0/71و اعتبشار بشازآزمشایی این آزمون را در فشاصشششلشه  4هفتشه برای کشل مقیشاس  0/73و برای خردهمقیشاسهشای آن در دامنشه
 0/59تا 0/83گزارش کردهاند .همچنین محمدخانی و مظلوم ( )1389آلفای کرونبا کل این مقیاس را  0/80بهدست آوردهاند.
ب .شاخص حساسیت اضطرابی ) :)Anxiety Sensitivity Index-Revised (ASI-Rشاخص تجدیدنظرشده حساسیت
اضطرابی) (ASI-Rتوسط تیلور و کاکس در سال  1998و برای ارزیابی میزان ترس از عالیم و پیامدهای اضطراب طراحی شده است.
این شاخص ،یک مقیاس  36مادهای خودگزارشی است که دارای یک ساختار مرتبهای چهار عاملی است .این عوامل عبارتند از :ترس
از نشانههای تنفسی .ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع .ترس از نشانههای قلبی عروقی .ترس از عدم مهار شناختی.
طراحی شاخص بر اساس مقیاس لیكرت  5درجهای با نمراتی به صورت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد که بر اساس مقیاس
لیكرت به ترتیب از  0تا  4نمرهگذاری میشود .این شاخص ،ماده معكوس ندارد .برای محاسبه امتیاز کلی شاخص ،نمره همه مادههای
شاخص را با هم جمع میکنیم .دامنه امتیاز این شاخص بین  0تا  144است .هر چه امتیاز شاخص بیشتر باشد نشاندهنده میزان بیشتر
حساسیت اضطرابی خواهد بود و بالعكس.
تیلور و کاکس ( )1998در بررسی همسانی درونی این شاخص ضرایب آلفای بین  0/83تا  0/94را گزارش کردهاند .این شاخص
توسط مرادی منش ( )1386در ایران هنجاریابی شد .از  36ماده 6 ،ماده به دلیل عدم تناسب با عاملهایی که در آن قرار گرفته بودند از
تحلیل حذف شدند .نتیجه تحلیل عامل تأییدی با استفاده از چرخش واریماکس و بر اساس آزمون اسكری بیانگر وجود  4عامل «ترس
از نشانههای قلبی عروقی -معدهای رودهای»« ،ترس از نشانههای تنفسی»« ،ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع» و «ترس
از عدم مهار شناختی» در این شاخص بود ،که در مجموع بیش از  58درصد واریانس کل آزمون را تبیین کردند .اعتبار این شاخص بر
اساس سه روش همسانی درونی ،بازآمایی و تنصیفی محاسبه شد که برای کل شاخص به ترتیب ضرایب اعتبار  ،0/95 ،0/93و 0/97
بهدست آمد .همچنین ،ضرایب اعتبار خردهمقیاسها بر اساس روشهای همسانی درونی ،بازآزمایی ،و تنصیفی محاسبه شد که به ترتیب
بین  0/82تا  0/92 ،0/91تا  0/96و  0/76تا  0/90بهدست آمد .روایی شاخص تجدید نظر شده حساسیتاضطرابی از طریق اجرای
همزمان با فهرست تجدیدنظرشده نشانهها ) )SCL 90-Rانجام شد که ضریب همبستگی  0/56حاصل آن بود.
ج .سششیاهه اضششطراب امتحششان اسشش یبلبرگر ) :)Spielberger Test Anxiety Inventory (STAIایششن سششیاهه توسششط
اسششپیلبرگر ( )1980سششاخته شششده و داراى  20مششاده سششوال اسششت کششه واکنشهششاى قبششل ،حششین و بعششد از امتحششان فششرد را توصششیف
مىکنششد .س شیاهه اضششطراب امتحششان اسششپیلبرگر داراى دو بعششد «نگرانششى» و «هیجانپششذیرى» اسششت .بششه اعتقششاد اسششپیلبرگر ،ترکیبششى از
نمرههششاى نگرانششى و هیجانپششذیرى بششاا اسششت کششه بششر عملكششرد امتحششان افششراد تششاثیر مىگششذارد .ایشن سشیاهه ،ابششزاری خودگزارشششی
اسششت و هششر آزمششودنی بششر اسششاس یششک مقیششاس چهششار گزینششهای« ،هرگششز»« ،بششه نششدرت»« ،گششاهی» و «اغلششب» بششه هششر مششاده پاسششخ
میگوید .ایششن گزینششهها بششه ترتیششب بششر اسششاس مقششادیر  1و  2و  3و  4نمرهگششذاری میشششوند .حششداقل و حششداکثر نمششره فششرد در ایششن
سششیاهه بششه ترتیششب  20و  80خواهششد بششود .الزهششر ( ،)1991آنتششون و همكششاران ( )1991و بنششدالوس و همكششاران ( )1995ضششریب
آلفششای کرونبششا ایششن سشیاهه را روی دانشآمششوزان بششین  0/92تششا 0/97گششزارش کردهانششد (بششه نقششل از کوشششكی و همكششاران.)1389 ،
در پششژوهش مهرابشیزاده و کاظمیشان ( )1386بششرای تعیششین ضششرایب اعتبششار س شیاهه از دو روش آلفششای کرونبششا و تنصشیف اسششتفاده
شد که برای کل سیاهه ،بهترتیب برابر  0/96و  0/96است.

• یافتهها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصها و روشهای آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و بهدست آوردن فراوانی ،درصد،
میانگین ،و انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی استفاده شد .در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده شده است.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،اکثر دانشجویان شرکتکننده در پژوهش ،زن هستند .همچنین اکثر آنها دارای مقطع
تحصیلی کارشناسی ارشد و تعداد محدودی از آنها دارای مدرك کاردانی هستند .اغلب دانشجویان شرکتکننده ،در دامنه سنی  21تا 40
سال قرار دارند و فقط تعداد محدودی کمتر از  20سال و بیشتر از  50سال سن دارند.
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جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی دانشجویان بر اساس جنس ،مقطع تحصیلی و سن
متغیر
جنس

مقطع تحصیلی

سن

طبقات

فراوانی

درصد

زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 20سال و کمتر
 21-30سال
 31-40سال
 41-50سال
 50سال و باالتر
کل

165
91
17
69
170
9
103
109
29
6
256

65/50
35/50
6/60
27/00
66/40
3/50
40/20
42/60
11/30
2/30
100

جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف بر روی دادهها انجام شد .نتیجه این آزمون
معنادار نبوده و دادهها دارای توزیع نرمال است .بنابراین امكان استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود دارد .عالوه بر این ،جهت بررسی
استقالل خطاها که از پیشفرضهای رگرسیون خطی هستند ،از آزمون دوربین واتسون استفاده شد .آماره دوربین واتسون بین صفر تا 4
است .اگر بین خطاها همبستگی وجود نداشته باشد مقدار این آماره باید به دو نزدیک شود .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا 2/5
باشد در مورد استقالل خطاها جای نگرانی نیست .با انجام آزمون دوربین واتسون مقدار این آماره برابر  1/73به دست آمد که در محدوده
بین  1/5تا  2/5قرار داشته و میتوان گفت که شرط استقالل خطاها برقرار است.
در جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار نمرات برای همه مؤلفههای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی آمده است.
همانطور که جدول 2نشان میدهد ،کوچكترین نمره پرسشنامه باورهای فراشناختی  33و بزرگترین نمره  120برآورد شده است.
کوچكترین و بزرگترین نمره پرسشنامه حساسیت اضطرابی نیز بهترتیب  23و  80برآورد شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهاي حساسیت اضطرابی ،اضطراب امتحان و باورهاي فراشناختی
کمترین

متغیر
حساسیت اضطرابی
اضطراب امتحان
باورهای فراشناختی

0
23
33
باورهای مثبت دربارهی نگرانی
کنترلناپذیری و خطر
اطمینان شناختی
نیاز به کنترل افكار
خودآگاهی شناختی

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

144
80
120

48/43
47/36
75/07
12/59
15/68
12/83
16/37
17/59

31/94
13/30
15/48
4/58
4/65
4/59
4/06
3/72

به منظور تعیین رابطه بین متغیر باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان و رابطه بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  3آمده است.
جدول  ،3ضرایب همبستگی باورهاي فراشناختی و حساسیت اضطرابی با اضطراب امتحان
متغیر

اضطراب امتحان

سطح معناداری

باورهای مثبت درباره نگرانی
کنترلناپذیری و خطر
اطمینان شناختی
نیاز به کنترل افكار
خودآگاهی شناختی
حساسیت اضطرابی

0/25
0/52
0/38
0/36
0/15
0/57

0/001
0/001
0/001
0/001
0/015
0/001
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با توجه به سطح معناداری به دست آمده در جدول  3میتوان گفت که بین همه مؤلفههای باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان،
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به سطح معناداری به دست آمده میتوان گفت بین متغیر حساسیت اضطرابی و اضطراب
امتحان همبستگی متوسط و مثبتی وجود دارد.
جهت پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان بر اساس هر دو متغیر حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با هم ،تعیین میزان
سهم هر کدام از متغیرهای مستقل ،از رگرسیون چندگانه و به روش ورود همزمان استفاده شد .مقدار  ،Rهمبستگی بین متغیرها را نشان
میدهد که مطابق جدول ،4برابر  0/65است که میزان همبستگی خوب و منطقی را بین متغیرهای مستقل (باورهای فراشناختی و
حساسیت اضطرابی) و متغیر وابسته (اضطراب امتحان) نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )R2 adjustedبرابر با  0/42و
این نشان میدهد که  42درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب امتحان وابسته به متغیرهای مستقل یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت
اضطرابی است .به بیانی دیگر ،متغیرهای مستقل  42درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان را پیشبینی و برآورد میکنند.
جدول  5معناداری کلی مدل رگرسیون را آزمون میکند .مقدار آماره آزمون ( )Fبرابر با  92است .با توجه به سطح معناداری 0/001
مدل موجود با اطمینان  0/99معنادار بوده و باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با یكدیگر بهخوبی اضطراب امتحان را پیشبینی
کرده است ،بنابراین بر اساس دادههای موجود ،این مدل قادر به بیان تغییرات اضطراب امتحان است.
جدول  6نشان میدهد که تاثیر دو متغیر مستقل ،بر متغیر وابسته معنادار است .مقدار  tبرای کنترلناپذیری و خطر برابر  4/32و برای
متغیر حساسیت اضطرابی  7/58است .یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با یكدیگر قادر به پیشبینی اضطراب امتحان
هستند .در این معادله به علت معنادار نبودن نمره  tبرای باورهای مثبت درباره نگرانی ،اطمینان شناختی ،نیاز به کنترل افكار و خودآگاهی
شناختی ،این متغیرها از معادله حذف شدند .با توجه به وزن بتاها ،میتوانیم سهم نسبی هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین تغییرات
متغیر اضطراب امتحان مشخص کنیم .به این معنا که هر چه ضریب بتای یک متغیر بیشتر باشد نقش آن در پیشبینی متغیر وابسته بیشتر
است .بر اساس جدول  6ضریب بتا برای متغیر حساسیت اضطرابی  0/43و برای باورهای فراشناختی  0/31است که نشان میدهد متغیر
حساسیت اضطرابی پیشبین بهتری برای اضطراب امتحان است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي متغیرهاي مستقل مؤثر بر اضطراب امتحان
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

(ضریب تعیین)

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

1

0/65

0/42

0/42

10/16

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس براي متغیرهاي مستقل مؤثر در اضطراب امتحان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون
باقیمانده
کل

18982/68
26100/53
45083/22

2
253
253

9491/34
103/16
-

92

0/001

جدول  .6ضرایب بدست آمده از متغیرهاي باورهاي فراشناختی و حساسیت اضطرابی
مدل
مقدار ثابت
کنترلناپذیری افكار
حساسیت اضطرابی

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندار شده

B

خطا از برآورد

Beta

25/63
0/87
0/18

3/49
0/20
0/02

0/31
0/43

مقدارT

سطح معناداری

7/34
4/32
7/56

0/001
0/001
0/001

• بحث
بر اساس نتایج پژوهش ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینكه بین باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد ،تأیید
میشود .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ابوالقاسمی و همكاران ( ،)1388مهدوی و همكاران ( )2019و سیالج و همكاران (،)2021
شاهقلیان و همكاران ( )1395همسو است .ابوالقاسمی و همكاران ( ،)1388شاهقلیان و همكاران ( )1395و مهدوی و همكاران ()2019
به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین باورهای فراشناختی مختل ،اضطراب و اضطراب امتحان وجود دارد .سیالج و
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همكاران ( )2021نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دقت فراشناختی دانشآموزان ،تحت تأثیر اضطراب امتحان هنگام شرکت
در آزمونها قرار میگیرد.
از دیگر یافتههای پژوهش ،وجود رابطه مستقیم و معنادار بین دو متغیر حساسیت اضطرابی و اضطراب است .این یافتهها با نتایج
پژوهش جنادله و همكاران ( )1397همسو است.
همچنین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با یكدیگر به خوبی اضطراب امتحان را پیشبینی کردهاند .همانطور که بیان شد،
مقدار همبستگی بین متغیرها (  )0/65نیز میزان همبستگی خوب و منطقی را بین باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با اضطراب
امتحان نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/42و این نشان میدهد که  42درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب
امتحان وابسته به متغیرهای مستقل یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی است .به بیانی دیگر ،متغیرهای مستقل حدود 42
درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان را پیشبینی و برآورد میکنند .در کل نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش افشاری و همكارش
( )1398همسو میباشد که نشان دادند با افزایش باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی بر میزان اضطراب امتحان دانشآموزان افزوده
میشود .بر اساس پژوهش حاضر ،باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی میتواند میزان اضطراب امتحان را در دانشجویان زن و
مرد پیشبینی نماید .شایان ذکر است که در پژوهش افشاری و همكارش ( ،)1398به خرده مقیاسهای باورهای فراشناختی پرداخته
نشده است؛ در پژوهش حاضر این خرده مقیاسها به تفكیک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
در تبیین نقش باورهای فراشناختی میتوان اظهار داشت که باورهای فراشناختی با تنش ،نگرانی ،تفكر نامربوط به امتحان و حتی
عالئم بدنی همراه با اضطراب امتحان ارتباط دارد .همچنین ،خودآگاهی شناختی ،باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی در
مورد کنترلناپذیری افكار با اضطراب امتحان مرتبط هستند .افرادی که توانایی شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحان
آسیبپذیرترند .اضطراب امتحان ارتباط نزدیكی با فقدان اعتماد بهنفس ،ناتوانی حل مسأله و متغیرهای شناختی دارد ،باورهای شناختی
مختل ،عواملی زیربنایی هستند که در تحول و پایداری پریشانی روانشناختی بهویژه اضطراب امتحان درگیر هستند و میتوانند شواهدی
برای تأثیر باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان فراهم نمایند .بنابر اظهارات حسنوند و همكاران ( ،)1392باورهای فراشناختی،
عاملی برای تقویت ،افزایش نگرانی و تجربۀ اضطراب بیشتر خواهد بود .اگرچه داشتن سطح پایینی از اضطراب برای عملكرد بهینه،
مطلوب بهنظر میرسد اما نگرانی تشدیدشونده میتواند جنبه تخریبی در عملكرد فرد داشته باشد .باورهای مثبت در مورد نگرانی ،تداوم
احساس تهدید در فرد میشود.
وقتی که فرد نگرانی خود را به طور مثبتی ارزشیابی میکند ،سعی در کنترل نگرانی خود ندارد ،بلكه ممكن است در جهت حفظ آن
نیز تالش کند .لذا این نگرانی ،خود منجر به بروز اضطراب شده و عملكردی منفی را نیز در پی دارد .فرد دارای باور کنترلناپذیری و
خطر ،خود را قادر نمیبیند که نگرانی و افكار نگرانکننده خود را کنترل کند .حساسیت زیادی بر میزان نگرانی خود و قادر نبودن خود
به کنترل آن دارد و نگرانی مضاعف باعث بروز اضطراب فرد در موقعیتی مثل موقعیت امتحان میشود .فردی که دارای اطمینانشناختی
ضعیف است ،اطمینان اندکی نسبت به خود و حافظه خود دارد و این باور منفی سبب کاهش اعتماد به نفس فرد شده و منجر به نگرانی
و اضطراب فرد در آن موقعیت میشود .فرد دارای باور نیاز به کنترلپذیری افكار ،به شدت خود را نیازمند این میبیند که افكار خود را
تحت کنترل خود قرار دهد و باور دارد که اگر نتواند آنها را کنترل کند مقصر خواهد بود .این نوع باور ،سبب میشود که فرد حساسیت
نابجایی روی کنترل افكار خود داشته و این دید که اگر نتواند آنها را کنترل کند چه عواقبی دارد منجر به بروز تنش و اضطراب در
موقعیتهای مختلفی از جمله موقعیت امتحان در فرد میشود .فردی که فكر میکند خودآگاهی شناختی ضعیفی دارد و در خصوص
آگاهی در مورد خود و نظارت افراطی بر اعمال و رفتار ،نیاز افراطی و مكرر را در خود میبیند .این خودآگاهی شناختی ضعیف و
ارزیابی نابجا از خود و افكار خود سبب میشود که فرد به خود اطمینان ازم را نداشته و در موقعیتهایی از جمله موقعیت امتحان،
اعتماد به نفس کافی را نداشته و اضطراب بر وی غلبه کند .این یافتهها را میتوان بر طبق مدل فراشناختی ولز نیز تبیین کرد .طبق این
مدل وجود باورهای منفی فراشناختی ،آنها را به سمت ارزیابی منفی از نگرانیها و در نتیجه ،فرانگرانی سوق میدهد.

در تبیین رابطه بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان میتوان گفت که حساسیت اضطرابی ،نشاندهنده پیامدهای روانشناختی،
جسمی و اجتماعی اضطرابی است که امری آزاردهنده و خطرناك است و در موقعیتهای مختلف پیامدهای ناگواری را منجر میشود.
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چون حساسیت اضطرابی به سوگیری فرد در بازیابی و پردازش اطالعات منجر میشود ،سبب میشود که در موقعیت امتحان ،ارزیابی
فرد از خود بهگونهای منفی باشد و در اندیشه پیامدهای نتیجه آزمون ،عملكرد او در آزمون بسیار کمتر از توانایی او باشد .بدین ترتیب
در افراد مبتال به اختاللهای اضطرابی از جمله اضطراب اجتماعی ،یک چرخه معیوب بین احساسات بدنی ،ارزیابیها و تفسیرهای منفی
و اضطراب وجود دارد که به صورت مداوم و پایدار فرد را در حالت گوش به زنگی نسبت به نشانههای بدنی مرتبط با اضطراب نگه
داشته و منجر به افزایش حساست اضطرابی در آنها میشود (رکتور و همكاران .)2007 ،این امر باعث مختل شدن عملكرد فرد در
موقعیتهایی مثل موقعیت امتحان میشود.
در تببین رابطه بین باورهای فراشناختی و حساسیت اضطراب با اضطراب امتحان میتوان به اظهارات اسپیلبرگر و واگ ()1995
اشاره داشت که اظهار داشتند دانشآموزانی که اضطراب بیشتری دارند ،در زمینه امتحان و عملكرد تحصیلی نیز اضطراب شدیدتری
دارند .بنابراین اضطراب امتحان تا حدودی از ویژگیهای شخصیتی فرد و باورهای اوست که البته اضطراب را نیز در برمیگیرد.
بعالوه اسپیلبرگر دو مؤلفه را برای اضطراب امتحان مطرح کرده است که عبارتند از :نگرانی و هیجانپذیری .مؤلفه نگرانی که ارتباط
مهمی با فعالیتهای شناختی مربوط به تكلیف دارد و نشاندهنده افكار منفی و نگرانیهای ناشی از پیامدهای امتحان است و این خود
به باورهای فرد درباره خود برمیگردد .مؤلفه هیجانپذیری بیشتر به واکنشهای عصبی و فیزیرولوژیكی بدن مثل عرق کردن ،تپش قلب،
نفس نفس زدن ،عالئم معده ،عصبانیت و  ...مرتبط میشود که ترس از این نشانهها از ویژگیهای اصلی افراد داری حساسیت اضطرابی
بااست .بنابراین وجود حساسیت اضطرابی که همراه با این نشانهها است و همچنین نگرانیهای فرد که ناشی از افكار منفی درباره خود
و تواناییهایش است ،اضطراب فرد را در موقعیتهایی مثل موقعیت امتحان تحت تأثیر قرار داده و منجر به اضطراب امتحان میشود.
از آنجا که کنترلناپذیری و خطر به باورهای فرد در مورد کنترلناپذیری افكار و اینكه افكار باید به منظور عملكرد خوب و بهرهمندی
از سالمتی کنترل شوند ،مربوط میشود؛ لذا کنترلناپذیری و خطر باعث میشود افراد احساس کنترل شخصی کمتری داشته باشند و در
نتیجه این امر باعث میشود در مورد شایستگیها و تواناییهای خود تردید بیشتری داشته باشند و منجر به افزایش اضطراب در آنها
شود.

• نتیجهگیري
با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان گفت عالوه بر اینكه متغیر باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی هر کدام به تنهایی
میتوانند پیشبینیکننده اضطراب امتحان باشند ،نتایج پژوهش ،رابطه همزمان بین حساسیت اضطرابی و کنترلناپذیری و خطر را ،به
عنوان پیشبینیکننده اضطراب امتحان در بین دانشجویان مرد و زن نشان میدهد .بنابراین میتوان گفت با افزایش حساسیت اضطرابی
و کنترلناپذیری و خطر ،میزان اضطراب امتحان افزایش مییابد.
یافتههای این پژوهش میتواند برای بهبود بازدهی مؤسسات آموزش عالی مؤثر باشد .باتوجه به عوامل تأثیرگذار در حساسیت
اضطرابی از جمله عوامل محیطی و نیز توجه به اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی ،میتوان با آموزش اینگونه راهبردها در
آموزشگاهها و دانشگاهها و بررسی همزمان عوامل محیطی و اثربخشی این آموزشها در جهت ارتقای باورهای فراشناختی مطلوب و
کاهش حساسیت اضطرابی در جهت کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دو جنس ،پژوهش و اقدام نمود .همچنین با توجه به اینكه
حساسیت اضطرابی در موقعیت اضطراب شدت میگیرد و عواقبی را در پی دارد ،در آموزشگاهها در جهت رشد اجتماعی افرادی که
دارای اضطراب اجتماعی هستند ،آنها را در موقعیتهای سالم اجتماعی به طور سالم با شرایط مشابه با موقعیت امتحان مواجه کرد تا در
موقعیت امتحان کمتر دچار اضطراب شده و از شدت گرفتن حساسیت اضطرابی و بازتاب بیشتر عالیم اضطراب جلوگیری کرد .با توجه
به اینكه در افراد دارای حساسیت اضطرابی باا ،ترس از نشانههای هیجانپذیری وجود دارد و این سازه ارتباط تنگاتنگی با تنظیم هیجان
دارد ،پیشنهاد میشود که پژوهشهایی در رابطه با اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر حساسیت اضطرابی و رابطه آن با
اضطراب امتحان صورت گیرد.
این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی مواجه بود ،از جمله اینكه در این پژوهش از مقیاسهای خودگزارشدهی
استفاده شده است که امكان سوگیری در پاسخها وجود دارد .به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهها امكان
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توزیع حضوری پرسشنامهها فراهم نبود .جامعه آماری این پژوهش محدود و شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی
 1400-1399در دانشگاه باختر بود و تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد .همچنین بهعلت اینكه طرح پژوهش ،همبستگی بود از
نظر اسنادهای علتشناختی قابل اتكا نیست.

• منابع
آقایوسفی ،علیرضا؛ بازیاری میمند ،مهتاب .)1392( .بررسی سالمت عمومی ،تابآوری و مكانیسمهای دفاعی در افراد مبتال به سردرد میگرنی ،طب
جنوب.118-127 :)2( 16 ،
ابوالقاسمی ،عباس؛ گلپور ،رضا؛ نریمانی ،محمد؛ قمری گیوی ،حسین ( .)1388بررسی رابطۀ باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی
دانشآموزان دارای اضطراب امتحان ،مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی.5-20 :)3( 10 ،
ابوالقاسمی ،عباس؛ هنرمند ،مهناز؛ نجاریان ،بهمن و شكرکن ،حسین ( .)1383اثربخشی روش درمانی آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی و
حساسیتزدایی منظم در دانشآموزان مبتال به اضطراب امتحان ،مجله روانشناسی.51-63 :)1( 8 ،
احمدی ،رضا؛ ساعد ،امید؛ رضایی ،مظاهر؛ احمدیزاده ،رویا ( .)1399حساسیت اضطرابی به عنوان سازهای فراتشخیصی در پدیدآیی و تداوم
اختاللهای هیجانی :مطالعۀ مرور ادبیات تحقیق ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان.40-60 :)3( 25 ،
اسماعیلیان ،مرضیه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر ( .)1400الگوی معادات ساختاری مهارتهای ذهن آگاهی ،تنظیم هیجان و حساسیت
اضطرابی با اضطراب اجتماعی نوجوانان ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.121-134 :)1( 22 ،

افشاری ،علی؛ هاشمی؛ زهره ( .)1398رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشآموزان .مجله روانشناسی
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