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چکیده 
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل فرهنگی  -اجتمـاعی مـؤثر در مـدیریت بـی خـوابی و
اثربخشیِ درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی بر مبنای فرهنگ ایرانی است .این پژوهش در دو
بخش کیفی و کمّی اجرا شد .در بخش کیفـی ابتـدا از  11شـرکت کننـدۀ بـزرگسـال دارای
تجربة غیر بالینی بیخوابی مصاحبة کیفی بـهعمـل آمـد .سـسس بـا  7درمـانگـر دارای تجربـة
اجرای درمان استاندارد شناختی  -رفتاری بیخوابی مصاحبه شد و از  5مراجعِ ایـن درمـان نیـز
مصاحبه بهعمل آمد .متن تمامی مصاحبه ها را دو نفر بهصورت جداگانه کدگـذاری کردنـد و
در پنج جلسه بین کدگذاران توافـق ایجـاد شـد .سـسس نتـایج کدگـذاریهـا بـا روش تحلیـل
مضمون تحلیل شد و در بخش کمّی درمان انطباقیافته روی  11مراجع دارای بیخـوابی اجـرا
شد .بهمنظور انطباق فرهنگی این درمان بـا بافتـار اجتمـاعی  -فرهنگـی ایـران ،پـنج انطبـاق در
درمان انجام شد :مدت درمان کوتاه شـد ،اعضـای خـانواده در فراینـد درمـان مشـارکت داده
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 مؤلفـههـای آموزشـی متناسـب بـا فرهنـگ بـه، از اصول مصاحبة انگیزشی استفاده شد،شدند
، در بخـش کمّـی. و برخی مفهومسازیهـای مـذهبی در آن گنجانـده شـد،درمان افزوده شد
 مجذور اتا = بین،1/111  شاخص خواب (ارزش پی = کوچکتر از6 اثربخشی این درمان در
،1/111 ) و همچنین در شاخص شدت بـیخـوابی (ارزش پـی = کوچـکتـر از1/81  تا1/51
 اجتمـاعی-  عوامـل فرهنگـی، نتـایج ایـن مطالعـه.) مورد تأیید قـرار گرفـت1/56 =مجذور اتا
 باورهـای، راهبردهـای رفتـاری مـورد اسـتفاده،مرتبط با تجربة بی خوابی (موانع کمـک طلبـی
ناکارآمد رایج درمورد خواب و درمـانهـای ترجیحـی بـیخـوابی) در جامعـة ایـران را نشـان
.میدهد و از اجرای درمانشناختی رفتاری بیخوابی مطابق با فرهنگ ایران حمایت میکند
. تحلیل مضمون، رفتاری-  درمان شناختی، انطباق فرهنگی،بیخوابی:کلیدواژهها

Development of a Culturally Adapted Cognitive-Behavior
Therapy for Insomnia in Iran
Amir Ali Mazandarani1
Maria E. Aguilar-Vafaie2
Maryam Esmaeilinasab3
Abstract
This study aimed to investigate the socio-cultural factors affecting insomnia
management and the effectiveness of a cognitive-behavioral therapy for Insomnia
(CBT-I) based on Iranian culture. This research was conducted in two parts:
Qualitative and quantitative. The first part examines the socio-cultural factors
affecting management and treatment of insomnia. In the qualitative part, qualitative
interviews were conducted first with 19 adult participants with non-clinical insomnia
experiences. Then, 7 therapists experienced in CBT-I standard treatment were
interviewed and 5 clients of this treatment were interviewed as well. The transcripts
of all the interviews were coded by two coders, and an agreement was reached
between them in five sessions. In order to culturally adapt this treatment to the
socio-cultural context of Iran, five adaptations were made in the treatment: The
duration of treatment was shortened; family members were involved in the treatment
process; the principles of motivational interviewing were used; educational
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components appropriate to Iranian culture, and religious conceptualizations were
included in the treatment. In the quantitative part, the effectiveness of this treatment
was confirmed in 6 sleep indices (p < .001, η2= .50 to .80) and also in insomnia
severity index (p < .001, η2= 0.56). The results of this study show socio-cultural
factors related to the experience of insomnia in Iran (including barriers to helpseeking, commonly used behavioral strategies, common dysfunctional beliefs about
sleep, and insomnia treatments preferences).
Keywords: insomnia, cultural adaptation, cognitive-behavioral therapy,
thematic analysis.

مقدمه 
بی خوابی یکی از شایع ترین اختالالت روانـی اسـت کـه بـا دشـواری در بـه خـواب رفـتن،
ناتوانی در حفظ حالت خواب یـا بیـدار شـدن زودهنگـام مشـخص مـی شـود و آشـفتگی و
آسیب های بسیاری در کارکردهای زندگی فرد ایجاد می کند .این نـاراحتی کـه علـی رغـم
فرصت کافی برای خوابیدن اتفاق می افتد ،با بیماری های جسمی و مصرف مواد بهتر توجیه
نمی شود (انجمن روان پزشکی امریکا .)2119 ،1خط اول درمان این اختالل ،درمان شناختی
 رفتاری بیخوابی 2است که هدف آن تغییر شناختها و رفتارهای ناکارآمـدی اسـت کـهسبب تداوم بیخوابی میشوند (ادینجر و مینز .)2115 ،9درمان شناختی  -رفتاری بیخـوابی
یک درمان غیر دارویی و رفتاری مؤثر است که وضعیت خواب را با عوارض جـانبی منفـی
کمی بهبود میبخشد (تراور 4و همکـاران )2115 ،و بیمـاران آن را بـه دارودرمـانی تـرجی
میدهند (وینسـنت و لیـونبرگ .)2111 ،5بـه طـور معمـول ایـن درمـان از  5مؤلفـه تشـکیل
می شود )1 :کنترل محـرك )2 ،6محدودسـازی خـواب )9 ،7بهداشـت خـواب )4 ،8درمـان
شناختی ،و  )5تن آرامی .1کارایی هر یک از این مؤلفه هـا بـهصـورت مجـزا مشـخص شـده
است (مورین 11و همکاران )2116 ،و درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی از همة  5مؤلفة باال
1. American Psychiatric Association
2. cognitive behavioral therapy for insomnia
3. Edinger & Means
4. Trauer
5. Vincent & Lionberg
6. stimulus control
7. sleep restriction
8. sleep hygiene
9. relaxation
10. Morin
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استفاده میکند تا به باالترین اثربخشی درمان دست یابد .بهطور مثال ،یک مطالعه نشـان داد
که این درمان برای حدود  75درصد از شرکتکنندگان دچار بیخوابی مفید واقع میشـود
و نهفتگی پیش از شروع خواب را بهطـور متوسـط  51درصـد کـاهش مـیدهـد (مـورین و
همکاران .)1111 ،مزیت این درمان در ایران نیز مشخص شده است ،بهطوری که اسماعیلی
و همکاران ( )1914نشان دادند درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی به بهبود کیفیت خواب و
کاهش عالئم بیخوابی مـیانجامـد .نظـری و همکـارانش ( )1912نیـز نشـان دادنـد درمـان
گروهی شناختی  -رفتاری بیخوابی به بهبود عالئم بیخوابی زندانیان کمـک مـیکنـد .بـر
اساس یک مقالة مروری ،درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی و دارودرمانی در کوتـاهمـدت
اثربخشی تقریباا یکسانی دارد ،اما مشخص شد درمان طـوالنیمـدت بـی خـوابی بـه احتمـال
بیشتری با استفاده از درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی حاصل میشود (رایمـن و پـرلیس،1
 .)2111بهدلیل همین مزیتها ،در این پژوهش درمـان شـناختی  -رفتـاری بـی خـوابی بـرای
انطباق فرهنگی انتخاب شد.
با اینکه بهنظر میرسد خواب پدیدهای زیستی و جهانی است ،اما خواب و بیخوابی
ازنظر نحوه ،دلیل ،مکان ،و زمان میتواند تحت تأثیر بافتار اجتماعی  -فرهنگی قـرار بگیـرد
(فلسکراد .)2115 ،2بهطور مثال ،معموالا بـهمنزلـة بخشـی از درمـان کنتـرل محـرك توصـیه
می شود افراد دچار بیخوابی از چرت زدن بعدازظهر بسرهیزند (شوت  -رادین 9و همکاران،
 .)2118اما الگوی خواب ،بهخصوص چرت بعـدازظهر در فرهنـگهـای مختلـف متفـاوت
است (برانت و استجر .)2114 ،4مثالا در کشورهای حوزۀ مدیترانه خواب دوفازی یا خـواب
بعدازظهر (سیستا )5رواج زیادی دارد (ماستین .)2119 ،6بر اساس مشـاهده هـای پژوهشـگر،
در ایران نیز خواب بعدازظهر بهخصوص در مناطق گرمسیر و روزهای تعطیـل کـامالا رایـج
است .عوامل اجتماعی مانند بازنشستگی نیز می تواند بر کیفیـت و نظـم خـواب تـأثیر منفـی
بگذارد (اسحقی گرجی و همکاران .)1918 ،همچنـین در فرهنـگهـای مختلـف در زمینـة
محل خواب (روی زمین ،سکو ،یا تخت خواب) و خوابیدن بـهتنهـایی یـا بـا سـایر اعضـای
خانواده تفاوت وجـود دارد (وارن )2118 ،7کـه ایـن موضـوع ازنظـر بهداشـت خـواب کـه
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بخشی از درمان شناختی  -رفتـاری بـیخـوابی اسـت ،اهمیـت دارد .همچنـین در بافتارهـای
اجتماعی فرهنگی مختلف دیدگاههای متنوعی دربـارۀ بـیخـوابی وجـود دارد و بـهچـالش
کشیدن باورهایی که خواب را مختل میکنند ،بخشی از این درمان است.
بهطور سنتی مطالعات بی خوابی همواره بر مقیاسهـای انـدازهگیـری عینـی و کمّـی
مانند پرسشنامه ها یا دستگاه های نظارت خـواب ماننـد پلـیسـومنوگرافی 1متکـی بـودهانـد
(برای مثال اسمیت و وجنر ،)2119 ،2درعوض ،مطالعات کیفـی ،بافتـار و تجربـة بیمـاران و
درمانگران ،و همچنین رابطة بیمار  -درمانگر و تغییـرات آن در طـول زمـان را از دیـدگاه
عمیــقتــری درنظــر مــیگیرنــد (کرســول و کــالرك .)2117 ،9بــه همــین دلیــل ،اخیــراا در
پژوهشهای خواب تمایل روزافزونی بـه پـذیرش ظرفیـت رویکردهـای کیفـی در افـزایش
شناخت اختالالت خواب مانند بیخوابی پیدا شده است (چیونگ و همکاران .)2114 ،مثالا
مطالعات کیفی نشان میدهند که بیماران و درمانگران برداشتهای متفاوتی از بیخـوابی و
درمان آن دارند .این در حالی است کـه دیـدگاه بیمـاران درمـورد بـیخـوابی و درمـان آن
می تواند بر میزان درگیری آنها بـا فراینـد درمـان تـأثیر بگـذارد (هگـر و اوربـل.)2119 ،4
به طور مثـال ،زمـانی کـه افـراد دچـار بـیخـوابی مشـکالت خـود را جزئـی مـیداننـد و یـا
درمان های موجود را غیر جذاب و بیتأثیر میپندارند ،احتمال کمتری وجود دارد که برای
آن در جستوجوی کمک حرفهای باشند (استینسون 5و همکاران .)2116 ،زمـانی هـم کـه
بیماران وارد مرحلة درمان میشوند ،پذیرش درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی میتواند بـر
نتیجة درمان اثرگذار باشد .بهطور مثال هنگامی که بیمـاران درمـان محدودسـازی خـواب و
درمان کنترل محرك را که دو مؤلفة مهم در این درمان هستند ،خستهکننـده یـا آزاردهنـده
میبینند ،کمتر به ادامة درمان عالقه نشان میدهند (وینسنت و همکـاران .)2118 ،بنـابراین،
برای بررسی جنبه های کیفی اجرای درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی در بافت اجتمـاعی -
فرهنگی ایران نیاز به پژوهشهای کیفی است .بهویژه مطالعات بسیار کمی بـه ایـن موضـوع
پرداختهاند کـه چگونـه بافتـار و محـیط اجتمـاعی  -فرهنگـی در شـکلدهـی تجربـة ذهنـی
مراجعان و درمانگران از فرایند درمان بیخوابی و تعامل آنهـا تـأثیر مـیگـذارد .بنـابراین،
polysomnography
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به منظور کاهش این شکاف ،شناخت وسیعتری از تجربة ذهنی بیخوابی نیاز اسـت و بـرای
رسیدن به این شناخت ،الزم است از روشهای کیفی استفاده شود.
جنبه های گوناگونی از درمان شناختی  -رفتـاری بـی خـوابی مـی توانـد تحـت تـأثیر
فرهنگ جامعه قرار بگیرد .مثالا بین فرهنگهای مختلف ،احتماالا در زمینة این موضـوع کـه
بی خوابی و مراجعـه بـه روانشـناس بـا داغ ننـگ همـراه اسـت ،تفـاوت وجـود دارد و ایـن
موضوع ،بر میزان مراجعة افـراد بـه درمـانگر و بـهویـژه روانشـناس بـرای بـی خـوابی تـأثیر
می گذارد (چیونگ و همکاران .)2114 ،عالوه بر این ویژگـیهـای فرهنگـی ممکـن اسـت
موجب شود افرادی که از بیخوابی رنج میبرند ،نسـبتبـه بـیخـوابی و درمـان آن نـوعی
حس تسلیم و درماندگی داشـته باشـند .مـثالا ممکـن اسـت حـس کننـد کـه هرگـز درمـان
نمی شوند (یانگ 1و همکاران .)2115 ،برعکس ،برخی تمایـل دارنـد بـیخـوابی را طبیعـی
بدانند ،مثالا آن را به فرایند سالمندی ،تغییرات هورمونی ،یا مشکالت خلقـی ،و ارزشهـا و
باورهای فرهنگی نسبت دهند (یانگ و همکاران )2115 ،که این مسئله بهنوبة خـود مـانع از
رفتار کمکخواهانه در اولـین مراحـل بـیخـوابی مـیشـود .یانـگ و همکـارانش ()2115
مشخص کردند که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی (مثالا تواضع در فرهنگ چینی) میتواند
بر انتظارات و رفتارهای مرتبط با خواب چینیها تأثیر بگذارد .بنابراین ،برخی از نویسندگان
(چیونگ 2و همکاران2114 ،؛ دیاز 9و همکاران )2111 ،تأکیـد مـیکننـد کـه بایـد هـم بـه
درمــانگــران و هــم بــه درمانجویــان آمــوزش داده شــود تــا مــدیریت درمــان ب ـیخــوابی
منحصربهفرد و متناسب با فرهنگ انجام شود.
4
در این راستا ،مدل های صالحیت فرهنگی فرض میکنند که درمانهـا بـرای اینکـه
مؤثر باشند باید با نیازهای فرهنگی مراجعهکنندگان هماهنگ باشند (هوانـگ 5و همکـاران،
 .)2118به عبارت دیگر ،درنظر گرفتن بافتار اجتماعی  -فرهنگی بـرای درمـانگـران بـالینی
که درپی بـهحـداکثر رسـاندن موفقیـت درمـانی در مراجعـهکننـدگان دارای فرهنـگهـای
مختلف هستند ،مهـم تلقـی مـیشـود (برنـال و شـارون  -دل  -ریـو .)2111 ،6در ایـران نیـز
تالشهایی برای انطباق فرهنگی یا «بومیسازی» درمانهای مختلف انجام شـده اسـت .مـثالا
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صمصام شریعت و همکاران ( )1916بر اساس منابع نوشتاری ،یـک درمـان بـومی ایرانـی را
برای افسردگی پیشنهاد دادند .انطباق های فرهنگی در دو دستة سطحی یا عمیـق طبقـهبنـدی
1
میشوند (رسنیکف و همکاران .)1111 ،در این پژوهش ،انطباق فرهنگی درمان شناختی -
رفتاری بی خوابی بر اساس دیدگاه الئو )2116( 2وابسته به پژوهش تجربی توصیفی و کیفی
اولیة مبنی بر تجارب و نگرش عموم مردم جامعـه ،درمـانگـران و مراجعـهکننـدگان انجـام
خواهد شد و نوع و سط انطباق بنا به نتایج مرحلة نخست پژوهش مشخص خواهد شد.
مطالعات انگشتشماری به جنبههای فرهنگی و بافتـاری درمـان شـناختی  -رفتـاری
بی خوابی برای اختالل بیخوابی توجه کردهاند .در یک مطالعه جالل 9و همکـاران ()2116
درمان رایج شناختی  -رفتاری برای تروما را برای مصریهای دچـار ترومـا انطبـاق دادنـد و
بخشی از پژوهش خود را به درمان بیخـوابی آنهـا اختصـاص دادنـد .آنهـا چنـد توصـیة
اسالمی برای قبل از خواب (وضو گرفتن ،نماز وتر ،مرور آیات قرآن ،تسبی گفتن ،و دعا)
و دو توصیه برای بعد از خواب (نماز صب و دعا) را به درمان اسـتاندارد اضـافه کردنـد .بـا
این حال ،این پژوهش انطباق های مذکور را بهصورت نظـام منـد و پـژوهش  -محـور ایجـاد
نمیکند .به همین ترتیب ،در مطالعهای وانگ 4و همکاران ( )2115دریافتنـد هنـوز در چـین
درمانهای سنتی چینی برای درمان بیخوابی رواج بیشتری نسبتبه رواندرمانیهای علمـی
مانند درمان شناختی  -رفتاری دارد .یکی از تبیینهای آنها برای این موضوع ،عـدم عالقـة
مردم چین به بحثهای منطقی است .این مطالعه نشان میدهد جنبههای فرهنگی مـیتواننـد
بر نگرش درمانجویان نسبتبه درمان شناختی  -رفتاری بـی خـوابی و حتـی احتمـاالا نتیجـة
درمان تأثیرگذار باشد .یک مطالعة دیگر نیز (یانگ و همکاران )2115 ،بـر نیـاز بـه انطبـاق
فرهنگی در ارزیابی و درمان بیخوابی (مثالا تدوین درمانهـای مخصـوص یـک فرهنـگ)
بهخصوص در فرهنگهای غیر غربی تأکید کرده است.
در بسیاری از کشورها مانند پاکستان ،بهدلیل غلبة فرهنگ سنتی ،درمانهای گیـاهی
یا تشریفات سنتی بیش از درمانهای مبتنی بر شواهد رواج دارد (نعیم 5و همکـاران.)2115 ،
به نظر میرسد در ایران نیز چنین الگویی وجود داشته باشـد (رضـایی 6و همکـاران.)2116 ،
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تعدادی از متخصصان (هیز )2111 ،1بر این باورنـد کـه زیربنـای درمـان شـناختی  -رفتـاری
ارزشهای فرهنگیِ فرهنگهای فردگرا مانند انگلستان و امریکاست ،در حالی که فرهنـگ

ایران معموالا بهصورت جمع گرا درنظر گرفته می شود (بایربراور 2و همکاران .)1114 ،گفته

مــیشــود افــراد فرهنــگهــای فردگــرا از جنبــههــای مهمــی ازجملــه ارزشهــای اساســی،
جهت گیری فرهنگی و میزان توجهی که بـه شـناخت در مقابـل هیجـان دارنـد ،بـا افـراد در
فرهنگ های جمـع گـرا متفـاوتانـد (الونگـانی .)2114 ،9در ایـران نیـز ،خزائـی و رضـایی
( )1914در پژوهش کیفی خود در زمینة پیامـدها و درمـان بـی خـوابی نشـان مـی دهنـد کـه
ایرانیان تمایل زیادی به درمان های سنتی دارند .بنابراین ،دالیل منطقی وجود دارد تا درمـان
شناختی  -رفتاری بیخوابی انطباق پیدا کند تا برای فرهنگهای جمعگرا ازجمله ایـران نیـز
مفید و مؤثر باشد.
بــا توجــه بــه اینکــه درمــان شــناختی  -رفتــاری بــیخــوابی یــک درمــان پرکــاربرد،
منحصربه فرد و متفاوت از سایر درمانهای شناختی  -رفتاری است ،تاکنون هـی مطالعـهای
به ایجاد تغییرهای پژوهش  -محـور و نظـاممنـدی در سـاختار کالسـیک ایـن درمـان بـرای

انطباق آن با فرهنگهـای مختلـف نسرداختـه اسـت (مـورین ،4مکاتبـة شخصـی 18 ،ژانویـة

 .)2116به خصوص بهنظر میرسد در فرهنگ ایران با ویژگیهای منحصربهفـرد آن ،ایجـاد
انطباق هایی بر درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی بتواند تأثیرات مثبتـی بـر نتـایج و افـزایش
جذابیت این درمان داشته باشد و حتی ممکن است نتایج این پژوهش ،تلویحاتی را نیز برای
اجرای درمانهای دیگر در بافتار و فرهنگ ایرانی فراهم آورد .با توجه بـه ایـن مطالـب ،در
این پژوهش ،بهصورت اکتشافی به دنبـال یـافتن جنبـههـای اجتمـاعی  -فرهنگـی مـرتبط بـا
بی خوابی ازجمله باورهـا ،نگـرش هـا ،نیازهـا و روشهـای مـدیریت بـیخـوابی و همچنـین
تجربهها و نیازهای مراجعان و دیدگاههای درمانگران درمان شناختی  -رفتـاری بـیخـوابی
در ایران هستیم تا بتوانیم بر مبنای آن انطباقی مبتنی بر فرهنـگ ایرانـی در درمـان اسـتاندارد
شناختی  -رفتاری بی خوابی ایجاد کنیم و سرانجام ،اثربخشی درمان انطبـاق یافتـة شـناختی -

رفتاری بیخوابی را متناسب با بافت اجتماعی  -فرهنگی ایران بهصورت اولیه بررسی کنیم.
Hays
Bierbrauer
Laungani
Morin

1.
2.
3.
4.
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روش 
این پژوهش از دو بخش کیفی و کمّی تشکیل شده است .بخش کیفی بهصـورت توصـیفی
و بخش کمی این پژوهش نیز بهصورت نیمه آزمایشی با روش پـیش آزمـون و پـسآزمـون
بدون گروه کنترل انجام شده است .درمجموع در این پـژوهش  41شـرکت کننـده حضـور
داشتند که از میان آنها از  91نفر مصـاحبة کیفـی بـهعمـل آمـد و بـر روی  11نفـر درمـان
انطباقیافتة شناختی  -رفتاری بیخوابی اجرا شد.

دادههایکیفی 
اعتبار 
این پژوهش دارای تأییدیة کمیتة اخالقـی دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت .اعتبـار داده هـای
کیفی با چهار معیار (هاوتون 1و همکاران )2119 ،بررسـی شـد )1 :اعتبارپـذیری :صـحت و
دقت کدها با  1نفر از شرکتکنندگان ( 7نفر از عموم مـردم و  2نفـر از درمـانگران) مـورد
تأیید قرار گرفت .همچنین بهدلیـل جمـع آوری داده هـای کیفـی از سـه منبـع عمـوم مـردم،
مراجعان و درمان گران بخش زیادی از کدها تکرار شد که ایـن موضـوع نیـز اعتبارپـذیری
کدها را از راه مثلثسازی تأیید میکند .عالوه بر این ،شیوۀ مصاحبه ،کدگـذاری و تحلیـل
مورد بازبینی و اصالح تیم پژوهش قرار گرفت .هر دو پژوهشـگر ،مـتنهـای نوشـتهشـده را
به منظور افزایش اعتبار بازخوانی کردند و هر گونـه تفـاوت نظـر میـان کدگـذاران در پـنج
جلسة پژوهشی مورد بحث قرار گرفت تا کدگذران به توافق دست یافتند؛  )2اعتمادپذیری:
تمامی داده های صوتی ،آوانوشت ها و کدها در دسترس قرار دارد .همچنـین تمـامی کـدها
بهصورت لفظی 2هستند و حتی االمکـان از کدگـذاری بـهصـورت تحلیلـی اجتنـاب شـد تـا
اعتمادپذیری یافته ها و تحلیـل هـا تـأمین شـود؛  )9تأییدپـذیری :بـرای تحقـق تأییدپـذیری،
پژوهشگر تالش کرد تا با به حداقل رساندن ذهنیت خـود در رونـد مصـاحبه و عـدم القـای
اطالعات ،عدم سوق دادن مشـارکتکننـده بـه مسـیری خـاص و اجتنـاب از دخالـت دادن
ذهنیات شخصی در فراینـد تفسـیر دادههـا تأییدپـذیری پـژوهش را بـه حـداکثر برسـاند .از
ناظران بیرونی و خود مشارکتکنندگان نیز برای چک کردن و تأیید یافتههـا اسـتفاده شـد؛
 )4انتقالپذیری :از طریق مصاحبه با شرکتکننـدگان نـاهمگون ازنظـر محـل تولـد ،سـن و
سط تحصیالت ،انتقالپذیری یافتهها تأمین شده است .همچنـین مـروری بـر پـژوهشهـای
1. Houghton
2. semantic
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مشابه در سایر کشورها شباهت های قابلتوجهی نسبتبه یافتـه هـای سـایر کشـورها را نشـان
میدهد که این موضوع نیز مؤید انتقالپذیری دادههاست.

رونداجرایپژوهش 
بخشکیفی :بخش کیفیِ این مطالعه از سـه مرحلـه تشـکیل شـده اسـت .در هـر سـه
مرحلــه ،ابتــدا بــر اســاس پیشــینة پــژوهش یــک راهنمــای مصــاحبة اختصاصــی (متشــکل از
سؤال های اصلی و کنکاش ها) تدوین شد که با مطرح شـدن مسـائل جدیـد در مصـاحبه هـا
به تدریج اصالح می شد .همچنین در تمامی مراحل ابتدا به شرکت کنندگان درمورد مطالعـه
اطالعات داده شد و برای انجام مصاحبة کامل زمانی تعیین شد و در صورتی کـه تمایـل بـه
مصاحبه وجود داشت ،شرکتکنندگان فرم رضایتنامه و محرمانه بودن اطالعـات را امضـا
می کردند .در زمان تعیینشده ،مصاحبه توسط نویسندۀ اول انجـام شـد .در هـر سـه مرحلـه،
مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که به اشـباع درون مایـه ای رسـیدیم و در آن مصـاحبه هـای
جدید مفهوم جدید یا مقولة درون مایه ای جدیدی را ایجاد نمی کرد (فاش و نـس.)2115 ،1
تمامی مصاحبهها با اپلیکیشنهای تلفن همراه نویسندۀ اول ضبط شد و بـهصـورت کلمـه بـه
کلمه 2مورد آوانویسی امالیی 9قرار گرفت.
هدف از مرحلة اول بررسی باورها ،نگرش ها و عادات رفتاری عموم مردم در زمینة
مدیریت بیخوابی بود .این مرحله در آذر تا اسفند  1915در شهرهای تهران ،اهواز و آبادان
با اجرای  11مصاحبة نیمه ساختاریافته برگزار شد .در این مرحله ،بیشتر مصاحبه هـا در محـل
کار ( 14مصاحبه) ،و تعداد کمی از آن ها در خانة شرکت کنندگان ( 5مصاحبه) انجـام شـد
تا مصاحبه شوندگان احساس آرامش بیشتری داشته باشند .مصـاحبه هـا بـین  92تـا  66دقیقـه
طول کشید (میانگین =  47دقیقه و  21ثانیه؛ انحراف استاندارد =  7دقیقه و  11ثانیه).
مرحلة دوم ،بهمنظور بررسی نظرات متخصصـان درمـورد اجـرای درمـان شـناختی -
رفتاری بی خوابی در بافت اجتماعی  -فرهنگی ایران انجـام شـد .از خـرداد تـا مـرداد 1916
به صورت تلفنی  7مصاحبة نیمهساختاریافته با  7درمانگر شناختی  -رفتاری بیخوابی انجـام
شـد .مصــاحبههــا بــر اسـاس تمایــل شــرکتکننــدگان بــا اسـتفاده از تلفــن یــا بــا اســتفاده از
نرم افزارهای واتسپ و اسکایپ انجام گرفت .دلیل انتخاب این روش مصـاحبه ایـن بـود کـه
1. Fusch & Ness
2. verbatim
3. orthographical transcription
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درمان گران در نواحی جغرافیایی پراکنده ای بودنـد و همچنـین بـا توجـه بـه درگیـری هـای
زیادی کـه داشـتند ،همـاهنگی یـک جلسـة رودررو دشـوارتر از مصـاحبة تلفنـی بـود .از 7
درمان گر مورد مصاحبه 9 ،نفر در هنگام مصاحبه در تهـران 1 ،نفـر در دهلـی هندوسـتان1 ،
نفر در اهواز 1 ،نفر در امیدیه و  1نفر در شهر قم حضور داشت .مصـاحبه هـا بـین  28تـا 68
دقیقه طول کشید (میانگین =  45دقیقه و  27ثانیه؛ انحراف استاندارد =  19دقیقه و  21ثانیه).
مرحلة سوم ،بهمنظور بررسی نیازها و تجربه های مراجعان ایرانیِ دچار بـی خـوابی از
مراجعه به درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی انجام شد .از اردیبشهت تا شهریور  1916بـا 5
مراجــع بــیخــوابی کــه جلســة آخــر ایــن درمــان را پشــت ســر گذاشــته بودنــد 5 ،مصــاحبة
نیمهساختاریافته بهعمل آمد .مصاحبهها در همان محل اجرای درمان انجام شـد .مصـاحبههـا
بین  91تا  42دقیقه به طول انجامید (میانگین =  95دقیقه و  41ثانیه؛ انحـراف اسـتاندارد = 4
دقیقه و  29ثانیه).
سرانجام ،بر اساس یافتههای سه مرحله مطالعة کیفی ،تغییرهای احتمـالی متناسـب بـا
فرهنگ در درمـان کالسـیک شـناختی  -رفتـاری بـی خـوابی ایجـاد شـد .روایـی محتـوایی
تغییرات این بستة درمانی پس از مشورت با دو متخصص و درمانگر با تجربه در این زمینـه
(یک فلوشیپ خواب و یک استاد روان شناسی) تعیین شد .این نظرسنجی از متخصصـان تـا
انتهای پژوهش بهصورت مستمر ادامه یافت.
بخشکمّی :درمان انطبـاق یافتـة شـناختی  -رفتـاری بـی خـوابی روی  11فـرد دچـار
بی خوابی کـه مـالكهـای ورود و خـروج را احـراز کردنـد ،در  4جلسـه اجـرا شـد .همـة
داوطلبان ،رضایتنامة کتبی شرکت در طرح پژوهشی را امضا کردند .بـیخـوابی مراجعـان
در دو مرحلة قبل از مداخله (هفتة  )1و پس از مداخله (هفتة  )4با استفاده از شاخص شـدت
بی خوابی مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین در طول درمان ،مراجعان الگوی خواب خـود
را با استفاده از روزنگار توافقی خواب ثبت میکردند.

شرکتکنندگانبخشکیفی 

بخشکیفی :شرکتکنندگان مرحلة اول کیفی ،بهدلیل دسترسی آسان و بـهصـورت
هدفمند از محیط های کاری (اغلب مغازه ها) و مکان های عمومی مانند بوستان های عمـومی
انتخاب شدند .تالش شد در انتخـاب شـرکتکننـدگان ،از طیـفهـای مختلـف اجتمـاعی،
انتخاب شود تا گروه مورد مطالعه حتیاالمکـان نـاهمگن باشـد .مـالك هـای ورود بـه ایـن
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مرحله از پژوهش عبارت بودند از سن  18سال به بـاال ،ایرانـی بـودن ،و گـزارش تاریخچـة
تجربة ذهنی بـی خـوابی (یعنـی دشـواری در شـروع خـواب ،حفـظ خـواب یـا بیـدار شـدن
زودهنگام) .گفتنی است که  9نفر از آنهـا در زمـان مصـاحبه ،تجربـة ذهنـی بـی خـوابی را
داشتند .مراجعان دارای تجربة درمان تخصصی و تشخیص رسمی بی خـوابی از ایـن مرحلـه
حذف شدند .منطق استفاده از این چارچوب نمونه گیری بهدست آوردن باورهـا و تجـارب
بی خوابیِ افرادی بود که در جامعة عمومی ایرانیان هستند ،بهخصوص افـرادی کـه خـود را
دارای تشخیص رسمی بی خوابی نمی دانند ،زیرا افرادی که برای بی خوابی خـود بـه درمـان
مراجعه می کنند ،احتماالا نمونة معرفی از جامعة ایران نیستند .شرکت کننـدگان مرحلـة دوم،
 7نفر از درمانگران درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی بودند .ابتدا با بررسی پـژوهشهـایی
که در ایران درمورد این روش انجام شده است و پرس و جو از استادان متخصـص در زمینـة
خواب و همچنین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گلولـه برفـی بـه نـام  1درمـان گـر
شناختی  -رفتاری بی خوابی دست یافتیم که با تالش های انجـامگرفتـه از بـین آنهـا ،موفـق
شدیم با  7نفر از آنها بهصورت تلفنی مصاحبهای بهعمل بیاوریم .مالكهای ورود بـه ایـن
مرحله از پژوهش عبارت بودند از داشتن ملیت ایرانی ،دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی
ارشد در رشته های مرتبط با خواب ،و سابقة اجرای درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی .ایـن
درمــانگــران بــین  1تــا  5ســال (میــانگین  2.5ســال) ســابقة اجــرای ایــن درمــان را داشــتند.
شرکت کنندگان مرحلة سوم 5 ،نفر از مراجعان درمان شناختی  -رفتاری بـی خـوابی بودنـد.
ابتدا با تماس با درمان گران موضوع این مرحله از پژوهش بـا آنهـا مطـرح شـد .در ابتـدا 9
درمان گر پذیرفتند با مراجعان بی خوابی خود در ایـن زمینـه صـحبت کننـد ،زیـرا برخـی از
درمان گران در حال حاضر مراجع بی خوابی نداشتند .بهدلیـل کمبـود مراجعـی کـه بـهطـور
کامل در جلسات حاضر شود ،با مراجعان یکی از درمان گـران نتوانسـتیم مصـاحبه ای انجـام
دهیم ،و از دو درمـان گـر دیگـر ،بـا  9نفـر از مراجعـان یکـی از آنهـا و  2نفـر از مراجعـان
درمان گر دیگر مصاحبه بهعمل آمد .مالك هـای ورود بـه ایـن مرحلـه از پـژوهش عبـارت
بودند از سن باالی  18سـال ،داشـتن ملیـت ایرانـی و طـی کـردن یـک دورۀ کامـل درمـان
شناختی  -رفتاری بیخوابی توسط یک متخصص.
بخشکمّی :با استفاده از شبکة اجتماعی لینکدین درمورد درمـان رایگـان بـیخـوابی
اطالعیه ای منتشر شده و برای بیش از هزار نفر ،آگهی تبلیغاتی بهصورت مستقیم ارسال شد.
همچنین این آگهی توسط پژوهشگر و همچنین تعدادی از دانشجویان رشتة روان شناسی در

تدویندرمانشناختیـرفتاریبیخوابی93...

بسیاری از گروه های پیام رسانهای مختلف منتشر شد .عالوه بر این در سـط دانشـگاههـا و
معابر عمومی شهر پوسترهایی چسبانده شد .از میان تماس های متعدد افراد متقاضـیِ درمـان،
بی خوابی  92نفر در غربالگری تلفنی تأیید شد و از میان ایـن افـراد 18 ،نفـر بـرای ارزیـابی
حضوری به مرکز مشاورۀ دانشگاه تربیت مدرس و مرکز طب کار ایرانیان مراجعـه کردنـد،
و بی خوابی  14نفر تأیید شد .این  14نفر در جلسة اول درمان شرکت کردند .در جلسـة دوم
 12نفر شرکت کردند ،در جلسة سوم هر  12نفر شرکت کردند ،امـا در جلسـة چهـارم تنهـا
 11نفر شرکت کردند (یک مراجع بهدلیـل مشـکل پزشـکی و دیگـری مسـافرت خـارج از
کشور در جلسة چهارم حضور نیافت) .بنابراین ،اجرای این درمان در  4جلسه بـا حـدود 21
درصد ریزش همراه بود .مدت بی خوابی  4نفر از شرکت کنندگان بین  9ماه تا  9سال بود و
 6نفر گزارش کردند که بیش از  9سال مشکل بیخوابی داشتهاند 1 .نفر از شرکتکنندگان
سابقة مصرف داروهای خواب آور داشتند ،با این حال در زمان اجرای درمان ،هـی یـک از
شرکتکنندگان برای مشکل خواب دارویی مصرف نمیکرد.
برای این مرحله از پژوهش مالكهای ورود و خروج بهصورت همخوان بـا پیشـینة
پژوهشی (بلوم 1و همکاران )2115 ،تعیین شد .وجود یا فقدان این مالكها در داوطلبـان در
جدول 9ویژگیهای جمعیتشناختی با شرکتکنندگان


مذکر
مؤنث
سن (انحراف
استاندارد)
دامنة سن
سط تحصیالت
ابتدایی
دبیرستان
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

بخشکمّی 

بخشکیفی 
عموممردم 

درمانگران 

مراجعان 

مراجعاندرمان 

)%84/2( 16
)%15/8( 9
)15( 49/2

)%1( 1
)%111( 7
)6.2( 95/1

)%41( 2
)%61( 9
)15.4( 54/4

)%41( 4
)%61( 6
)%16.7( 48/1

18ـ71

91ـ41

92ـ71

28ـ79

)%11/5( 2
)%69/2( 12
)%11/5( 2
)%15/71( 9
)%1( 1

)%1( 1
)%1( 1
)%1( 1
)%14/9( 1
)%85/7( 6

)%21( 1
)%41( 2
)%21( 1
)%21( 1
)%1( 1

)%1( 1
)%41( 4
)%91( 9
)%21( 2
)%11( 1

1. Blom
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ارزیابی حضوری تعیین شـد .در ایـن پـژوهش مـالكهـای ورود عبـارت بودنـد از )1 :ارائـة
رضایتنامة آگاهانه و کتبی برای شرکت در پروژه )2 ،توانایی خواندن و نوشتن )9 ،نمـرۀ 11
به باال در شاخص شدت بـیخـوابی )4 ،داشـتن شـرایط خـواب طبیعـی .مـالكهـای خـروج
عبارت بودند از )1 :داشتن بیخوابی بهدلیل درد یـا مشـکالت پزشـکی )2 ،وجـود اخـتالالت
خواب دیگر نظیر نارکولسسی ،آپنه انسدادی خواب یا سندرم پاهای بیقرار که مسـتلزم توجـه
فوری باشند )9 ،وجود اخـتالالت روانـی حـاد کـه مسـتلزم توجـه فـوری باشـند )4 ،مصـرف
داروهای افسردگی یا خواب در دو ماه قبل از شـروع درمـان)5 ،گذرانـدن روان درمـانیهـای
دیگر بهصورت همزمان .در ایـن پـژوهش ،وجـود اخـتالالت خفیـف روانـی دیگـر بـهدلیـل
همایندی بسیار زیاد مجاز درنظر گرفته شد .ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کننـدگان در
سه مرحلة کیفی و بخش کمّی پژوهش در جدول  1مطرح شده است.

ابزارهایپژوهش 
مصاحبههاینیمهساختاریافته :در این پژوهش مصاحبة نیمه ساختاریافته بـا  9گـروه از
افراد انجام شد :نخست با عموم مردم بهمنظور بررسی عادات ،باورها ،و نگـرشهـای آنهـا
درمورد بیخوابی مصاحبة عمیق انجام میشود .دوم ،بـا متخصصـان بـرای شـناخت نظـرات
درمان گران از اجرای درمان شناختی  -رفتاری در ایران و سوم ،با مراجعان درمان شناختی -
رفتاری بیخوابی برای شناسایی تجربیات و نیازهـای آنهـا .مازنـدرانی ( )1916سـؤالهـا و
توضی های کامل مربوط به این مصاحبهها را بهصورت مشروح ذکر کرده است.
شاخصشدتبیخوابی :در این پژوهش ،شاخص شدت بیخوابی 1در مرحلة کمّـی
دو بار قبل و پس از درمان اجرا شد .شاخص شدت بیخوابی یک ابزار ذهنـی کوتـاه بـرای
اندازهگیری عالئم و پیامدهای بیخوابی است .شاخص شدت بی خوابی از  7آیـتم تشـکیل
شده است که زمان شروع خـواب ،نگهـداری خـواب ،2بیـدار شـدن زودهنگـام از خـواب،
تداخل با کارکرد روزانه ،دیدگاه مراجـع درمـورد پیامـدهای بـیخـوابی ،نگرانـی درمـورد
مشکالت خواب و رضایت از الگوهای خواب را میسـنجد (باسـتین 9و همکـاران.)2111 ،
شدت ادراكشدۀ هر یک از آیتمها در یک مقیاس لیکرت  4درجهای سنجیده میشود .از
مجموع این آیتمها نمرۀ نهایی از  1تا  28بـهدسـت مـیآیـد .ایـن شـاخص از زمـان تـدوین
)1. Insomnia Severity Index (ISI
2. sleep maintenance
3. Bastien
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توسط مورین ( )1119در مطالعات پژوهشی و بالینی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اسـت
(صادقنیـت حقیقـی 1و همکـاران .)2114 ،مطالعـات نشـان مـیدهنـد کـه شـاخص شـدت
بی خوابی برای سنجش و غربالگری بیخوابی پرسشنامهای مفیـد و دارای روایـی و اعتبـار
قابل قبـولی اسـت (باسـتین و همکـاران2111 ،؛ گـاگنون 2و همکـاران .)2119 ،اعتبـار ایـن
پرسشنامه در ایران توسط یزدی 9و همکاران ( )2112مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه
با محاسبة آلفای کرونباخ نشان داد نسخة فارسی دارای همسانی درونی باالتر از  1/8اسـت.
همچنین در پژوهش صادق نیت و همکاران ( ،)2114همبستگی باالیی میـان نتـایج شـاخص
شدت بیخوابی و متغیرهای متناظر پلیسومنوگرافی بهدست آمد.
روزنگارتوافقیخواب :در بخش کمّی این پژوهش ،برای ارزیابی جلسـه بـه جلسـة
وضعیت خواب شرکت کنندگان از روزنگار توافقی خواب 4استفاده شد .روزنگـار تـوافقی
خـواب بــهمنزلــة یکــی از ابزارهـای اصــلی درمــان شــناختی  -رفتـاری بــیخــوابی (ناتالــه 5و
همکــاران ،)2115 ،یــک ابــزار خودگزارشــی اســت کــه در هنگــام بیــداری پــر مــیشــود.
شرکت کنندگان برخی از متغیرهای خواب مانند مدت در تختخواب بـودن ،6زمـان کلـی
خواب ،7نهفتگی شروع خواب ،8بیداریهـای پـس از شـروع خـواب ،1کیفیـت خـواب 11و
اثربخشی خواب 11را برآورد میکنند .مشخص شده است که روزنگـار خـواب ،بـرآوردی
معتبر از الگوی خواب مراجعان را ارائـه مـیکنـد (مـورین و اسـسای ،)2119 ،12و بـهعنـوان
استاندارد طالیی مقیاسهای ذهنـی خـواب درنظـر گرفتـه مـیشـود (بـایس 19و همکـاران،
 .)2116در قیاس با زمینهیابیها ،روزنگار خواب وابستگی کمتری به حافظـه دارد و امکـان
اندازهگیری کمّی مدت خواب و برنامة خواب /بیداری در طول روزهـای متـوالی را فـراهم
میسازد (فولینی و هاردوی .)2116 ،14گزارشهای روزنگـار خـواب بـا انـدازههـای عینـی
1. Sadeghniiat-Haghighi
2. Gagnon
3. Yazdi
4. consensus sleep diary
5. Natale
)6. Time in Bed (TiB
)7. Total Sleep Time (TST
)8. Sleep Onset Latency (SOL
)9. Waking After Sleep Onset (WASO
)10. Sleep Quality (SQ
)11. Sleep Efficacy (SE
12. Morin & Espie
13. Buysse
14. Fuligni & Hardway
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خواب مانند پلـیسـومنوگرافی هـمبسـتگی بـاالیی دارد (تـرمین 1و همکـاران )2111 ،و در
برخی متغیرها مانند بیداری های پس از شروع خواب ،از دستگاههای گرانقیمـت عینـی ماننـد
اکتیگرافی نتایج دقیقتری بهدست آورده است (شورت 2و همکاران.)2112 ،

دادهها 
روشتحلیل 

9

در بخش کیفی ،ابتدا مصاحبهها بهصورت کلمه به کلمه آوانویسی شد .سسس برای تحلیـل
دادگان از روش تحلیـل مضـمون 4از نسـخة بـراون و کـالرك )2116( 5اسـتفاده شـد .ایـن
روش ،یکی از رایجترین تکنیکهـای تحلیـل داده هـا در مطالعـات کیفـی اسـت (بـراون و
کالرك .)2119 ،2116 ،تحلیل دادههای کیفی همزمان با جمعآوری اطالعات انجـام شـد.
آوانوشت مصاحبه ها بررسی شد تا مفاهیم ،کدها و مضمون های مرتبط با سؤاالت پـژوهش
آشکار شود .سسس درون مایه ها در برابر دادههای کدگذاریشده مرور شـد و تناسـب میـان
درونمایــههــا و دادههــای کدگــذاریشــده مــورد ارزیــابی گرفــت و بررســی شــد کــه آیــا
درون مایه ها داستان متقاعدکننده و منسجمی دربارۀ دادههای کدگذاریشده بازگو میکنند
یا خیر .سرانجام درون مایه ها تعریف و نام گذاری شدند .برای تسـهیل فراینـد کدگـذاری و
تحلیل ،از نرمافزار اطلس تی .آی .استفاده شد .آوانوشت ها بهمنظور افـزایش اعتبـار توسـط
یک فرد دیگر (یک استاد روانشناسی) بازخوانی شد و در آخـرین مرحلـه از تحلیـل هـای
کیفی ،هر گونه تفاوت نظر میان کدگذاران در  5جلسة پژوهشی مـورد بحـث قـرار گرفـت
تا کدگذران به توافق دست یافتنـد .بـرای تحلیـل تفـاوتهـای مربـوط بـه شـاخص شـدت
بی خوابی قبل و پس از درمان از آزمون  tهمبسته استفاده شد .عالوه بر ایـن ،بـرای ارزیـابی
تفاوت  6شاخص خواب در طول جلسات درمان از آزمون اندازه گیری های مکـرر اسـتفاده
شد .همچنین برای مقایسة دو به دوی تأثیرات مراحل مختلـف درمـان از آزمـون بـونفرونی
استفاده شد .برای تحلیلهای کمّی نیز از نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخة  21استفاده شد.

یافتهها 

نتایج بخش کیفی این مطالعه بهصورت مختصر بیان مـی شـود .مشـروح نتـایج بخـش کیفـی را
Tremaine
Short
transcription
)Thematic Analysis (TA
Braun & Clarke

1.
2.
3.
4.
5.
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مازندرانی ( )1916ذکر کرده است .از تحلیل داده های مربوط به مصاحبه با عموم جامعـه 6
درون مایه بهدست آمد )1 :عوامل اجتماعی  -اقتصـادی بـی خـوابی )2 ،بـی خـوابی :بیمـاری
جسم یا بیماری روان )9 ،ذهنی آرام برای خـوابی آرام )4 ،انفعـال در برابـر بـی خـوابی)5 ،
عادات رفتاری من برای مدیریت بی خوابی ،و  )6غذای خوب ،داروی بد .همچنـین تحلیـل
داده های بهدست آمده از مصاحبه بـا درمـان گـران سـه درون مایـه حاصـل شـد )1 :تـرس و
ناامیـدی مراجعــان )2 ،دشــواری اجــرای درمــان شــناختی  -رفتــاری بــیخــوابی )9 ،شــرایط
موفقیت درمان شناختی رفتاری بی خوابی .مصاحبه با مراجعان نیز سـبب ایجـاد  9درون مایـه
شد )1 :از دارو تا یافتن درمانی آشنا )2 ،از دسترسی تا پایبندی )9 ،گنج با رنـج .جـدول 2
درون مایه های ایجادشده ،مفهوم های سازمان دهندۀ مرکزی آنها و یک نقلقـول مـرتبط را
در  9مرحله پژوهش کیفی نشان میدهد.
جدول 2درونمایهها ،مفهوم سازماندهندۀ مرکزی و نقلقولها
عموممردم 
درونمایهها
 .1عوامل اجتماعی -
اقتصادی بیخوابی

مفهوم سازماندهندۀ مرکزی
شرایط اجتماعی  -اقتصادی آشفته
سبب بیخوابی میشود.

 .2بیخوابی :بیماری
جسم یا بیماری روان

بیخوابی باید ریشهیابی شود تا
مشخص شود بیخوابی جسمی است
یا روانی.

 .9ذهنی ناآرام برای
خوابی ناآرام

بیخوابی نشاندهندۀ ذهن ناآرام
است.

نقلقول از شرکتکنندگان
تو تهران فکر میکنم ]بیخوابی[ زیاد
باشه ،بهخاطر این مشکالت و سیستم
جامعه (مصاحبهشوندۀ  )1کسایی که
مثالا چک دارن (مصاحبهشوندۀ .)19
تا ببینی مشکلش چیه ،علتش چیه
(مصاحبهشوندۀ  ،)17اگه پزشکی باشه،
روانشناس جواب نمیده
(مصاحبهشوندۀ . )1
اشتغال و کار اینقدر فشار روی آدما
هست (مصاحبهشوندۀ )9؛ اگه فکر و
خیال نداشته باشی ،خوابت میبره
(مصاحبهشوندۀ .)5

عموممردم
 .4انفعال در برابر
بیخوابی

برای بیخوابی هی کاری نمیتوانم
انجام دهم و انجام نمیدهم.

هیچی همینجور سر جام غلت میخورم
(مصاحبهشوندۀ  ،)16کالا وقتشو ندارم،
اصالا به ذهنم هم نرسیده که کجا برم
برای این کار ]بیخوابی[.
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 .5عادات رفتاری من
برای مدیریت
بیخوابی

روشهای خاصی را میشناسم که
به درمان بیخوابی من کمک
میکند.

 .6غذای خوب،
داروی بد

با تغذیة مناسب بیخوابی ایجاد
نمیشود و نیازی به داروهای
شیمیایی نیست.

درونمایهها
 .1ترس و ناامیدی
مراجعان

 .2دشواری اجرای
درمان شناختی -
رفتاری بیخوابی

 .9شرایط موفقیت
درمان شناختی -
رفتاری بیخوابی

درونمایهها

]موقع بیخوابی[ هی برای خودم
میچرخیدم توی گوشیم (مصاحبهشوندۀ
 )1اگه خوابم نبره ،نه من بازی میکنم با
ایکس  -باکس (مصاحبهشوندۀ .)9
دوغ اصیل باشه .یه بار خوردم ،بیهوش
شدم (مصاحبهشوندۀ ] ... )1داروهای
خوابآور[ خوب نیست دیگه  ...شیمیاییه
دیگه همش مضره .اعتیادآوره.

درمانگران
مفهوم سازماندهندۀ مرکزی
مراجعان میترسند آسیب ببینند و از
دارو خسته و از مشاوره ناامیدند.

نقلقول از شرکتکنندگان
تمام مشکالتش رو منتسب به خوابش
میکنه (درمانگر  ... )5از مصرف دارو
خسته شده بودن (درمانگر  ... )1طرف
باورشون نمیشد که این ]بدون دارو[
قراره تأثیر بگذاره (درمانگر .)6
سیستم پزشکی و دارویی غلبه دارد و فوقش داروهای خوابآور از یه دکتری
میگرفتند  ...فقط درمان عالمتی
مراجعان نظمناپذیرند.
(درمانگر  ... )9مردم ما خیلی اهل این
نیستند که گزارش خواب بنویسند
(درمانگر .)2
بعضی از مراجعان که انگیزۀ باالیی دارند
برای موفقیت درمان شناختی -
رفتاری بیخوابی برخی مراجعان  ...محدودسازی خواب رو تحمل میکنند
مناسبترند و مهارت و خالقیت (درمانگر  )4خیلی بستگی به مهارت داره
 ...تجربة کاری زیاد میخواد ،نه تجربة
درمانگر اهمیت زیادی دارد.
علمی (درمانگر .)5
مراجعان
نقلقول از شرکتکنندگان
مفهوم سازماندهندۀ مرکزی
عموممردم

از دارو تا یافتن
درمانی آشنا

پس از جستوجوی طوالنی به گفتم  ...یعنی میشه که منم مثل بقیه بدون
درمانی رسیدم که از قبل میشناختم .قرص بخوابم ( ...مراجع  )9من اکثر این
چیزا رو شنیده بودم  ...میدونستم خودم
(مراجع .)1
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ادامةجدول2
از دسترسی تا پایبندی

این درمان در دسترس نیست و
موفقیت در آن ،مستلزم شرایط
مساعد و همت باالست.

گنج با رنج

رضایت باال از درمانی که عمل
کردن به آن دشوار است.

مشکل اصلیش ،ناشناخته بودنشه (مراجع
 )4باید تبلیغ بشه (مراجع  )5من خودم
مشکلم اینه که  ...از پس خودم بر نمیام
(مراجع .)2
االن خیلی راحتتر خوابم میبره (مراجع
 )4دیر بود  ...بدنمون ]به داروها[ عادت
کرده بود (مراجع  )5یه جورایی شکنجه
بود دیگه (مراجع .)2

پس از اجرای سه مرحلة مصاحبه و تحلیل نتایج آنها ،تمامی دادهها یک بـار دیگـر
با هدف یافتن جنبه های اجتمـاعی  -فرهنگـی جامعـة ایرانـی در زمینـة مـدیریت بـی خـوابی
تحلیل شد و  21ویژگی اجتماعی  -فرهنگی یافته شد که در مازنـدرانی ( )1916ذکـر شـده
است و در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود .برای واکنش مناسب بـه ایـن ویژگـی هـا 5
تغییر در درمان استاندارد شناختی  -رفتاری بی خوابی مورین ( )1119اعمال شـد )1 :کوتـاه
کردن مدت درمان :تعداد جلسه های درمان از  8جلسه به  4جلسه کاهش یافت .این کاهش
با هدف مطابقت بیشتر درمان با انتظار مراجعان بـرای نتیجـه گیـری سـریع ،دسـترس پـذیری
بیشتر برای افراد پرمشـغله و کـاهش هزینـه هـای درمـان بـهمنظـور افـزایش دسترسـی اقشـار
کم درآمدتر انجام شد؛  )2مشارکت دادن اعضای خانواده :از ابتدای درمان یکی از اعضـای
خانوادۀ مراجع (همسر ،والدین یا یکی از فرزنـدان) بـرای کمـک بـه اجـرای تکلیـف هـا و
دستورالعملها در خانه ،به درمانگر کمک مـیکـرد .ایـن کـار بـا توجـه بـه نقـش اعضـای
خانواده در شکل گیری و تداوم بی خوابی و ایجاد انگیزه به مراجعان انجام شـد؛  )9اسـتفاده
از مصاحبة انگیزشی :در مصاحبهها مشخص شد که مراجعان در اغلـب مواقـع بـا نابـاوری و
انگیزۀ کم این درمان را شروع میکنند ،در حالی که موفقیت در این درمان مستلزم حضـور
مراجع و تغییر در سبک زندگی اوست .برای پاسخگویی بـه ایـن مسـئله ،بـر اسـاس میلـر و

رولنیک )2112( 1از اصول مصاحبة انگیزشی (ماننـد درك و فراخـوانی انگیـزش مراجـع و
توانمندسازی مراجع) و فنون آن (مانند سؤاالت بازپاسـخ ،تأییـد و انعکـاس) اسـتفاده شـد؛
1. Miller & Rollnick
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 )4گنجاندن محتواهای آموزشی متناسب با فرهنگ :بخش اعظم جلسة اول درمـان بـه بیـان
مطالب آموزشی متناسب به فرهنگ اختصاص یافت از جملـه بـه ایـن مـوارد پرداختـه شـد:
پرداختن به احتمال احساس ننگ برای مراجعه به روانشناس ،پرداختن به ارزشـمند دانسـتن
شبزندهداری (مترادف دانستن کمخوابی با قدرت و معنویـت) ،بـه چـالش کشـیدن تضـاد
کمک طلبی از روانشناس با مردانگی ،معرفی درمان بـدون دارو ،زمـان مناسـب بـرای شـام
خوردن ،مضرّات مصرف چای پس از شام ،زمان مناسب میهمانی رفتن ،خواب بعد از ظهـر
و اجرای عملی نحوۀ تکمیل فرم ها؛  )5گنجاندن مفهوم های فرهنگی و مـذهبی در صـورت
عالقة مراجع :برای تبیین مفاهیم بخش شناختی درمان از برخی آیه های و روایت ها اسـتفاده
شد و برای برای بخش رفتـاری از مثـال هـایی از تزکیـة نفـس و مـاه رمضـان اسـتفاده شـد.
همچنین در برنامه ریزی خواب مراجعان به مناسک مذهبی و فرهنگی (مانند نماز شب ،نماز
صب  ،شب های احیا و شب یلدا) توجه شـد و در مـوارد نیـاز تغییراتـی در برنامـة اسـتاندارد
محدودسازی خواب اعمال شد .برای مشاهدۀ پروتکل درمان انطباق یافتة شناختی  -رفتـاری
بیخوابی مطابق با فرهنگ ایرانی ،مازندرانی ( )1916را مالحظه کنید.
در بخش کمّی ،درمان انطباق یافتة شناختی  -رفتاری بی خـوابی روی  11فـرد دچـار
بی خوابی اجرا شد .در جلسة اول (پیش آزمون) و چهارم (پس آزمون) درمان بـرای بررسـی
وضعیت بی خوابی شرکت کننـدگان از شـاخص شـدت بـی خـوابی اسـتفاده کـردیم .بـرای
بررسی تأثیر درمان انطباق یافتة شناختی  -رفتاری بی خوابی ،میانگین نمـرات ایـن دو مرحلـه
اجرای شاخص شدت بی خوابی را با استفاده از آزمون  tهمبسته مورد مقایسـه قـرار دادیـم.
میزان تفاوت ها را نیز با آزمون اندازۀ اثر  dکـوهن بـرای  tوابسـته و انـدازۀ اثـر مجـذور اتـا
سنجیدهایم .برای اجرای این آزمون ابتدا فرضیههای ایـن آزمـون (فاصـلهای بـودن مقیـاس،
استقالل مشاهدات از یکدیگر ،توزیع تقریباا نرمال متغیر وابسته و نبود داده های پرت) مـورد
بررسی و تأیید قرار گرفت .نتایج این تحلیل آماری در جدول  9مشخص شده است.
نتایج این مقایسه نشان میدهد بیخوابی شرکتکنندگان پس از چهار جلسه درمـان
انطباق یافتة شناختی  -رفتاری بی خوابی بهشکل معناداری بهبود پیدا کرد .اندازۀ این بهبودها
همگی بسیار قابل توجه بودهاند.
عالوه بر این ،برای ارزیابی  6شاخص خواب ،شرکت کنندگان شرایط خواب خـود
را بهصورت روزانه در روزنگار خواب ثبت کرده و در سـه مرحلـه (در جلسـة دوم ،جلسـة
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جدول 3آزمون  tوابسته برای مقایسة پاسخهای شرکتکنندگان به شاخص شدت بیخـوابی ( )ISIقبـل و
پس از درمان

آیتمها(مختصرشده)
مشکل در به خواب رفتن
مشکل در تداوم خواب
مشکل در بیدار شدن
زودهنگام
رضایت از الگوی خواب
تداخل ادراكشده
بیخوابی در کارکرد
روزانه
تخریب ادراكشدۀ
کیفیت زندگی
نگرانی از مشکل خواب
نمرۀ کلی

میانگینو

میانگینو

انحراف

انحراف

استانداردپیش استانداردپس

نمرةt

آزمون 

آزمون 

**

اندازةاثر
(dکوهن) 

اندازةاثر
(مجذور
اتا) 

(2/71 )1/15
(2/71 )1/15
(1/61 )1/84

(1/11 )1/88
(1/91 )1/15
(1/91 )1/15

7/21
**4/58
**4/11

2/28
1/45
1/58

1/56
1/94
1/98

(9/21 )1/71
(2/71 )1/16

(1/41 )1/84
(1/91 )1/82

**4/69
**9/51

1/46
1/11

1/95
1/29

(2/91 )1/16

(1/21 )1/69

**9/17

1/26

1/28

(9/11 )1/11
(18/91 )4/92

(1/61 )1/17
(7/11 )9/17

**7/92
**7/11

2/29
2/27

1/57
1/56
** P <1/11

سوم ،و جلسة چهارم) به درمانگر /پژوهش گر تحویل دادند .این  6شـاخص عبـارت انـد از:
مدت در تخت خواب بودن ،زمان کلـی خـواب ،نهفتگـی شـروع خـواب ( ،)SOLمجمـوع
بیداریهای پس از به خواب رفتن ،اثربخشی خواب و کیفیت خـواب ( .)SQبـرای بررسـی
تفاوت میانگینهای سه مرحله ارزیابی این  6شـاخص ،از آزمـون انـدازهگیـریهـای مکـرر
(یکراهه) استفاده شد .برای اجرای اندازهگیریهای مکـرر ابتـدا فرضـیههـای ایـن آزمـون
آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .بـر ایـن اسـاس ،دادههـا در مقیـاس نسـبی هسـتند ،توزیـع
متغیرهای وابسته که با آزمونهای کـالموگروف  -اسـمیرنوف و شـاپیرو  -ویلـک سـنجیده
1
شد ،تقریباا نرمال است ،دادۀ پرتی وجود نـدارد و فرضـیة کرویّـت کـه بـا آزمـون مـوخلی
سنجیده شد ،به جز یک مورد که برای اصـالح آن از آزمـون گرینهـاوس جیسـر 2اسـتفاده
1. Mauchly’s test
2. Greenhause-Geisser
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شد ،رعایت شده است .برای مقایسه هـای پـس تبعـی میـان سـه زمـان از آزمـون بـونفرونی
استفاده شد .نتایج این تحلیلها در جدول  4ارائه شده است.

1

جدول 4اندازهگیریهای مکرر تغییر شاخصهای خواب شرکتکنندگان در سه مرحلة درمان

شاخص 

مدت در
تختخواب بودن
مدت کلی خواب

زمان:9

زمان:2

زمان:3

میانگین

میانگین

میانگین

درجة

(انحراف

(انحراف

(انحراف

آزادی 

استاندارد) 

استاندارد) 

استاندارد) 

(6/51 )1/87( 6/72 )1/82( 7/85 )1/16

2

مجذور

F

**

اتا

15/21

1/69

**8/81

1/51

(5/71 )1/19( 5/28 )1/16( 4/59 )1/59

1/27

(1/92 )1/24( 1/54 )1/44( 1/61 )1/82

2

**

95/19

1/81

2

**11/19

1/55

2

**26/16

1/74

2

**29/56

1/72

نهفتگی شروع
خواب
مدت بیداری پس از (1/28 )1/28( 1/59 )1/94( 1/11 )1/72
خواب
()1/18
()11/21
()18/25
اثربخشی خواب
85/18
78/77
58/19
(9/98 )1/56( 9/16 )1/78( 2/11 )1/54
کیفیت خواب

** P <1/11

1. Bonferroni
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شکل 9تغییرات در  6شاخص خواب در  9مرحلة ارزیابی روزنگار خواب

نتایج فوق نشان می دهند که در هر  6شاخص ،تفـاوت هـای میـان  9مرحلـه معنـادار
است .اما برای ارزیابی تفاوتهای یک به یک مراحل ،از آزمون بونفرونی استفاده کـردیم.
در جدول  5نتایج آزمون بونفرونی ذکر شده است.
جدول 5تفاوت اندازهگیریها طی  9هفته اندازهگیری  6شاخص خواب با آزمون بونفرونی
شاخص 
مدت در تختخواب بودن
مدت کلی خواب
نهفتگی شروع خواب
مدت بیداری پس از خواب
اثربخشی خواب
کیفیت خواب

تفاوتمیانگین تفاوتمیانگینزمان تفاوتمیانگین
زمان3و2
3و 9
زمان2و 9
**
-1/19
-1/26
*-1/19
1/41
*1/17
1/76
**
-1/22
-1/28
**-1/16
-1.272
*-1.797
-1.465
*
7/21
*27/16
**21/75
1/92
**1/98
**1/16
**P < 1/15* P < 1/11
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نتایج این آزمون نشان داد که بیشتر تغییرهـای مثبـت ،در زمـان ( 2بـین هفتـة دوم و
سوم درمان) اتفاق افتاده است و در زمان  9معموالا نتایج بـهدسـت آمـده در زمـان  2حفـظ
شده و کمی بهبود پیدا کرده است ،اما این بهبودها بهجز درمـورد اثربخشـی خـواب ازنظـر
ارزش پی معنادار نیست.

نتیجهگیری 
بحثو 
یکی از نکتههایی که در مصاحبه با عموم مردم ،درمان گـران و بیمـاران مطـرح شـد ،تمایـل بـه
کوتاهمـدت بـودن طـول درمـان بـود .اسـتفاده از درمـان هـای کوتـاهمـدت شـناختی  -رفتـاری
بیخوابی بهدلیل اینکه اجرای آنها زمان کمتری صرف میکند و درمانگران آموزشدیدهای
بهجز روان شناسان و متخصصان خواب نیز می تواننـد آن را اجـرا کننـد ،در سـایر کشـورها نیـز
مورد آزمون قرار گرفته است .در یـک مطالعـة اولیـه ،ادینجـر و سامسسـون )2119( 1درمـانی را
متشکل از یک دورۀ مختصر آموزش خواب به همراه یک درمان فشردۀ رفتاری اجـرا کردنـد.
این درمان در  2جلسه ،به صورت دو هفته یکبار و در جلسـات  25دقیقـه ای اجـرا شـد .اجـرای
این درمان نسبتبه گروه کنترل بهبود کامالا بیشتری را نشان داد .پـس از آن بـایس و همکـاران
( )2111یک درمان مشابه بهنام درمان رفتاری کوتاهمدت بـرای بـی خـوابی 2را روی سـالمندان
اجرا کردند .در این پژوهش ها نیز درمان کوتاه مدت برای بی خوابی بهشکل معناداری از گـروه
کنترل که شامل فقط ارائة اطالعات به بیماران دچار بیخـوابی بـود .نگرانـی شـرکتکننـدگان
درمورد موانع عملیاتی دسترسی به درمان و ارتباط مستقیم بـا یـک روانشـناس مـیتوانـد مـا را
همراستا با دیدگاه اسسای )2111( 9درمـورد ارائـة ایـن درمـان در جوامـع غربـی ،بـرای اجـرای
نسخههای کوتاهشدۀ درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی در چارچوب «مراقبت گام به گـام» 4در
ایران متقاعد کند .این کار دو مزیت دارد :نخست ،دسترسی به مداخالت کوتاهمدت آسـان تـر
و ارزانتر است؛ و دوم ،نسخة کوتاهشدۀ درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی را مـیتـوان خـارج
از مسیرهای رایج مراقبت های سالمت به کار برد ،مانند مراکز عمومی (سـوئیفت 5و همکـاران،
 )2112و محل کار (یاماموتو 6و همکاران )2116 ،که هـر دوی ایـن روش هـا ممکـن اسـت در
Edinger & Sampson
)Brief Behavioral Therapy for Insomnia (BBTI
Espie
stepped care
Swift
Yamamoto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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بافتار اجتماعی  -فرهنگی ایرانیان جذاب باشد .ذکر ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه بـا توجـه بـه
کمبود نیروی متخصص در زمینة پزشکی رفتاری خواب ،1یکی از ملزومات مهم اجرای درمان
شناختی  -رفتاری بی خوابی کوتاهمدت در اماکن عمومی و محیط های کار ،تربیت درمان گران
آموزشدیده در زمینة این درمان است.
تغییر عمدۀ دیگر ،مشارکت دادن اعضای خانواده در درمان انطباق یافته بود .خانواده
و اعضای آن نقش بسیار مهمی در زندگی ایرانیـان دارنـد .در خـانوادۀ سـنتی ایرانـی پیونـد
خانوادگی مهم ترین پیوند اجتماعی محسوب می شود (ناصیه  -بهنام .)1185 ،2بهطوری کـه
تنها افراد قابل اعتماد میتوانند اعضای خانواده و دوستان قـدیمی باشـند (جاللـی.)2115 ،9
مروری بر پیشینة پژوهشی نشان می دهد بهطـور کلـی خـواب بـهعنـوان موضـوعی انفـرادی
مفهوم سازی شده و مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت (روگوجانسـکی 4و همکـاران.)2119 ،
درواقع ،مروری بر برخی از رایجترین ابزارهـای انـدازهگیـری در پـژوهشهـای مربـوط بـه
بیخوابی نشان میدهد این ابزارها ماهیت خانوادگی محیط خواب بـزرگسـاالن را درنظـر
نمی گیرند (بایس و همکـاران .)2116 ،بـه همـین ترتیـب ،تـا کنـون هـی مداخلـة روانـی -
اجتماعی برای بی خوابی تدوین نشده است که عوامل میان فردی مربوط به خواب را درنظـر
بگیرد .در عین حال ،بسیاری از افراد خواب را یک تجربة خانوادگی توصیف میکننـد کـه
بهطور مثال ،بی خوابی می تواند برای همسر فرد به موضوعی چـالش برانگیـز تبـدیل شـود و
روابط زوجین را با مشکل روبـهرو سـازد (روزنـبالت .)2116 ،5بنـابراین ،اعضـای خـانواده
می توانند سبب ایجاد و تداوم بی خوابی شوند ،و به همین ترتیب ،می توان از آنها در جهت
کمک به درمان بیخوابی نیـز اسـتفاده کـرد .اعضـای خـانواده مـیتواننـد از طریـق کنتـرل
سالمتی و تقویت رفتارهای سالم (مانند تغذیة سالم و ورزش) به سـالمتی یکـدیگر کمـک
کنند (آمبرسون .)1112 ،6سرانجام در یک مطالعه (الیس 7و همکـاران 65 ،)2115 ،درصـد
از افرادی که تحت درمان شناختی  -رفتاری بـی خـوابی قـرار گرفتنـد ،در مصـاحبة پـس از
درمان به نقش همسر خود در نتیجة درمان اشاره کردند و در درمان هایی که بهتر نتیجه داده
بودند ،به نقش همسر بهصورت مثبت تری اشاره شد .بنابراین ،با توجه به نقش مهم خـانواده
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در زندگی ایرانیان و تأثیر آن در ایجاد ،تداوم و حتی بهبود بیخوابی ،بـرای انطبـاق درمـان
شناختی  -رفتاری بیخوابی ،از کمک اعضای خانوادۀ بیماران استفاده کردیم.
همچنین در درمان انطباق یافتة شناختی  -رفتاری بی خوابی تمامی بخش ها بـر مبنـای
اصول و فنون مصاحبة انگیزشی (میلر و رولنیـک )2112 ،اجـرا شـد .مـارینو )2111( 1یـک
مطالعة اولیه درمورد تأثیر مصاحبة انگیزشی روی پایبندی به ایـن درمـان انجـام داد .نتـایج
نشان داد افرادی که در درمان شناختی  -رفتاری بی خوابیِ آنها مصاحبة انگیزشی گنجانده
شد ،نسبتبه گروه کنترل ،پایبندی بیشتری نسبتبـه درمـان نشـان دادنـد .اصـول مصـاحبة
انگیزشی برای اصالح مشکالت خواب نوجوانان پیش از این در چنـد مطالعـه بـهکـار رفتـه
است (کین .)2112 ،2همچنین کین و همکاران ( )2111در یک مدرسة محلی یک مداخلـة
انگیزشی برای نوجوانان دچار بی خوابی انجام دادند .دانشآمـوزانی کـه در گـروه مداخلـه
قرار گرفتند ،گزارش کردند انگیزۀ بیشتری برای نظم دهی بـه زمـان هـای خـواب و بیـداری
خود دارند و میانگین کلی خواب آنها نیز افزایش یافت .در این پژوهش نیز ،هماهنـگ بـا
این مطالعات ،گنجاندن مصاحبة انگیزشی به درمـان شـناختی  -رفتـاری بـیخـوابی احتمـاالا
یکی از مؤلفه هایی است که به تأثیرگذاری درمان انطباق یافته کمک کرده است .با توجه به
اینکه موفقیت این درمان مستلزم این است که مراجعـان ،در سـبک زنـدگی خـود تغییراتـی
ایجاد کنند ،درنظر گرفتن میزان آمادگی و انگیزۀ بیمـاران بـرای تغییـر در چـارچوب هـایی
نظری مانند الگوی باور سالمتی( 9گرین و مورفی )2114 ،4بسیار اهمیت دارد .پژوهش های
قبلی نیز نشان دادهاند افـزایش انگیـزۀ همکـاری در مراجعـان از طریـق اعضـای خـانواده یـا
بازخوردهای درمان گر باعث پایبنـدی بیشـتر مراجعـان بـه ایـن درمـان مـی شـود (کایـل و
همکاران .)2111 ،بنابراین ،پیشنهاد کردیم که مصاحبة انگیزشی با درمان شناختی  -رفتاری
بی خوابی تلفیق شود .پیش فرض فرایند مصاحبة انگیزشـی ایـن اسـت کـه بیمـاران در طـول
فرایندِ تغییر ،دچار تردید و دوسوگرایی می شوند .بر اسـاس دیـدگاه مـارینو ( )2111اغلـب
افراد دچار بی خوابی در طول این درمان ،میـزان قابـل تـوجهی از تردیـد مـوقعیتی 5را نشـان
می دهند .بنابراین ،استفاده از مصاحبة انگیزشی را می توان بهمنزلة روشی بـرای کـاهش ایـن
احساس تردید بهکار برد .در حال حاضر مطالعـات بسـیار کمـی دربـارۀ اثربخشـی مصـاحبة
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انگیزشی برای بیماران دچار بیخوابی انجام شده است.
تغییر دیگـری کـه در درمـان اسـتاندارد شـناختی  -رفتـاری بـی خـوابی ایجـاد شـد،
گنجاندن محتواهای آموزشی متناسب بـا یافتـه هـایی بـود کـه از بخـش کیفـی ایـن مطالعـه
بهدست آمده بود .در این پژوهش ،نتایج مصاحبه با درمان گران و مراجعان دچار بی خـوابی
نشان داد که بخش های روانی  -آموزشی درمان شناختی رفتاری بـی خـوابی مـورد اسـتقبال
مراجعان قـرار مـیگیـرد و باعـث پـذیرش بیشـتر ایـن درمـان مـی شـود .بـه عبـارت دیگـر،
مصاحبه های کیفی انجام شده بهنحوی بهمثابة یـک نیازسـنجی عمـل کـرد و بـر مبنـای آن،
مطالب آموزشی مورد نیاز برای نخستین جلسة درمان تهیه شد .در یک مطالعه خیرآبادی 1و
همکاران ( )2114از همین راهبرد استفاده کردند و برای درمانِ آموزشـیِ خـانوادۀ بیمـارانِ
مبتال به اسکیزوفرنی از نیازسنجی استفاده کردند .در این مطالعه نیز ،روان درمـانی آموزشـی
مبتنی بر نیازسنجی احتماالا در اثربخشی باالی این درمان انطباقیافته نقش داشته است.
انطباق دیگر ،افزودن مفهومهای فرهنگی و مـذهبی در درمـان اسـتاندارد شـناختی -
رفتار بی خوابی بود .اگرچه در این پژوهش اغلب شرکت کنندگان اشارۀ مستقیمی بـه تـأثیر
مناسک مذهبی در درمان بی خوابی نکردنـد ،امـا بیشـتر آنهـا از مفهـوم سـازی هـایی ماننـد
دوگانگی روح و جسم (بی خـوابی روحـی یـا بـی خـوابی جسـمی) اسـتفاده کردنـد کـه بـا
مفهـومسـازیهـای مـذهبی همخــوان اسـت .عـالوه بـر ایــن ،در مراجعـانی کـه نمـاز صــب
می خواندند ،درنظر گرفتن این موضوع در زمان بندی خواب و اجـرای مؤلفـه هـای رفتـاری
درمان شناختی  -رفتاری بیخوابی اهمیت پیدا میکرد .بنابراین ،مـا در ایـن مطالعـه ،از ایـن
مفهوم سازی ها استفاده کـردیم ،امـا در اسـتفاده از ایـن مفـاهیم مـذهبی بـه اصـول و سـبک
درمانی شناختی  -رفتاری پایبند باقی ماندیم .مطابق هشدار پیرس 2و همکـاران ( )2115در
تلفیق مفاهیم مذهبی با این درمان ،تالش کردیم قبل از استفاده از مفهومسازیهـای مـذهبی
درمان گر ،هم با دین مراجع و هـم بـا اعتقـادات شخصـی مراجـع و برداشـت او از آن دیـن
آشنایی کامل پیدا کنیم .احتماالا بر مبنای پژوهش های گذشته ،وارد کردن مناسک (جـالل
و همکاران )2117 ،و مفاهیم اسالمی (حاج و نظیـر )2118 ،9بـه درمـان شـناختی  -رفتـاری
بی خوابی بهخصوص برای مراجعانی که باورهای مذهبی بیشتری دارند ،پـذیرش و احتمـاالا
اثربخشی درمان را میتوان باال برد.
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نتایج این مطالعه نشان داد درمان انطباقیافتة شـناختی رفتـاری بـیخـوابی در درمـان
بی خوابی مؤثر است و احتمال دارد تأثیر این درمان از درمان کالسـیک بـاالتر باشـد ،زیـرا
میزان اندازۀ اثر (مجذور اتا) در این مطالعه در شش شاخص خواب بین  1/51تـا  1.81بـود.
همچنین اندازۀ اثر (مجذور اتا) تفاوت نمرۀ کلی شاخص شدت بی خوابی در پیش آزمون و
پــسآزمــون  1/56بــود .در مطالعــة نظــری و همکــاران ( )1912مجــذور اتــا بــرای مقایســة
پیشآزمون و پسآزمون کیفیت خواب زندانیان پس از اجرای درمـان گروهـی شـناختی -
رفتاری بی خوابی  1/91بود که کامالا پـایین تـر از مطالعـة حاضـر اسـت .در مطالعـة متقـی و
همکاران ( )1915اندازۀ اثرهای گزارششده (بین  1تا  )1/98کامالا پایین تر از مطالعة حاضر
است .در مطالعة امین نیا و همکاران ( )1911اندازۀ اثـر تفـاوت پـیش آزمـون و پـس آزمـون
1/91گزارش شده است .در سایر مطالعات انـدازۀ اثـر تفـاوت پـیش آزمـون و پـس آزمـون
گزارش نشده است .بر اساس دیدگاه چو 1و همکاران ( )2116انطباق فرهنگی بـه دو دلیـل
سبب اثربخشی باالتر درمان می شود )1 :تناسب بافتاریِ بیشتر با واقعیت های بیرون با اصالح
محتوا ،ساختار و نحوۀ ارائة درمان؛ و  )2ایجاد احساس فهمیده شـدن و اختیـار در مراجـع و
افزایش همدلی و تواضع درمانگر .در این مطالعه نیز ،احتماالا این احساس ها و تناسب بیشـتر
درمان با بافت اجتماعی  -فرهنگی ایران به افزایش اثربخشی این درمان کمک کرده است.
بــا همــة ایــنهــا ،مطالعــة حاضــر محــدودیتهــای قابــلتــوجهی نیــز دارد .دادههــای
مطالعههای کیفی ،فقط از سه شهر ایران و اغلب از تهران جمعآوری شد .بنابراین ،نمیتوان
نتایج آن را بهطور کامل درمورد تجربة نواحی روستایی و سایر نواحی کشـور بـهکـار بـرد.
عالوه بر این ،این مطالعه در بخش کیفی وابسته به خودگزارشی شرکت کننـدگان درمـورد
تاریخچة بی خوابی و تجربة درمانشان بود و در ایـن مراحـل از هـی ابـزاری بـرای سـنجش
شرایط خواب /بی خوابی شان استفاده نشد .با این حال ،کانون توجه این پژوهش در مراحـل
کیفی درك بیشتر تجربة ذهنی افراد از بی خوابی و درمان آن و رفتارهای مردم در فرهنـگ
ایران بود ،نه سنجش عینی این موضوعات .خالف اغلب مطالعات در زمینة بی خوابی ،نمونة
ما در نخستین مرحلة مطالعة کیفی متشکل از نسبت بسیار بیشتری از مردان بود .اگرچـه ایـن
یک محدودیت است ،اما کمک می کند که صدای مردان دچار بی خـوابی در ایـن مطالعـه
بهتر شنیده شود .یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش کمبود افرادی بود که در ایـران
این درمان را اجرا کرده باشند .این موضوع باعث شد مصاحبه های کمـی از درمـان گـران و
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مراجعان ایـن درمـان داشـته باشـیم .در ایـن پـژوهش افـراد بـهسـختی بـه مصـاحبهگـر اعتمـاد
می کردند ،بهخصوص وقتی از آنها خواسته میشد رضایتنامة آگاهانه را امضا کننـد ،تـرس
و بیاعتمادی آنها بیشتر میشد .همچنین در بخـش اعظـم پـژوهش کیفـی فـرض را بـر ایـن
گرفتهایم که رابطة مستقیمی میان آنچه مردم مـیگوینـد ،و آنچـه مـردم بـاور دارنـد (و عمـل
میکنند) وجود دارد .در عین حال اذعان داریم که ضرورتاا ایـن رابطـه بـهطـور کامـل وجـود
ندارد .عالوه بر این ،بهدلیـل محـدودیت در زمـان و امکانـات ،اثربخشـی درمـان انطبـاق یافتـة
شناختی  -رفتاری بی خوابی تنها بهصورت مقدماتی مورد ارزیابی قـرار گرفـت .بنـابراین ،ایـن
پژوهش هم ازنظر تعداد نمونه و هم ازنظر وجود گروههای کنترل و پیگیری محدودیت دارد.
از طرف دیگر ،با توجه به ماهیت اکتشافی این پژوهش ،می توان ایده های پژوهشـی
و کاربردی گوناگونی از این نتایج بهدست آورد .برای پژوهش های آینده پیشنهاد می شـود
که هر یک از انطباق های انجامشده بهصورت جداگانه و با گروه کنترل و پیگیـری بررسـی
شود .همچنین بررسـی کیفـی گسـتردهتـر تجربـة درمـانگـران باتجربـه از مراجعـان ایرانـی
می تواند مکمل ایـن یافتـه هـا باشـد .همچنـین ،پیشـنهاد مـی شـود کـه در امـاکن عمـومی و
محیط های کاری ،درمان انطباق یافتة شناختی  -رفتاری بی خوابی اجرا شود .این کار مستلزم
تربیت گستردۀ درمانگران است .سرانجام ،از یافته های این پژوهش می توان الگوهایی بـرای
آموزش بهداشت عمومی خواب بهدست آورد.
بنابراین ،مطالعه حاضر به بررسی تجربة ذهنـی بـیخـوابی در جامعـة عمـومی ایـران
پرداخت .عالوه بر موانع عملیاتی ،این مطالعه برخی عوامل اجتماعی  -فرهنگی را مشـخص
کرد که زیربنای باورهای شرکتکننـدگان دربـارۀ علـل بـیخـوابی هسـتند .همچنـین ایـن
مطالعه به بررسی پاسخ اولیه بـه بـیخـوابی و الگوهـای کمـکطلبـی پـس از آن پرداخـت.
همچنین ،بر تجربه ها و نیازهای مراجعان این درمان نیز تأکید شد و توصیه ها و دیدگاه هـای
درمانگران متخصص نیز بررسی شد .نکتة مهم این جا است که بسـیاری از ایـن پاسـخهـای
متأثر از فرهنگ و دین به خواب را میتوان بـهمنزلـة اهـداف درمـانی مهمـی بـرای اصـالح
رفتاری  -شناختی در ایران درنظر گرفت .چنانکه درنظر گرفتن این پاسخها احتمـاالا سـبب
افزایش اثربخشی این درمان نسبتبه مطالعات قبلی شـد .یافتـههـای مـا همچنـین مالحظـات
عملی مهمی را در اجرای پژوهش در جوامع مشابهی از بیماران مطرح میکند .بـا توجـه بـه
شیوع باالی بیخوابی در دنیا ،انتقالپذیری فرهنگی درمان شناختی  -رفتاری بی خوابی قدم
مهمی در تدوین راهنماهای جهانشمول برای این درمان خواهد بود.
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چکیده 
تحقیق حاضر با هدف بررسی کیفی نقـش تجـارب خـانوادگی در سـازگاری سـالمندان انجـام
شد .یکی از عواملی که در عصر کنونی نقش مهمی در کـاهش آسـیب پـذیری سـالمندان ایفـا
می کند ،نهاد خانواده است .به همان اندازه که وجود خـانواده بـرای فـرد سـالمند اهمیـت دارد،
بودن فرد سالمند نیز برای خانواده ارزشمند و مفیـد اسـت .ایـن مطالعـة کیفـی بـه روش نظریـة
مبنایی در سال  1916انجام شد .با مراجعه به مراکز خصوصـی سـالمندان ،جهـاد کشـاورزی ،و
پارك های شهر تهران با  18سالمند در دامنة سنی  65تا  82سال مصاحبه هـای نیمـه سـاختاریافته
انجام شد تا داده ها به مرحلة اشباع برسند .یافتـه هـای پـژوهش  8مقولـة اصـلی را نشـان داد کـه
شامل تجارب مثبت و خوشایند ،شـناخت و رفتـار مثبـت والـدین ،تعامـل سـازنده و عـاطفی بـا
همسر ،انسجام رضایت بخش عاطفی و درونی خانواده ،ازدواج موفق و متعالی ،شرایط مطلـوب
اقتصادی ،سالمت جسمی ،و رضایت از زندگی است .نتایج این پژوهش نشان داد عواملی نظیر
عاملهای یادشده از مؤلفههای اثرگذار تجارب خانوادگی بر سازگاری سالمندان هستند.
کلیدواژهها :خانواده ،سالمند ،سازگاری ،تجارب ،ناسازگاری.
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Qualitative study of the role of family experiences in the elderly adjustment
Ebrahim Shirmohammadian1
Ebrahim Naeimi2
Somayeh Kazemian3
Abstract
The aim of this study was to qualitatively investigate the role of family experiences
in the adjustment of the elderly. One of the factors that plays an important role
in reducing the vulnerability of the elderly in the current era is the institution
of family. Just as having a family is important to the elderly, the presence of an
elderly person is also valuable and rewarding to the family. This qualitative study
was conducted in 2017 using the Basic Theory Method. The researchers conducted
semi-structured interviews with 18 elderly people in the age range of 65-82 years;
referred to nongovernment funded residential aged care facilities, Organization of
Agriculture Jahad, and municipal parks in Tehran, so that the data reached
the saturation stage. Findings showed 8 main categories including positive
and pleasant experiences; recognizing and positive behaviors of parents;
constructive and emotional interaction with spouse; satisfactory emotional and
internal cohesion of family; successful and transcendent marriage; favorable
economic conditions; physical health; and satisfaction with life. The results of this
study showed that such factors are the components of family experiences that affect
the adjustment of the elderly.
Keywords: family, the elderly, adjustment, experiences, non-adjustment.
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حالی که اغلب سالمندان امروز بهسبب تحوالت عمیق علمی و اجتماعی و اقتصادی افرادی
سالم و مشتاق مشارکت در امور خانواده و جامعـه هسـتند و تنهـا گـروه کـوچکی ،آن هـم
بیشتر افرادی که بیش از  75سـال دارنـد ،ممکـن اسـت بـه بیمـاریهـای شـدید مـزمن و یـا
ناتوانکننده مبتال شوند .طبق نظر اریکسـون افـراد سـالمند مـیتواننـد خودشـان و موقعیـت
سنیشان را بسذیرند و احساس کنند که زندگی آنهـا بـهطـور کلـی در ارتبـاط بـا دیگـران
رضایتبخش است و اینکه افسوس گذشته را بخورند ،دربارۀ آینده احساس ناامیدی کننـد
و از مرگ تا نقطـة یـأس بهراسـند (رایـس ،2111 ،1ترجمـة فروغـان .)1911 ،سـالمندی را
میتوان فرایندی دانست که با فرسایش تدریجی سـازوکارهای فیزیولـوژیکی و نـاتوانی در
احیای توانمندی ارگانهای حیاتی آغاز میشود و با پایـان زنـدگی خاتمـه مـییابـد .سـابقة
تاریخی مطالعات مربـوط بـه سـالمندی بـه نـیم قـرن اخیـر بـازمیگـردد .افـزایش جمعیـت
سالمندان سبب بروز مسائل مربوط به این بخش از جمعیت و لزوم تحقیقـات در ایـن زمینـه
شد (میرزایی.)1986 ،
سالمندان بهمنزلة یکی ازگـروههـای آسـیبپـذیر توجـه خاصـی را بـه خـود معطـوف
میکنند .طی سالهای اخیر با بهبود شرایط بهداشتی وکاهش مـرگ ومیـر و افـزایش امیـد بـه
زندگی ،شمار سالمندان افزایش یافته است .آنچه در ایـن میـان اهمیـت دارد کیفیـت زنـدگی
سالمندان است .پژوهشها نشان میدهد امروزه سالمندان بـا نیازهـا و انتظـارات جدیـد ،بسـیار
متفاوت از نسل خود هسـتند (قهـاری و همکـاران .)1917 ،در حاضـر جمعیـت ایـران هماننـد
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،تغییرات اساسی را در ساختار سنی خود تجربه مـیکنـد
که این تغییرات دارای مالحظات اقتصادی ،اجتماعی مهمی ازنظـر سیاسـتگذاری اقتصـادی و
اجتماعی است .طی دهة اخیـر ،جمعیـت واقـع در سـنین زیـر  15سـال رو بـه کـاهش اسـت و
درمقابل تعداد جمعیت جـوان و در سـن کـار رو بـه افـزایش نهـاده اسـت .همچنـین ،سـرعت
سالخوردگی جمعیت با آهنگی آرام رو بـه افـزایش اسـت .بـر اسـاس قـوانین موجـود ،سـن
سالمندی زمانی است که فعالیت و تالش منظم روزانة فرد (بـهصـورتی کـه در دوران جـوانی
انجام میشد) بهدلیل باال رفتن سن  -که آن را سن بازنشستگی میخوانند  -متوقـف مـیشـود.
شروع بازنشستگی در ایران سن  55سالگی با  91سال خدمت و یا سن  61سالگی با هـر تعـداد
سال خدمت است و سن  65سالگی را سن از کارافتادگی و شروع سالمندی میدانند .در سایر
کشورهای جهان نیز کموبیش همین تقسیمبندی وجود دارد (ضرغامی.)1914 ،
1. Rice
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پدیدۀ سالمندی فرایندی است زیستی که به تغییرات فیزیولوژیکی ،اجتماعی،
روانی منجر میشود و مسائل این پدیدۀ خاص اجتماعی هر روز ابعاد جدید و گستردهتری
مییابد و بهمنزلة یک واقعیت نوین جهانی خود را مطرح میکند .امروزه سالمندی پیدایش
شاخصه و وضعیت نوین در جمعیت و فرهنگ عمومی محسوب میشود و با گذر زمان و
قرار گرفتن در قرن جدید از بُعد جمعیتشناختی و در حوزههای مختلف ،بهتدریج جایگاه
ویژۀ خود را یافته است .در عصر حاضر سالمندی یک دوره از زندگی نیست ،بلکه بهمنزلة
یک واقعیت ،با جایگاهی مهم و با خصایص و ویژگیهای نوین ،راه خود را در بستر زمان
میگسترد و در روند تکامل خود در تعامل بسیار نزدیک و تنگاتنگ با حیطههای مختلف
علوم ازجمله علوم اجتماعی ،پزشکی ،توانبخشی ،اقتصادی قرار میگیرد .با توجه به
گسترش جمعیت سالمندان بهمنزلة یک جمعیت روبه رشد و فزاینده با نیازهای ویژه و
خاص و همچنین جهت ارائة خدمات مناسب ،بررسی و شناخت شاخصها و مسائل این
گروه اجتنابناپذیر است .سالخوردگی جمعیت از دو طریق بهوجود میآید :یکی از
طریق تغییر در پایة هرم سنی که نتیجة باورها و کم شدن نسبت جوانان در کل جمعیت
است و دیگر تغییر در نوك هرم سنی و متورم شدن آن در نتیجة بهبود در کاهش مرگ و
میر سالخوردگان اتفاق میافتد (بوند و کرونر ،2111 ،1ترجمة محققی کمال.)1981 ،
سالمندی فرایند بیولوژیکی اجتنابناپذیری است که تمام موجودات زنده را درگیر میکند
و در برخی موارد همراه با تجربیات ناخوشایند است (فخری و هاشمی.)2119 ،2
در عصر حاضر بهدلیل افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری در دنیا،
سالمندی به پدیدهای جهانی تبدیل شده است .بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت در
سال  ،2111ششصد میلیون سالمند در جهان وجود داشت که در سال  ،2125به  1.2میلیارد
نفر خواهد رسید .بر این اساس ،سالمندان نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای مختلف سنی
دارند .در حال حاضر حدود دوسوم جمعیت سالمند دنیا درکشورهای در حال توسعه ازقبیل
ایران زندگی میکنند که بیشترین افزایش جمعیت سالمند در این کشورها خواهد بود.
بهنحویکه در سال  ،2151به  81درصد خواهد رسید .شاخصهای آماری نشان میدهد که
روند افزایش جمعیت سالمندان در ایران نیز آغاز شده است (درویشپور و کاخکی.)1988 ،
بهنظر میرسد که خانواده در توانمندسازی و بهبود شرایط نامناسب سالمندان نقش
1. John bond & Lynne corner
2. Fakari & Hashemi
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مثبتی دارد .درواقع خانوادهها نقش حمایتگر را برای سالمندانشان بازی میکنند و همواره
سعی دارند در زمینة حمایتی نقش خود را بهخوبی ایفا کنند (کلدی .)1989 ،با داشتن
نگرش مثبت و با اتخاذ رفتارهای مناسب نسبتبه سالمندان میتوان امنیت و آرامش خاطر
را در فرد سالمند ،خانواده و جامعه فراهم کرد (سهیلی مقدم .)1915 ،حمایت اجتماعی
عامل مهمی در سالمندی موفقیتآمیز است و بهشکل سنتی بهمنزلة حمایت از طرف
خانواده ،دوستان و آشنایان درنظر گرفته شده است .سنن و هنجارهای اجتماعی از ابتدا
مسئولیت مراقبت از سالمندان را بر عهدۀ خانوادهها نهاده است و در طول زمان این
سنتهای خانوادگی و اسالمی محکمتر شدهاند .امروزه نیز مراقبتهای خانواده نقش
مهمی در زندگی سالمندان ایفا میکند .تحقیقات نشان داده است که حمایت و مراقبت
خانواده بر وضعیت عمومی ،سالمت و شادکامی سالمندان تأثیر دارد .به همین دلیل است
که در بررسی کیفیت زندگی کلی سالمندان ،حمایت خانوادگی مسئلة مهمی تلقی میشود
(کاالچر .)2111 ،1محققان حمایت اجتماعی را بهمنزلة شبکهای از ارتباطات تشری کردند
که رفاقت ،همکاری و تقویت احساسی را فراهم میآورد .حمایت اجتماعی عالوه بر
تسهیل رفتارهای ارتقای سالمت ،حوادث تنشزای زندگی را کاهش و نیل به اهداف
شخصی را تشویق میکند .لذا این منبع بهصرفه و ازنظر اجتماعی در قشر سالمندان اهمیت
بسیاری دارد (وانگ وای .)2114 ،2سایر پژوهش نیز نشان میدهند که حمایت اجتماعی
نقش بسیار مهمی در سالمت افراد جامعه دارد و نبود آن و بروز انزوای اجتماعی ،به پیدایی
بیماریهای مختلف منجر میشود (نبوی و همکاران.)1919 ،
محیط خانواده پایگاه اولیة پرورش شخصیت انسانی است و وظایف اصلی خانواده
فراهم کردن سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی اعضای آن و تدارك رفاه اقتصادی و
حمایت از آنهاست .اهمیت خانواده در دو سط قابل طرح است :الف) خانواده ذاتاا نهاد
مهم و در بعضی نگرشها نهادی مقدس شمرده میشود .تحقیقات بسیاری گواه برآن است
که آرامش روانی و شادکامی در خانوادههای منسجم و مستحکم وجود دارد .خانواده
مناسبترین مکان برای تأمین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده است و بهترین بستر
را برای امنیت و آرامش روحی  -روانی افراد مهیا میکند .ب) اهمیت خانواده در بُعد
اجتماع وسیعتر مطرح است .اهمیت خانواده زمانی روشنتر میشود که ساخت اجتماعی
1. Gallagher
2. Kwong ewy
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کامالا به آن مربوط میشود .اهمیت خاص مفهوم خانواده را باید در وظیفة متعادلکنندۀ آن
در اجتماع وسیعتر جستوجو کرد .خانواده فرد را به ساخت اجتماعی بزرگتر ربط
میدهد و اجتماع تنها زمانی به حیات خود ادامه میدهد که خواستهها و نیازهای آن ،چون
نیاز به تولید و توزیع غذا ،حمایت جوانان ،پیران ،ضعفا و زنان باردار ،قبول قانون ،اجتماعی
کردن جوانان و غیر اینها برآورده شود (گود ،1191،1ترجمة ناصحی.)1952 ،
نقش همسر و خانواده برای سالمند حیاتی است .خانواده بهمنزلة یک واحد
اجتماعی دارای کلیتی یکسارچه است که از اجزائی تشکیل شده است .خانواده را میتوان
بهمانند یک سازمان اجتماعی بررسی کرد و در حین اینکه بهمنزلة یک واحد اجتماعی
دارای کلیتی درهمتنیده تلقی میشود همانند سازمان اجتماعی اجزائی دارد که هر یک از
آن اجزاء دارای شرح وظایف ،کارکرد ،اهداف ،و روشهای خاص است .ارتباط و طول و
عرض این اجزاء تشکیالت یکسارچه و همگون بهدست میدهد که از آن بهعنوان خانوادۀ
واحد یاد میشود (میالنیفر.)1981 ،
به تجربه ثابت شده است نوجوانانی که از دوران کودکی در خانه سازگار بودهاند،
در اجتماع هم سازگاریهای مناسب از خود نشان دادهاند و قابلیت انعطافپذیری و تطبیق
آنها با اوضاع مختلف وجود داشته است (خدایاری فرد .)1986 ،چنانچه ارتباط بین
اعضای خانواده بر اساس احترام ،نیاز و همچنین با توجه به استقالل ،همکاری و همدلی
اعضا باشد ،در کودك میل به ارتباط با دیگران بهوجود میآید و روحیة مردمگرایی
افزایش مییابد .ارتباط ناسالم اعضای خانواده میل به گریز از دیگران را در کودك شکل
میدهد و او را در سازگاری سالم و مؤثر با دیگران با مشکل روبهرو میسازد (پروین،
 ،2111ترجمة جعفری و کدیور .)1988 ،برخی از سالمندان با تغییرات ناشی از فرایند
سالمندی بهطور سازنده برخورد میکنند .این گروه آن دسته از افرادی سالمندی هستند که
از ارتباطهای خود لذت میبرند ،سازگاری خوبی دارند و با شادی و آرامش وضعیت
سالمندی را قبول میکنند (نوابینژاد .)1912 ،تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از عوامل
پیشبینیکنندۀ سالمت ،عملکرد بهتر و سازگاری سالمندان جنبة اجتماعی ،روانشناختی و
رفتاری دارد و بهصورت بالقوه قابل تغییرند .این یافتهها نشان میدهد که موفقیت در
سالمندی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی فرد نیست ،بلکه بیشتر عواملی چون سط فعالیت بدنی
فرد ،تعامالت و حمایتهای اجتماعی بر سازگاری و سالمت عمومی سالمند مؤثر خواهد
1. Goode
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بود (سیمن .)1118 ،1منظور از حمایتهای اجتماعی کمک یا حمایتی است که از جانب
اعضای شبکههای اجتماعی و خانوادگی نسبتبه فرد فراهم میشود (هلگسون.)2119 ،2
منابع حمایتی سبب میشود که فرد احساس مراقبت ،مورد عالقه بودن ،عزت نفس،
ارزشمند بودن و رضایت از زندگی داشته باشد (نبوی و همکاران .)1919 ،از آن جایی که
سالمندان بهطور ویژه نسبتبه استرس آسیبپذیرند ،حمایتهای خانوادگی میتواند نقش
مهمی در کنترل استرس و اضطراب ،که یکی از ابعاد سالمت عمومی است ،ایفا کند .این
امر همچنین بر عملکرد روانی اجتماعی سالمندان مؤثر است و به افزایش توانایی شخص در
سازگاری با تجارب استرسزای زندگی منجر میشود (میلر .)2111 ،9سازگاری عبارت از
رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی است ،بهگونهای که تنها با
تغییرات محیطی همرنگی ندارد و به پیروی از آن کفایت نمیکند ،بلکه خود نیز میتواند
در محیط اثر بگذارد و آن را بهگونهای مناسب تغییر دهد .تحقیقات متعدد در ارتباط با
سازگاری نشان میدهند که درجة سازگاری به عوامل متعدد شخصی و محیطی بستگی
دارد .برخی از محققان نیز معتقدند که شرایط شخصی و منابع درونی در سازگاری فرد
مؤثر است و حتی میتواند اثر عوامل نامطلوب بیرونی افراد را کاهش دهد و حتی ازبین
ببرد (شاملو.)1989 ،
یکی از ویژگیهای مهم دورۀ سالخوردگی ،سازگاری با تغییرات جسمانی ،روانی
و اجتماعی است .افرادی که پا به سن پیری میگذارند بر اساس تفاوتهای مشهود در
شخصیت ،نگرشها ،عالیق ،به تغییرات پیری و سالمندی واکنشهای متفاوتی نشان
میدهند .درواقع ادراك آنان از مسائل متفاوت است .اگر سالمندان بتوانند با مشکالت
خاص دورۀ سنی خویش ،هماهنگ شوند ،با شرایط ویژۀ این دوره بهگونهای مثبت برخورد
کنند و از زندگی همچون گذشته لذت ببرند ،دراصطالح گفته میشود که با مسائل
سالخوردگی سازگاری دارند ،اما اگر نتواند خود را با مسائل خاص پیری هماهنگ کنند،
گفته میشود که با مسائل این دوره ناسازگارند (شعارینژاد .)1975 ،بهنظر میرسد سالمت
جسمانی و روانی در زمان جوانی ،پیشبینیکنندۀ مهمی درمورد سازگاری و ناسازگاری
افراد در سالخوردگی است .سازگاری در ازدواج نیز چنین وضعی دارد .یعنی سازگاری
خوب در ازدواج وسن جوانی پیشگوکنندۀ مهمی درمورد سازگاری در سالخوردگی
1. Seeman
2. Helgeson
3. Miler
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است (ماس ،1185 ،1بهنقل ازکیانسور قهرخی و حقیقی.)1981 ،
روانشناسان معتقدند که وقایع غیرعادی و سهمگین و تغییرات عمدۀ منفی که
هنگام جوانی افراد روی دادهاند ،میتوانند بر توانایی سازگاری افراد در سنین باالتر و
بهویژه در دورۀ سالمندی تأثیر بگذارند ،برای مثال مرگ فرزند عامل بازدارندهای است که
بر سازگاری در سالمندی تأثیر منفی دارد و موجب ناسازگاری میشود .همچنین مطالعات
نشان دادهاند که بین رضایت از زندگی در دورۀ سالمندی و عاملهای اصلی شخصیت،
مثل ثبات هیجانی توأم با آرامش در جوانی ،ارتباط نزدیکی وجود دارد .بهنظر میرسد که
سالمت جسمانی و روانی در زمان جوانی ،پیشبینیکننده مهمی درمورد سازگاری در
سالمندی است (کیانپور قهرخی و حقیقی .)1981 ،در مطالعاتِ عوامل مربوط به سازگاری
در پیری ،بر اهمیت خودپندارۀ مثبت و داشتن نقشهای مفید و مؤثر (شغل و ازدواج)،
برقراری ارتباط خوشایند اجتماعی ،پرداختن به فعالیتهای گوناگون ،امیدواری به آینده،
تندرستی و وجود حمایت مالی تأکید شده است .پژوهشهای اخیر ثابت کردهاند که این
عوامل معموالا به سازگاری مطلوب مربوطاند (اسماعیلی شیرازی .)1978 ،محققان در این
پژوهش درپی پاسخگویی به این پرسش هستند که تجارب خانوادگی چه نقشی در
سازگاری سالمندان دارد.

روشمطالعه 
در راستای رسیدن به پاسخ سؤال اصلی تحقیق روش کیفـی انتخـاب و بـرای اجـرای آن از
روش نظریة مبنایی (گراند تئوری) استفاده شد .در پژوهش حاضر محقق در صدد آزمـودن
نظریات و فرضیات از قبل تعیینشده نیست ،بلکه سـعی بـر ایـن خواهـد کـرد کـه از خـالل
مصاحبه با افراد موردنظر به برداشت و درکی نظری از واقعیت مورد مطالعه دسـت یابـد .در
این پژوهش میـدان مطالعـه شـامل مراکـز خصوصـی سـالمندان (ازجملـه مرکـز نگهـداری
مهرگل) ،سازمان جهـاد کشـاورزی و پـاركهـای شـهر تهـران (پـارك شـقایق ،دانشـجو،
هنرمندان ،الله و ملت) بود .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند  18سالمند که بـاالی 65
سال سن ( 12مرد و  6زن) و توانایی صحبت به زبان فارسی داشتند و همچنین زمان کافی و
رضایت کامل برای انجـام مصـاحبه داشـتند وارد مصـاحبه شـدند و نمونـهگیـری تـا اشـباع
اطالعـات ادامـه پیـدا کـرد .در ایـن تحقیـق بـرای جمـعآوری دادههـا از تکنیـک مصــاحبة
1. Moss
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نیمهساختاریافته بهره گرفته شـده اسـت .تعـداد معینـی سـؤال کلـی و بـاز بـا هـدف کسـب
اطالعات عمیق از مصاحبهشوندگان در زمینة تحقیق مورد نظر از قبل توسط محقق طراحـی
شد .هر پاسخ مصاحبهشوندگان با سؤالهای وارسی ،مورد بررسـی بیشـتر قـرار گرفـت و از
مشارکتکنندگان با سؤالهایی خواسته شد توضی بیشتری درمورد پاسخهای خود بدهنـد
تا محقق به اهـداف خـود در تحقـق دسـت یابـد .محقـق بـدون جهـت دادن بـه گفتـههـای
مشارکتکنندگان تالش کرده است به دنیای درونی و تجربیات افـراد مشـارکتکننـده در
حوزههای مورد مطالعه دست یابد.
پیش از شروع مصاحبه ،محقق با توجه به معرفینامهای که از دانشگاه دریافت کرده
بود و هماهنگیهای الزم کـه بـا مرکـز سـالمندان انجـام داده بـود ،دربـارۀ محرمانـه مانـدن
مباحث مطرحشده ،اهداف پژوهش و نیز حفاظت از اطالعات توضـیحاتی داد و بیـان کـرد
که از اطالعات فقط در راستای اهـداف مطالعـه و بـدون ذکـر مشخصـات هـویتی اسـتفاده
خواهد شد .داشـتن حـق تـرك مصـاحبه در هـر زمـان و کنـارهگیـری از پـژوهش ازجملـه
مالحظات اخالقی بود که رعایت شد .دقایق ابتدای هر مصاحبه به برقـراری رابطـة حسـنه و
همدالنه گذشت تا کیفیت پاسخها و توضیحات سالمندان به سـط بـاالیی برسـد .بنـابراین
تعدادی سؤال باز وکلی دربارۀ موضوع مورد پژوهش تهیه شد تا انجـام مصـاحبه را تسـهیل
کند .روند مصاحبه با سؤاالت عمومیتر شروع شد ،ولی با پیشرفت مصاحبهها و نوع پاسـخ
مشارکتکنندگان ،سؤاالت جزئیتر شد .محقق عالوه بر تأکیـد بـر ویژگـیهـای فـردی و
منحصربهفرد افراد ،به دنبال نقاط مشترك و همگانی میان افراد بود ،ضمن اینکه تالش کرد
از هر گونه تصور منفی و پیشداوری نسبتبه وضعیت و شرایط سالمندان خـودداری کنـد.
در جریـــان مصـــاحبه ،پژوهشـــگر بـــه مشـــاهدۀ رفتارهـــای غیرکالمـــی و واکـــنشهـــای
مشارکتکنندگان توجه داشت تا بتواند درك بهتری از رفتـار و گفتـار مصـاحبهشـوندگان
داشته باشد .این مصاحبه که بهصورت مصاحبة نیمهساختاریافته طراحی شده بود ،با اسـتفاده
از فهرستی از سؤاالت در یک توالی خاص ،با عنوان راهنمای مصاحبه انجام شـد .سـؤاالت
در راهنمای مصاحبه با تمرکز بر روی مسائل مدنظر گنجانیده شدند .توالی پرسشهـا بـرای
همة شرکتکنندگان یکسان است ،ولی با توجه بـه پاسـخهـا و شـرایط مصـاحبهشـوندگان
تغییرات جزئی داده شد .مشارکتکنندهها در ارائة نظرات خود آزاد بودند ،اما در صـورت
وجود هر نوع ابهامی در درك مطالب فرد ،مفهوم برداشتشـده بـه شـخص بـازخورد داده
می شد تا موضوع روشنتر شود .مصاحبهها در یک بازۀ زمـانی بیسـت الـی چهـل دقیقـهای
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انجام شد که البته این تناوب بـه شـرایط مشـارکتکننـدههـا و داشـتن زمـان مناسـب بـرای
مصاحبه بستگی داشت .مصاحبهها تا اشباع اطالعات پیش رفت؛ بـدین معنـی کـه پاسـخهـا
تکرار می شد و مطالب جدیدی مطرح نمی شد و مطالب تنها نتایج قبلی دادههـای پیشـین را
تکرار میکردند ،بدینترتیب انجام مصاحبه به پایان رسید.
محقق پس از ضبط هر مصاحبه به ثبت و تحریر مصاحبهها می پرداخـت و پاسـخهـا
برای بررسی عوامل و حوزههای مشـترك بـر روی کاغـذ پیـاده مـی شـد .سـسس بـر اسـاس
بررسی پاسـخهـای سـالمندان نکتـههـای مهـم و کلیـدی از دیـدگاه آنـان اسـتخراج شـد و
موضوعات و وقایع مهم بیانشده در کدگذاری باز گنجانده شدند .سسس با مقایسة کدها بـا
یکدیگر ،دادههای بهدست آمده از مصاحبهها ،به طبقـهبنـدی دسـتههـای موضـوعی فرعـی
طبقات بر مبنای مؤلفههای مشابه ،وجوه مشترك و تناسب میـان مقـوالت پرداختـه شـد .در
این مرحله ،با استفاده از کدگذاری محوری ،روابط میان طبقات فرعی تعیین شد .با رسیدن
به مرحلـة اشـباع دادههـا ،تمـام مقولـههـا و طبقـات بـا بهـرهگیـری از کدگـذاری انتخـابی،
یکسارچهسازی و ترکیب شدند.

یافتهها 
از بین مشارکتکنندگان در پژوهش  15نفر از آنان ساکن در اجتماع و  9نفر دیگر سـاکن
در خانة سالمندان بودند .مشارکتکنندگان در دامنة سنی  65تـا  82سـال قـرار داشـتند کـه
شامل  12نفر غیربازنشسته و  6نفر بازنشسته بودند 16 .نفر از مشارکتکنندگان در پـژوهش
متأهل و  2نفر بیوه بودند 15 .نفر از آنان با خانواده و  9نفر دیگر تنها با همسر خود زنـدگی
میکردند و میزان تحصیالت سالمندان از دیسلم تا دکتری متفاوت بود .بر اساس تحلیلهای
صورتگرفته در کدگـذاری بـاز و محـوری 12 ،مفهـوم از مصـاحبههـا اسـتخراج شـد کـه
فراوانی این مفاهیم از یک تا ده متغیر بود .با تحلیل و مقولهبندی مفاهیم 21 ،مقولة فرعـی و
 8مقولة اصلی استخراج شد .مقولههای اصلی عبارتاند از تجارب مثبـت ،شـناخت و رفتـار
مثبت والدین ،تعامل سازنده و عاطفی بـا همسـر ،انسـجام رضـایتبخـش عـاطفی و درونـی
خانواده ،ازدواج موفق و متعالی ،رضایت از زنـدگی ،سـالمت جسـمی و شـرایط اقتصـادی
مطلوب.
.9تجاربمثبت :این مقولة اصلی از سـه زیرمقولـة تجـارب و خـاطرات دوران قبـل
سالمندی ،خوشایند بودن خاطرات و مرور خـاطرات تشـکیل شـده اسـت .پاسـخدهنـدگان
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عنوان کردند بهیاد آوردن خاطرات خوب ،مرور و بازگو کردن خاطرات و تجربیات مثبت
یکی از عوامل اصلی تأثیر تجارب خانوادگی بر سـازگاری در دورۀ سـالمندی اسـت .بیـان
خاطرات خوب میتواند در بهبود سالمت روانـی و درنتیجـه بهبـود سـالمت جسـمی تـأثیر
مستقیمی بگذارد .یکی از سالمندان گفت« :تجربههای قبل که فرد در طول زنـدگی کسـب
میکند خیلی به سازگاری کمک میکند .وقتی فرد به سالمندی میرسد با خـاطرات قبلـی
زندگی میکند» .بهیاد آوردن و مرور خاطرات و تجربیات مثبت و خوشایند میتواند سبب
حس خوشبینی در افراد و جلوگیری از بروز منفیگرایی در آنـان شـود .بـر اسـاس تجربـة
شرکتکنندگان در پژوهش داشتن خاطرات خوب و لـذتبخـش از گذشـته و مـرور ایـن
خاطرات باعث بهبود و راحتی آنان در سالمندی میشود .یکـی از سـالمندان در ایـن زمینـه
گفت« :وقتی تجربه و خاطرۀ خوشی از گذشته داشته باشی در پیری لذت مـیبـری ،بعضـی
مواقع لبخند رو لب یک سالمند میبینید یا بعضی اوقات فرد اخم مـیکنـد ،ایـن یعنـی داره
خاطراتش رو مرور میکند».
.2شناختورفتارمثبتوالدین :مقولة اصلی شناخت و رفتـار مثبـت والـدین از سـه
زیرمقوله ایجاد نگرش در فرد ،الگوی مناسب و استفاده از تجربة والدین تشکیل شده است.
تعامل و شناخت رفتار مثبت و عمیق والدین در فرایند سازگاری اجتمـاعی و عـاطفی نقـش
مثبتی دارد .رشد مطلوب و سالم فرد در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مناسـب والـدین بـا
فرزندان است .یکی از سالمندان بیان کرد« :رفتـار پـدر و مـادر در شـکلگیـری نگـرش در
فرزندان بسیار مؤثر است و این والدین هستند که نگرش و دید فرد رو نسبت به آینده شکل
میدهند» .والدینی که الگوی مناسبی برای فرزندان خود هستند و آموزش الزم و صحی را
به فرزندان خود میدهند ،به فرایند سازگاری فرد کمک میکنند .یکی از سالمندان در این
زمینه بیان کرد« :والدین باید برای بچههای خود الگـوی مناسـبی باشـند تـا بچـههـا سـازگار
باشند ،اگر امروز من سازگارم بهخاطر والدینمه ،آموزش والدین به بچهها باید صحی باشـه
تا دچار مشـکل نشـوند و در شـرایط سـخت سـازگار شـوند» .اسـتفاده از تجربـة والـدین و
بهکارگیری آن در مواجهه با شرایط سخت زندگی بسیار کمککننده است و در سازگاری
آنها نقش بسزایی دارد درواقع بچهها آینة تمامنمای والدین خود هستند .یکی از سالمندان
گفت« :اسـتفاده از تجربـة والـدین اهمیـت اساسـی داره .مـن خیلـی از نکـات زنـدگی کـه
کمککننده بوده رو از والدینم یاد گرفتم ،رفتار و کردار پدر و مادر در سازگارشـدن فـرد
تأثیر داره».
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.3تعاملسازندهوعاطفیبـاهمسـر:مقولـة تعامـل سـازنده و عـاطفی بـا همسـر از 8
زیرمقولة رابطة صمیمی با همسر ،رابطة دوستانه بـا همسـر ،حمایـت از همسـر ،همکـاری بـا
همسر ،گذشت همسر ،نقاط مشترك با همسر ،عالقه به همسر و رضـایت از همسـر تشـکیل
شده است .بر اساس تجربة شرکتکننـدگان در پـژوهش داشـتن یـک ارتبـاط صـمیمیانه و
دوستانه با همسر در طول زندگی باعث بهبود سالمت جسمی و روحی مـیشـود و درنتیجـه
به سازگاری فرد کمک میکند .مهمترین کسی که در زندگی خانوادگی با فـرد در تعامـل
است همسر انسان است .یکی از سالمندان گفت« :من با همسرم خیلی صمیمی هستیم و قدر
هم رو میدونیم و سعی میکنیم این رابطة خـوب و صـمیمی رو حفـظ کنـیم و ایـن رابطـة
صمیمی و دوستانه باعث شده کم و زیاد زندگی رو درسـت کنـیم» .حمایـت ،همکـاری و
یکسارچگی با همسر در شرایط سخت زندگی نیز در بهبود عملکرد و پیشرفت سالمندان در
طول زندگی مؤثر و مهم بوده است .پاسخدهندگان بیان کردند که حمایتهای خالصـانه و
بیدریغ همسر و همراهی و همکاری او در تمام مشکالت زندگی بسیار کمککننده است.
در این زمینه یکی از سالمندان بیان کرد« :خانمم در تمام مشکالت زندگی همراه مـن بـوده
خیلی سختی کشیده و همیشه ازم حمایت کرده ،منم خودم رو وقفش میکـنم .اگـر انسـان
با همسرش همکاری و یکسارچگی داشته باشه در زندگی و کار پیشرفت میکنه و خیلـی از
مشکالت رو میتونه حل کنه» .عالقه و رضایت از همسر بهصورت مسـتقیم سـبب افـزایش
کیفیت زندگی و سازگاری فرد میشـود .وجـود همسـر در دوران سـخت سـالمندی سـبب
افزایش احساس مثبت نسبتبه زندگی در ایـن دوران و افـزایش رضـایتمنـدی و سـالمت
میشود .در ادامه به برخـی از نظـرات شـرکتکننـدگان اشـاره شـده اسـت« :مـن از وجـود
همسرم خیلی راضیم و دوست دارم همیشه کنـارش باشـم .بـا وجـود همسـرم حـس خـوبی
نسبتبه زندگی دارم»؛ «رابطة من با همسرم عالیه و ما هنوزم نسبتبه هم ابراز عالقه میکنیم
و خدارو شکر همسر مهربـانی دارم»؛ «همیشـه بـهخـاطر همسـرم بـرای پـدر و مـادرش دعـا
میکنم که همچین دختری رو تربیت کردند و همسر من هست».
رضــایتبخــشعــاطفیودرونــیخــانواده:ایــن مقولــة اصــلی شــامل

.4انســجام
زیرمقولههای رابطة صمیمی در خانواده ،آرامـش در خـانواده ،وابسـتگی اعضـای خـانواده،
وجود حمایت خانواده و امن و مقدس بودن فضای خانواده است .رابطة نزدیک و صمیمانه
در درون خانواده نهتنها موجب سالمت و امنیت سـالمندان مـیشـود ،بلکـه گـامی مـؤثر در
جهت دوام ،پایداری و سالمت خانواده است .خانوادهای که انسجام رضـایتبخـش بـاالیی
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دارد ،در بهبود جسمی و روحـی سـالمندان و درنتیجـه سـازگاری آنـان نقـش مـؤثری ایفـا
میکند .صمیمیت در خانواده سبب رفع نیازهـای اعضـای آنـان و انسـجام بیشـتر و آرامـش
عمیقتر میشود .مشارکتکنندگان در این پژوهش به نقش صمیمیت و آرامش در خانواده
اشاره کردند .در ادامه برخی از نظرات مشارکتکنندگان آمده است« :به نظر من صمیمیت
و نزدیکی وجه مشخصة خانواده اسـت و هـر چـه اعضـای خـانواده بـا هـم صـمیمی باشـند
مشکالت کمتری دارند و وقتی پیر بشن کمتر اذیت میشن و ارتباط نزدیک و صـمیمانه در
درون خانواده همیشگی است و به سازگاری من خیلی کمک کرده است»؛ «خـانواده ماننـد
یک زنجیر اعضا رو به هم متصل میکنـه و صـمیمی بـودن افـراد اون خـانواده زنـدگی رو
براشون شیرین میکنه و باعث آرامش مـیشـه .آرامـش در خـانواده مهـمتـر از هـر چیـزی
است»؛ «به نظر من اسـاس زنـدگی از اول تـا آخـر خـانواده اسـت و مـن در جمـع خـانواده
صمیمی هست که آرامش دارم و همیشه به همسر و بچههام میگم که من وقتـی شـماها رو
از نزدیکم میبینم آرامش دارم و آرامش رو به همه چیز ترجی میدم».
مشارکتکنندگان بیان داشتند وابستگی بـه اعضـای خـانواده و دریافـت حمایـت از
خانواده در ایجاد حس خوشبینی و امید و انگیزه برای مبـارزه بـا مشـکالت در ایـن دوران
بسیار یاریرسان است و به فرد کمک میکند در زندگی رشد و پیشـرفت داشـته باشـد .در
این دوران مشکالت زیادی ایجاد میشود که وجود حمایـتهـای خـانواده سـبب امنیـت و
آرامش خاطر و افزایش لذت از فعالیتهای این دوران و کاهش دغدغههـا و نگرانـیهـای
سالمندان میشود .وجود فضای امـن و مقـدس در خـانواده سـبب افـزایش احتـرام و حفـظ
جایگاه سالمندان در خانواده و نگاه مثبت آنان به زندگی در این دوران میشود .گفتـههـای
برخی از مشارکتکنندگان در این زمینه بدین شرح است« :من تو زندگیام به خـانوادهام و
کارم خیلی وابسته بودم ،البته بازنشسته شدم و باهاش کنار اومدم ،ولی همچنان به خانوادهام
وابستهام و بدون اونها نمیتونم زندگی کنم»؛ «خانوادهام در تمامی شرایط زنـدگی کنـارم
بودن و حمایتم کردند و همیشه این حمایتها باعث پیشـرفت در زنـدگیمـون شـد»؛ «اگـر
حمایتهای خالصانة خانوادهام نبود بهخاطر بیماری دست از زندگی شسته بـودم .در جـایی
که الزمه و نیاز هست حمایت خانواده چه مالی چه عاطفی خیلی به فرد کمک میکنـه کـه
رشد کنه و سالم باشه»؛ «فضای امن خانواده باعث میشه فرد به زنـدگی نگـاه مثبتـی داشـته
باشه و همه چیز رو خوشایند و لذتبخش ببینه».
.5ازدواجموفـقومتعــالی :مقولـة اصــلی ازدواج موفــق و متعـالی از پــنج زیرمقولــة
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مستقل شدن با ازدواج ،انتخاب مناسب ،احساس متحول شدن و تکمیـل شـدن بـا ازدواج و
رضایت با ازدواج تشکیل شده اسـت .رویـدادهای خوشـایندی نظیـر ازدواج موفـق کـه در
طول زندگی فرد اتفاق میافتد به فرایند سازگاری فرد کمک مـیکنـد .ازدواج هـم ازنظـر
جسمی و هم ازنظر روانی سبب سالمت و طول عمر و همچنـین سـبب کـاهش اضـطراب و
افسردگی میشود .برخی از مشارکتکنندگان بیان کردند ازدواج موفق سبب استقالل فـرد
میشود و انسان احسـاس موفقیـت مـیکنـد .البتـه یـک انتخـاب مناسـب باعـث موفقیـت و
پایداری ازدواج میشود .در ادامه نظرات برخی از مشارکتکنندگان آمـده اسـت« :ازدواج
برای من اتفاق خوبی بود چون یه همسر مهربون و اصیل نصیبم شد و تونستم به لحاظ مـالی
مستقل بشم»؛ «به نظر من کسانی که ازدواج نکردهاند آدمای موفقی نیستند و نمـیتوننـد بـه
خودشون متکی باشند»؛ «مـن وقتـی حمایـتهـای خـوب همسـرم رو درك مـیکـنم تـازه
میفهمم که ازدواج درست و مناسبی داشتم از اینکه در انتخابم اشتباه نکردم خدا رو شـکر
میکنم .به نظر من انسان مجرد باطله» .رضـایت از ازدواج در تـداوم ازدواج نقـش بسـزایی
دارد .وقتی زن و مرد از ازدواج خود رضایت داشته باشـند خـانواده اسـتحکام خـوبی دارد.
رضایت از ازدواج در دورۀ سالمندی به سالمندان امیـد دوبـاره بـرای زنـدگی مـیدهـد .بـر
اساس تجربة مشارکتکننـدگان رضـایت از ازدواج موجـب مـیشـود بسـیاری از نیازهـای
عاطفی و روحی آنان رفع شود و سبب میشود سالمندان استرس و افسردگی کمتری داشته
باشند .سالمندان بیان کردند که با ازدواج احساس متحول شدن و تکمیل شدن میکننـد .بـه
برخی از پاسخهای مشارکتکنندگان اشاره میشود« :انسان وقتـی ازدواج مـیکنـه تکمیـل
میشه و تازه جهت رو تشخیص میده .من وقتـی ازدواج کـردم احسـاس کـردم مثـل یـک
درخت بارور شدم و مسیر درست زندگی رو طی کـردم و امـروز احسـاس آرامـش دارم»؛
«من ازدواج خوبی داشتم .هنوزم به همسرم ابراز عالقه میکنم و رابطة رضایتبخشی داریم
و من واقعاا احساس آرامش میکنم و استرس کمتری دارم در کنار همسرم».
.6رضایتاززندگی:این مقولـة اصـلی شـامل زیرمقولـههـای رضـایت از عملکـرد
خود ،رضـایت از فرزنـدان و موفقیـت فـرد در زنـدگی اسـت .تولـد ،حضـور و موفقیـت و
شایستگی فرزندان و خود فرد سالمند از عوامل پیشبینیکنندۀ سازگاری فرد سالمند است.
رضایت از زندگی بهمعنای احسـاس فـرد درمـورد عملکـرد و شـرایط زنـدگیاش و یـا بـه
عبارت دیگر ارزیابی سالمت و آسایش است .هر فرد زمانی از زندگیاش راضی است کـه
احساس درونی مثبت و نسبتاا پایایی به جنبههای مختلف زندگی خود داشته باشد .بر اسـاس
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تجربة مشارکتکنندگان در پژوهش ،رضایت از زندگی در سالمندان و ارزیابی مثبت فـرد
از کیفیت زندگی ،به تواناییهای شخص ،رضایتمندی از زمینههای مختلف زندگی چـون
شغل ،روابط خانوادگی و دستیابی به اهداف شخصـی معطـوف اسـت .مشـارکتکننـدگان
اظهار داشتند سالمندانی که احساس کنترل بر رویدادهای زندگی خـود را دارنـد و خـود را
کارآمدتر میپندارند عالوه بـر کسـب موفقیـت بیشـتر از نظـر عملکـرد ،احسـاس رضـایت
بیشتری از زندگی دارند و از سالمت جسمی و روانی باالتری بهرهمندند .در ادامه به برخـی
از گفتههای مشارکتکنندگان اشاره میشود« :اغلـب اوقـات از عملکـردم رضـایت دارم و
همیشه به تواناییهای خودم تکیه کردم و برای رفاه خانواده تالش کردم .قلب و وجدان من
راضیه»؛ «ثمرۀ زندگی بچهها هستن .وقتی میبینی موفق هستند و به خودشون متکیاند لذت
میبری .دلخوشیام بچهها هستند»؛ «من دانشجو بودم سخت کـار مـیکـردم وقتـی ارتقـای
شغلی گرفتم خیلی برام اهمیـت داشـت و شـاد شـدم»؛ «مـن وقتـی تخصـص گـرفتم خیلـی
خوشحال شدم .هنوزم وقتی بهش فکر میکنم برام لذتبخشه ،چـون واقعـاا شـرایط سـختی
داشتم»؛ «شما هر آنچه که میکاری درو میکنی .مـن درس خونـدم تـالش کـردم تونسـتم
استاد دانشگاه بشم و راضیام از تالشی که کردم».
.7سالمتجسمی:مقولة سالمت جسمی شامل دو زیرمقولة انرژی جسـمانی زیـاد و
رضایت از وضعیت جسـمانی اسـت .سـالمت جسـمانی در دورۀ سـالمندی اهمیـت و تـأثیر
زیادی در سازگاری سالمندان دارد ،زیرا آنان در معرض تهدیدات بـالقوهای نظیـر افـزایش
ابتال به بیماریهای مزمن ،تنهایی و انزوا ،و عدم بهره از حمایت اجتماعی هسـتند و بـهدلیـل
ناتوانی جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقالل فردیشان مورد تهدید قـرار مـیگیـرد.
سالمت جسمی بهمعنای توانمند بودن بدن برای انجام فعالیتهای روزانه ،حفظ انرژی برای
موارد اضطراری ،دوری از بیماریها و تناسب کلی جسمی است .داشـتن زنـدگی فعـال در
دوران سالمندی سالمت و استقالل را برای آنان به ارمغان مـیآورد .بیمـاریهـای جسـمی،
تواناییهای جسمانی و عملکـرد بـدن را دچـار اخـتالل مـیکنـد و بـرای سـالمند وضـعیت
ناامیدکنندهای بهوجود میآورد که به کاهش اعتماد به نفس و امیـدواری او منجـر خواهـد
شد .بنابراین فعالیت داشتن و داشتن زندگی پرتحرك سبب افزایش تواناییها و سـازگاری
فرد سالمند میشود و برای حفظ و تقویت سالمت جسمانی ،داشتن فعالیت فیزیکی نـهتنهـا
در تأمین سالمت جسمانی ،بلکـه در سـالمت روان و کیفیـت زنـدگی سـالم نیـز مـیتوانـد
اثرگذار باشد .سالمندان بیان کردند نداشتن بیماری و مشکالت جسـمی سـبب فعـال بـودن
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آنان میشود که میتوانند کارهای روزمرۀ خود را انجام دهند و به فعالیـتهـای خالقانـه و
مورد عالقة خود بسردازند .در ادامه نظرات برخی از مشارکتکنندگان آمده است« :از اینکه
سالم هستم و میتونم کارامو خودم انجام بدم خوشحالم .به نظر من سالمتی خیلی مهمه .من
هر روز ورزش میکنم ،حـس خـوبی بهـم مـیده و مـیدونـم خیلـی بـه سـالمتیام کمـک
میکنه»؛ «تو این سنین سالمتی جسم و روح خیلـی مهمـه .بایـد قـدر سـالمتی رو دونسـت.
مسلماا وقتی سالم باشی با زندگی میسازی و این باعث میشه با مشکالت ایـن سـنین کنـار
بیام و سازگار باشم»؛ «وقتی برا انجام کارام محتاج کسی نیستم و خـودم کـارای شخصـیام
رو انجام میدم جای شکر دارد و راضیام که از دست و پا نیفتادم».
.8شــرای اقتصــادیمطلــوب:مقولــة اصــلی شــرایط اقتصــادی مطلــوب شــامل دو
زیرمقولة درآمد کافی و وضعیت مالی مناسب است .سالمندانی که درآمد کافی برای تأمین
هزینههای زندگی دارند و در این دوران از وضعیت اقتصادی و مالی مناسـبی برخوردارنـد،
سازگار هستند .کافی بـودن درآمـد یکـی از راههـای پـیشبینـی سـالمت جسـمی و روانـی
سالمندان است .وضعیت مطلوب اقتصادی عمدتاا به بهداشت بهتر منجر مـیشـود و احتمـال
کمتری برای مواجه شدن آنان با وابستگی در سنین پیـری وجـود دارد .درواقـع تـوان مـالی
مناسب ،مشقت اقتصادی را که افـراد در سـنین پیـری بـا آن مواجـه مـیشـوند تحمـلپـذیر
میسازد .سالمندان بیان کردند شرایط مناسب اقتصـادی نقـش بسـزایی در سـازگاری آنـان
دارد .کسانی که در این دوران وضعیت مالی خوبی دارند کمتر آسیب میبیننـد و بیشـتر بـا
تغییرات دوران سالمندی سازگاری پیدا میکنند .این وضعیت سبب شده است سالمندان در
این دوران دغدغة کمتر و آرامش بیشتری داشته باشند .از مسافرت لذت ببرند و صـمیمیت
بیشــتری بــا حضــور در جمــع خــانواده داشــته باشــند .در ادامــه بــه برخــی از نظــرات
مشارکتکنندگان اشاره میشود« :فکر میکنم انسان درآمد معین بدون احتیاج بـه دیگـران
در حد توان و امکانات خود داشته باشه .وضعیت مناسـبیه و مـیتونـه خـوب زنـدگی کنـه.
همچنین دغدغة کمتری داشته باشه و از رفتن به مسـافرت لـذت ببـره»؛ «مـن کارمنـد بـودم
درآمد کافی داشتم ،حقوق و مزایا به اندازۀ کافی بود .به نظـر مـن اگـه آدم بـهلحـاظ مـالی
تأمین باشه و نیازی به بچهها نداشته باشه ،تو این سن و سال کمتر اذیـت مـیشـه و آرامـش
بیشتری داره»؛ «قبالا هزینهها پایین بود البته درآمدهام پایین بود ،آدما قانع بودند و انتظـارات
پایینی داشتند .امروزه داشتن وضعیت مالی مناسب یکی از عوامل مؤثر سـازگاری در پیـری
هست .اگه وضع مالی مناسب نباشه سالمندی خیلی سخته».
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نتیجهگیری
بحثو 
مطالعة حاضر با هدف بررسی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان است .نتـایج
مطالعــه نشــان داد مــرور خــاطرات و تجربیــات خــوب و خــوش مــیتوانــد ســبب ایجــاد
چشماندازی روشن در ذهن افراد بهویژه هنگام مواجهه با مشکالت شود .همچنین تجربیات
مثبت و خوشایند میتواند سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس ،تقویـت عملکـرد و تقویـت
حافظه در سالمندان شود .سـالمندانی کـه خـاطرات و تجـارب خوشـایند و لـذتبخشـی را
تجربه و مرور کردهاند سازگاری باالی دارند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای مرادینـژاد
و صــحابی زارع ( ،)1981فراهــانی ( )1988و یــزدانبخش ( )1914کــه بــه بررســی تــأثیر
خاطرهگویی ،تداعی و مـرور تجـارب و خـاطرات خوشـایند و تـأثیر آن بـر کـاهش میـزان
افسردگی و اضطراب سالمندان پرداختهاند ،همخوانی دارد .شناخت و رفتار مثبـت و عمیـق
والدین و استفاده از تجربة آنان برای مواجهه با رویدادهای مهم زندگی در سـازگاری فـرد
بهخصوص سازگار شدن در سالمندی مؤثر است .رشد مطلوب و سـالم فـرد در تمـام ابعـاد
مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب والدین بـا فرزنـدان اسـت .خـانواده بـهمنزلـة واحـد تربیتـی و
اجتماعی در حین تأمین نیازهای زیستی و روانی اعضای خود در شـکل دادن بـه شخصـیت
آنان نقش اساسی دارد ،زیرا خمیرمایة شخصیت فـرد در محـیط خـانواده شـکل مـیگیـرد،
محیط و شرایط خانوادگی میتواند عامل تشویقکننده یا بازدارنده در مراحـل رشـد باشـد.
رفتار و تفکر مثبت والدین از یکسو بهترین و مؤثرترین سرمشق رفتاری فرزنـدان اسـت و
از سوی دیگر نحوۀ برخورد والدین با فرزند و شرایطی که برای زندگی او فراهم میکننـد،
تأثیر زیادی در ایجاد رفتارهای سازگارانه دارند.
تعامل سازنده و عاطفی با همسر یکـی از عوامـل تجـارب خـانوادگی تأثیرگـذار بـر
سازگاری دورۀ سالمندی است .این یافته با نتایج پژوهشهای خجسته و همکـاران (،)1914
نبوی و همکاران ( ،)1919حیدرنیا و همکاران ( )1919که نشـان دادنـد رضـایت زناشـویی
همراه با ادراك رفتارهای فداکارانة همسر در سازگاری تأثیر مثبـت دارد ،همخـوان اسـت.
مهمترین کسی که با فرد در زندگی خانوادگی در تعامل اسـت همسـر اوسـت .سـالمندانی
که روابط صمیمانهای با همسران خـود دارنـد ،ازنظـر سـالمت روحـی و جسـمی در سـط
باالتری قرار دارند و در مواجهه با رویدادهای مهم زندگی کمتر دچار استرس و اضـطراب
میشوند .همچنین تعامل سازنده و رابطة صمیمانه سبب افزایش خودباوری و عزت نفس در
سالمندان میشود و حمایتی که فرد از همسرش دریافت میکند بیشترین تأثیر را در ارتقای
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سازگاری او دارد ،زیرا همسران دارای ارزشها و تجربههای مشترکی هستند و این تعامل و
ارتباط سازنده و صمیمانه با همسر میتواند بهصورت مستقیم سبب افزایش کیفیت زنـدگی
و سازگاری فرد سالمند و نیز سبب ایجاد نگرش مثبت نسبتبه انجـام رفتارهـایی شـود کـه
تقویتکنندۀ سالمتی هستند.
یکی از مهـمتـرین نهادهـای اجتمـاعی بـرای اسـتمرار نسـل بشـر و پایـداری زنـدگی
اجتماعی نهاد خانواده اسـت کـه مـیتوانـد منشـأ تحـوالت عظـیم فـردی و اجتمـاعی و رشـد
ارزشهای انسانی باشد .وجود سـالمندان در خـانواده و ارتبـاط آنـان بـا فرزنـدان خـود سـبب
سالمت و امنیت سالمندان میشود .بنابراین ،حضور سالمندان در کنار خانواده عالوه بر اینکـه
نوعی کمک به دوام خانواده ،بهداشت روانی و انتقال فرهنگی است ،زمینـة سـالمت و امنیـت
سالمندان را نیز فراهم میآورد و به همان اندازه که وجود خانواده بـرای فـرد سـالمند اهمیـت
دارد ،بودن فرد سالمند نیز برای خانواده ارزشمند و مفید است .انسجام رضایتبخش خـانواده
سبب میشود احترام به سالمندان و جایگـاه آنـان در خـانواده حفـظ شـود و سـالمندان نقـش
راهنما و دادن خط مشی و تنظیم سیاست کلی خانواده را ایفا کنند .وجود انسـجام در خـانواده
سبب صمیمیت بیشتر خانواده ،رضایت و آرامـش اعضـای آن ،امـن بـودن فضـای خـانواده و
حمایت از اعضای آن بهخصوص فرد سالمند است که باعث سازگاری فرد میشود .این یافتـه
بــا نتــایج حاصــل از پــژوهشهــای هوشــمند ( ،)1919قلــیزاده و شــیرانی ( ،)1981شــکوهی
( ،)1911نوابینژاد و همکاران ( )1912که به تأثیر حمایـت خـانوادگی و انسـجام خـانواده در
سالمت روان و سازگاری سالمندان اشاره دارند ،همسو است.
تجربــة ازدواج موفــق ســبب ســازگاری فــرد ســالمند مــیشــود .ایــن یافتــه بــا نتــایج
پژوهشهای احمدی نوده و همکاران ( )1984و ایمانزاده و همکـاران ( )1916کـه عنـوان
میکنند سازگاری در ازدواج ،پیشبینیکنندۀ سازگاری در سالمندی است ،همخوان است.
ازدواج موفق و سـازگار در سـالمت پیرتـرین گـروههـای سـنی تـأثیر مثبـت دارد و ازدواج
ناخوشایند نیز بیشترین تأثیر را بر روی سالمت سالمندان بـهصـورت اثـرات منفـی بـه جـای
مــیگــذارد .در یــک ازدواج موفــق بــه بســیاری از نیازهــای طــرفین ازجملــه نیازهــای
فیزیولوژیک ،احساس امنیت و آرامش ،نیـاز بـه عشـق ورزیـدن ،نیـاز بـه احتـرام و حرمـت
گذاشتن پاسخ داده میشود همچنین در ازدواج توانمندیهای طرفین بیشتر دیده میشـود و
مورد توجه قرار میگیـرد .سـالمندانی کـه تجربـة ازدواج مـوفقی داشـتهانـد عنـوان کردنـد
آرامش روان بیشتری دارند که درنتیجه ،در طول عمـر و ارتقـای سـازگاری نقـش بسـزایی
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دارد .ازدواج موفق بهمنزلة تجربهای خوشایند در طول زندگی فرد سالمند مرور مـیشـود و
سالمندان از پرداختن و بازگو کردن آن لذت میبرند .بنابراین تجربة ازدواج موفق بـهمنزلـة
یک رویداد خوشایند در زندگی میتواند بـه سـازگاری سـالمندان کمـک کنـد .وضـعیت
اقتصادی مطلوب میتواند نقش مثبتی در میـزان رضـایت فـردی و بهبـود روابـط اجتمـاعی
سالمندان داشته باشد .بنابراین سالمندان دربارۀ آینده نگران نیستند و توان مالی کـافی بـرای
مراقبت از خود در صورت بروز بیماریهای جسمی را دارند .کاهش نیاز آنان بـه فرزنـدان
ازنظر مالی و امیدواری آنان نسبتبه زندگی بیشتر از سالمندانی اسـت کـه شـاغل نیسـتند و
درآمد پایینی دارند .همچنـین داشـتن امیـد بـه ایجـاد انگیـزه و معنـاداری در زنـدگی خـتم
میشود که هر دو این مؤلفههای روانشناختی نقـش بسـزایی در ارتقـای سـازگاری و دیـد
مثبت به زندگی در دورۀ سالمندی افراد ایفا میکننـد .البتـه وضـعیت اقتصـادی مطلـوب در
بعضی موارد ممکن است به سازگاری منجر نشود ،اما نداشتن مشکالت اقتصـادی و وجـود
امنیت مالی سبب آرامش بیشتر و درنهایت سازگاری با سالمندی میشود .این مؤلفه با نتایج
پژوهشهای سام آرام و احمد بنـی ( )1986و لشـکر بلـوکی و همکـاران ( )1919کـه بیـان
کردند وضعیت اقتصادی رابطة معناداری با رضایتمندی و سازگاری سالمندان بـا زنـدگی
دارد به طوری که صعود یا نزول عوامل اقتصادی سببب افزایش یا کاهش رضـایتمنـدی و
سازگاری سالمندان میشود ،همسو است .رضایت از زندگی از عوامل تأثیرگـذار تجـارب
خــانوادگی بــر ســازگاری ســالمندان اســت .ســالمندانی کــه از زنــدگی رضــایت دارنــد از
سبکهای مقابلـهای مـؤثرتر و مناسـبتـر اسـتفاده مـیکننـد ،عواطـف و احساسـات مثبـت
عمیقتری را تجربه میکنند و از سالمت عمومی باالتری بهرهمندند .رضایت از زندگی بـه-
منزلة نشانهای بارز از سازگاری بر ابعاد مختلف زندگی سالمندان است؛ درواقع توازن میـان
آرزوهای شخص و وضعیت کنونی اوست و هر اندازه سالمندان اسـتقالل و توانـایی انجـام
کارهای خـود را داشـته باشـند سـازگاری بـاالتری دارنـد .افـزایش تمـاسهـای اجتمـاعی،
قرارگرفتن در محیطهای گرم و پرمهر بهخصوص خانواده و همراهی با فرزندان ،مشـارکت
در فعالیتهای اجتماعی و احساس خودکارآمـدی عـالوه بـر کـاهش مشـکالت روحـی و
روانی سبب افزایش سازگاری در سالمندان میشود این یافته با نتایج پژوهشهای تقـینـژاد
و همکاران (  ،)1916سیفزاده (  ،)1914نوقابی و همکاران (  )1911همسو است .سـالمت
جسمی در دوران سالمندی تأثیر زیادی در سازگاری سالمندان دارد .داشـتن زنـدگی فعـال
در دوران ســالمندی ســالمت و اســتقالل را بــرای آنــان بــه ارمغــان مــیآورد کــه موجــب
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سازگاری میشود .سالمندانی که سالمت جسمی و روحی دارند میزان سازگاری و رضایت
از زندگی و احساس خوب داشتن از زندگی در آنـان باالسـت و نشـاط و شـادابی بیشـتری
دارند .برای حفظ و تقویت سالمت جسمانی داشتن فعالیت فیزیکی نهتنها در تأمین سالمت
جسمانی ،بلکه در سالمت روان و کیفیت زندگی سالم نیز میتواند اثرگـذار باشـد .فعالیـت
جسمانی گذشته از اینکه موجب افزایش طول عمر میشود بهمنزلة یـک عامـل حمـایتی در
کاهش و یا حذف استرس و افسردگی تأثیرگـذار اسـت .سـالمندان در معـرض تهدایـدات
بالقوهای نظیر افزایش ابتال به بیماریهای مزمن ،تنهایی و انزوا ،عدم برخورداری از حمایت
اجتماعی هستند و بهدلیل ناتوانی جسمی و ذهنی در موارد زیادی استقالل فردیشـان مـورد
تهدید قرار میگیرد ،بنابراین داشتن سالمت جسمانی در سـازگاری نقـش مـؤثری دارد .بـا
توجه به گسترش جمعیت سالمندان بهعنوان یک جمعیت رو به رشد و فزاینـده بـا نیازهـای
ویژه و خاص و همچنین ارائة خدمات مناسب ،بررسی و شناخت شـاخصهـا و مسـائل ایـن
گروه پیشنهاد میشود امکانات و تسهیالت الزم برای بهبـود و افـزایش سـالمت و رضـایت
سالمندان جهت افزایش سازگاری ،زمینة مناسب برای افزایش آگاهی از وضعیت سالمندان
و افزایش حمایتهای خانوادگی جهت بهبود سـازگاری ایـن گـروه آسـیبپـذیر و فـراهم
کردن تسهیالت تفریحی ورزشـی جهـت افـزایش سـالمت جسـمانی ،روانـی و رضـایت از
زندگی با هدف افزایش سازگاری سالمندان درنظر گرفته شود.
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چکیده 
هدف پژوهش حاضـر تبیـین مـدل تحـولی انگیـزش بـر اسـاس فرهنـگ اسـالمی و روش آن،
«توصیفی  -تحلیلِ مفهومی» بود .منابع این پژوهش ،شامل منابع اصیل دین اسالم (قرآن و منـابع
معتبر حدیثی) و تفاسیر اندیشمندان مسلمان در بـاب آیـات قـرآن و احادیـث مربوطـه بـود .بـر
اساس یافتههای پژوهش حاضر ،فرهنگ اسالمی اصل ذومراتب بـودن انگیـزههـای دینـی را بـه
رسمیت می شناسد .منابع دینی ،شاخص هایی را برای ارتقا از یک مرحلـة تحـولی انگیزشـی بـه
مرحلة باالتر بازگو کرده است .این معیارها و شاخص ها را بر پایة عوامـل اثرگـذار بـر انگیـزش
میتوان در سـه دسـته جـای داد :الـف) شـاخص مراتـب روح :از میـان پـنج روح ذکرشـده در
احادیث اسالمی ،سه روح سط پایین (روحالحیاۀ ،روحالقوۀ ،و روحالشهوۀ) بیانگر و تولیـدگر
انگیزههای کمبود ،و دو روح واال (روحاالیمان ،و روحالقُدُس) بیانگر و ایجـادگر انگیـزههـای
عالی و رشدی هستند .دو روح واال توانمنـدیهـا و ظرفیـتهـای سـه روح پـایین را در جهـت
متعالی و رشدیافته به خدمت میگیرند .ب) شاخص مراتب معرفت :بـاور و یقـین دیـن داران را
میتوان در سه سط درجهبندی کرد« :علمالیقین»« ،عینالیقـین» ،و «حـقالیقـین» .ایـن شـاخص
بیانگر این نکته است که هرچقدر افراد دیـندار در مراتـب معرفـت رشـد داشـته باشـند ،انتظـار
می رود که مراتب انگیزشی نیز سیر صعودی به خود گیرد ،و انگیزههـای دینـی آنهـا نـاب تـر،
خالصتر و بالغانهتر شود .ج) شاخص مراتب طرحوارههای هیجانی :طـرحوارههـای هیجـانی را
که اصلیترین مبنای انگیزش دینی هستند میتوان در سه دسته قرار داد :سط پـایین کـه شـامل
 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران (.)mtabik@gmail.com
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 و سط باال که طرح وارۀ هیجـانی، سط متوسط که شامل حیا و شکر است،خوف و رجاست
.محبت را در برمیگیرد
 مراتـب طـرحوارههـای، مراتـب معرفـت، مراتـب روح،انگیزش دینـی:کلیدواژهها

. فرهنگ اسالمی،هیجانی
Explaining the Developmental Model of Motivation Based on Islamic Culture
Mohammad Taghi Tabik1
Abstract
This study aimed to explain the developmental model of motivation based on Islamic
culture. The research method was “descriptive-conceptual analysis”. The resources of
this research included the original Islamic resources (Quran and authentic hadith
sources) and the exegeses by Moslem thinkers on Quranic verses and relevant
hadithes. Based on the findings of the study, in Islamic culture, religious motives act in
two levels. Religious resources indicated that there are criteria for the development
from an inferior motivational level to a higher one. These criteria can be divided into
three categories based on the factors affecting motivation: A) The criterion of spiritual
levels: Among the five spirits mentioned in Islamic hadithes, three spirits are the
inferior spirits (the spirit of life (ruh-al-hayat), the spirit of power (ruh-al-qowat), and
the spirit of desires (ruh-al-shahwat)) that represent and create motives of deficiency,
and the remaining two spirits are the supreme spirits (the spirit of faith (ruh-al-iman),
and the spirit of purity (ruh-al-qodos)) that represent and create great motives. The two
supreme spirits employ the abilities and capacities of the three inferior spirits in a
transcendent and developed direction. B) The criterion of knowledge levels: Believers’
ideas can be classified into three levels: “cognitive knowledge” (ilm-alyaqin), “objective knowledge” (ein-al-yaqin), “truthful knowledge” (haq-al-yaqin).
This criterion shows that with the development of knowledge in religious people, it is
expected that their motivational levels will also increase, and their religious
motivations will become more refined, more mature and purer. C) The criterion of
emotional schemas. The emotional schemas that are the main bases of religious
motivation can be divided into three levels: the low level which includes fear and
hope, the middle level which includes modesty and gratitude, and the high level which
includes the emotional schematic of love.
Keywords: religious motivation, levels of spirit, levels of knowledge, levels
of emotional schemas, Islamic culture.
1. Assistant Professor, Department of Psychology, University of Quran and Hadith
(mtabik@gmail.com).
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مقدمه 
یکی از دریافتهای محوری ادیان توحیدی ،علـوم فلسـفی و روانشـناختی دربـارۀ وجـود
آدمی این است که انسانها موجوداتی ایستا 1نیستند .حیات آدمی از ابتدای تولد تـا مـرگ،
در تمام ابعاد جسمی ،روانشناختی و معنوی ،در حال تغییر و تحول 2است (نِلسِـن.)2111 ،9
دیدگاههای تحولی روانشناختی میکوشند تا فرایندهای تغییر و تحول روانشـناختی را در
میان افراد کشف کنند .آنها همچنین در صددند تا علل تغییرات یا ثبات4های روانشناختی
را درك کنند ،و اینکه چگونه این تغییرات یا ثباتهـا بـر ابعـاد دیگـر تحـول انسـانی تـأثیر
میگذارند (مـالتی و دیـس .)2115 ،5بخـش قابـلتـوجهی از مطالعـات تحـولی در گسـترۀ
روانشناســی ،متــأثر از ســنت شــناختی  -تحــولی 6پیــاژه ،1154 ،1152( 7بــهنقــل از هــود 8و
همکاران )2111 ،است .این سنت شناختی  -تحولی توسط کلبرگ ( ،1184 ،1181بهنقل از
هود و همکـاران )2111 ،و توریـل ،1118 ،1189( 1بـهنقـل از نـوچی )2118 ،11بـه سـاحت
12
مطالعات اخالقی گسترش یافت و از طریـق مطالعـات اِلکاینـد ،)1171 ،1171( 11گلـدمن
( ،)1164فاولر )1116 ،1114( 19و اُزِر )1111( 14به حوزۀ روانشناسـی دیـن غنـای بسـیاری
بخشید (بهنقل از هود و همکاران .)2111 ،برای نمونه ،جیمز فاولر ( ،1116 ،1114بهنقـل از
هود و همکاران )2111 ،بر آن است که ایمان مذهبی فرد در فرایندی مرحلهای شـبیه آنچـه
پیاژه برای رشد شناختی و کولبرگ برای رشد مذهبی توصیف کرده است ،روی مـیدهـد.
وی به این نتیجه رسید که در رشد ایمان اساساا هفت مرحلـه وجـود دارد ،اگرچـه برخـی از
مردم در این مراحل چندان پـیش نمـیرونـد .مراحـل فـاولر مـیخواهـد عملیـات مشـخصِ
«شناختن و ارزشگذاری» را که اساس آگاهی ماست ،توصیف کند.
گرچه تحلیل فاولر از مراحل ایمان ازنظر آراء و اندیشهها غنی است ،و چارچوبی بـرای
1. static entities
2. change
3. Nelson
4. stabilities
5. Malti & Dys
6. cognitive-developmental
7. Piaget
8. Hood
9. Turiel
10. Nucci
11. Elkind
12. Goldman
13. Fowler
14. Oser
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کار تجربی فراهم میآورد ،اما انتقاداتی به این تحلیل شده است .یکی از انتقادها این اسـت کـه
در تحلیل رشد ایمان ،عالوه بر توجه به جنبة «شناختی» ،باید به ابعـاد «عـاطفی و انگیزشـی» نیـز
توجه کرد ،و از مفاهیم و فرایندهای روان  -تحلیلگرانـه 1و پدیدارشـناختی  -وجـودی 2بیشـتر
بهره برد (مک دارف2111 ،؛ ریتسوتو ،2111 ،بهنقل از هود و همکاران.)2111 ،
به همین دلیل برخی دیدگاهها کوشیدند تا آموزههای روان  -تحلیلگـری و روابـط
موضوعی را نیز در توصیف مراحل تحول دینی درنظر بگیرند .بـرای نمونـه ،گِنیـا،1111( 9
 )1115معتقد است که تحول دینی پنج مرحله دارد :مرحلة  :1ایمانِ خود میانبـین4؛ مرحلـة
 :2ایمانِ جزمگرایانه5؛ مرحلة  :9ایمانِ گذاری6؛ مرحلة  :4ایمان متجدد درونیشده7؛ مرحلة
 :5ایمان تعالییافته .8وی کوشیده است با مفاهیم روان  -تحلیلگرانه و روابـط موضـوعی و
با استفاده از الگوهای موجود در تحول دینی ویژگیهای افراد را در هر مرحلة تحولی با سه
شاخص «تصور نسبتبه خدا»« ،نوع ارتباط با خدا» و «کیفیت نیایش» بررسی و ویژگیهـای
زیربنایی پدیدآورندۀ هر مرحله را بازشناسی کند .گنیا مدعی است که الگوی وی راهنمای
توصیفی بـرای درمـانگران مـذهبی در سـنجش سـط عمـومی مُراجـع (بیمـار) دیـندار در
کنشوری روانی  -معنوی است .ویلیام مایسنر )1187( 1نیز با انتقاد از نظریة فـاولر مبنـی بـر
اینکه شدیداا جنبة شناختی دارد و پویـایی ایمـان را نادیـده مـیگیـرد ،طـرح خـود از رشـد
مذهبی را بر پنج حالت از تجربة دینی مبتنی کرده است که ایـن حـاالت عمـدتاا بـر اسـاس
نظریة کوهوت 11دربارۀ پدیـدآیی تـدریجی خودشـیفتگی مشـخص مـیشـوند (وولـف،11
 .)1117یا در حوزۀ تحول پدیدار شناختی /وجودی دین ،بیندل ،1165( 12بهنقل از وولـف،
 )1117معتقد است که در مسیر رشد دینـی چهـار مرحلـه وجـود دارد :مرحلـة اول ،مرحلـة
بستگی ابتدایی به وجود بهکلی دیگر است .مرحلة دوم ،مرحلة نقصان در تجربـة بـیاختیـار
امر ربانی است .مرحلة سوم ،بازگشت خودشیفته به سوی خویشتن اسـت .و مرحلـة نهـایی،
1. psychoanalytic
2. phenomenological-existential
3. Genia
4. egocentric faith
5. dogmatic faith
6. transitional faith
7. reconstructed internalized faith
8. transcendent faith
9. Meissner
10. Kohut
11. Wulff
12. Bindl
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تالش آگاهانه برای رسیدن به تعالی است .این الگوها کوشیدهاند تا جنبة عاطفی  -انگیزشی
آدمی را مبنا و معیار در شناسایی تحول دینی قرار دهند.
یکی دیگر از الگوهای تحولی که مستقیماا نظام انگیزشی را مبنای کار خـود قـرار داده
است ،الگوی «انگیزش درونـی  -بیرونـی» اسـت کـه توسـط رایـان 1و دسـی)2111 ،1175( 2
پیشنهاد شده است .مبنای آنها برای تقسیمبندی بیرونی  -درونی «میزان کنترل یا اختیارمندی»
(استقالل) است که فرد در انجام کار احساس میکند .از دیدگاه آنهـا ،هـر فعالیـت هنگـامی
با انگیزش درونی انجام میشود که خودجوش باشد یا هدفی در درون خود داشته باشد .بازی
کردن و تفری شاید بهترین نمونة رفتار با انگیزش درونی باشد .انگیـزش درونـی بـه تمایـل و
گرایش به کشف ،کاوش ،فهم و تسلط بر محیط اشـاره دارد .انگیـزش درونـی بـه اشـتغال بـه
فعالیتها بهسبب خود فعالیت مربوط است .آن فعالیتها انجام مـیشـوند بـهدلیـل جـذابیت و
جذبهای که دارند .بنابراین ،آنها مستلزم و نیازمند هی گونه تقویت یا پیامدهای بیرونی نیستند
(دسی و رایان .)1111 ،بنابراین ،انسانها میتوانند به اَعمال دینی بسردازند ،صرفاا بهدلیـل لـذتی
که در درون آن نهفته است .انگیزش درونی مثال بارزی از رفتار «خودتعیینیافته» است ،یعنـی
فعالیتی که ناشی از خودش است و با «حس کامل انتخابگری» انجام شده است .حس کامـل
انتخابگری فقـط زمـانی محقـق مـیشـود کـه فـرد در شـروع و ادامـة انجـام کـار ،احسـاس
هی گونه اجباری را نکند (دسی و رایان .)259 :1111 ،به همین دلیل ،مشخصة اصلی رفتـاری
که با انگیزش درونی انجام میشود «ادراك منبـع علیـت درونـی» اسـت (دی چـارمز،1168 ،
بهنقل از نیرینک 9و همکاران .)2115 ،در مقابل ،انگیزش بیرونی مربوط است بـه انجـام یـک
عمل برای دستیابی به پیامدی که از خود آن عمـل متمـایز و مجزاسـت .بنـابراین ،آن فعالیـت
ابزاری است برای دستیابی به اهداف یا پیامدهایی که ممکن است درپی آن فعالیـت بـهدسـت
آید .هر نوجوان دیندار ممکن است دلیل عبادت کـردنش ایـن باشـد کـه احسـاس رضـایت
باطنی را از انجام آن کار (انگیزش درونی) کسـب مـیکنـد .امـا او همچنـین مـیتوانـد بـرای
عبادت کردن برانگیخته شود بهسبب اینکه والدین او از وی انتظار دارند آن کار را انجام دهـد
و به او نوعی از پاداش را بهسبب انجام اعمال عبادی تقدیم میکننـد .رایـان و دسـی انگیـزش
بیرونی را به چند نوع تقسیم مـیکننـد :نظـمبخشـی بیرونـی ،4نظـمبخشـی درونفکنـیشـده،5
Ryan
Deci
Neyrinck
external regulation
introjected regulation

1.
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3.
4.
5.
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نظمبخشی خودپذیر ،1و نظمبخشی انسجامی .2طبق این دیـدگاه ،بـر مبنـای شـاخص میـزان
احساس کنتـرل یـا اختیارمنـدی سـه نـوع انگیـزش دینـی را مـیتـوان از هـم متمـایز کـرد:
الف) انگیزش بیرونی غیر خودمختارانه (چونکه مـن بایـد)؛ ب) انگیـزش بیرونـی مختارانـه
(برای خودم خوب است)؛ ج) انگیزش درونی (بهسبب لذتی که از آن کار میبـرم) .دیـدگاه
9
انگیزش درونی  -بیرونی بسیار شبیه دیدگاه «جهتگیـری دینـی بیرونـی  -درونـی» آلسـورت
است .نظریة آلسورت نیز در زمرۀ نظریههایی است که انگیزش دینی را مبنای تحـول مـیدانـد.
از دیدگاه وی ،جهتگیری بیرونـی اشـاره دارد بـه رابطـة ابـزاری و وسـیله  -هـدف .افـراد بـا
جهتگیری بیرونی ،رویکردی فایدهگرایانـه و ابـزاری بـه دیـن دارنـد؛ دیـن اساسـاا وسـیلهای
میشود برای سایر اهداف غیر دینی .درمقابل ،برای افراد بـا جهـتگیـری درونـی ،دیـنداری
فینفسه هدف و خیر نهایی است (نیرینک و همکاران.)2115 ،
یکی دیگر از انتقادات جدی به دیدگاههـای شـناختی تحـول دینـی ایـن اسـت کـه
گرچه تحول دینی را میتوان بهصورت «سلسلهمراتبی» 4مفهومسـازی کـرد ،امـا چگـونگی
نظم و ترتیب این سلسلهمراتب را نمیتوان بر پایة منطق تحـولی ،5کـه یکـی از اصـلیتـرین
مشخصههای آن «سن» افراد است ،قرار داد؛ بلکه متون دینی ،فلسفة دین ،یا اخـالق فلسـفی
است که تعیین میکند کدام الگوهای ساختاری دینداری ،سازشیافتهتر ،مترقیتـر و برتـر
هستند (اشترایب.)2111 ،2119 ،2111 ،6
در راستای نگاههای تحولی به دینداری ،اندیشمندان مسلمان از دیرباز کوشـیدهانـد تـا
انواع ،مراتب ،اقسام ،سطوح ،و یا الیههای دینداری را بازشناسی کننـد .بـرای نمونـه ،تعـابیری
مانند مواطن ،7مقامات ،8منازل ،1مَقام ،11و مواقف 11به تحولی بـودن سـیر سـالک اشـاره دارنـد
(احمدپور و همکاران .)1981 ،در این رهیافتهای تحولی به دینداری که ازسوی اندیشمندان
identified regulation
integrated regulation
Allport
hierarchic
developmental logic
Streib

 .7مانند کتاب مواطنالعباد ،محمدبن ابراهیم ابوحمزه.
 .8مانند کتاب مقاماتالقلوب ،ابوالحسین نوری.
 .1مانند کتاب منازلالعباد ،حکیم ترمذی و کتاب منازلالسایرین ،خواجه عبداهلل انصاری.
 .11اللّمع فی التصوف ،ابو نصر سراج طوسی.
 .11مانند کتاب المواقف و المخاطبات ،محمد بن عبدالجبار نفری.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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مسلمان صورت گرفته است ،به جنبة «انگیزشی» دینداری توجه خاص شده اسـت ،و درجـات
و مراتب دینداری را بر اساس میزان خلوص و ناب بودن انگیزهها درجهبندی کردهاند.
با نگاهی گذرا به آیات و روایات اسالمی درمـییـابیم کـه دیـن اسـالم نـهفقـط بـر
اهمیت جنبة «انگیزشی» دینداری تأکید خاص دارد (تبیک ،)1916 ،بلکـه اصـل ذومراتـب
بودن انگیزههای دینـی را بـه رسـمیت شـناخته اسـت (کلینـی )116 /9 :1987 ،و در برخـی
مــوارد بــه ماهیــت و ویژگــیهــای هرکــدام از ایــن مراحــل نیــز پرداختـه و نکتــههــای مهــم
روانشناختی و تربیتی را در بـاب عوامـل پیـدایی و دوام ایـن مراحـل یـادآور شـده اسـت.
واژههایی مانند درجات (کلینی ،)116 /9 ،115 /9 :1987 ،اَسـهُم (کلینـی،)111 /9 :1987 ،
اَجزاء (کلینی ،)119 /9 :1987 ،مَنازل (کلینـی ،)116 /9 :1987 ،اَفضـل (کلینـی/9 :1987 ،
 ،)116فَــوق (کلینــی ،)199 /9 :1987 ،اَزواج ( الواقعــه ،)11-7 / 56/مَدرَجــه (حــر عــاملی،
1411ق )114 /15 :که در متون دینی مطرح شده است ،گویای چندوجهی بـودن و تحـولی
بودن دینداری است .برای مثال ،روایاتی که مبنای رویآوری به خداونـد را بـه سـه گونـة
«ترس از خدا»« ،نیاز به خدا» ،و «محبت به خدا» تقسیم میکنند ،1میتوانند بـه تحلیـل مـا از
فرایند تحول انگیزش دینی یاری رسانند .2در دستهای دیگر از روایات نیز بهگونـهای دیگـر
مراتب دینداری بیان شده است .در این دسته روایات ،مراتـب «اسـالم»« ،ایمـان»« ،تقـوا» و
«یقین» بهصورت سلسلهمراتبی معرفی شدهاند (کلینـی .)195 /9 :1987 ،ایـنهـا نمونـههـایی
است از روایاتی که به سلسلهمراتب دینداری توجه خاص کردهاند.
اگرچه دربارۀ مسائل مربوط به «انگیزش دینی» پژوهشهایی انجام شده اسـت ،9امـا
جای خالی یک تحلیل روانشناختی منسجم که بتواند با بهـرهگیـری از منـابع اصـیل دینـی،
انگیزش دینی را از دریچة «تحولی» ببیند و ارتباط آن را با ساحتهـای مختلـف شخصـیتی
انسان ترسیم کند ،احساس میشود .از سوی دیگر ،از آنجا که چارچوب دینی هر جامعهای
جزئی از فرهنگ آن جامعه را تشکیل میدهد (جانسن و کوهن )2114 ،4پرداختن به مسائل
روانشناختی از زاویة منابع دینی ،میتواند دریچهای برای ورود به روانشناسی فرهنگی آن
جامعه باشد.
 .1نهجالبالغه ،حکمت .297
 .2برای اطالع بیشتر از این تقسیمبندی نک :مثلث ایمان (مظاهری و همکاران.)1911،
 .9برای نمونه :شجاعی ،م.ص .)1911( .انگیزش و هیجان :نظریههای روانشناختی و دینی .قم :پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.

4. Johnson & Cohen
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مسئلة اساسی پژوهش حاضر این اسـت کـه آیـا دیـن اسـالم اصـل ذومراتـب بـودن
انگیزههای دینی را بهرسمیت میشناسد؟ آیا متون اسالمی (آیات قرآن و سـخنان پیشـوایان
دینی) دربارۀ مراحل تحول انگیزههای دینی سخنی دارد؟ در صورت بـهرسـمیت شـناختن،
آیا به ماهیت و ویژگیهای این مراتب پرداخته است؟ شاخصهای تحول دینی بـرای ارتقـا
از یک مرحلة تحولی به مرحلة باالتر چیست؟ بـر اسـاس یافتـههـای قرآنـی و حـدیثی ،آیـا
میتوان به یک مدل تحولی در باب انگیزش دینی دست یافت؟

روش 
روش پــژوهش حاضــر« ،توصــیفی  -تحلیـلِ مفهــومی» اســت (قراملکــی .)1911 ،در بخــش
توصیفی ،مفاهیم مربوط به تحول انگیزش دینی ،بازشناسی و توصیف مـیشـوند .در بخـش
تحلیل مفهومی ،دادههای گردآوریشده تبیین و تحلیل مـیشـوند و در نهایـت ،یـک مـدل
مفهومی از تحول انگیزش دینی عرضه خواهد شد .منابع ایـن پـژوهش ،شـامل منـابع اصـیل
دین اسالم (قرآن و منابع معتبر حدیثی) و تفاسیر اندیشمندان مسلمان در باب آیات قـرآن و
احادیث مربوطه خواهد بود.

تحولانگیزشدینیدرآثاراندیشمندانمسلمان 
اگر کسی با میراث اخالقی مسـلمانان آشـنایی داشـته باشـد دریافتـه اسـت کـه اندیشـمندان
مسلمان به مبحث تحول اخالقی و دینی ،که در قالب عبـاراتی ماننـد سـلوك ،سـیر ،منـزل،
درجه ،و مَقام بیان شده است ،توجه خاص داشتهاند .با این حال ،آنها در تبیین سفرنامههای
سلوکی بر یک اندیشه نبودهاند« .محدثان» که اسالمشناسی آنان بر محور نقل است ،مسـائل
اخالقی و سلوکی را با برداشتهای خاصی که از قرآن و احادیث عتـرت (ع) دارنـد تبیـین
میکنند؛ «متکلمان» نیز چون نسبت به اصول دین بینش کالمی دارند ،اخالق علمی و سیر و
سلوك عملی را به روش متکلمان تشـری مـیکننـد؛ «حکیمـان» چـون بینششـان بـر مبنـای
حکمت متعالیة الهی است ،اخالق علمی و سیر و سلوك عملی را به روال خـاص حکمـت
تبیین میکنند؛ و «عارفان» که جهان را بر اساس ظهور اسمای الهی مشاهده میکنند ،اخالق
علمی و سیر و سلوك عملی را به گونهای دیگر تبیین میکنند (جـوادی آملـی .)1978 ،در
ادامه ،میکوشیم تا مبحث تحول انگیزش دینـی را در آثـار برخـی از ایـن اندیشـمندان پـی
بگیریم.
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راغب اصفهانی در کتاب اخالقـی خـود (راغـب اصـفهانی )159 :1979 ،مـردم را بـر
مبنای نوع انگیزۀشان در انجام کارهای خیر اخروی در سه درجه قرار میدهد :اولـین مرتبـه را
مخصوص «عوام» درنظر میگیرد .آنها کسانی هستند که بهسبب رغبت به ثواب الهی و ترس
از عقاب الهی کارهای خیر ،مانند عبادت ،را انجـام مـیدهنـد .گـروه دوم «صـالحین» هسـتند.
آنها کسانیاند که نه به طمع ثواب الهی و نه از تـرس عـذاب الهـی ،بلکـه بـه خـاطر امیـد بـه
ستایش شدن از جانب خداوند و ترس از سرزنش وی کارهای خیر اخروی را انجام میدهنـد.
دستة سوم مخصوص بندگان برگزیدۀ خداست که شامل انبیا ،صدیقان ،و شهدا هستند .آنهـا
کسانیاند که انگیزۀشان از انجام کارهای خیر اخروی ،کسـب رضـایت الهـی اسـت .بـه بـاور
راغب اصفهانی ،انگیزۀ «طلب رضایت الهی» از همة انگیزهها واالتر و تحولیافتهتر است ،زیرا
در این نوع انگیزه ،فرد دیندار از دنیا و آخرت تنها خود خداوند را میخواهد.
ابوحامد غزالی انگیزههای آدمی را بـر اسـاس میـزان اسـتقاللیـافتگی آن انگیـزه از
اغراض و انگیزههای دیگر درجهبندی میکند .به باور وی ،اگر دلیل و منشأ انگیـزه« ،یـک
چیز واحد» باشد ،فعلی که از آن صادر میشود «اخالص» نـام دارد .بنـابراین ،اگـر باعـث و
انگیزۀ فردی از انجام یک عملی ،تقرب به خداوند باشد ،اما انگیزۀ دیگری نیز ضمیمة ایـن
انگیزۀ اصلی شود ،کار خالصانه محسوب نمیشود (غزالی1412 ،ق .)451-441 /4 :غزالـی
کاری را که ناخالص است به تناسب نوع انگیزههای دخیل در آن ،در سه طبقه قرار میدهد
و برای هر طبقه ،نام مخصوصی را انتخاب میکند .به گفتة وی ،اگـر باعـث و انگیـزه بـرای
انجام کار دو چیز باشـد ،امـا آن دو چیـز در تأثیرگـذاری و ایجـاد قـدرت در انجـام فعـل،
مستقل از هم باشند« ،مرافقت» (رفیق) نام دارد .اگر باعث و انگیزه برای انجام کـار دو چیـز
باشند ،اما وابسته به هم باشند ،به گونهای کـه مجمـوع آن دو قـدرت انجـام کـار را در فـرد
ایجاد میکند« ،مشارکت» (شریک) نام دارد و اگر باعث و انگیزه برای انجام یک کار ،دو
چیز باشد؛ به صورتی کـه یکـی مسـتقل و دیگـری وابسـته باشـد ،آن را «معاونـت» (مُعـین)
مینامند (غزالی1412 ،ق .)494-499 /4 :در ادامه ،غزالی نکتهای را گوشزد مـیکنـد و آن
این است که این چهار قسم در صورتی است که اصل قصد تقرب در آن عمـل هسـت ،امـا
انگیزۀ دیگری نیز ضمیمة آن میشود؛ اما اگر انگیزۀ کسـی فقـط قصـد «ریـا» باشـد و هـی
انگیزۀ الهی نداشته باشد از این حاالت خارج است .ایـن قسـم (ریـا) را وی جـزو مُهلِکـات
میداند .بنابراین ،اگر بخواهیم این حاالت انگیزشی را طبقهبندی کنـیم ،اخـالص در صـدر
قرار خواهد گرفت ،موافقت در رتبة بعدی ،معاونـت در رتبـة سـوم ،و مشـارکت در درجـة
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چهارم قرار میگیرد ،و ریای محض در رتبة آخر قرار دارد.1
بــه بــاور مجلســی (1419ق ،)118-116 /71 :انگیــزههــا بــه حســب اشــخاص و احــوال
مختلفاند و در یک سط قرار ندارند .به گفتة وی ،هر انسانی نیت و انگیزهای دارد کـه تـابع
شاکله ،طریقه و حالت اوست ،بلکه هر انسانی در هر حالتی نیتی دارد که تابع آن حالت است.
وی با این مقدمه ،وارد مراتب مختلف نیت میشود .وی منازل و درجات نیـت را از ایـن قـرار
میداند )1 :نیت فردی که بهسبب تنبه و تفکر در شـدت عـذاب و عقـاب الهـی از لـذات دنیـا
چشم پوشی میکند .وی بهسبب خوف از عـذاب الهـی اعمـال حسـنه را انجـام مـیدهـد و از
اعمال بد پرهیز میکند؛  )2نیت کسی که شوق رسیدن به وعدههـای خداونـد بـه مُحسِـنان در
بهشت ،وی را بهسمت انجام اعمـال حسـنه و پرهیـز از اَعمـال سـیّئه مـیکشـاند .بنـابراین ،وی
خداوند را برای رسیدن به آن امور بهشتی عبادت میکند .عالمه مجلسی دربارۀ ایـن دو مرتبـة
اول نیت ،نکتة مهمی را بیان میکند .به باور وی ،برای این دو نوع نیت بر اساس احوال مـردم،
نیز مراتب گوناگونی قابل تصور است .مثالا کسانی کـه بهشـت را بـرای وصـول بـه مشـتهیات
جسمانی آن میخواهند .یا کسانی که بهشت را بهسبب اینکه خانة کرامت الهی است و محـل
قرب خداوند است ،میخواهند .و یا کسانی که ترس از جهنم را بهسبب دردنـاکی آن درنظـر
دارند و یا کسانی که پرهیز از جهنم را بهدلیل اینکـه محـل هجـران ،دوری و حرمـان اسـت و
محل خشم خداوند است ،درنظر دارند؛  )9نیت کسانی که خداوند را بـرای شـکر و قـدردانی
از نعمتهای او عبادت میکنند (نگاه متکلمان)؛  )4نیت کسانی که خداوند را بهخاطر حیـا از
او عبادت میکنند ،چرا که خداوند را در همه حال بر اعمال خویش نـاظر مـیداننـد؛  )5نیـت
کسانی که خداوند را بهسبب تقرب به او عبادت میکنند (نگاه فقیهـان)؛  )6نیـت کسـانی کـه
خداوند را عبادت میکنند ،چراکه وی را شایستة عبادت مـیداننـد (نیـت صـدیقان)؛  )7نیـت
کسانی که خداوند را از سر محبت عبادت میکنند (درجة مقربان).
بهدلیل اهمیت واالی اخالص در نیت و معیار برتری مؤمنـان نسـبتبـه یکـدیگر بـر
اســاس مراتــب اخــالص (وَرام1984 ،ق ،)121 /2 :مجلســی در جــایی دیگــر (1414ق/11 :
 )111مراتب هشتگانهای را بر مبنای اخالص و عدم اخالص برمیشـمرد کـه بسـیار شـبیه
 .1طبق احادیث اسالمی ،بهنظر میرسد انگیزههای از نوع «مرافقت» و «معاونت» مورد پذیرش دین هستند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ یَعْمَلُ الشَّیْءَ مِنَ الْخَیْرِ فَیَرَاهُ إِنْسَانٌ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَظْهَرَ لَهُ
فِی النَّاسِ الْخَیْرُ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَنَعَ ذَلِکَ لِذَلِک (کلینی ،217 /2 :1987 ،ح  ،18باب الریاء).
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مراتب نیت است که در اینجا گفته شد .مراتب هشتگانة خلوص و عـدم خلـوص نیـت در
عبادت در نگاه عالمه مجلسی عبارتاند از )1 :ریا در عبادت؛  )2قصد ثواب یـا خـالص از
عقاب یا هر دو با هم؛  )9شُکر مُنعِم؛  )4بهدلیل حیا از خداوند؛  )5بهسبب محبـت خداونـد؛
 )6برای بزرگداشت خداوند و اجابت وی؛  )7بهدلیل همراهـی بـا ارادۀ خداونـد و اطاعـت
امرش؛  )8بهدلیل اهل بودن خداوند برای عبادت .به باور وی ،این مرتبـه کامـلتـرین مرتبـة
اخالص است؛ چنانکه حضرت علی(ع) فرمودند :خداوند را نه برای طمع بهشت یا ترس از
جهنم عبادت میکنم ،بلکه چون خداوند را اهل عبادت یافتم پس عبادتش کردم.
محمدمهدی نراقـی (1422ق ،)171 /9 :تحـول انگیـزش دینـی را بـر مبنـای مراتـب
شناخت و معرفت درنظر میگیرد و تفاوت افراد در انگیزهها را نیز بـه اخـتالف در معرفـت
آنها بازمیگرداند .برای نمونه ،وی معتقد است که دیـنداران در نـوع محبتشـان نسـبتبـه
خداوند باهم متفاوت هستند ،و مبنای این تفاوت نیز بـه اخـتالف آنهـا در نـوع شـناخت و
معرفتی است که نسبتبه خداوند دارند .به همین سبب ،وی یقـین را ،کـه ماهیـت شـناختی
دارد ،جامع همة فضائل میداند و معتقـد اسـت کـه از هـی یـک از آن فضـایل جداشـدن
نیست .وی یقین را ضد شک و حیرت میداند و آن را به «اعتقاد ثابت و جازم مطابق با واقع
که با هی شبههاى هر چند قوى زایل نشود» تعریف میکنـد .بـه بـاور وی ،یقـین را مراتبـ
است )1 :علمالیقـین ،و آن عبـارت اسـت از اعتقـاد ثابـت جـازم مطـابق بـا واقـع کـه از راه
استدالل بهوسیلة لوازم و ملزومـات حاصـل مـ شـود ،و مثـال آن یقـین بـه وجـود آتـش از
مشاهدۀ دود است )2 .عینالیقین ،و آن عبارت است از دیـدن و مشـاهدۀ مطلـوب بـا چشـم
بصیرت و دیدۀ درون  ،و این دیدار در روشن و جال از مشاهده بـا چشـم بیرونـ قـویتـر
است .و سخن امیر مؤمنان(ع) به این مرتبه اشاره دارد« :لم أعبد ربّا لم أره» ،یعنی :خدای را
که نبینم نم پرستم .مثـال آن ،یقـین بـه وجـود آتـش هنگـام دیـدن خـود آتـش اسـت)9 .
حقالیقین ،و آن عبـارت اسـت از حصـول وحـدت معنـوى و ارتبـاط حقیقـ بـین عاقـل و
معقول ،بهطورى که عاقل (صاحب یقین) ذات خود را چکیـده و تراوشـ از معقـول (ذات
اله که متعلق یقـین اسـت) و مـرتبط بـه او و جداناشـدن از او ببینـد ،و همـواره بـا چشـم
بصیرت درون خویش تراوش و فیضان نور از جانب او را مشـاهده کنـد .مثـال ایـن مرتبـه،
یقین به وجود آتش با دخول در آن بدون سوختن است .این مقـام فقـط بـراى خداشناسـان
کامل است که در دریاى حبّ و انس او غرقانـد و ذات خـویش و دیگـر موجـودات را از
تراوشهاى فیض اقدس او م دانند و م بینند .اینان همان صـدیقانانـد کـه دیـدگان بـاطن
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خویش به مالحظة جمال و مشاهدۀ انوار جالل او گماشتهاند (نراقی1422 ،ق.)161 /1 :
وی همچنین در جایی دیگر (نراقی1422 ،ق )412 /2 :اخالص را به دو مرتبة «اخـالص
مطلق» و «اخالص نِسبی» تقسیم میکند .وی اخالص مطلق را مخصوص صـدیقان مـیدانـد ،و
مشخصة آن را این نکته میداند که فرد از انجام عمل ،فقط ارادۀ ذات (وَجه) خداوند را نمایـد،
و هی غرض دیگری (دنیوی و اخروی) جز این را نداشته باشد .امـا اخـالص نسـبی ،اخالصـی
است که پشتوانة انگیزشی آن غرضی غیر از خداوند است .فردِ دارای اخالص نسبی ،کار دینی
را برای غرض اخروی (قصد ثواب و استخالص از عذاب) انجام میدهد .وی معتقد اسـت کـه
اگر کسی کاری را برای غرض دنیوی انجام دهـد از دایـرۀ اخـالص خـارج مـیشـود .غـرض
دنیوی نیز حاالت مختلف دارد .مثالا ،اگر غرض فرد از روزه گرفتن ،در کنار قصد الهی ،فایـدۀ
جسمانی نیز باشد ،کار وی غیر خالص میشود و اگر به قصـد دیـده شـدن و سـتایش انسـانهـا
باشد ،نهتنها از دایرۀ اخالص خارج میشود ،بلکه وارد دایرۀ ریا میشود.
طباطبایی ( )241 /9 :1966دین اسالم را «دین اخـالص» و «دیـن محبـت» مـیدانـد .از
دیدگاه وی ،محبت و عشق نسبتبه خداوند پایه و اساس اخالصی است که از جنس انگیزه و
نیت است .وی معتقد است که بهجز عشق و محبت ،حاالت روانی دیگری نیز وجود دارد کـه
ممکن است مبنای دینداری افراد باشد .وی به دو حالت «خوف» و «رجا» بـهمنزلـة دو حالـت
بنیادین روانشناختی اشاره میکند .وی کسانی را که مبنای دینداری آنهـا خـوف از عـذاب
الهی است« ،زاهد» مینامد و کسانی را که پایه و اساس دینداری آنها امید و طمع نسـبت بـه
ثواب است« ،عابد» میخواند .طباطبایی ( )217 /11 :1966دینداری از سر خـوف یـا طمـع را
ذیل «اخالص برای دین» قرار میدهد و دینداری از سر عشق و محبت را ذیل «اخالص بـرای
خدا» میگنجاند .وی تأکید میکنـد کـه بـیشـک دیـنداری کـه مبنـای آن عشـق و محبـت
نسبتبه خداوند است ،در مقایسه با دو حالت زاهدانه و عابدانه ،ارزشمندتر و برتر است.
شُبّر ( )1974در مبحث مربوط به اخالص ،انگیزههای دینداران را از جهت خلوص
و پاکی در هفت مرتبه قرار مـیدهـد :مرتبـة شـاکران :کسـانی کـه خداونـد را بـرای شـکر
نعمتهای بیشمار وی عبادت میکنند؛ مرتبة مقربان :کسانی که خداوند را برای تقرب (بر
اساس منزلت ،رتبه یا کمال) به وی عبـادت مـیکننـد ،چراکـه خداونـد موجـودی کامـل و
بینقـص اسـت و بنـده مـیکوشـد تـا خـود را در ایـن جهـت بـه وی نزدیـک کنـد؛ مرتبـة
حیاورزان :انگیزۀ این افراد از عبادت بهسبب حیایی و شـرمی اسـت کـه از خداونـد دارنـد؛
مرتبة اهل لذت :آنها کسانیاند که از عبادت خداوند لذت میبرند ،و این لذت را باالتر از
ج
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لذت اهل دنیا در بهرهمندی از نعمتهای دنیا میدانند؛ مرتبة محبـان :آنهـا کسـانی هسـتند
که مبنای انگیزشی طاعت و عبادتشان ،آن محبتی است که نسبتبـه خداونـد دارنـد؛ مرتبـة
عارفان :آنها کسانیاند که به شناخت کافی از خداوند رسیدهانـد ،و خداونـد را شایسـته و
اهل برای عبادت میدانند؛ مرتبة راغبان به ثواب و اجتنابکنندگان از عقـاب الهـی :ایـنهـا
کسانیاند که خداونـد را از تـرس عقـابش و یـا بـه طمـع ثـوابش عبـادت مـیکننـد .مبنـای
انگیزشی آنها برای عبادت ،جلب منفعت و دفع ضرر است .شُبّر در اینکه این مرتبه را جزو
مراتب اخالص بیاورد با خیر ،تردید دارد ،چراکه برخی اندیشمندان اسالمی (مانند سید بـن
طاووس و شهید اول) صحت عبادت این دسته را قبول ندارند (شُبر.)21-18 :1974 ،

نگاهتحولیبهانگیزشدرمنابعاسالمی(قرآنوحدیث) 
از منظر جهانبینی توحیدی ،انسان مسافری است که رهسسار لقای خداوند اسـت .او در ایـن
سیر عوالمی را در پیشرو دارد تا به لقای مهر و جمال یا قهر و جالل پروردگـار برسـد« :یـا
أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِل رَبِّکَ کَدْحاا فَمُالقیهِ» (انشقاق .)6/84/سـفر مزبـور کـه سـیر بـه
سوی «مَکانت برتر» است ،نه مکان باالتر ،و مسافت و مسیر آن در نهان و نهاد آدمی اسـت،
نه در بیرون هستی او ،منازل و مراحلی دارد که از آن به منازل سائران یا مقامات عارفان و یا
مراحل و منازل سیر و سلوك یاد میشود (جوادی آملی.)1978 ،
در حوزۀ اندیشة دینی ،عارفان مسلمان بیش از همه به تـدوین ایـن منـازل و مراحـل
سفر معنوی پرداختهاند .منابع اسالمی (قرآن کریم و احادیـث اسـالمی) نیـز گویـای وجـود
چنین مراحل ،درجات ،و مراتب در سلوك دینی است .1اما اینکه این مراحل کـدام هسـتند
و چه ویژگیهایی دارند ،هم میان عارفان اتفاقنظر وجود ندارد ،و هـم پژوهشـگران حـوزۀ
دین کار جدی در این زمینه انجام ندادهاند تا آشکار شـود آیـا منـابع دینـی بـهطـور روشـن
مراحلی را برای سلوك دینی ذکر میکنند یا خیر .درصورت مثبت بودن جواب ،آیا راهـی
برای دستیابی به آن مراحل هست یا خیر .برای رسیدن به یک نظریه در زمینـة کـم و کیـف
مراحل سلوك دینی بر اساس منابع اسالمی ،نیازمند پژوهشهای متعدد از زوایـای مختلـف
هستیم .بهنظر میرسد یکی از گام ها در راه رسیدن به این هـدف« ،شناسـایی شـاخصهـا و
معیارهای تحول و رشد دینی» از دیدگاه منابع دینی است .به تعبیر دیگر ،فـرد دیـندار بایـد
در چه زمینههایی پیشرفت داشته باشد تا بتوان گفت از دیدگاه دینی در حال تحول و رشـد
 .1برای مرور این منابع به قسمت مقدمة مقالة حاضر مراجعه شود.
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است .برای مثال ،در علم روانشناسی میگویند کـه اگـر فـرد در سـه زمینـة «پیچیـدگی»،1
«تمایزیافتگی» ،2و «انسجام» 9پیشـرفت داشـته باشـد ،مـیتـوان گفـت کـه آن فـرد بـهلحـاظ
روانشناختی در حال تحول و رشـد اسـت (گرانـک ویسـت .)2114 ،4از دیـدگاه پـژوهش
حاضر ،یکی از بهترین راه ها برای یافتن شاخصها و معیارهای تحول دینـی ایـن اسـت کـه
این بحث را از زاویة انگیزش دینـی بنگـریم ،چراکـه دیـن اسـالم بـر مبحـث سـط و نـوع
انگیزش در دینداری تأکید ویژه دارد .بنابراین ،یکی از راهها برای رسیدن به الگوی تحول
دینی ،این است که بکوشـیم تـا شـاخصهـا و معیارهـای الگـوی تحـول انگیـزش دینـی را
بهدست آوریم .همچنین ،از دیدگاه پژوهش حاضر ،برای دستیابی به الگوی تحول انگیزش
دینی بهتر آن است که ریشهها و عوامل مؤثر بـر انگیـزش دینـی را بـهمنزلـة راه رسـیدن بـه
معیارهای تحول انگیزش دینی انتخاب کنیم ،چراکه شدت (مقدار و سط ) و نوع (کیفیت)
انگیزش ،بهمنزلة پدیدهای روانشـناختی ،معلـول چنـد عامـل اسـت .بنـابراین ،هرچقـدر آن
عوامل مؤثر بر انگیزش رشدیافتهتر ،مترقیتر و پختهتر باشند ،انگیزش نیز به پیروی از آنها
رشد یافتهتر ،و تحولیافتهتر خواهد بود.
بر اساس پژوهشهای گذشته (تبیک ،)1918 ،عوامل مؤثر بر انگیـزش دینـی را در دو
دستة کلی میتوان جای داد« :عوامل درونفردی» و «عوامل برونفـردی» .عوامـل درونفـردی
را نیز در دو دستة کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل فرایندی» میتوان جای داد .عوامل فراینـدی
نیز در دو طبقة «عوامل شناختی  -عقیدتی» و «عوامـل هیجـانی  -عـاطفی» جـای مـیگیرنـد .از
آنجا که عوامل برونفـردی در حیطـة اختیـار فـردی قـرار نمـیگیـرد ،پـس بـرای رسـیدن بـه
معیارهای تحول انگیزش دینی باید بر عوامـل درونفـردی (بنیـادین و فراینـدی) بسـنده کـرد.
بنابراین ،باید بررسی کرد که منابع دینی در باب تحـول و رشـد انگیـزش دینـی در سـه زمینـة
عوامل درونفردی بنیادین ،عوامل فرایندی شـناختی  -عقیـدتی و عوامـل فراینـدی هیجـانی -
عاطفی چه دیدگاهی دارد .در ادامه ،این سه عامل را در متون دینی پیگیری میکنیم.
به ادعای برخی (تبیک ،)1918 ،یکی از عوامل درونفردی بنیادین مؤثر بر انگیزش
دینی ،که در منابع اسالمی بر روی آن تأکید مـیشـود ،عامـل «روح و انـواع آن» اسـت .در
کتاب کافی (کلینی )214 ،219 /1 :1987 ،روایاتی وجود دارند که بر وجود پنج نـوع روح
complexity
differentiation
integration
Granqvist

1.
2.
3.
4.
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در انسان داللت دارند .به باور پژوهشگران (پسندیده )91- 8 :1988 ،این روح های پنجگانه
گویای پنج جنبة مختلف در وجود آدمی هستند و هـر کسـی بـه تناسـب تکامـل وجـودی،
بهرهای از آن روحها برده است .این روحهای پنجگانه عبارتانـد از :الـف) «روحالحیـاۀ»:1
روح حیات آن بُعد از روح انسـان اسـت کـه بـه او زنـدگی مـیبخشـد و او را از موجـودی
بیجان و بیتحرك ،به موجودی جاندار و با تحرك تبـدیل مـیکنـد .ب) روحالقـوۀ :ایـن
جنبة روحی بر قدرت و توانایی انسان در انجام کارها داللت دارد .این جنبه نشـان مـیدهـد
که ما گذشته از حیات ،برای انجام امور خود ،نیازمند قدرت و توانایی هستیم .کسب و کار
و تأمین زندگی ،جهاد با دشمن ،شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،همگـی نیازمنـد توانـایی
است و این توانایی را روحالقوۀ تأمین میکند .ج) روحالشهوۀ :میل و گرایش نسبتبه انجام
به یک چیز ،از لوازم انجام آن است .صرف وجود قدرت برای انجام یک کار کافی نیست.
برای اینکه کاری صورت پذیرد ،انسان باید نسبتبـه انجـام آن نیـز عالقـه و اشـتیاق داشـته
باشــد .روح شــهوت در انســان میــل و گــرایش نســبتبــه انجــام کــار را ایجــاد مــیکنــد.
د) روحاالیمان :این جنبه از روح انسان سبب ایمانآوری به خداوند ،برگزیدن راه درسـت،
و عمل بر طبق عدالت است .بهوسیلة همین روح است که انسان نسـبتبـه امـور و کارهـای
ناشایست تنفر و انزجار پیدا میکنـد .ه) روحالقُـدُس :ایـن جنبـه از روح ،مرتبـهای فراتـر از
روحاالیمان است .بهوسیلة آن ،حقایق تمام هستی بر فرد نمایان میشود .کسـی کـه بـه ایـن
مرتبه میرسد ،تـوان حمـل نبـوت و امامـت را مـییابـد (پسـندیده .)1988 ،بـه بـاور عالمـه
مجلسی (1414ق ،)169 /9 :سه روح اول (روحالحیاۀ ،روحالقوۀ ،و روحالشهوۀ) ذیـل روح
حیوانی قرار میگیرند؛ و روحالقدس را عبارت از نفس ناطقه میداند .وی احتمال میدهـد
که این روحها ،بهجز روحالقُدُس ،گویای مراتب نفس باشند.
از توضیحات فوق روشن میشود که انواع روح که در احادیـث اسـالمی وجـود دارد،
گویای انواع گرایشها ،توانمندیها ،و همچنین نیازهایی است که در نهـاد انسـان وجـود دارد.
این انواع روح در انسان هم تولید نیاز میکنند ،و هم گـرایش و توانمنـدی برطـرف کـردن آن
نیازها را در ما پدید میآورند .بنابراین ،کسی که روح شهوت دارد ،هم نیاز به انجـام کارهـایی
خاص را پیدا میکند ،و هم انگیزه و توانمندی برطرف کردن آن نیازها را .نکتة مهم دیگر ایـن
است که این انواع روح همه بهلحاظ ارزشی در یک سـط قـرار ندارنـد ،بلکـه مراتـب دارنـد.
 .1در برخی روایات (کلینی ،219/1 :1987 ،ح ،)1از روحالحیاۀ به «روحالمَدرَج» تعبیر شده است.
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جالب این است که احادیث اسالمی به این ذومراتب بودن ،با ایجاد ارتباط میان این انـواع روح
و دستهبندی موجـود از انسـانهـا کـه در ابتـدای سـورۀ واقعـه وجـود دارد ،1تصـری و تأکیـد
میکنند .2بر اساس آیات سورۀ واقعه ،انسانها به سه گـروه طبقـهبنـدی مـیشـوند« :السـابقون»،
«اصحاب المَیمَنَه» ،و «اصحاب المَشئَمَه» .بر اساس احادیث اسالمی ،گروه سابقون شـامل انبیـای
الهی و اولیای الهی هستند .ایـن گـروه از تمـامی مراتـب پـنجگانـة روح برخوردارنـد ،و طبیعتـاا
کارکرد هر یک از این پنج مرتبة روحی متناسب با مقام این گـروه اسـت .مـثالا ایـن گـروه ،بـه
وسیلة روحالشهوۀ ،میل بـه طاعـت و نفـرت از معصـیت پیـدا مـیکننـد و از لـذتهـای حـالل
خوردنی و جنسی بهره میبرند .بر اساس احادیث اسالمی ،اصحاب مَیمَنه شامل تمام اهل ایمـان
(البته غیر از گروه سابقون) است .این گـروه دارای چهـار مرتبـة روح هسـتند و از روحالقُـدُس
محروماند .این چهار مرتبه خالف روحالقدس ،دچار غفلت ،لهو و لعب میشوند ،و همـین امـر
زمینة گناه را فـراهم مـیسـازد .امـا اصـحاب مشـئمه دارای سـه مرتبـة روح ،یعنـی روحالحیـاۀ،
روحالشــهوۀ ،و روحالقــوۀ هســتند .دلیــل محرومیــت آنــان از روحاالیمــان ،انکــار حــق پــس از

شناخت اوست .طبق روایات ،حیوانات نیز این سه مرتبه را دارند 9.به تعبیر عالمه مجلسـی ،ایـن
سه روح ذیل روح حیوانی قرار میگیرند .بنابراین ،نیازها و انگیزههای این افراد در حد نیازهای
مشترك میان انسان و حیـوان اسـت و بـهسـمت نیازهـای رشـدی و متعـالی نمـیرود .بـه تعبیـر
روانشناسی ،4آنها در حد «انگیزههای کمبود» ،که برای بقای آدمی ضرورت دارند ،میماننـد
و به حد «انگیزههـای متعـالی» نمـیرسـند .بنـابراین ،دو گـروه اول ،کسـانی هسـتند کـه گرچـه
انگیزههای کمبود دارنـد ،امـا چـون انگیـزههـای رشـدی و متعـالی بـر آنهـا تسـلط دارد ،ایـن
انگیزههای کمبود بهسمت انگیزههای متعالی و در خدمت آنها جهتدهی میشوند.
با این توضیحات میتوان گفت یکی از معیارها و شاخصهای تحول انگیزش دینی این

« .1وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَةً* فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ* وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ* وَ

السَّابِقُونَالسَّابِقُونَ» (الواقعه7/56/ـ.)11
 .2کلینی.282 /2 :1987 ،
 .9برای آگاهی بیشتر از تقسیمبندی مذکور و ویژگیهای تفصیلی آنها به پسندیده ( )1988مراجعه شود.
 .4مشهورترین فردی که میان نیازهای کمبود و نیازهای رشدی تفکیک قائل میشود روانشناس انسانگرا،
آبراهام مزلو ،است .وی معتقد است که انسانها دو نوع نیاز دارند :نیازهای کمبود (نیازهای بقا یا
نیازهای پَست هم نامیده شده است) ،و نیازهای رشدی (فرانیاز ،یا نیازهای خودشکوفایی هم نامیده شده
است) .به باور وی ،نیازهای رشدی نیازهای خاموشاند که بهراحتی در زندگی روزمره نادیده گرفته
میشوند (ریو ،2115 ،ترجمة سیدمحمدی.)1915 ،
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است که ببینیم افراد در چه سطحی از مراتب روح قرار دارند تا بر اساس آن بتوان گفت که فرد
بهلحاظ سط و نوع انگیزهها ،نیازها ،و میزان توانمندیهای روحی در چه سط قرار دارد.
یکی دیگر از عوامل درونفردی که بر نظام انگیزشی ما مؤثر است« ،نظام شناختی -
عقیدتی» حاکم بر روان انسان است .1ویژگیها و سط این نظام شناختی میتواند در شدت
و نوع انگیزههای ما اثرگذار باشد .منابع اسالمی معرفـت و شـناخت دیـنداران را نسـبتبـه
مسائل دینی در یک سط نمیداند ،و میان آنها تفاوتهای کمّی و کیفی قائل است .برای
نمونه ،چنانکه از قول مهدی نراقی گفته شد ،باور و یقین دینداران را میتوان در سه سـط
درجهبندی کرد :علمالیقین ،عینالیقین ،و حقّالیقین .یقین علمی است که شـک را در خـود
نمیپذیرد .یقین بر حدی از ثبوت و وضـوح داللـت دارد کـه راه را بـر هـر گونـه تردیـد و
شکی میبندد .شکناپذیری یقین ،موجب میشود تا فهـم آرام گیـرد ،زیـرا صـاحب یقـین
نهفقط خود را آگاه از واقعیت میبیند ،بلکه شفافیت این آگـاهی او را از هرگونـه تردیـد و
ترددی رها میسازد 2.روایات اسالمی بر شدت و ضعف این یقین در میان دینداران صـحه
گذاشته است (ابن شعبه حرانی .)279 ،272 :1976 ،در بیان مراتب و درجات یقین ،ادبیـات
همسانی را در کتب اخالقی ،عرفانی و تفسیری میتـوان مشـاهده کـرد (غنـوی .)1912 ،در
این بیان ،یقین دارای سه مرتبه است :علمالیقـین ،عـینالیقـین ،و حـقالیقـین .دو عنـوان اول
برگرفته از آیات سورۀ تکاثر 9و تعبیر اخیر ،از آیـات آخـر سـورۀ واقعـه 4اسـت .اندیشـمندان
معموالا برای فهم این سه مرتبه ،تمثیل آتش را ذکر میکنند؛ بدین صورت که علمالیقین مانند
درك وجود آتش با تکیه بر آثار آن است؛ عینالیقـین ،درك آتـش بـا مشـاهدۀ عـین آن؛ و
حقالیقین ،درك آتش با سوختن در آن است (غنوی .)1912 ،برخی مفسران قـرآن (جـوادی
آملی )1978 ،یک نوع دستهبندی دیگری برای مراتب معرفت مطرح میکنند .به گمان آنهـا
معرفت دینداران یا «تقلیدی» ،یا «برهانی» ،و یا «شهودی» است .آنها علمالیقین را بـا معرفـت
تقلیدی ،عینالیقین را با معرفت برهانی ،و حقالیقین را با معرفت شهودی متناظر میداننـد .ایـن
مراتب معرفت و شناخت را میتوان بر دو نوع شناخت کلی عقلی و قلبـی کـه در منـابع دینـی
.1
.2
.9
.4

برای آگاهی از کم و کیف این تأثیر به مقالة «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسالمی» از
نویسندۀ مقالة حاضر ( ،)1918مراجعه کنید.
برای آگاهی از مستند بودن این برداشتها از واژۀ یقین ،به غنوی ( )1912مراجعه شود.
«کَالَّلَوْتَعْلَمُونَعِلْمَالْیَقینِ*لَتَرَوُنَّالْجَحیمَ*ثُمَّلَتَرَوُنَّهاعَیْنَالْیَقینِ» (تکاثر.)7-5/112/
«إِنَّهذالَهُوَحَقُّالْیَقینِ» (واقعه.)15/56/
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وجود دارد ،تطبیق داد (محمدی ریشهری.)481-427 /2 :1986 ،
با این توضیحات میتوان گفت یکی دیگر از معیارها و شاخصهای تحول انگیزش
دینی این است که ببینیم افراد در چه سطحی از مراتب معرفت قرار دارنـد تـا بـر اسـاس آن
بتوان گفت که فرد بهلحاظ شدت (مقدار و کمّیت) و نوع (کیفیت) انگیـزش دینـی در چـه
سطحی از تحول و رشد قرار دارد.
یکی دیگر از عوامل درون فردی مؤثر در نظام انگیزشی دینداران ،نظـام هیجـانی -
عاطفی حاکم بر زندگی دینی آنهاست .1چنانکه قبالا گفته شـد ،مهـمتـرین هیجانـاتی کـه
براساس مستندات قرآن کریم و احادیث اسالمی میتوانند مبنـای انگیـزش دیـنداران قـرار
گیرند عبارتاند از« :خوف از عذاب الهی» (یا رهبت)؛ «رغبت به ثواب یـا بهشـت» (طلـب
ثواب ،یا طمع بهشت)« ،شکر نعمتهای الهی» (یا همان اهل دیدن خداوند بـرای عبـادت)،
«حیا نسبتبه خداوند» ،و یا «عشق و محبت نسبتبه خداوند» .این هیجانهـا در ابتـدا حـالتی
گذرا و ناپایدار دارند ،اما به مـرور زمـان بـهمنزلـة عناصـر پیچیـدهتـر و بـادوامتـری بـه نـام
«طرحوارههای هیجانی» 2عمل میکنند .طرحوارههای هیجانی از اثر متقابل بین هیجـانهـای
اصلی ،ارزیابیهای شناختی ،و شناخت مرتبة باالتر پـرورش مـییابنـد .ایـن طـرحوارههـای
هیجانی بهمنزلة منبع اصلی انگیزش انسان عمل میکنند ،زیـرا هیجـانهـای اصـلی بـرای بـه
وجود آوردن طرحوارههای هیجانی پیچیده ،با شناخت ترکیب میشوند (ریو .)1915 ،اگـر
بخواهیم با زبان ادبیات مفهومی مسلمانان سخن بگوییم ،هیجانـات اصـلی ماننـد خـوف ،یـا
رجا بهتدریج از شـکل «حـال» ،کـه وضـعیتی گـذرا و ناپایـدار اسـت ،بـه شـکل «مقـام» در
میآیند .اگر هیجانی مانند خوف یا رجا از حال به شکل مقام درآینـد ،بـدین معناسـت کـه
منبع حاکم انگیزشی فرد در انجام اعمال عبادی ،مقام خوف یا مقام رجا خواهـد شـد؛ و بـه
تعبیر روانشناختی ،طـرحوارۀ هیجـانی فـرد در انجـام اعمـال عبـادی ،طـرحوارۀ خـوف یـا
طرحوارۀ رجا میشود .تعابیری مانند «طبقه» و «دسـته» ،کـه در روایـات مربـوط بـه حـاالت
عاطفی مؤثر بـر نـوع انگیـزۀ دیـنداری وجـود دارد 9،ایـن برداشـت روانشـناختی را تأییـد
میکند که حاالت عاطفی این افراد پایـداری و دوام خاصـی دارد ،و افـراد در هـر دسـته و
 .1برای آشنایی با نگاه اسالم به نظام هیجانی ـ عاطفی و نوع ارتباط آن با نظام انگیزشی ،به مقالة «تبیین
مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسالمی» از نویسندۀ مقاله حاضر ( ،)1918مراجعه کنید.

2. emotion schemas

 .9برای نمونه :وَقَالَع:إِنَّقَوْماًعَبَدُوااللَّهَرَغْبَةًفَتِلْکَعِبَادَۀُالتُّجَّارِوَإِنَّقَوْماًعَبَدُوااللَّهَرَهْبَةًفَتِلْکَعِبَادَۀُالْعَبِیدِ
وَإِنَّقَوْماًعَبَدُوااللَّهَشُکْراًفَتِلْکَعِبَادَۀُالْأَحْرَار (شریف رضی.)511 ،297 :1987 ،
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طبقهای که قرار میگیرند (مثالا افرادی که بهسبب خوف از خداوند عبـادت مـیکننـد) ،در
آن استقرار مییابند .البته این استقرار تا زمانی است که بهدلیل رشد و تحول دینی ،بـه طبقـه
یا گروه دیگر وارد نشده باشند .با این توصیف ،میتوان گفت حاالت عاطفی افـراد در هـر
طبقه ،به «طرحوارۀ هیجانی» تبدیل شده است.
نکتة مهم این است که بر اساس احادیث اسالمی این طرحوارههای هیجانی همگـی
بهلحاظ ارزشمندی در یـک سـط قـرار ندارنـد .چنانکـه در قسـمت بررسـی دیـدگاههـای
اندیشمندان مسلمان گذشت ،آنها کوشیدهاند تا سلسلهمراتب این طرحوارههای هیجانی را
مشخص کنند .نظرات آنها گرچه اختالفاتی باهم دارند ،و منشأ این اختالف نیز تا حدی به
عدم صراحت منابع دینی بر این امر بـازمیگـردد ،امـا مـیتـوان ایـن هیجانـات را بـهلحـاظ
ارزشمندی در سه دسته قرار داد :خوف و رجا در دستة نازل قرار میگیرند؛ شکر و حیـا در
دستة متوسط؛ و محبت در باالترین دسته .این دستهبندی را احادیث مختلف تأیید میکنند.1
درمجموع میتوان گفت هر چقدر فردی انگیزۀ عبادتش خالصتر باشد و کمتر بـه
اغراض دنیوی و اخروی وابسـته باشـد ،ارزش و ارج بیشـتری دارد .کسـی بـه مقـام محبـت
رسیده است ،خداوند را فقط بهخاطر خود خداوند عبادت میکند و بـه دنبـال هـی غـرض
دنیوی و اخروی (حتی دستیابی به بهشـت یـا دوری از جهـنم) نیسـت .امـا کسـی کـه بـرای
خوف از عذاب یا طمع بهشت خداوند را عبادت میکند ،گرچه اغـراض اخـروی در پـسِ
پشت اعمال عبادیاش هست ،اما بازهم با رویکـرد جلـب منفعـت و دفـع ضـرر بـه عبـادت
خداوند میپردازد .بنابراین ،هر چقدر فرد استقاللیـافتگی انگیزشـی بیشـتری در عبـاداتش
داشته باشد ارزشمندتر و برتـر تلقـی مـیشـود .ایـن تحلیـل بسـیار شـبیه تحلیلـی اسـت کـه
روانشناسانی مانند آلسورت دربارۀ جهتگیری درونی و بیرونی دینی دارند .به باور وی ،هر
چقدر جهتگیری دینی از رویکرد ابزارگرایانه ،فایدهگرایانه و وسـیلهانگارانـه رهـا شـود و
بهسمت رویکرد خودمختارانه حرکت کند ،بهطوری که تا حد زیادی از قید و بند این امیال
و نیازها آزاد باشد ،آن جهتگیری دینی بالغانهتر و سـازشیافتـهتـر خواهـد بـود .بنـابراین،
کسی که در اعمال عبادی اهل ریا و خودنمایی است؛ یعنی رویکـرد ابزارانگارانـه بـه دیـن
دارد و نیازمند توجه دیگران است و دین را وسیلهای برای ارضای این نیاز قرار داده است.
 .1برای بررسی بیشتر به حر عاملی1411 ،ق69 ، 62 /1 :؛ مجلسی1419 ،ق :ج ،71باب نیت مراجعه کنید.
همچنین برای برتری طرحوارۀ هیجانی محبت نسبتبه طرحوارۀ هیجانی شکر به مجلسی1419 ،ق:
116/71ـ117؛ نیز ،داودی 1987 ،مراجعه کنید.
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شاخص مراتب طرحوارههای هیجانی

محبت

شاخص مراتب معرفت

حقالیقین (شهودی)

شکر ،حیا
خوف ،رجا

عینالیقین (برهانی)
علمالیقین (تقلیدی)

شاخص مراتب روح

روحالقُدُس
روحاالیمان
روحالحیاۀ،
روحالشهوۀ،
روحالقوۀ



شــکل 9مــدل تحــولی انگیــزش دینــی بــر اســاس شــاخصهــای مراتــب روح ،مراتــب معرفــت ،و مراتــب
طرحوارههای هیجانی

نتیجهگیری 

یکی از دریافتهای محوری ادیان توحیدی ،علـوم فلسـفی و روانشـناختی دربـارۀ وجـود
آدمی این است که انسانها موجوداتی ایستا نیستند .حیات آدمی از ابتدای تولـد تـا مـرگ،
در تمام ابعاد جسمی ،روانشناختی و معنـوی ،در حـال تغییـر و تحـول اسـت .دیـدگاههـای
تحولی روانشناختی میکوشند تا فرایندهای تغییر و تحـول روانشـناختی را در میـان افـراد
کشــف کننــد .دیــدگاههــای تحــولی روانشــناختی را مــیتــوان در ســه دســته جــای داد:
دیدگاه هایی که بر جنبة شناختی وجود آدمـی توجـه و مراحـل تحـول شـناختی را بررسـی
کردهاند؛ دیدگاههایی که بر وجه روانی  -اجتماعی انسان تأکیـد دارنـد و در صـدد کشـف
مراحل تحول روانی  -اجتماعی برآمدهاند؛ و دستة سـوم دیـدگاههـایی کـه نظـام عـاطفی -
انگیزشی را مبنای بررسی تحول انسان قرار دادهاند .تغییر و تحول انگیزش دینی نیز بـهمنزلـة
یکی از انواع انگیزهها ،همیشه مورد توجه روانشناسان بـوده اسـت .بخـش قابـلتـوجهی از
آموزههای دین نیز به انگیزهها و نیتهای انسانی توجه کردهاند ،چرا که دین اسالم ،انگیـزه
را مبنای ارزشمندی کارها میداند .دین اسالم ،هدایتگر و انگیزهبخش انسانهـا بـهسـمت
انگیزههای متعالی و رشدیافته است.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،دین اسالم اصل ذومراتب بودن انگیزههای دینی را
به رسمیت میشناسد .همچنین میتوان از منابع دینی شاخصهایی را برای ارتقا از یک مرحلـة
تحولی انگیزشی به مرحلة باالتر استخراج کرد .ایـن معیارهـا و شـاخصهـا را بـر پایـة عوامـل
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اثرگذار بر انگیزش میتوان در سه دسته جای داد :الف) شـاخص مراتـب روح ،ب) شـاخص
مراتب معرفت ،و ج) شاخص مراتب طرحوارههای هیجانی.
طبق احادیث اسالمی ،انبیا و اولیای الهی که در باالترین مراتب وجودی قرار دارنـد
از تمام مراتب روح ،که پنج مرتبه باشد ،بهرهمند هستند .روحالقُـدُس ،کـه مخصـوص ایـن
دسته از انسانهاست ،به آنها ظرفیت وجودی بسـیار بـاالیی در دریافـت معـارف و حقـایق
هستی میدهد .همچنین روحاالیمان ،که مخصوص مؤمنان است ،آنها را در انتخاب مسـیر
درست و انجام وظایف بر مبنای عدالت یاری میدهد .این ظرفیتهـای وجـودی ،بـه تمـام
توانمندیهای دیگر آنها انگیزه ،جهت و نیرو میدهد و موجب میشود که حتی آن دسـته
از توانمندیهایی که مشترك میان انسانها و حیوانات است ،نیز در مسیر انگیزههای متعالی
و رشدیافته قرار گیرند .اما انسانهایی (اصـحابالمَشـئَمه) هسـتند کـه از ایـن دو نـوع روح
بهرهمنـد نیسـتند ،و فقـط از سـه نـوع روح نـازل ،کـه حیوانـات نیـز از آنهـا برخوردارنـد،
بهرهمندند .به همین سبب ،توانمندیها و انگیزههایشان از حد انگیزههای کمبود و نـازل کـه
برای بقای انسان ضرورت دارند ،فراتر نمـیرود .در روانشناسـی ،تمـایز میـان انگیـزههـای
کمبود (انگیزههای بقا و انگیزههای پست) و انگیزههای رشدی (عـالی ،فرانیـاز یـا نیازهـای
خودشکوفایی هم نامیده شده است) مشهور است .انگیزههای کمبـود میـان انسـان و حیـوان
مشترك است ،اما انگیزههای رشدی مخصوص انسان اسـت .مـیتـوان گفـت از میـان پـنج
روح ذکرشــده در احادیــث اســالمی ،ســه روح ســط پــایین (روحالحیــاۀ ،روحالقــوۀ ،و
روحالشهوۀ) بیانگر و تولیـدگر انگیـزههـای کمبـود هسـتند و دو روح واال (روحاالیمـان و
روحالقدس) بیانگر و ایجادگر انگیزههای عالی و رشدی هستند .دو روح واال توانمندیها و
ظرفیتهای سه روح پایین را در جهت متعالی و رشدیافته به خدمت میگیرند.
بر اساس منابع دینی ،دیـنداران در یـک سـط از معرفـت و آگـاهی نیسـتند ،بلکـه
دارای درجات و مراتب مختلف معرفتی هستند .در یک دسـتهبنـدی رایـج ،کـه برگرفتـه از
آیات قرآن است ،باورها و یقینهای افراد به سه دستة علمالیقین ،عـینالیقـین ،و حـقالیقـین
تقسیم میشود .این سه دسته را میتوان با دستهبندی علم تقلیدی ،برهانی ،و شهودی منطبـق
دانست .گفتنی است که معنای یقین در منابع دینی بـا معنـای یقـین در علـم منطـق و فلسـفه
متفاوت است .یقین در متون دینی بهمعنـای وضـوح و شـفافیت یـافتن واقعیـت بـرای انسـان
است ،به اندازهای که راه هر نوع تردیدی را بر انسان ببندد و نوعی آرامش و طمأنینـه را در
روان فرد ایجاد کند .این وضوح و شفافیت الزاماا از طریق برهان و استدالالت فلسفی بـرای
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انسان بهدست نیامده است .با توجه به ایـن توضـیحات مـیتـوان گفـت دومـین شـاخص در
تشخیص سط و نوع انگیزش دینداران ،سط و کیفیت معرفت و آگاهی آنهـا نسـبتبـه
مسائل دینی است .اندیشمندان مسلمانی که در تبیین مسائل اخالقی رویکرد عقلی دارند بـر
این شاخص تأکید ویژه دارند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،یکی دیگر از شاخص هایی که میتوان با آن سط
تحول انگیزش دینی فرد را تشخیص داد ،شاخص طرحوارههای هیجانی اسـت .منـابع دینـی و
همچنین اندیشمندان مسلمان بیش از همه بر این شاخص تأکید دارند و میزان تحـول انگیـزش
دینی را با این شاخص سنجیدهاند .طرحوارههای هیجانی را کـه مبنـای انگیـزش دینـی هسـتند
میتوان در سه دسته قرار داد :سط پایین که شامل خوف و رجا میشوند؛ سط متوسـط کـه
شامل حیا و شکر است؛ و سط باال که طرحوارۀ هیجانی محبت را در برمیگیـرد .گویـا ایـن
شاخص بیش از همه گویای میزان خلوص یا عدم خلوص انگیزشی فـرد اسـت و از آنجـا کـه
منابع دینی نیـز بـر مؤلفـة اخـالص بـیش از مؤلفـههـای دیگـر تأکیـد دارنـد ،ایـن شـاخص از
شاخصهای دیگر برتر و بااهمیتتر است .بهنظر میرسد حتی دیدگاههـای روانشـناختی کـه
مبنای انگیزشی را در سنجش سط تحول دینی انتخاب کردهاند ،نیز بر مؤلفة «خلوص و عـدم
خلوص دینداری» تأکید دارند .مثالا آلسورت مبنـای جهـتگیـری دینـی درونـی و بیرونـی را
میزان دخالت اغراض غیر دینی در دینورزی میداند .به باور وی ،هر چقدر انگیزۀ دیـنداری
خالصتر باشد ،و بهخاطر خود دین باشد درونیتر است؛ اما هر چقدر اغـراض دیگـر (اعـم از
اغراض فردی مانند آرامش ،و اغراض اجتماعی ماننـد حمایـت اجتمـاعی) در دیـنداری فـرد
دخالت داشته باشند ،آن دینداری بیرونیتر است و ناخالصتر.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نظری است که مبتنی بر متون دینـی انجـام شـده
است .برای تدقیق بیشتر مطالب مذکور ،و همچنین ارزشگذاری تجربـی ادعاهـای موجـود
در پــژوهش حاضــر نیازمنــد مطالعــات تجربــی هســتیم .انجــام ایــن مطالعــات تجربــی بــه
پژوهشگران پیشنهاد میشود.
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 یافتههای بهدست آمده در فرضیة اول نشان داد تصور مثبـت از.تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
خداوند رابطة سبک دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی را میانجیگری میکند؛ در فرضیة
 تصور منفی از خدا رابطة سبک دلبستگی ناایمن و رضایت از زندگی را میانجی گـری،دوم
می کند؛ و در فرضیة سوم هنگامی که تصور مثبت و منفی از خدا بهطور همزمان در تحلیـل
 بیانگر معناداری نقش واسطه ای تصور از خدا، نتایج حاکی از تحلیل مسیر.مسیر وارد شدند
در رابطه با سـبک هـای دلبسـتگی و رضـایت از زنـدگی بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه سـبک
دلبستگی ایمن از مسیر تصور مثبت از خدا پیشبینی مثبتی برای رضایت از زندگی داشت و
 پیشبینی منفی برای رضایت از زنـدگی،سبک دلبستگی ناایمن از مسیر تصور منفی از خدا
. وزنهای رگرسیونی معنادار بودند، در هر سه مرحله.دارد
 رضـایت از، تصور منفـی از خـدا، تصور مثبت از خدا، سبک دلبستگی:کلیدواژهها

.زندگی
The mediating role of the image of God in the relationship
between attachment styles and life satisfaction
Ahad Omidi1
Mohammad Farhoush2
Mohammad Reza Ahmadi3
Roghayeh Eftekhar Arbabi4
Abstract
The purpose of the present study was to investigate the mediating role of the image of
God in the relationship between attachment styles and life satisfaction. The research
method was descriptive-correlational, and the statistical population included all the
undergraduate students of Imam Khomeini Educational and Research Institute, among
whom 267 students were selected through cluster random sampling based on the
Morgan table. For data collection, three questionnaires were used: the Hazan and
Shaver Attachment Style (AAI) , God Image Inventory (adapted from Greenway's
Religious Status Inventory (RSI)), and Diener's Satisfaction with Life Scale (SWLS).
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نقش
The data obtained were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM), using the
path analysis method through the proposed steps of Baron and Kenny (1986), using
AMOS-24 software. The findings in the first hypothesis showed that positive image of
God mediated the relationship between safe attachment style and life satisfaction. In
the second hypothesis, the negative images of God mediated relationship between an
unsafe attachment style and life satisfaction. In the third hypothesis, when the positive
and negative images of God were entered the path analysis simultaneously, the results
of path analysis showed the significant mediating role of the image of God in the
relationship between attachment styles and satisfaction of life so that the safe
attachment style of the path of the positive image of God had a positive prediction of
life satisfaction, and an unsafe attachment style of the path of negative image of God
had a negative prediction of life satisfaction. Regression weights were significant at all
the three stages.
Keywords: attachment style, positive image of God, negative image of God,
life satisfaction.

 مقدمه

 و1 انجام گرفته اسـت (دینـر،در سال های اخیر پژوهش های زیادی در زمینة بهزیستی فاعلی
، مؤلفه عـاطفی. دارای دو مؤلفة شناختی و عاطفی است2 بهزیستی فاعلی.)2119 ،همکاران
. متضمن نوعی ارزیابی بـا قضـاوت اسـت،متضمن احساسات مثبت و منفی و مؤلفة شناختی
وقتی این فرایند ارزیابی شناختی درخصوص زندگی بهمثابة یک کل انجام گیـرد اصـطالح
 رضـایت از.)195 :2119 ،4 بـهکـار گرفتـه مـی شـود (پـاووت و دینـر9»«رضایت از زندگی
.)2111 ،زندگی بهمنزلة جامع ترین ارزیابی افراد از زندگی خود درنظر گرفته می شود (دینر
) کـه921 :2111 ، و همکاران5یک ارزیابی شناختی از کیفیت کلی زندگی فرد است (میلر
در آن افراد زندگی خود را بر اساس مجموعه ای از مالك ها ارزشیابی میکننـد (پـاووت و
 افراد هنگامی سطوح باالی رضایت از زندگی را تجربه می کنند که شرایط.)2 :1119 ،دینر
 و6 مطابقـت داشـته باشـد (دینـر،زندگی آن ها با مالك هایی که برای خود تعیین کـرده انـد
 کسانی که رضایت از زندگی باالیی دارند ارزیابی مثبت تری از زنـدگی.)2119 ،همکاران
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diener
subjective well-being
life satisfaction
Pavot & Diener
Miller
Diner
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دارند و رویدادهای زندگی را بهنحـو مطلـوبی ارزیـابی مـی کننـد .افـرادی کـه رضـایت از
زندگی پایینی دارند ،نسبتبه خود ،گذشـته و آینـده نگـاه منفـی دارنـد و زنـدگی خـود را
نامطلوب ارزیابی کرده و هیجان های منفی بیشتری را تجربه می کننـد (رایـت 1و همکـاران،
 ،2111بهنقل از ایلبیگی و همکاران .)1917 ،پژوهش های روانشناختی بسیاری به بررسـی
عوامل اثرگذار بر رضایت از زندگی پرداخته اند (سوزا و لیوبومیرسـکی .)2111 ،2از جملـه
ایــن عوامــل مــیتــوان بــه مــذهب و ســالمت روانـی (ویلیــتس و کرایــدر ،)1188 ،9عوامــل
شخصــیتی (امــونز و دینــر ،)1185 ،4تعامــل اجتمــاعی (گیبســون ،)1186 ،5خــوشبینــی،
معنویتگرایی و خودآگاهی (آدلر و فاگلی ،)2111 ،6و دلبستگی (کرکساتریک و شیور، 7
1112؛ بانس ،2114 ،8الوی و لیتمان )2111 ،1اشاره کرد.
نظریة دلبستگی ،11نخستینبار ازسوی جان بالبی )1161( 11مطرح شد .او معتقد است
دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی برقرار میشود ،بهگونـهای
که وقتی فرد با این افراد خاص تعامل برقرار می کند ،احساس نشاط ،شعف و امنیـت دارد و
هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود دارد ،احساس آرامش می کند (کرکساتریـک،
 ،2115بهنقل از احیاءکننـده و مزیـدی شـرفآبـادی .)1915 ،دلبسـتگی دارای سـه سـبک
دلبســتگی ایمــن ،ســبک دلبســتگی نــاایمن اجتنــابی ،و ســبک دلبســتگی نــاایمن اضــطرابی
(دوسوگرا) اسـت (نظـری و همکـاران .)1911 ،افـرادی کـه دارای سـبک دلبسـتگی ایمـن
هستند ،مراقب خود را قابلدسترس مـی داننـد ،قادرنـد بـه دیگـران اعتمـاد کننـد و بـا آنـان
احساس صمیمیت و نزدیکی می کنند .ولی در الگوی دلبسـتة نـاایمن اجتنـابی ،فـرد مراقـب
خود را در دسترس نمیبیند و نمیتواند به اطرافیان خود اعتماد کند و نسبتبه دیگران تعهد
و مسئولیت کمتری احساس می کند .افراد دلبستة ناایمن اضـطرابی ،رفتارهـا و هیجـانهـای
متغیری نسبتبه موضوع دلبستگی از خود نشان می دهنـد و بـیش از حـد وابسـته دیگـران و
1. Wright
2. Sousa & Lyubomirsky
3. Willits & Crider
4. Emmons & Diener
5. Gibson
6. Adler & Fagley
7. Kirkpatrick & Shaver
8. Bans
9. Lavy & Littman
10. attachment theory
11. Balbi
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اغلب نگران ترك شدن هستند (کالینز و رید.)1111 ،1
بررسی های پژوهشی در زمینة سبک های دلبسـتگی نشـاندهنـدۀ تـأثیر سـبک هـای
دلبستگی بر رضایت از زندگی است .با توجـه بـه نـوع سـبک دلبسـتگی ،رضـایت یـا عـدم
رضایت افراد از زندگی متفاوت خواهد بود (کرکساتریک و شـیور .)1112 ،بـانس ()2114
در تحقیقی نشان داد ،بین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـا افـزایش رضـایت از زنـدگی و سـبک
دلبستگی ناایمن با کاهش رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجـود دارد .کرکساتریـک و
شیور ( )1112در پژوهشی دریافتند که بین سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی ارتباط
وجود دارد .میزان رضـایتمندی افـرادی کـه دلبسـتگی ایمـن داشـتند نسـبتبـه افـرادی کـه
دلبستگی ناایمن داشتند در سط باال تری قرار داشت .نتایج پژوهش الوی و لیتمان ()2111
نشان داد که بین سبکهای دلبستگی ناایمن با رضایت از زندگی رابطة معنادار منفی وجـود
دارد .پژوهش کاچادورین 2و همکاران ( ،)2114حاکی از آن اسـت افـرادی کـه دلبسـتگی
ایمن دارند در تعامالت بینفردی دیگران را به خوبی درك می کنند و روابط خوبی با آنان
بر قرار می کنند .این افراد بهدلیل اطمینانی کـه بـه خـود دارنـد در مقابـل انـواع اسـترس هـا،
فشارهای روانی ،حوادث و مشکالت مقاوم و پایدار خواهند بود که باعث رضایتمندی آنان
از زندگی میشود (کاچادورین و همکاران.)2114 ،
پییشینة پژوهشی حاکی از آن است که سبک های دلبستگی نقشی مؤثر در تصـور از
خدا دارد (کرکساتریک ،)1111 ،با توجه به نقشی که تصور از خدا در رضـایت از زنـدگی
دارد (کرکساتریک1112 ،؛ کاشفی و حـدادی کوهسـاری .)1914 ،ایـن پـژوهش بـه دنبـال
بررسی نقش میانجی تصور از خدا در رابطة سـبک دلبسـتگی و رضـایت از زنـدگی اسـت.
بهنظر می رسد سبک دلبستگی ازطریق تصـور از خـدا ،در رضـایت از زنـدگی تـأثیر دارد.
تصور از خدا الگوی درونی روانشناختی از تصورات و تجربه های افراد درمـورد خداسـت
(الرنس)1117 ،9؛ حالتی روان شناختی است که به چگونگی احساس فرد نسبتبـه خداونـد
و برداشت و درك فرد مبنی بـر چگـونگی احسـاس خداونـد نسـبتبـه وی مربـوط مـی شـود
(گریمز .)2118 4،تصور افراد از خداوند به دو دسته تصور مثبت و منفـی تقسـیم مـیشـود .در
تصور مثبت ،خداوند بهصورت مهربان ،حمایتکننده و هدایتگر تصور می شود که می تواند
نقش آرامشبخش اساسی در زندگی افراد داشته باشد و در تصور منفی ،خدا بـا اصـطالحات
Collins & Reed
Kachadourian
Lawrence
Grimes

1.
2.
3.
4.
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منفی همچون طردکننده ،نامهربان ،سختگیر تصور می شود که ناامیـدی ،تنفـر و خلـق منفـی
در افراد را درپی دارد (گرینوی ،2119 ،1بهنقل از خاکساری و خسروی.)1911 ،
تصور از خدا ازلحاظ پیشینة پژوهشی با سبک های دلبسـتگی و رضـایت از زنـدگی
در ارتبــاط اســت .بــرای مثــال ،در زمینــة تــأثیر ســبکهــای دلبســتگی بــر تصــور از خــدا،
کرکساتریک ( )1111در پژوهشی نشان داد ،افرادی که سبک دلبستگی ایمنی دارند ،تصور
مثبتی از خدا دارنـد ،و خـدا را پذیرنـده ،نزدیـک و دردسـترس تلقـی مـیکننـد .درمقابـل،
افرادی که سبک دلبستگی ناایمن داشتند ،تصور منفی از خداوند دارند و خداونـد را دور و
غیر قابلدسـترس مـی پندارنـد .الـر ،1111( 2بـهنقـل از فـیضآبـادی و خسـروی )1988 ،در
مطالعه ای که بر  1191فارغالتحصیل انجام داد ،گزارش کرد افـرادی کـه سـبک دلبسـتگی
ایمن داشتند تصور مثبتی از خداوند داشتند و اشخاصی کـه دارای سـبک دلبسـتگی نـاایمن
بودند تصور منفی از خداوند داشتند .از سوی دیگر ،پژوهش های متعددی نشان می دهد که
رضایت از زندگی را می توان بر اساس نوع تصور از خدا پـیش بینـی کـرد .کرکساتریـک و
شیور ( )1112در پژوهش خود نشان دادند بین تصور مثبت از خداونـد ،بـا رضـایت بـاال از
زندگی رابطة معناداری وجود دارد .کاشفی و حدادی کوهسار ( )1914در پژوهشی به ایـن
نتیجه رسیدند دانشجویانی که تصور پذیرنـده و مثبتـی از خـدا داشـتند از زنـدگی رضـایت
بیشتر و دانشجویانی که تصور منفی و تعارضآمیـزی از خـدا داشـتند ،از زنـدگی رضـایت
کمتری داشتند (کاشفی و حدادی کوهسار.)1914 ،
بنابراین ،مرور نظریه ها و ادبیات پژوهشی نشاندهندۀ آن است که تصور از خدا نه تنهـا
تحت تأثیر سبکهـای دلبسـتگی اسـت ،بلکـه سـط رضـایت از زنـدگی افـراد را پـیشبینـی
می کند .این امر حاکی از آن است که این متغیر می تواند در ارتباط بین سبک های دلبستگی و
رضایت از زندگی ،نقش واسطه ای را ایفا کنـد .بـا ایـن تبیـین کـه ،افـرادی کـه دارای سـبک
دلبستگی ناایمن هستند ،خدا را بهصورت منبعی از خشم ،قهر و انتقـام مـی شناسـند و انسـان را
گناهکاری در حال سقوط و اسیر دستان این خدای غضبناك تصور می کنند .شناخت خدا در
این الگو ،خواسته یا ناخواسته ترسناك و اضطراب آور است .افرادی که بر اساس این الگـو بـا
خدا ارتباط برقرار می کنند ،روزبه روز از سالمت روانی خـود دورتـر مـی شـوند و رضـایت از
زندگی پایینی را تجربه می کنند .درمقابل ،اشخاصی که دارای سبک دلبستگی ایمـن هسـتند،
1. Greenway
2. Aler
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خداوند را بخشنده و دوست خـود مـی پندارنـد و از طریـق برقـراری رابطـه ای عاشـقانه ،بـا او
مالقات صمیمانه و گرم به عمل می آورند و درنتیجـه بهداشـت روانـی و رضـایت از زنـدگی
باالتری را گزارش میدهند (پارگامنت ،1117 ،به نقل از شکیبایی و همکاران.)1916 ،
با بررسی دقیق پیشینة پژوهشی ،تحقیقی در داخل و خارج کـه مسـتقیماا بـه بررسـی
روابط بین متغیرهای سبک های دلبستگی ،تصور از خدا و رضایت از زندگی پرداخته باشد،
یافت نشد و بیشتر مطالعات انجامشده درمورد عوامل پیشبینیکنندۀ رضایت از زندگی ،بـه
بررسی ارتباط دو یا چند متغیری پرداخته اند و درمجموع ،مطالعات کمتری نقش متغیرهای
واسطه ای را بررسی کرده اند .آن دسته از پژوهش های صورتگرفته نیز ،نتـایج متناقضـی را
نشان می دهند که به دو دسته نظریة انطباقی و نظریة جبران تقسیم میشوند .بر اسـاس نظریـة
انطباقی افرادی که دلبستگی ایمن دارند همان الگـوی ایمـن و تصـور مثبـت را بـه خداونـد
سرایت می دهنـد و افـرادی کـه دلبسـتگی نـاایمن دارنـد ،الگـوی نـاایمن و تصـور منفـی و
طردکننده را به خداوند انتقال می دهند .یافته های مینر ،)2111( 1خراشـادیزاده و همکـاران
( ،)1911سساه منصور و همکاران ( ،)1987از نظریة انطباقی حمایت می کند .بر اساس نظریة
جبران ،افرادی که سبک دلبستگی ناایمن دارند برای نیازهای بـرآوردهنشـدۀ خـود ازسـوی
والدین ،خداوند را جانشین مراقب اولیة خود میکنند و از او انتظار برآوردن نیازهای خـود
را دارند .اگر آنها والدین طردکننده داشتند ،تصور مثبت از خداوند خواهند داشت و او را
مهربان و پذیرنده تلقی می کنند که بتوانند به جبران کمبودهای خود بسردازند (سورنسـون،2
 .)2114یافته های کرکساتریک و شیور ( ،)1111گرنکویست 9و همکاران ( )2111از نظریـة
جبران حمایت میکند.
بنابراین ،با توجـه بـه خـ پژوهشـی و نتـایج متنـاقض پـژوهش هـا و اهمیـت موضـوع
رضایت از زندگی  -که در تمـام جنبـه هـای زنـدگی ،اعـم از فـردی ،اجتمـاعی ،خـانوادگی،
تحصیلی و شغلی آشکار است  -و ارتقای سط زندگی و بهبود کیفیت زندگی افـراد جامعـه،
مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقـش
واسطهای تصور از خدا در رابطة سبکهای دلبسـتگی و رضـایت از زنـدگی اسـت .در صـدد
این است که آیا با حضور متغیر تصور از خدا ،سبک های دلبستگی نقش مستقیم در پیشبینـی
رضایت از زندگی دارند یا اینکه از طریق انطباق با تصور از خدا به طور غیر مستقیم ،رضـایت
1. Miner
2. Sorenson
3. Granquist
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از زندگی را پیش بینی می کند و در این فرایند ،کدام متغیر نقش مهم تری را ایفا مـی کنـد .در
نهایت به دنبال ارائة یک مدل برای تبیین رضایت از زندگی (شکل  )1است.
فرضیههای پژوهش:
 .1تصــور مثبــت از خــدا ،رابطــة ســبک دلبســتگی ایمــن و رضــایت از زنــدگی را
میانجیگری میکند.
 .2تصــور منفــی از خــدا ،رابطــة ســبک دبســتگی نــاایمن و رضــایت از زنــدگی را
میانجیگری میکند.
 .9تصـور مثبــت و منفـی از خــدا ،رابطـة ســبک دلبسـتگی و رضــایت از زنــدگی را
میانجیگری میکند.



شکل 9مدل واسطهای برای سبک دلبستگی ،تصور از خدا و رضایت از زندگی

روش 
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر بود .متغیر سـبک دلبسـتگی
بهمنزلة متغیر برونزاد و متغیر رضایت از زندگی بـهعنـوان متغیـر درونزاد و تصـور از خـدا
بهمنزلة متغیر میانجی درنظر گرفته شد .بهمنظور ارزیابی مدل پژوهش ،داده ها بـا روش هـای
آمار توصیفی و استنباطی و از طریق مدلسازی معادالت ساختاری 1با روش تحلیل مسیر بـا
بهرهگیری از مراحل پیشنهادی بارون و کنی ،)1186( 2به کمک نـرمافـزار آمـاری ایمـوس
نسخة  24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جامعة آماری این پژوهش ،حـدود  811نفـر از
تمام دانشپژوهان کارشناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشـی امـام خمینـی(ره) بودنـد کـه بـر
اساس جدول مورگان از  267نفر به روش تصادفی خوشه ای با واحد نمونـة گـروه کـالس،
نمونهگیری انجام شد .میانگین سنی نمونه هـا حـدود  26/7و انحـراف اسـتاندارد  9/17بـود.
شرکتکنندگان به پرسشنامههای ذیل پاسخ دادند.
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Baron & Kenny
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.9پرسشنامةسبکدلبستگی:پرسشنامة سبک دلبسـتگی را هـازان و شـیور)1187( 1
ابداع کردند .این پرسشنامـه دارای  15گویـه اسـت کـه سـه سـبک دلبسـتگی ایمـن ،سـبک
دلبســتگی نــاایمن اجتنــابی ،و ســبک دلبســتگی نــاایمن اضــطرابی (دوســوگرا) را در مقیــاس
پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد از  1تا  5مورد سنجش قـرار مـی دهـد .کمینـه و بیشـینة
نمره یا آزمودنی در خردهمقیاسهای پرسشنامه بـین  5و  25اسـت .ضـریب آلفـای کرونبـاخ
(پایایی) خردهمقیاس های ایمن ،اجتنابی ،دوسوگرا درمورد یک نمونة دانشـجویی ( 1481نفـر
شامل  861دختر و  621پسر) برای کل نمونه بـهترتیـب برابـر بـا  ،1/86 ،1/84 ،1/85گـزارش
شده که نشانة همسانی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال اسـت (قنبـری و همکـاران.)1911 ،
در تحقیقی که توسط پاکدامن ( )1981بر روی یک نمونة  111نفـری ( 51دختـر و  51پسـر)
انجام گرفت ،پایایی بازآزمایی بهترتیب بـرای دلبسـتگی دوسـوگرا ،اجتنـابی و ایمـن برابـر بـا
 ،1/97 ،1/52 ،1/76و میزان آلفـای کرونبـاخ نیـز برابـر بـا  1/71بـهدسـت آمـد .همچنـین ،در
پــژوهش مــؤذنی و همکــاران ( )1912آلفــای کرونبــاخ ســبک دلبســتگی ایمــن ،اجتنــابی و
دوسوگرا بهترتیب برابر با  ،1/62 ،1/69 ،1/65بهدست آمد .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای
کرونباخ برای سبک دلبستگی ایمن  1/89و برای سبک دلبستگی ناایمن  1/68بهدست آمد.
2
.2پرسشنامةتصورازخدا:پرسش نامة تصور از خدا از مقیاس وضعیت مذهبی ()RSI
گرینوی 9و همکاران ( ،)2119از آیتم هایی که مربوط به خداوند بوده ،اقتباس و بـهکـار گرفتـه
شده است (گرینـوی و همکـاران .)2119 ،ایـن آزمـون شـامل  27سـؤال و سـه خـردهآزمـون،
حضور خدا در زندگی (سؤاالت  1تا  ،)11مراقبت خداوند (سؤاالت  12تا  )21و تصـور منفـی
از خداوند (سؤاالت  22تا  )27اسـت .خـردهآزمـونهـای حضـور خـدا در زنـدگی و مراقبـت
خداوند با هم ترکیب شده و مقیاس تصور مثبت از خدا را تشکیل داده انـد .بنـابراین ،درنهایـت
پرسشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفـی از خـدا تشـکیل شـده اسـت.
نمرهگذاری این آزمون به شیوۀ لیکرت است؛ به این ترتیب کـه سـؤالهـای  ،11 ،1 ،8 ،6 ،4از
سمت راست از  1تا  5و بقیة سؤاالت بهصورت معکوس نمرهگذاری می شوند .این پرسشنامـه
توسط خسروی ( )1984ترجمه شده اسـت .کالیـن ( )1119پایـایی درونـی سـه خـردهآزمـون
حضور خدا در زندگی ،مراقبت خداوند و تصور منفی از خدا را بهترتیـب  1/82 ،1/86و 1/61
بهدسـت آورده اسـت و آن را نشـانة پایـایی درونـی خـوب ایـن آزمـون مـیدانـد (گرینـوی و
1. Hazan & Shaver
2. Religious Status Inventory
3. Greenway
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همکاران .)2119 ،فیض آبادی و خسروی ( )1988پایایی پرسـش نامـه را بـا اسـتفاده از ضـریب
آلفای کرونباخ برای زیرمجموعه های «تصور منفی از خدا» « ،1/76تصور مثبت از خـدا» ،1/85
«حضور خدا در زندگی»  1/89و برای کل پرسش نامه  1/71و نتیجة آزمون و آزمون مجـدد را
 1/71گزارش کردند .همچنین بـرای بررسـی روایـی پرسـشنامـه ،از روش «روایـی هـمزمـان»
استفاده کردند و همبستگی پرسشنامة «تصور از خدا» را بـا پرسـشنامـة «نگـرشهـای مـذهبی
خدایاری فرد» محاسبه کردند و ضریب همبستگی بهدست آمده را برابر  1/67گـزارش کردنـد
که معنادار است (خسروی و فیضآبادی .)2111 ،در پژوهش حاضر ،ضریب آلفـای کرونبـاخ
برای تصور مثبت از خدا  1/81و برای تصور منفی از خداوند خدا  1/67بهدست آمد.
.3پرسشنامةرضایتاززندگی:پرسشنامة رضایت از زندگی ،مقیاسی پنجگویـه و
تکعاملی است که دینر و همکاران ( )1185برای قضاوت کلی فرد از رضـایت از زنـدگی
آن را طراحی کردهاند (مک کاله 1و همکاران .)2112 ،پرکـاربردترین ابـزار انـدازهگیـری
رضایت از زندگی است که در بیش از چهـار هـزار مطالعـه اسـتفاده شـده اسـت (شـیخی و
هومن ،11 :1981 ،بهنقل از ساالروند و همکـاران .)78 :1914 ،پـنج گویـة ایـن مقیـاس بـر
اساس مقیاس لیکرت هفتدرجه ای از  1تا  7از کامالا مخالفم تـا کـامالا مـوافقم پاسـخ داده
می شود .دینر و همکاران ( )1185پایایی بازآزمایی پرسـشنامـه را بـا فاصـلة زمـانی دو مـاه
 1/84گزارش کردند .پاووت و دینر )2118( 2پایایی بازآزمایی مقیـاس را بـا فاصـلة زمـانی
یک مـاه  1/84و آلفونسـو 9و همکـاران ( ،)1112بـا فاصـلة زمـانی دو هفتـه  1/89گـزارش
کردند (اصفهانیان و همکاران .)111 :1915 ،اعتبار و روایی این پرسشنامه در ایران ،توسط
بیانی و کوچکی بر روی  111دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر انجـام شـد و
اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/89و با روش بازآزمایی  1/61بهدست آمـد.
روایی سازۀ پرسشنامه ازطریق روایی همگرا با استفاده از فهرسـت شـادکامی آکسـفورد و
فهرست افسردگی بک برآورد شد (خیـری و همکـاران ،91 :1919 ،بـهنقـل از سـاالروند و
همکاران .)78 :1914 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  1/72بهدست آمد.

یافتهها 

در این بخش ابتدا یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش و سـسس ،نتـایج تحلیـل مسـیر ارائـه
1. McCullough
2. Pavot & Diner
3. Alfonso

واسطهایتصورازخدادررابطة19...

نقش

می شود .اطالعات توصـیفی شـامل میـانگین ،انحـراف اسـتاندارد ،کمینـه ،بیشـینه ،کجـی و
کشیدگی در جدول  1و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه شده است.
جدول 9شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها 
سبک دلبستگی ایمن
سبک دلبستگی ناایمن
تصور مثبت از خدا
تصور منفی از خدا
رضایت از زندگی

میانگین 
21/8
91/4
18/7
11
91

انحراف

حداقل حداکثر

استاندارد 

نمره 

نمره 

2/76
9/9
14/4
9/76
2/16

19
17
65
8
29

22
41
117
21
94

کجی 

کشیدگی 

-1/11
1/76
1/69
1/89
1/17

1/76
1/14
-17/5
1/12
-1/16

جهت بررسی نرمال بودن داده ها از شاخص هـای کجـی و کشـیدگی اسـتفاده شـد.
برخی آمارشناسان تفسیر  +1تا  -1را درمورد کجی و کشیدگی یا هر دو تـرجی مـی دهنـد
(میرز 1و همکاران)2116 ،؛ به این معنا که مقدار کجی و کشیدگی بیشتر از مقدار  +1یا -1
باشد بهمنزلة شاخصی برای انحراف از نرمال بودن تلقی می شود .نتایج بررسی شاخص هـای
چولگی و کشیدگی نشان می دهد که متغیرهای پژوهش در دامنة  +1تا  -1قـرار دارنـد کـه
بدین معناست که متغیرهای پژوهش انحراف قابلتوجهی از توزیع نرمال ندارند و مـی تـوان
توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال متغیرهای پژوهش را پذیرفت.
برای بررسی همبستگی میان متغیرها از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شد
که نتیجة آن در جدول  2مشاهده میشود.
جدول 2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها 
دلبستگی ایمن
دلبستگی ناایمن
تصور مثبت ازخدا
تصور منفی از خدا
رضایت از زندگی

دلبستگی
ایمن 
1
**-1/47
**1/15
**-1/65
**1/78

دلبستگی
ناایمن 
1
**-1/56
**1/99
**-1/47

تصورمثبت تصورمنفیاز
خدا
ازخدا 

1
**-1/61
**1/84

1
**-1/66

رضایتاز 
زندگی

1

**P < 1/15* P < 1/11
1. Meyers
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بهمنظور بررسی نقـش واسـطه ای تصـور از خـدا در رابطـة سـبک هـای دلبسـتگی و
رضایت از زندگی از تحلیـل مسـیر ،مـدل بـارون و کنـی 1اسـتفاده شـد .بـهمنظـور بررسـی
میانجیگری بر اساس مدل بارون و کنی ( ،)1186سه مرحلـه نیـاز اسـت و بایـد در هـر سـه
مرحلــه ،وزنهــای رگرســیونی معنــادار باشــند .مــدل تحلیــل مســیر ایــن مراحــل را دارد:
 )1پیشبینی کردن متغیر وابستة اصلی (رضایت از زندگی) بـر اسـاس متغیـر مسـتقل اصـلی
(سبک دلبستگی ایمن و ناایمن) (مسـیر مسـتقیم) )2 ،پـیشبینـی کـردن هـر کـدام از متغیـر
میانجی تصور مثبت از خدا و تصور منفـی از خـدا بـر اسـاس متغیـر مسـتقل اصـلی (سـبک
دلبستگی ایمن و نـاایمن) (مسـیر غیـر مسـتقیم) )9 ،پـیشبینـی کـردن متغیـر وابسـتة اصـلی
(رضایت از زندگی) بر اساس متغیرهای مستقل اصلی (سـبک دلبسـتگی ایمـن و نـاایمن) و
میانجی بهطور همزمان (مدل میـانجی) .در مرحلـة سـوم ،اگـر مسـیر مسـتقیم متغیـر مسـتقل
(سبک دلبستگی) به متغیر وابسته (رضایت از زندگی) همچنـان معنـا دار باشـد؛ یعنـی متغیـر
مستقل به طور همزمان از هر دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم بر متغیر وابسته تـأثیر مـی گـذارد و
میانجیگری جزئی است .اما اگر با حضور متغیر میانجی در مدل ،مسیر مسـتقیم معنـادار نبـود،
به این معنی است که مسیر غیر مستقیم تمام تأثیر مسیر مستقیم را به خود جذب کـرده و متغیـر
میانجی بهطور کامل میانجی گری میکنـد (عزیـزی .)1912 ،مـدل مفهـومی تحلیـل مسـیر در
نمودار  1ارائه شده است .تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار ایموس نسخة  24انجام شد.



نمودار 9مدل مفهومی میانجی گری تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا در رابطة سبک دلبسـتگی و
رضایت از زندگی
1. Baron & Kenny

واسطهایتصورازخدادررابطة13...

نقش

فرضیة اول :تصور مثبت از خدا ،رابطة سبک دبستگی ایمن و رضایت از زنـدگی را
میانجیگری میکند.
نتایج مراحل سهگانة تحلیل مسیر برای فرضیة اول ،در جدول  9ارائه شده است.
جدول 3ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری تصور مثبت از خدا
(مرحلةسوم) 
(مرحلةدوم) 
(مرحلةاول) 
میانجیگری 

مدل
مدلاثرغیرمستقیم 
مدلاثرمستقیم 
ضریب
ضریب
ضریب
معناداری 
معناداری  مسیر 
معناداری  مسیر 
مسیر 
استاندارد 
استاندارد 
استاندارد 
***
***
1/148
1/148
1/111
A
A
---A
***
***
1/118
1/845
1/111
B
B
---B
***
1/748
1/189
1/111
1/789
C
---C
C
مسیر  :Aمسیر سبک دلبستگی ایمن به تصور مثبت از خدا p< 1/111
مسیر  :Bمسیر تصور مثبت از خدا به رضایت از زندگی
مسیر  :Cمسیر سبک دلبستگی ایمن به رضایت از زندگی

همان طور که نتایج جدول  9نشان می دهد ،تصور مثبت از خدا رابطة سبک دلبسـتگی
ایمن و رضایت از زندگی را میانجیگری کامل میکند (.)1/148*1/118=1/146
فرضیة دوم :تصور منفی از خدا رابطة سبک دلبستگی ناایمن و رضـایت از زنـدگی
را میانجی گری می کند .نتایج مراحل سهگانة تحلیل مسیر بـرای فرضـیة سـوم ،در جـدول 4
ارائه شده است.
جدول 4ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری تصور مثبت از خدا

مسیر 
E
F
D

(مرحلةاول) 

(مرحلةدوم) 

(مرحلةسوم) 

مدلاثرمستقیم 

مدلاثرغیرمستقیم 

میانجیگری 

مدل

ضریب

معناداری  مسیر 

ضریب

معناداری  مسیر 

ضریب

استاندارد 
استاندارد 
استاندارد 
***
1/927
1/927
1/111
E
E
---***
-1/562
-1/657
1/111
F
F
---***
-1/281
1/111
-1/479
D
---D
مسیر  :Eمسیر سبک دلبستگی ناایمن به تصور منفی از خدا p< 1/111
مسیر  :Fمسیر تصور منفی از خدا به رضایت از زندگی
مسیر  :Dمسیر دلبستگی ناایمن به رضایت از زندگی

معناداری 
***
***
***
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همانطور که نتایج جدول  4نشان میدهد ،تصور منفی از خدا رابطة سـبک دلبسـتگی
ناایمن و رضایت از زندگی را میانجیگری جزئی میکند (.)1/927*-1/562=-1/184
فرضیة سوم :تصور مثبت و منفی از خدا ،رابطة سبک دلبستگی و رضایت از زندگی
را میانجیگری میکند .نتایج مراحل تحلیل مسیر این فرضیه در جدول  5ارائه شده است.
جدول 5ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری تصور منفی از خدا و تصور مثبت از
خدا بهطور همزمان

مسیر 
A
B
C
E
F
D

(مرحلةاول) 

(مرحلةدوم) 

(مرحلةسوم) 

مدلاثرمستقیم 

مدلاثرغیرمستقیم 

میانجیگری 

مدل

ضریب
استاندارد 
1/111
1/111
1/718
1/111
1/111
-1/198

معناداری  مسیر 
----

A

----

B

***

C

----

E

----

F

***

D

ضریب
استاندارد 
1/148
1/715
1/111
1/927
-1/148
1/111

معناداری  مسیر 
***

A

***

B

----

C

----

E

----

F

----

D

ضریب
استاندارد 
1/148
1/178
1/112
1/927
-1/148
1/111

معناداری 
***

1/19
1/177
***
***

1/18

نمودار 2ضرایب استاندارد مسیرهای مدل میانجی گری همزمان تصور منفی از خدا و تصور مثبت از خـدا
در رابطة سبک دلبستگی و رضایت از زندگی

واسطهایتصورازخدادررابطة15...

نقش

همان طور که در جدول  5مشاهده می شود ،هنگامی که تصور منفی از خدا و تصور
مثبت از خدا بهطور همزمان در تحلیل مسیر وارد شوند ،تصور مثبت از خدا رابطة دلبستگی
ایمن و رضایت از زندگی را واسطهگری میکنـد و تصـور منفـی از خـدا رابطـة دلبسـتگی
ناایمن و رضایت از زندگی را واسطهگری می کنـد .ضـرایب مسـیر در مـدل میـانجی گـری
همزمان تصور منفی از خدا و تصور مثبت از خدا در نمودار  4ارائه شده است .شاخص های
برازش مدل در تمامی مراحل و فرضیهها قابل قبول بودند.

نتیجهگیری 
بحثو 
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطه ای تصور از خدا در رابطة سبک هـای دلبسـتگی
و رضایت از زندگی بود .نتایج پژوهش ،حاکی از آن است که تصور از خـدا در رابطـة میـان
سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی نقش واسطه ای دارد .از یافتـه هـای پـژوهش حاضـر
(فرضیة اول) ،این بود کـه تصـور مثبـت از خـدا رابطـة سـبک دلبسـتگی ایمـن و رضـایت از
زندگی را میانجی گری می کند .این یافتـه بـا پـژوهش هـای کرکساتریـک ( ،)1111کاشـفی و
حدادی کوهسار ( ،)1914ابراهیمی و همکـاران ( ،)1919غبـاری بنـاب و همکـاران (،)1911
همسو است .کرکساتریک ( )1111در پژوهشی نشان داد افـرادی کـه سـبک دلبسـتگی ایمنـی
دارند ،تصور مثبتی از خدا دارند و خـدا را پذیرنـده ،نزدیـک و در دسـترس تلقـی مـی کننـد.
کاشفی و حدادی کوهسار ( )1914در پژوهشی دریافتنـد دانشـجویانی کـه تصـور پذیرنـده و
مثبتی از خدا داشتند رضایت از زندگی بیشـتری و دانشـجویانی کـه تصـور منفـی و تعـارض-
آمیزی از خدا داشتند ،رضایت از زنـدگی کـمتـری داشـتند .پـژوهش ابراهیمـی و همکـاران
( )1919حاکی از آن بود که سبک دلبستگی ایمن پیشبینیکنندۀ معتبری برای تصـور مثبـت
از خداست .در تبیین این یافته می تـوان گفـت :سـبک دلبسـتگی ،پایـه و اسـاس شـکلگیـری
تصور از خداست (کرکساتریک .)1111 ،افراد در دوران کودکی ،درونـی سـازی اولیـه ای در
ارتباط با والدین و مراقبان ،در خویش شکل می دهند .این الگوهای درونسازیشدۀ مثبـت یـا
منفی نسبتبه مراقبان ،در بزرگسالی نیز در شکلدهی نوع تصور از خدا مؤثر است و افرادی
که دارای الگوی دلبستگی ایمن هسـتند ،دارای الگـوی درونـی تصـور مثبـت از خـدا هسـتند
(میکولینسر و شیور .)2117 ،1بعد از شکلگیری تصور مثبت از خدا آن ها بـر ایـن باورنـد کـه
خــدا بــهمنزلــة یــک پایگــاه ایمــن خــدمت م ـیکنــد (کرکساتریــک .)2115 ،بــالبی و دیگــر
1. Mikulincer & Shever
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پژوهشگران معتقدند که دسترسی به پایة ایمنی ،پادزهر ترس و اضطراب است .همان طور کـه
کودك مادر را پایه و اساس ایمنی میداند و در محیط جستوجو میکند ،فرد نیـز بـا اعتمـاد
به اینکه خداوند اساس ایمنی است او را مهربان ،در دسترس ،یـاریرسـان ،پناهگـاه مطمـئن و
بهترین مونس برای خود میداند و تصورش این اسـت کـه خداونـد بـا آغـوش بـاز او را مـی
پذیرد .این افراد با تکیه بر خداوند در کنترل احساسات ،توانـایی ایجـاد رابطـة محبـتآمیـز بـا
دیگران ،توانایی سازگاری با محیط ،مقابله با بحرانهـای زنـدگی ،احسـاس امنیـت عـاطفی و
احساس آرامش موفق هستند و درپرتو این ایمنـی و آرامـش کسـبشـده بـا اعتمـاد بـه نفـس
باالیی با شرایط سخت مقابله می کنند و در حل مشکالت زندگی موفقیـت بیشـتری را کسـب
میکنند و رضایت از زندگی باالتری را گزارش میدهند (علیانسب.)1911 ،
یافتــة دیگــر ایــن پــژوهش (فرضــیة دوم) نشــان داد تصــور منفـی از خــدا رابطـة ســبک
دلبستگی ناایمن و رضایت از زندگی را میانجیگری میکند .عالوه بر اینکـه دلبسـتگی نـاایمن
بهصورت غیر مستقیم و از مسیر تصور منفی از خداوند پیشبینی منفی برای رضایت از زنـدگی
داشت ،بهطور مستقیم هم پیشبینی منفـی ضـعیفی بـرای رضـایت از زنـدگی داشـت .یافتـه در
بخش پیشبینی مستقیم ،با پـژوهش هـای بـانس ( ،)2114ایـویرا و کاسـتا ،)2111( 1چـریس 2و
همکاران ( ،)2111همسو است .بانس ( )2114نشان داد بین سبک دلبسـتگی نـاایمن بـا کـاهش
رضایت از زندگی رابطة منفی معناداری وجود دارد .ایویرا و کاستا ( )2111نشان دادند افـرادی
که دلبستگی ناایمن دارند در زنـدگی از رضـایتمندی پـایینی بهـرهمندنـد .چـریس و همکـاران
( )2111دریافتند افرادی که دارای سبک دلبستگی ناایمن هستند ،رضایت از زندگی پایین تـری
نسبتبه افراد دلبستة ایمن دارند .در تبیین این یافته می توان گفت :افرادی کـه دلبسـتگی نـاایمن
دارند از نزدیک بودن ،خودافشـایی احساسـات و وابسـتگی در روابـط پرهیـز مـیکننـد ،چـون
می خواهند به دور از وابستگی اقتـدار خـود را حفـظ کننـد ،ازلحـاظ هیجـانی فاصـلهدار عمـل
می کنند ،به خودشان اعتماد ندارند و در رویارویی با موقعیـت هـای تـنش زا ،از توانـایی پـایینی
برخوردار هستند (نظری و همکاران .)1911 ،این افراد به دیگـران هـم اعتمـاد ندارنـد و روابـط
بینفردی ضعیفی دارند ،نمی توانند به دیگران محبـت کننـد و روابطـی تـوأم بـا عشـق و عالقـه
داشته باشند ،در زندگی فردی و اجتماعی با مشکالت فراوانی روبهرو می شوند و رضایت آنـان
از زندگی کاهش پیدا میکند (بارتلمو و هارویتز ،1111 ،9بهنقل از حدادی کوهسار.)1911 ،
1. Oliveira & Costa
2. Chris
3. Bartholomew & Horowitz
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همچنین سبک دلبستگی ناایمن بهطور غیر مسـتقیم و از مسـیر تصـور منفـی از خـدا
پیشبینی منفی برای رضایت از زندگی داشت .این یافته با پـژوهش کرکساتریـک (،)1111
الوی و لیتمــان ( ،)2111شــارون و ونــدی ،)2111( 1همســو اســت .پــژوهش کرکساتریــک
( )1111حاکی از آن اسـت افـرادی کـه سـبک دلبسـتگی نـاایمن داشـتند ،تصـور منفـی از
خداوند دارند و خداوند را دور و دسترسناپذیر میپندارند .پژوهش الوی و لیتمان ()2111
نشان داد که بین سبک های دلبستگی ناایمن با رضایت از زندگی رابطة معنادار وجود دارد؛
به این معنا که هرچه سط دلبستگی ناایمن پایین تر باشد ،رضایت از زندگی بـاالتر اسـت و
هر چه سط دلبستگی ناایمن باالتر باشد ،رضایت از زندگی پایین تر است .شارون و ونـدی
( )2111دریافتند بین سبک های دلبستگی ناایمن با کاهش رضایت از زندگی ارتبـاط منفـی
معناداری وجود دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت :افـرادی کـه دلبسـتگی نـاایمن دارنـد اعتمـادی بـه
دریافت محبت ،توجه و حمایـت خداونـد ندارنـد .ایـن افـراد نسـبتبـه حضـور خداونـد و
یاری گری خداوند نامطمئن هستند و براین باورند که خداوند نیز مانند سایر افراد ،مطمئن و
پاسخگو نیست ،غیر قابل دسترس و غیر قابل اعتماد است .آنها بهسبب تصور منفـی کـه از
خداوند دارند نمی توانند با او رابطـه ای عـاطفی و صـمیمی داشـته باشـند و حتـی اگـر اهـل
عبادت هم باشند عبادتشان ناشی از ترس و اضطراب است (شجاعی .)1985 ،ایـن افـراد در
مواجهه با چالش های زندگی ارزیابی اولیه ای از نیروهایی خود بهعمل می آورنـد و در ایـن
ارزیابی نسـبت نیروهـای اولیـة خـود را بـا چـالش برانگیـز بـودن مشـکل مقایسـه مـی کننـد
(الزاروس .)1111 ،2این افراد در ارزیابی نیروهای خود چون به دریافت اسـتعانت از ناحیـة
خداوند اطمینانی ندارند و خدا را دور از دسترس ،نامهربان و غیر صمیمی تصور مـیکننـد،
نمی توانند در چالش های روزمرۀ زندگی خود به چنین خداوندی اعتماد و توکل کننـد ،در
زندگی دچار تنش و اضطراب و با شکسـتهـای بیشـتری مواجهـه مـیشـوند و درپـی ایـن
شکستها میزان رضایت آنان از زندگی کاهش پیدا میکند.
یافتة دیگر پژوهش (فرضیة سوم) ،هنگامی که تصور مثبت و منفـی از خـدا بـهطـور
همزمان در تحلیل مسیر وارد شدند ،نتـایج برآمـده از تحلیـل مسـیر ،حـاکی از آن بـود کـه
تصور مثبت از خدا رابطة دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی و تصور منفـی از خـدا رابطـة
1. Sharon & Wendy
2. Lazarus
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دلبستگی ناایمن و رضایت از زندگی را واسطهگری می کند .پژوهش ها در زمینة رابطة بـین
سبک دلبستگی و تصور از خدا ،دو یافتة متناقض را نشان می دهد .بعضـی از یافتـه هـا نشـان
می دهد تصور از خدا در افرادی که سبک دلبستگی شان بهینه نبوده است ،می تواند جبرانـی
باشد .برای مثال افرادی که سبک دلبستگی آنان ناایمن است ،برای جبران نیازهای امنیت و
دسترسپذیری  -که در گذشـته تـأمین نشـده  -تصـور مثبتـی از خداونـد در خـود پـرورش
می دهند (فرضیة جبران) .یافته های دیگـر نشـان مـی دهـد تصـور افـراد از خداونـد ناشـی از
انطباق با دلبستگی گذشته است .برای مثال افرادی که سبک دلبستگی ناایمن دارنـد تصـور
از خدای منفی ،دور از دسترس ،غیر قابلاعتماد و پاسخگـو دارنـد و اشخاصـی کـه سـبک
دلبستگی ایمن دارند تصور از خدای مثبت ،دردسترس و قابلاعتماد در خود شکل می دهند
(فرضیة انطباق) (کرکساتریک و شیور ،1111 ،بهنقل از برآبادی .)1919 ،این پژوهش همسو
با یافته های کرکساتریک و شیور ( ،)1111مینر ( ،)2111سـساه منصـور و همکـاران (،)1987
خراشادیزاده و همکاران ( ،)1911فرضیة تطابق را تأیید می کند .بنابراین ،در تبیـین فرضـیة
سوم می توان گفت نـوع سـبک دلبسـتگی افـراد ،کـه در طـول دوران زنـدگی وجـود دارد
بهتدریج متنوع میشود ،با افزایش رشـد شـناختی بـه چهـره هـای مشـاهدهنشـده مثـل خـدا،
سرایت می کند و خداوند بهمنزلة یک جـایگزین کامـل موضـوع دلبسـتگی عمـل مـیکنـد
(دیکی 1و همکاران .)1117 ،افرادی که سـبک دلبسـتگی ایمـن دارنـد ،تصـورات مثبـت و
خوشبینانه از قبیل خیرخواه بودن ،دردسترس بودن ،بخشنده و قابل اعتماد بودن از خداوند
دارند ،در بحرانهای زندگی و شرایط پرتنش بهسوی خدا میروند (کرکساتریـک،)1114 ،
با اعتقاد به اینکه خداوند پناگاه مطمئن و امنی است و نهایـت قـدرت ،شـکوه و عظمـت را
دارد ،احساس قدرت میکنند (کرکساریک ،)1114 ،در مواجهـه بـا رویـدادهای سرسـخت
زندگی از مقابلههای روانشناختی باالتری بهرهمندند (نیوتون و مکین تاش ،2111 ،بهنقل از
برآبــادی و همکــاران ،)1919 ،و راهبردهــای مقابلــهای کارآمــدتری بــرای حــل معضــالت
زندگی بهکار میگیرنـد کـه موجـب رضـایت از زنـدگی مـیشـود .در مقابـل افـرادی کـه
دلبستگی ناایمن دارند تصور از خدای آنان منفـی اسـت ،از ایـن مـی ترسـند کـه حمایـت و
توجه خدا را ازدست بدهنـد .درنتیجـه ،چنـین افـرادی درمـورد خداونـد شـک و تردیـد و
اضطراب دارند ،خداوند را دور از دسترس و غیر قابلاعتماد تلقی می کنند و باور دارند کـه
خدا از آنان فاصله گرفته است ،به همین سبب در مواجهه با بحران ها ،فشار روانی بیشتری را
1. Dickie
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متحمل میشوند و نوع رفتار مواجههای یا مقابلهای که بههنگام مقابله با رویدادهای زندگی
درپیش میگیرند نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و دستخوش مشکالت زیادی میشوند که بـه
عدم احساس آرامش و رضایت از زندگی منجر میشود (هزاری و شهابیزاده.)1915 ،
جامعه و نمونة پژوهش حاضر تنها از مـردان تشـکیل شـده اسـت ،درنتیجـه بـهدلیـل
تفاوت جنسیتی میان زن و مرد میتواند بر نتایج تأثیرگذار باشـد .همچنـین نمونـة حاضـر از
بین دانشپژوهانی انتخاب شـده اسـت کـه همگـی در کنـار دروس دانشـگاهی مشـغول بـه
تحصیل در حوزۀ علمیه بودنـد و تصـور از خـدا در ایـن افـراد نسـبتاا مثبـت و بـاال بـود کـه
میتواند تعمیمپذیری را با مشکل مواجه کند .بنابراین ،تعمیم نتایج به سایر جامعه ها بایـد بـا
احتیاط صورت گیرد .از این رو ،پیشـنهاد مـیشـود پـژوهشهـای آینـده بـه نقـش مشـاغل
مختلف و جنسیت توجه کنند .از آنجا که سبکهای دلبستگی و نوع تصور افراد از خداوند
تأثیر بسزایی در تعامالت و رفتار افراد دارد ،پیشنهاد مـی شـود پـژوهشهـای آینـده ارتبـاط
آنها را با متغیرهای روانشناختی دیگر مـورد توجـه قـرار دهنـد .همچنـین ،روانشناسـان و
مشاوران می توانند با پژوهش و آموزش و ارتقا و اصالح سبک های دلبستگی و نوع تصـور
از خدا به افزایش رضایت از زندگی افراد منجر شوند و زمینهساز محیطـی باشـند کـه افـراد
احساس رضایت از زندگی داشته باشند و به این وسیله جامعهای سالم بسازند.
منابع 

ابراهیمی ،م ،.سساه منصـور ،م .و امـامیپـور ،س .)1919( .چگـونگی نقـش سـبکهـای دلبسـتگی و روابـط
موضوعی در شکلگیری تصور از خدا در دانشآموزان دورۀ متوسطه .تحقیقات روانشناختی،)22( 6 ،
72ـ .85
احیاءکننده ،م ،.و مزیدی شرفآبـادی ،م .)1915( .رابطـة دلبسـتگی بـه خـدا بـا سـالمت روان و هـدف در
زندگی دانشجویان پسر .روانشناسی و دین 61 ،)99( 1 ،ـ.84
اصفهانیان ،م ،.گلزاری ،م ،.و براتی سده ،ف .)1915( .تدوین برنامة آموزشی شُـکر مبتنـی بـر مفهـوم شـکر
اســالمی و بررس ـی کارآمــدی آن در رضــایت از زنــدگی .پــژوهشنام ـة روانشناس ـی اســالمی،)2( 2 ،
111ـ.192
ایل بیگی ،ر ،.الهی مجد ،ل ،.و قاسمسور ،ع .)1917( .نقش سبک های مقابله ای و تنظیم هیجان در پیشبینـی
رضایت از زندگی .علوم اجتماعی و علوم تربیتی1 ،)9( 2 ،ـ.11
برابادی ،ح .ا .)1919( .تدوین و بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای اسماء حسنا بر اصـالح تصـور از خـدا و
کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی .پایاننامة دکتری .دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتـی .دانشـگاه
عالمة طباطبایی.
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حدادی کوهسار ،ع .ا ،.و غباری بناب ،ب .)1911( .پیشبینی نشانه هـای مرضـی بـر اسـاس مفهـوم خـدا در
دانشجویان علوم پزشکی .تحقیقات علوم رفتاری411 ،6 ،ـ.421
حدادی کوهسار ،ع .ا .)1911( .پیشبینی رضـایت از زنـدگی بـر اسـاس سـبک هـای دلبسـتگی در مـدیران
دبیرستانها :تفاوتهای جنس .روانشناسی صنعتی /سازمانی 59 ،11 ،ـ.61
خاکساری ،ز ،.و خسروی ،ز .)1911( .خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطة آن با عزت نفـس و سـالمت
روانی دانشآموزان .روانشناسی دین 89 ،2 ،ـ .18
خراشادی زاده ،س ،.شـهابیزاده ،ف ،.و دسـتجردی ،ر .)1911( .بررسـی نقـش دلبسـتگی دوران کـودکی،
دلبستگی به خدا و سبک های اسنادی بر اضـطراب اجتمـاعی دانشـجویان شـهر بیرجنـد .روانشناسـی و
دین49 ،)4( 16 ،ـ.61
ساالروند ،ا ،.رضائیان ،ح ،.و حقانی ،ا .)1914( .نقش واسطهای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در
رابطة بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی .اسالم و پژوهشهای روانشناختی71 ،9 ،ـ.84
سساه منصور ،م ،.شهابیزاده ،ف ،.و خوشنویس ،ا .)1987( .ادراك دلبستگی کودکی ،دلبستگی بزرگسال
و دلبستگی به خدا .روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی259 ،15 ،ـ.265
شجاعی ،م.ص .)1985( .توکل به خدا :راهی به سوی حرمت خود و سالمت روان .قم :مؤسسـة آموزشـی و
پژوهشی امام خمینی (ره).
شکیبایی ،ط ،.زارعی ،ا ،.اسمعیلی ،م ،.و جاودان ،م .)1916( .بررسی تأثیر الگوی مشـاورهای اسـمای حسـنا
بر اصالح تصور زنان متأهل نسبتبه خداوند .فرهنگی  -تربیتی زنان و خانواده7 ،9 ،ـ.21
عزیزی ،ش .)1912( .متغیرهای میانجی ،تعدیلگر و مداخلهگر در پژوهشهای بازاریابی :مفهوم ،تفاوتها،
آزمونها و رویههای آماری .تحقیقات بازاریابی نوین157 ،2 ،ـ.176
علیانسب ،ح .)1911( .خداجویی و نقش آن در نگـرش بـه مـرگ .قـم :مؤسسـة آموزشـی و پژوهشـی امـام
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چکیده 
ابزارهای پیشرفتة فناورانه همچون خودرو ،در زندگی افراد جامعه بهمثابة شمشیر دولبه عمل
میکند .هدف این پژوهش تعیـین نقـش جـو عـاطفی و عملکـرد خـانواده در رفتارهـای پرخطـر
رانندگی است .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .از جامعـة آمـاری راننـدگان
پرخطر شـهر تهـران  151راننـده بـه روش نمونـه گیـری در دسـترس انتخـاب شـدند و بـه
پرسش نامه های مقیاس جو عاطفی خانواده ،پرسش نامة عملکـرد خـانواده ،و پرسـش نامـة
رفتار رانندگی منچستر پاسخ دادند .دادهها بـا روشهـای آمـاری هـمبسـتگی و رگرسـیون
تحلیل شد .بین متغیرهای پیش بین جـو عـاطفی و عملکـرد خـانواده بـا متغیـر مـالك رفتـار
رانندگی ،رابطة منفی بهدسـت آمـد .بـا افـزایش شـاخص جـو عـاطفی و عملکـرد خـانواده
رفتارهای پرخطر رانندگی کاهش مـی یابـد و بـا کـاهش شـاخص جـو عـاطفی و عملکـرد
خانواده ،رفتارهای پرخطر افزایش مـی یابـد .خـانواده بـا دادن مسـئولیت و مشـخص کـردن
نقش ها و انتظارها از اعضای خود ،یعنی عملکرد مطلوب و همچنین با ایجـاد فضـای آرام و
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صمیمی می توانـد افـراد را بـه پختگـی الزم برسـاند و از رفتارهـای هیجـانی و احساسـی در
.رانندگی یعنی رفتارهای پرخطر پیشگیری کند
. عملکرد خانواده، جو عاطفی خانواده،رفتار پرخطررانندگی:اژهها
 کلیدو
The role of emotional climate and family function in high risk driving
behaviors of a group of Tehran drivers
Taghi Pourebrahim1
Siyamak Yari2
Azade Asgari3
Abstract
Technological advances have created tools and technologies for mankind. These
advanced tools, such as cars, act as double-edged swords in the lives of people in
society. The purpose of this study was to determine the role of emotional climate
and family performance in high risk driving behaviors. The research method was
descriptive and correlational. From the high-risk driver population of Tehran, 150
drivers were selected by convenience sampling. The measuring instruments were
family emotional climate questionnaire, family functioning questionnaire and
Manchester driver behavior questionnaire (DBQ). The data were analyzed by
correlation and regression statistical methods. A significant negative relationship
was found between the predictor variables and the criterion variable. With the
increase in emotional climate and family functioning, risky driving behaviors
decreased and with decreasing emotional climate and family performance, risky
behaviors increased. By giving responsibility and identifying the roles and
expectations of its members to perform well and by creating a calm and intimate
atmosphere, the family can mature and prevent emotional and sensitive behaviors –
such as high risk behaviors – in driving.
Keywords: risky driving behavior, family emotional climate, family
functioning.

مقدمه
شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدیدکننـدۀ سـالمت اسـت کـه در
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سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی از سوی سـازمانهـای بهداشـتی ،مجریـان
قــانون و سیاســتگذاران اجتمــاعی بــدان توجــه شــده اســت (جزایــری و همکــاران.)1918 ،
رانندگی پرخطر یکی از این رفتارهاست.
رانندگی پرخطر بهمنزلة الگویی از رفتار رانندگی که فرد را در معـرض خطـر قـرار
میدهد و مربوط به تخلفات قانونی است ،یکی از عوامل اصلی تصادفات رانندگی بهشـمار
میرود (محمدی و همکاران .)1912 ،رفتارهای رانندگی شامل دو دسته رفتارهای مثبـت و
رفتارهای منفی میشوند .به مجموعه رفتارهای منفی در راننـدگی ،راننـدگی پرخطـر گفتـه
میشود .این رفتارها دو گروه از تخلفات و خطاها را پوشش مـیدهنـد .تمـایز روشـنی بـین
خطاها و تخلفات وجود دارد .خطاها عامل عدم موفقیت در اقدامات برنامهریزیشده بـرای
رسیدن به نتیجة موردنظر تعبیر میشود و تخلفات ،انحراف عمدی از شیوههـایی اسـت کـه
برای حفظ و ادارۀ ایمن یک سیستم پرخطر الزم بهنظر مـیرسـد .نخسـتین و اثرگـذارترین
مطالعات انجامشده درمـورد رفتارهـای پرخطـر راننـدگی بـر مبنـای ایـن فرضـیه اسـت کـه
رفتارهای پرخطر رانندگی شامل سه بخش لغزشها ،خطاها و تخلفات میشود« .لغـزشهـا»
انحرافاتی در رانندگی هستند که بهسبب مشکالتی در توجه ،حافظه و پردازش اطالعات بـه
وجود میآیند و میتوانند باعث خجالت باشند ،اما بعید است که تأثیری در ایمنی رانندگی
داشته باشد« .خطاها» عدم موفقیـت در اقـدامات برنامـهریـزیشـده بـرای رسـیدن بـه نتیجـة
موردنظر است و تخلفات انحراف عمدی از رفتارهایی است که اساساا برای رانندگی ایمن،
ضروری بهنظر میرسد (اکارد 1و همکاران.)2116 ،
پژوهشها درخصوص رفتار رانندگی و نقـش آن در سـوان راننـدگی از سـال 1151
آغاز شده است .عوامل مؤثر بر رفتار رانندگی در سه مقوله دستهبندی شده است .ایـن عوامـل
بهصورت کلی عبارتاند از )1 :نارساییهای مربوط به عامل انسانی )2 ،نارسـاییهـای مربـوط
به وسیلة نقلیه )9 ،مشکالت محیطی .در میان موارد ذکرشده عامل انسانی بیشـترین تـأثیر را بـر
بروز رفتارهای پرخطر داشته است (گروسی و عضدی .)1912 ،از میان عوامـل انسـانی دخیـل
در رفتار رانندگی ویژگیهای شخصیتی میتواند بر رفتارهای پرخطر راننـدگی و درك افـراد
از سالمت و خطر را تأثیر بگذارد .در روانشناسی ،سنتهای تحقیق مختلف سعی در توضـی
تفاوتهای فردی در رفتارهای پرخطر رانندگی و درگیری تصادفات رانندگی دارند.
یکی از کجرفتاریهای افراد در بُعد اجتماعی و فردی ،مربوط به رفتارهـای پرخطـر
1. Ackard
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راننــدگی اســت .رفتارهــای پرخطــر بــهصــورت رفتارهــایی کــه احتمــال پیامــدهای منفــی،
ناخوشایند و مخرب جسمی و روانشناختی و اجتماعی را افـزایش مـیدهـد ،تعریـف شـده
است (موالیی و جانی .)1914 ،هنگام رانندگی ،ادراك خطری از تصادفهـای جـادهای و
پیامدهای آن وجود دارد .طبـق نظریـة فرهنگـی ادراك خطـر ،ارزشهـای فرهنگـی نقـش
مهمی در شکلدهی به درك خطر دارد)سمسکوگلو 1و همکاران.)2119 ،
ویژگیهای شخصیت بر نحوۀ رانندگی و میزان تصادفات اثر میگـذارد (البـرگ و
راندمو .)2119 ،2برای مثال گروه تحقیقاتی دفانجر بـا اسـتفاده از «مقیـاس خشـم راننـدگی»
نشان داد که رانندگان با خشم باال نسبت به رانندگان با خشـم پـایین حـدود  9/5تـا  4برابـر
بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه هنگام رانندگی هستند .همچنین  1/5تا  2برابر بیشـتر در
رفتارهای پرخطر و غیر تهاجمی شرکت میکنند (دفانجر 9و همکاران.)2119 ،
ویژگیهای شخصیتی با جو خانوادهای که فرد در آن زندگی میکند مـرتبط اسـت
و خانواده در سبک رانندگی راننـدگان نقـش دارد (بیـانچی و سـاماال .)2114 ،4خـانواده از
ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از طبیعیترین گروههایی است که میتواند
نیازهای مادی ،عاطفی ،تکاملی و همچنین نیازهای معنـوی انسـانهـا را برطـرف کنـد .ایـن
واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانهترین روابط و تعامالت بینفردی
است .اهمیت خانواده به اندازهای است که سالمت و بالندگی هر جامعه به سـالمت و رشـد
خانوادههای آن وابسته است و هی یک از آسیبهای اجتماعی فارغ از تأثیر خـانواده پدیـد
نیامده است (کاظمی خوبان و چابکی.)1916 ،
با توجه به مسـائل مطـرحشـده درمـورد نقـش خـانواده در بـروز رفتارهـای پرخطـر و
آسیبهای اجتماعی پرسشی که پـیش مـیآیـد ایـن اسـت کـه خـانواده چـه نقشـی در بـروز
رفتارهــای پرخطــر راننــدگی ایفــا مــیکنــد؟ آیــا عملکــرد و جــو عــاطفی خــانواده مــیتوانــد
پیشبینیکنندۀ رفتار رانندگی فرد در جامعه باشد؟

روش
جامعةآماری :در این پژوهش جامعة آماری رانندگان پرخطر شهر تهران هستند کـه
Şimşekoğlu
Ulleberg & Rundmo
Deffenbacher
Bianchi & Summala
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ماشین آنها در هنگام تخلف اعمال قانون شده و بـه پارکینـگ هـدایت شـده اسـت و ایـن
رانندگان برای ترخیص خودروی خود به ستاد ترخیص خودرو مراجعه کردهاند.
نمونهگیری :از جامعـة آمـاری 151 ،راننـده بـه روش نمونـهگیـری در
نمونهوروش 
دسترس انتخاب شدند .ابتـدا راننـدگانی کـه دارای رفتـار پرخطـر راننـدگی بودنـد و بـرای
ترخیص خودروی خود بـه سـتاد تـرخیص خـودرو مراجعـه کـرده بودنـد ،متأهـل بودنـد و
حداقل  9سال از ازدواج آنهـا گذشـته بـود ،شناسـایی و انتخـاب شـدند و سـسس مصـاحبة
کوتاهی با این افراد انجام شد تا در صورت تمایل در پژوهش موردنظر شرکت کنند.

اندازهگیری 

ابزارهای
پرسشنامة عملکرد خانواده :این آزمون با  59پرسـش بـرای سـنجش عملکـرد خـانواده بـر
اساس نظریة «مک مستر» تدوین شده است و حوزههای عملکرد خانواده را در  6بُعد (حـل
مشکل ،ارتباط ،نقشها ،واکنش عاطفی ،مشارکت عاطفی ،مهار رفتار) و یک بُعد عمـومی
عملکرد کلی خانواده مورد سنجش قرار میدهد .تحقیقات بسیاری اعتبار و روایـی صـوری
و محتوایی باالی این پرسشنامه را تأیید میکند (ساعتچی و همکاران.)1911 ،
مقیاسجوعاطفیخانواده:مقیاس جو عـاطفی توسـط هیـل بـرن ( ،1164بـهنقـل از
محبی و همکاران )1911 ،جهت سنجش میزان مهرورزی کودك  -والد ساخته شده شـد و
دربردارندۀ  8خردهمقیاس محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربـههـای مشـترك ،هدیـه دادن،
اعتماد ،تشویق ،احساس امنیت است .این مقیاس شامل  16پرسش است که هر دو پرسش به
یک خردهمقیاس مرتبط است .پاسخ بـه سـؤاالت بـهصـورت مقیـاس لیکـرت و رتبـهبنـدی
پنجگزینهای است و هر آزمودنی نمرهای بین  16تا 81کسب میکند .کسب نمرۀ باال نشـانة
جو عاطفی مناسب و نمرۀ پایین نشانة جو عاطفی نامطلوب است .ضـریب پایـایی آزمـون از
طریق آلفای کرونباخ  1/89گزارش شده است (رحمانی.)1911 ،
پرســشنامـةرفتــارراننــدگیمنچســتر :ایــن پرســشنامــة پنجــاهســؤالی در دانشــکدۀ
روان شناسی دانشگاه منچسـتر تنظـیم و تـدوین شـده اسـت (راو 1و همکـاران .)2115 ،ایـن
مقیــاس در انــدازهگیــری رفتارهــای راننــدگی ابــزاری رایــج و پرکــاربرد اســت )دیــوی 2و
همکاران .)2117 ،این ابزار یک طیف لیکرت بین صفر تا پنج درجهبندی میشـود و شـامل
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 4زیرمقیاس است .این زیرمقیاسهـا شـامل لغـزشهـا ،اشـتباهات ،تخلفـات عمـدی و غیـر
عمدی است .در پژوهش انجامشده توسط الجونن هر  4مقیاس همسانی درونی خوبی نشان
دادند (الجونن 1و همکاران.)2111 ،
دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس .و روشهـای آمـاری
همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها 

بهمنظور سنجش همبستگی میان متغیرهای عملکرد خانواده و جو عاطفی خـانواده بـا رفتـار
پرخطر در رانندگان و بهدلیل برقرار بودن پـیشفـرضهـای تحلیـل پارامتریـک ،از آزمـون
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.
جدول 9ماتریس همبستگی عملکرد خانواده و خردهمقیاسهای آن با رفتار پرخطر در رانندگان
حل مشکل
ارتباطات
نقشها
آمیزش عاطفی
همراهی عاطفی
کنترل رفتار
عملکرد کلی
رفتار پرخطر در
رانندگان
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**P < 1/15* P < 1/11

نتایج جدول  1نشان میدهد که رابطة بین نمرۀ کل عملکرد خانواده با رفتار پرخطـر
در رانندگان منفی و معنادار است .همچنین ،نتایج نشان می دهد کـه رابطـة بـین مؤلفـه هـای
عملکرد خانواده و خردهمقیاسهای آن شامل مؤلفه های حل مشـکل ،ارتباطـات ،نقـشهـا،
آمیزش عاطفی ،همراهی عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی با رفتار پرخطر در رانندگان،
منفی و معنادار است.
1. Lajunen
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جدول 2پیشبینی الگوی رفتار پرخطر رانندگان بر اساس عملکرد خانواده و خردهمقیاسهای آن
متغیرمالک

متغیرهای

B

پیشبین


رفتار پرخطر حل مشکل
ارتباطات
رانندگان
نقشها
آمیزش عاطفی
همراهی
عاطفی
کنترل رفتار
عملکرد کلی
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معناداری

اطالعات جدول  2نشان می دهد که با افزایش یک انحراف استاندارد متغیر نقشهـا،
متغیر الگوی رفتار پرخطر رانندگان به میزان 92درصد کاهش مییابد .به عبارتی ،زیرمقیاس
نقشها از متغیر عملکرد خانواده ،رفتار پرخطر رانندگان را پیشبینی میکند.
جدول 3ماتریس همبستگی جو عاطفی خانواده و خردهمقیاسهای آن با رفتار پرخطر در رانندگان
محبت
نوازش
تأییدکردن
تجربههای
مشترك
هدیه دادن
تشویق کردن
اعتماد
احساس امنیت
کل جو عاطفی
رفتار پرخطر در
رانندگان
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نتایج جدول  9نشان می دهد که رابطة بین نمرۀ کل جو عاطفی بـا رفتـار پرخطـر در
رانندگان منفی و معنادار است .همچنین ،نتایج نشان میدهد که رابطـة بـین مؤلفـههـای جـو
عاطفی خانواده و خردهمقیـاسهـای آن شـامل مؤلفـه هـای محبـت ،نـوازش ،تأییـد کـردن،
تجربههای مشترك و اعتماد با رفتار پرخطر در رانندگان ،منفی و معنادار است.
جدول 4پیشبینی الگوی رفتار پرخطر رانندگان بر اساس جو عاطفی خانواده و خردهمقیاسهای آن
متغیر مالك
رفتار پرخطر
رانندگان

متغیرهای
پیشبین
محبت
نوازش
تأییدکردن
تجربههای
مشترك
هدیه دادن
تشویق کردن
اعتماد
احساس امنیت
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اطالعات جدول  4نشان می دهد که با افزایش یک انحـراف اسـتاندارد متغیـر تأییـد
کردن ،متغیر الگوی رفتار پرخطر رانندگان به میزان  21درصد کاهش مییابد .بـه عبـارتی،
زیرمقیاس تأیید کردن از متغیر جو عاطفی ،رفتار پرخطر رانندگان را پیشبینی میکنند.

نتیجهگیری 
بحثو 
درمورد رابطة نقش جو عاطفی و رفتارهای پرخطر بیشترین معناداری بـا رفتارهـای پرخطـر
رانندگی برای خردهمقیاس تأیید کردن و بعد از آن خردهمقیاس محبـت کـردن بـود؛ یعنـی
اگر خانواده فرد را تأیید کند و به او عشق بورزد فرد هم خود را تأیید خواهد کرد و با خود
و دیگران مهربان خواهد بود .چنین شخصـی بـه احتمـال زیـاد بـه دنبـال رفتارهـای پرخطـر
نخواهد بود .متخصصان مسائل خانواده معتقدنـد کـه آسـیبهـای روانـی  -اجتمـاعی افـراد
برگرفته از روابط درون خانوادگی است .پژوهشها نشان داده است کـه عوامـل سـاختاری
خانواده میتواند در مواجهه با ناسازگاری نقش حمایتی داشته باشد (عباسپور و همکاران،
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 .)1918آلگرنت 1در پژوهش خود نشان داد که مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر ،بـا
احتمال بیشتر در خانوادههایی که دارای تعارض خانوادگی مکرری هستند ،صـورت گرفتـه
است ،درحالی که روابط خوب حمایتی را در برابر رفتارهای مشـکلسـاز فـراهم مـیسـازد
(آکارد و همکاران.)2116 ،
در بررسی رابطة بین مؤلفههای عملکرد خانواده با رفتار پرخطـر بیشـترین معنـاداری
بهترتیب متعلق به خردهمقیاس نقشها و حل مشکل بود و این نشان میدهد کـه قانونمنـدی
یکی از عاملهای اصلی در رانندگی بیخطر است .نقشها در عملکـرد خـانواده بـه تقسـیم
وظایف و اینکه هرکس وظیفة خود را بهدرستی انجام دهد مربوط میشد؛ یعنی اینکـه اگـر
فرد در خانواده یاد بگیرد مسئولیتهای خود را درست انجام دهد در محیط جامعـه هـم بـه
مسئولیتهای اجتماعی خود بهدرستی عمل خواهد کرد .پژوهشها نشـان مـیدهـد کـه بـر
اساس ویژگیهای شخصیتی میتوان رفتار رانندگی را پیشبینی کرد و نیز بین ویژگیهـای
2
شخصیتی با تعارضات خانوادگی رابطه وجـود دارد (جزایـری و همکـاران .)1918 ،نـاگلر
( )2119در مطالعه ای نشان داد که دریافت حمایت از شبکههای اجتماعی ،پیونـد اجتمـاعی
با دیگران همراه با پایبندی به هنجار متقابل ،افراد را به طیفی از رمزهای شناختهشدۀ رفتار،
مانند قواعد رانندگی پایبند میسازد .نقص هرکدام از این مؤلفههای سرمایة اجتمـاعی ،بـه
کاهش پایبندی به قواعد رانندگی منجر مـیشـود (نـاگلر .)2119 ،خـردهمقیـاس همراهـی
عاطفی و نقشهـا بیشـترین همسـویی را بـا تحقیـق نـاگلر دارد .در تحقیـق ذکرشـده پیونـد
اجتماعی و پایبندی به هنجارها ،سبب پایبندی به قواعد رانندگی میشود .پژوهش نـاگلر
با عملکرد خانواده در پژوهش حاضر که بخشی از آن با همراهی عاطفی و اجرای قـوانین و
اصول خانواده تعریف میشود ،همسو است.
همانطور که نتایج نشـان داد بـا افـزایش رفتارهـای پرخطـر جـو عـاطفی و عملکـرد
خانواده کاهش مییابـد و بـا کـاهش رفتارهـای پرخطـر ،جـو عـاطفی و عملکـرد خـانواده
افزایش مییابد و نمرۀ بهتری کسب میکند .اربیت 9و همکـاران در سـال  2116بـه بررسـی
رابطــة بــین رفتارهــای مخــاطرهآمیــز راننــدگی و ویژگــیهــای شخصــیتی آنهــا ،نگــرش
خانوادگیشان درمورد ایمنی جادهها ،رانندگی مخاطرهآمیز و پرخاشگری در راننـدگی در
میان رانندگان جوان مرد پرداختند .یافتهها نشان میدهد کـه ویژگـیهـای شخصـیتی نقـش
1. Algarant
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عمده در پیشبینی رفتارهای مخاطرهآمیز رانندگی ایفا میکند .با توجه به پژوهش ذکرشده
و همسو بودن آن با پژوهش حاضر میتوان اذعان کرد که یک بخش از رفتار رانندگی که
به شخصیت و منش فرد مربوط میشود ،با خانوده در ارتباط اسـت .شـیوۀ ارتبـاط ،تأییـد و
محبت کردن و  ...در فضای خانواده میتواند پیشبینیکنندۀ شیوۀ رفتار راننـدگی افـراد در
آینده باشد .همان طور که اشاره شد سط معناداری عملکرد خانواده نسـبتبـه جـو عـاطفی
خانواده بیشتر بود ،این در حالی است که عملکرد خانواده بیشتر روی فعالیت و مسئولیتهـا
تأکید دارد .از سویی دیگر ،جو عاطفی بیشتر بر روی فضای عاطفی و صمیمیت در خانواده
تأکید دارد ،از این نکته میتوان فهمید که رانندگی بیشتر به یادگیری انجـام مسـئولیتهـا و
نقشها در خانواده مربوط میشود ،یعنی اینکه اگر افـراد در خـانواده نقـشپـذیر شـوند در
آینده میتوانند از عهدۀ نقش رانندگی بهخوبی برآیند.
درمورد نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر رانندگی ،در نگاه
اول موضوع پژوهش یعنی خانواده با عاملهای اصـلی کـه در امـر راننـدگی دخیـل اسـت،
فاصــله دارد .تحقیقــات راننــدگی بیشــتر روی موضــوعاتی ماننــد ســرعت ،زمــان واکــنش،
وضعیت راهها و مسائل شناختی رانندگان است ،اما نباید فراموش کرد که همة اعمـالی کـه
انسان انجام میدهد بر اساس تفکر و درونمایههای ذهنـیای اسـت کـه در وجـود او ریشـه
دوانده است و افراد بر اساس تفکـرات و آموختـههـایی کـه در محـیط خـانواده و در بسـتر
اجتماع یاد گرفتهاند ،عمل میکنند .درمورد رفتار رانندگی از فرهنـگ راننـدگی سـخن بـه
میان میآید .مگر غیر این است که فرهنـگ در بسـتر خـانواده شـکل مـیگیـرد ،بـه نـوعی
خانواده فرهنگ خود و جامعهای را که در آن زنـدگی مـیکنـد بـه افـراد منتقـل مـیکنـد.
همچنین خانواده با ایجاد فضای آرام و صمیمی میتواند افرادی را تربیـت کنـد کـه از نظـر
عاطفی و هیجانی به پختگـی الزم برسـند و از رفتارهـای هیجـانی و احساسـی در راننـدگی
خودداری کنند.
نظر به رابطة متغیرهای خانواده بـا رفتارهـای راننـدگی راننـدگان ،نقـش فرهنـگ و
عوامل اجتماعی بهمنزلة تعیینکنندههای رفتار مشخص میشود .به عبارت دیگر ،برای تغییر
عادتهای رفتاری تمرکز روی فرد کافی نیست و الزم است مدلهایی برای مـداخالت در
سط خانواده ،اجتماع و فرهنگ برای پیشـگیری از رفتارهـای پرخطـر راننـدگان طراحـی،
تدوین و اعتباریابی شوند.
این پژوهش متغیرهایی از خانواده را که افراد در وضعیت کنونی با آن درگیر هستند
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بررسی کرد .بنابراین الزم است نقش متغیرهایی از خانواده که مربوط به گذشتة خـانوادگی
افراد است در تکمیل چنین پژوهشهایی بررسی شود.
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چکیده 
هدف از پژوهش حاضـر پـیشبینـی اهمـال کـاری تحصـیلی بـر اسـاس پـنج عامـل بـزرگ
شخصیت و خودناتوانسازی و مؤلفههای آنها بود .روش پـژوهش نیـز از نـوع هـمبسـتگی
بود .جامعة آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه قم در همة رشتهها در سـال
تحصیلی  1918 -1917بودند که تعداد  951نمونه به روش نمونهگیری طبقـهای متناسـب بـا
حجم دانشکده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامههای
اهمالکاری تحصیلی ،ویژگی های شخصیت نئو ،و خودناتوان سازی استفاده شـد .دادههـای
بهدست آمده با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس .در دو سط توصیفی (میانگین ،انحراف
معیــار و واریــانس) و اســتنباطی (ضــریب هــمبســتگی و تحلیــل رگرســیون) تحلیــل شــدند.
یافته های پژوهش نشان داد اهمالکاری تحصیلی با خودناتوانسازی و روانرنجورخـویی و
برون گرایی ،رابطة مستقیم و معنادار دارد .همچنین اهمالکاری تحصـیلی بـا وظیفـه شناسـی
رابطة معکوس و معنادار دارد .بهعالوه اهمالکاری تحصیلی با توافق پذیری و تجربه پـذیری
رابطة معکوس و غیر معنادار دارد .همچنین یافتهها حاکی از آن بود که خلق منفـی ،تـالش،
عذرتراشی ،روان رنجورخویی ،برونگرایی و وظیفه شناسی می توانند اهمال کاری تحصـیلی
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران (( )pelake290@gmail.comنویسندۀ مسئول).
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 میتوان نتیجـه گرفـت کـه خودنـاتوانسـازی و ویژگـیهـای، درمجموع.را پیشبینی کنند
.شخصیتی میتوانند اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی کنند
، خودنـاتوان سـازی، پنج عامل بزرگ شخصـیت،اهمال کاری تحصیلی:کلیدواژهها
.دانشجویان دختر
Predication of academic procrastination upon the Big Five personality traits &
self-handicapping
Maryam Zandieh1
Reza Jafari Harandi2
Abstract
The purpose of this study was to predict academic procrastination based on the five
main factors of personality and self-handicapping and their components. The
research method was correlational. The statistical population of the study included
all the Qom University female students in all the fields within the academic year
2018-2019. The 351 samples were selected by stratified sampling method
appropriate to the size of the faculty and based on the Morgan Table. The relevant
questionnaires for academic procrastination, NEO personality traits inventory, and
self-handicapping questionnaire were used to collect data. Using SPSS software, the
obtained data were analyzed at two levels: descriptive level (mean, standard
deviation and variance) and inferential level (correlation coefficient, and regression
analysis). Findings showed that academic procrastination has a direct and significant
relationship with self-handicapping and neuroticism and extraversion. Also,
academic procrastination has an inverse and significant relationship with
conscientiousness. In addition, academic procrastination is inversely related to
agreement and openness to experience. The findings also suggested that negative
mood, effortfulness, apology, neuroticism, extraversion, and conscientiousness can
predict academic procrastination. Overall, it can be concluded that self-handicapping
and personality traits can predict academic procrastination.
Keywords: academic procrastination, the Big Five personality traits, selfhandicapping, female students.
1. M.A. in Educational psychology, Department of Education, Faculty of the Humanities
and Literature, University of Qom, Qom, Iran (pelake290@gmail.com) (Corresponding
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2. Associate Professor, Department of Education, Faculty of the Humanities and Literature,
University of Qom, Qom, Iran.
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مقدمه 
دانشجویان یکی از مهم ترین قشرهای جامعه هستند که سهم عمـده ای در پیشـرفت اهـداف
جامعه دارند و بخش زیادی از زندگی خـود را در دانشـگاه هـا مـی گذراننـد .دانشـگاه هـا و
نهاد های آموزشی همواره درپی یافتن بهترین روش های آموزشی هسـتند تـا بـه کمـک آن
دانشجویانی را تربیت کنند که در امور تحصیلی خودانگیخته ،فعال ،عالقهمنـد و موفـق و از
پیشرفت تحصیلی مطلوبی بهرهمند باشند (رحیمی قزاان .)1915 ،بنابراین ،پیشرفت تحصیلی
همواره یکی از مهمترین مسائل در دوران تحصیل دانشجویان است .با توجه به اهمیت ایـن
موضوع ،عواملی که بر روی پیشرفت تحصیلی تأثیر می گذارند نیز اهمیـت خاصـی دارنـد،
زیرا با شناسایی و کنترل این عوامل اثر گذار می تـوان زمینـه را بـرای پیشـرفت تحصـیلی در
جویندگان دانش بیشتر فراهم کرد .یکی از عواملی که در پیشرفت تحصیلی اثر می گـذارد،
اهمال کاری تحصیلی 1است (رئوف .)1915 ،اگرچه اهمـال کـاری تاریخچـة طـوالنی دارد
فقط از  15تا 21سال اخیر بهصورت جزئی در مطالعات علمی وارد شده است (سلطاننـژاد،
 .)1914اهمال کاری به تعبیری که آلیس 2آن را بهکار می بـرد نـوعی نشـانگان فـرد 9اسـت؛
یعنی کاری که تصمیم به انجام آن گرفته می شود و آن کار حداقل می تواند در آینده برای
فرد نتایجی را دربر داشته باشد ،بدون دلیل به آینده محول می شود (رحیمی قـزاان.)1915 ،
همچنین سولومون و راثبلوم )1114( 4نیز معتقدند که واژۀ اهمال کاری برای توصیف اقـدام
به انجام عملی که بهصورت غیر ضروری به تعویق افتاده است ،بهکار مـیرود و درنهایـت،
زمانی میل به تکمیل آن کار در فرد بهوجود میآید که ازنظر هیجانی احساس ناراحتی کند
(عبدی زرین و همکاران .)1918 ،اهمال کاری درخصوص تکالیف تحصیلی مشکلی رایـج
در بین دانشجویان است و از مهم ترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری
و دست یافتن به برنامه های پیشرفت تحصیلی است .با توجه به تحقیقات گزارششـده یـک
چهارم دانشجویان تا درجه ای اهمال کاری می کنند که برای آن ها ایجـاد اسـترس کنـد کـه
ایــن مســئله موجــب عملکــرد ضــعیف آنهــا مــیشــود (شــیبانی .)1912 ،اگرچــه برخــی از
رفتار های تأخیری هدفمند هستند ،اما اهمـال کـاری ازجملـه فعالیـت هـای تـأخیری مضـر و
زیان بار است که بر روی عملکرد تحصـیلی و سـالمت و احساسـات دانـش آمـوزان اثـرات
academic procrastination
Alice
person syndrome
Solomon & Rothblum
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منفی دارد (زیگلر و اپدناگر.)2118 ، 1
اهمال کاری عموماا یک صفت و یا منش رفتاری برای به تأخیر انداختن انجـام یـک
تکلیف یا تصمیم گیری است .اهمال کاری یکی از عواملی اسـت کـه صـاحب نظـران آن را
بهمنزلة عادتی بد و مشکل رفتاری درنظر گرفته اند کـه بسـیاری از افـراد در کارهـای مـنظم
روزانه شان تجربه می کنند ،به ویژه در کارها و وظـایفی کـه بایسـتی در مـدت زمـان معینـی
انجام شوند (شـیخ االسـالمی .)1915 ،تـاکمن و سکسـتون )1181( 2معتقدنـد اهمـال کـاری
تحصیلی در اثر فقدان عملکرد خـود تنظیمـی اسـت (لـی .)2115 ،9اغلـب هـمبسـتگی هـای
شناختی در اهمالکاری شامل خودناتوانسازی ،عزت نفس پایین ،خودکارآمدی تحصـیلی
پایین ،ترس از شکست و افکار تحریفشده است (رابین 4و همکاران.)2111 ،
یک فراتحقیق متغیرهای اثرگذار در این زمینـه را طبقـهبنـدی کـرده کـه مهـمتـرین
عوامل زمینه ساز برای آن اضـطراب  ،خصوصـیات شخصـیتی ،تـرس از شکسـت و نداشـتن
انگیزۀ کافی بود (آقامحمدیان و همکاران.)1919 ،
پژوهشهای در حال رشد در این زمینه نشان می دهد که اهمـال کـاری تنهـا مشـکل
مدیریت زمان نیست ،بلکه فرایند پیچیدهای است که شامل اجزاء و عناصر عاطفی ،شناختی
و رفتاری است (چو و چویی .)2115 ،5در بین انواع اهمـال کـاری ،اهمـال کـاری تحصـیلی
شایعترین نوع آن است و از شایعترین مشکلهایی است کـه در سـطوح مختلـف تحصـیلی
مشاهده میشود (محسنزاده و همکاران.)1914 ،
برخی از محققان علل مختلفی را برای اهمال کاری ذکر کردهاند :خودکارآمـدی و
عزت نفس پایین ،خودتنظیمی ،خودناتوان سـازی ،باورهـای عقالنـی ،عـادت در بـه تعویـق
انداختن کارها ،نداشتن طرح و برنامة کاری ،عدم توانـایی در مـدیریت زمـان ،بـیحـالی و
بیرمقی ،فراموشکـاری ،وابسـتگی بـه دیگـران ،کمـال گرایـی و ( ...مـرادی و همکـاران،
 .)1915یکی از متغیرهایی که بهنظر می رسد اهمال کاری را پـیشبینـی کنـد ،ویژگـیهـای
شخصیتی است .اگرچه هنوز درمورد سـاختار بنیـادی صـفات شخصـیتی اخـتالف نظراتـی
وجود دارد ،اما اکنون بیشتر محققان شخصیت ،مدل پنجعـاملی را پذیرفتـهانـد (جزایـری و
Ziegler & Opdenakker
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همکاران .)1918 ،پژوهش ها حاکی از آن است کـه از بـین پـنج عامـل بـزرگ شخصـیتی،
وظیفه شناسی بهترین پیش بینیکنندۀ اهمال کـاری اسـت (محسـن زاده و همکـاران.)1914 ،
میلگرام و تینه )2111( 1در پژوهشی گزارش کردند که روانرنجور خویی بیشترین سـهم را
در بروز اهمال کاری در تصمیمگیری ،و نیز مسئولیت پذیری بیشترین سهم را در اجتنـاب از
اهمالکاری دارند .دانشآموزان برونگرا بهدلیل هیجانخواهی بیشتر اهمالکـاری بـاالتری
در مقایسه با دانشآموزان درونگرا نشان میدهند (محسنزاده و همکاران.)1914 ،
بــهعــالوه همــانطــور کــه اشــاره شــد مــیتــوان انتظــار داشــت اهمــالکــاری بــا
خود ناتوانسازی 2نیز رابطه داشته باشد .خودناتوانسازی راهبردی دفـاعی اسـت کـه در آن
فرد قبل از عملکرد ،مـوانعی را ایجـاد مـیکنـد تـا بـهوسـیلة آن ،اسـنادهایش را بعـد از آن
عملکرد دستکاری کند .برگالس و جونز )1178( 9خودناتوانسـازی را رفتـار یـا انتخـاب
مجموعهای از رفتارها تعریف کردهاند که به فرد امکان مـیدهـد تـا شکسـت را بـه عوامـل
بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی نسبت دهد (سلطاننژاد و همکاران .)1914 ،به عبارت
دیگر ،هر عمل یا ادعایی که توانش فرد را در بیرونی کردن علل شکست ها و درونی کردن
علل موفقیتها باال ببرد با عنوان خودناتوانسازی مطرح میشود (برگالس و جونز.)1178 ،
درواقع ،می توان گفت خود ناتوان سازی گروهی از رفتار ها را که به فرد اجـازه مـی دهـد تـا
بتوانند از تصویر فردی خود محافظت کند ،توصیف میکند (وانت و کالیتمن.)2116 ،4
وانت و کالیتمن ( )2116توصیف می کنند که آدمی همیشـه در تـالش بـرای مهـار
تصورات دیگران در قبال رفتار و توانمندی هایش است و بر این اساس برانگیخته می شود تا
به شیوه و راهبرد مطلوبی برداشـت هـای دیگـران را مهـار و از خـود در برابـر ارزیـابی هـای
بیرونی دفاع کند .از سوی دیگر تامسون )2114( 5خودناتوان سـازی را جـزو مجموعـه ای از
رفتارهای اجتناب از شکست می داند .وی معتقد است شکست با پیامـدهای منفـی همچـون
شرم ،احساس گناه و احساس تردید دربارۀ توانمندی های شخص همـراه اسـت .همـین امـر
روی عملکردهای شخص اثر می گذارد و فرد انتظار شکسـت هـای بعـدی را دارد .بنـابراین
رفتــار خــودنــاتوانســازی راهــی بــرای اجتنــاب از شکســت اســت تــا فــرد بتوانــد احســاس
خودارزشمندی خویش را مورد حمایت قراردهد (بساكنژاد.)1988 ،
Milgram & Tenne
self -handicapping
Berglas & Jones
Want & Kleitman
Tamson
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وار مــر و مــور )2114( 1و رودوالــت و فیرفیلــد )1111( 2نشــان مــیدهنــد کــه
خودناتوان سازی می تواند به دو شکل در افراد ظاهر شود :گروهی ممکن است بدون تالش
و تمرین تکلیف دشواری را انجام دهند و سسس شکست خود را بـه عـدم تـالش و تمـرین
نسبت دهند ،به این گروه خودناتوانسازی رفتارمدار می گویند .گروهی دیگر ممکن اسـت
که ازطریق شکایت از بیماری اضطراب و تنیدگی  ،شکست خود در انجام تکلیف را توجیه
کنند که به این گروه خودناتوانسازی مدعیمدار میگویند (بساكنژاد.)1988 ،
اهمال کاری پدیدۀ جدیدی نیست .ویلیام جیمز  121سال پیش پیامدهای روان شناختی
اهمال کاری را شناخت و استیل )2117( 9به منابع اهمال کاری که بـه  811سـال پـش از مـیالد
برمیگردد ،پی برد (نصری و همکاران .)1919 ،با وجود این ،اهمال کاری پدیده ای است کـه
در چند سال اخیر به آن توجه شده است ،اما بهنظر می رسـد ایـن پدیـده آنقـدر مهـم باشـد کـه
تحقیقات بیشتری را در این زمینه بطلبد ،زیرا شیوع باالی آن را در دانش آموختگان میبینیم .بـه
همین دلیل ،تحقیقات بسیاری در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت ،بـرای مثـال برزگـر بفرویـی و
عارفمنش ( )1918دریافتند که روانرنجورخویی و برونگرایی رابطة مثبت و مسئولیتپذیری
رابطة منفی با اهمالکاری تحصیلی دارد .رئوف و همکـاران ( )1917در مقالـة خـود گـزارش
کردند که که بین کمـالگرایـی منفـی و اهمـالکـاری تحصـیلی بـهواسـطة خودکارآمـدی و
خودناتوان سازی ،رابطة غیر مستقیم وجود دارد ،اما رابطة مستقیم و غیر مسـتقیم کمـال گرایـی
مثبت و اهمالکاری تحصیلی معنادار نیست .همچنین ،کمالگرایـی مثبـت بـهطـور مسـتقیم بـا
خودکارآمدی تحصیلی ،عزت نفس و خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه دارد و رابطـة مسـتقیم
خودکارآمدی تحصیلی با عزت نفس و خودناتوانسازی تحصیلی و اهمالکـاری تحصـیلی و
همچنین رابطة مستقیم خودناتوان سازی تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی معنـادار اسـت ،ولـی
رابطة مستقیم عزت نفس با متغیرهای اهمالکاری تحصیلی و خودناتوانسازی معنـادار نیسـت.
تمناییفر و قاسمی ( )1916نشان دادند که بین اهمال کاری تحصیلی و صفات شخصیت رابطة
معنــاداری وجــود دارد .عاشــوری ( )1915دریافــت کــه بــین اهمــالکــاری تحصــیلی بــا
روان رنجورخویی و تجربهپذیری ،سـبک هویـت سـردرگم /اجتنـابی رابطـة مثبـت و معنـادار
وجود دارد .همچنین ،بین اهمالکاری تحصیلی با وظیفهشناسی ،توافـقپـذیری ،بـرونگرایـی،
تعهد ،سبک هویت هنجاری و سبک هویت اطالعـاتی رابطـة منفـی و معنـادار وجـود دارد.
ج

1. Warmer & Moor
2. Rhodewalt & Fairfield
3. Steel
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نفر شلمزاری ( )1915نشان داد رابطة منفی بین وظیفـه شناسـی و اهمـال کـاری وجـود دارد.
رحیمی قزاان ( )1915دریافت که کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی با خود ناتوان سـازی
تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی رابطه دارند .سورینژاد و همکـاران ( )1915دریافتنـد کـه
میان روانرنجورخویی با اهمال کـاری تحصـیلی رابطـة مثبـت وجـود دارد .همچنـین ،میـان
وظیفهشناسی و تجربه پذیری با اهمال کـاری تحصـیلی در دانـشآمـوزان هـمبسـتگی منفـی
وجود دارد ،اما میان ویژگیهای شخصیتی برون گرایی و توافق با اهمال کاری تحصـیلی در
دانشآموزان رابطـة معنـادار وجـود نـدارد .کـاظمی و همکـاران ( )1914نشـان دادنـد کـه
نــاهمخوانی بــین ایــدئالهــا و واقعیــت ،وظیفــهشناســی ،تجربــهپــذیری و ویژگــی وســواس
بیاختیاری اعمال ،مهمترین پیشبینـیکننـدههـای اهمـالکـاری دانشـجویان بـود .دلشـاد و
حســین چــاری ( )1912نتیجــه گرفتنــد کــه روانرنجورخــویی بــهصــورت مســتقیم و مثبــت
اهمال کاری تحصـیلی را پـیشبینـی مـی کنـد و وظیفـه شناسـی بـهصـورت مسـتقیم و منفـی
اهمال کاری تحصیلی را پیشبینی می کند .گراند و فریز )2118( 1بیـان کردنـد کـه کسـانی
که شخصیت محافظهکار دارند و به علم اهمیت مـی دهنـد اهمـال کـاری را نـوعی شکسـت
تلقی می کنند .کیم 2و همکاران ( )2117دریافتند کـه بـرونگرایـی و روانرنجورخـویی بـا
اهمالکاری فعال رابطه دارد .الی 9و همکاران ( )2115نتیجه گرفتند که رابطة معناداری بین
ویژگیهای شخصیتی و اهمال کاری وجود دارد .یازیکی و بولوت )2115( 4نتیجـه گرفتنـد
5
که بین اهمالکاری معلمان و شخصـیت کمـالگرایـی آنـان رابطـه وجـود دارد .کاراتـاس
( )2115در مقالة خود اذعان کرد کـه ویژگـیهـای شخصـیتی و اهمـالکـاری تحصـیلی از
عوامل مهم یادگیری هستند .او دریافت که رابطـة منفـی بـین ویژگـی روانرنجورخـویی و
توافق پذیری با اهمال کاری تحصیلی وجود دارد .کاگان 6و همکاران ( )2111اذعان کردند
که کمال گرایی ،وسواس فکری عملـی و ویژگـیهـای شخصـیتی پـیش بـین اهمـال کـاری
تحصیلی هستند .بالکیس و دیوریو )2111( 7در پژوهش های خود در زمینـة عوامـل مـرتبط
با اهمالکاری به این نتایج دست یافتند که اهمـالکـاری بـا اضـطراب ،روانرنجـورخـویی،
Grund & Fries
Kim
Lia
Yazıcı & Bulut
Karatas
Kagan
Balkis & Duru
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انگیزش ناکافی و با سطوح باالتر اضطراب ،اسـترس ،فشـار و بیمـاری ارتبـاط دارد .اسـتیل
( )2117در فراتحلیلی که درمورد علل و همبسته های اهمال کاری انجـام داد ،نشـان داد کـه
روانرنجورخـویی ،تمـرد و هیجـانخـواهی ارتبـاط ضـعیفی بـا اهمـالکـاری دارنـد .لـی و
همکاران ( )2116در پژوهش خود به ارتباط منفی وظیفهشناسی و اهمالکاری دست یافتند.
بنابراین ،همان طورکه گذشت دربارۀ هـر یـک از متغیـر هـای پـژوهش ،تحقیقـات مختلفـی
صورت گرفته است ،اما اهمال کاری تحصیلی و خود ناتوانسازی و ویژگیهـای شخصـیتی
بهتنهایی با هم در یک پژوهش و در جامعهای خاص با ویژگیهـای مخـتص بـه خـود مثـل
دانشگاه قم و با ابزار بهکار گرفته شده در این پژوهش ،چیزی یافت نشد.
اهمیت پرداختن به اهمال کاری تحصیلی وقتی بیشـتر مـی شـود کـه بـدانیم در تمـام
پژوهشهای صورتگرفته در زمینة میزان شیوع آن ،میزان باالی شیوع ایـن رفتـار گـزارش
شده است .دانشجویان گزارش کردند که اهمال کاری در بیشتر از یـک سـوم فعالیـتهـای
روزانــهشــان وجــود دارد .اوزر 1و همکــاران ( )2111گــزارش کردنــد کــه  52درصــد
دانشآموزان در تکالیف درسی اهمال کارنـد (سـلطاننـژاد و همکـاران .)1914 ،همچنـین،
فراری )2111( 2نشان داد که در حدود  21درصد بزرگسـاالن تعلـلورزی مـزمن را بـرای
تکالیف روزانه تجربه میکنند ،در حالی که نرخ تعللورزی تحصیلی مشـکلسـاز در میـان
دانشجویان دورۀ لیسانس حداقل  71تا  15درصد تخمین زده شده است .در پژوهش دیگـر
تعللورزی شدید و مـزمن در میـان دانشـجویان بـین  21تـا 91درصـد بـرآورد شـده اسـت
(کاظمی و همکاران .)1914 ،در پژوهشهای داخلی نیز میزان شیوع را باال برآورد کردنـد.
برای مثال شهنی ییالق و همکاران ( )1988طی مطالعهای میزان شیوع اهمالکاری در جامعة
دانشآموزی شهر اهواز را  15/4درصد ( 17درصد پسـرهـا و  14درصـد دخترهـا) بـرآورد
کردند (شهنی ییالق و همکاران.)1988 ،
عالوه بر این ،تحقیقات نشان دادند که دانشآموزان اهمـال کـار موفقیـت تحصـیلی
کم تری دارند (شهبازیان خونیق و همکاران .)1916 ،بنابراین ،بهنظر میرسـد اهمـال کـاری
سبب افت تحصیلی و به تبع آن شکستهای مکـرر در طـول عمـر تحصـیلی و بـه دنبـال آن
سراســر زنــدگی را موجــب مــیشــود .بنــابراین ،لــزوم بررســی آن و کمــک بــه رفــع آن در
فراگیران چه درمقاطع تحصیلی پایینتر و چه مقاطع باالتر مشخص میشود.
1. Ozer
2. Ferrari
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همچنــین ،اهمــالکــاری تحصــیلی پیامــدهای منفــی درونــی همچــون ســطوحی از
افسردگی ،اضـطراب و اسـترس و پیامـدهای منفـی بیرونـی همچـون شکسـت و نارضـایتی
تحصیلی را برای دانشآموزان بـهدنبـال دارد (محسـنزاده و همکـاران .)1914 ،بنـابراین بـا
توجه به پیامد ها و شیوع باالیی که اهمال کاری در بین دانشجویان دارد ،الزم اسـت عوامـل
اثرگذار در آن بررسی شوند .این تحقیق بر آن اسـت تـا عـواملی مثـل خودنـاتوان سـازی و
ویژگی های شخصیتی را در برابر اهمال کـاری بسـنجد و رابطـة آن هـا را بررسـی کنـد .لـذا
هدف اصلی در این پژوهش پیشبینی اهمالکاری تحصـیلی بـر اسـاس پـنج عامـل بـزرگ
شخصیت و خودناتوانسازی دانشجویان دختر دانشگاه قم در سال  1918 -1917بود .فرضیة
پژوهش به شرح زیر مطرح شد :پنج عامـل بـزرگ شخصـیت و خودنـاتوانسـازی توانـایی
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی را دارند.

روش 
با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش از روش همبستگی استفاده شد .جامعـة آمـاری در ایـن
پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه قم در سال تحصیلی  1918 -1917است کـه
تعداد آن بر اساس بخش آمـار دانشـگاه قـم  4275اسـت .حجـم نمونـه  951نفـر از جامعـة
آماری است .این تعداد بر اساس جدول مورگان ،کرجسی و کهن 1بهدست آمده اسـت .در
این پژوهش برای تعیین نمونه از روش تصادفی طبقهای متناسب با حجم دانشکدهها استفاده
شد .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از سه ابزار استفاده شد:
9
.9پرسشنامةاهمالکاریتحصیلی :2این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سـال
 1184ساختند و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نـام نهادنـد .ایـن مقیـاس دارای  27گویـه
است که  9مؤلفه را بررسی میکند :مؤلفة اول ،آماده شدن بـرای امتحانـات و شـامل  8سـؤال
است؛ مؤلفه دوم ،آماده شدن برای تکالیف و شامل  11گویه است؛ و مؤلفه سوم ،آماده شـدن
برای مقالههای پایان ترم و شامل  8گویه است .نحوۀ پاسخدهی به گویهها به این صورت است
که پاسخدهندگان میزان موافقت خود با هر گویه را با انتخـاب یکـی از گزینـه هـای «هرگـز»،
«بهندرت»« ،گهگاهی»« ،اکثر اوقات» و «همیشه» نشان میدهند که بـه گزینـة «هرگـز» نمـرۀ ،1
«بهندرت» نمرۀ « ،2گهگاهی» نمرۀ « ،9اکثر اوقات» نمرۀ « ،4همیشه» نمرۀ  ،5تعلـق مـیگیـرد.
1. Morgan
2. procrastination inventory
3. Solomon & Rothblum
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پایایی مقیاس اهمالکاری تحصـیلی از طریـق آلفـای کرونبـاخ در مطالعـة سـولومون ()1118
 1/64بهدست آمد (هاشمی رزینی و همکاران .)1915 ،روایی پرسشنامه در پژوهش جوکـار
و دالورپور ( )1986با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسـبه شـد کـه یافتـههـا بیـانگر روایـی
مطلوب پرسشنامه بود (جوکار و دالورپور .)1986 ،در پژوهش رئـوف ( )1915پایـایی ایـن
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  1/615بـهدسـت آمـد .رحیمـی قـزاان ( )1915نیـز آلفـای
کرونباخ معادل  1/79بهدست آورد (رحیمی قزاان .)1915 ،همچنین ،در ایـن پـژوهش میـزان
پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  1/78بهدست آمد.
پرسشنامةخودناتوانسـازی:1مقیـاس خودنـاتوان سـازی در سـال  1182ازسـوی

.2
2
جونز و رودولت ساخته شد .این مقیاس گرایش افراد به خودناتوان سازی را بـا پاسـخهـای
کامالا موافق تا کـامالا مخـالف ( 1تـا  )5مـیسـنجد .ایـن پرسـشنامـه  29گویـه دارد کـه 9
خردهمقیاس یعنی خلق منفی ( 1سؤال) ،تالش ( 7سؤال) و عذرتراشی ( 7سؤال) را ارزیـابی
میکند که دارای نمرۀ کل نیز هست .نتایج تحلیـل عوامـل نشـان مـیدهـد کـه  29مـاده از
مقیاس خودناتوان سازی روی سه عامل دارای بار عاملی هستند که عبارتاند از :خلق منفی،
عدم تالش و عذرتراشی .ترکیب خلق منفی و عـدم تـالش نشـاندهنـدۀ خودنـاتوان سـازی
رفتاری و ترکیب خلـق منفـی بـا عذرتراشـی نشـاندهنـدۀ خودنـاتوانسـازی ادعـایی اسـت
(سلطاننژاد و همکاران .)1914 ،علیزاده در سال  1982این مقیاس را به فارسی ترجمه کـرد
و با اجرای آن روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،ضرایب پایایی و روایی آن را بهترتیب
 1/79و  1/74گــزارش کــرد .در پــژوهش حیــدری و همکــاران ( )1988هــمبســتگی بــاال و
معنادار عوامل ،زیرمقیاسها و نمرۀ کل با عزت نفـس نشـاندهنـدۀ روایـی تـوافقی مقیـاس
خودناتوانسازی است (حیدری و همکاران .)1988 ،همچنین در این پژوهش میـزان پایـایی
این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  1/81بهدست آمد.
سشنامةشخصیتنئو:9در پژوهش حاضر برای سنجش ویژگیهای شخصـیتی
.3پر 
افراد از فرم کوتاه آزمون نئو اسـتفاده شـد کـه  61سـؤال دارد .ایـن آزمـون را نخسـتینبـار
کاســتا و مــک کــری )1112( 4تــدوین کــردهانــد .ایــن آزمــون پــنج مــورد از ویژگــیهــای
افراد را میسنجد که عبارتاند از :روانرنجورخویی ( ،)Nبرون گرایـی ( ،)Eتجربـه پـذیری
self handicapping scale
Jones & Rhodewalt
NEO personality inventory
Costa & McCrae

1.
2.
3.
4.
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( ،)Oتوافقپذیری ( ،)Aو وظیفهشناسی ( .)Cاین آزمون برای تمام گـروههـای سـنی بـهجـز
کودکان و افراد مبتال به بیماریهای روانی حاد و شدید قابل استقاده است (وبـر و هیـوبنر،1
 .)2115ضــریب پایــایی ایــن پرســشنامــه در تحقیقــات ایرانــی بــا روش آلفــا بــرای عوامــل
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافـقپـذیری و بـا وظیفـه شناسـی بـهترتیـب
 1/71 ،1/71 ،1/81 ،1/75 ،1/89بوده است (بیتا .)1917 ،همچنین ،در ایـن پـژوهش میـزان
پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  1/86بهدست آمد.

یافتهها 

ابتــدا ویژگــیهــای جمعیــتشــناختی بررســی شــد .در ایــن پــژوهش  51/1درصــد از
شرکتکنندگان زیر  22سال 91/9 ،درصد از سن  29تا  98سال 1/1 ،درصد باالی  28سال
داشتند .همچنـین 81/9 ،درصـد از شـرکتکننـدگان مجـرد و  11/7درصـد متأهـل بودنـد.
همچنین  67/2درصد از شرکتکنندگان لیسانس 21/9 ،درصد فوقلیسـانس و  4/9درصـد
از دانشجویان دکتری بودند .در میان دانشکدهها نیـز  21/7درصـد ادبیـات و علـوم انسـانی،
 15/4درصد فنـی  -مهندسـی 29/4 ،درصـد علـوم پایـه 7/7 ،درصـد حقـوق 16/5 ،درصـد
الهیات 15/4 ،درصد مدیریت بودند .در ایـن پـژوهش چـون هـدف پـیشبینـی یـک متغیـر
مالك با استفاده از چند متغیر پیشبین بود ،از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شـد
و برای بررسی رابطة تمام متغیر های پیشبین بر متغیر مالك روش همزمان انتخاب شد ،امـا
قبل از استفاده از این روش فرضیههای آن بررسی و تأیید شـد .دادههـای پـرت ،بهنجـاری،
خطی بودن ،یکسانی پراکندگی و استقالل پسماندهها نیز بررسی شـد .از نمـودار Normal
 P-P Plotاستفاده شـد .نمـودار توزیـع نرمـال بـودن خطاهـا نیـز نرمـال بـود .در ادامـه نتـایج
توصیفی و سسس نتایج استنباطی بررسی شده است.
جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهـای تحقیـق را نشـان داده اسـت .همچنـین،
مطابق با نتایج جدول  ،1اهمالکاری تحصیلی با خلق منفی ،عذرتراشی و روانرنجورخویی
رابطة مستقیم و معنادار ( )p<1/11دارد .همچنین ،اهمالکاری تحصیلی با بـرونگرایـی نیـز
رابطة مستقیم و معنادار دارد ( .)p<1/15از طرف دیگـر اهمـالکـاری تحصـیلی بـا تـالش و
وظیفه شناسی رابطة معکوس و معنادار دارد ( .)p<1/11سرانجام اینکه اهمالکاری تحصیلی
با توافقپذیری و تجربهپذیری رابطة معکوس و غیر معنادار دارد (.)p>1/15
1. Weber & Huebner

جدول 9ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین  انحرافمعیار 
 .1خلق منفی
 .2تالش
 .9عذرتراشی
 .4روانرنجورخویی
 .5برونگرایی
 .6تجربهپذیری
 .7توافقپذیری
 .8وظیفهشناسی
 .1اهمالکاری تحصیلی

99/81
26/81
29/82
24/81
21/74
21/14
21/21
17/79
81/56

7/81
4/16
5/11
5/17
6/92
5/17
5/51
7/97
12/96

 معناداری در سط   1/15معناداری در سط 1/11

9

2

1
-1/81
1/55
1/59
-1/25
1/19
-1/21
-1/21
1/17

1
-1/21
1/11
-1/91
-1/11
-1/22
-1/51
-1/15

3

1
1/27
1/11
1/25
-1/11
1/19
1/24

4

1
-1/41
1/11
-1/27
-1/96
1/29

5

1
1/11
1/94
1/55
1/11

6

1
1/15
1/17
-1/15

7

1
1/91
-1/11

8

1
-1/17

1

1
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جدول 2خالصة مدل اهمالکاری تحصیلی از طریق مؤلفههای خودناتوانسازی و ویژگیهای شخصیتی
مدل 
1

ضریبهمبستگی
چندگانه 

ضریبتعیین 
1/19

1/96

ضریبتعیین خطایمعیار

ضریب 

تعدیلشده 


تخمین 

دوربین-واتسون 

1/11

11/67

2/11

مطابق با نتایج جدول  ،2ضریب همبستگی چندگانه برای  951داده بـین مؤلفـههـای
خودناتوانسازی و ویژگیهای شخصیتی با اهمالکاری تحصیلی برابـر بـا  R = 1/96اسـت.
ضریب تعیین برابر  1/19است .بهعبارتی 1/9 ،درصد از واریانس اهمـالکـاری تحصـیلی از
طریق مؤلفههای خودناتوانسازی و ویژگیهای شخصیتی قابل تبیین است (.)R2 =1/19
جدول 3ضرایب رگرسیون اهمالکاری تحصیلی از طریـق مؤلفـههـای خودنـاتوانسـازی و ویژگـیهـای
شخصیتی
مدل 

1

متغیر 

ضریب B

 βeta

t

 Sig

ضریبهمبستگی
نیمهتفکیکی


مقدار ثابت

114/88

-

19/46

<1/111

-

خلق منفی
تالش
عذرتراشی
روانرنجورخویی
برونگرایی
تجربهپذیری
توافقپذیری
وظیفهشناسی

1/14
-1/48
1/56
1/21
1/19
-1/19
-1/17
-1/16

1/128
-1/111
1/268
1/141
1/119
-1/112
-1/176
-1/197

1/91
-2/82
-4/14
-2/17
1/21
-1/29
-1/98
-1/51

1/71
1/11
<1/111
1/19
1/84
1/81
1/17
1/62

1/12
-1/14
1/21
1/11
1/11
-1/11
-1/17
-1/19

به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیشبین از مقادیر بتا ( )βetaاستفاده شـد .بـر
اساس دادههای جدول  ،9بیشترین مقدار بتا برای عذرتراشی برابر  1/27و کمتـرین مقـدار بتـا
برای تجربهپذیری برابر -1/11است .این مقادیر نشان میدهـد روانرنجورخـویی سـهم یگانـة
قویتری را در تبیین (پیشبینی) متغیر مالك (اهمـالکـاری تحصـیلی) دارد .همچنـین ،چـون
سط معناداری ( )Sigآزمون تساوی ضرایب رگرسـیون مقـدار ثابـت ،تـالش ،عذرتراشـی و
روانرنجورخویی با مقدار صـفر ،کوچـکتـر از  5درصـد ( )< p1/15اسـت ،بنـابراین فـرض
تساوی ضرایب رگرسیون مقدار ثابت ،تالش ،عذرتراشی و روان رنجورخویی با مقـدار صـفر

اهمالکاریتحصیلیبرپایةپنجعامل921...
پیشبینی 


رد میشود و نیازی به خارج کردن آنها از معادله رگرسون نیست .به عبارت بهتـر ،متغیرهـای
تالش ،عذرتراشی و روان رنجورخویی سهم یگانة معناداری در معادله دارد و بر متغیـر مـالك
تأثیر میگذارد و قدرت پیشبینی دارد ،اما متغیرهای خلق منفی ،برونگرایـی ،تجربـهپـذیری،
توافقپذیری و وظیفهشناسی با سط معناداری بزرگتـر از  5درصـد ( )> P1/15سـهم یگانـة
معناداری در معادله ندارد و از مدل حذف میشود .بنابراین ،معادلة رگرسیون برای پـیشبینـی
اهمالکاری تحصیلی ،عبارت خواهد بود از:
خطا ( +روانرنجورخویی) ( +1/21عذرتراشی) ( + 1/56تـالش) = 114/88- 1/48
اهمالکاری تحصیلی
همچنین ،طبق معادلة رگرسیون و ضـرایب استانداردشـده مـیتـوان گفـت در مـدل
متغیرهای تالش ،عذرتراشی و روانرنجورخـویی بـر اهمـالکـاری تحصـیلی تـأثیر معنـادار
دارد ،بهطوری که بهازای یک واحد تغییـر در هـر یـک از آنهـا بـهترتیـب،1/27 ،-1/11 ،
 1/14تغییر در متغیر مالك (اهمالکاری تحصیلی) ایجاد میشود.
درضمن ،مجذور ضریب همبستگی تفکیکی نشان میدهد ،هر متغیـر چـه مقـدار از
واریانس کلی در متغیر مالك را تبیین (پیشبینی) میکند و اگر آن متغیر در مدل شما وارد
نمیشد ،مجذور  Rکلی مدل چقدر کاهش مییافت .در اینجا خلـق منفـی بـهتنهـایی 1/14
درصـــد ،تـــالش بـــهتنهـــایی  2/1درصـــد ،عذرتراشـــی بـــهتنهـــایی  4/2درصـــد ،متغیـــر
روان رنجورخویی بهتنهایی  1/2درصد ،برونگرایی بهتنهـایی  1/11درصـد ،تجربـهپـذیری
بهتنهایی  1/11درصد ،توافق پذیری بـهتنهـایی  1/5درصـد ،وظیفـه شناسـی بـهتنهـایی 1/16
درصد از واریانس اهمالکـاری تحصـیلی را تبیـین مـیکنـد .درضـمن ،مقـداری واریـانس
مشترك هم وجود دارد که هنگام ورود هر دو متغیر پیشبین بـه مـدل ،بـهصـورت آمـاری
حذف شده است ،زیرا متغیرهای پیشبین با هم همبستگی معنادار دارند .گفتنی است مقدار
مجذور  Rکلی شامل واریانس یگانـة تبیـینشـده بـهوسـیلة هـر متغیـر و همچنـین واریـانس
مشترك آن است.

نتیجهگیری 
بحثو 
هدف از مطالعة حاضر پیشبینی اهمال کاری تحصیلی بر اسـاس ویژگـی هـای شخصـیتی و
خودناتوانسازی است .نتایج پژوهش نشان میدهند که اهمالکاری تحصیلی با خلق منفـی،
عذرتراشی و روان رنجورخـویی رابطـة مسـتقیم دارد .همچنـین ،اهمـالکـاری تحصـیلی بـا
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برونگرایـی نیـز رابطـة مسـتقیم دارد .از طـرف دیگـر ،اهمـالکـاری تحصـیلی بـا تـالش و
وظیفهشناسی رابطة معکوس دارد .سرانجام اینکه اهمالکـاری تحصـیلی بـا توافـقپـذیری و
تجربه پذیری رابطة معکوس و غیر معنادار دارد .همچنین ،متغیـر هـای تـالش ،عذرتراشـی و
روان رنجورخویی قدرت پیش بین اهمال کاری تحصیلی را دارند؛ یعنی با داشتن نمرات هـر
یک از این متغیرها میتوان نمرۀ اهمالکاری را نیز پیشبینی کرد ،اما مؤلفههای خلق منفی،
برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق پذیری و وظیفه شناسی بـا سـط معنـاداری بـزرگتـر از 5
درصد قادر به پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نیستند.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های زیر همسـو اسـت :رئـوف و همکـاران ()1917
بیان می کنند که بین اهمال کاری تحصیلی و خود نـاتوان سـازی رابطـة مسـتقیم وجـود دارد.
تمناییفر و قاسمی ( )1916بیان میکنند که رابطـة اهمـالکـاری تحصـیلی بـا ویژگـیهـای
شخصیتی معنادار است .رحیمی قـزان ( )1915نیـز معتقـد اسـت ویژگـی هـای شخصـیتی بـا
خودناتوانسـازی تحصـیلی و اهمـالکـاری تحصـیلی رابطـه دارد .سـورینـژاد و همکـاران
( )1915بیان کردند که بین ویژگی توافق پذیری با اهمال کاری رابطة معنادار وجـود نـدارد.
نفر شلمزاری ( )1915نیر دریافت که رابطة منفی معناداری بین وظیفه شناسی و اهمال کـاری
وجود دارد .کـاظمی و همکـاران ( )1914نیـز بیـان مـی کننـد کـه وظیفـه شناسـی پـیشبـین
اهمال کاری تحصیلی است .الی و همکاران ( )2115نتیجه گرفتند که رابطة معنـاداری بـین
ویژگیهای شخصیتی و اهمال کـاری وجـود دارد .کـیم و همکـاران ( )2117دریافتنـد کـه
برونگرایی و روانرنجورخویی با اهمال کاری فعال رابطه دارد .بهعـالوه کاراتـاس ()2115
نیز بیان میکند که ویژگیهای شخصیتی و اهمالکاری تحصیلی از عوامـل مهـم یـادگیری
هستند که طبیعتاا بر روی هم تأثیر می گذارند .یازیکی و بولوت ( )2115نتیجـه گرفتنـد کـه
بین اهمال کاری معلمان و شخصیت آنان رابطه دارد .طبق نظـر کاگـان و همکـاران ()2111
نیز عامل شخصیت ،عاملی مهم در اهمال کاری تحصیلی است که آن را سبب می شـود و بـا
آن رابطه دارد .بالکیس و دیوریو ( )2111نیز بیان میکنند اهمالکاری با روانرنجورخویی
ارتباط دارد .لـی و همکـاران ( )2116نیـز اذعـان دارنـد کـه ارتبـاط منفـی و معکـوس بـین
وظیفهشناسی با اهمالکاری تحصیلی وجود دارد.
نتایج این تحقیق با پـژوهش هـای زیـر نیـز ناهمسـو اسـت :سـورینـژاد و همکـاران
( )1915نیز بیان کردند که رابطة مستقیم بین روان رنجـور خـویی بـا اهمـال کـاری تحصـیلی
وجود دارد و رابطـة منفـی بـین توافـقپـذیری و اهمـالکـاری تحصـیلی و عـدم رابطـه بـین
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برون گرایی با اهمال کاری تحصیلی وجود دارد .عاشـوری ( )1915نیـز بیـان کـرد کـه بـین
روان رنجور خویی و تجربه پذیری با اهمال کاری تحصیلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
بهنظر می رسد این عدم ناهمسویی صرفاا بهدلیل نمونـة پـژوهش هـا و ابـزار پـژوهش هاسـت.
دلشاد و حسین چاری ( )1912نیز نشان دادند که وظیفهشناسی بـهصـورت مسـتقیم و منفـی
اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنـد .بـه نظـر گرانـد و فریـز ( )2118نیـز افـرادی کـه
محافظهکارند و درواقع انعطافپذیر نیستند اهمال کاری کمتری دارند و عدم اهمـال کـاری
در آنها پیشبینی میشود .استیل ( )2117نیز نتیجه گرفـت کـه روانرنجـورخـویی ارتبـاط
کمی با اهمالکاری تحصیلی دارد .بهنظر میرسد این عدم ناهمسویی صـرفاا بـهدلیـل نمونـة
پژوهشها و ابزار پژوهشها باشد.
در تبیین نتایج باید گفت کـه افـراد خـود نـاتوان سـاز بـرای اینکـه شکسـت خـود را
نسذیرند و به عزت نفس خود خدشه ای وارد نکنند ،عذر تراشی می کنند و برای انجام ندادن
امور در وقت معین ،آن ها را به امـروز و فـردا موکـول مـی کننـد و هـر بـار عـذر و بهانـه ای
مــیآورنــد .همچنــین ،ایــن افــراد خلــق منفــی دارنــد؛ یعنــی افســردگی و اضــطراب جــزو
ویژگی های آنان است و ترس از اینکه توانایی انجام امور را ندارند و اینکـه مبـادا اشـتباهی
مرتکب شوند ،همیشه همراه آنان است .بنابراین از انجام تکلیف فرار می کنند و تالشی هـم
برای به تعویق نینداختن وظایفشان ندارند .بنابراین آنان هر روز اهمال کاری می کنند و اگـر
در این مسیر شکستی هم بخورند آن را به اهمال کاری خود مـرتبط مـی سـازند کـه درواقـع
برای اشتباهشان دلیلی بیرونی میآورند نه دلیل درونی.
همچنین بر اساس نظریة خودناتوانسازی افرادی که تـرس از شکسـت دارنـد بـرای
حفاظــت از عــزت نفــس ،موقعیــتهــایی را انتخــاب مــیکننــد کــه در آن موفقیــت بــه
توانمندی های خود آنها ،و شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شود .افراد خودناتوانسـاز
خود را در موقعیتهایی قرار می دهند تا شکستشان را بهدلیل آن موقعیتِ نامسـاعد بداننـد و
اگر در چنین شرایطی موفق شوند به توانمندی خود نسـبت مـیدهنـد و اگـر نـه بـه شـرایط
نامساعد محیط اسناد مـیدهنـد .بـه تعویـق انـداختن انجـام تکـالیف مـیتوانـد راهـی بـرای
خودناتوان سازی باشد .فراری ( )1112در پژوهشی نیز گـزارش مـی کنـد کـه اهمـالکـاران
مزمن نوعی خودناتوان سازی رفتاری را برمی گزینند و اهمال کاری رفتاری ارتباط مستقیمی
با خودناتوانسازی دارد (میزانی.)1919 ،
اهمالکاران ممکن است تصور کنند که اعمـال آنهـا بـر تغییـر موقعیتشـان تـأثیری
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ندارد .درنتیجه بر تنظیم و مدیریت هیجاناتشان تمرکز میکنند؛ یعنی به جـای جهـتگیـری
مقابله ای تکلیفمدار به کاربرد جهتگیری مقابلهای هیجانمدار تمایل مییابنـد .شـکلی از
این مقابلة هیجانمدار که نمایندۀ نقص در عملکرد خو تنظیمی نیز هست ،خودناتوان سـازی
است که عبارت است از قرار دادن مانع توسط خود فرد تا عملکـرد مطلـوب خـودش را بـه
تأخیر بیندازد .محرك جهت خودناتوان سازی حفظ عزت نفس فرد است .در ایـن صـورت
فرد شکست در انجام عملکرد مطلوب را بهمنزلة عاملی خارج از خود قرار مـی دهـد .خـود
ناتوان سازی میتواند بـهمنزلـة یـک علـت بـالقوه و یـا عامـل مـنعکسکننـدۀ اهمـال کـاری
محسوب شود .این افراد در صورتی که در تکالیف موفق شـوند احسـاس خودکارآمـدی و
غرور کمی می کنند ،ولـی اگـر شکسـت بخورنـد احسـاس شـرمندگی و حقـارت بیشـتری
می کنند .شاید دلیل اینکه اهمال کاران به راهبرد خودناتوان سازی رو می آورند این باشد که
همواره بازخوردهای منفی دریافت کـردهانـد و احتمـال دریافـت آن را در نتیجـة شکسـت
همواره قریبالوقوع میدانند (نقدی.)1916 ،
در تبیین این نتیجه نیز که ویژگی های شخصیتی اهمـال کـاری تحصـیلی را پـیش بینـی
میکنند ،باید گفت افراد روانرنجور بهدلیل خُلق پایین ،انگیزهای برای انجام بـهموقـع کـارهـا
ندارند ،به سادگی دچار استرس و تنش می شوند و در بیشتر اوقـات اضـطراب دارنـد و دچـار
افسردگی می شـوند .همـین اضـطراب و افسـردگی زمینـهسـاز انفعـال و باعـث مـی شـود فـرد
اهمالکار نتواند برای انجام تکالیف تحصیلی خود را آماده و مـنظم کنـد .آنـان زود عصـبانی
می شوند و به همین دلیل کوچکترین عاملی در محیط آنان را به اهمالکـاری وا مـیدارد .از
ویژگی دیگر افراد روان رنجورخو که بهنظر می رسـد مـی توانـد بـه اهمـال کـاری منجـر شـود
«کــنشوری برانگیختــه» اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه الزمــة اهمــالکــار نبــودن داشــتن
«خودمهارگری»« ،خودنظمدهی» و «خودتعیینی» است .حال آنکـه برانگیختـه عمـل کـردن در
تضاد با ویژگی های خودمهارگری ،خودنظمدهـی و خـودتعیینی اسـت (دانشـگر سـلوکلوئی،
 .)1915همچنین ،به تعویق انداختن کارها را می توان با تکانش گری که یکی از جنبه های مهم
روان رنجورخویی است ،مرتبط دانست .هنگامی که اهمال کاران کاری را بر عهده می گیرنـد،
تکانشی عمل میکنند و شروع به انجام کارهای دیگر میکنند تا جهت حفظ اعتماد به نفـس،
ارزیابی را به تعویق بیندازند .حتی اگر اهمال کاری بهطور موقت سبب کاهش اضطراب شـود،
این واقعیت وجود دارد که وظایف در آخرین لحظه و به شیوههای بیدقت تکمیـل مـیشـود.
بنابراین ،اهمالکاری تحت تأثیر روانرنجورخویی ادامه مییابد (تمناییفر و قاسمی.)1915 ،
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افراد با نمرۀ بـاال در بـرون گرایـی ،افـرادی صـمیمی و بامحبـت هسـتند کـه ارتبـاط
دوستانهتری با دیگران دارند و بهآسانی با دیگران مـراوده و دوسـتی برقـرار مـیکننـد .ایـن
افراد جمعگرا هستند و از بودن بـا دیگـران لـذت مـیبرنـد .بنـابراین ،خـود را بـه کـارهـای
مختلف مشغول میکنند و انجام وظایف خود را به تعویق میاندازند.
افراد وظیفهشناس نیـز افـرادی قابـل اعتمـاد ،مسـئولیتپـذیر ،هدفمنـد ،قـانونمـدار،
بــااراده ،مصــمم ،منضــبط ،ســازگار و خویشــتندار هســتند (مشــحونی .)1916 ،شــخص
وظیفهمدار،تنها بر چند هدف متمرکـز اسـت و بـرای بـهدسـت آوردن آنهـا بسـیار تـالش
می کند .در انجام کارها نظم و دقت زیادی دارد ،کارآمد ،مرتب و مسئول و قابـل اطمینـان
است و از هی تالشی برای انجام تکلیفی که بر او محول میشود ،دریغ نمی کند .همچنـین،
افراد وظیفهشناس با ویژگی هایی نظیر «خودمهارگری»« ،داشتن نظم و انضباط و برنامهریزی
در کارها»« ،مسئولیتپذیری»« ،دوراندیشی در تصمیمگیری» و «هدفمند بودن» این ظرفیـت
را دارند که در کار های روزمرۀ خود ازجمله تحصیل ،کـمتـر از خـود اهمـال کـاری نشـان
دهند (دانشگر سلوکلوئی .)1915 ،این افراد به پیشـرفت عالقـه دارنـد ،بـرای خـود اهـداف
تعیین میکنند و برای رسیدن به آنها تالش میکنند و پشتکار زیادی دارند ،درنتیجه وقـت
خود را تنظیم میکنند تا به تمام برنامههای خود برسند.
درمجموع ،یافتههـای پـژوهش حاضـر شـواهدی مبنـی بـر پـیشبینـی اهمـال کـاری
تحصــیلی توســط روانرنجورخــویی ،بــرونگرایــی ،وظیفــهشناســی ،تــالش ،خلــق منفــی و
عذرتراشی ارائه میدهد .به عبارت دیگر بهنظر میرسد ویژگیهـای شخصـیتی دانشـجویان
دانشگاه قم در ایجاد روحیة خودناتوانسازی نقـش مهمـی دارد و ایـن دو بـا اهمـالکـاری
تحصیلی مرتبط هستند و ممکن است بررسی آنها بتواند تحلیلهای بالینی را تسهیل کند.
بر این اساس پیشنهاد مـیشـود مراکـز مشـاورۀ دانشـجویی در راسـتای رشـد تـالش و
کاهش خلق منفی و عذرتراشی در دانشجویان می توانند برنامه های آموزشی تـدارك ببیننـد و
دانشجویان را با پیامدهای منفی اهمالکاری در قالب ارائة بروشورها آشنا کنند تا اهمالکـاری
تحصــیلی دانشــجویان کــاهش پیــدا کنــد .بــهعــالوه خــانوادههــا و نهــادهــای اجتمــاعی نیــز بــا
برنامهریزی و سیاستگذاری باید تالش کنند تا عزت نفس افراد باال رود و هی یک از افراد از
شکست واهمه نداشته باشند تا دچـار اضـطراب و تشـویش هنگـام شکسـت نشـوند .همچنـین
پیشنهاد می شود دانشگاه ها و سازمان های مختلف بـا برگـزاری مراسـم جشـن و شـادی ،خلـق
منفی دانشجویان را کاهش دهند و استادان با تدریس کارآمد و تشویق دانشـجویان بـه تـالش
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در کسب علم مانع از اهمال کاری تحصیلی دانشجویان شوند .بهعالوه در دانشگاه ها مـی تـوان
با برپایی سمینار ها و کارگاه های آموزشی به دانشجویان کمک کرد تا ویژگی های شخصـیتی
خود را بهتر بشناسند و با راهکارهای درمانی جهت کاهش ویژگـی هـای منفـی در شخصـیت
آشنا شوند تا درصدد رفع آنها برآیند .همچنین ،والدین میتواننـد از همـان اوان کـودکی بـا
واگذاری مسئولیتهای مختلف بر دوش فرزندانشان ،خصیصـة مسـئولیتپـذیری را در آنهـا
نهادینه کنند .پژوهشهای آتی نیز میتوانند به نقش ویژگیهای جمعیتشناختی در این رابطه
توجه کنند .از آنجا که این مطالعه بر روی یک نمونه از دانشجویان دختـر دانشـگاه قـم انجـام
شده است معرف مناسبی از وضعیت کل جامعه حتـی جامعـة دانشـجویان نیسـت و در تعمـیم
نتایج باید احتیاط شود .در آخر بایـد بیـان داشـت کـه پـژوهش بـه روش هـمبسـتگی اسـت و
توانایی بررسی روابط علـت و معلـولی بـین متغیرهـا را نـدارد و در پـژوهشهـای آتـی انجـام
پژوهش به روش آزمایشی نیز میتواند مد نظر قرار گیرد.
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چکیده 
هدف پژوهش حاضر اثربخشی بازیدرمانی والد  -کودك بر پرخاشـگری ،اضـطراب و تـرس
اجتمــاعی کودکــان دارای اخــتالل نافرمــانی مقابلــهای بــود .طــرح پــژوهش آزمایشــی از نــوع
پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش را تمام دانشآموزان دختـر
با اختالل نافرمانی مقابلهای تشکیل دادند که در سال تحصـیلی  1911-1918در مـدارس مقطـع
ابتدایی شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند .تمام دانشآموزان مشـغول بـه تحصـیل بـهصـورت
نمونهگیری خوشهای تصادفی دومرحلهای انتخاب شده و مقیاس درجه بنـدی اخـتالل نافرمـانی
مقابلهای توسط معلمان این مدارس روی تمامی دانشآموزان اجـرا شـد .پـس از نمـرهگـذاری
پرسشنامهها و غربالگری ،تعداد  41دانشآموز انتخاب شدند و بهصورت جایگزینی تصادفی
در دو گروه  21نفری قرار گرفتند .بـرای جمـعآوری دادههـا از پرسـشنامـههـای پرخاشـگری
 .این مقاله برگرفته از رسالة دکتری نویسندۀ اول است.
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران.
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(( )mas1.azmodeh@gmail.comنویسندۀ مسئول).
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 تجزیـه و. اضطراب اسسنس و همکاران و ترس اجتماعی ماسیا و همکـاران اسـتفاده شـد،شهیم
 نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه.تحلیل دادهها با روش آماری تحلیـل کواریـانس انجـام گرفـت
 اضطراب و ترس اجتماعی دانشآموزان تـأثیر دارد، کودك بر پرخاشگری- بازی درمانی والد
 بنـابراین توجـه بـه. اضطراب و ترس اجتماعی در آنهـا مـیشـود،و باعث کاهش پرخاشگری
. کودك نقش مهمی در بهبود مشکالت روانشناختی کودکان دارد- بازیدرمانی والد
. کودك-  بازیدرمانی والد، ترس اجتماعی، اضطراب، پرخاشگری:کلیدواژهها

The effectiveness of parent-child play therapy on aggression, anxiety
and social fear in children with oppositional defiant disorder1
Naimeh Yosefishahir2
Masomeh Azmodeh3
Shahram Vahedi4
Sholeh Livarjani5
Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of parent-child play therapy on
aggression, anxiety and social fear of children with oppositional defiant disorder
(ODD). The design of the experimental study was pretest-posttest with control group.
The statistical population of the study included all the female students with ODD who
were studying in Tabriz elementary schools in the academic year of 2009-2010. All
the students studying in the schools were selected in a two-stage randomized cluster
sampling and the scale of ODD grading was applied by the teachers of these schools
on all the students. After scoring the questionnaires and screening, 40 students were
selected and randomly assigned to two groups of 20 students. Shahim Aggression
Questionnaire, Anxiety Questionnaire (Spence et al.), and Social Fear Questionnaire
(Masia et al.)were used to collect data. Data analysis was performed by covariance
statistical analysis. The results of the study showed that parent-child play therapy has
an effect on students’ aggression, anxiety and social fear and reduces their aggression,
anxiety and social fear. Therefore, paying attention to parent-child play therapy plays
an important role in improving children’s psychological problems.
Keywords: aggression, anxiety, social fear, parent-child therapy.
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مقدمه 

یکی از مهمترین اختاللهای رفتاری در کودکان ،اختالل نافرمانی مقابلهای 1است .اختاللی
کمتر شناختهشده که جزو اختاللهای بروننمود 2شمرده میشود (ماتیز و الکمن.)2111 ،9
اختالل نافرمانی مقابلهای هنگامی تشخیص داده میشود که مالكهـای مربـوط بـه اخـتالل
سلوك درمورد آن مصداق نداشته باشد .شدت و مـدت اخـتالل سـلوك بیشـتر از اخـتالل
نافرمانی مقابلهای است (انجمن روانپزشکی امریکـا .)2119 ،4بـر اسـاس برآوردهـایی کـه
دربارۀ شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای صورت گرفته ،این اخـتالل در دامنـة شـیوع  1تـا 11
درصد با میانگین  9/9درصد تخمین زده میشـود (قـدرتی میرکـوهی و همکـاران.)1914 ،
همچنین سهرابی و همکاران ( )1919نشان دادند که اختالل نافرمانی مقابلهای از شـایعتـرین
اختالالت روانی است که با شیوع  2تا  16درصد در کودکان و در مرحلة قبـل از نوجـوانی
بروز میکند .این اخـتالل بـا عـواملی چـون از کـوره دررفـتن ،مشـاجره بـا بـزرگسـاالن،
سرپیچی فعاالنه از مقررات و درخواستهای بـزرگسـاالن و یـا عـدم همکـاری بـا آنهـا،
زودرنجی و زود ناراحت شدن از دست دیگران ،کینهتـوزی و انتقـامجـویی خـود را نشـان
میدهد (کرینگ 5و همکاران.)2114 ،
پارهای از پژوهشها نشان دادهاند که فراوانتـرین نـوع نگرانـی در کودکـان دارای
اختالل نافرمانی مقابلهای ،ترس اجتماعی 6است که شامل ترس و اضطراب از ارزیابی قبلـی
و قضاوت منفی توسط دیگران است که به احساسـات شـرم ،حقـارت و افسـردگی و عـدم
کفایت منجر میشود (بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرتآبادی ،)1911 ،بـهطـوری کـه
ترس اجتماعی شامل نگرانی درمورد پذیرش یا رد توسط همکالسـیهـا ،نگرانـی درمـورد
حمایت و وفاداری دوستان و نگرانی از تمسخر دوستان و یا هـول شـدن در حضـور آنهـا،
شیوع بیشتری دارد (نادری نویندگانی و مؤمنی جاوید .)1914 ،بهطوری که کودکان دارای
اختالل نافرمانی مقابلـهای ،احتمـال وقـوع رویـدادهای منفـی را بـاالتر بـرآورد مـیکننـد و
همواره از این نگران هسـتند کـه مـورد ارزیـابی منفـی قـرار بگیرنـد ،بنـابراین میـزان تـرس
اجتماعی در این کودکان افزایش مییابد (ویکز 7و همکاران.)2118 ،
oppositional defiant disorder
externalizing
Matthys & Lochman
American Psychiatrist Association
Kring
social phobia
Weeks
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عالوه بر ترس اجتماعی ،مبتالیان به اختالل نافرمانی مقابلهای ،دارای ریسک باالیی
برای دچار شـدن بـه پیامـدهای منفـی همچـون بزهکـاری ،افسـردگی و اضـطراب و دیگـر
مشکالت روانی هسـتند (اسـکرول 1و همکـاران .)2115 ،اضـطراب عبـارت اسـت از یـک
احساس منتشر ،ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته که به فرد دست میدهـد
و شــامل عــدم اطمینــان ،درمانــدگی و برانگیختگــی فیزیولــوژیکی اســت .وقــوع مجــدد
موقعیتهایی که قبالا استرسزا بودهاند یـا طـی آنهـا بـه فـرد آسـیب رسـیده اسـت ،سـبب
اضطراب در افـراد مـی شـود (عزیـزی و براتـی .)1919 ،همچنـین طبـق  DSM-5اخـتالالت
اضطرابی با اینکه در جوامع انسانی به شکل کلـی و عـام شـناخته شـده اسـت ،در هـر بافـت
فرهنگی ،عالئم و شیوع ویژۀ خود را نشان میدهد (زرانی و همکاران.)1916 ،
به طوری که مـارتین 2و همکـاران ( )2114در پژوهشـی بـا عنـوان هـمآینـدی بـین
اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل اضطراب نشان دادند کـه اخـتالل نافرمـانی مقابلـهای در
9
سهسالگی میتواند اختالالت اضطرابی را در سن پن سالگی پیشبینی کند .همچنـین لـوبر
همکاران ( )2111در مطالعة خود نشان دادند که کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلـهای،
دارای عزت نفس پایین ،تحمل کم در برابـر ناکـامی و خلـق افسـرده هسـتند و اضـطراب و
رفتارهای ضداجتماعی بیشتری دارند.
از سـویی کودکـان دارای اخـتالل نافرمـانی مقابلـهای ،آغـازگر رفتـار پرخاشـگرانه
هستند و واکنش آنها نسبتبه دیگران خشونتآمیـز اسـت .در اخـتالل نافرمـانی مقابلـهای
رفتارهای تضادورزانه ،از کوره دررفتن ،زودرنجی ،رعایت نکردن دسـتورات و مقـررات و
رفتار های قانون شکنانه در مقایسه با کودکان همسن بسیار بیشتر است ،اما الگو های رفتـاری
پرخاشگرایانة شدید و نقـض جـدی قـوانین و مقـررات اجتمـاعی دیـده نمـی شـود (لـین 4و
همکاران .)2116 ،در همین خصوص پژوهشگران مختلف بیان می کنند که کودکان دارای
اختالل نافرمانی مقابله ای بهصورت معناداری سطوح باالیی از رفتارهای بروننمود ،همچون
پرخاشگری را از خود نشان میدهند (کلدزیک 5و همکاران.)2112 ،
با توجه به پیامدهای اختالل نافرمانی مقابلهای ،روانشناسان پژوهشهایی را صورت
دادهاند که بر اساس آن ،اثربخشی روشهای متعدد درمانی را بر اختالل نافرمـانی مقابلـهای
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نشان دادهاند .یکی از این روشها بازی درمانی است .بازی درمانی والـد  -کـودك بـهمنزلـة
یــک روش درمــانی ،نقــش مهمــی در کــاهش مشــکالت رفتــاری کودکــان دارای اخــتالل
نافرمانی مقابلهای دارد ،بهطوری که یکـی از روشهـای درمـان روانشـناختی کـودك کـه
میتوان والد را نیز وارد آن فعالیت کرد ،بازی درمانی است کـه فعـالیتی لـذتبخـش بـرای
کودك است و وارد کردن والد او در این فرایند میتواند نتایج درمانی بهتری را بهبار آورد
(براتون 1و همکاران .)2115 ،با توجه به نقش مهمی که بهبود رابطة والد و فرزند در کاهش
مشکالت رفتاری کودك دارای اختالل نافرمانی مقابلهای ،ازجمله پرخاشگری و اضـطراب
ایفا میکند و به پشتوانة ارتباط قویای که والـدین بـا فرزنـد خـود دارنـد و درمـانگر از آن
بیبهره است ،رویکرد نوینی در عرصة درمان با عنوان بازیدرمانی والد  -کودك بهوجـود
آمده است (ری 2و همکاران .)2117 ،بـازی درمـانی والـد -کـودك مبتنـی بـر ایـن فـرض
اساسی است که والدین از ارتباط عاطفی قوی با کودك برخوردارند ،آنچه که درمـانگران
در واقع فاقد آن هستند ،به احتمال زیاد این ارتباط طبیعی و ذاتی موجود بین والد و کودك
کلید اثربخشی باال و نتایج پایای درمانی در روش آموزشی مبتنی بر رابطـه والـد -کـودك
است (لندرث .)2116 ،9در این راستا یاموتا 4و همکاران ( )2116در پـژوهش خـود بـه ایـن
نتیجه دست یافتند که بازیدرمانی والد  -کودك میتواند سبب کاهش مشکالت رفتاری و
هیجانی کودکان دارای اختالل نافرمانی شود و میزان ترس اجتماعی و اضطراب را در آنها
کاهش دهد .مکدیارمیند و باگنر )2115( 5تأکید میکنند که درمان والد  -کودك باعـث
میشود والـدین رفتارهـای کـودك را بـه شـیوۀ مـؤثرتری مـدیریت کننـد و از ایـن طریـق
6
رفتارهای مطلوب کودك افزایش و رفتارهای نامطلوب کاهش مییابد .همچنـین گـاالگر
( )2119در مطالعة خود نشان داد که درمان والد  -کودك باعـث بهبـود معنـادار رفتارهـای
کودکان دارای اختالل نافرمانی میشود و میزان اختالالت رفتاری و اضطراب اجتمـاعی را
در آنهــا کــاهش مــیدهــد .کنــل )2116( 7در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه
بازیدرمانی بر مشـکالت رفتـاری ازجملـه پرخاشـگری ،رفتارهـای بچـهگانـه ،اضـطراب و
گوشهگیری کودکان تأثیر دارد و باعث کاهش مشـکالت رفتـاری در کودکـان مـیشـود.
Bratton
Ray
Yamamoto
Yamamoto
McDiarmid & Bagner
Gallagher
Kenll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

روانشناسیفرهنگی،9311،سالچهارم،شماره 9
 944

همچنین هوشینا 1و همکاران ( )2117در پژوهشی نشان دادند که بـازی درمـانی بـه کـودك
اجازه میدهد تا تجربیات ،افکار ،احساسات و تمایالتی را کـه بـرای او تهدیدکننـده اسـت
نشان دهد و میزان مشکالت رفتاری را در کودکان کاهش میدهد.
با توجه به اهمیت تأثیر منفی اختالل نافرمانی مقابلهای در زندگی اجتماعی ،عـاطفی
و تحصیلی کودکان و از سویی دیگر در صورت بیتوجهی و عدم بهکارگیری درمانهـای
مناسب برای کاهش این اختالل در کودکان که بروز اختالالت دیگری همچون افسـردگی
اساسی ،اضطراب منتشر ،اختالل انفجاری متنـاوب و اضـطراب اجتمـاعی را درپـی خواهـد
داشت ،انجام مداخلههای مناسب برای کودکان مبتال به این اختالل ضرورت دارد .از سویی
نقش مهم بازیدرمانی والد  -کودك در فراینـد درمـان و کـاهش مشـکالت پرخاشـگری،
اضطراب و ترس اجتماعی کودکان و بهتناسـب آن افـزایش یـادگیری ،ضـرورت ارزیـابی
جایگاه آن در این کودکان بیش از پیش پررنگ مـیشـود .اثبـات و کـارآیی ایـن الگـوی
بازیدرمانی والد  -کودك نیازمند مطالعات و پژوهشهای بیشماری است که این مطالعـه
در همین راستا صورت گرفته است .از سویی مطالعهای یافت نشد که بـه بررسـی اثربخشـی
بازی درمانی والد  -کودك بر متغیرهای پژوهش بسردازد .بنابراین با مرور ادبیـات ذکرشـده
بهنظر میرسد که بازیدرمانی بتوانـد مشـکالت رفتـاری کودکـان دارای اخـتالل نافرمـانی
مقابلهای را در کودکان تحت تأثیر قرار دهد .با این حال پژوهشهای بیشتری الزم است تـا
این الگوی نظری و کاربردی را مورد بررسی قرار دهد مبنی بر اینکه این درمـان بـرای ایـن
کودکان مؤثر است و تحقیقات کمتری در زمینة اثربخشی این رویکرد درمـانی بـر اخـتالل
نافرمانی مقابلهای انجام گرفته است .بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که
آیا بازی درمانی والد  -کودك بر پرخاشگری ،اضطراب و ترس اجتمـاعی کودکـان دارای
اختالل نافرمانی تأثیر دارد؟

روشپژوهش
طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنتـرل بـود .جامعـة
آماری پژوهش را تمام دانشآموزان دختر با اختالل نافرمانی مقابلهای تشکیل دادند کـه در
ســال تحصــیلی  1911 -1918در مــدارس شــهر تبریــز مشــغول بــه تحصــیل بودنــد .تمــام
دانشآموزان مشغول به تحصیل در دورۀ ابتدایی بهصورت نمونهگیـری خوشـهای تصـادفی
1. Hoshina
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دومرحلهای انتخاب شدند؛ به این صورت کـه از بـین منـاطق شـهر تبریـز ،تعـداد دو ناحیـة
آموزشی بهصورت تصادفی و از این دو ناحیه نیز از هـر کـدام تعـداد  5مدرسـه بـهصـورت
تصادفی انتخاب شد و مقیاس درجـهبنـدی اخـتالل نافرمـانی مقابلـهای توسـط معلمـان ایـن
مدارس بـر روی تمـامی دانـشآمـوزان اجـرا شـد .پـس از نمـرهگـذاری پرسـشنامـههـا و
غربالگری و پس از تشخیص این کودکان ،تعداد  41دانشآموز انتخاب شدند و بـهصـورت
جایگزینی تصادفی در دو گروه  21نفری قرار گرفتند که گروه آزمایش بازیدرمـانی والـد -
کودك و گروه دوم نیز کنترل بود و درمانی را دریافت نکرد.
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
.9پرسشنامـةپرخاشـگری:ایـن پرسـشنامـه توسـط شـهیم ( )1985بـرای کودکـان
ساخته شده است و شامل  21گویه است کـه پرخاشـگری را در کودکـان مـیسـنجد .ایـن
پرسشنامـه توسـط مـادران تکمیـل مـیشـود و گویـههـا نشـاندهنـدۀ درجـات متفـاوتی از
پرخاشگری است .برای نمرهگذاری این پرسشنامه به گزینة به ندرت ،نمره  ،1گزینة یـک
بار در ماه ،نمرۀ  ،2گزینـة یـک بـار در هفتـه نمـرۀ  9و گزینـة اغلـب روزهـا نمـرۀ  4تعلـق
میگیرد .در پژوهش شهیم ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامـه  1/11بـهدسـت آمـده و
روایی آن تأیید شده است .همچنین در پژوهش حاضر نیـز ضـریب پایـایی پرسـشنامـه بـه
روش آلفای کرونباخ  1/88بهدست آمد.

.2مقیاساضطراب :این مقیاس توسـط اسـسنس  1و همکـاران ( )2111سـاخته شـده
است که شامل  28ماده است و از والدین خواسته میشود فراوانی رفتار کودك را بر مبنای
یــک مقیــاس  5درجــهای لیکــرت درجــهبنــدی کننــد .نمــرۀ کلــی اضــطراب حاصــل جمــع
نمرههایی است که فرد در این مقیاس بـهدسـت مـیآورد .افـزون بـر آن ،پرسشـی بازپاسـخ
درمورد تجربة کودك از وقایع آسـیبزا وجـود دارد کـه نمـرهگـذاری نمـیشـود ،امـا در
صورت تجربة چنین حادثـهای ،از کـودك  5مـادۀ دیگـر کـه نشـانههـای اخـتالل تنیـدگی
پسضربهای را مشخص میکنند ،پرسیده میشود .نمرۀ این  5مـاده در نمـرۀ کلـی محاسـبه
نمیشود و صرفاا برای توجه بـالینی بـه ایـن اخـتالل بـرآورد مـیشـود .اسـسنس و همکـاران
( )2111ضریب پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ  1/81گزارش کردند .همچنـین
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  1/11بهدست آمد.
1. Spence
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.3پرسشنامةترساجتمـاعی:ایـن پرسـشنامـه توسـط ماسـیا  -وارنـر 1و همکـاران
( )2119ساخته شده است و  48ماده دارد و بـهصـورت خـودگزارشدهـی و مصـاحبه قابـل
استفاده است که در مقابل هر کدام چهار گزینه بـا عنـاوین هـی  ،کـم ،متوسـط و شـدید و
همین طور هرگز ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و معمـوالا قـرار دارد کـه بـهترتیـب از  1تـا 1
نمرهگذاری میشود .ماسیا  -وارنر و همکاران ( )2119ضریب پایایی این مقیاس را ازطریق
همسانی درونی  1/11-1/17و اعتبـار بازآزمـایی آن را  1/14گـزارش کـردهانـد .همچنـین،
روایی سازۀ این مقیاس نیز در پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است (دادسـتان و همکـاران،
 .)1986همچنین ،در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفـای کرونبـاخ
 1/87بهدست آمد.
2
درجهبندیاخـتاللنافرمـانیمقابلـهای:ایـن مقیـاس توسـط هومرسـون و
.4مقیاس 
همکاران ( )2116و برای تشخیص کودکان دارای اختالل نافرمـانی مقابلـهای سـاخته شـده
است و توسط معلمان و والدین کودك تکمیل میشود و دارای  16گویه است که در یک
طیف لیکرت  4درجهای (اصالا نمرۀ صفر ،تا خیلـی زیـاد نمـرۀ  )9نمـرهگـذاری مـیشـود.
9
بیشترین نمره  24است و هر چه نمرۀ فرد بیشتر باشد ،شدت اختالل بیشتر است .هومرسـون
و همکاران ( )2116ضریب پایایی ایـن مقیـاس را بـهروش آلفـای کرونبـاخ  1/12گـزارش
کردند .همچنین روایی آن نیز تأیید شده است.
.5مداخلةگروهیبازیدرمانیوالد-کودک :برنامة درمانی ترکیبی از بازیدرمـانی
خانوادگی و فرزنددرمانی است و فعالیتها با رویکـرد شـناختی  -رفتـاری و انسـانگرایانـه
4
انتخاب شدهاند .بازی درمـانی والـد  -کـودك بـر اسـاس الگـوی نظـری لنـدرث و برتـون
( )2116ساخته شده و توسط امیر و همکاران ( )1911هنجاریابی شده اسـت کـه شـامل 11
جلسة  45دقیقهای و هر هفته دو جلسه بود.
جدول 9جلسات مداخلة گروهی بازیدرمانی والد ـ کودك
جلسات

مشروحجلسات

جلسة اول

ایجاد محیطی امن و مناسب برای مادران و کودکان و تشویق آنهـا بـه صـحبت دربـارۀ
شیوههای رفتاری با فرزندانشان است.
Masia-Warner
Hommersen
Hommersen
Landreth & Bratton

1.
2.
3.
4.

بازیدرمانیوالدـکودکبرپرخاشگری947...،
اثربخشی 
ادامةجدول9
جلسات

مشروحجلسات

جلسة دوم

در این جلسه والدین با مفاهیم اساسی ،اصول کلی و اهداف جلسات بازی آشنا میشوند
و فهرستی از اسباببازیهای مخصوص در اختیار آنها قرار میگیرد.

جلسة سوم
جلسة چهارم
جلسة پنجم
جلسة ششم
جلسة هفتم
جلسة هشتم
جلسة نهم
جلسة دهم

اساسیترین هدف این جلسه آماده کردن مادران برای اولین جلسة بازی در خانـه اسـت.
مهارت بودن با بچهها و در عین حال رهبری بازی توسط بچهها از طریق ایفای نقـش بـه
آنها آموزش داده میشود.
در این جلسه مادران اولین جلسة بازی در خانه را گزارش میکنند و فعالیتهایی را کـه
در خانه انجام دادهاند ،لیست و بیان میکنند.
در این جلسه والدین به آگاهی بیشتری نسبتبه ارتباطشان با کودکانشان دست مـییابنـد
و ارتباط بین والد و کودك بیشتر میشود.
جلسة ششم تا نهم ساختار مشـابهی دارد .هـر جلسـه بـا گـزارش والـدین در خانـه آغـاز
میشود .در جلسة ششم واگذاری اختیار به کودکان و در عین حال ایجاد یـک سـاختار
برای بازی آموزش داده میشود.
در جلسة هفتم دادن پاسخهایی که به ایجـاد عـزت نفـس کـودك کمـک مـیکنـد ،بـه
والدین آموزش داده میشود.
در جلسة هشتم روشهای صحی تشویق و تعریف از کودکان آموزش داده میشود.
در این جلسه چگونگی استفاده از این روشها در موقعیتهای غیـر از بـازی بـه والـدین
آموزش داده میشود.
در آخرین جلسه به مرورِ مطالب مطرحشده در جلسات قبلی و همچنین صـحبت دربـارۀ
پیشرفتهایی که والدین در ارتباط با کودکانشان داشتهاند ،پرداخته میشود.

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روش آماری توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) و تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافتهها

شاخصهای پراکندگی و تمایل مرکزی متغیرهای پرخاشگری ،اضطراب و ترس اجتمـاعی
به تفکیک گروه و نوع آزمون در جداول  2نشان داده شده است.
مندرجات جدول  2نشان داد که میانگین گروه آزمایش (بازی درمانی) و گروه کنترل
در متغیر پرخاشگری و در پیشآزمون بهترتیب  42/15 ،42/21است که نزدیک به هم اسـت.
همچنین میانگین گروه آزمایش (بازی درمانی) و گروه کنترل در پسآزمون به ترتیب ،96/45
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جدول 2آمـارههـای توصـیفی مربـوط بـه متغیرهـای پـژوهش در پـیشآزمـون و پـسآزمـون مربـوط بـه
بازیدرمانی والد ـ کودك
متغیر 
پرخاشگری
اضطراب
ترس اجتماعی

گروه

گروهکنترل

(بازیدرمانی)

گروهآزمایش
میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

پیش ـ آزمون

42/21

4/12

42/15

2/81

پس ـ آزمون

96/45

9/14

41/11

2/82

پیش ـ آزمون

52/15

2/48

59/15

9/47

پس ـ آزمون

51/85

4/56

59/41

9/54

پیش ـ آزمون

82/21

4/17

81/11

4/14

پس ـ آزمون

76/71

5/48

89/15

4/18

 41/11است که در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش بازی درمانی والد  -کـودك
کاهش یافته ،اما در گروه کنتـرل تغییـر زیـادی ایجـاد نشـده اسـت .همچنـین میـانگین گـروه
آزمایش (بازی درمانی) و گروه کنترل در متغیر اضطراب و در پیشآزمـون بـهترتیـب ،52/15
 59/15است که نزدیک به هم است .همچنین میانگین گروه آزمایش (بازی درمـانی) و گـروه
کنترل در پسآزمون متغیر اضطراب بهترتیب  59/41 ،51/85است که در پسآزمون میـانگین
نمرات در گروه آزمایش بازی درمانی والد  -کودك کاهش یافته ،اما در گـروه کنتـرل تغییـر
زیادی ایجاد نشده است .از سویی ،میانگین گروه آزمایش (بازی درمـانی) و گـروه کنتـرل در
متغیر ترس اجتماعی و در پیشآزمون بهترتیب  81/11 ،82/21است که نزدیک به هـم اسـت.
همچنین میانگین گروه آزمایش (بازی درمـانی) و گـروه کنتـرل در پـسآزمـون متغیـر تـرس
اجتماعی بهترتیب  89/15 ،76/71است که در پسآزمون میانگین نمرات در گـروه آزمـایش
بازیدرمانی والد  -کودك کاهش یافته ،اما در گروه کنترل اندکی افزایش یافته است.
پیش از بررسی معناداری تأثیر بازی درمانی والد  -کودك بر متغیرهای پرخاشگری،
اضطراب و ترس اجتماعی الزم است که پیششرطهای تحلیـل کواریـانس ازجملـه نرمـال
بودن دادهها ،همگنی واریانسها بررسی شود .بهطـوری کـه نتـایج آزمـون گـالموگروف -
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها نشان داد که مقـدار سـط معنـاداری در در ایـن
آزمون برای تمام متغیرها از  1/15بزرگتر است و لذا توزیع دادهها نرمال اسـت .همچنـین،
بــرای همگنــی واریــانسهــا از آزمــون لــوین اســتفاده شــد کــه بــر اســاس آزمــون لــوین و
عدممعنـاداری بـرای متغیـرهـای پرخاشـگری ،اضـطراب و تـرس اجتمـاعی ،شـرط برابـری

بازیدرمانیوالدـکودکبرپرخاشگری941...،
اثربخشی 

واریانسهای بینگروهی نیز رعایت شـده اسـت و گـروههـا دارای تجـانس بـوده و همگـن
هستند .از سویی پیششرط دیگر خطی بودن همبستگی متغیر پـیشآزمـون و متغیـر مسـتقل
است که مقدار  Fتعامـل متغیـر مسـتقل و همسـراش در متغیرهـای پـژوهش معنـادار اسـت و
میتوان گفت که همبستگی متغیر همسراش و مستقل رعایـت شـده اسـت .لـذا بـا توجـه بـه
محقق شدن پیشفرضها ،میتوان برای تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
جدول 3نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات پیشآزمون ـ پسآزمون متغیر پرخاشگری
منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه
خطا
کل

212/15
421/71
61819/11

1
97
41

212/15
11/91

F

18/68

سطح

ضریب

معناداری

اتا 

1/111

1/99

بر اساس ارقام بهدست آمده از جدول  ،9پـس از تعـدیل نمـرات پـیشآزمـون ،اثـر
معناداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجود دارد ( ،)P=1/111 ،F=18/68بهطوری که
نمرات نشان میدهد میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهانـد ،بـهطـور
چشمگیری کاهش داشته است .از این رو ،میتوان نتیجـه گرفـت کـه بـازیدرمـانی والـد -
کودك بر پرخاشگری تأثیر دارد و آن را بهطور معناداری کاهش میدهد.
جدول 4نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات پیشآزمون ـ پسآزمون متغیر اضطراب
منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه
خطا
کل

79/58
621/28
111981/11

1
97
41

79/58
16/71

F

4/98

سطح

ضریب

معناداری

اتا 

1/14

1/11

بر اساس ارقام بهدست آمده از جدول  ،4پـس از تعـدیل نمـرات پـیشآزمـون ،اثـر
معناداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجـود دارد ( .)P=1/14 ،F=4/98بـهطـوری کـه
نمرات نشان میدهند میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهاند ،بـهطـور
چشمگیری کاهش داشـته اسـت .از ایـن رو ،مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه قصـهدرمـانی بـر
اضطراب تأثیر دارد و آن را بهطور معناداری کاهش میدهد.
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جدول 5نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات پیشآزمون ـ پسآزمون متغیر ترس اجتماعی
منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه
خطا
کل

978/41
814/17
256511/11

1
97
41

978/41
24/16

F

15/65

سطح

ضریب

معناداری

اتا 

1/111

1/21

بر اساس ارقام بهدست آمده از جدول  ،5پـس از تعـدیل نمـرات پـیشآزمـون ،اثـر
معناداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجود دارد ( .)P=1/111 ،F=15/65بهطوری که
نمرات نشان میدهد میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهاند ،بـه طـور
چشمگیری کاهش داشته است .از این رو میتـوان نتیجـه گرفـت کـه بـازیدرمـانی والـد -
کودك بر ترس اجتماعی تأثیر دارد و آن را بهطور معناداری کاهش میدهد.

نتیجهگیری 
بحثو 
هدف پژوهش حاضر اثربخشی بازیدرمـانی والـد  -کـودك بـر پرخاشـگری ،اضـطراب و
ترس اجتماعی کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای بود.
یافتة اول پـژوهش نشـان داد کـه بـازی درمـانی والـد  -کـودك بـر پرخاشـگری در
کودکــان دارای اخــتالل نافرمــانی مقابلــهای تــأثیر دارد و باعــث کــاهش پرخاشــگری در
کودکان میشود .این یافته با نتایج پـژوهشهـای عبـدالعلیزاده ( )1919و مـکدیارمینـد و
باگنر ( )2115مطابقت دارد .عبدالعلیزاده ( )1919در پژوهشی نشان داد کـه ارائـة مداخلـه
مبنی بر بازیدرمانی و نقاشیدرمانی در کاهش شدت پرخاشگری و بهبود خودپندارۀ مثبت
در دانش آموزان پسر مبتال به اختالل یادگیری مؤثر بوده اسـت ،امـا بـازیدرمـانی نسـبتبـه
نقاشیدرمانی در کاهش پرخاشگری و بهبود خودپندارۀ مثبت نقش مؤثرتری داشـته اسـت.
بنــابراین بــا اســتفاده از ایــن روش مداخلــهای مــیتــوان در جهــت بهبــود خودپنــدارۀ مثبــت
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری و کاهش پرخاشگری این کودکان اسـتفاده کـرد .در
تبیین این یافته میتوان گفت که فضا و بافتار خشن خانواده و نیز فرزندپروری خشـن سـبب
بروز و افزایش رفتار پرخاشگرانه در کودکان میشود .بنابراین ،طبیعی بهنظر میرسد که بـا
تغییر سبک فرزندپروری و بهبود بافتار خانواده و شیوۀ تعامل اعضا با یکدیگر و بهخصوص
بهبود تعامل والدین با کودك ،شاهد کاهش رفتارهای پرخاشـگرانه باشـیم ،بـهطـوری کـه
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درمان گروهی رابطة والد  -کـودك اثـر دیرپـایی بـر کـاهش پرخاشـگری کودکـان دارد.
مهارتهای ارائهشده طی جلسات درمانی حـاکی از آن اسـت کـه مهـارتهـای ارائـهشـده
ازقبیل گوش دادن انعکاسی ،محدودیتگذاری درمانی ،شناسایی و پاسخدهی به احساسات
کودکان و نیز دادن حق انتخاب به کودکان به آنها میآمـوزد کـه احساسـات و هیجانـات
خود را بهصورتی قابل قبول ابراز کنند و خودکنترلی را در خود پرورش دهند (رجبپور و
همکاران .)1911 ،کودك در بازیدرمانی ا طریق تعامـل تـوأم بـا احسـاس امنیـت بـا یـک
درمانگر باتجربه به بیان احساسـات معکـوس خـود مـیپـردازد و ازطریـق ایـن بـرونریـزی
احساسات درواقع به تنظیم هیجانی مبادرت میورزد .تنظیم هیجان عامـل مـؤثری در طیـف
بسیاری از اختالالت رفتاری است .تنظیم هیجان ازطریق مـدیریت هیجـانهـا و پاسـخدهـی
مقتضی به موقعیتها در کاهش اضطراب ،افسردگی و برونریزی خشم نقش مؤثر دارد .از
این رو ،بهنظر میرسدکه بتوان بازیدرمانی را بهمنزلة تکنیکی رفتاری در تنظیم هیجانهای
کودك درنظر گرفت .بنابراین ،میتـوان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه بـازی عروسـکی
میتواند ازطریق برونریزی احساسات ،میزان پرخاشگری را در دانشآموزان دارای اختالل
نافرمانی کاهش دهد (لیهی 1و همکاران.)2111 ،
یافتة دیگـر پـژوهش نشـان داد کـه بـازی درمـانی والـد  -کـودك بـر اضـطراب در
کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای تأثیر دارد و باعث کـاهش اضـطراب در کودکـان
میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای کنل ( )2116و گاالکر و همکاران ( )2111مطابقـت
دارد .کنل ( )2116در پژوهشی به این نتیجـه دسـت یافـت کـه بـازی درمـانی بـر مشـکالت
رفتاری ازجمله پرخاشگری ،رفتارهای بچهگانه ،اضـطراب و گوشـهگیـری کودکـان تـأثیر
دارد و باعث کاهش مشکالت رفتاری در کودکان میشود.
در نتیجة تبیین فرضیه میتوان بیان داشـت ،جـایگزینی والـدین بـهمنزلـة درمـانگر و
استفاده از ارتباط عاطفی موجود بین والد و کودك در جهت درمان به متخصصـان کمـک
کرده است تا بـه نتـایجی بهتـری دسـت پیـدا کننـد (گـاالگر و همکـاران .)2111 ،چـان 2و
همکاران ( )2114نیز نشان دادند که آموزش بازیدرمانی مبتنی بر روابط والد  -کودك بـه
مادران با کودکان دارای اختالل نافرمـانی مقابلـهای مـؤثر اسـت ،زیـرا عواطـف حـاکم بـر
ارتباط والد  -کودك بر شرایط والدین تأثیر میگذارد و سـبب کـاهش میـزان اضـطراب و
ترمیم ارتباط والد  -کودك میشود.
1. Leahy
2. Chan
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در تبیین نتیجة فرضیه میتوان گفـت مـادران در هنگـام بـازی کـردن بـا بچـههـا بـه
رفتارهای مثبت آنها بیشتر توجه و از رفتارهای ناسـازگارانة آنهـا چشـمپوشـی مـیکننـد.
همچنین ،مادران یاد میگیرند چگونه ارتباط مستقیم با فرزندان خود برقرار کنند .این عامل
در افزایش کارکرد ارتباطی والدین و کودکان تأثیر بسزایی دارد و اضطراب را نیز کـاهش
میدهد .ارتباط والـد  -کـودك در بـین کودکـان دارای اخـتالل نافرمـانی مقابلـهای سـبب
افزایش رفتار موفقیتآمیز در فرزندان میشـود و افـزایش رفتـار موفقیـتآمیـز در کـودك
سبب کاهش اختالل اضطراب میشود .نتایج بهدست آمـده در ایـن تحقیـق و همسـویی بـا
نتــایج تحقیقــات گذشــته نشــان مــیدهــد کــه عــدم روابــط والــد  -کــودك زمینــهســاز و
گسترشدهندۀ آسیبهاست و روابط والد  -کودك مبتنی بـر بـازیدرمـانی سـبب کـاهش
اختالالت در بین خانوادهها (والدین و کودك) میشود ،و از مؤثرترین نوع ارتبـاط والـد و
کودك بهشمار میرود (موقوم و همکاران.)1916 ،
یافتة دیگر پژوهش نشان داد که بازی درمانی والد  -کودك بـر تـرس اجتمـاعی در
کودکان دارای اختالل نافرمـانی مقابلـهای تـأثیر دارد و باعـث کـاهش تـرس اجتمـاعی در
کودکان میشود .ایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهشهـای یاموتـا و همکـاران ( )2116و گـاالگر
( )2119مطابقت دارد .گاالگر ( )2119در مطالعة خود نشان داد که درمان والـد  -کـودك
باعث بهبود معنادار رفتارهای کودکان دارای اختالل نافرمانی مـیشـود و میـزان اخـتالالت
رفتاری و اضطراب اجتماعی را در آنهـا کـاهش مـیدهـد .درواقـع ،بـازی درمـانی والـد -
کودك میتواند مشـکالت اضـطرابی و افسـردگی و پرخاشـگری را در کودکـان اخـتالل
نافرمانی مقابلهای کاهش دهد.
بازیدرمانی در برونفکنی هیجانـات منفـی تحمیـلشـده ناشـی از شـرایط محیطـی،
به ویژه زمانی که مادر نیز نقـش فعـالی در آن بـازی دارد ،در کـاهش هیجـان هـای منفـی و
برون ریزی آنها در شرایطی امن و بدون ارزیابی نقش مؤثری خواهد داشـت .کـودك نیـز
در جریان بازی با مادر خود تجربه های سـخت و آسـیب زای گذشـته را دوبـاره بـه نمـایش
می گذارد تا درك درست تری از آنها بهدست آورد و تسلط بیشتری بر آینده داشته باشـد.
بازی درمانی در مقایسه با سایر روش های درمانی که برای کودکان بـهکـار بـرده مـی شـود،
امتیاز عمده ای دارد و آن امتیاز ،جذابیت بازیدرمانی اسـت (گـاالگر .)2119 ،بـرای تبیـین
این امر باید توجه داشت که شرکت مادران کودکـان مبـتال بـه مشـکالت هیجـانی ازجملـه
اختالل نافرمانی مقابلهای در جلسات آموزشی ،همراه با توضـی ماهیـت و دلیـل مشـکالت
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کودك ،باعث افزایش دانش ،مهـارت ،اعتمـاد بـه نفـس ،خودکارآمـدی و خـوش فکـری
والدین در تربیت کودکانشـان مـیشـود و شـناختهـای نادرسـت آنهـا را دربـارۀ خـود و
فرزندانشان اصالح می کند .از سوی دیگـر ،اهـداف تمـامی سـطوح درمـانی ایـن روش بـر
افزایش خودکفایی و خودکارآمدی والدین در کنترل رفتار کودکان مبتنی است و از طریق
آموزش های والدین برای ارتقای تحول کودك ،حس صـالحیت اجتمـاعی و خـودکنترلی
میسر می شود و میزان ترس اجتماعی در آنها کاهش مییابد .در تبیین این نتایج باید گفت
آموزش والدین ،به ویژه مادر  -که بیش از دیگران با کودك در ارتباط است ،بیشتر اوقـات
خود را با کودکش میگذرانـد و عمـدهتـرین تـأثیرات را بـر او مـیگـذارد  -مـیتوانـد در
کاهش مشکالت هیجانی کـودك مـؤثر باشـد ،زیـرا در ایـن صـورت مـادر مسـیر تعـاملی
مطلوب و سازنده ای بهنام بازی را در رابطه با کودك فـرا مـی گیـرد و بـر آن اسـاس عمـل
می کند .همچنین بین مـادر و کـودك رابطـه ای قـوی وجـود دارد کـه نمـی تـوان آن را در
ارتباط کودك  -درمانگر یافت .این امر مهم به والد اجازه می دهد با کـودك خـود همـراه
شود ،در آزادسازی هیجاناتش به او کمک کند و از طریق بروز هیجانات به شیوۀ مناسـب،
آنها را کاهش دهد (سبزیان و همکاران .)1917 ،بنابراین ،بازی افکـار درونـی کـودك را
با دنیای خارجی او مرتبط میسازد و باعث میشود کـه کـودك بتوانـد اشـیای خـارجی را
تحت کنترل خود درآورد یا بتواند آنها را دستکاری کند و تغییر دهـد .همچنـین بـازی بـه
کودك اجازه میدهد تا تجربیات تهدیدکنندۀ خود را نشان دهد و از این طریق بر کـاهش
میزان مشکالت هیجانی دانشآموزان تأثیر میگذارد.
این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .از آنجایی که یافته های پژوهش بر اساس
مقیاس نگرشسنجی بود و ممکن است بهدلیلی ناخودآگاه شرکتکنندگان در پـژوهش از
پاسخ دادن طفره روند و این ممکن است نتایج پژوهش را به مخاطره بیندازد .ایـن پـژوهش
بر روی دانشآموزان دختر دارای اختالل نافرمانی مقابلهای در شهر تبریز انجام گرفته است
و در تعمیم یافتهها برای دانشآموزان پسر و شهرهای دیگر با محـدودیت مواجـه اسـت .بـا
توجه به نتایج پژوهش به مربیان و دستاندرکاران امور دانشآموزان پیشنهاد میشود جهت
درمـان پرخاشــگری از بــازیدرمـانی والــد  -کــودك بهـره گیرنــد تــا از ایـن طریــق میــزان
احساسات مثبت و سازگاری کودکان افزایش یابـد .از آنجـایی کـه بـازی درمـانی افـزایش
تعامل کودك با والد و افزایش قدرت کارکردهای اجرایی ظرفیتهای هیجانی و شـناختی
کـودك را بــرای تنظــیم هیجانــات افــزایش مــیدهــد و درنهایــت بــه کــاهش اضــطراب در
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دانشآموزان منجر میشود ،پیشنهاد میشـود ایـن روش درمـانی بـر روی کودکـان بـهکـار
گرفته شود .برنامة درسی مدارس ،بهخصوص مدارس ابتدایی بهگونهای طراحی شـوند کـه
در کنار برنامة درسی روزانه ،معلمان به نکتـههـایی آموزنـده دربـارۀ اخـتاللهـای هیجـانی
کودکان توجه کنند و مدارس ساعاتی را به بازیدرمانی اختصاص دهند.
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چکیده 
در حالی که استفاده از شبکههای اجتماعی دارای مزایایی است ،نگرانیهـایی نیـز درمـورد
تأثیر استفاده از آن ،بهخصوص استفادۀ مکـرر و وابسـتگی بـه شـبکههـای اجتمـاعی وجـود
دارد .در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش واسطهای اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی
مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عاملهای شخصیت و هویت فرهنگـی پرداختـه شـد .روش
پژوهش توصیفی از نوع همبسـتگی و جامعـة آمـاری شـامل تمـام کـاربران بـاالی  18سـال
شبکههای اجتماعی اصفهان سال  1917بود که از میان آنها  251نفر بهعنوان نمونه به روش
در دسترس انتخاب شدند .ابزارها شامل پرسشنامة پـنج عـاملی شخصـیت نئـو فـرم کوتـاه،
پرسشنامة اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل و پرسشنامة هویـت فرهنگـی بـود.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از همبسـتگی پیرسـون و روش مـدلیـابی معـادالت
ساختاری در نرم افزاراس.پی.اس.اس .نسخة  29و نرمافزار لیزرل نسـخة  8/81اسـتفاده شـد.
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نقش

 دو عامل روان رنجورخـویی و بـرونگرایـی،یافتهها نشان داد که از بین عامل های شخصیت
قادرند استفاده از شبکههای اجتماعی را بهطـور معنـیدار و در حـد مطلـوب تبیـین کننـد و
 بـه.همچنین متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی توانست هویت فرهنگی را نیـز تبیـین کنـد
 نقش واسطهای استفاده از شبکههای اجتمـاعی مبتنـی بـر تلفـن همـراه در رابطـه بـا،عبارتی
 امــا ســه عامــل شخصــیتی،برخــی از عامــلهــای شخصــیت و هویــت فرهنگــی تأییــد شــد
 توافقپذیری و تجربه پذیری بهدلیل نرسیدن بـه حـد مطلـوب از مـدل حـذف،وظیفه شناسی
 متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی میتوانست در رابطه میان هویت فرهنگـی، بنابراین.شد
. نقش واسطهای داشته باشد،و برخی از عاملهای شخصیت
. هویت فرهنگی، عاملهای شخصیت، استفاده از شبکههای اجتماعی:کلیدواژهها

The mediating role of the extent of using smartphone-based social networks in
the relationship between personality traits and cultural identity
Raziyeh Amini1
Azra Mohammadpanah Ardakan2
Azadeh Choobforoushzadeh3
Abstract
While using social media has their benefits, there are also concerns about the impact
of their application, especially the frequent use and dependence on social networks.
In the present study, the mediating role of  smartphone-based social networks in
relation to personality traits and cultural identity was investigated. The research
method was causal-correlational descriptive and the statistical population included
all social network users over 18 years of age in Isfahan in 2018 and of these, 250
were selected with available sampling method. The research instruments were
questionnaires such as the shortened version of NEO-Personality Inventory – the
Revised (NEO-FFI-R) – the questionnaire about Addiction to smartphone-based
social networks, and the cultural identity questionnaire. Pearson correlation and
structural equation modeling in SPSS software version 23 and LISREL software
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version 8.80 were used to analyze the research data. Results showed that among the
personality traits, the two factors of Neuroticism and Extroversion are able to
explain the use of social networks in a meaningful and desirable way. The variable
of using social networks could also explain cultural identity. But the three
personality traits of Conscientiousness, Agreement, and Openness to experience
were removed from the model because they did not reach the desired level. Thus, the
variable of using social networks could play a mediating role in the relationship
between cultural identity and some personality traits.
Keywords: use of social networks, cultural identity, personality traits

مقدمه 
با نفوذ گوشیهای همراه هوشمند در جهان با جامعهای از لحاظ فرهنگی جدید و مبتنـی بـر
فنــاوریهــای نــوین و رســانههــای نوظهــور روبــهرو هســتیم .نتــایج تحقیقــات پژوهشــگران
نشاندهندۀ گسترش قابل توجه استفادۀ افراد از افزارهای پیامرسـان و شـبکههـای اجتمـاعی
مجازی برای تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی مختلف است (شلدون 1و همکاران2117 ،؛
هوئل 2و همکاران .)2115 ،بر طبق پژوهشی 85 ،درصد بزرگساالن کاربران اینترنت و 67
درصد کاربران تلفنهای هوشمند هسـتند و در شـبکههـای اجتمـاعی فعـالانـد (دیوگـان،9
 .)2115در ایــران نیــز آمارهــای رســمی دولــت از ضــریب نفــود  11درصــدی تلفــن همــراه
حکایت دارد و بیانگر حضور و فعالیت بسیار زیاد کاربران در شبکههای اجتماعی از جملـه
تلگرام است (خجیر.)1916 ،
یکی از عوامل اثرگذار بر نحوه یا میزان استفادۀ افراد از شبکههای اجتماعی عامل های
شخصیتی آنهاست .شخصیت کلمـهای کلـی اسـت کـه عمومـاا رفتـار قابـل مالحظـة فـرد را
توصیف میکند (کیم و چوك .)2117 ،4شخصیت از متغیرهای تعیین کنندۀ قضاوت ،هیجان،
و رفتار اخالقی است (آقابابایی و همکاران )1916 ،و بیانگرآن دسته از ویژگیهایی است کـه
شامل الگوهای ثابت فکـری ،عـاطفی و رفتـاری آنهاسـت (پـروین و جـان ،2111 ،5ترجمـة
کدیور و جوادی )1914 ،شخصیت تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی اجتماعی و هیجـانی را
دربر میگیرد؛ صفاتی که فراتر از ظاهر فرد است و ممکن است نتـوان مسـتقیماا آنهـا را دیـد
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(بلیدورن .)2111 ،1این عاملهای شخصیتی همواره تأثیر بسزایی بر عقایـد و تفکـرات مربـوط
به بهرهگیری از رسانهها داشته است (پیرسون و هاسـین .)2117 ،2بنـابراین تعـامالت اجتمـاعی
در فضای مجازی میتواند نشاندهندۀ شخصیت یک فرد باشد (بات و فیلیـسس .)2118 ،9ایـن
مطالعــه بــر روی رابطــة اســتفاده از شــبکههــای اجتمــاعی و عامــلهــای پــنجگانــة شخصــیتی
(روان رنجورخویی ،4گشودگی به تجربـه ،5بـرونگرایـی ،6توافـقپـذیری 7و وظیفـه شناسـی)8
تمرکز دارد .افراد تحت سلطة خصوصیات شخصیتی مختلف خود از شبکههـای اجتمـاعی بـه
مقدار متفاوت و برای مقاصد مختلف استفاده میکنند .در همـین زمینـه هـاگس 1و همکـاران
( )2112به بررسی ارتباط عامـل هـای پـنجگانـة شخصـیتی و اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی
فــیسبــوك و تــوییتر پرداختنــد .نتــایج بررســی آنهــا نشــان داد کــه عامــلهــای شخصــیتی
مشارکتکننـدگان در ارتبـاط بـا تبـادل آنالیـن و جسـتوجـوی اطالعـات  /تبـادل آنالیـن،
تأثیرگذار بود .مون 11و همکاران ( )2114نیز دریافتند که برونگرایی با استفاده ازتلفن همـراه
هوشمند برای سرگرمی ،ارتباط و اطالعات رابطة منفی داشت ،اما عامل روان رنجورخـویی بـا
استفاده از تلفن همـراه هوشـمند بـرای سـرگرمی و ارتبـاط رابطـة مثبـت داشـت .در پـژوهش
دیگری عاملهای تجربهپذیری و درونگرایی افزایش احتمال استفاده از گوشیهای هوشـمند
را پیشبینی کرده ،اما وظیفهشناسی با کاهش استفاده از برنامههای فضـای مجـازی همـراه بـود
(کیم و همکاران .)2115 ،بنـابراین ،ابعـاد شخصـیتی پـنجگانـه یـا حـداقل بعضـی از ابعـاد آن
تعیینکنندۀ استفاده از شبکههای اجتماعی است.
از سوی دیگر استفادۀ مکرر از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میتواند هویت
فرهنگی جدیدی را پدید آورد .فرهنگ بهطور همزمان از عناصر مختلف (یعنی فرضیههـا،
ارزشها ،باورها و معانی آنها) شکل میگیـرد (کـاکس 11و همکـاران )2118 ،و در یـک
محیط اجتماعی مشخص و در ارتباط بـا دیگـر افـراد ظـاهر و تفسـیر مـیشـود (جنکینـز،12
1. Bleidorn
2. Pearson & Hussain
3. Butt & Phillips
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7. agreeableness
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 .)2118استفاده از شبکههای اجتماعی بر احساس تعلق افراد به مکانی ثابت و مشخص تأثیر
میگذارد و درنهایت میتواند موجب احساس تعلـق بـه «فضـای بـدون محـدودیت» شـود.
وجود ارتباط مجازی میان افراد ساکن در نقاط مختلف جغرافیایی ،ارتباط فرهنگهـا را بـه
شدت سهولت میبخشد و تبادالت بین فرهنگی را افزایش میدهـد (تارکـل .)2111 ،1ایـن
رسانههای مجازی با بهروزرسانیهای مداوم بـه تولیـد محتـوای فرهنگـی مـیپردازنـد و بـر
فرهنــگ کــاربران تــأثیر مــیگذارنــد (شــویوی 2و همکــاران )2119 ،و کــاربران عــالوه بــر
سرگرمی میتوانند فرهنگ خود را از طریق نمایشهـای گفتـاری فراملـی بازنویسـی کننـد
(ردان .)2119 ،9هویت نیز در فرایندهای ارتباطی شکل میگیرد .بنابراین ،اگـر شـبکههـای
اجتماعی بهعنوان یک ابزار ارتباطی درنظر گرفته شود ،فرض میشود که هویتها از طریق
استفاده از آن ساخته میشوند یا تغییر مییابند .این امر به تغییر هنجارها و انتظارات در رفتار
اجتماعی منجر میشود و بدین ترتیب شبکههای اجتماعی بهطور بالقوه در حال ایجاد یـک
هویت فرهنگی جهانی هستند (ون داجیک .)2119 ،4اگرچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی،
جنسیت ،سن و نژاد ،همگی در توسعة هویت فرهنگی نقش دارند ،اما با حضـور در فضـای
مجازی چنین مواردی ازبین میرود ،چراکه تمام ساکنان دنیای مجـازی برابرنـد (ودودی و
داور .)1919 ،این برابری مجازی میتواند سبب تغییر هویت فرهنگی و گـرایش بـه هویـت
فرهنگی جدید شود.
عامل های شخصیت نیز ممکن است به واسطة استفاده از شبکههای اجتماعی بر تغییر
و ایجاد هویت فرهنگی نقش داشته باشد .از آنجایی کـه هـر فـرد بـا عامـل هـای شخصـیتی
منحصر به خود ،با «هنجارها» و «رفتار» خود از فضای مجازی بهمنزلة ابزار ارتبـاطی اسـتفاده
میکند ،بنابراین ساختوساز هویت فرهنگی با توجه به عامـل هـای شخصـیتی افـراد شـکل
میگیرد (دابفر 5و همکاران .)2114 ،افراد خالقانه خود را در محیط چندفرهنگی شبکههای
اجتماعی ارائه میدهند و واژگـان و اصـطالحات فرهنگـی مخصـوص بـه خـود را تعیـین و
تعریف میکنند (فربـوش و ولـز .)2116 ،6متخصصـان مختلـف نیـز تصـری کـردهانـد کـه
پیچیدگیهای شخصیت ،سبب افزایش تعـداد هویـتهـای فرهنگـی مـیشـود (هـالیدی،7
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 .)2111نتایج پژوهشهایی که در ارتباط با سبکهای هویت ازجمله هویت فرهنگی و پنج
عامل شخصیت صورت گرفـت ،حـاکی از آن بـود کـه مقیـاس هویـت بـهدسـت آمـده از
ارتباطات مجازی با عامل برونگرایـی ،توافـقپـذیری و وظیفـهشناسـی بـودن رابطـة مثبـت
داشتند و همچنین تغییـر هویـت نسـبتبـه عامـل هـای شخصـیتی قابـل قیـاس بـود (لنـدرز و
لونزبری2116 ،1؛ لوئیکس 2و همکاران.)2114 ،
با توجه بـه توضـیحات فـوق ،پـژوهش حاضـر بـرآن اسـت تـا رابطـة بـین عامـل هـای
شخصیتی و استفاده از شبکههای اجتماعی و همچنین پس آیند استفاده از شبکههای اجتماعی،
یعنی تغییر هویت فرهنگی را در قالب مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار دهد.

شکل 9مدل مفروض روابط ساختاری بین عامل های شخصیت ،استفاده از شـبکههـای اجتمـاعی و هویـت
فرهنگی

روش 
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی ـ همبستگی اسـت .جامعـة آمـاری پـژوهش تمـام کـاربران
باالی  18سال شبکههای اجتماعی در سال 1917ـ  1918شهر اصـفهان اسـت .بـا وجـود آنکـه
درمورد حجم نمونة الزم برای مدل های ساختاری توافق کلی وجود ندارد ،اما بهزعم بسـیاری
از پژوهشگران حـداقل حجـم نمونـة الزم  211نفـر اسـت (سـیوو 9و همکـاران2116 ،؛ هـو،4
 .)2118به عبارتی ،اگر از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شود حدود  21نمونه بـرای هـر
Landers & Lounsbury
Luyckx
Sivo
HOE
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2.
3.
4.
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عامل (متغیر پنهان) الزم است (جکسون ،2119 ،بهنقل از حبیبی و عدنور )1916 ،و بـا توجـه
به اینکه همیشه در پژوهشها امکان افت شرکتکنندگان و ریـزش وجـود دارد بـا اسـتفاده از
روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس تعداد 251نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخـاب شـده
است .مناطق انتخابی برای نمونهگیری از مناطق 15گانة شهر اصفهان ،مناطق  9 ،1و  5بـود کـه
دلیل انتخاب تمرکز جمعیت و امکانات شهری در این نقـاط و ارائـة خـدمات بهتـر اینترنتـی و
درنتیجه دسترسی بهتر افراد به اینترنت برای استفاده از شـبکههـای اجتمـاعی نسـبتبـه منـاطق
حاشیهایتر بود .بدین منظور پژوهشگران بهطور حضوری به در خانهها در منـاطق تعیـینشـده
مراجعه نموده و پس از ارائة اطالعات کافی و مربوط به پژوهش و نیز تأکید بر محرمانه بـودن
دادهها و اخذ رضایت آنها ،از پاسخگویان درخواست کردنـد کـه بـا دقـت تمـام بـه تکمیـل
پرسشنامهها اقدام ورزند .بهدلیل زیاد بودن تعداد سؤاالت ،پژوهشگران مهلـت  2تـا  4سـاعته
به پاسخدهندگان برای تکمیل دادند و سسس برای جمـعآوری پرسـشنامـههـا اقـدام نمودنـد.
مالك ورود ،مسلط بودن به استفاده از شبکههـای اجتمـاعی و داشـتن حـداقل سـن  18بـود و
مالك خروج ،نداشتن سواد کافی برای پاسخدهی ،تکمیل ناقص و مخدوش یا تکمیل توسط
فردی غیر از پاسخدهنده بود.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
پرسشنامةپنجعاملیشخصیت()NEOفرمکوتاه:9بـرای سـنجش ویژگـیهـای

.9
شخصیتی موردنظر در این پژوهش ،از پرسشنامة  5عاملی شخصیت نئو که شامل  61سؤال
(هر خردهمقیاس شامل  12سؤال) استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی نمرات
 NEO– PIکه در سال  1186اجرا شده بود ،بهدست آمده است و پنج بُعد عمـدۀ شخصـیت
را اندازه میگیرد ،که عبارتاند از روان رنجورخویی (بُعد  ،)Nدرونگرایی  -بـرونگرایـی
(بُعد  ،)Eپذیرابودن یا تجربه پذیری (بٌعد  ،)Oتوافقپذیری (بٌعد  )Aو وظیفه شناسی (بٌعد .)C
برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجهبندی پنجرتبهای وجود دارد که دارای ارزش
 1تا  4است .برای برخی از جملههـا ایـن نمـرهگـذاری از کـامالا مـوافقم تـا کـامالا مخـالفم
بهترتیب  1تا  4تعلق میگیرد و برای برخی دیگر برعکس .نمرات مقیاس با جمع بسـتن 12
آیتم برای هر بُعد بهدست میآید .درخصوص پایایی عوامل ،نتایج چندین مطالعه حاکی از
آن است که زیرمقیاسهای این آزمون ،همسـانی درونـی خـوبی دارنـد و آلفـای کرونبـاخ
آزردهخویی ،برونگرایی ،پذیرا بودن ،دلسذیر بـودن و مسـئولیتپـذیری بـهترتیـب عبـارت
1. NEO- Personality Inventory- Revised :NEO- PI-R

شبکههایاجتماعی964...
واسطهایمیزاناستفادهاز 

نقش

اســـت از 1/75 ،1/74 ،1/75 ،1/84 :و (1/89فتحـــی آشـــتیانی .)1915 ،مـــککـــری و
کاستا )1181(1اظهار میدارند که ابزار کوتاهشدۀ نئو مطابقت دقیقـی دارد :بـه گونـهای کـه
مقیاسهای فرم کوتاه ،همبستگی باالی  1/68را با مقیاسهای نسخة فرم کامـل پرسـشنامـة
نئو دارند .همچنین ،در تحقیقی ضـریب اعتبـار آزمـون  -آزمـون مجـدد در فاصـلة  97روز
بـــهترتیـــب  1/71 ،1/79 ،1/78 ،1/89و  1/85بـــرای روانرنجورخـــویی ،بـــرونگرایـــی،
تجربهپذیری ،توافقپذیری و وظیفهشناسی گزارش شـده اسـت .آلفـای کرونبـاخ نیـز بـرای
روانرنجورخــویی  ،1/86بــرونگرایــی  ،1/89تجربــهپــذیری  ،1/74توافــقپــذیری ،1/76
وظیفهشناسی  1/87و آلفای کل برابر  1/89بهدست آمده است (فتحی آشـتیانی .)1915 ،در
این پژوهش آلفای کرونباخ برای روان رنجورخویی  ،1/85برونگرایی  ،1/71تجربه پذیری
 ،1/71توافق پذیری  1/81و وظیفهشناسی  1/81بهدست آمد.
.2پرسشنامةاعتیادبهشبکههایاجتمـاعیمبتنـیبـرموبایـل:بـرای سـنجش میـزان
استفاده از شبکههای اجتماعی از این پرسشنامة  29گویهای استفاده شد .خواجه احمـدی و
2
همکاران ( )1915پرسشنامة مـذکور را بـر اسـاس پرسـشنامـة اعتیـاد بـه اینترنـت یانـگ
( )1118ساختند .شـاخص و روایـی محتـوای پرسـشنامـه 1/15و  1/86محاسـبه شـده بـود.
براساس تحلیل عامل اکتشافی تعداد گویههـای پرسـشنامـه بـه  4عامـل عملکـرد فـردی 1
گویه ،مدیریت زمان  4گویه ،خودکنترلی  5گویه و روابـط اجتمـاعی  2گویـه دسـتهبنـدی
شده بود .با احتساب حداقل امتیاز  1و حداکثر امتیاز  5بـرای هرگویـه ،حـداقل امتیـاز کـل
پرسشنامه  29و حداکثر امتیاز کـل پرسـشنامـه  115بـود .بـدین ترتیـب ،سـط اعتیـاد بـه
شبکههای اجتماعی در یک مقیاس لیکـرت  5امتیـازی در  4سـط کـاربر پـایینتـر از حـد
معمول ( ،)46-29کاربر معمولی ( ،)61-46کاربر در شرف اعتیـاد ( )12-61و کـاربر معتـاد
( )115-12توصیف شد .پایایی درونی با ضریب آلفای کرونبـاخ 1/12محاسـبه شـده اسـت
(خواجه احمدی و همکاران .)1915 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل  1/11بود.
.3پرسشنامةهویتفرهنگی :این پرسشنامة  25سـؤالی را عاطفـه عظیمـی ()1915
تنظیم کرده است و دارای  7خردهمقیاس است که  4خردهمقیاس :هویت ملـی سـرزمینی11
گویه ،هویت ملی تاریخی  5گویه ،هویت ملی فرهنگی  5گویه ،هویت قومی  5گویه برای
این پژوهش درنظر گرفته شد .آلفای کرونباخ خردهمقیاسها بهترتیـب ،1/71 ،1/89 ،1/88
1. McCrae & Costa
2. Young
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 1/87است .پایایی ترکیبی 1/85 ،1/71 ،1/84 ،1/81و تحلیل عـاملی تأییـدی ،1/57-1/74
 1/71-1/86 ،1/68-1/71 ،1/51-1/81بــود .چنانچــه کــه از اطالعــات برمــیآیــد ایــن
پرسشنامه پیشفرضهای اعتبار و ابزار پژوهش را دارا بود (عظیمی .)1915 ،نمـرهگـذاری
بهصورت طیف لیکرت  5تایی از کامالا موافقم  5تا کامالا مخالفم  1بـوده و بـاالترین نمـره
 125نشــاندهنــدۀ هویــت فرهنگــی بــاال و ثبــات هویــت فرهنگــی و پــایینتــرین نمــره 25
نشاندهندۀ هویت فرهنگی پایین و عدم ثبات هویـت فرهنگـی بـود .آلفـای کرونبـاخ 1/81
برای پایایی کل محاسبه شده است .در این پژوهش آلفای کرونباخ کل  1/87بهدست آمد.
داده های جمعآوریشده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسـی قـرار
گرفت و سسس با استفاده از مدل معادالت ساختاری به صحت فرضـیه پرداختـه شـد .بـرای
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار اس.پـی.اس.اس .نسـخة  29و نـرمافـزار لیـزرل
نسخة  8/81استفاده شد.
یافتهها :از مجموع  251نفر مشارکتکنندگان  16نفر( 98/4درصد) مرد و  154نفـر

( 61/6درصـــد) زن بودنـــد .میـــانگین ســـنی شـــرکتکننـــدگان  26/11بـــود 68 .درصـــد
شرکتکننـدگان مجـرد و  92درصـد متأهـل بودنـد و بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه میـزان
تحصیالت ،تحصیالت کارشناسی بود که  54/4درصد نمونـه را شـامل مـیشـد .همچنـین،
شبکة اجتماعی تلگرام با  15/2درصد بیشترین مـورد اسـتفاده و فـیسبـوك بـا  1/4درصـد
کمترین شبکة اجتماعی استفادهشده بود.
برای ارزیابی ارتباط بین متغیرها ،ابتدا پیشفرضهای  SEMمورد بررسی قـرار گرفـت.
از آنجا که پیشفـرضهـای  SEMمحقـق شـده اسـت ،لـذا جهـت بررسـی بـرازش مـدلهـای
اندازهگیریشده با مدل های نظری از روش مدلیابی معادالت سـاختاری ( )SEMاسـتفاده شـد.
در راستای توصیف دادهها از شاخصهای پراکنـدگی و مرکـزی بـهویـژه میـانگین و انحـراف
استاندارد استفاده شد که به همراه ماتریس همبستگی متغیرهای در جدول  1و  2ارائه شده است:
همان طور که در جدول  1مشاهده میشـود از بـین عامـل هـای شخصـیت پـنجگانـة
روان رنجورخویی و توافقپـذیری بـا اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی هـمبسـتگی مثبـت و
برون گرایی ،تجربه پذیری و وظیفهشناسی با استفاده از شبکههای اجتماعی همبستگی منفـی
دارد .همچنین ،روان رنجورخویی و توافقپذیری با هویـت فرهنگـی هـمبسـتگی مثبـت و سـه
عامل برونگرایی و تجربه پذیری و وظیفهشناسی بـا هویـت فرهنگـی هـمبسـتگی منفـی دارد.
همبستگی بین هویت فرهنگی و استفاده از شبکههای اجتماعی نیز مثبت است.
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جدول 9ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر 
روانرنجورخویی
برونگرایی
تجربهپذیری
توافقپذیری
وظیفهشناسی
هویت فرهنگی
استفاده از شبکههای اجتماعی

9

2

1
*-1/19
- 1/19
*1/14
-1/17
**1/98
**1/94

1
**1/26
**1/17
**1/91
**-1/27
**-1/94

3

1
1/11
**1/24
**-1/21
**-1/91

4

1
1/11
*1/19
*
1/15

5

1
**-1/91
**-1/91

6

7

1
**1 1/52

**P < 1/15* P < 1/11

جدول 2شاخصهای پراکندگی و مرکزی عاملها
هویت

روان
وظیفهشناسی 

توافقپذیری 

تجربهپذیری 

برونگرایی 

متغیرها 
فرهنگی 
رنجورخویی 
میانگین
انحــراف
استاندارد

استفادهاز
شبکههای

اجتماعی 

94/66

98/68

96/69

97/51

95/61

68/91

68/11

4/64

4/97

9/11

4/21

9/11

14/51

16/57

به منظور تبیین مدل مفهومی نقش واسطهای میزان اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی
مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل های شخصیت و هویت فرهنگی بر پایــة مــدلیــابی،
مفروضههای معادالت ساختاری در مدل مورد مطالعه بررسی شد.
همانگونه که در جدول  9نشان داده شده اسـت ،شـاخصهـای انـدازهگیـری بـرازش
نسبی را نشان میدهند و مدل نقش واسطهای میزان استفاده از شـبکههـای اجتمـاعی مبتنـی بـر
تلفن همراه در رابطة عامل های شخصیت و هویت فرهنگی بهطور نسبتاا مطلـوبی بـرازش یافتـه
است ،با این تفاوت که تمام رابطههای مدل اولیه ،معنـادار بـهدسـت نیامـده اسـت؛ از ایـن رو،
تمامی روابط غیرمعنادار از مدل حذف شدند تا مقادیر نهایی پارامترهای مدل مشخص شـوند.
مدل اصالحی در شکل  2آمده است.
منــدرجات مــدل ســاختاری  2نشــان مــیدهــد کــه عامــلهــای شخصــیتی دوگانــه
(روان رنجورخویی و برونگرایـی) قادرنـد در قالـب روابـط علـی  -سـاختاری ،تغییـر هویـت
فرهنگــی را بــهواســطة شــبکههــای اجتمــاعی بــهطــور معنــادار تبیــین کننــد ،چــرا کــه مقــادیر
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جدول 3شاخصهای برازش مدل نهایی روابط ساختاری بین عامل های شخصیت ،اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی و هویت فرهنگی
شاخص 
X2

DF
X2/DF
P.VALUE
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI
IFI

مقدار 

دامنةموردقبول 

نتیجه 

6511/41
2481
2/62
1/11
1/17
1/71
1/81
1/75
1/61
1/58
1/81

<6
<1/15
<1/11
>1/71
>1/71
>1/71
>1/71
>1/71
>1/71

برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش مدل
برازش نسبی مدل
برازش نسبی مدل
برازش مدل

شکل 2مدل پس از اصالح روابط ساختاری بین عامل های شخصـیت ،اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی و
هویت فرهنگی

شاخصهای برازش مدل اندازهگیریشده ،همه در وضعیت مطلوب قرار دارند ،بـهنحـوی کـه
مقدار ریشة میانگین مجـذور خطـای بـرآورد ( )RMSEAدر حـد مطلـوب (کـمتـر از ،)1/11
نسبت  X2/dfدر حد مطلوب (کمتر از  )6واقع شـده و ایـن نسـبت در سـط  p< 1/15معنـادار
است .از طرفی شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالحشـده (،)AGFI
شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجارشده ( )NFIو شـاخص بـرازش تـوکر -
لوئیس ( )TLIهمگی در حد مطلوب و نزدیـک بـه مطلـوب ( )1/71هسـتند .از سـویی مقـدار

شبکههایاجتماعی968...
واسطهایمیزاناستفادهاز 

نقش

ضریب تبیین ( )Bو آزمون  tبهعمل آمده نشان میدهد که الف) عامل روان رنجورخویی قادر
است  49درصد از تغییرات استفاده از شبکههای اجتماعی را بهطور معنـادار تبیـین کنـد (1/15
< .)pب) عامل برونگرایی قادر است  71درصد از تغییرات استفاده از شبکههای اجتمـاعی را
بهطور منفی و معنادار تبیین کند ( .)p<1/15ج) استفاده از شبکههای اجتمـاعی قـادر اسـت61
درصد از تغییر هویت فرهنگی را بهطور مثبت معنادار پیشبینی کند (( )p<1/15شکل .)2

نتیجهگیری 
بحثو 
هـدف از پـژوهش حاضـر ،بررسـی و تبیـین نقـش واسـطهای میـزان اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل های شخصیت و هویت فرهنگـی بـود .بـرای
آزمون برازش مدل نظری تحقیق با تأکید بر شاخصهای برازش میتـوان بـه بـرازش نسـبی
مدل تدوینشده از یک سو و دادههای تجربی از سوی دیگر ،تأکید داشت .بنابراین ،انطباق
تقریباا مطلوبی بین مدلهای بهتصویر درآمده و یا مدل سـاختاریشـده بـا دادههـای تجربـی
فراهم شده است و با تأکیـد بـر معـادالت سـاختاری ،الگـوی مناسـبی در زمینـة رابطـة بـین
متغیرهــای مســتقل و وابســته طراحــی شــده و بــرازش مطلــوب معــرف الگویــابی معــادالت
ساختاری است.
با توجـه بـه مـدل سـاختاری  2از بـین عامـل هـای شخصـیتی پـنجگانـه ،دو ویژگـی
شخصیتی روانرنجورخویی و برونگرایی توانستند بـهواسـطة عامـل اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی هویت فرهنگی را پیشبینی کنند که این نتیجه با پژوهشهای (هالیدی2111 ،؛ و
رایان و زنوس )2111 ،1همسو بود .اما سه عامل شخصـیتی وظیفـه شناسـی ،توافـقپـذیری و
تجربه پذیری بهدلیل نرسیدن به حد مطلوب از مدل حذف شد .تجربهپذیری و وظیفهشناسی
در پیشبینی با هویت فرهنگی رابطة منفی داشتند و واسطه شدن متغیر استفاده از شبکههـای
اجتماعی سبب شد ایـن دو متغیـر در مـدل هـم بـه حـدمطلوب نرسـند و حـذف شـوند .در
توضی رابطة مثبت روانرنجورخویی و هویت فرهنگی می توان گفت افراد روانرنجورخو
نگران ،عصبی ،مأیوس و ناامید ،دارای استرس ،خجالتی ،آسیبپذیر هستند ،بنابراین امکان
دارد به حفظ هویت فرهنگی خود تمایل داشته باشند نه از جهـت تعلـق خـاطر و عالقـه (از
جهت پرهیز از موقعیتهای جدید و استرسآور) و تحت نفوذ ویژگیهای فرهنگی جدیـد
1. Ryan & Xenos
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نبودن ممکن است به ثبات هویت فرهنگی آنها بینجامد .همچنین ،در تبیین رابطـة منفـی و
معکوس برونگرایی و هویت فرهنگی محققـان پیشـین بیـان داشـتند خصـلت ماجراجویانـه
برونگراها ،تمایل به کنجکاو بـودن دربـارۀ فرهنـگهـای دیگـر ،قـرار گـرفتن در معـرض
موقعیتهای جدید را افزایش میدهد و انگیزۀ آنان برای جستوجو و شرکت در تجربیات
متفاوت فرهنگی را تشدید میکند .برونگرایـان درمـورد فرهنـگهـای دیگـر کنجکـاوی
دارند و به آشنایی با موقعیتهای جدید عالقهمندند و گاهی این کنجکاوی به معنای تمایل
به تغییر در هویت فرهنگی خودشان تعبیـر مـیشـود .درمـورد عامـل تجربـه پـذیری بـهنظـر
میرسد با توجه به اینکه افراد با تجربهپـذیری بـاال احساسـات قـویتـری دارنـد (برانـدت،1
 )2115و بهدلیل اینکه پرسشنامة تغییر هویت فرهنگی مـورد اسـتفاده در پـژوهش حاضـر،
سؤاالتی دربارۀ هویت ملی سرزمینی و تاریخی داشت ،این افراد جواب موافق بـه سـؤاالت
میهنپرستانه و تعلق خاطر به وطن دادند .همچنین این افراد نسبتبه بازدید از اماکن و آثـار
تاریخی وآشنایی با شخصیتهای تاریخی نیز عالقه نشان دادند و درنتیجه در مقیـاس تغییـر
هویت فرهنگی نمرۀ کمتری کسب کردند .افراد با تجربهپذیری باال عالقهمند هستند همیشه
سؤال کنند و آمادۀ پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی اخالقی هستند .اما این تمایالت به این
معنی نیست که آنها افرادی غیراصولی هستند و به اصول و عقاید خـود پـایبنـدی ندارنـد
(مک کری و ساتین .)2111 ،2فرد دارای ویژگی تجربه پذیری باال ممکن اسـت بـه سیسـتم
ارزشهای خود مسئوالنه پاسخ دهد و همچون یک سنتگرا از آنهـا دفـاع کنـد .خـالف
پژوهش مودی 9که وظیفهشناسـی پـیشبینـیکننـدهای بـرای تغییـرات فرهنگـی بـود (مـودی،
 )2117رابطة معناداری بین وظیفهشناسی و هویـت فرهنگـی بـهواسـطة اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی بهدست نیامد .بنابر نظریة کاستا و مک کری ( )1112که جنبههـای وظیفـه شناسـی را
بهعنوان وظیفـهشناسـی ،تـالش بـرای موفقیـت ،شایسـتگی ،وقـتشـناس ،قابـل اتکـا و مـنظم
میدانستند ،میتوان گفت افراد با ویژگی شخصیت وظیفهشناسی باال به حفظ هویت فرهنگـی
خود تمایل دارند .این افراد در مقابل زادگاه و ملیت خود احساس وظیفـه مـیکننـد و هویـت
فرهنگی افراد وظیفهشناس با استفاده از فضای مجازی بهراحتی دستخوش تغییر نمیشود.
دو ویژگی روان رنجورخویی و برونگرایی بیشترین ارتباط را با استفاده از شـبکههـای
1. Brandt
2. McCrae & Sutin
3. Moody

شبکههایاجتماعی971...
واسطهایمیزاناستفادهاز 

نقش

اجتماعی داشتند ،برونگرایی نشاندهندۀ احساسات مثبت است و روان رنجورخویی نشـانی از
احساسات منفی است (مهـل  1و همکـاران .)2116 ،بـرونگرایـی بـهصـورت معنـادار منفـی و
روان رنجورخویی بهصورت معنادار مثبت استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشبینی مـیکـرد
که این یافته بـا پـژوهشهـای مـون (  ،)2114سـیدمن ،)2119( 2اورچـارد و فولـوود)2111( 9
همسو بود .افراد برونگـرا بیشـتر از درونگرایـان ،تمایـل بـه هیجـان ،فعالیـت بـدنی و تعامـل
اجتماعی در محیط واقعی دارند ،اما افراد درونگرا نیاز به دوستان و تحـرك خـارجی کـمتـر
دارند (هیلز و آرگیل .)2111،4اورچارد و فولوود( )2111بیان میکنند که درونگراها بـهطـور
قابل توجهی بیشتر بهسمت ارتباطـات آنالیـن کشـیده شـدهانـد تـا افـراد بـرونگـرا .آنهـا بـه
ارتباطات آنالین بهدلیل عدم وجود ویژگی های تهدیدکنندهای که ارتباطات چهـره بـه چهـره
دارند بیشتر جذب مـی شـوند و ارتباطـات آنالیـن را تـرجی مـی دهنـد .همچنـین ،اینترنـت و
شبکههای اجتماعی توسط افراد درونگرا بـه دالیـل مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد
ازقبیل بیان خود ،ایجاد و حفظ روابط با دیگران ،برای سرگرم کـردن خـود یـا بـرای بحـث و
دیگر دالیل کارکردی که در محیط واقعی کمتـر بـه آن مـیپردازنـد (لـین و لـو .)2111 ،5از
میان استفادههای مختلف شبکههـای اجتمـاعی ازجملـه اسـتفادۀ هـمزمـان مثـل گفـتوگـوی
آنالین و یا استفادۀ غیرهمزمان مثالا اشتراكگذاری پست و مـتن ،افـراد درونگـرا ارتباطـات
غیرهمزمان را ترجی میدهند (ریان و زنوس .)2111 ،روان رنجورخویی استفاده از شبکههای
اجتماعی را بهطور مثبت معنادار پیشبینی می کرد .روان رنجورخویی به توانایی فرد در تحمـل
استرس مربوط میشود .در این رابطه میتوان گفت افسردگی و عالئـم اضـطراب بـا افـزایش
استفاده از شبکههای اجتماعی همراه است ،حتی پـس از کنتـرل کلـی اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی ،این ارتباط منحصربهفرد با مشکالت سالمت روانی مربوط به خلقوخو و اضـطراب
پابرجاست (بکر 6و همکاران.)2119 ،در همین راستا ،پژوهشی بیان داشت جوانان بالغ مبتال بـه
روان رنجورخویی ،خود را در فیسبوك بهصورت ایدئال معرفی می کردند ،همچنین افـرادی
که ازلحاظ هیجانی بیثبات بودند ،مایل به رفتارهـای خـودآزاری آنالیـن بودنـد (میچکـان7و
Mehl
Seidman
Orchard & Fullwood
Hills & Argyle
Lin & Lu
Becker
Michikyan

1.
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4.
5.
6.
7.
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همکاران .)2114 ،بنابراین افـراد بـا ویژگـی شخصـیتی روان رنجورخـویی تمایـل بیشـتری بـه
استفاده از شبکههای اجتماعی و روابط مجازی دارند.
با توجه به مدل  2استفاده از شبکههای اجتماعی پیشبینیکنندۀ هویت فرهنگی بـود
که این نتیجه با پژوهشهای گالخو )2117( 1و ژائو 2و همکاران ( )2118مطابقـت داشـت.
با توجه به آنکه شبکههای اجتماعی در همه جا ،بینظیر ،صمیمی ،بیوقفه و از راه دور قابل
دسترسی هستند و میلیونها نفر با تجربیات و فرهنگ مخصوص خود در آنها حضور دارند
(دافو 9و همکاران .)2111 ،شبکههای اجتماعی با فراهم کـردن سیسـتمی جـامع ،یکسارچـه،
جهانی ،بر رفتار و افکار انسانها تأثیرگذارند .ایـن سیسـتم جـامع سـبب شـد مفـاهیم سـنتی
فرهنگــی و حــریم خصوصــی قــدیمی شــوند و فرهنــگ جدیــدی مجــدداا طراحــی شــود
(راچوری 4و همکاران .)2111،از طریق دسترسی به شبکههای اجتمـاعی ،کـاربران بـهطـور
بالقوه می توانند با مردم در قارههای مختلف ارتباط برقرار کنند ،از مرزها ،زبانهـا وآداب و
رسوم و فرهنگهای جدید پیروی کنند؛ بدین ترتیب احساسـات مـرتبط بـا فرهنـگ بـومی
منزوی خواهد شد .نامحدود و فراگیر شدن ارتباطات در شبکههای اجتمـاعی مـیتوانـد در
ساختوساز هویت فرهنگی و احساس تعلق ابهام ایجاد کند .استفاده از شبکههای اجتماعی
برای کاربران احساس آشنایی ،امنیت ،و مهـمتـر از همـه حـس کنتـرل (حسـی کـه گـاهی
زندگی واقعی آن را ارائه نمیدهد) فراهم میکند (تارکل .)2111 ،درنتیجه ،آنچه بهواسطة
استفادۀ بیرویه از شبکههای اجتماعی اتفاق میافتد این است کـه تغییـر در سـاختار هویـت
فرهنگی در راستای دنیای ملموس ،فیزیکی و واقعی ایجاد میشود.
بنابر آنچه پیش از این بیان شـد بیشـترین گـروه در معـرض تغییـر هویـت فرهنگـی،
بهواسطة استفاده از شبکههای اجتماعی ،افرادی با دو ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی و
درونگرایی باال بودند .با مشاهدۀ نتایج بهدست آمده در مدل سـاختاری  2مـیتـوان گفـت
شبکههای اجتماعی میتواند نقش میانجی داشته باشد.
در جمع بندی پژوهش کنونی و بر اساس پژوهش پیشین مشخص شد نسل جوان از
طریق رسانهای مثل شبکههای اجتماعی در معرض روابط و سنتهای فرهنگی مختلف قرار
گرفتند و باید این تعارضات را تعادل و ادغام کنند .چنین ادغامی بـه سـنت و خـانواده نیـاز
Glukhov
Zhao
Dufau
Rachuri
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دارد و از سوی دیگر نیازمند توجه به آرمانهـای شخصـی خـود و خودمختـاری اسـت .در
نتیجة جهانی شدن ،شکاف فرهنگی میان جوانان و والـدین ممکـن اسـت درمـورد اقتـدار و
استقالل که مسائل اصلی در توسـعة هویـت فرهنگـی خـود اسـت ،ایجـاد شـود (جنسـن 1و
همکاران .)2111 ،تعامالت متقابل فرهنگی در شبکة اجتماعی بیگانه ،فرهنگـی چندگانـه را
شکل میدهد .استدالل میکنیم که استفادۀ بیرویه و وابستگی به شبکههای اجتماعی نقش
مهمی در تغییر هویت فرهنگی نسبتبه استفادۀ کمتر و یا عدم استفاده از شبکهها دارند.
ازجمله مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضـر مـیتـوان مقطعی بـودن و اسـتفاده
از پرسشنامههـای خودگزارشـی را بیان داشت .همچنین ،نمونهگیری در دسـترس موجـب
تعمیم نتایج با احتیاط میشود .پیشنهاد میشود عوامـل انگیزشـی ماننـد تمایـل بـه برقـراری
ارتباط ،جستوجوی حمایت اجتماعی و ارزش سرگرمی برای فهـم عوامـل تأثیرگـذار بـر
استفاده از شبکههای اجتمـاعی نیـز درنظـر گرفتـه شـود .ایـن عوامـل انگیزشـی ،مسـتقل از
رویکرد پنج عامل به شخصیت هسـتند ،امـا در تصـمیمگیـری بـرای اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی میتوانند تأثیرگذار باشـند .همچنـین ،پیشـنهاد مـیشـود در قالـب جلسـاتی بـرای
والدین دارای نوجوانان با عامل های شخصیتی روان رنجورخـویی بـاال ،خطـرات اسـتفاده از
شبکههای اجتماعی بـرای ایـن گـروه از نوجوانـان گوشـزد شـود و محـدودیت اسـتفاده از
شبکههای اجتماعی درنظر گرفته شده و امکان جایگزینی نظیر فعالیتهای بـدنی ،معاشـرت
و ارتباطات فیزیکی فراهم شود.
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چکیده 
در شکلگیری روانشناسی اسالمی ایدههای متنوعی دیده میشود که بخشی از آن در گرو
شناخت رویکردهای روششناسانة روابط روانشناسی و اسالم است .هدف پژوهش حاضـر
شناسایی جریانها یا رویکردهای کالنحوزۀ ارتباطشناسـی روانشناسـی و اسـالم در یـک
روند تاریخی بود .بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب 18 ،مطالعـة کیفـی ( 1111تـا 2111م) از
منابع معتبر شناسایی شد و با تجزیه و تحلیل آنها در یـک چـارچوب جدیـد ترکیـب شـد.
یافتهها نشان داد که اوالا آغاز بحث از ارتباط روانشناسی و اسـالم بـا درنظـر گـرفتن یـک
پیوستار فلسفی  -تجربی به دهة  1111بازمیگردد؛ ثانیاا مطالعات حوزۀ ارتباطی روانشناسی
و اسالم بهواسطة شاخص «نقطة عزیمت علـم /دیـن» در رویکـرد دوگانـه (درون  -بـومی و
برون  -بومی) ،و با شاخص «مبنا قرار دادن علم» در قالـب رویکـرد سـهگانـة پـاالیش علـم،
مقایسة علم ،و تأسیس علم طبقهبندی میشود؛ ثالثـاا رویکـرد سـهگانـة اخیـر در چهـار بـازۀ
تاریخی بازشناسی میشـود کـه عبـارتانـد از :الـف) دورۀ تمهیـدی (معرفـی اندیشـههـای
اندیشمندان مسلمان) از 1111م ،ب) رویکرد پاالیش و موج اول رویکرد تأسیس از ،1151
ج) رویکرد مقایسه از ،1181د) موج دوم تأسیس از  .2115هر یک از رویکردهای سهگانـة
اخیر ،مبتال بـه محـدودیتهـای روششناسـانه بـوده کـه یـک راه بـرونرفـت آن ،پیشـنهاد
 .1استادیار روان شناسی ،پژوهشـکده اخـالق و معنویـت ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی ،قـم ،ایـران
(( )hamidrafii2@gmail.comنویسندۀ مسئول)
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«رویکرد تأسیس اشتراکی» است که با مبنا قرار دادن الگوی میانرشـتهایِ چندسـطحی و بـا
، با حفـظ ارتبـاط روانشناسـی و اسـالم، و تأسیس، پاالیش،بهرهگیری از سه مرحلة مقایسه
.زمینة تأسیس علم جدید را فراهم میکند
، روانشناســی فرهنگــی، اســالم و روانشناســی، روانشناســی اســالمی:کلیــدواژههــا
. تاریخچة روانشناسی،روانشناسی بومی
The Mainstream studies of Islamic Psychology in the Present Age:
A Meta Synthesis Study
Hamid Rafi’i Honar, PhD1
Abstract
In the development of Islamic psychology, there are various ideas a part of which
depends on understanding the methodological approaches to the relationship
between psychology and Islam. The purpose of this study was to identify the
mainstreams or macro approaches in the field of communication between
psychology and Islam in a historical process. Using the meta-synthesis method, 98
qualitative studies (1900 to 2019) were identified from valid sources and were
analyzed and combined in a new framework. The findings showed that, firstly, the
beginning of the discussion of the relationship between psychology and Islam,
considering a philosophical-empirical continuum, dates back to the 1910s. Secondly,
studies in the field of psychological and Islamic relations were classified by the
index of “point of departure of science/religion” in the dual approach (intraindigenous and extra-indigenous), and by the index of “science-basedness” in the
triple approach of “refining science”, “comparing science”, and “establishing
science”. Thirdly, the recent triple approach is recognized in four historical periods,
which are: a) the preparatory period (introduction of the ideas of Muslim thinkers)
since 1910; b) the refining approach and the first wave of the establishment
approach since 1950; c) the comparative approach since 1980; and d) the second
wave of the establishment since 2005. Each of the three recent approaches has had
methodological limitations. One way to get rid of these limitations is to propose a
“shared establishment approach”. This approach provides the ground for the
establishment of new science through: relying on the Multilevel Interdisciplinary

1. Assistant Professor of Psychology, Research Institute of Ethics and Spirituality, Institute of
Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran (Hamidrafii2@gmail.com) (Corresponding
Author)
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Paradigm; using the three stages of comparison, refinement, and establishment; and
maintaining the connection between psychology and Islam.
Keywords: Islamic psychology, Islam and psychology, cultural psychology,
indigenous psychology, history of psychology, integrated Islamic psychology.

مقدمه 

1

به اعتقاد پژوهشگران (کاپلیک و اسکینر  )2117 ،از دهـة  1171آگـاهی رو بـه رشـدی در
ادبیات آکادمیک ،به خصوص در میان روان شناسان مسلمان در زمینة اهمیت درك عمیق تر
روابط بین اسالم و روان شناسی به وجـود آمـده اسـت .تـداوم ایـن تـالش هـا کـه تقریبـاا در
انتشارات و بحث های  51سال گذشته نمایان شده اسـت ،حکایـت از توانـایی شـکل گیـری
یک جنبش اسالمی  -روانشناختی دارد (الکـرم .)2118 ،2ایـن توسـعه بـهخصـوص زمـانی
4
مهمتر بهنظر خواهد رسید که تـاریخنگـاران و روانشناسـانی چـون بـرت ،)1121( 9فـراق
8
( ،)2111دیوید و باچانان ،)2119( 5گرینوود ،)2111( 6بیکـر ،)2112( 7هرگنهـان و هنلـی
( ،)2114هندریکس ،)2115( 1و همینگز )2118( 11اذعان کردهاند که دانشمندان مسلمان از
قرن  8تا  19میالدی نقش مهمی در شکلگیری روانشناسی مدرن ایفا کـردهانـد .آنهـا در
آثار خود از دانشمندان مسلمان ذیل نام برده و به نقش آنهـا در برخـی از شـاخههـای مهـم
روانشناسی ازجمله روانشناسی بالینی ،اجتماعی ،و احساس و ادراك اذعان کردهاند .ایـن
دانشمندان عبارتاند از :یعقوب ابن اسحاق کندی ،ابوزید سهل بلخی ،نجابالـدین حمـاد،
علی بن عباس ایرانی ،ابونصر فارابی ،ابنهیـثم ،ابـن رشـد ،ابـن سـینا ،ابـن طفیـل ،ابـنحـزم
اندلسی ،علی بن سهل ربانی طبری ،و ابوحامد غزالی.
از این رو در دو دهـة اخیـر ،برخـی پژوهشـگران مسـلمان (حسـینی1979 ،؛ بـاقری،
1975؛ شمشیری1911 ،؛ غروی و آذربایجانی1911 ،؛ شجاعی1914 ،؛ ابراهیمی دهشیری و
1. Kaplick & Skinner
2. Al-Karam
3. Brett
4. Farag
5. David & Buchanan
6. Greenwood
7. Baker
8. Hergenhahn & Henley
9. Hendrix
10. Hemmings
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صال زاده1915 ،؛ کاویانی1917 ،؛ نورعلیزاده1917 ،؛ ابوترابی و مصـباح1918 ،؛ فـداکار،
1911؛ صبی 1492 ،ق؛ عبـدالرزاق و هشـام2112 ،1؛ الکـرم ،2118 ،کاپلیـک و همکـاران،
 )2111درپی بررسی امکانسـنجی موجودیـت «روانشناسـی اسـالمی» برآمـدهانـد .تمرکـز
برخی از پژوهشهای مذکور (شمشیری1911 ،؛ عبدالرزاق و هشام2112 ،؛ الکـرم)2118 ،
بر مرور تعاریف روانشناسی اسـالمی بـوده اسـت .برخـی دیگـر (بـاقری1975 ،؛ غـروی و
آذربایجانی ) 1911 ،به موضـوع و ماهیـت ایـن علـم پرداختـه ،اهتمـام برخـی (نـورعلیزاده،
1917؛ ابوترابی و مصـباح1918 ،؛ فـداکار1911 ،؛ صـبی 1492 ،ق؛ کاپلیـک و همکـاران،
 )2111روششناسی علم بوده است و برخی (حسینی )1979 ،بـه مـرور مبـانی پرداختـهانـد.
البته در مقابل ،برخی از پـژوهشهـا (نجیـب محمـود1418 ،ق ،بـهنقـل از عزالـدین توفیـق،
1421ق1118/؛ صبی 1428 ،ق؛ ساهین2119 ،2؛ بنجخدل1441 ،ق )2118/موضع انتقادی
به خود گرفته ،یا درپی مخالفت در تأسیس این علم برآمدهاند.
همانطور که مشاهده مـیشـود هریـک از پـژوهشهـای مـذکور بُعـدی از عوامـل
ماهیتساز علم؛ یعنی مبانی ،موضوع ،روش ،و غایت را در گرانیگاه بحث خود قرار داده و
عوامل هویتساز همچون قلمرو ،منطق تکون و تطور ،ظرفیتهای فرهنگـی  -اجتمـاعی ،و
ساختار اصولی آن علم (رشاد )1911 ،کمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .افـزون بـر ایـن،
بیشتر پژوهشهای مذکور به «پیشینی» یا «پسینی» بودن روانشناسی اسالمی توجـه نکـرده و
از یکی برای دیگری بهـره نجسـتهانـد .در نگـاه پیشـینی درپـی «آنچـه بایـد بشـود» هسـتیم؛
درحالی که در نگاه پسینی «از آنچه شده است» سـخن مـیگـوییم .نگـاه پسـینی ،تحققـی و
بشــری اســت و حاصــل مطالعــات تــاریخی و بررســیهــای مــروری در شــاخهای از علــم یــا
مطالعات بینرشتهای است .به اعتقاد پژوهشگران (نبوی )1911 ،همانطور که مسـیر تـاریخ
فلسفة علم نشان داده است نمی توان با تکیه بر یک دیدگاه ،دیدگاه دیگـر را انکـار کـرد و
ی دیگـر سـود جسـت .از سـوی دیگـر،
چه بسا بتوان از دیدگاه پسـینی بـرای دیـدگاه پیشـین ِ
تاریخنگاران روانشناسی (هرگنهان و هنلی )2114 ،معتقدند در بررسی تاریخ یک علـم دو
رویکرد وجود دارد :رویکرد تاریخگرایی 9که صرفاا به مطالعة گذشته بهسبب جنبة تاریخی
بودن آن می پردازد؛ بدون آنکـه تالشـی در ایجـاد ارتبـاط گذشـته و حـال داشـته باشـد ،و
1. Abdul Razak & Hisham
2. Sahin
3. historicism
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رویکرد موجودگرایی (ارائهگرایی) 1که بر حسـب دانـش و معیارهـای امـروزی بـه معرفـی
افراد ،ایدهها ،و رویدادهایی میپردازد که به امور مهم علم امروز منجر شده اسـت .از نگـاه
آنان ،رویکرد اخیر اهمیت بسیاری در بررسی شکلگیری علم دارد.
از این رو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی فراترکیب (متاسـنتز) مهـمتـرین مطالعـات
کیفـی 2در حــوزۀ اســالم و روانشناسـی در یــکصــد ســال گذشـته جهــت بررســی امکــان
شناسایی و طبقهبندی جریانها یا رویکردهای کالن در حوزۀ «ارتباط روانشناسی و اسالم»
در یک روند تاریخی است تا با بررسی «آنچه شده است» (نگاه پسـینی) بـرای «آنچـه بایـد
بشــود» (نگــاه پیشــینی) تصــمیم گرفــت و بتــوان رویکــرد مــؤثرتری در مواجهــه بــا پدیــدۀ
روانشناسی اسالمی اتخاذ کرد.
آن مقدار که محقق در آثار ایرانی و غیرایرانی جستوجو کرده ،بررسـی تـاریخی بـا
هدف ذکرشده کمتر انجام شده است .با این حال ،برخی مطالعات لیستی از تحقیقـات حـوزۀ
روانشناسی و اسالم را گزارش کردهاند؛ ازجمله دو مطالعة محمد عبـداهلل الغامـدی (1411ق،
بهنقـل از صـبی 1428 ،ق) و کتـابشـناخت محـیالـدین عطیـه (1417ق ،بـه نقـل از صـبی ،
1428ق) که اقدام به شناسایی  194اثر به زبان عربی تـا سـال 1417ق (1185م) کـردهانـد کـه
البته اطالعات آنها در دسترس نیست ،و کتـابشـناخت روانشناسـی و اسـالم (نـزار العـانی،
1421ق) که به معرفی پنجاه اثر عربی اقدام کرده است .همچنین ،برخی روانشناسان مسـلمان
(صنیع ،1428 ،بهنقل از ویسی )1494 ،نیز با بررسی آثار اسالمی عربزبـان از  1142تـا 2111
میالدی ،مراحل راهاندازی روانشناسی اسالمی را در سه دورۀ تالشهای فـردی ،تـالش دورۀ
اول مؤسسات ،و تالش دورۀ دوم مؤسسات تقسیمبندی کردهاند .اخیراا نیز برخی روانشناسان
مسلمان اروپایی (کاپلیک و اسکینر )2117 ،به ارائة دستهبندیای در زمینة تعامل روانشناسـی
و اسالم پرداختهاند که البته در بررسی مذکور بافت تـاریخی لحـاظ نشـده اسـت .جدیـدترین
بررسی نیز مربوط به گردآوری مقدماتی متون روانشناسی اسالمی «گروه تحقیقـاتی اسـالم و
روانشناسی» 9در ذیل «انجمن تحقیقاتی تخصصهای حرفهای و تربیتی (آلمان)»  4است که با
هدف تشکیل بانک داده در زمینة روانشناسی اسالمی تعداد  519کتاب ،مقالـه ،پایـاننامـه ،و
1. presentism

 .2در اینجا منظور از مطالعات کیفی معنای موسع آن بـوده و بـه هـر مطالعـه (کتـاب ،پایـاننامـه ،مقالـه) بـا
رویکرد غیرکمّی اشاره دارد.

3. islam and psychology research group
)4. islamic association of social and educational professions (Germany

شناسیروانشناسیاسالمیدرعصرحاضر989...:


جریان

عنوان سخنرانی به زبانهای مختلف تا سال  2111را شناسایی کردهانـد (کاپلیـک )2111 ،کـه
البته هی کدام از آثار فارسیزبان در آن دیده نشده است.

روشپژوهش 

1

روش پژوهش حاضر ،بررسی مروری از نوع «فراترکیب» یا «متاسـنتز» اسـت کـه گـاهی از
آن به « فراخالصهسازی » 2یاد میکنند .ایـن روش یکـی از روشهـای توصـیفی اسـت کـه
برای تولید بینش و درك جدید از تحقیقات به تحلیل مطالعـات کیفـی اولیـه مـیپـردازد و
یافته ها را در یک تئـوری یـا چـارچوب جدیـد ترکیـب مـی کنـد (سـوآرس 9و همکـاران،
 .)2114این روش خالف فراتحلیلِ (متاآنالیز) مطالعات کمّی ،بهجای جنبة تجمیعـی 4دارای
جنبة تفسیری 5است (والش و دوون.)2115 ،6
دادههای پژوهش حاضر از چهار طریق ذیل جمـعآوری شـدهانـد :بانـک دادههـای
آثار روانشناسی اسالمی «گـروه تحقیقـاتی اسـالم و روانشناسـی» ذیـل انجمـن تحقیقـاتی
تخصصهـای حرفـهای و تربیتـی در آلمـان بـه سرویراسـتاری پـاول کاپلیـک؛ روانشـناس
مسلمان آلمانی ()2111؛ کتاب پژوهشی التأصیل اإلسالمی للدراسـات النفسـیه :البحـث فـی
النفس اإلنسانیه والمنظـور اإلسـالمی تـألیف محمـد عزالـدین توفیـق ،روانشـناس مسـلمان
مصری(1421ق)1118/؛ کتابشناسی (توصیفی  -تحلیلی) اسالم و روانشناسی تألیف نـزار
العانی ،روانشناس مسلمان عراقی (1421ق ،2118/ترجمة رفیعی ،)1985 ،و جسـتوجـوی
فردیِ محقق از طریق جستوجو در پایگاههای اینترنتی معتبر بـرای جسـتوجـوی مقالـه و
پایان نامه در ایران (شامل پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،پایگاه اطالعـات
علمــی جهــاد دانشــگاهی ،پرتــال جــامع علــوم انســانی ،و پایگــاه مجــالت تخصصــی نــور)،
پایگاههای معتبـر جسـتوجـوی مقـاالت و ژورنـالهـای علمـی (شـامل Google Scholar,
 ،)Springerپایگاه های معتبر جستوجوی پایان نامههای دانشگاههـای معـروف دنیـا (شـامل
 ،)Questia, Jstorو پایگاه جستوجوی آثار و مکتوبات کهن ( )Archive.orgدر بازۀ زمانی
1111م تا 2111م.
meta synthesis method
meta-summaries
Soares
aggregating
interpretive
Walsh & Downe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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مالك انتخاب دادهها ،آن دسته از پژوهشهایی بوده است که درپی بحث از کلیت
علم «روانشناسی اسالمی» و یا حوزههای کلی و مهـم تـرابط «اسـالم و روانشناسـی» بـوده
است .مالك خروج دادههای مربوط به هریک از شاخههای مختلف روانشناسی است کـه
بهصورت مصداقی و موضوعی وارد شده است.
دادهها از پژوهشهای فارسی ،عربی ،انگلیسی ،و بهطور محدود از زبانهای آلمانی
و فرانسوی بهدست آمده است .واژههای کلیدی استخراج داده شامل موارد ذیل بودهاند:
درزبانفارسی« :روانشناسی اسالمی/دینی /قرآنی»« ،روانشناسی و اسـالم  /دیـن»،
«اسالمیسازی روانشناسی»« ،روانشناسی از منظر /رویکرد /نگـرش اسـالمی یـا بـر اسـاس
منابع /متون /اندیشه اسالمی ،یا بر اساس قرآن و حدیث ،یا از منظر اندیشمندان مسلمان».
درزبانعربی« :علم النفس االسالمی /القرآنـی /النبـوی»« ،االسـالم و علـم الـنفس»،
«اسلمة علم النفس»« ،اسالمية علم الـنفس»« ،التاصـیل االسـالمی لعلـم الـنفس»« ،الدراسـات
النفسیه و االسالم»« ،الشخصية و االسالم».
درزبانانگلیسی:

“Islamic psychology”, “Islam & Psychology”, “Islamization of Psychology”,
“Psychology from the Islamic Perspective”, “Psychology of Islam Or Muslim”,
“Islamic view of psychology”, “Psychological studies in Islam”, “Religious
Psychology”, “Qur’anic Psychology”, “Islamic Psychotherapy”, “Islamic
Personality”.

درزبانآلمانیوفرانسوی :

“Islam und Psychologie”, “Islamische Psychologie”, “Psychologie Islamique”,
“Psychologie et Islam”.

نتایججستوجو :دادههای بهدست آمده در جستوجوی فـردیِ محقـق  172مـورد

(فارسی61 :؛ عربی59 :؛ انگلیسـی ،آلمـانی ،فرانسـوی )58 :بـوده ،دادههـای کتـابشناسـی
اسالم و روان شناسی  51مورد ،دادههای کتاب پژوهشـی التأصـیل االسـالمی  111مـورد ،و
دادههای بانک دادههای گروه اسالم و روانشناسی  519مورد بوده است .درواقـع ،مجمـوع
دادههای اولیه  895مورد بوده که از این میان 642 ،مورد مالكهای خـروج داشـتهانـد69 ،
مورد در چهار منبع تکراری بوده ،و  92مورد قابل دسترسی نبوده است .از این رو ،دادههای
آمادۀ تحلیل و ترکیب به  18مورد رسیده است .شـکل  1فراینـد انتخـاب دادههـای تحقیـق
برای جریانشناسی روانشناسی اسالمی را نشان میدهد.

شناسیروانشناسیاسالمیدرعصرحاضر983...:


جریان

شکل 9فرایند انتخاب دادههای تحقیق برای جریانشناسی روانشناسی اسالمی

یافتهها 

بررسی  18مطالعه ،و تحلیل و ترکیب آنها ،یافتهها را در قالب سه بخش سامان میدهد که
شامل تاریخشناسی ارتباط روانشناسـی و اسـالم ،رویکردشناسـی ارتبـاط ،و تـاریخشناسـی
رویکردهاست.

شناسیارتباطروانشناسیواسالم 


تاریخ
در بررسی آثار مختلف نمایان میشود که پژوهشگران اذعان دارند که دربارۀ تـاریخ آغـاز
تعامل روانشناسی و اسالم در عصر کنونی و در روند روانشناسی مـدرن اطـالع دقیقـی در
دست نیست (صنیع1428 ،ق ،به نقل از ویسی1494 ،ق) .برخـی از نویسـندگان (مـوقرابی،1
 )2111آغاز بحث این تعامل را به فیلسوف مصری؛ احمد فـؤاد االهـوانی در مقدمـة کتـاب
الدراسات النفسیه عند علماء المسلمین و الغزالی بوجه خاص (عبـدالکریم عثمـان1984 ،ق)
نسبت داده و مدعیاند او نخستینبار اصطالح «علم النفس االسالمی :روانشناسـی اسـالمی»
را وضع و تعریف کـرده اسـت .برخـی دیگـر ایـن اصـطالح را بـه محمـد عثمـان النجـاتی،
روانشناس مسـلمان سـودانیاالصـل ،در کتـاب االدراك الحسـی عنـد ابـن سـینا ( 1142و
1. Moughrabi
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 ،1148بهنقل از ویسی1494 ،ق؛ عزالدین توفیق1421 ،ق )1118/منتسب مـیکننـد .عثمـان
نجاتی نیز در آخرین کتابش (مدخل الی علم النفس االسالمی1422،ق )2111 /مدعی شده
او بوده که نخستینبار اصطالح «علمالنفس االسالمی» را در  1142در رسـالة دکتـری خـود
بهکار برده است .برخی دیگر (کاپلیـک و اسـکینر )2117 ،آغـاز ایـن مباحـث را بـه ملـک
بدری ،1روانشناس سودانی ( ،)1178نسبت میدهند.
تحلیل نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ارتبـاط روانشناسـی و اسـالم (اعـم از
متون دینی یا اندیشة اندیشمندان مسـلمان) پـیشتـر در عصـر حاضـر توسـط اسـالمشناسـان
غیرمسلمان و یا تاریخنگارانِ روانشناسی مدرن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که
مؤلفان اسالمی در آثار خود ،کمتر بدان توجه کردهاند .این موضوع را ابتدا در مقالـهای بـا
عنوان «روانشناسی از منظر ابنسـینا» در سـال  1876مـیالدی توسـط شـرقشـناس آلمـانی،

ساموئل الندائور 2در الیبزیگ آلمان میتوان ردیابی کرد که بازخوانی و تبیـین رسۀالة فـی
معرفة النفس ابنسیناست .بعد از آن باید بـه کتـاب نگـرش دینـی و زنـدگی در اسـالم اثـر

مکدونالد ،9شرقشناس امریکایی ،در سال  1111اشاره کرد .طبق اشارۀ مکدونالد ،کتاب
نگرش دینی و زندگی در اسالم را میتوان همطراز کتاب شخصیت انسانی و بقای آن پـس
از مرگ 4اثر مایرز ،1119( 5بنیانگذار انجمن تحقیقات روانشناسی )6دانست که به «کتـاب
مقدس پژوهشگران روانشناختی انگلیس» 7معروف شده بود .مکدونالد در کتـاب حاضـر
نظرات ابن خلدون و غزالی در باب مسائل الهیـاتی  -روان شـناختی ،ازجملـه بحـث خـواب،
8
روح ،قلب ،و عقل را بررسی کرده است .مـی تـوان گفـت اصـطالح «روانشناسـی دینـی»
نخستینبار در این کتاب به کار رفته است .البته شاید بهتر باشد این کتـاب را جـزو نخسـتین
کتابهای روانشناسی دین (آقابابایی )1917 ،و نه روانشناسی دینـی تلقـی کـرد کـه بـاور
مسلمانان دربارۀ ایمان و زندگی دینی و آخرت را مورد تحلیل قرار داده است.
در ادامة بررسی تاریخی ،کتاب روانشناسی از منظر زکریای قزوینی :تئوری روح و
شخصیت را میتوان ردیابی کرد که در سال 1112م توسط اسالمشناس غیرمسلمان ،فرانس
Badri
Landauer
Macdonald
Human Personality and Its Survival of Bodily Death
Myers
society for psychical research
the bible of british psychical researchers
religious psychology
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تایشنر ،1به زبان آلمانی تدوین شده است .این کتاب که حاصل رساال ککتارن نسیدانده کر
کانشگاه کیل 2واقا کر وسلشاتاین 3آلماان اسات ،ترهماه و باازیسانی یزای از کتاابواان
زکریان قزوینی ،فیلدسف مدلمان ایرانیتباار قارن وفات وجارن (13مایدکن ،،اسات .ایان
کتاب که مشتمل بر چهار فصل است از هایگاه برتر اندان کر میان مخلسقات و ویژگی واان
متمایز او از کیگر مسهسکات بحث می کند .سپس از ویژگی برتر آکمی به ناا روح عقدنای
سخن میگسید و کرنهایت از شخصیت (کارکتر ،،تعریف آن و فضیلت وا و تسانمندن واان
آن بحث میکند .رویزرک کتاب ،اسدمی و کر ور بحث ،مدتندات قرآنی مسرک تسهاه قارار
گرفته است .کرنهایت ،کر این بازۀ زمانی باید به کتاب سه هلدن تاریخچ روانشناسای اثار
هرج بِرت ،استاک کانشگاه تسرنتس ،اشاره کرک که کر ساا واان  1112تاا  1121تاللیف شاده
است .برت کر هلد کو این کتاب ( ، 1121به نقش اندیشامندان مدالمان کر شازلگیارن
روانشناسی اذعان کرکه و با ایتصاص یک فصل از کتاب (فصل چهار  ،،به معرفی اندیش
کِندن ،فارابی ،ابنسینا ،ابنویث  ،و ابنرشد پرکایتاه اسات .بِارت کر ابتادان فصال ما کسر
می نسیدد« :اروپا بهیاطر حفظ اَسناک باستانی تسسط عربوا (مدلمانان ،مدیسن آنوا باسکه و
باید از آنوا متشزر باشد؛ ورچند اشتیاقی کر این زمینه کیده نمیشاسک!» (بارت.،54 :1121 ،
با این حا  ،کر کتابوان بعدن نقش مدلمانان کر روانشناسی ک رنا شاده و باهنادرت
بدان اشاره شده است .این مسضسع علال مختلاف اهتمااعی ،سیاسای ،و علمای کارک کاه کر
هان یسک باید بررسی شسک ،اما شاید یزی از علال آن ،کر بحاثواان روانشانایتی ،تالثیر
کتابوان نقاکانه و شاید مسونانه علیه «کانش مدلمانان» و «نقش مدلمانان کر پیشبارک علا »
است که پس از تاریخ م کسر ،تدوین شده است .ازهملاه بایاد باه کتااب پرنفاسذ اساد و
روانشناسی مدلمانان اثر آندره سرویر ،5نسیدندۀ فراندسنزبان (  ،، 1125اشاره کرک که باه
کو زبان فراندسن و انگلیدی منتشر شده است .نسیدنده کر این کتاب کر تدش اسات ههاان
اروپا را از چیزن به نا «یطر نفسذ فرون مدلمانان» بر ح ر کارک .او به یطر شازل گیارن
هنبش وان اسدمی و به رسمیت نشنایتن فرون غربی تسسط آن وا اشاره می کند .نسیدنده
مدعی است تما پیشرفتوان علمی کر کورۀ طدیی اسد (قرن  8تاا  13مایدکن ،حاصال
کپیبرکارنوا از کیگر فرون وا و یا حاصل تدش افراکن اسات کاه تنهاا ناا اساد را باا
Taeschner
university of Kiel
Holstein
Servier
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خود به همراه داشتهاند .او در هشدار به حاکمان علمی و سیاسی اروپا مینویسد:
اسالم دشمن ماست نه بهخاطر اینکه یک دکترینِ دینی متفاوت از باورهـای فلسـفی مـا دارد،
بلکه بهخاطر اینکه او سدّ راه همة پیشرفت ها و همة تحوالت است! بنابراین ما باید بـا قـوت از
هر سیاستی که باعث قدرت گرفتن ملت هایی می شود که پایبند اسالم هستند ،اجتناب کنیم!
درعوض ،باید از مللی حمایت کنیم که تنها برداشتِ سایه وار از این دکترین دارنـد و تعصـبی
نسبت به ایمان خود ندارند و بهلحاظ سیاسی زود به خواب میروند! (سرویر.)262 :1124 ،

به هر حال ،آن مقدار که پژوهشـگر بررسـی کـرده از دهـة  1141مـیالدی موضـوع
نقــش مســلمانان در پــیشبــرد روانشناســی بــهتــدریج حــذف شــده اســت و البتــه در کتــب
روانشناســی بعــد از ســال ( 2111ماننــد فــراق2111 ،؛ دیویــد و باچانــان2119 ،؛ گرینــوود،
2111؛ بیکر2112 ،؛ هرگنهان و هنلی2114 ،؛ هنـدریکس2115 ،؛ همینگـز )2118 ،دوبـاره
مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است که از دهة  1141این اندیشـمندان مسـلمان
(برای نمونه ،عثمان نجاتی1142 ،؛ سعیدی1921 ،ش1151/؛ قطب1974 ،ق )1151/بودهاند
کــه بــا تــألیف کتــب و مقــاالت مختلــف ،موضــوع نقــش اســالم در روانشناســی یــا نگــاه
روانشناختی اسالم را وارد کارزار علم کردهاند.
بنابراین در جمعبندی بحث تاریخشناسی ارتبـاط روانشناسـی و اسـالم بایـد گفـت
بحث از ارتباط مذکور در یک پیوستار تاریخی از نگاه فلسفی تا نگاه تجربی گسترده شـده
است ،بهطوری که مـیتـوان کتـاب روانشناسـی از منظـر زکریـای قزوینـی ( )1112را پـل
ارتباطی نگاه فلسـفی بـه روانشناسـی در مقالـة «روانشناسـی از منظـر ابـنسـینا» (النـدائور،
 )1876و نگاه تجربی به روانشناسی در کتاب االدراك الحسی عند ابنسینا (عثمان نجاتی،
1142؛ به نقل از عثمان نجـاتی1422 ،ق )2111/دانسـت .پـس عمـالا آغـاز مباحـث ارتبـاط
روانشناسی و اسالم را باید سال  1112تلقی کرد.

شناسیارتباطروانشناسیواسالم 


رویکرد
در بررسی دادههای پژوهش حاضر نمایان میشود از نوع برخورد اندیشمندان با مسئلة «علم
و دین» دو شاخص قابل شناسایی است کـه بـر اسـاس هـر کـدام ،رویکردشناسـی متفـاوتی
ترسیم خواهد شـد .شـاخص اول «نقطـة عزیمـت علـم و دیـن» اسـت و شـاخص دوم «مبنـا
قراردادن علم» است.
.9رویکردشناسیدوگانه :بر اساس شاخص «نقطة عزیمت علم و دیـن» دو رویکـرد
کلی در ارتباط روان شناسی و اسالم قابل شناسـایی اسـت .در رویکـرد اول نقطـة عزیمـت،
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روانشناسی است و از آن به سمت اسالم حرکت شده است ،در حالیکه در رویکـرد دوم،
آغاز حرکت از اسالم بوده است .هرچنـد بـه ادعـای برخـی از پژوهشـگران (آذربایجـانی،
 )1987این موضوع را باید وجه تمایز «روانشناسی دین» و «روانشناسی دینی» دانسـت ،امـا
بهنظر میرسد در رویکرد اول هم ،روانشناسی دینی قابل تصور خواهد بود .این موضوع را
برخــی از روانشناســان مســلمان امریکــایی (الکــرم )2118 ،نیــز اذعــان و در نحــوۀ تــدوین
روانشناسیِ بومی  -اسالمی آن را در دو رویکـرد درون  -بـومی 1و بـرون  -بـومی 2ترسـیم
کردهاند .به اعتقاد آنان در رویکرد درون  -بومی ما درپـی وارد کـردن مباحـث «غـرب» در
اسالم هستیم و در رویکرد بـرون  -بـومی در حـال وارد کـردن اسـالم در مباحـث «غـرب»
هستیم .تعبیر دیگری از این گونهشناسیِ دوگانه را النگ )2114( 9از روانشناسان ترکیـهای
مطرح کرده است .وی معتقد است در اسـالمیسـازی روانشناسـی گـاهی «بـومیسـازی از
درون» 4رخ میدهد که در این صورت از ادبیات ،تُراث و فرهنگ اسالمی استفاده میشود؛
و گاهی «بومیسازی از بیرون» 5است که از ادبیات روانشناسی سکوالر ،فرهنگ سـکوالر
و مواردی شبیه آن استفاده میشود.
.2رویکردشناسیسهگانه:بهنظر میرسد دوگانهنگری ذکرشده ،یـک تقسـیمبنـدی
کلی است و چندان نمیتواند نوع تعامل دو حوزۀ روانشناسی و اسالمی را نشان دهـد و از
این رو در صورت مبنا قرار دادن «روانشناسـی» بـهعنـوان علمـی کـه اندیشـمندان مسـلمان
همواره دغدغة نحوۀ ورود به آن را داشتهاند ،رویکردشناسیِ مؤثرتری را در بررسی پسـینیِ
آثار و پژوهشهـا مـی تـوان ترسـیم کـرد .بـر اسـاس شـاخص اخیـر ،نـوع تعامـل اسـالم بـا
روانشناسی را سه گونه میتوان ترسیم کرد که شـامل «پـاالیش روانشناسـی»« ،مقایسـه بـا
روانشناســی» ،و «تأســیس روانشناســی» اســت .در بررســی آثــار اندیشــمندان مســلمان
(نقیبالعطاس1178 ،6؛ طه عبدالرحمن1421 ،ق1428 ،ق ،بـه نقـل از بیگـی ملـکآبـادی،
1911؛ باقری1982 ،؛ کاپلیک و اسکینر )2117 ،نیز نمایان میشود که آنان نیز برخی از این
گونهشناسیها (عموماا دو رویکرد نقد و تأسیس) را مورد توجه قـرار دادهانـد .در ادامـه هـر
کدام از رویکردهای سهگانه توضی داده میشود.
indigenous approach
exogenous approach
Long
indigenization from within
indigenization from without
Naquib al-Attas
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الف) رویکرد پاالیش :اعتقاد به آمیخته بودن روانشناسی مدرن بر مبانی و مباحـث
سکوالر همواره سبب احتراز برخی اندیشمندان مسلمان از پذیرش کامل آن شده است ،اما
در این میان ،روانشناسان مسلمان با آگاهی از ظرفیتهای ایـن علـم درپـی تصـحی نحـوۀ
ورود و استفاده از یافتههای آن شدهاند کـه مـیتـوان از آن بـه «فیلتـر» کـردن یـا «پـاالیش»
روانشناسی یاد کرد .درواقع ،رویکـرد پـاالیش کـه گـاه از آن بـه رویکـرد «تهـذیب» یـاد
میشود (باقری )1982 ،بهطور کلی در بحث «اسالمی سازیِ» مطلـق علـوم انسـانی (اعـم از
روانشناسی و دیگر علوم) مطرح بوده و بهمنزلة اولین مرحله در تولید علم اسالمی بهشـمار
میآمده است (نقیبالعطـاس1178 ،؛ طـه عبـدالرحمن1421 ،ق1428 ،ق ،بـهنقـل از بیگـی
ملکآبادی .)1911 ،نقیبالعطاس ،فیلسوف مالزیایی مسلمان ،بازنگری کامل و عمیق علوم
موجود را پیشنهاد میکند که طی آن ،یافتههای باارزش از مبانی و پـیشفـرضهـا و تفاسـیر
الحادی غربی جدا شده و در صورت امکان ،گزارههای مناسـبِ برآمـده از متـون بـر آنهـا
افزوده میشود.
زمزمة شکلگیری این رویکرد در روانشناسی را میتوان از کتابهای اندیشـمندان
مسلمان مصـری (قطـب ،)1169 ،1151 ،و مقـاالت اندیشـمندان مسـلمان ایرانـی (سـعیدی،
1921ش1151/م) ردیابی کرد و بهطور روشن به سـه اثـر روانشناسـان مسـلمان در سـوراخ
سوسمار! (بدری ،)1178 ،معضل روانشناس مسلمان( 1بدری ،1171 ،بـهنقـل از کاپلیـک و
اسکینر ،)2117 ،و کتـاب مکتـبهـای روانشناسـی و نقـد آن (غـروی1961 ،ش1111 /م)
منتسب کرد.
نگاه بدری ( ،)1178روانشناس سودانی االصل ،مبنی بر اینکه روانشناسان مسـلمان
در «جُحــر الضَّــب :ســوراخ سوســمار» فــرو رفتــهانــد ســبب نوشــتن مقــاالت انتقــادی علیــه
روانشناسیِ موجود شد« .جُحر الضّب» استعارهای برگرفته از حدیث نبوی است که پذیرش
غیرانتقادی نظریههای روانشناختی غربی را مورد شماتت قرار میدهـد .رسـول خـدا (ص)
در روایتی که صحی بخاری روایت کرده است ،در سـرزنش رفتـار تعـدادی از مسـلمانانی
که در آینده خواهند آمد ،فرمود :به شدّت از راه کسانی که قبل از خودشان بـوده ،گـام بـه
گام و وجب به وجب تبعیت خواهند کرد ،حتی اگـر آنهـا وارد یـک «سـوراخ سوسـمار»
شوند ،آنها (مسلمانان) هم تبعیت میکنند! گفتند :ای رسـول خـدا ،منظورتـان (تبعیـت از)
یهودیان و مسیحیان است؟ حضرت فرمود :پس چه کسانی؟
1. The Dilemma of the Muslim Psychologist
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آثار منتشرشده ای که می توان از آن ها رویکرد پاالیش را استخراج کرد در تالش
بوده اند که نظریه های غیرهماهنـگ بـا مبـانی اسـالمی را مـورد نقـد قـرار دهنـد ،ولـی از
نظریه های هماهنگ بهره مند شوند (برای مثـال :محمـد عـوده و مرسـی1417 ،ق؛ قطـب،
1169 ،1151؛ عبــدالحلیم1419 ،ق؛ بــه نقــل از عزالــدین توفیــق1421،ق؛ عــاطف الــزین،
1419ق؛ غروی .)1974 ،این رویکـرد ،روان شناسـی مـدرن را بـا نگـاه انتقـادی اسـالمی
ارزیابی می کند ،با این حال ،همچنان در قالب روان شناسی غرب کار مـی کنـد .رویکـرد
مذکور اساساا به دنبال متمایز کردن رویکرد دینی از رویکردهای روان شناختیِ تحت تأثیر
فرهنگ غرب و احیاناا متضاد با اسـالم اسـت .برخـی روان شناسـان انگلیسـی (کاپلیـک و
اسکینر )2117 ،معتقدند این رویکرد با آنچه در اثر کالسـیک غزالـی (1111-1158م) بـا
عنوان «تناقضات فالسفة» یونان که به ادعای غزالی به طور فزاینده بر جهان مسلمانِ زمـان
او اثر گذاشته بود ،قابل مقایسه است .طرفداران این رویکرد با استناد به آثـار دانشـمندان
اولیة مسلمان که در آن ،مفاهیم و تکنیک های درمانیِ امروزی مطرح شده ،این نتیجـه را
گرفته اند که روانشناسی غرب دارای قوانین جهان شمولی است که باید در مقام شناسایی
آن ها برآمد و آن ها را تکمیـل کـرد .ایـن رویکـرد ،روش تجربـی را بـا اندیشـة اسـالمی
سازگار میداند ،زیرا اندیشة اسالمی انسان را به مشاهدۀ متفکرانة محیط خود تشویق می-
کند و بر یادگیری از محیط اصرار دارد.
البته آثاری که در زمرۀ رویکرد پاالیش قرار دارند در اوزان واحد نبوده ،و میتوان
آنها را در دامنهای از پاالیش حداقلی تا پاالیش حداکثری دستهبندی کرد .مثالا بنجخدل
از پژوهشگران دانشگاه ابن خلدون الجزایر (1441ق2118/م) در مطالعهای پیمایشی در میان
 916روانشناس از کشورهای مختلف اسالمی نشان داد که  16درصد روانشناسان بـر ایـن
باورند که روانشناسی موجود ،امکان سازگاری با ویژگیهای جوامع اسالمی را دارد و نیاز
چندانی به پاالیش ندارد.
ب) رویکرد مقایسه :از تعدادی مطالعات انجامشدۀ چنـد دهـة گذشـته (بـرای مثـال
توفیق سمالوطی1411 ،ق؛ عثمان نجاتی1188 ،1187 ،1؛ مرسی1411 ،ق ،بهنقل از عزالدین
توفیق1421 ،ق1118/م؛ و رفیعیهنر )1915 ،میتوان دریافت که روانشناسـان مسـلمان در
رویکردی همدالنه یا محتاطانه بهجای ورود مستقیم در جرح و تعدیل نظریههای موجود در
شاخههای مختلف روانشناسی ،به توصیف آنها پرداخته و درمقابل ،در تالش بـودهانـد تـا
1. Najati
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دیدگاه اسالم در هـر زمینـه را طـرح کننـد ،و درنهایـت دیـدگاه اسـالم را بـا دیـدگاههـای
روانشناسی به مقایسه و تطبیق بگذارند .خـالف رویکـرد پـاالیش ،ایـن رویکـرد ،انتقـادی
نیست ،بلکه به دنبال یافتن زمینة مشترك بـا جریـان اصـلی روان شناسـی اسـت ،امـا خـالف
تصور برخی روانشناسان (کاپلیک و اسکینر )2117 ،که مـدعیانـد ایـن رویکـرد در هـی
کتاب و مقالهای ،بهلحـاظ نظـری تبیـین نشـده اسـت ،محققـان (سـردار ،1184 ، 1بـهنقـل از
ابراهیمی دهشیری و صال زاده )1915 ،در آثار خـود از رویکـردی بـا عنـوان «معـادلیـابی
تطابقی» نام بردهاند که عمالا مشتمل بر مقایسه بوده است .رویکـرد مـذکور در تـالش بـوده
ال عثمـان
است معادل مفاهیم روان شناسی در قـرآن و احادیـث شناسـایی و تبیـین شـود .مـث ا
نجاتی ،روانشناس سودانیاالصل ،1187( ،بهنقل از ابراهیمی دهشیری و صال زاده)1915 ،
کوشیده است بیشتر مباحث مطرح در روانشناسی را در قـرآن شناسـایی کنـد و بـه مقایسـه
بگذارد .از این رو ،فصلهایی از کتاب خود را به مباحثی چون یادگیری ،تفکر ،یادآوری و
فراموشی ،سیستم مغز و اعصاب ،و رواندرمانی اختصاص داده است .با این حال ،او عـالوه
بر مقایسه ،در تالش بوده آن دسته از متون و دالیل از کتاب و سنت آورده شـود کـه یـا در
جهت تأیید آنچه در نظریه های روان شناسی برآمده ،باشد و یا در جهت اثبات تقـدم اسـالم
در مسائل روانشناسی باشد .با این حال ،بایـد توجـه داشـت همـة آثـار بـا رویکـرد مقایسـه
همواره به دنبال «اینهمانی»سازی نبودهاند.
ج) رویکرد تأسیس :احمد فؤاد االهـوانی ،فیلسـوف مسـلمان مصـری ،در مقدمـة
کتاب الدراسات النفسیه عند المسلمین و الغزالی بوجه خاص (عبدالکریم عثمان1984،ق/
 ) 1162جزو اولین کسانی است که به طور روشن ،ندای روان شناسی اسالمی را سر داده و
با بنای تأسیس یک علم جدید یا شاخة جدید از علم ،اقدام به ارائة تعریـف مـی کنـد .او
می نویسد «روان شناسی اسالمی شاخه ای از روان شناسی اسـت کـه بـه مباحـث دینـی نـزد
مســلمانان مــیپــردازد» .رویکــرد تأسیســی در روانشناســی اســالمی هــم زمــان بــا رونــد
«اسالمی سازی دانش» (نقیبالعطاس 1178 ،؛ دفتر همکاری حـوزه و دانشـگاه ،1182 ،بـه
نقل از غروی و آذربایجانی1911 ،؛ فاروقی1181 ، 2؛ نصر ،1181 ، 9بهنقل از خسـروپناه،
 ) 1919آغاز شده و پیش رفته است.
بر اساس بررسی داده های پژوهش ،آثار مختلفی را می توان در این رویکـرد قـرار
1. Sardar
2. Faruqi
3. Nasr
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داد (برای نمونه شرقاوی1918 ،ق ،بشیرطه1414 ،ق ،ابوحطـب1411 ،ق ،بـهنقـل از نـزار
العانی1421 ،ق؛ حسـینی1964 ،ش؛ بسـتانی1967 ،ش؛ عبـدالفتاح1412 ،ق؛ عبـدالحلیم،
1419ق؛ عزالدین توفیق1421 ،ق؛ عثمان نجاتی1422 ،ق2111/م) .بر اساس تحلیـلهـای
مذکور ،رویکرد تأسیس نیز بر اساس دو شاخص ،قابلیت دو تقسیم را دارد )1 :بر اسـاس
اینکه «متن اسالمی» مبنای کار تأسیس قرار بگیرد یـا «اندیشـة اسـالمی» ،دو قرائـت قابـل
شناسایی است )2 ،بر اساس اینکه تأسیس علـم فقـط مبتنـی بـر اسـالم باشـد یـا محصـول
مشترك اسالم و روان شناسی ،نیز دو قرائت قابل شناسایی است که در ادامه توضی داده
خواهد شد.
بر اساس شاخص «مـتن /اندیشـة» اسـالمی دو قرائـت «مـتنمحـور» در برابـر قرائـت
«اندیشهمحور» را میتوان ردیابی کرد .تمرکز قرائت متنمحور بر راهاندازی روانشناسی بـر
اساس متون اسالمی (قرآن و حدیث) است؛ در حـالیکـه تمرکـز قرائـت اندیشـهمحـور بـر
بناگــذاری روانشناســی بــر آثــار دانشــمندان مســلمان در دوران طالیــی اســالم و اســتخراج
نظریههای روانشناختی آنهاست .شاید بتوان محمود بستانی ،اندیشمند ایرانـیتبـار ،و سـید
ابوالقاسم حسینی ،روان پزشک ایرانی ،را ازجمله پیروان قرائت اول تلقی کرد .یکی از آثار
پرنفوذ بستانی کتاب دراساتٌ فی علمِ النفس االسالمی (1414ق1189/م) است کـه تـاکنون
به زبانهای مختلف فارسی ،عربی ،انگلیسی ،و فرانسوی منتشـر شـده اسـت .بسـتانی تـالش
کرده است تا مفاهیم روان شناسی را بر اساس احادیث امامان معصـوم شـیعه (ع) بـه شـکلی
متفاوت از آنچه در نظریه های معاصر یا به تعبیـر خـودش «روان شناسـی مـادی» بیـان شـده،
جستوجو و استخراج کند .پیش فرض اصلی وی آن است که در روایات اسالمی ،مفـاهیم
و موضوعات روان شناسی به شکلی متفاوت ،اما دقیقتر و کامـل تـر از روان شناسـی معاصـر
آمده است .مثالا در بحث اختاللهای روانی او معتقد است که اختالل در نگاه روانشناسـی
مادی (روانشناسی موجود) به دسـتگاه عقلـی (سیسـتمشـناختی) و دسـتگاه روانـی محـدود
می شود ،اما در دیدگاه اسالمی ،دستگاه سومی هم وجود دارد به نام دسـتگاه اعتقـادی کـه
آن هم به طور فطری به ارث می رسد .بـدین معنـا کـه هرگونـه موضـع گیـری کـه از عنصـر
توحید و ادراك مفاهیم آن صادر نشود ،متصف به اختالل خواهد بود.
حسینی (1964ش1185 /م) نیز در کتاب اصول روانشناسی اسالمی که به زبانهای
فارســی ،عربــی ،و انگلیســی منتشــر شــده ،تحکــیم پایــة روانشناســی اســالمی را در اثبــات
غیرمادی بودن عامل حیات میداند .وی با بررسی عامل حیات حیوانی و انسـانی جنبـههـای
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مشترك جانداران را مشخص کرده و سسس ابعـاد و جریانـات روانـی اختصاصـی انسـان را
نشان داده ،و عوامل رشد و سقوط انسان را بر اساس متون اسالم بیـان کـرده اسـت .از نگـاه
وی ،موضوع روانشناسی اسالمی «فطرت» است و اهداف روانشناسی اسالمی عبارتاند از
ایجاد هماهنگی بین تمام علوم زیستی به واسطة عامل غیرمادی حیات ،شناخت ابعـاد روانـی
انسان ،شکوفا کردن فطرت و کنترل شهوت ،و هدایت انسان در مسیر رشد.

1

در مقابل ،برخی روانشناسان مسلمان (همچون عبـدالکریم عثمـان1162 ،؛ کـریم ،
 1171و اسکینر ،1181 ،بهنقل از کاپلیک و اسکینر2117 ،؛ عواد1421 ،ق) پیرو قرائت دوم
هستند و بیشتر ،بنای زنـده کـردن آثـار اندیشـمندان مسـلمانِ دورۀ طالیـی اسـالم را دارنـد
اگرچه لزوم استفاده از متون اسالمی را نیز انکار نمیکنند .از نگـاه آنـان زنـده کـردن آثـار
محققان اولیة مسلمان بهویژه از این جهت اهمیت دارد که درواقع ،محیط و فضـای اسـالمی
این دانشمندان ،تکامل یک درك و فهم اسالمی از ماهیت بشری را نشان میدهد.
اما بر اساس اینکه تأسیس علم روانشناسی اسالمی ،فقـط مبتنـی بـر اسـالم باشـد یـا
محصول مشترك اسالم و روانشناسی ،نیز دو قرائـت قابـل شناسـایی اسـت .قرائـت اول در
قالب «رویکرد تأسیس استقاللی» معرفی شده و قرائت دوم به پیشنهاد پژوهشگر (در بخـش
نتیجهگیـری) ،عنـوان «رویکـرد تأسـیس اشـتراکی» بـه خـود گرفتـه اسـت .تعـابیر رویکـرد
«استنباطی» (باقری ،)1982 ،رویکرد «نصبسند» ،و رویکـرد «اجتهـادِ مـتن دیـن» (علـیتبـار
فیروزجایی )1917 ،درواقع به رویکرد تأسـیس اسـتقاللی اشـاره دارد .ایـن رویکـرد درپـی
طرح ریزی علمی بر مبنـای اندیشـه یـا متـون دینـی ،مسـتقل از روانشناسـی موجـود اسـت.
ازجمله آثاری که در موج اول تأسیسِ روانشناسی اسـالمی بـا رویکـرد اسـتقاللی تـدوین
شده ،آثار عبدالکریم عثمان ( ،)1162حسینی ( ،)1185 /1965و بسـتانی (1967ش1188/م)
بوده ،و در موج دوم تأسیس ،آثار پسـندیده (1919ش2119 /م) ،بهرامـی احسـان ،اخـوت،
فیاض (1917ش2118/م) و کاویانی (1918ش2111/م) قابل ذکر است.
به هر حال ،رویکرد تأسیس (به خصوص در قرائت های متن /اندیشه) بعـد از یـک
دوره فَترت ،مجدداا در دهـة اول سـال  2111و بـه خصـوص بعـد از تأسـیس انجمـنهـای
روان شناسی اسالمی با قوت بیشتری کار خود را پیش گرفـت .نمـودار  2رویکردشناسـی
دوگانه و سه گانة تعامل روان شناسی و اسالم همراه با قرائت های مختلف را نشان میدهد.
1. Karim

نمودار  2رویکردشناسی دوگانه و سهگانۀ تعامل روانشناسی و اسالم بر اساس دو شاخص نقطۀ عزیمت علم  /دین و مبنا قرار دادن علم
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تاریخشناسیرویکردها 

هرچند تاریخمند کردن رویکردهای سهگانـه (پـاالیش ،مقایسـه ،و تأسـیس) امـر دشـواری
مینمایاند ،اما با کمی مسامحه و با شناسـایی نماینـدگان مـؤثر هـر رویکـرد ،مـیتـوان سـیر
تاریخی رویکردهای سهگانه ،به همراه دورۀ تمهید را در چهار بازۀ زمانی ترسیم کـرد .ایـن
بازههای زمانی دارای خط برش دقیق نیستند ،همپوشانیهایی باهم دارند و بر خرده بازه نیـز
مشتمل هستند.
بازةاول9191:متا9151م:دورةتمهید :معرفی اندیشـههـای اندیشـمندان مسـلمان.
این موضوع به تفصیل در بحث تاریخشناسی ارتباط روانشناسی و اسالم مورد بررسی قـرار
گرفت.
بازةدوم9151:تا9111م:رویکردپاالیشوموجاولرویکردتأسیس :اساساا اولـین
مقاالت ارتباط روانشناسی و اسالم همزمان خـود را در دوقالـب پـاالیش (نقـد) و تأسـیس
نشــان داده اســت .از یــک ســو برخــی از اندیشــمندان بــه نقــد برخــی مبــانی یــا نظریــههــای
روانشناسی معاصر پرداخته و از سوی دیگر برخی در پیریزی روانشناسی بر اساس اسالم
بــودهانــد .دو اثــر از محمــد قطــب ،اندیشــمند مســلمان مصــری (1974ق1985 ،ق1152 /م،
1169م) ،با عناوین «االنسان بین المادیه و االسالم» و«دراسات فی النفس االنسـانیه» ،و مقالـة
«شخصیت انسان از نظر روان شناسی جدید و از لحـاظ دیـن» از سـید غالمرضـا سـعیدی ،از
اندیشمندان ایرانـی (1921ش 1151 /م) جـزو اولـین آثـاری اسـت کـه بـا نگـاه انتقـادی بـه
نظریههای روانشناختی و نقد آنها از منظر قرآن کریم نگاشته شده است .مقالة «بازهم خدا
یا انسان» (صاحبالزمانی1954 ،ش1175 /م) نیز از دیگـر مقـاالت انتقـادیِ ایرانـی در بـازۀ
مذکور است.
در مقابــل ،سلســلهمقــاالتی بــا عنــوان «روانشناســی اســالمی» کــه توســط برخــی
اندیشمندان حوزوی (یزدی1945 ،ش1166 /م) در این بازۀ زمانی به رشتة تحریر درآمـده،
حکایت از اتخـاذ رویکـرد تأسیسـی دارد .همچنـین ،کتـب «آمـوزش و پـرورش بـر مبنـای
روانشناسی و روانکاوی اسالمی» (ریاضی1961 ،ش1181 /م)« ،بررسـی مقـدماتی اصـول
روانشناســی اســالمی» (حســینی1964 ،ش1185 /م)« ،اســالم و روانشناســی» (آلاســحاق،
1961ش1111/م)« ،سنتهای مسلمانان در رواندرمانی» (اجمل ،1161 ،1به نقـل از اجمـل،
1. Ajmal
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 ،)1174و «روانشناسی اسالمی» (حسین ،1184 ، 1به نقـل از کاپلیـک و اسـکینر )2117 ،از
آثار این دوره بهشمار میآیند.
بازةسـوم9181تـا2191م:رویکـردمقایسـه:شـاید بتـوان گفـت بخـش زیـادی از
تحقیقات انجامشده در ایران و به خصوص در میان روان شناسان حوزۀ علمیة قم از رویکـرد
مقایسه تبعیـت مـیکـرده اسـت .دو مرکـز علمـی پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه 2و مؤسسـة
آموزشی و پژوهشی امام خمینی( 9ره) در شهر قم تاکنون حـدود  11جلـد کتـاب در رشـتة
روانشناسی منتشر کردهاند که رویکرد اصلی بیشتر این کتب بهخصوص آثار منتشرشده در
بازۀ زمانی مورد اشاره ،مقایسهای بوده است.
نکتة مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است کـه اگرچـه در بـازۀ دوم،
نسبت آثار تأسیسیِ موج اول به آثار پاالیشی بیشـتر بـهنظـر مـیرسـد ،امـا بیشـتر مؤلفـانِ آثـار
تأسیسی در دورۀ مذکور فاقد تحصیالت آکادمیک روانشناختی بودند،آگاهیهـای جـامع از
علم روانشناسی نداشتند ،یا ملزومات تأسـیس یـک علـم را بـهدرسـتی لحـاظ نکـرده بودنـد؛
موضوعی کـه نگـاه نقادانـة متخصصـان را برانگیخـت و سـبب شـد حـدود اا از  1111مقـاالت
انتقــادی علیــه مــوج اول رویکــرد تأســیس توســط برخــی از پژوهشــگران مســلمان (بــاقری و
همکــاران1974 ،ش1115/م؛ بــاقری1975 ،ش1116/م؛ غــروی1974 ،ش1115/م؛ کاویــانی،
1977ش1118/م؛ لطفی1981 ،ش2111/م) تدوین شود و تا حدود دو دهه ،موضـوع تأسـیس
روانشناسی اسالمی به محاق رود یا در مقام جمـعآوری تمهیـدات الزم جهـت شـروع مـوج
دوم برآید.
بازةچهارم:از2115مادامهدارد:موجدومتأسیس :با تأسیس انجمنهـای علمـی بـا
عنوان روانشناسـی اسـالمی و گـردهم آمـدن رسـمی تعـدادی از روانشناسـان مسـلمان بـا
اهداف و سیاستهای مشترك ،عمالا موج دوم تأسیس روانشناسی بر مبنای اسالم راه افتاد
که مهمترین آنها عبارتاند از :انجمن روانشناسـی اسـالمی( 4حـوزۀ علمیـة قـم،)2114 ،
گروه روانشناسی از منظر اسالمی (انجمن روانشناسی استرالیا ،بهنقل از کاپلیک و اسکینر،
 ،)2117مرکز اسالمی خلیل (شیکاگوی امریکا ،2111 ،بـه نقـل از کاپلیـک و روچـوف، 5
Husain
http://eshop.iki.ac.ir/
http://rihu.ac.ir/fa/book
www.Islamicpa.com
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 ،)2118گروه تحقیقاتی اسالم و روانشناسـی (انجمـن اسـالمی تخصـصهـای اجتمـاعی و
تربیتی آلمان ،2115 ،بهنقل از کاپلیک و روچـوف ،)2118 ،انجمـن حرفـهای روانشناسـی
اسالمی (دانشگاه بریتانیا ،2115 ،بهنقل از کاپلیک و روچوف ،)2118 ،آزمایشگاه سـالمت
روان و مسلمانان (دانشگاه استنفورد ،2116 ،بهنقل از کاپلیک و روچـوف ،)2118 ،انجمـن
بــینالمللــی روانشناســی اســالمی (کــار مشــترك دانشــگاه اســتانبول ،ســودان ،انگلــیس ،و
پاکستان ،2117 ،به نقل از کاپلیک و اسکینر .)2117 ،در این بازۀ زمانی شاهد تدوین کتب
و مقــاالت تخصصــی توصــیفی و تجربــی نیــز هســتیم (بــرای نمونــه ،حســین2116 ،؛ عــواد،
1421ق2118 /م؛ عبدالرزاق و هشام2112 ،؛ ابوالرعایا.)2112 ،1

بحثونتیجهگیری 

حال که تاریخشناسی و رویکردشناسی ارتباط روانشناسی و اسالم ،بررسی و رویکردهـای
دوگانه و سهگانه مورد شناسایی شد ،و با مبنا قرار دادن رویکرد سهگانه (پـاالیش ،مقایسـه،
و تأسیس) بهطور اجمالی فازهای تاریخی آنها شناسایی شـد ،بایـد کارآمـدی هرکـدام از
رویکردها مورد بحث قرار بگیرد .میزان کارآمدی رویکردها در گرو ابتالی کـمتـر آنهـا
به محدودیتهای روششناسانه است .از این رو ،در بخش نتیجهگیری ،محدودیتهای هـر
کدام از رویکردهای سهگانه بررسی و راه برون رفت از آنها معرفی میشود.
اصلیترین محدودیتهای رویکرد پاالیش ،عدم تمایز بین یافتة بنایی از باور مبناییِ
نظریههای علمی ،عدم مشخص کردن نوع تـأثیر مبـانی در یافتـههـا (علـیتبـار فیروزجـایی،
 ،)1917گرفتار شدن در خطر حذف بنایی ،و غفلت مبنایی از یافتههای روانشناسـی اسـت.
بــرای مثــال اگــر در طبقــهبنــدی اخــتالالت روانــی در روانشناســی ،بــا حــذف اخــتالل
«همجنسگرایی» از ذیل اختالالت مواجـه مـیشـویم ( ،1186 ،DSM-IIIبـهنقـل از کـامر،2
 ،)2115روانشناس مسلمانِ تابع رویکرد پاالیش بهدلیل تعارض این موضوع با آمـوزههـای
قرآنی (برای نمونه :اعراف )84 /7/در مقـام حـذف آن برنمـیآیـد و هـمچنـان آن را ذیـل
اختالالت باقی میگذارد؛ غافل از اینکه پذیرش هر اختالل بر مبنای طبقهبنـدی امـروزی از
اختالالت ،مبتنی بر ایدۀ مشهور به « »4Ds.یا چهار مالك پریشانی ،انحـراف از نُـرم جامعـه،
خطرناك بودن ،و ایجاد ناکارآمدی است (کامر .)2115 ،این بدان معناست که روانشناس
1. Abu-Raiya
2. Comer
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مسلمان هم به مالك «انحراف از هنجار جامعه» برای شناسایی «اختالل» معتقد اسـت و اگـر
روزی در جامعة خود ،خیل کثیری از افراد به رفتارهای همجنسگرایانه رو بیاورنـد ،دیگـر
او نمیتواند «همجنسگرایی» را اختالل بهشمار آورد!
از این رو در نقد و پاالیش باید مبنـایی عمـل کـرد .بـا ایـن حـال ایـن موضـوع هـم
محدودیتهایی دارد .اگر صـرفاا بـه نقـد مبـانی نظریـههـای روانشناسـی بسـنده شـود ،امـا
شاخصهایی برای نسبتسنجی بناها (یافتهها) با آن مبنا طراحی نشود ،نمیتوان معلوم کـرد
که چه مقدار از یافتهها واقعاا بر مبنای مذکور استوار بودهاند .در این صورت ،اگر در فرایند
نقد ،تعارض مبنا با آموزههای اسالم کشف شود ،به حـذف تمـامی موضـوعات ،ایـدههـا و
یافتههای مبتنی بر یک مبنا منجر میشود؛ آن وقت در روانشناسی «نه از تاك نشان مانـد و
نه از تاكنشان!».
رویکرد مقایسه نیز دارای یکسری محدودیتهاست .اول آنکه یک نگـاه انفعـالی
در مقابــل روانشناســی دارد و در عمــل ،بــرای ایــنکــه بتوانــد بــا تعریــف یــک مفهــوم
روان شناختیِ غربی ارتباط برقرار کند ،احتمـاالا مجبـور خواهـد شـد تـا مفـاهیم اسـالمی را
تضعیف کند و از جایگاه خود تقلیل دهـد؛ از ایـن رو ،عمـالا بـه رویکـرد متضـادِ رویکـرد
پاالیش تبدیل میشود .عالوه بر این ،این رویکرد ممکن است مفـاهیم اسـالمی را بـهمنزلـة
مفاهیم روانشناختیِ غربی تلقی کند ،به آنها برچسب مفاهیم روانشناختی غربی بزند و از
وجود تفاوتهای بنیادین در زمینة روانشناسـی انسـان غفلـت ورزد (ابراهیمـی دهشـیری و
صال زاده1915 ،؛ کاپلیک و اسکینر.)2117 ،
رویکرد تأسیس نیز که نهتنها در روانشناسـی ،بلکـه در مطلـق علـوم انسـانی مبنـای
بحثهای فراوان و ایدهپردازیهای متنـوع در میـان اندیشـمندان مسـلمانی شـده ،و دغدغـة
اسالمیسازی و تولید علوم اسالمی را داشته (نقیب العطاس1178 ،؛ دفتر همکاری حـوزه و
دانشگاه ،1182 ،بهنقل از غروی و آذربایجانی1911 ،؛ فاروقی 1181 ،و نصر ،1181 ،بهنقـل
از خسروپناه)1919 ،؛ با فراز وفرودهای مختلفی مواجه بوده است .این رویکـرد همـانطـور
که اشاره شد قرائتهای مختلفی را دربر داشته است ،اما رویکـرد تأسـیس اسـتقاللی عمـالا
بیشــتر مــورد توجــه بــوده اســت .بــهنظــر مــیرســد ایــن رویکــرد نیــز دچــار یــکســری
محدودیتهاست .مهـمتـرین محـدودیت رویکـرد تأسـیس اسـتقاللی ،ازدسـت دادن زبـان
مشترك علم است؛ موضوعی کـه برخـی روانشناسـان (نلسـون )2111 ،1در ایجـاد ارتبـاط
1. Nelson
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روانشناسی و دین جهـت ورود بـه بحـثهـای مشـترك الزم دانسـتهانـد .درواقـع ،اگرچـه
طرح ریزی یک علم استقاللی بر مبنای اندیشه یا متون دینی ،خود امر ارزشمندی است ،امـا
اوالا در عمل ،نه امکان احتراز و اجتنـاب از بـهکـارگیری مفـاهیم و ایـدههـای روانشناسـی
هنگــام تحلیــل اندیشــههــا ،آیــات ،و روایــات اســالمی وجــود خواهــد داشــت ،و نــه جعــل
اصطالحاتِ کامالا جدیدی که فقط قابل فهم مسلمانان بوده و روانشناسان غیرمسلمان هـی
ش ـناختی از آن نداشــته باشــند مــیتوانــد بــه فهــم مشــترك بــین روانشناســان ســکوالر و
اندیشمندان اسالمی بینجامد .شاید گفته شود هدف پیروان رویکرد تأسیس استقاللی؛ اتفاقـاا
بناگــذاری روانشناســی مبتنــی بــر فرهنــگ (زادهمحمــدی )1917 ،و مخصــوص بــه جامعــة
مسلمان بوده است و اساسـاا دغدغـهای در فهـم ایـن علـم توسـط روانشناسـان سـکوالر را
ندارند .اما باید گفت همانطـور کـه روانشناسـان میـانفرهنگـی (هوانـگ )2111 ،1اذعـان
کردهاند ،رویکرد استقرایی (الگوی ساخت مدل از پایین بـه بـاال )2کـه روانشناسـان بـومی
اتخاذ کردهاند ،اشکاالت متنوعی دارد .از نگاه اینان توسعة روانشناسیهای متعدد نهتنها بـا
لزوم صرفهجویی 9در علم مغایرت دارد ،بلکه مشخص کردن جمعیـتهـای فرهنگـی را بـه
معضلی معلق تبدیل می کند .اگر هر فرهنگی بایـد روان شناسـی خـود را ایجـاد کنـد ،چنـد
روان شناسیِ بومی باید وجود داشته باشد؟ چه تعداد روان شناسـی بایـد بـرای آفریقـا ایجـاد
شود؟ تعداد بهینه روان شناسی های بومی در آسیا چقدر خواهد بود؟ دیوید هو )1188( 4که
خود از طرفداران روانشناسی فرهنگی در آسیاست ،خاطر نشان میکند اگـر هـر فرهنگـی
روان شناسی خود را توسعه دهد ،نوع دیگری از قوم گرایـی بـه صـورت معکـوس بـه وجـود
میآید (هوانگ .)2111 ،حتی برخی روانشناسـان (پورتینگـا ،1116 ،5بـهنقـل از هوانـگ،
 )2111مدعی اند تأکید بیش از حد بر میزان اخـتالف در عملکـرد روان شـناختی بـین افـراد
فرهنگ های مختلف ،روان شناسی بومی را به نوعی «قوم گرایـی دانشـمندانه در یـک لبـاس
جدید» 6تبدیل خواهد کرد .این موضوع توسط برخی مخالفان تأسیس روانشناسی اسالمی
(بنجخدل1441،ق )2118 /نیز مطرح شده اسـت .آنهـا مـیگوینـد از کـدام روانشناسـی
اسالمی در کدام شاخه (بالینی ،تربیتی ،و صنعتی) و کدام مذهب (شـیعه یـا سـنی) صـحبت
Hwang
bottom-up model
parsimony
Ho
Poortinga
scientific ethnocentrism in a new guise
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میکنید؛ آیا شیعیان ،روانشناسی اسالمی خود را دارند و اهل تسنن روانشناسی خود را؟
هرچند پژوهش حاضر درپی بررسی انتقادی روانشناسی بومی نبوده ،و البته درپی آن
نیست که روانشناسی بومی را نیز هممعنای روانشناسی اسالمی تلقی کند ،امـا همـانطورکـه
اشاره شد برخی از این نقدها بر رویکرد تأسـیس اسـتقاللی در روانشناسـی اسـالمی نیـز وارد
است (بنجخدل1441،ق2118 /م) .ایجاد یک جزیرۀ مستقل و بیارتباط با بدنة عظیم علم در
دنیا و محروم کردن خود از یافتههای گستردۀ بشری ،نهتنها با فرهنگ اسالمی سازگار نیسـت،
بلکه به انزوای علمی منجـر خواهـد شـد .از ایـن رو محقـق بـا ایـن بخـش از سـخن پورتینگـا
( ،1116بهنقل از هوانگ )2111 ،موافق است که پیشـنهاد مـیدهـد تفـاوت در مجموعـههـای
رفتاری در جوامع فرهنگی باید در پس زمینة چارچوبی گسترده تـر از مشـترکات درك شـود؛
موضوعی که میشود آن را در قالب «رویکرد تأسـیس اشـتراکی» پیشـنهاد داد .ایـن رویکـرد
همانطور که از نامش پیداسـت درپـی پیشـنهاد تولیـد روانشناسـی اسـالمی مبتنـی بـر ایجـاد
اشتراك چندسطحی بین روانشناسی و اسالم است .به ایـن معنـا کـه در ایجـاد اشـتراك بـین
روانشناسی و اسالم باید حوزۀ خاصی از روانشناسی با حـوزۀ خاصـی از اسـالم در موضـوع
خاص و روش خـاص مـورد بررسـی قـرار گیـرد .امـا بـدین منظـور الزم اسـت تـا از الگـوی
اشتراکی  -شبکهای استفاده شود .درواقع نگاه اشتراکی  -شبکهای بین علم و دین بـرای تولیـد
علم دینی بـهطـور عـام ،و روانشناسـی اسـالمی بـهطـور خـاص ،پـیش از ایـن توسـط برخـی
اندیشــمندان اســالمی (مصــباح یــزدی1912 ،؛ علــیتبــار فیروزجــایی )1917 ،و روانشناســان
مسلمان (الکرم2118 ،؛ کاپلیک و همکاران )2111 ،به گونههای مختلف پیشنهاد شده است.
به اعتقاد مصباح یزدی ( )1912علم و دیـن رابطـهای مطلـق و همـهجانبـه ندارنـد تـا
درصدد باشیم صرفاا نوع رابطة آن ها را تعیین کنـیم .بلکـه تعیـین نـوع رابطـة ایـن دو سـازه،
ال آن دسـته از مسـائل دیـن کـه از
مبتنی بر شناسایی حـوزه هـای مشـترك آن دو اسـت .مـث ا
واقعیتها و روابطی سخن میگویـد کـه بـرای سـعادت بشـر ضـرورت دارد ،یکـی از ایـن
حوزههای مشترك است .بنابراین صرفاا بعد از شناسایی حوزۀ مشترك علم و دین ،میتـوان
از پایهگذاری علم دینی صحبت بهمیان آورد.
ایدۀ اشتراك چندسطحی به شیوۀ دیگر اخیراا توسط برخی از روانشناسـان مسـلمان
(الکــرم2118 ،؛ کاپلیــک و همکــاران )2111 ،طــرح شــده اســت .الکــرم ( )2118پــارادایم
میانرشتهای چندسطحی ( 1)MIPکه یک مفهوم در حوزۀ روانشناسی دین و معنویت است
1. the multilevel interdisciplinary paradigm
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و نخستینبـار توسـط ایمـانز و پـالوتزین )2119( 1ارائـه شـده اسـت ،بـدین منظـور پیشـنهاد
می کند MIP .اساساا یک ساختار مفهومی 2است که شامل تعدادی از اجـزا شـامل رشـته هـا،
زیررشته ها ،سطوح ،موضوعات ،و روش هایی است که همه با یکدیگر درگیر هسـتند .ایـن
ساختار بهعنوان یک الگوی اندیشیدن ،و نیز بهعنوان یک روششناسی درمـورد رشـتههـای
پیچیده و چند بُعدی ،مانند روان شناسی اسالمی ،که اساسـاا بایـد علـم بـین رشـته ای شـناخته
شوند ،عمل میکند .از نگاه این روانشناسان (الکرم )2118 ،ازآنجا که روانشناسـی دارای
شاخهها (مثالا روانشناسی بالینی ،اجتماعی ،رشد ،و شخصیت) ،حوزهها (برای مثال ،رفتـار،
عواطف ،انگیزهها ،و افکار) ،و سطوح مختلفی است (فردی ،خانوادگی ،اجتماعی؛ یا خُرد،
میانی ،و کالن) ،و اسالم نیـز دارای شـاخههـا (علـوم اسـالمی ماننـد تفسـیر ،فقـه ،کـالم ،و
اخالق) ،حـوزههـا (افعـال جـوانحی و جـوارحی ،باورهـا و عقایـد ،و ارزشهـا) ،و سـطوح
مختلف (عبادی ،سیاسی ،اجتماعی یا فردی ،خانوادگی ،و اجتماعی) است؛ بایـد بـین همـة
اینها یک ارتباط و اشتراك چندسطحی برقرار کرد و با اسـتفاده از روشهـای مختلـف از
کامالا کمّی تا کامالا کیفی همکاری درگیرانه ایجاد کرد .آن وقت است که میتوان از علم
روانشناسی اسالمی و دورههای آموزشی آن سخن بهمیان آورد.
کاپلیک و همکاران ( )2111نیز با هدف راهاندازی یک روش تحقیق مشترك برای
روانشناسی اسالمی  -کـه از یـک سـو صـالحیتهـا و مسـئولیتهـای الزم اندیشـمندان و
روانشناسان در یک فرایند تحقیق مشترك را مشخص کرده و از سـوی دیگـر توانـایی آن
برای تزویج درست دانش دینی و دادۀ روانشناختی را معلوم کند « -چارچوب تحقیق پایه»
(چارچوب  9)SALAAMرا طراحی و ارائه داده اند .تکنیک اساسی در مـدل مـذکور بـرای
ادغام بدنة دانش تخصصی ،شناسایی همپوشانی در بین رشتهها یا زمینة مشترك است.
از این رو ،محقق بر اساس پیشینة مـورد اشـاره در زمینـة ایـدۀ تأسـیس روانشناسـی
اسالمی بر مبنای ایدۀ اشتراکی روانشناسی و اسالم ،رویکرد تأسـیس اشـتراکی را پیشـنهاد
می کند .رویکـرد تأسـیس اشـتراکی از یـک سـو بـا مبنـا قـرار دادن پـارادایم میـانرشـتهایِ
چندسطحی ،یک حوزه از روانشناسی را با یک حوزه از اسالم (از حوزههای قابل مقایسـه
علم و دین ،رك :مصـباح یـزدی )1912 ،درمـورد یـک موضـوع خـاص و در یـک سـط
خاص با استفاده از روشهای تحقیق خـاص (رفیعـی هنـر و همکـاران )1919 ،بـه اشـتراك
1. Emmons & Paloutzian
2. conceptual structure
)3. Islamic Psychology Basic Research Framework (coined the SALAAM Framework
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گذاشته و از سوی دیگر بـا مبنـا قـرار دادن چـارچوب میـانرشـتهای پایـه؛ در هـر سـط بـا
بهرهگیری از رویکردهای تاریخی علم از سه مرحلة مقایسه ،پاالیش ،و تأسیس عبور کـرده
و با حفظ ارتباط طرفینیِ روانشناسی و اسالم« ،روانشناسیِ اسـالمی یکسارچـه» را پیشـنهاد
میکند .تبیین اصول ،مبانی ،و تاکتیکهای عملیـاتی ایـن رویکـرد خـود نیازمنـد مطالعـات
بعدی است و تحقیقات مفصلتر دیگـری مـیطلبـد کـه بـه پژوهشـگران عالقـهمنـد حـوزۀ
روانشناسی فرهنگی و دینی پیشنهاد میشود.
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پژوهش نشان داد که درمان توانبخ شـی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه بـر مشـکالت رفتـاری و
کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار تأثیر دارد و سبب کاهش مشکالت رفتـاری و بهبـود
 بـهکـارگیری تـوانبخشـی شـناختی رایانـهای بـر.کارکردهای اجرایی در نوجوانان میشود
.مشکالت رفتاری و جنبههای عصب شناختی در نوجوانان بزهکار پیشنهاد میشود
. بزهکار، بازی رایانهای، کارکرد اجرایی، مشکالت رفتاری:واژهها
 کلید
The effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on the behavioral
problems and executive functions of delinquent adolescents1
Seyed Shahab Kamaladdini Ezzabadi2
Farangis Demehri3
Mahdiyeh Azizi4
Abstract
This study aimed to evaluate the effectiveness of Computer-Based Cognitive
Rehabilitation (CBCR) on the behavioral problems and performance functions of
delinquent adolescents. The semi-experimental research method was pretest-posttest
with control group. The statistical population included all the delinquent adolescents
of Yazd correctional centers in 2020, from which 30 adolescents were selected by
targeted sampling method and were divided into an experimental group (15
adolescents) and a control group (15 adolescents). The intervention group was
exposed to CBCR but the educational control group was not exposed to it. The
Achenbach’s Questionnaire (child/adolescent form), and the (electronic form) of
Connors neuropsychological inventory were used to collect data. The statistical
method used for data analysis was multivariate analysis of covariance. The results
showed that CBCR therapy affects the behavioral problems and performance
functions of delinquent adolescents and reduces behavioral problems and improves
performance functions in adolescents. The application of CBCR to solve the
behavioral and neurological problems is recommended in delinquent adolescents.
Keywords: behavioral problems, performance functions, computer game,
delinquent adolescents.
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مقدمه 
دورۀ نوجوانی معموالا دورۀ مهمی برای شروع رفتارهای مخاطرهآمیز یا بهعبارتی رفتارهـای
اجتماعی است .دوران نوجوانی از دورانهای بسیار بحرانی زندگی فرد اسـت کـه ورود بـه
آن ،فرد را با مشکالت فراوانی دست بهگریبان میسازد (ماسون 1و همکاران .)2111 ،یکی
از مهمترین مشکالت این دوره ،انجام رفتارهای مجرمانه و بزهکاری اسـت .امـروزه مسـئلة
بزهکاری و رفتارهای نابهنجار نوجوانان بهصورت یکی از حادترین و پیچیـدهتـرین مسـائل
اجتماعی جوامع مختلف انسانی درآمده است که تأثیری منفی روی سیستمهـای آموزشـی،
بهداشتی ،مالی ،شغلی و قضائی میگذارد (دوست  2و همکـاران .)2112 ،نگـاهی گـذرا بـه
آمارهای موجود نشان مـیدهـد کـه در سـال  ،2114یـک میلیـون و  626هـزار نوجـوان در
ایاالت متحده دستگیر شدهاند (اسنایدر و سـیکموند .)2116 ،9در روسـیه نیـز تنهـا در سـال
 11 ،2111هزار نوجوان به زندان فرستاده شدند (جباری و همکـاران .)1918 ،در ایـران نیـز
میزان بزهکاری در نوجوانان رو به افزایش اسـت و سـن بزهکـاری از  21سـال بـه  14سـال
کاهش پیدا کرده است و آمارها نشان میدهد که بیش از  91درصد محکومـان قضـائی در
سنین بین  14تا  24سال بودهاند (صدری و همکاران.)1915 ،
نوجوانان قشر عمـدهای از جمعیـت جهـان را تشـکیل مـیدهنـد ،بـهطـوری کـه در
کشورهای در حال توسعه ،سهم ایـن قشـر بـه  51درصـد جمعیـت نیـز مـیرسـد .بنـابراین،
سالمت روانی آنها اهمیت ویژهای دارد .یکی از زمینههایی که در ارتباط با سالمت آنهـا
مهم بهنظر میرسد و بر بزهکاری آنهـا تـأثیر مـیگـذارد ،وجـود مشـکالت رفتـاری 4بـین
آن هاست که بر عملکرد تحصـیلی فـرد ،مراقبـت از خـود ،روابـط اجتمـاعی ،و سـازگاری
فردی تأثیر منفی میگذارد (امیرطهماسب و همکاران .)1917 ،پس از چندین دهه پـژوهش
در زمینة روانشناسی مرضی و خالف باور ابتدایی نشان داده شد کـه کودکـان و نوجوانـان
نیز در معرض ابتالی مشکالت رفتـاری قـرار دارنـد و درمجمـوع بـین  14تـا  24درصـد از
کودکان و نوجوانان با انواع مشکالت و اختاللهای رفتاری و هیجانی دسـتبـهگریبـانانـد
(زنگ.)2117 ، 5
Mason
Deutsch
Snyder & Sickmund
behavioral problems
Zeng

1.
2.
3.
4.
5.
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مشکالت رفتاری یکی از چالشهای بزرگ والـدین و مراقبـتکننـدگان کودکـان
است که ممکن است سالمت حال و آیندۀ این کودکان را تهدید کند ،بـر تمـام جنبـههـای
زندگی فردی و اجتماعی کودکان اثر بگذارد ،برای خانواده مشـکالتی را بـهوجـود آورد،
1
رشد سالم را مختل کند و کیفیت مراقبت از این کودکان را تحتالشعاع قرار دهد (چارج
و همکاران .)2117 ،مشکالت رفتاری عالئمی بیمارگون از ناسازگاری هیجانی هسـتند کـه
به دو شکل مختلف رخ میدهند؛ مشکالت رفتاری درونیسازی و برونیسـازی .مشـکالت
رفتاری برونیسازی با بیاعتنایی مقابلهای ،تکانشگری ،رفتار اخاللگرانـه ،پرخاشـگری و
بیشفعالی مشخص میشوند ،درحـالی کـه مشـکالت رفتـاری درونـیسـازی شـامل عالئـم
انزواطلبی ،افسردگی و اضطراب هستند (فلوث 2و همکاران .)2117 ،بروز مشکالت رفتاری
در طــول ســالهــای اولیـة زنــدگی تــأثیر نــامطلوبی بــر فراینــد رشــد طبیعــی کــودك دارد،
بهخصوص مشکالت رفتاری برونیسازی در کودکان (مانند بیشفعالی و پرخاشگری) کـه
9
میتواند به مشکالت روانشناختی مزمن و عملکرد تحصیلی ضعیف منجر شود (میدوهاس
و همکاران .)2114 ،به طوری که مطالعات اپیدمیولوژیک ،میزان شیوع مشکالت رفتاری را
در کودکان سنین مدرسه باال و در حدود  11تا  25درصد گزارش کردهاند که میزان شیوع
این اختالالت در پسران بیشتر از دختران است و نرخ شیوع مشکالت رفتاری چون اخـتالل
سلوك  5/4درصـد و بـیشفعـالی  12/1درصـد اعـالم شـده اسـت کـه نـرخ بـاالیی اسـت
(مســعودنیا و پوررحیمیــان)1915 ،؛ بنــابراین مشــکالت رفتــاری در کودکــان مــیتوانــد
آشفتگیهای روانی  -اجتماعی برای آنها ایجاد کند و زندگی فردی و اجتمـاعی آنهـا را
تحت تأثیر قرار دهد.
درمورد علل پیـدایش مشـکالت نوجوانـان بزهکـار ،فرضـیههـایی همچـون فرضـیة
کارکردهای اجرایی 4مطرح شده است .فرضیة کارکردهای اجرایـی بـه تظـاهر نقـصهـای
اولیــه در کنتــرل اجرایــی بــر روی رفتــار مــیپــردازد (خدابخشــی و همکــاران.)1914 ،
کارکردهای اجرایی به مجموعهای پیچیده از عملکردهای مغزی ،همچون طرحریزی عمل،
حفظ سطوحی از تحریک شناختی ،تمرکز روی تکلیف و جابهجایی توجه ،مشاهدۀ سـط
عملکرد ،استفاده از بازخورد ،بـیتـوجهی بـه زمینـة خـارجی و انعطـافپـذیری در فعالیـت
Charach
Fauth
Midouhas
executive functions
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سازشی برای تغییرات در محیط اشاره دارد (کوربت 1و همکاران .)2111 ،این اصطالح شامل
تواناییهای همچـون برنامـهریـزی ،حافظـة کـاری ،انعطـافپـذیری شـناختی ،شـروع پاسـخ،
بازداری پاسخ ،کنترل تکانه و نظارت بر عمـل اسـت (اسـتاس و کنیگـتم .)2112 ،2تمایـل بـه
یکنواختی و انجام رفتارهای تکراری ،عدم کنترل تکانه ،مشکل در شروع اعمال غیرمعمـول
جدید و مشکل در انتقال بین تکـالیف ازجملـه رفتارهـایی هسـتند کـه بـهوسـیله نظریـة نقـص
کارکردهای اجرایی تبیین میشوند .همچنین ،کارکردهای اجرایی پـیشبینـیکننـدۀ موفقیـت
در خواندن و ریاضـیات ،بـه خـاطر سـسردن و پیـروی کـردن از دسـتورها ،تکمیـل تکـالیف و
بازداری رفتار نامناسـب هسـتند و نقـش مهمـی در اکتسـاب دانـش دارنـد (کلیـر  -تامسـون و
گاترکول .)2116 ،9پژوهشها نشان میدهند که آسیب در کارکردهای اجرایی سبب اخـتالل
در عملکرد شناختی فرد و بهتبـع آن اخـتالل در رفتـار خـودتنظیمی ،مهـارتهـای اجتمـاعی،
قضاوت فرد ،عدم کنترل خشم و بازداری میشود (کولهـوف 4و همکـاران .)2117 ،همچنـین
نقایص کارکردهای اجرایی سبب کاهش تنظیم شـناختی و تنظـیم رفتـاری مـیشـود کـه ایـن
موضوع به نوبة خود میتواند سبب افزایش بـروز رفتارهـای جامعـهسـتیزانه شـود (گیـانکوال،5
 .)2117همچنــین در ایــن راســتا مــیتــوان بــه پــژوهش انــس 6و همکــاران ( )2118در زمین ـة
کارکردهای اجرایی و بزهکاری اشاره کرد .آنها در پژوهش خود به این نتایج دسـت یافتنـد
که میانگین نمرات بهدست آمده از زنان بزهکار در حیطههای برنامهریـزی و پـردازش متـوالی
بهشکل معناداری پایینتر از گروه عادی بوده است .این پژوهشگران بیـان کـردهانـد کـه زنـان
بزهکار زندانی نقایص عصبشناختی بیشتری را از خود نشان میدهند.
ریشه دواندن این معضل در میان نوجوانان نهتنها نشاندهندۀ بزرگـی مشـکل اسـت،
بلکه موجب نگرانی و حساسیت بیشتر برای یافتن علل گرایش نوجوانان به رفتار بزهکارانـه
و ارائـة راهکارهــایی مناســب مــیشــود و مــیتوانــد نقــش مهمــی بــر مشــکالت رفتــاری و
کارکردهای اجرایی داشته باشد (آنمری 7و همکاران .)2119 ،در دو دهة اخیر پیشرفتهای
چشــمگیری در حــوزۀ علــوم شــناختی ایجــاد شــده اس ـت .در زمینــة ارزیــابی و تشــخیص،
آزمونهای مداد  -کاغذی رفته رفته جـای خـود را بـه آزمـونهـای رایانـهای دادهانـد .ایـن
Corbett
Stuss & Knightm
Clair-Thompson & Gathercole
Koolhof
Giancola
Enns
Annemaree
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5.
6.
7.
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پیشرفتها در زمینة درمان نیز بهوجود آمده است .یکی از درمانهایی که در سالهای اخیر
بــرای بهبــود کارکردهــای شــناختی بــهکــار رفتــه ،درمــان تــوانبخشــی شــناختی 1اســت.
پژوهشهایی وجود دارد که نشـان مـیدهـد مـداخالت شـناختی سـودمند هسـتند ،هرچنـد
تفاوتهای فردی نیز تعیینکنندهاند (ویلز 2و همکاران .)2116 ،توانبخشـی شـناختی روش
درمانی است که هدف اصلی آن بهبود نقـایص و عملکـرد شـناختی بیمـار ازقبیـل حافظـه،
عملکرد اجرایی ،درك اجتماعی ،تمرکـز و توجـه اسـت .درمـان تـوانبخشـی شـناختی بـر
اصولی از شکلپذیری عصبی مغز مبتنی است که شـامل تمـرینهـای هدفمنـد بـرای بهبـود
9
حوزههای گوناگونِ شناخت مانند توجه ،حافظه ،زبان و کارکردهای اجرایی است (برگـو
و همکاران .)2116 ،توانبخشی شناختی رایانهای بر مبنای سیسـتم پـردازش اطالعـات پایـه
است و بازخوردی از توانمندیها و خودکارآمدی فردی را به نمایش میگذارد و میتواند
متناسب با توانمندی هـای فـرد برنامـة آموزشـی طراحـی کنـد .در ایـن روش درمـانی ابتـدا
مهارتهای پایه بهبود مییابند و به تناسب تمرینات دشوارتر میشـود و گزارشـی از میـزان
پیشــرفت در تمــرینهــا در اختیــار درمــانگر قــرار مــیگیــرد (عیوضــی و همکــاران.)1917 ،
پژوهشها گویای این واقعیت است که توانبخشی شناختی در بهبود کارکردهای شـناختی
روشی کارآمد است (نجارزاده و همکاران .)1914 ،موسـیزاده مقـدم و همکـاران ()1917
در مطالعة خود نشان دادند که برنامة توانبخشـی شـناختی مبتنـی بـر حافظـة آینـدهنگـر بـر
مشکالت رفتاری و کارکردهای اجرایی شرکتکنندگان تأثیر معناداری دارد .همچنین ،در
این راستا هوشینا 4و همکاران ( )2117در پژوهش خود نشان دادند که توانبخشی شـناختی
و بازی دیجیتالی سبب افزایش توجه و مهارتهـای ارتبـاطی و رفتـاری مـیشـود .سـاحا 5و
همکاران ( )2115در پژوهشی نشان دادند که برنامة توانبخشـی در بازسـازی کارکردهـای
اجرایی و کنترل مهاری تأثیر مثبت دارد.
با توجه به روند رو به افزایش بزهکاری در جامعه بهویژه در میان نوجوانان بهعنـوان
قشر آسیبپذیر جامعه و همچنین ،تـأثیری کـه مشـکالت رفتـاری و کارکردهـای اجرایـی
ضعیف میتواند در گرایش نوجوانان به بزهکاری داشته باشد ،ارائة راهکارهایی در جهـت
بهبود این تواناییهای هیجانی و اجتماعی ضـروری بـهنظـر مـیرسـد .بـهنظـر مـیرسـد کـه
cognitive rehabilitation
Willis
Bergo
Hoshina
Saha
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4.
5.
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اثربخشی آموزش توانبخشی شناختی رایانهای بـر بهبـود ایـن عوامـل زمینـهسـاز بزهکـاری
میتواند قابل توجه باشد .همچنین ،بـا توجـه بـه بررسـیهـای صـورتگرفتـه نقـش مسـائل
شناختی بهویژه تواناییهای شناختی در بزهکاری بسیار مهم است .لذا ،بهنظـر مـیرسـد کـه
درمانهای اثربخشتر در این رابطه درمانهای شناختی باشند (اورکی و همکـاران.)1916 ،
درمانهای شناختی بر این باور مبتنی هستند که شـناختهـا ،احسـاسهـا و رفتارهـا ماهیـت
تعاملی و متقابل دارند و میتوانند بسیاری از مشکالت رفتاری و شناختی نوجوانان را بهبـود
بخشند .در این زمینه اگرچـه در خـارج از کشـور ،اسـتفاده از برنامـة رایانـهای تـوانبخشـی
شناختی برای بسیاری از اختالالت در نوجوانی رواج یافته است ،اما مرور شـواهد پژوهشـی
نشان میدهد که در داخل کشور ،با وجـود افـزایش مشـکالت نوجوانـان ،اســتفاده از ایـن
برنامهها بهدلیل عدم همکاری آنها در تکرار تمرینهای شناختی و تعدد جلسـات بـازتوانی
مورد توجه واقع نشده و کمتر به بررسی مشـکالت رفتـاری و کارکردهـای اجرایـی آنهـا
پرداخته شده است که لزوم انجام پژوهشـی بـر روی ایـن جنبـههـای شـناختی در نوجوانـان
بزهکار احساس میشود .با توجه به آنچه پیشتر بیـان شـد و نبـود پـژوهشهـای کـافی در
زمینة اثربخشی این رویکرد درمانی رایانهای بر بهبـود مشـکالت رفتـاری (شـکایات بـدنی،
گوشهای ،پرخاشـگری ،و مشـکالت هیجـانی) و کارکردهـای اجرایـی نوجوانـان بزهکـار،
هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان تـوان بخشـی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه بـر مشـکالت
رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار بود.

روش 
جامعه،نمونهوروشنمونهگیری 

طرح پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمـون  -پـسآزمـون بـا گـروه گـواه بـود .جامعـة
آماری شامل تمامی نوجوانان بزهکار در کانونهـای اصـالح و تربیـت اسـتان یـزد در سـال
 ،1911یعنــی  11نفــر بودنــد کــه از ایــن جامعــه تعــداد  91نوجــوان بــه روش نمونــهگیــری
دردسترس و بر اساس مالكهای ورود و خروج انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15
نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) قـرار گرفتنـد .مـالكهـای ورود بـه پـژوهش شـامل رضـایت
داوطلبانه برای شرکت در پژوهش ،حضور در کانون حداقل تـا دو مـاه آینـده ،دامنـة سـنی
14تا 18سال ،سط تحصیالت سوم ابتدایی به باال و مالكهـای خـروج از پـژوهش شـامل
داشتن سابقة بستری در بخش روانپزشکی ،حضور در جلسههای مشاوره و رواندرمانی بـه
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غیر از مداخله ،عدم شرکت منظم در جلسات و عـدم همکـاری در تکمیـل پرسـشنامـههـا
بودند .آزمونهای پژوهش در مرحلة پیشآزمون اجرا و در قالب یک پرونده ،نتـایج اولیـة
هر  91آزمودنی ثبت شد .در مرحلة بعدی گروه گواه در انتظار ماند و آموزش توانبخشـی
شناختی مبتنی بر رایانه برای گروه آزمایش  12جلسه هر هفتهای سه جلسة  61دقیقهای اجرا
شد و بعد از اتمام آموزشها هر دو گروه به پرسشنامهها بهعنوان پسآزمون پاسخ دادند و
دادهها گردآوری شدند .به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که نتایج محرمانه خواهد بود.

ابزارهایتحقیق 
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
.9پرسشنامهمشـکالترفتـاریآخنبـاف(فـرمکـودکونوجـوان)9نسـخةوالـدین:

پرسش نامة مشکالت رفتاری آخنباخ فرم کودك و نوجوان توسـط خـود نوجـوان تکمیـل
میشود و شامل  112گویه است که توسط یک مقیـاس لیکـرت سـه درجـهای (اغلـب=،2
گاهی= 1و هی وقت=صفر) سنجیده میشود .پاسخها به نشانهها یا مشکالتی اشاره میکنند
که در طول  6ماه گذشته تجربه شدهاند .این پرسشنامه برای سنین  11تا  18سال با حـداقل
تحصیالت در حد پایة پنجم ابتدایی در مدت زمان  15دقیقه قابل پاسخگویی است .قسمتی
از فرم خودشناسـی مربـوط وضــعیت تحصـیلی در درسهـای اصـلی بـر اسـاس نظـر خـود
کودك است که ارزیابی خود کودك /نوجوانان از وضــعیت تحصــیلی بــا گزینــههــای
تجدید ،پایینتر از متوسط ،متوسط و باالتر از متوسط است.
در این پرسشنامه مشکالت رفتاری  -هیجانی به سـه گـروه تقسـیمبنـدی شـدهانـد:
اختالل درونیسازی (دربرگیرندۀ رفتارهای بیش از حد مهارشدهای کـه معطـوف بـه درون
است) ،اختالل بیرونیسازی (در برگیرندۀ مشکالتی که رو به بیرون دارند و در تعـارض بـا
دیگر افراد و محیط قرار میگیرند) .از بین هشت عامل مشکالت رفتاری  -هیجـانی در ایـن
مقیاس بهترتیـب سـه عامـل گوشـهگیـری ،شـکایات بـدنی ،اضـطراب /افسـردگی بـهمنزلـة
مشکالت درونیسازیشده ،دو عامل رفتارهای قـانونشـکنانه و رفتارهـای پرخاشـگرانه بـه
مشکالت بیرونیسازیشده و سه عامل مشکالت اجتماعی ،مشـکالت در تفکـر ،مشـکالت
توجه بهعنوان جزء بینابینی (نه کامالا جزء درونـیشـده و نـه کـامالا جـزء برونـیشـده) قیـد
)1. Achenbach Youth Self-Report Scale(YSR
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شدهاند .امتیاز این پرسشنامه بهترتیب شـامل :گوشـهگیـری ( ،)1-14اضطراب/افســردگی
( ،)92-1شــکایت بــدنی ( ،)18-1مشــکالت اجتمــاعی ( ،)16-1مشــکالت تفکــر (،)14-1
مشکالت توجه ( ،)18-1رفتار بزهکارانه ( ،)22-1رفتـار پرخاشـگرانه ( ،)96-1نمـرۀ کلـی
وضعیت روانشناختی ( ،)224-1جزء درونیشده ( )64-1و جزء برونیشده ( )58-1و جـز
بنیابینی ( .)48-1امتیاز کمتر در هر مقیاس به معنی سالمت بهتر و امتیاز باالتر وجود مشکل
در همان مقیاس مورد ارزیابی است .ضرایب همسـانی درونـی ایـن پرسـشنامـه بـر حسـب
آلفای کرونباخ در دامنة  1/65تا  1/85قرار دارد .با درنظر گرفتن تعداد اندك پرسـشهـا و
متفاوت بودن شکل آنها مقادیر آلفا در سط مورد انتظـار و رضـایتبخـش قـرار دارنـد و
روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است .در پژوهش گلـهگیریـان و دیـره ()1916
نیز ضریب همسانی درونی مقیاسها و خردهمقیاسهای فهرست رفتاری کودکان بـین 1/87
(برای مقیاس رفتاری بروننمود) و ( 1/79برای مشکالت اجتماعی) قرار دارد.
.آزمونعصبروانشناختیکـانرز:1ایـن آزمـون توسـط کـانرز ( )2114بـه منظـور

2
ارزیابی مهارتهای عصب روانشناختی ازجمله توجه ،حافظه ،فعالیتهای حسـی و حرکتـی،
و پردازش بینایی /فضایی در چهار طیف (مشاهدهنشـده تـا شـدید) سـاخته شـده اسـت .نحـوۀ
نمــرهگــذاری ایــن مقیــاس بــر اســاس چهــار آیــتم ،شــدید ( ،)9متوســط ( ،)2خفیــف (،)1
مشاهدهنشده ( )1است .نقطة برش این پرسشنامه  1/5اسـت .جدیـدی و عابـدی ( )1911ایـن
پرسشنامه را ترجمه و هنجاریابی کردهاند .آنها روایـی سـازۀ ایـن ابـزار را مناسـب گـزارش
کردند و همچنین ،پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  1/71گزارش شده است.
.3پروتکلتوانبخشیشناختیرایانهای:2این برنامه بـه مـدت  12جلسـه هـر دو سـه
جلسة  61دقیقهای اجرا شد .نرمافزار کاپیتان الگ (سانفـورد و بـروان )1188 ،بـرای رشـد
مهارتهای شناختی افرادی کـه نـاتوانی یـادگیری ،نقـص توجـه /بـیشفعـالی و مشـکالت
رفتاری و عصبشناختی دارند ،استفاده میشود .این نرمافزار بر پایة گسـترهای از تحقیقـات
آموزش شناختی اسـتوار و شـامل  51برنامـه در سـطوح چندگانـه اسـت کـه بـه صـورت 9
مجموعة آموزشی (آموزش مهارتهای توجه ،آموزش مهارتهای حافظه و حـل مسـئله و
حافظة کاری) در درون سیستم سازماندهی شده است .این نرمافزار شـامل  9بخـش اسـت و
1. Connors neuropsychological inventory
2. captain log’s working memory builder software
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آموزشهای الزم با نرمافزار برای دانشآموزان ارائه شد .این نرمافزار با هدف رشـد جـامع
 22مهارت شناختی ازجمله مهارتهای حافظه شامل (حافظة کاری ،ادراکـی ،شـنیداری ،و
مفهومی عددی) ،مهارتهای توجه شامل (توجه متمرکز ،تقسیمشده ،انتخـاب ،و مسـتمر)،
سرعت پردازش دیداری و شنیداری ،مهـارتهـای حـل مسـئله ،بـازداری پاسـخ ،اسـتدالل
منطقی و بسیاری از مهارتهای دیگر طراحی شده است .درواقع ،زیربنای نظری ایـن روش
درمانی آن است که توانبخشی شناختی رایانهیار بر طبق اصل شکلپـذیری و خـودترمیمی
مغزی ،با برانگیختگی پیاپی مناطق کمتر فعال در مغز تغییرات سیناپسـی پایـداری در آنهـا
ایجاد میکند .بر اساس اصل شکلپذیری مغزی ،دلیل ماندگاری تغییرات ایجادشده توسط
توانبخشی شناختی رایانهیار در مرحلة پیگیری را میتوان به تغییـرات سـاختاری یـا کنشـی
ایجادشده در مغز افراد از طریق آموزشهای شناختی نسبت داد (کان 1و همکاران.)2117 ،

جدول 9پروتکل درمانی در هر جلسه تمرین توانبخشی شناختی کاپیتان الگ ()2114
نامتمریناتبرنامه

زمان

ارتقایمهارتهایشناختی

بازداری پاسخ ،سرعت پردازش ،توجه عمومی
نقطة مسابقهای
بازداری پاسخ ،توجه عمومی ،ادراك دیداری ،سرعت پردازش دیداری
بازی گربهها
بازداری پاسخ ،توجه پایدار ،سرعت پردازش دیداری
هانت موشی
بازداری پاسخ ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،ادراك دیداری
تمرین هدف
بازداری پاسخ ،تمرکز ،توجه عمومی ،سرعت پردازش دیداری
نور قرمز ،نور سبز
به سرعت انتخاب کنید بازداری پاسخ ،سرعت پردازش مرکزی ،ادراك دیداری
بازداری پاسخ ،توجه عمومی ،ادراك دیداری
دارتها
بازداری پاسخ ،توجه عمومی ،ادراك دیداری
روی جاده

6
7
5
7
6
5
6
7

برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهـای توصـیفی و تحلیـل کواریـانس اسـتفاده
شد.

یافتهها 

شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه و نوع آزمـون
در جدول  2نشان داده شده است.
1. Kane
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جدول 2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهـای پـژوهش در پـیشآزمـون و پـسآزمـون گـروه کنتـرل و
آزمایش
گروه 

متغیرها 

گوشهگیری
شکایات بدنی
اضطراب /افسردگی
پیشآزمون رفتارهای قانونشکنانه
رفتارهای پرخاشگرانه
حل مسئله /برنامهریزی
سازماندهی هیجانی /رفتاری
گوشهگیری
شکایات بدنی
اضطراب /افسردگی
پسآزمون رفتارهای قانونشکنانه
رفتارهای پرخاشگرانه
حل مسئله /برنامهریزی
سازماندهی هیجانی /رفتاری

کنترل 

آزمایش

میانگین  انحرافمعیار  میانگین  انحرافمعیار 
5/19
11/66
14/81
11/66
15/99
4/79
9/66
4/59
8/86
11/21
1/66
11/81
9/59
2/79

1/16
1/75
2/91
1/58
1/54
1/16
1/29
1/11
2/29
1/85
1/21
1/74
1/12
1/27

6/21
11
14/26
11/46
15/46
4/66
9/46
5/61
11/21
19/81
11/21
19/79
4/66
9/66

1/92
1/55
1/14
1/55
1/81
1/17
1/16
1/45
1/19
2/96
1/78
2/69
1/17
1/21

مندرجات جدول  2نشان میدهد که میانگین پیشآزمون گروه آزمایش مشـکالت
رفتــاری گوشــهگیــری ،شــکایات بــدنی ،اضــطراب /افســردگی ،رفتارهــای قــانونشــکنانه و
رفتارهای پرخاشگری در پیش آزمون گـروه آزمـایش و کنتـرل تقریبـ اا برابـر اسـت ،امـا در
پسآزمون تغیر یافته است .همچنین ،میانگین پیشآزمون گروه آزمایش متغیـر کـنشهـای
اجرایی حل مسئله /برنامهریزی و سازماندهی هیجانی /رفتـاری در پـسآزمـون بهبـود یافتـه
است .نمرۀ کمتر نشاندهندۀ کارکردهای اجرایی بهتر است.
جهت بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانـه بـر مشـکالت رفتـاری و
کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره اسـتفاده شـد.
قبل از بهکارگیری این آزمونها ،پیشفرضهای آن مورد بررسی و تأییـد قـرار گرفـت .بـه
این ترتیب که نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته به تفکیک گروههای آزمایشـی و کنتـرل
بررســی شــد .آمــارۀ کــالموگروف  -اســمیرنوف در دامنـة  1/64قــرار داشــت ( )P<1/11و
معنادار نبود؛ درنتیجه توزیع متغیرها از توزیـع نرمـال پیـروی مـیکنـد .همگنـی شـیب خـط
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رگرسیون با اثر تعامل گروهها و متغیر تصادفی کمکی (پیشآزمـونهـا) نیـز مـورد بررسـی
قرار گرفت و مشخص شـد کـه سـط معنـاداری برابـری تمـام متغیرهـا از سـط مـوردنظر
بزرگتر است .بنابراین ،همگنی شیب خط رگرسیون رعایت شـده اسـت ( .)P<1/15بـرای
بررسی عدم وجود همخطی چندگانة ماتریس همبستگی متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج آن نشان داد که هی کدام از مقادیر ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسـتة
باالتر از  1/11نیست؛ درنتیجه همخطی چندگانه بین متغیرهـا برقـرار نیسـت .نتیجـة آزمـون
باکس نشان داد که فرض همگنی ماتریسهای واریانس  -کواریـانس برقـرار نیسـت .نتـایج
آزمون لوین نیز نشـان داد کـه هـی کـدام از متغیرهـای پـژوهش همگـن نیسـتند .بنـابراین،
مفروضههای استفاده از تحلیل کواریانس برقرار بود و میتوان از این آزمون اسـتفاده کـرد.
در جدول  9نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره ارائه شده است.
جدول 3نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکووا) برای نمرات مؤلفههـای مشـکالت رفتـاری
در دو گروه آزمایش توانبخشی شناختی و گروه کنترل
منبعتغییرات 
گوشهگیری
شکایات بدنی
اضطراب /افسردگی
رفتارهای قانونشکنانه
رفتارهای پرخاشگرانه

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات 

آزادی 

مجذورات

7/14
17/81
46/81
14/11
29/19

1
1
1
1
1

7/14
17/81
46/81
14/11
29/19

F

4/44
4/71
8/57
4/88
4/46

سطح
معناداری 
1/141
1/142
1/118
1/192
1/141

مجذوراتا 
1/16
1/17
1/27
1/17
1/16

نتایج مشخصة آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بـر ترکیـب مؤلفـههـای
متغیر مشکالت رفتاری معنادار است ( =1/41 ،F=9/15 ،P<1/11المبدای ویلکز) .بنـابراین،
بین گروههای پژوهش تفاوت معناداری به لحـاظ متغیـر وابسـتة ترکیبـی (پـسآزمـونهـای
تعدیلشده برای پنج مؤلفه) وجود دارد .بهطوری که بر اساس نتایج تحلیل کواریانس ،پس
از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکالت رفتـاری اثـر
معناداری دارد .به عبارت دیگر ،این یافتهها بیانگر بهبود مشکالت رفتاری نوجوانان بزهکار
در گروه آزمایش نسبتبه گروه کنترل است .درواقع ،توانبخشی شناختی مبتنـی بـر رایانـه
میزان مشکالت رفتاری نوجوانان بزهکار را کاهش میدهد.
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جدول 4نتایج آزمون تحلیـل کواریـانس چنـدمتغیری (مـانکووا) بـرای نمـرات مؤلفـههـای کارکردهـای
اجرایی در دو گروه آزمایش توانبخشی شناختی و گروه کنترل
منبعتغییرات 
حل مسئله /برنامهریزی
سازماندهی هیجانی /رفتاری

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات 

آزادی 

مجذورات

1/81
7/21

1
1

1/81
7/21

F

8/99
4/21

سطح
معناداری 
1/118
1/114

مجذوراتا 
1/24
1/14

نتایج مشخصة آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بـر ترکیـب مؤلفـههـای
متغیر کاکردهای اجرایی معنادار است ( =1/79 ،F=4/42 ،P<1/12المبدای ویلکز) .بنابراین
بین گروههای پژوهش تفاوت معناداری بـهلحـاظ متغیـر وابسـتة ترکیبـی (پـسآزمـونهـای
تعدیلشده برای دو مؤلفه) وجود دارد .بهطوری که بر اساس نتایج تحلیل کواریانس ،پـس
از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر کارکردهـای اجرایـی
اثر معناداری دارد .به عبارت دیگر ،این یافتهها بیانگر بهبود کارکردهای اجرایـی در گـروه
آزمایش نسبتبه گروه کنترل است .در واقـع تـوانبخشـی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه میـزان
کارکردهای اجرایی را در نوجوانان بزهکار بهبود میبخشد.

بحثونتیجهگیری 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکالت
رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار بود.
یافتة اول پژوهش نشان داد که تـوان بخشـی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه بـر مشـکالت
رفتاری نوجوانان بزهکار تأثیر دارد و سبب کاهش مشکالت رفتاری در نوجوانان میشـود.
این یافته با نتایج پژوهشهای موسـیزاده مقـدم و همکـاران ( )1917و هوشـینا و همکـاران
( )2117مطابقت دارد .بهطوری که موسیزاده مقـدم و همکـاران ( )1917در مطالعـة خـود
نشان دادند که برنامة توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظة آیندهنگر بـر مشـکالت رفتـاری و
کارکردهــای اجرایــی توجــه شــرکتکننــدگان تــأثیر معنـاداری دارد .همچنــین ،هوشــینا و
همکاران ( )2117در پژوهش خود نشان دادند که تـوانبخشـی شـناختی و بـازی دیجیتـالی
سبب افزایش توجه و مهارتهای ارتباطی و رفتاری میشود.
برنامة توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه سبب میشود تا کودکان آگـاهی بیشـتری
نسبتبه رفتارها و مشکالت خود پیدا کنند و راههای مناسبتری برای رفع چنین مشـکالتی
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بیابند (بویویت و رومل .)2112 ،1از آنجایی که برنامة توانبخشی مذکور شامل فعالیتهای
جذاب و مورد عالقة کودکان است و این فعالیتها از طریق بازی ارائه میشوند ،نوجوانـان
بزهکار بهطور فعال و خودانگیخته در آن مشارکت میکنند و به نظـر مـیرسـد تـأثیر قابـل
توجهی بر کاهش مشکالت رفتاری آنها داشته باشد .پس دور از انتظار نیست که آمـوزش
برنامة توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه سبب کاهش مشکالت رفتـاری نوجوانـان بزهکـار
شود (موسیزاده مقدم و همکاران .)1917 ،همچنین ،بـا توجـه بـه اینکـه نوجوانـان بزهکـار
بهدلیل مشکالت پرخاشگرانه و قانونشکنانه ،شـناخت اجتمـاعی پـایینتـری دارنـد ،لـذا بـا
آموزش تـوانبخشـی شـناختی ،ایـن نوجوانـان از یـادگیری مهـارتهـای برقـراری ارتبـاط
اجتماعی ،تنظیم و مدیریت هیجانات و هنر دوستیابی برخوردار میشوند و چون بالفاصله
پس از انجام رفتار دوستانه از طرف گروه و محقق بازخورد مثبت دریافت میکننـد ،تـداوم
هدفهای مطلوبتر اجتماعی افزایش و داشتن احسـاس ناخوشـایند بـه هـمسـاالن کـاهش
مییابد و این میتواند بسیاری از مشکالت رفتاری این نوجوانان را کـاهش دهـد .درواقـع،
تفاوت فردی کودکان در رابطههای اجتماعی ،شناختی و هیجانی به سط پذیرش آنهـا از
سوی همگنان و خانواده ارتباط دارد .هرچه سط رابطه با همسـاالن بیشـتر باشـد ،کـودك
اهداف اجتماعیگرایانة (که مهمترین آنها حـل مسـئلة اجتمـاعی اسـت) بیشـتری انتخـاب
خواهد کرد .اگرچه این افراد اختالل ارتباطی و هیجانانهای منفی بیشتری دارند ،امـا نتـایج
پسآزمون نشان داد که رفتارهای نامطلوب رفتاری پـس از دریافـت آمـوزش تـوانبخشـی
شناختی در این افراد کاهش یافته است و لذا آموزش توانبخشی شناختی میتواند بسـیاری
از مشکالت رفتاری این کودکان را کاهش دهد (هوشینا و همکاران.)2117 ،
یافتة دیگر پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بـر کارکردهـای
اجرایــی نوجوانــان بزهکــار تــأثیر دارد و باعــث بهبــود کارکردهــای اجرایــی در نوجوانــان
میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای نجارزادگان و همکاران ( )1914و ساحا و همکـاران
( )2115مطابقت دارد .بهطوری که نجارزادگان و همکاران ( )1914در پژوهش خود نشـان
داد که توانبخشی شناختی در بهبود کارکردهای شـناختی روشـی کارآمـد اسـت و برنامـة
توانبخشی در بازسازی کارکردهای اجرایی و کنترل مهاری تأثیر مثبت دارد.
برنامة توانبخشی شناختی میتواند کارکردهـای آسـیبدیـدۀ کـودك را از طریـق
راهبردهای آموزشی ،تکرار و تمرین ترمیم کند (کـانلسلوس و همکـاران .)2116 ،درواقـع،
1. Boywitt & Rummel

روانشناسیفرهنگی،9311،سالچهارم،شماره 9
 221

توانبخشی شناختی مجموعهای ساختارمند از اقدامات آموزشی مبتنی بر مهارتهای حافظه
و عملکردهای شـناختی اسـت کـه بـر تقویـت توجـه تأکیـد دارد و توانـایی بـه یـاد آوردن
فعالیتهای روزمره را تقویت میکند .از آن جایی که تمام فرایندهای مربوط به آمـوزش و
یادگیری که در انجام تکالیف ضروری هستند با مهارتهای شناختی ارتباط دارنـد ،بـهنظـر
میرسد که استفاده از توانبخشی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه مفیـد و مـؤثر باشـد (بـارکلی،1
 .)2116بهطور کلی ،پایههای نظری برنامة توانبخشـی شـناختی مبتنـی بـر رایانـه بـر اسـاس
پژوهشهای بارکلی است .از نظر بارکلی چنانچه کارکردهای اجرایـی و بـازداری رفتـاری
تقویت شود ،تأثیر قابل توجهی در نشانههای رفتاری و کارکردهای توجه بـهوجـود خواهـد
آمد .بهنظر میرسد که توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر کارکردهای اجرایی نوجوانـان
بزهکار مؤثر باشد ،چراکه به نوجوانان کمک میکند تا در برخورد با مشکالت تحصیلی و
رفتاری از راهبردهای مناسب برای حل مشکل استفاده کنند و بتوانند مشکل تحصیلی خـود
را حل کنند (بارکلی.)2116 ،
نوجوانان بزهکار ،اوالا از توانایی توجه کمتری برخوردارند و میزان توانایی شناختی
پایینتری دارند و نمیتوانند کنترل توجه و فرایندهای شناختی را بهدرستی انجام دهند و لذا
آموزش توانبخشی شناختی میتواند با افزایش تواناییهـای شـناختی ،میـزان کارکردهـای
اجرایی را بهبود بخشد .بهطوری که بهبـود و تـوانبخشـی کارکردهـای اجرایـی تـا حـدود
زیادی با تجربههای کودك ارتباط دارد .کودك تجربـههـای خـود را از طـرق گونـاگون،
بهویژه بازیها در طی دوران رشد بهدست میآورد .بنابراین ،اگر بتوان به غنیسازی محیط
و بسترســازی بــرای بــازیهــای گروهــی و حرکتــی اقــدام کــرد ،شــاید بــه رشــد و بهبــود
کارکردهای اجرایی نوجوانان کمـک خواهـد شـد .یکـی از موضـوعهـای مهـم دیگـر در
برنامهریزیهای درمانی برای کارکردهای شناختی توجه به این نکته است که کارکردهـای
شناختی تابع رشد هستند .موقعیتهای گوناگون واکـنشهـای متفـاوتی را در آنهـا ایجـاد
میکند؛ برای مثال ،نوجوان ممکن است به هنگـام انجـام تکلیـفهـا در خانـه ،بـا بـرادرش
حرف نزند و خود را بازداری کند ،ولی معلوم نیست که بتواند چنـین کـاری را در مدرسـه
نیــز انجــام دهـد .بنــابراین ،نخســتین اصــل کلیــدی در بهبــود کارکردهــای حافظــه ،توجــه،
تصمیمگیری ،برنامهریزی و انعطـافپـذیری شـناختی پـیشروی بیرونـی بـه درونـی اسـت
(عابدی .)1986 ،بنابراین آموزش تـوانبخشـی شـناختی مـیتوانـد بسـیاری از توانـاییهـای
1. Barkley
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شناختی و کارکردهـای اجرایـی نوجوانـان بزهکـار را بهبـود بخشـد .همچـنن تـوانبخشـی
شناختی میتواند کارکردهای اجرایی را وسیلة تنظیم خلقوخوی سخت عنوان کند و سبب
تغییر در باورهای فرد و ایجاد مهارتهای شـناختی شـود و مـیتوانـد بسـیاری از مشـکالت
نوجوانان را بهبود بخشد.
بر اسـاس اصـل شـکلپـذیری مغـزی دلیـل مانـدگاری تغییـرات ایجادشـده توسـط
توانبخشی شناختی رایانهای را میتوان به تغییرات سـاختاری یـا کنشـی ایجادشـده در مغـز
افراد از طریق آموزشهای شناختی نسبت داد .با توجه به کاهش مشکالت رفتاری و بهبـود
کارکردهــای اجرایــی بــهوســیلة برنامــة تــوانبخشــی شــناختی رایانــهای ،روانشناســان و
رواندرمانگران میتوانند از این روش درمانی در کلینیکهـا اسـتفاده کننـد و از آنجـا کـه
ظاهر جذاب این بازیها سبب میشود نوجوان با هیجان بیشتر و بدون خستگی به انجام ایـن
تمرینات بسردازد به نظر میرسد روش مناسبی برای نوجوانان بزهکـار باشـد .در مجمـوع از
جملة محدودیتهای پژوهش ،مختص بودن نمونه به نوجوانان بزهکـار شـهر یـزد بـود کـه
تعمیمپذیری نتایج به شهرهای دیگر را محدود میکند .همچنین ،بـا توجـه بـه فراوانـی ایـن
اختالل در دوران کودکی و نوجوانی که میزان مراجعه به مراکز درمانی روز به روز به دلیل
این اختالل باال میرود ،انجام پژوهشهای روانشـناختی مـرتبط بـا ایـن آسـیب اجتمـاعی،
میتواند به شناسایی و درمـان توانـاییهـای شـناختی در ایـن نوجوانـان کمـکهـای شـایان
توجهی کند .بنابراین ،پیشنهاد میشود برنامة توانبخشی شناختی رایانهای برای بهبود روابط
مشــکالت رفتــاری و کارکردهــای اجرایــی نوجوانــان ،در مــدارس و خــانواده توســط
روانشناسان و مشاوران متخصص ،برنامهریزی شود و مورد توجه قرار گیرد.

تشکروقدردانی 
اکنون که توفیق جمعآوری این پژوهش را یافتیم ،بر خود واجب میدانیم از تمامی کسانی
که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند و بزرگوارانی که در این پژوهش ،از راهنمـایی
و نظراتشان بهرهمند شدهایم ،تشکر و قدردانی کنیم.
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چکیده 
پــژوهش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میــانجی خودکارآمــدی تحصــیلی در پــیشبینــی
خودناتوانسازی تحصیلی بر اساس سبکهای دلبستگی و هویت تحصـیلی انجـام شـد .طـرح
پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آمـوزان
دورۀ اول متوسطة شهرستان بناب در سال تحصـیلی  1916-1915بودنـد .نمونـة پـژوهش 911
نفر بودند که به شیوۀ نمونـهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای ،از دبیرسـتانهـای دورۀ متوسـطة
شهرستان بناب انتخاب و بررسی شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسش نامههای سبکهـای
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 تجزیه و تحلیـل دادههـا بـا.و خودناتوان سازی تحصیلی شوینگر و استینسمر پلستر استفاده شد
 نتایج تحلیـل مسـیر نشـان. انجام شد8.8 روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار لیزرل
داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش میانجی معنـاداری در رابطـة بـین سـبکهـای دلبسـتگی
 ناایمن اجتنابی و دوسوگرا) و خودناتوان سـازی تحصـیلی دارد و مسـیرهای مسـتقیم از،(ایمن
سبک دلبستگی ایمن به خودکارآمـدی تحصـیلی و خودنـاتوانسـازی تحصـیلی معنـادار و از
سبک دلبستگی ناایمن دوسـوگرا بـه خودکارآمـدی تحصـیلی و خودنـاتوانسـازی تحصـیلی
 ســبک دلبســتگی نــاایمن دوســوگرا نیــز از طریــق.)P<1/15( ازنظــر آمــاری معنــادار اســت
.خودکارآمدی تحصیلی بهصورت مثبـت خودنـاتوان سـازی تحصـیلی را پـیشبینـی مـیکنـد
 سبکهای دلبستگی و هویت تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی نقش مهمی در،بنابراین
.خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان دارند
. هویت تحصیلی، سبک دلبستگی، خودناتوانسازی،خودکارآمدی:کلیدواژهها

The Mediating Role of Academic Self-efficacy in Predicting
Academic self-handicapping on the Basis of
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Abstract
This study aimed to investigate the mediating role of academic self-efficacy in
predicting academic self-handicapping based on attachment styles and academic
identity. The research method was descriptive-correlational. The statistical population
of this study included all the first grade high school students in Bonab city in 20162017 academic year. The research sample was 301 students which were selected from
a high school in Bonab by multi-stage cluster sampling. Collins and Reed’s
Attachment Style Scale, Waz and Isaacson’s Educational Identity Questionnaire,
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McIlroy and Bunting’s Self-Efficacy Questionnaire, and Schwinger’s Academic SelfHandicapping Scale were used to collect data. Data analysis was performed by
statistical method of path analysis using LISREL 8.8 software. The results of path
analysis showed that academic self-efficacy has a significant mediating role in the
relationship between attachment styles (safe, unsafe, avoidant and ambivalent) and
academic self-handicapping. Academic self-efficacy and academic self-handicapping
are statistically significant (P <0.05). Ambivalent insecure attachment style also
positively predicts academic self-handicapping through academic self-efficacy.
Therefore, attachment styles and academic identity mediated by self-efficacy play an
important role in students’ academic self-handicapping.
Keywords: self-efficacy, self-disability, attachment style, academic identity.

مقدمه 
خودناتوانی در یادگیری ،یکی از راهبردهای کمتر شناختهشدهای است که برای شکسـت بیـان
میشود .این اصطالح را نخستینبار ،برگالس و جونز 1بهکار بردند (چانگ .)2111 ،2تحقیقـات
مختلف نشان دادهاند که استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی تحصیلی 9میتواند هزینـههـای
ســنگینی را در درازمــدت بــرای افــراد بــهبــار آورد (اســبقی و همکــاران .)1916 ،مفهــوم
خودنـاتوانســازی تحصـیلی بــه ایـن اشــاره دارد کـه یادگیرنــدگان بـا اســتفاده از راهبردهــایی،
کوتاهیهای تحصیلی خود را توجیه میکننـد و بـدین وسـیله رابطـة بـین عملکـرد تحصـیلی و
صفات شخصی را مبهم میسازند (وانگ .)2119 ،4عالوه بر ایـن ،خودنـاتوانسـازی تحصـیلی
با اهمالکاری در انجام تکالیف درسی مرتبط است و نتایج نشان دادهاند که خودنـاتوانسـازهـا
عملکرد تحصـیلی ضـعیفتـری در مقایسـه بـا افـراد عـادی دارنـد (اسـتیل .)2117 ،5همچنـین
خودناتوانسازی نوعی اسناد علّی توأم با سازوکارهای دفـاعی اسـت و درواقـع شـامل هـر نـوع
کنش یا انتخابی است که امکان اسناد شکست به بیرون و اسناد موفقیـت بـه درون را بـرای فـرد
فراهم میآورد (کارنر  -هوتولیکا )2114 ،6و سبب کاهش عملکرد تحصیلی در دانشآمـوزان
میشود .برخی محققان عقیده دارند که خودناتوانسازی در کوتاهمدت سبب افـزایش حرمـت
خود میشود ،اما خود ناتوانسازیهای مکرر در بلندمدت کاهش سط حرمت خود را درپـی
ج
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خواهد داشت (احمـدیان و همکـاران .)1918 ،عـالوه بـر مـوارد ذکرشـده ،ذاکـرمن و تسـای
( )2115نشان دادند راهبردهای خودناتوانسـاز بـه کـاهش بهزیسـتی روانـی ،احسـاس کفایـت
کمتر ،انگیزش ذهنی پایین ،افزایش نشانگان خلق منفی و احتمـال مصـرف مـواد مخـدر منجـر
میشود .پژوهش دربارۀ خودناتوانسازی اخیراا به حیطة آموزشگاهی نیز وارد شده است .بهنظر
میرسد که برخی از دانشآمـوزان ،آگاهانـه و عمـدی تـالش نمـیکننـد ،مطالعـة خـود را بـه
آخرین لحظه موکول میکنند ،شب قبل از امتحان را به بطالت میگذراننـد و یـا از راهبردهـای
خودناتوانسازی استفاده میکنند تا از تلویحات منفـی شکسـت احتمـالی بکاهنـد .پـژوهشهـا
نشان دادهاند که خودناتوانسازی اغلب بـا نگـرشهـا ،عواطـف و رفتارهـای نامناسـب و منفـی
همراه بوده است و خودناتوانسازی و عملکرد بر یکدیگر اثر میگذارند و همدیگر را تقویـت
مــیکننــد (مظــاهری .)1916 ،نتــایج تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه خودنــاتوانســازی تحصــیلی
راهبردی پیشگیرانه و خـودنظمدهنـده اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا عملکـرد ضـعیف محتمـل در
تکالیف درسی استفاده میشود (برزگر و خضری .)2112 ،2همچنین ،بین خود نـاتوان سـازی و
عملکرد دانشآموزان رابطة منفی باالیی مشاهده شده است (میجلی و اوردان.)1115 ،9
هنگام صحبت از پیشایندهای خودناتوان سازی ،عـواملی همچـون خـانواده در رأس
قرار میگیرند ،چراکه خانواده بهمنزلة عمدهترین نهاد اجتماعی ،اولین پایگاه سازمانیافتهای
است که مؤلفههای آن به شیوهای متفاوت بر فرایند تحول فرزنـدان اثـر مـیگـذارد .ازنظـر
برگالس و جونز ( )1178یکی از اساسیترین علل خودناتوان سـازی ،سـابقة عـدم دریافـت
مراقبت و عشق بیقیدوشرط است .بر همـین اسـاس ،گریـون 4و همکـاران ( )2111عوامـل
تحولی را کلیدی در پیدایش خودنـاتوان سـازی مـی داننـد .ازنظـر بـالبی ( )1182دلبسـتگی
نیرومند بین والد و فرزنـد سـبب افـزایش احسـاس خودارزشـی در بـزرگسـالی مـیشـود.
دلبستگی به مراقبت اولیه در دوران کودکی با گذشت زمان و در چارچوب نظامهای دیگر
ادامه مییابد (رضایی و همکاران .)1918 ،هر مراقب حساس و پاسـخگـو بـا فـراهم آوردن
محیطی غنی و تحریککننده به کودك خود احساس مهار و تأثیر میبخشد و حرمت خود
او را ارتقا میدهد .در مقابل ،شخصیت ناایمن مراقـب بـا سـرکوب احسـاس ارزشـمندی و
5
تهدید حرمت خود کودك ،خودنـاتوان سـازی را ایجـاد مـیکنـد .در ایـن راسـتا کلیـتمن
ج
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( ،2111بــهنقــل از مهبــد و شــیخاالســالمی )1919 ،بــر رابطــة منفــی نزدیکــی بــه والــدین بــا

خودناتوان سازی تأکیـد دارنـد .آمرسان وگرینبرگ )1187( 1از بررسیهای متعدد خود نتیجه
گرفتند که کیفیت دلبستگی با والدین با سالمت عمـــومی نوجوانـــان و رضـــایت از زنـــدگی
ارتباط دارد .نوجوانانی که روابط گرم و صــمیمانه بــا والــدین خــود دارنــد ،مفهــوم خــود
عمیقتری دارنـد ،بیشتر به خود اعتماد میکنند و سازگاری روانی باالتری دارند و با مشکالت

درگیر میشوند و برای یافتن راهحل مناسب تالش میکنند (مـــالتیز 2و همکـــاران .)2115 ،از

این رو ،فرایندهای والدگری 9نهفقط بهطور مستقیم ،بلکه بهواسطة عوامـل انگیزشـی همچـون

خودکارآمدی قادر به پیشبینی خودناتوان سازیاند .بندورا ( )2117خودکارآمـدی را ادراك
و داوری فرد دربارۀ مهارتها و توانمندیهای خویش و متغیر واسـطهای نیرومنـدی در انـواع
رفتار پیشرفت میداند .از زاویة دید بندورا ،مهد خودکارآمدی ،خانواده است.
خودکارآمدی با کنترل میزان کوشش و زمان پایداری در برابر موانع پیشرو ،سط
انگیزش افراد را تعیـین مـیکنـد .افـراد دارای خودکارآمـدی تحصـیلی بـاال ،فعالیـتهـای
تحصیلی چالشبرانگیز را برمیگزینند و شکست را پیامدی از میزان توانـایی ذاتـی ،قلمـداد
نمیکنند .از سوی دیگر آنان که به خودباوری نسبتبه توانـاییهـا نرسـیدهانـد ،از کوشـش
خود میکاهند و به راهحلهـای پـیش پـا افتـاده تـن مـیدهنـد و بـا اسـتفاده از راهبردهـای
خودناتوانساز ،پشت نقاب شرایط پنهان میشـوند تـا شکسـت خـود را موجـه جلـوه دهنـد
(کودوایل 4و همکاران)2118 ،؛ به عبارت دیگر ،اگر خودکارآمدی و حرمت خود فرد در
یک حوزه مانند حوزۀ تحصیلی در معرض تهدید قرار گیـرد ،ممکـن اسـت فـرد بـهمنظـور
مدیریت این تهدید از راهبردهایی استفاده کند تا از حرمـت خـود دفـاع کنـد کـه یکـی از
مهمترین راهبردهای دفاعی ،خودناتوان سازی است (اکین 5و همکاران .)2111 ،پولفورد 6و
همکــاران ( )2115در پژوهشــی بــینفرهنگــی نشــان دادنــد کــه دانــشآمــوزان انگلیســی بــا
خودکارآمدی پایین ،خودناتوانسازی بیشتری را گزارش میکننـد و دانـشآمـوزان دختـر
لبنانی نسبتبه پسران خودناتوانسازتر هستند.
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اعتماد به نفس پایین 1ممکن است به اتخاذ راهبردهای خودناتوان سـازی شـامل تـالش
ناکافی ،به تعویق انداختن و ادعای داشتن خلق بد یا تنیدگی 2و در پس آن به موفقیت کـم تـر
بینجامد (جونز و رودولت ،1182 ،9بهنقل از ذبی الهی و همکـاران .)1911 ،بـر ایـن اسـاس از
مؤلفههای افراد خودناتوانساز ،خودکارآمدی پایین آنهاست .فرد از طریق خودناتوان سـازی
رابطة بین توانایی و عملکرد را تحتالشعاع قرار میدهد تا در صورت شکست ،حرمـت خـود
او کمترین آسیب را متحمـل شـود (ذبـی الهـی و همکـاران .)1911 ،بنـابراین بـاور نسـبتبـه
تواناییهای خود در یک موقعیت خاص ،یکی از تعیینکنندههای مهم رفتار خودناتوان سـازی
است .برای مثال فردی که خودکارآمدی پایین دارد برای انجام یـک رقابـت ورزشـی ،بیشـتر
احتمال دارد که از خودناتوانسازی استفاده کند (ذبی الهی و همکاران.)1911 ،
مطالعات مختلف نشان دادهاند دانـــشآمـــوزانی کـــه سطوح باالیی از خودکارآمدی
تحصیلی دارنـــد ،احساسات و افکارشـــان مثبت اســـت که میتواند برای تالش جهت کسب
موفقیت ،در آنها انگیزه ایجاد کند .این انگیزه ســـــبب میشود آنها برای دستیابی به اهداف
خود در یک مسیر طوالنی تالش کننـــــــد ،احساس شکست نکنند ،در برابر مشکالت مقاوم
باشـــند ،زمان را برای رسیدن به موفقیت مدیریت کنند ،تمام راههای ممکن برای حل مسئله را
امتحان کنند و از چالشهای ایجادشده توسط تکالیف دشوار نهراسند .در نتیجة ایـن ویژگـی،
آنها موفق مـــیشـــوند و پیشرفت تحصیلی عالی خواهند داشت (گوتا .)2112 ،4لواســـانی و
همکاران در پژوهشی نشـان دادنـد کـه بـین خودکارآمـدی و خودنـاتوانسـازی رابطـة منفـی
معناداری وجود دارد و دریافتند که خودکارآمدی تحصیلی دختران بـهطـور معنـادار بـیش از
پسران و خودناتوان سازی تحصیلی پسران بهطور معناداری بیش از دختران اسـت .همچنـین در
پژوهش گادبویس و استروجن )2111( 5رابطـة خودکارآمـدی و خودنـاتوان سـازی در بافـت
تحصیلی مطالعه شـده اسـت و آنهـا دریافتنـد افـزایش خودکارآمـدی تحصـیلی دانشـجویان
کانادایی با کاهش خودناتوانسازی تحصیلی آنان همراه است.
6
یکی دیگر از متغیرهایی که با خودناتوان سازی ارتباط دارد ،هویت تحصیلی اسـت
کــه میتواند از عوامل فردی مؤثر در پــیشآیندهای خودنــاتوانســازی تحصیلی محسوب
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شود .تغییرات دورۀ نوجـوانی و مشـکالت مربـوط بـه آن را هویـتیـابی مـیگوینـد (زارع
بهرامآبـادی و همکـاران .)1917 ،هویت تحصیلی بازتابی از انواع شایستگی ،خودمختاری،
هدفمندی ،باورهای کارآمدی و تجربــة هیجانهای رایجی است که نوجوانان در کالسهــای
درس با همساالن و معلمان خود دارند و مؤلفة آن چگونه عمل کردن در عرصههای تحصیلی
است .از آنجا که هویـت ممکـن اسـت بـر انتخـاب ،رفتارهـای کالسـی ،عملکـرد و گـرایش
دانشآموزان در زمینة تحصیالت اثر بگذارد ،در پژوهـشهـای مربوط به تعلیم و تربیت نقش
محوری دارد (غالمعلی لواسانی و همکاران.)1911 ،
پرداختن به مفاهیمی مثل خودناتوانسازی و خودکارآمــــــدی حداقل از دو نظر قابل
توجه است :نخست اینکه ،این مفاهیم اهمیت تربیتی دارنــد و دوم اینکه ،بــر شخصیت و آیندۀ
فرد تأثیر مــــیگذارنــــد .خودناتوانسازی راهبردی نابهنجار است که در کوتاهمدت تصور از
خود را حفاظت میکند ،در حــالی کــه احتمال شکست مستمر در درازمدت را که میتواند به
تمام حوزههای زندگی تعمیم یابد ،افزایش میدهـد (کاوینگتون .)2111 ،1خودنـاتوان سـازی
میتواند در هر موقعیتی که توانایی فرد مورد تهدیـد قـرار مـیگیـرد ،اتفـاق بیفتـد .مـدارس و
کالسهای درس زمینة مناسبی را برای استفاده از رفتارهای خودناتوانسازی فراهم میآورنـد.
در چنین محیطهای تحصیلی ،دانشآموزان همواره با تکالیف و موقعیتهایی مواجـهانـد کـه
توانایی و هوش آنها را در معرض قضاوت دیگران قرار میدهـد (اوردان و میجلـی.)2111 ،2
همچنین گراهام و اندرسون )2118( 9هویت تحصیلی را مهمترین عامل در عملکرد تحصـیلی
و انگیزۀ پیشرفت میدانند .استفاده از راهبردهای خودناتوان سازی تحصیلی یکی از موانع مهـم
پیشرفت دانشآموزان است و مدرسه ازجمله مکانهایی اسـت کـه دانـشآمـوزان سـالهـای
مدیدی از زندگی خود را در آن حضور دارند ،بعد از پایانیافتن تحصیل در مدرسه بـه دوران
جدیــدی از زنــدگی (دانشــگاه ،کــار ،و ازدواج) وارد مــیشــوند و در آنجــا بــا چــالشهــا و
موقعیتهای استرسزای بیشتری روبهرو میشوند که بایـد منطقـی و آرام و بـا درایـت بـدون
آنکه تسلیم شوند ،چارهاندیشی کنند.
خودناتوانسازی مجموعهای از فعالیتهاست که فرد آنها را بهکار میگیرد تا بهانه
و عذری را برای شکست خـود فـراهم آورد و موفقیـت را بـه عنـوان درونـی نسـبت دهـد.
بنابراین این عامل نیز سـبب مـیشـود میـزان عملکـرد تحصـیلی دانـشآمـوزان در مـدارس
1. Covington
2. Urdan & Midgley
3. Graham & Anderson

روانشناسیفرهنگی،9311،سالچهارم،شماره 9
 232

کاهش یابد و میل و رغبت به تحصیل در آنها کمتر شود ،بهطوری کـه خودنـاتوانسـازی
سبب افزایش استرسهای تحصیلی میشود و عملکرد حافظه را کاهش میدهد و لذا سـبب
کاهش هویت تحصیلی و خودکارآمدی میشود ،اما نتایج در این زمینه بهصورت متنـاقض
و نیازمند تحقیقات بیشتری است .همچنین محرز شدن نقش سبکهای دلبسـتگی و هویـت
تحصیلی بر خودناتوانسازی می تواند دربردارندۀ اشارات کاربردی مهـم و تأثیرگـذاری در
عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد و بر مبنای آن می توان راهکارهای علمی سودمندی را
ارائه داد .بنابراین ،با توجه به مبانی نظری پـژوهش ،سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا بـین
ســبکهــای دلبســتگی ،هویــت تحصــیلی و خودکارآمــدی تحصــیلی بــا خودنــاتوانســازی
تحصیلی رابطه وجود دارد؟

روشپژوهش 
پژوهش حاضر ازنظر نحوۀ گردآوردی اطالعات توصیفی و ازنظـر روش اجـرا هـمبسـتگی
بود .جامعة آماری این پژوهش شـامل تمـامی دانـشآمـوزان دورۀ اول متوسـطة آمـوزش و
پرورش شهرستان بناب در سال تحصیلی  1916-1915بود .حجم جامعة آماری موردنظر بر
اساس آمار دریافتی از آموزش و پرورش  1115نفر است که از این تعداد  178نفر دختـر و
 127نفر پسر هستند .نمونهگیری با استفاده از روش نمونـهگیـری خوشـه ای تصـادفی انجـام
شده است؛ به این صورت که از بین مدارس دخترانه و پسرانة شهر بناب ،از هر کدام چهـار
مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب و سسس از بین دانشآموزان هر مدرسـه تعـدادی کـالس
بر اساس حجم موردنیاز نمونه  151نفر دختر و  151نفر پسر انتخـاب شـدند .بـرای انتخـاب
نمونة پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونـهای بـا حجـم  911نفـر انتخـاب
شد .در این تحقیق خودناتوان سازی تحصـیلی متغیـر تـابع و سـبکهـای دلبسـتگی ،هویـت
تحصیلی متغیرهای پیشبین و خودکارآمدی تحصیلی متغیر میانجی بودند.

ابزارهایپژوهش 
بهمنظور گردآوری دادهها در این پژوهش از  4پرسشنامـة اسـتاندارد بـدین شـرح اسـتفاده
شده است:
پرسشنامـةسـبکهـایدلبسـتگی:این مقیاس شامل خودارزیابی از مهـارتهـای

.9
ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوۀ شکلدهی روابط دلبستگی نسبتبه چهرههای دلبستگی
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نزدیک است و مشتمل بر  18ماده اسـت کـه از طریـق عالمـتگـذاری روی یـک مقیـاس 5
درجهای (از نوع لیکرت) که از کامالا مخالفم تا کـامالا مـوافقم سـنجیده مـیشـود .بـر اسـاس
دستورالعمل پرسشنامه 6 ،ماده مربوط به هر زیرمقیاس مشخص میشـود .بـا توجـه بـه اینکـه
درمورد هر جمله در پاسخنامه ،آزمودنی عالمت خود را روی کدام دایره زده است ،نمرۀ وی
برای هر زیرمقیاس مشخص میشود .برای گزینههای  1تـا  5بـهترتیـب نمـرات  1تـا  4درنظـر
گرفته میشود .درمورد پایایی و اعتبار ،کولینز و رید ( )1111نشـان دادنـد کـه زیرمقیاسهای
نزدیک بودن ،وابستگی و اضطراب در فاصلۀ زمانی  2ماه و حتی در طـول  8مـاه پایدار ماندند
و درمورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بــزرگســال ،کولینز و رید میزان آلفای کرونباخ را
برای هر زیرمقیاس این پرسشنامه در  9نمونه از دانشجویان گزارش دادند.
با توجه به اینکــــه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یــــا بیش از 1/81
است ،بنـابراین آزمـون از اعتبار باالیی برخوردار است .از سوی دیگر در پژوهش پاکدامن
( )1981میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمون مجدد بهصورت همبستگی بین این دو اجرا
مشخص شده است .نتایج حاصل از اجرای دوبارۀ این پرسشنامه با فاصلۀ زمانی یک ماه از
یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سط  1/15دارای اعتبار اسـت (پاکـدامن.)1981،
در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل پرسشنامه  1/7و برای مؤلفـههـای
ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا بهترتیب  1/6 ،1/6 ،1/7بهدست آمد.
پرسشنامةخودکارآمدیتحصیلی:پرسشنامـة خودکارآمـدی تحصـیلی توسـط

.2
مک ایلروی و بانتینگ ( )2111ساخته شده است .این پرسشنامـه شـامل  11گویـه اسـت و
افراد بر اساس مقیاس لیکرت هفتدرجهای از کامالا مخالفم برابر با نمرۀ  1تا کامالا مـوافقم
برابر با نمرۀ  7پاسخ دادند .گویههای معکوس این پرسشنامه عبـارتانـد از 5 :و  6و ( 1بـه
«کامالا مخالفم» نمرۀ  7و به «کامالا موافقم» نمرۀ  1داده می شود) .برای محاسـبة امتیـاز کلـی
پرسشنامه ،نمرۀ همه گویههای پرسشنامه با هم جمع شدند و دامنة امتیاز ایـن پرسـشنامـه
بین  11تا  71خواهد بود .هر چه امتیاز حاصلشده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهندۀ
1
میزان بیشتر خودکارآمدی تحصیلی افراد خواهد بود و بالعکس .مـک ایلـروی و بانتینـگ
( )2112ضریب اعتبار مقیاس را  1/81اعالم کـردهانـد .همچنـین ،بـرای اعتبـار سـازۀ آن از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای بهدستآمده نشـان از برازنـدگی مناسـب
پرسشنامه با دادهها دارد .لواسانی و همکـاران ( )1988نخسـتینبـار ایـن ابـزار را ترجمـه و
1. McIlroy & Bunting
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اعتباریابی کردند و همسانی درونی آلفای کرونبـاخ را  1/75گـزارش کردنـد .در پـژوهش
حاضر آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل پرسشنامه  1/54بهدست آمده است.
پرسشنامةهویتتحصیلی :در پژوهش حاضر از پرسشنامة هویت تحصـیلی واز

.3
و ایزاکسون )2118( 1که نسخة فارسی آن را حجازی و همکـاران ( )1911تهیـه کـردهانـد،
استفاده شده است .نمونة اصلی این ابزار دارای  4خـردهمقیـاس و  41مـاده اسـت کـه روی
یک طیف پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالا مخالفم) تا ( 5کامالا موافقم) قـرار دارد .مؤلفـة
اول ،هویت تحصیلی موفق ،هویت تحصیلی دیررس ،هویت تحصـیلی سـردرگم و هویـت
تحصیلی دنبالهرو است .نسخة فارسی ابزار شامل  92ماده است کـه مـادههـای ،27 ،22 ،11
 96در روایییابی محتوایی و مادههـای  21 ،11 ،11و  99در تحلیـل عـاملی حـذف شـدند.
حجازی و همکاران ( )1911بیان کردند مقیاس منزلتهای هویت تحصیلی دارای روایـی و
اعتبار قابل قبولی در میان دانـشآمـوزان ایرانـی اسـت .در پـژوهش حاضـر بـرای بـهدسـت
آوردن پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد :ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کـل
پرسشنامه  1/67و برای مؤلفههای موفـق ،دنبالـهرو ،سـردرگم و دیـررس بـهترتیـب ،1/71
 1/6 ،1/7 ،1/55بهدست آمد.
پرسشنامةخودنـاتوانسـازیتحصـیلی:پرسـشنامـة خودنـاتوان سـازی تحصـیلی

.4
شوینگر و استینسـمر پلسـتر ( )2111پرسـشنامـهای تـکعـاملی و دارای  7گویـه اسـت .ایـن
پرسشنامه بر درجهبندی پنجگانة لیکرت صورتبندی شده است .برای محاسبة امتیاز کلـی
پرسشنامه ،نمرۀ همة گویههای آن را با هم جمع میکنند .دامنة امتیاز این پرسشنامه بین 7
تا  95است .هر چه امتیاز حاصلشده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهندۀ میـزان بیشـتر
خودناتوانسازی تحصیلی افراد خواهد بود و بالعکس.
به منظور رواسازی این پرسشنامه ،در تحقیق تابع بردبار و رستگار ( )1914نخسـت
مؤلفان این پرسشنامه را به زبـان فارسـی ترجمـه کردنـد و پـس از تأییـد صـحت ترجمـه،
سهولت خواندن و فهم مادهها ازسوی چند متخصص روانشناسـی تربیتـی ،مجـدداا یکـی از
متخصصان پرسشنامة فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و مشـابهت دو مـتن انگلیسـی
موردتأیید قرار گرفت .سسس فرم نهایی پرسشنامه همراه با برخی تغییرات متناسب با جامعة
ایرانــی بـرای اجــرا تنظــیم شــد .شــوینگر و استینســمر پلســتر ضــریب همســانی درونــی ایــن
پرســشنامــه را برابــر بــا  1/81گــزارش کردنــد .ضــریب آلفــای کرونبــاخ بــرای مقیــاس
1. Was & Isaacson
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خودناتوانسازی برابر با  1/77بهدست آمد که بیانگر پایا بودن ابزار انـدازهگیـری اسـت .در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل پرسشنامه  1/74بهدست آمده است.

یافتهها 

در جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهـای سـبکهـای دلبسـتگی ،خودکارآمـدی ،هویـت
تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی بر اساس جنس نشان داده شده است.
جدول 9میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش بر اساس جنس
جنسیت
دختر 

متغیرها 

میانگین 

پسر 

انحراف
استاندارد 

41/17

کل 

میانگین 

انحراف
استاندارد 

میانگین 

انحراف
استاندارد 

حداقل  حداکثر 

سبکهای
دلبستگی
هویت تحصیلی 112/21

6/6

91/65

6/115

91/11

6/91

24

57

12/61

119/98

11/99

112/84

11/52

71

195

خودناتوانسازی 19/25

4/45

17/75

4/99

15/41

4/19

7

21

51/26

6/19

41/77

6/78

51/52

6/41

21

69

خودکارآمدی
تحصیلی

به منظور بررسی اینکه خودکارآمدی تحصیلی نقش واسـطة معنـاداری در رابطـه بـین
سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت تحصیلی با خودناتوان سازی تحصیلی دارد ،از تحلیل
مسیر استفاده شد که ابتدا پیشفرضهای این روش به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف نرمـال بـودن باقیمانـدههـا در هـر دو
متغیر وابسته بررسی شد که نتیجه نشاندهندۀ تخطی نشدن این پیشفرض بود.
جدول 2نتایج آزمون کـالموگروف  -اسـمیرنوف جهـت بررسـی نرمـال بـودن باقیمانـدۀ خودکارآمـدی
تحصیلی
متغیروابسته 
خودکارآمدی تحصیلی
خود ناتوانسازی تحصیلی

کجی  کشیدگی  آماره  درجةآزادی 
-1/51
1/41

-1/19
1/41

1/151
1/158

911
911

معناداری 
1/16
1/11
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شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرها نشان میدهند که توزیع متغیرها نرمال است.
با وجود این ،نتایج آمارۀ  zکالموگروف  -اسمیرنوف برای باقیماندۀ متغیر خودناتوان سازی
حاکی از نرمال نبودن توزیع باقیماندههاست .لـذا بـا درنظـر گـرفتن شـاخصهـای کجـی و
کشیدگی مـیتـوان درخصـوص معنـادار شـدن آمـارۀ  zکـالموگروف  -اسـمیرنوف متغیـر
خودنــاتوانســازی چنــین عنــوان کــرد کــه چــون ایــن شــاخص ،آزمــونی مبتنــی بــر تعــداد
نمونههاست ،بنابراین بـا افـزایش تعـداد نمونـههـای مـورد مطالعـه و افـزایش درجـة آزادی
احتمال معناداری  zمحاسبهشده بیشتر خواهد بود .لذا میتوان نرمال بودن توزیـع متغیرهـای
فوق را خالف شاخص عددی بهدست آمده با توجه به قضیة حد مرکـزی توجیـه کـرد .در
قضیة حد مرکزی نشان داده میشود که تحت شرایطی ،مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای
مختلف ،که هر کدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند ،با افزایش تعداد متغیرها ،تـوزیعی
بسیار نزدیکی به توزیع طبیعی دارد (مصـرآبادی .)1915 ،لـذا توزیـع باقیمانـدههـای هـر دو
متغیر وابسته ،نرمال است.
با توجه به برقرار بودن پیشفرضهای روش تحلیل مسیر از این روش جهت بررسی
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطـة بـین سـبکهـای دلبسـتگی (ایمـن ،نـاایمن
اجتنابی و دوسوگرا) و خودناتوان سازی تحصیلی اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در شـکل  1و
جدولهای  9و  4قابلمالحظه است.



شــکل 9مــدل اصــلی نقــش واســطهای خودکارآمــدی تحصــیلی در رابطــة بــین ســبکهــای دلبســتگی و
خودناتوانسازی
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جدول 3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی اول پژوهش
شاخصها
مدل پیشنهادی

X2

Df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

Sig.

1/16

9

1/65

1/11

1/11

1/11

1/18

1/1111

1/58

جدول  9شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش را پس از حذف مسـیرهای
غیر معنادار نشان میدهد .با توجه بـه نتـای منـدرج در جـدول  9شـاخص هـای برازنـدگی
شــامل شــاخص مجــذور خــی ( ،)X2=1/16مجــذور خــی نســبی ( ،)X2/df=1/659شــاخص
نیکویی برازش ( ،)GFI=1/11شاخص نیکـویی بـرازش انطبـاقی ( ،)AGFI= 1/11شـاخص
نیکــویی بــرازش مقایســه ای ( ،)CFI=1/11شــاخص بــرازش بهنجــار ( )NFI=1/18و جــذر
میانگین مجـذورات خطـای تقریـب ( )RMSEA=1/1111حـاکی از بـرازش مطلـوب مـدل
است.
جدول 4مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم و نتایج آزمون سوبل برای معناداری مسیرهای واسطهای
مسیرساختاری 

) B (SE

خودکارآمدی ـ خودناتوانسازی
ایمن ـ خودکارآمدی
ایمن ـ خودناتوانسازی
ایمن ـ خودکارآمدی ـ
خودناتوانسازی
اجتنابی ـ خودناتوانسازی
دوسوگرا ـ خودکارآمدی
دوسوگرا ـ خودناتوانسازی
دوسوگرا ـ خودکارآمدی ـ
خودناتوانسازی

β

( t)P>9/16

(-1/15 )1/14
(1/25 )1/18
(-1/26 )1/16

-1/11
1/17
-1/29

-9/41
2/18
-4/28

(-1/14 )1/12

-1/19

-2/26

(1/29 )1/18
(-1/41 )1/11
(1/17 )1/17

1/15
-1/25
1/19

2/76
-4/11
2/91

(1/16 )1/12

1/15

2/75

Sobel Test (Sig.
) Indirect Path

آزمونسوبل 

آمارۀ سوبل ()-2/27
معناداری ()p=1/12

آمارۀ سوبل ()2/68
معناداری ()p=1/11

مطــابق بــا شــکل  1و جــدول  4مســیر مســتقیم از خودکارآمــدی تحصــیلی بــه
خودناتوان سازی تحصیلی ( )β=-1/11 ،P< 1/15ازنظر آمـاری معنـادار اسـت .همچنـین بـا
توجه بـه نتـایج جـدول  ،4مسـیرهای مسـتقیم از سـبک دلبسـتگی ایمـن بـه خودکارآمـدی
تحصیلی ( )β=1/17 ،P< 1/15و خودناتوان سازی تحصیلی ()β=-1/29 ،P< 1/15؛ از سبک
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دلبستگی ناایمن اجتنابی فقط به خودنـاتوان سـازی ( )β=1/15 ،P< 1/15و مسـیر مسـتقیم از
ســبک دلبســتگی نــاایمن دوســوگرا بــه خودکارآمــدی تحصــیلی ( )β=-1/25 ،P< 1/15و
خودناتوانسازی تحصیلی ()β=1/19 ،P< 1/15؛ ازنظر آماری معنادار هستند.
مبتنی بر مسیرهای علّـی بـهدسـت آمـده ،بـهمنظـور آزمـون روابـط واسـطهای مـدل
ساختاری از آزمون سوبل که آمارهای جهت سنجش معناداری روابـط غیـر مسـتقیم اسـت،
استفاده شد که نتایج آن در جدول  4درج شده است .چنانکه در جدول  4مالحظه میشود،
سبک دلبستگی ایمن ازطریق خودکارآمدی تحصیلی بهصورت معکوس خودناتوان سـازی
تحصیلی ( )β=-1/19 ،t=-2/27 ،P= 1/12را پـیشبینـی مـیکنـد .سـبک دلبسـتگی نـاایمن
دوسوگرا نیز ازطریق خودکارآمدی تحصیلی بهصورت مثبـت خودنـاتوان سـازی تحصـیلی
( )β=1/15 ،t=2/68 ،P= 1/117را پیشبینی میکند.
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده مدل نظـری نقـش واسـطهای خودکارآمـدی
تحصیلی در رابطه بین سـبکهـای دلبسـتگی و خودنـاتوان سـازی تحصـیلی بـه احتمـال 15
درصد تقویت میشود .به عبارتی ،خودکارآمـدی تحصـیلی نقـش واسـطهای معنـاداری در
رابطة بین سبکهای دلبستگی و خودناتوان سازی تحصیلی دارد .درواقع هر چقـدر سـطوح
ســبک دلبســتگی ایمــن افــزایش (کــاهش) یابــد ،ســبب افــزایش (کــاهش) خودکارآمــدی
تحصیلی شده و افزایش (کاهش) خودکارآمدی تحصیلی نیز به مراتب به کاهش (افزایش)
خود ناتوان سازی تحصیلی منجر میشود .همچنین ،هر چقدر سطوح سبک دلبستگی ناایمن
دوسوگرا افزایش (کاهش) یابد ،سبب کاهش (افـزایش) خودکارآمـدی تحصـیلی شـده و
کاهش (افزایش) خودکارآمدی تحصیلی نیز بهمراتب به افزایش (کاهش) خودناتوان سازی
تحصیلی منجر میشود .بنابراین ،سـبکهـای دلبسـتگی ایمـن و دوسـوگرا عـالوه بـر تـأثیر
مستقیم بر خودناتوان سازی تحصیلی ،اثر غیر مستقیمی نیز ازطریق خودکارآمدی تحصـیلی
بــر روی خودنــاتوانســازی دارنــد ،ولــی تــأثیر ســبک دلبســتگی نــاایمن اجتنــابی بــر روی
خودناتوانسازی تحصیلی فقط بهصورت مستقیم بود.
با توجه به برقرار بودن پیشفرضهای روش تحلیل مسیر از این روش جهت بررسی
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطـه بـین سـبکهـای هویـت تحصـیلی (موفـق،
دنبالهرو ،دیررس و سردرگم) و خودناتوان سـازی تحصـیلی اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در
شکل  2و جدولهای  5و  6قابلمالحظه است.

بررسینقشمیانجیخودکارآمدیتحصیلیدر231...

شکل 2مدل اصلی نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی در رابطـه بـین سـبکهـای هویـت تحصـیلی و
خودناتوانسازی تحصیلی
جدول 5شاخصهای برازش مدل پیشنهادی پژوهش دوم
شاخصها
مدل پیشنهادی

X2

df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

Sig.

9/71

4

1/12

1/11

1/18

1/11

1/11

1/1111

1/44

جدول  5شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش را پس از حذف مسـیرهای
غیر معنادار نشان میدهد .با توجه به نتای مندرج در جدول  5شاخصهای برازندگی شامل
شاخص مجذور خـی ( ،)X2=9/71مجـذور خـی نسـبی ( ،)X2/df=1/127شـاخص نیکـویی
برازش ( ،)GFI=1/11شاخص نیکویی بـرازش انطبـاقی ( ،)AGFI =1/18شـاخص نیکـویی
بــرازش مقایســهای ( ،)CFI=1/11شـاخص بــرازش بهنجــار ( )NFI =1/11و جــذر میــانگین
مجذورات خطای تقریب ( )RMSEA = 1/1111حاکی از برازش مطلوب مدل است.
مطــابق بــا شــکل  2و جــدول  ،6مســیر مســتقیم از خودکارآمــدی تحصــیلی بــه
خودناتوان سازی تحصیلی ( )β=-1/17 ،P< 1/15ازنظر آمـاری معنـادار اسـت .همچنـین بـا
توجه به نتایج جدول  ،6مسیرهای مستقیم از سبک هویت موفق به خودکارآمدی تحصـیلی
( )β=1/18 ،P< 1/15و خودناتوان سازی تحصـیلی ()β=-1/26 ،P< 1/15؛ از سـبک هویـت
دنبالهرو تنها به خودکارآمدی تحصـیلی ( ،)β=1/28 ،P< 1/15از سـبک هویـت دیـرس بـه
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خودکارآمــدی تحصــیلی ( )β=-1/41 ،P< 1/15و خودن ـاتوانســازی تحصــیلی (،P< 1/15
)β=1/14؛ و از سبک هویت سردرگم بـه خودنـاتوان سـازی تحصـیلی ()β=1/28 ،P< 1/15
ازنظر آماری معنادار هستند.
جدول 6مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم و نتایج آزمون سوبل برای معناداری مسیرهای واسطهای
مسیرساختاری 

)B (SE

نمرةاستاندارد 

Β

بتا

خودکارآمدی ـ خودناتوانسازی (-1/17 -1/19 )1/14
(1/18 1/17 )1/15
موفق ـ خودکارآمدی
(-1/26 -1/11 )1/14
موفق ـ خودناتوانسازی
موفق ـ خودکارآمدی ـ
(-1/19 -1/12 )1/11
خودناتوانسازی
(1/28 1/46 )1/11
دنبالهرو ـ خودکارآمدی
دنبالهرو ـ خودکارآمدی ـ
(-1/15 -1/16 )1/19
خودناتوانسازی
(-1/41 -1/64 )1/11
دیررس ـ خودکارآمدی
(1/14 1/17 )1/16
دیررس ـ خود ناتوانسازی
دیرس ـ خودکارآمدی ـ
(1/17 1/18 )1/19
خودناتوانسازی
(1/28 1/11 )1/14
سردرگم ـ خودناتوانسازی

( t)P>9/16

Sobel Test (Sig.
)Indirect Path

آزمونسوبل 

-9/45
9/26
-4/55
-2/97

آمارۀ سوبل ()-2/96
معناداری ()p=1/117

2/41
-1/17

آمارۀ سوبل ()1/171
معناداری ()p=1/148

-9/42
2/81
2/49

آمارۀ سوبل ()2/49
معناداری ()p=1/115

4/82

مبتنی بر مسیرهای علّـی بـهدسـت آمـده ،بـهمنظـور آزمـون روابـط واسـطهای مـدل
ساختاری از آزمون سوبل که آمارهای جهت سنجش معنـاداری روابـط غیـر مسـتقیم اسـت
استفاده شد که نتایج آن در جدول  6درج شده است .چنانکه در جدول  6مالحظه میشود،
سبک هویت موفق ازطریق خودکارآمدی تحصیلی بهصـورت معکـوس خودنـاتوان سـازی
تحصیلی ( )β=-1/19 ،t=-2/97 ،P= 1/117را پیشبینـی مـیکنـد .سـبک هویـت دنبالـهرو
ازطریق خودکارآمدی تحصیلی بهصورت معکوس خودناتوانسازی تحصـیلی (،P= 1/148
 )β=-1/15 ،t=1/17را پــیشبینــی مــیکنــد و همچنــین ،ســبک هویــت دیــررس ازطریــق
خودکارآمدی تحصیلی بهصورت مثبت خودناتوانسـازی تحصـیلی (،t=-2/49 ،P= 1/115
 )β=1/17را پیشبینی میکند.

بررسینقشمیانجیخودکارآمدیتحصیلیدر249...

نتیجهگیری 
بحثو 
نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش میانجی معناداری در رابطه بین
سبکهای دلبستگی (ایمن ،ناایمن اجتنابی و دوسوگرا) و خودناتوان سـازی تحصـیلی دارد.
بهطـوری کـه مسـیرهای مسـتقیم از سـبک دلبسـتگی ایمـن بـه خودکارآمـدی تحصـیلی و
خودناتوان سازی تحصیلی؛ از سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی فقـط بـه خودنـاتوان سـازی؛ و
مســیر مســتقیم از ســبک دلبســتگی نــاایمن دوســوگرا بــه خودکارآمــدی تحصــیلی و
خودناتوان سازی تحصیلی ازنظر آماری معنادار هستند ( .)P<1/15سـبک دلبسـتگی نـاایمن
دوسوگرا نیز ازطریق خودکارآمدی تحصیلی بهصورت مثبت خودناتوان سازی تحصـیلی را
پیشبینی میکند .این یافته با نتایج پژوهشهای حجازی و همکاران ( ،)1986برزونسـکی و
کاك )2115( 1همسو است که نشان دادند خودکارآمدی با سـبکهـای هویـت اطالعـاتی
رابطة مستقیم ،با سبک هویـت هنجـاری رابطـة مسـتقیم و بـا سـبک هویـت اجتنـابی رابطـة
معکوس دارد .هاشمینصرتآبادی و همکاران ( )1914در پژوهشی با بررسی تأثیر مسـتقیم
و غیر مستقیم سبکهای پردازش هویت ،خودکارآمدی تحصیلی و وضـعیت اقتصـادی بـر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دریافت سبک اطالعاتی بهواسطة خودکارآمـدی تحصـیلی
تأثیر غیر مستقیم بـر پیشـرفت تحصـیلی دانـشآمـوزان دارد .ولـی سـبکهـای سـردرگم و
هنجاری ازطریق متغیر میانجی تعهد ،اثر غیر مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارد.
با مطالعة منابع تجربی متنوع ،پژوهشی مبتنی بر اینکـه نقـش واسـطة خودکارآمـدی
بین دو متغیر هویت تحصیلی و سبک دلبستگی بررسی شده باشد ،یافت نشد ،اما تحقیقـاتی
کمی در زمینة هر یک از متغیرها به تفکیک صورت گرفته است .نتایج پژوهش حجـازی و
همکاران ( )1986نشان داد که سبک هویت اطالعاتی بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر
پیشرفت تحصیلی اثر مثبت دارد .سبک هویت هنجاری با واسطة خودکارآمدی بر پیشرفت
تحصیلی اثر مثبت دارد و سبک هویت سردرگم  /اجتنابی بر پیشرفت تحصیلی اثـر مسـتقیم
و منفی دارد .همچنین مهبد و فوالد چنـگ ( )1911در در پـژوهش خـود نشـان دادنـد کـه
خودکارآمدی میتواند بهمنزلة متغیر واسطهای میان دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی
درنظر گرفته شود .بر این اساس والدین میتوانند با فراهم کردن فضایی امن ،سط پیشرفت
تحصیلی فرزندان را از طریق ارتقای سط خودکارآمدی آنها بهبود بخشند.
بررسی نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی نشـان داد خودکارآمـدی تحصـیلی
1. Berzonsky & Kuk
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نقش واسطهای مهمی در دلبستگی به مادر و خودناتوانسازی ایفا میکند .این نتـایج همسـو
بــا پــژوهش یامــاواکی 1و همکــاران ( )2111و نونشــواندر 2و همکــاران ( )2117اســت.
تجربههای ایمن زیربنای خودباوری مثبت هستند و بـه ایـن واسـطه خودنـاتوان سـازی را در
حاشیه قرار میدهند .به عبارتی ،پایگاه امن خانواده با ایجاد محیطی اقناعکننـده ،نوجـوان را
متوجه پیامد رفتار خویش میکند و رابطة بین تالش و موفقیـت حاصـل از آن را بـرای وی
شفاف میسازد و در چنین شرایطی است که خودکارآمدی رشد مییابـد .ایـن یافتـههـا در
راستای مطالعات قبلی است که نشان دادند بین خودکارآمدی افراد دارای سبک دلبسـتگی
ایمن و ناایمن تفاوت معناداری وجود دارد (امیری و آشنا .)1915 ،افراد با سبک دلبسـتگی
ایمن ،خودکارآمـدی بـاالتری را نسـبتبـه افـراد دارای سـبک دلبسـتگی نـاایمن گـزارش
میکنند .به عالوه ،یافتة حاضر در راستای مطالعات قبلـی اسـت کـه از ارتبـاط معنـادار بـین
دلبستگی و خودکارآمدی حمایت کرده و نشان دادهاند که دلبستگی بـه والـدین مـیتوانـد
خودکارآمــدی را پــیشبینــی کنــد (کــرول 9و همکــاران )2111 ،و دلبســتگی بــه والــدین
پیشبینیکنندۀ مثبـت و معنـاداری بـرای خودکارآمـدی اسـت (سـلیمی و جوکـار1911 ،؛
ویزمن و همکاران1116 ،؛ وی 4و همکاران .)2115 ،همچنین نتایج پـژوهش نشـان داد کـه
دلبستگی قادر به پیشبینی خودکارآمدی است و این یافته همسو با پـژوهشهـای بنـدورا و
همکاران ( ،)2111گرین و همکـاران ( )2114نشـان دادنـد دلبسـتگی بـه والـدین مـیتـوان
خودکارآمدی را پیشبینی کند که با نتایج پژوهش اعتمادی و سـعادت ( )1914کـه نشـان
دادند سـالمت خـانواده و سـبک دلبسـتگی ایمـن سـبب افـزایش باورهـای خودکارآمـدی
تحصیلی دانشجویان ،و سـبک دلبسـتگی اجتنـابی سـبب کـاهش باورهـای خودکارآمـدی
است ،کامالا همسو است .طبق بخشی از یافتـة ایـن پـژوهش کـه بـین خودکارآمـدی افـراد
دارای سبک دلبستگی ایمن و ناایمن تفاوت معناداری وجود دارد و افراد با سبک دلبستگی
ایمن ،خودکارآمـدی بـاالتری را نسـبتبـه افـراد دارای سـبک دلبسـتگی نـاایمن گـزارش
میکنند ،میتواند تلویحات متعددی برای آموزگـاران ،دانـشآمـوزان و دسـتانـدرکاران
آموزش و پرورش مطرح سازد .ضروری است که آموزشهایی برای بهبود کیفیـت روابـط
هیجانی والد و کودك ارائـه شـود تـا بـا شـکلگیـری پایگـاهی عـاطفی در دانـشآمـوز و
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خودباوری مثبت ،زمینـة افـزایش اسـتفاده از باورهـای خودکارآمـدی را در دانـشآمـوزان
فراهم سازد .از آنجا که خودباوری مثبت در شرایطی بـهوقـوع مـی پیونـدد کـه فـرد رابطـة
آشکار بین سط تالش خود و نتیجة عمل مییابد ،آموزگاران موظفاند تا چنین شـرایطی
را خلق و این تصور مثبت را در دانشآموزان ایجاد کنند .شرایط آموزشی بایـد بـهگونـهای
تنظیم شود که دانشآموزان به این سط از اطمینان برسند کـه حتـی کوشـشهـای انـدك
آنها نیز بیپاسخ نمیماند .بنابراین پیشنهاد میشود تقویت در مقاطع تحصیلی فقط به نتایج
و نمرههای دانشآموزان محدود نشود ،بلکه این سط تالش دانشآموز است که بایـد ارج
نهاده شود .یکی از محدودیتهای این پژوهش این است که تمامی اطالعات دانشآموزان
در زمینة سبکهای دلبستگی ،هویت تحصیلی ،خودکارآمدی و خودناتوان سازی تحصیلی
از طریــق ابزارهــای خودگزارشــی جمــعآوری شــد کــه مــیتوانســت در معــرض ســوگیری
مطلوبیت اجتماعی قرار بگیرند.
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