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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of desuggestopedia
teaching method based on two hemispheres of the brain on the mathematical attitude and
anxiety of first high school students (a single subject study).
Method: The present study was an experimental study with a single subject design. From the
population of eighth grade female students in Mashhad, two students were selected using
purposive sampling method. These two subjects, respectively, received 4 and 7 sessions of
traditional teaching and completed the mathematical attitude and anxiety scales after each
session of education. The data were then used to determine the baselines for each subject.
After determining the baselines of each student, rhythmic breathing along with math training
was presented to the subjects and music and relaxation were also used. The two subjects were
trained in this way for 6 and 3 sessions, respectively. At the end of each session, the subjects
were asked to complete the study measures. Moreover, in order to follow up the effects of
the intervention, about one month after the completion of training, the subject answered again
the scales of mathematical attitude and anxiety.
Findings: According to the results, the desuggestopedia teaching method based on two
hemispheres of the brain was effective in increasing the scores of attitude towards
mathematics (with delta indices equal to 48/68 and 3/11, respectively for two subjects) and
decreasing the scores of mathematical anxiety (with delta indices equal to 2/18 and 2,
respectively for two subjects).In general, the results showed a positive effect of
desuggestopedia teaching method on a positive attitude towards mathematics and reducing
mathematical anxiety.
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mathematical anxiety
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسي اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضي
دانشآموزان دختر متوسطه اول بود.
روش :پژوهش از نوع آزمایشي با طرح مطالعات تک موردي بود .از ميان دختران پایه هشتم شهر مشهد ،دو آزمودني با روش
هدفمند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند .این دو آزمودني به ترتيب  4و  7جلسه آموزش سنتي را دریافت و بعد از هر
جلسه آزمونهاي نگرش و اضطراب ریاضي را تکميل کردند .با استفاده از این داده ها ،خط پایه براي هر دانشآموز تعيين شد.
پس از مشخص شدن خط پایه هر دانشآموز؛ تنفس ریتميک همراه با آموزش ریاضي به آزمودنيها ارائه و از موسيقي و تن
آرامي نيز بهرهگيري شد .آزمودنيها به ترتيب  6و  3جلسه با استفاده از این شيوه آموزش دیدند .در پایان هر جلسه از آزموني ها
خواسته شد به ابزارهاي پژوهش پاسخ بدهند .همچنين براي پيگيري اثرات مداخله ،آزمودني حدود یک ماه پس از اتمام آموزش
مجدداً به مقياس هاي نگرش ریاضي و اضطراب پاسخ دادند.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که روش آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز در افزایش نمرات نگرش به ریاضي
(با شاخص هاي دلتاي  48/68و  3/11به ترتيب براي دو آزمودني) و کاهش نمرات اضطراب ریاضي (با شاخص هاي دلتاي 2/18
و  2به ترتيب براي دو آزمودني) موثر بوده است .به طور کلي ،نتایج این پژوهش بيانگر تأثير مثبت تدریس تلقينزدایي مبتني بر
دو نيمکره مغز بر نگرش به ریاضي و کاهش اضطراب ریاضي است.
واژههای کلیدی :تلقينزدایي ،تدریس مبتني بر دو نيمکره مغز ،نگرش به ریاضي ،اضطراب ریاضي.

 . 1دانشآموخته کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي ،موسسه آموزش عالي کاویان ،مشهد ،ایرانamineh1385@gmail.com ،
 . 2دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران ( ،نویسنده مسئول)bmahram@um.ac.ir ،

 . 3استادیار گروه روانشناسي ،موسسه آموزش عالي کاویان ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
هر برنامهي درسي در مسير پرورش استعدادهاي مخاطبان یادگيري؛ باید که براي تدریس و
بهکارگيري هر الگوي آموزشي ،مباني روانشناختي و زیستي یادگيرندهها را بهموازات مباني فلسفي و
تاریخي و روانشناختي مورد استفاده و اتکا قرار دهد ()Ernstein & Hankins, 2013
نگرش مثبت و باورها در زمينهي دانش ریاضي بهاندازهاي مهم هستند که توانایي فرد در پيشرفت در
دنياي جهاني را تضمين ميکنند ( .)Davadas & Lay, 2020همچنين ریاضيات براي تمدن و توسعه انساني
بسيار مهم است ( .)Kundu & Ghose, 2016ازاینرو ،ریاضيات موضوعي است که در برنامهي درسي
مدارس از مقاطع ابتدایي تا متوسطه در اکثر کشورها بهعنوان بخش مهمي در امر یادگيري وجود دارد.
استعداد و ویژگيهاي دانشآموزان در دستيابي به آنها و لذت بردن از یادگيري ریاضيات تأثير دارد
( .)Mazana, Suero Montero, & Olifage, 2019غفور و کوروکان ( )Gafoor & Kurukkan, 2015اظهار
داشتند که به دليل سبک آموزشي نامناسب ،مشکل داشتن در پيروي از دستورالعملها ،درک موضوع و
یادآوري معادالت در حل مسائل ،سبب شده است که دانشآموزان درس ریاضي را دوست نداشتهِ باشند.
یافتهها نشان ميدهد که نگرش به ریاضيات بهطور معناداري با موفقيت آنها نسبت به یادگيري ریاضي ارتباط
دارد (.)Aydin & Aytekin, 2019; Mathai, 2014
ریاضيات یک علم زیربنایي است و استفاده و کاربرد آن براي رشتههایي بيشمار ،زمينهي ادراک آن
را به عنوان علمي مفيد و سودمند براي همگان به ارمغان مي آورد .با این وجود؛ برگزاري دوره هاي فشرده
و دشوار ریاضي باعث مي شود تا سطح قابل قبولي از موفقيت در خصوص یادگيري ریاضي حاصل نشود
( .)Tuncer & Yilmaz, 2020دانشآموزان به دليل وجود فرمولهاي پيچيده ،ناتواني در محاسبات دقيق و
از همه مهم تر عدم توانایي حفظ فرایند یادگيري ،نگرش منفي نسبت به ریاضيات دارند .درنتيجه اینها،
اضطراب نسبت به درس ریاضيات بهعنوان نوعي ترس مطرح ميشود و عملکرد دانشآموزان از نظر
فعاليتهاي ریاضي کاهش ميیابد .از آنجا که افراد معتقدند که باید به آنچه ميتوانند درک کنند ،عالقهمند
شوند و تالش کنند تا بتوانند موفق شوند ،در مورد ریاضي آنها معتقدند که درگير شدن با آنچه نميفهمند،
غيرضروري و بيفایده است ( .)Geary, Hoard, Nugent, & Scofield, 2021اضطراب ریاضي بهطور مداوم
با سطوح پایينتر از درگيري و انگيزه و عملکرد ضعيفتر در ریاضيات مرتبط بوده است ( Malanchini et

 . )al., 2020اضطراب ریاضي یک پدیده گسترده است؛ یک تحقيق گسترده در مقياس بزرگ درباره افراد
 15ساله نشان داد که  30درصد دانشآموزان در کشورهاي مختلف عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
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( ) OECDهنگام حل مسائل ریاضيات احساس اضطراب یا ناتواني ميکنند (Suárez-Pellicioni, Núñez-
.)Peña, & Colomé, 2016

به اعتقاد کامياب ) )Kamiab,2006نگرش به درس ریاضي از پنج مؤلفهي اساسي تشکيل شده است:
 )1عواطف فرد نسبت به مفهوم ریاضي )2 ،عواطف فرد نسبت به فعاليت ریاضي )3 ،ارزش ریاضي در ساختار
اهداف کلي فرد )4 ،نتایجي که فرد انتظار دارد با مطالعه ریاضي به دست آورد )5 ،نگرش فرد نسبت به معلم
ریاضي ( .))Zaki, 2011نگرش به درس ریاضي داراي سه مؤلفهي احساسات ،باورها و رفتارهاي افراد نسبت
به درس ریاضي است که هر کدام از این سه مؤلفه داراي جنبههاي مثبت و منفي

هستند ( Zan, Brown,

 .)Evans, & Hannula, 2006نگرش و اضطراب یک رابطه دوسویه دارند .چنانچه نگرش دانشآموز ،معلم
و والدین منفي باشد ،اضطراب ریاضي باال خواهد بود .این ترکيب تالش یادگيري را کاهش ميدهد.
عواطف حاصل از تجربههاي منفي در درس ریاضي مانع فهم و یادگيري ریاضي ميشود .بسياري از فراگيران
با تفکرات منفي ،کليشهاي و ناکارآمد پا به عرصه یادگيري ميگذارند ،بهعبارتدیگر به موفقيت و عملکرد
خود در این درس اعتقاد ندارند و این احساس ضعف در یادگيري و عملکرد ریاضي به افت تحصيلي منجر
ميشود ( .)Aghaei, 2014بر اساس گزارش مرکز ملي مطالعات بينالمللي تيمز و پرلز 1وضعيت دانشآموزان
ایراني در دو مطالعهي بينالمللي تيمز (طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دروس ریاضي و علوم تجربي) و
پرلز (سواد خواندن) ،در دورههاي گذشته همواره با فراز و نشيبهایي روبهرو بوده و جایگاه مناسبي نداشته
است .در تازهترین نتایج این دو آزمون که به سال  2016مربوط ميشود ،ایران کماکان جایگاه خوبي ندارد
(.)Roshchina, Roshchin, & Rudakov, 2017
اگرچه درگذشته مغز بهعنوان جعبهاي سياه تلقي ميشد که درک آن غيرممکن مينمود؛ اما اکنون
سير مطالعات به باز کردن این جعبه اسرارآميز مبادرت نمودهاند ( .)Wolfe, 2010با پيشرفتهاي وسيع در
حوزهي علوم اعصاب؛ شناخت بهتر و دقيقتري نسبت به مغز و کارکردهاي آن حاصلشده و با تأکيد بر
مهم ترین کار مغز (یادگيري) ضرورت گفتمان مداوم بين دانشمندان علوم اعصاب و صاحبنظران تعليم و
تربيت به وجود آمده است؛ تعاملي که نتيجهي آن ،آموزش و یادگيري مغز محور بوده و اصولي براي
یادگيري بهينه و معنادار با تأکيد بر مغز و ساختار بهينهي آن توسط صاحبنظران این رشته تدوین گردیده
است (.)Caine, Caine, McClintic, & Klimek, 2009

ازآنجایي که در ریاضي هر دو حيطه ي مغز فعال است مثالً در ناخواني براي عدد ،حيطهي نيمکره
1. Timss and Pirls
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چپ ،نانویسي اعداد ،نيمکره چپ و درک فضایي نيمکره راست (در مردها بيشتر از زنها) غالب است؛
مشخص ميگردد که غلبهي دوسویه ميتواند در بهبود فعاليتهاي مربوط به ریاضي چارهساز باشد
(.)Roshanzadeh, 2015
تأثير آموزش از طریق فعالسازي همزمان دو نيمکره مغز ،نيازمند تدوین روشي کارآمد ،براي استفاده
از این ظرفيت بالقوه خواهد بود .نتایج بهدستآمده درروش ابداعي لوزانف 1در به یادسپاري اطالعات،
زمينهي استفاده از این رویکرد را بهویژه در یادگيري زبانهاي بيگانه ،فراهم نمود .ميلر ( )Miller, 2008در
معرفي رویکرد ابداعي لوزانف در یادگيري زبانهاي بيگانه به یادسپاري هزار واژه در روز و یادآوري آنها
بعد از شش ماه به ميزان  88در صد اشاره ميکند.
لوزانف از ترکيب دو کلمه  suggestionیعني تلقين و  pedagogyیعني آموزش ،رویکرد جدید خود
یعني ) suggestopedia (usیا ) Suggestopaedia (ukرا ابداع نمود ()Jackson, 2008؛ اما بعدها
«سازوکاري براي آزادسازي از مفاهيم منفي اوليه مربوط به مشکالت فرایند یادگيري» را مهم دانست که از
طریق زندگي افراد در جامعه ایجاد شده و آموزش تلقين زدایانه 2را داراي تمرکز بيشتري بر آزادسازي
دانست .بر این اساس در پژوهش حاضر از عبارت «آموزش مبتني بر تلقينزدایي» استفاده شده است .آموزش
تلقينزدایي در زمينههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد اما اغلب در آموزش زبان خارجه بهکاربرده
شده است .بر اساس ادعاي لوزانف ،فراگيران با استفاده از این روش سه تا پنج برابر سریعتر از روشهاي
آموزشي سنتي ميتوانند یکزبان بيگانه را بياموزند ( .)Richards & Rodgers, 2014او در تارنماي خود،
غایت مطلوب آموزش تلقيني را ارتقاء یادگيري بهوسيلهي بهرهبرداري از قدرت تلقين آن دانسته و ادعا
نموده است که آموزش تلقينزدایي (سازوکاري براي آزادسازي از مفاهيم منفي اوليه مربوط به مشکالت
فرایند یادگيري) است که از طریق زندگي افراد در جامعه ایجاد شده است .تامورا ( )Tamura, 1983مبتني
بر نگاه لوزانوف ،یادگيري از طریق تلقينزدایي را بر اساس توأمان سازي همزمان ابعاد آگاه و ناخودآگاه
ذهن آدمي ،فرایندي با سرعت و بازده باالي یادگيري 3دانسته که از طریق تحریک نمودن هر دو نيمکره
راست و چپ مغز ،کليت آدمي را درگير یادگيري مينماید .او استفاده از موسيقي و تلقينهاي روانشناختي
(با هدف تلقينزدایي روزمرههاي زندگي) را از عوامل اساسي این فرایند ميداند .ریساباال اینکاالدا
( )Resabala Encalada, 2000نيز تلقينزدایي را روشي فعال براي تدریس زبان ميداند که محدودیتهاي
1. Lozonov
2 desuggestopedia
3 superlearning
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ناشي از ترس یادگيرندهها را مرتفع و یادگيري را براي آنها آسان و دوستداشتني ميکند .بهزعم او
یادگيرندهها در این محيط یادگيري به احساسي خوب دستیافته و راحتي و رهاسازي عضالني را تجربه
ميکنند.
با توجه به اینکه روش تلقينزدایي در امر تدریس زبان انگليسي ( )Colliander & Fejes, 2021به کار
برده شده است اما در دروس دیگر و بهخصوص دروس تحليلي مانند ریاضي مطالعاتي انجامنشده است؛ بنابراین،
بهمنظور پر کردن خالء پژوهشي در این زمينه ،پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي
مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضي دانشآموزان متوسطه اول انجام گرفته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات آزمایشي با طرح مطالعات تک موردي 1است .در این پژوهش از طرح
 ABبا

پيگيري استفاده شد .در این طرح موقعيت  Aاندازهگيريهاي خط پایه را نمایش داد و موقعيت B

نشاندهندهي اندازهگيري هاي بعد از مداخله بود .جهت بررسي ميزان پایداري اثر مداخله بر روي نگرش و
اضطراب دانشآموزان ،یک ماه بعد از آخرین مداخله ،مجدداً آزمون نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي
به عمل آمد و نتایج با دو مرحله خط پایه و مداخله مقایسه شد.
بر مبناي طرح فوق ،آزمودني اول در معرض چهار جلسه آموزش سنتي و  6جلسه آموزش به شيوهي
تلقين زدایي و آزمودني دوم در معرض هفت جلسه آموزش سنتي و سه جلسه آموزش به شيوه تلقينزدایي
قرار گرفت .با هدف کنترل رخدادهاي همزمان بهخصوص در شرایط انجام مطالعه که همزمان با همهگيري
بيماري کووید  19بود ،شرایط آموزش در یک مقطع زماني خاص براي دو آزمودني یکسان نبود .با هدف
پيگيري و با فاصله زماني سي روز ،آزمونها مجدد بر روي دو دانشآموز اجرا شد.
نمونه و روش نمونهگیری

انتخاب آزمودني در این مطالعه ،به صورت در دسترس و هدفمند انجام شد .مالک انتخاب آزمودني
در این پژوهش دانشآموزان پایهي هشتم ،داشتن سالمتي جسماني و رواني ،داراي نگرش منفي نسبت به
ریاضي و همچنين اضطراب دانشآموزان از ریاضي بود که بدین منظور با توجه به سابقهي تدریس پژوهشگر
و استمرار فعاليت آموزشي بهعنوان دبير ریاضي مقطع متوسطهي اول ،دو نفر از دانشآموزان دختر متوسطهي
اول در ناحيهي شش آموزشوپرورش شهر مشهد که در سال تحصيلي  1399-1400در پایهي هشتم مشغول

1. single-subject experiment
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به تحصيل بودند و شرایط شرکت در این مطالعه را نيز داشتند ،بر اساس شناخت پژوهشگر در طي دو سال
تحصيلي قبلي ،انتخاب شدند که پس از درخواست از آنها براي شرکت داوطلبانه در طرح پژوهشي و اعالم
آمادگي از طرف آنها و خانواده ایشان ،پروتکلهاي بهداشتي براي رعایت موارد بهداشتي در زمان اپيدمي
بيماري کرونا به آنها ارائه شد.
انتخاب آزمودني پژوهش از دانشآموزان متوسطهي اول به چند دليل صورت گرفت .ابتدا به دليل
تدریس پژوهشگر در این مقطع و در دسترس بودن دانشآموزان بود .دليل دیگر انتخاب این مقطع تحصيلي،
سطح باالي نگرش منفي و اضطراب دانشآموزان در سن نوجواني و همچنين پيامدهاي منفي حاصل از
انتقالهاي چندگانه در دانشآموزان متوسطهي اول (انتقال از ابتدایي به متوسطهي اول و انتقال از متوسطهي
اول به متوسطهي دوم) بود و دليل سوم انتخاب این مقطع ،ورود دانشآموزان به سن تفکر انتزاعي که یکي
از ملزومات تجسم ذهني در روش تلقينزدایي است.
ویژگیهای دو دانشآموز شرکتکننده در طرح:
م.ب .دانشآموز  14ساله کالس هشتم متوسطه اول .فرزند چهارم خانواده که یک برادر و دو
خواهر ناتني دارد .پدر او کارگر بازنشسته و مادر خانهدار ،هر دو داراي تحصيالت سوم راهنمایي نظام قدیم
هستند .بررسي پروندهي تحصيلي او نشاندهندهي ضعف و شکستهاي پيدرپي ایشان از اول ابتدایي در
ریاضيات است اما در سایر دروس مشکالت چنداني ندارد .تکرار پایه نداشته است ولي به دليل کسب نمرات
پایين در ریاضيات ،اعتمادبهنفس پایين دارد طوري که بر اساس گفتههاي خودش حاضر به رفتن بهپاي تخته
براي حل مسائل ریاضي نبوده است و طبق گفتههاي مادرش هنگام انجام تکاليف ریاضي در منزل دچار
دلهره و تشویش ميشود .م .ب از سالمتي کامل جسمي و روحي برخوردار بوده و در برقراري رابطه گرم و
صميمانه با دوستان و همکالسيهایش مشکلي ندارد.
م .ص .دانشآموز  14ساله ،کالس هشتم متوسطه اول .فرزند سوم خانواده که دو برادر ناتني دارد.
پدر او کارمند و مادر خانهدار است .هر دو داراي تحصيالت دیپلم هستند .بررسي پروندهي تحصيالت او
مشکلي را از نظر عملکردي نشان نميداد اما ابراز بيعالقگي نسبت به ریاضي داشت و طبق گفتههاي
خودش ،هميشه روز امتحان ریاضي از مشکل سردرد رنج ميبرد و براي انتخاب رشته در متوسطهي دوم در
پي رشتهاي است که ریاضي نداشته باشد .بر اساس گفتههاي مادرش از کالس اول ابتدایي درس ریاضي به
صورت خصوصي با او کار شده است .او نيز از نظر جسمي و روحي سالم بوده ،رابطهاي کامالً صميمانه با
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دوستان و همکالسيهایش دارد و در رابطه با سایر دروس مشکل ندارد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامهی نگرش ریاضی

1

پرسشنامهي نگرش به ریاضي بر اساس پرسشنامهي کلي نگرش نسبت به علوم که توسط ایکن 2در
سال  1979تهيه شده بود ،اجرا شد .نسخهي فارسي آن توسط فردایي و فرزاد

( FARDAEI & Farzad,

 )2012با  16عبارت و در قالب سه مقياس لذت بردن ،ترس و ارزش قائل شدن براي علم (در اینجا :ریاضيات)
ارائه گردید .این پرسشنامه در پژوهشهاي داخلي و خارجي (براي مثال )Zaki, 2011( :مورد استفاده قرار
گرفته است .فردایي و فرزاد ()FARDAEI & Farzad, 2012؛ این پرسشنامه را در ایران هنجاریابي و
اعتباریابي کرده و ضریب پایایي ابزار را براي دانشآموزان برابر با  0/89گزارش و روایي ابزار را نيز از طریق
تحليل عاملي مورد تأیيد قرار دادند.
مقیاس اضطراب ریاضی
این مقياس توسط شکراني( )Shokrani, 2002طراحي و اجرا شده است.مقياس اضطراب ریاضي دو
عامل ( اضطراب امتحان ریاضي ) و ( اضطراب ماهيت ریاضي ) را مورد سنجش قرار ميدهد .این مقياس
 18گویه دارد که  9گویهي آن مربوط به اضطراب امتحان ریاضي و  9گویهي آن مربوط به اضطراب ماهيت
ریاضي است .دانشآموزان براي پاسخگویي ،طيف  4درجهاي کامالً موافقم تا کامالً مخالفم را خواهند
داشت .نمرهي باالتر نشاندهندهي اضطراب ریاضي باالتر و نمرهي پایينتر نشاندهندهي اضطراب کمتر
خواهد بود .شکراني با استفاده از تحليل عاملي بر روي دانشآموزان اصفهان ،از مجموع  38سؤال تعداد 18
سؤال را انتخاب و هنجار نمود .وي روایي این مقياس را از طریق همبسته کردن با مقياس اضطراب کتل برابر
با  0/53گزارش کرده است .پایایي پرسشنامه اضطراب ریاضي توسط شکراني با استفاده از آلفاي کرونباخ
 0/92براي کل مقياس ،براي عامل اضطراب امتحان ریاضي  0/89و براي عامل ماهيت ریاضي  0/89گزارش
کرده است.
انتخاب محتوای آموزش ریاضی

محتواي آموزشي انتخاب شده براي خط پایه مباحث مربوط به جذر و احتمال بود که با توجه به
ادامهدار بودن آن در پایه نهم انتخاب شد که دو آزمودني بهطور جداگانه در چهار جلسه تحت آموزش به
1. mathematics attitude scale
2. Aiken
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روش معمول قرار گرفتند و در پایان ،ارزشيابي از آنها به عمل آمد .در این روش؛ مؤلفههاي مشترک شامل
چيدمان معمول کالس ،پرسش از مباحث جلسه قبل ،کنترل تکاليف ،حل تمرین جلسه قبل ،تدریس معلم به
شيوه معمول ،جزوهنویسي ،تعيين تکليف ،ارزشيابي و نمره کالسي بود و از کتاب درسي ریاضي ،دفتر و
قلم ،ماژیک و وایت برد به عنوان ابزارهاي آموزش استفاده شد.
جدول  :1طرح درس کلي به شيوه معمولي
طرح درس کلي آموزش ریاضي براي اندازهگيري خط پایه (به شيوه معمول کالسهاي مدرسه)
روز

مراحل

روز اول

ارائه

فعالیت

شرح

ارزیابي آغازین

پرسش از نکات جلسه قبل و دانش پيشين دانشآموز درباره موضوع و
درج نمره کالسي براي او

ارائهي درس

توضيح درس توسط معلم به شيوه معمول ،امالء جزوه ،دادن فرصت براي
حل فعاليت و حل کار در کالس توسط دانشآموز ،کنترل تکاليف
دانش آموز و ثبت نمره براي حل فعاليت و کار در کالس ،پاسخ به
اشکاالت دانشآموز و ارائه تکليف براي جلسه بعد

کنترل تکاليف
حل تمرین
روز دوم

جزئيات

نوشتن تکاليف در دفتر و حل آنها در منزل و ثبت نمره حل تکاليف
حل تمرین توسط دانشآموز در تخته کالس ،کنترل درستي آن توسط
معلم و ثبت نمره

رفع اشکال

پاسخ به اشکاالت دانشآموز

ارزشيابي

گرفتن آزمون به صورت کتبي و ثبت نمره آزمون

تعيين تکليف

نوشتن و حل مجدد اشکاالت آزمون در منزل براي جلسه بعدي

براي آموزش به شيوه تلقين زدایي؛ از آمادهسازي محيط کالس (نصب پوسترهاي مرتبط با درس
ریاضي ،استفاده از گلهاي طبيعي) – استفاده از ميز و صندلي و مبل راحتي در چيدمان کالسي -استفاده از
نور کم هنگام تجسم و تن آرامي -آزادي عمل دانشآموزان در کالس درس -استفاده از روش اکتشافي،
بارش فکري ،پرسش و پاسخ بهجاي سخنراني ،کودک سازي (استفاده از شعر و آواز و بازيهاي کودکانه)-
شوخي و خندهي کنترلشده -تجویز آزادي در خطا – توجه به ظاهر آراسته و با اقتدار معلم و درعينحال
صميمي و دوستانه با فراگيران استفاده شد .ابزارهاي مورد استفاده در این روش شامل پوسترهاي آموزشي
(ترجيحاً ساخته شده توسط خود فراگيران) – فایلها ،کليپها و پاورپوینتهاي آموزشي و بازي ،ریاضي-
فایلهاي موسيقي-دستگاه پخش آنها -تخته کالس و کتاب درسي ریاضي بود.
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جدول  :2طرح درس کلي به شيوه آموزش تلقينزدایي
خالصهي طرح درس کلي به روش آموزش تلقينزدایي
روز

مرحله

شرح

فعالیت
آغاز

شروع کالس با جمالت آرامشبخش و استفاده از تلقينات مثبت

مقدمه

توضيح فرآیند آموزش و آمادهسازي فراگيران براي ورود به مرحله تن آرامي.

تن آرامي
مرحله اول:
ارائه

1

تجسم

آغاز تنفس منظم و اجراي آرامسازي عضالني.
در انتهاي مرحله آرامسازي درحاليکه هنوز چشمانشان بسته است ،معلم محتواي

هدایتشده
بازگشت

آموزشي را به شيوه دیالوگهاي جامع ،جذاب و هدفمند ارائه ميکند.
بعد از پایان تجسم هدایتشده ،معلم دقایقي را سکوت ،سپس با شمارش
معکوس ،دانشآموزان بهآرامي به فضاي کالس بازميگردند.

روز اول

توضيح کلي

محتواي آموزشي و موضوع اصلي درس به صورت کلي به شيوهاي مناسب
بيان ميشود.
ابتدا موسيقي پخش ميشود و معلم ،هماهنگ با نغمهها ،فعاليتها و کار در

مرحله دوم:
جلسات
کنسرت

کالسهایي که در ابتداي هر مبحث درس ریاضي ارائهشده را همراه با
فاز فعال

3

2

دانشآموزان خوانده و حل ميکنند ،این کار به آهستگي انجام ميپذیرد تا
دانش آموزان بتوانند تحليل ذهني نموده و طرحوارههاي پيشين خود را
اصالح یا تغيير دهند.

فاز منفعل

4

در این مرحله موسيقي تغيير نموده ،دانشآموزان کتابها را کنار گذاشته و
با چشمان بسته به توضيحات تکميلي معلم گوش ميدهند و مفاهيم ،فرمولها
و کاربرد آنها را در ذهن خود مجسم مينمایند.

مرحله سوم:
روز دوم

جزئيات

ارائه نمایشي

5

طبيعت ،کاربرد ریاضي در خلقت و  ...نمایش داده و همچنين ميتوان از

و
تمرین

در این مرحله بهمنظور تلفيق هنر و آموزش ،کليپهاي کاربرد ریاضي در
تشبيه مباحث مختلف ریاضي به امور زندگي ،به مکانها ،شخصيتها و

6

حاالت رواني مختلف افراد بهره جست.
بازي

انجام بازي ،ریاضي بهمنظور دلپذیر نمودن فضاي آموزش و کودک سازي،
همچنين ساخت کار عملي مرتبط با موضوع و تلفيق ریاضي با سایر دروس،
حل تمرینات مربوطه توسط دانشآموزان به شيوه نمایشي و بازي.

1. presentation
2. concert session
3. active concert
4. passive concert
5. elaboration
6. practice
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روش اجرای پژوهش
با توجه به شيوع بيماري کرونا در کشور و تعطيلي مدارس ،تشکيل کالسها در مدرسه و فضاي حقيقي
کالس امکانپذیر نبود .بدین منظور پژوهشگر کالسها را در فضاي خانه خود تشکيل داد .ابتدا پژوهشگر با
توجه به شناختي که از دانشآموزان داشت ،سه نفر از آنها را که شرایط حضور در پژوهش را دارا بودند
انتخاب نمود و بعد از بيان هدف از مطالعه موردنظر براي دانشآموزان و خانوادهي آنها به صورت مجازي،
رضایتنامه و دستورالعملهاي بهداشتي را براي آنها ارسال نموده و بعد از موافقت و امضاي توافقنامهها توسط
دانشآموزان و خانوادهي آنها ،فضایي براي تشکيل کالس آماده شد .یکي از دانشآموزان به دليل
مسافرتهاي زیاد از کالسها محروم شد بدین ترتيب نمونه در دسترس پژوهشگر دو نفر از دانشآموزان بودند.
در این پژوهش آزمودني ( 1م-ص) چهار جلسه آموزش سنتي و آزمودني ( 2م-ب) هفت جلسه
آموزش سنتي را دریافت نمود و بعد از هر جلسه آزمونهاي نگرش و اضطراب ریاضي را پاسخ دادند؛ بدین
ترتيب خط پایه براي هر دانشآموز مشخص شد.
پس از مشخص شدن خط پایه هر دانشآموز ،ضمن بيان اهميت و فواید آموزش به شيوه تلقينزدایي،
نحوهي صحيح تنفس ریتميک ،موسيقي و تن آرامي ،یک جلسه توجيهي براي آزمودنيها بهمنظور تسلط
آنها بر شيوهي تن آرامي و فرایند دقيق تنفس ریتميک  2-4-2که از عناصر مهم در آموزش تلقينزدایي
ميباشند ،تشکيل شد .بعد از تسلط یافتن آزمودنيها بر مهارتهاي فوق ،انتخاب موسيقي مناسب (موسيقي
آرامشبخش بتهوون براي تن آرامي و تجسم ذهني و همچنين قطعه  4بتهوون براي ارائه درس) با رعایت
اصول و مؤلفههاي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز و طي مراحل آن ،همچنين جهت اندازهگيري
سريهاي زماني ،براي یکي از آزمودنيها به مدت دو هفته شش جلسه  90دقيقهاي ،محتواي انتخاب شده از
کتاب ارائه شد و براي آزمودني دوم همزمان با آزمودني اول در سه جلسه اول همچنان آموزشهاي خط
پایه تکرار شد و بعد از سه جلسه ،آزمودني دوم نيز مداخله را دریافت نمود.
در پایان هر جلسه آزمونهاي نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي از آنها به عمل آمد .بهمنظور
پيگيري تداوم نگرش مثبت به ریاضيات و همچنين تداوم کاهش اضطراب ریاضي به کمک روش
تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز ،بعد از مدتزمان حدوداً یک ماه ،مجدداً آزمودنيها به پرسشنامههاي
نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي پاسخ دادند و نتایج حاصل با نتایج حاصل از خط پایه و مداخله
مقایسه شد.
براي تجزیهوتحليل دادهها ،براي هر آزمودني دادههاي خام مربوط به سه موقعيت خط پایه ،مداخله و
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پيگيري به صورت نمودار رسم ميشود .موفقيت یا شکست این طرح بالفاصله از روي نمودار براي معلم و
آزمودنيها مشخص ميشود و بهروشني اثر مداخله قابل استدالل است .در پژوهش حاضر براي تحليل
فرضيههاي پژوهش از تحليل دیداري نمودارها ،شاخص ثبات و اندازه اثر استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نمرات خام در اندازهگيري جلسات مختلف هر دو آزمودني در سه موقعيت خط پایه ،مداخله و پيگيري
در موضوع نگرش و اضطراب در جدول  3آمده است.
جدول  :3نمرات نگرش به ریاضيات و اضطراب ریاضي در موقعيتهاي خط پایه ،مداخله و پيگيري براي دو آزمودني
جلسهها
خط پایه

آزمودنی

پيگيري

مداخله

یک
اضطراب ریاضيات م-ب (آزمودني )2

63 53 61 63

44

51

60

55

37

37

39

دو

اضطراب ریاضيات م-ص (آزمودني )1

41 45 43 46

40

37

40

43

41

37

34

نگرش ریاضيات

سه

م-ب (آزمودني )2

38 50 43 38

45

44

43

43

54

60

56

نگرش ریاضيات

چهار

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

یک

م-ص (آزمودني )1

38 39 38 38

41

47

46

51

46

54

53
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شکل  :1خط ميانه و محفظهي ثبات نگرش آزمودنيها به ریاضي ( 1م-ص) و آزمودني ( 2م-ب)

در شکل  1خط ميانه و محفظهي ثبات براي نگرش به ریاضي آزمودنيها ترسيمشده است .با توجه به
شکل سمت راست 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در مرحله مداخله در درون
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اثربخشي تدریس تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر19 ...

محفظه ثبات قرار دارند .در شکل سمت چپ ،خط ميانه و محفظهي ثبات براي نگرش به ریاضي آزمودني
( 2م-ب) ترسيم شده است .با توجه به شکل 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در
مرحله مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند.

شکل  :2خط ميانه و محفظهي ثبات اضطراب ریاضي آزمودني اول (م-ص) و آزمودني دوم (م-ب)
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در شکل  2خط ميانه و محفظهي ثبات براي اضطراب ریاضي آزمودني (1م-ص) در شکل راست
ترسيم شده است .با توجه به شکل 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در مرحله
مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند .در شکل چپ ،خط ميانه و محفظهي ثبات براي اضطراب ریاضي
آزمودني ( 2م-ب) ترسيم شده است .با توجه به شکل 85/7 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و 66/67
درصد دادهها در مرحله مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند؛ بنابراین ،ميتوان گفت با توجه به اینکه
بيش از  80درصد دادهها در این محفظه قرار دارد ( ،)Hassanabadi, 2019دادهها در هر دو مرحله باثبات
است .همچنين به منظور بررسي اینکه آیا در مرحله پيگيري نيز نتيجه مداخله در ميزان نگرش به ریاضي و
اضطراب ریاضي آزمودني تاثيرگذار بوده است ،از شاخص دلتا استفاده شد .این شاخص به بررسي نمرات
حاصل از بزرگترین نمره در موقعيت خط پایه ،مداخله و پيگيري معطوف بوده و اگر نمره اندازه اثر کمتر از
 ،0/87بين  0/87تا  2/67و بزرگتر از 2/67باشد مي توان گفت به ترتيب اندازه اثر کوچک ،متوسط و بزرگ
مي باشد .با محاسبهي شاخص دلتا براي بررسي تغييرات نگرش به ریاضي در آزمودني (1م-ص)؛ ارزش
 48/68مشاهده شد که اندازه اثري بزرگ قلمداد ميشود .همچنين شاخص دلتا براي بررسي نگرش به ریاضي
آزمودني ( 2م-ب) برابر با  3/11به دست آمد که این اندازه اثر نيز بزرگ قلمداد ميشود .همچنين شاخص
دلتا براي بررسي اضطراب ریاضي آزمودني اول برابر با  2/18و براي آزمودني دوم برابر با  2مشاهده شد که
اندازه اثر براي هر دو مشاهده متوسط ارزیابي گردید.
نتیجه
این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش به ریاضي
و اضطراب از ریاضي دانشآموزان صورت گرفت .بنيان نظري پژوهش ،مبتني بر سالها تحقيق و آزمایش
در حوزهي آموزش ،توسط روان پزشک بلغاري ،گئورگي لوزانف بود .پس از لوزانف محققان و مربيان
بسياري با هدف کسب نتایج بهتر در فرایند آموزش ،روش آموزش تلقينزدایي را در موضوعات مختلف
درسي موردبررسي و آزمایش قرار دادهاند و نتایج شگفتانگيزي را گزارش نمودهاند اما در ایران تاکنون
این روش به شکل علمي و با رعایت کامل اصول و فنون آن مورد آزمایش و بررسي قرار نگرفته است.
بهمنظور تحقق این امر پس از مطالعهي مباني نظري و پيشينهي پژوهشهاي انجام شده در این زمينه،
اصول و فنون آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز استخراج و تعيين گامها و مراحل اجراي آن تعيين
گردید .سپس براي انتخاب جامعهي پژوهش و نمونهي مناسب ،بر اساس شرایط و امکانات قابل حصول در
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شرایط خاص و با توجه به شناخت و سابقهي تدریس پژوهشگر در درس ریاضي و در مقطع موردنظر ،دو
نفر از دانشآموزاني که شرایط ورود به مطالعه براي آنها احراز شده بود؛ بعد از اعالم آمادگي داوطلبانه،
انتخاب و محتواي آموزشي پایه براي آنها اجرا شد و در ادامه براي اجراي روش تلقينزدایي مبتني بر دو
نيمکره مغز ،آموزش هاي الزم را دریافت نمودند سپس طي شش جلسه محتواي انتخاب شده را با روش
تلقينزدایي آموزش دیدند .بهمنظور پيگيري از ماندگاري اثر این روش بعد از حدود یک ماه مجدداً به
پرسشنامهها پاسخ دادند.
یافتههاي حاصل از تحليل نمودارهاي هر دو آزمودني بيانگر اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي مبتني
بر دو نيمکره مغز بر افزایش نگرش مثبت دانشآموزان به ریاضيات بود .طبق نتایج نمودار دادههاي هر دو
آزمودني پس از مداخله و پيگيري روندي صعودي در جهت هدف پژوهش دارد .نگرش مثبت و باورها در
زمينه دانش ریاضي بهاندازهاي مهم هستند که توانایي فرد در پيشرفت در دنياي جهاني را تضمين ميکنند
( .)Davadas & Lay, 2020دانشآموزان به دليل سبک آموزشي نامناسب ،مشکل داشتن در پيروي از
دستورالعملها ،درک موضوع و یادآوري معادالت در حل مسائل ،سبب شده است که آنها درس ریاضي
را دوست نداشتهِ باشند ( .)Gafoor & Kurukkan, 2015یافتهها نشان ميدهد که نگرش به ریاضيات بهطور
معناداري با موفقيت آنها نسبت به یادگيري ریاضي ارتباط

دارد ( Aydin & Aytekin, 2019; Mathai,

 .)2014فراهم آوردن محيط فعال یادگيري با استفاده از روش تلقينزدایي براي تدریس ،دانشآموزان را
وادار به انجام وظيفه تفکر مرتبه باالتر مانند تجزیه و تحليل ،ترکيب و ارزیابي ميکند که به نوبه خود موجب
بهبود موفقيت شناختي دانشآموزان و نيز حفظ یادگيري ميشود .دیگر یافتهها نيز داللت بر اثربخشي
آموزشهاي مبتني بر دو نيمکره مغزي بر کاهش نمرات اضطراب دانشآموزان از این درس داشت و روندي
نزولي از نمرات اضطراب را نشان داد که نشاندهنده اثربخشي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز
بر کاهش اضطراب دانشآموزان است .دانشآموزان به دليل وجود فرمولهاي پيچيده ،ناتواني در محاسبات
دقيق و از همه مهمتر عدم توانایي حفظ فرایند یادگيري ،نگرش منفي نسبت به ریاضيات دارند .درنتيجه
اینها ،اضطراب نسبت به درس ریاضيات بهعنوان نوعي ترس مطرح ميشود و عملکرد دانشآموزان ازنظر
فعاليتهاي ریاضي کاهش ميیابد .ازآنجاکه افراد معتقدند که باید به آنچه ميتوانند درک کنند ،عالقهمند
شوند و تالش کنند تا بتوانند موفق شوند ،در مورد ریاضي آنها معتقدند که درگير شدن با آنچه نميفهمند،
غيرضروري و بيفایده است ( .)Geary et al., 2021اضطراب ریاضي بهطور مداوم با سطوح پایينتر از
درگيري و انگيزه و عملکرد ضعيفتر در ریاضيات مرتبط بوده است (.)Malanchini et al., 2020
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به اعتقاد دیدگاه کين و کين ( )Caine & Caine, 1991و کين ،کين ،مک کلينت و کليماک ( Caine,

 )Caine, McClintic, & Klimek, 2005فرایند تلقينزدایي از طریق سه تکنيک آموزشي مبتني بر مغز سبب
عملکرد بهتر دانشآموزان ميشود؛ غوطهوري -ایجاد یک محيط یادگيري است که دانشآموزان به طور
کامل در تجربيات آموزشي غرق شوند ،هوشياري توأم با آرامش -ایجاد محيطي که ترس دانشآموزان را
به حداقل رسانده و چالش ،درگيري ذهني ،توجه به موضوع را در آنها بيشتر نماید و پردازش فعال -به
دانشآموزان اجازه داده مي شود تا براي تحکيم و دروني کردن اطالعات به صورت فعال به پردازش
اطالعات بپردازند (ایجاد فرصتي براي تثبيت و دروني سازي).
عملکرد همزمان دو نيمکرهي مغز و ارتباط بدن با مغز بهعنوان یک سيستم یکپارچه به کمک
تمرینهاي آرميدگي ،تنفس ریتميک و موسيقي در یادگيري زبانهاي خارجي نتایج غيرمنتظرهاي را به بار
آورده ،چنانکه ميلر ( )Miller, 2008در توضيح روش کاربردي لوزانف بيان داشت ،یادگيرندگان زبانهاي
خارجي پس از شش ماه  88درصد و پس از  22ماه حدود  57درصد از واژگان را بازخواني کردند .عملکرد
ضعيف ،افت تحصيلي در درس ریاضي و تمایل پایين دانشآموزان براي یادگيري ریاضي از مشکالت رایج
و عمدهي خانوادهها و نظام آموزشي کشورها است .ترس و نگراني از افت تحصيلي ریاضي یکي از دالیل
پایين بودن تمایل دانشآموزان براي فراگيري این درس است .ترس و نگراني از یادگيري ریاضي و عملکرد
ضعيف در این درس سبب ترک تحصيل بسياري از دانشآموزان و همچنين از دست دادن بسياري از
فرصتهاي شغلي افراد شده است .عواطف حاصل از تجربههاي منفي در این درس مانع فهم و یادگيري
ریاضي ميشود ()Mathai, 2014؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسي تأثير یادگيري به روش تلقينزدایي
بر نگرش و اضطراب دانشآموزان متوسطهي اول در درس ریاضي ،بهعنوان رویکردي جدید ،در آموزش
به دنبال شناخت مسيري بود تا با ارائه آموزشهاي الزم به عوامل و عناصر فرایند یاددهي -یادگيري و آشنایي
با اصول تدریس تلقينزدایي ،دانشآموزان از نگرش مثبت و اضطراب کمتر و عملکرد باال در درس ریاضي
برخوردار شوند که نتایج نيز نشان از تأثيرگذاري روش تلقينزدایي بود.
در استفاده از روش تلقينزدایي مشاهده شد که عالقه دانشآموزان نسبت به یادگيري ریاضي افزایش
یافت ،به نظر دانشآموزان فضاي کالس خوب بود .دانشآموزان عالقهمند به کار با روش متفاوتي از
آموزش سنتي بودند ،آنها از تنوع در کالس و محيط یادگيري صميمي خوششان ميآمد .آنها در هنگام
یادگيري ریاضيات احساس مثبتي به آن داشتند و آزادي و راحتي روش تدریس تلقينزدایي را نسبت به
فضاي خشک کالس سنتي ترجيح ميدادند.
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موضوع تلقينزدایي چشمانداز خوبي در تحقيقات و در زمينه آموزشي دارد .این روش افقهاي بسياري
را باز ميکند و ایدههاي ما را در مورد اینکه آموزش خوب چيست دوباره زیر سؤال ميبرد .پژوهش حاضر
یک آزمایش مفيد براي دانشآموزان بوده است ،آنها دیدگاه خود را در مورد درس ریاضي و نقش معلم
تغيير دادند .بهعنوان مثال ،بعد از درسهاي مبتني بر روش تلقينزدایي ،دانشآموزان متفاوت از روش سنتي،
شادمان به استقبال معلم ميشتافتند .این روش تدریس ميتواند معلمان را تشویق کند که روشهاي جدیدي
را در کالس خود امتحان کنند .با پرسش از خود و آوردن ویژگيهاي جدید به درس ،معلمان ميتوانند
انگيزهي دانشآموزان را افزایش دهند .عالوه بر این ،کل مدرسه ميتواند این قسمت آزمایشي را فرصتي
مناسب براي ارائه روش جدید و مفيد به دانشآموزان خود بداند .با توجه به نيازهاي هر مدرسه ،ميتوان
کالسهاي ویژهاي ترتيب داد که بتواند ریاضيات یا سایر دروس را با استفاده از روش تلقينزدایي براي
دانشآموزاني که دیگر روش قدیمي آموزش را جذاب نميدانند ،آموزش داد.
با توجه به نتایج پژوهش در زمينهي تأثير روش تلقينزدایي بر افزایش نگرش مثبت دانشآموزان ،یافتههاي
این مطالعه براي معلمان ریاضي و مدیران مدارس ،دانشآموزان و برنامه ریزان درسي ميتواند مفيد واقع شود.
یافتههاي این مطالعه نشان داد که تکنيک آموزشي پيشنهادي براي افزایش نگرش مثبت به ریاضي در دانشآموزان
تأثير دارد .در صورت استفاده از روش آموزشي تلقينزدایي ،یادگيري دانشآموزان در زمينه ریاضي بهبود
ميیابد ،عالقه به یادگيري ریاضي بيشتر ميشود و یادگيري عميق براي دانشآموزان اتفاق ميافتد .از اینرو معلمان
ميتوانند براي ایجاد کالس دانشآموز محور در آموزش ریاضي در مدارس از تکنيک آموزشي تلقينزدایي
استفاده نمایند .با توجه به یافته پژوهش دوم مبني بر تأثير روش تلقينزدایي بر کاهش اضطراب دانشآموزان،
جامعه علمي ميتواند روش تلقينزدایي را بهعنوان رویکرد نوین آموزشي در زمينه ریاضي به کار بندد .همانطور
ال در مقدمه مورد بحث قرار گرفت ،با بهکارگيري روش تلقينزدایي در آموزش ریاضي ،ميتوان تصویر
که قب ً
ناخوشایندي را که از ریاضي در اذهان برخي دانشآموزان وجود دارد ،تغيير داد تا دیگر دانشآموزان از ریاضيات
هراس نداشته باشند ،کليت وجودي خود را با ریاضي پيوند زده و رابطه ریاضيات را با زندگي خود بهتر درک
نمایند .همچنين الزم است بستر مناسب براي انجام آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز در مدارس فراهم
شود تا پژوهشهاي دیگري با جامعه بزرگتر و نمونه بزرگتر به صورت آزمایشي اجرا شود ،آزمایشي در
گروهي گستردهتر و با وجود گروه کنترل صورت گيرد ،بهنحويکه تعميمپذیري و اعتبار دروني و بيروني پژوهش
بيشتر تأمين شود .از جمله محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به مواردي از قبيل شيوع ویروس کرونا و استفاده
دانشآموزان از ماسک که باعث دشواري در تنفس ریتميک و تجسم ميشد؛ اشاره نمود.
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based
cognitive therapy on the difficulty of emotion regulation in patients with obsessive-compulsive
disorder.
Method: The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttestfollow-up design with a control group. The statistical population of the study consisted of all
patients with obsessive-compulsive disorder referred to the psychology and psychiatric
clinics in Mashhad. Of these, using convenience sampling technique, thirty clients who met
the research criteria were selected and randomly assigned into two groups: the experimental
group (15 individuals) and the control group (15 individuals). To collect the data, the subjects
completed the Emotion Difficulty Regulation Questionnaire developed by Gratz and Roemer
(2004). Analysis of variance with repeated measures was then used to analyze the data.
Findings: The results confirmed the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on
reducing the difficulty of emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder.
Based on the research findings, mindfulness-based cognitive therapy helps clients with
obsessive-compulsive disorder to be able to effectively regulate and manage their emotions.
Therefore, considering the essential role of emotions in the continuation and exacerbation of
this disorder, therapists can increase the effectiveness of therapy sessions by using this
treatment method.
Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, difficulty in emotion regulation, obsessivecompulsive disorder.
Citation: Hosseini, S., Ghasemi motlagh, M., Esmaelishad, B., Mahdian, H. (2022).
Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion
Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Research in Clinical
Psychology and Counseling, 11(2), 25-38. doi: 10.22067/tpccp.2022.70468.1104

1. PhD Student in Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
(Correspond Author), Email: avestaps@yahoo.com
3. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
4. Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

 26پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
https://tpccp.um.ac.ir
مقاله پژوهشي

دسترسي آزاد

DOI: 10.22067/tpccp.2022.70468.1104

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران
مبتال به وسواس فکری و عملی
شادي حسيني ،1مهدي قاسمي مطلق ،2بهرنگ اسماعيلي شاد ،3حسين مهدیان

4

تاریخ دریافت1400/6/3 :

تاریخ پذیرش1400/9/6 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر دشواري تنظيم هيجان در بيماران مبتال به
وسواس فکري و عملي انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمایشي و طرح پيشآزمون -پسآزمون -پيگيري با گروه کنترل بود .جامعه آماري پژوهش
تمامي بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري -عملي مراجعهکننده به کلينيکهاي روانشناسي و روانپزشکي شهر مشهد بودند .از این
جمعيت تعداد  30نفر که مالک هاي پژوهش را دارا بودند به شيوه نمونهگيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه
آزمایش ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) گمارش شدند .جهت جمعآوري دادهها آزمودنيها پرسشنامه دشواري تنظيم هيجان گراتز
و رومر ( )2004را تکميل کردند .براي تجزیهوتحليل دادهها از روش آماري تحليل واریانس با اندازهگيريهاي مکرر استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاکي از اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر دشواري تنظيم هيجان در بيماران مبتال به وسواس فکري و
عملي بود .بر مبناي یافتههاي حاصل از پژوهش ،شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي به مراجعين مبتال به وسواس فکري-عملي
کمک ميکند تا بتوانند به شکل مؤثري هيجانات خود را تنظيم و مدیریت کنند .لذا با توجه به اینکه هيجانها نقشي اساسي در استمرار
و تشدید این اختالل دارند ،درمانگران ميتوانند با استفاده از این روش درماني ،اثربخشي جلسات درماني خود را افزایش دهند.
واژههای کلیدی :شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي ،دشواري تنظيم هيجان ،وسواس فکري و عملي.
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مقدمه
اختالل وسواس فکري – عملي ،1نشانگان عصبي -روانپزشکي پيچيدهاي است که مشخصه اصلي آن
افکار ناخواسته ،تکراري و مزاحم (افکار وسواسي) و نيز رفتارهاي تکراري ،آزاردهنده و آیينمند( 2اعمال
وسواسي) ميباشد که بيمار به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثيسازي اعمال وسواسي انجام
ميدهد (American Psychiatric Association & Association, 2013).این اختالل ميتواند در مناطق
جغرافيایي مختلف تا حد زیادي متغير باشد ) .(Rapinesi et al., 2019به نحوي که شيوع آن از یک درصد
تا چهار درصد در مناطق مختلف جغرافيایي ثبت شده است ) .(Jaisoorya et al., 2017وسواسهاي فکري،
افکاري اضطراب زا ،ناخواسته و پایدار و همچنين تکانهها یا تصاویري ناهمخوان با خود هستند ،به این معنا
که مزاحم ،پریشان کننده و نامناسب بوده و درواقع منطبق با احساسات ظاهري و درک شده فرد نميباشند.
وسواسهاي عملي در پاسخ به وسواسهاي فکري با هدف کاهش پریشاني ایجاد ميشوند که شامل
رفتارهاي تکراري (مانند شستن یا بازبيني) یا اعمال ذهني (مانند شمارش) است

(American Psychiatric

) .Association & Association, 2013ویژگي عمده این وسواسها و اجبارها (افکار و رفتارها) ،لذتبخش
نبودن آنها براي فرد مبتال هست ولي بيمار به نشخوار افکار و تکرار اعمال ادامه ميدهد تا شاید از
ناراحتيهایي که براي او به وجود ميآید کاسته شود (.)Seli et al., 2017

اختالل وسواس فکري-عملي مشکالت عمدهاي در زمينههاي مختلف براي فرد به همراه ميآورد .از
جمله این مشکالت و ناتوانيها ،اختالل در تنظيم هيجاني این گروه از بيماران ميباشد .اشکال در راهبردهاي
تنظيم هيجاني ،تقریب ًا در همه بيماران وجود دارد و به نظر ميرسد که  OCDبا طيف وسيعي از مشکالت تنظيم
هيجان به ویژه ترس از احساسات یا ترس از پذیرش احساسات مشخص ميشود ).(Yap et al., 2018

تنظيم هيجاني عبارت است از آگاهي ،فهم و پذیرش هيجانات ،توانایي کنترل رفتارهاي تکانشي ،رفتاري
مطابق با اهداف شخصي در موقعيتهایي که هيجانات منفي تجربه ميشود و توانایي استفاده از راهبردهاي هيجاني
منعطف و مناسب با موقعيت .فقدان هر یک از این موارد ميتواند منجر به اختالل در این فرایند شود؛ در حقيقت
تنظيم هيجان شامل تمامي راهبردهاي آگاهانه و ناآگاهانهاي ميشود که فرد براي افزایش ،حفظ و کاهش یک یا
تعداد بيشتري از اجزاي پاسخ هيجاني (تجربي ،رفتاري و فيزیولوژیک) به کار

ميبرد(Gross et al., 2012).

نارسایي هيجاني به ميزان باالیي با نشانههاي اختالل وسواسي -اجباري مرتبط است .افراد با عالئم وسواسي-

1. obsessive–compulsive disorder
2. ritualistic
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اجباري در مقایسه با گروه گواه درک ضعيفتري از هيجانات و ترس بيشتري نسبت به هيجانات خود گزارش
ميدهند ) .(Stern et al., 2014مطالعات پيشين حاکي از پایينتر بودن توانایي تنظيم هيجان در افراد مبتال به
وسواسي فکري – عملي نسبت به افراد عادي ميباشند(Fergus & Bardeen, 2014).

نقص در تنظيم شناختي هيجان در دامنه گستردهاي از اختالالت روانشناختي مشاهده شده است و
شواهد روزافزوني بيانگر این هستند که نقص در تنظيم هيجان در اختالل وسواس فکري -عملي نيز اتفاق
ميافتد (Yap et al., 2018).عالوه بر این ،دشواري در تنظيم هيجان و راهبردهاي تنظيم هيجان ،کـانون
اساسـي درک همبستههاي رفتـاري و هيجـاني اضطرابها و وقایع عاطفي منفي اسـت

( & Dryman

 .)Heimberg, 2018افـراد بـراي تنظيم فراینـدهاي مختلـف هيجـاني از راهبردهـاي متفـاوتي استفاده
ميکنند که یکـي از متداولترین آنها ،تنظيم هيجــان بــا اســتفاده از فراینــدهاي شــناختي (یا تنظــيم
شناختي هيجان) است .پژوهشهاي بسياري از اثربخشي روشهاي تنظيم شناختي هيجان بر اختالالت هيجاني
حکایت دارند ( .)Visted et al., 2018; Williams et al., 2018فرایندهاي شناختي نقش بسيار مهمي در
تنظـيم هيجـاني ایفـا مـيکننـد که اطالع از چگونگي اثرات درماني آنها ،در رفع بسياري از مشکالت
روانشناختي مربوط به هيجان مؤثر خواهد بود).(Garnefski et al., 2009

با توجه به اهميت و گستردگي این اختالل و نيز با توجه به اینکه این اختالل تا حدودي در برابر درمان
از خود مقاومت نشان ميدهد ،تاکنون از روشهاي درماني مختلفي جهت بهبود این مشکل در مبتالیان
استفاده شده است .بر اساس پژوهشها ،ذهن آگاهي و آموزش آن تأثير معناداري بر بهبود پریشاني
روانشناختي و بهبود تنظيم هيجان ) ،(Berman et al., 2018پيشگيري و حتي بهبود عالئم وسواس فکري و
عملي افراد مبتال داشته و منجر به کاهش قابل توجهي از عالئم بيماران مبتال به اختالالت عاطفي و برخي از
اختالالت اضطرابي ميشود ) .(Hertenstein et al., 2012افزایش توجه به تجربه حاضر به منظور باال بردن
توجه و آگاهي ،رهایي فرد از افکار خودکار و تسهيل پذیرش لحظه حاضر در حالي که ذهن در جاي دیگر
سرگردان است ،از اهداف درماني ذهن آگاهي در اختالل وسواسي -اجباري ميباشد ).(De Zoysa, 2013

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي از فنون شناخت درماني ( )CBTو ذهن آگاهي تشکيل شده
است که تاکنون سودمندي آن در بسياري از حوزههاي آموزشي و درماني مورد تأیيد قرار گرفته است .ذهن
آگاهي به بيماران اجازه ميدهد تا بدون تالش براي بازداري از افکار مشکلزا ،از وجود آنها آگاه شوند.
همچنين ذهنآگاهي مراجع را قادر ميسازد تا ن سبت به تجربيات دروني و بيروني خود آگاهي یابد و آنها
را بپذیرد ،بدون آنکه آنها را مورد قضاوت قرار دهد ،به ویژه در مورد  ،OCDآموزش ذهن آگاهي به افراد
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کمک ميکند تا افکار ،احساسات و حسهاي بدنيشان را بدون اینکه واکنش خودکار نشان دهند ،بپذیرند.
ذهن آگاهي ،خودآگاهي و غير قضاوتي بودن را افزایش ميدهد و بنابراین مانع از این ميشود که بيماران
در دام ارزیابيهاي منفي ،قضاوتها و سوگيريها گرفتار شوند ).(Young et al., 2006

این درمان مفهوم ذهنآگاهي را با تکنيکها و اصولي از نظریه شناختي رفتاري در هم ميآميزد و
عناصري از درمان شناختي را در برمي گيرد که باعث جدا شدن دیدگاه فرد از افکارش ميشوند ،مثالً
اظهاراتي چون افکار واقعيت نيستند و من افکارم نيستم .در این شيوه درماني افراد ميآموزند که افکار و
احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنند و آنها را بهسادگي به عنوان رویدادهاي ذهني بنگرند که در
حال رفتوآمد هستند و لزوماً نمایانگر واقعيت نيستند .در این رویکرد فرض بر این است که افراد ميآموزند
چگونه در دام نشخوارهاي فکري خود نيفتند ).(Külz et al., 2019

با توجه به گستردگي و جدي بودن پيامدهاي این اختالل بر جنبههاي مختلف زندگي فردي ،خانوادگي
و اجتماعي افراد مبتال و نقش اثرگذاري که تنظيم هيجان روي این اختالل دارد ،بررسي ميزان اثربخشي
درمانهاي روانشناختي بر تنظيم هيجان در این بيماران ميتواند به درمانگران در شناخت روشهاي درماني
مؤثرتر براي کار با این افراد کمک کننده باشد؛ بنابراین ،تحقيق حاضر به دنبال بررسي این مسئله است که
آیا شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان در بيماران مبتال به  OCDاثربخش ميباشد.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ روش شبه آزمایشي بود که با طرح توسعهیافته پيشآزمون – پسآزمون –
پيگيري با گروه کنترل انجام شد .بدین صورت که پيش از اجراي روش درماني (اعمال متغير مستقل) از
آزمودنيهاي گروههاي آزمایش و گروه کنترل خواسته شد تا پرسشنامه دشواري تنظيم هيجان را تکميل کنند.
همچنين پس از اعمال متغير مستقل که درواقع اجراي دوره شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بود و نيز دو
ماه پس از اتمام دوره آموزش ،آزمودنيها دوباره پرسشنامه را تکميل کردند و نمرات آنها در سه بار اجراي
پرسشنامه به عنوان نمره پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري ثبت گردید.
جامعه آماري این پژوهش شامل کليه بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري و عملي مراجعهکننده به
کلينيکهاي روانشناسي و روانپزشکي شهر مشهد بودند که تعداد  30نفر از آنها به صورت نمونهگيري در
دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه (گروه شناخت درماني مبتني ذهن آگاهي و گروه
گواه) جایگزین شدند.
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ابزارها
در پژوهش اخير براي جمعآوري دادههاي مورد نياز پژوهش از مصاحبه باليني و پرسشنامه دشواري تنظيم
هيجاني گراتز و رومر استفاده شد که توضيح آنها به شرح زیر ميباشد:
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختالالت روانی)SCID-5( 1

براي تشخيص افراد مبتال به اختالل وسواس فکري و عملي از مصاحبه تشخيصي مبتني بر پنجمين چاپ
راهنمایي تشخيصي و آماري اختالالت رواني ) (First, 2014استفاده شد .مصاحبه تشخيصي یک مصاحبه نيمه
سازمانیافته ميباشد و داراي دو بخش اصلي است :الف) تاریخچه شخصي و ب) معاینه وضعيت رواني .بخش
اول این مصاحبه شامل مشخصات فردي ،شکایت اصلي ،بيماري فعلي ،بيماريهاي قبلي ،تاریخچه طبي،
شخصي و خانوادگي است .بخش دوم آن شامل بررسي وضعيت ظاهري ،ادراک ،شناخت ،تفکر ،قضاوت و
بينش ميباشد .در این پژوهش از ارزیابي رفتاري نيز استفاده شد .در مصاحبهاي که شامل مالکهاي ارزیابي
رفتاري و مبتني بر رویکرد تحليل رفتاري ميباشد ،بيشفعاليهاي رفتاري ،کمبودهاي رفتاري ،آمایههاي
رفتاري و شرایط ایجاد کننده ،تداوم و پایان یافتن رفتار مرضي از دیدگاه رفتاري بررسي ميشود .هدف ارزیابي
رفتاري انجام تحليل رفتاري در مورد عالئم ،شدت و فراواني آنها و تدوین برنامه درماني مناسب بود .در گام
نخست آزمودنيها بر اساس مصاحبه تشخيصي و ارزیابي رفتاري روانشناسان و روانپزشکان به عنوان فرد مبتال
به  OCDتشخيص داده شده و به پژوهشگر معرفي شدند.
پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی

2

مقياس دشواري تنظيم هيجان شاخصي خود گزارشي است که گراتز و رومر ( Gratz & Roemer,

 )2004براي ارزیابي دشواريهاي موجود در تنظيم هيجاني ساختند و  36عبارت و  6خرده مقياس دارد.
خرده مقياسها عبارتاند از .1 :عدم پذیرش پاسخهاي هيجاني (عدم پذیرش) .2 ،دشواري در رفتار هدفمند
(اهداف) .3 ،دشواريهاي کنترل تکانه (تکانه) .4 ،نداشتن آگاهي هيجاني (آگاهي) .5 ،دسترسي محدود به
راهبردهاي تنظيم هيجاني (راهبردها) و  .6نبودن شفافيت هيجاني (شفافيت) .نمره باالتر در این مقياس نشانگر
مشکالت بيشتري در کنترل هيجانات ميباشد .نمره کل این مقياس با نمره پرسشنامه هيجان خواهي زاکرمن
همبسته است که نشانگر روایي مالکي آن است.
نتایج مربوط به بررسي پایایي نشان ميدهد که این مقياس داراي همساني دروني باال ( )α =0/93ميباشد
و پایایي آزمون باز آزمون براي این مقياس ( )0/88مناسب گزارش شده است ).(Gratz & Roemer, 2004
)1. the structured clinical interview for DSM-5 (SCID-5
)2. difficulties in emotion regulation scale (DERS
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همچنين ،پایایي همساني دروني فرم ترجمه شده به فارسي این مقياس ( )α =0 /86توسط علوي و همکاران
) (Alavi et al., 2011تأیيد شده است.
مداخله
در اجراي روش درماني براي آزمودنيهاي گروه آزمایش ،از روش گروهي شناخت درماني مبتني بر
ذهن آگاهي استفاده شد .آزمودنيها به مدت هشت جلسه در برنامه آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن
آگاهي شرکت کردند که شرح جلسات در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1خالصه ساختار و محتواي جلسات شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
شرح جلسات
جلسه اول

هدایت خودکار؛ تمرینهاي جلسه خوردن یک کشمش با حضور ذهن و مراقبه وارسي بدن.

جلسه دوم

مقابله با موانع؛ تمرینهاي جلسه مراقبه وارسي بدن ،ده دقيقه حضور ذهن روي جریان تنفس.

جلسه سوم

حضور ذهن روي تنفس و بر بدن هنگام حرکت.

جلسه چهارم

ماندن در زمان حال؛ تمرینهاي جلسه پنج دقيقه حضور ذهن دیداري یا شنيداري ،مراقبه در وضعيت نشسته،
آگاهي از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار و آگاهيها بدون جهتگيري خاص ،راه رفتن با حضور ذهن ،فضاي
سهدقيقهاي تنفس.

جلسه پنجم

پذیرش و اجازه یا مجوز حضور؛ تمرینهاي جلسه مراقبه در وضعيت نشسته ،آگاهي از تنفس و بدن.

جلسه ششم

فکرها نه حقایق؛ تمرینهاي جلسه مراقبه در وضعيت نشسته ،آگاهي از تنفس و بدن.

جلسه هفتم

خود مراقبتي به بهترین شکل؛ تمرین هاي جلسه مراقبه در وضعيت نشسته ،آگاهي از تنفس ،بدن ،اصوات،
افکار و هيجانها.

جلسه هشتم

استفاده از آموختهها براي کنار آمدن با وضعيتهاي خلقي در آینده؛ تمرینهاي جلسه مراقبه وارسي ،پایان مراقبه.

سگال ،ویليامز و تيزدل ()2002

روش تحلیل
در پژوهش حاضر ،دادههاي به دست آمده در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.
در بخش توصيفي از شاخصهایي چون ميانگين ،انحراف استاندارد و در بخش استنباطي از تحليل واریانس
با اندازهگيري مکرر جهت مقایسه گروههاي آزمایش و کنترل با یکدیگر و نيز در مراحل سهگانه
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري استفاده شد .محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS-20انجام شد.
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یافتهها
در جدول  ،2نتایج حاصل از تحليل دادهها که شامل اطالعات آمار توصيفي متغيرها ميباشد ،گزارش
شده است.
جدول  :2شاخصهاي توصيفي دشواري تنظيم هيجان در سه مرحله آزمون در گروه آزمایشي و گواه
گروه

متغیر

دشواري تنظيم هيجان

پیشآزمون

پسآزمون

ميانگين انحراف معيار ميانگين

انحراف معيار

پیگیری
ميانگين انحراف معيار

ذهن آگاهي

117/06

12

/6معيار
106

14/19

معيار
104
/26

13/10

گواه

116/40

16/51

116/86

16/51

115/20

16/30

همانطور که جدول فوق نشان ميدهد ميانگين دشواري تنظيم هيجان در گروه درمان شناختي مبتني
بر ذهنآگاهي از پيشآزمون به پسآزمون کاهشیافته و از پسآزمون به پيگيري تغيير اندکي یافته است.
در گروه گواه تغييري در ميانگين در پسآزمون و پيگيري ایجاد نشده است.
نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف جهت بررسي فرض نرمال بودن توزیع دشواري تنظيم هيجان،
حاکي از نرمال بودن دادهها براي گروه ذهن آگاهي ( )0/515و گروه گواه ( )0/219بود.
جدول  :3نتایج بررسي فرض کرویت موچلي در دشواري تنظيم هيجان
اثر بین گروهی

 wموچلی

خی دو

df

دشواري تنظيم هيجان

0/055

تقریبی
118/57

2

p

0/001

هین-فلت
0/54

نتایج جدول  3نشان ميدهد که فرض کرویت موچلي محقق نشده است .بر این اساس از اصالح
اپسيلن هين -فلت استفاده شد.
در ادامه به بررسي نتایج اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر دشواري تنظيم هيجان در
بيماران مبتال به وسواس فکري عملي پرداخته شد .همانگونه که گفته شد براي پاسخگویي به فرضيه پژوهشي
از روش تحليل واریانس با اندازهگيري مکرر استفاده شد .بدین ترتيب که ميانگين نمره دشواري تنظيم
هيجاني آزمودني هاي دو گروه در سه مرحله آزمون به عنوان متغير وابسته و عضویت در گروه شناخت
درماني مبتني بر ذهن آگاهي و گروه گواه به عنوان متغير مستقل وارد تحليل شدند.
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جدول  :4نتایج آزمون تحليل اندازهگيري مکرر اثرات درون آزمودنيها در دشواري تنظيم هيجان
متغیر

منبع تغییرات

F

سهمی

آزمون

3169/60

1/02

2933/53

0/001 38/40

0/48

آزمون×عضویت گروهي

1489/95

2/01

689/25

0/001 9/037

0/30

دشواري تنظيم
هيجان

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

p

مجذور اتای

آنچنانکه در جدول  4نشان داده شده است تفاوت بين ميانگين نمرات دشواري تنظيم هيجان
( )p<0/01معنادار است .سایر نتایج نشان ميدهد که اثر تعاملي سه مرحله آزمون و عضویت گروهي معنادار
است ( .)p<0/01بدین معني که عضویت گروهي و آزمون بهطور تعاملي و همزمان بر ميانگين دشواري
تنظيم هيجان تأثير دارند و تفاوت ميانگين آزمودنيهاي گروه درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي و گواه
در سه مرحله پيشآزمون ،پس آزمون و پيگيري معنادار است .ميزان اتاي سهمي در هر یک از موارد بدین
معني است که چند درصد از تفاوت مشاهده شده بين گروهها به واسطه دریافت یا عدم دریافت درمان و
اجراي آزمون است.
جدول  :5نتایج آزمون تحليل اندازهگيري مکرر اثرات بين آزمودنيها در دشواري تنظيم هيجان برحسب عضویت گروهي
متغیر
دشواري تنظيم هيجان

مجموع
مجذورات
2004/31

df

2

میانگین
مجذورات
2004/31

F

p

33/70

0/001

مجذور اتای
سهمی
0/99

نتایج جدول  5نيز گویاي آن است که برحسب عضویت در گروه درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي
یا گواه در نمره دشواري تنظيم هيجان ( )Partialη2=0/99 ،F=33/70 ،p= 0/001تفاوت معناداري وجود دارد.
نتیجه
نتایج گویاي آن بود که بين نمره دشواري تنظيم هيجان در سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيري ،تفاوت معناداري وجود داشته و دشواري در تنظيم هيجان با کمک شناخت درماني مبتني بر ذهن
آگاهي کاهش یافته است ،به نحوي که ميانگين نمره دشواري در تنظيم هيجان آزمودنيها در پسآزمون و
پيگيري نسبت به پيشآزمون کاهش معنا داري داشته است .نتایج حاصل از انجام پژوهش حاضر حاکي از
این بود که شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي ميتواند به افراد مبتال به اختالل وسواس فکري – عملي
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کمک کند تا دشواريهاي تنظيم هيجان را کاهش دهند .یافتههاي این پژوهش همسو با نتایج رومر ،ویليستون
و رولينز) ،(Roemer et al., 2015گلدین و گراس ) (Goldin & Gross, 2010و هولشگر ،آلبرتز ،فينهولت
و النگ ) (Hülsheger et al., 2013ميباشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش ذهنآگاهي به افراد
کمک مي کند به جاي چالش یا پرهيز از افکار و احساسات ناراحت کننده ،با برقراري یک سبک ارتباطي
متفاوت با خود و با به کارگيري نوعي روش متفاوت از پردازش اطالعات ،افکار و احساسات ناراحت کننده
خود را بدون قضاوت و ارزیابي بپذیرند .از نظر آنها ،بخشي از این تغييرات ميتواند ناشي از سازوکارهاي
عمل پيشنهاد شده در روش تفکر نظارهاي مانند رویارویي ،پذیرش ،آرامسازي ،حساسيتزدایي ،تغيير رابطه
با افکار و تنظيم شناختي هيجان باشد .همچنين نتایج پژوهش دزروزیرز ،واین ،کلمانسکي و نولن-هوکسما
) ،(Desrosiers et al., 2013هولشگر و همکاران ) ،(Hülsheger et al., 2013نجات ،رافزي و حسيني ثابت
) (NeJat et al., 2020و گوندلمن ،مدیروس و رمپز ) (Guendelman et al., 2017با نتایج پژوهش حاضر
همراستا بود .نتایج این پژوهشها نيز حاکي از این بود که جنبههاي مختلف ذهن آگاهي باعث بهبود در
تنظيم هيجان ميشود به نحوي که عدم واکنش به رویدادها و تجارب از مؤلفههاي ذهن آگاهي ميتواند
باعث پذیرش رویدادها بدون واکنش هيجاني به آن رویدادها شود ،همچنين خود نظارتي و مشاهده بدون
قضاوت و بودن در زمان حال از دیگر مؤلفههاي ذهن آگاهي ،باعث ميشود فرد به جاي تمرکز بيشازحد
روي رویدادهاي ناراحت کننده و پيشبينيهاي منفي در مورد آینده ،روي زمان حال و آنچه در حال وقوع
است ،متمرکز شود که این خود باعث ميشود از لحاظ هيجاني شرایط ذهني مطلوبتري را تجربه کند.
یکي از مسائل مهم در ذهن آگاهي رها کردن است .رویکرد ذهن آگاهي معتقد است که انسان به
طور کلي به خيلي چيزها چسبيده است :به باورها ،رویدادهاي خاص ،زمانهاي خاص ،یک منظره ،یک
خواسته و هر چيز دیگري .این مسئله آنها را آسيبپذیر و درمانده ميکند و احساس از دست دادن کنترل
بر زندگي را تشدید ميکند؛ اما زماني که افراد یاد بگيرند این مسائل را رها کنند و نسبت به آنها آگاهي و
پذیرش بيشتري را کسب کنند ،مشکالت و مسائل را با ذهني شفافتر و گشودهتر بررسي خواهند کرد .این
نظریه سالمت رواني را با توانایي فرد براي رهایي از درگيري در فعاليتهاي شناختي و هيجاني ذهن و
همچنين تمرکز و آگاهي از چيزهایي که در حال حاضر وجود دارد و درگير نشدن با گذشته و آینده
ميسنجد .این وضعيت به مراجع امکان ميدهد که در مواجهه با استرسآورهاي کنوني و احساسات پریشان
کننده ،به جاي اجتناب و در نتيجه طوالنيتر شدن آنها از ذهنيت منعطف و پذیرا استفاده کند .ذهن آگاهي
به افراد کمک ميکند تا این نکته را درک کنند که هيجانهاي منفي ممکن است رخ دهد اما آنها جزء
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ثابت و دائمي شخصيت نيستند همچنين به فرد این امکان را ميدهد تا به جاي آنکه به رویدادها به طور
غيرارادي و بدون تأمل پاسخ دهد با تفکر و تأمل پاسخ دهند ).(Emanuel et al., 2010

عالوه بر این فرد با مشاهده دقيق واقعيت دروني خود درميیابد که خوشحالي یا غم کيفيتهایي
نيستند که وابسته به عناصر بيروني و تغييرات دنياي بيرون باشند و زماني اتفاق ميافتند که فرد وابستگي به
افکار و موضع گرفتنهاي ذهني از پيش تعيينشده را رها کند و در نتيجه رفتارهاي خودکاري را که براي
رسيدن به موقعيتهاي لذتآور یا فرار از موقعيتهاي دردناک انجام ميدهد را کنار بگذارد و به رهایي
برسد .ذهن آگاهي ضمن اینکه به فرد کمک مي کند تا بفهمد چگونه آرامش و رضایت را دوباره از عمق
وجودش کشف کرده و آن را با زندگي روزمرهاش آميخته و به سبک زندگياش مبدل نماید؛ به او کمک
ميکند تا بهتدریج خود را از نگراني ،اضطراب ،خستگي ،افسردگي و نارضایتي نجات دهد .این رویکرد
معتقد است که هر کس دورههایي از درد و رنج دارد؛ این درد و رنج با آگاهي ذهن ،تبدیل به رنجي همدالنه
مي شود که به احساس شفقت نسبت به خود و دیگران منتهي ميشود ،در حالي که بدون ذهن آگاهي ،به
صورت هيجان فرسوده کنندهاي تجربه ميشود که با تلخي و خشم آميختهشده و با احساس درماندگي شدید
همراه ميشود ).(Armstrong & Rimes, 2016

بنا به گفته مارتين-آزیرو و گارسيا -باندا ) ،(Martín-Asuero & García-Banda, 2010ذهن آگاهي
به فرد کمک ميکند تا به طور فزایندهاي ،توانایي مشاهده عيني از خود و دیگران را توسعه دهد که از طریق
آن بينشهاي فراشناختي جدیدي مانند اینکه «من درد من نيستم» و اینکه «حس من از خودم هميشه در حال
تغيير است» به دست ميآید .این مدل داللت بر دستيابي به توانایيهاي جدید در نگاه کردن به مسائل ،به
عنوان یک وسيله کليدي براي تنظيم حالتهاي عاطفي دارد که در آن فرد ،در حال تغيير رابطه با تجربه
عاطفي یا پاسخهاي عادتي خودش ميباشد .به نحوي که فرد یاد ميگيرد که خودش را با حالت یا هيجان
خودش شناسایي و نامگذاري نکند بلکه هيجان را یک وضعيت گذرا و ناپایدار در نظر بگيرد.
به کمک ذهن آگاهي فرد ميتواند پاسخهاي عادتي و تجارب دروني و بيروني که از مواجهه با آنها
اجتناب مي کرده است ،مورد بازبيني قرار دهد .این کار موقعيتي را ایجاد ميکند که در آن امکان انقراض
پاسخهاي عادتي و افکار و هيجانات ناشي از آن فراهم ميشود؛ بنابراین ،تنظيم هيجاني با تغيير در چشمانداز
خود نسبت به رویدادها و تجارب دروني و بيروني و قرار گرفتن در معرض ذهن و پيشگيري از پاسخهاي
عادتي و تجربه و ارزیابي مجدد شناختي محرکهاي ناخوشایند به عنوان گذرا یا حتي به عنوان مثبت یا
معنادار به دست ميآید .در حقيقت درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي با ایجاد تغييراتي در شيوه ارزیابي
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و مدیریت هيجاني افراد کمک مي کند تا آگاهي و شناخت بهتري را نسبت به عواطف و هيجانات خود پيدا
کرده و شيوههاي مؤثرتري را براي مدیریت آنها به کار ببرند.
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي از طریق متمرکز نمودن توجه و آگاهي فرد روي وضعيت موجود
در زمان حال و همچنين با باال بردن ظرفيت روانشناختي افراد در پذیرش بدون قضاوت رویدادها و تجارب
جاري زندگي ،به افراد مبتال به وسواس فکري-عملي کمک ميکند تا از پيشبينيهاي منفي در مورد آینده
و اتفاقات ناخوشایندي که انتظار آن را دارند ،اجتناب کنند و از توجه افراطي به رویدادهاي معمولي که
آنها را بيشازحد نگران کننده تصور ميکنند دست بردارند و از این طریق کمک ميکند تا شرایط هيجاني
بهتري پيدا کرده و از این طریق هيجانات خود را مدیریت کنند؛ بنابراین ،همانگونه که ليهي ،تيرچ و ناپوليتانو
) (Leahy et al., 2011اظهار ميدارند ،ذهن آگاهي و رویکردهاي مبتني بر تعهد و پذیرش بر راهبردهاي
مقابله بر هيجانات نامطلوب اثربخش هستند.
با توجه به نتایج تحقيقات متعددي که حاکي از نقش پر اهميت هيجانها و ناتواني در تنظيم هيجان
در بيماران مبتال به وسواس فکري -عملي ميباشد ،توجه به این نکته حائز اهميت است درمانهایي که به
نحوي بتوانند هيجانات را در این بيماران تعدیل و تنظيم نمایند ،به عنوان درمانهایي مؤثر و کارآمد تلقي
شوند؛ بنابراین ،با توجه به اینکه درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي ميتواند در تنظيم هيجانات این بيماران
کمک کننده باشند ،درمانگران مي توانند با سنجش ميزان ناتواني بيماران در تنظيم هيجان ،از این روش
درماني براي کمک به مدیریت هيجان و کمک براي بهبود این بيماران استفاده نمایند.
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of education based on
positive psychology in general, and flourishing education in particular, on anxiety,
depression and resilience of gifted school students.
Method: In order to examine the effectiveness of flourishing education, a quasi-experimental
study with pretest-posttest and control group design was conducted. The statistical sample of
this study consisted of 50 female students studying at Farzanegan High School in TorbatHeydariyeh. First, the statistical population (all students at the mentioned school) were asked to
complete the Depression-Anxiety-Stress Scale (DASS) and Connor-Davidson Resilience
Scale. From this population, 50 students with the highest scores on DASS and the lowest scores
on the resilience scale were then selected and randomly divided into experimental and control
groups. For the experimental group, flourishing education was implemented in fourteen 60minute sessions (two sessions per week). The control group did not receive any intervention
during the time of study. However, they received the same treatment at the end of the research.
The data were then analyzed using ANCOVA statistical method.
Findings: The results of this study showed a significant difference between the experimental
and control groups (at the confidence level of 99%) indicationg that flourishing education was
influential in reducing students’ anxiety and depression and increasing their resilience in the
experimental group, compared to the control group. These findings provide support for the
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر روانشناسي مثبتگرا به طور کلي وآموزش شکوفایي به طور
ویژه بر اضطراب و افسردگي و تابآوري دانشآموزان مدارس تيزهوشان بود.
روش :به منظور بررسي اثربخشي آموزش شکوفایي ،یک مطالعه نيمه-آزمایشي با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
اجرا شد .نمونه آماري این مطالعه شامل  50نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصيل در دبيرستان فرزانگان شهر تربتحيدریه
بود .ابتدا از جامعهي آماري یعني کليهي دانش آموزان دبيرستان مذکور درخواست شد که به مقياس افسردگي ،اضطراب و استرس
و پرسشنامه تابآوري پاسخ بدهند .سپس تعداد  50نفر از دانش آموزاني که بيشترین نمره را در مقياس افسردگي ،اضطراب و
استرس و کمترین نمره را در مقياس تابآوري کسب کرده بودند ،انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارش شدند .براي گروه آزمایش ،آموزش شکوفایي در  14جلسه  60دقيقهاي (هفتهاي دو جلسه) اجرا شد وگروه کنترل هيچ
نوع مداخله اي را دریافت نکردند هرچند در پایان پژوهش ،آموزش شکوفایي براي گروه کنترل نيز اجرا شد .دادههاي پژوهش
از طریق آزمون تحليل کوواریانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که بين گروه آزمایش و کنترل (در سطح اطمينان  99درصد) تفاوت معناداري وجود داشته
است .یافته ها نشان داد که آموزش شکوفایي در کاهش اضطراب و افسردگي دانشآموزان و افزایش تابآوري آنها در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است .یافتههاي پژوهش حاضر از اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر
متغيرهاي اضطراب ،افسردگي و تابآوري در دانش آموزان پشتيباني ميکنند.
واژههای کلیدی :روانشناسي مثبتگرا ،آموزش شکوفایي ،افسردگي ،اضطراب،تابآوري.
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مقدمه
تجربه هيجانات منفي از قبيل افسردگي ،اضطراب ،استرس ،خشم ،کينه و نفرت و ...همواره مشکالتي
براي انسانها به دنبال داشته است .این سبکهاي هيجان منفي به عنوان مثال اضطراب ،افسردگي و خصومت
مدت طوالني است که به عنوان پيشبينيکنندههاي قابلقبول عوامل افزایش خطر ابتال به بيماري و مرگومير
محسوب ميشوند ( .)Cohen & Pressman, 2006افراد مبتال به افسردگي در مقایسهي با افراد سالم عملکرد
نامناسبي از نظر فيزیکي ،اجتماعي و شغلي دارند و ميزان تأثير افسردگي بر کيفيت زندگي این افراد بستگي
به شدت افسردگي آنها دارد ( .)O’Neill, 2008افراد داراي بيماري افسردگي همگي یک نوع عالئم را
تجربه نميکنند .شدت یا زیاد بودن و مدت این عالئم با توجه به نوع بيماري یا خود شخص تغيير ميکند و
این عالئم شامل ناراحتي مزمن ،اضطراب یا احساس پوچي کردن ،احساس نااميدي یا احساس بدبيني،
احساس گناه کردن ،بيارزشي و درماندگي ،احساس بيقراري و تحریکپذیري (زودرنج بودن) ،فقدان
عالقه در فعاليتها ،کاهش انرژي ،به سختي تمرکز کردن ،یادآوري جزئيات و تصميمگيري ،بيخوابي،
کمخوابي در صبح ،خواب زیاد در صبح ،پرخوري یا کماشتها شدن ،افکار خودکشي ،تالش براي
خودکشي ،دردهاي مزمن ،سردرد ،گرفتگي عضالني یا مشکالت گوارشي که بهراحتي قابل درمان نيست،
است ( .)Devane, Chiao, Franklin, & Kruep, 2005افسردگي شایعترین اختالل خلقي است
( )Dalgleish & Power, 2000که غمگيني ،خلق افسرده ،بيعالقگي ،عدم توانایي در لذت بردن از عالئم
کليدي آن هستند و در صورت عدم درمان مناسب ميتواند سبب ناتواني جسمي و هيجاني و مرگ زودرس
و کاهش کارایي فرد مبتال و مشکالت خانوادگي گردد ( .)Hu, He, Zhang, & Chen, 2007همچنين
برخالف بسياري از پدیدههاي تحولي افسردگي کودکي پيشبينيکنندهي شدت و تداوم افسردگي در
بزرگسالي است و چنانچه عوامل مؤثر در ایجاد آن بدون مداخله بمانند عوارض بعدي نيز غيرقابل اجتناب
خواهند بود (.)Chahar Dooli 2003

مورد دیگري که در دانش آموزان تيزهوش دیده ميشود ،اضطراب است .در بررسي آزمون سالمت
روان و آزمون غربالگري که هرساله بهصورت آنالین و هماهنگ در سطح کشور در مدارس متوسطه دوم
برگزار ميشود ،نمرات اضطراب دانش آموزان مدارس تيزهوشان متأسفانه هر ساله افزایش یافته است و در
دو ساله اخير رشد بيشتري مشاهده شده که گمان ميرود ناشي از اثرات همهگيري بيماري کووید  19بوده
است ،همچنين مراجعهي دانش آموزان به دليل حالتهاي اضطراب و افسردگي و گاهي افت تحصيلي ناشي
از این حالتها به اتاق مشاوره و کلينيک مشاورهي آموزشوپرورش رشد چشمگيري داشته است .اضطراب
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یک احساس ناخوشایند و ناصحيح بيم از آینده است که اغلب با عالئم فيزیولوژیک همراه است ( Talton,

 .)1995اضطراب بخشي از زندگي هر انسان و تا حد متعادلي در همه جا وجود دارد و تا زماني که به اضطراب
مرضي تبدیل نشده به عنوان پاسخي سازش یافته محسوب ميشود (.)Lieb, Becker, & Altamura, 2005

اضطراب کم ميتواند مثبت بوده و باعث انگيزه شود ولي اگر اضطراب زیاد باشد احساس ترس به وجود
ميآید و سالمت رواني و بدني دانشآموزان را به خطر مياندازد و عملکرد تحصيلي دانشآموزان را تحت تأثير
قرار ميدهد .در سالهاي اخير کاهش ميزان تابآوري نيز در جوامع جهاني مشاهده شده است (.)Omand, 2005
کامپفر ( )Compfer, 1999باور داشت که تابآوري بازگشت به تعادل اوليه یا رسيدن به تعادل سطح باالتر در
شرایط تهدیدکننده است؛ از اینرو سازگاري موفق در زندگي را فراهم ميکند .در روانشناسي ظرفيت مثبت افراد
براي سازگاري با استرس و فجایع را تابآوري مينامند در این معنا تابآوري به عنوان عوامل محافظتي و مقاومت
در مقابل عوامل خطرساز آینده مورد توجه واقع شده است(.)Karimi, 2015

با توجه به شيوع باالي افسردگي و اضطراب و کاهش تابآوري در دانش آموزان (،)Golverdi, 2018
تاکنون روش هاي درماني متفاوتي براي درمان یا کاهش این مشکالت پيشنهاد شده و یا به کار گرفته شده
است ولي در ارتباط با دانش آموزان مدارس خاص بهویژه تيزهوشان ،در بررسي پيشينه ،مداخلهاي یافت
نشد و خل موجود در این زمينه محقق را بر آن داشت تا در این زمينه اقدام نماید.
یکي از روشهایي که اخيراً مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است استفاده از روانشناسي مثبتگرا
براي بهبود اختالالت و مشکالت رواني از جمله افسردگي ،اضطراب و استرس است .روانشناسي مثبتگرا
به توانمندسازي افراد در مقابل تنشهاي رواني پيش روي افراد ميپردازد با توجه به این بيان ،یکي از راههاي
کاهش مشکالت روانشناختي تمرکز بر روانشناسي مثبت است .از اینرو روانشناسي مثبت به جاي تأکيد بر
جنبههاي آسيبشناختي بر جنبههاي مثبت و افزایش آن تأکيد ميکند ( .)Compton, 2005روانشناسي
مثبتگرا یعني مطالعه علمي عملکرد یک انسان ایدهآل و هدف از آن ،کشف و ارتقاء عواملي است که به
افراد و خانوادهها و جوامع کمک ميکند تا پيشرفت کرده و شکوفا شوند ( M. Seligman, 1999; M. E.

 .)Seligman, Rashid, & Parks, 2006در حقيقت روانشناسي مثبتگرا علم شادکامي و شکوفایي انسان
است ( .)Compton & Hoffman, 2019سليگمن پدر روانشناسي مثبتگرا است .او ميگوید این روانشناسي،
روانشناسي قرن بيست و یکم است و علمي که به جاي توجه به ناتوانيها و ضعفهاي بشري ،روي
توانایيهاي آدمها متمرکز شده است .توانایيهایي از قبيل شاد زیستن ،لذت بردن ،قدرت حل مسئله و
خوشبيني .در واقع روانشناسي مثبتنگر بر این تمرکز دارد که زندگي انسان چگونه شکوفا و انسان چگونه
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به توانایيهایش ميرسد ( .)M. E. Seligman et al., 2006نتایج پژوهش در خصوص روانشناسي مثبتگرا
نشان داده است که استفاده از آموزشهاي روانشناسي مثبتگرا منجر به افزایش بهزیستي رواني و کاهش
استرس و افسردگي شده و از کساني که مستعد تجربه و استرس و افسردگي بيمارگونه بودهاند محافظت
کرده؛ به شکلي که کمتر دچار احساس استرس و افسردگي شدهاند ( Wood, Maltby, Gillett, Linley,

 .)& Joseph, 2008در پژوهشي دیگر که تأثير آموزش روانشناسي مثبت نگر بر خودکارآمدي و سرسختي
روانشناختي دانش آموزان دختر بررسي شد نتایج حاکي از آن بود که روانشناسي مثبت با توجه کردن به
خودکارآمدي ،تعهد و سرسختي دانش آموزان دختر به عنوان یک الگوي مناسب آموزشي و مداخلهاي
توانسته است در بهبود حالتهاي روانشناختي مثبت آنان مؤثر باشد ( Mortazavi, AHGHAR, PIRANI,

 .)Heidari, & HamidiPour, 2019درواقع نتایج تحقيقات حاکي از آن است که آموزش شکوفایي و
پيروي از چارچوب آن موجب کاهش استرس ،افسردگي و اضطراب گشته است .واژهي شکوفایي در
فرهنگ لغت کوچک آکسفورد ( )The Concise Oxford Dictionary, 1964به عنوان رشد با شور و
نشاط ،رشد و پيشرفت ،موفق شدن و برجسته بودن تعریف ميشود.
عالوه بر آن شکوفایي به معني زنده کردن با سالمت فيزیک بيشتر ،خالقيت بيشتر در کار ،آرامش
بيشتر و کاميابي است که از طریق پيروي از چارچوب « »PERMAکه در واقع یک کلمه تلخيص شده از
عناوین ،هيجانات مثبت ،1مجذوبيت ،2روابط مثبت ،3معنا 4و موفقيت 5است ،حاصل ميگردد

( M. E.

 .)Seligman et al., 2006شکوفایي حالتي از سالمت روان بهينه است .با این تعریف افراد شکوفا ،نهتنها
احساس خوبي دارند بلکه خوب هم عمل ميکنند .آنها به طور منظم هيجانهاي خوبي تجربه ميکنند ،در
زندگي روزانه خود برجسته هستند و بهصورت سازنده با محيط اطراف خود مشارکت دارند (.)Keyes, 2002

فرضيهي شکوفایي بر این نکته تأکيد دارد که زندگي فرد باید در حد بهينه و مطلوب باشد و موقعيتهاي
رشد شخصي ،زایندگي و تابآوري را تجربه کرده باشد .ازآنجایيکه عواملي همچون اضطراب ،افسردگي
در بين دانشآموزان شيوع فراواني پيدا کرده ،ضرورت شناسایي و اقدام جهت کاهش این اختالالت احساس
ميشود ( .)Narimani , HssanZadeh , & Abolghassemi 2012همانطور که اشاره شد ،نتایج پژوهشها
خاطر نشان کرده است که آموزش شکوفایي ميتواند در کاهش پریشاني روانشناختي از جمله کاهش

1. positive emotion
2. engagement
3. positive relationship
4. meaning
5. achievement
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استرس ،اضطراب و افسردگي مؤثر باشد (.)Keyes, 2010

بررسي پژوهشهاي داخلي نشان ميدهد تحقيقات انجام شده در داخل کشور بيشتر متمرکز بر
رویکردهاي بهزیستي دانشمنداني همچون 1رایف یا کيز بوده است ( )Bahadori & NosratAbadi 2011و
در زمينهي نظریات جدیدتر روانشناسي مثبت که شامل الگوهاي شکوفایي انسان است پژوهشهاي کمتري
انجام شده است.
با توجه به مشاهدات پژوهشگر در خالل سالها تدریس و مشاوره در مدارس تيزهوشان و بررسي نتایج
آزمون سالمت روان و آزمون غربالگري که هر ساله از سوي کارشناسي مشاوره و پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي بهصورت آنالین و هماهنگ کشوري برگزار ميشود و همچنين با توجه به نتایج پژوهشهاي اخير
در دنيا در ارتباط با افزایش اضطراب و افسردگي و کاهش تابآوري در بين دانش آموزان ( Cao et al.,

 )2020و افزایش مشکالت سالمتي در بين نوجوانان ( )Zhou et al., 2020و افزایش مراجعهي دانش آموزان
با مشکالت و حالتهاي افسردگي ،اضطراب و استرس به مراکز مشاوره دانشآموزي و مراکز مشاورهي
خانواده در آموزشوپرورش و کلينيکهاي خصوصي روانشناسي و مشاوره در سطح شهرستان بهویژه در
دوساله اخير ،در این پژوهش سعي شده است تا با آموزش شکوفایي با بستهي آموزشي محقق ساخته ،در
کاهش پریشاني روانشناختي دانش آموزان تيزهوش مداخله انجام داده و براي پاسخ به این پرسش که آیا
تعاليم روانشناسي مثبتگرا و بهویژه شکوفایي منجر به کاهش حالتهاي اضطراب و افسردگي و افزایش
تابآوري دانشآموزان مدارس تيزهوشان شده است ،تالش صورت گرفته است.
روش
پژوهش حاضر کمي و طرح آن بهصورت شبه آزمایشي است که با بهرهگيري از طرح پيشآزمون
پسآزمون ،با گروه کنترل ،با هدف ایجاد و به کارگيري بسته آموزش شکوفایي ،تئوريها و فرضيات مرتبط
با اثربخشي این بسته در کاهش ميزان حالتهاي اضطراب و افسردگي و افزایش تابآوري در سال تحصيلي
 1400-1399انجام شده است .پژوهش از نظر هدف در حيطهي پژوهشهاي کاربردي قرار دارد؛ زیرا نتایج
حاصل از آن براي مربيان و معلمان مراکز آموزشوپرورش استثنائي و مدارس تيزهوشان ،والدین و
پژوهشگران آموزشهاي متوسطه دوم قابليت استفاده دارد.
جامعهي موردنظر براي آزمون فرضيه ،شامل کليهي دانشآموزان مقطع متوسطه دوم مدارس تيزهوشان
1. Ryff &Keyes
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شهرستان تربتحيدریه ( 180نفر) در سال تحصيلي ذکر شده بود .از جامعه در دسترس تعداد  50نفر دانش
آموزان متوسطه دوم با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شد (دانشآموزاني که نمره باالیي در مقياس
اندازهگيري اضطراب و افسردگي و نمره پایين در مقياس تابآوري کانر و دیویدسون کسب کرده بودند)
و به شيوهاي کامالً تصادفي در دو گروه  25نفري در گروه آزمایشي و گروه کنترل قرار گرفتند .به افراد
نمونه اجازه داده شد که در صورت عدم عالقه به همکاري و مشارکت در طرح از گروه خارج شوند .از
طرفي با توجه به احتمال افت تعداد آزمودنيها ،به دليل اینکه اعتبار تحقيق تحت تأثير قرار نگيرد ،پيشبيني
احتمالي آن است که با موافقت مسئولين مدرسه ،اجراي طرح در قالب دروس فوقبرنامه توسط مشاور مدرسه
صورت گرفت و از این طریق در وقت دانشآموزان هم صرفهجویي شد.
ابزارها
در این پژوهش براي دستیابي به اطالعات موردنياز از پرسشنامههاي زیر استفاده شد:
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS

مقياس DASS1مجموعهاي از سه مقياس خود گزارش دهي براي ارزیابي حالتهاي عاطفه منفي در
افسردگي ،اضطراب و استرس است .کاربرد این مقياس اندازهگيري شدت نشانههاي اصلي افسردگي،
اضطراب و استرس است .براي تکميل پرسشنامه فرد باید وضعيت یک نشانه را در طول هفتهي گذشته
مشخص کند .ازآنجایيکه مقياس ميتواند مقایسهاي از شدت عالئم در طول هفتههاي مختلف فراهم کند
ميتوان از آن براي ارزیابي پيشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .در نمرهگذاري و تفسير نمرات این
مقياس بایستي خاطرنشان کرد که هر یک از خرده مقياسهاي  DASSشامل  7سؤال است که نمرههاي هر
کدام از طریق مجموع نمرات سؤالهاي مربوط به آن به دست ميآید .هر سؤال از صفر (اصالً در مورد من
صدق نميکند) تا ( 3کامالً در مورد من صدق ميکند) نمرهگذاري ميشود از آنجا که  DASS-21فرم
کوتاه شده مقياس اصلي ( 42سؤالي) است ،نمره نهایي هر یک از این خرده مقياسها باید  2برابر شود سپس
با مراجعه به جدول شدت هر یک از خرده مقياسهاي  DASSميتوان شدت عالئم را مشخص کرد
( .)Lovibond & Lovibondسؤالهاي 13 ،16 ،17 ,21و  3 ،5 ،10مقياس افسردگي و سؤالهاي ،19 ،20
 2 ،4 ،7 ،9 ،15مقياس اضطراب و سؤالهاي 1 ،6 ،8 ،11 ،12 ،18،14مقياس استرس را ميسنجد.
در ارتباط بااعتبار و روایي این مقياس ،آنتوني ،بيلينگ ،کاکس ،انس و سينسون ( Antony, Bieling,

)1. depression anxiety stress scale (DASS
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 )Cox, Enns, & Swinson, 1998مقياس مذکور را مورد تحليل عاملي قرار دادندکه نتایج پژوهش آنان
مجدداً حاکي از وجود سه عامل افسردگي ،اضطراب و استرس

بود( & Antony, Bieling, Cox, Enns,

 .)Swinson, 1998روایي و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط ( )Samani & Jokar, 2007مورد بررسي
قرار گرفته که اعتبار باز آزمایي را براي مقياس افسردگي ،اضطراب و تنيدگي به ترتيب برابر  0/74 ،0/81و
 0/78گزارش نمودهاند.
پرسشنامهی تابآوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب آوري 1را کانر و دیویدسون ( )Connor, & Davidson, 2003با مرور منابع پژوهشي
( )1991 – 1979حوزهي تابآوري تهيه کردند .بررسي ویژگيهاي روانسنجي این مقياس در شش گروه،
جمعيت عمومي ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهاي اوليه ،بيماران سرپایي روانپزشکي ،بيماران با مشکل
اختالل اضطراب فراگير و دو گروه از بيماران استرس پس از سانحه انجام شده است .تهيهکنندگان این مقياس
بر این باورند که این پرسشنامه به خوبي به تفکيک افراد تاب آور از غير تاب آور در گروههاي باليني و غير
باليني بوده و ميتوان در موقعيتهاي پژوهشي و باليني مورداستفاده قرار گيرد .پرسشنامه تابآوري کانر
دیویدسون  25عبارت دارد که در یک مقياس ليکرت بين صفر (کامالً نادرست) تا پنج (هميشه درست)
نمرهگذاري ميشود .نمرهگذاري گزینهها در این مقياس بدین شرح است که کامالً نادرست =  ،0به ندرت
=  ،1گاهي درست =  ،2اغلب درست =  ،3هميشه درست = 4؛ بنابراین ،طيف نمرات آزمون بين  0تا 100
قرار دارد .نمرات باالتر بيانگر تابآوري بيشتر آزمودني است .نتایج تحليل عاملي حاکي از آناند که این
آزمون  5عامل تصور شایستگي فردي ،اعتماد به غرایز فردي ،تحمل عاطفه منفي ،پذیرش مثبت ،تغيير و
روابط ایمن و کنترل و تأثيرات معنوي است.
سؤاالت  25 ،24 ،17 ،16 ،12 ،11 ،10زیرمقياس تصور در شایستگي سؤاالت 7،6 ،18،15،14 ،20،19
زیرمقياس اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفي و سؤاالت  2-4 ،5 -8زیر مقياس پذیرش مثبت تغيير
و روابط ایمن و سؤاالت  13 – 22،21زیرمقياس کنترل و سؤاالت  3 - 9زیرمقياس تأثيرات معنوي را
ميسنجند.
این پرسشنامه داراي  25سؤال بوده و هدف آن سنجش ميزان تابآوري در افراد مختلف است .براي
به دست آوردن امتياز کلي پرسشنامه مجموع امتيازات همه سؤاالت باهم جمع ميشود و این امتياز دامنهاي
از  0تا  100را خواهد داشت که هر چه باالتر باشد بيانگر ميزان تابآوري بيشتر فرد پاسخدهنده است و

)1. connor-davidson resilience scale (CD-RSC
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برعکس .نقطهي برش این پرسشنامه امتياز  50است به عبارتي ،نمره باالتر از  50نشانهي افراد داراي تابآوري
خواهد بود و هر چه امتياز باالتر از  50باشد شدت تابآوري فرد باالتر است و برعکس.
در این پژوهش ابتدا همهي دانش آموزان مدرسه تيزهوشان به یک پرسشنامه که بهصورت گوگل فرم
تهيه شده بود و پرسشنامه  DASSو کانر ودیویدسون را شامل ميشد ،پاسخ دادند و گروه آزمایشي و کنترل
با توجه به نمرات به دست آمده از این پرسشنامه انتخاب شدند و سپس گروه آزمایش به مدت  14جلسه 60
دقيقهاي (هفتهاي دو جلسه ) تحت آموزش قرار گرفتند و در مورد گروه کنترل در آن زمان هيچ مداخلهاي
صورت نگر فت و بعد از دو ماه جهت رعایت عدالت آموزشي ،گروه کنترل پس از اجراي پسآزمون ،این
آموزش را دریافت کردند .ضمناً جهت جلوگيري از انتقال آموزش به گروه کنترل ،در مرحلهاي که آموزش
فقط براي گروه آزمایش اجرا ميشد با گروه آزمایش هماهنگ گردید تا آموزش کسب شده را به دیگران
انتقال ندهند .ساختار و محتواي جلسات آموزش گروهي شکوفایي که بر اساس بستهي محقق ساخته ،به
شرح جدول شماره ( )1که در ادامه ذکر خواهد شد ،است ،این پروتکل توسط محقق که دانشجوي دکتري
روانشناسي تربيتي و مشاور رسمي آموزشوپرورش در مدارس سمپاد (تيزهوشان) است با استفاده از
کتابهاي مرتبط با آموزش فضيلتهاي اخالقي برگرفته از روانشناسي مثبتگرا و همچنين مقاالت مرتبط
با موضوعات افسردگي ،تابآوري و اضطراب ساخته شده و اعتباریابي آن نيز با کمک متخصصان صورت
گرفته است .شایان توجه است که به دليل شرایط پيش آمده و همهگيري بيماري کووید  19بخشي از آموزش
از طریق نرمافزار ادوبي کانکت ( )Adobe Connectو بهصورت مجازي صورت گرفته است.
قابل ذکر است که پژوهش با رضایت آگاهانه ،تضمين محرمانه ماندن دادهها و رعایت دیگر نکات
مهم اخالق پژوهش انجام گرفت.
جدول  :1محتواي جلسات بستهي آموزشي مبتني بر شکوفایي
جلسه

نام درس

توضیحات (محتوا)
یک روز خيلي خيلي بد (داستان) ،تعریف تابآوري ،مؤلفههاي

1

تابآوري ،رویکرد عقالني و

تابآوري ،تابآوري آموختني است ،ویژگيهاي اصلي افراد تابآور،

مدل ABC

توصيههایي جهت تابآوري ،معرفي مدل  ،ABCاجزاي مدل ،ABC
داستان واقعي و کاربرد مدل  ،ABCپيام مدل .ABC

2

معرفي تلههاي فکري و چگونگي
اصالح آنها

عدم تماس (داستان) ،تله ذهني ،هزینههاي تله ذهني ،چطور از تلههاي
ذهني بيرون بيایيم ،رهایي از تلههاي ذهني ،چند نمونه از تلههاي فکري،
روشهاي به چالش کشيدن تلههاي فکري.
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3

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و
عناصر پنجگانه شکوفایي ()1
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شوخ طبعي ،چرکنویس (داستان) ،خسته نشدي (داستان) ،اگر بخندیم
جهان به روي ما ميخندد (چهار نشانه مهم) ،سنجش شوخ طبعي ،گامهاي
کوچک ،تغييرات بزرگ.
پشتکار ،گياهان در حال انقراض (داستان) ،پشتکار چيست؟ چرا باید

4

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و

پشتکار داشت؟ چهار دليل مهم ،چه عواملي پشتکار ما را تغيير ميدهد؟

عناصر پنجگانه شکوفایي ()2

(تقویتکننده و تضعيفکننده) ،سنجش پشتکار ،کارهاي ناتمام من،
موفقيت :هفت گام آنطرفتر ،گامهاي کوچک تغييرات بزرگ.
سرزندگي ،بدو! تا مي توني بدو(...داستان) ،خوشمزه (داستان) – تعریف

5

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و

سرزندگي– فایدههاي سرزندگي– چه عواملي بر سر زندگي ما تأثير

عناصر پنجگانه شکوفایي ()3

ميگذارند؟ (تقویتکنندهها و تضعيفکنندهها) ،سنجش انرژي– تار و
مار عادت بد– گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ -پنج عنصر شکوفایي.
عشق و دوست داشتن– بيشتر (داستان) -هيجان چيست– انواع هيجان–

6

هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()1

دليل شناخت هيجان– هيجانهاي مثبت– کارکردهاي مثبت هيجان– تأثير
هيجان بر زندگي– عالقه– مادربزرگ (داستان) – عوامل تغيير دوست
داشتنها (تقویتکننده و تضعيفکننده) – سنجش عالقه -گامهاي
کوچک ،تغييرات بزرگ.

7

8

9

هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()2
هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()3
مجذوبيت یا غرقهگي و
چگونگي افزایش آن

قدرداني و شکر گذاري-رد و بدل ایميل (داستان) -باران (داستان)-معناي
واقعي -شکر نعمت ،نعمتت افزون کند( -هفت دليل مهم) -سنجش
قدرداني -قلک شکر-گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
اميد -خاطرات آینده (داستان) -مؤلفههاي اميد واقعي -دالیل مهم تأثير
اميدواري بر کيفيت زندگي -عوامل تغيير اميدواري (تقویتکنندهها و
تضعيفکنندهها)-سنجش اميد-گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
داستان یک اتفاق ساده -تعریف -به وجود آوردن غرقهگي -عالئم ورود
به غرقهگي-ارتباط تجربه غرقهگي با سطح مهارت و سختي چالش.
یک محصول مشترک (داستان) -آینهي دروغگو (داستان) -فلسفه
کارگروهي -فواید توانمندي کارگروهي -سنجش کارگروهي -رفتار من

10

روابط و اهميت آن در زندگي

 11و

احساس معني و اهميت آن در

چگونگي برخورد با احساسات -ریشهي احساسات -دليل واکنشهاي

12

زندگي

متفاوت با یک موضوع مشابه -دالیل زندگي معنوي-سنجش معنویت-

در گروه -حقایقي درباره گروه -گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
پدربزرگ (داستان)-کج و راست (داستان) -تعریف احساس معني-

گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
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13

پيشرفت و اهميت آن در زندگي

14

جلسه جمعبندي پسآزمون

داستان خواستن و توانستن -تعریف– معيارهاي پيشرفت -ابعاد مختلف
پيشرفت -پيشرفت از نظر قرآن کریم.
نتيجهگيري و جمعبندي مطالب.

روش تحلیل
در این پژوهش به کمک نرمافزار  SPSS - 26دادهها در قسمت تعيين اثربخشي مورد تجزیهوتحليل قرار
گرفتند .نتایج تجزیهوتحليل آماري در دو بخش یافتههاي توصيفي و یافتههاي استنباطي ارائه شده است .در
بخش یافتههاي توصيفي به توصيف متغيرهاي اصلي با استفاده از شاخصهاي آماري ميانگين ،انحراف
استاندارد ،مقادیر حداقل و حداکثر پرداخته شد .در بخش یافتههاي استنباطي و آزمون فرضيهها ،از آزمون
تحليل کوواریانس یا آنکووا ( )ANCOVAاستفاده شد که قبل از اجراي این آزمون به بررسي مفروضات این
آزمون پرداخته شد .حداکثر سطح خطاي آلفا جهت آزمون فرضيهها 0/05 ،در نظر گرفته شد (.)p ≥0/05
یافتهها
در جدول  2به توصيف متغيرهاي اصلي (اضطراب و افسردگي) پرداخته شد .متغيرها با استفاده از
آمارههاي ميانگين ،انحراف استاندارد ،مقادیر حداقل و حداکثر توصيف شدند.
جدول  :2آمارههاي توصيفي متغيرهاي اصلي به تفکيک نوع گروه و مرحله آزمون
متغیر

گروه
آزمایش

تابآوري
کنترل
آزمایش
اضطراب
کنترل
آزمایش
افسردگي
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

57/80
83
57/24
57/64
13/36
7/36
13/44
12/96
16/64
9/56
15/68
13/60

16/96
14/76
15/76
14/19
4/35
4/03
4/10
3/92
5/06
4/78
4/15
4/55

26
46
26
31
8
2
6
6
10
2
6
6

83
98
80
82
20
14
20
20
26
18
22
20

 50پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

در بخش استنباطي جهت بررسي اثربخشي مداخله از آزمون تحليل کوواریانس تک متغيري یا آنکووا
استفاده شد .قبل از اجراي آزمون آنکووا به بررسي برقراري مفروضههاي آماري پرداخته شد.
از آزمون آماري کولموگروف-اسميرنوف 1و شاپيرو-ویلک 2جهت تعيين وضعيت توزیع دادهها
(نرمال بودن) استفاده شد؛ در مجموع ،نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و شاپيرو-
ویلک بيانگر این است که فرض توزیع نرمال متغيرها را نميتوان رد کرد ( .)p <0/001با توجه به اینکه
سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون ،بيشتر از  0/001است ميتوان گفت که انحراف جدي از
نرمال بودن مشاهده نشده است و با توجه به اینکه اکثر متغيرها داراي سطح معناداري باالتر از  0/05هستند
ميتوانيم نرمال بودن را نيز بپذیریم و از آزمون پارامتریک تحليل کوواریانس استفاده کنيم.
مفروضه همگوني شيبهاي رگرسيون تأثيرگذار مستلزم آن است که رابطه بين همپراش و متغير وابسته
براي هر گروه مشابه باشد .نتایج حاصل شده نشان ميدهد سطح معناداري به دست آمده در تمامي موارد
بيشتر از مقدار  0/05است ( )p <0/05و نشاندهندهي آن است که اثر تعاملي متغيرها رد ميشود و در نتيجه
شيبهاي رگرسيوني در تمامي موارد همگون هستند و این مفروضه نيز مورد تأیيد قرار ميگيرد.
در بخش آزمون همبستگي بين متغيرها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون به بررسي همبستگي بين
نمرات پيشآزمون با پسآزمون متغيرهاي اصلي پژوهش یعني ،اضطراب و افسردگي و تابآوري پرداخته
شد و همبستگيها به تفکيک دو گروه بررسي شد .آزمون همبستگي پيرسون نشان داد وجود همبستگي بين
نمرات پيشآزمون با پسآزمون تمامي متغيرها به تفکيک گروهها تأیيد شده است ( .)p>0/05جهت تمامي
همبستگيها مثبت است و شدت همبستگيها نيز مقدار قوي و قابلتوجهي است و از حداقل  0/73براي
افسردگي در گروه کنترل تا حداکثر  0/95براي اضطراب در گروه آزمایش به دست آمده است.
براي آزمودن یکساني واریانس ميتوان از آزمون لوین استفاده کرد .آزمون لوین (،)Leven’s test
فرضيه آماري یکساني پراکندگي واریانسها را در تمام سطوح متغير مستقل موردسنجش قرار ميدهد .رد
فرضيهي صفر ( ) p < 0/05نشاندهندهي تخطّي از پيشفرض نابرابري پراکندگي واریانس است .نتایج نشان
ميدهد سطح معناداري به دست آمده براي تمامي متغيرها بيشتر از مقدار  0/05است ( ) p < 0/05است که
بيانگر این است که پراکندگي متغيرهاي وابسته در سطوح گروهها (متغير مداخلهگر) همگن و مشابه است؛
بنابراین ،مطابق نتایج پيشفرض همگني واریانسها برقرار است .در جدول ( )3به مطالعه نتایج آزمون آنکووا

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Shapiro-Wilk
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جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب ميپردازیم.
جدول  :3نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

382/12

1

382/12

206/71

0/001

0/815

خطا

86/88

47

1/85

کل

6312/00

50

نتایج آزمون آنکووا نشان ميدهد که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fنتيجه ميگيریم که فرضيه
پژوهش مبني بر اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب در سطح اطمينان  99درصد
تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان از تأثير قابلتوجه مداخله بر متغير اضطراب دارد .در ادامه در
جدول ( )4به مطالعه نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر
متغير افسردگي ميپردازیم.
جدول  :4نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير افسردگي
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

290/45

1

290/45

42/97

0/001

0/478

خطا

317/70

47

6/76

کل

7953

50

نتایج آزمون آنکووا نشان ميدهد که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fميتوان نتيجه گرفت که
فرضيهي پژوهش که حاکي از اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير افسردگي است در
سطح اطمينان  99درصد تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان از تأثير قابلتوجه مداخله بر متغير
افسردگي دارد .در ادامه در جدول ( ) 5به مطالعه نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل
آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري ميپردازیم.
جدول  :5نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

7745/51

1

7745/51

292/90

0/001

0/862

خطا

1242/89

47

26/44

کل

265346/00

50
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نتایج آزمون آنکووا حاکي از آن است که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fنتيجه ميگيریم که فرضيه
پژوهش مبني بر اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري در سطح اطمينان  99درصد
تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان ميدهد که مداخله تأثير قابلتوجه بر متغير تابآوري دارد.
نتیجه
سؤال اساسي پژوهش حاضر این است که آیا استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا و به طور ویژه
آموزش شکوفایي منجر به کاهش پریشاني روانشناختي (افسردگي و اضطراب) و افزایش تابآوري ميشود
یا خير؟ به منظور نيل به هدف پژوهش ،فرایند این پژوهش به ترتيبي که در بخش روش توضيح داده شد
انجام گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا به طور ویژه آموزش شکوفایي
موجب کاهش حالتهاي افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل شده است؛ بنابراین ،فرضيههاي پژوهش مبني بر اثربخشي آموزش شکوفایي بر کاهش
افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري تأیيد گردید .این نتایج با نتایج سایر پژوهشهاي مشابه همسو
است .به عنوان مثال پژوهشي نشان داده است که آموزش مثبت ضمن آنکه ميتواند مانع از افسردگي در
نوجواني شود ميتواند به مدارس کمک کند تا تمرکز مجددي ،به ساختار شخصيت شده و باعث افزایش
بهزیستي و شکوفایي شود ( .)Benard, 1991عالوه بر آن بر اساس نظر فردریکسون ،هيجانات منفي دامنهي
تفکر  -عمل لحظهاي را محدود مينمایند؛ درحاليکه بر طبق بررسيهاي انجام شده ،افرادي که هيجانات
مثبت را تجربه کرده بودند ،از تفکرات و توانایيهاي ذهني بيشتر و غنيتر نسبت به افرادي که تجارب منفي
داشتند ،برخوردار بودند .در زمينهي تأثير آموزش مثبتگرایي و شکوفایي بر زندگي افراد در سالهاي اخير
تحقيقات متعددي صورت گرفته است (.)Fredrickson, 2004

در تحقيقي دیگر ،رواندرماني مثبت گروهي در مورد دانشجویاني اجرا شد که داراي افسردگي خفيف
تا متوسط بودند .نتایج این تحقيق نشان داد که گروه آزمایش کاهش بيشتري در عالئم افسردگي و افزایش
بيشتري در رضایت از زندگي داشتند که تا یک سال بعد هم دوام داشت ( .)Post, 2005در پژوهشي که در
مورد ارتباط بين نوعدوستي ،شادي و سالمتي که از زیر مؤلفههاي روانشناسي مثبتگرا است ،انجام شد،
شواهد نشان داد که کمک کردن به دیگران و داشتن این احساس که زندگي هدفمند و بامعناست ،در سالمت
رواني و بدني دانشآموزان نقش مؤثري دارد ( .)Snyder et al., 1997در تحقيقي دیگر که اثربخشي
رواندرماني مثبتگراي گروهي بر کاهش افسردگي ،استرس و اضطراب مرگ افراد مبتال به سرطان تحت
شيميدرماني توسط ( )Saeedi, Bahrainian, & Ahmadi, 2016صورت گرفت نتایج با نتيجه پژوهش
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حاضر همسو بود و نشان داد که رواندرماني مثبت گروهي بر کاهش افسردگي ،اضطراب و استرس مرگ
افراد مبتال به سرطان تحت شيميدرماني مؤثر است .از طرف دیگر برخورداري از اميد ،براي بهزیستي
کودکان و بزرگساالن امري حياتي است .افرادي که در مقياس اميد ،از اميدواري باالیي برخوردار هستند،
به طور معمول از توانمندي و عزتنفس باالتري برخوردار بوده و نشانه کمتري از افسردگي نشان ميدهند.
آنها خوشبينتر هستند و به جاي شکست ،بر موفقيت تمرکز دارند و براي حل مشکالتي که با آنها مواجه
ميشوند ،خود را توانمند ميبينند .تحقيقات نشان ميدهد که ميزان باالیي از اميدواري ارتباط بسيار نزدیکي
با حس هدفمندي در زندگي دارد و در پژوهشي دیگر که با هدف بررسي اثر روانشناسي مثبتگرا بر سالمت
رواني دانشآموزان در مدارس انجام شد ،نتایج نشان داد روانشناسي مثبتگرا در بهزیستي دانشآموزان و
ایجاد صفات مثبت تأثير مثبتي داشته است ..همچنين در پژوهشي دیگر اثربخشي آموزش اميد بر تابآوري
معلمان دبيرستاني منطقه  2قم نشان داد که اميد درماني ،ميزان تابآوري را افزایش داده است ( Mortazavi

)et al., 2019؛ بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که استفاده از آموزش مثبتگرا و شکوفایي ،در کاهش استرس
نيز مفيد است .در پژوهشي که اثربخشي آموزش شکوفایي بر هيجانهاي مثبت ،روابط ،احساس معنا،
پيشرفت و مجذوبيت پژوهشگران جوان و نخبگان مورد بررسي قرار گرفت و نتایج همراستا با این پژوهش
نشان داد که برنامهي آموزش شکوفایي در طي هشت جلسه دو ساعته به طور معناداري مؤلفههاي شکوفایي
گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است

( Marashipour, Mirzakhani, Rezaei,

 .)Shafiei, & Akbarzadeh Baghban, 2018در پژوهشي دیگر که تأثير آموزش روانشناسي مثبت نگر بر
خود کارآمدي و سرسختي روانشناختي دانشآموزان دختر انجام گرفت نتایج حاکي از آن بود که
روانشناسي مثبت نگر با توجه به خودکارآمدي ،تعهد و سرسختي دانش آموزان دختر به عنوان یک الگوي
مناسب آموزشي مداخلهاي توانسته است در بهبود حالتهاي شناختي مثبت آنان مؤثر باشد و این نتيجه با
نتيجهي پژوهش حاضر همسو است ( .)Mortazavi et al., 2019همانگونه که ذکر شد نتایج پژوهش حاضر
نيز بيانگر تأثير مثبت استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا و بهطور ویژه آموزش شکوفایي مبتني بر مؤلفههاي
شکوفایي سليگمن (هيجانات مثبت ،مجذوبيت یا غرقهگي ،روابط ،احساس معني و پيشرفت) بر کاهش
پریشاني روانشناختي (افسردگي و اضطراب) و افزایش تابآوري بود.

با توجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از سایر پژوهشهاي انجام شده قبلي،
همراستا است ،ميتوان نتيجه گرفت که آموزش تعاليم مثبتگرایي و شکوفایي ،در زمينهي کاهش حالتها
و عوارض افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري مؤثر واقع شده و ميتواند باعث رضایت بيشتر از
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زندگي و آرامش بيشتر باشد .در تبيين این یافتهها ميتوان گفت که آموزشهاي مبتني بر روانشناسي
مثبتگرا با آموزش رضایت داشتن در مقابل بيشينه خواهي و همچنين آموزش خوشبيني و اميد ،توجه به
عشق و دلبستگي ،احساس معنا در زندگي و ایجاد توانمنديها منشي براي خدمت به دیگران و راههاي نيل
به یک زندگي کامل با ایجاد توانمنديها و هيجانهاي مثبت همراه است و با افزایش معنا در زندگي
مراجعان ،به تخفيف و تسکين آسيبهاي رواني و افزایش شادکامي ميپردازد؛ بنابراین ،برگزاري کالسهاي
آموزش شکوفایي که نشأت گرفته از تعاليم روانشناسي مثبتگرا است ،در بهبود وضعيت دانشآموزاني
که بر اساس مقياس  ،DASS-21داراي حالتهاي افسردگي ،اضطراب یا استرس بودند و بر اساس پرسشنامه
کانر و دیویدسون تابآوري آنها پایين بود ،مفيد واقع شد و مبتني بر نتایج این پژوهش و پژوهشهاي قبلي
استفاده از روانشناسي مثبتگرا و آموزش شکوفایي به منظور کاهش پریشاني روانشناختي توصيه ميشود.
پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان دختر در مقطع متوسطه دوم (تيزهوشان) در شهر تربتحيدریه
بود .عالوه بر آن در این پژوهش از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد که در آن گروه
کنترل این آموزش را پس از حدود دو ماه دریافت کردند .پيشنهاد ميشود در آینده با توجه به شرایط پيشآمده
(اپيدمي بيماري کرونا و گسترش شدید افسردگي ،اضطراب و استرس) و کاهش تابآوري ،این آموزش و
تأکيد بر روانشناسي مثبتگرا و شکوفایي در تمام مقاطع و مدارس اجرا گردد و همچنين در صورت امکان از
مطالعات پيگيرانه به منظور بررسي اثربخشي طوالنيمدت این روش استفاده شود.
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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسي اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و کاهش عالئم افراد
مبتال به وسواس فکري عملي بود.
روش :طرح پژوهش از نوع نيمه آزمایشي و به صورت پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .در این پژوهش از روش
نمونهگيري داوطلبانه استفاده شد .بدین منظور تعداد  30زن ،از بين جامعه آماري پژوهش که کليهي زنان مبتال به وسواس فکري عملي
استان اصفهان در سال  1399بودند ،بر اساس معيارهاي ورود و خروج از پژوهش و مصاحبه باليني انتخاب شده و به طور تصادفي در
دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از پرسشنامه وسواس یيلبراون،
مقياس حساسيت اضطرابي و پرسشنامه درآميختگي افکار .پس از اجراي پيشآزمون ،شرکتکنندگان در گروه آزمایش طي 10
جلسه  60دقيقهاي به صورت گروهي تحت آموزش درمان فراتشخيصي قرار گرفتند و شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله اي را
دریافت نکردند .در نهایت پس از اجراي پسآزمون ،دادهها با استفاده از روش تحليل کوواریانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیهوتحليل دادهها نشان داد که درمان فراتشخيصي موجب کاهش حساسيت اضطرابي ،درآميختگي
افکار و عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است و این تغييرات از نظر
آماري معنادار هستند .با توجه به یافته هاي این پژوهش ،پيشنهاد مي شود که درمانگران از این روش درماني براي کاهش نشانههاي
حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي استفاده کنند.
واژههای کلیدی :وسواس فکري عملي ،حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار ،درمان فراتشخيصي
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مقدمه
اختالل وسواس فکري عملي 1به عنوان یکي از اختاللهاي روانشناختي آسيبزا ،به وسيله افکار تکرار
شونده ،مقاوم و رفتارهاي تکراري همراه با اضطراب شناخته ميشود .عموم افراد مبتال ،داراي هر دو عالئم
فکري و عملي هستند .افکار و اعمال تکراري حاصل از اختالل وسواس فکري عملي ،اموري لذتبخش و
ارادي نيستند .این افکار به شکل غيرارادي بروز کرده و معموالً در افراد ایجاد نگراني و اضطراب ميکند
( .)McCabe et al., 2019همبودي اختالل افسردگي و عالئم وسواس فکري عملي ميتواند به عالئم
آسيبشناسي روانشناختي و خطر خودکشي در افراد منجر شود ( & Jones, Mair, Riemann, Mugno,

 .)McNally, 2018در صورت عدم درمان ،سيري مزمن با نوسان عالئم پيدا ميکند .در بعضي افراد سير
دورهاي دارد و تعداد کمي هم به سمت تباهي ناتوانکنندهاي پيش ميروند .سير بيماري در صورت وجود
سایر اختالالت ،پيچيدهتر ميشود ( .)Association, 2013بررسيهاي صورت گرفته در داخل کشور شيوع
اختالل

وسواس فکري عملي را در زنان  9/37درصد برآورد کردهاند ( Amani, Abolghasemi, Ahadi,

.)& Narimani, 2013

یکي از متغيرهاي مهم در ارتباط اختالل وسواس فکري عملي ،حساسيت اضطرابي است که در این
پژوهش مورد بررسي قرارگرفته است ( Timpano, Raines, Shaw, Keough, & Schmidt,
 .)2016حساسيت اضطرابي که به عنوان یک متغير شناختي ،نشاندهنده تفاوتهاي فردي است که به وسيله
ترس از احساسات اضطرابي (ترس از ترس) مشخص ميشود و نشاندهنده گرایش به فاجعهنمایي در رابطه
با پيامدهاي چنين احساسهایي است (.)Richey, Schmidt, Hofmann, & Timpano, 2010
یافته ها روي بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري عملي حاکي از آن بود که حساسيت اضطرابي همبستگي
معنيداري با مؤلفه هاي وسواس فکري (افکار مرتبط با آلودگي ،تردید مرضي و چک کردن) دارد که این
خود اضطراب باال و غيرقابل کنترل را براي بيمار به همراه دارد ( & Raines, Oglesby, Capron,
 .)Schmidt, 2014فرد داراي حساسيت اضطرابي باال نه تنها رویدادهاي استرسزا ،بلکه وقایع نسبتاً عادي
را نيز فاجعهآميز تلقي ميکند ،درحاليکه فرد داراي حساسيت اضطرابي پایين این رویدادها را نامطلوب
تلقي کرده ولي در مورد آنها دست به فاجعهسازي نميزند؛ بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که ارزیابي فرد
از یک موقعيت استرسزا در پيامدهاي بعدي آن نقشي تعيينکننده دارد .یک رویداد خاص را دو فرد به
صورتهاي متفاوتي ادراک ميکنند و این امر بستگي به ارزیابي آنها از موقعيت مورد نظر دارد و به نظر

1. obsessive compulsive disorder
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ميرسد که حساسيت اضطرابي این ارزیابي را تحت تأثير خود قرار ميدهد .بر همين اساس ،بررسيها نشان
ميدهند که حساسيت اضطرابي یک عامل آسيبپذیري در ایجاد و تداوم اختالالت رواني
است ).(McWilliams, Clara, Murphy, Cox, & Sareen, 2008
در دهههاي اخير بررسيهاي بسياري بر روي الگوهاي شناختي و هيجاني در سنجش و درمان اختالل
وسواس ،بر پایه ارزیابي هيجان و افکار انجام شده است .یکي از متغيرهاي دیگري که با این عالئم در ارتباط
است درآميختگي افکار است .باورهایي درباره افکار یا احساسات مزاحم ،در پي اصطالحات معرفي شده از
سوي راچمن ) (Rachman, 1993براي توصيف تحریفهاي شناختي در اختالل « OCDباورهاي آميختگي»
یا درآميختگي افکار نامگذاري شدهاند که عبارتند از باوري مبتني بر اینکه افکار ،احساسات یا تکانههاي
مزاحم به تنهایي ميتوانند فرد را به انجام اعمال ناخواسته و ناشایست وادار سازد یا مبتني بر اینکه یک فکر
مزاحم به تنهایي ميتواند سبب وقوع رویداد خاص شود و یا اینکه افکار و احساسات ميتوانند به اشياء
منتقل شوند ،پيامدي که افکار و احساسات را واقعيتر ،قدرت آسيبزایي آنها را بيشتر و گریزناپذیر
ميسازد یا موجب از بين رفتن اشياء ميشود .این باورها شکل اغراقآميز باورهایي هستند که بسياري از مردم
به نوعي دچار آن هستند و مدام فرد را در یک وضعيت ناراحتي قرار ميدهند (.)Wells, 2009

در تالش براي درک عوامل مؤثر بر  ،OCDتحقيقات نقش هيجانها و افکار و تجربههاي دروني را
مهم ميدانند؛ بنابراین ،نياز به یک پروتکل درماني جامعتر عالوه بر درمانهاي شناختي و رفتاري و
دارودرماني ،احساس ميشود ( .)Robinson & Freeston, 2014یکي از درمانهایي که به تازگي مورد
توجه قرار گرفته ،درمان فراتشخيصي است .پروتکل یکپارچه درمان فراتشخيصي اختاللهاي هيجاني ()UP1
از اصول کليدي درمان شناختي رفتاري سنتي است ( )Barlow & Craske, 2006که از نظر تجربي به اثبات
رسيده و ادغام آن با پيشرفتهاي حاصل شده از مطالعه بر روي تنظيم و بد تنظيمي هيجانها ( Fairholme,

 )Boisseau, Ellard, Ehrenreich, & Barlow, 2010اقتباس شده است .پروتکل یکپارچه همچنان اصول
اساسي  CBTسنتي به اختالالت هيجاني مانند یادگيري خاموشسازي ،از طریق جلوگيري از استراتژيهاي
اجتناب شناختي و رفتاري ،مواجهه رفتاري ،هيجاني و نيز شناسایي و اصالح شناختهاي ناسازگار را مورد
استفاده قرار ميدهد ( .)Barlow et al., 2011هدف اصلي از رویکرد فراتشخيصي این است که درمانگر
عوامل و فرایندهاي مشترک بين اختالالت مختلف را مفهومسازي نماید و راهبردهایي مبتني بر شواهد قبلي

1. unified protocol
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براي حل آنها ارائه دهد .به این ترتيب ،کارآمدي و کارایي درمان افزایش ميیابد و اجراي درمان هم براي
درمانگر و هم بيمار راحتتر ميشود (.)Mennin & Fresco, 2014

نتایج مطالعه ) (Farchione et al., 2012نيز حاکي از اثربخشي این درمان بر اختالالت وسواس فکري
عملي ،اضطراب فراگير ،اختالل وحشتزدگي و اختالل اضطراب اجتماعي است.
بروسل و همکاران ) (Boswell et al., 2013در مطالعه خود به بررسي اثر درمان فراتشخيصي در کاهش
حساسيت اضطرابي و نشانههاي اضطرابي پرداختند .عليرغم آنکه نتایج این مطالعه ارتباط علّي را مطرح نکرد
اما توانست ارتباط معناداري را بين رویارویي با نشانههاي بدني 1با کاهش حساسيت اضطرابي نشان دهد .در
پژوهشي حسنپور ،آقایوسفي ،ضمير و عليپور ( ،)Hasanpoor, Aghausefi, Zamir, & Alipour, 2019به
مقایسه اثربخشي درمان فراتشخيصي و مواجههسازي-بازداري پاسخ بر اجتناب تجربهاي و تنظيم شناختي هيجان
و عالئم در مبتالیان به وسواس فکري عملي پرداختند .جامعهي مورد مطالعه کليهي افراد مبتال به

OCD

مراجعهکننده به مراکز خدمات روانشناختي قزوین بودند .چهل بيمار با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب و به
طور تصادفي در  2گروه (گروه اول تحت درمان فراتشخيصي و گروه دوم تحت درمان  )ERPگمارش شدند.
نتایج نشان داد که درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب تجربهاي و همچنين ،بهبود در
تنظيم شناختي هيجان و کاهش عالئم در افراد مبتال به  OCDشده است.

همينطور بهرامخاني ) (Bahramkhani, 2016به بررسي اثربخشي پروتکل یکپارچه درمان فراتشخيصي
بر اختالالت هيجاني پرداخت .نتيجه حاکي از آن است که پروتکل یکپارچه اثر معناداري بر کاهش عالئم هر
چهار اختالل (وسواس فکري عملي ،اضطراب اجتماعي ،اضطراب فراگير و افسردگي) در گروه آزمایش داشته
است و در پژوهش دیگري اثربخشي درمان فراتشخيصي بر تحمل ابهام و کاهش آميختگي افراد مبتال به
وسواس فکري عملي تأیيد شد ).(Sedigh, Haghayegh, Mousavi, & Farhadi, 2021

در این راستا ،بر اساس آنچه بيان شد ،به دليل ماهيت بسيار مقاوم و غيرمنطقي حاالت وسواس فکري
عملي و مشکالت زیاد این اختالل براي فرد و جامعه ،درمان این اختالل و متغيرهاي دخيل در آن یکي از
بزرگترین چالشهاي پيش روي متخصصان بهداشت روان است و نيز ازآنجایيکه زیربناي وسواس فکري
عملي ،اضطراب است و نقص در تنظيم هيجان باعث تداوم اختالل ميگردد و همپوشي قابلتوجهي بين
انواع اختاللهاي اضطرابي و خلقي وجود دارد ،پروتکل درمان فراتشخيصي درمان جامعي است که عالوه
بر تنظيم هيجان و اصالح شناختهاي ناسازگار ،ميتوان آن را براي درمان همزمان اختاللهاي هم وقوع به

1. interoceptive exposure
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کار برد و به نظر مي رسد بر کاهش حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار و عالئم وسواس مؤثر واقع
گردد .همچنين از آنجا که بر اساس بررسي هاي محقق اکنون پژوهشي به بررسي اثربخشي درمان
فراتشخيصي بر عالئم وسواس و متغيرهاي مهم در این اختالل از جمله حساسيت اضطرابي و درآميختگي
افکار نپرداخته است و در این زمينه خأل وجود دارد؛ لذا ،پژوهش حاضر در راستاي هدف و ضرورت خود
درصدد پاسخگویي به این سؤال است که آیا درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار
و کاهش عالئم افراد مبتال به اختالل وسواس فکري عملي مؤثر است؟
روش
جامعه آماري پژوهش حاضر کليهي زنان مبتال به وسواس فکري عملي استان اصفهان در سال 1399
بودند .روش نمونهگيري این پژوهش به صورت داوطلبانه بود .به دليل شرایط به وجود آمده از بيماري کرونا
پرسشنامهها به صورت آنالین تنظيم گردید و از طریق واتسآپ و تلگرام در اختيار چند مرکز مشاورهي
استان اصفهان و همچنين گروههاي دانشجویي قرار گرفت .سپس طي مدت  2ماه پرسشنامهها توسط 49
تکميل و ارسال گردید .بعد از محاسبه نمرات به دست آمده از اجراي آنها ،از بين زناني که به طور داوطلبانه
تمایل به شرکت در پژوهش داشتند و با توجه به نمره برش باالتر از  9در پرسشنامهي وسواس یيلبراون 42
نفر گزینش گردیدند .در نهایت  30نفر که نمرات باالتري نسبت به بقيه افراد در پرسشنامههاي وسواس
یيلبراون و حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار به دست آورده بودند و با توجه به مصاحبه باليني و
معيارهاي ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.
مالکهاي ورود در پژوهش عبارتاند از تشخيص اختالل وسواس فکري عملي بر اساس مصاحبهي باليني
و مالکهاي ) ،(DSM-5کسب نمرهي بيشتر از  9در پرسشنامه یيلبراون و داشتن نمره باال در پرسشنامههاي
حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار؛ عدم مصرف داروهاي روانپزشکي و عدم دریافت
رواندرماني هاي دیگر حين انجام پژوهش؛ حداقل تحصيالت سوم راهنمایي براي قابليت درک و فهم مطالب
ارائه شده و رضایت از شرکت در پژوهش .مالکهاي خروج نيز شامل غيبت بيش از دو جلسه در گروه
آزمایش؛ عدم همکاري و انجام ندادن تکاليف مشخص شده در کالس.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش براي دستیابي به اطالعات مورد نياز از پرسشنامههاي زیر استفاده شد:
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پرسشنامه وسواس ییل براون :1این مقياس توسط گودمن 1986 2تدوین شده است و یک مصاحبه نيمه
ساختار یافته است که دو بخش دارد :یکي سياهه نشانه ( )SC3و دیگري مقياس شدت ( 16 .)SS4گویه SC

در مقياس ليکرت پنج درجهاي و به صورت خود گزارشدهي پاسخ داده ميشود 10 .گویه در  SSهر یک
از وسواسها و اجبارها در پنج بُعد ميزان آشفتگي ،فراواني ،تداخل ،مقاومت و کنترل نشانهها برآورد ميشود.

محققان عالوه بر ده ماده مقياس ،گویه یازدهم را براي سنجش بينش استفاده کردهاند

( Onen, Karakas

 .)Ugurlu, & Caykoylu, 2013در آخرین پژوهش راجزي اصفهاني ،متقيپور ،کامکاري ،ظهيرالدین و
جان بزرگي (  )Rajezi Esfahani, Motaghipour, Kamkari, Zahiredin, & Janbozorgi, 2012اعتبار
همگراي این ابزار را از طریق همبستگي آن با خرده مقياس وسواس فکري عملي  scl-90بررسي کردند و
ضریب همساني دروني کندال عامل وسواس فکري  ،scعامل وسواس عملي  scو نمرهي کل  scو  ssبا نمره
خرده مقياس وسواس فکري عملي  scl-90را به ترتيب  0/48 ،0/46 ،0/47و  0/22گزارش کردند .همچنين
اعتبار همگراي  Y-BOCSبا تشخيص وسواس فکري عملي را برابر با  0/69گزارش کردند .این محققين
ثبات دروني دو بخش سياهه نشانه و مقياس شدت را به ترتيب  0/97و  0/95و پایایي بازآزمایي را 0/99
گزارش کردند .بر اساس پرسشنامه وسواس فکري عملي یيلبراون نقطهي برش  9معرف بيماري است .در
نسخهي اصلي (غير فارسي) یيلبراون ،نقطه برش توسط گودمن  1986معرف بيماري  16ذکر شده است
).(Bahrammasiri & Kiyan-Ersi, 2019
مقیاس حساسیت اضطرابی :5این پرسشنامه توسط ریس 1986 6طراحي شده که داراي  16گویه است
و به صورت مقياس پنج درجهاي ليکرت است .ساختار این پرسشنامه از سه عامل ترس از نگرانيهاي بدني،7
ترس از عدم کنترل شناختي 8و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران تشکيل شده که بر اساس
مقياس پنج درجهاي ليکرت ( 0تا  )4از خيلي کم تا خيلي زیاد است .درجهي تجربهي ترس از نشانههاي
اضطرابي با نمرات باالتر مشخص ميشود .دامنهي نمرات بين  0تا  64است .بررسي ویژگيهاي روانسنجي
این مقياس ،ثبات دروني و اعتبار بازآزمایي باالي آن را نشان داده است ( Floyd, Garfield, & LaSota,

 .)2005ضرایب همبستگي با نمره کل در حد رضایتبخش و بين  0/74تا  0/88متغير بود .همبستگي بين
1. Yale- Brown obsessive compulsive scale
2. Goodman
3. symptom checklist
4. severity scale
5. anxiety sensitivity index- revision
6. Reiss
7. fear of somatic sensations
8. fear of cognitive dyscontrol

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

 64پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

خرده مقياسها نيز بين  0/40تا  0/68متغير بود ( .)Birami, Akbari, Ghasempoor, & Azimi, 2012کسب
نمره باال و نزدیک به  64در این پرسشنامه به معني آن خواهد بود که فرد حساسيت اضطرابي باالیي دارد و
اخذ نمره  16در این آزمون به معني آن خواهد بود که فرد حساسيت اضطرابي پایيني را تجربه ميکند
(.)Nargesi, Fathi-Ashtiani, Davodi, & Ashrafi, 2018
پرسشنامه درآمیختگی افکار :1پرسشنامه درآميختگي افکار

(Wells, Gwilliam, & Cartwright-

 ،)Hatton, 2001یک آزمون خود سنجي  14گویه است که باورهاي رایج را در زمينهي معني و قدرت
افکار ميسنجد TFR .در مدل فراشناختي داراي سه مقوله معرفي شده است که شامل درآميختگي فکرـ
عمل ،درآميختگي فکرـ رویداد ،درآميختگي فکرـ شيء است .پاسخها بر یک پيوستار  100درجهاي و از
 =0هيچ اعتقادي ندارم تا  =100کامالً معتقدم و به صورت دهتایي نمرهگذاري ميشوند .حداکثر نمره قابل
اکتساب در پرسشنامه 1400 ،است .خرمدل ،ربيعي ،مولوي و نشاط دوست

( Khoramdel, Rabiee,

 )Molavi, & Neshatdoost, 2010در مطالعهاي بر روي  130نفر در یک نمونه ایراني ضرایب پایایي آلفاي
کرونباخ و دو نيمه سازي براي  TFIرا به ترتيب ( 0/87و )0/73گزارش کردند .دادههاي روایي همگرا
ضریب همبستگي بين آزمون درآميختگي افکار و پرسشنامه درآميختگي فکر-کنش را  0/65نشان داد .در
این پژوهش همچنين بيماران  OCDبه طور معنيداري نمرات باالتري از جمعيت بهنجار در  TFIبه دست
آوردند (.)Khoramdel et al., 2010

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ روش نيمه آزمایشي و از لحاظ هدف کاربردي است و به صورت پيشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .پس از پيشآزمون و تعيين و جایگزیني تصادفي در دو گروه ،درمان
فراتشخيصي به شيوه گروهي طي  10جلسه  60دقيقهاي بر روي گروه آزمایش اعمال شد .در پایان جلسات
آموزش ،مجدداً از دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون به عمل آمد.
جدول  :1دیاگرام پژوهش
گروهها

گمارش تصادفی

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

آزمایش

RE

T1

X1

T2

کنترل

RC

T2

-

T2

1. Thought Fusion Instrument
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شیوهی اجرا

درمان فراتشخيصي توسط بارلو و همکاران ) (Barlow et al., 2011طراحي شده است که به شيوهي
گروهي در این پژوهش اجرا شد .شرح جلسات در جدول شماره  2آمده است:
جدول  :2خالصه جلسات آموزشي بر اساس درمان فراتشخيصي
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

برقراري رابطه با اعضاء گروه ،توضيح در مورد ماهيت اختالل وسواس فکري عملي ،افزایش انگيزه براي
مشارکت بيماران در طول درمان ،ارائه منطق درمان و تعيين اهداف درمان.
آموزش رواني ،شناسایي و ردیابي تجارب هيجاني.
آموزش آگاهي هيجاني؛ یادگيري مشاهده هيجاني (هيجانها و واکنشهاي هيجانها) با استفاده از
تکنيکهاي ذهن آگاهي.
ارزیابي و ارزیابي مجدد شناختي؛ ایجاد آگاهي از تأثير ارتباط متقابل بين افکار و هيجانها ،شناسایي

جلسه چهارم

ارزیابيهاي ناسازگارانه خودکار و دامهاي شایع تفکر و ارزیابي مجدد شناختي و افزایش انعطافپذیري
در تفکر.
شناسایي الگوهاي اجتناب از هيجان؛ آشنایي با راهبردهاي مختلف اجتناب از هيجان و تأثير آن بر تجارب

جلسه پنجم و

هيجاني و آگاهي یافتن از اثرات متناقض اجتناب از هيجان؛ بررسي رفتارهاي ناشي از هيجان ،آشنایي و

ششم

شناسایي رفتارهاي ناشي از هيجان و درک تأثير آنها روي تجارب هيجاني و شناسایي رفتارهاي هيجان-
خواست ناسازگارانه و ایجاد گرایشهاي عمل جایگزین به واسطه رویارو شدن با رفتارها.
آگاهي و تحمل احساسهاي جسماني؛ افزایش آگاهي از نقش احساسهاي جسماني در تجارب هيجاني،

جلسه هفتم

انجام تمرینهاي مواجهه و رویارویي احشایي به منظور آگاهي از احساسهاي جسماني و افزایش تحمل
این عالئم.

جلسه هشتم و
نهم
جلسه دهم

رویارویي با هيجان مبتني بر موقعيت؛ آگاهي یافتن از منطق رویارویي ،آموزش نحوهي تهيه سلسله مراتب
اجتناب هيجاني و موقعيتي ،طراحي تمرینهاي مواجهه هيجاني مکرر و اثربخش به صورت تجسمي و عيني
و ممانعت از اجتناب.
مرور کلي مفاهيم درمان و بحث در مورد بهبودي و پيشرفتهاي درماني و اجراي پسآزمون.

یافتهها
یافتههاي توصيفي نشان داد که شرکتکنندگان در پژوهش از نظر جنسيت ،زن بودند .آزمودنيها
پژوهش در دامنه سني  20تا  40سال قرار داشتند .ميانگين سني گروه آزمایش  32/02و انحراف معيار 7/64
و ميانگين در گروه کنترل  34/13و انحراف معيار  8/82است .گروه آزمایش از نظر سطح تحصيالت 6/67
درصد زیر دیپلم 33 /33 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم 60 ،درصد ليسانس و فوقليسانس و در گروه کنترل
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 13/33درصد زیر دیپلم 20 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم 66/67 ،درصد ليسانس و فوقليسانس بودند .از نظر
شغل در گروه آزمایش  26/67درصد خانهدار 20 ،درصد دانشجو و  33/33درصد کارمند 20 ،درصد شغل
آزاد و در گروه کنترل  40درصد خانهدار 6/67 ،درصد دانشجو 60 ،درصد کارمند 13/33 ،درصد شغل
آزاد بودند .در جدول  3ميانگين و انحراف معيار حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم وسواس
فکري عملي به صورت مجزا در مرحله پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل آمده است.
جدول  :3ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
متغیر

پیشآزمون

گروه کنترل

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

حساسيت اضطرابي

M
52/73

SD
10/89

M
36/80

SD
9/70

M
53/19

SD
10/42

M
51/98

SD
10/05

درآميختگي افکار

784/33

148/41

554/67

141/37

725/67

129/14

794/33

127/56

عالئم وسواس فکري عملي

16/97

4/53

12/06

3/13

16/23

2/74

16/40

2/56

با توجه به اینکه آزمون فرضيههاي این پژوهش نيازمند استفاده از آزمون تحليل کوواریانس بود ،باید
از رعایت پيشفرضهاي این آزمون اطمينان حاصل کرد .نتایج حاصل از بررسي این پيشفرضها در ادامه
ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون کالموگروف -اسميرنوف در مورد پيشفرض نرمال بودن نمرات کليهي متغيرها در مرحلهي پيشآزمون
متغیر
حساسيت اضطرابي
درآميختگي افکار
عالئم وسواس فکري عملي

گروه

آماره

df

p

آزمایش

0/203

15

0/096

کنترل

0/169

15

0/200

آزمایش

0/203

15

0/095

کنترل

0/200

15

0/111

آزمایش

0/184

15

0/182

کنترل

0/215

15

0/060

همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزیع نمرات در همه
متغيرهاي پژوهش باقي است ،یعني توزیع نمرات نمونه نرمال و همسان با جامعه است و کجي و کشيدگي
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حاصل اتفاقي است ( .)p <0/05با اینکه تعداد دو گروه برابر است و نياز به رعایت پيشفرض برابري
واریانس نيست ،براي افزایش ضریب اعتماد نتایج آزمونهاي پارامتریک ،از آزمون لوین جهت سنجش
برابري واریانس براي تکتک متغيرها استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون لوین در مورد پيشفرض تساوي واریانسها در کليهي متغيرها
متغیرهای پژوهش

F

df 1

df 2

p

حساسيت اضطرابي

4/634

1

28

0/056

درآميختگي افکار

0/169

1

28

0/684

عالئم وسواس فکري عملي

3/414

1

28

0/075

چنانکه در جدول  5مالحظه ميشود ،بين واریانس گروهها در هيچکدام از متغيرهاي حساسيت اضطرابي،
درآميختگي افکار و عالئم باليني وسواس در افراد مبتال به اختالل وسواس فکري عملي تفاوت معناداري وجود
ندارد و واریانس گروهها با هم برابر است ( .)p <0/05لذا پيشفرض تساوي واریانسها براي کليهي متغيرها
رعایت شده است و ميتوان از آزمونهاي پارامتریک جهت تجزیه و تحليل دادهها استفاده کرد .براي بررسي
اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار وکاهش عالئم افراد مبتال به وسواس
فکري عملي از تحليل کوواریانس یک متغيره استفاده شد .نتایج در جدول  6آمده است.
جدول  :6نتایج تحليل کوواریانس یک متغيره ( )ANCOVAمربوط به گروه آزمایش و کنترل در متغيرهاي
حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم وسواس فکري عملي
متغیر

منبع

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

حساسيت

گروه

131/761

1

131/761

اضطرابي

خطا

38/551

27

1/391

درآميختگي

گروه

21638/934

1

21638/934

افکار

خطا

74189/972

27

3342/369

عالئم وسواس

گروه

117/640

1

117/640

فکري عملي

خطا

69/703

27

2/582

مجذور

توان

اتا

آماری
0/999

F

p

93/306

0/001

0/731

71/729

0/001

0/669

0/999

45/569

0/001

0/628

0/999
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بر اساس نتایج حاصل از جدول  ،6بين دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات حساسيت اضطرابي،
درآميختگي افکار ،عالئم وسواس فکري عملي تفاوت معنيداري وجود دارد ( .)p <0/01در این تحليل
تأثير پيشآزمون مهار شده است .همچنين نتایج جدول فوق نشان ميدهد که تفاوت بين ميانگين باقيمانده
نمرات متغيرها در دو گروه آزمایش و کنترل پس از مهار تأثير پيشآزمون معنيدار است ( .)p >0/01ميزان
این تأثير گروهي به ترتيب  0/669 ،0/731و  0/628بوده است .توان آماري  0/999نيز نشاندهندهي کفایت
حجم نمونه و پایين بودن خطاي نوع دوم است.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار
وکاهش عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي انجام شد .از یافتههاي پژوهش حاضر چنين برميآید که
درمان فراتشخيصي بر کاهش حساسيت اضطرابي در افراد مبتال به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است.
نتایج حاصل از این فرضيهها با یافتههاي فارچيون و همکاران ( ،)Farchione et al., 2012بهرامخاني
( ،)Bahramkhani, 2016چو و همکاران( ،)Chu et al., 2016تيمپانو و همکاران (،)Timpano et al., 2016
گيالن ،فينبرگ و روبينز( ،)Gillan, Fineberg, & Robbins, 2017نرگسي و همکاران ( Nargesi et al.,

 ،)2018حسن پور و همکاران ( )Hasanpoor et al., 2019و صدیق و همکاران

(Sedigh (et al., 2021

مبني بر اثربخشي مداخالت فراتشخيصي به عنوان یک درمان اميدوارکننده جهت پيشگيري و کاهش عالئم
اضطراب و افسردگي و تنظيم هيجان و نقش متغيرهاي مربوط در اختالل وسواس ،مشابه و همسو بود.
همانطور که اشاره شد حساسيت اضطرابي از جمله متغيرهاي واسطهاي مهم بين استرس و بيماري است
( )Hale, Goldstein, Abramowitz, Calamari, & Kosson, 2004و ناتواني در تنظيم هيجانات ،سبب
ميگردد افراد هنگام مواجهه با شرایط استرس آور ،نگراني و به تبع آن اضطراب و درماندگي نشان دهند و
براي رهایي از هيجانها و افکار ناشي از این موقعيتها ،راهکاري نامناسب را استفاده کنند .در درمان
فراتشخيصي افراد ميآموزند که هيجانات خود را بيشتر بشناسند و با پایش و ردیابي تجربههاي هيجاني خود،
آگاهي بيشتري از راهاندازها ،نحوهي واکنش و پاسخ خود به هيجانها و پيامدهاي کوتاه و بلندمدت این
پاسخها به مرور کسب کنند تا سبب عدم استفاده از راهبردهاي ناسازگارانه و اجتناب گردد ،زیرا اجتناب
منجر به حفظ الگوهاي فعلي واکنش دهي هيجاني ميشود .شناخت راهبردهاي اجتناب از هيجان و سپس
اصالح آنها ،موجب عادت کردن و مهمتر از آن فرآیند خاموشي ميشود ،همچنين باعث حس کنترل یا
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کارایي در بيمار براي مهار کردن نتيجهاي که بيم آن ميرود و در نهایت بيمار باورهاي موجود را به چالش
ميکشد و باورهاي عقالنيتر در مورد موقعيت از جمله توانایي تحمل هيجانهاي منفي و کاهش اضطراب پيدا
ميکند .همچنين در مهارت آگاهي عيني و غير قضاوتي این امکان را ميدهد تا فرد تعبير فاجعهبار یا ناسازگار
هيجانهاي خود و همچنين واکنشهاي رفتاري ناسازگارانه به آنها را بهتر بشناسد .افزون بر آن با تمرین آگاهي
متمرکز بر حال از تجارب هيجاني خود که به عنوان یک مهارت مهم ،امکان رصد واکنشهاي هيجاني (افکار،
احساسها و حسهاي بدني و رفتارها) را در هنگام رخ دادن در زمينهي کنوني فراهم ميکند .طي ذهن آگاهي
فرد یاد ميگيرد نسبت به تجارب دروني خود پذیرش داشته باشد و با تجارب دروني خود رابطهي بهتري برقرار
کند؛ لذا ،متعاقب آن به نظر ميرسد تغييراتي در زمينه کاهش حساسيت اضطرابي در فرد حاصل شده است.
ویتون ،مهفي ،تيمپانو ،برمن و آبراموویتز ( Wheaton, Mahaffey, Timpano, Berman, & Abramowitz,

 )2012گزارش کردند که افراد دچار  ،OCDدر بازیابي و پردازش محرکهایي که بهگونهاي اضطرابزا هستند
دچار سوءتعبير ميباشند و نتایج و عواقب ترس را بهگونهاي اغراقآميز عامل بروز حوادث مضر و بد ميدانند.
بر این اساس حساسيت اضطرابي بر عملکرد شناختي افراد مبتال به وسواس اثر گذاشته و موجب تحریفهاي
ادراکي نيز ميشود .یک تبيين دیگر ميتواند این باشد که افرادي که افکار وسواسي دارند ترس از قضاوت
شدن توسط دیگران را دارند و به همين دليل سعي در مخفي کردن آنها دارند و فکر ميکنند که اضطراب
آنها ميتواند پرده از افکارشان بردارد و به همين دليل حتي عالئم اضطراب هم در آنها ترس و احساس گناه
ایجاد ميکند و نسبت به اضطراب حساسيت پيدا ميکنند.
بنابراین مي توان به تأکيدي که درمان فراتشخيصي بر افزایش آگاهي از نقش احساسهاي بدني در
تجارب هيجاني دارد ،اشاره کرد .در این پروتکل مجموعهاي از تمرینهاي مواجهه با عالئم بدني اجرا
ميشود تا احساسهاي بدني مشابه با اضطراب و پریشاني را فراخواني کند و این باعث ميشود مراجع نحوهي
اثرگذاري احساسهاي بدني در افکار و رفتارها و تأثير متقابل آنها در احساسهاي بدني را درک کند و
همين باعث ميشود مراجع در جریان مواجهه با عالئم بدني بهتدریج تحمل خود را نسبت به این احساسها
افزایش دهد .در همهي مواجههها تأکيد بر مواجههي کامل با موقعيت است تا الگوهاي اجتناب و سایر
رفتارهاي ایمني شناخته شوند و ضمن تمرین مواجهه این رفتارها کاهش یا حذف شوند تا یادگيري جدید
تسهيل شده و حافظه نویي ایجاد شود .طبق این الگو ،تمایل افراد به انجام رفتارهاي اجتنابي یا سرکوب
هيجاني با تمایل به رویارویي ،جایگزین ميشوند.
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زماني که فرد با افکار وسواسي خود مواجه ميشود به دليل حساسيت اضطرابي یعني ترس از ترسهاي
خود که آنها را فاجعه ميپندارد ،احساس ميکند دیگر نميتواند آنها را کنترل کند و برایش غيرقابل
تحمل است و یا به بيماري بدي دچار شده باشد ،سعي در اجتناب از این افکار دارد و همينطور که ميدانيم
هرگونه اجتناب از افکار باعث فکر بيشتر در مورد آن ميشود و ذهن تمایل بيشتري به فکر کردن درباره آن
را پيدا ميکند .درمانهاي فراتشخيصي با تکنيکهاي مواجههاي ،تنظيم هيجان و درمانهاي شناختي سعي
در کاهش افکار مربوط به این ترسها و تنظيم هيجان ترس و پریشاني را دارد تا فرد دیگر نياز به اجتناب از
آن نداشته باشد و بتواند ترسها و افکار خود را شناسایي کند ،با آنها مواجه شود و سعي در تنظيم این
هيجانات و اصالح باورهاي فاجعهآميز داشته باشد.
نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که درمان فراتشخيصي بر کاهش درآميختگي افکار در افراد مبتال
به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است .هرچند با بررسي منابع در دسترس ،پژوهشي که به اثربخشي درمان
فراتشخيصي بر درآميختگي افکار در افراد مبتال به وسواس فکري عملي بپردازد یافت نشد ،بااینحال به
صورت غيرمستقيم با یافتههاي حسن پور ،آقایوسفي ،ضمير و عليپور

( Hasanpoor, Aghayousefi,

 )Zamir, & Alipoor, 2019که درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب تجربهاي و بهبود
در تنظيم شناختي هيجان در افراد مبتال به  OCDشده است؛ اکبري و همکاران ( )Akbari et al., 2015مبتني
بر اینکه درمان فراتشخيصي یکپارچه در درمان بيماران مبتال به اختاللهاي اضطرابي و افسردگي و افکار
تکرارشونده در اختالالت هيجاني ،مؤثر بوده است ،همخواني دارد .در تبيين یافتههاي حاصل از این فرضيه
ميتوان گفت که در درمان فراتشخيصي از طریق بررسي ارزیابيها و تغيير ارزیابيهاي شناختي ،به بيماران
نسبت به شيوهي تفسير خود از موقعيتها و درک اینکه افکار چگونه بر روي هيجاناتشان اثر ميگذارند و
همچنين برعکس ،چگونه هيجانها بر روي افکار تأثير ميگذارند ،آگاهي بيشتري ميدهد .تأثير بر پردازش
هيجاني باعث تغيير در ارزیابيهاي شناختي ميشود .وقتي خلق منفي کاهش ميیابد ،سبکهاي تفکر و
ارزیابي ناکارآمد کاهش یافته که این منجر به کاهش باورهاي غيرمنطقي و این امر نهایتاً به کاهش اضطراب
منجر ميشود ( .)Barlow et al., 2011گاهي اوقات ارزیابيها طوري آموخته ميشود که در واقع به طور
خودآیند و بدون آگاهي کامل فرد رخ ميدهند ،در درمان از طریق تکنيک پيکان نزولي دقيقاً شناسایي
مي کنيم که در یک موقعيت خاص فرد به خودش چه چيزي ميگوید و به فرد یاد ميدهيم باورهاي
درآميختگي ،دامهاي شایع تفکر هستند .هدف از این تمرین براي مراجعان این بود که بپذیرند وقتي آنها
فرض مي کنند فکر وسواسي بسيار تهدیدآميز یا خطرناک است ،ارزیابيهاي نادرستي ایجاد ميکنند که
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ميتواند روي شيوه احساس و رفتار آنها تأثير بگذارد .فرد با تکنيکهاي شناختي و رفتاري با این افکار
مواجه ميشود و بدون اجتناب سعي در اصالح آن را پيدا ميکند .زماني که فرد با افکار و تکانههاي وسواسي
خود مواجه مي شود به دليل درآميختگي فکر و عمل که در افراد وسواسي دیده ميشود منجر به اجتناب از
این افکار ميشود تا از عمل این تکانه جلوگيري گردد و همانطور که ميدانيم هرگونه اجتناب از افکار
باعث افزایش فکر و تمایل بيشتر ذهن به فکر کردن دربارهي آن ميشود .درمانهاي فراتشخيصي با
تکنيکهاي مواجههاي ،تنظيم هيجان و درمان هاي شناختي سعي در کاهش افکار مربوط به این ترسها و
تنظيم هيجان ترس و پریشاني را دارد تا فرد دیگر نياز به اجتناب از آن را نداشته باشد و بتواند ترسها و افکار
خود را شناسایي کند ،با آنها مواجه شود و سعي در تنظيم این هيجانات و اصالح باورهاي آميختگي داشته
باشد که قرار نيست هر فکري حتماً در عمل اتفاق بيفتد و فکر کردن در مورد مسئلهاي قرار نيست به اندازهي
انجام آن بد باشد .فرد با تکنيکهاي شناختي و رفتاري با این افکار مواجه ميشود و بدون اجتناب روشي
براي اصالح آنها پيدا ميکند.
همچنين نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که درمان فراتشخيصي بر کاهش عالئم وسواس در افراد
مبتال به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي حسن پور و همکاران
) (Hasanpoor et al., 2019مبني بر اینکه درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب
تجربهاي و بهبود در تنظيم شناختي هيجان در افراد مبتال به  OCDشده است ،همسو است .همچنين در
پژوهشي دیگر نيز اثربخشي درمان فراتشخيصي یکپارچه بر تحمل ابهام و آميختگي افراد مبتال به وسواس
فکري عملي تأیيد شده است و نتيجه نشان داده است که این درمان با بهرهگيري از فنوني همانند شناسایي
هيجانها ،آموزش آگاهي هيجاني ،ارزیابي و شناسایي الگوهاي اجتناب از هيجان و بررسي رفتارهاي ناشي
از هيجان مي تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش تحمل ابهام و کاهش آميختگي افراد مبتال به
وسواس مورد استفاده قرار گيرد ( .)Sedigh et al., 2021همچنين آلن و همکاران (،)Allen et al., 2010
بيوسيو ،فارچيون ،فارهولم ،االرد و بارلو

( (Boisseau, Farchione, Fairholme, Ellard, & Barlow,

) ،2010فارچيون و همکاران ( ،)Farchione et al., 2012نورتون و بارِرا (،)Norton & Barrera, 2012
عبدي ،بخشيپور رودسري و محمود عليلو

(Abdi, Bakhshipour Roodsari, & Mahmood Aliloo,

 ، (2013بهرامخاني ( )Bahramkhani, 2016و گيالن و همکاران ( )Gillan et al, 2017مبني بر اینکه درمان
فراتشخيصي در بيماران مبتال به اختاللهاي هيجاني مثل اضطراب ،افسردگي ،وسواس مؤثر بوده است،
همخوان است.
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در تبيين این یافته ميتوان گفت افراد داراي وسواس فکري عملي در برخورد با یک موقعيت یا محرک
برانگيزنده یکسري افکار مزاحم ،تصاویر ذهني یا تکانه سراغشان ميآید که پریشاني ،ناراحتي و اضطراب
زیادي برایشان ایجاد ميکند ،در پي آن ترس از اضطراب و نشانههاي مرتبط با اضطراب (مثل ،ترس از عدم
کنترل اضطراب ،ترس از مشاهده اضطراب توسط دیگران و یا نگراني از احساسهاي بدني) و درآميختگي
افکار (مثل فکر کردن در مورد یک حادثه باعث رخ دادن آن ميشود ،فکر آلوده بودن اشياء باعث آلودگي
آنها ميشود) در فرد ایجاد ميشود .به دنبال آن پيامدهاي یک واقعه را بزرگنمایي ميکند و توانایي خود
براي مواجهشدن با آن دستکم گرفته و همچنين خطرات را بيشتر از آن چيزي که هست برآورد ميکند
که این احتمال شروع رفتارهاي خنثيکنندهي اضطراب را افزایش ميدهد

( & Saed, RasooliAzad,

)MohammadiBaytmer, 2017؛ بنابراین ،تالش ميکند اجتناب ،اطمينانطلبي ،رفتارهاي تکراري انجام
دهد تا اضطراب کاهش و کنترل بر اوضاع داشته باشد .این سيکل سبب تشدید این چرخه ،باقي ماندن و
افزایش فکر و تکرار اعمال وسواسي ميگردد .زماني که فرد در مورد ترسها و پریشانيهاي خود فکر
ميکند و در مورد آنها اغراق ميکند از این افکار ميترسد و سعي در اجتناب از این افکار و هيجانها را
دارد و یا با رفتارهاي وسواسي سعي در کاهش این پریشاني و افکار را دارد و هر چه قدر اجتنابها و رفتار
وسواسي ناشي از این افکار بيشتر باشد ،عالئم وسواس بيشتر خود را نشان ميدهد و این چرخه همچنان ادامه
پيدا ميکند .درمان فراتشخيصي با شناسایي افکار مربوط به این پریشانيها یعني افکار فراشناختي و اصالح
آنها (قرار نيست هر فکري فاجعه آميز باشد و یا قرار نيست هر فکري منجر به عمل شود) و با شناسایي
هيجانها و ترسهاي افراد و کمک به ابراز و تنظيم آنها (شناسایي ترسهاي فرد از افکار و تکانههاي خود
و ابراز و تنظيم آن بدون فکر کردن فاجعهآميز درباره آن) و همچنين کمک به مواجههسازي به منظور عدم
اجتناب از این افکار و رفتار ،باعث بهبود عالئم وسواسي در فرد ميشود یعني زنجيره این چرخه را در هم
ميشکند.
وقتي فرد زمان و تالش زیادي را صرف اجتناب از تجارب دروني دردناک مانند نگرانيها و هيجانات
مثبت و منفي مي کند ،تماس وي با تجارب حال حاضر کاهش یافته در چنين شرایطي ،حيطههاي زندگي
فرد با نگرانيها و حاالت هيجاني که از سوي وي به صورت منبع درد و رنج دیده ميشود ،محدود شده و
به کاهش کيفيت زندگي فرد منجر ميشود (.)Kashdan, Morina, & Priebe, 2009

با توجه به ارتباط بين فکر ،اضطراب ،عمل وسواسي در درمان فرد ميآموزد تا درک بهتري از تعامل
آنها و تجربههاي هيجاني خود کسب کند و این نکته که تجربههاي هيجاني منفي انزجاري نيستند و نيازي
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به کاهش آنها نيست و حتي ارزش کارکردي و انطباقي دارند و تأکيد بر کاهش واکنشهاي منفي (از جمله
اجبارها) مي شود .بدین ترتيب با کاهش درآميختگي افکار و حساسيت اضطرابي افراد از طریق شناسایي
ارزیابيهاي خودآیند ناسازگارانه تفکر ،ارزیابي مجدد و انعطافپذیري شناختي و انجام تمرینهاي مواجهه
و افزایش تحمل در برابر اضطراب و پریشاني طي جلسات درمان به مراجعان کمک ميشود تا ميزان عالئم
وسواس را کمتر و کارکرد خود را افزایش دهند.
در نهایت با توجه به نتایج که درمان فراتشخيصي به شيوه گروهي به عنوان درماني کوتاهمدت سودمند
شناخته شد ،ميتواند به عنوان درماني مقرون بهصرفه در نظر گرفته شود که در بهبود نشانهها و تعدیل
هيجانهاي افراد دچار  OCDمؤثر است و به محققان آینده پيشنهاد ميشود ميزان اثربخشي این روش را بر
سایر روشهاي مداخالتي مقایسه و ارزیابي نمایند .از جمله محدودیتها ميتوان به شرایط به وجود آمده
از بيماري کرونا و جلب رضایت افراد جهت همکاري براي انجام نمونهگيري و استفاده از روش نمونهگيري
داوطلبانه اشاره کرد و همچنين تنظيم پرسشنامهها به صورت آنالین که ممکن است در دقت پاسخگویي
افراد تأثير گذاشته باشد .محدودیت دیگر تک جنسيتي بودن نمونه که تعميمپذیري نتایج را دشوار ميکند.
پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آینده متغيرهاي مذکور در جامعه مردان موردبررسي قرار گيرد و جهت
بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز ارزیابي تداوم تأثير آموزشها در طوالنيمدت ،اجراي آزمونهاي پيگيري
به فواصل منطقي استفاده شود.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف پيشبيني بروز رفتارهاي پرخطر بر اساس کنترل رفتاري و روانشناختي والدین و والدگري
هليکوپتري در بزرگسالي نوظهور انجام شد.
روش :روش این پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود .جامعهي آماري شامل کليهي دانشجویان در حال تحصيل مقطع
کارشناسي دانشگاه کاشان در سال تحصيلي  98-99بودند که از این ميان با روش نمونهگيري خوشهاي تعداد  375نفر انتخاب
شدند .به منظور گردآوري دادهها از پرسشنامههاي نظارت والدیني ،کنترل روانشناختي ،والدگري هليکوپتري و پرسشنامه
رفتارهاي پرخطر استفاده شد .تجزیهوتحليل اطالعات بهدست آمده از اجراي پرسشنامهها از طریق نرمافزار  SPSS-20در دو
بخش توصيفي و استنباطي (ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) انجام گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون همبستگي نشان داد که ميان کنترل رفتاري ،کنترل روانشناختي ،والدگري هليکوپتري و رفتارهاي پرخطر
رابطه مثبت وجود دارد .همچنين نتایج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که از ميان عوامل فوق ،کنترل رفتاري و کنترل
روانشناختي والدین پيش بيني کننده معنادار رفتارهاي پرخطر در بزرگساالن نوظهور هستند .با توجه به نتایج بهدستآمده از
این پژوهش ،جهت پيشگيري از رفتارهاي پرخطر ،موضوع آگاه ساختن والدین و ارائهي آموزشهاي مناسب جهت افزایش
مهارت هاي آنها در امر فرزندپروري ضروري است.
واژههای کلیدی :رفتارهاي پرخطر ،کنترل روانشناختي ،کنترل رفتاري ،والدگري هليکوپتري ،بزرگسالي نوظهور
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مقدمه
همزمان با رشد سریع فنّاوري و پيشرفتهاي روزافزون بشري ،مراحل جدیدي در گسترهي تحول
انسان در حال ظهور است ( .)Mohammadi et al., 2019با توجه به اینکه نقشها و مسئوليتهاي دوران
بزرگسالي گسترده و پيچيدهتر شده و نوجوانان براي ورود به دوره بزرگسالي نيازمند توانمنديها و
مهارتهاي پيشرفتهاي هستند؛ بنابراین ،به نظر ميرسد در گسترهي تحول ،نيازمند دورهاي در حدفاصل
نوجواني و بزرگسالي هستيم تا نوجوانان از فرصت الزم بهمنظور کسب آمادگي براي ورود به دوره
بزرگسالي برخوردار شوند ) .(Sigelman & Rider, 2018جدیدترین نظریهاي که به بررسي دوره تحولي
بزرگسالي ميپردازد ،نظریه تحولي ظهور بزرگسالي آرنت است که تحول انسان را در بافت فرهنگي آن
مورد مطالعه قرار ميدهد .آرنت در سال  ،2000به جهت تبيين تحوالت اجتماعي و اقتصادي اواخر قرن
بيستم ،مرحلهي جدیدي از زندگي را براي دورهاي از اواخر نوجواني تا اواخر دههي بيست ،با تأکيد بر بازه
سني  18تا  25سال و در قالب نظریهي بزرگسالي در حال ظهور 1مطرح کرده است .گسترده شدن نقشهاي
بزرگسالي و تغييراتي از جمله طوالني شدن زمان تحصيل ،افزایش سن ازدواج و والد شدن و طوالني شدن
زمان انتقال به شغل پایدار ،لزوم طرح این مرحلهي جدید از زندگي در بين نوجواني و اوایل بزرگسالي را
روشن ميسازد .بزرگسالي نوظهور یک برههي حساس در زندگي انسان است و به دليل اتفاقاتي که در آن
ميافتد ،بيشتر از سایر دورههاي زندگي هویت فرد و نحوه عملکرد او را تا پایان عمر شکل ميدهند
( .)Tanner, 2006از ویژگيهاي اصلي این دوره رشدي ،ماهيت اکتشافي و آزمودن و کسب تجربه است؛
دورهاي است که در آن افراد بر رشد شخصيشان تمرکز ميکنند ،نقشها و مسئوليتهاي جدید را
ميپذیرند و مهارتهاي اجتماعي الزم را براي بر عهده گرفتن آن نقشها فراميگيرند

( Hejazi et al.,

)2019؛ لذا ،اگر الگویي دقيق ،روشن و همهجانبه در زمينه رفتار مناسب و درست براي او تعریف و مشخص
نشده باشد ،او خود به آزمایش نقشهاي گوناگون دست ميزند و در برخي موارد به نادیده گرفتن قواعد
ميپردازد که ممکن است به انجام رفتارهاي پرخطر منجر شود ( .)Shokri et al., 2015رفتارهاي

پرخطر2

مجموعه رفتارهایي هستند که سالمت و بهزیستي جسماني ،روانشناختي و اجتماعي افراد و جامعه را در
معرض خطر قرار ميدهد ( )Zade Mohammadi et al., 2010و یکي از مهمترین چالشهاي بهداشتي و
رواني اجتماعي است که بيشتر کشورهاي جهان بهنوعي با آن درگير هستند و مشکالت گسترده و شدیدي

1. emerging adulthood
2. high risk behaviors
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را بر جوامع تحميل مينمایند؛ لذا ،بررسي آنها از حيث پيامدهایي که براي زندگي ،سالمتي و رشد رواني
و اجتماعي افراد دارد ،حائز اهميت است .برخي از این پيامدها عبارتاند از مشکالت روانشناختي مانند
افسردگي ( ،)Goldstein et al., 2007انگيزهي پایين تحصيلي و پيشرفت تحصيلي کمتر ،درگيري در جرائم
گوناگون و گرایش بيشتر به خودکشي ( .)Adibnia et al., 2016پژوهشها نشان دادهاند که بخش عمدهاي
از رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سيگار ،الکل ،مواد مخدر و رفتارهاي جنسي ناایمن در سنين قبل از 18
سالگي شروع ميشود ( .)Bergman & Scott, 2001براي مثال برخي مطالعات نشان دادهاند که بيش از 90
درصد از مصرفکنندگان مواد مخدر ،مصرف مواد را از نوجواني آغاز ميکنند .شروع زودهنگام ،مصرف
بيشتر ،مداوم و استفاده از مواد خطرناكتر را افزایش ميدهد ( .)Swadi, 2000پژوهشهاي انجامشده در
ایران نيز بيانگر آن است که در سالهاي اخير رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان شيوع بيشتري پيدا
کرده و روز به روز ابعاد گستردهتري به خود ميگيرد )(Adibnia et al., 2016؛ بنابراین ،شناسایي عوامل
خطرزا در ميان نوجوانان و جوانان و تمرکز بر علل پدید آیي اینگونه رفتارها ،بهمنظور برنامهریزي دقيق
جهت پيشگيري و کنترل آنها از اهميت ویژهاي برخوردار است.
بر اساس نظریه شناخت اجتماعي ،بروز و گسترش رفتارهاي پرخطر ممکن است با محركهاي بيروني
(بهعنوانمثال خانواده ،مدرسه ،همساالن) و عوامل دروني (مانند ویژگيهاي فردي ،خودکارآمدي،
خودتنظيمي ،کنترل هيجاني) مرتبط باشد ) .(Perry et al., 1990شيوههاي والدگري بهعنوان یک عامل
بيروني معمول و غيرقابل اجتناب ،ارتباط نزدیکي با رشد رفتاري در کودکان و نوجوانان دارد ( Ju et al.,

 .)2020شيوههاي والدگري ،بهعنوان شيوهاي خاص در تربيت فردي و اجتماعي فرزندان ،شامل مجموعهاي
از رفتارها است که تعامالت والد-فرزند را در طول دامنهي گستردهاي از موقعيتها توصيف ميکند
( .)Hosseinian et al., 2008زماني که سبکهاي والدگري از لحاظ مراقبت ،رابطه و ساختار نامناسب باشد،
بستر تحول نامناسب فراهم شده و زمينه را براي بروز رفتارهاي آسيبزا ایجاد ميکند؛ لذا ،شيوههاي
ناکارآمد والدگري یکي از عواملي است که ميتواند ارتباط مستقيمي با بروز رفتارهاي پرخطر داشته باشد.
در دورهي تحولي بزرگسالي نوظهور ،به دليل عدم شفافيت نقش والدین و فرزندان در این برهه ،پيشبيني
سطح بهينه نظارت و کنترل والدین و نوع رابطه والد-فرزندي دشوار است ).(Padilla-Walker et al., 2014

افراد در دورهي بزرگسالي نوظهور در عين نياز به خودمختاري و استقالل ،همچنان نياز به حمایت و
مشارکت والدین دارند؛ بنابراین ،به نظر ميرسد که والدین با حفظ احترام به استقالل و اکتشافات هویتي
نوجوان ،عمل سختي را در زمينهي پشتيباني از فرزندان خود در این برههي زماني دارند ( Padilla-Walker
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 .)& Nelson, 2012در نظر گرفتن خودمختاري و استقالل و پرورش روحيهي همکاري در فرزندان ميتواند
منجر به ایجاد کفایت ،خود ارزشي ،ادراك شایستگي بيشتر و در نتيجه عزتنفس بيشتر در فرزندان شود
( .)Sandi et al., 2013از سوي دیگر رفتارهاي خشک و افراطي کنترلکنندهي والدین در این دورهي
تحولي ،با مشارکت بيشتر فرزندان در رفتارهاي پرخطر همراه است و باعث ميشود آنها راههاي مختلفي را
براي افزایش استقاللشان از والدین به کارگيرند .سه جنبه از کنترلگريهاي والدین عبارت است از :کنترل
رفتاري ،1کنترل روانشناختي 2و والدگري هليکوپتري.)Romm et al., 2020( 3

کنترل رفتاري به طور خاص شامل استفاده والدین از قوانين و نظارت بر کودك بهمنظور مدیریت و
کنترل رفتار آنها است ) .(Bean et al., 2006کنترل رفتاري یا نظارت والدیني یک سازهي فرضي
روانشناختي است که براي توصيف ترکيبي از رفتارهاي والدین شامل آگاهي ،گفتگو ،نگراني و پيگيري
رفتار فرزندشان به کار ميرود ( .)Patock-Peckham et al., 2011بنا به تعریف بيابانگرد

( Biabangard,

 )2011نظارت والدین به ميزان سختگيري معيارهاي ارائه شده از سوي والدین اشاره دارد؛ اینکه والدین
بدانند فرزندشان اوقات خود را چگونه و با چه کساني سپري ميکند .کنترل رفتاري ،بهویژه در ترکيب با
حمایت و گرمي والدین ،با نتایج مثبت عاطفي ،رواني و اجتماعي در دوره کودکي و نوجواني همراه است
(  )Aunola et al., 2000; Barber et al., 2005; Bean et al., 2006و ميتواند در کاهش گرایش به
رفتارهاي پرخطر در این دوران تأثيرگذار باشد ) .(Tilton-Weaver et al., 2013پردل ( )Pordel, 2015نيز
در پژوهشي به بررسي اثربخشي نظارت والدین بر ميزان خطرپذیري نوجوانان پرداخت و دریافت که نظارت
والدین نقشي حفاظتکننده در برابر گرایش به رفتارهاي پرخطر دارد .با اینحال ،شواهدي وجود دارد که
هرچه کودکان بزرگتر ميشوند و به دوران جواني ميرسند ،دوراني که داشتن استقالل و آزادي عمل
بيشتري انتظار ميرود ،سطح باالي کنترل رفتاري والدین ،رفتارهاي مخاطرهآميز و مشکالت رفتاري بيشتر
را در فرزندان پيشبيني ميکنند ( .)Goldstein et al., 2005نلسون و پادیال-واکر

(Nelson & Padilla-

 )Walker, 2013نيز اظهار داشتند که کنترل رفتاري بهطورکلي براي بزرگسالي نوظهور مشکلساز است،
زیرا شامل سطوح نامناسب کنترل و نظارت بر رفتار فرزندان است .روم ،باري و

الویس ( Romm et al.,

 )2020در پژوهش خود به بررسي رابطه والدگري و رفتارهاي پرخطر در بزرگسالي نوظهور در افراد طبقات
باالي اقتصادي-اجتماعي پرداختند و دریافتند که کنترل رفتاري باال از سوي والدین ،با سطح باالتر رفتارهاي
1. behavioral control
2. psychological control
3. helicopter parenting
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پرخطر در این دوره همراه است .نلسون و پادیال واکر ( )Padilla-Walker & Nelson, 2012نيز در پژوهش
خود بر روي دانشجویان نشان دادند که والدیني که نمرات باالیي در شاخصهاي کنترل رفتاري کسب
کردند داراي فرزنداني با بيشترین پيامدهاي منفي بودند از جمله ميزان پایين نزدیکي والد-فرزندي و ميزان
افسردگي ،اضطراب و تکانش گري باالتر.
از سوي دیگر ،کنترل روانشناختي شامل فشار والدین به فرزندشان براي فکر کردن ،احساس کردن و
رفتار کردن به روشهایي است که با افکار ،احساسات و رفتارهاي والدین سازگار و هماهنگ باشد؛ بنابراین،
کنترل رفتاري بر کنترل رفتارها و فعاليتهاي فرزندان تأکيد دارد ،درحاليکه کنترل رواني بر دخالت در
دنياي دروني آنها ) .(Barber, 1996در کنترل روانشناختي ،والدین با دخالت بيشازحد رشد رواني-
اجتماعي فرزندشان تحليل برده و توانایي آنها را براي کسب استقالل و کسب هویت شخصي کاهش
ميدهند ( .)Azadian Bojnordi et al., 2019یافتههاي مطالعات گوناگون نشان ميدهد که کنترل
روانشناختي با پاسخهاي ضعيفتر به استرس ( ،)Abaied & Emond, 2013سطوح پایينتر تنظيم هيجاني
( ،)Manzeske & Stright, 2009سطوح ناکارآمد وابستگي و استقالل ( ،)Kins et al., 2012افسردگي و
اضطراب بيشتر و مشکالت بيشتر در محل کار ( )Desjardins & Leadbeater, 2017مرتبط است .همچنين
پژوهش فاهرتي ،لو و ارنت ( )Faherty et al., 2020نشان داد که کنترل روانشناختي والدین با ميزان باالتر
مشارکت در رفتارهاي پرخطر و سطح پایينتر اعتمادبهنفس همراه است .نتایج پژوهشي دیگر که به بررسي
رابطه کنترل روانشناختي والدین و مشکالت رفتاري در نوجوانان پرداخته ،نشان داد که کنترل روانشناختي
والدین بهطور مثبت با سوءمصرف مواد و رفتارهاي پرخطر سایبري مرتبط است

( Romm & Metzger,

 .)2018پژوهش اودکرك و همکاران ( )Oudekerk et al., 2014نيز به طور غيرمستقيم به تأثير کنترل
روانشناختي والدین بر رفتارهاي پرخطر جنسي در نوجوانان اشاره دارد.
اصطالح والدگري هليکوپتري که بهتازگي بهعنوان یک شکل منحصربهفرد از کنترل والدین به
رسميت شناختهشده است ،فرصتهاي رشد مهارتي را در فرزندان در سنين مختلف محدود ميکند
(  .)Padilla-Walker & Nelson, 2012; Romm et al., 2020; Willoughby et al., 2015والدین هليکوپتر
در هر مرحله و مقطع زندگي ،از دوره مدرسه تا دانشگاه ،تحصيالت تکميلي و حتي در طول زندگي حرفهاي،
تمایل به مدیریت زندگي فرزند خود را دارند ) .(Zhao, 2012این والدگري بهطور خاص ،دربرگيرنده
حمایت/گرمي باال ،کنترل باال و استقالل دهي پایين است .تفاوت«والدگري هليکوپتري» با سایر اشکال
کنترلگري والدین در این است که این ،شکل خالصي از کنترل روانشناختي نيست و منعکسکننده برخي
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از جنبههاي کنترل رفتاري به همراه سطح باالیي از صميميت و حمایت و همچنين محدودسازي شدید
استقالل فرزند است که ابداً با سن او همخوان نيست ) .(Padilla-Walker & Nelson, 2012با وجودي که
رسانهها اغلب تصویر والدین هليکوپتري را بهعنوان پدر و مادر عاشقي که با توجه زیاد به فرزندانشان شناخته
ميشوند ،نشان دادهاند ،مطالعات انجام شده حاکي از آن است که برخي ابعاد والدگري هليکوپتري
ناسازگارانه بوده و پيامدهاي نامطلوبي به همراه دارد ( .)Padilla-Walker et al., 2021تأثير والدگري
هليکوپتري بر سالمت روان فرزندان ميتواند به شکل سطح باالتر خودشيفتگي و اضطراب ،افسردگي،
خودکارآمدي پایين و موفقيت تحصيلي کمتر و مهارتهاي ارتباطي و مقابلهاي ضعيف بروز کند ( Segrin

 .)et al., 2013همچنين نتایج پژوهشي با عنوان «بررسي مسائل و مشکالت مرتبط با والدگري هليکوپتري»،
نشان داد که والدگري هليکوپتري با خطر ابتال به افسردگي و وابستگي بيشتر به والدین همراه است

(Okray,

) .2016شيفرین و همکاران ) (Schiffrin et al., 2014نيز در مطالعهاي با هدف بررسي اثرات والدگري
هليکوپتري بر سالمت روان دانشجویان ،دریافتند که رفتارهاي والدین هليکوپتر با افسردگي باالتر و کاهش
رضایت از زندگي در دانشجویان همراه است .این نتایج ،تکميلکننده یافتههاي پژوهشهاي قبلي است که
از افزایش استفاده از داروهاي تجویزي و غير تجویزي براي افسردگي در ميان دانشجویاني که داشتن والدین
هليکوپتري را گزارش دادهاند ،خبر دادند ) .(LeMoyne & Buchanan, 2011کوئي و همکاران

( Cui et

 )al., 2019نيز در مطالعهاي به بررسي رابطه والدگري هليکوپتري ،خودتنظيمي و مصرف الکل در ميان
دانشجویان پرداختند و نشان دادند که والدگري هليکوپتري به طور غيرمستقيم با سوءمصرف الکل مرتبط
است .مکگينلي و داویس ( )McGinley & Davis, 2020در پژوهشي با عنوان رابطه والدگري هليکوپتري
و سوءمصرف الکل در بين دانشجویان با نقش تعدیلکنندگي درآمد خانواده دریافتند که والدگري
هليکوپتري با افزایش ميزان مصرف الکل در ميان دانشجویان پردرآمد همراه است.
با توجه به پيامدهاي گسترده و آسيبزاي رفتارهاي پرخطر و اهميت نهاد خانواده بهعنوان یک عامل
اصلي در پرورش فرزندان سالم و همچنين فقدان پيشينه پژوهشي کافي در خصوص دوره بزرگسالي نوظهور
و نقشهاي والدیني در این دوره ،هدف پژوهش حاضر پيشبيني رفتارهاي پرخطر از طریق کنترلهاي والدیني
(کنترل رفتاري ،کنترل روانشناختي و والدگري هليکوپتري) در بزرگسالي نوظهور است.
روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است که در آن پيشبيني رفتارهاي پرخطر بر
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اساس کنترلگريهاي والدیني (کنترل رفتاري ،کنترل روانشناختي و والدگري هليکوپتري) موردبررسي
قرارگرفته است .جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصيل در مقطع کارشناسي دانشگاه
کاشان در سال تحصيلي  98-99بود .بهمنظور انتخاب گروه نمونه ،از روش نمونهگيري خوشهاي استفاده
شد .بدینصورت که ابتدا بهطور تصادفي از ميان دانشکدههاي دانشگاه کاشان ،دو دانشکده علوم انساني و
ادبيات و زبانهاي خارجي انتخاب و سپس از هر دانشکده  6کالس مورد گزینش قرار گرفتند .بعد از اخذ
رضایت از دانشجویان جهت شرکت در پژوهش حاضر تعداد  386پرسشنامه توزیع گردید که از این ميان
تعداد  375پرسشنامه شرایط ورود به تحليل آماري را دارا بودند .پرسشنامههاي مورداستفاده در زیر شرح
داده شده است.
پرسشنامه رفتارهای پرخطر :1این پرسشنامه توسط زاده محمدي و همکاران

( Zade Mohammadi et

 )al., 2010جهت سنجش ميزان خطرپذیري در نوجوانان در ابعاد مختلف طراحيشده که داراي  38گویه
است .نمرهگذاري آن بر اساس طيف ليکرت پنج گزینهاي (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) انجام ميشود
و نمرات باالتر نشاندهنده خطرپذیري بيشتر است .ميزان آلفاي کرونباخ براي مقياس کلي  0/94گزارش
شده است .همچنين روایي سازه این مقياس مورد ارزیابي قرار گرفت و تحليل عاملي اکتشافي با مؤلفههاي
اصلي نشان داد که این پرسشنامه  64/84درصد واریانس خطرپذیري را تبيين ميکند.
پرسشنامه والدگری هلیکوپتری :2مقياس بيشدرگيري والدیني یا والدگري هليکوپتري توسط ليمون و
بوچانان ) (LeMoyne & Buchanan, 2011ساختهشده و داراي  10ماده است و براي ارزیابي باورهاي
نوجوانان در مورد چگونگي درگيري والدین در زندگيشان ،تدوین شده است .شيوه نمرهدهي سؤاالت این
پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت  5گزینهاي است .در پرسشنامه اصلي از  10گویه 7 ،گویه داراي بار عاملي
بودند؛ اما در پژوهش مهبد و فوالدچنگ ( )Mahbod & Fouladchang, 2018هر  10سؤال داراي بار عاملي
شدند و بررسي روایي آن به روش تحليل مؤلفههاي اصلي ،نتایج قابل قبولي را به دست داده است .در این
پژوهش شاخصهاي نيکویي برازش مدل شامل مجذورکاي ،نسبت مجذورکاي به درجه آزادي ،ریشه دوم
برآورد واریانس خطاي تقریب ،شاخص برازش هنجارشده ،شاخص برازش تطبيقي ،شاخص برازش
افزایشي و شاخص نيکویي برازش اصالحشده ،به ترتيب برابر ،0/95 ،0/95 ،0/92 ،0/06 ،2/80 ،72/813
 0/95به دست آمده که نشاندهنده برازش مناسب مدل است .از سوي دیگر تحليل عاملي گویههاي این

1 questionnaire of high-risk behaviors
2 helicopter parenting scale
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مقياس در پژوهش حاضر که بر روي  60دانشجو انجام گرفت نيز تأیيدکننده بار عاملي همهي گویههاي
مذکور است که خالصه نتایج آن نيز در جدول  1و  2ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون  KMOو بارتلت
آزمون ( KMOکایزر-مایر-الکین)
0/86

آزمون بارتلت
خي دو

df

p

263/572

48

0/001

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ( ،)KMO=0/86حجم نمونه براي تحليل عاملي کفایت
ميکند .در گام بعدي و بر اساس تحليل مؤلفههاي اصلي ،چنانچه مقدار بار عاملي صرفنظر از مثبت یا منفي
بودن آن باالتر از  /03یا  0/4باشد ،آن ماده در آزمون حفظ ميشود ()Sharifi, 2019؛ بنابراین ،با توجه به
نتایج بار عاملي که خالصه آن در جدول  2گزارش شده است ،هر  10گویه داراي بار عاملي باالتر از 0/4
بودند و لذا در پرسشنامه نهایي حفظ شدند.
جدول  :2قدر مطلق بار عاملي گویهها
سؤال

بار عاملی

اول

0/70

دوم

0/59

سوم

0/81

چهارم

0/46

پنجم

0/46

ششم

0/56

هفتم

0/84

هشتم

0/73

نهم

0/62

دهم

0/70

با توجه به ماهيت سؤاالتي که در مطالعه ليمون و بوچانن ( )LeMoyne & Buchanan, 2011داراي
بار عاملي نشدند (براي مثال؛ درگيري پدر و مادر در کارها و فعاليتهاي فرزند /اهميت قضاوت و نظر
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والدین نسبت به نظرات و عقاید خود /صحبت و مشورت کردن با والدین قبل از هرگونه تصميمگيري)
ميتوان چنين برداشت کرد که از آنجا که سبکهاي تربيتي والدین و نحوهي تعامل والد-فرزند در بافتهاي
فرهنگي-اجتماعي گوناگون ،متفاوت است ( )Davoodi et al., 2018و پژوهشها نيز نشان دادهاند که در
فرهنگ اروپایي و آمریکایي والدین کمتر به کنترل فرزندان ميپردازند ( ،)Ramezani et al., 2018این
کنترل پایينتر احتماالً منجر ميشود که فرزندانشان در کارها و تصميمگيريهایشان آزادانهتر عمل کنند و
این ،از عواملي است که احتماالً منجر به تفاوت ادراك نوجوانان از رفتارهاي فرزندپروري والدین شود .از
سوي دیگر در جامعه ایراني و بهطورکلي در برخي کشورهاي خاورميانه نقش خانواده پررنگتر است و
والدین تا سنين جواني و حتي پس از آن ،گاهاً در انتخابها و تصميمات فرزندشان دخيلاند و کسب استقالل
و خودمختاري از اهميت متوسط (و نه باال) برخوردار است ()Madanipour et al., 2011؛ بنابراین ،سؤاالت
حذفشده در مطالعه اصلي ليمون و بوچانن ( )LeMoyne & Buchanan, 2011ميتواند در جامعه ایراني
باعث ایجاد ادراکات ناکارآمد از والدین توسط فرزندان شود و این یکي از دالیلي است که احتماالً منجر
به بار عاملي این سؤاالت در نمونهي ایراني شده است.
ضریب پایایي این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ در این پژوهش  0/78به دست آمد .الزم به ذکر
است که این ضریب در پژوهش ليمون و بوچانان ( 0/71 )LeMoyne & Buchanan, 2011گزارش شده
است .مهبد و فوالدچنگ ( )Mahbod & Fouladchang, 2018نيز در پژوهش خود پایایي به روش آلفاي
کرونباخ را  0/75محاسبه کردهاند.
پرسشنامه سنجش کنترل رفتاری :1براي این منظور از پرسشنامه نظـارت والـدیني سينگر و همکاران
( )Singer et al., 2004استفاده شده است .این مقياس داراي  7گویه و نمرهگذاري آن بر اساس طيف ليکـرت
 4گزینــهاي صورت ميگيرد .نمرهي کلي نشاندهندهي ميزان نظارت والدیني است و با افزایش نمره ،نظارت
والدیني نيز افزایش ميیابد .سـينگر و همکـاران ) (Singer et al., 2004در پژوهش خود آلفاي کرونبـاخ
 0/76را بـراي ایـن پرسشــنامه گــزارش کردنــد .در ایران نيز پرسشنامه حاضر توسط آلبوکردي و همکاران
( )Alboukordi et al., 2015ترجمه و ویژگيهاي روانسنجي آن بررسي و ضریب آلفاي کرونباخ آن 0/72
گزارش شده است.
پرسشنامه سنجش کنترل روانشناختی :2توسط سوننز و همکاران ( )Soenens et al., 2010ساخته شد

1. behavioral control scale
2. psychological control scale
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و ميزان کنترل روانشناختي والدیني را ميسنجد .این مقياس شامل  16گویه است که در یک طيف ليکرت
 5امتيازي (از به شدت مخالفم تا بهشدت موافقم) تنظيم شدهاند .این مقياس در ایران توسط بادان فيروز،
طباطبایي و ناجي ( )Badan Firooz et al., 2017هنجاریابي شده و اعتبار آن بـا اسـتفاده از ضـریب آلفاي
کرونباخ براي کل مقياس  0/88گزارش شده است.
یافتهها
در مطالعهي حاضر به طور کلي  375نفر از دانشجویان مقطع کارشناسي دانشگاه کاشان شرکت کردند که
شامل هر دو جنس مذکر و مؤنث بود .ميانگين و انحراف استاندارد سني گروه پسران به ترتيب  20/45و  2/58و
براي دختران  19/56و  2/12به دست آمد .همچنين کمترین سن شرکتکنندگان  18سال و بيشترین سن  24سال
بود .در جدول  ،3شاخصهاي آمار توصيفي و همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش گزارش شده است.
جدول  :3ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگي متغيرهاي پژوهش
M

SD

1

 .1کنترل رفتاري

17/76

2/99

1

.2کنترل روانشناختي

52/55

7/20

***0/165

1

 .3والدگري هليکوپتري

28/11

4/28

***0/178

***0/178

1

 .4رفتارهاي پرخطر

130/65

12/11

**0/125

**0/133

*0/103

متغیر

p ≤ 0/001

***

2

4

3

1

p≤ 0/05 ** p ≤ 0/01

*

همانگونه در جدول باال مشاهده ميشود ،نتایج ضریب همبستگي پيرسون نشان ميدهد که ميان همه
متغيرهاي پژوهش رابطه مثبت وجود دارد .در گام بعد ،براي پيشبيني بروز رفتارهاي پرخطر بر اساس متغيرهاي
پيشبين از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شد .قبل از اجراي تحليل رگرسيون ،بررسي مفروضههاي این
تحليل نشان داد که بين نمرات متغيرها حالت نرمال بودن چندگانه وجود داشت ،روابط بين متغيرها خطي بود
و همخطي چندگانه نيز وجود نداشت .خالصه نتایج تحليل رگرسيون در جداول زیر آمده است.
جدول  :4خالصه مدل رگرسيوني
مدل

R

R2

F

p

1

0/38

0/14

4/21

0/001
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همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود مقدار  pکمتر از  0/05است و این نشان از معنيدار بودن
مدل رگرسيون است .مقدار  R2نشان ميدهد که متغيرهاي پيشبين (کنترل رفتاري ،روانشناختي و والدگري
هليکوپتري) در مجموع ميتوانند  14درصد از تغييرات بروز رفتارهاي پرخطر را پيشبيني کنند.
جدول  :5نتایج تحليل ضرایب رگرسيون همزمان متغيرهاي پژوهش
آماره

B

SE

β

t

p

متغیرهای پیشین

108/74

6/16

-

17/81

0/001

مقدار ثابت
کنترل رفتاري

0/39

0/21

0/100

1/90

0/05

کنترل روانشناختي

0/17

0/089

0/108

2/04

0/04

والدگري هليکوپتري

0/18

0/146

0/068

1/28

0/20

ضرایب بتا متغيرهاي پيشبين نشان ميدهد از ميان این عوامل ،کنترل روانشناختي والدین (،β=0/10
 10 )p≤0/05درصد و کنترل رفتاري ( ) p ≤0/05 ،β=0/10نيز  10درصد از رفتارهاي پرخطر را پيشبيني
ميکند .همچنين والدگري هليکوپتري از عوامل پيشبيني کننده تغيير در رفتارهاي پرخطر نبود.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف پيشبيني بروز رفتارهاي پرخطر بر اساس کنترل رفتاري و روانشناختي والدین
و والدگري هليکوپتري در بزرگسالي نوظهور انجام شد .نتایج نشان داد که اگرچه هر سه جنبه کنترلگري
با بروز رفتارهاي پرخطر در سطح دو متغيري ،ارتباط مثبت دارد اما هنگام ارزیابي همزمان این سه نوع
کنترلگري ،تنها کنترل رفتاري و روانشناختي والدین پيشبيني کنندههاي مهم در تغيير رفتارهاي پرخطر
بودند .در خصوص پيشينهي پژوهشي در ایران ،پژوهشي که به بررسي رابطه کنترلهاي والدیني و رفتارهاي
پرخطر فرزندان در دوره بزرگسالي نوظهور پرداخته شده باشد ،یافت نشد و پژوهشهاي انجام شده بهطور
کلي به بررسي نقش والدین در بروز رفتارهاي پرخطر در سنين کودکي و نوجواني پرداختهاند؛ لذا،
مقایسههاي صورت گرفته با پژوهشهاي التين انجام شده در این خصوص صورت گرفت.
اولين یافته این پژوهش حاکي از این بود که بين کنترل رفتاري و بروز رفتارهاي پرخطر رابطهي مثبت
معنادار وجود دارد ،بدین معنا که با افزایش کنترل رفتاري والدین ،ميزان رفتارهاي پرخطر در دوره
بزرگسالي نوظهور افزایش ميیابد .این یافته با پژوهشهاي روم ،باري و الویس )(Romm et al., 2020و
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نلسون و پادیال-واکر ) (Nelson & Padilla-Walker, 2013که بررسي خود را به دوره بزرگسالي نوظهور
اختصاص دادهاند ،بهنوعي همخواني دارد .والدین ممکن است تالش کنند تا با استفاده از قوانين و
محدودیتهاي غيرمنطقي و رفتارهاي نظارتي افراطي و ناهمخوان با سن فرزند بزرگسال خود ،فشار زیادي
را به او وارد و آزادي عمل او را سلب کنند .در نتيجه فرزندان آنها براي کم کردن این فشارها و دستیابي
به استقالل مورد نيازشان ،به انجام رفتارهاي خطرناك روي ميآورند.
رابطهي مثبت معنادار ميان کنترل روانشناختي و رفتارهاي پرخطر در نوجوانان با یافتههاي پژوهش
شک و لوو ( ،)Shek & Law, 2014اودکرك ( ،)Oudekerk et al., 2014روم و متزگر

( & Romm

 )Metzger, 2018و فاهرتي ،لوو و ارنت ( )Faherty et al., 2020همخواني دارد .در تبيين این موضوع
ميتوان گفت از آنجا که تحقيقات نشان داده که سطح باالي کنترل روانشناختي والدین با کفایت اجتماعي
و عزتنفس پایينتر و سطح باالتر افسردگي ،اضطراب و مشکالت بيروني در فرزندان در هر سني همراه
است ()Abaied & Emond, 2013; Desjardins & Leadbeater, 2017؛ لذا ،ممکن است آنها براي جبران
عزتنفس از دست رفته خود و یا براي اثبات کردن خود و کفایت اجتماعي خود در ميان دوستان و حتي
خانوادهشان ،به رفتارهاي پرخطري چون سيگار کشيدن ،اعتياد به مواد مخدر ،خشونت و ...روي آورند.
همچنين از آنجا که در کنترل روانشناختي از روابط عاطفي ميان والدین و فرزند براي کنترل استفاده
ميشود ،ممکن است تنظيم هيجان مستقل نيز در فرزندان کمتر به وجود آید .در تبييني دیگر ميتوان اظهار
کرد که با توجه به اینکه کنترل روانشناختي والدین با خودتنظيمي ضعيفتر در فرزندان همراه است
( ،)Moilanen, 2007این خودتنظيمي ضعيفتر ميتواند منجر به درگير شدن آنها در رفتارهاي پرخطر در
پي آشفتگيهاي هيجاني و عدم توانایي مدیریت هيجانات شود.
رابطه مثبت معنادار ميان والدگري هليکوپتري و رفتارهاي پرخطر با نتایج پژوهش کوئي و همکاران
) (Cui et al., 2019و مکگينلي و داویس ( )McGinley & Davis, 2020همخواني دارد .همانطور که
گفته شد والدگري هليکوپتري شامل مجموعهاي از سطوح نامناسب کنترل رفتاري و روانشناختي ،درگيري
شدید و مدیریت خرد و کالن والدین بر همه ابعاد زندگي فرزندشان است و با پيامدهایي از جمله اضطراب،
افسردگي ،خودکارآمدي پایين و مهارتهاي مقابلهاي ضعيف همراه است

).(Segrin et al., 2013

بزرگساالن نوظهور براي رهایي از این فشار و احساسات منفي و به دست آوردن کنترل و استقالل بر زندگي
خود ،ممکن است در مسير رفتارهاي پرخطر قرار گيرند .مهارتهاي ارتباطي و مقابلهاي ضعيف نيز -که
یکي از پيامدهاي والدگري هليکوپتري است -ميتواند این جوانان را در دام روابط دوستي نامناسب قرار
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داده و این همنشيني با همساالن نابهنجار و ضعف در مهارتهاي ارتباطي مانند ابراز وجود ،رد کردن
تقاضاهاي نابه جا ،مدیریت هيجانات و ...آنها را به سمت انجام رفتارهاي پرخطر سوق دهد.
از طرف دیگر نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که از ميان عوامل فوق ،کنترل روانشناختي و رفتاري
والدین قادر به پيشبيني رفتارهاي پرخطر در نوجوانان است .در تبيين عدم پيشبيني کنندگي والدگري
هليکوپتري در مقایسه با کنترل روانشناختي ،ميتوان گفت ازآنجاکه والدگري هليکوپتري که با درگيري
بيشازحد مشخص ميشود ،همزمان ميتواند با جنبههاي مثبت روابط والد -فرزندي از جمله راهنمایي،
افشاگري و حمایت عاطفي همراه شود ،درحاليکه کنترل روانشناختي بهطور معکوس با جنبههاي مثبت والد-
فرزندي ارتباط دارد (مثل گرمي ،استقالل ،محبت ،راهنمایي  /مشاوره و پشتيباني)؛ بنابراین ،اگرچه والدگري
هليکوپتري براي نوجوانان بهطور کلي مشکلساز است ،اما ترکيب درگيري بيشازحد با جنبههاي مثبت
والدگري ممکن است کمتر از سایر رفتارهاي والدیني منفي ،مانند کنترل روانشناختي ،مشکلساز باشد.
محدودیتهاي پژوهش حاضر همچون سایر پژوهشها ،احتياطهایي را در مورد تفسير و تعميم نتایج
ميطلبد .با توجه به اینکه شرکتکنندگان در این پژوهش همگي از دانشجویان (در دوره رشدي بزرگسالي
نوظهور) شهرستان کاشان بودند ،لذا ممکن است بافت فرهنگي شهر در نتایج این مطالعه تأثير گذاشته باشد؛
بنابراین پيشنهاد ميشود که در پژوهشهاي بعدي ،مسائل فرهنگي نيز در نظر گرفته شود .همچنين جامعه هدف
این پژوهش ،بزرگساالن نوظهور بودهاند و این ،تعميمیافتهها را به گروههاي سني دیگر را محدود ميسازد.
بر اساس یافتههاي این پژوهش ،پيشنهاد ميگردد که سلسله کارگاههاي آموزشي با موضوع فرزند
پروري و رابطه والد -فرزندي توسط ارگانهاي مربوط مانند شهرداري و مراکز مشاوره براي والدین برگزار
شود .نکته اینکه اصوالً در خصوص الگوهاي مناسب ارتباط والدین با فرزندان جوانشان (و یا فرزندان در
دوره رشدي بزرگسالي نوظهور) شفافسازي نشده است؛ لذا ،نتایج این پژوهش ميتواند هشداري باشد
براي والدین که کنترلگريهاي ناهمخوان با سن فرزندشان ميتواند اثرات سوئي براي آنها به همراه داشته
باشد .همچنين به پژوهشگران این حوزه توصيه ميشود که سایر ابعاد ،پيامدها و متغيرهاي مرتبط با انواع
کنترلگريهاي والدیني را  -به خصوص در دوره رشدي بزرگسالي نوظهور -بررسي و مطالعه کنند.
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Abstract
Purpose : The aim of this study was to investigate the effectiveness of group schema therapy
on the fear of negative evaluation of girls with social anxiety disorder.
Method: The design of the present study was quasi-experimental including experimental and
control groups with pre-test, post-test and a follow-up design. The statistical population
included all female students with social anxiety disorder referred to the counseling center of
Allameh Tabatabai University. Using purposive sampling method, 30 students were selected
and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group
underwent a 10-session group schema therapy and the control group received no intervention.
The participants of two groups were asked to complete the study scales in three phases of
pre-test, post-test, and follow-up (two months after the end of the intervention). Three scales
were used to collect data including: the Young Schema Scale, the Social Anxiety Inventory
(LSAS), and the Fear of Negative Assessment Questionnaire (FNE). The obtained data were
analyzed using a mixed analysis of variance test with repeated measures.
Findings: The results of this research showed that schema therapy significantly reduced the
females’ fear of negative evaluation in the experimental group compared to the control group.
The results of the follow up phase showed that these positive effects remain unchangeable
until two months after the end of the treatment. In general, the results of this research
demonstrate that schema-based group therapy has acceptable efficiency and effectiveness in
reducing the fear of negative evaluation in the sample of Iranian student girls suffering from
social anxiety.
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي طرح واره درماني گروهي بر ترس از ارزیابي منفي دختران مبتال به اضطراب
اجتماعي بود.
روش :طرح پژوهش حاضر نيمه آزمایشي با گروه کنترل و آزمایش همراه با پيشآزمون و پسآزمون با دورهي پيگيري بود .جامعه
آماري شامل تمامي دانشجویان دختر مبتال به اضطراب اجتماعي مراجعهکننده به مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي بود که با
استفاده از روش نمونهگيري در دسترس  30نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند .سپس گروه آزمایش تحت
درمان  10جلسهاي طرحواره درماني گروهي قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله اي دریافت نکردند .از شرکت کنندگان دو گروه
خواسته شد تا مقياس هاي مربوط به این پژوهش را در سه مرحله پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري (دو ماه پس از پایان مداخله)
تکميل کنند .بهمنظور جمعآوري دادهها از مقياس طرحواره ،پرسشنامه اضطراب اجتماعي و پرسشنامه ترس از ارزیابي منفي استفاده
شد و یافتههاي بهدستآمده با استفاده آزمون تحليل واریانس آميخته همراه با اندازهگيري مکرر مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درماني بهطور معناداري موجب کاهش ترس از ارزیابي منفي در دختران گروه
آزمایش در مقایسه با دختران گروه کنترل شده است .همچنين نتایح مربوط به مرحله پيگيري نشان داد که این اثربخشي تا دو ماه
بعد از اتمام مداخله همچنان حفظ شده است .در مجموع یافته هاي این پژوهش تایيد کرد که گروهدرماني مبتني بر طرحواره در
کاهش ترس از ارزیابي منفي در نمونه ي دختران دانشجوي ایراني مبتال به اضطراب اجتماعي از کارایي و اثربخشي قابل قبولي
برخوردار است.
واژه های کلیدی :طرحواره درماني ،ترس از ارزیابي منفي ،اضطراب اجتماعي

 .1دانشآموخته کارشناسي ارشد ،روانشناسي باليني ،دانشگاه عالمه طباطبایي( ،نویسنده مسئول)psy.ks6824@gmail.com ،
 .2دانشآموخته دکتري ،سنجش و اندازهگيري ،دانشگاه عالمه طباطبایيabbasi.ro@gmail.com ،
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مقدمه
اضطراب اجتماعي1

شامل نگراني از این است که فرد در معرض ارزیابي احتمالي دیگران قرار گيرد و

در مورد اینکه از او برداشت منفي شود ،ترس فراواني دارد ( American Psychological Association,
 .)2013ميزان شيوع این اختالل در دختران بيشتر است ( Asher, Asnaani, & Aderka, 2017; Väänänen

 ،)et al., 2011همچنين به دليل وقوع در جواني ( )Reghuram & Mathias, 2014منجر به بروز آشفتگيهاي
عميقي در حيطههاي مختلف زندگي افراد مبتال ميشود ( de Lijster et al., 2018; Piray, Ly, Roelofs,

 .)Cools, & Toni, 2019عالئم این اختالل اغلب مزمن است ( )M. B. Stein & Stein, 2008و با هدایت
فرد به سمت ناکاميها در موقعيت هاي اجتماعي حتي او را مبتال به افسردگي و دیگر اختاللهاي رواني
ميکند که باعث ميشود آن را مانند لکه ننگي در زندگي خود بداند ()Rivas, 2021
یکي از ابعاد مهم در شکلگيري و تداوم اختالل اضطراب اجتماعي ،شناختهاي ناکارآمد است
( )Spence & Rapee, 2016که در این بين ترس از ارزیابي منفي مهمترین عامل در شروع و تداوم اختالل
اضطراب اجتماعي در نظر گرفته ميشود .ترس از ارزیابي منفي شامل ترس از منفي قضاوت شدن از دیدگاه
دیگران است که حتي ممکن است باعث شود فرد گاهي موقعيتهاي اجتماعي بيخطر را هم تهدیدکننده
و منفي ارزیابي کند ( .)Craven, 2015بهعنوان مثال من نميتوانم صحبت کنم ،آنها فکر خواهند کرد که
من خستهکننده هستم ( .)Chiu, Clark, & Leigh, 2021ترس از ارزیابي منفي سبب ميشود که فرد به
راهکار مقابلهاي اجتناب رو بياورد که فرصت تغيير طرحواره ترس شکل گرفته در فرد را از بين ميبرد .نتایج
پژوهشها نشان ميدهد آزمودنيهاي داراي سطح باالي اضطراب اجتماعي در مقایسه با آزمودنيهاي
داراي اضطراب اجتماعي پایينتر ،افکار منفي را بيشتر در پاسخ به ارزیابي منفي تجربه ميکنند ( Bautista

 .)& Hope, 2015آنها بهطور ناخواسته این باورهاي منفي را حفظ ميکنند و اضطراب را به روابط اجتماعي
انتقال ميدهند ( )Gray, Beierl, & Clark, 2019و در نتيجه از روابط اجتماعي اجتناب ميکنند
()O’Connor & Fitzgerald, 2020؛ اما چه چيزي باعث تکرار این سبک در روابط ميشود؟ علت دائمي
و دیرپا بودن آنها است ،چنانچه مطالعات نشان دادهاند که افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي ،هنگام
بيان شرح حال خود ،تجربههاي اجتماعي تکراري را گزارش ميدهند که حول محور تحقير ،طرد و انتقاد
قرار دارند ( .)Bandelow et al., 2004این شواهد پژوهشي حاکي از آن است که اختالل اضطراب اجتماعي
بيشتر از اختاللهاي اضطرابي دیگر با ناسازگاري طرحوارههاي اوليه در ارتباط است

( Pinto-Gouveia,

)1. social anxiety disorder (SAD
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 .)Castilho, Galhardo, & Cunha, 2006طرحوارههاي رهاشدگي ،شکست و محروميت عاطفي سبب
ترس چشمگير افراد داراي اضطراب اجتماعي از ارزیابي منفي دیگران در مورد آنها ميشود که درنتيجه به
علت ترس از شکست خوردن و باور ناکافي بودنشان براي آنها راهي جز استفاده از راهبرد مقابلهاي اجتناب
نميگذارد تا مورد ارزیابي منفي دیگران قرار

نگرفته و طرد نشوند (;Calvete, Orue, & Hankin, 2013

 ،)Mairet, Boag, & Warburton, 2014همچنين طرحوارههاي حيطه هدایت شدن توسط دیگران با ویژگي
ترس از ارزیابي منفي رابطه دارد و مي تواند شيوه پردازش اطالعات را در این افراد تحریف کند ( Calvete

 .)et al., 2013در واقع طرحوارههاي شناختي ،باعث تداوم اختالل اضطراب اجتماعي شده و عواملي همچون
شخصيت و خلقوخو در ابتال به آن نقش دارند ( .)Lampe, 2009طرحوارهها ،الگوها یا درونمایههاي عميق
و فراگيري هستند که از خاطرهها ،هيجانها ،شناختوارهها و احساسهاي بدني در دوران کودکي تشکيل
و در سایر دوران زندگي تداوم ميیابند

( & Lobbestael, van Vreeswijk, Spinhoven, Schouten,

 .)Arntz, 2010این ویژگيها مي تواند دليل سير مزمن و عود عالئم خصوصاً ترس از ارزیابي منفي باشد؛
زیرا همان طور که ذکر شد ،افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي در تاریخچهي خود موارد بسياري از
تجربيات مداوم تحقير و طرد شدن توسط دیگران را گزارش ميدهند که این عوامل ضرورت درماني جامع
و عميق را براي این افراد مطرح ميکند.
یکي از رویکردهاي جدید در زمينه درمان بيماران مزمن طرحواره درماني 1یانگ است .در واقع این
رویکرد مکمل درمان شناختي-رفتاري است ،چرا که درمان شناختي-رفتاري در درمان بيماريهاي مزمن با
مشکالتي روبهرو بوده است که طرحواره درماني سعي در پر کردن این خأل دارد ( Videler, van Royen,

.)& van Alphen, 2012; Young, Klosko, & Weishaar, 2003
مطالعات بليج ) (Baljé,2016حاکي از تأثير بهتر طرحواره درماني بر اختالل اضطراب اجتماعي
( )Khorshid Zadeh, Borjali, Sohrabi, & Delaware, 2011با همبود شخصيت اجتنابي نسبت به رفتار
درماني شناختي است ( .)Baljé et al., 2016aدر پژوهشي دیگر نتایج نشان داد که طرحوارههاي بياعتمادي،
انزواي اجتماعي ،نقص داشتن _ شرم و محروميت هيجاني ميتوانند در موقعيتهاي اجتماعي با درجهي
بيشتري اضطراب و ترس از ارزیابي منفي را پيشبيني کنند .همچنين شواهد حاکي از آن است که
طرحوارههاي نقص داشتن/شرم ،بياعتمادي/بدرفتاري ،محروميت هيجاني و عيبجویي افراطي توانسته 54
درصد از واریانس ترس از ارزیابي منفي را پيشبيني کند ( .)Pinto-Gouveia et al., 2006سابقهي تجارب
1. schema therapy
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اجتماعي دردناک مربوط به دورههاي سخت کودکي ميتواند اضطرابي ایجاد کند که در موقعيتهاي
اجتماعي آتي بازتوليد شوند بهطوريکه نتایج پژوهش مک کاب و همکاران

( McCabe, Antony,

 92 ،)Summerfeldt, Liss, & Swinson, 2003درصد از بزرگساالن داراي اضطراب اجتماعي در
کودکي مورد تمسخر و سلطه گري بودهاند .این زمينهي آسيب وقتي با ترس از ارزیابي منفي همراه ميشود
منجر به ابتالي فرد به اضطراب اجتماعي ميشود ( .)Barlow & Durand, 2011طرحوارهها ،هستهي اصلي
هویت فرد را تشکيل مي دهند و عميقاً با باورهاي فرد راجع به خودش و محيط اطرافش گره خوردهاند،
درواقع طرحوارهها به نوعي عينک فرد براي تبيين موقعيتهاي بيروني هستند .طرحوارهها باور فرد در مورد
خود و نوع روابطش با دیگران را هدایت ميکنند و به دليل ماهيت خود تداوم بخشي که دارند ،در طول
زندگي حفظ ميشوند ()Salavati Mojgan, 2012؛ بنابراین ،ميتوان در روند بهبود ،با مداخله بر روي
راهبردهاي مقابلهاي و طرحوارهها از ميزان فعال شدن و شدت عاطفه همراه طرحوارهها کاست و آنها را
ترميم کرد .بر اساس شواهد  40تا  50درصد از مبتالیان که با روش شناختي-رفتاري درمان شدهاند بهبود
اندک یا هيچ بهبودي را نشان ندادهاند ()Hofmann & Bögels, 2006؛ زیرا عالوه بر اینکه سيستم شناختي فرد
تحریف شده ،سيستم هيجاني فرد نيز تحت تأثير قرار ميگيرد که عالئم افراد داراي اضطراب اجتماعي را دیرپا
و مقاوم به درمان ميکند .این دالیل ضرورت مداخلهاي همه جانبه که به ریشهها و ابعاد مختلف این اختالل
بپردازد را نشان ميدهد .عالوه بر این طرحواره درماني نياز براي ليست انتظار طوالني جهت آموزش را کاهش
ميدهد و پژوهشي یافت نشد که با روش طرحواره درماني و بهصورت مستقيم به ترس از ارزیابي منفي که
مهمترین عامل در اختالل اضطراب اجتماعي است ،پرداخته باشد .با توجه به شيوع باالي اختالل اضطراب
اجتماعي و پيامدهاي زیانبار آن بر زندگي بانوان ،پژوهشگران به دنبال پاسخ این سؤال علمي هستند که آیا
طرحواره درماني بر بهبود ترس از ارزیابي منفي دختران مبتال به اضطراب اجتماعي اثربخش است؟
روش
طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمایشي 1با گروه کنترل و آزمایش همراه با پيشآزمون و پسآزمون
با دورهي پيگيري 2بود .جامعه آماري در این پژوهش شامل تمامي مراجعان دانشجوي دختر بود که پس از
فراخوان محقق به مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي مراجعه کرده بودند که با روش نمونهگيري در

1. quasi-experimental design
2. follow-up
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دسترس و با استفاده از فرم کوتاه مصاحبه تشخيصي استاندارد بر اساس ویراست پنجم راهنماي تشخيصي و
آماري اختاللهاي رواني و پرسشنامه اضطراب اجتماعي ليبویتز ( ،)Liebowitz, 1987مبتال به اختالل
اضطراب اجتماعي تشخيص داده شدند و همچنين داراي مالکهاي ورودي پژوهش بودند 30 .نفر بهصورت
تصادفي انتخاب شده و در دو گروه آزمایش وکنترل گمارش شدند .چنانچه گال ،بورگ و گال
( )Delaware, 2020; Gal, Borg, & Gal, 2012نيز حجم نمونه براي تحقيقات آزمایشي را  30نفر پيشنهاد
دادهاند .معيارهاي ورود جهت انتخاب آزمودنيهاي این مطالعه عبارت بودند از :تشخيص عالئم اضطراب
اجتماعي بر اساس پرسشنامه اضطراب ليبوویتز و داشتن طرحوارههاي ناسازگار اوليه بعد از تشخيص گذاري
با فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ ( ،)1995نداشتن سابقه خودکشي و پرکار نبودن تيروئيد به دليل ایجاد
حاالت اضطرابي بود که به وسيله آزمایش تيروئيد مشخص شد .همچنين نداشتن اختالل شخصيت و نداشتن
حاالت روانپریشي و اختالل دوقطبي از آنجایي که ميتواند در اندازهگيري و درمان اختالل ایجادکند و
این افراد به مداخله فوري نياز دارند و مي بایست ارجاع شوند ،از موارد ورود به پژوهش بودند .موارد ذکر
شده به وسيلهي مصاحبهي تشخيصي استاندارد بر اساس ویراست پنجم راهنماي تشخيصي و آماري
اختاللهاي رواني و همچنين اجراي پرسشنامه باليني چند محوري ميلون )  (1MCMI-IIIمورد ارزیابي قرار
گرفت .پرسشنامهي ميلون مقياسي با  175گویه بلي و خير است که براي ارزیابي روانشناختي بيماران داراي
اختاللهاي شخصيت در محور  2و نشانگان شدید باليني به کار ميرود .ضریب پایایي با استفاده از آلفاي
کرونباخ براي خرده مقياسهاي نشانگان باليني  ،0/87الگوي باليني شخصيت  0/83و براي پرسشنامه بهطور
کامل  0/92است ( .)Ahadi H, 2011سپس در جلسه توجيهي ضمن شرح پژوهش و نحوهي به اشتراک
گذاري نتایج مطالعه که بهصورت بينام انجام ميشود و توضيح موارد اخالقي از تمامي افراد واجد شرایط
فرم رضایتنامه و تعهد اخالقي اخذ گردید .مالکهاي خروج از مطالعه عدم تمایل به تکميل رضایتنامه
کتبي و فرم تعهد اخالقي ،نداشتن مالک هاي ورودي فوق ،مصرف دارو ،هر نوع مداخله درماني در حين
برگزاري جلسات ،غيبت در بيش از  2جلسه درماني و نرخ نمره باالي  84در هر یک از اختاللها در
پرسشنامه ميلون بود .سپس قبل از اعمال متغير مستقل ،فرم کوتاه پرسشنامههاي طرحوارههاي ناسازگار اوليه
یانگ و پرسشنامه ترس از ارزیابي منفي ( )1969اجرا شد و در مرحله بعد طرحواره درماني به شيوه گروهي
بر اساس دستورالعمل مبتني بر مدل یانگ ( )Young et al., 2003در  10جلسه بهصورت گروهي بهصورت
هفتهاي  1جلسه در هفته که  2ماه و  15روز به طول انجاميد در مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي توسط
1. millon clinical multiaxial inventory

اثربخشي طرحواره درماني بر ترس از101 ...

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

 2درمانگر بر روي آزمودنيها اجرا شد و در پایان درمان نيز ارزیابيها دوباره انجام شد و همچنين بعد از
گذشت  2ماه از وضعيت بيماران پيگيري به عمل آمد .براي تحليل دادهها از نرمافزار SPSS- 22و روشهاي
ميانگين ،انحراف استاندار و واریانس اندازهگيري مکرر استفاده شد.
ابزارها
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :1این پرسشنامه توسط یانگ ( )Young & Brown, 1994طراحي
شده و شامل  75سؤال است و  15طرحواره ناسازگار اوليه را ميسنجد .این مقياس در طيف  6گزینهاي
ليکرت نمرهگذاري ميشود و دامنه نمرهگذاري آن از ( 1کامالً غلط) تا ( 6کامالً درست) است .هر  5سؤال
یک طرحواره را ميسنجد که حاصل ميانگين نمره این  5سؤال است .براي به دست آوردن امتياز مربوط به
هر بُعد ،مجموع امتيازات سؤاالت مربوط به آن بُعد باید با هم جمع شوند و براي به دست آوردن امتياز کلي
پرسشنامه ،مجموع امتيازات همه سؤاالت را با هم جمع ميکنيم ( .)Young et al., 2003ضریب آلفاي
کرونباخ در جمعيت غير باليني براي خرده مقياسها بين  0/50تا  0/82بهدستآمده است .همساني دروني
این مقياس در ایران توسط آهي ( )Ahi, Mohammadifar, & Besharat, 2007با استفاده از آلفاي کرونباخ،
در زنان  0/97و در مردان  0/98گزارش شده است.
پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز :2این مقياس توسط ليبوویتز ( )Liebowitz, 1987ساخته شده که
موقعيتهاي اجتماعي که مواجه شدن با آنها برای افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي مشکالت زیادي
را در پي دارد ،مورد ارزیابي قرار ميدهد .این پرسشنامه داراي  24گویه در دو زیر مقياس اضطراب عملکرد
( 13جمله) و اجتناب ( 11جمله) است .هر عبارت بهطور جداگانه براي اضطراب یا ترس ( 0تا 3؛ هرگز،
کم ،متوسط و شدید) و رفتار اجتنابي ( 0تا 3؛ هرگز ،بندرت ،اغلب و هميشه) درجهبندي ميشود .این آزمون
یک نمره اضطراب اجتماعي کل به دست ميدهد که فرد را در  4سطح طبقهبندي ميکند (خفيف ،متوسط،
شدید و بسيار شدید) .همچنين نمراتي را در قالب  4زیر مقياس ارائه ميدهد که عبارتاند از  -1هراس از
عملکرد  -2اجتناب از عملکرد  -3هراس اجتماعي و  -4اجتناب اجتماعي .براي به دست آوردن نمرات
مربوط به هر زیر مقياس تمام امتياز عبارات زیر مقياس موردنظر با هم جمع ميشود؛ و براي به دست آوردن
نمره کل امتيازها با هم جمع ميشود .ضریب آلفاي کرونباخ براي کل آزمون  0/95و براي زیر مقياسهاي

)1. young schema questionnaire-short form (YSQ-SF
)2. leibowitz social anxiety scale (LSAS
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اضطراب عملکرد  0/82و رفتار اجتنابي  0/91گزارش شده است .در پژوهش رزمزن ()Razmzan, 2013
پایایي مقياس به روش بازمایي بعد از  12هفته  0/83و معنادار در سطح  0/01و همساني دروني آن 0/95
گزارش شده است.
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی :1این پرسشنامه توسط واتسون ( )Watson & Friend, 1969بهمنظور
سنجش اضطراب اجتماعي طراحي شد .این ابزار  30عبارتي براي سنجش ترس از قضاوت منفي از جانب
دیگران ساخته شده است و ترس از دست دادن پذیرش اجتماعي را منعکس ميکند .این پرسشنامه داراي
یک نسخه کوتاه  12عبارتي نيز هست .نسخهي کوتاه این آزمون ،شامل عبارتهاي آزمون اصلي است که
با نمرهي کل آزمون ،همبستگي باالي  0/50داشتهاند .نسخهي اصلي پرسشنامه ترس از ارزیابي منفي و فرم
کوتاه آن از همبستگي باالیي برخوردارند .ثبات دروني پرسشنامه ترس از ارزیابي منفي در ابتدا از طریق
محاسبه همبستگي هر عبارت با نمرهي کل آزمون محاسبه شد .ميانگين این همبستگي  0/72بود .هـمچنـين
در ایـران پایـایي ایـن آزمـون بـه روش بازمایي برابر با  0/98و همساني دروني آن به روش آلفـاي کرونبـاخ
برابـر بـا  0/83بهدستآمده است (.)Dadashzadeh, Yazdandoost, & Gharraee, 2012
مداخله
طرحواره درماني بر پایهي درمان شناختي رفتاري طراحي شده است ( .)Young JE, 2003طرح درمان
در چارچوب  10جلسه تدوین شد و بهصورت یک جلسه در هفته اجرا گردید .زمان هر جلسه  2ساعت و
بهصورت گروهي بود.
جدول  :1طرح مداخله طرحواره درماني
جلسه اول

توضيح مدل طرحواره درماني به زبان ساده و چگونگي شکلگيري طرحوارههاي ناسازگار اوليه در طول
دوران رشد ،نيازهاي اساسي اوليه ،نحوهي عملکرد طرحواره و سبکهاي مقابلهاي ناسازگار
مفهومسازي مشکل بيمار در قالب رویکرد طرحواره درماني ،شناسایي حوزههاي مختل طرحوارهاي (حيطه

جلسه دوم

جدایي/طرد ،حيطه خودگرداني و عملکرد مختل و حيطه هدایت شدن توسط دیگران) ،بررسي شواهد بر له
و عليهي طرحوارههاي ذکر شده بر اساس شواهد زندگي گذشته و فعلي

)1. fear of negative evaluation (FNE
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جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
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آموزش تکنيکها شناختي ،آزمون و چالش با اعتبار طرحوارهها ،بياعتبار سازي طرحوارهها با قالببندي
مجدد شواهد موافق طرحواره به شواهد مخالف
آموزش و تمرین دو تکنيک شناختي ارزیابي سود و زیان و برقراري گفتگو بين طرف طرحواره و طرف
بزرگسال سالم
آموزش نحوهي تهيه و تدوین کارتهاي آموزشي طرحواره ،آموزش طریقهي نوشتن یادداشتهاي روزانه
استفاده از تکنيکهاي تجربي ،تصویرسازي ذهني و مفهومسازي آن در قالب طرحواره و شکل دادن گفتگو
با هدف تغيير ،باز پرورش محدود و تقویت بزرگسال سالم.
شناسایي احساسات مثبت و منفي نسبت به والدین و نيازهاي برآورده نشده ،برونریزي هيجانات متناسب با
خاطرههاي آسيبزا و حمایت از کودک آسيبپذیر بيمار.
کنار گذاشتن سبکهاي مقابلهاي ناسازگار و جایگزین کردن با راهبردهاي ارتباطي سالمتر
تصویرسازي ذهني موقعيتهاي آسيبزا و مبارزه با مشکلسازترین رفتارها و تمرین رفتاري سالم .بازنگري
سود و زیان رفتارهاي سالم و ناسالم و غلبه بر موانع تغيير رفتار.
مرور تکاليف و اجراي تکنيکهاي تغيير رفتاري .جمعبندي و نتيجهگيري ،ارائه بازخورد به اعضا ،آماده
کردن بيماران براي ختم جلسه و اجراي پسآزمون.

روش تحلیل
در پژوهش حاضر ،دادههاي بهدستآمده ابتدا در سطح توصيفي با شاخصهاي ميانگين و انحراف
استاندارد مورد بررسي قرار گرفت و سپس در بخش استنباطي براي بررسي اثربخشي درمان بر ميزان ترس
از ارزیابي منفي دختران دانشجو مبتال به اضطراب اجتماعي ،در مراحل سهگانه پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيري ،ازمون تحليل واریانس اندازههاي مکرر )GLMRM( 1استفاده شد .همچنين بررسي معناداري اثر
تعاملي متغيرهاي مستقل ،با چهار آزمون چند متغيره (آزمون اثر پيالیي ،آزمون المبداي ویلکز ،آزمون اثر
هتلينگ و آزمون بزرگترین ریشه روي) و به کمک نرمافزار  SPSS-22انجام شد.
یافتهها
با بررسي اطالعات جمعيت شناختي دانشجویان؛ تفاوت معناداري بين گروههاي مداخله و گواه
وجود نداشت .همه شرکتکنندگان در این پژوهش خانم با ميانگين و انحراف استاندارد سني  22و 3/19
1. GLM repeated measures analysis of variance
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بودند .ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي اندازهگيري شده در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري در
جدول  2گزارش شده است.
جدول  :2ميانگين و انحراف استاندارد متغير ترس از ارزیابي منفي در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري
گروه

گروه مداخله

گروه گواه

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پيشآزمون

21/6

6/74

پسآزمون

12/24

4/54

پيگيري

11/32

4/48

پيشآزمون

24/26

6/54

پسآزمون

23/46

5/97

پيگيري

22/85

4/26

براي بررسي اثر طرح واره درماني بر ميزان ترس از ارزیابي منفي دختران دانشجو مبتال به اضطراب
اجتماعي ،آزمون تحليل واریانس اندازههاي مکرر ( )GLMRMاستفاده شد .ابتدا با استفاده از آزمون
ام.باکس به بررسي مفروضه برابري ماتریس هاي کوواریانس مشاهده شده متغير وابسته در بين گروههاي
مختلف ،پرداخته ميشود که مقدار آماره ( )F =1/801، p <0/05به دست آمد.
از آنجا که مقدار آماره  Fدر سطح خطاي کوچکتر از  0/05معنادار نيست ،بنابراین فرض صفر
موردپذیرش قرار ميگيرد .به این معني که ماتریس هاي کوواریانس مشاهده شده متغير وابسته در بين
گروههاي مختلف با یکدیگر برابرند.
براي بررسي معناداري اثر تعاملي متغيرهاي مستقل مطابق جدول  ،3مقادیر چهار آزمون چند متغيره
(آزمون اثر پيالیي ،1آزمون المبداي ویلکز ،2آزمون اثر هتلينگ 3و آزمون بزرگترین ریشه روي )4محاسبه
گردید .همانطور که در جدول دیده ميشود متغيرهاي زمان ،گروهبندي و اثر متقابل زمان و گروهبندي ،در
سطح خطاي کوچکتر از  5درصد معنادار است؛ یعني اثر این دو متغير در مدل معنادار است.

1. Pillai's Trace
2. Wilks' Lambda
3. Hotelling's Trace
4. Roy's Largest Root
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جدول  :3بررسي معناداري اثر تعاملي متغيرهاي مستقل
متغیر اثر

زمان

زمان*گروه

مقدار
اثر پيالیي

0/401

F
5/026

df
2

p
0/021

المبداي ویلکز

0/599

5/026

2

0/021

اثر هتلينگ

0/670

5/026

2

0/021

آزمون بيشترین ریشه روي

0/670

5/026

2

0/021

اثر پيالیي

0/360

4/220

2

0/035

المبداي ویلکز

0/640

4/220

2

0/035

اثر هتلينگ

0/563

4/220

2

0/035

آزمون بيشترین ریشه روي

0/563

4/220

2

0/035

همچنين از آنجا که در تحليل واریانس اندازهگيري مکرر بایستي بهطور مفروض ماتریس واریانس-
کوواریانس متغير وابسته کروي باشد ،نتایج آزمون کرویت ماخلي )w=0/965( 1نشان ميدهد که فرض
صفر این آزمون مبني بر همخواني ماتریس کوواریانس خطاي مربوط به متغيرهاي وابسته تبدیل شده نرمال،
یک ماتریس هماني است (.)p > 0/05
جدول  :4نتایج آزمون کرویت ماخلي
منبع اثر

آماره  wماخلی

کای اسکوئر

زمان

0/956

0/675

p
0/713

df
2

جدول  5به آزمون اثرات آزمودنيها (درونگروهي و بين گروهي) پرداخته است .همانطور که در
جدول ذیل مالحظه ميشود طرحواره درماني در کاهش ترس از ارزیابي منفي دانشجویان بعد از  2ماه
همچنان پایدار بوده است ( .)F = 5/435 ،p<0/01بهعبارتدیگر ترس از ارزیابي منفي در دختران از جلسهي
پيشآزمون تا جلسهي پيگيري کاهش معناداري را نشان داده است.
جدول  :5نتایج آزمون اثرات آزمودنيها (درونگروهي و بين گروهي)
منبع اثر

مجموع

F

p

زمان (پيشآزمون ،پسآزمون ،پيگيري)

140/706

2

70/353

6/478

0/004

0/288

گروه (آزمایش و کنترل)

929/633

1

929/633

11/419

0/004

0/416

گروه* زمان

118/039

2

59/019

5/435

0/009

0/254

مجذورات

df

مجذور

ضریب

میانگین

اتا

1. Mauchly's Test of Sphericity
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همچنين نتایج جدول  5آزمون  Fنشان داد که اثر تعامل زمان با گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل)
نيز معنادار است یعني تفاوت معناداري بين دو گروه آزمایش و کنترل در کاهش ترس از ارزیابي منفي ،از
جلسهي پيشآزمون تا جلسهي پيگيري مشاهده ميشود .این نتایج بيانگر تداوم تأثير طرحواره درماني بر
گروه آزمایش است.
نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر ترس از ارزیابي منفي دختران
دانشجوي داراي اضطراب اجتماعي بود .طرحوارههاي ناسازگار اوليه و ترس از ارزیابي منفي آماجهاي اصلي
درمان بودند .مقایسهي نمرات شرکتکنندگان در پيشآزمون و پسآزمون حاکي از آن است که طرحواره
درماني به وسيله ترميم طرحوارههاي ناسازگار و تغيير راهبرد مقابلهاي سبب کاهش معنادار ترس از ارزیابي
منفي دختران دانشجو مبتال به اضطراب اجتماعي شده است و این تأثيرات بعد از  2ماه نيز همچنان پایدار بود.
این یافتهها همسو با نتایج پژوهش پيشين خورشيدي زاده و همکاران (،)Khorshid Zadeh et al., 2011
داداشزاده و همکاران ( ،)Dadashzadeh et al., 2012کالوت و همکاران ( )Calvete et al., 2013و بليج و
همکاران ( )Baljé et al., 2016bاست .مطالعات نشان ميدهد افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي باالتر
طرحوارههاي مرتبط با طرد و رهاشدگي را نسبت به افراد با اضطراب اجتماعي کمتر بهصورت بيشتري تجربه
ميکنند ( )Pinto-Gouveia et al., 2006و اغلب از احساس نقص اجتماعي (طرحوارهي نقص و شرم)
( )Darcy, Davila, & Beck, 2005ميترسند ،نگران هستند که دیگران آنها را رها کنند و انتظار دارند که
دیگران آنها را منفي ارزیابي کنند ( .)Gibb, Chelminski, & Zimmerman, 2007افراد مضطرب اجتماعي
براي اجتناب از موقعيتهاي اجتماعي یا عملکردي براي منفي ارزیابي نشدن به راهبردهاي مقابلهاي اجتناب
براي مقابله روي ميآورند .با توجه به ماهيت بين فردي طرحوارههاي قطع ارتباط و طرد ،جاي تعجب نيست
که افراد مضطرب اجتماعي سعي ميکنند از چنين موقعيتهایي اجتناب کنند تا از شرمندگي یا طرد شدن
جلوگيري کنند (.)Heimberg, 1995
درواقع رویکردهاي شناختي متمرکز بر اختالل اضطراب اجتماعي معتقد هستند که افراد مبتال به این
اختالل طرحوارههاي ناسازگاري در مورد خود و روابط با دیگران دارند .در واقع طرحواره مانند عينکي عمل
ميکنند که فرد جلوي چشم دارد و زاویه دید او را کنترل ميکند و درنتيجه عينک طرحوارهاي متناسب با نوع
طرحواره ،اطالعات را فيلتر ميکند و فقط به مواردي اجازه عبور ميدهد که در جهت تقویت طرحواره غير
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انطباقي باشد .زماني که فرد در موقعيتهاي اجتماعي و عملکردي قرار ميگيرد این طرحوارهها فعال ميشوند
و باعث سوگيريهاي شناختي شده و در نتيجه فرد بهصورت گزینشي فقط به اطالعات مرتبط با تهدیدها و
ارزیابي منفي شدن توجه ميکند .فرد بهواسطهي شناختوارههاي منفي عميق خود بهطور مدارم این روند را
تکرار ميکند که این عاملي براي صحت ادعاي دائمي بودن طرحواره در طول زمان است (.)Riso et al., 2006

اما نحوهي شکلدهي به عالئم اضطراب اجتماعي و تداوم آن توسط طرحوارههاي ناسازگار اوليه به
این صورت است که درواقع بين سوگيريهاي شناختي در افراد داراي اضطراب اجتماعي و طرحوارههاي
ناسازگار اوليه رابطه وجود دارد .طرحوارههاي حيطه جداي/طرد ،طرحوارههایي را شامل ميشود که فرد
پيشاپيش اعتقاد دارد که در روابط پذیرفته نخواهد نشد و طرد ميشود .همانطور که ذکر شد مهمترین عامل
تشخيص داده شده در شکلدهي و تداوم اختالل اضطراب اجتماعي متغير ترس از ارزیابي منفي است
( )Weeks et al., 2005و عالوه بر این یکي از طرحوارههاي مهم در این حيطه طرحواره نقص و شرم است
که فرد اعتقاد دارد ناقص ،بيلياقت و بيارزش است که این باعث ميشود بهشدت نسبت به مقایسه و ارزیابي
منفي شدن در هنگام عملکرد و بهخصوص در جمع حساس باشند ( .)Hofmann, 2007یکي از طرحوارهها
در حيطهي خودگرداني و عملکرد مختل ،طرحواره شکست است ،افرادي که این طرحواره را دارند معتقدند
در تمام حوزههاي زندگي از جمله روابط و عملکردها در موقعيتهاي مهم زندگي قطعاً شکست خواهند
خورد و این روندي مداوم و غيرقابل اجتناب است .درواقع این افراد خود را نسبت به دیگران بيکفایت و
بدون کارآمدي ميبيند و این با باورهاي فرد مبتال به اضطراب اجتماعي که دیگران عملکرد بينقصي دارند
ولي او ناتوان است و بهطور قابل پيشبيني در عملکرد اجتماعي و ابراز وجود خرابکاري خواهد کرد و
دیگران به ناتواني او پي خواهند برد منطبق است.
اما در حيطهي هدایت شدن توسط دیگران کمي نمود طرحوارهها بيشتر به چشم ميآید .طرحوارههاي
فداکاري ،خود قرباني کردن و توجهطلبي که در این حيطه جاي دارند بهصورت کلي شامل فدا کردن نيازها،
خواستهها و احساسهاي خود براي راضي نگه داشتن و از دست ندادن دیگران است و بنابراین ،طرحوارههاي
این حيطه با تالشهاي افراد مبتال به اضطراب اجتماعي براي عالي جلوه کردن در نظر دیگران و منفي ارزیابي
نشدن توسط آنها و همچنين با ویژگي نداشتن مهارت جرأتمندي که در این افراد به وضوح دیده ميشود
همسو است؛ و در نهایت طرحوارهها افکار خودآیند منفي در این حيطه را فعال ميکند که مورد تأیيد
مدلهاي شناختي است ()Gros, Simms, Antony, & McCabe, 2012; Stopa & Clark, 2000؛ بنابراین،
طرحوارههاي ناسازگار اوليه با ویژگيهاي فرد ترکيبشده و هنگام مواجههي فرد با ماشه چکانها در
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موقعيت اجتماعي فعال ميشوند ( )Beck, Davis, & Freeman, 2015و شروع به هدایت سو گيردار سيستم
شناختي فرد ميکنند که منجر به توليد افکار خودآیند منفي (مثال من حتماً خراب ميکنم یا دیگران من را
منفي ارزیابي ميکنند) ميشود که در فرد توليد اضطراب ميکند.
در تبيين یافتههاي این پژوهش ميتوان گفت ،طرحواره درماني با استفاده از راهبردهاي شناختي،
طرحوارههاي ناسازگار اوليه در حيطههاي جدایي/طرد ،خودگرداني و عملکرد مختل و هدایت شدن توسط
دیگران را که سيستم پردازش اطالعات فرد را هدایت ميکند و موجب ترس از ارزیابي منفي شده ،مورد
آزمون تجربي و منطقي قرار داد و با جمعآوري شواهد تأیيدکننده و رد کننده طرحواره ،مواجههي همدالنه
و گفتگو با سمت طرحواره و سمت بزرگسال سالم اعتبار طرحوارهها و شناختهاي شکل گرفته در ذهن
بيمار را تضعيف کرد و سپس با ایجاد تبيينهاي جایگزین بيمار را نسبت به طرحوارهها بياعتقاد ساخت
( .)Ghahari, 2017عالوه بر این تجربههاي دردناک در دوران کودکي و نوجواني براي سالهاي متمادي
در ذهن فرد داراي اضطراب اجتماعي باقي ميماند و تالش براي تعدیل این خاطرههاي دردناک فقط با
استفاده از چالشهاي کالمي ممکن است کافي نباشد ،به همين دليل تصویرسازي ذهني مجدد شرایط ،خلق
دوبارهي آن خاطره با همان جزئيات آزاردهنده را براي شرکتکنندگان فراهم کرد منتهي با روشي که
رویداد ناراحت کننده از بنيان تغيير کند ،همچنين افراد به دليل ترس از ارزیابي منفي ،با تشکيل راهبرد
مقابلهاي اجتناب ،خود را در یک دور باطل تقویت اجتناب و ترس از ارزیابي منفي گير مياندازند .اجتنابها
بهمرور با خاطرهها و شناختهاي ناخوشایند گره خورده و ترس از ارزیابي منفي را بيشتر ميکنند و منجر به
اجتناب از موقعيتهاي بين فردي ميشوند ،طرحواره درماني با استفاده از تکنيک تصویرسازي ذهني به
شرکت کنندگان کمک کرد که راهبرد اجتناب خود را تغيير داده و قادر به کشف راهبردهاي تازهاي براي
ارتباط با دیگران شوند و با عزتنفس بيشتر در موقعيتهاي اجتماعي حاضر شوند .همچنين بيماران با کمک
شکستن الگوهاي رفتاري که مهمترین بخش طرحواره درماني است و با انجام تکنيکهاي مواجههسازي
منظم ،آموزشهاي مهارتهاي جرأتمندي و اجتماعي و آموزش روش اصالح رفتارهایي که طرحوارهها
را تقویت ميکنند و همچنين پيوند تکنيکها با زندگي واقعي ،نتایج درمان را ماندگار کرده و از عود مجدد
اضطراب تا حد زیادي در مورد آنها کاسته است .نتایج پيگيري  2ماهه این یافته را تأیيد ميکند .هدف
طرحواره درماني گروهي این است که شرکتکنندگان را قادر سازد نيازهاي هيجاني مانند خودکارآمدي
را برآورده کرده و روابط اجتماعي سالم ایجاد کنند .همچنين در طرحواره درماني ،گروه بهعنوان نمونه
خانواده اصلي فرد در نظر گرفته ميشود به این صورت که درمانگر بهعنوان والد و دیگر اعضاي گروه
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بهعنوان خواهر و برادران ظاهر مي شوند که از این فرآیند گروهي براي اصالح تجارب عاطفي کاهش
راهبردهاي مقابلهاي ناسازگار ،استفاده شد ( .)Farrell, Shaw, & Webber, 2009در واقع به دليل ایجاد
پيوندها و تعامالت نزدیک بين اعضاي گروه امکان مواجههي واقعي و مرتبط ساختن تجارب اوليه با
فرآیندهاي طرحوارههاي اینجا و اکنون در یک محيط حمایتگرانه نيز افزایش یافته و از طرف دیگر با
افزایش فرصتهاي یادگيري جانشيني ،حس خودکارآمدي و خطرپذیري اعضا براي انجام رفتارهاي جدید
نيز تقویت ميشود ،همچنين اعضاي گروه یاد ميگيرند که به جاي کنارهگيري و ترس از اینکه توسط دیگر
اعضاي گروه بهصورت منفي ارزیابي شوند ،تعامل فعال داشته باشند و به ابراز وجود در گروه بپردازند
( )Simpson, Morrow, & Reid, 2010و این بهبود باعث ميشود تغييرات رفتاري رخ دهد و بيمار نسبت
به محرکها به شيوه سالمتري پاسخ دهد و نگرش آنها نسبت به خود ،دیگران و موقعيتها واقعبينانهتر
شود .با نگاه به وضعيت بيماران در این مطالعه نمایان ميشود که تقریباً تمام آنها روند بهبودي را طي کردهاند
و بنابراین ،طرحواره درماني گروهي بر کاهش ترس از ارزیابي منفي بيماران مؤثر بوده است .همچنين ثبات
ماندگاري نتایج درمان بعد از  2ماه نيز حاکي از این است که شرکتکنندگان به ابزاري تجهيز شدهاند که
ميتواند رفع ترس از ارزیابي منفي را تضمين کند که این نتایج همسو با پژوهشهاي انجام شده است ( Baljé
) et al., 2016a; Ghaderi, Kalantari & Mehrabi, 2016

طرحواره درماني مبتني بر باورهاي فرد در مورد ترس از ارزیابي منفي بود که اصليترین مقوله اختالل
اضطراب اجتماعي است؛ بنابراین ،پيشنهاد ميگردد درمانگران براي مراجعان با نگرش ترس از ارزیابي منفي،
بهمنظور صرفهجویي مناسب در زمان و هزینهي بيماران ،از آن استفاده نمایند .در انتها از محدودیتهاي
پژوهش حاضر ميتوان به مواردي چون محدودیت براي مشخص نمودن بهترین گروه هدف براي هرکدام
از این مداخلههاي درماني اشاره کرد.
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چکیده
هدف :تعارضات دوپاره نقش کليدي در کيفيت رابطهي زناشویي دارند .هدف این مطالعه ،بررسي نقش ميانجي ،رضایتمندي
جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي زناشویي است.
روش :روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران بود .تعداد  308نفر به
صورت نمونهگيري در دسترس با استفاده از لينک آنالین پاسخگویي بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه
رضایت زناشویي ،شاخص رضایت جنسي و پرسشنامه خود انتقادي بود .دادهها با روش مدل سازي معادالت ساختاري در نرم
اقزار  Amosتحليل گردید.
یافتهها :تحليل دادهها نشان داد که رضایتمندي جنسي و خود مطمئن با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي و نمره کل آن رابطه
مثبت معنادار و خود ناکافي و خود متنفر با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي رابطه منفي معنادار دارد .خود ناکافي و خود متنفر
نيز با رضایتمندي جنسي رابطه منفي معنادار دا رد .همچنين که خود مطمئن با رضایتمندي جنسي رابطه مثبت معنادار دارد .تحليل
معادالت ساختاري نشان داد که خود متنفر و خود مطمئن فاقد اثر معنادار است .براي خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب
با اندازه بتا  -0/22و  -0/12بعد از اصالح مدل معنادار است ( .)p < 0/05با این تفاسير ،تعارضات دوپاره ميتواند یک متغير مهم
و مرتبط با کيفيت رضایت زناشویي باشد ،چرا که عالوه بر ارتباط با آن ،به واسطه اثرگذاري بر رضایتمندي جنسي ميتواند
تبيينکننده تغييرات کيفيت رابطهي زناشویي باشد.
واژههای کلیدی :رضایتمندي جنسي ،تعارضات دوپاره ،کيفيت رابطهي زناشویي.
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مقدمه
رابطهي زناشویي را ميتوان اساسيترین رابطه نزد بشر دانست که کيفيت آن ساختاري چندعاملي
است که مواردي همچون تعهد ،حل تعارض و احساس رضایت را در برميگيرد ( & John, Seme, Roro,

 .)Tsui, 2017اغلب زوجين از لحاظ عاطفي ،هزینه و زمان سرمایهگذاري عظيمي براي رابطهي زناشویي
انجام ميدهند و انتظار دارند این رابطه نياز آنها به مواردي همچون عدالت ،هدفمندي ،تعهد و اوقات فراغت
را ارضا کند ) .)Rajabi, Kaveh-Farsani, Amanelahi, & Khojasteh-Mehr, 2020در همين رابطه به
نظر ميرسد ،زماني که کيفيت رابطهي زناشویي کاهش ميیابد ،جنبههاي مختلف زندگي مانند کيفيت
خواب ) ،)Troxel, Braithwaite, Sandberg, & Holt-Lunstad, 2017سالمت روانشناختي و جسمي و
طول عمر ) )Lawrence, Rogers, Zajacova, & Wadsworth, 2019کاهش پيدا ميکند .در مقابل بهبود
کيفيت رابطهي زناشویي بر روي عملکرد شغلي افراد

& (Falola, Salau, Omoniyi-Oyafunke,

 ،)Olokundun, 2018موفقيت تحصيلي فرزندان  )Corrás et al., 2017و بهبود پيامدهاي مانند درد ناشي از
بيماري ) ،)Burns et al., 2018اثر مثبتي دارد .با این حال به نظر ميرسد که کيفيت رابطهي زناشویي در
زوجين ایراني در معرض خطر است؛ چرا که طالق بهعنوان شاخصي متغير براي کيفيت رابطهي زناشویي در
چهار دهه اخير ایران ،روند افزایشي داشته است

(Askari-Nodoushan, Shams Ghahfarokhi, & Shams

)Ghahfarrokhi, 2019؛ بنابراین ،تالش هاي زیادي متوجه بررسي متغيرهاي مرتبط با کيفيت رابطهي
زناشویي بوده است

) & Tavakol, Nikbakht Nasrabadi, Behboodi Moghadam, Salehiniya,

 .( Rezaei, 2017پژوهشهاي پيشين صورت گرفته حاکي از این است که رضایت جنسي با کيفيت رابطهي
زناشویي ارتباط دارد (Rahmani, Marqati Khoi, Sadeghi, & Allah Gholi, 2011؛ .)Heydari, 2017
نشان داده شده که یکي از انگيزههاي اساسي ازدواج ،برقراري رابطهي جنسي رضایتبخش است ( Fallahi,

 .)Fallah Chai, & Zarei, 2014رضایت جنسي بهعنوان «یک پاسخ عاطفي ناشي از ارزیابي ذهني فرد از
ابعاد مثبت و منفي مرتبط با رابطهي جنسي» تعریف شده است (  .)Lawrance & Byers, 1995رضایت
جنسي با توجه به اینکه باعث ميشود فرد رابطهي زناشویي را کارآمد و ارضاکنندهي نيازها برداشت کند،
منجر به بهبود کيفيت رابطهي زناشویي نيز ميشود ( McNulty, Wenner, & Fisher, 2016; Mohammad

 .)Sadegh, Kalantarkousheh, & Naimi, 2018اگرچه پژوهشها در مورد رابطهي ساده و خطي ميان
رضایت جنسي و کيفيت رابطهي زناشویي صورت گرفته

& H. C. Yeh, Lorenz, Wickrama, Conger,

) ،)Sprecher & Cate, 2004; Litzinger & Gordon, 2005; Elder, 2006اما پژوهشها پيرامون بررسي
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مدلهایي جهت مشخص کردن متغيرهاي زیربنایي که به واسطهي رضایت جنسي بر کيفيت رابطهي زناشویي
اثر ميگذارند با محدودیت روبرو بوده است .این مدلها از آن جهت مورد توجه بودهاند که منجر به شناسایي
مسيرهاي اثرگذاري پویاي متغيرها و تهيهي مداخلههاي متناسب ميشود .اگرچه پژوهشهاي محدودي
صورت گرفته ،با این حال بر روي گروههاي محدودي از زوجين مانند زوجين دچار تروما ،بوده
) )2020و خارج از ایران و بر روي جمعيتهاي مجرد صورت گرفته است

Blais,

Kisler & Scott Christopher,

) )2008که چنين نتایجي با فرهنگ ایران تطابق ندارد.
به نظر ميرسد «خود» بهعنوان مرکز سازماندهي شخصيت فرد با رضایت جنسي در ارتباط باشد و اثرات
پویایي بر رابطه زوجين بگذارد (Antičević, Jokić‐Begić, & Britvić, 2017؛ Peixoto, Amarelo-Pires,

)Pimentel Biscaia, & Machado, 2018؛ به عبارتي دیگر به نظر ميرسد احساس عدمکفایتمندي و خود
انتقادي که در برخي پژوهشها در قالب کمالگرایي و عزتنفس بررسي ميگردد ،با اختالل در ميل و عملکرد
جنسي منجر به کاهش رضایت جنسي ميگردد .تعارضات دوپاره خود که در رویکرد هيجانمدار مطرح شده
است تا حدود زیادي بيانگر همين خود انتقاديها و عدمکفایتمندي خود است که در آن بخشي از خود در
مقابل بخش دیگر قرار ميگيرد؛ در اغلب موارد ،بخشي از شخص در مقابل بخشهاي دیگر حالتي قهري و
انتقادي دارد ( .)Goldman & Greenberg, 2015این جنبههاي خود ،طرحهاي هيجاني خاصي را از خود نشان
ميدهند تا در تعامل با یکدیگر تجربه و عمل را خلق کنند ).)Sutherland, Peräkylä, & Elliott, 2014
تعارضات دوپاره به ویژه خود انتقادي مربوط به هيجان شرم است که از احساس بيارزشي نشأت ميگيرد
( .)Goldman & Greenberg, 2015نشان داده شده که شرم موجب کاهش ابراز وجود جنسي و تصميمگيري
جنسي ميگردد ( .)Schooler, Ward, Merriwether, & Caruthers, 2005اخير ًا نيز نشان داده شده که شرم
جنسي با رضایت جنسي رابطهي معناداري دارد ( .)Marcinechová, Záhorcová, & Culture, 2020همچنين
نشان داده شده که پاسخهاي مبتني بر شرم از ابراز عواطف مثبت در رابطهي جنسي ميکاهد ( Davis, Ferrar,

.)Sadikaj, Binik, & Carrier, 2017
بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر ميرسد که کيفيت رابطهي زناشویي از اساسيترین زمينههاي
سرمایهگذاري افراد در زندگي است .رضایت جنسي از جمله متغيرهاي مرتبط با کيفيت رابطهي زناشویي
شناخته شده است .بر همين اساس سعي در شناخت متغيرهاي زیربنایي تبيينکننده این رابطه مورد توجه قرار
گرفته شده است .با این حال پژوهشهاي صورت گرفته یا محدود به نمونههاي خاص و باليني بوده یا با توجه
به اینکه بر روي افراد مجرد صورت گرفته متناسب با فرهنگ ایران نيست؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در جهت
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رفع این خالء پژوهش در پي پاسخگویي به این سؤال است که آیا رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات
دوپاره و کيفيت رابطهي زناشویي در افراد متأهل ایراني نقش ميانجي دارد؟
روش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع بنيادي ،از نظر دادهها کمي و از حيث بررسي رابطه متغيرها ،از نوع
همبستگي با استفاده از تحليل معادالت ساختاري بود .جامعه آماري پژوهش شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران
در سالهاي  1399 – 1398بود .با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه الزم براي تحليل معادالت ساختاري 200
نفر است ( ،)Garver & Mentzer, 1999; Hoelter, 1983تعداد  308نفر به صورت نمونهگيري در دسترس با
استفاده از لينک آنالین پاسخگویي بهعنوان نمونه انتخاب شدند .معيارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از:
حداقل یک سال از تأهل آنها گذشته باشد ،بنا بر اظهار شرکتکنندگان ،سابقهي طالق یا خيانت در زندگي
زناشویي نداشته باشند ،عدم ابتال به اختالل رواني ،جسمي و جنسي تشخيص داده شده بنا بر اظهارنظر
شرکتکنندگان .همچنين مالکهاي خروج از پژوهش عبارت بودند از :عدم رضایت از شرکت در پژوهش
و عدم پاسخدهي به حداکثر  10درصد از سؤاالت هر کدام از پرسشنامهها.
ابزارها
1

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :

این مقياس در ابتدا براي توصيف پویایي هاي ازدواج ،جهت پژوهش ایجاد شد؛ اما اندک زماني
نگذشت که بهعنوان یک ابزار تشخيص ،براي زوجهاي متأهلي که به دنبال مشاوره ازدواج و غنيسازي آن
بودند به کار گرفته شد .نسخهي اصلي آزمون داراي  115سؤال بود ،اما با توجه به طوالني بودن سؤاالت
مقياس ،فرمهاي متعددي از آن استخراجشده است .فرم  47سؤالي که در پژوهش حاضر مورداستفاده قرار
گرفته توسط اولسون ( )1998تهيه شد .پاسخگویي به پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت پنج گزینهاي (کامالً
موافق ،موافق ،نه موافق و نه مخالف ،مخالف ،کامالً مخالف) است .نمرات هر یک از مقياسهاي فرعي
عبارتاند از :موضوعات شخصيتي :سؤالهاي  ،40 – 22 – 12 – 4 – 2ارتباط زناشویي :سؤالهاي 13 – 6
–  ،41 – 32 – 23حل تعارض :سؤالهاي  ،42 – 33 – 24 – 14 – 7مدیریت مالي :سؤالهاي – 15 – 8
 ،34 – 25 – 16فعاليتهاي اوقات فراغت :سؤالهاي  ،43 – 35 – 26 – 17 – 9روابط جنسي :سؤالهاي
 ،44 – 36 – 27 – 18 – 10ازدواج و فرزندان :سؤالهاي  ،45 – 37 – 28 –19 – 11اقوام و دوستان:
1. enrich marital satisfaction scale
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سؤالهاي  ،46 – 38 – 31 – 29 – 20جهتگيري مذهبي :سؤالهاي  .47 – 39 – 30 – 21 – 5اعتبار این
پرسشنامه را با روش ضریب آلفا  0/92گزارش کردهاند .در ایران اولين بار سليمانيان ()Soleimanian, 1995
همبستگي دروني آزمون را براي فرم بلند  0/93و براي فرم کوتاه  0/95محاسبه و گزارش کرده است .در
یک پژوهش مهدویان ( )Mahdavian, 1997در کار روي اعتبار آزمون با استفاده از ضریب همبستگي
پيرسون و با روش باز آزمایي ،به فاصله یک هفته (براي مردان  0/937و براي زنان  0/944و براي مردان و
زنان  )0/94به دست آوردند (.)Noorbala, Bagheri Yazdi, Yasamy, & Mohammad, 2004
شاخص رضایت جنسی ):1(ISS

شاخص رضایت جنسي در سال  1981توسط هودسون ،هریسون و کراسکوپ

Hudson, Harrison,

) )& Crosscup, 1981تدوین گردید .این پرسشنامه حاوي  25سؤال است .این پرسشنامه درجهي اختالل یا
نارضایتي ارزیابي شده توسط فرد از همسر یا شریک جنسي را ميسنجد .پاسخ آزمودني به هر ماده آزمون
در سطح یک مقياس  7درجهاي بين  0تا  6مشخص ميشود و در مجموع نمرهي آزمودنيها در کل آزمون
بين  0تا  150در نوسان است .نمره باالتر نشاندهندهي رضایت جنسي بيشتر است .در این پرسشنامه سؤاالت
 24 ،20 ،18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  25به صورت معکوس نمرهگذاري ميگردند .سازندگان
ضمن تأیيد روایي دروني پرسشنامه ،اعتبار پرسشنامه را به روش آزمون – باز آزمون  0/90و ضریب اعتبار
 0/76را گزارش کردند .در ایران پوراکبر ) )Pouurakbar, 2011ضمن تأیيد روایي محتوایي پرسشنامه،
اعتبار پرسشنامه را با اجراي آزمون  -باز آزمون به فاصله  15روز مورد بررسي قرار داد که نتایج نشانگر
همبستگي  0/96با سطح معناداري  0/001بود .همچنين مقدار همبستگي دو نيمه کردن آزمون برابر  0/88و
ضریب گاتمن محاسبه شده نيز  0/80بود .این مقادیر نشان ميدهد که آزمون از اعتبار خوبي برخوردار است.
شاخص تعارضات دوپاره (پرسشنامه خودانتقادی):2

این ابزار توسط گيلبرت ،کالرک ،هيمپل ،ميلز و ایرونز

Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons,

) )2004در سال  2004تهيه گردید و حاوي  22سؤال است که وقتي شرایط براي افراد خوب پيش نميرود،
نحوهي فکر و احساس در مورد خودشان را اندازهگيري ميکند .سؤاالت پرسشنامه ،سه ترکيب ميسازد و
بدین ترتيب دو شکل براي خود انتقادي وجود دارد :اول «خو ِد ناکافي»،که بر حس بيکفایتي شخصي تمرکز
دارد (مثالً ،من به سادگي از خودم مأیوس ميشوم) و دوم «خو ِد متنفر» که ميزان تمایل به آسيب رساندن یا
صدمه زدن به خود را ميسنجد .همچنين یک مؤلفهي دیگر پرسشنامه «خود مطمئن» است که افکار و احساس
)1. index of sexual satisfaction (ISS
)2. the forms of self-criticizing/attacking & self-reassuring scale (FSCRS
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مثبت نسبت به خود را ميسنجد (مثالً ،من ميتوانم درباره خودم ،به چيزهاي مثبت فکر کنم) .پاسخگویي به
ال مثل من).
ال شبيه من نيست تا  =4کام ً
پرسشنامه با مقياس  5درجه در ليکرت درجهبنديشده است (از  =0اص ً
سازندگان ضمن تأیيد روایي سازه پرسشنامه ،ضریب پایایي به روش آلفاي کرونباخ را براي خود ناکافي 0/90
و براي خود متنفر و خود مطمئن به ترتيب  0/86و  0/83گزارش کردهاند .در ایران سعادني شمير ،مذبوحي و
مرزي ( )Saadati Shamir, mazboohi, & Marzi, 2018این پرسشنامه را مورد هنجاریابي قرار دادهاند .براي
بررسي پایایي مقياس خودانتقادي /اعتماد به خود از روش آلفاي کرونباخ و ضریب باز آزمایي و براي بررسي
از روش واگرا و روش تحليل عاملي اکتشافي و تأیيدي استفاده شد .پایایي مقياس با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ براي خودانتقادي  0/69و براي اعتماد به خود  0/77محاسبه شد .روایي واگرا پرسشنامه خودانتقادي و
اعتماد به خود نيز از طریق همبسته نمودن آن با مقياس خودکارآمدي و شادکامي معنادار به دست آمد .استفاده
از روش تحليل عاملي اکتشافي ساختار دو عاملي آن را تأیيد کرد .در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفاي
کرونباخ و اسپيرمن براي خود ناکافي به ترتيب  0/79و  ،0/80خود مطمئن به ترتيب  0/77و  0/71و خود متنفر
به ترتيب  0/70و  0/67به دست آمد.
روش اجراي پژوهش بدینصورت بود که در ابتدا و بعد از اخذ مجوزهاي الزم از طرف دانشگاه ،با تهيه
پرسشنامههاي الزم ،فرم آنالین پرسشنامهها طراحي شد .سپس با هماهنگي مدیران کانالها و گروهاي شبکههاي
اجتماعي مجاري (واتساپ و اینستاگرام) که افراد متأهل ساکن شهر تهران عضو آن بودند ،لينک پاسخگویي
در دسترس افراد متأهل قرار گرفت .الزم به ذکر است در توضيحات همراه لينک توضيح مختصري از هدف
اجراي پژوهش و همچنين مالکهاي ورود و خروج از پژوهش نوشته شد .فرآیند نمونهگيري تا رسيدن به
تعداد نمونهي الزم براي انجام پژوهش ادامه یافت .براي تحليل دادهها عالوه بر استفاده از شاخصهاي توصيفي
(ميانگين ،انحراف استاندارد ،کمترین و بيشترین نمره ،کجي و کشيدگي ،فرواني و درصد فراواني) از آزمون
همبستگي پيرسون و همچنين تحليل معادالت ساختاري استفاده شد .تحليل دادهها با استفاده از دو نرمافزار
تحليل آماري  SPSSنسخه  25و  AMOSنسخه  24صورت گرفت .از جمله اصول اخالقي که در پژوهش
رعایت شد شامل محرمانه نگهداشتن اطالعات شرکتکنندگان و اختياري بودن شرکت در پژوهش بود.
یافتهها
ابتدا ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه موردبررسي قرار گرفت که نتایج آن در جدول
 1ارائه شده است
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جدول  :1شاخصهاي توصيفي ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه پژوهش
متغیر
جنسيت

تحصيالت همسر

تحصيالت

تعداد فرزند

زیرگروه

فراوانی

درصد فراوانی

زن

251

81/3

مرد

57

18/7

کل

308

100

زیر دیپلم

8

3 /2

دیپلم

61

0/20

کارشناسي

137

43/3

کارشناسي ارشد

76

24/6

دکتري و باالتر

26

8 /9

زیر دیپلم

1

0 /3

دیپلم

40

13/4

کارشناسي

130

42

کارشناسي ارشد

109

35/1

دکتري و باالتر

28

9 /2

صفر

70

22/3

یک

131

41/6

دو

99

32/1

سه

7

3 /6

چهار

1

0 /3

در جدول  1شاخص هاي توصيفي فراواني و درصد فراواني براي متغيرهاي جنسيت ،تحصيالت،
تحصيالت همسر و تعداد فرزندان در نمونه پژوهش ارائه شده است .در ادامه و در جدول  2شاخصهاي
توصيفي براي متغيرهاي فاصلهاي ارائه شده است .همچنين ميانگين و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان
در پژوهش به ترتيب  38/58و  7/15و مدت ازدواج آنها به ترتيب  13/52و  7/94بود .در ادامه و در جدول
 2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغیر

رضایت
زناشویی

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

موضوعات شخصي

5

25

15/68

4/82

-0/01

-0/82

ارتباط زناشویي

6

25

16/43

4/73

0/04

-0/73

حل تعارض

5

25

16/26

5/06

-0/18

-0/78

بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در121 ...

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400
مدیریت مالي

5

25

18/06

4/26

-0/29

-0/55

فعاليتهاي اوقات فراغت

5

25

17/22

4/20

-0/43

-0/11

روابط جنسي

7

21

15/56

3/09

-0/41

-0/32

ازدواج و فرزندان

6

25

16/64

3/99

0/02

-0/43

اقوام و دوستان

5

25

17/69

3/77

-0/49

0/03

جهتگيري مذهبي

5

25

18/36

3/86

-0/61

0/03

نمره کل

87

223

159/08

29/22

-0/05

-0/58

خودِ ناکافي

9

40

24/46

5/96

0/004

-0/57

خودِ مطمئن

8

36

17/48

5

0/44

0/21

خودِ متنفر

8

30

22/45

3/91

-0/79

0/58

رضایتمندی جنسی

4

149

102/19

29/60

-0/88

0/38

تعارضات
دوپاره

در جدول  2شاخصهاي توصيفي کمترین نمره ،بيشترین نمره ،ميانگين ،انحراف معيار ،کجي و
کشيدگي براي تمامي متغيره اي پژوهش به تفکيک ارائه شده است .نتایج به دست آمده از شاخصهاي
کجي و کشيدگي بيانگر این است که وضعيت توزیع نمرات متغيرها تقریباً در وضعيت نرمالي قرار دارند
چرا که دامنه کجي و کشيدگي به دست آمده براي تمامي متغيرها بين  +1تا  -1قرار دارد .در ادامه و در
جدول  3نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره با
کيفيت رابطهي زناشویي ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره با رضایت زناشویي
متغیر

رضایتمندی جنسی

 -1موضوعات شخصي

**

 -2ارتباط زناشویي

**

 -3حل تعارض

**

0/45
0/51

خود ناکافی
**

-0/28

**

-0/33

**

خود مطمئن
**

0/22

**

0/28

**

خود متنفر
**

-0/25

**

-0/28

**

0/45

-0/30

0/25

-0/26

 -4مدیریت مالي

**0/29

**-0/21

**0/23

**-0/19

رضایت

 -5فعاليتهاي اوقات فراغت

**0/47

**-0/18

*0/13

**-0/19

زناشویی

 -6روابط جنسي

**

-0/10

0/11

-0/11

0/41

 -7ازدواج و فرزندان

**0/30

**-0/31

**0/26

**-0/22

 -8اقوام و دوستان

**0/20

**-0/27

**0/23

**-0/25

 -9جهتگيري مذهبي

**

*

*

 -10نمره کل

**

0/30
0/53

-0/11
**

-0/32

0/12

**

0/28

-0/13

**

-0/29

** p >0/01 , * p >0/05
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نتایج به دست آمده در جدول  3نشان ميدهد که رضایتمندي جنسي با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي و
نمره کل آن رابطه مثبت و معناداري دارد ( .)p >0/05همچنين نتایج به دست آمده نشان داد که خود ناکافي با تمامي
مؤلفههاي رضایت زناشویي به استثناي روابط جنسي رابطه منفي معنادار و خود مطمئن نيز به استثناي روابط جنسي با
بقيه مؤلفهها رابطه مثبت و معناداري دارد ( .)p >0/05همچنين نتایج نشان داد که خود ناکافي با تمامي مؤلفههاي
رضایت زناشویي به استثنایي روابط جنسي و جهتگيري مذهبي رابطه منفي و معنادار دارد ( .(p>0/05در جدول 4
نتایج آزمون همبستگي پيرسون بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره خود ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره خود
متغير

1

 -1رضایتمندی جنسی

1

تعارضات دوپاره

2

3

-2خودِ ناکافي

**-0/24

1

-3خودِ مطمئن

**0/19

**-0/52

1

-4خودِ متنفر

**-0/19

**0/58

**0/62

4

1

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

نتایج به دست آمده در جدول  4نشان ميدهد که خود ناکافي و خود متنفر با رضایتمندي جنسي رابطه
منفي معنادار دارد ( .) p >0/01همچنين نتایج به دست آمده نشان داد که خود مطمئن با رضایتمندي جنسي
رابطه مثبت معنادار دارد (.)p >0/01
براي بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي
زناشویي در افراد متأهل ایراني از تحليل معادالت ساختاري استفاده شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.
در ابتدا مدل پيشنهادي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که نگاره آن در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1نگاره مدل اوليهي پژوهش
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در جدول  5شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :5شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش
شاخص

2χ/df

RMSEA

NFI

IFI

CFI

GFI

AGFI

مالک برازش

*≤ 3

*≤0/10

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

آمارهي پژوهش حاضر

2/94

0/08

0/91

0/94

0/94

0/91

0/87

نتایج جدول  5نشان ميدهد که مدل اوليهي پژوهش تقریباً از برازش مطلوبي برخوردار است و تنها
مقدار  AGFIدر وضعيت مطلوبي قرار ندارد .در ادامه و در جدول  6ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم
استاندارد شده تعارضات دوپاره بر کيفيت رضایت زناشویي ارائه شده است.
جدول  :6ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده تعارضات دوپاره بر کيفيت رابطهي زناشویي
متغیر

اثر غیرمستقیم استاندارد شده

اثر مستقیم استاندارد شده
اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

خود متنفر

-0/08

-0/19

0/03

0/25

-0/02

-0/09

0/04

0/12

خود مطمئن

0/07

0/04

0/16

0/28

0/03

-0/03

0/08

0/25

خود ناکافي

-0/14

-0/24

-0/04

0/01

-0/09

-0/15

-0/04

0/008

نتایج به دست آمده در جدول  6نشان ميدهد که فقط براي خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب
با اندازه بتا  -0/14و  -0/09معنادار است ( ) p>0/01و خود متنفر و خود مطمئن فاقد اثر معنادار است (.) p<0/01
در ادامه و در شکل  2نگارهي مدل اصالحشده پژوهش با توجه به اثرات به دست آمده ارائه شده است.

شکل  .2نگارهي مدل اصالحي پژوهش
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در جدول  7شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :7شاخصهاي برازش مدل اصالحي پژوهش
شاخص

2χ/df

RMSEA

مالک برازش

≤3

≤0/10

*

2/93

آمارهي پژوهش حاضر

*

0/08

NFI
*

≥0/90
0/93

IFI
*

CFI

≥0/90
0/95

*

≥0/90
0/95

*

GFI

AGFI

≥0/90

≥0/90

0/93

*

0/89

نتایج جدول  7نشان ميدهد که مدل اصالحي تقریباً از برازش مطلوبي برخوردار است .در ادامه و در
جدول  8ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده خود ناکافي بر کيفيت رابطهي زناشویي بعد از
اصالح مدل ارائه شده است.
جدول  :8ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده خود ناکافي بر رضایت زناشویي
متغیر
خود ناکافي

اثر غیرمستقیم استاندارد شده

اثر مستقیم استاندارد شده
اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

-0/22

-0/31

-0/14

0/008

-0/12

-0/17

-0/07

0/01

نتایج به دست آمده در جدول  8نشان ميدهد که در مدل اصالحي اثر مستقيم و غيرمستقيم خود
ناکافي به ترتيب با اندازه اثر  -0/22و  -0/12معنادار است (.)p >0/01
نتیجه
این مطالعه با هدف بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت
رابطهي زناشویي در افراد متأهل شهر تهران انجام شد .پژوهشها و تحقيقات متعدد ،ارتباط معناداري بين
رضایت جنسي و رضایت از تمایالت و ارتباطات زناشویي را به اثبات رسانده است ( Elliott & Umberson,

 .)2008پارینتوس و پایز ( ،)Barrientos & Páez, 2006معتقدند که از ميزان رضایت جنسي زوجين ،ميتوان
بهعنوان وسيلهي اندازهگيري تعامالت آنان استفاده نمود .بسياري از مطالعات نشان ميدهند که زوجها بالقوه
و پنهاني تعارضاتي پيرامون مسائل جنسي دارند اما آن را بهعنوان یک راز تلقي کرده و از بيان آن اجتناب
ميکنند ( .)Crowe, 2007در پژوهش حاضر نتایج حاصل از تحليل معادالت ساختاري نشان داد که فقط
خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم معناداري بر کيفيت رابطهي زناشویي دارد .این یافته تا حدودي با یافته-
هاي گلدمن و گرینبرگ ( ،)Goldman & Greenberg, 1992بنس ( ،)Banse, 2004ليتزنگر گوردون
( ،)Litzinger & Gordon, 2005بيرنبام ( ،)Birnbaum, 2007بوتزر و کامبل

( Butzer & Campbell,

 ،)2008داویسون ،بل ،الچينا ،هولدن و داویس (،)Davison, Bell, LaChina, Holden, & Davis, 2009
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داندون و رئالیني ( )Dundon & Rellini, 2010و ماندور ،مک داف ،لوزئر و رایت ( Mondor, McDuff,

 )Lussier, & Wright, 2011همراستا است.
در تبيين نتایج به دست آمده مي توان گفت که خود ناکافي تا حدوي بيانگر این است که بخشي از
خود دید انتقادي دارد ،بدین صورت که بخشي از خود فرد ،بخش دیگر که خود تجربهگرا است را مورد
انتقاد و ارزشيابي منفي قرار ميدهد و نشان ميدهد که فرد در حال حاضر در کشمکش حلوفصل این مسئله
است .به عبارتي بخشي از فرد خود را مورد انتقاد قرار ميدهد که در چنين شرایطي فرد بالفاصله در رویارویي
با یک مانع یا مشکل ،هم احساس نااميدي و شکست کند و هم عصباني شود ( & Greenberg, Warwar,

 .)Malcolm, 2010در چنين شرایطي عمالً خود انسجام و قدرت یکپارچه را ندارد که ميتواند احساس
عدمکفایت و توانمندي را در زمينههاي مختلف به فرد بدهد .در همين راستا بر طبق نتایج به دست آمده از
زوجين بر مبناي دادههاي کيفي و کمي نشان داده شده که رضایت جنسي در زوجين شامل توانمندي و
احساس قدرتمندي همراه با تجارب خوشایند است ))Honarvar, 2018; Mir Moazi, 2016؛ بنابراین ،با
چنين نتایج به دست آمده مي توان گفت که خود ناکافي عمالً فاقد احساس قدرتمندي و کفایت الزم براي
دستیابي به رضایت جنسي در زوجين است .به عبارتي خود ناکافي توان و قدرت الزم براي تجربه یک
رابطهي جنسي که نيازمند احساسهاي مثبت نسبت به خود است ،ندارد .به عبارتي احتمال دارد که تنش
دروني ،احساس گناه ،خجالت ،شرم و خشم نشأت گرفته از خود ناکافي ،جزء موانع عاطفي تجربهي رضایت
جنسي رضایتبخش باشند .خود ناکافي یا به عبارتي عدمکفایتمندي همراه با انتقادگري عاملي اساسي
براي شکلگيري چنين احساسي و عدم اعتمادبهنفس است .در این تعارض دوپارگي فرد احساس
اعتمادبهنفس نميکند ،فرد احساس افسردگي مي کند یا مرتب کارها را به تعویق مياندازد .در زمان بروز
این تعارض دو پارگيهاي درون رواني براي حداقل یکي از طرفين ،رابطهي زناشویي به مخاطره افتاده و به
تبع آن کيفيت رابطه دچار افت ميگردد .در این شرایط کيفيت رابطهي زناشویي ميان آنها به مخاطره
ميافتد و حتي احتمال آسيب بين فردي به وجود ميآید؛ بنابراین ،در مجموع به نظر ميرسد هيجانهاي
ناخوشایند مثل شرم و عدمکفایتمندي همراه با خود ناکافي مانع تجربه رضایتمند جنسي ميشود .این عدم
رضایتمندي جنسي خود ميتواند عاملي براي ازسرگيري تعارض و ناراحتي در رابطهي زناشویي شود ،چرا
که کسب رابطهي جنسي لذتبخش یکي از اساسيترین اولویتهاي یک رابطهي زناشویي است که رسيدن
به آن همراه با مجموعهاي از پيامدهاي مثبت فردي و بين فردي است ) .)Mir Moazi, 2016عدم تجربهي
رضایت جنسي اغلب همراه با تجربه تعارض و کاهش صميميت زوجين است (.) Metz & Epstein, 2002
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این تجربهي عدم رضایت بخشي که همراه با کاهش صميمت و افزایش تعارض و دریافت حس ناکامي
است ميتواند کيفيت رابطهي زناشویي را کاهش دهد (.)Rowland, Van Diest, Incrocci, & Slob, 2005
نتایج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد که خود ناکافي و خود متنفر با رضایتمندي جنسي رابطه
منفي معنادار دارد و خود مطمئن با رضایتمندي جنسي رابطه مثبت معنادار دارد .در این رابطه نتایج که مستقيماً
همسو با این یافته پژوهش باشد ،یافت نشد ،با این حال با تأکيد بر نقش دلبستگي در تعارضات دوپاره ميتوان
نتایج به دست آمده را همراستا با نتایج پژوهشهاي گلدمن و گرینبرگ (،)Goldman Greenberg &, 2010
بررسي بوتزر و کمبل ( )Butzer & Campbell, 2008تلقي کرد .در تبيين نتایج به دست آمده ميتوان گفت
که رضایت جنسي نيازمند این است که فرد انرژي ،زمان و حالت رواني الزم مانند عدم پریشاني و استرس
را براي تجربه رضایتبخش داشته باشد

( Shrier & ( Ferreira, Fraenkel, Narciso, & Novo, 2015

 .Blood, 2016این در حالي است که در یک دوپارگي درون رواني ،جنبهاي از خویشتن در مخالفت با جنبه
دیگر است (  .)Greenberg et al., 2010به عبارتي فرد با یک تنش و نزاع دروني روبرو است که مانع از
این ميشود فرد از لحاظ رواني با سطح انرژي و آرامش دروني مطلوب به سراغ برقراري یک رابطهي جنسي
رضایتبخش برود .تمرکز و عدم آشفتگي براي برقراري یک رابطهي جنسي رضایتبخش الزم و ضروري
است ) .(McCarthy & Wald, 2015این در حالي است که تعارضات دوپارگي اغلب توانایي تنظيم هيجاني
فرد براي ورود به رابطهي زناشویي همراه با یک تجربه لذتبخش را مختل ميکند

(Greenberg et al.,

) .2010این عدم تنظيم هيجاني ناشي از دوپارگي ميتواند همراه با نارضایتي جنسي باشد؛ بنابراین ،ميتوان
گفت که تعارضات دوپاره مانند تنفر از خود و خود ناکافي عمالً ترویجدهندهي احساسهایي مانند
عدمکفایت ،احساس گناه و شرم از نقصان هستند .در چنين شرایطي نداشتن مهارتهاي تنظيم هيجان مانع
از این ميشود فرد سرمایهي عاطفي الزم و کفایتکننده را در رابطهي جنسي دارا باشد .در کنار آن تنش
دروني ناشي از دوپارگي اغلب تمرکز و انرژي الزم براي صرف کردن به رابطهي جنسي را از فرد متأهل
سلب ميکند.
نتایج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که رضایتمندي جنسي با تمامي مؤلفههاي کيفيت
رابطهي زناشویي (موضوعات شخصي ،ارتباط زناشویي ،حل تعارض ،مدیریت مالي ،فعاليتهاي اوقات
فراغت ،روابط جنسي ،ازدواج و فرزندان ،اقوام و دوستان و جهتگيري مذهبي) رابطه مثبت و معناداري
دارد .این یافته پژوهش با نتایج پژوهشهاي هندرسون کينگ و ورروف ( Henderson-King & Veroff,

 ،)1994ليتزینگر و گوردون ( ،)Litzinger & Gordon, 2005یه ،لورنز و ویک کراما

( Yeh, Lorenz,
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 ،)Wickrama, Conger, & Elder Jr, 2006داویسون ،بل ،الچينا ،هولدن و داویس

( Davison, Bell,

 ،LaChina, Holden, & Davis, 2009داندون و رئالیني ( )Dundon & Rellini, 2010و ونگليستي و
پرلمن ( )Vangelisti & Perlman, 2018همراستا است.
در تبيين نتيجه ميتوان گفت که مشکالت در رضایت جنسي اغلب همراه با تجربه مشکالت مدیریت
منبع قدرت در رابطه و تعارض بين زن و شوهر است ) .)Michael E Metz, Epstein, & Therapy, 2002با
توجه به اینکه رضایت جنسي یک غریزه و نياز زیستي – روانشناختي است به نظر ميرسد به شدت با نارضایتي
از رابطهي زناشویي رابطه دارد ( .)Rowland et al., 2005به همين دليل رضایت جنسي اغلب بهعنوان همبسته
اساسي با کيفيت ارتباط زوجين شناخته شده است ( .)Sprecher & Cate, 2004به نظر ميرسد که رضایتمندي
جنسي یک نياز اساسي در زوجين است که ارضا آن ميتواند ابعاد مختلف کيفيت رابطهي زناشویي را ارتقا
بخشد .در همين رابطه نشان داده شده در بسياري از موارد عدم تجربه رضایتمندي جنسي در زوجين است که
عامل شعلهور شدن اختالف زناشویي و درخواستهاي طالق است

( & Rowland et al., 2005; Metz

)Epstein, 2002؛ بنابراین ،وجود رضایتمندي جنسي ،خود ميتواند مانع بروز تنشها و احساس نارضایتي ناشي
از عدم برآورده شدن نيازها در رابطهي زناشویي گردد.
کيفيت رابطهي زناشویي بهعنوان موفقيت و عملکرد یک ازدواج در نظر گرفته ميشود .با توجه به
اهميت دوچندان رابطهي زناشویي در زندگي افراد ،افراد مدام به ارزیابي آن ميپردازند و در صورت رضایت
از آن آرامش و لذت را تجربه ميکنند ،ولي اگر این ارزیابي منفي باشد ،فرد دچار پریشاني و نارضایتي
ميگردد .متغيرهاي مختلفي ميتوانند بر کيفيت رابطهي زناشویي اثرگذار باشند در همين رابطه پژوهش
حاضر با هدف بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي
زناشویي در افراد متأهل صورت گرفت .نتایج حاصل از تحليل معادالت ساختاري نشان داد که خود ناکافي
اثر غيرمستقيم معناداري بر کيفيت رابطهي زناشویي به واسطه رضایتمندي جنسي دارد؛ بنابراین ،با توجه به
نتایج به دست آمده ميتوان گفت که تعارضات دوپاره مي تواند یک متغير مهم و مرتبط با کيفيت رضایت
زناشویي ب اشد ،چرا که عالوه بر ارتباط با آن ،همچنين به واسطه اثرگذاري بر رضایتمندي جنسي ميتواند
تبيينکنندهي تغييرات کيفيت رابطهي زناشویي باشد.
محدودیت عمده پژوهش مربوط به روش نمونهگيري بود ،با توجه به گستردگي جامعه و عدم امکان
نمونهگيري تصادفي ،از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شد که ميتواند قدرت تعميمپذیري نتایج به
دست آمده را کاهش دهد .همچنين محدودیت دیگري که متوجه نتایج بوده و توسط پژوهشگر اعمال شد
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 نتایج محدود به جمعيت غيرباليني،این بود که نمونهي مورد مطالعه از جمعيت غير باليني انتخاب شد؛ بنابراین
، با توجه به شرایط موجود در جامعه به لحاظ همهگيري بيماري کرونا، استفاده از پرسشنامهي اینترنتي.است
.یکي از محدودیتهاي پژوهش به شمار ميرود
پيشنهاد مي شود مشاوران و روان شناسان از نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر براي بهبود رابطهي
 پيشنهاد ميشود استفاده از زوجدرماني هيجان مدار مدل.زوجين دچار مشکالت زناشویي استفاده کنند
 جهت بهبود کيفيت رابطهي زناشویي،گرینبرگ که بر نقش تعارضات دوپاره بر رابطهي زوجين تأکيد دارند
 پيشنهاد ميشود جهت ارتقاء رابطه، همچنين با توجه به نقش ميانجي و معنادار رضایت جنسي.استفاده شود
 آموزشهاي الزم در مورد آن در برنامهها و مداخلههاي آموزشي،زوجين و تعدیل اثر تعارضات دوپاره
 همچنين پيشنهاد ميشود در برنامههاي مشاوره پيش از ازدواج جهت تأکيد.براي زوجين مدنظر قرار گيرد
 پيشنهاد ميشود. امکان وجود تعارضهاي دوپاره شدید در زوجين مورد بررسي قرار گيرد،بر امر پيشگيري
در پژوهشهاي بعدي جهت بهبود تعميمدهي نتایج به دست آمده در صورت امکان از روش نمونهگيري
 همچنين پيشنهاد ميشود پژوهشهاي مشابه بر روي جمعيتهاي باليني بهویژه.تصادفي استفاده گردد
.زوجين با مشکالت نارضایتي زناشویي و جنسي صورت گيرد
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