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چکیده

The aim of this study was to invertigate the
relationship between academic optimism, and
teacher's emotional intelligence with the student's
academic achievement in Salmas city. For this reason,
a sample consisted of 302 subjects have been selected
out of about 613 teachers in Salmas's educational
department by stratified sampling method and
completed the Farsi version of the Emotional
Intelligence Scale-41 (FEIS-41) and the Teacher’s
Academic Optimism Questionnaire. The data
were analyzed by stepwise regression analysis and
correlation matrix methods. Results indicated that:
emotional intelligence and academic optimism
have been significant correlation with academic
achievement, while teacher,s academic optimism
is the stronger predictor for the student,s academic
achievement. In the overall sample, trust in parents
and students had the greatest role in predicting the
student’s academic achievement. Also optimism/
mood regulation, a component of emotional intelligence related with student's academic achievement.

 بررسی رابطۀ خوش بینی،هدف از این مطالعه
تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی
302 ، بدین منظور.دانش آموزان شهرستان سلماس است
 نفر از معلمان613 معلم به روش طبقه ای از حدود
 انتخاب شده و،آموزش و پرورش شهرستان سلماس
به مقیاس خود سنجی هوش هیجانی تجدیدنظر شده
) و پرسشنامه خوش بینی تحصیلیFEIS-41( شات
 داده های پژوهش با استفاده از ضرایب.معلم پاسخ دادند
همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل
 که خوش بینی تحصیلی و: نتایج نشان دادند،قرار گرفت
هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 در حالی که خوش بینی،همبستگی معناداری دارند
تحصیلی معلمان پیش بینی کنندۀ قوی تری برای پیشرفت
 که در نمونه کلی معلمان.تحصیلی دانش آموزان است
 بیشترین نقش را در،اعتماد به دانش آموزان و والدین
 و.پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کنند
همچنین از مؤلفه های هوش هیجانی تنها تنظیم هیجانی با
.پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه داشت

Keywords: teacher’s academic optimism,
teacher sense of efficacy, trust in parents and students,
academic emphasis, emotional intelligence.
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 lمقدمه
با توجه به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان ،نوجوانان ،جوانان و

تربیت نیروی انسانی هر جامعه ،معلمان نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند و ایجاد دنیایی
نو جز با تربیت آدمی نو و از طریق معلمانی خالق ممکن نخواهد بود .آموزشوپرورش
کلید فتح آینده است و معلمان فاتحان عرصۀ علم و تمدن .اگر به این باور رسیده باشیم

که باید «تربیتمعلم» و شیوههای بهسازی آن را در صدر مسایل آموزشوپرورش قرار
دهیم ،یافتن پاسخ برای سایر پرسشها کار دشواری نخواهد بود .به علت ارزش و اعتبار

معلم ،سرمایهگذاری در جهت تربیت و تأمین این رکن مهم تعلیم و تربیت ،بهترین و

سودمند ترین نوع سرمایهگذاری است .در فرایند تدریس ،دیدگاه معلم ،فلسفهای که

بدان معتقد است و کل شخصیت وی در تدریس ،تحول و یادگیری دانشآموزان موثر
واقع میشود .لذا ویژگیها (از جمله ویژگی فردی خوشبینی تحصیلی معلم) و

صالحیت های معلمان (بهغیراز صالحیت های شناختی و عملکردی باید صالحیت های

عاطفی از جمله باال بودن هوش هیجانی معلمان) ضروری است که مورد توجه قرار بگیرد.

زندگی تحصیلی ،یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی

تأثیر فراوان دارد« .پیشرفت تحصیلی» دانشآموزان همواره دغدغۀ اصلی خانوادهها و به

ش و پرورش» و «خانواده» تمام توان خود
موازات آن ،آموزشو پرورش بوده است« .آموز 
را بهکار می برند تا بتوانند استعدادهای انسانی را به نحو احسن شکوفا سازند .تالش های
اولیه بر عوامل شناختی متمرکز بودهاند .چون این متغیرها به طور عادی ،مقدار نسبت ًا کمی از
تغییرپذیری در موفقیت تحصیلی را تخمین میزنند (مایر و سالووی1997 ،؛ رانسدل،)2001 ،

محققان به طور فزایندهای از نیازمندی خود به مطالعۀ دامنۀ گستردهای از پیشبین های بالقوه

آگاه شدند (مک الفین ،بروزو وسکی و مک الفین .)1998 ،حوزۀ جدید از توجهات اخیر
تأثیر شایستگی هیجانی و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بوده است .مباحث اولیه مدعی یک

رابطۀ محکم و قوی بین «هوش هیجانی» و پیشرفت در بافت های آموزشی مختلف بودهاند

(برای مثال الیاس ،برونه-بوتلر ،بلوم و شیولر1997،؛ گلمن1995،؛ پاسی.)1997 ،

1

از عواملی که احتمال می رود بر «پیشرفت تحصیلی» تأثیر بگذارد «هوش هیجانی»
معلمان است« .هوش هیجانی» بهعنوان هستهای برای توانش هیجانی و همچنین وسیلهای
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برای بهبود کیفیت زندگی و عملکرد افراد در کارشان شناخته شده است .معلمان بهعنوان
متخصصانی که در حوزۀ رشد انسانی کار میکنند ،مسئولیت شایستگی کودکان و نوجوانان
را بر عهده دارند ،نیازمند نمایش صفات هیجانی واقعی که آنها را برای عملکرد بهتر قادر

میسازد ،هستند .در حقیقت هوش هیجانی دانش و آگاهی دربارۀ هیجانها و چگونگی

تأثیر این دانش و آگاهی بر روابط بین فردی را نشان میدهد و از طرف دیگر ارزیابی و

تجلی هیجانی به حالت شایسته و مناسب بهعنوان شاخص توانایی برای تشخیص است
(لیوسین .)2006،هرکس که صالحیت تدریس را داشته باشد میتواند «معلم» بشود ،اما همه
نمیتوانند معلم ممتاز بشوند .به طور سنتی توجه به هیجان در بافت های تدریس و آموزش
معلم مورد غفلت قرار گرفته است و این بیتوجهی با تحقیقات اخیر دربارۀ هوش هیجانی

در حال تغییر است .براکت و کاتوالک ( )2004:4اظهار داشتند افرادی که از سطح هوشی
همانندی برخوردار هستند ،احتماالً موفقیت تحصیلی یکسانی نداشته باشند و این امر به

خاطر سطوح مختلف هوش هیجانی در آنها است .تحقیقات قبلی نشان دادهاند معلمانی

که «هوش هیجانی» آنها باالست ،عملکرد برجستهای از خود نشان میدهند (هایاشی و
اورت2006 ،؛ آرنولد .)2005 ،آنها ادراک همدردی باال و مهارتهای اجتماعی اثربخش از
خود به نمایش میگذارند .به فرض اینکه مهارت های هیجانی و اجتماعی با موفقیت در

حوزههای زیادی از زندگی شامل تدریس ،یادگیری دانشآموزان ،کیفیت روابط و عملکرد

تحصیلی رابطه دارد (دور الک  ،ویسبرک ،دایمینیسکی،تیلو ،و شلینگر ،)2011،تاکید بر رشد
شایستگی هیجانی در آموزش معلمان خیلی موثر به نظر میرسد (پالومرا ،فرناندز-بروکال ،و
براکت2008،؛ ویر وگری.)2003 ،

از عوامل دیگر« ،باورهای فردی» معلمان است که تأثیر بسزایی بر محیط تدریس،

یادگیری و دانشآموزان دارد .یکی از این باورها «خوشبینی تحصیلی» 2است ،سازهای جدید

که میتواند به موفقیت تحصیلی یادگیرندگان منجر شود .همزمان با مطالعات کولمن ،کامبل،
هابسون ،مک پارتلند ،موود ،و وینفلد ( )1966که بر این باور بودند «وضعیت اقتصادی-
اجتماعی» 3دانشآموزان و میزان حاشیه یا شهرنشینی آنها روی عملکرد تحصیلی موثر است
و ویژگیهای مدرسه تأثیری مهمی در این میاندارند ،این چالشها محققان را وادار کرد تا

به دنبال خصوصیاتی از مدرسه باشند که صرفنظر از وضعیت اقتصادی-اجتماعی موجب
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ارتقاء و پیشرفت دانشآموزان میشود.

خوش بینی تحصیلی یک باور فردی در معلمان است که متشکل از سه مؤلفه« :احساس
کارآمدی معلم»« ،4اعتماد به والدین و دانش آموزان» 5و «تاکید تحصیلی» 6می باشد که علیرغم

سطح اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد .این سازۀ جدید

بهعنوان یک باور معلم ،نقش مهمی در تنظیم عالمانه رفتار دارد .با توجه به اصول عاملیت
انسان و تعیین گری متقابل سه بعدی بندورا ( )1977-1986میتوان سه مؤلفه خوشبینی

و تعامالت آنها را در جهت ایجاد یک محیط یادگیری فعال و سازنده تشریح کرد .احساس

کارآمدی معلم بهصورت «قضاوت وی در مورد قابلیتش برای دستیابی به نتایج مطلوب
در مورد مشارکت دانشآموزان و یادگیری آنها حتی آنان که سرسخت و بیانگیزه هستند»

تعریف میشود (چانن موران و هوی .)1998 ،کارآمدی معلم یکی از معدود ویژگی های

معلم است که به موفقیت دانشآموزان بستگی دارد.

معلمان کارآمد همچنین باید بتوانند روابطی توأم با اعتماد با دانشآموزان و والدین آنان

برقرار کنند .یک رابطۀ اعتماد آمیز شامل خیرخواهی ،قابلیت اطمینان ،صالحیت ،راستگویی
و گشودگی است (هوی و چانن موران .)1999،همچنین تاکید تحصیلی بیانگر باور معلم

در مورد موفقیت های تحصیلی دانشآموزان و تمرکز آنها بر روی وظایف آموزشی است.

تاکید تحصیلی ،زمانی را که دانشآموزان به فعالیت موفق و موثر درباره وظایف آموزشی
خود میپردازند ،گسترش میدهد و این امر رابطۀ مثبتی با یادگیری دانشآموزان دارد
(ولفولک ،2007،نقل از ولفولک هوی ،هوی و کورتز.)2008 ،

از باورهای فردی معلمان« ،خوشبینی تحصیلی» است که در دهۀ اخیر مورد توجه

محققان قرار گرفته است .بااینوجود تاکنون تحقیقات اندکی در ایران صورت گرفته است
و نیاز به مطالعات زیادی در این زمینه وجود دارد .خوشبینی تحصیلی یک باور مثبت در

معلمان است مبنی بر این که آنها قادر هستند با تاکید بر تدریس و یادگیری با اعتماد به
مشارکت والدین و دانشآموزان و باایمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکالت و شکستها،
با تالش و پشتکار ،سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شوند (ولفولک و همکاران.)2008،
معلمان باید احساس کنند که میتوانند رهبران کیفیت باشند و تغییرات مثبت و ماندگار
در دانشآموزان ایجاد نمایند .اگر چه پژوهش های اندکی در زمینۀ خوشبینی تحصیلی
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و همچنین پژوهش های نسبت ًا زیادی دربارۀ هوش هیجانی انجام شده است ،با این وجود
کمتر بر هوش هیجانی معلمان تاکید شده ،ترکیب این متغیرها برای اولین بار است که انجام

میشود .این ترکیب نه تنها به درک کاملتری از هر کدام از این متغیرها میانجامد ،بلکه

موجب کشف روابط جدید بین آنها میشود .در حد مطالعات و پیگیری های پژوهشگران
تاکنون رابطۀ «هوش هیجانی» و «خوشبینی تحصیلی معلمان» با «پیشرفت تحصیلی» دانش
آموزان و همچنین میزان قدرت پیش بینی این دو متغیر پیش بین ،مورد بررسی قرار نگرفته

است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در این زمینه میتواند به دانش موجود در این زمینه بیفزاید.
 lروش

روش پژوهش حاضر غیر آزمایشی و طرح آن از نوع همبستگی پیش بینی است.

هدف این طرح بررسی تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مالک ،بر اساس

متغیرهای پیش بین خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن (اعتماد به دانش آموز و والدین،
تأکید تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی) ،هوش هیجانی و مولفه های آن (خوش بینی/

تنظیم هیجان ها ،به کار بستن هیجان ها ،ارزیابی هیجان ها) است« .جامعۀ آماری» این

پژوهش ،معلمان آموزش و پرورش شهرستان سلماس هستند که در سال  91-92مشغول به

خدمت بوده اند .با توجه به آمار ارائه شده تعداد معلمان مدارس دولتی و غیر انتفاعی سال
 91-92این شهر حدود  613نفر بود .برای تعیین حجم نمونه ،با توجه به در دسترس بودن و

مشخص بودن فهرست و حجم جامعه ،از جدول کرجسی 7و مورگان )1970( 8استفاده شد
( 234نفر) برای انتخاب نمونه ،با استفاده از روش طبقه ای 18 ،مدرسه به تصادف انتخاب
گردید و سپس با مراجعه حضوری به مدارس ،جهت توزیع پرسشنامه ،توضیحات ضروری

و جمع آوری داده ها از معلمان اقدام گردید .جهت احتساب افت احتمالی ،در ابتدا تعداد
 400معلم برای پاسخگویی به ابزارها انتخاب شدند .بعد از جمع آوری ،فرم های  302معلم

جهت تحلیل وارد نرم افزار  spssگردید.
 lابزار

□ الف :نسخه فارسی مقیاس خود سنجی هوش هیجانی تجدیدنظر شده شات-41( 9

 :)FEISاین ابزار یک مقیاس خود سنجی  41سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی

خصیصه ای معرفی شده است ،فرم اصلی این مقیاس توسط شات و همکاران ( )1998بر
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اساس مدل سالووی و مایر ( )1997تهیه شده است .بشارت ( )2007این ابزار را روی 442

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران ( 282زن160 ،مرد) رواسازی نمود .آلفای کرونباخ برای
سواالت نسخه فارسی این مقیاس  0/89محاسبه شد ،که نشانۀ همسانی درونی مطلوب آزمون

است و این تا اندازه ای بیشتر از ضرایب  0/85است که برای نسخه اصلی گزارش شده است
(آستین و همکاران ،)2004 ،و شبیه به ضرایب  0/90و  0/89که مقیاس اصلی  33سوالی

گزارش شده است ،می باشد (ساکلوفسکی و همکاران 2003 ،و شات و همکاران .)1998 ،در
پژوهش حاضر اعتبار ابزار بر اساس همسانی درونی اندازه ها (با استفاده از آلفای کرونباخ)

 0/79می باشد که نشانه همسانی درونی مطلوب آزمون است.

جدول  .1ضرایب قابلیت اطمینان نسخه فارسی مقیاس خود سنجی هوش هیجانی بشارت ( )2007و پژوهش حاضر
خرده مقیاس سیاهه هوش هیجانی

آلفای کرونباخ

روش باز آزمایی

آلفای کرونباخ

به کار بستن (بهره وری) هیجان ها

0/78

0/69

0/50

هوش هیجانی به صورت کلی

0/89

نظم دهی هیجان ها
ارزیابی هیجان ها

0/83
0/81

0/72
0/71
-

0/35
0/66
0/79

□ ب :پرسشنامه خوش بینی تحصیلی :10این پرسشنامه شامل  24ماده است 6 .ماده اول

اعتماد به دانش آموزان و والدین را می سنجد 6 .ماده بعدی (از ماده  7تا  )12تأکید تحصیلی
را مورد ارزیابی قرار می دهد و  12ماده انتهای پرسشنامه به خودکارآمدی معلم اختصاص

دارد .در جدیدترین پژوهش روی این پرسشنامه توسط بیرد وهمکاران ( )2010ضرایب
قابل اعتماد برای هر یک از خرده مقیاس های اعتماد ،تأکید و خودکارآمدی معلم ،به ترتیب

 α=0/71 ،α=0/80و  α=0/73به دست آمد .تحلیل عامل روی این مقیاس انجام گرفت و در

نتیجه آن ماده  2 ،1و  3برای عامل اول ،ماده  9 ،8 ،7و  10برای عامل دوم و ماده های ،15
 17و  18برای عامل سوم بار عاملی باالتر از  0/3کسب کردند .در ایران این پرسشنامه برای

نخستین بار توسط مزارعی ( ،)1389ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت .مزارعی این پرسشنامه

را به صورت آزمایشی روی  24نفر از معلمان شهر تهران ،اجرا کرد وضرایب قابلیت اعتماد
در خرده مقیاس اعتماد معلم به دانش آموز و والدین  0/72و در خرده مقیاس تاکید تحصیلی

 0/65و در مولفه احساس کارآمدی معلم  0/90به دست آورد .همچنین در اجرای نهایی
ضرایب قابلیت اعتماد (آلفای کرونباخ) برای مؤلفه های اعتماد به دانش آموزان و والدین
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برابر  ،0/85برای مؤلفه تأکید تحصیلی برابر  ،0/79برای مؤلفه کارآمدی معلم برابر  0/91و
برای کل مقیاس (خوش بینی تحصیلی) برابر  0/92به دست آورد و با انجام تحلیل عاملی به

سه عامل تشکیل دهنده این ابزار دست یافته و به این ترتیب روایی این ابزار مورد تایید قرار
گرفت .در پژوهش حاضر نیز اعتبار ابزار بر اساس همسانی درونی اندازه ها (با استفاده از
آلفای کرونباخ)  0/87می باشد که نشانه همسانی درونی مطلوب آزمون است.

جدول  .2ضرایب قابلیت اطمینان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی ولفولک هوی و همکاران ()2008
مطرح شده توسط مزارعی ( )1389و پژوهش حاضر
خرده مقیاس پرسشنامه خوش بینی تحصیلی آلفای کرونباخ در اجرای آزمایشی آلفای کرونباخ در اجرای نهایی
0/72
0/85
اعتماد به والدین و دانش آموزان
0/65
0/79
تاکید تحصیلی
0/90
0/91
کارآمدی معلم
0/92
خوش بینی تحصیلی به صورت کلی

آلفای کرونباخ
0/77
0/73
0/85
0/87

 lیافته ها

در این پژوهش ،متغیرهای پیش بین را «هوش هیجانی» و «خوش بینی تحصیلی» تشکیل

می داد و متغیر مالک ،پیشرفت تحصیلی بود .برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با متغیر

مالک از روش آماری تحلیل رگرسیون چند گانه به شیوه گام به گام استفاده شد ،که نتایج
آن پس از ارائه شاخص های توصیفی و ماتریس همبستگی گزارش می شود .شاخص های

توصیفی متغیرهای پژوهش به منظور توصیف کلی گروه نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.
شاخص های میانگین ،انحراف معیار ،کمترین نمره ،بیشترین نمره ،کجی و کشیدگی مربوط

به توزیع هر متغیر را می توان در جدول  3مشاهده کرد.

جدول  .3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل نمونه ()N =302
متغیرها
پیشرفت تحصیلی
نمره کل خوشبینی تحصیلی
نمره کل هوش هیجانی
اعتماد به والدین و دانشآموزان
تاکید تحصیلی
احساس کارآمدی معلمان
تنظیم هیجانها
بهرهوری از هیجانها
ارزیابی هیجانها

میانگین
16/82
95/03
137/81
22/46
21/21
51/36
39/10
20/33
25/25

انحراف معیار
0/99
9/99
12/59
3/59
3/91
5/07
3/03
3/84
4/85

کمینه
13
7
109
11
7
39
25
11
16

بیشینه
18/67
116
186
30
30
60
47
32
43

کجی
-1/04
-0/16
0/93
-0/39
-0/29
-0/27
-0/29
0/22
0/67

کشیدگی
1/03
-0/53
1/59
-0/35
0/15
-0/52
1/36
-0/03
0/47
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میانگین پیشرفت تحصیلی (متغیر مالک)  16/82و انحراف معیار آن  0/99بود .میانگین

نمرات کل خوشبینی تحصیلی و هوش هیجانی نیز به ترتیب  95/03و  137/81بود .نمرات
افراد در خوش بینی تحصیلی با دامنه  7تا  116به طور معیار  9/99از میانگین انحراف داشت.

نمرات هوش هیجانی نیز با انحراف معیار  12/59در دامنه  109تا  186قرار داشتند .شاخص های
کجی و کشیدگی نشان داد که توزیع نمرات خارج از طبیعی نیست .تمامی شاخص های فوق
برای زیر مولفه های خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی نیز در جدول قابل مشاهده است .به

منظور بررسی رابطه متغیرهای پژوهش ،ضریب همبستگی بین هر جفت متغیر به شیوۀ پیرسون
محاسبه شد .جدول  4نشان دهنده ضرایب همبستگی و سطح معناداری مربوطه است.
جدول  .4ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
-1پیشرفت تحصیلی

-2نمره کل خوش بینی تحصیلی
-3نمره کل هوش هیجانی

-4اعتماد به والدین و دانشآموزان
-5تاکید تحصیلی

-6احساس کارآمدی معلمان
-7تنظیم هیجانها

-8بهرهوری از هیجانها
-9ارزیابی هیجانها

1

3

2

4

6

5

8

7

9

**

0/87

**

0/21

**

0/73

**

0/64

**

0/70

**

0/37

0/02

-0/01

**

0/31

**

*

0/13 0/80
**0/55** 0/30** 0/78
**0/44** 0/28** 0/81
**0/28** 0/58** 0/45
0/07
0/05

**

0/74

**

0/79

0/03

-0/03

**

0/37

**

0/29

**

0/46

*

0/14
0/01 0/14
**0/23** -0/03 0/19
*

**
*

0/61

=p< 0/01302 =p< 0/05

**

بر اساس یافته های حاصل از جدول  4همبستگی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی

( )R=0/21 ،p>0/01به لحاظ آماری معنادار بود ،اگر چه به لحاظ قدرت همبستگی بسیار
ضعیف تر از خوشبینی تحصیلی بود .از مؤلفه های هوش هیجانی تنها تنظیم هیجانی با

پیشرفت تحصیلی ( )R=0/37 ،p>0/01همبستگی معنادار داشت .قابل ذکر است که تمامی

ضرایب همبستگی مذکور مثبت بوده و نشان دهنده تغییر هم جهت دو متغیر هستند .بهره وری
از هیجان ها و ارزیابی هیجانی هیچگونه رابطه ای با پیشرفت تحصیلی نداشتند .بنابراین

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار است .اما قابل ذکر است که
هوش هیجانی نسبت به خوش بینی تحصیلی پیش بین ضعیف تری برای پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان است .همچنین بر اساس یافته های در جدول  4نمرۀ پیشرفت تحصیلی با
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خوش بینی تحصیلی همبستگی باالیی داشت ( .)R=0/87 ،p>0/01از بین مؤلفه های خوش
بینی تحصیلی اعتماد به والدین و دانش آموز قوی ترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی داشت
( .)R=0/73 ،p>0/01کارآمدی معلمان ( )R=0/70 ،p>0/01و تاکید تحصیلی (،p>0/01
 )R=0/64نیز با پیشرفت تحصیلی همبستگی باالیی داشتند .بنابراین رابطه خوش بینی
تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح  p>0/01تایید می شود.

پس از بررسی شاخص های توصیفی و همبستگی متقابل متغیرهای پژوهش در ادامه

به سوال اصلی پژوهش می پردازیم .برای پاسخ به سوال پژوهش ،مولفه های هوش هیجانی

و خوش بینی تحصیلی به عنوان پیش بین برای پیشرفت تحصیلی وارد تحلیل رگرسیون
شدند .در بخش همبستگی معلوم شد که تمامی مولفه های خوش بینی تحصیلی رابطۀ قوی

با پیشرفت تحصیلی داشتند .همچنین تحلیل های همبستگی نشان داد که تنها تنظیم هیجانی
توانست به عنوان مولفه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه داشته باشد .در تحلیل
همبستگی هر یک از مولفه های هوش هیجانی و خوش بینی تحصیلی را به شیوه گام به

گام وارد معادله کردیم تا بدانیم آیا هر مولفه می تواند در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نقشی
داشته باشد و این نقش تا چه اندازه مهم است .خالصه مدل های رگرسیون پیشرفت تحصیلی

بر پایه مولفه های هوش هیجانی و خوش بینی تحصیلی در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5خالصه مدل های رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر پایه هوش هیجانی و خوش بینی تحصیلی معلمان
مدل وپیش بین ها
 -1اعتماد به دانش آموزان و والدین
 -2اعتماد به دانش آموزان و والدین
و احساس کارآمدی معلمان
 -3اعتماد به دانش آموزان و والدین،
احساس کارآمدی معلمان و تاکید تحصیلی

R

R2

 R2تعدیل شده

تغییر R2

F

معناداری

0/73

0/54

0/54

0/54

349/31

p>0/01

0/84

0/71

0/71

0/17

370/15

p>0/01

0/87

0/76

0/76

0/05

312/09

p>0/01

اعتماد به دانش آموز و والدین به عنوان قوی ترین پیش بین در مدل یک توانسته است

 54درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کند .در مدل دو با اضافه شدن خودکارآمدی
معلمان میزان واریانس تبیین شده به  71در صد افزایش یافته است .تاکید تحصیلی به عنوان

سومین متغیر پیش بین توانسته است پنج درصد به واریانس تبیین شده بیافزاید .در مجموع سه
متغیر پیش بین (مدل  )3توانسته اند  76درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند.
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مقادیر  Fبرای هر سه مدل در سطح  0/01معنادار است .بدین ترتیب مدل های مذکور مدل

های موثری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بوده اند .همانگونه که می توان دید هیچ یک
از مولفه های هوش هیجانی نتوانسته اند به طور مستقل سهم معناداری از واریانس تبیین شده
پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص دهند و به همین دلیل وارد معادله نشده اند .ضرایب

معیار و غیر معیار مربوط به هر متغیر پیش بین در جدول  6گزارش شده است.
جدول  .6ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین
مدل
1

غیر معیار

متغیر پیش بین
مقدار ثابت
اعتماد به دانش آموزان و والدین

مقدار ثابت
 2اعتماد به دانش آموزان و والدین
خودکارآمدی معلمان
مقدار ثابت
اعتماد به دانش آموزان و والدین

 3خودکارآمدی معلمان
تاکید تحصیلی

b

خطای معیار

12/26

0/25

0/20
8/85
0/15
0/09
8/64
0/11
0/08
0/07

0/01
0/32
0/01
0/01
0/29
0/01
0/01
0/01

معیار
Β
0/73
0/53
0/46
0/40
0/42
0/26

t

معناداری

49/63

p>0/01

18/69

p>0/01

27/70

p>0/01

15/37

p>0/01

تولرنس VIF
1
0/81
0/81

13/46

p>0/01

29/34

p>0/01

11/27

p>0/01

0/63

13/18

p>0/01

0/78

7/56

p>0/01

0/67

1
1/24
1/24
1/58
1/27
1/48

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب بتا (شیب رگرسیون معیار شده) در مدل اول

برای اعتماد به دانش آموزان و والدین  0/73است .در مدل بعدی با ورود خودکارآمدی
جمعی این ضریب برای اعتماد با دانش آموزان به  0/53کاهش می یابد .در مدل دوم ضریب

بتای خودکارآمدی معلمان  0/46است .در مدل سوم ضریب بتای مربوط به اعتماد به دانش
آموزان و والدین  ،0/40خودکار آمدی جمعی  0/42و تاکید تحصیلی برابر با  0/26است.

ضرایب بتا نشان دهندۀ شدت تغییر متغیر وابسته همزمان با تغییر هر متغیر پیش بین است.
تمامی ضرایب مثبت بوده و نشان می دهند که به ازای هر واحد انحراف معیار افزایش

(یا کاهش) در متغیر پیش بین ،پیشرفت تحصیلی به چه میزان انحراف معیار افزایش
(یا کاهش) می یابد .شاخص های تولرنس و  VIFنشان می دهند که بین متغیرهای پیش بین

همخطی چندگانه وجود ندارد و هر یک می توانند نقش مستقلی در تبیین پراکندگی نمرات
پیشرفت تحصیلی داشته باشند.
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 lبحث و نتیجه گیری
 oمطالعۀ حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط و تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش
بین خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان شهرستان سلماس انجام شده است .در ادامه به تبیین نتایج بدست آمده در این زمینه
پرداخته می شود.

 oنتایج پژوهش ما نشان می دهد که بین نمره کلی هوش هیجانی معلمان با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ( )r=0/21 ،p>0/01رابطه معناداری وجود دارد .یافته پژوهش حاضر با
نتایج پژوهش های پارکر و همکاران ( ،)2003الو و نلسون ( ،)2004ابیسمرا (2000؛ به نقل از
واحدی و نیکدل ،)2011 ،پارکر ،سامر فیلد ،هوگان و مجسکی ( ،)2004ثمری و طهماسبی (،)1386

بشارت و همکاران ( ،)1385همخوان و با پژوهش های بارچارد ( ،)2003بس تین ،بورنس و

نتل بک)2005( ،؛ نیوسام ،دی ،کانتانو ( ،)2000غالمعلی لواسانی و همکاران ( ،)1386کوهسار

و همکاران ( ،)1386نا همسو می باشد .اما تحقیقی یافت نشد که هوش هیجانی معلم را با

عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز بسنجد ولی در پژوهش حاضر نیز مشاهده
شد هوش هیجانی باال در معلمان با پیشرفت تحصیلی باال در دانش آموزان رابطه دارد.

 oبر اساس یافته های پژوهش سه مولفه هوش هیجانی که شامل تنظیم هیجان ها ،بهره

وری از هیجان ها ،و ارزیابی هیجان ها می باشند .تنها تنظیم هیجانی با پیشرفت تحصیلی
( )r=0/37 ،p>0/01همبستگی معنادار داشت .بهره وری از هیجان ها و ارزیابی هیجانی

هیچگونه رابطه ای با پیشرفت تحصیلی نداشتند .مایر و سالووی ( )1997یکی از فواید مهم
توانایی تنظیم هیجان ها را بهبود هیجانات منفی و پرورش هیجانات خوشایند و مثبت می
دانند .بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهارت دارند از توانایی بیشتری برای جبران

حاالت هیجانی منفی از طریق شرکت در فعالیت های خوشایند برخوردارند و توانش های
هیجانی در تعدیل تنیدگی و سالمت روانشناختی نقش دارند؛ و مهارت های اجتماعی

هیجانی با توانایی های الزم برای موفقیت در کالس درس به هم تنیده اند ،وقتی فرد نسبت

به توانایی اش برای تنظیم هیجان های خود باور داشته باشد به احتمال زیاد بر سالمت روانی
آنها تاثیر مثبت می گذارد.به عبارت دیگر بین مطالب درسی و هوش هیجانی همگرایی وجود

دارد و این امر منجر به افزایش عملکرد تحصیلی می گردد .همچنین وقتی معلمان و دانش
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آموزان مدرسه را مکانی ببینند که در آن با نیازهای اجتماعی و هیجانی آنها به نحو متمرکز
و مسئوالنه برخورد می شود به احتمال زیاد از آموزش و یادگیر ی مطالب درسی با عالقه

بیشتری استقبال می کنند ،بنابراین هوش هیجانی می تواند پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی
مطلوب باشد .یکی از دالیل پرداختن به هوش هیجانی این است که هوش هیجانی در برابر
مفهوم سنتی هوشبهر پیش بینی کننده بهتری برای موفقیت های اجتماعی به شمار می رود

(گلمن.)1995 ،

 oبخش بزرگی از موفقیت های حرفه ای معلمان در گرو برخورداری از مهارت های
هیجانی است .در حال حاضر بررسی چنین مهارتی برای مدیران ،کارکنان ،کارآفرینان و

یادگیرندگان به شدت مورد توجه محفل علمی قرار گرفته ولی این امر درباره معلمان به
عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش در کشور مورد غفلت واقع شده است .شناخت این

که در کالس درس ،دانش آموزان چه احساسی دارند ،استفاده از آنها برای اتخاذ تصمیمات

بهینه آموزشی مستلزم داشتن چنین مهارت هایی از سوی معلمان است .از آنجا که مهارت

های هیجانی به عنوان یکی از مهارت های نوپدید در موفقیت حرفه ای افراد مدنظر قرار

گرفته است ،لذا شناسایی ،تقویت و بکارگیری آن توسط معلمان می تواند موجب ارتقای
کیفی فرایند تدریس آنها گردد تا از این طریق عالوه بر مدیریت بهینه کالس درس و ارتقاء

کارایی تدریس ،موفقیت تحصیلی دانش آموزان را نیز افزایش داد .بر اساس یافته های ما
نمره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با خوش بینی تحصیلی معلمان همبستگی باالیی داشت

( .)r=0/86 ،p>0/01یافته های ما همسو با یافته های هوی و همکاران؛ ولفولک هوی و
همکاران )2008 ،می باشد.

 oاز بین مولفه های خوش بینی تحصیلی ،اعتماد به والدین و دانش آموزان قوی
ترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی داشت ( ،)r=0/73 ،p>0/01کارآمدی معلمان (،p>0/01

 )r=0/70و تاکید تحصیلی ( )r=0/64 ،p>0/01نیز با پیشرفت تحصیلی همبستگی باالیی

داشتند .به نظر میرسد سه ویژگی خوش بینی تحصیلی ،تاکید تحصیلی مدرسه ،احساس

کارآمدی معلم ،و اعتماد به والدین و دانشآموزان موجب ایجاد تفاوت در پیشرفت
دانشآموزان میشود .احتمال دارد که ویژگیهای دیگری همانند این ویژگیها وجود دارند

که علیرغم تحقیقات مستمر به سهولت آشکار نمیشوند .تاکید تحصیلی ،کارآمدی معلم،
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اعتماد به والدین و دانش آموزان به طور محکم درهم تنیدهاند و به نظر میرسد همدیگر را

تقویت میکنند به طوری که به طور مثبت بر عملکرد دانشآموزان فشار میآورند (هوی و
همکاران .)2006 ،در پژوهش حاضر اعتماد به والدین و دانش آموزان قوی ترین رابطه را با
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشتند .چون اعتماد جنبه عاطفی خوش بینی تحصیلی می
باشد بنابراین اعتماد معلمان به دانش آموزان زمینه را برای برقراری روابط عاطفی بین معلم

و دانش آموز فراهم می نماید .اگر دانش آموزان احساس کنند که معلمان به آنها و والدینشان
اعتماد دارند تالش بیشتری از خود نشان می دهند و اهداف بزرگتری را برای خود تعیین می

نمایند .زمانی که روابط اعتمادآمیز میان معلم و دانشآموز ایجاد شود ،دانشآموزان خودشان
را به بهترین وجه نشان میدهند ،به تواناییهای خود پی میبرند ،و خودشان را برای یادگیری

به کار میگیرند (فلوتر.)2007 ،

 oاحساس کارآمدی معلم به عنوان جنبه شناختی سازه خوش بینی تحصیلی یکی از
ویژگیهای معدود معلمی است که با پیشرفت دانشآموزان رابطه دارد (اشتون وب1986 ،؛
روز1992 ،؛ ولفولک هوی ،دیویس ،و پاپ .)2006 ،تبیین احتمالی اینکه احساس کارآمدی
معلم و پیشرفت تحصیلی همبستگی باالیی دارد این است اگر معلمان معتقد باشند که

میتوانند بر یادگیری دانشآموزان تأثیر بگذارند ،آنگاه آنها انتظارات سطح باالتری را برای

دانش آموزان خود در نظر میگیرند ،تالش و پشتکار بیشتری از خود نشان میدهند و هنگام

روبرو شدن با مشکالت پافشاری میکنند (ولفولک هوی ،هوی ،و کورز.)2008 ،

 oمولفه سوم خوش بینی تحصیلی که با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی
باالیی دارد ،تاکید تحصیلی است .تاکید تحصیلی به میزان تاکید مدرسه بر فعالیت شناختی
و پیشرفت دانشآموزان اشاره دارد .بنابراین ،تاکید تحصیلی موجب افزایش مدت زمان
یادگیری میشود و دانشآموزان به طور فعال در تکالیف درسی درگیر میشوند ،که این امر

به طور مثبت با یادگیری دانشآموزان رابطه دارد (ولفولک.)2007 ،

 oبرای پاسخ به این سوال که کدام یک از متغیرهای پیش بین ،پیش بینی کننده بهتری
برای پیشرفت تحصیلی هستند وارد تحلیل رگرسیون شدند .همچنین در بخش همبستگی
معلوم شد که همه مولفه های خوش بینی تحصیلی رابطه قوی با پیشرفت تحصیلی داشتند .و
از مولفه های هوش هیجانی تنها تنظیم هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه داشت .برای تعیین
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سهم هر یک از مولفه ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی به شیوه گام به گام وارد معادله شدند

نتایج مدل های رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر پایه مولفه های هوش هیجانی و خوش بینی
تحصیلی نشان داد که در مجموع سه متغیر پیش بین (اعتماد به والدین و دانش آموزان،
احساس خودکارآمدی معلم ،و تاکید تحصیلی)  76درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را
تبیین کنند .بدین ترتیب مدل های مذکور مدل های موثری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان هستند .اما هیچ یک از مولفه های هوش هیجانی نتوانسته اند به طور مستقل
سهم معناداری از واریانس تبیین شده پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص دهند و به همین

دلیل وارد معادله نشدند .بنابراین می توان گفت که خوش بینی تحصیلی پیش بینی کننده
قوی و بهتری از هوش هیجانی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد .بنابراین تبیین
احتمالی قدرت پیش بینی کنندگی ضعیف هوش هیجانی نسبت به خوش بینی تحصیلی در

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این است که به جای تاثیر مستقیم به عنوان عامل
تعدیل کننده بین هوش و عملکرد تحصیلی عمل می کند .همچنین وجود دو دیدگاه متفاوت

نسبت به هوش هیجانی (دیدگاه توانایی و صفت شخصیتی) است ،در نتیجه بر حسب اینکه

با توجه به کدام دیدگاه هوش هیجانی بررسی و سنجیده شود می تواند روابط متفاوتی با
عملکرد تحصیلی داشته باشد که این امر نیازمند مطالعات آگاهانه و دقیق تر است .در پژوهش

حاضر نیز دیدگاه صفت شخصیتی مدنظر بوده است .گلمن ( )2010معتقد بود که هوش

هیجانی ارتباط چندانی با شرایط هیجانی ندارد .باهوش ترین انسان ها ممکن است در مقابل

غرایز و تکانش های عصبی از پا درآیند و افرادی که دارای هوشبهر باال هستند ،ممکن است
به طرز حیرت آوری زندگی خصوصی خود را به بیراهه هدایت کنند .بنابراین اگرچه عملکرد

خوب در زمینه هوش هیجانی می تواند پیش بینی کننده موفقیت باشد ،هوش هیجانی را
نمی توان تنها مقیاس سنجش یا پیشرفت تحصیلی دانست و عوامل متعددی در پیشرفت

تحصیلی تاثیرگذارند .با توجه به نقش و اهمیت بیشتر خوش بینی تحصیلی معلمان نسبت به
هوش هیجانی آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان بستر سازی مناسب جهت رشد و
توسعه این باور مهم در قشر فرهنگی جامعه جهت پرورش و شکوفایی استعدادهای فرزندان
کشورمان ضروری به نظر می رسد.
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2. academic optimism
1. emotional intelligence
4. teacher sense of efficacy
3. socioeconomic status
6. academic emphasis
5. trust in parents and students
8. Morgan
7. Krejcie
9. Farsi Version of the Emotional Intelligence Scale (FEIS-41)
10. Teacher's Academic Optimism Questionnaire
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Abstract
The aim of current study was investigate to the
relations amongs cognitive failures, Metacognition,
thought control and age, also predicting cognitive
failures by predictive variables. 1349 participants that
was selected randomly from tow populations (Isfahan
University`s student and selected Isfahan Industries`
employees) responded to the fallowing instruments,
the Cognitive Failures Questionnnaire (CFQ) and the
Thought Control Questionnaires. Findings indicated
that the relation of cognitive failures and age is negative
and the relation of metacognition and age is positive,
Also age, negative beliefs, cognitive confidence and
distraction predict cognitive failures. It seems that
using of metacognition become more as increase
age and this reduces cognitive failures. The negative
relationship cognitive failures and age can be
explained cosidering self-report data.
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه نارسایی های
 کنترل فکر و سن و پیش بینی، فراشناخت،شناختی
نارسایی های شناختی از روی متغیرهای پیش بین
 نفری از شرکت کنندگان که1349  یک نمونه.است
به صورت تصادفی ساده از دو جامعه دانشجویان
دانشگاه اصفهان و منتخب صنایع انتخاب شده بودند
 ابزارها عبارت.به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند
،)CFQ( بودند از پرسشنامه نارسایی های شناختی
 نتایج نشان.و پرسشنامه فراشناخت و مهار فکر
داد که رابطه نارسایی های شناختی و سن منفی و
، سن،رابطه فراشناخت و سن مثبت است و همچنین
، اعتماد شناختی و توجه برگردانی،باورهای منفی
 نتایج.نارسایی های شناختی را تبیین می کنند
نشان داد با افزایش سن استفاده از فراشناخت زیاد
می شود و همین مسئله نارسایی های شناختی
 با توجه، همچنین رابطه منفی.را کاهش می دهد
خودگزارشی بودن نارسایی های شناختی قابل تبیین
.است
، فراشناخت، نارسایی های شناختی:کلید واژه ها
 سن، مهار فکر
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 lمقدمه
منطق الطیر زیباترین اثر شعری دراماتیک فارسی بر مولوی تاثیری داشت که عطار را

سیاح هفت شهر عشق می دانست؛ در حالی که خود در دل یک کوچه گم گشته بود .در آن
حکایت پیری به نام شیخ صنعان آمده است که در حالی که در جوانی هیچ خطایی نکرده

است ،در پیرانه سری ،خطاکار می شود .شاید این وجدان جامعه ما در مورد خطاکاری پیران را
نشان گر باشد( .عطار نیشابوری )1381 ،افزایش متوسط طول عمر ،در سالیان گذشته موجب

رشد چشمگیر جمعیت افراد باالی  ۶۵سال در جهان شده است .درحالی که میزان رشد

جمعیت جهان در دهۀ گذشته ساالنه در حدود  %1/75بوده ،میزان رشد جمعیت سالمندان
باالی  ۶۵سال هر ساله  %2/5بوده است.در ایران نیز در فاصله کمتر از پنج بار سرشماری
از سال  ۱۳۳۵تا  ۱۳8۵نسبت رشد جمعیت سالمندان از  %3به  %6/6یعنی بیش از دو برابر
رسیده است (مرکز آمار ایران .)1385،در اکثر جوامع ،مردم برای ویژگی هایی مانند قیافه

ظاهری ،توانایی جسمانی ،جوانی و زیبایی ارزش خاصی قائلند .در حالی که نوعی نگرش

منفی ،همراه با گرایش منفی در مورد افراد سالمند وجود دارد که آنها با پیر شدن توانایی
شناختی خود را از دست می دهند .به نظر می رسد بیماری هایی از قبیل آلزایمر به این

تصور دامن می زنند .بدیهی است که این وضعیت در تمام دنیا عمومیت ندارد .پیر شدن برای
افراد مختلف معانی متفاوتی دارد .علی رغم آنکه توجه به مسائل سالمندان درحوزۀ پزشکی

قدمت طوالنی دارد ،اما رشد فزاینده و شتابان جمعیت سالخورده در سال های اخیر و تاثیر
عمیقی که این پدیده به شرایط اقتصادی -اجتماعی دارد ،زمینه نگرش های چندجانبه ای

همچون نگرش اجتماعی و روانشناختی را فراهم کرده است .در راستای نگرش روانشناختی،
آنچه که بسیاری از سالمندان در موردش ابراز نگرانی می کنند ،افت توانایی های شناختی
و افزایش نارسایی های شناختی در آنان است .عده ای از آنان تصور می کنند که با افزایش

سن از میزان «تفکر خالق» آن ها کاسته خواهد شد؛ به طوری که دیگر در زندگی قادر به
برنامه ریزی های ظریف و اتخاذ تصمیم های مناسب نخواهند بود .آن ها معتقدند که توانایی های

شناختی و حافظه شان بی تردید دستخوش زوال چشمگیری خواهد شد .جملۀ «یکی از
تجارب ناخوشایند پیری ،دریافتن این حقیقت است که وقتی نکته مهمی را با بیانی زیبا مطرح
می کنیم ،آن گاه متوجه می شویم که همین نکته را قب ً
ال در یکی از نوشته های خود منتشر
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کرده ایم» که از روان شناس معاصر ،بورهوس اف .اسکینر نقل شده ،انعکاسی از این باور
مردم است .با این حال فنون فراشناخت ،می تواند برخی از مشکالت واقعی دوران پیری از

قبیل حافظه را کنترل کند .آیا باورهای شناختی افرادی که پیر می شوند بر شناخت آنان تاثیر
دارد؟ یک مسئله مهم خطاهای شناختی است .افراد با گذر زمان احتماال خطاهای شناختی

کمتری انجام می دهند زیرا با تجارب قبلی ،احتماال کمتر در دام تله های شناختی می افتند

(استرنبرگ.)1387 ،

به طور کلی در مورد روند کاهشی یا افزایش توانایی های شناختی با افزایش سن دو

دیدگاه وجود دارد :دیدگاه عصب شناسی و روانپژشکی به روند کاهشی معتقد است .در

طی روند افزایش سن ،مغز آدمی دچار برخی تغییرات ساختاری میشود که میتوان از این

میان به کاهش وزن مغز ،کاهش استطالههای عصبی ،از دست رفتن انتخابی سلولها ،تشکیل
پالک و بروز ایسکمی در نواحی مختلف مغز اشاره نمود .تغییرات روانی حاصل از پیری

و افزایش سن نیز شامل نقصان عملکردهای شناختی ،شعور و حافظه کوتاه مدت میباشند
(گلدر ،گدیس و میو .)1389 ،بسیاری تحقیقات (مانند پاین و اسچنپ )2014 ،نشان می دهد

که سن هم بر فرایندهای شناختی و هم بر عملکردهای شناختی تاثیری عمیق دارد و از این

طریق ،احتمال وقوع نارسايي هاي شناختي فرد را افزايش مي دهد (مکاسی و ریگی.)2005،
مارتین ( )1983نارسایی های شناختی را به عنوان اشتباهات شناختی یا خطاهاِيی می داند که
فرد باید به صورت هنجاری ظرفیت انجام آن را داشته باشد (به نقل از واالس ،ودانوویچ و
رستینو  .)2003،این نارسایی های شناختی شامل مشكالتِي در حافظه ،توجه و عمل هستند

(عریضي ،عسكری و اخباري ،1387،اونسورث ،بریور و اسپیلرز .)2012 ،واالس ،وودنوویچ
و رستینو ( )2003در مطالعۀ خود مطرح کرده اند که ساخت نارسایی های شناختی چند
بعدی است .برای مثال نورمن ( ،1981به نقل از اسالمی وقار و عریضی )1387،بیان کردند که
سه دسته بندی اصلی از نارسایی های شناختی وجود دارد که عبارتند از :خطا در شکل دادن

به اهداف ،خطا در فعال سازی روان بنه ها و خطا در راه اندازی کنش ها .آنها خاطر نشان
کردندکه نارسایی های شناختی با یادگیری رویدادی ،گرانباری ظرفیت حافظه کوتاه مدت،
کاهش توجه و سطح درصد (هوشیاری) و توجه منحرف شده رابطۀ مثبت دارد .به عالوه

نارسایی های شناختی با پیامدهای رفتاری مثل دزدی از مغازه ناشی از حواسپرتی و سوانح
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اتومبیل رابطه دارد .مکاسی و ریگی ( )2006نشان داده اند که نمره «پرسشنامه نارسایی های
شناختی» )CFQ(1به صورت معناداری با سالخوردگی افزایش می یابد و رابطه منفی معنی
دار بین سن و نارسایی های شناختی وجود دارد.

دیدگاه دیگر معتقد است نه تنها مهارت های شناختی افراد مسن کاهش نمی یابد ،بلکه

برخی از این مهارت ها مانند حل مسئله بهبود هم می یابند (کاوه .)1388 ،این دیدگاه به

خصوص در صنعت غلبه داشته و از ایده مسیر پیشرفت شغلی(کارراهه) برگرفته شده است
(راث ول .)1384 ،بر طبق این رویکرد ،مشاغل سازمان ،از ساده به پیچیده باید توسط
افراد از شروع کار تا پایان دوره کاری به تدریج طی شود و مشاغل پیچیده تر که

توانمندی های شناختی سطح باالتری را نیاز دارند؛ توسط افراد با سوابق کاری بیشتر (و به
تبع آن مسن تر) و پس از عبور از نردبان مسیر شغلی پر شود .این دیدگاه با تفکر قالبی مردم
که افراد مسن را دارای نقایص شناختی بیشتر می دانند؛ در تقابل قرار دارد .در کشورهایی که

احزاب سیاسی حاکمیت پیدا می کنند ،به خصوص کشورهای کمونیستی سابق ،معموال

همواره افراد مسن بودند که مشاغل بسیار پیچیده و سطح باال را به دست می گرفتند .در
دیدگاه های تحولّی ،به ویژه اریکسون نیز «خردمندی» 2در باالترین مرحله رشد قرار دارد

(کیانپور قهفرخی و حقیقی .)1386 ،این الگوی پیرخردمند ،در «کهن الگوی»« 3پیرخردمند»
کارل یونگ (شولتز )1390،هم دیده می شود و افراد دارای سنین باالتر را برای مشاغلی

همچون مدیریت ،رهبری ،سرپرستی و مانند این ها ترجیح می دهد که توانایی شناختی جزیی
تفکیک ناپذیر از آنهاست .این کهن الگو ،همواره در وضعیتی ظاهر می شود که بصیرت،

درایت ،پندعاقالنه و اتخاذ تصمیمی مهم ضروري است؛ اما شخص به تنهایی توانایی آن را
ندارد .این پیر خردمند که یونگ از آن با نام «روح» نیز یاد می کند ،همیشه وقتی حاضر می شود

که قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر گرفتار آمده و حتی دل به مرگ نهاده است؛ آنچنان

که تأملی از سر بصیرت با فکري بکر ،می تواند وي را از تنگنا نجات دهد .اما چون به دالیل

درونی و برونی ،قهرمان خود توان انجام آن را ندارد ،براي جبران این کمبود ،معرفت مورد نیاز

به صورت فکري مجسم یعنی در قالب همین پیر دانا و یاري دهنده جلوه گر می شود .در شرایط
صعب و بحرانی که نیروهاي جسمانی و روحانی به مبارزه خوانده می شوند و مجالی براي
پرداختن به تفکر آگاهانه وجود ندارد« ،پیر» که همان اندیشه هدف دار و متمرکز قواي اخالقی
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و جسمانی است ،از ناخودآگاه سر بر می آورد و فرد را هدایت می کند (گرجی و تعمیم داری،
 .)1391بنابر دیدگاه دوم پیری نه تنها جنبه ای منفی از زندگی نیست ،بلکه دورانی بسیار
مهم است که دارای جنبه های شناختی بسیار خاص است و وجود آن گاه حتی اساسی نیز

هست .یعنی با افزایش سن توانایی های شناختی کاهش نمی یابد و اثری از نارسایی های
شناختی نیست .سوالی که اینجا مطرح است این است که به راستی کدام دیدگاه صحیح

است؟ مطالعه در مورد این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد ،زیرا اگر این نتیجه حاصل شود که
درگذر عمر نقایص شناختی افزایش می یابد ،پس مدیران را که مرجع تصمیم گیری های مهم
هستند و قضاوت های پیچیده ای دارند (عریضی ،)1386 ،نباید از سنی به باال انتخاب کرد.

افرادی که خطاهای شناختی بیشتری دارند ،نسبت به فرایندهای شناختی خود اعتماد

بیشتری دارند (کارترایت – هاتون و ولز ،)1997 ،به طوری که شاید همین اطمینان سبب
می شود که افراد خطا کنند در حالی که کسانی که تصور می کنند «شان آدمی خطاست» 4،بهتر

می توانند از آن پرهیز کنند .در واقع جزم ،5وقتی است که فرد بر درستی نظری که خطاست

اصرار داشته باشد .مکاسی و ریگی ( )2006معتقدند که رابطه مثبت بین نمرات «پرسشنامه
نارسایی های شناختي» و نمرات «پرسشنامه فرا شناخت» )MCQ( 6وجود دارد .افرادِي كه
نارسایی شناختي بيشترِي گزارش كردند ،اعتماد بيشتري به فرایند هاي شناختِي خود داشتند.

فراشناخت به عنوان هرگونه دانش یا فرایند شناختی تعريف مي شود كه در ارزیابی ،نظارت

وكنترل شناخت مشاركت دارد و به عنوان جنبه های عمومي شناخت تعريف می شود كه

شامل همه اطالعات شناختي و برخي زمينه هاي خاص فراشناختی است كه با آشفتگی
روانشناختی مرتبط مي باشند .یک تمایز اساسي بین دو جنبه فراشناخت كه توسط بیشتر نظریه
پردازان مطرح شده است شامل :دانش فراشناختی و نظم فراشناختی است (ولز .)1385 ،دانش
فراشناختي شامل اطالعاتِي است كه افراد درباره شناخت خودشان ،عوامل تکليف ،راهبردهای

یادگیري و چگونگي تاثیر این عوامل بر شناخت شان دارند .نظم فراشناختی ،به دامنه عملكرد
اجرایی اشاره می كند مانند میزان شناخت اختصاص شده به توجه ،نظارت ،چك كردن،
طرح ریزي و كشف خطا در عملكرد (ولز .)2000 ،برخی پژوهش ها نشان می دهد سن بر

فراشناخت موثر است (ابوالقاسمی و کیامرثی .)1388 ،یعنی با افزایش سن فراشناخت ها ،هم
اطالعاتی كه افراد درباره شناخت خودشان ،عوامل تكلِيف ،راهبردهای یادگیري و چگونگی
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تاثیر این عوامل بر شناخت شان دارند (دانش فراشناختی) و هم میزان شناخت اختصاص

شده به توجه ،نظارت ،چك كردن ،طرح ریزي و كشف خطا در عملكرد (نظم فراشناختی)
افزایش می یابد و بنابراین نارسایی های شناختی به احتمال بیشتر کاهش می یابند .با این

وجود ،پژوهش جوادی و همکاران ( )1390نشان دادند که فراشناخت با سن رابطه معنی دار
ندارد .بنابراین بررسی اثر سن و رابطه آن با فراشناخت از دیگر اهداف پژوهش حاضر است.

افراد براي كنترل افكارناخواسته از طيفي از راهبردها استفاده مي كنند (محمدخاني

و مظلوم .)1389 ،هدف اين راهبردها كاهش افكار و يا هيجانات منفي است كه با تغيير

جنبه هايي از شناخت ايجاد مي شود (ولز« .)1388 ،متوقف سازي فكر» 7اولين بار توسط

ولز و ديويس ( )1994مطرح و به صورت «تالش براي نيانديشيدن در مورد يك فكر خاص»

تعريف شد .از آنجا که این راهبردهای کنترلی جزء فراشناخت محسوب می شوند (فتی و

همکاران )1389 ،بنابراین می توان گفت «من» بر مهار فکر نیز تاثیرگذار است و بررسی این

رابطه دیگر هدف پژوهش حاضر است.
 lروش

پژوهش حاضر از نوع رابطه ای است« .جامعۀ پژوهش» كليۀ دانشجويان دانشگاه

اصفهان و و علوم پژشکی اصفهان بودند .نمونۀ انتخاب شده از این جامعه شامل  674نفر از
اين دانشجويان در سه مقطع لیسانس ،ارشد و دکتری بوده است .ميانگين سني آنها 23/65

با انحراف معيار  3/41بود .از میان آنها  362نفر دختر و بقیه پسر بودند .دانشجویان به روش
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند .برای آنکه اثرکوتاه شدن دامنه سنی سبب
کاهش و افت ضرایب همبستگی نشود به پیروی از مکاچی و ریگی ( )2006نمونه دوم از

بین افراد در سنین باالتر از  25تا  60سال انتخاب گردیده و شامل  675نفر از همه سطوح
تحصیلی از دیپلم به بعد بوده اند .نمونه دوم از بین کارکنان سازمان های مختلف (آموزش و
پرورش ،تربیت بدنی ،ادارات و شهرداری) و صنایع مختلف (فوالد ،ذوب آهن ،پلی اکریل،

پاالیش و پخش ،برق و نیروگاه) انتخاب گردیده اند .میانگین سنی آنها  41/17با انحراف

معیار  11/94بوده است .روش انتخاب نمونه از صنایع به صورت تصادفی و بر طبق حجم

جامعه آنها انتخاب گردیده است .مجموعه این دو نمونه تقریبا تمام دوران فعال به لحاظ تحصیل
دانشگاهی و اشتغال را پوشش می دهد .در جمع  1349نفر به ابزار هاي آن پاسخ دادند ،روش
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اجرای همه پرسشنامه ها به صورت انفرادی بوده است .سعی شده است که جلسه توجیهی برای
شرکت کنندگان واحدها توسط مولفین برگزار شود تا نسبت به اجرای پژوهش توجیه شوند.

 lابزار
□ الف« :پرسشنامه نارسایی های شناختی» ( )CFQکی از ابزارهایی است که به

صورت گسترده در مطالعات خودارزشیابی فرایندهای شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.
اِين پرسشنامه توسط برادبنت ،کوپر ،فیتز جرالد و پارکرز ( )1982ساخته شده است .این
پرسشنامه دارای  25سوال است که شامل لغزش ها یا خطاهای روزانه در ادراک ،حافظه و
فعالیت های حرکتی است (برادبنت و همکاران 1982،؛ واالس2004 ،؛ ویرایش ایتالیایی

مکاسی و همکاران .)2004 ،داوطلبان با یک مقیاس پنج طیفی ( =0هرگز تا  =4همیشه)
نشان می دهند که چقدر خطاهای ویژه ای را که به وسیله پرسشنامه توصیف شده است را

تجربه کرده اند .دامنه نمرات از  0تا  100و از فقدان لغزش تا باالترین حد لغزش است .آلفای
کرونباخ برای این پرسشنامه توسط مکاسی و ریگی ( )2006برابر  0/81دگزارش شده است.
واالس ،ودانوویچ و رستینو (  )2003ضریب آلفای کروونباخ را برابر  0/91و ضریب همسانی
درونی آن را برابر  0/94گزارش کرده اند .آنها همچنین مقدار اعتبار آزمون ـ پس آزمون را

برابر  0/82گزارش نموده اند .اعتبار بازآزمایی و آلفای کرونباخ در پژوهش براتی و عریضی
( )1389به تر تیب برای این پرسشنامه برابر  0/84و  0/77و در حد مطلوبی بوده است.

□ ب« :پرسشنامه فراشناخت» شامل  65ماده مربوط به باورهای مثبت در مورد

نگرانی ها و کنترل ناپذیری افكار و تشابه خطرات است (كارترایت-هاتن و ولز،1997 ،
ولز .)2002 ،از شركت كنندگان خواسته مِي شود كه روی یک مقیاس چهار درجه ای
( =1مخالف =2 ،تا حدی موافق =3 ،موافق و  =4بسیار موافق) میزانی را كه با تعدادی جمله

موافق هستند را نشان دهند .امتیازات پرسشنامه حاصل از مواردي است كه در ادامه می آید:
 )1باورهای مثبت )PB( 8در مورد نگرانی (از قبیل «نگرانی ها به من كمك می كند تا چیزها

را در ذهنم منظم كنم» و «من باید در مورد انجام كارها نگران باشم») ( 17ماده)؛  )2باورهای

منفیدر مورد كنترل ناپذیري افكار وتشابه خطرات( )UD( 9مانند «نگرانی برای من خطرناك

است» و «افكار من در تمركزم مداخله می كند») ( 15ماده)؛  )3اعتماد شناختی)CC(10
(از قبیل «من حافظه ضعیفی دارم» و «حواس من به راحتی پرت می شود») ( 10ماده)؛
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 )4باورهای منفی )NB(11در مورد افكار به صورت كلی شامل عقاید خرافی ،تنبیه و مسئولیت
(مانند «عدم توانایي دركنترل افكارم نشانه ضعف من است» و «اگر اتفاق منفی بیفتد كه من
نگران آن نیستم ،من خودم را مسئول می دانم» ( 15ماده)؛ )5خودهشیاري شناختي)CSC(12

(ازقبیل «من در مورد افكارم زیاد فكر می كنم» و «من پیوسته از نحوه تفكرم آگاهم»)
( 11ماده) .ضريب آلفا برای باورهای مثبت ( ،)0/87عدم كنترل پذيری و خطر( ،)0/89اعتماد

شناختی( ،)0/84باورهای منفی( ،)0/74و خودهشیاري شناختی ( )0/72است (مكاسی و
ریگی .)2006 ،همچنین اعتبار باز آزمایی وضریب آلفا در پژوهش براتی و عریضی()1389

به تر تیب برای باورهای مثبت  0/79و  ،0/77عدم كنترل پذیري و خطر  0/74و  ،0/75اعتماد
شناختی  0/70و  ،0/67باورهای منفي  0/75و  ،0/73و خودهشیاری شناختی  0/72و 0/69

بوده است .ماده ها در جهتی نمره گذاري شده است كه نمره باالتر نشان دهنده همراه بودن

نگرانی در انجام امور ،داشتن باورهای منفی در مورد كنترل ناپذیري افكار و باورهای منفی
در مورد افكار و فقدان خود هوشیاري است.

□ ج :پرسشنامه توانايي كنترل فكر (13ولز و دیویس )1994 ،یک پرسشنامه  30ماده اي

است كه پنج راهبرد آسيب زا كه فرد جهت كنترل افكار نامطلوب و مزاحم به كار مي برد

را مي سنجد .اين پنج راهبرد عبارت اند از -1 :توجه برگردانی( -2 )Dکنترل اجتماعی()S
 -3نگرانی( -4 )Wتنبیه( -5 )Pارزیابی مجدد ( .)Rماده هاي اين پرسشنامه در مقياس

ليكرت بوده و هر سوال داراي چهار گزينه مي باشد .تقريبا هرگز نمره  ،1گاهي اوقات نمره،2
اغلب اوقات نمره  3و تقريب ًا هميشه نمره  4می گیرد .هر يك از خرده مقياس ها داراي  6ماده
مي باشد .سازندگان این پرسشنامه برای ارزیابی اعتبار آزمون ،از روش بازآزمایی با فاصله

زمانی شش هفته استفاده و برای پنج زیر مقیاس فرعی اعتبار نسبتا زیادی گزارش کردند
( .)r =0/83-0/64همچنین ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش محمدخانی و مظلوم ()1389
برای کل پرسشنامه برابر  0/76و برای زیرمقیاس های توجه برگردانی ( ،)0/79کنترل اجتماعی

( ،)0/70نگرانی ( ،)0/66تنبیه ( )0/60و ارزیابی مجدد ( )0/61بوده است.
 lیافته ها

شاخص های توصیفی ابزارهای پژوهش در جدول  1آورده شده است .همانطور كه

مشاهده می شود کمترین میانگین مربوط به عامل ( Pتنبیه) و بیشترین مقدار آن به UD
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(باورهای منفي در مورد كنترل ناپذیري افكار و تشابه خطرات) مربوط است .بیشترين
پراكندگی به ( PBباورهای مثبت) و كمترین پراكندگي به ( Wنگرانی) مربوط است .نتایج
اعتبار ابزارهای پژوهش نیز آورده شده است .مشاهده می شود كه اعتبار آلفاي كرونباخ

در حد مناسبی است .در این جدول خطای معیار استاندارد با استفاده از فرمولδ √1-r11

محاسبه گردیده شده است.

جدول  .1یافته های توصیفی حاصل از متغیرهای پژوهش
گروه

شاخص ها

نارسایی های شناختی()CFQ
فراشناخت()MCQ

توانایی کنترل فکر()TCQ

میانگین

انحراف معیار

PB

34/47
35/62

12/22

اعتبار آلفای
کرونباخ

UD

38/41

9/61

CC

20/74

8/72

0/81

زیر مقیاس
-

NB

22/31

CSC

20/01

D

15/73

P

10/36

R

12/91

W

11/26

SC

11/83

7/31
7/42
5/28
3/26
3/65
3/21
2/24
3/62

0/71
0/75
0/84
0/73
0/69
0/71
0/73
0/76
0/75
0/72

خطای معیار
6/58
4/18
4/36
2/92
3/85
2/93
4/26
1/89
1/78
1/12
1/91

جدول  2ضرایب همبستگی درونی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد .مالحظه

می شود که رابطه نارسایی های شناختی با سن یک رابطه منفی است .به عبارت بهتر هرچه

سن باالتر رود ،نارسانایی های شناختی کمتر خواهد بود .همچنین با توجه به رابطه سن با

زیر مقیاس های فراشناخت می توان گفت رابطه بین سن و فراشناخت معنی دار و مثبت
است .یعنی هرچه سن باالتر می رود ،فراشناخت های افراد بهتر می گردد .همچنین ،روابط

نشان می دهد که بین سن و کنترل فکر رابطه وجود دارد .رابطه بین سن با راهبردهای کنترل
فکر توجه گردانی( ،)Dتنبیه( ،)Pو نگرانی( )Wمثبت است و رابطه آن با ارزیابی مجدد ()R

و کنترل اجتماعی( )Sمنفی است .یعنی با افزایش سن ،استفاده از راهبردهای کنترلی توجه

گردانی( ،)Dتنبیه( ،)Pو نگرانی( )Wبیشتر می گردد و استفاده از ارزیابی مجدد ( )Rو کنترل
اجتماعی( )Sکمتر می شود .همچنین ،ضرایب همبستگی در همین جدول نشان می دهد که
بین نارسایی های شناختی و ابعاد باورهای منفی( ،)NBاعتماد شناختی ( )CCو باورهای

مجله روانشناسی  / 75رابطۀ بین نارسایی های شناختی و باورهای شناختی در244 / 244 / ...

منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر فراشناخت ( )UDدر کل نمونه رابطه وجود دارد .این
موضوع در مورد سایر متغیرها نیز صادق است .یعنی بین نارسایی شناختی و کنترل فکر در

کل نمونه رابطه وجود دارد و بین کنترل فکر و فراشناخت در کل نمونه رابطه وجود دارد.
جدول  .2ضرایب همبستگی درونی متغیرهای پژوهش
متغیر

متغیر

CFQ

سن

**

PB

CFQ

P

-0/248

PB

*

0/257

UD

0/092

0/101

*0/389

CC

*0/283

*0/421

NB

0/295

0/247

CSC

0/017

0/056

*

*

D

*-0/224** 0/289

P

**

R

**

0/172

-0/046 -0/198

W

*

0/152

S

UD

CC

NBT

CSC

D

R

W

0/238

0/362

**

**-0/009 -0/236

**0/193
*0/493
*

*0/443
*

0/481

0/493

0/163

0/273

**

0/109
0/116
0/017

**

*

**-0/216
*

0/257

-0/096
*

0/175

0/383

-0/136

-0/162

*

0/361

**

*

0/197

0/327

-0/082

0/181

**

0/221

-0/126
*

0/291

*

0/277

-0/146
*

0/311

**-0/207** -0/174

-0/148
0/111

-0/031

0/131

-0/054

0/101

0/093

-0/068

*

0/387

0/068

0/041

-0/129

0/128

*-0/174** 0/265

p>0/01 ** p>0/05

*

جدول ،3نارسایی های شناختی را از روی متغیرهای پیش بین یعنی سن ،فراشناخت

و کنترل فکر پیش بینی می کند .با توجه به ضریب تعیین یا  R2می توان نتیجه گرفت که
متغیرهای پیش بین سن ،دو زیرمقیاس باورهای منفی و اعتماد شناختی از مقیاس فراشناخت

و بعد توجه برگردانی کنترل فکر به طور کلی  39درصد از واریانس نارسایی های شناختی

را تبیین می کنند .به عبارت بهتر  39درصد تغییرات در نارسانایی های شناختی مربوط به سه
متغیر سن ،فراشناخت و کنترل فکر است.

جدول  .3متغیرهای پیش بین کننده نارسایی های شناختی
متغیر

آماره

باورهای منفی ()NB
سن
اعتماد شناختی((CC
توجه برگردانی()D

β
0/48
0/41
0/35
0/28

b
0/94
0/85
0/48
0/66
2
*
R =0/39

t
5/22
4/87
4/65
4/37

SEb
0/18
0/17
0/10
0/15

F =62/33

p< 0/05

**

p< 0/01

*
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جدول 4یافته های رگرسیون خطی و رگرسیون غیر خطی سن و نارسایی شناختی را

مقایسه می کند .ضرایب  tدر هر دو روش خطی و غیر خطی معنی دار است و در رگرسیون
خطی مقدار بسیار باالتری دارد .همچنین مشاهده می شود که ضریب  βدر روش غیرخطی
مثبت و ناچیز است اما در روش خطی منفی است و مقدار به مراتب باالتری دارد .بنابراین

می توان گفت رگرسیون خطی مناسب تر است.

جدول  .4مقایسه یافته های رگرسیون خطی و رگرسیون غیر خطی سن و نارسایی شناختی
رگرسیون

آماره
خطی

غیر خطی

Β

 SEخطای معیار اندازه گیری β

-0/1306

0/027

0/0065

0/011
p< 0/05

t

*-6/54
**-1/98

**

p< 0/01

*

 lبحث و نتیجه گیری
 oدر پژوهش حاضر رابطه بین متغیرهای سن ،نارسایی های شناختی ،فراشناخت
وکنترل فکر بررسی شد .نتایج جدول  2نشان داد که رابطه نارسایی های شناختی با سن یک
رابطه منفی است .با توجه به این یافته و با توجه به تایید رگرسیون خطی می توان گفت

هرچه سن باالتر رود؛ نارسانایی های شناختی کمتر خواهد بود .این یافته ها با تحقیقات

عصب شناختی و یافته های پژوهش دیکسون ،بکمن و نیلسون ( )2004متناقض است زیرا
به نظر این تحقیقات ،از آنجایی که سن با کهولت و از بین رفتن توانمندی های جسمی

مربوط به شناخت ها همراه است ،منجر به افزایش خطاها و نارسایی های شناختی و کاهش

عملکرد می گردد .اما در اینجا نتایج حاکی از این است که با افزایش سن نارسایی ها و
خطاهای شناختی افزایش نمی یابد .در تبیین این نتایج می توان اذعان داشت که رابطه منفی

مربوط به اثر فراشناخت هاست (همان طور که در همین پژوهش جدول  2نشان می دهد،

رابطه بین سن و فراشناخت مثبت است یعنی با افزایش سن فراشناخت بیشتر می شود) .افراد
مسن از فراشناخت خود بیشتر استفاده می کنند و این منجر به کاهش نارسایی های شناختی
می گردد .تمركز بر اصالح فراشناخت به كاهش احساسات تهديد و ناكامي منجر مي شود
و در نهايت ،خودكارآمدي ،افزايش نارسايي هاي شناختي را كاهش مي دهد (ابوالقاسمی

و کیامرثی .)1388 ،همچنین این یافته را می توان با توجه به نحوه سنجش نارسایی های
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شناختی ،نیز تبیین کرد .در پژوهش حاضر نارسایی های شناختی به صورت خودگزارشی

سنجیده شد .به عبارت دیگر شرکت کنندگان میزان نارسایی شناختی خود را ،خود ارزیابی

کردند .پژوهش ها نشان می دهد که در هنگام خودارزیابی تاثیر سن بر عملکردهای شناختی
از بین می رود .خودگزارشی از نارسایی های شناختی ،فرایندی است که باعقاید فراشناختی

و با توانایی پایش و کنترل فعالیت های شناختی فرد ارتباط دارد (برادبنت ،برادبنت و
جونز .)2011،یعنی هنگامی که افراد خودشان توانایی های شناختی شان را ارزیابی می کنند،

به نحوی عمل می کنند که این توانایی ها باالتر به نظر برسد .روانشناسان دانشگاه كاليفرنيا
و دانشگاه استنفورد دريافته اند كه افراد مسن در مقايسه با افراد جوان تر ،خاطرات منفي را
كمتر به ياد مي آورند .افراد مسن بيشتر عالقمند به ياد آوري خاطرات مثبت هستند .پيش از

اين مشخص شده بود افراد مسن با حفظ احساسات مثبت و كاستن از احساسات منفي ،بهتر

و موثرتر از جوانان مي توانند احساسات خود را كنترل كنند .به گفته محققان با افزايش سن،
افراد ارزش بيشتري براي اهداف احساسي با معنا قائل مي شوند و بنابراين براي دستيابي به

آنها ،سرمايه گذاري بيشتري بر روي منابع رفتاري و ادراكي انجام مي دهند .با توجه به نتایج

این تحقیقات می توان گفت نتجه پژوهش حاضر که نشان می دهد نارسایی های شناختی با
افزایش سن کاهش می یابد در واقع صحت ندارد و این تنها اثر خود ارزیابی و حافظه افراد

مسن است که به ذهن اجازه نمی دهد نکات منفی و خطاهای شناختی را یادآور شود (پترز

و همكاران .)2007 ،یعنی افراد مسن در هنگام گزارش نارسایی های شناختی ،با سوگیری ای
هر چند ناخواسته عمل می کنند و خطاهای شناختی خود را گزارش نمی دهند.

 oهمچنین با توجه به رابطۀ سن با زیر مقیاس های فراشناخت می توان گفت رابطه
بین سن و فراشناخت معنی دار و مثبت است و بین سن و کنترل فکررابطه وجود دارد.
تمرکز بر اصالح فراشناخت به کاهش احساسات تهدید و ناکامی منجر می شود و در نهایت،
خودکارآمدی ،افزایش نارسایی های شناختی را کاهش می دهد (ابوالقاسمی و کیامرثی.)1388 ،

 oضرایب همبستگی در جدول  2نشان می دهد بین فراشناخت و نارسایی های
شناختی در کل نمونه ،رابطه وجود دارد .همچنین این موضوع در مورد سایر متغیرها نیز

صادق است یعنی بین نارسایی شناختی و کنترل فکر در کل نمونه رابطه وجود دارد و بین
کنترل فکر و فراشناخت در کل نمونه رابطه وجود دارد .ازآنجایی که یکی از ویژگی های بشر
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رهایي از عدم قطعیت و كسب اطمینان در انجام كارها است (وادس ورث ،سیمپسون ،موس

و اسمیت .)2005 ،هنگامی كه فرد دارای نارسایی ونقصان شناختی است دچار عدم قطعیت
است و این عدم قطعیت برای فرد آزاردهنده است .در چنین حالتی فرد برای رهایی از عدم
قطعيت برانگیخته می شود و یک راه استفاده از شناخت ها و فراشناخت است (تني ،اسپلمن و

مك كون .)2008 ،همچنین ،نتايج تحقيقات مكاكسي و همكاران ( )2006و مكاكسي ()2005

نشان داده اند كه مؤلفه هاي فراشناختي از عوامل مهم پيش بيني كنندة نارسايي هاي شناختي
مي باشند و با افزايش فراشناخت مختل ،نارسايي هاي شناختي بيشتر خواهد بود و در نتيجه
به توجه ،تمركز و حافظه فرد آسيب هاي جدي تري وارد مي شود .این مسئله در مورد

کنترل فکر هم صادق است زیرا کنترل فکر در واقع یک نوع فراشناخت است (فتي ،موتايي،

مولودي و ضيايي .)1389،پژوهش تولیس و بنجامین ( )2011نشان داد که داشتن کنترل بر

روی فکر ،تنها عاملی است که باعث می شود فراشناخت های افراد دقیق باشد .همچنین
پژوهش طباطبایی ،شیخ ،ملکی راد و صمدی ( )2013نشان می دهد که راهبردهای کنترلی
فراشناخت (کنترل فکر)  41درصد از واریانس نارسایی های شناختی را پیش بینی می کند.

 oنتایج نشان می دهد که متغیرهای پیش بین «سن»« ،فراشناخت» و «مهار فکر» به طور

کلی  39درصد از واریانس نارسایی های شناختی را تبیین می کنند .اين نتايج با يافته هاي
پژوهشي ديگر مانند مكاكسي و همكاران ( )2006و مكاكسي ( )2005همسويي دارد و آنها
ر ا تأييد مي كند .همچنین ،پژوهش ابوالقاسمی و کیارستمی ( )1389نیز نشان داد نقصان در

فراشناخت بزرگساالن به ویژه در اعتماد شناختی با نارسایی های شناختی بیشتری در ارتباط
است .با توجه به اين يافته ،به نظر مي رسد كه افراد مسن نشخوارهاي ذهني بيشتري راجع به

مزيت ها و فوايد نگراني ،نگراني هايي راجع به توانايي كنترل ،نگراني ها و ترديدهايي دربارة

كاركرد و توانمندي هاي شناختي خود دارند كه نتيجة آن افزايش احتمال وقوع نارسايي هاي
شناختي در پردازش هاي فراشناختي آنان است .در جدول  2مشخص است که تنها دو بعد

«باورهای منفی» و «اعتماد شناختی» از فراشناخت و بعد «توجه برگردانی» از «کنترل فکر» در
پیش بینی نارسایی های شناختی نقش داشتند و این نقش در مورد سایر ابعاد صادق نبود .اين

سه مؤلفه از متغيرهايي هستند كه مي توانند نقش مهمي در شكل گيري نارسايي هاي شناختي
سالمندان ايفا نمايند .با توجه به اين نتايج مي توان گفت كه افراد داراي فراشناخت مختل براي

مجله روانشناسی  / 75رابطۀ بین نارسایی های شناختی و باورهای شناختی در248 /248 / ...

تنظيم عواطف ،شناخت و پردازش اطالعات هيجاني از راهبردهاي كام ً
ال متفاوتي (راهبردهايي
كه بر هيجان ها و شناخت هاي منفي تأكيد دارند) استفاده مي كنند و اين راهبردهاي ناكارآمد
فرد ر ا مستعد نارسايي هاي شناختي بيشتري مي كند .اما افراد داراي فراشناخت مناسب ،براي

تنظيم عواطف و شناخت خود ،آن دسته از راهبردها را به كارمي گيرند كه تنش و استرس
را كمتر مي كند ،و هيجان هاي مثبت و سالمت رواني به وجود مي آورد و در نتيجه باعث
مي شود فرد نارسايي هاي شناختي كمتري را تجربه كند (ابوالقاسمی و کیامرثی.)1388 ،

 oدر پژوهش حاضر نارسایی های شناختی از طریق پرسشنامه و به صورت
خودگزارشی سنجیده شد .این در واقع هم منجر به تبیینی نو در درباره رابطه بین سن و
نارسایی های شناختی گردید و هم پیشنهادی را به پژوهشگران آتی ارائه داد .برای به دست

آوردن نتایج قطعی تر ،پژوهشگران آتی از روش های دیگری برای سنجش نارسایی های
شناختی استفاده کنند .همچنین نتایج نشان داد که فراشناخت ها ،نارسایی های شناختی افراد

مسن را کاهش می دهد؛ از اين رو آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي مي تواند در
پيشگيري از بروز اختالل های شناختي راه گشا باشد.

یادداشت ها

2. wisdom
4. The error is Human
6. Metacognition Questionnaire
8. positive beliefs
10. cognitive confidence
12. cognitive self -conscious

1. Cognitive Failure Questionnaire
3. archetype
5. Dogm
7. Thought suppression
9. uncontrollability & dangers
11. negative belief
13. Thought Control Questionnaire
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چکیده

With the aim of investigating relation between
depression and bias judgment by general self-efficacy
and self-focused attention, 446 high school student
(263 girl and 183 boy) that were enrolled in second,
third and fourth grade of high school were selected
by means of cluster sampkings. These students were
enrolled, in 3 field of study (mathematical, experimental sciences,human sciences), in public and
private schools in east of Gilan in 2011-2012
academic year, these students completed the following questionaires the Children Depression
Inventory (CDI Kovacs and Beck, 1997) the
Probability/Outcome Negative Social Events
Questionnaire (PCQ-C, Foa, Franklin, Perry and
Her bert,1996) the Spotlight Attention Questionnaire
(FAQ, Woody, Chambless, Glass, 1997) and the
General Self- Efficacy Scale (GSE-10, Schwarz,
1992). Data were analyzed using the correlation
coefficient and regression analysis. Findings
from analysis showed that depression by general
self-efficacy and self-focused attention has indirect
effect over bias judgment. On the other hand
depression had significant correlation with general
self-efficacy and self-focused attention and also
general self-efficacy and self-focused attention
had a significant correlation with probability and
outcome negative social events. Finally confirmed
mediator pattern that means general self-efficacy
and self-focused attention mediating role in
relationship between depression and bias judgment.
the results according to the previous research, discussed and analsyed.

با هدف تعیین رابطۀ افسردگی با سوگیری قضاوت
، خودکارآمدی عمومی وتوجه متمرکز برخود،به واسطۀ
) پسر183  دختر و263(  دانش آموز دبیرستانی466
که در پایه های دوم و سوم دبیرستان وپیش دانشگاهی
 تجربی و انسانی در مدارس،درسه رشتۀ تحصیلی ریاضی
دولتی وغیر دولتی شرق استان گیالن در سال تحصیلی
 مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه گیری91-92
خوشه ای – تصادفی انتخاب شدند و به سیاهه افسردگی
پیامد وقوع/ پرسشنامه های احتمال،)1997 ،(کواکس و بک
، پری و هربرت، فرانکلین،رویدادهای منفی اجتماعی (فوا
) و1997 ، چامبلس وگالس، کانون توجه (وودی،)1996
.) پاسخ دادند1992،مقیاس خودکارآمدی عمومی(شوارتز
تحلیل داده ها با کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون
 یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که.انجام شد
افسردگی به واسطۀ خودکارآمدی و توجه متمرکز برخود
 از سویی. تاثیر غیر مستقیم دارد،بر سوگیری قضاوت
 افسردگی همبستگی معنی داربرخود کارآمدی و،دیگر
 خودکارآمدی وتوجه،توجه متمرکز برخود وهمینطور
 همبستگی معنادار با احتمال و پیامد وقوع، برخود-متمرکز
 درنهایت الگوی میانجی یعنی.رویداد منفی اجتماعی دارد
 در،نقش واسطه ای خودکارآمدی و توجه متمرکز برخود
 نتایج. قضاوت تایید شد-رابطۀ میان افسردگی وسوگیری
 مورد بحث و،به دست آمده با توجه به تحقیقات پیشین
.تحلیل قرار گرفت

Keywords: bias judgment, depression, general
self-efficacy, self-focused attention
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 lمقدمه
بحث پیرامون ارتباط میان «شناخت» 1و «هیجان» 2همیشه وجود داشته است .همپوشی

بین شناخت و هیجان آنها را برای متمایز نمودن دشوار ساخته است (استوار .)1386 ،در این

رابطه شوارتز 3و کلور )1988( 4بیان می کنند :مردم احساساتشان را به عنوان اطالعاتی برای

ارزیابی و قضاوت به کار می گیرند ،بنابراین تغییرات احساسی و عاطفی ممکن است ،در
ارزیابی ها و شناخت تغییر ایجاد کند .در واقع هیجان ها داده های درونی هستند که برانگیزه ها،

رفتار و عملکرد تاثیر می گذارد و حتی ممکن است مقدم بر شناخت نیز باشند و بر دامنه ای
از پردازش های شناختی :شامل سوگیری توجه ،سوگیری حافظه (ولز و متیوس1994 ،؛

ویلیامز 5،واتس 6و مکلود )1988 7،قضاوت ،ارزیابی و تصمیم گیری (کلورو برت)1994 ،
تاثیر بگذارند (به نقل از هاشمی و خیر .)1387،از این رو طی چند دهه گذشته ،چندین الگوی
نظری برای تبیین ارتباط هیجان و شناخت به بررسی ارتباط بین افسردگی و سوگیری شناختی
پرداخته اند ،برخی از این الگوها بر فرایند شناختی تاکید دارند .یکی از فرضیه های اساسی
رویکردهای شناختی در زمینۀ افسردگی ،آن است كه بيماران افسرده دربارۀ خود ،محيط

و آينده شان قضاوت هاي منفي دارند .در واقع اینان معتقدند كه بيماران افسرده روان بنه هاي

شناختي و ساخت هاي شناختي منفي دارند .اين افكار منفي بسيار نافذ بوده و اجازۀ بروز افكار
مثبت را نمي دهند .و بدين ترتيب سبب سوگيري در اين افراد مي شوند .به عبارت ديگر،
تحريف ها يا خطاهاي شناختي كه در اثر پردازش رخ دهند در محتواي افكار به صورت

سوگيري هاي منفي باقي مي مانند (بک1967 ،؛ به نقل از توزنده جاني و کمال پور.)1386 ،
در همۀ نظريه هاي شناختی اعتقاد براين است كه «سوگيري» 8در فرآيند پردازش

اطالعات ،نقشي مهم را در ايجاد وتداوم اختالل های هيجاني بازي مي كند(كالرك 9و مك

منيوس2002 10،؛ به نقل از مهر طلب ،عریضی و نشاط دوست .)1385 ،مراد از «سوگيري»
قضاوت ،برآورد افراطي پيامد ها يا احتمال وقوع رويداد هاي منفي است .شواهد اخير

دونوع سوگيري قضاوت خاص را نشان داده اند ،اين دو نوع سوگيري عبارتند از .1 :برآورد

افراطي احتمال وقوع رويدادهاي منفي  .2برآورد افراطي پيامد وقوع رويدادهاي منفي (فوا،
فرانكلين ،پري وهربرت1996 ،؛ به نقل از استوار .)1386 ،از سویی ادراك افراد از تهديد

بوسيلۀ قضاوت هاي ذهني شان از پيش بيني رخداد يك رويداد منفي و «پيامد» 11يا «تنفر»

12
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از آن رويداد تبيين مي شود (كار1974 13،؛ به نقل از خيرو استوار.)1386 ،
شواهد پژوهشی متعددی نشان داده اند که انحراف های شناختی در مورد احتمال و

پیامد وقوع رویداد منفی ،عامل اساسی برای درک اختالل های هیجانی از جمله افسردگی
هستند .کویپر 14،دری 15و مک دونالد1982( 16؛ به نقل از پیزینسکی ،گرینبرگ و هولت،
 )1987اخیرا بیان داشته اند :خلق افسرده بر دامنۀ وسیعی از فعالیت های شناختی فرد
تاثیر می گذارد .از جملۀ آن انتظار سطح پایین برای رسیدن به آرزوها و احتمال رخ دادن
وقایع نامطلوب در زندگی می باشد .تحقیقات کلی نشان می دهد :افراد نابهنجار ،احتمال

به وقوع پیوستن رویدادهای نا خوشایند را برای خودشان نسبت به دیگران کمتر تخمین
می زنند .و در مقیاس های خود گزارش دهی و یادآوری رویدادهای زندگی ،دیدگاه منفی تری

نسبت به خود دارند(.ویسکو2009 ،؛ به نقل از بهجتی ،حاتمی ،رستمی و خمامی1390،؛

ماتیوس و مکلئود2005 ،؛ مینکا2003 ،؛ تیزدل2006 ،؛ به نقل از باچر ،مینکا و جیل2007 ،؛
پیزینسکی و همکاران1987 ،؛ پیترو موناکو و مارکوس1985 ،؛ دراک1984 17،؛ وینشتین

18

و الکندرو1982 19؛ گاربر و هالن1980،؛ وینشتین1980،؛ کویپر و رایزلی1987 ،؛ به نقل از
پیزینسکی و همکاران1978 ،؛ لوبیتز و پست1979 ،؛ هاشمی ،محمودی علیلو و هاشمی

نصرت آبادی1390،؛ معتمدی .)1384 ،همینطور ،در چند دهۀ اخیر تاثیر افسردگی بر روی
فرایندهای توجه ،در جمعیت های بالینی و غیر بالینی مورد بررسی قرار گرفته است (مهرطلب

و همکاران.)1385 ،

در الگوی فراشناختی ،فرض بر این است که کنترل توجه در اختالل روانشناختی،

نا منعطف می شود ،به گونه ای که توجه با الگوی مداوم و تکرار شوندۀ متمرکز بر خود ،و

پردازش مبتنی بر نگرانی و تهدید یابی ،صوزت می گیرد بر اساس این الگو :افسردگی تجربۀ
هیجانی نا مطلوبی است که نشانه ای از وجود فقدان می باشد و وقتی فرد با تغییر الگوی
توجه و تفکر به آن پاسخ می دهد ،افسردگی ،پایدار و مسئله ساز می شود .بیشتر افراد قادر

به تشخیص این مسئله نیستند که توجه شان بر خودشان ،تفکرشان و احساس شان قفل شده

است (ولز2009 ،؛ به نقل از اکبری .)1391 ،رویکرد فراشناخت از افسردگی ،تالش می کند

تا تولید نشخوار فکری را در یک مدل سه سطحی با نام «الگوی عملکرد اجرایی خود نظمی»

( )S-REFتوضیح دهد .در این مدل نشخوار فکری با خود نظمی و نا کارآمدی عاطفی
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در یک ساختار سه سطحی مرتبط می شود .در واقع نشخوار فکری ،نوعی سبک مقابله با
خلق افسرده محسوب می شود .طبق این مدل :باورهای فراشناخت حمایت کننده از نشخوار

فکری در شروع و دوام این سبک تفکر موثرند (پاپاجورجیو و ولز .)2001 ،پایین ترین
سطح الگوی عملکرد اجرایی خود نظمی ،شبکه های پردازش اطالعات است که در اینجا

با احساسات درونی منفی ،باورها و روان بنه های منفی تحریک می شود .این سطح به طور
خودکار و به محض ورود محرک فعال می شود .سپس جستجو برای انتخاب راهبردهای

مقابله ای ،در دومین سطح ،یعنی نظام اجرایی وابسته به نظارت ،آغاز می شود .و راهبرد

مقابله ای خاصی با توجه به موقعیت موجود بکار می رود .به این ترتیب سطح دوم ،یعنی
نظام وابسته به نظارت ،شروع بکار می کند ،که شیوه های مقابله با خلق افسرده از جمله

نشخوار فکری را معرفی می کند .در سطح دوم ،محرک بیرونی به همراه افکار درونی با
توجه به اهداف فردی و محدودیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد .سطح سوم:

دانش مربوط به خود است ،که باورهای مربوط به خود و طرح های مقابله را ارائه می کند

و در همین سطح نشخوار فکری به عنوان شیوۀ مقابله معرفی می شود .در واقع باورهای
فراشناخت حمایت کننده از نشخوار فکری در همین سطح هستند .به این ترتیب پردازش

اطالعات بطور پویا بین سطح اجرایی و نظام های پایین تر جابجا می شود .این کار تا رفع نا
همخوانی بین وضع موجود و وضع مطلوب ادامه می یابد (ولز و پاپاجورجیو2004 ،؛ به نقل

از یوسفی ،بهرامی و محرابی .)1387،ادامۀ فکر کردن به صورت نشخوار فکری ،به ایجاد یک
نشانگان شناختی -توجهی منجر می شود که عالمت کلی آن «توجه متمرکز بر خود» است.

پردازش های متمرکز بر خود ،به گیر افتادن فرد در حاالت آسیب شناختی منجر می شود
و احتمال عود آن را افزایش می دهد (ولز و پاپاجورجیو1995 ،؛ به نقل از بهرامی و عباسیان
فرد.)1388 ،

آدریان ولز( )2009یک مدل فراشناختی از افسردگی طراحی کرده است .ویژگی های

اصلی این مدل عبارت است از .1 :باورهای فراشناختی مثبت ،دربارۀ نیاز به نشخوار فکری،
جهت غلبه بر احساس افسردگی و پاسخ دهی به مشکالت  .2باورهای فراشناختی منفی

دربارۀ مهار نا پذیری اندیشناکی  .3کاهش فرا آگاهی نسبت به نشخوار فکری  .4نشانگان

شناختی -توجهی که شاخصۀ اصلی آن توجه متمرکز بر خود است .توجه متمرکز بر خود،
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به افزایش آگاهی شخصی از وقایع درونی ،نگرش های شخصی و اطالعات موقت ذهن
اطالق می شود .وقتی فردی با استفاده از کلمات داده شده به توصیف داستانی دربارۀ خود
می پردازد ،در واقع از منابع خود ارجاعی ،بهره می جوید و به این ترتیب ،حالت توجه متمرکز

بر خود به وجود می آید(تیزدل ،سیگال و ویلیامز .)1995 ،تعداد قابل مالحظه ای از مطالعات
به فرایند توجه متمرکز بر خود و نشخوار فکری در افراد افسرده پرداخته اند و نشان داده اند

که میزان توجه متمرکز بر خود و نشخوار فکری در افراد افسرده به مراتب بیشتر از افراد
غیر افسرده است (لیبومیرسکی و تاک2004 ،؛ نولن و هوکسما2000 ،2004 ،؛ اینگرام1990،؛

به نقل از اکبری1391،؛ روالف و همکاران2007،؛ اسلون2005 ،؛ واتکینز و تیزدل2004 ،؛
پاپاجورجیو و ولز .)2001 ،2003 ،از سویی توجه متمرکز بر خود و اندیشناکی فقط بر روی

خلق تاثیر نمی گذارد ،بلکه منجر به سوگیری منفی در تفکر و قضاوت شده و بر رفتار تاثیر
می گذارد (اسپاسوجویک ،الوی ،آبرامسون ،ماکهون و رابینسون2004 ،؛ ملینگز و آلدن2000،؛

به نقل از اکبری.)1391،

از سویی دیگر ،تقریبا همۀ بیماران افسرده از کم شدن انرژی ،احساس بی ارزشی،

بی کفایتی و خودکارآمدی پایین ،رنج می برند .خودکارآمدی ،احساسی پایدار و روشن از

لیاقت و قابلیت فرد برای کنار آمدن موثر با بسیاری از موقعیت های تنش زاست (فدایی،
عاشوری ،هوشیاری و ایزانلو .)1390،در نظریه شناختی -اجتماعی ،ادراک فرد به کارآمدی
خویش ،تاثیرات ضمنی مهمی در واکنش های هیجانی و ایجاد انگیزش در انجام رفتارهای

مختلف دارد .باورهای خودکارآمدی پایین به افزایش تنیدگی و انگیزش کمتر همبسته است
و باورهای خودکارآمدی باال ،مانع تاثیرات تنیدگی می شود .در نظریۀ شناختی -اجتماعی،

ناکارآمدی ادراک شده ،نقش اصلی را در اضطراب و افسردگی بازی می کند(موریس.)2002،

لذا بندورا ( )2006الگویی دیگر برای تبیین اختالل افسردگی ،پیشنهاد کرده است .او معتقد
است :قضاوت در مورد خودکارآمدی شخصی ،مفهوم مرکزی در احساس بی کفایتی فرد
افسرده است .عدم اثرمندی بر وقایع و شرایطی ،که به طور معنی دار در زندگی فرد دارای

ارزش هستند و همچنین ناتوانمندی برای دریافت تقویت کننده های محیطی ،احساس غم،
نا امیدی ،افسردگی و اضطراب را در فرد بر می انگیزد (طهماسیان .)1387 ،از سویی دیگر
بندورا (« )1993نقش خود کارآمدی ادراک شده» 20را در رشد و عملکرد شناختی انسان
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بررسی کرده است .بندورا معتقد است ،تاثیرات باورهای خودکارآمدی بر روندهای شناختی
به اشکال گوناگونی نمود پیدا می کند .او بر این باور است که روال انجام کارها ،ابتدا در
اندیشه افراد شکل می گیرد و باورهای افراد در کارآمدی ،بر یادآوری مطالب و تفکر افراد

تاثیر گذار است بنابراین ،بین وابستگی های محیط واقعی و عینی و آگاهی ذهنی فرد از داشتن

نظارت بر محیط ،مقدار زیادی مداخلۀ شناختی صورت می گیرد :به عبارتی رویدادهای
ذهنی ،رابطۀ بین وابستگی های عینی و آگاهی ذهنی از کنترل شخصی را تخریب می کنند و
بنابراین ،این رویدادها ،بین واقعیت عینی و آگاهی ذهنی ،مقداری خطا ایجاد می کنند ،که از

جمله این عناصر شناختی :سوگیری هاست (نکویی.)1391 ،

در سال هاي اخير ،تاكيد زيادي روي الگوهاي پردازش اطالعات گرديده است ،يعني

روشي كه افراد محرك ها ي محيطي را ادراك مي كنند واعتقاد براين است كه سوگيري در
پردازش اطالعات هيجاني زير بناي بسياري از اختالل های هيجاني است و اين سوگيري در همۀ

مراحل پردازش اطالعات يعني در توجه  ،تفسير وحافظه وجود دارد (بك و كالرك1997 ،؛

بك وهمكاران1985 ،؛ متيوس و مك لئود1994 ،؛ به نقل از استوار ،خیر و لطیفیان.)1385 ،

در این پژوهش به بررسی مولفۀ انگیزشی که ممکن است با حالت های هیجانی خاص

همراه شود و بر پردازش های هیجانی تاثیر بگذارد ،پرداخته شده است .برای مثال شواهد
تحقیقاتی نشان می دهد افسردگی با خودکارآمدی (اسکوتا و دارلینک2012 ،؛ برای ،کهل،

الولس و تئودور )2003 ،و توجه متمرکز بر خود (روالف و همکاران2007 ،؛ اسلون2005 ،؛
واتکینز و تیزدل2004،؛ موریس )2002،همبستگی باالیی نشان می دهد و احتمال دارد که
باورهای خودکارآمدی و توجه متمرکز بر خود میانجی مسیر افسردگی بر پردازش های
هیجانی یا سوگیری شناختی واقع گردد.

بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطه ای توجه متمرکز برخود

وباورهای خودکارآمدی بر ارتباط میان افسردگی وسوگیری قضاوت می باشد .لذا اهداف

اصلی این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 .1بررسی رابطۀ بین افسردگی با سوگیری قضاوت.

 .2بررسی اثر میانجی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی عمومی بر ارتباط بین افسردگی
و سوگیری قضاوت.
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 lروش
این بررسی از نوع مقطعی – مقایسه ای وآزمودنی های پژوهش 446 ،دانش آموز دختر

و پسر( 263دختر و 183پسر) از شرق استان گیالن بودند .براي انتخاب نمونه از روش نمونه
گيري تصادفي خوشه اي مرحله اي استفاده گرديد .بدين ترتيب كه از  6شهرستان شرق
استان گيالن (رودسر ،املش ،لنگرود ،الهیجان ،آستانه اشرفیه وسیاهکل) به طور تصادفي3 ،

شهرستان رودسر ،لنگرود و آستانه اشرفيه انتخاب واز هر  3شهرستان ،يك دبيرستان دخترانه
و پسرانه به طور تصادفي انتخاب شد وسپس از هر پايه تحصيلي يك كالس به طور تصادفي

انتخاب گرديد و به عنوان نمونه مورد مطالعه وآزمون قرار گرفت.

برای اجرای پژوهش ،همۀ دانش آموزان به صورت گروهی در کالس های عادی مدرسه

مورد آزمون قرار گرفتند .چگونگی پاسخ دهی به پرسشنامه ها در برگه ای پیوست شده و

توضیح داده شد .از آزمودنی ها خواسته شد که جمالت هر پرسشنامه را بر پایۀ احساسات

و افکار خویش پاسخ دهند .براي حذف اثر ترتيب اجراي پرسشنامه ها بر يكديگر ،از طرح
چرخشي در اجراي پرسشنامه ها استفاده شد.از آنجا كه دراين پژوهش ،از سیاهۀ افسردگي
بک استفاده شد براي جلوگيري از اثر سؤاالت اين پرسشنامه بر خلق آزمودني ها ،اين
پرسشنامه در آخرهر ترتيب قرار داده شد .آزمودنی ها در حدود  20دقیقه به پرسشنامه ها
پاسخ دادند .جهت کسب اطالعات توصیفی از حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار
نمرات آزمودنی ها ،جهت تحلیل تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل رگرسیون و

ضریب همبستگی و برای بررسی اثر میانجی ،از دستور العمل بارون و کنی استفاده شد.

گردآوری داده ها به کمک ابزارهای زیر صورت گرفت:
 lابزار

□ الف :پرسشنامه احتمال /پيامد براي نوجوانان  21نسخه اصلی پرسشنامه شدت /احتمال

برای کودکان (اقتباس از فوا ،فرانکلین ،پری وهربرت )1996 ،هر کدام دارای 10عبارت

مشابه ،شامل 10رویداد اجتماعی منفی است که قضاوت افراد ،از احتمال و پیامد وقوع

رویدادهای اجتماعی منفی را اندازه گیری می کند .فوا و همکاران جهت کاربرد این پرسشنامه
در جمعیت نوجوانان ،تغییراتی در ماده های آن بر اساس تجارب اجتماعی نوجوانان ایجاد
کردند .در پرسشنامه احتمال ،آزمودنی ،میزان احتمال وقوع رویدادهای اجتماعی منفی (برای
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مثال :چقدر احتمال دارد که درمیان مردم احساس خجالت وشرمندگی کنید) و در پرسشنامۀ

پیامد نیز ،آزمودنی میزان شدت وقوع رویدادهای اجتماعی منفی (برای مثال :چقدر برای شما
بد خواهد بود ،اگر در میان مردم احساس خجالت وشرمندگی کنید) را بر اساس یک مقیاس

 9درجه ای (از اصال احتمال ندارد= 0تا کامال احتمال دارد= 8و اصال بد نیست= 0تا کامال

بد است= )8درجه بندی می کند .این پرسشنامه در تحقیقات مختلف ،ثبات درونی مناسبی
نشان داده است .در این تحقیقات دامنۀ ضریب آلفا از  0/85تا  0/97نوسان داشته است

(فوا و همکاران ،1996 ،رینگلود ،هربرت و فرانکلین ،2003 ،یورن ،سزابو و لوویبوند2004 ،؛

به نقل از خیر و استوار .)1386 ،همچنین اعتبار این پرسشنامه به روش بازآزمایی رضایت

بخش بوده است (فوا و همکاران1996 ،؛ به نقل از همان) .اعتبار پرسشنامه احتمال و پيامد
اجتماعي در پژوهش حاضر از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد که به ترتیب برابر با 0/73

و  0/83بود.

□ ب :سیاهه افسردگی کودکان و نوجوانان(22کواکس وبک :)1977 ،این پرسشنامه

دارای  27ماده است که احساسات ،افکار ،رفتارها وعالئم بدنی افسردگی را ارزیابی
می کند .و برای گروه سنی  7تا  17ساله ساخته شده است که دارای  5خرده مقیاس :خلق

منفی ،مشکالت بین فردی ،بی کفایتی ،عدم لذت وعزت نفس منفی است .در این پرسشنامه

هر ماده به صورت  1 ،0یا  2نمره گذاری می گردد .نمرۀ کل در این پرسشنامه از0تا54
درنوسان است (استوار .)1386 ،ثبات درونی این پرسشنامه به کمک ضریب آلفا در دامنه

ای از 0/71تا0/94گزارش شده است (سیلور ،فینچ ،اسپیرتوو بینت1984،؛ به نقل از همان).

به منظور بررسي اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر نيز از ضريب همساني دروني برحسب
آلفاي كرونباخ استفاده گرديد ،که برابر با  0/81بود.

□ ج :پرسشنامۀ کانون توجه 23مقیاس کانون توجه متمرکز برخود ()FAQ Self

دارای  5ماده است که آزمودنی ها به ماده های پرسشنامه ،بر پایۀ تصور تعامل اجتماعی
پیشین پاسخ می دهند .هر ماده روی یک مقیاس  5درجه ای ،از(اصال درست نیست = 1تا

کامال درست است= )5درجه بندی شده است و نشان می دهد ،تا چه اندازه با عبارت ها

هماهنگ است .نمره های هر زیر مقیاس با میانگین  5ماده محاسبه می شود .ضریب آلفای

کرونباخ برای این مقیاس  0/76گزارش شده است (وودی ،چامبلس و گالس1990،؛ به نقل
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از استوار .)1386 ،خیر وهمکاران ( )1386ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس 0/75

گزارش کرده اند .به منظور بررسي اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر نيز از ضريب همساني

دروني برحسب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد که برابر با  0/85بود.

□ د :مقیاس خود کارآمدی عمومی )GSE-10(24مقیاس خود کار آمدی عمومی

در سال  1979توسط شوارتزر و جروسلم ساخته شد ،که در سال 1981مورد بازنگری

قرارگرفت .پرسشنامۀ باورهای خود کارآمدی فعلی دارای  10عبارت است که میزان

خودکارآمدی عمومی را می سنجند .این آزمون یک ابزار خود گزارشی مخصوص بزرگساالن

(باالی 12سال) است وآزمودنی ها باید در یک طیف لیکرت  4درجه ای (از اصال صحیح

نیست= 1تا کامال صحیح= )4میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک ازعبارات آن مشخص
سازند .رجبی( )1385به منظور هنجار یابی این آزمون در ایران آن را برروی نمونه ای

 587نفری از دانشجویان دختر و پسر اجرا کرد .نتایج مربوط به اعتبار برای دختران برابر

با  0/84وبرای پسران  0/80بوده است .در این پژوهش ضرایب روایی همگرا میان مقیاس

خودکارآمدی عمومی و مقیاس حرمت خود روزنبرگ بر روی  318نفر ،)p>0/0001( 0/30
بر روی  267دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز برابر با  )p>0/0001( 0/20و 208

دانشجوی دانشگاه آزاد مرودشت برابر با  )p>0/0001( 0/23به دست آمد .به منظور بررسی
اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاظر از ضریب همسانی درونی بر حسب آلفای کرونباخ استفاده

گردید که برابر با  0/89بود.
 lیافته ها

در جدول  1اطالعات توصیفی مربوط به نمرات آزمودنی ها (حداقل و حداکثرنمرات،

میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها ارائه شده است.

جدول  .1حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها در متغیر های پژوهش
متغیرها
افسردگی

N

XL

446

1

446

5

خودکارآمدی عمومی

446

احتمال وقوع رویداد منفی

446

توجه متمرکز بر خود

پیامد وقوع رویداد منفی

446

XH
42

16/18

25

14/93

10

39

2

80

2

میانگین

80

29/07
32/67
42/86

انحراف معیار
6/94
6/74
5/10

15/54
18/58
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جدول 2ماتریس همبستگی افسردگی وشاخص های سوگیری قضاوت (پیش بینی

احتمال وپیامد وق وع رویداد منفی) ،خودکارآمدی عمومی وتوجه متمرکز برخود را نشان
می دهد .همانگونه که در این جدول مشاهده می شود ،رابطۀ تمامی متغیرهای پژوهش با

یکدیگر در سطح  0/01معنادار است .و از آنجا که متغییرهای پیش بینی احتمال و پیامد وقوع
رویداد منفی اجتماعی ،واریانس مشترک باالیی دارند.

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش
1

2

متغیرها
خودکارآمدی عمومی

**-0/64

1

احتمال وقوع رویداد منفی

**

افسردگی

4

3

1

توجه متمرکز بر خود
پیامد وقوع رویداد منفی

**-0/48

**0/61

**

**

1

0/50

-0/41

0/42

0/47

-0/38

0/45

**

**

**

**

1

0/77
p< 0/01

**

در تحلیل های بعدی این دو ترکیب و تحت عنوان شاخص های سوگیری قضاوت

نامیده شد .الگوی ميانجي پژوهش بر پایۀ دستورالعمل بارون وكني ( )1986آزمون گردید.

برحسب این دستوالعمل ،سه مجموعه رگرسیون برای آزمون مدل میانجی فرض شدۀ باال ،به
کار برده شد .در اولين مجموعه ،به منظور تعيين ارتباط بين افسردگي وسوگيري قضاوت ،از
يك مدل رگرسيون جداگانه استفاده گرديد .اين مرحله از تحليل ،در جدول ،3تحت عنوان

مدل  1گزارش شده است .همانگونه که جدول  3نشان می دهد ،افسردگی ،رابطۀ معنی داری

با سوگیری قضاوت ( )β=0/51،p>0/001دارد.

جدول  .3نتایج رگرسیون سوگیری قضاوت بر متغیرهای مستقل و میانجی پژوهش
سوگیری قضاوت (مدل )2

سوگیری قضاوت (مدل )1
پیش بینی کننده

B

t

β

<p

B

t

β

افسردگی

2/40

12/78

0/51

0/001

1/41

5/03

0/30

0/001

4/57

0/23

0/001

-1/91

-0/10

0/05

توجه متمرکز بر خود

1/45

خودکارآمدی عمومی

-0/49

R
R2

0/51

0/55

0/26

0/30

<p
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در دومین مرحله از تحلیل ،جهت تعیین ارتباط بین افسردگی ومتغیر های میانجی،

رگرسیون متغیرهای میانجی یعنی خودکارآمدی عمومی و توجه متمرکز برخود ،بر افسردگی
مورد بررسی قرار گرفت .همانگونه که جدول  4نشان می دهد ،افسردگی ،بطور معنی داری

خودکارآمدی عمومی( )β= -0/68 ،p>0/001و توجه متمرکز برخود ()β=0/61 ،p>0/001
را پیش بینی کرده است.

جدول  .4رگرسیون متغیرهای میانجی الگو بر افسردگی
توجه متمرکز بر خود

خودکارآمدی عمومی
پیش بینی کننده

B

SE

β

B

SE

β

افسردگی

-0/66

0/03

-0/68

0/45

0/02

0/61

R

0/68

0/61

0/46

0/38

R2

در سومین مرحله از تحلیل ،برای آزمون اثر واسطه گی خودکارآمدی عمومی و توجه

متمرکز برخود ،بر ارتباط میان افسردگی وسوگیری قضاوت ،از یک مدل رگرسیون استفاده
گردید .در این مدل ،رگرسیون سوگیری قضاوت ،برخودکارآمدی عمومی وتوجه متمرکز
برخود با کنترل افسردگی محاسبه گردید .نتایج این مرحله درجدول  3،تحت عنوان مدل

 2گزارش شده است .همانطور که مشاهده می شود ،با مهار خودکارآمدی عمومی وتوجه
متمرکز برخود ،میزان سوگیری قضاوت از طریق افسردگی از ( )β=0/51،p>0/001به

( )β=0/30 ،p>0/001کاهش یافته است .به عالوه نتایج این مرحله ،نشان داد که خودکارآمدی
عمومی ،رابطۀ معنی داری با سوگیری قضاوت ( ،)β= -0/10 ،p>0/001با مهار افسردگی
وتوجه متمرکز برخود دارد .و همچنین توجه متمرکز برخود ،رابطۀ معنی داری با سوگیری

قضاوت ( ،)β=0/23 ،p>0/001با مهار افسردگی وخودکارآمدی عمومی دارد .یافته های

به دست آمده از مدل نشان داد که توجه متمرکز برخود وخودکارآمدی عمومی ،به میزان
قابل توجهی ،میانجی ارتباط بین افسردگی وسوگیری قضاوت هستند و پس از اضافه کردن

متغیر های میانجی ،سهم افسردگی در سوگیری قضاوت ،به میزان قابل توجهی کاهش داشت.

یافته های این تجزیه وتحلیل را می توان در شکل  1خالصه کرد.
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افسردگی

0/61

0/51
توجه متمرکز
بر خود

سوگیری قضاوت

0/23

0/30

افسردگی
-0/68

خودکار آمدی
عمومی

سوگیری قضاوت
-0/10

شکل  .1سهم افسردگی در سوگیری قضاوت

 lبحث و نتیجه گیری

 oهمانطور که قبال بیان شد ،هدف پژوهش حاضر« ،تعیین ارتباط بین افسردگی،
سوگیری قضاوت ،توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی عمومی» بود .یافته های به دست
آمده از مدل نشان داد که خودکارآمدی عمومی و توجه متمرکز برخود ،میانجی ارتباط بین

افسردگی وسوگیری قضاوت هستند .الگوی میانجی پژوهش ،بر پایۀ راهنمای بارون و کنی
نشان داد که ،در مرحلۀ نخست تحلیل بین افسردگی و سوگیری قضاوت ،ارتباط معنی

داری وجود دارد .یافته های به دست آمده از مرحلۀ نخست تحلیل براساس «نظریه های
همخوانی -هیجان» 25قابل تبیین است .مطابق با «نظریۀ همخوانی– خلق» (باور1981،؛ به
نقل از مهرطلب و همکاران )1385 ،هر هیجان در شبکۀ تداعی ،به صورت یک گره بازنمایی
می شود و با دیگر بازنمایی های موجود در شبکه مرتبط می گردد .فعال شدن هر گرۀ

هیجانی ،باعث افزایش دسترسی به مواد هماهنگ با خلق ،و در نتیجه سوگیری به نفع پردازش
اطالعات هماهنگ با خلق می شود .فرضیه مشابه دیگر «همخوانی-صفات» (راستینگ1988 ،؛

به نقل از نظری ،لطفی وحسینی نسب )1389 ،را پیش بینی می کند .مطابق با این فرضیه،
پردازش هیجانی ،تحت تاثیر صفات خاص شخصیتی است .به عبارتی صفات شخصیتی فرد

را مستعد پردازش اطالعات هیجانی می کند که با صفت همخوان است .هماهنگ با «نظریۀ
همخوانی-هیجان» ،یافته های تحلیل در مرحلۀ نخست نشان داد که نوجوانان افسرده ،احتمال
و پیامد وقوع رویداد های منفی را در حد باالیی ارزیابی می کنند .نتایج به دست آمده با

یافته های شفیعی و زارع1391،؛ نظری و همکاران1389 ،؛ راستی و تقوی1385،؛ عبدالهی
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مجارشین ،بخشی پور و محمود علیلو1388 ،؛ باور ،1981،به نقل از اتکینسون2000،؛ کالرک

و تیزدل ،1982،به نقل از حسن شاهی و گودرزی1383،؛ هماهنگ است.

 oدومین مرحله از تحلیل نتایج ،ارتباط معناداری را بین افسردگی و متغیرهای میانجی
الگو یعنی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی عمومی نشان داد .یافته های به دست آمده در

این مرحله از تحلیل با «الگوی فراشناختی ولز» ( )2009از افسردگی قابل تبیین است .مطابق

با این الگو ،یکی از فرآیندهایی که پس از ادراک تهدید یا فقدان در افراد افسرده ،راه اندازی

می شود ،توجه متمرکز بر خود است .بر این اساس الگوهای فکری افراد مبتال به افسردگی،

کیفیتی تکراری وغم اندیشانه دارد که بر موضوعات معطوف بر خویشتن متمرکز است،
این کیفیت ،شاخصه نشانگان شناختی -توجهی است و با توجه قفل شده بر خود مشخص
می گردد .نشانگان شناختی -توجهی را می توان ،پردازش مفهومی افراطی توصیف کرد که
به شکل نگرانی و اندیشناکی تجلی می یابد .نگرانی واندیشناکی باعث فعال سازی و تداوم

احساس تهدید می شود (ولز2009 ،؛ به نقل ازاکبری .)1391،همانطور که گفته شد ،توجه

متمرکز بر خود عنصر اصلی تهدید یابی است ،معطوف کردن توجه به تهدید باعث تقویت
باورهای افراد دربارۀ وجود خطر می شود ،لذا زمانی که ،توجه متمرکز بر خود ،در افرد

افسرده فعال می شود ،موقعیت ها را خطرناک تر ارزیابی می کنند و احتمال و پیامد وقوع

رویدادهای منفی را به طور افراطی برآورد می کنند و نهایتا فعال شدن و تداوم احساس

تهدید ،افسردگی را به حالت های ماندگار تبدیل می کند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که
یکی از عوامل در تداوم اختالل افسردگی و نهایتا سوگیری قضاوت ،توجه متمرکز برخود

است .زمانی که افراد افسرده ،توجهشان را معطوف به مشاهده و نظارت دقیق خودشان
می کنند ،میزان دسترسی به افکار منفی در آنان افزایش پیدا می کند که این  ،منجر به برآورد
افراطی وقوع رویدادهای منفی می شود .تحقیقات متعددی نشان داده است که میزان توجه

متمرکز برخود در افراد افسرده بیشتر از افراد عادی است از جملۀ آن :لیبومیرسکی و تاک،

()2004؛ نولن-هوکسما)2004( ،؛ پاپاجورجیو و ولز)2001( ،؛ اینگرام)1990( ،؛ ولز و متیو،
(1994؛ به نقل از اکبری)1391،؛ روالف و همکاران)2007( ،؛ پاپاجورجیو و ولز)2003( ،؛
واتکینز و تیزدل)2004( ،؛ اسمیت و گرینبرگ)1981( ،؛ اسلون)2005( ،؛ اسمیت و همکاران،

()1985؛ پیزینسکی و همکاران )1987( ،می باشد.
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 oباورهای خودکارآمدی پایین ،با افزایش تنیدگی و انگیزش کمتر همبسته است و
باورهای خودکارآمدی باال ،مانع تاثیرات تنیدگی می شود .بنابراین باورهای خودکارآمدی
افراد ،در رابطه با اینکه چه میزان فشار هیجانی را در موقعیت های تهدید کننده تجربه می کنند،

نقش کلیدی را در افسردگی ایفا خواهند کرد (سجادیان .)1390،تحقیقات متعددی نشان داده
است که افسردگی باال ،با سطوح پائین خودکارآمدی ،ارتباط منفی و معنی داری دارد (اسکوتا

و دارلینگ2012،؛ برای و همکاران2003،؛ موریس2002،؛ آرنستین و همکاران1999 ،؛
بندورا و همکاران1999 ،؛ هوالهان1985 ،؛ جلیلیان و همکاران.)1390 ،

 oبنابراین در مرحلۀ نخست و دوم تحلیل ،افسردگی ،سهم چشمگیری در سوگیری
قضاوت و متغیرهای میانجی الگو نشان داد .ولی در مرحلۀ سوم ،محاسبۀ رگرسیون سوگیری
قضاوت ،توجه متمرکز برخود وخودکارآمدی ،نشان داده شد که ،توجه متمرکز برخود،

ارتباط معنی داری با سوگیری قضاوت ،با مهار خودکارآمدی عمومی وافسردگی دارد و از
این رو ارتباط افسردگی با سوگیری قضاوت از طریق توجه متمرکز برخود تایید شد .همچنین

خودکارآمدی ،پس از مهار توجه متمرکز برخود وافسردگی ،ارتباط معنی داری با سوگیری

قضاوت نشان داد ،واز این رو اثر غیر مستقیم ،برسوگیری قضاوت از طریق خودکارآمدی
عمومی ،تایید شد.

 oاین بررسی نشان داد که کانون توجه فرد وباورهای خودکارآمدی او ،تعیین کنندۀ
چگونگی برآورد احتمال وپیامد رویدادهای منفی است و دیدگاه های نظری ،الگوها و نظریه های
شناختی را تایید نمود .یافته های به دست آمده از الگوی پژوهش نشان داد که توجه متمرکز

برخود وخودکارآمدی عمومی ،به میزان قابل توجهی ،میانجی ارتباط بین افسردگی و سوگیری
قضاوت هستند .با توجه به این یافته ها می توان به تبیین روش های درمانی شناختی ورفتاری

افسردگی وبه تبع آن سوگیری قضاوت پرداخت .در این روش درمانی ،با ارزیابی منطقی و
مبتنی بر واقعیت ،توجه فرد افسرده از تمرکز روی افکار و باورهای نادرست ومنفی منحرف

می شود و فعالیت خودانگارۀ منفی در او کاهش می یابد .از سویی دیگر بندورا (1997؛ به نقل
از استوار )1386 ،براین باور است که موثرترین روش برای افزایش خودکارآمدی فراهم نمودن
موقعیت هایی است که افراد بتوانند به طور موفقیت آمیزی مهارت هایی را برای افزایش

اعتماد به نفس تجربه کنند .به ویژه روش های درمانی مبتنی بر ایفای نقش می تواند موثر باشد.

مجله روانشناسی  / 75اثر واسطه گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی عمومی بر266 / 266 / ...

یادداشت ها

2. emotion
1. cognition
4. Clore
3. Schwarz
6. Watts
5. Williams
8. bias
7. McLoyd
10. McManus
9. Clark
12. aversiveness
11. cost
14. Kuiper
13. Carr
16. McDonald
15. Derry
18. Weinstein
17. Drake
20. perceived self-efficacy
19. Lachendro
)21. Probability/ Outcome Negative Social Event Questionnare (PCQ-C
)23. Focus of Attention Questionnare (FAQ
)22. Children Depression Inventory (CDI
25. emotion-congruency theories
24. General Self-Efficacy Scale

 lمنابع
 استوار ،صغری .)1386(.تبیین نقش واسطه گری توجه متمرکز بر خود و خود کارامدی اجتماعی بر ارتباطبین اضطراب اجتماعی و سو گیری های شناختی در نوجوانان .پایان نامه دكتري ،دانشگاه شیراز.
 استوار ،صغري؛ خير ،محمد؛ لطيفيان ،مرتضي .)1385(.بررسي سوگيري حافظۀ (شناختي) در نوجوانانبا اختالل اضطراب اجتماعي .مجلۀ روانشناسي. 349-364 ،)10( 3 ،
 اتکینسون ،ریتا ال و همکاران .)1390(.زمینۀ روانشناسی هیلگارد .ترجمۀ محمد نقی براهنی و همکاران.تهران :انتشارات رشد.
 باچر ،جیمز؛ منیکا ،سوزان؛و هولی ،جیل .)1389(.آسیب شناسی روانی .ترجمۀ یحیی سید محمدی(جلد دوم) ،تهران :نشر ارسباران.
 بهرامی ،هادی؛ و عباسیان فرد ،مهرنوش .)1388(.رابطۀ بین افسردگی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختیمثبت و منفی .مجلۀ پژوهش های تربیتی و روانشناختی.31-38 ،2)10( ،
 بهجتی ،زهرا؛ حاتمی ،جواد؛ رستمی ،رضا؛ و خمامی ،ساناز .)1391( .مقایسۀ اثر ارجاع به خود در حافظۀکاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده .مجلۀ روانشناسی بالینی.51-59 ،)2( 41 ،
 توزنده جانی ،حسن؛و کمال پور ،نسرین .)1386(.بررسی اثرات سوگیری حافظه منطبق با خلق بر حافظهآشکار و ضمنی در بیماران افسرده .پژوهش های تربیتی.39-51 4)13( ،
 -جلیلیان ،فرزاد؛ امدادی ،شهره؛ کریمی ،مهرداد؛ براتی ،مجید و غریب نواز ،حسن .)1390(.افسردگی در

بین دانشجویان؛ بررسی نقش خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعي درک شده .مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان.60-65 ،4)62( ،
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 شفيعي ،حسن و زارع ،حسين .)1391(.رابطه ي بين برون گرايي –درون گرايي وسوگيري توجه به چهره هايهيجاني در نوجوانان .پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري.9-26 ،1)2( ،
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 -نظري ،محمد علي؛ لطفي ،سارا و حسيني نسب ،داوود .)1389(.تاثير القاي خلق بر سوگيري حافظه آشكار
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فراتحليل اثربخشي مداخالت روان شناختي و آموزشي
o
بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان
Meta-Analysis of the Efficacy of Psychological and Educational
Interventions to Improve Academic Performance of
Students with Dyslexia o
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of psychological and educational interventions to improve academic performance of students
with dyslexia, by using meta-analysis. This study used
a meta analysis, approach and integrated 32 psychological research wich had a sound methodology, the
results of scientific research treatment. The research
tool was Meta-analysis Checklist. Data analysis
showed that magnitude of effect size of psychological
and educational intervention on improving academic
performance of dyslexic students was higher than
average. Meta-analysis result showed the psychological and educational interventions can help improve the
academic performance of students with dyslexia.
Keywords: meta-analysis, dyslexia,
psychological and educational interventions.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر این بود که با استفادۀ
 میزان اثرگذاری مداخالت،الگوي پژوهشي فرا تحليل
روان شناختی و آموزشی را بر بهبود عملکرد تحصیلی
 اين پژوهش با.دانش آموزان نارسا خوان مشخص کند
استفاده از فن فراتحليل با يكپارچه كردن نتايج حاصل
 ميزان اندازه اثر مداخالت،از انجام تحقيقات مختلف
 بدين.روان شناختی و آموزشی را مشخص مي كند
 پژوهش كه از لحاظ روش شناختي مورد قبول30 منظور
 ابزار. انتخاب و فراتحليل بر روي آنها انجام گرفت،بود
 يافته هاي پژوهش.پژوهش چك ليست فراتحليل بود
نشان داد ميزان اندازه اثر مداخالت روان شناختي
و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 نتيجة فراتحليل نشان.نارساخوان متوسط رو به باال است
داد كه مداخالت روانشناختی – آموزشی می تواند کمکی
.در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان باشد
 مداخالت، نارساخواني، فراتحليل:کلید واژه ها
روانشناختي و آموزشي
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 lمقدمه
اختالل های يادگيري نمايانگر يكي از بزرگ ترين و شايد جنجال برانگيزترين مقوله هاي

آموزش و پرورش است .در «اختالل يادگيري خاص» 1مهارت هاي تحصيلي فرد در يک يا
چند درس ،بسيار پايين تر از سن تقويمي او هستند و در عملکرد تحصيلي ،شغلي و يا در

فعاليت هاي زندگي روزمره اختالل شديد به وجود مي آورد .اين موضوع را نمرات فرد در
آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و سنجش هاي باليني جامع نشان مي دهد (انجمن روانپزشکي
آمريکا .)2013 ،اختالل های یادگیری احتماالً منشاء عصبشناختي و روندي تحولي دارند كه
پيش از دبستان شروع و تا بزرگسالي ادامه پيدا ميكند (گارتلند و استروسمند .)2007 ،يكي
از اختالل های بسيار رايج و در واقع مهم ترين اختالل يادگيري« ،اختالل خواندن» است؛

زيرا خواندن ،پايۀ همۀ انواع يادگيري است .خواندن يکي از عمده ترين روش هاي کسب

معلومات و دانش به حساب مي آيد .هر فردي در اجتماع مجبور است مقدار زيادي نوشته
را بخواند .به همين دليل در اکثر جوامع سواد خواندن و نوشتن کليد موفقيت آموزشي است

و بچه هايي که در خواندن ضعيف می باشند گروهي بسيار آسيب پذير در يادگيري دروس
مختلف در تمامي سال هاي تحصيلي و بعد ازآن هستند که موجب مي شود پيشرفت هاي

ناچيزي در امر تحصيل داشته باشند (مورگان.)20009،

برای بعضي از کودکان علي رغم وجود هوش طبيعي ،فرصت هاي مناسب آموزشي و

عدم وجود اختالل های هيجاني ،يادگيري خواندن برايشان دشوار است (يوسف زاده ،يعقوبي
و رشيدی .)1391،اين کودکان سن خواندشان دو سال يا بيشتر ،از سن تقويمي شان عقب تر
است که به آنان «نارساخوان» گفته مي شود (واجوهيئن .)2011،نارساخواني يكي از شايع ترين
انواع اختالل های يادگيري است (وفايي .)2012،بررسي ها نشان داده است كه حدود 12

درصد دانش آموزان سنين  6تا  10ساله ،به ويژه پسران ،داراي اختالل خواندن هستند (مورگان،
 .)2009صداقتي ،فروغي ،شفيعي و مرآتي ( )1389اظهار مي دارند که در اصفهان ميزان شيوع
اختالل خواندن برابر با  10درصد است كه از اين ميزان  66درصد مربوط به دانش آموزان

پسر و  34درصد مربوط به دانش آموزان دختر است.

از آنجا که بسياري از دانش آموزان داراي مشکالت خواندن ،ساير مشکالت هيجاني-

رفتاري مانند اضطراب ،افسردگي ،حرمت خود پايين و ...را نيز تجربه مي کنند ،به نظر
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مي رسد با تقليل مشکالت يادگيري در کودکان بتوان تا حدودي مشکالت هيجاني -رفتاري
آنان را نیز بهبود بخشيد و زمينه را براي ادامه تحصيل موفقيت آميز آنان فراهم نمود (مجيدي

و همکاران .)1388 ،از اين رو به منظور مداخله و درمان نارساخواني همواره روي آوردهاي
آموزشي و روانشناختي گوناگوني ارائه شده است .روان شناسي رفتاري؛ بر تحليل رفتارهاي

مورد نياز براي يادگيري تکليف يا برنامه درسي تأکيد مي کند  .تمرين هاي آموزشي مشتق
از اين نظريه ،آموزش مستقيم ناميده مي شوند .روش آموزش مستقيم شامل تعيين هدف هاي
آموزشي ،برنامه ريزي آموزشي به کمک تحليل تکليف ،آموزش صريح و مستمر است (کرين

و همکاران به نقل از مونرو  .)2001آموزش هاي شناختي به آن دسته از راهبردهايي تکیه
دارد که به وسيله آن ،اطالعات مورد توجه قرار مي گيرد ،تشخيص داده مي شوند ،به رمز
در مي آيند و در نهايت در حافظه ذخيره مي شوند تا در موقع نياز فراخوانده شوند (سيف،

 .)1384در واقع آموزش هاي شناختي بر چگونگي يادگيري افراد متمرکز است .آموزش هاي
فراشناختي نيز مطرح مي کند که بسیاري از دانش آموزاني که در يادگيري مشکل دارند،

در واقع مشکل آنان اينست که هيچ وقت ياد نگرفته اند که چگونه ياد بگيرند (پاريس و

همکاران1988 ،؛ به نقل از شمسی و همکاران .)1392 ،فرض رويكرد عصب روانشناختي
نيز عبارت است از توانايي ذهني برقراري يك رابطة علت و معلولي بين محل خطاي مغزي

و انحراف در توانايي خواندن دانش آموز .در واقع زيربناي مداخالت عصب روانشناختي
فعاليت هايي است كه موجب تحريك و تقويت پيوندهاي عصب روانشناختي كودك
مي شود (عابدي.)1389 ،

با توجه به اينکه تحقيقات زيادي در رابطه با اثربخشي مداخالت روان شناختي-

آموزشي بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان وجود دارد ،به نظر مي رسد که

انجام يک فراتحليل به روشن ساختن مقدار واقعي تأثير مداخالت روان شناختي و آموزشي
بر اين اختالل کمک خواهد کرد و ميزان اثربخشي اين مداخالت مشخص خواهد شد ،به

عبارتي روشن تر با انجام فراتحليل مي توان ديدگاه کلي تري نسبت به کارايي الگوي هاي

مداخله ای ( مداخالت روان شناختي و آموزشي ) در کشور به دست آورد .همچنین ،با توجه

به اينکه بخش چشمگيري از مراجعه کنندگان به درمانگاه های روانشناختي ،کودکان مبتال به
نارسايي هاي ويژه يادگيري هستند و همچنين هزينه هاي درماني که براي والدين در بردارد،
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ضرورت اين تحقيق بيش از پيش روشن مي شود .با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر نيز

بر آن است تا با استفاده از فراتحليل ،ميزان اثربخشي مداخالت روان شناختي و آموزشي بر

بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان مورد بررسي قرار دهد و همچنين مشخص
کند کدام روش اثربخشي بيشتري دارد.
 lروش
فراتحليل روش آماري است كه به جاي يك فرضيه پژوهشي خاص ،به تركيب اندازه

اثرهاي حاصل از انجام پژوهشهاي مختلف ميپردازد( .هويت و كرامر .)1388 ،در فرا
تحليل اصل اساسي عبارت است از محاسبۀ اندازه اثر براي تحقيقات مجزا و بر گرداندن

آنها به يک ماتريس مشترک عمومي و آنگاه ترکيب آنها براي دستيابي به ميانگين تأثير .در
فراتحليل با در دست داشتن آماره هايي مانند  x,F,tمي توان شاخص اندازه اثر مربوط به r

را برآورد كرد .براساس نظر كوهن ( ،)1998براي شاخص  rاندازه هاي اثر  0/5 ،0/3 ،0/1به

ترتيب كوچك ،متوسط و بزرگ قلمداد مي شود (فراهاني و عريضي.)1384،

«جامعۀ آماري» این تحقیق ،پژوهش ها ،پايان نامهها و تحقيقات چاپ شده در مجالت

علمي -پژوهشي بودند که در طول  15سال گذشته ( )1378-1393در زمينۀ ميزان اثربخشي
مداخالت روا نشناختي و آموزشي بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان انجام

شده اند و از لحاظ روششناسي (فرضيهسازي ،روش تحقيق ،جامعه ،حجم نمونه ،روش

نمونهگيري ،ابزار اندازهگيري ،روايي و اعتبار ابزار اندازهگيري ،تحليل آماري و صحيح بودن
محاسبات آماري) شرايط الزم را داشتهاند .در واقع در اين تحقيق پژوهش و مطالعاتي که از

نظر علمي و روش شناختي مورد تأييد قرار گرفتهاند ،جامعۀ آماري پژوهش را تشکيل دادهاند

که تعداد آنها  30پژوهش در زمينۀ مداخالت روان شناختي و آموزشي بر بهبود عملکرد
تحصيلي دانش آموزان نارساخوان بوده است.

 lابزار
منابع جستوجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از پاياننامههاي كارشناسي ارشد

و دكتري (مراجعۀ پژوهشگر كتابخانه و دانشگاه) ،مجالت علمي -پژوهشي در حوزۀ
روانشناسي و علوم تربيتي ،بانك منابع اطالعاتي جهاد دانشگاهي و مركز اسناد ايران .فقط
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منابع فارسي و تحقيقاتي كه در ايران انجام شدند ،مورد بررسي قرار گرفتند .در اين فرا تحليل
تمام پژوهشهايي که از لحاظ روش شناختي شرايط الزم را احراز کردهاند ،به کار رفته است،
يعني از همۀ منابعي که مالک هاي درون گنجي داشتهاند ،استفاده شده است .به عبارتي

«مالكهاي درونگنجي» براي فراتحليل عبارت بودند از .1 :موضوع پژوهشها مداخالت
روان شناختي و آموزشي بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان باشد.

 .2بررسي در قالب پژوهش گروهي صورت گرفته باشد  .3تحقيقات به صورت آزمايشي و

نيمه آزمايشي انجام شده باشند .4 .از ابزارهاي معتبر و مقياس هاي دقيق ،كه داراي اعتبار
و روايي كافي بوده اند ،استفاده شده باشد .و «مالك هاي خروج» پژوهش هايي بودند كه:

 .1موضوع پژوهش مسئله اي غير از مداخالت روانشناختي و آموزشي بر بهبود عملکرد
تحصيلي دانش آموزان نارساخوان باشد .2 .پژوهش هايي كه صرف ًا به گزارش ميزان شيوع
در گروه هاي مختلف اقدام كرده اند .3 .تحقيقات به صورت موردي ،مروري ،رابطه اي و
توصيفي انجام شده اند.

«ابزار» مورد استفاده در اين پژوهش «چک ليست تحليل محتوا» بود .از اين چك ليست

براي انتخاب پايان نامه ها ،طرح هاي تحقيقاتي و مقاله هاي پژوهشي داراي مالك هاي

«ورود» و استخراج اطالعات الزم براي انجام فراتحليل از محتواي آنها استفاده شد و چك
ليست مذكور ،شامل مؤلفه هاي زير بود :عنوان پژوهش هاي انجام شده ،نام پژوهشگر،
ابزارها ،جنس ،طول درمان ،روش آماري ،حجم نمونه و سطح معناداري آزمون ها.

فراتحليل گران ،با داشتن مقادير ميانگين ،واريانس و انحراف معيارِ گروه ها قادر ،به

محاسبه اندازۀ اثر هستند ،اما رايج ترين شاخص ها  rو  dهستند كه  dبراي تفاوت هاي

گروهي و  rبراي مطالعات همبستگي به كار مي برند (دالور1388 ،؛ فراهاني و عريضي.)1384،
بنابراين با توجه به ليست تحقيقات در زمينۀ مورد نظر و مراجعه به آنها ،و با در نظر گرفتن

معيارهاي ذكر شده 30 ،پژوهش مورد تأييد قرار گرفتند ،كه ليست تفضيلي آنها ،همراه با

اطالعات توصيفي در جدول  1آمده است .براي به دست آوردن ميزان اندازه اثر از نرم افزاري
استفاده نشده و محاسبات به صورت دستي انجام شد .مراحل اجراي اين فراتحليل براساس

مراحل فراتحليل هويت و كرامر ( ،2005ترجمه پاشا شریفی و همکاران ،)1388 ،انجام گرفته
و به شرح زير است .1 :تعريف متغيرهاي پژوهش  .2جست وجوي پايگاه هاي اطالعاتي
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 .3بررسي پژوهش ها  .4محاسبه اندازه اثر براي هر مطالعه  .5تركيب اندازه اثر مطالعات
 .6معناداري مطالعات تركيب يافته  .7مقايسه اندازه هاي تأثير از مطالعات با ويژگي هاي

مختلف.
شماره

جدول  .1مشخصات تحقيقاتي كه در فراتحليل مورد بررسي قرار گرفته اند
عنوان

پژوهشگر

الگوی درمانی

پاکدامن

آموزش راهبردهاي

ساوجي()1380

فراشناختي

يعقوبي و

آموزش راهبردهاي

1

بررسي تأثير آموزش
راهبردهاي فراشناختي
بر درك مطلب دانش
آموزان با مشكل
درك خواندن

2

تأثير آموزش راهبردهاي
فراشناختي بر بهبود
عملكرد خواندن دانش
آموزان نارساخوان پسر
پايۀ چهارم و پنجم ابتدايي

3

اثرات درمان
نوروسايکولوزي در
کارامدي خواندن دانش
آموزان با نارساخواني
تحولي نوع زبان شناختي

4

اثر بخشي آموزش اسنادي
و آموزش راهبردهای
فراشناختی -اسنادی بر
درک مطلب خواندن
دانش آموزان نارسا
خوان ابتدايي

5

کاربرد نرم افزار آموزشي
ميالد بر مبناي مدل عصب
روانشناختي بينايي رنگ
وهمکاران ()1386
براي آموزش دانش
آموزان نارساخوان

6

بررسي تأثير روش هاي
بازپروري كپارت و سينا در
درمان نارسايي هاي ويژه
يادگيري اختالل خواندن

جناآبادي()1387

7

اثر بخشي وسيله
آموزشي سينا در کاهش
خطاهاي خواندن
کودکان نارساخوان

بهاري قره گوز

8

مقايسه اثربخشي روش
هاي چند حسي فرنالد و
اورتون بر عملکرد خواندن
دانش آموزان نارسا خوان
پسر پايه سوم ابتدايي

9

تاثير تکنيک خود آموش
دهي در کاهش مشکالت مجيدي وهمکاران
خواندن دانش اموزان
()1388
نارساخوان مقطع ابتدايي

احدی ()1383

فراشناختي

با عزت وهمکاران

درمان

()1385

دهقاني فيروز
ابادي و همکاران
()1386

عسکري

نوروسايکولوزي

آموزش راهبردهای
فراشناختی -اسنادی

نرم افزار
آموزشي ميال

بازپروري
كپارت و سينا

زيني وند()1387

 60نفر

آزمايش 30 :نفر
گواه 30:نفر
 64نفر

آزمايش 32 :نفر
گواه 32:نفر
 30نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 30نفر

آزمايش 10 :1نفر
آزمايش 10 :2نفر

آزمون درك مطلب
 8جلسه دختر و پسر خواندن (مهري نژاد)
آزمون هوش كتل ،فرم
 45دقيقه اي
سنجش توانايي
خواندن
 15جلسه

پسر

 45دقيقه اي

 20جلسه
 45دقيقه اي

 8جلسه
 60دقيقه اي

دختر وپسر

دختر

چك ليست
نارساخواني،
فرم سنجش
توانايي خواندن،
آزمون هوش وكسلر و
ريون
آزمون وکسلر،
جعبه آموزشي
المسه ،آزمون
تشخيص خواندن

آزمون کتل ،فهرست
نشانگان نارسا خواني

F

F

F

F

گواه 10:نفر

روش هاي

وهمکاران ()1387

تعداد نمونه

طول درمان

جنس

ابزار

آماره

 40نفر

آزمايش 20 :نفر
گواه 20:نفر

 30نفر
آزمايش 10 :1نفر
آزمايش  10 :2نفر
گواه 10:نفر
 30نفر

وسيله آموزشي سينا

آموزش اثربخشي
روش هاي چند
حسي فرنالد
و اورتون
فن خود
آموش دهي

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 45نفر

آزمايش 30 :نفر
گواه 15:نفر
 32نفر

آزمايش 16 :نفر
گواه 16:نفر

آزمون هوش وکسلر،
4جلسه
دختر وپسر فهرست نشانگان
 60دقيقه اي
نارساخواني

-

پسر

آزمون سطح
خواندن
(محقق ساخته)

آزمون هوش وکسلر،
 13جلسه
دختر وپسر آزمون تشخيص
اي
 45دقيقه
نارساخواني

t

t

F

 15جلسه

دختر وپسر آزمون کتل ،آزمون
 45دقيقه اي
خواندن اکوال
 12جلسه
 60دقيقه اي

دختر و پسر

آزمون هوش
وکسلر ،آزمون
تشخيص خواندن

F
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10

تاثير آموزش مهارت
ادراک بينايي بر بهبود
عملکرد خواندن دانش
اموزان نارسا خوان

11

اثر بخشي آموزش ادراک
شنيداري بر عملکرد
خواندن دانش آموزان
نارساخوان سوم ابتدايي
شهرستان خميني شهر

12

تاثير آموزش کارکرد هاي
اجرايي بر عملکرد خواندن
آموزش کارکرد هاي
دانش آموزان دبستاني با وهمکاران ()1388
اجرايي
ناتوانايي يادگيري ويژه

13

تاثير راهبرد مرور ذهني
بر عملکرد حافظه فعال
دانش آموزان نارساخوان

14

تاثير روش آموزش
ترکيب واج ها در اصالح
نارساخواني دانش آموزان
پايه ي دوم و سوم ابتدايي
شهرستان شهريار در
سال تحصيلي 87-88

15

سامع سياهکردي
وهمکاران
()1388
وطن دوست
()1388

آموزش مهارت
ادراک بينايي

آموزش ادراک
شنيداري

مير مهدي

بررسي تأثيرروش آموزش
چند حسي اورتون بر
اختالل خواندن در دانش
آموزان دوم وسوم ابتدايي

16

بررسي تاثير آموزش
ترکيبي حسي-حرکتي-
ادراکي بر عملکرد خواندن
دانش آموزان نارساخوان
ابتدايي شهر اصفهان

17

تأثير بازي درماني
رفتاري_ شناختي در
اصالح عملكرد خواندن
دانش آموزان پسر
نارساخوان پاية دوم و
سوم ابتدائي شهر همدان

18

بررسي ميزان اثر بخشي
روش آموزشي چند حسي
اورتون بر عملکرد خواندن
دانش آموزان دختر پايه
هاي سوم و چهارم دبستان

19

اثر بخشي سه روش
آموزشي -اصالحي مبتني
بر پردازش واج شناختي
بر سرعت وصحت
خواندن دانش آموزان
نارساخوان ابتدايي

ارجمند نيا و
نراقي ()1388

موسوي

راهبرد مرور ذهني

 60نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 30نفر

آزمايش 20 :نفر
گواه 10:نفر
 45نفر

آزمايش 45 :نفر
گواه 45:نفر
 30نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 50نفر

آموزش ترکيب
واج ها

آزمايش 25 :نفر

زربخش

روش چند

 40نفر

()1378

حسي اورتون

آزمايش 20 :نفر

آموزش ترکيبي

 30نفر

()1388

حقيقت زاده
()1389

قيصري
()1389

حسي-حرکتي
ادراکي

بازي درماني
رفتاري_
شناختي

قرايي

روش آموزشي

()1389

چند حسي اورتون

روش های
فصيحاني فرد،
ميکاييلي ()1389

آموزشي -اصالحي
مبتني بر پردازش
واج شناختي

گواه 25:نفر

گواه 20:نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر

 30نفر
آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر

 32نفر

آزمايش 16 :نفر
گواه 16:نفر

 8جلسه
دختر وپسر آزمون خواندن اکوال،
اي
 60دقيقه
آزمون اندره ري
آزمون هوش وکسلر،
 10جلسه
آزمون تشخيص
 90دقيقه اي دختر وپسر
نارساخواني

 10جلسه
 60دقيقه اي

 10جلسه
آزمون تشخيص
نارساخواني ،ازمون
 90دقيقه اي دختر وپسر
حافظه فعال پيکرنيگ

 15جلسه
45دقيقه اي

آزمايش 10 :2نفر
آزمايش 10 :3نفر

دختر وپسر

 60دقيقه اي دختر وپسر

 10جلسه
 90دقيقه اي

 10جلسه
 45دقيقه اي

 8جلسه
 60دقيقه اي

-

آزمون ديکته نويسي،
آزمون خواندن،

F

F

t

F

آزمو ريون

 20جلسه

 30نفر

آزمايش 10 :1نفر

دختر وپسر

آزمون حافظه فعال
کورنولدي ،آزمون
تشخيص خواندن،
آزمون کوليج

T

دختر

پسر

دختر

آزمون کتل ،آزمون
نارساخواني

آزمون خواندن اکوال،
آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر،
آزمون تشخيص
نارساخواني

آزمون خواندن،
آزمو ريون

آزمون آگاهي واج
شناختي ،آزمون
دختر وپسر
ناميدن ،آزمون خواندن،
آزمون سرعت

F

F

F

F

T
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20

اثر بخشی آموزش
مبتنی بر هوش های چند
گانه گاردنر بر عملکرد
خواندن دانش آموزان با
عالیم نارسا خوانی سوم
ابتدایی شهر اصفهان

21

اثربخشي آموزش حافطه
فعال بر بهبود عملکرد
خواندن دانش آموزان با
ناتوانايي خواندن پايه سوم

22

اثربخشي آموزش دقت
بر توانايي خواندن دانش
آموزان نارساخوان
دختر پايه سوم ابتدايي
شهر اصفهان

23

تأثير آموزش آگاهي
واج شناختي بر توانايي
آگاهي واجي ،خواندن
ناكلمه و سرعت خواندن
پسران نارساخوان

24

بررسي تاثير بيوفيد
بک  EEGدر کاهش
عاليم نارسا خواني

25

تأثير آموزش راهبرهاي
فعال تفکر مدارانه و
خود نظارتي بر درک
مطلب دانش آموزان
با مشکل خواندن

شرقی الیله سر
()1389

برنامه آموزشی
مبتنی بر هوش های
چند گانه گاردنر

زاغيان

آموزش

()1390

حافطه فعال

آموزش دقت

()1390
علي پور و

آموزش آگاهي

گواه 15:نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 30نفر

آزمايش 15 :نفر

نريماني وهمکاران

بيوفيد بک

غباري بناب

آموزش راهبرهاي

 30نفر

()1391

وهمکاران
()1391

فعال تفکر مدارانه
وخود نظارتي

28

اثربخشي آموزش
راهبردهاي حافظه ي فعال کريمي و عسکري
بر بهبود عملكرد خواندن
()1392
دانش آموزان نارساخوان

حافظه ي فعال

همکاران()1393

بازي هاي واجي

طهماسبي و

برنامه توانبخشي

بخشي نرم افزار
پيشبرد شناخت

کرمي ،عباسي و

آموزش آگاهي

زکي يي()1392

واج شناختي

مرادي و

همکاران()1392

گواه 15:نفر
 31نفر

گواه 15:نفر

27

30

آزمايش 15 :نفر

آزمايش 16 :نفر

()1390

تاثير آموزش آگاهي واج
شناختي بر سرعت ،دقت
و درک مطلب دانش
آموزان نارساخوان

تاثير برنامه توانبخشي
عملکرد هاي بينايي
پايه بر توانايي خواندن
کودکان نارساخوان

 30نفر

همکاران

26

29

گواه 24:نفر

واج شناختي

اثر بخشي نرم افزار پيشبرد
شناختي بر کارکرد هاي
قمري گيوي
اجرايي ،بازداري پاسخ
وحافطه کاري کودکان وهمکاران ()1391
دچار نارساخواني

اثربخشي بازي هاي واجي
بر عملكرد خواندن دانش
آموزان پسر نارساخوان

آزمایش 24 :نفر

 30نفر

اهرمي و
همکاران

 48نفر

آموزش
راهبردهاي

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر
 60نفر

آزمايش 30 :نفر
گواه 30:نفر
 30نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر

 90دقیقه ای

گواه 15:نفر

آزمايش 15 :نفر
گواه 15:نفر

 12جلسه
 40دقيقه اي

 24جلسه
 45دقيقه اي
 20جلسه
 35دقيقه اي

 8جلسه
 60دقيقه اي

 10جلسه
 90دقيقه اي

 10جلسه
 45دقيقه اي

 15جلسه

 10جلسه
 75دقيقه اي

 20نفر

آزمايش 10 :نفر
گواه 10:نفر

دختر

آزمون خواندن اکوال،
آزمون هوش چندگانه
گاردنر ،آزمون کتل

 15جلسه
دختر و پسر آزمون هوش وکسلر،
اي
 45دقيقه
فهرست نشانگان
نارساخواني

 30نفر

آزمايش 15 :نفر

 30نفر

عملکرد هاي بينايي

 6جلسه

-

دختر

پسر

پسر

پسر

پسر

دختر

دختر و پسر

پسر

فهرست نشانگان
نارساخواني ،آزمون
خواندن کالس سوم
آزمون هاي آگاهي
وا ج شناختي ،آزمون
هاي كالمي هوش
وكسلر ،زمون خواندن
كلمه وناکلمه
دستگاه نوروفيدبك،
آزمون اختالل در
خواندن ،ازمون وکسلر
آزمون ريون،
آزمون نارسا خواني،
آزمون محقق ساخته
درک مطلب
آزمون ريون ،آزمون
تشخيص خواندن ،نرم
افزار پيشبرد شناختي
آزمون تشخيص سطح
خواندن ،آزمون ریون
و آزمون آگاهي
واج شناختي
آزمون تشخيص
سطح خواندن
عزيزيان و عابدي
آزمون ریون و آزمون
خواندن و نارساخواني
(کرمی نوري و مرادي)

آزمون ارزيابي توانايي
دختر و پسر خواندن فارسي(محقق
ساخته) ،آزمون

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

t
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 lیافته ها
در اين بخش براساس داده هاي ارائه شده درگزارش هر يك از پژوهش هاي مورد
نظر ،به محاسبه اندازه اثر الگوهاي درماني پرداخته شده است .به همين منظور ،اندازه اثر طبق
مراحل فراتحليل هويت و كرامر ( ،)1388محاسبه شد .سپس با تبديل هر  rاثر به  ،zrمحاسبه
متوسط آنها و سرانجام تبديل مجدد آن به حجم اثر ،همه مطالعات با هم ترکيب شدند .بر
اساس اطالعات جدول  ،2ميانگين مقدار  zrبراي مداخالت روان شناختي و آموزشي برابر
با  0/606است که براساس جدول بسط يافته  zفيشر با متوسط حجم اثرهاي  0/54منطبق
است که مطابق جدول کوهن متوسط رو به باال ارزيابي مي شود .همچنين سطح معناداري
تركيبي  0/00001به دست آمده است .جدول  2میانگین اندازه اثر را نشان می دهد.

جدول  .2نتايج فراتحليل اثربخشي تأثير مداخالت روا نشناختي – آموزشي بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان
پژوهش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N
60
64
30
30
40
30
30
45
32
60
30
48
30
50
40
30
30
32
30
48
30
30
30
31
30
60
30
30
30
20

سطح معناداري مطالعات تبديل سطح معناداري به Z
0/0001
0/00001
0/001
0/0001
0/0001
01
0/001
0/001
0/001
0/05
0/0001
0/01
0/01
0/0001
0/0001
0/001
0/05
0/0001
0/01
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/0001
0/001
0/001
0/001
0/01
0/0005

3/719
4/265
3/09
3/719
3/719
2/326
3/09
3/09
3/09
1/645
3/719
2/326
2/326
3/719
3/719
3/09
1/645
3/719
2/326
3/09
3/09
3/09
3/09
3/09
3/719
3/09
3/09
3/09
2/326
3/719

r
0/482
0/533
0/572
0/688
0/590
0/430
0/572
0/461
0/551
0/213
0/688
0/337
0/430
0/531
0/590
0/572
0/304
0/664
0/430
0/447
0/572
0/572
0/572
0/561
0/688
0/401
0/572
0/572
0/430
0/845

تبدیل  rبه Zr

0/523
0/590
0/648
0/829
0/678
0/460
0/648
0/497
0/618
0/310
0/829
0/343
0/460
0/590
0/678
0/648
0/310
0/793
0/460
0/472
0/648
0/648
0/648
0/633
0/829
0/424
0/648
0/648
0/460
1/238
0/606
ميانگين اندازه اثر

r= 0/54

p= 0/00001
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 lبحث و نتیجه گیری
فراتحليل رويكردی آماري براي يكپارچه كردن نتايج مستقل است كه منجر به نتيجه-

گيري هايي مي شود كه دقيق تر و معتبرتر از نتايجي است كه از تحقيق اوليه به دست مي آيد
(مارتينز و همكاران .)2010،يافته هاي حاصل از اين فراتحليل نشان داد كه مداخالت روان

شناختي و آموزشي بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان نارساخوان تأثير متوسط روبه
بااليي( )0/54دارد .این یافته ها تاییدی بر پژوهش های قبلی از جمله پاکدامن زربخش(،)1378

یعقوبی و احدی ( ،)1383باعزت و همکاران ( ،)1385عسکری و همکاران ( ،)1386مرضيه
دهقاني فيروز ابادي و همکاران ( ،)1386بهاري قره گوز و همکاران ( ،)1387وطن دوست
( ،)1388موسوي ( ،)1388حقيقت زاده ( ،)1389قرايي ( ،)1389اهرمي و همکاران (،)1390
علي پور و همکاران( ،)1390زاغيان ( ،)1390نريماني و همکاران ( ،)1391کرمي ،عباسي و
زکي يي( ،)1392کریمی و عسکری ( )1392و طهماسبي و همکاران ( )1393می باشد .اين

پژوهشگران اثربخشي مداخالت روان شناختي-آموزشي را در کاهش خطاهاي نارساخواني

رضايت بخش گزارش کرده اند.

 oدر تبيين نتايج پژوهش حاضر ،مي توان گفت با توجه به ميزان اندازۀ اثر ()0/54
مداخالت روانشناختي–آموزشي مي تواند کمکي در بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان
نارساخوان باشد .از ميان  30پژوهش مورد بررسي ،بيشترين «ميزان اندازۀ اثر» ( )0/845به

پژوهش طهماسبی و همکاران ( )1393مربوط بود که برنامه توانبخشي عملکردهاي بينايي
پايه را در بهبود عملکرد خواندن به کار برده بود .از نظر نورولوژیکی افراد نارساخوان دارای

الگوی خاصی از توانایی های شناختی هستند ،مهمترین ویژگی شناختی در این افراد که بر

روی خواندن و نوشتن موثر است ،پردازش بینایی و حافظه کوتاه مدت است (هاموند2و
هرکولز3؛ به نقل از طهماسبی و همکاران .)1393 ،مهارت پردازش کردن اطالعات بینایی
باعث ایجاد توانایی سازماندهی و طبقه بندی کردن ،تفسیر کردن محرک بینایی و معنا کردن

آنچه که دیده شده است؛ خواهد شد .نارسایی کارکردهای بینایی می تواند یکی از دالیل
ایجاد نارساخوانی (خطاهایی در خواندن ،نظیر حذف نمایی و اضافه کردن) باشد که در

مطالعات پیشین هم اثبات شده است (چارلز2002 ،؛ فاکوئتی و همکاران2003،؛ گریشام،

2007؛ متسینگ و فریرا2008 ،؛ پاالمو و پوئل.)2010،
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 oبه منظور بررسی تاثیر مداخالت دیداری بر رفع مشکالت خواندن پژوهش های
متفاوتی انجام شده است که اکثر آن ها حاکی از بهبود توانایی خواندن بعد از تاثیر مداخالت

بینایی هستند (چارلز2002 ،؛ فاکوئتیو همکاران2003 ،؛ گریشام2007 ،؛ گاس و همکاران،
2007؛ متسینگ و فریرا2008 ،؛ پاالمو و پوئل .)2010،بخشی از تمرینات ارایه شده در مداخالت

دیداری ،با هدف آگاهی از «ویژگی های اشکال یا تصاویر» 4می باشد؛ این مداخالت منجر به
تقویت شناسایی جهت ،اندازه ،شکل و رنگ اشیا می شود که وجود این مهارت در تشخیص
حروف و تفکیک آن ها از یکدیگر موثر است و این توانایی می تواند باعث شود که فرد بتواند

شباهت ها و تفاوت های بین حروف را تشخیص دهد .تمرینات یادآوری «دیداری مواد»،5
موجب تقویت حافظه دیداری نیز می شود .با انجام مکرر این تمرین ،مهارت تصور ذهنی در

فرد افزایش می یابد و وی را قادر می سازد که یک تصویر را برای مدت کوتاهی در ذهن خود

حفظ کند .بنابراین در توانایی خواندن و ارتباط بین حروف و کلمات و در نتیجه برداشت
صحیح از متن تاثیرگذار خواهد بود .بخش دیگری از این برنامه های توانبخشی ،آگاهی از
کلیدها و نشانه های موجود در «میدان بینایی» 6می باشد .این تمرین موجب افزایش آگاهی
از نشانه های موجود در محیط اطراف می شود و امکان تشخیص اشیا را بدون وجود تمام

جزئیات ،می دهد .بنابراین می تواند در برداشت یک کلمه بدون نیاز به خواندن حرف به
حرف آن موثر باشد و در نتیجه موجب افزایش سرعت خواندن خواهد (شیمن و راس.)2006 ،
 oبه طور کلی خواننده برای ایجاد پلی بین متن یا حروف چاپی و معنای آن ،می بایست

مجموعه ای از فرآیندها ،به ویژه توانایی ادراک بینایی و سایر توانایی های شناختی (توجه،
حافظه و سازماندهی) ،دانش زبانی و تجارب گذشته را فعال کند .در واقع خواندن محصول

توانایی های شناختی ،زبانی ،دانش قبلی و کسب مهارت در توانایی های خاص خواندن است
(فیشر و هارتنگ .)2008 ،در واقع مداخله دیداری با بهبود بخشیدن به کارکردهای بینایی نارسا

که مسبب ایجاد مشکالتی در خواندن هستند ،موجب بهبود عملکرد خواندن می شود و در
کودکان مبتال به مشکالت خواندن می تواند به عنوان یک روش رایج مورد استفاده قرار گیرد.

 oتوجه به زمينه هاي فرهنگي در جوامع مختلف ،مي تواند در اثربخشي رويكردهاي
گوناگون درماني مؤثر باشد .يكي از ويژگي هاي بارز فراتحليل اين است كه امكان مقايسه
كارآيي الگوهاي درماني مختلف را در بافت هاي فرهنگي مختلف فراهم مي كند .به هرحال،
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به كارگيري رويكردهاي درماني مختلف در درمان مشكالت امري بديهي است  .اما آنچه
بهتر است مورد توجه قرار گيرد ،ميزان موفقيت اعمال الگوي مورد نظر در رفع مشكل مطرح

شده است .لذا در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود  ،درمانگران جهت كاهش عالئم

نارساخواني دانش آموزان از درمان هاي التقاطي و يا درمان هايي كه اثر بخشي آن اثبات شده
است ،استفاده نمايند.

یادداشت ها
 lمنابع

2. Hammond
4. visual discrimination
6. visual closure

1. specific learning disorder
3. Hercules
5. visualization

 ارجمندنيا ،علي اکبر؛ سيف نراقي ،مريم .)1388(.تاثير راهبرد مرور ذهني بر عملکرد حافظه فعالدانش آموزان نارساخوان .مجله علوم رفتاري.173 -178 .3 ،3.
 اهرمی،راضیه؛ شوشتری،مژگان؛ گلشنی منزه،فرشته؛ کمر ( .)1390اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندندانش آموزان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان .روانشناسی افراد استثنایی152-139 .1،2 .
 باعزت ،فرشته؛ بني جمالي ،شکوه السادات؛ معظمي ،داوود( .)1385اثرات درمان نوروسايکولوژي درکارامدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع زبان شناختي .مطالعات روانشناختي.1،2.
.107 -124
 بهاري قره گوز ،علي؛ سيف نراقي ،مريم .)1387(.اثر بخشي وسيله آموزشي سينا در کاهش خطاهايخواندن کودکان نارساخوان .فصلنامه روانشناسان ايراني.343 -353 .16 ،4.
 پاكدامن ساوجي ،آذر ( .)1380بررسي تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزانبا مشكل درك خواندن .نخستين همايش يافته ها ي نوين پژوهش در آموزش و پرورش استثنايي،شیراز.
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Abstract

سعید

چکیده

The aim of this research was studying the
relationship between cultural intelligence and social
interactions of university students. This research is a
descriptive- analytical study. The sample consisted
of 364 individual (222 male and 142 female) of Ilam
state and Ilam Azad University. In order to collect
the data the Eearley-Ang

Cultural Intelligence

Questionnaire has been used to measure the cultural intelligence and the researcher’s questionnaire
used to evaluate the social interactions. The
findings showed that cultural intelligence has
a significant relationship with the social interactions of the students and among cultural intelligence
components

دکتر زینب

only

cultural

intelligence

knowl-

edge didn’t show any significant relationship with
students’ social interactions. Also this study revealed
that there was no significant difference between male
and female students in terms of their social interaction
and cultural intelligence.
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هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین هوش
فرهنگی و تعامالت اجتماعی دانشجویان دانشگاه
 این پژوهش از نوع توصیفی.دولتی و آزاد ایالم بود
 دانشجو364  نمونه مورد مطالعه شامل.تحلیلی است
 دختر) بود که با استفاده از روش142  پسر و222(
 برای جمع.نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند
آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلیو انگ
) جهت سنجش هوش فرهنگی و پرسشنامه2007(
،محقق ساخته جهت سنجش تعامالت اجتماعی
 نتایج نشان داد که هوش.جمع آوری شده است
فرهنگی رابطۀ معناداری با تعامالت اجتماعی
دانشجویان دارد و از میان ابعاد هوش فرهنگی تنها
بعد دانش هوش فرهنگی رابطۀ معناداری با تعامالت
اجتماعی دانشجویان ندارد همچنین بين دانشجويان
دختر و پسر از نظر تعامالت اجتماعي و هوش
.فرهنگي تفاوت معناداري وجود ندارد
، رفتار و انگیزش، دانش، هوش فرهنگی:کلید واژه ها
تعامالتاجتماعی

1393/4/8 : تصویب نهایی1392/8/7 : دریافت مقالهo
 دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایالم،* گروه مدیریت
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 lمقدمه
با پيشرفت ارتباطات گاهي افراد براي ارضاي نيازهاي خود بايد به طور همزمان با دو يا

چند نفر از فرهنگهاي مختلف به تعامل بپردازند .برای مثال دانش آموزان با شناخت محیط

اجتماعی اطراف خود تعامل بهتری با افراد اطراف خود داشته و این باعث افزایش کارایی
آنها می شود (تجلی و اردالن .)1389 ،افراد بايد توانايي اين را داشته باشند که بتوانند با افراد
مختلفي در فرهنگ هاي متفاوت و اجتماع ارتباط برقرار کنند ،که براي برقراري ارتباط بايد
از توانايي ذاتي خود به طور مطلوبي استفاده کنند.

انسان از نظام هاي منظمي تشکيل شده است ،که اين نظام ها بر يکديگر تأثير متقابل

ميگذارند .يکي از نظام هاي پيچيدۀ انسان «هوش» او است .هوش در دنياي واقعي شامل
هوشي است که بر ابعاد محتوايي خاص مانند «هوش اجتماعي»« ،1هوش هيجاني» 2و هوش

عملي و کاربردي تمرکز دارد .يکي از انواع هوش که اخيرا مورد مطالعه قرار گرفته است،

«هوش فرهنگي» 3است( .نائيجي و عباسعليزاده .)1386 ،هوش فرهنگي درک ظاهر و باطن
افراد از نظر فکري و عملي است .هوش فرهنگي چارچوب و زباني را در اختيار ما قرار مي

دهد ،که تفاوت ها را درک و روي آن ها سرمايهگذاري کنيم ،نه اينکه آنها را تحمل کرده يا

ناديده بگيريم (پلوم و همکاران.)2007 ،

هوش فرهنگی می تواند آثار و فوایدی را برای اجتماع انسانی داشته باشد .1:تقویت

ارتباطات  .2درک متقابل و افزایش تفاهم بین افراد  .3کاهش مشکالت ادارکی و «تعامالت
اجتماعی» .4بنابراين انسان ها همواره براي دستيابي به اهداف خود با ديگران ارتباط برقرار
مي کنند و به دنبال اين هستند که اين ارتباطات را به گونه اي اثر بخش تر برقرار نمایند.

همچنین انسان ها به دنبال ويژگي هايي هستند که بتوانند از طريق تقويت اين ويژگي ها
ارتباطات موثري را با ديگر انسان ها داشته باشند .به نظر می رسد که «هوش فرهنگی» از

ویژگی های باشد که می تواند در این زمینه به انسان ها کمک کند .مسئله اصلی این است که

آیا هوش فرهنگی با تعامالت اجتماعی رابطه دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی «روابط
هوش فرهنگی و ابعاد آن با تعامالت اجتماعی در بین دانشجویان» می باشد.
مفهوم «هوش فرهنگي» ،براي نخستين بار توسط ارلي و انگ از محققان مدرسه کسب

و کار لندن مطرح شد .اين دو ،هوش فرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت
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فرهنگي و ارائه پاسخهاي رفتاري صحيح به اين الگوها تعريف کردهاند (ارلي و انگ.)2003 ،
با توجه به ابعاد چندگانه هوش از ديدگاه ارلي و انگ ،هوش فرهنگي متشکل از ابعاد

«فراشناختی»« ،5دانش»« ،انگيزش» و «رفتار» مي باشد ،که مرتبط با موقعيت هاي فرهنگي

متفاوت است.

بعد فراشناختی شامل تدوين راهبرد پيش از برخورد ميان فرهنگي(نائيجي و عباسعليزاده،

 ،)1386بعد «دانش» آگاهي و اطالع در مورد هنجارها ،فعاليت ها و قراردادها در فرهنگ هاي

مختلف حاصل از تجارب فردي و آموزشي و بعد انگيزش توانايي و تمايل به يادگيري و

فعاليت در برقراري ارتباط با افرادي از فرهنگ هاي ديگر و بعد رفتار توانايي انجام رفتارهاي
کالمي و غير کالمي مناسب در هنگام برقراري ارتباط با افرادي از فرهنگهاي ديگر را

منعکس ميکند (ارلي و انگ.)2003 ،

فردي که داري هوش فرهنگي باالست توانايي يادگيري در محيط فرهنگي جديد را

دارد و از رويارويي با فرهنگ هاي جديد لذت مي برد (دنگ و گيبسون .)2008 ،هوش

فرهنگي همچنين بينشهاي فردي را در برمي گيرد که براي انطباق با موقعيت ها و تعامالت

ميان فرهنگي و حضور موفق در گروه هاي کاري چند فرهنگي مفيد است .انگ و همکاران

( )2004براي تبيين و سنجش هوش فرهنگي چهار عامل «راهبرد هوش فرهنگي»« ،دانش
هوش فرهنگي»« ،انگيزش هوش فرهنگي» و «رفتار هوش فرهنگي» را پيشنهاد مي کنند.
 oراهبرد هوش فرهنگي :اين بعد سطح آگاهي فرهنگي فرد را در تعامالت بين

فرهنگي نشان ميدهد .بدين معنا که فرد چگونه تجربيات ميان فرهنگي را درک مي کند

و به تدوين يک راهبرد پيش از برخورد ميان فرهنگي ميپردازد (راک استال و همکاران،
 .)2011اين راهبرد بيانگر فرايندهايي است که افراد براي کسب و درک دانش فرهنگي به

کار مي برند .اين امر زماني اتفاق مي افتد که افراد در مورد فرايندهاي فکري خود و ديگران
قضاوت ميکنند .اين بعد ،تفکر فعال در مورد افراد و موقعيت هاي فرهنگي مختلف را ارتقا

مي دهد و از ميزان تفکر و مفروضات محدود دربارۀ موقعيتهاي فرهنگي جديد جلوگيري
مي کند و افراد را به سمت ايجاد راهبردهاي جديد هدايت ميکند (ايماي و جلفاند،
.)2007

« oدانش هوش فرهنگي» بيانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت هاي فرهنگي است که
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دانش عمومي و طرح هاي ذهني و شناختي فرد از فرهنگ هاي ديگر را نشان مي دهد .اين

بعد آگاهي و اطالع در مورد هنجارها ،فعاليت ها و قراردادها در فرهنگهاي مختلف حاصل

از تجارب فردي و آموزشي ،رامنعکس مي کند .اين بعد ،شامل آگاهي ظاهري در مورد نظام
هاي اجتماعي ،قانوني و اقتصادي در فرهنگهاي مختلف و خرده فرهنگهاست.

 oانگيزش هوش فرهنگي بيانگر عالقۀ فرد به آزمودن فرهنگ هاي ديگر و تعامل با

افرادي از فرهنگهاي مختلف است و توانايي وتمايل به يادگيري و فعاليت در موقعيتهاي

فرهنگي مختلف را منعکس ميکند (انگ و همکاران .)2006 ،اين بعد شامل ارزش دروني

افراد براي تعامالت چند فرهنگي و اعتماد به نفسي است که فرد اجازه ميدهد در موقعيتهاي
فرهنگي مختلف به صورتي اثر بخش عمل کند و با ديگران تعامل داشته باشد (اکسلز و

ويگفيلد .)2002 ،عنصر رواني و انگيزشي به افراد کمک ميکند در مقابل موانع ،پايدار باشند
تا بتوانند خود را با فرهنگ ديگران سازگار سازند .آنان همچنين در اين موقعيتها با اطمينان،
کارايي درون فرهنگي از خود نشان ميدهند(باندورا.)2002 ،

« oرفتار هوش فرهنگي» نشان دهندۀ توانايي فرد در استفاده از حرکتهاي کالمي

و غير کالمي هنگام تعامل با افرادي از فرهنگهاي مختلف است (راکاستال و همکاران،
.)2011

« oتعامالت اجتماعي» اشاره به وضعيتي دارد که در آن تاثير رفتارهاي کنشگر بر

رفتارهاي ديگري قابل تشخيص است .بنابراين تعامالت اجتماعي در معني دقيقتر ،در

برگيرنده فرآيندي است که به وسيله آن ،اعمال آشکار ،قصدهاي سنجيده افراد وتاثير افراد بر

ديگران پوشش داده ميشود وبالعکس (اجتهادي .)1383 ،براي اينکه فرد از لحاظ فرهنگي با

هوش شناخته شود ،بايد در موقعيت هايي که برداشت ها واشارات مختلفي وجود دارد ،بتواند
قضاوت درستي داشته باشد و درک و فهم صحيحي از آن موقعيت به دست آورد و بتواند با

ديگران تعامل اثربخشي داشته باشد (توماس .)2006 ،آنچه که در تعامالت اجتماعي بيشتر
نمود دارد ،انتقال اطالعات ،رسيدن به فهم مشترک از يک موضوع ،دريافت بازخورد ،ايجاد
شبکه روابط اجتماعي ،ارزيابي رفتار خودي و مقايسه آن با رفتار ديگران و مواردي جزء آن
است که الزمه آن داشتن هوش فرهنگي بااليي ميباشد (چووآ .)2002 ،با توجه به مبانی

مطرح شده هدف پژوهش حاضر «تعیین رابطه هوش فرهنگی و تعامالت اجتماعی است».
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 lروش
اين پژوهش به دنبال تبیين دانش و يا اثبات نظريات جديدي نيست يك پژوهش

کاربردی محسوب می شود .و با توجه به اینکه سعی در کشف عقاید ،ادراکات و ترجیهات
افراد دارد از نظر روش یک پژوهش توصیفی و از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگي

می باشد.

«جامعه آماري» پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه دولتي ایالم و دانشگاه آزاد اسالمی و

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استان ايالم می باشد .برای نمونه گیری از جامعه پژوهش
از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است .به همین منظور جهت جمع آوری
تعداد نمونه برآورده شده  400پرسشنامه در جامعه مورد مطالعه توزیع گردید که از این تعداد

 373پرسشنامه جمع آوری و نهایتا به دلیل ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها تعداد 364

پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

همچنین به منظور جمعآوري اطالعات ادبیات و مبانی نظری پژوهش از روش

کتابخانهاي و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های خام ،به منظور تحلیل و توصيف
و تبيين چگونگي رابطه بين هوش فرهنگي و تعامالت اجتماعي استفاده شد.

 lابزار
 oبه منظور سنجش «هوش فرهنگي» از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلي و انگ ()2003

و براي سنجش تعامالت اجتماعي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد که در طيف 7

تايي ليکرت تنظيم شد .به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده

شد که ضريب مربوط به آن  0/86به دست آمد که نشان ميدهد پرسشنامه از اعتبار خوبي

برخوردار است .پس از انجام روايي صوري پرسشنامه توسط متخصصين ،به منظور بررسي
روايي سازه از تحليل عاملي اکتشافي ،روش تحليل مؤلفههاي اصلي و ماتريس عاملي چرخش

يافته واريماکس با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .شاخص کفايت دادهها
( 0/82 )KMOو سطح معناداري آزمون بارتلت  0/001حاکي از تأييد کفايت حجم نمونه
گرفته شده است .نتايج مربوط به تحليل عاملي اکتشافي و گروهبندي سئواالت بر اساس
بارهاي عاملي در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .1نتايج مربوط به تحليل عاملي اکتشافي براي ابزار تحقيق
بعد
رفتار هوش فرهنگي

سئوال

رفتار هوش فرهنگي
رفتار هوش فرهنگي
رفتار هوش فرهنگي
رفتار هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
دانش هوش فرهنگي
دانش هوش فرهنگي
دانش هوش فرهنگي
تعامالت اجتماعي
تعامالت اجتماعي
تعامالت اجتماعي
تعامالت اجتماعي
راهبرد هوش فرهنگي
راهبرد هوش فرهنگي
راهبرد هوش فرهنگي

18
19
20
16
17
14
13
12
15
8
9
7

عامل اول

عامل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم

0/713
0/713
0/707
0/593
0/526
0/738
0/700
0/675
0/516

0/845
0/731
0/706

22

0/710

27

0/682

25

0/617

26

0/575

3
1
4

0/702
0/691
0/492

براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمون همبستگي پيرسون ،آزمون رگرسيون چندگانه،

آزمون کاي اسکوئر ،آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده شد.
 lیافته ها

جهت بررسی رابطه بين هوش فرهنگي و تعامالت اجتماعي از طريق آزمون همبستگي

پيرسون ميزان همبستگي بين دو متغير محاسبه گردید .نتايج مربوط به آزمون همبستگي

پيرسون در جدول  2آمده است.

با توجه به مقدار سطح معناداري ،با احتمال  %95ميتوان نتیجه گرفت که بين هوش

فرهنگي و تعامالت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد ،بر اين اساس ضريب همبستگي
بين آنها  0/39می باشد.
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جدول  .2نتايج مربوط به آزمون همبستگي پيرسون براي فرضيه اصلي پژوهش
متغير مستقل

متغير وابسته

هوش فرهنگي تعامالت اجتماعي

ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/39

0/001

همانگونه که از جدول  3مشخص ميگردد ،با توجه به مقدار سطح معناداري با احتمال

 %95ميتوان نتیجه گرفت که از ميان چهار بعد هوش فرهنگي به جز «دانش هوش فرهنگي»،

سایر ابعاد ،راهبرد ،انگيزش و رفتار هوش فرهنگي با تعامالت اجتماعي رابطه معناداري دارند
و ضريب همبستگي براي آنها به ترتيب  0/34 ،0/36و  0/33است و دانش هوش فرهنگي با
تعامالت اجتماعي ارتباط معناداري ندارد.

جدول  .3نتايج مربوط به آزمون همبستگي پيرسون براي فرضيات فرعي پژوهش
فرضيه
2
3
4
5

متغير مستقل
راهبرد هوش فرهنگي
دانش هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
رفتار هوش فرهنگي

متغير وابسته
تعامالت اجتماعي

ضريب همبستگي

سطح معناداري
0/001

0/36

تعامالت اجتماعي

0/111

0/094

تعامالت اجتماعي

0/001

0/34

تعامالت اجتماعي

0/001

0/33

همچنين به منظور بررسي تاثير ابعاد هوش فرهنگي بر تعامالت اجتماعي از رگرسيون

چندگانه با روش مرحلهاي استفاده شده است .نتايج مربوط به آزمون رگرسيون در جدول

 4نشان داده شده است .همانطور که از جدول  4مشخص ميگردد ،با توجه به مقدار سطح

معناداري ابعاد راهبرد ،انگيزش و رفتار بر تعامالت اجتماعي اثر معناداري دارند و بعد دانش
هوش فرهنگي اثر معناداري بر تعامالت اجتماعي ندارد .با توجه به ضريب بتا به ترتيب

راهبرد ،انگيزش و رفتار بيشترين تأثير را بر تعامالت اجتماعي داشته است.
جدول  .4نتايج مربوط به آزمون رگرسيون چندگانه
متغير وابسته

متغيرهاي مستقل
ابعاد هوش فرهنگي
راهبرد هوش فرهنگي
انگيزش هوش فرهنگي
رفتار هوش فرهنگي
دانش هوش فرهنگي

تعامالت اجتماعي
Beta

t

sig

0/228

3/748

0/001

3/029

0/003

2/346

0/020

-0/765

0/445

0/187
0/149
-0/043
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از يافتههاي جانبي پژوهش در مقابل این پرسش که :آيا بين هوش فرهنگي و تعامالت

اجتماعي به تفکیک جنس پاسخ دهندگان ،ارتباط معناداري وجود دارد؟ از آزمون مقايسه
ميانگين دوجامعه استفاده شد .نتايج مربوط به آزمون مقايسه ميانگين دوجامعه در جدول5

آمده است .با توجه به این جدول نتايج به دست آمده از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه و

مقدار سطح معناداري ،با احتمال  %95ميتوان نتیجه گرفت که بين دانشجويان دختر و پسر
از نظر تعامالت اجتماعي و هوش فرهنگي تفاوت معناداري وجود ندارد .در ميان ابعاد هوش

فرهنگي ،فقط از نظر رفتار هوش فرهنگي بين دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  .5نتايج مربوط به آزمون مقايسه ميانگين دوجامعه
متغیر
تعامالت اجتماعی
هوش فرهنگی
راهبرد هوش فرهنگی
انگیزش هوش فرهنگی
رفتار هوش فرهنگی
دانش هوش فرهنگی

گروه
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

222

5/26

1/16

142

5/17

1/26

222

4/46

0/89

142

4/24

1/01

222

4/72

1/22

142

4/59

1/41

222

4/60

1//3

142

4/29

1/43

222

4/64

1/22

142

4/30

1/41

222

3/88

1/46

142

3/79

1/41

t

سطح معناداري

0/615

0/54

1/85

0/065

0/80

0/42

1/85

0/065

2/11

0/035

0/52

0/60

 lبحث و نتیجه گیری
 oاين مطالعه به بررسي رابطۀ بين هوش فرهنگي و تعامالت اجتماعي در دانشجويان

دانشگاه آزاد و دولتي استان ايالم پرداخت .نتيجه پژوهش نشان داد که بين هوش فرهنگي و

تعامالت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد و دولتي استان ايالم رابطۀ معناداري وجود دارد.

بر اين اساس ضريب همبستگي بين اين دو  0/39به دست آمد ،به عبارت ديگر هرچقدر که

ميزان هوش فرهنگي دانشجويان افزايش مييابد تعامالت اجتماعي آنان بيشتر ميشود که
با نتایج پژوهش ونداین و همکارن ( )2012و راک استال و همکاران ( )2011همراستا می
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باشد .همچنين نتيجه به دست آمده دیگر پژوهش نشان داد که بعد راهبرد هوش فرهنگی

با تعامالت اجتماعی ارتباط معناداری دارد به طوری که با بهبود راهبرد هوش فرهنگی

تعامالت اجتماعی نیز بهبود پیدا می کند و افرادی که از نظر بعد راهبرد هوش فرهنگی دارای
سطح باالیی دارند درباره ترجیحات دیگر فرهنگ ها سوال می کنند و مدل های ذهنیشان را

در طول برقراری تعامالت اجتماعی با توجه به مفروضات و ترجیحات تطبیق می دهند که با

یافته های بریسلین و همکارن ( )2006و تریاندیس ( )2006همراستا می باشد.

 oیافته ها نشان می دهد که بعد «انگیزش هوش فرهنگی» با تعامالت اجتماعی نیز

ارتباط معناداری دارد .افرادي که از نظر انگيزش هوش فرهنگي در سطح بااليي هستند با
توجه به عالقه ذاتي که دارند ،توجه و انرژي خود را در موقعيتهاي بين فرهنگي براي

تعامالت اجتماعي هدايت ميکنند .بنابراین کسانی که از سطح باالتری از انگیزش هوش
فرهنگی برخوردارند که با نتایج پژوهش دسی و رایان ( )1985و باندورا ( )2002همراستایی
دارد.

 oدیگر نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش بعد «رفتار هوش فرهنگی» موجب

ارتقا «تعامالت اجتماعی» می شود .بنابراین کسانی که دارای قدرت کالمی و غیر کالمی

بیشتری با دیگران می تواند ارتباطات موثری و پایدارتری داشته باشند که با نتایج پژوهش

گودیکوست و همکاران ( )1998همراستا می باشد.

 oهمچنین نتايج اين پژوهش نشان داد که بين «دانش هوش فرهنگي» و «تعامالت
اجتماعي» دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد ،اين امر احتماالً بدين دليل است که

دانشجويان از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگي يکديگر شناخت و درک کافي ندارند و بدين
ترتيب در تعامالت اجتماعي با يکديگر از آن کمتر استفاده ميکنند.

 oاز ديگر نتايج حائز اهميت اين پژوهش اين بود که بين دانشجويان دختر و پسر

هيچ تفاوت معناداري از نظر هوش فرهنگي و تعامالت اجتماعي و ابعاد آن جز بعد رفتار
وجود نداشت .بعد «رفتار» در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر بود ،علت اين
تفاوت احتماالً اين است که دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر از رفتارهاي کالمي و
غيرکالمي براي تعامالت اجتماعي خود با ديگران استفاده ميکنند.
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1. social intelligenc
3. cultural intelligence
5. metacognitive

2. emotional intelligence
4. social interactions

یادداشت ها
 منابعl

.13-1 ،41-42 ، پژوهشنامه علوم انساني. دامنه کنش متقابل اجتماعي.)1383( ، مصطفی، اجتهادي بررسي همبستگي هوش فرهنگي با تعامل.)1391( ، محمود، بخشي، رعنا، اميري، محمد رضا، آهنچيان.53-44 ،)2( 1 ، مديريت ارتقاي سالمت.اجتماعي در پرستاران

 رابطه ابعااد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری.)1389(  الهام، فاطمه و اردالن، تجلی78-62 ،)53( 14 ، مجله روانشناسی،تحصیلی

، رابطه تحول اخالقی با سازش یافتگی در نوجوانان.)1388( ، علی، و دالور،ژیال، کتیبائی، علی، خادمی256-246 ،)51( 13 ،مجله روانشناسی

 ماهنامه. سازگاري با ناهمگونها: هوش فرهنگي.)1386( ، منصوره، عباسعليزاده، محمد جواد، نائيجي.113 - 99 ،181 ،تدبير
Ang, S., Dyne L., Koh, Ch., Ng K. J., Tay Ch., & Chandrasekar N. A. , (2007), Cultural

intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making,
cultural adaptation and task performance, http://www. linnvandyne. com/papers/
MOR%20CQ%20In%20Press. pdf.
Ang, S, Van Dyne, L, Yee, N. K., & Koh, C. (2004), The measurement of cultural
intelligence. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management,
New Orleans, LA.
Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, Ch. (2006), Personality correlates of the four-factor
model of cultural intelligence, Group & Organization Management, 31: 100-123.
Bandura, A, (2002), Social cognitive theory in cultural context, Applied Psychology: An
International Review. 51, 269-290
Brislin, R., Worthley, R., & McNab, B. (2006), Cultural intelligence: Understanding
behaviors that serve people’s goals. Group and Organization Management, 31: 40-55.
Chua, A. (2002), The influence of social interaction on knowledge creation, Journal of
Intellectual Capital, 3: 375 - 392.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human
behavior. New York: Plenum.
Deng, L., & Gibson, P, (2008), A qualitative evaluation on the role of cultural intelligence

296 / 296 / ...  رابطۀ بین هوش فرهنگی و تعامالت اجتماعی در/ 75 مجله روانشناسی

in cross – cultural leadership effectiveness, International Journal of Leadership
Studies, 3:181-197.
Earley, P. C., & Ang, S, (2003), Cultural intelligence: Individual interaction across
cultures, CA, Stanford Bushness Books.
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002), Motivational beliefs, values, and goals, In S. T. Fiske,
D. L, Schacter & C. Zahn-Waxler (Eds. ), Annual Review of Psychology, 53: 109-132.
Gudykunst, W. B. (1993), Toward a theory of interpersonal and intergroup communication:
An anxiety ⁄ uncertainty management (AUM) perspective, In R. Wiseman & J.
Koester (Eds.), Intercultural Communication Competence , 45: 33-71
Imai, R., & Gelfand, M. J., (2007), The culturally intelligence negotiator: The impact of
CQ on intercultural negotiation effectiveness, MR Thesis, University of Maryland.
Plum, E., Achen, B., Draeby, I., & Jensen, I., (2007), Cultural intelligence: A concept for
bridging and benefiting from cultural differences, Borsens Forlag, Copenhagen,
Available from www. culturalintelligence. org/cqiloapp. pdf.
Rockstuhl, T., Stefan, S, Ang, S., Van Dyn, L., & Hubert, A. (2011), Beyond General
Intelligence (IQ) and Emotional Intelligence (EQ): The role of Cultural Intelligence
(CQ) on cross-border leadership effectiveness in a globalizedworld. Journal of
Social , 67: 825-840.
Thomas, D. C. (2006). Domain and development of cultural intelligence: The importance
of mindfulness. Group & Organization Management, 31:78—99.
Triandis, H. C. (2006), Cultural intelligence in organizations. Group and Organization
Management,31: 20 - 26.
Van Dyn, L., Ang., S., Ng., Y. K., Rockstuhl, T., Tan, L. M., & Koh, C. (2012).
Sub-dimensions of the four factor model of cultural intelligence: Expanding the
conceptualization and measurement of cultural intelligence. Social and Personality
Psychology Compass, 6: 295–313.

1394  پاییز/3  شماره، سال نوزدهم/75 مجله روانشناسی

Journal of Psychology, 2015, 19 (Autumn) 297-313

o

رابطۀ باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه
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Abstract
This research was conducted with the aim
of investigating the moderating role of cognitive
attribution and conscientiousness in the relationship
between belief in an unjust world and aggressive
reaction of male students. Participants were the male
students of high school, among them 196 persons
were selected using stratified random sampling. Research instrument were the Belief in an Unjust World
Questionnaire (Dalbert et al, 2001), the Aggressive
Reaction Questionnaire (Golparvar & Javadian,
2010), the Three Scenarios of Cognitive Attribution
(Golparvar & Javadian, 2010) and the Conscientiousness Questionnaire (Goldberg, 1992). Data were
analyzed using Pearson’s correlation coefficient and
hierarchical regression analysis. Results revealed
that, cognitive attribution and conscientiousness
moderates the relationship between belief in an unjust
world and aggressive reaction of male students. Simple slope analysis showed that in low conscientiousness, in cognitive hostile attribution, there is positive
significant relationship between belief in an unjust
world and aggressive reaction of male students, but
in high conscientiousness, in cognitive hostile attribution, there was not significant relationship between
belief in an unjust world and aggressive reaction of
male students.
Keywords: belief in an unjust world, cognitivesituational attribution, conscientiousness, aggressive
reaction, male students
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چکیده

اين پژوهش با هدف تعیین نقش تعديلكنندۀ
اسناد شناختی و وظیفه شناسی در رابطۀ ميان باور
به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه دانش
 جامعۀ آماري پژوهش را دانش.آموزان پسر اجرا شد
آموزان پسر دبیرستانی تشكيل دادند كه از بين آنها
. نفر به شيوۀ تصادفی طبقه ای انتخاب شدند196
ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه باور به دنیای
 پرسشنامه،)2001 ،ناعادالنه (دالبرت و همکاران
،)1390 ،واکنش پرخاشگرانه (گل پرور و جوادیان
،سه سناریوی اسناد شناختی (گل پرور و جوادیان
،) و پرسشنامه وظیفه شناسی (گلدبرگ1390
 دادهها با استفاده از ضريب همبستگي.) بودند1992
پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تحليل
 نتايج نشان داد كه اسناد شناختی و وظیفه.گردید
شناسی رابطۀ باور به دنیای ناعادالنه را با واکنش
 تحليل ساده شیب خط.پرخاشگرانه تعديل مينمايند
 در موقعیت،نشان داد كه در وظیفه شناسی پایین
اسناد شناختی خصمانه باور به دنیای ناعادالنه با
 اما،واکنش پرخاشگرانه دارای رابطۀ مثبت و معنادار
،در وظیفه شناسی باال و در اسناد شناختی خصمانه
باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه دارای
.رابطۀ معنادار نیست
 اسناد شناختی، باور به دنیای ناعادالنه:کلید واژه ها
 دانش آموزان، واکنش پرخاشگرانه، وظیفه شناسی،موقعیتی
پسر
1392/11/6 : تصویب نهایی1392/6/25 : دریافت مقالهo
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی
 اصفهان،خوراسگان

مجله روانشناسی  / 75رابطۀ باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه با 298 /298 /...

 lمقدمه
از سواالتی که به طور عمومی انسان ها خود را با آن مواجه می بینند ،این است که آیا دنیا

مکانی عادالنه است یا ناعادالنه؟ این سوال که از سواالت محوری در نظام شناختی انسان ها

محسوب می شود ،عاقبت بر اثر تجارب مختلف توسط اغلب افراد پاسخ داده می شود.

پاسخ پویایی که هر کس به این سوال در ذهن خود می دهد ،دو دسته باور موسوم به «باور
به دنیای عادالنه و ناعادالنه»را به وجود می آورند .این باورها از بیش از سه دهه قبل تاکنون
در جهان و چیزی حدود یک دهه قبل در ایران محور پژوهش های مختلف قرار گرفته اند
(لرنر و میلر1978 ،؛ گل پرور و جوادی .)1385 ،از نظر سیر تحول مفهومی« ،باور به دنیای
ناعادالنه» 1باوری برآمده از پژوهش های حوزه «باور به دنیای عادالنه» است که مشتمل بر
ايده اي موسوم به عدم حاکمیت اصول و قواعد عدل و عدالت در عرصه دنیای فانی است.

در حالی که در متن باور به دنیای عادالنه این ایده مطرح است که آنچه نصیب انسان ها
می شود حاصل تصادف وشانس نيست ،بلكه حاصل تالش ،شايستگي و پشتكار است

(دالبرت و استوبر2005 ،؛ بگیو و میلر2006 ،؛ دزوکا و دالبرت 2007؛ کریستوفر ،زابل ،جونز

و مارک2008 ،؛ لو2008 ،؛ کاالن ،شد و اولسون2009 ،؛ اییاتردیس و فوزیانی2009 ،؛ مک
فارلین و کنوسن ،)2010 ،در باور به دنیای ناعادالنه به عنوان باوری مستقل از باور به دنیای
عادالنه ،ایده هایی از این سنخ مطرح می شوند که دنیا مکانی است که در آن گناهکاران در برابر

عدالت مصونیت دارند ،هر کس تالش کمتری انجام دهد به نتایج مطلوب تری می رسد و
چرخش روزگار نیز برنامه ای برای جبران بی عدالتی ها ندارد (گل پرور ،جوادیان و مصاحبی،

 .)1391با تحلیل محتوای باور به دنیای ناعادالنه می توان پیش بینی کرد که این گونه
باورها پیامدهای مثبتی برای افراد به بار نمی آورند .این چیزی است که پژوهش های گذشته از

آن حمایت می کند .از زمرۀ مهمترين پيامدهاي معرفي شده براي باور به دنیای ناعادالنه ،در

عرصههاي عاطفي و هيجاني ،تجربه حاالت عاطفي منفی ،نارضايتی از زندگي و افزایش سطح

افسردگي ،اضطراب و سوءظن و بدگمانی بیمارگون است (گل پرور و همکاران.)1391 ،

دليل اينكه باور به دنیای ناعادالنه می تواند افراد را از نظر شناختی ،عاطفی و هیجانی در

وضعيت نامناسبي قرار دهند ،مربوط به كاركردهايي است كه اين نوع باورها در سطح شناختي

براي افراد به ارمغان ميآورند( .گل پرور و واثقی .)1390،سال هاست که پژوهش های مختلف
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در دنیا نشان داده اند که نظام های شناختی و تفسیری منفی از دنیای اطراف و وقایع آن با
ایجاد حاالتی نظیر رنجش ،ناامیدی و تمایل عاطفی و هیجانی به تالفی جویی و جبران به

طور جدی انسان ها را به سوی رفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد (آندرسون و بوشمن،
 .)2002موج دیگری از پژوهش های موازی با پژوهش هایی که در آنها بر نقش و رابطه حاالت
عاطفی و هیجانی با رفتارهای پرخاشگرانه تمرکز داشته ،نیز از سال ها پیش شروع و تاکنون

ادامه یافته است .مشخصه اصلی این موج موازی این تفکر بوده که در پیش بینی پرخاشگری

ترکیبی از مشخصه های شخصیتی ،شناختی و عاطفی به نتایج واقع بینانه تری منتهی می شوند

(آندرسون و بوشمن2002 ،؛ چاکس ،آربولدا و رینکن .)2012 ،در حمایت از رویکرد
تعامل گرایی عوامل شخصیتی ،شناختی و عاطفی در پیش بینی پرخاشگری ،در پژوهش های

چندی نشان داده شده که ویژگی های شخصیتی و شناخت ها از زمره تعدیل کنندگان بالقوه
رابطه برخی باورها و انتظارات با واکنش پرخاشگرانه هستند (گل پرور و همکاران1391 ،؛

حسن ،بگیو ،بوشمن2012 ،؛ حسن ،بگیو ،اسچارکو و بوشمن .)2013 ،بر همین اساس در

این پژوهش بر اسناد شناختی و ویژگی شخصیتی «وظیفه شناسی» 2به عنوان تعدیل کنندگان

رابطه باور به دنیای ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر تمرکز شده است.

از لحاظ تاریخی «رویکردهای اجتماعی – شناختی» 3پرخاشگری بر نقش ویژگی های

شخصیتی و عوامل شناختی در وقوع رفتارهای پرخاشگرانه تاکید زیادی نموده اند .برای

نمونه بر اساس «مدل پرخاشگری عمومی» ،4ویژگی های شخصیتی می توانند رفتارهای
پرخاشگرانه را از طریق هیجان ها و شناخت های معطوف به پرخاشگری تحت تاثیر قرار دهند

(بوشمن ،بامیستر و فیلیپس2001 ،؛ آندرسون و هوسمن2003 ،؛ بتن کورت ،تالی ،بنجامین

و والنتین2006 ،؛ کمپبل و مونسر .)2009 ،ویژگی های شخصیتی زیادی تاکنون از طرف
اندیشمندانی با جهت گیری فکری و نظری متفاوت در مورد انسان ارائه شده که در این بین
وظیفه شناسی به عنوان یکی از ویژگی های مطرح در پنج عامل بزرگ شخصیت اشارهاي است

به تعهد و مسئولیت پذیری نسبت اهدافي كه فرد برای خود در زندگی تعیین نموده و آنها
را دنبال می کند (میلر ،لینمن و لیک فلد .)2003 ،افرادي با وظیفه شناسی باال ،افرادي پركار،
پيشرفتگرا ،با پشتكار ،دقيق و مسئوليتپذير هستند و اغلب كارها را بهتر و كامل تر از ديگران
انجام ميدهند (گلسن ،ینسن-کمپبل و ریچاردسون a2004 ،و b؛ اوده ،رابینسون و
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ویلکوسکی .)2008 ،شواهد پژوهشی حاکی از آن است که وظیفه شناسی با تمایل به رفتارهای
پرخاشگرانه دارای رابطه منفی است (بتنکورت و همکاران2006 ،؛ بارلت و آندرسون.)2012 ،

در کنار ویژگی های شخصیتی« ،اسنادها» 5به عنوان یکی از عوامل شناختی نقشی

جدی در بازداری یا راه اندازی واکنش های پرخاشگرانه ایفاء می کنند (نویدی1387 ،؛

محمدزاده و کریمی .)1388 ،در عملیاتی سازی اسنادهای شناختی در پژوهش های گذشته
هم از پرسشنامه و هم از سناریوهای فراخوان پرخاشگری استفاده شده است (فرانسیسکو،

2003؛ گل پرور و واثقی .)1390 ،در استفاده از سناریو ،افراد با یکی از سه حالت «اسناد
دوستانه» (شرایطی که فرد به این اسناد می رسد که افراد دیگر عموما از سر دوستی و
صداقت با وی رفتار می کنند)« ،اسناد خصمانه» (افراد دیگر با دروغ و خصومت جویی
با انسان رفتار می کنند) و «اسناد مبهم» (شرایطی که در آن انگیزه های دیگران برای فرد
مبهم است) مواجه می شوند (گل پرور و جوادیان1390 ،؛ گل پرور و واثقی .)1390 ،از

لحاظ نظری نیز «نظريههاي ارزيابي شناختي» 6خشم و پرخاشگري براين نكته كه ارزیابی
شدت پيامدهاي منفي و اسناد عليت و مسئولیت براي افراد دیگر می توانند نقشی غیرقابل

اجتناب در بروز رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند ،به شدت با یکدیگر اتفاقنظر دارند

(حسن و همکاران 2012 ،و 2013؛ چاکس و همکاران .)2012 ،همچنین در نظريههاي
ارزيابي شناختي بر اين نكته تأكيد شده كه با افزايش سطح ناكامي تجربه شده ،همراه با

اسناد عليت و مسئوليتپذيري به افراد ديگر ،سطح خشم و پرخاشگري به عنوان واكنش
پاياني افزايش مييابد (گل پرور و جوادیان .)1390 ،در واقع در این شرایط ،پرخاشگري
واكنشي به موقعيت ناعادالنه و تهديدكننده محسوب می شود .در واقع تفسیر نهفته ذهنی در
زمان پردازش اطالعات اجتماعي عواملی مهم براي رفتارهاي پرخاشگرانه محسوب ميشوند

(فرانسیسکو2003 ،؛ بگیو و میلر .)2006 ،مطالعات چندي نشان ميدهند كه افراد پرخاشگر
نسبت به افراد غيرپرخاشگر بيشتر احتمال دارد كه نشانههاي محیط اطراف خود را به عنوان
نشانههاي منفی خصومت جویی و آسیبرسانی از جانب تعبير كنند (فرانسیسکو2003 ،؛ آلود

و بل2008 ،؛ برادشاو ،راجرز ،گاندور و گاربارینو2009 ،؛ گودارد2010 ،؛ چاکس و همکاران،
 .)2012اين يافته ها به اين مفهوم است كه وقتي افراد داراي تمايالت پرخاشگرانه زيربنايي

باشند در پردازش اطالعات اجتماعي دنياي پيرامون خود دچار سوگیری می شوند (گل پرور
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و واثقی1390 ،؛ گلپرور و جوادیان.)1390 ،
در پژوهشی گل پرور و واثقی ( )1390نشان داده اند که وقتی دانش آموزان دختر نسبت

به فردی که مانع از دستیابی آنها به هدفشان شده دارای اسناد خصمانه هستند ،باور به دنیای
ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه دارای رابطه مثبت و معنادار است ،ولی وقتی دارای اسناد
دوستانه و مبهم نسبت به فرد ناکام کننده هستند ،باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه

دانش آموزان دختر رابطه معناداری برقرار نمی کند( .بارلت و آندرسون2012 ،؛ گل پرور
و واثقی .)1390 ،این نتیجه در حوزه رابطه باور به دنیای عادالنه با واکنش پرخاشگرانه نیز

در دانش آموزان دختر در پژوهش دیگری در ایران تایید شده است (گل پرور و جوادیان،
 .)1390آنچه که از پژوهش های قبلی در ایران در ارتباط با پژوهش حاضر به دست آمده
تنها بخشی از واقعیت است .بر اساس روبکرد کارکردهای متضاد (گل پرور و جوادیان،

 )1390پیش بینی شده که ویژگی های شخصیتی متغیرهای تعدیل کننده مرتبه بعدی برای

رابطه اسناد ،باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه و واکنش های پرخاشگرانه هستند .بر همین
اساس ،چون وظیفه شناسی مبتنی بر پشتکار و مسئولیت شناسی شخصی است ،به جای

آنکه در شرایط مواجهه با ناکامی زمینه فعال سازی باورهای خشونت گرا که عموما به نتیجه

چندان مطلوبی ممکن است منجر نشود را فراهم کند ،فرد را با اسناد به مسئولیت شخصی در

موقعیت ناکامی آور به دنبال راه حلی سازنده تر از پرخاشگری رهنمون خواهد کرد (میلر و
همکاران2003 ،؛ گلسن و همکاران a2004 ،و  b؛ اوده و همکاران.)2008 ،

بر اساس آنچه بیان شد ،در این پژوهش تالش شده است تا مشخص شود که در شرایط

وظیفه شناسی پایین و باال« ،اسناد خصمانه به فرد ناکام کننده» منجر به چه رابطه ای بین «باور
به دنیای ناعادالنه» با «واکنش پرخاشگرانه» در دانش آموزان پسر می شود .برای مشخص
شدن وضعیت این پیش بینی ها این پژوهش انجام گرفت .فرضیه های زیر در این پژوهش

مورد بررسی قرار گرفته اند.

□ فرضیه اول :باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه در شرایط اسناد خصمانه
(و نه اسناد دوستانه و مبهم) و وظیفه شناسی پایین دارای رابطه مثبت است.
□ فرضیه دوم :باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه در شرایط اسناد خصمانه
(و نه اسناد دوستانه و مبهم) و وظیفه شناسی باال دارای رابطه منفی و یا غیرمعنادار است.
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 lروش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های «همبستگی» است .در تحلیل رگرسیون سلسله

مراتبی انجام شده ،باور به دنیای ناعادالنه به عنوان متغیر پیش بین ،وظیفه شناسی و اسناد
شناختی (در سه وضعیت خصمانه ،مبهم و دوستانه) به عنوان متغیرهای تعدیل گر و واکنش

پرخاشگرانه به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدهاند .معیارهای ورود به پژوهش ،مذکر

بودن ،تحصیل در دورۀ دبیرستان ،موافقت برای مشارکت در پژوهش و سن  15تا  18بوده
است .بر همین اساس جامعۀ آماری پژوهش را دانش آموزان پسر یک دبیرستان دولتی به

تعداد  400نفر در شهر اصفهان در پاییز  1390تشکیل داده است .انتخاب گروه نمونه فقط از

ميان پسران (و نه هر دو جنس) به دليل اين بوده كه جنس يك متغير بالقوه تعديل كننده براي
رابطه بين باور به دنياي عادالنه و ناعادالنه با متغيرهاي رفتاري است (گل پرور و جوادیان،

 .)1390بنابراين براي كنترل اثرات احتمالي جنس بر نتايج ،در اين پژوهش فقط از نمونه

پسران دانشآموز استفاده شد .نمونه پژوهش را  196دانش آموز پسر از سه پایه اول تا سوم

متوسطه تشکیل داده اند .نمونه  196نفری پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی
طبقه ای به منظور رعایت تعداد دانش آموزان هر یک از پایه های اول تا سوم نمونه گیری

شدند 196 .نفر به صورت کامال تصادفی به سه موقعیت خصمانه ( 64نفر) ،دوستانه (64

نفر) و موقعیت مبهم ( 68نفر) گمارده شدند .ميانگين سني اعضای نمونه  15/99سال (با
انحراف معيار  )1/14بود.

 lابزار
□ الف« :سه سناریوی اسناد شناختی موقعيتي» :7براساس سه سناريوي معرفي شده توسط

گل پرور و جوادیان ( ) 1390سه موقعيت «خصمانه»« ،دوستانه» و «مبهم» برای پژوهش حاضر

تهیه شد .شرح كلي سه سناريوي مورد استفاده به اين شرح است :فرد پاسخگو شرایطی را در نظر
می گیرد که در حال تالش برای دستیابی به هدفی مهم است با اینحال در دستیابی به این

هدف با فردی دیگر مواجه می شود که باعث می شود تا وی به هدف خود نرسد .در موقعيت
خصمانه فرد پاسخگو پس از اینکه به دلیل کارشکنی فرد دیگر نمی تواند به هدفش برسد،

متوجه ميشود كه فردي كه نگذاشته وي به هدفش برسد به طور عمدي و با خصومت مانع
از رسیدن وی به هدفش شده است .در موقعيت مبهم ،فرد پاسخگو پس از اینکه به دلیل
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کارشکنی فرد دیگر نمی تواند به هدفش برسد اص ً
ال متوجه نميشود كه آيا واقع ًا فردي

كه نگذاشته وي به هدفش برسد عمدا و از روی خصومت این کار را کرده یا خیر؟ و
كماكان اين سؤال در ذهنش بدون پاسخ ميماند كه آيا واقع ًا وي عمدا این کار را کرد يا

خير؟ .در موقعيت دوستانه نيز فرد پاسخگو پس از اینکه به دلیل کارشکنی فرد دیگر نمی
تواند به هدفش برسد متوجه ميشود كه فردي كه نگذاشته وي به هدفش برسد واقعا سعی
کرده دوستانه به وی کمک کند اما با این حال باعث شده تا وی به هدفش نرسد .بنابراين

با آسودگي خاطر و بدون رنجش موقعيت را ترك ميكند .این سه سناریو برای هر یک

از دانش آموزانی که به یکی از سه موقعیت «اسناد خصمانه»« ،دوستانه» و «مبهم» گمارده

می شدند استفاده شد .اجرای سناريوها براي سه گروه «موقعيت دوستانه»« ،موقعيت خصمانه»
و «موقعيت مبهم» تهيه و اجرا شد.

□ ب« :پرسشنامه واكنش پرخاشگرانه» :8براي سنجش واكنش پرخاشگرانه هريك از

دانش آموزان پسر به سه موقعيت خصمانه ،دوستانه ،ومبهم از دو سؤال معرفي شده توسط
ال مخالفم=  1تا كام ً
گل پرور و جوادیان ( )1390كه بر مقياس پنج درجه اي (كام ً
ال موافقم=)5

پاسخ داده شده است ،استفاده شد (دو ماده مذكور بدين شرح هستند :مواجه شدن با چنين
موقعيتي مرا به شدت خشمگين ميكند و بدون ترديد سعي ميكنم تالفي اين اتفاق را بر
سرفردي كه نگذاشت به هدف خود برسم در بياورم) .اين دو سؤال بر اساس مطالعات قبلی

انجام شده در ایران (گل پرور و واثقی1390 ،؛ گل پرور و جوادیان )1390 ،از روایی و
اعتبار مطلوبی برای سنجش میزان واکنش پرخاشگرانه به موقعیت های مطرح در سناریوهای

دستکاری اسناد شناختی به موقعیت برخوردار هستند .گل پرور و واثقی ( )1390همبستگي
دو ماده را برابر با  )p>0/01( 0/51گزارش نموده و در پژوهش حاضر همبستگی دو ماده

با یکدیگر برابر با  )p>0/01( 0/6به دست آمد.

□ ج« :پرسشنامه باور به دنیای ناعادالنه» :9براي سنجش باور به دنیاي ناعادالنه از

مقیاس چهار سؤالی معرفی شده توسط دالبرت ،لیپکاس ،سالی و گوچ ( )2001که در مقیاس
ال مخالفم= 1تا کام ً
شش درجه ای لیکرت (کام ً
ال موافقم= )6پاسخ داده می شود ،استفاده شد.
این پرسشنامه قب ً
ال در ایران توسط گل پرور و واثقی ( )1390از نظر روایی و اعتبار بررسی

و دارای شواهد قابل قبولی است .گل پرور و واثقی ( )1390آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را
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برابر با  0/62گزارش نموده اند .براي بررسی روایی سازه این مقیاس بر روي چهار سؤال آن
تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس انجام گرفت .نتایج حاصل از این تحلیل

هر چهار سؤال را بر روی یک عامل قرار داد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر

 0/7به دست آمد.

□ د« :پرسشنامه وظیفه شناسی» :10وظیفه شناسی از خرده مقیاس ده سوالی پرسشنامه

پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ ( )1992سنجش گردید .اين پرسشنامه بر مقياس پنج
درجهاي (بسیار غیردقیق است= 1تا کامال دقیق است= )5پاسخ داده می شود و به دلیل

عدم دسترسی به نسخه فارسی از زبان انگلیسی طی فرایند دو مرحله ای ( ترجمه و تطابق
تخصصی) برای این پژوهش ترجمه و آماده اجرا گردید .گلدبرگ ( )1992آلفاي كرونباخ

 0/8را برای وظیفه شناسی گزارش نموده و روایی سازه آن را با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی و تاییدی مستند ساخته است .در اين پژوهش نيز تحليل عاملي اكتشافي (طي دو

مرحله) روايي سازه اين ده سؤال را مستند و آلفای کرونباخ برابر با  0/72را به دست داد.

□ پرسشنامههاي پژوهش به صورت خودگزارشدهي طي زمان  15تا  20دقيقه در محل

کالس اعضاي نمونه پاسخ داده شدند .دادههاي حاصل از پرسشنامههاي پژوهش با استفاده
از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي مورد تحليل قرار گرفت .در

تحليل رگرسيون سلسله مراتبي «باور به دنیای ناعادالنه» متغير پيشبين« ،اسناد شناختی» و
«وظیفه شناسی» متغير تعديلكننده و «واکنش پرخاشگرانه» متغير مالك در نظر گرفته شدند.

از آنجايي كه در تحليل رگرسيون سلسله مراتبي جمالت تعامل استفاده شده است ،بنابر
توصيه آيكن و وست ( )1991عمل شده است .در بررسي دادههاي پرت ،هیچ موردی از
داده های پرت در داده ها وجود نداشت و دادههاي مفقود (بدون پاسخ) كه كمتر از 0/08

درصد بودند با استفاده از ميانگين مقياس جايگزين شدند .در بررسي كجي متغيرها ،ميزان

كجي در حد قابل قبولي بود .تحليل هاي انجام شده با استفاده از نرمافزار آماري ـ رايانهاي

 SPSSانجام پذيرفت.
 lیافته ها

«بررسي تأثير دستكاري اعمال شده» :11براي اطمينان از اينكه دستكاريهاي موقعيتي

اعمال شده از طريق سه سناريوي مورد استفاده در پژوهش بر شركت كنندگان مؤثر بوده
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است ،پس از سواالت مربوط به واکنش به عملکرد فردی که نگذاشته فرد پاسخگو به هدفش
برسد ،در موقعیت «خصمانه»« ،مبهم» و «دوستانه» یک سوال مبنی بر اینکه واقعا فرد پاسخگو
فکر می کند که فرد دیگر از روی عمد (اسناد خصمانه) ،یا از روی دوستی (دوستانه) و یا
به طور نامشخص (مبهم) نگذاشته تا فرد پاسخگو به هدفش برسد از وی سوال و پاسخ وی

در یک طیف لیکرت پنج درجه ای (کامال مخالفم= 1تا کامال موافقم= )5ثبت گردید .داده ها

در این قسمت به تفكيك سه گروه (خصمانه ،دوستانه و مبهم) از طریق تحليل واريانس

یک راهه ،مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج حاصل از اين تحليل واريانس معنادار (p>0/05

و F 193 =19/77و )df=2بود .آزمون تعقيبي توكي بر روي سه گروه حاكي از آن بود

كه افراد گروه موقعيت خصمانه به صورت معناداري نسبت به دو گروه موقعيت دوستانه
( )p>0/01و گروه موقعيت مبهم ( )p>0/05رفتار فردي كه نگذاشته فرد پاسخگو به هدفش

برسد را به بي صداقتي وخصومت وي نسبت دادهاند .بين گروه موقعيت دوستانه و گروه
موقعيت مبهم ،تفاوت معناداري ( )p<0/05به دست نيامد .اين نتايج حاكي از آن است كه به
ويژه سناريوي موقعيت خصمانه ،اسناد بي صداقتي وخصومت را در دانش آموزان پسر آن

گروه فعال ساخته است .در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار و همبستگی درونی متغیرهای
پژوهش ارائه شده است.

جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ردیف
1
2
3

متغیرهای پژوهش

شاخص ها

باور به دنیای ناعادالنه
وظیفه شناسی
واکنش پرخاشگرانه

میانگین

انحراف معیار

1

3/7

1/19

-

3/3
4/1

0/63
1/46

-0/05
0/07

2
-0/1

چنانکه در جدول  1مشاهده می شود ،در سطح روابط ساده بین متغیرهای پژوهش

رابطه معناداری وجود نداشته است .در شرایطی که متغیری از متغیرهای یک پژوهش دارای
شرایط تعدیل کنندگی است این امکان که در سطح روابط ساده بین متغیرها رابطه معناداری
به دست نیاید وجود دارد (آیکن و وست .)1991،در جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون سلسله
مراتبی برای پیش بینی واکنش پرخاشگرانه از طریق باور به دنیای ناعادالنه و وظیفه شناسی
و تعامل آنها ارائه شده است.
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چنانكه در جدول  2مشاهده ميشود ،در بلوك اول (اثرات اصلي )1كه باور به دنیای

عادالنه براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه وارد معادله پيشبين شده ،نتوانسته واريانس
تبيين شده معناداری براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه به وجود آورد .در بلوك دوم (اثرات
اصلي )2كه اسناد شناختی و وظیفه شناسی براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه وارد معادله

پيشبين شده ،اسناد شناختی با ضريب بتاي استاندارد برابر با  9/2 ، - 0/29درصد واريانس
تبيين شده افزوده معنادار براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه به وجود آورده است .در بلوك

سوم (اثرات تعاملی )1تعامل وظیفه شناسی × باور به دنیای ناعادالنه به معادله پيشبين
افزوده شده ،كه چنانکه مالحظه می شود ،این تعامل نیز واریانس تبیین شده معنادار برای
واکنش پرخاشگرانه پدید نیاورده است .در بلوك چهارم (اثرات تعاملی )2تعامل باور به دنیای

ناعادالنه × وظیفه شناسی× اسناد شناختی به معادله پيشبين افزوده شده ،كه چنانکه مالحظه

می شود ،این تعامل با ضریب بتای استاندارد برابر با  2/2 ،0/15درصد واریانس افزوده
معنادار برای واکنش پرخاشگرانه پدید آورده است .این تعامل معنادار به این معنی است که
در سطوح سه گانه اسناد شناختی (خصمانه ،دوستانه و مبهم) و در وظیفه شناسی باال و پایین

رابطه باور به دنیای ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه متفاوت است.

جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه از طریق اسناد شناختی و وظیفه شناسی
واکنش پرخاشگرانه

ردیف

متغیر های پیش بین

اثر اصلی 1

اثر اصلی 2

1

باور به دنیای ناعادالنه

0/07

0/07

3

وظیفه شناسی

-

-0/08

β

2
4
5
6
7

اسناد شناختی

وظیفه شناسی× باور به دنیای ناعادالنه

-

باور به دنیای ناعادالنه × وظیفه شناسی× اسناد شناختی

-

 Fو ∆F

0/38

 R 2و∆R 2

0/005

β

اثرات تعاملی 1اثرات تعاملی2
β

0/07

β

0/06

**-0/29

**-0/29

**-0/27

-

0/007

0/01

-

0/092

**

9/73

-0/08
-

0/000
0/011

-0/06
*

0/15

0/022
*

4/76

p<0/05 **p<0/01

*

تحليل ساده شيب خط سه گانه اسناد شناختی (خصمانه ،دوستانه و مبهم) و وظیفه

شناسی باال و پایین نتايج قابل توجهي به دست داد كه نتيجه آن را در جدول  3و نمودار  1و

 2مشاهده ميكنيد .چنانكه در این جدول مشاهده ميشود ،در گروه وظیفه شناسی پایین ،باور
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به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه دارای رابطه مثبت و معناداري هستند (،)p>0/05

ولی در وظیفه شناسی باال بین باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه رابطه معناداری

وجود ندارد (.)p<0/05

جدول  .3تحليل رگرسيون تفكيكي گروه های سه گانه اسناد شناختی براي پیش بینی واکنش پرخاشگرانه
در سطوح وظیفه-شناسی
گروه خصمانه n=64

متغیر

پیش بین
باور به دنیای
ناعادالنه

b

SE

*

β

گروه دوستانه n=64
متغیر مالک  :واکنش پرخاشگرانه

R2

b

SE
β
وظیفه شناسی پایین

0/47

0/2

0/55

*

0/3

*

-0/39

0/4

-0/32

باور به دنیای 0/44
ناعادالنه

0/24

0/54

0/29

0/15

0/55

0/09

وظیفه شناسی باال

گروه مبهم n=68

R2

R2

b

SE

0/1

-0/03

0/3

0/001 -0/03

0/008

0/39

0/25

0/22

β

0/46

*p< 0/05

چنانکه در شکل  1مشاهده می شود ،در گروه خصمانه و در وظیفه شناسی پایین

افزایش باور به دنیای ناعادالنه با شیب قابل توجهی به افزایش واکنش پرخاشگرانه منجر
می شود ،ولی در گروه دوستانه افزایش باور به دنیای ناعادالنه با شیب قابل توجهی به

کاهش واکنش پرخاشگرانه و در گروه مبهم افزایش باور به دنیای ناعادالنه چندان به واکنش

پرخاشگرانه منجر نمی شود.
استاد خصمانه
استاد دوستانه
استاد مبهم

2
1/5
1
0/5

باال

باور به دنیای ناعادالنه

پایین

واکنش پرخاشگرانه

5/5
5
4/5
4
3/5
3
2/5

0

شکل  .1تحليل ساده شيب خط براي پيشبيني واکنش پرخاشگرانه از طريق باور به دنیای ناعادالنه در سه
موقعیت اسناد شناختی و وظیفه شناسی پایین

چنانکه در شکل  2مشاهده می شود ،در گروه خصمانه و مبهم در وظیفه شناسی باال،

افزایش باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه دارای رابطه مثبت ،ولی در گروه دوستانه
این چنین نیست .الزم به ذکر است که هیچ یک از روابط در وظیفه شناسی باال معنادار نمی باشد.

مجله روانشناسی  / 75رابطۀ باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه با 308 /308 /...

استاد خصمانه
استاد دوستانه
استاد مبهم

2
1/5
1
0/5

باال

باور به دنیای ناعادالنه

پایین

واکنش پرخاشگرانه

5/5
5
4/5
4
3/5
3
2/5

0

شکل  2تحليل ساده شيب خط پيشبيني واکنش پرخاشگرانه از طريق باور به دنیای ناعادالنه در سه
موقعیت اسناد شناختی و وظیفه شناسی باال

 lبحث و نتیجه گیری

 oاین پژوهش با هدف «تعیین نقش تعدیل کننده اسناد شناختی و وظیفه شناسی در
رابطه باور به دنیای ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه» اجرا

شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در شرایط اسناد خصمانه و وظیفه شناسی پایین
رابطه باور به دنیای ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مثبت و این رابطه در

اسناد مبهم منفی است (شکل  .)1این شواهد تاییدی بر فرضیه اول پژوهش است که در آن

بیان شد که باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه در شرایط اسناد خصمانه (و نه اسناد
دوستانه و مبهم) و وظیفه شناسی پایین دارای رابطۀ مثبت است .همچنین بخش دیگری از
نتایج نشان داد که در شرایط اسناد خصمانه و وظیفه شناسی باال رابطه باور به دنیای ناعادالنه

و واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مثبت ولی غیرمعنادار است (شکل  .)2این بخش از
شواهد نیز تاییدی بر فرضیه دوم پژوهش است که در آن بیان شد که باور به دنیای ناعادالنه
با واکنش پرخاشگرانه در شرایط اسناد خصمانه و وظیفه شناسی باال دارای رابطه منفی یا

غیرمعنادار است.

 oتاکنون در پژوهش های چندی نشان داده شده که باور به دنیای ناعادالنه با رفتار
پرخاشگرانه دارای رابطه مثبت (گل پرور و واثقی ،)1390 ،اسناد خصمانه با رفتار پرخاشگرانه

دارای رابطه مثبت (بگیو ومیلر2006 ،؛ گلپرور و جوادیان )1390 ،و وظیفه شناسی با رفتار

پرخاشگرانه دارای رابطۀ منفی (بتن کورت و همکاران2006 ،؛ بارلت و آندرسون)2012 ،

هستند .در سطح روابط ساده چنانکه در جدول  1نشان داده شد ،در پژوهش حاضر بین
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باور به دنیای ناعادالنه با واکنش پرخاشگرانه و بین وظیفه شناسی با واکنش پرخاشگرانه و
باور به دنیای ناعادالنه رابطه معناداری به دست نیامد .در شرایطی که متغیرهای تعدیل کننده

نیرومندی در روابط بین متغیرها مطرح باشند ،این امکان وجود دارد که در سطح روابط ساده
بین متغیرها ،روابط معناداری به دست نیاید (گلپرور و واثقی .)1390 ،این تبیین در جدول ها

رگرسیون سلسله مراتبی در این پژوهش به خوبی نشان داده شد (جدول های  2و .)3

 oآنچه در باب نقش تعدیلکننده اسناد شناختی و وظیفه شناسی در رابطه باور به دنیای

ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر به دست آمد ،در درجه اول با رویکرد
پرخاشگری عمومی تا اندازه ای (نه به طور کامل) همسویی دارد .در این رویکرد به صراحت

بیان شده که ویژگی های شخصیتی (نظیر وظیفه شناسی) در ارتباط با رفتارهای پرخاشگرانه
با باورها و شناخت های پرخاشگرانه تعامل می نمایند (بوشمن و همکاران2001 ،؛ آندرسون

و هوسمن2003 ،؛ میلر و همکاران2003 ،؛ گلسن و همکاران a2004 ،و b؛ بتن کورت و

همکاران2006 ،؛ اوده و همکاران2008 ،؛ کمپبل و مونسر .)2009 ،علیرغم این که در پیشینه
پژوهش در دسترس ،باور به دنیای ناعادالنه یک باور مستقیم پرخاشگرانه معرفی نشده ،ولی

این نوع باورها به طور جدی با سوءظن و بدگمانی (گل پرور و همکاران )1391 ،و رفتارها

و واکنش های پرخاشگرانه (گل پرور و واثقی )1390 ،دارای رابطه است .از چنین منظری
کامال منطقی به نظر می رسد که باور به دنیای ناعادالنه به عنوان باوری مرتبط با پرخاشگری

با واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر در وظیفه شناسی پایین و در اسناد خصمانه ارتباط

مثبت پیدا کند .اما وضعیت زمانی که وظیفه شناسی افزایش می یابد و به سطح باالیی میرسد
کمی پیچیده تر می گردد .همانطور که در نمودار  2نشان داده شد ،در وظیفه شناسی باال
وضعیت ارتباط بین باور به دنیای ناعادالنه و واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان پسر در اسناد

خصمانه ،برعکس وظیفه شناسی پایین ،غیرمعنادار بود.

 oچنین نتیجه ای به نظر نمی رسد به سادگی از طریق رویکرد پرخاشگری عمومی
(بارلت و آندرسون )2012 ،قابل تبیین باشد .به نظر می رسد ،نتایج حاصل از وظیفه شناسی
پایین و باال در درجه اول از «کارکردهای متضاد»( 12به دلیل منفی بودن رابطه باور به دنیای
عادالنه با واکنش پرخاشگرانه در اسناد خصمانه) و خنثی سازی (به دلیل غیرمعنادار بودن

رابطه) باورها و اسنادها در متن وظیفه شناسی (برعکس این تفسیر نیز امکان پذیر است)
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خبر می دهد .در عین حال این رویکرد با این یافته و تبیین که باور به دنیای ناعادالنه با
رفتار پرخاشگرانه دارای رابطه منفی است (گل پرور و واثقی )1390 ،تا اندازه قابل توجهی

متفاوت است.

 oعالوه بر آنچه بیان شد ،یافته های حاصل از این پژوهش یک نکته دیگر را نیز نشان
می دهد و آن اینکه اسنادها و ویژگی های شخصیتی می توانند برای یکدیگر نقش جای

گشت پذیر داشته باشند .یعنی عمال یکی ممکن است اثرات عمومی دیگری را خنثی نماید.
این یافته نیز رویکردی موسوم به رویکرد کارکردهای «تعاملی و جای گشت پذیر» شخصیت

و شناخت را به ذهن متبادر می سازد .در توضیح ساده تر این رویکرد باید گفت وقتی اسناد

خصمانه با رفتار و واکنش پرخاشگرانه رابطه مثبت پیدا می کند (بگیو و میلر2006 ،؛ گل
پرور و واثقی ،)1390 ،از نقطه نظر رویکردهایی نظیر رویکرد پرخاشگری عمومی منطقی
است ،ولی وقتی این رابطه در متن وظیفه شناسی به عنوان یک ویژگی شخصیتی قرار می

گیرد ،ممکن است کامال عکس عمل نماید و مثال در وظیفه شناسی باال نه تنها به افزایش

پرخاشگری منتهی نشود بلکه به کاهش آن نیز منتهی گردد .وقوع و پدیدآیی این مکانیسم
خنثی سازی اثر باور به دنیای ناعادالنه و اسناد خصمانه بر واکنش پرخاشگرانه در تعامل با
وظیفه شناسی ،با احتمال خیلی زیاد به اسناد مسئولیت شخصی نیرومند در وظیفه شناسی
باال مربوط می شود .افراد دارای وظیفه شناسی باال ،مسئولیت پذیری قابل توجهی در قبال

تصمیمات خود و اهدافشان دارند (کمپبل و مونسر .)2009 ،این امر مانع از این می شود

که حتی در باور به دنیای ناعادالنه باال و در اسناد خصمانه به فردی که باعث شده تا آنها به
هدف خود نرسند ،دست به واکنش پرخاشگرانه در برابر فرد دیگر بزنند .به نظر می رسد که

این همان رویکرد کارکردهای تعاملی جای گشت پذیر شخصیت و شناخت را نشان می دهد

که باز هم تاکنون چندان در پژوهش های داخلی و خارجی چندان مورد توجه قرار نگرفته
است .این رویکرد دارای این مزیت است که «نسبیت گرایی پیامدی» را برای باورها ،اسنادها
و ویژگی های شخصیتی نظیر وظیفه شناسی مطرح می کند .در عین حال این رویکرد این
امکان را فراهم می سازد تا بتوانیم در شرایط پیچیده ،بهتر به پیش بینی رفتار افراد با نگاه به

تعامل شناخت و شخصیت و «تعامل متضاد کارکردی» آنها ،اقدام نمائیم.
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چکیده

The purpose of this study was to identify the
relationship between spiritual intelligence (SQ) and
life management strategies with teachers’ organizational citizenship behavior (OCB). Participants
were 240 teachers (130 male, 110 female) from
high schools of Qazvin these teachers were selected
through cluster sampling complated and answered
three questionnaires: The SISRI-24 King (2008),
the Life Management Strategies Freund and Ballets
(2002) and the Organizational Citizenship Behavior
Podsokoff et al (1990). The data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and step-wise
regression analysis. significant positive relationships
were found between spiritual intelligence and life
management strategies, teachers with organizational
citizenship behavior and there were strong correlations between spiritual intelligence and life management strategies with organizational citizenship
behavior. Reasearch findings indicate that spiritual
intelligence and life management strategies are effective factors organizational citizenship behavior.

 شناسایی رابطۀ بین هوش،هدف از این پژوهش
معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی
 نفر دبیر240  گروه نمونه شامل.سازمانی معلمان بود
 نفر زن) از دبیرستان های شهر قزوین110 ، نفر مرد130(
بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به سه
 راهبردهای مدیریت،)2008(  هوش معنوی کینگ:ابزار
) و رفتار شهروندی سازمانی2002( زندگی فروند و بالتز
 داده ها به.) پاسخ دادند1990( پودساکوف و همکاران
وسیلۀ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام
 نتایج نشان داد که.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
بین هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی معلمان
با رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطۀ مثبت و معناداری
وجود دارد و مولفه های هوش معنوی و راهبردهای
مدیریت زندگی می توانند تغییرات رفتار شهروندی
 یافته های این پژوهش نشان.سازمانی را پیش بینی کنند
می دهد که هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی از
.عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی هستند

Keywords: spiritual intelligence, life management
strategies, organizational citizenship behavior
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 lمقدمه
رفتار شهروندی سازمانی معلمان ،از موضوعات مهم در رفتار سازمانی در آموزش و

پرورش است .رفتار شهروندی سازمانی همکاری هایی است که تولید و اثربخشی را افزایش
می دهد (اسمیت ،ارگان و نیر )1983 ،و زمینۀ اجتماعی و روانشناختی حمایت کننده انجام
وظیفه را حفظ کرده و افزایش می دهد (ارگان .)1988 ،رفتارشهروندی سازمانی برای اشاره

به رفتاری است که برای سازمان سودمندند ،اما سازمان آن را برنامه ریزی نکرده است (باتمن

و ارگان .)1983 ،این مقوله کارکنانی را شامل می شود که عالقه مند هستند از حد وظایف و
نیازهای رسمی شغل فراتر رفته ،داوطلب انجام فعالیت های اضافی و کمک به سایر همکاران
شده و نوعی تعهد شدید نسبت به سازمان از خود نشان دهند (پودساکوف ،مکنزی ،پین و

باکراک .)2000،موسسات آموزشی عصر حاضر برای مواجه با چالش ها و شرایط پیچیده به
معلمانی نیاز دارند که به طور داوطلبانه و اختیاری رفتار می کنند و برای موفقیت مدرسه از

هیچ تالشی فروگذار نیستند این نوع رفتارها که از انتظارات رسمی فراتر رفته ،اما برای بقای
سازمان ضروری هستند با عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» 1مطرح می شوند (ویگودا -
گادوت .)2007 ،متغیرهای گوناگونی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارند .پودساکوف و

همکاران( ،)2000این عوامل را درسطوح فردی (رضایت شغلی ،انگیزش شغلی ،تعهد شغلی،
احساس کارآمدی و شخصیت) ،سازمانی (جو و فرهنگ سازمانی) و متغیرهای رهبری (سبک

رهبری و تصمیم گیری) بررسی کرده اند .به نظر می رسد معلمان مدارس جهت ارائه رفتار
شهروندی سازمانی بهتر ،باید از توانایی ها و مهارت های خاصی برخوردار باشند تا به شکل
اثربخش و کارآمدتری در مدارس ظاهر شوند .از توانایی های الزم می توان به هوش و از

مهارت های آگاهی می توان به خودمدیریتی اشاره کرد.

بررسی های متعدد نشان داده که افراد با چیزی بیشتر از جسم ،فکر و احساسات،

وارد دنیای کاری می شوند ،آنها استعداد شخصی و روح منحصر به فرد خود را به همراه

می آورند (لیگ ،1997 ،به نقل از ساغروانی .)1388 ،به نظر می رسد سازمان های آموزشی

و مدارس برای حفظ حیات و کارکرد خود نیازمند کارکنان و معلمانی با هوش عمیق تر

می باشند تا به وسیله آن بتوانند به نحوی اثر بخش تر به وظایف خود عمل کنند .در حال
حاضر دیگر «هوش کلی» ) IQ( 2و «هوش هیجانی» )EQ( 3پاسخگوی همه نیازها نیست
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بلکه انسان ها نیاز به عامل سومی دارند که «هوش معنوی» 4نامیده می شود (چریر 2004 ،به
نقل از نداف و همکاران .)1389 ،ایمونز ( ،)2000بیان می کند که هوش معنوی چارچوبی

برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز است به گونه ای که با
استفاده از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد .در تمایز بین معنویت و هوش

معنوی باید عنوان نمود که معنویت بیشتر یک مفهوم تجربه ای است؛ اما هوش معنوی از

سه بخش جدایی ناپذیر «حسی»« ،تعقلی» و «تاملی» تشکیل شده است (وگان 2003 ،به نقل
از یوسفی .)1390 ،کونیک و همکاران( ،)2001معتقدند که معنویت عبارت است از جستجو
برای فهم جواب هایی که به بنیاد هستی ارتباط پیدا می کنند (به نقل از غباری بناب و

همکاران .)1384 ،ناسل ( ،)2004معتقد است هوش معنوی یک ترکیب ساده از سازه هوش
و معنویت نیست؛ بلکه هوش معنوی از آمیختن توانایی ها و عالیق معنوی ،خصیصه های
شخصیتی ،توانایی های شناختی خاص و فرایندهای عصب شناختی به دست می آید (به

نقل از یوسفی .)1390 ،کینگ ( ،)2008هوش معنوی را مجموعه ای از ظرفیت های ذهنی
می داند که مبتنی بر جنبه های غیر مادی و متعالی هستی از قبیل شناخت خویشتن ،تفکر

وجودی عمیق و گسترش معنا است .در نظر او هوش معنوی دارای چهار مولفه؛  .1تفکر
انتقادی وجودی  :توانایی اندیشیدن به طور انتقادی به حقیقت وجود ،هستی ،عالم وجود،

زمان ،مرگ و .2 ...معناسازی شخصی  :توانایی ساخت مقصود شخصی و هدف موجود در

همه تجارب ذهنی و جسمانی شامل قابلیت ایجاد و مسلط شدن به هدف زندگی است.

 .3آگاهی متعالی  :توانایی شناخت ابعاد متعالی خود ،دیگران و جهان مادی در زمان بیداری

و هوشیاری می باشد .4 .گسترش خودآگاهی  :توانایی ورود و خروج ارادی فرد به سطوح
و حاالت معنوی و فراهشیاری می باشد.

داشتن هوش معنوی باال و استفاده از راهبردهای مدیریت زندگی از جمله عوامل و

متغیرهایی هستند که می توانند به معلمان کمک کنند عالوه بر شرح وظایف رسمی خود تمام
رفتارهای مورد نیاز برای اثربخشی و تحقق اهداف مدرسه را پیش بینی کنند و انتظار می رود
با تعیین رابطه بین متغیرهای هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی
سازمانی ،پیامدها و تاثیرات آنها پیش بینی و در برنامه ریزی ها لحاظ گردد .بنابراین در این

پژوهش سعی شده است با توجه به ضرورت پژوهش ،رابطۀ بین هوش معنوی و راهبردهای
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مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان بررسی و در صورت وجود ارتباط ،میزان
تبیین رفتار شهروندی سازمانی توسط هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی مشخص

گردد.

 lروش
روش اجرای پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش ،همبستگی می باشد.

«جامعۀ آماری» این پژوهش شامل دبیران مدارس متوسطه شهر قزوین که دارای مدرک

تحصیلی کارشناسی می باشند و در سال تحصیلی  91-92مشغول به تدریس بودند .با استفاده
از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین لیست تهیه شده از مدارس مقطع متوسطه

هر یک از نواحی  1و  2شهر قزوین 6 ،دبیرستان ( 3دبیرستان دخترانه و  3دبیرستان پسرانه)

بطور تصادفی انتخاب شدند .سپس با حضور در مدرسه از بین لیست دبیران دارای مدرک
کارشناسی بر حسب تعداد نمونه مورد نیاز ( 240نفر) پرسشنامه ها توزیع شد .نمونه پژوهش

شامل  130مرد و  110زن است که  37/9درصد آنها باالی  15سال سابقه خدمت21/26 ،

درصد آنها بین  10-15سال خدمت 27/08 ،درصد بین  5-10سال و  13/76درصد پایین تر
از  5سال سابقه خدمت بودند.

 lابزار
□ الف :سیاهه خودگزارش دهی معنوی کینگ :)SISRI-24( 5این سیاهه دارای 24
8

ماده و شامل چهار مولفه« :تفکر انتقادی وجودی»« ،6معنا سازی شخصی»« ،7آگاهی متعالی»
و «گسترش خودآگاهی» می باشد .ماده ها در طیف پنج درجه ای لیکرت (کامال مخالفم تا

بسیار موافقم) تنظیم شده اند .برای به دست آوردن نمره هر زیر مقیاس ،امتیاز همه عبارات
مربوط به زیر مقیاس با هم جمع شده اند .نمرۀ کلی آزمون از مجموع امتیاز همه  24عبارت به

دست می آید با این تذکر که عبارت  6به طور معکوس نمره گذاری می شود .کینگ ()2008
در بررسی مقدماتی اش آلفای کرونباخ  0/95و متوسط ارتباط درونی سواالت 0/36گزارش

کرد .برای نمونۀ ایرانی ضریب آلفا کرونباخ برای کل آن  0/938و برای هر یک از مولفه

های چهارگانه به ترتیب 0/74 ،0/68 ،0/78و  0/72گزارش شده است .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه های چهارگانه و کل به ترتیب  0/67 ،0/75 ،0/70و 0/75

و  ،0/88به دست آمده است.
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□ ب :پرسشنامه راهبردهای مدیریت زندگی :9پرسشنامه راهبردهای مدیریت زندگی

فرم کوتاه تهیه شده توسط فروند و بالتز ( )2002که دارای  4عامل و  12ماده به ترتیب3 :

ماده برای هدف گزینی انتخابی 3 ،ماده برای هدف گزینی مبتنی بر شکست 3 ،ماده برای

بهینه سازی و  3ماده برای جبران است ،اندازه گیری می شود .برای هر ماده دو عبارت (الف
و ب) بیان شده است .به ازای جواب های الف در همه ماده ها یک نمره و برای پاسخ ب

نمره صفر در نظر گرفته می شود .این پرسشنامه توسط امینی پور ( )1391برای اولین بار
در ایران استفاده شده و اعتبارش با ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از  4عامل فوق

به ترتیب 0/68 ، 0/72 ،0/78و  0/67گزارش شده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای چهار مولفۀ مذکور و راهبردهای مدیریت زندگی کل به ترتیب ،0/71 ،0/76

 0/68 ،0/70و  0/73به دست آمده است.

□ ج :پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :10این پرسشنامه که توسط پودساکوف و

همکاران ( )1990بر اساس ابعاد پنجگانه ارگان ( )1998ساخته شده و دارای  24ماده است.

ماده ها در طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شده اند .برای تمامی
سواالت امتیازات عبارتند از :خیلی زیاد = ،5زیاد = ،4متوسط = ،3کم = ،2خیلی کم = 1و

برای سواالت  ،6 ،7 ،8 ،9 ،10و  15برعکس امتیازات فوق می باشد :خیلی زیاد = ،1زیاد
= ،2متوسط = ،3کم = ،4خیلی کم = .5در نمونه ایرانی اعتبار آزمون با ضریب آلفای کرونباخ
برای کل رفتار شهروندی سازمانی  ،0/85و برای مولفه های نوع دوستی  ،0/85وظیفه شناسی

 ،0/82بردباری  ،0/85احترام و تکریم  0/85و آداب اجتماعی  0/70گزراش شده است .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه های مذکور به ترتیب ،0/77 ،0/86 ،0/87

 0/91 ،0/52و  0/85به دست آمده است.
 lیافته ها

در پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ متغیرهای فرضیه با استفاده از آزمون آماری ضریب

همبستگی گشتاوری پیرسون پرداخته شده است و برای تبیین «رفتار شهروندی سازمانی» به
وسیلۀ «هوش معنوی» و «راهبردهای مدیریت زندگی» از رگرسیون گام به گام استفاده شده
است .نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون (جدول ،)1نشان می دهد

که بین تفکر انتقادی وجودی ،آگاهی متعالی ،معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی با
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مولفه های وجدان کاری ،نوع دوستی ،جوانمردی ،آداب اجتماعی و احترام و تکریم بین

 0/16تا  0/34رابطه مثبت و معناداری درسطح  p>0/05وجود دارد.

جدول  .1ماتریس همبستگی هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی
متغیر
 .1وجدان کاری

انحراف
میانگین
معیار
3/22 15/41

2

1

4

3

6

5

8

7

*

 .2نوع دوستی

11/91

2/25

0/53

 .3جوانمردی

11/48

2/59

0/45

0/79

 .4آداب اجتماعی

12/02

2/18

0/50

0/79

0/45

 .5احترام و تکریم

27/78

4/82

0/47

0/89

0/53

0/85

 .6تفکر انتقادی وجودی

27/97

5/27

0/51

0/68

0/83

0/66

0/75

 .7آگاهی متعالی

22/91

5/39

0/16

0/23

0/30

0/26

0/34

0/27

 .8معناسازی شخصی

17/15

4/18

0/24

0/20

0/19

0/22

0/24

0/28

 .9گسترش خودآگاهی

12/97

4/15

0/24

0/25

0/24

0/32

0/31

0/34

*
*
*
*

**
**
**

*
*
*
*

**
**
**

*
*
*
*

**
**

*
*

**
**
*

*

**
**
**

**
**
**

p< 0/5

**

0/31

**

**

**

0/33

*

0/29

N=240, p< 0/1

نتایج ضریب همبستگی نشان داد که مولفه های راهبردهای مدیریت زندگی (هدف

گزینی انتخابی ،هدف گزینی بر مبنای شکست ،بهینه سازی و جبران) با مولفه های رفتار

شهروندی سازمانی (وجدان کاری ،نوع دوستی ،جوانمردی ،آداب اجتماعی و احترام و
تکریم) رابطه مثبت و معناداری دارد (جدول.)2

جدول  .2ماتریس همبستگی راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی
متغیر
 .1وجدان کاری

انحراف
میانگین
معیار
3/22 15/41

1

3

2

4

6

5

8

7

*

 .2نوعدوستی

11/91

2/25

0/53

 .3جوانمردی

11/48

2/59

0/45

0/79

 .4آداب اجتماعی

12/02

2/18

0/50

0/68

0/45

 .5احترام و تکریم

27/78

4/82

0/47

0/89

0/53

0/76

 .6هدف گزینی انتخابی

1/88

0/86

0/63

0/32

0/35

0/32

0/25

 .7هدف گزینی بر مبنای شکست

2/08

0/89

0/41

0/47

0/54

0/37

0/45

0/33

 .8بهینه سازی

1/38

0/84

0/38

0/61

0/55

0/48

0/53

0/28

 .9جبران

1/51

0/87

0/40

0/35

0/34

0/34

0/37

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

**
*

0/35

p< 0/5

*

0/55

*

*

0/34

0/28

**

*

N=240, p< 0/1
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نتایج رگرسیون گام به گام (جدول  )3نشان داد متغیر جبران  30درصد از واریانس

شهروندی را تبیین کرد ،در گام دوم انتخاب با تبیین  10درصد ،و در گام سوم معنا سازی
شخصی  5درصد ،در گام چهارم بهینه سازی با  4درصد و در گام پنجم آگاهی متعالی با 2

درصد جمعا  49درصد از واریانس رفتار شهروندی را تبیین کردند .همچنین نتایج به دست

آمده از تحلیل واریانس در هر مدل نشان داد که مقدار  Fدر هر پنج مرحله معنادار می باشد.
جدول  .3خالصۀ نتایج رگرسیون ( متغیر مالک :رفتار شهروندی سازمانی)
گام ها

متغیر پیش بین

R2

 R2تعدیل شده

R2تغییر یافته

F

سطح معناداری

1

جبران

0/30

0/29

0/30

99/81

p<0/00

2

انتخاب

0/40

0/39

0/10

78/22

p<0/00

3

معنا سازی شخصی

0/44

0/44

0/05

62/63

p<0/00

4

بهینه سازی

0/48

0/47

0/04

54/15

p<0/00

5

آگاهی متعالی

0/50

0/49

0/02

47/19

p<0/00

 lبحث و نتیجه گیری

 oنتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بین «هوش معنوی» با «رفتار شهروندی
سازمانی معلمان» همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه

معلمان مدارس از هوش معنوی باالتری برخوردار باشند ،امکان بروز رفتار شهروندی
سازمانی از آنها بیشتر است .نتایج با یافته های قبلی (هارمر2008،؛ گارسیا-زامور2003،؛
کریست و همکاران  ،2003،به نقل از هارمر ،2008 ،فتاحی و همکاران ،1385 ،موسوی
و همکاران ،)1390،همسو می باشند .مطالعات اسکرپینگ و کینجرسکی ( ،)2003نشان
داد هوش معنوی و معنویت در محیط کار ،تجربه میان فردی را در سازمان افزایش می
دهد .معنویت باعث احساس مشترک ،احساس همبستگی با دیگران ،همسویی ارزش ها،
خود کارآمدی بیشتر ،احترام و وابستگی بین افراد می شود .معلمان با هوش معنوی
باالتر با عشق ،دلسوزی و خرد رفتار می کنند؛ مسئولیت پذیر بوده و در برابر تغییرات و
مشکالت محیط کاری بردبار و متعهد به وظایف خویش هستند و دیدگاهی متعالی تر
نسبت به خوب و بد دارند که ناشی از ترمیم امید توسط این هوش است (به نقل از:
ساغروانی.)1388 ،
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 oیافته ها نشان می دهد راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی
همبستگی مستقیم و مثبت دارد .تاکنون پژوهشی که به بررسی رابطۀ راهبردهای
مدیریت زندگی و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان بپردازد ،یافت نشده است .اما
نتیجۀ پژوهش حاضر را می توان با یافته های قبلی (باجور و بالتز ،)2003 ،که نشان
دادند استفاده از این راهبردها با عملکرد شغلی فرد رابطه ای مثبت و معناداری دارد،
همسو دانست .باجور و بالتز ( ،)2003دریافتند که این راهبردها پیش بین مناسبی برای
عملکرد در محل کار بوده و هرکدام از آنها به تنهایی می توانند عملکرد شغلی فرد را
پیش بینی کنند.

 oنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ،نشان داد که متغیر پیش بین «هوش معنوی»
(آگاهی متعالی و معناسازی شخصی) می توانند مولفه های «رفتار شهروندی سازمانی»

(نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،احترام وتکریم و آداب اجتماعی ) معلمان
را تبیین کنند .این نتایج با یافته های هارمر ( ،)2008گارسیا-زامور( ،)2003کریست
و همکاران ( ،2003به نقل از هارمر )2008 ،و فتاحی و همکاران ( ،)1385هم سو
می باشند .در تبیین احتمالی این یافته ها می توان گفت افراد از طریق معنا سازی
شخصی همیشه یک دلیل و چرایی برای انجام رفتارهای نوع دوستانه دارند و به
همکاران مشکل دار (شخصی و خانوادگی) ،معلمان تازه وارد و دانش آموزان نیازمند
از لحاظ تحصیلی و مالی بدون هیچ چشم داشتی کمک می کنند (تبیین نوع دوستی).
نازل ( )2004معتقد است که ویژگی نا محدود بودن ،ماهیت کل نگر و استفاده از
سمبول ها در هوش معنوی باعث می شود تا ادراک فرد از خود و اطرافیان عمیق
شود و به دنبال آن انجام کار و تعهد کاری غنی تر می شود .معلمان با هوش معنوی
باالتر ،محیط کار و انجام وظایف را فرصتی برای رشد و بروز توانایی ها و ارزش های
شخصی خود تلقی می کنند به همین جهت میزان تعهد کاری آنها بسیار باالست تا
حدی که در محل کار خود به ندرت غیبت می کنند و حتی بیشتر از زمان تعیین
شده در روزهای تعطیل به ایفای نقش کاری خود می پردازند (تبیین وجدان کاری).
معلمان با هوش معنوی باال در برخورد با مشکالت ،تنش ها ،سختی ها و تغییرات
از ظرفیت ذاتی و ذهنی خود یعنی تولید یک معنای شخصی و ایجاد یک هدف و

مجله روانشناسی  / 75رابطۀ هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با 322 / 322 / ...

دلیل استفاده می کنند (اسپاجت .)2004 ،بدین ترتیب این معلمان در برابر مشکالت
مدرسه و تغییرات به وجود آمده شکیبایی و مدارا می کنند .همچنین معلمان با شناخت
و آگاهی از بعد خود غیر مادی و باور به نیروی برتر و مقدس در درون خویش به
راحتی با این مشکالت روبرو شده و در جهت حل آن قدم هایی را برمی دارند (تبیین
جوانمردی) .در نظر جرج ( ،)2006افراد با هوش معنوی باالتر دارای مهارت های
برقراری ارتباطات ،درک بین فردی ،همدلی و احترام باالیی می باشد .معلمان با هوش
معنوی باال به دلیل تفکر و دیدگاه وسیع نسبت به خود و رابطه خود با دیگران و جهان
اطراف قادرند رفتارهای مخرب و نامطلوب را برای سایرین شناسایی کنند .در نظر
این معلمان سایر همکاران نیز دارای ظرفیت ذاتی پاک و روحانی هستند که باید به آن
ارزش و احترام قائل شد .این طرز تفکر ریشه در مهارت معناسازی شخصی آنان دارد.
در نظر این معلمان به افراد محیط کاری با تمام کاستی ها و قوت ها ابتدا باید به چشم
یک انسان نگاه کرد و برای نیازها ،خواسته های آنان توجه و به نظرات و احساسات
آنها توجه و احترام قائل شد (تبیین احترام وتکریم).

 oهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مولفه های «هدف
گزینی انتخابی»« ،بهینه سازی» و «جبران» دارای ضریب رگرسیونی معناداری می باشند

و رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می نمایند .الگوی راهبردهای مدیریت زندگی
مدعی است که هر انسانی در زندگی خود با کمک این فرایندها می تواند در زمینه های
فردی ،عمومی ،تخصصی و شغلی زندگی خود دستاوردها و موفقیت های خود را به
اوج برساند در حالی که قادر است به طور همزمان بر محدودیت ها و کمبود هایی
که در راه رسیدن به اهداف خود با آنها مواجه می شود نیز غلبه کرده و تحول مثبت
خویش را رقم بزند ( فروید و بالتز .)2007 ،بنابراین در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
با استفاده از راهبردهای مدیریت زندگی می توان گفت :معلمان نیز با هدف گزینی
برای دسترسی به حالت مطلوب شغلی ،تعهدشان را به جای سرگرمی ها متمرکز بر
شغلشان می کنند تا به یک سطح حرفه ای خاص برسند و این همان رفتار شهروندی
سازمانی مورد انتظار است.
« oهوش معنوی» و «راهبردهای مدیریت زندگی» پیش بینی کنندۀ خوبی برای
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رفتار شهروندی سازمانی معلمان می باشند معلمان دارای هوش معنوی در محیط
آموزشی و کاری خود بهتر می توانند به وظیفه خود عمل کنند ،در مسایل جاری مدرسه
مشارکت کنند ،با سایر همکاران رابطه مثبت و مطلوبی برقرار کنند ،در مقابل سختی ها
و دشواری ها صبر و بردباری به خرج دهند و به طور کلی بیشتر از نقشهای رسمی
محوله انجام وظیفه کنند .همچنین معلمان استفاده کننده از راهبردهای مدیریت زندگی
در محیط کاری و زندگی از ابزارهای هدفمند برای پیشبرد عملکرد شغلی خود بهره
مند می باشند و این راهبردها می توانند با تحت تاثیر قرار دادن عملکردهای شناختی
و مرتبط با هدف فرد ،رضایت شغلی و تعهد شغلی را باال برده و سبب بهبود و بروز
رفتار شهروندی سازمانی معلمان شوند.
یادداشت ها
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)4- spiritual intelligence (SQ
6- critical existential thinking
8- transcendental awareness
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7- personal meaning production
9- Life-Management Strategies
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 oتوانبخشی حافظه

معـرفی کـتاب

o

مولف :باربارا ویلسون

o

ترجمه :دکتر حسین زارع دکتر علی اکبر شریفی

o

ناشر :دانشگاه پیام نور

□ با ظهور روان شناسی شناختی از اواسط قرن بیستم ،عالقه به مطالعه فرایندهای ذهنی از جمله تفکر،
حل مسئله ،تصمیم گیری ،حافظه ،ادراک ،تمرکز ،یادآوری و یادگیری در افراد ،افزایش یافت و پژوهش های

فراوانی در زمینه های مختلف شناختی صورت گرفت .در چند دهه اخیر ،یافته های پژوهشگران روانشناسی
شناختی ،تحوالتی اساسی در فهم انسان از پدیده هایی مانند هوشیاری ،توجه ،ادراک ،حافظه ،یادگیری،
استدالل ،تصمیم گیری ،تفکر ،هوش ،خالقیت و زبان ،ایجاد کرده است .این تحوالت با توجه به ظهور
فناوری های نوین تصویربرداری و تحریک مغزی ،در سال های اخیر شتاب بیشتری نیز یافته است.

□ یکی از مهم ترین حوزه های روان شناسی شناختی« ،مطالعۀ حافظه» و فرایندهای آن است .حافظه،
قابلیت دریافت اطالعات ،اندوزش و بازیابی آن ها است که ممکن است در اثر عوامل مختلف نظیر ضربه
به سر ،سکته و بیماری های مختلف از جمله دمانس ،آلزایمر ،تصلب چندگانه ،بیماری پارکینسون ،نشانگان
کورساکوف و  ...دچار اختالل گردد .حافظه به منزله قلب کارکردهای شناختی است و اختالل در عملکرد آن
می تواند سایر عملکرد شناختی را دچار اختالل کند .در چند دهه اخیر ،استفاده از روش های توان بخشی
شناختی برای کمک به بیماران دچار آسیب های شناختی بسیار گسترش یافته است .توان بخشی شناختی،
مجموعۀ ساخت یافته از فعالیت های درمانی طراحی شده برای آموزش مجدد حافظه و سایر عملکردهای
شناختی فرد است که بر پایه ارزیابی و درک اختالل های مغزی و رفتاری بیمار است.
□ هر چند در ایران چند کتاب بسیار خوب در زمینه روان شناسی شناختی منتشر شده است ،ولی
تاکنون کتابی در مورد «توان بخشی شناختی» تألیف یا ترجمه نشده است و این کتاب اولین اثر در این زمینه
است .دکتر ویلسون در این کتاب با تلفیق نظریه و عمل ،راهنمای جامعی برای متخصصان و روان شناسان
عالقه مند به توان بخشی حافظه قراهم کرده است .فنون و راهبردهای ارائه شده در این کتاب مبتنی بر پژوهش
های فراوانی است که به خوبی در کتاب به آن ها اشاره شده است .امید است این کتاب ،بتواند خالء موجود
در این زمینه را تا اندازه ای پر کند.
□ کتاب «توانبخشی حافظه» در یازده فصل و  352صفحه توسط دانشگاه پیام نور در سال  1394به
چاپ رسیده است.

In the Name of Allah
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