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هو ا لمحبو ب
در بیست و یکمین سال
هشتاد و یکمین شمارۀ «مجلۀ روانشناسی» مجله ای که در بردارندۀ تنوعی خاص در حوزۀ

«روانشناسی» و شاخه های وابسته به آن است و در طول بیست و یک سال در آغاز هر فصل

در اختیار خوانندگانش قرار می گیرد ،آن هم بدون تاخیر در اختیار شماست.

در این بیست و یک سال ،هشتاد و یک شمارۀ مجله در بردارنده  500مقاله از  679مولف

یا مولفین در  9062صفحه منتشر شده است .خوانندگان مجله می توانند از سایت مجله ،از
مقاالت به صورت رایگان استفاده کنند.

سال گذشته هم کم توجهی برخی ارسال کنندگان مقاالت نسبت به میزان حجم مقاالت،

ما را به دو راهکار می کشاند .چاپ همان حجم و کم کردن تعداد مقاالت در هر شماره و
یا قیچی کردن متن .که دومی سخت ترین کار بود و اولی نوبت مقاالت در دست چاپ را

طوالنی تر می کرد .لذا وقتی می نویسیم سقف مقاالت با منابع و چکیده ها باید بین  14تا 16

صفحه باشد .برخی فکر می کنند با تایپ ریز و پر سطر یک مقاله در  15صفحه به یادداشت

ما توجه کرده اند در حالی که پس از حروفچینی بر اساس صفحه بندی مجله ،گاهی اوقات

مقاله به  30صفحه می رسد.
o

لطف ًا مقاالت خود را از طریق  Journal@iranapsy.irارسال نمایید و انتظار نداشته
باشید با تعداد مقاالتی که به دفتر می رسد سریع ًا مشکل پذیرش و متعاقب آن ،چاپ صورت

گیرد .هر چند مجله سعی دارد به داوران خود که بسیار با طمأنینه و طوالنی مدت مقاالت را
بررسی می کنند مدارا نکند.
o

در صورت عدم ارسال مقاله به صورت الکترونیکی آدرس پستی ما این است:

«تهران :صندوق پستی »13185 – 619

هر چند ترجیح می دهیم مقاالت را به صورت پستی دریافت نکنیم ولی در صورت ارسال

پستی حتما دو نسخه ،با  CDو در شکل صفحه بندی مجله تنظیم و ارسال کنید.

* تذکر مهم :مقاالتی را که برای سایر مجالت ارسال کرده اید برای این مجله ارسال نکنید.

هر چند این یک قانون در مطبوعات علمی -پژوهشی است ولی متاسفانه افراد شاخصی این
معیار را رعایت نکرده و احتماالً نخواهند کرد.

مدیر مسئول
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بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی
o
در دانشآموزان دختر دبيرستانی
A Study of Psychometric Properties of Adolescent Self-Regulatory
Inventory among Female Secondary Schools Students o
Masoud Kiani, PhD
Elaheh Hejazi, PhD
Javad Ejei, PhD
Masoud Gholamali Lavasani, PhD

Abstract
The present research aims at investigated psychometric properties of the Adolescent Self Regulatory Inventory (ASRI) among a sample of Iranian
female students. The ASRI is a theoretically-based
questionnaire that taps two temporal aspect of selfregulation (regulation in the short and long term). The
subjects consisted of all female students of secondary
school who studies in schools of Shahin-Shahr (city in
Isfahan Province) during the school year 2014-2015.
In this regard, 336 students of Shahin-Shahr secondary schools were selected using random cluster sampling method and were asked to completed self-report
questionnaire focused on intentional self-regulation
(Adolescent Self-Regulatory Inventory and Model of
Selection, Optimization, and Compensation (SOC)
) and psychological adjustment (Adjustment Inventory for High School Students). Confirmatory factor
analysis demonstrated that internal consistency of
the long-term and short-term factors was satisfactory.
Requirements for concurrent and construct validity
were met. Cronbach's alpha coefficient for short-term
and long-term self-regularly subscales were 0/81
(ST) and 0/80 (LT). Finally, the results suggested that
ASRI was two-factor, reliable tool for assessing and
evaluating dimensions of intentional self-regulation
in adolescence.
Keywords: Adolescent Self-Regulatory Inventory
(ASRI), self-regulation psychometric properties,
confirmatory factor analysis,
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چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای
) درASRI( روانسنجی سياهه خودتنظيمی نوجوانی
 این ابزار نظريه.دانشآموزان دختر ايرانی بوده است
محور است که دو جنبه زمانی خودتنظيمی (خودتنظيمی
.در کوتاهمدت و بلندمدت) را مورد ارزيابی قرار میدهد
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر
 در1393-94  که در سال تحصيلی،مقطع متوسطه بود
دبيرستانهای شهر شاهينشهر (اصفهان) مشغول به
 دانشآموز مقطع متوسطه با استفاده336 .تحصيل بودند
از روش نمونهگيری خوشهای انتخاب شدند و از ايشان
خواسته شد پرسشنامههای خودگزارشی را که متمرکز
بر خودتنظيمی ارادی (شامل سياهه خودتنظيمی نوجوانی
 بهينهسازی و جبران) و سازگاری،و الگوی انتخاب
روانشناختی (شامل سياهه سازگاری برای دانشآموزان
 نتايج اجرای تحليل.دبيرستانی) بودند را کامل کنند
عاملی تأييدی نشان داد که الگوی دو عاملی خودتنظيمی
کوتاهمدت و بلندمدت از برازش مناسبی برخوردار
 مالکی و افزايشی سياهه خودتنظيمی، روايي سازه.است
 ضريب اعتبار برای خودتنظيمی.مورد تأييد قرار گرفت
 برآوردα=0/80 کوتاهمدت و برای خودتنظيمی بلندمدت
 نتايج نشان داد که، در نهايت.گرديد که رضايتبخش بود
سياهه خودتنظيمی نوجوانی ابزاری معتبر برای ارزيابی و
.سنجش ابعاد خودتنظيمی ارادی در دوره نوجوانی است
، سياهه خودتنظيمی نوجوانی:کلید واژه ها
 تحليل، سازگاری روانشناختی،خودتنظيمی ارادی
عاملی تأييدی
1394/6/15 : تصویب نهایی1394/3/23 : دریافت مقالهo
* گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
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 lمقدمه
نوجوانی دورهای از تحول است که با تغييرات گستردهای در سطح فردی (مثل

ويژگیهای روانشناختی ،هويتی و بلوغ) و سطح بافتی (مثل رفتن به مقطع تحصیلی باالتر،

گروه همتايان و شبکههای اجتماعی) همراه است .انطباق موفقيتآميز با اين تغييرات از

اهميت ويژهای در دوره نوجوانی برخوردار است و الزمه آن توانايي «خودتنظيمی» 1میباشد
(لرنر و همکاران .)2001 ،خودتنظيمی اشاره به توانایی فرد برای تغيير رفتارهای خودش
میکند و به نوجوان کمک میکند تا هيجانها ،رفتارها و توجه خود را متناسب با منافع

کوتاهمدت و اهداف بلندمدتش هدايت کند (هرباکوا و واوروا .)2015 ،خودتنظيمی دامنهای
از عملکردهای فيزيولوژيکی تا فرايندهای پيچيده و ارادی فردی را شامل میشود و نقشی

محوری در کارکردهای انسانی ،از جمله «تابآوری» 2و «بهزيستی» 3در دورۀ نوجوانی بازی

میکند (اليوت ،تراش و ماراياما2011 ،؛ گاردنر ،ديشيون و کونيل ،2008 ،هوفر ،بوش و
کارتنر.)2011 ،

تاکنون تعاريف متعددی از خودتنظيمی ارايه شده است ولی تعريف مفهومی مويالنن
( )2007بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته است .از نظر او خودتنظيمی «توانايي عمل کردن،
نظارت کردن ،بازداری کردن و پشتکار داشتن و يا انطباق منعطفانه رفتار ،توجه ،هيجان و
راهبردهای شناختی در پاسخ به هدايتها از جانب نشانههای درونی ،محرکهای محيطی و
بازخوردهای ديگر افراد در جهت تالش برای به دست آوردن هدفهای فردی است» (ص.
.)835

4

نظريهپردازان ،خودتنظيمی را در تقسيمبندی اوليه به دو دسته «خودتنظيمی ارگانیسمی»
و «خودتنظيمی ارادی»  5تقسيم میکنند .خودتنظيمی ارگانيسمی اشاره به تنظيم ويژگیهای
فيزيولوژيکی و جسمانی نظير مهار هيپوتاالموس بر دمای بدن ،ضربان قلب ،زمان بلوغ و

ويژگیهای خلقی مثل آستانه تحمل و کيفيت خلق میکند که در انطباق فرد با بافتش در
زمانهای مختلف نقش دارند .اين نوع از خودتنظيمی معموال ناهشيارانه و به صورت خودکار

است و ارادۀ فرد در آن نقش چندانی ندارد هرچند که الزمۀ تعادل با بافت است .در مقابل،

خودتنظيمی ارادی به اعمال متناسب با بافت اشاره دارد که بطور فعاالنه هدفشان برقراری
تعادل بين خواستها ،منابع بافتی با هدفهای فردی به منظور بهدست آوردن عملکرد
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مطلوبتر و افزايش تحول فردی است .خودتنظيمی ارادی هشيارانه بوده و همواره اشاره به
رفتارهای هدفمحور میکند (گستسدوتير و لرنر .)2008 ،در شکل  1نمونههايي از عناصر

خودتنظيمی ارگانيسمی و ارادی ارايه شده است.

کارکردها و

ساختارهای فیزیکی
خود تنظیمی ارگانیسمی
خود تنظیمی
خود تنظیمی ارادی

کارکردها و

فرایندهای رفتاری
رفتارهای مبتنی بر
هدف

عملکرد هیپوتاالموس
ضربان قلب
تغییرات بلوغ
سبک های شناختی
خلق و خو
فعالیت های سازگارانه و انطباقی
فرایندهای انتخاب ،بهینه سازی و جبران
فرایندهای مهار اولیه و ثانویه

شکل  .1نمونههايي از عناصر خودتنظيمی ارگانيسمی و ارادی (منبع :گستسدوتير و لرنر ،2008 ،ص)205 .

در پژوهش حاضر ،تمرکز بر «خودتنظيمی ارادی» در دوره نوجوانی است .خودتنظيمی

ارادی ماهيتی چندگانه دارد و در ابعاد مختلف توجه ،رفتار ،هيجان و شناخت ديده میشود.

هرچند خودتنظيمی هيجانی تالش افراد برای تأثير گذاشتن بر روی نوع ،زمان و چگونگی
تجربه و بيان ،تغيير طول دوره يا شدت فرايندهای رفتاری ،تجربی و يا جسمانی هيجانها

است (اژهای ،لواسانی و ارمی .)1394 ،نوجوان بايد قادر باشد که توجه ،رفتار ،هيجان و

شناخت خود را تنظيم و هدايت کند .برای مثال ،برای اينکه نوجوان بتواند خواستۀ والدينش
را مبنی بر اينکه به جای رفتن به بيرون با دوستانش به مطالعه برای امتحان بپردازد برآورده
کند ،بايد قادر باشد که خود را در مواجهه با تنش ايجاد شده بين خواست خود و والدينش
آرام سازد (تنظيم هيجانی) ،توجهش را بر روی آمادهسازی خود برای امتحان به جای رفتن

به گردش متمرکز سازد (تنظيم توجه) و از راهبردهای بيرونی به منظور اجتناب از وسوسهها
استفاده کند ،مثل اينکه تلفن همراهش را خاموش کند (تنظيم رفتاری) .در پژوهش حاضر

منظور از «خودتنظيمی» اشاره به تمامی ابعاد آن (شامل توجه ،رفتار و هيجان و شناخت)
است.

عالوه بر اين ،خودتنظيمی ارادی را با توجه به بافت زمانی به دو نوع خودتنظيمیهای
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«کوتاهمدت» و «بلندمدت» تقسيم نمودهاند .خودتنظيمی کوتاهمدت به عنوان مهار تکانه،
توجه ،هيجان و رفتار در لحظه عملياتی میشود ،در حالی که خودتنظيمیهای بلندمدت

شامل مهار تکانهها ،يا هدايت تالشها به سمت هدفهايي در دورههای زمانی طوالنیتر
مشتمل بر چند هفته ،ماه يا حتی سال است (بارکلی .)1997 ،در دورۀ کودکی به دليل تحول

لوب پيشانی و نارسی تحولی «کارکردهای اجرايي» 6نظير توجه و حافظه (مککله لند

و همکاران2007 ،؛ شونکوف و فيليپس ،)2000 ،خودتنظيمی بيشتر بر اهداف کوتاهمدت
متمرکز بوده و با افزايش سن و افزايش رشد قشر پيشپيشانی نوجوان قادر میشود رفتارها و

هيجانهای کوتاهمدتش را در يک بافت هدفی بلندمدت هدايت و تنظيم کند و خودتنظيمی

شکل پختهتر و بلندمدتتری به خود میگيرد (دیوت و همکاران.)2014 ،

«خودتنظيمی ارادی» کوتاهمدت و بلندمدت در مطالعات نوجوانی از اهميت بسياری

برخوردار بوده است .شواهد زيادی وجود دارد که خودتنظیمی ارادی در کودکی و نوجوانی
میتواند سالمت روان ،کارکردهای خانواده و عملکرد تحصيلی را پيشبينی کند (پفيفر،
 .)2015همچنين مطالعات نشان داده است که خودتنظيمی ارادی با بروندادهاي مهمی

چون شايستگی اجتماعی ،درگيری تحصيلی ،يادگيری خودنظمبخش و انگيزش ارتباط
مستقيم دارد (فردريک ،بالمنقورد و پاريس2004 ،؛ پينتريچ .)2000 ،نوجوانان خودتنظيمگر
قادر هستند که در کوتاهمدت اهداف و روابطشان را با معلمان ،همساالن و والدين تنظيم

نمايند و در بلندمدت در راستای دستيابی به ايدهآلهايشان تالش کنند (الدد ،بيرچ و باهس،
 .)1999سطح باالی خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با سطح باالتر رفتارهای سازگارانه
در نوجوانی ارتباط دارد و با استفاده از متغير خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت میتوان

سازگاری نوجوانان را پيشبينی نمود (برودی و گی2001 ،؛ فينکناير و همکاران 2005 ،و
تانگنی و همکاران .)2004 ،به عالوه پژوهشها نشان داده است که افزايش خودتنظيمی

ارادی در نوجوانان با سازگاری هيجانی و مديريت هيجانهای منفی و بروز هيجانهای مثبت

(بندورا و همکاران ،)2003 ،سازگاری اجتماعی و رفتارهای جامعهپسند (ريدل و همکاران،
 )2003و سازگاری آموزشی و پيشرفت تحصيلی (تانگنی و همکاران2004 ،؛ بانشی ،صمديه

و اژهای )1393 ،ارتباط معنیداری دارد.

اهميت مطالعه خودتنظيمی ارادی کوتاهمدت و بلندمدت در دوره نوجوانی با توجه به
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تغييرات مهم فردی و بافتی و اثرگذاری اين مهارت بر روی ديگر متغيرهای روانشناختی بر
کسی پوشيده نيست .ولی برای مطالعه در اين حوزه ،قبل از هر چيز ،به ابزارها و مقياسهايي

نياز است که قادر به سنجش و ارزيابی خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در نوجوانان

باشند .متاسفانه اين موضوع يکی از محدوديتها و کاستیهای اساسی در حوزه مطالعه
خودتنظيمی ارادی به حساب میآيد .مويالنن ( )2007محدوديتهای موجود در زمينه
ابزارها و مقياسهای سنجش خودتنظيمی را در موارد زير خالصه کرده است:

 .1در بيشتر مطالعات خودتنظيمی ارادی ،ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش خودتنظيمی

کوتاهمدت و فوری کاربرد داشتهاند و قادر به ارزيابی عناصر اساسی بلندمدت خودتنظيمی
در دوره نوجوانی نبودهاند.

 .2در پرسشنامههای خودتنظيمی معموال مادهها حول سه محور اساسی ارايه شدهاند :اول،
7

مادههايي که به سنجش خودتنظيمی کوتاهمدت میپردازند (برای مثال در «مقياس بازداری»
از «سیاهه درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرايي»( 8گيويا و همکاران )2000 ،اين ماده مطرح
شده است« :من نمیتوانم صبر کنم تا نوبتم برسد و معموال حرف ديگران را قطع میکنم»)؛
دوم ،ماده هايي که چارچوب زمانی مشخصی ندارند و معموال از اين نظر ابهام دارند (برای

مثال در «مقياس خودتنظيمی»( 9السزکزينسکا و همکاران )2004 ،اين ماده مطرح شده است:

«بعد از اينکه کارم قطع شد ،من مشکلی با حفظ تمرکزم بر انجام ادامه آن ندارم» ،در اينجا

مشخص نيست که منظور دامنه زمانی کوتاهمدت يا بلندمدت است)؛ و سوم ،مادههايي که به

يک حالت زودگذر يا يک دوره زمانی طوالنی اشاره دارند (برای مثال در «پرسشنامه خلق
و خوی نوجوانی»( 10کاپالدی و روثبارت )1992 ،برای اشاره به يک حالت زودگذر اين ماده
مطرح شده است که «وقتی شگفت زده میشوم برايم سخت است که صبر کنم تا نوبتم برسد
و حرف بزنم» و يا برای اشاره به يک مدت طوالنی «من به آسانی میتوانم عادتهای بدم
را اگر بخواهم کنار بگذارم») .بر اين اساس ،با وجود اهميت زمان در خودتنظيمی طبقهبندی

دقيق مشخصی از اين نظر ارايه نشده است و اين امر نيازمند پژوهشهای بيشتری میباشد.

 .3يکی از مسايلی که در تنظيم ابزارهای خودتنظيمی ارادی ناديده گرفته شده است ،توجه
به ماهيت چندگانه خودتنظيمی است .ابزار سنجش خودتنظيمی بايد به گونهای طراحی شده
باشد که بتواند حيطههای چندگانه خودتنظيمی شامل حيطههای رفتاری ،توجه ،هيجان و
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شناختی را آزمون کند.
 .4اکثر ابزارهای موجود در حوزه خودتنظيمی ارادی بر روی فرايند خودتنظيمی متمرکز
شدهاند .در حالی که يکی از موضوعات مهم پيامد حاصل ،موفقيت يا شکست در خودتنظيمی
است .بر اين اساس ،يک ابزار مناسب بايد بتواند عالوه بر سنجش زمينهها و حوزههای

خودتنظيمی و بافت زمانی خودتنظيمی نتايج فرايند خودتنظيمی را نيز مورد سنجش قرار دهد.
با توجه به کاستیهايي که مطرح گرديد ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ويژگیهای

روانسنجی(تعيين ،ساختار عاملی ،روايي و اعتبار) «سیاهه خودتنظيمی نوجوانی»)ASRI( 11
است .اين سیاهه در کشورهای مختلفی از جمله آمريکا (مويالنن )2007 ،و پرتغال (دياس،

گارسا ديل کاستيلو و مويالنن )2014 ،ويژگیهای روانسنجی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

مورد بررسی قرار گرفته است که نتايج اين پژوهشها نشانگر روايي و اعتبار مطلوب آن
بوده است .همچنين در پژوهشهای متعددی از سیاهه خودتنظيمی نوجوانی برای بررسی
خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در بين نوجوانان از فرهنگهای مختلف استفاده شده
است .برای نمونه دیوت و همکاران ( )2014به مطالعه خودتنظيمی در ميان نوجوانان

هلندی پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که توان خودتنظيمی بلندمدت در نوجوانان با
توانايي مهار وسوسهها و تعيين هدفها ارتباط مثبت دارد.

در نهايت ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين دو سوال اساسی است که
 .1آيا سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی برای سنجش خودتنظيمی ارادی (براساس الگوی

زمانی کوتاه مدت و بلندمدت) در بين دانشآموزان دختر ايرانی از روايي الزم برخوردار است؟
 .2آيا سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی برای سنجش خودتنظيمی ارادی (براساس الگوی

زمانی کوتاه مدت و بلندمدت) در بين دانشآموزان دختر ايرانی از اعتبار الزم برخوردار است؟
 lروش
پژوهش حاضر از منظر هدف« ،کاربردی» است و به لحاظ بررسی خصوصيات

روانسنجی يک پرسشنامه به طرحهای همبستگی تعلق دارد .شرکتکنندگان در اين پژوهش
شامل  336نفر از دانشآموزان دختر سال دوم و سوم دبيرستان شهر شاهينشهر (با ميانگين
سنی  16/29سال) در سه رشته رياضی ،تجربی و علوم انسانی هستند که در سال تحصيلی

مجله روانشناسی  / 78بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهۀ خودتنظیمی نوجوانی در9 / 9 / ...

 1393-94مشغول به تحصيل بودهاند .از آنجايي که هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگیهای

روانسنجی و تحليل عاملی تأييدی «سیاهه خودتنظيمی نوجوانی» بود ،حجم نمونه براساس
جدول کفايت اندازههای نمونه برای تحليل عاملی کامری 12و لی )1992( 13بيش از  300نفر

در نظر گرفته شد که در سطح خوب قرار دارد و همچنين ،متناسب با تعداد مادههای آزمون
و توصيه ارايه شده حجم نمونه نبايد کمتر از  200نفر باشد (به نقل از مککالم و همکاران،
 )2001که در پژوهش حاضر حجم  336نفر به نظر مناسب میرسد .برای انتخاب نمونه از

روش نمونهگيری خوشهای تصادفی استفاده شد ،به اين صورت که ابتدا از ميان دبيرستانهای
دخترانه دولتی شهر شاهين شهر ( 46دبيرستان)  6دبيرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند
و سپس سیاهه در مورد تمامی دانشآموزان سال دوم و سوم اين دبيرستانها به اجرا درآمد و
دانشآموزان اين دبيرستانها مورد سرشماری قرار گرفتند.

 lابزار
هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگیهای روانسنجی «سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی» برای

استفاده در ايران بود .در اين راستا عالوه بر ابزار اصلی به منظور تعيين روايي همگرا از

«الگوی ارزيابی خودتنظيمی» ( 14)SOCو به منظور تعيين روايي مالکی و افزايشی آن از
«سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی» )AISS( 15استفاده شده است.
□ الف :سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

11

( :)ASRIنسخه اوليه سياهه خودتنظيمی

نوجوانی توسط مويالنن ( )2007طراحی گرديد و شامل  77ماده بود .سیاهه خودتنظيمی
نوجوانی پس از اصالحات اوليه بر روی دو گروه از دانشجويان سال اول دانشگاه که کمتر
از  20سال داشتند به اجرا گذاشته شد و مويالنن ( )2007براساس نتايج بدست آمده از اين

نمونه اوليه ،ابزاری شامل  36ماده را ارايه کرد .در نهايت ،مويالنن به منظور بررسی الگوی

دو عاملی خودتنظيمی (کوتاهمدت و بلندمدت) از روش تحليل عاملی استفاده نمود که نتايج
نشان داد که از بين  36ماده 13 ،ماده خودتنظيمی کوتاهمدت و  14ماده خودتنظيمی بلندمدت
را میسنجند .در پژوهش حاضر الگوی دو عاملی مويالنن ( )2007در بافت نوجوانان دختر
ايرانی مورد بررسی قرار گرفته است .نمرهگذاری سیاهه براساس طيف ليکرت از اص ً
ال در

مورد من صدق نمیکند ( )1تا کامال در مورد من صدق میکند ( )5است .نمره باال در اين

مقياس به مفهوم توان خودتنظيمی باال میباشد .برخی از مادههای ابزار منفی و به صورت
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عکس کدگذاری میشوند .دامنه سنی اين سیاهه پيش از  20سالگی (نوجوانی) است و
ضريب اعتبار آن براساس الفای کرانباخ برابر  0/70بوده است (مويالنن .)2007 ،اين سیاهه

توان سنجش سطح خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت را دارا است .ضريب اعتبار سیاهه در

پژوهش حاضر براساس آلفای کرانباخ برای خودتنظيمی (بدون توجه به بافت زمانی) 0/91
بوده است که نشانگر همسانی درونی مناسب در تمامی مقياسهای ابزار است.

□ ب :الگوی ارزيابی خودتنظيمی :)SOC(14در پژوهش حاضر از الگوی انتخاب،

بهينهسازی و جبران ( )SOCارايه شده توسط بالتز ،بالتز و فرند (گستسدوتير و لرنر)2008 ،
به منظور سنجش روايي همزمان سیاهه خودتنظيمی نوجوانی استفاده شده است .اين الگو
میتواند در سرتاسر دوره زندگی استفاده شود و همچنين ظرفيت استفاده در دوره نوجوانی
را نيز دارا است .الگوی  SOCروشی را ترسيم میکند که افراد در طی آن هدف مناسب خود

را که در تحول سالمشان نقش دارد انتخاب میکنند و راهبردی را که میتواند آنها را به اين
هدف(ها) برسند شناسايي مینمايند و سپس در صورت نياز به تغيير راهبرد اقدام میکنند.
اجزاء اين مدل در جدول  1ارايه شده است.

جدول  .1اجزا الگوی خودتنظيمی
اجزای مدل SOC
انتخاب ()Selection

تعريف

شرح میدهد که چگونه افراد به ايجاد ،تبيين و ساختاربندی هدف(های)شان پرداخته و به آنها
متعهد میشوند و از اين طريق مسير رشدشان را مشخص میسازند.

شامل جستجوی منابع و راهبردهايي است که با ارزشهای اجتماعی و شخصی فرد در دنبال
بهينهسازی ()Optimization

کردن هدف(های) معين سازگار هستند .در راستای بهينهسازی رفتارها ،فرد بايد به صورت
هوشيارانه يا ناهوشيارانه ،فاصله بين هدف و موقعيت موجود را بررسی نمايد و وسايلی مبتنی بر
هدف را به منظور اطمينان از رسيدن به هدف تعريف کند و بهکار گيرد.

جبران ()Compensation

شامل فعاليتهای هدفمند است ،اما برخالف بهينهسازی ،هدف آن اجتناب و به حداقل رساندن

نقصها در مواجه با نبود وسايل و امکانات رسيدن به هدف است.

بهطور خالصه مدل  SOCراهبردهايي را شرح میدهد که به فرد در تعيين ،دستيابی

و تعديل هدفها کمک میکند .مقياس «انتخاب» ( )Sدر اين پرسشنامه شامل  6ماده است
که شامل ايجاد رجحانها و هدفها ،ساخت سلسله مراتب اهداف ،و متعهد شدن به هدفها

میشود .مقياس «بهينهسازی» ( )Oدارای  6ماده است و شامل اکتساب و سرمايهگذاری بر
روی تدابير مرتبط با هدفها برای رسيدن به هدفهای خود است .و مقياس «جبران» ()C
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نيز شامل  6ماده بوده که به استفاده از تدابير جايگزين برای حفظ سطح عملکرد در زمان
مواجهه با نقصها و محدوديتها اشاره دارد.

جدول  .2مقياسها وتعداد سئوالهای پرسشنامه خودتنظيمی SOC

سازه

تعداد سئوال

سئوالهای تشکيل دهنده

انتخاب

6

18 ،13 ،12 ،11 ،2 ،1

بهينهسازی

6

14 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3

جبران

6

17 ،16 ،15 ،9 ،5 ،4

پژوهشها نشان داده است که پرسشنامه  SOCدارای روايي و اعتبار قابل قبولی در

کار با نوجوانان بوده است .برای نمونه فرند و بالتز ( )2002همسانی درونی را براساس

آلفای کرانباخ برای مقياس انتخاب  ،0/75بهينهسازی  0/70و جبران  0/67گزارش نموده اند.
همسانی درونی پرسشنامه براساس آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر نيز بررسی گرديد ،که
در تمامی مقياسها ضرايب باالتر از  0/82گزارش شد ،که قابل قبول بود.

□ ج :سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( :)AISSاين ابزار در سال 1993

به وسيله سينها و سينگ تهيه شده است .هدف آن است که سطح سازگاری دانشآموزان

دبيرستانی (گروه سنی  14تا  18ساله)در سه حوزه سازگاری هيجانی ،اجتماعی و آموزشی
مورد سنجش قرار گيرد .سیاهه شامل  60سئوال است که با پيشبينی پاسخ «بله» يا «خير»
تدوين شده است 20 .سئوال مربوط به حوزۀ عاطفی 20 ،سئوال مربوط به حوزه اجتماعی و
 20سئوال مربوط به حوزه آموزشی است .به پاسخهايي که نشانگر عدمسازگاری است ،نمره

يک داده میشود و در غير اين صورت صفر منظور میشود .روايي اين سیاهه از طريق تعيين
همبستگی با فرم موازی (سياهه شخصيتی کاليفرنيا) برابر  0/73گزارش شده است .ضريب
اعتبار سیاهه به سه طريق و به شرح جدول  3گزارش شده است که در پژوهش حاضر در

تمامی مقياسها باالتر از  0/90بوده است.

جدول  .3ضرايب اعتبار سیاهه

روش مورد استفاده
دو نيمه کردن آزمون

سازگاری عاطفی

آزمون -آزمون مجدد
کودر ريچاردسون
منبع :سينها و سينگ ،1993 ،ص 3

0/94
0/96
0/92

سازگاری اجتماعی
0/93
0/90
0/92

سازگاری آموزشی
0/96
0/93
0/96

سازگاری کل
0/95
0/93
0/94
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افراد براساس نمرات خام به دست آمده در سیاهه ،در پنج گروه طبقهبندی میشوند و پنج

طبقه سازگاری عبارتند از :الف .سازگاری خيلی خوب ،ب .سازگاری خوب ،ج .سازگاری

متوسط ،د .سازگاری ضعيف ،ه .سازگاری خيلی ضعيف .در پژوهش حاضر از اين سیاهه به
منظور برآورد روايي مالکی و افزايشی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی استفاده شده است ،همبستگی
باال بين نتايج دو ابزار میتواند نشانگر روايي مناسب سیاهه خودتنظيمی نوجوانی باشد.

 lیافته ها
در این قسمت ،يافتههای پژوهش در دو بخش روايي و اعتبار ابزار براساس سئوالهای

پژوهش خالصه شده است .در بخش روايي به نتايج تحليل عاملی تأييدی يک عاملی و دو
عاملی ،اعتبار همگرا ،روايي مالکی و افزايشی اشاره شده و در بخش اعتبار با استفاده از

روش آلفای کرانباخ همسانی درونی سیاهه ،براساس الگوی عاملی تأييد شده ،مورد ارزيابی
قرار گرفته است .شاخصهای توصيفی تمامی متغيرهای موجود در پژوهش در جدول 4

ارايه شده است.

جدول  .4شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش
متغيرهای پژوهش
خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت
خودتنظيمی ارادی ()SOC
انتخاب
بهينهسازی
جبران
سازگاری هيجانی
سازگاری اجتماعی
سازگاری آموزشی

ميانگين ()M
3/07
3/44
3/53
3/53
3/76
3/29
7/32
7/12
7/20

انحراف معیار ()SD
0/68
0/59
0/54
0/58
0/61
0/70
2/86
2/74
3/05

دامنه ممکن
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 20
 1تا 20
 1تا 20

دامنه موجود
 1/38تا 4/77
 1/64تا 5
 2/06تا 4/56
 2تا 5
 1/83تا 5
 1/67تا 5
 3تا 17
 1تا 17
 2تا 20

 oروايي ابزار
ابتدا به منظور بررسی روايي سازه از تحليل عاملی تأييدی و بررسی ضريب همبستگی

بين اين «سیاهه با الگوی خودتنظيمی ارادی» ( )SOCاستفاده گرديد .علت بهرهگيری از

تحليلی عاملی تأييدی اين بود که هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی خودتنظيمی مويالنن

( )2007در نمونه دانشآموزان ايرانی بود .به همين منظور الگوی تک عاملی (خودتنظيمی
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ارادی) و دو عاملی (خودتنظيمی ارادی کوتاه مدت و بلندمدت) مويالنن ( )2007با استفاده

از تحليل عاملی تأييدی در نمونه نوجوانان دختر ايرانی مورد آزمون قرار گرفت.

جهت انجام تحليل عاملی همه مادهها از نظر مفروضه نرمال بودن مورد بررسی قرار

گرفتند .براساس اطالعات بهدست آمده از آمارههای کولموگروف -اسميرنف و شاپيرو–
ويلک ،هيچ يک از مادهها انحراف معناداری از توزيع نرمال نداشتند .در اين پژوهش الگو
براساس چندين شاخص برازش مورد بررسی قرار گرفته است .حداقل شرايط الزم برای

برازش يک الگوی خوب ،غيرمعنیدار بودن آزمون کای اسکوئر (

fit

2

 ،) χکای اسکوئر نسبی

(  ) CMIN / dfکمتر از  ،3شاخص برازش تطبيقی ( )CFIبزرگتر از  ،0/90و ريشه دوم
ميانگين مربعات خطای برآورد ( 0/05 )RMSEAو يا کوچکتر و در نهايت ريشه دوم
ميانگين مربعات باقیمانده ( )RMRکه نزديک به صفر باشد است .در زمانی که حجم نمونه
زياد است ميزان کای اسکوئر تحت تأثير حجم نمونه قرار میگيرد و ممکن است معنیدار

شود ،در اين زمان توجه به ساير شاخصهای برازش از اهميت زيادی برخوردار است.

در اين پژوهش ابتدا الگوی تک عاملی ،که در آن تمامی مادههای خودتنظيمی کوتاه

مدت و بلند مدت به عامل خودتنظيمی ارادی متصل شده بودند ،مورد ارزيابی قرار گرفت.

در اينجا فرض ما بر اين بود که تمامی ماده ها سازه واحدی را میسنجند .نتايج ارزيابی اين
الگو نشانگر از برازش نامناسب آن بود .نتايج اين بخش از پژوهش در مقايسه با پژوهش

مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014در جدول  5ارايه شده است.
جدول  .5شاخصهای کلی برازش برای الگوی تک عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی
CMIN

DF

P

CMIN/DF

پژوهش حاضر

811/76

324

مويالنن ()2007

53/557

0/000

2/5

0/77

دياس و همکاران ()2014

2240/57

0/000

1/72

0/74

0/000

2/60

0/61

شاخصهای برازش

324
860

CFI

RMSEA

RMR

0/07

0/09

0/07

0/08

0/06

0/07

در ادامه الگوی دو عاملی خودتنظيمی را براساس الگوی مويالنن ( )2007مورد ارزيابی

قرار گرفت .در اينجا به منظور اجرای تحليل عاملی تأييدی با توجه به اينکه خردهمقياسهای

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی (خودتنظيمی کوتاه مدت و خودتنظيمی بلندمدت) باهم همبسته
بودند از تحليل عاملی تأييدی مرتبه دوم استفاده شد .مادههای ،16 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،2
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 21 ، 19 ،18 ،17و  22مربوط به خودتنظيمی کوتاهمدت و مادههای ،23 ،20 ،12 ،4 ،3

 31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25و  36مربوط به خودتنظيمی بلندمدت در نظر گرفته شدند.

در اينجا ماده شماره  15که در الگوی مويالنن ( )2007جهت اصالح ،آن را به هر دو نوع

خودتنظيمی متصل کرده بود حذف گرديد .چرا که به نظر میرسد اين ماده «اگر چيزی را
واقعا بخواهم بايد فورا آن را به دست بياورم» بيشتر به خودتنظيمی کوتاه مدت اشاره دارد.

همچنين ضريب همبستگی آن با خودتنظيمی بلندمدت تنها  0/04بود که معنیدار نيست .در
نهايت الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی مورد آزمون قرار گرفت که نتايج نشانگر

برازش مطلوب اين الگو بود .شاخصهای کلی برازش برای الگوی دو عاملی پژوهش حاضر
در جدول  6ارايه شده است.

جدول  .6شاخصهای کلی برازش برای الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

CMIN

DF

P

CMIN/DF

CFI

RMSEA

RMR

440/89

276

0/000

1/59

0/91

0/04

0/07

همانطور که در شکل  2مشاهده می شود پارامترهای برآورد شده در مدل دو عاملی

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی آمده است .همچنين ضريب همبستگی ميان خودتنظيمی

کوتاهمدت و بلندمدت برابر p>0/01؛  R=0/89برآورد گرديده است که نشانگر همبستگی
قوی و معنیدار بين اين دو مقياس میباشد.
D2

Q2

D6

Q6

D8

Q8

D9

Q9

Q11

Q11

D13

Q13

D14

Q14

D16

Q16

D17

Q17

D18

Q18

D19

Q19

D21
D22

0/36

0/50

0/30

0/57

0/89

0/55

0/49

0/56

0/43

0/59

0/59

0/62

0/30

0/48
0/41

خود تنظیمی
کوتاه مدت

خود تنظیمی
بلند مدت

0/32
0/50

0/45

0/41

0/35

0/58

0/59

0/71

Q21

0/60

0/55

Q22

0/50

0/46

Q3
Q4
Q12
Q20

D3
D4
D12
D20

Q23

D23

Q25

D25

Q26

D26

Q27

D27

Q28

D28

Q29
Q30
Q31
Q36

شکل  .2ویژگی های برآورد شده در الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

D29
D30
D31
D36

مجله روانشناسی  / 78بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهۀ خودتنظیمی نوجوانی در15 / 15 / ...

روايي همگرای سیاهه خودتنظيمی نوجوانی از طريق ارزيابی ارتباط بين خردهمقياسهای

اين سیاهه و الگوی خودتنظيمی ارادی ( )SOCمورد ارزيابی قرار گرفت .هر دو ابزار به
ارزيابی سطح خودتنظيمی نوجوانان میپردازند و متناسب با اين دوره سنی هستند .نتايج

مربوط به ضرايب همبستگی بين خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت و خرده مقياسهای

خودتنظيمی ارادی در جدول  7ارايه شده است .همانطور که مشاهده میکنيد ميان متغير
خودتنظيمی کوتاه مدت با متغير خودتنظيمی ارادی (p>0/01؛  ،)R=0/82انتخاب هدفها

(p>0/01؛  ،)R=0/64بهينهسازی (p>0/01؛  )R=0/62ارتباط قوی معنیداری وجود دارد.
همچنين بين خودتنظيمی بلندمدت و خودتنظيمی ارادی (p>0/01؛  ،)R=0/74انتخاب

هدفها (p>0/01؛  ،)R=0/65بهينهسازی (p>0/01؛  )R=0/64و جبران (p>0/01؛
 )R=0/61ارتباط قوی و معنیداری وجود دارد.

جدول  .7همبستگی بين سیاهه خودتنظيمی نوجوانی و الگوی خودتنظيمی ارادی
ردیف
1
2
3
4
5
6

1

متغيرها

خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت

خودتنظيمی ارادی ()SOC

انتخاب

بهينهسازی
جبران

**

-

0/72

**

0/72

**

0/64

**

0/62

**

2

0/60

-

**

0/74

**

0/64

**

0/65

**

0/61

4

3

**

-

0/89

**

0/84

**

0/85

5

-

**
**

65

0/62

**

-

0/54

) ** p  0 / 01(2 − tailed

برای بررسی روايي مالکی روابط موجود بين خرده مقياسهای خودتنظيمی (خودتنظيمی

کوتاهمدت و بلندمدت) با متغير سازگاری و حيطههای آن مورد بررسی قرار گرفت؛ وجود

همبستگی معنیدار ميان نتايج خودتنظيمی و سازگاری میتواند اين فرضيه را تأييد کند
که سطح باالتر خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با سطح پايينتر ناسازگاری و سطح

باالتر سازگاری در تمامی حيطهها مرتبط است .سازگاری از جمله سازههايي است که
از چشمانداز نظری و تجربی با خودتنظيمی ارتباط دارد .نتايج اين بخش نشانگر وجود
ارتباط معنیدار و قوی ميان متغير خودتنظيمی کوتاهمدت (p>0/01؛  )R=-0/56و بلندمدت

(p>0/01؛  )R=-0/55با سازگاری بود .دليل منفی بودن روابط اين بود که کسب نمره باالتر
در سیاهه سازگاری دانشآموزان دبيرستانی نشانگر ناسازگاری بيشتر است (جدول .)8
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ميان خودتنظيمی کوتاهمدت و حيطههای سازگاری ارتباط معنیداری وجود دارد.

ارتباط خودتنظيمی کوتاهمدت و سازگاری هيجانی (p>0/01؛  ،)R=-0/59سازگاری

اجتماعی (p>0/01؛  )R=-0/36و سازگاری آموزشی (p>0/01؛  )R=-0/49برآورد گرديد

که در تمامی موارد نسبتا قوی و معنیدار بود .همچنين ميان خودتنظيمی بلند مدت و
حيطههای سازگاری ارتباط معنیدار وجود دارد .ارتباط خودتنظيمی بلندمدت با سازگاری

هيجانی (p>0/01؛  ،)R=-0/49سازگاری اجتماعی(p>0/01؛  )R=-0/38و با سازگاری
آموزشی (p>0/01؛  )R=-0/53نيز قوی و معنیدار بود.

جدول  .8همبستگی بين سیاهه خودتنظيمی نوجوانی و سازگاری

ردیف
1
2
3
4
5
6

1

متغيرها

خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت

سازگاری ()AISS

سازگاری هيجانی

سازگاری اجتماعی

سازگاری آموزشی

**

2

-

0/72

**

0/56

**

0/59

**

0/36

**

0/49

4

3

-

**

0/55

**

0/38

**

0/49

**

0/53

**

-

0/84

**

0/83

**

0/84

5

-

**
**

53

0/60

**

-

0/55

) ** p  0 / 01(2 − tailed

در نهايت ،برای بررسی روايي افزايشی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی از روش تحليل

رگرسيون استفاده شده است تا به اين سئوال پاسخ داده شود که آيا خودتنظيمی کوتاهمدت و
بلندمدت قادر به پيشبينی سازگاری نوجوانان هستند؟ نتايج تحليل رگرسيون بيانگر ضريب

همبستگی  R=0/58و ضريب تبيين  R2=0/34و خطای معيار  SE=0/89بود .همچنين
نتايج آزمون تحليل واريانس معنیدار بود (p>0/01؛  .)ƒ=39جدول  9نشان میدهد که

هر چند خرده مقياس خودتنظيمی کوتاهمدت درصد بيشتری از واريانس متغير سازگاری را
تبيين میکند ،نقش خودتنظيمی بلندمدت نيز در تبيين متغير سازگاری معنیدار است .بر اين
اساس ،میتوان پيشبينی نمود نوجوانانی که خودتنظيمی باالتری دارند از سازگاری بيشتری

برخوردار خواهند بود.

جدول  .9خالصه تحليل رگرسيون برای پيشبينی سازگاری بر پايه مولفههای خودتنظيمی کوتاه مدت و بلندمدت
متغير پيشبين

ضريب رگرسيون b

SE

Beta

t

خودتنظيمی کوتاهمدت

-3/50

1/11

-0/35

-3/14

خودتنظيمی بلندمدت

-2/99

1/31

-0/26

-2/28

.Sig

**

0/002

*

0/02

) * p  0 / 05;** p  0 / 01(2 − tailed
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 oاعتبار ابزار
به منظور ارزيابی اعتبار سیاهه خودتنظيمی نوجوانی براساس الگوی دو عاملی از روش

آلفای کرانباخ استفاده شد .در خرده مقياس خودتنظيمی کوتاهمدت آلفا برابر  α=0/81و
در خرده مقياس خودتنظيمی بلندمدت آلفا برابر  α=0/80بود .اين ضرايب نشانگر اعتبار
مناسب سیاهه خودتنظيمی نوجوانی در هر دو مقياس خودتنظيمی کوتاه مدت و خودتنظيمی

بلندمدت براساس الگوی ارايه شده است.
 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف پژوهش حاضر تعیین ويژگیهای روانسنجی «سیاهه خودتنطيمی نوجوانی»

( )ASRIدر دانشآموزان دختر دبیرستانی بوده است .سیاهه خودتنظيمی نوجوانی براساس
ديدگاه تحول خودتنظيمی در نوجوانی تهيه شده است .در اين ديدگاه اعتقاد بر اين است که
نوجوانان نسبت به کودکان قادر به خودتنظيمی برای مدت طوالنیتر و همراستا با هدفهای

بلندمدت خود هستند (دمتريو.)2000 ،

 oدر پژوهش حاضر برای بررسی روايي سازه از تحليل عاملی تأييدی براساس الگوی
مويالنن ( )2007استفاده شده است .نتايج نشان داد الگو برازش الزم را ندارد .نتايج اين
بخش با پژوهش مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو

بوده است .ارزيابی اين الگو در مقايسه با پژوهش مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل
کاستيلو و مويالنن ( )2014در جدول  5ارايه شده است .سپس براساس الگوی دو عاملی
مويالنن ( ،)2007تحليل عاملی تأييدی در نمونه ايرانی به اجرا گذاشته شد .بر اين اساس
خودتنظيمی به دو عامل خودتنظيمی کوتاهمدت و خودتنظيمی بلندمدت تقسيم گرديد که

نتايج نشانگر برازش خوب اين الگو در نمونه دختران ايرانی بود .نتايج اين بخش از پژوهش
نيز با يافتههای مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بود.

نتايج اين بخش پژوهش در جدول  6ارايه شده است.

 oروايي همگرای سیاهه خودتنظيمی به وسيله بررسی ارتباط آن با «الگوی خودتنظيمی
ارادی» ( )SOCمورد مطالعه قرار گرفت که نتايج حاکی از وجود همبستگی معنیدار بين

خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با خودتنظيمی ارادی و سه خرده مقياس انتخاب هدف،
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بهينهسازی و جبران بود .نتايج در جدول  7ارايه شده است .اين نتايج با پژوهشهای

پستانا 16و گاگيرو )2005( 17به نقل از دياس و همکارن ( ،)2014مويالنن ( )2007و دياس،
گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بوده است .در پژوهش مويالنن ارتباط سیاهه
خودتنظيمی نوجوانی با مقياس  31مادهای خودتنظيمی نواک و کاليتون ( )2001مورد ارزيابی
قرار گرفت که نتايج نشان داد بين خودتنظيمی ارادی و خودتنظيمی کوتاهمدت  r=0/74و

خودتنظيمی بلندمدت  r=0/68ارتباط وجود دارد .در پژوهش دياس ،گارسيا ديل کاستيلو
و مويالنن ( )2014ارتباط سیاهه خودتنظيمی نوجوانی با مقياس ده مادهای خودتنظيمی
( )SRSشوارتزر ( )1992مورد ارزيابی قرار گرفت که نتايج نشان داد بين خودتنظيمی ارادی

و خودتنظيمی کوتاهمدت  r=0/40و خودتنظيمی بلندمدت  r=0/58ارتباط وجود دارد.

 oبرای بررسی روايي مالکی سیاهه خودتنظيمی ارتباط آن با سازه سازگاری و ابعاد آن

مورد تحليل قرار گرفت .انتخاب سازه سازگاری با توجه به ادبيات پژوهشی موجود و اينکه

بسياری از پژوهشها (از جمله مويالنن2007 ،؛ برودی و گی2001 ،؛ فينکناير و همکاران،
 2005و تانگنی و همکاران )2004 ،نشان دادهاند که بين خودتنظيمی و سازگاری ارتباط

معنیداری وجود دارد و افزايش توان خودتنظيمی با افزايش سازگاری در ابعاد مختلف

هيجانی ،اجتماعی و آموزشی همراه است صورت گرفت .نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد
که بين خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت و سازگاری و ابعاد مختلف سازگاری هيجانی،

اجتماعی و آموزشی رابطه قوی و معنیداری وجود دارد .نتايج اين بخش در جدول  8ارايه

شده است .نتايج اين بخش از پژوهش نيز با پژوهشهای مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا
ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بوده است .همچنين برای بررسی روايي افزايشی نتايج

تحليل رگرسيون نقش خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در سازگاری نوجوانی ارايه شده
است که نتايج نشان داد خودتنظيمی کوتاه مدت و بلندمدت به صورت معنیداری قادرند
سازگاری نوجوانان را پيشبينی کنند .نتايج اين بخش از پژوهش در جدول  9ارايه شده است.

و اين نتايج با نتايج پژوهش مويالنن ( )2007همسو میباشد .ضريب اعتبار براساس الگوی

دو عاملی با استفاده از آلفای کرانباخ مورد تحليل قرار گرفت که نتايج حاکی از همسانی
درونی مناسب سیاهه بود .در جدول  10ضرايب آلفا براساس پژوهش حاضر در مقايسه با

پژوهش مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014ارايه شده است.
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جدول  .10مقايسه ضرايب اعتبار در پژوهشهای مختلف
خودتنظيمی کوتاه مدت
نمونه ايرانی (پژوهش حاضر)
نمونه آمريکايي (مويالنن)2007 ،
نمونه پرتغالی (دياس و همکاران)2014 ،

α =0/81
α =0/75
α =0/84

خودتنظيمی بلند مدت
α =0/80
α =0/80
α =0/72

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی قادر است که خودتنظيمی را براساس نتايج کوتاهمدت و

بلندمدت آن در حيطههای چندگانه مورد ارزيابی قرار دهد .با توجه به اهميت دورۀ نوجوانی
و تحوالت اين دوره ،نوجوانان الزم است که عالوه بر خودتنظيمی کوتاهمدت ،قادر به

خودتنظيمی بلندمدت نيز باشند.

در پژوهش حاضر تالش گرديد که ويژگیهای روانسنجی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

مويالنن ( )2007در نمونه برگرفته از فرهنگ ايرانی آزمون شود و ميزان روايي و اعتبار اين

مقياس مورد تحليل قرار گيرد .همانطور که مشاهده شد اين سیاهه در نمونه دختران ايرانی
دارای روايي و اعتبار قابل قبولی است و از آن میتوان در پژوهشهای مرتبط با بررسی

خودتنظيمی نوجوانان استفاده نمود .يکی از مهمترين نقاط قوت اين مقياس جداسازی
خودتنظيمی براساس بافت زمانی يعنی در کوتاه مدت و بلندمدت است که میتواند در
مطالعات مختلف مورد توجه قرار گيرد و در برخی موارد مانند سازگاری آموزشی و اجتماعی

توان پيشبينی را در اختيار برنامهريزان قرار دهد.
یادداشت ها

1. self-regulatory
2. resilience
3. well-being
4. organismic self-regulation
5. intentional self-regulations
6. executive functioning
7. inhibit subscale
8. Behavior Rating Inventory of Executive Function
9. Self-Regulation Scale
10. Adolescent Temperament Questionnaire
11. Adolescent Self-Regulatory Inventory
12. Comrey
13. Lee
)14. selection, optimization & compensation (SOC
15. Adjustment Inventory for High School Students
16. Pestana
17. Gageiro
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 آزمون:بررسی عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی با رویکردی انگیزشی
oمدل ع ّلی
Effective Factors on Academic Cheating with
Motivational Approach: Testing a Causal Model o
Zeinab Rabbany, PhD

Abstract

*ربانی

زینب

چکیده

The aim of present study was to survey of relation between goal orientations, personal beliefs about
cheating and neutralizing attitudes with cheating
behaviors. The participants were 335 students selected from Semnan university using multistage
cluster sampling method. For assessing the research
variables, the participants completed two measures:
Academic Cheating Questionnaire (2007) and Achievement Goal Questionnaire (Elliot & McGregor,
2001). The relationships between variables were
examined by a causal model. The results of path analysis by using LISREL software, showed direct and indirect effects of goal orientations on cheating behaviors, personal beliefs about cheating and neutralizing
attitudes. Also beliefs about cheating and neutralizing
attitudes directly and indirectly predicated cheating
behaviors. The most important results of this research
was influence of neutralization of responsibility on
cheating behaviors and indirectly by mediating
personal beliefs about cheating. And this variable
predicted the most variance of cheating behaviors
than others.

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ انواع جهتگیری
 با رفتار، باورهای تقلب و نگرشهای خنثیسازی،هدف
 نفر از دانشجویان دانشگاه335  بدین منظور تعداد.تقلب بود
سمنان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای
 مشارکتکنندگان پرسشنامههای تقلب.انتخاب شدند
) و جهتگیری هدف الیوت و مک گریگور2007( تحصیلی
 سپس روابط متغیرها در.) را تکمیل نمودند1999،2001(
قالب مدلی ع ّلی طراحی و به روش تحلیل مسیر توسط
 نتایج تحلیل مسیر نشان داد که.نرمافزار لیزرل آزمون شد
انواع جهتگیری هدف بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر
رفتار تقلب و همچنین بر باورهای تقلب و نگرشهای
 باورهای تقلب و نگرشهای،خنثیسازی تأثیر داشتند
خنثیسازی نیز بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم رفتار تقلب
 از مهمترین یافتههای این پژوهش تأثیر.را پیشبینی نمودند
نگرشهای خنثیسازی بر رفتار تقلب در تکلیف و امتحان
 و غیرمستقیم بهواسطه باورهای تقلب،بهصورت مستقیم
بود بهطوریکه این متغیر نسبت به بقیه متغیرها بیشترین
واریانس مربوط به رفتار تقلب در امتحان و تکلیف را تبیین
.نمود

Keywords: academic cheating, goal orientation,

، جهت گیری هدف، تقلب تحصیلی:کلید واژه ها
 باورهای فرد دربارۀ تقلب،نگرشهای خنثی سازی

neutralizing attitudes, personal beliefs about cheating.

o Department of Educational Psychology, Semnan University,

I.R.Iran
rabbany 2007 @gmail.com
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 lمقدمه
یکی از مشکالت موجود در نظام های آموزشی« ،تقلب یا عدم صداقت تحصیلی»

1

است .تقلب تحصیلی ،رفتاری غیراخالقی در محیطهای آموزشی است که یادگیری فراگیران
را تهدید کرده و پیامدهای منفی به همراه دارد (مورداک ،بیچامپ و هینتون.)8002 ،

در چندین دهۀ اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه تقلب تحصیلی انجام شده است.

نتایج تحقیقات نشان داده است که تقلب پدیدهای همهگیر ،شایع و رو به رشد در مدارس و

مؤسسات آموزشی بوده و برای اکثر دانش آموزان و دانشجویان موجه و پذیرفته می باشد
(مک کیب و تریوین1997 ،؛ مک کیب تریوین و باترفیلد2001 ،2002 ،؛ به نقل از مورداک و
آندرمن .)2006 ،به عنوان نمونه در پیمایش ملی مک کیب ( )2005از بین  18000دانش آموز
دبیرستانی ،بیش از  70درصد آن ها یک یا چند نمونه از تقلب در امتحان را گزارش کردند

و بیش از  60درصد به استفاده از اشکال مختلف تقلب تحصیلی از جمله ،تقلب در امتحان،

تقلب در انجام تکالیف و «سرقت ادبی» 2اعتراف کردند .میزان تقلب در بین دانشجویان در

تحقیقات حدود  50تا  65درصد بوده است (پینو و اسمیت .)2003،همچنین افزایش تقلب

تحصیلی در میان دانش آموزان و دانشجویان ،بارها گزارش شده است (مورداک ،هال و وبر،
2001؛ واندهی و همکاران.)2007 ،

عالوه بر تأثیر منفی تقلب در فرایند یادگیری ،تکرار آن آثار مخربی در شخصیت وزندگی

فرد ایجاد میکند .ازاینرو پژوهشهای متعددی در جهت پیشگیری و مقابله با این پدیدۀ

غیراخالقی انجامگرفته است .اکثر این پژوهش های بر تعیین عوامل پیشبین تقلب تمرکز

میباشند .این عوامل پیشبین را میتوان به سه دسته متغیرهای جمعیت شناختی ،ویژگیهای
فردی و انگیزشی ،و اثرات بافتی یا زمینهای تقسیم کرد (مورداک و آندرمن.)2006 ،
به منظور سازماندهی تحقیقات مرتبط با تقلب تحصیلی ،مورداک و آندرمن ()2006

با استفاده از مفاهیم و پژوهشهای انگیزش پیشرفت ،الگویی انگیزشی برای تقلب تحصیلی
ارائه کردند .این محققین معتقدند «تقلب» ،رفتاری انگیزشی است ،دانش آموزان باید برای

تقلب برانگیخته شوند و دلیلی برای تقلب داشته باشد ،این دلیل میتواند بیرونی بوده (به
عنوان مثال ،برای به دست آوردن نمره) ،مقایسه اجتماعی (به عنوان مثال ،برای نشان دادن
توانایی فرد و یا برای اجتناب از بی کفایت ظاهر شدن) ،و یا درونی باشد (به عنوان مثال،
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به این خاطر که دانش آموز احساس کفایت برای انجام یک کار خاص را نمی کند) .دانش

آموزان بسته به اطالعات بافتی یا زمینه ای که به آنها ارائه می شود ،و همچنین ویژگیهای
انگیزشی فردی یا درونی ،تصمیم به رفتار تقلب می گیرند .در این الگو ،فرض شده است

که عوامل فردی و بافتی به واسطۀ سازوکارهای انگیزشی روی رفتار تقلب تاثیر میگذارند.

«جهت گیری هدف» یکی از سازههای مهم انگیزشی است که با پیامدهای شناختی،

هیجانی و رفتاری دانش آموزان مرتبط است (ایمز و آرچر1988 ،؛ میگلی و اردان1966 ،؛ به

نقل از تاس و تکایا .)2010 ،یکی از این پیامدها ،تقلب می باشد .در مطالعات مختلف بین
رفتار تقلب در دانش آموزان با جهت گیری هدف آنها ارتباط معناداری بدست آمده است

(آندرمن و دانر2008 ،؛ وان وایپرن ،همسترا و وان درکلو.)2011 ،

یکی از کامل ترین الگوهای جهت گیری هدف ،الگوی چهار بعدی است که در آن

چهار نوع جهت گیری بر مبنای ترکیب دو بعد تعریف شایستگی (تسلط در مقابل عملکرد)

و ارزش شایستگی (گرایشی در مقابل اجتنابی) مشخص شده است (الیوت و مک گریگور،
 .)2001اهداف تسلطی ،اهدافی هستند که بر اساس معیارهای مطلق (یادگیری خود فرد)

وضع شده اند؛ اهداف عملکردی بر مبنای معیارهای هنجاری (مقایسه با دیگران) قرار دارند.
اهداف گرایشی بر بهدست آوردن چیزهای مثبت ،و اهداف اجتنابی بر اجتناب از چیزهای

منفی متمرکز هستند .این چهار نوع جهت گیری هدف عبارتند از :اهداف تسلط گرایشی
شامل تالش برای بهتر از قبل انجام دادن و اهداف تسلط اجتنابی مستلزم تالش برای اجتناب

از بدتر از قبل انجام دادن بوده ،اهداف عملکردی گرایشی ،که شامل تالش برای بهتر از
دیگران انجام دادن و اهداف عملکرد اجتنابی که شامل تالش برای بدتر از دیگران انجام

ندادن است( ،وان وایپرن و اورهک.)2013 ،

در چارچوب الگوی انگیزشی مورداک و آندرمن ،رفتار تقلب با یک تصمیم گیری

همراه است .یکی از عوامل موثر در این تصمیمگیری ،هزینه هایی است که تقلب به همراه
دارد .این پژوهشگران دو نوع هزینه را برای تقلب مشخص کردهاند .اول هزینه به دام افتادن

هنگام تقلب و تنبیه شدن است .هنگامی که شرایط نظارتی باال بوده و یا قوانین سرسخت و
جدی برای تقلب وضع شده باشد این هزینه افزایش یافته و احتمال تقلب در افراد کاهش

مییابد .دومین نوع هزینه ،تهدیدی است که تقلب بر خودپنداشت شخص به همراه دارد .از
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جمله این که فرد احساس میکند در برابر خود و دیگران به عنوان فرد بدی شناخته شود.
وقتی افراد به روشی رفتار کنند که هنجارهای قابل قبول رفتار را نقض کند ،خودپنداشت آن

ها آسیب میبیند (مورداک و آندرمن.)2006 ،

عامل مهم دیگری که نقش تعیین کنندهای در تقلب تحصیلی دارد باور افراد نسبت به

تقلب میباشد .این که دانش آموزان چه رفتارهایی را تقلب دانسته و تقلب را قابل قبول می

دانند ،در اقدام آنها به تقلب تأثیر بسزایی دارد (استفنز و گلباچ.)2007 ،

در چندین دهۀ اخیر در کشورهای مختلف از جمله آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،ژاپن و

کشورهای دیگر مطالعات گسترده ای در جهت کشف علل ،پیامدها و نحوۀ پیشگیری از
تقلب انجام شده است با این وجود در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله ایران تحقیقات در

این زمینه اندک بوده است (لین 3و ون ،2007 ، 4به نقل از رمضانی .)1389 ،اما نتایج همین
مطالعات حاکی از شیوع باالی این پدیده در مدارس و دانشگاههای کشورمان دارد .به عنوان

نمونه ،در پژوهشی که مرادی و سعیدی جم ( )1380در بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه
همدان انجام دادند میزان تقلب را  66درصد گزارش کردند .سید حسینی داورانی ( )1383و

خامسان و امیری ( )1390نیز در پژوهش های دیگری فراوانی تقلب در دانشجویان را بررسی

کرده و نرخ شیوع برخی از انواع تقلب را نزدیک به  50درصد بدست آوردند.

عالوه بر این با توجه به اینکه مالک ارزیابی در نظام آموزشی کشورمان عمدت ًا نمرات

پیشرفت تحصیلی میباشد(حسنی )1382 ،و نمرات و رتبه فرد بیانگر توانمندی و شایستگی

تحصیلی او است (رستگار ،حجازی ،غالمعلی لواسانی ،قربان جهرمی ،)1388 ،در پژوهش

حاضر در چارچوب مدل انگیزشی مورداک و اندرمن و با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین،

مدلی ساختاری ارائه شده است که در آن تاثیر انواع جهت گیری هدف ،به واسطه باورهای
فرد درباره تقلب و نگرش های خنثیسازی بر رفتار تقلب مورد بررسی قرار میگیرد (نمودار .)1
باورهای فرد
درباره تقلب
رفتار تقلب

جهت گیری هدف
نگرش های
خنثی سازی

نمودار  .1مدل پیشنهادی پژوهش
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 lروش
 oروش اجرای این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش ،همبستگی
از نوع تحلیل مسیر است« .جامعه آماری» تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
دانشگاه سمنان که در سال تحصیلی  1392-93مشغول به تحصیل بودند .از این جامعه

نمونه ای شامل  335دانشجو ( 185دختر و  150پسر) به روش خوشه¬ای چند مرحله¬ای
تصادفی انتخاب شد.

 lابزار
□ الف :پرسشنامه تقلب تحصیلی :5این پرسشنامه توسط استفنز و گلباچ ( )2007تهیه

شده است که شامل مادههای اصلی و مقیاسهای برگرفته از پرسشنامههای زمینهیابی رفتارهای

تحصیلی مککیب ( )2001و همچنین مقیاس خنثی سازی دایخوف و همکاران ( )1996می

باشد و شامل  4مقیاس و  8زیر مقیاس است .مقیاس ادراک تقلب همساالن (درک هنجارهای
همساالن) ،مقیاس باورهای شخص در مورد تقلب ،مقیاس خنثی سازی مسئولیت ( 11ماده)
و مقیاس رفتار تقلب می باشد .ماده ها روی یک طیف درجه بندی از نوع لیکرت نمره
گذاری شده اند .برای مقیاس ادراک تقلب همساالن لیکرت پنج درجه ای (=1هرگز =2 ،
خیلیکم =3 ،کم  =4 ،زیاد و =5خیلیزیاد) ،برای باور تقلب سه درجهای (بله = ،1مطمئن

نیستم=  2و خیر=  ،)3برای رفتار تقلب لیکرت سه درجهای (=1هرگز =2 ،یکبار و  =3بیشتر
از یکبار) و برای مقیاس خنثی سازی مسئولیت از نوع دو بخشی ( =1مخالفم و  =2موافقم)

بوده است .استفنز و گلباچ ( )2007اعتبار مقیاسهای این پرسشنامه را به روش همسانی
درونی محاسبه کرده که ضرایب آلفای برای زیر مقیاس های باور تقلب در تکلیف 0/63 ،و

باور تقلب در امتحان0/56 ،؛ برای مقیاس خنثی سازی مسئولیت 0/89 ،و برای زیرمقیاس

های رفتار تقلب در تکلیف 0/61،و رفتار تقلب در امتحان 0/70 ،بدست آمد .در پژوهش
حاضر نیز اعتبار پرسشنامه به روش همسانی درونی بررسی شد و ضرایب به دست آمده برای
زیر مقیاس های باور تقلب در تکلیف0/74 ،و باور تقلب در امتحان ،0/71 ،برای مقیاس

خنثی سازی مسئولیت 0/91 ،و برای زیرمقیاسهای رفتار تقلب در تکلیف 0/66،و رفتار

تقلب در امتحان0/72 ،بود که بیانگر اعتبار این پرسشنامه در فرهنگ ایرانی است .روایی سازۀ
این پرسشنامه با روش تحلیل عاملی به روش مولفههای اصلی با چرخش واریماکس بررسی
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گردید .مقدار ضریب  0/85 ،KMOو مقدار خی آزمون بارتلت 4333/76 ،محاسبه شد که
از نظر آماری معنی دار است (.)p>0/001

□ ب :پرسشنامه هدف پیشرفت( 6جهتگیری هدف) :به منظور تعیین جهت گیری

هدف ،از پرسشنامه مورد استفاده در پایان نامۀ کهولت ( )1388که با اقتباس از مقیاس های

موجود جهت گیری هدف (الیوت1999 ،؛ الیوت و مک گریگور )2001 ،تهیه شده است،
استفاده گردید .این پرسشنامه دارای چهار نوع جهت گیری هدف تسلط گرایشی ،تسلط

اجتنابی ،عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی میباشد .سازندگان اصلی پرسشنامۀ چهار عاملی
جهت گیری هدف ،الیوت و مک گریگور ( ،)2001جهت تعیین روایی این پرسشنامه که

شامل  12ماده بود ،از روش تحلیل عامل و همسانی درونی استفاده کردند .نتایج تحلیل عامل
با چرخش واریمکس مؤید وجود چهار عامل در پرسشنامه بود که روی هم رفته  %81/5کل
واریانس را تبیین می کرد .اعتبار پرسشنامه  24مادهای جهت گیری هدف توسط ربانی و

یوسفی ( ،)1391به روش آلفای کرانباخ برای اهداف تسلط گرایشی ،تسلط اجتنابی ،عملکرد

گرایشی و عملکرد اجتنابی به ترتیب برابر با  0/73 ، 0/74 ،0/74و  0/68به دست آمد و
روایی آن به روش مولفه های اصلی با چرخش واریمکس انجام شد که مؤید وجود  4عامل
در ماده ها بود .در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار این پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ

استفاده شد و ضرایب برای اهداف مذکور به ترتیب برابر با  0/64 ،0/86 ،0/8 ،0/84به دست
آمد .برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی
استفاده شد.

 lیافته ها
ابتدا به منظور بررسی چگونگی ارتباط متغیرهای پژوهش و نیز به عنوان مقدمۀ تحلیل

های بعدی ،اطالعات توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه گردید که نتایج
آن در جدول  1ارائه شده است .ضرایب این جدول بیانگر آن است که پیشبینیهای مدل

پژوهش در مورد ارتباط بین متغیرها ،با همبستگیهای به دست آمده هماهنگ می باشد .به
بیان دیگر ارتباط میان متغیرهای برونزا و درونزای مدل در همبستگیهای زوجی متغیرها

آشکار بود ،که این خود مجوزی برای انجام تحلیل مسیر و آزمون مدل ها میباشد.
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جدول  .1ماتریس همبستگی و یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش(تعداد آزمودنیها=)335
1

متغیرها

2

4

3

6

5

7

9

8

 -1باور تقلب در تکلیف
**
 -2باور تقلب در امتحان
0/40
1
**
**
 -3نگرش های خنثی سازی
1
0/29 0/24
**
**
**
 -4رفتار تقلب در تکلیف
1
0/33
0/19 0/21
**
**
**
**
 -5رفتار تقلب در امتحان
0/50 0/43
0/26 0/20
1
*
**
**
*
**
 -6جهت گیری هدف تسلط گرایشی
1 -0/23 -0/15 -0/26 -0/13 -0/15
**
*
 -7جهت گیری هدف تسلط اجتنابی
1 0/44
-0/11 -0/06 0/004 -0/06 -0/05
**
**
**
**
**
 -8جهت گیری هدف عملکرد گرایشی -0/01 -0/07
1 0/59 0/59 -0/16 -0/17 -0/15
**
**
**
**
 -9جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی
0/11* 0/07
0/34 0/63 0/17
0/02 0/07 0/16
1

میانگین

8/54

4/89

16/30

9/15

انحراف معیار

5/38

21/97 23/35 23/45

2/62

2/29

3/89

2/45

2/14

4/75

5/84

1
15/12
4/02

5/36
p< 0/01

**

و p< 0/05

*

مدل پژوهش به روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت.

الگوی برازش شده شامل مسیرهای معنادار ،ضرایب استاندارد رگرسیون و واریانس تبیین

نشده میباشد که در نمودار  2ترسیم گردیده است.
جهت گیری هدف
تسلط گرایشی
0/44

-0/12

-0/30

جهت گیری هدف
تسلط اجتنابی

0/59
0/17

0/79

-0/13

نگرش های
خنثی سازی

0/59
0/63
0/34

جهت گیری هدف
عملکردی گرایشی
جهت گیری هدف
عملکردی اجتنابی

0/21

0/14

0/27
0/24

-0/11

رفتار تقلب
در امتحان

0/37

باور تقلب
در امتحان
باور تقلب در
تکلیف
0/29

0/12
0/11

رفتار تقلب
در تکلیف
0/87

نمودار  .1آزمون مدل پژوهش  :بررسی رابطه جهت گیری هدف و رفتار تقلب با واسطهگری نگرش های خنثی سازی
و باورهای تقلب

شاخص های نیکویی برازش مدل موجود در نمودار  2و در جدول  2درج گردیده

است .این شاخصها بیانگر برازش مطلوب مدل مذکور میباشد .بر اساس نتایج این جدول

نسبت خی دو به درجۀ آزادی  1/08و دو شاخص  GFI =0/99و  AGFI=0/97بدست
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آمده که بیانگر برازش خوب مدل میباشد .در مجموع شاخص های به دست آمده برای مدل

مذکور نشان دهندۀ برازندگی مطلوب این مدل است.

جدول  .2شاخص های نیکویی برازش مدل پژوهش

X2

df

17/27

16

X2/df
1/08

p

RMSEA

SRMR

0/36831

0/02

0/03

GFI

AGFI

0/99

0/97

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش (نمودار  ،)2اثرات مستقیم ،غیر مستقیم،

کل و واریانس تبیین شدۀ به دست آمده برای متغیرهای مدل مذکور در جدول  3ذکر گردیده
است.

جدول .3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و واریانس تبیین شده ی متغیرهای مدل اصلی پژوهش
مسیر
بر باور تقلب در تکلیف از
نگرش های خنثی سازی
جهت گیری هدف تسلط گرایشی
جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی
بر باور تقلب در امتحان از

نگرش های خنثی سازی
جهت گیری هدف تسلط گرایشی
جهت گیری هدف تسلط اجتنابی
جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی
بر نگرش های خنثی سازی از
جهت گیری هدف تسلط گرایشی
جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی
بر رفتار تقلب در تکلیف از

جهت گیری هدف تسلط گرایشی
جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی
نگرش های خنثی سازی
باور تقلب در تکلیف

بر رفتار تقلب در امتحان از

جهت گیری هدف تسلط گرایشی
جهت گیری هدف تسلط اجتنابی
جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی
نگرش های خنثی سازی
باور تقلب در امتحان

اثر مستقیم
*0/24
----*0/27
---

*-0/13
*0/14

*-0/30
*0/21
---

اثر غیر مستقیم
---

-0/07
0/05
---

اثر کل
0/24

-0/07

0/27

-0/08
0/06

0/20

---

-0/30

-0/13

---

0/21

-0/09

-0/09

0/06

0/06

---

0/11

*-0/12

-0/01، -0/11

-0/24

---

0/0،01/0،08/02

0/11

---

*0/29
*0/11

---

*0/37
*0/12

---

-0/02
0/03
---

0/06

0/05

-0/08

---

واریانس تبیین شده

0/10

0/11

0/13

0/29

-0/02

0/21

0/40
0/12
T<1/96

*
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نمودار تحلیل مسیر (نمودار  )2نشان می دهد که انواع جهت گیری هدف به صورت

مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفتار تقلب در تکلیف و امتحان تاثیر داشته اند .هدف تسلط

گرایشی به صورت مستقیم و منفی ( )β= -0/12رفتار تقلب در امتحان را پیش بینی کرده و

به طور غیرمستقیم و منفی به واسطه باورهای تقلب و نگرش های خنثی سازی این متغیر و
متغیر تقلب در تکلیف را تبیین نمود .هدف تسلط اجتنابی توسط باور تقلب در امتحان ،رفتار

تقلب در امتحان را پیش بینی کرد .هدف عملکردی گرایشی به صورت مستقیم و منفی بر
رفتار تقلب در تکلیف اثر داشت ( )β= -0/11و هدف عملکرد اجتنابی به طور غیرمستقیم

و مثبت به واسطه متغیرهای باور تقلب و نگرش های خنثی سازی ،رفتار تقلب در امتحان را
پیش بینی کرد.

همچنین باور تقلب و نگرش های خنثی سازی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم رفتار

تقلب را پیش بینی نمودند به این صورت که متغیر خنثی سازی ،رفتار تقلب در امتحان

( )β=0/37و تقلب در تکلیف ( )β=0/29را به طور مستقیم و مثبت پیش بینی نموده و به

طور غیرمستقیم از طریق باور تقلب در امتحان و تکلیف بر رفتار تقلب در امتحان و تکلیف
تاثیر مثبت داشته است.

عالوه بر این مقدار واریانس تبیین شدۀ باور تقلب در تکلیف و امتحان و نگرش های

خنثی سازی توسط متغیرهای برون زای پژوهش (جدول  )3به ترتیب  6درصد 10 ،درصد و
 11درصد به دست آمده است و کلیۀ متغیرهای درونزا و برونزای مدل به ترتیب  13درصد

و  21درصد از واریانس متغیرهای درون زای وابسته رفتار تقلب در تکلیف و رفتار تقلب در
امتحان را تبیین نمودند .در این راستا ،بیشترین میزان واریانس تبیین شده برای رفتار تقلب

در امتحان و تکلیف متعلق به متغیر نگرش های خنثی سازی بوده است.
 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف از پژوهش حاضر «تعیین رابطۀ بین انواع جهت گیری هدف ،باورهای تقلب
و نگرش های خنثی سازی با رفتار تقلب» بود .به این منظور بر اساس مبانی نظری و نتایج

تحقیقات قبلی مدلی طراحی ،و به روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل بررسی گردید.
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 oنتایج تحلیل مسیر نشان داد که انواع جهتگیری هدف به طور مستقیم و یا غیرمستقیم

بر رفتار تقلب و همچنین باور تقلب و نگرشهای خنثی سازی تاثیر دارند ،متغیرهای باور

تقلب و نگرش های خنثی سازی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم رفتار تقلب را پیش بینی

نمودند .بنابراین ارتباط بین متغیرهای پژوهش و نقش واسطه ای آن ها به صورتی که در مدل
مفهومی پژوهش منظور شده بود ،بدست آمد.

 oاولین نتیجه حاصل از پژوهش حاضر رابطه بین انواع جهت گیری هدف با رفتار
تقلب به طور مستقیم و غیرمستقیم بود که همسو با یافتههای قبلی می باشد (استفنز و گلباچ،

2007؛ نیواستید و همکاران1996 ،؛ وان وایپرن و همکاران2011 ،؛ رمضانی ،1389 ،مورداک
و همکاران .) 2001 ،بر اساس نتایج این پژوهش ،جهت گیری هدف تسلط گرایشی با دو

نوع رفتار تقلب در امتحان و تکلیف رابطه منفی داشت (همسو با یافتههای استفنز و گلباچ،
2007؛ وان وایپرن و همکاران .)2011 ،افراد با هدف تسلط گرایشی ،بر یادگیری و فهم

مطالب و رشد شایستگی های خود از طریق تسلط بر تکالیف و کسب مهارت های جدید
متمرکز هستند و موفقیت را به تالش نسبت می دهند (الیوت و مک گریگور )2001 ،و چون

می دانند که استفاده از تقلب و روش های فریب آمیز ،راهبردی نادرست و بی فایده بوده و
کمکی در فهم مطالب و تسلط بر آنها نمی کند ،معموالً در انجام تکالیف و در امتحان ،تقلب
نمی کنند .عالوه بر این هدف تسلط گرایشی به واسطه نگرش های خنثی سازی مسئولیت،

بر باورهای تقلب اثر گذاشته و در نهایت رفتار تقلب در امتحان و تکلیف را به طور منفی
پیش بینی کرد .افراد معموالً از راهبردهای خنثی سازی برای توجیه رفتارشان استفاده کنند

بدین وسیله از خودپنداره خود به عنوان افرادی اخالقی ،شایسته و معقول محافظت میکنند
(بالسی.)1983 ،

 oیافته بعدی این پژوهش این بود که هدف تسلط اجتنابی به واسطه باور تقلب در
امتحان بر رفتار تقلب اثر منفی داشت .این یافته در راستای برخی تحقیقات قبلی است (الیوت

و مک گریگور2001،؛ بارانیک ،استنلی ،باینوم و النس .)2010 ،شبکۀ فرضی که برای این

نوع جهت گیری هدف در نظر گرفته شده است ،منفی تر از اهداف تسلط گرایشی و مثبت تر
از اهداف عملکرد اجتنابی می باشد (الیوت و مک گریگور .)2001 ،نتایج جدول همبستگی
نشان می دهد رابطه این متغیر با رفتار تقلب در امتحان ،منفی و ضعیف بوده و با رفتار تقلب
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در تکلیف معنادار نشده است .بنابراین میتوان گفت افراد با جهتگیری هدف تسلط اجتنابی

با این که شایستگی را دستیابی کامل به تکلیف می دانند و نگران عدم دستیابی کامل به دانش
و مهارت ها می باشند ،معموالً تقلب را راهبرد مناسبی برای یادگیری ندانسته و با احتمال
کمتری در امتحان و انجام تکالیف از این روش ها استفاده می کنند.

 oهدف عملکرد گرایشی تنها به طور مستقیم و منفی رفتار تقلب در تکلیف را پیش

بینی کرد اما با رفتار تقلب در امتحان رابطه معناداری پیدا نکرد .البته نتایج جدول همبستگی
نشان داد این هدف با رفتار تقلب در امتحان و تکلیف رابطه معنادار و منفی دارد و بر اساس

نتایج جدول  ،3اثرات کلی آن بر رفتار تقلب ناچیز به دست آمد .همسو با این یافته ،استفنز
و گلباچ ( )2007نیز رابطه پیش بینی کننده معناداری بین هدف عملکردی و رفتار تقلب
به دست نیاورند .همچنین این هدف با «نگرش های خنثی سازی» و «باورهای تقلب» رابطه
پیش بین معناداری پیدا نکرد اما بر اساس نتایج همبستگی با نگرش های خنثی سازی رابطه
منفی داشت که این یافته ها با استناد به مفاهیم نظری و پژوهش های انجام شده هدف مذکور

مورد انتظار بود (الیوت ،مک گریگور و گابل1999،؛ الیوت و مک گریگور .)2001،در مدل
چهاروجهی اهداف ،هدف عملکرد گرایشی از بعد تعریف جزء اهداف هنجاری است ،که
مطابق آن فرد تمایل به رقابت ،برتری جویی و اثبات توانایی خود به دیگران را دارد و از

بعد جاذبه ،جزء اهداف گرایشی است .یعنی میل به موفقیت ،محرک رفتارها است (به نقل
از جوکار و دالورپور.)1386،

 oهدف عملکرد اجتنابی نیز به طور غیرمستقیم به واسطه نگرش های خنثی سازی
مسئولیت و باور تقلب ،بر رفتار تقلب در امتحان و تکلیف تاثیر مثبت داشت .این یافته نیز

مورد انتظار بوده و همسو با نتایج قبلی است (وان وایپرن و همکاران2011 ،؛  ،الیوت و
مک گریگور .) 2001 ،افراد با هدف عملکرد اجتنابی در موقعیت های یادگیری تالش کمی
دارند و تنها به دنبال کسب حداقل نمره قبولی و دوری از سرزنش دیگران از جمله والدین

می باشند .این افراد معموال مفاهیم و مهارت ها را به طور کامل فرا نمی گیرند و در مواجه

با تکالیف و امتحان اغلب به روش های میانبر و تقلب متوسل می شوند و برای توجیه و
محافظت از خودپنداشت خود علت رفتار خود را به سختی تکالیف و امتحان ،یا تدریس
ضعیف معلم و یا عدم نظارت کافی نسبت می دهند.

مجله روانشناسی  / 81بررسی عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی با رویکردی34 / 34 / ...

 oاز یافتههای مهم این پژوهش تاثیر مثبت نگرشهای خنثی سازی بر باورهای تقلب

است به این معنی که توجیه رفتار بسته به شرایط ،و جابجایی مسئولیت رفتار تقلب به دیگران
از جمله معلم و یا امتحان ،روی باورهای فرد درباره تقلب اثر میگذارد .باور فرد درباره تقلب

بیانگر این است که فرد تا چه میزان رفتارهای غیر اخالقی و فریب آمیز را تقلب نمیداند .به
عنوان مثال اجازه دادن به دیگران برای رونویسی از تکالیف خود ،کار کردن روی تکلیف با
کمک دیگران وقتی که باید تکلیف مستقل انجام شود و غیره .بر این اساس در اغلب اوقات

علیرغم این که افراد از اصول و قوانین صداقت تحصیلی آگاه بوده و تقلب را غیراخالقی می

دانند ،اما مکانیسم های خنثی سازی مسئولیت این باورها را مشروط به موقعیت کرده و اجازه
می دهد که آنها در شرایط و موقعیت های خاص تقلب را مجاز دانسته و انجام دهند .این

یافته همسو با مبانی نظری و یافته های قبلی میباشد (بندورا1986 ،؛ استفنز و گلباچ.)2007 ،
 oاز دیگر نتایج برجسته این پژوهش این است که نگرش های خنثی سازی با رفتار
تقلب در تکلیف و امتحان همبستگی باالیی داشت و به طور مستقیم ،و غیرمستقیم به واسطه
باورهای تقلب ،این رفتارها را پیش بینی کرده و بیشترین واریانس مربوط به رفتار تقلب

در امتحان و تکلیف را تبیین کرد .این یافته نیز در راستای یافتههای قبلی است (دایکوف و

همکاران1996 ،؛ مک کیب1992 ،؛ به نقل از استفنز و گلباچ .)2007 ،مطالعات قبلی ارتباطی

مثبت بین میزان نگرش های خنثی سازی مسئولیت با ادراک منفی از بافت آموزشی را نشان

داده است (پالورس 7و دایخوف1999 ،؛ به نقل از مورداک و آندرمن .)2006 ،در مطالعه
دیگری تدریس ضعیف معلم از بیشترین عوامل برانگیزاننده تقلب ذکر شده است (جنسن و

همکاران.)2002 ،

 oآخرین یافته این پژوهش این بود که باور تقلب در امتحان ،به طور مثبت رفتار تقلب

در امتحان را تبیین کرد .این یافته نیز قابل انتظار بوده و همسو با نتایج تحقیقات قبلی است
(استفنز و گلباچ .)2007 ،بر اساس نظریه جبر متقابل بندورا ( )1986بین باور و رفتار شخص،

ارتباطی دو طرفه وجود دارد یعنی اگر افراد ،رفتاری را تقلب بدانند با احتمال کمتری آن را

انجام می دهند و برعکس وقتی فردی معتقد است که انجام رفتارهایی مثل اجازه دادن به
دوستان برای رونویسی در امتحان ،کمک به آنها می باشد و نه تقلب ،با احتمال بیشتری به

آن میپردازند.
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اثربخشی روش دقیق آموزی بر روانخوانی دانشآموزان با
oمشکالت خواندن
The Impact of Precision Teaching on Reading Fluency and
Reading Comprehension in Student with Reading Problemo
Bagher Ghorbani-Bonab, PhD
Fahimeh Bahari, MSc
Aliakbar Arjmandnia, PhD

Abstract
The purpose of current study was to investigate the effectiveness of precision teaching method
on reading fluency skills in children with reading
problems. In this research, reading fluency is taught
in reading words. Out of context. Multiple-baseline
across subjects was selected as a research design in
recent study. Participants were three third graders;
two girls and one boy. History taking, the fourth
edition of Wechsler Intelligence Scale for Children
(WISC-IV), Reading and Dyslexia Test, Fluency
Reading Test was developed by researcher, were
applied in the current study. Effect size and visual
analysis were used to analyze the data. Results
indicated a considerable difference between the baseline and intervention phase of the participants and
they also indicated that the training resulted in considerable improvement in the variable of word reading fluency. Training resulted in an improvement in
the performance of participants in reading fluently. In
addition, follow up data indicated that the effects of
the intervention procedures were stable across time.
Keywords: dyslexia, reading fluency, precision
teaching, single subject research design
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش دقیق آموزی

.بر روی روانخوانی دانش آموزان با مشکالت خواندن است
: روش.روانخوانی در این پژوهش در کلمات آموزش داده شد
در پژوهش حاضر از روش تک آزمودنی با طرح چند خط
 افراد موردبررسی سه.پایهای با آزمودنی مختلف استفاده شد

 تدوین.نفر از دانش آموزان پایه سوم دو دختر و یک پسر بودند
، مقیاس هوشی وکسلر کودکان نسخه چهارم،تاریخچۀ فردی

 آزمون روانخوانی محقق ساخته،آزمون خواندن و نارساخوانی
 برای تحلیل دادههای: یافتهها.بر روی هر سه آزمودنی اجرا شد
بهدستآمده از روش تحلیل دیداری و شاخص اندازه اثر استفاده
 نتایج بهدستآمده بیانگر تفاوت در عملکرد آزمودنی در.شد

شرایط خط پایه نسبت به مداخله بود و برنامه مداخلهای

 شده،باعث بهبود متغیر موردبررسی یعنی روانخوانی کلمات

 برنامه دقیق آموزی موجب بهبود عملکرد: نتیجهگیری.بود
 همچنین اثربخشی این.آزمودنیها در روانخوانی گردیده است
برنامه تعمیم یافته است و اثرات آن در طی زمان پایدار مانده

.است

، دقیق آموزی، روانخوانی، نارساخوانی:کلید واژه ها
طرح پژوهشی تک آزمودنی
1394/12/16 : تصویب نهایی1394/7/4 : دریافت مقالهo
* گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران
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 lمقدمه
امروزه یادگیری و آموزش باکیفیت ،به یکی از ضرورتهای حیاتی تبدیلشده است

کسانی که به سواد خواندن نوشتن ،محاسبه کردن ،گرافیکی و هنری دسترسی ندارند ازلحاظ

آیندۀ شغلی و پیشرفت همگام با تغییرات جهانی چشمانداز تاریکی را در پیش رو دارند
(کوبینا ،یوریچ .)2012 ،مفهوم اختالل یادگیری خاص ،با اختالل در شناخت و یادگیریهای

موجود در درون فرد و درنتیجه تأخیر در مهارتهای تحصیلی و عملکرد در مدرسه همانند،
خواندن ،ریاضیات و زبان مرتبط است .این تأخیرها علیرغم آموزش مناسب رخ میدهند که

اغلب بهعنوان افت تحصیلی غیرمنتظره ارجاع داده میشوند (ایورز .)2013 ،مشکل خواندن
شناختهشدهترین نوع از مشکالت ویژه یادگیری است که در برخی موارد به ضعف انگیزه،

حرمت خود پایین ،احساس ناکامی و روابط ضعیف با همساالن میانجامد .اختاللهای

یادگیری ،خطر ابتال به اختاللهایی ازجمله نقص توجه /بیش فعالی ،اختاللهای ارتباطی،

اختالل سلوک و افسردگی را افزایش میدهد؛ بنابراین موفقیت در خواندن برای دانش آموزان
از زوایای مختلفی همچون ،موفقیت تحصیلی و شغلی و همچنین بهزیستی روانی اهمیت
فراوانی دارد (کارناین ،سیلبرت ،کامنویی و تارور.)2004 ،

بدون راهبردهای مناسب برای مداخله ،مشکالت خواندن ممکن است هرگز اصالح

نشود .شواهد پژوهشی نشان داده است ،دانشآموزانی که در پایههای اول و دوم ابتدایی

در خواندن مشکلدارند ،احتمال دارد که در سالهای بعدی تحصیل هم این مشکل را با

خود به همراه داشته باشند (وان ،لوی ،کولمن و بوس ،)2002 ،بنابراین طراحی یک برنامه
آموزشی مناسب برای دانشآموزانی که مشکالتی درزمینۀ خواندن دارند ضروری به نظر

میرسد .خواندن فرایند استخراج معنا از متون نوشته یا چاپشده است« .خواندن» یک
فرایند پیچیده است که شامل اجزای متعددی است .آرمبسترار (« ،)2010آگاهی واجشناسی»،

«آواشناسی»« ،دایرۀ لغات»« ،روانی» و «درک مطلب» را پنج مؤلفۀ اصلی خواندن برشمرده
است .روانخوانی یکی از مؤلفههای خواندن است که مطالعۀ آن مورد غفلت واقعشده است

(موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی .)2000 ،در سالهای اخیر روانخوانی
تبدیل به یک موضوع موردتوجه در آموزشوپرورش شده است .اغلب بر این باور بودند که

روانخوانی میتواند رمزگشایی و درک مطلب را به یکدیگر مرتبط کند .رمزگشایی اشاره
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به توانایی کودک در تشخیص کلمات دارد .مهارت شناخت کلمه میتواند از طریق آگاهی
واجشناختی و آواشناسی به کودک آموزش داده شود .برای بسیاری از خوانندگان مشکل در

رمزگشایی میتواند منجر به مشکل در روانخوانی شود و بهتبع آن مشکل در روان خواندن

متن منجر به عدم درک مطلب میشود (مک کاناهی .)2008 ،پژوهشگران ،با استناد به نتایج

بهدستآمده از ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی اعالم کردند که  44درصد از دانش آموزان
پایۀ چهارم در روانخوانی مشکلدارند (آبرام .)2012 ،هدف نهایی خواندن «درک مطلب» و

«فهمیدن» آن است .در پایۀ سوم آموزش خواندن بهتدریج به سمت «خواندن برای یادگیری»،

بهجای یادگیری خواندن تغییر پیدا میکند .هنگامیکه دانش آموزان به پایههای باالتر میروند
مقدار زمانی که برای درک یک متن به کار میبرند کاهش پیدا میکند و انتظار میرود که
معنای آنچه را که میخوانند درک کنند (مک کاناهی.)2008 ،

موفقیت فرد در درک خواندن به عوامل متعددی ازجمله «مدتزمان» و «حجم مطالب
درسی»« ،ویژگیها و توانایی معلم»« ،کارآمد بودن روش تدریس»« ،کیفیت متون درسی»،
«تعداد افراد» و «بافت کالس» و نیز «ویژگیهای فردی» زبانآموز بستگی دارد .از میان عوامل
ذکرشده« ،ویژگیهای زبانآموز» از اهمیت خاصی برخوردارند .نباید زبانآموز را یک ظرف

خالی فرض کرد که باید از کلمات هوشمندانه معلم پر شود ،بلکه خود حائز خصوصیاتی

است که در درک مطلب او را یاری میدهند و یا برعکس عامل بازدارنده در درک خواندن

به شمار میآیند (کوهن و دورنی .)2002 ،دقیق آموزی این اصل را پذیرفته و معتقد است که
اگر کودک یاد نمیگیرد بدینجهت است که معلم بهطور متناسب و با مواد آموزشی مناسب
و در زمان مناسب تدریس نمیکند ،لذا شعار دانشآموز بهتر از هرکس دیگر میداند سرلوحه
کار افرادی است که در حوزه دقیق آموزی فعالیت میکند.

جورج (« )2010دقیق آموزی» را بهعنوان نظامی برای نظارت پیشرفت که شامل ارزیابی

عملکرد تحصیلی دانشآموز و بعدازآن میزان موفقیت برنامه درسی است ،تعریف کرده است.
وجود یک نظام دقیق برای شناسایی اهداف آموزشی ،نظارت بر پیشرفت بهصورت روزانه،
تصمیمگیریهای آموزشی بهموقع ،بهویژه در این شرایط بسیار حائز اهمیت است .این نظام
میتواند بهعنوان یک وسیله ارتباطی مابین معلم و کسانی که آموزش را دریافت میکنند عمل

کند و یا اینکه بهعنوان روش کمکی به کار رود که به معلم نشان دهد چه چیزی در یکزمان
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خاص بیشتر موردنیاز است( .وایت .)2000
لیندزلی ( )1991دقیق آموزی را متناسبسازی برنامه آموزشی برای هرکدام از دانش

آموزان تعریف میکند که موجب افزایش یادگیری شده و در نمودار شیب تغییر نشان داده

میشود .در این روش آموزش میتواند با هرکدام از روشها و راهبردهای رفتارگرایی صورت

گیرد پژوهشگران نشان دادهاند که استفاده از روشهای دقیق آموزی منجر به بهبود یادگیری
رفتارهای خواندن میشود (هاوس ،بورلی و وایتهد 2007؛ رابرت و نرویچ .)2010،دقیق

آموزی میتواند پیشرفت هر دانشآموزی را در هر شرایطی موردبررسی قرار دهد با این
فرض که معلم و یادگیرنده میتوانند رفتار را مشاهده و ثبت کنند (کوبینا ،یوریچ)2012 ،

«دقیق آموزی» مجموعهای از دستورالعملها برای رفتار مشخصشده است .ترسیم

برنامههای آموزشی ،شرایطی که رفتار تحت تأثیر آنها اتفاق میافتد ،بررسی تعداد دفعاتی

که رفتار رخ میدهد ،روند پیشرفت یادگیرنده در یک نمودار معیار و ارزیابی تغییراتی که در
رفتار بهوسیله تجدیدنظر در برنامه رخ میدهد ،از ویژگیهای اصلی این برنامه است (وایت،
 .)2000پژوهشها کارایی این روش را در پیشرفت دانش آموزان با مشکالت یادگیری نشان

دادهاند (رابرتز و همپتون2008 ،؛ رابرت و نرویچ2010 ،؛ چیسا و رابرتسون2001،؛ سلفریج

و کاستاویز2011 ،؛ هاوس ،بورلی وایت هد .)2007 ،لزوم شناسایی روشهای تدریس مؤثر
درزمینۀ خواندن از ضرورتهای انجام پژوهش حاضر است .معلمان با اجرای راهبردهای

مؤثر روش خواندن که بر شناسایی مهارتهای پایه خواندن و آموزش این مهارتها تأکید

دارند ،خواهند توانست بسیاری از مشکالت خواندن دانش آموزان و مسائل مرتبط با آن را
اصالح کنند .الزم است که اثربخشی این روش در کشور ایران نیز با کودکانی که مشکالتی
درزمینۀ خواندن دارند موردبررسی و آزمایش قرار گیرد تا در صورت کارآمد بودن برای

معلمان استفاده از این روش درترمیم مشکالت یادگیری آنها پیشنهاد گردد .در این راستا
پژوهشگر حاضر درصدد آزمایش کارایی این روش با کودکان با ناتوانی یادگیری بهویژه
کودکانی که مشکالتی درزمینۀ خواندن دارند ،است .به عبارت دقیقتر در این پژوهش

درصدد این هستیم که «تأثیر دقیق آموزی در روانخوانی دانشآموزان با ناتوانی خواندن»
را موردبررسی قرار دهیم .افزون بر این ماندگاری تغییرات ایجادشده در صحت خواندن در
بستر زمان نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت تا روشن شود که بهبود حاصل از بهکارگیری
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این روش در سرعت روانخوانی و درک مطلب تا چه اندازه پایدار است .درواقع در این
پژوهش به دنبال یافتن این پاسخ هستیم که آیا برنامه دقیق آموزی در ایران و بر روی دانش

آموزان ایرانی نیز باعث بهبود عملکرد خواندن میشود یا خیر؟
 lروش

 oمطالعۀ حاضر از نوع تجربی بود .طرح پژوهش ،تک آزمودنی و از نوع چند خط
پایهای با آزمودنیهای مختلف بود .در این طرح در مرحلۀ اول شرایط خط پایۀ رفتار هدف
برای همه آزمودنی مشخص شد .پسازاینکه خط پایه برای آزمودنی اول به حالت نسبت ًا
پایداری رسید ،مداخله آزمایشی روی آزمودنی اول اجرا شد ،درحالیکه سایر آزمودنیها
در شرایط خط پایه باقی ماندند .زمانی که رفتار آزمودنی اول در جهت پیشبینیشده تغییر
یافت ،مداخله روی آزمودنی دوم نیز اجرا شد .در مورد سایر آزمودنیها هم به همین صورت

انجام شد .در این طرح هر آزمودنی بهعنوان عامل کنترل خودش عمل کرد؛ زیرا عملکرد هر
آزمودنی با خودش مقایسه میشود .درواقع اجرای متوالی متغیر مستقل در این نوع طرح،

تأثیر متغیرهای دیگر را مهار میکند.

در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل نمودار و اندازه اثر انجام شد.

دو روشی که برای سنجش اندازۀ اثر از آن استفاده شد درصد داده های غیر همپوش()1PND
و تفاوت استاندارد میانگین ( )SMD2بود که به تفکیک برای هر آزمودنی محاسبه گردید.

 lابزار
□ به منظور ارزیابی وضعیت شرکت کنندگان چندین ابزار به کار گرفته شد .این ابزارها

شامل اجرای «مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان»( 3نسخه چهارم)« ،آزمون
خواندن و نارساخوانی»( 4کرمی نوری و مرادی )1387،و «فرم جمعآوری تاریخچه» موردی

بود .همچنین برای ارزیابی و آموزش مهارت روانخوانی کلمات از  100کلمه که بهصورت
فلش کارت در اختیار آزمودنی قرار میگرفت استفاده شد .تمام کلمات از کتاب بخوانیم پایه

دوم و سوم انتخابشده بودند .این آزمون بر روی  22نفر از دانشآموزان پایه سوم اجرا شد
و با استفاده از ضرایب تفکیک و دشواری کلمات در دو فرم الف و ب (آموزش و تعمیم)

قرار داده شد .همچنین روایی محتوایی این آزمون توسط اساتید محترم و هفت نفر از معلمان
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تأیید شد .عالوه بر این برای افزایش سرعت خواندن این کلمات در یک برگه با فونت

کوچکتر آورده میشد .البته این فرم شامل چهار نسخه بود که در هرکدام از آنها کلمات

بهطور تصادفی قرارگرفته بود .همچنین کلمات آموزش دادهشده در متنهای کوتاه نیز قرار
میگرفتند تا به رون خوانی آزمودنیها کمک کند.

□ آزمودنیهای پژوهش حاضر شامل سه دانشآموز دو دختر و یک پسر بودند که به

کلینیک اختالل های یادگیری مراجعه کرده بودند و در پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی

 93-94مشغول به تحصیل بودند .میانگین سنی آنان نه سال و چهار ماه بود .معیارهای ورود

آزمودنیها به مطالعه شامل رضایت والدین ،عادی بودن وضعیت هوشی ،دریافت تشخیص

اختالل خواندن ،تکزبانه بودن ،نداشتن نقایص حسی (بینایی و شنوایی) قابلتوجه در زمان

شروع پژوهش بود.

 oآزمودنی اول :پسر  9سال و  2ماههای بود که در پایه سوم ابتدایی تحصیل میکرد.
بررسی فرم تاریخچه فردی هیچگونه مشکل پزشکی اعم از تشنج ،حساسیت دارویی را نشان
نداده بود .تنها مسئله قابلتوجه تأخیر رشد گفتار در این مورد بود .او عالوه بر مشکل در

زمینه خواندن در ریاضیات مشکل داشت و همچنین او مبتال به اختالل نقص توجه /بیش
فعالی تشخیص دادهشده بود و به همین دلیل ریتالین مصرف میکرد .هوشبهر کلی او در دامنه
 93 -106قرار داشت.

 oآزمودنی دوم :دختر  9سال و  11ماههای بود که در پایۀ سوم تحصیل میکرد.
آزمودنی دوم ازلحاظ رشد زبانی دچار تأخیر بوده است .او با مشکل عدم اعتمادبهنفس و

بیتوجهی به کلینیک مراجعه کرده است .آزمودنی دوم مشکل عمدهای در خواندن داشت .او
تاکنون در هیچ درسی مردود نشده است اما به خواسته مادر و به دلیل اینکه مادر فکر میکرده

است که دخترش نسبت به سایر همکالسیهایش عقبتر است و با موافقت مدرسه آزمودنی
دوم پایه سوم را تکرار کرده است .ازلحاظ هوشی بعد از اجرای آزمون هوشی وکسلر هوشبهر

او بین  89-94تخمین زده شد و در سطح طبیعی قرار گرفت.

 oآزمودنی سوم :دختر  9سال و  2ماههای است که در پایه سوم تحصیلی میکند.
آزمودنی دوم ازلحاظ مراحل رشد حرکتی و زبانی عادی بوده است .آزمودنی سوم تاکنون
هیچگونه حمله صرع و تشنجی نداشته است و ازلحاظ بینایی و شنوایی کام ً
ال عادی است.
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هوشبهر او بین  107-113تخمین زدهشده است .مشکل عمده او تا پایه دوم دبستان فعالیت
بیشازحد گزارش شده بود که با جلسات کاردرمانی بهبود یافته است.

جدول  .1خالصۀ ويژگيهاي آزمودنی ها از جنبۀ ،هوشبهر و نمرۀ آزمون خواندن و نارساخوانی
آزمودنی ها درک مطلب کالمی استدالل ادراکی
آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

102

فاصله اطمینان
95-109
87

102

فاصله اطمینان
94-109
86

حافظه فعال

سرعت پردازش

هوشبر کل

آزمون خواندن
و نارساخوانی

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

68

86

79-95
80

109

99-117
123

101

93-106
89

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

108

102

97

118

108

81-95

فاصله اطمینان
101-114

79-95

فاصله اطمینان
94-109

74-89

فاصله اطمینان
90-105

111-129

فاصله اطمینان
107-125

89-94

فاصله اطمینان

67
70

107-113

 lاجرا
 oروش اجرا برای روانخوانی کلمات به این صورت بود که فلش کارتها به آزمودنی

ارائه میشد و از او خواسته میشد با سرعت و دقت باال به خواندن کلمات بپردازد .همچنین

در انتهای هر جلسه ارزیابیهای یکدقیقهای از عملکرد آزمودنی به عمل میآمد و نتایج آن
روی نمودار «استاندارد شیب تغییر» 5ثبت میشد .نکته قابلتوجهی که در اینجا باعث متمایز
شدن دقیق آموزی از سایر روشها میشود استفاده از روشهایی برای تغییر روند آموزش

مانند «بازگشت به گام و مرحله قبل» 6و «رفتن به گام یا مرحله بعدی» 7بود که به این منظور

فرمهایی برای ثبت عملکرد دقیق آزمودنیها طراحیشده بود .موقعیت اجرای پژوهش یکی
از اتاقهای کلینیکی در منطقۀ  8شهر تهران بود .جلسات مداخله هفتهای  3تا  4جلسه در
مدتزمان  60دقیقه اجرا میشد .این پژوهش در سه شرایط خط پایه ،مداخله و پیگیری انجام
گرفت .در خط پایه هیچیک از آزمودنیها برنامه دقیق آموزی را دریافت نکردند .در شرایط

خط پایه هر سه آزمودنی بهطور جداگانه برنامه آموزش روانخوانی کلمات را که با استفاده
از اصول دقیق آموزی طراحیشده بود ،توسط پژوهشگر دریافت کردند .تعداد جلسات در

روانخوانی کلمات برای آزمودنی  1.2.3به ترتیب برابر با  21.25.18بود .در مرحله تعمیم هر
سه آزمودنی یک جلسه بعد از پایان مداخله ،در سه جلسه موردبررسی قرار گرفتند .مرحلۀ

پیگیری برای هر سه آزمودنی یک ماه بعد از آخرین جلسه مداخله انجام شد.
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 lنتایج
 oبرای تحلیل دادههای بهدستآمده از این پژوهش از دو روش تحلیل دیداری
و محاسبه شاخص اندازه اثر استفاده شد .شاخصهای درصد «دادههای غیر همپوش» و

«خطای استاندارد میانگین» برای هر سه آزمودنی محاسبه شد .در روانخوانی کلمات میانگین
پاسخهای صحیح آزمودنیها در شرایط خط پایه به ترتیب برابر با  10و  8 ،9کلمه بود و

میانگین پاسخهای نادرست برای هر سه آزمودنی برابر با چهار بود .در جدول زیر میانگین
پاسخهای درست و نادرست هر سه آزمودنی در شرایط مداخله قابلمشاهده است.
جدول  .2مقياس عملکرد کلی سه آزمونی در شرایط خط پایه
آزمودنی اول
آزمودنی دوم
آزمودنی سوم

میانگین درست
8/4

میانگین نادرست
4/6

9/13

4/3

10

4/3

همانطور که از جدول 2مشخص است میانگین کلمات درست در مرحله مداخله نسبت

به خط پایه برای هر سه آزمودنی افزایش محسوسی داشته است .درحالیکه میانگین کلمات
نادرست در مرحله خط پایه کاهش معناداری داشته است.

جدول .3مقایسۀ عملکرد کلی سه آزمون در شرایط مداخله
شاخص ها
گروه ها
آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

میانگین

میانگین

32/7

0/29

درست
40/12
40/3

پی.ان.دی

پی.ان.دی

اس.ام.دی

اس.ام.دی

%100

%100

11/09

-2/23

نادرست

درست

0/16

%100

%100

%100

%100

0/17

نادرست

درست
48/4

19/42

نادرست
-2/22
-6/16

همانطور که در جدول  3از نمرات  PNDو  SMDنیز مشخص است .تغییر در

عملکرد هر سه آزمودنی در شرایط مداخله معنادار بوده است و هر سه آزمودنی در تمامی

جلسات مداخله نسبت به خط پایه عملکرد بهتری داشتهاند ( .)PNDافزون بر این همانطور
که گفته شد یکی از ویژگیهای برنامه دقیق آموزی استفاده از نمودار استاندارد شیب تغییر
میباشد که در ادامه نمودار هر سه آزمودنی به ترتیب آورده میشود.

همانطور که در جدول  4مشاهده میرود تمامی آزمودنیها در  PNDپاسخهای
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درست عدد  %100را به دست آوردند یعنی در تمامی جلسات تعمیم عملکرد بهتری نسبت
به خط پایه داشتند .با توجه به اینکه فرمول خطای استاندارد میانگین ،از میانگینها و انحراف
استاندارد خط پایه استفاده میکند ،اعداد  13/8 ،4/38و  11/53به ترتیب برای آزمودنی اول،

دوم و سوم به دست آمد؛ یعنی عملکرد آزمودنی دوم از دو آزمودنی دیگر در تعمیم آموزش

روانخوانی کلمات برای پاسخهای صحیح بیشتر بوده است؛ اما بهطورکلی تغییرات به وجود

آمده در مرحله تعمیم در مقایسه با مرحله خط پایه برای هر سه آزمودنی معنادار است.
جدول .4مقایسه عملکرد آزمونی ها در شرایط تعمیم و خط پایه
گروه ها
آزمودنی اول

آزمودنی دوم

خط پایه

تعمیم

9/13

18

8/4

آزمودنی سوم

10

18
28

PND

SMD

%100

4/38

%100

11/53

%100

13/8

بررسی پایداری اثر آموزش به ما این امکان را میداد که متوجه شویم آیا آموزشهای

دادهشده با استفاده از برنامه دقیق آموزی در طی زمان پایدار میماند .به این منظور بعد از
گذشت یک ماه از آخرین جلسه آموزش با هر سه آزمودنی ،مجدد کلمات و متونی که به

آزمودنیها آموزش دادهشده بود در اختیار آنها قرار گرفت و پاسخهای آنها اندازهگیری
شد .نتایج بهدستآمده به تفکیک برای پاسخهای درست و نادرست در جداول  5آورده شده
است .همانطور که مشخص است عملکرد هر سه آزمودنی بعد از یک ماه پایدار مانده و

نقاط بهدستآمده باالتر از میانگین را نشان میدهد .در روانخوانی کلمات آزمودنی سوم
در شرایط پایداری تقریب ًا عملکرد ثابتی نسبت به مداخله داشته است اما دو آزمودنی دیگر

عملکرد بهتری را نشان میدهند.

جدول .5مقایسه عملکرد آزمونی ها در شرایط مداخله و پایداری در روان خوانی کلمات
گروه ها
آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

مداخله(درست)

پایداری(درست)

مداخله(نادرست)

پایداری(نادرست)

40/12

48

0/33

1

32/7
40/3

39
40

0/29
0/33

0
0

 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف این پژوهش «تأثیر بهکارگیری روش دقیق آموزی در افزایش روانخوانی
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کلمات» بود .برای سنجش این هدف پژوهشگر بعد از جمعآوری اطالعات به مقایسه شرایط
آزمودنیها در مرحلۀ خط پایه و مداخله پرداخت .نتایج بهدستآمده از تحلیل دیداری دادهها

و شاخص اندازه اثر نشان داد که عملکرد هر سه آزمودنی در این متغیر در مرحلۀ «مداخله»

نسبت به مرحلۀ خط پایه افزایش معناداری داشته است .به دنبال افزایش پاسخهای صحیح،
پاسخهای نادرست نیز کاهش معناداری را نشان دادند .نکته دیگری که در این پژوهش

موردبررسی قرار گرفت موضوع تعمیم پذیری بود که نتایج بهدستآمده حاکی از این بود که
دادهها در مرحله تعمیم نسبت به مرحله خط پایه افزایش معناداری داشتهاند بنابراین .میتوان

نتیجه گرفت که «آموزش دقیق آموزی» تعمیمیافته است.

 oهمچنین نتایج حاصل از درصد دادههای غیر همپوش و شاخص  DMSنیز به تأیید

آن کمک کردند .عالوه بر این در این پژوهش پایداری روش آموزشی دقیق آموزی نیز مورد
بررسی قرار گرفت .بدینمنظور بعد از گذشت یک ماه از آخرین جلسه مداخله بار دیگر به
بررسی پایداری آموزش در فرمهای الف روانخوانی متن و کلمات پرداخته شد .نتایج تحلیل
دیداری نشان داد که عملکرد هر سه آزمودنی بعد از گذشت یک ماه همچنان پایدار مانده است

و کاهش محسوسی نداشته است و چهبسا در اکثر موارد از میانگین باالتر بوده است.

 oاز جمله دالیل احتمالی «اثربخشی دقیق آموزی» در این پژوهش میتوان به مواردی

که در ادامه میآید اشاره کرد .در پژوهش حاضر سعی شد هر فعالیت بهدفعات تکرار و در

صورت لزوم اصالح شود تا به نتیجه مناسبی در انتهای روش مداخلهای برسیم .همچنین
استفاده از فراوانی باال در هر جلسه باعث تسلط بیشتر آزمودنی در رفتار آموزش داده ،میشد
که احتماالً دلیل دیگری برای پایدار ماندن تغییرات بعد از گذشت یک ماه از روش آموزشی
است .یکی دیگر از دالیل احتمالی اثربخشی این روش در این پژوهش میتواند این موضوع
باشد که در دقیق آموزی از نمودار استاندارد استفاده میشود ،به همین دلیل معلم قادر است
تا عملکرد فرد در جلسات مختلف و همچنین در رفتارهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کند

و بر اساس این مقایسهها و بررسیها ،دست به تصمیمگیریهای مؤثر بزند (کوبینا و یوریچ،
 )2012عالوه بر این شاید یکی از دالیل تعمیم آموزش به مطالب آموزش داده نشده استفاده

از فراوانیهای باال در هر جلسه بوده است .درواقع یک مهارت بهدفعات در یک جلسه تکرار
میشد بهعنوانمثال شاید یک کلمه به شکلهای مختلف ،بهصورت فلش کارت ،کلمات
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تصادفی و  ...به دانشآموز ارائه میشد بهطوریکه در خواندن آن به تسلط کامل میرسید.

همین موضوع میتواند در تبیین پایداری اثر روش دقیقآموزی نیز تأثیرگذار بوده باشد.

 oعالوه بر ویژگیهای ذکرشده برای تبیین اثربخشی این روش میتوان به این نکته

اشاره کرد که دقیق آموزی ،همانند سایر روشهای تغییر رفتار که از نظریه رفتارگرایی نشأت

میگیرند ،مبتنی بر تقویت رفتارهای دانشآموز است و همین تقویتکننده همانگونه که در
روشهای دیگر سرچشمه گرفته از رفتارگرایی دیده میشود در اینجا نیز موجب افزایش رفتار
شده است؛ اما شاید یکی از دالیل برتری این روش نسبت به سایر روشها این باشد که در این

روش معلم گامبهگام همراه با دانشآموز حرکت میکند (یادگیرنده بهتر میداند) .درواقع دقیق

آموزی یک روش دانشآموز محور است و این نحوه پیشرفت دانشآموز است که گامهای
آموزشی ،سرعت ارائه مطالب ،سطح دشواری را در برنامه مشخص میسازد (بایندر.)2010 ،

 oنتایج بهدستآمده از این پژوهش در اکثر موارد با نتایج بهدستآمده از پژوهشهای

دیگر همسو بود .ازجمله این پژوهشها میتوان به پژوهش هاوس و بورلی و ایتهد
( )2007که بر روی روانخوانی دانشآموزان انجام دادهاند اشاره کرد در همین راستا ،آپدیک
و فریز ( )2007پژوهشی بر روی دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه با نقص در اختالل
خواندن انجام دادند که نشان داد برنامه دقیق آموزی باعث بهبود عملکرد آنها در خواندن
شده است .اجرای پروژه دقیق آموزی در مدرسه گریت فال در ناحیه آموزشی مونتانا شاید

گستردهترین اجرای این برنامه باشد که به مدت  4سال به طول انجامید .در این پروژه معلمان
روزی  20تا  30دقیقه به آموزش مهارتهای پایه به دانشآموزان در مقطع ابتدایی و سپس
نظارت و تصمیمگیری در رابطه با مهارتهای پایه میپرداختند .نتیجه این پروژه بهبود 19

تا  44درصدی در امتیازات آزمون مهارتهای پایه آیووا را نسبت به دانشآموزان دیگر در

گروه کنترل نشان داد (بک و کلیمنت.)1991 ،

 oبا توجه به اینکه گروه زیادی از جمعیت دانشآموزی بهنوعی مشکالت خواندن
در چالش هستند و یا با آن روبهرو خواهند شد شناسایی و کاربرد مؤثرترین روشهای

تدریس خواندن یعنی روشهایی که بر پژوهشهای علمی مبتنی باشد و به نیازهای انفرادی

افراد تمرکز کند ضروری مینماید( .فریدن .)2004 ،دقیق آموزی دیکته نمیکند که چه
چیزی و چگونه باید آموزش داده شود ،بلکه رویکردی نظاممند ،بهمنظور ارزیابی روشها
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 گاهی اوقات.و راهبردهای آموزشی که یک معلم ممکن است به کار ببرد را ارائه میدهد
صرف ًا مهر تأییدی بر کارایی برنامه آموزشی است اما زمانی که نیاز به ایجاد تغییرات در برنامه
 اصالحات بهطورمعمول بدون تغییر در دیدگاه اصلی معلم در آموزش،آموزشی احساس شد

)؛ بنابراین یکی از دالیل اصلی اثربخشی این برنامه2012 ،صورت میگیرد (کوبینا و یوریچ
 درواقع انعطافپذیری این.میتواند ارزیابیهای مکرر و تغییر و اصالح مداوم برنامه باشد

روش نسبت به تغییرات و همگام شدن با دانشآموز یکی از دالیلی است که باعث میشود

.این برنامه با سایر برنامههای آموزشی بهخوبی هماهنگ شود
یادداشت ها

1. percetage of non-overlapping data (PND)
2. standardized mean differences (SMD)
3. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV-R) 4. Reading and Dyslexia Test
5. standard celebration chart
6. slice back / step back
7. slice forward / step forward
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Abstract
The aim of this study was to investigate the
motivational and personality factors as predictors of
academic burnout in high School Students in Ahwaz.
Sample was consisted of 350 students (200 boys and
150 girls) who were selected by multistage sampling procedures. In this study, subjects completed
the following instruments McInerney & Sink Layer
School Motivation Questionnaire (1992), NEO-Five
Factor Inventory (1987) and Maslach Burnout Questionnaire. Data analysis was accomplished by using
Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (stepwise method) was performed. Data
analysis using Pearson correlation coefficient and
multiple regression analysis (stepwise method) was
performed data indicated that conscientiousness and
extroversion negatively predicts school burnout. Between agreeableness and openness to experience and
academic burnout relationship was observed. Generally, the results showed that motivation and personality play an important role in the development of
academic burnout.
Keywords: motivation, personality types, academic
burnout
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چکیده
 تعیین عوامل انگیزشی و شخصیتی،هدف پژوهش حاضر
بهعنوان پیشبینهای فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان
 نمونه این تحقیق متشکل.دبیرستان های شهر اهواز بود
دختر) بود که با روش150 پسر و200(  دانش آموز350 از
نمونهگیری تصادفی خوشه ای چندمرحلهای انتخاب
 در این پژوهش آزمودنی ها سیاهه انگیزش مدرسه مک.شدند
 سیاهه پنج عامل شخصیتی،)1992( اینرنی و سینک الیر
) را2002( ) و سیاهه فرسودگی تحصیلی ماسالچ1987( نئو
 تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی.تکمیل کردند
پیرسون و رگرسیون چندگانه (به روش گامبهگام) صورت
 نتایج نشان داد که انگیزش درونی و بیرونی رابطه.گرفت
منفی و معناداری با فرسودگی تحصیلی دارد و از بین
پنج عامل شخصیت روان آزردگی با فرسودگی تحصیلی
 وظیفه شناسی و برون گرایی.رابطه مثبت و معناداری دارد
 و.بهصورت منفی فرسودگی تحصیلی را پیشبینی می کند
بین گشودگی نسبت به تجربه و توافق جویی با فرسودگی
 در کل نتایج نشان.تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد
داد که عوامل انگیزشی و شخصیتی در بروز فرسودگی
.تحصیلی نقش مهمی را ایفا میکنند
 فرسودگی تحصیلی، شخصیت، انگیزش:کلید واژه ها
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 lمقدمه
یکی از اهداف و وظایف مهم آموزشوپرورش ایجاد زمینه برای رشد همهجانبۀ فرد و

تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.
ازآنجاییکه دانش آموزان بهعنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور ،در دستیابی به اهداف

نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و

تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب میگردد.
بااینوجود از کل دانشآموزانی که وارد نظام آموزشوپرورش میشوند ،تعداد کمی از آنها

میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و بهاصطالح عملکرد

تحصیلی خوبی از خود نشان دهند(میلر.)1379،

در اواخر قرن بیستم متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسان تربيتي ،پژوهشهاي

قابلتوجهی را درزمینۀ عملکرد تحصيلي دانش آموزان و متغيرهاي مرتبط با آنها انجام

دادهاند .عوامل متعددي ،عملکرد تحصيلي دانش آموزان را تحت تأثير قرار ميدهد .برخي از
اين عوامل موجب بهبود عملکرد تحصيلي و برخي ديگر باعث تضعيف عملکرد آنها مي
شود .ازجمله عواملي که به شکل منفي بر عملکرد تحصيلي اثرگذار بوده و مطالعاتي را در

مدارس و دانشگاه ها به خود اختصاص داده« ،فرسودگي تحصيلي» 1است (لی و آشفورت،
 .)1996فرسودگي تحصيلي يک موضوع جدي تحصيلي و آکادميک است که در ميان دانش

آموزان مدارس ،احساس خستگي ناشي از تقاضاها و الزامات تحصيل (خستگي) ،داشتن
يک حس بدبينانه و بدون عالقه به تکاليف درسي (بي عالقگي) و احساس عدم شايستگي

بهعنوان يک دانش آموز با کارآمدي پايين به شمار ميرود (ژانگ و همکاران.)2007 ،

اصطالح فرسودگي نخست در يک نمايشنامۀ آکادميک توسط فرویدنبرگر ()1974

اینگونه معرفي شد :شکست خوردن ،فرسودهشدن ،يا خسته شدن بهوسیله صرف انرژي،

قدرت يا منابع زياد .وی فرسودگي را نوعي حالت خستگي و تحليل رفتگي ميدانست که
از کار سخت و بدون انگيزه ناشي مي شود .وي معتقد بود که فرسودگي بهصورت عالئم
مختلف ظاهر ميشود و اين عالئم و شدت آنها از يک فردبهفرد ديگر متفاوت مي باشد.
فرسودگي معموالً به دليل وقوع يکي دو واقعۀ دردناک و تنیدگی زاي زندگي اتفاق نمي افتد،

بلکه براثر انباشت تدريجي تنیدگی های روزمره ايجاد مي شود که براثر آن حاالت مختلفي
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مانند نااميدي ،خستگي مزمن و کم شدن انرژي تجربه مي شود (ماسالچ 2و ليتر ،1997 ،3به
نقل از سرانچه .)1393 ،درحالیکه پژوهشهای اولیه در مورد فرسودگی بر مشاغل مراقبتی

مانند پرستاری متمرکز بود (فاربر ،2000 ،ماسالچ و همکاران ،)2001 ،معلمان بهسرعت

بهعنوان گروهی که با پدیدۀ فرسودگی مشخص می شوند ،درآمدند .با تداوم بررسی های
مرتبط با فرسودگی ،محققان مسائل و مشکالت متنوعی را در این زمینۀ نظیر رفتار مخرب،

فقدان عالقهمندی دانش آموزان به تکالیفشان ،کاغذبازی و تشریفات اداری مفرط برشمردند

و بهتدریج این سازه توسط پژوهشگران در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی مورداستفاده
قرار گرفت.

مفهوم فرسودگي با توسعه «پرسشنامۀ فرسودگي ماسالچ» عمومي تر شد و متغير

فرسودگي به بافتها و موقعيت هاي آموزشي گسترش پيدا کرد .شواهدي وجود دارد که وقوع

فرسودگي در دانش آموزان و دانشجویان را مورد تأکيد قرار مي دهد.

کالرک ،کوتینگ و ُمرداک ( )2008بیان می دارند که ارونسون 4و کافری ،5فرسودگي

را در پرستاران ،مشاوران ،مربيان و دانشجويان مقايسه کرده اند و متوجه شدند که دانشجويان
در ميانۀ قسمت باالي مقياس فرسودگي قرار مي گيرند .اين نشان مي دهد که دانشجويان

ميزاني از فرسودگي را طي دورۀ یادگیریشان در دانشگاه دارند .فرسودگي در دانشجويان

مي تواند باعث غيبت زياد ،انگيزش کم براي کارهاي موردنیاز و درصد باالي افت تحصيلي
شود .پژوهشها نشان داده اند که فرسودگي تحصيلي دانش آموزان يا دانشجويان با عوامل
هّ
عبدالل زاده
انگيزشي و ویژگی های شخصيتي همبستگي دارد (زاالرس ،پرو و هوخوارتر،2000 ،

و گروسی.)1383 ،

افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بی اشتیاقی نسبت به

مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامۀ حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت نکردن در
فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری

مطالب درسی و درنهایت افت تحصیلی را تجربه میکنند(نعامی .)1388،فرسودگی تحصیلی،
شامل سه حیطۀ :خستگی تحصیلی ،بیعالقگی ناکارآمدی تحصیلی میشود.

در مورد فرسودگی تحصیلی مطالعات کمی انجامشده است ،مث ً
ال ،محققانی مانند کاسکه

و کاسکه ( )1991نشان دادند که فرسودگی تحصیلی رابطۀ بین تنیدگیهای تحصیلی و
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پیامدهای آن مانند سردرد ،احساس ترس و افسردگی را افزایش میدهد.همچنین ژانک ،کان
و چام( )2007در پژوهشی رابطۀ کمالگرایی را با فرسودگی تحصیلی را در بین دانشجویان
چینی بررسی کردند و نتایج نشان داد که فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی همبستگی

منفی باهم دارند .در ایران ،هم به دلیل پژوهشهای اندکی که ،در این زمینه انجامشده است
بر آن شدیم تا رابطۀ انگیزش و ویژگیهای شخصیتی را بر فرسودگی تحصیلی بررسی
نماییم زیرا در پژوهشهای انجامشده بیشتر بر روی کیفیت تجارب یادگیری و خود پنداشت
تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی کارشده است.

قنبرلو  ،لواساني و اژهای ( )1394به این یافته رسیدند که ،خوشبینی تحصيلي و هوش

هيجاني معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان همبستگي معناداري دارند ،درحالیکه

خوشبینی تحصيلي معلمان پیشبینی كنندۀ قویتری براي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
است .كه در نمونۀ كلي معلمان اعتماد به دانش آموزان و والدين ،بيشترين نقش را در

پیشبینی پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ايفا میکنند .و همچنين از مؤلفههای هوش هيجاني
تنها تنظيم هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه داشت.

صمدی و عابدی ( )1394در پژوهش خود به این یافته رسیدند که ،ميزان اندازه

اثر مداخالت روانشناختی و آموزشي بر بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان

متوسط رو به باال است .نتيجۀ فرا تحلیل نشان داد كه مداخالت روانشناختی – آموزشي
میتواند كمكي در بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان باشد.

بنابراين سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که« ،نقش متغيرهاي شخصيتي و
انگيزشي بهعنوان پيش بين هاي فرسودگي تحصيلي چگونه مي باشد؟» پاسخ به این سؤال
مستلزم استناد و بهرهگیری از نظریههای مرتبط با موضوع تحقیق است که پژوهش تجربی در

این مورد را امکانپذیر سازد.

از متغيرهاي مهم اثرگذار بر فرسودگي تحصيلي متغيرهاي انگيزشي «انگيزش دروني و
انگيزش بيروني» مي باشد .انگیزش از پراهمیتترین پیشنیازهای آموزش و یادگیری است و
در لذت بردن و عالقهمندی دانش آموزان از مدرسه نقش اساسی دارد و پیشرفت تحصیلی

آنها را تحت تأثیر قرار می دهد (مارتین ،2008 ،2007 ،مارتین ،مارش و دباس.)2003 ،
انگيزش را مي توان عامل فعال ساز رفتار انسان دانست .يکي از اهداف اصلي در هر نظام
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تربيتي را می توان پرورش يادگيرندگان باانگیزه دانست ،که بتوانند با اتکا به نيروها و توانايي
هاي دروني ،به صورتي خودمختار به رشد و پيشرفت خود همت گمارند .يادگيرندگان در

حین انجام تکاليف درسي نهتنها بايد از لحاظ رفتاري و شناختي درگير شوند ،بلکه بايستی از

لحاظ انگيزشي در امور تحصيلي نیز درگير شوند .همچنين آنها از يادگيرندگان مي خواهند
تا در هنگام يادگيري ،تجارب هيجاني و عاطفي مثبت داشته باشند و از ايجاد هيجانات منفي

نظير اضطراب خودداري نمايند .بهعالوه ،آنها می توانند انواع راهبردهایی که فرسودگی را
کاهش می دهد یاد بگیرند و آن راهبردها را به دانش آموزان آموزش بدهند (پیترینن ،پیهالتو،

سونی و سالمال آرو .)2013 ،انگيزش خصيصۀ مهمی است که همۀ فعاليت هاي دانش آموزان
را تحت تأثير قرار مي دهد .دانش آموزان برانگیختهشده به فعاليت ها عالقه مندند ،سختکوش

اند ،اعتمادبهنفس دارند ،در انجام تکاليف استمرار نشان مي دهند و خوب عمل مي کنند .و
کمتر دچار عواقب فرسودگی می شوند .بنابراين معلمان انگيزش دانش آموزان را بهعنوان يکي

از اصلي ترين نگراني ها و دلمشغولي هاي خود برمیشمارند (شهرآراي .)1390 ،دربارۀ تأثير
انگيزه ،بر فرسودگی تحصیلی پژوهش هاي زيادي انجامگرفته است .بهعنوانمثال کریسول و

اکلوند ( )2005در بررسی انگیزش و فرسودگی نشان دادند که انگیزش ارتباط منفی و باالیی
با فرسودگی دارد .همچنین نتایج تحقیق یاوری و همکاران ( )2013باهدف تعیین رابطۀ بین
فرسودگی و انگیزش نشان داده شد که رابطۀ مثبت و معناداری بین فرسودگی کل ،با انگیزش،

انگیزش بیرونی و بیانگیزگی وجود دارد .همچنین یک رابطۀ معنادار بین خرده مقیاس های

فرسودگی (خستگی ،بیعالقگی ،ناکارآمدی) با انگیزش یافتند.

يکي دیگر از عواملی که ميتواند در رفتار فرسودگي تحصيلي نقش داشته باشد،
«ويژگي هاي شخصيتي» 6است .ويژگيهاي شخصيتي صفات نسبت ًا پايداري هستند که از
موقعيت به موقعيت ديگر چندان تغيير نمي کنند .آنها گرايش هاي باثبات و بادوام پاسخدهي

به شيوۀ يکسان به محرک هاي مختلف مي باشند و مي توانند پيشبيني کنندۀ رفتار فرد در
موقعيت هاي مختلف باشد( .شولتز .)1378 ،اين ويژگي ها مي تواند فرد را مستعد انجام
برخي رفتارها کند .بررسي رابطه فرسودگي با متغيرهاي شخصيتي بر اين فرض استوار است
که ويژگي هاي اشخاص،یعنی همان شخصيت بر تجربه فرسودگي تأثير مي گزارد .بر این

اساس که صفات شخصيتي يک فرد وی را بيشتر يا کمتر مبتالبه فرسودگي مي کند .همچنين
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شخصيت به افراد در مقابل خطرات رو به رشد فرسودگي کمک مي کند.
بوریش ( )2002نیز طی مطالعه ای نشان داد که روان آزردگی خویی با خستگی هیجانی،

برونگرایی باکفایت شخصی و باز بودن به تجربه و روان آزردگی خویی با مسخ شخصیت
در ارتباط هستند.
 lروش
 oروش پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی است .جامعۀ

آماری در پژوهش حاضر از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهر اهواز تعداد  350دختر و

پسر مقطع اول تا سوم دبيرستان هاي دولتي شهر اهواز که در سال تحصيلی 1392-1393
مشغول به تحصيل بودند ،انتخاب شدند.

 lابزار
□ الف :سیاهۀ انگیزش مدرسه :7در پژوهش حاضر از فرم کوتاه سیاهه استفاده گرديد.

فرم اصلي اين ابزار توسط مک اينرني و سينکالير ( )1992جهت سنجش  8نوع مشوق فردي

رفتار يعني رقابتجويي ،قدرتطلبی ،شهرتطلبی ،پاداش مادي ،گرايش به پيشرفت ،گرايش

به کار و تکليف ،هدف مداري ،همياري اجتماعي ،وابستگي اجتماعي ،اتکابهنفس و حرمت
خود ،طرح گرديده است .فرم کوتاه شده سیاهه شامل  49عبارت در زمينه ابعاد يازده گانه

انگيزش تحصيلي مي باشد که توسط بحراني ( )1372تهیهشده است .اين ابزار بر روي طيف
ال مخالفم تا کام ً
ليکرت و در دامنه  5گزينه اي از کام ً
ال موافقم هستم رتبه بندي شده است.

طبق گفته سينکالير ( )1992ضريب آلفا براي خرده مقياس هاي مختلف عموم ًا باالي 0/70

بهدستآمده است .در پژوهش حاضر اعتبار مقياسها به روش آلفاي کرونباخ انگیزش درونی
 0/77و انگیزش بیرونی  0/90و برای مقیاس کل  0/82بهدستآمده است.

□ ب :سیاهۀ شخصیتی نئو :)NEO-FFI( 8براي سنجش صفات شخصيتي روان

آزردگی خويي ،وظيفه شناسي ،برون گرايي توافق جویی و گشودگي در برابر تجربه از

زيرمقياس هاي مربوطه در فرم کوتاه «سیاهه شخصيتي نئو» بهره برده شد .اين سیاهه براي

اولين بار توسط مک کري و کوستا( )1987تدوين گرديده است .فرم کوتاه اين سیاهه توسط
مک کري و کوستا ( )2004بانام  NEO-FFIساخته شد که داراي  60سؤال مي باشد و براي
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اولين بار توسط کيامهر ( )1381به زبان فارسي ترجمهشده ،استفادهشده است .در پژوهش
حاضر  5زير مقياس از اين ابزار کوتاه شده استفادهشده است .نمرهگذاری اين پرسشنامه در
تمام مواد يکسان نيست .مک کري و کوستا ( )2004در پژوهشي اعتبار آزمون را به روش

آلفاي کرونباخ بين  0/75در مؤلفه برونگرايي ،تا  0/79در مؤلفه هاي توافق و وجداني بودن

گزارش نموده اند .محمدزاده ،شهني و مهرابي زاده هنرمند ( )1388همساني دروني مقياس
ها را بين  0/65تا  ،0/78پايايي به روش آلفاي کرونباخ بين  0/58تا  0/68و اعتبار به روش

باز آزمایی به فاصله يک هفته را بين  0/70تا  0/79گزارش نموده اند .در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ برونگرایی  ،0/75گشودگی در برابر تجربه  0/78روان آزردگی خویی ،0/80

توافق جویی  ، 0/83وظیفهشناسی  0/82و اعتبار این سیاهه به روش آلفاي کرونباخ 0/77

بهدستآمده است.

□ ج :پرسش نامه فرسودگی تحصیلی ماسالچ :9در سال ( )1981ساخته شد و

توسط شائوفلی و همکاران در سال  2002برای استفاده دانش آموزان تهیه شد ،که سه حیطۀ
تحصیلی ،یعنی «خستگی تحصیلی»« ،بی عالقگی» (بدبینی) تحصیلی و «ناکارآمدی» تحصیلی

را می سنجد .اعتبار پرسشنامه را سازندگان به ترتیب  ، 0/75 ، 0/82 ،0/70برای سه حیطۀ
فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند .اعتبار پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عاملی
تأییدی محاسبه کردند که شاخصهای برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات

خطای تقریب مطلوب گزارش داده اند (نعامی .)1388 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ
خستگی تحصیلی  ،0/70بیعالقگی  0/82و ناکارآمدی  0/75و اعتبار این پرسشنامه به روش
آلفاي کرونباخ  0/80محاسبه شد.

 lیافته ها
جدول  1میانگین و انحراف معیار ،متغیرهای تحقیق را در کل نمونه نشان می دهد .در

این جدول میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه فرسودگی ،انگیزش و
شخصیت مشاهده می شود که بیشترین میانگین به انگیزش بیرونی اختصاص دارد و کمترین

میانگین مربوط به روان آزردگی خویی می باشد.
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جدول  .1یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی ها
متغیر
فرسودگی تحصیلی
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
روان آزردگی
وظیفه شناسی
گشودگی دربرابر تجربه
برون گرایی
توافق پذیری

.

میانگین
49/56
69/20
71/36
37/14
41/50
39/03
41/31
40/97

انحراف معیار
1/55
6/90
8/99
7/04
5/31
6/12
6/16
2/61

با توجه به اینکه ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل رگرسیون و مدل های علی

است ،ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش در جدول  2آورده شده است .نتایج مندرج

در این جدول میزان ضریب همبستگی متقابل متغیر ها را با هم نشان می دهد .موارد معنی

دار با عالمت * مشخص شده است .میزان ضریب همبستگی ها از  0/07تا  0/60می باشد.

که کمترین ضریب همبستگی به رابطه توافق پذیری با فرسودگی اختصاص دارد و بیشترین

همبستگی به انگیزش بیرونی و درونی اختصاص دارد.

جدول  .2ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی ها

متغیرها
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
روان آزردگی
با وجدان بودن
انعطاف پذیری
برون گرایی
توافق پذیری
فرسودگی کل

1

2

3

4

5

6

7

8

1

*0/602

1

1
0/351* 0/152
1
0/215* 0/402* 0/386
*0/335* 0/262* 0/351* 0/415
1
*
1
0/435* 0/437* 0/271* 0/383* 0/275
*
1 0/421* 0/394* 0/423* 0/352* 0/404* 0/283
*
-0/071* -0/156* -0/49* -0/157* 0/283* -0/219* -0/444

1
p < 0/01

*

در این مطالعه پیش از استفاده از تحلیل رگرسیون توزیع داده ها با بررسی شاخص های

رعایت مفروضه ها و عدم تخطی از شیب خط رگرسیون ،نظیر هم خطی چند گانه به کمک

آماره تولرانس ،داده های پرت ،نمودار های مانده ،و داده های مفقود بررسی شد و مشخص
گردید که داده ها شرایط استفاده از تحلیل رگرسیون را دارند .براي بررسي متغير هاي

انگيزشي (انگيزه دروني و انگيزه بيروني) و صفات شخصيتي (روان آزردگی خويي ،گشودگي

در برابر تجربه ،وجداني بودن ،برون گرايي و توافق پذيري) به عنوان متغیرهای پیش بین و
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فرسودگي تحصيلي در دانش آموزان به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل رگرسيون چند متغیری

به روش گام به گام ،تحلیل شدند .جدول  3رگرسیون متغیر های پژوهش را نشان می دهد.
جدول  .3مدل رگرسیون ،انگیزش درونی و بیرونی و پنج عامل شخصیت بر فرسودگی تحصیلی
متغیر
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
روان آزردگی
وظیفه شناسی
گشودگی دربرابر تجربه
برون گرایی
توافق پذیری

R
0/444
0/219
0/283
0/157
0/049
0/156
0/059

R2
0/197
0/048
0/080
0/025
0/002
0/024
0/003

F
56/5
12/18
23/17
6/76
0/647
6/63
0/951

تعیین سهم متغیرهای پیشبین در فرسودگی تحصیلی چنین به دست آمد که متغیر

انگیزش درونی  19درصد فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند  .R2=0/197متغیر انگیزش

بیرونی  4درصد فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند  . R2=0/048متغیر روان آزردگی خویی
 8درصد فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند  . R2=0/080متغیر وظیفهشناسی  2درصد

فرسودگی تحصیلی را پیشبینی می کند  .R2=0/025متغیر برونگرایی  2درصد فرسودگی
تحصیلی را پیشبینی میکنند  .R2=0/024در این مدل گشودگی در برابر تجربه و توافق پذیری
در پیشبینی فرسودگی تحصیلی سهم معناداری نداشتند.

با توجه به نتایج جدول  ،4انگیزش درونی با بتای  -0/44بهصورت منفی فرسودگی

تحصیلی را پیش بینی می کند .و در سطح  p < 0/01معنادار است .انگیزش بیرونی با بتای
 -0/21فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند .و در سطح  p < 0/01معنادار است.

بنابراین انگیزش درونی و بیرونی پیش بین های قوی برای متغیر فرسودگی تحصیلی هستند.
از بین پنج عامل شخصیت ،روان آزردگی خویی با بتای  0/28بهصورت مثبت فرسودگی

تحصیلی را پیش بینی میکند .و در سطح  p < 0/01معنادار است .همچنین وظیفه شناسی با

بتای  -0/15فرسودگی تحصیلی را بهصورت منفی پیش بینی می کند و در سطح p < 0/01
معنادار است .برونگرايي با بتای  -0/15فرسودگی تحصیلی را پیش بینی میکند و در سطح
 p < 0/01معنادار است .گشودگی به تجربه و توافق پذیری با بتای  -0/049و -0/059
نتوانستند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند.
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای انگیزشی و شخصیت بر شاخص فرسودگی تحصیلی
ضرایب غیر استاندارد
B
Std.e
0/136
-1/019
0/113
-0/394
0/138
0/666
0/178
-0/463
0/153
-0/123
0/150
-0/387
0/159
-0/155

متغیرها/شاخص ها
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
روان آزردگی
وظیفه شناسی
گشودگی دربرابر تجربه
برون گرایی
توافق پذیری

ضرایب معیار
Beta
-0/444
-0/219
0/283
-0/157
-0/049
-0/156
-0/059

t

Sig

-7/517
-3/490
4/814
-2/602
-0/804
-2/576
-0/975

0/000
0/001
0/000
0/010
0/422
0/011
0/330

برای تعیین روابط علی بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرایند نظری از ضرایب

استانداردشدۀ رگرسیون استفاده نمودیم .براي محاسبۀ اثرات مستقيم و غيرمستقيم با استفاده

از روش رگرسيون ،ابتدا بر اساس نمودار ترسيمي ،مسيرها از هم تفكيك میشوند .تفكيك

مسير بر اساس مبدأ فلش ها كه بيانگر متغير مستقل و انتهاي فلش ها كه نشاندهندۀ متغير

وابسته میباشد ،انجامگرفته است .برای به دست آوردن ضرایب مسیر غیرمستقیم ،مسیرهای

مذکور را در هم ضرب کرده ایم و درنهایت با جمع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم برای

هر متغیر تأثیر کلی آن را بر متغیر وابسته به دست آورده ایم .نتایج در شکل 1نشان دادهشده
است .با توجه به اینکه در نمودار تحليل مسير از ضرايب بتا استفادهشده است و اين ضرايب

بهصورت استانداردشده مي باشند ،بنابراين مي توان اثرات متغيرهاي مختلف را با يكديگر
مقايسه و مؤثرترين آنها را تعيين كرد.
انگیزش درونی

روان آزردگی

44

β=- 0/4

β= 0
/2

83

β=- 0/804
گشودگی در
برابر تجربه

فرسودگی
تحصیلی
β=- 0/059
توافق پذیری

β=- 0/2

19

انگیزش بیرونی

57

0/1
β=-

وظیفه شناسی

β=- 0/156
برون گرایی

شکل .1مدل تحلیل مسیر

جدول  5بیانگر اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر فرسودگی تحصیلی است.
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جدول  .5اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر فرسودگی تحصیلی
متغیر
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
روان آزردگی
وظیفه شناسی
گشودگی دربرابر تجربه
برون گرایی
توافق پذیری

اثر مستقیم
-0/444
-0/219
0/283
-0/157
-0/049
-0/156
-0/059

اثر غیر مستقیم
0
0
0
0
0
0
0

اثر کل
-0/444
-0/219
0/283
-0/157
-0/049
-0/156
-0/059

 lبحث و نتیجه گیری
 oپژوهش حاضر باهدف تعیین نقش متغیرهای انگیزشی و شخصیتی بهعنوان پیش بین

های فرسودگی تحصیلی انجام گرفت .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان می دهد که
انگیزش درونی بهصورت منفی و معناداری فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند .که این
یافته همسو با یافته های قبلی ساندرز ،ديويس و ويليامز ( ،)2004لیکه و همکاران (،)2011
کریسول و اکلوند ( ،)2005پیساریک ( ،)2009و سلیمانی فر ،شعبانی ،مروتی ( )2013است.

بهطورکلی افرادی که انگیزش درونی دارند ،کار و تکلیف را به خاطر اینکه برای آنها
لذتبخش و ارزشمند است انجام می دهند و همچنین یک گرایش طبیعی و خودانگیخته
برای درگیر شدن با تکلیف دارند و در هنگام کار یا تکلیف اشتیاق فراوانی از خود نشان می
دهند و احساس نظارت بر یادگیری خود دارد ،این خواست و عالقه درونی ،بروز هیجانات

و عواطف مثبت را برای فرد در پی دارد .افرادی که باانگیزه درونی به سمت کار و تکلیف
میروند نشانگانی از خستگی ،بی عالقگی ،و احساس عدم شایستگی که از عالئم فرسودگی
می باشد را ،نسبت به آن کار یا تکلیف ندارند .بنابراين ما می توانیم یک رابطۀ منفی بین
انگیزش درونی که باعث افزایش عملکرد می شود و فرسودگی تحصیلی که باعث کاهش

عملکرد می شود بیابیم .همچنین نتایج نشان دادند که انگیزش بیرونی رابطۀ منفی و معناداری
با فرسودگی تحصیلی دارد که این یافته با یافته های قبلی سالمال -آرو و همكاران (،)2009

توکاو ،واشکا و دلگوو ( ،)2012بختیاری و همکاران ( )2010همخواني دارد .دانش آموزانی
که انگیزش بیرونی دارند به دلیل عالقه مندی به پاداش های تعیینشده ،یا جلبتوجه و تأیید
دیگران و یا دریافت نمره و رقابت با دیگران با محیطشان درگیر می شوند و فعالیت می کنند،

اگرچه این افراد از درون و به خواست خود برانگیخته نشده اند و دالیل آنها برای انجام
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دادن یک کار یا تکلیف بیرونی می باشد اما هدفمند هستند و برای رسیدن به آن هدف خود
تالش می کنند ،خصوص ًا زمانی که پاداش ها برای دانش آموزان جذاب و تحریککننده باشند

و بامهارت دانش آموزان در انجام آن تکلیف متناسب باشند ،باعث آگاهی دانش آموزان از
شایستگی ها و مهارت هایشان می شود و درنتیجه می توانند خودکارآمدی خود را افزایش

دهند.

 oدر خصوص پیشبینی روان آزردگی خویی با فرسودگی تحصیلی که در حد باالیی
از معناداری بود و با یافته های قبلی کليک و ارال ( ،)2013مورگان ( ،)2009آالرکون،
اسکليمان و بولينگ ( ، ،)2009سلیمانی فر ،شعبانی ( ،)2013ویلماز ( ،)2014سواري و

بشليده ( ،)1389سرانچه ( ،)1393همخوان بود .میتوان گفت افراد روان آزرده احساس غم،

ناامیدی و تنهایی بیشتری می کنند ،احساس ناتوانی در سازش با تنیدگی های روزمره را دارند
و تحمل کمی در مقابل ناکامی ها دارند .این هیجانات مخرب می توانند در سازگاری فرد با
رویارویی با محیط و مسائل پیرامون تأثیرگذار باشد و فرد سازش ضعیفی با شرایط تنیدگی زا
را نشان دهند اين ويژگي ها تحمل محيط تحصيل را دشوار مي سازد و فرد داراي شخصیت

روان آزرده ،فرسودگي تحصيلي بيشتري را تجربه مي کند.

 oنتایج نشان داد «وظیفه شناسی» با «فرسودگی تحصیلی» رابطۀ منفی و معناداری دارد.

این یافته با مطالعات مورگان ( ،)2009ویلماز ( ،)2014آالرکون ،اسکليمان و بولينگ (،)2009

کلیک و ارال ( ،)2013هانز و همکاران ( ،)2007سلیمانی فر ،شعبانی ( ،)2013سرانچه

( ،)1393همخواني دارد .در بعد وظیفهشناسی نظم ،تالش ،سخت کوشی و مسئولیتپذیری

موجب می شود تا دانش آموزان با نمرۀ باال در این بعد باپشتکار و مسئولیتپذیری بیشتری به
تحصیل خود ادامه دهند و درنتیجه به موفقیت و پیشرفت باالتری دست یابند .دانش آموزان
داراي خصوصیت وظيفه شناسي سختي هاي دوران تحصيل را مي پذيرند و با برنامه ريزي به
انجام آنها مي پردازند به همين علت کمتر به فرسودگي تحصيلي دچار مي شوند.

 oاز دیگر عوامل شخصیتی که به آن اشاره شد شاخص «برون گرایی» بود که ارتباط
منفی و معناداری با «فرسودگی» داشت .این یافته با یافته های قبلی بکر و همکاران (،)2002

هانز و همکاران ( ،)2007آالرکون ،اسکليمان و بولينگ ( ،)2009مورگان ( ،)2009کليک
و ارال ( ،)2013ییلماز ( ،)2014سواري و بشليده ( ،)1389سرانچه ( )1393همخوان بود.
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غالب دانش آموزان که امتياز بااليي در برون گرايي کسب کرده اند در فعاليت هاي اجتماعي

مشارکت فعال دارند .دانش آموزان برون گرا خوشبين تر بوده و اشتياق بيشتري به تکليف از
خود نشان مي دهند .به همين خاطر قادرند بر رخدادهاي منفي مرتبط با خود مقابله کنند.
روشن است که دانش آموزان برون گرا کمتر دچار فرسودگي تحصيلي مي شوند زيرا در

تکاليف تحصيلي مشتاق تر و خوشبين تر هستند.در ابعاد توافق پذیری با گشودگی به تجربه
رابطه معناداری مشاهده نشد.
یادداشت ها

2. Maslach
4. Aronson
6. personality character
8. Neo-Five Factor Inventory

 lمنابع

1. academic burnout
3. Leiter
5. Kafry
7. School Motivation Invntory
9. Maslach Burnout Questionnaire

بحرانی ،محمود .)1372( .بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانشآموزان متوسطه
شیراز .پایان نامهی فوق لیسانس .دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز.
پينترينچ ،پال آر و شانک ،ديل اچ ( .)1391انگيزش در تعليم و تربيت .ترجمۀ شهرآراي تهران :نشر علم.

سرانچه ،مسعود ( .)1393رابطه علی ویژگی های شخصیت با فرسودگی تحصیلی با میانجی گری تنیدگی
تحصیلی ادراک شده و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد شهید چمران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد.
سواری ،کریم و بشلیده ،کیومرث ( .)1389بررسی ارتباط میان ویژگی های شخصیتی با فرسودگی با
فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز ،دستاورد های روانشناختی.)1( 4 ،
شولتز ،دوان و شولتز ،سيدني الن ( .)1381نظريه هاي شخصيت .ترجمه :سيد يحيي محمدي ،تهران،
ارسباران.

عبداهلل زاده ،حسن و گروسی ،میر تقی ( .)1386بررسی تأثیر صفات شخصیت بر رضایت زناشویی زوج های
شهر دامغان ،نخستین کنگره آسیب شناسی در ایران.
عظيمي محمد ،پيري ،موسي و زوار ،تقي ( .)1392رابطه فرسودگي تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي با
عملکرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه ،پژوهش در برنامه ريزي درسي.)11( 10 ،
قنبرلو ،سلمان ،غالمعلی لواسانی ،مسعود ،اژه ای ،جواد ( )1394رابطه خوش بيني تحصيلي و هوش هيجاني
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.218-234 ،)3(19 ، مجله روان شناسی: تهران،معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
) فراتحليل اثربخشي مداخالت روان شناختي و آموزشي بر بهبود عملكرد1394( احمد، عابدی،صمدی؛ مریم
.270-285 ،)3(19 ، مجله روان شناسی: تهران،تحصيلي دانش آموزان

) هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی و بررسی ساختار عاملی آن (تحلیل تأییدی.)1381( . ج،کیامهر
، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی.در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران
.دانشگاه عالمه طباطبایی
. سمت: تهران، ترجمه محمود مهرمحمدی،) نظريه هاي برنامه ريزي درسی1379(  پي. جي،ميلر
مقایسه دانشجویان پسر دارای سبک.)1388(  منیجه، شهنی ییالق، مهناز، مهرابی هنرمند، رجبعلی،محمدزاده

 مجله دستاورد های. انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی،های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی های شخصیتی
.125-154 ،)1( 4 ، دانشگاه شهید چمران اهواز،روانشناختی
 رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی.)1388(  عبدالزهرا،نعامی
.)3( 5 ، مطالعات روانشناختی،ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
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چکیده

The aim of this study was to compare the
Brain/behavioral systems and dimensions of executive
functions in smokers, drug abusers and normal
individuals. For this purpose, 90 people in three
groups of 30 smokers, substance abusers and ordinary people were selected through available sampling
procedure. Finally, in order to test the hypothesis and
goals of this study, participants were studied based
on Torrubia Sensitivity to Reward, Punishment and
Cognitive Abilities Scale. The results showed that
significant differences between three groups Brain/
behavioral systems and executive functions. So that
people with drug abuse and smokers had higher
sensitivity to punishment, Also results showed that
people with drug abuse, had a higher sensitivity to
reward than to punishment. On the one hand comparison groups showed that individuals with substance
abuse and smokers had a lower status in executive
functions. Therefore, drug abuse and smoking can be
the result of personality traits, that led to destruction
of executive functions.

رفتاری/هدف از پژوهش حاضر مقایسه نظام های مغزی
- سوء مصرف،و ابعاد کارکردهای اجرایی در افراد سیگاری
 نفر در90  تعداد، به این منظور.کنندگان مواد و افراد عادی بود
 سوء مصرف کنندگان، نفره از افراد سیگاری30 قالب سه گروه
مواد و افراد عادی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب
، درنهایت به منظور آزمون اهداف و فرضیه های پژوهش.شدند
شرکت کنندگان بر اساس ابعاد پرسشنامه حساسیت به پاداش و
تنبیه توربینا و پرسشنامه توانایی های شناختی مورد مطالعه قرار
 نتایج نشان داد که بین سه گروه تفاوت معناداری در.گرفتند
 به،رفتاری و کارکردهای اجرایی وجود دارد/نظام های مغزی
طوری که افراد با سوء مصرف مواد و افراد سیگاری حساسیت
 همچنین نتایج نشان داد که افراد با سوء،به تنبیه باالتری داشتند
مصرف مواد حساسیت باالتری نسبت به پاداش در مقایسه با
 از سویی مقایسه گروه ها نشان،حساسیت به تنبیه نشان دادند
داد که افراد با سوء مصرف مواد و افراد سیگاری در کارکردهای
 سوء مصرف، بنابراین.اجرایی وضعیت پایین تری را دارا بودند
مواد و سیگار می تواند برایندی از ویژگی های شخصیتی بوده
.و همچنین منجر به تخریب در کارکردهای اجرایی می گردد
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، حساسیت به پاداش، حساسیت به تنبیه:کلید واژه ها
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 lمقدمه
مادۀ مخدر فراورده ای شیمیایی است که وقتیکه بهصورت دود ،تزریق ،استنشاق و یا

قرص مصرف می شود ،خلق یا رفتار را تغییر می دهد و مجموعه ای از عالئم شناختی ،رفتاری

و فیزیولوژیکی ایجاد می کند که به آن وابستگی می گویند (هالجین و ویتبورن .)2010 ،یکی
از مشکالت اساسی مرتبط با اعتیاد ،پدیدۀ مصرف سیگار است بهطوریکه بیش از یک
میلیارد نفر سیگاری در سراسر جهان وجود دارد و مصرف سیگار مهم ترین علت مرگومیر

قابلپیشگیری در جهان است که ساالنه موجب مرگومیر پنج میلیون نفربر اثر بیماری های
ناشی از آن می شود (سازمان بهداشت جهانی .)2009 ،بررسی گرایش به مواد و مصرف

سیگار ،حاکی از آسیب پذیری بیشتر برخی افراد است؛ در این میان برخی از محققان نقش
عواملی شخصیتی و آسیب پذیری زیستی را در گرایش به سوءمصرف مواد را بیان داشته اند

که ازجمله نظریه هاي شخصیتی و زیستی مطرح در این زمینه نظریه حساسیت به تقویت
جفري گري ( )1987است.

«نظریه عصب-روان شناختی گری» ( ،)1993دو نظام مستقل را بیان می کند که گرایش

افراد به سمت محرک مرتبط با پاداش نظام فعال ساز رفتاری )BAS( 1و اجتناب از عالئم

مرتبط با تنبیه نظام بازداری رفتاری )BIS( 2را شامل می گردد .فعالیت بیشتر فعال ساز رفتاری
منجر به حساسیت باالتر نسبت به پاداش؛ و فعالیت بیشتر بازداری رفتاری منجر به حساسیت

بیشتر به تنبیه می گردد (تاپر ،باکر ،کیجا-بوی ،هادوک و مایو .)2015 ،آخرین نظام در سیر
تکاملی نظریه گری «نظام جنگ و گریز»« 3حساسیت به محرک اجتنابی غیر شرطی» 4است که

با آمیگدال و هیپوتاالموس مرتبط بوده و به محرك هاي آزارنده غیرشرطی و تنبیه غیرشرطی
حساس است (کر .)2002 ،در راستای تکامل این نظریه ،گری و مک ناقتون ( )2000بازنگری

عمده ای از «نظریۀ حساسیت به تقویت» ( )SRTارائه دادند .این نظریه بازنگری شده همان
سه نظام را شامل می گردد با این حال محرک های متفاوتی را جهت فعال سازی آن ها در نظر
می گیرد .بر این اساس نظام فعال ساز رفتاری نسبت به محرک های روی آوردی حساس بوده

و نظام بازداری رفتاری مسئول حل تعارض بوده و به عنوان میانجی بین نظام بازداری رفتاری
(نزدیکی) و نظام جنگ و گریز ( )FFSعمل می کند .در نهایت نظام جنگ و گریز ( )FFSبا

افزوده شدن نظام «انجماد» 5به «نظام جنگ و گریز و انجماد» ( )FFFSتغییر یافت که به هر
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دو محرک اجتنابی شرطی و غیر شرطی حساس است (گری و مک ناقتون.)2000،
پایه هاي عصبی نظام فعال ساز رفتاري در مسیرهاي مغزي دوپامینرژیک و مدارهاي

مرتبط در قشر پیش پیشانی ،آمیگدال و هسته هاي قاعده اي قرار دارد (هوینگ ،هگمن،
سیفرت ،نیومن و بارتسک .)6002 ،بيشتر يافته ها در مورد فعاليت اين نظام در انسان نیز از
مطالعات مربوط به انتقال دهنده عصبي دوپامين نشات مي گيرد (گری و مک ناقتون.)200 ،

گري ،معتقد است كه رها كردن دوپامين در هسته اكامبنس ،ارتباط تنگاتنگي با هيجان باال
دارد كه در مصرف كنندگان الكل و سوء مصرف مواد مشاهده می شود (داو و لوگستین،
 .)2004اين موضوع ،مي تواند با لذت ناشی از تقويت مرتبط باشد ،موضوعي كه به شدت

توسط افراد با سطوح باالي نظام فعال ساز رفتاري دنبال مي شود؛ به عبارت ديگر ،افراد با
حساسيت باالی نظام فعال ساز رفتاری مستعد رفتار گرايشي و تجربه موقعيت هايي مرتبط

با پاداش هستند (داو و لوگستین .)2004 ،به عبارت دیگر ،افزایش دوپامین در نظام پاداش
مغز باعث احساس لذت می شود و سوء مصرف مواد منجر به فعالیت بیش از حد این

نظام و افزایش ناگهانی و گسترده دوپامین در هسته اکامبنس و درنهایت احساس شدیدی
از لذت می شود که انگیزۀ مصرف بیشتر مواد را در پی دارد (فلتسین و سی .)2008 ،نظام

بازداري رفتاري كه پايه هاي عصبي آن در قشر اربيتوفرونتال ،دستگاه سپتوهيپوكمپي و
مدار پاپز قرار دارد (هوینگ و همکاران .)2006 ،فعاليت اين نظام موجب فراخواني حالت
عاطفي اضطراب ،بازداري رفتاري ،اجتناب منفعل ،خاموشي ،افزايش توجه و برانگیختگی

مي گردد (کر و پیکرین2006 ،؛ پهلوان مازندرانی ،آزاد فالح و جزایری .)1393 ،نقش

نظام های مغزی-رفتاری در بروز و تداوم رفتارهای اعتیادی مانند سوء مصرف الكل و
اشتياق مهار ناپذير به مصرف الكل بیان شده است (کیمبرل ،نلسون-گری ،میشل.)2007 ،

از طرفی ،سوء مصرف مواد ،به ویژه محرک هایی مانند کوکائین ،متامفتامین ،کانابیس و

سیگار کارکردهای اجرایی عالی مانند تصمیم گیری ،مهار پاسخ ،برنامه ریزی ،حافظۀ کاری ،و
توجه را تحت تاثیر قرار می دهند (فرناندز-سرانو ،پرالِس ،مورنو-لوپز ،پرز-گارسیا ،وردیکو
گارسیا2012 ،؛ استاورو ،پلتیر ،پوتوین .)2012 ،کارکردهای اجرایی به فرایندهای شناختی

تالش مند و مهار شده اشاره دارند ،در حالی که ،فرایندهای زیربنایی نظام های مغزی/رفتاری
به صورت خودکار و جاری است (اِلیُت و تراش .)2010،بر این اساس ،نشان داده شده
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است که روابط مهمی بین کارکردهای اجرایی به عنوان فرایندهای تالش مند و مهار شده

با فرایندهای شخصیتی عصب شناختی خودکار وجود دارد و شواهد از این دیدگاه حمایت
می کنند که روابط درونی بین این فرایندهای دوگانه وجود دارد (اِلیُت و تارش2010 ،؛
جکسون .)2011 ،جکسون و همکاران ( )2014در بررسی روابط بین نظریۀ حساسیت به
تقویت گری و کارکردهای اجرایی ،عالوه بر ارائه شواهدی در راستای ارتباط بین مؤلفههای

شخصیتی و کارکردهای اجرایی ،بیان داشتند که بررسی دقیق تر و گسترده این ارتباط می

تواند درک بنیادین پیرامون نظریۀ عصب روان شناختی شخصیتی و کارکردهای اجرایی فراهم
سازد (جکسون ،لوگستون ،هارنتِر ،سیاروچی  ،گولو.)2014 ،
«کارکردهای اجرایی» عبارتند از فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب ،پردازش ،نگهداری

و کاربست اطالعات (شتلوورت )2010 ،که به دلیل ضرورت حل مشکالت بوم شناختی

(کنوتکا ،گونتورکون ،راکامپر ،گری و هانت )2008 ،و هدایت محیط های اجتماعی پیچیده
(هلکامپ ،ساکای و لوندریگان )2007 ،تحول یافته اند .کارکردهای اجرایی رابط بین رفتار
و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی ها (برنامه ریزی ،توجه ،بازداری پاسخ ،حل

مسئله ،انجام همزمان تکالیف و انعطاف پذیری شناختی) را شامل می شوند .کارایی شناختی

به طور مستقیم با میزان منابع فراخونی شده توسط فرد مرتبط بوده و ویژگی های فردی نیز
می تواند بر عملکرد در تکالیف شناختی تاثیر گذاشته (هیل ،اِلیوت ،شلتون ،پال و اوجیل،
 .)2010از جمله عوامل موثر بر تغییرات شناختی «سوء مصرف مواد» است که با تغییرات پایدار

در مغز شناخته می شود و موجب تغییرات انگیزشی و عاطفی و شناختی گسترده در افراد

مبتال به سوء مصرف مواد می گردد (فرناندز-سرانو ،لوزانو ،پرز-گارسیا و وردیکو-گارسیا،
 .)2010به طوری که ،مصرف مواد باعث نقص انعطاف پذیری شناختی؛ (کلی ،پیگر ،پپر و
بورسدورف« ،)2005 ،توجه و کنترل تکانه» (دالی ،سوبالد ،بِری ،میالثتین ،لِنی و همکاران،
« ،)2005حافظۀ کاری»« ،توجه» و «یادگیری» (کنی و گولد )2008 ،می گردد .اثرات مواد بر
شناخت هنوز به طور کامل شناخته نشده است ،اما تحقیقات نشان می دهد که مصرف مواد و

سیگار تغییراتی را در مناطق مغزی مرتبط با پردازش شناختی از جمله جسم «مخطط»« ،قشر
پیش پیشانی»« ،آمیگدال»« ،هیپوکامپ» ایجاد می کند (جونز و بونسی2005 ،؛ لی مول ،کوپ.)2007 ،
در سال های اخیر ،سوءمصرف مواد در بسیاری کشورها ،از جمله ایران ،معضل بزرگی
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شده است (وازیلو-مولر و اریکسون )2001 ،و چندین دهه پژوهش نشان داده است كه

مصرف مواد ،به كاركرد طبيعي قشر پاداش دهي مغز آسيب وارد ساخته و مصرف مداوم
مواد باعث اختالل در عملكرد نظام «پاداش دهي مغز» مي شود .چنين اختالل هایی در بافت

هاي مغزي ،انتقال دهنده هاي عصبي و سطوح مغزی مرتبط با پردازش اطالعات به دنبال
مصرف مواد مخدر به وجود می آید (علی مرادی ،هوشیار و مدرس ،غروی .)1390 ،با این

حال ،مطالعات اندکی از سنجش های مستقیم نظام فعال ساز رفتاری برای بررسی ارتباط بین
تفاوت های فردی در حساسیت نظام های مغزی/رفتاری و رفتارهای اعتیادی استفاده کرده اند
و مطالعات انجام شده غالب ًا مبتنی بر نمونه های غیربالینی است که نشان دهندۀ رابطۀ بین
همبستگی نظام فعال ساز رفتاری با الکل و سوء مصرف است (لوگستون و داو.)2001 ،

عالوه بر این ،روابط پیرامون سطوح باال نظام های مغزی/رفتاری با سوء مصرف مواد و الکل

مبتنی بر جمعیت عمومی است (جانسون ،تورنر و ایواتا  )2003،و برخالف سایر حیطه های
اعتیاد ،در تحقیق بر روی مصرف سیگار به میزان زیادی ابعاد نظام فعال ساز رفتاری و نظام
بازداری رفتاری مورد توجه قرار نگرفته است .بر این اساس و با توجه به مطالعاتی که خطرات

مصرف سیگار را بیان کرده اند ،این فرض مطرح گردید که نظام های مغزی رفتاری می تواند با
سوء مصرف مواد و استعمال سیگار مرتبط باشد (بامانا ،اُویت ،گراتزا ،گونزالز-بالنکز ،لوپز
و همکاران .)2014 ،از طرفی ،علی رغم این که پژوهش های مختلف اهمیت نظام حساسیت

به پاداش را در بروز سوء مصرف مواد مطالعه کرده اند ،اما نقش نظام حساسیت به تنبیه
در گرایش به سوء مصرف مواد و به ویژه مصرف سیگار چندان روشن نیست و پژوهش ها
نتایج متناقضی داشته اند( .فرانکن و موریس2006 ،؛ هانت ،کیمبرل ،میشل و نلسون گری،

2008؛ کیمبرل و همکاران .)2007 ،همچنین ،غالب پژوهش های صورت پذیرفته بر روی

بررسی رابطۀ بین نظریۀ حساسیت به تقویت گری و گرایش به سوء مصرف مواد ،عالوه بر
اینکه پژوهش بر روی افراد سیگاری را کمتر مورد توجه قرار داده اند ،بلکه این پژوهش ها
عمدت ًا با به کارگیری ابزارهایی انجام پذیرفته است که مبتنی بر «نظریه اصلی حساسیت به

تقویت» )o-RST(6درباره شخصیت است و با توجه به تجدید نظر انجام شده توسط گری و
مک ناقتون ( ،)2000از این رو ابزارهای مورد استفاده جهت مطالعه روابط بین ابعاد شخصیتی
نظریه حساسیت به تقویت و ابعاد مختلف رفتاری و آسیب شناختی ،بایستی این تفاوت ها
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را مد نظر قرار دهند .در پژوهش حاضر نیز از ابزارهای مرتبط با «نظریۀ تجدید نظر شده
حساسیت به تقویت» )r-RST( 7بهره گرفته شد.
با توجه به آنکه ،در سال های اخیر تاثیر سوء مصرف مواد و سیگار در کارکردهای

اجرایی و تغییرات كاركرد طبيعي قشر پاداش دهي مغز در افراد با سوء مصرف مواد و افراد

سیگاری موضوع بسیاری از مطالعات بوده است و با در نظر داشتن این که مطالعات قبلی
رابطۀ بین نمونه های غیر بالینی با سوء مصرف مواد را بررسی کرده اند ،یکی از عوامل تداوم

بخش سوء مصرف مواد ،اشتیاق نظارت ناپذیر افراد به مصرف است (کیلن و فورتمن،
 .)1997بنابراین هر چه نظام فعال ساز رفتاری حساسیت بیشتری داشته باشد ،اشتیاق افراد

به مصرف مواد و سیگار و تالش برای دستیابی به آن افزایش خواهد یافت (فرانکن.)2002 ،

بر این اساس مطالعۀ جاری ابتدا سطوح نظام فعال ساز رفتاری و نظام بازداری رفتاری را در
افراد ارجاع شده بالینی با افراد سالم مقایسه و به بررسی ابعاد کارکردهای اجرایی در افراد با

سوء مصرف مواد و افراد سیگاری در مقایسه با افراد بهنجار پرداخته است.
 lروش

 oپژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرها و عدم دستکاری آن ها به طرح های پس
رویدادی (علی-مقایسهای) تعلق دارد.
« oجامعۀ آماري» مطالعه ،شامل افراد با سوء مصرف مواد و افراد سیگاری بودند که

به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز ترک اعتیاد انتخاب شده و همچنین افراد بهنجار

بود .با توجه به اهداف پژوهش ،نمونۀ پژوهش شامل  30نفر دارای سوء مصرف مواد30 ،
نفر سیگاری و  30نفر فرد بهنجار بودند ،به منظور گردآوری داده ها و آزمون فرضیه های

پژوهش ،شرکت کنندگان برای مرحله دوم دعوت شدند و با حضور پژوهشگر در مراکز ترک
اعتیاد برای افراد دارای سوء مصرف مواد و سیگار و افراد بهنجار ،در محیطی دارای ویژگی

های روان سنجی و رفع محرک های مزاحم به ترتیب «پرسشنامه توانایی های شناختی» و
مقیاس حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد تا
پاسخ دهند .الزم به ذکر است که شرکت کنندگان در مرحله دوم به طور انفرادی مورد سنجش
قرار گرفته و به پرسش نامه پاسخ دادند .داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل

واریانس چند متغیره ،واریانس تک متغیره ،آزمون تی و آزمون های تعقیبی تحلیل شدند .از
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مجموع شرکت کنندگان پژوهش  47نفر ( )53/3دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 6 ،نفر
( )6/7کاردانی 30 ،نفر ( )33/3کارشناسی ،و  6نفر ( )6/7کارشناسی ارشد و باالتر بودند .و

از این میان  59نفر ( )56/6مجرد و  31نفر ( )34/4متاهل بودند.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش :)SPSRQ( 8جهت

سنجش نظام های مغزی/رفتاری ار پرسشنامه «حساسیت به پاداش و تنبیه» (توربیا ،آویال،
مولِتو و کاسراس )2001 ،استفاده گردید .این پرسشنامه خود گزارشی توسط توربیا و

همکاران ( )2001و به منظور سنجش تفاوت های فردی در فعالیت نظام بازداری و فعال ساز
رفتاری تدوین شده و شامل  48ماده است .ماده ها بر اساس موافقت یا مخالفت با هر سوال

به صورت بله و خیر ( 1بله 2 ،خیر) پاسخ داده می شوند .نمرۀ آزمودنی در مجموعۀ پرسش

ها بین  48تا  96قرار می گیرد .ضریب آلفای کرونباخ برای حساسیت به پاداش ( )SRو
حساسیت به تنبیه ( )SPبه ترتیب  0/76و  0/82بدست آمد .اعتبار این پرسشنامه در ایران با

استفاده از روش آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس حساسیت به تنبیه ( 0/75 )SPو حساسیت

به پاداش ( 0/71 )SRبدست آمد که نشان دهندۀ اعتبار مطلوب این پرسشنامه بود (میکائیلی
منیع و امیری ،زیر چاپ).

□ ب :پرسشنامه توانایی های شناختی :)CAQ( 9این پرسشنامه شامل  30پرسش است

که سیاهه ای از فعالیت های روزانه نیازمند توانایی های شناختی و سیاهه ای از کارکردهای
شناختی مغز مشتمل بر حافظه ،اقسام توجه (انتخابی ،انتقالی ،تقسیم شده و پایدار) ،برنامه

ریزی ،تصمیم گیری و شناخت اجتماعی را بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه ای از یک
(تقریب ًا هرگز) تا پنج (تقریب ًا همیشه) می سنجد .ویژگی های روان سنجی این ابزار توسط

نجاتی ( )1392مطلوب نشان داده شده است به طوری که میزان آلفای کرونباخ گزارش شده
توسط وی برای این پرسشنامه  0/83و همبستگی آزمون-باز آزمون آن در سطح  0/01معنادار

بود .در مجموع روایی و اعتبار این ابزار برای ارزیابی کارکردهای شناختی مطلوب بود.
 lنتایج

 oدر جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای «حساسیت به پاداش» و «حساسیت
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به تنبیه»« ،توانایی های شناختی» در سه گروه (سیگاری ،سوء مصرف مواد و سالم) درج
گردیده است.

جدول  .1شاخص های توصیفی سن ،حساسیت به پاداش و حساسیت به تنبیه ،توانایی شناختی در سه گروه
گروه

توانایی شناختی
سن
حساسیت به پاداش
حساسیت به تنبیه
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

سوء مصرف

35/36

()11/22

34/73

()4/33

37/40

()3/61

97/03

()17/42

سیگاری

30/23

()6/89

34/36

()3/18

35/13

()3/78

95/66

()20/51

کنترل

25/53

()7/52

39/10

()4/10

35/60

()4/27

112/560

()13/40

کل

30/37

()9/55

36/06

()4/42

36/04

()3/98

101/75

()18/81

به منظور مقايسه سه گروه (سوء مصرف ،سیگاری و سالم) در ابعاد حساسیت به

پاداش ،حساسیت به تنبیه و موئلفه های توانایی شناختی از تحليل واريانس چندمتغيري

( )MANOVAاستفاده شد .نتيجه آزمون Mباکس (p<0/01؛ )F )90 ،20735/614(=1/54
نشان داد که مفروضه یکسانی ماتريس واریانس-کواريانس متغيرهاي وابسته برقرار است

و مي توان از تحليل واريانس چندمتغيري استفاده نمود .در جدول  2نتايج آزمون های چند
متغیری پیالیی ،المبداي ويلکز ،هتلینگ و بزرگترین ریشه روی مشاهده مي شود .داده های

جدول  2نشان می دهد که حداقل در یکی از ابعاد حساسیت به تنبیه و پاداش ( )SPSRو

توانایی های شناختی (شامل  7مولفه) بین سه گروه شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد .با

توجه معنادار بودن اثرات گروهی ،به .منظور اینکه مشخص شود این تفاوت ها در کدام گروه
ها و کدام سطح از متغیرها قرار دارد.

جدول .2مقایسه تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه گروه ها در ابعاد حساسیت به تنبیه و پادش و توانایی شناختی
نام آزمودن

ارزش

المبدای ویلکز

0/413

بزرگترین ریشهروی

0/663

اثر پیالیی

اثر هتلینگ

 DFفرضیه

 DFخطا

18

158

0/712

18

1/119

18
9

160

156
80

F

اتا ()η2

سطح معناداری

0/357

0/001

4/91

0/356

4/84

0/359

4/88
5/88

0/399

0/001
0/001
0/001

از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی توکی استفاده شد ،که نتایج آن

در جدول های  3و  4مشاهده می شود .با توجه به نتایج این جدول ها می توان گفت مقایسه
سه گروه در ابعاد حساسیت به پاداش ( )SRو حساسیت به تنبیه ( )SPتفاوت معناداری را
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جدول  .3نتايج تحليل واريانس یک راهه چهار گروه آزمودنی در ابعاد حساسیت به پاداش و تنبیه و توانایی شناختی
منبع تغییرات مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی

متغیروابسته

F

سطح معناداری اتا ()η2

حساسیت به تنبیه

بین گروهی

416/06

208/03

2

13/61

0/001

0/238

حساسیت به پاداش

بین گروهی

85/95

42/97

2

2/82

0/065

0/061

حافظه

بین گروهی

163/48

81/74

2

3/32

0/041

0/071

کنترل مهاری و توجه انتخابی

بین گروهی

161/48

80/74

2

3/89

0/024

0/082

تصمیمگیری

بین گروهی

463/08

231/54

2

13/25

0/001

0/233

برنامه ریزی

بین گروهی

124/02

62/01

2

7/18

0/001

0/142

توجه پایدار

بین گروهی

62/42

31/21

2

4/18

0/018

0/088

شناختاجتماعی

بین گروهی

8/86

4/43

2

0/639

0/530

0/14

انعطاف پذیری شناختی

بین گروهی

84/15

42/07

2

3/81

0/026

0/081

نشان داد ،به طوی که افراد سالم در بُعد حساسیت به تنبیه ( )SPدر مقایسه با دو گروه دیگر
نمرات پایین تری داشتند .اما در مؤلفه حساسیت به پاداش ( )SRتفاوت معناداری یافت
نشد .در زیر مؤلفه های توانایی های شناختی افراد دارای سوء مصرف مواد و همچنین گروه
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی توکی مقایسه سه گروه آزمودنی در ابعاد حساسیت به پاداش و تنبیه و توانایی شناختی
متغیر

تفاوت
میانگین ها
*4/36
*4/73

1/00

-1/80

1/00

سوءمصرف-سیگاری

2/26

1/00

سوءمصرف-سیگاری

1/73
*3/26

سوءمصرف-سیگاری

-1/36
*4/16

1/07

سوءمصرف-سیگاری

1/10

1/07

منبع مقایسه
سالم -سوءمصرف

حساسیت

سالم-سیگاری

حساسیت

سالم -سوءمصرف

به تنبیه

به پاداش

حافظه

سوءمصرف-سیگاری

0/36

سالم-سیگاری

0/46

1/00

1/56
*3/30

1/28

سالم -سوءمصرف
سالم-سیگاری

کنترل مهاری سالم -سوءمصرف
و توجه
انتخابی

تصمیم-گیری

خطای
استاندارد
1/00

سالم-سیگاری

سالم -سوءمصرف
سالم-سیگاری

1/90

*5/26

1/00

1/28
1/28
1/17
1/17
1/17

متغیر
برنامه ریزی

منبع مقایسه
سالم -سوءمصرف
سالم-سیگاری

تفاوت
میانگین ها
*1/96
*2/80

خطای
استاندارد
0/75
0/75

سوءمصرف-سیگاری

توجه

سالم-سیگاری

0/83
*1/76
*1/76

0/70

شناخت

سالم -سوءمصرف

0/43

0/68

سالم -سوءمصرف

سوءمصرف-سیگاری

0/00

اجتماعی

سالم-سیگاری

0/76

انعطاف-

سوءمصرف-سیگاری
سالم -سوءمصرف

0/33
*2/36

شناختی

سوءمصرف-سیگاری

-1/26

پذیری

سالم-سیگاری

1/10

0/75
0/70
0/70
0/68
0/68
0/85
0/85

1/07
=p>0/05

*
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سیگاری در غالب مؤلفه ها نسبت به افراد گروه سالم نمرات پایین تری داشته و به عبارت دیگر

توانایی های شناختی پایینی داشتند.

در ادامه به منظور مقایسه حساسیت به پاداش و حساسیت به تنبیه در دو گروه افراد با

سوء مصرف مواد و سیگاری از آزمون تی وابسته استفاده گردید که نتایج آن در جدول  5درج

گریده است .همانطور که نتایج این جدول نشان می دهد افراد با سوء مصرف مواد حساسیت
به پاداش باالتری در مقایسه با حساسیت به تنبیه دارند ،اما تفاوت بین حساسیت به پاداش و
تنبیه در گروه افراد سیگاری یافت نشد.

جدول .5نتایج آزمون تی وابسته مقایسه ابعاد حساسیت به پاداش و تنبیه در افراد سوء مصرف مواد و سیگاری
گروه

سوء مصرف
سیگاری

منبع مقایسه

حساسیت به پاداش-حسایت به تنبیه
حساسیت به پاداش-حسایت به تنبیه

ارزش آزمون
3/35
0/83

DF
29

29

تفاوت میانگین ها خطای استاندارد سطح معناداری
2/66

0/76

0/79

0/92

0/002
0/412

 lبحث و نتیجه گیری
 oهدف پژوهش حاضر مقایسۀ نظام های مغزی/رفتاری و همچنین کارکردهای اجرایی

در افراد با سوء مصرف مواد ،افراد سیگاری و عادی بود .نتایج مطالعۀ حاضر به وضوح
نشان داد که حساسیت به پاداش (یا نظام فعال ساز رفتاری) در افراد با سوء مصرف مواد و

سیگاری در مقایسه با افراد سالم تفاوت معناداری را نشان نداد .با این حال ،حساسیت به
پاداش در مقایسه با حساسیت به تنبیه در افراد با سوء مصرف مواد باالتر بود ،این یافته همسو
با مطالعاتی بود که نقش حساسیت به پاداش را در افراد با سو مصرف الکل در نمونه های

جمعتی غیربالینی نشان داده اند (جانسون و همکاران2003 ،؛ کیمبرل و همکاران )2007 ،و

به لحاظ نظری این یافته تایید کننده نظریۀ شخصیت گری ( )1993است ،به این صورت
حساسیت نظام فعال ساز رفتاری با رفتارهای اعتیادی مرتبط بوده و سوء مصرف مواد را

پیش بینی می کند .بنابراین مشخص می گردد که افراد دارای اعتیاد به مواد ،حساسیت باالیی
نسبت به عالئم مرتبط با پاداش دارند .اگر چه حساسیت نظام فعال ساز رفتاری باید به عنوان

یک صفت شخصیتی دیده شود که به نظر می رسد دارای ثبات زمانی است ،اما نمی توان به
طور قطعی ببان کرد که سطوح باالی نظام فعال ساز رفتاری به تنهایی منجر به سوء مصرف
مواد می گردد از آن جهت که برخی مطالعات نشان دهندۀ تغییر ابعاد شخصیتی سوء مصرف
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کنندگان مواد در طول زمان است (دی گرت ،فرانکین ،وان در مِر و هنریک .)2003 ،از سویی

دیگر ،برخی پژوهش ها نیز نشانگان نقص پاداش را به عنوان یکی از عوامل دخیل در بروز

اختالل سوء مصرف مواد معرفی کرده اند و از آنجا که مبنای عصب زیست شناختی نظام فعال
ساز رفتاری مسیر پاداش دوپامینرژیک است ،در نشانگان نقص پاداش ،کاهش میزان انتقال

دهنده عصبی دوپامین در سوء مصرف برخی مواد و در قماربازی بیمارگون نقش مهمی دارد

(باویرات و اسکار-برمن.)2005 ،

 oیافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که فعالیت نظام بازداری رفتاری در افراد با

سوء مصرف مواد بیشتر از افراد سالم است .این یافته با نتایج برخی مطالعات همسو است

(تیلر ،ریوز ،جیمز و بوبادیال .)2006 ،این یافته ها بیانگر آن هستند که برای سوء مصرف
الکل به طور خاص و سوء مصرف مواد به طور عام دو مسیر انگیزشی متفاوت وجود دارد:

یکی مربوط به حساسیت نظام فعال ساز رفتاری و میل پاداش دهنده به مصرف مواد و دیگری

میل به مصرف مواد پس از ترک است که با حساسیت نظام بازداری مربوط می شود (هینز و
همکاران.)2003 ،

 oهمچنین نتایج این مطالعه نشان داد افراد با سوء مصرف مواد که تحت درمان بودند

سطوح باالتر حساسیت نظام فعال ساز رفتاری در مقایسه با نظام بازداری رفتاری داشتند.

تحلیل پژوهش حاضر از ارزش بررسی الگوهای نمرات نظام فعال ساز رفتاری و نظام
بازداری رفتاری حمایت کرد .نتایج نشان دهنده تعامل های معنادار بین مصرف کنندگان

سیگار و مقیاس نظام فعال ساز رفتاری و نظام بازداری رفتاری بود .بررسی یافته ها نشان
می دهد که این روابط چیزی بیشتر از آن بود که پژوهش های قبلی گزارش کرده اند مبنی بر

ارتباط بین برون گرایی و روان رنجوری با مصرف سیگار (مانافو و همکاران2007 ،؛ حسنی،

 .)1391اما نتایج مقایسه گروه افراد سیگاری در نظام های مغزی/رفتاری در پژوهش حاضر
نشان داد که تفاوت معناداری وجود ندارد ،هر چند افراد سیگاری حساسیت به تنبیه باالتری

در مقایسه با افراد سالم داشتند ،این یافته بر خالف یافته های مطالعات قبلی است که در آن

استفاده طوالنی مدت از سیگار نشان دهنده حساسیت به پاداش است (پیلک-هامبرگمن و
همکاران2013 ،؛ ورسکا و همکاران )2011 ،به نظر می رسد که احتماالً سیگاری های مطالعه
جاری ممکن است پاسخ دهی نسبت ًا باالیی به پاداش داشته اند زمانی که آنها سیگاری شده اند،

مجله روانشناسی  / 81بررسی مقایسه ای نظام های مغزی/رفتاری و کارکرد78 / 78 / ...

اما در گذر زمان در نتیجه اثرات بازدارنده نیکوتینی که آنها مصرف کرده اند باعث حساسیت
پایین نسبت به پاداش شده باشد و در نتیجه پاسخ دهی نسبت ًا پایین به پاداش ممکن است
انگیزه کافی برای ادامه مصرف ایجادکند.

 oیافته دیگر پژوهش حاضر ،بررسی کارکردهای اجرایی در افراد با سوء مصرف مواد

و سیگاری در مقایسه با افراد سالم بود .همچنان که انتظار می رفت نتایج نشان داد که افراد با
سوء مصرف مواد و سیگاری در مقایسه با افراد سالم در غالب مؤلفه های کارکردهای اجرایی

نمرات پایین تری را بدست آوردند .به طوری که در تمامی زیر مقیاس های کارکردهای
اجرایی شامل حافظه ،تصمیم-گیری ،برنامه ریزی ،توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و انعطاف

پذیری شناختی گروه سالم در مقایسه با افراد با سوء مصرف مواد و سیگاری کارکردهای
اجرایی باالتری را داشتند؛ این یافته همسو با دیدگاهی است که بیان می کند اعتیاد اختاللی

است که عملکردهای اجرایی ضروری از جمله یادگیری ،حافظه ،توجه ،استدالل و کنترل
را تحت تاثیر قرار می دهد (اُرنستین و همکاران .)2000 ،از طرفی مقایسه دو گروه افراد

سیگاری و افراد با سوء مصرف مواد در مؤلفه های کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری بین

دو گروه نشان نداد .افراد با سوء مصرف مواد اختالل آشکاری در عملکرد حافظه نشان دادند
که نسبت به آسیب های لُب گیجگاهی حساس است (اُون و همکاران1995 ،ب) .تلویح
ضمنی این یافته ها این است که مصرف مواد می تواند از طریق اثرات طوالنی مدت بر روی

مدار کوتیکو-استریال منجر به نقایص شناختی گردد .این نتایج با یافته های وولکو و همکاران

( )1997بر روی محرک هایی مانند متل فندیت در افراد با سوء مصرف کوکائین حمایت می
شود ،همچنین به واسطه مطالعاتی که نشان دهنده کاهش معنادار در خون رسانی مغزی در

مناطق اطراف بطن چپ مغز ،قسمت فرونتال و سایر مناطق قشری به دنبال مصرف کوکائین

است (استریک لند و همکاران .)1993 ،بنابراین ،مطالعات (روبینسون و کوب )1999 ،نشان

دهندۀ تغییرات بلند مدت در شاخه های دندریتی مناطق مغزی مانند هسته-های اکامبنس و
قشر آهیانه ای و پیش پیشانی ،با تزریق مکرر مورفین یا آمفتامین در مناطق مرتبط با اثرات

تشویق کننده است.

 oنتایج مطالعۀ حاضر همسو بامطالعه اُرنشتین و همکاران ( )2000است که نشاندهندۀ

اختالل در توجه در افراد با سوءمصرف مواد است .همچنین اختالل زیادی در مهار در افراد با

مجله روانشناسی  / 81بررسی مقایسه ای نظام های مغزی/رفتاری و کارکرد79 / 79 / ...

سوءمصرف مواد یافت شده است ،سوءمصرف کنندگان مواد نهتنها عملکرد بهشدت ضعیفی
در این تکالیف داشتند بلکه خطاهای بیشتری را مرتکب شده و نیازمند تمرین های بیشتر

برای یادگیری پاسخ های درست داشتند .تحقیقات آزمایشی نشان داد که با خاطر سپردن

و بازیابی روابط در این تکالیف نیازمند تغییرات هیپوکامپ در لُب گیجگاهی است (دای،
)2003؛ نواحی از مغز که نهتنها در یادگیری و حافظه درگیر هستند ،بلکه تحت تأثیر تغییرات
ساختاری در دورۀ اعتیاد قرار می گیرند (نیستلر2002 ،؛ روبینسون و اِوریت2002 ،؛ وورل و

همکاران .)2001 ،الزم به ذکر است که باوجودآنکه تفاوت معناداری در نظام حساسیت به
تنبیه و پاداش و همچنین کارکردهای اجرایی بین افراد سیگاری و سوءمصرف یافت نشد،

بااینحال ،افراد سیگاری در مؤلفه حساسیت به تنبیه و پاداش که با گرایش به اعتیاد ارتباط

نیرومندی دارند نمرات پایین تری از سوءمصرف مواد به دست آورند ،هرچند این تفاوت ها
به سطح معناداری نرسیدند .در حیطۀ کارکردهای اجرایی نیز در برخی مؤلفهها افراد دارای
سوءمصرف مواد وضعیت پایین تری از افراد سیگاری داشتند و در برخی مؤلفههای افراد
سیگاری نمرات پایین تری به دست آوردند .البته باید در نظر داشت که یافتۀ مربوط به عدم

تفاوت افراد سیگاری با افراد دچار سوءمصرف مواد ،با توجه به اینکه سیگار به طبقه مواد

با خاصیت تحریکی تعلق دارد قابل تبیین باشد .ازآنجاکه ،سوءمصرف کنندگان موردمطالعه
در پژوهش حاضر به مواد محرک گرایش داشتند ،بنابراین نزدیکی نمرات حساسیت به تنبیه

و پاداش و همچنین وضعیت عملکرد در کارکردهای اجرایی آنها دور از انتظار نیست .از

طرفی ،افراد سیگاری شرکتکننده در پژوهش حاضر در طبقۀ سیگاری های سنگین قرار
داشتند ،ازاینرو ،انجام مطالعه ای مشابه با پژوهش حاضر بر روی افراد سیگاری سبک،

ممکن است نتیجه ای متفاوت به دست دهد .هرچند تبیین های قاطع تر در این حیطه نیازمند
این است که پژوهش های بیشتر و با در نظر داشتن دوره و مدتزمان مصرف سیگار و

سوءمصرف مواد صورت گیرد.
یادداشت ها

)2. behavior inhibition system(BIS
)1. behavioral approach system (BAS
4. sensitive to unconditioned aversive stimuli
)3. fight – flight system (FFS
)6. original reinforcement sensitivity theory (o-RST
5. freeze
)7. revised reinforcement sensitivity theory (r-RST
)8. Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ
)9. Cognitive Abilities Questionnaire (CAQ
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 خودکارآمدی با شادکامی،الگوی ساختاري ابراز وجود
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with Self-efficacy: Structural Equation Modeling o
Somayeh Hasannia, MSc
Bahram Saleh Sedghpour, PhD

Abstract
The aim of this study was to investigate the
structural relationship between assertiveness and
happiness with the mediation of self-efficacy. For
this purpose 356 undergraduate students were selected from the state universities of Tehran through
random sampling. Three authentic questionnaires
were used to collect data. These questionnaires
included Oxford Happiness Questionnaire, Assertiveness Inventory, Sherer, General Self-Efficacy Scale. The reliability and validity of these
instruments were checked and confirmed by the
researchers. Path analysis using structural equation
modeling was implemented for data analysis. Findings showed that the model had a good fitness with
the research’s data and assertiveness and self-efficacy
predicted happiness directly. Besides, assetiveness
could predict happiness indirectly and more strongly
than direct path with the mediation of self-efficacy.
These findings indicated that assertiveness not only
was a predictor of happiness, but also could predict it
more strongly via self-efficacy.
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چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطۀ ساختاری ابراز وجود

 و.با شادکامی از طریق واسطهگری خودکارآمدي انجام شد

 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي356 براي انجام اين تحقيق
دانشگاههای تهران با روش نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای
 در اين پژوهش براي جمعآوری اطالعات.انتخاب شدند

 «پرسشنامه شادكامي: ابزار برگرفته از منابع معتبر شامل3 از

 «سیاهه خودكار آمدي شرر» و «مقياس ابراز وجود،»آكسفورد

گمبريل و ريكي» استفاده شد که روایی و اعتبار همه ابرازهای
. بررسی و تائید گردید،مورداستفاده در پژوهش توسط محقق

تجزیهوتحلیل دادهها در اين پژوهش با روش تحليل مسير از نوع
 نتايج تحليل دادهها نشان.مدل يابي معادالت ساختاري انجام شد

داد كه مدل با دادههای اين پژوهش برازش مناسبي دارد و تأثیر
 همچنین ابراز وجود.مستقيم ابراز وجود بر شادکامی تائید گرديد

.باواسطه خودکارآمدی بر شادكامي اثر غیرمستقیم قویتری دارد
 اثر مستقیم خودکارآمدی بر شادکامی نیز معنادار،در این میان

 این نتایج نشاندهندۀ آن است که نهتنها ابراز وجود پیشبینی.بود
کنندۀ قوی برای شادکامی است بلکه این عامل میتواند از طریق

. بر شادکامی اثرگذار باشند،خودکار آمدی نیز بهگونهای قویتر

 خودکارآمدی و شادکامی، ابراز وجود:کلید واژه ها
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 lمقدمه
در سالهای اخیر« ،روانشناسی مثبت نگر» ،به شکل فزایندهای ،موردتوجه قرارگرفته

است(بارترام )2012،و با استفاده از روشهای دقیق علمی ،درصدد افزایش بهزیستی ،تعالی
و عملکرد مطلوب انسانی است(دونالدسون ،دولویت و راو .)2014،لیبومیرسکی ،کینگ و

دینر ( )2005در تحقیق گستردۀ خود مزایای قابلتوجهی را برای شادکامی برشمردهاند.

این مزایا طیف وسیعی از حوزهها را دربرمی گیرد که در پژوهشی دیگر ،دینر و ریان
( )2009آنها را در چهار گروه« :روابط اجتماعی»« ،سالمت» و «طول عمر»« ،کار و درآمد
و پیشرفت در اجتماع» ،دستهبندی کردهاند .پژوهشگران معتقدند ،افراد شاد از حرمت خود
باالیی برخوردارند و خودشان را دوست دارند .این افراد به اخالقیات توجه دارند و در

انجام امور بیشتر به تواناییهای خود میاندیشند و با تنیدگی مقابله میکنند ،چنین افرادی،
سالمتر و شادتر از افراد بدبین هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران ،توانمندتر ظاهر
میشوند(دیوید ،بونیول و آیرز .)2013،تعاريف متعددي دربارۀ شادي توسط نظریهپردازان

ارائهشده است .كچين ( )2003بنیانگذار باشگاه شادي ،در تعريف شادکامي بيان میکند كه

«شادي احساس بهزيستي دروني است كه افراد را جهت سود بردن از تفكرات ،هوش ،عقل،
آگاهي ،حس مشترك و ارزشهای معنوي توانا میسازد» .شادكامي داراي سه جزء اصلي
است :هيجان مثبت ،رضايت از زندگي ،فقدان هيجان منفي از قبیل افسردگي و اضطراب

(آرجيل و همكاران 1989؛به نقل از گروسي فرشي ،مانی و بخشی پور .)1385،داینر ()2002

شادکامی را نوعی ارزشیابی از خود و زندگی میداند(بیرامی ،جعفری و بهرامی.)1393،

اهميت مطالعۀ شادكامي به حدي است كه برخي از پژوهشگران و نظریهپردازان افسردگي

ازجمله سليگمن ( )1975معتقدند که بهتر است بهجای توجه به افسردگي به شادكامي توجه
شود .سلیگمن در نظریۀ شادکامی خود بر مبنای مدل پرما به بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی
پرداخته است .او در مدل مذکور پنج عامل را در ایجاد و تداوم شادکامی تأثیرگذار میداند

که عبارتاند از :هیجانات مثبت درگیری و مشغولیت ،ارتباط اجتماعی ،معنا و پیشرفت
و موفقیت (سلیگمن .)2011،بعد سوم «الگوی پرما»« ،1ارتباط» است .انسان بهعنوان یک

موجود اجتماعی ،نیازمند ارتباط با دیگران است ،افرادی که دارای ارتباط مثبت با دیگران
هستند ،بهطور معنیداری شادتر هستند .روابط اجتماعی مثبت میتواند باعث شکوفایی
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بیشتر افراد شود (سلیگمن .)2011،ارتباطات اجتماعی،گسترش گروههای اجتماعی و جلب

حمایت بیشتر منجر به رفتار و حاالت هیجانی خوشایندی نظیر احساس تعلق میگردد
(مک گوینال .)2007،شواهد نشان میدهد که مردم برونگرا و گشوده به تجربه از روابط
گستردهتری برخوردارند که منجر به بهرهمندی از فعالیتهای شاد و احساس شادی بیشتر
میشود(سنف و لیائو .)2013،ازآنجاکه یکی از ملزومات ارتباط اجتماعی مؤثر ،برخورداری
از مهارت ابراز وجود است ،لذا این سازه در پژوهش حاضر مرتبط با ارتباط اجتماعی در

الگوی پرما و اثرگذار بر شادکامی در نظر گرفتهشده است .ابراز وجود به معني توانايي ابراز

خويش بهصورت صحيح ،صريح و مستقيم ،بدون ضایع کردن حقوق دیگران(فیفر )2010،و
ارج نهادن به احساسات و فكر خود و شناخت نقاط قوت و ضعف خويش است (نيسي و
شهني ييالق.)1380 ،

كلي (« )1978ابراز وجود» را معادل مهارتهای اجتماعي میداند و آن را رفتارهاي

آموختهشده و مشخصي كه افراد در موقعیتهای ميان فردي براي اكتساب و يا استمرار
تقويت از محيطشان به كار میبرند ،معرفی میکند .او در نظریه خود ،معتقد است ،ابراز

وجود دو نوع مهارت را شامل میشود« :مهارت مقابلهای» که توانايي مقابله با ديگران و
قاطعانه برخورد كردن با آنها میباشد و «مهارت تحسيني» که ظرفيتي براي بيان احساسات

محبتآمیز به ديگران میباشد (نقل از اسالمي .)1391،ابراز وجود میتواند بر شادكامي و
بهزيستي اثر داشته باشد و ضعف در آن ،میتواند افسردگی را پیشبینی نماید(اسکورن،

فینگرات و هس.)2014،

آنهالت ( )2015مفهوم «شادکامی» را مانند جورچینی میداند که ابراز وجود بخش

بزرگی از این جوریین است .دانش آموزان پس از آموزش مهارتهای ابراز وجود ،نگرش

و ارزيابي مثبتي نسبت به خویش و در خصوص زندگي گذشته خود پيدا میکنند ( پائيزي،
شهرآرای و فرزاد .)1390،سارکووا و همکاران( )2013معتقدند ،استفاده از مهارتهای

ارتباطی ازجمله ابراز وجود میتواند احساس شایستگی را در فرد ایجاد نماید و توانایی
افراد را برای موفقیت در موقعیتهای اجتماعی تضمین کند .برخورداری از رابطه جرئتمند

به فرد کمک میکند تا عالوه بر ارتباط مؤثر با دیگران ،در مواقع تجربه هیجانات منفی،
بهگونهای سازنده بر مشکالت فائق آید ،احساس موفقیت کند و حس رضایت از خود را
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پرورش دهد(گاموسگول ،گورال و دمیرل .)2014،اين افراد احساسات خود را بهراحتی بیان

میکنند ،هیجانات خود را میشناسند و مدیریت میکنند ،و به جهت نفوذ اجتماعی حاصل
از رفتار قاطع ،دوستان بیشتری دارند و احساس شادکامی بیشتری را تجربه میکنند(پوول

و نیوگنت .)2011،بنابراین ابراز وجود عالوه بر کمک بهسالمت روان ،اضطراب اجتماعی
را کاهش میدهد و فرد ،از بودن در کنار دیگران احساس شادی میکند(سعید منش و

همکاران .)2015،پژوهش دلتسيدو )2009(2با موضوع شناسايي سطوح مختلف ابراز وجود

در دانشجويان رشته پرستاري نشان میدهد كه آموزش مهارت ابراز وجود باعث افزايش
قاطعيت و رضايت میشود و همچنين اين نتايج بيانگر آن است كه آموزش ابراز وجود قادر
است از پيشرفت افسردگي ،اضطراب و ساير اختالل های روانشناختی در آنها جلوگيري

كند (نقل از مطيعي .)1390،آنیماساهو و الدنی ( )2012در پژوهش خود دریافتند که آموزش

ابراز وجود به زوجین منجر به بهبود روابط فردی توأم با احترام و مدیریت رفتار میشود ،لذا
میتواند رضایت و شادکامی را در زوجین پیشبینی کند.

از سوی دیگر ،شلدون و لیبومیرسکی(2004؛ نقل از جوکار  )1385،در یک مدل مفهومی،

سه مؤلفه کلیدی را در شادکامی مؤثر میدانند که عبارتاند از « :نقطۀ تثبیت»« ،شرایط»
و«فعالیتهای عمدی» .شلدون ،بوئم و لیبومیرسکی( )2013اخیرا ً این مدل را« ،مدل شادی
پایدار» )SHM( 3معرفی نمودهاند .عاملی که متناسب با مدل شلدون و لیبومیرسکی()2004

و بر مبنای یافتههای پژوهشی(هاناگاند و هانگال2014،؛ کارولی و ساگون2014،؛ موجین

و پنلوپ2013،؛ باربوسا،لیما ،سوزا ،سوزا و تورس2014،؛ کانر 2015؛ ایروگبو،)2015،

میتواند بر شادکامی مؤثر باشد« ،خودکارآمدی» است ،که بهعنوان یکی از فعالیتهای
عمدی و در سطحی شناختی ناظر برداشتن نگرش مثبت ،میتواند موردتوجه قرار گیرد.

خودكارآمدي يكي از سازههای مهم ،در نظريۀ شناختي اجتماعي بندورا است و به قضاوت
فرد در مورد توانایی خود برای انجام موفقیتآمیز یک تکلیف یا کار گفته میشود(زیمرمن

و کلری ،2006،شانک )2008،در سطحی عمومیتر خودکارآمدی به معني اطمينان و باور

فرد نسبت به تواناییهای خود در مهار افكار ،احساسها ،فعالیتها ونيز عملكرد او در مواقع
تنیدگی زاست (رگاليا و بندورا .) 2002،بندورا( )1995معتقد است که خودکارآمدی باال با

بهزیستی مثبت ،شادکامی ،تنظیم تنیدگی ،حرمت خود ،شرایط جسمی بهتر ،انطباق و بهبودی
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سریع از بیماری ،همراه است و خودکار آمدی پائین با سطوح پائین تر بهزیستی ذهنی و

شادکامی توأم است(ماریا ،سیپریانو ،فاستینو .)2014،افراد با خودکار آمدی باال دربارۀ خود

و توانائیهایشان احساس بهتری دارند(قاضی طباطبایی ،حاتمی و نقش .)1391،استقامت
در انجام تكاليف ،سطح عملكرد باال متناسب با توانائیها ،جستجوي فعاالنه موفقیتهای
جديد ،انتخاب هدفهای باالتر ،از ویژگیهای افراد خودکار آمد است .بنابراين افرادي كه

اهدافشان را مهمتر و احتمال موفقيت و رسيدن به آنها را بيشتر در نظر میگیرند ،احساس
شادكامي و خوشبختي بيشتري خواهند كرد .از سوی دیگر ،حركت كارآمد افراد به سمت

هدفهای خود ،علت تغييرات مثبت در شادكامي و خوشبختي آنهاست و بهطوركلي تالش

براي هدفهای دروني باعث ارتقاي شادكامي میشود (رايان و دسی .)2001،اسماعيلي
فر ،شفیع آبادی و قدسی ( )1390در تحقيق خود با عنوان سهم خودكارآمدي در پیشبینی
شادكامي دريافتند كه بين خودكارآمدي و شادكامي دانش آموزان دختر ،رابطه مثبت و معنادار

وجود دارد و خودكارآمدي میتواند شادكامي دانش آموزان را بهطور مثبت پیشبینی كند.
یو ،لیو ،جیانگ و هیراناندانی ()2014در پژوهش خود دریافتند که باور به توانمندی های

خود و احساس ارزشمندی به نحو چشمگیری شادکامی را پیشبینی میکند.کاکار (،)2012
در پژوهش خود دریافت که افراد با خودکار آمدی باالبر این باورند که در هنگام مواجه با

شرایط کار سخت و خشن ،بهصورت واقعی میتوانند درگیر شوند و بر ترس و اضطراب

خود غلبه نمایند .این افراد رضایت بیشتری را تجربه میکنند.

با توجه به پژوهشهای انجامشده ،درزمینۀ متغیرهای پژوهش ،به نظر میرسد که

روابط میان متغیرهای پیشبینی کنندۀ «شادکامی» شامل «ابراز وجود» و «خودکارآمدی»
یک رابطۀ موازی نیست و ابراز وجود در عین ارتباط مستقیم با شادکامی ،پیشبینی کننده
خودکارآمدی(اکبری ،محمدی ،صادقی2012،؛ مالهوترا و گوپتا2014،؛ ویلیام و همکاران،

2008؛ تانوس2015،و اسالمی )1391،نیز میباشد .لیبومیرسکی و الیوس ( ،)2013براین

باورند که برقراری روابط مؤثر ،میتواند بر افکار ،هیجان ،رفتار فرد تأثیر بگذارد و نگاه فرد
را نسبت به خودمثبت نماید .درواقع ابراز وجود باعث بروز عقايد و رفتارهاي جرأتمندانه
میشود بهطوریکه افراد میتوانند اعتمادبهنفس خود را حفظ کرده و روابط ميان فردي

مؤثرتري را با ديگران برقرار نمايند.
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بهعبارتدیگر ،متغیرهای موردبررسی در این پژوهش بر اساس مدل پرما سلیگمن()2011

و مدل شلدون و لیبومیرسکی ()2013انتخاب گردید ،اما ازآنجاییکه مدلهای مذکور مفهومی
هستند ،این پژوهش سعی بر آن دارد تا روابط ساختاری این متغیرها را در قالب مدل علی

بررسی نماید .از سوی دیگر ،با توجه به نقشی که شادکامی در موفقیت افراد و سالمت
جامعه دارد (دونالدسون و همکاران ،)2014،شناخت عواملی که پیشبینی کننده این سازه

مهم روانشناسی باشد ،ضروری است و در این راستا ،جای پژوهشی که این روابط را بهطور

همزمان بررسی نماید ،خالی بود .بنابراین پژوهش در پی آن است تا ،رابطۀ ساختاری ابراز

وجود با شادکامی را بهطور مستقیم و نیز از طریق واسطهگری خودکار آمدی تعیین نماید.
شکل  1مدل پیشنهادی پژوهش را نشان میدهد.

خودکارآمدی
ابراز وجود

شادکامی

شکل  .1مدل پیشنهادی رابطه ساختاری بین ابراز وجود و شادکامی با واسطه گری خودکار آمدی

 lروش
 oپژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روشهای مدل یابی روابط ساختاري
است .در اینگونه تحقیقات روابط علی مفروض در شرایط غیر آزمایشگاهی آزمون میشوند

و مبنای این نوع تحلیلها ،همبستگی و ساختار کواریانس است.

«جامعۀ آماری» این پژوهش ،شامل کلیۀ دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاههای

سراسری تهران میباشد .جهت برآورد حجم نمونه کافی از روش تعیین حجم نمونه کالین

( )2005استفاده شد .بنابراين تعداد  410نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .روش نمونه گیری،

خوشهای تکمرحلهای میباشد .پرسشنامهها در دو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و
عالمه طباطبائی تهران توزیع و جمع گردید .نمونۀ حاضر متشکل از  254دانشجوی پسر

و  156دانشجوی دختر بود .پرسشنامههای پژوهش را پاسخ دادند .از  410پرسشنامه

توزیعشده تعداد  400پرسشنامه به دست محقق رسید که بعد از حذف پرسشنامههای
ناقص و نیز حذف دادههای پرت 358 ،نفر مبنای تحلیل پژوهش قرار گرفت.

 lابزار

□ الف :سیاهۀ ابراز وجود :4اين ابزار توسط گمبريل و ريكي( )1975ساختهشده
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است و داراي چهل سؤال میباشد .سیاهه بهگونهای طراحیشده است كه طبقات مختلف

پاسخها را از طريق تحليل عوامل میتوان جدا كرد .اعتبار آزمون به روش باز آزمایی 0/81

بهدستآمده است .گمبريل و ريكي ( ،)1975اعتبار «سیاهۀ ابراز وجود» را پس از محاسبه
شاخصهای مربوط به همساني دروني با حذف سؤاالت ناهمگون  0/85به دست آوردهاند
و با تحليل عاملي براي تعيين روايي سازهای آن وجود ،دو عامل به دست آوردند كه اعتبار

عامل اول 0/82و عامل دوم  0/75برآورد شده است.

□ ب« :مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر» :5نسخه اصلی مقیاس شامل  36سؤال بود

س ميل
ضرایب اعتبار به روش آلفای کرونباخ ،برای کل مقیاس  0/83و برای سه خرده مقیا 

به آغازگري ،ميل به گسترش تالش براي كامل كردن تكليف و مقاومت در رويارويي با موانع
به ترتیب  0/50 ،0/76و  0/69بهدستآمده است.

□ ج :پرسشنامه شادکامی آکسفورد :6اين ابزار در سال  1990توسط آرجيل و لو
طراحي شده است .اين پرسشنامه شامل  29عبارت چهارگزینهای است .آرجیل و لو()1990

اعتبار پرسشنامه را به کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/90و اعتبار باز آزمایی آن را طی هفت

هفته  0/78گزارش کردهاند .روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد
دربارۀ آنان  0/43محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،با

استفاده از یک نمونۀ  356نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاههای تهران در سال تحصیلی
 91-92و روش تحلیل عامل تأییدی ،از طریق تحلیل ساختارهای گشتاوری ()AMOS

نسخۀ  ،21روی مادههای این ابزار انجام شد .در اجرای تحلیل عاملی از نوع تأییدی این
پرسشنامه ،همۀ بارهای عاملی در سطح ( )0/0001معنادار بودند .در رابطه با رضایت از
زندگی ،حرمت خود ،بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطر و خلق مثبت به ترتیب بیشترین بار

عاملی مربوط به مادههای  )0/52( 7 ،)0/67( 19 ،)0/62( 4 ،)0/73( 5و  )0/52( 22و کمترین

بار عاملی برای هرکدام از زیر مقیاسهای فوق به ترتیب مربوط به مادههای 21 ،)0/54( 2
( )0/44( 23 ،)0/26( 12 ،)0/46و  )0/43( 28میباشد .شاخصهای نیکویی برازش مدل
شامل مجذور کای ( ،)χ 2نسبت مجذور کای به درجۀ آزادی ( ،)χ 2/dfشاخصهای

( )IFI( ،)CFIو ( )RMSEAبرای الگو ،به ترتیب  0/88 ،0/89 ،1/99 ،576/595و0/05

میباشد .بنابراین ،میتوان گفت که مدل مذکور با دادهها برازش مطلوبی دارد .در پژوهش
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حاضر ،جهت تعیین ضرایب اعتبار برای خرده مقیاسهای مختلف این پرسشنامه ،از روش

آلفای کرونباخ استفادهشده است .ضرایب اعتبار به روش آلفای کرونباخ ،برای کل پرسشنامه

شادکامی  0/90و برای خرده مقیاسهای رضایت از زندگی ،حرمت خود ،بهزیستی فاعلی،

رضایت خاطر و خلق مثبت به ترتیب  0/53 ،0/51 ،0/71 ،0/83و  0/47بهدستآمده است.
 lیافته ها

قبل از تحلیل دادهها و برای اطمینان از اینکه دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی

مدل یابی معادالت ساختاری را برآورد میکنند چند مفروضۀ اصلی معادالت ساختاری

شامل دادههای گمشده ،طبیعی بودن موردبررسی قرار گرفتند .در پژوهش حاضر از روش
جایگزینی دادههای گمشده با میانگین استفاده شد و جهت بررسی طبیعی بودن متغیرها از

کجی و کشیدگی متغیرها استفاده گردید و بهاینترتیب متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر

مطلق ضریب کجی کوچکتر از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10بودند و لذا
تخطی از طبیعی بودن دادهها قابلمشاهده نبود .با ترسیم و مشاهده نمودار پراکنش دوبهدوی

متغیرها از احراز مفروضه خطی بودن روابط اطمینان حاصل شد .نتایج در دو بخش توصیفی

و آزمون مدل گزارش میگردد .جدول  1ضریب همبستگی پیرسون ،میانگین و انحراف
معیار ،متغیرها را نشان میدهد.

جدول  .1ضریب همبستگی پیرسون ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای موجود در پژوهش
1
 1رضايت از زندگي
 2حرمت خود
 3بهزيستي فاعلي
 4رضايت خاطر
 5خلق مثبت
 6آغازگري رفتار
7
8
9
10

-

**0/64

2

3

4

5

6

7

8

9

انحراف
میانگین
معیار
10/76

-

**0/54** 0/65

9/72
-

**0/49** 0/60** 0/57

7/81
-

**0/57** 0/50** 0/48** 0/53

6/47
-

**0/31** 0/36** 0/37** 0/55** 0/45

4/92
-

**0/56** 0/21** 0/26** 0/30** 0/39** 0/34

25/62
-

21/78

تالش تكميل تكليف
**** 0/57** 0/28** 0/30** 0/29** 0/45** 0/37
0/34
9/78
مقاومت دررويارويي موانع
**** 0/35** 0/39** 0/30** 0/24** 0/29** 0/46** 0/39
0/26
64/29
بنیادی
**** 0/16** 0/26** 0/26** 0/37** 0/39** 0/28** 0/40** 0/34
0/74
53/55
مقابله ای
-

*

4/37
3/52
2/38
1/78
1/53
5/03
3/26
2/69

10/66
8/09

p < 0/01 , p < 0/05

**
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پس از آزمون مدل  ،مدل تجربی و قابلاستفاده به دست آمد .البته الزم به ذکر است

که این مدل اولیه دارای برازشی حدود  2/08بود .ازاینرو به کمک شاخصهای اصالحی

پیشنهادی اقدام به دستکاری مدل شد .در این جریان ،میزان برازش مدل با واقعیت بر
اساس گزارش ( )P-Valueتا سطح  /054پیش رفت و به برازش  1/49اکتفا گرديد .برای
تعیین کفایت برازندگی مدل پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی مانند کای

اسکوئر (مربع خی)( RMSEA ،P. value ،شاخص ریشۀ دوم برآورد واریانس خطای

تقریب )( NNFI ،NFI ،شاخص نرم نشده برازش)( CFI ،شاخص برازش تطبیقی)،
( IFIشاخص برازش افزایشی) و ( GFIقاسمي ،)1389،میزان برازش مدل را موردبررسی و
تأیید قرارداد .همانگونه که جدول  2نشان میدهد الگوی پیشنهادی با توجه به شاخصهای

برازندگی دارای برازش خیلی خوب است.

جدول  .2شاخص های برازش مدل
شاخص

x2 /df

p

GFI

CFI

NFI

TLI

IFI

مقادیر

1/49

0/054

0/98

0/99

0/97

0/98

0/99

PCLOSE RMSEA
0/03

0/794

مدل ساختاری مورد آزمون و مدلهای اندازهگیری تحقیق که شامل ضرایب رگرسیون

یا بارهای عاملی رابطه متغیرهای پنهان و مشاهدهشده است در شکل  2آمده است .ضرایب

مسیر در این شکل  ،حاکی از معنادار بودن مسیرهای مستقیم مربوط به مدلهای اندازهگیری
است که نشانه معرف بودن همه زیر مقیاسهای متغیرها برای متغیر مربوطه است.در جدول

 3ضرایب مسیر مدلهای اندازهگیری به همراه مقدار  tآمده است.
میلبهآغازگری
**0/47

بنیادی
مقابله ای

**
0/96

** 0/77

**0/47

ابراز وجود

تالش تکمیل
**0/47

خودکارآمدی

رویاروییباموانع
**0/47

رضایتزندگی
0
** 5 ** /77

0/8

**0/59

**0/24

شکل  .2مدل نهایی آزمون شده

شادکامی

** 0/65

**0/69
**
0/59

حرمت خود
بهزیستی
رضایت خاطر
خلق مثبت
p>0/0001

**
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جدول  .3ضرایب رگرسیون مدل های اندازه گیری
متغیرهای مشاهده شده

ابراز وجود

مقابله ای
بنیادی
آغازگری رفتار
تالش براي تكميل تكليف
مقاومت در مقابله با موانع
رضايت از زندگي
حرمت خود
بهزيستي فاعلي
رضايت خاطر
خلق مثبت

خودکارآمدی

(0/77)s
(0/96)11/28

(0/86)11/22
(0/67)9/73
(0/66)s

شادکامی

(0/77)s
(0/85)15/63
(0/65)14/21
(0/69)12/88
(0/59)10/69

اعداد داخل پرانتز مقادیر آزمون  tاست = S .مقياس است كه در آن ،آزمون  tمحاسبه نشده است.
معموال در الگوی معادالت ساختاری یکي از نشانگرها به عنوان مقياس  Scaleانتخاب مي شود.

روابط ساختاری متغیرهای موجود در مدل که شامل اثرات مستقیم متغیرهاست در جدول

 4آمده است.

جدول  .4اثرات مستقیم متغیرهای مکنون موجود در مدل

نام متغیرهای واردشده

ابراز وجود بر شادکامی
ابراز وجود بر خودکارآمدی
خودکارآمدی بر شادکامی

مقدار برآورد مقدار استاندارد شده خطای استاندارد مقدارT
0/131

0/24

0/133

0/47

1/127

0/59

0/030

4/36

0/019

سطح معناداری
p > 0/001

7/15

0/142

7/93

p > 0/001
p > 0/001

با توجه به اطالعات مندرج در مدل آزمون شده و جدول  ،4همه فرضیههای پژوهش

تائید گردید .برای برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از دستور بوت استراپ در

نرمافزار  AMOSاستفاده گردید .همانگونه که در جدول  5نیز گزارششده است مسیر
غیرمستقیم مدل معنادار میباشد و این حاکی از معنیداری نقش واسطهای خودکارآمدی در
ارتباط بین ابراز وجود و شادکامی است.

جدول  .5برآورد مسیر غیر مستقیم مدل با استفاده بوت استراپ
مسیرغیرمستقیم

ابراز وجود به شادکامی با واسطه خودکارآمدی

مقدار حد پایین حد باال
0/28

0/225

0/362

معناداری
0/001

 lبحث و نتیجه گیری
 oهدف از انجام این مطالعه ،تعیین رابطه ساختاری بین ابراز وجود و شادکامی ،باواسطه

خودکار آمدی بود .نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری در قالب روابط موجود در مدل در

ادامه تشریح میگردد .ازجمله یافتههای مهم این پژوهش وجود رابطه معنادار ابراز وجود با
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شادکامی است .این یافته همسو با نتایج تحقیقات آنیماساهون و اوالدنی ( ،)2012سارکووا و
همکاران( ،)2013گاموسگول و همکاران( )2014و سعید منش و همکاران( )2015میباشد.

 oاز یافتههای پژوهش ،وجود رابطۀ معنادار بین «خودکارآمدی» و «شادکامی» است.
این یافته با پژوهشهای هاناگاندو و هانگال( ،)2014کارولی و ساگون( ،)2014موجین و

پنلوپ( )2013و باربوسا و همکاران( )2014هماهنگ است.

 oیافته دیگر پژوهش ،ارتباط معنادار بین ابراز وجود و خودکارآمدی است .این یافته
پژوهشی همسو با نتایج یافتههای اکبری ،محمدی ،صادقی( ،)2012مالهوترا و گوپتا()2014

ویلیام و همکاران(  )2008و تانوس 2015،هست.

 oیافته مهم این پژوهش ،معنیداری نقش واسطهای خودکارآمدی در ارتباط بین ابراز

وجود و شادکامی است .مسیر غیرمستقیم فوق ،از مسیر مستقیم ابراز وجود به شادکامی

قویتر هست بدان معنا که ابراز وجود با تأثیر بر باورهای خودکارآمدی منجر به تجربه
شادکامی به شکل مضاعفی میشود .درواقع افراد با ابراز وجود ،میتوانند بهصورت مؤثر
ارتباط برقرار نمایند ،افراد و محیط را تحت تأثیر قرار دهند و بهطور موفق از چالشهای

ارتباطی بیرون آیند این امر باعث میگردد که فرد عالوه بر تقویت خود ،تقویتهایی را از

محیط کسب نمایند که این تقویتها باور خودکارآمدی شخص را تحت تأثیر قرار داده و
موجب افزایش چنین باورهایی شوند ،از سوی دیگر افراد مجهز به خودکارآمدی ،برای

رسیدن به اهداف خود ،عالقه و تعهد در انجام فعالیتها رادارند .آنها تالشهایشان را در
مواجهه با شکست ،تشدید و تداوم میبخشند و بهسرعت ،اثربخشی خود را بعد از شکست

بازیابی میکنند .آنها شکست را به عدم تالش کافی یا کمبود دانش و مهارت قابل حصول،
نسبت میدهند و با شرایط تهدیدکننده ،با اطمینان کامل بر تواناییِ اعما ِل کنترل ،روبهرو
میشوند .چنین افرادی نسبت به استرسها و آسیبپذیریها ،غم و نگرانی کمتری را تجربه

میکنند ،درنتیجه انسانهای شادی هستند و شادکامی آنها بیشتر از سایر افراد است.
یادداشت ها

2. Deltcido
)4. Assertiveness Inventory (AI
6. Oxford Happiness Questionnaire

1. PERMA
)3. Sustainable Happiness Model (SHM
5. Sherer General Self-Efficacy Scale

مجله روانشناسی  / 81الگوی ساختاری ابراز وجود ،خودکارآمدی با شادکامی 96 / 96 /

 lمنابع
اسالمي ،مژگان( .)1391تاثير آموزش جرئت ورزي بر خودكار آمدي عمومي دانش آموزان با توجه به
سرسختي روانشناختي .پايان نامۀ كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه  ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتی
دانشگاه تهران.
اسماعیلی فر ،ندا؛ شفیع آبادی ،عبداله و قدسی  ،احقر( .)1390سهم خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی.
اندیشه و رفتار.35-27 ،5)10( ،
اصغرزاده ،طاهره ( .)1382بررسی باورهای خودکارآمدی ،مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی .دانشگاه
شهید بهشتی ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی.
بیرامی ،منصور؛ جعفری ،داوود و بهرامی ،محسن( .)1393رابطۀ بین مولفه های همدلی با شادکامی در
جمعیت دانشجویی ،مجلۀ روانشناسی.280-291، 3)71(،
پائیزی ،مریم؛ شهرآرای ،مهرناز و فرزاد  ،ولی اله ( .)1390بررسی اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران .مطالعات
روان شناختی .44-25 ،4 )2(،
جوکار ،بهرام( .)1385رابطۀ هدف گرایی و شادی ،فصلنامۀ روانشناسی دانشگاه تبریز.41-59 ،2)5( ،
سيف ،علي اكبر (.)1387روانشناسي پرورشي  ،روانشناسي يادگيري و آموزش .تهران :انتشارات آگه.
قاسمي ،وحيد ( .)9831مدل سازي معادله ساختاري در پژوهش هاي اجتماعي با كاربرد ايموس گرافيك.
تهران :نشر جامعه شناسان.
قاضی طباطبایی ،محمود؛ حاتمی ،معصومه و نقش ،زهرا( .)1393رابطه خودکارآمدی و نگرش ریاضی با
پیشرفت ریاضی ،مجلۀ روانشناسی.146-160، 2)70(،
گروسی فرشی ،میر تقی؛ مانی ،آرش و بخشی پور ،عباس ( .)1385ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و
احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز .فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز.25-15 ،1 )1( ،

مطيعي ،حورا (.)1390ساخت بسته آموزشي خودتنطيمي ،كاهش اهمال كاري تحصيلي و بررسي اثر بخشي
ويژگي هاي روانسنجي آنها .پايان نامه كارشناسي ارشد  ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه
شهيد بهشتي .
نیسی ،عبدالکاظم و شهنی ییالق ،منیجه ( .)0831تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود  ،عزت نفس ،

97 / 97 /  خودکارآمدی با شادکامی، الگوی ساختاری ابراز وجود/ 81 مجله روانشناسی

 و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستان های شهرستان، اضطراب اجتماعی
.30-11 ،8)3(،  مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران.اهواز
Akbari, B., Mohamadi, J., & Sadeghi,S.(2012). Effect of assertiveness training methods
on self-esteem and general self-efficacy female students of Islamic Azad University,
Anzali Branch. Journal of Basic and Applied Scientific Research (3)2.2269-2265.
Anhalt, R,.(2015). Assertiveness equals happiness. http://www.rebeccaanhalt.com/assertiveness-equals-happiness.
Animasahun, R. A., & Oladeni, O. O.(2012). Effects of assertiveness training and marital
communication skills in enhancing marital satisfaction among Baptist Couples in
Lagos State, Nigeria. Global Journal of Human Social Science Arts &
Hmanities. 12 (14).731-750.
Argyle, M., & Lu, L. (1990). “Happiness and social skills”. Personality and Individual
Differences. 11 (12): 1255-1261.
Barbosa, G. A., Lima, T. J. S., Souza, L. E. C., Souza, L. A. S., & Torres, A. R. R. (2014).
Self-efficacy as a mediator of the relationship between subjective well-being and
general health of military cadets. Cadernos De Saúde Pública, 30, 11, 2309-2319.
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پیشبینی نگرش به نقشهای اجتماعی بر اساس باورهای دینی و
oمبانی اخالقی
Predicting Attitude toward Social Roles According to
Religious Beliefs and Moral Foundationso
Fatemeh Azadmanjier, MSc
Shiva Khalili, PhD

Abstract
The purpose of the present study was to predict
the attitude toward social roles, based on religious
beliefs and moral foundations in female adolescents.
To accomplish the stated goal, 300 female adolescents in junior and senior high school students in Tehran were selected by using convenience sampling and
administered and Social Roles Questionnaire (Baber
& Tucker, 2006), Moral Foundations Questionnaire
(Haidt & Graham, 2007), and the Shortened PostCritical Belief Scale (Duriez, Soenens & Hutsebaut,
2005) were administered on them. Data were analyzed using statistical methods of the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Results indicated that gender transcendent attitude
among the variables was significant negatively correlation only with fairness (p<0.05) while, gender
linked attitude was significant positively correlation
with ingroup loyalty (p<0.05), authority respect,
purity and second naiveté, orthodoxy and relativism
(p<0.01). Further, findings showed that gender transcendent attitude was predicted by fairness and purity
whereas gender linked attitude was predicted based
on authority respect, relativism and purity. So, the
attitude toward social roles was predicted based on
religious beliefs and moral foundations.
Keywords: gender transcendent attitude, gender
linked attitude, religious beliefs, moral foundations.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی نگرش به نقشهای

اجتماعی بر اساس باورهای دینی و مبانی اخالقی در دختران

 دانشآموز دبیرستانی در تهران300 ، بدین منظور.نوجوان بود

به شیوۀ نمونهگیری در دسترس انتخاب و اطالعات موردنیاز
از طریق پرسشنامه نگرش به نقشهای اجتماعی بابر و تاکر

 سوننس، فرم کوتاه مقیاس باورهای پساانتقادی دوریز،)2006(
) و پرسشنامه مبانی اخالقیهایت و گراهام2005( و هاتسبوت

) گردآوری و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی2007(
پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار

 یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش فرا.گرفت
) رابطه منفی معنادارp<0.05(جنسیتی تنها با بعد اخالقی انصاف

)p<0.05(و نگرش مرتبط با جنسیت با ابعاد وفاداری به گروه
، احترام به مرجعیت و اخالص و با باورهای تفسیر نمادین،

.) رابطۀ مثبت معنادار داردp<0.01( متن گرایی و نسبیگرایی

 نتایج نشان داد که نگرش فرا جنسیتی بر اساس ابعاد،بهعالوه
اخالقی انصاف و اخالص و نیز نگرش مرتبط با جنسیت بر

 نسبیگرایی و اخالص پیشبینی،اساس احترام به مرجعیت

 ازاینرو میتوان گفت که نگرش به نقشهای اجتماعی.میشود
.بر اساس باورهای دینی و مبانی اخالقی پیشبینی میشود

 نگرش مرتبط با، نگرش فرا جنسیتی:کلید واژه ها
 مبانی اخالقی،  باورهای دینی،جنسیت
1395/7/11 : تصویب نهایی1394/2/21 : دریافت مقالهo
* گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
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 lمقدمه
با توجه به پدیدۀ جهانیشدن ،افزایش آشنایی افراد با مسئلۀ حقوق بشر و رویارویی

با تحوالت بسیار در حوزۀ فرهنگهای بومی و تبدیل جوامع بسته و سنتی به جوامع باز و
مدرن ،ما نیز شاهد این تغییرات در جامعه ایرانی هستیم که این امر لزوم تحقیق در حوزۀ

روانشناسی نوجوانان و جوانان و بررسی متغیرهای متعامل با بافت فرهنگی جمعگرا و دینی
ما ،مانند «نگرش به نقشهای اجتماعی»« ،اولویتهای اخالقی» و «نوع دینداری» را آشکار
میکند.

«نقشهای جنسیتی» بهعنوان انتظار از متناسب بودن ویژگیهای شخصیتی با ویژگیهای

مربوط به هریک از دو جنس تعریفشده است (هالت و الیس .)1998 ،معروفترین نظریه در

حوزۀ نگرش به نقشهای جنسیتی ،نظریۀ بم ( )1974است که نقشهای جنسیتی را به چهار
بعد «زنانگی»« ،مردانگی»« ،دوجنسیتی» و «نامتمایز» تقسیمبندی کرده و بر اساس آن مقیاسی
نیز تهیهکرده است .اما امروزه نگرش به نقشهای جنسیتی ازنقطهنظر پژوهشگران شامل .1

دیدگاه سنتی و کلیشهای  .2دیدگاه مدرن میشود که برخی از محققان ازجمله بابر و تاکر
( )2006بعد مدرن را با نام «نگرش فرا جنسیتی» 1و یا برابر خواهی نامگذاری کرده و به ارائۀ
نظریهای جامعتر در این باب با عنوان نظریۀ «نگرش به نقشهای اجتماعی» پرداختهاند .بر
اساس نظریۀ نقشهای اجتماعی برخی افراد بر این باورند که انتظارات جامعه از آنان باید

بر اساس جنسیت بوده و درنتیجه نقشهای اجتماعی زنان و مردان میبایست با یکدیگر
متفاوت باشد .این در حالی است که افرادی دیگر معتقدند برخورد جامعه با آنان باید بدون

در نظر گرفتن جنسیت آنان باشد .ازاینرو نگرش نخست را دیدگاه مرتبط با «جنسیت» یا

همان دیدگاه سنتی و کلیشهای و نگرش اخیر را دیدگاه فرا جنسیتی یا همان دیدگاه مدرن
نامگذاری کردهاند (بابر و تاکر .)2006 ،تاکنون پژوهشهای اندکی در حوزۀ انواع نگرش به
نقشهای جنسیتی صورت گرفته است .برای مثال گری و هلویگ ( )2012در تحقیق خود

به بررسی نگرشهای جوانان نسبت به نقشهای جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن ،در بافت

خانوادگی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که زنان تمایل بیشتری به اتخاذ نگرشهای فرا
جنسیتی و تساوی بین نقشهای جنسیتی بر اساس نگرشهای اخالقی مانند لزوم رعایت
عدالت دارند ،درحالیکه مردان تمایل بیشتری به اتخاذ دیدگاههای سنتی و قراردادی نسبت
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به نقشهای جنسیتی دارند .در داخل کشور نیز کیانی ،بهرامی ،طارمیان در تحقیقات خود در
سالهای  1388و  1390به مقایسۀ نگرش به نقشهای جنسیتی برابر خواهی یا همان غیر

سنتی در میان مردان وزنان پرداخته و دریافتند که زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری به اتخاذ

این نوع نگرش نسبت به نگرش سنتی به نقش جنسیتی دارند .عالوه بر این ،نتایج پژوهشها
نشان میدهد که نقشهای جنسیتی سنتی ارتباط معناداری با میزان رضایتمندی زناشویی
در افراد دارد بهطوریکه در مردان بین نقش جنسیتی زنانگی و رضایتمندی زناشویی رابطۀ

مستقیم وجود دارد ،درحالیکه در زنان چنین رابطهای مشاهده نمیشود (معارف ،خلیلی،
حجازی و لواسانی .)1393 ،همچنین یافتههای دیگری حاکی از ارتباط باورهای جنسیتی با
رضایتمندی روانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان است (خسروتاش ،حجازی ،اژهای و
غباری بناب .)1389 ،امیدبیگی ( )1391نیز در مطالعۀ خود رابطه به هشیاری و خودشناسی

انسجامی با نقشهای جنسیتی و رضایتمندی زناشویی را موردبررسی قرار داده و برای اولین
بار در ایران به کاربرد نظریه نقشهای اجتماعی بابر و تاکر ( )2006پرداخته است.

ازجمله مؤلفههای فرهنگی مؤثری که میتواند با اتخاذ نگرش افراد نسبت به نقشهای

اجتماعی مرتبط باشد ،باورهای دینی است .دین ،مجموعه ای از باورها و اعمالی است که

توسط آن افراد به سؤال ها و مشکالت اساسی زندگی خود مانند اینکه معنی زندگی و

مرگ چیست ،پاسخ میدهند (یینگر1970 ،2؛ به نقل از :فارست و رستاد .)2006 ،برخالف
افرادی مانند آلپورت و راس ( )1967که دین را تنها از منظر شناختی موردبررسی قرار

دادهاند ،دیگر پژوهشگران آن را بهصورت یک مفهوم چندبعدی در نظر گرفتهاند .مانند :ابعاد

باورها « ،اعمال» « ،تجربیات»« ،دانش» و «برآیندها» (استارک و گالک« ،)1968 ،اعتقادی»،

«اساطیری»« ،تجربی»« ،اخالقی»« ،اجتماعی»« ،آئینی» (اسمارت1968 ،3؛ به نقل از :بارنز،
 )2000و یا باورهای دینی ،عالیق دینی و التزام به وظایف دینی که اخیرا ً در همین رابطه
مقیاسی باهدف مقایسه بین فرهنگی بر اساس ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری دین تدوینشده

است (خدایاری فرد و همکاران .)1395 ،عالوه بر این ،برخی دیگر از محققان ،دین را تنها
به دو بعد شناختی و رفتاری تقسیمبندی کردهاند (کرال و شیهان1989 ،؛ آرنت و جنسن،

2002؛ دورکهایم2012 ،؛ ریپین .)2013 ،اما وولف (1997؛  )1991با نگرشی نو نسبت به

باورهای دینی ،نظریۀ خود را در قالب یک رویکرد شناختی اجتماعی ارائه کرده و باور های
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دینی را به دو قطب پذیرش و یا عدم پذیرش دین و نیز پردازش سطحی در برابر پردازش
نمادین و عمیق دین تقسیم کرده است .دوریز ،فونتین و هاتسبوت ( )2000بر اساس نظریۀ

وولف مقیاس باور های دینی را متشکل از چهار بعد «تفسیر نمادین» (درک و تفسیر عمیق
مضامین دینی) و «متن گرایی»( 4پذیرش مضامین دینی بدون تالش برای درک عمیقتر آنها)

که هر دو مرتبط با پذیرش دین توسط افراد است و نیز ابعاد «نسبیگرایی» (تغییرپذیری دین
و وابستگی آن به زمان و تاریخ جوامع) و «نقد ظاهری» (انکار دین و بیهوده انگاشتن تفسیر

از آن) که هردو اشاره به عدم پذیرش دین توسط افراد دارد ،تدوین کردهاند .ما در پژوهش

حاضر نظریه مذکور را موردتوجه قرار دادهایم.

یکی دیگر از عوامل فرهنگی که میتواند با نگرش متفاوت افراد نسبت به نقشهای

اجتماعی و همچنین باور های دینی مرتبط باشد ،بنیانهای اخالقی است .شکلگیری مباحث

اخالقی بهصورت نظری و سازمانبندی شده در میان روان شناسان به کارهای کلبرگ ()1976

با محوریت ارائۀ نظریه مراحل شکلگیری استداللهای اخالقی در افراد و با تأکید بر مفاهیم
اخالقی عدالت و نیز گلیگان ( )1977با تکیهبر مفهوم مراقبت در میان زنان برمیگردد.
همچنین شودر ( )1990و شودر ،ماپاترا و پارک ( )1997مباحث اخالقی را به سه طبقۀ

«خودمختاری و استقالل» (تکیهبر عدالت و حقوق انسانی)« ،عضویت در جامعه» (تکیهبر

وظیفهشناسی و رعایت سلسلهمراتب در جامعه) و «الوهیت» (تأکید بر اخالص و تقدس)
تقسیم کردهاند .اخیرا ً هایت و گراهام ( )2007بر اساس نظریات گذشتگان ،نظریۀ بنیانهای
اخالقی را پایهریزی کردند .این نظریه ،یک رویکرد بومشناختی ،فرهنگی و چندبعدی نسبت

به اخالق بوده (گراهام و همکاران ،)2013 ،به اولویتبندی ابعاد اخالقی در موقعیتها و

فرهنگهای مختلف توجه دارد و مشخص میکند که هر فردی در مقایسه با دیگری و یا
سایر فرهنگها و ملتها به کدامیک از مبانی اخالقی پایبندی بیشتر و یا کمتری دارد (هایت
و گراهام .)2007 ،بهطورکلی میتوان گفت که نظریه مبانی اخالقی باهدف شناسایی فضایل
اخالقی مربوط به مذاهب ،سنن و فرهنگهای مختلف با تکیهبر پنج نظام روانشناختی ذاتی

که بهصورت خودکار و شهودی در ذهن انسان مورد پردازش قرار میگیرد ،تدوینشده است
(کولوا و همکاران .)2012 ،این ابعاد مشتمل بر دو بعد «مراقبت /آسیب»( 5مراقبت ،مهربانی
و عطوفت نسبت به دیگران) و «انصاف» /عدالت مربوط به حوزۀ اخالق فردی ،دو بعد
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«وفاداری به گروه»های دوستی ،ملی ،دینی و غیره و بعد «احترام به مرجعیت» (رعایت
سلسلهمراتب در خانه ،مدرسه و محل کار) در حوزه اخالق اجتماعی و بعد «اخالص /تقدس»
(پاکی عقیده و نجابت) در حوزه اخالق معنوی و ارتباط باخدا میباشد (گراهام و همکاران،

 .)2010در پژوهشهای صورت گرفته درزمینۀ رابطه بین باور های دینی و مبانی اخالقی
نوعی تناقض در نتایج مشاهده میشود .برخی پژوهشگران معتقدند که مذهب و استداللهای
اخالقی دو حوزۀ جداگانه از نگرانیهای انسان را تشکیل میدهند (کلبرگ۱۹۸۱ ،؛ به نقل

از :دوریز و همکاران .)۲۰۰۷ ،برخی دیگر معتقدند که باوجود عدم رابطه بین مذهب و
اخالق ،بین تفسیر محتوای مذهبی با نگرشهای اخالقی رابطه وجود دارد (دوریز2003 ،؛
 .)2004یافتههای دوریز و سوننس ( )2006نیز نشان میدهد که روش تفسیر مضامین مذهبی

تعیینکنندۀ سطح مالحظات اخالقی افراد است .همچنین گراهام و هایت ( )2010با بررسی

رابطه بین اخالق و دین دریافتند که ریشۀ بسیاری از نگرانیهای اخالقی انسان را میتوان
در ادیان مختلف جستجو کرد .در دین اسالم به پیروی از دستورات اخالقی تأکید فراوانی

شده است .در ایران نیز سرمدی سلطان ( )1392در مطالعۀ خود مبنی بر بررسی رابطۀ بین

بنیانهای اخالقی و نوع باورهای دینی دریافت که بین بنیانهای اخالقی و باورهای دینی
رابطه وجود دارد.

ازآنجاکه مفهوم نگرش به نقشهای اجتماعی بهعنوان یک مؤلفه اجتماعی -فرهنگی

میتواند در حیطههای مختلف زندگی افراد ازجمله انتخاب و جهتگیری شغلی و تحصیلی،

تقسیم مسئولیتها در خانواده ،اتخاذ شیوههای فرزند پروری و ...نقش مهمی ایفا کند،
ازاینرو بررسی عوامل فرهنگی -اجتماعی مانند نگرشهای دینی و اخالقی که میتوانند

در اتخاذ نوع نگرش به نقشهای اجتماعی مؤثر باشند ،ضروری تلقی میشود .با توجه به
اینکه تاکنون هیچگونه مطالعهای در حیطۀ بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ نگرش به نقشهای
اجتماعی صورت نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر در نظر دارد تا باورهای دینی و مبانی
اخالقی افرادی که از نگرشهای جنسیتی سنتی و فرا جنسیتی برخوردارند را موردمطالعه
قرار داده و به سؤال های زیر پاسخ دهد:
 )1آیا میان نگرش به نقشهای اجتماعی ،باور های دینی و مبانی اخالقی در میان
نوجوانان رابطه وجود دارد؟
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 )2آیا میتوان نگرش به نقشهای اجتماعی را بر اساس باورهای دینی و مبانی اخالقی
پیشبینی کرد؟
 lروش
 oاین مطالعه از نوع هم بستگی و «جامعۀ آماری» آن شامل نوجوانان دختر  15تا 19
ساله مشغول به تحصیل در پایه های دوم و سوم دبیرستان بود .حجم نمونه شامل  300نفر
با میانگین سنی  16سال بوده است که به شیوۀ نمونه گیری در دسترس انتخاب و ابزارها بر
روی آنان اجرا شد .داده های حاصل با استفاده از هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام

به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه نقش های اجتماعی :6این پرسشنامه که توسط بابر و تاکر تهیه شده

است دارای  13ماده و  2خرده مقیاس است که  5ماده مربوط به دیدگاه فرا جنسیتی و  8ماده

دیگر در مورد دیدگاه مربوط به جنسیت است .بابر و تاکر ( )2006روایی و اعتبار آن را به
ترتیب در خرده مقیاس های فراجنسیتی ( )0/71-0/37و مرتبط با جنسیت ()0/86 -0/36

گزارش کرده اند .هم چنین این پرسشنامه توسط امیدبیگی ( )1391به زبان فارسی ترجمه و
استاندارد شده و ضریب آلفای کرونباخ نگرش فراجنسیتی ( )0/72و نگرش مرتبط با جنسیت

( 0)/70می باشد.

□ ب :فرم کوتاه مقیاس باورهای پساانتقادی :7فرم کوتاه مقیاس باور های پساانتقادی

که توسط دوریز ،سوننس و هاتسبوت ( )2005متشکل از  18ماده بوده و به صورت مقیاس 7

درجه ای لیکرت تنظیم شده است .اعتبار درونی این مقیاس توسط دوریز و سوننس ()2004

در بعد «پذیرش یا انکار دین» ( )0/89و برای بعد «پردازش نمادین یا سطحی دین» ( )0/85و
هم چنین ضریب تاکر فای مربوط به روایی آن به روش مقیاس بندی چند بعدی برای هردو
بعد باالی  0/90به دست آمده است .در ایران این مقیاس توسط حصیب حسین آبادی ()1386

استاندارد شده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس های «متن گرایی» (« ،)0/79نقد
ظاهری» (« ،)0/79نسبی گرایی» ( )0/79و «تفسیر نمادین» ( )0/76و هم چنین روایی آن به
روش تحلیل عامل تأییدی دارای برازش کامل گزارش شده است.
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□ ج :پرسشنامه بنیان های اخالقی :8پرسشنامه بنیان های اخالقی هایت و گراهام

( )7002متشکل از  23ماده در دو بخش به صورت مقیاس  6درجه ای لیکرت است .ضریب
آلفای کرونباخ در هر بعد عبارتند از :مراقبت ( ،)0/69انصاف ( ،)0/65وفاداری به گروه

 ،)0/71احترام به مرجعیت ( )0/74و اخالص (( )0/84گراهام و همکاران .)2010 ،سیفی
قوزلو ( )1391نیز این پرسشنامه را در ایران ترجمه و استاندارد سازی کرده و ضریب آلفای
کرونباخ را در خرده مقیاس های مراقبت ( ،)0/85انصاف ( ،)0/79وفاداری به گروه (،)0/61
احترام به مرجعیت ( )0/70و اخالص ( )0/73و هم چنین روایی آن را به روش تحلیل عامل

تأییدی دارای برازش مناسبی گزارش کرده است.
 lیافته ها

جدول  1مشخصات توصیفی متغیر های مورد پژوهش در گروه نمونۀ ارائه شده است.
جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص ها

متغیرها
نگرش فراجنسیتی

نگرش مرتبط با جنسیت

میانگین
8/10

43/43

مراقبت

22/81

وفاداری به گروه

21/44

انصاف

24/51

احترام به مرجعیت

20/08

تفسیر نمادین

5/98

نسبی گرایی

3/88

اخالص

متن گرایی

نقد ظاهری

21/70
4/59
3/07

کمینه

بیشینه

0

34

3/906

3

30

4/388

4

4/753

7

0/952

1/20

نمرات معیار
7/190

13/445

7

3/699

6

4/626

3

0/913

1/75

1/076

1

0/964

1

76
30
30
30
30
7
7
7
6/20

جهت بررسی ارتباط بین نگرش به نقش های اجتماعی ،باور های دینی و مبانی اخالقی

از روش هم بستگی پیرسون استفاده شد .ماتریس هم بستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در
جدول  2گزارش شده است .یافته های مربوط به همبستگی بین متغیرها که در این جدول

به نمایش گذاشته شده ،نشان می دهد که نگرش فراجنسیتی از میان همه ابعاد باورهای دینی

و مبانی اخالقی تنها با بعد انصاف رابطه منفی معنادار داشته ( ،)p>0/05در حالی که نگرش
مرتبط با جنسیت با ابعاد اخالقی وفاداری به گروه( ، )p>0/05احترام به مرجعیت و اخالص
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و نیز با ابعاد تفسیر نمادین ،متن گرایی و نسبی گرایی رابطه مثبت معنادار ( )p>0/01دارد.

عالوه بر این ،تفسیر نمادین با همه ابعاد مبانی اخالقی رابطه مثبت معنادار( ، )p>0/01متن

گرایی با دو بعد مراقبت و وفاداری به گروه و نیز با دو بعد احترام به مرجعیت و اخالص
روابط مثبت معناداری به ترتیب در سطوح ()p>0/05و ( )p>0/01و در نهایت ،نقد ظاهری
با ابعاد احترام به مرجعیت ( )p>0/05و اخالص ( )p>0/01رابطه منفی معنادار دارد.
جدول  .2ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
2

متغیر

1

1

نگرش فراجنسیتی

1

2

نگرش مرتبط با جنسیت

-0/063

1

3

مراقبت

-0/054

0/046

4

انصاف

5

وفاداری به گروه

6

احترام به مرجعیت

7

اخالص

8

تفسیر نمادین

9

متن گرایی

0/034

10

نسبی گرایی

-0/049

11

نقد ظاهری

-0/029

4

3

6

5

7

**
0/525** 0/122 -0/066
**
0/021
0/402** 0/275

**

1

0/404

**

0/386

**

1

0/501

1

**
**
**
**
0/063
0/659** 0/503 0/463 0/452 0/267

**
**
**
**
0/328** 0/269 0/269 0/275 0/161 -0/061
**

*

0/135

-0/052 0/175

0/061

9

1

**
0/533** 0/081 -0/122

0/180

8

10

**
0/113
0/334** 0/137

0/005

0/084

0/016

**

1

0/492

**

**

1
1

0/412 0/318

-0/078 -0/050

0/082

1

**
0/341** 0/040 0/280 -0/167** -0/123* -0/059 -0/018 -0/089
p <0/01

**

p <0/05

*

براساس جدول  3تنها ابعاد اخالقی انصاف و اخالص سهم اندکی در پیش بینی نگرش

فراجنسیتی داشته و Fمشاهده شده در گام های اول و دوم رگرسیون به ترتیب در سطوح

( )p>0/034و ( )p>0/007با ابعاد مبانی اخالقی رابطه معنادار داشته است.

جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی نگرش فراجنسیتی بر اساس باور های دینی و مبانی اخالقی
گام های رگرسیون ناممتغیرهایواردشده

1
2

انصاف

R

R2

0/122

انصاف+اخالص 0/182

 R2تعدیل شده خطای معیار

0/015

0/012

7/148

0/033

0/027

7/094

dfl,2

F

 298و 1
 297و 2

4/522
5/071

P
0/024
0/007

با توجه به جدول  4ابعاد احترام به مرجعیت ،نسبی گرایی و اخالص  21درصد در پیش

بینی نگرش مرتبط با جنسیت نقش داشته اند F .مشاهده شده نیز در همه گام های رگرسیون
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( )p>0/001با ابعاد مبانی اخالقی و باورهای دینی رابطه معنادار دارد .با توجه به ضرایب به
دست آمده از گام های رگرسیون ،انصاف بیشترین ضریب استاندارد شده بتا را (،p>0/003
 )β=-0/192 ،T=-2/990و پس از آن اخالص ( )β=0/152 ،T=2/356 ،p>0/019در
پیش بینی نگرش فراجنسیتی داشته اند .همچنین به ترتیب نسبی گرایی با (،p>0/001

 ،)β=0/181 ،T=3/318اخالص ( )β=0/171 ،T=2/351 ،p>0/019و احترام به مرجعیت

( )β=0/160 ،T=2/207 ،p>0/028بیشترین نقش معنادار را در پیش بینی نگرش مرتبط با
جنسیت داشته اند.

جدول  .4خالصه تحلیل رگرسیون گام بهگام پیش بینی نگرش مرتبط با جنسیت بر اساس باور های دینی و مبانی اخالقی
گام های رگرسیون
نام متغیرهای واردشده
 R2 R2تعدیل شده خطای معیار dfl,2
P
R
F
 298 12/946و 0/001 24/471 1
0/073
احترام به مرجعیت
0/076 0/275
1
 297 12/762و 0/001 17/440 1
0/099
2
احترام به مرجعیت+نسبی گرایی 0/105 0/324
 296 12/665و 0/001 13/646 1
3
0/0113
احترام به مرجعیت+نسبی گرایی+اخالص 0/121 0/349

 lبحث و نتیجه گیری

 oیافته های این مطالعه نشان می دهد که «نگرش فراجنسیتی» از میان تمام ابعاد
اخالقی و باورهای دینی تنها با بعد «اخالقی عدالت» رابطۀ منفی معنادار دارد .ممکن است

علت چنین نتیجۀ متناقضی در تازگی مفاهیم ماده های نگرش فراجنسیتی و ناهنجاری آن با
سنن و هنجارهای فرهنگی جامعه ما باشد که منجر به تغییر جهت ارتباط با متغیر های دیگر می شود.

 oهمچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که بعد نگرش مرتبط با جنسیت با «وفاداری
به گروه»« ،احترام به مرجعیت» و «اخالص» رابطۀ مثبت دارد .می توان گفت که اتخاذ نگرش
سنتی و توزیع نقش ها در اجتماع بر اساس جنسیت آنان ،از سوی مراجع و گروه ها به
دختران نوجوان تحمیل می شود .پایبندی به بعد اخالقی اخالص نیز منجر به ایجاد این باور

سنتی در برخی از افراد می شود که ایفای نقش زنان در اجتماع همراه با مردان ،به معنای زیر
پا گذاردن این اصل اخالقی است.

 oدیگر نتایج این مطالعه نشان می دهد که نگرش مرتبط با جنسیت بیشترین ارتباط

مثبت را به ترتیب با «متن گرایی»« ،نسبی گرایی» و «تفسیر نمادین» دارد .این بدان معنی است
که افراد گروه مورد مطالعه که همگی دارای نگرش مرتبط با جنسیت می باشند می توانند
هر سه نوع باور دینی فوق را اتخاذ کنند و البته در جامعۀ ایرانی اسالمی و بافت اجتماعی
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نوجوانان گرایش به حمایت از پرسش های مرتبط با عدم پذیرش خدا و رد کردن جایگاه
دین نیز بسیار ضعیف است .افزایش فرصت ها در جامعه برای پرسش و پاسخ های دینی
منجر به این امر شده که سطح تفکر افراد دارای نگرش سنتی نسبت به نقش های اجتماعی
از پردازش سطحی به پردازش نمادین تغییر پیدا کند .اما از طرفی دیگر بر خالف باورهای
دینی ،اکثریت افراد به اتخاذ نگرش های کلیشه ای در مورد توزیع نقش ها مطابق با رسوم

اجتماعی ادامه داده و درنتیجه این نگرش سنتی با تفسیر نمادین مرتبط شده است.

 oاما بر اساس یافته های پژوهش ،نگرش مرتبط با جنسیت با «متن گرایی» نسبت به

ابعاد دیگر رابطۀ مثبت باالتری دارد که البته این قضیه بیشتر قابل پیش بینی بود .چرا که افراد

دارای باور «متن گرایی» برخالف افراد دارای «تفسیر نمادین» نسبت به تغییر عقاید خود از

انعطاف پذیری کمتری برخوردارند.

 oیافتۀ دیگر ،رابطۀ نگرش مرتبط با جنسیت با «نسبی گرایی» است .این نوع از شناخت

فارغ از تنگ نظری نسبت به دین با نگرش های کلیشه ای در مورد نقش های اجتماعی

متضاد است .شاید بتوان علت چنین اتفاقی را به مانند آنچه که در مورد رابطۀ نگرش مذکور
با باور تفسیر نمادین گفته شد ،در تغییر فضای جامعه به سمت یادگیری تفکر انتقادی و

عالقه مندی نوجوانان به عدم پذیرش کورکورانه و تعصبی دین دانست که در نتیجۀ آن ،علی

رغم استفاده این افراد از شیوۀ تفکر انتقادی در مورد نگرش به نقش های اجتماعی به دلیل
پیروی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از شیوه های تفکر بسته استفاده می کنند تا به پیامد

های ناشی از انتخاب دیدگاه فراجنسیتی مانند تحقیر ،تمسخر ،تهدید ،طرد و غیره از سوی
جنس مقابل در خانواده ،مدرسه و در کل جامعه دچار نشوند.

 oدیگر نتایج نشان می دهد که بعد «تفسیر نمادین» بیشترین ارتباط را با بعد «اخالص»

و کمترین ارتباط را با «انصاف و وفاداری» به گروه دارد .همچنین «متن گرایی» بیشترین رابطه

را با «احترام به مرجعیت» و کمترین رابطه را با «مراقبت» دارد .در تبیین این یافته ها می توان

علت را در تأکیدات ادیان مختلف به ویژه دین مبین اسالم مبنی بر لزوم پیروی از دستورات
اخالقی یافت .یافته های این مطالعه با یافته های گراهام و هایت ( )2010و هالستد ()2007
مبنی بر رابطه ابعاد اخالقی با دینداری همخوانی دارد .گراهام و هایت ( )2010در پژوهش

خود به این نتیجه رسیدند که مباحث و مبانی اخالقی ارتباط تنگاتنگی با مبانی دینی دارد.
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همچنین هالستد ( )2007در مطالعه ای دریافت که در دین اسالم قوانین اخالقی بسیاری به
چشم می خورد که تحت شرایط مختلف تغییر ناپذیرند ،از جمله توجه به «عدالت»« ،تقوا»

و غیره.

 oعالوه بر این ،یافته ها نشانگر ارتباط منفی بعد «نقد ظاهری» با ابعاد اخالقی احترام
به مرجعیت و اخالص است .می توان گفت این افراد حتی به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی
جامعۀ ما مبنی بر پیروی از مبانی اخالقی مذکور نیز از خود بی توجهی نشان می دهند .این

نتیجه با نتایج به دست آمده در تحقیق سرمدی سلطان ( )1392مبنی بر ارتباط مثبت نقد

ظاهری با احترام به مرجعیت و عدم ارتباط این نوع باور دینی با اخالص متناقض است.
تفاوت این نتایج شاید در تفاوت گروه های مورد مطالعه به لحاظ تفاوت فرهنگ جوامع

شهری و روستایی باشد .با توجه به یافته های این پژوهش ،نگرش فرا جنسیتی بر اساس
ابعاد اخالقی اخالص و عدالت پیش بینی می شود .در تبیین پیش بینی فراجنسیتی توسط
اخالص و پاکی عقیده و نجابت این نقطه نظر وجود دارد که این افراد  ،حتی با وجود اعتقاد

خود مبنی بر همکاری زنان با مردان در بیرون از خانه ،خود را پایبند به رعایت اصول اخالقی

مانند حیا و نجابت در محل کار می دانند.

 oدر مورد نقش «عدالت» در تبیین نگرش فراجنسیتی چون عمدۀ بحث این نوع نگرش

بر سر رعایت «عدالت» در برخورد با مردان و زنان در جامعه و واگذاری نقش ها به آنان

بدون توجه به جنسیت آنان است ،از این رو دور از ذهن نخواهد بود که اصل اخالقی انصاف

پیش بینی کنندۀ نگرش فرا جنسیتی باشد .یافته های این مطالعه نشانگر پیش بینی نگرش

مرتبط با جنسیت بر اساس ابعاد اخالقی اخالص و احترام به مرجعیت است .باید گفت که در
جوامع سنتی مرد ساالر که آموزه های اجتماعی دینی از جایگاه خاص بزرگان فرد و جامعه

حمایت می کند ،گرایش به پذیرش نقش های سنتی زن و مرد بیشتر است .همینطور در مورد
پیش بینی نگرش مرتبط با جنسیت بر اساس «اخالص» افراد پایبند به این اصل اخالقی که
عموما مبتنی بر آموزه های دینی جامعه است ،آمادگی بیشتری برای پذیرش نقش جنسیتی

سنتی که در چارچوب همان اعتقادات و هنجارها می باشد ،داشته و عمل خالف آن را امری

قبیح و خارج از پاکدامنی می دانند .نسبی گرایی نیز در پیش بینی نگرش مرتبط با جنسیت

سهیم است .باید بپذیریم که دین در هر صورت کارکردها و منافعی داشته و تنظیم کننده
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روابط انسانی و اجتماعی است و بدین ترتیب بخشی از این کارکرد ها ،پذیرش نقش های

جنسیتی سنتی را توجیه می کند .بر اساس آنچه که در بخش تبیین روابط بین این دو متغیر
اشاره کردیم ،با وجود استفاده از شیوه های تفکر نقادانه و درک عمیق تر مسائل دینی ،این

افراد به پیروی از سنت های فرهنگی جامعه مبنی بر انتخاب دیدگاه های مرتبط با جنسیت
در زمینه های اشتغال ،تحصیل ،وظایف خانه ،پرورش فرزند و  ...ادامه می دهند.

یادداشت ها

2. Yinger
4. orthodoxy
)6. Social Roles Questionnaire (SRQ
)8. Moral Foundations Questionnaire (MFQ

1. gender transcendent attitude
3. Smart
5. care / harm
7. The Shortened Post-Critical Beliefs Scale
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دانشجویان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
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سرمدی سلطان ،وحید .)1392(.بررسی رابطۀ ارزش های شخصی ،بنیان های اخالقی و نوع دینداری و
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.78-71 )66( 17 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان.برابر خواهی در شهر زنجان
 مقایسه نگرش به نقش جنسیتی و رابطه آن با رضایت.)1390(. فرهاد، طارمیان. هادی، بهرامی. قمر،کیانی
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کتاب کار آسیب مغزی

معـرفی کـتاب

تمرین هایی برای توانبخشی شناختی

 oمؤلف :ترور پاول
 oمترجمین :دکتر حسین زارع،
دکتر شکوفه موسوی
 oناشر :ارجمند
□ در سالهای اخیر ،علوم شناختی ،بهویژه روانشناسی شناختی در سطوح بنیادی

و کاربردی ،توسعه قابل قبولی داشته است .در کشور ما هم ،ارتقاء این حوزه دغدغه
اندیشمندان و پژوهشگران بوده است .یکی از حوزههای کاربردی مرتبط با روانشناسی
شناختی ،توانبخشی شناختی است.

□ کتاب «کار آسیب مغزی ،تمرین هایی برای توانبخشی شناختی» در سه بخش تنظیم

گردیده است .بخش اول با عنوان «زندگی با آسیب مغزی :برگههای اطالعات» به مطالب
دانشی و عمومی مهم در مواجهه با فرد آسیبدیدۀ مغزی و گام مهم تشخیص اشاره دارد .در

بخش دوم مطالب ارزشمندی با عنوان «تمرین های توانبخشی شناختی» آمده است .درواقع
هستۀ اصلی کتاب حاضر که بهصورت کتاب کار است در این بخش معرفی گردیده است.

در بخش سوم بهصورت کاربردی «تمرین هایی جهت سازگاری عاطفی» افراد آسیبدیده
مغزی ارائه شد.

□ ویرایش دوم این کتاب در بهمن  1395در  257صفحه توسط انتشارات ارجمند به
چاپ رسیده است.

In the Name of Allah
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