
 

  

 

 



 

  

 

  



 

  

 

 ساختار سازمانی همایش  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته اجرایی همایش 

 ضیایی منوچهر دکتر
                      هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - همايش رئيس

 سماوي عبدالوهاب سید دکتر
 هرمزگان دانشگاه - همايش علمي دبير

            همایی باقرزاده مظفر دکتر
 گانهرمز فرهنگيان دانشگاه - همايش اجرايي دبير

           سماوي عبدالهادي سید دکتر
 همايش مديراجرايي

 شاددکتر محمد رضا فر
 دبير اجرايي همايش

                       باختري بدریه خانم
 اجرايي کميته مسئول

                     فراشبندي رضا دکتر
 همايش عمومي روابط

   ذاکري مختار دکتر
 هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته

  مرادي علیآقاي 

 گانهرمز فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته 

 کمیته علمی همایش 
 

 علمی( هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد نژاد: دانشگاه تقی نوشین دکتر

 علمی( هیات عضو) یزد محمودابادي: دانشگاه زارعی حسن ردکت

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: زارعی اقبال دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: فرد صادقی مریم دکتر

 قم فرهنگیان دانشگاه: سجادي مجید سید دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: محمدي کوروش دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: نجارپوریان سمانه دکتر

 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه:  فراشبندي رضا دکتر

 (پژوهشی معاون) هرمزگان دانشگاه: پور زینلی حسین دکتر

 بندرعباس فرهنگیان دانشگاه: ذاکري مختار دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: بخت نیک علی دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: نجاودا موسی دکتر

 (یعلم هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه: امیرفخرایی آزیتا دکتر

 : دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه سماوي عبدالهادي سید دکتر

 (علمی هیات عضو) فیروزآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه: خضري حسن دکتر

 (علمی هیات عضو) کردستان نشگاهدا: زمستانی مهدي دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: الهی طاهره دکتر

 (علمی هیات عضو) تهران دانشگاه: شاهمرادي سمیه دکتر

 (علمی هیات عضو) اراک دانشگاه: نژاد سجادي السادات مرضیه دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: زاده صالح مریم دکتر

 (علمی هیات عضو) مالیر شگاهدان: کریمی جواد دکتر

 (علمی هیات عضو) نیشابور اي حرفه فنی دانشگاه: ایمانی ثابت محبوبه دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: مروتی اله ذکر دکتر

 (علمی هیات عضو) زاهدان دانشگاه: جناآبادي حسین دکتر

 (علمی هیات عضو)زاهدان دانشگاه: خنجرخانی اهلل ذبیح دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: اسعدي سمانه دکتر

 بندر ساز آرامش موسسه: وزیري معین مجتبی دکتر

 هرمزگان دانشگاه:سلیمی هادي دکتر

 دکتر مجید برزگر: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(

 دکتر حجت اله جاویدي: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:مرادیان مریم

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:معین سمانه

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:زارعی محمد

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:ناجی سارا

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:باغستانی علیرضا



 

  

 

 

  

شگفتارپی  

 روانشناسي يك يدعقا و ها نظريه اما است شده آغاز پيش دهه يك از رسمي صورت به مثبت شناسي روان جنبش که حالي در

 باره در نظر اظهار ولينا شايد. گردد مي بر شناسي روان علم آغاز به حتي و قبل هاي دهه به و نيست جديد کامالً محور-مثبت

 روان هاي جلوه يگرد. کرد مطرح را  سالم ذهنيت مفهوم قبل ها سال که باشد  جيمز لياموي به متعلق مثبت شناسي روان ي

 با راجرز و خودشكوفايي مفهوم طرح با مازلو. کرد جستجو  راجرز و  مازلو انسانگرايي هاي مكتب در توان مي را مثبت شناسي

 آن امروز که اي گونه به – مثبت شناسي روان ردّ حال، ناي با. اند شده نزديك مثبت شناسي روان به شادماني و کمال بر تاکيد

 انجمن وقت رئيس و بتمث شناسي روان پدر سليگمن مارتين که هنگامي کرد؛ دنبال 1998 سال از توان مي را – شناسيم مي را

 تنها شناسي روان قرن يمن مدت به که داشت اظهار مفهوم اين معرفي با سليگمن. کرد مطرح را مفهوم اين آمريكا، شناسان روان

 اصلي هاي ماموريت به يدبا شناسان روان که داشت تاکيد سليگمن. است داشته کار و سر رواني بيماري يعني واحد موضوع يك با

 را شناسي روان عريفت و کنند توجه افراد استعدادهاي پرورش و شناسايي و زايندگي جهت ديگران به کمك يعني شناسي روان

 هاي کتاب و ها مقاله ،سليگمن کارهاي ي ادامه در. دهند گسترش بيماري، نبود جاي به مثبت، رواني سالمت نگرفت بر در جهت

 در متعددي نارهايسمي و ها کنفرانس و شد تاسيس مثبت شناسي روان ي مجله. شد چاپ مثبت شناسي روان ي باره در زيادي

 انسان هاي برتري و اه توانمندي ي مطالعه عنوان به را مثبت سيشنا روان( 2001)  کينگ و  شلدون. شد برگزار آن ي باره

 موثر فرايندهاي و شرايط رب تمرکز با انسان مثبت عملكردهاي ي مطالعه به مثبت، شناسي روان از توصيف اين. دانند مي معمولي

 شده ارائه( 2000) هاليم زنت يكس و سليگمن ي وسيله به مثبت شناسي روان از تر دقيق تعريف. دارد اشاره عملكردها اين بر

 بهزيستي چون هايي جربهت. دارد تاکيد ارزشمند ذهني هاي تجربه بر که دانند مي شناسي روان علم از اي شاخه را آن که است

 و  داشتن جريان و( آينده زمان به مربوط) بيني خوش و اميد ،(گذشته زمان به مربوط) خاطر رضايت و تعهد شناختي، روان

 ارتقاء و رشد به تنها نه نگر مثبت شناسي روان تعريف، اين طبق. روند مي شمار به دست اين از( حال زمان به مربوط) نيشادما

 گذشته، يعني زندگي ي حلهمر سه بر که هدفي. است مربوط نيز گروهي خصوصيات و ها ژگيوي مشابه سازي بهينه به بلكه فردي

 بلكه نيست انيپريش تسكين يا کاهش شناس، روان يك فردي نقش مثبت شناسي انرو نظام طبق. است متمرکز آينده و حال

 کنفرانس مثبت، وانشناسير سنت از پيروي با و اساس اين بر. است پيشگيري مفاهيم بر تاکيد با افراد بهزيستي تسهيل به کمك

 در را خود پژوهشي هاي فتهيا ارجمند، شگرانپژوه و گرديد برگزار متعال خداوند ياري به نيز امسال مثبت روانشناسي هاي تازه

 .بماناد اندگارم و مستمر همچنان پژوهشي سنت اين هستيم اميدوار. گذاشتند اشتراک به پژوهشي ارزشمند مقاالت قالب

 دکتر سيد عبدالوهاب سماوي
 دبير علمي همايش

 

 

 

 



 

  

 

 گزارش برگزاری همایش  

 
شور کشناسی مثبت نگر در شرایطی برگزار گردید که تمام شهرها و استان هاي هفتمین دوره از همایش ملی تازه هاي روان

لتّبع برگزاري همایشی در زمینه روانشناسی آن هم با رویکرد مثبت، خواسته اکثر فعاالن بودند. با 19-درگیر پاندمی کووید

ین ات، عواطف  و هیجانات مردم احوزه روانشناسی است تا با نظر به دستاوردهاي چنین همایشی، فضاي غبارآلود احساس

 خاک را مورد تسلّی قرار دهند. 

ترین رسالت اجرایی هفتمین همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر، نظارت دقیق بر دریافت، داوري و اصالح اصلی

ویان، ساتید، دانشجمقاالت در محورهاي مختلف همایش بود. در این دوره، تمام توان اجرایی عوامل به کار گرفته شد تا ا

 بپردازند. به ارائه مقاالت خود ،فرهنگیان و حتی کارمندان اداري بتوانند به دور از  دغدغه هاي معمول شرایط حاد پاندمی

مزمان وب سایت همایش را در شبکه جهانی اینترنت بارگذاري نموده و ه 1399عوامل اجرایی در اولین روز از آذرماه سال 

ه کار اطی و شبکه هاي اجتماعی مختلف، به تبیین و تشریح محورهاي همایش پرداختند. در زمان شروع بدر کانال هاي ارتب

به عنوان آخرین مهلت  31/1/1400به عنوان آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت، تاریخ  30/11/1399همایش، تاریخ 

خ به عنوان تاری 30/2/1400همایش و تاریخ به عنوان آخرین مهلت ثبت نام در  15/2/1400ارسال اصل مقاالت، تاریخ 

ان برگزاري همایش در نظر گرفته شد، اما به دلیل درخواست هاي مکرر دانشجویان و فرهنگیان عزیز مبنی بر تمدید زم

 تاریخ برگزاري ،پذیرش مقاالت، با دریافت نظر ریاست محترم و دبیر علمی همایش و با کسب مجوز از مراجع ذي ربط

 تغییر یافت. 10/4/1400همایش به 

. ابتدا هفتمین دوره ي همایش به صورت برخط و در فضاي ارتباطی اسکاي روم آغاز به کار کرد 1400ماه  تیر دهمدر تاریخ 

ریاست محترم همایش ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و قدردانی از عوامل همایش، به ایراد سخنانی پیرامون اهمیت 

. سپس دبیر علمی همایش ضمن تشریح محورها، به گزارش تعداد دریافت مقاالت، ارائه برگزاري این همایش پرداخت

مینه زپذیرش ها و میزان اصالحات مقاالت پرداخت. پس از آن یکی از اساتید داور به تشریح مالک هاي داوري مقاالت در 

از پژوهشگران برگزیده به ارائه هاي مختلف همایش پرداخت و عمده مشکالت مقاالت رد شده را برشمرد. سپس چندتن 

تقدیر  مقاالت خود پرداختند و از دستاوردهاي پژوهشی مقاالتشان دفاع نمودند. همایش حاضر با سخنان مدیر اجرایی و با

 وي از داوران، اساتید، پژوهشگران و همراهان این دوره از همایش، به اتمام رسید.

همراه مشخصات نویسندگان آورده شده است. این کتابچه جهت استفاده در کتابچه حاضر چکیده مقاالت پذیرش شده به 

 عموم در سایت همایش بارگذاري شده است. با توجه به استقبال پژوهشگران عزیز از این همایش، مدیریت اجرایی این

 نماید.  شتري برگزارهمایش در نظر دارد تا با کسب مجوز از عوامل علمی ، هشتمین دوره ي این همایش را در بازه زمانی بی

 دکتر سيد عبدالهادي سماوي
 مدير اجرايي همايش

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

شناختی و شادکامی والدین دارای موزش شادکامی فوردایس بر بهزیستی روانآبررسی اثربخشی 

 فرزند عقب مانده ذهنی

 ، سعیده اقبالی*دکتر سید مجتبی عقیلی

 dr_aghili1398@yahoo.com* ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور .1

 mitra_namazi@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی،  .2

 

 چکیده 

شناختی و اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر بهزیستی روان بررسیمطالعه حاضر با هدف 

 یمهنشادکامی والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی، صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت 

های  میان خانواده س آزمون  با  گروه کنترل بود. بدین منظور ازپ -آزمایشی با طرح پیش آزمون

یوه شنفر به  40نمونه ای به حجم  1394دارای فرزند عقب مانده ذهنی شهرستان گنبد در سال 

مرینی گروه نفر( قرار گرفتند. برنامه ت 20نفر( و کنترل ) 20تصادفی ساده، در دو گروه آزمایش )

ریانس چند از تحلیل کووادقیقه اجرا گردید. داده ها با استفاده  90جلسه، به مدت  9مداخله در 

هزیستی متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های ب

 روانشناختی ریف و شادکامی آکسفورد بود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که آموزش

(. >P 05/0)شناختی گردید شادکامی فوردایس در گروه آزمایش موجب ارتقاء بهزیستی روان

 05/0اد )همچنین، ارائه این روش در افزایش شادکامی گروه آزمایش تاثیر قابل توجهی را نشان د

P< جست. سود موثر ای مداخله روش یک عنوان به آن از توان می (. و 

 شادکامی فوردایس، بهزیستی روانشناختی، والدین، عقب ماندگی ذهنیواژگان کلیدی: 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

 پژوهشگران توجه مورد انسان، هایتوانمندی استعدادها و به توجه شعار با گرا،مثبت روانشناسی رویكرد اخیر، هایسال در

گرفت. در این نوع روانشناسی، بجای تاکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستی  قرار مختلف روانشناسی هایحوزه

(. یكی از 2012، 1و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه می شود )میرزهای رفتاری، ترمیم یا درمان آنها، به شناخت 

نقش مهمی دارد،  سالمت با عوامل روانشناختی که در رویكرد روانشناسی مثبت گرا مورد توجه قرار گرفته و در رفتارهای مرتبط

 می عمل به اش زندگی و خود از فرد هاست ک ارزشیابی شادکامی نوعی (.2011و همكاران،  2مبحث شادکامی است )پیكوراس

از زندگی مشخص می  رضایتو  تیخالقی سالمت جسمانی و روانی، کنترل درون،  یجانیثبات هآورد و با ویژگی هایی همچون 

دهند شادکام به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت و سازگارانه تری پاسخ می افرادگردد. بر اساس نتایج برخی پژوهش ها، 

ی استرس زا تجربـه هادر بررسی های خود به این نتیجه رسید که  (3120) 3آلبرکستن. با این وجود، (5120  ،میراسكی)لیوبو

گردد. به عبارتی، حالت هیجانی غیر شادی که  عالیم بیماری و افزایش کاهش احساس شادکامی در زندگی می توانند منجر به

یوه های مخربی بر نظام فیزیولوژیک بدن اثر گذاشته و باعث ایجاد اختالل در کارکرد برای مدت طوالنی تداوم یابد، می تواند به ش

ژنتیكی، می تواند  و محیطی عوامل کنار در (. بنابراین، به نظر می رسد که مولفه شادکامی،2012، 4سیستم ایمنی بدن شود )کار

بیماری های جسمانی داشته  بروز و شده ادراك المتذهنی، س بهزیستی سالمت، با مرتبط رفتارهای انجام نقش برجسته ای در

مفهوم  است مرکب از احساس شادکامی و رضایت از زندگیکه می یهامف(. در این میان، یكی دیگر از 2013، 5باشد )رای سامب

ما محققان (. ا2011، 7است. در روانشناسی، بهزیستی به عنوان عمكرد مطلوب انسان تعریف می شود )نل 6روانشناختی بهزیستی

دو مؤلفه شناختی و عاطفی را مطرح می نمایند که مولفه شناختی، همان  سالمت روان شناختی، برای مفهوم بهزیستی روانی،

های هیجانی که شامل حضور نسبی رضایتمندی فرد از زندگی است که بر اساس معیارهای مشخصی تبیین می شود و دوم مؤلفه

 (. 1396ر فرد می باشد )حسینی، عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفی د

سازد بلكه ها، هر دو مؤلفه در این موضوع مشترك اند که نه تنها مرجع اسنادشان درونی است و آنها را ذهنی میرغم تفاوتعلی

ان (. در همین راستا، شواهد پژوهشی نش2009گر بیرونی مشاهده شوند )فیشر، توانند مستقیماً و عینی توسط مشاهدهآنها نمی

و از حوادث و وقایع پیرامون خود نموده  ای هیجانات مثبت را تجربهافراد با احساس بهزیستی باال به طور عمدهمی دهد که 

در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و موقعیت زندگی شان را (؛ 1995، 8)میرز و داینر ارزیابی مثبتی دارند

دینر، لوکاس و اویشی، )نمایند ر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می نامطلوب ارزیابی می کنند و بیشت

( نشان داد که والدین دارای فرزند عقب 2010) 9در این راستا، مطالعات داوی دوف(. 1387؛ به نقل از درویزه و کهكی، 2002

 ماندگی به طور کلی، عقب کان بهنجار تجربه می کنند.مانده ذهنی، بهزیستی روانشناختی کمتری نسبت به والدین دارای کود
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است )عباسی، فداکار و مهدی زاده،  همراه تربیتی و اجتماعی تكاملی، جسمانی، روانی، مختلف ابعاد در رشدی نقصان با ذهنی

ی والدین کودکان ( و تعامل دایم با کودکان استثنایی در بهداشت روانی افراد درگیر اثر گذار است؛ در شرایطی که حت1390

( و دچار احساس بی ارزشی، احساس گناه، خستگی و 1390استثنایی از اندوه مزمن رنج می برند )مهرابی زاده و همكاران، 

را تجربه می کنند  و افسردگی استرس از اضطراب، باالیی سطوح و حتی (2009عملكرد جسمی مختل هستند )هدو و آنرن، 

( بدیهی است که انتظار داشته باشیم که مشكالت یک فرزند ناتوان بتواند 1392ی و همكاران، ؛ به نقل از گنج2005)دایسون، 

و  2؛ اسچیو1394( و کارکردهای خانواده ایجاد نماید )نریمانی و غفاری، 2011، 1تغییرات مهمی در زندگی )الرکان و کوزوکرا

 و شادکامی افزایش بر خود به نسبت شفقت آموزش که( در پزوهشی دریافتند 1396(. درویشی و همكاران )2007همكاران، 

 افزایش بر خود به نسبت شفقت آموزش که داد نشان پژوهش این نتایج. دارد تأثیر اتیسم دارای کودکان مادران زندگی کیفیت

رانی و قدم پور ته .بود پایدار نیز پیگیری دوره در آموزش است، اثربخش اتیسم دارای کودکان مادران زندگی کیفیت و شادکامی

 فعالیبیش/توجه نارسایی کودکان مادران شناختیروان بهزیستی ارتقای در آگاهیذهن آموزش ( در پژوهشی دریافتند که 1395)

 کودکان مادران شناختیروان بهزیستی افزایش در درمان این اثربخشی به توجه با بنابراین .است بوده معنادار( ≥P 01/0) سطح در

 مراجعه مشاوره مراکز به اثربخش درمان دریافت منظور به که مراجعانی برای تواندمی درمانی روش این فعالی،بیش/هتوج نارسایی

 طریق از معنادرمانی شیوه به گروهی ( در پژوهشی دریافتند که آموزش1398گلشن و همكاران ) .باشد مناسبی گزینه کنند،می

 باشد. می مؤثر معلوالن افسردگی کاهش نتیجه در و صمیمانه نگرش و نفس عزت هبودب در باورها در تغییر و جدید معنای ایجاد

 رایط دشوار دچار آسیبد در شنبتوان، افراد به کمک آنها که انسان و تاثیر عواملیهای فردی و روانی  توجه به ظرفیتاز این رو،  

این اساس،  بوده است. برنگر  شناسان مثبت ه روانتوج موردیابند، همواره حتی از لحاظ شخصیتی ارتقاء و د ندیدگی نگرد

یستی پژوهش حاضر در نظر دارد که همسو با برخی شواهد تجربی، به بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر بهز

یوه ششناختی و شادکامی والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی شهر گنبد بپردازد تا مشخص گردد که میزان اثر بخشی این روان

 های مذکور به چه صورت است؟بر هر یک از مؤلفه

 روش

گروه کنترل می باشد.  شیوه نمونه گیری از نوع تصادفی بوده  پس آزمون با -پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

تحت پوشش  1394ال است به این ترتیب که ابتدا از بین والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی شهرستان گنبد کاووس که در س

ن تری در پرسشنامه بهزیستی قرار داشتند پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون اجرا گردید. سپس از میان زوجینی که نمره پایی

 ل جایگزینکنتر و آزمایش گروه عنوان به نفری 20 گروه به صورت تصادفی، در دو نفر( 40زوج ) 20 تعداد به دست آوردند

ره پائین تر از داشتن فرزند مبتال به کم توانی ذهنی، کسب نم تحقیق شامل به مالك های ورود :ود و خروجمالکهای ور .شدند

 عدم املخروج ش نمره برش در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و شادکامی، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن. و  مالك

 جلسه بود.  یک از یشب غیبت و جلسات در نا منظم حضور پژوهش، در شرکت به تمایل

                                                           
.1  Larcan, R. & Cuzzocrea, F 

.2  Schieve, L. A 
 



 

  

 

دقیقه  90جلسه به مدت  1جلسه، هر هفته  9سپس شیوه آموزش شادکامی فوردایس به شیوه گروهی، برای گروه آزمایش در  

خله به شرح ذیل ارائه اجرا و پس از پایان جلسات، پس آزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد. برنامه اجرایی این مدا

 گردید:

 محتوای جلسه جلسه

 آزمون و بیان هدف و ضرورت و اهمیت آموزشآشنایی و معرفی اعضا به یكدیگر؛ اجرای پیش اول

 آموزش بیان احساسات؛ اصول تفكر مثبت و خوشبینانه دوم

 سوم
ارند؛ آموزش هایی که شادمانی را به دنبال دهای مفید و مفرح و انجام فعالیتآموزش انجام فعالیت

 ات بیشتر در اجتماعات )روابط اجتماعی(گذراندن اوق

 خالقیت آموزش اصول ارتباطات صمیمانه به عنوان مهمترین منبع شادی و همچنین بیان اصول پرورش چهارم

 آموزش کاهش توقعات و خود واقعی بودن پنجم

 ریزی و سازماندهی بهتر؛ زندگی در زمان حالآموزش اصول برنامه ششم

 نگرانی و اولویت دادن به شادیآموزش دوری از  هفتم

 هشتم
-ونآموزش کنار گذاشتن احساسات منفی؛ پرورش شخصیت سالم و اصل پرورش شخصیت اجتماعی و بر

 گرا بودن

 آزمونگیری و اجرای پسبازخورد، نتیجه نهم

 

 ابزار 

مورد  2002و در سال ( ساخته 1989)  1این پرسشنامه توسط کارول ریف :)RPWBS( پرسشنامه بهزیستی روانی ریف

 ط،یتسلط بر مح استقالل،است:  ریشرح ز که به عامل را در بر می گیرد 6سوال و  18تجدید نظر قرار گرفته است. این آزمون 

همچنین، سؤاالت هر پرسش بر اساس طیف لیكرت  خود. رشیپذ ،یدر زندگ یهدفمند گران،یارتباط مثبت با د ،یرشد شخص

محاسبه نمود. ضریب  91/0کرنباخ و نیز ضریب همسانی درونی  آلفای ،ریفیاد درجه بندی شده است. از بسیار کم تا بسیار ز

(، رشد شخصی 75/0(، تسلط بر محیط )75/0همسانی درونی پرسشنامه به تفكیک خرده مقیاس ها به شرح زیر است: استقالل )

                                                           
.1  Ryff, C.D 



 

  

 

( همچنین روایی محتوایی و سازه 78/0و پذیرش خود ) (72/0(، هدفمندی در زندگی )71/0(، ارتباط مثبت با دیگران )61/0)

 (.1384زاده، )یحیی ای آزمون فوق در حد مطلوب گزارش شده است

توسط مایكل آرگایل ( 0199)این آزمون در سال . ماده است 29دارای  این پرسشنامه :(OHI) 1شادکامی آکسفوردپرسشنامه 

گرفته شده  BDIعبارت از عبارات این پرسشنامه از  21ساخته شده است.  (DIB، 1979) 2و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه  .ذهنی را پوشش دهد پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سالمت  11معكوس گردیده و  و

اند. روایی همزمان گزارش کرده 78/0و پایایی باز آزمایی آن را  90/0گزینه است. ضریب آلفای کرونباخ  شادکامی دارای چهار

بخش:  3محاسبه شد. همچنین از آنجایی که شادکامی دارای  43/0ها این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آن

( با 32/0عاطفه مثبت، رضایت و نبود عاطفه منفی دانسته شده، همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن )

 ( محاسبه شد.-52/0( و با پرسشنامه افسردگی بک )57/0) آرگیلزندگی  شاخص رضایت از

 مالحظات اخالقی

 درتق ،و سودمندی عدالت ای مبنی بر رعایت اصول رضایت نامه در این پژوهش کلیه شرکت کنندگان در جلسات آموزشی

 دند.را امضا نمو دن داده هاو اطمینان آن ها به محرمانه بو تحقیق در شرکت عدم یا شرکت برای آزادانه انتخاب

  یافته ها
 آزمون لونز برای یکسانی واریانس ها . 2جدول 

 

درجه آزادی  F متغیر

 صورت

 سطح معناداری درجه آزادی مخرج

 453/0 38 1 575/0 بهزیستی روانشناختی

 358/0 38 1 866/0 شادکامی

 

و گروه در دبیشتر است، لذا واریانس های  05/0یرها از ، چون سطح معناداری آزمون لونز در  تمامی متغ2بر اساس جدول 

 متغیرهای وابسته با یكدیگر برابر می باشد.

 

 روانشناختی بهزیستی: آزمون تک متغیره تحلیل کوواریانس 3جدول 

 

 متغیر 

منابع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 
F 

سطح 

 معناداری

مجذورایتای 

 سهمی

 بهزیستی

 روانشناختی

  056/1521 1 056/1521 عامل

730/81 

 

000/0 

 

 611/18 35 374/651 خطا 700/0

                                                           
.1  Oxford Happiness Inventory 

.2  Beck Depression Inventory 

 



 

  

 

 

اشد، لذا بمی  05/0کمتر از  روانشناختی بهزیستیدر پس آزمون   F( آزمون 000/0، چون سطح معناداری )3بر اساس جدول 

تاثیر مثبت  والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی اختیروانشنفوردایس بر بهزیستیشادکامیمی توان نتیجه گرفت که آموزش 

 دارد.

 

 : آزمون تک متغیره تحلیل کوواریانس شادکامی4جدول 

 

 متغیر 

مجموع  منابع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 
F 

سطح 

 معناداری

مجذورایتای 

 سهمی

 

 شادکامی

  944/2233 1 944/2233 عامل

369/71 

 

000/0 

 

 301/31 35 549/1095 خطا 671/0

 

می باشد،  05/0در پس آزمون شادکامی کمتر از  F( آزمون 000/0، چون سطح معناداری )4همچنین با توجه به نتایج جدول 

 ثبت دارد.متاثیر  والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنیشادکامی فوردایس بر شادکامیلذا می توان نتیجه گرفت که آموزش 

 

  گیریجهبحث و نتی
ابل توجهی در ققرار گرفتند نسبت به گروه کنترل، افزایش  شادکامیبر اساس یافته های این پژوهش، والدینی که تحت آموزش 

به عنوان یک  بهزیستی روانشناختی نشان دادند. در تبیین این یافته می توان اذعان نمود که مدل آموزش شادکامی فوردایس

ویداد های به ظاهر رو ارزیابی رویدادهای روزمره ی زندگی تاثیر می گذارد. در نتیجه، بسیاری از  میانجی بر فرایند های فكری

 ،هداشت، کارنی و باخود کارآمدی اثر دیگر شادکامی است که برای سالمت رو ،عالوه بر این منفی، مثبت ارزیابی می شوند.

ه، والدین دارای می آورد. این شیو زیستی روانی فراهمبه ارتقایمجموع این عوامل دوستی اهمیت دارد که ع پذیری و نومعاشرت

د اجتماعی، تفكر های مفیفرزند عقب مانده را ترغیب نمود تا با آموزش دوری از احساسات منفی، کاهش توقعات و تعیین فعالیت

ایش دهند تا داف خود را افزخوشبینانه و در نهایت تعهد به انجام اعمال در جهت ارزش ها، موجب گردد تالش جهت تحقق اه

وبه ی خود باعث ضمن رضایت از زندگی، از افكار و احساسات منفی )از قبیل اضطراب، فاجعه پنداری، یأس و افسردگی( که به ن

(، آقابابایی 1393) (، بهادری1393کاهش بهزیستی روانشناختی می شود، رهایی یابند. یافته حاضر با نتایج تحقیقات پور سردار )

 ( همخوانی داشته است.2000(، مایرز و دنیز )2014(، کریستین )1391)

قرار گرفتند، نسبت به گروه کنترل افزایش  فوردایس شادکامی بر اساس نتیجه دیگر از این پژوهش، والدینی که تحت آموزش   

شادکامی زمانی به وجود می د که قابل مالحظه ای در میزان شادمانی نشان دادند. بر اساس ادبیات پژوهش می توان اذعان نمو

شادکامی با شخصیت و روحیه افراد، . از آنجا که داشته باشد یخود، احساس رضایت بیشتر طرافآید که انسان از خود و محیط ا

، مثبت اندیشی را سر لوحة فعالیت های مرههای روز فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعالیت، پس ارتباط مستقیم دارد

 موثری نقش روانی و جسمانی سالمت افزایش و بهبود  در نماید. از این رو، شادیچاره اندیشی می  خود قرار می دهد و بهتر

( که نتایج این تحقیق این 2000 ،1؛ پترسون1389می گردد )امیری مجد،  باال مشارکتی روحیه و امنیت احساس باعث و دارد

                                                           
. 1  Peterson, C 



 

  

 

ان ذهنی مورد تأیید قرار داده است. بر این اساس، به نظر می رسد اگر اصول زندگی این امر را در والدین دارای فرزندان کم تو

قشر علی رغم داشتن فرزند معلول، اولویت دادن به شادکامی  باشد، یقینا با تقویت و ابتكار، بدون پرداخت هزینه و اموری می 

هایی نظیر مشكالت زناشویی و افسردگی گام وقوع بحرانتوانند در راستای رسیدن به اهداف، رضایت از زندگی و جلوگیری از 

( همخوان 2001) 1( و رایان و دسی1386مرادی، جعفری و عابدی ) (،1391عبدالهی )های  پژوهشنتایج  با بردارند. یافته حاضر

 بوده است.

هزیستی روانشناختی فوردایس بر ب با وجود آنكه نتایج مطالعه حاضر اطالعات ارزشمندی را درباره ی اثربخشی آموزش شادکامی   

ین تحقیق بر اساس و شادکامی والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی فراهم نموده است، اما با توجه به آن که نتایج حاصل از ا

حصیلی اقتصادی و ت -نمونه محدودی بدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی و به صورت مقطعی در افراد با سطح اجتماعی

ژوهش های پاوت صورت گرفت و این امر تعمیم یافته های پژوهش را با محدودیت مواجه می سازد. پیشنهاد می گردد در متف

ف با نمونه آتی برای واضح شدن رابطه بین متغیرها، مطالعه طولی صورت گیرد. همچنین پژوهش های آتی در گروه های مختل
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(، بخش زنان و زایمان و ICU, CCUبررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مختلف )

 ولتی شهرستان گرگانبخش نوزادان در بیمارستان های د
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 چکیده 

(، ICU, CCU))پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مختلف 

بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان (در بیمارستان های دولتی شهرستان گرگان انجام گرفت. روش 

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای از نوع مقطعی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

بیمارستان ( و بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان  ICU, CCUپرستاران شاغل در بخش های ویژه )

نفر از پرستاران شاغل  162بودند که از بین آنها تعداد  1396های دولتی شهرستان گرگان در سال 

 42؛  ICU نفر بخش  42نفر بخش زنان و زایمان؛ 38نفر بخش نوزادان؛40در بخش های مختلف)

دگی ( به عنوان نمونه در درسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه فرسوCCUنفر بخش  

بود. نتایج پژوهش حاضر در متغیر فراوانی و شدت فرسودگی  Maslach & Jackson) شغلی)



 

  

 

شغلی در گروههای مورد پژوهش  نشان داد که میانگین و انحراف معیار گروهها در این متغیر با 

(  ICU, CCUیكدیگر تفاوت دارند. و میزان شدت و فراوانی فرسودگی شغلی در بخش های ویژه)

 است و به نسبت در گروه نوزادان و زنان و زایمان کمتر است.  بیشتر 

 .نوزادان ، زایمان و زنان ، پرستاران ، شغلی فرسودگیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه 

 با که مشاغلی سایر و معلمان پزشكان، شناسان، روان اجتماعی، مددکاران پرستاران، مانند اجتماعی خدمات های حرفه کارکنان

 شغلی و عوارض اولین قربانیان استرس از ، فشارآور شرایط با روزه همه رویارویی دلیل به دارند کار و سر ها انسان به خدمات ارائة

 که درمان و بهداشت گروه خدمات دهندة ارائه بزرگترین عنوان به (. در این میان پرستاران1،2003هستند)لهمان و تاناسیه آن

 الینفک پرستاری و شده شناخته هستند جزء کاری های تنش از باالیی دارای سطوح ، نددار بیماران از مراقبت در اساسی نقش

 دارد، ارتباط روان سالمت با که عواملی از یكی  .گردد می بیماران و پرستاران برای ای عدیده مشكالت موجب واست  مدرن

 کار محیط مختص تنش ها این از بعضی ارد کهد وجود مختلفی روانی فشارهای و تنشها  امروز دنیای در است. فرسودگی شغلی

 2می شود)کوالسكی شغلی فرسودگی افزایش باعث زمان مرور به و می سازد آشفته را انسان فكر و ذهن مكرر استرس است داشتن

 اساس و بر .می شود گرفته نظر در شغل و فرد بین حاد فشارهای به پاسخ در سندرمی شغلی (. فرسودگی2010و همكاران،

 به .می شود شناخته خودارزیابی منفی همچنین و استرس بر غلبه ناقص راههای شخصیت، پاشیدگی هم از عضالنی، نقباضهایا

 ادراك سازمانی، خصوصیت شامل شغلی می کند فرسودگی دچار سازمان یک در را شخص که عواملی مهمترین کلی طور

 فرسودگی افزایش با که دادند نشان هش ها (. پژو3،2012و کانگمی باشد)بویس،ویند  نقش ادراك و فردی خصوصیت اجتماعی،

همكاران  و ، سلیمی 5،2013، کارانیكوال،پاپا4،2015می یابد ) السچینگر ،برگوگنی، کنسیگلو کاهش روان سالمت میزان شغلی

 استرس منفی پیامدهای  جمله از رفتاری و جسمانی ناسازگارانة روانی، پاسخ یک عنوان شغلی به فرسودگی (. نشانگان2013

 یان مددجو برابر در عاطفی احساسات و عالقه تحلیل شكل به که است پرتنش بالینی های حرفه کارکنان سایر و پرستاران برای

 خدمات کمیت و کیفیت سطح زمان پیامد های منفی چون؛ کاهش طول در و شود می گر جلوه آنها، از نامناسب مراقبت و

 غیبت شغلی، نارضایتی روانی، و سالمت جسمانی بیمار ضعف بیمار، نارضایتی میر و مرگ افزایش درمانی، و مراقبتی ، بهداشتی

 مانند پرخطر رفتارهای و خواب، مشكالت عضالنی،  اسكلتی و قی عرو  قلبی های ی بیمار ( ،1391شغل )حاجلو، ترك و

 الی، )وو، سالمتی زندگی و کیفیت روانكاهش سالمت و شناختی روان بهزیستی کاهش و سیگار و الكل مواد مخدر، سوءمصرف

                                                           
1 lehman, M.M., & Tanaciev, J. 
2 Kowalski C, Ommen O, Driller E, Ernstmann N, Wirtz MA, Kohler T, et al 
3 Boyas J, Wind LH, Kang S-Y 
4 Laschinger HK, Borgogni L, Consiglio C, Read E 
5 Karanikola MN, Papathanassoglou EE 



 

  

 

(، 3،2010رضایت )چان کاهش و کار از (، غیبت2،2007در بیماران) هیوئی میر و مرگ باالتر (، درجات1،2011کیو و یانگ وانگ،

؛ 2008ج،، مومنی،صالحی،سرا 4،2004باکلی و ترك شغل و تعارض با همكاران)هالبسلبن برای قصد و سازمانی تعهد کاهش

 متوسط ایران، پرستاران شغلی فرسودگی میزان سطح ها، پژوهش برخی گردد. در می ( منجر 2010خمرنیا، تورانی ، محمدی ،

 و تطابق ایران، پرستاران (. و1392سلیمانی، و مقدم است )جمالی شده اعالم جهانی استاندارد میزان از باالتر حتی و باال به

آنان شده  شناختی روان بهزیستی و سالمت کاهش باعث فرسودگی و ، اند نداشته خود شغلی تنش با مقابله برای مؤثری سازگاری

 (.1391بشارت، و بوگر است )رحیمیان

 استرس بیشترین است، ممكن بیماران و کار محیط از ناشی خاص شرایط دلیل به ویژه بخشهای در شاغل پرستاران میان این در

 ارتباط بهداشتی، تیم کارکنان و پرستاران سایر با کاری ارتباط به می توان ویژه بخش زای تنش املعو جمله از نمایند، تحمل را

 پاسخ لزوم کاری، باالی حجم بخش، این در کار برای نیاز مورد مهارت و دانش باالی سطح وی، همراهان و بیماران با مكالمه و

(. 5،2003کرد)مک گرث،رید،بور اشاره بیمار از مراقبت از ناشی نگینس مسئولیت و فوری تهای موقعی پرستاربه درنگ بی و سریع

(. 6،2009می شود)هان سن، سورك،ناسول پزشكی خطاهای بروز افزایش و بیمار از ضعیف مراقبت های به منجر نهایت در که

 مختلف های بخش ارانپرست استرس سطح مقایسه در معناداری ( نشان داد  تفاوت1389نتایج پژوهش عقیلی نژاد و همكاران)

 از کمتر متاهل پرستاران در ها و بخش بقیه از بیشتر معنادار طور به اورژانس بخش پرستاران در استرس این که شد مشاهده

 %28که  دادند نشان دادند قرار بررسی مورد را ICUتیم  شغلی فرسودگی که ای مطالعه ( در2007) 7وهمكاران وردون مجرد بود.

 پژوهشی در (2008)8همكاران و هستند. هانسن شغلی فرسودگی از سطوح باالیی دچار سوئیس بیمارستانهای ICUتیم   اعضا

است.یافته های پژوهش  بوده سوئد عمومی بیمارستانهای از بیشتر خصوصی بیمارستانهای در شغلی فرسودگی که دادند ن نشا

از افراد احساس  %5/35برخی عوامل مرتبط با آن نشان داد که  ( با عنوان فرسودگی شغلی پرستاران و 1385خزاعی و همكاران)

احساس عدم موفقیت فردی را در حد  %5/37احساس مسخ شخصیت را در حد شدید و  %5/54تحلیل عاطفی را در حد خفیف، 

 در شاغل کارکنان بین در شغلی بینی فرسودگی پیش "عنوان تحت ( درتحقیقی2003همكاران) و 9استال شدید گزارش کردند.

 و های مقابل راهبردهای شغلی مسلش، فرسودگی پرسشنامه سنجی، خود شهای رو از استفاده ، با"عادی و ویژه شهای بخ

 تحلیل که داد نشان نتایج .قرار دادند بررسی مورد را عادی و ویژه شهای بخ در شاغل افسردگی، کارکنان و اضطراب پرسشنامه

 دو بین معناداری و تفاوت است بیشتر عادی شهای بخ از یداری معن طور به ویژه خشهایدر ب شاغل کارکنان بین در عاطفی

 (1393پژوهش موسی رضایی و همكاران) های شد. یافته دیده اضطراب و های، افسردگی مقابل راهبردهای در عادی و ویژه گروه

 کننده در پرستاران شرکت تعداد فرزندان و جنس تأهل، وضعیت ، سن با روان سالمت بین معناداری آماری ارتباط عدم از حاکی

 اضافه کار پرستاران  میزان و سابقه کار ارتباط بین کیفیت خواب ، حاضر مطالعه نتایج اساس بر که  بود درحالی این  .بود پژوهش
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شغلی  فرسودگی ن داد ( نشا1395یافته های پژوهش بابایی،حقیقت، عاشوری) .بود دار معدی آماری نظر از ایشان روان سالمت با

 سامت تغییرات از درصد 54 /9شغلی،  فرسودگی بین پیش مدل یک معنادار در مثبت ارتباط آماری پرستاران روان سامت با

 را پیش بینی کند. پرستاران روان

به   باید و یمارانب های مراقبت بر آن تأثیرات پیامد و پرستاران با توجه به مطالب اشاره شده و پژوهش های انجام شده سالمتی

 پرستاران شغلی فرسودگی بررسی به در این پژوهش برآنیم تا راستا این در که شود داده بیشتری اهمیت پرستاران سالمتی مسأله

 حاضر، العهمط از حاصل نتایج که آن امید به .های دولتی  شهرستان گرگان بپردازیم  بیمارستان در بخش های مختلف  شاغل

ستاران در بخش در این پژوهش به دنبال این هستیم که فرسودگی شغلی پر .باشد پرستاران روان سالمت ارتقاء یبرا گشایی راه

 های مختلف به چه صورتی است.

 روش

ل در بخش روش پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای از نوع مقطعی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغ

بود.  1396و بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان بیمارستان های دولتی شهرستان گرگان در سال  ( ICU, CCUهای ویژه )

رایط و شجهت  ،و موافقت و هماهنگی بیمارستان های دولتی شهرستان گرگانپس از ارائه درخواست کتبی به  بدین منظور،

ای مراحل پژوهش و هماهنگی و همكاری برای اجرنحوه و چارچوب کلی انجام پژوهش و همچنین رفع موانع موجود در اجرای 

ر بخش های نفر از پرستاران شاغل د 162سپس با هماهنگی مختلف و توجیه آنان برای اجرا، قدم های اولیه برداشته شد. 

 ه در دسترس( به عنوان نمونCCUنفر بخش   42؛  ICU نفر بخش  42نفر بخش زنان و زایمان؛ 38نفر بخش نوزادان؛40مختلف)

 انتخاب شدند.سپس از پرسش نامه های زیر جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.

 شغلی فرسودگی پرسشنامة از این متغیر، سنجش برای (:Maslach & Jackson)شغلی فرسودگی پرسشنامة

آن مربوط  سوال 5سوال آن مربوط به خستگی هیجانی،  9سوال دارد که  22( استفاده خواهد شد. این پرسشنامه 1993مسلش)

درجه  7 سوال مربوط به احساس موفقیت فردی است. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت 8به مسخ شخصیت و 

رای امتیاز ب( این پرسشنامه 1،2،3،5،6،8،10،11،13،14،15،16،20،22ای از هرگز تا خیلی زیاد صورت می گیرد. سواالت ) 

% گزارش 90تا  %71د.  ضریب پایایی آن در بسیاری از پژوهش ها باال و سطح بین بندی به صورت معكوس محاسبه می شون

دم ( و آلفای کرونباخ خرده مقیاس های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس ع1386شده ) عبدی ماسوله و همكاران،

 (.1390،به دست آمده است) فرح بخش %83، %75، %86موفقیت فردی، ظرایب قابل قبولب به ترتییب شامل 

  یافته ها
 

 زمون مقایسه فراوانی فرسودگی شغلی درکارکنان دو گروهآ-1جدول 

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 
فرض 

 همگنی
Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 

 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال



 

  

 

 واریانسها

فراوانی 

سودگی فر

 شغلی

 670. 185. همگن
-

6.317 
80 .000 -3.422 3.6534 -7.432 -.152 

 ناهمگن
 

  
-

6.012 78.348 .000 -3.422 3.6579 -7.105 -.310 

 

ی دو گروه تایید بر اساس سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسها =sig  670/0با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق 

( کمتر  sig=0/000وجه به مقدارعددی سطح معنی داری در ستون هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) با ت .می گردد 

بر آن میتوان  درصد است می توان گفت که بین فراوانی فرسودگی شغلی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه 5از 

 بسیارکمتر است. ده درجدول  فوق میزان فرسودگی شغلی درگروه نوزادانگفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینان ارائه ش
 

 زمون مقایسه فراوانی فرسودگی شغلی درکارکنان دو گروهآ-2جدول 

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال

فراوانی 

فرسودگی 

 شغلی

 514. 452. همگن
-

5.620 80 .000 -2.473 2.0993 -5.106 -.843 

 ناهمگن
 

  
-

5.238 
77.165 .000 -2.473 2.0488 -5.012 -.862 

 

بر اساس  =sig  514/0می پردازیم که  با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه 

نی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح مع  .سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد

لی رسودگی شغفدرصد است می توان گفت که بین فراوانی  5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینا

 فوق میزان فرسودگی شغلی درگروه زنان و زایمان بسیارکمتر است .

 

 

 زمون مقایسه فرسودگی شغلی درکارکنان دوگروهآ-3جدول 

    

  
آزمون لون همگنی 

 اریانسهاو
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال



 

  

 

شدت 

فرسودگی 

 شغلی

 1.6873 3.598- 000. 80 6.35- 215. 1.882 همگن
-

5.8967 
-

1.0050 

 ناهمگن
 

  -6.13 76.959 .000 -3.598 1.6683 
-

5.8692 
-.9775 

 

بر اساس  =sig  215/0با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که  

ستون نی داری در با توجه به مقدارعددی سطح مع  .سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد

رسودگی شغلی فدرصد است می توان گفت که بین فراوانی  5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینا

 درگروه نوزادان بسیارکمتر است.فوق میزان فرسودگی شغلی 

 

 زمون مقایسه فرسودگی شغلی درکارکنان دوگروهآ-4جدول 

    

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال

ت شد

فرسودگی 

 شغلی

 1.6873 3.598- 000. 80 6.35- 215. 1.882 همگن
-

5.8967 
-

1.0050 

 ناهمگن
 

  -6.13 76.959 .000 -3.598 1.6683 
-

5.8692 
-.9775 

 

بر اساس  =sig  215/0با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که  

نی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح مع  .معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد سطح

رسودگی شغلی فدرصد است می توان گفت که بین فراوانی  5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  د. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینادر دو گروه تفاوت معنی داری وجود دار

 فوق میزان فرسودگی شغلی درگروه نوزادان بسیارکمتر است .
 

 زمون مقایسه فراوانی فرسودگی شغلی درکارکنان دوگروهآ-5جدول 
    

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 طمینانفاصله ا

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال



 

  

 

شدت 

فرسودگی 

 شغلی

 360. 867. همگن
-

5.546 
80 .000 -2.649 1.5648 

-

4.0546 
-.3463 

 ناهمگن
 

  
-

5.545 
78.450 .000 -2.649 1.5686 

-

4.0650 
-.3567 

 

بر اساس  =sig  360/0ه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که  با توج

ی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح معن.سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد 

رسودگی شغلی فدرصد است می توان گفت که بین فراوانی  5( کمتر از  sig=0/000بوطه ) هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مر

ن ارائه شده درجدول  در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینا

 .فوق میزان فرسودگی شغلی درگروه زنان و زایمان بسیارکمتر است

 

 

 زمون مقایسه شدت فرسودگی شغلی درکارکنان دو گروهآ-6جدول 

    

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال

شدت 

فرسودگی 

 شغلی

 004. 9.715 همگن
-

8.466 
80 .000 -6.23 2.7659 

-

9.3937 
-

3.6896 

 ناهمگن
 

  
-

8.517 
77.040 .000 -6.23 2.6747 

-

9.3711 
-

3.7122 

 

بر اساس  =sig  004/0با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که  

نی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح مع .برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد سطح معنی داری ارائه شده فرض 

دگی شغلی درصد است می توان گفت که بین شدت فرسو 5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینادر دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که 

 فوق میزان شدت فرسودگی شغلی درگروه نوزادان بسیارکمتر است.

 

 زمون مقایسه شدت فرسودگی شغلی درکارکنان دو گروهآ-7جدول 

    

  
آزمون لون همگنی 

 واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 سهاواریان

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال



 

  

 

شدت 

فرسودگی 

 شغلی

 364. 1.452 همگن
-

8.531 80 .000 -4.18 3.1393 -8.106 -1.243 

 ناهمگن
 

  
-

8.431 
78.165 .000 -4.18 3.1488 -8.012 -1.212 

 

بر اساس  =sig  364/0بتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ا

ی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح معن .سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد

دگی شغلی است می توان گفت که بین شدت فرسو درصد 5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینا

 فوق میزان شدت فرسودگی شغلی درگروه زنان و زایمان بسیارکمتر است .

 

 غلی درکارکنان دوگروهآزمون مقایسه شدت فرسودگی ش-8جدول 

    

  
آزمون لون 

 همگنی واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 اختالف

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال

شدت 

فرسودگی 

 شغلی

 515. 0.882 همگن
-

11.65 
80 .000 -7.12 3.1873 

-

11.7967 

-

4.0050 

 ناهمگن
 

  
-

11.43 
78.437 .000 -7.12 3.1683 

-

11.7692 

-

3.9775 

 

بر  =sig  515/0 با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری واریانسهای دو گروه می پردازیم که  

ح معنی داری با توجه به مقدارعددی سط .می گردد اساس سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید

دت شدرصد است می توان گفت که بین  5( کمتر از  sig=0/000در ستون هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ان ر بازه اطمینفرسودگی شغلی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو س

 ارائه شده درجدول  فوق میزان شدت فرسودگی شغلی درگروه نوزادان بسیارکمتر است .

 زمون مقایسه شدت فرسودگی شغلی درکارکنان دوگروهآ-9جدول 

    

  
آزمون لون 

 همگنی واریانسها
 آزمون مقایسه دو گروه

 فاصله اطمینان

%95 

 

فرض 

 همگنی

 واریانسها

Fآماره Sig. Tآماره df Sig. 
 تالفاخ

 میانگینها

 انحراف

 استاندارد

 حد

 پایین

 حد

 باال

شدت   260. 1.867 همگن
-

9.546 80 .000 5,07- 3.5648 
-

10.0546 

-

1.3463 



 

  

 

فرسودگی 

 شغلی

 ناهمگن
 

  
-

9.545 78.450 .000 5,07- 3.5686 
-

10.0650 

-

1.3567 

 

بر اساس  =sig  260/0ریانسهای دو گروه می پردازیم که  با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در ابتدا به بررسی فرض برابری وا

ی داری در ستون با توجه به مقدارعددی سطح معن .سطح معنی داری ارائه شده فرض برابری واریانسهای دو گروه تایید می گردد

رسودگی شغلی اوانی فدرصد است می توان گفت که بین فر 5( کمتر از  sig=0/000هفتم جدول فوق   بدلیل آنكه عدد مربوطه ) 

ن ارائه شده درجدول  در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. عالوه بر آن میتوان گفت که بدلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینا

 است.  بسیارکمتر زایمان و زنان درگروه شغلی فوق میزان فرسودگی

 

  گیریبحث و نتیجه
 و مهم بسیار باشند، می بیماران سالمت ارتقاء و حفظ مسئول اینكه پرستاران هب توجه با پرستاران روان سالمت وضعیت بررسی

ه میانگین است. نتایج پژوهش حاضر در متغیر فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در گروههای مورد پژوهش  نشان داد ک ضروری

 ,ICUخش های ویژه)نی فرسودگی شغلی در بو انحراف معیار گروهها در این متغیر با یكدیگر تفاوت دارند. و میزان شدت و فراوا

CCUه همخوانی دارد. ( در مقایسه با گروه نوزادان و زنان و زایمان بیشتر است.  نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های انجام شد

فرسودگی  چرا که در تمام پژوهش هایی که در زمینه فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مختلف انجام شده نتایج حاکی از

، 2003مكاران،ه؛ لی و 2009؛ االساسیوگلو و همكاران،2014شغلی باال در بخش های ویژه نسبت به سایر بخش هاست.)براکاردا،

؛ 2011؛ تسگلیس،2012؛ آقایی و همكاران،2010؛ لمبرت و همكاران،2008؛ هانس و همكاران،2007وردون و همكاران،

؛ 1394اران ، ؛ قائدی و همك1385؛ خاقانی زاده و همكاران،1385مكاران،؛ خزاعی و ه2012؛ فرنت و همكاران،2012کارادمیر،

مدی و ؛ اح1395؛بابایی و همكاران،1387؛مسعودی،  1385؛ طوبایی و همكاران،1391؛امینی و همكاران،1391آقاجانی ،

 (.1388همكاران،

 (.2008.است)ساعتچی، کار محیط مختص ها تنش این از بعضی دارد که مختلفی وجود روانی فشارهای و تنشها  امروز دنیای در

می شود)کوالسكی و  شغلی افزایش فرسودگی باعث زمان مرور به و می سازد آشفته را انسان فكر ذهن و مكرر استرس داشتن

 اساس و بر .می شود گرفته نظر در شغل و فرد بین فشارهای حاد به پاسخ در سندرمی شغلی (. فرسودگی2010همكاران،

 به .می شود خودارزیابی منفی شناخته همچنین و استرس بر غلبه ناقص شخصیت، راههای پاشیدگی هم از عضالنی، انقباضهای

 ادراك سازمانی، شامل خصوصیت شغلی می کند فرسودگی دچار سازمان یک در شخص را که عواملی مهمترین کلی طور

 افزایش که با دادند نشان هش ها (.      پژو2012می باشد)بویس،ویند و کانگ، ادراك نقش و فردی خصوصیت اجتماعی،

 و ، سلیمی 2013، کارانیكوال،پاپا،2015می یابد ) السچینگر ،برگوگنی، کنسیگلو، کاهش روان سالمت میزان شغلی فرسودگی

 تمی کنند، کیفی و کردند تجربه را زیادی استرس هستند فرسودگی شغلی دچار که افرادی (.می توان گفت2013همكاران 

 و دارند پذیری پایین تری مسئولیت و همكاری روحیه مبتال می شوند، یهای جسمی بیمار به بیشتر دارند، تری نامطلوب زندگی

 تفاوتی، بی احساس باعث افزایش نخست عوامل این که می شوند مبتال غیره و اضطراب، افسردگی مثل روانی لهای اختال به بیشتر

 امروزه اینكه دیگر تبیین .آنان می شود روانی سالمت کاهش باعث نهایت در و شغلی همكاران و شغل از و نارضایتی ناخرسندی

 ملموس امری واقعیت این و می کند احساس محیط کار در را استرس از درجاتی باشد که شغلی موقعیت مكان و هر در کس هر



 

  

 

 ،)غیره و معده زخم سردرد،( جسمانی عالئم صورت هکه ب است گوناگونی استرس های نتیجه شغلی فرسودگی .انكارناپذیر است و

قربانیان  مشكل ترین عمده .می شود ظاهر )غیره و افت کارکرد غیبت،( رفتاری عالئم و )غیره و خشم افسردگی،( عالئم روانی

 های مرضی نشانه از هستند، ناتوان و خسته اوقات بیشتر است، کردن کم کار برای آنان قدرت که است این شغلی فرسودگی

 احساس ناکارآمدی، می برند، رنج خوردن غذا عادات تغییر و در خوابیدن اختال تهوع، مكرر، سردردهای مثل فیزیولوژیكی

 شغلی فرسودگی افرادی دچار کلی طوری هستند، به بدگمان دیگران به می کنند، نسبت شغل در افتادن دام به و درماندگی

 ببینند را زندگی یهای بتوانند زیبای که عینكی با تا می کنند نگاه تیره خاکستری عینک با بیشتر را خود اطراف جهان هستند

 پرستاران میان این (. در1395شود)بابایی و همكاران، می نها آ در روانی سالمت احساس باعث کاهش نهایت در عوامل این که

 از نمایند، را تحمل استرس بیشترین است، ممكن نبیمارا و کار محیط از ناشی شرایط خاص دلیل به ویژه بخشهای در شاغل

 با بیماران مكالمه و ارتباط بهداشتی، تیم کارکنان و پرستاران سایر با ارتباط کاری به می توان ویژه بخش زای تنش عوامل جمله

درنگ  بی و سریع پاسخ لزوم کاری، باالی حجم بخش، این در برای کار نیاز مورد مهارت و دانش باالی سطح وی، همراهان و

 منجر نهایت (. که در2003کرد)مک گرث،رید،بور، اشاره بیمار مراقبت از از ناشی سنگین مسئولیت و فوری تهای موقعی پرستاربه

(. نتایج پژوهش عقیلی 2009می شود)هان سن، سورك،ناسول، خطاهای پزشكی بروز افزایش و بیمار از ضعیف مراقبت های به

 این که شد مشاهده مختلف های بخش پرستاران سطح استرس مقایسه در معناداری نشان داد  تفاوت (1389نژاد و همكاران)

 مجرد بود. از کمتر متاهل پرستاران در ها و بخش بقیه از بیشتر معنادار طور به اورژانس بخش پرستاران در استرس

، عداد تخت ها و بیماران زیاد مشغول به کار هستندراحی به دلیل این که در محیط پرتنش و شلوغ با تج -پرستاران بخش داخلی

در بخش های  بااسترس بیشتری مواجهند و در نهایت این استرس روی کیفیت زندگی تاثیر گذار بوده است. اما بدیهی است که

آنان و شاید ای ویژه با توجه به تعداد کم تخت و تخصصی بودن بخش ها و نیز ارتباط کمتر با همراهان بیماران و درخواست ه

سالمت  به دلیل ارتباط مناسب بین همكاران و پزشكان و دردسترس بودن پزشكان به هنگام مواجه شدن با مشكل، وضعیت

 (.1389وده است) عالف جوادی و همكاران،جراحی بهتر ب-جسمی و روانی و کیفیت زندگی نسبت به پرستاران بخش های داخلی

  کارگیری دربه کافی نگرش و مهارت دانش، دارای باید بنابراین هستند، بیماران با قیممست درارتباط اورژانس بخش پرستاران

 مدیریت در مهارت داشتن . دهند قرار مدنظر نیز را قانونی و اخالقی مسائل و بوده ها انسان با مناسب ارتباط برقراری مهارتهای

 پرفشار، جو ، بینی پیش قابل غیر های -موقعیت نظمی، بی .است اورژانس بخش پرستاران ویژه نقشهای جمله از نیز رهبری و

 اورژانس بخش پرستاران برای زا تنش مسائل از درمانی، تاثیرمداخالت برایارزیابی محدود زمانی چهارچوب و کنترل کمبود

 معموال بخش، این به کننده مراجعه بیماران چراکه است، بیمارستان اجزای ترین مهم از اورژانس بخش بنابراین .شود می محسوب

 جسمانی و روانی فشارهای تحمل بر عالوه اورژانس بخش پرستاران واقع در .برند می سر به بحرانی حالت در جسمانی نظر از

 وضعیت با مواجهه و زمانی فوریت مانند خاص، فشارهای از برخی متحمل است، حاکم بیمارستانی بخشهای همه در که فراگیری

 وجود حاضر، پژوهش نتایج دیگر از .انجامد آنامی در منفی هیجانات ایجاد به خود نوبه به امر این که باشند می بیماران بحرانی

 باال، فشار احساس وجود با که معنی این به است؛ بوده بخشها سایر به نسبت اورژانس بخش پرستاران در باال شخصی کفایت

 کنندههای تعدیل از ناشی توان می را موضوع این که بودند برخوردار باالیی تسلط و کارآیی حس از اورژانس بخش پرستاران

 که آید می بوجود زمانی شخصی، کفایت احساس .گرفت نظر در مناسب افزاری سخت امكانات و صحیح مدیریت مانند ، محیطی



 

  

 

 مثبت نگرش و گذاشته نمایش معرض در را خود توانایی وسیله این به و بگذارد تاثیر متبوع سازمان های مشی خط در بتواند فرد

 (. 1391)آقاجانی،آورد بدست بیمار و خود به نسبت

 مراقبت و بوده زایمان از بعد و زایمان حاملگی، دوران درطی زنان به آموزش و مراقبت نظارت، به قادر بایدپرستاران بخش مامایی 

ی برا بلكه ، زنان برای تنها نه بهداشت آموزش و مشاوره در مهمی وظیفه ماما همچنین .باشند زایمان دراتاق احیایآن و نوزاد از

 (2010و همكاران، 1) فراسردارد جامعه و خانواده

 نظیر بیمارستانی ویژه موقعیتهای و هستند مردم های ناراحتی و سوگها فراوان، های رنج شاهد روز هر مامایی بخش پرستاران

 آن در اضطراب معیوب چرخه و تنیدگی افزایش باعث ، سطوح تمامی در یفرد بین روابط در اختالل و اطمینان عدم بیخوابی،

 کیفیت و مراقبت یعنینحوه نظام، کل کاری بازده و گذاشته اثر ماماها و پرستاران سایر بر اضطراب و تنیدگی این و شود می ها

م رغبت کافی پرستاران جهت همكاری (.از جمله محدودیت های پژوهش حاضر عد2،2009)انتاییدهد می قرار الشعاع تحت را آنها

در پر کردن پرسشنامه ها بود. در پایان از تمامی مسولین و پرستارانی که در اجرای این پژوهش یاری رسان بودند کمال تشكر و 

 قدردانی را داریم.
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 چکیده

 ییتدااب مدارس زن معلمان یا طرحواره تیذهن بر یدرمان طرحواره یاثربخش یبررسهدف از پژوهش حاضر 

و  نترلبا گروه ک آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش پژوهش حاضربوده است.  بوشهر شهر

نفر به  30. حجم نمونه پژوهش دبو بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمانکلیه جامعه آماری پژوهش حاضر 

و  مكارانه و انگی یدرمان طرحواره پروتكل زینابزار جمع آوری اطالعات بود.  دسترس درروش نمونه گیری 

 81/0 باخکرون یآلفا اساس بر ییاشوزن تیمیصم پرسشنامه ییایپا. بود انگی یا طرحواره تیذهنپرسشنامه 

 نمره با سوال هر یهمبستگ بیضرا از استفاده با حاضر پژوهش در پرسشنامه نیا ییروا نیهمچن. شد گزارش

 از استفاده با هاداده. دارند یدار یمعنی همبستگ کل نمره با سواالت همه که داد نشان و دیگرد محاسبه کل

نتایج نشان داد . ندگرفت قرار لیتحل مورد SPSS 23 افزارنرم از استفاده با و انسیکووار لیتحل یآمار روش

 ناکارآمد، یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیبر ذهن یطرحواره درمانکه 

 گروه با سهیمقا در شیآزما گروه یها یآزمودن در سالم یطرحواره ا یها تیوالد ناکارآمد و ذهن یها تیذهن

  اثر معنی داری دارد. گواه

 ی.ا طرحواره تیذهن ی،درمان طرحواره ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

 دانش تیترب رد میرمستقیغ ای میمستق طور به ها آن یها تیفعال و کارند به مشغول یادیز افراد ،یآموزش یها ستمیس در

 آموزان دانش را اوقات شتریب که چنان دینمای م تر برجسته اریبس راداف گرید از معلمان نقش ان،یم نیا در اما است مؤثر آموزان

 از یاریبس رو نیا از هست ها معلم تیفعال یبرا نهیزم آورنده فراهم هم گرید عوامل و کنندی م یسپر ها آن نظر ریز مدرسه در

قش و ، بنابراین ندانندی م خود معلمان مرهون را خود تیشخص یریگ شكل دیجد و یسنت یآموزش نظام آموختگان دانش

 تیذهنز لحاظ اجایگاه معلمان در همه مقاطع تحصیی علی الخصوص دوره ابتدایی بسیار مهم و حیاتی است و نیاز هست معلمان 

 (.1395 ،یبدیم ییآقا)ی در وضعیت مناسبی  باشند ا طرحواره



 

  

 

ذهنیت های طرحواره ای مجموعه حالت های هیجانی به  .ددار یدرمان طرحوارهبا  یكیارتباط نزد 1یا طرحواره تیذهناز طرفی 

ذهنیت طرحواره، تسلط و تمرکز یک فرد  .سازگار یا ناسازگار باشند همراه پاسخ های مقابله ای نسبت به آنهاست که می توانند

لحظه به لحظه در تجربه انواع ذهنیت های طرحواره ای به صورت . در یک لحظه خاص است بر روی افكار، احساسات و رفتارش

با وجودی که انواع ذهنیت طرحواره ای را می توان در یک فرد مشاهده کرد، اما تنها یكی از طرحواره های . می افتاد ما اتفاق

 ها طرحواره ،یشناخت یساختارها نیتر ژرف. می گیرند ناسازگار در او به صورت غالب در می آید و بقیه به شكل پس زمینه قرار

 ارزیابی و رمزگردانی را امده دست به اطالعات خود، نیشیپ ساختار هیپا بر دیجد یمحرکها با ییارویرو در ها ارهطرحو .هستند

(. یكی از مفاهیم 1120 ،2لنگرودی) گذارند می تاثیر پیرامونشان جهان و خود به نسبت افراد نگرش بر ترتیب بدین و کنند می

 تیذهن .ی استطرحواره ا تیداشته باشد، ذهن آنان واند نقش مؤثری بر زندگیکه می ت معلمانسالمت ا پراهمیت و مرتبط ب

 تی. اغلب اوقات ذهنمیکن یهستند که در هر لحظه آنها را تجربه م یمقابله ایی و رفتارها یجانیحاالت ه ،یطرحواره ا یها

 یو فعال م ختهیبرانگ ،ندحساس هستکه به شدت به آنها  یزندگ یها تیآن دسته از موقع قی، از طرافراد یطرحواره ای ها

به هنگام فعال  یطرح واره ا یها تیکنند. ذهن یعمل م انشجاناتیروشن شدن ه یبرا ییدهایها مانند کل تیموقع نیشوند. ا

 یشوند که به وقوع م یرا شامل م یانعطاف رقابلیو غ دیشد یرفتار یسبک ها شوند. آنها یم ختهیشدن طرح واره ها برانگ

 گریكدیبا  ایکنند  رییتوانند به سرعت تغ یم افرادحاکم بر  یها یها تیذهن .رندیگ یو کنترل عملكرد فرد را در دست م وندندیپ

در افراد مبتال به اختالالت  تیذهن رییشود. تغ یم ادی تیذهن رییتغ ایمسئله به عنوان نوسان  نیداشته باشند. از ا یهمپوشان

 طاقت فرسا و خسته کننده  اریبس شیشود و برا یدر فرد م یشانیمسئله منجر به ترس و پر نیاست. ا عیشا اریبس یروانپزشك

 (.2013، 3ییسمپتراگو) است

 .موثر واقع شودمعلمان  یطرحواره ا تیبر ذهنکه تا حدی می تواند  است درمانییكی از روش های  4یطرحواره درمانطرفی  از

ها را اند که آن یهیو بد یواقع مانیکه آنقدر برا هستند ایو دن گراندی خودمان،درباره و ناسازگار  اریناهشی ها، باورهاطرح واره

در روابط  یتیو نارضا یتگو باعث آشف رندیگیما را در دست م یو رفتارها جاناتیو افسار افكار و ه میپنداریمحض م تیواقع

که در  پرداخته می شود كردیرو نیبا ا یشكالت زندگبه درمان م یدر طرحواره درمان .شوندیم یو شغل یفرد نیو ب یعاطف

گذاشته  ی، اثر منفآنان تیو شخص تیاتفاقات افتاده که به علّت تكرار شدن، بر باورها، ذهن یسر کی، افراد یهمه  یدوران کودک

 میداشته باش ادی به .مشكل ساز است فرد یشوند که برا یم لیتبد یتكرارشونده ا یبه الگوها یاتفاقات در بزرگسال نیاست. ا

با  دیبا ن،یبنابرا بدون شک، در تداوم آن ها مسئول هست یول دالگوها نقش نداشته باش نیا یریگکه ممكن است فرد در شكل

 یریجلوگ یزندگ ریاز تداوم مشكالت تكرارپذ ،یو طرحواره درمان یتكرار یالگوها نیخود درباره روش درمان ا یآگاه شیافزا

و  یطرحواره ا تیبر ذهنکه تا حدی می تواند  است درمانییكی از روش های  یطرحواره درمانسویی  از (.0192، 5)خاشو میکن

 یگذارهیپا 6انگیاست که توسط  یدر روانشناس یدرمان یكردیرو ی. طرحواره درمانموثر واقع شودمعلمان  ییزناشو یتمندیرضا

مانند  ،یروان یهااختالل یو آمار یصیتشخ یزمنِ محور دو راهنماو اختالالت م تیدرمان اختالالت شخص یشده است و برا

                                                           
1- Schema mentality 

2- Langroudi 
3-   Sempértegui 

4- Schema Therapy 

1- Khasho 
2- Young 



 

  

 

. در رودیرا دارند به کار م میبازگشت عال ای نداپاسخ نداده یرفتار یشناخت کیها مثل درمان کالسدرمان ریکه به سا یمارانیب

چهارچوب  کیبه عنوان  تواندیم نیهمچن است. طرحواره، از تفكر و رفتار افتهیسازمان  یالگو کیطرحواره،  ،یشناخت یروانشناس

 میمفاه انگریکه نما یطرحواره را قالب و چهارچوب توانیم ن،یشود. همچن فیشكل گرفته شده تعر شیاز پ یهادهیاز ا یذهن

 (.2020، 1)یاکین دانست دیو ادراك اطالعات جد یسازمان ده ستمیس کی ایفرد است  یجهان برا

 میمستق صورت به یقیتحق کشور داخل در  که شد مشخص موضوع یراستا در خارج و داخل در ها پژوهش یبررس با نیهمچن

 در یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ در است نشده پرداخته معلمان یا طرحواره تیذهن بر یدرمان طرحواره یاثربخش به

 یناهمخوان جینتا و اند کرده یبررس رار متغیرها با دیگ یدرمان طرحواره یاثربخش گرید یبرخ در و است شده یاشارها آن به مقدمه

 یتمندیو رضا یطرحواره ا تیبر ذهن یطرحواره درمان یبه اثربخش ی( در پژوهش1397) بنایی: نكهیا جمله از است آمده دست به

 ییزناشو یتمندیرضا بر یطرحواره درمان .دارد ریتاث یطرحواره ا تیبر ذهن یطرحواره درمان نشان داد که جینتا یی پرداخت.زناشو

 یطرحواره ها لیمتمرکز بر طرحواره بر تعد یشناخت یگروه درمان یاثربخش به پژوهشی در( 1397) حق شناس. دارد ریتاث

متمرکز بر طرحواره بر  یشناخت ینشان داد که گروه درمان جی. نتاپرداخت در دختران نوجوان از خانواده طالق هیناسازگار اول

به تدوین پروتكل  ی( در پژوهش1397) نیكوی موثر است. در دختران نوجوان از خانواده طالق هیناسازگار اول یطرحواره ها لیتعد

 در رضایتمندی زناشویی دانشجویان اسالمی -طرحواره های معنوی سازی مبتنی بر فعال« ذهن آگاهی»درمانی بر اساس 

پژوهشگر توانسته است افزایش معناداری در میزان رضایتمندی پروتكل درمانی تدوین شده توسط  که داد نشان نتایج. پرداخت

نتیجه می توان گفت پروتكل درمانی ذهن  زناشویی دانشجویان ایجادکند. این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود. در

 در( 1394)دشتی  اسالمی، شیوه مناسبی برای افزایش رضایت زناشویی زوجین است. -آگاهی مبتنی بر طرحواره های معنوی

 یتینارضا با زنان هیاول ناسازگارانه یها طرحواره بر یدرمان طرحواره بر یمبتن یدرمان خانواده كردیرو یاثربخش به پژوهشی

 با زنان هیاول ناسازگار یها برطرحواره یدرمان طرحواره بر یمبتن یدرمان خانواده كردیرو که داد نشان نتایج. یی پرداختزناشو

 طرحواره تواند یم یطرحوارهدرمان بر یمبتن یدرمان خانواده كردیرو یریگ جهینت توان یم نیبنابرا. است موثر ییزناشو یتینارضا

 یشناخت یهاکیتكن یاثربخشبه  ی( در پژوهش1392) دارابی .بخشد بهبود را ییزناشو یتینارضا با زنان هیاول ناسازگار یها

 افسرده افراد هیاول ناسازگار یهاوارهطرح زانیمنشان داد که  جینتا پرداخت. افسرده افراد یهاوارهطرح کاهش بر یدرمانوارهطرح

 تداوم زین مداخله از پس مین و ماه کی تا یاثربخش نیا نیچنهم شود،یم هاآن یافسردگ بهبود موجب متعاقبا و داده کاهش را

 افراد یها طرحواره یرو بر یدرمان طرحواره یتجرب یها کیتكن یاثربخش به پژوهشی در( 1391) یبرزک ییطباطبا .ابدییم

 تجربی های تكنیک تحت که کنترل گروه افراد با قیاس در آزمایش گروه افراد های طرحوارهنشان داد که  جینتاپرداخت.  افسرده

 تیشخص اختاللیت طرحوره ای و بر ذهن ها طرحواره تاثیر یبه بررس یدر پژوهش( 2018) 2باخ .بود یافته بهبود بودند نگرفته قرار

 ها طرحواره بر ذهنیت طرحوره ای موثر است. ها طرحوارهپرداخت.  ی(ناراض و یتكانش ،یعصبان ،یآور شرم ،یاعتماد یبی )مرز

 یبه بررس یدر پژوهش( 2018) 3رنرموثر است.  ی(ناراض و یتكانش ،یعصبان ،یآور شرم ،یاعتماد یبی )مرز تیشخص اختاللبر 

 که نشان داد پرداخت. نتایج مزمن یافسردگ بیماران دچار طرحواره ذهنیت دفاعی و یها سمیمكانبر  یدرمان طرحوارهتاثیر 

 تیذهنبر  یدرمان طرحوارهاثرگذار است. همچنین  مزمن یافسردگ دچار مارانیب یدفاع یها سمیمكان بر یدرمان طرحواره

                                                           
3- Yakın 

1- Bach 

2- Renner 



 

  

 

 بر یطرحواره درمان هینظرتاثیر  یبه بررس ی( در پژوهش2011) 1لنگرودی .است اثرگذار مزمن یافسردگ دچار مارانیب طرحواره

 یطرحواره درمان هینظرنتایج نشان داد که  .پرداخت یافتگی به خودزیو تما هیناسازگار اول یطرحواره ها، ذهنیت خانواده کارکرد

 است. موثربه خود  یافتگیزیو تما هیناسازگار اول یطرحواره ها تیبر کارکرد خانواده، ذهن

 نیبهتر که است درمان یبرا كپارچهی كردیرو کی یدرمان طرحواره که نمود انیب زمینه اهمیت و ضرورت پژوهش می بایست در

 موارد. کند یم بیترک واحد مدل کی در را یروانكاو یحت و یفرد نیب ،یتجرب ،یرفتار -یشناخت یدرمان یها مدل یها جنبه

 یمنف یوهاالگ رییتغ و درمان در ییتنها به اند نتوانسته شده ادی یدرمان یها مدل که است داشته وجود یمتعدد یدرمان

 یدرمان حوارهطر از استفاده ط،یشرا نیهم در اما. کنند عمل موفق است، کرده یم یزندگ آن با ها مدت شخص که( یناسازگار)

 جادیا( ینوجوان ای یکودک دوران در) یزندگ لیاوا در معموال یها طرحواره چه اگر. بزند رقم یزیانگ شگفت جینتا است توانسته

 یازهاین که رندیگ یم شكل فرد در یوقت یمنف یها طرحواره. رندیگ یم شكل زین یبزرگسال در ها آن از یبرخ اما شوند، یم

 نیتام مناسب هازاند به را کودك یاساس یعاطف یازهاین شیب و کم بتوانند نیوالد اگر درواقع. شود ینم برآورده کودك یاصل

 یا طرحواره تیذهن بر یموثر نقش تواند یم یدرمان طرحواره نیبنابرا کرد، خواهد رشد سالم فرد کی عنوان به کودك کنند،

 است مطرح ورتص نیا به قیتحق نیا در یاصل سؤال شد گفته باال آنچه بنابر (.1397 ،یدرآبادیح یغالم) باشد داشته معلمان

 است؟ موثر بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمان یا طرحواره تیذهن بر یندرما طرحواره ایآ که

 پژوهشروش 

 معلمان از رنف 30 از متشكل نمونه حجم و شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش از پژوهش نیادر 

ه آماری این پژوهش جامع .دارد قرار شیآزما گروه رد نفر 15 گواه و گروه در آنها نفر 15 که است بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن

 نمونهبود.  نفر 947 ه برابر باک باشد یم 1398-1399ی لیتحص سال در بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمان یهیکلشامل 

 یمارآ جامعه از دردسترس یریگ نمونه روش قیطر از پژوهش یآمار ی جامعه حجم به توجه با قیتحق نیا در پژوهش مورد

 شرح نز معلمان کلیه یبرا را پژوهش طرحو هماهنگی های الزم   مجوز کسب از پس پژوهشگر که صورت نیبد. شد انتخاب

تند و حاضر شدند بیشتری نسبت به بقیه داش وپایین تر  یا طرحواره تیذهن نفر را که 30نفر از آنان،  947 نیب از سپس داد؛

 ینیگزیجا قیطر از سپس. نمود یغربالگر پژوهش به خروج و ورود یها مالك اساس بر و نفر 15در دو گروه  همكاری نمایند

 اختالالت داشتنن -1شامل:  قیتحق به ورود یها مالك .شدند گواه گمارش گروه در نفر 15 و شیآزما گروه در نفر 15 یتصادف

 مخدر مواد به ادیاعت نداشتن -3نشناختی دم وجود بیماری جسمانی یا رواع -2 (تیشخص تست اساس بر) یتیشخص و یروان حاد

همكاری  درخواست عدم -2بیش از دو جلسه متوالی  عدم حضور در -1: شامل قیتحق از خروج یها مالكهمچنین  بود. الكل و

 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل:  دم انگیزه برای انجام فعالیت ها بود.ع -3به وسیله فرد 

 طرح تیذهن 14 سنجش آن هدف و بوده سوال 124 یدارا پرسشنامه نیا(: 2008) انگی یا طرحواره تیذهن پرسشنامه( 1

 ،49 ،47 ،42 ،22عصبانی  کودك ذهنیت، 119 ،111 ،105 ،71 ،67 ،50 ،36 ،6 ،4پذیر  آسیب کودك ذهنیت است یا واره

تكانشی  کودك ذهنیت، 123 ،101 ،98 ،92 ،60 ،54 ،46 ،26 ،25 ،14 غضبناك کودك ذهنیت، 109 ،103 ،79 ،76 ،63 ،56

 ،16 ،2شاد  کودك ذهنیت، 107 ،70 ،65 ،30 ،21 ،13 انضباط بی کودك ذهنیت، 110 ،97 ،78 ،69 ،61 ،40 ،35 ،15 ،12

 تفاوت بی محافظ ذهنیت، 108 ،100 ،55 ،38 ،37 ،18 ،8مطیع  شده تسلیم ذهنیت، 122 ،113 ،96 ،95 ،68 ،61 ،48 ،19

                                                           
3- Langroudi 



 

  

 

 ،11 ،10منش  خودبزرگ ذهنیت، 86 ،57 ،52 ،41تفاوت  بی بخش خودآرام ذهنیت، 88 ،75 ،64 ،59 ،43 ،39 ،34 ،33 ،28

 تنبیه والد ذهنیت، 112 ،102 ،99 ،93 ،77 ،53 ،32 ،24 ،1تهاجمی  و زورگو ذهنیت، 114 ،91 ،89 ،81 ،74 ،44 ،31 ،27

 ذهنیتو  116 ،115 ،104 ،90 ،83 ،82 ،51 ،45 ،23 ،7 پرتوقع دوال ذهنیت، 118 ،94 ،87 ،84 ،72 ،58 ،16 ،9 ،5 ،3گر 

 وقت چیهاز ) بوده كرتیل نوع از ییپاسخگو فیط می باشد. (124 ،121 ،120 ،117 ،85 ،80 ،73 ،62 ،29 ،20سالم  بزرگسال

 ازاتیامت مجموع بعد، هر به مربوط ازیامت آوردن بدست یبرا( می باشد. 6 شهیهمو  5 مدام ،4 اغلب، 3ی گاه، 2 ندرت به، 1

 هم با را سواالت همه ازاتیامت مجموع پرسشنامه، یکل ازیامت آوردن بدست یبرا. دیینما جمع هم با را بعد آن به مربوط سواالت

 نشانگر باال نمرات نیبنابرا. است تیذهن آن یریپذ انعطاف از یحاک باشد، شتریب ها تیذهن نیا در فرد نمره چه هر. دیکن جمع

 دارد احتمال نیبنابرا شوند، یم عوض زود یلیخ ها تیذهن که ییآنجا از. است اطالعات پردازش ستمیس بر تیذهن آن تیکمحا

 کمک به خود قیتحق در را پرسشنامه ییروا( 2008) انگی. ردیبگ باال نمره یمختلف یها تیذهن در متفاوت جلسات در فرد که

  .نمودند گزارش 86/0 کرونباخ یآلفا بیضر کمک به را پرسشنامه ییایپا( 2008) انگی. نمودند گزارش 82/0 یعامل لیتحل

 ارائه لمانمع به جلسه 9 یط یدرمان طرحواره پروتكل قیتحق نیا در (:2005) همکاران و انگی یدرمان طرحواره پروتکل( 2

 انیب یدرمان هطرحوار هدف و تیاهم ه،حسن رابطه جادیا و ییآشنا از ییمحتوا خالصه شامل پروتكل نیا اتیمحتو جمله از. شد

 و ارتباط یاربرقر درمان، یکل منطق و اهداف مرور. شود یم یبند صورت یدرمان طرحواره كردیرو قالب در مراجعان مشكالت و

 شواهد. سنجش راجع،م یفعل مشكل شناخت ،...( و دادن گوش و احترام بودن، محرمانه ،یرازدار) گروه قواعد انیب ه،یاول یابیارز

 جنبه رامونیپ و ردیگ یم قرار یبررس مورد گذشته و یفعل یزندگ شواهد اساس بر ها طرحواره کننده رد ای کننده دییتأ ینیع

 فیتعر ه،یولا ناسازگاری طرحوارها فیتعر ،یدرمان طرحواره فیتعر، شود یم گفتگو و بحث سالم طرحواره با موجود طرحواره

 (.2005 همكاران، و انگی) باشد یم...  و هیاول ارناسازگ یها طرحواره یها یژگیو

 

 

 (2005 همکاران، و انگی)ی درمان طرحوارهخالصه محتوای جلسات  1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

 اول

 اجرای پیش آزمون -

 قالب رد مراجعان مشكالت و انیب یدرمان طرحواره هدف و تیاهم حسنه، رابطه جادیا و ییآشنا از پس 

. شود یم دیتاک ریز موارد یرو بر جلسه نیا در نیهمچن.  شود یم یبند صورت یدرمان ارهطرحو كردیرو

 ه،یاول یابیرزا و ارتباطی برقرار درمان، یکل منطق و اهداف مرور ،یدرمان گروه به مربوط مقررات و نیقوان

 .نجشس راجع،م یفعل مشكل شناخت(، دادن گوش و احترام بودن، محرمانه ،یرازدار) گروه قواعد انیب

 دوم

 مورد گذشته و یفعل یزندگ شواهد اساس بر ها طرحواره کننده رد ای کننده دییتأ ینیع شواهد دوم جلسه در

 هدافا شود یم گفتگو و بحث سالم طرحواره با موجود طرحواره جنبه رامونیپ و ردیگ یم قرار یبررس

 طرحواره یاه یژگیو فیتعر ه،یاول ناسازگار یطرحوارها فیتعر ،یدرمان طرحواره فیتعر: جلسه نیا یاختصاص

 ها واره طرح یتحولی ها شهیر فیتعر هیاول ناسازگار یها

 سوم
 و موجود طرحواره کننده دییتأ شواهد از دیجد فیتعر طرحواره، اعتبار آزمون مثل یشناخت یها کیتكن

 طرح و واره طرح یها حوزه یمعرف: اهداف. شود یم داده آموزش یا مقابله یها سبک بیمعا و ایمزا یابیارز



 

  

 

 عملكرد مورد در حیتوض ه،یاول ناسازگار یها واره طرح یولوژیب مورد در مختصر شرح ه،یاول ناسازگاری  ها واره

 طرحواره یها

 چهارم

 رونیبی هكارهارا و ییشناسا آنها نشده ارضا یجانیه یازهاین شد، تیتقو ماریب ذهن در سالم بزرگسال مفهوم

 که اسازگارن یا مقابله یها پاسخ و ها سبک یمعرف:  اهداف. شود یم داده آموزش شده بلوکه واطفع ختنیر

 طرح یها تیذهن مفهوم فیتعر مره، روز یزندگ از ییها مثال همراه به شوند یم ها طرحواره تداوم موجب

 ها طرحواره رییتغ و سنجش یبرا مارانیب نیب دری آمادگ جادیا ،یا واره

 پنجم
 ها طرحواره سنجش ر،ییتغی برا یآمادگ جادیا. شود یم داده آموزش یالیخ یگفتگو و سالم ارتباط یقراربر 

 .ها طرحواره شتریب ییشناسا یبرا بازخورد هیارا پرسشنامه، قیطر از

 ششم
 آنها نیسازتر مشكل با ییارویرو و ن،یآفر مشكل یها تیموقع یذهن یساز ریتصو: مثل یتجرب یها کیتكن

 .شود یم داده زشآمو

 هفتم
 گفتگوی برقرار :گرید اهداف. شود یم داده آموزش کردن یباز نقش و یزندگ مهم افراد با رابطه ،یدرمان رابطه

 .مارانیب توسط طرحواره ثبت فرم لیتكم آموزش ،معلمان توسط طرحواره جنبه و سالم جنبه نیب

 هشتم

 یم داده موزشآ دیجد یرفتار یالگوها با مرتبط فیتكال جامان و نقش فایا قیطر از سالم یرفتارها نیتمر به

 نیچن از ستفادها منطق هیارا ،یخانگ فیتكال عنوان به نامه نوشتن ،یالیخ یگفتگوها انجام: گرید اهداف. شود

 ی.ذهن ریتصاو با کار نیح در ینیوالد باز درمان، در ییها کیتكن

 نهم

 رفتار رییتغ وانعم بر غلبه یبرا ییراهكارها و گرفت قرار یبررس مورد ناسالم و سالم یرفتارها بیمعا و ایمزا

 یبرا فتارهار یبند تیاولو ر،ییتغ یاحتمال یها آماج عنوان به خاص یرفتارها نییتع. شود یم داده آموزش

 .رفتار یالگوشكن انجام یبرا یآمادگ ،یالگوشكن

 آزمون سپ یاجرا -

 

 یافته ها

 

 

ش و در آزمودنی های گروه آزمای یطرحواره ا یها تیذهن متغیرهای از کیهرد شده مربوط به شاخص های برآور 2جدول 

 گواه در مرحله پس آزمون

 مراحل        

 

 متغبرها

 گروه گواه گروه آزمایش

 میانگین
خطای 

 استاندارد
 خطای استاندارد میانگین

 367/0 54/8 367/0 12/7 ذهنیت های کودکانه

 244/0 51/9 244/0 94/7 ای ناکارآمد ذهنیت های مقابله

 321/0 04/5 321/0 75/3 ذهنیت های والد ناکارآمد



 

  

 

 359/0 17/8 359/0 23/9 ذهنیت های طرحواره ای سالم

 

گروه  یها یدندر آزمو سالم یطرحواره ای ها تیذهن ریمتغمالحظه می شود میانگین نمره برآورد شده  2همانطور که در جدول 

 یها تیهنذ میانگین نمره برآورد شده هریک ازحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل است اما آزمایش در مر

گروه  یها یدنوالد ناکارآمد در آزمو یها تیذهن و ناکارآمد یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا

چند واریانس نترل است.برای بررسی اختالف مشاهده شده،تحلیل کوآزمایش در مرحله پس آزمون کمتر از آزمودنی های گروه ک

 یا مقابله یها تیذهن کودکانه، یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیاز ذهن کیهر پس آزمون ینمره ها یرو یریمتغ

تایج این آزمون ن با کنترل نمره پیش آزمون صورت گرفت.سالم  یطرحواره ا یها تیوالد ناکارآمد و ذهن یها تیناکارآمد، ذهن

 در جدول زیر آمده است.

 یطرحواره ا یها تیذهنخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره های پس آزمون  3جدول 

 Fمقدار ارزش آزمون اثر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه 

 آزادی خطا

 سطح 

 معنی داری

اندازه 

 اثر

 گروه

 71/0 0001/0 21 4 83/12 71/0 رتلتبا-پیالیی 

 71/0 0001/0 21 4 83/12 29/0 المبدای ویلکز

 71/0 0001/0 21 4 83/12 44/2 اثر هتلینگ

 71/0 0001/0 21 4 83/12 44/2 بزرگترین ریشه خطا

 

طرحواره  یها تیذهنبیانگر نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون  3جدول 

 یها تیذهنز همانطور که در این جدول مشاهده می شود بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یكی ا. می باشد یا

ی طرحواره ا یاه تیذهن و والد ناکارآمد یها تیذهن ،ناکارآمد یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا

از  کیر بر ه یطرحواره درمانرد به عبارت دیگر می توان گفت که ( وجود دا>0001/0Pسالم تفاوت معنی داری در سطح )

 تیرآمد و ذهنوالد ناکا یها تیذهن   ناکارآمد،  یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیذهن

اوت، تحلیل کوواریانس ی بررسی تفبنابراین، فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت. برا اثر معنی داری دارد.سالم  یطرحواره ا یها

 ست. اارائه شده  4انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول  یطرحواره ا یها تیذهنهای یكراهه در متن مانكوا روی 

مون نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آز 4جدول 

 یطرحواره ا یها تیذهن

 منبع

 اخص های آماریش

 

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 مقدار

F 

 سطح 

 معنی داری

مجذور 

 اتا

 238/0 01/0 5/7 05/15 1 05/15 ذهنیت های کودکانه گروه



 

  

 

 461/0 0001/0 52/20 17/18 1 17/18 ذهنیت های مقابله ای ناکارآمد

 25/0 009/0 01/8 33/12 1 33/12 ذهنیت های والد ناکارآمد

 153/0 048/0 33/4 32/8 1 32/8 ذهنیت های طرحواره ای سالم

 

ی و گواه از لحاظ نشان می دهد که بین گروه های آزمایش 4نتایج تحلیل کوواریانس های یكراهه در متن مانكوا مندرج در جدول 

و  F=52/20) ناکارآمد یمقابله ا یها تیذهن ( ،=01/0Pو   F=5/7) کودکانه یها تیذهن ذهنیت های طرحواره ای یعنی

0001/0P=)  ،والد ناکارآمد یها تیذهن (01/8=F   009/0وP= و )سالم یطرحواره ا یها تیذهن (33/4=F   048/0وP=) 

کودکانه،  یها تیذهنی عنی یطرحواره ا یها تیاز ذهن کیبر هر  یطرحواره درمانتفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر 

اشته است. برای داثر معنی داری  سالم یطرحواره ای ها تیوالد ناکارآمد و ذهن یها تیناکارآمد ، ذهن یمقابله ا یها تیذهن

 یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیذهن درك بهتر این تفاوت، میانگین نمره برآورد شده

یش و گواه با یكدیگر را در مرحله پس آزمون بین گروه آزما سالم یطرحواره ا یها تیهنوالد ناکارآمد و ذ یها تیناکارآمد ، ذهن

 یآزمودن  م درسال یطرحواره ا یها تیذهنمیانگین نمره برآورد شده ، 4مقایسه می کنیم. با توجه به نتایج مندرج در جدول 

ره برآورد شده نم نیانگیگروه کنترل است اما م یها یآزمودن از شتریب بطور معناداری در مرحله پس آزمون شیگروه آزما یها

در  ناکارآمد والد یها تیذهنناکارآمد و  یمقابله ا یها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیاز ذهن کیهر

ان از تاثیر  که نشگروه آزمایش در مرحله پس آزمون بطور  معنی داری کمتر از آزمودنی های گروه کنترل است  یها یآزمودن

 یطرحواره ا یها تیاز ذهن کی هر بر یطرحواره درمان و تاثیر منفی سالم یطرحواره ا یها تیذهنبر  یطرحواره درمانمثبت 

در   شیه آزماگرو یها یدر آزمودن والد ناکارآمد یها تیذهن ناکارآمد و  یمقابله ای ها تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی

 .رددا واهبا گروه گ سهیمقا

 بحث و نتیجه گیری

ین نمره برآورد میانگ که داد نشان جینتا که شد استفاده یریچندمتغ انسیکووار لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو منظور به

های گروه  گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی یها یدر آزمودن سالم یطرحواره ا یها تیذهن ریمتغشده 

 یمقابله ا یاه تیکودکانه، ذهن یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیذهنیانگین نمره برآورد شده هر یک از کنترل است اما م

ای گروه کنترل گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کمتر از آزمودنی ه یها یوالد ناکارآمد در آزمودن یها تیذهن و ناکارآمد

 یها تیذهن کودکانه، یها تیذهن یعنی یطرحواره ا یها تیذهنكی از بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل ی است.

( وجود >0001/0Pی سالم تفاوت معنی داری در سطح )طرحواره ا یها تیذهن و والد ناکارآمد یها تیذهن ،ناکارآمد یمقابله ا

 تیودکانه، ذهنک یها تیذهن ینعی یطرحواره ا یها تیاز ذهن کیبر هر  یطرحواره درماندارد به عبارت دیگر می توان گفت که 

نابراین، فرضیه تحقیق ب اثر معنی داری دارد.سالم  یطرحواره ا یها تیوالد ناکارآمد و ذهن یها تیذهن ناکارآمد،  یمقابله ا یها

 مورد تایید قرار گرفت. 

 ،(1391) یبرزک ییطباطبا ،(1392) یداراب ،(1394) یدشت ،(1397) یكوین ،(1397) ییبنا قاتیتحق در ها افتهی نیا با مشابه

 فوق هیفرض نییتب و یبررس. است آمده دست به (2011)ی لنگرودو  (2018) رنر، (2018) باخ ،(2019) بوردون ،(2020) نیاکی

موثر معلمان  یطرحواره ا تیبر ذهنکه تا حدی می تواند  است درمانییكی از روش های  یطرحواره درمان که دهد یم نشان



 

  

 

به عنوان  تواندیم نیاست. طرحواره، همچن از تفكر و رفتار افتهیسازمان  یالگو کیطرحواره،  ،یشناخت یروانشناس. در واقع شود

که  یطرحواره را قالب و چهارچوب توانیم ن،یشود. همچن فیشكل گرفته شده تعر شیاز پ یهادهیاز ا یچهارچوب ذهن کی

یكی از مفاهیم  (.2019)خاشو،  دانست دیو ادراك اطالعات جد یسازمان ده ستمیس کی ایفرد است  یجهان برا میمفاه انگرینما

 تیذهن .ی استطرحواره ا تیآنان داشته باشد، ذهن که می تواند نقش مؤثری بر زندگی معلمانسالمت ا پراهمیت و مرتبط ب

ی ها تی. اغلب اوقات ذهنمیکن یبه مهستند که در هر لحظه آنها را تجر یمقابله ایی و رفتارها یجانیحاالت ه ،یطرحواره ا یها

 نیشوند. ا یو فعال م ختهیبرانگ ،ندکه به شدت به آنها حساس هست یزندگ یها تیآن دسته از موقع قی، از طرافراد یطرحواره ا

به هنگام فعال شدن طرح  یطرح واره ا یها تیکنند. ذهن یعمل م انشجاناتیروشن شدن ه یبرا ییدهایها مانند کل تیموقع

و کنترل  وندندیپ یشوند که به وقوع م یرا شامل م یانعطاف رقابلیو غ دیشد یرفتار یسبک ها شوند. آنها یم ختهیره ها بر انگوا

داشته  یهمپوشان گریكدیبا  ایکنند  رییتوانند به سرعت تغ یم افرادحاکم بر  یها یها تی. ذهنرندیگ یعملكرد فرد را در دست م

 اریبس یدر افراد مبتال به اختالالت روانپزشك تیذهن رییشود. تغ یم ادی تیذهن رییتغ ایوان نوسان مسئله به عن نیباشند. از ا

یی، سمپتراگو) است طاقت فرسا و خسته کننده  اریبس شیشود و برا یدر فرد م یشانیمسئله منجر به ترس و پر نیاست. ا عیشا

2013.) 

 یدرمان حوارهطر تا باشد مدارس و پرورش و آموزش رانیمد یبرا یا زهیگان است ممكن پژوهش نیا شودی م شنهادیپ رو نیا از

 کاهش در را آموزش نیا مثبت اریبس راتیتاث و رندیبگ نظر در معلمان یبرا ها درمان ریسا کنار در مكمل یها برنامه قالب در را

 مراکزنین همچ .آورند فراهم معلمان یها مهارت بهبود یبرا برابر یفرصت بیترت نیبد و کنند مشاهده یا طرحواره تیذهن

 .دهند ارائه امكان حد تا یا طرحواره تیذهن نهیزم در معلمان به را الزم یهایآگاه پرورش و آموزش مشاوره

 منابع

د بر دانش آموزان اکیبررسی اثرات آموزش راهبردهای شناختی رفتاری در افزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد با ت .(1395) آقایی میبدی، شوکت السادات

 پژوهش های نوین. سالمی و با تاکید برا -با رویكرد بومی  کمرو، دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

 یی،زناشو یتمندیو رضا یطرحواره ا  تیبر ذهن یآموزش طرحواره درمان یاثربخش .(1397) تایآناه ی،، سلطان.نیمحمدحس ی،اضیب .،محمدحسن یی،بنا

  ی.اجتماع –یحقوق و مطالعات فرهنگ ،یروانشناس ت،یو ترب میجهان در تعل نینو یدستاوردها یکنفرانس مل

 زنان اولیه اسازگارانهن های طرحواره بر درمانی طرحواره بر مبتنی درمانی خانواده رویكرد آموزش (. اثربخشی1394) حسین میرزاحسینی، سهیال.، دشتی،

  فرهنگی. و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه لیم کنفرانس زناشویی، دومین نارضایتی با

، افسرده افراد یهاوارهطرح کاهش بر یدرمانوارهطرح یشناخت یهاکیتكن یاثربخش به یپژوهش در .(1392) وسفی، یاعظم ،احمد ی،برجعل ی، افسانه،داراب

 .204-1 ص ،18 شماره ،5 دوره: شماره و دوره فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،

 های طرحواره ویر بر درمانی طرحواره تجربی های آموزش تكنیک (. اثربخشی1391) مهدی زارچی، کریمی فرامرز.، سهرابی، سعید.، برزکی، طباطبایی

 .69تا  45، ص 11درمانی، شماره  روان و مشاوره فرهنگ افسرده، نشریه افراد

طرحواره های » مبتنی بر فعالسازی« ذهن آگاهی»تدوین پروتكل درمانی بر اساس  .(1397کیومرث ) ،فرحبخش .،سعودم ،آذربایجانی .،مریم ی،كوین

 .41تا  25، ص 22 شمارهی، مطالعات اسالم و روان شناس هینشر ،دانشجویان« شوییرضایتمندی زنا»در «اسالمی-معنوی
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 چکیده

 ییبتداا مدارس زن معلمان ییزناشو یتمندیرضا بر یدرمان طرحواره یاثربخش یبررسهدف از پژوهش حاضر 

و  نترلبا گروه ک آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش پژوهش حاضربوده است.  بوشهر شهر

نفر به  30. حجم نمونه پژوهش دبو بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمانکلیه پژوهش حاضر  جامعه آماری

و  مكارانه و انگی یدرمان طرحواره پروتكل زینابزار جمع آوری اطالعات بود.  دسترس درروش نمونه گیری 

 81/0 ونباخکر یفاآل اساس بر ییزناشو تیمیصم پرسشنامه ییایپا. بود انریچ زناشویی رضایتمندیپرسشنامه 

 نمره با سوال هر یهمبستگ بیضرا از استفاده با حاضر پژوهش در پرسشنامه نیا ییروا نیهمچن. شد گزارش

 از استفاده با هاداده. دارند یدار یمعنی همبستگ کل نمره با سواالت همه که داد نشان و دیگرد محاسبه کل

تایج نشان داد ن. گرفتند قرار لیتحل مورد SPSS 23 افزارنرم از استفاده با و انسیکووار لیتحل یآمار روش

 حل ،ییزناشو ارتباط ،یتیشخص موضوعات یعنی ییزناشو یتمندیرضا یها مولفه بر یدرمان طرحوارهکه 

 جهت و تاندوس و اقوام فرزندان، و ازدواج ،یجنس روابط فراغت، اوقات یها تیفعال ،یمال تیریمد تعارض،

 .دارد یدار یمعن اثر گواه گروه با سهیمقا در شیآزما گروه یها ینآزمود در یمذهب یریگ

 یی.زناشو یتمندیرضا ی،درمان طرحواره ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه



 

  

 

 کی. است تیربت و میتعل در نفوذ با یالگو کی و یمرب کی آن، از تر مهم بلكه ستد،ین صرف دهنده آموزش کی فقط معلمان

 که منحرف و درفتارب و بداخالق معلم کی ،دهد یم پرورش خوب را آموزان دانش اش دهیپسند گفتار و رفتار با که خوب معلم

 نیبنابرا شود، یم بمرتك اجتماع به نسبت را انتیخ نیتر بزرگ کشد یم یتباه و انحراف به را آموزان دانش خود، بد رفتار با

 مدارس انمعلم شک، یب. باشد یم اجتماع یها شغل نیدارتر تیسئولم و نیتر حساس ن،یتر پراحساس از یمعلم حرفه و شغل

 یبدن یقوا و برانگیزد را هاآن و شناسایی را شاگرد ی نهفته یاستعدادها که بدانند این در را خود هدف ترین یاساس باید ییابتدا

 شود یم مفراه طفل یبرا که یبمناس شرایط و هافرصت در استعدادها این که دهد پرورش متعادل یطور را کودك یروح و

 مستقل، تقوا، با متدین، یفرد و کند مسئولیت قبول جامعه در بتواند تحصیل از فراغ از پس امروز آموز دانش و شوند تربیت

 ییزناشو یتمندیرضا بر یحد تا تواند یم یدرمان طرحواره ن،یبنابرا شود تربیت جامعه و خود حال به مفید شناس، وظیفه

 (. 1397 ،ییبنا) شود واقع وثرم معلمان

 است شده واقع روانشناسان توجه مورد متعدد یکارکردها و نقش تیاهم نظر از که یاجتماع تیپراهم ینهادها از یكاز سویی ی

 دهیپرفا قدم تواندیم شودیم یاجتماع نهاد نیا قوام موجب که یعوامل یابیارز و شناخت تیاهم و ارزش .باشدیم خانواده نهاد

 خانواده كردیرو بر اثرگذار عوامل نیتر تیپراهم از یكی 1ییزناشو تیرضا نیب نیا در که باشد جامعه فرهنگ یارتقا یراستا در

مسئله ممكن  نیگردند که ا یبرخوردار نم ییزناشو تیاز رضا یزندگ ندیدر فرا نیمشترك گاه زوج یدر زندگ. دیآیم حساب به

خانواده، فرزند و  لیازدواج، تشك ،ینی. همسرگزنیاز زوج کیله هوش و استعداد الزم هر باشد از جم یمتعدد لیاست به دال

 ار،یبا کوله بار معرفت و اخت یرسند و آدم یم از راه یگریپس از د یكیاست که  یاله زرگاز امتحان ب یاو، همه مراحل تیترب

و  چیپرپ یراه ها تیقدم نهد و خود را برکشد، تا در نهاپرغرور تكامل  یاوج قله ها زند تا به یم یتوکل اله سمانیچنگ در ر

 خیباورند که در طول تار نیمطالعه کرده اند بر ا رتیرا از سر بص خیکه تار یشمندانیاند. دیرا احراز نما ییمقام واال یخم زندگ

نسان برحسب فطرت و طبیعت ا (.2018، 2)چویاست  نداشته تیخانواده اهم لیو تشك ینیبه اندازه همسرگز یرسم و قانون چیه

خود نیازمند همدلی است که با او زندگی کند و در کنار او به آرامش برسد. اساساً وجود یک ازدواج توأم با رضایت محل تبادل و 

تالقی احساسات و عواطف مثبت بین زوج هاست و تشكیل خانواده بهنجار نقش بسزایی در بهزیستی جامعه دارد و احساس 

یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی  رضایتمندی زناشوییسزایی در کارکردهای بهنجار خانواده دارد. رضایت نقش ب

 رضایتمندی زناشوییزناشویی دارد و آن چیزی است که در زندگی اش تجربه می کند. یكی از مهمترین تعریف هایی که در مورد 

تجربه شده توسط زن و شوهر در هر زمانی که همه جنبه های ازدواجشان انجام گرفته است این است که احساس رضایت و لذت 

 ییزناشو یفرد از زندگ تیاست که رضا تیجهت حائز اهم نیعوامل مؤثر رضایتمندی زناشویی از ا یبررسرا در نظر می گیرند. 

 (.2019، 3چی)جووانوو شود یمحسوب م یاز سالمت فرد یبخش مهم

 

طرح  .موثر واقع شودمعلمان  ییزناشو یتمندیبر و رضاکه می تواند  است درمانیكی از روش های ی 4یطرحواره درمانطرفی  از

 تیها را واقعاند که آن یهیو بد یواقع مانیکه آنقدر برا هستند ایو دن گراندی خودمان،و ناسازگار درباره  اریناهشی ها، باورهاواره

                                                           
1- Marital Satisfaction 
2- Choi 
3- Jovanović 

1- Schema Therapy 



 

  

 

و  یدر روابط عاطف یتیو نارضا یتگو باعث آشف رندیگیما را در دست م یرهاو رفتا جاناتیو افسار افكار و ه میپنداریمحض م

 یکه در دوران کودک پرداخته می شود كردیرو نیبا ا یبه درمان مشكالت زندگ یدر طرحواره درمان .شوندیم یو شغل یفرد نیب

 نیگذاشته است. ا ی، اثر منفآنان تیشخص و تیاتفاقات افتاده که به علّت تكرار شدن، بر باورها، ذهن یسر کی، افراد یهمه 

که ممكن  میداشته باش ادی به. مشكل ساز است فرد یشوند که برا یم لیتبد یتكرارشونده ا یبه الگوها یاتفاقات در بزرگسال

 شیابا افز دیبا ن،یبنابرا بدون شک، در تداوم آن ها مسئول هست یول دالگوها نقش نداشته باش نیا یریگاست فرد در شكل

 میکن یریجلوگ یزندگ ریاز تداوم مشكالت تكرارپذ ،یو طرحواره درمان یتكرار یالگوها نیخود درباره روش درمان ا یآگاه

 یشده است و برا یگذارهیپا 2انگیاست که توسط  یدر روانشناس یدرمان یكردیرو یطرحواره درمانسویی  از (.2019، 1)خاشو

 ریکه به سا یمارانیمانند ب ،یروان یهااختالل یو آمار یصیتشخ یزمنِ محور دو راهنماو اختالالت م تیدرمان اختالالت شخص

 ،یشناخت ی. در روانشناسرودیرا دارند به کار م میبازگشت عال ای نداپاسخ نداده یرفتار یشناخت کیها مثل درمان کالسدرمان

 یهادهیاز ا یچهارچوب ذهن کیبه عنوان  تواندیم نیهمچن است. طرحواره، از تفكر و رفتار افتهیسازمان  یالگو کیطرحواره، 

فرد است  یجهان برا میمفاه انگریکه نما یطرحواره را قالب و چهارچوب توانیم ن،یشود. همچن فیشكل گرفته شده تعر شیاز پ

 (.2020، 3)یاکین دانست دیو ادراك اطالعات جد یسازمان ده ستمیس کی ای

 میمستق صورت به یقیتحق کشور داخل در  که شد مشخص موضوع یراستا در خارج و داخل در ها پژوهش یبررس با نیهمچن

 در یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ در است نشده پرداخته معلمان ییزناشو یتمندیرضا بر یدرمان طرحواره یاثربخش به

 یناهمخوان جینتا و اند کرده یبررس راگر متغیرها با دی یدرمان طرحواره یاثربخش گرید یبرخ در و است شده یاشارها آن به مقدمه

در زنان  ییزناشو تیبر رضا یطرحواره درمان یاثربخش به پژوهشی در( 1398) اسماعیل زاده: نكهیا جمله از است آمده دست به

تعارضات  یان دارازن ییزناشو یتمندیرضا شیبر افزا یدرمان یطرحواره ها نشان داد که جی. نتاپرداخت ییتعارضات زناشو یدارا

یی زناشو یتمندیو رضا یطرحواره ا تیبر ذهن یطرحواره درمان یبه اثربخش ی( در پژوهش1397) بنایی. موثر بوده است ییزناشو

 ریتاث ییزناشو یتمندیبر رضا یطرحواره درمان .دارد ریتاث یطرحواره ا تیبر ذهن یطرحواره درمان نشان داد که جینتا پرداخت.

 -طرحواره های معنوی سازی مبتنی بر فعال« ذهن آگاهی»به تدوین پروتكل درمانی بر اساس  ی( در پژوهش1397) نیكوی .دارد

پروتكل درمانی تدوین شده توسط پژوهشگر توانسته  که داد نشان نتایج. پرداخت در رضایتمندی زناشویی دانشجویان اسالمی

نشجویان ایجادکند. این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود. است افزایش معناداری در میزان رضایتمندی زناشویی دا

اسالمی، شیوه مناسبی برای افزایش رضایت  -نتیجه می توان گفت پروتكل درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر طرحواره های معنوی در

 زناشویی رضایت بر مدار هیجان درمانی طرحواره درمان اثربخشی به پژوهشی در( 1396) نیک آمال زناشویی زوجین است.

 موثر ایمقابله هایسبک و زندگی کیفیت زناشویی، رضایت بر مدارهیجان درمانی وارهطرح داد که نشان نتایج پرداخت. زوجین

 نیزوج ییزناشو تیبر رضا یطرحواره درمان یاثربخش به یپژوهش در( 1395) حسنی . شدند اثبات پژوهش فرضیات و شده واقع

کارآمدتر  یمقابله ا یها و اتخاذ سبک یرفتار ،یجانیه ،یشناخت راتییتغ قیاز طر ،یدرمان طرحواره که داد نشان جنتای. پرداخت

( 2020) 4یاکین .ابندیدست  ش،یخو ییزناشو یدر زندگ تیرضا از یتا به سطح باالتر دینما یم کمک نیبه زوج ،یدر روابط زوج

                                                           
2- Khasho 
3- Young 

4- Yakın 

1- Yakın 



 

  

 

 .پرداختزنان  عملكرد و تیشخصزندگی زناشویی،  بر سمیمكان کی عنوان به هطرحوار یها حالت ریتاث یبه بررس یدر پژوهش

 طرحواره یها التح گذار است.تأثیر زنان ییزناشو یزندگ بر سمیمكان کی عنوان به طرحواره یها التح      نتایج نشان داد که

گذار تأثیر زنان عملكرد بر سمیمكان کی عنوان به طرحواره یها التح گذار است.تأثیر زنان تیشخص بر سمیمكان کی عنوان به

مقابله  ی، راهبردهایتیشخص یباورهابر  یرفتار -یشناخت یطرحواره درمان ریتاث یبه بررس یدر پژوهش( 2019) 1بوردون است.

 یرمانطرحواره د که نشان داد پرداخت. نتایج اختالل استرس پس از سانحه زندگی زناشویی در افراد دچار تیفیکرضایت از  ای و

در افراد دچار اختالل استرس  ییزناشو یزندگ تیفیاز ک تیو رضا یمقابله ای راهبردها ،یتیشخص یبر باورها یرفتار -یشناخت

 یمیخودتنظ یی،زناشو یتمندیرضاتاثیر طرحواره درمانی بر  یبه بررس یدر پژوهش( 2019) 2زیگلر. موثر استپس از سانحه 

 فراشناخت یمیخودتنظ ،ییزناشو یتمندیرضا بر یدرمان طرحوارهنشان داد که  جینتارداخت. پ معلمان یخودکارآمد و فراشناخت

 یخودکارآمد بر یدرمان طرحواره .است موثر معلمانیی زناشو یتمندیرضا بر یدرمان طرحواره .است موثر معلمان یخودکارآمد و

 قیتعو و یلیتحص زمان تیریمد بر نیوالد شده دراكاعزت نفس  ریتأث یبه بررس یدر پژوهش( 2018) 3وون .است موثر معلمان

 عزت .تاثیر دارد نوجوانان یلیتحص زمان تیریمد بر نیوالد شده ادراك نفس عزتنشان داد که  جینتاپرداخت.  نوجوانان یلیتحص

 طرحواره لساتجتاثیر  یبه بررس یدر پژوهش (2017) 4پلد .تاثیر دارد نوجوانان یلیتحص قیتعو بر نیوالد شده ادراك نفس

 یزندگ ثبات عدم ای ثبات بر یدرمان طرحواره جلساتپرداخت.  تیشخص اختالل زندگی زناشویی و ثبات عدم ای ثباتی بر درمان

 گذار است. تأثیر تیشخص اختالل بر یدرمان طرحواره جلساتگذار است.  تأثیر ییزناشو

 نیبهتر که است درمان یبرا كپارچهی كردیرو کی یدرمان ارهطرحو که نمود انیب زمینه اهمیت و ضرورت پژوهش می بایست در

 موارد. کند یم بیترک واحد مدل کی در را یروانكاو یحت و یفرد نیب ،یتجرب ،یرفتار -یشناخت یدرمان یها مدل یها جنبه

 یمنف یوهاالگ رییتغ و درمان در ییتنها به اند نتوانسته شده ادی یدرمان یها مدل که است داشته وجود یمتعدد یدرمان

 یدرمان حوارهطر از استفاده ط،یشرا نیهم در اما. کنند عمل موفق است، کرده یم یزندگ آن با ها مدت شخص که( یناسازگار)

 جادیا( ینوجوان ای یکودک دوران در) یزندگ لیاوا در معموال یها طرحواره چه اگر. بزند رقم یزیانگ شگفت جینتا است توانسته

 یازهاین که رندیگ یم شكل فرد در یوقت یمنف یها طرحواره. رندیگ یم شكل زین یبزرگسال در ها آن از یخبر اما شوند، یم

 نیتام مناسب هانداز به را کودك یاساس یعاطف یازهاین شیب و کم بتوانند نیوالد اگر درواقع. شود ینم برآورده کودك یاصل

 و یا طرحواره تیذهن بر یموثر نقش تواند یم یدرمان طرحواره نیابرابن کرد، خواهد رشد سالم فرد کی عنوان به کودك کنند،

 نیا به قیتحق نیا در یاصل سؤال شد گفته باال آنچه بنابر (.1397 ،یدرآبادیح یغالم) باشد داشته معلمان ییزناشو یتمندیرضا

 ت؟اس موثر بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمان ییزناشو یتمندیرضا بر یدرمان طرحواره ایآ که است مطرح صورت

 

 پژوهشروش 

 معلمان از نفر 30 از متشكل نمونه حجم و شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش از پژوهش نیادر 

وهش جامعه آماری این پژ .دارد قرار شیآزما گروه در نفر 15 گواه و گروه در آنها نفر 15 که است بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن

 نمونهبود.  نفر 947 که برابر با باشد یم 1398-1399ی لیتحص سال در بوشهر شهر ییابتدا مدارس زن معلمان یهیکلشامل 

                                                           
2- Bourdon 

3- Ziegler 

4- Won 

5- Peled 



 

  

 

 یآمار جامعه از دردسترس یریگ نمونه روش قیطر از پژوهش یآمار ی جامعه حجم به توجه با قیتحق نیا در پژوهش مورد

 شرح زن معلمان کلیه یبرا را پژوهش طرحو هماهنگی های الزم   مجوز کسب از پس پژوهشگر که صورت نیبد. شد انتخاب

 خروج و ورود یها مالك اساس بر و نفر 15در دو گروه  حاضر به همكاری شدند نفر را که 30نفر از آنان،  947 نیب از سپس داد؛

 .شدند گواه گمارش گروه در نفر 15 و شیآزما گروه در نفر 15 یتصادف ینیگزیجا قیطر از سپس. ی نمودغربالگر پژوهش به

عدم وجود بیماری  -2 (تیشخص تست اساس بر) یتیشخص و یروان حاد اختالالت نداشتن -1شامل:  قیتحق به ورود یها مالك

عدم حضور  -1: شامل قیتحق از خروج یها مالكهمچنین  بود. الكل و مخدر مواد به ادیاعت نداشتن -3جسمانی یا روانشناختی 

ابزارهای مورد  عدم انگیزه برای انجام فعالیت ها بود. -3درخواست عدم همكاری به وسیله فرد  -2از دو جلسه متوالی  در بیش

 استفاده در پژوهش حاضر شامل: 

 47بزار ا کی( 1989پرسشنامه فرم کوتاه رضایتمندی زناشویی انریچ ) (:1989پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ )( 1

کامالً و  مخالفمندارم،  ، نظریاز کامالً موافقم كرتیل یپنج درجه ا یهارضایت مندی زناشویی را در اندازه یسازهاست که  یسؤال

، 41-32-23-13-6یی زناشو ارتباط، 40-22-12-4-2ی تیعامل )موضوعات شخص این پرسشنامه دارای نه. سنجدیم مخالفم

ی جنس روابط ،43-35-26-17-9 اوقات فراغت یها تیعالف، 34-25-16-15-8ی لما تیریمد، 42-33-24-14-7 تعارض حل

-5ی مذهب یریگ جهتو  46-38-31-29-20 و دوستان اقوام، 45-37-28-19-11 رزندانفو  ازدواج، 10-18-27-36-44

 از هرشو و زن رضایت میزان 94تا  47نمره بین  خواهد بود. 235و حداکثر  47حداقل امتیاز ممكن . می باشد( 21-30-39-47

 رضایت میزان 141نمره باالتر از  متوسط است. یكدیگر از شوهر و زن رضایت میزان 141تا  94نمره بین  پایین است. یكدیگر

. نمود زارشگ 83/0 یعامل لیتحل کمک به خود قیتحق در را پرسشنامه ییروا( 1989) چیانر باال است. یكدیگر از شوهر و زن

  .نمود گزارش 81/0 کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با را پرسشنامه ییایپا( 1989) چیانر

 ارائه لمانمع به جلسه 9 یط یدرمان طرحواره پروتكل قیتحق نیا در (:2005) همکاران و انگی یدرمان طرحواره پروتکل( 2

 انیب یدرمان هرحوارط هدف و تیاهم حسنه، رابطه جادیا و ییآشنا از ییمحتوا خالصه شامل پروتكل نیا اتیمحتو جمله از. شد

 و ارتباط یاربرقر درمان، یکل منطق و اهداف مرور. شود یم یبند صورت یدرمان طرحواره كردیرو قالب در مراجعان مشكالت و

 شواهد. سنجش راجع،م یفعل مشكل شناخت ،...( و دادن گوش و احترام بودن، محرمانه ،یرازدار) گروه قواعد انیب ه،یاول یابیارز

 جنبه رامونیپ و ردیگ یم قرار یبررس مورد گذشته و یفعل یزندگ شواهد اساس بر ها طرحواره کننده رد ای کننده دییتأ ینیع

 فیتعر ه،یولا ناسازگاری طرحوارها فیتعر ،یدرمان طرحواره فیتعر، شود یم گفتگو و بحث سالم طرحواره با موجود طرحواره

 (.2005 همكاران، و انگی) باشد یم...  و هیاول ناسازگار یها طرحواره یها یژگیو

 

 

 

 (2005 همکاران، و انگی)ی درمان طرحوارهخالصه محتوای جلسات  1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

 اجرای پیش آزمون - اول



 

  

 

 قالب رد مراجعان مشكالت و انیب یدرمان طرحواره هدف و تیاهم حسنه، رابطه جادیا و ییآشنا از پس 

. شود یم دیتاک ریز موارد یرو بر جلسه نیا در نیهمچن.  شود یم یبند صورت یدرمان طرحواره كردیرو

 ه،یاول یابیرزا و ارتباطی برقرار درمان، یکل منطق و اهداف مرور ،یدرمان گروه به مربوط مقررات و نیقوان

 .نجشس مراجع، یفعل مشكل شناخت(، دادن گوش و احترام بودن، محرمانه ،یرازدار) گروه قواعد انیب

 مدو

 مورد گذشته و یفعل یزندگ شواهد اساس بر ها طرحواره کننده رد ای کننده دییتأ ینیع شواهد دوم جلسه در

 هدافا شود یم گفتگو و بحث سالم طرحواره با موجود طرحواره جنبه رامونیپ و ردیگ یم قرار یبررس

 طرحواره یاه یژگیو فیتعر ه،یاول ناسازگار یطرحوارها فیتعر ،یدرمان طرحواره فیتعر: جلسه نیا یاختصاص

 ها واره طرح یتحولی ها شهیر فیتعر هیاول ناسازگار یها

 سوم

 و وجودم طرحواره کننده دییتأ شواهد از دیجد فیتعر طرحواره، اعتبار آزمون مثل یشناخت یها کیتكن

 طرح و واره طرح یها حوزه یمعرف: اهداف. شود یم داده آموزش یا مقابله یها سبک بیمعا و ایمزا یابیارز

 عملكرد مورد در حیتوض ه،یاول ناسازگار یها واره طرح یولوژیب مورد در مختصر شرح ه،یاول ناسازگاری  ها واره

 طرحواره یها

 چهارم

 رونیبی هكارهارا و ییشناسا آنها نشده ارضا یجانیه یازهاین شد، تیتقو ماریب ذهن در سالم بزرگسال مفهوم

 که اسازگارن یا مقابله یها پاسخ و ها سبک یمعرف:  اهداف. شود یم داده آموزش شده بلوکه عواطف ختنیر

 طرح یها تیذهن مفهوم فیتعر مره، روز یزندگ از ییها مثال همراه به شوند یم ها طرحواره تداوم موجب

 ها طرحواره رییتغ و سنجش یبرا مارانیب نیب دری آمادگ جادیا ،یا واره

 پنجم
 ها طرحواره سنجش ر،ییتغی برا یآمادگ جادیا. شود یم داده آموزش یالیخ یگفتگو و لمسا ارتباط یبرقرار 

 .ها طرحواره شتریب ییشناسا یبرا بازخورد هیارا پرسشنامه، قیطر از

 ششم
 آنها نیسازتر مشكل با ییارویرو و ن،یآفر مشكل یها تیموقع یذهن یساز ریتصو: مثل یتجرب یها کیتكن

 .شود یم داده آموزش

 هفتم
 گفتگوی برقرار :گرید اهداف. شود یم داده آموزش کردن یباز نقش و یزندگ مهم افراد با رابطه ،یدرمان رابطه

 .مارانیب توسط طرحواره ثبت فرم لیتكم آموزش ،معلمان توسط طرحواره جنبه و سالم جنبه نیب

 هشتم

 یم داده موزشآ دیجد یرفتار یالگوها با طمرتب فیتكال انجام و نقش فایا قیطر از سالم یرفتارها نیتمر به

 نیچن از ستفادها منطق هیارا ،یخانگ فیتكال عنوان به نامه نوشتن ،یالیخ یگفتگوها انجام: گرید اهداف. شود

 ی.ذهن ریتصاو با کار نیح در ینیوالد باز درمان، در ییها کیتكن

 نهم

 رفتار رییتغ وانعم بر غلبه یبرا ییراهكارها و گرفت قرار یبررس مورد ناسالم و سالم یرفتارها بیمعا و ایمزا

 یبرا فتارهار یبند تیاولو ر،ییتغ یاحتمال یها آماج عنوان به خاص یرفتارها نییتع. شود یم داده آموزش

 .رفتار یالگوشكن انجام یبرا یآمادگ ،یالگوشكن

 آزمون سپ یاجرا -

 

 یافته ها

 



 

  

 

در آزمودنی های گروه آزمایش و گواه  ییزناشو یتمندیرضا یمولفه ها از کیرهشاخص های برآورد شده مربوط به  2جدول 

 در مرحله پس آزمون

 مراحل        

 

 مولفه های رضایتمندی زناشویی

 گروه گواه گروه آزمایش

 میانگین
خطای 

 استاندارد
 خطای استاندارد میانگین

 233/0 13/15 233/0 13/17 موضوعات شخصیتی

 229/0 07/17 229/0 59/18 ییارتباط زناشو

 569/0 91/16 569/0 01/19 حل تعارض

 477/0 61/17 477/0 52/19 مدیریت مالی

 345/0 83/17 345/0 3/19 اوقات فراغت فعالیت های

 219/0 58/18 219/0 14/20 روابط جنسی

 309/0 01/19 309/0 51/20 ازدواج و فرزندان

 461/0 03/19 461/0 5/20 اقوام و دوستان

 51/0 15/21 51/0 77/22 جهت گیری مذهبی

 

موضوعات نی یع ییزناشو یتمندیرضا یاز مولفه ها کیهرمالحظه می شود میانگین نمره برآورد شده  2همانطور که در جدول 

م و اقوا، دانازدواج و فرزنی، روابط جنس ،اوقات فراغت یها تیفعالی، مال تیریمد ،حل تعارض یی،ارتباط زناشو ی،تیشخص

ترل است. گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه کن یها یدر آزمودنی مذهب یریجهت گودوستان 

 یتمندیضار یاز مولفه ها کیهر پس آزمون ینمره ها یرو یریچند متغبرای بررسی اختالف مشاهده شده، تحلیل کوواریانس 

 ت. نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.با کنترل نمره پیش آزمون صورت گرف ییزناشو

 

 یطرحواره ا یها تیذهنخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره های پس آزمون  3جدول 

 Fمقدار ارزش آزمون اثر

درجه 

آزادی 

 فرضیه

درجه 

آزادی 

 خطا

 سطح

 معنی داری 

اندازه 

 اثر

 گروه

 811/0 006/0 11 9 25/5 811/0 ارتلتب -پیالیی 

 811/0 006/0 11 9 25/5 189/0 المبدای ویلکز

 811/0 006/0 11 9 25/5 3/4 اثر هتلینگ

 811/0 006/0 11 9 25/5 3/4 بزرگترین ریشه خطا

 

 یتمندیرضا یمولفه هابیانگر نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون  3جدول 

مولفه همانطور که در این جدول مشاهده می شود بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یكی از می باشد.  ییزناشو



 

  

 

طرحواره ( وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که >0001/0Pتفاوت معنی داری در سطح ) ییزناشو یتمندیرضا یها

تحقیق مورد تایید قرار گرفت. برای  2بنابراین، فرضیه  عنی داری دارد.اثر م ییزناشو یتمندیرضا یمولفه ها از کیبر هر  یدرمان

انجام شد. نتایج این تحلیل  ییزناشو یتمندیرضا یمولفه هابررسی تفاوت، تحلیل کوواریانس های یكراهه در متن مانكوا روی 

 ارائه شده است.  4در جدول 

 یه هامولفی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا رو 4جدول 

 ییزناشو یتمندیرضا

 منبع

 شاخص های آماری

 

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مقدار

F 

 سطح 

 معنی داری

مجذور 

 اتا

 گروه

 649/0 0001/0 12/35 52/27 1 52/27 موضوعات شخصیتی

 526/0 0001/0 01/21 88/15 1 88/15 ییارتباط زناشو

 256/0 019/0 54/6 44/30 1 44/30 حل تعارض

 289/0 012/0 72/7 24/25 1 24/25 یمال تیریمد

 315/0 008/0 74/8 95/14 1 95/14 اوقات فراغت یها تیفعال

 562/0 0001/0 34/24 72/16 1 72/16 یروابط جنس

 374/0 003/0 33/11 56/15 1 56/15 ازدواج و فرزندان

 204/0 04/0 86/4 86/14 1 86/14 اقوام و دوستان

 204/0 04/0 85/4 15/18 1 15/18 یمذهب یریجهت گ

 

هد که بین گروه های آزمایشی و گواه از نشان می د 17-4نتایج تحلیل کوواریانس های یكراهه در متن مانكوا مندرج در جدول 

 و F=01/21یی )ارتباط زناشو (،=0001/0Pو  F=12/35ی)تیوعات شخصموضیعنی  ییزناشو یتمندیرضالحاظ مولفه های 

0001/0P= ،)حل تعارض (54/6=F  019/0وP=( مدیریت مالی ،)72/7=F  012/0و=P  ،)74/8) اوقات فراغت یها تیفعال=F 

 F=86/4)ستان (، اقوام و دو=003/0Pو  F=33/11(، ازدواج و فرزندان )=0001/0Pو  F=34/24روابط جنسی ) (،=008/0Pو 

بر هر  یمانطرحواره درتفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر  ( P=04/0و  F=85/4( و جهت گیری مذهبی ) P=04/0و 

 یها تیال، فع یمال تیری، حل تعارض، مدیی، ارتباط زناشو یتیموضوعات شخص یعنی ییزناشو یتمندیرضا یاز مولفه ها کی

تر برای درك به اثر معنی داری داشته است. یمذهب یریدواج و فرزندان،اقوام و دوستان وجهت گاز ،یاوقات فراغت، روابط جنس

، حل تعارض، یی، ارتباط زناشویتیموضوعات شخص یعنی ییزناشو یتمندیرضا یمولفه ها این تفاوت، میانگین نمره برآورد شده

ا در مرحله پس ر یمذهب یریاقوام و دوستان وجهت گ ندان،،ازدواج و فرز یاوقات فراغت، روابط جنس یها تی، فعالیمال تیریمد

مره برآورد شده میانگین ن، 2آزمون بین گروه آزمایش و گواه با یكدیگر مقایسه می کنیم. با توجه به نتایج مندرج در جدول 

اوقات  یها تیل، فعایمال تیری، حل تعارض، مدیی، ارتباط زناشویتیموضوعات شخص یعنی ییزناشو یتمندیرضا یمولفه ها

مرحله پس  در شیگروه آزما یها یدر آزمودن یمذهب یریجهت گ اقوام و دوستان و ازدواج و فرزندان، ،یفراغت، روابط جنس

 یمولفه ها یک از بر هر یطرحواره درمانکه نشان از تاثیر مثبت گروه کنترل است  یها یاز آزمودن شتریب بطور معناداری آزمون

غت، روابط اوقات فرا یها تی، فعالیمال تیری، حل تعارض، مدیی، ارتباط زناشویتیموضوعات شخص یعنی ییزناشو یتمندیرضا

 .دارد واهوه گبا گر سهیدر مقا شیگروه آزما یها یدر آزمودنی مذهب یریجهت گ اقوام و دوستان و ازدواج و فرزندان، ،یجنس



 

  

 

 بحث و نتیجه گیری

ین نمره برآورد میانگ که داد نشان جینتا که شد استفاده یریچندمتغ انسیکووار لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو منظور به

 تیفعالی، مال تیریمد ،حل تعارض یی،ارتباط زناشو ی،تیموضوعات شخصیعنی  ییزناشو یتمندیرضا یاز مولفه ها کی هرشده 

آزمایش در  گروه یها یدر آزمودنی مذهب یریجهت گو اقوام و دوستان ، ازدواج و فرزندانی، روابط جنس ،اوقات فراغت یها

 یمولفه های از بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یك مرحله پس آزمون بیشتر از  آزمودنی های گروه کنترل است.

 یدرمان طرحواره( وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که >0001/0Pتفاوت معنی داری در سطح ) ییزناشو یتمندیرضا

 نیا با مشابهار گرفت. تحقیق مورد تایید قر 2بنابراین، فرضیه  اثر معنی داری دارد. ییزناشو یتمندیرضا یاز مولفه ها کیهر  بر

 نیاکی ،(1395) یحسن ،(1396) آمال کین ،(1397) یكوین ،(1397) ییبنا ،(1398) زاده لیاسماع قاتیتحق در ها افتهی

 یدرمان طرحواره که دهد یم نشان فوق هیفرض نییتب و یبررس. است آمده دست به (2009) نادورتو  (2016) لیت ،(2020)

 یو حت یفرد نیب ،یتجرب ،یرفتار -یشناخت یدرمان یمدل ها یجنبه ها نیدرمان است که بهتر یبرا كپارچهی كردیرو کی

ده نتوانسته ش ادی یدرمان یمدل هاوجود داشته است که  یمتعدد یکند. موارد درمان یم بیمدل واحد ترک کیرا در  یروانكاو

فق عمل کنند. اما کرده است، مو یم ی( که شخص مدت ها با آن زندگی)ناسازگار یمنف یالگوها رییغدر درمان و ت ییاند به تنها

 لیاوامعموال در  یاچه طرحواره ه اگر .رقم بزند یزیشگفت انگ جیتوانسته است نتا یاستفاده از طرحواره درمان ط،یشرا نیدر هم

 یمنف یرحواره ها. طرندیگ یشكل م زین یاز آن ها در بزرگسال یشوند، اما برخ یم جادی( اینوجوان ای ی)در دوران کودک یزندگ

راهمیت و مرتبط یكی دیگر از مفاهیم پ(. 1397یی، بنا) شود یکودك برآورده نم یاصل یازهایکه ن رندیگ یدر فرد شكل م یوقت

فطرت و  انسان برحسب. یی استزناشو یتمندیآنان داشته باشد، رضا اند نقش مؤثری بر زندگیکه می تو معلمانسالمت ا ب

وأم با رضایت محل تطبیعت خود نیازمند همدلی است که با او زندگی کند و در کنار او به آرامش برسد. اساساً وجود یک ازدواج 

ه دارد و واده بهنجار نقش بسزایی در بهزیستی جامعتبادل و تالقی احساسات و عواطف مثبت بین زوج هاست و تشكیل خان

اتی که فرد از یعنی انطباق بین انتظار رضایتمندی زناشوییاحساس رضایت نقش بسزایی در کارکردهای بهنجار خانواده دارد. 

رضایتمندی  دزندگی زناشویی دارد و آن چیزی است که در زندگی اش تجربه می کند. یكی از مهمترین تعریف هایی که در مور

نبه های جانجام گرفته است این است که احساس رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر در هر زمانی که همه  زناشویی

 یفرد از زندگ تیاست که رضا تیجهت حائز اهم نیعوامل مؤثر رضایتمندی زناشویی از ا یبررسازدواجشان را در نظر می گیرند. 
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 نکودکا هوشبر  یحرکت-یو شناخت یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر ریتاث
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 چکیده

حرکتی بر -و شناختی پژوهش حاضر درصدد است ، به بررسی تاثیر سه نوع برنامه تمرینی شناختی، حرکتی

پس آزمون با گروه کنترل می -هوش کودکان بپردازد،  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

سال  12تا  3باشد. از نوع هدف، تحقیق حاضر کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان 

نفر به  36، که از این بین براساس روش تصادفی، ( N=587تشكیل داد) 98-99استان سمنان را ،  در سال 

عنوان نمونه آماری انتخاب شد، که این مقدار از کودکانی بودند که در مقادیر پیش آزمون نمرات مشابه ای را 

ها به صورت تصادفی در سه گروه، که شامل یک گروه تمرینات کسب کردند. الزم به ذکر است که ، نمونه

( انجام شد. 12نفر(، و گروه دیگر تمرینات شناختی حرکتی) 12گروه تمرینات حرکتی)نفر(، یک  12شناختی)

( می باشد ، که روایی آن مورد تایید 1955) وکسلر ابزار اندازه گیری در این تحقیق آزمون سنجش هوش



 

  

 

ار گرفت ، نتایج اساتید متخصص و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری و مورد تایید قر

 80/0حرکتی بر هوش کودکان به میزان -نشان داد که سه نوع برنامه تمرینی شناختی، حرکتی و شناختی

 تاثیر گذار می باشد .

 

 رکتی بر هوش.ح-برنامه تمرینی شناختی، حرکتی، شناختی کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

، استفاده از تفكر انتزاعی، حل مسئلهریزی، ، برنامهاستداللهای متنوعی همچون است و قابلیت ذهنیهوش توانایی 

اند. محققان موفق به شناسایی دو خوشه های هوش در طول تاریخ تغییر کردهگیرد. نظریهرا در بر می یادگیری، و زبان

تواند منجر به بیماری صرع که عامل هوش و توانایی شناختی مغز است؛ از طرفی در صورت جهش میاند ژنی شده

های ذهنی از جمله حافظه، تمرکز، سرعت پردازش، استدالل و اند که بین هوش و تواناییشود. تحقیقات نشان داده

ورزش و تحرك بدنی بهترین راه تقویت  (. محققان معتقدند2011و همكاران،  1عملكرد اجرایی مؤثر هستند )بروکمیر

ای برای ورزیده کردن و تعلیم های رایانهها و پازلهای اخیر بازار فروش بازی(. در سال2017هوش است )واتسون، 

دادن مغز بسیار داغ شده است. اما این بار متخصصان تاکید دارند که برای تیزهوش ماندن، تناسب جسمی و تحرك 

کنند ورزش و تحرك بدنی بهترین راهكار برای قوی و محققان توصیه می .ر و فعالیت ذهنی استتر از کابدنی مهم

نظیر حافظه (. مطالعات اخیر بهبود در عملكرد 2018هوشیار نگه داشتن مغز به ویژه در دوران کودکی است )رودان، 

دقیقه در دوچرخه ایستاده(  50شدید ) کاری، سرعت پردازش، سرکوب کالمی و مهار شناختی پس از برنامه تمرین حاد

سواری در یک دوچرخه ثابت( دقیقه جلسه دوچرخه 30( اثرات مفیدی از ورزش )2013را نشان داد. ناندا و همكاران )

اند، اما در زمینه هوشیاری در ریزی و استدالل را بررسی کردههای شناختی مختلف مانند حافظه، برنامهدر زمینه

( بهبود کارکردهای اجرایی در افراد مسن پس از یک برنامه 2013نبوده است. اریكسون و همكاران )سالمندان چنین 

ریزی، حافظه کاری و فرآیند بازداری را شامل ریزی، طرحورزشی هوازی را ذکر کردند. این کارکردهای اجرایی برنامه

                                                           
1. Brookmeyer 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 

  

 

های روزانه دارند؛ بنابراین، ای در فعالیتاط ویژهو ارتب (2011؛ فوستر و همكاران، 2013و همكاران،  1شود )برچیسیمی

 ها تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی سالمندان دارد.بهبود آن

های اخیر بوده است که پذیری عصبی ناشی از پیری و افزایش سن نیز یكی از موضوعات برجسته در سالپدیده شكل

تواند مشاهده شود ( در طول سالخوردگی می2012، و همكاران 2پذیری عصبی )وانسعنوان یک نقطه مثبت شكلبه

عنوان پاسخ انطباق به شرایط پیچیده و شرایطی است که از پذیری عصبی مثبت به(. شكل2013و همكاران،  3)بهرر

های مربوط با فرآیند شود. ازجمله پاسختعریف می« شوداز دست دادن عملكرد ناحیه مغز جلوگیری میآتروفی و 

طور طبیعی، به باشد.تر ارتباط بین نورون، طول عمر آکسون و رشد تأثیرات جانبی میی، رشد قویپذیرشكل

دهد که درنتیجه موجب نگهداری یا تر را تسهیل و ترویج میپذیری عصبی مثبت، یک ذخایر شناختی بزرگشكل

 .شودحداقل تأخیر در نقص شناختی و کیفیت زندگی بهتر می

های جدید از تشكیل نورون»عنوان زایی بهشود. عصبزایی مربوط میپذیری، به مطالعه عصبشكل با توجه به این نوع

ای دندانه در هیپوکامپ و منطقه های ساقه عصبی و پیش سازها که در مناطق مختلف مغز مانند ناحیه زیر غربالهسلول

های ین فرایند عصب ژنتیكی از طریق برنامهشده است که اشده است. مشاهدهتعریف« های جانبیسابونتاکوالر بطن

زایی در سنین باال توان حدس زد که عصب(. در ابتدا، می2010و همكاران،  4گیرد )کمپارمندویدن موردتوجه قرار می

وجود، مطالعات بر روی جوندگان پس از تمرین در ناحیه یابد. بااینشود، زیرا عملكرد شناختی کاهش میناپدید می

 5(BDNFهای سالم و بالغ که در ارتباط با سطوح باالتری از عامل نوروترافیک مشتق شده از مغز )ندانی در موشعضله د

یک پیشرفت در  (2014(. نوچی و همكاران )2010در هیپوکمپ هستند، افزایش یافت )کمپارمن و همكاران، 

هفته طوالنی( پیدا  4یک برنامه تمرین کوتاه )ای و سرعت پردازش اطالعات را پس از کارکردهای اجرایی، حافظه رویه

ماه با تصویربرداری  12روی به مدت ( تغییرات در قابلیت اتصال را پس از تمرین پیاده2010کردند. واس و همكاران )

، DMNمورد ارزیابی قراردادند و توانستند سه شبكه مختلف را تشخیص دهد:  (fMRIرزونانس مغناطیسی عملكردی )

ها ارتباط بین این تغییرات در قابلیت اتصال و های پیش پیشانی. در این مطالعه، آنجاور اجرایی و شبكهی مشبكه

مدت کالمی، شامل تكلیف سوئیچینگ، تغییر تنظیم، عملكرد در تكالیف مختلف مانند کارکردهای اجرایی و کوتاه

 مه تمرینی هوازی در افراد مسن، کارآمدی بیشتر دروتحلیل کردند. پس از برنابازداری و حافظه کاری فضایی را تجزیه

DMN شود. این کارآیی باالتر، پیامدهای مثبتی در عملكرد شناختی دارد، زیرا های اجرایی پیشین دیده میو شبكه

(. در 2010و همكاران،  6شود )واسعنوان شاخصی از سالمتی شناخت با افزایش سن محسوب میبه  DMNعملكرد

                                                           
1. Berchicci 
2.Vance 
3. Bherer 
4.  Kempermann 
5. Brain-derived neurotrophic factor 
6. Voss 



 

  

 

 ( در کارشان اثرات آمادگی قلب و ریوی در عملكرد را در یک نسخه از تكلیف2011و همكاران ) 1پراکاش همین راستا،

و در نواحی مغزی مختلف ارزیابی کردند. در این مورد، سالمندان با سطح آمادگی باالتر، عملكرد مناسب مربوط  استروپ

رسد که آمادگی تندرستی بر مناطق قدامی ، به نظر میبه مناطق پیش پیشانی و پیشانی را نشان دادند. عالوه بر این

(. 2011گذارد )پراکاش و همكاران، مغزی مرتبط با کنترل قامت را در مقابل مناطق پردازش خلفی تأثیر بیشتری می

 سواری، فعالیت در مناطقهای تمرینی تخیلی، باال رفتن سرعت تصویربرداری دوچرخهبرای مثال، حتی بر اساس برنامه

، 2شود )فوستراستثنای فعال کردن مناطق پیش از مواجهه با کنترل اجرایی، باعث میمغزی مرتبط با حرکت را، به

و فراهم ساختن امكان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم ی تواناییها(. اکثر محققان بر این باورند که 2011

ارتباط و تعامل این است و اجتماعی و کتی اساس رشد عاطفی گوناگون حرهای فعالیتشود. ذهنی میی هاتوانایی

بنابراین ؛ بدن و حرکاتش استاز نخستین خودشناسی و خودآگاهی کودك کند. به رشد ذهنی کمک میها جنبه

روابط با اشیا و افراد وتعامالت عاطفی ی برقرار، پیرامونی کشف دنیای برای اادراکی کودك وسیله –حرکتی یفعالیتها

که سبب تسریع رشد هستند تعامالت اجتماعی له می توان گفت که آموزش و تجربه از جم، هیجانی است. در واقع و

ی ورشی بسترپرتربیتی و یهدفمند همراه با سایر فعالیتهایحرکتی و بازیهایشوند. برنامه هاهمه جانبة کودك می

، جهت یابی، شكلی است که با آن احرکت وسیله تمرین و تكرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی است.ی مناسب برا

ی کمیت و کیفیت نظر، زیرا آموزش، به کودکان آموزش دادتوان میرا وزن، زمان و مكان و در مجموع ادراك فضایی 

اند مغز را تحریک و و با فعالیت بدنی بهتر آموزش می بینند. محققان نشان دادهکودکان خسته کننده است ی برا

اند که فعالیت بدنی برای شود که ذهن پرورش یابد محققان نشان دادهکند: تحریک مغز باعث میتقویت می یادگیری را

دهد: محققین خالقیت و تفكر خالق را خالقیت را افزایش می شود. فعالیت مغز مفید است و باعث یادگیری بهتر می

اند که ورزش بر آن تاثیر مثبت دارد. بوسیله جه رسیدهاند و به این نتیقبل و بعد از ورزش و فعالیت بدنی سنجیده

ها و عملی کردن تفكراتشان ورزش فعالیت مغز کودکان باال رفته و به علت در اختیار داشتن فضا برای نشان دادن توانایی

ق را به این (. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان مسئله ی تحقی2017شوند )واتسون، برخوردار میاز خالقیت بهتری 

 حرکتی بر هوش کودکان تاثیر دارد؟-شكل مطرح کرد : آیا سه نوع برنامه تمرینی شناختی، حرکتی و شناختی

 روش شناسی تحقیق

پس آزمون با گروه کنترل خواهد بود. از نوع هدف، تحقیق -روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

پیش آزمون و سطح رشدی، سن، وزن، نمره هوشی )که از مشاهده پرونده این بر اساس نمره .باشدحاضر کاربردی می

کودکان به دست خواهد آمد( سابقه قبلی فعالیت جسمانی  کودکان در سه  گروه همگن خواهند شد. گروه اول تمرین 

های فعال شهای حرکتی شامل ورزش، بازی، و واکنبدن در زمینه رشد مهارت-منتخب که بر گرفته از تمرینات ذهن

                                                           
1. Prakash 
2. Foster 



 

  

 

برای کودکان است انجام خواهد داد.گروه دوم به تمرینات حرکتی خواهند پرداخت؛ و گروه سوم تمرینات شناختی را 

باشد اجرا خواهد جلسه می 16جلسه و در مجموع  2هفته که هر هفته شامل  8ها در انجام خواهند داد. این برنامه 

دقیقه  20دقیقه گرم کردن و 15که شامل  بخش تقسیم خواهد شد که به سه دقیقه خواهد بود 45شد. هر جلسه 

دقیقه سرد کردن خواهد  10حرکتی بر مبنای اگزرگیم( و در آخر-حرکتی )که شامل تمرینات ادراکی-تمرینات شناختی

که تشكیل خواهند داد  98-99سال استان سمنان را در سال  12تا  3جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان  بود.

نفر خواهد بود،  87در مدارس مدارس و مهد کودك ها مشغول آموزش می باشند انتخاب خواهند شد. تعداد جامعه 

نفر از کودکانی خواهد بود که در مقادیر پیش آزمون  36که از این بین براساس جدول مورگان، نمونه آماری شامل 

ها به صورت تصادفی دردسترس انجام خواهد شد. نمونهنمرات مشابه ای را کسب خواهند کرد. نمونه گیری به صورت 

نفر(، و گروه دیگر  12یک گروه تمرینات حرکتی )نفر(،  12در سه گروه، که شامل یک گروه تمرینات شناختی )

شامل ، آزمون آزمون سنجش هوش وکسلر  قیتحق نیها در اابزار داده خواهند بود.( 12تمرینات شناختی حرکتی )

 .اشدب ی( م1955)

 های خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید و  با استفاده ازنرم افزاربرای بررسی و تجزیه تحلیل آماری داده

SPSS های آماری داری برای آزمونبه تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. همچنین سطح معنی  24ورژنP<0/01 

 در نظر گرفته خواهد شد.

 های تحقیقیافته

 رسی وضعیت نرمال بودنبر

داری کمتر از مالك ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها، مقدار سطح معناداری است. در صورتی که مقدار سطح معنی

اشد، ب 05/0داری بیشتر از سطح خطای باشد و اگر مقدار سطح معنیها نرمال نمیباشد، داده 05/0سطح خطای 

داری از سطح خطای اشد. در جدول ذیل نیز به دلیل بزرگتر بودن مقدار سطح معنیبها نرمال میبنابراین توزیع داده

 شود.تائید می هاو نرمال بودن داده 0Hفرض  05/0

 میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای تحقیق -1جدول

 متغیر
 چولکی کشیدگی میانگین

کمترین 

 نمره

بیشترین 

 نمره
 انحراف معیار

 یتشناخ ینیبرنامه تمر

 18/3 21 12 931/0 887/0 25/29 پیش آزمون

 32/3 19 8 33/1 941/0 91/31 پس آزمون



 

  

 

 حرکتیبرنامه 
 20/2 23 7 776/0 647/0 11/19 پیش آزمون

 42/3 22 11 891/0 732/0 57/24 پس آزمون

 یحرکت-یشناختبرنامه 
  19 9 772/0 541/0 36/29 آزمون شیپ

 36/2 23 15 739/0 674/0 37/34 پس آزمون

 

 رکتی بر هوش کودکان تاثیر دارد.ح-ی تحقیق:  سه نوع برنامه تمرینی شناختی، حرکتی، و شناختیفرضیه

 

 

و  ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر ره جهت تعیین تاثیرنتایج تحلیل آزمون کوواریانس چند متغی -2جدول 

 بر هوش کودکان یحرکت-یشناخت

 F مقدار نام آزمون
 جه آزادیدر

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

مجذور 

 سهمی اتا
 توان آماری

 1 80/0 001/0 34 2 365/5 885/0 اثر پیالیی

 1 80/0 000/0 34 2 365/5 052/0 المبادای ویلكز

 1 80/0 001/0 34 2 365/5 287/11 اثر هوتلینگ

 1 80/0 000/0 34 2 365/5 396/11 بزرگترین ریشه روی

یالی و المبادای )سطح معناداری( در هرآزمون )اثر پ sigگونه که در جدول فوق نشان داده شده است، چون مقدار  همان

ه بین گروه کتوان نتیجه گرفت شده است، بنابراین می 01/0ویلكز و اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه روی( کمتر از 

 درصد تفاوت وجود دارد.  99با احتمال  آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر وابسته  و متغییر مستقل

اندازه »ود، شهای شاخص دیگری که باید به آن توجه توان بیان داشت که دست کم در یكی از مولفهبر این اساس می

اریانس نمرات ی درصدی از وباشد که در جدول با عنوان مجذور اتا مشخص شده است، مجذور اتا نشان دهندهمی« اثر

 ،یشناخت ینیتمر سه نوع برنامه ریتاثباشد که در اثر اجرای عمل آزمایشی بوجود آمده است که اندازه متغییرها  می

درصد از  80باشد، یعنی درصد می 80( 80/0کودکان، در پژوهش حاضر برابر )بر هوش  یحرکت-یو شناخت ،یحرکت

 باشد تغییرات نمرات  متغییر وابسته مربوط به متغییر مستقل می

 



 

  

 

-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر ریتاثنتایج تحلیل  آزمون کوواریانس چند متغیری در متن مانکوا مربوط به  -3جدول 

 بر هوش کودکان یحرکت

 متغیر ها
مجموع 

 مجذورات

در جه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح معناداری

Sig 

مجذور سهمی 

 اتا

توان 

 آماری

 1 80/0 000/0 658/312 222/3052 1 222/3052 یشناخت ینیتمر

 1 80/0 000/0 441/351 317/3214 1 317/3214 یحرکت ینیتمر

 1 80/0 000/0 583/291 511/3374 1 511/3374 یحرکت-یشناخت

 1 80/0 000/0 201/354 789/3233 1 789/3233 هوش

 p<001/0داری در سطح تفاوت معنی هوشی دو گروه، از لحاظ نمره هایهدهد که بین نمرنشان میذیل  نتایج جدول 

توان می بر هوش کودکان یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر ریوجود دارد. برای بررسی تاث

سه نوع  آزمون  ریتاثدهد که اشاره کرد که میزان میانگین به دست آمده در گروه پیش آزمون و پس آزمون نشان می

تاثیر مثبتی دارد به نوعی که در گروه پیش  بر هوش کودکان یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یناختش ینیبرنامه تمر

مه مذکور پیاده نشد این عمل حالت عكس دارد به عبارتی هوش کودکان پس آزمون بیشتر از سه نوع برناآزمون که 

-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیربرنامه تم هوش کوکان پیش آزمون برآورد گردید و این امر نشان از تاثیر سه نوع

 باشد.ی در کودکان گروه پس آزمون میحرکت

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق -4جدول 

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 میانگین
انحراف 

 معیار

 فاصله اطمینان

 میانگین
انحراف 

 معیار

 نانیفاصله اطم

نخمین 

 پایین

تخمین 

 باال

تخمین 

 یینپا

تخمین 

 باال

 یشناخت ینیتمر

 87/12 33/9 42/1 5/27 85/31 33/14 12/2 25/23 پیش آزمون

 39/16 74/10 96/1 58/31 74/32 19/12 31/2 91/29 پس آزمون

 یحرکت ینیتمر
 78/20 21/15 39/2 19 41/30 18/13 19/2 08/26 پیش آزمون

 39/22 88/21 84/2 78/22 50/45 77/32 34/2 66/21 پس آزمون

 60/17 27/11 33/3 41/35 55/22 11/13 44/2 68/33 آزمون شیپ یحرکت-یشناخت



 

  

 

 12/14 88/12 66/2 84/38 74/34 51/14 89/2 33/37 پس آزمون

 

 گیریبحث و نتیجه

 ریبر هوش کودکان تاث یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیادعا دارد که سه نوع برنامه تمر تحقیق  یهیفرض

 یاریافراد بس یهوش بچه ها وجود دارد. برخ زانیدرمورد م یادیز یباورهادر این راستا می توان اشاره کرد که ، ارد، د

 گوشیکه باهوش است باز یشود بچه ا یدانند. به طور مثال گفته م یآنها م یاز هوش باال یاز اعمال فرزندانشان را نشان

که زودتر حرف  یبچه ا ای. ردیجا آرام بگ کیتواند  ینم ادیاز هوش ز باهوش است و یلیفعال خ شیبچه ب ایهم هست 

اش خوب  یاضیر یاگر در مدرسه دانش آموز ایاست،  یخوابد، حتما بچه باهوش یرود و کمتر م یزند، زودتر راه م یم

می توان گفت كه در پاسخ به این توضیحات است یقو اتشیاست که ادب یباهوش تر از بچه ا یلیشود خ یباشد گفته م

 ندیآ یم ایبه دن یهوش مشخص زانیو ژن است. افراد با م طیاست که حاصل تعامل مح دهیچیپ دهیپد کی، هوش که 

است که  یطیمح ،یغن طیرود. منظور از مح یباالتر م یتر باشد، عدد هوش یدر پرورش هوش آنها غن طیو هرچه مح

با توجه به اینكه طرح آزمایشی این .هیفرض نیفراهم باشد. در اپرورش استعداد بچه ها در آن  یالزم برا یها كمحر

باشد، جهت کنترل اثر عامل پیش آزمون از روش آماری تحلیل پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می

)سطح  sigکوواریانس چند متغیره )مانكوا( استفاده گردید. همان گونه که در نتایج نشان داده شده است، چون مقدار 

شده است،  01/0معناداری( در هرآزمون )اثر پیالی و المبادای ویلكز و اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه روی( کمتر از 

 99توان نتیجه گرفت که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر وابسته  و متغییر مستقل با احتمال بنابراین می

های شاخص دیگری که باید وان بیان داشت که دست کم در یكی از مولفهتدرصد تفاوت وجود دارد.   بر این اساس می

ی باشد که در نتایج با عنوان مجذور اتا مشخص شده است، مجذور اتا نشان دهندهمی« اندازه اثر»به آن توجه شود، 

سه نوع  ریتاثازه باشد که در اثر اجرای عمل آزمایشی بوجود آمده است که انددرصدی از واریانس نمرات متغیرها می

درصد  80( 80/0کودکان، در پژوهش حاضر برابر )بر هوش  یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیبرنامه تمر

دهد که نتایج نشان میباشد درصد از تغییرات نمرات  متغییر وابسته مربوط به متغییر مستقل می 80باشد، یعنی می

سه  ریوجود دارد. برای بررسی تاث p<001/0داری در سطح تفاوت معنی هوشی دو گروه، از لحاظ نمره هایهبین نمر

توان اشاره کرد که میزان میانگین به می بر هوش کودکان یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینینوع برنامه تمر

 ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر آزمون  ریتاثدهد که دست آمده در گروه پیش آزمون و پس آزمون نشان می

مه مذکور پیاده سه نوع برناتاثیر مثبتی دارد به نوعی که در گروه پیش آزمون که  بر هوش کودکان یحرکت-یو شناخت

نشد این عمل حالت عكس دارد به عبارتی هوش کودکان پس آزمون بیشتر از هوش کوکان پیش آزمون برآورد گردید 

ی در کودکان گروه پس آزمون حرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیبرنامه تمر و این امر نشان از تاثیر سه نوع

(، شیخ و 2013(، سانگ )2010توان اشاره کرد که یافته های به دست آمده با تحقیقات هاردی )باشد در ادامه میمی



 

  

 

( همخوانی و مطابقت وهمخوانی دارد و محققان مذکور نیز در تحقیقات خود به 2013(، شیهان )1383همكاران )

 اشاره دارند.  بر هوش کودکان یحرکت-یو شناخت یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمریزان اهمیت م

 پیشنهادات :

شود. می ودکانکهوش،  موجب افزایش سطح   یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمر ریتاث اجرای

 و موزش مدارسآ های در برنامه  یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت ینیسه نوع برنامه تمرکردن  وارد بنابراین،

 .است وصیهت قابل ،دانش آموانتقویت هوش   بر مذکور  وهیآموزش به ش درازمدت های برنامه تأثیر بویژه آزمودن

 آموزش چنین ردنک وارد ضمن تا کندمی فراهم ریزان آموزش برنامه برای را راهكاری پژوهش این نتایج از استفاده

طریق آموزش  خود از تحصیلی و بویژه روزمره مسائل کنند برای  کمک دانش آموزان به تحصیلی، های ر برنامهد هایی

مدیران  ینهمچن. بیفزایند خود بر رضایتمندی طریق، این از و نموده حل را های مذکور انگیزه کافی داشته و آن

 در هایینین آموزشچ از ، یحرکت-یشناختو  ،یحرکت ،یشناخت ینیبرنامه تمر اهمیت به توجه توانند بامی

 افزایش موجب تواندمی امر این. استفاده نمایند پیشرفت تحصیلی، روحی و روانی برای توانمندسازی دانش آموزان

 ینیوع برنامه تمرنسه  از استفادهد. شو آنها بهبود توانایی ودانش آموان  های جسمانی و حرکتی، مهارتتیخالق تمرکز، 

 گیرد قرار توجه مورد نیز ها و سایر مقاطع آموزشیسایر حرفه برای می تواند  یحرکت-یو شناخت ،یحرکت ،یشناخت

 .دهد افزایش را آنها کار کیفیت کارآیی و و

 

 منابع 

ساله دارای  7-11آموزان رکتی دانشح -های بینایییر یک برنامه منتخب حرکتی بر مهارتتأث(. 1389ابراهیمی ثانی، زهرا. )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی.یانپااختالل هماهنگی رشدی. 

 ( روان شناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام، انتشارات دانشگاه تهران1395افروز ، غالمعلی )

 ( روان شناسی کاربردی تربیتی ، انتشارات سازمان اولیا و مربیان01398افروز ، غالمعلی )

 ( هوش و خالقیت ، انتشارات دانشگاه تهران1396فروز، غالمعلی و کامكاری ، کامبیز ) ا

هماهنگی  های حرکتی درشت کودکان با اختاللیر آموزش تجسم حرکتی بر بهبود مهارتتأث(. بررسی 1389اساسه، مریم. )

 عالمه طباطبایی.كده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه نامه کارشناسی ارشد. دانشیانپارشدی. 

 یپا-ستد یبر هماهنگ یتمیکمنتخب ر یمهحرکات ن یر(. تأث1389. )ینشاه ی،منصور ید؛حم ی،صالح یم؛مر ،زاده اسماعیل

 .46-51، 2، شماره 13شهرکرد، دوره  ی. مجله دانشگاه علوم پزشكیرشد یاختالل هماهنگ یکودکان دختر دارا

هرام؛ عباس، خلجی؛ بو یادگیری حرکتی با تاکید بر رفتار. مترجمان: فرخی؛ احمد،  (. کنترل2008اشمیت، ریچارد؛ لی، تیموث. )

 حسن، انتشارات نرسی. 



 

  

 

. یم واعظ موسوزاده، محمدکاظ ینماز ی. ترجمه: مهدینو اجرا از اصول تا تمر یحرکت (. یادگیری1379ی. )ا یچاردر یت،اشم

 تهران: سمت.

. تهران: یقاسم طلب، عبداهلل یت. مترجمان: رسول حمایو کنترل حرکت (. یادگیری2008) .ید یموتیت ی،لی؛ ا یچاردر یت،اشم

 علم و حرکت.

نامه یض مفصل زانو. پایان(. تأثیر پروتكل بازتوانی منتخب بر تعادل سالمندان مبتال به آرتروز پس از تعو1390امیرخانی، فرانک. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه. 

نیک خو، ه  رروان . ی )م ی اختالل ها  شده راهنمای تشخیصی و آماری یدنظر(. متن تجد1381امریكا. ) یپزشكانجمن روان

 (.2000 آ یانس: مترجمان(. تهران: انتشارات سخن. )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی

. یمو مفاه هایهنظر یکنترل حرکتو  یادگیری(. 1386شهزاد. ) ی،طهماسب ی،؛مهد ی،شهباز ؛محمود یخ،ش ؛فضل اله ،باقرزاده

 بامداد کتاب.

دروم داون. پایان (. تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان مبتال به سن1392بهاری، زینب. )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده تربیت بدنی دانشگاه رازی.

فروردین و  (. تهران،150-15 -جسمانی و ذهنی کودکان؛ مجله پیوند. شماره(. عوامل موثر در رشد 1371بیابانگرد، اسماعیل. )

 اردیبهشت.

آموزان پایه اول دبستان پسرانه رکتی دانشح -های ادراکیهای بدنی منتخب بر توانایییر فعالیتتأث(. 1377ی. )محمدعلبیلیانی، 

 . دانشگاه تهران.آمورش پرورش تهران. پایان نام کارشناسی ارشد 6 منطقهشهید بهشتی 

. ینقشبند یامکس دالور، ی. مترجمان: علیتیو علوم ترب یدر روانشناس یآمار یل(. تحل2008تاکانه. ) یوشیو، ؛فرگوسن ،جرج ا

 نشر ارسباران.

سی: انتشارات نر (. یادگیری حرکتی. مترجمان: مهدی نمازی زاده، شهین جاللی.2012دبرا جی، رز؛ دیبلو کریستینا، رابرت. )

 .22-21ص 

 .95-93، ص83-65ص ، ، نشر علم و حرکت"یبدن یبتدر تر یریگو اندازهسنجش "(.1391) .رسول ،طلب حمایت

هران، انتشارات (. حرکات اصالحی )شناسایی و تجویز تمرین(. ت1388ین؛ قراخانلو، رضا. )محمدحسدانشمندی، حسن؛ علیزاده، 

 سمت.

 هران.انتشارات رشد، ت یزاده،عل یدترجمه: حم یحرکت درمان (.1996. )ینكلرس ی،ا یلیامزویم؛ ارنها ی،د دانیل

پلژی. مغزی همیجهفته برنامه تمرینی منتخب بر وضعیت جسمانی، حرکتی و رفتاری کودکان فل 8(. تأثیر 1392دانیار، کوثر. )

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده تربیت بدنی دانشگاه رازی.
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ه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کمالگرایی دانش اموزان دورهدف از این پژوهش 

-آزمون یشو با طرح پ یتجرب یمهپژوهش حاضر ن بود. متوسطه دوم شهرستان زرین شهر

ان دوره دانش آموز ی یهکل یندر امورد مطالعه  یپس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار

شنامه دردسترس پرس یریبااستفاده از روش نمونه گ ود.بشهر   یندوم متوسطه شهرستان زر

 ییگراکمال ییابتدا یصو با تشخ یدگرد یعشهر توز یندانش آموزان شهرستان زر ینها در ب

ش ر از داننف 30در پژوهش تعداد (2006کمالگرایی هیل) ی پرسشنامه ی یلهباال به وس

دند و به انتخاب ش صادفیت یرینمونه گ ی یلهباال بودند به وس ییکمالگرا یآموزان که دارا

ه .مداخلنفر( قرار گرفتند15نفر( و کنترل )15)شاملیشدر دو گروه آزما یصورت تصادف

بر  یرفتار یدرمان شناختجلسه بود.نتایج نشان داد که 6درمانی برای گرون آزمایش

یافته  تاثیرگذار بوده است.و کمالگرایی کاهش ش اموزان دوره متوسطه دومدان ییکمالگرا

 درصد درمان شناختی رفتاری بر آنها تاثیرگذاربوده است.75است و 

 درمان شناختی رفتاری،کمالگرایی،دانش آموزان.واژگان کلیدی: 

  

 

 مقدمه 

. دهد یرا نشان م یو اجتماع ی، روان یبه بلوغ جسم یدکانتقال از کو رایدر رشد انسان است ز ریپذ بیمرحله آس کی ینوجوان 

برخوردار  یو اقتصاد یاجتماع یبرد ، از فرصت ها یم یپ یو روان یسالمت جسم نهیبه حقوق خود در زم یطینوجوان در هر مح

نوجوانان و (. 2020، 1)سازمان بهداشت جهانیمشارکت کامل داشته باشد  داریو پا فهجوامع مر یریاست و قادر است در شكل گ

کننده در ساختار جامعه بر عهده دارند، لـذا شـناخت ویژگیهای آنان میتواند کمک شایانی به  جوانان نقش عمده، مهم و تعیین

 ترین و انتقادی والدین، مربیان و مسئوالن امور در نحوه برخورد بـا آنـان نماید. روانشناسان شخصیت دوران نوجوانی را از طوالنی

اند، بدان خاطر که آدمی در بین تحول کودکی و بلوغ قـرار مـیگیـرد. سـن بلـوغ  گیری شخصیت شناخته های شكل دورهترین 

بنابراین نوجوانان مدتها به  همراه با خودشناسی، خوددوستی و سعی نوجوانان در کشف خود و شناخت ابعاد وجودی خود اسـت،

 که نوجوان به آن می اندیشد یكی از ویژگیهای شخصیتی است نیز کمالگرایی (.1395د)صفاری نیا و شیخی، اندیشن خود می

ای که شامل اجزای شناختی و رفتاری است  شافران و همكاران کمال گرایی را به عنوان سازه(. 2002، 2شفران، کوپر و فربورن)

 برای عملكرد، ارزیابی از خود به الار بابا وضع کردن استانداردهای بسی (. کمالگرایی1393)حیدریان ونوروزی، تعریف میكنند 

                                                           
1 . World Health Organization 
2 . Shafran, Cooper & Fairburn 



 

  

 

 تعریف انتقادی به صورت مردم دیگر ارزیابی و ره ی اشتباهاتصورت انتقادی، نگرانی دربا صورت انتقادی، ارزیابی افراد خانواده به

تی بعد از تجربه م روانشناخالئگرایی ممكن است یكی از عوامل مهم برای بروز ع کمال(.  1،2015)هافمن،استوبر وماسچتاس شده

زا باشد. کمالگرایی به عنوان تمایل افراطی به در نظر گرفتن معیارهای کامل و ارزیابی خودانتقادگری شدید  رویدادهای آسیب

 برای بی کمالگرایی گرایش به تعیین استانداردهای عالی و تالش(. 2،1990)فروست،مارتین،لهارت و روزنبلتاست تعریف شده

(بیان نموده  1520) 4و هویت، بسرز نظر فلت (. ا3،2014)استوبر واتونبودن است ناخرسندی به دلیل کامل هبودن و تجرب نقص

 فرد به تعیین و جست کمالگرایی خودمحور گرایش ر، دیگر محور و جامعه محور است.کمالگرایی شامل انواع خودمحواست 

معنی تمایل و انتظار فرد از تحقق استانداردهای عالی و عملكرد  کمالگرایی دیگرمحور به .وجوی استانداردهای عالی عملكرد است

 .گرایی باور فرد به این مسئله است که دیگران از او انتظار کامل بودن دارندکامل دیگران است. نوع سوم کمال

مرثی، نریمانی، صبحی )کیا.است5 رفتاری باشـد، درمـان شـناختی موثرآموزان  دانشکمال گرایی از جمله درمانی که میتواند در 

رفتاری یكی از رویكردهای تاثیرگذار در حیطه روانشناسی است که در طی سه  -درمان شناختی(. 1397قراملكی و میكاییلی، 

دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و شواهد و مدارك تجربی زیادی در مورد اثربخشی آن برای انواع مشكالت روانشناختی 

رفتاری، باورهای غیرمنطقی و تحریفات شناختی افراد را در -درمان شناختی (.6،2004)اودونهو، فیشر و هایزتبدست آمده اس

های هایی که افراد در رابطه با خود، دیگران و محیط دارند و باعث بروز آشفتگیجلسه درمان شناسایی و افكار معیوب و طرح واره

)کریسنر،استوارت و نماید های شناختی رفتاری بازسازی میه است را به کمک روشهیجانی و رفتارهای ناسازگارانه در آنها شد

( نشان داده است درمان شناختی رفتاری بر کمال گرایی زنان مبتال به درد 1382(. پشت مشهدی و همكاران )7،2007فریمن

ناختی رفتاری بر کمال گرایی و کاهش ( در مطالعه خود نشان دادند درمان ش1399موثر بوده است همچنین جوکار کمال آبادی )

اضطراب دانش آموزان نخبه تاثیر مثبت و معناداری داشته است. باتوجه به اهمیت پژوهش در گروه سنی نوجوانان، بنابراین هدف 

 از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کمال گرایی دانش آموزان متوسطه دوره دوم بوده است.

 روش 
ی دانش کلیه نیمورد مطالعه در ا یس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمارپ-آزمون شیو با طرح پ یتجرب مهیوهش حاضر نپژ 

ین دانش آموزان دردسترس پرسشنامه ها در ب یرینمونه گآموزان دوره دوم متوسطه شهرستان زرین شهر  ود. بااستفاده از روش 

ده در پژوهش یی کمالگرایی باال به وسیله ی پرسشنامه های مورد استفاابتدا صیشخبا تشهرستان زرین شهر توزیع گردید و 

 یبه صورت تصادف و نفر از دانش آموزان که دارای کمالگرایی باال بودند به وسیله ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند 30تعداد

ی داخله درمانم  شیگروه آزما یآزمون،برا شیام پپس از انجگرفتند. نفر( قرار 15) و کنترل نفر(15)شاملشیدو گروه آزما در

 صورت گرفت و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.  جلسه به مدت هفته ای یک بار 6در 

                                                           
1 . Hoffman & Stoeber & Musch 
2 . Frost, Marten, Lahart, Rosenblate 
3 . Stober 
4 . Flett,Besser & Hewitt 
5 . cognitive-behavioral therapy 
6 . O'Donohue  , Fisher  &  Hayes 
7 . Christner RW, Stewart  &  Freeman 



 

  

 

 شرح جلسات آموزشی

 (1394، کرک و کالرک، سالکووس کیس هاوتون،)رفتاری  -جلسات آموزشی شناختی. 1جدول 

 موضوع جلسه

ه ت در مورد پرسشنامالنده در کارگاه آموزشی و آشنا شدن اعضای گروه باهم، پاسخگویی به سؤاکن معرفی اعضای شرکت اول

بندی  گرایی و اضطراب، شناسایی شدت اضطراب، تمرین درجه تکمیل شده، هدف از تشکیل این کارگاه، تعاریف کمال

 احساسات در خانه

 تکنیک تنفس شکمی و تن)ری، تمرین مدیریت هیجان مرور بر جلسه قبل، طبیعی کردن اضطراب، تکنیک بارش فک دوم

س آرامی یا تنف بندی احساسات بعد از تن آرامی یا تنفس شکمی و درجه بندی احساسات قبل از تن تمرین درجه (آرامی

 شکمی

جاد اس، ای، تکنیک ارزیابی فکر، ارتباط بین افکار و احس(شناخت)گرایانه  مرور جلسات قبل، بحث در مورد افکار کمال سوم

ربه بحث در مورد تجربه هیجانی اخیر و ایفای نقش در مورد تج)شک و تردید در مورد افکار، تکنیک تشخیص افکار منفی 

 در خانه (احساس، تفسیر منفی و نتیجه منطقی)، چالش با افکار خودآیند منفی، تمرین (هیجانی

ی، گرای عات در مورد خطاهای شناختی مربوط به کمالال، دادن اطمرور جلسات قبل، ارتباط بین افکار و احساس و رفتار چهارم

 گرایی و تکنیک تجسم خیالی ایجاد تغییر در مورد تفکرات منفی، تکنیک مواجهه برای کمال

 آرامی های اضطرابی و تمرین مجدد تن مسئله در موقعیت مرور جلسات قبل، اصول تنظیم وقت، حل پنجم

 آزمون آموزان و گرفتن پس ت دانشالدادن پاسخ به سؤا مرور کلی جلسات قبلی و ششم

 

 ابزار اندازه گیری

 سیاهه کمالگرایی هیل

اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خود گزارشی و از نوع پرسشنامه های عینی است و بر (  2004و همكاران ) 1هیل 

مؤلفه های هر دو ابزار چند بعدی کمال گرایی،یعنی مقیاس  رفتاری تهیه شده است. این سیاهه، همه-اساس دیدگاه شناختی 

را MPS-HF1991 و مقیاس سه بعدی کمال گرایی هویت و فلتMPS-F (1990 )شش بعدی کمال گرایی فراست و همكاران

ازش گویه است که کمال گرایی را در دو بعد سازش یافته و س 58اندازه می گیرد. نسخه فارسی سیاهه کمال گرایی، دارای 

مولفه اندازه گیری می کند. مولفه های تالش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، هدفمندی، بعد سازش یافته و مولفه 6نایافته با 

های حساسیت بین فردی، تعیین استانداردهای سطح باال برای دیگران و ادراك فشار از سوی والدین، بعد سازش نایافته کمال 

. باشد¬یباال م ییکمالگرا ینمره نشان دهنده  نیباشد که باالتر یم116پرسشنامه  نیقطه برش در اگرایی را تشكیل میدهند.ن

و کامال موافق (3،موافق )( 2، مخالف )( 1بر پایه مقیاس لیكرت چهارگزینه ای کامال مخالف )(1389سیاهه توسط سمایی ) نای

 .اعتباریابی ورواسازی شده است(  4)

 58-56-52-48-47-45-39-38-37-33-31-29-25-23-17-15-13-9-5-2:یفرد نیب تیحساس

                                                           
1 Hill 



 

  

 

 40-32-24-16-8-7-1بودن:  یعال یبرا تالش

 50-35-19-55-43-27-11: یو سازمانده نظم

 57-53-46-30-22-14-6: نیوالد یفشار از سو ادراك

 54-51-44-36-28-20-12-4: یهدفمند

  49-42-41-34-26-21-18-10-3:گرانید یباال برا یاستانداردها

اهه در .به دست آمد، همچنین، ضریب همبستگی پیرسون برای این سی/93ضریب آلفای کرونباخ مقیاس، در پژوهش سمایی، 

ریب آلفای کرونباخ ضبه لحاظ آماری، معنادار بود. در پژوهش حاضر  0 /001بود که در سطح کمتر از  0 /74روش بازآزمایی برابر 

( برای 1389)ییبود. همچنین، آلفای کرونباخ به دست آمده توسط سما 0 /92 ادلرای ی معگویه ای کمال گ 58برای مقیاس 

نظم و  0 /78تالش برای عالی بودن  0 /93هریک از مولفه های کمال گرایی به ترتیب، عبارت بود از حساسیت بین فردی 

 یی..روا/79ا ن باال برای دیگر سطحداردهای تعیین استان 0 /75هدفمندی  0 /86ادراك فشار ازسوی والدین  0 /83سازماندهی 

 قرار گرفته است. دییمورد تا یدرون یپرسشنامه به روش همسان نیا

جمع آوری  کلیه ی داده هایشده است. پس از ارزیابی مداخله،آزمون های پژوهش مجددا در دوگروه آزمایش و کنترل اجرا 

فروضه ها با روش آمار توصیفی میانگین و انحراف داده ها توصیف و سپس موبا استفاده از 23SPSSبااستفاده از نرم افزار  شده

 شده است.تحلیل  و تحلیل کوواریانس چند متغیره آماری تحلیل کوواریانس

 یافته ها
گرایی، شامل میانگین، انحراف معیار، را در دوگروه گواه وگروه آزمایش به تفكیک اطالعات توصیفی نمرات ابعاد کمال 2جدول  

 کند. آزمون ارائه میآزمون و پسمراحل پیش

 آموزان گرایی دانشهای توصیفی مربوط به ابعاد کمالشاخص. 2جدول

 شاخص آماری

 متغیرها
 آزمونپس آزمونپیش

واه
گ

 

 حساسیت بین فردی
 85/61 63/62 میانگین

 97/10 79/10 انحراف استاندارد

 تالش برای عالی بودن
 81/20 86/21 میانگین

 26/3 87/3 انحراف استاندارد

 نظم و سازماندهی
 33/20 73/19 میانگین

 24/3 26/3 انحراف استاندارد

 ادراک فشار از سوی والدین
 20/19 26/19 میانگین

 79/4 89/4 انحراف استاندارد



 

  

 

 هدفمندی
 26/23 20/23 میانگین

 5 34/5 انحراف استاندارد

 ی دیگراناستانداردهای باال برا
 06/23 40/23 میانگین

 13/5 99/4 انحراف استاندارد

ش
مای

آز
 

 حساسیت بین فردی
 66/45 27/63 میانگین

 24/14 61/12 انحراف استاندارد

 تالش برای عالی بودن
 86/17 80/22 میانگین

 38/2 78/3 انحراف استاندارد

 نظم و سازماندهی
 20/14 46/21 میانگین

 93/4 67/4 ستانداردانحراف ا

 ادراک فشار از سوی والدین
 06/15 66/21 میانگین

 77/4 62/4 انحراف استاندارد

 هدفمندی
 73/27 20/21 میانگین

 83/4 95/4 انحراف استاندارد

 استانداردهای باال برای دیگران
 13/16 73/24 میانگین

 92/4 05/6 انحراف استاندارد

 

زمان با ی هممربوط به ابعاد کمال گرایی در گروه گواه، در دو مرحله میانگین 2به دست آمده در جدول شماره  با توجه به نتایج

مربوط به ابعاد  میانگین آزمون، با کمی تفاوت تغییر یافته است. درگروه آزمایش با آموزش شناختی رفتاریآزمون و پسپیش

 رسد.مون، متفاوت به نظر میآزآزمون و پسکمال گرایی در دو مرحله پیش

گرایی، شامل میانگین، انحراف معیار، را در دوگروه گواه وگروه آزمایش به تفكیک مراحل اطالعات توصیفی نمرات کمال 3جدول

 کند.آزمون ارائه میآزمون و پسپیش

 آموزان گرایی دانشهای توصیفی مربوط به کمالشاخص. 3جدول

 شاخص آماری

 متغیرها
 آزمونپس ونآزمپیش

ال
کم

ی
رای

گ
 

 گواه

 06/161 20/162 میانگین

انحراف 

 استاندارد
68/14 03/14 

 آزمایش

 66/133 13/163 میانگین

انحراف 

 استاندارد
93/22 03/21 



 

  

 

با  زمانی هملهگرایی در گروه گواه، در دو مرحمربوط به کمال میانگین 3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره 

تغییر یافته است. درگروه آزمایش با آموزش شناختی   06/161به  20/162آزمون، با کمی تفاوت از مقدار آزمون و پسپیش

به مقدار  13/163 رسد و از مقدارآزمون، متفاوت به نظر میآزمون و پسگرایی در دو مرحله پیشمربوط به کمال میانگین رفتاری

 تغییر یافته است.  66/133

 . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانكوا4جدول

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F توان آماری مجذور اتا سطح معناداری 

 گراییکمال

قبل از 

 آموزش
377/6099 1 377/6099 758/64 000/0 714/0 000/1 

 000/1 751/0 000/0 619/78 890/7404 1 890/7404 گروه

     187/94 26 868/2448 میزان خطا

 

گواه از لحاظ  وهای آزمایش آموزان، گروه شود با کنترل پیش آزمون بین دانشمالحظه می 4طبق نتایج به دست آمده از جدول 

تقل )آموزش ر، متغیر مسعبارت دیگ(. به=F 619/78و  P=000/0گرایی، شود )کمالگرایی تفاوت معناداری مشاهده میکمال

ر نظر گرفتن مجذور دآموزان مورد مطالعه تأثیر داشته است. با  گرایی( دانشدرمان شناختی رفتاری( بر متغیرهای وابسته )کمال

رات مربوط به درصد تغیی 75توان چنین نتیجه گرفت که باشند، میمی 751/0گرایی که به ترتیب اِتا برای متغیرهای کمال

گرایی فتاری بر کمالگرایی در مرحله پس آزمون ناشی از تأثیر مداخله بوده است. بنابراین در نتیجه درمان شناختی رلمتغیرکما

  اثر دارد.

 

  گیریبحث و نتیجه
ها  انجام شد. نتایج بررسی دانش آموزانفتاری بر میزان کمالگرایی ر -شناختی درماناثربخشی  بررسیپژوهش حاضر باهدف  

  .کاهش معناداری نسبت به قبل از مداخله داشت گرایی که نمرات کمال نشان داد

؛ زرگر، مردانی، (1393) (؛ نجاریان و همكاران1393)های البوشكه  در ارتباط با متغیر کمالگرایی نتایج این پژوهش با یافته

اداه، داسكاالكیس، ر(؛ 2017)ال و سالوین چاند، چیبن(، 1399، جوکار کمال آبادی، رجبی و ثوابت )(1391)زاده و هنرمند  مهرابی

 همسو است.  (2012)آرپین کریبی، ایروین و ریتوو 

گرایی است، بنابراین، این نوع مداخالت های ناکارآمد از عوامل تأثیرگذار در ایجاد و حفظ کمالهای شناختی و نگرش چون تحریف

گرا، باعث ایجاد شرایط مواجهه و ممانعت از پاسخ در فرد کمال رفتاری با-به بهبودی عالئم فرد میانجامد. مداخالت شناختی

 (.1،2006)پلوا و ویدکاهش ترس از مواجهه با اشتباه، در کسانی که تمرکز زیادی بر اشتباهات دارند

                                                           
1 .Pleva & Wade 



 

  

 

انسان کمال گرایی از جمله ویژگی هایی است که دارای دو جنبه رفتاری و شناختی هستند که برای ایجاد تغییر در ویژگی های 

( رفتار را عوض کنیم تا فكر عوض شود که درمان شناختی 2( فكر را عوض کنیم تا رفتار عوض شود و 1دو راه بیشتر وجود ندراد: 

در تبیین (. 1389رفتاری از روش هایی است که بااین دو روش بر کاهش کمال گرایی موثر واقع شده است )شیرافكن و زائریان، 

گرایی سبک شخصیتی  گرایی میتوان گفت با توجه به اینكه کمال ت شناختی رفتاری بر کمالالنقش معنادار آموزش مداخ

ریلی، )شود  ها و رفتارهای خاصی ایجاد و حفظ می آید که با شناختها، طرحواره حساب می معیوب نیست؛ بلكه آسیب روانی به

بینانه برای خود  گیرانه و غیرواقع ه وضع معیارهای سختکمالگرایی خودمدار به تمایل ب. ( 2007، 1لی، کوپر، فیربورن و شافرن

ها،  ت شناخی رفتاری افراد یاد میگیرند که افكار، طرحوارهالساز رفتارها و اعمال خاصی هستند. در مداخ اشاره دارد که زمینه

کند که ظرفیت بنیادی می  آموزان کمک رفتاری به دانش -آموزش شناختی .ح و تعدیل کندالشناختها، رفتار و اعمال خود را اص

هایی که ظرفیت و توانایی آن را ندارند و در آنها شكست  خود را شناسایی و در مقابل آن احساس مسئولیت کنند و در موقعیت

انتقاد و سرزنش قرار ندهد و احساس گناه نكنند و برای جبران شكست که ممكن است  صورت افراطی مورد خورد خود را به می

 .ش نكنندالافی ارتباط دهد تش ناکالبه ت

هیچ، تعمیم افراطی  ویژه تفكر همه یاها، بههای شناختی باعث کاهش اینگونه تحریف رفتاری با اصالح تحریف -مداخله شناختی

 در حد افراطی در فرد هستند. گراییشود که ازجمله ارکان مهم ایجاد احساس گناه و کمالخوانی میو ذهن

                                                           
1 . Riley,  Lee, Cooper, Fairburn & Shafran, 
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 مثبت نگر یروان شناس

 1مهردادبرون

 ساله دارای لیسانس فناوری اطالعات ازدانشگاه جامع لوله سازی اهواز39محقق شیمی .1

 com@gmail.95mehrdadboroon**مسئول:  سندهینو لیمیا

 

 چکیده 

قط هزاران سال به خود مشغول داشته است هرچند که ف یرا برا ینذهن متفكر ی،شادمان

ست.اغلب اقرار گرفته  یریگدار مورد مطالعه و اندازهنظام یوهاست که به ش یراخ یهادر سال

 یعتاو طب کنندیم یابیبد ارز یاخوب  افتدیاتفاق م شانیچه را که در رابطه با زندگمردم آن

 یاتیو خلق یجاناته یشههم یباها تقرخود هستند.آن یبه قضاوت در مورد زندگ قادرها آن

 یاو  شودیواکنش مثبت م یکدارد که منجر به  یندخوشا یامؤلفه یاکه  کنندیرا تجربه م

 یماناز شاد یهمواره سطح ین.بنابراطلبدیرا م یمنف یدارد و واکنش یندناخوشا یامؤلفه

 1973ل به آن نپردازند.از سا یارانهاگر به طور هش یمردم حاکم است، حت یبر زندگ یذهن

 SSENIPPAH شروع به فهرست کردن واژه 1 المللینب یروانشناخت هاییدهکه مجله چك

 ینا 1974شد.در سال  یواژه عمال وارد فرهنگ روانشناس یننمود ا 2 یهنما یکبه عنوان 

آن  شد.از 3 یاجتماع یگرهایپژوهش نما مجلهمثل  یروانشناس هاییهنما یرواژه وارد سا

و  یشاد مثبت از جمله یبه موضوعات روانشناس یقاتاز تحق یادیزمان تا به امروز تعداد ز

 (1984 ینر،است)د یافتهاختصاص  یذهن یشادمان

 ی،هیجاننگر،شادمان ی،مثبتروانشناسواژگان کلیدی: 

 

mailto:mehrdadboroon95@gmail.com**


 

  

 

 

 

 مقدمه

به شیوه  های اخیر است کها برای هزاران سال به خود مشغول داشته است هرچند که فقط در سالشادمانی، ذهن متفكرین ر

افتد خوب یا بد شان اتفاق میچه را که در رابطه با زندگیگیری قرار گرفته است.اغلب مردم آندار مورد مطالعه و اندازهنظام

قیاتی را تجربه ها تقریبا همیشه هیجانات و خلزندگی خود هستند.آنها قادر به قضاوت در مورد کنند و طبیعتا آنارزیابی می

کنشی منفی را ای ناخوشایند دارد و واشود و یا مؤلفهای خوشایند دارد که منجر به یک واکنش مثبت میکنند که یا مؤلفهمی

نپردازند.از سال  طور هشیارانه به آنطلبد.بنابراین همواره سطحی از شادمانی ذهنی بر زندگی مردم حاکم است، حتی اگر به می

نمود  2به عنوان یک نمایه  SSENIPPAH شروع به فهرست کردن واژه 1الملل های روانشناختی بینکه مجله چكیده 1973

ژوهش نمایگرهای پهای روانشناسی مثل مجله این واژه وارد سایر نمایه 1974این واژه عمال وارد فرهنگ روانشناسی شد.در سال 

و شادمانی ذهنی  شد.از آن زمان تا به امروز تعداد زیادی از تحقیقات به موضوعات روانشناسی مثبت از جمله شادی 3جتماعی ا

 .(1984اختصاص یافته است)دینر، 

 اهمیت شادمانی ذهنی

اشته است.به ه دروانشناسی تاکنون بر بیماری بیشتر از سالمت، بر ترس بیشتر از شهامت و بر پرخاشگری بیشتر از عشق تكی

اند و این در نداشتهتر بودن و...تر بودن، نوع دوستعبارتی روانشناسان عالقه چندانی در کمک به مردم برایشادتر بودن، متكامل

و  1ای توسط سو کنند.در مطالعهحالی است که مردم سرتاسر دنیا روز افزونی به شادی و شادمانی در زندگی خود احساس می

ادمانی شکشور مختلف خواسته شد که نشان دهند در مورد  42نفر در  7204ای دانشگاهی به حجم (از نمونه1998همكاران)

زده کامال غرب کنند و شادمانی ذهنی برای آنها چقدر اهمیت دارد.نتایج نشان داد حتی در جوامعی کهذهنی چه مقدار فكر می

ات در مورد آن از زندگی برای آنها خیلی مهم است و آنها اغلب اوق نیستند دانشجویان گزارش کردند که شادمانی و رضایت 2

درصد از  6ط های عالقه به شادمانی در همه کشورهای مورد تحقیق باال بود.در بین کل نمونه فقکنند.سطوح میانگینفكر می

ه طور کامل در رصد شادمانی را بد 69بندی کردند، وانگهی تر از شادمانی درجهپاسخ دهندگان پول را به عنوان یک عامل مهم

(مدعی است، 1990) 3اند.انگلهارت بندی کردند، و فقط یک درصد ادعا کردند که هرگز در مورد آن فكر نكردهاوج مقیاس درجه

است کشیده  که عالقه به تكامل خویشتن 4هنگامی که نیازهای مادی اساسی تحقق یافتند افراد به طرف یک مرحله پس مادی 

رسد)مثال دینر و (.محققین معتقدند، هرچند شادمانی ذهنی به تنهایی برای زندگی خوب کافی به نظر نمی2000د)دینر، شونمی

استای جنبش رتواند گامی در راستای زندگی خوب باشد.مقاله حاضر در رسد که شناخت آن می(، ولی به نظر می1998همكاران، 

اپ ویژه (آغاز گردید)چ2000،  7)سلیگمن و چیكسنتمیهاالی  6ی.پی سلیگمن نگر است که توسط مارتین اروانشناسی مثبت

تخفیف  ورا ببینید.(و معتقد است هدف روانشناسی صرفا تكیه بر تسكین  55شماره  2000،  8مجله روانشناس آمریكایی 

واندرمانگران برای وانشناسان و رمشكالت روانشناختی نیست.این مقاله اطالعاتی در حوزه تحقیق و عمل روانشناختی در اختیار ر

 .دهدکمک به مردم جهت بهینه کردن زندگی آنها ارائه می

 تعاریف نظری شادمانی ذهنی



 

  

 

ضایت از زندگی، کنند و شامل متغیرهای از قبیل رشادمانی ذهنی اشاره دارد به اینكه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی می

شود.ارزیابی شخص از ر، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت میرضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کا

هایی از هخود ممكن است به شكل شناختی باشد، مثال، هنگامی که شخص به طور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنب

انات و خلقیات اطفی نیز باشد)تجربه هیجنشیند.ممكن است ارزیابی شخص به شكل عزندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می

با خوشی را تجربه شود اگر شخص رضایت از زندگی و غالناخوشایند و خوشایند مردم در مواجه با زندگی خود(.بنابراین، گفته می

گر از زندگی رعكس، اکند و فقط گاه گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید دارای شادمانی ذهنی باال خواهد بود و ب

اس نماید دارای خود ناراضی است و خوشی و عالقه اندکی را تجربه نماید و هیجانات پیوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احس

 .شادمانی ذهنی پائینی است

وجد و تا  2ذاب ع(.اوال، کل دامنه بهزیستی از زجر و 1984در مطالعه شادمانی ذهنی وجود دارد)دینر،  1چندین ویژگی اساسی 

شادمانی ذهنی  شود.بنابراین، حوزهگیرد و صرفا به حاالت نامطلوبی مثل افسردگی یا ناامیدی محدود نمیرا در بر می 3شعف 

، حوزه شادمانی شود که توسط روانشناسان بالینی مورد اقبال قرار گرفته است.به عبارت دیگرصرفا شامل حاالت نامطلوبی نمی

اد متوسط و از افراد شای افراد شاد را از افراد شود بلكه عواملی که تا اندازهدگی و اضطراب ختم نمیذهنی صرفا به مطالعه افسر

شده است و  گیرد.دوما، شادمانی ذهنی بر حسب تجربه درونی هر شخص تعریفکند را نیز در بر میالعاده شاد متمایز میفوق

 .شودتحمیل نمی 4} اوری خارجیدمانی ذهنی است چارچوب دا-موقعی که صحبت از ارزیابی

های ری از مالك(.با این که بسیا1995به عبارتی، برای توصیف میزان شادمانی هر کس باید درون پوست وی رفت)میرز و دینر، 

انی ذهنی از شود)مثال پختگی خودمختاری و واقع بینی(، شادمبهداشت روانی از بیرون توسط محققین و درمانگران دیكته می

زندگی  رود بنابراین درون این چارچوباش خوب پیش میکند که زندگیشود.اگر شخصی فكر میاه خود شخص ارزیابی میدیدگ

حوزه بر ادراکات  برد؛زیرا در اینرود.این ویژگی، حوزه شادمانی ذهنی را از روانشناسی بالینی سنتی فراتر میاو خوب پیش می

اش از اهمیت شود.پس در حوزه شادمانی ذهنی دیدگاه شخص در مورد بهزیستییافراد از زندگی خود وزن و بهاء داده م

پردازد بلكه بر نمی 1ای برخوردار است.ویژگی نهایی شادمانی ذهنی این است که این سازه صرفا به خلقیات زودگذر برجسته

انی ذهنی به یابد، پژوهشگر شادمن میتكیه دارد.با اینكه خلق یک شخص احتماال با هر رویدادی نوسا 2تر حاالت بلند مدت

شود ممكن مند است.به هر حال آنچه که در یک لحظه غالبا منجر به شادمانی میخلقیات شخص در بعد زمان طوالنی عالقه

 .شوداست همان چیزی نباشد که در بلند مدت هم شادمانی ذهنی را موجب می

 گیریشادمانی ذهنی و اندازه

یت از زندگی، است که افراد به وسیله آن رضا 3های خود گزارشی یابیری شادمانی ذهنی از طریق زمینهگیشیوه معمول اندازه

های شادمانی ذهنی کنند.فرضیه پشتیبان خود گزارشیفراوانی عاطفه خوشایند یا فراوانی هیجانات ناخوشایند خود را گزارش می

گر است که ربه بهزیستی خود قرار دارد؛در حقیقت فقط شخص پاسخگر در یک وضعیت ویژه برای گزارش تجاین است که پاسخ

اش ارزشمند است یا خیر به های خود را تجربه کند و در مورد اینكه آیا زندگی وی بر حسب تجربه درونیتواند آالم و خوشیمی

رسند.در زیر دو نمونه از نظر میهای خودگزارشی، به خصوص در این حوزه مناسب به قضاوت بنشیند.بنابراین استفاده از مقیاس

 :شوندها معرفی میاین مقیاس

مشهور است  SLWS (که به اختصار به1985،  3و گریفین  2، این مقیاس)دینر، ایمونز، الرنس  1مقیاس رضایت از زندگی 

)کامال مخالفم(تا 1اده از ای است و هر میک مقیاس پنج ماده SLWS .گیری رضایت از زندگی به کار گرفته شده استبرای اندازه



 

  

 

)رضایت باال(متغیر  35)رضایت پایین(تا 5ها روی پرسشنامه از شود؛به طوری که دامنه ممكن نمره)کامال موافقم( نمره گذاری می7

 .خواهد بود

ایرین، ر و سگزارش شده است)دین /82و ضریب بازآزمایی پس از دو ماه برابر /87در مورد پایاپی آزمون ضریب آلفا برابر 

شده را تعیین نمودند.با  تعداد عوامل انتزاع 6و مقادیر ویژه  5آزمون اسكری  4(با استفاده از بازبینی 1985(.دینر و سایرین)1985

 داددرصد از واریانس را تشكیل می 66استفاده از این مالك تنها یک عامل انتزاع شد که 

های یم گروههای سنی دارد و مقیاس مستقابلیت کاربرد برای همه گروههای رضایت از زندگی دارد.دیگر اینكه قسایر مقیاس

 .شودیجویی در زمان و هزینه یک مصاحبه بالینی مسازد؛و سرانجام این که باعث صرفهسنی متفاوت را امكان پذیر می

ایر سنباخ بر روی این آزمون ترجمه و اقدام به تعیین خصوصیات روان سنجی آن گردید؛بدین شكل که ضریب آلفای کرو

های سنی روههای سنی دارد و مقایسه مستقیم گهای رضایت از زندگی دارد.دیگر اینكه قابلیت کاربرد برای همه گروهمقیاس

 .شودجویی در زمان و هزینه یک مصاحبه بالینی میسازد؛و سرانجام این که باعث صرفهمتفاوت را امكان پذیر می

آزمودنی  30 تعیین خصوصیات روان سنجی آن گردید؛بدین شكل که ضریب آلفای کرونباخ بر روی این آزمون ترجمه و اقدام به

 .(1382حاصل شد)مظفری، /84هفته برابر  6و اعتبار بازآزمایی در فاصله /85برابر 

دید.ضریب آزمودنی گر 30بر روی  SANAP برای تعیین اعتبار هم گرای آزمون اقدام به تعیین همبستگی آن با مقیاس های

 .(1382همبستگی مقیاس رضایت از زندگی با عاطفه مثبت برابرو با عاطفه منفی برابرحاصل شد)مظفری، 

 مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی

استفاده  (AN) و عاطفه منفی (AP) گیری عاطفه مثبت(برای اندازه1988،  4گن و تله 3، کالرك  2از این مقیاس)واتسون 

ابل اجرا باشد، این مقیاس، جهت برآوردن نیاز به یک مقیاس پایا و معتبر، که هم خالصه باضد و هم راحت قشده است.مؤلفین 

)خیلی  5)خیلی کم(تا 1ای از نقطه 5ها بر روی یک مقیاس تدوین کردند.آزمودنی SANAP ای با عنوانماده 20یک مقیاس 

احساس  حالت عاطفی مثبت را به طور کلی چگونه 10هر یک از  حالت عاطفی منفی و 10دهند که هر یک از زیاد(نشان می

وز گذشته، ردستورالعمل زمانی)هیمن لحظه، امروز، چند  7اند.در راهنمای تكمیل این مقیاس بسته به اهداف پژوهشی کرده

مانی به طور لعمل زهفته گذشته، چند هفته گذشته، سال گذشته، به طور کلی(پیشنهاد شده است که در این پژوهش از دستور ا

 .کلیاستفاده شده است

برای /90تا /86ی از اند)بسته به دستور العمل زمانمؤلفین این مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ را در حد قابل قبولی گزارش نموده

ها ه همراه همبستگی درونی مقیاسب(این ضرایب 2-1جدول) .(AN) برای عاطفه منفی/87تا /84و از  (AP) عاطفه مثبت

 .نشان داده است

به طور واضحی از دستور العمل زمانی به کار گرفته شده و بدون  AN-AP ها و همچنین همبستگی درونیضرایب آلفای مقیاس

 1(و دو مقیاس تقریبا 23/0تا  12/0تأثیر نشان داده است.همبستگی بین عاطفه مثبت و عاطفه منفی به طور ثابتی پایین است)

( که یک 1988ها اعمال شده است)واتسون و سایرین، برای آن 1مشترك دارند که اصطالح نیمه مستقل  درصد واریانس 5تا 

سطوح مناسبی نشان داده به طوری  SANAPباشد.در ضریب باز آزمایی در فاصله دو ماه، ویژگی جالب برای اهداف تحقیقی می



 

  

 

و برای عاطفه /68لعمل زمانیبه طور کلی، برای عاطفه مثبت برابر تر شدن چهارچوب زمانی رابطه با دستور اکه به موازات طوالنی

 .(را ببینید3-1حاصل شده است، جدول)/71منفی برابر 

رای عاطفه مثبت برابر آزمودنی ب 30این آزمون ترجمه و مبادرات به تعیین ضرایب آلفا و بازآزمایی آن گردید.ضرایب آلفا بر روی 

رای عاطفه منفی و ب/65هفته برای عاطفه مثبت برابر 6حاصل شد. ضریب بازآزمایی در فاصله /82و برای عاطفه منفی برابر /83

 .(1382حاصل شد)مظفری،  /68برابر 

فسردگی ا، گردید.پرسشنامه (IDB) 1برای تعیین اعتبار خارجی آزمون اقدام تعیین همبستگی آن پرسشنامه افسردگی بک 

ر آن در این ف تا متوسط افسردگی مورد استفاده است و مطالعات زیادی از اعتبابک به طور وسیعی برای ارزیابی سطوح خفی

تجربه  دهند که هر عالمت را در طی چند روز گذشته چگونهها روی این مقیاس نشان میاند. آزمودنیمقوله حمایت کرده

نفی و پرسشنامه مو بین عاطفه -/36آزمودنی برابر  30اند.همبستگی بین عاطفه مثبت و مقیاس افسردگی بک بر روی کرده

 .(1382حاصل شد)مظفری، /56افسردگی بک برابر 

 گیریهای دیگر اندازهشیوه

با شادمانی  اند، معموال با یكدیگر همبسته هستند وگیری شادمانی ذهنی طراحی شدههای خود گزارشی که برای اندازهمقیاس

های گران شیوه(.پژوهش1993و همكاران،  3است)ساندویک  2گرایی هم های دیگر دارایذهنی به دست آمده و به وسیله روش

ها برای یادآوری اند.برای مثال، فراوانی لبخند زدن افراد، توانایی آندیگری نیز برای سنجش شادمانی ذهنی تدوین کرده

گیری ل اندازهی معیارهای معمورویدادهای مثبت در مقابل رویدادهای منفی زندگی و گزارش اعضای خانواده و دوستان آزمودن

فتاری رها، مشاهدات های دیگری مثل استفاده از مصاحبه(.همچنین شیوه1993شادمانی ذهنی هستند)ساندویک و سایرین، 

و  7هره و ثبت حاالت چ 6مثل الكتروآنسفالوگرام  5در محیطهای طبیعی، معیارهای الكتروفیزیولوژیكی  4بیان عاطفه 

 .های شادمانی ذهنی همراه هستندنیز با خودگزارشی 1الكترومیوگرافی 

کننده است.به هر حال های گوناگون دل گرمبرآوردهای مشابه از اندازه شادمانی ذهنی و همبستگی مبتنی بر روش شناختی

 .کندهای به دست آمده کمک میوجود یک رویكرد چند معیاری به نفی تبیینات مصنوعی داده

 هار و مؤلفهشادمانی ذهنی، ساختا

های کلی های رضایت و قضاوتهای هیجانی، حوزهای از قبیل پاسخهای گستردهای است که شامل مقولهشادمانی ذهنی پدیده

تواند به رضایت تواند به نوبت به تقسیمات فرعی تجزیه شود.رضایت کلی میشود.شادمانی ذهنی سه مؤلفه مهم میاز زندگی می

توان به ها را میزندگی از قبیل تفریحات، عشق، ازدواج، دوستان و...تقسیم شود و هر کدام از این حوزههای گوناگون از حوزه

یم شود و باالخره ای از قبیل لذت، محبت و غرور تقستواند به هیجانات ویژهریزتر تقسیم نمود.عاطفه خوشایند می 2های رخساره

-ود)دینر و بیسواسای از قبیل شرم، گناه، غمگینی، خشم و اضطراب مجزا شت ویژهتواند به هیجانات و خلقیاعاطفه ناخوشایند می

گر ممكن است رضایت تری نیز بینجامد. مثال یک پژوهشتواند به تقسیمات فرعی(.هر یک از این تقسیمات می2000،  3دینر 

های شادمانی ارهبررسی کند)بعضی از این رخستر رضایت از زناشویی را از زندگی را مطالعه کند، دیگری ممكن است موضوع جزئی

 .شوند((دیده می1-1ذهنی در جدول)



 

  

 

ه در زندگی های جاری شخص از رویدادهایی است کشوند نشان دهنده ارزیابیخلقیات و هیجانات که روی هم عاطفه نامیده می

ایند دو عامل مستقل طفه خوشایند و عاطفه ناخوش( اولین بار مطرح کردند که عا1965) 2افتد.برادبورن و کاپلوویتز وی اتفاق می

ایند در سطح کوتاه گیری شوند.با این که وجود استقالل بین عاطفه خوشایند و عاطفه ناخوشهستند و باید به طور مجزا اندازه 3

 6ر و ایمونز .دینابعاد عاطفی بلند مدت کمتر مورد اختالف بوده است 5پذیری انگیز است، تفكیکهنوز بحث 4مدت و زود گذر 

پذیرتر دی تفكیکبه طور رو به تزای 7(دریافتند که عاطفه خوشایند و عاطفه ناخوشایند همسو با افزایش چارچوب زمانی 1984)

ور واضحی طبه  8(طی مدلی نشان دادند که این دو ساختار به واسطه همبستگی متوسط معكوس 1995شوند.دینر و همكاران)می

 .مجزا هستند

های شناختی رضایت از زندگی نیز گران شادمانی ذهنی به ارزیابیهای عاطفی، پژوهشبر مطالعه واکنشعالوه 

دریافتند که رضایت از زندگی عاملی مجزا از دو نوع عمده عاطفهخوشایند یا  1مندند.آندریوس و ویتی عالقه

برای نشان دادن این که عاطفه خوشایند  3شی د روچن-های چند صفتی(از تحلیل1996، دینر و سو) 2باشد.لوکاس ناخوشایندمی

های اعمال روش و عاطفه ناخوشایند و رضایت از زندگی ساختارهای مجزایی هستند استفاده کردند.حتی در طول دو سال و پس از

تارهای متفاوت بین این ساخ 4های درونی تر از همبستگیچندگانه ارزیابی، ضرایب اعتبار برای هر یک از این سه ساختار قوی

 .بود

مطالعه سطوح  ارزیابی شود.یک توجیه برای 6یا در سطح جزئی  5تواند در سطح کلی بسته به اهداف تحقیق، شادمانی ذهنی می

مایل در بین افراد دارند.به عبارت دیگر، این ت 8تمایل به وقوع همزمان  7تر)و نه مفاهیم ریزتر(این است که سطوح ریزتز کلی

تواند به یم 9های متفاوت زندگی خود تجزیه کنند.و مطالعه سطوح کلی که سطوح مشابه بهزیستی را در طی جنبهوجود دارد 

العه سطوح هستند کمک کند؛و یک توجیه برای مط 10ها ما در فهم تأثیرات کلی بر شادمانی ذهنی که مسبب این کوواریانس

های خاص زهأی که ممكن است بهزیستی را در حویشتری از شرایط ویژهتوانیم فهم بریزتر شادمانی ذهنی این است که ما می

تر هستند)دینر، حساس 1تحت تأثیر قرار دهند به دست آوریم.وانگهی، انواع ریزتر شادمانی ذهنی اغلب به متغیرهای سببی  11

 .(1997،  2سو و اوایشی 

 :گیرینتیجه

یل کار، تر است و موضوعاتی از قبری یا بهداشت نیست بلكه گستردهمند به بیماروانشناسی صرفا یک شاخه پزشكی عالقه

های وت و فضیلتقگیرد. روانشناسان اکنون به تحقیقات جامعی در مورد نقاط تحصیالت، بینش، عشق، رشد و بازی را نیز دربرمی

کنند نیازمند توسعه جوی ها کار میهای مذهبی و و شرکتها، مدارس، انجمنانسانی نیازمندمند. روانشناسانی که با خانواده

رورش نقاط قوت پهای روانشناسی عمده به سمت دیدگاهی نوین مبتنی بر هستند که بر این نقاط قوت تاکید نماید.امروزه نظریه

خ به ی منفعل پاسای وجود ندارد که افراد انسانی را به عنوان کالبدهااند.دیگر نظریه روانشناسانی برجستهتغییر مسیر داده

های متعدد و امكان ها بیشتر به عنوان افرادی تصمیم گیرنده با امكان انتخاب گزینهها تعریف نماید و امروزه انسانمحرك

تجربه  شوند.موضوعات روانشناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یكم عمدتا بردست شدن و کار آمد شدن تعریف میچیره

یت عاطفی تجربه ، کیف 3اند.به گفته دانیل خانمن کند تمرکز کردها بهتر از لحظه دیگر میای رچه که لحظهمثبت انسانی و آن

 (6، ص.1999نگر است)خانمن، جاری اساس و بلوك یا روانشناسی مثبت
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 اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری، سرزندگی

 و تاب آوری سالمندان

 1دکتر فرناز ابهرزنجانی

، خراسان رضویمشهد، ستادیار مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری، ا می وهیات علمؤلف مسؤل. .1

 ایران، مؤلف مسؤل

 چکیده

آزمون ؛ پس آزمون ؛ های نیمه آزمایشی )طرح پیشپژوهش حاضر از نوع پژوهش مقدمه:

با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی  1396-1397پیگیری ( می باشد که در سال 

جامعه آماری  روش: و تاب آوری سالمندان انجام شد. بر امیدواری؛ سر زندگی بر کیفیت زندگی

 1396-1397 در سالمراکز مشاوره شهر مشهد مراجعه کننده به سالمندان  پژوهش جاری، کلیه

به روش در دسترس انتخاب  کنترل ی وشیآزما هنفر 15نفر در دو گروه  30که از این میان،بودند 

. پس از به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگماری شدند و با انجام قرعه کشی

دقیقه ای به  90جلسه  8آزمون، آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی طی اجرای پیش

http://www.irantahgig.ir/?p=4894
http://www.irantahgig.ir/?p=4894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693422/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17716102
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1037/1089-2680.9.2.103
https://web.archive.org/web/20170611181655/http:/nashv.org/2017/03/20/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-2/
https://web.archive.org/web/20170611181655/http:/nashv.org/2017/03/20/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-2/
https://web.archive.org/web/20170611181655/http:/nashv.org/2017/03/20/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-2/
http://nashv.org/2017/03/20/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-2/
http://nashv.org/2017/03/20/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-2/
http://www.migna.ir/vdciwraz.t1aqw2bcct.html


 

  

 

(؛ سر 1991گروه آزمایش ارائه گردید. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه های امیدواری اشنایدر)

( قبل از شروع جلسات 2003) دسونیواینر و داک یتاب آور ( و 1997ریان و فردریک)  زندگی

آزمون و پیگیری نیز برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس  پسآموزشی و 

میانگین نمرات  یافته ها: تحلیل شدند. SPSS-19با اندازه گیری های مكرر  و با نرم افزار 

ه آزمایشی بر خالف گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری امیدواری، سر زندگی و تاب آوری گرو

آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت  نتیجه گیری: .p) <001/0(به طور معنادار افزایش یافت

زندگی بر امیدواری، سر زندگی و تاب آوری سالمندان در پس آزمون و همچنین پیگیری به 

 طور معنادار اثربخش بوده است.

  ، سالمندانتهای مبتنی بر کیفیت زندگی، امیدواری، سر زندگی، تاب آوریمهار کلید واژه ها:



 

  

 

 مقدمه

انسان است. در طول این فرایند ت غییراتی سالمندی فرایندی فرایندی طبیعی و یكی از مراحل رشد و تكامل 

افراد رخ می دهد) ابعاد فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی  بوده و  ( و این تغییرات پیشرونده و تدریجی1در 

رند) اثر می گذا ها  ویمی سن (. از نظر تق2عواملی همچون رژیم غذایی و محیط و عادات فردی و ژنتیک بر آن

من از گروه سال به باال را سالمندی تلقی می کنند که چون افراد سالمند به علت کهولت و بیماری های مز 65

ای  (. کیفیت زندگی سازه3زیادی دارد)آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، کیفیت زندگی آنان اهمیت 

می گیرد  چند بعدی، ذهنی و پیچیده و فرایندی جامع و منعطف است و تمام جنبه های زندگی افراد را در بر

رد ) ز کیفیت زندگی خود دا ن4به گونه ای که هر کسی درك منحصر به فردی ا ی (. سالمت و بهداشت روا

ن معنا که باشد که با عنوان کیفیت برتر از آن یاد می کنند. بدی می 21سالمندان، یكی از دغدغه های قرن 

افزایش امید در سالمندان و طوالنی کردن عمر آنان، سالمندی پویا داشته باشیم یعنی  ر  افزایش بعالوه ب ا 

افزایش یابد) تی و از هزینه های مراقبت های بهداش %60(. حدود 5جمعیت سالمندان، کیفیت زندگی آنان 

ه از روزهای بستری شدن در بیمارستان را سالمندا %47هزینه های ترخیص های بیمارستانی و  از 35% ن ب

ند و حداقل  ماری سالمندان به بیماری های مزمن از جمله آرتریت، فشار خون، بی %8خود اختصاص داده ا

ا افزایش سن، اختالل عملكرد جسمانی بیشتر شده و استقالل سالم ی یابد مندان کاهش قلبی مبتال هستند و ب

افراد نقش (. 6ش کیفیت زندگی مؤثر می باشد)که در کاه سزایی بامیدواری در سالمت روانی وکیفیت زندگی 

انسان های امیدوار تمایل  دارند اهداف پیچیده طوالنی مدت را به قدم های ریزت ری خرد کنند دارد، بطوریكه 

او قدمی که اسنایدر و همكارانش آن را قدم برداشت اند. بر اساس نظریه امید،  فزایش تفكر ن تدریجی نامیده 

تایج تحقیقات علمی،  امیدواری  افزایش تفكر و افزایش امید می شود. بر اساس ن ا سالمت بگذرگاه منجر به 

رد) وم ریشه (. اصطالح سرزندگی، به مفه7روانی و جسمانی و نشاط و شادکامی و سرزندگی ارتباط مستقیم دا

ی ها و گردد در واقع سرزندگی توجه به تمامی عوامل مؤثر بر شادی، از جمله ارزش ها، خوبزندگی بر می 

 (.8شایستگی های فرد می باشد)

ری پدیده تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی در شرایط خطرناك است. در واقع تاب آو

انطباقی طبیعی انسان ناشی می  ز پاسخ های  ای جدی، شود که علیرغم رویارویی فرد با تهدید های است که ا

عادل اولیه وی را در دستیابی به مؤفقیت ها و غلبه بر تهدید ها توانمند می سازد و تاب آوری بازگشت به ت

د ( که هر چه ظرفیت مثب9یا رسیدن به تعادل سطح باالتر است پس سازگاری مؤفق را فراهم می سازد) ت افرا

ینده بیشتر آترس و فجایع بیشتر باشد، تاب آوری و مقاومت در برابر خطرهای احتمالی در برای سازگاری با اس

این افراد غنی تر خواهد بود)  (.10و کیفیت زندگی 

اقتصادی و محیطی ؛زندگی وضعیت رضایت از ؛سالمت جسمانی ی،زندگ تیفیاز شاخص های مهم ک  ؛رفاه 

 آسیب پذیری و بحران بیشتر لیبه دلسالمندان  باشند کهمی رضایت شغلی  ؛دوستان؛ روابط خوب فامیلی



 

  

 

ا ا این مشكالت رویكردهای متعددی از  د.شون مشكل می دچاربیشتر موارد  نیدر  افزایش و مقابله ب برای 

قبیل رویكرد روان تحلیلی، شناختی رفتاری، آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی، دلبستگی و روابط شی، هیجان 

طیف وسیعی از درمان های روان شناختی شامل درمان های  (.11مطرح شده است )مدار و آموزش مدار 

شناختی رفتاری، مدیریت استرس، پسخوراند زیستی، روان درمانی حمایتی، کنترل خشم، بازسازی شناختی 

اند) رتقاء سالمت روان اثربخش بوده  (. کیفیت زندگی یک مجموعه پیچیده از 12در بهبود کیفیت زندگی و ا

کنش های فردی نسبت به عوامل جسمی، روانی و اجتماعی است که بر روی زندگی طبیعی تاثیر می وا

الینی و اجتماعی، اثرات و 13گذارد) (. در واقع  شاخصی است که به طور گسترده برای ارزیابی مداخالت ب

ز آن کیفیت زندگی (. 14بد)روز به روز افزایش می یا عوارض درمان و بیماری ها استفاده می شود و استفاده ا

نایی هایش در  بعد جسمانی کیفیت زندگییک سازه چند وجهی و چند بعدی است.  ز توا به دریافت فرد ا

انرژی دارد اشاره می کند  یاز به صرف  جنبه های روحی مانند و انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که ن

نایی برقرار کردن ارتباط افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش را در بر می گیرد ه توا . بعد اجتماعی ب

اقتصادی  با اعضای خانواده ، همسایگان ، همكاران و سایر گروه های اجتماعی و نیز وضعیت شغلی و شرایط 

کیفیت  درك فرد از زندگی و هدف و معنای زندگی را در برمی گیرد. ،بعد روحیو  کلی مربوط می شود

اید بیشتر به صورت  یک مفهوم ذهنی به کار برد. ارزیابی فرد از سالمت و خوب بودنش عامل  زندگی را ب

کلیدی در مطالعه کیفیت زندگی می باشد. قضاوت فرد در مورد بیماری ، درمان و سالمتی خود اهمیت 

پویایی کیفیت زندگی به این معناست که با گذشت زمان و  بیشتری نسبت به ارزیابی عینی از سالمتی دارد

رد. این مشخصه در یک رابطه طولی قابل مشاهده است. تغییر می او بستگی دا  کند و به تغییرات فرد و محیط 

ا توجه به ادرك فرد ، سازمان بهداشت جهانیتوسط تعریف جامع از کیفیت زندگی  ز وضعیت کنونی اش ب

ا اهداف ، انتظ ارات ، استانداردها و فرهنگ . نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این دریافت ها ب

  (.15می باشد) های مورد نظر فرداولویت 

اختالالت از چارچوب پزشكی و مدل  رهاـبش درنگر ،شناسیمثبتروان و المتـس یـشناسروان شترـگسو یشادـپی اـبوزهمرا

بک های تک عاملی خارج شده و محققان معتقدند که بهتر است شكل گیری و گسترش اختالل های روانی را به حساب س

زندگی معیوب و کیفیت نازل زندگی افراد گذاشت و در درمان باید به دنبال اصالح و تغییر در کیفیت زندگی و گسترش 

(. درمان مبتنی بر کیفیت زندگی در کنار سایر 16توانمندی ها و ایجاد رضایت از زندگی و بهزیستی در افراد و جوامع بود)

از ن شناسی مثبت بر این اساس و با هدف ایجاد بهزیستی و افزایش رضایت از زندگی رویكردهای درمانی جدید در حوزه روا

با  1997در سال  2یهالیزنت م چكس تیفعال هینظر ،ینیدر حوزه بال 1960در سال  1بک یآرون ت یشناخت كردیرو بیترک

 پنج ،یزندگ تیفیک هیرنظ. شده است یطراح 2006سال  در 4شی، توسط فر 2000در سال  3گمنیمثبت سل یروانشناس

ی نگر ارائه م مثبت یروانشناس یها و مداخله یزندگ تیفیک یبرا یطرح عنوان به ،یاز زندگ یتمندیرضا یالگو را برا ای وهیش
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 طیالگو عبارت از عامل اول شرا ای وهیش پنج نیا .شودی م دهینام یزندگ تیفیبرک یمبتن یمهارتها که آموزش و درمان دهد

آموزش ی.تمندیرضا و عامل پنجم 4، عامل چهارم ارزش ها3یخرسند یارهای، عامل سوم مع2نگرش دوم ، عامل1یزندگ

در  ،یذهن یستیبهز جادیمثبت است و با هدف ا یدر حوزه روانشناس دیجد یاست که روش یزندگ تیفیبر ک یمبتن یمهارتها

  .(17)شده است نیتدو یبافت زندگ

 ازها،یندنبال کردن و برآوردن  ،ییشناسا یکمک به مراجعان برا یبرا ییمهارتها اصول و كرد،یرو نیدر ا

ا ارزش زندگ یها حوزه در اهداف و آرزوها ا .شودی آموزش داده م یمهم و ب لگو درمان نیدر   تیفیورد کم در ا

ا ا یزندگ ا روش نی. در اشودی انجام م یدر پنج مفهوم اصل یرفتاری شناخت رییتغ جادیب ا   یتمندیضار جادیب

 (.18)ابدی یم شیافزا یزندگ تیفیک و آنچه که دارد، خواهدی آنچه که شخص م نیفاصله موجود ب نیب

 روش کار

ماری تحقیق جامعه آ بود.گروه کنترل( ، پیگیری با پس آزمون، نیمه تجربی )طرح پیش آزمون مطالعاتاین پژوهش از نوع 

در  روشبه اد این افرنفر از  30 ناسی در شهر مشهد  می باشد کهجاری، تمامی سالمندان مراجعه کننده به کلینیک روان ش

ژوهش قبل پدر این  .جایگماری شدند به روش تصادفی نفر در گروه کنترل 15نفر در گروه آزمایش و  15انتخاب و  دسترس

دم نشر اطالعات رای عاز اجرای طرح درباره مسایل اخالقی از جمله محرمانه بودن اطالعات ) تعهد کتبی از شرکت کنندگان ب

ها؛ حق خروج  بقیه اعضای گروه و عدم مالقات یكدیگر در خارج از گروه درمانی (؛ تخصیص تصادفی شرکت کنندگان در گروه

ال، سطح س 75تا  65بین  سن عبارتنداز ی پژوهشهای ورودالك م از تحقیق در هر زمانی که تمایل داشتند، صحبت شد.

روجی ریافت داروی روانپزشكی همزمان با طرح پژوهشی می باشد و همچنین مالك های ختحصیالت حداقل سیكل، عدم د

به اتوان کننده. عبارت است از وجود اختالل روان پریشی ، آلزایمر، عقب ماندگی ذهنی، وابستگی به مواد، داشتن بیماری ن

آموزش  ندگی نیززمهارتهای مبتنی بر کیفیت  نیزگواه به گروه  طرح، پس از اتمامل اخالقی در امر آموزش منظور رعایت اصو

 داده شد.

 8ارزش ها  ،7یخرسند یارهای، مع6، نگرش5یزندگ طیشرامهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر اساس پنج عامل می باشد، 

یو آموزش مدل کاس "که  در شش جلسه برگزار گردید.از جمله تكنیک هایی که آموزش داده شد،  است 9یکل یتمندیرضا و

(، تكنیک بینش و آموزش شادمانی، ندگی ز از کلی ضایتر و ها ارزش ه،شد تعریف یهااردستاندا ش،نگر ،ندگیز یطاشر )

تعیین اهداف و اولویت های مهم و معنی دار زندگی، ثبت و یادداشت روزانه موفقیت های بزرگ و کوچک ودستاوردها و 
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، باید ها و نباید ها، سالمتی ردمو در غلط داتعا و بینش درباره یسی ربر ،پیشرفت مشخص و عینی هداشوتجارب مثبت، 

 تغییر قابل غیر که نچهاز آ کند تغییر ودیحد تا نداتو می که نچهو استعدادها، تمایز آها  ینمنداتوه، شتباا و ریفتار داتعا

آر، آموزش  ام پی هندوپیشر النیعض  مشو نحوه صحیح برخورد با آنها،  مهارت ارتباط مؤثر کالمی و غیر کالمی، آراست ا

 می باشد. "ه درباره افكار منفی و ناراحت کننده گاداد در پرسش حطر و سنج دروغ یها پرسش تكنیک

واری در پژوهش جاری، جهت ارزیابی متغیرهای امیدواری؛ سر زندگی و تاب آوری به ترتیب از پرسشنامه های امید

 ( استفاده شد.2003( و تاب آوری کانر و دایویدسون ) 1997) (؛ و سر زندگی ریان وفردریک1991اشنایدر)

 

 (1991 پرسشنامه امیدواری اشنایدر)

باالطراحی  سال به 15( برای سنین 2000)به نقل از اشنایدر وپترسون، 1991توسط اشنایدر  عاملی امید اشنایدر 12مقیاس 

ن کفایت ادقیقه برای پاسخ دادن به  5تا  2ن کوتاهی شده است وشامل دو خرده مقیاس گذرگاه وانگیزش میباشدومدت زما

م کامال موافق 6موافقم، 5کمی موافقم، 4کمی مخالفم، 3مخالفم، 2کامالمخالفم، 1پاسخ دادن به هرسوال، پیوستاری از . میكند

انگیزش  12،10،9،2نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواس پرتی اند. سواالت  3،5،7،11درنظر گرفته شده است. سواالت 

بر اساس  .یگیردقرار م 32تا  8میباشد. نمره امید حاصل جمع این دو خرده مقیاس است. بنابراین، مجموع نمرات میتواند بین 

ابل استفاده می قاین مقیاس، امید فرد به عنوان یک ویژگی شخصیتی نسبتا ثابت ارزیابی می شود. این مقیاس برای همه افراد 

می باشد و طیف  زیر مقیاس ) تفكر عاملی و راهبردها ( 2عبارت و  12(. این پرسشنامه دارای  2007تر، باشد ) گروال و پور

ریق آلفای کرونباخ ( پایایی این مقیاس از ط1991گزینه ها از کامال درست تا کامال غلط را در بر می گیرد. در مطالعه خلجی )

خ برای زیر آمده است. همچنین همسانی درونی حاصل از آلفای کرونبابدست  %74و از طریق باز آزمایی پس از یک ماه  70%

  گزارش شده است. %62و برای راهبردها  %74مقیاس تفكر عاملی 

 ( 1997سر زندگی ریان وفردریک)  پرسشنامه

می  خصپاسخ دهنده بر اساس طیف لیكرت هفت تایی، عددی را که گویای میزان درستی عبارت در مورد خودش می باشد مش

دست می آورد بین نماید. روند نمره گذاری در مورد سؤال دوم این پرسشنامه معكوس می باشد. نمره ای که فرد در این مقیاس ب

فر از اساتید توسط عریضی ترجمه و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج ن 1382می باشد. این مقیاس در ایران در  49تا  7

یی درونی آن با (. پایا 1385؛ تقی زاد  1382بدست آمد ) عبدالقاسمی  %85ضریب پایایی آن روانشناسی بالینی تایید شده و 

 ( بدست آمد. 1392)ابوالقاسمی،  %84( و 1382)عبدالقاسمی،  %74ضریب آلفای کرونباخ کل 

 (2003)دسونیواینر و داک یپرسشنامه تاب آور 

ندازه گ جهت( 2003)  دسونیویسؤال است که توسط کانر و د 25شامل  اسیمق نیا ا  رییا قدرت مقابله ب

 شهیتا هم نادرست ای )کامالً نهیدرجه بندی پنچ گز فی. برای هر سؤال طاست شده هیته دیفشار و تهد



 

  

 

 نیشود. ا یم درست( نمره گذاری شهیدرست( درنظر گرفته شده که از صفر)کامالً نادرست( تا چهار )هم

 75باشد. نمرات بیشتر از  ینمره کل م کیدارای  یسنجد ول یم رااگر چه تعداد مختلف تاب آوری  اسیمق

 لیتحل روش )به ییروا. آوری پائین استدهنده تابنشان 75آوری باال و نمرات کمتر از دهنده تابنشان

آزمون  سازندگان توسط اسیو آلفای کرونباخ( مق ییبازآزما روش )به ییایهمگرا و واگرا( و پا ییعوامل و روا

ر و دیویدسون ضریب انک(.2003)کانر و دایویدسون،  است دهیاحراز گرد گروه های مختلف )عادی و خطر(در 

ز روش بازآزمایی  89/0آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را  ند. همچنین ضریب پایایی حاصل ا ا گزارش کرده 

  .بوده است 87/0هفته ای  4در یک فاصله 

 یافته ها

عیار جهت م، مورد تحیلیل و بررسی قرار گرفت و از میانگین و انحراف SPSS19اری بوسیله ی داده های حاصل از پژوهش ج

فاده شد. در این یافته های توصیفی و از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مكرر برای تبیین یافته های تحقیق، است

ندان سطح شهر ه توسط مراکز فرهنگی از جمله سرای سالمتحقیق پس از گزینش اولیه از بین متقاضیان سالمند ارجاع داده شد

صادفی و تنفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به روش  30مشهد برای شرکت در پژوهش جاری، از نظر معیارهای شمول، 

 نفره قرار گرفتند. 15با قرعه کشی در دو گروه 

زن و مرد، تفاوت  بین دو گروه آزمایشی و کنترل از نظر تعداد همانطور که در جدول زیر نشان می شود، بر اساس آزمون خی دو،

اری دیده نمی ( و همچنین، از نظر وضعیت تاهل نیز، تفاوت معنادار آم2χ ، 05/0 < p=  99/0معنادار آماری وجود نداشت )

 ت.وجود نداش و بر اساس آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنادار آماری از نظر سنی (2χ ، 05/0 < p = 98/0)شود. 

 (. F ،05/0 < p(3و41= ) 11/0 

  



 

  

 

 گروه های آزمایشی و گروه کنترلدر  آماری هایهای توصیفی نمونهویژگی 1جدول 

p05/0 < 
 گروه کنترل

 نفر 15

 گروه آرمایشی

 نفر 15
  

χ2 
= 0/99 

 جنسیت   

  زن 33/53% 33/54%

  مرد 66/46% 66/45%

χ2 
= 0/98 

   
وضعیت 

 تاهل

  متاهل 50% 50/45%

  مجرد 27% 28%

  جدا شده/ همسر متوفی 23% 50/26%

F 
= 0/11 

08/66(6/40) 68/67(7/61)  
 سن

(M)SD 

 گروه های آزمایشی و گروه کنترلدر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته  2جدول 

 

 متغیرهای وابسته 
 پیش آزمون

(σ)M 

 پس آزمون

(σ)M 

 پیگیری

(σ)M 

 (5/01)27/32 (1/88)28/11 (3/33)10/80 یدواریام 

 (4/23)35/09 (6/06)34/41 (2/02)18/07 سر زندگی گروه آزمایشی

 (3/90)108/81 (6/06)111/53 (4/44)27/07 تاب آوری 

 (3/30)12/22 (6/00)13/09 (5/05)11/50 امیدواری 

 (3/00)17/54 (8/60)15/98 (4/44)16/98 سر زندگی گروه کنترل

 (5/55)38/09 (6/66)34/09 (4/94)33/09 تاب آوری 

 

 



 

  

 

اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری؛ سر زندگی اب و ت در جدول فوق، نتایج 

 آوری سالمندان نمایش داده شد.

  



 

  

 

 

 تحلیل واریانس ابعاد متغیرهای وابسته گروه آزمایشی 3جدول 

 Partial η2 MS SS F df Sig متغیرها

 0/02 2 40/84 108/44 216/88 0/78 امیدواری

 0/01 2 86/77 130/85 261/71 0/69 سر زندگی

 0/00 2 222/34 458/22 916/44 0/81 تاب آوری

 

و تاب آوری  اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری؛ سر زندگی 2در جدول 

ا هر این بررسیبررسی شده است و در نتیجه  سالمندان ها می توان مشاهده نمود که معنی داری متناظر ب

درصد اظهار داشت که عضویت  95توان با اطمینان بوده و لذا می 05/0سه متغیر وابسته کمتر از خطای 

زه اثر آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی گروهی جهت  اندا ا  ب افزایش امیدوار 78،  ر  ی و با درصد ب

اثر  ندازه  69اندازه  ا ا ب افزایش سر زندگی و  ر  ر تقویت و بهبود تاب آوری سال 81درصد ب اثربخشی درصد ب مندان 

 معناداری نسبت به گروه گواه داشته است. 

 بحث

و تاب  این پژوهش، جهت بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری؛ سر زندگی

تای ا مطالعات وکرت و آوری سالمندان تدوین شد که ن ج، فرضیه تحقیق را تایید نمود که ب

( و 21()2018( و گوسن و همكاران)20()2013کرام و استراتینگ و همكاران);( و 19()2020همكارانش)

(درمان مبتنی بر 2005طبق نظریه رودریگو و همكاران ) ( همسو می باشد.22()2016فریبارگ و همكاران)

 بسیار مهم و ارزشمند در داشتن رضایت از وضعیت زندگی نقش ارزشها، کیفیت زندگی،یكی از حوزه های

اهداف و یا زندگی معنوی می باشد. افراد در طول جلسات یاد می گیرند که چگونه بین اهداف معنوی و غیر 

معنوی خود تفاوت قائل شوند و به این بینش برسند که در طول روز نیاز است که بخش هایی از زمان خود 

ای ارزش های خود قرار دهند و با آفرینش دوباره نقشه زندگی و یا طرحواره های فكری جدید به یک را بر

جهان بینی منسجم درباره خود و جهان برسند و به کارکرد اصلی معنویت یعنی خوش بینی، اشراف پیدا 

ا امید می افزایش  کنند. به عبارت دیگر معناداری زندگی به گونه ای غیر مستقیم و در تماس ب ند سبب  توا

افرادی که در برنامه ی  سازگاری و تاب آوری شود. در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان ذکر کرد که 

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی شرکت می کنند مهارتهایی را می آموزند که حمایت از خود و دیگران را 

ر این موارد، مهارتهای ارتباط مثبت، به بهبود می بخشد و بر حل مشكالت میان فردی تاکید دارد. ع الوه ب



 

  

 

امیدواری و سرزندگی منتج می گردد که به طور مثبت با سازگاری با مشكالت  واقعی و احتمالی ارتباط 

 (.23دارد)

افراد از راه ز مهارتهایی استفاده می شود که میزان استفاده  بردهای تنظیم در درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ا

ز جمله این مهارتها افزایش آگاهی و مدیریت استرس بوده است.  هیجان مثبت كنیک ترا افزایش می دهد، ا

افراد حس آگاهی از خود ایجاد می کند که این به خودی خود موجب افزایش تو جه به توجه به نعمت ها در 

افزایش آگ ز تاکید فرد به ضعف های خود می کاهد. همچنین، موجب  افراتوانایی خود می شود و ا د از اهی 

تایج تحقیقات علمی24هیجانات خود می شود و آنها را نسبت به هیجانات خود واقف می سازد. ) بیان می  (. ن

 در و دشو می  افراد در ای نامؤثر مقابله  های ساز وکار کارگیری به  موجب ضعیف  زندگی کند که کیفیت

ا مستقیم ارتباط در تنش افزایش و می گردد  در آنان تنش افزایش موجب نتیجه   سمانیج و فیزیكی عوامل ب

 یندگز کیفیت نظریه (، در2006(. طبق نظر فریش )25دهد) می افزایش را افراد در بیماری شدت و است

 بیش هک ستا فیادـها و اـهآرزو باـتزبا د،وـش می داده ندگیز از خاصی هـحیط هـب هـک همیتیا یا ارزش

ز کلی یابیارز و ها وتقضا  رـب و تندـهس درـف عالقه ردمو یگرد چیز هر از ز یمند ضایتر ا  أثیرـت گیدـنز ا

ر شگرفی ز یمیدانا مند. هنگادا  یاه نجریا و معانی انتو می ار،شود ضعیتو یک در معنی یا نجریا یک ا

 وربا دوخ ایبر یگرد دموجوی اـه  راه هـب هـک رطیـش به ؛ندداگر پذیر تحمل را یطاشر که یافت را ییگرد

 ندگیز  تــکیفی دوــبهب در و یمــکن شالــت اــه راه نــیا فــکش ایرـب و باشیم بین شخو ؛باشیم شتهدا

 هـب رـمنج دناتو می هاوربا ینا دیجاا با مانیدر دیكرل شادمانی را به خوبی به کار بگیریم. این روصوا نیز

 (.26ردد)سالمندان می گ ناشویید امیدواری، سر زندگی و تاب آوری زوـبهب

اتوجه به تأکید متخصصین بر اکتسابی بودن تاب آوری، با آموزش این مهارت های مبتنی بر کیفیت زندگی  ب

این  افزایش می یابد. در واقع آموزش  افراد  سطح سالمت روانی و هیجانی و سرزندگی و احساس رضایتمندی 

نایی های روانی اجتماعی انسان ها را برای مقابله  با مشكالت زندگی در جهت ایجاد زندگی مهارت ها، توا

سالم و رو به تكامل باال برده و به عنوان یک روش پیشگیرانه اولیه در حوزه بهداشت روانی از ظرفیت های 

افراد جهت ایجاد راه حل های مفید تر و مؤثرتر، استفاده می نماید ) (. آموزش مهارتهای مبتنی بر 27درونی 

افراد نیز اثر می گذارد و کیفیت زندگی عالوه بر مشكال ت واقعی زندگی بر تفسیرها و برداشت های ذهنی 

افراد اهداف واقع بینانه ای اتخاذ کنند و در  مؤلفه اصلی این درمان  بر اصولی تكیه دارد که کمک می کند 

ا تفسیر های منطقی از موقعیت ها از آنها راضی نیستند، منعطف باشند. پس ب ی حیطه های خاص زندگی که 

ز جمله سالمندان  افراد آسیب پذیر ا زندگی، سر زندگی و امیدواری و تاب آوری در برابر مشكالت و موانع 

همچنین، در این راستا محققان دیگری نتایجی همسو با تحقیق جاری عنوان  (.28تقویت و بهبود می یابد)

اند؛ پرادهان، بوم ا بررسی اثربخشی ر2017گارتن و النگربرگ )نموده  وش کاهش استرس مبتنی بر کیفیت ( ب

بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید، نتیجه گرفتند که اعضایی که مداخله  63زندگی بر عالیم جسمی و روانی 

درصد  33ماهه،  6کاهش استرس مبتنی بر کیفیت زندگی را دریافت کرده بودند، پس از یک دوره درمان 



 

  

 

صد کاهش در فعالیت بیماری را نشان دادند. در حالی که در 11شناسی روانی و کاهش در نشانگان آسیب

درصد کاهش در  5شناسی روانی و درصد کاهش در نشانگان آسیب 2گروه گواه در پایان همین دوره زمانی 

رینارد و روزنزویگ )29فعالیت بیماری داشتند) ز طریق 2020(. وگریسون، ب تایجی در کاهش استرس ا ه ن ( ب

افراد مبتال به درد مزمن موفقیت کیفیت زندگی و همچنین هایی در زمینه درمان نشانگان جسمی و روانی 

اند)  (.30دست پیدا کرده 

 

 نتیجه گیری

پیگیری ) سه ماه  نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی در دو مقطع زمانی ارزیابی یعنی پس از آزمون و

 ناداری دارد.و تاب آوری سالمندان به لحاظ آماری اثربخشی مع امیدواری، سرزندگی بعد از پس آزمون ( بر تقویت و بهبود

ژوهش بوده است و پها، از جمله محدودیت های کاربردی این در پایان الزم به ذکر است که، عدم امكان انتخاب تصادفی آزمودنی

یشتر به بررسی بطالعات گسترده تری با حجم نمونه همچنین، توصیه می شود برای واضح تر شدن اثرات درمانی رویكرد فوق در م

 و مقایسه این درمان با رویكردهای رایج درمانی دیگر پرداخته شود.
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یاجتماع رشیپذ شیافزا بر یشناخت یدرمان رفتار یاثربخش یبررس  

 بوشهر شهرستان ییابتدا ششم هیپا آموزان دانش 

 

 *2یموسو اصغر دیس، 1یدهقان یمهد

 2روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران  کارشناسی ارشد .1

 )نویسنده مسئول(ایران  بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحداستادیار گروه روانشناسی،  .2

 

 چکیده

 هیپا انآموز دانش یاجتماع رشیپذ شیافزا بر یشناخت یدرمان رفتار یاثربخش یبررسف از پژوهش حاضر هد

 آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش پژوهش حاضربوده است.  بوشهر شهرستان ییابتدا ششم

 بوشهر رستانشه ییابتدا مشش هیپا آموزان دانشنفر از  4263جامعه آماری پژوهش حاضر  .بود با گروه کنترل

 گروه ونآزم شیپ یاجرا از پسی بود. ا خوشهنفر به روش نمونه گیری تصادفی  30. حجم نمونه پژوهش دبو

 قرار یشناخت یدرمان رفتار كردیرو معرض در( جلسه کی هفته هر) یا قهیدق 90 جلسه 8 مدت به شیآزما

 یتماعاج رشیپذو  (1390) حسنی حاجی یشناخت یندرما رفتارروتكل پابزار جمع آوری اطالعات  .گرفتند

 23افزار ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرمداده .بود (1960) مارلو و کراون

SPSS  .زمودنی های ی در آاجتماع رشیپذمیانگین نمره متغیر نتایج نشان داد که  مورد تحلیل قرار گرفتند

رفتار ت که می توان گفاست بنابراین،  گواهمرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه  گروه آزمایش در

  .اه گردیدی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواجتماع رشیپذ باعث افزایش یشناخت یدرمان

  ی.اجتماع رشیپذ ی،شناخت یدرمان رفتار ها:کلیدواژه



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 نیوالد و معلم ستا الزم. دارند قرار رشد مرحله در آموزان دانش یروان یجسمان یعاطف لحاظ به که است یا ورهدیی ابتدا دوره

 یطرف از. ندباش ها آن مختلف یازهاین بهتر چه هر رفع صدد در یسن دوره نیا در آموزان دانش مختلف یها یژگیو شناخت با

 از سیاریب عمده دالیل از یكی. است تیبااهم اریبس آموزان دانش اداستعد ییشكوفا و رشد جهت در ییابتدا دوره تیاهم

 انشد یاجتماع یها مهارت کاهش و شده یساز درون یها نشانه در ضعف آموزان، دانش در شخصیتّی و رفتاری اختالالت

 تقویّت و پرورش و شده یزسا درون یها نشانه کاهش اختالالت، این از بسیاری درمان و اصالح در امروزه بنابراین است، آموزان

 ییشكوفا و رشد جهت در ییابتدا دوره تیاهم (.1396 ،یحسن) کند می ایفا بسزایی نقش آموزان دانش یاجتماع یها مهارت

 جمله از. است گرفته نام «اساس» دوره به یآموزش دیجد نظام فیتعر در که دارد تیاهم اندازه نیا تا آموزان دانش استعداد

 روح واسطه به یکودک دوره یعنی. باشد یم یعقالن رشد و یاجتماع رشد ها،ارزش رشد یلیتحص مقطع نیا مهم یکارکردها

 نیهمچن. بماند یباق ماندگار سنگ بر ینقش مانند یتیفعال هر که کندیم جادیا را یا نهیزم آموختن، یبرا ریفراگ آماده و مستعد

 یجسمان كلش و شده آموخته یهاارزش یمبنا بر یرفتار هر. است هدهمشا قابل یرفتار اتیخصوص در یاجتماع رشد گاهیجا

 رفتار نیا که است مدرسه فهیوظ نیا و است یخاص رفتار با ختهیآم دبستان به کودك ورود. شودیم ظاهر کودك در خود خاص

 در یطرف از. شودیم ریپذ امكان یاله و یانسان یهاارزش با رفتارها تطابق که است قیطر نیا از و کند یالگوساز ای لیتعد را

 دوره نیا در شآموز هیاول هیپا که کندیم جادیا را یا نهیزم جسمش و روح با ارتباط در آموز دانش آماده ذهن یعقالن رشد

 آورد حساب به نآموزا دانش در تفكر ظهور و کردن یعقالن در را ییابتدا مدارس نقش نیترمهم بتوان دیشا. شودیم یلیتحص

 (.1395 ،یبدیم ییاآق)

 و احساسات بر فرد یهانگرش و تفكرات باورها، ریتأث بر تمرکزش که است یدرمانروان روش ینوع 1یشناخت یدرمان رفتار

 با فعاالنه شانیزندگ طول در چگونه دهد آموزش آموزان دانش به که است نیا یشناخت یدرمان رفتار از هدف. اوست یرفتارها

 است نیا یشناخت یدرمان رفتار اصول نیتریاساس از یكی. بگذارند سر پشت را آنها و شوند مواجه مختلف اتفاقات ای مشكالت

برای فرد  دردرسرساز یرفتارها و یناراحت جادیا باعث فرد، یشدهفیتحر افكارو  یرمنطقیغ ی،رواقعیغ افكاربیان می دارد  که

مانند  یاختالالت تنهانه  دننتوایم آموزان دانش ،یزندگ ینیع یهاتیعبر واق ی. در عوض با تفكرات معقول و مبتنشوندیم

                                                           
1- Cognitive Behavioral Therapy 



 

  

 

 یهدف اصلاز سویی . دنواکنش مناسب نشان ده یزندگ یهاچالش نیتربلكه در سخت د،نو اضطراب را از خود دور کن یافسردگ

 یدهد. رفتار درمان رییرا تغ آموزان دانشتفكر و رفتار، احساسات  یوهیو اصالح ش رییاست که با تغ نیا یشناخت یرفتار درمان

 یهاوهیضعف شنقطه نیترکمک کند. بزرگ شانیو عاطف یاجتماع ،یحل مشكالت پزشك یابر آموزان دانشبه  تواندیم یشناخت

و  انجیا»به  یشناخت یدر رفتار درمان یبود، ول فردبا مشكالت حال حاضر  یربط دادن اتفاقات دوران کودک ،یدرمانروان یمیقد

که  هنشان داد یمختلف علم یهاو پژوهش قاتیاز تحق یریگبا بهره یشناخت یرفتار درمان قتیدر حق پرداخته شده که« اکنون

 ،1نگی)کاجاند ندیآیبه وجود م آموزان دانش یبه خاطر باورها و طرز فكر کنون یو اختالالت احساس یمشكالت روان شتریب

 کنندمی استفاده افراد آموزش برای آن از درمانگرانروان که است مدتکوتاه درمانیروان وشر یک ی،شناخت یدرمان رفتار (.2016

 درمانی رفتار اساس حقیقت در. دهندمی تغییر شان،باورهای و فكری الگوهای تغییر طریق از را آنها رفتارهای و احساسات و

 اتفاقات از ما شخصی تفسیر البته و خودمان و اطراف حیطم از ما شناخت و فكری الگوهای و تفكر نوع که است این شناختی

 و کنیممی احساس هم طورهمان کنیم، فكر که هرطور ما کلی طور به و شودمی ما احساسات و رفتارها بروز باعث زندگی،

 جمله از یاختشن یدرمان رفتار ییسو از (.2018، 2گیرند )مک کیمی شكل احساسات و افكار همان با متناسب ما هایرفتار

 درمانیروان رویكرد یک ی،شناخت یدرمان رفتار. دارد ریتاث آموزان دانش یاجتماع رشیپذ برمی تواند  یحد تا که است ییرهایمتغ

 سیستماتیک، هایروش از شماری طریق از را، ناسازگارانه شناختی مضامین و فرایندها رفتارها، و ناکارآمد احساسات که است،

 اساس بر دو این از درمانی ترکیبی به درمانی و شناخت درمانی، رفتار به اشاره روش این نام. گیردمی ار نشانهمدهدف و صریح

 و اضطراب قبیل از مشكالتی با گراندرمان این از بسیاری. (2019، 3ملویندارد ) شناختی و رفتاری هایپژوهش و پایه اصول

 رفتارهایی است ممكن که دارد اذعان روش این. کنندمی مقابله رفتاری و تیشناخ هایروش از ایمجموعه اساس بر افسردگی

 به مشكالت حل دارعهده «مسئله حل بر تمرکز» با شناختی درمانی رفتار. نباشند کنترل عقالنی قابل تفكر طریق از که باشند

 برای خاصی استراتژی انتخاب در مراجع به کمک با کندمی تالش «گرایی عمل»با  درمانگر رویكرد این در و شود،می خصوصی

 (.2019، 4گرینبرگکند ) کمک او به مشكل با مواجهه

 دانشتحصیلی  زندگی  بر مؤثری نقش تواند می که یشناخت یدرمان رفتار با مرتبط و پراهمیت مفاهیم از دیگر یكی طرفی از

 نظرات بیانگر اندکه کرده تعریف یمرجع دیدگاه را یعاجتما پذیرش 6هارود و ساپ .است 5یاجتماع پذیرش باشد، داشته آموزان

 رفتار ینوع پذیرش واقع در .کندی م یاد یهنجار نگرش از یجدید بعد عنوان به آن از ساپ. باشد گستردهی اجتماع نظام یک

 ورداربرخ افراد. خاص هدف یک یسو به یتأیید است ینگرش پذیرش میزان و خاص هدف یک به نسبت واکنش و کنش شكل به

 به و است شده تشكیل مختلف افراد از که کنندی م درك یعموم و یکل یا مجموعه صورت به را اجتماع سالمت، از بعد این از

، 7هربرت) باشند مؤثر و یساع توانندی م  مردم که دارند باور و دارند اطمینان و اعتماد مهربان، و ظرفیت با افراد عنوان به دیگران

باشد. تاثیرگذار دانش آموزان  زندگی تحصیلی و خانوادگی ی است که می تواند برمفاهیمجمله از  یاعاجتم رشیپذ (.2018

                                                           
1- Cajanding 
2- McKay 

2- Melvin 

3- Greenberg 
5- Social acceptance 
6- Sapp & Harrod 
7- Herbert 



 

  

 

تكثر با  رشیشامل پذ یاجتماع رشیافراد است. پذ ریسا اتیدرك فرد از جامعه با توجه به خصوص ،یاجتماع رشیمنظور از پذ

کنار  فرد در می شوند باعث ها آن همگی که است ها انسان تیهو نگاه مثبت به ما گرانید یاعتماد به خوب بودن ذات گران،ید

سازنده  یافراد بطورکل اندکه دهیدرك رس نیبه ا رندی پذیرا م گرانید ی کهکند. کسان یاحساس راحت ،یجامعه انسان یاعضا ریسا

 یبه سالمت اجتماع اندی تودر جامعه هم م گرانید رشیپذ ی شود،م خود رشیشامل پذ روانی سالمت که گونه هستند. همان

 نگرش و اجتماعى قضاوت همنوایى، اجتماعى، نفوذ همچون اجتماعى پدیده چندین برآیند واقع در اجتماعى پذیرش. نجامدیب

 سازگار منظور به مردم بیشتر اینكه یعنى اجتماعى پذیرش گفت توان مى شده ارائه زمینه به توجه با لذا. باشد مى افراد هاى

 بروز را شان واقعى خود صادقانه اینكه از را دیگران اغلب امر اینبنگرند و مانند آنها عمل کنند.  آنها دید زاویه از دیگران با شدن

 به دارند، بشر ذات به مثبتى دید باشند مى دارا را اجتماعى بهزیستى بعد این از مطلوبى سطوح که افرادىمی دارد.  باز دهند

 عنوان به فرد ارزش و پذیرش عنصر دیگران، پذیرش و شناخت. باشند خوب قادرند مردم تقدندمع و کنند مى اعتماد دیگر افراد

 این و است بهزیستى شكوفایى عنصر اجتماعى، مثبت تحول به باور سرانجام و مساعى تشریک عنصر     اجتماع، شریک یک

 پذیرش در افراد راحتى میزان و جامعه ممداو رشد براى ظرفیت حسن و اجتماعى پیوند اجتماعى، وحدت توانند مى عناصر

 داخل در  که شد مشخص موضوع یراستا در خارج و داخل در ها پژوهش یبررس با نیهمچن (.2020، 1)وولشلگر را  دیگران

 در است نشده پرداخته آموزان دانش یاجتماع رشیپذ بر یشناخت یدرمان رفتار یاثربخش به میمستق صورت به یقیتحق کشور

ده : نكهیا جمله از است آمده دست به مختلفی جینتا و است شده یاشارها آن به مقدمه در یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ

خود در دانش آموزان مبتال به  رشیو پذ یاجتماع تیبر کفا یرفتار -یآموزش شناخت یبه اثربخش ی( در پژوهش1397) مرده

خود در دانش آموزان  رشیو پذ یاجتماع تیبر کفا یرفتار -یموزش شناختنشان داد که آ جیپرداخت. نتای اختالل هراس اجتماع

 بر یرفتار - یشناخت یدرمان گروه به یپژوهش در( 1395) احمدیان پور دارد. یمعنادار ریتاثی مبتال به اختالل هراس اجتماع

نشان داد که  جی. نتاپرداخت یمنف یبدن ریتصو کاهش و یاجتماع یسازگار شیافزا بر دنیدرآ شتنیخو رشیپذ یالگو اساس

 یبدن ریتصو کاهش و یاجتماع یسازگار شیافزا بر دنیدرآ شتنیخو رشیپذ یالگو اساس بر یرفتار - یشناخت یدرمان گروه

 شیافزا و ییکمرو کاهش بر یرفتار ـ یشناخت یدرمان روان یاثربخش یبررسبه  ی( در پژوهش1393)اسحاقی  دارد. ریتاثی منف

 شرکت کودکان ییکمرو آزمون، پس در که داد نشان انسیکووار لیتحل جینتاپرداخت. ی دبستان شیپ کودکان یاجتماع رشیپذ

 یاجتماع رشیپذ و است داشته یدار معنا کاهش بودند، شده نیگزیجا گواه گروه در که یکودکان به نسبت شیآزما درگروه کننده

 کاهش باعث یرفتار یشناخت درمان که است مهم نیا دیمو پژوهش یهاهافتی: یریگجهینت. است داشته یمعنادار شیافزا هاآن

 . شودیم یدبستانشیپ کودکان یاجتماع رشیپذ شیافزا و ییکمرو

 درماننشان داد که  جینتاپرداخت.  مدرسه ی و پذیرشافسردگ بر یرفتار - یشناخت درمانتاثیر به  یدر پژوهش( 2019) 2ملوین

 یشناخت یرفتار درمانتاثیر  یبه بررس ی( در پژوهش1820) 3هربرت موثر است. مدرسه رشیپذ و یگافسرد بر یرفتار - یشناخت

 یو اختالل اضطراب اجتماع رشیبر پذ یشناخت یرفتار درماننتایج نشان داد که  .پرداختی اختالل اضطراب اجتماع و رشیپذبر 

 موثر است.

                                                           
1- Wullschleger 

2- Melvin 

3- Herbert 



 

  

 

 یارتقا در ییبسزا ریتاث یشناخت یدرمان رفتار نكهیا به توجه با که نمود انیب زمینه اهمیت و ضرورت پژوهش می بایست در

 رشیپذ شیافزا بر یشناخت یدرمان رفتار یاثربخش یبررس دارد نظر در محقق دارد آموزان دانش یاجتماع رشیپذ شیافزا

 یها کینیکل مشاوره، مراکز ها، خانواده آن جینتا از تا درآورد اجرا به تر یاتیعمل و یکاربرد طور به را آموزان دانش یاجتماع

 نیب در هژیو به مختلف های حوزه در جدی های پژوهش انجام جهینت در گردند، مند بهره یپژوهش و یآموزش مراکز و کشور

 برنامه در مطالعه نیا از حاصل جینتا از توانند یم پژوهش نیا یها افتهی یاصل کاربران. رسد یم بنظر ضروری امری آموزان دانش

 شیافزا بر یاختشن یدرمان رفتار یاثربخش یبررسبه  تا شد آن بر پژوهشگر لذا .ندینما استفاده خود یها یریگ میتصم و یزیر

حقیق به این صورت تاصلی در این  سؤالبنابر آنچه باال گفته شد  .دهد قرار یواکاو مورد را هیپا آموزان دانشپذیرش اجتماعی 

 موثر وشهرشهرستان ب ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یاجتماع رشیپذ شیبر افزا یناختش یرفتار درمان آیا مطرح است که

 است؟ 

 

 پژوهشروش 

 دانش از رنف 30 از متشكل نمونه حجم و شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش از پژوهش نیادر 

جامعه آماری  .دارد قرار شیآزما گروه در نفر 15 گواه و گروه در نهاآ نفر 15 که است بوشهر شهرستان ییابتدا ششم هیپا آموزان

 که تعداد آنها باشد یم 1398-1399 یلیتحص  سال در بوشهر شهرستان ییابتدا ششم هیپا آموزان دانشاین پژوهش شامل 

 یریگ نمونه شرو قیطر از پژوهش یآمار ی جامعه حجم به توجه با قیتحق نیا در پژوهش مورد نمونهنفر بود.  4263برابر با 

 طرح و  هماهنگی های الزم  مجوز کسب از پس پژوهشگر که صورت نیبد. شد انتخاب یآمار جامعه از یا خوشه یتصادف

 داشتند کمتری پذیرش اجتماعی نفر را که 30نفر از دانش آموزان،  4263 نیب از سپس داد؛ شرح دانش آموزان یبرا را پژوهش

 گرفت قرار رماند مورد شیآزما گروه افراد کامل حاتیتوض از پس و گرفتند قرار شیآزما و گواه ینفر 15 گروه دو در و انتخاب

 یماریب وجود عدم و ییابتدا ششم هیپا در داشتن قرار: شامل قیتحق به ورود یها مالك .نشد ارائه یدرمان گواه گروه در و

 عدم خواستدر ،یمتوال جلسه دو از شیب در حضور عدم قیتحق از جخرو یها مالك نیهمچن. بود گرید یروانشناخت ای یجسمان

  ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل: .بود فیتكال انجام یبرا زهیانگ عدم و فرد لهیوس به یهمكار

 سوال 33 یدارا( 1992) مارلو و کراون یاجتماع رشیپذ پرسشنامه(: 1960)  مارلو و کراون یاجتماع رشیپذ پرسشنامه (1

 صحبت خود اعتقادات و نظرات با مطابق شهیهم ها انسان از یگروه. شود یم داده پاسخ غلط ای حیصح صورت به که است

 تحت و هستند قدم ثابت خود دیعقا در دهند،یم پاسخ سئواالت به باصداقت شود سئوال یموضوع مورد در آنها از اگر. کنندیم

 یطور گرید یگروه.باشد داشته دنبال به یاجتماع طرد آنها یها پاسخ اگر یحت دهند،یم سواالت به كسانی پاسخ یطیشرا هر

 کنندیم فكر که دهندیم پاسخ یطور شود یسؤال یموضوع مورد در آنها از اگر. رندیبگ قرار گرانید دییتا مورد که زنندیم حرف

 طرد از و دهند نشان یسازگار یاجتماع یهنجارها و قواعد با کنندیم یسع. شود داده پاسخ طور آن دارند دوست گرانید

گروهی که پذیرش اجتماعی پایینی دارند: این گروه را کسانی تشكیل می دهند که نمره آزمون آنها  .بمانند امان در یاجتماع

قت در پاسخگوئی باشد وتقربیا یک وششم اشخاص در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صدا 8بین صفر تا 

می گیرند و  است، در این گروه قرار 19-9   گروه متوسط: کسانی که نمرات آنها بین .حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند

متوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال  اشخاص را شامل می شوند . آنها بطور( %68سوم اشخاص ) تقربیاً حدود دو و



 

  

 

گروه با پذیرش اجتماعی باال: این گروه را . ا در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشددارد رفتار واقعی آنه

ششم اشخاص جامعه را شامل می شود.  بدست می آورند و تقربیاً یک و 33-20اشخاصی تشكیل می دهند که نمره آنها بین 

می  طبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار  و .ردم در امان باشنداین افراد طوری به سئوآالت پاسخ می دهند که از طردهای م

 ییروا( 1960) مارلو و کراون .نمود گزارش 81/0 کرونباخ یآلفا اساس بر را پرسشنامه ییایپا( 1960) مارلو و کراون .کنند

 . نمود گزارش 83/0 سازه لیتحل کمک به خود قیتحق در را پرسشنامه

 از. شد  رائها آموزان دانش   به جلسه  8 یط یشناخت  یدرمان رفتار پروتكل قیتحق نیا دری: شناخت  یدرمان رفتار ( پروتکل2

صه  شامل  پروتكل نیا اتیمحتو جمله شامدگو  از ییمحتوا خال سات،  ساختار  بر یمرور ،ییخو   و ربوطهم مقررات و نیقوان جل

شنا    بر تمرین تكلیف ،ها هیجان با سازگاری  مدیریت و کردن كرف الگوهای ها، شناخت  و افكار که تاثیری درباره گر،یكدی با ییآ

ضا  به مربوط های تمرین روزمره، تعارفات مبادله های شیوه  روی سخهای  ارائه و کردن تقا سب  پا   به مربوط ی اه مهارت  و منا

 (.1390 حسنی، حاجی) باشد یم...  و منفی و مثبت احساسات ابراز

 (1391) حسنی حاجی یشناخت یرماند رفتار جلسات محتوای خالصه 1 جدول

 یدرمانمحتوای  جلسه

 اول

سه  اجرای پیش آزمون. در شنایی  به اول جل ضا  آ شن  یكدیگر، با گروه رهبر و اع ص  کردن رو  و ولا

شناختی  ی کارگروه مقررات ضیح  آن، به مربوط راهكارهای و رفتاری -رویكرد   ابراز هوممف دادن تو

 پرداخته گروه رهبر وســیله به دیگر رفتارهای با وجود ابراز رفتار بین تفاوت بیان و آن فواید وجود،

 نآ در که را هایی موقعیت شــد خواســته گروه از اعضــای یک هر از اول، جلســه تكلیف برای. شــد

 .نندک مشخص ندادند، نشان وجود خود ابراز از اینكه یا و کنند دفاع خود حقوق از نتوانستند

 دوم

سته  اعضا  از شده،  داده تكلیف بررسی  ار پس  خود عفض  نقاط نیر و توانایی ها مورد در که شد  خوا

 و ارتباطات درباره نیز و یابد ارتقا اعضا  خود هوشیاری  که شد  سعی  جلسه  این در. بحث بپردازند به

 است كنمم شناختها و افكار که تاثیری درباره همچنین،. شد صحبت افراد و روزمره عادی مشكالت

 عضا ا که هایی موقعیت شناسایی   جهت در تكلیفی همچنین. شد  بحث داشته باشد،   ما رفتارهای بر

 .شد داده معیوبی دارند، های شناخت آن در

 سوم

 ضیحالگوی الیس تو همچنین و شد  بحث شناختی  ساختار  مورد در شده  داده تكلیف بررسی  از پس

را  عضاا رفتارهای است ممكن و کرده مطرح بک که افكارخودکاری مورد در همچنین .شد داده داده

  مدل بقط شد  خواسته  اعضا  از یک هر از جلسه  پایان در. شد  داده توضیحاتی  دهند قرار تاثیر تحت

 .ندک شناسایی شوند، می وجود ابراز از مانع که را خود افكار و باورها از مورد الیس پنج

 چهارم

سه  تكلیف  از. ندنمای درك را افكار این مخرب های جنبه که شد  کمک افراد به و شد  مرور قبل جل

ــویر ــتفاده اجتماعی های موقعیت با ارتباط در هیجانی -عقالنی پردازی فن تص ــعه هب نیز و اس  توس

  با سازگاری  مدیریت و کردن فكر الگوهای و ها روش به همچنین شد  پرداخته روش های سازگاری 

  .شد پرداخته آنها با زگارسا تفكر و بخش لذت رفتار جایگزینی نحوه منفی و های هیجان



 

  

 

 پنجم

سی  از پس سب  خوانی ذهن) جراتی بی به منجر شناختی  خطاهای تكلیف برر سی ( زدن و برچ  برر

  اعضا  به نهاآ مقابله با های راه سپس  و پرداختند خطاها این مورد در خود تجربه بیان به اعضا  و شد 

  اعضــا که را اجتماعی های موقعیت هک شــد داده تكلیف اعضــا به جلســه، پایان در. شــد داده تعلیم

 .نمایند شناسایی را دارند، جراتمند رفتارهای ارائه از ترس

 ششم

ــی از پس ــیوه روی بر تمرین تكلیف بررس ــد بحث روزمره تعارفات مبادله های ش  وردم در نیز و ش

ضا  بین در گفتگوهایی افراد درونی های سرزنش گره  سه ج پایان در. شد  انجام گروه رهبر و اع  به ل

 وابطشــانر در نیرومند بیانی خود دادن نشــان و دیگران با گفتگو کردن آغاز در مورد تكلیفی اعضــا

 .گردید ارائه

 هفتم

 ابراز به های مربوط مهارت و مناســب ی ها پاســخ ارائه و کردن تقاضــا به مربوط های تمرین اعضــا

 به حمله جهت در هایی رینتم نیز کردند و اجرا گروهی جلســـه در را و منفی مثبت احســـاســـات

 .گردید طراحی ها موقعیت این در آنها شرم های احساس

 هشتم

گر  یكدی به جهت این در و داشــتند درمان جلســات بر مختصــر مروری افراد تكلیف، بررســی از پس

ــمن، در. دادند  می بازخوردهایی    گروه طمحی از خارج  به  ها  یافته   انتقال  نحوه جهت  در مواردی ضـ

 .شد اجرا آزمون پس پایان در. یدارائه گرد

 

 یافته ها

 

ر شاخص های تعدیل شده مربوط به متغیر پذیرش اجتماعی در آزمودنی های گروه آزمایش و گواه د 2جدول 

 مرحله پس آزمون

 مراحل

 

 متغبرها

 گروه گواه  گروه آزمایش

 میانگین
خطای 

 استاندارد
 خطای استاندارد میانگین

 301/0 25/18 301/0 14/21 پذیرش اجتماعی

 

آزمایش در   مالحظه می شود میانگین نمره تعدیل شده متغیر پذیرش اجتماعی در آزمودنی های گروه   2همانطور که در جدول 

 یریمتغ یک مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل است.برای بررسی اختالف مشاهده شده ، تحلیل کوواریانس     

 مده است.آ 3با کنترل نمره پیش آزمون صورت گرفت. نتایج این آزمون در جدول پذیرش اجتماعی  ونپس آزم ینمره ها یرو

 یاجتماع رشیپذ شیبر افزا یشناخت یرفتار درماننتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه   3جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مجذور اتا سطح  Fمقدار 



 

  

 

معنی 

 داری

 674/0 005/0 93/55 98/75 1 98/75 پیش آزمون

 63/0 0001/0 46 49/62 1 49/62 گروه

 - - - 35/1 27 68/36 خطا

 - - - - 30 11829 کل

ه روش تحلیل بر اساس داده های جدول فوق می توان گفت که پس از کنترل اثر پیش آزمون بر  پذیرش اجتماعی آزمودنی ها ب

می توان این، .بنابر( معنادار است  >P/0001در سطح) 46برای گروه های آزمایش و گواه  برابر با محاسبه شده  Fکواریانس،

 یبرا اه می شود.آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گوپذیرش اجتماعی  باعث افزایش یشناخت یرفتار درمانگفت که 

و گواه با  شیگروه آزما نیرا در مرحله پس آزمون ب اجتماعی پذیرش ریمتغ تعدیل شده نمره نیانگیتفاوت، م نیدرك بهتر ا

 یها یزمودنآدر  پذیرش اجتماعیشده  لینمره  تعد نیانگی، م2مندرج در جدول  جی. با توجه به نتامیکن یم سهیمقا گریكدی

بر  یشناخت یمانرفتار درمثبت  ریاز گروه کنترل است که نشان از تاث شتریب یدر مرحله پس آزمون بطور معنادار شیگروه آزما

ن گفت که میزان با توجه به مقدار مجذور اتا می توا نسبت به گروه گواه دارد شیگروه آزما یها یدر آزمودن پذیرش اجتماعی

 درصد از واریانس 63 یشناخت یرفتار درماناست به این معنا که  63/0برابر با پذیرش اجتماعی  بر  یشناخت یرفتار درمانتاثیر 

 را توضیح می دهد. ستان بوشهرشهر ییششم ابتدا هیاجتماعی دانش آموزان پا پذیرش

 

 
 

 نمودار پراکنش بین نمرات پذیرش اجتماعی در مراحل پیش و پس آزمون 1نمودار 

 



 

  

 

 بحث و نتیجه گیری

ین نمره تعدیل شده یانگم  که داد نشان جینتا که شد استفاده یریمتغدو انسیکووار لیتحل از فوق هیفرض به ییپاسخگو منظور به

پس از ست. امتغیر پذیرش اجتماعی در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل 

آزمایش و گواه   محاسبه شده برای گروه های  Fکنترل اثر پیش آزمون بر پذیرش اجتماعی آزمودنی ها به روش تحلیل کواریانس،

ذیرش اجتماعی پ باعث افزایش یشناخت یرفتار درمانمی توان گفت که بنابراین،  ( معنادار است>P/0001ر سطح )د 46برابر با 

  آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

. است دهآم دست به (2018) هربرتو  (2019) نیملو، (1393) یاسحاق، (1397) مرده ده قاتیتحق در ها افتهی نیا با مشابه

 باورها، ریتأث بر تمرکزش که است یدرمانروان روش ینوع یشناخت یدرمان رفتار که دهد یم نشان فوق هیفرض نییتب و یبررس

 آموزش موزانآ دانش به که است نیا یشناخت یدرمان رفتار از هدف. اوست یرفتارها و احساسات بر فرد یهانگرش و تفكرات

 نیتریاساس از یكی. دنبگذار سر پشت را آنها و دنشو مواجه مختلف اتفاقات ای مشكالت با عاالنهف انشیزندگ طول در چگونه دهد

 جادیا باعث ،فرد یشدهفیتحر افكار مییبگو ترقیدق و یرمنطقیغ و یرواقعیغ افكار که است نیا یشناخت یدرمان رفتار اصول

گی تحصیلی و زند ی است که می تواند برمفاهیمجمله از ی جتماعا رشیپذ از طرفی .شوندیم دردرسرساز یرفتارها و یناراحت

سازنده  یفراد بطورکلا اند که دهیدرك رس نیبه ا رندی پذیرا م گرانید که یآموزان دانشباشد. تاثیرگذار دانش آموزان  خانوادگی

 افراد به دارند، ربش ذات به مثبتى ددی باشند مى دارا را اجتماعى بهزیستى بعد این از مطلوبى سطوح کهی آموزان دانشهستند. 

 مساعى یکتشر عنصر اجتماع، شریک یک عنوان به فرد ارزش و پذیرش عنصر دیگران، پذیرش و شناخت. کنند مى اعتماد دیگر

 اجتماعى یوندپ اجتماعى، وحدت توانند مى عناصر این و است بهزیستى شكوفایى عنصر اجتماعى، مثبت تحول به باور سرانجام و

 توجه صورت در بنابراین، (.2020)وولشلگر،  را دیگران پذیرش در افراد راحتى میزان و جامعه مداوم رشد براى ظرفیت حسن و

 .ماشتگ همت آنها ارضای و تأمین به نسبت و شناختدانش آموزان را  نیازهای توانمی یشناخت یدرمان رفتاربه 

 خدمات رائها جهت مشاوره مراکز در یشناخت یدرمان رفتار فنون اربردک ات پژوهش می بایست بیان نمود کهشنهادیپ در بحث

 رانیمد ن،یمعلم یبرا یا زهیانگ است ممكن پژوهش نیا. باشد ثمر مثمر تواند یم روان سالمت حوزه در آموزان دانش به یدرمان

 نظر در آموزان انشد یبرا ها آموزش ریاس کنار در مكمل یها برنامه قالب در را یشناخت یدرمان رفتار تا باشد مدارس نیوالد و

 یبرا برابر یفرصت بیترت نیبد و کنند مشاهده آموزان دانش یدرس فیتكال بهبود در را درمان نیا مثبت اریبس راتیتاث و رندیبگ

 و انشاورم ان،یمرب توجه مورد شتریب یشناخت یدرمان رفتار موضوعهمچنین  .آورند فراهم آموزان دانش یها مهارت بهبود

 نیا در مناسب اتمیتصم و داد صورت مناسب یا وهیش به را یا مداخله اقدامات بتوان نحو نیبد تا رد،یگ قرار ینیبال متخصصان

 .کرد اتخاذ نهیزم
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 چکیده 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر عملكرد شغلی 

معلمان مدارس ابتدایی پسرانه می باشد . در روانشناسی مثبت نگر فرض بر این است که توانایی 

هایی در انسان وجود دارد از قبیل امید و پشتكار و آینده نگری و ... که به عنوان سپر دفاعی علیه 

ه افراد مشكالت روانی عمل می کند و روانشناسی مثبت نگر با سعی در افزایش این عواطف مثبت ب

کمک می کند که مثبت اندیش باشند و کارایی خود را در زندگی عادی و زندگی شغلی خود باال 

ببرند. هدف تمام مداخالت روانشناسی مثبت نگر بهزیستی روانی افراد است که در نتیجه ی آن 

و  عملكرد شغلی آنها نیز بهبود می یابد. معلمین مدارس به دلیل سروکار داشتن با قشر کودك



 

  

 

این بچه ها نوجوان وظیفه ی خطیری را در  تربیت این گروه مهم از جامعه بر عهده دارند، 

 پدران و مادران کودکان فردا هستند، معلمان می توانند
با افزایش اندیشه های مثبت این تاثیر مثبت را در این قشر مهم از جامعه بگذارند و همچنین با 

و تربیت را باال ببرند. در نتیجه آموزش و پرورش می تواند  افزایش عملكرد شغلی خود سطح تعلیم

 با برگزاری کارگاه های آموزش مثبت اندیشی برای معلمین تاثیر مثبتی در این زمینه داشته باشد.

 روانشناسی مثبت نگر ، عملكرد شغلی ، معلمین مدارسواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 مقدمه  

نـاني دارنـد كـه بـه شغلشـان امـروزه نيـاز بـه كارك هاازمانس

 انجـام بـه مطلـوبي طرز بـه را شغليشـان تكاليف واشـتياق دارنـد 

معلمين مدارس به دليل ارتباط (. 2010،  تريو ل رباکي) رسـانند مـي

با دانش آموزان شرایط کاری خاص تری را نسبت به شغل های دیگر تجربه 

. در نتيجه تربيت دانش آموزان می کنند کار آنها ساختن نسل آینده است 

در خالق با آینده ی روشن مستلزم روانی سالم و حوصله ی فراوان است. 

 یك مثبت شناسيو تحقيـق در زمينـة روان طالعـهم اخيـر، هـايسـال

 پدیـد اجتمـاعي روانشناسـان از بسـياري بـراي را بـدیع رویكـرد

 و شـادي مثبـت، ياتتجرب علمي مطالعة بر رویكرد این. است آورده

 نشانه بر تأكيد جاي به مثبت انساني منـابع و روانشـناختي بهزیسـتي

(. بـه دليـل 2003،  گمنيتمركـز دارد )سل ـيمنف مفـاهيم و انـدوه هاي

تأثيرات برجستة تجربيات مثبت بر افزایش بهره وري و روحية نيروي 

نة كاري ضروري به كار، توجـه بـه پدیـده هـا و مفاهيم مثبت در زمي

( چـارچوب 2001و شيروم ، نظـر مـي رسـد. تئـوري حفـظ منـابع )هابفول 

فراهم مي كند. فرض اصلي در  تمناسبي براي دیدگاه پدیده هاي مثب

تئـوري حفـظ منـابع ایـن است كه احتماالً بر تجربيات و منابع مثبت 

جب ارتقاي سالمت افزوده مي شود و ایجاد یك چرخـة مثبـت از منـابع مو

مثبت مي شود. بنابراین، افرادي كـه منـابع مهمـي دارنـد، اغلـب 

این موضوع نيز صادق اسـت.  كسقادرنـد منابع دیگري را به دست آورند. ع



 

  

 

بـه ایـن معنـا كـه از دسـت دادن منابع مهم به از دست دادن منابع 

ي بـه منزلـة یك شـغل باال رفتن عملکرددیگر منجر مي شود. بنابراین، ا

منبع مثبت ممكن است منجر به چرخـة مثبتـي از منـابع و در نتيجـه 

،  روميو ش فولتـأثيرات مثبـت بـر ســالمت ســازماني شــود )هاب

ای دریافتند که برنامه ( در مطالعه2007) 1التوس، یوسف و آووليو  .(2001

آوری در اری، تاباندیشی بر بهبود کيفيت کمداخله روانی آموزشی مثبت

( 2011) 2شرایط سخت کاری و کاهش فرسودگی شغلی دارد. مانيکس و مارگرات

ای به این نتيجه رسيدند که آموزش مثبت نگری باعث بهبود در مطالعه

دهد شود. نتایج مطالعات نشان میکيفيت کاری و خودکارآمدی پرستاران می

مثبتگرا  یوان درمانمثبت نگر، ر یروانشناس یدرمان یاز الگوها یکی

 یاست که اعتبار خود را به طور تجرب یدر روان درمان یکردیاست که رو

مثبت همراه  یها جانيها و ه یتوانمند جادیکسب کرده و به طور خاص با ا

آنکه تنها به دنبال  یاست. اول، انسان ها به جا هيسه فرض یو دارا

به دنبال  یور ذاتو اضطراب باشند؛ به ط ینگران ،یاز بدبخت جتنابا

 یو اختالل ها، واقع یهستند. دوم، نقاط قوت مانند عالئم منف یرشد و شاد

 یاست که روابط درمان مؤثر م نیا هيفرض نیو قدرتمند هستند و آخر

نقاط ضعف  ليتحل قیآشکار ساختن منابع مثبت نه از طر قیتواند از طر

مثبت  یو درمان ها آموزش ی(.  اثربخش2013 گمن،يو سل دي)رش رديشکل بگ

شده  دیيمسائل و مشکالت گوناگون تأ نهيدر زم یاريبس ینگر در پژوهش ها

در  ینید یآموزه ها یبر مبنا یشیاست. به عنوان مثال آموزش مثبت اند

در پژوهش  یشغل یدر رغبت ها ینسب رييو تغ یشاخص تاب آور یارتقاء نسب

 شیدر افزا یزش مثبت نگر(؛ آمو1395) یو داوود آباد یآباد عيشف ،یمينع

 ،یاز زندگ تیرضا ،یدواريام ،یمثبت همچون هدفمند یروانشناخت یحالت ها

بودن در پژوهش فرنام  یو اجتماع یمعنادار، ُخلق مثبت و شادمان یزندگ

 شو کاه یشادکام ،یروان یستیبهز شی(؛ در افزا1396زاده ) یو مدد

(، نشان داده 2014) یسکريوبوميو ل یچو ،یدر پژوهش الئوس، ل یافسردگ

نشان دادند که آموزش  ی( ضمن مطالعه ا1393خرم ) یشده است. جعفر

کارمندان اثربخش  یشغل یو فرسودگ یشغل تیدر رضا یشیمثبت اند یمهارتها

مثبت گرا  یبا روانشناس يزاز هر چ يشرا ب يگمنسل ينمارت است.

ممکن  يستند،نا نمثبت گرا آش یکه با مفهوم روانشناس کسانی .شناسندیم

از  ياریتفکر مثبت که در بس یا یشیاصطالح را با مثبت اند یناست ا

 اما فرض کنند. یکسان گيرد،یقرار م يدمورد تاک يزشیانگ یهاآموزش

 یهو بر پا یعلم یروانشناس هاییرمجموعهاز ز یکیمثبت گرا،  یروانشناس

بار  يننخست ،یو رسم یکه به صورت جد یاگسترده است. حوزه يقاتتحق

 يگمنسل ينمارت شاید مورد توجه قرار گرفته است. يگمنسل ينتوسط مارت

از پنج  يشروانشناسان معاصر دانست. او ب یناز بزرگتر یکیرا بتوان 

اختصاص داده است.  یدهه از عمر خود را به مطالعه در حوزه روانشناس

اول،  بخش :ديکنم يمتقس یاصل یرا به دو حوزه یدانش روانشناس يگمنسل

به  يماریهاو ب يمارانشناخت ب یاست که برا یاز روانشناس اییرمجموعهز

                                                           
 1. Luthans, Youssef & Avolio 
2. Mannix & Margaret 



 

  

 

از آن نام برده  Abnormal Psychologyو معموالً با عنوان  شودیکار گرفته م

 یزندگ یسالم برا یبه انسانها کوشدیاست که م یمباحث . بخش دوم،شودیم

آن  يتو تثب یجترو ین برايگمسل ينکه مارت یابهتر کمک کند. همان حوزه

 يدبارها تاک سليگمن .شودیشناخته م Positive Psychologyتالش کرده و به نام 

عمر خود را فقط به حوزه  ير،اخ یدهه ها یط یکرده است که روانشناس

 نخست اختصاص داده و حوزه دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 .يگذردحدود دو دهه از تولد آن ممثبت گرا هنوز جوان است و  روانشناسی

را موضوع مطالعه  يمارانکه ب یروانشناس یعلم بر خالف نگرش سنت این

رشد  ی،خوشحال یرا که در پ یسالم یتالش دارد انسانها يداد،خود قرار م

) ابراهيمی ، ارجمند نيا ، هستند مورد توجه خود قرار دهد. يتو موفق

 (.1396افروز ، 

 (2005) گمنیبر اساس پروتکل سل یشیاندجلسات آموزش مثبت 

و در مورد  کند یآشنا م گریكدیجلسه اول: رهبر اعضا را با          

. جلسه دهد یم هیارا یحاتيانجام کار توض یو مقررات و چگونگ نيقوان

و  ییاز مثبت گرا یو آگاه یشیدوم: رهبر اعضا را با مفهوم مثبت اند

کند و در مورد افكار،  یآشنا م یشیاند مثبت یعالئم و نشانه ها ییشناسا

دهد. جلسه سوم:  یم هیرا ارا یحاتياحساسات و نقش آن در رفتار توض

اعضا،  یاز جلسه قبل و پاسخ به سؤال ها یخالصه ا انيرهبر پس از ب

اعضا  نیدهد؛ بنابرا یدر مورد نقش افكار در رفتار م یشتريب حاتيتوض

توجه کنند از جمله مبارزه با  یردالزم است به موا یشیجهت مثبت اند

شود. جلسه چهارم:  یم هیجلسه ارا حاتيمورد توض نیو در ا یمنف رافكا

دهد از  یم هینسبت به افكارارا یشیرا جهت بازاند ییرهبر راهكارها

درباره باورها، استفاده از زبان و سخنان سازنده،  دنيجمله: از نواندش

د مستندات مربوط به افكار. جلسه ها و استفاده از مور تيواقع یوارس

را از جمله  یگریموارد د یشیمثبت اند یپنجم: رهبر در مورد راهكارها

مثبت و اجتناب از حسادت  یذهن یرسازیتصو ،یذهن یرهایدادن تصو رييتغ

از جلسه  یکند. جلسه ششم: در آغاز رهبر خالصه ا یرا عنوان م یمطالب

و  دیبا ،ییاعضا در مورد خودگوکند و پس از آن به  یم انيقبل را ب

موارد  نینقش ا نيدهد و همچن یرا م یحاتيو اعتماد به نفس توض دینبا

کند. جلسه هفتم: شروع کار همانند جلسه  یم انيب ییرا در مثبت گرا

 یشیاز نواند قیمثبت از طر یباورها جادیقبل بود، بحث در مورد ا

 انیسود و ز یبررس ،یشیندنوا ،یشواهد واقع یدرباره باورها، در جستجو

شود. جلسه هشتم: شروع جلسه  یم هیارا یحاتيها توض رشنگ یابیو ارز

 یشود که چطور م یهمانند جلسه قبل بود، سپس به اعضا آموزش داده م

 اميدرباره پ دنيشیعزت نفس، اند تیخاطرات، تقو یبازساز قیتوان از طر

. جلسه نهم: در ميك کنبه خودمان کم یو مثبت نگر ینيها در جهت خوش ب

 یكیشود، سپس  یم انياز اعضا گروه ب یكیتوسط  زجلسها یآغاز خالصه ا

 یزیانگار که برنامه ر وهي)ش یشیاز راهكارها را جهت مثبت اند گرید

( در مورد آن آموزش گرانیروابط خوب با د یروز مثبت و برقرار كی یبرا

همانند جلسه قبل است.  شود. جلسه دهم: شروع جلسه یداده م یحاتيو توض

حفظ  ،ییو اثر آن در مثبت گرا یمورد نقش سالمت درپس از آن رهبر 

 یدهد. اجرا یم هیارا یحاتيتوض ینيمثبت و نقش آن در خوش ب یرفتارها

 (.1396)فرنام ، مددی زاده ،  .یجلسات آموزش انیپس آزمون  و اعالم پا



 

  

 

 

 

 :1شغلی عملکرد
 باید کارکنان کند ، پيدا دسترسی شاهداف به سازمانی اینکه برای

 مسأله این دهند انجام کارایی از قبولی قابل سطح در را کارهایشان

 در شکست برای را زمينه ضعيفشان عملکرد که دولتی های سازمان برای

 آنها ضعيف عملکرد که خصوصی های شرکت برای نيز وعمومی خدمات انجام

 .است ضروری و حياتی امری دآور می فراهم را آنها ورشکستگی زمينه
 که است این سازمانها برای نکته جالبترین اجتماعی، دیدگاه از

 عملکرد دهند انجام خوبی به را کارهایشان که باشند داشته کارکنانی

 اقتصاد افزایش به نهایت در که برد می باال را سازمان وری بهره خوب،

 کارکنان آن طبق بر که است ترکيبی سازه یک شود . عملکردمی منجر ملی

 یک شغلی عملکرد بنابراین شودمی مشخص رفتارها از ای مجموعه در موفق

 تعریف دقت به که رفتارهایی مجموع آن در که است گسترده و چندگانه مالک

( . 2000 ،2اسپکتور )گيردمی قرار استفاده مورد آن بيان برای اند شده

 بر که است ترکيبی سازۀ یک شغلی عملکرد که است این بر باور همچنين

 از ای مجموعه طریق از ناموفق کارکنان از موفق کارکنان آن پایۀ

 ؛ 1992 ، 3ویالئوا و آستين)  هستند شناسایی قابل ، مشخص مالکهای

 (. 9113 ، همکاران و شکرکن از نقل به ؛ 1998 ، 4استوارت

 :شغلی عملکرد های چارچوب
 توانائی که دهند انجام خوبی به را کارهایشان توانندمی زمانی مردم

 ویژگی این تواندمی سازمانی باشند . شرایط داشته را الزم انگيزه و

 شغلی عملکرد ها، گرفتاری و موانع ایجاد با یا و دهد افزایش را شخصی

 در موانع و انگيزش توانائی، متغير، سه این آورد. پائين را مطلوب

به نقل از نيسی و همکاران  2000اسپکتور،) اند شده زیر ارائه شکل

1390. ) 

 

 موانع 

 

 

 توانایی

عملکرد 

 شغلی
 

 انگیزش 

 است انگيزش و توانائی نيازمند خوب که عملکرد دهدمی شکل فوق نشان

ناکافی، روابط نا سالم و  آموزش مثل سازمانی های گرفتاری و و موانع

 کند.می پيدا تداخل خوب عملکرد مدیریت نادرست ؛ با
 :عملکرد شغلی جنسیت و

بانوان هستند به خاطر صبر و حوصله و " معلمين مدارس ابتدایی اکثرا

حس مادرانه ای که دارند بهترین عملکرد را در این مقطع دارند. در 

شود زنان و مردان را از مقابل نظریه بسط و انفکاک که در آن کوشش می

، استعداد، ذائقه و تمایالت زن هم جدا کنند )در این نظریه ها حتی هوش

                                                           
1 -job performance 
2 -Spector 
3 - Austin & Villaova 
4 - Stewart 



 

  

 

دانند( ، در نظریه های قبض تالش بر این و مرد را از یکدیگر متمایز می

های زن و مرد را به حداقل کاهش دهند. تفاوتهای زیستی است که تفاوت

، حداقل تفاوتهاست زیرا مرد و زن مکمل یکدیگرند و این تفاوتها برای 

قبض بر اساس ميزان اشتراک زن و مرد های بقاء نسل ضروری است. نظریه

مرد یکسانی به حداکثر اشتراک و حداقل  –یابند، اما نظریه زن تفاوت می

 تفاوت بين زن و مرد قائل است که بر اساس این نظریه:

برابری زن و مرد باید در همۀ حقوق، امتيازات و مزایا لحاظ شود  -

  گيرد.سرچشمه می نيز از همين اندیشه 1که خانوادۀ برابری یافته

ن و مرد یکسانند و تفاوتهای جنسی مانع یکسانی نيست. این نظریه ز -

در دو نظام اجتماعی شبه پست مدرن کشورهای اسکاندیناوی و کمونيستی 

 (.1391به نقل از لبيبی، 1395)ساروخانی، در دوران مائو پياده شد 

شوند در رگون میها دگزمانيکه عقب ماندگی فرهنگی وجود دارد، زیرساخت

یابند یا سرعت تحول انها اندک است. از حاليکه روساخت ها تحول نمی

شود زیرا عناصر درونی و بيرونی این رو ساختار جامعه با مشکل مواجه می

نمایند. با یکدیگر همسانی یا پيوند ندارند و حتی یکدیگر را دفع می

ر فضاهای بيرونی در ميحط شغلی نيز به همين ترتيب است که اگر تسخي

توسط زنان با ورود مردان به خانه همراه نباشد، طبيعی است که تعادل 

ساعت کار و ماندن در  8ریزد.زن شاغل بعد از نسبی خانواده بهم می

ترافيک دشوار شهرهای بزرگ زمانيکه به خانه می آید شاهد همۀ کارهای 

وی ناچار است  خانگی است که یک به یک در انتظارش هستند. در این حال

به سرعت و بدون هيچ زمانی برای استراحت باز هم مشغول کار شود. سرعت 

از یک سو و نبود فرصت برای دیدن حاصل کار به عنوان نشانۀ زنده بودن، 

شود که تمامی این عوامل به فرسایش موجب بوجود آمدن سندروم تعجيل می

ی عصبی، جسمی و زودرس زنان منجر خواهد شد و در مواردی با فشارها

 (.1380شوند ) شيخی، روانی مواجه می

کارکرد گرایان بر این باورند که کار زنان موجبات رقابت بين مرد 

آورد. منظور آنان از رقابت و و زن و ناکارایی خانواده را فراهم می

ناکارایی این است که بعد از این چون هرم قدرت در خانه با اشتغال 

دهد. یابد، خانه توان کارکرد را از دست میایش میزنان به افقی شدن گر

شود و کارکرد گرایان به منبعث می 2این نظریه به نوعی از حسرت گذشته

کنند که مردان مسلط بر خانواده و جامعه بودند و زمانی اشاره می

تصميمات کوچک و بزرگ را بدون هيچ مشورتی با همسر و در اسرع وقت 

ایط دیگر حاکم نيست و کارکردگرایان نگرانند که کردند.این شراتخاذ می

مبادا در اثر اشتغال زنان چنان برابری حاصل اید که برای خرید یک 

ظرف نيز بارها گفتگو و حتی اعتراض متقابل صورت گيرد و در نهایت 

 (.1391به نقل از لبيبی،  1391خرید انجام نشود )ساروخانی، 

 زنان در سازمانعوامل موثر در پر رنگ تر شدن نقش 

جدا از  –یکی از دالیل اصلی کم رنگ بودن نقش زنان در بهره وری ملی 

به کار گيری محدود  –نقش سنگين آنان در پرورش نسلهای آیندۀ کشور 

استعدادهای آنان در برخی سازمانها بوده است. بر اساس مشاهدات عينی، 

برای مدیران مصاحبه با مدیران و تجارب حاصل از کارگاههای آموزشی 

توان گفت که سطح کارایی و آموزشی برای مدیران سازمانها سازمانها، می

-به ویژه زنان–توان گفت که سطح کارایی و اثر بخشی زنان و مردان ، می

در سازمانهای کشور پایين تر از سطح کارایی و اثر بخشی زنان و مردان 

                                                           
1 -egalitarian family 

 



 

  

 

مشارکت زنان هر در کشورهای پيشرفتۀ صنعتی است. برای شناخت موانع 

کشور در بهره وری ملی، باید تحقيقات دقيقی انجام گيرد و در این 

زمينه از توسل ِصرف به دیدگاههای ارائه شده در یک رشتۀ علمی یا نظری 

 (.1397خاص، اجتناب شود)ساعتچی، 

توان پس از مرور نظریات مطرح شده در رابطه با اشتغال زنان ، می

د که با توجه به وجود امواج تند تغيير که در اینگونه نتيجه گيری نمو

سراسر دنيا وجود دارد و اینکه رشد تکنولوژی باعث پيشبرد سریعتر 

امور داخلی منزل شده است و نياز به کشف استعدادهای زنان خانه دار 

و آشنا نمودن آنها با نظامهای اجتماعی و اقتصادی، حضور زنان در 

ازمانها امری اجتناب ناپذیر است و با بازار کار و اشتغال آنها در س

توانند رسد با درک شرایط اجتماعی میتوانمند نمودن آنها، به نظر می

مشاوران خوبی برای مردان باشند و در کنار رشد عملکردی شخصی، کمک به 

 رشد توسعه ملی نيز خواهند نمود.

وانند از دیدگاه اجتماعی ، سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که بت

وری سازمان را در مشاغل خویش خوب عمل کنند . عملکرد خوب ، بهره

 2004،  افزایش می دهد و این نيز اقتصاد ملی را ارتقا می بخشد )رایت

ط ( توس1396زارعی )( .  1398و همکاران ، ؛ به نقل از ابوالقاسمی 

کرد تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطۀ توانمند سازی و خودکارآمدی با عمل

شغلی نشان داد که بين خودکارآمدی و عملکرد شغلی رابطۀ مثبت و معنی 

 ا پيش بينی کند.رتواند عملکرد شغلی دار وجود دارد و خودکارآمدی می

در تحقيق با هدف بررسی رابطۀ علی سرمایه روان شناختی با هيجان های 

وسط مثبت ، بهزیستی روان شناختی ، عملکرد شغلی و التزام شغلی که ت

( انجام شد ؛ یافته ها نشان داد که سرمایه های 1390نيسی و همکاران)

روان شناختی اثر مستقيم بر عملکرد شغلی ، هيجانات مثبت ، رفتار 

ابندایی و مدارس  ينمعلم مدنی سازمانی و بهزیستی روان شناختی دارد.

ر سروکار داشتن با قش يلبه دلبالخص مدارس دخترانه که خانم ها هستند 

گروه مهم از جامعه  ینا يترا در  ترب يریخط ی يفهکودک و نوجوان وظ

و پسران  هستند ی جامعهبر عهده دارند، دختران مادران کودکان فردا

 يرتاث ینتوانند ا یمثبت م یها یشهاند یشبا افزا پدران آنها. معلمين

و مادران و پدران . ندبگذار يزاز جامعه نمهم قشر  ینمثبت را در ا

بت اندیش را به جامعه تحویل دهند همچنين با افزایش عملکرد شغلی مث

آنها سطح علم و دانش در آموزش و پرورش نيز باال می رود . بنابراین 

این مقاله با هدف تاثير مثبت اندیشی بر عملکرد شغلی معلمين مدارس 

 ابتدایی پسرانه انجام شد.

 

 روش

کتابخانه ای از مقاالت و که به صورت مطالعه ی مروری و  این مقاله

 پژوهش های انجام گرفته نوشته شده است.

 

  گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر تاثیر مثبت اندیشی بر عملكرد شغلی معلمین مدارس ابتدایی پسرانه بود . با بررسی پژوهش ها 

در افزایش عملكرد شغلی ، مبانی نظری و مقاالت پیشین دریافتیم که مداخالت مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر 

( و 1392معلمان مدارس می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد . با توجه به یافته های مرزوقی ، نوروزی و نیكخو )



 

  

 

( می توان نتیجه گرفت که 2013) 1( و اوی1393( و جعفری خرم )1396همچنین ابراهیمی ، ارجمند و افروز )

این رویكرد می تواند تاثیر زیادی بر عملكرد شغلی و همچنین رضایت روانشناسی مثبت نگر و مداخالت مبتنی بر 

شغلی معلمان داشته باشد. از مهمترین اهداف روانشناسی مثبت نگر بهبود عملكرد و رضایت شغلی در کارکنان است. 

یاورند و در وجود نارضایتی در معلمان موجب می گردد آنها حداکثر تالش خود را در جریان تعلیم و تربیت به عمل ن

نتیجه موسسه ی آموزشی با حد اقل کفایت و کارایی به کار خود ادامه دهد و این عمل موجب خواهد شد که به 

توسعه و بهبود تعلیم و تربیت فراگیران آسیب وارد شود و در مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی که از شاخص 

شغل معلمی نیازمند صبر ، حوصله ( . 1396می و همكاران ، ) ابراهیهای کیفیت زندگی می باشند خلل وارد شود. 

، پشتكار و امیدواری است و فشار باالی شغل معلمی ممكن است باعث کاهش بازدهی معلمان شود. روانشناسی 

مثبت نگر با تاثیری که بر افزایش شاخصه های مثبت اندیشی و امیدواری و پشتكار و... که دارد می تواند تمامی 

را در این زمینه پوشش دهد و باعث بهبود عملكرد معلمان شود. تمام مداخالت روانشناسی مثبت نگر باعث  مشكالت

( 1393افزایش بهزیستی روانی افراد است که در نتیجه ی آن عملكرد شغلی آنها نیز بهبود می یابد. ) جعفری خرم ، 

وظیفه ی خطیری را در تربیت این گروه مهمی از . معلمین مدارس به دلیل سروکار داشتن با قشر کودك و نوجوان 

که مادران و پدران کودکان فردای این جامعه هستند، جامعه بر عهده دارند، 

با افزایش اندیشه های مثبت می توانند این تاثیر مثبت را در این قشر از جامعه نیز بگذارند.  پس معلمين

وزش مثبت اندیشی برای معلمین تاثیر مثبتی در این زمینه آموزش و پرورش می تواند با برگزاری کارگاه های آم

داشته باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به تاثیر آموزشهای مبتنی بر روانشناسی مثبت گرا بیشتر پرداخته 

 شود و مولفه هایی چون رضایت شغلی ، اشتیاق شغلی ، بهزیستی روانی نیز مد نظر قرار بگیرد.
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 چکیده 

دیده تالطم شهری، سخت و دشوار گرامروزه با رشد شهرنشینی، سازگاری با محیط و فضاهای پر

 است و مشكالت این رشد و عدم توجه به فضاسازی مطلوب شهری منجر به اثرات منفی روانی

ند از عهده توانگیرند بهتر میوقعیت احساسی مثبت قرار شهروندان در مگردیده است. در صورتی که 

شناسی انطراحی مثبت که برگرفته از روحل مناسبی برای آنها پیدا کنند. مشكالت برآیند و راه

امل پیونددهنده ععنوان باشد به تازگی جایگاه خود را در جامعه باز کرده است و از آن بهنگر میمثبت

ی نورپردازی تواند به عنوان یک رویكرد اساسی در طراحو می شودق یاد میگرا و اخالطراحی احساس

ین مطالعه، بخش در روان شهروندان، به بهبود شرایط کمک کند. هدف از اعنوان عاملی اثرشهری به

اید پاسخ بباشد. سؤالی که ایجاد احساست مثبت در کارابران از طریق طراحی المان نوری شهری می

رانگیخت. توان از طریق طراحی، احساسات مثبت را در شهروندان بین است که چگونه میداده شود ا

ران پیگیری نگاری و توسط پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه با کاربشیوه مردمبهاین مطالعه موردی، 

وی مرد در منطقه پل پارك 19زن و  11نمونه تصادفی، شامل  30آوری اطالعات توسطجمع شد.

ی رت پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش منجر به طراحی و ساخت المان نوری شهرتهران صو

كی و نوری، گردید و نشان داد فاکتورهای متفاوت طراحی مانند فرم، جنس، رنگ، تعامالت فعال فیزی

ن و جذبه، انعطاف، تنوع و مفاهیم فرهنگی در برانگیختن بیشتر احساسات مثبت مانند رضایت، افسو

 دن، خیال پردازی، سرگرمی، خوشحالی و شادی تأثیرگذار است. مسحور ش

، نگر، طراحی مثبتشناسی مثبتروان، نورپردازی شهری، المان نوری شهریواژگان کلیدی: 

 احساسات مثبت.

 
 مقدمه 

و عواطف انسانی  تر از گذشته گردیده و با پیشرفت پرسرعت تكنولوژی، توجه به احساساتها بسیار پیچیدهامروزه زندگی انسان

اند که چقدر احساس در زندگی با اهمیت و باارزش است. مطمئناً سودمندی و دریافته روندی نزولی یافته است. پژوهشگران

استفاده بودن مهم هستند ولی بدون تفریح و نشاط، شادی و سرگرمی و البته اضطراب و عصبانیت، ترس و خشم، زندگی قابل

و  ننساا بطهرا چگونگیو  چیستی به ختنداپرو  حیاطرروانشناسی،  مباحث به ختنداپر(. 15، 1389ناقص خواهد بود )نورمن، 

 بر صنعتیو  یشهر معاجودر  محیط ءسو تأثیردارد.  ورتضری، هرـش یاهاـفضو  راـثآ انوـبهعن، یستز یفضا کیفیتو  محیط

  ظـحف تـجه نمواپیر محیط به مناسب توجه وملز ،گیدفسرو ا ابضطرا نچو هاییریبیما اعنوا عشیو انمیزو  میآد نروا

ترین مهم انعنوبه نیروا یهاتنش ارد.گذ تأثیر ننساروان ا بر ندامیتو دازیپررنوو  رنواز طرفی  .نشان می دهدرا  یـنروا المتـس

تأثیر دادن  ننشا ایبر. ستا یشهر ننابساما محیطآن  الیلد ترینمهماز  یكی هـک هستند جسمی و حیرو اتمخاطر عامل

 نددار سكونت جمعیتپر یشهرهادر  که دشومی رهشاا هاییوهگرو  ادفرا ریفتار تختالالا به معموال ن،نساا بر یـمحیط یطاشر



 

  

 

 دازیپررنو هنحودارد و  محیطی حیاطردر  مهمی هجایگا رنو. شوندمیرو بهرو تمشكال محیط با یطاشر با ریگازسا نظرو از 

 1پروفسور باربارا فردریكسون(. 1395کارزونی و ساریخانی، )بهمنیفضاست تی مثبت در کیفی یلگیرشكدر  اریگذتأثیر عامل

شود ذهن فرد فقط شناسی دانشگاه میشیگان معتقد است عواطف منفی، از قبیل اضطراب یا خشم سبب می( استاد روان2002)

شوند فی محدود شود، در صورتی که عواطف مثبت سبب میبه تولید واکنش دفاعی در برابر موضوعات ایجادکننده این عواطف من

تر به محیط ایجاد کرده و هایی را برای توجه گستردهها باز باشد و این مسأله به نوبه خود فرصتذهن فرد بر روی انواع محرك

وری، توجه و شده، بهره مثبت، باعث بهبود خالقیتثیرأتاند که کند. تحقیقات نشان دادهدر نتیجه، خالقیت فرد را بیشتر می

دهد. مطالعات دیگر که ارتباطی را بین احساسات مثبت و رفتارهای اجتماعی مطلوب مانند بخشندگی، شهود افراد را افزایش می

. با وجود اثرات مفید این (Lutgen-Sandvik, et al, 2011)اند سخاوت، مشارکت، دلسوزی و شفقت، افزایش اعتماد نشان داده

مثبت، اطالعات اساسی کمی برای کمک به طراحان جهت طراحی تعامالتی که رفتارهای مثبت را برانگیخته کنند احساسات 

وجود دارد. به صورت سنتی، تحقیقات طراحی بر روی حس خوشایندی یا ناخوشایندی کلی متمرکز شده است بدون در نظر 

های احساسات تحقیقات زیادی بر روی این ا. هرچند تئوریسینگرفتن تفاوت بین احساسات مثبت مجزا در استنباط و ابراز آنه

های آنها به طور خاص بر روی احساسات منفی متمرکز شده است. در نتیجه نقش احساسات اند، اما تئوریها انجام دادهتفاوت

از به تولید دانشی که ین امر نیا. (yoon. Et al, 2012)است  محصول، کامالً مغفول مانده -مثبت متفاوت در تعامل انسان

 دهستفاا با یشهر نورپردازی دهد.طراحان را به تدوین راهكارهای مؤثر در یاری رساندن و ایجاد شادی در افراد وا دارد، نشان می

 ایبر چالش ین. اوت ایجاد نمایدمتفاو  بخشتلذ شیچال نداتومی ی،شهر یفضادر  ن نوریلمااز ا حاصل یبصر یهابیتاجذاز 

. دشومیاو  هنآور در ذطنشاو  وتمتفا حسی دیجاا باعثو  دهکردور  همرروز یهایگیردر ازرا  بررکا هنذ هکوتا چند هر یلحظات

 ،صنعت ونفزروزا پیشرفت علیرغم. ستا ندوشهر هر رنتظاا کمترین یشهر ندگیدر ز طبانشاو  یباز ه،ندز محیطیو  فضا شتندا

در  یکمتر یهافعالیتان، ندوشهر ایبر یشهر یفضا تأثیر نقش نشد نگرکم و یشهر ندگیاز ز حاصل تمشكالو  محاازد

 تیمداز  بعد ،ما نمواپیر محیط حیاطردر  فتهر رکابه یهانلماا کثرا سفانهمتأ. وجود دارد ندگیز محیط ایبر حیاطر مینهز

 ژینرا انمیز کاهش. شتدا هدانخو بر در ادفرا ایبر یبصر هیدگااز د حتی بیتیاجذ گونههیچو  هشد حل شهر بافتدر  هکوتا

 دیجاا نیروا حیرو یهاگیدفسرا ایبر مناسب یبستر نماز ورمر به نهایتو در  کمتر کردهرا  نهاآ ندگیزسرو  طنشا ،یافتیدر

 هایدگاز د فراتر نداتومیبا در نظر گرفتن معیارهای طراحی مثبت  یشهر یهانلماا حیاطر. (1395)الیاسی و خلیلی، کند می

منظور نظرات و احساسات بدین ، در ایجاد حس مثبت در شهروندان مؤثر واقع گردد.بخشتلذ یبصر یروتصا دیجاو ا یباشناختیز

ای در حیطه طراحی مثبت و در ادامه با کاربران در پیشبرد پژوهش نقشی اساسی را ایفا نمود. مطالعات ابتدا به صورت کتابخانه

مطالعه موردی با هدف ایجاد  ینادر  هشد ئهارا یهارهكارانگاری، مشاهده و مصاحبه پیگیری شد. ممطالعات میدانی به کمک مرد

 احساسات مثبت در شهروندان به کمک خلق المان نوری شهری مطرح گردیده است.
 

 نورپردازی شهری

 ,Charnley & Jarvis) ستا ندگیز کیفیت تعییندر  مهمی صلو ا نجهااز  ننساا یبصر تجربهدر  ثرؤم عاملی شناییرو

 انندوشهر فعالیتو  یشهر ندگیز اومتد عامل فضا دنکر شناز رو بیش یشهر منظردر  صلیا عنصر عنوانبه دازیپررنو  .(2012

 غنبو وزبر موجب نداتومی شناییرو بر وهعال رنو همچنین دد،گرمی سببرا  یشهر منظر یبصر کیفیت یتقاار نمكاو ا ستا

 نماید هجلو ترشاخص مكانی دشو باعثو  کند دیجاا نکنندگادهستفاا و فضا بین قخال تباطیو ار هشد یهرش یفضادر  حانهاطر

نظر طراحان مبتنی بر استنتاج معیارهای مؤثر بین نورپردازی و ارتقای کیفیت محیط از نقطه .(1394 ران،همكاو  وریمر ناییا)تو

 -بخشی، بیان خصوصیات فرهنگیافزوده اقتصادی، تشخص و هویتارزش توان عواملی مانند جذابیت فضا،محیطی و شهری می

توجه القای احساسات در ادراك نوع فضا یابی و تشخیص مسیر، تلطیف فضا و نكته قابلبومی، افزایش تفاخر و مباهات فضا، جهت
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 ئمیدا دازیپررنو .(Philips, 2011)خشد بب بايز يريتصو، به آن شهر كيروزانه  ريبا تصو يقادر است در هماهنگ را مطرح نمود، که

 ایبر تماشایی ادیدرو یک نهمچو موقتی دازیپررنوو  تــشدا هداخو چشمگیری اتثیرتأ تمددر دراز در شهر با حضور مستمر

 طریقه دازی،پررنو بهکمک یشهر یهارساختاو  فضاها تعریفزبا با انتومی سساا برهمین. ماند هداخو باقی خاطردر  همیشه

زادگان و مرادزاده، جمعی خاص در اذهان اشخاص را با محیط شهری پیوند داد )عباس هخاطر یک ایهوولحاو  قایعو عیاتد

1392.) 

 

 احساسات مثبت

تر و افرادی سالم پذیرتر، اجتماعیتر، انعطافتر، آگاهکنند، تا خالقاز طریق تجارب احساسات مثبت، مردم خود را متحول می

مثبت اشتباه  1خویواحساسات مثبت نیز اغلب با خلق .)2006zentmihalyi & Csikszentmihalyi, Csiks ,90(بشوند 

های معنادار شخصی باشند )مانند توانند درباره وضعیتشوند. در حالی که احساسات متفاوت از خلق و خو هستند و میگرفته می

کنند. در مقابل، خلق و خو معموالً شناور و غیرمادی یاری را اشغال میای از هوشزمینهمدت هستند و پیشداشتن یک شئ(، کوتاه

های سطوح خو بیشتر در تئوریوکنند. این تفاوت بین احساسات و خلقزمینه آگاهی را اشغال میمدت بوده و پسو اکثراً طوالنی

خوی مثبت و احساسات مثبت استفاده وهای تقریباً یكسانی برای ایجاد خلقتجربی بیان شده است. در عمل پژوهش، روش

نوع احساس مثبتی را که در تعامل  25( در مطالعات خود 2012شود )مانند هدیه دادن یا مشاهده یک فیلم کمدی. دسمت )می

توانند احساسات را به طرق مختلفی برانگیزند. احساسات تنها شوند شناسایی کرد. محصوالت میمحصول تجربه می -انسان

عنوان مثال با فعالیت استفاده از محصول یا با اشخاصی که در این تعامل مشارکت شوند بلكه بهه محصول برانگیخته نمیوسیلبه

محصول وجود دارد.  -آیند. آنالیز تحقیقات او نشان داد که شش منبع اساسی از احساسات مثبت در تعامل انساندارند بوجود می

 -5شود؛ تعاملی که موجب تسهیل امور می -4تعامل با شئ؛  -3مفهوم شئ؛  -2شئ؛ -1شوند توسط: احساسات برانگیخته می

 دیگرانی که در این تعامل مشارکت دارند. -6خود ما و 
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 (Desmet, 2012). محصول -انسان تعامالت در مثبت احساسات یاصل منبع شش -1جدول 

 مثال دامنه )منبع( تمرکز

 شئ
ات مثبت در واکنش نسبت به کیفیت جنس احساس

 شوند.محصول تجربه می

بوك دیدم، مجذوب آن جذبه(: اولین باری که من یک مک -)افسون 1بوك ایرمک

 تاپی مانند آن وجود ندارد، پیشگامی متفاوت است.شدم زیرا هیچ لپ

 مفهوم
احساسات مثبت در واکنش نسبت به مفاهیم مرتبط با 

 وند.شمحصول تجربه می

ریزی شود که به تعطیالت برنامهبینی(: نگاه کردن به نقشه باعث مینقشه )پیش

 ام فكر کنم.شده

 تعامل
های تعاملی احساسات مثبت در واکنش نسبت به کیفیت

 شوند.هنگام استفاده از محصول تجربه می

سر بازکن بطری )تحسین(: باز کردن درب یک بطری بسیار مالیم و بدون درددرب

-می کند )حتی شاید بهتر از حد انتظار( باعثاست. محصولی که به خوبی عمل می

 شود که تحسینش کنم.

 فعالیت
احساسات مثبت در واکنش نسبت به فعالیتی که بوسیله 

 شوند.پذیر شده تجربه میمحصولی تسهیل و امكان

م، با یكنها اسكیت بازی مهایم، من در میان زمیناسكیت )آرامش(: بوسیله اسكیت

 دهند.باد و خورشید. آنها به من آرامش و حسی آزاد و رها می

 خود ما
-احساسات مثبت در واکنش نسبت به خودمان تجربه می

 ن.شوند، تأثیرات استفاده یا مالكیت محصول بر روی دیگرا

د به پوشم احساس اعتمانفس(: من زمانی که کفش پاشنه بلند میبهکفش )اعتماد

دی و الغر پوشم احساس قدبلنآنها زیبا هستند و هنگامی که آنها را می کنم.نفس می

 دهند.کنم. آنها احساس عالی به من میبودن می

 دیگران
های افراد دیگر بر فعالیتثیرأتاحساسات مثبت بوسیله 

کند، برانگیخته روی ما که محصول در آن نقشی بازی می

 شوند.می

نم خوردم و زانواکان من نیز بسیار زمین میچسب زخم )عشق(: مانند دیگر کود

ورد. آشد. زمانی که کالس اول بودم معلمم برای زانوان من چسب زخم میزخمی می

 داد که او مراقب است و من واقعاً عاشق آن بودم.این نشان می

 

 طراحی مثبت

حی انتقادی و طراحی کارکردگرایانه در نظر توان آن را فراتر از طراباشد که میهای طراحی میطراحی مثبت یكی از گرایش

و از سوی  (Dunne & Rabby, 2001)های اجتماعی دارد گرفت. در حالی که طراحی انتقادی سعی در نشان دادن نابهنجاری

 های شخصیتیدیگر طراحی کارکردگرایانه تأکید بر حفظ هنجارهای اجتماعی دارد؛ طراحی مثبت با هدف ارتقاء زندگی و ویژگی

عنوان تازگی جایگاه خود را در جامعه باز کرده است و از آن بهآل تنظیم شده است. طراحی مثبت بهها از بهنجار به ایدهانسان

شود، ولی بنیادهای نظری آن و گرا و اخالق یاد میشناسی و اخالق یا به عبارت دیگر طراحی احساسعامل پیونددهنده زیبایی

-توان از زیباییولی قاعدتاً می .2( ,2011Norman)نشده است  هنوز به طور کامل مورد مطالعه واقع عالوه بر آن کاربردهای آن

های های علمی و ارزشترکیبی از ارزشعنوان یكی از مبانی نظری آن یاد کرد. این رویكرد ( به3گرا )پراگماتیکشناسی عمل

طراحی مثبت، داللت بر دیدگاهی متفاوت در باشد. انسانی می بین طراحی و شكوفایی باشد و هدف آن کشف رابطهطراحی می

های آوریهای مرتبط با فنطراحی دارد که کمتر بر شناسایی اشتباهات مرتبط با بدست آوردن کنترل باالتر و بیشتر بر دغدغه

خود را به عنوان راه  دهد کهمحور متمرکز است. طراحی مثبت بخشی از یک جنبش پارادایمی بزرگتر را تشكیل می -انسان

های اکتشافی و ها و روابط بشر و برنامههای مثبت در پویایی، شیوهکند. هدف آن بررسی و بهبود روشمثبت کاردانی تعریف می

پذیر تواند یا امكاناندازهای مطلوب آینده به وسیله پرسش درمورد آنچه مییادگیری است. طراحی مثبت بر سناریوها و چشم
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 از شده برگرفته دانش چگونه ( نشان دادند که2012رویتنبرگ و دسمت ) .(Avital. et al, 2006)باشد رکز میاست، متم

 کنندگانمصرف میان در شادی ایجاد به که بگیرد قرار استفاده مورد خدماتی و محصوالت تولید در تواندمی نگر،مثبت شناسیروان

سرایی توانند در آن با هم گفتگو داشته، درگیر داستانآورد که مردم میبوجود می طراحی مثبت فضا و محیطی امن را. کند کمک

پروفسور دسمت و سایر همكاران او با  شوند به شكلی که جهان را حس کنند، مناقشات را حل و فصل کنند و با هم همراه شوند.

احساسات مثبت و نحوه برانگیختن آنها در ثیرأتروی ای به همین عنوان در دانشگاه دلفت هلند به طور مستقیم بر ایجاد مؤسسه

های این هایی نیز که در زمینه طراحی مثبت وجود دارد به فعالیتها و مثالدهند. تحقیقمحصوالت مطالعات خود را انجام می

سط این مؤسسه در جدول های انجام شده توگردد. برای درك بهتر این رویكرد در ادامه به برخی پروژهگروه در این ارتباط بر می

 اند.بیان گردیده 2
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 مثبت یطراح کردیرو اساس بر شده انجام یهانمونه یبررس -2جدول 

 شرح محصول تصویر

 

 درخت شادی

. گیردمی ارقر کار دفتر و اداری فضای در که است مانند نورانی تعاملی درخت سازه یک محصول این

 و ایدنممی ترغیب کششی حرکت انجام به را کاربران کوتاهی لحظات برای شكل درخت سازه این

 زمانی از .گرددمی آنها شادابی باعث و کندمی ایجاد کاربران در را پارك در بازی و تفریح خیالی از

 اینكه كانام شود تبدیل کاربرانش خشنودی عدم برای یمنشأ به توانسته محصوالت از استفاده که

 .است شده شمرده مغتنم بخشید توسعه را آفرینیشادی بتوان محصوالت دوباره راحیط با
(Ruitenberg & Desmet, 2012) 

 

 کنندهتعقیب

. آهسته دویدن یک فعالیت مورد توجه است زیرا راهی قابل دسترس و ارزان برای ورزش کردن است

نچه در اساتی درگیرکننده نظیر آکننده شود زیرا فاقد احسدویدن ممكن است پس از مدتی خسته

یدن آهسته افتد. پس اولین قدم یافتن کیفیتی از دوهایی مانند فوتبال یا تنیس اتفاق میورزش

وسط شود که تبند چرمی طراحی میاست که تعامل و هیجان به آن اضافه شود. بدین منظور مچ

د را هنگام کاربر سرعت مناسب خو کند. زمانی کهگیری میگرهایی ضربان قلب کاربر را اندازهحس

ا همین که دارد امبخشی فعالیت را اعالم میبند با ایجاد بوقی رضایتکند آن مچدویدن حفظ می

آورد که د میسرعت کاربر کم بشود با ایجاد فشار و صداهای نامتعارف این توهم را در ذهن او بوجو

شود ث میآورد. این موضوع باعی بوجود میهیوالیی در تعقیب اوست و صداهای مكرر و ناخوشایند

 (Fokkinga & Desmet, 2013) که کاربر سرعت خود را مدیریت کند.

 

 تسکتاینی

ا انتخاب کرده کند. او یكی از آنها رهای دسته کلید دریافت میابتدا کاربر یک پاکت حاوی سكه در

 محیط زیست طبیعی( و صفحه)دراین مورد: وقت گذاشتن برای پیدا کردن یک گوشه دنج در 

د خود اضافه ای دارد. او سكه انتخاب شده را به دسته کلیپروفایل خود را مرور کند که چه وظیفه

ادداشتی را در یتواند کرده تا وظیفه را به او یادآوری کند. هنگامی که وظیفه را انجام داد، او می

دیدی را دسته کلید جدا کرده و سكه ج صفحه پروفایل خود بگذارد )در صورت تمایل(، سكه را از

 (Ruitenberg & Desmet, 2012)انتخاب کند. 

 

 صندلی چرخدار

 تحلیل و تجزیه اساس بر که 1دیخویس ایوا توسط کودکان برای شده طراحی دارچرخ صندلی

 از یكی. است شده طراحی معمولی و رایج دارچرخ هایصندلی احساسی اثرات روی بر گسترده

 هایدستگیره آن با دارچرخ صندلی با رویارویی در کودکان که بود این محصول این مورد در هایافته

 بودن مستقل یعنی محصول اصلی ارزش با بزرگ هایدستگیره این. کردندمی حقارت احساس بزرگ

 ساحسا جدید، طراحی(. است وابستگی دهندهنشان بزرگ هایدستگیره داشتن) دارند مغایرت

 کودکان صندلی این در. برد بین از را قدیمی هایدارچرخ صندلی استفاده از حاصل ناخوشایند

 کنندمی استفاده آن از تنهاییبه که هنگامی را دارچرخ صندلی هایدستگیره تمام آزادی با توانندمی

 وابستگی دهندهنشان تشخیص،قابل صورتبه دیگر هادستگیره جدید طراحی در. برانند عقب به

 (Desmet, 2003)شد.  حذف محصول این طراحی از ناخوشایندی منبع و نبودند

 

 

 

                                                           
1 Eva Dijkhuis 
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 روش شناسی پژوهش

د طراحی مثبت و ای و بررسی رویكرمشاهده و تحقیقات میدانی و کتابخانه آوری اطالعات از طریقجمعدر این مطالعه موردی، 

فهومی انجام های نوری و تحقیقات اولیه با کمک نمودارهای منمونه المانهمچنین بررسی . نمونه کارهای موجود شكل گرفت

 19زن و  11 نمونه تصادفی که شامل 30آوری اطالعات مربوط پذیرفت. تحقیقات نهایی و پژوهش میدانی با استفاده از جمع

گیری نتیجه تهاو در انه شكل گرفت نگاری، بوسیله پرسشنامه، مشاهده و مصاحبوی تهران به روش مردممرد در منطقه پل پارك

افزوده تحقیق در  هایارائه پیشنهادات و ارزشو از تحقیقات و انتخاب طرح برتر بر اساس نیاز کاربران و رویكرد طراحی مثبت 

 دستور کار قرار گرفت.

 مطالعات میدانی

ربر اطالعات نسبت به وضعیت المان نوری شهر کا 30نگاری و از طریق مشاهده و مصاحبه با در این پژوهش، ابتدا به روش مردم

های نوری شهری طور کل المانوی و بههایی که مطرح شد در ارتباط با نورپردازی در منطقه پل پاركتهران بدست آمد. پرسش

دازی و ایجاد ها و کیفیت بد نورپرکیفیت سازههای نوری، تكراری بودن، ساخت بیبودن نمونه المانبه کپیبود. کاربران اغلب 

ها کنندهای در دو بخش تنظیم گردید. در بخش اول اطالعات کلی در ارتباط با شرکتپرسشنامهدر ادامه  اشاره کردند.خیرگی 

 25های نوری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم به بررسی شدت میزان برانگیخته شدن شان با المانو چگونگی ارتباط

(، در تحقیقات 2012های نوری پرداخته شد. به گفته دسمت )نگام مشاهده و یا تعامل با الماناحساس مثبت در کاربران ه

عنوان مقیاس در پرسشنامه استفاده شود که احساسات مثبتی که با طرح موجود یا جدیدی تواند بهاحساس مثبت می 25طراحی، 

توانند به عنوان منبعی غیررسمی حین ین احساساسات مثبت میگیری کند. اشوند را اندازهیا تعامل کاربر و اثر برانگیخته می

تصویر شش اند را امتیازدهی کنند. در مرحله بعد توانند احساساتی که تجربه کردهدهندگان میمصاحبه استفاده شود و پاسخ

ها، شدت برانگیخته شدن مانالمان نوری مختلف به کاربران نشان داده شد و از آنها خواسته شد که ضمن تصویرسازی تعامل با ال

ذکر است که در این مرحله از تحقیق، آموزش خاصی به هر یک از آن احساسات مثبت را در مورد خود انتخاب نمایند. الزم به

هایی در این رابطه ذهنیت ابتدایی در ذهن آنها ایجاد ها در ارتباط با این احساسات داده نشد و تنها با ذکر مثالکنندهشرکت

های نوری پرکاربرد گان در ارتباط با دسته بندی محتوایی المانها براساس تحقیقات اولیه نگارندههای انتخاب الماندید. مالكگر

ای درجهنظر توسط مقیاس هفتموردالمان در این شش نمونه شدت برانگیخته شدن هر یک از احساسات مثبت در  باشد.می

های نوری منتخب و متغیرهای در این پژوهش شهروندان منطقه پارك وی تهران و المان متغیرهای مستقلسنجیده شد.  1لیكرت

 (.1باشد )پیوست ( می2012احساس مثبت برگرفته از مقاله دسمت ) 25وابسته نیز 

 

 

 

                                                           
1 Likert  
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 های پژوهشیافته

لیكرت سنجیده شد. ای درجهنظر توسط مقیاس هفتاحساس در شش نمونه المان نوری مورد 25برانگیخته شدن هر یک از 

شود شوند. مشاهده میهای نوری برانگیخته میهای متفاوتی در هر دسته از المان(. هر کدام از احساسات مثبت با شدت1)شكل 

-شوند؛ مانند: رضایت، افسون و جذبه، مسحور شدن، خیالها بیشتر از سایرین تجربه میکه بعضی احساسات در تعامل با المان

هایی ها دارند و حسی، خوشحالی و شادی. بعضی از احساسات نیز شدت برانگیختگی بسیار کمی در مواجه با المانپردازی، سرگرم

همچنین مجموع امتیازهای احساسات مثبت (. 2شوند )شكل مانند همدردی، شجاعت، شهوت، پرستش و تمایل کمتر تجربه می

 ست.قابل مشاهده ا 3گیری شد که در شكل هر  نمونه اندازه

 

             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

       

 گان()نگارند ینور المان هر مثبت ازاتیامت نیانگیم مجموع -3 شکل                     (نگارندگان) ینور المان 6 در احساس هر یختگیبرانگ نیانگیم مجموع -2 شکل     

 المان شماره سه المان شماره دو المان شماره یک

 المان شماره شش المان شماره پنج المان شماره چهار

 تعامل با شش المان نوری )نگارندگان( احساسات مثبت در 25نمودار سنجش میزان برانگیختگی هر یک از  -1شکل 
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شكل   ست که المان     3در  شده ا شان داده  سه، چهار و یک؛ به  ن شش، دو،  شترین تا کمترین امتیاز را  های نوری پنج،  ترتیب بی

شود، با توجه به زیاد بودن تعداد احساسات، در این پژوهش به بررسی علل  مشاهده می 2گونه که در شكل اند. همانکسب کرده

شدت برانگیخته  ساس پرداخته می ش باالتر بودن  ستخراج کرد.    شود تا بتوان رابطه آنها را با المان دن این هفت اح های نوری ا

های شاخص هر بیانگر ویژگی 3دهد و جدول شده در هر شش المان نشان میصورت تفكیکحس را بهمیزان این هفت  4شكل  

  -این هفت حس انتخاب شــده، از تحلیل کراســكال باشــد. برای اطالع از اختالف معنادار بین شــش دســته المان  بادســته می

شان داد که اختالف معناداری بین المان     1والیس شد. نتایج این آزمون ن ستفاده  شده وجود دارد. بخش   ا ها با هفت حس انتخاب 

ابراین بنکنند وی عبور میدهد بیشــتر شــهروندان منطقه با خودرو از زیر پل پاركاول تحقیق از طریق پرســشــنامه نشــان می

شد تا کاربران عبوری به لحاظ بصری با توجه به دیگر عناصر شهری، درگیر بایست المان نوری در ابعاد و شمایلی طراحی میمی

ستفاده می      شی از کاربران از منطقه زیر پل برای عبورپیاده ا شرایط را    کردند و المان میشوند. از طرفی بخ ست نه تنها این  بای

از طرفی تكراری بودن یک المان به    نمود. کرد بلكه با تعامل فیزیكی و نوری آنها را جذب می      عی ایجاد نمی نمود و مان فراهم می

 . های متنوع  داده شوددهد بنابراین بهتر است به کاربران امكان مشارکت در ایجاد طرحمرور زمان جذابیت خود را از دست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             
 (نگارندگان) یشهر یهایینورآرا نمونه شش هر شاخص یهایژگوی -3جدول 

 ویژگی طرح نمونه طرح شماره

                                                           
1 Kruskal-Wallis Test 

 شادی پردازیخیال رضایت خوشحالی

 افسون و جذبه مسحور شدن سرگرمی

 شهری )نگارندگان( خب در هر شش المانتمیزان برانگیختگی هر یک از هفت حس من -4شکل 
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1 

 

-در عین ای ایجاد نموده واستفاده از عناصر طبیعی و تابش نورهای رنگی فضاسازی ساده

بخش حال باعث برانگیختن احساس شادی، رضایت و همچنین احترام، آرامش و الهام

 ردیده است.گ

2 

 

ها آمده و با استفاده ها و حوضهای نوری به کمک فضای شهری مانند معابر، پلاین المان

های این فضاها نورآرایی انجام گردیده است. استفاده از عناصر آیكونیک، بافت از پتانسیل

پردازی، خوشحالی، بندی منجر به ایجاد حس خیالهای متفاوت در کنار رنگو شكل

 دی، امید و تحسین شده است.شا

3 

 

های غیرمتعارف و این المان نوری فضاهای متنوعی را ایجاد کرده و با استفاده از فرم

های افسون و حس بندی هر قطعه به فضاهای متفاوت و تداخل با فرم منحنی،تقسیم

 کند.جذبه، مسحور شدن، رضایت، تسكین و آرامش را بیش از بقیه برانگیخته می

4 

 

این المان نوری با امكان تعامل فیزکی با کاربران، مدوالر بودن، هماهنگی قطعات مختلف 

با یكدیگر، امكان استفاده از هر قطعه به منظورهای متفاوت و بازیگون بودن، احساساتی 

 کند.مانند سرگرمی، خوشحالی و شادی را برانگیخته می

5 

 

ها را داشته ران امكان تعامل با یكدیگر و المانهای تعاملی نوری هوشمند، کارببا سیستم

آفرین هستند و احساسات سرگرمی، بخش و نشاطو عالوه بر جذابیت بصری، بسیار فرح

 انگیزند.شادی، خوشحالی، مسحور شدن و افسون و جذبه را برمی

6 

 

از نقوش  نوری مناسبتی و آیكونیک، سادگی در طرح، بیان اصالت با استفاده در این المان

گرا که جنبه تزئیین فضا را بومی و مفاهیم فرهنگی، استفاده از خطوط منحنی و تجمل

 شود.پردازی، شادی، شگفتی و خوشحالی میدارند، باعث تحریک احساسات رضایت، خیال

 

 
های نوری استفاده از رنگهای نوری معیارهایی برای طراحی بدست آمد. در تحقیقات میدانی انجام شده بر روی کاربران و المان

ای باشد که بتوان با محیط در شرایط روز و شب هماهنگ باشد. گونهشاد و متنوع در طراحی اولویت گرفت. بهتر است اثر به

بنیان طراحی شود تا امكان ایجاد تنوع در اجرا فراهم شده و هزینه ساخت کاهش یابد. همچنین بهتر است به صورت واحدالمان 

ای بتواند از عناصر ساده، آیكونیک، گونهباشد. طراحی بهال بین کاربران و المان نوری در تحریک احساسات اثربخش میتعامل فع

 انگیز الهام گرفته و متناسب با زمینه اجتماعی و فرهنگی طراحی گردد. بومی و خاطره

 

 

 طراحی و اجرا
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های مشابه با یكدیگر ترکیب شده و چندین ه در نهایت طرحهای اولیه زیادی ترسیم شد کطی روند تحقیقات پژوهش، طرح

های مستخرج مبتنی بر ویژگیطرح از بین آنها استخراج شد. طرح نهایی بر پایه تحقیقات میدانی و ملهم از معیارها و با توجه به

وی توسط ای پل پاركشكل گرفت. المان نوری واحد بنیان تعاملی متناسب با پتانسیل فضشش منبع اصلی احساسات مثبت 

 یهاخمبا  یفلز هاییتكرارشونده تور یالگو و هابكسلیمس یخطوط موازاز طرح  سازی اولیه شد.شبیه ،شاتافزار راینو و کینرم

در تالش برای تداعی مفهوم  هابا رنگ یبتابش نور در ترک یلهوسشكل گرفته است که به یرنگ یهایتهمتفاوت سطح و تنال

تعامل با در  یدتجربه جد یجادکاربران و ا یبرا متفاوت محیطی ها و منجر به فراهم شدندر جشن یرنگ یکاغذها یزانگخاطره

 توانندمی ربرانکاکه  یطوربه شدکاربران فراهم  یبرا یزیكیبودن اثر امكان تعامل ف یانبنبا توجه به واحدالمان نوری گردید. 

با ورود کاربران  ینهمچن یند.نما ییررا دستخوش تغاثر  یبو ترک یتمهر بار ر وابجا کنند ها جیمس ینرا ب یفلز یرنگ یهایتور

 شود.میکاربران  یریغافلگ باعثشود و یاعمال م ینور ییراتتغ ،المان یبه فضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نی روی زمین و کف پل محل عنوان مبنای اثر در زیر پل نصب گردید. در دو قسمت یعدر مرحله بعدی، ساختار المان نوری به

 نصب نورها قرار گرفتند و بین این دو فضا به کمک سیم بكسل برای نگهداری از صفحات توری رنگی پوشیده شد. 

 

 (نگارندگان) ایانهیرا ازیسهیشب و یطراح مراحل -5شکل 
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 یی )نگارندگان(نها طرحی اجرا و ساخت -6شکل 

 گیریبحث و نتیجه

سات مثبت مختلفی    مردم می سا شتر تجربه می   توانند اح صوالت تجربه کنند. هر چند برخی بی شوند،   را در برخورد با مح

سمت )   برخی دیگر زیاد تجربه نمی شان داد که همه  2012شوند. مطالعات د ساس مثبت می  25( ن شوند. این  اح توانند تجربه 

صت        سیعی از فر سات، طیف و سا صول  گذارند. وقتها را برای طراحان به نمایش میمنابع مختلف اح ی که هدف از طراحی مح

شد، طراح می   صی با شئ را تحلیل کرده و فرصت  برانگیختن حس مثبت خا سان تواند   -هایی را برای طراحی یک تعامل خاص ان

سان    صول، یا برای فعالیت یا تعامل ان سر می       -مح شئ می سط یک  سان که تو ستجو کند. با توجه به یافته   ان ها و نتایج  شود، ج

ست  ساس    های قبلی تحقیق ویژگیآمده از بخشبد شدن هر یک از هفت اح سون و جذبه،     هایی که باعث برانگیخته  ضایت، اف ر

شهری می           شادی در طراحی المان نوری  شحالی و  سرگرمی، خو شدن، خیال پردازی،  سحور  شرح داده    4گردند، در جدول م

 اند.  شده

 ط با برانگیخته شدن هر یک از هفت احساس مثبت استخراج شده )نگارندگان(های طراحی در ارتباشاخصه -4جدول 

 فاکتورهای طراحی حس مثبت شماره

 ظرافت، دوام، زیبایی و کیفیت ساخت، ایمنی، ارگونومیک بودن، مدوالر بودن، مفاهیم فرهنگی رضایت 1

 دنشكیل بودن، نورهای رنگی، انعطاف پذیری، بزرگ مقیاس بو افسون وجذبه 2

 غافلگیری در تعامل، تعامل فعال، نورهای رنگی، شكیل بودن، بزرگ مقیاس بودن، بازی نور مسحور شدن 3

 پذیریانگیز بودن، تنوع چیدمان سطوح رنگی، انعطافخاطره پردازیخیال 4

 پذیریبنیان بودن، انعطافتعامل بازیگون، تعامل نوری، واحد سرگرمی 5

 بندی، تنالیته نورهای رنگیودن، تنوع و انعطاف در ریتم و ترکیبعدم تكراری ب خوشحالی 6

 انگیز بودنفضاسازی، تنوع و انعطاف، تعامل فعال، نورهای رنگی، خاطره شادی 7

 

، مشخص گردید که در 1محصول بر طبق جدول  -شش منبع احساسی مثبت در ارتباط با تعامل انسانهمچنین در ارتباط با 

عالوه بر خواست کاربران توجه به  یلدل یناثر توجه شود. به هم یباال یاجرا یفیتبه ک یستیبابر روی شیء،  ارتباط با تمرکز
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دارد و موجبات  اییژهو یتاهم یشهر یو مباحث ارگونوم یزموندال یمنی،به ا یتساخت، اهم یفیتو ک یباییظرافت، دوام، ز

 یمتناسب موارد فرهنگ یمورد استفاده در طراح یممفاه یستیبای مفهوم، نماید؛ با تمرکز بر رویشهروندان را فراهم م یترضا

-حس مسحور یکاربران با المان نور یو نور یزیكیامكان تعامل ف؛ با تمرکز بر روی تعامل، به عنوان منبع الهام اثر باشد یرانا

طرح ارتباط با در  های متفاوتیحالت تواندرح میط مدوالر بودن و یریپذانعطافکند؛ با تمرکز بر روی فعالیت، را فراهم  یاکننده

بعد از اجرا  یهر فرد طراح یقهمتناسب با سل توانیدر طرح م ییرتغ یجادبا اید؛ با تمرکز بر روی خود ما، نمایجاد و بازخوردها ا

 یمتفاوت و المان نور یکاربر یهاگروه ینارتباط چندگانه ب؛ با تمرکز بر دیگران، گردد یپردازیالو منجر به حس خ یابدادامه 

ابزار اصلی تحقیق در مورد طراحی  کند.در طراحی مثبت، مشاهده نقشی قوی را بازی می .گردد یسرگرم یجادباعث اتواند می

 نگاری است. عالوه بر این، طراحان با استفاده از آزمایش، فضای مسأله را بازنگری کردههای کاربران پژوهش مردممثبت برای مدل

تری از گسترده نهیزمتواند در از این مطالعه موردی در حیطه طراحی مثبت می نتایج حاصل کنند.ها را آزمایش میحلو راه

 محصوالت با موضوعات مختلف در نظر گرفته شود.
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 تحر

 امید
 باشد.عش است میباور چیزی خوب که احتمال وقوآرزو و امید تجربه 

 بینانه / تشویق / خواهانخوش

 بینیپیش
ای است که مشتاقانه منتظر رویدادی مطلوب است که بینی تجربهپیش

 رود رخ دهد. انتظار می
  مشتاق / در انتظار

 زدگیشگفت
زدگی در پاسخ به رویدادی ناگهانی که غیرمنتظره یا غیرمعمول شگفت

 شود. است تجربه می
 بهوت / خیرهتعجب / م

 پرانرژی
پر انرژی بودن لذت بردن از حالتی بسیار پرشور از داشتن انرژی و نشاط 

 همدردی
همدردی تجربه یک نیاز است برای شناسایی احساسات یا حاالت کسی )یا 

 برد. چیزی( که از مصیبت یا ناراحتی رنج می
 شفقت / یكدلی / ترحم

 مهربانی
 باشد. کسی می )بهزیستی( مهربانی تمایل به محافظت و یا کمک به رفاه

 همدلی / خیرخواهی / مراقبت
respect 

 ای ارزشمند، خوب و شایسته با کسی )یا چیزی( است. طهاحترام تجربه راب
 قدردانی/ تأیید

http://studiolab.ide.tudelft.nl/diopd/about-us/mission/
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 اثربخشی ذهن آگاهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز
 

 2، پریا شکیبایی1پریناز قیومی

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر .1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر .2

 

 

 چكیده

آگاهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن

 آزمون و گروه کنترل است. با شیوهپس-آزمونروش: این  پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش اجرا شد.

 1397نفر از زنان معتادی که در مرکز اقامتی بانوان باغ فرشته شهر تبریز در سال  30گیری در دسترسنمونه

آزمون در مقیاس پیش بردند، و همچنین نمرات کسب شده توسط آنان در مرحلهتحت درمان به سر می

ین کمتر بود، انتخاب اضطراب بک و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، یک انحراف معیار از میانگ

( N=15های پژوهش پس از همتاسازی گروهی، از نظر تحصیالت و تأهل،  به دو گروه آزمایش )شدند. نمونه

دقیقه ای( هر هفته یک  90) جلسه 8( تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش به مدت N=15وگروه کنترل )

آزمون روی هر دوگروه از اتمام جلسات، پس درمانی ذهن آگاهی قرار گرفتند. پس جلسه، تحت آموزش مداخله

های ذکر شده اجرا گردید. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره آزمایش و کنترل با مقیاس

ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که تحلیل گردید. یافته 21ورژن  spssو تک متغییره و نرم افزار 

درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در گروه  داری وجود ندارد. اما مداخلهآزمون تفاوت معنیپیشبین دو گروه، در 
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و ارتقاء کیفیت زندگی در مولفه های سالمت عمومی، سالمت  p)<05/0آزمایش،  باعث کاهش اضطراب )

جه به (  شده است. نتیجه گیری: با توp<05/0جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت محیط )

توان از این روش درمانی برای کاهش اضطراب و ارتقاء کیفیت زندگی رسد میدست آمده به نظر مینتایج به

 ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمود.زنان معتاد در بازه

 ی، اعتیادزندگ تیفیاضطراب، ک ،یآگاهواژه ها: ذهن دیکل

 
 

 

 

 

 مقدمه

رود. بنابراین ی از اعتیاد، اضطراب، کیفیت زندگی و ذهن آگاهی میتعریف مختصر با توجه به متغیرهای پژوهش حاضر، نیاز به

توان گفت، اعتیاد، یک پدیده پچیده و چند عاملی است که از دیدگاههای مختلف زیستی، روان شناختی، اعتیاد میدر تعریف 

عنوان یكی از معضالت اجتماعی و بهداشتی مانند آسیب به زمینه  فرهنگی، اجتماعی و معنوی مورد بررسی قرار گرفته است و به

اقتصادی فرد، افزایش خشنونت، خطرافزایش ایدز، بزهكاری، بیكاری، افزایش اختالالت روانی و افكار خودکشی را در پی داشته 

خاص روانی و اجتماعی قرار (. افرادی که دچار اعتیاد هستند در یک الگوی 2003، 1است )رید، آمارو، ماتسوموتو و کایسن

های روانی فرد به مصرف مواد ایش گیرند. از اینرو روانشناسان معتقدند تأثیر عوامل زیستی و اجتماعی باید از دریچه گرنمی

 (. 1390بگذرد )نجفی، احمدی و سلطانی، 

یابد شود، در طول تحول ادامه میان میه در ابتدای کودکی نمایکند و هیجانی هست کاضطراب، فرد را در برابر خطر هوشیار می 

آورد. با این وجود اضطراب زمانی به عنوان یک و کارکردی سازگارانه را در جهت تسهیل ردیابی و دوری از تهدید فراهم می

برای مقابله افتد. کند و یا زمانی که به شكل مداوم و پایا اتفاق میگردد که با کارکردهای روزمره تداخل پیدا میمشكل تلقی می

 (.1394پور، با آن باید با استفاده از روش های مناسب جلوی بروز و ادامه آنها را گرفت ) نصیری، محمود علیلو و بخشی

اشاره دارد. همچنین  کیفیت زندگی به سالمت و ارتقاء عاطفی، جسمی و اجتماعی افراد و توانایی آنها در انجام امورات روزمره  

های گوناگون سیاسی، گیرد. این اصطالح که در زمینهکه همه ابعاد زندگی از جمله سالمت را در بر میمفهوم وسیعی دارد 

شود، اغلب در مطالعات پزشكی کاربرد دارد و از نظر بیشتر متخصصان شامل ابعاد فیزیكی، اجتماعی و اقتصادی نیز استفاده می

نها افراد را از فعالیت و تولید سوء مصرف مواد و اعتیاد، نه ت(. 1391ش، باشد )درویفیزیولوژیكی، اجتماعی، جسمی و مفهومی می

دارد بلكه باعث از بین رفتن نیرو، انرژی، وقت و منابع و امكانات جامعه در جهت بهینه، کارایی و اقدامات مثبت و سازنده باز می

 (. 1387یان، زیرهای مثبت و ثمربخش می شود)مستشاری، محسنی و وها و فعالیتریزیبرنامه

روانشناختی توجه روانشناسان بسیاری را که عالقمند به تحقیقات بالینی هستند به خود  آگاهی به عنوان یک مداخلهذهن     

 1990ی های آن به حضور ذهن اختصاص دارد، در اوایل دههترین جنبهجلب کرده است. موج سوم رفتار درمانی که یكی از اصلی

دهد، ی اصلی این موج را تشكیل میزین شكل گرفت. آنچه مشخصهو کابات2درمانی با کارهای افرادی مانند لینهانروان  در حوزه

                                                           
1Reed,  Amaro,  Matsomoto & Kayin 



 

14 
 

شناسی روانی محصول نوعی گره خوردن تمامیت فرد با رخدادهای روانی است تمرکز بر پذیرش برای ایجاد تغییر است. آسیب

رت است از توجه کردن به زمان حال به شیوه خاص، هدفمند و خالی از شود. حضور ذهن عباساز آشفتگی در او میکه زمینه

کند بجای اینكه در پاسخ به خلق منفی درگیر واکنش (. درمان به شیوه حضور ذهن به بیمار کمک می2003قضاوت )کابات زین، 

همانگونه که هستند بدون اضافه عادتی نشخوار فكری شود، در لحظه حال رویدادهای درون روانی خود را تجربه کند و آنها را 

 (.1390پور، های قضاوتی مورد مشاهده قرار دهد )محمد خانی و خانیکردن برداشت

ها و الكل با کیفیت زندگی پایین مرتبط است. همچنین بخشبا توجه به تحقیقات انجام شده، سوء مصرف مواد افیونی، آرام

ه مواد افیونی، همپوشی عالیم روانپزشكی بخصوص افسردگی و اضطراب رابطه مطالعات دیگر نشان دادند که در افراد معتاد ب

اند، پیامدهای جهانی و روانی اعتیاد سبب کاهش ها نشان داده(. پژوهش1390منفی مستقیمی با کیفیت زندگی دارند )هاشمی، 

همچنین درمان مبتنی   (.2003، 1ونشود )اسمیس و الرسمندی از آن، در افراد مصرف کننده مواد میکیفیت زندگی و رضایت

 (. 2010، 2شود )گلدین و گراسهای استرس، اضطراب و عزت نفس منجر میآگاهی به بهبود نشانهبر ذهن

آگاهی بر اختالالت سوء مصرف مواد در یک پژوهش مروری ( به بررسی اثربخشی مداخالت ذهن2011) 3چیسی و سرتی      

آگاهی می تواند برای به بعد بود نشان دادند که مداخالت ذهن 2011پژوهش از سال   24مل پرداختند. این مطالعات که شا

 مصرف کنندگان چندین نوع مواد از جمله الكل، کوکائین، آمفتامین، ماری جوانا و سیگار موثر باشد. 

بال پاسخ به این ژوهش حاضر به دنبا توجه به تعاریف یاد شده و مشكل حاد اعتیاد که در هر جامعه ای مطرح می باشد، پ     

تواند درکاهش  اضطراب و بهبود کیفیت زندگی  زنان معتاد های درمان متمرکز بر ذهن آگاهی، میسوال است که آیا تكنیک

 هم،  تأثیرگذار باشد؟

 روش پژوهش

اجرای پژوهش در  یری تصادفی وگبا توجه به تعداد نمونه آماری و انتخاب به صورت نمونه در دسترس و عدم استفاده از نمونه

 تفاده شده است.اس کنترل گروهآزمون، پس آزمون با  شیاز طرح پآزمایشی و  مهین بازه زمانی کوتاه مدت لذا، از طرح پژوهشی

دهند. با توجه به آمار ارائه شده تشكیل می 1397جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان معتاد استان آذربایجان شرقی در سال 

 باشد.( نفر می N=200نیروی انتظامی و اداره بهزیستی تقریباً ) توسط

قع در شهر تبریز، در سال نمونه آماری از کمپ ترك اعتیاد زنان استان آذربایجان شرقی، مرکز درمان و بازتوانی باغ فرشته وا      

کسب شده آنان، در پرسشنامه اضطراب  نمرهو  ورود یهاالكبا توجه به منفر  30گیری در دسترس، تعداد به صورت نمونه 1397

انتخاب شدند. بعد  آزمون، که یک انحراف معیار از میانگین کمتر بود،بک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، در پیش

شناختی، از نظر تحصیالت و تاهل، در دو گروه های پژوهش پس از همتاسازی گروهی با استفاده از پرسشنامه جمعیتنمونه

جلسه  8آگاهی به تعداد درمان ذهن نفر گروه آزمایش تحت مداخله 15( انجام گرفت. N=15آزمایش و کنترل به تعداد اعضای )

ها پیش و پس ی درمانی دریافت نكرد. همه آزمودنیای(، هر هفته یک جلسه قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخلهدقیقه 90)

ی اضطراب بک و ضطراب، پرسشنامهگاهی، برای تعیین سطح کیفیت زندگی و میزان اآی درمان مبتنی بر ذهناز مداخله

 ی کیفیت زندگی سازمان جهانی را تكمیل کردند. سپس تحلیل آزمایی  بین دو گروه انجام گرفت.پرسشنامه

 باشد: های ورود به پژوهش به شرح زیر میمالك 

 د به علت سوء مصرف موادان بودن )سم زدایی( در کمپ ترك اعتیاتحت درم -1

                                                           
1 Esmis & Larson 
2 Goldin & Gross 
3 Chisi & Serti 
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 های روانشناختی قبل از ورود به پژوهشدم دریافت درمانع -2

 داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی -3

های قلبی و تنفسی و ... که مشكالتی را در تحمل های اسكلتی، نارساییبی حاد یا مزمن مانند صرع، بیماریطعدم بیماری  -4

 جلسات درمان ایجاد کند.

 های شدید روانی مانند اختالالت سایكوتیک و ...ال به بیماریعدم ابت -5

 نامه کتبی وافقت بیمار برای شرکت در پژوهش و امضای رضایتم -6

 های دیگر درمانی در زمان پژوهشدم شرکت همزمان بیماران در برنامهع -7

 باشد:های خروج پژوهش به شرح زیر میمالك

 هر زمان از پژوهش ری درمخالفت بیمار برای ادامه همكا -1

 لسات درمانیجغیبت بیش از دوجلسه، در -2

 ها(داده یگردآور ی) ابزارهایریگروش اندازه

 :ختیشنا تیپرسشنامه اطالعات جمع

مانند)  ییرهایتغم و باشدیم والس 10 یداراکه  یابا پرسشنامه ختیشناتیسنجش اطالعات جمع یابزار مورد استفاده برا     

 انجام گرفت. ،کردیم یابیرا ارز (و... تیسن شروع مصرف، قوم الت،یتاهل، تحص تی، وضعسن، شغل

 (: BAIپرسشنامه اضطراب بک  )

 21ی خودسنجیپزشک مشهور) آرون تی. بک( ساخته شده، پرسشنامهوسیله روانبه 1998ی که در سال این پرسشنامه     

ئم شناختی و جسمانی است و شدت کلی اضطراب را در یک هفته اخیر پرسشی است که سواالت آن شامل ارزیابی شدت عال

گذاری کند. نمرهبندی میای از اصالً تا شدید درجهار درجهسنجد. آزمودنی شدت هر یک از عالئم را با استفاده از مقیاسی چهمی

آزمایی بر روی شنامه را به روش بازپایایی این پرس 1998شود. و همچنین بک  در سال پرسش انجام می 21های با جمع نمره

دست بیمار سرپایی به 160. نیز برای پرسشنامه بر روی /92. نشان دادند. ضریب آلفای /75بیمار سرپایی به فاصله یک هفته،  83

آمده به دست  75/0(. همسانی درونی آن باال و ضریب پایایی باز آزمایی یک هفته ی آن در حدود 2009،  1آمد )گراس مارنات

( برابر با (BDIوبا  51/1( 1959( و مقیاس هیملتون برای درجه بندی اضطراب )هیملتون،  (BAIاست. همبستگی بین نمرات

های بالینی وهم پژوهشی مورد استفاده های بزرگساالن بوده وهم در موقعیتی آزمودنیبدست آمده است. این آزمون ویژه 0/ 48

( و ضریب  p ،83/0 =r<001/0( پایایی )p  ، 72/0=r<001/0ین پرسشنامه دارایی روایی )(. ا1387گیرد )یعقوبی، قرار می

گزارش شده است ) ولستاد،  87/0(. در پژوهش دیگری آلفای کرونباخ آن 1387می باشد )کاویانی و موسوی، 92/0آلفای کرونباخ 

 (2،2011سیورستن و  نیلسن

 اشت جهانی:ی کیفیت زندگی سازمان بهدپرسشنامه        

سنجد )هر سوال می 26این پرسشنامه چهار حیطه سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط را با       

ها تعلق ندارند و وضعیت سالمت باشند(. دو سوال اول به هیچ یک از حیطهسوال می 8و  3، 6، 7ها بترتیب دارای یک از حیطه

 20-4های الزم در هر حیطه امتیازی معادل دهند. پس از انجام محاسبهل کلی مورد ارزیابی قرار میو کیفیت زندگی را به شك

نشانه بهترین وضعیت حیطه مورد نظر است. این  20نشانه بدترین و  4برای هر حیطه به تفكیک، بدست خوا هد آمد که در آن، 

(. برای بررسی روایی و پایایی این 1996) WHOQOL groupند باشمی 100-0ی امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه

                                                           
1 - Groth-Marnat 
2 - Vollestad, Sivertsen, & Nielsen 
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کنندگان به دو گروه دارای بیماری مزمن و غیرمزمن نفر از مردم تهران انجام گرفت. شرکت 1167پرسشنامه پژوهشی بر روی 

.، /77ر حیطه روانی .، د/77ها به این صورت به دست آمد:  حیطه سالمت فیزیكی تقسیم شدند.پایایی آزمون برای زیر مقیاس

باشد. و مقدار سازگاری درونی بر اساس آلفای کرونباخ . می/84. و در نهایت سالمت محیط برابر با /75در حیطه روابط اجتماعی 

. محاسبه گردید )نجات، منتظری، /84. و سالمت محیط /55.، روابط اجتماعی /73، سالمت روان 70/0در حیطه سالمت جسمانی 

 (. 1385د و مجدزاده، هالکوئی، محم

 پژوهش یروش اجرا

(، با توجه دردسترس یریگروش نمونه )ی جامعه آمار فیو تعر یاهداف پژوهش نییپژوهش، پس از تع نیا یبه منظور اجرا       

 15 یدر دو گروه مساو ی سادهنفر انتخاب شدند و دوباره به صورت تصادف30 ،یگروه یازورود و پس از همتاس یهابه مالك

کردند و  افتیدر یآگاهبر ذهن یمبتن یمداخله درمان ش،یگروه کنترل( گمارده شدند، گروه آزما کیو  شیگروه آزما کی)ی نفر

 یشناستیپس از انجام مصاحبه توسط محقق و پرکردن پرسشنامه جمع .نكردند افتیرا در ینوع آموزش و درمان چیگروه کنترل، ه

دادن به آنان در مورد محرمانه ماندن اطالعات مربوطه،  نانیهدف و روند درمان و اطم یارهالزم درب حاتیتوسط معتادان، توض

مطالعه  از کردندیخروج برآورد م یهاکه مالك یپژوهش دنبال شد. افراد یگرفته شد و اجرا شانیاز ا یو کتب یشفاه تیرضا

به عنوان  یزندگ تیفیاضطراب بک و ک یهاگروه، پرسشنامههر دو  یهایآزمودن یپژوهش، بر رو ی. در ادامه اجراشدندیخارج م

ی که نمرات آنان در مقیاس اضطراب بک و مقیاس کیفیت زندگی شیگروه آزما یبرا یسپس جلسات آموزش .آزمون اجرا شدشیپ

وهش آموزش درمان پژ نیآغاز شد. مداخله ارائه شده در ا سازمان بهداشت جهانی که یک انحراف معیار با میانگین فاصله داشت،

هر جلسه  ،یصورت گروه هبود که ب (1992، 1ی طبق پروتكل )کابات زین، ماسیون، کریستلر، فیلچر و ببرتآگاهبر ذهن یمبتن

 یخانگ فیحاضر ادامه و با دادن تكال یهفته فیو انجام تكال نیهفته قبل آغاز و با تمر فیو مرور تكال نیبا بحث در مورد تمر

خود رابطه برقرار کنند  یکه چگونه به طور متفاوت با افكار و احساسات منف رندیگیم ادی مارانیآموزش ب نیدر ا .افتییم انیپا

 ادی نیدهند. همچننالعمل نشان و عكس تیآنها را قبول کنند و به آنها حساس ،یشدن با افكار و احساسات منف ریدرگ یبه جا و

 یوهیکنند و به ش یتریرا چگونه مد یمنف ندیافكار خودآ ند،یناخوشا جاناتیه ی،فكر یها، نشخوارهاکه عادت رندیگیم

افكار و احساسات خود را  نیترعیوس دیخود آگاه شوند و با د یو توجه به لحظه حال نسبت به افكار و احساسات منف یقضاوتریغ

پس آزمون  یبعد از اتمام درمان و اجرا یاخالق اما به لحاظ ؛نكردند افتیدر یگونه آموزش چیمدت گروه کنترل ه نی. در انندیبب

 پژوهش، بر اساس بسته نیدر ا یآگاهذهن یبسته .قرار گرفتند یآگاهها هم تحت درمان آموزش ذهننآ ،نفرات دو گروه هیاز کل

 هایبا آزمودن ای دقیقه90جلسه  کیو هر هفته  یهفته به صورت گروه 8 یط (1992کابات زین و همكاران، مدون شده توسط) 

و به طور  یزندگ تیفیک اد،و ارتباط آن با اضطراب، مصرف مو یدر مورد ذهن آگاه یعمل ری. جلسات شامل آموزش غشدیکار م

 یآگاه ،یآرامشامل تن یآگاهذهن یمراقبه یعمل یهانیگر بود. تمرتیهدا یعمل یمراقبه یهانیتمر نیو همچن یسالمت یکل

آگاهانه. ذهن دنیآگاهانه، خوردن و شن، راه رفتن ذهنذهن احساسات و افكار، اسكن بدن، آموزش توجه بهاز  یاز تنفس، آگاه

 ینشسته همراه با توجه به تنفس، صداها شنیتیمد ،یقضاوت ریغ وهیبه ش ندیو ناخوشا ندیداد خوشایاز رو یآگاهدرك لحظه حال، 

 (. 1992)کابات زین و همكاران،  دبودن یبدن، افكار، لحظه حال و درك و ابزار مهربان

 (1992زین و همكاران، محتوی جلسات مداخله )کابات 1-3جدول 

 جلسه هدف تكلیف

                                                           
1 - Kabat-Zinn,Massion,  kristeller, Peterson,Fletcher,  and pbe                                                                                                                  
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ی محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد، معرفی، مشی کلی با در نظرگرفتن جنبهتنظیم خط

 تمرین وارسی بدن، تكلیف خانگی)کمپ(، بحث و تعیین جلسات هفتگی

لی تنظیم خط مشی ک

 جلسات درمانی

1 

گروه از عضالت که شامل ساعد، بازو، عضله پشت ساق پا،  14آرامی برای شامل آموزش تن

 ها و پیشانی است.ها، گردن، لب، چشم، شانهها، شكم، سینهران

آرامیآموزش تن  2 

نه، ها، شكم و سیها و بازوها، پاها و رانگروه از عضالت شامل دست 6آرامی برای آموزش تن

 آرامی است.  ها و تكلیف خانگی تنپیشانی و لب

آرامیآموزش تن  3 

آگاهی تنفس، آموزش تكنیک دم و بازدم همراه آرامش و بدون تفكر آشنایی با نحوه ذهن

آگاهی تنفس در مورد چیز دیگر و آموزش تكنیک تماشای تنفسی و تكلیف خانگی ذهن

 قبل از خواب

آشنایی با تنفس 

 آگاهانهذهن

4 

آموزش تكنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس، تمرکز بر اعضای بدن و حرکات آنها، 

 آگاهی خوردنهای فیزیكی و تكلیف خانگی ذهنجستحوی حس

 5 توجه به حرکات بدن

آموزش توجه به ذهن، افكار مثبت و منفی، خوشایند یا ناخوشایند بودن افكار، اجازه دادن 

ت ذهنی و به آسانی خارج کردن انها از ذهن بدون قضاوت و توجه به ورود افكار منفی و مثب

 هاعمیق به آن

آموزش توجه به ذهن 

 و افكار

6 

دقیقه مراقبه نشسته، بازنگری تكالیف خانگی، تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و  40

 خلق

 7 آموزش مراقبه نشسته

 8 بندی جمع بندیبازنگری مطالب گذشته و جمع

 

 

جلسه براساس پروتكل استاندارد  8ی آموزشی )طراحی توسط محقق( مشتمل بر گذشته از آموزش، مطالب به صورت بسته     

های منفی جهت آشنایی با دالیل، موقعیت، هایی مبتنی بر تمرینات مكمل درمانی و دادن فرم ثبت قضاوتدرمانی و دستورالعمل

ها،  با هدف مطالعه، مرور و تمرین ی منفی و اقدامات انجام گرفته از طرف آزمودنیهادهی، مكان، احساسات مرتبط با قضاوتنمره

آگاهی )طراحی توسط محقق( همچون: همسایه های مرتبط با ذهنها تحویل داده شد. در جلسات از تصاویر و فیلمبه آزمودنی

ی ی طالیی،صفحهاضطراب )اسب در چاه(، بیلچهمزاحم، تصویر دستبند اسیتون هیز، غذا دادن به ببر، تمثیل افتادن در چاه 

 شطرنج و ... هم استفاده شد.

های غیررسمی روز در هفته و تمرین 6دقیقه و  15-45کنندگان تشویق به تمرین رسمی این مراقبه در منزل به مدت شرکت      

 طور کلی انجام امورات روزمره شدند.آگاهی با راه رفتن، خوردن، ارتباط با دیگران و به ی ذهنو همراه کردن مراقبه
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 یافته ها

اده شد که در جدول های مرکزی )میانگین( و پراکندگی )انحراف معیار( استفهای مورد مطالعه، از شاخصبرای توصیف متغیر     

 ذیل ارایه شده است:

 های توصیفی  سن افراد مورد مطالعه به تفكیک گروه : شاخص 1-4جدول

 نحراف معیارا میانگین  گروه

 865/6 53/29 آزمایش

 902/5 13/33 کنترل

 ،و در گروه کنترل 53/29 ،زمایشآشود، میانگین سنی شرگت کنندگان در گروه مشاهده می( 1-4)همانگونه که در جدول 

 باشد. می 13/33

 فكیک گروهو پس آزمون به تدر مرحله پیش آزمون  تحقیقمتغیرهای  : میانگین و انحراف معیار 2-4جدول 

 موقعیت متغیر ها
 (n= 15گروه کنترل  ) (n= 15گروه آزمایش )

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

رضایت کلی فرد از 

 زندگی

 617/0 33/3 941/0 80/2 پیش آزمون

 834/0 53/2 704/0 07/4 پس آزمون

 سالمت کلی
 775/0 80/3 121/1 40/3 پیش آزمون

 990/0 47/3 799/0 27/4 پس آزمون

 سالمت جسمانی
 172/4 47/24 190/4 53/21 پیش آزمون

 976/3 33/21 489/3 20/25 پس آزمون

 سالمت روانی
 764/2 27/18 320/4 33/15 پیش آزمون

 307/4 87/16 167/2 87/19 پس آزمون

 روابط اجتماعی
 200/2 53/10 248/3 87/8 پیش آزمون

 959/1 13/8 870/2 67/11 پس آزمون

 سالمت محیط
 725/5 73/25 792/5 47/22 پیش آزمون

 138/4 13/21 198/6 53/29 پس آزمون

 اضطراب
 994/8 20/15 917/13 53/25 پیش آزمون

 880/8 00/18 595/9 27/15 پس آزمون

متغیرهای مورد مطالعه در مرحله  های مورد مطالعه در اغلبهدهد، گرونشان می (1-4) همانگونه که مندرجات جدول شماره     

ها، تقریبا به هم نزدیک بوده اند. چرا که میانگین و انحراف استاندارد گروههای چشمگیری با یكدیگر نداشتهآزمون تفاوت یشپ
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ها د گروهاند به نحوی که میانگین و انحراف استاندارها با واریانس بیشتری مواجه شدهزمون، این کمیتآاست، ولی در مرحله پس 

 تغییر فاحش کرده است. 

از  ه و تحلیلبرای تجزی های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.داده بر اساسهای پژوهش در این بخش فرضیه

 استفاده شده است.و تک متغیره تحلیل کوواریانس چند متغیره  روش

 عتاد شهر تبریز موثر است. درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب زنان م: اول فرضیه 

قبل از بررسی فرضیه تحقیق ابتدا مفروضه های تحلیل کواریانس، نرمال بودن توزیع متغیر، یكسان بودن شیب خط رگرسیون و 

 ها در ادامه آورده شده است. همسانی واریانسها برررسی گردید که نتایج آن

 الف(  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

اسمیرنف استفاده  -تحقیق ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون غیرپارامتریک کالموگروف فرضیهقبل از بررسی 

 ( نشان داده شده است. 2-4شد که نتایج در جدول )

 نمره کل اضطرابنتیجه آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در  :  3-4جدول 

ه های می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت توزیع داد05/0سطح معناداری آماره های بدست آمده بزرگتراز  ،بر اساس نتایج

 نرمال است. نمرات اضطراب پیش آزمون و پس آزمون 

 ب( یكسان بودن شیب خط رگرسیونی 

 نتایج تحلیل یكسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس  :4-4لجدو

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

  722/36 622/1364 1 622/1364 پیش آزمون

 207/0 676/1 178/62 1 178/62 گروه * پیش آزمون

   090/37 26 348/964 خطا

كسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس آورده شده است. بر ی نتایج تحلیل( 4-4) در جدول     

می باشد. بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته  05/0گتر از ( بزر=207/0pاساس نتایج ، سطح معناداری سطر اثر متقابل )

 می شود.

 هاج ( مفروضه همسانی واریانس

 هانتیجه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس :  5-4 جدول

Fسطح معناداری  2درجه آزادی   1درجه آزادی  مقدار 

817/0 1 28 374/0 

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

اسمیر  –ار کالموگروف مقد

 نوف
 سطح معناداری

اسمیر  –مقدار کالموگروف 

 نوف

سطح 

 معناداری

 996/0 409/0 84/0 617/0 پیش آزمون 

 799/0 645/0 92/0 54/0  پس آزمون 
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ها آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول باال بررسی همسانی واریانس نتیجه آزمون لون جهت( 5-4) در جدول    

( برقرار است. با توجه به 0.05)            درصد95های دو گروه در سطح اطمینان شود که تجانس واریانسمشاهده می

  یل فرضیه  دوم از تحلیل کواریانس استفاده کرد. ، می توان جهت تحلاینكه مفروضه های تحلیل کواریانس برقرار است

 پس از تعدیل پیش آزمونره  اضطراب نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نم  : 6-4لجدو

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

 مجذور ایتا سطح معناداری Fمقدار 

  001/0 940/35 408/1366 1 408/1366 پیش آزمون

 324/0 001/0 914/12 994/490 1 994/490 روهگ

    019/38 27 526/1026 خطا

     30 10749 کل

با توجه به نتایج جدول  . است شده آوردهه اضطراب پس از تعدیل نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمر( 6-4) در جدول     

(4-6( )914/12  F= 1  21و dF= 001/0P=) ی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط نشان داده می شود زمان

 ی باشد. بنابراین فرض صفر پژوهشمدرصد اطمینان معنادار  95تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری ، به گروهها حذف شود

تاد شهر توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب زنان مع رد و فرض محقق پذیرفته می شود. بنابراین می

 تبریز موثر است. 

درصد تغییرات نمرات گروه آزمایش در متغیر نمره اضطراب ) تفاوت  32همچنین مقدار مجذور ایتا نشان دهنده این است که 

 باشد.آگاهی( میگروهها در پس آزمون( ناشی از اجرای متغیر مستقل )ذهن

 ن معتاد شهر تبریز موثر است. درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنا: دوم فرضیه 

همچنین برای  از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره به منظور کنترل اثر پیش آزمون استفاده شد.برای تحلیل فرضیه دوم 

ها، همگنی شیب رگرسیون برقرار باشد. جداول های نرمال بودن،  همگنی واریانساستفاده از تحلیل کوواریانس باید پیش فرض

 ه در ذیل آمده است:مربوط

 نمرات کیفیت زندگی: نتیجه آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در  7-4ولجد

 متغیر 

 گروه کنترل گروه آزمایش

مقدار کالموگروف 

 اسمیر نوف –

سطح 

 معناداری

 –مقدار کالموگروف 

 اسمیر نوف

سطح 

 معناداری

 رضایت کلی فرد از زندگی
 006/0 699/1 097/0 230/1 پیش آزمون 

 108/0 209/1 220/0 050/1  پس آزمون 

 سالمت کلی
 309/0 965/0 356/0 927/0 پیش آزمون 

 362/0 923/0 128/0 172/1  پس آزمون 

 سالمت جسمانی
 884/0 584/0 660/0 731/0 پیش آزمون 

 953/0 516/0 274/0 997/0  پس آزمون 

 سالمت روانی
 965/0 498/0 745/0 679/0 پیش آزمون 

 991/0 435/0 796/0 647/0  پس آزمون 

 853/0 609/0 817/0 634/0 پیش آزمون  روابط اجتماعی
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می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت توزیع داده 05/0های بدست آمده بزرگتراز سطح معناداری آماره  ،براساس نتایج     

 نرمال است. نمرات کیفیت زندگی آزمون  های پیش آزمون و پس

 : نتایج آزمون لون برای همگنی واریانس ها در متغیر های تحقیق 8 -4جدول 

درجه آزادی  درجه آزادی اول Fضریب  متغیر ها 

 دوم
 معناداری

 257/0 28 1 338/1 رضایت کلی از زندگی

 122/0 28 1 545/2 سالمت کلی

 750/0 28 1 103/0 سالمت جسمانی

 063/0 28 1 738/3 سالمت روانی

 112/0 28 1 688/2 روابط اجتماعی

 222/0 28 1 559/1 سالمت محیط 

در نتایج نشان داد شرط همگنی واریانس نمرات  استفاده شد کهها آزمون لون جهت بررسی مفروضه یكسانی واریانساز       

 برقرار است.متغیر های تحقیق 

 : آزمون بارتلت 9-4جدول

 Pخی دو                درجه آزادی              ضریب 

86/148                    27                     001/0 

دهد که استفاده شد که نتایج نشان می آزمون کرویت بارتلتاز داری بین متغیرهای وابسته بررسی همبستگی معنی برای     

های مذکور انجام تحلیل کوواریانس داری بین متغیرهای وابسته وجود دارد. با توجه به تایید شدن پیش فرضهمبستگی معنی

 چند متغیره  بالمانع است.

 کیفیت زندگی آزمونل در مرحله پسهای آزمایش و کنترگروه هنتایج تحلیل کواریانس چندمتغیر:  10-4جدول

درجه آزادی  Fضریب  مقدار نام آزمون

 فرضیه
درجه آزادی 

 خطا
سطح معنی 

 داری

 مجذور ایتا

 687/0 001/0 17 6 224/6 687/0 اثر پیالیی

 687/0 001/0 17 6 224/6 313/0 المیبدای ویلكز

 687/0 001/0 17 6 224/6 197/2 اثر هتلینگ

 687/0 001/0 17 6 224/6 197/2 یبزرگترین ریشه رو

های آزمایشی و کنترل گروهکیفیت زندگی را روی نمرات  هتحلیل کوواریانس چندمتغیر (10-4)های موجود در جدول یافته

 درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز موثر است.ها، دهد. مبتنی بر این یافتهنشان می

 214/0 057/1 905/0 566/0  پس آزمون 

 سالمت محیط
 981/0 468/0 925/0 548/0 پیش آزمون 

 348/0 934/0 985/0 458/0  پس آزمون 
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 های آزمایشی و کنترل جهت مقایسه گروه چند  متغیره نتایج تحلیل کواریانس : 11-4جدول 

مجموع  متغیر ها 

 مجذورات

 ضریب ایتا F Pمقدار  درجه آزادی

 519/0 001/0 734/23 1 742/13 رضایت کلی از زندگی

 273/0 009/0 269/8 1 585/5 سالمت کلی

 276/0 008/0 376/8 1 037/123 سالمت جسمانی

 205/0 026/0 666/5 1 940/76 سالمت روانی

 448/0 001/0 826/17 1 158/91 روابط اجتماعی

 428/0 001/0 478/16 1 164/505 سالمت محیط 

شان داده ( ن11-4)ل استفاده گردید. همانطور که در جدو چند  متغیره  از تحلیل کوواریانس دومدر راستای پاسخ به فرضیه      

 ها بیشترین ضریبدر بین اینآگاهی بر مولفه های کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز موثر است. تنی بر ذهندرمان مبشود می

فاوت میانگین از ت 51/0(، که بدین معنی است که 519/0) رضایت کلی از زندگیاتا یا بیشترین تاثیر مربوط به خرده مقیاس 

توان گفت بنابراین می آگاهی است. درمان مبتنی بر ذهنمربوط به تاثیر  رضایت کلی از زندگیهای آزمایش و کنترل در گروه

آگاهی، بر رضایت کلی از زندگی، سالمت کلی، سالمت روانی، سالمت جسمانی، روابط اجتماعی و درمان مبتنی بر ذهن که 

 سالمت محیط موثر می باشد. 
  

 بحث و نتیجه گیری

ته با این یاف هن آگاهی باعث کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی می شود.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ذ

(،همخوان است. همچنین 1998(، گریف وکونرادی )1387(، دباغی و همكاران )  1392های زیادی از جمله ؛کاظمیان )پژوهش

طراب و افسردگی ر کاهش استرس، اض(  با عنوان اثربخشی ذهن آگاهی ب1392قا یوسفی، اورکی، زارع و ایمانی )با پژوهشی که آ

جلسه دو  8ی که درمان ذهن آگاهی در ط انجام دادند، به این نتیجه رسیدندبیمار 60مصرف کنندگان مواد در میان ء در سو

  ، همخوان است. ساعته می تواند موجب تفاوت معناداری در استرس، اضطراب و افسردگی مصرف کنندگان مواد شود

توان گفت، اضطراب نگرانی بیش از حد، اندیشناکی کنترل ناپذیر و مفرط درمورد آینده است که با عالیم ه میدر تبیین این یافت

تنگی نفس، سردرد، تپش قلب ، عصبی بودن، نگرانی، تعریق و سرگیج و بی اشتهایی همراه است که این امر باعث آسیب شدید 

تیجه ناتوانی در انتخاب شیوه های عقلی و عملی به منظور رفع مشكالت، شود. در نقدرت منطق، قضاوت، ارزیابی واقعیت ها می

کند و از آن جهت کننده در مصرف مواد ایفا می(.اضطراب نقشی تسهیل1387از جمله عوامل ابتالء به اعتیاد هستند)آقابخشی، 

یش به سوء مصرف مواد آن را تعدیل کند که با گراهای درونی ناخوشایند تالش میکه فرد برای کاهش ارتباط با این وضعیت
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آرام سازی،  پذیرش، رویارویی، (. دراین میان آموزش ذهن آگاهی از طریق سازکارهای مانند2009، 1نماید )ورنیک و اورسیلو

های استرس زا افزایش داده وباعث حساسیت زادیی، تغییرروابط افكار و تنظیم هیجان، توانایی فرد را درسازکاری با موقعیت

آگاهی از طریق آگاهی، مشاهده، غیرقضاوتی توان گفت، درمان مبتنی بر ذهن(. بنابراین می2،2003اهش اضطراب می شود ) بائرک

تا از  کندکننده مواد  کمک میدهی و آگاهی از تنفس به افراد مصرفبودن و با استفاده از فنونی همچون مراقبه، یوگا، آرامش

دهد آگاه شوند و از این طریق ها را به سمت مصرف مواد سوق میهای بدنی که آنا و واکنشهها، شناختها، هیجاناحساس

 های مربوط به استفاده از مواد را کاهش دهند.آسیبباعث پیشگیری از مصرف مواد و عود آن شده و 

ناگواری را در پی دارد که از  های روانی، جسمانی و اجتماعیتوان گفت که مصرف مواد پیامدهمچنین در تبیین این یافته می

توان به ضعف عضالنی، درد بدنی، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، سطح نامناسب کیفیت زندگی و عدم ارتباط مناسب جمله می

شود انرژی جسمانی، شود و این عامل باعث میاجتماعی اشاره کرد. این تغییرات منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد  معتاد می

فرض  نیبر ا یزندگ تیفیک هینظر (.1999، 3ها کاهش یابد )همپتون امیدواری به زندگی و رضایت از زندگی در آناحساس 

شود یم یناش یاز زندگ یتمندیاز رضا یشناخت یهااز قضاوت یادیتا حد ز یشادمان -یجانیو ه یاستوار است که عناصر عاطف

 تیاو در مورد کار و فعال یارهایو مع کندیم تیو امن یاحساس شادمان شود که چه وقت فردیحاصل م یابیارز نیاز ا ایو 

ترجمه  ش،ی) فرست ا یاز زندگ یتمندیمعادل با رضا یزندگ تیفیک ،یزندگ تیفیک هیبرآورده شده است. در نظر بخشتیرضا

   (.1391 ،یمی؛ به نقل از کر1389خمسه، 

شود های جسمانی، روانی وعاطفی، بروز اعتیاد باعث میتوانایی ایفای نقشبا توجه به تعریف بهداشت روانی که عبارت است از 

های جسمانی و عاطفی خود را درسطح جامعه و خانواده ایفا نكند و در نتیجه جامعه و خانواده را با مشكل روبه فرد معتاد نفش

عتاد منجر به افزایش فشار روانی آنان شده و (. از این رو عدم توانایی تأمین مخارج زندگی در افراد م2003،  4رو سازد ) چا

 دهد. کشیده و تحت تأثیر قرار میها را به چالشکند و درنتیجه کیفیت زندگی آنها را تهدید میسالمت روان آن

 هایدرمانی برای تخفیف عالیم در بیماریهای اخیردر روانآگاهی مفهومی است که به نحوی روزافزون در سالاز سویی ذهن 

گیرد )اپل و ظور مقابله با وسوسه مورد استفاده قرار میاعتیاد، به من آگاهی  در حوزهشود. امروزه، ذهنگوناگون به کار برده می

کنندگان کند و فرصتی برای مصرفآگاهی برکاهش عواقب منفی مصرف مواد تمرکز می(. درمان مبتنی بر ذهن2009اپل،  –کیم 

کند. بنابراین، کنون خود آگاه میاتأثیرات مخرب اختالل را کاهش دهند و افراد را از حال حاضر، اینجا و نماید تا مواد فراهم می

های الزم برای پیشگیری از عود و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی را مدار اعتیاد قرار گرفته و آموزشهای جامعهدر قالب درمان

 آورد. فراهم می

در  یگذارریو تاث یریاحتمال سوگ جهیدر نت ی،مورد بررس یرهایبودن متغ یخود گزارشحاضر،  از جمله محدودیت های پژوهش

 تیمله محدودجها از تیمحدود یبرخ وجود لیبه دل ،به دنبال مداخله ی تغییرات بالینیریگیو پ یبررسو عدم  مطالعه جینتا

 بود. معتادان صیانجام پژوهش و ترخ یزمان

ن آذربایجان درعین حال اثربخش بودن درمان ذهن آگاهی توصیه می گردد، اداره کل بهزیستی استا با توجه به جدید بودن و

 ار دهد.  های تحت پوشش قرشرقی، این مداخله درمانی را در برنامه خدمات درمانی خانواده

در کلیه مراکز ترك اعتیاد  شود به منظور پیشگیری از بازگشت وعود اعتیاد، برنامه درمانی ذهن آگاهیهمچنین، پیشنهاد می

 وکمپ ها  داده شود. 

                                                           
1 -    Vernig,&  Orsillo 
2 - Baer 
3 - Hampton 
4 - Cha  
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 تشکر و قدردانی

این پژوهش حاصل طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر )دانشكده علوم انسانی( تحت عنوان اثربخشی ذهن آگاهی بر 

با  1397و در سال مصوب  04/02/97در مورخه  22020701961004اضطراب و کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز با کد 

حمایت معاونت پژوهشی این دانشگاه اجرا گردید. بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد اهر و جناب آقای دکتر یزدان 

موحدی بعنوان استاد راهنما، داوران پژوهش، مدیریت و مسئوالن اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز، 

صفابخش زندگی و مرکز اقامتی بانوان باغ فرشته که در جمع آوری داده های این پژوهش  سئوالن موسسه خیریهمدیریت و م

 شرکت کنندگان در این پژوهش صمیمانه تقدیر و تشكر می گردد.  همكاری نمودند. و همچنین از کلیه
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 .136 -140(، 2)  66، دانشگاه علوم پزشكی تهران:مجله دانشكده پزشكیجمعیت ایرانی. 

پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته  (. رابطه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ.1391کریمی وکیل، علیرضا. )

 )ره( تهران.روانشناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی 

)به همراه راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی  های مبتنی بر حضور ذهندرمان(. 1390پور، حمید. )محمد خانی، پروانه؛ خانی

 .11-9، ، چاپ اولدانشگاه علوم پزشكی و توانبخشیگیری از عود افسردگی(. بر حضور ذهن برای پیش
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 مرکز ملی تحقیقات اعتیاد. 
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 .60-59(، 4)3، مجله روانشناسی بالینیعادی. 

آگاهی در (. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن1394پور رودسری، عباس )د؛ محمود علیلو، مجید؛ بخشینصیری، فرزا

 .116-133(، 1) 5، شناسی بالینی و مشاورههای روانپژوهشدرمان افراد مبتال به اضطراب فراگیر. 
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 یمجاز یبهتردانش آموزان درفضا یادگیری یخالقانه برا یراهکارها یبررس

 
 *1 اسماء صالحی

 salhyasma@gmail.com، بندرلنگه ی، واحددانشگاه آزاد اسالم ی،، دانشكده علوم انسانروانشناسی تربیتیکارشناس ارشد، دانشجوی  .1

 

 چکیده

بهتردانش آموزان  یادگیری یبرا یمجاز یخالقانه درفضا یروش ها یپژوهش بررس ینهدف ازانجام ا

نظرات متخصصان حوزه علوم  یو با مطالعه متون مدون، بررس یفیپژوهش به روش ک ینبوده است. ا

 اولویتو  ی، دسته بند یبردار یشانجام شده است. پژوهشگر پس از ف یشینپ یقاتو مطالعه تحق یتی،ترب

کننده  یلو تسه یطشرا یجادکنندهست؛ معلم به عنوان اا یافتهدست  یقابل توجه یجمطالب به نتا یگذار

ابراز وجود  یبرا یساز ینهزم ی،شوخ طبع یری،انعطاف پذ« یقاز طر یتوانددانش آموزان م یادگیری

. باتوجه به چالش ذاردبگ یشرا به نما یسدر تدر یتخالق« اعتماد به نفس درآنان یششاگردان و افزا

چون  یعوامل مهم یگذار یرآموزش وپرورش کشور و تاث یعه کنوندرجام یادز یارو بس یچیدهپ یها

 یاناشناخته یفضا یباکه تقر یمجاز یورود به فضا یدانش آموزان برا ی،آماده ساز 19 یدکوو یماریب

 یچالش یاو دانش آموزان و اول لممع ینب یونددرپ یموجود آموزش یشد. فضا یتلق یبوده است، امرمهم

 یندهایدرفرا ییراتدانش خود را با توجه به تغ یدبرهه از زمان معلمان با یندر ا ایردرخور توجه است. ز

کاهش استرس واضطراب  ینهزم ینوسیلهارائه دهند تا بد یتربه روش خالقانه یادگیری -یاددهی

 رادردانش آموزان فراهم سازند. 

 دانش آموزان. ی،مجاز یراهكار خالقانه، فضا کلیدی:واژگان
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 مقدمه

 یزهمعلمان ومدرسان عالقه مند وباانگ یفرد یتبروز وظهور خالق یبرا یاثرگذار همواره بستر مهم یازحرفه ها یكیبه عنوان  یستدر

ومعلمان درانجام  یستدردسترس ن یمناسب آموزش یکه امكانات وابزارها یطیدرشرا یژهبه و یسدرتدر یتخالق یدترد یبوده وهست. ب

 یشرانپ یکتواند به منزله  یم یباننددست به گر یازخود،درمنابع موردن هایییتخود با کمبود ها ومحدود یکار یطهح یفتكال

 یتداشتن مهارت خالق یشغل یهمانگونه که درهمه حوزه ها یگر.ازطرف دیدعمل نما یادگیریو یبه اهداف آموزش یلدرن یاراثرگذاربس

عامل مهم  یکبه منزله  یكمو یست،درقرن ب یدیکل یها  یستگیها وشارصالحیتیدرکنارسا یکار یطهح یفوخالق بودن درانجام وظا

 گردد. یم یتلق یتدرموفق

اثربخش  یدکل یتفكرکنند.خالق یوکاربرد یننو یها یدها یسازد تا درباره  یباشد که افراد راقادر م یم یذهن یندفرا یک خالقیت

 یتپس خالق یدآ یم یدنازخلق کردن وآفر یت(درواقع واژه خالقیاپد كییو یتباشد )سا یمدت م یطوالن یتموفق یالزام برا یکو

 یدبرایروش جد یکمشكل ، یکحل  یدبرایجد یتواند راهكار یزجدیدمیچ ین.ا یداستزجدیتوان ساختن وخلق کردن چ یعنی

حل  یبرا یدومناسب،جدمتعدد یهاوراه حل ها یدایدهتول ییتوانا یعنی یت.خالق یدباشددستگاه جد یایکخاص و یندیانجام فرآ

 یدحل کردن آن اقدام به تول یوبرا یمکن راحلآن  یمخواه یآمده که م یشپ یامشكلیمسئله  یکباشد درواقع  یمسائل ومشكالت م

هاارائه نشده  یدها ی،اینمشكل ینچن یدرواقع قبال برا یدباشندجد یدشدهتول یها یدها یمکن یم یوسع یمکن یم یدها یادیتعدادز

به حل مسئله  هانسبت یدها ینموردازبهتر یاچند یکحل مسئله موردنظر مناسب باشند وبتوان باانتخاب  یبرا یدیتول یها دهیباشندوا

 یندبازآراییاست تفكرعبارت است ازفرآ یشیدناند یاتفكر  یاصل یازجنبه ها یكی یونوآور یتمعلم خالق(خالق یتاقدام نمود)سا

معلمان دردانش آموزان  یلهتواندبه وس یم یونوآور یتوجود درحافظه درازمدت خالقکسب شده م یونمادها یاتغییراطالعات

 (.1400فراهم آورد)احمدزاده،  یونوآور یترشد وپرورش قوه خالق یبرا یمساعد یوفضا یدمحیطبا ینن برودبنابرایاازبیشكوفاگشته و

با فشار ایجاد کرد، بلكه باید به آن اجازه داد تا ظهورکند، کارل راجرز در این زمینه می نویسد: روشن است که خالقیت را نمی توان 

همانگونه که جوجه را نمی توان از تخم مرغ بیرون آورد، بلكه می توان شرایط الزم برای رشد مراحل تكوین جوجه را فراهم آورد . در 

ازجمله »آموزان فراهم آورد . قیت دانشنیز همین شرایط درست است، باید بستری مناسب برای رشد و توسعه خال قیتمورد بروز خال

تجربیات من در روان شناسی این است که میتوان با فراهم کردن امنیت روانی و آزادی، احتمال ظهور خالقیت سازنده را افزایش 

 (.1380داد)راجرز ، 

،عدم اجبار دانش  یری،انعطاف پذ یینوگرا یقتواند ازطر یدانش آموزان م یادگیریکننده  یلوتسه یطشرا یجادکنندهبه عنوان ا معلم

 یشابراز وجودشاگردان وافزا یبرا یساز ینهآموزش ،زم یقالب یها یزازراهبردهاوروش،پره ی،شوخ طبع یآموزان به حفظ وانباشت ذهن

 یتوباالخره توام ساختن آموزش وپرورش به آموزش خالق وپرورش خالق یرانفراگ یحس کنجكاو ،تحریکاعتماد به نفس درآنان 

 (.1398 یدی،و ام یدرکودکان ونوجوانان بپردازد)کشاورز

 یمتوال یندارند. آنها ازبرچسب زدن ها یاعضا گروه کالس یبه همراه یلیبوده وتما یینیاعتماد به نفس پا یازدانش آموزان دارا یبرخ

کند. دراغلب  یبه آنها واردم یشتریب یبآس یمجاز یاست که  درفضا ییدربرابرقدرت، کمرو یمازموارد مهم تسل یكیواهمه دارند. 

گرفتند ومطابق برنامه  یقرارم یامدیرارائه شده ازطرف معلم  یفقط درمعرض مطالب ومهارت ها آموزاندانش  یسنت یآموزش ها
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ه رهبر ب یا ینموده ومرب یفادرآموزش خالقانه ،دانش آموز خودنقش فعال ا یرفتند ول یم یشپ یاتدرجزئ یشده حت یینتع یشازپ

 ندارد. یکننده ا یینآموزش، نقش تع یوجهت اصل یاتجزدرکل

 یجادباعث ا یسشود. روش خالقانه درتدر یدانش آموزان م یلیتحص یشرفتدرپ یادگیریخالق باعث باالرفتن سرعت  یستدر روش

 یها یدهرابه دانستن ا خالق درآموزش دانش آموزان یها یوهازش یریشود .بهره گ یم یرانفراگ یادگیری یمناسب برا یفرصت وفضا

 یرمحوریاداره کرد درکالس فراگ یمحور یربه صورت فراگ یمعلم محور یتوان به جا امیکند وکالس درس ر یم یقبكر و نو تشو

 یم یفاا یتگردهنده وهدا یاریراهنماست ونقش  یستدر یوهش یندارد ومعلم درا یواساس یمدخالت مستق یادگیریدانش آموز درامر

 کند.

مل بازدارنده در خالقیت دانش آموزان، محیط آموزشگاه است و در آموزش و پرورش سنتی معلم دانشی را منتقل می کند و از عوا

دانشآم وز با میزان حفظ آنها، مورد ارزشیابی قرار می گیرد؛ درنتیجه، زمینه برای ایجاد خالقیت در او ایجاد نمی شود و این عدم 

ست و نیز خاموش شدن آن است . ضروری است برای ایجاد آموزش مبتنی بر خالقیت، موانع حمایت از تفكر خالق در مدارس ا

 (.1386خالقیت در کالس درس که هدایتكننده آن معلم است، برطرف شود)چراغ چشم، 

 کند:) ویژگی معلمانی را که ممكن بود خالقیت را در دانش آموزان خاموش کنند به شرح زیر بیان می1967) هالمن

 ف( تحت فشار قرار دادن به ازای همنوایی با دیگران؛ال 

 ب( نگرشها و محیطهای سلطه جویانه؛

 پ( شخصیتهای جدی معلم؛ 

 ت( استهزاء و طعنه؛  

 ث( اغراق در تأکید بر ارزیابی؛

 ج( جستجوی زیاد یقین حاصل کردن؛

 چ( خصومت نسبت به شخصیت واگر؛

 ح( اغراق بر تأکید بر موفقیت

و حرکت رو به آینده برتر و حل انبوه مسائل و مشكالت موجود به خصوص در هزارة سوم میالدی و در عصر طالیی که برای پیشرفت 

معروف به عصر انفجار اطالعات است و تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از اصلی ترین شاخصه های حاکم بر حیات بشری است، جامعة 

آوری و ابتكار است؛ و لذا برای دستیابی به این مهم باید بر تأثیرپذیرترین گروه جامعه انسانی ناگزیر به حرکت در جادة خالقیت، نو

یعنی کودکان و نوجوانان سرمایه گزاری نماید، زیرا آغاز انگیزة کنجكاوی و خالقیت در کودکان نسبت به همه گروه های سنی قوی 

نی تر باشد، این انگیزه از طریق ساز وکارهای جدید از قبیل پرسشگری، تر بوده و هر اندازه محیط زیست آنان از نظر منابع اطالعاتی غ

 شود.برانگیختن کنجكاوی و چون و چرا کردن و پژوهشگری از قوه به فعل درآمده، موجب رشد خالقیت می

هاست که  کنجكاوی، در واقع عشق به کشف و دانستن و نوآوری است، عشق به کسب اطالعات تازه و عشق به رسیدن به موقعیت

منشأ و ریشه رفتارهای خالقانه و نوآورانه است؛ درنتیجه آموزش و پرورش باید چشمه های جوشان این کنجكاوی را سیالن بخشد و 

روش های آموزشی را بر پایة باورهای خالّق بنا کند تا طرح دیدگاه های تازه و بدیع دربارة مسائل مختلف این مهم را میسر سازد. بر 

گر مدارس ما به نظرات متفاوت و احیاناً غیرعادی ارج نهند و معلمان، مربیان و اولیاء دانش آموزان نهتنها اجازه دهند تا این اساس ا
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کودکان مطابق ذوق و سلیقة خودشان اشیاء و امور را کشف کنند، بلكه آنها را مورد تشویق و ترغیب نیز قرار دهند؛ در آ ن صورت 

 استعدادها فراهم خواهد شد . زمینه های توسعه و شكوفایی

 یبخشد راهكارها یم یلوتسه یعآنان راتسر یرایادگیریسطح اعتمادبه نفس دانش آموزان راباالبرده ز یسخالقانه درتدر یراهكارها

 ورینطحضوربه موقع درکالس درس داشته باشد وهم یبرا یشتریب یزهانگ یرشود تافراگ یخالقانه درتعامل معلم ودانش آموز باعث م

 یشوگشا یومنطق یپرسش وپاسخ عمل یجادفضایممكن انجام دهد.راهكارخالقانه باعث ا مانز ینمحوله رادرکمتر یفتكال

 ییباعث رفع اختالل کمرو ینطوردانش آموزان است وهم یوروان یروح یازهاین یشودومعلم پاسخ گو یآموزان م یررشددردانشمس

 دانش آموزان خواهدشد. یدربرخ

 روش

به منابع  یقتحق یاصل یرمتغ یراموناطالعات پ یجمع آور یانجام شده است. برا یاز نوع آموزش پژوه یفیش به روش کپژوه ینا

 :مراجعه شده است یرز یاطالعات

مورد جستجو قرار  یمجاز یو فضا یتخالق یتبا موضوع یدر دسترس، کتاب ها ی: با مراجعه به کتابخانه های( منابع کتابخانه االف

مورد بحث دسته  یو مولفه ها ینمطالب مهم و مرتبط، آنها را استخراج کرده و تحت عناو یو نشانه گذار یینحقق پس از تعگرفت. م

 یها یافتهدر قسمت  ی،اصول منبع ده یتو با رعا یو دستور ینگارش یراداتشده با رفع ا یاد یها ینموده است. دسته بند یبند

 .درآمده شد یرپژوهش به تحر

فضا از  یناز مطالب نوشته شده در ا یلیدر دسترس همگان قرار دارد و خ یمجاز ی: با توجه به آنكه فضایمجاز یفضا ( منابعب

 ینانجام داده است. بر ا یشتریب یاطرا با احت یمنبع اطالعات ینندارد، لذا محقق استخراج مطالب از ا یقیو اساس دق یهپا یلحاظ علم

پرداخته شد.  یقتحق یاصل یرمتغ یرامونپ یبه جستجوگر یانتشار مقاالت پژوهش ینهتبر در زممع یت هایاساس با مراجعه به سا

)پرتال  یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسان یگوگل محقق ، مرکز اطالعات جهاد دانشگاه یاگوگل اسكوالر  هاییتساوب

 ین(   از مهمتریو انسان ینور)بانک مقاالت علوم اسالم یتخصص اه مجالتیگکشور ، پا یات( ، بانک اطالعات نشریجامع علوم انسان

 .بوده اند یقتحق یندر ا یمقاالت پژوهش یجستجو یبرا یاطالعات یدرگاهها

 ی، نظرات کارشناسITو  یتیعلوم ترب ی،: محقق با مراجعه به متخصصان حوزه روانشناسیمجاز یو فضا یت( متخصصان حوزه خالقج

نوشتار  یندر ا ی،و مقوله بند یدسته بند یتاز نطرات آنان و درنها یبردار یششده و با ف یاجو یقمسئله تحق مونیراآنان را پ یو علم

 ارائه نموده است.

 

 هاافتهی

 های یادگیری مبتنی بر خالقیت کالسی راه 

زیرا راه رشد، توسعه وتعالی آموزش، رشد وتوسعه خالقیت می تواند زیرساختار تحول توسعه برنامه ریزی آموزش و پرورش باشد، 

کشور، سرمایه گذاری درتعلیم وتربیت است وحرف اول درکشورهای توسعه یافته، توسعه انسانی است وپایه واساس توسعه انسانی 

 پیشنهاد داده است: را زیر اصولدراین رابطه  (1386. چراغ چشم)یادگیری مبتنی برخالقیت کالسی است

 ش تحقیقی داشتن بهجای نگرش تقلیدی؛آموزان نگر نسبت به دانش. 1

 دانش آموزان؛ در مفاهیم ایجاد برای منابع کردن فراهم .2
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 کردن؛ تقسیم آرام و فعال فعالیتهای به را اوقات .3

 دانش آموزان؛ برای علمی بازدید برنامه های توسعه .4

 درمدارس؛ نوآوری و خالقیت زنگ ایجاد .5

 مدارس؛ در مناسب شگاهیآزمای تجهیزات و امكانات تهیه .6

 برگزیدة سال؛ دانش آموز پژوهنده وخالق تحت عنوان پژوهشگر معرفی دانش آموزان .7

 دانش آموزان توسط معلمان؛ وخود انگیختة ناب بكر، وپیشرفت های تشویق اندیشه ها .8

 معلم، اینكه دانستن و مدارس رد جای معلم محوری به(  فراگیرمحوری) محوری آموز دانش فرهنگ توسعه به ویژه توجه   .9

 می کند؛ ایفا هدایتگر را و دهنده یاری نقش و راهنماست

 می شود؛ خالق گشوده های پاسخ سوی به راهی معلم، توسط کالس در هنرمندانه سؤاالت طرح. 10

 مدارس؛ در پژوهنده دانش آموزان علمی انجمن های تشكیل .11

 دانش آموزان؛ به الزم اتاطالع دادن و خالقیت فرایند تشریح .12

 درس؛ کالس در معلمان توسط تخیلی تفكر زمینه کردن راهم. ف13

 دانش آموزان؛ برای آزمایشگاهی فعالیت های بر معلمان الزام .14

 کردن؛ حساستر محیطی محرك های به را دانش آموزان. 15

 کردن؛ برخورد منطقی و فكورانه خالّق، دانش آموزان با .16

 آوردن؛ فراهم ار ابتكار و فردیت و زمینه دادن اکتشاف برای را فرصت حداکثر و آموزان دانش به دادن ناتمام كالیف. ت17

 باشیم؛ داشته انتظار هاآن از فردی به تفاوتهای باتوجه بلكه باشیم نداشته انتظار توانشان حد از بیش آموزان دانش به نسبت .18

 حل در وی از استعانت به را وآنان کنیم بخش جلب الهام و خالقیت پایان بی منبع عنوان به خداوند به را آموزان دانش وجه. ت19

 سازیم؛ رهنمون دشوار مسائل

 اظهار؛ برای تشویق و مختلف افكار پذیرش زمینة کردن . فراهم20

 بگیرند، یاد مستقل ورط به تا داد باید فرصت و کرد تلقی احترام با باید را مسائل برای غیرمعمول حل های راه و . اندیشه ها21

 . بپردازند اکتشاف به و کنند فكر آزادانه

 . نمایند اراظه را خویش نگرانی تفكرات بدون و نمایند تفكر آموزان دانش همة که کند فراهم ای زمینه باید . معلم22

 دانش آموزان؛ در مخالف عقاید تحمل قدرت زمینة . ایجاد23

 دانش آموزان؛ در سازنده انتقاد پرورش .24

 دهند. قرار تشویق مورد را یادگیرندگان خالق . دست آوردهای25

 : است داده تذکر راه ( برای تشویق دبه خالقیت پنج0196) 1تورنس

 . کنید برخورد احترام با یادگیرندگان غیرمتعارف سؤال های به نسبت( الف

 . کنید برخورد احترام اب یادگیرندگان غیرمعمول حل های راه و اندیشه ها به نسبت( ب

 . است ارزش با آنها اندیشه های که دهید نشان کودکان به( پ

                                                           
1 Torance 
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 . خود بپردازند عالقه مورد یادگیری های به آن در تا بدهید یادگیرندگان به فرصت هایی( ت

 . ازندپردب اکتشاف و تفكر به یادگیری کارشان از شما ارزشیابی عواقب از ترس بدون تا دهید فرصت کودکان به( ث

 خالقیت تكنیک های

 تفكر سمی وا تكنیک گروه تخیلی، مغزی، گردش تحرك جباری، ا ارتباط فن های انجام عمل در خالقیت های تكنیک از منظور

 موازی است که در ادامه هرکدام از آنها شرح داده شده اند.

 تحرك مغزی یا یورش فكریالف( 

ن مسأله ای به عال ساختن اندیشه ها به صورت تكنیک تحرك مغزی است، در این فیكی از تكنیک های متداول در خالقیت و ف 

 الوانی،) خ بیابندیک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می شود به سرعت نسبت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاس

1378.)  

 ارتباط اجباریب( 

ط اجباری است . در اهر ساختن توانایی آفرینندگی موجود در افراد شیوة ارتبایكی دیگر از شیوه های آشكار ساختن خالقیت ها و ظ 

 (.1378وانی، این شیوه همان طور که از نام آن مستفاد میشود باید بین دوگروه از پدیده ها ارتباطی اجباری ایجاد کرد )ال

 گردش تخیلیج( 

قیت اعضای گروه را از طریق به کارگیری یک جریان تمثیلی و در گروه های ایجاد خال 1روانشناسی به نام گوردون 1961در سال  

هایی را که چندان  استعاره ای به گردش تخیلی ترغیب می نمود و در این حالت ایده ها و نظرات بدیعی را کشف می کرد. آنان پدیده

این رو، روش گوردون را شیوة تلفیق  یافتند؛ از تجانسی، با هم نداشتند تلفیق و ترکیب می کردند و به ایده های جدیدی دست می

تر  یابی به تفكر و تخیل ترغیب شده یا طرح استعاره ها و تمثیل هایی کار تخیل را ساده اند . گروه برای ایده نامتجانس ها نیز نامیده

نماییم؛ همان  توصیف و تمثیل می« هم پیوسته  زنجیر به» می کند. در عمل درس جغرافی کالس چهارم تعریف رشته کوه که به 

 البرز طور که زنجیرحلقه هایش به هم پیوسته است، کوه ها نیز با هم پیوند داشته و زنجیر مانند در پی هم هستند و مثال رشته کوه

 کوه هایی «کوه رشته» که مایی، می سازی ن راه مفهوم این از و دهیممی توضیح را آن های قله و مسجد هزار کوه رشته و زاگرس و

 متصلند. هم به زنجیر مثل که هستند

 تكنیک گروه اسمید( 

اء جلسه نظرات در این روش برخالف شیوة تحرك مغزی افراد جدای از هم ولی در کنار هم کار میكنند. در جلسة گروه اسمی، اعض 

ها بین اعضا  ، ایدهخود را در صفحات کاغذ یادداشت کرده و بدون آنكه مشخص شود چه کسی طراح ایده و تفكر نوشته شده میباشد

شد و علت نامگذاری آن با یک نام آن میبا 6-3-5مبادله شده و تكمیل و تعدیل می گردد . یكی از روش های گروه اسمی تكنیک 

کارت  3ر بر روی نفر به عنوان اعضای جلسه هر کدام سه ایده یا نظر جدید دربارة مسأله موردنظ 6بدین صورت است که در این فن 

می کند و در ذیل آن  بار سه ایده افراد دیگر را مالحظه 5. این کارت ها بین افراد جلسه مبادله شده به طوری که هر فرد نویسندمی

سه شده و زنجیرهای وسیله اعضاء جل های جدیدتر بههای اظهار شده موجب برانگیختن ایده ایده و نظر خود را اضافه می نماید. ایده

 .آورداز افكار به وجود می

 تفكر موازیه( 

                                                           
1 Gordon 
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برای شكستن ذهنیت های پیشین و ورود به عرصه های نوین، تكنیک های چندی ابداع گردیده است که متداول ترین آنها تفكر  

روش معمول تفكر را همانند حفرگودالی توصیف می کند که با افزایش اطالعات فرد ،  «1ادوارد دوبونو»موازی است. واضع این شیوه 

 اسازد و اطالعات و تجربه های جدید صرفنقاط جدید معطوف می را به شود؛ درحالیكه تفكرموازی نگاه فردق ترمیهمان گودال عمی

 (.1378کند )الوانی، شود بلكه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد مییمبه اندیشه های قبلی افزوده ن
 

 عوامل آموزشگاهی مؤثر در پرورش خالّقیت

ثر بر این توانایی رش خالّقیت مستلزم فراهم ساختن امكانات مناسب و وجود زمینه های مساعد و مورد توجه قرار دادن عوامل مؤپرو

 :است؛ ازجمله عوامل آموزشی مؤثر برخالّقیت عبارتند از

 سازمانالف( 

د و پرورش خالّقیت قیت و نوآوری بوده و رشهای آموزشی و پرورشی می توانند محیطی را فراهم آورند تا ترغیب کنندة خالّ سازمان 

روی انسانی خالّق و را میسر سازند . چنین سازمان هایی، خود دارای ویژگی هایی از قبیل : فرهنگ سازمانی خالّق، محیط خالّق، نی

هدف های آن به  وزمان های خالّق از فرهنگ قوی و تشویق کننده برخوردار هستند و افراد را به سا رهبریت خالّق هستند . سازمان

رآفرینی و تقویت گونه ای متمایل می کنند که آنان خود را جزئی از سازمان بدانند. تأکید اصلی چنین سازمان هایی بر روحیة کا

و نوین را  زمینه های مناسب برای پرورش خالّقیت و نوآوری است . در محیط خالّق مسئوالن آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع

ری آرام و مشوق کاوش و جستجوی روش های نوین کاری هستند. افراد به یكدیگر اعتماد و اطمینان دارند و فضای کاداشته و 

تغییر آماده می  ها به طور مشخص تعیین شده و افراد برای هدف صمیمی فراهم است . به خالّقیت و نوآوری امتیاز داده می شود و

اصی پیكرة آن خو نوآور نخواهد شد مگر آنكه افراد خالّق با خصوصیات و ویژگیهای  شوند. از طرفی سازمان به خودی خود خالّق

راد کوشا ضروری به سازمان را تشكیل دهند و درنهایت وجود رهبری خالّق برای تأثیرگذاری در فرهنگ سازمان و ایجاد انگیزه در اف

 .(1384نظر میرسد )سام خانیان، 

 مدیریت مدرسه ب( 

دن فعالیت افراد است کر« کارآ»کار مدیریت  . سازمان ها تا حدود زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد موفقیت نهادها و

میكند،  کسی که مدرسه را اداره». مدیریت مدرسه یكی ازچند پست مهم و اصلی در نظام آموزشی است و این سخن معروف که 

 .(1384و اهمیت مدیریت و مسئولیت خطیر مدیر مدرسه است )غیاثی، ، بیانگر ارزش «میتواند کشورها را اداره کند 

ر سازمان میسر داصالح و بهبود امور را جهت و سرعت بخشد و خالّقیت و نوآوری را  دچگونگی مدیریت خالّقیت و نوآوری می توان

مان و ترغیب، گ خالّق در درون سازسازمان خالّق نیازمند به مدیری است که در ایجاد و حفظ فرهن(. 1384سازد )سام خانیان، 

د تسهیل کنندة بروز ترویج و به وجودآوردن انگیزه برای رفتار خالّق در افراد و گروههای درون سازمان کوشا باشد . مدیر می توان

 (.1379ویژگی های افراد خالّق باشد )غالمپور، 

ر کنار مهارتهای دمدیریت اثرگذار است و اگر مدیران مدارس  در توسعه و تقویت خالّقیت در سازمان های آموزشی بیش از همه عامل

راهم میآید )سام فمدیریتی از دانش و مهارت خالّقیت و نو آوری برخوردار باشند، زمینه های ایجاد و رشد خالّقیت در آموزشگاه 

 (.1380)نامی،  دست مدیران آنهاستمدارس صحنة اجرای نوآوری است و شاه کلید تغییر و نوآوری در مدرسه ها در ( 1384خانیان، 

                                                           
1 Edward  de Bono 
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عاملی که موجب »پس از مصاحبه های متعدد با رهبران چندین کمپانی و مدیران مدارس چنین نتیجه گرفتند که  1وارن بنیس

نقش (. 1380فرد، نقیبی )باشد کنندة شكست یا موفقیت یكسازمان است، رهبری آن می نیروگرفتن کارکنان می شود و تعیین

پرورش خالّقیت بسیار مهم شمرده شده است ، مدیران خالّق میتوانند خود و مدرسة تحت مدیریت خود را به مواجهه با  مدیران در

آموزان را از آموزش  مشكالت و بهره گیری از فرصتها سازگار سازند و کمیت و کیفیت تصمیمات و فعالیت ها را افزایش دهند و دانش

شناخت سه سبک مدیریت را  1980در دهة « تعامل مدیر  معلم »ای تحت عنوان  مطالعه (.1379بهتری برخوردار نمایند )غالمپور، 

این سه سبک مدیریت که با مشاهدة مدیران و مصاحبه با آنان در سه منطقة مختلف آموزشی در سه ایالت مختلف . به ارمغان آورد

از : الف( سبک پاسخگویی؛ ب( سبک گردانندگی؛ ج( سبک  آمریكا در طول یک سال تحصیلی شناسایی و معرفی شده اند، عبارتند

 (.1375 مهرمحمدی،) آغازگری

 معلم ج( 

های کارکنان آ موزشی در کل و به ویژگی های انسانی، تربیتی و فنی  به صالحیت ها و توانایی تاپیشرفت در آموزش و پرورش، عمد

مشارکت فعال و حمایت معلمان است  گیر در آموزش، نیازمندشم( و هرگونه پیشرفت چ1377تک تک معلمان بستگی دارد )نفیسی، 

مربیان می توانند تا حدی مهارت های خالّقیت مانند روش های تفكر دربارة مسائل و قوانین علمی برای تدبیر راه (. 1378)جاللی، 

یت آنان وجود مجموعهای از برای آموزش کودکان و رشد خالّق(. 1378شناس، حق)های جدید نگرش به مسائل را آموزش دهند

پذیری، استقبال از ایده های تازه، انرژی زیاد و شور و شوق برای زندگی، دوست داشتن دانش آموزان، عالقه  ویژگی ها از قبیل انعطاف

برای آموزان به رشتة درسی، چگونگی نگرش نسبت به خالّقیت، داشتن نقش الگویی، توانایی ارزشیابی درست از آموخته های دانش

عوامل مؤثر در پرورش ( 1993) 2اهمیت است که رنزولی ئزنقش معلم چنان در فرآیند پرورش خالّقیت حا .معلمان ضروری است

عامل  آموز وبرنامة درسی. نمودارزیرچگونگی تأثیرگذاری این سه خالّقیت را دارای سه عنصر اصلی می داند که عبارتنداز معلم، دانش

 : (1384)شعبانی، دهدرا شرح می

                                                           
1 WAREN G. BENNIS 
2 Renzulli 
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 : نمایش سه عنصر اصلی خالقیت در آموزش1شكل

 

رتباط هستند. اهمانطور که در شكل قابل مشاهده است سه عنصر دانش آموز، برنامه درسی و معلم به صورت متعامل باهم در 

ناصر دیگر امكان عفعالیت های هر حوزه با دو حوزه دیگر در هم تنیده است پس برشمردن خالقیت برای یک عنصر بدون نگاه به 

 پذیر نیست و واضعان و طراحان برنامه ی خالقانه برای تدریس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

ود.معلم باید درروش تدریس مبتنی برخالقیت ،تالش براین است که شیوه خالقانه عمل کردن ازسوی معلم ودانش آموز بازنموده ش

وزان هم ای تدریس کندکه بتوان باشاخص های خالقیت آن راخالقانه نامید دانش آمبااستفاده ازروش تدریس حاضر به گونه 

 بایددرفراگیری ازراه های خالقانه بهره گیرند.

ده باشد کاری انجام اگر یادگیرنده ومعلم هرکدام به کاری که انجام می دهند تدریس /یادگیری اززاویه ای نگاه کنند که تسهیل کنن

دیرانسان تالشی به گفته داستایوسكی اینكه بگوییم انسان موجودی خالق است بدین معنااست که بگوییم تق داده اند که اصیل است

ه )که محقق آگاهانه درحصول به یک هدف واشتغال درمهندسی یعنی ساختن مداوم راه های نوین است. ازجمله راهكارهای خالقان

 به این موارد زیر اشاره کرد :برای تدریس درفضای مجازی به کار برده است(  می توان 

 الف( استفاده از ابزار چندرسانه ای 

ود مثل متن شاستفاده ازابزارچندرسانه ای درتولیدمحتوای آموزشی جذاب منجربه جلب توجه دانش آموزان به مطالب آموزشی می 

زعكس های رنگی اای گویند که می توان ،طراحی ،گرافیک ،عكس ،صداوانیمیشن و...درکناریكدیگرجهت انتقال بهترپیام راچندرسانه 

 ،طرحهای گرافیكی ،عكس های متحرك مرتبط برای تدریس وهمین طور تفهیم مطالب آموزشی استفاده کنید .

 ب( تماس تصویری 

 تماس تصویری گروهی یكی ازتاثیرگذارترین عوامل درتدریس مجازی بوده که منجربه تعامل دانش آموزان بامعلم وهمكالسی هایشان

می باشد وزمینه رابرای فعالیت دانش آموزان فراهم می آورد. می توان ازطریق برقراری تماس تصویری برای پرسش وپاسخ های 
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گروهی ،تبادل نظرات وبحث های مرتبط درسی ،رفع اشكال مباحث درسی ،ارائه مطالب درسی توسط دانش آموزان مثال ارائه انشا یا  

ه کرد .  نرم افزارهای مختلف محدودیت های متفاوتی برای تعداد افراد برای برقراری تماس دارند لذا تحقیق وشرح پروژه و....استفاد

می توان کالس را به گروه های پنج نفری تقسیم کرد تا عالوه برامكان پذیربودن تماس تصویری بااین تعداد ،کنترل کالس برای شما 

 تماس تصویری گرفت.  1نفره با برنامه واتساپ8دریک گروه  دراین فضا راحت تر باشد به عنوان مثال  می توان

 ج( استفاده ازتورهای مجازی )گردش الكترونیكی (

رائه آن ازبین گردش الكترونیكی یكی از جدیدترین انواع گردشگری است .تورمجازی بخشی ازگردشگری الكترونیكی است که هدف ازا

حتی درس ورصت خیلی خوب برای آموزش درس هایی مثل تاریخ ،جغرافیا،علوم بردن محدودیت های زمان ومكان است .تورمجازی ف

ا ،شهرها درایران های دیگرمی باشد بااستفاده ازاین ابزار دانش آموزان می توانند به صورت رایگان ازمكان های تاریخی وموزه ه

گذاشته وازدانش  رتبط رادراختیار دانش آموزانوسراسرجهان بازدید کنند .معلم باتوجه به مبحث آموزش می تواند لینک تورها ی م

فتگو یاتماس تصویری گآموزان بخواهد بعدازبازدید تورمجازی موردنظرگزارش خود را ارائه وتجربیات خودرا باهمكالسی هایشان دراتاق 

 به اشتراك بگذارند. 

 د( تهیه وضبط فیلم آموزشی 

ن کتاب به زی ضبط ویدیوآموزشی می باشد .تماشای ویدیوبیشتر ازخواندیكی دیگراز روش های به کارگیری خالقیت دردریس مجا

وب می یادگیری ویادآوری مفاهیم کلیدی کمک می کند ضمن آنكه تدریسبرروی تخته یكی ازقسمتهای جدانشدنی هرآموزش محس

ده ازبردتدریس هستند بااستفاشود بنابراین بهتراست بعضی ازدروس مانند ریاضی ،فیزیک ،و....ویا بخش هایی ازدرس که مفهومی 

راك بگذارد ویا شوند. به این صورت که معلم هنگام تدریس برروی برد فیلم تدریسش را ضبط کند و درگروه های کالسی خود به اشت

ث ه نمایش که باعازتخته های دیجیتالی وبرنامه های ضبط ویدیوازصفحه نمایش استفاده کند ازجمله نرم افزارهای ضبط ویدیوازصفح

 سهولت درتدریس مجازی می شود می توان به مواردزیراشاره کرد :

 2. اسكرین ریكوردر آنالین ورایگان1

 3. او بی اس استودیو2

  4. تاینی تیک3

 ه( ایجادچالش برای دانش آموزان 

وهی است که شی وگریكی ازراه های ایجاد جذابیت درکالس مجازی ایجادچالش برای دانش آموزان ودرگیرکردن آنها بامباحث آموز

شاندن دانش آموزان باعث افزایش تعامل بادانش آموزان وهمینطور دانش آموزان بایكدیگر می شود. راهكارهای زیادی برای به چالش ک

 وجوددارد که این امرباعث جذابیت کالس شده وتمایل دانش آموزان به شرکت درکالس راافزایش می دهد. 

 اجتماعی  و( اتاق فكر وگفتگو درشبكه های

                                                           
1 whatsapp softwere 
2 screen recorder free online 
3 obs studio 
4 Tiney take 
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شتراك گذاری اتشكیل گروه دریكی ازرسانه های احتماعی به منظور شرکت دادن دانش آموزان دربحث های درسی وتبادل نظرات وبه 

ای تستی فیلم ها وکلیپ های آموزشی و پی دی اف وفایل های صوتی و....برای  فعال کردن دانش آموزان می توان ازپرسش ه

هوش وتست  ختلف وپرسشنامه وآزمونهای آنالین استفاده کرد .همینطور می توانید ازسواالت تست،نظرسنجی درباره موضوعات م

زان وبرقراری های روانشناسی برای ایجاد محیطی چالش انگیز درکالس های مجازی بهره برد .این گروه ها باعث تعامل دانش آمو

 ارتباط راحت وموثر بامعلمان شده است. 

 ز( بازی ومسابقه 

شود. به عنوان نمونه اری مسابقات وبازی های مختلف حس رقابت رابین دانش آموزان افزایش داده وباعث تعامل بیشترآنها میبرگز

ازدانش آموزان خودبخواهید ویدیوی خودرا درحالی که یک بخش ازدرس راکه قبال توسط شمامشخص شده بگیرند ودرگروه کالسی 

خواهید به بهترین تدریس رای بدهند.همینطور می توانید ازدانش آموزان بخواهید بااستفاده به اشتراك بگذارند واز دانش آموزان ب

ازابزارهای چندرسانه ای که ساده ترین ودسترس ترین آنها پاورپوینت هست به تولیدمحتوای آموزشی بپردازند ودرگروه به اشتراك 

داشته  1زبان انگلیسی وقرآن ازدانش آموزان بخواهید تولیدمحتوای صوتیبگذارند .عالوه براین می توانند برای درس هایی مانند فارسی،

 باشند مثال روخوانی صحیح متون فارسی وانگلیسی وقرائت قرآن .

 

 گیریبحث و نتیجه
وده و اجرا نم 1400-1399محقق فرایند های فوق را در کالس ششم یک آموزشگاه دخترانه در شهر بندرعباس در سال تحصیلی 

هی )در اجرای این پژوهش در بخش ضمائم آمده است. بر اساس اهداف پژوهش و تجربیات محقق در زمینه آموزش پژو مستندات

 تحقیق حاضر( می توان نتیجه گرفت که: 

 شود. استفاده از ابزارهای چند رسانه ای در تدریس باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می -

 باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود. اجرای فرایند تماس تصویری  -

 اجرای فرایند اردوی)تور( مجازی باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود.  -

 تهیه و ضبط فیلم آموزشی توسط معلم باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود.  -

 گیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود. ایجاد چالش برای دانش آموز باعث یاد -

 اجرای فرایند اتاق فكر باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود.  -

 اجرای بازی و مسابقه باعث یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی می شود. -

 

 درواقع باشد می آموزاندانش عهده به وتدریس کارآموزش ظماع دارندوقسمت بیشترفعالیت آموزان دانش یا فعال، خالقانه در تدریس

و  درمعلم لذت باعث یاخالق جذاب تدریس روش .بایكدیگر وجود دارد آموزان ودانش ومعلم آموزان دانش بین دوطرفه تعامل یک

 مرحله رابه انسان انستهتو که است تفكر بشری توانایی اوج خالقیت .گرددبرگزارمی دوطرفه درس شود زیرا کالس می آموز دانش

دیواردر  روی درنقاشی توان را می خالقیت های نمونه .دهد یاری زندگی و مشكالت مسائل تمام برساند و او را درحل وترقی پیشرفت

                                                           
1 Podcast 
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 رسمی آموزش درنظام وخالقیت باشد می خالقیت، مدرسه ازابعاد اجتماعی یكی .دید...و وآشپزی اثرهنری یک غارنشینان، خلق زمان

 حداقل رابه وانگیزشی رفتاری دهد و مشكالت می رادرفراگیرافزایش یادگیری به عالقه باشد خالق معلم زیرا زمانی است ائز اهمیتح

 دامنه آیدومدام جدیدنایل های روش کسب به دهدکهرامی فرصت شاگرداین کند و به می تقویت رادرآنان یادگیری رساند و انگیزه می

 مسائل وبیان مسئله فراگیردرحل طبیعی وکنجكاوی ازتمایالت استفاده معلم خالقانه هددرراهبردهاید می اوراتوسعه کنجكاوی

 افتدکه می اتفاق زمانی واقعی زیرایادگیری.کند رشدپیدامی علمی ازمهارتهاوراهبردهای عمیقی ودرفراگیرفهم آوراست حیرت بصورت

 تاثیرات خالقانه راهكارهای.کند وتحلیل وبتواندآنهاراتجزیه باشد داشته لمس موادوابزارقابل درس موضوع آموزبایددرارتباط دانش

 کیفیت که است داده نشان کندنتیجه مسیررشدپیدامی دراین آموزان دانش زیراخالقیت.کند ایفامی برروندفرآیندیادگیری مثبتی

 مدرسه آموزان رشددانش پرورش ازمكانهای زیرایكی است داشته بیشتری باشدتاثیرگذاری باخالقیت همراه که هایی درروش یادگیری

 یابد. می پرورش هم آموزان دانش باشداستعدادهای خالقانه درتدریس واگرراهكارمعلم است

 برعملكرد دلیل تنهایی به پذیرش کردند اما این راتجربه مجازی در فضای خواندن و درس جدید تدریس سبک آموزان و دانش معلمان

 های راه دنبال به لذا معلمان باشد می آموزاندانش علمی سطح ارتقای وتحصیل درآموزش اصلی د هدفنخواهد بو کالس وموثر خوب

 محیط نیازمند یک یادگیری برای آموزان دانش ضمنا خودرا بهبودبخشد عملكرد طریق هستندتا ازاین مجازی تدریس بهتر شدن

 بهترین آورد فراهم آموزان بهتردانش یادگیری را برای شرایط انتو می مجازی درتدریس خالقیت با به کارگیری وپویا هستند فعال

 درفضای آموزان دانش با و ایجاد تعامل دردسترس فناوری از ابزارهای و بهینه درست استفاده مجازی آموزش بهتر شدن برای روش

ها بسیار  مرزها و برنامه بودن ومشخص آموزشی محیط حد وحدود در هر وتعیین آموزشی برنامه کردن مشخص باشد می مجازی

 درسی توانند تكالیف می و در هر ساعت هر زمان وجوددارد که آموزان دانش تصور برای این که مجازی درفضای ویژه هستند به مهم

 هم جذاب آموزشی محتوای ارائه. آنها باشد پاسخگوی روز از شبانه درهرساعت دارندکه انتظار را از معلم دهند ویا این خود را ارائه

 های فیلم صورت به توان می شود که می مجازی بیشترآنها درفضای وفعالیت درسی مطالب به آموزان دانش مندی عالقه باعث

 معلم ای حرفه درآینده آموزان بادانش معلم تعامل .باشد...و کوتاه های وفیلم صوتی های یافایل معلم توسط وتهیه شده ضبط آموزشی

 فراگیری برای آموزان دانش لذا است بوده ومطالب مفاهیم انتقال های راه ازجمله تعامل قدیم های اززمانکندزیرا ایفامی بسزایی نقش

 تجزیه وبه رادرك آموزشی بتوانندمطالب راحتی دارندتابه هایشان وهمكالسی بامعلم وشنیداری دیداری ارتباط برقراری نیازبه مطالب

آنها  برای آموزشی های فایل ازطریق آموزشی مطالب ونگرا هستند و یادگیریدر آموزان ازدانش بپردازند. بعضی آن وتحلیل

 می آنها با دیگران آنها و تعامل فعال حضور آنها درگرو و یادگیری برونگرا هستند آموزان ازدانش اما برخی باشد می کاربسیارآسانی

 امكان روم واسكای کانكت ها مانند ادوبی پلتفرم وسایر س،ویدیوکنفران تصویری تماس از طریق آموزانبا دانش ارتباط باشد برقراری

 می وامتحان وجود نمره کالسی های پویا درفعالیت وحضور خواندن درس برای آموزان دانش محرك های از اهرم باشد. یكی می پذیر

  هدف البته درکار نیست واندنیخ درس درکارنباشد ای ترنمرهمهم وازهمه وآزمون وپاسخ، امتحان پرسش که تامادامی متاسفانه باشد

 می را زیر سوال آموزش تمامی آموزان دانش عملكرد برای وامتیاز نمره اما درنظر نداشتن نیست محور بودن برنمره کار تاکید از این

 انگیزبودن لشچا برای ندارد همینطور ای فایده هیچ بازخورد بدون تر آموزشمهم و از همه شودمی درس گرفتن نادیده و منجر به برد

 شده مشخص درسی باموضوعات دررابطه بصری، پادکست تولید محتوای همچون هایی فعالیت برای توان می آموزشی فضای

 محدودیتی و هیچ اجراهستند وقابل ساده راهكارهای جز معلم ای حرفه در روند بهبود آینده موارد ذکر شده .درنظرگرفت امتیازونمره

 بلكه نیست معلم و مهارتهای معلومات تنها یابد می انتقال متعلم به و تربیت در فرایند تعلیم آنچه .ود نداردوج آنها دادن انجام برای
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سر وکار دارد و  آموز دانش وجان باروح معلم شود. می منتقل شاگردان به او نیز و رفتار ظاهری نفسانی صفات، خلقیات، حاالت تمام

 کند نمی مقایسه را با هم آموزان دانش و نوآور خالق شود. معلم می پذیرفته و مطاع  محبوب الگوی یک عنوان به علت همین به

 همیشه کند بلكه تاکیدنمی کتاب محتوای به وفقط نیست گونه یک وهوش خود را دارد استعداد خاص آموز داند هردانشمی چون

 استفاده مفاهیم تفهیم جهت وعلمی جذاب ازمباحث خود خالقانه در راهكارهای کوشدمی محتواها نمودن وکامل سازی غنی درجهت

 مند شوند.عالقه درس به آموزان تا دانش کند می

 

 منابع
 

  /https://vista.ir/w/a(. خالقیت تدریس. 1400احمدزاده، فاطمه)

 نی. نشر: تهران عمومی، مدیریت .(1378) مهدی سید الوانی،
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 .51. ش تربیت، و تعلیم ، فصلنامة 1376آذر13الی10

 .39شمارة آموزشی، پرورش. پژوهشنامة و آموزش بالندگی ای بر بستری نوآوری و نواندیشی (.1380) شمسی نامی،

 .ششم ،مجموع 1400ایران پرورش و آموزش.(1377) عبدالحسین نفیسی،

 تربیت و تعلیم در ابتدایی دورة نقش و جایگاه مقاالت ابتدایی. مجموعه در آن پرورش های روش و خالّقیت اهمیت. (1380) محمد نقیبی فرد،

 قم. استان پرورش و آموزش  کل ادارة:  قم ،
Gordon, W. J. J. (1961). Synectics: The development of creative capacity. Harper. 
HALLMAN, RALPH J(1967). Creativity and Educational Philosophy. educational theory, 17(1). 

Minneapolis University of Minnesota. 

Renzulli, J. S. (1993). Exploring the link between giftedness and self-concept. Review of Educational 

Research, 63(4), 449–465.  
Torance, E.P.(1960). Eight Patial replications of the Getzels and Jackson study. 

 

 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

 میمیت عاطفی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشمرابطه ی بین ص

 2، سیدعبدالوهاب سماوی1محمد رئیسی

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.  .1

 دانشیار روانشناسی تربیتی، رئیس دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان .2

 چکیده          

به عوامل مختلفی بستگی دارد که  بط زوجینروا به عنوان یک مولفه ی مهم درحس همجوشی یا مابودن مقدمه: 

می توان صمیمیت را به عنوان مهم ترین و اساسی ترین این عوامل نام برد؛ در این جا به بررسی رابطه بین حس 

جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل زوجین روش: هم جوشی با صمیمیت عاطفی بنابر تعریف باگاروزی پرداختیم. 

زن  75مرد و  75شامل  ینمونه آمار در دوران تازه والدی قرارگرفتند. 98تا آذر  97از دی ماه  جزیره قشم بودند که

از پرسشنامه صمیمیت ها آوری داده جمع برای انتخاب شدند. یطبقه ا یبه صورت تصادف که بودند تازه والد که 

 استفاده شد. ( 2015) یآلئا و بادل البونکو، نگر،ی)حس ما بودن( س یپرسشنامه همجوش و (2001عاطفی با گاروزی)

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتیجه گیری: 

صمیمیت عاطفی با حس همجوشی مثبت و معنی دار بود. در مدل کلی پژوهش، رابطه بین ها نشان داد که  داده

پیش بین تبیین  به وسیله متغیر (حس همجوشی)ك الاز واریانس متغیر م درصد 48نتایج نشان داد که حدود 

مدل زنان و مردان، نتایج گواه بر آن بود که رابطه بین صمیمیت عاطفی با حس  شده است. همچنین در مقایسه

درصد 62درصد و در مدل زنان حدود  52در مدل مردان حدود  ها همجوشی در مردان معنادار است، طبق یافته

پژوهش به وسیله متغیر پیش بین تبیین شده است. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد  الكواریانس متغیر م زا

توانند نقش موثری در حس همجوشی زوجین تازه والد ایفا کنند و به آنها در گذار از  که متغیرهای شخصیتی می

  این دوره حساس کمک کنند

 زوجینصمیمیت عاطفی، همجوشی،  کلیده اژه ها:
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 مقدمه

 یمختلف اعم از اجتماع یساختارها یهاهیو پا دهدیم لیخانواده اساس جامعه را تشك ست،ین دهیپوش یخانواده بر کس لیبد ینقش ب 

 تیفیهستند که ک یرفتار یهامؤلفه نییو تع یپژوهشگران در صدد بررس(. 2001،  یرسكی)زا باشدیم یدر هر فرهنگ یو سازمان

 تیمیصم(. 2009،  ی، ساندا2001)نزاره  ،است  ییزناشو تیمیموارد، صم نیاز ا یكیدهد که  یم قرار ریرا تحت تأث ییزناشو یزندگ

و  دهدیچند بعد است که در طول زمان رخ م یدارا که(. 2009،  تایاست )مور ییمربوط به روابط زناشو یهامؤلفه نیترجیاز را یكی

موجب  گریكدیشدن در تجارب  میبه هم را با سه نیزوج یكیها ارتباط دارد و احساس نزدحل تنش ارتباط و یهمسران برا ییبا توانا

کندو همبستگی یمرا به ارتباط با ثبات متعهد  هازوجبه خاطر اینكه ، باشدیممند ارزش واجدر ازد تیمیصم .(2009شود )نزاره،  یم

 یفتعر یتبا حفظ فرد یگریتوان ارتباط با د توان،یرا م یمیت(. صم1998 ،1وود و دارد )هلررضایت زناشویی و سازگاری با  یمثبت

یمیت برقرار سازد. صم یمانهصم یارتباط یگرانبرسد تا بتواند با د یاز رشد فرد ای آن است که فرد به درجه یانگرب یف،تعر ینکرد. ا

شخص در  یتقابل یتظرف یبرا یتو رشد هو یگاهخودآ کرد، یانب توانیم یگرانشناخت خود در حضور د ییتحت عنوان توانا را

، جسمی، روان شناختی، تفریحی و زمانی، هیجانی، معنوی، عقالنی تیمیبعد صم 9دارای  تیمیاست. صم یارالزمبس یمیت،جهت صم

صمیمیت (. 2001، 2یاست )باگاروزهر یک از ابعاد صمیمیت در افراد مختلف متفاوت . باشدیم زیبا شناختیو  جنسی، یاجتماع

 تگرانهیحما یفضا کیکه در  نیو ا گذارندیم انیدر م گریكدیخود را با  جانیها، موضوعات سرشاراز هکه زوجزمانی بوجود می آید. 

 شودیزند و متوجه م یم یکه فرد دست به کار ندیآیبوجود م یزمان جاناتیه(.2010پاسخ دهند )کوردوا ،  گریكدیو بدون انتقاد به 

واکنش مثبت  ای یباعث واکنش منف توانندیم هاجانیه(. 1991بوده است )الزاروس ،  اواهداف  یاو دست زده در راستاکه  یکه کار

 یمابودن جزء مهم ای یهمجوش حس( 2009)  هاسیو ن سچریف .(1998هستند )گروس ،  ییباال تیفیک یگونه که دارا نیشوند به ا

                                                           
Wood and Heller.1 

Bagarozi.2  
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دارد.  یگریاز د کیمتقابل همسران در رابطه خود و در هر  یگذار هیت و نشان از سرماانعطاف در روابط اس یدارا نیاز روابط زوج

که منعكس  یروابط گری(، به عبارت د2015رابطه است )اسكرت و فرگوس ،  یبند تیشامل روابط متقابل و اولو یحس همجوش

شود.  یقلمداد م زیزوج شادمان ن نییدر تع یاساس یاز شاخص ها یكیماگراست. که  تیذهن یهایژگیو انگریب "مابودن"در  شودیم

 .ردیگ یمالك مورد مطالعه قرار م رییبه عنوان متغ یحس همجوش زین نجایدر ا

 روش

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و فرضیه های آن از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا یک طرح غیر 

                                                                                                                                    باشد.   آزمایشی)توصیفی( از نوع همبستگی  می

مرد  75بوده است. نمونه آماری در پژوهش شامل  1398قشم در سال  رهیجزتازه والد  نیزوج هیپژوهش شامل کل نیجامعه آماری ا

طبقه  تصادفی ، به صورتی. حجم نمونه مورد بررسبودندنفر  150که در مجموع  شتند بودقرار دا یزن که در دوران تازه والد 75و 

                                                                                                                                                                           ند .انتخاب شدای 

 جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های صمیمیت عاطفی و حس همجوشی استفاده شد.

 )حس ما بودن( یپرسشنامه همجوش

 تكریآن به صورت ل ییپاسخگو اسیسؤال دارد و مق 10( ساخته شده است که 2015) یالبونكو، آلئا و بادل نگر،یس یله یبه وس 

 شتریب ی. نمره باالتر نشان دهنده همجوشباشدیم 70و حداکثر نمره  10. حداقل نمره باشدیم ادیز اریاز هرگز تا بس یاهفت درجه

مثبت  تیفی( و ک72/0) ییزناشو تیرضا یهابا پرسشنامه یهمبستگ بیپرسشنامه را با گزارش ضرا نیا یمالک ییاست. محققان روا

 یله یکرونباخ به وس یپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپا نیاند. همچنگزارش کرده یبخش تیسطح رضا ( در65/0ازدواج ) یزندگ

بار در  نیاول یپرسشنامه در پژوهش حاضر برا نیگزارش شده است. ا 91/0و  86/0 بیمحققان در نمونه مردان و زنان به ترت نیا

 فیکرونباخ و تنص یابزار از روش آلفا نیا ییایپا یار گرفت. جهت بررسقر یآن مورد بررس یروانسنج یص هاخترجمه شد و شا رانیا

نتایج پژوهش حاضر نشان داد این پرسشنامه از  استفاده شد. یمالک ییو روا یدییعامل تا لیآن از روش تحل ییروا یو جهت بررس
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آن با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی  باشد. همچنین روایییمبرخوردار است که ضریب پایایی مناسبی  81/0پایایی برابر با 

 بررسی شد که نتایج، حاکی از روایی مناسب این ابزار بود.

 پرسشنامه صمیمیت عاطفی

های  تهیه و تنظیم شده است.آزمودنی درجه موافقت خود را نسبت به سؤال( 2001)پرسشنامه ی صمیمیت عاطفی توسط باگاروزی  

 94/0ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  (1384)دهد. اعتمادی  نشان می 10تا  1ای از  این پرسشنامه در دامنه

(در مطالعه خود روایی همگرای این پرسشنامه را از طریق 1384)ی ابزار اندازه گیری دارد. اعتمادی الگزارش کرد که نشان از پایایی با

سؤال  5پرسشنامه صمیمیت عاطفی ( r ،01/0>p =/58)محاسبه نمود (1983ن،واکر و تامسو)همبسته کردن آن با مقیاس صمیمیت 

باشد. به هرمیزان که نمره  می 50و حداکثر  5حداقل نمره  .داده می شود 10تا  1دارد. به هر سوال در این پرسشنامه نمره ای از 

 (آلفای کرونباخ)عیین پایایی از روش همسانی درونی دهد. در این پرسشنامه برای ت تر باشد، نیاز به صمیمیت بیشتری را نشان میالبا

 .باشد برخوردار بود که ضریب پایایی مناسبی می 84/0استفاده شد که نتایج پژوهش حاضر، نشان داد این پرسشنامه از پایایی برابر با 

 :پژوهش یروش اجرا

قشم و مراکز بهداشت درمان مراجع کرده و پس از  شبكه بهداشت شهرستانها به پرسش نامه میپس از تنظها  آوری داده جمع برای

                                                                                                                                                     .پرداخته شد هاپرسشنامهبه آنها ها و اخذ موافقت یگیریپ

به  ونیرگرس یبا آزمون آمار اتیفرض ی،در بخش استنباطگردید و محاسبه  رهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم یفیوصدر بخش ت

 .شد لیو تحل هیجزت 21نسخه  spss کمک نرم افزار

 جینتا

درصد  50از جنسیت ها، باشند که هرکدام یمنفر زن  75نفر از افراد حاضر در پژوهش مرد و  75دهد، یمنشان  نتایج تحلیل داده ها 

 از حاضرین در پژوهش را شامل می شوند.                                  

 مشخصات توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش  .1جدول 
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 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد

 صمیمیت عاطفی 150 41/32 3/33

 حس همجوشی 150 49/58 4/17

 

حس  ری. در متغباشدی م 33/3و انحراف استاندارد  32/41 نیانگیم یعاطف تیمیصم ریاست که در متغ نیا یایگو( 1) جدول

 .باشدی م 17/4و انحراف استاندارد  58/49 نیانگیم زین یهمجوش

 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق حاضر  (.2)جدول 

 متغیر  حس همجوشی صمیمیت عاطفی

 0/36 
 مجوشی حس ه **1/00 

 صمیمیت عاطفی  **0/36  **1/00 

  در سطح یک صدم معنی دار است. **

ماتریس همبستگی این متغیرها ارائه شده است.بیانگر آن است که ضرایب همبستگی بین متغیرها، مثبت و معنی دار  (،2)در جدول 

 است. 

 مدل کلیمردان،  زنان  و  طفی در تحلیل واریانس، برای پیش بینی حس همجوشی بر اساس صمیمیت عا(.4)جدول 

P F  مجذور

 میانگین

 درجه

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

شاخص 

 مدل

 مدل

000/0  81/19  92/27  2 84/551 اثر  

 رگرسیون

 

 باقی  مانده 985/23 72 13/684  

 کل 1764/34 74   

006/0  55/5  464/55  2 92/110 اثر  

 رگرسیون

 

 مردان

 زنان
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  99/9  71 35/709  باقی مانده 

 کل 820/28 73   

0/000 

19/81 

27/92  5 

2 551/84 

 اثر

 رگرسیونی

 

 مانده باقی 2032/80 146 13/92  

 کل 2584/64 148   

 

، 46/28در مردان و زنان ودر مجموع به ترتیب)  F دهدکه مقدار نشان مییک راهه نتایج آزمون تحلیل واریانس  (،4)جدول در

این بدان معنی است که مدل رگرسیونی فوق برای تحلیل است. معنی دار  000/0سطح آلفای در ( می باشد که  81/19، 55/5

  می باشد.رابطه خطی معنادار 

 ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی حس همجوشی بر اساس صمیمیت عاطفی در کل(.5)جدول 

سطح 

 معنی

 داری

 مقدار

t 

مقدار 

استاندارد 

β 

 
 ضرایب غیر استاندارد 

 

 متغیرها

 

 مقدار 

خطای 

 استاندارد

 مقدار

B 

 عرض از مبدأ 51/58 5/59  2/78 0/007
 

  صمیمیت عاطفی 0/40 0/17 0/25 2/34 0/02

  عرض از مبدأ 38/46                    4/95  7/77 0/000

  صمیمیت عاطفی 0/02-                    0/13 0/02- 0/18- 0/85

0/000 8/18  3/81                  31/22 

عرض از 

 مبدأ

 

 کل

 زنان

 کل

 مردان
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براساس صمیمیت عاطفی را برای مردان  (بودن ما)ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیونی برای پیش بینی حس همجوشی  (،5)جدول 

 02/0در سطح آلفای  25/0ر صمیمیت عاطفی با مقدار بتای متغیدر مردان  ؛دهد نشان میو زنان و مجموع آن ها به این ترتیب 

در سطح آلفای  -02/0متغیر صمیمیت عاطفی با مقدار بتای است. در زنان، پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس همجوشی 

فی با مقدار متغیر صمیمیت عاط؛ در مدل کلی شود. پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس همجوشی محسوب نمی 85/0

 شود.  پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس همجوشی در مدل کلی محسوب نمی 133/0در سطح آلفای  14/0بتای 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با توجه به  تازه والد است.  نیدر زوج یبا حس همجوشعاطفی  متیصم نیب یرابطه  یبه منظور، بررس قیتحق نیا

 ریطرح غ کیو از نظر روش اجرا  یاستفاده از پرسشنامه از لحاظ هدف کاربرد لیآن و به دل یها هیاف و فرضموضوع، اهد تیماه

 تیمیصم د،یپژوهش مشاهده گرد یها هیفرض لیو تحل هیتجز جیهمان طور که در نتا  .است  ی( از نوع همبستگیفی)توصیشیآزما

تر در حس همجوشی نمرات صمیمیت . در زوجین با نمرات باالباشدیم نیدر زوج یبر حس همجوش یاتیمهم و ح مؤلفهعاطفی 

 باشد.  در حس همجوشی به طور معنی داری بیش تر می عاطفی نسبت به زوجین با نمرات پایین

فرضیه جزئی اول: آیا بین صمیمیت عاطفی با حس همجوشی زوجین تازه والد رابطه وجود دارد؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این 

ضیه نشان داد که مردان و زنان از لحاظ نمره صمیمیت عاطفی با هم تفاوت دارند ورابطه ی صمیمیت عاطفی با حس همجوشی فر

در زنان تازه والد معنا دار نبود، اما در مردان تازه والد رابطه ی بین صمیمیت عاطفی با حس همجوشی معنادار بود. صمیمیت عاطفی 

پیش بینی کننده قابل قبولی برای حس همجوشی باشد، اما در مردان این رابطه معنا دار میباشد و در زنان به تنهایی نمیتواند، 

در خصوص یافته های  .صمیمیت عاطفی به تنهایی خود نیز پیش بینی کننده ی قابل قبولی برای حس همجوشی در زوجین است

اینكه از لحاظ جزئی بینی و حساسیت بیش تردر برقراری پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی اول میتوان چنین گفت که زنان به علت 

ارتباط نسبت به مردان جزء بین و حساس هستند، خود را مسئول زندگی دانسته و بر این باورها که بین مرد و زن یک رابطه برابر و 

بق خواست خود تغییر دهند و نیست، مردان در موضع قدرت قرار دارند، مردان بیش تر تمایل دارند همسر خود را ط مساوی برقرار

0/133 1/51 0/14 0/11               0/17 

صمیمیت 

 عاطفی
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آنها را همان گونه که هستند پذیرا نمیباشند و سعی در اصالح و تغییر آنها دارند، شاید بتوان گفت، زنان به مراتب سختتراعتماد و 

زنان در اطمینان میكنند و از احساس امنیت کمتری نسبت به مردان برخوردارند. اینها یک سری دالیل برای این میتواند باشند که 

ابراز عواطف و احساسات خود بسیار محتاطتر از مردان عمل میكنند که به نوبه ی خود باعث میشود از نمره ی کمتری در صمیمیت 

عاطفی و به دنبال آن حس همجوشی، که الزمه ی آنها احساس امنیت،همدلی، توجه، پذیرش از طرف مقابل و خودافشایی بیشتر 

صمیمیت عاطفی یک واقعه روانشناختی است، هنگامی اتفاق می افتد که سطح  .مشترك است باز بمانند برای رسیدن به دید و معنای

اعتماد و ارتباط بین دو نفر به گونهای باشد که موجب به اشتراك گذاری متقابل در عمیقترین موضوعات و مسائل یكدیگر میشود. 

فی ممكن است شامل افشای افكار و احساسات و برای رسیدن به یک بسته به پیشینهو تصمیمیات و توافقات طرفین، صمیمیت عاط

صمیمیت عمیق نیاز به سطح باالیی از شفافیت و باز بودن دارد.  .درك مشترك، ارائه پشتیبانی متقابل یا ایجاد احساس جامع باشد

ر درجه اول به اعتماد و همچنین صمیمیت عاطفی د(. 2015جورکان هوبین، )مكالمه نكته اصلی در هر رابطه صمیمی عاطفی است 

 (.1972دامهز و آلن، )ماهیت رابطه و فرهنگی که در آن مشاهده میشود بستگی دارد 

 یمؤلفه  نی. اباشدیتازه والد م نیدر زوج یحس همجوش زانیم نییمؤلفه مهم در تع یعاطف تیمیآن است که صم انگریب افتهی نیا

 باشدیبار م نیاول یبرا نیاند. همچنقرار گرفته قیصورت مورد مطالعه و تحق نیبه ا رانیاکه در  باشدیبار م نینخست یبرا یاساس

مورد  ندهیآ یهاپژوهش یبرا یو تجرب ینظر یو مبناها هیبه عنوان پا قیتحق نیا جیدهد. نتا یقرار م اریرا در اخت یجینتا نیکه چن

 یبنا ریو مستحكم کرده و ز تیرا تقو یو حس همجوش ،یعاطف تیمیدر مورد صم ینظر یهاهیگرفت و پا واهداستفاده قرار خ

حاصل  جیاز نتا توانیم قیتحق نیمحصول ا یخواهد بود. در خصوص موارد کاربرد ندهیدر آ هاقیمطالعات و تحق ریسا یبرا یمناسب

. در مورد استفاده درمان گران و ردین قرار گتازه والد، و محققا نیخانواده، زوج ورانها، درمانگران و مشااز آن مورد استفاده خانواده

درمان همسران  یرا برا یگام مؤثر قیتحق نیا جینمود که مشاوران و درمانگران با استفاده از نتا انیب نیچن توانیمشاوران خانواده م

به حس  دنیدر رس تیمیمص نیا تیو اهم یعاطف تیمیصم یمهارت ها شآموز قیاز طر نیآنها بر دارند. همچن نیو اصالح ارتباط ب

 قیرا بهبود ببخشند. مشاوران و درمانگران خانواده از طر نیزوج یبهره ببرند و بتوانند زندگ ییزناشو یاز زندگ تیو رضا "مابودن"

 یترآموزش خود را به نحو مؤثر یتوانند چگونگیم نیزوج یآن بر حس همجوش ریمؤلفه و تأث نیزنان و مردان در ا نیب یهاتفاوت نیا

   امر مهم بپردازند.  نیصورت دهند و هر چه بهتر و مؤثرتر به ا
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شوند که هر کدام در صمیمیت  های بین خودشان پی برده و متوجه می ها و زوجین نیز با مطالعه نتایج این تحقیق، به تفاوت نوادهخا

وتغییرات  میت عاطفی در دوران حساس تازه والدیکنند. به اهمیت صمی عاطفی در دوران تازه والدی به میزان متفاوتی نقش ایفا می

برند. زوجین بهتر همدیگر را می توانند درك  شود، پی می ها و ساختار خانواده در این مرحله گذار ایجاد می اساسی که در نقش

                                                                                                                                     نند.کنند و رابطه ی مؤثرتری را میان خود رقم زده و با تنش کمتری دوران حساس تازه والدی را پشت سر می گذرا

گرفته صورت پژوهشی نو در خصوص صمیمیت عاطفی و حس همجوشی عزیزمان ایران از آنجا که برای نخستین بار است در کشور 

توانند این پژوهش را به عنوان  و می ببرند از نتایج حاصل از این تحقیق در امور پژوهشی خود بهره  می توانند  هشگرانپژواست  لذا 

. البته باید در نظر داشته باشند که نتایج حاصل از این پژوهش قابل تعمیم نمی مبنایی برای تحقیقات بیش تر مد نظر داشته باشند

در برداشته است. الزم است پژوهش ها و مطالعات بیشتری با این محوریت صورت گیرد که بتوان  باشد زیرا فقط یک شهرستان را

منابع و تجربیات و مطالب بیشتری شناسایی و برای هرچه بهتر شدن در این مسیر حرکت کرد. و در اختیار جامعه و خانواده و 

 تری برداشت.  مشاورین قرارگیرد که با به کارگیری هرچه بهتر آن گام های موثر
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 رابطه ی بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشم

 

 2، سیدعبدالوهاب سماوی1محمد رئیسی

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.  .1

 دانشیار روانشناسی تربیتی، رئیس دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان .2

 

 چكیده          

به عوامل مختلفی بستگی دارد که  روابط زوجین فه ی مهم دربه عنوان یک مولحس همجوشی یا مابودن مقدمه: 

می توان صمیمیت را به عنوان مهم ترین و اساسی ترین این عوامل نام برد؛ در این جا به بررسی حس هم جوشی 

جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل روش: با صمیمیت معنوی از ابعاد صمیمیت بنابر تعریف باگاروزی پرداختیم. 

مرد  75شامل  ینمونه آمار در دوران تازه والدی قرارگرفتند. 98تا آذر  97جزیره قشم بودند که از دی ماه ین زوج

از پرسشنامه ها آوری داده جمع برای انتخاب شدند. یطبقه ا یبه صورت تصادف که بودند تازه والد زن که  75و 

( 2015) یالبونكو، آلئا و بادل نگر،یا بودن( س)حس م یپرسشنامه همجوش و (2001) یباگاروز صمیمیت معنوی 

نتایج حاصل از تجزیه جهت آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتیجه گیری: استفاده شد. 

ها نشان داد که رابطه صمیمیت معنوی با حس همجوشی مثبت و معنی دار بود. در مدل کلی  و تحلیل داده

به وسیله متغیر پیش بین  (حس همجوشی)ك الدرصد از واریانس متغیر م 41ه حدود پژوهش، نتایج نشان داد ک

صمیمیت معنوی با  بینمدل زنان و مردان، نتایج گواه بر آن بود که رابطه  تبیین شده است. همچنین در مقایسه
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حدود  درصد و در مدل زنان 39در مدل مردان حدود  ها طبق یافته. حس همجوشی در مردان معنادار است

پژوهش به وسیله متغیرپیش بین تبیین شده است. نتایج پژوهش به طور کلی  الكواریانس متغیر م درصد از53

توانند نقش موثری در حس همجوشی زوجین تازه والد ایفا کنند و به آنها  نشان داد که متغیرهای شخصیتی می

 .در گذار از این دوره حساس کمک کنند

 نوی، روابط زوجی، همجوشی زوجینصمیمیت مع کلید واژه ها:

 

 مقدمه

 یتلف اعم از اجتماعمخ یساختارها یهاهیو پا دهدیم لیخانواده اساس جامعه را تشك ست،ین دهیپوش یخانواده بر کس لیبد ینقش ب 

 تیفید که کتنهس یرفتار یهامؤلفه نییو تع یپژوهشگران در صدد بررس(. 2001،  یرسكی)زا باشدیم یدر هر فرهنگ یو سازمان

 تیمیصم(. 2009 ، ی، ساندا2001)نزاره  ،است  ییزناشو تیمیموارد، صم نیاز ا یكیدهد که  یم قرار ریرا تحت تأث ییزناشو یزندگ

و  دهدیر طول زمان رخ مچند بعد است که د یدارا که(. 2009،  تایاست )مور ییمربوط به روابط زناشو یهامؤلفه نیترجیاز را یكی

موجب  گریكدیشدن در تجارب  میه هم را با سهب نیزوج یكیها ارتباط دارد و احساس نزدارتباط و حل تنش یهمسران برا ییبا توانا

 .(2009شود )نزاره،  یم

رضایت زناشویی با  یمثبتکندو همبستگی یمرا به ارتباط با ثبات متعهد  هازوجبه خاطر اینكه ، باشدیممند ارزش واجدر ازد تیمیصم

آن  یانگرب یف،تعر ینکرد. ا یفتعر یتبا حفظ فرد یگریتوان ارتباط با د توان،یرا م یمیت(. صم1998، 1وود و دارد )هلرگاری و ساز

 ییتحت عنوان توانا یمیت رابرقرار سازد. صم یمانهصم یارتباط یگرانبرسد تا بتواند با د یاز رشد فرد ای است که فرد به درجه

 یارالزمبس یمیت،شخص در جهت صم یتقابل یتظرف یبرا یتو رشد هو یخودآگاه کرد، یانب توانیم یگرانشناخت خود در حضور د

زیبا و  جنسی، ی، اجتماعجسمی، روان شناختی، تفریحی و زمانی، هیجانی، معنوی، عقالنی تیمیبعد صم 9دارای  تیمیاست. صم

که صمیمیت زمانی بوجود می آید. (. 2001، 2یست )باگاروزاهر یک از ابعاد صمیمیت در افراد مختلف متفاوت . باشدیم شناختی

                                                           
Wood and Heller.1 

Bagarozi.2  
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 گریكدیو بدون انتقاد به  تگرانهیحما یفضا کیکه در  نیو ا گذارندیم انیدر م گریكدیخود را با  جانیها، موضوعات سرشاراز هزوج

سال  25در طول  یارجاع تیمیمدر ص یبعد راتییو تغ ییرابطه زناشو یدر ابتدا ییزناشو تیضا(. ر2010پاسخ دهند )کوردوا ، 

 هیاول  یجانیه تیمیبا سطوح باالتر صم توانیرا م ییزناشو تیرضا نتایج مطالعات نشان دادکهمورد کاوش قرار دادند.  یمطالعه طول

 جنسیت و شرایط زناشویی رابطه بین صمیمیت هیجانی و رضایتکرد،  ینیبشیسال اول پ 8در طول  یجانیه تیمیدر صم رییو تغ

 ینسب و هاشم ینیدارد)حس ریتأث ییزناشو تیفیاست که بر ک یافراد عامل مهم یمذهب یو باورها دیعقازناشویی را تبیین نمی کند. 

 به صورت  ر،یدر انسان در چند دهه اخ یو رشد معنو تیمعنو ی(.نقش مهم و اساس1388نصرت آباد، 

 

 

 

 یو گسترگ ایپو تیجهت و ماه کیاز  یروز افزون علم روانشناس شرفتی. پتوجه پژوهشگران را به خود سوق داده است شیاز پ شیب

را نشان  یشتریب تیاهم یماد یازهایدر مقابل ن ،یانسان امروز یمعنو یازهایباعث شده است که ن گر،ید یاز سو یجامعه امروز

 بهداشتکارشناسان سازمان  ژهیمندان به ودانش دگاهیآن از د یتوجه به بعد معنو یدر انسان شناس یاساس یهااز مؤلفه یكیدهد. 

ظهور دوباره کشف  زین گرید ی. از طرفندینمایم فیتعر یو معنو یاجتماع ،یروان ،یستیز یانسان را موجود راًیکه اخ باشدیم یجهان

،  لیبولد و ه ی)س قاتیاست. تحق نیبر ا یلیروزانه دل یو کاربرد آن در زندگ مانیتر از اکردن درك روشن دایپ یو تالش برا یمعنو

سالمت  ،یستیبهتر، بهز یزندگ تیفیمثبت مانند: بهبود ک جیو تعهدات با نتا هانییآ ،یمذهب یاست که باورها نیبر ا ه( گوا2011

 .مثبت، ارتباط دارد ییو عملكرد و کارا داریپا یو زندگ ییزناشو تیرضا ،یو روان یجسم

متقابل همسران در  یگذار هیانعطاف در روابط است و نشان از سرما یدارا نیزوج از روابط یمابودن جزء مهم ای یهمجوش حس

(، 2015رابطه است )اسكرت و فرگوس ،  یبند تیشامل روابط متقابل و اولو یدارد. حس همجوش یگریاز د کیرابطه خود و در هر 
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در  یاساس یاز شاخص ها یكیماگراست. که  تیذهن یهایژگیو انگریب "مابودن"در  شودیکه منعكس م یروابط گریبه عبارت د

 .ردیگ یمالك مورد مطالعه قرار م رییبه عنوان متغ یحس همجوش زین نجایشود. در ا یقلمداد م زیزوج شادمان ن نییتع

 روش

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و فرضیه های آن از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا یک طرح غیر 

                                                                                                                                    ایشی)توصیفی( از نوع همبستگی  می باشد.  آزم

مرد  75آماری در پژوهش شامل  بوده است. نمونه 1398قشم در سال  رهیجزتازه والد  نیزوج هیپژوهش شامل کل نیجامعه آماری ا

طبقه  تصادفی ، به صورتی. حجم نمونه مورد بررسبودندنفر  150که در مجموع  شتند بودقرار دا یزن که در دوران تازه والد 75و 

                                                                                                                                                                           ند.انتخاب شدای 

 جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های صمیمیت معنوی و حس همجوشی استفاده شد.

 )حس ما بودن( یپرسشنامه همجوش

 كرتیآن به صورت ل ییپاسخگو اسیمقسؤال دارد و  10( ساخته شده است که 2015) یالبونكو، آلئا و بادل نگر،یس یله یبه وس 

 شتریب ی. نمره باالتر نشان دهنده همجوشباشدیم 70و حداکثر نمره  10. حداقل نمره باشدیم ادیز اریاز هرگز تا بس یاهفت درجه

مثبت  تیفی( و ک72/0) ییزناشو تیرضا یهابا پرسشنامه یهمبستگ بیپرسشنامه را با گزارش ضرا نیا یمالک ییاست. محققان روا

 یله یکرونباخ به وس یپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپا نیاند. همچنگزارش کرده یبخش تی( در سطح رضا65/0ازدواج ) یزندگ

بار در  نیاول یپرسشنامه در پژوهش حاضر برا نیگزارش شده است. ا 91/0و  86/0 بیمحققان در نمونه مردان و زنان به ترت نیا

 فیکرونباخ و تنص یابزار از روش آلفا نیا ییایپا یقرار گرفت. جهت بررس یآن مورد بررس یروانسنج یها صخترجمه شد و شا رانیا

نتایج پژوهش حاضر نشان داد این پرسشنامه از  استفاده شد. یمالک ییو روا یدییعامل تا لیآن از روش تحل ییروا یو جهت بررس

باشد. همچنین روایی آن با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی یمی مناسبی برخوردار است که ضریب پایای 81/0پایایی برابر با 

 بررسی شد که نتایج، حاکی از روایی مناسب این ابزار بود.

 معنوی تیمیصم یپرسشنامه 



 

55 
 

 یهادرجه موافقت خود را نسبت به سؤال یشده است .آزمودن میو تنظ هی( ته2001) یتوسط باگاروز  یمعنو تیمیصم یپرسشنامه  

 94/0کرونباخ  یپرسشنامه را با روش آلفا نیا ییایپا بی( ضر1384) ی. اعتماددهدینشان م 10تا  1از  یاپرسشنامه در دامنه نیا

پرسشنامه را از  نیا یهمگرا یی( در مطالعه خود روا1384) یاست. اعتماد یریابزار اندازه گ یباال ییایگزارش کرد که نشان از پا

سؤال است.  6 یدارا یمعنو تیمیپرسشنامه صم .( محاسبه نمود1983)واکر و تامسون،  تیمیصم اسین آن با مقهمبسته کرد قیطر

 زانی. به هرمباشدیم 60و حداکثر  6حداقل  یمعنو تیمی. در پرسشنامه صمشودیداده م 10تا  1پرسشنامه نمره  نیبه هر سؤال در ا

 ی)آلفا یدرون یهمسان وشاز ر ییایپا نییتع یبرا پرسشنامه نی. در ادهدیرا نشان م یشتریب تیمیبه صم ازیکه نمره باالتر باشد، ن

 یمناسب ییایپا بیبرخوردار بود که ضر 84/0برابر با  ییایپرسشنامه از پا نیپژوهش حاضر نشان داد ا جیکرونباخ( استفاده شد که نتا

 .است

 :پژوهش یروش اجرا

شبكه بهداشت شهرستان قشم و مراکز بهداشت درمان مراجع کرده و پس از ها به پرسش نامه میپس از تنظها  آوری داده جمع برای

                                                                                                                                                     .پرداخته شد هاپرسشنامهبه آنها ها و اخذ موافقت یگیریپ

به  ونیرگرس یبا آزمون آمار اتیفرض ی،در بخش استنباطگردید و محاسبه  رهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم یفیدر بخش توص

 .شد لیو تحل هیجزت 21نسخه  spss کمک نرم افزار

 

 جینتا

درصد  50باشند که هرکدام از جنسیت ها، یمنفر زن  75مرد و  نفر از افراد حاضر در پژوهش 75دهد، یمنشان  نتایج تحلیل داده ها 

 از حاضرین در پژوهش را شامل می شوند.                                  

 مشخصات توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش  .1جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد

 نویصمیمیت مع 150 42/85 5/86
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 حس همجوشی 150 49/58 4/17

 

 یحس همجوش ریاست، در متغ 86/5و انحراف استاندارد  85/42 نیانگیم یمعنو تیمیصم ریاست که در متغ نیا یایگو( 1جدول )

 .باشدی م 17/4و انحراف استاندارد  58/49 نیانگیم زین

 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق حاضر  (.2)جدول 

 متغیر  حس همجوشی  میت معنوی صمی صمیمیت عاطفی 

 0/36  0/44 
 حس همجوشی  **1/00 

 0/61 
 صمیمیت معنوی  **0/44  **1/00 

  در سطح یک صدم معنی دار است. **

 

 

 

مثبت و معنی دار ها، ماتریس همبستگی این متغیرها ارائه شده است.بیانگر آن است که ضرایب همبستگی بین متغیر (،2)در جدول 

 است. 

 جنسیت و به تفکیک . مدل رگرسیون، بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی در مدل کلی(3)ول جد

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی

 متغیرهای پیش بین

 در مردان معنوی صمیمیت 66/0 44/6 42/0

 در زنانصمیمیت معنوی  36/0 13/0 11/0

 در کلصمیمیت معنوی  46/0 0/21 20/0
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، 66/0ضریب همبستگی چندگانه بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی برای مردان تازه والد شده جزیره قشم (، 3)جدول طبق 

درصد از حس همجوشی در مردان تازه والد جزیره  42باشد. به بیان دیگر  می 42/0وضریب تعیین تعدیل شده  44/0ضریب تعیین 

ضریب همبستگی چندگانه بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی  مچنین؛ هشود قشم به وسیله ی صمیمیت معنوی تبیین می

درصد از حس  11باشد. به عبارت دیگر  می 11/0و ضریب تعیین تعدیل شده زنان  13/0، ضریب تعیین 36/0برای زنان تازه والد 

ستگی چندگانه بین به طور کل ضریب همبو  شود. همجوشی در زنان تازه والد جزیره قشم توسط صمیمیت معنوی تبیین می

درصد  20باشد. به عبارتی  می 20/0و ضریب تعیین تعدیل شده  21/0و ضریب تعیین  46/0صمیمیت معنوی با حس همجوشی 

 .شود حس همجوشی توسط صمیمیت عاطفی زوجین تازه والد جزیره قشم پیش بینی می

 مدل کلیمردان،  زنان  و  عنوی در تحلیل واریانس، برای پیش بینی حس همجوشی بر اساس صمیمیت م(.4)جدول 

P F  مجذور

 میانگین

 درجه

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

شاخص 

 مدل

 مدل

000/0  81/19  92/27  2 84/551 اثر  

 رگرسیون

 

 باقی  مانده 985/23 72 13/684  

 کل 1764/34 74   

006/0  55/5  464/55  2 92/110 اثر  

 رگرسیون

 

  99/9  71 35/709  باقی مانده 

 کل 820/28 73   

0/000 

19/81 

27/92  5 

2 551/84 

 اثر

 رگرسیونی

 

 مانده باقی 2032/80 146 13/92  

 کل 2584/64 148   

 

 مردان

 زنان

 کل
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، 46/28در مردان و زنان ودر مجموع به ترتیب)  F دهدکه مقدار نشان مییک راهه نتایج آزمون تحلیل واریانس  (،4)جدول در

این بدان معنی است که مدل رگرسیونی فوق برای تحلیل است. معنی دار  000/0سطح آلفای  در( می باشد که  81/19، 55/5

  می باشد.رابطه خطی معنادار 

 ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی حس همجوشی بر اساس صمیمیت معنوی در کل(.5)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 (،5)جدول 

ضرایب 

رگرسیونی 

معادله 

رگرسیونی 

برای پیش 

بینی حس 

همجوشی 

 (بودن ما)

براساس 

سطح 

 معنی

 داری

 مقدار

t 

مقدار 

استاندارد 

β 

 
 ضرایب غیر استاندارد 

 

 متغیرها

 

 مقدار 

خطای 

 استاندارد

 مقدار

B 

 عرض از مبدأ 51/58 5/59  2/78 0/007
 

  صمیمیت معنوی 0/44 0/10 0/47 4/35 0/000

  عرض از مبدأ 38/46                    4/95  7/77 0/000

0/005 2/91 0/38 0/09                    0/26 

 صمیمیت

 معنوی

0/000 8/18  3/81                  31/22 

عرض از 

 مبدأ

 

0/000 3/87 0/36 0/06                 0/25 

صمیمیت 

 معنوی

 

 زنان

 مردان

 کل
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متغیر صمیمیت معنوی با مقدار بتای ردان در م ؛دهد نشان میو زنان و مجموع آن ها به این ترتیب صمیمیت معنوی را برای مردان 

متغیر صمیمیت در زنان، شود.  پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس همجوشی محسوب می 000/0در سطح آلفای  47/0

در شود پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس همجوشی محسوب می 005/0در سطح آلفای  38/0معنوی با مقدار بتای 

پیش بینی کننده معناداری برای متغیر حس  000/0در سطح آلفای  36/0تغیر صمیمیت معنوی با مقدار بتای ممدل کلی 

 می باشد. همجوشی 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با توجه به  تازه والد است.  نیدر زوج یبا حس همجوش معنوی صمیمیت نیب یرابطه  یبه منظور، بررس قیتحق نیا

 ریطرح غ کیو از نظر روش اجرا  یاستفاده از پرسشنامه از لحاظ هدف کاربرد لیآن و به دل یها هیف و فرضموضوع، اهدا تیماه

صمیمیت  د،یپژوهش مشاهده گرد یها هیفرض لیو تحل هیتجز جیهمان طور که در نتا  .است  ی( از نوع همبستگیفی)توصیشیآزما

تر در حس همجوشی نمرات  . در زوجین با نمرات بااالدنباشیم نیدر زوج یبر حس همجوش یاتیمهم و ح های مؤلفه معنوی

 باشد.  در حس همجوشی به طور معنی داری بیش تر می صمیمیت معنوی نسبت به زوجین با نمرات پایین

 تازه والد رابطه وجود دارد؟ نیزوج یبا حس همجوش معنوی  تیمیصم نیب ایآاول:  هیفرض

وجود  نیبا هم تفاوت دارند، اما با ا یمعنو تیمینشان داد که مردان و زنان از لحاظ نمره صم هیفرض لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا

و  دیمعنا که مردان در ابراز عقا نیهم در مردان و هم در زنان معنا دار بود. به ا یبا حس همجوش یمعنو تیمیصم نیب یرابطه 

 لیتما شتریمردان ب ی. ولگذارندیم انیبا همسر خود در م یشتریب تیو احساس امن نانیبا اطم اریخود بس یو مذهب ینید یباورها

 یو سع ستندین رایدهند و آنها را همان طور که هستند پذ رییخود تغ لیهمسر خود را مطابق م دیدهند، عقا رییدارند زنان خود را تغ

                                                   .                                             آنها دارند رییدر اصالح و تغ

همسر و احترام به  یاحساسات و تجارب معنو د،یبازبودن نسبت به عقا رسد،یبنظر م یالزم و ضرور یمعنو تیمیصم یکه برا آنچه

 گریبه عبارت د ای تیمعنو  (. 1388،ییو غالمرضا یگیب لی)اسماع باشدیهمسر م یهمسر بدون قضاوت نظر او و باورها یمعنو یایدن

 یبرا یبه عنوان سد یمعنو یو باورها دینما لیتعد ایها را کاهش بحران نیا یامدهایآثار و پ ،یزندگ یهادر بحران تواندیمذهب م
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 راس احسا نیکه انسان از درون ا شودیباعث م یمعنو تیمی(. صم1995باشد )آدلر و کامل،  تواندیمبارزه با مشكالت و مسائل م

بگذارند )کاسنر،  انیدر م یاعماق وجود خود با و یهاو آرمان الیاز ام توانندیاست که م یروح کیشر کی یداشته باشد که دارا

 نیدر زوج یحس همجوش زانیم نییمؤلفه مهم در تع یعاطف تیمیآن است که صم انگریب افتهی نی(.ا2014 نیمار یو د یماهون

اند. قرار گرفته قیصورت مورد مطالعه و تحق نیبه ا رانیکه در ا باشدیبار م نینخست یبرا یاساس یه مؤلف نی. اباشدیتازه والد م

و  ینظر یو مبناها هیبه عنوان پا قیتحق نیا جیدهد. نتا یقرار م اریرا در اخت یجینتا نیکه چن باشدیبار م نیاول یبرا نیهمچن

را  یو حس همجوش ،یعاطف تیمیدر مورد صم ینظر یهاهیگرفت و پا واهدخ مورد استفاده قرار ندهیآ یهاپژوهش یبرا یتجرب

محصول  یخواهد بود. در خصوص موارد کاربرد ندهیدر آ هاقیمطالعات و تحق ریسا یبرا یمناسب یبنا ریو مستحكم کرده و ز تیتقو

تازه والد، و محققان قرار  نیخانواده، زوج ورانشاها، درمانگران و محاصل از آن مورد استفاده خانواده جیاز نتا توانیم قیتحق نیا

 نیا جینمود که مشاوران و درمانگران با استفاده از نتا انیب نیچن توانی. در مورد استفاده درمان گران و مشاوران خانواده مردیگ

 یعاطف تیمیصم یمهارت ها شوزآم قیاز طر نیآنها بر دارند. همچن نیدرمان همسران و اصالح ارتباط ب یرا برا یگام مؤثر قیتحق

را بهبود ببخشند.  نیزوج یبهره ببرند و بتوانند زندگ ییزناشو یاز زندگ تیو رضا "مابودن"به حس  دنیدر رس تیمیصم نیا تیو اهم

توانند یم نیزوج یآن بر حس همجوش ریمؤلفه و تأث نیزنان و مردان در ا نیب یهاتفاوت نیا قیمشاوران و درمانگران خانواده از طر

 تیمعنو نیب یرابطه  یبررس  امر مهم بپردازند.  نیصورت دهند و هر چه بهتر و مؤثرتر به ا یآموزش خود را به نحو مؤثرتر یچگونگ

با  یهااست که زوج نیگواه بر ا رفت،یصورت پذ 2006در سال  یو جام یکه توسط حاصل ییزناشو تیبا رضا یدلبستگ یهاو سبک

 یدار نیو د یدر تعهد مذهب رینسبت به همسران با تفاوت چشمگ یترمطلوب ییزناشو تیو هم اندازه از رضا انكسی یبندیپا زانیم

(. سازمان 2006،  یو جام ی)حاصل سازدیرا متعادل م ییزناشو تیو رضا یدلبستگ نیب یبه مذهب، رابطه  یبندیدارند. در واقع پا

 داردیم انیو آن را در رشد و تكامل انسان مهم ب کندیم یانسان تلق یاد وجوداز ابع یكیانسان را  یبعد معنو یبهداشت روان

   (.2014زاده،  یدخت و تق-ینی)حس

شوند که هر کدام در صمیمیت  های بین خودشان پی برده و متوجه می ها و زوجین نیز با مطالعه نتایج این تحقیق، به تفاوت نوادهخا

وتغییرات  کنند. به اهمیت صمیمیت معنوی در دوران حساس تازه والدی ان متفاوتی نقش ایفا میمعنوی در دوران تازه والدی به میز

برند. زوجین بهتر همدیگر را می توانند درك  شود، پی می ها و ساختار خانواده در این مرحله گذار ایجاد می اساسی که در نقش
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                                                                                                                                     ی دوران حساس تازه والدی را پشت سر می گذرانند.کنند و رابطه ی مؤثرتری را میان خود رقم زده و با تنش کمتر

گرفته صورت پژوهشی نو همجوشی  در خصوص صمیمیت معنوی و حسعزیزمان ایران از آنجا که برای نخستین بار است در کشور 

توانند این پژوهش را به عنوان  و می ببرند از نتایج حاصل از این تحقیق در امور پژوهشی خود بهره  می توانند  پژوهشگراناست  لذا 

ابل تعمیم نمی . البته باید در نظر داشته باشند که نتایج حاصل از این پژوهش قمبنایی برای تحقیقات بیش تر مد نظر داشته باشند

باشد زیرا فقط یک شهرستان را در برداشته است. الزم است پژوهش ها و مطالعات بیشتری با این محوریت صورت گیرد که بتوان 

منابع و تجربیات و مطالب بیشتری شناسایی و برای هرچه بهتر شدن در این مسیر حرکت کرد. و در اختیار جامعه و خانواده و 

 ه با به کارگیری هرچه بهتر آن گام های موثرتری برداشت.  مشاورین قرارگیرد ک
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 انتشارات دانشگاه الزهرا.
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 شهر بندرعباس  ییدوره ابتدا یاضیمعلمان رخودکارآمدی بر خط بر  یدرس پژوه ریتأث

 2،سید عبدالوهاب سماوی1سامیه فوالدی

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. .1
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 دانشیار روانشناسی تربیتی، رئیس دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان .2

 چكیده 

 یدرس پژوه هاییممعلمان است که توسط ت یا حرفه یها ورش مهارتمستمر در جهت پر یندیفرا یپژوه درسمقدمه: 

 یرا طراح ها وهیش ترینیفیت، با کیآموزش یها تیفعال یتا معلمان بتوانند برا کندیم جادیا یو فرصت شودیبه کار گرفته م

ود را به طور مشترك و با س است که در آن معلمان، دروس مورد نظر خیدر جهت بهبود امر تدر یتی. فعالندیو ارائه نما

 یاتیتجرب تیفیمعلمان دائماً ک ندیفرا نی. در اکنندینظر م دیو تجد لیو تحل هی، مشاهده، تجزسی، تدریهم طراح یهمكار

نفره از معلمان ریاضی دوره  15روش: دو گروه   بخشند.یبهبود م کنندیشان فراهم م دانش آموزان یریادگی یراکه برا

 یگروه به صورت درس پژوه کیصورت که  نی. بدرعباس که به صورت اکتسابی تصادفی انتخاب شده اندابتدایی شهر بند

 یو امكان را برا باشدیم نیانال یهاکنفرانس و کالس دئوینرم افزارمناسب و کیکه  ZOOMنرم افزار  قیبر خط از طر

. و گروه نمایدیهمكاران را فعال م نیدر ب اتیتجرب کالس خود و انتقال یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیمعلمان در هر شرا

دوره  یاضیپژوهش، شامل مشاهده فعال دو کالس درس ر نیدر ا یفیک یهااقدام نمودند. داده یسنت یدرس پژوه گرید

 هاییادداشتمعلمان، نظرات و  یشیخود بازاند هاییادداشتها، طرح درس یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوم ابتدا

 یو درك آنها از چگونگ یریادگی زانیبر م یع درس پژوه دونو ریو نظرات دانش آموزان و معلمان در مورد تأث یرونیناظر ب

عبدالوهاب  دیو س یچار نیبار حس نیاولکه معلمان را و در پایان دو گروه به پرسشنامه خودکارآمدی بود.  یاضیر سیتدر

طرح درس خود رابه صورت  کنندی برخط تالش م یدرس پژوهنتیجه گیری:  پاسخ دادند. ی ترجمه کردند،و محمد یسماو

معلمان  تیرمز موفق ی. طرح درس مشارکتدیاصالح نما نهیبه وهیو به ش ینقد و بررس یو حضور یرحضوریو غ نیانال

پن است که و برخاسته از آموزش و پرورش ژا نینو یاست که روش یدرس پژوه رندهیبرخط در برگ ی. درس پژوهباشندیم

که همراه با  شودیاز معلمان در کالس درس م یگروه یمشارکت یو بازنگر یابیمشاهده، ارزش س،یتدر ،یشامل طراح

معلم ی خودکارآمد م،یكنیم انیب سیو تدر یآموزش طیدر مح یخودکارآمد ی. وقتباشدیدر آموزش م یو فناور یتكنولوژ

کردن مطلوب همه دانش  ریآموزش و درگ یبرا شانیهایی ر مورد توانامعلم اعتقاد معلمان د ی. خودکارآمدردیگیشكل م

 .      آموزان است

                                                                             کلید واژه ها: خودکارآمدی، خودکارآمدی معلمان

  

 مقدمه

 یحوزه  یتا کشورها سیازانگل كا،یتا امر نیممكن ساخته است. ازچ ریغ یرا امر یامروز، اصالحات آموزش یایروند تحوالت در دن

توجه  نیشتری. بشودیم دهیو آهنگ تحول در آموزش د رییتا ژاپن، همه جا، شوق تغ یجنوب یقایواز آفر هیانوسیفارس و تا اق جیخل
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 نیترمهم معلمان .(1391 ،یابیاست )کام یریادگی آموزش و ندیفرا یساز یمعلم و غن یبه توانمند ساز ،یاصالحات آموزش یهابرنامه

 رودیبه شمار م تیو ترب میتعل یاست که کارگزار اصل دی. معلم از آن جهت مورد تاکندیآیبه حساب م زین رییتغ یکننده  جادیعامل ا

 فتنگر ادیچگونه  یریادگیمعلمان،  یریادگی.. دیبایها تحقق مدر ابعاد مختلف به واسطه آن تیو ترب میتعل یهانظام یو اهداف متعال

رشد  یهاتیاز فعال یكیمهم،  نیبا توجه به ا(. 2011دانش آموزان است )اوالوس ،  شرفتیکمک به پ یو انتقال دانش به عمل برا

شناخته  یو امروزه با نام درس پژوه شوندیمحسوب م شتازیآن پ یریدر ابداع و به کارگ هایاست که ژاپن یمعلمان، روش یاحرفه

 شودیاجرا م یریادگیجهت بهبود آموزش و  كرد،یرو کیمختلف، به عنوان  یاز کشورها یاریکه در بس یپژوهش یتی. فعالشودیم

 یتیو ترب یآموزش یهاودر تجربه اموزندیب گریكدیکه چگونه از  رندیگیم ادی یدرس پژوه قیمعلمان از طر(. 2013،  ی)تاکاهاش

گرفتن  ادیو  اددادنی یبرا یبهتر یهاخود، راه یآموزش یدر رفتارها یشیزاندبا با توانندیم بیترت نیها بدشوند. آن میسه گریكدی

                                                          .                                                                                       (1392 ک،ین یو مصدق یاریبپردازند )بخت یادانش حرفه دیو به تول ابندیب

گرفته  به کار یدرس پژوه هاییممعلمان است که توسط ت یا حرفه یها مستمر در جهت پرورش مهارت یندیفرا یپژوه درس

. درس ندیو ارائه نما یا طراحر ها وهیش ترینیفیت، با کیآموزش یها تیفعال یتا معلمان بتوانند برا کندیم جادیا یو فرصت شودیم

، یهم طراح یارس است که در آن معلمان، دروس مورد نظر خود را به طور مشترك و با همكیدر جهت بهبود امر تدر یتیفعال یپژوه

ش دان یریادگی یبرا راکه یاتیتجرب تیفیمعلمان دائماً ک ندیفرا نی. در اکنندینظر م دیو تجد لیو تحل هی، مشاهده، تجزسیتدر

مطلوب در تحقق  تیموقع جادیا یعامل برا نیتریاساس (.1392، زاده بیو حب یاری)بخت بخشندیبهبود م کنندیشان فراهم م آموزان

 ایبران کند را ج یو کمبود امكانات آموزش یدرس یهانقص کتاب یحت تواندیمعلم است. اوست که م ،یاضیآموزش ر یهاهدف

کند.  لیتبد جذابریو و غ رفعالیغ طیمطلوب، به مح یارتباط عاطف جادیدر ا یرا با ناتوان سیتدر و موضوع تیموقع نیبرعكس، بهتر

 یریادگی جادیر ااوست که د تیبلكه کل شخص شود،یکه مؤثر واقع م ستیمعلم ن یعلم یهادگاهیتنها تجارب و د س،یتدر ندیدرفرآ

                                                                                                                                                   (.1380، ای)گو گذاردیم ریو تحول شاگرد تأث رییو تغ

تر خود موفق سیداشته باشند در اثر بخش بودن تدر یشتریب یدارد و هرچه معلمان خودکارآمد یرتأث یبر برنامه درس یخودکارآمد

( خودکارآمـدی معلـم را 2001موران و وولفولـک ) -اسـچانن  (.1376توانمندتر هستند )عباس زادگان،  یبرنامه درس راتییو بر تغ

ها در امور های خود جهت ایجاد پیامدهای مثبت برای یادگیری دانش آموزان و درگیرکردن آنبـه عنـوان قـضاوت وی درباره قابلیت

(، خودکارآمدی باور معلم در مـورد 2006کنند. بهنظر بندورا )د دانش آموزان مشكل دار یا بی انگیزه، تعریف میتحصیلی، حتی با وجو

توانـایی تعیـینكننـدگی و تولیـد بـسترپیشرفت در زمینه ی تكـالیف خـاص و در محـیط خـاص اسـت. خودکارآمـدی معلـم در 

 (.                                            2،2008؛ چان1،2009باشد )ینیکهای آموزشـی وی مرتبط میهاست و با تجربهلیتتدریس، باور وی در مورد انجام تكالیف و مسؤو

                                                           
Yenik.1  

Chan.2  
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 یریادگی تیفیک شیزاآموزش هوشمند بر اف هاییستمکه استفاده از س کنندیخود عنوان م قاتیدر تحق زی( ن2010) واسكودر 

 نینو یابزارها ری. در طول چند دهه اخآوردیفراهم م یدرس سنت یهارا نسبت به کالس یبهتر طیمؤثر بوده و شرا رندگانیادگی

مختلف اقتصاد،  یهادر حوزه قیاند و تحوالت عمداده رییتغ یارتباط را به طور کل یبرقرار هاییوهش اطاتاطالعات و ارتب یفناور

                                             (.1387و همكاران،  یاند )محمودکرده جادیتجارت، صنعت و به خصوص آموزش ا

 قیارائه و امكان تعم لیدر آموزش هستند که موجب تسه رییتغ یبرا ،یآموزش هاییستمدر س یارتباط هاییو استفاده از فناور توسعه

ده از آموزش از راه دور در مدرسه کاهش زمان اند و استفاشده یدر فواصل زمان یآموزش یهابرنامه افتیو مرور درس، در یریادگی

 یو زارع یقادر قی)صد آوردیفراهم م رانیفراگ یدرس را برا یبا محتوا شتریتعامل ب جادیآموزش مستمر، ا ن، فراهم ساختیریادگی

طرف و آموزش منظم  کیاز  یو مطالعه فرد یاکتشاف یریادگی انیتعادل م انه،یبا را یریادگیاز  یغن طیمح کی در (.1385 ،یزوارک

(. 1387)عكاشه،  شودیآنان توجه م زشیو انگ ازین ییتوانا زانیافراد در م یفرد یهاو معموالً به تفاوت شودیبرقرار م گرید یاز سو

گذاشته شده، معتقد است  رندهیادگیبر عهده  یریادگی تیمستقل که بخش اعظم مسئول یریادگیکردن  یدر فرد ریما دیچارلز و

تعامل  یرا برا یطیوشرا رندیرا به کار گ سیمؤثر در تدر یهاها و روشرسانه هیکل اییستهبه طور شا دیبا یآموزش هایمیستس

                                                (.1989 برگ،)هولم ندیفراهم نما شانیا یفرد یهابا توجه به تفاوت رندگانیادگی

 روش ها :

 :قیروش تحق

 .شودیمحسوب م یبر حسب هدف کاربرد قیتحق نیا باشد،یم یشیاز نوع آزما یپژوهش کمروش 

 ی:ریو روش نمونه گ یجامعه نمونه آمار

نفر برآورد  15دو گروه  یشهر بندرعباس انتخاب شدند و حجم نمونه مورد بررس ییپژوهش معلمان مقطع ابتدا نیدر ا یآمار جامعه

افزار نرم  قیبر خط از طر یگروه به صورت درس پژوه کیصورت که  نیاند. بدانتخاب شده یصادفت یشده است که به صورت اکتساب

 .باشدیم نیانال یهاو کالس سکنفران دئوینرم افزار مناسب و کیکه زوم 

 :افراد شرکت کننده

 .ساده انتخاب شدند یفها به صورت تصاد. که مدارس آنباشندیشهر بندرعباس م ییپژوهش حاضر شامل معلمان مقطع ابتدا

 

 :اطالعات یجمع آور یابزارها
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استفاده شده است. الزم به ذکر است  یاها به عنوان روش کتابخانه انامهیها، مقاالت، پاو از کتاب یدانیم یهاپژوهش از روش نیا در

 .اجرا شد قیتحق پرسشنامه یدرس پژوهش یقبل و بعد از اجرا

 پرسشنامه خودکارآمدی معلمان

های ترجمه و شاخص 1389رسشنامه خودکارآمدی معلمان را اولین بار حسین چاری و سید عبدالوهاب سماوی و محمدی در سال پ 

ای لیكرت و گویه است. و نحوه پاسخگویی آن به شكل طیف مدرج پنج درجه 24اند. این مقیاس دارای روانسنجی آن را بررسی کرده

گیرد. جمـع نمـرات ست. برای گزینه ی بسیار زیاد، نمره ی چهار و خیلی کم، نمره ی صـفرتعلق میاز بسیار زیاد تا خیلی کم، متغیر ا

گویه ها، نشان دهنده ی نمره ی کارآمدی کلی است. نمره ی بـاالترحـاکی از خودکارآمـدی باالتر است. این مقیاس سه نمرة فرعی 

های تدریس و خود نش آموزان در امور تحصیلی، خودکارآمـدی در روشمربوط بـه خرده مقیاس های خودکارآمدی در درگیرکردن دا

 دهد.                                                کارآمدی در مدیریت کالس را ارائه می

 :پژوهش یروش اجرا

تان بندر عباس است. شهرس ییاستفاده شده است. جامعه مورد مطالعه معلمان دوره ابتدا یدر پژوهش حاضر از روش درس پژوه

گروه  کیصورت که  نیاند. بدانتخاب شدهی تصادفاکتسابی نفر برآورد شده است که به صورت  15دو گروه  یحجم نمونه مورد بررس

و  باشدیم نیانال یهاکنفرانس و کالس دئوینرم افزارمناسب و کیکه  ZOOMنرم افزار  قیبر خط از طر یبه صورت درس پژوه

. و نمایدیهمكاران را فعال م نیدر ب اتیکالس خود و انتقال تجرب یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیمعلمان در هر شرا یامكان را برا

پژوهش،  نیدر ا یفیک یها. دادهباشدیم یاضیآموزش ر علماناقدام نمودند. موضوع مورد مطالعه م یسنت یدرس پژوه گریگروه د

خود  هاییادداشتها، طرح درس یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوره دوم ابتدا یاضیشامل مشاهده فعال دو کالس درس ر

 زانیبر م یع درس پژوه دونو ریو نظرات دانش آموزان و معلمان در مورد تأث یرونیناظر ب هاییادداشتمعلمان، نظرات و  یشیبازاند

 بود.  یاضیر سیتدر یو درك آنها از چگونگ یریادگی

 :هاداده لیلو تح هیتجز یهاروش

و  شودیم لیکه توسط گروه نمونه تكم باشدیم خودکارآمدی معلمانحاصل از پرسشنامه  جیمطالعه حاضر شامل نتا یکم یهاداده

 لیو تحل یهتجز SPSSرا به کمک نرم افزار  جیکرده و نتا شیآمده آزما دستاطالعات ب لیو تحل هیرا بر اساس تجز اتیفرض انیدر پا

 لیتحل یپژوهش با آزمون آمار هاییهفرض یو در بخش استنباط شودیو انحراف استاندارد م نیانگیم یفیخش آمار توص. در بمینمود

                                                                                                                                                                                                                  .شوندیآزمون م واریانس

 جینتا
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معلم به  یخودکارآمد ریمتغ یمولفه ها اریو انحراف مع نیانگیبرخط، م( 1) شیدر گروه آزمانتایج تحیل داده ها نشان می دهد که 

 86956/1و  2667/43 بیبه ترت یآموزش یراهبردها ری، و متغ 25726/2و  3333/33 بیبه ترت ریکردن فراگ ریاست : درگ بیترت نیا

 ریدرگ اریو انحراف مع نیانگیم ،یسنت( 2) شی. و در گروه آزماباشندیم 96115/0و  2667/39 بیبه ترت یکالس تیریمد ری، و متغ

 تیریمد ری، و متغ 21897/2و  2667/32 بیبه ترت یآموزش یراهبردها ری، و متغ 68466/1و  4667/24 بیبه ترت ریکردن فراگ

استفاده شد  یریچندمتغ انسیوار لیپژوهش از تحل یها ی هیآزمون فرض جهت .باشندیم12546/1و  8667/32 بیبه ترت یکالس

ه سابق کیمعلمان با تفك یروش برا نیپژوهش در دو گروه انجام شد. با استفاده از ا یرهایمتغ یمانوا رو لیتحل کیکه بر اساس آن 

دو گروه به  اریو انحراف مع نیانگی. در ضمن، مفتقرار گر سهیآنها مورد مقا یهاانجام شد و شاخص لیتحل هااسیهمه خرده مق یرو

                                                   .                                               ذکر شده است 1صورت جداگانه در  جدول 
     

 یشیآزما یهادر مراحل پس آزمون را در گروه یاحرفه تینمره صالح اریو انحراف مع نیانگیم. 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبررس یبرابر

 انسیوار رهایمتغ

 شیاز پ یكی یهافرض

 کیپارامتر یهااز انجام آزمون شیرا پ هاانسیوار یآزمون همگون نیا باشدی( استفاده از آزمون لون مانسی)کوار کیآزمون پارامتر

 مونآز نیا دهد،یآزمون لون نشان م قیرا از طر قیتحق یرهایمتغ انسی، مقدار محاسبه شده وار(2جدول ) نی. بنابراشودیاستفاده م

گروه های  شاخص های آماری

 آزمایش

 متغیر ها مولفه ها

 میانگین انحراف معیار

   برخط 3333/33 25726/2

 سنتی 4667/24 68466/1

 کل 9000/28 91549/4

  برخط 2667/43 86956/1

 سنتی 2667/32 21897/2

 کل 2667/37 94621/5

  برخط 2667/39 96115/0

 سنتی 8667/32 12546/1

 کل 0667/36 41329/3

 راهبرد

 آموزشی
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 یرهایمتغ یبرا بیبه ترت است که آماره شده تیها رعاوابسته در گروه ریمتغ یخطا انسیوار یبرابر یکه مفروضه  دهدینشان م

                                                                                                           شده است تیرعاو  1)آزمایش  ( برحسب گروهیتیریمدی ، نگرش ،ی )شناخت یاحرفه تیصالح قیتحق

P 05/0(2شیآزما >     

 هاانسیوار یفرض برابر شیآزمون لون مربوط به پ . 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 سیماتر یهمگن – انسیوار یها

 انسکواری

 هاییسماتر یبرابر یابیارز یروش استاندارد برا M آزمونت شاخص انسیکوار یآمار یرباکس است، که در آن معنادا

 .شده است تیمفروضه رعا نیدار نشد و ا یآزمون معن نیا نجایکه در ا شودیمحسوب م ینابرابر یا یناهمگن

 بررسی ماتریس کواریانس ها از طریق آزمون ام باکس . 3جدول 

 Fگروه  ریمتغ
درجه 

 1 یادآز

درجه 

 2 یآزاد

سطح 

 یمعنادار

کردن  ریدرگ

 ریفراگ
3/195 1 28 0/085 

 یراهبردها

 یآموزش
0/475 1 28 0/496 

 تیریمد

 یکالس
0/750 1 28 0/786 

Box's M 747/49 

F 814/1 

 21 1 یآزادجه در

 551/2883 2 یآزاددرجه 
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شده  تیمفروضه رعا زین نیا نجایه در ابرقرار است. ک یوابسته روابط خط یرهایجفت متغ نیبودن: فرض بر آن است که ب یخط

 است.

 

 

و سطح  یبه همراه درجات آزاد یرو ی شهیر نیو بزرگتر نگیاثر هتل لكز،یو یالمبدا ،ییالیاثر پ یهامانوا شامل شاخص لیتحل جینتا

 ارائه شده است. 4در جدول  F یهانسبت یدار یمعن

 

 ییپژوهش در معلمان دوره ابتدا یرهایمتغ نیانگیم یرو)مانوا(  یریچند متغ انسیوار لیتحل جینتا. 4جدول 

 013/0 سطح معنی داری

 df یهفرض نسبت F مقدار هاآزمون

 

سطح  df خطا

معنی 

 (p)داری 

 79/461a 6/000 000/23 0/000 0/954 ییالیاثر پ

 یالمبدا

 لكزیو

0/046 79/461a 6/000 000/23 0/000 

 79/461a 6/000 000/23 0/000 729/20 نگیاثر هتل
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 ین. اباشدیم P >001/0دار  یاست که در سطح معن 461/79مشاهده شده یلكزو یکه المبدا دهدینشان م 4مندرجات جدول 

 5دار وجود دارد. در ادامه جدول  یتفاوت معن یقتحق یرهایغاز مت یكیحداقل از لحاظ  ییابتدا یهامعلم یناست که ب یمعن ینبد

 .دهدیپژوهش حاضر نشان م هاییاسو خرده مق هایاساز مق یکهر  یراهه را، در متن مانوا، رو یک یانسوار یلتحل یجنتا

 

 پژوهش یرهایمتغ سهیمقا یراهه برا کی انسیوار لیتحل -افراد نیاثرات ب ونآزم جیتان 5جدول

 ینبزرگتر

 ریشه

729/20 79/461a 6/000 000/23 0/000 

 اندازه 

 اثر

سطح 

 معنادار

F  میانگین

 مجذورات

درجه 

آزاد

 ی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر

 وابسته

 اثر

درگیر  633/589 1 589/633 148/647 0/000 0/841 1/000

کردن 

 فراگیر

 

راهبرد  907/500 1 907/500 215/83 0/000 0/885 1/000

 آموزشی
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و  ریکردن فراگ ریمعلمان )درگ یخودکارآمد ریمتغ یمولفه ها اسیدر مق ییمعلمان ابتدا نیکه ب دهدینشان م 5مندرجات جدول 

 .دار وجود دارد یکالس( تفاوت معن تیریو مد یآموزش یراهبردها

 بحث و نتیجه گیری

اقدام  "شهر بندرعباس  ییدوره ابتدا یاضیمعلمان رخودکارآمدی بر خط بر  یدرس پژوه ریتأث "پژوهش محقق نسبت به  نیدر ا

 یچهارم دبستان در چند مدرسه به بررس هیپا ییبرخط دردوره ابتدا یدرس پژوه یلذت در پژوهش حاضر، محقق با اجرا.  نموده است

م پس آزمون با دو گروه و با انجا شیبه روش آزما قیتحق نیپرداخته است. ا ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر خودکارآمدیآن بر ریتأث

نفره  15به عنوان نمونه پژوهش در دو گروه  ییدوره ابتدا یاضینفر ازمعلمان ر 30ن پژوهش تعداد یانجام ا یانجام گرفت. برا شیآزما

 یگروه به صورت درس پژوه کیصورت که  نیصورت بد نیانتخاب شدند. بد یبه صورت تصادف( 2 شیو گروه آزما1 شی)گروه آزما

معلمان در  یو امكان را برا باشد،یم نیانال یهاو کالس رانسکنف دئوینرم افزارمناسب و کیکه  ZOOM نرم افزار قیاز طر بر خط

 یدرس پژوه گری. و گروه ددینمایهمكاران را فعال م نیدر ب اتیکالس خود و انتقال تجرب یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیهر شرا

پژوهش، شامل مشاهده فعال دو  نیا رد یفیک یها. دادهباشدیم یاضیرد مطالعه معلمان، آموزش راقدام نمودند. موضوع مو یسنت

معلمان، نظرات و  یشیخود بازاند یهاادداشتیها، طرح درس یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوره دوم ابتدا یاضیکالس درس ر

 یو درك آنها از چگونگ یریادگی زانیبر م یدونوع درس پژوه ریمورد تأثو نظرات دانش آموزان و معلمان در  یرونیناظر ب یهاادداشتی

                                    .                                                                                                                قرار گرفت یآمار لینمودند و مورد تحل لیبود. و هرگروه دوپرسشنامه تكم یاضیر سیتدر

 هیفرضیک  بیاهداف به ترت نیکه بر اساس ا .در نظر گرفته شد یهدف فرع سهو  یهدف اصل یکبه اهداف پژوهش  دنیرس یبرا

                                                                        انتخاب مورد سنجش قرار گرفت. یفرع هیفرض سهو  یاصل

اطالعات از دو پرسشنامه  یجمع آور یشد و برا سیچهارم تدر هیپا یاضیمبحث کسر ر یابتدا به روش درس پژوه قیتحقق تحق یبرا

پرسشنامه مورد  ییایو پا ییروا.  ستفاده شدا یو محمد یعبدالوهاب سماو دیو س یچار نیبار حس نیمعلمان را که اول یخودکارآمد

انحراف استاندارد  ن،یانگیدرصد، م ،یمانند فراوان یفیآمار توص یهاها ابتدا با استفاده از روشداده لیتحل یاقرار گرفت. بر دییتأ

مدیریت  307/200 1 307/200 280/487 0/000 0/909 1/000

 کالس
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آمار  یپژوهش با استفاده از روشها یهاهیاز فرض کیهر یشدند. در سطح آمار استنباط فیمعلمان توص یاحرفه تیصالح یرهایمتغ

 .                                                            ردیگیم قرار لیمورد تحل واریانس لیتحل یاستنباط

 بررسی فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی 

 .دارد ریشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس رخودکارآمدی برخط بر  یرس پژوهد -

دوره  یاضیمعلمان ر یبر خط بر خودکارآمد یدرس پژوه یاثربخش یبررس "پژوهش که  یبه دنبال سنجش هدف اصل یهفرض این

است. لذا  دهیگرد تیفرض رعا شیپ نیا دیمشاهده گرد جیهمانگونه که از نتا شده است. یمتنظ باشد؛یم "شهر بندرعباس ییابتدا

نادار شده است. مع fآن است که مقدار  یایگو جینتا .شودیاستفاده م " انسیکووار لیتحل "از روش  هیفرض نیا یآمار لیتحل یبرا

و هردو معنادار  باشدی( می)سنت 2از گروه  شتری)برخط( ب1معلمان در گروه  ینمرات خودکارآمد زانیکه م میریگیم جهینت نیبنابرا

 ریشهر بندرعباس تأث ییدادوره ابت یاضیمعلمان ر یبرخط بر خودکارآمد یدرس پژوه یعنی ردیگیقرار م دییشده است که مورد تأ

 ارد.د یشتریب

نقد و  یو حضور یرحضوریو غ ینطرح درس خود رابه صورت انال کنندیبرخط تالش م یگروه درس پژوه یهفرض ینا ییندر تب

 یزن یادگیرندهنباشند بلكه  یاددهندهکه در کالس صرفاً  گیرندیم یاد ی. معلمان در درس پژوهیداصالح نما ینهبه یوهو به ش یبررس

که  گیرندیم یادبرخط  یدرس پژوه یقمعلمان است. معلمان از طر یادگیریبرخط  یپژوه سدر تیباشند. مالك سنجش در موفق

 شوند. یمسه یكدیگر یتیو ترب یودر تجارب آموزش یاموزندب یكدیگرچگونه از 

 یفرع هاییهفرض

 د.دار ریشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس ر یآموزش یبرخط بر راهبردها یدرس پژوه -

 یرتأث یینتب "هدف که  ینبا ا باشدیمعلمان م یآموزش یبه نام راهبردها یخودکارآمد یهااز مؤلفه یكیبه دنبال سنجش  یهفرض این

 ینا یآمار یلتحل یشده است. برا یمتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یآموزش یبرخط راهبردها یدرس پژوه یاثر بخش

 استفاده شده است. یانسوارکو یلاز روش تحل یهفرض
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 یآموزش ینمرات مؤلفه راهبردها یزانکه م گیریمیم یجهنت ین( معنادار شده است، بنابرا47/0برابر ) fآن است که مقدار  یایگو نتایج

مورد  هیفرض ین( لذا اp<05/0هردو تفاوت معنادار وجود دارد ) ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1معلمان در گروه 

 دارد. یشتریب یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یآموزش یبرخط بر راهبردها یدرس پژوه یعنیقرار گرفت.  ییدتأ

نشان دهنده  ینکه ا باشدی( م2/32(، )2) یشگروه آزما ی( وبرا26/43(، )1) یشگروه آزما یآموزش ینمرات مؤلفه راهبردها میانگین

 ( است.1) یشدر گروه آزما ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یآموزش یبرخط برراهبردها یهدرس پژو یاثر بخش

 یپژوهش از ارائه درس پژوه ینارائه شده در ا یهابه دست آمده از پرسشنامه یجبا در نظر گرفتن نتا یهفرض ینا یینو تب یبررس در

 .باشدیمعلمان م یآموزش یبرخط بر مؤلفه راهبردها یدرس پژوه یرکننده تأث ییدها که تأآن یسهو مقا یبرخط بر و سنت

 

 . دارد ریشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیکالس معلمان درس ر تیریبرخط بر مد یدرس پژوه -

 یرتأث یینتب "هدف که  ینبا ا باشدیمعلمان م یکالس یریتبه نام مد یخودکارآمد یهااز مؤلفه یكیبه دنبال سنجش  یهفرض این

 ینا یآمار یلتحل یشده است. برا یمتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یکالس یریتبرخط مد یدرس پژوه یبخشاثر 

 شده است. فادهاست یانسکووار یلاز روش تحل یهفرض

 یکالس یریتمدنمرات مؤلفه  یزانکه م گیریمیم یجهنت ین( معنادار شده است، بنابرا07/0برابر ) fآن است که مقدار  یایگو نتایج

مورد  یهفرض ین( لذا اp < 05/0هردو تفاوت معنادار وجود دارد ) ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1معلمان در گروه 

 دارد. یشتریب یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یکالس یریتبرخط بر مد یدرس پژوه یعنیقرار گرفت.  ییدتأ

نشان دهنده  ینکه ا باشدی( م86/32(، )2) یشگروه آزما ی( وبرا26/39(، )1) یشگروه آزما یکالس یریتمؤلفه مدنمرات  میانگین

 ( است.1) یشدر گروه آزما ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یکالس یریتبرخط بر مد یدرس پژوه یاثر بخش

 یپژوهش از ارائه درس پژوه ینارائه شده در ا یهارسشنامهبه دست آمده از پ یجبا در نظر گرفتن نتا یهفرض ینا یینو تب یبررس در

 .باشدیمعلمان م یکالس یریتبرخط بر مؤلفه مد یدرس پژوه یرکننده تأث ییدها که تأآن یسهو مقا یبرخط بر و سنت

 

 ."د دار ریشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیکردن دانش آموزان توسط معلمان درس ر یربرخط بر درگ یدرس پژوه " -

هدف که  ینبا ا باشدیکردن دانش آموزان توسط معلمان م یربه نام درگ یخودکارآمد یهااز مؤلفه یكیبه دنبال سنجش  یهفرض این

 یلتحل یشده است. برا یمتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یکالس یریتبرخط مد یدرس پژوه یاثر بخش یرتأث یینتب "

 استفاده شده است. یانسل کوواریز روش تحلا یهفرض ینا یآمار
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کردن دانش  یرنمرات مؤلفه درگ یزانکه م گیریمیم یجهنت ین( معنادار شده است، بنابرا19/3برابر ) fآن است که مقدار  یایگو نتایج

 ین( لذا اp < 05/0ارد )هردو تفاوت معنادار وجود د ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1آموزان توسط معلمان در گروه 

شهر  ییدوره ابتدا یاضیکردن دانش آموزان توسط معلمان ر یربرخط بر درگ یدرس پژوه یعنیقرار گرفت.  ییدمورد تأ یهفرض

 دارد. یشتریب یربندرعباس تأث

نشان دهنده  ینکه ا باشدی( م46/24(، )2) یشگروه آزما ی( وبرا33/33(، )1) یشگروه آزما یکالس یریتنمرات مؤلفه مد میانگین

 ( است.1) یشدر گروه آزما ییدوره ابتدا یاضیکردن دانش آموزان توسط معلمان ر یربرخط بر درگ یدرس پژوه یاثر بخش

 یپژوهش از ارائه درس پژوه ینارائه شده در ا یهابه دست آمده از پرسشنامه یجبا در نظر گرفتن نتا یهفرض ینا یینو تب یبررس در 

 .باشدیکردن دانش آموزان توسط معلمان م یربرخط بر مؤلفه درگ یدرس پژوه یرکننده تأث ییدها که تأآن یسهو مقا یتبرخط بر و سن

و  یرحضوریو غ ینطرح درس خود رابه صورت انال کنندیبرخط تالش م یگروه درس پژوه ینكهباتوجه به ا یهفرض ینا یینتب در

برخط در  ی. درس پژوهباشندیمعلمان م یترمز موفق ی. طرح درس مشارکتیدنما اصالح ینهبه یوهو به ش ینقد و بررس یحضور

 یابیمشاهده، ارزش یس،تدر ی،و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراح یننو یاست که روش یدرس پژوه یرندهبرگ

 یخودکارآمد ی. وقتباشدیدر آموزش م یفناور و یکه همراه با تكنولوژ شودیاز معلمان در کالس درس م یگروه یمشارکت یو بازنگر

معلم اعتقاد معلمان در مورد  ی. خودکارآمدگیردیمعلم شكل م یخودکارآمد کنیم،یم یانب یسو تدر یآموزش یطدر مح

 کردن مطلوب همه دانش آموزان است. یرآموزش و درگ یبرا هایشانییتوانا

صورت پژوهشی نو  درس پژوهی بر خط بر خودکارآمدی معلماندر خصوص ان ایران عزیزماز آنجا که برای نخستین بار است در کشور 

توانند این پژوهش را به  و می ببرند از نتایج حاصل از این تحقیق در امور پژوهشی خود بهره  می توانند  پژوهشگرانگرفته است  لذا 

ر نظر داشته باشند که نتایج حاصل از این پژوهش قابل تعمیم . البته باید دعنوان مبنایی برای تحقیقات بیش تر مد نظر داشته باشند

نمی باشد زیرا فقط یک شهرستان را در برداشته است. الزم است پژوهش ها و مطالعات بیشتری با این محوریت صورت گیرد که 

در اختیار نظام آموزش و بتوان منابع و تجربیات و مطالب بیشتری شناسایی و برای هرچه بهتر شدن در این مسیر حرکت کرد. و 

 پرورش و معلمین قرارگیرد که با به کارگیری هرچه بهتر آن گام های موثرتری برداشت.  

 منابع

 .16، شماره 17، دوره یی. مجله رشد آموزش ابتدای(. درس پژوه1392زاده، عباس. ) یبابوالفضل؛ حب یاری،بخت
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معلمان. مجله رشدآموزش متوسطه،  یاپرورش حرفه یبرا ییالگو یژوه(. درس پ1392. )یکبر یک،ن یابوالفضل؛ مصدق یاری،بخت

 .1شماره 

)با یت در نظام آموزشاطالعات و ارتباطا یتوسعه تكنولوژ هایی(. استراتژ1385. )یلاسماع ی،زوارک یمحمد؛ زارع ی،قادر یقصد

 .ییز، پا5شماره  تی،یترب ی. روانشناسیرانهند وا یا،استرال یكا،آمر یبر تجارب موفق کشورها یدتاک

 تهران، نشر: سوره. ی،درس یزیدر برنامه ر یاساس یم(. اصول و مفاه1372محمد. ) یدعباس زادگان، س

 درون واستمرار آن درمدارس. یساز یتجارب غن یت(. سا1390. )یابیکام

. دفتر 69. شماره "یاضیزش ررشد آمو ه یمجل یاضی،معلمان ر یاحرفه ه یتوسع یس،تدر یخال یجا "(. 1380زهرا. ) یا،گو-

 . وزارت آموزش و پرورشیآموزش یزی. سازمان پژوهش و برنامه ریانتشارات کمک آموزش

ها توسعه مدارس چالش ی(. بررس1387مقدم، محمد رضا. ) یو صادق یدبابک، سیمیسروش؛ ابراه یگر،، جعفر؛ نالچیمحمود

 .یآموزش هاییهوشمند در کشور. فصلنامه نوآور
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 شهر بندرعباس ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یا حرفه تیبر خط بر صالح یدرس پژوه ریتأث

 2،سید عبدالوهاب سماوی1سامیه فوالدی

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. .1

 دانشیار روانشناسی تربیتی، رئیس دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان .2

 چکیده 

درس  هاییممعلمان است که توسط ت یا حرفه یها مستمر در جهت پرورش مهارت یندیفرا یپژوه رسدمقدمه: 

 ترینیفیت، با کیآموزش یها تیفعال یتا معلمان بتوانند برا کندیم جادیا یو فرصت شودیبه کار گرفته م یپژوه

که در آن معلمان، دروس مورد نظر س است یدر جهت بهبود امر تدر یتی. فعالندیو ارائه نما یرا طراح ها وهیش

 نی. در اکنندینظر م دیو تجد لیو تحل هی، مشاهده، تجزسی، تدریهم طراح یخود را به طور مشترك و با همكار

روش:  بخشند.یبهبود م کنندیشان فراهم م دانش آموزان یریادگی یراکه برا یاتیتجرب تیفیمعلمان دائماً ک ندیفرا

. علمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس که به صورت اکتسابی تصادفی انتخاب شده اندنفره از م 15دو گروه  

 دئوینرم افزارمناسب و کیکه  ZOOMنرم افزار  قیبر خط از طر یگروه به صورت درس پژوه کیصورت که  نیبد

کالس  یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیمعلمان در هر شرا یو امكان را برا باشدیم نیانال یهاکنفرانس و کالس

 یهااقدام نمودند. داده یسنت یدرس پژوه گری. و گروه دنمایدیهمكاران را فعال م نیدر ب اتیخود و انتقال تجرب

 یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوره دوم ابتدا یاضیپژوهش، شامل مشاهده فعال دو کالس درس ر نیدر ا یفیک

و نظرات دانش آموزان و  یرونیناظر ب هاییادداشتمعلمان، نظرات و  یشیخود بازاند هاییادداشتها، طرح درس

و در بود.  یاضیر سیتدر یو درك آنها از چگونگ یریادگی زانیبر م یع درس پژوه دونو ریمعلمان در مورد تأث

 الشت برخط پژوهی نتیجه گیری: درس پایان دو گروه به پرسشنامه صالحیت حرفه ای مالئی نژاد پاسخ دادند.

. نماید اصالح بهینه شیوه به و بررسی و نقد حضوری و غیرحضوری و انالین صورت رابه خود درس طرح کنندمی

 سنجش مالك. باشند نیز یادگیرنده بلكه نباشند یاددهنده صرفاً کالس در که گیرندمی یاد پژوهی درس در معلمان

 که گیرندمی یاد برخط پژوهی درس طریق زا معلمان. است معلمان یادگیری برخط پژوهی درس موفقیت در

 با توانندمی طریق این از هاآن. شوند سهیم یكدیگر تربیتی و آموزشی تجارب ودر بیاموزند یكدیگر از چگونه

. بپردازند ایحرفه دانش تولید به و بیابند تدریس برای بهتری هایراه خود، آموزشی رفتارهای در بازاندیشی



 

78 
 

 در تواندمی هاآن کسب با معلم که است هاییمهارت و هاگرایش ها، شناخت مجموعه لمانمع ایحرفه وصالحیت

 کند. کمک فراگیران به تربیت و تعلیم جریان

 کلید واژه ها: صالحیت حرفه ای، آموزش بر خط

 

مقدمه:   

 یحوزه  یتا کشورها سیازانگل كا،یتا امر نیممكن ساخته است. ازچ ریغ یرا امر یامروز، اصالحات آموزش یایروند تحوالت در دن

توجه  نیشتری. بشودیم دهیو آهنگ تحول در آموزش د رییتا ژاپن، همه جا، شوق تغ یجنوب یقایواز آفر هیانوسیفارس و تا اق جیخل

 .(1391 ،یابیاست )کام یریادگیآموزش و  ندیفرا یساز یمعلم و غن یبه توانمند ساز ،یاصالحات آموزش یهابرنامه

و  میتعل یاست که کارگزار اصل دی. معلم از آن جهت مورد تاکندیآیبه حساب م زین رییتغ یکننده  جادیعامل ا نیترمهم انمعلم

معلمان،  یریادگی.. دیبایها تحقق مدر ابعاد مختلف به واسطه آن تیو ترب میتعل یهانظام یو اهداف متعال رودیبه شمار م تیترب

مهم،  نیبا توجه به ا(. 2011دانش آموزان است )اوالوس ،  شرفتیکمک به پ یو انتقال دانش به عمل برا فتنگر ادیچگونه  یریادگی

و امروزه با نام  شوندیمحسوب م شتازیآن پ یریدر ابداع و به کارگ هایاست که ژاپن یمعلمان، روش یارشد حرفه یهاتیاز فعال یكی

جهت بهبود آموزش و  كرد،یرو کیمختلف، به عنوان  یاز کشورها یاریدر بس که یپژوهش یتی. فعالشودیشناخته م یدرس پژوه

 یهاودر تجربه اموزندیب گریكدیکه چگونه از  رندیگیم ادی یدرس پژوه قیمعلمان از طر(. 2013،  ی)تاکاهاش شودیاجرا م یریادگی

 یبرا یبهتر یهاخود، راه یآموزش یدر رفتارها یشیزاندبا با توانندیم بیترت نیها بدشوند. آن میسه گریكدی یتیو ترب یآموزش

 .(1392 ک،ین یو مصدق یاریبپردازند )بخت یادانش حرفه دیو به تول ابندیگرفتن ب ادیو  اددادنی

 شودیبه کار گرفته م یدرس پژوه هاییممعلمان است که توسط ت یحرفها یمستمر در جهت پرورش مهارتها یندیفرا یپژوه درس

 ی. درس پژوهندیو ارائه نما یرا طراح وههایش ترینیفیت، با کیآموزش یتهایفعال یتا معلمان بتوانند برا کندیم جادیا یو فرصت

، سی، تدریهم طراح یس است که در آن معلمان، دروس مورد نظر خود را به طور مشترك و با همكاریدر جهت بهبود امر تدر یتیفعال

دانش آموزانشان  یریادگی یراکه برا یاتیتجرب تیفیمعلمان دائماً ک ندیفرا نی. در اکنندیم نظر دیو تجد لیو تحل هیمشاهده، تجز

 یهامطلوب در تحقق هدف تیموقع جادیا یعامل برا نیتریاساس (.1392، زاده بیو حب یاری)بخت بخشندیبهبود م کنندیفراهم م

 نیبرعكس، بهتر ایرا جبران کند  یو کمبود امكانات آموزش یدرس یهانقص کتاب یحت تواندیمعلم است. اوست که م ،یاضیآموزش ر

 س،یتدر ندیکند. درفرآ لیتبد رجذابیو و غ رفعالیغ طیمطلوب، به مح یارتباط عاطف جادیدر ا یرا با ناتوان سیو موضوع تدر تیموقع

و تحول  رییو تغ یریادگی جادیکه در ا اوست تیبلكه کل شخص شود،یکه مؤثر واقع م ستیمعلم ن یعلم یهادگاهیتنها تجارب و د

داشته باشند در  یشتریب یدارد و هرچه معلمان خودکارآمد یرتأث یبر برنامه درس یخودکارآمد (.1380، ای)گو گذاردیم ریشاگرد تأث
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در  زی( ن2010) و(. اسكودر1376توانمندتر هستند )عباس زادگان،  یبرنامه درس راتییتر و بر تغخود موفق سیاثر بخش بودن تدر

 طیمؤثر بوده و شرا رندگانیادگی یریادگی تیفیک شیزاآموزش هوشمند بر اف هاییستمکه استفاده از س کنندیخود عنوان م قاتیتحق

 هاییوهش اطاتاطالعات و ارتب یفناور نینو یابزارها ری. در طول چند دهه اخآوردیفراهم م یدرس سنت یهارا نسبت به کالس یبهتر

 جادیمختلف اقتصاد، تجارت، صنعت و به خصوص آموزش ا یهادر حوزه قیاند و تحوالت عمداده رییتغ یارتباط را به طور کل یبرقرار

در آموزش  رییتغ یبرا ،یآموزش هاییستمدر س یارتباط هاییو استفاده از فناور توسعه (.1387و همكاران،  یاند )محمودکرده

اند و استفاده شده یدر فواصل زمان یآموزش یهابرنامه افتیو مرور درس، در یریادگی قیكان تعمارائه و ام لیهستند که موجب تسه

 یدرس را برا یبا محتوا شتریتعامل ب جادیآموزش مستمر، ا ن، فراهم ساختیریادگیاز آموزش از راه دور در مدرسه کاهش زمان 

 یریادگی انیتعادل م انه،یبا را یریادگیاز  یغن طیمح کی در (.1385 ،یزوارک یو زارع یقادر قی)صد آوردیفراهم م رانیفراگ

 ییتوانا زانیافراد در م یفرد یهاو معموالً به تفاوت شودیبرقرار م گرید یطرف و آموزش منظم از سو کیاز  یو مطالعه فرد یاکتشاف

 یریادگی تیمستقل که بخش اعظم مسئول یریادگیکردن  یدر فرد ریما دی(. چارلز و1387)عكاشه،  شودیآنان توجه م زشیو انگ ازین

 سیمؤثر در تدر یهاها و روشرسانه هیکل اییستهبه طور شا دیبا یآموزش هاییستمگذاشته شده، معتقد است س رندهیادگیبر عهده 

 (.1989 برگ،لم)هو ندیفراهم نما شانیا یفرد یهابا توجه به تفاوت رندگانیادگیتعامل  یرا برا یطیوشرا رندیرا به کار گ

 روش ها:

:قیروش تحق  

.شودیمحسوب م یبر حسب هدف کاربرد قیتحق نیا باشد،یم یشیاز نوع آزما یروش پژوهش کم  

ی:ریو روش نمونه گ یجامعه نمونه آمار  

ر برآورد نف 15دو گروه  یشهر بندرعباس انتخاب شدند و حجم نمونه مورد بررس ییپژوهش معلمان مقطع ابتدا نیدر ا یآمار جامعه

نرم  قیبر خط از طر یگروه به صورت درس پژوه کیصورت که  نیاند. بدانتخاب شده یتصادف یشده است که به صورت اکتساب

.باشدیم نیانال یهاو کالس سکنفران دئوینرم افزار مناسب و کیکه افزار زوم   

:افراد شرکت کننده  

ساده انتخاب شدند یها به صورت تصادف. که مدارس آنباشندیمشهر بندرعباس  ییپژوهش حاضر شامل معلمان مقطع ابتدا  

:اطالعات یجمع آور یابزارها  
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استفاده شده است. الزم به ذکر است  یاها به عنوان روش کتابخانه انامهیها، مقاالت، پاو از کتاب یدانیم یهاپژوهش از روش نیا در

.ا شداجر قیتحق پرسشنامه یدرس پژوهش یقبل و بعد از اجرا  

:معلمان یاحرفه تیپرسشنامه صالح  

نژاد  یمالئ قیآن برگرفته از تحق یاصل یهامحقق ساخته است که مؤلفه یپرسشنامه  کیمعلمان  یاحرفه تیصالح پرسشنامه

  39 یر داراابزا نیوجود دارد. ا باًیتقر نهیزم نیانجام شده در ا قاتیتحق شتریمذکور در ب یهاکه در واقع مؤلفه باشدیم( 1391)

 

 

)به  تمیآ 9 ،یشناخت تیمربوط به صالح( 14تا  1سؤاالت  بی)به ترت تمیآ 14که  باشدیم اسیقسه خرده م یماده است. و دارا

 یتیریمد تیمربوط به صالح( 39تا  24سؤاالت  بی)به ترت تمیآ 16و  ینگرش تیمربوط به صالح( 23تا  15سؤاالت  بیترت

نمره  ی وهیاست و ش ادیز یلیکم تا خ یلیآن از خ یهانهیشده، که گز میتنظ كرتیل یانهیپنج گز فیط پرسشنامه در نی. اباشدیم

اغلب  ای ادی، ز(3 یبه ندرت )نمره  ای، متوسط (2 یهرگز )نمره  باًیتقر ای، کم (1 یهرگز )نمره  ایکم  یلیبه خ بیبه ترت یگذار

آن از نظر  ییو محتوا یصور ییوار یبررس یو نمره معكوس ندارند. برا باشدیم( 5 ی)نمره  شهیهم ای ادیز یلی، و خ(4 ی)نمره 

 دوینفر اجرا گرد30  یبر رو یمطالعه مقدمات کیپرسشنامه در نیا ییایپا یبررس یاستفاده شد.برا یو متخصصان آموزش دیاسات

بدست آمد، . /96کل پرسشنامه  ییایو پا ./90 یتیریمد تیو صالح. /90یرفتار ینگرش تی.، صالح/19، یمهارت یشناخت تیصالح

.انجام شده است خنباوکر یلفااز روش آ دهستفاا باکه   

:پژوهش یروش اجرا  

شهرستان بندر عباس است.  ییاستفاده شده است. جامعه مورد مطالعه معلمان دوره ابتدا یدر پژوهش حاضر از روش درس پژوه

گروه  کیصورت که  نیاند. بدانتخاب شدهی تصادفاکتسابی شده است که به صورت نفر برآورد  15دو گروه  یحجم نمونه مورد بررس

و  باشدیم نیانال یهاکنفرانس و کالس دئوینرم افزارمناسب و کیکه  ZOOMنرم افزار  قیبر خط از طر یبه صورت درس پژوه

. و نمایدیهمكاران را فعال م نیدر ب اتیال تجربکالس خود و انتق یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیمعلمان در هر شرا یامكان را برا

پژوهش،  نیدر ا یفیک یها. دادهباشدیم یاضیآموزش ر علماناقدام نمودند. موضوع مورد مطالعه م یسنت یدرس پژوه گریگروه د

خود  هایتیادداشها، طرح درس یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوره دوم ابتدا یاضیشامل مشاهده فعال دو کالس درس ر

 زانیبر م یع درس پژوه دونو ریو نظرات دانش آموزان و معلمان در مورد تأث یرونیناظر ب هاییادداشتمعلمان، نظرات و  یشیبازاند

 بود.  یاضیر سیتدر یو درك آنها از چگونگ یریادگی
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:هاداده لیو تحل هیتجز یهاروش  

 لیکه توسط گروه نمونه تكم باشدیمعلمان م یاحرفه تیامه صالححاصل از پرسشن جیمطالعه حاضر شامل نتا یکم یهاداده

 یهتجز SPSSرا به کمک نرم افزار  جیکرده و نتا شیآمده آزما دستاطالعات ب لیو تحل هیرا بر اساس تجز اتیفرض انیو در پا شودیم

پژوهش با آزمون  هاییهفرض یاستنباطو در بخش  شودیو انحراف استاندارد م نیانگیم یفی. در بخش آمار توصمینمود لیو تحل

                                                                                                                                                                                                                   .شوندیآزمون م واریانس لیتحل یآمار

 

 جینتا

 یحرفه ا تیصالح ریمتغ یمولفه ها اریو انحراف مع نیانگیبرخط، م( 1) شیدر گروه آزمانتایج تحیل داده ها نشان می دهد که 

، 83381/0و 4667/44 بیبه ترت ینگرش تی، و صالح92428/3و  6000/66 بیبه ترت یشناخت تیاست : صالح بیترت نیمعلمان به ا

 تیصالح اریو انحراف مع نیانگیم ،یسنت( 2ش )ی. و در گروه آزماباشندیم 04256/3و  4000/77 بیبه ترت یکالس تیریدو م

 بیبه ترت یتیری، و مد43759/1و  7333/40 بیبه ترت ینگرش تیصالح ری، و متغ 02844/3و  2000/45 بیبه ترت یشناخت

استفاده شد که بر اساس آن  یریچندمتغ انسیوار لیپژوهش از تحل یها ی هیآزمون فرض جهت .  باشندیم 17280/3و  9333/70

همه خرده  یسابقه رو کیمعلمان با تفك یروش برا نیپژوهش در دو گروه انجام شد. با استفاده از ا یرهایمتغ یمانوا رو لیتحل کی

دو گروه به صورت جداگانه  اریو انحراف مع نیگانی. در ضمن، مفتقرار گر سهیآنها مورد مقا یهاانجام شد و شاخص لیتحل هااسیمق

.                                                                                 ذکر شده است 1در  جدول   

                                                                                                                          

گروه های  شاخص های آماری

 آزمایش

 متغیر ها مولفه ها

 میانگین انحراف معیار

92428/3  6000/66    برخط 

02844/3  2000/45  سنتی 

41490/11  9000/55  کل 

صالحیت 

حرفه ای 

 معلم

 شناختی
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و  نیانگیم 1.جدول  نمره  اریانحراف مع

در مراحل پس  یاحرفه تیصالح

آزمون را در  یشیآزما یهاگروه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهایمتغ انسیوار یبرابر یبررس  

از انجام  شیرا پ هاانسیوار یآزمون همگون نیا باشدی( استفاده از آزمون لون مانسی)کوار کیآزمون پارامتر یهافرض شیاز پ یكی

آزمون لون  قیرا از طر قیتحق یرهایمتغ انسی، مقدار محاسبه شده وار(2جدول ) نی. بنابراشودیاستفاده م کیپارامتر یهاآزمون

است که آماره به  هشد تیها رعاوابسته در گروه ریمتغ یخطا انسیوار یبرابر یکه مفروضه  دهدینشان م مونآز نیا دهد،ینشان م

شده  تیرعاو  1)آزمایش  ( برحسب گروهیتیریمدی ، نگرش ،ی )شناخت یاحرفه تیصالح قیتحق یرهایمتغ یبرا بیترت

                (است

 

 

 

83381/0  4667/44   برخط 

43759/1  7333/40  سنتی 

22215/2  6000/42  کل 

04256/3  4000/77   برخط 

17280/3  9333/70  سنتی 

48817/4  1667/74  کل 

 نگرشی

 مدیریتی
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هاانسیوار یفرض برابر شیآزمون لون مربوط به پ. 2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

  سیماتر یهمگن

انسکواری – انسیوار یها  

آزمونت شاخص انسیکوار یآمار یباکس است، که در آن معنادار  M هاییسماتر یبرابر یابیارز یروش استاندارد برا  

.شده است تیمفروضه رعا نیدار نشد و ا یآزمون معن نیا نجایکه در ا شودیمحسوب م ینابرابر یا یاهمگنن  

 . بررسی ماتریس کواریانس ها از طریق آزمون ام باکس3جدول  

                                                                                                                    

   

 

ریمتغ درجه  Fگروه  

1 یآزاد  

درجه 

2 یآزاد  

سطح 

یمعنادار  

        277/0 28        1      722/1 شناختی

821/۶ نگرشی       1  28         01۴/0  

مدیری

 تی

251/0   1   28         ۶21/0  

Box's M ۷۴۷/۴۹  

F 1۴8/1  

1 یآزاددرجه   21 

2 یآزاددرجه   551/288۳  

01۳/0 سطح معنی داری  
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بودن: فرض بر آن است  یخط  

 

 

شده است. تیمفروضه رعا زین نیا نجایبرقرار است. که در ا یوابسته روابط خط یرهایجفت متغ نیکه ب  

ــاخص  لیتحل جینتا ــامل ش ــهیر نیو بزرگتر نگیاثر هتل لكز،یو یالمبدا ،ییالیپ اثر یهامانوا ش و   یبه همراه درجات آزاد یرو ی ش

 ارائه شده است. 4در جدول  F یهانسبت یدار یسطح معن

ییپژوهش در معلمان دوره ابتدا یرهایمتغ نیانگیم ی)مانوا( رو یریچند متغ انسیوار لیتحل جینتا 4جدول   

                                          

هاآزمون F مقدار  نسبت   df یهفرض 

 

سطح  df خطا

معنی 

داری 

(p) 
999/0 اثر پیالیی  7۳58/۳58a ۶/000 000/2۳  0/000 

المبدای 

 ویلکز

001/0  7۳58/۳58a ۶/000 000/2۳  0/000 

نگیاثر هتل  572/1919  7۳58/۳58a ۶/000 000/2۳  0/000 

ین بزرگتر

 ریشه

572/1919  7۳58/۳58a ۶/000 000/2۳  0/000 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 ین. اباشدیم P >001/0دار  یاست که در سطح معن 3/7358مشاهده شده یلكزو یکه المبدا دهدینشان م 4مندرجات جدول 

 5دار وجود دارد. در ادامه جدول  یتفاوت معن یقتحق یرهایاز متغ یكیحداقل از لحاظ  ییابتدا یهامعلم یناست که ب یمعن ینبد

 .دهدیپژوهش حاضر نشان م هاییاسو خرده مق هایاساز مق یکهر  یراهه را، در متن مانوا، رو یک یانسروا یلتحل یجنتا
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 پژوهش یرهایمتغ سهیمقا یراهه برا کی انسیوار لیتحل -افراد نیاثرات ب ونآزم جیتان 5جدول 

 

 

و  ی، نگرش ی)شناخت یحرفه ا یها تیصالح ریمتغ یمولفه ها اسیدر مق ییمعلمان ابتدا نیکه ب دهدینشان م 5مندرجات جدول 

.دار وجود دارد ی( تفاوت معنیتیریمد  

 بحث و نتیجه گیری

اقدام  "شهر بندرعباس  ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یاحرفه تیبر خط بر صالح یدرس پژوه ریتأث "پژوهش محقق نسبت به  نیدر ا

                                                                                    .                                                نموده است

 یچهارم دبستان در چند مدرسه به بررس هیپا ییبرخط دردوره ابتدا یدرس پژوه یلذت در پژوهش حاضر، محقق با اجرا 

و با انجام پس آزمون با دو  شیبه روش آزما قیتحق نیپرداخته است. ا ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یاحرفه تیآن بر صالح ریتأث

به عنوان نمونه پژوهش در دو گروه  ییدوره ابتدا یاضینفر ازمعلمان ر 30ن پژوهش تعداد یانجام ا یانجام گرفت. برا شیگروه آزما

گروه به صورت درس  کیصورت که  نیصورت بد نیانتخاب شدند. بد یبه صورت تصادف( 2 شیو گروه آزما1 شینفره )گروه آزما 15

اندازه  

 اثر

سطح 

معناد

 ار

F  میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

یرمتغ  

 وابسته

 اثر

1/000 909/0  0/00

0 

569/279  700/3434  1 700/3434   شناختی 

1/000 730/0  0/00

0 

697/75  533/104  1 533/104  نگرشی 

1/000 537/0  0/00

0 

461/32  633/313  1 633/313   مدیریتی 
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نرم افزار قیبر خط از طر یپژوه  ZOOM  یو امكان را برا باشد،یم نیانال یهاو کالس رانسکنف دئوینرم افزارمناسب و کیکه 

درس  گری. و گروه ددینمایهمكاران را فعال م نیدر ب اتیکالس خود و انتقال تجرب یبرقرار یبرا یو مكان یزمان طیمعلمان در هر شرا

پژوهش، شامل مشاهده فعال  نیا رد یفیک یها. دادهباشدیم یاضیاقدام نمودند. موضوع مورد مطالعه معلمان، آموزش ر یسنت یوهپژ

معلمان، نظرات  یشیخود بازاند یهاادداشتیها، طرح درس یبررس ،یدرس پژوه ندیدر فرا ییدوره دوم ابتدا یاضیدو کالس درس ر

و درك آنها از  یریادگی زانیبر م یدونوع درس پژوه رینظرات دانش آموزان و معلمان در مورد تأث و یرونیناظر ب یهاادداشتیو 

قرار  یآمار لینمودند و مورد تحل لیبود. و هرگروه دوپرسشنامه تكم یاضیر سیتدر یچگونگ

                                                                   .                                                                                 گرفت

 هیفرضیک  بیاهداف به ترت نیکه بر اساس ا .در نظر گرفته شد یهدف فرع سهو  یهدف اصل یکبه اهداف پژوهش  دنیرس یبرا

                                                                        انتخاب مورد سنجش قرار گرفت. یفرع هیفرض سهو  یاصل

اطالعات از دو پرسشنامه،  یجمع آور یشد و برا سیچهارم تدر هیپا یاضیمبحث کسر ر یابتدا به روش درس پژوه قیتحقق تحق یبرا

                    .                                                           استفاده شد (1391نژاد ) ییمال یاحرفه تیصالح

درصد،  ،یمانند فراوان یفیآمار توص یهاها ابتدا با استفاده از روشداده لیتحل یقرار گرفت. برا دییپرسشنامه مورد تأ ییایو پا ییروا

وهش پژ یهاهیاز فرض کیهر یشدند. در سطح آمار استنباط فیمعلمان توص یاحرفه تیصالح یرهایانحراف استاندارد متغ ن،یانگیم

 .ردیگیقرار م لیمورد تحل واریانس لیتحل یآمار استنباط یبا استفاده از روشها

 بررسی فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی

.دارد ریشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس ر یاحرفه تیبرخط بر صالح یرس پژوهد -  

دوره  یاضیمعلمان ر یاحرفه تیبر خط برصالح یدرس پژوه یشاثربخ یبررس "پژوهش که  یبه دنبال سنجش هدف اصل هیفرض نیا

 دهیگرد تیفرض رعا شیپ نیا دیمشاهده گرد 1-4جدول  جیهمانگونه که از نتا .شده است میتنظ باشد؛یم "شهر بندرعباس  ییابتدا
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 یجنتا                                          .           شودیاستفاده م " انسیآزمون وار "از روش  هیفرض نیا یآمار لیتحل یاست. لذا برا

)برخط( 1معلمان در گروه  یاحرفه یتنمرات صالح یزانکه م گیریمیم یجهنت ینمعنادار شده است. بنابرا fآن است که مقدار  یایگو

 یاحرفه یتبرخط بر صالح یپژوهدرس  یعنی گیردیقرار م ییدو هردو معنادار شده است که مورد تأ باشدی( می)سنت 2از گروه  یشترب

 دارد. یشتریب یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر

 

 

و  یبرخط و سنت یپژوهش، بعد از ارائه درس پژوه ینبدست آمده از پرسشنامه ارائه شده در ا یجبا توجه به نتا یهفرض ینا یینتب در

تر درس کم یر( و تأث1) یشمعلمان در گروه آزما یاحرفه یترخط بر صالحب یدرس پژوه یربیشترتاث یرندهآنها که دربرگ یسهمقا

 .باشدی( م2) یشگروه آزما ایفهحر یتبرخط بر صالح یپژوه

 یفرع هاییهفرض

 دارد. یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس ر یشناخت یتبرخط برصالح یدرس پژوه -

اثر  یرتأث یینتب "هدف که  ینبا ا باشدیم یشناخت یتبه نام صالح یاحرفه یتصالح یهالفهاز مؤ یكیبه دنبال سنجش  یهفرض این

 ینا یآمار یلتحل یشده است. برا یمتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یشناخت یتبرخط برصالح یدرس پژوه یبخش

 شده است. تفادهاس یانسکووار یلاز روش تحل یهفرض

معلمان  ینمرات مؤلفه شناخت یزانکه م گیریمیم یجهنت ینمعنادار شده است، بنابرا(22/1برابر ) fکه مقدار  آن است یایگو نتایج

قرار  ییدمورد تأ یهفرض ین( لذا اp<05/0هردو تفاوت معنادار وجود دارد ) ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1در گروه 

 دارد. یشتریب یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یشناخت الحیتبرخط بر ص یدرس پژوه یعنیگرفت. 

نشان دهنده  (می باشد که 20/45،)(2) یشگروه آزما یوبرا (60/66، )(1) یشگروه آزما یشناختصالحیت نمرات مؤلفه میانگین 

 ( است.1) یشدر گروه آزما ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یشناخت یتبرخط برصالح یدرس پژوه یاثر بخش

 یپژوهش از ارائه درس پژوه ینارائه شده در ا یهابه دست آمده از پرسشنامه یجبا در نظر گرفتن نتا یهفرض ینا یینو تب یبررس در

 .باشدیمعلمان م یشناخت یتبرخط بر مؤلفه صالح یدرس پژوه یرکننده تأث ییدها که تأآن یسهو مقا یبرخط بر و سنت

 دارد. یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس ر ینگرش یتحبرخط بر صال یدرس پژوه -
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اثر  یرتأث یینتب "هدف که  ینبا ا باشدیم ینگرش یتبه نام صالح یاحرفه یتصالح یهااز مؤلفه یكیبه دنبال سنجش  یهفرض این

 ینا یآمار یلتحل یشده است. برا یمتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر ینگرش یتبرخط برصالح یدرس پژوه یبخش

 شده است. ادهاستف یانسکووار یلاز روش تحل یهفرض

معلمان در  نگرشینمرات مؤلفه  یزانکه م گیریمیم یجهنت ینمعنادار شده است، بنابرا(82/6برابر ) fآن است که مقدار  یایگو نتایج

قرار  ییدمورد تأ یهفرض ین( لذا اp<05/0وت معنادار وجود دارد )هردو تفا ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1گروه 

 دارد. یشتریب یرشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر نگرشی الحیتبرخط بر ص یدرس پژوه یعنیگرفت. 

نشان دهنده اثر  ه (می باشد ک73/40،)(2) یشگروه آزما یوبرا (46/44، )(1) یشگروه آزما صالحیت نگرشینمرات مؤلفه میانگین 

 ( است.1) یشدر گروه آزما ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر نگرشی یتبرخط برصالح یدرس پژوه یبخش

 یپژوهش از ارائه درس پژوه ینارائه شده در ا یهابه دست آمده از پرسشنامه یجبا در نظر گرفتن نتا یهفرض ینا یینو تب یبررس در

 .باشدیمعلمان م ینگرش یتبرخط بر مؤلفه صالح یدرس پژوه یرکننده تأث ییدأها که تآن یسهو مقا یبرخط بر و سنت

 

 

 

 ."یرداردشهر بندرعباس تأث ییدوره ابتدا یاضیمعلمان درس ر یریتیمد یتبرخط برصالح یدرس پژوه" -

اثر  ریتأث نییتب "هدف که  نیبا ا باشدیم یتیریمد تیبه نام صالح یاحرفه تیصالح یهااز مؤلفه یكیبه دنبال سنجش  هیفرض نیا

 نیا یآمار لیتحل یشده است. برا میتنظ باشدیم " ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر یتیریمد تیبرخط برصالح یدرس پژوه یبخش

 یجهنت ینمعنادار شده است، بنابرا(25/0برابر ) fآن است که مقدار  یایگو نتایج شده است. استفاده انسیکووار لیاز روش تحل هیفرض

هردو تفاوت معنادار  ینوب باشدی( می)سنت 2از گروه  یشتر)برخط( ب1معلمان در گروه  مدیریتینمرات مؤلفه  یزانکه م گیریمیم

دوره  یاضیمعلمان ر مدیریتی الحیتبرخط بر ص یدرس پژوه یعنیقرار گرفت.  ییدمورد تأ یهفرض ین( لذا اp<05/0وجود دارد )

 یشگروه آزما یوبرا (40/77، )(1) یشگروه آزما صالحیت مدیریتینمرات مؤلفه میانگین  دارد. رییشتب یرشهر بندرعباس تأث ییابتدا

در گروه  ییدوره ابتدا یاضیمعلمان ر مدیریتی یتبرخط برصالح یدرس پژوه ینشان دهنده اثر بخش (می باشد که 93/70،)(2)

پژوهش از  ینارائه شده در ا یهابه دست آمده از پرسشنامه یجتابا در نظر گرفتن ن یهفرض ینا یینو تب یبررس در ( است.1) یشآزما

معلمان  یریتیمد یتبرخط بر مؤلفه صالح یدرس پژوه یرکننده تأث ییدها که تأآن یسهو مقا یبرخط بر و سنت یارائه درس پژوه

 .باشدیم
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نقد و  یو حضور یرحضوریو غ ینت انالطرح درس خود رابه صور کنندیبرخط تالش م یگروه درس پژوه یه هافرض ینا یینتب در

 یزن یادگیرندهنباشند بلكه  یاددهندهکه در کالس صرفاً  گیرندیم یاد ی. معلمان در درس پژوهیداصالح نما ینهبه یوهو به ش یبررس

که  ندگیریم یادبرخط  یدرس پژوه یقمعلمان است. معلمان از طر یادگیریبرخط  یدرس پژوه یتباشند. مالك سنجش در موفق

 یدر رفتارها یشیبا بازاند توانندیم یقطر ینها از اشوند. آن یمسه یكدیگر یتیو ترب یودر تجارب آموزش یاموزندب یكدیگرچگونه از 

معلمان مجموعه شناخت ها،  یاحرفه یتبپردازند. وصالح یاحرفه انشد یدو به تول یابندب یستدر یبرا یبهتر یهاخود، راه یآموزش

و  یاجتماع ی،عاطف ی،عقل ی،به پرورش جسم یتو ترب یمتعل یاندر جر تواندیها ماست که معلم با کسب آن ییهامهارت و هایشگرا

از آنجا که برای نخستین بار است در کشور عزیزمان ایران در خصوص درس پژوهی بر خط و صالحیت  کمک کند. یرانفراگ یمعنو

است  لذا پژوهشگران می توانند  از نتایج حاصل از این تحقیق در امور پژوهشی خود  های حرفه ای معلمان پژوهشی نو صورت گرفته

بهره ببرند  و می توانند این پژوهش را به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیش تر مد نظر داشته باشند. البته باید در نظر داشته باشند 

یک شهرستان را در برداشته است. الزم است پژوهش ها و مطالعات که نتایج حاصل از این پژوهش قابل تعمیم نمی باشد زیرا فقط 

بیشتری با این محوریت صورت گیرد که بتوان منابع و تجربیات و مطالب بیشتری شناسایی و برای هرچه بهتر شدن در این مسیر 

 آن گام های موثرتری برداشت.  حرکت کرد. و در اختیار نظام آموزش و پرورش و معلمین قرارگیرد که با به کارگیری هرچه بهتر 

 منابع

 .16، شماره 17، دوره یی. مجله رشد آموزش ابتدای(. درس پژوه1392زاده، عباس. ) یبابوالفضل؛ حب یاری،بخت

شماره      یاپرورش حرفه یبرا ییالگو ی(. درس پژوه1392. )یکبر یک،ن یابوالفضل؛ مصدق   یاری،بخت معلمان. مجله رشدآموزش متوسطه، 

1. 

بر  ید)با تاکیاطالعات و ارتباطات در نظام آموزش  یتوسعه تكنولوژ  هایی(. استراتژ 1385. )یلاسماع  ی،زوارک یمحمد؛ زارع ی،قادر یقصد 

 .ییز، پا5شماره  یتی،ترب ی. روانشناسیرانهند وا یا،استرال یكا،آمر یتجارب موفق کشورها

 تهران، نشر: سوره. ی،درس یزیبرنامه ردر  یاساس یم(. اصول و مفاه1372محمد. ) یدعباس زادگان، س

 درون واستمرار آن درمدارس. یساز یتجارب غن یت(. سا1390. )یابیکام

سع  یس،تدر یخال یجا "(. 1380زهرا. ) یا،گو- ضی، معلمان ر یاحرفه ه یتو شد آموزش ر  ه یمجل یا ضی ر شماره  "یا شارات  69.  . دفتر انت

   . وزارت آموزش و پرورشیآموزش یزی. سازمان پژوهش و برنامه ریکمک آموزش

ها توسعه مدارس هوشمند در    چالش ی(. بررس 1387مقدم، محمد رضا. )  یو صادق  یدبابک، س یمیسروش؛ ابراه  یگر،، جعفر؛ نالچیمحمود

 .یآموزش هاییکشور. فصلنامه نوآور
Avalos.B. (2011). Teacher professionai development in teaching and Teacherb education over ten 

years. Teaching and Teacher Education.27 (1).1-20. 

Takahashi. A. (2013).The Role of the Knowledgeable Other in Lesson Study: Examining the Final 

Comments of Experienced Lesson Study Practitioners. Mathematics Teacher Education and 

Development: October30. 



 

91 
 

-Yenice, N. (2009). Search of science teachers’ efficacy and self-efficacy levels relating to science 

teaching for some variables. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1062–1067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی با شادکامی دانشجویانهای دلبستگی و سرسختی روانرابطه سبک

 
 2مسعود مرادی ،1علیرضا باغبان طرقدری

 
 انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانشناسی، دانشكده علومشناسی، گروه رواندانشجوی کارشناسی روان .1

ireza1227@gmail.commz.alEmail:  

mailto:mz.alireza1227@gmail.com


 

92 
 

 

 انسانی، زنجان، ایرانومشناسی، دانشكده علعلمی دانشگاه زنجان، گروه روانعضو هیئت .2
Massod76@yahoo.comEmail:  

 

 چکیده

 روش: جامعه آماریشناختی بود. های دلبستگی و سرسختی روانپژوهش حاضر بررسی رابطه سبکمقدمه: هدف از 

اند. گیری تصادفی انتخاب شدهنفر به روش نمونه 150این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه زنجان بودند که مقدار 

شناختی از سؤالی هازن و شیور، برای سنجش سرسختی روان 15های دلبستگی از پرسشنامه برای سنجش سبک

رای سؤالی آکسفورد استفاده شد. ب 29 از پرسشنامه و برای سنجش شادکامی کوباساسؤالی  20پرسشنامه 

 SPSSافزار زمان از طریق نرمها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون به شیوه هموتحلیل دادهتجزیه

شناختی و شادکامی دلبستگی ایمن با سرسختی روان دهد سبکها: نتایج پژوهش حاضر نشان میاستفاده شد. یافته

شناختی با شادکامی نیز رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل همچنین سرسختی روان رابطه مثبت و

 0,56شناختی با ضریب بتا و سرسختی روان 0,15دهد سبک دلبستگی ایمن با ضریب بتا رگرسیون نشان می

توان نتیجه گرفت ژوهشی میهای پاساس یافته گیری: برباشند. نتیجهکننده معتبری برای شادکامی میبینیپیش

 شناختی احساس شادکامی بیشتری دارند.افراد با سبک دلبستگی ایمن و دارای ویژگی سرسختی روان

 شناختی، شادکامی، دانشجویان: دلبستگی، سرسختی روانکلیدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 که داردمی اظهار کنیم، فوگلمی برقرار ودخ زندگی ابتدای در خاص افراد با که عمیقی عاطفی پیوند از است عبارت 1دلبستگی

 دلبستگی موضوع با مجاورت و نزدیكی کندمی طرف کوشش دو از یكی کهطوریبه باشدمی فرد دو بین پایدار هیجانی پیوند دلبستگی

 است باور این ستگی برمطرح کننده نظریه دلب 2یابد. بالبیمی ادامه ارتباط که شود مطمئن تا کند عمل ایگونهبه و کرده حفظ را
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 شود. دلبستگی،محسوب می دلبستگی هایتجلی نخستین شود،می منجر کودك و مادر نزدیكی به که متقابل هیجانی هایگره این که

 تأکید نكته بر این دلبستگی نظریه در بالبی (.1396جانی، است )خان زندگی مراحل تمام در فرد دو بین متقابل نزدیكی نگهدارندة

 سازماندهی روش و دیگران خود، دربارة فرد دیدگاه بر و هددشكل می را فرد دلبستگی سبک ،کودکی دوران اولیة ارتباطات که تداش

 کنندهتبیین و دارد تداوم عمر فراخنای تمام در دلبستگی کیفیت تأثیر این نظریه، برطبق گذارد.می تأثیر فردیمیان ارتباطات

 توانایی به دلبستگی دیگرعبارتاست. به فردیمیان روابط تنظیم و درونی هایآزردگی با های مقابلهوشر زمینه در فردی هایتفاوت

همكار  2اینزورث(. 2009، 1ختراپالدارد ) اشاره مراقبانش و اطرافیان با معنادار عاطفی و قوی ارتباط ایجاد انسان برای نوزاد غریزی

)ورنون،  6و اجتنابی 5، دوسوگرا4کند: ایمنبندی میاعتماد کودك به مراقب خود تقسیم را بر اساس درجه 3سه سبک دلبستگیبالبی 

گیرد، اما اگر والدین طردکننده اعتماد هستند سبک دلبستگی ایمن در کودکان شكل می(. زمانی که والدین حمایتگر و قابل2006

گی مشاهده شده در کودکی در قوانین و راهكارهای مقابله با های دلبسترسد سبکگیرد. به نظر میباشند دلبستگی ناایمن شكل می

شود و افراد با دلبستگی ناایمن نسبت به افراد با دلبستگی ایمن بیشتر در معرض مشكالت روانی باشند تنش در بزرگسالی منعكس می

دلبستگی  سبک که یمن است. زمانیافتد سبک دلبستگی امی اتفاق کم و است ایدئال که دلبستگی سبک(. 1399)آذرمی و همكاران، 

های شریک خود و دیگران وحشت نخواهد کرد کرد. فرد با فهمیدن نقص خواهد حل را فرد آن آید، وجود به ایمسئله اگر باشد، ایمن

 های ارتباطی مثبت شامل صمیمیت و خرسندی،سبک دلبستگی ایمن با ویژگی(. 1395، و برخورد مناسبی با دیگران دارد )کرین

مشغولی در مورد تری از صمیمیت و تعهد و سبک دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دلسبک دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین

کردن به نوجوان در دلبستگی نقش زیادی در کمکهای (. سبک1399)کیانی و همكاران،  روابط همراه با خرسندی کم، مرتبط است

های دلبستگی ناسالم در طی دورة اولیة زندگی مشكالت رفتاری و اعمال بزهكاری که سبکطوریبه های نوجوانی داردمواجهه با چالش

بینی (. همچنین سبک دلبستگی قادر به پیش2008، 8و شیو7کند )کاسدی گیری مذهبی بیرونی را در نوجوانی ایجاد میو جهت

(، سابقه جرم و جنایت، بزهكاری و مصرف مواد 2010، 10لیورزو  9)توربرگ فردیمشكالت صمیمیت و عملكردهای بین فردی و درون

 . (2006باشد )توربرگ و همكاران، می
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یابد و عواطف با شادی زندگی معنا می است. 1گیرد شادکامینگر موردبحث قرار میشناسی مثبتیكی از موضوعاتی که در شاخه روان

نقش سازنده خود را  تواند خویش را بسازد و در اجتماع،پرتو شادی می د. انسان درشوناثر میناامیدی و ناکامی بی منفی مانند ترس،

 و باالتر از هر  که شادکامی بخش مهمی از زندگیطوریبه ،اقتصادی و اجتماعی ایفا کند ،های فرهنگیدر زمینه

اساسی بشر است، لذا هرکس به فراخور خود آن جا که شادی یكی از هیجانات از (. 1398)معینی و همكاران، رود ثروتی به شمار می

سادگی تجربة آن نیست. افالطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره اما تعریف شادی به .نمایدآن را تجربه می

ن این سه عنصر تعادل داند که بیاند از: قوة عقل یا استدالل، احساسات و امیال. افالطون شادی را حالتی از عقل میکند که عبارتمی

جان الك و جرمی بنتام معتقدند که شادی مبتنی بر تعداد  داندو هماهنگی وجود داشته باشد. ارسطو شادی را زندگی معنوی می

( شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، فقدان 1995) 4و لو 3، مارتین2(. آرگایل1395بخش است )هاشمی و ماهور، لحظات لذت

دهد، می ( ارائه1998) 5ترین تعریف شادمانی را وینهوونحال عملیاتیترین و درعیندانند. جامعو رضایت از زندگی میعاطفه منفی 

آلن در (. 1395)هاشمی و ماهور، گردد اش اطالق میبه نظر او شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی

داند که با میزان باالی رضامندی از زندگی و عواطف مثبت و میزان پائین عواطف روانی مثبت می تعریف شادکامی آن را نوعی حالت

( معتقدند شادکامی حالتی است که 2000) 8و ویتمر 7، سوینی6(. همچنین مایرز1395 پناه علی،شود )چنگیزی و منفی مشخص می

گیری یشتری برخوردار است، آرامش و احساس امنیت بیشتر، تصمیمفردی که از شادکامی بداند. فرد در آن زندگی را چیز خوبی می

دیدگاه (. 1399دارد )غفاری،  ایتر، میزان کار مطلوب و مشارکت بیشتر، زندگی سالم و پرانرژی و در نهایت زندگی رضایتمندانهراحت

ی نظیر تحصیل، شغل، امكانات مالی و شناسی دو نوع شادکامی وجود دارد، یک نوع شادکامی از رهگذر شرایط محسوس زندگروان

عنوان شود، نوع دیگر متأثر از حاالت درونی و ادراکات شخصی است که از آن بهشود که شادکامی عینی نامیده میرفاهی حاصل می

در برابر  تواند آدمی راشود. شادکامی مولد انرژی، شور و نشاط، حرکت و پویایی است و همچون سپری میشادکامی ذهنی تعبیر می

به طور معمول شادی (. 2006، 10و آرگایل 9ها و مشكالت محافظت نموده و سالمت جسمی و روانی او را تضمین کند )هیلزاسترس

از سه مؤلفة فراوانی، درجات و اثرات مثبت؛ لذت از زندگی، نداشتن احساسات منفی و میانگین سطوح رضایت از زندگی تشكیل شده 

پذیری فكری و موفقیت تأثیر ن فرایند شناختی همچون حافظه، یادگیری، حل مسئله، خالقیت، انعطافاست. شادکامی در چندی

های اجتماعی، ارتباطات اعضاء خانواده و انگیزش های اجتماعی همچون روابط بین فردی گروهگذارد. همچنین شادکامی در پدیدهمی

، احساس صالحیت و شایستگی هایی از قبیل اجتماعی بودنالیی دارند ویژگی، و افرادی که شادکامی با(2002 ،11کند )فریمننفوذ می

داشتن، نداشتن نگرانی بیش از اندازه، داشتن مهارت ارتباط، احساس کنترل داشتن، احساس داشتن هدف، داشتن حالت ارتجاعی، 
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وسیله باشند، همچنین شادکامی بهز حد میگرایی بیش اطبعی، تفریح و بازی و دوری از مادیظاهر خود، شوخبینی، توجه بهخوش

وسیله سه جزء اصلی خشنودی، احساسات مثبت و نداشتن اضطراب گیری شود و بهتواند اندازههای خود گزارشی میتعدادی از مقیاس

 (. 1399شود )قهرمانی و همكاران، مشخص می
است  1شناختیگذارد سرسختی روانشناختی تأثیر میهای روانگرا که بر بسیاری از متغیرشناسی مثبتیكی دیگر مفاهیم مهم روان

های مشكل و سخت است و درواقع به عملكرد فرد بر اساس ارزیابی شناختی اشاره که به معنای طاقت، توانایی و تحمل در موقعیت

آورد نی خاصی را به وجود مینگرش درو، مثابه یک ویژگی شخصیتیسخت رویی بهدیگر عبارت(. به1388جعفری و همكاران، ) دارد

 )عارفی و  دهدکه شیوه رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می

آور یا حتی تهدیدآفرین کننده، ماللاین در حالی است که بسیاری از مردم رویارویی با حوادث زندگی را خسته( 1391زاده، محسن

ای گونهنمایند و رویدادهای محیط را بهسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری میولی افراد سرسخت ن ،نمایندتلقی می

کنند در حالی که افراد غیر سخت نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس ازخودبیگانگی، ناتوانی و تهدید معنادار ارزیابی می

شناسان وجودی در های روان( بر پایة نظریه1979) 2وباساتوسط ک شناختیروان (. سرسختی1398عظیمی و همكاران، ) کردندمی

های وجودی در شخصیت، سرسختی را ( با استفاده از نظریه1988بندی شد. کوباسا )مورد درجه و شدت یک زندگی صحیح صورت

 6تشكیل شده است )کالگ 5جوییو مبارزه 4، کنترل3کند که از سه مؤلفة تعهدترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می

که چه کسی هست نقطه مقابل بیگانگی( برخوردار است، به اهمیت ارزش و معنای این) (. شخصی که از تعهد باالیی2014 ،7و برادلی

ا دهد، پی برده است. افرادی که در مؤلفه کنترل )نقطه مقابل ناتوانی( قوی هستند، رویدادهای زندگی رهایی انجام میو چه فعالیت

دهد، تحت تأثیر قرار دهند. دانند و بر این باورند که قادرند با تالش، آنچه را که در اطرافشان رخ میبینی و کنترل میپیشقابل

، جنبه طبیعی زندگی است نقطه مقابل احساس خطر یا ترس( نیز باور به این موضوع دارد که تغییر و نه ثبات و امنیت) جوییمبارزه

قادر  شناختی زیادی دارد، از سه مشخصة عمومی برخوردار استاساس فردی که سرسختی روانبراین (.1392ران، )آقاجانی و همكا

داند، توانایی احساس عمیق درآمیختگی یا تعهد نسبت به کنترل یا تأثیرگذاری بر حوادث است و فشارزاهای روانی را قابل تغییر می

ای انگیز برای شدت بیشتر است و آن را جنبهاین امر اعتقاد دارد که تغییر یک مبارزة هیجان دهد، بههایی دارد که انجام میبه فعالیت

  .(1397، عبدی دهكردی و همكاران، 2015، 9و شرمن 8داند )همیلتوناز زندگی می

 

                                                           
1 Psychological Hardiness 
2 Kobasa 
3 Commitment 
4 Control 
5 Challenge 
6 Klag 
7 Bradley 
8 Hamilton 
9 Sherman 
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ارآمدی، سالمت روانی و های روانی، افزایش خودکگرفته میزان شادکامی باعث کاهش خطر ابتال به بیماریبه مطالعات صورتباتوجه

و همكارانش معتقدند 3(. سلیگمن 1398. معینی و همكاران، 2017، 2. گریگز2010و همكاران،  1شود )کونورسانومیپیشرفت تحصیلی 

 ،مراتب بیشتر از صرف احساس خوبی داشتن است و افراد شادکاماند که شادکامی عامل پدیدآورندة منافعی بهمطالعات اخیر نشان داده

پژوهش خود ( در 1995) 4هانگ(. 2005 ،ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارند )سلیگمن و همكارانتر و بسیار موفقسالم

شناختی باال نسبت به افرادی که زیاد از این ویژگی برخوردار نیستند، وضعیت به این نتیجه رسید که افراد دارای سرسختی روان

پذیری شناختی با انعطافکنند، همچنین بین سرسختی روانتری ادراك میصورت مثبترات زندگی را بهسالمت بهتری دارند و تغیی

آباد و ممی زاده اوجور، شناختی، امید به زندگی و شادکامی رابطه مثبت معناداری وجود دارد )اصغری ابراهیمشناختی، بهزیستی روان

صمیمیت زناشویی، آوری، تاب های دلبستگی نیز با شادکامی،(. سبک1386ن، . آزموده و همكارا1397. حسینی و همكاران، 1397

. 1399. کیانی و همكاران، 1384)اصغری نژاد و دانش، فردی رابطه دارد ورزی، صمیمیت و عملكردهای بین فردی و درونتعهد عشق

 (.2010. توربرگ و لیورز، 1399منصوری و همكاران، 

گیرد و بر روابط، الگوهای شناختی و هیجانات و احساسات های اولیه زندگی شكل میاست که در سالسبک دلبستگی الگوی پایداری 

 عنوان ویژگی شناختی بهگذارد، از جمله بر احساس شادکامی فرد. همچنین سرسختی روانتجربه شده فرد تأثیر می

تواند در ارتباط باشد. از آنجایی شود، با شادکامی میخص میها و تجربه هیجانات منفی اهمیت آن مششخصیتی که به هنگام سختی

های شخصیتی دیگر برای گیرد لزوم تبیین رابطه آن با ویژگیکه سبک دلبستگی الگویی است که در ابتدای زندگی شكل می

های ویژگی تواندعنوان یک الگوی پایدار میبک دلبستگی بهسرسد. همچنین کردن میزان اهمیت آن ضروری به نظر میمشخص

 توجه است. شناختی را تحت تأثیر قرار دهد که بیان رابطه این دو متغیر نیز قابلشخصیتی متفاوتی از جمله سرسختی روان

 

 اهداف پژوهش

 شناختی.تی روانهای دلبستگی و سرسخاساس سبک بینی شادکامی برپیش

 شناختی.های دلبستگی و سرسختی روانبررسی همبستگی بین سبک

 های دلبستگی و شادکامی.رسی همبستگی بین سبکبر

 شناختی و شادکامی.سرسختی روان بررسی همبستگی بین

 

 های پژوهشفرضیه

 بینی شادکامی را دارد.های دلبستگی توانایی پیشسبک -1

 بینی شادکامی را دارد.شناختی توانایی پیشسرسختی روان -2

 ناختی رابطه مثبت وجود دارد.شبین سبک دلبستگی ایمن و سرسختی روان -3

 .بین سبک دلبستگی ایمن و شادکامی رابطه مثبت وجود دارد -4

                                                           
1 Conversano 
2 Griggs 
3 Seligman 
4 Hung 
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 شناختی رابطه مثبت وجود دارد.بین شادکامی و سرسختی روان -5

 

 تعریف مفاهیم

 های دلبستگیسبک

ز طریق رابطه هیجانی و عاطفی متقابل دگی اهای ابتدایی زنتعریف مفهومی: الگوی پایداری از ارتباط فرد با دیگران که در سال

 گیرد.مراقب و کودك شكل می

های ای است که آزمودنی در پرسشنامه سبکتعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سبک دلبستگی فرد، بیشترین نمره

 کند.در یک سبک دلبستگی کسب می2و شیور  1دلبستگی هازن

 شناختیسرسختی روان

 های مشكل و سخت است.به معنای طاقت، توانایی و تحمل در موقعیتشناختی تی روانتعریف مفهومی: سرسخ

شناختی ای است که آزمودنی در پرسشنامه سرسختی روانشناختی نمرهتعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سرسختی روان

 کند.کوباسا کسب می

 شادکامی

ز زندگی خود و ادن در حالت خوشحالی و سرور و دیگر هیجانات مثبت، راضی بودن آرگایل شادمانی را عبارت از بوتعریف مفهومی: 

 .داندفقدان افسردگی، اضطراب و سایر هیجانات منفی می

 .کندکسب می ی از پرسشنامه شادکامی آکسفوردای است که آزمودندر پژوهش حاضر نمرهتعریف عملیاتی: 

 

 

 روش

زمان، و همبستگی پیرسون برای باشد و از تحلیل رگرسیون همضر از نوع همبستگی میبه اهداف پژوهش، روش پژوهش حاباتوجه

ست که در سال بررسی معناداری رابطه متغیرها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان ا

 نتخاب شدند.اگیری تصادفی نفر به روش نمونه 200در دانشگاه در حال تحصیل بودند که از این جامعه تعداد  99-00تحصیلی 

 

 ابزار

ای که فرد در یک سبک دلبستگی به های دلبستگی هازن و شیور: نوع سبک دلبستگی افراد از طریق بیشترین نمرهپرسشنامه سبک

وگرا را مشخص سؤال است که سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوس 15شود. این پرسشنامه دارای آورد مشخص میدست می

                                                           
1 Hazan 
2 Shaver 
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 ، کامالً موافقم4 ، موافقم3 ، نظری ندارم2 ، مخالفم1 ای )کامالً مخالفمرتبه 5های این پرسشنامه در یک طیف لیكرت کند. مادهمی

-12-11مربوط به سبک ایمن و سؤاالت  10-9-8-7-6مربوط به سبک اجتنابی، سؤاالت  5-4-3-2-1( تهیه شده است. سؤاالت 5

ضرایب آلفای خواهد بود.  25و  5تواند کسب کند ای که فرد میبه سبک دوسوگرا است. حداقل و حداکثر نمره مربوط 13-14-15

 دختر  860نفری ) 1480 های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا دربارة یک نمونه دانشجوییهای زیرمقیاسکرونباخ سؤال

 

 

 

 

و برای دانشجویان پسر  84/0و  83/0، 86/0دختر  دانشجویان برای، 85/0و  84/0، 85/0ها به ترتیب پسر( برای کل آزمودنی 620و 

محاسبه شده است که نشانة همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است. ضرایب همبستگی بین  86/0و  85/0، 84/0

بازآزمایی محاسبه شدند. این ها، در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای سنجش پایایی نفری از آزمودنی 300های یک نمونه نمره

محاسبه شد که  84/0و  83/0، 87/0ها به ترتیب های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا برای کل آزمودنیضرایب درمورد سبک

(. روایی محتوایی پرسشنامه دلبستگی توسط متخصصان مورد بررسی 2011بخش مقیاس است )بشارت، نشانه پایایی بازآزمایی رضایت

 57/0و  61/0، 80/0های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب ضرایب توافق کندال برای سبکیید قرار گرفته است. و تأ

نفس های مشكالت بین شخصی و عزتزمان مقیاسزمان مقیاس دلبستگی بزرگسال از طریق اجرای هماعتبار هممحاسبه شده است. 

ها ها ارزیابی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنیاز آزمودنی نفری 300کوپر اسمیت دربارة یک نمونه 

نفس، همبستگی های عزتهای مشكالت بین شخصی، همبستگی منفی معنادار و با زیرمقیاسدر سبک دلبستگی ایمن و زیرمقیاس

نفس منفی اما غیرمعنادار به دست های عزتناایمن و زیرمقیاس های دلبستگیها در سبکمثبت معنادار وجود دارد. بین نمره آزمودنی

دهندة روایی کافی مقیاس دلبستگی بزرگسال است. نتایج تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک دلبستگی آمد. این نتایج نشان

 (.1399فرخجسته و عبدالهی،  .1384 ،ایمن، اجتنابی و دوسوگرا روایی سازه مقیاس دلبستگی بزرگسال را تأیید کرد )بشارت

گیری سرسختی تهیه شده ( برای اندازه1992آزمون سرسختی توسط کوباسا و همكاران )شناختی کوباسا: پرسشنامه سرسختی روان

ه ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات( تشكیل شده است. شیوه نمره دهی این پرسشنامهرگز، به) ایگزینه 4سؤال  20است. این آزمون از 

کسب خواهد نمود. برای  1و  2، 3، 4ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات به ترتیب نمرات های هرگز، بهبدین صورت است که گزینه

دهنده در نظر عنوان میزان اعتقاد به دعا در فرد پاسخها با هم جمع شده و بهتک سؤالسنجش امتیاز کلی این آزمون، امتیاز تک

پرسشنامه تعهد، شود. ابعاد این گیری امتیاز مربوط به هر عامل، امتیازات سؤاالت آن بعد با هم جمع میازهشود. برای اندگرفته می

 جویی است.برای بعد مبارزه 20-17برای کنترل و سؤاالت  16-10برای تعهد، سؤاالت  9-1جویی است که سؤاالت کنترل و مبارزه

نور مورد هنجاریابی قرار گرفته است. مطالعات زارع و وی دانشجویان دانشگاه پیام( بر ر1390پور )این آزمون توسط زارع و امین

، برای بعد 91/0باشد. نتایج آلفای کرونباخ برای کل آزمون دهنده همسانی درونی مناسب این پرسشنامه می( نشان1390پور )امین

کنندگان همچنین پایایی بازآزمایی برای شرکتش شده است. گزار 75/0جویی و برای بعد مبارزه 82/0، برای بعد کنترل 84/0تعهد 

 گزارش شده است. 84/0کنندگان مذکر و برای شرکت 85/0مؤنث 
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با معكوس کردن مواد مقیاس افسردگی بک توسط ارگایل  1990پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال پرسشنامه شادکامی آکسفورد: 

پرسش فرد شوند که در هر گذاری مینمره 4تا  1ای از اساس طیف چهاردرجه دارد که برماده  29و لو ساخته شده است این مقیاس 

 116و حداکثر آن  29. بنابراین حداقل نمره هر آزمودنی کنددرباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد قضاوت می

باالتر وی خواهد بود و برعكس. آلفای کرونباخ برای کل فهرست  است. بنابراین، هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد، نشانگر شادکامی

 (.1386پور و آگاه هریس، قبول است. )علیبود و روایی محتوایی آن طبق نظر متخصصان قابل 91/0برابر 

 

 

 

 

 هایافته
 های توصیفی تحقیق بر اساس تفکیک جنسیت برای مردان. یافته1جدول 

انحراف  میانگین ینبیشتر کمترین تعداد جنسیت: مرد

 استاندارد

 5,22 25,28 38 20 42 سن

سرسختی 

 شناختیروان

42 30 72 48,83 11,46 

سبک دلبستگی 

 ایمن

42 7 23 14,83 4,36 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

42 7 21 14,52 3,66 

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

42 8 19 12,90 3,33 

 15,27 67,64 96 38 42 شادکامی

 

و  20نفر بوده که کمترین و بیشترین مقدار سنی  42های مرد های توصیفی مردان است. تعداد آزمودنیه یافتهمربوط ب 1جدول 

و  30شناختی برای مردان ، کمترین و بیشترین مقدار سرسختی روان25,28سال و میانگین سنی مردان حاضر در این پژوهش  38

کمترین و  14,83و میانگین آن  23و  7بک دلبستگی ایمن برای مردان ، کمترین و بیشترین مقدار س48,83و میانگین آن  72

، کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی 14,52و میانگین آن  21و  7بیشترین مقدار سبک دلبستگی اجتنابی برای مردان 

و میانگین  96و  38ای مردان و همچنین کمترین و بیشترین مقدار شادکامی بر 12,90و میانگین آن  19و  8دوسوگرا برای مردان 

 باشد.می 67,64آن 
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 های توصیفی تحقیق بر اساس تفکیک جنسیت برای زنانیافته. 2جدول 

انحراف  میانگین بیشترین کمترین تعداد جنسیت: زن

 استاندارد

 7,1 26,55 58 20 108 سن

سرسختی 

 شناختیروان

108 27 74 52,76 11,13 

سبک دلبستگی 

 ایمن

108 7 21 16,08 3 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

108 5 20 12,60 3,78 

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

108 8 22 13,40 3,53 

 12,49 72,20 90 37 108 شادکامی

 

 58و  20نفر بوده که کمترین و بیشترین مقدار سنی  108های زن های توصیفی زنان است. تعداد آزمودنیمربوط به یافته 2جدول 

و  74و  27شناختی برای زنان ، کمترین و بیشترین مقدار سرسختی روان26,55زنان حاضر در این پژوهش سال و میانگین سنی 

کمترین و بیشترین  16,08و میانگین آن  21و  7، کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی ایمن برای زنان 52,76میانگین آن 

، کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی دوسوگرا برای 12,60آن و میانگین  20و  5مقدار سبک دلبستگی اجتنابی برای زنان 

 72,20و میانگین آن  90و  37و همچنین کمترین و بیشترین مقدار شادکامی برای زنان  13,40و میانگین آن  22و  8زنان 

 باشد.می

 
 های توصیفی تحقیق بدون تفکیک جنسیت. یافته3جدول 

حراف ان میانگین بیشترین کمترین تعداد 

 استاندارد

 6,64 26,20 58 20 150 سن

سرسختی 

 شناختیروان

150 27 74 51,66 11,33 

سبک دلبستگی 

 ایمن

150 7 23 15,73 3,46 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

150 5 21 13,14 3,83 
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سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

150 8 22 13,26 3,47 

 13,43 70,92 96 37 150 شادکامی

 

نفر  150ها تعداد کل آزمودنیها بدون تفكیک بر اساس جنسیت است. فی پژوهش برای تمامی آزمودنیهای توصییافته 3جدول 

، کمترین و بیشترین 26,20سال و میانگین سنی افراد حاضر در این پژوهش  58و  20بوده که کمترین و بیشترین مقدار سنی 

، کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی ایمن 51,66گین آن و میان 74و  27ها شناختی در تمام آزمودنیمقدار سرسختی روان

و  5ها کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی اجتنابی برای تمام آزمودنی 15,73و میانگین آن  23و  7ها برای تمام آزمودنی

و  13,26و میانگین آن  22و  8ها ، کمترین و بیشترین مقدار سبک دلبستگی دوسوگرا برای تمام آزمودنی13,14و میانگین آن  21

 باشد.می 70,92و میانگین آن  96و  37ها همچنین کمترین و بیشترین مقدار شادکامی برای تمام آزمودنی
 

 . ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای پژوهش4جدول 

سبک دلبستگی  شادکامی 

 ایمن

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

سرسختی 

 یشناختروان

      شادکامی

سبک دلبستگی 

 ایمن

0,40 **     

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

0,52- ** 0,45- **    

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

0,39- ** 0,13- * 0,41 **   

سرسختی 

 شناختیروان

0,70 ** 0,30 ** 0,52- ** 0,45- **  

 0,01معناداری در سطح کمتر از ** 
 0,05معناداری در سطح کمتر از * 
 

پیرسون برای محاسبه ها از ضریب همبستگی به نرمال بودن توزیع دادهدهد. باتوجهضرایب همبستگی متغیرها را نشان می 4جدول 

 0,40دهد بین سبک دلبستگی ایمن با شادکامی به مقدار نشان می 4های جدول شماره همبستگی متغیرها استفاده شده است. یافته

و  -0,52رابطه معنادار وجود دارد. بین سبک دلبستگی اجتنابی با شادکامی مقدار  0,01در سطح  0,30شناختی و با سرسختی روان

و با  -0,39رابطه معنادار وجود دارد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا با شادکامی  0,01در سطح  -0,52شناختی نیز با سرسختی روان

شناختی به مقدار ود دارد. همچنین بین شادکامی و سرسختی روانرابطه معنادار وج 0,01در سطح  -0,45شناختی سرسختی روان

 وجود دارد.  0,01رابطه معنادار در سطح  0,70
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 . نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی معناداری رگرسیون5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات 

 0,00 45,816 3754,760 4 15019,04 رگرسیون

   81,953 145 11883,153 باقیمانده

    149 26902,193 کل

 

توان نتیجه گرفت که مدل می 0,01در سطح خطای کمتر از   =45,816Fبه مقدار باتوجه 5آمده از جدول دستاساس نتایج به بر

غیر وابسته شادکامی شناختی و یک متهای دلبستگی و سرسختی روانکلی رگرسیون پژوهش که شامل متغیرهای مستقل سبک

 است، مناسب بوده و مجموع متغیرهای مستقل قادرند تغییرات شادکامی را تبیین کنند.

 
 های دلبستگیشناختی و سبکبینی شادکامی از طریق سرسختی روانپیشزمان برای . نتایج تحلیل رگرسیون هم6جدول 

متغیرهای 

 بینپیش

B SE BETA T سطح معناداری 

 0,00 4,235  8,53 36,125 مقدار ثابت

سرسختی 

 شناختیروان

0,67 0,08 0,565 8,253 0,00 

سبک 

 دلبستگی ایمن

0,611 0,242 0,158 2,52 0,03 

سبک 

دلبستگی 

 اجتنابی

0,474- 0,253 0,135- 1,875- 0,063 

سبک 

دلبستگی 

 دوسوگرا

0,242- 0,247 0,063- 0,978- 0,33 

                                     0,747=R                       0,558 =2R                           0,546= 2ADJ. R 
 

شناختی توانایی تبیین شادکامی را دارند یا خیر، از تحلیل رگرسیون به های دلبستگی و سرسختی روانجهت بررسی اینكه آیا سبک

بین پژوهش دهد که متغیرهای پیش، نشان می0,55  آمدهدستبه 2Rار به اینكه مقدزمان استفاده شده است. باتوجهشیوه ورود هم

کند و بینی میدرصد واریانس شادکامی را پیش 0,55شناختی های دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسوگرا و سرسختی روانیعنی سبک

 و سبک 0,01در سطح کمتر از  شناختیبه ضرایب معناداری متغیرها، سرسختی روانمدل کلی رگرسیون معنادار است. باتوجه
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بینی بینی کند اما سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در پیشتواند شادکامی را پیشمی 0,05دلبستگی ایمن در سطح کمتر از 

بین و مالك است. بدین معنا با افزایش یک شادکامی معنادار ظاهر نشد. عالمت ضرایب بتا بیانگر جهت رابطه بین متغیرهای پیش

یابد و با افزایش یک انحراف انحراف استاندارد افزایش می 0,56شناختی، نمره شادکامی حراف استاندارد در نمره سرسختی روانان

دیگر کسانی که از ویژگی عبارتیابد. بهانحراف استاندارد افزایش می 0,15استاندارد در نمره سبک دلبستگی ایمن، نمره شادکامی 

 کنند. بک دلبستگی ایمن برخوردار هستند، شادکامی بیشتری تجربه میشناختی و سسرسختی روان

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش شناختی با شادکامی افراد انجام شد. یافتههای دلبستگی و سرسختی روانپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک

د، به عبارت دیگر افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند بینی شادکامی افراد را دارهای دلبستگی توانایی پیشدهد سبکنشان می

باشند از شادکامی کمتری برخوردارند. بنابراین شادکامی بیشتری دارند و افرادی که از سبک دلبستگی ناایمن و دوسوگرا برخوردار می

( 1384و اصغری نژاد و دانش ) (1390های بیرامی و همكاران )شود. این یافته همسو با پژوهشپژوهش تأیید می 1فرضیه شماره 

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

بینی شادکامی افراد را شناختی توانایی پیشدهد سرسختی روانهای پژوهش نشان میتحقیق نیز یافته 2در رابطه با فرضیه شماره 

شناختی باالیی ختی رواندهد افرادی که سرسباشد. این یافته نشان می( همخوان می1386های آزموده و همكاران )دارد که با یافته

 شود.پژوهش هم تأیید می 2کنند. بنابراین فرضیه شماره دارند شادکامی بیشتری را نیز تجربه می

که  شناختی وجود داردبین سبک دلبستگی ایمن و سرسختی روان 0,30همبستگی مثبت و معنادار  4های جدول به یافتهباتوجه

شود. این یافته به این پژوهش نیز تأیید می 3باشد و بنابراین فرضیه شماره ( می1395ران )های حبیب الهی و همكاهمسو با یافته

 شناختی باالتری نیز دارند و برعكس.تر سرسختی روانباشد که افراد دارای سبک دلبستگی ایمنمعنا می

سبک دلبستگی ایمن و شادکامی رابطه مثبت  شود. به این صورت که بینتأیید می 4های جدول به یافتهنیز باتوجه 4فرضیه شماره 

تر از شادکامی بیشتری نیز برخوردارند. دهنده این موضوع است که افراد دارای سبک دلبستگی ایمنکه نشان وجود دارد 0,40و معنادار 

 باشد.( همسو می1388همچنین این یافته با پژوهش نوابی نژاد و همكاران )

شود که همسو با تأیید می 0,70و رابطه مثبت و معنادار  4های جدول شماره به یافتهش نیز باتوجهپژوه 5و همچنین فرضیه شماره 

باشد که افرادی که شادکامی بیشتری را احساس باشد. این یافته به این معنا می( همسو می1386های آزموده و همكاران )یافته

 نین برعكس.شناختی باالتری نیز دارند و همچکنند سرسختی روانمی
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شناختی توان به این موضوع اشاره کرد که میانگین شادکامی، سبک دلبستگی ایمن و سرسختی روانهای جانبی پژوهش هم میاز یافته

 باشد.در زنان بیشتر از مردان می

گوی پایداری که از عنوان الهای دلبستگی بههای دلبستگی اشاره کرد. سبکتوان به اهمیت سبکهای موجود میدر تبیین یافته

دهد از جمله شادکامی. هرچه فرد در دوران گیرد و تمام تجربیات هیجانی فرد را در آینده تحت تأثیر قرار میابتدای زندگی شكل می

 هایتواند بدون داشتن اضطراب و نگرانیتری را به دست آورده باشد مینوزادی نیازهایش بهتر ارضا شده باشد و سبک دلبستگی ایمن

تری تمرکز کند و شادکامی بیشتری را تجربه کند. در مقابل افراد دارای های دلبستگی ناایمن، روی هیجانات مثبتناشی از سبک

دادن توجه و های ناشی از طردشدن، پذیرفته نشدن و ازدستهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا بیشتر تمرکز بر نگرانیسبک

شود نتوانند شادکامی زیادی را تجربه کنند و بیشتر هیجانات منفی را تجربه کنند. همچنین افراد عث میحمایت دیگران دارند که با

دارای سبک دلبستگی ایمن به دلیل تجربه شادی در اوایل دوران زندگی به دلیل ارضا شدن نیازهایشان، در بزرگسالی به دنبال تجربه 

 های مثبت دوران کودکی هستند.همان هیجان

کننده خیلی خوبی برای بینیعنوان یک مؤلفه اساسی در کنار آمدن با هیجانات منفی پیششناختی بهنین سرسختی روانهمچ

احساس شادکامی است. افرادی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند به دلیل تجربه احساس امنیت و مراقبت در اوایل زندگی این 

شناختی خود به دلیل افزایش تحمل و قدرت افراد در گیرد و سرسختی روانا شكل میشناختی در آنهویژگی یعنی سرسختی روان

تواند اثر بگذارد. افراد سرسخت هنگام رویارویی کنار آمدن با مشكالت و هیجانات منفی به طور مستقیم بر تجربه شادکامی افراد می

توانند هیجانات منفی ناشی آیند و میدرایت با مشكالت کنار میهای گوناگون به طور مسئله مدار و با آرامش و با مشكالت و مسئله

 خوبی مدیریت کنند.از مشكالت و مسائل را به

گیری سبک های الزم به والدین جهت تربیت مناسب فرزندان برای شكلشود آموزشهای دلبستگی توصیه میبه اهمیت سبکباتوجه

گیری سبک دلبستگی ایمن در نوزادان تأکید کنند شی و آموزشی باید به اهمیت شكلدلبستگی ایمن به آنها داده شود. نهادهای پرور

های دلبستگی مختلف آگاه شوند. همچنین باید های الزم را فراهم کنند به صورتی که والدین از معایب و محاسن سبکو زمینه

مدار با مشكالت به افراد دارای سبک دلبستگی رویی برای کنار آمدن مسئله کردن هیجانات مثبت و کسب سختهای تجربهمهارت

 ناایمن اجتنابی و دوسوگرا آموزش داده شود.
 

 منابع
ی دلبستگی و اضطراب در هاسبکآذرمی، ربابه، فرهادی، مهران، رشید، خسرو، یارمحمدی واصل، مسیب، تبیین رفتار خرافی بر اساس 

 1399، بهار 100-93، 1شناسی کاربردی، سال بیست و یكم، شماره دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، دانش و پژوهش در روان

ی، سال شناسروانیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان، مجله گجهتآزموده، پیمان، شهیدی، شهریار، دانش، عصمت، رابطه 

 1386، بهار 1یازدهم، شماره 

شناختی در تبیین بهزیستی شناختی و سرسختی روانیری روانپذانعطافنقش ، ممی زاده اوجور، محمد، محمدجوادزاده، یمابراهاصغری 

 1397، 51-37، 1ی بالینی و مشاوره، سال هشتم، شماره شناسروانی هاپژوهششناختی سربازان، روان

 متأهلانشجویان زن زناشویی در د مسائلامی و توافق در کی دلبستگی با میزان شادهاسبکرابطه اصغری نژاد، مهناز، دانش، عصمت، 

 1384، تابستان 90-69، 14ی مشاوره، سال چهارم، شماره هاپژوهشو  هاتازهدانشگاه، 
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شناختی با فرسودگی شغلی پرستاران، آقاجانی، محمدجواد، تیزدست، طاهر، عباس قربانی، مریم، باج ور، میثم، ارتباط سرسختی روان

 1392، زمستان 7-1، 70ره پرستاری و مامایی جامع، سال بیست و سوم، شما

 1384تهران،  دانشگاهبشارت، محمدعلی، هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگساالن، 

ی دلبستگی هاسبکارتباط در  ، مجتبی، اسماعیلی، بهمن، مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراریزادهغالمبیرامی، منصور، محمدپور، وهاب، 

 1391، تابستان 109-105، 2شم، شماره دانشجویان، مجله علوم رفتاری، سال ش

، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتال به  Cرابطه تیپ شخصیتیجعفری، عیسی، سهرابی، فرامرز، جمهری، فرامرز، نجفی، محمود، 

 1388، بهار 66-57، 1ی بالینی، سال اول، شماره شناسروانسرطان و افراد عادی، مجله 

و شادکامی سالمندان شهر تبریز، نشریه  ی روایت درمانی گروهی بر میزان امید به زندگیاثربخش، امیر، چنگیزی، فرشته، پناه علی

 1395، تابستان 76-62، 34پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سال نهم، شماره یعلم

ی هیجان بر اساس بخشمنظبینی پور، علیرضا، خورانی، وظیفه، پیشیمکرحبیب الهی، مرجان، عاشوری، جمال، عباس اصل، مجتبی، 

 1395، تابستان 33-26، 1های دلبستگی، فصلنامه نسیم تندرستی، سال پنجم، شماره شناختی و سبکسرسختی روان

شناختی در زنان مبتال بینی امید به زندگی بر مبنای سالمت روانی و سرسختی روانیشپی، بیتا، عقیلی، مهدی، نصراللهحسینی، صدیقه، 

 1397، 3ز جراحی، نشریه جراحی ایران، سال بیست و ششم، شماره به سرطان بعد ا

های ها و مدلبینی و عواطف مثبت در دانشجویان، روشنگر بر رضایت از زندگی، خوشدرمانی مثبتمهدی، اثربخشی روان خانجانی،

 1396، 137-159، شناختیروان

 1390رات آییژ، شناختی، انتشای روانهاآزمونپور، حسن، ینامزارع، حسین، 

ی خانواده، سال اول، درمانروانارتباط و صمیمیت جنسی، مشاوره و  بر اساسبینی رضایت زناشویی یشپ، فرشاد، زادهمحسنعارفی، مختار، 

 1391، 53-43، 2شماره 

غیرمنطقی، سرسختی  اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر باورهایصفر، شریفی، طیبه، غضنفری، احمد، صولتی، کمال، عبدی دهكردی، 

 1398، بهار 1درخشان، کودکان استثنایی، سال نوزدهم، شماره  با استعدادهای آموزاندانششناختی و پیشرفت تحصیلی روان

، زمستان 2328-2319، 84شناختی، سال هجدهم، شماره ین، شیما، علوم روانپرندعظیمی، ناهید، سادات حسینی، سعیده، عارفی، مختار، 

1398 

ایرانی، سال سوم، شماره  شناسانروانها، فصلنامه یرانیاپور، احمد، آگاه هریس، مژگان، اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در یعل

 1386، تابستان 12

کان های اسالمی بر شادکامی و رضایت از زندگی والدین کودای مبتنی بر آموزهغفاری، علی، اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای مقابله

 1399، 132-111، 3های یادگیری، سال نهم، شماره های یادگیری، مجله ناتوانیمبتال به ناتوانی

ی دلبستگی با ترس از جرم در جامعه زنان هاسبکبررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده و فرخجسته، وحیده سادات، عبدالهی، راشن، 
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Elyasi.fahim@gmail.com 
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 چکیده

و عملكرد مختل و تصور از خود بر  ینقش خودگردان یمدل ساختار یابیپژوهش باهدف ارز ینا

 یاستان قم، به روش همبستگ یاندانشجو یامقابله یهاسبک گرییانجیبا م یاضطراب اجتماع

 و نمونه وددختر و پسر استان قم ب یاندانشجو یهپژوهش، شامل کل ینا یاجرا شد. جامعه آمار

ها، داده یانتخاب شدند. ابزار گردآور یاخوشه یتصادف یریگنفر به روش نمونه 384 یآمار

و  یگو ر یانگکانور، اجتناب  ی، تصور از خود بک، هراس اجتماعیانگواره پرسشنامه طرح

 یبرا 26نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده وتحلیلیهمنظور تجز. بهود، بیانگ یجبران افراط

 یابیمدل  ی، برا3نسخه  Smart-PLSافزار و از نرم یو همبستگ یفیتوص یهاشاخصمحاسبه 

 ینرابطه ب یها نشان داد که مدل ساختارداده وتحلیلیهاستفاده شد. تجز یمعادالت ساختار

 یهاسبک گرییانجیبا م یاز خود، بر اضطراب اجتماع ورو عملكرد مختل و تص یخودگردان

مناسب  ییعنوان الگوبه تواندیپژوهش حاضر م یجبرخوردار است. نتا یطلوباز برازش م ی،امقابله

 یاندانشجو یاز اضطراب اجتماع یاز مشكالت ناش یشگیریهای پبرنامه یو طراح ینتدو یبرا

 تأثیرگذار باشد.

 یهاسبک ی،عملكرد مختل، تصور از خود، اضطراب اجتماع ی،خودگردانواژگان کلیدی: 

 یامقابله

 

 

 
 

 
 قدمهم

اختالل  است. این گرانیتوسط د ی قرار گرفتنابیارزهای مختلف و نگرانی مورد موقعیت از ی، هراساختالل اضطراب اجتماعمقاالت 

 ی،؛ رپ2014، یرمداوم )کائوت و گو ایبا شروع زودرس و دوره یاختالالت روان نیترو مزمن نتریجیرا ی و ازاضطراب هایاختالل یكی

در  یوعازنظر ش یاختالل روان ین( و سوم2011؛ چارترند و همكاران، 2012؛ سونگ و همكاران، 2013ر و همكاران، مكلئود، کارپنت
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است تخمین زده شده درصد  13تا  3 گستره عمر، بین اختالل در ینا یوع(. ش2012است )سونگ و همكاران،  یعموم یتجمع ینب

دچار فرد را  ی و عملكرد اجتماعیزندگ متمادی یهاسال صورت نگیرد،مان درمداخله و ( و اگر 1393 ز،ی)سادوك، سادوك و روئ

 یاست، اگرچه برخ ی(. سن معمول بروز و شروع اختالل معموالً در دوره نوجوان2012)کاستا کابرال مولولو و همكاران،  کندیممشكل 

(. کائوت و 2013، ینشود )کالوت، اوروئه و هانك داده یصتشخ یزن یسالگدر سن هشت تواندیاند که اختالل ممطالعات نشان داده

 یبرخ ین. همچنباشدیم یستی بدهه یلو حداکثر اوا یسالگ 10طورمعمول اختالل، به یدایشکنند که سن پمی یان( ب2014) یرگو

اثر  ینت و کمترنسبت به درمان اس یترین اختالالت اضطراباز سخت یكی ی،اند که اختالل اضطراب اجتماعنشان داده یقاتتحق

؛ هادسون 2013و همكاران،  یساالن و هم در کودکان نشان داده است )رپهم در بزرگ یاختالالت اضطراب یررا نسبت به سا یدرمان

 است. یاختالل ضرور یندرمان ا یروز برابه یدرمان یهامداخالت و طرح یبررس یل،دل ین(. به هم2010و همكاران، 

محققان  است. شدهمنجر  هیجان میشناخت و تنظ هاییژگیعالقه به و شیبه افزا یروان یشناسبیر آسد یشناخت هایهیظهور نظر

 كاران،هم و کالوت) هستند هاوارهنقش دارند، طرح یکه در تداوم اختالل اضطراب اجتماع یاز عوامل شناخت ینوع بر این باورند که

 از یمختلف ی و ناکارآمد شده و انواعرمنطقیغ یباورها ایجادمنجر به  ،یشناخت یهارساختیعنوان زهای ناسازگار بهواره(. طرح2013

 ها،از خاطره یریق و فراگیعم هایهیمادرون ای الگوها ها،وارهطرح آورند.را به وجود می یاضطراب اجتماع رینظ یروان یهایآشفتگ

 طورهمان .تداوم دارند یزندگ ریدر مس و گرفتهشكل یو نوجوان یکدر دوران کود ی هستند کهبدن هایاحساس و هاوارهشناخت جان،هی

 تاز اختالال یاریو بس تیاختالالت شخص یاصل یممكن است هستهند و شدت ناکارآمدبه ناسازگار، هایوارهطرحآید یبرمکه از نام آن 

شده توسط یانگ د مختل یكی از پنج حوزه معرفیخودگردانی و عملكر(. 2003، شاریکلوسكو و و انگ،ی) رندیقرار بگ کیمزمن محور 

در یک رده سنی اندازه با افراد  سهیدر مقا ییتوانا نیجدا شدن از خانواده و عملكرد مستقل. ا یفرد برا ییتوانا یعنی یخودگرداناست. 

 هامانع از موفقیت آندارند که  یظاراتاطرافشان انت طیحوزه قرار دارد، از خود و مح نیدر ا شانیهاوارهکه طرح افرادی. شودیم گرفته

های مربوط به وارهیانگ در بررسی علت ایجاد طرح. شودیم صورت مستقلبه هاانجام فعالیتو  نیوالد نمادخود از  جدا کردن یبرا

 نیوالدت در رفتارهای کند. عدم ثباعنوان عامل اصلی مطرح میاین حوزه، رفتارهای متناقض والدین و مراقبین اصلی این افراد را به

در را و عملكرد ماهرانه او  شدهنفس کودك به اعتمادبه باعث ایجاد لطمه )گاهی حمایت و مراقبت افراطی و گاهی طرد کردن فرزند(

ا ر شانیو زندگ آوردهدر مورد خودشان به دست  یمستقل تیهو توانندینم افراد نیدرنتیجه ا کند.با مشكل مواجه میخارج از خانه 

و در  گذاری مشخصی در زندگی داشته باشندهدف توانندینم معموالًاین افراد اداره کنند.  گرانید دائمی یهاکمک افتیبدون در

سالی امور در دوران بزرگانجام و شایستگی در  ییازنظر کارا به همین دلیل. شونددچار مشكل می یازموردناجتماعی  یهامهارتکسب 

، کفایتیبی /یوابستگاند از: های حوزه خودگردانی و عملكرد مختل عبارتواره. طرحکنندسال عمل می کودك کم سن و کیمثل 

اولویت و طورمعمول به (.2003 شار،یکلوسكو و و انگ،یشكست ) ،گرفتار افتهیخود تحول نی، ماریپذیری نسبت به ضرر و بآسیب

ناکارآمد  یهاباور ریینامناسب، تغ یجانیه یهاازیتائید اعتبار ن ه،یای ناسازگار اولهوارهطرح ییشناسا ،یاوارهدر درمان طرح هدف اصلی

 یریادگی یبرا یطیناسازگار و فراهم کردن مح یامقابله یهاو سبک یزندگ یالگوها رییتغ بهتر،عملكرد  یهای ناسازگار براوارهو طرح

 .(1398 ان،یو بزار یسیبن ،یاست )حقان یانطباق یهامهارت

. (2003 شار،یو و كوکالس انگ،ی)است  ناکارآمد یامقابله یهاسبکشود، می هاوارهطرحیكی از عواملی که باعث تداوم و حضور دائمی 

کنند. تمام می جادیها اوارهبا طرح هماهنگیمنظور به دوران طفولیت،در  هاانسانهستند که  ییهاسمیمكان ایهای مقابلهسبک

منظور است که به یامقابله یهااز پاسخ یامجموعه املوجود دارند، شو آسیب  دید در مقابل تهدافرا یرفتار یر خزانهکه د ییهاپاسخ
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 یکرده است. و کیرا از هم تفك یامقابله یهاها و سبکوارهطرح انگی. شوداستفاده میها وارهطرح یو جبران افراط میاجتناب، تسل

 یبخش یول رند،یگیها نشئت موارهرفتارها از طرح ن،ی؛ بنابراندیآیواره به وجود ماسازگار در پاسخ به طرحن یرفتارها»معتقد است که 

 نیشدن. ا خكوبیو م زی: جنگ، گردهندیسه واکنش نشان م د،یتمام موجودات زنده در مقابل تهد .«شوندیها محسوب موارهاز طرح

، طوری رفتار میتسل یاسبک مقابله افراد در. نددار یخوانهم میاجتناب و تسل ،یافراطبا جبران  یاسه سبک مقابله ایسه واکنش 

در  ییکنند که گومی رفتار طورید افرا (،زیاجتناب )گر یا. در سبک مقابلهشودتكرار  همواره شانیدوران کودک یکه الگوها کنندمی

بر  عصبانیتو  نگرانی ،خجالت، اندوهمثل احساسات ناخوشایندی شود می روشن وارهطرحموتور که  ینزمااما ؛ ندافتادهین وارهدام طرح

به دنبال )جنگ(، شخص  ی. در سبک جبران افراطکندفرار می هاجانیه نیاز ا ی، از درد ناشاجتناب کردنبا  اوو  چیره شدهشخص 

به عبارتی افراد در استفاده از این  دارد. تیقعوا گذرد،یدر ذهنش م چیزی که خالف است تا ثابت کند گرانیخود و دمجاب کردن 

از میان سه است.  یاز هرگونه اشتباه خالیو نقص و  بیعیبرتر، ب یموجود گوییکنند که ای رفتار، احساس و فكر میگونهبهسبک، 

 یره در نظر گرفت؛ اما رفتارهاواطرح هیجهت حمله عل یعنوان تالش نسبتاً سالمتوان بهرا می یجبران افراطای ذکرشده، سبک مقابله

 (.2003 شار،یو و كوکالس انگ،ی) ثمرندیو ب زیآمافراد معموالً اغراق نیا

دارد، خود افراد و سالمت روان  یاجتماع ی،فرد یدر زندگ توجهیقابل که نقش یشناختروان یهادهیپد نیترمهم از طرفی یكی از

خود  به نسبت مثبت خود نیازمند نگرشی بالقوه هایحداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی مند شدن ازها برای بهرهانسانپنداره است. 

 افسردگی، اضطراب، عالئم پایین، خود پنداره کهطوریبه عمل و اجتماع هستند. درصحنهحضور  برای قوی ایو انگیزه اطراف محیط و

از  (.1393محمدی،  زاده وآورد )تقیمی به دنبال را جدی التمشك کند، پیدا ادامه اگر کند وآشكار می را و خجالت احساس تنهایی

از  طیف وسیعیناسازگار باشند، افراد را نسبت به  یمحتوا یاگر دارا دهند؛یهسته خود پنداره را شكل م ،هاوارهکه طرح ییآنجا

 (.2003 شار،یو و كوکالس انگ،ی) کنندمی پذیریبآس تو مشكال هانقص

مؤثر می یواره درمانطرح كردیرو اجتماعی اضطراب اختالل برای که اندنشان داده یتجرب ایو  یفیصورت توصحقیقات مختلف بهت

 ای یعال یهانهیاختالل مزبور، به زم یشناسو نشانه یشناسبیآس یهاپرداختن به جنبه نیپژوهشگران در ع راخی دهه دو در. باشد

ناسازگار و تصور از خود بر اضطراب  هایوارهطرح تأثیرو  اندنشان داده یتوجه جد یبا اضطراب اجتماع گرید یرهایمتغ یارتباط

تواند تحت تأثیر توان گفت که اضطراب اجتماعی میبندی میدر یک جمعی بسیاری تائید شده است. هاپژوهشاجتماعی در 

با توجه  ها در ارتباط است.طور مستقیم با آناشد که بهبعنوان میانجی ای بهی مقابلههاسبکو  ناسازگار، تصور از خود هایوارهطرح

توجه بود، در این پژوهش بر روی این حوزه متمرکز های مختلف تأثیر حوزه خودگردانی و عملكرد مختل قابلبه اینكه در پژوهش

نی و عملكرد مختل و تصور از واره حوزه خودگرداتبیین نقش طرح پژوهشی که به گرفته،های انجامشدیم. از آنجایی که در پژوهش

پرداخته باشد، وجود ساختاری در قالب یک مدل  ای یانگهای مقابلهسبکبا در نظر گرفتن نقش میانجی بر اضطراب اجتماعی  خود

از آیا خودگردانی و عملكرد مختل و تصور ندارد. لذا این پژوهش در راستای رفع این خأل پژوهشی به این سؤال پاسخ خواهد داد که 

 .بینی کنندپیشافراطی(،  جبراناجتناب و ) یاهای مقابلهسبکگری را با میانجی دانشجویانتوانند اضطراب اجتماعی می خود
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 روش
، را پژوهش ی. جامعه آماراستاختاری سسازی معادالت مدل و در قالب یهمبستگ -ی فیتوص بنیادی از نوع پیش رو،پژوهش طرح 

مرجع  تیمطابق با اعالم سا 98-97در سال تحصیلی ها که تعداد آنتشكیل دادند و پسر استان قم دختر  انیدانشجو یکلیه

 كردیکنند در پژوهش با رومی شنهادی( پ1998) یسرو ول ی. گاداگنولبود یدانشگاه یمرکز علم 25نفر از  44,462 ران،یا یهادانشگاه

، در پژوهش حاضر نی؛ بنابرا(1998، سریو ول یگاداگنول) است یضرور شتریب اینفر  300 حجم با یانمونه ر،یمس لیو تحل یابیالگو 

استان  یاکز دانشگاهمر نیاز ب به شرح ذیل انتخاب شدند. ابتدا یاچندمرحله یاخوشه یتصادف یریگنفر به روش نمونه 384تعداد 

 یموجود، دانشكده فن یهادانشكده نیمرحله بعد از بانتخاب و در  یاخوشه یریگو قم به روش نمونه یسه دانشگاه آزاد، صنعت ،قم

و  عیصنا ک،یته عمران، مكان(، رشیلیتحص یهاها )رشتهخوشه نیهر دانشگاه انتخاب و در مرحله سوم از ب هیو علوم پا یمهندس

 .شد کالس انتخاب دوتصادف انتخاب و در مرحله آخر از هر رشته به یاضیر

 سنجش ابزار

 75ی پرسشنامه کیشده و ساخته 1998در سال  انگیپرسشنامه توسط  نیا :1(S-YSQ) انگی وارهمه طرحفرم کوتاه پرسشنا

 یانهیشش گز یبنددرجه اسیاست. هر ماده به کمک مق شدهیطراح ه،یاول یشناخت یوارهطرح 15سنجش  یاست که برا یسؤال

نورمن و  انگ،ی(. 1393زاده، . )حسندیآیبه دست م اسیمق ریهر ز یهاماده راتآزمون با جمع نم نیا یها. نمرهشودیم یگذارنمره

 بیبه ترت ییكایآمر انیاز دانشجو ینفر 264نمونه  کی یبر رو ییو باز آزما یدرون یپرسشنامه را به روش همسان نیا ییایتوماس، پا

 ییایو پا ییو همكاران روا یوسفی ران،یا در (.1393عزت، ی، به نقل از امام1389و همكاران،  یوسفی. )کردندگزارش . /81؛ و /95

نفر(،  185نفر و در مرحله دوم  394در دو مرحله )مرحله اول  ینفر 213نمونه  کی یرا بر رو هیهای ناسازگار اولوارهپرسشنامه طرح

(، 1384) ی. آهکردند زارشگ ./86؛ و /91 بیکردن در کل نمونه به ترت مهیکرونباخ و دون یآن را به روش آلفا ییایکردند و پا یبررس

 یهمساناجرا کرد. نفر مذکر بودند،  135نفر مؤنث و  252تهران که شامل  یهادانشگاه انینفر از دانشجو 387 یبر روپرسشنامه را  زین

ه نقل از )ب آمده استدستبه ./98مذکر  تی؛ و در جمع/97مؤنث  تیکرونباخ در جمع یپرسشنامه با استفاده از آلفا نیا یدرون

 .دیو عملكرد مختل استفاده گرد یپژوهش فقط از سؤاالت مربوط به خودگردان نی(. در ا1393زاده، حسن

 و دهیگرد هیبک ته یشناخت هیو بر اساس نظر ریتوسط بک و است 1978آزمون در سال  نیا :2(BSCTتصور از خود بک ) پرسشنامه

ها سؤاالت پرسشنامه بر اساس ارتباط آن باشد.میاظهارنظر  5بندی شامل درجه هریک از مواد، بر اساس روش. ماده است 25 یدارا

اند از: دهد که عبارتگیری قرار میو اندازه یرا موردبررس ویژگی 7شود. این مقیاس گذاری میاز خود از یک تا پنج نمره با تصور

و  بکها، مؤثر بودن و تردید نسبت به خود. ها و حسنعیبهای اجتماعی، توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت

گزارش  ./65؛ و /88به ترتیب پس از یک هفته و سه ماه ضریب ثبات  باز آزماییهمكاران اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش 

 (.1387و همكاران،  یل از مالزمان، به نق1985شده است. )بک، گزارش ./80 اسیمق نیا یبرا یدرون یهمسان بیضر نی. همچنکردند

گزارش  ./68؛ و /65 بیکرونباخ به ترت یکردن و آلفا مهیپرسشنامه را با استفاده از روش دون نی(، اعتبار ا1372) یمحمد ران،یدر ا

 پرسشنامه به دست آورده است. یرا برا ./79کرونباخ  ی( آلفا1383) اینباجید نیکرده است. همچن

                                                           
1 Young Schema Questionnaire – Short Form 
2Beck Self-Imagination inventory 
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. این است شدههیته (2000) و همكارانش برای ارزیابی اضطراب اجتماعی توسط کانور :1(SPIکانور ) یتماعهراس اج پرسشنامه

و ناراحتی  (ماده 6)، ترس (ماده 7)مقیاس فرعی اجتناب  ماده دارد و از سه زیر 17پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی است که 

 یلی= خ4 اد،ی= ز3 ،یا= تااندازه2= کم، 1، وجهچیه= به 0قیاس لیكرت )شود. هر ماده بر اساس متشكیل می (ماده 4)فیزیولوژیک 

در نمونه غیر بالینی در ایران روایی و اعتبار این مقیاس را به (، 1389)شود. حسنوند عموزاده، شعیری و باقری بندی می( درجهادیز

چنین هماست.  شدهگزارش 76/0برای نیمه دوم آزمون برابر و  82/0دست آوردند. ضریب آلفای پرسشنامه در نیمه اول آزمون برابر با 

ها کل آزمودنیبوده است. محاسبه آلفای کرونباخ مربوط به 91/0و شاخص اسپیرمن براون برابر  84/0همبستگی دونیمه آزمون برابر 

بوده  75/0ناراحتی فیزیولوژیک برابر و برای  74/0برای ترس برابر  ،75/0های اضطراب اجتماعی برای اجتناب برابر در خرده مقیاس

 (.1392حسنوند عموزاده، عقیلی و حسنوند عموزاده، )بخش است شده رضایتدهد که اعتبار محاسبهو نشان می

 یامقابله یراهبردها یبررس یاست که برا یسؤال 40 یاپرسشنامه انگیپرسشنامه اجتناب (: YRAI) 2گیو ر انگیاجتناب  پرسشنامه

است.  یای اجتنابراهبرد مقابله 14پرسشنامه شامل  نی. اشودیداده م 6تا  1 نیای باست. به هر سؤال نمره شدهیطراح یاجتناب

 اباجتن اسیمق ریدو ز گیو ر انگیپرسشنامه اجتناب  یعامل لیاست. در تحل ماریدهنده راهبرد اجتناب غالب بنمرات باال نشان

 کیاجتناب سومات اسی. مق/73کرونباخ  یپرسشنامه با آلفا یدرون ییایشد. پا ییشناسا یختشنا یو اجتناب عاطف یرفتار کیسومات

و  انگیکرونباخ پرسشنامه اجتناب  یآلفا بیضر یشده است. در پژوهشگزارش ./78 یشناخت یاجتناب عاطف اسی؛ و مق/65 یرفتار

 (.1396و همكاران،  صفتیمانیگزارش شد )سل. /84 یفسردگم ابا عالئ ی؛ و در زنان هند/80 یبا عالئم افسردگ یرانیدر زنان ا گیر

 قیآن را از طر ییایپا بیاجرا کردند و ضر انیدر مورد دانشجو ،یو صلوات دیدوست، عاطف وح زدانیپرسشنامه را  نیا نیچنهم

 سهیبا عنوان مقا ،(1390) یاتلوو ص ی(. در پژوهش زرگر، کاکاوند، جالل1386 ،یبه دست آوردند )صلوات 79/0برابر  یساز مهیدون

 نیکرونباخ ا یو افراد بهنجار، آلفا یونیاجتناب در مردان وابسته به مواد شبه اف یامقابله یو رفتارها هیهای ناسازگار اولوارهطرح

 به دست آمد. ./70پرسشنامه 

. (2003 شار،یو و كوکالس انگ،ی) ده استشساختهتوسط یانگ  1994پرسشنامه در سال  این :3(YCI) انگی یجبران افراط پرسشنامه

 6تا  1 كرتیل فیط کیدر  اسیمق نی. سؤاالت اپردازدیم یجبران افراط یامقابله یراهبردها یو به بررس بودهسؤال  48 یدارا

 انه،یر انتقادگراچون رفتا یافراط یواره مختلف است که راهبردهااز چند طرح ییربنایز ی. هر سؤال داراشوندیم یگذارنمره یادرجه

واره صورت در پاسخ به طرح رهیو غ یگرانه، نا ارزنده ساز تكانش ی، رفتارهاازحدشیب ینیبخوش ،یذهن وسواس ،یافراط ییخوداتكا

 ./81پرسشنامه  نیا ییایپا بیضر انگیاست. در مطالعه  فردغالب در  یدهنده وجود راهبرد جبران افراط. نمرات باال، نشانرندیگیم

دو  قی، از طر2012در سال  یلیپور و اسماع یبخش ،یرامیتوسط با یرانیدر جامعه ا (.1398و همكاران،  یآمده است )زماندستهب

 .دیبرآورد گرد. /79و  یابیبرابر هنجار یسازمهین

 

 هاافتهی
 هایمتغیر توصیفی هایشاخصدرصد( بود.  5/55زن ) 213درصد( و  5/44مرد ) 171در پژوهش حاضر شامل  ینمونه موردبررس

 .است ، آمده1شماره  جدول در پژوهش

                                                           
1 Social Phobia Inventory 
2Inventory Avoidance Rygh-Young 
3 Young Compensation Inventory 
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 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص .1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیرها

 5 1,45 0,48 0,69 3,52 384 مختل عملكرد و خودگردانی

 5 1,80 0,35 0,59 3,47 384 خود از تصور

 5 1,90 0,36 0,600 3,49 384 اجتناب

 5 1,61 0,43 0,66 3,48 384 افراطی جبران

 5 1,75 0,38 0,62 3,60 384 اجتماعی اضطراب

 

بوده است.  0,69با انحراف معیار  5از  3,52جدول فوق بیانگر این است که میانگین نمرات خودگردانی و عملكرد مختل برابر با 

با  5از  3,47نمرات تصور از خود برابر با  میانگین است. شدهمحاسبه 5بیشترین مقدار آن برابر با  و 1,45کمترین مقدار این متغیر 

نمرات  میانگین است. شدهمحاسبه 5و بیشترین مقدار آن برابر با  1,80بوده است. کمترین مقدار این متغیر  0,59انحراف معیار 

شده محاسبه 5و بیشترین مقدار آن برابر با  1,90بوده است. کمترین مقدار این متغیر  0,60با انحراف معیار  5از  3,49اجتناب برابر با 

و بیشترین  1,61بوده است. کمترین مقدار این متغیر  0,66با انحراف معیار  5از  3,48نمرات جبران افراطی برابر با  میانگین است.

بوده است. کمترین  0,62با انحراف معیار  5از  3,60اجتماعی برابر با نمرات اضطراب  میانگین شده است.محاسبه 5مقدار آن برابر با 

شده محاسبه 3است که میانگین همه متغیرها بیشتر از  گفتنی شده است.محاسبه 5و بیشترین مقدار آن برابر با  1,75مقدار این متغیر 

توان نتیجه گرفت که میل اکثریت آمده است میدستهای( بگزینه 5حد وسط طیف ) 3است. لذا چون میانگین همه متغیرها بیشتر از 

 باشد.پرسشنامه می 5و  4های دهندگان به انتخاب گزینهپاسخ

خودگردانی و عملكرد مختل  دهدینشان م بیضرا یبررسدهد. می نشان را متغیرهای پژوهش بین همبستگی ضرایب ،2شماره  جدول

تصور از خود با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و  اب(، با اضطراب اجتماعی رابطه مثبتجبران افراطی و اجتن) یاهای مقابلهو سبک

 داری دارند.معنی
 ضرایب همبستگی بین متغیرها -2جدول 

 متغیرهای تحقیق اضطراب اجتماعی جبران افراطی اجتناب تصور از خود

0,337- 0,396 0,421 0,495 
مقدار 

 خودگردانی و عملكرد مختل همبستگی

 سطح معناداری 0,001 0,001 0,001 0,001

1 0,538- 0,364- 0,664- 
مقدار 

 تصور از خود همبستگی

 سطح معناداری 0,001 0,001 0,001 
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 1 0,368 0,577 
مقدار 

 اجتناب همبستگی

 سطح معناداری 0,001 0,001  

  1 0,615 
مقدار 

 جبران افراطی همبستگی

 سطح معناداری 0,001   

   1 
قدار م

 همبستگی
 اضطراب اجتماعی

 

 یق،تحق ی، مدل مفهوم2شكل دهد و ، مدل مفهومی تحقیق در حالت استانداردشده، بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان می1شكل 

 .دهدیرا نشان م یت یمعنادار یبدر حالت ضرا

 
 ی(ریگاندازهی هامدلابی ارزی) ریمسمدل مفهومی با ضرایب استانداردشده بار عاملی و ضرایب  -1شکل 
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 ی(ریگاندازههای )ارزیابی مدل t-Valuesضرایب  مدل پژوهش با -2شکل 

 

بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه بین یک متغیر پنهان و متغیر آشكار مربوطه را طی فرایند تحلیل مسیر مشخص 

که  طورهمان. باشدیم 0,4قبول قابلپذیر با متغیر پنهان مربوطه، حداقل مقدار کند. مقدار بار عاملی هر یک از متغیرهای مشاهدهمی

برآورد شده  1,96بوده و مقادیر معناداری تی بیشتر از  0,4شود، مقادیر بارهای عاملی بیشتر از مشاهده می 3و  2های شماره در شكل

 شود.یها در مدل تائید مداری و لزوم حضور تمامی گویهاست. لذا معنی

طور که ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی آورده شده است. همان یها، شاخص3در جدول 

همه متغیرهای موجود در جدول فوق در  AVEکرونباخ و  یآلفا یبو ضر یبیترک یاییپا یبضر یردر جدول فوق نمایان است، مقاد

 ار دارند.سطح مناسب و قابل قبولی قر

 
 ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی هایشاخص-3جدول 

 متغیرها
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha >0.7) 

 ضریب پایایی ترکیبی

(CR>0.7) 
AVE>0. 5 

 0,508 0,934 0,923 اجتناب

 0,647 0,846 0,726 اضطراب اجتماعی

 0,609 0,886 0,839 تصور از خود

 0,539 0,941 0,932 جبران افراطی

 0,729 0,915 0,875 خودگردانی و عملكرد مختل
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 ، تائید گردید.4جدول الرکر سنجیده و مطابق –روایی واگرا نیز، از طریق آزمون فورنل

 
 ه روش فورنل و الرکربنتایج روایی واگرا  -4جدول 

 خودگردانی و عملكرد مختل جبران افراطی تصور از خود اضطراب اجتماعی اجتناب 

     0,713 اجتناب

    0,804 0,572 اضطراب اجتماعی

   0,780 -0,619 -0,524 تصور از خود

  0,734 -0,379 0,629 0,330 جبران افراطی

 0,854 0,452 -0,359 0,538 0,427 خودگردانی و عملكرد مختل

 

در حالت  یقتحق یمدل مفهوم یز، ن5شكل است.  شدهیبررسانداردشده ، مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب مسیر است3در شكل 

 .دهدیرا نشان م یت یمعنادار یبضرا

 
 های ساختاری و کلی(مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر استانداردشده )ارزیابی مدل-3شکل 
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 های ساختاری و کلی(حالت معناداری تی )ارزیابی مدل مدل پژوهش در -5شکل 

 

 تربزرگشده بین تمامی متغیرهای مستقل مدل و وابسته موجود در مدل محاسبه t، مقادیر شودیم، مالحظه 5ر که در جدول طوهمان

(، جبران 340.اجتناب )ابسته( یعنی ازا )زبرای متغیرهای مكنون درون 𝑅2درصد معنادار هستند. مقادیر 95بوده و در سطح  96/1از 

غییرات( واریانس )درصد از و 34مقدار  کهینحوبه( در حد بسیار مناسبی قرار دارد. 635.اجتماعی )ا( و اضطراب 258.افراطی )ا

. شودیمی نیبشیپدرصد از تغییرات جبران افراطی توسط متغیرهای خودگردانی و عملكرد مختل و تصور از خود مدل  25,8اجتناب و 

تناب،  درصد از تغییرات این متغیر توسط خودگردانی و عملكرد مختل  63,5ضریب تعیین اضطراب اجتماعی بیانگر این مهم است که 

افراطی (، جبران اف169اجتناب )ی اجزادرونبرای متغیرهای  𝑄2شود. همچنین مقدار ی مینیبشیپور از خود  جبران افراطی و 

نشان از قدرت  کهینحوبهشده است حاسبه( مقداری مثبت و در سطح مطلوب و قابل قبولی م399اجتماعی )( و اضطراب اج136)

 ی متغیرهای مذکور را دارد.نیبشیپمدل در  قبولقابل
 

 

 

 

 

 

 معیارهای مدل ساختاری ها ونتایج مربوط به شاخص .5جدول 

 مسیر:

 متغیر وابسته)متغیر مستقل 
𝛃 T_value 

سطح 

 معناداری

𝑹𝟐 
 متغیر وابسته

𝑸𝟐 
متغیر 

 وابسته

𝒇𝟐 
غیر مت

 مستقل

VIF 
متغیر 

 مستقل

 1,148 0,099 0,169 0,340 0,00 5,828 0,274 اجتناب)خودگردانی و عملکرد مختل 

اضطراب )خودگردانی و عملکرد مختل 

 اجتماعی
0,170 4,439 0,00 0,635 0,399 0,056 1,422 
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جبران )خودگردانی و عملکرد مختل 

 افراطی
0,362 7,285 0,00 0,258 0,136 0,154 1,148 

 1,148 0,239 0,169 0,340 0,00 11,541 -0,425 اجتناب)تصور از خود 

 1,487 0,171 0,399 0,635 0,00 8,331 -0,305 اضطراب اجتماعی)تصور از خود 

 1,148 0,073 0,136 0,258 0,00 6,305 -0,249 جبران افراطی)تصور از خود 

 1,521 0,086 0,399 0,635 0,00 5,683 0,219 اضطراب اجتماعی)اجتناب 

 1,353 0,270 0,399 0,635 0,00 8,656 0,365 اضطراب اجتماعی)جبران افراطی 

رای متغیرهای  VIFشده است. مقدار تک متغیرهای مستقل نیز محاسبهای تک  𝑓2و شاخص شدت تأثیر VIFی هم خطشاخص 

ها مشاهده نشده است. بنابراین با توجه به هم خطی بین داده دهد هیچ مشكلبرآورد شده که نشان می 5مستقل کمتر از حد مرزی 

 های ساختاری مورد تائید قرار است.استنباط کرد، مدل گونهنیاتوان آمده، میدستمعیارهای مربوط به مدل ساختاری و نتایج به

گیری و ساختاری های اندازهکلی مدلاست. این آزمون کیفیت  شدهاستفاده GOFجهت ارزیابی مقدار برازندگی کل مدل، از شاخص  

مدل  یشده که نشان از برازش قومحاسبه 420/0برابر  GOFشده، مقدار معیار ، نشان داده6طور که در جدول همان کند.را تعیین می

 کلی تحقیق است.
 GOFنتایج برازش کلی مدل با معیار -6جدول 

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑅2̅̅̅̅  

0,420 0,430 0,411 

 برازش ضعیف، متوسط و قوی بیبه ترت 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

 
 ی و عملکرد مختل بر اضطراب اجتماعی از طریق اجتنابخودگردان تأثیربررسی  -7جدول 

 نتیجه سطح معناداری تی آماره ضریب مسیر استاندارد مسیر

 تائید شد 0,00 5,828 0,274 اجتناب)دانی و عملكرد مختل خودگر

 تائید شد 0,00 5,683 0,219 اضطراب اجتماعی)اجتناب 

 تائید شد 0,00 4,439 0,170 اضطراب اجتماعی)خودگردانی و عملكرد مختل 

 آزمون سوبل خودگردانی و عملكرد مختل بر اضطراب اجتماعی تأثیرات

 سطح معناداری مقدار آماره تأثیر کل میستقرمیغتأثیر  تأثیر مستقیم

0,170 0,060 0,230 6,66 0,00 

 

و مقدار آماره  0,274ی و عملكرد مختل بر اجتناب با ضریب مسیر خودگردان، تأثیر متغیر گرددیممشاهده  7طور که در جدول همان

تائید  5,683و مقدار آماره تی  0,219با ضریب مسیر  واقع شد. همچنین تأثیر اجتناب بر اضطراب اجتماعی نیز موردقبول 5,828تی 

ی رگذاریتأثی را در اواسطهاستنباط کرد که متغیر اجتناب نقش  توانمیگردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل 

( برابر Sobelر مطلق آماره سوبل ). از طرفی با توجه به اینكه مقدار قددینمایمخودگردانی و عملكرد مختل بر اضطراب اجتماعی ایفا 
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توان در آمده است، میدستبه 05/0( کمتر از سطح خطای 0,00آزمون )شده و سطح معناداری بیشتر محاسبه 96/1و از  6,66با 

ر گری اجتناب را در رابطه بین خودگردانی و عملكرد مختل و اضطراب اجتماعی را بار دیگدرصد تأثیر میانجی 95سطح اطمینان 

 تائید کرد.

 
 ی و عملکرد مختل بر اضطراب اجتماعی از طریق جبران افراطیخودگردان تأثیربررسی  -8جدول 

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه سطح معناداری تی آماره

 تائید شد 0,00 7,285 0,362 جبران افراطی)خودگردانی و عملكرد مختل 

 تائید شد 0,00 8,656 0,365 اضطراب اجتماعی)جبران افراطی 

 تائید شد 0,00 4,439 0,170 اضطراب اجتماعی)خودگردانی و عملكرد مختل 

 آزمون سوبل خودگردانی و عملكرد مختل بر اضطراب اجتماعی تأثیرات

 سطح معناداری مقدار آماره تأثیر کل میرمستقیغتأثیر  تأثیر مستقیم

0,170 0,132 0,302 7,348 0,00 

و مقدار  0,362گردد، تأثیر متغیر خودگردانی و عملكرد مختل بر جبران افراطی با ضریب مسیر مشاهده می 8ول طور که در جدهمان

و مقدار آماره تی  0,365موردقبول واقع شد. همچنین تأثیر جبران افراطی بر اضطراب اجتماعی نیز با ضریب مسیر  7,285آماره تی 

ای توان استنباط کرد که متغیر جبران افراطی نقش واسطهدو مسیر در قالب یک مدل می تائید گردید. با توجه به آزمون این 8,656

نماید. از طرفی با توجه به اینكه مقدار قدر مطلق آماره را در تأثیرگذاری خودگردانی و عملكرد مختل بر اضطراب اجتماعی ایفا می

آمده دستبه 05/0( کمتر از سطح خطای 0,00آزمون )سطح معناداری شده و بیشتر محاسبه 96/1و از  7,348( برابر با Sobelسوبل )

گری جبران افراطی را در رابطه بین خودگردانی و عملكرد مختل و اضطراب درصد تأثیر میانجی 95توان در سطح اطمینان است، می

 اجتماعی را بار دیگر تائید کرد.
 از طریق اجتناببررسی تأثیر تصور از خود بر اضطراب اجتماعی  -9جدول 

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد
 آماره تی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تائید شد 0,00 11,541 -0,425 اجتناب)تصور از خود 

 تائید شد 0,00 5,683 0,219 اضطراب اجتماعی)اجتناب 

 تائید شد 0,00 8,331 -0,305 اضطراب اجتماعی)تصور از خود 

 آزمون سوبل تماعیتأثیرات تصور از خود بر اضطراب اج

 سطح معناداری مقدار آماره تأثیر کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم

0,305- 0,093- 0,398 6,484- 0,00 

موردقبول واقع شد. همچنین تأثیر اجتناب بر  11,541و مقدار آماره تی  -0,425تأثیر متغیر تصور از خود بر اجتناب با ضریب مسیر 

تائید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل  5,683و مقدار آماره تی  0,219ضریب مسیر اضطراب اجتماعی نیز با 

نماید. از طرفی با ای را در تأثیرگذاری تصور از خود بر اضطراب اجتماعی ایفا میتوان استنباط کرد که متغیر اجتناب نقش واسطهمی
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( 0,00آزمون )شده و سطح معناداری بیشتر محاسبه 96/1و از  6,484( برابر با Sobelل )توجه به اینكه مقدار قدر مطلق آماره سوب

گری اجتناب را در رابطه بین تصور درصد تأثیر میانجی 95توان در سطح اطمینان آمده است، میدستبه 05/0کمتر از سطح خطای 

 از خود و اضطراب اجتماعی را بار دیگر تائید کرد.

 
 ی تأثیر تصور از خود بر اضطراب اجتماعی از طریق جبران افراطیبررس -10جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره تی ضریب مسیر استاندارد مسیر

 تائید شد 0,00 6,305 -0,249 جبران افراطی)تصور از خود 

 تائید شد 0,00 8,656 0,365 اضطراب اجتماعی)جبران افراطی 

 تائید شد 0,00 8,331 -0,305 اضطراب اجتماعی)تصور از خود 

 آزمون سوبل تأثیرات تصور از خود بر اضطراب اجتماعی

 سطح معناداری مقدار آماره تأثیر کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم

0,305- 0,090 0,395 6,535- 0,00 

و مقدار آماره تی  -0,249مسیر گردد، تأثیر متغیر تصور از خود بر جبران افراطی با ضریب مشاهده می 10طور که در جدول همان

 8,656و مقدار آماره تی  0,365موردقبول واقع شد. همچنین تأثیر جبران افراطی بر اضطراب اجتماعی نیز با ضریب مسیر  6,305

ا در ای رتوان استنباط کرد که متغیر جبران افراطی نقش واسطهتائید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل می

( برابر با Sobelنماید. از طرفی با توجه به اینكه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )تأثیرگذاری تصور از خود بر اضطراب اجتماعی ایفا می

توان در آمده است، میدستبه 05/0( کمتر از سطح خطای 0,00آزمون )شده و سطح معناداری بیشتر محاسبه 96/1و از  6,535

 گری جبران افراطی را در رابطه بین تصور از خود و اضطراب اجتماعی را بار دیگر تائید کرد.رصد تأثیر میانجید 95سطح اطمینان 
 

 گیریبحث و نتیجه
اضطراب  بینییشو عملكرد مختل و تصور از خود، در پ یهای حوزه خودگردانوارهنقش طرح یهدف از انجام پژوهش حاضر بررس

 ینپژوهش حاضر نشان داد ب یج( بود. نتای)اجتناب و جبران افراط یامقابله یهاسبک گرییانجیبا م استان قم یاندانشجو یاجتماع

(، رابطه وجود دارد. ی)اجتناب و جبران افراط یامقابله یهاسبک یابا نقش واسطه یاجتماع ضطرابو عملكرد مختل با ا یخودگردان

 یو فورت یاورب ینگرام،(، ا1395ثابت و همكاران ) ی(، همت1397) ی(، فاطم1398ده )نادر زا یقاتتحق یجهآمده با نتدستبه یجهنت ینا

های حوزه واره(، همسو است. طرح2012(، کامرا و کالواته )2011و همكاران ) رت(، ابرها2014آتاالر و جنكوز ) یتاس،(، سار2016)

داشته باشند، دائماً به کودك، درباره اتفاقات  یمراقبت افراط ینکه والد شودیم یجاددر باور فرد ا یو عملكرد مختل، وقت یخودگردان

 شودیباعث م یتی،سبک ترب ینندهند. چن یتبه او مسئول ودك،اندازه و متناسب با سن کو خطرناك هشدار دهند و به یندناخوشا

شده و باور داشته باشند که جامعه و  دیدر امور روزمره دچار ترد گیرییمتصم ییو توانا یستگیو شا یاقتفرزندان در مورداحساس ل

 یبارز افراد دارا هاییژگیاز و طیو احساس خطر افرا یاقتاست. احساس عدم ل یمنکنند پرخطر و ناامی یکه در آن زندگ یاییدن

 دهد،یسوق م یعجم هاییتبخصوص فعال یت،حوزه، فرد را به اجتناب از انجام فعال ینهای اوارهاست. ازآنجاکه طرح یاضطراب اجتماع

(، در 2012) سمعیلیپور و ا یبخش یرامی،اجتناب است. ب یشانهاوارهدر تقابل با طرح یاضطراب اجتماع یافراد دارا یاسبک مقابله

 .اجتناب، رابطه وجود دارد یاو راهبرد مقابله یههای ناسازگار اولوارهطرح یناند که بنشان داده یپژوهش
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 ی،. افرا مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعکندیگوناگون شناختی، عاطفی یا رفتـاری بروز م یهاای به شكلهای مقابلهسبک یا روش 

هـای شـناختی )تـالش ینیگز یدور یاکنند که عبارتنداز: اجتناب می یجادها اوارهفرایندهای خودکاری را برای اجتناب از طرح

خودکار یا ارادی برای  هاییت(، اجتنـاب عـاطفی )فعالکندیواره را فعال مکه طرح خودکـار بـرای توقـف افكـار و تصویرهای ذهنی

ها یا شرایط گیری از موقعیتشوند( و اجتناب رفتاری )عالقه به کنارهواره برانگیخته میطرح یلهوسکـه به یمتوقف کـردن احساسات

هستند که  یجیرا هاییاجتنـاب و سـرکوبی، استراتژ کهینیزد. نتیجه اهای دردنـاك را برانگوارهتوانـد طرحواقعی زنـدگی کـه مـی

 ییافته(. در مورد 1395عزت،  یکنند )امامشده استفاده میهای فعالوارههـا در برابـر طرحافراد مبتالبه اضـطراب اجتمـاعی از آن

صورت گرفته  یهاپژوهش یندر ب یشواهد کم دهد،یمرا نشان  یو اضطراب اجتماع راطیجبران اف ینپژوهش که ارتباط ب ینا یگرد

شده که . در پژوهش نورباال و همكاران نشان دادهشودیحاضر محسوب م یقدر تحق یدینسبتاً جد ییافتهرابطه،  ینموجود است و ا

اد برخوردارند )نورباال، افر یرنسبت به سا یکمتر یاز سالمت عموم ،کننداستفاده می یجبران افراط یاکه از سبک مقابله یافراد

 (.1395 پور،یاحسان و عل یبهرام

(، رابطه ی)اجتناب و جبران افراط یامقابله یهاسبک گرییانجیبا م یتصور از خود بر اضطراب اجتماع یننشان داد ب یجنتا ینهمچن 

(، 1392حسنوند عموزاده ) یهاپژوهش یجاز نتا ی( و برخ1396) یو رحمان ینژادپژوهش عل یجپژوهش با نتا ینا یجوجود دارد. نتا

نگرش مثبت  یشانو استعدادها هایتکه نسبت به خود و قابل ی(، همسو بود. افراد2012( و کامارا و کالواته )2013) ینکالوت و هانك

و  یزندگ یهااحتها و سدر جنبه یند،در برابر بروز افكار و اعمال ناخوشا یعنوان مانعاز آن به شوندیو سازنده دارند، موفق م

 یکه با اضطراب رابطه دارد، تصور انسان از خود است. درواقع افراد یعوامل ینتراز مهم یكیساز استفاده کنند. سرنوشت هاییتموقع

 یعبرخوردار بوده و کمتر تحت تأثیر وقا یشتریب یشناختباثبات هستند از سالمت روان یباًخود پنداره واضح، مثبت و تقر یکه دارا

 یعالئم اضطراب و افسردگ یدکننده،ناام یدادهایاست که در مواجهه با رو دلیل ینو به هم گیرندیقرار م یعوقا ینا هاییابیروزانه و ارز

 .دهندیرا بروز م یکمتر

 یامقابله یهاواسطه سبکو عملكرد مختل و تصور از خود به یهای حوزه خودگردانوارهحاضر نشان داد که طرح یقتحق یطورکلبه 

 ،کنندمی یتفعال یانکه با دانشجو یتوسط درمانگران تواندیم هایافته ینکنند. ا بینییشرا پ یاندر دانشجو یاضطراب اجتماع توانندیم

 .ها کمک کنندبه بهبود عالئم اضطراب در آن یم،مفاه ینمتمرکز بر ا ییهاباشد تا با استفاده از درمان هکاربرد داشت

در جلب  یو دشوار یانخود دانشجو یهاها و گزارشاستان قم، منحصر شدن مطالعه به داده یانپژوهش به دانشجوبودن  محدود

پژوهش بود.  ینا هاییتاز محدود یها(، برخسؤاالت پرسشنامه یادتعداد ز یلشرکت در پژوهش )به دل یاز آنان، برا یبرخ یترضا

 یراز سا ی،آت یهادر پژوهش شودیم یشنهادشد. پ یجنتا پذیرییمکاهش تعم باعث یزن هرش یکپژوهش در  ینانجام ا ینچنهم

 ینیکه حائز نشانگان بال یردصورت گ ییهانمونه یرو بهتر است پژوهش ینچنتر، استفاده شود. هممعتبر و مطمئن هاییمپارادا

یاسی ال یمهفهخانم  ی ارشدمقطع کارشناس نامهیانز پامقاله حاضر برگرفته ااست  به ذکریت الزم درنها .اندیاختالل اضطراب اجتماع

 قم است.ی دانشگاه آزاد اسالم و مشاوره یاز گروه روانشناس

 

 منابع
نامه ، پایانهیجان تنظیم اثرات میانجی به توجه با اجتماعی اضطراب بر اولیه های ناسازگاروارهطرح نقش بررسی .(1393). عزت، آمیماا

 تربیتی. علوم و روانشناسی یز: دانشكدهکارشناسی ارشد، تبر
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یافته و اختالل اختیاری، اختالل اضطراب تعمیمهای دفاعی افراد مبتالبه وسواس بیها و مكانیسم(. مقایسه سبک1388) ح. .افضلی، م

 .79-93 (.1)1، شناسی بالینیمجله روانهراس اجتماعی، 

دانش و بینی اضطراب و خود پنداره دختران نوجوان. مادران در پیش ییزناشو تی(. نقش رضا1393) .و محمدی، ن ؛ا. زاده، متقی
 .79-87(. 4) 15. یکاربرد یشناسپژوهش در روان

هـای بر روی نمونه SPIN بررسـی روایی و اعتبار سیاهه هراس اجتماعی(. 1389). و بـاقری، ا . ر؛شـعیری، م ؛حسـنوند عمـوزاده، م

 23. دانشــگاه شــاهد تهــران،مقـاالت پنجمـین سـمینار سراسـری بهداشــت روانــی دانشــجویان عهمجموغیر بالینی ایرانی، 

 .7 ـ 76 ،1389اردیبهشت  22 ـــ

نفس بر اضطراب  رفتاری عزت -اثربخشی آموزش گروهی شناختی(. 1392) .و حسنوند عموزاده، م ؛عقیلی، م؛ حسنوند عموزاده، م

 .26-37،(52)14، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیوجوانان مضطرب اجتماعی. روان ن سالمتاجتماعی و 

های اضطراب اجتماعی )ترس، اجتناب و ناراحتی بینی نشانهپیش (.1392. )قدم پور، مو حسنوند عموزاده، م؛ حسنوند عموزاده، ع؛ 

 .89-110(، 32)8، یشناختروانوین های نفصلنامه پژوهشهای ناسازگار اولیه، وارهفیزیولوژی( بر اساس طرح

 ، تهران: نشر ارسباران.شناختی و شخصیتهای روانها و کاربرد آزموننظریه(. 1393زاده، رمضان؛ فرزان، سمیرا؛ و خادملو، عزیز )حسن

ری دانشجویان دختر واره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فك(. اثربخشی آموزش طرح1398) .س ،بزازیان ؛ وپ ،بنیسی ؛ا ،حقانی

 .54-67(. 2)1 .رویكردی نو در علوم تربیتی. شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوبمضطرب روان

 شهید پزشكی علوم دانشگاه بخشیتوان دانشكده دانشجویان در خود پنداره و خانواده کارایی رابطه بررسی(. 1383. )پ نیا، دیباج

 .237-240(. 40)9، پژوهنده مجله. بهشتی

ای اجتناب در مردان ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله یهاوارهطرحمقایسه  .(1390) .صلواتی، مو ؛ . ر؛ جاللی، مر .زرگر، م؛ کاکاوند، ع

 .69-84(، 1)5، شناسی کاربردیفصلنامه روان .وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار

بر آن  مؤثردیسفوریای جنسیتی و عوامل شخصیتی، روانی و اجتماعی (. 1398. )ر، یبرزگرمحمد؛ و ا، رجائیان؛ س، زمانی؛ ن، زمانی

 .34-45( 3)81 .مجله علمی پژوهان .ل هویت جنسی در انتظار تغییر جنسیتالیان به اختالدر بین مبت

جلد  (،یرایش یازدهمو مهدی،، ترجمه گنجی) سادوكکاپالن و  یپزشكروانخالصه (. 1393. )روئیز، پو سادوك، ب؛ سادوك، و؛ 

 (.2015) تهران: نشر ساواالن.دوم، 

 فارسی نسخه سنجیروان های(. ویژگی1396. )ل، لشنی؛ و منیجه، ه صالح ؛امانی، ش ؛ث، عظیمیانصفت، ع؛ سعادتی، ه؛ سلیمانی

 .232-243(. 2)23. ایران بالینی روانشناسی و یپزشكروان مجلهریگ،  و یانگ اجتناب پرسشنامه

نامه دکترا. پایان واره درمانی در بیماران زن مبتالبه اختالل شخصیت مرزی.های غالب و اثربخشی طرحوارهطرح(. 1386) .تی، مصلوا

 .تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان یپزشكروانانستیتو 

ششمین کنگره  .اجتماعی در دانشجویانهای ناسازگار اولیه، خود پنداره و اضطراب وارهطرح (.1396. )ع. م، و رحمانی ؛علی نژاد, ه
 ، تهران، انجمن روانشناسی ایران.انجمن روانشناسی ایران

 .شهرینیخمناسازگار اولیه در اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد  یهاوارهطرح یهامؤلفهبررسی نقش (. 1397. )س. فاطمی، م

 .1، دوره ت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعیکنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.پایان. و افسردگی پنداشت خودبررسی  .(1372) .ب محمدی،
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 رفتاری، علوم مجلهنوجوانان.  خود از تصور بهبود بر نقش ایفای شیوه به آموزش (. تأثیر1387ی، ع. )انیآشت یفتحمالزمانی، ع؛ و 

2(1 ،)66-61. 

 .م اضطراب اجتماعیالئی عت ساختاری رابطهالمعاد یابی مدل(. 1398، ر. )انتظار کوچک، م؛ و روشن یجعفر، ه؛ صالحی، م؛ زاده نادر

-40(، 1)13، شناختیروان سالمت در پژوهش مهفصلنا. های شناختی در نوجوانانهای ناسازگار اولیه و تحریفوارهطرح اساس بر

57. 

. ای اجتناب و جبران افراطی بر سالمت عمومیهای مقابلهبین سبکاثر پیش(. 1395پور، م. )علی و ؛، هاحسان یبهرام .نورباال، ف

 .51-62(، 1)5، فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی سالمت

 اضطراب و پرخاشگری کاهش در درمانی وارهطرح اثربخشی(. 1395. )احمدپناه، م ؛ وهمتی، ا ؛ن شهرستانی،روحانی ؛ثابت، و همتی

 .82-93 (،2)3، شناخت پزشكیروان و روانشناسی مجله .همدان شهرستان سال 18 تا 17 پسر نوجوانان اجتماعی

و ، حسن؛ بالینی )ترجمه حمیدپور واره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصانطرح .(1391) .و ویشار، م ؛یانگ، ج؛ کلوسكو، ژ

 (.2003) را(، تهران: انتشارات ارجمند.زه، اندوز
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)نویسنده مسئول( ایران  ،ارسنجان اسالمی، آزاد دانشگاه ،ارسنجان واحد، کالم و فلسفهاستادیار گروه   .2
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 رانیا مرودشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرودشت، واحد ،یتیترب علوم گروه اریاستاد . .3
 

 چکیده

بود.  متاهل انیدانشجو در یمذهب یریگ جهت اساس بر نفس عزت ینیب شیپهدف اصلی این پژوهش بررسی 

کلیه دانشجویان متاهل شهرستان ارسنجان بدین منظور از بین  بود. یهمبستگاز نوع  یفیتوص حاضر پژوهشروش 

با استفاده از پرسش نامه مرد( به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  100زن و  100ر )نف 200تعداد

مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون عزت نفس و جهت گیری مذهبی 

یری مذهبی، توکل به خداوند، مولفه های جهت گ که نتایج نشان داد که مورد ارزیابی قرار گرفتنده چندمتغیر

از مؤلفه عزت نفس در دانشجویان متاهل دانشگاه ارسنجان  بخشی ارتباط با خداوند و شناخت خداوند می توانند

 را پیش بینی نمایند. 

  عزت نفس، جهت گیری مذهبی. واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

 

 

 

 مقدمه

الوه بر آن که منبع ن، عمیق ترین و اساسی ترین مناسبات انسانی است و عخانواده به عنوان یک گروه اجتماعی در برگیرنده بیش تری

ورهای اساسی اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعدد را برای یادگیری و شكل گیری نگرش ها و تشكیل با

انواده، یک گروه ال آن حائز اهمیت است. خیک فرد فراهم  می آورد که برای زندگی اجتماعی و بهره وری از میراث فرهنگی و انتق

شه در طبیعت و صرفاً قراردادی نیست، بلكه یک واحد اجتماعی اولیه از مناسبات انسانی است و مبتنی بر پیوندهایی است که ری

 (.41، ص 190، کریمیفطرت انسان دارند )

تكنولوژیک،  قلمرویی است، صاحب پروردگار حضرت انینور تجلی و خداوندی دم و رحمانی فیض افاضه از آن روح که موجودی انسان

است  داده قرار دیگر طرف از ایمانی نیاز و طرف یک از اعتقادی سوء یسیطره در را امروزه جهان که است کرده وضع را بحرانی

 و قوی تحذیر و ندگیشكن از جلوگیری و انسانی های جنبه به بیشتر اشتغال و توجه و معنوی خال پرکردن. (41، ص 1385ی، جالل)

 رابطه و انسان مختلف ابعاد به رسیدگی. است جامعه ورزان اصالح های اندیشه و دغدغه اساس ایمانی و انسانی های قدرت گسترش

 و اجتماعی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مناسبات توسعه و سالمت میزان و معنوی گرایشات با او بالفعل و بالقوه نیازهای ی

این که حتی یک انسان بی اعتقاد به دین، در شرایط نامطمئن (. 11ص ، 1386محتشمی، )گردد  میسر تواند می تضمینی چه با علمی

نیروهای ماورالطبیعت می اندیشد و از او استمداد می طلبد، یک پدیده شناخته  بحران روحی و درماندگی به طور ناهوشیار به خدا و

نیست که نیاز های مذهبی در زندگی روزمره از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین  (. شكی9، ص 1384ی، سراجشده است )

معنویت یک کیفیت روانی است که فراتر از همه ی باورهای انسان قرار می گیرد و در انسان ایجاد انگیزه می کند و احساساتی مثل 

(. فرد معنوی در زندگی هدفمند است و 2، ص 2000، 1سدرك هیبت الهی و احترام به خلقت را در شخص به وجود می آورد )موری

معنی زندگی را دریافته حتی در مواردی که فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد، بعد معنوی انسان را وا می دارد تا درباره خلقت 

ر فشارهای عاطفی،  بیماری های و جهان الیتناهی اندیشه کند. زمانی این بعد مهم در زندگی برجسته می شود که انسان در براب

 (. 23، ص 1391شدید و مرگ قرار گیرد )جان بزرگی، 

از جمله متغیرهایی است که می تواند بر اعتماد به نفس تاثیر داشته باشد و اعتماد به نفس از مذهب  از طرفی جهت گیری مذهبی 

، انییمبرا) نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است ک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاقیدر طول نیز متاثر می شود. 

در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت  (.22، ص 1386

و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم 

                                                           
1- Morris 
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و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس  زندگی افرادنفس باال از عوامل مثبت و موثر در 

د. عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افكار احساسات، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شو

همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی  دارند، نیازمند عزت نفس هستند. افرادی که 

مشكالت مواجه شوند با ها می توانند با اطمینان،  احساس خوبی نسبت به خود دارند، معموالً احساس خوبی نیز به زندگی دارند. آن

جهت گیری در دین شامل مجموعه ای ازباورها و رفتارهای دینی است که شیوه . (132، ص 1392 ،ابراهیمی) ندو از عهده آنها بر آی

رفتار خاصی را به افراد ارائه می دهد. گرایش به مذهب یكی از عواملی است که می تواند رفتارهای افراد را تحت تاثیر قرار دهد. البته 

كدیگر اثر می گذارد و هر فرد در زندگی خود نیازمند محبت و صمیمیت است انسان درزندگی اعتقادات مذهبی و قوی زوجین نیز بر ی

گردد  می  دنیا نیازمند محیطی صمیمی و دوستان و یارانی است که حامی و همدم او باشند و زمانی که فرد دچار بحران های روانی

ران های وی بسیار سودمند و موثر خواهد بود. بیان مسائل و اگر چنین محیطی فراهم باشد که بتوان به آن پناه برد در رفع بح

مشكالت بسیار زیادی که انسان را آزار می دهد برای فردی نزدیک و صمیمی موجب تخلیه اضطراب و نگرانی می شود و به فرد 

طی گرم و محبت آمیز (. در زندگی اجتماعی و خانواده و محل کار همواره نیاز به محی36، ص 1391ی، هوشمندتسكین می دهد )

وجود دارد و در رفع این نیاز و احساس حمایت گروهی افراد در مواجه با مسائل مشكالت توانمندتر            است )خواجه احمدی، 

           (.     17، ص 1392

فس را احساس توان عزت نعزت نفس مفهوم روانشناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مهم است اما به طور کلی می از سویی    

ت و به طور ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افكار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه تغییر پذیر اس

وسانات گذرایی بر ن دتوانبموقت بر احساس فرد تاثیر می گذارند. البته عزت نفس، بنیادی تر از آن است که  افت و خیزهای معمول 

دارند افت و  احساستشان نسبت به خود ایجاد کند، ولی این تاثیرات بسیار محدودند، بر عكس آنهایی که عزت نفس پایینینحوه 

شود ش تعریف میعزت نفس معموالً به عنوان ارزیابی شخص از ارزشمندی خوی خیزهای معمول می تواند زندگی آنها را دگرگون کند.

ثبت و منفی از خود دپذیرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مافرادی که عزت نفس باالیی دارند خو

دانند به طوری که فرض می شود عزت نفس تا حدودی با ثبات است. عزت نفس یا همان احترام به خود یكی از خصوصیات مهم می

گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث ن اثر میای شخصی انساهدهد و به طور حتم روی جنبهو اساسی شخصیت هر فردی را تشكیل می

های شخصیت به صورت ناهماهنگ خواهد شد و حتی ممكن است باعث پدیدآیی بیماریهای روانی گوناگون عدم رشد سایر جنبه

و استانداردهای  شدهی ارز(. عزت نفس باال بستگی به شكل43، ص1392، سیف) مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و ... شود

ت نفس باالیی نداشته خود والدین دارد همچنین به رفتار سالم بستگی دارد، زمانی که افراد از سالمتی کامل برخوردار باشند ولی عز

 (. 4، ص 1386)شاطرلو،  دهندباشند در رفتار خود عزت نفس پایین نشان می

 به میمستق صورت به یقیتحق کشور داخل در  که شد مشخص وضوعم یراستا در خارج و داخل در ها پژوهش یبررس با نیهمچن

 یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ در است نشده پرداخته متاهل انیدانشجو در یمذهب یریگ جهت اساس بر نفس عزت ینیب شیپ
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انوادگی، نگرش های تاریخچه خ»( در تحقیقی که با عنوان2010) 1سیلبرمن: نكهیا جمله از است شده یاشارها آن به مقدمه در

مذهبی و والدین، نقش های جنسی و برداشت های متخصصین بالینی از عملكرد )عضو خانواده( انجام داد، چگونگی ارتباط نقش های 

جنسی، رهبری خانواده، نگرش های مربوط به مذهب، آموزش های والدین که در طی دوران کودکی تجربه شده است با برداشت های 

مشاور حرفه ای مددکار اجتماعی، روان پزشک و روان شناسی، با دو مصاحبه  98ه و عملكرد فردی عضو خانواده توسط شاغالن خانواد

خانوادگی ویدیوئی که درجه بندی کرده بودند نشان دادند. تاریخچه خانوادگی فرد که از طریق کنترل ببیشتر والدین در مذهب 

( در مطالعه که خود 2010و همكاران ) 2خانوادگی و اجتماعی آنان دیده شد. روونتشریح شده بود، مشكالت بیشتری در سازگاری 

با هدف بررسی رابطه عزت نفس با اعتقادات دینی و تفكرات  زوجین انجام داده اند مشخص کردند، افكار مثبت زوجین پیش گویی 

ی رابطه معنا دار مشاهده شد و این که افكار مثبت  عزت نفس در آنها است، و بین افكار مثبت زوجین و عزت نفس با اعتقادات مذهب

آزمونی انجام دادند  1650( در مطالعه ای که بر روی 2012) 3ومذهب  پیش بینی کننده خوبی برای عزت نفس هستند. شینر

این مطلب دست ( در تحقیقات خود به 2014) 4دریافتند که نگرش های دینی به طور مثبتی با رضایت زناشویی ارتباط دارد.  سیسل

اند را ادامه دهند. وانگیزه های مذهبی یافت: که خلق فراگیر مثبت، افراد را بر می انگیزاند، خط فكری یا عملكردی که آغاز کرده

نفر  200( رابطه اعتقادات مذهبی در خانواده و رضایت مندی زناشویی را با 1390مثبتی را تجربه می کنند.  ذوالفقار پور و همكاران )

نان کارمند و خانه دار مورد بررسی قرار داده و نشان داند که اعتقادات مذهبی در خانواده با رضایت مندی زناشویی رابطه دارد. ز

مندی کلی اعتقادات مذهبی بین زنان و مردان تفاوت وجود ندارد. همچنین آنها در تحقیق خود نشان دادند که از نظر رضایت

( کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری با تأکید بر دیدگاه اسالمی را به عنوان رویكردی درمانی 1391فرد و غباری بناب )خدایاری

های مبتنی دهد مداخلهخانواده مورد بررسی قرار داده است. که نتیجه آن نشان می 12دانشجو و  5)به صورت مطالعه موردی( بر روی 

های های مثبت فرد از خود بیانجامد و ممكن است نتیجه این برداشتایش توصیفتواند به افزهای مثبت شخصی میبر تقویت برداشت

دهد که با کاربرد روش مثبت نگری در درمان، جدید سازگاری موثرتر و رفتار بهتر فرد را سبب شود. به عالوه این تحقیق نشان می

های خانوادگی کاهش بیشتری برخوردار شدند، ناسازگاریافراد به نحو مثبت تری به تشریح وضعیت خود پرداختند، از اعتماد به نفس 

 چشمگیری یافت و افسردگی مراجعان رو به بهبود گذاشت.

. باشد یم متاهل انیدانشجو در یمذهب یریگ جهت اساس بر نفس عزت ینیب شیپ هدف با حاضر پژوهش تیاهم و ضرورت نیبنابرا

 به نسبت یبهتر درك که است نفس به اعتماد کمک با و باشد یم یزندگ نفکیال جز نیمتاهل در نفس به اعتماد که نیا به توجه با

 از یاریبس در یانیشا کمک نفس به اعتماد داشتن. شمارند یم متیغن را مختلف یها تیموقع و ها فرصت و کنند یم دایپ گریبگد

 کمک با و ینیب خوش با و خود همسر یها یژگیو از یآگاه و شناخت با نیزوج اگر یطرف از و دارد مشترك یها یریگ میتصم

                                                           
1- Marioles 
2- Rowan 
3 -Shinz 
4 -Cecil 
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 با همراه یزندگ و باشند داشته گریهمد یروح طیشرا درك و یاخالق اتیخصوص بهتر شناخت در یسع یمذهب و ینید یها راهكار

 یم قیتحق نیا گرید کاربرد. بود میخواه ییزناشو اختالفات و معضالت شاهد کمتر جامعه در کنند یزیر هیپا را متیصم و عشق

 سؤال نیا به پاسخ دنبال به حاضر قیتحق ،نیبنابرا ردیگ قرار ندهیآ در انیدانشجو ی استفاده مورد ینظر و یکاربرد ی نهیزم در واندت

                                                                                                             کند؟ ینیب شیپ متاهل انیدانشجو در را نفس عزت تواند یم یمذهب یریگ جهت ایآ که است

 پژوهشروش 

 یمذهب یریگ جهت اساس بر نفس عزت ینیب شیپهمبستگی می باشد چرا که به  –حاضر از حیث گردآوری داده ها توصیفی پژوهش

 ی نمونه باشند یم ارسنجان گاهدانش متاهل انیدانشجو هیکل حاضر پژوهش در یآمار ی جامعهپرداخته است.  متاهل انیدانشجو در

. باشند یم شدند، انتخاب دسترس در یریگ نمونه صورت به که(  زن100 و مرد100) نفر 200تعداد پژوهش نیا در مطالعه مورد

 ابزارهای پژوهش به شرح زیر می باشند:

توسط جورج ساخته شده   پرسش نامه ی جهت گیری مذهبی که در پژوهش حاضر، استفاده شدپرسشنامه جهت گیری  مذهبی: 

ــت از آن جا که طبق ادعای جورج )    ــاس هیچ آیین و مذهبی       1998اسـ (، این آزمون بدون هیچ گونه جهت گیری فرقه ای و بر اسـ

صورت            ساس مذهب جامعه ایرانی در آن  ست، هیچ گونه تغییر محتوایی برا صرفًا محتوای آن بیان رابطه با خداوند ا شده و  ساخته 

به توصیه ی ارزیابان فوق، برخی تغییرات در عبارات و واژه های به کار رفته در متن پرسش نامه صورت گرفته است.     نگرفت. فقط بنا 

گزینه است و از کامالً موافقم تا   5شیوه ی نمره گذاری در قسمت اول آزمون، طبق دستورالعمل، بدین صورت بود که هر گویه دارای 

شند. ن    سان می با سخ به هر گویه، انتخاب کرده      5مره کامالً مخالفم در نو سی تعلق می گیرد که گزینه ی کامالً موافقم را در پا به ک

شد و نمره          سبت به خدا می با شناخت قوی شخص ن شان از  شد که ن سخ کامال ً مخالفم را انتخاب    1با به کسی تعلق می گیرد که پا

خدا دارد. البته در این جا هم باید متذکر شد که گویه های   کرده باشد و گویای این نكته است که شخص شناختی ضعیف نسبت به        

در این قسـمت پرسـش نامه به صـورت معكوس نمره گذاری می شـوند. نمره گذاری      2و  5و  9و  11، 14، 20، 21و  23و  27، 31

سمت دوم مقیاس جورج )  شد. بدان معنا که نمره    1998ق سمت اول می با شان می دهد و نیز  ، ارتباط قوی با خدا ر5(، همانند ق ا ن

سمت دوم نیز گویه های     1نمره  سنجد در ق ضعیف را می  شوند.      4و  5و  7و  8و  15، ارتباط  شیوه ی معكوس نمره گذاری می  به 

سوم مقیاس جورج       سمت  ست       10شیوه ی نمره گذاری ق ست. در گزینه ی در ساس ایمان به خدا مدنظر ا گویه  به عنوان عمل برا

شخص          درباره اتكاء به خد شانه ی ایمان قوی  ست که انتخاب آن ن شده ا شی مطرح  شكل، واکن ا و میزان توکل فرد در هنگام بروز م

(، مطرح شده است که محقق به میل خود می تواند یكی    1998می باشد. سیستم نمره دهی این قسمت به دو صورت توسط جورج )      

ت های پیش به طور مختصر اشاره شد. دومین شیوه بدین صورت است       از آن ها را انتخاب کند. به شیوه ی اول نمره گذاری در قسم  

ــناریور را عدد    به او تعلق   1دهد. یعنی آن را به عنوان اولین قدم خود برگزینه نمره   5که اگر آزمودنی، گزینه ی مورد نظر در هر سـ

سمت ا    ضر از روش نمره گذاری لیكرت برای نمره گذاری این ق شد. برای تعیین پایانی     نخواهد گرفت. در پژوهش حا ستفاده خواهد 

ضریب     سمت اول به روش آلفای کرونباخ،  سپیرمن       /64ق صحیح ا ستفاده از فرمول ت صیف، و با ا ضریب   –. و از طریق تن .  /66براون، 
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ضریب آلفای کرونباخ برابر       سمت دوم نیز  ست آمده. برای ق سپیرمن      /77بد صحیح ا صیف و ت ضریب   –. ، و به روش تن . /55بروان، 

دانش   30بدست آمد  برای تعیین پایانی قسمت سوم )سناریو( از روش بازآزمایی استفاده شد ضریب پایایی بازآزمایی بر روی تعداد         

 . بود.  /67آموزان سال سوم دبیرستان با فاصله زمانی دو هفته برابر با 

ا بر اســـاس تجدید نظری که بر مقیاس  ( مقیاس اعتماد به نفس خود ر1967کوپر اســـمیت )مقیاس عزت نفس کوپر اسمممیت: 

-6ماده آن یعنی شــماره های  8ماده اســت که  58( انجام داده تهیه و تدوین کرده اســت. این مقیاس دارای 1958راجرود ریموند )

 خرده مقیاس، اجتماعی ، خانوادگی، تحصیلی واعتماد   3ماده آن به  50دروغ سنج است. در مجموع  13-20-27-34-41-48-55

 

 

 

ست. و ماده های این مقیاس از کودکان      شده ا سیم  ستفاده کنند. محتوای آن را برای     10-8به نفس کلی تق سال به باال می توانند ا

ــتفاده قرار داد. در تحقیقی که بیابان گرد در )  ــینه های مختلف می توان مورد اس ــوم   730( بر روی 1370پیش ــال س دانش آموز س

ــتان های تهران انجام داد به دســت آمد. لذا افرادی که در این آزمون بیشــتر از میانگین مذکور نمره به  254، میانگین آزمون دبیرس

دســت آورده اند دارای اعتماد به نفس باال و کمتر از آن دارای ضــعف اعتماد به نفس خواهند بود.  شــیوه نمره گذاری این آزمون به 

پاسخ    57و-47-45-36-32-30-29-28-24-23-21-19-18-14-11-10-4-2است بدین معنا که ماده های شماره    1و 0صورت  

می گیرد. بدیهی است که حداقل    0و بلی 1می گیرد. و بقیه سواالت به صورت معكوس است یعنی پاسخ خیر      0و پاسخ خیر   1بلی 

نمره بیاورد اعتبار  4ماده دروغ ســنج   8اســت. چنانچه پاســخ دهنده از  50نمره ای که یک فرد ممكن اســت بگیردصــفر و حداکثر 

( با  1370روایی مقیاس توسط بیابانگرد ) آزمون پایین است، و آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آن چه که هست جلوه دهد.     

بدست آمد بنابراین این مقیاس دارای اعتبار مناسب جهت به کارگیری  81/0مقیاس های معتبر دیگر یا ضرایب همبستگی به ترتیب 

 کردند. گزارشی خود بندی طبقه بر ./66 تا ./41 از درونی همسانی ت پژوهشی و تشخیصی می باشد. اعتباردر فعالی

 یافته ها

محاسبة ضریب  از مولفه عزت نفس توسط جهت گیری مذهبی مولفه های آن، پس کنندگی  بینی پیش توانایی بررسی منظور به

 مربوطه که نتایج گردید استفاده به روش ورود  چندمتغیره خطی رگرسیون نارائه شد، از آزمو 1همبستگی که نتایج آن در جدول 

 . است شده جدول زیر ارائه در

 نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و مولفه های آن ها 1 جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف و متغیر

جهت گیری  -1

 مذهبی
1             
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            1 **. /624 ناخت خداش -2

رتباط با ا -3

 خدا
64/0** 95/** 1           

          1 **/592 **/625 **/64 توکل به خدا -4

    1 ./131 ./12 */19 **/23 **/25 *26/0 14/0 /112 **. /421 عزت نفس -5

عزت نفس  -6

 اجتماعی
215/** 318/** 504/ ** 3/0** 32/0** 29/** 79/** 084/. 101/. 46/** 1   

عزت نفس  -7

 تحصیلی
123/0 119/0 191/ * 25/** 32/** 31/** 86/** 38/** 08/. 52/** 43/** 1  

عزت نفس  -8

 خانوادگی
12/0* 101/0 16/0* 304/** 198/ ** 742/** 68/** 51/** 51/** 6/** 55/** 

69/
** 

1 

01/0 > P                                **  :05/0 > P  *  : 

 

  چند متغیره جهت پیش بینی عزت نفس توسط مولفه های جهت گیری مذهبی  خطی رگرسیون آزمون 2دول ج

dF F 2R P 

(Sig) 
t 

β 
 

B 
متغیرهای پیش بینی 

 کننده

متغیر 

 مالك

3 62/5 222/0 

 توکل به خدا 24/17 13/9 77/3 037/0

س
 نف

ت
عز

 

 ارتباط با خدا 504/33 217/22 98/20 005/0

 شناخت خدا 46/27 28/19 85/10 ./006

 

( معنی دار شده است. بنابراین جهت گیری مدهبی قادر به pدر سطح ) ( f= 62/5استنباط می شود مقدار ) 2همانگونه که از جدول 

درصد  22می باشد بنابراین جهت گیری عزت نفس قادر است   R2=22/0بعالوه چون مقدار  پیش بینی میزان عزت نفس می باشد.

 واریانس تغییرات عزت نفس را پیش بینی کند. 

 بحث و نتیجه گیری
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مولفه های جهت گیری مذهبی  که داد نشان جینتا که شد استفاده یریچندمتغ ونیرگرس لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو منظوربه 

 (P= 005/0)خداوند با سطح معنی داری (، ارتباط با p. =/037، توکل به خداوند با سطح معناداری)(P= 001/0)با سطح معنی داری 

از مولفه عزت نفس در دانشجویان متاهل دانشگاه ارسنجان را  بخشی توانندمی (P= 006/0)و شناخت خداوند  با سطح معنی داری 

 تعمیم مورد نظر، قابلیت مدل که گردید  ( مشخصP(regression) =01/0به سطح معنی داری رگرسیون ) توجه با. پیش بینی نمایند

 دارد.  را جامعه به

(، 1992(، ویلنز و کریدر )2003(، نورمن )2006) (، فردریكسون2007(، کلور )2009) (، اسپینوال2010و همكاران ) مطالعات روون

ماد ( هر کدام به نوعی نشان دادند که افراد مذهبی از اعت1384(، سراجی )1391فرد  و غباری بناب )(، خدایاری2011) و سیونز بال

به نفس باالیی برخوردارند و  داشتن جهت گیری مذهبی می تواند اعتماد به نفس را افزایش دهد. که این مطالعات با یافته های فرضیه 

 اول همسو می باشد. 

متاثر از جمله متغیرهایی است که می تواند بر اعتماد به نفس تاثیر داشته باشد و اعتماد به نفس از مذهب نیز جهت گیری مذهبی  

از طرفی رونالدم  ؛ ک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس استیدر طول می شود. 

( معتقد است دین متضمن اعتقادات، جهت گیری ها عواملی است که بشر را به عوامل فوق طبیعی یا حقایق مقدس و 2001گرین، )

( دید مثبت تری نسبت به باورهای مذهبی داشت. وی از دین به عنوان یک نهاد مهم 1978ل دورکیم )متعالی مربوط سازد و  امی

اجتماعی و یک نیروی همیشه جاودان جامعه یاد می کرد و آن را مایه وفاق عمومی می دانست. دورکیم معتقد بود که آن چه دین را 

پی ریزی شده است. این دیدگاه به اهمیت جایگاه جهت گیری  بنای آنمعنا می کند، مقدس ترین اندیشه ای است که یک جامعه برم

افراد اشاره دارد که در آن می توان  ویژگی های اجتماعی را از طریق آموزه های دینی جستجو کرد. و از دید دیگر  مرور منابع )ادموند 

همگان راجع به دین این بود که دین بی منطق ( نشان می دهد که جامعه شناسان نظر چندان مثبتی به دین ندارند. عقیده 1990

است و هیچ جای مهمی در جامعه مدرن ندارد. ولی با گذشت زمان در سال های اخیر اکثر یت به این نتیجه رسیدند که بدون داشتن 

كان ندارد و دین و استفاده از آموزه های دینی زندگی بسیار سخت می گردد. چنان که آلپورت معتقد است زندگی بدون مذهب ام

برای زندگی بهتر باید جهت گیری مذهبی در فرد درونی شود در این نوع جهت گیری مذهب مورد استفاده قرار نمی گیرد بلكه زندگی 

بخش است. بیشترین هدف و نیت فرد دارای جهت گیری مذهبی درونی، عمل کردن براساس دین و مذهب است یعنی خدمت کردن 

ز دین برای خدمت به خود. تمام تحقیقات و مطالعات انجام شده در قلمرو سالمت روان و مذهب از این تقسیم به دین است تا استفاده ا

بندی آلپورت استفاده کرده اند و همگی در این تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که تنها جهت گیری مذهبی درونی تضمین کننده 

مذهبی برونی. همین نوع جهت گیری دینی است که در زندگی زناشویی ی یكپارچگی شخصیت سالمت روان است نه جهت گیری 

از اهمیت ویژه ای برخوردار استو فردی که به درجه باالی معنوی برسد عزت نفس باالیی را در زندگی دارد و موفقیت بیشتری به 

 با داللت می کند. افراد خود از فرد نگرش به و است خود شخص از ارزشمندی قضاوت معنای نفس به عزت دست می آورد، چرا که

 قضاوت این به دیگران با خود چگونگی عملكرد مقایسه ی و خود نظر مورد های ارزش استانداردها  و با آمدن کنار نحوه ی بررسی
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 ها و افكار، ادراکات، هیجانات، آرزوها، ارزش همه ی بر است و خود درباره ی خود احساس نفس چگونگی می پردازند. عزت دست

 که است فرد روانشناختی مرکزی ساختارهای نفس هسته ی می باشد. بنابراین، عزت آدمی رفتار کلید و دارد نفوذ شخصی اهداف

 با مقابله نفس نقش محافظت کننده ای در فراهم می آورد. عزت را وی آسایش خاطر و محافظت نموده برابر اضطراب در را وی

است،  باالیی برخوردار ارزشمندی از که می کند. فردی حمایت منفی زندگی آور فشار وقایع ابلمق در فرد از که فشارهای روانی دارد

شود.  مواجه روانی سازمان پاشیدگی هم از و منفی برانگیختگی تجربه ی بدون بیرونی وقایع فشارآور و تهدیدها با است قادر راحتی به

آزاری،  ضعیف تحصیلی، همسر مواد، افسردگی، عملكرد مصرف كاری، سوءبرای پرخاشگری، بزه خطر عامل عنوان به نفس پائین عزت

پس برای داشتن عزت نفس باال جهت گیری معنوی الزم می باشد  بنابراین اعتقادات است.  شده مشاهده آن نظایر کودك آزاری و

ی ترین معنا را به زندگی فرد می دهد. مذهبی کنترل مقام تجارت، هدایت و راهنمایی تمام ابعاد زندگی را به عهده داشته و متعال

انسان نمی تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان، زندگی سالمی داشته باشد و یا کاری مفید و ثمربخشی برای بشریت و تمدن 

ا، رفتارها و بشری انجام دهد و البته پذیرفتن این که مذهب یک متغیر مهم در زندگی افراد است، و می توان نفوذ باورها، نگرش ه

ویژگی های ارزشی درونی افراد مذهبی در حوزه زندگی زناشویی آنها تحت تاثیر قرار دهد. شاید که مذهبی بودن بیشترین تاثیر در 

 رضایت یا عدم رضایت زناشویی دارد. 

 

 

 

 یطراح نفس عزت شیافزا در آن ریتاث و یمذهب یریگ جهت آموزش و یبخش اثر مورد در ییها پژوهش شودی م شنهادیپ رو نیا از

 .شود

 منابع

 .بهداشت روانی خانواده، تبریز : نشر آشنا .(1392ابراهیمی، د. )

 .3، شماره 30(. راه تربیت. ماهنامه نور سال1391جان بزرگی، م. )

فسردگی (. بررسی نقش باورهای مذهبی )درونی و بیرونی( در سالمت روان و میزان ا1385جاللی، ف. و رمضانی فرانی، ع. )

سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیرمقیم. وب سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 

 . 12-1ص:

 .(. زوج درمانی، تهران: انتشارات راه زندگی1392خواجه احمدی، الف. )

 .(. روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات دوران1392سیف، ع. )

گیری درونی و برونی با سالمت روان. خبرگزاری دانشجویان ایران (. بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و جهت1384)سراجی، پ. 

  13، ص:62-138411)ایسنا(. کد خبر : 
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ــاطرلو، ع افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت         .(1386) .شـ

 .74اره استثنایی، شم

 .(. روان شناسی شخصیت. چاپ چهارم، تهران: انتشارات نشر ویرایش1390کریمی، ی. )

(. روانشناسی ار دیدگاه اسالم، پایان نامه دوره کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد 1386محتشمی، م، و کریمی، ع. )

 .اسالمی واحد ارسنجان

کیفیت زندگی در زوجین متاهل دانشجو. پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی  (. بررسی رابطه مذهب و1386مبراییان، م. )

 دانشگاه ارسنجان.

(. بررسی رایطه جهت گیری درونی و بیرونی مذهب با رضایت زناشویی بر روابط صمیمانه زناشویی در 1391هوشمندی، خ. )

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجانزوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، 
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 رانیا مرودشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرودشت، واحد ،یتیترب علوم گروه اریاستاد . .3
 

 چکیده

ش روبود.  متاهل انیدانشجو در یشیاند مثبت اساس بر نفس عزت ینیب شیپهدف اصلی این پژوهش بررسی 

سنجان ن متاهل شهرستان ارکلیه دانشجویابدین منظور از بین  بود. یهمبستگاز نوع  یفیتوص حاضر پژوهش

پرسش نامه  با استفاده ازمرد( به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  100زن و  100نفر ) 200تعداد

گرسیون رمورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش  یشیاند مثبتعزت نفس و 

 روزانه، مثبت لكردعم های مولفه و یشیاند مثبت ریمتغ که تایج نشان دادن که مورد ارزیابی قرار گرفتنده چندمتغیر

 متاهل انیشجودان در نفس عزت مولفه از یبخش توانند یم مثبت ندهیآ انتظارات و گرانید یابیارز ،یابیارز خود

 .ندینما ینیب شیپ را ارسنجان دانشگاه

  ی.شیاند مثبتعزت نفس،  واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

انسجام خانواده نیز، به عنوان یكی از ساختارهای پرنفوذ خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک 

( انسجام را به صورت احساس نزدیكی عاطفی با افراد دیگر تعریف 2003) 2(. لینگرن90، ص 2010، آدامزخانواده نسبت به هم دارند )

ت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذراندن با هم است. منظور از تعهد، میل صرف می کند، از نظر او دو کیفی

وقت و انرژی در فعالیت های خانواده و همچنین ممانعت از تاثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن، می باشد. بعد دیگر انسجام، 

                                                           
1- Lingren 
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است.  خانواده هایی که در این زمینه قوی هستند، به طور مرتب برنامه ها و زمان وقت گذاشتن و با هم بودن در بین اعضای خانواده 

 (. 15، ص 1387هایی برای  فعالیت های گروهی در نظر می گیرند )زارع، 

عامل دیگری که الزمه ی زندگی متاهلی  زوجین است اعتماد به نفس خوب می باشد. اعتماد به  نفس چكیده ی یكی از نیازهای    

اسی انسان است که گاه با اصطالحاتی چون روابط بین فردی، سازگاری، انعطاف پذیری، خودپنداری مثبت، احترام به خود، احساس اس

ارزش مثبت  نسبت به خود نیز از آن یاد می شود. عزت نفس سپری در برابر اضطراب و عاملی برای دست یابی به اعتماد به نفس و 

قیت است که همواره مورد توجه بوده است. مسئله ی عزت نفس و مقوله ارزشمندی از اساسی ترین بهره برداری از استعداد و خال

عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتكار، 

مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی  یسالمت فكر و بهداشت روانی و خودپنداره و جرات ورزی رابطه

می دهد که نسبت به قدرت و ارزش خود احساس اطمینان داشته است. در نتیجه یاز اعتماد به نفس به فرد اجازه فرد دارد. ارضای ن

نشان دهد. از طرفی وقتی که  چنین احساسی است که فرد می تواند در همه ی جنبه های زندگی صالحیت و کفایت بیشتری از خود

فرد اعتماد به نفس نداشته باشد احساس حقارت و درماندگی کرده و در نتیجه امید و اطمینان خود را برای سازش با مشكالت از 

(. عزت نفس پدیده ای نافذ و منتشر است در وجود 9، ص 1391دست می دهد و خودپنداره ی او نیز به خطر می افتد )زاکری، 

که نشان دهنده چگونگی ارزیابی فرد به ابعاد مختلف وجودیش می باشد و این امر زایده عواملی چون ابعاد گوناگون فیزیک انسان 

شكل ظاهر( سرشت یا مزاج شیوه برخورد والدین، اطرافیان، آموزگاران و همچنین رسوم و ارزش های قومی از یک طرف  -وزن -)قد

(. سطح عزت نفس ما متأثر از معیارهایی است که 3، ص 1392ف دیگر می باشد )ابراهیمی، و واکنش انسان در مقابل آنها از طر

برحسب توانایی های واقعی، ارزش ها و نظام خود پاداش دهی بر می گزینیم و شواهدی وجود دارد دال بر اینكه افزایش عزت نفس 

ضعفی و در برخی از مواقع عملكرد بهتر و مناسب تری دارند.  باعث بهبود عملكرد می شود اکثر مردم هم نقاط قوتی دارند و هم نقاط

افرادی که عزت نفس باالتری دارند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف خود و همچنین این افراد برای 

احتماالً بیشتر ارزیابی های منفی را قبول پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند افراد با عزت نفس پایین 

می کنند در هر صورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس خودارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قایل است 

 (. به طور کلی وقتی میزان عزت نفس باال باشد، فرد فعالیت 40، ص 1386ی، محتشم)
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رزیابی می کند. را در مواجهه با مشكالت و انجام وظایف محول شده در سطح مطلوب باالیی اخود را افزایش می دهد توانایی خود 

احساسی و  نیاز اساسی ما در زندگی داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فكری،

 (.66، ص 1392انسانی خوب و باارزش بدانیم )میالنی فر، 

ایت سازگاری ورض لی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود مثبت اندیشی و اندیشه ی مثبت می باشد که بر کیفیت،از دیگر عوام

ن به ذهن راه می یابند و زناشویی تاثیر فراوانی دارد. افكار مثبت افكاری سازنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تكرار، تلقین و تمری

ی بازدارنده و شوند. در این صورت کنترل فكر در اختیار ماست، در حالی که افكار منفی، افكارباعث می شوند ذهن و فكر مثبت 

ر تفكرات منفی خود مخرب هستند و وقتی به ذهن راه می یابند تعمیم یافته تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما در اختیا

ای بزرگی دست یابیم هدانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت و کامیابی قرار می گیریم. پس باید بیاموزیم که افكارمان را هوشمن

فزایش عزت نفس ا(. آموزش مثبت اندیشی همچنین باعث تقویت و بهبود ارتباط مثبت با دیگران و زندگی و نیز 2012)کیس و لوپز، 

وجنبه های مختلف  دارند ومی توانند توانایی هاو موفقیت های تحصیلی می شود. افراد با اندیشه و فكر مثبت، خود شناسی باالیی 

ی آموزند تا در جهان، خود را بازبینی کنند و نیز توانایی و جنبه های مثبت دیگران را باز شناسند؛ افراد با ذهنی مثبت و آماده م

یرند )فورستر، منفعل بپذ موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصا شكل دهند نه آنكه هر چه بر سرشان می آید به گونه ای

ن نوع اندیشه می (. رفتارها و انرژی های مثبت در افراد از افكار و احساسات خوب و مطلوب آنان سرچشمه می گیرد. ای3، ص 2011

طرف ی و رفتار مناسب تواند  هم برگرفته از مذهبی بودن فرد باشد هم این که فرد تحت تاثیراعتماد به نفس، رضایت از زندگی زناشوی

ه شاید برعكس این گفته کمقابل ذهنی آرام، مثبت و خوشبینانه برای فرد به ارمغان بیاورد؛ البته این نكته را نمی توان نادیده گرفت 

 (.25، ص 2011نیز صحت دارد که مثبت گرایی فرد باعث رضایت وسازگاری زناشویی در او می شود )استانچ، 

 به میمستق صورت به یقیتحق کشور داخل در  که شد مشخص موضوع یراستا در خارج و داخل در ها پژوهش یبررس با نیهمچن

 در یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ در است نشده پرداخته متاهل انیدانشجو در مثبت اندیشی اساس بر نفس عزت ینیب شیپ

هفته ای به بررسی تفكرات مثبت و  6ای ( در مطالعه  2009) 1وادزبی و سودین: نكهیا جمله از است شده یاشارها آن به مقدمه

زوج متأهل در انگلیس پرداختند یافته های آنان نشان  داد که عواملی چون  89منفی زوجین و رضایت از زندگی زناشویی بر روی 

ناشویی دارد ی عاطفی مثبت زوجین و عزت نفس آن ها تأثیر بسیار فراوانی در رضایت مندی زنوع رفتار وگفتار مثبت، تفكر و رابطه

و محققان این پژوهش نشان دادند که تفكرات مثبت و رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی مثبت و معناداری دارد و تفكرات منفی با 

( نیز نشان داد که عاطفه و عقاید مثبت منابع افراد برای مقابله با فالکت 2009) 2رضایت از زندگی زناشویی رابطه ای ندارد. اسپینوال

های آزمایشگاهی با القای خلق (، نشان داد که مطالعه2006) 3برد. و اثر مثبتی بر عزت نفس دارد.  فردریكسونیبت را باال میو مص

                                                           
1 - Wadzbi & Sodine 
2 -Aspinwall 
3 -Fredrickson 
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مثبت )مانند یک هدیه غیره منتظره، خواندن خود بیانی های مثبت، به یاد آوردن یک رویداد مثبت و یا گوش دادن موسیقی( نشان 

لقی القا شده به خالقیت، تفكر، اعتماد به نفس و رفتار انعطاف پذیر بیشتر منجر می شوند و با رضایت می دهند که این حالت های خ

( در تحقیقات خود دریافت که وجود چیزهای جالب و جذاب در مردم احساسات 2003) 1زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. نورمن

شوند و عزت نفس و خود پنداره شان افزایش می یاند همچنین این افراد ز قبل میتر اآورد، در نتیجه خالقخوب و مثبتی را پدید می

( در مطالعات خود دریافت که خلق های شاد در 2001) 2زندگی زناشویی موفقی رادارند و اعتقادات مذهبی شان قوی است. الچینس

برخوردارند. تفكر واگرا در آنها بیشتر نمود دارد،  مقایسه با خلق های منفی و یا حتی خنثی، از  اعتماد به نفس وانعطاف بیشتری

ها نشان دادند که افراد با خلق شاد، در کنند. پژوهشتری را بیان میاطالعات را به طور گسترده تری طبقه بندی و تداعی های خالق

افراد با خلق منفی و ناشاد در  کنند، این در حالی است کههای جدید فكر میحل مشكالت و مسائل خود و رفتار زناشویی به شیوه

اندیشند و افراد های دیگر برای حل مشكل نمیکنند و به شیوههای قبلی بسنده میحل مشكالت و مسائل خود به اطالعات و راه

منفی باف از رضایت زناشویی کمتری برخوردارند و بین خلق شاد و اعتماد به نفس وانعطاف پذیری و رضایت زناشویی همبستگی 

دهد و اعتماد به نفس را باال می ( در کارهای خود نشان دادند که عاطفه مثبت توجه را افزایش می2007) 3ثبت وجود دارد. کلورم

 کنند. برد حال آنكه حاالت منفی مثل اضطراب، افسردگی و  شكست، اعتماد به نفس و توجه کم و محدود را پیش بینی می

. باشد یم متاهل انیدانشجو در یمذهب یریگ جهت اساس بر نفس عزت ینیب شیپ هدف با حاضر پژوهش تیاهم و ضرورت نیبنابرا

 به نسبت یهترب درك که است نفس به اعتماد کمک با و باشد یم یزندگ نفکیال جز نیمتاهل در نفس به اعتماد که نیا به توجه با

 از یاریبس رد یانیشا کمک نفس به اعتماد داشتن. ندشمار یم متیغن را مختلف یها تیموقع و ها فرصت و کنند یم دایپ گریبگد

 ینیب خوش و مثبت افكار با و خود همسر یها یژگیو از یآگاه و شناخت با نیزوج اگر یطرف از و دارد مشترك یها یریگ میتصم

 یزندگ و باشند داشته گریهمد یروح طیشرا درك و یاخالق اتیخصوص بهتر شناخت در یسع یمذهب و ینید یها راهكار کمک با و

 قیتحق نیا گرید دکاربر. بود میخواه ییزناشو اختالفات و معضالت شاهد کمتر جامعه در کنند یزیر هیپا را متیصم و عشق با همراه

 نیا به پاسخ دنبال هب حاضر قیتحق ،نیبنابرا ردیگ قرار ندهیآ در انیدانشجو ی استفاده مورد ینظر و یکاربرد ی نهیزم در تواند یم

                                                                                                             کند؟ ینیب شیپ متاهل انیدانشجو در را نفس عزت تواند یم یمذهب یریگ جهت ایآ که است لسؤا

 پژوهشروش 

 در یشیمثبت اند اساس بر نفس عزت ینیب شیپچرا که به  همبستگی می باشد –حاضر از حیث گردآوری داده ها توصیفی پژوهش

  ی نمونه دباشن یم ارسنجان دانشگاه متاهل انیدانشجو هیکل حاضر پژوهش در یآمار ی جامعهپرداخته است.  متاهل انیدانشجو

 

                                                           
1 - Norman 
2 -Luchins 
3 -Clor 
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ی باشند. خاب شدند، مانت دسترس در یریگ نمونه صورت به که(  زن100 و مرد100) نفر 200تعداد پژوهش نیا در مطالعه مورد

 ابزارهای پژوهش به شرح زیر می باشند:

ساخته شده است.  1980که توسط هوالن و کندال، در سال ATQ)  پرسشنامه افكار خود آیند مثبت )پرسشنامه افکار مثبت: 

رر یک مولفه مهم بیان می کند که تفكر منفی مك در مدل افسردگی بک پیش بینی شده است و مثبت ندیآ خود افكار پرسشنامه

گزینه خود ارزیابی است و از افراد می خواهد فراوانی وقوع این خود ارزیابی  22شامل  مثبت ندیآ خود افكار پرسشنامهافسردگی است. 

دقت آنرا به عنوان یک  مثبت ندیآ خود افكار پرسشنامه. یافته های تجربی مطالعات مختلف بوسیله  ها را طی یک هفته ارزیابی کند

وجود تفكر مثبت ممكن  ( پیشنهاد کردند که1992(کندال وهولون)1984وش ارزیابی تفكر منفی در افسردگی نشان دادند. کندال )ر

است اهمیت کمتری در رفتار سازشی نسبت به عدم وجود تفكر منفی داشته باشد. ارزیابی تفكر مثبت دارای استنباط های درمانی 

ه طرق مختلف در فرایند درمان تحت تاثیر قرار می گیرند. به طور مثال ممكن است درمانگر در مهمی است. در اصل الگوهای تفكر ب

آیتم خود گزارشی می باشد وبه  4جهت کاهش افكار منفی بدون تمرکز خاص بر افزایش تفكر مثبت اقدام کند. این مقیاس شامل 

( آیتم اول عملكرد مثبت روزانه 4، همیشه3، اغلب اوغات 2، گاهی1صورت لیكرت کار مثبت ومنفی نمره گزاری می شود )هیچگاه 

آیتم چهارم انتظارات آینده  20تا17، آیتم سوم ارزیابی دیگران از خود سوال 16تا 11آیتم دوم خود ارزیابی مثبت سوال  10تا1سوال 

(، خود ارزیابی مثبت 701/0ه ) عملكرد مثبت روزانمقیاس در پژوهش حاضر می باشد. ضریب آلفای کرونباخ  22تا  21مثبت سوال 

 ( می باشد.  725/0(، و در نهایت کل مقیاس ) )  615/0( و ارزیابی دیگران از خود )  685/0(، انتظارت آینده )  559/0) 

( مقیاس اعتماد به نفس خود را بر اســـاس تجدید نظری که بر مقیاس  1967کوپر اســـمیت )مقیاس عزت نفس کوپر اسمممیت: 

-6ماده آن یعنی شــماره های  8ماده اســت که  58( انجام داده تهیه و تدوین کرده اســت. این مقیاس دارای 1958) راجرود ریموند

ست. در مجموع     13-20-27-34-41-48-55 سنج ا صیلی واعتماد    3ماده آن به  50دروغ  خرده مقیاس، اجتماعی ، خانوادگی، تح

ست. و ماده های این مقیاس از     شده ا سیم  ستفاده کنند. محتوای آن را برای     10-8کودکان  به نفس کلی تق سال به باال می توانند ا

ــتفاده قرار داد. در تحقیقی که بیابان گرد در )  ــینه های مختلف می توان مورد اس ــوم   730( بر روی 1370پیش ــال س دانش آموز س

ــتان های تهران انجام داد، میانگین آزمون  ین آزمون بیشــتر از میانگین مذکور نمره به به دســت آمد. لذا افرادی که در ا 254دبیرس

دســت آورده اند دارای اعتماد به نفس باال و کمتر از آن دارای ضــعف اعتماد به نفس خواهند بود.  شــیوه نمره گذاری این آزمون به 

خ  پاس  57و-47-45-36-32-30-29-28-24-23-21-19-18-14-11-10-4-2است بدین معنا که ماده های شماره    1و 0صورت  

می گیرد. بدیهی است که حداقل    0و بلی 1می گیرد. و بقیه سواالت به صورت معكوس است یعنی پاسخ خیر      0و پاسخ خیر   1بلی 

نمره بیاورد اعتبار  4ماده دروغ ســنج   8اســت. چنانچه پاســخ دهنده از  50نمره ای که یک فرد ممكن اســت بگیردصــفر و حداکثر 

( با  1370روایی مقیاس توسط بیابانگرد ) کرده است خود را بهتر از آن چه که هست جلوه دهد.   آزمون پایین است، و آزمودنی سعی   
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بدست آمد بنابراین این مقیاس دارای اعتبار مناسب جهت به کارگیری  81/0مقیاس های معتبر دیگر یا ضرایب همبستگی به ترتیب 

 کردند. گزارشی خود بندی طبقه بر ./66 تا ./41 از درونی همسانی در فعالیت پژوهشی و تشخیصی می باشد. اعتبار

 یافته ها

محاسبة ضریب  از و مولفه های آن، پس یشیاند مثبتمولفه عزت نفس توسط  کنندگی  بینی پیش توانایی بررسی منظور به

 مربوطه که نتایج گردید استفاده به روش ورود  چندمتغیره خطی رگرسیون ارائه شد، از آزمون 1همبستگی که نتایج آن در جدول 

 . است شده جدول زیر ارائه در

 

 نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و مولفه های آن ها 1 جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف و متغیر

         1 **/302 **/218 **/34 **/22 مثبت اندیشی -1

عملكرد  مثبت  -2

 روزانه
2/0** 23/** 14/* 69/** 74/** 1        

       1 **/31 **/44 **/63 **2/0 *13/0 **/19 خود ارزیابی -3

      1 **/56 **/43 **/46 **/31 **/425 **. /46 **/42 ارزیابی دیگران -4

انتظارات آینده  -5

 مثبت
43/** 51/** 62/** 66/** 54/** 67/** 75/** 46/** 1     

    1 ./131 ./12 */19 **/23 **/52 *26/0 14/0 /112 **. /421 عزت نفس -6

عزت نفس  -7

 اجتماعی
215/** 318/** 504/ ** 3/0** 32/0** 29/** 79/** 084/. 101/. 46/** 1   

عزت نفس  -8

 تحصیلی
123/0 119/0 191/ * 25/** 32/** 31/** 86/** 38/** 08/. 52/** 43/** 1  

عزت نفس  -9

 خانوادگی
12/0* 101/0 16/0* 304/** 981/ ** 742/** 68/** 51/** 51/** 6/** 55/** 69/** 1 

01/0 > P                                **  :05/0 > P  *  : 

 چند متغیره جهت پیش بینی عزت نفس توسط مولفه های مثبت اندیشی  خطی رگرسیون آزمون 2 جدول

dF F 2R P 

(Sig) 
t 

β 
 B متغیر مالک متغیرهای پیش بینی کننده 
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4 9/6 823/0 

 عملکرد  مثبت روزانه 435/0 ./243 3/2 022/0

س
 نف

ت
عز

 

 خود ارزیابی 359/0 ./190 35/2 019/0

 ارزیابی دیگران ./549 ./218 46/2 ./016

 انتظارات آینده مثبت ./628 ./461 99/2 ./005

 

بنابراین مثبت اندیشی قادر به پیش بینی عزت  ادار شده است.( معنp( در سطح )f=9/6بعالوه همانگونه که مالحظه می شود مقدار )

 یش بینی می کند. را پدرصد از تغییرات عزت نفس  82( ، مثبت اندیشی R2=82/0نفس می باشد و با توجه به مقدار )

 بحث و نتیجه گیری

که متغیر مثبت اندیشی با سطح  داد شانن جینتا که شد استفاده یریچندمتغ ونیرگرس لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو منظوربه 

خود ارزیابی با سطح معنی داری  (P=022/0)با سطح معنی داری  عملکرد  مثبت روزانهو مولفه های   (P= 004/0)معنی داری 

(019/0 =P) ارزیابی دیگران با سطح معنی داری ،(016/0=P)  و انتظارات آینده مثبت با سطح معنی داری(005/0 =P) نندمی توا 

به سطح معنی داری رگرسیون  توجه با. از مولفه عزت نفس در دانشجویان متاهل دانشگاه ارسنجان را پیش بینی نمایند بخشی

(01/0= (regression)Pمشخص )  دارد.  را جامعه به تعمیم مورد نظر، قابلیت مدل که گردید 

 (، پارگامنت و ماتون2005) (، سلیگمن2000(، آیزن )2003) (، نورمن2014) (، سیسل2006) ( فردریكسون 2012پیترسون و شینر )

( در مطالعات خود نشان دادند که داشتن افكار مثبت با عزت نفس رابطه دارد و افكار مثبت 1390(، ذوالفقارپور و همكاران )1992)

  می تواند عزت نفس را پیش بینی کند که این مطالعات با یافته های فرضیه دوم همسو می باشد.

افكار مثبت افكاری سازنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تكرار، تلقین و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث می شوند ذهن و فكر 

مثبت شوند. در این صورت کنترل فكر در اختیار ماست. پس باید بیاموزیم که افكارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی  با 

وفقیت و کامیابی های بزرگی دست یابیم. مثبت اندیشی همچنین باعث تقویت و بهبود ارتباط مثبت با دیگران عزت نفس کامل به م

و زندگی و نیز افزایش عزت نفس و موفقیت های تحصیلی می شود. افراد با اندیشه و فكر مثبت، خود شناسی باالیی دارند ومی توانند 

ی کنند و نیز توانایی و جنبه های مثبت دیگران را باز شناسند؛ افراد با ذهنی مثبت و آماده ها وجنبه های مختلف خود را بازبینتوانایی

می آموزند تا در جهان، موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصا شكل دهند نه آنكه هر چه بر سرشان می آید به گونه ای 

زندگی بیشترین اثر مثبت وسازنده خود را بر روی روابط زناشویی  البته تحقیقات نشان داده است که این شیوه یمنفعل بپذیرند. 

زوجین دارد و بسیاری از اختالفات، استرس ها، مشكالت زناشویی و تربیت فرزندان، حتی بیماری ها را کاهش می دهد و سالمت 

. از طرفی سطح عزت نفس ما متأثر دروانی جسمانی را افزایش می دهد و از همه مهم تر آرامش و آسایش را به خانواده هدیه می ده
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از معیارهایی است که برحسب توانایی های واقعی، ارزش ها و نظام خود پاداش دهی بر می گزینیم و شواهدی وجود دارد دال بر اینكه 

لكرد بهتر و افزایش عزت نفس باعث بهبود عملكرد می شود اکثر مردم هم نقاط قوتی دارند و هم نقاط ضعفی و در برخی از مواقع عم

مناسبتری دارند. افرادی که عزت نفس باالتری دارند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف خود و 

 همچنین این افراد برای پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند افراد با 

 

 

 

 

های منفی را قبول می کنند در هر صورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس عزت نفس پایین احتماالً بیشتر ارزیابی 

خودارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قایل است. به طور کلی وقتی میزان عزت نفس باال باشد، فرد فعالیت خود را افزایش 

سطح مطلوب باالیی ارزیابی می کند. نیاز اساسی ما در می دهد توانایی خود را در مواجهه با مشكالت و انجام وظایف محول شده در 

زندگی داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فكری، احساسی و انسانی خوب و باارزش 

خورد با افراد دیگر به بعد بدانیم. به طور کلی در مورد ارتباط عزت نفس با مثبت اندیشی می توان گفت که  افراد مثبت نگر در بر

ای از رشد و تكوین شخصیت فرد و آمادگی او برای مراحل باالتر کنند. در هر رفتار و کوششی نشانهمثبت رفتارها بیشتر توجه می

راد کنند که مبنا و اساس زیربنایی ندارد. افکنند. رفتارهایی تخریبی را به عنوان رخدادهای جنبی فرض میزندگی را مشاهده می

ها دارند و معتقدند که انسان ها در صورت بدست آوردن امنیت روانی و سالمتی از دل مثبت نگر فلسفه ای مبنی بر نوع دوستی انسان

مشغولی های بی دلیل دوری می کنند و دوست دارند که به افراد دیگر به صورت مثبت متصل شوند و رابطه پیوند عاطفی دو جانبه 

های مثبت و تعبیر و تفسیرهای مثبت دیگر برقرار نمایند بعد مثبت نگری در ارتباطات بین فردی در توجه به جنبهرا بین خود و افراد 

ها خود را نشان داده است که همه این رفتارها از اعتماد به نفس باالی آنان است. از رفتارها و اعتقاد به بالندگی و رشد نوعی انسان

تقاد دارد که افرادی که عزت نفس پایین دارند افكار منفی بیشتری دارند و نگرش های مثبت به الیس نیز در نظریه خود چنین اع

زندگی ندارند بنابراین سرخورده می شوند و اعتماد به نفس ضعیفی دارند. به طور کلی مثبت اندیشی و پرهیز از افكار منفی راهبردهای 

کند، از ما موجودات نوع دوست خلق خوب و پردازش اطالعات ما را مؤثرتر میخوبی برای موثرتر کنار آمدن با فشار روانی هستند. 

کند که بر محیط اطرافمان  -تری می سازد. در ضمن خوش بینی معموالً بهتر از بدبینی است چون این احساس را در ما ایجاد می

باشد. به طوری کودکان از همان دوران کودکی میکنترل داشته باشیم. یكی از ضروریات در امر تعلیم و تربیت آموزش مثبت نگری به 

ها را بشناسد، نعمات دنیوی و معنوی را بتواند تشخیص دهد و از وجودشان لذت ببرد  و همچنین رفتارها وانرژی که کودك زیبایی

م برگرفته از مذهبی های مثبت در افراد از افكار و احساسات خوب و مطلوب آنان سرچشمه می گیرد. این نوع اندیشه می تواند  ه

بودن فرد باشد هم این که فرد تحت تاثیراعتماد به نفس، رضایت از زندگی زناشویی و رفتار مناسب طرف مقابل ذهنی آرام، مثبت و 
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خوشبینانه برای فرد به ارمغان بیاورد؛ البته این نكته را نمی توان نادیده گرفت که شاید برعكس این گفته نیز صحت دارد که مثبت 

مثبت اندیشی می توانند بر هت گیری مذهبی، اعتماد به نفس و شود. بنابراین جگرایی فرد باعث رضایت وسازگاری زناشویی در او می

 یكدیگر اثر بگذارند.

 برگزار ها دانشگاه در مثبت افكار پرورش و نفس به اعتماد شیافزا یبرا گانیرا یها کارگاه و ها کالس شودی م شنهادیپ رو نیا از

 .شود
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 چکیده 
 

در بین کارکنان نواحی ششگانه آموزش و  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت،

جامعة آماری این پژوهش را کلیة کارکنان ستادی نواحی  اجرا در آمده است. پرورش شهر اصفهان،  به مرحلة

ای مبتنی نفر آنان به روش تصادفی طبقه 325تشكیل دادند که تعداد  1399ششگانه آموزش و پرورش در سال 
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دند و (، به عنوان نمونه در نظر گرفته ش2000بر سهم و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوهن و همكاران )

(، در مورد آنان اجرا گردید. پژوهش در پایایی از ضرایب 2007مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز و همكاران ) 

آلفای کرونباخ، و در روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی استفاده کرد. ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس سرمایه 

کارآمدی به  -ی خوش بینی، امیدواری، تاب آوری و خود و برای خرده مقیاس ها 89/0روانشناختی مثبت برابر 

بوده است. نتایج تحلیل عامل تأییدی گویه های مقیاس سرمایه روانشناختی  63/0، 54/0، 83/0، 87/0ترتیب 

کارآمدی  با شاخص های  -نشان داد که این مقیاس دارای چهار عامل خوش بینی، امیدواری، تاب آوری و خود 

 باشد. مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز و همكاران، ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی است. برازش مطلوب می

 

 آوری، امیدواری.شناختی مثبت، تاببینی، سرمایه روانخودکارآمدی، خوشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

سی مثبت    شنا شادمانی و       روان ای دربه عنوان رویكرد تازه 1نگرروان شریح  سی، بر فهم و ت ستی و همچنین     شنا ساس ذهنی بهزی اح

را در یک مطالعه تحقیقاتی به  3شــناختی مفهوم ســرمایه روان  (2013)2بینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. لوتانزپیش

سرمایه روان     سط داد. مفهوم  سالمت ب ستفاده از یک نمونه چند  4شناختی مثبت حوزة  سطحی و چند موجی نه با ا تنها   منبعی، چند 

ست که این              سمی ا شد، بلكه مكانی سالمتی می با شناختی مثبت پیش بینی کنندة پیامدهای مهم  سرمایه روان شان می دهد که  ن

شان می دهد   سف  لوتانز،)رابطه را نیز ن سیكوا 2007 آوولیو، و یو سی  .(2015، 5؛ کرا صلی فرد در زندگی را  2005)6ریان و د ( هدف ا

خود ")سرمایه اجتماعی، انسانی و روانشناختی( به سوی "خودحقیقی"ته اند. سرمایه روانشناختی از شكوفایی قابلیت های خود دانس 

ستند، در            "ممكن شناختی مثبت برخوردار ه سرمایه روان سطح باالی  ست. بنابراین می توان گفت افرادی که از  شرفت ا در حال پی

، گروهی از روانشناسان به 21آغاز سده  با دست یابند. "مكن خودخود م "به  "خودحقیقی خود"طول زمان می کوشند تا همواره از 

سلیگمن  شی خود در پنج         7رهبری  سی یافته های پژوه صمیم گرفتند به برر سابی را مطرح کردند و ت ستین بار مفهوم ناتوانی اکت ، نخ

شته با نام   سی بیماری گرا   "دهه گذ شنا سیدند که   "مكتب روان شد،      در روانبپردازند؛ آنها به این نتیجه ر سی، توجه اندکی به ر شنا

 (. 2007لوتانز، یوسف و آوولیو، ت )شكوفایی افراد سالم شده اس-توسعه و خود

ست، اینگونه فرض          شده ا سالم معرفی  شتن روابط اجتماعی  سالمت روانی و دا با اینكه مثبت نگر بودن به طور کلی مقدمه ای برای 

تی مثبت نه تنها ابزاری برای تحقق تأثیر آن بر نتایج عینی کارکنان و رضایتمندی  در  شده است که ساختار اصلی سالمت روانشناخ      

محیط کار به شمار می رود، بلكه به ارزیابی مثبتی از سالمت روان و ارزیابی مثبت ارتباط بین مولفه های سرمایه روانشناختی مثبت 

ــوییتمن و هامز  می پردازدنیز  ــف، س ــرم (.2013، 8)لوتانز، یوس ــناختی حداقل باعث افزایش ده   س ــرمایه روانش ایه گذاری بر روی س

درصدی عملكرد می شود. از این رو برخی از پژوهشگران ضمن مقایسه سرمایه روانشناختی با منابع مادی و سنتی سرمایه اجتماعی           

سرمایه       سانی اظهار نموده اند که  سرمایه ان شناختی می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی  و  سازمانهای امروزی مطرح  روان پایدار در 

 سرمایه روانشناختی یكی از شاخص های روانشناسی مثبت گرا می باشد  که  با ویژگی هایی   (.2007لوتانز، یوسف و آوولیو، شود )

 

                                                           
1  .Positive psychology 

2 . Luthans 
3 . psychological capital 
4 . positive psychological capital 
5 . Krasikova 
6 . Ryan & Dessy 
7 . Seligman  
8 . Sweetman & Harms 
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شوار )خود      سخت و د شتن اطمینان در ارتباط یا نتیجه بخش بودن، تالش برای موفقیت در وظایف  شتن  1کارآمدی-از قبیل  دا (، دا

 سختی  و مشكالت  با مواجهه ( درباره موفقیت در حال و آینده، داشتن پشتكار در رسیدن به اهداف، هنگام   2بینی اسناد مثبت )خوش 

سیدن به موفقیت )تاب آوری        3ها )امیدواری شكل برای ر شتن م سرگذا شت  صیف می  4( ، تحمل کردن و پ سف،  شود ) ( تو لوتانز، یو

ست که چهار مؤلفه امیدواری، خود        تع (. در این2007آوولیو،  سته ا سازه ای ترکیبی و به هم پیو شناختی مثبت  سرمایه روان -ریف، 

هر کدام از چهار مؤلفه ســرمایه روانشــناختی بر اســاس پایه  (. 2010د )آوی و لوتانز، کارآمدی، خوش بینی و تاب آوری را در بر دار

شده   نظری قوی، پژوهش فراوان و اندازه گیری های معتبر ت  آوولیو، و یوسف  در واقع، لوتانز ،(. 2008اند )لوتانز، آوی و پاترا، وصیف 

شناختی مثبت گرایی همچون: خود    2007) شناختی، با تكیه بر متغیرهای روان سرمایه روان کارآمدی، خوش بینی،  -( بر این باورند که 

ــانی)دانش و مهارتهای  ــرمایه انس ــبكه روابط میان آنها( در   امید و تاب آوری، منجر به ارتقای ارزش س ــرمایه اجتماعی)ش افراد( و س

ست که قابل اندازه گیری،              شده ا شكیل  شناختی مثبت گرایی ت شناختی، از متغیرهای روان  سرمایه روان شود. بنابراین،  سازمان می 

ستند و امكان اعمال مدیریت بر آنها وجود     سعه و پرورش ه شأ پیدایی آن پژ -خود دارد.تو شناختی    کارآمدی که من وهش و نظریه 

ــت  5اجتماعی بندورا ــادگی آن را اعتماد به نفس نامید-اس ــود:  -و می توان به س باور )اطمینان( فرد به "به این ترتیب تعریف می ش

شناختی برای خود و نیز ایفا    ستیابی به موفقیت، در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه و تأمین منابع  ی  توانایی هایش برای د

شد اقدامات الزم می  سف و آوولیو،   )"با شت فردی درمورد    -دیگر، خود (. به عبارت2007لوتانز، یو سیر و بردا کارآمدی یک درك، تف

 (.2009، 7؛ آوی، لوتانز و جنسن2012، 6می باشد )هایکرویدادها و کنترل آنها 
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خوش  (.2007ار گرفته است )یوسف و لوتانز، روانشناختی مثبت مورد بررسی قرخوش بینی توسط سلیگمن و دیگران در جنبش 

بینی شامل سبک توضیحی مثبت است که رویدادهای مثبت را به علتهای درونی کلی و فراگیر نسبت می دهد و علت رویدادهای 

نتایج  منفی را به شرایط خاص بیرونی و موقتی نسبت می دهد. خوش بینی)در مقابل بدبینی( به معنای داشتن انتظارات مثبت برای

 (. 2014، 1پیامدهاست )کارور و شی یرو 

 هایشان را بر اساس انجام موارد زیر مدیریت می کنند: بین شكست ها و موفقیت سلیگمن باور دارد که مردم خوش

خود نسبت   . موفقیت خود را به قابلیتها و توانمندیهای3. مدارك آنها ثابت می باشند. 2. معموال به اسناد و مدارك تكیه می کنند. 1

 (.2015، 2و مستقیمی دهند )عالی. با شكست مقابله می کنند و آنها را به عوامل خارجی و ناپایدار نسبت می 4می دهند. 

انتظار قابل درك باشد. نظریه پردازان تصور می  -معتقد است خوش بینی می تواند از چشم انداز مدلهای امید به انگیزش 3کروك

اد می شود که برای رسیدن به موقعیت ها و اعمال مطلوب تالش شود. اشتیاق به تالش به دو عنصر نیاز دارد: کنند که رفتار وقتی ایج

( انتظار داشتن اعتماد به نفس در مقابل تردید، برای اطمینان از اینكه 2( داشتن هدفی که انگیزه کافی برای شخص ایجاد کند و 1

 (.2010، 4تونسگیرس و  ید )کارور، شی یرهدف به دست می آ

، برنامه ریزی و اهداف می شود. واژة عاملیت، باور به ظرفیتی اسنایدر عناصر تشكیل دهندة امید را تعیین کرده است که شامل عاملیت

است که یک شخص از آن برخوردار است و می تواند کارهایی را شروع کرده و همچنان آنها را حفظ کند؛ سپس آن شخص می تواند 

را امید  (1991)5اروینگ و اندرسون نایدر،اسطور مفهومی  به (.2004د )لوتانز، لوتانز و لوتانز، که بر کارها تأثیر می گذارعاملی باشد 

ب( طراحی  (انرژی معطوف به هدف) 6الف( عزم راسخ داشتن :ناشی می شود موقعیت 2که از می دانستند حالت انگیزشی مثبتی 

اسنایدر معتقد  (.2007لوتانز، یوسف و آوولیو، ) به هدفبا موانع و برنامه ریزی برای رسیدن  حتی در هنگام مواجهه مسیرهای الزم

است که امیدواری وضعیت شناختی یا تفكری است که افراد را قادر می سازد که اهداف واقعی، اما چالش برانگیز و قابل پیش بینی را 

ه خود، انرژی و ادراك کنترل درونی شده دست یابند. ارتباطی بین کنترل مدون سازند و سپس به آن اهداف از طریق اراده معطوف ب
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کنترل درونی سطح باور مردم در ارتباط با ظرفیتها، تجربه ها و اعمالی است که می  (. منبع2012دارد )هایک، درونی و امید وجود 

؛ 2010، 1سازد )وانگ، تاملینسون و نو نتایج مثبتی رهنمونتواند به اندازه کافی، شرایط اطرافشان را مدیریت و کنترل کند و آنها را به 

تاب آوری نیز سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. در واقع تاب آوری صرفاً مقاومت  (.2014، 2به نقل از چادهاری و گاپتا

ت فعال و سازنده محیط پیرامونی خود اسها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلكه فرد تاب آور، مشارکت کننده  منفعل در برابر آسیب

برای پس جستن از سختی، تردید،  ،استمثبت روانشناختی  تاب آوری یا انعطاف پذیری، ظرفیت .(2008)آوی، لوتانز و ماتری، 

 آوری یک (. تاب2015، 3تامسون، والتر و لمون)باشدمی  تعارض، شكست، و یا حتی تغییرات مثبت، پیشرفت و افزایش مسئولیت

سازگارانه است که فرد را قادر می سازد تا از یک گرفتاری یا شكست به سرعت به حالت عادی بازگردد. یک اصل تاب آوری که نظام 

ورای یک  و به سطح باالیی از انگیزه بازگرددفرد این است که پس از یک رویداد منفی یا مثبت،  استفاده می گردددر محیط کار 

. می پذیرند اًشمای کلی افراد انعطاف پذیر چنین است: الف(واقعیات را قوی. (2008آوی، لوتانز و ماتری، ) دیرحالت تعادل پایدار قرار گ

عمل ج( توانایی خیره کننده در . می شود دارند که اغلب با ارزشهای نیرومند فرد حمایت زندگی معنادار ب( باور نیرومندی مبنی بر

پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که برخی  (.2002، 4)کوتو گاری با تغییرات مهم دارندکردن به طور سریع و فی البداهه و ساز

افراد تاب آور، پس از رویارویی با موقعیت های دشوار زندگی دوباره به سطح معمولی عملكرد باز می گردند، حال آنكه عملكرد برخی 

، 5د )سیمار اصل و فیاضیها و دشواری ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا می کندیگر از این افراد، پس از رویارویی با ناکامی ها، مصیبت 

2008.) 

کارآمدی و تاب آوری را  با سرمایه روانشناختی -(، میزان ارتباط خرده مقیاسهای امید، خوش بینی، خود2007لوتانز، یوسف و آوولیو )

وانشناختی به روشهای مختلف و توسط محققان مختلف به دفعات مؤلفه سرمایه ر 4. پایایی هر کدام از می دانندمثبت بسیار باال 

، پرسشنامة سرمایه روانشناختی مثبت را به زبان تایلندی ترجمه، (2013) واتاکاکوسول و توکامپی مكرر تأیید شده است. ساپیاپراپا،

گزارش  87/0تا  84/0ای خرده مقیاسها از و بر 95/0اعتباریابی و هنجار کرده اند؛ آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل مقیاس را 

                                                           
1 . Wang, Tomlinson &  Noe 
2 . Chowdhury & Gupta 
3 . Thompson, Walter & Lemmon 
4 . Coutu 
5 . Simar Asl & Fayazi 



 

150 
 

کرده اند. اسنایدر و همكاران نیز پایایی مقیاس امیدواری گرایش بزرگساالن را از طریق اجرای آن بر روی نمونه های دانشجویی و 

. آنها همچنین با گزارش نمودند 84/0تا  74/0مداخله های روانشناختی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روش اجرای مجدد بین 

ند)وگنایلد و را برای این مقیاس گزارش نمود 84/0تا  67/0ماهه، ضرایب همبستگی  12استفاده از روش بازآزمایی در یک دوره 

تا به امروز بیست و چهار موضوع پیرامون سنجش سرمایه روانشناختی مثبت بیان شده که اعتبار آن از لحاظ ویژگی (. 1993، 1یانگ

این مقیاس در حوزه های مختلفی از جمله سازمانهای انتفاعی  (.2007است )لوتانز، یوسف و آوولیو، نجی سنجیده شده های روان س

و غیر انتفاعی، نیروها.ی نظامی، آموزش و پرورش، ارگانها، هتلها و ... به کار برده شده است و به زبانهای مختلفی ترجمه شده است. 

در (؛ آنها 2014، 2ند)تامر، درلی وسگالمناختی مثبت را برای سازمانهای غیر انتفاعی به کار برده افرستون و همكاران سرمایه روانش

پژوهشی تحت عنوان سرمایه روانشناختی مثبت، سرمایه اجتماعی و سرمایه عقالنی، برای ارزیابی سرمایه روانشناختی مثبت از مقیاس 

 یوسف و باسیم بر اساس مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت که توسط لوتانز ،( استفاده کردند. مقیاس ستین 2012)3ستین و باسیم

و به ترتیب برای خرده مقیاسهای امید، تاب  87/0 گویه تدوین شده است. آلفای کرونباخ کل در این مقیاس 23در ( 2007)آوولیو، و

، نسخه (2013هامز،) و سوییتمن یوسف، ز،لوتان .آمده استبدست  89/0و  89/0، 89/0، 88/0آوری، خودکارآمدی و خوش بینی 

آیتمی سرمایه روانشناختی مثبت را که به منظور اندازه گیری اطالعات مربوط به پاسخ دهنده می باشد و شامل مقیاس  12کوتاه 

مقیاس با آیتمی نشان می دهد که این  12های سالمت، روابط و کل سرمایه روانشناختی مثبت است را به کار بردند. نسخه کوتاه 

آیتم )تاب آوری(،  3آیتم )امید(،  4آیتم )خودکارآمدی(،  3اعتبار و روایی می باشد.  این مقیاس شامل  قبلی دارایتوجه به مطالعات 

آیتم )خوش بینی( می شود. یافته های منتج از مقیاس بیانگر این است که اگر چه مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت مربوط به  2و 

ما از مقیاس های مورد استفاده در این مطالعه در نوبت اول )سالمت(، در نوبت دوم)روابط شخصی(، و در نوبت سوم )زندگی کار است، ا

 .گزارش شد 92/0، و 90/0، 89/0در کل( استفاده شده است. پایایی برای این سه مقیاس اقتباس شده در این مطالعه، به ترتیب 

انمندی ها و استعدادها در زندگی شخصی و کاری در مجموع باعث بهبود عملكرد، اعتماد به تحقیقات نشان می دهد که توجه به تو

، انعطاف پذیری، عملكرد شغلی، دستیابی به هدف، رشد و توسعه فردی بیشتر و کاهش استرس می گردد )هویدا، نفس، عزت نفس
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گی های مثبت افراد می تواند باعث ت توجه به ویژتغییر موضوع از علوم محض سازمانی به سم (؛ لذا1390فروهر و جمشیدیان، 

محیطهای اداری و  اثربخشی سیاستها و رویه های مدیریتی و بهبود سالمت روانی و جسمانی کارکنان شود. اهمیت این موضوع در

 اجتماعی)شبكه روابط سرمایه روانشناختی مثبت منجر به ارتقاء ارزش سرمایه انسانی)دانش و مهارتهای افراد( و سرمایه  آموزشی که

 

 

 

ه خصوص در یک نمونه بدر سازمانها می گردد، چند برابر می شود. لذا این یافته ها نیاز به انجام پژوهش های بیشتر را میان افراد 

، موزش و پرورشآایرانی نشان می دهد. همچنین با توجه به عدم وجود مقیاسی برای سرمایه روانشناختی مثبت در کارکنان ادارات 

 اخته است.به اعتباریابی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت برای کارکنان نواحی ششگانه آموزش و پرورش اصفهان پرد مطالعه

 روش 

این پژوهش از نوع مطالعات روان سنجی بود و جامعة آماری آن را کلیه کارمندان زن و مرد نواحی ششگانه آموزش و پرورش شهر 

نفر از کارکنان زن و مرد در شش ناحیه آموزش و پرورش  325نفر بودند. نمونة آماری پژوهش  657اصفهان تشكیل می دادند که 

به دست آمد و با یافته  05/0، بر حسب خطای 1شهر اصفهان بودند که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوهن، مانیون و موریسون 

(. به منظور اطمینان از حجم مكفی نمونه آماره کایرز مایر 1390 ،3نیز مقایسه شد )نادی و سجادیان2های جدول کرجسی و مورگان

، 1به دست آمد و به دلیل نزدیكی این مقدار به  90/0نیز با روش تحلیل مولفه های اصلی نیز بررسی شد که این آماره 4و اوکلین

گیری تصادفی طبقه ای مبتنی بر سهم  حجم در نظر گرفته شده مكفی تشخیص داده شد. برای دستیابی به این نمونه، از روش نمونه

در شش ناحیه آموزش و پرورش استفاده شد. حجم کارمندان آموزش و پرورش در شش ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان به 

 100نفر؛ ناحیه شش:  125نفر؛ ناحیه پنج:  125نفر؛ ناحیه چهار:  125نفر؛ ناحیه سه:  85نفر؛ ناحیه دو:  85ترتیب در ناحیه یک: 

( درصد کارکنان از ناحیه 66/0درصد کارکنان از ناحیه یک، )65/0نفر بود. بنابر این با توجه به حجم نمونه،  657نفر و در کل 
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( درصد 45/0( درصد از کارکنان از ناحیه پنج،)47/0( درصد از کارکنان از ناحیه چهار،)47/0( درصد کارکنان از ناحیه سه،)46/0دو،)

دقیقه تعیین شد. تعداد پرسشنامه های بازگشت داده نشده  15ه شش انتخاب شدند. مدت پاسخگویی به سواالت از کارکنان از ناحی

پرسشنامه؛ از ناحیه  3پرسشنامه؛ از ناحیه چهار،  1پرسشنامه؛ از ناحیه سه،  5پرسشنامه؛ از ناحیه دو،  3نیز به ترتیب از ناحیه یک، 

پرسشنامه نیز به دلیل مخدوش بودن کنار  5پرسشنامه بود. البته 2سشنامه؛ و از ناحیه شش، پر 6پرسشنامه؛ از ناحیه پنج،  2چهار، 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های این پژوهش به صورت انفرادی)و نه گروهی(  325گذاشته شد و در نهایت 

اسخ گویی به هر پرسشنامه)به ویژه سرمایه روانشناختی مثبت( داده به آن پاسخ داده شد. برای هر کارمند توضیح کلی دربارة شیوه پ

 شد و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت. 

 ابزار پژوهش

خرده مقیاس دارد و توسط لوتانز و همكاران تهیه و اعتباریابی شده است.  4گویه و  24مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت: این مقیاس 

و  1( امیدواری )اسنایدر، هریس، آدرسون، هالرسان1(، سازه های درونی این مقیاس از ابزارهای: 2007و همكاران) به استناد لوتانز

( 1998کارآمدی )پارکر، -( خود4( و 2014( خوش بینی )کارور و شی یر،3( 1993( تاب آوری )وگنالد و یانگ، 2( 1991اروینگ 

 (.2007برگرفته شده است )لوتانز، یوسف و آوولیو، 

گویه( می  6کارآمدی )-گویه(، و خود 6گویه(، تاب آوری ) 6گویه(، امیدواری ) 6چهار خرده مقیاس این ابزار شامل  خوش بینی )

: کامالً موافقم( بود. خرده 6: کامالً مخالفم تا 1باشد. طیف پاسخگویی برای مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت، شش درجه ای لیكرت )

ه مواردی چون باور و اطمینان قلبی در تجهیز منابع شناختی در دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه ای خاص، مقیاس خوش بینی ب

زمانی که در محیط کار با مسائل مبهم و نامعلوم مواجه می شوم، معموالً انتظار بهترین عملكرد : » یكی از گویه های آن عبارت است از

ی به داشتن عزم راسخ و مسیر رسیدن به اهداف شخصی، اشاره دارد؛ از جمله گویه های این خرده مقیاس امیدوار«. را از خودم دارم

خرده مقیاس تاب آوری «. در این شغل حتی در بدترین شرایط باز هم روزنه امیدی باقی خواهند ماند: » خرده مقیاس عبارت است از

جهت پیشرفت اشاره دارد. از جمله گویه های این خرده  دربه ظرفیت روانی مثبت برای برگشتن، جهش از مصیبت و تغییر مثبت 

خرده مقیاس خود «. می توانم به خوبی مشكالت را پشت سر بگذارم، چرا که قبالً تجربة این کار را داشته ام»مقیاس عبارت است از: 

                                                           
1 . Snyder, Harris, Anderson & Hollersan 
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قدرت درغلبه بر تكالیف چالش برانگیز  کارآمدی به اطمینان داشتن به تواناییهای مورد نیاز در دستیابی به موفقیت و باور داشتن به

با اعتماد یک مسأله طوالنی را بررسی می کنم تا یک راه حل : » اشاره دارد. از جمله گویه های این خرده مقیاس عبارت است از

 «.بیابم

(؛ 79/0، 76/0، 69/0، 74/0لوتانز و همكاران، آلفای کرونباخ را برای چهار نمونه اجرا کردند که برای خرده مقیاس های خوش بینی: )

( 75/0، 85/0، 84/0، 75/0کارآمدی: )-(؛ و خود72/0، 66/0، 71/0، 71/0(؛ تاب آوری: ) 76/0، 80/0، 75/0، 72/0امیدواری: )

نمونه سوم  ری در( و مقیاس تاب آو69/0(. اگرچه مقیاس خوش بینی در نمونه دوم )2007گزارش شده است )لوتانز، یوسف و آوولیو، 

ار نمونه به طور متناوب ( به سطح قابل قبولی از پایداری درونی نمی رسیدند، اما روایی مقیاس سرمایه روانشناختی کامالً در چه66/0)

 باالی استاندارد قراردادی بود. 

(، 2010) 2سآیتمی( اولین بار توسط اسپكتور، باور و فاک10:  فرم کوتاه این پرسشنامه )1پرسشنامه رفتار ضد تولید در محل کار

طراحی و تدوین شده است. رفتار ضد تولید به عنوان رفتاری که به قصد آسیب زدن به سازمان یا سایر اعضای آن، شامل اقدامات 

 بالقوه آسیب زننده تعریف شده است

برای رفتارهای  رادرجه ای لیكرت استفاده شد. فاکس و همكاران آلفای کرونباخ  5در پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه از طیف 

، آلفای کرونباخ گزارش نمودند و اسپكتور و  فاکس 96/0و  88/0آیتمی معطوف به سازمان و افراد به ترتیب  45ضد تولید در فرم 

؛ 2010اور و فاکس،را برای رفتارهای معطوف به افراد گزارش نمودند)اسپكتور، ب 85/0را برای رفتارهای معطوف به سازمان و  84/0

 به دست آمد. 75/0آیتمی کلی،  10(. در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای رفتارهای ضد تولید پرسشنامه 2005ر و فاکس، اسپكتو

 اجرا روش

 این امتیازان صاحب از کار، این از شد. قبل برگردانده فارسى به بود مقیاس سازندگان تأیید مورد که مقیاس انگلیسى نسخه نخست

 و ترجمه روانسنج یک انگلیسى و زبان دو متخصص توسط ابتدا سرمایه روانشناختی مثبت شد. مقیاس تهگرف مكتوب اجازه مقیاس

 متخصص یک از ها، گویه ترجمة در خطاى احتمالى کاهش و بردن بین از شد. براى وارسى مرتبه چند فارسى زبان نگارش نظر از

                                                           
1 . CBW 
2 . Spector, Bauer & Fox 
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 بود. ابزار اولیه مترجمان عملكرد دهنده صحت نشان برگرداند. نتایج، سىانگلی زبان مجدداً به را مقیاس تا شد خواسته انگلیسى زبان

 ضریب از سنجى پایایى گردید. براى اجرا پژوهش در کنندگان شرکت بین در سرمایه روانشناختی مثبت مقیاس این مرحله، در

 تأییدی استفاده عاملى تحلیل از استفاده با سازه اعتبار روش مقیاس، از این اعتبار تعیین براى و تنصیف ضریب و کرونباخ آلفاى

و  zرتبة درصدی، نمره  میانى، عدد زیر تراکمى فراوانى تراکمى، فراوانى فراوانى، مقادیر نیز هنجار جدول راستاى معرفى گردید. در

  8/8 نسخه لیزرل و 22 خهنس اجتماعی علوم در کاربرد برای آماری افزار ازنرم استفاده با شده گردآوری های شد. داده ارائه tنمره 

 .شدند استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای

 یافته ها

ارائه شده است. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری و بر  8تا  1یافته ها به ترتیب در جداول شماره 

 پذیرفت.  انجام 8/8ویراست   Lisrelو  22نسخه  Spss آماری افزاراساس نرم

 
 : مدل چهار عاملی تاییدی سرمایه روانشناختی مثبت 1شکل شماره 
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با توجه به وجود مدل نظری دارای زیربنای علمی که توسط لوتانز و همكاران ارائه شده است، مدل بایستی به صورت تاییدی بررسی 

عاملی بررسی می شد؛ و آن حالتی که مدل دارای  4و  3و2و1شود. اما اگر مبنای نظری وجود نمی داشت بایستی مدل در وضعیت 

 قویترین شاخص های می بود، گزارش می گردید.

 سوبل مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت T: میانگین، انحراف معیار، مقادیر بتا، واریانس باقی مانده و 1جدول شماره 

ضریب  نام عامل واریانس باقی مانده سوبل T ضریب تأثیر 

آلفای 

 خکرونبا

 مرتبه دوم مرتبه اول مرتبه دوم مرتبه اول مرتبه دوم مرتبه اول

  12/0 075/0 - 23/6 36/0 40/0 گویه اول

 

 خوش بینی

 

 

54/0 
 10/0 085/0 42/1 49/1 09/0 12/0 گویه دوم

 10/0 060/0 08/5 96/8 51/0 44/0 گویه سوم

 19/0 078/0 66/5 44/13 74/0 60/0 گویه چهارم

 091/0 082/0 75/2 98/2 19/0 17/0 ویه پنجمگ

 14/0 058/0 58/5 29/13 69/0 60/0 گویه ششم

  069/0 052/0 - 60/12 64/0 65/0 گویه هفتم

 

 

 امیدواری

 

 

 

83/0 

 063/0 047/0 70/10 39/14 71/0 69/0 گویه هشتم

 065/0 047/0 20/11 25/15 75/0 71/0 گویه نهم

 059/0 049/0 21/9 09/11 59/0 61/0 گویه دهم

 072/0 055/0 85/10 05/14 72/0 69/0 گویه یازدهم

 065/0 052/0 85/9 41/12 64/0 64/0 گویه دوازدهم

  21/0 076/0 - 21/4 24/0 25/0 گویه سیزدهم

 

 تاب آوری

 

 

63/0 

 

 14/0 053/0 81/3 15/10 57/0 56/0 گویه چهاردهم

 16/0 053/0 87/3 60/11 63/0 62/0 گویه پانزدهم

 12/0 075/0 19/3 99/4 30/0 30/0 گویه شانزدهم

 17/0 051/0 91/3 30/13 69/0 69/0 گویه هفدهم

 14/0 046/0 87/3 13/12 64/0 64/0 گویه هجدهم

  061/0 041/0 - 67/12 64/0 65/0 گویه نوزدهم

 

 کارآمدی-خود

 

 

87/0 
 067/0 049/0 06/11 06/15 73/0 74/0 گویه بیستم

 076/0 053/0 83/11 84/16 80/0 80/0 گویه بیست و یکم

 070/0 049/0 77/11 68/16 80/0 77/0 گویه بیست و دوم

 068/0 050/0 94/10 56/14 72/0 74/0 گویه بیست و سوم

گویه بیست و 

 چهارم

61/0 61/0 63/11 55/9 057/0 070/0 
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دور تكرار، همگرایی به دست آمد. سپس در این مرحله به تعداد متغیرهای مشاهده شده  11ش بیشینه احتمال و با در مدل بر پایه رو

معادله های اندازه گیری محاسبه شد. هر معادله به ترتیب شامل ضریب مسیر بین متغیر مشاهده شده، همراه آزمون معناداری آن بر 

ضریب تعیین یا نسبت واریانس تبیین شده به وسیله متغیر مكنون است. در مدل حاضر یعنی  R2سوبل و نیز مقدار  Tپایه مشخصه 

و  08/5آن برابر با  Tو مقدار  10/0خطای آن برابر با  51/0ضریب مسیر بین گویه سوم و متغیر مكنون)عامل خوش بینی(، برابر با 

(05/0P< از لحاظ آماری معنادار است. بر این اساس یافته های جدول )حاکی از آن است که ضرایب اثر همة گویه ها بر حسب  2

 معنادار می باشد.  ( >05/0P)و  Tآماره 

 : شاخص های برازش مدل نهایی پژوهش2جدول شماره 
 Χ2 DF RMR RMSEA Χ2/DF GFI AGFI CFI IFI NFI 

 92/0 95/0 94/0 80/0 85/0 61/2 095/0 020/0 246 100 مرتبه اول

 92/0 95/0 95/0 82/0 85/0 61/2 072/0 084/0 248 100 مرتبه دوم

     

( 1جهت تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با داده ها، ترکیبی از شاخصهای برازندگی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت: 

، شاخص 3ی برازش(، شاخص نیكوی2( شاخص هنجار شده مجذور کای )نسبت مجذور کای بر درجات آزادی2 1مقدار مجذور کای

و جذر میانگین مجذورات  7لویس_، شاخص توکر6، شاخص برازندگی افزایشی5، شاخص برازندگی تطبیقی4برازندگی هنجار شده

یا  05/0شده است. حد مطلوب آن کمتر از  071/0. شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب،  برای عوامل از 8خطای تقریب

است )حد مطلوب نزدیک به صفر(. شاخص نیكویی برازش و شاخص تعدیل  081/0 9مجذور باقیمانده هامی باشد. ریشة میانگین  1/0

مطلوب  3است )کمتر از  2/ 61، نزدیک به یک )حد مطلوب( می باشد. نسبت مجذور کای به درجة آزادی از 10شده نیكویی برازش

                                                           
1 . X2 
2 . X2/DF 
3 . GFI 
4 . NFI 
5 . CFI 
6 . IFI 
7 . TLI 
8 . RMSEA 
9 .  RMR 
1 0 . AGFI 
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می  95/0تا یک است(. شاخص برازندگی تطبیقی  برابر 9/0می باشد)حد مطلوب باالتر از  92/0است(. شاخص نرم شده نسبی 

یابی معادالت ترین روش برای برآورد پارامترهای بهترین برازندگی در مدلتا یک است(. متداول 9/0باشد)حد مطلوب باالتر از 

ای از پارامترها برآورده شونده است که در آن مجموعهشود. این روش، یک فرآیند تكرارنامیده می 1ساختاری، روش بیشینه احتمالی

شود؛ این تابع اساساً ضریبی است که برازندگی پارامترها را با شود. بر پایه این برآورد اولیه، تابعی به نام تابع برازندگی محاسبه میمی

شود. در این موقع  آید تا تابع برازندگی کوچكتری حاصلکند. دومین برآورد، بر اساس نخستین برآورد به دست میها توصیف میداده

مدل مورد نظر در یک مجموعه نهایی از برآورد پارامترها همگرا شده است. وقتی یک مدل دقیقاً مشخص شود و دارای ویژگی همانند 

های زیر استفاده کرد که در این مدل توان از شاخصپذیر گردد، در این صورت برای برازندگی آن میباشد و برآورد و آزمون آن امكان

جذر  -4شاخص برازندگی تطبیقی -3  2نشده برازندگیشاخص نرم -2شده برازندگی شاخص نرم -1یز از آنها سود برده شده است: ن

شوند. مدل شده برازندگی نامیده میهای لیزرل که به ترتیب شاخص برازندگی و شاخص تعدیلبرآورد واریانس خطای تقریب و اندازه

کند. در این فرآیند ابتدا یک الت ساختاری است که روابط علّی ممكن بین متغیرها را توصیف میساختاری شامل یک مجموعه معاد

توانند شود که در آن برخی متغیرها ممكن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشند، اما به طور قطع نمیمراتب علّی مطرح میسلسله

توان دریافت های برازش میآمده است. از مجموع شاخص 1در شكل شماره  شده این پژوهشبنابراین مدل برازش .معلول آنها باشند

 ها با مدل مفروض هماهنگی دارند و مدل مفهومی قابل تأیید است.که داده

 راقی ابزار: همبستگی بین مقیاس سرمایه روانشناختی مثبتو عامل های آن با مقیاس رفتار ضد تولید به منظور روایی افت3جدول شماره  

 غیرهامت

 

 (CBWرفتار ضد بهره ور )

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 001/0 -31/0 خوش بینی

 001/0 -40/0 امید

 001/0 -23/0 تاب آوری

 001/0 -32/0 کارآمدی-خود

 001/0 -39/0 نمرۀ کل مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت

                                                           
1 . Maximum Likelihood 
2 . NNFI 
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و خرده مقیاس های آن، از اجرای همزمان مقیاس رفتار ضد بهره به منظور بررسی روایی افتراقی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت 

ور استفاده شد. نتایج نشان داد که مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت و عامل های آن با مقیاس رفتار ضد بهره ور به ترتیب همبستگی 

ید بیشترین و عامل تاب آوری کمترین آمده است، عامل ام 3دارد. همانگونه که در جدول  -32/0و  -23/0،  -40/0،  -31/0منفی 

 همبستگی منفی را دارد.

 : ضرایب پایایی شش ناحیه آموزش و پرورش در مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت4جدول شماره 

 شاخص های آماری

 گروه ها

 سطح معناداری لوین Fآمار  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات

  85/282 5 27/1414 بین گروهی

48/1 

 

 41/191 319 77/61059 درون گروهی 2/0

  324 04/62474 کل

( P<05/0گویای این است که بین سرمایه روانشاختی مثبت کارکنان شش ناحیه آموزش و پرورش، تفاوت معنادار ) 4داده های جدول 

ل نمرات هنجار برای گروه شش ناحیه به طور وجود ندارد. بدین ترتیب با توجه به نداشتن تفاوت معنادار میانگین شش گروه، جدو

 ارائه می گردد. 4واحد در جدول 

 کارکنان زن و مرد در مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت ضرایب پایایی :5جدول شماره 

 شاخص های آماری

 جنسیت

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

خطای معیار 

 میانگین

 Fآمار 

 لوین

مقدار 
t 

سطح معنی 

 داری

  07/1 90/11 74/113 123 زن

81/4 

 

33/3 

 

 05/1 91/14 10/111 202 مرد 029/0

 89/13 09/112 325 کل 50/1

 

( P<05/0گویای این است که بین سرمایه روانشاختی مثبت کارکنان زن و مرد آموزش و پرورش، تفاوت معنادار ) 5داده های جدول 

تفاوت معنادار میانگین دو گروه، جدول نمرات هنجار برای گروه زن و مرد به طور مجزا در  وجود دارد. بدین ترتیب با توجه به داشتن

 ارائه می گردد. 7و  6جداول 
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 : نمرات هنجار )نرم( سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان زن6جدول شماره 

 شاخصهای آماری

 طبقات

 Tنمره  Zنمره  به درصدیرت فراوانی تراکمی زیر عدد میانی فراوانی تراکمی نمره فراوانی

146 - 136 2 100 2/99 37/98 1/2 71 

135 – 125 22 4/98 45/89 80/87 15/1 5/61 

124 – 114 40 5/80 25/64 41/63 35/0 5/53 

113 – 103 37 48 33 92/32 45/0- 5/45 

102 – 92 18 18 65/10 57/10 25/1- 5/37 

91 – 81 3 3/3 05/2 03/2 05/2- 5/29 

80 - 70 1 8/0 8/0 4/0 6/2- 24 

 : نمرات هنجار )نرم( سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان مرد7جدول شماره 
 

 
 Tنمره  Zنمره  رتبه درصدی فراوانی تراکمی زیر عدد میانی فراوانی تراکمی نمره فراوانی

146 - 136 6 100 5/98 51/98 15/2 5/71 

135 – 125 33 97 85/88 86/88 2/1 62 

124 – 114 55 7/80 1/67 07/67 45/0 5/54 

113 – 103 58 5/53 15/39 1/39 25/0- 5/47 

102 – 92 28 8/24 9/17 82/17 95/0- 5/40 

91 – 81 10 11 5/8 41/8 4/1- 36 

80 - 70 12 6 6 97/2 9/1- 31 

 

  Zها به رتبه درصدی و نمره های استاندارد با استفاده از روش فراوانی تراکمی زیر عدد میانی و تبدیل نمره  7و  6در جداول 

، هنجارهای سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان زن و مرد محاسبه شد. با استفاده از این جدول می توان، نمره های خام Tو 

نها را تفسیر آ T، نمره استاندارد 10و انحراف معیار  50کارکنان را به نمره های استاندارد تبدیل نمود و با توجه به میانگین 

 کرد.

 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش8جدول شماره 

 ضریب همبستگی

  4 3 2 1 متغیرها

     - خوش بینی

    - ** 59/0 امید

   - ** 59/0 ** 41/0 تاب آوری

  - ** 59/0 ** 62/0 ** 47/0 کارآمدی-خود
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نمره کل سرمایه روانشناختی 

 مثبت

76/0 ** 87/0 ** 78/0 ** 84/0 ** - 

 P < 01/0 سطح در داری معنی**
 

خالصه شده  8در این پژوهش همبستگی درونی نمرات خرده مقیاس با یكدیگر و با کل مقیاس استخراج گردید که در جدول 

است. این جدول نشان می دهد که همبستگی بین کل مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت با عامل های خوش بینی، امید، 

می باشد که روایی مطلوبی را نشان می دهد. همبستگی  84/0و  78/0، 87/0، 76/0کارآمدی به ترتیب -و خودتاب آوری 

 ( معنی دار می باشد. >01/0Pمی باشد که ) 62/0تا  41/0بین عامل ها هم بین 

 گیریبحث و نتیجه
  

موزش و پرورش و عدم وجود یک ابزار روا با توجه به اهمیت سرمایه روانشناختی مثبت در سالمت جسمی و روانی کارکنان آ

و پایا جهت سنجش آن در سازمانهای آموزشی، مطالعه حاضر در راستای پر کردن خالء موجود به منظور ارائه مستندات 

مربوط به تعیین روایی و پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت لوتانز و همكاران طراحی گردید و این مقیاس بر روی 

نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان اجرا شد. مالك روایی مقیاس، تایید شاخص های برازش مدل تحلیل کارکنان 

بود. مقادیر حاصل  7/0عاملی تاییدی داده های گرد آوری شده و مالك پایایی به دست آمدن ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 

نده ساختار عاملی مناسب مقیاس در در بین کارکنان بود و ضرایب از شاخص های برازندگی مدل معادالت ساختاری نشان ده

سوبل آنها، نشان از تعلق باالی این گویه ها به عامل های خود   Tمسیر گویه های هر چهار خرده مقیاس با توجه به مقادیر 

ماهنگی دارد. این همسویی موید دو را داشت. این یافته ها با نتایج پژوهش لوتانز و همكاران در بعد تعداد عاملها و گویه ها ه

نكته است: از یک طرف مقیاس به شكل دقیق، قابل فهم و سلیس ترجمه شده است که مشارکت کنندگان در هنگام مطالعه 

با ابهامی مواجه نبوده اند و از طرف دیگر  گویه ها و عوامل این مقیاس نسبت به مسائل نژادی، فرهنگی و جنسیتی غیر 

و این قابلیت وجه تمایز این ابزار با بسیاری از مقیاس های استاندارد در حوزه روانشناسی مثبت سازمانی حساس می باشد 

می باشد. به عالوه در این پژوهش روابط بین عوامل و گویه ها و عاملها با سازه بررسی گردید که این نتایج نیز نشان دهنده 

رآمدی با عامل خود بود که این یافته نیز با نتایج پژوهش لوتانز و همكاران همبستگی باالی گویه های مربوط به عامل به خودکا
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همخوانی دارد. علی رغم اینكه رابطه بین گویه ها و عوامل در ارتباط با بعضی عامل ها همچون خوش بینی بسیار پایین بود 

ه بر عاملهای مربوطه به دلیل کسب مقادیر بود تک تک این ضرایب از گوی 96/1سوبل باالتر از  Tولی با توجه به اینكه شاخص 

مناسب، در عامل حفظ شدند و گویه ای از پرسشنامه حذف نشد. در پژوهش لوتانز و همكاران باالترین شاخصهای برازش 

مربوط به حالت چهار عاملی مدل بود و زمانی که در وضعیت سه عاملی با جابجا نمودن عاملها سه عامل حفظ شد و حتی 

در حالت تک عاملی مدل اندازه گیری شد، شاخصهای نسبی و مطلق مدل بهبود نیافت. در مطالعه حاضر با توجه به وقتی که 

اینكه مدل تاییدی بود و مالك بررسی استناد به مدل لوتانز و همكاران بود، دو وضعیت بررسی شد. ابتدا تحلیل عاملی تاییدی 

با ضریب مسیر دارای بیشترین بار عاملی و در  90/0به اول گویه بیست و یكممرتبه اول و سپس مرتبه دوم، که در تحلیل مرت

دارای بیشترین بار عاملی با سازه سرمایه روانشناختی مثبت بود. هرچند در  94/0مرتبه دوم عامل امیدواری با ضریب مسیر 

یک گروه صنعتی انتخاب شدند. البته یكی  مطالعه اولیه لوتانز و همكاران تحلیل مرتبه دومی انجام نشد و گروه نمونه نیز از

از تفاوتهای جدی دو پژوهش، استفاده از دو نمونه در مطالعه لوتانز و همكاران و صرفاً یک نمونه در مطالعه حاضر بود. عالوه 

یتی و فرم براین در مطالعه لوتانز وهمكاران به دلیل تدوین و اعتبارسنجی اولیه ابزار از پرسشنامه رضایت، ویژگیهای شخص

خودگزارش دهی عملكرد نیز برای تعیین روایی همزمان استفاده شده بود و این ابزار در رابطه با ویژگیهای شخصیتی، 

همبستگی مثبتی با ویژگی برونگرایی و وظیفه شناسی داراست. در کل حداقل و حداکثر ضرایب مسیر گویه ها در این پژوهش 

بود که برحسب شاخصهای برازش لیزرل و بر حسب   90/0تا  12/0ر مرتبه دوم بین و د 90/0تا  13/0در مرتبه اول بین 

عاملی حفظ شدند. همچنین در این پژوهش، انسجام درونی هر چهار  4مقادیر تی گویه ای حذف نشد و همه گویه ها در مدل 

و  54/0، خوش بینی 83/0میدواری ، ا87/0عامل که موید پایایی این مقیاس است، مورد تایید قرار گرفت)خودکارآمدی به 

( و با نتایج پژوهش لوتانز و همكاران که بر پایایی باالی این مقیاس تاکید کرده بود، همخوان گردید. البته 63/0تاب آوری  

ریب این همخوانی از باب مقدار ضریب آلفای کرونباخ نبود، چرا که در پژوهش لوتانز و همكاران مقادیر پایایی با استناد به ض

بدست آمده بود و به استثناء  66/0و تاب آوری   69/0، خوش بینی 80/0، امیدواری 85/0آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی به 

خوش بینی و تاب آوری که در هر دو مطالعه مقدار پایینی را بدست آورده بود در عاملهای خودکارآمدی و امیدواری در 
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ن تر از پژوهش حاضر بود که این تفاوت احتماال ناشی از تفاوت در گروه نمونه می پژوهش لوتانز و همكاران مقادیر پایی

براین علی رغم اینكه در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ عامل خوش بینی کوچكتر از سه عامل امیدواری،  (. عالوه3باشد)

دستیابی به نتایج مشابه در تكرار این  خودکارآمدی و خوش بینی بود ولی شواهد موجود تایید کامل این عامل را به لحاظ

نیز با در نظر  7/0( بر این باورند که مقادیر نزدیک به 1390مقیاس به دست داد. هر چند هیر و همكاران، به نقل از نادی)

(. 28به دست آمد( قابل قبول می باشد) 89/0گرفتن ضریب آلفای کل آزمون )که برای کل مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت 

از طرفی نتایج گویای آن بود که مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت با توجه به زیربنای نظری قوی و ساختار عاملی بهینه 

توانایی سنجش این سازه را در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش داراست. نتایج این اعتباریابی بازتابی از موقعیت ادارات 

نابراین مطالعات آتی می توانند این ابزار را بر روی دیگر کارکنان بخشهای  غیر ستادی آموزش و پرورش است، ب –دولتی 

دولتی، صنعتی و بازرگانی نیز بررسی نمایند. از آنجایی که مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت لوتانز و همكاران برای کاربست 

ابزارهای دیگر رفتار سازمانی مثبت از آن به عنوان یک در نمونه ایرانی مورد تایید قرار گرفت، می توان در راستای اعتبار یابی 

ابزار مالك استفاده نمود و به عالوه با توجه به اینكه هدف متعالی محیط های اداری به طور اعم و جامعه آموزش و پرورش به 

متی ایجاد و تقویت طور اخص، آماده نمودن معلمان برای بهره وری توام با سالمت مداوم بوده و مرکز ثقل بهره وری و سال

با  4/0(  که رابطه کمتر از 2007سرمایه روانشناختی مثبت سازمانی بعنوان یک صفت و نه ویژگی است)لوتانز و همكاران، 

عامل بزرگ شخصیت نئو در پژوهش لوتانز و همكارن نیز موید همین ادعاست، و البته می توان این صفات را  5سه ویژگی از 

اعتبار یابی شده مورد سنجش قرار داد. به عالوه روش ساده نمره گذاری این مقیاس در رابطه با هر چهار با استناد به مقیاس 

عامل، امكان استفاده از این ابزار را در مورد کارکنان و کادر آموزشی افزایش می دهد، هرچند در مورد پرسنل آموزشی بایستی 

از آنجا که این مطالعه به پرسنل ستادی ادارات نواحی شش گانه آموزش و  از این ابزار با احتیاط استفاده گردد. در نهایت،

پرورش شهر اصفهان محدود بود، بنابراین باید در تعمیم نتایج احتیاط الزم مبذول گردد. بر اساس نتایج مطالعه کنونی روایی 

های آماری جهت استفاده بر حسب شاخص سازه و پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت لوتانز و همكاران از شرایط مطلوبی

کارکنان ستادی برخوردار بود. بدین معنا که با استفاده از این مقیاس می توان وضعیت پرسنل اداری نواحی آموزش  در نمونه
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و پرورش را به استناد عوامل)خرده مقیاس ها( موجود تعیین کرد و مشخص نمود که در کدام عامل منابع انسانی از ضعف 

خوردار هستند و بر حسب این نتایج آموزش های الزم را به آنها ارائه نمود. از طرفی دریافت که کدام بعد از این نوع صفت بر

های اداری که مخصوص محیط های سازمانی است، به ضرورت بایستی در بین کارکنانی که در آینده قرار است در محیط

الوه از آنجا که این مطالعه بر روی نمونه ای از پرسنل ستادی ادارات نواحی مشغول شوند بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به ع

شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انجام شده است، الزم است به عنوان یک محدودیت معطوف به روایی بیرونی در 

به لحاظ روش شناسی به هنجاریابی های غیراداری با احتیاط از آن استفاده شود. همچنین این مطالعه شهرهای دیگر و بر نمونه

ابزار مذکور  و در یک محیط کنترل نشده پرداخته است و محدودیتهای این روش برآن وارد است. یافته های حاصل از این 

پژوهش شواهد مطلوبی را در باب روایی و پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت به دست داد، بنابراین پیشنهاد می گردد 

ین با استفاده از این مقیاس طرح ها و برنامه های استخدامی و همچنین جذب و ارتقاء خود را در جهت تحقق و که مسئول

بكارگیری سرمایه روانشناختی مثبت به شكلی تدارك ببینند که سطح پیشرفت کارکنان در گذر از این مراحل تسریع گردیده 

 شوند.و آنها به کارکنانی مصمم در حرفه و شغل خویش تبدیل 
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 بر اضطراب کرونا در پرستاران یرفتار -یدرمان شناخت یاثربخش

 
  3ی فرزانه رنجبر نوشر، 2 برادران یدمج، *1مریم مقدمی طالمی

  Mmoghadami633@gmail.com  یران،ا یالن،گ یه،نور، آستانه اشرف یامدانشگاه پ ی،عموم یکارشناس ارشد روانشناس .1

 .یراننور، تهران، ا یامدانشگاه پ ی،گروه روانشناس یاراستاد .2

 .یراننور، تهران، ا یامدانشگاه پ ی،گروه روانشناس یاراستاد .3

 

 چکیده 

ب کرونا در بر اضطرا یرفتار -یدرمان شناخت یاثربخش یپژوهش بررس ینهدف از ا

آن شامل  یبوده و جامعه آمار یشیآزما یمهباشد. روش پژوهش حاصر ن یپرستاران م

شهرستان رشت  یلیفام یمارستان( پرستاران بینفر آزمودن 20نفر گواه و  20نفر از ) 40

در پژوهش حاضر به روش  یریباشد. نمونه گ یم 1399در سال  یالنگ انواقع در است

 (CDAS)اطالعات از )پرسشنامه اضطراب کرونا  یمع آورج یدر دسترس بود. برا

( CBT) یرفتار_یدرمان شناخت یپروتكل درمان ینو همچن ید(( استفاده گرد1398)

 یها یافته. یداجرا گرد یجلسه دو ساعته بصورت گروه 9در  یآزمودن وهگر یبر رو

 یمعن یرتاث بر  اضطراب کرونا یپروتكل درمان یناز آن بود که ا یپژوهش حاضر حاک

توان از اضطراب  یآموزش ها م ینگرفت با ا یجهتوان نت یپژوهش م یندارد. از ا یدار

 یدرمان شناخت ینمود، با توجه به اثرگذار یریجلوگ یدمیاپ ینبه وجود آمده بر اساس ا

را در  یپروتكل درمان ینتوان ا یدر پرستاران و با توجه به مطالعات اندك، م رفتاری –

 قرار داد. یابیاس مورد ارزمشاغل حس



 

166 
 

 

 اضطراب کرونا، پرستاران. ی،رفتار -یدرمان شناختواژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 
 مقدمه

 ینگران شیو آرامش افراد باعث افزا تیامن دیتهد قیشوند از طر یبه کرونا م انیکه افراد درباره آمار روزافزون مبتال ییها امیپ

 یو اجتماع یروان ،یجسم ،یكیزیف یجنبه ها یدارا یو دل مشغول ینگران یعنو یسالمت ینگران ،شود یدر آنان م یسالمت

 ی برای خود و افراد خانوادهسالمت یدارند، نگران گرانید یحت ایخود و  یمرتبط با سالمت یاست که افراد درباره موضوع ها

 یبهداشت ،یتفاده از خدمات روانشناختاس شیو افزا یاز جمله اضطراب و افسردگ یروان یاحتمال بروز اختالل ها شیباعث افزا

و عالئم  یدارند و دائم سالمت جسم وددرباره سالمت خ ییها یها و دلواپس یدائما نگران یافراد نیو چن شود یم یو درمان

از  یاریکرونا در بس یماریگسترش روزافزون ببا  نیهمچن(. 2019و همكاران،  1استوارت) ندینما یم یرا بررس خودی اتیح

 یماریکه ب ییکند و از آنجا یم فیبدن را ضع یمنیا ستمیکه س یماریب نیاز ا یو استرس ناش رانیاز جمله ا ایدن یرهاکشو

و از  ییاست تا عوامل مرتبط با آن را شناسا ازیلذا ن د،ینما یم جادیا یادیناشناخته بودن استرس و اضطراب ز لیکرونا به دل

در راس تهدید این بیماری، کادر درمان و بخصوص پرستاران می باشند، که ه کرد. کاهش اضطراب کرونا استفاد یآنها برا

 جدید 2019 کروناویروس استرس و اضطراب ناشی از این انتقال آنان به خانواده های آنان بیش از هر فردی می باشد. اپیدمی

این بیماری  فوق العاده سرایت قدرت بیانگر موضوع این که است گسترده تر انسان در شایع قبلی کروناویروسهای با مقایسه در

 بهداشت است )سازمان شده ثبت بیماری این برای%  4/3 میر و مرگ نرخ شده، اعالم جهانی آمار است، همچنین طبق

کادر درمان و  برای مخصوصا سالمت نظام و جامعه برای جدید ویروس کرونا یا 19-کووید بیماری لذا. (2020، 2جهانی

باشد )علی پور و همكاران،  داشته تواند می را ناپذیری جبران تبعات ه ارتباط نزدیكی با این بیماران مبتال دارند،پرستاران ک

 مقابله راهكارهای و شده ایجاد اضطراب ویژه به و بیماری این شناسایی به کمک برای زمینه، این در پژوهش بنابراین .(1398

 مورد در کند. اضطراب کمک جامعه سالمت و پرستاران زندگی کیفیت بهبود به تواند می و است ضروری امری اضطراب با

 ویروس این باره در افراد در شناختی ابهام ایجاد و بودن ناشناخته دلیل به بیشتر رسد می نظر به و است شایع 19-کووید

-کووید درباره. است بوده زا طراباض بشر برای همواره دهد می کاهش انسان در را ایمنی ادراك ها ناشناخته از ترس. است

 تواند می اضطراب و استرس(. 2020 و همكاران، 3بجاما) کند می تشدید را اضطراب این نیز علمی کم اطالعات همچنان 19

                                                           
1. Stuart  
2. World Health Organization  
3. Bajema 
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(. 2020 و همكاران، 1تانگ) کند پذیر آسیب 19-کووید جمله از ها بیماری برابر در را آنها و کرده تضعیف را ایمنی سیستم

با توجه  .دهد کاهش توجهی قابل میزان به را آنان زندگی کیفیت تواند می و است پرستاران در مشترك نشانه یک اضطراب

به بررسی های صورت گرفته توسط محققان اضطراب ناشی از محل کار می تواند بر کیفیت روابط زناشویی تاثیر گذار باشد 

 و فردی سطوح در زندگی مختلف ابعاد بر نامطلوبی آثار تواند می پرستاران در (.اضطراب1393امیراسماعیلی و همكاران، )

 زندگی از رضایت و روان سالمت بر حتی و شده روانی و اجتماعی_روحی جسمی، مشكالت بروز ساز زمینه و داشته اجتماعی

 ها تنش این با مواجهه یبرا کافی توانمندی فرد، که صورتی در(. 1396سلیمی و همكاران، ) بگذارد منفی تاثیر آنها زناشویی

 پرستارانی شد، خواهد مشكل دچار او خانوادگی روابط و زناشویی زندگی حتی و مختل او روان و جسم سالمت باشد، نداشته

 خود همسران با و بود خواهد بیشتر فردی ترجیحات به نسبت مشترکشان عالیق هستند برخوردار بهتری روان سالمت از که

عسكریان ) دارد تأثیر آنها زناشویی رضایت و جنسی روابط بهبود بر امر این و رسند می کلی توافق یک به مختلف های زمینه در

اضطراب شغلی  با مرتبط تنش های تأثیر که دهند می نشان مطالعات از برخی که است حالی در این(. 1394و همكاران، 

 ادیب مطالعات در. است مالی و خانوادگی مشكالت مثل یگرد زای تنش عوامل از تر جدی بسیار زناشویی رضایت بر پرستاران

اضطراب  که است شده گزارش شده، انجام پرستاران روی بر که یونان ( در2010) 2النی نیز و ایران در (1393باقری ) حاج

 اساسی بعد دو کار و خانواده که موضوع این به توجه باشد. با داشته منفی تأثیر فرد زندگی های جنبه بر تمام تواند می شغلی

 دشوار شرایط و ها اضطراب نتیجه در گذارد، می تأثیر دیگری بر یک هر و جریانات دهند می تشكیل را فرد هر زندگی از

بگذارد، همچنین با اپیدمی این بیماری  باقی فرد کاری و خانوادگی محیط در منفی آثار است ممكن ها رشته برخی در کاری

ارتباط نزدیک دارند آثار منفی و نامطلوب تری  19-ادر درمان و پرستاران که با بیماران مبتال به کوویدکه شیوع آن در افراد ک

را برجای خواهد گذاشت. برای بهبود این اضطراب باید از مداخله های روانشناختی چه در سطح سازمانی و چه فردی بهره 

رفتاری می باشد، شاه آبادی و  -ضطراب، درمان شناختیجست. از جمله مداخالت و رویكردهای روانشناختی در کاهش ا

 کاهش در داری معنی طور به رفتاری  شناختی درمان های تكنیک آموزش ( به این نتیجه رسیدند که1388همكاران )

 شناختی رویكردهای از تلفیقی رفتاری شناختی رفتاری آموزش-درمان شناختی است، بوده موثر پرستاران اضطراب و استرس

 تشخیص را خود ناکارآمد رفتارهای و شده تحریف تفكر الگوهای تا شود می کمک بیمار به درمان نوع این در است، رفتاری و

 دقیق رفتاری تكالیف و منظم های بحث از دهد تغییر را خود ناکارآمد و شده تحریف افكار این بتواند که این برای. دهد

 گرفته کار به مختلفی های تكنیک رفتاری شناختی روش در(. 1396همكاران، سلیمی و )میشود استفاده ای یافته سازمان

 پاسخ تغییر یا و محرك های موقعیت از اجتناب های شیوه برگیرنده در عمده طور به رفتاری فنون روش این در شود، می

 شدید اضطراب هنگام در یعضالن آرامش تكنیكهای از استفاده است، آن به تازه های پاسخ دادن و محرکها چنین به نسبت

 آموزش کنندگان مراجعه به فنون این با است، درمان دیگر فنون از نیز مناسب و تازه های تقویت و مواد از استفاده جای به

با توجه به مطالب فوق و اپیدمی  (.1397قمری و همكاران، )بنگرند ای تازه دید با را ها موقعیت و روابط که شود می داده

                                                           
1. Tong  
2. Eleni 
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 در کرونا اضطراب بر رفتاری -شناختی درمان این پژوهش در صدد آن است که به بررسی اثربخشی 19-یدبیماری کوو

 پرستاران بپردازند.

 روش
 ی. جامعه آمارمی باشد کنترل گروه با آزمون پس –آزمون  شیبا طرح پ یشیآزما مهیپژوهش ن نیپژوهش در ا روش

باشد. با توجه به  یم 1399ستان رشت واقع در استان گیالن در سال بیمارستان فامیلی شهرپژوهش شامل پرستاران  نیا

 یلیفام بیمارستان نفر از پرستاران 40پژوهش حاضر  یپژوهشگر به آن ها برا یدسترس زانیو م یجامعه آمار تیمحدود

 رحاضر به روش ددر پژوهش  یریشد. نمونه گ نیینفر( تع 20نفر( و گروه گواه ) 20) یدو گروه آزمودندر شهرستان رشت 

انتخاب و در دو گروه  ینفر بگونه تصادف 40ذکر شده،  مارستانیاطالعات ابتدا از پرستاران ب یجمع آور ی. برابوددسترس 

 و کنترل گمارده شد.  شیآزما ینفر 20

ی لف مانجام پژوهش را به طرق مخت یبرا ازیمورد ن های داده است، داده یگردآور ،مراحل پژوهش نتری از مهم یكی

  ت:شرح اس نیپژوهش بد نای در ها داده گردآوری  روش نتری نمود. مهم آوری جمع توان

 مدت شد، اجرا ساعته دو جلسه 9در که بود گروهی صورت به رفتاری_شناختی رفتاری: درمان_شناختی . درمان1

 برای( گردید برگزار جدا هفته یک در تكی بصورت آخر جلسه) ساعته دو جلسه دو ای هفته و هفته 5 پژوهش اجرای زمان

 درجه افكار، به نسبت احساس منفی، و مثبت افكار نوشتن مانند روزانه عملكرد لیست چک شامل برنامه محتوای بود، گروه هر

 شناسی، خود صورت به که رفتاری و شناختی آموزش، مرحله سه در که است، بوده گیری نتیجه نهایت در و آنها بندی

 و فردی مسائل شامل بررسی مورد مسائل. است گردیده اجرا مشكل حل و خودآرامی تكنیک آموزش ،شناختی بازسازی

 کند می چک را شناختی و رفتاری فرآیندهای که عملكرد لیست چک از همچنین. است مبتالیان شناختی های اختالل

 بیماران کلیه مجددا CBT جلسات نآخری از بعد. بودند خانگی تكالیف اساس بر رفتاری های مقیاس و گردید استفاده

 تاثیر بدینوسیله تا قرارگرفتند بررسی مورد روانشناختی بهزیستی و شادکامی اضطراب، پرسشنامه با شاهد و مورد گروه

CBT شود ارزیابی آنان ای مقابله های روش بر. 

 کشور در کرونا وسویر شیوع از ناشی اضطراب سنجش جهت ابزار این .(CDAS). پرسشنامه اضطراب کرونا 2

 عالئم 9 تا 1 های گویه. است( عامل) مؤلفه 2 و گویه 18 دارای ابزار این نهایی نسخه. است شده یابی اعتبار و تهیه ایران

 بیشتر اوقات، لیكرت )هرگز، گاهی ای درجه 4 طیف در ابزار این. میسنجد را جسمانی عالئم 18 تا 10 های گویه و روانی

 کسب پرسشنامه این در دهنده پاسخ افراد که ای نمره کمترین و بیشترین بنابراین شود؛ می گذاری هنمر( همیشه و اوقات

 این پایایی. است افراد در اضطراب از باالتری سطح دهنده نشان پرسشنامه این در باال نمرات است 54 تا 10 بین کنند می

 (d=919/0) پرسشنامه کل برای و( d=0 /861) دوم عامل ،(d=879/0)  اول عامل برای کرونباخ آلفای روش از استفاده با ابزار
 (.1398آمد )علیپور، قدمی، علی پور و عبداله زاده،  دست به

های آمار توصیفی محاسبه های توصیفی متغیرها با استفاده از روشها، نخست شاخصجهت تجزیه و تحلیل داده

 واریانس استفاده گردید.ها، از روش تحلیل کوگردید. سپس جهت بررسی فرضیه
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  یافته ها
از آزمون تحلیل کواریانس چند  ،در پرستاران بیماری کرونا اضطراببر  رفتاری -شناختی درماننقش جهت بررسی 

پیش از به کارگیری این آزمون، مفروضه های آن بررسی شد. نخست، به منظور پیش فرض همسانی متغیره استفاده گردید. 

کواریانس در گروه ها از آزمون باکس استفاده شد که نتایج نشان داد این پیش فرض به خوبی رعایت  -ماتریس های واریانس

(. به منظور نرمال بودن توزیع نمرات در متغیرهای وابسته از P=87/1, F=83/15=Box's M ,16/0شده است )

 ائه گردیده است. ار 1اسمیرنف استفاده گردیدکه نتایج مربوط به آن در جدول  -آزمون کولموگروف

 اسمیرنف جهت نرمال بودن متغیرها-نتایج آزمون کولموگروف -1جدول  
 z Sig شاخص

 ۳9/0 8۴/0 عالئم روانی

 78/0 ۳8/0 عالئم جسمانی

 ۶2/0 57/0 کل

لذا پیش فرض  (.<sig 05/0چنانجه در جدول فوق مشاهده می گردد، تمامی مؤلفه ها دارای توزیع نرمال هستند )

شاخص های سالمت جسمانی از آزمون بررسی پیش فرض تساوی واریانس های برای  همچنین ه مورد تأیید قرار گرفت.مربوط

 ارائه شده است.  2لوین استفاده گردید که نتایج مربوط به آن در جدول 

 در گروه ها  نتایج آزمون لوین جهت بررسی شاخص اضطراب بیماری کرونا -2جدول 
 DF1 DF2 F sig شاخص

 2۶/0 ۴8/1 ۳8 1 عالئم روانی
 15/0 5۳/2 ۳8 1 عالئم جسمانی

 ۳9/0 09/1 ۳8 1 کل

نشان می دهد، با توجه به عدم معناداری آزمون لوین برای متغیرها، می توان بیان نمود  2همان گونه که نتایج جدول 

ایج به دست آمده از پیش فرض های فوق، که شرط برابری واریانس ها برای همه متغیرها رعایت گردیده است. با توجه به نت

آمده  3می توان در بررسی فرضیه نخست از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده نمود که نتایج مربوطه در جدول 

 است.

 در گروه ها نتایج آزمون تحلیل کواریانس جهت بررسی شاخص اضطراب بیماری کرونا -3جدول  
 SS df MS F Sig eta متغیر

 29/0 001/0 9۳/17 5۴/2۴۳ 1 5۴/2۴۳ الئم روانیع

 2۶/0 001/0 ۶7/15 82/19۳ 1 82/19۳ عالئم جسمانی
 ۳8/0 001/0 92/۳2 7۴/8۳9 1 7۴/8۳9 کل

تفاوت معناداری  نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمینه اضطراب بیماری کرونا

و تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون این شاخص، می توان  3رائه شده در جدول وجود دارد. بر اساس نتایج ا

است، بنابراین فرضیه این مطالعه مورد تأیید  در پرستاران اثرگذار بیماری کرونا اضطراب بر رفتاری -شناختی گفت که درمان

 قرار گرفت.
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 گیریبحث و نتیجه
انجام پذیرفت که جهت  پرستاران کرونا بیماری اضطراب بر رفتاری -ختیشنا درمانپژوهش حاضر با هدف اثربخشی 

 درمانبررسی فرضیه ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه مبنی بر اثر بخشی آموزش 

جسمانی و روانی و همچنین نمره ، نشان داد که این آموزش بر ابعاد در پرستاران کرونا اضطراب بیماری بر رفتاری -شناختی

 جلسات در شرکت (  معتقدند2010انگلچین ) -سارید، برگر و سگال کل اثر بخش بوده و باعث کاهش آنها شده است.
 خودگویی می آورند، دست به استرس واکنش به مورد در زیادی اطالعات افراد گردد می باعث رفتاری درمانی شناختی

 این می گیرند. هیجانی فرا موقعیتهای در را شناختی بازسازی و می گیرند یاد اضطرابی موقعیت های برای منطقی های
)برگر، سارید،  باشند داشته بیمارستانی استرس زای موقعیتهای در دیدگاه متعادلی می دهد امكان پرستاران به مهارتها،

 همین به و دارد فشار روانی شدت ینتعی در مهمی نقش موقعیت، یک از شناختی ارزیابی (.2009هورویتز و آنسن، 
 زا موقعیت استرس یک از منفی ارزیابی های تغییر موجب بیماران، بر شناخت مبتنی درمانی روشهای از استفاده علت

 تجربه را باالیی استرس سطح شرایط شغلی علت به پرستاران می رسد نظر به  (.2003)لی، سونگ، چو و لی،  می گردد
 با و مطرح کنند گروه در را خود نگرانیهای بتوانند تا می کند کمک افراد این درمانی به جلسات رد و حضور  می کنند

 کاهش بر رفتاری شناختی درمان تأثیر دالیل دیگر از یكی (.2018شود )کپیلی، بورچمن، آپادهایا و تاپالیا،  آشنا خود افكار
 محرك ایجاد برای روشی عنوان به مضطرب افراد سوی از انینگر  است. کاستن نگرانی به کمک اضطراب، بدنی های نشانه

 (. از2012)کریستال،   دهند کاهش را خستگی احساس آن نتیجه در تا گردد می استفاده  افزایش برانگیختگی و درونی
 توان می بنابراین می شود؛ گزارش دارند خستگی مزمن احساس که کسانی سوی از نگرانی احساس موارد اغلب در رو، این

 جایی آن از بنابراین (. 2013نیست )ویتكویتز،  انتظار از دور نیز خستگی کاهش عالئم نگرانی، کاهش با که داشت اظهار
می  منفی افكار مدیریت نحوه آموزش دارد، زیادی های استرس درمانی، بهداشتی و های سیستم کارکنان کار محیط که

باشد، این پژوهش دارای محدودیت هایی از  داشته مطلوبی تأثیر افراد این گی زند کیفیت افزایش و کاهش اضطراب بر تواند

مرحله پیگیری به منظور ارزیابی پایداری نتایج انجام نپذیرفت، به دلیل محدودیت های زمانی، امكان مصاحبه کامل با  جمله

گیری متغیرها استفاده شد، با توجه به اینكه  آزمودنی ها فراهم نگردید و تنها از پرسشنامه های خود گزارشی به منظور اندازه

نتایج به سایر  تعمیم و گیری پژوهش حاضر بر روی نمونه کوچكی از پرستاران بیمارستان فامیلی انجام شده است، نتیجه

شهرها با احتیاط انجام گیرد؛ در همین راستا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به منظور افزایش میزان تعمیم دهی 

نتایج، نمونه گیری به روش تصادفی انجام گیرد، با توجه به محدودیت زمانی مرحله پیگیری انجام نگردید، پیشنهاد می گردد 

در پژوهش های اتی جهت بررسی پایداری نتایج، مرحله پیگیری نیز انجام و تغییرات احتمالی بررسی گردد،  با توجه به اینكه 

مل منعكس نمی کنند پیشنهاد می گردد روش های دیگری از جمله مصاحه در کنار پرسشنامه ها اطالعات را بصورت کا

 به پرستاران، الزم های مهارت آموزش ضمن ها بیمارستان مدیران پرسشنامه به کار برده شود و در نهایت پیشنهاد می شود
با توجه به اثرگذاری درمان  دهند، رقرا شده کسب مهارت و بكارگیری دانش برای آنها اختیار در هم را الزم امكانات باید

رفتاری در پرستاران و با توجه به مطالعات اندك، می توان در مشاغل حساس، این رویكرد را مورد بررسی قرار  –شناختی 

داد، با توجه به نقش عوامل روانشناختی در بروز بسیاری از مشكالت کادر بهداشتی بیمارستان، پیشنهاد می گردد در همه 



 

171 
 

ستان ها، واحد مشاوره دایر گردد تا روانشناسان همان مجموعه، خدمات مشاوره ای را به ویژه در این روزهای سخت به بیمار

 تمامی کادر بهداشت و درمان ارائه دهند.

 منابع
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 پرستاران زندگی کیفیت و خانواده و کار تعادل رابطه(. 1393. )م صادقی، ،.ز صدوقی، ،.ص شهرکی، خدابنده ،.م امیراسماعیلی،

 .47-56( :1) 2. 1.  کرمان پزشكی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان در شاغل

 و اضطراب زندگی، کیفیت بر رفتاری شناختی درمان بخشی اثر(. 1398. )ه چاووش، ،.ف عظیمی، ،.ش زینالی، ،.ج باباپور،

 .32-26( :4) 8. پرستاری آموزش. بالینی کارآزمایی مطالعه یک: سرطان بخش پرستاران روانی خستگی

 استرس دیریتم رفتاری شناختی درمان کارآمدی بررسی(. 1396. )م شاکرمی، ،.ك زهراکار، ،.خ مرتضوی، ،.ا سلیمی، ،.ر داورنیا،

 .57-44( :57) 18. زانكو پزشكی علوم مجله. ویژه مراقبت های بخش در شاغل پرستاران شغلی استرس بر

 میزان بر رفتاری ـ شناختی درمان تاثیر تعیین(. 1388. )م زاده، ملک ،.م حسینی، ،.م فیروزی، ،.س خرامین، ،.س آبادی، شاه
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 چگونه مدارس و دانش آموزان شاد داشته باشیم؟
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 چکیده

 یشناخت یانضباط كردیند که از هوش ساخته شده و از رودا یم یمنطق یفرد را موجودی آموزش سنت

دانش آموزان است، موجب  یشناخت یهابر مهارت یکه عمدتا مبتن ی هاییابیکند. ارزش یم یرویپ

دهد که هرگونه کاهش احساسات  ینشان م قاتیشود. تحق یدانش آموزان ناموفق در مدرسه م تیمحروم

فارابی که به عنوان معلم دوم پس از ارسطو نامیده می  کند. یم دجایا یرمنطقیرفتار غ یبرا یمهم لیدل
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شود در نتیجه دانش عمیق خود و دیدگاهش در فلسفه و سایر علوم، می گوید که هدف آموزش باید یافتن 

شادکامی باشد. شاید ایده اصلی مدارس شاد به نظریه انتخاب ویلیام گلسر برگردد که ایده مدارس کیفی و 

ی را مطرح کرد. در حال حاضر، رشد بدنه پژوهش، رابطه حیاتی بین شادکامی و کیفیت آموزش معلمان کیف

را برجسته کرده است که به موجب آن مدارسی که بهزیستی یادگیرنده را در اولویت قرار می دهند، این 

مؤثرتر ، راگیرانیادگیری بهتر و دستاوردهای بیشتر در زندگی ف با پیامدهاید ند که بتواننرا دار پتانسیل

در بانكوك بوسیله یونسكو با هدف افزایش شادی در مدارس از  2014. پروژه مدارس شاد در سال دنباش

انتشار یافت.  2016طریق افزایش بهزیستی و رشد همه جانبه راه اندازی شد. نتیجه اصلی این پروژه در سال 

(مكان 3(فرایند و 2(مردم، 1بقه گسترده: مالك برای مدارس شاد تحت سه ط 22گزارش شامل چارچوبی از 

می باشد که در این مقاله معیارهای مدارس شاد براساس گزارش یونسكو و جدید ترین پژوهش ها بررسی 

 شده است.

 شناختیشناسی مثبت، بهزیستی روان: مدارس شاد، شادکامی، روانکلید واژه ها

 

 

 مقدمه

نامیـده مـی شـود در نتیجـه دانـش عمیـق خـود و دیـدگاهش در فلسـفه           فارابی که به عنـوان معلـم دوم پـس از ارسـطو     

ــوی،          ــادکامی باشد)گوکس ــافتن ش ــد ی ــوزش بای ــدف آم ــه ه ــد ک ــی گوی ــوم، م ــایر عل ــه   2017و س ــور ک ــان ط (. هم

هـا روابـط خـود را بـا     آن( گفته است دانش آمـوزان بیشـتر وقـت خـود را در سـاختمان مدرسـه مـی گذراننـد.         2017اپل)

هــا شــباهت و اختالفــات کــه بــا آن یگــریبــا افــراد د یخــود و همكــار تینظــور نشــان دادن شخصــبــه م یتــالش عــاطف

 ممكــن اســتمــا کـه   ی هســتندگونــاگون التی، تمـا یدیــســازمان کل نیـ در ا گــرید یهــا نـه یگز کننــد. یدارنـد، درك مــ 

بلــوك  کــهختلــف م یهــا یو همكــار عواطــف، قیــهــا، عالارزش هــا را اتنحــاب بكنــیم یــا انتخــاب نكنــیم از جملــه،  آن

ثیر بســیاری در رشــد شخصــی   أهســتند. همچنــین عــدم وجــود ایــن عوامــل تــ       یشخصــ تیــهو یاصــل یهــا

 . (2017)گوکسوی، دارد
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ــد کــه از هــوش ســاخته شــده و از رو  یمــ یمنطقــ ی( فــرد را موجــودکی)کالســیآمــوزش سنت       یباطانضــ كــردیدان

ن وجـود،  بـا ایـ   .دهـد  یدرك شـكل مـ   نیـ در محـدوده ا را  یآموزشـ  یهـا تیـ فعالدیـدگاه   نیـ کند. ا یم یرویپ یشناخت

زمـان  هـم  فرد را به عنـوان یـک کـل مـدیریت مـی کنـد. ایـن دیـدگاه، رشـد شـناختی، جسـمی، هیجـانی و اجتمـاعی را             

ــرار مــی دهــد.   ــر مهــارت یکــه عمــدتا مبتنــ ی هــاییابیارزشــهــدف ق  دانــش آمــوزان اســت، موجــب  یشــناخت یهــاب

ــمحروم ــاموفق در  تی ــوزان ن ــش آم ــدان ــابرا یمدرســه م ــبا نیشــود. بن ــتجرب دی ــاطف اتی ــط اجتمــاع یع ــش  یو رواب دان

 (.2017)گوکسوی، آموزان در نظر گرفته شود

نــد. ک یمــ جــادیا یرمنطقــیرفتــار غ یبــرا یمهمــ لیــدهــد کــه هرگونــه کــاهش احساســات دل ینشــان مــ قــاتیتحق     

نبــع مکننــد. احساســات  یمــ لیتســه را یشــوند، عملكــرد شــناخت تیکــه بــه طــور ســازنده هــدا یاحساســات تــا زمــان

 یحساسـات ا نیاز مهمتـر  یكـ ی شـادکامی هـا نـه خـوب هسـتند و نـه بـد.       و اطالعـات هسـتند. آن   تیـ ، فعالیانـرژ  یداخلـ 

ت ممكـن اسـ   یکـه شـاد   ( خاطرنشـان کـرده اسـت   2000آکیكـان) دهـد.   یمـ  لیانسـان را تشـك   یاست که حـوزه عـاطف  

 یطــیر محداسـت کــه افــراد   یمعنــ نیــبــه ا . شـادکامی اســت ا دارااز آن رمحــروم  نیشــتریباشــد کــه جهـان ب  یاحساسـ 

 کیـ  طیاروزمـره و شـر   ی، زنـدگ طی، محـ یهـا مناسـب باشـد. هرچـه زنـدگ     آن یاساسـ  یارزش هـا  یکنند که بـرا  یزندگ

کســی، )گوکند یمــ دایــپ یشــتریب تیخوشــحال تــر و رضــا یباشــد، از زنــدگ منطبــق تــراو  یاساســ یهــافــرد بــا ارزش

2017). 

ــه نقطــه تنظــیم  ســه       ــه عمــده در خصــوص شــادکامی وجــود دارد: نظری ــه عــاطفی  1نظری ــه مقایســه ای و نظری ، نظری

نسـبت   داریـ نگـرش پا  کیـ را  شـادکامی نقطـه،   میتنظـ  هیـ نظر .که تبیین های متفـاوتی از شـادکامی بدسـت مـی دهنـد     

دهــد کــه مهــم  ینشــان مــنظریــه  نیــا .شــده اســت یدر انســان رمزگــذار یكیولــوژیدانــد کــه از نظــر ب یمــ یبــه زنــدگ

. مانـد  میخـواه  داریـ مشـخص و پا  یبخشـ  تیسـطح رضـا   کیـ در  تیـ ، مـا در نها میدهـ  یانجـام مـ   یکه چـه کـار   ستین

ای، شــادکامی را بــه عنــوان فراینــد داوری مــداومی مــی دانــد کــه شــامل مقایســه زنــدگی مــا نســبت بــه  نظریــه مقایســه

                                                           
1 - set-point 
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اساسـا محصـول ارزشـیابی ذهنـی ماسـت نـه شـرایطی کـه مـا          زندگی آرمانی ادراك شده اسـت. از ایـن منظـر، شـادکامی     

ــی            ــده م ــه ش ــای تجرب ــا و درده ــذت ه ــه ای از ل ــادکامی را مجموع ــاطفی، ش ــه ع ــیم. نظری ــی کن ــدگی م در آن زن

 (.2018داند.)بدری، گانگ، شریانی و الراشدی، 

ــا ظهــور جنــبش روان      ــم رو  ب ــه کــاهش عالئ ــزایش بهزیســتی نســبت ب ــه اف ان شــناختی در شناســی مثبــت، توجــه ب

، چــه بــه  بهزیســتیبرجســته کــردن  قیــطر از یســالمت روانــ ی، مفهــوم ســاز نیبنــابرا اولویــت بیشــتری قــرار گرفــت.

)مـثالً   یشـناخت  بـر عوامـل   یذهنـ  یسـت یبهز ی دنبـال مـی شـود.   شـناخت  روان یسـت یو چـه بهز  یذهنـ  یسـت یصورت بهز

ــا ــدگ تیرض ــاطفیاز زن ــثالً  ی( و ع ــه)م ــ عاطف ــت و منف ــتی( در طبیمثب ــتأک ع ــال دی ــه بهز یدارد. در ح ــتیک  روان یس

خــود  رشیو پــذی طــیمح ارزیــابی، یمثبــت، خودمختــار یفــرد نی، روابــط بــیبــر رشــد خــود، معنــا در زنــدگ یشــناخت

اسـتفاده   یرفتـار  یهـا  یدر اسـتراتژ  1کنتـرل  منبـع  تیـ از اهم یكـی از نظریـاتی اسـت کـه     انتخـاب  هیـ نظر .متمرکز است

 (.2012، 2ده است.)متیواستفاده کرشده توسط افراد 

برگـردد کـه ایـده مـدارس کیفـی و معلمـان کیفـی         4ویلیـام گلسـر   3شاید ایده اصـلی مـدارس شـاد بـه نظریـه انتخـاب           

را مطــرح کــرد. گلســر معتقــد اســت اگــر از هــر کســی عمیقــا ســؤال کنــیم حالتــان چطــور اســت؟ خواهــد گفــت خــوب  

خواهــد دانســت و بــه کارفرمــا، همســر، خــانواده یــا دوســت و  نیســتم و در ایــن مســأله دیگــران را مســؤل وضــعیت خــود

هـا را مسـؤل بـدبختی و نـاراحتی خـود مـی دانـد. گلسـر در نظریـه انتخـاب مـی گویـد             رفیق خود اشاره خواهد کرد و آن

خود ما هستیم که تمام اعمال مان از جملـه احسـاس بـدبختی مـان را نتخـاب مـی کنـیم. دیگـران نـه مـی تواننـد مـا را             

کننــد و نــه خوشــبخت. تمــام چیــزی کــه از دیگــران مــی تــوانیم بگیــریم و تمــام چیــزی کــه مــی تــوانیم بــه    بــدبخت

                                                           
1 - locus of control 
2 - Mateo 
3 - choice theory 
4 - William Gelasser 
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دیگران بدهیم، اطالعـات اسـت. اطالعـات وارد مغـز مـی شـوند و پـردازش مـی شـوند. آن وقـت تصـمیم مـی گیـریم کـه               

 (.  1395به آن اطالعات عمل کنیم یا نه)گلسر، 

هــا تنهــا و آن میدهــ یانجــام مــ نمــا یاســت کــه در زنــدگ ییهــاانتخــاب جــهینت انتخــاب، رفتــار مــا نظریــهطبــق      

تفـریح   ،یشـوند: عشـق، قـدرت، آزاد    یمتولـد مـ   یاساسـ  ازیـ ن 5. مـردم بـا   میکنتـرل کنـ   میتـوان  یهستند که مـ  یموارد

بــه منجــر  ،، عشــق و قــدرت و داشــتن اهــداف مناســب تــریماننــد ســرگرم ازهــایاز ن یبعضــ ی، و بقــا. ارضــاو ســرگرمی

، روابــط رنـد یخـود را بپذ  یرفتارهـا  تیکـه مســئول  رنـد یگ یمـ  ادیــ، مـردم  نظریـه انتخـاب  شــود. در  یمـ  یشـاد  شیزاافـ 

انجـام دهنـد، اختصـاص     میتواننـد بطـور مسـتق    یکـه نمـ   ییکارهـا  یرارا بـ  یداشـته باشـند و زمـان کمتـر     یدارتریمعن

کنتـرل  از انتخـاب بهتـر    یتـا بـرا   شـود فـراد کمـک   اسـت کـه بـه ا    نیـ . هـدف ا یولوژیزیاحساسات و ف رییدهند، مانند تغ

 (2019فر، )فریدونی، امیدی و تمنایی.استفاده کنند درونی یها

هـا را  گانـه آن  پـنج  ازیـ چنـد ن  ایـ  کیـ  رشـود انجـام دهنـد، اگـ     یآموزان خواسـته مـ  آنچه در مدرسه از دانش نیبنابرا     

 اریمدرسـه را بسـ   فینداشـته باشـد، تكـال    تیـ اهم شـان ی رابـ  میدهـ  یکـه بـه دانـش آمـوز مـ      یفیتكـال  ایـ برآورده نكند، 

(. براسـاس نظریـه انتخـاب، مـا     1397)گلسـر،  اصـال انجـام نخواهنـد داد.    ایـ دهنـد و   یانجـام مـ   یپا افتاده و سرسـر  شیپ

بــیش از آنچــه کــه تصــور مــی کنــیم، بــر زنــدگی خــود کنتــرل اعمــال مــی کنــیم کــه متأســفانه بخــش زیــادی از ایــن   

ست. مثال ما سر فرزنـد خـود یـا دانـش آمـوز داد مـی زنـیم و یـا او را کتـک مـی زنـیم ولـی ایـن انتخـاب               کنترل، مؤثر نی

 ما اوضاع را بدتر می کند. اما باز هم ما بر این انتخاب بی ثمر ادامه می دهیم، اما چرا؟

شناسـی  ریـم و روان شناسـی کنتـرل بیرونـی اعتقـاد دا    گلسر معتقد است علت این مسـأله ایـن اسـت کـه مـا بـه روان           

شناسـی کنتـرل بیرونـی آن اسـت کــه     فعلـی در ایـن راه نـاموفق بـوده اســت. بـه اعتقـاد او، فـرض عملیـاتی و ســاده روان        

هـا پـاداش   اگر آدم های خطاکار را تنبیه کنی، کـاری انجـام خواهنـد داد کـه مـا مـی گـوییم درسـت اسـت و اگـر بـه آن           

اد. ایــن فــرض، اســاس تفكــر آدم هــای کــره زمــین را مــی ســازد. علــت  بــدهی، کــار مــورد نظــر مــا را ادامــه خواهنــد د 
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بـه   -سیاسـت مـدارن، رهبـران، والـدین، معلمـان و مـدیران       -منـدان شناسی ایـن اسـت کـه قـدرت    گسترش این نوع روان

 (. 1395طور کامل از آن حمایت می کنند چون از طریق آن می توانند بر دیگران کنترل داشته باشند)گلسر، 

هـا معلمـان و شـاگردان شـاد باشـند بـه عزمـی ملـی احتیـاج          السر معتقد است ما بـرای ایجـاد مدارسـی کـه در آن    گ      

داریم. از نظر وی شاد بودن مسـتلزم نزدیكـی و صـمیمیت بـا آدم هـای شـاد اسـت. پـس هـر چـه تعـداد آدم هـای شـاد              

ه شـاد نبـودن، آدم هـا را بـه دو     کمتر باشد، شانس شـادمانی تـک تـک مـا کمتـر خواهـد شـد. نكتـه مهـم ایـن اسـت کـ            

مسیر می کشاند: اولـین گـروه از آدم هـای ناشـاد، دنبـال راهـی بـرای بازگردانـدن شـادی مـی گردنـد کـه همـان روابـط               

لــذت بخــش بــا آدم هــای شــاد اســت. گــروه دوم )مثــل کودکــانی کــه مــدام ســرزنش و تحقیــر و تنبیــه شــده و روابــط   

هـا مثـل همـه    روابط لـذت بخـش بـا آدم هـای شـاد را مـی زننـد. بـا ایـن حـال آن           مثبتی با والدین یا معلمان ندارد( قید

دنبــال خوشــی هســتند. ایــن گــروه همیشــه دنبــال لــذت بــدون رابطــه هســتند و آن را در مصــرف نادرســت غــذا، الكــل، 

 (.1395مواد مخدر و خشونت و سكس بدون عشق می یابند)گلسر، 

ــژوهش      ــ  پ ــه ش ــد ک ــددی نشــان داده ان ــای متع ــان   ه ــزش کودک ــتی و انگی ــم و اساســی در بهزیس ــی مه ادکامی نقش

ــدز،     ــگ و والـ ــو، کینـ ــه ای دارد)داتـ ــان،  2017مدرسـ ــلیمانی و تبیانیـ ــوس، 2011؛ سـ ــان (. 2007؛ اورئوپولـ کودکـ

 مشـكل  یو رفتارهـا  یشـوند کـه ممكـن اسـت منجـر بـه اثـرات منفـ         یروبـرو مـ   یمتعـدد  یاغلب با چالش ها ایمدرسه

. فقــدان شــادکامی در مــدارس مشــكل عمــده بســیاری از سیســتم هــای آموزشــی  (2018ران، بدری و همكــاشــود) ســاز

؛ سـاالورا، اوسـان، پـرز، چـاتو و     2017است که ندرتا بـه روشـی دقیـق مـورد توجـه قـرار مـی گیرد)گیلهـرم و د فریتـاس          

رجســته کــرده (. در حــال حاضــر، رشــد بدنــه پــژوهش، رابطــه حیــاتی بــین شــادکامی و کیفیــت آمــوزش را ب 2017ورا، 

 اســت کــه بـــه موجــب آن مدارســـی کــه بهزیســـتی یادگیرنــده را در اولویــت قـــرار مــی دهنـــد، ایــن پتانســـیل        

ــا پیامــدهاید نــد کــه بتواننــرا دار )لیارد و دنمــؤثرتر باشــ، یــادگیری بهتــر و دســتاوردهای بیشــتر در زنــدگی فراگیــران  ب

 (.2015هاگل، 
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شــاد مدرســه  یتئــور جــادیبــا هــدف اســاس مــدل نظریــه بنیــادی ( یــک پــژوهش کیفــی را برا2020ســیزر و کــان )     

ــد.انجــام  ــا دادن ــورد مطالعــه  یگــروه ه ــم،  18م ــد 13مدرســه،  ریمــد 14معل ــد 20و  نیوال ــوز بودن ــش آم ــن دان . در ای

، یریادگیــ طی، محــطیمحــبدسـت آمــد کــه عبارتنــد بودنــد از:  مدرســه  یمربــوط بــه شــاد یاصــل صــفتدوازده پـژوهش  

ــار  ــات و همك ــتی، سیارتباط ــ اس ــ، فعالیآموزش ــاتی ــاع یه ــدیاجتم ــه،  تیری، م ــالحیتمدرس ــ ص ــان،  یلیتحص معلم

در نهایــت مــدل آمــوزان. دانــش یلیتحصــ شــرایطو  یریادگیــ یهــاتیــآمــوزان، فعالدانــشمحوریــت ، زیمــدارس متمــا

ی، نهــایی نشــان داد کــه تجهیــزات فیزیكــی، محــیط مدرســه، محــیط یــادگیری، ارتباطــات و همكــاری، سیاســت آموزشــ 

هــای اجتمــاعی، مــدیریت مدرســه و صــالحیت معلــم بــه عنــوان مؤلفــه هــای اصــلی مدرســه شــاد مطــرح مــی   فعالیــت

متفــاوت اســت. معلمــان  گــریگــروه بــه گــروه دیــک از  یاصــل ویژگــی هــای تیــنشــان داد کــه ســطح اولو جینتــاباشــند. 

ــل بود فیزیكــی زاتیــمدرســه و تجه تیریمدرســه ، مــد طیمحــ بیشــتری بــرای تیــاولو ــدقائ  رانیمــد گــری. از طــرف دن

قائـل   یآموزشـ  هـای  اسـت یو س فیزیكـی  زاتیـ مدرسـه، تجه  طیمحـ  بـرای  یشـتر یب تیـ اولو شـاد  مدرسـه  یمدارس بـرا 

مدرســه  شـادکامی  یو ارتباطـات بـرا   یمدرسـه، همكــار  طی، محـ فیزیكـی  زاتیـ بــه تجه یشـتر یب تیـ اولو نی. والـد بودنـد 

قائـل   فیزیكـی  زاتیـ مدرسـه و تجه  طی، محـ یریادگیـ  طیمحـ  بـرای  یشـتر یب تیـ آمـوزان اولو ، دانـش نیـ . عالوه بر ادادند

 بودند.

ــرای مدرســه شــاد، از یــک گــروه بــه گــروه دیگــر          ــراین، ســطح اولویــت بخشــی ویژگــی هــای مــورد نیــاز ب عــالوه ب

ــا         ــد، ام ــل بودن ــه قائ ــیط مدرس ــرای مح ــتری ب ــت بیش ــان اولوی ــه و معلم ــدیران مدرس ــه م ــالی ک ــود. در ح ــاوت ب متف

شان محـیط یـادگیری بـود. از طـرف دیگـر والـدین اولویـت بیشـتر را بـه محـیط فیزیكـی دادنـد. بـه              اولویت آموزاندانش

-عالوه، اولویت بیشـتر نظـرات در هـر موضـوع اصـلی، محـیط سـالم یـادگیری، تجهیـزات فیزیكـی کـافی، همكـاری والـد             

ای معلمــان و هــای حرفــهحیتآمــوزان، اســتعدادیابی، مــدیریت عادالنــه مدرســه، صــالمدرســه، رشــد چنــد وجهــی دانــش

-های اجتماعی کـافی بـود. واضـح بـود کـه تأکیـد شـرکت کننـدگان، بـر مدرسـه سـالم و مجهـز و همكـاری والـد              فعالیت
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ــه ای معلمــان و     ــه مدرســه، صــالحیت حرف ــراین،  مشــاهده شــد کــه اســتعدادیابی، مــدیریت عادالن ــود.عالوه ب مدرســه ب

 ای شادکامی مدرسه محسوب می گردند.های اجتماعی کافی شرایط کلیدی برفعالیت

 ایده ایجاد مدارس شاد

ــدارس شــاد در ســال        ــروژه م ــق    2014پ ــدارس از طری ــزایش شــادی در م ــا هــدف اف ــانكوك بوســیله یونســكو ب در ب

مــدارس "بــا عنــوان  2016افــزایش بهزیســتی و رشــد همــه جانبــه راه انــدازی شــد.. نتیجــه اصــلی ایــن پــروژه در ســال  

ــیا و اقیانوســیه شــاد: چــارچوبی  ــدگان در آس ــرای بهزیســتی یادگیرن ــارچوبی از   "ب ــزارش شــامل چ ــت. گ  22انتشــار یاف

علــم "شناســی مثبــت (مكــان بــود. روان3(فراینــد و 2(مــردم، 1مــالك بــرای مــدارس شــاد تحــت ســه طبقــه گســترده:  

و کــار تیمــی کــه  را مطــرح کــرده اســت و تعــدادی از نقــاط قــوتی را همچــون خالقیــت، پشــتكار، مهربــانی  "شــادکامی

ــلیگمن   ــرده است)پترســون و س ــایی ک ــد، شناس ــی دهن ــزایش م ــادکامی،  2004، 1شــادی را اف ــاهیم ش ــن مف (. در درون ای

 سه پیوند مهم یافت می شود:

 .چیزی جمعی است از طریق دوستی و روابط بدست می آید شادکامی-1

 چند بعدی است. آموزش اساسا جامع و-2

 ود، اما خودش هم می تواند منبع شادکامی باشد.شمنجر  آموزش می تواند به شادکامی-3

ــابرا ــ نیبن ــا م ــوان ی، م ــ میت ــبگ ادی ــ  میری ــه خوشــحال باش ــامیک ــا ، ام ــ م ــ نیهمچن ــوان یم ــاز  میت ــحال خ یریادگی وش

 .(2017)یونسكو،میشو

 سیاست های جهانی و منطقه ای

                                                           
1 - Peterson & Seligman 
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 حقــوق بــه عنــوانشــادکامی ،  2011مــنعكس شــده اســت. در ســال  یجهــان اســتیدر برنامــه س شــادکامیاکنــون      

ام  20شـناخته شـد. یـک سـال بعـد در قعطنامـه دیگـری اعـالم شـد کـه            سـازمان ملـل   یبشـر در مجمـع عمـوم    یاساس

بــه  "، در حــال حاضــر بــه شــادکامی 2016مــارچ هــر ســال روز جهــانی شــادکامی  اســت. براســاس گــزارش شــادکامی  

ــزار کیــعنــوان  ــرا اب . در همــین شــود یمــ نگریســته "هــای عمــومیف سیاســتو هــد یاجتمــاع شــرفتیپ یمناســب ب

( در PISA)1آمــوزانآمـوزان از طریــق برنامــه سـنجش بــین المللـی دانــش   راسـتا، تــالش شـده اســت تــا شـادکامی دانــش   

ــال  ــود.   2015س ــری ش ــدازه گی ــایدر ا ان ــاط بــ  PISA نج ــتیبهز نیارتب ــا یس ــ جیو نت ــاز طر یریادگی ــرد  قی عملك

ــدگ آن آمــوزان در مدرســه، رابطــهدانــش ــا همســاالن و معلمــان، زن ــدن وقــت خــود را در   یهــا ب ــه و نحــوه گذران در خان

را  شــادکامی و بهزیســتی یانــدهی، کشــورها بــه طــور فزایقــرار داده اســت. در ســطح ملــ یخــارج از مدرســه مــورد بررســ

را در  شـادکامی عناصـر مربـوط بـه     ایـ خـود قـرار داده انـد     یو آموزشـ  یملـ  یهـا  اسـت یبه عنـوان هـدف مشـخص در س   

: از جملــه ایــن مــوارد عبارتنــد از، سیاســت آمــوزش جهــت رشــد شــادکامی خــود گنجانــده انــد اســتیس یچــارچوب هــا

در کــره جنــوبی، و هــم چنــین آمــوزش  2013، سیاســت آمــوزش شــاد بــرای همــه در ســال 2011ملــی بوتــان در ســال 

 (.2017اجتماعی و هیجانی در سطح مقدمانی در سنگاپور)یونسكو، 

 هاارس شاد و مالکچارچوب مد

 نفعــانیبــا ذ یمدرســه شــاد اســت، نظرســنج کیــ اینكــه چــه چیــزیمشــخص کــردن  یبــرا شــاد،پــروژه مــدارس      

 دنیبــا پرســ ینظرســنج نیــاده اســت. ادانجــام را مدرســه  رانیو مــد نیآمــوزان، معلمــان، والــدمدرســه، از جملــه دانــش

درسـه را  ( چـه چیـزی م  2 کنـد؟  یمـ  شـاد مدرسـه را   یزیـ ( چـه چ 1هـا بدسـت آمـده اسـت:      دگاهیـ د نیچهار سؤال از ا

( چـه  4 را سـرگرم کننـده و لـذت بخـش جلـوه دهـد؟ و       یریادگیـ و  سیتوانـد تـدر   یمـ  یزیـ ( چـه چ 3 ناشاد می کنـد؟ 

 ؟دشوگرفته  در نظرآموزان تا احساس همه دانش دادتوان انجام  یم یکار

                                                           
1 - Program for International Student Assessment 
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 جــادیکــه در مدرســه ا یمــردم و روابطــ : ( مــردم1د: را نشــان دا یاصــل یژگــیســه و تیــســؤاالت اهم نیــپاســخ بــه ا     

ســرگرم کننـده و جـذاب کــه    یفضـا  ک: یـ نــدی( فرآ2برخـوردار هسـتند.    ییبــاال تیـ از اهم یریادگیـ شـوند و رونــد   یمـ 

مدرســه گــرم و  طیمحــ کیــ : ( مكــان3و آزاد باشــند. و  یدهــد خـالق، مشــارکت  یمعلمــان اجــازه مــ وآمــوزان بـه دانــش 

ــه ارمغــان مــ نــدهایرا کــه مــردم و فرا یمثبتــ یهــادوســتانه ، ارزش را  "شــادمدرســه "کنــد و  یمــ لیــآورنــد، تكم یب

کسـب نظـرات    :سـاخته شـد   را ببینیـد(  1)شـكل  ها افتـه ی نیـ بـر اسـاس ا   شـاد  سازد. چـارچوب مـدارس   یم ریامكان پذ

 اریـ مع 22از  چـارچوب  نیـ ا دهـد.  یمـ  لیتشـك  رامدرسـه شـاد    کیـ مـدارس در مـورد آنچـه کـه      نفعانیذ یدگاههاید و

ســه  انیـ م در ارهـا یمع نیـ از ا یاری. بسـ رنــدیگ یو مكـان قـرار مـ    نـد یشـده اسـت کـه در سـه دســته افـراد، فرآ      لیتشـك 

ــته  ــته  دس ــانی داش ــم پوش ــدیو ه ــرا تقو گریك ــ تی ــد یم ــیا  کنن ــه ای آس ــذاری منطق ــت گ ــمینار سیاس ــیه -. س اقیانوس

هـا  هـا، فرصـت  کـه چـه چـالش   بررسـی کننـد    تـا داد ا امكـان ر  نیـ آموزش و پـرورش ا  نفعانیه ذب 2016یونسكو در سال 

 ریــآنهــا در ز یاز نمونــه هــا یبرخــ کــههمــراه باشــد  شــادتوانــد بــا چــارچوب مــدارس  یمــ گــذاریاســتیس تلویحــاتو 

 (:2017است)یونسكو،  آورده شده
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 گانه مدارس شاد 22. معیارهای 1شكل

 م                                       مرد

 یمدرسـه شـاد مـ    کیـ  جـاد یعامـل از نظـر آنچـه باعـث ا     نیمدرسـه بـه عنـوان مهمتـر     جمعیـت و روابـط در   یدوست     

هـا، شـیوه هـای مدرسـه کـه والـدین را تشـویق بـه درگیـر شـدن، تعـامالت و دوسـتی             . با ایـن یافتـه  شد یشود رتبه بند

هــایی کــه مســتقیما اعضــای جامعــه را درگیــر مــی را تقویــت، و فعالیــت آمــوزان کــالس هــای مختلــفهــای بــین دانــش

 جــادیآمــوزش مثبــت، ا نــهیزم در گیالنــگ گرامــرتمرکــز مدرســه   ایبــه عنــوان مثــال، در اســترال کنــد، شناســایی شــد.

آزادی یادگیرنده و 

 خالقیت و تعامل

چشم انداز و رهبری 

 مدرسه

حس پیشرفت و 

 دستاورد

 انضباط مثبت

شایستگی ها و 

 مهارت های معلم
های فوق فعالیت 

برنامه و رویدادهای 

 مدرسه

شرایط کار معلمان و 

 بهزیستی

بین  یتیمی یادگیر

معلمان و دانش 

 آموزان

سالمتی، بهداشت و 

 تغذیه خوب

مدیریت آزادمنش 

 مدرسه

محتوای یادگیری 

 جذاب، مرتبط و مفید

بهزیستی 

روانشناختی و 

 مدیریت استرس
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ـ  اسـت. آمـوزش    یریادگیـ  نـد یدر فرا "مشـارکت "آمـوزان بـه   دانـش  بیـ آمـوزان و معلمـان و ترغ  دانـش  نیروابط مثبت ب

ـ "لمان با شعار مع ـ ا "دیـ کن یکـه آن را زنـدگ   دیـ ریبگ ادی  یمناسـب بـرا   یطـ یدهـد تـا مح   یامكـان را بـه معلمـان مـ     نی

 (.2017)یونسكو، کنند جادیا شادیو  بهزیستی

، یمهربــان لیــاز قب ییهــا یژگــیمثبــت معلمــان، کــه شــامل و اســنادهایو  هــا اظهــار داشــتند کــه نگــرش نفعــانیذ     

خـالق و شـاد    الهـام بخـش،  الگوهـای نقشـی   دهـد تـا بـه عنـوان      یامكـان را مـ   نیـ به معلمان اشور و شوق و انصاف است 

دارس مــ ســاختن شــاددر  یمثبــت و مشــارکت یهــاوهی، ارزش هــا و شــنیــعــالوه بــر ا بــرای یادگیرنــدگان عمــل کننــد.

  .و احترام است رشی، پذیشامل عشق، دلسوز شیو هاییها و ارزش نیمهم است. چن اریبس

 فرایند

 یبـرا  یبـه منظـور آمـاده سـاز    مطالـب  بـر حفـظ کـردن     دیـ کـه تأک  -یمطالعه و بـاز  نیب ندهیفزا توازنعدم  لیبه دل     

از  ی، برخـ لنـد یدر تا .آمـوزان وجـود دارد  دانـش  یکـار مناسـب تـر و عادالنـه تـر بـرا       کیـ  جـاد یبـه ا  ازین -امتحانات است 

بعــد از  2از ســاعت  پروژه /تیــفعال یــادگیری مبتنــی بــر اجــازه دادنو  کیــآکادم التیمحــدود کــردن تحصــ بــامــدارس 

ـ ا .تعـادل در رونـد آمـوزش دارنـد    ایجاد در  یسع ظهر به بعد محـور   -دانـش آمـوز   یریادگیـ شـود کـه    یامـر باعـث مـ    نی

ــمع(. 2017)یونســكو، رخ دهد یشــتریب ــم د اری ــریمه ــدر ا گ ــدهیادگی یبخــش آزاد نی ــ، خالقرن ــر   تی ــل اســت. ب و تعام

بـدون داشـتن   آزادانـه  کننـد و   انیـ اجـازه دهـد تـا نظـرات خـود را ب      آمـوزان دانـش بـه   دیـ رسه شـاد با مد کیاساس،  نیا

ـ "تـر از آن  مهـم  ایـ ، یـاد بگیرنـد   از اشتباه کردن ترس ـ   یریادگی کـه اشـتباهات    یبـه طـور  را فـراهم کنـد    "1یبـدون نگران

، مـرتبط و جـذاب   دیـ مف یریادگیـ  یتـوا بـه مح  نیهمچنـ  معیـار  نیـ شـوند. ا  یابیـ ارز یریادگیـ  ندیاز فرا یبه عنوان بخش

ــوط مــ ــرا یدرســ یبرنامــه هــا یشــود کــه خواســتار محتــوا  یمرب ــا  انعكــاس موضــوعات معاصــر و مــرتبط  یب همــراه ب

 شـرفت یپ رغمیـ علیادگیرنـدگان مـرتبط سـازند.     یبـه زنـدگ   را موضـوعات کـه چطـور ایـن    مـورد  ایـن  معلمـان در   آموزش

                                                           
1 - learning without worrying 



 

185 
 

ــ ــور  یلیتحص ــاال در جمه ــترس   یب ــره، اس ــدهیادگیک ــدم تما رن ــو ع ــه  لی ــب ــوعات عم  یریادگی ــروز موض ــث ب ــباع  قی

آمــوزان دوره متوســطه ، دانــش"1آزادبرنامــه تــرم "همــه و  یبــرا شــادآمــوزش  دیــجد اســتیشــده اســت. بــا س یاجتمــاع

 كــردیرو کیــآمــوزان بــه معلمــان و دانــشروش  نیــا .هســتند معــاف یانیــتــرم و پا انیــتــرم از امتحانــات م کیــ یبــرا

، نیـ آزاد هسـتند. عـالوه بـر ا    یریادگیـ و مشـارکت در   یهـا در همكـار  آن ،کـه در آن ارائـه مـی دهـد    تـر  جامع  یریادگی

 یتـر خالقانـه  یآموزشـ  یتهـا یتواننـد آزادانـه فعـال    یآمـوزش کـالس معـاف هسـتند و مـ      دستورالعمل رسـمی معلمان از 

 (.2017)یونسكو، را انجام دهند

 مکان

ـ    یریادگیـ  طیمحـ  کی       یمدرسـه شـاد در کـل رتبـه بنـد      کیـ  یعامـل مهـم بـرا    نیه عنـوان دومـ  گـرم و دوسـتانه ب

، یقیموســ یمعرفــ نیو لبخنــد و همچنــ خــوش آمــدگوییبــه  شــتریاز لــزوم توجــه ب یهــا حــاکافتــهی نیــا . شــده اســت

ــاکــالس جــادیا ــازتر و نمــا یه ــ یهــاشیدرس ب ــر معن ــگ و پ ــری در آن فضــای مثبــت جــهیدر نتکــه  اســت یرنگارن ت

 یمكـان  -پـارك در نظـر گرفتـه شـده اسـت       کیـ مدرسـه بـه عنـوان    . به عنوان مثـال، در انـدونزی   شود یجاد میا مدرسه

 یامـن و عـار   طیمحـ  نیآمـوزان اسـت. همچنـ   از رشـد دانـش   ریناپـذ  ییجـدا  یبخشـ  و اسـت  یقـو  یارزش ها یکه دارا

را شـامل   ییهـا یتراتژهـا اسـ   افتـه ی نیـ شـد. ا  یرتبـه بنـد  ای مهـم  بـه عنـوان مسـأله   توسط پاسخ دهنـدگان   ییاز زورگو

را قـادر بـه تعامـل و درك بهتـر      آمـوزان دانـش تـر اسـت کـه    اشـتراکی  ی و بـازی ریادگیـ هـای  شود که شامل فعالیـت  یم

 دیـ مـورد تأک  زیـ در مدرسـه ن  یو رهبـر  نشیـ بـه ب  ازیـ ن .ابـد ی یکـاهش مـ  تعـارض و تـنش    در نتیجـه کنـد،   یمـ  گریكدی

ــ  ــه م ــرار گرفــت و نشــان داد کــه چگون ــوان  یق ــرا از طر امیشــادکت ــانیب قی ــ، شــعارها 2در مدرســه تصــویری یهــا هی  ای

، ژاپـن، مـدارس شـعارها    تـا یقـرار داد. بـه عنـوان مثـال، در آک     تیـ در اولومدرسـه  جو مثبـت تـر    جادیا یبرا اعالمیه هایی

                                                           
1 - free-semester program 
2 - school vision statements 
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 کیـ کـه   دارنـد  "میمدرسـه شـاد بسـاز    کیـ  دییـ ای، بانگیـز بـاش  و خـود   رویـایی  یکـودک "ماننـد   یمثبتـ  اعالمیه هـای و 

 (.2017)یونسكو، کند یم جادیکل مدرسه ا یآموزش برا یواحد برا نگاه

 هاچالش

و روابـط   -سـاختمان هسـتند    یبلـوك هـا  ماننـد   مانـده اسـت. از آنجـا کـه مـردم       یچـالش بـاق   نیوجود چند نیبا ا     

پــارادایم  نیــاز بــه پــذیرش تغییــر ایــن معلمــان ، رهبــران مــدارس و -شــاد حیــاتی اســتمــدارس  تیــموفق یمثبــت بــرا

ـ . ردیـ بگبـر  را در  رنـده یادگی یسـت یتوانـد بهز  یمـ  آمـوزش دارند کـه چطـور    واضـح از   یهـا  دگاهیـ شـامل د  چـالش  نیاول

معلمـان  مسـأله   نیـ اسـت. ا  محـور  -امتحـان  سـتم یو س درسـی متـراکم   یبه منظـور تعـادل برنامـه هـا     تیفیآموزش با ک

هــای خالقانــه و فعالیــت ی زیــادی را بگنجاننــد کــهتــواکنــد تــا در ســاعات محــدود ، مح یآمــوزان را مجبــور مــو دانــش

را  یتوانــد برنامــه درســ یمــ یریادگیــ دیــجد یهــایاســتراتژ یرو رییــتغ کننــد. یمحــدود مــ یریادگیــ یجــذاب را بــرا

کنـد. دومـین مسـأله، آمـوزش مـؤثر بـه معلمـان        تـر  را لـذت بخـش   یریادگیـ و  کنـد  ریـ را درگ آموزاندانش متعادل کند،

یچ گونــه برنامــه توســعه و آمــوزش جــامع و واضــحی جهــت بهزیســتی و شــادکامی در آمــوزش وجــود اســت. چــرا کــه هــ

 همــان شــكلبــه  رایــ، زاورنــدیرا بــه کــالس ب هــاارزش نیــالزم را ندارنــد کــه ا ی، معلمــان آمــادگنیــعــالوه بــر ا نــدارد.

در  تیــو مالك تیـ خالق ،انریـ بـه فراگ  شــتریب یدروس جـذاب و آزاد  یآمـاده سـاز   .شــده انـد آمـاده ارائـه مطالـب     یسـنت 

ــ نــدیفرا ــراآن یریادگی ــبهبــود انگ یهــا، ب ــرازهی ــرا یکــادر آموزشــ ی، هــم ب ــرادانــش یو هــم ب مــدارس و  یآمــوزان، ب

ــ ــان بس ــت اریمعلم ــم اس ــدارس و     مه ــویی در م ــت دارد. زورگ ــده اهمی ــرورش دهن ــن و پ ــیط ام ــک مح ــه ی ــوم اینك . س

هــا ی شــكل نگیرنــد یــا تخریــب شــوند و بازســازی آنزیرســاخت هــای ضــعیف، باعــث مــی شــوند کــه یــا روابــط کلیــد 

هــا و دیــدگاه نفعــانیو ذ نیوالــدضــعیف مشــارکت  وارتبــاط  ایــو  مدرســه ســرانجام، عــدم مشــارکت در مشــكل شــود. 

ــاطی ضــعیف اهــداف  ــدارس ارتب ــام ــ ب ــه م ــد دســتاوردها یجامع شــاد و ســالم در  یهــاطیمحــ جــادیمثبــت در ا یتوان

 (.2017را محدود کند)یونسكو، مدارس 
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 گیرینتیجه

آمـوزان، مدرسـه را متعلـق بـه     با توجه به اینكه مـدارس دنیـا بـه سـمت مـدارس شـاد و مـدارس جـذابی کـه دانـش                

هـا را بـا عالقـه و میـل انجـام مـی دهنـد، حرکـت مـی کننـد، بهتـر اسـت مـدارس مـا               خود می دانند و تكالیف و فعالیـت 

هـای  مدرسـه شـاد را پیـاده سـازی کننـد. از آنجاکـه سـبک تـألیف کتـاب          هایی در این خصـوص بردارنـد و الگـوی   نیز گام

مقطع ابتدایی به صـورت کـار گروهـی و مشـارکتی اسـت و احتمـاال بـر اسـاس الگـوی مـدارس جدیـد تـألیف شـده انـد،               

هــای الزم را در خصــوص نحــوه برخــورد بــا تكــالیف درســی و مطالعــه نیــاز اســت کــه آموزگــاران و والــدین نیــز آمــوزش

هـای اولیـه را بـا عالقـه بـه اتمـام       ها ببینند. مشاهدات نشان می دهد کـه دانـش آمـوزی کـه پـیش دبسـتانی و پایـه       کتاب

هـای بـاالتر از مدرسـه دلـزده شـده و آرزوی تعطیلـی مدرسـه را        رسانده است، کم کـم بـا فشـار تكـالیف درسـی، در پایـه      

بردی و متناســب بــا شــرایط روز، جــو مثبــت و هــای فــردی، آمــوزش کــاردارد. مدرســه شــاد مســتلزم توجــه بــه تفــاوت

 رابطه دوستانه بین دانش آموز و عوامل مدرسه است.
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 اعضای در خوانیکتاب میزان و اینترنت به اعتیاد برکاهش رسانه ای سواد آموزش تاثیر

 اراك عمومی کتابخانه های

 2ریزلیال قند ،1سعیدغفاری

 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور .1

 کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور .2

 چکيده 

اربران هستیم. : همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به اینترنت، شاهد نوعی وابستگی در کزمينه و هدف

گستر، سرگرم کننده، اطالع دهنده و مفید است، اما برای بسیاری از افرادی که به آن معتادند، نوع این وب جهان

های روانی و رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی ها و نابهنجاریاستفاده در حال تبدیل شدن به آسیب

های عمومی شهر ه اینترنت و میزان کتابخوانی اعضاء کتابخانهای بر کاهش اعتیاد باثربخشی آموزش سواد رسانه

آزمون با پس –آزمون تجربی به صورت پیش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهروش پژوهشباشد. اراك می

دهند. های عمومی شهر اراك تشکیل میگروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای کتابخانه

( و پرسشنامه محقق ساخته میزان کتابخوانی  1998آوری اطالعات از دو پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ )عبرای جم

ها از آوری شده در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای جمعاستفاده گردیده است. در پژوهش حاضر داده

ها، بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس مورد دهمیانگین و انحراف استاندارد و در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی، دا

داری در ترکیب خطی نمرات اعتیاد به اینترنت و میزان کتابخوانی اعضای تفاوت معنی ها:یافتهبررسی قرار گرفتند. 

دهد که آموزش نتایج این بررسی نشان می گيری:نتيجههای عمومی شهر اراك با توجه به گروه وجود دارد. کتابخانه

ای بر کاهش اعتیاد به اینترنت و بهبود میزان کتابخوانی موثر است و همچنین زنان بیشتر از مردان در رسانه سواد

معرض خطر اعتیاد به اینترنت قرار دارند و بین میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و سن شرکت کنندگان رابطه وجود 

 دارد. 

 های عمومی اراكان کتابخوانی، کتابخانهای، اعیتاد اینترنتی، میزسواد رسانه کليدواژه: 
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 مقدمه و بيان مساله

ز اطالعات ااند؛ فضاي پیراموني، سرشار ها ما را از هر سو احاطه کردهکنیم که رسانهامروزه در جهاني زندگي مي

تیابي به دس(. ظهور وب و امکان 5: 1397گذارند )فهیم نیا، و اخبار جدید است که هر لحظه بر زندگي ما تاثیر مي

طالعات مورد اطالعات در سریعترین زمان ممکن، رفتار اطالعاتي افراد را تغییر داده است. افراد براي دستیابي به ا

گزینند برمي روند و وب را به عنوان اولین محمل اطالعاتي براي این منظورهاي سنتي نمينیاز خود دیگر سراغ رسانه

 همزمان با دسترسي روزافزون و گسترده مردم به اینترنت، شاهد نوعي (. از طرفي،1: 1390)علیپورحافظي، 

ز افرادي گستر، سرگرم كننده، اطالع دهنده و مفید است، اما براي بسیاري اوابستگي در كاربران هستیم. وب جهان

اري است و رفتهاي رواني ها و نابهنجاريكه به آن وابستگي دارند، نوع این استفاده در حال تبدیل شدن به آسیب

 (. 1398)فرقاني و خدامرادي، 

ها موضعي هایي را به فرد آموزش دهد تا در برابر رسانهتواند به عنوان راهكار مناسبي، مهارتاي ميسواد رسانه

گیرد، دست به انتخاب روز در اختیارش قرار ميفعاالنه داشته باشد و در میان حجم انبوهي از اطالعات كه شبانه

ها، تحلیل و ارزیابي انتقادي ها، تولید پیام و ارتباط با رسانهاي، توانایي دسترسي و استفاده از رسانهواد رسانهبزند. س

هاي مختلف، كاربران را (. صحت اطالعاتي بر روي رسانه2009، 1ها تعریف شده است )اوكستراندمحتواي رسانه

سازد. بنابراین ارزشیابي و نقد اطالعات منتشر شده، اجه ميبا چالش اطمینان یافتن از درستي و معتبر بودن آن مو

هاي مختلف معتقد است كه با مقدار زیاد اطالعاتي كه از رسانه2جنبه مهمي از جمع آوري اطالعات است. جوكز

تر از اطالعات در جهت ساختن دانش خود آید، ضروري است كه یادگیرندگان براي تفسیر و استفاده صحیحبدست مي

اي و اطالعاتي به عنوان (. سواد رسانه1393اي و اطالعاتي برخوردار باشند )عباسي دومشهري، سواد رسانه از

هاي تشخیص نیاز به اطالعات، جایابي، ارزیابي یك نیاز و ضرورت در عصر اطالعات با تجهیز افراد به توانمندي

كند. افراد با سواد صر را تا حد بسیاري تضمین ميو استفاده موثر و مسئوالنه اطالعات، بقا و كامیابي در این ع

اي با داشتن تفكري مستدل و منتقدانه مبتني بر شناخت، توانایي آمایش اطالعات و استفاده صحیح از آن را در رسانه

هاي گوناگون دارا بوده و به علت شناخت دقیق ماهیت مساله، اندیشیدن اصولي و كشف روابط امور به دنبال موقعیت

اي به عنوان مکمل (. محقق در این پژوهش با پرداختن به آموزش سواد رسانه1393كشف نتایج هستند )فراهاني، 

هاي عمومي شهر اراک را بر کاهش اي به اعضاي کتابخانهسایر راهکارها، برآنست تا تاثیر آموزش سواد رسانه

رود با رسیدن به نتایج مثبت بتواند راهکار د آن مياعتیاد به اینترنت و بهبود میزان کتابخواني آنان بسنجد و امی

 هاي مرتبط ارائه دهد. پیشگیرانه و آموزشي خود را در کنار سایر راهکارها به جامعه علمي کشور و سازمان

 هدف و فایده پژوهش

                                                           
3. Oxstand  
4. Jokes 
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را تشكیل استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخش مهمي از زندگي افراد        

گرا هستند و كنند تنها، خسته، افسرده، بدون عزت نفس و دروندهد. افرادي كه بیش از حد از اینترنت استفاده ميمي

زدایي، خودافشاني، هاي جدید نتایج مثبتي نیز دارد. ارتباطات اینترنتي بازدارياز سوي دیگر استفاده از فناوري

هاي اجتماعي فراهم اي براي تمرین و بهبود مهارتند و همچنین عرصهكگري را تسهیل ميصمیمیت و خود عرضه

دهد تا خود را ، به افراد تنها اجازه مي1كند. اینگونه تسهیالت بر خط، در تركیب با كاهش اضطراب اجتماعيمي

استرس و تر عرضه كنند. به عالوه، برخي از افراد تنها، اینترنت را به عنوان راه فراري براي كاهش آرماني

برند؛ اما تصور بر این است كه فقدان تماس رو در رو و جدایي احساسات منفي مرتبط با احساس تنهایي به كار مي

ي اجتماعي در روابط بلكه به احساس تنهایي، به ویژه در جوانان از دیگران ممكن است نه تنها به احساس فاصله

ن شناختي اینترنت، از سایر خطرات آن بیشتر است. در بعد هاي فردي و روامنجر شود. از طرفي، امروزه آسیب

هاي جدي متعددي از جمله: هویت نامشخص، اضطراب، افسردگي و انزوا، اعتیاد به روان شناختي، اینترنت آسیب

تواند براي كاربران به همراه داشته باشد؛ همچنان كه فواید و اینترنت و به خصوص اعتیاد به گپ زني )چت( را مي

تواند براي او به ارمغان آورد، كه ضرورت برخورد با این مسئله بیش از پیش نمایان زایاي متعددي را نیز ميم

شود. بنابراین، الزم است به آموزش، مطالعه و كتابخواني قشر نوجوان و جوان جامعه بیشتر توجه شود و گام مي

 .هایي اساسي در جهت شناسایي عوامل پیشرفت آنها برداشته شود

 فرضیه هاي پژوهش

 وثر مهاي عمومي شهر اراك اي بر كاهش اعتیاد به اینترنت بر اعضاء كتابخانهآموزش سواد رسانه
 است.

 هاي عمومي شهر اراك موثر است.اي بر بهبود كتابخواني اعضاء كتابخانهآموزش سواد رسانه 
 ك رابطه معناداري وجودهاي عمومي شهر ارابین سن و اعتیاد به اینترنت در اعضاء كتابخانه 

 دارد.
 جود هاي عمومي شهر اراك رابطه معناداري وبین جنسیت و اعتیاد به اینترنت در اعضاء كتابخانه

 دارد.
 ساعت است.20هاي عمومي شهر اراك در هفته کمتر از میزان مطالعه اعضا كتابخانه 

 روش شناسي

آزمون با گروه آزمایش و گواه است. پس –آزمون شتجربي به صورت پیروش پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه

این طرح با افزودن پیش آزمون با گروه گواه شکل گرفت. این طرح از دو گروه آزمودني تشکیل شد که هر دو گروه 

گیري دوم با یک پس آزمون گیري اول با اجراي یک پیش آزمون و اندازهگیري قرار گرفتند. اندازهدو بار مورد اندازه

اي به عنوان متغیر مستقل و اعتیاد به اینترنت، کتابخواني نیز به نجام گرفت. در تحقیق حاضر، آموزش سواد رسانها

اي دو بار است. جامعه آماري این اي به صورت هفتهدقیقه 90جلسه  8باشد. مداخله شامل عنوان متغیر وابسته مي

موجود  در مرکز آمار اداره  2باشد که طبق جدیدترین آمارهاي عمومي شهر اراک ميپژوهش، کلیه اعضاي کتابخانه

نفر  375باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران نفر مي 15321کل کتابخانه هاي عمومي استان مرکزي بالغ بر 

                                                           
1  Social anxiety 

 از اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان مركزي دریافت شده است. 1400فروردین 22درتاریخ  این آمار . 2
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ع تعیین شد. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه محقق ساخته میزان کتابخواني بین حجم نمونه توزی

نفر از پاسخگویان، بصورت هدفمند که نمرات باالیي در مقیاس اعتیاد به اینترنت و نمرات پاییني  30گردید و تعداد 

نفره گروه آزمایش و گروه گواه انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتیاد به  15اند در دو گروه در کتابخواني داشته

استفاده شد. هدف این آزمون، سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در ( 1999اینترنت از تست اعتیاد به اینترنت یانگ )

هاي مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتي است که افراد مختلف است. تست اعتیاد به اینترنت یکي از معتبرترین تست

 دهي آن به صورت لیکرتسوال بوده که طیف پاسخ 20( ابداع شده است. این پرسشنامه داراي 1999توسط یانگ )

امتیاز( مي باشد. بنابراین براي بدست آوردن امتیاز کلي  5امیتاز( تا همیشه ) 1بوده و داراي پنچ درجه از بندرت )

کنیم. نمره دهنده به تک تک سواالت پرسشنامه را با هم جمع ميپرسشنامه حاصل جمع امتیازات داده شده توسط پاسخ

= کاربر طبیعي، 20-49را خواهد داشت. امتیاز برابر  100تا  20از اي بدست آمده نمره کلي پرسشنامه بوده و دامنه

= اعتیاد شدید. بدیهي است که هر چه این نمره باالتر 80-100= اعتیاد خفیف و امتیاز برابر 50-79امتیاز برابر 

پرسشنامه با الفاي ( روایي و پایایي این 1999باشد، بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اینترنت خواهد بود و برعکس. یانگ )

اند )بحري، صادق تایید کرده %81گزارش شده است. در ایران نیز پایایي آن به روش آلفاي کرونباخ  %90کرونباخ 

هاي عمومي شهر اراک (. براي سنجش میزان کتابخواني اعضاء کتابخانه1390مقدم، خدادوست، محمدزاده و بنفشه، 

تن از اساتید مرتبط مورد بررسي قرار گرفت و پایایي  5که روایي آن توسط  از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید

دهد که وضعیت مطلوبي % را نشان مي 75آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که عدد 

 است.  

نیز بهره برده شد. در ابتدا اي که در مرحله اول انجام گرفت از روش میداني در این روش عالوه بر تحقیقات کتابخانه

اهداف تحقیق توسط محقق به گروه هدف توضیح داده شد و یک مصاحبه دموگرافیک براي کسب اطالعات از 

ها با یک فاصله زماني کوتاه ها گرفته شد تا تمایل آنها براي شرکت در تحقیق ارزیابي شود. سپس پرسشنامهآزمودني

هاي هاي مورد نظر را عالمت زدند. پرسشنامهه تکمیل پرسشنامه بودند گزینهبه آنان داده شد و کساني که مایل ب

 آوري و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تکمیل شده جمع

 يافته هاي پژوهش

 فرضيه اول پژوهش

 های عمومی شهر اراك اثربخش است.ای برکاهش اعتیاد به اینترنت اعضای کتابخانهآموزش سواد رسانه

 خالصه تحلیل کوواریانس یک طرفه برای اثرهای مداخله بر اعتیاد به اینترنت .1جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F Sig ضریب اتا 

 0.931 0.0001 402.967 7615.953 1 7615.953 اثر پیش آزمون

 0.681 0.0001 59.258 1144.321 1 1144.321 اثر درمان 



 

193 
 

    17.661 27 501.999 خطا

     30 107571.000 مجموع

های عمومی ای بر کاهش اعتیاد به اینترنت اعضای کتابخانهبیانگر این است که آموزش سواد رایانه 1نتایج حاصل از جدول 

به اینترنت  شهر اراك اثربخش بوده و این اثربخشی معنادار است. به عبارت دیگر مداخله آموزشی منجر به کاهش میزان اعتیاد

در آنان شده است و با حذف اثرهای نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر اثر پیش آزمون، اثر اصلی آموزش سواد رسانه ای 

بر پس آزمون اعتیاد بر اینترنت معنادار است و مداخله آموزشی در گروه آزمایش باعث کاهش میزان اعتیاد به اینترنت در 

ر اراك شده است. از سوی دیگر، نگاهی به مقادیر سطح معناداری، مجذور اتا و توان آزمون اعضای کتابخانه های عمومی شه

نشان می دهد که مداخله آموزشی در گروه آزمایش موثر و معنادار بوده است و میزان این اثر بخشی در عمل برابر با حدود 

 درصد بوده است.68

 فرضيه دوم پژوهش

 های عمومی شهر اراك اثر بخش است.ابخوانی اعضای کتابخانهای بر بهبود کتآموزش سواد رسانه

 

 . خالصه تحلیل کوواریانس یک طرفه برای اثرهای مداخله بر میزان کتابخوانی2جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F Sig ضریب اتا 

اثر پیش 

 آزمون

355.124 1 355.124 451.325 0.0001 0.631 

 0.591 0.0001 177.48 311.687 1 311.687 ثر درمانا

    3.043 27 155.52 خطا

     30 2569.000 مجموع

بیانگر این واقعیت است که آموزش سواد رسانه ای بر بهبود کتابخوانی اعضای کتابخانه های شهر  2نتایج حاصل از جدول 

ه ها بدین معنی است که مداخله آموزشی منجر به بهبود میزان اراك اثربخش بوده و این اثر بخشی معنادار است. این یافت

کتابخوانی در آنان شده است. به عبارتی نتایج بیان می کند که با حذف اثرهای نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر اثر پیش 

شی در گروه آزمایش آمون، اثر اصلی آموزش سواد رسانه ای بر پس آزمون کتابخوانی موثر و معنادار است و مداخله آموز



 

194 
 

باعث افزایش میزان کتابخوانی اعضای کتابخانه های عمومی شهر اراك شده است. از سوی دیگر با نگاهی به مقادیر سطح 

معناداری، مجذور اتا و توان آزمون نشان می دهد که مداخله آموزشی در گروه آزمایش موثر و معنادار است و میزان این اثر 

 باشد.درصد می 59بخشی حدود 

 فرضيه سوم پژوهش

 .های عمومی شهر اراك رابطه معناداری وجود داردبین سن و اعتیاد به اینترنت در اعضای کتابخانه

 میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد به اینترنت بر اساس سن اعضای کتابخانه ارائه شده است. 3در جدول

 ینترنت بر اساس سن اعضای کتابخانه. میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد به ا3جدول

 p انحراف معیار میانگین گروه سنی

 سال20زیر

 سال30تا20بین

 سال30باالی 

39 

32.5 

16 

5.5 

3.5 

4.2 

p<0.03 

 

( و گروه سنی کمتر p<0.03مشخص است بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد )3همانگونه که در جدول

 سایر گروه های سنی در معرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند. بنابراین فرضیه سوم ما نیز تایید می شود.سال بیشتر از 20از 

 

 فرضيه چهارم پژوهش

 های عمومی شهر اراك رابطه معناداری وجود دارد.بین جنسیت و اعتیاد به اینترنت در اعضای کتابخانه

 ه اینترنت در بین اعضای مرد و زن ارائه شده است.. میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد ب4در جدول 

 . میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد به اینترنت در بین اعضای مرد و زن4جدول

 انحراف معیار میانگین  جنسیت

 5.97 21.98 زن

 4.68 18.24 مرد
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عضای مرد کمتر از میانگین نمره اعضای زن بیانگر آن است که میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در بین ا 4داده های جدول 

 مستقل استفاده شد. tاست. برای تایید تفاوت از آزمون 

 

 

 

 مستقل نمرات اعتیاد به اینترنت اعضای زن و مرد t. نتایج تحلیل آزمون 5جدول

 شاخص                                    

 خرده مقیاس
 سطح معناداري درجه آزادي tمقدار 

 0.001 1 5.84 جنسیت

 

نشان می دهد که از نظر آماری تفاوت مشاهده شده بین دو گروه از نظر شاخص جنسیت  tو نتیجه آزمون  5داده های جدول 

درصد اطمینان میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت اعضای 99گیریم که با درصد معناداری است. بنابراین نتیجه می1در سطح 

 شود.درصد اطمینان تایید می99. لذا این فرضیه با مرد کمتر از اعضای زن است

 

 فرضيه پنجم پژوهش

 ساعت است.20های عمومی شهر اراك در هفته کمتر از میزان مطالعه اعضا کتابخانه

 های عمومی شهر اراك در هفته. میزان مطالعه اعضا کتابخانه6جدول

 10کمتر از  میزان مطالعه

 ساعت

 15تا10بین

 ساعت

 20بیش از  ساعت 16-20

 ساعت

 جمع کل

 30 20 4 4 2 فراوانی

 100 0.67 0.13 0.13 0.07 درصد
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کنند که آمار نسبتا ساعت در هفته مطالعه می20درصد از شرکت کنندگان بیش از 67مشخص است  6همانگونه که از جدول

درصد از شرکتت 13لعه دارند. ساعت در هفته مطا20تا16درصد از شرکت کنندگان بین 13آید. همچنین خوبی به حساب می

 ساعت در هفته مطالعه دارند.10درصد از آنها کمتر از 7ساعت در هفته مطالعه می کنند و فقط 15تا10کنندگان نیز بین 

 گيریبحث و نتيجه

های شکلاند که های اخیر در زندگی آنالین و آفالین کاربران اینترنتی آنچنان تاثیرگذار بودههای اجتماعی در سالرسانه

( حاکی از رابطه 2000های جدید تاثیر پذیرفته است. نتایج پژوهش سندرز و همکاران )ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه

تواند افت تحصیلی و کاهش کتابخوانی بین استفاده زیاد از اینترنت با افسردگی و مشکالت اجتماعی در نوجوانان بود که می

آموزانی که استفاده مفرط و آسیب شناسانه از اینترنت د. این محققان هم چنین متذکر شدند دانشهمراه داشته باشرا نیز به

شناسی و مشکالت روانی بیشتری را نشان دادند. هایی نبودند، آسیبداشتند، در مقایسه با دانشجویانی که دارای چنین تجربه

های پژوهش بهداشت روانی ارتباط دارد. در تبیین یافتهدر واقع، افزایش سطوح تجارب کار با اینترنت، با کاهش سطح 

ها هایی را به فرد آموزش دهد تا در برابر رسانهتواند به عنوان راهکار مناسبی، مهارتای میتوان گفت، سواد رسانهمی

، دست به انتخاب گیردموضعی فعاالنه داشته باشد و در میان حجم انبوهی از اطالعات که شبانه روز در اختیارش قرار می

ها، تحلیل و ارزیابی انتقادی ها، تولید پیام و ارتباط با رسانههای دسترسی و استفاده از رسانهای، تواناییبزند. سواد رسانه

 ها تعریف شده است.محتوای رسانه

مختلف، افراد را با  هایای ارتقای فهم انتقادی و مشارکت فعاالنه است و صحت اطالعاتی بر روی رسانههدف سواد رسانه

سازد. بنابراین ارزشیابی و نقد اطالعات منتشر شده، جنبه مهمی چالش اطمینان یافتن از درستی و معتبر بودن آن مواجه می

های مختلف بدست آوری اطالعات است. جوکز و همکاران معتقدند که با مقدار زیاد اطالعاتی که از رسانهاز فرایند جمع

ت که یادگیرندگان برای تفسیر و استفاده صحیح تر از اطالعات در جهت ساختن دانش خود از سواد آید، ضروری اسمی

 ای و اطالعاتی برخوردار باشند.رسانه

های تشخیص نیاز به ای و اطالعاتی به عنوان یک نیاز و ضرورت در عصر اطالعات با تجهیز افراد به توانمندیسواد رسانه

ی و استفاده موثر و مسئوالنه اطالعات، بقا و کامیابی در این عصر تا حد بسیاری تضمین میکند. افراد اطالعات، جایابی، ارزیاب

ای با داشتن تفکری مستدل و منتقدانه مبتنی بر شناخت، توانایی آمایش اطالعات و استفاده صحیح از آن را در با سواد رسانه
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ماهیت مساله، اندیشیدن اصولی و کشف روابط امور به دنبال کشف  های گوناگون دارا بوده و به علت شناخت دقیقموقعیت

ای منجر به ارتقای تفکر انتقادی )کرمانشاهی نتایج هستند و نتایج مطالعات مختلفی نشان داده است که آموزش سواد رسانه

(، روابط اجتماعی 2007رگ، ( و افزایش عملکرد )ایسنب1393(، تقویت حافظه )تقی زاده و کیا، 2009؛ مون، 1394و همکاران، 

 ( در افراد گردیده است.1397(، کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش میزان مطالعه )چهرقانی، 2015)جمالی قره قشالقی، 

طور فعاالنه توسط یونسکو پیگیری وبه تدریج وارد دورس ملی کشورها شد. امروزه به1960آموزش سواد رسانه ای ازدهه 

وجود آرودهاند که افراد های نوین ارتباطی این امکان را بهای نداریم. فناوریهای رسانهها و پیامیی با رسانهما گریزی از رویا

توانند پیام تولید شده خودشان را در فضای مجازی انتشار دهند. این امر ما را با با صرف کمترین وقت و کمترین هزینه، می

آلودگیاطالعات روبه رو ساخته است. از سوی دیگر، رسانهها برایجذب مخاطبان های جدیدی مانند سرریز اطالعات وپدیده

برداری کنند. بیشترسعی می کنند از فنون پیچیده اقناع و ترکیب آن با روشهای گوناگون دیگری برای جذب مخاطب بهره

احتمال اینکه به آنچه جذابتر و  دراین حالت اگر مخاطب منفعل باشد ومهارتانتخاب گری وتفکر نقادانه را نیاموخته باشد،

تر است جذب و وابسته شود بیشتراست. این وابستگی گاهی چنان پیش می رود که با معضل جدیدی با عنوان کنندهقانع

های خاص و دسترسی ارزان  وآسان انواع اطالعات در اینترنت باعث کند و از سویی دیگر، جذابیتاعتیاد اینترنتی بروز می

 ن اعتیاد به چالشی جدید در دنیای امروز به حساب بیاید.اند ایشده

آموزش سواد رسانه ای مخاطب را در شناسایی این فنون و روشها یاری و مهارت انتخابگری را به وی انتقال می دهد و این 

نه ها و به مهارت باعث جذب مخاطب به پیامهای مفیدتر و مورد نیاز خواهد شد که خود باعث کاهش وابستگی ما به رسا

ویژه اینترنت می شود. مهم ترین یافته این تحقیق نشان می دهد که آموزش سواد رسانه ای یکی از عوامل اثرگذار بر اعتیاد 

اینترنتی در بین اعضای کتابخانه های عمومی شهر اراك می باشد و با باال رفتن سطح سواد رسانه ای اعضاء، میزان اعتیاد 

یل خواهد شد که این یافته ها با نظر الیزابت تامن و همکارانش که بیان می دارند آموزش سواد رسانه اینترنتی آن ها نیز تعد

ای در الیه اول خود به اهمیت برنامه ریزی شخصی و نحوه استفاده از رسانه ها توجه میکند همخوانی دارد. این برنامه ریزی 

توجه به نیازهای خود تعیین و از صرف زمان در صفحاتی که  به مخاطب کمک می کند که نوع اطالعات مصرفی خود را با

مفید نیستند خودداری کند و زمان مصرف خود را کاهش دهد این کاهش، نشانگر کاهش و تعدیل اعتیاد اینترنتی و کم کردن 

خاطب به صورت ( که بیان می کند م2005میزان استفاده از رسانه است. همچنین نتایج این پژوهش موید نظریه جان سولر )
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هدفمند و برای رفع نیازهای خود اقدام به انتخاب نوع رسانه و محتوا و در مصرف خود به نوعی نیاز خود را مدیریت 

 کند. می

 منابع:

(، بررسی رابطه میزان سواد اطالعاتی با مهارتهای تفکر انتقادی در مدارس دور ابتدایی 1393عباسی دومشهری، محمد )

 ایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.شهرستان میناب. پ

 (، مبانی کتابخانه دیجیتال. تهران: سمت 1390علیپور حافظی، مهدی )

 . 31-30، صص 63(، درس سواد رسانه ای، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی. ش 1393ژگان )فراهانی، م

ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی )مطالعه موردی: دانش (، نقش سواد رسانه1398مرادی، یاسین )فرقانی، محمدمهدی و خدا

-85، صص 45ش  20. دوره ارتباطات -مطالعات فرهنگ آموزان مقطع متوسطه دوم چهارمحال و بختیاری(. فصلنامه 

102. 

 (، سواد رسانه ای و کتابخانه ها. تهران: چاپار1397فهیم نیا، فاطمه؛ کیان راد، زهرا )

 (، اعتیاد به اینترنت، ترجمه ربابه سلیمانی، سمیه شکرگزار، رشت: سمام.1393یانگ، کیمبرلی اس )

juang Wang, T. (2010). Educational benefits of multimedia skills training. TechTrends, 

54(1), pp47-57  

Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Poster 

presented at the 104th Annual Convention of the American Psychological Association in 

Toronto, Canada, August 16. 

 

 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5636
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عنوی و سرسختی روانشناختی با خودکارآمدی عمومی در بررسی رابطه بین هوش م

 دانشجویان دانشگاه امام رضا)ع(

 2فاطمه جاویدی ،1زهرا علیزاده بیرجندی

 . دکتری روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه امام رضا)ع( 1

 . دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه امام رضا)ع( 2

 fatemejavidi1999@gmail.comایمیل: 

 ده:چکی

خودکارامدی عاملی است که شناخت، افكار واحساسات فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و از ناامیدی وسرخوردگی 

 یبرا ندکننده قدرتم ینیب شیپ یرهایاز متغ یكی یهوش معنوهمچنین  فرد در شرایط پرتنش جلوگیری می کند.

کیبی از نگرش ها و باورهادرباره ی خود است . از طرفی سرسختی روانشناختی تر.است انیدانشجو یلیعملكرد تحص

رابطه  یپژوهش حاضر بررساز که می تواند تنیدگی و آثار نامطلوب ناشی از این شرایط را تعدیل کند. بنابراین هدف 

 :روش باشد. یدانشگاه امام رضا )ع( م انیدانشجو یعموم یخودکارآمدبا  یروانشناخت یسرسختو  یهوش معنو

 نیکه از ب بودند )ع(دانشگاه امام رضا انیدانشجو یاست. جامعه آمار ینوع همبستگ واز یفیوصپژوهش ت نیطرح ا

مقیاس خودگزارشی هوش .در این پژوهش از سه نفر به صورت روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند  141آنها 
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برای  (GSES)شرر عمومی خودکارآمدی مقیاس سرسختی روانشناختی و مقیاس  معنوی ناصری وهمكاران،

یافته ها نشان داد بین هوش معنوی وخودکارامدی عمومی رابطه مثبت و معناداری یافته ها:  .سنجش استفاده شد

(. همچنین بین سرسختی روانشناختی و خودکارامدی عمومی R=0/52 , p<0/001) معناداری وجود دارد

نتایج پژوهش نشان  بحث ونتیجه گیری: (. R=0/67 , p<0/001) دانشجویان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد

داد هوش معنوی می تواند کارکرد وسازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات ونتایج ارزشمندی گردد و 

در زمان مواجه با تنش واسترس همانند یک سپر عمل کرده و سرسختی روانشناختی، فشار روانی وارده را تعدیل 

ویت منبعی است که می تواند در حل مسائل و درك ارزش وغنای زندگی یاری دهد و درنهایت می کند. بنابراین معن

 فرد خود را کارآمد در زندگی ارزیابی کند.

 هوش معنوی، سرسختی روانشناختی، خودکار آمدی عمومی، دانشجویانواژگان کلیدی: 

 مقدمه

ثیر می گذارد،خودکارآمدی است. سالمت روان نقش مهمی یكی از متغیرهایی که بر وضعیت سالمتی)روانی وجسمانی( فرد تا

در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد،برگزیده جامعه و سازندگان فردای 

برخوردار است  کشور می باشند، بنابراین سالمت روان آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی آنان

(. خودکارآمدی از نظر آلبرت بندورا اساسی ترین سازوکار،ضروری انسان برای اداره وکنترل حوادثی است که بر 1381)ساکی،

 (2005، زندگی شخص اثر می گذارند. )زیمرمن وکیشسانتاس

 دهد خودش را تحت تأثیرقرار میارزیابی و باور فرد از  ،مقاوم شدن در برابر حوادث زندگی و توانایی حل مشكالتهمچنین 

(. بنابراین نحوه 6) شود برای انجام سطوح معینی از عملكرد،خودکارآمدی گفته می هایشان به باور افراد در مورد توانایی.

عامل شناختی بستگی دارد؛ این  بهخاص به تقابل شرایط رفتاری، محیطی و شناختی، به ویژه عمل هرکسی دریک موقعیت 

 های ویژه توانند رفتارهایی را انجام دهند که در موقعیت است که به افراد نشـان مـی دهـد آیـا می رهایی مرتبطعامل با باو

باورهای فرد در مورد ( 2006، نقل از فیست،1994) به نظر بندورا(. 1997. )بندورابه پیامدهای مطلوب بیانجامد یـا نـه

زمـانی پافشـاری بر تالش در مواجهـه بـا موانـع و تجربـه هـای شكسـت  کارآمدی شخصی، بر جریان عمل، مقدار تالش، مدت

باورهای شخص در مورد توانایی )) خودکارآمدی(  2001)به نظر وی . گذارد و انعطـاف پـذیری در عقـب نشـینی تـأثیر می

از  المدی تحصیلی بادانشجویان با خودکارآ او معتقد است ((اعمال مقداری کنترل بر کنشوری شخصی و محیط است.

 به طور کارآمد زمان خود را خود بهتر از دیگران مدیریت میو کنند راهبردهای مؤثر یادگیری بیشتری استفاده می
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خودکارآمدی عمومی شرر ماهیت کلی این  نظریه .(Bandura,1997).هستند در نظارت بر تالش دیگران بهترکنند و

کارآمدی را در حوزه های شغلی، آموزشی و اجتماعی را می سنجد. شرر نشان می کند. وی انتظارات خود سازه را تعریف می

( سطوح باالی 1993دهد که خودکارآمدی عمومی مجموع متوسط همه کارامدی های تكلیف فردی است. )وودراف وکاشمن،

جویان با کارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی منجر به میانگین نمرات باالتر و پایداری برای تكمیل تكالیف می شود.دانش

 باال،عملكرد وسازگاری تحصیلی بهتری نیز دارند.

 یدانشگاه هاست وهوش معنو یآموزش رانیاز مسائل موردتوجه مد انیدانشجو یعموم یوخودکارآمد یهوش معنو یارتقا

که از باورهای  دانشجویانی (.1است) انیدانشجو یلیعملكرد تحص یبرا ندکننده قدرتم ینیب شیپ یرهایاز متغ یكی

ای مثبت استفاده می  ت تحصیلی بیشتر از راهبردهای مقابلهالخودکارآمدی تحصیلی بیشتری برخوردارند در مقابله با مشك

درصورت  ویادگیری وهدایت خود را کنترل نموده های تحصیلی خود پایداری نموده،  کنند. بدین معنی که در رسیدن به هدف

موانع  ،ش می کنند با برخوردی مؤثر و سازندهالت ،خود دلسرد نشدهادگی ازدنبال کردن هدف های روبه رو شدن با موانع به س

 (Sheikhaleslami& Ahmadi,2011).مسیر موفقیت گام بردارند را از پیش رو برداشته،در

 وتاریخی اجتماعی های دربافت متفاوت اشكال به هرکدام که است مختلف های هاوتوانایی مهارت بیانگرمجموعه معنوی هوش

هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده از آن  (.2) است ومعنویت ازعناصرهوش ترکیبی هوشاین  .شوند ظاهرمی

 (.3) ترو معنادارتر هدایت کنند تر،غنی خود را در مسیری عمیق ها وزندگی شوند تا فعالیت افراد قادر می

است و شخص را در برابر حوادث  یزندگ عیدر وقا قیعم ینشیب ندهیزا یرمعتقد است که هوش معنوااساس زوه نیبر هم

(. برخی محققان 4نایی و ارزشی پرداخته و آن را حل می کنند )افراد به مشكالت مع آن لهیوس و به کندی م مقاوم یزندگ

ی متعالی وبسط نیز هوش معنوی را سازه ای چهاربعدی می دانند؛ تفكر وجودی انتقادی، ایجاد معناهای شخصی،آگاه

( همچنین باورهای مذهبی به انسان کمک می کند تا معنای حوادث زندگی را بفهمد وباعث دلگرمی وخرسندی 5هوشیاری.)

( هوش معنوی می تواند کارکرد وسازگاری فرد را پیش بینی کند 1995مطبوعی در روان و روحیه انسان می شود.)ونتیس،

 ردد.ومنجر به تولیدات ونتایج ارزشمندی گ

از طرفی سرسختی روانشناختی ترکیبی از نگرش ها وباورهادرباره ی خود است که به فرد انگیزه و جرات می دهد که درمواجهه 

با موقعیت های فشارزا، کارهای سخت و راهبردی انجام دهد وبرای سازگاری با این شرایط سرسختانه فعالیت کند)کوباسا 

(. مقصود از تعهد آن است که 7لفه تعهد،کنترل ومبارزه جویی تشكیل شده است)(. سرسختی روانشناختی از سه مو1392

فرد در رویارویی با شرایط دشوار به جای ترك صحنه،ترجیح دهد حضور خود را در صحنه حفظ کند وبه افراد درگیر درآن 

ای خود برای اثر گذاری بر نتایج موقعیت، در برطرف کردن دشواری کمک نماید.مقصود ازکنترل، آن است که فرد به توانایی ه
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رویدادها باور داشته باشد. مقصود از مبارزه جویی آن است که ،فرد در رویارویی با چالش ها به جای مقصر قلمداد کردن 

 (.8سرنوشت، درصدد ایجاد فرصت هایی برای رشد خود ودیگران باشد)

ت دبیرستانی الهای تجارب انتقال از تحصی شجویان با چالشدهند به دلیل مواجه بیشتر دان ه طور کلی، تحقیقات نشان میب

دهی دانشجویان به  ی فردی، فقدان آمادگی تحصیلی، یا تعلق به جوامع در معرض خطر، نحوه پاسخهازا به دانشگاه و آسیب

تواند به  نها میآوری آ گذارد، در حالی که سطح تاب میتاثیر پشتكار  و ش تحصیلی آنها بر سطح انگیزشالت و ها این چالش

 ( ,Been & Eaton.2001.)ای نقش مهمی ایفا کند عنوان یک متغیر واسطه

(. 1990قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و عملكرد وبازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد )رتک،

؛ به 1997ی و آثار نامطلوب آن ها را تعدیل کند.)جوزف،سرسختی روانشناختی از جمله متغیرهایی است که می تواند تنیدگ

( درچنین شرایطی منبعی که می تواند به آن ها کمک کند معنویت است.زیرا می تواند آن 1391نقل از دلقندی وهمكاران 

 ها را در توجه به تجارب معنوی خود و به کارگیری آن در حل مسائل و درك ارزش وغنای زندگی یاری دهد.

له عوامل دیگری که می تواند بر سالمت روان تاثیر گذار باشد باورهای خودکارآمدی است، که امروزه در جنبه های از جم

مختلف زندگی وسالمت جایگاه واالیی داشته و در طرز تفكر افراد و چگونگی رویارویی با مشكالت ، سالمت روان، تصمیم 

( فرد دارای خودکارآمدی باال توانایی تغییر 1390. )کارشكی وپاك مهر،گیری ،مقابله با استرس و افسردگی، نقش مهمی دارد

حاالت روانی منفی خود را دارد وبه عبارتی باعث آرامش روحی و روانی خود می شود. افراد با خودکارآمدی ضعیف به جای 

ای خود برمی گزینند که باعث شكست برخورد با موانع از آن ها اجتناب کرده وبه صورت غیر واقع بینانه ای معیارهای باالیی بر

 دارند دهیعق و کرده تعهد احساس خود رفتار و اعمال برابر در برخوردارندیی باال یسرسخت از که یافراد های پیاپی می شود.

 رشد یبرا مبارزه ینوع را آن با انطباق و یزندگ در رییتغ افراد نیا هستند، ینیب شیپ و کنترل قابل یزندگ یدادهایرو که

 مشكالت با مقابله در که شد خواهد سبب یابیارز نوع نیا خود، تیامن یبرا یدیتهد نه رندیگ ینظرم در یزندگ در شتریب

ی ا تجربه به را آن و رندیگ کار به آنها با مواجهه در یتر مناسب و مؤثر یهای استراتژ و نگردند یآشفتگ و تمرکز عدم دچار

 مواجه که یطیشرا و دادهایرو با مؤثر طور به توانند یم که معتقدند دارندی ادیز یمدخودکارآ که یکسان. کنند لیتبد مثبت

 اغلب و نموده استقامت ها تكلیف در دارند، تیموفق انتظار مشكالت بر غلبه در آنها کهیی جا آن از. کنند برخورد شوند یم

 یدادهایرو بر کنترل اعمال در که کنند یم احساس دارند یکم یخودکارآمد که یافراد. کنندی م عمل ییباال سطح در

 جهینت یب مشكالت با برخورد در آنها هیاول یها تالش اگر شوند، یم روبرو موانع با آنها که یهنگام ناتوانند، و مانده در یزندگ

 یروان سالمت بر ینامطلوب ریتأث و سازد، نابود را زشیانگ تواند یم کم یخودکارآمد. کنند یم دیام قطع عایسر اشد،ب بوده

 وجود یدار یمعن مثبت رابطه انیدانشجو یخودکارآمد و یروانشناخت یسرسخت نیب که داد نشان جینتا نیهمچن. بگذارد
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)عرب طاهری ، بختیاری  .است همراه انیدانشجو یخودکارآمد شیافزا با یروانشناخت یسرسخت شیافزا که یمعن نیبد دارد،

 (1394و سعید اسدی،

بی نشانگر آن است، نقش متغیرهای هوش معنوی وسرسختی روانشناختی بر برخی متغیرها به طور جداگانه پیشینه های تجر

( حاکی از آن بود که میان 1394مطالعه شده است.به عنوان مثال یافته های پژوهش )عرب طاهری ، بختیاری و سعید اسدی،

طه معنا داری وجود دارد و سرسختی در مقایسه با سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با سالمت روان دانشجویان راب

 خودکارآمدی نقش بیشتری در سالمت روان دارد. 

(و بینی و خودکارامدی آوری، خوش امیدواری، تابشامل ) سرمایة روانشناختی همچنین مطالعه دیگری نشان داد که

وانی دانشجویان هستند.)شاه کرمی سرسختی روانشناختی و هوش معنوی پیش بینی کننده های مهمی برای بهزیستی ر

  (2014وهمكاران

دانشجوی دانشگاه ترکیه انجام داد،مشخص  354بر روی  1395در مطالعه ای که کاپری،اوکندیر،اوزکارت وکاراکاس در سال 

داری شد خودکارآمدی عمومی با رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد و با فرسودگی تحصیلی رابطه معكوس ومعنا

 داشت. 

 یدرخودکارآمد یروانشناخت یبا سرسخت یرابطه هوش معنو یهدف از پژوهش حاضر بررسبا توجه به مسائل مطرح شده، 

 باشد.  یدانشگاه امام رضا )ع( م انیدانشجو یعموم

 

 

 فرضیه پژوهش:

 بین هوش معنوی  باخودکارآمدی عمومی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. -1

 روانشناختی و خودکار آمدی عمومی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. بین سرسختی -2

 روش پژوهش:

 جامعه تحقیق، حجم نمونه و روش نمونه گیری 
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جامعه ی آماری مورد پژوهش حاضر در چهارچوب طرح توصیفی و غیر آزمایشی از نوع همبستگی انجام شده است. 

مشغول به تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی موجود در دانشگاه بین  دانشجویان دختر وپسرمطالعه دربرگیرنده ی 

 یروانشناخت یبا سرسخت یرابطه هوش معنو یهدف از پژوهش حاضر بررسالمللی امام رضا )ع( می باشد. 

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در  باشد. یدانشگاه امام رضا )ع( م انیدانشجو یعموم یدرخودکارآمد

نفر از دانشجویان در  141ه شد و پس از تهیه پرسشنامه الكترونیكی و ارائه  آن به دانشجویان، دسترس استفاد

 پژوهش شرکت کردند. 

 ابزارهای پژوهش:

مقیاس سرسختی روانشناختی  مقیاس خودگزارشی هوش معنوی ناصری وهمكاران،در این پژوهش از سه پرسشنامه 

 برای سنجش متغییرهای پژوهش استفاده شد. (GSESشرر )ی عمومخودکارآمدی فرم کوتاه اهواز و مقیاس 

 مقیاس خودگزارشی هوش معنوی ناصری وهمکاران (1

نفر و  557سئوال تشكیل شده بود که بعد از اجرای پرسشنامه روی   108عامل و  8پرسشنامه مقدماتی هوش معنوی از 

خودآگاهی عامل  4کاهش پیدا کرد و سواالت در آیتم  97تحلیل عامل اکتشافی و چرخش واریماکس، تعداد سئواالت به 

جمع شدند. هر سئوال روی یک  سئوال 7و بخشش با  سوال 16سوال، شكیبایی با  19تجارب معنوی با سوال،  50متعالی با

ر به منظو(. 1( ، هرگز )2(، بندرت )3(، اغلب )4پیوستار چهار گزینه ای، به شكل زیر پاسخ داده می شود: تقریبا همیشه )

 یاجزا ایماده ها  یكنواختی ای یروش، بر همسان نیاستفاده شد. در ا یدرون یاز روش همسان نامهپرسش نیبه ا ییپاسخگو

 بیپرسشنامه محقق ساخته از ضر یدرون یمحاسبه همسان ی(. برا1384 ف،یشود )س یم دیآزمون تاک کیدهنده  لیتشك

 ییایپا بیو ضر  0 /95( برابر با یسئوال 108) هیکل پرسشنامه اول ییایپا بینشان داد که ضر جیکرانباخ استفاده شد. نتا یآلفا

 نیباشد. همچن یم 98/0داشتند برابر با  4/0کمتر از  یکه بار عامل یسئوال 11( پس از حذف یسئوال 97) ییکل پرسشنامه نها

کل  ییایپا بیباشد. در مجموع ضر یم 83/0و  86/0، 90/0، 96/0برابر با  بیبه ترت یچهار عامل استخراج ییایپا بیضر

پرسشنامه  یماده ها یكنواختیو  یباشد که نشان دهنده همسان یاز چهار عامل آن باال م کیو هر  یسئوال 97پرسشنامه 

 محقق ساخته دارد.

موجود  یها اسیمق ریکل سا ییایپا بیبا ضرا سهیمحقق ساخته در مقا یسئوال 97کل پرسشنامه  ییایپا بیضر

 ر،ی)امرم و در ISIS كپارچهی یهوش معنو اسیکل مق ییایپا بیباشد. ضرا یباال م زین یسنجش هوش معنو یبرا

هوش  یسئوال 17 اسیمق و 95/0( 2007 نگ،ی)ک SISRI یهوش معنو ی، پرسشنامه خود سنج97/0( 2007
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ال بودن تعداد سئواالت باشد. متجانس و همگون بودن سئواالت پرسشنامه و با یم 87/0( 2004)ناسل،  SIS یمعنو

 پرسشنامه محقق ساخته باشند. ییایپا بیباال بودن ضر لیتوانند از جمله دال یپرسشنامه، م

 مقیاس سرسختی روانشناختی فرم کوتاه اهواز (2

با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش سرسختی  (1377) این پرسشنامه توسط کیامرئی، نجاریان و مهرابیزاده هنرمند

وهر  ماده است27یپرسشنامه دارا نای .دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته و اعتباریابی شده است روانشناختی در

هر ماده  یبرا یگذار است. در نمره« اوقات شتریب» و « اوقات یگاه» ، «به ندرت» ، «هرگز»  نهیگز4 یماده دارا

 یبار عامل یدارا که 6، 7،  10، 13، 17، 21عبارات  یدر نظر گرفته شده است. به استثنا3، 2، 1، 0ریمقاد بیبه ترت

کسب نمره .است81تا0پرسشنامه عدد نیشوند. دامنه نمره در ا یم یگذار معكوس  نمره وهیهستند و به ش یفمن

 بی(، ضرا1377و همكاران) یامرئیک .باال در فرد است یروانشناخت یدهنده سرسخت پرسشنامه نشان نیباال در ا

 ،یمحاسبه کردند. ورنو سفادران76/0و  84/0  بیکرونباخ به  ترت یو آلفا ییو روش بازآزماپرسشنامه را به د ییایپا

پرسشنامه  ،یاضطراب عموم اسیهمزمان با سه مالك مق ییآزمون را به  روش روا نیا یی( روا1387)یو نور یکمال

 هیبود که کل63/0و  0/ 67،  65/0  بیبه دست آمده به ترت بیمزلو  محاسبه کردند. ضر ییو خودشكوفا یافسردگ

محاسبه  زین یروانشناخت یسازه سرسخت  فیهمزمان، تعر ییمعنادر بودند. در ضمن روا001/0در سطح   بیضرا

 د.بخش بو تیبه  دست آمده رضا ییشد که روا

 مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر  (3

مقیاس خودکارآمدی عمومی ( استفاده می شود. GSESبرای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شرر )

( بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند 1982عبارت است. شرر و مادوکس ) 17شرر و همكاران دارای 

که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تكلیف و 

 5نمره گذاری پرسشنامه خود کارآمدی بر اساس یک مقیاس  کند.گیری میمتفاوت در رویارویی با موانع را اندازه 

، 4، موافق: 3، حد وسط: 2، مخالف 1درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کامالً مخالف 

نمره گذاری سوال می باشد.  17و کمترین امتیاز آن   85، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 5کامالً موافق: 

به صورت معكوس می باشد.روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به  16، 14، 12، 11، 7، 5، 4، 2

اثبات شده است. لذا این مقیاس از نظر آماری قابل  %73و همچنین در پژوهش ملک شاهی و همكاران  %79میزان 

 .توجیح می باشد
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 یافته های پژوهش:

 81/6وانحراف معیار 32/21نفر از دانشجویان دختر وپسر دانشگاه امام رضا )ع( با میانگین سنی 141هش در این پژو

( اطالعات مربوط به ان ها گزارش شده است وبه تجزیه وتحلیل تمامی یافته 2شرکت کردند که در جدول شماره )

درصد بیشترین آمار پاسخگویی  3/82سال، با فراوانی18_23ها خواهیم پرداخت.در همین جهت در طبقه سنی

دانشجوی پسر، درپژوهش حاضر هستند  10نفردانشجوی دختر و131(،1صورت گرفته است. براساس جدول شماره )

درصد کمترین آمار را به خود اختصاص داده اند.  9/7درصد بیشترین و پسران با فراوانی9/92که دختران با فراوانی 

 3/82نفر مجرد می باشند که به ترتیب با فراوانی 25نفر متاهل و 116بین آن ها همچنین از نظر وضعیت تاهل نیز از 

درصدکمترین وبیشترین آمار ازدواج را در بین شرکت کنندگان گزارش شده است. با توجه به اینكه  7/17درصد و 

اسی  با این پژوهش در رشته روانشناسی ومقطع کارشناسی طراحی واجرا شده است، دانشجویان مقطع کارشن

درصد از آمار پژوهش را به خود اختصاص داده اند و پس از آن به ترتیب دانشجویان مقطع  95نفر، 134فراوانی

کمترین میزان پاسخگویی را داشته اند. به همین منوال از نظر گرایش  7/0و 3/4کارشناسی ارشد ودکترا با فراوانی 

درصد و پس از آن مدیریت بازرگانی با فراوانی  5/25ا فراوانیتحصیلی نیز،به ترتیب دانشجویان رشته روانشناسی ب

کمترین میزان پاسخ گویی را داشته اند. در ادامه براساس  7/0بیشترین میزان و مدیریت صنعتی با فراوانی  2/14

 4درصد محصل و مشغول به تحصیل بیشترین آمار و 85( وضعیت اشتغال دانشجویان با فراوانی 1جدول شماره)

 درصد از شرکت کنندگان شاغل می باشند.11د خانه دارکمترین فراوانی را داشته اند وتنها درص
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 (%درصد) n) فراوانی) (1جدول شماره ) رهایمتغ

 
 جنسیت

 9/7 131 زن

 9/92 10 مرد

 3/82 116 مجرد وضعیت تاهل

 7/17 25 متاهل

 0 0 دیپلم وفوق دیپلم مقطع تحصیلی

 لیسانس

 

134 0/95 

 ¾ 6 وق لیسانسف

 7/0 1 دکترا وباالتر

رشتتتتتت   

 تحصیلی

 روانشناسی (1

 

36 5/25 

 4/6 9 مشاوره (2

 7/5 8 علوم تربیتی (3

 3/4 6 علوم ورزشی (4

 3/11 16 مدیریت مالی (1

 مدیریت (2

 بیم       

8 7/5 

 2/14 20 مدیریت بازرگانی (3

 7/0 1 مدیریت صنعتی (4

 2/9 13 حسابداری (1

 8/2 4 مهندسی کامپیوتر (2

 3/4 6 مهندسی پزشکی (3

معارف اسالمی  (1

 وتبلیغ

6 3/4 

 5/3 5 حقوق (2

آموزش ومترجمی  (1

 زبان انگلیسی

3 1/2 

 85 120 محصل وضعیت اشتغال

 4 5 خان  دار

 11 16 شاغل
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 درصد فراوانی متغیر

 

 

سال 

 ورود

92 2 4/1 

94 1 7/0 

95 10 1/7 

96 34 1/24 

97 26 4/18 

98 45 9/31 

99 23 3/16 

22-18 سن  116 3/82  

23-27  13 2/4  

28-32  4 8/2  

33-37  1 7/0  

38-42  3 1/2  

43-47  1 7/0  
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 (، یافته های توصیفی    2جدول شماره )

 

شماره )    ساس جدول  شجویان ورودی  2همچنین برا و پس از  1398( دان

با فراوانی   1394درصـــد بیشـــترین و ورودی 9/31دانشـــگاه امام رضـــا )ع( به ترتیب با فراوانی 1396ورودی آن 

 درصد کمترین همكاری را در پیشبرد این پژوهش داشته اند.  7/0

 

 ها در متغیرهای پژوهش(، شاخص های توصیفی نمرات آزمودنی3جدول شماره ) 

 

 

 

، که (3)بر اساس نتایج مندرج درجدول شماره 

را  هایآزمودنی آمار توصیفی نمرات هاشاخص

، میانگین و دهدیمدر متغیرهای پژوهش نشان 

انحراف معیار برای نمرات خودکارآمدی،هوش 

 می باشد. 43/10، 31/48، 45/27، 56/287، 18/8، 73/59ی،به ترتیب معنوی وسرسختی روانشناخت

 نتایج

48-52  2 4/1  

 انحراف معیار میانگین

32/21  81/6  

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 معیار

 18/8 73/59 خودکارآمدی

 45/27 56/287 هوش معنوی

 سرسختی

 روانشناختی
31/48 43/10 
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 (،یافته های استنباطی  4جدول شماره )

                            

 R)ی شود ضریب همبستگی پیرسون )مشاهده م 4همانطور که در جدول

می  528/0در دو متغیر هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان 

باشد. بنابراین براساس فرضیه اول پژوهش بین دو متغیر هوش معنوی و 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   P<0/001خودکارآمدی در سطح

 

 (،یافته های استنباطی6جدول شماره )

در هر (R) (، ضریب همبستگی پیرسون  6براساس جدول شماره )

 672/0دو متغیر سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی عمومی 

بنابرفرضیه دوم پزوهش بین دو متغیر  (.R=0/672, 1می باشد.)

رابطه  P<0/001وخودکارآمدی در سطح سرسختی روانشناختی 

 مثبت و معناداری وجود دارد. واین فرضیه تایید می شود.

 

 

 

 

 

 خودکارآمدی هوش معنوی

 عمومی

 ضریب

همبستگی 

 پیرسون

1 

 

 

528/0 

 

معناداری 

 آماری

P-value  

000/0 000/0 

 سرسختی

 روانشناختی

 خودکارآمدی

 عمومی

ی همبستگ

 پیرسون
672/0 

 

1 

 

 000/0 000/0 معناداری
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 بحث و نتیجه گیری:

 انیدانشجو یعموم یدرخودکارآمد یروانشناخت یبا سرسخت یرابطه هوش معنو یاز پژوهش حاضر بررس هدف

در دو  R)می دهد که ضریب همبستگی پیرسون ) بنابراین نتایج این پژوهش نشانباشد. یدانشگاه امام رضا )ع( م

می باشد. بنابراین براساس فرضیه اول پژوهش بین  528/0متغیر هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی   P<0/001دو متغیر هوش معنوی و خودکارآمدی در سطح

 (.R=0/672می باشد.) 672/0سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی عمومی  در هر دو متغیر(R) پیرسون  

رابطه مثبت و  P<0/001بنابرفرضیه دوم پزوهش بین دو متغیر سرسختی روانشناختی وخودکارآمدی در سطح 

معناداری وجود دارد. واین فرضیه تایید می شود. درنهایت یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش همسو می باشد 

که بر اساس آن نمره باال در مقیاس سالمت روانی نشان دهنده پایین بودن سالمت روانی در افراد است و اگر خودکار 

آمدی افزایش یابد،سالمت روان نیز افزایش می یابد همچنین بین سرسختی روانشناختی و خودکارامدی همبستگی 

 یسرسخت نیبمسو بیانگر این مورد است که است.لذا نتیجه پژوهش ه381/0وجود دارد وضریب این همبستگی 

 یسرسخت شیافزا که یمعن نیبد دارد، وجود یدار یمعن مثبت رابطه انیدانشجو یخودکارآمد و یروانشناخت

 ،(2016) همكاران و پردالن یها افتهی با جهینت نیا. است همراه انیدانشجو یخودکارآمد شیافزا با یروانشناخت

ی ها افتهی بنابراین  .دارد یهمخوان( 1388)یوسفی و یوباقر( 1390) یرجب و زاهد ،(1391) همكاران و انیفتاح

 هیسرما یمؤلفه ها دهدی نشان م (نیز همسو می باشد که1396) همام ،مویدفر .سعید ،مشتاقی این پژوهش با نتایج

و  زشیباالتر، بر انگ سطح ریمتغ کیدر قالب  ،یبی( به صورت جداگانه و به صورت ترکی)خودکارآمد یروان شناخت

توان آنها را به  یم انیدانشجو یروان شناخت هیسرما شیبا افزا و گذارند یم ریتأث رندگانیادگی یلیعملكرد تحص

 سوق داد.  یلیتحص تیو موفق یریادگی فیو تسلط در تكال یستگیهدف تبحر گرا و کسب شا یریسمت جهت گ

وسرسختی روانشناختی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد زیرا  بنابراین نتیجه می گیریم که میان خودکارآمدی

خودکارامدی عاملی است که شناخت، افكار واحساسات فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و از ناامیدی وسرخوردگی 

فرد در شرایط پرتنش جلوگیری می کند و بنابراین هرچه هوش معنوی فرد بیشتر باشد،باعث می شود فرد معنای 

ومشكالت زندگی را بهتر بفهمد وبه حل ارزشی آن ها بپردازد ودرنهایت احساس دلگرمی،خرسندی وآرامش  حوادث

روانی داشته باشد. همچنین در زمان مواجه با تنش واسترس همانند یک سپر عمل کرده وبه موجب سرسختی 

یری روانی به کمترین میزان روانشناختی خود فشارروانی وارد شده را تعدیل می کند ومیزان استرس و آسیب پذ

می رسد. وبدین صورت حتی بسیاری از رویدادهای به ظاهر منفی، مثبت و بامعنی ارزیابی می شوند.و درنهایت فرد 

 خود را کارآمد و هدفمنددر زندگی می بیند.
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 پیشنهادات:

 شیرا افزا انینشجودا یمثبت نگر هیکه روح یتیدلگرم کننده و حما یآموزش یها طیفراهم نمودن بستر و مح

 یلیتحص نهیکه در زم نیبه همراه داشته باشد. از جمله ا انیدانشگاه و دانشجو یبرا یمثبت یامدهایتواند پ یدهد، م

و  یلیتحص یدر مواجه با موانع و چالش ها یداریپا ،یلیمشارکت فعال در امور تحص ،یدرون زشیانگ شیباعث افزا

میزان خودکارامدی  شیبه منظور افزا یزیخواهد شد. برنامه ر یلیتحص شرفتیپ تیو در نها یفهم مطالب علم

 یریادگی فیدر تكال تیدر جهت مشغول انیدانشجو متعهد و تالش الز شیتواند منجر به افزا یم انیدانشجوعمومی 

 هنیمثبت در زم یاسنادها یریشكل گ ی آن ها شود.خودکارآمد ی و درنهایتلیتحص تیو کسب موفق زیچالش انگ

به  دنیرس ریمس رییو در صورت لزوم تغ یلیتحص یدر راه هدف ها یداریپا، ندهیحال و آ یو شكست ها تیموفق

به هنگام مواجه با موانع و مشكالت در طول  یداری( و پایدواری)ام یلیتحص تیبه موفق یابیدست یاهداف برا نیا

شود. عالوه بر آن، با توجه به رابطه هدف تبحر می  یریانعطاف پذ ای تیبه موفقمنجر یابیدر دست یلیصدوران تح

شود،  دیها تأک و رشد مهارت میبر تسلط بر مفاه یآموزش یطهایچنان چه در مح ،یلیبا عملكرد تحص ییگرا

 یشتریتبحر و تسلط در دروس خود تالش ب کسبهدف تبحر گرا، در جهت  یریبا انتخاب جهت گ انیدانشجو

 واهند داشت.گام برخ تینموده، به سمت موفق

 محدودیت ها:

از آنجا که در این پژوهش میزان سرسختی روانشناختی دختران نسبت به پسران و خودکارآمدی عمومی دختران 

نسبت به پسران در هرکدام به صورت مستقل ومجزا ارزیابی نشده هست. نمی توان به وجود این نكته اشاره کرد که 

نشناختی دختران دانشجو نسبت به پسران این دانشگاه در هر دو متغیر آیا بین خودکارآمدی عمومی وسرسختی روا

به طور مستقل، تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر. گویا نبودن و مشارکت پایین شرکت کنندگان پسر دانشگاه امام 

ماری دانشجویان رضا)ع( نسبت به دختران و اینكه نمی توان این تعداد را به عنوان یک نمونه خوب ومعرف از جامعه آ

 پسر دانشگاه امام رضا در مقایسه با دختران در نظر گرفت، از جمله دالیل عدم ارزیابی در این زمینه می باشد.

 منابع        
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(. تدوین وآماده سازی پرسشنامه دیدگاه های شخصی کوباسا، تهران: موسسه 1392میكائیلی،سمیه و جوشقانی، زهرا)

 آزمون یار.

 یو خودکارآمد یروان شناخت ی(. رابطه سرسخت1394) ریجوانش ،یبهرام و اسد د،یسع یاریبخت ن؛یمه ،یعرب طاهر

 رانیا یجامع روان شناس یالملل نیکنگره ب نینخست ان،یبا سالمت روان دانشجو

و  آوری و خودکارآمدی(بینی، تابهای سرمایه روانشناختی )امید، خوشمشتاقی, سعید, مویدفر, همام. نقش مؤلفه

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در  .کاری تحصیلی دانشجویانبینی اهمالگیری اهداف پیشرفت در پیشجهت

 doi: 10.22084/j.psychogy.2017.9753.1299 .78-61 :(8)5 ;1396 ,یادگیری

جله (.بررسی وضعیت سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی ایالم،م1381ساکی، کوروش وکیخانی.ستار،)

 11_15، 35و34،شماره10دانشگاه علوم پزشكی ایالم، دوره

(. رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی وتفكر انتقادی با سالمت روان 1390کارشكی، حسین و پاك مهر، حمیده. )

 (. 14)3دانشجویان علوم پزشكی. مجله دانشجویی حكیم، 

 انیدانشجو یو خودکارآمد یسرسخت سهی(. مقا1391. )ری، امزاده ، محمدرضا و مقدم لی، اسماعالیل دهیس ،یدلقند

 43-49در ورزش ، سال اول شماره دوم(،  یو رفتار سازمان تیریمد .ورزشكار ریورزشكار و غ

Abedini Y, Dastjerdy N. The relation between religiosity and spiritual intelligence and their 

effect on students' academic achievement. New Educ Approach. 2014;9(1):37-52. [Persian]. 

Emmons, Robert A. Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of 

ultimate concern. Int J Psychol Religion. 2000; 10(1): 3-26. 

Amram Y. The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory. In 

115th Annual Conference of the American Psychological Association, San Francisco, CA. 2007. 

Zohar D. Spiritual intelligence: The ultimate intelligence. Bloomsbury Publishing, 2012. 

King DB, DeCicco TL. A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. Int J 

Transpers Stud. 2009;28(1):68-85. 

Bandura A. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Charlotte: Information Age. 2006. 

Maddi  SR.  Hardiness:  An  operationalization  of existential courage. J Humanist Psychol. 

2004;44(3):279-98. 

Maddi SR, Khoshaba DM. Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at 

you. American: Amacom Div American Mgmt Assn; 2005. 

Babdura, A.(1997). Self-efficacy The exercise of control, chapter 6,      n=New York :Freeman. 



 

214 
 

10 - Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of 

Psychology, 52, 1–26. 

11 -Woodruff, S., & Cashman, J. (1993). Task, domain, and general efficacy: A reexamination 

of the self-efficacy scales. Psychological Reports, 72, 423-432. 

12 -Feist, J. and Feist, G. J. (2006). Theory of personality. 6th ed. MacGraw Hill Fischer, J. and 

Corcoran, K. (1994) .Genelar self efficacy scale. Measure for Clinical practice V2; 446-452. 

13- Sherer, M., Maddux, J.E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. and Rogers, R.W. 

(1982). The self-efficacy scale : Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-

671 

Bandura, A. (1997). "Self-efficacy: The exercise of control". New York, NY: Freeman   

Press.                                                                                                                                              

Bean, J., & Eaton, S. B. (2001). "The psychology underlying successful retention practices". 

Journal of College Student Retention, 1,73-89. 

-Zimmerman, B. J. (2001). “Self-efficacy:Anessential motive to learn”. 

ContemporaryEducational Psychology, 25: 82- 91                                                                                                                                        

Retteck, S.L.(1990). Cultural difference and similarities in congnitive appraisals and emotional 

responses. New school for social research Dissertation abstract international. 

Capri B, Ozkendir OM, Ozkurt B, Karakus F. General Self-Efficacy beliefLife Satisfaction and 

Burnout of University Student. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2012; 8(47): 968-973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 
 

 

 

 

 شهرستان دوازدهم تا دهم مقطع معلمان مثبت تفکر با شادکامی بین ارتباط بررسی
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 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، ایران .2
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 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران. .3

 چکیده

 جهرم شهر زن و مرد معلمان مثبت تفكر با شادکامی و آوری تاب بین ارتباط بررسی حاضر پژوهش از هدف

( مرد نفر 56 و زن نفر 94) 150 تعداد به جهرم شهر زن و مرد معلمان شامل پژوهش این آماری جامعه. بود

 نمونه صورت به معلمان از نفر 108 آماری جامعة چارچوب به توجه با پژوهش این در.  بود 1398 سال در

 مورد مثبت تفكر و شادکامی آوری، تاب پرسشنامه از هاداده آوری جمع برای. شدند انتخاب ایخوشه گیری

 بررسی کرونباخ آلفای وسیله به پایایی و محتوایی روایی از استفاده با هاپرسشنامه روایی. گرفت قرار استفاده

 رگرسیون و پیرسون همبستگی آمار و توصیفی آمار از هاداده وتحلیل تجزیه جهت. گرفت قرار تأیید مورد و

 حسب بر شادکامی متغیر که، داد نشان آمده دست به نتایج. شد استفاده همزمان روش به متغیره چند

 با اندگردیده قادر مستقیم بصورت( مثبت خلق و خود حرمت خاطر، رضایت زندگی، از رضایت)هایمؤلفه

 حسب بر آوری تاب متغیر. باشند مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات ایجاد

 ایجاد با اندگردیده قادر مستقیم بصورت( معنوی تاثیرات و فردی غرایز به اعتماد)هایمؤلفه

 .باشند مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات

 کلید واژه ها: شادکامی، مثبت نگری، تفكر مثبت.
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 مقدمه

 و زندگی شخصیت گیریشكل بر که ایعمده تأثیرات دلیل به بشر، روانی نیازهای ترینمهم از یكی عنوان به شادمانی، و نشاط

 روان سالمتی امر در شادی اهمیت روزافزون شدنمطرح با. است کرده مشغول خود به را انسان ذهن همواره دارد، انسان

 نظر و توجه امروز، دنیای مشكالت و هاپیچیدگی با مقابله برای انسان، روانی قوای تقویت در آن تأثیر همچنین و وخوشبختی

 از نظر صرف دی،شا که دهدمی نشان تحقیقات. است نموده تغییر آن به نسبت مردم عوام وحتی اندیشمندان محققان،

 بیشتری امنیت هستند،احساس شاد که افرادی بخشد، بهبود را جسمانی سالمتی تواندمی آن، آوردن دست به چگونگی

 کنند،می زندگی آنان با که کسانی به نسبت و هستند بیشتری مشارکتی روحیه دارای گیرند،می تصمیم ترآسان کنند،می

 است گرفته قرار توجه مورد گرا مثبت روانشناسی عنوان تحت حاضر دهه در جدیدی درویكر .کنندمی رضایت احساس بیشتر

 ارتقای و اجتماعی هایسامانه و شخصی هاینیرومندی نقش بهبود بر علمی مطالعه و سالمتی شادمانی، نقش افزایش به که

 سطح ارتقای باید روانشناسان هدف که است قدمعت و دارد نظر فرد، هایداشته و توانمندیها بر رویكرد این. دارد تأکید سالمت

 کنش فرایند عنوان به اجتماعی علوم در آوری . در این میان تاب(1) باشد وی نهفته استعدادهای کردن بالفعل و فرد زندگی

 عوامل با لهمقاب در فرد توانایی گیری اندازه برای روشی عنوان به را آوری تاب( 2)شود می فرض نامالیمات مقابل در واکنش و

 آور تاب افراد که اندداده نشان هاپژوهش.  .است کرده تعریف کند،می تهدید را فرد روان سالمت که عواملی و زا استرس

 دلیل سه به آوری ( . تاب1یابند ) بهبود زا تنش رویدادهای از آسانی به و کنند حفظ را خود فیزیكی و روانی سالمت قادرند

 تاب رفتار از الگویی معلم خود که چرا است گذار تأثیر آموز دانش از معلم انتظارات بر اینكه اول دارد اهمیت بسیار آموزش در

 که هاییدشواری و ابهامات با معلم که است آن مستلزم و است پیچیده و سخت ایحرفه تدریس، اینكه دوم. ( 3است ) آوران

 معلم. دارد آورانه تاب رفتاری سبک به نیاز این و باشد داشته یمنطق درستی برخورد شودمی مواجه آموزشی درس کالس در

 سوم ( .4) نماید عمل احسن نحو به را خود ایحرفه وظایف باید دیگر سوی از و کند مدیریت را خود استرس باید سو یک از

 گوناگون مسائل با رویارویی در آمیز جسارت عمل و ممكن هایحل راه یابی باز مساله، حل توانایی معنی در آوری تاب اینكه

 بر این و کندمی پیدا ربط گذار تأثیر بیرونی و درونی حمایتی عوامل با معلمان آوری تاب. شودمی تعریف کارآمد صورت به

 هایآموزش که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 1396) همكاران و احمدی. است مؤثر آنان ایحرفه پیشرفت و زندگی سطح

 و آقایی عوض. ( 5شود )می( آوری تاب) روانی سازگاری مثبت شاخص افزایش باعث اندیشی مثبت و زندگی هایمهارت

 داشته تأثیر ذهنی توان کم کودك دارای مادران آوری تاب افزایش بر مثبت تفكر آموزش که کردند بیان( 1395) نیا کورش
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 دارد، جنبه دو سازه این. ( 6است ) قائل خود برای فرد یک که مثبتی ارزش مقدار از است عبارت شادکامی آن، بر عالوه .است

 ارزیابی دیگری هستند؛ مثبت هایهیجان سایر و خشنودی سرخوشی، شادی، هیجانی تجربه گر نمایان که عاطفی عوامل یكی

 . است روانی بهزیستی و شادکامی بیانگر که زندگی مختلف قلمروهای از رضایت شناختی

 پیرامون رخدادهای به منفی گیری جبهه با و دارند خود اطرف ورویدادهای وقایع به نسبت ای بینانه خوش شنگر شادکام افراد

 نسبت بیشتری رضایت احساس دیگران با مقایسه در خوشحال افراد مورد در دارند، رویدادها از بهینه استفادة در سعی ، خود

 وحیاتی ضروری ماندن سالم برای مثبت مفهومی عنوان به شادکامی. دارند تحصیالت شغل، رمانتیک، و خانوادگی زندگی به

 برتغییر اندیشی مثبت هایمهارت آموزش که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 1397) همكاران و فالحی . (7)است 

 و ماشینچی.  (8است ) داده افزایش را آنها شادکامی و است مؤثر آزمون پس مرحله آزمایش گروه هایآزمودنی در شادکامی

 انسان رفتار و هاارزش ها،نگرش در تغییر یا تقویت موجب زندگی هایمهارت تمرین و یادگیری کردند بیان( 1396) همكاران

 هاییافته .( 9بود ) خواهند پشگیری قابل یا حل مشكالت از بسیاری سالم و مثبت رفتارهای آمدن پدید با نتیجه در و گرددمی

 اکثر .( 10باشد )می قانونگذار تفكر معلمان، میان در غالب تفكر سبک که داد نشان( 1395) شریفی بخش شه و زهی حسن

 در بخشد،می بهبود را روان سالمت شكستها، و فقدانها با مواجه در گرا مثبت و خوشبینانه نگرش که اندداده نشان تحقیقات

 منفی خلق در منفی افكار. گذارندمی تأثیر ما هیجانی مشكالت بر ایندهفزای طور به ما افكار. دارد منفی تأثیر بدبینی که حالی

 ایمقابله راهبردهای اتخاذ باعث منفی نگرش. دارد نقش شاد و خوب احساسات در مثبت افكار و باشدمی رایج افسردگی و

 سالمت تهدید به مربوط مسائل دیگر و اضطراب استرس، پایین، نفس عزت و فكری هایآشفتگی و موانع با مواجهه و نامناسب

 موجب دینی، هایآموزه مبنای بر اندیشی مثبت که رسیدند نتیجه این به( 1390) همكاران و نجمه . (11)شود می روان

 اثربخشی( 1390) زاده نیكو و میرزا کرد تحقیق در. ( 12شود )می شغلی هایرغبت در نسبی تغییر و آوری تاب شاخص بهبود

 است. بهزیستی شده داده نشان معتاد افراد آوری تاب افزایش در شناختی شناسی روایت مداخله و نگر بتمث مداخله دو

شناختی، تاب آوری و شادکامی متأثر از عوامل شخصیتی از جمله تفكر مثبت و مثبت اندیشی و وشبینی فرد میباشد، روان

از طرفی مؤلفهای مهم در سالمت حرفهای است و برای موفقیت در کار ضروری است )13( . لذا ضرورت رشد و توسعه تفكر 

مثبت، تابآوری و شادکامی به عنوان عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی بیشتر محسوس است )14( . همچنین قدرت 

تحمل مشكالت نیز به میزان چشم گیری کاهش یافته است؛ بنابراین به نظر میرسد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی و تفكر 

مثبت به منظور ارتقاء عزت نفس و بهبود عملكرد فرد در ارتباط با خود، دیگران و افزایش میزان شادکامی و امیدواری مفید 

باشد. با توجه به اهمیت تفكر مثبت در بین معلمان که بر تعیین بعضی از متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر میپردازد 

میتواند راهكارها و الگوهایی را برای تاب آوری و شادکامی با تفكر مثبت، افزایش رفتارهای سازگارانه و مبارزه با بسیاری از 
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عوامل تهدید آمیز سالمتی، فراهم آورد و به تبع آن سبب انجام برنامهها و اقدامات پیشگیرانه شود. از این رو پژوهش حاضر 

 با هدف بررسی ارتباط بین تاب آوری و شادکامی با تفكر مثبت معلمان مرد و زن شهر جهرم انجام گردید.

 روش کار

 مثبت تفكر با شادکامی و آوری تاب بین ارتباط بررسی منظور به که باشدمی همبستگی – توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 جهرم شهر زن و مرد معلمان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .است شده اجرا و طراحی جهرم شهر زن و مرد معلمان

 بدین. بود ایخوشه گیرینمونه روش اساس بر گیرینمونه .بود 1398 سال در( مرد نفر 56 و زن نفر 94) 150 تعداد به

 و دوازدهم و دهم پایه هایکالس بین از و انتخاب مدرسه 5 جهرم، شهر یک ناحیه متوسطه مقطع مدارس بین از که صورت

 آزمون مورد و انتخاب نفر 108 تعداد مورگان، و گرجسی نمونه تعیین جدول اساس بر هاکالس این در حاضر آموزان دانش

 پرسشنامه .شد استفاده مثبت تفكر و شادکامی آوری، تاب هایپرسشنامه از نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت .گرفتند قرار

 فارسی به را آن( 1378)پور علی و نورباال و شد تهیه کرسلند و نمارتی آرگیل، توسط( 1989) سال در که آکسفورد شادکامی

 پایایی .گیردمی بر در را نفس عزت و کارآمدی سالمتی، مثبت، خلق رضایت، حیطه پنج که است ماده 29 دارای برگردانند،

 25 دیویدسون و کانر آوری تاب پرسشنامه .آمد بدست 74/0 برابر و محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده شادکامی با پرسشنامه

 باالتر نمره کسب. شودمی گزاری نمره(موافقم کامالً)5و( مخالفم کامالً) 1 بین ایدرجه پنج مقیاس یک در که دارد گویه

 گرفته قرار تأیید مورد پرسشنامه پایایی و روایی همكاران و بشارت پژوهش در .دهدمی نشان را بیشتر آوری تاب مقیاس دراین

 و اینگرام اندیشی مثبت پرسشنامه .آمد بدست 90/0 برابر و محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با پرسشنامه ایاییاست. پ

 بدست 75/0 برابر و محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با پرسشنامه باشد. پایاییمی ایگزینه 5 سئوال 30 حاوی ویسنیكی

 الزم توضیحات ارائه و جهرم شهر پرورش و آموزش اداره مسئولین با اهنگیهم ضمن ابتدا جهت جمع آوری داده ها در .آمد

واحدهای پژوهش در خصوص  به و یافته شهر جهرم حضور مدارس در پژوهشگر، الزم، مجوز کسب و پژوهش درباره در

 .دندنمو هاپرسشنامه کردن تكمیل به اقدام معلمان سپس محرمانه ماندن اطالعات اطمینان خاطر داده شد و

 و تحقیق مورد شده استخراج هایداده و اطالعات استنباطی آمار و توصیفی آمار روش دو از استفاده با حاضر پژوهش در

 و اطالعات تحلیل و تجزیه برای و استاندارد انحراف و میانگین هایشاخص از توصیفی آمار بخش در که. گرفت قرار بررسی

  SPSS افزار نرم قالب در متغیره چند رگرسیون و پیرسون همبستگی آزمون از هافرضیه بررسی برای آمده بدست هایداده

 .است شده استفاده 24 نسخه

 یافته ها
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 حداقل معنوی، تاثیرات متغیر و( 52/96) مقدار به میانگین حداکثر مثبت، تفكر متغیر دهد،می نشان 1شماره جدول نتایج

 اطمینان با و 05/0 سطح در نرمال توزیع نظر از متغیرها همچنین اند،نموده کسب پژوهش این در را(  51/4) مقدار به میانگین

 دهنده نشان چولگی و کشیدگی ستون در مندرج آمده بدست مقادیر آماری، قوانین اساس بر گردید، ارزیابی و محاسبه%  95

 .باشندمی برخوردار نرمال توزیع از متغیرها شود،می نتیجه بنابراین اند،گرفته قرار ± 96/1 بازه در متغیرها که است این

  : فراوانی، حداقل نمره ، حداکثر نمره، ميانگين وانحراف معيار متغيرهای پژوهش  1جدول 

 یرهامتغ
حداقل 

 نمره
 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین حداکثر نمره

 0/220- 0/164- 14/993 59/38 94 19 نمره کل -تاب اوری 

 0/096- 0/588- 5/966 20/40 32 6 ستگی فردیتصور از شای

 0/271- 0/106- 4/894 14/91 26 2 اعتماد به غرایز فردی

 0/189- 0/520- 3/488 12/90 20 4 پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن

 0/244- 0/291- 2/676 6/67 12 0 کنترل

 0/026 0/664- 1/677 4/51 8 1 تاثیرات معنوی

 0/018- 0/124- 9/298 63/61 85 37 نمره کل -شادکامی 

 0/259 0/624- 4/819 28/09 40 20 رضایت از زندگی

 0/082- 0/550- 2/903 9/88 16 4 رضایت خاطر

 0/224 0/468- 2/684 13/03 19 8 حرمت خود

 0/499- 0/303 2/342 5/56 11 0 خلق مثیت

 0/029 0/115- 1/823 7/06 12 3 انرژی مثبت

 0/252 0/038- 5/976 96/52 112 84 تفکر مثبت

 نفر 108تعداد نمونه : 
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 :دهدمی نشان 2 جدول شماره نتایج

  01/0  ســطح در و گردیده برقرار( r=  538/0)** ضــریب با مســتقیم رابطه مثبت تفكر و آوری تاب مقیاس بین (1

ست  گردیده دار معنی شان  رابطه این ، ا ست،  یافته افزایش مثبت، تفكر اوری، تاب افزایش با که دهدمی ن  این در همچنین ا

 افزایش دهنده نشــان که اســت گردیده برقرار 01/0 ســطح در مســتقیم رابطه مثبت تفكر و آوری تاب هایمؤلفه بین میان،

 .باشدمی هامؤلفه این اساس بر مثبت تفكر

ــادکامی مقیاس بین (2   01/0 ســطح در و گردیده برقرار( r=  657/0)** ضــریب با مســتقیم رابطه مثبت تفكر و ش

ست،  گردیده دار معنی شان  رابطه این ا ست،  یافته افزایش مثبت، تفكر شادکامی،  افزایش با که دهدمی ن  این در همچنین ا

 تفكر افزایش دهنده نشان که است گردیده برقرار 01/0 سطح در مستقیم رابطه مثبت تفكر و شادکامی هایمؤلفه بین میان،

  تأثیر ضریب  بیشترین  شادکامی  شادکامی،  و اوری تاب مستقل  متغیر دو بین در ضمناً  باشد، می هامؤلفه این اساس  بر مثبت

 .است داشته مثبت تقكر بر افزایش
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 بين متغيرهای پژوهش: ماتریس همبستگی   2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 -تاااب اوری  .1

 نمره کل
r 1             

تصاااااور از  .2

ساااتگی  شاااای

 فردی

r 
**0/913 1            

اعتماد به غرایز  .3

 فردی
r 

**0/867 **0/731 1           

بت    .4 پذیرش مث

تغییر و روابط  

 ایمن

r 
**0/793 **0/630 **0/584 1          

 r کنترل .5
**0/667 **0/550 **0/432 **0/454 1         

تااااثااایااارات   .6

 معنوی
r 

**0/448 **0/288 **0/326 **0/338 *070/2 1        

کامی    .7  -شااااد

 نمره کل
r 

**0/372 **0/285 **0/344 **0/353 *0/206 *0/246 1       
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یت از   .8 رضااااا

 زندگی
r 

**0/333 **0/310 **0/315 **0/289 0/137 0/134 **0/818 1      

     r 0/169 0/100 *0/208 0/162 -0/002 *0/216 **0/704 **0/416 1 رضایت خاطر .9

 r حرمت خود .10
*10/22 0/089 0/182 **0/270 **0/254 0/165 **0/514 *0/231 *0/208 1    

   r 0/156 0/124 0/148 0/125 0/088 0/120 **0/437 *0/220 0/187 0/014 1 خلق مثیت .11

 r انرژی مثبت .12
*0/222 0/184 0/132 *0/221 *0/205 0/159 **0/498 *0/243 **0/353 *0/191 0/043 1  

 r تفکر مثبت .13
**0/538 **0/436 **0/516 **0/409 **0/284 **0/452 **0/657 **0/450 **0/525 **0/323 **0/347 **0/405 1 

  نفر 108تعداد نمونه :      01/0** : نشانه سطح معنی داری       05/0* : نشانه سطح معنی داری  

 

   

 معناداری سطح  در%  18 معادل( β= 183/0) استاندارد  ضریب  با مستقیم  بصورت  زندگی، از رضایت )هایمؤلفه حسب  بر شادکامی  متغیر دهد،می نشان  3شماره   جدول نتایج

ستاندارد  ضریب  با مستقیم  بصورت  خاطر، رضایت  مؤلفه ،05/0 ستاندارد  ضریب  با مستقیم  بصورت  خود، حرمت مؤلفه ،01/0 معناداری سطح  در%  29 معادل( β= 291/0) ا   ا

(176/0 =β )صورت  مثبت، خلق مؤلفه ،05/0 عناداریم سطح  در%  18 معادل ستاندارد  ضریب  با مستقیم  ب  انرژی مؤلفه ،01/0 معناداری سطح  در%  24 معادل( β= 241/0) ا

  ایجاد با اندردیدهگ قادر( استاندارد  انحراف در واحد یک افزایش ازاء به کدام هر ،01/0 معناداری سطح  در%  21 معادل( β= 214/0) استاندارد  ضریب  با مستقیم  بصورت  مثبت،

شند  مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات ستگی  ضریب  تحلیل این در. با ستقل  متغیرهای بین همب سته  و م ست  R=  680/0 مقدار به واب  به کل در و آمد بد

.است گردیده تبیین مستقل متغیرهای توسط مثبت تفكر واریانس از%   46 معادل R2=  462/0 مقدار



 

  

 

 

 

 

 تفکر مثبت ی شادکامی وهامؤلفهبين : مشخصه آماری ضرایب رگرسيون  3جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
 سطح معنی داری

 B خطای معیار β 

 

 0/001 22/245  3/181 70/750 مقدار ثابت

 0/028 2/222 0/183 0/102 0/227 رضایت از زندگی

 0/001 3/457 0/291 0/174 0/600 رضایت خاطر 

 0/022 2/323 0/176 0/169 0/392 حرمت خود 

 0/002 3/209 0/241 0/191 0/614 خلق مثیت 

 0/008 2/716 0/214 0/258 0/700 انرژی مثبت 

 001/0  =Sig     536/17  =F             436/0  =adj2R          462/0  = 2R           680/0  =R 

 ضـریب  بـا  مسـتقیم  بصورت فردی، غرایز به اعتماد)هایمؤلفه حسب بر آوری تاب متغیر دهد،می نشان 4شماره جدول نتایج      

 اسـتاندارد  ضـریب  بـا  مسـتقیم  بصـورت  معنـوی،  تـاثیرات  مؤلفـه  ،01/0 معنـاداری  سطح در%  33 معادل( β= 329/0) استاندارد

(301/0 =β )بـا  انـد گردیـده  قـادر ( استاندارد انحراف در واحد یک افزایش ازاء به مکدا هر ،01/0 معناداری سطح در%  30 معادل 

 و مسـتقل  متغیرهـای  بـین  همبسـتگی  ضریب تحلیل این در. باشند مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات ایجاد

 متغیرهـای  توسـط  مثبت تفكر نسواریا از%   36 معادل R2=  364/0 مقدار به کل در و آمد بدست R=  603/0 مقدار به وابسته

 .است گردیده تبیین مستقل

 

 

 تفکر مثبت ی تاب آوری وهامؤلفهبين : مشخصه آماری ضرایب رگرسيون  4جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح 

 معنی داری

 
B خطای معیار β 

 

 0/001 40/499  2/043 82/725 مقدار ثابت

 0/693 0/396 0/052 0/131 0/052 گی فردیتصور از شایست



 

  

 

 0/007 2/740 0/329 0/147 0/402 اعتماد به غرایز فردی 

 0/485 0/700 0/075 0/184 0/129 پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن 

 0/862 0/174 0/017 0/214 0/037 کنترل 

 0/001 3/532 0/301 0/303 1/072 تاثیرات معنوی 

 001/0  =Sig     696/11  =F        333/0  =adj2R       364/0  = 2R        603/0  =R 

 

 بحث و نتیجه گیری

 خود، حرمت مؤلفه مستقیم، بصورت خاطر، رضایت مؤلفه مستقیم، بصورت زندگی، از رضایت)هایمؤلفه حسب بر شادکامی متغیر

 در واحد یک افزایش ازاء به کدام هر مستقیم، بصورت مثبت، انرژی مؤلفه مستقیم، بصورت مثبت، خلق مؤلفه مستقیم، بصورت

 با تحقیق این نتیجه. باشند مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات ایجاد با اندگردیده قادر( استاندارد انحراف

  جوینر و آلبرتو( 1395) همكاران و زهی حسن( 1395) همكاران و مختارزاده( 1397) همكاران و فالحی همچون، قبلی تحقیقات

. دادندمی بروز را خود مثبت احساسات و شادی مختلف، طرق به باز دیر از هاانسان .( 16و 15، 10، 8باشد )می همسو( 2010)

 معتقد( 2004)  کار. کند درمان را عالج قابل غیر بیماریهای تواندمی که است حد آن به تا شادی اهمیت است معتقد ارسطو

 در و نموده یادآوری منفی، رویدادهای از بیشتر را مثبت رویدادهای و کرده ارزیابی بهتر را خود مهارتهای معموالً اد،ش افراد است

 توجه مورد گرا مثبت روانشناسی عنوان تحت حاضر دهه در جدیدی رویكرد. ( 7دارند ) بهتری گیری تصمیم زندگی، هایبرنامه

 هایسامانه و شخصی هاینیرومندی نقش بهبود بر علمی مطالعه و سالمتی مانی،شاد نقش افزایش به که است گرفته قرار

 روانشناسان هدف که است معتقد و دارد نظر فرد، هایداشته و توانمندیها بر رویكرد این. دارد تأکید سالمت ارتقای و اجتماعی

 در که موضوعاتی به نگر مثبت روانشناسی رو این از. باشد وی نهفته استعدادهای کردن بالفعل و فرد زندگی سطح ارتقای باید

 توجه خوشبینی، و روانی بهزیستی خودآگاهی، خردمندی، هیجانی، هوش خالقیت، شادکامی،: مانند دارند مثبت جنبه زندگی

 اضطراب و افسردگی مانند منفی هیجانات نبود و زندگی از رضایت خوشی، اساسی جزء 3 از مستقل ایسازه شادکامی،.  (1)دارد 

 عنوان به را شادکامی.  (18)است  وحیاتی ضروری ماندن سالم برای مثبت مفهومی عنوان به شادکامی.  (17)اند یافته تشكیل

 هایکفه بر وتمرکز منفی به مثبت احساسات غلبه شادکامی همچنین.  (16)اند کرده تعریف وسیع رضایتی قالب در کل یک

 افزایش بر تواندمی شادکامی که شودمی نتیجه هایافته به توجه با بنابراین . (18)است  دهش تعریف زندگی موقعیتهای عاطفی

 مقاوم زندگی مشكالت و استرس مقابل در را خود توانندمی بیشتر شاد، افراد که است این دلیالن باشد، مؤثر افراد در مثبت تفكر

 بیشتری رضایت زندگی از شاد افراد خصوص این در اورند، بدست ندگیز در پیشرفت جهت را الزم هایمهارت روند این با و کنند

همچنین  .باشند مثبت خود افكار در که شودمی باعث موارد همین و اورند می بوجود خود در را مثبت انرژی و مثبت خلق و دارند

 کدام هر مستقیم، بصورت معنوی، اتتاثیر مؤلفه ، مستقیم بصورت فردی، غرایز به اعتماد)هایمؤلفه حسب بر آوری تاب متغیر

 مثبت تفكر متغیر کننده بینی پیش( واریانس)تغییرات ایجاد با اندگردیده قادر( استاندارد انحراف در واحد یک افزایش ازاء به

  كسونفردری( 2014) همكاران و  دونالدسون( 1395) نیا کوروش و آقایی همچون عوض قبلی تحقیقات با تحقیق این نتیجه. باشند



 

  

 

 برابر در که کنندمی سعی نیر مواقع بسیاری کرد، بیان توانمی فرضیه این تبیین جهت. ( 20و19، 6باشد )می همسو( 2001)

 -اجتماعی سریع تغییرات امروز، زندگی نیازهای .آورند دست به ایمنتظره غیر نتایج و نمایند تحمل ناگوار هایموقعیت و خطرها

 با را هاانسان اطالعاتی، منابع و هجوم گستردگی انسانی، ارتباطات یپیچیده و گسترده شبكه خانواده، ساختار تغییر فرهنگی،

 فقدان. باشدمی اجتماعی – روانی توانمندیهای نیازمند آنها با مؤثر مقابله که است نموده روبرو متعددی فشارهای و هاچالش

 معرض در را هاآن و نموده پذیر آسیب مشكالت و مسائل با مواجهه در را افراد اجتماعی و روانی عاطفی، هایتوانایی و هامهارت

 مقابل در واکنش و کنش فرایند عنوان به اجتماعی علوم در آوری تاب . (5)دهد می قرار رفتاری و اجتماعی روانی، اختالالت انواع

 با مقابله در فرد توانایی گیری اندازه برای روشی نوانع به را آوری تاب( 2003)  کانر(. 2001 ، هانتر)شودمی فرض نامالیمات

( 2007) برکس که است حالی در این و ( .2است ) کرده تعریف کند،می تهدید را فرد روان سالمت که عواملی و زا استرس عوامل

 آور تاب افراد که اندداده نشان ها( . پژوهش21داند )می محیطی شرایط حسب بر کنترل سطح سازگاری توانایی را آوری تاب

 هایافته به توجه با بنابراین (.6یابند ) بهبود زا تنش رویدادهای از آسانی به و کنند حفظ را خود فیزیكی و روانی سالمت قادرند

 از اجتناب موانع، با مواجهه در پذیری انعطاف آرامش، حفظ موجب تواندمی اوری تاب واجد معلمان که گرفت نتیجه توانمی

 سخت شرایط با توانندمی بهتر و شوند خود در هادشواری هنگام به مثبت احساسات و بینی خوش حفظ فرسایشی، بردهایراه

 مثبت تفكر تواندمی هاشاخص این داشتن با افرتد کنند، تبدیل مثبت انرژی به را شكست الزم انسجام با و کنند مقابله دشوار و

 .شوند ءانارتقا موجب و آورده بوجود خود در را

 تشکر و قدردانی

 محترم ریاست و معاونت از وسیله بدین .می باشد آزاد اسالمی واحد ارسنجان دانشگاه مصوب پژوهشی طرح از منتج مطالعه این

اساتید گرانقدر که بنده را در  صمیمانه همكاری از همچنین و داشتند عهده بر را طرح این مالی حمایت که دانشگاه پژوهشی

 .کنم می قدردانی و تشكر پژوهش همچنین واحدهای ن طرح حمایت کردند وانجام ای

 منابع

 کشوری همایش اولین دانشجویان، در شادکامی با بینی خوش رابطه بررسی ،1389 رضایی، آمنه و امیری شفیعی مجید تیمور؛, احمدی

 ایران. پزشكی علوم دانشگاه تهران، سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل دانشجویی

: تهران. یاینث راقب اریكماهب د؛زن یفجن رفعج ،یفریش ااشپ نسح همرجت ان؛سان ایدهنرومین و یانادمش ملع: تبثم یاسنش روان کار، آالن

 .1385 سخن

 پیشرفت، پیشگامان کنگره دهمین معلمان، شادی و تفكر سبكهای بین رابطه بررسی(. 1395) شریفی، بخش شه شریف و ناصر, زهی حسن

 .پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی مرکز تهران،

 با آوری تاب و بینی خوش منطقی، تفكر بین ارتباط(. 1395) مصیب نسب، رحیمی نسترن؛ مظاهری، حبیب السادات؛ زینب حسینی،

 .4 شماره ،11 دوره. ایران پرستاری پژوهش نشریه. کرمانشاه شهر بیمارستانهای پرستاران در انشناختی.ر بهزیستی



 

  

 

 کنفرانس سومین ذهنی، توان کم کودك دارای مادران آوری تاب بر مثبت تفكر آموزش تأثیر ،1395 نیا، کوروش مریم و زهرا, آقایی عوض

 خویی، عالمه عالی آموزش موسسه تركمش همكاری با شیراز، سوم، هزاره آغاز در اجتماعی علوم و حقوق تربیتی، علوم و روانشناسی جهانی

 آفرین. همایش پژوهان دانش پژوهش واحد-زرقان دانشگاه

 ملی کنفرانس آموزان، دانش شادکامی در اندیشی مثبت هایمهارت آموزش بخشی اثر(. 1397) زاده، نعمت شهرام و فاطمه, فالحی

 آموزش- زرقان اسالمی آزاد دانشگاه خوی، اجتماعی، - فرهنگی لعاتمطا و حقوق روانشناسی، تربیت، و تعلیم در جهان نوین دستاوردهای

 فناوری. و تحقیقات علوم وزارت به وابسته خویی عالمه عالی

 ارتقای در آدلری گروهدرمانی و نگر مثبت روانشناسی بر مبتنی مداخله برنامه اثربخشی مقایسه(.  1390) اله عزت نیكوزاده، کردمیرزا

 .5 شماره دوم سال رواندرمانی، و مشاوره فرهنگ فصلنامه مواد، به تهوابس افراد تابآوری

 دانش شادکامی و خالقیت بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر بررسی(. 1396) رزاقی، محمد و هاشمی احمد سید اصغر؛ علی, ماشینچی

 ترویج و توسعه انجمن تهران، ایران، در آموزش و رهمشاو ،روانشناسی، تربیتی علوم ترویج و توسعه راهكارهای ملی همایش پنجمین آموزان،

 بنیادین. فنون و علوم

 درمان تحت درمعتادان شادکامی با معنوی بهزیستی و( مثبت تفكر) خوشبینی رابطه بررسی(. 1395) دمرچلی، پرستو و مریم, مختارزاده

 تهران، ایران، اجتماعی هایآسیب و رفتاری مطالعات و تربیتی علوم در کاربردی هایپژوهش المللی بین کنفرانس دومین متادون، نگهدارنده

 مرتضوی. حكمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز

 سرطان، به مبتال بیماران آوری تاب بر گروهی درمانی امید اثربخشی(. 1396) یاسین، آل سیدعلی و حیدری حسن حسین؛, فینی زاده ملک

 نیكان. دانشگاه تهران، رفتاری، علوم و روانشناسی،مشاوره در اخیر هایورینوآ المللی بین کنفرانس چهارمین
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    مروری بر کیفیت زندگی در دوران قرنطینه پاندمی کرونا 

            
 2، االهام فروزنده1زهره مظاهری

، ایران ن، ناییاسالمی آزاد دانشگاه عمومی، گروه روانشناسی، واحد نایین، روانشناسی تخصصی دکتری دانشجوی . 1

(zohre5858@yahoo.com) 
 foruzandeh@naeiniau.ac.irاستادیار گروه روانشناسی واحد نائین دانشگاه آزاد اسالمی نائین ) نویسنده مسئول(.  2

 

 چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و به داشتن تعامل و پیوندهای صمیمانه با دیگران جهت ارضای نیازهای عاطفی 

که به دلیل شیوع ویروس کرونا این احساس   یابی به احساس امنیت نیاز داردختی و همچنین دستشناروان _

این پژوهش با هدف تاثیر قرنطینه بر کیفیت زندگی افراد در  ایران به شیوه امنیت  و آرامش به خطر افتاده 

. یافته های پژوهش نشان مروری و تحلیل محتوای مقاالتی که در این زمینه وجود داشته انجام گرفته است

که کرونا و قرنطینه باعث شده که کیفیت زندگی افراد در خانواده پایین بیاید و باعث مشكالتی در می دهد 

با توجه به مشكالت روانشناختی که قرنطینه و ویروس کرونا باعث آن ، زندگی خانواده ها و زوجین شده است

ندگی خانوادگی باید مداخالت روانشناختی و آموزش افراد برای می شوند و تاثیر آن بر پایین آمدن کیفیت ز

 تحمل قرنطینه در برنامه های جامعه باشد تا دوران قرنطینه را با کمترین اسیب روانی طی کنند.  

 کرونا، کیفیت زندگی، قرنطینه: کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 مقدمه
های سالمت و مراقبت اجتماعی نوان یک پیامد مفید در پژوهشکیفیت زندگی یک مفهوم انتزاعی و چند بعدی است که به ع

ادراك »مشخص شده است. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی سالمت کیفیت زندگی را به این صورت تعریف کرده است: 

ستانداردها کند و با اهداف، انتظارات، اشخص از موفقیت خود در زندگی در شرایط فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می

های مختلف مردم معنای متفاوتی از منظور از ماهیت انتزاعی کیفیت زندگی این است که گروه«. ها در ارتباط استو نگرانی

 (.2017، 1کنند )بولینگمفهوم کیفیت زندگی استنباط می

های یز فرد با چالشاری موفقیت آمگیری بهترین انرژی یا نیرو در فرد است که این نیرو برای سازگکیفیت زندگی معیار اندازه

رین قضاوترسد. به عالوه کیفیت زندگی نوعی ارزشیابی ذهنی است و افراد خود بهتموجود در دنیای واقعی به مصرف می

 (.1394باشند )صمدی فرد، کنندگان در مورد کیفیت زندگی شان می

ادراك افراد از وضعیت زندگی خویش فتحت تاثیر نظام تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی چنین است ارزیابی و

های فرد به میزان وسیعی بر  خواسته .ارهایمع ،انتظارات فرهنگی وارزشی موقعیتی که دران زنگی می کنند ودر واقع اهداف،

عی ومحیط اجتماارتباطات  خود کفایی، زانیم اجتماعی واعتقادات شخصی، روابط استقالل، زانیم ی،روان وضعیت جسمانی،

(، نیز کیفیت زندگی را به صورت رضایت فرد از مجموع جنبه های زندگی از جمله جنبه های 2012) 2عالوه آکدر به زیست دارد.

ی تعریف کرده اند. از طرفی تحقیقات زیادی که در کشورهای مختلف روی وجنس ی،معنو ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع روانی،

مانند مبتالیان  های خاصهای ویژه وروی افراد متعلق به جمعیتمتمرکز بر حوزه اغلب ده است.کیفیت زندگی افراد به عمل ام

های سرطانی و ایدزی یا در مورد کسانی بوده است که در سالهای میانه وپایانی ومبتالیان به بیماری انساالنیم به درد های مزمن،

ی وعالیق معنوی فرهنگ ی،اجتماع ی،روان ه وضعیت سالمت جسمی،هر جامعه توجه ب در طرف دیگر، از زندگی شان بوده است.

 به به شمارمی رود. ضامن سالمتی ان جامعه برای سالهای اینده وفراهم اوردن زمینه الزم برای تحقیق یک زندگی پویا وسالم

ندگی فردی واجتماعی بسزای در سالمت ز نقش گونه ای که محققان معتقدند بررسی کیفیت زندگی وتالش در راه اعتالی ان،

 (.1393افراد خواهد داشت )عرفانی جورابچی، 

دگی وجود دارد ( انجام داد تصریح کرد با اینكه تعاریف گسترده و متنوعی از کیفیت زن1391حیدری در پژوهشی که در سال )

معنی که دارد؛ بدین ی فرد بستگیولی تعاریف این مفهوم ابعاد مشترکی نیز دارد. اول اینكه میزان کیفیت زندگی به ارزیابی ذهن

ی پویا است و و تحت تاثیر شود و بالعكس. دوم اینكه فرایندمثبت باشد کیفیت زندگی باالتر ادراك میاش از عملكرد خود اگر فرد ارزیابی

ی اعم از ابعاد کند. سوم اینكه کیفیت زندگی تمامی ابعاد زندگشده تغییر میادراكعوامل مختلف و تغییرات درونی و بیرونی 

 گیرد و در تعیین آن بایستی به تمامی این ابعاد توجه داشت.جسمانی، روانی و محیطی را دربرمی

                                                           
1. Bowling  
2 .  Akdere 



 

  

 

یا  3، مرس2ای نظیر سرماخوردگیهای ریهشده است که سبب ایجاد عفونتهای مخرب شناخته، از جمله ویروس1کرونا ویروس

ها کووید (. این ویروس انواع مختلفی دارد که یكی از آن2020، 5و گاری شود )آندرسون، رامبوت، لیپكین، هوملیسمی 4سارس

پدید آمد و سپس به کل کشورهای  7در ووهان چین 2019نام گرفته است، ویروس مخرب و قدرتمندی که در دسامبر  196 _

 (.1398زاده، پور و عبدالهپور، قدمی، علیجهان شیوع پیدا کرد )علی

درت تخریب این ویروس در سطح بسیار باالیی قرار دارد و طی بازه زمانی بسیار کوتاهی پس از درگیرکردن سرعت شیوع و ق       

نفر  90952004حدود  1399در ماه  22های مبتال به آن گزارش شد. تا تاریخ کل کشور چین در سایر کشورهای دنیا نیز نمونه

(. 2021، 8اند )بانک ارزیابی جهانی کرونا ویروسنفر نیز فوت کرده 5194752اند و بیش از در جهان به این ویروس مبتال شده

پور، اعظمی آغداش، کالنكش گزارش شد )دشمنگیر، محبوب اهری، قلی 1398شیوع این ویروس مخرب در ایران نیز طی زمستان 

فر را درگیر خود گرده ن 1292614( 1399) 9مبتنی بر گزارش وزارت بهداشت 1399دی  22( و تا تاریخ 1398و همكاران، 

 اند.نفر نیز فوت کرده 56262نفر بهبود پیدا کردند و حدود  1081736است و از این تعداد 

زیاد، درد اسكلتی  10کند با این حال تبهای مختلفی دارد و تقریبا تمامی سیستم بدنی فرد را درگیر میکرونا ویروس نشانه       

(. 2020، 15های آن است )سینگالترین نشانهرایج 14کشیدنو مشكل در نفس 13، سرفه خشک12، خستگی شدید11و عضالنی

جمله ایران ساخته شده اس، ولی هنوز های پیشگیرانه در برخی از کشورهای جهان منتاکنون داروهای درمانی و تا حدی واکسن

های بهداشتی روس را رعایت پروتكلترین راه مقابله با این ویالمللی سازندهصاحب نظران و متخصصین نهادهای ملی و بین

(. این بیماری و سرایت آن به فردی دیگر، مستلزم 1399فراهانی، ذیجود، درستكار و جاللیدانند )فرنوش، علیشیری، حسینیمی

شود؛ به همین دلیل رعایت تماس و تعامل حضوری و رودرروی افراد است و از طریق سیستم تنفسی و بینایی افراد ممكن می

عنوان کارآترین روش پیشگیری از ابتال به این بیماری برای کاهش تعامل دوسویه به 16صله اجتماعی و همچنین قرنطینه خانگیفا

 (.1399اند )کریمی، مورد تاکید قرار گرفته

ت. یكی از این ابعاد بسیاری از ابعاد زندگی دچار آشفتگی شده اسمتاثر از وضعیت بحرانی ناشی از شیوع کرونا در جوامع مختلف        

بحران کرونا تا حد زیادی مختل شده است. شده پیرامون های انجامکارکردهای خانوادگی است. کیفیت زندگی انسان ها بنابر پژوهش

های ناشی از بحران کرونا با عنوان یكی از ابعاد کیفیت زندگی، تحت تاثیر محدودیتشناختی بهخلل در سالمت و امنیت روان

های ناشی از کرونا به وجود آمده است نقشی زیادی در بروز که بخاطر محدودیت 17واجه شده است. انزوای اجتماعیمشكل م

و افسردگی دارد )آهورسو، لین، ایمانی، صفری،  19، نگرانی شدید18های هیجانی و روانی همچون عصبانیت زیادناخوشایندی

                                                           
1. Corona virus 
2. Colds 
3. Morse disease 
4. SARS disease 
5. Andersen, Rambaut, Lipkin, Holmes & Garry 
6. Covid-19 
7. Wuhan China 
8. World meter 
9. Ministry of Health 
1 0. pyrexia 
1 1. Musculoskeletal pain 
1 2. Fatigue 
1 3. Dry cough 
1 4. Respiratory problems 
1 5. Singhal  
1 6. Home quarantine 
1 7. Social isolation 
1 8. Anger 
1 9. Worry  



 

  

 

( انجام دادند گزارش کردند 2020طی پژوهشی که در سال ) 2هرمن و اسلر(. اسمت، مالونی، برایدی، 2020، 1گریفیتس و پاکپور

های خانوادگی را شدت بخشیده و همچنین مصرف های روانی و رفتاری شده، تعارضکه قرنطینه خانگی سبب تشدید ناراحتی

سمانی نشده است، بلكه زمینه را پذیری جرا نیز افزایش داده است. بحران کرونا صرفا منجر به افزایش آسیب 3مواد مخدر و الكل

(. 2020، 4رنجوری نظیر اضطراب و افسردگی را فراهم کرده است )ریستاباگ، اکامپو و وانگهای روانبرای بروز و تشدید اختالل

( در پژوهش خود گزارش کردند که افسردگی، استرس 2020) 5گومز و همكاران-سانگوینو، آذین، کستالنوز، سایز، لوپز-گونزالس

ها را های مختلف  بروزکرده و کیفیت زندگی آنهای مخربی است که تحت تاثیر بحران کرونا در گروهترین نشانهو اضطراب مهم

 دچار آشفتگی کرده است.

افراد را در کنار  ( در پژوهش خویش تصریح کرد که قرنطینه خانگی ناشی از شرایط بحرانی کرونا، اگرچه میزان حضور2020لبو )

تر نجر به آشفتگی بیشمها ایجاد نموده، های هیجانی و روانی زیادی را در آنجایی که تنشافزایش داده است؛ ولی از آن یكدیگر

 روابط زوجی شده و صمیمیت حاکم بر نهاد خانواده را کاهش داده است. 

شان یمیت ارتباطیاز همین روی، صم شان متزلزل شود ودر همین راستا تحمیل قرنطینه به افراد سبب شده است که امنیت روانی

  (.1398با تزلزل مواجه شود )عباسی، عسكرپور کبیر و غریبی، 

تواند زنجیره فردی و ایجاد محدودیت در فراوانی و نزدیكی روابط اجتماعی است که رعایت آن میمعنای جدایی بینقرنطینه به

(. قرنطینه خانگی و کاهش میزان و 1399ی، ایمانی، بهروز و ایمانی، شیوع و انتقال ویروس را تا حد زیادی پایین بیاورد )ویس

شناختی، فیزیولوژیكی و اجتماعی پیامدهای مخربی را به دنبال دارد )خدابخشی کیفیت روابط اجتماعی افراد مسلما از لحاظ روان

و صمیمیت  6ویژه بر کیفیت زندگیبهتواند بر ابعاد مختلف زندگی زوجین (. از سوی دیگر قرنطینه خانگی می1399کوالیی، 

 ها تاثیر داشته باشد.آن 7زناشویی
های ناشی از بحران کرونا عنوان یكی از ابعاد کیفیت زندگی، تحت تاثیر محدودیتشناختی بهخلل در سالمت و امنیت روان     

ه وجود آمده است نقشی زیادی در بروز های ناشی از کرونا بکه بخاطر محدودیت 8با مشكل مواجه شده است. انزوای اجتماعی

و افسردگی دارد )آهورسو، لین، ایمانی، صفری،  10، نگرانی شدید9های هیجانی و روانی همچون عصبانیت زیادناخوشایندی

( انجام دادند گزارش 2020طی پژوهشی که در سال ) 12اسلرهرمن و (. اسمت، مالونی، برایدی، 2020، 11گریفیتس و پاکپور

های خانوادگی را شدت بخشیده و همچنین های روانی و رفتاری شده، تعارضقرنطینه خانگی سبب تشدید ناراحتی کردند که

پذیری جسمانی نشده است، بلكه را نیز افزایش داده است. بحران کرونا صرفا منجر به افزایش آسیب 13مصرف مواد مخدر و الكل

، 14کرده است )ریستاباگ، اکامپو و وانگجوری نظیر اضطراب و افسردگی را فراهم رنهای روانزمینه را برای بروز و تشدید اختالل

( در پژوهش خود گزارش کردند که افسردگی، 2020) 15همكارانگومز و -سانگوینو، آذین، کستالنوز، سایز، لوپز-(. گونزالس2020

                                                           
1. Ahorsu, Lin, Imani, Saffari, Griffiths & Pakpour 
2. Smyth, Moloney, Brady, Harman & Esler 
3. Drug and alcohol use 
4. Restubog, Ocampo & Wang 
5. Gonzalez, de la Rubia, Hincz, Comas-Lopez, Subirats, Fort & et al 
6. Quality of Life 
7. Marital intimacy 
8. Social isolation 
9. Anger 
1 0. Worry  
1 1. Ahorsu, Lin, Imani, Saffari, Griffiths & Pakpour 
1 2. Smyth, Moloney, Brady, Harman & Esler 
1 3. Drug and alcohol use 
1 4. Restubog, Ocampo & Wang 
1 5. Gonzalez, de la Rubia, Hincz, Comas-Lopez, Subirats, Fort & et al 



 

  

 

جمله زوجین بروز کرده های مختلف منگروههای مخربی است که تحت تاثیر بحران کرونا در ترین نشانهاسترس و اضطراب مهم

 ها را دچار آشفتگی کرده است.و کیفیت زندگی آن

های ها و مدارس تعطیل شوند و از این روی اعضای خانواده برای مدتقرنطینه خانگی سبب شده است که بسیاری از شغل       

نت خانگی در ابعاد جسمانی و روانی را در فرزندان و همچنین ها تجربه خشوزیادی در کنار یكدیگر باشند. این امر بنابر گزارش

(. درواقع سالمت جسمانی 2020، 1جونز و ایشامهای زناشویی را تشدید بخشیده است )بردبریزنان افزایش داده است و آشفتگی

ته و این گروه کارکردشان تری قرار گرفهای حاصل از آن، در معرض خطر بیشزوجین و فرزندان بخاطر شرایط کرونا و محدودیت

های روانی و جسمانی ناشی از مواجهه با این بیماری، زوجین مدت زمان در این بُعد نیز با اختالل مواجه شده است. عالوه بر تنش

ها را شدت بخشیده تر کرده و جدل مابین آنتری در کنار یكدیگر هستند و همین امر مشكالت و اختالفات جزئی را بزرگطوالنی

رامزی و -؛ آلون، دوپک، المستد2020، 2شدن کیفیت زندگی این گروه را فراهم نموده است )تاباست. امری که موجبات مختل

  (.2020، 3ترتیلت

 روش تحقیق

نه نگاشته شده روش تحقیق این مقاله به صورت مروری با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای دیگر مقاالت در زمی

داده گوگل اسكوالر،  ر آن از کلیدواژه های کرونا قرنطینه کیفیت زندگی خانواده معادل انگلیسی آن ها در پایگاه هاید است که 

 ساینس دایرکت، جهاد دانشگاهی و نورمگز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، استفاده به عمل آمد.

 یافته ها

کرونا از طریق تغییر و تحوالتی که در سبک زندگی افراد ایجاد  ( در پژوهش خود تصریح کردند که1399ویسی و همكاران )

های روانشناختی فراهم نموده است بلكه کارکرد فرد را در ابعاد مختلف زندگی تنها زمینه را برای بروز ناراحتیکرده است نه

پژوهش خود گزارش کردند که طی ( در 1398نیا )علیزاده فرد و صفاریویژه بُعد اجتماعی با محدودیت مواجه کرده است. به

تواند در تضعیف شود و همین امر میها بر روند زندگی کاسته میدوره قرنطینه احساس امنیت افراد و همچنین کنترل آن

( نیز در پژوهش 1398عباسی و همكاران ) ها نقش مخربی داشته باشد.صمیمیت ارتباطی و همچنین سالمت روانشناختی آن

د زمانی که افراد سالمت روانی کافی نداشته باشند، مسمال توانشان برای ایجاد صمیمیت زناشویی در سطح خود اذعان داشتن

شان متزلزل پایینی قرار خواهد داشت. این پژوهشگران بیان نمودند که تحمیل قرنطینه به افراد سبب شده است که امنیت روانی

( در پژوهشی به این مسئله اشاره 2020گریفیتس و مامون ) مواجه شود.شان با تزلزل شود و از همین روی، صمیمیت ارتباطی

پذیر های افراد دوچندان شود، تحریکزای ناشی از ویروس کرونا سبب شده است که نگرانیداشتند که بحران و شرایط تنش

وادگی خود با مشكل مواجه خان _های زوجی شان شدت بگیرد و از همین روی در رسیدگی به وظایف و نقششوند، اشتغال ذهنی

( در 2020جونز و ایشام )همچنین بردبری کند.شوند. چنین وضعیتی مسلما صمیمیت ارتباطی زوجین را با اختالل مواجه می

ها و مدارس تعطیل شوند و از این روی اعضای پژوهش خود بیان کردند که قرنطینه خانگی سبب شده است که بسیاری از شغل

ها تجربه خشونت خانگی در ابعاد جسمانی و روانی را های زیادی در کنار یكدیگر باشند. این امر بنابر گزارشتخانواده برای مد

های زناشویی را تشدید بخشیده است. درواقع سالمت جسمانی زوجین در فرزندان و همچنین زنان افزایش داده است و آشفتگی

تری قرار گرفته و این گروه کارکردشان در این ل از آن، در معرض خطر بیشهای حاصو فرزندان بخاطر شرایط کرونا و محدودیت

های روانی و جسمانی ناشی از ( در پژوهش خود تاکید کرد که عالوه بر تنش2020تاب ) بُعد نیز با اختالل مواجه شده است.

                                                           
1. Bradbury-Jones & Isham 
2. Taub 
3. Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey & Tertilt 



 

  

 

تر مر مشكالت و اختالفات جزئی را بزرگتری در کنار یكدیگر هستند و همین امواجهه با این بیماری، زوجین مدت زمان طوالنی

 شدن کیفیت زندگی این گروه را فراهم نموده است.ها را شدت بخشیده است. امری که موجبات مختلکرده و جدل مابین آن

 نتیجه گیری

یجانی و روانی های هجایی که تنشاگرچه قرنطینه میزان حضور افراد خانواده را در کنار یكدیگر افزایش داده است؛ ولی از آن

تر روابط افراد و صمیمیت حاکم بر نهاد خانواده را کاهش داده است. زمانی ها ایجاد نموده، منجر به آشفتگی بیشزیادی را در آن

که افراد سالمت روانی کافی نداشته باشند، مسلما توانشان برای ایجاد روابط بهتر در سطح پایینی قرار خواهد داشت. تحمیل 

 شان با تزلزل مواجه شود شان متزلزل شود و از همین روی، صمیمیت ارتباطیافراد سبب شده است که امنیت روانی قرنطینه به

ها الزمه برخورداری زندگی خانوادگی  از صمیمیت و همچنین باال بودن کیفیت زندگی از جمله ابعادی است که وجود آن       

شده این واقعیت روشن شد که میزان ثبات های نظری و تجربی ارائهبا توجه به پیشینهثبات و تداوم خانواده  است. با این حال و 

شده نیز های اعمالها در ابعاد مختلف دچار آشفتگی شده است. در شرایط کرونا نیز محدودیتخانواده و سطح کیفیت زندگی آن

 .تری هدایت نموده استجود را به سمت تزلزل بیشها نقش زیادی داشته است و وضعیت موبه نوبه خود در تشدید این آشفتگی

 

 نابعم

. بررسی و مقایسه رابطه بین کیفیت زندگی، امید و شادکامی با رضایت زندگی همسران جانباز و عادی(. 1391حیدری، حامد. )

 نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی، مشهد.پایان

مجله طب . 19-گیری کووید(. زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه1399) کوالیی، آناهیتا.خدابخشی

 .138_130(، 2)22، نظامی

ناز؛ مبصری، خورشید و همكاران. دشمنگیر، لیال؛ محبوب اهری، علیرضا؛ قلی پور، کمال؛ اعظمی آغداش، صابر؛ کالنكش، لیال؛ دشمنگیر، پری

 .370-1360(، 4)4، اهبردهای مدیریت در نظام سالمتر(. 1398)

 سبک و تربیتی علوم روانشناسی، المللی بین کنفرانس دومین. زوجین زندگی کیفیت با عاطفی طالق رابطه(. 1394. )حمیدرضا فرد، صمدی

  .10ص. زندگی

بت  منفی و استرس زناشویی زوجین در معرض طالق ای در عاطفه مث(. مداخله1398عباسی، مسلم؛ عسكرپور کبیر، فاطمه؛ غریبی، اعظم. )

 .75-67(، 3)11، مجله روانشناسی بالینیشهر بوشهر: اثربخشی مدل امنیت هیجانی. 

 علوم های بیمارستان در همودیالیز تحت بیماران در تنیدگی شدت با آن ارتباط و زندگی کیفیت بررسی(. 1393) امیر جورابچی، عرفانی

  .ایران پزشكی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان مشهد، درمانی شتیبهدا خدمات و پزشكی

( در نمونه CDAS(. اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا )1398زاده، حسن. )پور، زهرا؛ عبدالهپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیعلی

 .175_163(، 4)8نشریه علمی روانشناسی سالمت، ایرانی. 

فصلنامه (. پیش بینی سالمت روان براساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. 1398یزاده فرد، سوسن؛ صفاری نیا، مجید. )عل

 .141-129(، 36، )های روان شناسی اجتماعیپژوهش

(، 5)38، دانشکده پزشکی اصفهان مجله .1398اسفند  25شناختی پاندمی کرونا ویروس جدید تا گیر(. مرور همه1399کریمی، جالل. )

14_23. 



 

  

 

سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتال به بیماری کرونا های روان(. ارزیابی ویژگی1399ویسی، سعید؛ ایمانی، صدف؛ بهروز، بهزاد؛ ایمانی، سارینا. )

 .10_1(، 42)5، های نوین در علوم رفتاریمجله پیشرفت(. 19-ویروس کووید

 

Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The fear of 

COVID-19 Scale: development and initial validation. International Journal of Mental Health and 

Addiction, 1(1), 1-9. 

Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender 

equality. National Bureau of Economic Research, 1(1), 1-39. 

Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C., & Garry, R. F. (2020). The proximal origin of 

SARS-CoV-2. Nature Medicine, 26(4), 450-452. 

Bowling, A. (2017). Measuring Health: A Review of Subjective Health, Well-being and Quality of Life 

Measurement Scales. Open University Press.  

Bradbury-Jones, C., & Isham, L. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on 

domestic violence. Journal of Clinical Nursing, 1(1), 1-4  

Gonzalez, T., de la Rubia, M. A., Hincz, K. P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & et al. (2020) 

Influence of COVID-19 confinement on students’ performance in higher education. PLoS ONE, 

15(10), 1_10. 

Gonzalez-Sanguino, C., Ausin, B., Castellanos, M. A., Saiz, J., Lopez-Gomez, A., Ugidos, C., & Munoz, 

M. (2020). Mental health consequences during the initial stage of the 2020 coronavirus pandemic 

(covid-19) in Spain. Brain, Behavior, and Immunity, 1(2), 172-176. 

Restubog, S. L. D., Ocampo, A. C. G., & Wang, L. (2020). Taking control amidst the chaos: Emotion 

regulation during the COVID-19 pandemic. Journal of vocational behavior. 1-7. 

Restubog, S. L. D., Ocampo, A. C. G., & Wang, L. (2020). Taking control amidst the chaos: Emotion 

regulation during the COVID-19 pandemic. Journal of vocational behavior. 1-7. 

Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian Journal of Pediatrics, 

87(4), 281_286. 

Smyth, B., Moloney, L., Brady, J., Harman, J., & Esler, M. (2020). COVID-19 and Separated Families. 

Center for Social Research & Methods, 1(1), 1-17. 

Taub, A. (2020). A new COVID-19 crisis: domestic abuse rises worldwide, New York Times. 1-5. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جامعه ایرانی: یک مطالعه کیفیطراحی برنامه مداخله تقویت تجارب خوشبختی 

 

 2مژگان حياتی، *1مجيد یوسفی افراشته

 mjduosefi@gmail.comگروه روانشناسی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.  .1

 گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران .2

 

 چکیده 

 شخصیت دهنده شكل و جامعه نهادهای رینتمهم از یكی خانواده به عنوان دستاورد اصلی ازدواج،

است. گزارش های اخیر نشان می دهند نهاد خانواده در ایران نیازمند توجه و برنامه جدی  آدمی

است. از این رو هدف این پژوهش عبارت است از طراحی برنامه مداخله تقویت تجارب خوشبختی 

طوری که برای ساخت برنامه مونی بود. روش این پژوهش کیفی به شیوه تحلیل مضدر جامعه ایرانی. 

( 2008( )پترکرایگ و همكاران، MRCهای پزشكی )مداخله از روش توصیه شده انجمن پژوهش

جامعه این پژوهش شامل متخصصان ای استفاده شد.های مداخلهدر ساخت و ارزیابی برنامه

هدفمند انتخاب شدند. برنامه نفر به شیوه  8روانشناسی و مشاوره شهر زنجان بودند که از این بین 

 جلسه بود. 8دارای  "تقویت تجارب خوشبختی "مداخله پیشنهاد شده با عنوان 

 زوج درمانی، خانواده، تقویت تجارب خوشبختی، پژوهش کیفی.واژگان کلیدی: 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه  

ل تاریخ زندگی همواره در طو و شودمی تشكیل خانواده آن طریق از که است عهد اجتماعی بین همسرانبه عنوان یک  ازدواج

فكری به عنوان پیوند  هایو توسط همه ادیان و نظام داشته وجود ها و جوامعهمه گروه میان در هاها و زمانمكان همه در و بشر

نتایج  (.1398، کند تأیید و توصیه شده است)گلسر و گلسربخشد و آنها را سعادتمند میمطلوبی که به زندگی افراد معنا می

کنند)ولی  گیزند بیشتری افراد با سالمت شادی و نشاط شودمی موفق موجب ازدواج اند کههای مختلف نیز نشان دادهپژوهش

 (.1398زاده و کرامت، 

 دلیل این به است آدمی شخصیت دهنده شكل و جامعه نهادهای ترینمهم از یكی دستاورد اصلی ازدواج، عنوانخانواده به  

سالمت (. 2012، 1یابند)کارمی پرورش و گیرندمی یاد کنند،می رفتار و فكر و احساس آن در افراد که است اینقطه ناولی که

و جوامع هدف مهم و در اولویت  افراد همه برای تقریباً سالم ایخانواده تشكیل اساس این بر است. سالم جامعه در گرو خانواده

 اجتماعی ساختار و در ارتباط با کل به عنوان یک نظام اجتماعی هسته اصلی خانواده. (2005 ،2تینگل و ماداتیل میرز،)است

 و نالون مورفی،(. 1398 ، 3گلدنبرگ و گلدنبرگ)خانواده است آسیب یا سالمت جامعه محصول فروپاشی یا قوام است. چنانچه

 جامعه اجتماعی، یكپارچگی اساسی، نیازهای نتامی نسل، ( کارکردهای اساسی خانواده را شامل پرورش2015)4و ادوارد وتجلر

 چنین ( تحقق2009)5سیگ-الرسون و اولسون اولسون، دانند ومی جامعه رشد و سالمت تامین همه از مهمتر و اعضاء پذیری

 کنند.دانند و بر نقش آموزش و توانمندسازی آن تأکید میمی خانواده سالمت گرو در اهدافی را

های با رویكرد کمی به برخی از عوامل مرتبط و رابطه زوجی موفق، خوشبخت یا پایدار تعدادی از پژوهشدر ارتباط با خانواده 

( تعهد 2013، 7؛ گاتمن کاتز، هوون2014، 6اند. برای مثال اهمیت روابط عاطفی و صمیمیت)بالچ، هاوس و لوینسوناشاره کرده

                                                           
1 Carr 
2 Myers, Madathil & Tingle 
3 Goldenberg & goldenberg 
4 Murphy, Nalbone, Wetchler & Edwards 
5 Olson & Larson 
6 Bloch, Haase & Levenson 
7 Gottman, Katz & Hooven  



 

  

 

( در ازدواج 2016، 3الهیجی، بهزادی پور و بشارتل تعارض)عاجلی(، مهارتهای ح2015، 2و مک کرای 2014، 1زناشویی)شریسیا

( نشان داد عواملی 1395های ایرانی، پژوهش کرایی، خجسته مهر، سودانی و اصالنی)موثر بیان شده است. همچنین از پژوهش

پذیری، صمیمیت، های شخصیتی، مسولیتمثل ارتباطات، سبک حل تعارض، حمایت، توجه، احترام، قدردانی از هم، ویژگی

کیفیت رابطه جنسی، کیفیت زندگی مشترك، اوقات فراغت، همخوانی زوجین، انعطاف پذیری زوجین، تعهد و وفاداری، داشتن 

های کمی ها و پیشینه ارزشی و فرهنگی مشابه، موارد مالی و شغلی با دوام یک ازدواج رابطه دارند. با این وجود پژوهشارزش

های کیفی ها از جمله پدیده خوشبختی نیاز به پژوهشها می پردازند و برای درك عمیق پیدیدهیبیشتر به توصیف ویژگ

های مشترك در ( به استخراج دو مضمون اصلی منجر شد: نگرش2011)5(. پژوهش کیفی نیمتز2001، 4است)آپلتون و بوهم

ابطه زناشویی(. نتایج پژوهش کیفی فاطیما و اجمل روابط زناشویی)تعهد، احترام و اخالق( و اقدامات مشترك)تالش برای شد ر

( شانزده عامل زیربنایی برای ازدواج خوشبخت کشف کردند که عبارتند از: تشابه باورهای مذهبی، رضایت به ازدواج، 2012)

گذاشتن، مهارتهای حل مسأله و سازش، عشق و توجه، درك متقابل و اعتماد، تفاوت سنی مناسب، صداقت و احترام، در میان 

( 2015)6گذشت، اخالق، سازش و ماندن به خاطر فرزندان، ساختار خانواده، تحصیالت، روابط مثبت با خانواده همسر. کالینز و پری

-دانند. در پژوهش دیگری تیموتیکنند و آن را خاستگاه اصلی دیگر ابعاد مثبت میارتباطات را محور اصلی ازدواج موفق ذکر می

ها و مذهب ( با رویكرد پدیدارشناسی نشان دادند پنج مضمون نگرش، عمل، فرزندان، نگاه به چالش2018) اشپرینگر و جانسون

( در بررسی عوامل تعیین کننده رضایت 2013)7دهند. مدنیان، منصور و بن عمرزیربنای تجربه خوشبختی زوجین را تشكیل می

ساکن مالزی چهار مضمون اصلی را با عنوان موارد مالی، صمیمیت، زوج ایرانی  10زناشویی با مصاحبه نیمه ساختار یافته از 

( پنج 1392های ایرانی نیز کریمی ثانی، احیایی، اسمعیلی و فلسفی نژاد)ارتباطات و تربیت بچه ها استخراج کردند. از پژوهش

ل خانوادگی، عوامل اخالقی و طبقه اصلی را برای ازدواج موفق گزارش کردند: عوامل ارتباطی، عوامل فردی و شخصیتی، عوام

( در جستجوی الگوی خانواده سالم 1394اجتماعی. صادقی، فاتحی زاده، احمدی، بهرامی و اعتمادی)-معنوی و عوامل فرهنگی

شود. خجسته مهر و با مراجعه به متخصصان بیست و یک درونمایه اصلی را گزارش کردند که تعداد باالیی محسوب می

های پایدار پنج مضمون اصلی به شرح احساس خوشبختی، عوامل وی تجربه خوشبختی در ازدواج( در جستج1395محمدی)

معنوی و اخالقی در خوشبختی، رفتارهای دیگران، رفتارهای مولد خوشبختی و ازدواج سازنده را گزارش دادند. محمدی، سحاقی، 

یربنایی شامل شرایط ازدواج خوشبخت، خوشبختی ( در ارائه مدلی از ازدواج خوشبخت شش عامل ز1396نیسی و صادقی نیا)

 در معنی احساس، عوامل معنوی و احساسی، رفتارهای منتج به خوشبختی، حضور دیگران و همسان بودن را برای آن ذکر کردند. 

ژوهش های محدودی به آن پرداخته اند. پبا توجه به اهمیت و جایگاه روانشناسی مثبت در حوزه خانواده و ازدواج پژوهش

های حاضر از دو نظر منحصر به فرد است. ابتدا تاکید بر ضرورت ورود روانشناسی مثبت به حوزه خانواده و دوم توجه بر زمینه

ای است. بنابراین پژوهش های مداخلهفرهنگی اجتماعی خانواده ایرانی است. یكی از گام های اساسی در این زمینه طراحی برنامه

                                                           
1 Shirisia 
2 McCray 
3 Ajeli Lahiji, Behzadi Pour & Besharat 
4 Appleton & Bohm 
5 Nimtz 
6 Collins & Perry  
7 Madanian, Mansor & bin Omar 



 

  

 

با تأکید بر الگوی خانواده موفق در جامعه ایران به دنبال شناسایی و طراحی و برنامه مداخله تقویت  حاضر با رویكرد کیفی و

 تجارب خوشبختی در  زوجین ایرانی است. 

 پژوهشروش 

این پژوهش بخشی از یک پژوهش بزرگتر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد بود. روش این پژوهش کیفی با روش تحلیل 

اقدام شد. نكته اینكه هدف « تقویت تجارب خوشبختی»های زیر به طراحی و اثربخشی برنامه مداخله طی گام مضمونی بود.

نهایی این برنامه مداخله، افزایش رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منفی زوجین است. برای این کار از روش توصیه شده انجمن 

ای استفاده شد. چهار مرحله های مداخله( در ساخت و ارزیابی برنامه2008( )پترکرایگ و همكاران، MRCهای پزشكی )پژوهش

 اصلی تهیه و تنظیم پروتكل طبق رویكرد این انجمن دارای چهار فاز اصلی به قرار زیر است. 

 مرحله اول: زمینه سنجی کیفی

 مرحله دوم: انتخاب مبنای نظری زیربنایی

 مرحله سوم: طراحی و زمان بندی مداخله

 چهارم: دریافت بازخورد و ارزیابی.مرحله 

 بر اساس چهار مرحله اصلی باال چهار گام اجرایی پژوهش در این فاز به قرار زیر صورت گرفت.

گام اول: در این گام نتایج حاصل از مطالعه کیفی گام اول با هشت متخصص حوزه مشاوره خانواده با حداقل پنج سال سابقه  

های نیمه ساختار یافته نظر آنها درباره رفتارهای مثبت و منفی زوجین رح شد. با انجام مصاحبهدر حوزه زوج درمانی و طالق ط

 های تجربه خوشبختی)استخراج شده در فاز اول( احصاء شد.بر اساس مؤلفه

 های موجود در حوزه روانشناسی مثبت و خوشبختی. مبانی نظریگام دوم:  مراجعه به مبانی نظری خوشبختی و مداخله

استفاده شده بیشتر زوج درمانی مثبت نگر و زوج درمانی هیجان مدار بود. البته استفاده از این مبانی محدود به روش و فرایند 

 مداخله و نه محتوای آن بود.

بندی رفتارهای مثبت و منفی آموزشی. در این گام نیازهای آموزشی از کل به جزء تحلیل و طبقه بندی شد. گام سوم: طبقه

ی مثال یک طبقه اصلی باورها به عنوان زیربنای خوشبختی تعیین و سپس اجرای آن تا مرحله پیاده سازی در فضای آموزشی برا

 و مشاوره ای تجزیه شد. این گام به برنامه مداخله هشت جلسه ای منجر شد.

و بعد دریافت بازخورد کیفی از شرکت گام چهارم: در پایان به پیاده سازی و ارزیابی برنامه اقدام شد. ارزیابی برنامه در د

کنندگان درباره راحتی و اثربخشی برنامه و همچنین بررسی اثربخشی آن در متغیرهای خانواده بود. این گام در مقاله دیگری به 

 (.1400طور مستقل گزارش شده است)یوسفی افراشته و حیاتی، 

 جامعه و نمونه

وزه مشاوره خانواده بود که دست کم دارای پنج سال سابقه زوج درمانی و جامعه پژوهش در این مرحله شامل متخصصان ح

مشاوره طالق باشند. از این جامعه تعداد هشت مشاور خانواده فعال با درجه دکتری)پنج نفر( و کارشناسی ارشد)سه نفر( انتخاب 



 

  

 

تقویت تجارب »خصص محتوای برنامه مداخله شدند. سه نفر از این مشاوران خانم و پنج نفر دیگر آقا بودند. توسط این گروه مت

 تهیه شد. « خوشبختی

 ابزار پژوهش

 اده شد.آوری اطالعات کیفی از روش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفبرای جمع

 

 یافته ها

سال سابقه زوج درمانی  5حداقل  در این مرحله با همكاری و مشورت هشت متخصص حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده با

های صورت شد. این بخش با تمرکز بر مصاحبه« تقویت تجارب خوشبختی»ای ریزی و تدوین برنامه مداخلهبود اقدام به برنامه

گرفته با زوجین موفق و کاربست روش دلفی و تحلیل مضمونی محتوای دوره مداخله انجام شد. سرفصل این برنامه مداخله به 

گزارش شده است. همان طور که در فصل سوم اشاره شد در پژوهش حاضر فرایند چندمرحله ای توصیه انجمن  1جدول صورت 

 ای استفاده شد. های مداخله( در ساخت و ارزیابی برنامه2008( )کرایگ و همكاران، MRCپژوهش های پزشكی )

 

 «تقویت تجارب خوشبختی»(سرفصل برنامه مداخله 1جدول 

 تكلیف شرح مختصر  عموضو جلسه
ایجاد ارتباط اولیه، معارفه و مصاحبه گروهی،  ایجاد ارتباط اولیه یكم

بیان قوانین جلسات بیان اهداف، بحث کلی 

در مورد خوشبختی. هدف: ایجاد آمادگی 

ذهنی و فعال سازی و ارزیابی باورهای 

 شرکت کنندگان

یادداشت تعریف شرکت 

کنندگان درباره خوشبختی 

 بررسی آنها در منزل و نقد و

بررسی عوامل مؤثر بر  دوم

 خوشبختی زوجی

بررسی عوامل مؤثر بر خوشبختی 

زوجین)عوامل جسمانی، روانی، اجتماعی، 

 اقتصادی و معنوی( و بحث گروهی

ارزیابی رابطه خود بر اساس 

 محورهای اصلی خوشبختی

ارزیابی باورهای  سوم

سازگارانه و 

 ناسازگارانه

سازگارانه و ناسازگارانه و  معرفی باورهای

آموزش بازسازی شناختی)جایگزینی افكار 

کارآمد زوجی به جای افكار ناکارآمد(. بحث 

 گروهی.

شناسایی و یادداشت 

باورهای سازگارانه و 

 ناسازگارانه زوج

اصالح باورها و  چهارم

تقویت افكار خودآیند 

 مثبت

آموزش سلسله مراتب شناخت، نقش افكار 

وجه به افكار خودآیند در موقعیت خودآیند، ت

های مختلف و بحث گروهی درباره افكار 

 خودآیند هم 

فكر خودآیند  3شناسایی 

رایج زوج و بحث همسران 

در منزل درباره نحوه 

جایگزینی آنها با افكار 

 مثبت.

فعالسازی رفتاری  پنجم

 برای رفتارهای مثبت

تمرکز بر رفتارهای مثبت زوج، فعالسازی 

برای رفتارهای مثبت زوجی، آموزش رفتاری 

ثبت تجارب خوشبختی زوج 

 در ماه گذشته 



 

  

 

درك و تقویت رفتارهای مثبت همسران و 

 بحث گروهی. 

مرور تجربه های زوج  ششم

 و بازخورد گروهی

بیان نقاط قابل اتكایی که در تجارب 

خوشایند از آنها استفاده کرده اند و ارائه 

ربخشی آنها. شواهد و معیارهایی دال بر اث

زوجین درباره تجربه های حاصل از تكالیف 

هفته چهارم و پنجم خود گزارش می دهد. 

 ودیگران درباره تغییر آنها بازخورد می دهند 

 درباره آن بحث می کنند. 

باخورد دیگران درباره زوج 

خود جمع بندی و طول 

 هفته مرور می کنند.

آموزش پایدارسازی  هفتم

 روال آموخته شده

رائه برنامه های مشترك زوج برای نظارت بر ا

رابطه و توجه و اقدام مستمر برای غنی تر 

 کردن رابطه 

 تمرین برنامه ها در منزل

بحث پایانی، مرور جلسات و گرفتن  جمع بندی  هشتم

 بازخوردها 

 تقدیر و تشكر از اعضا

 

  گیریبحث و نتیجه
سال  5اقل اوره با هشت متخصص حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده با حددر پاسخ به مساله اصلی پژوهش با همكاری و مش

اس یک برنامه بر این اس شد.« تقویت تجارب خوشبختی»سابقه زوج درمانی اقدام به برنامه ریزی و تدوین برنامه مداخله ای 

 ای تدوین شد.جلسه 8مداخله 

رداخته اند فرایند منطقی و پشتوانه نظری و تجربی مناسبی منظور در اغلب پژوهش هایی که به معرفی برنامه های مداخله ای پ

( در طراحی 1396(. برای مثال مداخله های مشابهی در ایران توسط بوستان زر و رضایی)2019و همكاران،  1نشده است)آتیف

ل وجودی معنویت تهیه و ( در طراحی برنامه مداخله ای تحلی1397برنامه مداخله ای توجه متمرکز و تقسیم شده و عبدخدایی)

معرفی شده است که در آنها فرایند مشخصی برای تدوین برنامه ذکر نشده است. در پژوهش حاضر فرایند چندمرحله ای توصیه 

( در ساخت و ارزیابی برنامه های مداخله ای استفاده شد. 2008و همكاران،  2( )پیترکرایگMRCانجمن پژوهش های پزشكی )

سمی با هدف توانمندسازی زندگی زناشویی زوجین از طریق تقویت تجربه های خوشبختی زوجین تهیه و بنابراین پروتكل ر

 ( طی شد.2019رواسازی شد. مراحل تدوین برنامه مداخله در این پژوهش مشابه آتیف و همكاران)

ناشویی، زیر اصلی رضایت بر چهار متغ« تقویت تجارب خوشبختی»برنامه مداخله چهارمین فاز این پژوهش بررسی اثربخشی 

ار در پژوهش صمیمیت زناشویی، کیفیت رابطه زناشویی و تجربه های خوشبختی بود. از آنجایی که این مداخله برای اولین ب

ین پژوهش با احاضر تدوین و استفاده شد پژوهش مرتبط و مشابه با آن در پیشینه پژوهش مشاهده نشد. با وجود این، نتایج 

روابط زوجین و  های مشابهی را استفاده کرده بودند مقایسه می شود. دو رویكرد مداخله ای غنی سازیمداخلههایی که پژوهش

 زوج درمانی مثبت نگر در این بخش گزارش و مقایسه شده اند. 

                                                           
1 Atif 
2 Peter Craig 



 

  

 

آزمون را هم در پس   تاثیر غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین( 1389عیسی نژاد، احمدی و اعتمادی)

سازی بررسی تأثیر آموزش غنی( به 1399باالفاصله و هم در پیگیری یک ماهه مثبت گزارش کردند. رحمتی، برآبادی و حیدرنیا)

های آن، در زنان با بر افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفه "وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها  "روابط زوجین مبتنی بر طرح 

اثربخشی آموزش فنون ( 1397و تأثیر آن را مثبت گزارش کردند. در پژوهش عسگری و ترکاشوند) پرداختند ازدواج زودهنگام

بررسی شد. نتایج  کننده به مراکز درمانینگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان متأهل دارای نارضایتی زناشویی مراجعهمثبت

( نشان داد زوج درمانی 1396افته های زارعی محمودآبادی)نشان داد مداخله بر اغلب مولفه های رضایت زناشویی موثر بود. ی

پژوهش رستمی، ابوالقاسمی  .مثبت نگر بر افزایش صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان تاثر مثبت و معنی داری داشته است

است. همچنین پژوهش  ( نشان داد درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار موثر1395و نریمانی)

آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی زنان ( نشان داد 1394درگاهی، محسن زاده و زهراکار)

( نشان داد آموزش تفكر مثبت روی صمیمیت، رضایت 2014نصیری نژاد، نظری، بحرینیان) همچنین پژوهشموثر است.  نابارور

آبادی، بلقان دار تأثیری گزارش نشد. به طور مشابها روی رضایت جنسی و عملكرد جنسی زنان خانهزناشویی موثر است ام

مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه موثر گزارش  بر رضایت از زندگیرا نگر زوج درمانی مثبت (2014)نكاحآبادی، اصغریحسن

مثبت گزارش  روانشناسی مثبت نگر را در رضایت مندی از زندگی( نقش سازه های 1394کردند. نجفی، احدی، سهابی و دالور)

( نیز به این نتیجه رسید که روان درمانی مثبت نگر بر رضایت از زندگی، خوش بینی و عواطف مثبت 1396کردند. خانجانی)

آالیشی زناشویی بر بی درمانی مثبت نگر( نشان داد زوج1398دانشجویان موثر است. نتایج پژوهش هارون رشیدی و کیانیان مهر)

 و رضایت جنسی دانشجویان دختر متأهل موثر است.

پژوهش های باال نشان می دهند برنامه های مداخله مثبت نگر و غنی سازی روابط زوجین منجر به بهبود عملكرد زوج و خانواده 

ق مرور برخی تجربه های مثبت رضایت و می شود. این پژوهش ها از آنجایی که با برنامه مبتنی بر توانمندسازی زوجین از طری

کارآیی رابطه زوجین را افزایش می دهند با نتایج پژوهش حاضر همسو هستند. اما هیچ کدام مبتنی بر یک مدل بومی و بر اساس 

اند که البته مطالعه زمینه فرهنگی اجتماعی ایران نبوده اند. معموالً برنامه های هستند که در خارج از ایران تهیه و توسعه داده 

در ایران هم موثر بوده اند. اما حتی تعریف زوج در کشورها و بافت های فرهنگی مختلف، متفاوت است. بنابراین توجه به ویژگی 

های فرهنگی جامعه ایران و مطالعه زوجین خوشبخت و استفاده از تجربه مشاوران مجرب از وجوه تمایز این پژوهش با پژوهش 

 های باالست. 

 انگریب یرانیاو پژوهش های  متون مروررد مهم این پژوهش توسعه برنامه مداخله تقویت تجارب خوشبختی زوجین بود. دستاو

 کاربرد یابیارز و یبوم فرهنگ بر یمبتن سالم خانواده یآموزش جامع یمحتوا به یدسترس نهیزم در یاطالعاتشناختی  خالء کی

ه های محدودی در حوزه خانواده فراهم شده اند که معموالً روند مشخصی برای برنام .است خانواده میتحك یها مولفه در آن

 تجارب ضمن مطالعه نسبتاً گسترده زوجین خوشبخت و موفق و با بهره گیری از توسعه آنها طی نشده است. در پژوهش حاضر

ک فرایند مشخص منطقی و علمی ایشان تالش شد یک برنامه مداخله ای مناسب و بومی با طی ی همكاران و پژوهشگر ینیبال

این برنامه با الهام از برنامه های زوج درمانی مثبت نگر و مطابق با نیازها و مولفه های خوشبختی زوجین ایرانی تهیه  تهیه شود.

ینی شد. با معرفی و گسترش استفاده از این برنامه مشاوران می توانند از آن در مورد زوجین ناراضی از زندگی و همچنین زوج

که با شكایت کم رمقی رابطه مراجعه می کنند استفاده کرد. نتایج این پژوهش در فاز چهارم تأیید کرد که این برنامه بر چهار 



 

  

 

متغیر اصلی رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی، کیفیت رابطه زناشویی و تجربه های خوشبختی موثر است. این اثربخشی در 

 هه تأیید شد.پس آزمون فوری و در پیگیری دوما
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 چکیده

در  روانی و شادکامیمذهبی با بهزیستیگیریاین پژوهش به منظور تعیین ارتباط جهت

مقطع  نفر از دانشجویان 150شد. نمونه تحقیق شامل دانشجویان سطح استان زنجان انجام

گیری که با استفاده از شیوه نمونه بود 1399-1400کارشناسی سطح استان زنجان در سال 

-امیشادکاستفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه شد. ابزارهای موردای انتخابخوشه

هبی مذگیریریف و  پرسشنامه جهتروانشناختیکوتاه پرسشنامه بهزیستیآکسفورد، فرم

اری بین و معناد آماری، رابطه مثبتآلپورت هستند. با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل

و  مذهبیگیری( وجوددارد ولی بین شادکامی و جهتp<05/0) روانیشادکامی و بهزیستی

ژوهش ندارد. نتایج پمذهبی رابطه معناداری وجودگیریروانی و جهتنیز بین بهزیستی

این پیشنهاد روانی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد بنابرداد بین شادکامی و بهزیستینشان

ن جهت ها سعی نمایند تغییراتی در فضای درسی و خوابگاهی دانشجویاشود که دانشگاهمی

رامون آموزش هایی پیروانی آنها ایجادکنند و نیز کارگاهافزایش شادکامی و درنتیجه بهزیستی

 ببینند. روانی تداركهای بهزیستیمهارت

 ، دانشجویانروانی، شادکامیمذهبی، بهزیستیگیریجهتواژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه

هایی است که بر روان و به طور غیرمستقیم بر جسم اثر یكی از مولفه 1روان و جسم آدمی با یكدیگر ارتباط دارند و شادکامی

ع (، و در واق1396از میزان ارزش مثبتی که یک فرد برای خودش قائل است)فخری، بهار و امینی، استگذارد. شادکامی عبارتمی

                                                           
1 Happiness 



 

  

 

معتقد است که شادکامی از سه جزء: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و  1اصطالح علمی ارزیابی افراد از زندگی است. آرگایل

(. این مولفه حالت عاطفی مثبتی 1396پور، بیرانوند، است)قدمفقدان هیجانات منفی از قبیل افسردگی و اضطراب تشكیل شده

-های مثبت را با خود به ارمغان مید و باورهای مثبت پیرامون زندگی و هیجانگرداست که با خشنودی و لذت مشخص می

کند که شادکامی هدف مشترکی است که همه بیان می 2(. اریكسون1396زاد، دمیرچی، محمدی، رمضانی و امانآورد)صدری

روحی موثر در مقابله با فشارهای (. این سازه برای رشد روانی افراد ضروری و1396کنند)کرمی، برای رسیدن به آن تالش می

یابد)ثابت (، و از طریق تعهد نسبت به اهداف قابل دسترس و ارزشمند افزایش می1397است)جوادی، توانگر، خانی و محمدی، 

 (. 1389کاشانی، و لطفی

روانی تالش ه بهزیستیاعتقاد دارد ک 4(. ریف1387افشار، کنش، کشاورز و است)خوش 3روانیشادکامی به نوعی ثمره بهزیستی

تر یعنی افراد چه احساسی (. به بیانی ساده1394برای کمال و تحقق نیروهای بالقوه فرد است)اکبرزاده، اکبرزاده و محمدزاده، 

شود)گلشن، های هیجانی، رضایتمندی از زندگی و قضاوت درباره کیفیت زندگی مینسبت به خودشان دارند که شامل پاسخ

روانی اساسی بستگی دارد)احمدیان، روانی به میزان ارضای نیازهای، بهزیستی5گری. طبق نظریه خودتعیین(1396برادران، 

-فردی است)عبدی(، و دارای ابعاد مختلفی از قبیل: عاطفه، شناخت، رفتار، خودپنداره و روابط بین1390جمهری، احدی و فرخی، 

روانی و محیط سالم برای روانشناختی ایجاد سالمت(. هدف از بهزیستی1389معمار و عظیمی، زرین، سجادیان، شهیاد، بیان

(، زیرا افراد با بهزیستی باال 1395بخش، بوشهری، پارسایی و جهانزاده، شتاببرقراری روابط مناسب است)سهرابی، عابدان

ت رویكردی است که در حوزه ارتقا مثب(. روانشناسی1396بزرگی، کنند)دشتهای مثبت بیشتری را در زندگی تجربه میهیجان

پور، نژاد و نورانیزاده، فرزاد، نواییکند)یوسفروانی به منظور شكوفایی تأکید میهایروانی و کاهش سطح بیماریسطح بهزیستی

1395.) 

، حبیبی، اجتماعی تاثیر بسزایی دارد)جارچیهایروانی و ناهنجاریهایمذهب در آرامش، بهداشت، کاهش و بهبود بیماری

-دهد)بهاریرابطه فرد با دین تعهد وی به دستورات دینی را نشان می 6مذهبیگیری(. جهت1396زاده، توکلی و هاشمیمنظری

-گیریو  جهت 8درونیمذهبیگیریاین مولفه به دو شكل جهت 7(. به اعتقاد آلپورت1398اودلو، ادریسی، صائینی و مرادی، 

گیری درونی است با دین خود زندگی (. فردی که دارای جهت1397االسالمی، روشن، شیخ)آبیابدنمود می 9بیرونیمذهبی

ی ابزاری اش استفادهبیرونی دارد از گرایش مذهبیگیرییابد ولی فردی که جهتکند و انگیزه اساسی خود را در مذهب میمی

-گیری(. مالتی و همكاران، جهت1396دی، مرادی، عارفی، اش ندارد)پرونکند و باور راسخ به تاثیرات مطلوب دین در زندگیمی

های اجتماعی و اند، چون برخی افراد برای کسب منافع و حمایتبیرونی را به دو نوع شخصی و اجتماعی تقسیم کردهمذهبی

منشأ تمایل افراد (. احتماال 1397روند)تقوی، اسدی، های شخصی)مثل: آرامش، ایمنی( به دنبال مذهب میبرخی برای رفع نیاز

 (. 1399اندبیل، ترابی، وکیلی، فتاحیتكمیلگردد)طلوعهای شخصیتی برمیسازی مذهب به تفاوتبه درونی

                                                           
1 Argyle 
2 Erikson 
3Psychological well-being 
4 Ryff 
5 Self- determination theory 
6 Religious Orientation 
7Allport  
8 Intrinsic religious orientation 
9 Extrinsic religious orientation 



 

  

 

کیش د و فراستداری وجود دارتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنیکند که بین شادکامی و پیشرفت( بیان می1397سحاقی )

یابد. ایش میروانشناختی آنان افزمذهبی درونی دانشجویان بهزیستیگیریافزایش جهت(، معتقدند که با 1395و همكاران )

تباط مثبت دارد. روان اردرونی با شادکامی و سالمتگیری( در مطالعه خود دریافتند که جهت1396فندخت و همكاران )میرزایی

-ان مسئولیتمذهبی شخص افزایش یابد میزگیریهت( بر این موضوع تاکید دارند که هرچه میزان ج1397رضاداد و همكاران )

رونی و شادکامی دگیری( نشان دادند که رابطه بین جهت1395یابد.مرتضوی و صیدی )پذیری و درنتیجه شادکامی فرد افزایش می

زا ی استرساهکنند که افراد با معنویت باال در موقعیت( بیان می1396نصب و همكاران )مثبت است، به همین دلیل رستمی

روانشناختی تیتوانند با برقراری تعادل عاطفی و روانی مشكالتشان را حل کنند پس از سطوح باالتر پذیرش خود و بهزیسمی

د و فرد را از ده( نشان داد که مذهب به زندگی انسان معنا و مفهوم می1396دمیرچی و همكاران )برخوردارند. مطالعه صدری

های میت مولفهکند. با توجه به نقش عمده مذهب و اهروانشناختی را فراهم میایت اسباب بهزیستیکند و درنهپوچی دور می

روانی و شادکامی مذهبی با بهزیستیگیریروانی در زندگی مدرن این پژوهش در نظر دارد که به رابطه جهتشادکامی و بهزیستی

 در دانشجویان بپردازد.

 روش

بود که  1399-1400های سطح استان زنجان سال  نفر از دانشجویان  مقطع کارشناسی دانشگاه 150جامعه مورد مطالعه شامل 

 . ای انتخاب شدگیری خوشهبا روش نمونه

های مربوط به شادکامی و نیز در : یكی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهش1آکسفورد مقیاس شادکامی

، 3و کراسلند 2ماده است و بر اساس دیدگاه آرگیل، مارتین 29است. این مقیاس دارای رفتهپژوهش حاضر مورد استفاده قرارگ

شوند نمره گذاری می 3های آن به ترتیب از صفر تا است. هر پرسش چهار گزینه دارد که گزینهدرباره احساس شادکامی تهیه شده

گیرد و جمع تعلق می 3و گزینه زیاد نمره  2متوسط نمره  ، گزینه1صورت که به گزینه اصال نمره صفر، گزینه کم نمره بدین

 .است 87دهد و حد پایین در این مقیاس صفر و حد باال گانه نمره مقیاس را تشكیل می29نمرات 

ای درجه گذاری آن براساس طیف لیكرت ششگویه است که نمره 18دارای  ریف:روانشناختیکوتاه پرسشنامه بهزیستیفرم

است. شدهنظر گرفتهباشد و نیز دارای شش عامل است که برای هرکدام سه سوال در)کامال موافقم( می 6مخالفم( تا  )کامال 1از 

های فردی؛ سوالشد، عامل ر17، 15، 7های ، عامل تسلط بر محیط؛ سوال6، 4، 1های ، عامل استقالل، سوال18، 12، 9های سوال

، عامل 10، 8، 2های ، عامل هدفمندی در زندگی و سوال16، 14، 5های ن؛ سوال، عامل ارتباط مثبت با دیگرا13، 11، 3

 سنجد.خود را میپذیرش

درونی و بیرونی مذهبی تهیه کردند. گیری، این مقیاس را برای سنجش جهت1950آلپورت و راس در سال  مذهبی:گیریجهت

ی آن از کامال موافق تا کامال مخالف شود که دامنهگذاری میمرهگذاری لیكرت، نجمله است و برمبنای نمره 21این آزمون شامل 

ی ی دو، گزینه ج نمرهی یک، گزینه ب نمرهی الف نمرهگیرد به این ترتیب که گزینهتعلق می 5تا  1ی ها نمرهاست و به پاسخ

بیرونی مذهبیگیریمیزان جهت 12تا  1بارات گیرند. جمع امتیاز عی سه میی پنج و عبارات بدون پاسخ نمرهچهار و گزینه د نمره

                                                           
1Oxford Happiness Inventory 
2 Martin 
3 Crossland 



 

  

 

نماید. این پرسشنامه محدودیت درونی او را مشخص میمذهبیگیریی جهتنمره 21تا  13آزمودنی و مجموع نمرات عبارات 

 سالگی به باال قابلیت اجرا دارد. 16سنی ندارد و از 
 

  یافته ها

 است.شده ها استفادهدهبرای تحلیل دا  SPSSافزار در این پژوهش از نرم

 

 ( اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر
 10143/14 5733/54 82 33 شادکامی

 25941/8 0600/59 83 40 مذهبیگیریجهت

 81567/11 0267/77 103 49 روانیبهزیستی

 

 همبستگی _ای ( نتایج تحلیل رابطه2جدول

 روانیبهزیستی مذهبیگیریجهت شادکامی  یرمتغ

 شادکامی

همبستگی ضریب

 پیرسون
1 028/0- 387/0 

 000/0 736/0  داریسطح معنی

 150 150 150 تعداد افراد

 مذهبیگیریجهت

همبستگی ضریب

 پیرسون
028/0- 1 094/0- 

 252/0  736/0 داریسطح معنی

 150 150 150 تعداد افراد

 روانیبهزیستی

همبستگی ضریب

 پیرسون
387/0 094/0- 1 

  252/0 000/0 داریسطح معنی

 150 150 150 تعداد افراد

 

وجود داردولی  (p<05/0روانی)آماری، رابطه مثبت و معناداری بین شادکامی و بهزیستیشده از تحلیلبا توجه به نتایج حاصل

 مذهبی رابطه معناداری وجود ندارد.گیریروانی و جهتیمذهبی و نیز بین بهزیستگیریبین شادکامی و جهت

 

  گیریبحث و نتیجه

گرفت. روانی و شادکامی دانشجویان سطح استان زنجان انجاممذهبی با بهزیستیگیریپژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه جهت

داد که رابطه شد. نتایج پژوهش نشانرد ردمذهبی و شادکامی رابطه وجود داگیریفرضیه این مطالعه مبنی بر اینكه بین جهت

روانی و مذهبی و نیز بهزیستیگیریروانی وجود دارد اما بین شادکامی و جهتمثبت و معناداری بین شادکامی و بهزیستی



 

  

 

اداری روانی رابطه معنهای این پژوهش مبنی بر اینكه بین شادکامی و بهزیستینشد. یافتهای مشاهدهمذهبی رابطهگیریجهت

( 1392فر و همكاران)( و تمنایی1395کیش و همكاران)(، فراست1390(، استادیان و همكاران)1386وجود دارد با عناصری)

شود بودن باعث افزایش شادمانی میهایی برای شاداست. در دهه اخیر اعتقاد بر این است که توجه به شادی و طراحی برنامههمسو

روانی باالتری (، و هرچه فرد از سالمت و بهزیستی1387کنش و کشاورز، روانی است)خوشسالمتو از این رو شادکامی محصول 

های (. ازطرفی با یافته1390زاده، محمدآبادی و دشتبانفر، سالمیبرخوردار باشد، میزان شادکامی وی افزایش خواهدیافت)تمنایی

نیا و (، اعتصامی1396دمیرچی)(، صدری1386بزرگی)(، جان1393همكاران) و دهكردیاکبری(، علی1397صادقی و همكاران)

-کنترل تمامی متغیرهایهای پژوهش حاضر ازجمله عدم( ناهمسواست. محدودیت1396( و فندخت و همكاران)1393همكاران)

شود میشد پیشنهادافتروانی رابطه مثبت و معناداری یمزاحم، محدودبودن نمونه است. با توجه به اینكه بین شادکامی و بهزیستی

روانی نمایند تغییراتی در فضای درسی و خوابگاهی دانشجویان جهت افزایش شادکامی و درنتیجه بهزیستیها سعیکه دانشگاه



 

  

 

شود که میببینند و نیز به پژوهشگران توصیهروانی تداركهای بهزیستیهایی پیرامون آموزش مهارتآنها ایجادکنند و نیز کارگاه

 های مختلف بپردازند.های دانشگاهی مختلف و نیز مقاطع تحصیلی متفاوت و جنسیتررسی این عنوان براساس رشتهبه ب

 

 منابع 

، نیازهای (. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت1389احمدیان، حمزه، جمهری، فرهاد، احدی، حسن و فرخی، نورعلی )

 .1-18، 1، شماره 4ای روانشناختی. دوره آوردهروانشناختی. مجله دستروانی و بهزیستی

انشجویان دانشگاه دروان در بین (. بررسی رابطه شادکامی و سالمت1390نژاد، هادی )استادیان، مریم، قنواتی، بهمن و کجباف

 .137-147، 2، شماره 15آزاد اسالمی واحد بهبهان. فرهنگ در دانشگاه اسالمی. دوره 

اخالقی. تحول وروان گیری مذهبی با سالمت(. رابطه جهت1394رتی، رحیم و احمدی، محمدرضا )نصنیا، حسن، ناروئیاعتصامی

 .115-128، 1، شماره 8شناسی دین. دوره روان

اتوانی هیجانی در بین نروانی و های ارتباطی، بهزیستی(. مقایسه مهارت1394اکبرزاده، داوود، اکبرزاده، حسن و محمدزاده، علی )

 .94-105، 1، شماره 23پزشكی کرمان. دوره ی و غیرمتقاضی طالق. مجله دانشگاه علومزنان متقاض

فصلنامه  مذهبی.هایگیریآوری دانشجویان براساس جهتبینی تاب(. پیش1397االسالمی، راضیه )روشن، حسن و شیخآب

 .279-297، 1، شماره 1رهیافت فرهنگ دینی. دوره 

-گیریدن، جهتبو(. مقایسه عامل به احكام1398فرهاد، صائینی، محمدحسین و مرادی، حسین )اودلو، بهنام، ادریسی، بهاری

 .58-70 ،1، شماره 8آموزان دختر و پسر. مجله روانشناسی مدرسه. دوره روانشناختی در میان دانشمذهبی و سرمایه

ذهبی در زنان مگیریراساس امیدواری و جهتروان ببینی سالمت(. پیش1396پروندی، علی، مرادی، اسماء و عارفی، مختار )

 .13-22، 2، شماره 5سرپرست خانوار. مجله دین و سالمت. دوره 

نها با هم مذهبی و همبستگی آگیریمعنوی، تجارب معنوی، جهت(. مقایسه هوش1397تقوی، سیدمحمدرضا و اسدی، فاطمه )

، 3طب. دوره  وپژوهشی قرآن -دانشگاه شیراز. فصلنامه علمیبین دانشجویان مهندسی و دانشجویان پررفت و آمد به مسجد 

 .63-66، 2شماره 

تحصیلی ی با موفقیتروان و شادکام(. رابطه سالمت1390زاده، سمیه )محمدآبادی، فاطمه و دشتبانفر، محمدرضا، سالمیتمنایی

 .46-63، 2، شماره 15دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسالمی. دوره 

اجتماعی ا حمایتبروانی (. بررسی رابطه بهزیستی1392) زاده، سمیهمحمدآبادی، فاطمه و دشتبانمحمدرضا، سالمی فر،تمنایی

 .53-74، 18، شماره 5رفتاری. دوره و شادکامی. فصلنامه علوم

-18، 15، شماره 4ه ورآکسفورد. مجله اندیشه و رفتار. د(. هنجاریابی آزمون شادکامی1389کاشانی، فرح )ثابت، مهرداد و لطفی

7 . 

درمانی گروهی (. اثربخشی معنی1396السادات)زاده، وجیههتوکلی، وحید و هاشمیجارچی، سیدرضا، حبیبی، حمداهلل، منظری

 .69-84، 3ماره ش، 8های کاربردی روانشناختی. دوره روان نوجوانان ناسازگار. فصلنامه پژوهشمذهبی و سالمتگیریبر جهت

 .345-350، 4، شماره 31روان. مجله پژوهش در پزشكی. دوره مذهبی و سالمتگیری(. جهت1386مسعود ) بزرگی،جان

المندان فكری بر شادکامی س (. اثربخشی بازی1397جوادی، مصطفی، توانگر، حسین، خانی، محمدباقر و محمدی، مریم )

 . 56-63، 159، شماره 28ان. دوره پزشكی مازندرکننده به خانه سالمندان روزانه. مجله علوممراجعه

، 2شه و رفتار. دوره روانی دانشجویان. مجله اندی(. رابطه شادکامی و سالمت1387افشار، حسین )کنش، ابوالقاسم و کشاورزخوش

 .41-52، 7شماره 



 

  

 

روانشناسی مثبت.  نامهروانی سالمندان. پژوهشبینی بهریستی(. نقش عفو، سپاسگزاری و تواضع در پیش1396بزرگی، زهرا )دشت

 .65-76، 2، شماره 3دوره 

-می بر بهزیستی(. بررسی اثربخشی آموزش شادی با رویكرد اسال1396نسب، عباسعلی، علوی، حمیدرضا و کریمی، منیره )رستمی

و تربیت لیم آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان. فصلنامه مسائل کاربردی تعمذهبی دانشگیریروانشناختی و جهت

 .47-66، 4، شماره 2اسالمی. دوره 

المی در مذهبی اسگیریکننده جهت(. نقش تعدیل1397شعرباف، حمیدرضا و کارشكی، حسین )رضاداد، نجمه، آقامحمدیان

، 2، شماره 25ارتباطات. دوره  وپژوهشی دین  -پذیری چندبعدی با شادکامی دینی متاهلین. دوفصلنامه علمیرابطه مسئولیت

110-71. 

جله راهبردهای شاپور اهواز. متحصیلی در دانشجویان جندیروان و شادکامی با پیشرفت(. رابطه سالمت1397سحاقی، حكیم )

 .15-24، 1، شماره 5توسعه درآموزش پزشكی. دوره 

-اط بین بهزیستیرتب(. ا1395بخش، حمیده )بوشهری، ناهید، پارسایی، سجاد و جهانزاده، رسول، شتابسهرابی، مهدی، عابدان

 .538-549، 4ره ، شما11بدنی. مجله سالمندی ایران. دوره روانی در سالمندان: نقش میانجی فعالیتروانشناختی و استحكام

مذهبی و شادکامی یگیر(. بررسی معناداری رابطه جهت1397سادات و پاستون، زهرا )باغی، الههسروینهرضا، موسویصادقی، علی

ریزی شهری. هکننده از فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: شهر مشهد. فصلنامه پژوهش و برنامدان استفادهدر بین شهرون

 .149-168، 34، شماره 9دوره 

-ناختی با جهتشروان(. بررسی رابطه بهزیستی1396دمیرچی، اسماعیل، محمدی، نسیم، فیاضی، مینا و افسر، ابراهیم )صدری

 .20-30 ،2، شماره 3انشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. مجله پژوهش در دین و سالمت. دوره مذهبی و بخشش در دگیری

انی گروهی بر درم(. بررسی اثربخشی معنویت1396زاد، زهرا )دمیرچی،اسماعیل، محمدی، نسیم، رمضانی، شكوفه و امانصدری

 .42-53، 2، شماره 4مت. دوره شناختی زنان سالمند. مجله پژوهش در دین و سالروانشادکامی و سرسختی

شویی بر اساس نقش (. رابطه صفات شخصیت و رضایت زنا1399اندبیل، اعظم )ترابی، نادره، وکیلی، پریوش و فتاحیتكمیلیطلوع

 .99-118، 1، شماره 14کاربردی. دوره شناسیمذهبی. فصلنامه روانگیریگر جهتمیانجی

سبک هویت و  (. رابطه بین1389معمار، احمد و عظیمی، حسین )شهیاد، شیما، بیان زرین، سهراب، سجادیان، پریناز،عبدی

 .69-77، 1ه ، شمار9آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم. فصلنامه پژوهشی طلوع بهداشت. دوره روانی در دانشبهزیستی

ذهبی و شخصیت. مگیریه شادکامی با جهت(. بررسی رابط1393دهكردی، مهناز، آقایوسفی، علیرضا و اسلمی، الهه )اکبریعلی

 .119-142، 2، شماره 10مطالعات روانشناختی. دوره 

، 6، شماره 2ار. دوره روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه اندیشه و رفت(. رابطه بین سالمت1386عناصری، مهریار )

84-75. 

اران دیابتی. مجله آگاهی بر شادکامی و کاهش قندخون در بیمثربخشی ذهن(. ا1396فخری، کاظم، بهار، عادله و امینی، فاطمه )

 .94-104، 151، شماره 27پزشكی مازندران. دوره دانشگاه علوم

-ادکامی با جهتششناختی و روان(. رابطه بین بهزیستی1395کوالیی، آناهیتا )کیش، فاطمه، پیرانی، ذبیح و خدابخشیفراست

 .36-46، 1، شماره 4ان دختر. دین وسالمت. دوره مذهبی در دانشجویگیری

های موزان. فصلنامه تازهآتحصیلی دانش(. اثر آموزش معنادرمانی بر شادکامی و سرزندگی1396اله و بیرانوند، کبری )پور، عزتقدم

 .43-56، 4، شماره19شناختی. دوره علوم

انسانی. دانشگاه آزاد منامه ارشد. گروه روانشناسی. دانشكده علوایان(. ساخت و رواسازی مقیاس شادکامی. پ1396کرمی، عرفانه. )

 اسالمی واحد شهر قدس.



 

  

 

ان. مجله روانشناختی در دانشجوی(. رابطه سرشت و منش، حس انسجام و بهزیستی1396گلشن، محبوبه و برادران، مجید )

 .1465-1468، 12روانشناسی معاصر. دوره 

. فصلنامه نسیم روان در دانشجویانمذهبی با شادکامی و سالمتگیری(. رابطه بین جهت1395)مرتضوی، خدیجه و صیدی، زهرا 

 .62-68، 3، شماره 5تندرستی. دوره 

-گیریاط بین جهت(. بررسی ارتب1396آبادی، مجتبی )محمد و سلمفر، علیپور، اسماعیل، طالبیفندخت، امید، سعدیمیرزایی

پزشكی زانكو. دوره . مجله علوم1394-1395دانشجویان دانشكده پرستاری قاین در سال تحصیلی روانیدینی و صبر با بهزیستی

 .47-55، 56، شماره 18

لفیقی ت -درمانی رفتاریزوج (. مقایسه اثربخشی1395اله )پور، رحمتنژاد، شكوه و نورانیاله، نواییزاده، پیمان، فرزاد، ولییوسف

 .22-29، 1، شماره 19سینا. دوره پژوهشی ابنوجین. فصلنامه علمیروانی زبر افزایش بهزیستیرفتاری  -درمانی سیستمیو زوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 رابطه عزت نفس و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه زنجان

 2مائده موسوی، *1مجيد یوسفی افراشته

 mjduosefi@gmail.comران. گروه روانشناسی دانشگاه زنجان، زنجان، ای .1

 گروه روانشناسی دانشگاه زنجان، ایران. .2

 

 چکیده 

اضطراب امتحان یكی از چالش های برجسته بین دانشجویان و دانش آموزان است.مطالعات کمی  

در مورد ارتباط عزت نفس و تاب آوری با اضطراب امتحان به ویژه در  دانشجویان صورت گرفته 

ش حاضر به منظور بررسی رابطه عزت نفس و تاب آوری با اضطراب امتحان است.بدین منظور  پژوه

-در دانشجویان دانشگاه زنجان انجام گرفت.روش پژوهش حاضر  رابطه ای  از نوع  رابطه ای

همبستگی  است. در یک مطالعه مقطعی ، از جامعه دانشجویان دانشگاه زنجان ، نمونه به حجم 

شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شد. دراین پژوهش با استفاده نفر طبق جدول مورگان وبه  250

از پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه تاب آوری 

کانر ودیویدسون ، اطالعات مربوط به هر دانشجو جمع آوری شد.واکاوی آماری داده ها با استفاده 

توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل آماری،رابطه مثبت و صورت گرفت .باspss از نرم افزار 

و  همچنین رابطه منفی و معناداری بین (=sig 0)معناداری بین اضطراب امتحان و تاب آوری

.( 164) وجود دارد اما رابطه بین عزت نفس و تاب آوری.=sig) 007)اضطراب امتحان و عزت نفس

نفس و اضطراب امتحان رابطه منفی و معنا دار وجود ه طور کلی بین عزت . بمعنادار نشده است

دارد بدین معنا که با افزایش عزت نفس ،اضطراب امتحان کاهش می یاد و بالعكس. همچنین بین 

تاب آوری و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنا دار  وجود دارد بدین معنا که با افزایش تاب آوری 

العكس و در نهایت بین عزت نفس و تاب آوری رابطه ای ، اضطراب امتحان افزایش  می یابد و ب

 دیده نشد.

 .اضطراب امتحان،عزت نفس،تاب آوری، دانشجویان دانشگاه زنجان  :واژگان کلیدی

 

 



 

  

 

 

 

 

 مقدمه 

اضطراب امتحان را اضطراب  (1980(1راضطراب امتحان یكی از چالش های برجسته بین دانشجویان و دانش آموزان است.اسپیلبرگ

عیتی می داند و معتقد است اضطراب امتحان در توانایی تمرکز و حافظه و یادآوری مطالب آموخته شده موثر است. او مولفه موق

اضطراب امتحان را نگرانی و هیجان پذیری معرفی می کند. منظور او از نگرانی ،دلواپسی درباره عملكرد پیامدهای شكست و 

ری را واکنش دستگاه عصبی خود مختار می داند. عنوان شكلی از اضطراب موقعیتی مقایسه خود با دیگران است و هیجان پذی

اضطراب امتحان (1980(2در نظر گرفته میشود که در آن فرد موقعیت پیش روی خود را تهدید کننده ارزیابی می کند. ساراسون 

ایی های خود مشخص می شود و غالب به رانوعی خود اشتغالی ذهنی می داندکه باخود کم انگاری ذهنی وتردید درباره توان

ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش جسمانی نامطلوب و اقت عملكرد تحصیلی فرد همراه است. اضطراب امتحان 

یكی از انواع اضطراب موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملكردو پیشرفت تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو در مراکز 

. رابطه بین (1987واوملیچ، 4کاوینگتون). اضطراب امتحان باکاهش کارآمدی تحصیلی همراه است(31984سیپ،) وزشی داردآم

. اضطراب امتحان هم می  )51991ایسن،)عامل نگرانی باعملكرد نسبت به رابطه عامل هیجان پذیری با عملكرد قوی تر است

و هم می تواند به عنوان اضطراب موقعیتی بروز نماید. به هر  (1991استوات ،، مال و 6انتون)تواند دارای اضطراب خصلتی باشد

روی اضطراب امتحان در توانایی تمرکز وحافظه تاثیر می گذارد و یادآوری مطالب آموخته شده را دشوارو یا غیر ممكن می نماید 

؛ ساراسون 1992و کالوو، 7آیزنک)ود را بروز دهدو اجازه نمی دهد که دانش آموز و دانشجو توانایی های آموزشی و هوشی واقعی خ

 . اضطراب امتحان حالتی از هراس و تنش است که باافكار نگران  کننده و فعالیت سیستم عصبی خودکار همراه است(1988،

. اضطراب امتحان یكی از موانع متعدد در بهره گیری کامل از اندوخته ها و اطالعات قبلی (2008، 8بیوچیمن)

عاطفی و تن آرامی رابرروی گروهی از نوجوانان آزموده و نتایج مثبتی _نیز روش شناختی(1381) . بیابانگرد(1378بانگرد،بیا)است

را گزارش نموده است. یكی از انواع اضطراب، اضطراب امتحان است که می تواند متاثر از مسائل محیطی مانند عملكرد خانواده 

 . 1390)غفاری،ارفع بلوچی ،) یی یا درون گرایی باشدیا ویزگی های شخصیتی مانند درون گرا

                                                           
1 Speilberger  
2 Sarason  
3 Seipp  
4 Covington & Omlych  
5 Eisench  
6 Anton، Mall & Stout  
7 Eisenck & Calvo  
8 Beauchemine  



 

  

 

عزت نفس یكی از متغیرهای مهم اضطراب امتحان است. عزت نفس عاملی است که می تواند درك وتفسیرو واکنش های هیجانی 

ده فرد راتحت تاثیر قرار دهد و همچنین می تواند در میزان استرس زایی رویدادها و کاهش اضطراب عاملی تعیین کنن

. عزت نفس به توانایی در خود اندیشیدن است، اعتماد به حق خود برای موفق بودن، شاد بودن، ارزشمند (1988، 1استاین)باشد

. عزت نفس تاثیر نیرومند وجامعی بر شناخت، انگیزش،هیجانات و (213820/1992براندن، )بودن و ابراز نیازها و خواسته هاست

). از نظر محققان، عزت نفس یكی از عوامل عمده سالمت روانی است.عزت نفس باعاطفه 31993ی،رفتار انسان دارد(کمپبل والوال

هاید،شاورز 4کلینگ،)مثبت رابطه داشته و از جمله منابعی است که بر پیامدهای رویدادهای استرس زای زندگی تاثیر می گذارد

 . (1999وباسول،

تاب آوری را سازو کار خود اصالح گری  (1992)و اسمیت5حان است. ورنر تاب آوری یكی از عوامل تاثیر گذار بر اضطراب امت

بشری می دانند و می گویند آنها که تاب آور هستند، انعطاف پذیرتر هستند. تاب آوری در هر سطح و سنی رخ می دهد و سازه 

فرایند پویا دارد که انسان ها در زمان . تاب آوری اشاره به (1992کاتالو و میلر، 6هاکینز، )ای شناختی است که قابل آموزش است

. (2000چیچتی و بیكر،75لوتر،)مواجه با شرایط ناگوار باضربه های روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می دهند

. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری )2001و غزل 8لمی )تاب آوری خصیصه ای است که به صورت کامال طبیعی رخ می دهد

در تحقیقات  (2003(10. ایسن)2001و دیویدسون،9کانر (معنوی در مقابل شرایط مخاطره آمیز می باشد -روانی -دل زیستیتعا

خود نتیجه می گیرد که نحوه استدالل و نگرش متفاوتی در مواجه باشرایط ناگوار اتخاذ می کند. این تمرکززدایی و روند فكری 

فراشناخت خود است. تاب آوری به این مسئله می پردازد که فرد با وجود قرار گرفتن شخص، اشاره ای بر استفاده وی از سیستم 

لئو، 11یاکسن،(در معرض فشارهای شدید و عوامل خطرزا، می تواند عملكرد خود را بهبود بخشد و بر مشكالت و اضطراب غلبه کند

 . 2011)مک و ژانگ ، 

تحصیلی، شخصیت و اعتماد به نفس دانش آموزان و دانشجویانی که عزت اضطراب امتحان رابطه تنگاتنگی با عملكرد و پیشرفت 

معتقد است  ( 1979(13. لوسینگ(121978بور،)نفس کمتری دارند، میزان بیشتری از اضطراب امتحان از خود نشان می دهند

. )141375بندی،) است اضطراب امتحان تاثیر منفی بر عملكرد امتحان دارد و اضطراب امتحان باال باعزت نفس پایین همبسته

معتقد است افراد   )1986(15مطالعات متعددی همبستگی منفی اضطراب امتحان و عزت نفس را تایید کرده اند؛مثال بامیستر

                                                           
1 Stein  

2 Burne   
3 Lavalee   
4Kling، Hyde Showers& Buswell  
5 Werner & Smith   
6 Hawkins Catalano & miller   
7 LutherChichtetti &Becker   
8 Lemay&ghazal   
9 Cannor&Davidson  
1 0 Isen   
11 Yu XN, Lau JT, Mak WW, Zhang J, Lui WW, Zhang J    
12 Boor   
13 Lau-sing  
14 Bendy   
15 Baumeister   



 

  

 

برای مقابله با اضطراب به عزت نفس نیاز دارند و از عزت نفس به عنوان سپری در برابر اضطراب فرهنگی نام می برد. میان 

. عزت نفس یكی از عوامل تاثیر گذار بر (1375ابولقاسمی و همكاران،)نفس رابطه منفی وجود دارد اضطراب امتحان و عزت

اثربخشی مشاوره گروهی  (1388). استادیان و همكاران(1375ابولقاسمی،اسدی مقدم،نجاریان وشكرکن،)اضطراب امتحان است

 ایش عزت نفس تاکید کرده اند. رفتاری الیس بر کاهش اضطراب امتحان و افز -عاطفی -به شیوه عقالنی

،عزت نفس ،اضطراب علت آنكه در پژوهش حاضر ما دانشجویان را مورد بررسی قرار دادیم، کمبود یا فقر پزوهش درباره دانشجویان

 زم می سازد. پزوهشامتحان وتاب آوری آنها،مطالعه و بررسی تحقیقات خارجی برای تعقیب ادبیات تحقیق و کنكاش در آنها را ال

روی دانش آموزان  های پیشین این سه متغیر ازجمله؛ تاب آوری، اضطراب امتحان و عزت نفس را باهم بررسی نكرده اند و اکثرا

  رسی کند.تاکید شده است. بنابراین پزوهش حاضر در نظر دارد رابطه عزت نفس و تاب آوری رابا اضطراب امتحان را بر

 ب آوری بااضطراب امتحانتعیین رابطه بین عزت نفس وتا: هدف کلی

  اهداف جزئی 

 تعیین رابطه بین عزت نفس و اضطراب امتحان -1

 تعیین رابطه بین عزت نفس وتاب آوری -2

 بااضطراب امتحانرابطه بین تاب آوری  تعیین-3

 

 فرضیه/سوال 

 فرضیه

 بین عزت نفس و اضطراب امتحان رابطه منفی وجود دارد. -1

 سوال

 ب آوری و اضطراب امتحان دانشجویان وجود دارد؟ چه رابطه ای بین تا-1

 چه رابطه ای بین تاب آوری با عزت نفس دانشجویان وجود دارد؟ -2

 تعریف مفهومی 

اضطراب امتحان:در پژوهش حاضر اضطراب امتحان به عنوان شكلی از اضطراب موقعیتی در نظر گرفته می شود که در آن فرد 

 (1972اسپیلبرگر،)نده ارزیابی می کندموقعیت پیش روی خود را تهدید کن

عزت نفس: در پژوهش حاضر عزت نفس به معنای توانایی در خود اندیشیدن است، اعتماد به حق خود برای موفق بودن، شاد 

  1992)/1382براندن،)بودن، ارزشمند بودن و ابراز نیازها و خواسته ها است

ند پویادارد که انسان ها در زمان مواجه باشرایط ناگوار باضربه های روحی تاب آوری: در پژوهش حاضر تاب آوری اشاره به فرای

 (لوتر،چیچتی و بیكر)به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می دهد

 تعریف عملیاتی

 اضطراب امتحان: در پژوهش حاضر منظور از اضطراب امتحان نمره ای که فرد در آزمون فریدمن  به دست می آورد. 

 : در پژوهش حاضر منظور از عزت نفس نمره ای را که فرد آزمون کوپر اسمیت به دست می آورد. عزت نفس

 تاب آوری: در پزوهش حاضر منظور از تاب آوری نمره ای را که فرد در آزمون کانر و دیویدسون به دست می آورد. 



 

  

 

 روش

پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه زنجان است جامعه این  همبستگی  است.-روش پژوهش حاضر رابطه ای از نوع  رابطه ای

نفر طبق  250در این دانشگاه ثبت نام کرده اند. از این جامعه نمونه به حجم  1396-1397که در نیم سال دوم سال تحصیلی 

متحان برای اندازه گیری میزان اضطراب امتحان از مقیاس اضطراب ا جدول مورگان وبه شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شد. 

تحقیر  سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان 23فریدمن استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 

است .سازه اضطراب امتحان  را در اندازه های  چهار درجه ای لیكرت از صفر تا سه  می  اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی

سوالی است  که شیوه نمره گذاری  58سمیت استفاده شده است که یک ابزار سنجد وهمچنین  از پرسشنامه عزت نفس کوپر ا

می باشد و نحوه پاسخگویی به  پذیرش خود در برابر دیگران این پرسشنامه به صورت صفر و یک است و این پرسشنامه  درباره

 25استفاده شده است که یک ابزارسواالت آن  به صورت بلی یا خیر است  و همچنین از پرسشنامه تاب آوری کانر ودیویدسون 

سوالی است که سازه ی تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیكرت از صفر تا چهار می سنجد. حداقل نمره تاب آوری 

 در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.  آزمودنی  در این مقیاس صفر و حداکثر نمره ی وی صد است. 

 یافته ها   

 استفاده شد.  spssبرای تحلیل داده ها به منظور یافتن رابطه بین متغییر های پژوهش از نرم افزار 

 اطالعات توصیفی برای متغیر های پژوهش(1جدول 

 متغیر کمترین بیشترین میانگین انحراف استاندارد

 اضطراب امتحان 13 94 41.3520 12.84555

 عزت نفس 0 54 26.6360 10.58829

184017.4  تاب  آوری 0 100 62.6760 

 

 همبستگی -نتایج تحلیل  رابطه ای (2جدول 

 متغیر  اضطراب امتحان تاب آوری عزت نفس

 اظطراب امتحان ضریب همبستگی پیرسون 1 371. 169.-

 سطح  معنی داری  000. 007.

 تعداد افراد 250 250 250

 عزت نفس ضریب همبستگی پیرسون 169.- 088.- 1

 سطح  معنی داری 007. 164. 

 تعداد افراد 250 250 250



 

  

 

 تاب آوری ضریب همبستگی پیرسون 371. 1 088.-

 سطح  معنی داری 000.  164.

 تعداد افراد 250 250 250

نین و  همچ( =0sig)یرباتوجه به نتایج به دست آمده از تحلیل آماری،رابطه مثبت و معناداری بین اضطراب امتحان و تاب آو

 (.164)( وجود دارد اما رابطه بین عزت نفس و تاب آوری=0,007sig)رابطه منفی و معناداری بین اضطراب امتحان و عزت نفس

  معنادار نشده است.

 بحث  و نتیجه گیری 

ت.فرضیه پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عزت نفس و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه زنجان انجام گرف

این مطالعه ، مبنی بر اینكه بین عزت نفس و اضطراب امتحان رابطه منفی و معنادار وجود دارد تایید شد .یافته ها نشان داد 

رابطه  مثبت  و معناداری بین اضطراب امتحان و تاب آوری و همچنین رابطه منفی و معناداری بین اضطراب امتحان و عزت  

ابوالقاسمی،اسدی مقدم،نجاریان )نفس و تاب آوری رابطه ای دیده نشد. یافته های این پژوهش با نفس وجود دارد اما بین عزت

همسو می (1988 )و استاین (1986 (و بامیستر (1375)و بندی (1978)و بور ( 1388استادان و همكاران،)و (1375و شكر کن،

اضر  از  محدویت هایی برخوردار است،  از جمله این ناهمسو می باشد.پژوهش ح (2011یاکسن،لئو، مک و ژانگ ، )باشد و با 

محدودیت ها می توان به کمبود  منابع علمی معتبر و قابل دسترس با این عنوان ، توجه به جامعه خاص، در نهایت، عدم توانایی 

وامل دست اندر کار توصیه در کنترل همه متغیر های مزاحم  در موقعیت تحقیق اشاره کرد.باتوجه به یافته ها به دانشگاه ها  و ع

میشود در جهت کاهش اضطراب امتحان دانشجویان در دانشگاه ها با راه کارهای مناسب، عزت نفس و تاب آوری آنان  را افزایش 

دهند.همچنین  به پژوهشگرهای دیگر پیشنهاد می شود  به بررسی این عنوان در دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی ،رشته 

  جنسیت بپردازند.همچنین این عنوان در دانش آموزان نیز انجام شود.  ی تحصیلی ،سن و
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 چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانمندی منش با شادکامی دانشجویان 

(انجام گردید. نمونه اولیه این 1399-1400کارشناسی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی)

دانشجویان نفر از دانشجویان بودند که به روش در دسترس از میان تمامی  100پژوهش 

،  (FMI-SF)بورگیفرا یپرسشنامه ذهن آگاه کارشناسی دانشگاه زنجان انتخاب شدند.

به صورت  (OHQ)آکسفورد یشادکامو   (VIA-IS) و پترسون گمنیمنش سل یتوانمند

بااستفاده از رگرسیون چندگانه  ی به روش همبستگ جینتا لیو تحلآنالین روی نمونه اجرا 

نشان داد بین شادکامی با ذهن آگاهی و توانمندی منش رابطه مثبت و  انجام گردید. یافته ها

افراد دارای ذهن آگاهی و توانمندی منش ازمیزان  و  (P0/01)معناداری وجود دارد

  شادکامی باالتری برخوردارند.                             

 ی منش، شادکامیذهن آگاهی، توانمند واژه های کلیدی:     

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه

حاصل شرایط محسوس زندگی نظیر تحصیل، شغل، امكانات مالی و رفاهی است و اغلب متاثر  1از دیدگاه روانشناسی شادکامی

از حالت های درونی و ادراکات شخصی می باشد که از آن به عنوان شادکامی ذهنی تعبیر می شود. شادکامی مولد انرژی، شور 

کت و پویایی است و همچون سپری می تواند آدمی را در برابر استرس ها و مشكالت محافظت و سالمت جسمی و ونشاط، حر

(. می توان گفت شادی و شادکامی از هیجانات 2016 2به نقل از جامگ1398روانی او را تضمین نماید )الهی فر، قمری و زهراکار،

از احساس آرامش تا احساس لذت و خلسه را شامل می شود )فراهانی، اساسی بشر است و دامنه ی وسیعی از کنش های عاطفی 

(. شادکامی مفهومی است که برای سالمت جسم و روان مهم و حیاتی بوده و به داشتن رضایت 1395پورفرزاد، سجادی و سعیدی 

 (.1396کامل، بادوام و قانع کننده اطالق می شود )قضاوی، مردانی و پهلوان زاده 

( بر این باورند که افراد شادکام، کسانی هستند که در پردازش اطالعات در جهت خوش بینی و 1991) 4تراكو اس 3شوارتز

خوشحالی سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را طوری پردازش و تفسیر می کنند که باعث شادمانی آنها می گردد )کشاورز و وفاییان 

نظر داشتن شادی و داشتن برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش (. در سال های اخیر، اعتقاد بر این است که در 1386

(. مطاله 1387شادمانی می شود و میتوان گفت شادکامی محصول سالمت روانی است نه هدف آن )خوش کنش و کشاورز افشار 

اثرات مثبت سه مولفه ی بر روی شادکامی اخیرا رشد قابل مالحظه ای داشته است. به طور معمول شادی از فراوانی، درجات و 

لذت از زندگی، نداشتن احساسات منفی و میانگین سطوح رضایت از زندگی شكل می گیرد. شادکامی در چندین فرآیند شناختی 

همچون حافظه، یادگیری، حل مساله، خالقیت، انعطاف پذیری فكری و موفقیت تاثیر داشته و همچنین در پدیده های اجتماعی 

به نقل  1395ردی گروه های اجتماعی، ارتباطات اعضای خانواده و انگیزه تاثیر گذار است )هاشمی و ماهور، همچون روابط بین ف

 (.2002، 5از فریمن

                                                           
1 happiness 
2 jamg 
3 schwartz 
4 stroke 
5 freeman 



 

  

 

ب بیشتر از به طور کلی بر اساس پژوهش های چند سال اخیر، ثابت شده است شادکامی عامل پدید آورنده ی منافعی به مرات

رند )قنبریان، دکام سالم تر و بسیار موفق ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری داصرف داشتن احساس خوب است. افراد شا

 (.1395پرموز و رجب زاده، 

(. به 1990، 2به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است )کابات زین 1ذهن آگاهی

(. 1390شناختی خالق در نظر گرفته می شود )گل پور و محمدامینی،  ( ذهن آگاهی به عنوان یک فرآیند1989) 3نظر النگر

ذهن آگاهی نوعی از آگاهی است که از طریق توجه به اهداف واقعی و بودن در زمان حال، بدون قضاوت  راجع به تجربیات آشكار 

 (.2003به نقل از کابات زین، 1394ار،یاروج  ،یپور، زاهد نیاملحظه به لحظه پدیدار می گردد )

( شش فرآیند اصلی در ذهن آگاهی وجود دارد که می تواند سبب افزایش انعطاف پذیری 1999و همكاران ) 4بر اساس نظر هیز

 -5راه کار های گسلش شناختی،  -4ایجاد حس خود به عنوان بافت،  -3تماس با لحظه کنونی،  -2پذیرش،  -1شناختی شود: 

(. همچنین ذهن آگاهی را میتوان توانایی 1390)مسگریان و اصغری مقدم ، عمل متعهدانه  -6شفاف سازی ارزش ها و 

(. ذهن آگاهی و حضور ذهن روشی است که مدت 1388خودتنظیمی توجه و هدایت آن به طرف یک تجربه قلمداد کرد )نجاتی، 

ه کار می رود )هاشمی و ماهور هاست برای کاستن و یا از بین بردن مشكالت زندگی و ناراحتی ها و پریشانی های روانشناختی ب

 ،1395.) 

در سال های اخیر رویكرد روانشناسی مثبت با شعار توجه به استعداد ها و توانمندی های انسان مورد توجه پژوهشگران حوزه 

)توانمندی  5(. حالت های روانشناختی مثبت1393های مختلف روانشناسی قرار گرفته است )خدابخش، خسروی و شاهنگیان،

نمونه ای از توانایی های انسان است که موضوع اصلی روانشناسی مثبت گرا را تشكیل می دهد؛ خوشحالی، لذت، انعطاف  منش(

پذیری، سرسختی، کنترل شخصی، خوش بینی، سبک تبیینی خوش بینانه، امید، احساس کارایی، تعیین هدف، معنی، عشق به 

اری، بخشندگی، دلسوزی، همدلی، نوع دوستی، شوخ طبعی و معنویت از ابعاد دانستن، خرد، اصالت، توانایی برای روانی، خودمخت

 (. 1396توانمندی منش هستند )فرنام و مددی زاده، 

عالوه بر این توانمندی منش به معنی توانایی خلق ایده های نوین، عالقه به تجربه ی مداوم و کشف موضوعات جدید، ارزیابی 

(. توانمندی های منش و تجارب 1386ائه ی راهنمایی و تدابیر عاقالنه به دیگران است )جوکار، منصفانه ی رویداد های زندگی، ار

 1394مثبت از قبیل رضایتمندی از زندگی جزو توجهات محوری روانشناسی مثبت گراست )خدابخش، خسروی و شاهنگیان، 

مثبت از طریق افزایش شادی، تعامل در زندگی و  (. هدف روانشناسی مثبت افزایش احساسات2007، 7و اشنایدر 6به نقل از لوپز

 (.2012، 12و پن 11، ایوانسكی10، پارکس9، جانسون8به نقل از مایر 1396زاده، یفرنام و مددبهزیستی روانشناختی است )

                                                           
1 mindfulness 
2 Cabat zeen 
3 langer 
4 hayes 
5 Character strength 
6 lopez 
7 schneider 
8 mayer 
9 jhonson 
10 parks 
11 evanski 
12 pen 



 

  

 

 انمندی منشبر اساس بررسی های به عمل آمده در پژوهش های پیشین، تاکنون پژوهشی که تاثیر مولفه های ذهن آگاهی و تو

منش از متغیر های  را بر شادکامی دانشجویان مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشده است. از آنجا که ذهن آگاهی و توانمندی

گاهی و توانمندی مهم و تاثیر گذار در سالمت روان است مساله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینكه چه رابطه ای بین ذهن آ

 ود دارد؟منش با شادکامی دانشجویان وج

 روش پژوهش

 پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی می باشد.   طرح پژوهش: 

-1400لی جامعه آماری در این پژوهش شامل کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه زنجان است که در سال تحصی جامعه آماری:

 به تحصیل اشتغال داشتند. 1399

 نتخاب شد.نفر طبق جدول مورگان به شیوه ی در دسترس ا 100ونه ای به حجم از این جامعه نم :ه گیریننمونه و روش نمو

ت در پژوهش، بعد از فراهم سازی ابزار های مناسب با توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت دانشجویان برای شرک شیوه اجرا: 

ل کنند و تا حد ، پرسشنامه را تكمیلینک پرسشنامه ها به صورت آنالین در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا طبق دستورالعمل

اخالقی رعایت  امكان به تمامی سواالت پاسخ دهند. اطمینان دادن به دانشجویان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات، از نكات

 شده در این پژوهش بود.

 

  پژوهش سه نوع پرسشنامه است. نیداده ها در ا یجمع آور ی لهیوس ابزار های پژوهش:  

استفاده  1برای سنجش ذهن آگاهی از فرم کوتاه پرسشنامه ی فرایبورگ :)SF-FMI (ذهن آگاهی فرایبورگ .پرسشنامه1

سوال می باشد. از آزمودنی خواسته می شود  14ساخته شده است و مشتمل بر  2006شد که توسط واالچ و همكاران در سال 

(به سواالت پاسخ 4و تقریبا همیشه= 3، بیشتر اوقات= 2=، بعضی اوقات 1درجه ای )به ندرت= 4که بر روی یک مقیاس لیكرت 

و حداکثر  14، به صورت معكوس نمره گذاری می شود. حداقل نمره در این پرسشنامه 13دهد.الزم به ذکر است عبارت شماره

تایید شده و است. نمره بیشتر نشانگر ذهن آگاهی باالتر است. روایی این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه  56

مختلف استفاده  یتوان در فرهنگ ها یاز فرم کوتاه م به دست آمده است. 70/0ضریب پایایی آن از روش آلفای کرونباخ باالی 

 را پوشش دهد. یذهن آگاه یمربوط به حوزه  یجنبه ها یهمه  یتواند به خوب ینمود که م

ای اندازه گیری توانمندی منش از آزمون سلیگمن و بر : (VIA-IS). پرسشنامه توانمندی منش سلیگمن و پترسون2

فضیلت جهانی؛ دانش و خرد، شجاعت، انسان دوستی،  6مولفه است. این آزمون  6سوال و  24استفاده شد که شامل  2پترسون

کنجكاوی، توانمندی شخصیتی یعنی؛  24عدالت، اعتدال و تعالی است که در همه ادیان و مذاهب به آن ها اشاره شده است را و 

عالقه به یادگیری، روشن فكری، خالقیت، هوش اجتماعی، روشن بینی، شهامت، پشتكار، تمامیت، عشق، شهروندی، بی طرفی، 

رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین، زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ طبعی، زنده دلی و بخشش را مورد ارزیابی 

این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای  جموعه ای از این توانمندی های رفتاری تشكیل یافته اند.قرار می دهد. هر فضیلت از م

عبارت مورد سنجش قرار می گیرد. الزم به ذکر است که فضیلت اعتدال و میانه روی  5عبارت است. یعنی هر توانمندی با  120

                                                           
1 Freiburg mind fullness inventory-short form 
2 Seligman and Peterson test 



 

  

 

هی را شامل می شود که سلیگمن و پترسون این چهار توانمندی توانمندی بخشش، تواضع و فروتنی، آینده نگری و خود نظم د 4

درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود به  5را توانمندی های رفتاری نام گذاری کرده اند. آزمودنی باید در یک مقیاس لیكرت 

 2، برعكس من= 1رعكس من=هر یک از عبارات را بیان کند.شیوه نمره گذاری گزینه ها در این مقیاس بدین شرح است: کامال ب

 .5، کامال شبیه من= 4، شبیه من= 3، خنثی=

به  70/0 یاالبکرونباخ  یآن از روش آلفا ییایپا بیشده و ضر دییحوزه تا نیو متخصصان ا دیپرسشنامه توسط اسات نیا ییروا

 دست آمده است.

استفاده شد. این آزمون  1نامه آکسفوردبرای اندازه گیری شادکامی از پرسش: )OHQ (. پرسشنامه شادکامی آکسفورد3

(. هر ماده شامل 3، د: 2، ج: 1، ب: 0ماده چهارگزینه ای است که نمره گذاری گزینه های هر عبارت به ترتیب از:)الف: 29شامل 

اس و چهار جمله است که حالت های مختلف شادی را بیان می کند. شرکت کننده در هر ماده، جمله ای را بیش از بقیه با احس

وضعیت وی مطابقت دارد، از طریق انتخاب یكی از گزینه ها مشخص می کند. بدین ترتیب باالترین نمره ای که پاسخ دهنده می 

است که موید  0است که بیانگر باالترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره ی این مقیاس  87تواند در این مقیاس کسب کند 

( 2006است. عابدی و همكاران) 42تا  40افسردگی فرد است. نمره بهنجار این آزمون بین ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و 

و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته  90/0( پایایی آن را به کمک آلفای کرونباخ 1989بیان می کنند که آرجیل و کروسلند)

 به تایید صاحب نظران برخوردار است.گزارش کرده اند، و همچنین، پرسشنامه از روایی محتوایی مناسب  78/0

 

  یافته ها

ج تحلیل های در این قسمت نتایج حاصل تحلیل داده ها گزارش می شود. برای این منظور ابتدا اطالعات توصیفی و سپس نتای

 شده تفادهاس هابرای تحلیل داده  SPSSافزار در این پژوهش از نرم استنباطی جهت پاسخ به سؤالهای پژوهش اراده می شود.

 است.

 

یر هامتغ ینب یهمبستگ یبراض و یارو انحراف مع یانگینم (1جدول  

 ضرایب همبستگی انحراف معیار میانگین متغیر

1 2 

ذهن آگاهی-1  14/29  31/3  -  

نمندی منشتوا-2  13/68  74/9  0/43** - 

شادکامی-3  90/73  17/10  0/51** 0/39** 

 

ز جمله میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای پژوهش گزارش شده است. در دو ستون آخر در جدول باال اطالعات توصیفی ا

، رابطه بین ذهن 43/0همبستگی بین متغیرها ارایه شده است. طبق این جدول همبستگی بین ذهن آگاهی و توانمندی منش 

                                                           
1ntoryOxford happiness inve  



 

  

 

معنی  01/0مه در سطح خطای کمتر از حاصل شده است که ه 39/0و رابطه ذهن آگاهی و شادکامی  51/0آگاهی و شادکامی 

 دار هستند. 

 

 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین نقش هر یک از متغیرهای پیش بین در پیش بینی مالك گزارش شده است.

 

 ذهن آگاهی و توانمندی منش ( خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی از طریق2جدول

B β R2 R F 
 گام متغیر

  25/0 50/0 38/14  1 

  ذهن آگاهی    27/0 14/0

  30/0 55/0 14/17  2 

10/0 20/0   
 ذهن آگاهی 

 

08/0 18/0   
 توانمندی منش 

 

خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی را از طریق ذهن آگاهی و توانمندی منش نشان می دهد. در این جدول  2جدول 

برای هر یک از متغیرهای حاضر در مدل ارائه  βو Bی مدل های رگرسیونی به همراه مقادیر برای معنی دار R2و  F ،Rمقادیر 

دارند. در واقع به دست آمده است که هر دو معنی 14/17و در گام دوم  38/14در گام اول  Fشده است. طبق این جدول مقدار 

حاصل شده  30/0و در گام دوم  25/0گام اول مدل کلی رگرسیون در هر دو گام معنی دار است. همچنین ضریب تبیین در 

است. همچنین از جدول مشخص است که در اولین گام ذهن آگاهی بر اساس بیشترین همبستگی با شادکامی وارد معادله شده 

( دارد. در دومین گام توانمندی منش نیز به متغیر اول اضافه شده است و تأثیر معنی 27/0است و ضریب معنی دار و مثبت )

 (. در نتیجه این یافته ها می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود.18/0داری برای آن به دست آمده است)

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانمندی منش با شادکامی و تعیین سهم هر یک در آن بود. برای بررسی رابطه 

 نی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده گردید.بین متغیر ها و سهم آنها در پیش بی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ذهن آگاهی و توانمندی منش و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل  

می توانند به وجود ( را 17/10از واریانس شادکامی ) 74/9و توانمندی منش  31/3رگرسیون مشخص کرد که ذهن آگاهی 

بیاورند. در نهایت مشخص شد مولفه های ذهن آگاهی و توانمندی منش پیش بین های معنی داری برای شادکامی هستند. نتایج 

( نشان داد 1395تحقیق حاضر با یافته های تحقیقاتی که در حوزه شادکامی انجام گرفته مطابقت دارد. تحقیق هاشمی و ماهور )

منجر به باال رفتن آگاهی و اصالح شناخت در جامعه ی آماری مورد نظر گردیده  و در نتیجه منجر به باال آموزش ذهن آگاهی 

رفتن عواطف مثبت و مخصوصا کسب نمره بیشتر در آزمون شادکامی می گردد. همچنین نتایج پژوهش امین پور، زاهدی و اروج 

ن شادی و نشاط بیشتری داشتند مهارت ذهن آگاهی آنان نیز باال ( گویایی این نكته است که دانشجویانی که میزا1394یار )



 

  

 

بوده یعنی آن ها در زمان حال بیشتر زندگی می کردند تا گذشته و تمرکز بیشتری نیز به کارهایشان داشتند و این امر سبب 

 رضایت خاطر آن ها از امور شده و شادکامی فرد نیز باال می باشد. 

ش های ناکارآمد از عواملی هستند که نشان دهنده سالمت روان افراد است، با توجه به این که در افزایش شادمانی و کاهش نگر

روانشناسی مثبت نگر بر افزایش شادمانی و شاد زیستن، اصالح افكار، استفاده از نقاط قوت و توانمندی ها تاکید شده است، 

ان شناختی )مانند شادکامی و تفكر مثبت(، تاکید بر تمرینات و جلسات آموزشی مثبت نگری موجب افزایش حالت های رو

(نشان داد 1394(. همچنین نتایج پژوهش خبره و کردمیرزا )1395توانمندی ها و پرورش آنها شده است)فرنام و مددی زاده، 

افسردگی را که در روانشناسی مثبت پایین بودن هیجانات مثبت یک عامل عینی در افسردگی است و ایجاد این قبیل هیجانات، 

تعدیل می کنند و ضربه گیر افسردگی هستند. نتیجه کلی بیانگر این است که ذهن آگاهی و توانمندی منش با شادکامی رابطه 

هر پژوهشی از ابتدای انتخاب موضوع، تا  معنادار دارند و ذهن آگاهی و توانمندی منش سهمی در پیش بینی شادکامی دارند.

جرا، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری با موانع و محدودیت هایی مواجه می شود. از مهمترین محدودیت انجام مراحل پژوهش نظری، ا

های پژوهش حاضر استفاده از ابزار های خودگزارش دهی جهت سنجش متغیر های پژوهش و نیز محدود شدن آن به دانشجویان 

ی، روش ها و جامعه آماری دیگری نیز مورد استفاده قرار دانشگاه زنجان است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که در پژوهش های آت

 گیرد.

 

 منابع
(. مقایسه اثربخشی آموزش رویكرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان پذیرش 1398الهی فر، حسن؛ قمری، محمد؛ و زهراکار، کیانوش.)

 .162-141(، صص49پیاپی  1)13ن شناسی کاربردی، او تعهد بر افزایش شادکامی معلم های زن. فصلنامه رو

(.تاثیر آرام سازی پیش رونده ی عضالنی بر شادکامی 1395فرمیهنی فراهانی،مولود؛ پورفرزاد، زهرا؛ سجادی، محبوبه؛ سعیدی، مریم.)

 .1469-1461(، صص 12)4دانشجویان پرستاری. فصلنامه طب مكمل،

تاثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس برمیزان شادکامی پرستاران. مجله  بررسی (.1396سعید.) قضاوی، زهرا؛ مردانی، زهرا؛ پهلوان زاده،

 .124-118(، 1)2سالمت و مراقبت،

 .62-51(، صص5)12(.بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان شادکامی.روانشناسی کاربردی،1386کشاورز، امیر؛ وفاییان، محبوبه.)

 .52-41(، صص7)11دکامی و سالمت روانی دانشجویان. اندیشه و رفتار،خوش کنش، ابولقاسم؛ کشاورز افشار، حسین.رابطه ی شا

(اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شادکامی دانش آموزان. مجله پژوهش های روانشناسی 1395هاشمی، سید اسماعیل؛ ماهور، حسین.)

 .6و  5(،شماره 12)3بالینی و مشاوره،

(.رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشكده علوم پزشكی بهبهان.ویژه 1395ب.)قنبریان، مینا؛ پرموز، مهناز؛ رجب زاده، زین

 .556-553(، صص3)3نامه سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی،

و افزایش ابراز وجود در .اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی )گل پور چمر کوهی، رضا؛ محمد امینی، زرار

 .100-82(، صص 3)7دانش آموزان مبتال به اضطراب امتحان.مجله ی روانشناسی مدرسه،

(. بررسی تاثیر ترس از موفقیت و مهارت های ذهن آگاهی بر شادی و نشاط 1394) امین پور، حسن؛ زاهدی، رمضان؛ اروج یار ، معصومه

 (.1)4ربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران،دانشجویان.اولین کنفرانس ملی پژوهش های کا

پژوهشی، -(. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار. فصلنامه ی علمی1390) مسگریان، فاطمه؛ اصغری مقدم، محمدعلی

8(32.) 

 .265-262(، صص 4)10پزشكی قانونی،  .مقایسه ذهن آگاهی نابینایان همتایان بینا. مجله علمی(1388) نجاتی، وحید

بر عالیم افسردگی و توانمندی منش در  (. تاثیر روان درمانی مثبت نگر1394خدابخش، روشنک؛ خسروی، زهره؛ شاهنگیان، سیده شهره)

 .50-35(، صص 1)4بیماران مبتال به سرطان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت،

ربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت های روانشناختی مثبت)توانمندی منش( دانش آموزان دختر (. اث1396) فرنام، علی؛ مددی زاده، طاهره

 .75-62 (، صص1)2دبیرستانی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت. 



 

  

 

)ویژه 10(. توانمندی منش و سطح افسردگی در زنان بارور و نابارور. ویژه نامه روانشناسی معاصر. 1394خبره، ساناز؛ کردمیرزا، عزت ا... )

 .529_526نامه( ، صص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متوسطه دوم دختر اموزان دانش هوش هیجانی در اساس بر اخالقی رفتار بینی پیش

 بندرعباس شهر

 

 2، مریم صادقی فرد1پوران وطن خواه

 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد هرمزگان، بندرعباس .1

 رعباسعضو هئیت علمی دانشگاه دولتی هرمزگان، بند .2

 چکيده:

هدف از تحقیق حاضر پیش بینی رفتار اخالقی بر اساس هوش هیجانی در دانش اموزان دختر متوسطه دوم 

شهر بندرعباس. جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس . حجم 

در نظر گرفته شدند. نمونه تحقیق با استفاده  نفر 350نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که تعداد 



 

  

 

از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت بود از پرسشنامه ، 

،  SPSSآن . داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماری -پرسشنامه هوش هیجانی بار

ازمون آماری رگرسیون چند متغیره به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل  آزمون ضریب همبستگی پیرسون و

درصد از واریانس رفتار اخالقی را  11قرار گرفت.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که  هوش هیجانی 

 درصد از واریانس رفتار اخالقی را پیش بینی کردند.  24پیش بینی می کنند. در مجموع متغیرهای پیش بین 

 لمات کلیدی: هوش هیجانی، رفتار اخالقی، دانش آموزان دخترک

 

 

 

 مقدمه

هد. اخالقیات مجموعه مباحث اخالقی مباحثی است که موضوع آن انسان یا حالت نفسانی و یا افعال ظاهری او را تشكیل می 

القی عبارت است از مجموعه ای . قضاوت اخ1(2013ای از اصول است که بر درستی یا نادرستی یک عمل داللت دارد)نگا و الم،

(.به 1387از اعمال و رفتارهای خاص مورد پذیرش جامعه است که افراد جامعه نیز موظف هستند از آن پیروی کنند)کریمی، 

نظر می رسد قضاوت اخالقی تحت  تاثیر عوامل متعددی باشد از جمله خانواده، مدرسه ، گروه همساالن و فرهنگ. در خانواده 

 یتترب یبرا یناست که والد ییهاروش ی،فرزند پرور هاییوه. منظور از شدر ارتباط با شیو های فرزند پروری است نوع تربیت

 ینیو قوان یارهاشامل مع ینها نسبت به فرزندان خود دارند و همچناست که آن ییهانگرش یانگرو ب گیرندیکار مفرزندان خود به

 یهابه واسطه فرهنگ، نژاد و گروه یفرزند پرور یکه رفتارها یرفتپذ یدبا یند. ولکن یوضع م یشفرزندان خو یاست که برا

آن دسته از  ینوالد کنترل;ینعمده هستند: محبت و کنترل والد یارشامل دو مع یفرزند پرور هایشیوه .کندیم ییرتغ یاقتصاد

به فرزندان( کودك  یناز والد یاجتماع یهال ارزشانتقا یند)فرا یریکه در خدمت جامعه پذ شودیرا شامل م ینوالد یرفتارها

  قرار دارد.

 دیدگاه علماز  به لحاظ فردی شاید مهم ترین عاملی که می تواند با قضاوت اخالقی مرتبط باشد چارچوب هویتی فرد باشد

 (.1392آسفیچی، رود )تیموری به کار می غلط)نادرست(تشخیص درست از  ا هدفاصولی که ب مشتمل برروانشناسی، اخالق 

                                                           
1Nga & Lum 



 

  

 

اخالق  2کلبرگ(. 1383باشد )شرفی، فطری و ذاتی است و افراد از زمان کودکی دارای این توانایی و استعداد ذاتی می  1اخالق

و  می داندقبول قبول یا غیرقابلاخالقی قابل را به لحاظیک عمل  فردی وقتی صحیح می داند و معتقد استرا  ظرفیت ارزیابی 

)هاولی در واقع یک رفتار اخالقی نشان می دهد ز خودمحوری و استفاده از اخالق برای انگیزش و  ارزیابی رفتارعبور ا همچنین

شوند، شاخص رفتار بنابراین زیرپا گذاشتن هنجارهای جامعه که در برای دیگران خوب محسوب میا(. 2012، 3و گلدهوف

 ه شكل های مختلف مثل از خودگذشتگی، نوع دوستی، فداکاری، پرهیز(. رفتار اخالقی ب1385باشد )لطف آبادی، غیراخالقی می

شود و به تناسب گسترش آن در ارتباطات اجتماعی، خشنودی درونی برای کلیه افراد اجتماع ایجاد ، و حمایت ظاهر می جرم از

 (. 2002، 4می کند )هیک

د. که از جمله آنها هویت و هوش هیجانی است)محمدی مختلفی را در شكل گیری رفتار اخالقی مطرح کرده ان پژِوهشها عوامل

به  اهمیت خصوصیات اخالقی مفهوم خود مربوط است. جنبه بیرونی هویت در ارتباط با بازنمایی های  بیرونی (. 1394و دشتی،

بط است (. همچنین هویت اخالقی با انگیزش اخالقی  نیز مرت2015، 6گفته می شود )بوگرشاسن 5سازیهویت است که نماد

(. به نظر می رسد هویت از درکاخالقی و احساسات اخالقی که عامل قوی تری برای انگیزش اخالقی است ناشی 2008)بالسی، 

(. وقتی اخالق عامل اساسی در سازه خود و هویت داشته باشد، باعث توسعه تعهد می شود و در 1996، 7شده است )الپسلی

(. وقتی یک نفر خود 2005، 8تارهای اخالقی فرد محسوب می شوند )هاردی و کارلوهای اخالقی بخش الینفک رفنتیجه ارزش

کند، قادر است در موضوعات اخالقی، پذیرش قوانین اخالقی، قضاوت اخالقی و رفتارهای اخالقی، عملكرد را اخالقی معرفی می

صدد پاسخ به این سوال است که آیا هوش با توجه به مطالب فوق تحقیق حاضر در (. 1396شعاع، مطلوبی داشته باشد )انجم

 هیجانی با رفتار اخالقی رابطه دارد یا خیر و می تواند آنرا پیش بینی کند؟

 روش پژوهش

طرح تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. در این تحقیق بر اساس متغیرهای مستقل یا پیش بین، متغیر مالك پیش 

ضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان بندرعباس در سال بینی می شود. جامعه آماری تحقیق حا

نفر در نظر گرفته شد. نمونه  350. نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد که بر این اساس تعداد 98-99تحصیلی 

این صورت که در ابتدا از بین مدارس دخترانه ای انتخاب شدند. به ای چندمرحلهتحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه

دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس در هر مدرسه از هر پایه کالسی یک کالس انتخاب شده و همه افراد کالس 

 بعنوان اعضای گروه نمونه انتخاب شدند. 

 ابزار پژوهش

                                                           
3 Ethics 
2 Kohlberg 
3 Hawley & Geldhof 
4 Hyech 
5 Symbolization 
6 Boegershausen 
7 Lapsley 
8 Hardy & Carlo 



 

  

 

 اسیپنج مق یدارا  ساخته شد این مقیاس 1989آن در سال -ی بارجانیهوش ه اسیمق :آن -بار هیجانی هوش پرسشنامه

در  زیآزمون ن یها پاسخ است. اسیو خلق کار( و پانزده خرده مق یمقابله با فشار، سازگار ،یدرون فرد یجنبه )مهارت ها ای

 اعتبار. است قرار گرفتهمخالفم و کامال مخالفم(  ،ی)کامال موافقم، موافقم، تا حدود كرتیل طیفدر  یدرجه ا 5 اسیمق کی یرو

 ضریب .گزارش شده است. /93 افراد کل برای و. /68 زنان برای و. /74 مردان برای کرونباخ آلفای محاسبه طریق از پرسشنامه

 بود. 70/0در تحقیق حاضر الفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با . کرده اند گزارش. /68  آزمایی باز روش به پایایی

تشكیل شده است که ماده  20 ازشده است که ساخته  1993در سال  ریپرسشنامه توسط لوز نیا :یپرسشنامه رفتار اخالق

( ستین گونهنیا وقتچیاست، ه گونهنیا یاست، گاه گونهنیاست، اغلب ا گونهنی)کامالً ا یادرجه 4 كرتیل طیف کی پاسخ ها در

معكوس است. حداقل و بصورت  13و  12، 1 سواالتدر  یارگذ. نمرهرندیگیم 4تا  1نمره  بیبه ترتکه  شودیم یگذارنمره

و همبستگی ان با پرسشنامه  81/0( پایایی بازآزمون را 1993)ریلوز .می باشد 80و  20 بیبه ترت اسیحداکثر نمره فرد در کل مق

 بدست آمد. 81/0گزارش کرده است. الفای کرونباخ این مقیاس در تحقیق حاضر برابر با  79/0معمای اخالقی کلبرگ را 

 روش ها و ابزار تجزیه و تحليل داده ها:

اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی گزارش شد. در بخش توصیفی میانگین وانحراف 

اری ضریب معیار متغیرهای تحقیق ارائه شده است و در بخش امار استنباطی نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آم

در پژوهش حاضر یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و  همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان گزارش شده است. 

استنباطی ارایه شده است .در بخش توصیفی اطالعات  مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرها ارائه شده است . در بخش 

 شده وسپس نتیجه آزمون آماری مربوط به آن ارائه شده است .  استنباطی نیز ابتدا هریک از فرضیه ها بیان

 

 

 یافته های پژوهش

 اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی آزمودنی ها در قالب جدول و نمودار ارائه شده است.

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین و مالک تحقیق . 1جدول

 N عیارانحراف م میانگین مقیاس ها

 326 50/18 50/255 هوش هیجانی

 326 50/1 53 هویت پیش رس

 326 60/2 50/55 هویت معلق

 326 5/3 41 هویت کسب شده

 326 40/13 70/55 رفتار اخالقی

 



 

  

 

 

، همچنین میانگین و  40/13و  70/55چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار رفتار اخالقی به ترتیب 

می باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار هویت کسب شده به 50/18و  50/255انحراف معیار هوش هیجانی به ترتیب برابر با 

  می باشد. 60/2و  50/55و هویت معلق  50/1و  53، پیش رس 80/1و  50/66و آشفته  50/3،  41ترتیب 

 

  ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین با رفتاراخالقی . 2جدول

 رفتار اخالقی کسب شده معلق پیش رس آشفته هوش هیجانی متغیرها 

      1 هوش هیجانی

 هویت

 اشفته 

10/- 1     

 هویت

 پیش رس 

11/- 11/0 1    

 هویت 

 معلق

09/- 12/0 09/0 1   

 هویت 

 کسب شده

33/* 05/0- 07/0 10/0 1  

 رفتار

 اخالقی

33/* 10/- 17/0* 07/- 23/0** 1 

  

 

و  01/0ول فوق همبستگی های متغیرهای تحقیق ارائه شده است.  عالمت ** نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح در جد

 می باشد. 05/0* نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح 
 

و سپس یافته های تحقیق با توجه به فرضیه های تحقیق ارائه شده است. به این منظور ابتدا هر یک از فرضیه های بیان شده 

می توانند رفتار  اخالقی  هویت های جهت ازمون فرضیه فوق و اینكه ایا سبک نتیجه آزمون آماری مربوط به آن ارایه شده است. 

را پیش بینی نمایند از آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد 

محاسبه شده از ازمون اماری  R2ریانس متغیر مالك را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری درصد از وا12مطالعه حدود 

حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . نتایج در جداول زیر  375/5برابر با   Fتحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار 

 ارائه شده است.

 

در مدل رفتاراخالقی)رگرسیون چند  هویت های سبک و سطح معناداری برای  t ومقادیر Bضرایب . 3جدول

 متغیری به روش ورود هم زمان(

 سطح معنی دار T بتا B منابع

 170/0 -386/1  -202/10 مقدار ثابت

 001/0 335/6 846/0 114/1 کسب هویت



 

  

 

 123/0 -315/1 -330/0 -549/0 هویت آشفته

 873/0 013/0 /010 088/0 هویت معلق

 226/0 -531/1 -117/0 -445/0 هویت پیش رس

 

استفاده شده  Tهمان طورکه درجدول فوق مالحظه می شود برای ازمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده ازمون اماری

سایر مولفه ها  است . نتایج نشان می دهد که هویت کسب شده بطور مثبت و معناداری رفتار اخالقی را پیش بینی می کنند.

 معنادار نیست.

 

 خالصه مدل رگرسیون برای سبک های هویت. 4دول ج

 

 مدل

R  مجذورR  مجذورR تنظیم شده 

414/0 171/0 123/0 

 

 درصد از واریانس رفتار اخالقی را تبیین می کند. 12چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود این مدل 

 

 تایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده. ن5جدول 

میانگین  Df مجموع مجذورات مدل

 مجذورات

F Sig. 

 رگرسیون

 باقی مانده 

 کل

553/86 

242/1296 

795/1382 

4 

322 

326 

638/21 

025/4 

375/5 001/0 

 

 ، مدل ارائه شده معنادار می باشد.  P <05/0و   F=375/5چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود با توجه به مقدار 

 می توانند رفتار اخالقی را پیش بینی نمایند.و سبک های هویت هوش هیجانی فرضیه سوم: 

می توانند رفتار اخالقی را  جهت ازمون فرضیه فوق و اینكه ایا هوش هیجانی و سبک های هویت بعنوان متغیرهای پیش بین

د که مدل کلی مورد پیش بینی نمایند از ازمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده ش

محاسبه شده از ازمون اماری  R2درصد از واریانس متغیر مالك را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری  24مطالعه حدود 

حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . نتایج در جداول زیر 571/35برابر با   Fتحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار 

 ارائه شده است.
 

در مدل رفتار اخالقی)رگرسیون چند متغیری به  و سطح معناداری برای متغیرهای پیش بین  t ومقادیر Bضرایب . 6ولجد

 روش ورود هم زمان(

 سطح معنی دار T بتا B منابع

 ./001 334/8  332/24 مقدار ثابت

 001/0 103/5 655/0 855/0 هوش هیجانی

 001/0 335/6 846/0 114/1 کسب هویت



 

  

 

 123/0 -315/1 -330/0 -552/0 آشفتههویت 

 873/0 013/0 /010 088/0 هویت معلق

 226/0 -531/1 -117/0 -447/0 هویت پیش رس

 

استفاده شده  Tهمان طورکه درجدول فوق مالحظه می شود برای ازمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده ازمون اماری

ت کسب شده بطور مثبت ومعناداری رفتار اخالقی را تبیین می کند. سایر است . نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی و هوی

 مولفه ها معنادار نیست.

 

 خالصه مدل رگرسیون برای متغیرهای پیش بین. 7جدول

 

 مدل

R  مجذورR  مجذورR تنظیم شده 

614/0 373/0 242/0 

 

 اخالقی را تبیین می کند. درصد از واریانس رفتار 24چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود این مدل 

 

 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده 4-8جدول 

میانگین  Df مجموع مجذورات مدل

 مجذورات

F Sig. 

 رگرسیون

 باقی مانده 

 کل

164/866 

255/1543 

419/2409 

5 

321 

326 

232/173 

807/4 

571/35 001/0 

 

 ، مدل ارائه شده معنادار می باشد.  P <05/0و   F=571/35شود با توجه به مقدار   چنانچه از جدول فوق مشاهده می

 

 نتیجه گیری
 متوسطه دوم دختر اموزان دانش هوش هیجانی در اساس بر اخالقی رفتار بینی پیشحاضر با هدف مطالعه و بررسی  پژوهش

ان دختر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس حجم نمونه با انجام شد. جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموز بندرعباس شهر

نفر در نظر گرفته شدند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری  350استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که تعداد 

اری کنار مورد به دلیل ناقص بودن از تحلیل آم 28خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.پس از جمع آوری پرسشنامه ها 

آن و مقیاس -گذاشته شد. ابزارهای تحقیق عبارت بود از پرسشنامه سبک های هویت بنسون و آدامز، پرسشنامه هوش هیجانی بار

 آزمون توصیفی، آمار های و شاخص SPSSرفتار اخالقی لوزیر. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماری 



 

  

 

ازمون آماری رگرسیون چند متغیره به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه پیرسون و  ضریب همبستگی

 گیری یافته ها در ادامه ارائه شده است:

هوش عمومی که مرتبط با توانایی انتزاعی افراد است صرفا داده ها و اطالعات شناختی را در اختیار می گذارد.به عبارت دیگر 

نتزاع میتواند بصورت کلی استدالل افراد را تقویت کند. از این رو تا زمانی که این داده ها و اطالعات به هوش با کمک قدرت ا

دست امده از طریق توانایی شناختی محتوای اخالقی به خود نگیرند و جزئی از تعریف شخص از خود نشوند،نمی توانند تبیین 

در جهت تبیین ارتباط هوش هیجانی با ات بلند مدت اخالقی ارائه دهند.جامعی از استدالل اخالقی، حل مسائل اخالقی و تعهد

رفتار اخالقی نیز می توان به نظریه پیاژه اشاره کرد که معتقد بود افراد با تشكیل طرحواره های پیچیده هیجانی و انجام فرایندهای 

کند. به همین علت کسی که از هوش هیجانی  انتزاعی، چارچوبی برای قضاوت در مورد ارزشها و هنجارها برای خود ایجاد می

 مطلوبی برخوردار باشد می تواند شبكه پیچیده ای از طرحواره های هیجانی را در ذهن خود جای دهد.

همانطور که در مبانی نظری گفته شد هوش مربوط به امور انتزاعی مانند اندیشه ها، روابط، نمادها، ارزشها، باورها و اصول می 

، باورها و اصول، امور انتزاعی پیچیده و سطح باالیی هستند. گاه این موارد مربوط به موقعیتهای اجتماعی و رفتار  شود. ارزشها

اخالقی است که تحت عنوان ارزشهای اخالقی مطرح می شوند.متعهد شدن به این ارزشها  مستلزم درونی کردن انها برای هویت 

واره ها می تواند اخالقیات باشند که رشد و ثبات این طرحواره ها هم نیازمند شخص است. از طرف دیگر یكی از موضوعات طرح

هوش شناختی باال و هم هوش هیجانی مطلوب است. بنابراین منطقی است که هوش هیجانی با رفتار اخالقی ارتباط و همبستگی 

شناختی استوار است. بعبارت دیگر زمانی  باالیی داشته باشد. ذکر این نكته ضروری است که هوش هیجانی اصوال بر شالوده هوش

 که هوش شناختی پایین است نمیتوان انتظار هوش هیجانی مطلوبی را داشت.

( به این نتیجه رسیدند که هوش عمومی با واسطه گری درون 1396در تحقیق انجم شعاع،حسین چاری، لطیفیان و خرمایی)

ی اخالقی در فرایند هویت یابی رخ می دهد. اما افرادی که به این باور نرسیده سازی اخالقی بر رفتار اخالقی تاثیر دارد. درون ساز

اند و در واقع انرا درون سازی نكرده اند فقط در مواقع حضور پلیس کمربند را می بندند. بدیهی است که بهترین حالت درونی 

بط شده دارند در عمل خیلی از مواقع مبتنی سازی اخالقیات در طی فرایند هویت یابی واقعی رخ می دهد و کسانی که هویت ض

 بر عناصر هویتی عمل نمی کنند. 

از سوی دیگر چنانچه در تعریف هوش هیجانی گفته شد، هوش هیجانی یعنی توانایی شناخت هیجانات در خود و در دیگران و 

دوستی است. فردی که از هوش  تنظیم رفتار مبتنی بر آن. از جمله اصول اخالقی بین فردی همدلی، ترحم، دلسوزی و نوع

هیجانی مناسبی برخوردار باشد به خوبی می تواند در زمینه های اجتماعی همدلی کند، موقعیت را درك نماید ، احساس دلسوزی 

و ترحم داشته باشد و نسبت به دیگران نوع دوست باشد.بنابر این فرد همانگونه که دوست دارد با خودش رفتار شود یا دیگران 

رفتار می کند. این اصل یكی از اصول زیربنایی رفتار اخالقی است. بنابراین به نظر می رسد هوش هیجانی می تواند واسطه نیز 

قضاوت و رفتار اخالقی باشد. تحقیقات نشان داده اند که همبستگی اندکی بین سطح قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی وجود دارد، 

رسد که هوش هیجانی می تواند نقش متغیر میانجی بین قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی  لذا طبق یافته این تحقیق به نظر می

 ایفا کند.

 محدودیت های پژوهش:



 

  

 

مشكالت ناشی از شیوع ویروس کرونا مشكالتی برای دسترسی به نمونه تحقیق و تكمیل و جمع اوری پرسشنامه ها  -

 ایجاد کرد.

 ش کرده باشند خود را بهتر یا بدتر از انچه که هستند نشان دهند.ممكن است افراد هنگام تكمیل پرسشنامه ها تال -

 این تحقیق در شهرستان بندرعباس انجام شده و در تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد -

 نمونه تحقیق منحصر به دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بوده است -

 پیشنهادهای کاربردی: 

کمک ها و راهنمایی های الزم را در طی فرایند هویت یابی نوجوان به انان ارائه  پیشنهاد می شود والدین و معلمان -

 دهند.

 پیشنهاد می شود دوره ها  و کارگاه های آموزش هوش هیجانی برای دانش آموزان برگزار شود. -

ش هیجانی دانش آموز نیز کارگاه های آموزش هو -دانش آموز و معلم -پیشنهاد می شود با هدف ارتقای رابطه والد -

 برای والدین و معلمان برگزار شود.

 پیشنهادهای پژوهشی: 

 پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی مولفه های هوش هیجانی در ارتباط با رفتاراخالقی بررسی شود. -

 در مطالعات بعدی از دانش آموزان دختر و پسر استفاده شود و نتایج با هم مقایسه گردد. -

 های هوش هیجانی در رابطه بین قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی بررسی شود.پیشنهاد می شود نقش واسطه  -

پیشنهاد می شود فرایند هویت یابی و دستیابی سطوح مختلف قضاوت اخالقی در تحقیقات طولی در دختران و پسران  -

 مورد مطالعه قرار گیرد.
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 چکیده

بانوان از ارکان اساسی جوامع بشری به شمار می آیند و عالی ترین نقش سازنده را با عناوین همسر و مادر در 

ی برای زنان دوایر زیستی انسانی را دارا می باشند. زندگی حضرت فاطمه معصومه )س( الگویی شایسته و جامع

جامعه امروزی است او در تمام نقش های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی الگوی موفقی برای جامعه بشریت 

بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش زنان در مدیریت خانواده و فرزند پروری ) مطالعه موردی : 

نفر معلمان مدارس سما استان 289گرفت. جامعه آماری شامل انجام مدارس سما استان هرمزگان(

بود. 1399-1400نفرحاجی آباد(در سال تحصیلی12نفر قشم،35نفر بندرلنگه،26نفربندرعباس، 216هرمزگان)

نفر بود که با استفاده ازروش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران جهت انجام  165نمونه آماری تعداد 

ی از نوع همبستگی صورت گرفت وجهت جمع آوری داده پژوهش انتخاب شده بود. این بررسی به روش توصیف

. 2( ،1973شیوه فرزند پروری )دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا،  استاندارد . پرسشنامه1ها از پرسشنامه های 

ها به صورت ر این پژوهش، پرسشنامه ( استفاده شد. د1964برن لیه) خانواده یعاطف جو استاندارد پرسشنامه

صورت گرفت.  SPSS توسط نرم افزارمعلمان قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از اختیار  درآنالین 

پیش بینی کننده  001/0درسطح آلفای  001/5فرزند پروری با مقدار بتای نتایج پژوهش حاکی از آن است 

 معنی داری برای جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( محسوب می شود.

 زنان ، مدیریت خانواده ، فرزند پروری . کلید واژه ها : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه

حقوق و جایگاه زن موضوعی است که دشمنان اسالم تبلیغات کاذب فراوانی در اطراف آن به پا کرده اند و مصنویت زن را با 

ت ساز جامعه بشری را به مكتب زندگی بخش اسالم محدودیت اشتباه گرفته اند و تالش کرده اند این قشر وسیع و موثر و سرنوش

بدبین کنند و به فساد  و تباهی بكشانند . زنان و دختران با عفت و پاکدامن مسلمان پیوسته به شخصیت و ارزش واالی خود پی 

ه و نقش تاثیر برده اند و جایگاه خود را به عنوان یک زن مسلمان شناخته اند و با آگاهی کامل در همه صحنه ها حضور یافت

 گذاری در مدیریت خانواده ، فرزند پروری، اصالح الگوی مصرف و اقتصاد خانواده بجای گذاشته اند.

زن مسلمان ایرانی در طول تاریخ با تالش بی وقفه خود به افتصاد خانواده کمک نموده و این روش پسندیده تا به امروز ادامه 

وظایف زنان بدانیم در این زمینه فرهنگ سازی مطلوب و نهادینه کردن مجموعه ای از دارد. اگر مدیریت خانواده را را یكی از 

ارزشها و معیارها ی فرهنگی متناسب با نقش زنان در اقتصاد ملی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. زنان قلب 

شیوه فرزند پروری آنان است و بدین خاطر است  تپنده خانواده نیز زنان هستند و پیشرفت جامعه در گروی مدیریت خانواده و

که اگر بانوان در جامعه ای امن و سالم و بدور از انحراف و فساد و تباهی زندگی کنند، آن جامعه در کمال سالمت اخالقی و 

 (.1396سعادت انسانی مسیر خود را طی خواهد کرد ) قادری چرمیهنی، 

هل بیت )ع( ، دختر امام کاظم )ع( و خواهر امام رضا )ع( است حضرت فاطمه حضرت فاطمه معصومه )س( مشهور به کریمه ا

معصومه )س( بانوی بهشتی ، غرق در عبادت وو نیایش ، پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یكی از دالیل 

ت . همچنین حضرت معصومه )س( نامیدن این بانو، آن شد که عصمت مادرش حضرت زهرا)س( در او تجلی یافته اس« معصومه»

از جمله بانوان گرانقدر و واال مقام جهان تشیع است که مقام علمی بلندی دارد، که از محضر پدر بزرگوارش بهره های فراوان 

برده و همین طور از برادر بزرگوارش حضرت رضا )ع( استفاده نموده و به صورت های مختلف از علوم بدست آورده برای هدایت 

ه بهره برداری نموده است. گاه در نبود پدر به پرسش شیعیان جواب می داد، و آن چنان آنها را قانع می نمود که مدال بلند جامع

؛ را از پدرش دریافت نمود. بررسی نه چندان عمیق، فضیلت ها و زندگی و شخصیت خضرت «فداها ابوها؛ پدرش فدایش باد » 

» بخشد که ایشان مسائلی از این دست را کامالً در نظر داشته اند و همینف لقب فاطمه معصومه )س( به آدمی اطمینان می

 (1396که حضرت زضا )ع( به ایشان داده بود از شواهد این ادعاست ) یثربی، معماریان،« معصومه

 بیان مساله   

ان با اشكال تهاجم فرهنگی امروزه تبلیغات وسیع فرهنگی فاسد غرب علیه اسالم ناب محمدی )ص( سبب گردیده است تا جوان

بیگانگان مواجه شوند و برخی بر اثر جهل و نادانی و آشنا نبودن با فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی و عده ای به جهت به فساد 

کشاندن جوانان ایران زمین و جلوگیری از پیشرفت و تعالی آنان دست به استفاده و گسترش اینگونه  حربه های فرهنگی در 

زنند. زنان با توجه به ویژگی هایی که آفرینش در وجود آنان نهاده است در امور داخلی خانه و تدبیر در امور خانواده جامعه می 

و فراهم کردن فضای مناسب عاطفی و روانی و محیط نشاط آمیز و لذت بخش و تربیت فرزندان و بهسازی اقتصادی ، سهم زیادی 

ترین، ابتدایی ترین و موثرترین نهاد شكل دهنده رفتار و شخصیت فرزندان جامعه می (. خانواده مهم 1378دارند) ماهروزاده، 

باشد و نقشی که خانواده در جایگاه آموزشی و تربیتی و شكل دهی رفتار افراد جامعه داشته و خواهد داشت، به صورت پایدار ، 

(. جامعه زنان 1393نودهی، کیفی بجستانی، افتخاری، دائم با پیامدهای مثبت و منفی ،بر زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.) 

رسالت سنگینی به دوش دارند. از یک سو فعالیت در مشاغل اجتماعی و از دیگر سو ، تدبیر و مدیریت خانواده و تربیت فرزند به 



 

  

 

زنان با بهره مندی از طور همزمان باعث می شود تا بانوان در جهاد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی تالش مضاعفی داشته باشند. 

خصایص، استعداد و کرامت انسانی ، در پی ایجاد آرامش برای هر دو محیط هستند . زنان با داشتن دیدی خالق و برخورداری از 

مهارت باال ، به عنوان عامل اصلی در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان نقش مهمی در چرخه خانواده ها و جامعه بر عهده دارند.) 

 (.1393اری ، فرجی بهبهانی زاده شهری

حال باتوجه به نقش زنان در خانواده و اجتماع سوال اصلی این پژوهش حاکی از این است که آیا مدیریت خانواده زنان بر فرزند 

 پروری) معلمان خانم مدارس سما استان هرمزگان ( نقش دارند ؟ یا خیر؟ 

 

                                                   

 

 مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق -1نمودار

 فرضیه کلی تحقیق:

 مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری) معلمان خانم مدارس سما استان هرمزگان ( نقش دارد.
 

 تعریف متغیرها: 

ی خانواده توسط زنان در پیشرفت محور و کانون اصلی خانواده اند ، بنابراین نوع برنامه ریزی و استفاده از فرصت ها ی اعضا زنان :

، موفقیت یا شكست آن ها نقش اصلی دارد و مهمترین کاری که زن می تواند بكند، کار مادری و مدیریت خانواده است البته در 

فظ مواردی شاید کارهای اجتماعی زنان واجب عینی و یا کفایی نیز باشد، اما در همه حال خانم ها باید فعالیت اجتماعیشان با ح

جنبه مادری و همسری شان باشد و الگویشان زنان برتر اسالم همچون حضرت فاطمه معصومه )س( باشد.زن از نظر روانی ، 

دارای عواطفی رقیق و قلبی مهربان و دارای عریزه ای پرستاری و مهرورزی و صلح جوئی و به دور از پرخاش و جنگ و خصومت 

نه و خانواده ، انتظار می رود اثر آرامبخشی داشته باشد و خانه را برای اعضای آن است، از برکت همین ویژگی زن سالم در خا

 (1396محیطی آرام کند. ) نودهی، کیفی بجستانی، افتخاری،
 

مدیریت یک هنر است. هنری که در آن خلقیت های انسانی با بهره گیری از فنون معاصر ، در کار سامان  مدیریت خانواده :

( یا به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از:فراگرد تصمیم گیری و برنامه ریزی ، 1385یریت است.) نادعلی ، دادن به موضوع مد

سازماندهی ، رهبری و کنترل منابع انسانی ، مالی ، مادی  و اطالعاتی سازمان به منظور تحقق اثر بخش و کارآمد هدفهای آن . 

(. 1388راد و گروهها ، برای تحقق هدفهای سازمانی می باشد) عالقه بند، همچنین در تعریف دیگری مدیریت ، کارکردن با اف

اگر خانواده همچون سازمانی در نظر گرفته شود، الزم است که در راس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده خانواده و اداره امور 

 (.1390ی آهوانویی،کنونی خانواده قرار گیرد که این عنصر را می توان مدیریت خانواده نامید) رضای

به نام افراد نسبت داده شود و یا به آن ضمیری اضافه گردد که به اشخاص باز گردد ، بار معنایی « اهل» در قرآن کریم هرگاه واژه 

 سوره مبارکه عنكبوت و ... . 33و  32را خواهد داشت، مانند آیات « خانواده »

به گروه دو یاچند نفره ای اطالق می شود « خانوار» یا « خانواده» می کند؛ ( خانواده را چنین تعریف 1994سازمان ملل متحد ) 

که با هم زندگی می کنند، درآمد مشترك برای غذا و سایر ضروریات زندگی دارندو از طریق خون ، فرزند خواندگی یا ازدواج با 

 

 مدیریت خانواده زنان 
 

 فرزند پروری زنان



 

  

 

م خانوارها، هم خانواده نیستند هم نسبت دارند. دریک خانواده ممكن است یک یا چند خانواده زندگی کنند که تما

 (.1375)نجاریان،

 فرزندپروری:

 یم گفته رفتارها و اعمال یا مجموعه به یپرور فرزند گر،ید عبارت به است فرزندان پرورش ای تیترب یمعنا به یپرور فرزند

. دهند یم انجام خود فرزندان تیترب مجموع در و مراقبت ازها،ین یارضا آموزش، ارتباط، یبرقرار ، رشد یبرا نیوالد که شود

 .کنند یم استفاده یخاص یپرور فرزند یروشها از ک،ی هر ،یپرور فرزند فیتعر ای مفهوم با نیوالد ییآشنا زانیم از نظر صرف

 کنترل و محبت:  هستند عمده اریمع دو یدارا یپرور فرزند یها وهیش

 به نیوالد از یاجتماع یها ارزش انتقال ندیفرا خدمت در که شود یم شامل را نیوالد یرفتارها از دسته آن نیوالد کنترل

 .باشد یم نیوالد عاطفه و یمهربان عالقه، ت،یمیصم شامل زین محبت . دارد قرار فرزندان

 : شود یم میتقس دسته سه به یپرور فرزند یها وهیش مهم شاخص دو نیا اساس بر

 یداستبدا وهیش* رانهیگ سهل وهیش * مقتدرانه وهیش   *

 :مقتدرانه یپرور فرزند

 خود، یرفتارها دنیسنج ییتوانا رفتارها، و اعمال مورد در یقو استدالل ییتوانا ، یاجتماع یقو یها مهارت ، استقالل ، یشاد

 ،یزندگ اهداف و اتیاخالق ها، ارزش از باال درك و فهم خوب، قضاوت قدرت باال، یلیتحص شرفتیپ مشكالت، با مقابله هیروح

 یبرخ ، ادیاعت ژهیو به یاجتماع یها بیآس انواع با مقابله یبرا باال ییتوانا و یاجتماع تیمسؤل و یهمكار یبرا شدن قائل ارزش

 .است خانواده نیا فرزندان یها یژگیو از

 :رانهیگ سهل یپرور فرزند

 محبت و یمهرورز. ستین معقول چندان ها آن یها خواسته و کنند یم اعمال خود کودکان بر یکمتر کنترل ریگ سهل نیوالد 

 است کارانه اهمال مقررات، اعمال و نامنظم خانواده، تیفعال. است آشفته نسبتا آنها خانواده.  دارد قرار یمتوسط حد در ها آن

 . کنند یم آغاز هیاول نیسن همان از را مواد مصرف.  كنندیم یرو واپس ماتینامال با مقابله هنگام کودکان نیا

 کنند ینم تیمسئول احساس که شوند یم لیتبد هدف یب و خودخواه انگار سهل یابال ال ، بندوبار یب ینوجوانان به کودکان نیا

 دوره بهنجار های سختی با مواجهه صورت در و شوند می مواجه شكست با زندگی در اغلب و نیستند اجتماعی یزندگ به قادر و

 فرار برای نتیجه در.  کنند می عمل ، باشد می خود مسائل با مقابله برای الزم مهارتهای فاقد که ضعیف فردی صورت به نوجوانی

 آورند می روی مواد سمت به ، ها تكانه کنترل عدم یا لیتها مسئو از

 انجام در را کودك کنند، یم عمل کودك الیام و ها تكانه با همسو و موافق یا وهیش به هستند یافراط گر تیحما که ینیوالد

 و امكانات چند هر. کنند ینم یتوجه  او یاصل یازهاین به اما ، کنند یم برقرار یاندک یانضباط قواعد گذارند یم آزاد یکار هر

 را یختگیخودانگ و ابتكار که دهند یم پرورش تیمسئولی ب و تفاوت یب ، کسل یکودکان ، هست کودك اریدراخت یفراوان لوازم

 داده آنها به زیچ همه که دارند انتظار و ندیآ یم بار ها یسخت با شدن مواجه در ثبات یب و حوصله یب ، منفعل و داده دست از

 و خدمات هیارا حال در خانواده یاعضا تمام معموال. کنند یم حكومت خانواده در واقعا ریگ سهلی ها خانواده فرزندان. شود

 نیقوان و قواعد نبود .است ادیز محبت و توجه اما کم، دانفرزن از توقع و انتظار یفرزندپرور نوع نیا در. هستند آنها هب سیسرو



 

  

 

 ریسا از فرزندان، نیا بودن برنامهی ب و تیمسؤل یب ، جهیدرنت و تیمسؤل توقع، انتظار، گونه هر و فرزندان یبرا یخانوادگ

 است ریگ سهل یها خانواده اتیخصوص

 یاستبداد یپرور فرزند

 یرایپذ و بوده پرتوقع اریبس نیوالد نیا.  سازد یم زیگرمتماید وهیش دو از را وهیش نیا که است یعامل نیاول نیوالد قدرت شینما

 هنگام غالبا مستبد نیوالد.  است یعاطف یمحتوا فاقد و جانبه کی نیوالد یکالم یها امیپ.  ستندین کودکان الیام و ازهاین

 کی را کودك اطاعت نیوالد نیا.  دارد قرار سطح نیتر نیپائ رد الگو نیا در محبت ابراز دهند ینم ارائه یلیدل دستورات، اعمال

 یبرا زور واعمال هیتنب از ، ردیگ یم قرار ها آن یارهایمع با تعارض در کودك ورفتار اعمال که یمواقع در و کنند یم یتلق حسن

 ها خانواده نیا در هستند  نیغمگ  و یمنزو نیخشمگ کودکان نیا قاتیتحق اساس بر کنند یم استفاده کودك خواسته مهار

 و جست در نوجوان ، شدن طرد این به واکنش در میكند یارزش یب احساس و ندیب یم ناتوان و راتنها خود نوجوان و کودك

 (1395،شكوفه درویش ). کند پیدا را محبت و وحمایت تایید تا باشد می راهی جوی

 پیشینه مطالعاتی : 

پرداخت .  بررسی نقش سبک فرزند پروری در تبین کمال گرایی زنان شهرستان شهرضا(. به پژوهشی با عنوان 1399)سری، 

آزمودنی مادر  120، بررسی نقش سبک فرزند پروری در تبین کمال گراییزنان شهرستان شهرضا بود. تعداد خودپژوهش از هدف 

ادکه همبستگی بین سبک های فرزند در این پژوهش شرکت کردند که به شیوه خوشه ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان د

چندگانه نیز نشان داد که سبک  پروری )سهل گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه( و کمال گرایی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون

 .های فرزند پروری و کمال گرایی را پیش بینی می کنند

ایل و کرامات اخالقی حضرت فاطمه معصومه علیها مطالعه و بررسی فضبه پژوهشی با عنوان ،(1397)زاهدی، زاهدی، زاهدی،

معرفت و شناخت مقامات معنوی و بلندی شان اولیای الهی، عطیه و اکرامی است از جانب خداوند پرداختند. و دریافتند  السالم

نسبت به  ممحكم ترین دلیل برای شناسایی مقام معنوی حضرت معصومه علیها السالم، وصف مستقیم ائمه علیهم السال، متعال

جایگاه ایشان می باشد. این معرفی از چند لحاظ مورد توجه است. اول اینكه از میان امام زادگان واوالد مستقیم ائمه علیهم 

السالم، فقط در مورد زیارت ایشان سفارش و تاکید صورت گرفته است. در این مقالهبر آن شدیم تا گوشه ای از مقامات معنوی 

ایل نفسانی آن بانوی بزرگ را بنویسیم تاشاید بتوانیم اندکی از حق بسیاری که آن حضرت بر عهده ما و کماالت روحانی و فض

دارند، ادا کنیم؛ چون تمام مسلمانان و شیعیانخصوصا ملت ایران و به خصوص اهل قم و مجاورین بارگاهش از وجود مبارك او و 

 .بالها را از ملت مسلمان و شیعیان مرتفع کرده و می کند قبر مطهرش فیض می برندو خدای متعال به برکت قبر منورش

در این پرداخت. او دریافت که  نقش زنان در مدیریت خانواده، جامعه و سالمت(. در پژوهشی با عنوان 1396)قادری چرمهینی، 

ه این حقیقت ساخت میان حرکت و جوشش زن مسلمان در ایران و نقش اساسى او در پیروزى انقالب اسالمى،جهانیان را متوج

که زن مسلمان کیست و چگونه است مردم گیتى دیدند که زنان مسلمان ایرانى،کسانى هستند که هنگام احساس خطربراى 

اسالم پا به پای مردان باغیرت به فرمان رهبر لبیک گفته ومانند جویبارهایى از کوچه و برزن، از میان خانه ها و منازل جارى مى 

 .ان و رعد آسا را تشكیل مى دهندگردند و سیلى خروش



 

  

 

پرداختند. که دریافتند حضرت  جستاری بر فضایل و هجرت حضرت معصومه )س(( به پژوهشی با عنوان 1396)یثربی و معماریان 

به شوق  اوتافته ایملكوتی و جدا بافته و ساختار وجودی او از دیگران ممتاز بود. یک سال بعد از هجرت برادر،  معصومه )س(،

دار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام والیت به همراه عدهاى از برادران وبرادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر دی

شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. این جابود که آن حضرت )س( نیز همچون عمه بزرگوارشان حضرت زینب )س( 

مردم مومن و مسلمان مى رساندند و مخالفت خود و اهلبیت )ع( را با حكومت حیله  پیام مظلومیت و غربت برادرگرامیشان را به

 گربنى عباس اظهار مى کرد. 

پرداختند. در پژوهش  نقش خالقیت زنان در مدیریت خانواده(. به پژوهشی با عنوان 1393)شهریاری و فرجی بهبهانی زاده، 

بط حاکم میان همسران از جمله مشارکت زنان در هزینه کردن درآمد خانواده، ، بهره وری اقتصادی خانواده از زاویه نوع روا خود

آموزش صحیح فرزندان، ارتقای سطح آگاهی زنان درزمینه مصرف صحیح و تغییر و اصالح رفتار مصرف توسط زنان بررسی 

داده ها  .مندسازی استفاده شد. برای شناسایی مؤلفه های ذکر شده از نظریه های منابع، قدرت، نظریه سیستمی و تواننمودند

زن متاهل شهرستان اهواز بدست آمده از فرمول کوکران که فقط زنان را شامل  022بااستفاده از تكنیک پرسشنامه ساختارمند از 

خانواده، آموزش صحیح  می شود بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای مستقل، مشارکت زنان در هزینه

ان، ارتقاء سطح آگاهی زنان در زمینه مصرف صحیح، تغییر و اصالح رفتار مصرف توسط زنان با متغیر وابسته بهره وری فرزند

اقتصادی خانواده رابطه مثبت داشته است. در تحلیل رگرسیون چند متغیری، مشارکت زنان در هزینه کردن درآمد خانواده و 

را برای توضیح تغییرات بهره وری  2ین کننده های بهره وری اقتصادی خانواده ارتقاء سطح آگاهی زنان بترتیب مهم ترین تبی

متغیرهای فوق الذکر بیشترین تأثیر را  94اقتصادی خانواده بدست داده اند، بدین معنی که / معرفی شده و ضریب تعیینی برابر 

 .در بهره وری اقتصادی خانواده داشته است

قلب پرداختندو  نقش زنان در مدیریت خانواده،جامعه،سالمت( به پژوهشی با عنوان 1393)افتخاری  کیفی بجستانی و ،نودهی 

و پیشرفت جامعه در گروی پایین آوردن هزینه و باال بردن تولیدات است که زنان نقش بسیار  دانستندزنان را تپنده خانواده 

 انواده دارند. موثری در پایین آوردن هزینه های خ

واکاوی نقش مدیریت اقتصادی زنان در خانواده با تاکید بر مدیریت (. به پژوهشی با عنوان 1393،)و صیدی حیاتی، حیدری

با هدف واکاوی نقش مدیریت اقتصادی زنان در خانواده با رویكرد جهادی انجام و با استفاده  خود راپژوهش پرداختند.  جهادی

یافته های تحقیق نشان داد  کردند.اطالعات الزم از منابع مرتبط، به صورت هدفمند گرداوری و تحلیل  از روش مطالعه اسنادی

که زنان در ایجاد آرامش اصالح الگوی مصرف استفاده مطلوب از منابع تولید و پرهیز از اسراف در خانواده نقش مهمی دارند. 

پرتو تفكر دینی و رویكرد جهادی با مشارکت زنان بهتر محقق می  همچنین رشد اقتصادی خانواده و تربیت صحیح فرزندان در

 .گردد

(. در پژوهشی با عنوان نقش پنهان زنان در شرکتهای 2015کالدرون)-موزوزی، آسترید آژنو-مودروشنوچ، لینا گالوز-پائوال رودریگز

کتهای خانوادگی ایفا کرده اند و اکنون تحقیقات خانوادگی پرداختند. آنان دریافتند زنان در طول تاریخ نقش پنهان مهمی را در شر

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


 

  

 

در حال روشن کردن این نقش است. در حال حاضر ، حجم قابل توجهی از مشارکت های زنان همچنان پنهان است. آمار رسمی 

 انجام شده است. زن  500این مطالعه براساس مصاحبه با بیش از 
 

 زیتجو ییگرا کمال ، شده ادراك یفرزندپرور نیب یوندهایپ به دیجد ینگاهن (. در پژوهشی با عنوا2016ریلی، استی، لپسلی ) 

 به را( SPP) یاجتماع شده زیتجو ییگرا کمالپرداختند.  در پژوهش خود دریافتند  نظم یب خوردن غذا و یاجتماع نظر از شده

 یب با - یروانشناخت کنترل و یودمختارخ تیحما - شده ادراك یفرزندپرور سبک از جنبه دو نیب روابط یبرا یا واسطه عنوان

 یرهایمتغ خود گزارش یریگ اندازه( زن N ، 100٪=  333) یکارشناس دوره انیدانشجو. ندکرد شیآزما خوردن غذا ینظم

. برخوردارند یمتوسط یهمبستگ از یخودمختار تیحما و یروانشناخت کنترل که داد نشان جینتا. رساندند انیپا به را مطالعه

 و مادر یبرا ها گزارش کل در SPP قیطر از خوردن غذا ینظم یب بر یفرزندپرور یرهایمتغ میرمستقیغ ریتأث ، نیا بر عالوه

 نیب یفرض روابط از که ، نبود یتوجه قابل میرمستقیغ اثر چیه ، شد معكوس رهایمتغ جهت که یهنگام. بود توجه قابل پدر

 یب هیتغذ علت در یمهم زمیمكان عنوان به ییگرا کمال یساز برجسته تیتقو ، ها افتهی. کند یم یبانیپشت مطالعه یرهایمتغ

 می کند. تیتقو را نظم

(.در پژوهشی با عنوان سبک فرزندپروری ، کمال گرایی و خالقیت در بزرگساالن جوان با 2012میلر، لمبرت، اسپیر، نویمایستر)

دانشجوی ممتاز دانشگاه در دانشگاه میدوسترن ، همبستگی های  323ای توانایی و موفقیت باال پرداختند. با استفاده از داده ه

متغیر نشان داد که روابط مثبتی بین الف( سبک فرزندپروری مجاز و خالقیت و )ب( سبک فرزندپروری اقتدارگرا و کمال گرایی 

و خالقیت یافت شد. این روابط بیشتر تجویز شده اجتماعی وجود دارد. بعالوه ، روابط منفی نیز بین سبک فرزندپروری مستبدانه 

با استفاده از یک مدل مسیر شامل متغیرهای کنترل برای جنسیت و سطح تحصیالت والدین مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها 

نشان می دهد که از نظر آماری رابطه معناداری بین خالقیت و جنسیت ، فرزندپروری اقتدارگرا و کمال گرایی تجویز شده 

 عی ، فرزندپروری و خالقیت اقتدارگرا و فرزندپروری و خالقیت مجاز وجود دارد.اجتما

 

(. در پژوهشی با عنوان الگوهای انضباطی والدین و شایستگی اجتماعی در کودکان، جوانان جامعه پرداخت .در 1978باومریند )

معتبر به طور مداوم بهینه شناخته می  پژوهش خود دریافت ادعای قدرت اساسی در سبک والدین معتبر است و سبک والدین

که ابراز  "کودك محور"شود ، به طوری که یک دیدگاه انتقادی از ادعای قدرت فی نفسه غیرقابل توجیه است. در مقابل فرض 

به قدرت توسط والدین برای رفاه فرزندان مضر است و رابطه ضد انسان با استدالل دارد ، مزایای فرزندپروری مقتدرانه نسبت 

سایر سبكهای اصلی فرزندپروری )اقتدارگرایانه ، مجاز ، غیرمستقیم( که در آنها ادعا و استدالل قدرت مقابله یا هر دو حداقل 

است. والدین راهنمایی ، یک شیوه فرزندپروری قدرت پذیرانه قدرت که به تازگی مشخص شده و به همان اندازه سبک اقتدارگرایانه 

 سرانه ، خصمانه و مجازات کننده نیست ، نیز مفید واقع شده است.خواستار است ، اما خود

 روش  و مواد

روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و پیش بینی است. در نگارش این پژوهش از مقاالت نمایه شده در پایگاه 

 اطالعاتی ایران داك، مگ ایران ، سیویلیكا و همچنین منابع کتابخانه ای استفاده شد.
 



 

  

 

 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری

 نفر12 قشم، نفر 35بندرلنگه، نفر 26 بندرعباس، نفر 216) هرمزگان استان سما مدارس معلمان نفر 289 شامل آماری جامعه

 . بود( آباد حاجی

 انجام جهت کوکران رمولف ساده و براساس تصادفی ازروش استفاده با که بود نفر 165 تعداد آماری نمونهروش نمونه گیری: 

درصد  5درصد و خطای  95بود که مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با در نظر گرفتن سطح اطمینان  شده انتخاب پژوهش

 انجام شد. 

 ابزار گردآوری اطالعات:

 1964برن لیخانواده ه یجو عاطف استاندارد پرسشنامهالف: 

و رابطه مادر  فرزندی –رابطه پدر وسط هیل برن ارزیابی جو عاطفی خانواده  )( ت1964پرسشنامه جو عاطفی خانواده در سال )

( طراحی و تیامن احساس ،اعتماد کردن، قیتشو دادن، هیهد مشترك، یها تجربه کردن، دییتا نوازش، محبت،یعنی  یفرزند –

 زینه ای لیكرت می باشد.بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گ 8سوال و  16این پرسشنامه دارای  .تدوین شده است

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

 در این تحقیق منظور از جو عاطفی خانواده) مدیریت خانواده(  نمره ای است که پاسخ دهندگان به سواالت می دهند.

 مولفه های پرسشنامه

 سواالت مربوطه بعد

2-1 محبت  

4-3 نوازش  

6-5 تایید کردن  

8-7 تجربه های مشترك  

دادن هدیه  9-10  

12-11 تشویق کردن  

14-13 اعتماد  

16-15 احساس امنیت  

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فكر می کنیم  

روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده ( 1390ناهیدی )در پروژهش (. 1390)سرمد و همكاران،

 است.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینكه ابزار اندازه 

(. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 1390رایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست می دهد) سرمد و همكاران،گیری در ش

 برآورد شد.                                       85/0( برای این پرسشنامه 1390شده در پژوهش ناهیدی )



 

  

 

 ب: پرسشنامه شیوه فرزند پروری

مجموعه بررسی هایی انجام داد که طی آن الگویی از شیوه فرزند پروری والدین  1973یفرنیا در دیانا بامریند از دانشگاه کال

مشخص شد. او برای اجرای مطالعات خود ابتدا پرسش نامه هایی طراحی کرد که به نام خود او معروف شد. این ابزار اقتباسی 

لگوی آزاد گذاری ، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از سه ا

سوال آن به شیوه آزاد  10سوال است که  30الگوی نفوذ و شیو های فرزند پروری ساخته شده است . این پرسش نامه دارای 

 ش فرزند، مربوط می شود.سوال دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین به امر پرور 10سوال به شیوه آمرانه، و  10گذاری مطلق ، 

 مولفه ها: 

 نمره گذاری می شود . این مقیاس ها با تاکید بر شماره سواالت به شرح زیر می باشد: 5تا  1این مقیاس از 

 شماره سواالت مقیاس ها ردیف

1-6-10-14-17-19-21-24-28 مقیاس آزاد گذاری 1  

2-3-7-9-12-16-18-25-26-29 مقیاس آمرانه 2  

قتدار منطقیمقیاس ا 3  30-27-23-22-20-15-11-8-5-4  

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

 گویه ای پرسشنامه می دهند. 30در این تحقیق منظور از فرزندپروری نمره ای است که پاسخ دهندگان به سواالت 

 اعتبار و روایی پرسشنامه

ت.اسفندیاری اعتبار بازآزمایی این پرسش نامه را ( استفاده شده اس1379( و بینم )1374این پرسش نامه توسط اسفندیاری)

 (.1389 ،ساعتچی. کامكاری. عسكریانگزراش کرده است) 73/0و برای اقتدار منطقی  77/0،برای آمرانه 69/0برای سهل گیرانه 

 یافته های پژوهش:

 مشخصات جمعیت شناختی:       

 نسیت.فراوانی ودرصد افراد شرکت کننده در پژوهش برحسب ج1جدول 

 درصد فراوانی شهر

 74,54 123 بندرعباس

 12,12 20 قشم

 9.09 15 بندرلنگه

 10.76 7 حاجی آباد

 100 165 جمع

 

جدول فوق فراوانی ،درصد افراد شرکت کننده درپژوهش را برحسب شهر محل خدمت نشان داد ،همان گونه مشخصات جدول          

نفر  12نفر بندرلنگه و  26نفر قشــم و  35نفر بندرعباس،  216هش معلم شــرکت کننده درپژو 289فوق نشــان داد ازمجموع 

 حاجی آباد را تشكیل می دهند. همچنین نمودار فراوانی درصدی جدول فوق ارائه شده است.

 
 2- نمودار، تعداد افراد شرکت کننده درپژوهش برحسب شهر محل خدمت 



 

  

 

 

 
 

 

 

 معلمان خانم مدارس سما استان هرمزگان ( نقش دارد.مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری) فرضیه کلی : 
 

تجزیه وتحلیل این فرضیه به این صورت انجام شد که جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروری همزمان وارد معادله 

 رگرسیونی شد ونقش مدیریت خانواده بر مولفه های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفت. 

 ه مدل رگرسیون خطی بین متغیر جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروریخالص -2جدول

 

وضریب  0,78وضریب تعیین  0,280به طور کلی ضریب همبستگی بین جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروری 

 درصد از جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروری تبیین می شود.0,07به عبارت دیگر 0,073تعیین تعدیل شده 

 

  ضریب رگرسیون برای پیش بینی جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروری -3جدول 

 رضایت اززندگی
 

 ضرایب غیراستادارد
Betaمقداراستاندارد tسطح معنی داری مقدار 

Bمقدارخطای استاندارد مقدار 

 001/0 18,750  0,188 3,527 عرض ازمبدا

 0,001 5,001 0,278 0,040 0,198 فرزند پروری

 

ری را نشان جدول فوق ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیونی برای پیش بینی جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پرو

پیش بینی کننده معنی داری برای جو عاطفی خانواده ) مدیریت  001/0درسطح آلفای  001/5داد، فرزند پروری با مقدار بتای 

 خانواده( محسوب می شود.
 

 بحث ونتیجه گیری 

 د.مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری) معلمان خانم مدارس سما استان هرمزگان ( نقش دارفرضیه کلی : 

بندرعباس

قشم

بندرلنگه

حاجی آباد

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیر تعداد مدل

0,280* فرزند پروری 1  0,78 0,073 



 

  

 

 پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش زنان در مدیریت خانواده و فرزند پروری ) مطالعه موردی : مدارس سما استان هرمزگان(

ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیونی برای پیش بینی جو عاطفی خانواده ) مدیریت خانواده( با فرزند پروری را نشان  گرفت. انجام

پیش بینی کننده معنی داری برای جو عاطفی خانواده ) مدیریت  001/0درسطح آلفای  001/5داد، فرزند پروری با مقدار بتای 

بررسی نقش سبک فرزند پروری در (. با عنوان 1399)سری، خانواده( محسوب می شود. و نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

مطالعه و بررسی فضایل و کرامات اخالقی نوان (. با ع1397)زاهدی، زاهدی، زاهدی،، تبین کمال گرایی زنان شهرستان شهرضا

،  نقش زنان در مدیریت خانواده، جامعه و سالمت(. با عنوان 1396)قادری چرمهینی، ،  حضرت فاطمه معصومه علیها السالم

شهریاری و فرجی بهبهانی زاده، ،  جستاری بر فضایل و هجرت حضرت معصومه )س(( . با عنوان 1396)یثربی و معماریان 

نقش زنان در (. با عنوان 1393)افتخاری کیفی بجستانی و  ،نودهی ، نقش خالقیت زنان در مدیریت خانواده(. با عنوان 1393)

واکاوی نقش مدیریت اقتصادی زنان در خانواده با (. با عنوان 1393،)و صیدی حیاتی، حیدری، مدیریت خانواده،جامعه،سالمت

(. با عنوان نقش پنهان 2015کالدرون)-موزوزی، آسترید آژنو-مودروشنوچ، لینا گالوز-، پائوال رودریگزکید بر مدیریت جهادیتا

 ، شده ادراك یفرزندپرور نیب یوندهایپ به دیجد ینگاه(. با عنوان 2016زنان در شرکتهای خانوادگی، ریلی، استی، لپسلی ) 

(. با عنوان سبک 2012، میلر، لمبرت، اسپیر، نویمایستر)نظم یب خوردن غذا و یاعاجتم نظر از شده زیتجو ییگرا کمال

(. با عنوان الگوهای انضباطی 1978فرزندپروری ، کمال گرایی و خالقیت در بزرگساالن جوان با توانایی و موفقیت باال و باومریند )

  والدین و شایستگی اجتماعی در کودکان. جوانان جامعه همخوانی دارد.
 

های آگاهی یافتن از فرهنگ و روش زندگی اهل بیت پیامبر )ص( یكی از اصلی ترین راهدر تبین این فرضیه می توان گفت ؛ 

و بهره مندی از آن است زیرا آنها تبلوری از مكتب حیات بخش پیامبر اکرم )ص( هستند. در این )ص( شناخت آیین محمدی 

)س( بانویی که در دوره غم و غربت، مدافع و تنها مایه تسلی برادرشان امام رضا  میان شناخت از زندگی حضرت فاطمه معصومه

این بانوی واالمقام در پیروی  .شود و آنان را در مسیر ترقی معنوی هدایت کند مسلمانانتواند موجب رشد بیشتر )ع( بود، نیز می

عصومه )س( و تمام بانوان پرهیزگار در صدر اسالم در ابعاد حضرت م، های انحرافی پرداختاز امام زمان خویش به مقابله با جریان

اند و این از مباهات شریعت است که ها را از خود بروز دادهترین باورها و ارزشهای مختلف سبک زندگی مبتنی بر اصیلو عرصه

ائه به افراد، جامع است. تأسی های کاملی پیشرو آن هستند که الگو بودن آنان و امكان طراحی سبک زندگی برای ارچنین انسان

به زنان واالمقامی همچون حضرت معصومه )ع( سبب شده تا دختران مؤمن، عفیف و انقالبی جامعه امروزی شخصیت و هویت 

خویش را پیدا کنند و به مقام و منزلت واالی خویش پی ببردند و به مقامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رفیعی دست پیدا 

ه برکت الگوپذیری از زنان بزرگ خاندان پیامبر اکرم )ص(، سبب شده تا دختران و زنان جامعه کنونی با تحول کنند. همچنین ب

 .فكری و روحی بزرگ نسبت به سرنوشت خود، خانواده، اسالم و جامعه احساس مسؤولیت کنند
 

 منابع 

 منابع فارسی

مدیریت اقتصادی زنان در خانواده با تاکید بر مدیریت  ،واکاوی نقش1393حیاتی، علی و حیدری، رقیه و صیدی، علی اکبر،

 .2-1،صجهادی،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران

  .1395،سایت دانشگاه علوم پزشكی مازندران ،  شكوفهدرویش،

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


 

  

 

 .164-145، ص 1390، تابستان9هورا، شمارهرضایی آهوانویی، زهرا، نقش زن در اقتصادخانواده، ط

،مطالعه و بررسی فضایل و کرامات اخالقی حضرت فاطمه 1397زاهدی، سیدمرتضی و زاهدی، سیدرضا و زاهدی، سیده سارا،

 .4-1، صمعصومه علیها السالم،سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی،کرج

 .6-2، ص1389،نشر ویرایش ، آزمونهای روان شناختی،مهناز، کامبیز،عسكریان،یمحمود ، کامكار ،ساعتچی

،بررسی نقش سبک فرزند پروری در تبین کمال گرایی زنان شهرستان شهرضا،کنفرانس بین المللی 1399سری، آزاده السادات،

 .7-1، ص حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،کرج

،نقش خالقیت زنان در مدیریت خانواده،همایش ملی جایگاه و نقش زنان در 1393زاده، مریم، شهریاری، مرضیه و فرجی بهبهانی

 .6-2، صمدیریت جهادی،تربت حیدریه

،نقش زنان در مدیریت خانواده، جامعه و سالمت،اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و 1396قادری چرمهینی، زهرا،

 .7-1،ص معه نگر،اصفهانمامایی با محوریت خدمات مراقبتی جا

، پاییز و زمستان 2ماهورزاده، طاهره، نقش مدیریتی زنان در خانواده، پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده، سال اول، شماره 

 .123-97، ص1378

 .1375نجاریان، فرزانه، عوامل موثر در کارایی خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی ، پایان نامه ارشد،

همایش ملی  سالمت، جامعه، خانواده، نقش زنان در مدیریت ،1393کیفی بجستانی، زهرا و افتخاری، محمد،نودهی، شوکت و 

 .7-1، صجایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی،تربت حیدریه

،جستاری بر فضایل و هجرت حضرت معصومه )س(،کنفرانس ملی رویكردهای نوین 1396یثربی، سیدحسن و معماریان، زهرا،

 .3-1ص  ،رشت21انی در قرن علوم انس
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قه میمند با سطح رابطه اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منط

 کارایی خاصیت نوروپالستیسیتی مغز
 

 فاطمه امیر ساالری1،  فاطمه محمدی2
    

 کارشناسی ارشد  تكنولوژی اموزشی  دانشگاه آزاد  واحد شیراز .1

 یرازشاستادیار گروه تكنولوژی آموزشی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .2

 

 چکیده

ا هدف بررسی رابطه اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با پژوهش حاضر ب

سطح کارایی خاصیت نوروپالستیسیتی مغز انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش 

نفر از معلمان زن مقطع متوسطه بخش  40همبستگی می باشد.  جامعه آماری پژوهش شامل -اجرا توصیفی

در این پژوهش، جهت گردآوری اطالعات از میمند بود که به صورت تمام شمار در پژوهش شرکت کرده اند. 

( و 2010پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه انعطاف پذیری عصبی دنیس و وندروال )

تخصصان قرار گرفت و پرسشنامه محقق ساخته اراده تغییر استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید م

                                                           
 
 



 

  

 

. محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده /83. و /7پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

از آزمون امارتوصیفی ازفراوانی،درصدومیانگین استفاده و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده ها 

ر کلی بین اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه بطوشد. نتایج این پژوهش نشان داد؛ 

بین نگرش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین  میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپالستیسیتی مغز

عصبی، عاطفی و رفتاری اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی 

 رابطه معناداری وجود دارد. تیسیتی مغزخاصیت نوروپالس

 : روش تدریس، کارایی مغز، نوروپالستیستی، اراده تغییر، معلمانکلمات کلیدی

 

 

 

 مقدمه

شأت گرفته از این          سخنرانی در تدریس، ن ال نظیر  شهای غیرفعّ ستفاده از رو ال و ا شهای فعّ عدم توجه به رو

مان ما، معنی  ــیاری از معلّ ــت که بسـ ر اسـ ــیوهطرز تفكّ اند درك  ای که خود فراگرفتهتدریس را به همان شـ

)رســـتگار و همكاران،  « ها به طور منفرد و مجردای یک ســـلســـله واقعیّتفراگیری حافظه»کنند؛ یعنی می

های انجام شــده در زمینه پیشــرفت تحصــیلی درس، بر این نكته تأکید    (. حال آنكه بیشــتر پژوهش1381

ــیلی دانش  ترین عامل درکنند که مهممی ــرفت تحص ــیوهپیش ی آموزش معلّم در  آموزان، روش تدریس یا ش

ــت )قنبری پورطالمی،  ــه ای    1379کالس درس اس ــازی روش های تدریس در آموزش های مدرس (. بهینه س

شی که در دهه های        شیوه های آموز ست. از جمله ی  سی تجربی آن ها در پژوهش های میدانی ا نیازمند برر

سیار مورد ت  صورت گرفته در      اخیر ب ساس مطالعات  ست. که بر ا ست، آموزش مبتنی بر مغز ا وجه قرار گرفته ا

ست. دانش در مورد عملكرد مغز و اثرات آن بر         شی ایجاد گردیده ا صبی آموز صبی و روان ع صب ع حوزه ی ع

د کرد.  یادگیری، از چنان پتانســیلی برخوردار اســت که می توان آن را انقالبی در آموزش و یادگیری قلمدا 

پژوهش های مغز در بردارنده ی دانش جدیدی درباره ی راه های بســـیاری اســـت که انســـان یاد می گیرد  

(، معتقد اســت که یک هم افزایی  2008) 2(. در این زمینه پژوهشــگر آموزشــی اریک جنســن2013، 1)کاپادیا

                                                           
1. Kapadia  

2. Eric Jensen  



 

  

 

ست که آ                شی ا صبی و علوم آموز سی ع شنا سی، روان  شنا صب  سی، ع شنا ست  موزش را در عمل  بین علوم زی

 مؤثر می سازد.

ــت. به همین     ــده اس ــوع در نظر گرفته ش در این مطالعه، تحقیقات مربوط به حوزه ی آموزشِ این موض

ضر          شكل گیری مطالعه ی حا ست و این خود یكی از دالیل  ست ا خاطر مطالعات اندکی در این زمینه در د

شده از پژوهش های انجام گرفته در این ح   ست. اهداف ذکر  شی به    ا شامل فردی کردن آموزش، تنوع بخ وزه 

ــتون   ــت )تیلس ــاندن فرآیند یادگیری طبیعی مغز اس که بدون  (. 2004، 1راهبردهای تدریس و به حداکثر رس

ضوع به گونه         ست. اهمیت این مو ستم مغز، فهم طبیعت یادگیری امكان پذیر نی سی ستن چگونگی کارکرد  دان

(  2005)3ر آموزش، باید هنر تغییر در مغز باشـــد. کلب و کلب( معتقد اســـت که هن2002)2ای اســـت که زال

فاق می                یک چرخه، ات ما در وحدت  یک راه رخ نمی دهد، ا ها در  نادار  تن یادگیری مع که  قدند  تد زیرا   معت اف

 کند، وقتی که در حال یادگیری هستیم.  مغز در یک وحدت کار می

ی و تدریس معلمان اره ای جز در تغییر رویكردها و روش های یادگیرچیا بنابر آنچه بیان شد به منظور داشتن سیستم آموزشی پو

ر تغییر روش نیست و در این رابطه مغز و خواص آن مانند نوروپالستیسیتی آن می تواند نقش مهمی را در کمک به معلمان د

 (.2000)لوتار و سیچتی، های رفتاری آنان داشته باشد 

را     چه در این مقال ا گاهی بر آن نمود و   ئه گردید می توان مســــأله ی این پژوهش را این گونه تبیین    با ن

م زده  دالیل شكل گیری مطالعه ی حاضر را برشمارد. اولین مسأله ای که شكل گیری مطالعه ی حاضر را رق      

ــوع هم در پژوهش های موجود به خوبی اثبات     ــت. این موض ــعف در آموزش در مدارس ماس ــت، وجود ض اس

شاه  ست.       گردیده و هم در م شده ا ست، بارها دیده  شگر نیز که خود از معلمان مدارس ا از   دات عینی پژوه

باالی آن در زندگی               یل اهمیت  به دل مان  تدریس معل به تغییر رویكردهای  یاز  ردی و  فجمله ی دالیل دیگر ن

ست. و دیگر اینكه خاصیت نوروپالستیستی م       شیوه های نوین یادگیری ا شیوه   غز اجتماعی افراد، به روشها و 

ــت که هنو  ــت که به دلیل ماهیت پیچیده بودن مغز، نیازمند مطالعات فراوانی اس ز راه  ی جالب و جذابی اس

ضعف مطالعات مربوط به یادگیری      ست. و در آخر  شیوه از یادگیری در پیش ا بتنی  مدرازی برای تبیین این 

 بر مغز در داخل کشور است که بسیار اندك است.

 پژوهش روش

در این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع همبستگی می باشد.  -لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی این پژوهش از

معلم زن مقطع متوسطه شهرستان میمند که در  40دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته می شوند . متوسطه بخش میمند

در این پژوهش، جهت عنوان نمونه انتخاب شده اند.  مشغول تدریس می باشندبه صورت تمام شمار به  96/97سال تحصیلی 

                                                           
4. Tileston  

1. Zull  

2. Kolb & kolb  



 

  

 

( 2010گردآوری اطالعات از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنانه سطح کارایی نوروپالستیسیتی دنیس و وندروال )

 و پرسشنامه محقق ساخته اراده تغییر استفاده خواهد شد.  

گزارش شده است )دنیس و  94/0سشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی این پر: الف( پرسشنامه انعطاف پذیری عصبی

روایی همزمان این  است. شده ساخته 2010در سال  ونادروال و دنای توسط عصبی انعطاف پذیری پرسشنامه(.  2010وندر وال، 

است. همچنین پایایی به  75/0است. و با انعطاف پذیری مارتین و رابین  -39/0پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک برابر با 

 بدست آوردند.  90/0و پایایی به روش کرونباخ را  71/0بود. در ایران شاره و همكاران روایی کل مقیاس را  91/0روش کرونباخ 

( انتخاب گردید. دانهام 2003)Dunhamپژوهش  پرسش نامه اراده تغییر بر اساس مولفه هایپرسشنامه اراده تغییر: ب( 

ولفه عصبی، عاطفی، رفتاری اراده تغییر را تبیین نموده است.که بر اساس این سه مولفه پژوهشگر پرسشنامه را بر اساس سه م

مولفه   12تا7مولفه عصبی، سواالت  6تا 1تهیه وتنظیم نموده و روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار داده تا است. سواالت 

 شد.  موافه رفتاری می با 16تا13شناختی و سواالت 

اراده تغییر عامل اصلی اجرای موفقیت آمیز تغییرات نگرشی و رفتاری می باشد. اراده تغییر را می توان عاملی برای پیشبرد 

 واکنش های رفتاری تبیین نمود. این نوع اراده مشتمل بر سه بعد نگرش عصبی، عاطفی و رفتاری می باشد. 

 Dunham (2003)بر اساس مولفه های 

 

 سطح معناداری پایایی ییروا مولفه

 001/0 86/0 75/0-83/0 عصبی

 001/0 74/0 84/0-87/0 عاطفی

 001/0 83/0 76/0-82/0 رفتاری

 001/0 79/0 82/0-86/0 اراده تغییر

پس از آماده سازی پرسشنامه های پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه )با توجه به مطالب بخش حجم نمونه و روش نمونه 

گردآوری داده ها، معلمان زن   جهت شرکت در این پژوهش تعیین شدند. پس از هماهنگی با مسئولین آموزش و گیری(، برای 

مانی الزم توزیع شدند. یكی از محاسن اجرا در فاصله زمانی زپرورش، هر یک از پرسشنامه ها )مقیاس اندازه گیری( در فواصل 

در پژوهش است. دو مقیاس اندازه گیری )انعطاف پذیری عصبی  مختلف جلوگیری از خستگی و بی حوصلگی شرکت کنندگان

و اراده تغییر( در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. پس از توزیع پرسشنامه ها و قبل از  تكمیل گویه ها، محقق از شرکت 

ر داده شده(، تكمیل نمایند. کنندگان خواست تا پرسشنامه ها را بر اساس دستورالعمل )که در برگه اول بسته پرسشنامه ها قرا

لذا از آنجایی که پرسشنامه های به کار گرفته در این پژوهش، ویژگیهای درونی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد لذا به شرکت 



 

  

 

  کنندگان در این مطالعه، اطمینان الزم جهت محرمانه بودن داده شد.

ار توصیفی از فراوانی، درصد و میانگین استفاده و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل داده ها حاصل از پرسشنامه در سطح ام

 پیرسون استفاده شد. 

 

 یافته ها
 . اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانه حداکثر حداقل متغیر

 0,364 -0,462 0,349 0,591 3,643 4,833 1,500 نگرش عصبی

 -0,277 0,057 0,371 0,609 3,515 5,000 1,833 نگرش عاطفی

 -0,145 -0,169 0,477 0,691 3,623 5,000 1,800 نگرش رفتاری

 -0,410 -0,101 0,407 0,638 3,571 5,000 1,857 اراده تغییر

 -0,573 -0,086 0,445 0,667 3,769 5,000 2,250 خاصیت نوروپالستیستی

راده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی اجهت بررسی و ارائه مدل بین دو متغیر 

 ابتدا کفایت مدل مطابق جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت: خاصیت نوروپالستیسیتی مغز

 . همبستگی بین متغیرها2جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین انحراف معیار خطا دوربین واتسون

128/2 30764/. 245/. 495/. 

 مقدار . بدست آمده است این/245. است. ضریب تعیین برابر /495 با  برابر وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی

شود. با به خاصیت نوروپالستیسیتی مغز  مربوط میاراده تغییر روش تدریس معلمان زن تغییرات  درصد 24 که دهدمی نشان

می باشد در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه می گیریم.  5/2تا  5/1تسون در فاصله بین توجه به اینكه مقدار آماره دوربین وا

با توجه به شاخص هایی که ارایه شد؛ مدل از کفایت الزم برخوردار می باشد. در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون از سریق 

 بررسی شده است. Fآزمون 

 مقدار واریانس بین دو متغیر. 3جدول 

Sig  آمارهF 
میانگین مجموع 

 مربعات
 مدل مجموع مربعات درجات آزادی

 رگرسیون 892/8 1 892/8 550/32 ./000

 باقیمانده 558/9 39 ./064  



 

  

 

 کل 450/18 40   

 متغیر وابسته: اراده تغییر

   

طقه میمند با اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منمعنادار بودن ضرایب رگرسیونی . 4جدول 

 سطح کارایی خاصیت نوروپالستیسیتی مغز

Sig T 

ضریب استاندارد 

 شده
 ضریب غیر استاندارد

 مدل

Beta STD. Error B. 

 مقدار ثابت 754/2 ./163  425/16 .000
2 

 خاصیت نوروپالستیستی ./283 ./049 ./326 832/4 .000

 اراده تغییر

 

 را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد: مطابق جدول باال معادله رگرسیونی

 = اراده تغییر754/2.+ /283)خاصیت نوروپالستیستی( 

توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به می

واحد، انحراف اراده تغییر ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط  283/0واحد خاصیت نوروپالستیستی  عبارتی با ارتقای یک

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای   tآزمون مثبت دارند.

 غییر تأثیر دارد.بوده، در نتیجه بر اراده ت 000/0این متغیر برابر  

 
 بحث نتیجه گیری

. /245. است. ضریب تعیین برابر /495 با  برابر وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین همبستگی نتایج این پژوهش نشان داد؛

به خاصیت نوروپالستیسیتی اراده تغییر روش تدریس معلمان زن تغییرات  درصد 24 که دهدمی نشان مقدار بدست آمده است این

توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته شود. همچنین میمغز  مربوط می

واحد، انحراف اراده تغییر ارتقاء پیدا  283/0ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد خاصیت نوروپالستیستی 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده   tآزمون ثبت دارند.خواهد کرد، در نتیجه ارتباط م

 بوده، در نتیجه بر اراده تغییر تأثیر دارد. 001/0شده است که این مقدار برای این متغیر برابر  

افزار یادگیری و تغییر هستیم. ی سختانعطاف و پالتسیتی مغز نشان از آن دارد که ما دارادر تبیین این یافته می توان گفت: 

ها و شویم مغز به ایجاد سلولهای بدنی تحریک میها، یا انجام تمرینی اطالعات جدید، شرکت در فعالیتزمانی که ما بوسیله



 

  

 

ری و نوروپالستیسیتی دارای مفاهیم ضمنی ژرف برای رویكردها و راهكارهای توسعه و یادگی پردازد.پیوندهای عصبی جدید می

موفقیت بدون »ی گریبانگیر تمام کسب و کارها در هر کجای دنیاست: این دغدغه و مسأله های مدیریت تغییرات است.برنامه

ولی تغییر رفتار حتی برای افراد دشوار است، « ی افراد سازمان شدنی و امكان پذیر نیست.تغییر در رفتار و کردار و عادات روزمره

  کنیم.نظر برخی به معنای مرگ و زندگی است. با این نكته دشواری تحوالت سازمانی را بیشتر درك میو گاهی عادات جدید در 

اند، تر و ژرف نسبت به سرشت انسان و تغییرات در رفتار و کردار او رسیدهسال گذشته، دانشمندان به شناختی دقیق 20در طول 

)پرتو نگاری از تشعشعات  PET ی ذهن و رفتار بشر ( ومطالعهشناسی) ی ترکیب علومی از جمله روانآن هم به واسطه

ها و دانش جدید، تاکنون پرده از )الكتروانسفالوگرافی(. به لطف فناوری های تحلیل امواج مغزی مثلهمراه روشپوزیترونی(، به

انسان برداشته شده است. تحلیل  های عصبی مغزهای موجود میان رشتهبسیاری از اسرار دنیای درون و نیز روابط و بده بستان

کند، احساس ای این ارتباطات به پژوهشگران کمک کرده تا میان مغز) اندام فیزیكی (و ذهن ) خودآگاه انسان که فكر میرایانه

هند کند ( و نیز ناخودآگاه بشر ارتباط برقرار کنند. بر اساس همین خاصیت اگر معلمان بخواکند و مشاهده میکند، عمل میمی

در روش های تدریس خود تغییر ایجاد کنند باید با تكیه بر خاصیت نوروپالستیستی مغز این مسأله را مرتفع نمایند. نتایج این 

مقتدایی و (، 1395(، شیخ االسالمی، محمدی و سید اسماعیل قمی )1395رستمی و همكاران )پژوهش با نتایج پژوهش های 

 .( همسو می باشد2007دیكستین و نلسون، مک چر، گریملی و همكاران )( و 2014دندلیجان )(، 1395خوش اخالق )
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 غیرمنطقی، ارتباطی یباورها، فداکارانه همسر یادراک رفتارها خود شفقت ورزی،
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 چکیده

کـه خـود از عوامـل  است یرهای اخها در دههمعضالت خانواده ینتراز مهم در زنان یكی ییزدگی زناشودل

 یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،خود شفقت ورز ،گیردتأثیر می یمتعـدد

زدگی دل رابطه یپژوهش حاضر باهدف بررس ینباشد؛ بنابراعوامـل می یـنازجمله ای بخشودگ و یاحقاق جنس

و  یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،خود شفقت ورز زناشویی با



 

  

 

استفاده از  یکه برای متأهل منظور از تمام زنان ین. به ایرفتانجام پذ در زنان متأهل شهر تهران یبخشودگ

به پروفایل  1399سال  و پاییز تابستان بهار،در  ییشناسی در حوزه تعارضات زناشوو روان یاامكانات مشاوره

صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل عنوان نمونه بهنفر به 260ند،ای رِسا مراجعه کردمشاوره

احقاق  یرمنطقی،ارتباطی غ یباورها ،فداکارانه همسر یرفتارها ، ادراكیخود شفقت ورز یهاپرسشنامه

 یلو تحل یرسونپ یهمبستگ یبها از ضرداده یلتحل یزدگی زناشویی بودند. برادل ی وبخشودگ ی،جنس

 یرمنطقیارتباطی غ یدر زنان با باورها ییزدگی زناشونشان داد که دل هایافتهگام استفاده شد. بهگام یونرگرس

 یو بخشودگ یفداکارانه همسر، احقاق جنس یادراك رفتارها ی،و با خود شفقت ورز داریمثبت و معن رابطه

خود شفقت  یتاهم یبگام نیز نشان داد که به ترتبهدارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام دارییرابطه منفی و معن

قادر به  یو بخشودگ یق جنسفداکارانه همسر، احقا یادراك رفتارها یرمنطقی،ارتباطی غ یباورها ی،ورز

 ی،در زنان بود؛ بنابراین توجه به مفاهیم خود شفقت ورز ییزدگی زناشودل ییراتدرصد از تغ 81/0 بینییشپ

ی هادر برنامه یو بخشودگ یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها

 یدمف تواندیزدگی زناشویی در زنان متأهل مدل کاهشهت روش مؤثر ج یک عنوانبه یدرمان ای ومشاوره

 باشد.

 رمنطقی،یغ ارتباطی یباورها ،همسرفداکارانه یرفتارها ادراك ی،جنساحقاق کلیدی:واژگان

 شهر تهران ل،زنان متأه ی،زدگی زناشویدل ی،خود شفقت ورز ی،بخشودگ
 

 

 مقدمه

تعهد، وفاداری و  یكدیگر که به یابدیشكل م ینیو اساس خانواده از زوج یهست. پاواحد از ساختار جامعه ا ینترخانواده کوچک

شود )موتلرو، ارکرات، یم یینو خوشبختی تع یتمانند سازگاری، رضا یمیازدواج با مفاه یفیتاند. کداده قول را پذیرییتمسئول

هرکدام  کند که یداپ بروز كن است به اشكال گوناگونیمم ییزناشو اختالفات ها در حلناکامی زوج (.2018و گاندوگدو، یزیمبلد

ی هازدگی است که زوجدله یدپد یی،زناشو اختالفات بروز عاز انوا یكی. اندازدیرا به خطر م ط زناشوییسالمت رواب خود نوبهبه

که  شودیم ایجاد زمانی 1ییزدگی زناشودل(. 1393هنرمند و سرودانی، زاده )ساداتی، مهرابی کندیخود م یررا درگ بسیاری

دردناك  یهادچار حالت طرفین اساسی ناتوان است و یازهایاز ن یكسری برآورده کردن ها برایآن هرابط یابندیها درمزوج

 زدگیدل (.2010کالی، ولدات و ؛ 2003 نانس، و ینزشوند )پمی ییاحساس ناکامی در زندگی زناشو و یكنواختیخستگی، 

 احساس دلسردی و یشعاطفی و افزا یگانگیهمسر، ب به عاطفی است که شامل کاهش توجه یبستگدل جیتدری نبود یی،زناشو

 (.2011نسبت به همسر است )مازارانتانی، تفاوتییب

 معرف آگاهی متعادل نسبت به یخود شفقت ورز است. 2شفقت ورزی سازگاری همسران، خود حعوامل مؤثر بر سط از یكی

 م و تأسفغ یا احساسنمایی ها( بدون بزرگاز آن بجای اجتنا)به آوررنج مواجهه با افكار و احساسات ییخود و توانا یجاناته

 است، برای زمانی یجانیه نظم جویی ، استراتژییخود شفقت ورز(. 2013یر،؛ نف و پام2014یگان،برای خود است )نف و کاست

و، ئدارد )چامی آگاهانه با مهربانی، درك و حس مشترك انسانی نگه ا راهچون آن ؛ناپذیرندزا اجتنابتنش یا دردناك که احساسات

                                                           
1 couple boredom 
2 self-compassion 



 

  

 

 یگرانصادقانه با د و گرانهیتحماط خود به داشتن روابنه دوستانه و عاشقا طفراد خود شفقت ورز در رواب(. ا2018و،ئو ژ یوفان، ل

 داشته کمتری از شكست افراد ترس شودیمث باع یخود شفقت (.2018سولومانكروز وکلروم، یلسون،دارند )جاکبسون، و یشگرا

 یسم،مكان یکعنوان به خود درواقع شفقت (.2005 یجیرات،و د یهه کنند )نف، هسظخود را درك و مالح یستگیباشند و شا

 هبلمقا ییارتباطشان کارساز است و توانا و منفی از خود یابیشوند، برای مداخله در ارزمی مواجه شكست یکافراد با  کهیهنگام

 ینب تعارضات افراد با خود شفقتی باال ین،عالوه بر ا (.2012و مهل، یت)اسبارا، اسم بردیها باال ممواجهه با شكست فرد را در

یز ( ن2018همكاران ) جاکبسون و (.2005کنند )اسربارا و امری،حل می یگرانو د یازهای خودر گرفتن نظشخصی خود را با در ن

خود شفقتی باال  نشان داد افراد با( 2012و نف ) یارنل عه. مطالگذاردیر مثعاشقانه ا طرواب کیفیت رنشان دادند خود شفقتی ب

و طرف  یازهای خودن کنندهکننده و برطرفمتعادل یز،آم مصالحه یهاحلخود را با استفاده از راه نهدر رابطه عاشقا قادرند تعارض

نقش  یی،زناشو طرواب در خود نشان دادند شفقت(، 1395پور ) و تقی یزاویحر رجبی، راستا ینوفصل کنند. در هممقابل حل

( 1395بهرامی و محمدی )یری، دارد. قزلسفلو، جزا یفیت زندگیک یشو افزا ییزناشو هاییناسازگار کاهش در یاراهبرد مقابله

نشان  ( نیز1398نجات ) ی وطوس یانصفار، یرا نشان دادند. ذاکر ییزناشو رضایت شفقت خود بر یرجداگانه تأث یادر مطالعه یزن

 .دارد کنندهیلنقش تعد ییزدگی زناشودل فردی بر ینو مشكالت ب یی هیجانیناگو هدادند شفقت خود در رابط

تمایل به  منزلهفداکاری به است. همسران 1زدگی نقش داشته باشد، رفتارهای فداکارانهدلدر  تواندیمعواملی که از  دیگر یكی

دو  فداکاری به (.1997و همكاران ، )ونالنگ شودیرابطه توصیف م خود و ارتقا یا بهبود بهزیستی همسر و یمندردن عالقهرها ک

بخش است و فداکاری لذت فداکاری منفعل، عمل رها کردن رفتاری است که برای فردشود. تقسیم میقسمت فعال و منفعل 

اند فداکار به فكر منافع روابط یهازوج(. 2011فرد خوشایند نیست )هال و هال، فعال مستلزم انجام دادن رفتاری است که برای

 شان، برقراری رابطه و آغاز تعهد به شریک زندگیگذارندیکنار م شانیبرای رابطه با شریک زندگ منافع شخصی خود را کهیو وقت

برابر اثرات منفی نشانگان  گیر درمثابه یک ضربههای همدالنه از سوی همسر بهبخشند. درواقع، دریافت پاسخرا تسهیل می

فداکاری با سطوح باالی رضایت زناشویی،  (.2014لهمن، کند )استفنسون، دلونگیس، ازدیل وافسردگی در شریک زندگی عمل می

كی و سالمت و تداوم ازدواج )مانک، ونوم، اگالس ( و1997زوجین )ونالنگ و همكاران، یگذارهیتعهد، عملكرد و سرما

نگرش به دهد که ( نشان می2006مارکمن )و  کلمتنس ی،سدبر ،تونیو ( رابطه دارد. نتایج پژوهش استنلی،2014،فینچام

های غیر پریشان متمایز نماید. همچنین، نگرش به فداکاری، حفظ های پریشان را از زوجتواند در طول زمان زوجفداکاری می

نشان ( نیز در مطالعه خو 1398) یرستمی و کند. عباسمی بینیسازگاری اولیه پیش سازگاری را در طول زمان حتی بهتر از

 .نقش دارد ییزدگی زناشودل بینییشدر پی منف یفداکارانه همسر به شكل یکه ادراك رفتارها ندداد

یر و باشد )ونمی 2باورهای ارتباطی غیرمنطقی زوجین تأثیر دارد ییزدگی زناشوکه بر دل یگرید شناختییر روانمتغ

(، باورهای ارتباطی غیرمنطقی دیدگاهی است که زوجین نسبت به 1982) یناپشتبا تعریف ایدلسون و  مطابق (.2018یوان،سولا

باشند که مختص رابطه دیگر، آن دسته از تفكراتی میعبارتاند و بهحقیقت پذیرفته عنوانبهو آن را  دارند خودرابطه زناشویی 

 یبلسوهای سالیوان و های بسیاری ازجمله پژوهشیج پژوهشنتا نماید.و در اثر استفاده افراطی ایجاد مشكل میزناشویی هستند 

های ینابسامان( بر اهمیت عقاید و باورهای غیرمنطقی و نادرست در 1399) ییکچوفاتحی و  ( و2002برنارد )یس و آد (،1995)

 نشاءتبینانه یرواقعغاز باورهای ارتباطی  درواقعناخرسندی و اختالل در رابطه کنند که یمیددارند و بیان تأکزندگی زناشویی 

از یكدیگر، بلكه از خود  تنهانهآید که زن و شوهر یمیرعقالنی به وجود غی از نیازها و تقاضاهای ادستهگیرد و به دنبال آن، یم

                                                           
1 sacrificing behavior 
2 Logical and irrational beliefs 



 

  

 

زدگی زناشویی سی رابطه بین باورهای ارتباطی و دلهای متعددی به بررحال هرچند که پژوهشینباادارند.  ازدواجشانو 

 مانده است.یباقشده است ناشناخته  کاربردهبهاما این رابطه در کنار متغیرهایی دیگری که در این پژوهش  اندپرداخته

 یا ینسحقاق ج. ا(1392یفی،و شر یآبادفتح ی،است )اسد 1یاحقاق جنس یی،زدگی زناشواز عوامل مرتبط با دل یگرد یكی

که افراد تا چه اندازه  ین استاست و معرف ا یدر روابط جنس یجنس یتمندیمهم رضا عوامل یكی از یجنس یورز جرئت

اسچری و آزارنده است، مقاومت کنند ) یشاندر برابر آنچه که برا یاکنند و  یانب را خود یجنس یهاو خواست یازهان توانندیم

در  یابراز وجود احساسات جنس یاز چگونگ یر شخصدرباره تفساجتماعی  – یرواناحساس  یک یاحقاق جنس(. 2013وایت،

 و خود مشكل داشته یاز جوامع زنان در احقاق جنس یاریبس(. در 2018،هومرو  تحومپسون ،ارتز ،است )شفر ییروابط زناشو

اسلندر، بیكر و حفظ کنند ) ینهزم یناخود را در  ینكه استقاللا یاخود را ابراز و  یجنس یازهایآنان دشوار است که ن یبرا

 یضمن پژوهش (2009اوففمان )و  منارد مثال یاست. برا ییزدگی زناشوبا دل یجنس احقاق از رابطه یحاک یجنتا (.2012شارت،

 ی،اسد یگرد یپژوهش در .وجود داشت یمثبت و معنادار یهمبستگ یجنس یترضا ی بااحقاق جنس ینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا

 .و معنادار وجود داشت یرابطه منف ییزدگی زناشودل ی واحقاق جنس ین( گزارش کردند که ب1392) یفیمحمد شر ی وآبادحفت

و تعارضات  جنسی احقاق یناز آن بود که ب ی( حاک1394مهر )ی و کیان مدح ی،صالح یری،شمش یرپژوهش م ین نتایجهمچن

 جنسی احقاقیز در مطالعه خود نشان دادند که ( ن1398) یبزرگ دشتو  یدیخورش .و معنادار وجود داشت یرابطه منف ییزناشو
 رد.و معنادار دا یپرستاران زن رابطه منف ییزدگی زناشوبا دل

کاهش یند، فرآ ینا یجهشود. نتدر احساسات و نگرش در مورد فرد خطاکار می ییراست که شامل تغ یندیبخشش، فرآ از طرفی

. بردیم ینر را از بنسبت به فرد خطاکا یاست و احساسات منف یبا فرد خاط یگانگیحفظ ب یاو  انهیجویاقدام تالف یبرا یزهانگ

مثبت ازجمله شفقت و  یهارشبا نگ یاحساسات منف یگزینیدهنده جانشان خشش،باورند که ب ینبر ا پردازانهینظر نیهمچن

ها و مانع زوج ییزدگی زناشوتعارض و دل کنندهتیاحتماالً تقو همسر، یاز خطاها یناش یجادشدهدرواقع، تنفر ا .است یرخواهیخ

ی بین بخشودگی های خود به بررسی رابطهی محققان نیز در پژوهشبرخ (.2004و داویال، چیب فینچام،آمیز آن است )حل موفقیت

زدگی زناشویی رابطه دل شودگی وها حاکی از این مطلب بود که بین بخهای آنپژوهش جینتا اند.زدگی زناشویی پرداختهو دل

رض زناشویی زدگی زناشویی و تعاتر دچار دلکم بخشند،های که یكدیگر را میدیگر زوجعبارتیداری وجود دارد. بهمنفی و معنی

 ین،برابنا؛ (1397ان،ی زاده، کیامنش و حسینیمهراب مقدم، انیکاظم ؛2011ی و فینچام،سلب یت وایت،برا ؛2013، یساگاشوند )لمی

ین مطالعه در این است که با ااست. اهمیت  اییژهو یتاهم یمرتبط است دارا یی زوجینزدگی زناشوکه با دلی عوامل ییشناسا

 یرمنطقی،طی غارتبا یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،از نقش خود شفقت ورز تریقشناخت و آگاهی دق ی،بررس

در سازگاری  همینقش م تواندیم زنان متأهل ییزدگی زناشوزمان و تأثیر آن بر دلهمصورت به یو بخشودگ یاحقاق جنس

 یر، باورهافداکارانه همس یادراك رفتارها ی،نقش خود شفقت ورز یپژوهش حاضر باهدف بررس ینکند؛ بنابرا یفاا همسران

خود  یاسؤال است که آ ینپاسخ به ا یدر پ انزن ییزدگی زناشوبینی دلدر پیشی و بخشودگ یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ

 ینبییشپقادر به  یو بخشودگ یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،شفقت ورز

 یادراك رفتارها ی،فقت ورز: خود شپژوهش یهفرض .مطرح است یرز ییهراستا فرض یندر ا زنان خواهد بود؟در  ییزدگی زناشودل

 زنان است.در  ییزدگی زناشودل بینییشقادر به پ یو بخشودگ یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها

 روش

رِسا کننده به سامانه مراجعهساله  40تا  28مطالعه را زنان  ینا یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص

سال  ییزدر بهار، تابستان و پاشناسی در حوزه تعارضات زناشویی ای و روانمشاورهاز امكانات استفاده  یدهند که برامی یلتشك

صورت داوطلبانه به گیرینمونهمراجعه کردند. ( 8907: رِسا کدنویسنده دوم پژوهش حاضر )با  رِساای پروفایل مشاورهبه  1399

 یو با ارائه یلورود به پژوهش را داشتند، در صورت داشتن تما یاهکه مالك یافراد یزنان متقاض ینکه از ب صورتینبود، بد
                                                           
1 Sexual assertiveness 



 

  

 

توسط پژوهشگران، به  یاصول اخالق یتاز جهت رعا یبخش ینانبه سؤاالت و اطم ییپاسخگو یدر مورد نحوه یحاتیتوض

 ییسوم راهنما التیاند از: داشتن حداقل تحصورود به پژوهش عبارت یهاها پاسخ دادند. الزم به ذکر است مالكپرسشنامه

 260 تیآنان بود. درنهاماه از ازدواج  12( و گذشتن حداقل یخود گزارش ده یهاخواندن و درك پرسشنامه ییمنظور توانا)به

 . پاسخ دادند لینک الكترونیكیصورت پژوهش به هایهنفر از زنان به مجموعه پرسشنام

)مثل  یجسم یخستگ یجزء اصل 3کرد؛ شامل  یماده طراح 21در را  یاسمق ینا( 1996) ینزپ :1ییزدگی زناشودل یاسقم

و در دام افتادن( و از  یدیناام ی،)مثل احساس افسردگ یو داشتن اختالالت خواب(، از پا افتادن عاطف یسست ی،احساس خستگ

ای لیكرت درجه 7 یاسمق یکدر  یاسمق ینگذاری او خشم به همسر(. نمره یسرخوردگ ،ارزشیاحساس بی ی )مثالًپا افتادن روان

 یشترزدگی بشود و نمره باالتر نشانه دلگذاری میماده معكوس نمره 4قرار دارد.  147 الی 21 یندامنه نمرات ب ین،است؛ بنابرا

دوره چهارماهه  یبرا 66/0دوره دوماهه و یک  یبرا 76/0،ماههیکدوره  یک یبرا 86/0آزمون باز آزمون  یناناطم یباست. ضر

 ی،ذاکر(. 1996 ینز،بود )پ 93/0تا  91/0 ینشد که ب یدهها سنجثابت آن یبها با ضرآزمودنی یشترب یبرا یتداوم درونبود. 

 به دست آورد. 79/0کرونباخ را  ی( آلفا1398و نجات ) یطوس یانصفار
شود. گذاری مینمره كرتیصورت لگونه است و به 26کرد که مشتمل از  یرا طراح یاسمق ینا( 2003: نف )2مقیاس شفقت خود

مشترك، ذهن  یتاند: انسانبه هم مرتبط یاند، به لحاظ نظرباهم متفاوت یپرسشنامه، اگرچه ازلحاظ مفهوم ینسازنده ا یاجزا

را نشان داد که  یاسشش خرده مق ی،عامل یلبود، تحل شدهفیجنبه تعر سه ینبا ا ی. اگرچه ساختار اصلیو خود مهربان یآگاه

 ی،خود انتقاد ی،اند از: خود مهربانعبارت هااسیشش خرده مق ینا(. 2003اند )نف، هر وجه یمثبت و منف یهاه جنبهدهندنشان

اند. حداقل گذاری معكوسنمره یدارا یاسمق ینا یهااز گونه ی. برخیافراط یو همانندساز یمشترك، انزوا، ذهن آگاه یتانسان

 ییهمگرا و روا ییشفقت خود فرد باالتر است. مطالعات روا یزانه نمره باالتر باشد، ماست؛ هرچ 130نمره صفر و حداکثر نمره 

( 2003نف )(. 1395فرشاد،  یمی،نع یوندی،اند )شرا نشان داده یاسمق ینمناسب ا ییباز آزما یاییو پا یدرون یهمسان ی،افتراق

 یب، ضر(1393) یدریو ح یعبد ی،. در پژوهش رستمگزارش کرده است 93/0آزمون را  ینا یهکرونباخ نسخه اول یآلفا ضریب

 .شده استگزارش بمطلو یزن یی پرسشنامهروا به دست آمد. 83/0کرونباخ  یآلفا

                                                           
1 couple burnout measurement 
2 self-compassion measurement 



 

  
 

است  یسؤال 50 یاسمق یک( 2008) یگرسفداکارانه هارپر و ف یاس ادراك رفتارهایمق: 1فداکارانه همسر یمقیاس ادراک رفتارها

فداکارانه خود  یسؤال اول شامل رفتارها 25 یاسمق ینفداکارانه خود و همسرش است. در ا یفتارهاادراك فرد از ر رندهیکه دربرگ

فداکارانه  یرفتارها یزانو م یفراوان یاسمق یناست. ا اشیزندگ یکفداکارانه شر یسؤال دوم شامل ادراك فرد از رفتارها 25فرد و 

شده است که سؤال دوم استفاده 25دهد. در پژوهش حاضر از قرار می یسماه گذشته موردبرر 6او را در طول  یزندگ یکفرد و شر

تا  هرگز = 1 از یادرجهپنج یكرتیصورت لبه یاسبخش از مق ینگذاری ا. نمرهسنجدیرا م اشیزندگ یکشر یادراك فرد از رفتارها

 یگورسدارد. ف یشترب یت بر ادراك فداکاردالل یاسمق یناست و نمره باال در ا 25تا  125 یانهمیشه است. دامنه نمرات م =5

 گزارش 81/0زنان متأهل  یو برا 84/0مردان متأهل  یکرونباخ برا یرا به روش آلفا یاسمق ینا یاییخود پا یدر بررس( 2008)

را با استفاده  یاسمق ینا یاییرا ترجمه و مورداستفاده قرار داده است. او پا یاسمق ینا( 1390بار کاوند ) یناول یراناست. در ا کرده

 92/0زنان  یشوهران و هم برا یسؤال دوم را هم برا 25و  88/0و زنان  90/0سؤال اول در شوهران  25 یکرونباخ برا یاز آلفا

و  55/0نمونه شوهران  ( در1983نورتون ) ییزناشو یفیترا با پرسشنامه ک یاسمق ینسازه ا ییروا ین،گزارش کرده است. همچن

 نادارند.مع در سطح یگزارش کرده که همگ 68/0 و 51/0ه زنان و در نمون 65/0

 شدهنی( تدو1982) نیو اپشت یدلسونا توسط است که یاسخرده مق 5سؤال و  40 یدارا یاسمق ین: ا2یرمنطقیارتباطی غ یباورها

از  یانهیگز 6صورت به كرتیل یفاست و هر سؤال در ط زناشویی در رابطه یرمنطقیارتباطی غ یباورها یزانم یابیارز و هدف آن

باور  .2،مخالفت بودن باور مخرب .1شامل: یاهه س ینا یاسخرده مق 5. شودیم کامالً درست( پاسخ داده=5کامالً غلط( تا )=0)

 نیو اپشت یدلسون. اشودیم ی جنسیتیهاباور در مورد تفاوت .5و  جنسی ییگراکمال .4ی،خوانتوقع ذهن .3،همسر یریپذ رییتغعدم

 (1384و پور اعتماد ) یمظاهر یدری،در پژوهش ح .اندگزارش کرده 81/0 تا 72/0را در دامنه  هااسیمق خرده کرونباخ یآلفا یبضر

 .به دست آمد 76/0مالکی، ییاز روا استفاده پرسشنامه با ینا ییروا ینگزارش شد و همچن 84/0کرونباخ  یآلفا یبضر

زنان در  یاحقاق جنس یزانسنجش م یهالبرت برا یفارل یویدتوسط د 1992ون در سال آزم ینا :3مقیاس احقاق جنسی هالبرت

ای درجه 5 یاسآن از مق یهانهیسؤال است و در انتخاب گز 25آزمون شامل (. 1992شد )هالبرت و اپت،  ینتدو یگرانتعامل با د

 یفارل یویدهالبرت توسط د یشاخص جنس یدر اجرااست.  شدهیبندتا هرگز درجه یشهاز هم هانهیشده است. گزاستفاده یكرتل

 یبزن متأهل ضر یدانشجو 40 یرو( 1384) یعیآن توسط شف یبه دست آمد. در اجرا 86/0باز آزمون،  -هالبرت، اعتبار آزمون 

 95/0مون کل آز یآلفا یبمتأهل، ضر کردهلیزن تحص 15 یرو( 1387) ثناییمجدد آن توسط  یبود. در اجرا 92/0باخ ونکر یآلفا

و  یداز اسات یابزار بنا به نظرسنج یناست. ا 91/0 یبا ثبات درون افتهیساختار ییمحتوا ییروا یشاخص دارا ینبه دست آمد. ا

 (.1392ی،آبادو فتحکوالیی یمنصور، خدابخش ی،اسد همگی به نقل ازبرخوردار است ) یمناسب یینظران از رواصاحب

 یها. نمرهباشدیم یهگو 15بخشش شامل  یاساست. مق افتهیتوسعه 1998در سال  یر یلهیوسهپرسشنامه ب ین: ا4یمقیاس بخشودگ

« اصالً»تا « شدتبه»لیكـرت از  یامرحله 5ها در پاسخ نسبت به آزاردهنده است یشترگذشت ب یدهندهنشان یاسمق ینباالتر در ا

 یهمتاساز یوهیآمده به شدستبه یقرارداد. همبستگ یسهمورد مقا تینرایسنجش گذشت ا یاررا با مع یارمع ینا ی،ر .طراحی شدند

 .به دست آمد 96/0(1386) یادگاریپور و  یابزار در پژوهش زند ینکرونباخ ا یآلفا .(2001و همكاران، ی نسبتاً باالبود )ر

 شدند. وتحلیلیهگام تجزبهه گامچندگان یونگرسرو  یرسونپ یهمبستگ یب، ضر23نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 

                                                           
1 Perception of Sacrifice Scale 
2 Irrational Relationship Belief 
3 Hulbert Index Of Sexual Assertiveness 
4 Forgiveness questionnaire 



 

  
 

 هاافتهی

 
 آمده است. 1ره ( در جدول شمانهیشیو ب نهیانحراف استاندارد و نمره کم ن،یانگیمپژوهش )شامل  یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص

 ی پژوهشرهایو متغانحراف معیار  میانگین،: 1جدول 

 نمره ینباالتر نمره ینتر ینپائ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 71 36 65/7 41/52 یخود شفقت ورز

 76 58 21/4 37/70 فداکارانه همسر یادراک رفتارها

 181 131 64/7 46/160 یرمنطقیارتباطی غ یباورها

 77 15 88/8 36/59 یاحقاق جنس

 49 8 54/12 98/30 یبخشودگ

 93 69 13/5 34/75 زدگی زناشوییدل

 40 28 57/3 89/33 سن )سال(

 4 2 84/0 90/2 ازدواج )سال( مانزمدت

 

ن بر اساس خود شفقت زدگی زناشویی زنابینی دلپیشی پژوهش یعنی بررسی رابطه و چگونگی هیفرضمنظور بررسی در ادامه به

های ضریب همبستگی از آزمون یبخشودگ ی واحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،ورز

هایی دارد که فرضپیش چندگانه رگرسیون آزموناستفاده شد.  گامبهچندگانه به شیوه گام تاوری پیرسون و تحلیل رگرسیونگش

 اند از:عبارت

واتسون استفاده شد که با توجه به منابع -منظور بررسی این مفروضه از آزمون دوربینمستقل بودن خطاها از یكدیگر است که به -1 

توان استقالل مشاهدات را پذیرفت و تحلیل را قرار داشته باشد می 2تا  5/1که اگر مقدار آماره این آزمون بین  گفت توانمعتبر می

مفروضه نرمال  -2 استقالل مشاهدات است. تأییدی دهندهکه نشان است 787/1این آماره در پژوهش حاضر برابر با  مقدار .کرددنبال 

 -2در بازه  یدگیو کش چولگیچنانچه  یشد. در حالت کل یبررس 2یدگیو کش 1یفاده از محاسبه چولگها نیز با استداده یعبودن توز

 ی،خود شفقت ورز یرهایمتغ یشده برامشاهده ی. مقدار چولگباشندینرمال برخوردار م یعها از توز+ قرار داشته باشند، داده2تا 

، 15/0برابر  یبزدگی زناشویی به ترتدلی و بخشودگی، احقاق جنس نطقی،یرمارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها

مذکور نرمال بوده و  یرهایمتغ یازلحاظ کج یعنی+ قرار داشتند؛ 3تا  -3بود و در بازه  27/1و  -52/0، -76/0،  -48/0 ، -77/0

+ قرار 3تا  -3بود و در بازه  71/1و  -05/1، 15/2، 17/1 ، -26/0،  -65/0 یببه ترت یزها نآن یدگیآن متقارن بود. مقدار کش یعتوز

 ؛ کهعدم هم خطی بین متغیرهای مستقل-3.نرمال برخوردار بود یدگیاز کش یرهامتغ یعتوز دهندینشان م یر،مقاد ینداشتند. لذا ا

مشهود است میزان  4شماره  که در جدول طورهمانشده است. استفاده 4و عامل تورم واریانس 3منظور بررسی آن از دو آماره تحملبه

پدیده هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و درنتیجه  نی؛ بنابرانیز نسبتاً مطلوب است هاانسیوارها و میزان عامل تورم تحمل

 حاضر استفاده کرد. پژوهش هایاز این آزمون برای بررسی فرضیه توانهای آزمون تحلیل رگرسیون میفرضبا رعایت پیش
 

                                                           
1 Skewness 
2 Kurtosis 
3 Tolerance 
4 Variance Inflation Factor 



 

  
 

 معنادار است. 0.01در سطح  یهمبستگ =** 

 

زدگی زناشویی دل که دهدینشان م بیضرا نیا ی. بررسدهدیپژوهش را نشان م یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا 2جدول شماره 

ی فداکارانه همسر، احقاق جنس یادراك رفتارها ی،شفقت ورزخود داری و با یرابطه مثبت و معن یرمنطقیارتباطی غ یباورهابا  زنان

 دارد. یداریو معن منفیرابطه  یبخشودگو 

 

 یبخشودگی و احقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه، باورها یادراک رفتارها ی،خود شفقت ورز قیاز طر زدگی زناشوییگام دلبهگام ونیرگرس لیتحل :3جدول 

 گام متغیر Sig. B β R 2R F t یوضه هم خطمفر واتسون-نیدورب

   33/130 33/0 57/0   001/0 واریانس تورم تحمل 
1 

 یخود شفقت ورز -41/11    -57/0 -38/0 001/0 1 1 

   001/0   68/0 46/0 98/112   

2 
 

096/1 

096/1 

913/0 

913/0 

001/0 

001/0 

46/0- 

25/0 

69/0- 

38/0 
   

52/14- 

99/7 

 یزخود شفقت ور

 یرمنطقیارتباطی غ یباورها

   001/0   88/0 79/0 55/320   

3 
 

463/1 

798/1 

371/2 

683/0 

556/0 

422/0 

001/0 

001/0 

001/0 

23/0- 

57/0 

06/1- 

34/0- 

85/0 

87/0- 
   

03/10- 

28/22 

79/19- 

 یخود شفقت ورز

 یرمنطقیارتباطی غ یباورها

 فداکارانه یادراک رفتارها

   001/0   89/0 80/0 55/262   

4 
 

730/1 

832/1 

587/2 

953/1 

578/0 

546/0 

387/0 

512/0 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

19/0- 

59/0 

99/0- 

09/- 

28/0- 

87/0 

81/0- 

17/0- 

   

82/7- 

45/23 

34/18- 

40/4- 

 یخود شفقت ورز

 یرمنطقیارتباطی غ یباورها

 فداکارانه یادراک رفتارها

 یاحقاق جنس

787/1   001/0    90/0 81/0 05/218   

5 
 

153/3 

919/1 

813/2 

020/2 

317/0 

521/0 

355/0 

495/0 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

12/0- 

60/0 

94/0- 

08/0- 

18/0- 

90/0 

77/0- 

15/0- 

   

90/3- 

88/23 

02/17- 

85/3- 

 یخود شفقت ورز

 یرمنطقیارتباطی غ باورهای

 فداکارانه یهارفتار ادراک

 یجنس احقاق

 پژوهش رهاییهمبستگی متغ: 2ول جد

   4 3 2 1 متغیرها

      - یخود شفقت ورز .1

     - 55/0 فداکارانه همسر یادراک رفتارها .2

    - 29/0 66/0 یرمنطقیارتباطی غ یباورها .3

   - 59/0 62/0 46/0 یاحقاق جنس .4
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 یفداکارانه، باورها یادراك رفتارها ی،خود شفقت ورز یقاز طررا زنان  زدگی زناشوییگام دلبهگام ونیرگرس لیخالصه تحل 3جدول 

 بیو ضر( R) یهمبستگ بی، ضرFو  tآماره  ریجدول مقاد نیدر ا .دهدیشان می نو بخشودگ یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ

 یونیرگرس بی( و ضرB) راستانداردیغ یونیرگرس بیضر ریبه همراه مقاد یونیرگرس یهامدل یداریمعن ی( براR2) نییتع

، در 33/130در گام اول  Fجدول مقدار آماره  نیشده است. طبق احاضر در مدل ارائه یرهایاز متغ کیهر  ی( براβاستانداردشده )

. دارندیمعن یآمده است که همگدستبه 05/218و در گام پنجم  55/262، در گام چهارم 55/320در گام سوم  ،98/112گام دوم 

در گام سوم  ،46/0در گام دوم ، 33/0در گام اول  نییتب بیضر نیچناست. هم داریمعن پنج گامدر هر  ونیرگرس یدرواقع مدل کل

گام خود شفقت  نیاز جدول مشخص است که در اول نیهمچنشده است. حاصل 81/0و در گام پنجم  80/0گام چهارم  در ،79/0

گام  نیدوم دارد. در منفیو  داریمعن بیزدگی زناشویی زنان وارد معادله شده است و ضردل با یهمبستگ نیشتریبر اساس بی ورز

ادراك  نیز ، در سومین گامه استآمددستآن به یبرا یداریشده است و تأثیر معناول اضافه ریبه متغ زین یرمنطقیارتباطی غ یباورها

گام قبل از خود  یرهایبه متغ یاحقاق جنس چهارم در گام ،شده استاضافه متغیرهای گام قبل از خودبه همسر فداکارانه  یرفتارها

 جهیشتند. درنتکه تماماً اثر معنادار دا شده استگام قبل از خود اضافه یرهایبه متغ یبخشودگ در گام پنجم تیدرنها وشده است اضافه

 .شودیم دییپژوهش تأ هیفرضکه گفت  توانیم هاافتهی نیا

 

 گیریبحث و نتیجه
 یاحقاق جنس یرمنطقی،ارتباطی غ یفداکارانه همسر، باورها یادراك رفتارها ی،خود شفقت ورز رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

ارتباطی  یباورها بادر زنان یی زدگی زناشودل که بود آن از اکیح حاضر پژوهش نتایج. بود زنان یی درزدگی زناشودل با یو بخشودگ

 منفیرابطه ی و بخشودگ یفداکارانه همسر، احقاق جنس یادراك رفتارها ی،خود شفقت ورز باو  دارمعنی و مثبت یرمنطقی رابطهغ

 همسر، فداکارانه یادراك رفتارها منطقی،یرارتباطی غ یباورها ی،خود شفقت ورز به ترتیب متغیرها این میان از و داردداری یو معن

 این. گیردمی قرار تأیید مورد پژوهش فرضیه بنابراین؛ بودند زنان در ییزدگی زناشودل بینیپیش به ی و بخشودگی قادراحقاق جنس

 ،(2018مكاران )جاکبسون و ه هایپژوهش نتایج که ذکر شد با یرهامتغتوان بر اساس ترتیب اهمیت می را حاضر پژوهش از یافته

زدگی دلی و خود شفقت ورزارتباط با  ( در1395) و قزلسفلو و همكاران (1395و تقی پور ) یزاویحر ،رجبی ،(2012و نف ) یارنل

 ییو کچو یو فاتح (2002و برنارد ) یس(، آد1995) یبلو سو یوانسال ،(2018) یوانو اسول یرون یهاپژوهشیی و با نتایج زناشو

و  استفنسون (،2011هال و هال )ی هاپژوهش یجبا نتاو  ییزدگی زناشودل یرمنطقی وارتباطی غ یباورها باباط در ارت( 1399)

 ی( در ارتباط با ادراك رفتارها1398) یو رستم و عباسی (2006) ی و همكاراناستنل (،2014همكاران )و  مانک (،2014همكاران )

و  شفر، (2013) یتو وا یاسچر (،1392) یفیو شر یآبادفتح ی،اسدی هاپژوهش جیبا نتا ویی زدگی زناشوو دلهمسر  فداکارانه

و دشت  یدیو خورش (1394) یری و همكارانشمش یرم ،(2009منارد و اوففمان ) (،2012و شارت ) یكراسلندر، ب (،2018همكاران )

 یساگال (،2004) یالو داو یچب ینچام،فی هاپژوهش یت با نتایجدرنهایی و زدگی زناشوو دل یدر ارتباط با احقاق جنس (1398) یبزرگ

 ییزدگی زناشوبا دل یبخشودگحوزه ارتباط  ( در1397همكاران )و  مقدم یانکاظم( و 2011) ینچامو ف یسلب یت،وا یتبرا (،2013)

 .دانست هماهنگ و همسو

 یر،همراه است )نف و پام یزن یگراننسبت به د معنادار با داشتن شفقت یشفقت خود به صورت گفت توانها مییافته این تبیین در

داشته باشد. درواقع شفقت خود با  کنندهییننقش تع ییتعارضات زناشو یژهوبه یفرد یندر تعارضات ب تواندیامر م ینکه ا( 2013



 

  
 

باعث درد  یزناسالم و ن یرهارفتا یر، درگکنندیاند، اشتباه منقص رایها داکه بر اساس آن، همه انسان ییساختن رابطه زناشو یانسان

(. 1395پور،  یو تق یزاویحر ی،شوند )رجبمی ییبخشش زناشو یتانداختن و تقو یانجر سبب به شوند،می و رنج همسر خود

زدگی کاهش دل آن،تبع و به ییمثبت، باعث کاهش تعارض زناشو یرفتارها یشو افزا یمنف یکاهش رفتارها یقاز دو طر یبخشندگ

عمل که به  ینانجام دوباره ا یاست برا یتیشدن، تقو یدهبخش یا یدناز بخش یناش احساسات مثبت یشافزا یقت،حق شود. درمی

بخشش به افراد  (.1393و همكاران،  ی)سادات کندیم یریجلوگ ییزدگی زناشودهد و از بروز دلمی کاهش ها رادنبال آن، تعارض

سازگارانه در مقابله با  یمقابله کنند و بتوانند رفتار یباز آس یناش یبا احساسات منف یفرد ینحل مشكالت ب یتا برا دهدیاجازه م

ی با شفقت و بردبار یکردن عواطف منف یناشاره شد گذشت با جانش یزطور که قبالً ندرواقع، همان .داشته باشند ییزناشو یهاتعارض

خشم، انتقام  ی،است که هدفش کاهش آزردگ یندیبخشش فرآ یراشود زها میزدگی زوجها و کاهش دلزوج ینب یباعث رشد همدل

مثبت چون ادراك معقول از خود،  هاییژگیو یبرخ یجادشفقت خود با ا ینهمچن (.1397کاظمیان مقدم و همكاران،نفرت است ) یا

همگان  یبرا هایاریو بدب یماتنكته به شخص که نامال ینا یادآوری یزدشوار و ن یهادر طول تجربه یجانیو تعادل ه یصبر و بردبار

مثبت  یجاناتافراد با شفقت خود نسبت به خود، ه(. 1395و همكاران،  ی)رجب کندیم یشگیریها پآن ی، از اثرات منفافتدیاتفاق م

 یترموفق یفرد ینباشند و روابط ب تریاجتماع کندیمثبت به افراد کمک م یجاناتو ه( 2014 یگان،کاست )نف و کنندیم یدتول

را  یگرانکه د دهندیوسعت م یاگونهرا به یشتنمثبت، احساس فرد از خو هاییجاناست که ه یلدل ینامر به ا ینداشته باشند. ا

منجر « وحدت»احساس  ینوعبه یا یگرید -خود  یاحساس همپوشان یریگموضوع در طول زمان به شكل ینشود. اشامل می یزن

 یفرد یناست که خود به گسترش و تداوم روابط ب یگراننسبت به د یشترکننده درك ب بینیشیپ یگرید -شود. احساس خود می

لحظه حال بدون قضاوت است،  یرشدر شفقت خود که درواقع پذ یبر اساس مؤلفه ذهن آگاه (.1395و همكاران،  ی)علو انجامدیم

 یکها نزدبه آن ی،فهم و احساس اشتراکات انسان ی،ا مهربان، بلكه بکندیکننده اجتناب نماز احساسات دردناك و ناراحت یگرفرد د

و انتخاب  یطشرا تریقشوند و به فرد فرصت درك دقمی یلتبد یترمثبت یبه حالت احساس یمنف هاییجانه ین،شود؛ بنابرامی

 دیدهیبرابطه آس یکدر  که ی؛ درواقع همان فرصتدهندیاثربخش و مناسب م یبه صورت یطخود با شرا ییرتغ یمؤثر برا یکارها

است که به افراد کمک  یمنف یدادهایمعتدل افراد به رو یواکنش احساس شود. درواقع شفقت خودآن احساس می یازن ییزناشو

و اضطراب افراد به  ینیغمگ یهاشود واکنشموجب می یتکنند و درنها یابیارز تریقخود را دق یتا خود و تجارب زندگ کندیم

 (.2005)نف و همكاران،  یابدکاهش  یو واقع یالیخ یمنف یدادهایرو عی،یاتفاقات طب

 یخود را مجبور به کار یزندگ یکشوند که شرسبب می شانیرمنطقیغ یارتباط یباورها یرها احتماالً تحت تأثاز زوج یبرخاز طرفی 

آنان است  یستگیبه شا یازن کنندهینتأم ن کهشایو خودمختار یتاحساس کفا یجه،نشده است. درنت یدرون یكدیگر یکه برا یندنما

 رسدیدرواقع به نظر م .گرددیم ییزناشو یتو رضا یمیتدهنده صمکاهش یها و پاسخ منفو منجر به مقاومت آن افتدیبه خطر م

متمرکز  یكدیگراشتباه بر عیوب ، بهآمدهیشمتمرکز شدن بر حل مسئله و مشكل پ یجانادرست، به یبا داشتن باورها ینزوج ینا

که  یزمان یگر،د یاز سو .دهندیخود را بروز م یو منف یافتهسازش نا هاییجانسازنده، ه یرغ یتعامل یهاشوند و در قالب سبکمی

متعاقب آن  ید،نما یتینارضا یا یدتهد یب،در روابط خود با همسرش احساس آس یرمنطقیغ یارتباط یبه علت باورها یناز زوج یكی

 یجانه یکشده است و توسط خارج ی( است که از آگاهیبترس از آس مانند) یهاول یجانه یکخواهد داشت که اغلب  ییجانپاسخ ه

 یجاناتشده و هتجربه یاحساس ناامن یلبه دل یتشده و درنها یگزینشده است، جا)مانند خشم( که توسط همسر تجربه یدفاع یهثانو

 زدگی در رابطهو دل یتینارضا یجهشود و درنتمی یتهدا یزگر یاجنگ  یوبمت چرخه معبه س ینزوج ینابهنجار، چرخه ارتباط یهاول

 یارتباط یاساس، چون باورها ینا (. بر1399؛ فاتحی و کچویی،2019،سدالیتچلریان و م یدنور،ر ایتنبورن،خواهد داشت )و یرا در پ

 یجاناته یجادواسطه ادارند، پس به ینقش مؤثر ینزوج اناتیجدر ابراز احساسات و ه یو عقالن یعنوان عوامل شناختبه یرمنطقیغ



 

  
 

اتحی و فشوند )می ییزدگی زناشونامناسب ازجمله دل یرفتار یامدهایو پ ییمنجر به اختالل در روابط زناشو یافتهو سازش نا یمنف

 .(1399کچویی،

شروع  یزن مدتیرابطه طوالن یکحفظ  یآنان برا هایییماجراجو گیرند،یبه ازدواج م یمتصم ینزوج ینكهمحض ابهاز سوی دیگر 

 یهابا تعارض یدناچار باشوند و بهمی یرباهم درگ یشتر، بکنندیم یرا باهم سپر یشتریزمان ب یدر زندگ ینطور که زوجشود. همانمی

در حفظ ازدواجشان خواهد داشت  مؤثر ی، نقشکنندیم یریتخود را با آن مد یهاکه افراد تعارض اییوهرو شوند. شروبه یزن یكدیگر

از  یاری( در ساختار بس2008 یگورس،، به نقل از ف1978) یبوو ت یمتقابل کل یوابستگ یه(. بر اساس نظر2017و چن،  یل ین،)ل

شد، مشابه با ینعالیق زوج یا. اگر منافع یازمندندخود به سبب حفظ رابطه ن هاییتاز اولو یچشم پوش هاوقات افراد ب یروابط گاه

هماهنگ با مرتبط باهم نباشد،  ینعالیق زوج کهینخواهد داشت؛ اما وقت یضرورت یفداکار یحالت ینبرابر خواهد بود. در چن یامدهاپ

 هایشانیتکه افراد اولو یرا انتخاب کنند. در موارد یكی شانیزندگ یکشر یبرا یخود و فداکار یشخص یقعال یانم یرندافراد ناگز

 توانندیکه افراد بر اساس آن م ییاز راهبردها یكی ین،؛ بنابراکنندیم یقعم ینگران یگزینرا جا شانیشخص یهاعالقه ،کنندیرا فدا م

کنند،  یادراك فداکار ییزناشو یدر زندگ ینکه زوج یطی. در شراتاس یبپردازند، فداکار شانیشخص یانم یهاوفصل تعارضبه حل

ادراك  ین،(؛ بنابرا1997خواهند داشت )ون النگ و همكاران،  یتر و تعهد باالترسالم ید زوجعملكر یشتر،ب ییزناشو یتاحساس رضا

و  یمیتعشق، صم یتحل تعارض منجر به تقو هاییوهاز ش یكیمثابه به تواندیکه م کندیمجهز م یسمیرا به مكان ینزوج ی،فداکار

 کند. یفاا یاساس ینقش ییزدگی زناشوو دل یروان هاییاز آشفتگ یاریروزانه شود و در کاهش بس یتعهد در زندگ

است. گفتگو  زناشویی در روابط یابراز احساسات جنس یدرباره چگونگ یشخص یک احساس یگفت احقاق جنس توانیمیت درنها

 یقراربر یبرا و است یو یاطالعات جنس یلهمسر و تكم یجنس یهاخواسته شناخت راه ینبهتر یجنس یالها و امدرباره احساس

 یت جنسیدر عملكرد و رضا ینقش مهم یاحقاق جنس ینهمچن .دهدیم ین قرارزوج یاررا در اخت یطشرا ینبخش بهترارتباط لذت

 تعداد ی،جنس یتفعال یآن شامل فراوان یهاو همه مؤلفه جنسی هستند در عملكرد یباالتر یاحقاق جنس یکه دارا یدارد و زنان

عوامل فوق  ینبرخوردارند؛ بنابرا یباالتر ییزناشو یترضا از و کنندیکسب م ینمره باالتر یجنس یتو رضا یجنس یلتما ارگاسم،

گردند یم ییزدگی زناشواز همسر باعث کاهش دل رضایت و ییزناشو یاز زندگ یتبهبود رضا یقاز طر یکه احقاق جنس شوندیم باعث

که زنان در رابطه یدرصورتتوان بیان داشت یمی نهایی بندجمعین در یک ؛ بنابرا(1395،رنجبرانو وکیلیان  ،چیذری ،)سیدزاده اقدم

ینه را برای بخشیدن سهم اشتباهات همسر زم زناشویی خود نسبت به تجربیات آزاردهنده با خود شفقت ورزی بیشتری برخورد کنند،

اورهای غیرمنطقی در روابط با او را تعدیل داده و توانند بیمخود در این تجارب آزاردهنده را فراهم آورده و با بخشیدن همسر خود، 

از همسرش  اش رایجنس هاخواستههایی که همسرش برای او انجام داده زمینه را برای میل جنسی بیشتر و بیان یفداکاربا درك 

 یابد.یمها کاهش زدگی زناشویی در آنی دلتوجهقابلصورت یت بهدرنهاافزایش داده که 

شده انجام تهرانشهر ین مراجع یپژوهش صرفاً بر رو ینبود. ا یخود گزارش ده یپژوهش حاضر استفاده از ابزارها یتمحدود ینترمهم

 یاطشهرها مزمن جوانب احت یربه سا یجدر تعمیم نتا یددر دسترس بوده است، لذا با یوهها به شداده یاست و ازآنجاکه روش گردآور

شهرها و در رابطه  یرشود در سامی یشنهادگردد. پ یبررس یترود بوده و الزم است نمونه بزرگمحد ینمود. نمونه موردبررس یترا رعا

 یرهایتأثیر متغ حتآن ت یهاو مؤلفه زدگی زناشوییدل رسدیبه نظر م ینمطالعه انجام گردد. همچن ینا یزن ینمراجع یربا سا

 یمعادالت ساختار یسازو مدل یرهامتغ ینا یآت یهادر پژوهش شودیم یشنهادقرار دارند؛ لذا پ یاریبس کنندهیلو تعد یاواسطه

 .یردقرار گ یموردبررس یزها نآن

 منابع
زدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و (. بررسی رابطة بین دل1392فؤاد. ) ،محمد شریفی؛ و لیجل ی،آبادفتح.عدالت ،اسدی



 

  
 

 .692-661،(4)3،خانواده یاندرممشاوره و روان .احقاق جنسی در زنان متأهل

زدگی زناشویی، باورهای بین دل (. بررسی رابطه1392. )لیجل ،آبادیفتح؛ و تایآناه یی،کوال یخدابخش.الدن ،منصور.عدالت ،اسدی

خانواده  .مبتال ریآن با زنان دارای همسر غ بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان دارای همسر مبتالبه دیابت و مقایسه
 .324-311،(3)9،پژوهی

(. رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به 1384. )درضایحم ،پور اعتمادی؛ و محمدعل ،مظاهری.محمود ،حیدری

 .130-122(،2)1،خانواده پژوهی .همسر

زدگی ناختی با دلپذیری شهای تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطافرابطه جنبه(.1398)زهرا. ی،دشت بزرگ؛ و غزال ،خورشیدی

 .71-65 ،(1) 14 ،پژوهش پرستاریزناشویی در پرستاران زن. 

ناگویی هیجانی و  ریدر تأث یخود شفقت کنندهلی(. نقش تعد1398. )دیحم ،نجات و ؛محمدرضا ،صفاریان طوسی.فاطمه ،ذاکری

 .50-35 ،(4)5ت،بنامه روانشناسی مثپژوهش .زدگی زناشویی در زنان ناسازگارمشكالت بین فردی بر دل
زناشویی و افسردگی با  ، همدلیی(. ارزیابی مدل رابطه خود دلسوز1395منوچهر. ) ،تقی پور و ی؛مهد ،حریزاوی.غالمرضا ،رجبی

 .22-1،(2)6،مشاوره کاربردی .گری بخشش زناشویی در زنانمیانجی

در دوران کودکی با شفقت بر خود و سالمت روانی  (. رابطه انواع بدرفتاری1393حسن. ) ،حیدری؛ و منصور ،عبدیی.مهد ،رستمی

 .61-73،(61)16،مجله اصول بهداشت روانی .در افراد متأهل

 یها(. ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه1386هاجر. ) ،یادگاری؛ و بهیط ،زندی پور

 .122-109،(3)5،زنان یشناختمطالعات اجتماعی روان .تهران

تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با  یرابطه عل(.1393)منصور. ،سودانی؛ و مهناز ،زاده هنرمند یمهراب. احسان دیّس ،ساداتی

 .68-55 ،(2)1،دو فصلنامه روانشناسی خانوادهتعارض زناشویی.  زدگی زناشویی باواسطهدل

احقاق جنسی در زنان شهر  کنندهییشگویعوامل پ(.1395).یمهد ،رنجبران؛ و نویکتا ،وکیلیان.نایم ،چیذری.سهینف ،سید زاده اقدم

 .361-357 ،(144) 26 ،مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران تهران. 

شناختی با میانجی دلسوزی و بهزیستی روان -(. ارائه مدل ساختاری خود1395محمدرضا. ) ،فرشاد؛ و میابراه ،نعیمی.کامران ،شیوندی

 .133-115،(24)6،بالینی یشناسمطالعات روان .و تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نفسعزت

زدگی زناشویی بررسی رابطه ادراك رفتارهای فداکارانه همسر و نارسایی هیجانی با دل(.1398)رستمی علیرضا.؛ و قدرت اله ،عباسی

 .68-53 ،(3) 16 ،پژوهشی خانواده و پژوهش -فصلنامه علمیمعلمان. 

دوسوگرایی در ابراز  ی(. رابطه1395زهرا. ) ،عالمه؛ و حجت اله ،فراهانی.عباس ،رحیمی نژادی.محمدعل ،اصغری مقدم.جهیخد ،علوی

 .36-27،(41)11،اندیشه و رفتار درروان شناسی بالینی .مشكالت بین فردی یاهیجان و افسردگی: نقش واسطه

گر راهبردهای  زدگی زناشویی: نقش میانجی(.رابطه باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دل1399محسن. ) ،کچویی؛ و نینازن ،فاتحی

 .2913- 2903 (،5)63،مجله دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد .سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

عنوان های زوجی و شفقت خود به(. سبک1394اهلل. )رحمت ،محمدی؛ و فاطمه ،بهرامی.رضوان السادات ،جزایریی.مهد ،قزلسفلو

 .96-79،(2)5،مشاوره کاربردی .های رضایت زناشوییبینپیش

 صمیمیت زناشویی در فداکاری و ادراك انصاف با یهازهیررسی رابطه رفتارهای فداکارانه، انگب(.1390.)کاوند، مهری

 مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمرانکارشناسی ارشد  نامهانیپا.والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بروجرد

 .اهواز



 

  
 

تمایزیافتگی، معناداری  ی(. رابطه عل1397. )نیمیس ،حسینیان؛ و رضایعل ،کیامنش.مهناز ،مهرابی زاده هنرمندی.کبر ،کاظمیان مقدم

پژوهشی  -می فصلنامه عل .گری تعارض زناشویی و رضایت زناشوییزدگی زناشویی از طریق میانجیزندگی و بخشودگی با دل
 .146-131،(31)9،یشناختروان یهاها و مدلروش

بین احقاق جنسی و تعارضات  یبررسی رابطه(.1394)محمدرضا. ،کیان مهر و ؛فاطمه ،مدحی.مهرداد ،صالحی.مرجان ی،ریشمش ریم
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 چکیده

براین کاری تأثیرات منفی فراوانی بر عملكرد تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان دارد؛ بنااهمال

کاری تحصیلی بااحساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اهمال

آموزانی که برای استفاده از ش آموزان انجام پذیرفت. به این منظور از تمام دانشاضطراب پنهان در دان

ای رِسا به پروفایل مشاوره 1399ای در حوزه مشاوره تحصیلی در پاییز و زمستان سال امكانات مشاوره

ا خواسته هپس از آنصورت داوطلبانه انتخاب شدند. سعنوان نمونه بهها بهنفر از آن 108مراجعه کردند،

شده است را بخوانند و پاسخ خود را ثبت کنند. ها فرستادههایی را که برای آنشد که لینک پرسشنامه

های احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت، اضطراب پنهان و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه

لیل رگرسیون یرسون و تحپها از ضریب همبستگی کاری تحصیلی بودند. برای تحلیل دادهاهمال

کاری تحصیلی دانش آموزان با اضطراب پنهان رابطه ها نشان داد که اهمالگام استفاده شد. یافتهبهگام

داری دارد. نتایج داری و بااحساس تعلق به مدرسه و اهداف پیشرفت رابطه منفی و معنیمثبت و معنی

حساس تعلق به ، ارتیب اضطراب پنهانگام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت تبهتحلیل رگرسیون گام

کاری تحصیلی در دانش درصد از تغییرات اهمال 58/0بینی مدرسه و اهداف پیشرفت قادر به پیش

تخاذ اآموزان بود؛ بنابراین با افزایش احساس تعلق به مدرسه در کنار تقویت اهداف پیشرفت و 

ها را تا حدی کاری تحصیلی آنوان اهمالتراهبردهایی جهت کاهش اضطراب پنهان در دانش آموزان می

 توجهی کاهش داد.قابل

کاری تحصیلی، دانش احساس تعلق به مدرسه، اضطراب پنهان، اهداف پیشرفت، اهمالواژگان کلیدی: 

 آموزان، متوسطه دوم.
 
 



 

  
 

 مقدمه

شود، با عملكرد ضعیف، عدم فته میهای تحصیلی گکه به تأخیر تعمدی در شروع، ادامه و یا اتمام فعالیت 1کاری تحصیلیاهمال

؛ ریچارسون، آبراهام و 2015؛ کیم و سو، 2020ای قوی دارد )جرادات،پیشرفت تحصیلی، تقلب در امتحانات و ترك تحصیل رابطه

شغلی،  کاری محدود به حوزه تحصیلی نبوده و در درازمدت عملكرد(. عواقب ناخوشایند اهمال2012؛ کالریانا و همكاران، 2012باند، 

اندازد. چنانچه بسیاری از منابع تحقیقاتی مؤید ارتباط میان شناختی افراد را نیز به مخاطره میسالمت جسمانی و بهزیستی روان

(، عدم اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت نظیر 2013؛ نگوین، استیل و فراری، 2020کاری و بیكاری و درآمد پایین )جرادات،اهمال

(، پایین بودن سطح رضایت از زندگی 2010جویی )استید، شانهان و نئوفلده، سالم، ورزش و همچنین تأخیر در درمان عادات غذایی

( است. به همین منظور 2006شناختی نظیر اضطراب، افسردگی و نگرانی )اسپاداء هایو و نیكسویک، (، مشكالت روان2014)کندمیر، 

ویژه حوزه تربیتی، توجه بسیاری از پژوهشگران كی از معضالت مهم در حیطه روانشناسی بهعنوان یکاری بههای اخیر اهمالدر دهه

 (.2020را به خود اختصاص داده است )جرادات،

؛ ماکر 2020کاری دارند )وو، ران و ژانگ،اند افراد با سطوح اضطراب باال، گرایش بیشتری به اهمالها نشان دادهدر این راستا پژوهش

عنوان یک ویژگی شخصیتی ( بر اهمیت تمایز قائل شدن میان اضطراب به1966در حیطه سنجش اضطراب، کتل ) .(2012و همكاران،

(. اضطراب پنهان 2010( تأکید نموده است )اسپیلبرگر، 3عنوان یک حالت هیجانی )اضطراب آشكار( و اضطراب به2)اضطراب پنهان

کند و در مقابل، اضطراب ها میها و موقعیتد را مستعد تجربه اضطراب در اکثر مكانویژگی فردی پایدار و نسبتاً باثباتی است که فر

؛ اسحقی مقدم، عبداللهی و شاهقلیان، 2020های فردی گذرا و موقتی در احساسات ذهنی است )وو، ران و ژانگ،آشكار بیانگر تفاوت

صفت -ر رابطه انواع اضطراب پنهان و آشكار )به عبارتی حالت تکاری، به بررسی دقیقای از پژوهشگران در حیطه اهمال(. عده1394

کاری و اضطراب ( دریافتند میان اهمال2013( و کامران و فاطیما )2014اند. چانگ )کاری پرداختهشخصی( با اهمال -و یا موقعیتی

اضطراب شخصی و موقعیتی، سطوح  ( نیز اظهار داشتند با افزایش2018صفت رابطه مثبتی وجود دارد. ساپالوسكا و جرکونكاوا )

شده است که اضطراب صفت )پنهان( و تازگی در تحقیقات علوم اعصاب مشخصیابد. حتی بهکاری تحصیلی افزایش میاهمال

کاری دارای زیربنای عصبی مشترکی در هیپوکامپ سمت راست هستند. عالوه بر این، تحلیل میانجی نشان داد که حجم ماده اهمال

کاری دارد )ژانگ و همكاران، ای در رابطه بین اضطراب صفت و اهمالدر این منطقه همپوشانی )مشترك( نقش واسطهخاکستری 

کاری ای میان اضطراب و اهمال( در تحقیقات خود به هیچ رابطه1996( و لی و سیلورمن )1989(. در مقابل لی و همكاران )2020

عنوان یكی دیگر از متغیرهای طلبد، اهداف پیشرفت، بهکه خود لزوم بررسی بیشتر را میفارغ از این تناقضات پژوهشی  دست نیافتند.

 شده است.مرتبط با عملكرد تحصیلی مطلوب شناخته

دانند که شخص تالش خود را، در محیط را، اهداف مرتبط با مهارت می 4( اهداف پیشرفت2017ارسالن، آکاالن و یورداکول ) 

اجتماعی است؛ اهداف پیشرفت متأثر  -گیرد. به لحاظ نظری، این سازه، مبتنی بر نظریه شناختی ، بكار میاجتماعی برای موفق شدن

گزینی تأکید دارد ، بر تعامل دوجانبه عوامل فردی، محیطی و همچنین ادراکات فردی در هدف5اجتماعی -از رویكرد شناختی 

این  ( بر1397؛ به نقل از سواری، اورکی و گنجی، 2010هارا کویتز ) (. در همین رابطه هولمن، شارگر، بادمن و1396)حجازی، 

های پیشرفت، درگیر های گوناگون، به گرایش به موقعیتای از باورهای فرد است که به روشباورند؛ اهداف پیشرفت، نمایانگر مجموعه

                                                           
1 Academic Procrastination 
2 Latent anxiety 
3 Manifest anxiety 
4 Achievement Goals 
5 Social-cognitive 



 

  
 

های آزمایشی نتیجه های طرح(، بر اساس یافته1396؛ به نقل از حجازی، 1997انجامد. الیوت و چرچ )ها میشدن و پاسخ دادن به آن

گرفتند؛ الگوی دوبعدی اهداف پیشرفت که شامل اهداف تبحرى و عملكردی بود، نیاز به بازنگری دارد و این بازنگری، بیشتر به اهداف 

ی تحصیلی یكسانی منجر های خود دریافتند؛ اهداف پیشرفت عملكردی به پیامدهاها در پژوهشپیشرفت عملكردی مربوط است. آن

دیگر بعضی از افراد، با اهداف عملكردی رفتارهای یادگیری سازشی و برخی دیگر، از افراد دارای پیامدهای تحصیلی عبارتشوند؛ بهنمی

بعدی اهداف پیشرفت منجر که در آن اهداف عملكردی به دو بخش مستقل از هم های به ارائه الگوی سهمنفی هستند. این یافته

اند از: گیری هدفی، جایگزین الگوی، دوبعدی شد. این اهداف عبارتجهت ترتیب، سه نوعاین)رویكردی و اجتنابی( تقسیم شدند. به

های مطلوب رویكردی بر دستیابی به قضاوت ۔ها و تسلط بر تكلیف تأکیددارند. اهداف عملكردیاهداف تبحری بر رشد شایستگی

های نامطلوب دیگران؛ درباره متمرکزند. اهداف عملكردی اجتنابی؛ فرد به دنبال، اجتناب از قضاوت دیگران، درباره شایستگی فرد،

گیری هدفی تبحری و نمرات دانش آموزان دبیرستانی، همبستگی ها نشان داد، رابطه بین جهتتوانایی خود است. نتایج اکثر پژوهش

(. 1396؛ به نقل از کارشكی و محسنی، 1996و  1997و  2000اسكالویک، )توجهی وجود ندارد، پینتریچ و میلر، همكاران و قابل

تحصیلی منفی است.  ( نشان داده رابطه اهداف عملكردی رویكردی با عملكرد1391های غالمعلی لواسانی، حجازی و خضری، )یافته

 رسد.کاری تحصیلی ضروری به نظر میبنابراین بررسی رابطه این اهداف با اهمال

است. تعلق به مدرسه، یک حالت روانشناسی  1کاری تحصیلی، احساس تعلق به مدرسهگر از متغیرهای مؤثر، بر روی اهمالیكی دی

؛ شو 2020کنند خود و دیگر دانش آموزان تحت حمایت و مراقبت مدرسه هستند )حیر،است که در آن دانش آموزان احساس می

به مدرسه عبارت است از اینكه دانش آموزان چه احساسی نسبت به مدرسه  دیگر تعلقعبارت(؛ به2007چت، اسمیت و هامل، 

(. تعلق به 2012کنند چگونه است )یون و همكاران، خوددارند و تعلقی که با همساالن، معلمان و کادر آموزشی مدرسه برقرار می

شده است ه و دلبستگی به مدرسه توصیفهای دیگری همچون تعهد به مدرسه، پیوند با مدرسمدرسه در مطالعات مختلف با عنوان

گیرانه از طرف مدرسه روبرو شوند و با اولین خطا در مدرسه که دانش آموزان با قوانین سخت(. هنگامی2011)چاپمن و همكاران، 

؛ 2020،گیر هستند )حیرآموزانی هستند که در مدارس آسانتنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانش

دهند که این مؤلفه همبستگی مثبت با انگیزش تحصیلی تعلق به مدرسه نشان می شده درزمینههای انجام(. پژوهش2009لد و دینال، 

برنامه مدرسه )مارینو و های فوق(، تمایل به شرکت در فعالیت2010تحصیلی دانش آموزان )وننزل و همكاران،  و موفقیت

؛ 2011شناختی )روفی (، بهزیستی روان2007هامل،  (، سالمت روانی و جسمانی )شوچت، اسمیت و2009؛ سالهوف، 2020همكاران،

(، بهبود عملكرد تحصیلی، بروز رفتار مطلوب و حضور 2010نفس باال )اسكوزی و میلز، (، عزت2012انسح، -اشلی، انیس و وسو

های ( نیز نشان داد رابطه قوی بین مؤلفه1391حكیم زاده و همكاران ) (. مطالعه2011موقع آنان در مدرسه را به همراه دارد )ایتو، به

کاری احساس تعلق به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملكرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. بنابراین، شناسایی عواملی که با اهمال

تر از نقش با بررسی، شناخت و آگاهی دقیقای است. اهمیت این مطالعه در این است که تحصیلی مرتبط است دارای اهمیت ویژه

تواند نقش مهمی کاری تحصیلی میزمان و تأثیر آن بر اهمالصورت هماحساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان به

مدرسه، در افزایش کیفیت عملكرد تحصیلی دانش آموزان ایفا کند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش احساس تعلق به 

کاری تحصیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا احساس تعلق به مدرسه، بینی اهمالاهداف پیشرفت و اضطراب پنهان در پیش
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ی زیر مطرح است. فرضیه کاری تحصیلی خواهد بود؟ در این راستا فرضیهبینی اهمالاهداف پیشرفت و اضطراب پنهان قادر به پیش

 کاری تحصیلی است.بینی اهمالمدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان قادر به پیشپژوهش: احساس تعلق به 

 روش
کننده به سامانه پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را دانش آموزان دوره متوسطه دوم مراجعه

به پروفایل  1399ه مشاوره تحصیلی در پاییز و زمستان سال ای در حوزهدهند که برای استفاده از امكانات مشاوررِسا تشكیل می

صورت که از صورت داوطلبانه بود، بدینگیری بهمراجعه کردند. نمونه (8907ای رِسا نویسنده دوم پژوهش حاضر )با کد رِسا: مشاوره

ی توضیحاتی در مورد تمایل و با ارائها داشتند، در صورت داشتن رهای ورود به پژوهش بین دانش آموزان متقاضی افرادی که مالك

ها پاسخ دادند. الزم ی پاسخگویی به سؤاالت و اطمینان بخشی از جهت رعایت اصول اخالقی توسط پژوهشگران، به پرسشنامهنحوه

ختی و عدم شنااختالالت روان آموز دوره متوسطه دوم بودن، عدم وجوداند از: دانشهای ورود به پژوهش عبارتبه ذکر است مالك

صورت لینک های پژوهش بهنفر از دانش آموزان به مجموعه پرسشنامه 108ای مجزا بود. درنهایت های مشاورهشرکت در دوره

 الكترونیكی پاسخ دادند.

گویه است که سه مؤلفه را  27ساخته و دارای ( 1984: این پرسشنامه توسط سولومون و راثبلوم )1کاری تحصیلیپرسشنامه اهمال

سؤال(، آماده شدن برای تكالیف  11سؤال(، آماده شدن برای تكالیف ) 8دهند: آماده شدن برای امتحانات )موردبررسی قرار می

شوند. این ابزار با پرسشنامه گذاری میصورت معكوس نمرهها بهای و برخی از آنسؤال(. گویه ها در یک لیكرت پنج درجه 8ترم )پایان

نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری داشت های غیرمنطقی الیس، مقیاس عزتناختافسردگی بک، مقیاس ش

شده است )سولومون و محاسبه 84/0و بدین ترتیب روایی آن تائید شد. عالوه بر آن پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

با استفاده تحلیل عاملی به ساختار تک عاملی آن پی بردند )مجذور خی بارتلت ( 1386در ایران جوکار و دالورپور )(. 1984روثبلوم، 

نمود. پایایی همسانی درونی این ابزار با درصد از واریانس را تبیین می 37که ( KMO= 88/0، 0001/0در سطح  38/2158برابر با 

 (.1386گزارش شد )جوکار و دالورپور،  91/0استفاده ضریب آلفای کرونباخ 

ها را ای بله خیر و بین این دو است که آزمودنی باید یكی از گزینهسؤال سه گزینه 40این مقیاس دارای : 2مقیاس اضطراب کتل

گویه( و  20گویه( و اضطراب آشكار ) 20سنجد؛ بلكه اضطراب پنهان )تنها اضطراب کلی افراد را میانتخاب کند. این مقیاس نه

ت یعنی فقدان توحید یافتگی یا انسجام هشیاری از خود، فقدان نیروی من یا نوروز گرایی همچنین پنج عامل نخستین شخصی

دهد که هرکدام از عوامل نخستین، از عمومی، ناایمنی پارانویایی، گرایش به احساس گناهكاری و تنش ارگی را موردسنجش قرار می

نمره، پاسخ بین  2ای از سؤاالت پاسخ بله ت است که در دستهصوربدین CASگذاری سؤاالت مربوط به خود برخوردارند. روش نمره

نمره و پاسخ  1نمره، پاسخ بین این دو  2کند؛ اما در دسته دیگر از سؤاالت پاسخ خیر ای دریافت نمینمره و پاسخ خیر نمره 1این دو 

های ایرانی هنجاریابی شد و دارای نمرات ودنیتوسط منصور و دادستان در آزم 1368کند. این آزمون در سال ای دریافت نمیبله نمره

نفر شرکت داشتند. پایایی این مقیاس که از طریق  24894تراز یا هنجار برای اضطراب پنهان، آشكار و کلی است. در این هنجاریابی 

عالوه ساالری به(. 1381ان، آمده است )منصور و دادستدستبه 70/0گرفته، همیشه باالتر از دفعات متعدد انجاماجرای مجدد آن و به

و  69/0، اضطراب آشكار 59/0( پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس اضطراب پنهان،1390پوراعتماد ) فر و

 شده است.گویه اضطراب پنهان استفاده 20 گزارش نمودند. الزم به ذکر است در پژوهش حاضر صرفاً از /77/0برای کل مقیاس 

                                                           
1 Procrastination Assessment Scale-Student  
2 Cattell Anxiety Scale 



 

  
 

شرفت      شنامه اهداف پی س سه خرده آزمون جهت  18این مقیاس : 1پر  -گیری عملكرد گیری هدفی تبحری، جهتگویه دارد و دارای 

شد. این ابزار در طیف پنج درجه اجتناب می -رویكرد و عملكرد  سط ) (2کم )(. 1ای لیكرت خیلی کم )با و خیلی ( 4، زیاد )(3، متو

ست. هر یک ا   تنظیم( 5زیاد ) شنامه )تبحری، رویكرد عملكرد و اجتناب       شده ا س سمت این پر سه ق صورت جداگانه  عملكرد( به -ز 

ــوند )میگلی و همكاران،   گذاری می نمره ــت( آلفای کرونباخ به   1998در پژوهش میگلی و همكاران )  .(1998شـ آمده برای کل   دسـ

عملكردی  –گیری هدفی اجتنابی   ؛ جهت 80/0گیری هدفی رویكردی  ؛ جهت 72/0گیری هدفی تبحری  و برای جهت  84/0مقیاس  

 بود. 73/0

خرده مقیاس  6شده که دارای ساخته( 2005: پرسشنامه مذکور توسط بری و بتی )2پرسشنامه احساس تعلق دانش آموزان به مدرسه

رتباط فرد با مدرسه شامل احساس تعلق به همساالن، حمایت معلم، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع، ا

های احساس تعلق و برای مؤلفه 75/0و مشارکت علمی است. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

، تعلق فرد 84/0، مشارکت کردن در جامعه 75/0 ، حساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه89/0، حمایت معلم 73/0به همساالن 

شده صورت لیكرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم طراحیشده است. این پرسشنامه بهگزارش 78/0و مشارکت علمی  69/0به مدرسه 

در یک مطالعه ایرانی روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان بررسی و تأیید شد. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ  است.

 (.1391به دست آمد )حكیمزاده و همكاران،  92/0استفاده شد و آلفای کل مقیاس 

 وتحلیل شدند.گام تجزیهبهرگرسیون چندگانه گام ، ضریب همبستگی پیرسون و23نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 هایافته
 .آمده است 1شماره های توصیفی متغیرهای پژوهش )شامل میانگین، انحراف استاندارد و نمره کمینه و بیشینه( در جدول شاخص

 
 میانگین، انحراف معیار و متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 باالترین نمره پائین ترین نمره انحراف استاندارد میانگین متغیر

 85 61 22/5 06/67 احساس تعلق به مدرسه

 67 41 68/5 82/51 اهداف پیشرفت

 25 14 64/3 02/20 اضطراب پنهان

 85 62 49/5 85/76 کاری تحصیلیاهمال

 18 15 14/1 58/16 سن )سال(

 

دانش آموزان دوره متوسطه  کاری تحصیلیبینی اهمالی پژوهش یعنی بررسی رابطه و چگونگی پیشمنظور بررسی فرضیهدر ادامه به

تحلیل های ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و دوم بر اساس احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان از آزمون

مستقل بودن  -1اند از: هایی دارد که عبارتفرضگام استفاده شد. آزمون رگرسیون چندگانه پیشبهرگرسیون چندگانه به شیوه گام

توان واتسون استفاده شد که با توجه به منابع معتبر می-منظور بررسی این مفروضه از آزمون دوربینخطاها از یكدیگر است که به

توان استقالل مشاهدات را پذیرفت و تحلیل را دنبال کرد قرار داشته باشد می 2تا  5/1ر آماره این آزمون بین گفت که اگر مقدا

خطاها  -2ی تأیید استقالل مشاهدات است. دهندهاست که نشان 792/1مقدار این آماره در پژوهش حاضر برابر با  .(2001تابچناك،)

که این مفروضه نیز در پژوهش حاضر برقرار است و خطاها داری توزیع نسبتاً نرمال هستند  دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشد

                                                           
1 Achievement Goals Questionnaire 
2 Students’ sense of connectedness with school 



 

  
 

عدم هم خطی بین متغیرهای -3که مقدار میانگین خطاها بسیار کوچک )نزدیک به صفر( و انحراف معیار نزدیک به یک است. 

مشهود  4طور که در جدول شماره شده است. هماناستفاده 2و عامل تورم واریانس 1منظور بررسی آن از دو آماره تحملمستقل؛ که به

ها کمتر از دو بوده که نسبتاً مطلوب است؛ بنابراین پدیده هم خطی ها نزدیک به یک و میزان عامل تورم واریانساست میزان تحمل

ن از این آزمون برای بررسی تواهای آزمون تحلیل رگرسیون میفرضبین متغیرهای مستقل وجود ندارد و درنتیجه با رعایت پیش

 حاضر استفاده کرد. های پژوهشفرضیه
 

 

 

 

 

 

 

 
 معنادار است. 0.01بستگی در سطح هم =** 

کاری تحصیلی دهد که اهمالدهد. بررسی این ضرایب نشان میضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می 2جدول شماره 

داری داری و بااحساس تعلق به مدرسه و اهداف پیشرفت رابطه منفی و معنیدانش آموزان با اضطراب پنهان رابطه مثبت و معنی

 ارد.د

 کاری تحصیلی دانش آموزان از طریق احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهانگام اهمالبه: خالصه تحلیل رگرسیون گام3جدول 

 گام متغیر Sig. B β R 2R F t مفروضه هم خطی اتسونو-دوربین

   02/66 38/0 62/0   001/0 تورم واریانس تحمل 
1 

 اضطراب پنهان 12/8    62/0 93/0 001/0 1 1 

   001/0   72/0 52/0 07/58   

2 
 

173/1 

173/1 

852/0 

852/0 

001/0 

001/0 

69/0 

42/0- 

46/0 

40/0- 
   

35/6 

59/5- 

 اضطراب پنهان

 احساس تعلق به مدرسه

792/1   001/0   76/0 58/0 89/47   

3 
 

215/1 

336/1 

268/1 

823/0 

749/0 

789/0 

001/0 

001/0 

002/0 

62/0 

32/0- 

25/0- 

41/0 

31/0- 

26/0- 

   

92/5 

26/4- 

68/3- 

 اضطراب پنهان

احساس تعلق به مدرسه 

 اهداف پیشرفت

 

کاری تحصیلی دانش آموزان از طریق احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و گام اهمالبهخالصه تحلیل رگرسیون گام 3جدول 

های داری مدل( برای معنیR2( و ضریب تعیین )R، ضریب همبستگی )Fو  tادیر آماره دهد. در این جدول مقاضطراب پنهان نشان می

( برای هر یک از متغیرهای β( و ضریب رگرسیونی استانداردشده )Bرگرسیونی به همراه مقادیر ضریب رگرسیونی غیراستاندارد )

آمده دستبه 89/47در گام سوم  07/58، در گام دوم 02/66در گام اول  Fشده است. طبق این جدول مقدار آماره حاضر در مدل ارائه

                                                           
1 Tolerance 
2 Variance Inflation Factor 

 همبستگی متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    - احساس تعلق به مدرسه .1

   - 42/0 اهداف پیشرفت .2

  - - 38/0 - 31/0 اضطراب پنهان .3

 - 58/0 - 53/0 - 62/0 کاری تحصیلیاهمال .4



 

  
 

، در 38/0دار است. همچنین ضریب تبیین در گام اول گام معنیدارند. درواقع مدل کلی رگرسیون در هر سهاست که همگی معنی

هان بر اساس شده است. همچنین از جدول مشخص است که در اولین گام اضطراب پنحاصل 58/0و در گام سوم  52/0گام دوم 

دار و مثبت دارد. در دومین گام کاری تحصیلی دانش آموزان وارد معادله شده است و ضریب معنیبیشترین همبستگی با اهمال

آمده است در سومین گام نیز اهداف دستداری برای آن بهشده است و تأثیر معنیاحساس تعلق به مدرسه نیز به متغیر اول اضافه

توان گفت که فرضیه ها میشده است که تماماً اثر معنادار داشتند. درنتیجه این یافتهی گام قبل از خود اضافهپیشرفت به متغیرها

 شود.پژوهش تأیید می
 

 گیریبحث و نتیجه
کاری تحصیلی در دانش آموزان هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان با اهمال

کاری تحصیلی دانش آموزان با اضطراب پنهان رابطه مثبت و ه متوسطه دوم بود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اهمالدور

داری دارد و از میان این متغیرها به ترتیب اضطراب داری و بااحساس تعلق به مدرسه و اهداف پیشرفت رابطه منفی و معنیمعنی

کاری تحصیلی در دانش آموزان بودند؛ بنابراین فرضیه بینی اهمالاهداف پیشرفت قادر به پیشپنهان، احساس تعلق به مدرسه و 

و کامران و ( 2014کاری همسو با نتایج چانگ )گیرد. این یافته مبنی بر رابطه اضطراب پنهان و اهمالپژوهش مورد تأیید قرار می

طور تواند بهکاری رابطه منفی معنادار دارد و میبه مدرسه با اهمالبود. همچنین، نتایج نشان داد احساس تعلق ( 2013فاطیما )

؛ اشلی و (2011روفی ) (،2010، وننزل و همكاران )(2011بینی کند. این یافته با مطالعات چاپمن و همكاران )معنادار آن را پیش

، (1397های سواری، اورکی و گنجی )پژوهشهمخوان است و درنهایت با نتایج ( 2016و حكیم زاده و همكاران ) (2012همكاران )

کاری تحصیلی در حوزه ارتباط اهداف پیشرفت با اهمال( 1391و غالمعلی لواسانی، حجازی و خضری، )( 1396کارشكی و محسنی )

ضطراب ا -بخشی ارزیابی توان گفت بر اساس نظریه شناختی استرس و مدل سهها میهمسو و هماهنگ دانست. در تبیین این یافته

ای خود را جهت رویارویی منزله تهدید در نظر گرفته و منابع مقابلهچنانچه فرد تكلیفی را به( 1984اجتناب الزوراس و فولكمن ) –

با آن نابسنده ارزیابی نماید، پاسخ واکنشی وی به موقعیت اضطراب بوده و از طریق اجتناب از انجام تكلیف به تقلیل اضطراب خود 

ای با ایجاد احساس آرامش آنی، منجر به حذف یا کاهش محرك آزاردهنده )اضطراب( که این راهبرد مقابلهزد. ازآنجاییورمبادرت می

؛ کامران 1999شود )میلگرم و توبیانا، کننده منفی قدرتمند، منجر به استمرار الگوی رفتار اجتنابی میشود، در نقش یک تقویتمی

کاری توان اذعان داشت تأثیر اضطراب بر اهمالمی( 1986آمدی بندورا ) تناد به نظریه خودکارهمچنین، با اس (.2013و فاطیما، 

گری شود. بدین گونه که ممكن است اشخاص با سطح اضطراب باال در تواند توسط انتظارات فرد از کارآمدی خود، میانجیمی

تواند بر ایینی را تجربه کنند. سطوح اضطراب برانگیخته میآمدی پ های بالقوه تهدیدآمیز، ترس از شكست باال و خودکارموقعیت

های توانند موقعیت را کنترل کنند، تأثیر بگذارد؛ و برعكس، وقتی افراد کارایی ضعیفی را در موقعیتمیزانی که افراد معتقدند می

است پاسخی اجتنابی به اضطراب زیاد و یا کاری ممكن کنند. اهمالکنند، اضطراب بیشتری نیز تجربه میبالقوه تهدیدآمیز تجربه می

طورکلی، به تعویق انداختن انجام (. به1998آمدی ضعیف و یا شاید هر دو متغیر اخیر باشد )هیكاك، مک کارتی و اسكای،  خودکار

طور موقت از سازد بهتواند باعث ایجاد یک چرخه منفی و خودویرانگر شود. گرچه اجتناب از انجام تكالیف افراد را قادر میتكالیف می

شده افكار و هیجانات منفی نظیر اضطراب دوری کنند، اما این راهبرد در درازمدت با نزدیک شدن به مراحل پایانی بازه زمانی مشخص

تری ازجمله استرس و فشار روانی بابت انجام مؤثر تكلیف، آموزان هیجانات منفی قویشود که دانشبرای انجام تكلیف، باعث می

گرانی بابت ارزیابی دیگران و پشیمانی بابت اتالف وقت را تجربه کنند؛ چنین شرایطی منجر به خود سرزنشگری و تجربه احساسات ن

کاری شود. از طرفی با توجه تواند منجر به استمرار چرخه اهمالمنفی نسبت به خود شده و همراه با ضعف در عملكرد تحصیلی می



 

  
 

سازی ذهنی از یک عنوان شبیهادی منفی که در اضطراب صفت قرار دارد اشاره نمود. این مؤلفه بهنگری رویدبه نقش مؤلفه پیش

کاری درواقع اهمال(. 2019ای غنی است )کاگلین، رابینز و گتی، شود که دارای جزئیات زمینهرویداد آتی برای فرد موردنظر تعریف می

تر، سودمندی به رویدادی منفی( در اضطراب صفت قرار بگیرد. به بیان دقیق نگریتواند تحت تأثیر این سوگیری شناختی )پیشمی

کاری با احتمال بیشتری مجدداً ویژه بیزاری از انجام آن، انگیزه اجتناب از کار را تقویت نموده و نتیجتاً اهمالعهده نگرفتن تكلیف به

اد دارای اضطراب صفت با یک سوگیری شناختی از جنس احتماالً افر(. 2020؛ ژانگ و همكاران، 2004دهد )سیرویس، رخ می

آمیز از تكلیف پیش برده و درنتیجه رفتارهای اهمال کارانه بیشتری نگری رویدادی منفی خود را به سمت تجربه انزجار اغراقپیش

 دهند.نشان می

لق، شایستگی و استقالل برطرف شود دانش های انگیزش اجتماعی، اگر نیازهای پایه دانش آموزان برای تعهمچنین مطابق با نظریه

آموزان درگیری بهتری با مدرسه و تكالیف مربوط با آن خواهند داشت. احساس تعلق و وابستگی، رفتار پرانرژی مثل تالش، استقامت 

؛ 2020)حیر، شودکند و باعث ایجاد حس مثبت مانند عالقه، شور و شوق و کاهش اضطراب و خستگی میاندازی میو مشارکت را راه

کاری تحصیلی در پژوهش (، بنابراین تبیین احتمالی برای رابطه منفی احساس تعلق به مدرسه با اهمال2020مارینو و همكاران،

هایی که احساس که بچهطوریکند بهحاضر این است که تعلق به مدرسه، دانش آموزان را در یک جریان انگیزشی مثبت درگیر می

و تجارب موفقیت باالتری  های مدرسه دارند و درنتیجه فرصت یادگیریانگیزه باالتری برای مشارکت در فعالیتتعلق بیشتری دارند 

دهد کند که درنتیجه تعلق به مدرسه را ارتقا میدارند از سوی دیگر عملكرد بهتر در مدرسه حمایت بیشتر از سوی معلمان ایجاد می

آموزانی که احساس تالش بیشتری برای کسب موفقیت و رضایت معلمان داشته باشند. دانششود دانش آموزان نوبه خود باعث میو به

کنند که بخشی از کنند و احساس مینفس و ارزشمند بودن میداشتنی بودن، عزتتعلق به مدرسه دارند احساس مراقبت، دوست

ه برای دانش آموزان دارد و از طرف دیگر از افراد گرانطرف نقش حمایتیک شبكه ارتباطی بزرگ هستند، این شبكه ارتباطی ازیک

آموزانی که شوند. دانشکند و این دو از منابع ایجادکننده اشتیاق تحصیلی محسوب میها محافظت میدر مقابل استرس و آسیب

کنند و جربه میدهند و درنتیجه موفقیت تحصیلی بیشتری تاحساس تعلق به مدرسه دارند تالش بیشتری برای یادگیری نشان می

نسبت به توانمندی خود در انجام تكالیف مدرسه ادراك شایستگی بیشتری داشته باشد و درنتیجه  شود فردهمین امر باعث می

 (.1399کوشكی، و شدت کاهش خواهد یافت )مهدوی راد، فرزادکاری تحصیلی در آنان بهآمدی ارتقاء یابد و درنتیجه اهمال خودکار

شود تا فرد به طرق مختلف به که سبب می پیشرفت الگوی منسجمی از باورهای فرد است ه ذکر است؛ اهدافدرنهایت؛ الزم ب

 .(1392ها تمایل پیدا کند و در آن زمینه به فعالیت بپردازد و درنهایت پاسخی را ارائه دهد )کرد، شریفی و میر هاشمی،موقعیت

هستند، از درگیری شناختی بیشتری برخوردارند و تمایل به بهبود شایستگی، افرادی که دارای اهداف پیشرفت در عملكرد تحصیلی 

های خوددارند. بنابراین، دانش آموزان دارای اهداف پیشرفت، از راهبردهای خودتنظیم گری و درك یادگیری و تسلط در مهارت

کاری تحصیلی آنان کاهش یابد و اهمالمیتبع آن پیشرفت تحصیلی آنان بهبود کنند و بهراهبردهای یادگیری عمیق استفاده می

کند؛ به همین ترتیب، افرادی که اهداف پیشرفت دارند، چون خواهان عملكرد برتر هستند و کسب نمره بهتر نسبت به دیگران پیدا می

م چون کار جدی راهبردهایی ه .های خود به دیگران، اعضای خانواده و اطرافیان هستندبرایشان مهم است، درصدد اثبات توانایی

گیرند و منظور حفظ کردن مسائل، حفظ نكات کلیدی در فرایند تحصیلی به کار میروی مسائل، تكرار زیاد مسائل تحصیلی به

کند. همچنین مطابق با نظریه اهداف پیشرفت، اهدافی که دانش آموزان انتخاب کاری تحصیلی آنان کاهش پیدا میدرنتیجه اهمال

گذارد. این نظریه به تعقیب های تحصیلی اثر میها و نیازمندیكر، احساس و ایجاد معنی در پاسخ به موقعیتکنند بر عمل، تفمی

دهند وابسته است و بر های خاص نشان میگیری انگیزشی که دانش آموزان در موقعیتهای پیشرفت و جهتشایستگی در موقعیت



 

  
 

؛ کرد، شریفی و میر 2020گذارد )مارینو و همكاران،کنند تأثیر میتجربه میروشی که دانش آموزان به تكالیفشان نزدیک و آن را 

 .(1392هاشمی،

روی دانش آموزان دوره متوسطه ترین محدودیت پژوهش حاضر استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی بود. این پژوهش صرفاً بر مهم

ها به شیوه در دسترس بوده است، ست و ازآنجاکه روش گردآوری دادهشده ادوم شهر تهران که به سامانه رسا مراجع کرده بودند انجام

لذا باید در تعمیم نتایج به سایر شهرها مزمن جوانب احتیاط را رعایت نمود. نمونه موردبررسی محدود بوده و الزم است نمونه 

در مقاطع تحصیلی دیگری نیز این مطالعه  شود در سایر شهرها و در رابطه با سایر دانش آموزانتری بررسی گردد. پیشنهاد میبزرگ

کننده بسیاری ای و تعدیلهای آن تحت تأثیر متغیرهای واسطهکاری تحصیلی و مؤلفهرسد اهمالانجام گردد. همچنین به نظر می

 رسی قرار گیرد.ها نیز موردبرسازی معادالت ساختاری آنهای آتی این متغیرها و مدلشود در پژوهشقرار دارند؛ لذا پیشنهاد می

 منابع
های ناکارآمد اولیه، اضطراب پنهان و تنظیم شناختی واره(. مقایسه طرح1394اسحقی مقدم کته شمشیر، فائزه؛ عبداللهی، محمدحسین و شاهقلیان، مهناز. )

 .40-31(،4)3مجله علوم اعصاب شفای خاتم،هیجان در نوجوانان بهنجار و بزهكار. 
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ی و فرد یزیافتگیتما ی،یاحساس تنهابینی عملکرد جنسی زنان بر اساس پیش
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 چکیده

رود و یمبـه شـمار  رابطه زناشویی بین زوجین یساسـاز ارکان ا مناسب در زنان یكـی یعملكرد جنس

کـه  باشدمی یكدیگـر بـا زن و مرد عملكرد جنسی مناسب ســالم درگرو رابطه جنسیبــه  یابیدسـت

شناختی روان یگو درماند یفرد یزیافتگیتما یی،احساس تنها ،گیردتأثیر می یخـود از عوامـل متعـدد

بااحساس  یعملكرد جنس رابطه یپژوهش حاضر باهدف بررس ین؛ بنابراباشدعوامـل می یـنازجمله ا

 یمنظور از تمام زنان ین. به ایرفتنجام پذشناختی در زنان اروان یو درماندگ یفرد یزیافتگیتما یی،تنها

و  ییزدر پا یو سكسولوژ یشناسی در حوزه مشاوره جنسو روان یااستفاده از امكانات مشاوره یکه برا

صورت داوطلبانه عنوان نمونه بههبنفر  130ند،ای رِسا مراجعه کردبه پروفایل مشاوره 1399سال زمستان 

 یزیافتگیمات یی،زنان، احساس تنها یعملكرد جنس یهاانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه

 یلو تحل یرسونپ یهمبستگ یبها از ضرداده یلتحل یشناختی بودند. براروان یو درماندگ یفرد

رابطه  یفرد یزیافتگیزنان با تما ینشان داد که عملكرد جنس هایافتهگام استفاده شد. بهگام یونرگرس

دارد. نتایج  دارییو معن یابطه منفر ییشناختی و احساس تنهاروان یو با درماندگدار یمثبت و معن

 ییاحساس تنها ی،فرد یزیافتگیتما یبترت یتاهم یبگام نیز نشان داد که به ترتبهتحلیل رگرسیون گام

 ینبنابرا ؛در زنان بود یملكرد جنسع ییراتدرصد از تغ 59/0 بینییششناختی قادر به پروان یو درماندگ

 توانیشناختی در زنان مروان یو درماندگ کاهش احساس تنهاییدر کنار  یفرد یزیافتگیتما یشبا افزا

 داد. یشها را افزاآن یعملكرد جنس

 ی.ملكرد جنسع ،زنان ،شناختیروان یدرماندگ ی،فرد یزیافتگیتما یی،احساس تنهاان کلیدی: واژگ
 
 

 

 

 



 

  
 

 مقدمه

 یدهعنوان پداست که صحبت از آن به یختهآمفرد درهم یتو رفتار انسان است و چنان باشخص یاز زندگ یبخش ،1یعملكرد جنس

 یکفرد و شر یزندگ یفیتبوده است و بر ک یکز توجه، عالقه و کنجكاومر همواره یجنس یالت. تمارسدیبه نظر م یرممكنمستقل، غ

 یستینیاز زپیش یعملكرد جنس (.1397و همكاران، یراندوستا؛ 2021و همكاران،کاسرس -دارد )وارگاس انكارییرقابلاو تأثیر غ

تعامل  یرندهدربرگ یعملكرد جنس ین؛ بنابراشودتجربه می یو فرهنگ یفرد ینب ی،درون فرد ینهغالباً درزم دارد؛ باوجوداین یربناییز

یراندوست و ا ؛2021کاسرس و همكاران،-شناختی است )وارگاسو روان یفرهنگ ی،اجتماع یستی،عوامل ز یانم یچیدهپ

 (.1397همكاران،

باشد. می ییناشودر رابطه ز 2یینقش داشته باشد احساس تنها یتواند بر عملكرد جنسکه می شناختیروان ترین عواملاز مهم یكی

 یداپ یشمشترك احتمال وقوع آن افزا یاز زندگ ییهاسن و گذشتن سال یشاست که با افزا یندناخوشا یتجربه عاطف یک ییتنها

 یعت)شر دهدیم یرو ،آورندیو به دست م افتدیاتفاق م اقعیتانتظارات افراد و آنچه در و یناختالف ب جهیدرنت یی. تنهاکندیم

 یستن یافراد رندهیفقط دربرگ ییدانست، تنها یانزوا اجتماع یمعادل فاعل توانیرا م ییتنها کهیدرحال (.2018ران،ی و همكاپناه

 یاز درك نواقص در روابط اجتماع یناش یادیتا حدود ز ستممكن ا ییتنها باشند، درواقع تجربه تنها یرونیو ب یواقع یکه به معنا

عوامل  نیتریاز قو یكی ی،اجتماع یتموقع یکعنوان وابط که ازدواج است باشد. ازدواج بهر ینا نیتریمیدر صم ژهیوفرد و به

 یفیتک ینمتداول است، بنابرا مریا یزدر افراد متأهل ن ییاحساس تنها حالنیساالن است. باادر بزرگ ییکننده در برابر تنهامحافظت

ها پژوهش (.2017است )استوکز، ییتنها یجادکنندهبرعكس ا یاننده است کخواهد بود که ازدواج محافظت کنندهنییتع یازدواج امر

ی ؛ جعفر1396همكاران و  وجود دارد )بردوده یرابطه منف ییو احساس تنها ییزناشو یترضا یناز آن بوده که ب یحاک ینهزم یندر ا

 –؛ کرناس زوسكا 2017؛ استوکز، 2018و همكاران،  یپناه عتیشر ؛2019 یر،؛ برونز، هانسن و ه1395ی،و موسو یریدهش فاضل،

 (.2016،پوالك

 یهنظر یدیکل یماز مفاه یكی یزیافتگیتما باشد.می 3یزیافتگیتما که بر عملكرد جنسی زوجین تأثیر دارد یگرید شناختییر روانمتغ

( 1978بوئن ) (.2021ران،و همكا یلیسکند )ومی یفاا ینقش مهم یفرد ینبوئن است که در روابط ب یدرمانگر های خانوادهنظام

در روابط  یخودمختار - یمیتو صم یجانیه - یکارکرد عقالن ینقادر است ب ای که در آن فردعنوان درجهخود را به یزیافتگیتما

شدت تحت تأثیر کند و بهخانواده مبدأ رشد می ینفرد در ب یزیافتگیتماح سط ی،کند. طبق نظر ومی یفتعادل برقرار کند، تعر

امتزاج  یلبه دل یناز زوج یاریگذارد. متأسفانه بسفرد تأثیر می یندهزندگی آ خانواده قرار دارد و یاعضا ینها و تعامالت بییپویا

 یمشترکشان در زندگ یاول زندگ یاز همان روزها کهدهند ها میمجال و اجازه را به آن ینکه با خانواده مبدأ خوددارند. ا یدیشد

خواهد بود  یشترثباتی بباشد، احتمال اضطراب و بی یشترکه هرچه امتزاج فرد با خانواده مبدأ بطوریکنند. به ها مداخلهآن ییزناشو

و  یلیسخواهد شد )و یشترب یزگیری و اختالل در عملكرد نجنگ و نزاع، فاصله یقحل از طرراه یافتن یخانواده برا یلو تما

از عملكرد  یهای متنوعخود با حوزه یزیافتگیرسد مفهوم تماطورکلی به نظر میبه (.1392گلدنبرگ و گلدنبرگ، ؛2021همكاران،

 یخود با مشكالت کمتر ییزناشو یدر زندگ یزیافتهافراد تما (.2000در روابط مرتبط باشد )اسكورون، یشناختی ازجمله آشفتگروان

که  ( نشان دادند1399،و همكاران یقیدار یحسین ل ازبه نق ،1998) یدلندراسكورون و فر (.2021و همكاران، یلیسروبرو هستند )و

( نشان 2000و خانواده است. اسكورون ) ینشناختی باال در زوجروان یهابینی کننده اضطراب و نشانهپیش یافتگیزیتما یینسطوح پا

                                                           
1 Sexual function 
2 Loneliness 
3 Individual differentiation 



 

  
 

 یرابطه مطالعه حسین یندر همهستند.  یسطح باالتر رد یزیافتگیتما یزانطالق ازنظر م ینسبت به افراد متقاض یداد که افراد عاد

 قرار دارد. یینیطالق در حد پا یمتقاض ینتمایزیافتگی زوج یزان( نشان داد که م1399و همكاران ) یقیدار

 یرابطه تأثیر منف یفیتتواند در کمیفرد  واحوالتمام بدون توجه به اوضاعتام و  یرابطه جنس یجادانتظار از همسر در ا از طرفی

نكته  شناختیروان ی. درماندگ(1995،یو برادبوری کارن ؛2021و همكاران، یمیونسكوشود )س 1شناختیروان یدرماندگبگذارد و باعث 

را با خود به همراه داشته باشد.  یاضطراب و فشار روان ی،افسردگ یمتواند مفاهشود که میشناختی را شامل میمقابل سالمت روان

 ؛2021و همكاران، یمیونسكوگذارد )س یفرد تأثیر منف یو شناخت یجانیواند بر سطح عملكرد هتشناختی میروان یبودن درماندگ یادز

 یجنس یهایکارکرد گیری بدو شكل یجادشناختی در انقش عوامل روان یمطالعات متعدد به بررس (.2001،و همكاران زابورا

عوامل  یاناز م (2006) فمنیاند. کافل و هرا گزارش کرده یمتفاوت یجمطالعه و ابزار مورداستفاده نتا یوهپرداختند و بسته به ش

 یشناخت یهکند که پااشاره می یعنوان اختاللبه یمردان و زنان را تحت تأثیر قرار دهد به افسردگ یتواند عملكرد جنسکه می یمتعدد

 یاراست. درصد بس یادز یارها بسآن یانم یدارد و همبود یادز یاربس یوعهر دو ش ی،و اختالالت خلق یجنس یهایکارکرد دارد. بد

طبق  (.2006یمن،)کافل و ه کنندیرا تجربه م یجنس یهایکارکرد بد ی،افسردگ یدتا شد یفخف یهااز زنان مبتالبه گونه یادیز

 (.2009،ونزیمرنت و سترند )الدارند؛ مضطرب و نگران یترفینفس ضعدارند معموالً اعتمادبه یکه مشكالت جنس یافراد یقات،تحق

و احساسات همسرشان  یجنس ییتوانا ی،جنس یتفعال یتماه رهتكرارشونده دارند دربا یکه مشكالت نعوظ یکرد، مردان یانروزن ب

شود نفس میاضطراب و کاهش عزت یشها باعث افزانگرش یندارند و هم یشناخت یهافیخود، تحر یدرباره مشكالت جنس

 یجنس ی بد کارکردیکه باورها ندنشان داد( 1397همكاران )بر این ایراندوست و  عالوه (.1397ن،یراندوست و همكاراا ؛2002)روزن،

عملكرد جنسی که با شناختی روان عوامل ییشناسا ین،؛ بنابراگذاردیم یجنس یر منفی بر عملكردشناختی تأثروان یدرماندگ یلدل به

از نقش  تریقشناخت و آگاهی دق ی،مطالعه در این است که با بررس است. اهمیت این اییژهو یتاهم یمرتبط است دارا زوجین

نقش  تواندیم زنان یجنس زمان و تأثیر آن بر عملكردصورت همبه شناختیروان یدرماندگ ی وفرد یزیافتگیتما یی،احساس تنها

 ی وفرد یزیافتگیتما یی،اس تنهانقش احس یپژوهش حاضر باهدف بررس ینکند؛ بنابرا یفاا ینزوج یجنس عملكرد یفیتدر ک همیم

 یفرد یزیافتگیتما یی،احساس تنها یاسؤال است که آ ینپاسخ به ا یبینی عملكرد جنسی زنان در پدر پیش شناختیروان یدرماندگ

 یهمطرح است. فرض یرز ییهراستا فرض یندر ا زنان خواهد بود؟در عملكرد جنسی  ینبییششناختی قادر به پروان یو درماندگ

 زنان است.در  یعملكرد جنس بینییشقادر به پ شناختیروان یو درماندگ یفرد یزیافتگیتما یی،پژوهش: احساس تنها

 

 روش

 یلرِسا تشكکننده به سامانه مراجعهساله  38تا  28مطالعه را زنان  ینا یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص

 1399سال ن و زمستا ییزدر پای و سكسولوژ یمشاوره جنسشناسی در حوزه ای و روانمشاورهانات استفاده از امك یدهند که برامی

صورت داوطلبانه بود، به گیرینمونهمراجعه کردند. ( 8907: رِسا کدنویسنده دوم پژوهش حاضر )با  رِساای پروفایل مشاورهبه 

 یحاتیتوض یو با ارائه یلد به پژوهش را داشتند، در صورت داشتن تماورو یهاکه مالك یافراد یزنان متقاض ینکه از ب صورتینبد

ها پاسخ مهتوسط پژوهشگران، به پرسشنا یاصول اخالق یتاز جهت رعا یبخش ینانبه سؤاالت و اطم ییپاسخگو یدر مورد نحوه

خواندن و  ییمنظور توانا)به ییم راهنماسو یالتصاند از: داشتن حداقل تحورود به پژوهش عبارت یهادادند. الزم به ذکر است مالك

ه مجموعه بنفر از زنان  130 تیآنان بود. درنهاماه از ازدواج  12( و گذشتن حداقل یخود گزارش ده یهادرك پرسشنامه

 پاسخ دادند. لینک الكترونیكیصورت پژوهش به هایهپرسشنام

                                                           
1 Psychological distress 



 

  
 

 یسؤال برا 19 شده است که شاملساخته 2000ن در سال پرسشنامه توسط روزان و همكارا ینا :1زنان یشاخص عملكرد جنس

 یگذارو درد است. نمره یتارگاسم، رضا ی،جنس یختگیبرانگ یک جنسی،تحر ی،جنس یلزنان در شش بعد م یعملكرد جنس یبررس

دست  به ره آن( و با جمع نمرات سؤاالت هر بعد، نمیشترینو پنج ب ینصفر تا پنج است )صفر کمتر یف لیكرتسؤاالت بر اساس ط

 ییای( پا1390و همكاران ) یفخر ایران در (.2000تر است )روزن و براون،مطلوب یدهنده عملكرد جنسنشان یشترآید. نمره بمی

از  یزرا ن ی( به دست آوردند و ثبات درون76/0تا  73/0از  r را )دامنه ین پرسشنامههای ااز حوزه یکهر  یبرا یآزمون و باز آزمون کل

 .گزارش کردند (90/0 ات 72/0)

آن را عرضه کردند.  یینسخه نها 1995بودند که در سال  یبوندو لو یبوندلو یاسمق ین: سازندگان ا2شناختیروان یشاخص درماندگ

اضطراب و  ی،افسردگ یاساست. مق شدهیطراح یاضطراب و فشار روان ی،افسردگ ی سنجشبرا اضطراب و استرس یاس افسردگی،مق

 یگذارنمره یست(مورد من درست ن در وجهچیهبه= 4در مورد من درست است، یادز یاربس= 1ای )درجه 4 یكرتل یفط کیدر  استرس

به  یدهماده دارند. نحوه پاسخ 14استرس است که هرکدام  و یاضطراب، افسردگ یاسشامل سه خرده مق ین مقیاسشود. امی

 یرمتغ« یشههم»تا « وقتچیه»ها از . دامنه پاسخگرددیم یلتكم یخود سنج صورتبه باشد کهمی یانهیگز 4صورت ها بهپرسش

 یباضطراب و استرس را به ترت ی،افسردگ یاس( سه خرده مقی کرونباخلفاآ) یدرون یهمسان یبضرا یبوندو لو یبوندلو .است

 ییدو تأ یابی( مورد هنجار1387ران )همكا و مقدم یتوسط اصغر یاسمق ینا یزن یراناند. در اگزارش کرده ،89/0و  91/0،81/0

 .است 82/0و استرس  92/0اضطراب  ید،گرد گزارش 94/0 یافسردگ یطهیکرونباخ در ح یو آلفا است قرارگرفته

 مورد )ابداً در یكرتل یفط یانهیشش گز یاسدر مق یهگو 46 قالب در پرسشنامه تمایزیافتگی خود: 3خود یزیافتگیپرسشنامه تما

 یحصح من ، کامالً در مورد5است= حی، صح4است= یحصح یتا حد 3=یح نیستصح یتا حد 2=یستن حی، صح1=یستنیح من صح

 .3من، گاهیجا .2ی،عاطف یریپذواکنش .1در چهار بعد:  ییرابطه زناشو در خود یزیافتگیتما یزانم یابیبوده و هدف آن ارز( 6است=

دهند. دامنه نمره می یلفرد را تشك یزیافتگیگانه نمره کل تما 46ه های یاست. جمع گو یگرانبا د یختگیهم آم .4ی و عاطف زیگر

یزان م: 161تا  115 یناست. نمره ب یینافراد پا یزان تمایزیافتگی: م115تا  46 ینباشد. نمره بمی 276تا  46 ینپرسشنامه ب این در

اعتماد پرسشنامه  یتاز قابل ینانمنظور اطمباال است. به فرادیزیافتگی اتما یزان: م161 افراد متوسط است. نمره باالتر از تمایزیافتگی

قراردادند.  دیابزار را مورد تائ ینا ییاعتماد محتوا یتقابل شد که ینظرخواه ینهزم یننظران در انفر از صاحب 10تمایزیافتگی خود از 

 (.1387و همكاران،  ی)به نقل از ثنائاست  86/0انجام گرفت؛ 2004پوپكو که در سال  -شده توسط پلج گزارش یآلفا یبضر

 كرتیلیاس مق با سؤال 38شده است و شامل ساخته( 1387همكاران )یری و پرسشنامه توسط دهش ین: اییپرسشنامه احساس تنها

دوستان  با در روابط ییهادر روابط با خانواده، تن ییتنها یاسسه خرده مق یاس شاملمق ینکم است. ا یلیتا خ یادز یلیای خدرجه 5

 91/0 با برابر یببه ترت ییاکرونباخ و باز آزم یبا استفاده از روش آلفا مقیاس اعتماد یتاست. قابل ییاحساس تنها یعاطف یهاو نشانه

 برابر بک یفسردگاو پرسشنامه  ییاحساس تنها یاسبا مق گیهمبست طریق از یاسمق یراگهم یدرست یبشده و ضرگزارش 83/0و 

 78/0یاس، قمکل  یرا برا 80/0کرونباخ ی آلفا یب( ضر1394همكاران ) و یقیطر (.1387و همكاران،  یری)دهشاست  56/0 و 60/0

 اند.با دوستان گزارش کرده روابط در ییتنها یرا برا 82/0در روابط با خانواده و  ییتنها یرا برا

 

 شدند. وتحلیلیهگام تجزبهچندگانه گام یونگرسر و یرسونپ یهمبستگ یب، ضر23نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 

                                                           
1 Female sexual dysfunctional index (FSFI) 
2 Depression Anxiety Stress Scales 
3 Differentiation of Self Inventory 



 

  
 

 

 هاافتهی
 آمده است. 1ره ( در جدول شمانهیشیو ب نهیانحراف استاندارد و نمره کم ن،یانگیمپژوهش )شامل  یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص

 
 ی پژوهشرهایو متغانحراف معیار  میانگین،: 1جدول 

 نمره ینباالتر نمره ینتر ینپائ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 31 8 55/5 66/22 زنان یعملکرد جنس

 94 68 69/5 90/78 شناختیروان یدرماندگ

 139 117 25/5 43/129 یفرد یزیافتگیتما

 134 110 14/5 34/116 ییاحساس تنها

 38 28 16/3 60/32 سن )سال(

 6 1 71/1 70/3 ازدواج )سال( زمانمدت

 

 یی،زنان بر اساس احساس تنها یبینی عملكرد جنسپیشی پژوهش یعنی بررسی رابطه و چگونگی هیفرضسی منظور برردر ادامه به

چندگانه به شیوه  های ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیوناز آزمون شناختیروان یو درماندگ یفرد یافتگیزیتما

 اند از:هایی دارد که عبارتفرضچندگانه پیش رگرسیون آزموناستفاده شد.  گامبهگام

واتسون استفاده شد که با توجه به -منظور بررسی این مفروضه از آزمون دوربینمستقل بودن خطاها از یكدیگر است که به -1

توان استقالل مشاهدات را پذیرفت قرار داشته باشد می 2تا  5/1که اگر مقدار آماره این آزمون بین  توان گفتمنابع معتبر می

 تأییدی دهندهکه نشان است 850/1این آماره در پژوهش حاضر برابر با  مقدار .(2001تابچناك،کرد )لیل را دنبال و تح

است  برقرارخطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشد که این مفروضه نیز در پژوهش حاضر  -2 استقالل مشاهدات است.

معیار نزدیک به  و انحرافنزدیک به صفر( کوچک ) اریبسمیانگین خطاها  مقدارکه  هستند نرمال نسبتاًداری توزیع  و خطاها

 2و عامل تورم واریانس 1منظور بررسی آن از دو آماره تحملبه ؛ کهعدم هم خطی بین متغیرهای مستقل-3 است. کی

 هاانسیوارزان عامل تورم ها نزدیک به یک و میمشهود است میزان تحمل 4شماره که در جدول  طورهمانشده است. استفاده

پدیده هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و درنتیجه با رعایت  نی؛ بنابرانسبتاً مطلوب است کمتر از دو بوده که

 حاضر استفاده کرد. پژوهش هایاز این آزمون برای بررسی فرضیه توانهای آزمون تحلیل رگرسیون میفرضپیش
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tolerance 
2 Variance Inflation Factor 

 پژوهش رهاییهمبستگی متغ: 2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    - زنان یعملکرد جنس .1

   - - 52/0 شناختیروان یدرماندگ .2

  - - 65/0 37/0 یفرد یزیافتگیتما .3

 - -59/0 - 44/0 37/0 ییاحساس تنها .4



 

  
 

 معنادار است. 0.01در سطح  یهمبستگ =** 

 ینسجعملكرد  که دهدینشان م بیضرا نیا ی. بررسدهدیان مپژوهش را نش یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا 2جدول شماره 

 دارد. یداریو معن منفیابطه ر ییاحساس تنهاو  شناختیروان یدرماندگو با  دارییرابطه مثبت و معنی فرد یزیافتگیتمابا  زنان

 

 شناختیروان یو درماندگ یفرد یافتگیزیتما یی،احساس تنها قیزنان از طر یگام عملکرد جنسبهگام ونیرگرس لیخالصه تحل :3جدول 

 گام متغیر Sig. B β R 2R F t یمفروضه هم خط واتسون-نیدورب

 تحمل 
 تورم

 واریانس
001/0   65/0 44/0 48/93   

1 

 یفرد یزیافتگیتما 66/9    65/0 68/0 001/0 1 1 

   001/0   75/0 56/0 86/82   

2 
 

162/1 

162/1 

860/0 

860/0 

001/0 

001/0 

52/0 

44/0- 

49/0 

40/0- 
   

88/7 

49/6- 

 یفردیزیافتگیتما

 ییاحساس تنها

850/1   001/0   77/0 59/0 20/62   

3 
 

243/1 

324/1 

327/1 

805/0 

756/0 

754/0 

001/0 

001/0 

002/0 

47/0 

36/0- 

19/0- 

44/0 

33/0- 

20/0- 
   

08/7 

20/5- 

10/3- 

ی فردیزیافتگیتما

 ییاحساس تنها

 شناختیوانر یدرماندگ

 

 یو درماندگ یفرد یافتگیزیتما یی،احساس تنها یقزنان از طر یگام عملكرد جنسبهگام ونیرگرس لیخالصه تحل 3جدول 

 یهامدل یداریمعن ی( براR2) نییتع بی( و ضرR) یهمبستگ بی، ضرFو  tآماره  ریجدول مقاد نیدر ا .دهدیشان من شناختیروان

 یرهایاز متغ کیهر  ی( براβاستانداردشده ) یونیرگرس بی( و ضرB) راستانداردیغ یونیرگرس بیضر ریبه همراه مقاد یونیرگرس

آمده دستبه 20/62در گام سوم  86/82، در گام دوم 48/93در گام اول  Fجدول مقدار آماره  نیشده است. طبق احاضر در مدل ارائه

در ، 44/0در گام اول  نییتب بیضر نیچناست. هم داریگام معنر هر سهد ونیرگرس ی. درواقع مدل کلدارندیمعن یاست که همگ

بر اساس  یفرد یزیافتگیگام تما نیاز جدول مشخص است که در اول نیشده است. همچنحاصل 59/0در گام سوم  و 56/0گام دوم 

 زین ییگام احساس تنها نیدوم د. دردار مثبتو  داریمعن بیزنان وارد معادله شده است و ضر یعملكرد جنس با یهمبستگ نیشتریب

متغیرهای شناختی به روان یدرماندگ نیز در سومین گامآمده است دستآن به یبرا یداریشده است و تأثیر معناول اضافه ریبه متغ

 .شودیم دییهش تأپژو هیفرضکه گفت  توانیم هاافتهی نیا جهیشده است که تماماً اثر معنادار داشتند. درنتاضافه گام قبل از خود

 

 گیریبحث و نتیجه
 نتایج. بود زنان در یعملكرد جنس با شناختیروان یو درماندگ یفرد یزیافتگیتما یی،احساس تنها رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 یو درماندگی یبااحساس تنهاو  دارمعنی و مثبت رابطه یفرد یزیافتگیتما بادر زنان  یعملكرد جنس که بود آن از حاکی حاضر پژوهش

 یی و درماندگیاحساس تنهافردی،  یزیافتگیتما ترتیب به متغیرها این میان از و داردداری یو معن منفیرابطه  شناختیروان

 پژوهش از یافته این. گیردمی قرار تأیید مورد پژوهش فرضیه بنابراین؛ بودند زنان در یعملكرد جنس بینیپیش به قادر شناختیروان

 ( و2000اسكورون ) (؛2021و همكاران ) یلیسو هایپژوهش نتایج که ذکر شد با یرهامتغتوان بر اساس ترتیب اهمیت یم را حاضر

 یره برونز، هانسن و یهاپژوهشی و با نتایج عملكرد جنسفردی و  یزیافتگیتمادر ارتباط با  (1399)و همكاران  یقیدار یحسین



 

  
 

 یجعفر ( و1396بردوده و همكاران ) (،2016پوالك ) –کرناس زوسكا (،2017استوکز ) (،2018همكاران ) وی پناه یعتشر (،2019)

و  یمیونسكوسی هاپژوهشیت با نتایج درنهای و عملكرد جنس تنهایی و بااحساس( در ارتباط 1395) یو موسو یریفاضل، دهش

شناختی روان ( در حوزه ارتباط درماندگی1397و همكاران ) یراندوستا( و 2002روزن ) ،2009) یمونزالرنت و س (،2021همكاران )

از  کنند،یم که تازه ازدواج یزوج ینكهبا توجه به ا گفت توانها مییافته این تبیین در. دانست هماهنگ و ی همسوبا عملكرد جنس

خانه  یزندگ ا بامتشكله ر یدجد یزندگ بایستیجداگانه هستند، م ی شخصیتیو حت یفرهنگ ی،دو خانواده با دو فرهنگ اجتماع

 یزیافتگی فردی( عدم تما 2011) یزررا نداشته باشند. طبق نظر م افتادیم نكنند و انتظار آنچه در آنجا اتفاق یسهمقا خود یپدر

غلبه  به یعاطف یریپذو استقالل در افكار و باورها است و واکنش خود از یداشتن حس روشن یمن به معنا یگاهجا یهاشامل مؤلفه

اشاره به از دست دادن  یگرانبا د یختگیاشاره دارد. هم آم هایجانه یهبر پا ییفرد بر عقل و منطق اش و پاسخگو یهااحساس

 یانگرب یزن یدارد. گسلش عاطف یخصوص افراد مهم زندگبه یگران،با د یمانهروابط صم یدر ط یختگیو انحالل و هم آم خود استقالل

یت رابطه و انكار اهم یمانند فاصله گرفتن ناگهان یدفاع رفتارهای به اتخاذ یلروابط و بعضاً تما در پذیرییبآس و یدتهد ی احساسنوع

 یدوراز غلبهعقل و منطق و به یهبر پا زوجین الزم است یزن یفرد یزیافتگیجهت گسترش تما یجهدرنت است. یگرانبا د رابطه

در رابطه را، باعقل و منطق و نه بر  موجود کنند و مشكالت یریلوگج یزن و شوهر در مواقع بحران آمیختگی از یجانیاحساسات ه

یجه عملكرد درنتیند و جو یدور طالق به یشرفع کنند و از گرا یكدیگردر روابط با  ی،و احساس یجانیه هاییریپذاساس واکنش

موجب  یزن ییاحساس تنها ی،فرد گیتمایزیافت (؛ اما در کنار عدم1399،و همكاران یقیدار یباشند )حسینجنسی بهتری را داشته 

ارتباطات،  یکرد: اول: بر اساس تئور یینتب دیدگاه بر اساس چند توانیارتباط را م ینا شود.می عملكرد جنسی نامناسب در زنان

ر اتفاق یكدیگهمسران در انزوا از  یانم عاطفی دارند. تجارب یمانند ازدواج نقش اساس یمیو صم یکروابط نزد در و عواطف یجانه

انتظارات  ین،از زوج یكی کهیر دارند. هنگامیكدیگ است که از یر وابسته بوده و رفتارشان منوط به انتظاراتیكدیگ به ین، زوجافتدینم

تواند بعد در فرد مقابل شده که می یمنف هیجانات گیرینقض کند، باعث شكل یا گیردب یدهخود را ناد یزندگ ی شریکهاو خواسته

 یدگاهبا د قمطاب یدگاهد ین. ایابدیم کاهش فرد یترضا حاتفاق سط ینا یجهدر فرد شود و درنت ییتنها احساس به یلتبد یاز مدت

یق تواند خودش را از طرمی تنهایی کند که احساسمی یانب یتبادل عاطف یهاست. دوم: نظر یزانتظارات ن در رابطه با یشناخت

تواند می یکند و حتمی آشكار گوناگون هاییوهخود را به ش ییاحساس تنها یدگاهد ینا اساس بر .گسترش دهد یارتباطات اجتماع

 ی،اضطراب یرفتارها با و گذاردیتأثیر م کنندیران برخورد میگکه افراد با د ییهاروش یی برباشد. احساس تنها یزناخودآگاه ن

شود از هم می یشتر زوجینگیری برفتارها باعث فاصله ینموعه ادر ارتباط است، مج نیز خصمانه یرفتارها یبودن و حت وپادستیب

شود و  نارضایتی تواند باعثکم میرفتارها کم ینا ین،به وجود آورد، بنابرا یزر نیگد احساس و رفتارها را در زوج ینتواند او هم می

 یدگاه شناختیسوم: د (.2017)استوکز،همسران شود  ییاحساس تنها افزایش موجب یوبچرخه مع یکدر  یزن یتینارضا ینخود ا

 یابی افرادارز ینمرتبط است. در ا ییروابط زناشو یفیتک یابیبا ارز اول زنان و مردان متأهل در درجه یعاطف ییکه تنها دهدینشان م

یدا در افراد بروز پ ییباشد، احساس تنها یادیدو عامل فاصله ز ین اینو اگر ب کنندیم یابیرا در برابر انتظارات خودارز هایتواقع

که احساس  یافراد (.2018و همكاران، یپناه یعت؛ شر2019 همكاران، )برونز و شودیم یجادا ینزوج ینب یتینارضا ینهو زم کندیم

فرد  خود را با یجاناته توانندیکه نم کنندیم گونه تصورینو ا کنندیخود را ابراز نم یجاناتعموماً احساسات و ه کنند،یم ییتنها

 یندور شدن زوج ینهمرور زمو احساسات به ین افكارو ا یستنداحساسات ن ینران قادر به درك ایگد ینكها یاذارند و یان بگدر م یریگد

و یری شود )ممیپایین و نامناسب  یجنسو عملكرد ها در آن یت زناشوییکه درمجموع باعث عدم رضا کندیم فراهم ر رایكدیگاز 

گردد. در این یمی در زنان عملكرد جنس موجب کاهششناختی روان یدرماندگ یتدرنها (.1396ده و همكاران،؛ بردو1396 ی،نجف

موجب  یزولکورت یراز کنند؛یم یانب را خود یالتکه زنان تحت تنش، کمتر احساسات و تما کندیاشاره م یزن( 2006رزندان )راستا 



 

  
 

ی و فرد یزیافتگیتماعدم  یجهدرنتشود و یم یبه روابط جنس یلمانع تما شود ویدر مغز زنان م ینتوس یاز عملكرد اوکس یریجلوگ

 یحاالت باعث اختالل در رفتارها ینا خود شود وو تنش می یاضطراب، افسردگ یجاددر فرد و ا یجانیباعث اختالل ه احساس تنهایی

 .خواهد شدفرد  جنسی نامناسب عملكردو  یجنس

شده انجام تهرانشهر ین مراجع یپژوهش صرفاً بر رو ینبود. ا یخود گزارش ده یاستفاده از ابزارها پژوهش حاضر یتمحدود ینترمهم

 یاطشهرها مزمن جوانب احت یربه سا یجدر تعمیم نتا یددر دسترس بوده است، لذا با یوهها به شداده یاست و ازآنجاکه روش گردآور

شهرها و در رابطه  یرشود در سامی یشنهادگردد. پ یبررس یترم است نمونه بزرگمحدود بوده و الز ینمود. نمونه موردبررس یترا رعا

 یاواسطه یرهایتأثیر متغ حتآن ت یهاو مؤلفه عملكرد جنسی رسدیبه نظر م ینمطالعه انجام گردد. همچن ینا یزن ینمراجع یربا سا

 یزها نآن یمعادالت ساختار یسازو مدل یرهامتغ ینا یآت یهادر پژوهش شودیم یشنهادقرار دارند؛ لذا پ یاریبس کنندهیلو تعد

 .یردقرار گ یموردبررس
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 چکیده 

نفر  50عداد پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبكهای دلبستگی بر رضایت زناشویی ماماهای متاهل شهر شیراز   است.به این منظور ت

از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه 

سبكهای دلبستگی استفاده شد. پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار 

SPSS پژوهش نشان می دهد با توجه به اینكه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.  استفاده شد. نتایج

رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعكس.اما رابطه سبک دلبستگی ترسان ، اجتنابی و بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ،

یش این سبک ها ، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعكس. می توان چنین اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزا

نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر 

 وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.

 بستگی ، رضایت زناشویی ماماهای متاهل .سبک های دل کلیدواژه ها:

   



 

  
 

 مقدمه 

ازدواج معموال اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملكرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. 

ابسته است تا سایر جنبه های برای اکثر بزرگساالن شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت و

زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را 

 (.1375، به نقل از میرخشتی، 1وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند)جانسون و هارویس

ایت از کل زندگی هلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضافراد متا

ز تعهد، شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین باال ممكن است به علت ترس ا

ات یک زندگی حسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینكه از ثمرمسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد م

ه لذت طلبی ها و رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بالتكلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل ب

(. 1373د)میالنی فر، فشارهای روانی اسوده نیستن کامجویی های بدلی به دنبال تكیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از

یادی برای تعریف زتحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سالمت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های 

زندگی زناشویی  ایت ازرضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یكدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رض

(. خانواده این 1375ی، تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سالمت روانی آنها نیز موثر باشد ) به نقل از میرخشت

بنای  اده را باید خشتواحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانو

روابط خویشاوندی  جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های واال ومورد احترام و شالوده مستحكم مناسبات پایدار اجتماعی و

و روح اشان به شمار  مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فكر و اندیشه و اخالق

 (. 1381که نشانی از حیات انسانی مالحظه شده و خانواده وجود داشته باشد )توسلی،  آورد. تا آنجایی

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سكون و آرامش می یابد. بسیاری از 

آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات  پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند.

عملكرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشكل گشایی و سالمت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می 

مادگی برای ازدواج تحصیالت، (. موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آ1379شود ) نورباال و مراحی، 

                                                           
1Janson & Hariss -  



 

  
 

زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سالمتی، شخصیت، 

درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله : تعهد، حساسیت، سخاوت، مالحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت ، اعتمادو اطمینان 

تگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یكدیگر نیاز به حس تفاهم، همكاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات بس

و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شكوفایی می رسد. چه بسیار ماماهای و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته 

ید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار ماماهای و شوهرانی که قبال در تمام موراد زندگی اند و کارشان به سالمت کش

مشترك به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به 

(. زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات 1378ه قراچه داغی، بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند )بک، ترجم

فراغت با یكدیگر، تقسیم کار، نگهداری  از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند 

ن با یكدیگر نیاز به حسن تفاهم، همكاری و انعطاف موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در  رابطه شا

 پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شكوفایی می رسد)همان منبع(.

ثیر می یكی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تا

پذیرد. ایجاد عالقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شكل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع 

دلبستگی افراد در رابطه با یكدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شكل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی 

ند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که عالوه بر سبک عشق و نوع عالقه طرفین غود می ک

 ( .1380به یكدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.)سیف؛ 

نجر به احساس رضایتمندی از زندگی روابط میان افراد خانواده به سالمت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده م

( اظهار 1990،  1987(. مازن و شاور)1378زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشكل مواجه می شود)بنی اسدی، 

داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک 

تگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک دلبس

اشتغالی. هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه 

آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار  در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط

زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختالف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینكه، همسر 



 

  
 

می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.  با این خود را با دیگران صمیمی احساس کنند. در هراس هستند و این عامل 

مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در ماماهای متاهل بپردازد و به 

 دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

 

 

 روش شناسی

-87ر سال شامل کلیه ماماهای متاهل شهر شیراز   است که د طرح کلی پژوهش حاضر از نوع طرح همبستگی است. جامعه آماری

 نفر ماماها می باشند.  50در شهر شیراز  سكونت دارند. نمونه این پژوهش شامل  1386

 ابزارهای پژوهش 

برای سنجش رضایت از روابط رمانتیک ساخته شده این  1988در سال   2یچاین مقیاس توسط انر. 1(RASمقیاس سنجش رابطه )

درجه ای به آن پاسخ می دهد. شیوه نمره گذاری پرسش  7آیتم می باشد که آزمودنی براساس مقیاس لیكرت  14مقیاس شامل 

جمع شده و سپس میانگین آنها مجموع نمرات آیتم ها با یكدیگر  7و  4نامه به این صورت است که بعد از معكوس کردن سواالت 

( و نیر روایی کافی 1994،  3( این مقیاس )فیشر و کورکوران86/0محاسبه می شود. مطالعات بسیاری نشانگر ثبات درونی بسیار باال )

 (.2004،  4آن بوده اند)شای، دوبان، من وو

برای سنجش  1991ومیو و هوروتیز در ( توسط بارتولRQاین پرسشنامه برای سنجش رابطه )پرسشنامه سبکهای دلبستگی. 

آیتم می باشد که  4ترجمه گردید.این مقیاس شامل  1995در  7و وایت 6منتز ، 5سبكهای دلبستگی بزرگسالی ساخته و توسط دال

تر به درجه ای در پیوستاری از کامالً مخالف تا کامالً موافق به آن پاسخ می دهد که ارزش بیش 5آزمودنی بر اساس مقیاس لیكرت 

هفته با  3-52برای مدت زمان  AQبازآزمون  -پایایی آزمون 2004موافقت بیشتر و قویتر در دلبستگی تعلق می گیرد. بانز در سال 

                                                           
1Relationship Assessment scale -  
2Hendrich -  
3Ficher & Cercoran 1994 -  
4.Shi & Dobhan & Manwon 2004 -  
5Doll -  
6Mentz -  
7Witte -  



 

  
 

 79/0ترسان: ، 82/0اشتغالی : ، 65/0زوج مورد بررسی قرار داد که به ترتیب سبكها برای ماماهای : ایمن  49هفته در  2/6میانگین 

که در ماماهای بیشتر از مردان  71/0و انفصالی :  52/0ترسان : ، 54/0، اشتغالی ، 63/0و برای مردان ایمن : 75/0و انفصالی: 

 (.1387)همسرانشان( بود.)دیباجی ،

 یافته ها

به منظور بررســی فرضــیه پژوهش، ضــریب همبســتگی پیرســون  بین نمرات رضــایت زناشــویی و  هر یک از چهار ســبک 

 ارائه شده است.1اگانه محاسبه شد و بعد آزمون معنی داری ضریب همبستگی انجام شد. نتایج در جدول دلبستگی بطور جد

 ضریب همبستگی براي رابطه رضایت زناشویی  و سبک هاي دلبستگی نتایج: 1جدول

 شاخص آماري        

 متغیر

ضریب  تعداد

 همبستگی

سطح معنی  ضریب تعیین

 داري

 001/0 %89/44 67/0 50 رضایت زناشویی و سبک ایمن 

 001/0 %36/31 -56/0 50 رضایت زناشویی و سبک ترسان

 001/0 %64/33 -58/0 50 رضایت زناشویی و سبک اشتغالی

 01/0 %89/10 -33/0 50 رضایت زناشویی و سبک اجتنابی

شان می  1 جدول نتایج ستگی    دهد که ن سبه ضرایب همب ضایت    سبک های دل  بین نمرات  چهار نوع شده  محا ستگی و ر ب

شویی    ست معنادار 01/0 سطح در زنا شویی رابطه       توان چنین نتیجه گیری نمود که بین می ،ا ضایت زنا ستگی و ر سبک های دلب

شویی تأیید می     بین در نتیجه فرضیه پژوهشی  مبنی بر وجود رابطه   وجود دارد. معنی دار     شود. سبک های دلبستگی و رضایت زنا

ابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ، رضایت          با توجه به اینكه فقط ر

درصد رضایت زناشویی را     89/44زناشویی  افزایش می یابد و بالعكس . ضریب تعیین محاسبه شده نشانگر آن است که بطور کلی        

دلبستگی ترسان، اشتغالی و اجتنابی با رضایت زناشویی منفی است         می توان توسط  سبک اِیمن تبیین نمود. اما رابطه سبک های   

ست که  به             شانگر آن ا سبه شده ن شویی کاهش می یابد و بالعكس. ضریب تعیین محا بنابراین با افزایش  این سبک ها ، رضایت زنا

بستگی اشتغالی ،  ترسان و     درصد رضایت زناشویی را می توان توسط  سبک های سبک های دل       89/10و  36/31،   64/33ترتیب 

 اجتنابی تبیین نمود.

 بحث و نتیجه گیری 



 

  
 

به منظور بررسی فرضیه پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات رضایت زناشویی و هریک از چهار سبک دلبستگی بطور 

ار نوع سبک های جداگانه محاسبه شده و بعد آزمون معنی داری ضریب همبستگی انجام شد. ضرایب همبستگی سن نمرات چه

معنادار است. می توان چنین نتیجه گیری نمود که بین سبک های دلبستگی و رضایت  01/0دلبستگی و رضایت زناشویی در سطح 

زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تاثیر 

اینكه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن، می شود. با توجه به 

درصد رضایت زناشویی  89/44رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعكس، ضریب تعیین محاسبه شده نشانگر آن است که بطور کلی 

بک های دلبستگی ترسان، اشتغالی و اجتنابی با رضایت زناشویی منفی است را می توان توسط سبک ایمن تبیین نمود. اما رابطه س

بنابراین با افزایش این سبک ها، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعكس. ضریب تعیین محاسبه شده نشانگر آن است که به ترتیب 

 شتغالی ، ترسان و اجتنابی تعیین نمود.درصد رضایت زناشویی را می توان توسط سبک های دلبستگی ا 89/10،  36/31،  64/33

 محدودیت ها و مشکالت 

نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به جامعه پژوهش حاضر است و به منظور قابلیت تعمیم آن باید پژوهشهای دیگری صورت گیرد.  -1

 صرف وقت زیاد برای تكمیل و باز پس گیری پرسشنامه 

 ر رفتن تعداد پرسشنامه گردیدعدم همكاری عده ای از افراد که باعث به هد -2

 محدود بودن جامعه  -3

 پیشنهادها 

ارائه کالسهایی آموزش و گنجاندن واحدهای درسی در جهت آموزش و باال بردن آگاهی افراد نسبت به امر ازدواج و زندگی و  -1

 زندگی مشترك 

 راد نشود.استفاده از پرسش نامه های با سواالت کمتر که ازدیار سواالت باعث عدم همكاری اف -2

 بررسی دقیق و گسترده تر در زمینه سبک های دلبستگی بر بهبود رضایت زناشویی. -3
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 ربیت مدرس.دانشگاه ت پایان نامه کارشناسی ارشد ،،

شیراز  ترجمه احمد توسلی ، انتشارات علمی و فرهنگی ،بررسی سبک های دلبستگی و عشق ،( ،2001ادوارد و همكاران )تایلور ، -6
 شیراز   ، چاپ سوم.انتشارات دانشگاه ،( ، شناخت عوامل رضایتمندی ،1381احمد ، )توسلی ،.

ده و سبک دلبستگی در دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری ( بررسی ساخت خانوا1382حمیدی، فریده) -7
 حمایتی در تغییراتی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

راهبردهای حل تعارض و پیشرفت تحصیلی ( ، تاثیر سبكهای دلبستگی بر رضایتمندی زناشویی ،1387دیباجی ، فاطمه السادات ) -8
 واحد ، شیراز   مرکز.ی.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی ،دانش آموزان دبیرستان

 ( ، مهارتهای ارتباطی و همسازی زناشویی ، پایان نامه دکترای روان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس.1381رضازاده، محمدرضا) -9
 دانا چاپ اول.شناخت عوامل موثر بر ازدواج ، انتشارات ( ،1370)ساروخانی ، باقر ، -10
 (، شیراز  ، انتشارات دانشگاه.1386سپاه منصور ، مژگان، بررسی مهارتهای میان فردی و سبک دلبستگی، ) -11
 شیراز  .روان شناسی مشكالت زناشویی ، انتشارات آگاه ، ( ،1368)علی ، سیف ، -12
ایت زناشویی در بین ماماهای شاغل )معلم( و خانه دار در شهر بررسی و مقایسه منبع کنترل و رض» ( ،1381،)عبداهلل فراست ، -13

 دانشگاه شیراز  .پایان نامه کارشناسی ارشد ، ،« شیراز  
« ، پایان نامه کارشناسی ، روانشناسی« مقایسه سبک های دلبستگی افراد تک همسر و چند همسر»( ،1386فطرت ، فاطمه ، ) -14

 مرکزی.، دانشگاه آزاد ، واحد شیراز   
 شیراز  .انتشارات اساطیر ،( ، روان شناسی فردی ماماهای ،1379علی )قائمی ، -15

 .15(، نفش دلبستگی بزرگساالن در کنش وری ازدواج، نشریه روان شناسی، سال چهارم، شماره 1379مظاهری ، محمدعلی)
« امل تنیدگی زایی زناشویی در زوجها در طالق و سازگاربررسی ویژگیهای شخصیتی در رابطه با عو»( ،1372مالزاده ، احمد ، ) -16

 دانشگاه شیراز  .پایان نامه کارشناسی ارشد ،،
 شیراز   ، چاپ اول.بررسی رضایت زناشویی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ( ،1375میرخشتی ، ) -17
 از   ، چاپ سوم.شیرروان شناسی فردی ، انتشارات پگاه ،( ،1373میالنی فرد ، بهروز ) -18
« واحد رودهنبررسی میزان رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه ،»پایان نامه کارشناسی ( ،1379مجید ) نورباال ، -19

 واحد رودهن.،دانشگاه آزاد اسالمی ،
ن فامیلی و برون فامیلی در بررسی و مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی در ازدواجهای درو»( ، 1375محمد ، )وزیر ، -20

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد یزد.،« شهرستان یزد
زاد ، واحد شیراز   ، پایان کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه آ« بررسی تاثیر تعارض بر رضایت زناشویی»( ،1386هاشمی ، سمیه ، ) -21

 مرکزی.
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