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Students of Ilam city 
 

 1میهن دوست زینب

 

 

 چکیده

-هدف این پژوهش، هنجاریابی مهارتهدف: 

خواندن در یادگیرندگان  مطلبدركهای 

 .مقاطع مختلف تحصیلی است

گیری به در این پژوهش، روش نمونهروش: 

ای است که از ای چند مرحلهصورت خوشه

نواحی سه گانة آموزشی شهر ایالم انتخاب 

ا هشده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده

از پارامترهای سؤال آزمون بر اساس مدل 

 استفاده شده است. راش

Abstract 

Introduction: the purpose of reading 

is, understanding, and making sense 

of text. All the training in reading 

should be used to develop the ability 

to comprehend. Problems with are 

comprehension very difficult and 

require regular effort, slow and 

steady between the learner and 

instructor. Method: in this study, the 

cluster sampling is used from three 

educational areas of Ilam city. In this 

study for analysis of data, the 

parameter of item response theory 

based Rasch model was employed. 

                                                           
 mihandost@ilam-iau.ac.ir   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمتری تخصصی، استادیار دک - .1
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان  ها:افتهی

دارای روایی  مطلبدرك دهد که آزمونمی

مناسب و پایایی مطلوب است. در این آزمون 

. 95. و 98حساسیت و دقت به ترتیب 

دست آمد. پارامترهای دشواری سؤال بر به

ها اساس مدل راش نشان داد که اغلب سؤال

دارای دشواری مطلوب هستند و با مدل 

برازش کامل دارند. منحنی تابع آگاهی آزمون 

دارای  مطلبدركهم نشان داد که آزمون 

 کاربردی مناسب در سطوح مورد نظر هستند.

در این پژوهش آزمون  گیری:نتیجه 

سنجی های رواندارای ویژگی مطلبدرك

مناسب برای تشخیص مشكالت و 

خوانده شده برای  مطلبدركهای نارسایی

 یادگیرندگان است.

 

خواندن، درك مطلب،  :هاکلید واژه

 پاسخ، هنجاریابی-راش، سؤال

Results: results of this research 

indicated that, comprehension test 

have reached a high validity and 

appropriate reliability. Furthermore 

this study shows that, accuracy and 

sensitivity, are .95 and .98 respectively. 

Also based on Rasch model difficulty 

parameters are well suited for the 

investigation of comprehension test 

and Rasch model fits to . Moreover, 
test information function curve shows 

that comprehension test is desired.  
Conclusion: in this study comprehension 

test have psychometric properties 

suitable to identify the problems and 

comprehension failures for learners 

to read.  

 
            Keywords: comprehension 

reading, Rasch, item response theory, 

standardization 
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  مقدمه

بر اساس آن یادگیرنده، متن چاپی که در حال خواندن است را نوعی توانایی است که  مطلبدرك

مهارت ارتباط بین خواننده و متن در حال خواندن است،  مطلبدركکند. به عبارتی دیگر، درك می

کند تا مطالب متن نوشتاری را درك کند. برای این منظور که بدین وسیله خواننده سعی می

شان ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش به منظور نند و دانش قبلیخوایادگیرندگان، باید بین آنچه می

 . (1392میهن دوست،استفاده شده است ) مطلبدركاز نسخة فارسی آزمون  مطلبدركگیری اندازه

به تالش  مطلبدركدر زمینة خواندن اصوالً به تشخیص کلمه زیاد توجه شده است، در حالی که 

 آموزانی است که ناتوانی یادگیری دارند.مشكل اساسی بسیاری از دانش مطلبدركبیشتری نیاز دارد. 

یابد. بسیاری از نمیهای تشخیص واژه به خودی خود تكامل با کسب مهارت مطلبدركتوانایی 

از  آورند، اما بسیارییادگیرندگانی که مشكل یادگیری دارند، توانایی تشخیص واژه را به دست می

طلبد، همچنان دارای مشكل هستند. این دسته از های پیچیده را میها در تكالیفی که درك پیامآن

عال اده از آنها بتوانند به خوانندگانی فیادگیرندگان نیازمند استفاده از راهبردهایی هستند که با استف

 (. 1997، 1تبدیل شوند و متن را درك کنند )لرنر

تعاملی پویا بین سه عامل خواننده، متن و موقعیت خواندن است. این سه مؤلفه و شیوة  مطلبدرك

ا تا انتهای گذارد. این تعامل از ابتدتعامل آنها بر چگونگی دریافت معنی و درك فرد از مطالب تأثیر می

شود احتماالً متغیر است. هنگامی که یادگیرنده اطالعات متن چاپی را در تعارض متنی که خوانده می

بارة د. زمانی که مطالب خوانده شده درشوبا دانش موجود خود بیابد، خواندن برایش مشكل می

با  مطلبدركاصوالً  (.2006، 2موضوعی آشنا باشد خواندن به تالش کمتری نیاز دارد )لرنر و کلین

باید  خواندتفكر همراه است، به ویژه هنگامی که یادگیرنده در حین کوشش برای درك مطلبی که می

بتواند بین اطالعات ارائه شده در متن چاپی و دانش خویش ارتباطی برقرار کند. عواملی نظیر دانش 

ذارد گتواند بخواند تأثیر میوز میآمقبلی، عالقه و ماهیت موقعیت خواندن بر سطح مطالبی که دانش

 .(1997)لرنر، 

های  خوانند، بلكه برای درك معنی، واژهخوانندگان خوب معموالً تمام کلمات موجود در متن را نمی

هایی گردند و واژهگیرند. آنها زمانی به عقب برمیکنند و سایر واژه ها را نادیده میخاصی را انتخاب می

خوانده شده پایه  مطلبدرك(. 1997خوانند که با موردی غیرمنتظره روبرو شوند )لرنر، را دوباره می

                                                           
1 .Lerner 
2 .Lerner & Kline 
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و اساس عمل خواندن است. همراه با یادگیری تشخیص واژه، یادگیرندگان باید متن را بفهمند و با آن 

 توان از راهبردهای مختلفی استفاده کرد، ازمی مطلبدركتعامل داشته باشند. به منظور آموزش 

توان به فعال کردن دانش قبلی یادگیرندگان، آموزش افزایشی، آموزش جملة این راهبردها می

ها و مفاهیم، رابطة خواندن و نوشتن، اشاره کرد. برای دادن به واژهمضمونی، معنی مطلبدرك

هد د ها باشد از قبیل اینكه تشخیصای از تواناییمؤثر، بایستی یادگیرنده دارای مجموعه مطلبدرك

استنباط متن  وکه چه چیزی در یك متن مهم است و چه چیزی مهم نیست، توانایی خالصه کردن 

(. 2001، 3؛ گرستن و بكر2006نظارت کند )لرنر و کلین،  مطلبدركخوانده شده را داشته باشد، و بر 

. به نبینی نتیجة متو فهم یك متن عبارت است از تشخیص پیام اصلی متن و نیز پیش مطلبدرك

(، اگر خوانندگان پس از خواندن هر متن، اطالعاتی به دست نیاورند 1984اعتقاد پالینسكار و براون )

 صورت نگیرد، در این صورت خواندن هم انجام نشده است. مطلبدركو اگر 

توان به دو دسته عوامل وراثتی و محیطی اشاره کرد. اما به نظر می مطلبدركدر زمینة یادگیری و 

 مطلبدركنحوة پردازش اطالعات است. به هرحال عدم  مطلبدركکننده در رسد عامل تعیینمی 

به عوامل زیادی بستگی دارد. از جملة این عوامل، دشواری مطالب خواندنی است مثل جمالت پیچیده 

 مطلبدركآور و غیر جذاب. گاهی اوقات عدم و طوالنی، مفاهیم ناآشنا، مطالب کسالت

واند. خگردد و به جای روان خواندن، کلمه به کلمه میایی یادگیرنده در رمزگشایی برمیبه عدم توان

توانند اطالعات را کنار هم قرار دهند و به خوانند و نمیبرخی دیگر از یادگیرندگان بسیار آهسته می

زم توجه ال خوانند تمرکز و یاای دیگر از یادگیرندگان روی مطالبی که میمعنای آن دست یابند. عده

دون کنند، بخوانند، ندارند، آنها کلمات را بیان میای دیگر توانایی درك مطلبی را که میندارند. عده

(. با توجه به آنچه گفته شد فهم و 1376اینكه پیام مطلب خوانده شده را درك کنند )ابراهیمی قوام، 

 درك مطلب، هدف اصلی خواندن است. 

های رشدی، رفتاری، شناختی، پردازند شامل نظریهسی خواندن میهای اساسی که به بررنظریه

 هایی که مبتنی برهای اشاره شده، نظریهشناختی، و ژنتیك است. از بین نظریهخبرپردازی، عصب

ژوهش مند برای پرفتارگرایی هستند در زمینة ناتوانی یادگیری در خواندن و درك مطلب، اساسی نظام

های رفتاری بر برنامة درسی یا تكالیفی است که آورد. تأکید اصلی نظریهمی ارزیابی و آموزش فراهم

ای نظری هباید تدریس شود و تحلیل رفتارهای الزم برای یادگیری آن تكالیف است. تحلیل رفتار پایه

                                                           
3 .Gersten & Baker 



 

11 

 

ط یتوانند یاد بگیرند، اگر شراآورد. به اعتقاد بلوم، تقریباً همة افراد میآموزش مستقیم را فراهم می

(. در تحلیل رفتاری، یاددهنده باید تكالیف 1978، 1قبلی و فعلی یادگیری برای آنها مناسب باشد )بلوم

هایی تحلیل کند که یادگیرندگان برای انجام دادن تكالیف به آنها نیاز تحصیلی را بر حسب مهارت

 ارزیابی یادگیرندگان تعیینشوند و با ها سپس در توالی منظم و منطقی قرار داده میدارند. این مهارت

آموزان در اکتساب اند. تدریس مستلزم کمك به دانشها شدهشود که هر یك صاحب کدام مهارتمی

اند و تأکید آن بر تحلیل تكالیف و رفتارهای الزم برای هایی است که هنوز بر آن مسلط نشدهمهارت

 (.2006یادگیری آن تكالیف است )لرنر و کلین، 

هایی ذاتی وجود دارد که در یادگیری شناختی محدودیتهای پردازش روانختاللدر زمینة ا

های رشدی )مثل پیاژه( چنین نقایصی را تأخیر در رشد کنند. نظریهیادگیرندگان مانع ایجاد می

شود. دیدگاه پردازش دانند که به آمادگی نیافتن برای یادگیری تحصیلی منجر میداخلی می

ای الزم هکند که با مداخلة فعاالنه به یادگیرندگان در کسب مهارتان را ترغیب میشناختی مربیروان

(. اساس دیدگاه پردازش 1984، 2شناختی کمك کنند )کرك و چالفنتبرای پردازش روان

ربرد های زیربنایی در پردازش و کاشناختی بر این ایده استوار است که یادگیرندگان از نظر تواناییروان

مؤثر است، با همدیگر متفاوت هستند. ابتدا یاددهندگان  مطلبدركکه در یادگیری و  اطالعات

نند، کشناختی با مشاهده یا آزمون معین میهای هر یادگیرنده را در پردازش روانها و ناتواناییتوانایی

 (.2014های تدریس مناسب را انتخاب کنند )لرنر، توانند بر اساس این اطالعات روشسپس می

نظریة خبرپردازی فرآیند یادگیری را از طریق سه حافظة حسی، کوتاه مدت و بلند مدت توضیح می 

(. براساس این نظریه اطالعات نخست از طریق حواس دریافت 1968، 4دهد )اتكینسون و شیفرین

و  كکند تا بعد از درکنندة حسی به تفسیر و نگهداری اطالعات کمك میشوند و دستگاه ثبتمی

هی و دهای گذشته و توانایی او در سازمانتحلیل به گیرندة حسی برسند. ادراك هر شخص به تجربه

دادن به رویداد محرك وابسته است. مطابق نظریة خبرپردازی، اطالعات وارده به حافظة حسی معنی

 پدیده در تدریس روند. اهمیت اینشوند، اگر به آنها توجه نشود از بین میحدود چند ثانیه ذخیره می

ریزی شده باشد که پیش ای طرحآموز باید به درس توجه کند، درس باید به گونهاین است که دانش

کند، آموز را به خود جلب کند. هنگامی که شخص به اطالعات جدید توجه میاز هر چیز توجه دانش

                                                           
1.Bloom 

2.Kirk & Chalfan 

3.Atkinson & Shiffrin 

4.Goetz, Hall & Fetsco 
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یابد عات قدیم یا زوال میگیرند. اطالاطالعات جدید در حافظة کوتاه مدت جای اطالعات قدیم را می

(. هنگامی که اطالعات در حافظة 1989گیرد )گوئتز، هال و فتسكو، یا در حافظة درازمدت جای می

شود، مدت بیشتری در دار میدهی و معنیشود، تقطیع، سازمانطور ذهنی مرور میکوتاه مدت به

د. روش ذخیرة اطالعات در حافظة یابنمانند و سرانجام به حافظة بلند مدت انتقال میحافظه می

توانند با آموزش راهبردهای یادگیری به ها میکند. معلمبلندمدت به فرآیند بازیابی کمك می

 (.1991آموزان در فرآیند بازیابی کمك کنند )اسكروگز و مستروپیری، دانش

ی از مغز، یكشناختی یادگیری مستلزم فرآیندی عصب شناختی است که درون مطابق نظریة عصب

تواند افتد. بروز هر اختالل در کارکرد این دستگاه میهای اصلی دستگاه مرکزی اتفاق میبخش

طور جدی تضعیف کند. مطالعات در مورد افراد دارای ناتوانی یادگیری نشان فرآیندهای یادگیری را به

ه هنجار متفاوت است. مطالعات دهد که مغز افرادی که نارساخوانی دارند از نظر ساختاری با افراد بمی

های یادگیری است )شرمن، در زمینة مغز از طریق تصویربرداری از مغز و مطالعات ژنتیكی ناتوانی

 (. 1995، 1؛ لیون1995

گیری توانایی درك مطالب خوانده شدة یادگیرندگان نیاز با توجه به آنچه که گفته شد به منظور اندازه

ل قبول داریم، به این منظور سعی شده است که نسخة فارسی آزمون به ابزاری استاندارد و قاب

 های اساسیبر روی یادگیرندگان مقاطع مختلف تحصیلی اجرا و هنجاریابی شود. سؤال مطلبدرك

 در این پژوهش عبارتند از:

 

 از پایایی کافی برخوردارند؟ مطلبدركهای آزمون . آیا ماده1

 از اعتبار کافی برخوردارند؟   مطلبدركهای آزمون . آیا ماده2

 با مدل راش برازش دارند؟ مطلبدركهای آزمون . آیا ماده3

 پژوهش روش

آزمون سازی است. در ابتدا نسخة فارسی در این مطالعه، طرح پژوهش توصیفی و از نوع آزمون

بر اساس نسخة انگیسی آن تهیه شد. پس از تهیة نسخة فارسی به منظور رفع نواقص  مطلبدرك

برای دو کارشناس ادبیات فارسی فرستاده شد. به منظور انطباق هر چه بیشتر با زبان فارسی، 

کارشناسان برخی اصالحات ضروری را به عمل آوردند. سپس با توجه به قواعد زبان فارسی و براساس 
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ها تغییراتی به عمل آمد. برای اطمینان بیشتر از از مطالعة مقدماتی، در تصاویر و جملهنتایج حاصل 

ترجمة وارون نیز استفاده شد )یعنی نسخة فارسی به انگلیسی و سپس به فارسی برگردانده شد، 

ترجمة وارون توسط کارشناسی که مسلط به زبان انگلیسی و فارسی بود انجام گرفت(. پس از تهیة 

آموز اجرا شد و پایایی آن از دانش 30فارسی آزمون درك مطلب، به طور مقدماتی بر روی  نسخة

به دست آمد. اجرای مقدماتی را شش نفر از فارغ التحصیالن مقطع  93/0طریق آلفای کرونباخ 

 نها را دریافت کرده بودند، به عهده گرفتند. در ایکارشناسی که قباًل آموزش الزم برای اجرای آزمون

 های آزمون مورد تجدید نظر قرار گرفت و تغییرات ضروری در آنها اعمال شد. مرحله برخی از سؤال

 جامعه و نمونه

 1392 -93آموزان شهرستان ایالم در سال تحصیلی جمعیت مورد نظر در مطالعة کنونی را دانش

ت. مرحله استفاده شده اسای سه گیری تصادفی خوشهتشكیل دادند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه

یعنی ابتدا مناطق آموزشی مشخص شد و در مرحلة دوم لیست مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

مدرسه ) سه مدرسة پسرانه و سه مدرسة دخترانه(،  6تهیه شد. در مرحلة سوم از هر مقطع تحصیلی 

د فرد هر پایة تحصیلی انتخاب ها اعدامدرسه انتخاب شد. سپس در برخی از مدرسه 18و در مجموع 

اعداد زوج  هاگرفت. به همین ترتیب در برخی دیگر از مدرسهو به طور انفرادی مورد آزمون قرار می

آموز در سه مقطع و ¬دانش 810گرفت. در پایان تعداد طور انفرادی مورد آزمون قرار میبه انتخاب و

 پایة تحصیلی مورد آزمون قرار گرفتند.  12

 

 مطلبآزمون درك 

های بعدی در قالب ترکیبی آیتم .شامل یادگیری نمادین هستند مطلبدركآزمون های اولیة آیتم

و نیاز است که شخص یك جمله را بخواند و در جای خالی آن یك کلمه یا حرف متناسب با  هستند

ب بخواند و کلمة مناس های باقیمانده نیاز است که شخص یك عبارت کوتاه راتصویر قرار دهد. در آیتم

 تدریجه ها بدهند آیتمرا در جای خالی قرار دهد. با حذف کردن تصاویری که معنای کلمه را نشان می

گان را تمرین هی درك عبارت و واژهاشوند. در این تغییر روش، آزمودنی باید انواع مهارتتر میمشكل

 . پایاییدشوم با درك خواندن شفاهی مقایسه طور مستقیه ب دتوانکند. عملكرد در تكلیف خواندن می

گزارش  88/0و برای بزرگساالن /. 83ساله  19تا  5برای سنین  مطلبدرك نسخة انگلیسی آزمون
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به دست آمد )میهن دوست،  93/0در اجرای مقدماتی نسخة فارسی این آزمون پایایی آن . شده است

2014 .) 
 

 نتایج

براساس رتبة درصدی، پایایی و مدل راش در زیر  مطلبدركنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون 

اند اما در نهایت پژوهشگر آموز شرکت کردهدانش 810ارائه شده است. در این پژوهش گرچه تعداد 

بررسی  پرسشنامه 785پرسشنامه را به دلیل ناقص بودن کنار بگذارد و عمالً  25تصمیم گرفت تعداد 

 استفاده شده است.  BILOG-MGو  SPSSها از نرم افزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده

نفر  377دهد که در این مطالعه تعداد افراد بر حسب جنسیت شامل ها نشان میتجزیه و تحلیل داده

 2سال و  14کنندگان ( هستند. به عالوه میانگین سن شرکت% 52نفر مؤنث ) 409و (، %48)مذکر 

، 94/0از روش آلفای کرونباخ،  مطلبدركپایایی آزمون ها نشان داد که تجزیه و تحلیل دادهماه بود. 

دست آمد. در ادامة تجزیه و به 93/0تا  91/0سازی پایایی این آزمون در محدودة از روش دونیمه و

 ها زیر ارائه شده است.ها در جدولودنیهای درصدی با توجه به جنسیت و سن آزمها رتبهتحلیل داده

 با توجه به جنسیت مطلبدركهای درصدی آزمون ( رتبه1)جدول 

 درصدیرتبه مذکر مونث

12 14 5 

25 27 25 

31 31 50 

34 37 75 

37 43 90 

39 45 95 

دهد. این جدول نشان میبر اساس جنسیت را نشان  مطلبدركدرصدی آزمون جدول فوق رتبة

درصد افراد مؤنث قرار  12درصد افراد مذکر و کمتر از  14دهد که در رتبة پنج درصدی کمتر از می

درصد به  25و  27درصد به ترتیب کمتر از 25درصدی افراد مذکر و مؤنث در نقطة اند. رتبهگرفته

درصدی در  95، و 90، 75، 50 درصدی افراد مذکر و مؤنث در نقاطدست آمده است. همچنین رتبه

 درصدی قرار گرفته است. 45تا  31فواصل 



 

 مختلف مطلب با توجه به سنینهای درصدی آزمون دركرتبه( 2) جدول
21 

 به باال
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

 رتبه 

 درصدی

14 29 31 26 25 27 27 26 23 22 16 15 13 5 5 9 5 

35 42 31 30 30 30 30 30 28 27 21 17 17 12 7 9 25 

40 44 44 35 32 31 33 33 31 30 24 19 18 15 11 12 50 

44 45 45 41 36 35 37 36 33 32 29 22 23 18 15  75 

46  45 45 38 37 40 39 36 37 37 29 26 22 24  90 

47  46 45 40 38 42 40 39 38 42 35 31 24 31  95 

دهد. همان طور که با توجه به سنین مختلف را نشان می مطلبدركدرصدی آزمون ( رتبة2جدول )

درصدی است. رتبه 9درصد افراد کمتر از  25و  5درصدی سالگی، رتبة 6شود برای سن مالحظه می

، و 90، 75سالگی برای نقاط  6است. به عالوه در سن دست آمده درصد به 12درصد، کمتر از  50

سال و یازده  7سال به باال تا  7دست نیامده است. بر اساس جدول باال برای سن درصدی به، رتبة95

دست آمده به 31، و 24، 15، 11، 7، 5درصدی به ترتیب  95، و 90، 75، 50، 25، 5ماهگی نقاط 

 دهد.سالگی به باال را هم نشان می 21تا  8نین است. جدول باال رتبة درصدی برای س

 

 روایی  

مطلب از روایی محتوایی، همبستگی و روایی سازه در این پژوهش برای محاسبة روایی آزمون درك

 استفاده شده است.

مطلب برای افزایش دقت آزمون از نظر پس از ساخت نسخة فارسی آزمون درك :روایی محتوایی. 1

شناسی، زبان انگلیسی و زبان فارسی نیز استفاده شده است. اغلب روان هایمتخصصان رشته

 کنند. های باز پاسخ عامل حدس زدن را حذف میمطلب باز پاسخ هستند. سؤالهای آزمون دركسؤال

 

همبستگی متقابل بین این  :مطلب با آزمون خواندن واژگان. همبستگی متقابل آزمون درك2

کند. همبستگی متقابل این دو آزمون در دو نوع آزمون نوعی از اطالعات مربوط به روایی را فراهم می

 دست آمد. سطحی باالتر از متوسط به

 

کار برده شده است. در این پژوهش سازه، روش تحلیل عاملی بهمنظور تعیین رواییبه :سازه. روایی3

های اصلی و چرخش واریماکس چرخش داده شده و مقادیر بیشتر از روش تحلیل مؤلفه با استفاده از
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با استفاده از مدل انجام سر کنند.درصد از واریانس کلی را تبیین می 57دست آمد که عامل به 6یك، 

ها سؤال ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده( از نوع مدل راش IRTپاسخ ) -سؤال

 در جدول زیر ارائه شده است. 

 مطلبهای آزمون درك( پایایی و آماره3جدول )

 

عالوه میانگین، کننده در هر گروه سنی نشان داده شده است. به( تعداد افراد شرکت3در جدول )

دهد. براساس جدول پایایی این آزمون در استاندارد را نشان میانحراف استاندارد، پایایی و خطای 

 سالگی گزارش شده است. 14همة سنین، باال گزارش شده است، اما باالترین پایایی برای سن 

 آماره سن

 

 آزمون

 14 13 12 11 10 9 8 7-6 

110 83 26 30 26 36 40 29 n  

 

درك 

 مطلب

 

32.77 30.71 29.38 24.80 20.65 20.47 14.35 11.59 M 

4.55 4.49 4.29 6.26 5.01 6.28 5.03 4.59 SD 

99. 98. 96. 97. 96. 97. 97. 90. 11r 

45. 63. 85. 1.08 1.01 1.08 87. 1.45 SEM (W) 

43. 49. 84. 1.14 98. 1.05 18. 1.47 SEM(SS)  



 17      … واندن در دانش آموزانمهارت های درك مطلب خهنجاریابی  
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 مطلبهای آزمون درك( پایایی و آماره3ادامة جدول )

کننده در هر گروه سنی، دهندة تعداد افراد شرکتاست، نشان( 3جدول فوق که ادامة جدول شماره )

میانگین، انحراف استاندارد، پایایی و خطای استاندارد است. براساس جدول، پایایی این آزمون در همة 

 سنین، باال گزارش شده است.

 ها براساس مدل راش( همبستگی و دشواری سؤال4جدول )

rpbis rp β هاسؤال rpbis rp β هاسؤال rpbis rp β هاسؤال 

1.34 .99 -0.63 33 1.35 .99 -0.65 17   .26 .13 1.49 1 

1.35 .98 -0.64 34 1.35 .99 -0.65 18 1.04 .63 -1.18 2 

1.30 .99 -0.61 35 1.35 .99 -0.65 19 .26 .16 1.12 3 

1.35 .96 -0.64 36 1.35 .99 -0.65 20 .95 .59 -1.13 4 

1.31 .97 -0.61 37 1.35 .99 -0.65 21 1.23 .91 -0.59 5 

1.35 .99 -0.64 38 1.35 .99 -0.65 22 -1.34 -.98 0.66 6 

1.71 .88 -0.50 39 1.35 .99 -0.65 23 -.98 -.58 1.26 7 

1.35 .99 -0.64 40 1.35 .99 -0.65 24 -1.30 -.96 0.62 8 

1.33 .98 -0.62 41 1.35 .99 -0.65 25 .02 .007 2.50 9 

1.35 .99 -0.64 42 1.35 .99 -0.65 26 1.34 .98 -0.66 10 

1 .78 -0.34 43 1.35 .99 -0.65 27 1.35 .99 -0.64 11 

1.35 .99 -0.64 44 1.35 .99 -0.65 28 1.35 .99 -0.65 12 

1.05 .81 -0.39 45 1.35 .99 -0.65 29 1.35 .99 -0.65 13 

1.35 .99 -0.64 46 1.35 .99 -0.64 30 1.35 .99 -0.65 14 

1.26 .94 -0.57 47 1.31 .99 -0.61 31 1.35 .99 -0.65 15 

    1.35 .99 -0.64 32 1.35 .99 -0.65 16 

 آزمون آماره   سن    میانگین
به  21و  20

 باال

19 18 17 16 15 

 

 

96. 

30 26 46 64 109 130 n  

 

درك  

 مطلب

57.57 42.38 35.87 32.28 33.10 33.57 M 

4.87 4.19 6.06 4.96 3.66 4.51 SD 

81. 96. 97. 98. 99. 99. 11r 

2.12 84. 1.05 70. 37. 45. SEM (W) 

2.12 82. 89. 62. 35. 39. SEM(SS)  
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متغیر است.  2.50تا  -1.18نشان دهندة سطح دشواری سؤال است و مقدار آن بین  β( 4جدول ) در

ها به غیر از سؤال همة سؤال اینقطهای ای و دو رشتهبر اساس جدول باال ضریب همبستگی دو رشته

 35/1تا  -34/1ای بین ای نقطهمثبت است. در این مطالعه ضریب همبستگی دو رشته 8، و7، 6

 در نوسان است. 99/0تا  -98/0ای بین نوسان دارد. همچنین ضریب همبستگی دو رشته

 
 مطلب( منحنی آزمون درك1شکل )

ها در دهد. با توجه به شكل نمرات آزمودنیمطلب را نشان می( توزیع طبیعی آزمون درك1شكل )

 قرار گرفته است.  +3تا  -3مطلب بینآزمون درك
 

 گیریبحث و نتیجه

در مطلب آزمون دركپژوهش  ایندر پردازد. مطلب میپژوهش حاضر به هنجاریابی آزمون درك

صورت انفرادی اجرا شد، اما تحصیلی بهآموز در مقاطع مختلف دانش 810شهرستان ایالم و بر روی 

در این مطالعه پرسشنامه تجزیه و تحلیل شدند.  785پرسشنامه در مجموع  25دلیل ناقص بودن به

مطلب دریافت کردند. و پس از آن هر گر، آموزش الزم در زمینة اجرای آزمون دركآزمونابتدا شش 

گران اجرا کرد. پس از کسب اطمینان از توانایی آزموننفر  5گر به طور مقدماتی آزمون را روی آزمون

آغاز شد.  ،هایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودندها در مدرسهدر اجرای آزمون، اجرای آزمون

ادامه داشت. سرانجام  1393تا خرداد ماه  1391گران از بهمن ماه کار اجرای آزمون توسط آزمون

های دو ارزشی از برای بررسی دادهوارد شدند.  SPSSافزاری ة نرمهای گردآوری شده در برنامداده

 . استفاده شده است BILOG-MG مدل راش و برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار
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دست آمد، و در به 93/0مطلب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در این مطالعه پایایی آزمون درك

ی اقرار گرفته است. بررسی ضریب همبستگی دو رشته  93/0تا  91/0سازی در محدودة روش دونیمه

دهندة همبستگی باال مطلب بر اساس مدل راش نشانهای آزمون دركای سؤالای نقطهو دو رشته

 دهد میانگینهای این آزمون است. به عالوه تجزیه و تحلیل این آزمون نشان میبرای بیشتر سؤال

است که نشان دهندة قدرت تشخیص مناسب این آزمون در تفكیك  40/0یص سؤاالت قدرت تشخ

ها باال همبستگی همة سؤالمطلب است. همچنین ینة آزمون دركآموزان قوی و ضعیف در زمدانش

ای هپاسخ نشان داد که سؤال-ها بر اساس نظریة سؤالاست. بررسی ضرایب تشخیص و دشواری سؤال

توان افراد قوی و ضعیف را از ضریب تشخیصی مطلوب هستند و بر اساس آنها میاین آزمون دارای 

عامل است که  6مطلب نشان داد که این آزمون دارای هم تفكیك کرد. تحلیل عاملی آزمون درك

ها با نتایج مطالعة اسكرنگ، مدر، وودکوك، کنند. این یافتهدرصد از واریانس کلی را تبیین می 57

توان در تعیین نقاط قوت و ضعف ( همسو است. از این آزمون می2014ن دوست )( و میه2004)

ان توهای مختلف سنی استفاده کرد. همچنین از این آزمون مییادگیرندگان گروهمطلب دركآزمون 

 های یادگیری در زمینة خواندن هم استفاده کرد. در تشخیص ناتوانی

ستای در رامطلب دركگیری آزمون دست آمده از اندازهای بههتوان نتیجه گرفت که یافتهبنابراین می

ها، استنباط توانایی و مهارت آزمودنی گیریمدل راش است. مطابق این نظریه هدف اصلی بیشتر اندازه

 مطلبهای حاصل از آزمون دركهای معین است. تجزیه و تحلیل دادهدر چگونگی پاسخ دادن به سؤال

دنی مطالب خوانیادگیرندگان قوی از یادگیرندگان ضعیف در زمینة درك حاکی از توانایی تفكیك

 یادگیرندگان به عملمطلب دركتوان ارزشیابی مناسبی از پیشرفت است. بر اساس این آزمون، می

های مختلف تحصیلی را تعیین کرد. با توجه به این آزمون آورد، و نقاط قوت و ضعف یادگیرندگان پایه

هستند را از افراد عادی تفكیك کرد و بستر مطلب دركکه دارای ناتوانی یادگیری در  توان افرادیمی

 عمل آورد. های جبرانی یادگیرندگان بهمناسبی را برای آموزش

شود که مطالعات آینده پیشنهاد می های به دست آمده در زمینة آزمون درك مطلب،با توجه به یافته

ها و مناطق دیگر کشور انجام گیرد و هنجاریابی شود. از این اندر استمطلب دركدر زمینة آزمون 

 توانرا میمطلب دركتری از یادگیرندگان به عمل آورد. از آنجا که آزمون توان ارزیابی دقیقراه می

آزمون  شود که اینهای مختلف یادگیرندگان اجرا کرد و به کار برد، بنابراین پیشنهاد میبر روی گروه

محدودیت های متفاوت اجرا و هنجاریابی شود. در پایان باید اشاره کرد هایی دیگر با سنروی گروه

گران بود که باعث اتالف وقت و ها با آزمونحاضر همكاری نكردن برخی از مدیران مدرسه مطالعة

 هزینه شد. 
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 چکیده

تعیین سهم وراثت و محیط "این پژوهش با هدف 

ام انج "آموزان دبیرستانی شهر تهراندر خالقیت دانش

 32گیری دردسترس، شد. بدین منظور با روش نمونه

نفر دوقلوی  32نفر دوقلوی همسان دبیرستانی، 

و برادر دبیرستانی نفر خواهر  32ناهمسان دبیرستانی و 

گیری تصادفی ونهانتخاب شد. همچنین به روش نم

آموزان آموز از بین دانشدانش 110ای چند مرحله

آوری دبیرستانی شهر تهران انتخاب شد. برای جمع

، استفاده (TC)ها از پرسشنامه خالقیت عابدی داده

ها، آمار توصیفی و آمار شد. برای تجزیه و تحلیل داده

مستقل و  tاستنباطی)ضریب همبستگی پیرسون، 

آمده  دسترگرسیون خطی( به کار گرفته شد. نتایج به

از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین 

Abstract 

The study was performed aimed 

to determine the contribution of 

heredity and environment in 

creativity high school students in 

Tehran. For this purpose, the 

available sampling method, 32 

identical twins, 32 non-identical 

twins and 32 siblings were 

selected. As well as multistage 

random sampling method, 110 

students were selected from 

among high school students in 

Tehran. To collect data, abed 

creativity questionnaire (TC) 

was used. For the analysis of the 

data, descriptive and inferential 

statistics (person correlation 

coefficient, independent t) was 

used. The results of the Pearson 

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، ایران ارشد روانشناسی بالینیدانشجوی کارشناسی 1
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، ایران2
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، ایران3
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همبستگی وجود دارد. میزان  60/0دوقلوهای همسان 

همبستگی خالقیت در دوقلوهای ناهمسان به صورت 

منفی و در خواهر و برادرها عدم همبستگی را نشان 

علت تفاوت محیط این  داد. این تفاوت ممكن است به

دست آمده از آزمون افراد باشد. همچنین نتایج به

درصد تغییرات در  37رگرسیون خطی نشان داد که 

نمره خالقیت جفت دوم دوقلوهمسان توسط جفت اول 

شود. اما این مقدار در رابطه با دوقلوهای تبیین می

درصد است. این تفاوت در میزان تبیین  27ناهمسان 

 ری:گینتیجهمربوط به عامل وراثت باشد.  ممكن است

رسد با توجه به نقش وراثت در خالقیت، به نظر می

محیط نقش بیشتری نسبت به وراثت در ظهور خالقیت 

ها و داشته باشد. این مطلب در مورد خواهر و برادر

 دوقلوهای ناهمسان در این پژوهش نشان داده شد. 

 

 آموزان.ت، دانشوراثت، محیط، خالقی :هاهکلید واژ

 

 

correlation coefficient showed 

that, there is a correlation 0/60 

between identical twins. The 
correlation creativity in nonidentical 

twins in a negative way, and in 

siblings showed no correlation. 

This difference may be due to 

differences in their environment. 

The results of linear regression 

analysis showed that 37 percent 

change in the creativity score the 

second pair by first pair identical 

twins is unjustified. 
 But this amount is about 27 

percent of non-identical twins. 
The difference is in the explanation 
may be related to heredity. Conclusion: 

although the role of heredity in 
creativity but it seems environment 

has a greater role than genetics in 

the emergence of creativity. This 

subject about siblings and non-

identical twins in this study was 

shown 

 
Key words: contribution, heredity 

environment, creativity, students. 

 
 

 

 مقدمه

 های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویشاز ویژگی

هرگز از تفكر و اندیشه فارغ نبوده است و با نیروی تفكر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل 

های انسان ها و پیشرفتل شود. بنابراین تمام موفقیتئمسائل و مشكالت بپردازد و به رشد و تعالی نا

و  دیشه انسان، تفكر خالقهای انترین جلوهترین و عالیدر گرو اندیشه بارور و مؤثر اوست. از پیچیده

 (.1393خالقیت است)حسینی، 
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 مورد و داده توسعه را کودکان خالق قدرت میازمندین بقا یبرا ما کهکند بیان می( 1980) تورنس

 یفشارها تواندیم آن با که داندیم او اسلحه نیترمهم را انسان هر تیخالق یو. میده قرار استفاده

 ،ینیحس) سازد هموار را تیموفق راه و ببرد نیب از را العاده فوق امور و روزانه یزندگ از یناش یروح

1393.) 

 نیا در محققان همه امروزه، و دارد قرار شناسانروان فراوان توجه مورد که است یمفهوم ،تیخالق

 آن ییربنایز نقش و تیخالق تیاهم و اوست تیخالق از یناش انسان قدرت اساس که اندمتفق نظر

 هک هستند فیتعر نیا به قائل نظران صاحب یبرخ. است آشكار همگان بر یزندگ مسائل همة در

 گرید یبرخ و است تركینزد شهود و کشف مقوله به فیتعر نیا که است یناگهان یکشف ،تیخالق

 و هنیزم ازمندین حال نیع در است، مستمر و مومدا یندیفرآ تیخالق که هستند نیا به قائل زین

 بدان ات کندمی جادیا کنكاش و تالش ،یقراریب ینوع فرد وجود در مداومت نیا است. زین هیاول بستر

 یطیمح او است، تازه یهاشهیاند یرایپذ خالق، فرد. رساندیم ظهور به یاتازه یزهایچ خود از که جا

 (.1386 چشم، چراغ) ندیآفریم را هاتجربه آن در که آوردیم وجود به را

 خالقیت شامل ترکیب چهار مؤلفه سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط است. طبق تعریف تورنس

ها است. انعطاف پذیری )نرمش(: به معنی سیالی )روانی(: به معنی توانایی تولید هرچه بیشتر ایده

 ارایج است.های نو و نهای گوناگون است. اصالت )تازگی(: به معنی توانایی تولید ایدهتوانایی تولید ایده

 (.1372) عابدی،  بسط )گسترش(: به معنی توانایی تولید و توجه به جزئیات است

 برابر در تیحساس و یریپذانعطاف ابتكار، قدرت از یامجموعه را خالق تفكر( 1989) استرنبرگ

 (.1386 چشم، چراغ) داندیم مسائل

 که ردک اضافه را نكته نیا دیبا تناسب و یتازگ عنصر دو لیتكم در که است معتقد( 1990) لیآماب

 (.1393)حسینی، 1تمیالگور راه از نه ردیگیم انجام اکتشاف راه از خالق عمل

ای باشد که توسط جمعی از افراد داند که نتیجه آن کار تازه( خالقیت را فرآیندی می1974) 2استین

 (.1393)حسینی،  ای مفید ارزیابی شوددر یك زمان به عنوان پدیده

های مختلفی ارائه شده است که هر یك توضیح روشنگرانه و له خالقیت نظریهئبا تببین مسدر رابطه 

ای اجتماعی ( معتقد است که خالقیت پدیده1987) 3دهد. آمابیلمفیدی را از خالقیت به ما ارائه می

(. 3881گیرد )پیرخائفی و دیگران، ها، مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی سرچشمه میاست و از نیاز

( معتقد است که خالقیت اثری شخصی است یعنی به عواملی نظیر انگیزش، هیجان، 1974) 4تورنس

                                                           
1) Algorithmic کند، در     ، منظور از الگوریتم عمل قانونمندی است که برای رسیدن به جواب راه روشن و مشخصی را طی می  

.حالی که اکتشاف راه معین و مشخصی ندارد  
2)Stein 
3)Amabile  
4)Torrance 
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( 1950) 1های شخصی وابسته است. برخی نیز مانند گیلفوردعواطف و احساسات، تجربه ها و یادگیری

یل و تخ های عالی ذهنی نظیر تفكر، هوش،عدی فراشناختی دارد و با فرآیندمعتقدند که خالقیت بٌ

 3( و استرنبرگ1996) 2(. گروهی هم مانند مایهالی1393)حسینی،  پردازش اطالعات ارتباط دارد

ای چند متغیری است؛ یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده، ( معتقدند که خالقیت، پدیده1993)

 (.1388 ان،دیگر و یرخائفیپ)گذارند های شناختی هم زمان بر آن تأثیر میشخصیت و توانایی

توانیم به افراد و کارهای خالق، جدا از اجتماعی که در گوید: ما نمی( می1989) 4سیكزنتمی هالی

 (.1393)حسینی، کنند، بپردازیم؛ زیرا خالقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیستآن عمل می

ید جاد کرد، بلكه باتوان با فشار اینویسد: روشن است که خالقیت را نمیدر این باره می 5کارل راجرز

توان توان از تخم مرغ بیرون آورد، بلكه میگونه که جوجه را نمیبه آن اجازه داد تا ظهور کند، همان

شرایط الزم برای رشد مراحل تكوین جوجه را فراهم آورد. در مورد بروز خالقیت نیز همین شرایط 

آموزان فراهم آورد )چراغ چشم درست است، باید بستری مناسب برای رشد و توسعه خالقیت دانش

 (.1386به نقل از راجرز، 

له خالقیت آن را محصول محیط و برخی دیگر آن را ساخت ژنتیكی ئبعضی محققان در برخورد با مس

اند. تعدادی از آنها محیط را پردازان یاد شده از دو گرایش مختلف برخوردار بودهاند. نظریهفرد دانسته

اند و تعدادی دیگر از این افراد، محیط را غیر مؤثر وراثتی فرد مؤثر دانسته در شكوفا شدن استعداد

 (.1372)شل کراس، انددانسته

های مربوط به دوپامین و سروتونین را که با انواع اختالالت ای از ژنمطالعات ژنتیك مولكولی مجموعه

. اندردهک شناساییهستند،  رتباطا در الكل به اعتیادروانی از جمله اختالل دوقطبی، اسكیزوفرنی، و 

 .دپذیری ژنتیكی مشترك هستنپذیری و عوامل محفاظتی در برابر آسیبها با آسیبتعدادی از این ژن

برد، ها در برخی موارد متناقض است و ژنتیك مولكولی هنوز در نوباوگی خود به سر میاگر چه یافته

به دوپامین ممكن است هم در خالقیت و هم  های مربوطدهد انواعی از ژناما شواهد نشان می

ند استعدادهای شناختی قوی، مان اختالالت روانی مانند اسكیزوفرنی، دو قطبی و اعتیاد مشترك باشد.

پذیری پذیری شناختی، ممكن است در تقابل با این آسیبباال، حافظه خوب، و انعطاف ضریب هوشی

برابر اختالالت روانی قرار گیرد. به عبارت دیگر ژن ظتی در افبه منظور افزایش خالقیت و عامل ح

پذیری و هم به عنوان عامل محافظتی در برابر آسیب؛ مهم شناخته دوپامین و سروتونین هم در آسیب

 (.2011، 6)کارسون اندشده

                                                           
1)Giford 

2)Mihalyi 

3)Sternberg 

4)Cikzentmihalyi  

(5 Ragger 

6)Carson 
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د توانهای خاصی را مطرح کردند که می(، در مطالعات ژنتیكی که داشتند ژن2005و همكاران ) 1روتر

را اشاره کردندکه ممكن است با  (DRD2) ارتباط با خالقیت باشد. آنها یك گیرنده دوپامینیدر 

ممكن  (TPH1) هیدروکسیالزخالقیت در ارتباط باشد. همچنین پیشنهاد دادند که ژن تریپتوفان

 است تفكر خالق را در برگیرد.

که  شد متوجه ،یسیانگل هنرمند و سندهینو 47 دربارة ایمطالعه ، در(1988) 2سونیهمچین جام

 3سنیآندر (.1391) پیرخائفی،  اندبوده درمان تحتی خلق از اختالالت ینوع برای انآن درصد 38

 افراد نیب در .است کرده گزارش درصد 80 ییكایآمر سندگانینو جامعه برای را درصد نیا( 1987)

 مارییب از متعددی موارد نیهمچن سنیآندر. ابدییم کاهش درصد 10 از کمتر به رقم نیا عادی

 .است کرده گزارش خالق افراد یزندگ از یخاص هایبرهه در را یافسردگ-ییدایش

 فرد بالغ مبتال به اختالل دو قطبی 40انجام دادند، 2005و دیگران در سال  4که سایمونوا در مطالعه

ند را دشان دوقطبی بومبــتال بـه اخــتالل دوقطبـی و فرزنـدان سالم آنها ـردی کــه والدینف 20و 

مقایـسه کردنـد. نتـایج خالقیـت و این  5BWAS فرد بالغ سالم و از نظر خالقیت با مقیاس 18با 

 مطالعه از ارتباط بین اخـتالل دو قطبـی و انتقـال خالقیـت در خـانواده بـا اسـتعداد ژنتیكـی بـرای

 .کنددو قطبی، حمایت میاختالل 

 ارزش هیفرض نیا یدارد ول وجود یعلّ رابط یخلق و اختالالت تیخالق نیب که کرد ادعا توانینم

 که از هستند ایژهیو یتیشخص و یساختارهای شناخت واجد خالق، افراد دیکه شا دارد را آزمون

 اختالالت از ایسوی پاره به را آنان گرید ییسو از و کندآماده می تیخالق برای را آنان سو كی

دارای  است، هنری اثری خلق که مشغول یزمان هنرمند فرد كی مثال برای .دهدیم سوق رفتاری

 به و بردیم لذت فراوان خود کار از دارد، دیزا و جنب وجوش تحرك است، ادییز کارآمدی و انرژی

)تسبیح  دارد وجود زین (ایمان) ییدایدرش که است یحالت همان هیشب تا حدودی نیا و دیآیم وجد

 (.1380سازان،

 ، 7(، فولی2000) 6در مطالعات بارون یروان اختالل و تیخالق كولوژیینوروسا شواهد

                                                           
1)Reuter 

2)Jamison 

3)Andereasen  

4)Simeonova 

5
) Barron-Welsh Art Scale 

6)Barron 

7)Foley  
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 یلیدل یروان اختالل دارای افراد در تیخالق ییدآیپد که دادند ( نیز نشان2003) 2و پارك 1دووپ

 ینیبال تظاهرات که است افراد نیا مغز در ییایمیوشیو ب ساختاری راتییتغ علت به و نداشته یعیطب

 (.2006 3)نتله کنددا مییپ

 شود. دریم متولد ییتوانا نیا با که است یذات تیخصوص ت،یخالق که پندارندیم نیچن ارییبس

 و دارد تیعموم حافظه اندازه بشر به نوع در استعداد نیا که است شده ثابت هامدت که یصورت

 عادات از اجتناب با د،یجد طرز فكرهای جادیبا ا ،ینیمع هایكیتكن و اصول کاربرد با را آن توانیم

 (.1375 زاده،)قاسم داد پرورش آن مداوم کاربرد و با کندمی خفه را استعداد نیا که یعوامل و

 یچگونگ و تیخالق یبررس یتیترب پژوهشگران و شناسانروان عالقه مورد موضوعات از یكی اکنون

 هایپژوهش ریاخ دهه چند در. آن است یدهآموزش هایوهیش و رییادگی بر رگذارییتأث عملكرد،

 ستیچ تیخالق که دهند پاسخ یاساس دو پرسش نیا به تا شده انجام تیخالق نهیزم در ارییبس

 یاد پژوهش 142 از کرد منتشر 1972 سال در که کتابی در تورنسداد.  آموزش را آن توانیم ایآ و

 (.1372 ورزید )عابدی، اهتمام خالقیت آموزش به توانمی که هستند آن همگی بیانگر که کندمی

 پاسخ در است، کرده تهیه کودکان در خالقیت آموزش امكان مورد در که ایمقاله ( در1996)4مللو 

 تأیید ضمن در نهایت مطالعه کرد. پرداخت، کودکان خالقیت آموزش به توانمی آیا که سؤال این به

 خالق، سمت برنامه های به مدارس سنتی هایبرنامه تحول گرو در را خالقیت آموزش له،ئمس این

 خالق، های آموزشیبرنامه گرفتن پیش نهایت در و خالق معلمان کارگیری به محیط، سازیغنی

 .(1389برشمرد)منطقی، 

 دادساله نشان  8تا  6آموزان ( روی گروهــــی از دانش1961تــــورنس ) حاصـل مطالعــــه

ر نترل، دکند، در مقایسه با گروه کنهای خـاص خـود عـادت میبه ابراز عقاید با روش کهشـاگردانی 

ولی ان اصکودکتوان به ه میگرفت کنتیجه  آورند. اوهای باالتری به دست میهای خالقیت نمرهآزمون

 . (1358، )بودو آلنهای جدید آنـان را بهبـود بخـشد ه قدرت تولید ایدهکوخت را آم

 است، آورده عمل به دانشمند 120 از مصاحبه در که یعیوس اریبس پژوهش جینتا در( 1988) لیآماب

 حطر مناسب، جو ،یکاف وقت ،یکاف منابع ،یآزاد: کرد مطرح نیچن را خالق یطیمح عوامل از یبعض

 نینچ زین را یطیمح موانع و ،(باشد تیخالق محرك تواندیم هافشار از یبعض) فشار مناسب، تحقق

 قیتحق طرح و یناکاف منابع رقابت، فشار، و یابیارز ها،تیمحدود نامساعد، جو: است کرده مطرح

 (. 1393،ینیحس) فیضع

                                                           
1)Doop 

2) Park 

3)Nettle  

4)Mellow  
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تعداد زیادی از بندی و خالصه کردن (، در مطالعات فراتحلیلی با هدف جمع2006) 1هسینگ

شیوه آموزش خالقیت از  12های انجام گرفته با موضوع آموزش فنون خالقیت انجام داد، پژوهش

جمله اسكمپر، سینكتیكس و بارش مغزی را مورد مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که بارش 

 .ها داردگذاری را در روش، بیشترین سهم اثر82/0مغزی با میانگین اثر گذاری 

(، پژوهشی با عنوان یادگیری شاد و خالق در محیط یادگیری شاد انجام داد. نتیجه 2003)2هایق

های کار گروهی در پردازی و مهارتهای پرورش خالقیت، خیالپژوهش وی نشان داد که یكی از راه

ستلزم مکنار پیشرفت تحصیلی، تلفیق واقعیت، خیال و نشاط در تدریس است و یادگیری شاد و خالق 

 های مختلف از جمله امكان اندیشی است.به کارگیری روش

های تدریس خالق کارگیری روش تأثیر به"( با عنوان 1391در پژوهشی که جبلی آده و سبحانی )

انجام دادند  " 90-91آموزان پایه چهارم ابتدایی استان گلستان در سال تحصیلی بر خالقیت دانش

د که بین گروه آزمایش و گروه گواه در چهار مؤلفه خالقیت )سیالی، به این یافته دست پیدا کردن

درصد  99پذیری، اصالت و بسط( تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهشگران با اطمینان انعطاف

 آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، ببیشتر است.نتیجه گرفتند که میزان رشد خالقیت دانش

 آموزش هایدوره که یانین دانشجویب که دهدیم نشان بوفالو دانشگاه در پارنز و میدو مطالعه

 برخوردار ییهادوره نیچن از که یانیو دانشجو اندگذرانده را خالقانه حل هایروش و تیخالق

 و نود بودند، دهید را هادوره نیا که یدارد. کسان معناداری وجود تفاوت ت،یخالق ثیح از اند،نبوده

داشتند  را نو هایدهیا خلق ییتوانا بودند، دهیند را هان دورهیا که یکسان از شتریب درصد چهار

 (.1375)اسبورن، 

 یادیبن مطالعه و پژوهش به کمتر تاکنون گوناگون علل به موضوع، نیا تیاهم با وجود ما، کشور در

 تیاهم به توجه با. است شده پرداخته آموزاندانش تیخالق پرورش و یابیارز یبرا یزیربرنامه و

 ضرورت ؛پرورش و آموزش ژهیوبه یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع گوناگون یهانظام در تیخالق

رح مطالب مط به توجه با .است تحول هرگونه الزمه یتوانمند نیا ترعیسر هرچه تیتقو و ییشناسا

( بین محیط 2( بین وراثت و خالقیت رابطه وجود دارد. 1های پژوهشگر بدین شرح است: شده، فرضیه

 و خالقیت رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

                                                           
1)Hsing  

2)Haigh 
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 پژوهش روش

آموزان دبیرستانی شهر تهران است که در سال جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر همة دانش

های ریاضی فیزیك، علوم تجربی و علوم چهارم در رشتهدر مقطع دوم، سوم و  94-95تحصیلی 

 اند.انسانی مشغول به تحصیل بوده

پسر( بود. برای جمع آوری اطالعات، در سه 92دختر و 114دبیرستانی ) آموزدانش 206نمونه شامل 

 گروه دوقلوهای همسان، دوقلوهای ناهمسان و خواهر و برادران از نمونه در دسترس استفاده شد. در

 ای استفاده شد. بهگیری تصادفی چند مرحلهآموزان غیرخویشاوند نیز از روش نمونهرابطه با دانش

همین منظور با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و اخذ مجوز برای حضور در چهار 

ای هآموزان به صورت تصادفی چند مرحلمدرسه )دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه(، دانش

)شریفی و  انتخاب شدند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول مبتنی بر فاصله اطمینان استفاده شد

پرسشنامه  50نفر محاسبه شد. از این تعداد آزمودنی  270(. در نهایت تعداد نمونه1394شریفی، 

 16مجموع ها حذف شدند. در پرسشنامه به علت باطل بودن داده 14طور ناقص تحویل داده شد و به

آموز نفر دانش110جفت خواهر و برادر و 16جفت دوقلوی ناهمسان،  16جفت دوقلوی همسان، 

اند. به منظور ضوابط اخالقی ابتدا هدف پژوهش برای غیرخویشاوند مورد بررسی قرار گرفته

رکت خصوص شکنندگان توضیح داده شد و پس از جلب رضایت و کسب توافق آگاهانه آنان درشرکت

آوری شده نیز به آنان اطمینان داده شد و سپس پژوهش، در مورد محرمانه بودن اطالعات جمع در

 ها بین آنان توزیع شد.پرسشنامه

 

 گیریابزار اندازه

 1ی مرتبط با موضوع، از پرسشنامه سنجش خالقیت عابدیهاآوری دادهدر این پژوهش برای جمع     

(CT) .لهیوسبه1363سالدرتیخالقدربارهتورنسهینظراساسبر کهآزموننیا استفاده شد

مدارسییراهنماسومکالسآموزاندانش ازینفر650گروهكییروشد،ساختهتهراندریعابد

،یاصلبه نسخهی نداشتندسترسعلتبهكایآمردرشوماخرویعابد،1986شد. در سالاجراتهران

لهیوسبهبارنیاولوگرفتقرارنظردیتجدبارها موردآزمون،دیجدنسخهساختند. نوازراآزمونمواد

 (.1372)عابدی، شدحی( تشر1994همكاران )ولیان
یریپذانعطافوابتكاربسط،،یالیآزمون سخردهچهارازکهداردیانهیگزسهسؤال60آزموننیا     

یبراكینمره کهاستباالومتوسطن،ییپاتیخالقزانیمدهندهها نشاننهیاست. گزشدهلیتشك

است. شدهگرفتهنظردرباالتیخالقیسه برانمرهومتوسطتیخالقیبرادونمرهن،ییپاتیخالق

                                                           
1) Creativity test 
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مجموعوبخش استآندریآزمودننمرهانگرینماآزمون،خردههردرکسب شدهنمراتمجموع

 .دهدیمنشانرااوتیخالق یکلنمرهآزمون،خردهچهاردریآزمودننمرات

 1363سال  در تهران ییراهنما مدارس آموزاندانش مجدد آزمون با ،یعابد تیخالق آزمون پایایی  

 بسط ،82/0، ابتكار85/0 یالیس بخش ییایپا بیضر: آمد دست به بیترت نیا به آزمون بخش چهار در

 یبرا کرونباخ یآلفا از استفاده با یدرون یهمسان بیضر (.1372)عابدی، 84/0ی ریپذانعطافو  80/0

، 75/0 بیترت به ییایاسپان آموزدانش 2270یرو بسط و ابتكار ،یریپذ انعطاف ،یالیس یهاآزمون خرده

 یآلفا از استفاده با پایایی بی(. ضر1996 ،یعابد و الیو ،یآمد )آزمند دست به 61/0، 61/0، 66/0
 206ی رودر این پژوهش  بسط و ابتكار ،یریپذانعطاف ،یالیس یهاآزمون خرده یبرا کرونباخ
( با 1372آمد. عابدی ) دستبه 65/0، 72/0، 59/0، 66/0 بیترت به دبیرستانی شهر تهران آموزدانش

ار زمان قابل قبولی برخورداستفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، نشان داد که این آزمون از اعتبار هم

درصد کل واریانس پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.  . روایی آزمون در ایناست

 %25یك به ( نزدیریپذانعطاف ، بسط ، ابتكار ویالیستعبین شده سازه خالقیت به وسیله چها مؤلفه )

دهنده روایی نسبتاً قابل قبول ابزاری است که در این تحقیق به کار درصد است. این شاخص نشان

 رفته است.

 

 اجراروش 

برای اجرای پرسشنامه نیاز به دوقلوهای همسان و ناهمسان بود که با مراجعه به انجمن دوقلو و      

چندقلوهای پارسی و دادن فراخوان در بیش از پنج نوبت، تعدادی از دو قلوها در محل انجمن حاضر 

خواهر و برادران در آموزان و ها کردند و دسترسی به سایر دانششدند و اقدام به تكمیل پرسشنامه

 مدارس صورت گرفت.

 

 پژوهش یهایافته

آوری شده، به منظور توصیف های جمعهای مورد مطالعه و نوع دادهدر این پژوهش، متناسب با متغیر

های میانگین، انحراف معیار و شاخص توزیع استفاده شد. در مرحله تحلیل آماری، با آنان از شاخص

های آماری ها از روشهای تحقیق برای تحلیل دادهگیری و فرضیهازهاند توجه به ماهیت مقیاس

 گروهای مستقل و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. tضریب همبستگی پیرسون و 

 های توصیفی پراکندگی و توزیع در کل گروه نمونه آورده شده است.( شاخص1در جدول )



 

 1394 تابستان، 13شمارة سنجی، دورة چهارم، روانفصلنامة تخصصی         60

 هاکنندگان در کل گروهتمامی  شرکتهای آماری مربوط به نمرات ( خالصه شاخص1جدول )  

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هامؤلفه متغیر

 -153/0 -085/0 728/4 85/51 سیالی خالقیت

 -556/0 037/0 325/3 39/23 بسط 

 -644/0 010/0 694/4 32/36 ابتكار 

 -182/0 -567/0 292/3 21/27 پذیریانعطاف 

 -385/0 069/0 858/12 77/138 کل 

 

کنندگان در چهار گروه دوقلوهای همسان، دوقلوهای ناهمسان، در جدول باال توزیع نمرات شرکت

 مؤلفه سیالی، بسط، ابتكار و 4آموزان غیرخویشاوند در متغیر خالقیت )خواهر و برادرها و دانش

کجی و  هایهای مختلف توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و شاخص(، شاخصیریپذانعطاف

گیری شده، چون کشیدگی نشان داده شده است. توزیع نمرات در چهار گروه در متغیر اندازه

توان گفت که توزیع نمرات به قرار دارد، بنابراین می -1+ و 1های کجی و کشیدگی بین شاخص

 توزیع نرمال میل دارد.

اسمیرنوف استفاده -ولموگروفهای کل خالقیت از آزمون کبرای آزمون توزیع نرمال بودن داده     

 ( ارائه شده است.2شد، که نتایج آن در جدول )

 ها( خالصه آزمون فرض نرمال بودن توزیع داده2جدول)

 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف گروه متغیر

 342/0 938/0 دوقلوهای همسان خالقیت

 880/0 588/0 دوقلوهای ناهمسان 

 865/0 600/0 خواهر و برادرها 

آموزان  دانش 

 غیرخویشاوند

684/0 738/0 
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ها، سطح معناداری در این آزمون ( در خصوص نرمال بودن توزیع داده2بر اساس اطالعات جدول )     

 ها به صورت نرمالتوان گفت دادهاست. بنابراین با اطمینان باالیی می 05/0ها باالتر از برای تمام گروه

 اند.توزیع شده

 

 فرضیه اول

 .دارد وجود رابطه تیخالق و وراثت نیب

 ها( عوامل بین آزمودنی3جدول )

 تعداد گروه ها

 16 )جفت اول( دوقلو همسان

 16 دوقلو همسان )جفت دوم(

 ( خالصه آزمون همبستگی پیرسون مربوط به گروه دوقلوهای همسان4جدول )

 دارمعنیسطح  ضریب همبستگی تعداد گروه

 013/0 607/0 32 دوقلو همسان 

 

که در  60/0بر اساس اطالعات جدول باال ضریب همبستگی بین دوقلوهای همسان، برابر است با      

بین نمرات خالقیت دوقلوهای دهنده همبستگی مثبت دار است. این مقدار نشانمعنی 05/0سطح 

 همسان است.

 رازش مدل رگرسیونیب

جفت دوم دوقلوهای ( و (Yخالقیت جفت اول دوقلوهای همسان بررسی و ارائه مدل بین  برای      

های مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پرداخته پس از بررسی شاخص (X)همسان 

 شود.می

 ( همبستگی بین نمرات جفت اول و دوم دوقلوهای همسان5جدول)

دست ضریب تعیین بهو  607/0 با برابر است نمرات خالقیت دوقلوهای همسانهمبستگی بین      

در نمره خالقیت در جفت دوم توسط درصد تغییرات  37دهد که آمده و این مقدار نشان می 368/0

 شود.نمره خالقیت جفت اول تبیین می

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب اصالح شده خطای معیار

2123/7 323/0 368/0 607/0 



 

 1394 تابستان، 13شمارة سنجی، دورة چهارم، روانفصلنامة تخصصی         62

 .محاسبه شده است F وسیله آزمونهبدار بودن رگرسیون در جدول زیر معنی

 رگرسیون بودن دارمعنی برایآنالیز واریانس( ) F( آزمون 6جدول)

Sig  آمارهF  میانگین مجموع

 مربعات
 درجه 

 آزادی

 مجموع 

 مربعات

 مدل

 رگرسیون 593/413 1 593/413 151/8 013/0
 ماندهباقی 345/710 14 739/50  

 کل 938/1123 15   

و نشان  013/0است با داری محاسبه شده برای این آماره برابر توجه به جدول فوق سطح معنیبا      

طور مناسب تغییرات نمره خالقیت تواند بهدر واقع این مدل می .است رگرسیونمدل ودن بدار معنی از

بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول  جفت دوم را براساس جفت اول را تبیین کند.

 .است

 جفت اول و دوم دوقلوهای همسان بودن ضرایب رگرسیونی دارمعنی (7)جدول 

Sig. T ضریب  ضریب استاندارد 

 غیراستاندارد

 مدل

  Beta Std.Error B  

 مقدار ثابت 680/61 638/26 - 316/2 36/0

 جفت همسان اول 555/0 194/0 607/0 855/2 013/0

  توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کردمعادله رگرسیونی را می 

 نمره خالقیت جفت همسان دوم = 68/61( +55/0نمره خالقیت جفت همسان اول )

انحراف معیار، نمره خالقیت  واحد 55/0نمره دوقلوهمسان جفت اول،توان گفت با ارتقای یك واحد می

مربوط به  t زمون. آپیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارندارتقاء دوقلو همسان جفت دوم

نشان داده شده است که این مقدار  دوقلو همسان جفت اولضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای 

 است. دارمعنی 05/0که در سطح اطمینان  855/2ست با راببرا

 ها( عوامل بین آزمودنی8جدول )

 تعداد گروه ها

 16 دوقلو ناهمسان)جفت اول(

 16 دوقلو ناهمسان )جفت دوم(
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 ( خالصه آزمون همبستگی پیرسون مربوط به گروه دوقلوهای ناهمسان8جدول)

 ضریب تعداد گروه

 همبستگی 

سطح 

 دارمعنی

 038/0 -523/0 32 دوقلو ناهمسان

 -523/0جدول باال ضریب همبستگی بین دوقلوهای ناهمسان، برابر است با  بر اساس اطالعات     

بین دوقلوهای ناهمسان دار است. این مقدار نشان دهنده همبستگی منفی معنی 05/0که در سطح 

 است.

 رازش مدل رگرسیونیب

جفت دوم  و( (Yنمرات خالقیت، جفت اول دو قلوهای ناهمسان بررسی و ارائه مدل بین  برای 

های مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پس از بررسی شاخص (X)دوقلوهای ناهمسان 

 شده است. پرداخته

 ( همبستگی بین نمرات خالقیت در جفت اول و دوم دوقلوهای ناهمسان9جدول)

ضریب  ضریب تعیین ضریب اصالح شده خطای معیار

 همبستگی

686/10 222/0 274/0 523/0- 

دست ضریب تعیین بهو  -52/0 با برابر است نمرات خالقیت دوقلوهای ناهمسانهمبستگی بین      

در نمره خالقیت درجفت دوم توسط درصد تغییرات  27دهد که آمده و این مقدار نشان می 274/0

 شود.نمره خالقیت جفت اول تبیین می

 . محاسبه شده است F وسیله آزمونهدار بودن رگرسیون بدر جدول زیر معنی

 

 رگرسیون بودن دارمعنی برایآنالیز واریانس( ) F( آزمون 10جدول)

Sig  آمارهF  میانگین

 مجموع مربعات

 مدل مجموع مربعات درجه آزادی

 رگرسیون 212/602 1 212/602 274/5 038/0

 ماندهباقی 726/1598 14 195/114  

 کل 938/2200 15   
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 و نشان از 038/0است با داری محاسبه شده برای این آماره برابر سطح معنی (10)با توجه به جدول 

 ست.اشده مورد قبول بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد .بودن رگرسیون دارد دارمعنی

 جفت اول و دوم دوقلوهای ناهمسان بودن ضرایب رگرسیونی دارمعنی (11)جدول

Sig. T مدل غیراستانداردضریب  ضریب استاندارد 

  Beta Std.Error B  

 مقدار ثابت 274/217 071/38 - 707/5 000/0

 دوقلوناهمسان جفت اول -642/0 280/0 -523/0 -296/2 038/0

توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه معادله رگرسیونی را می      

 .کرد

 =نمره خالقیت جفت دوم ناهمسان 274/217( +-642/0ناهمسان )نمره خالقیت جفت اول 

انحراف معیار، نمره  واحد -642/0ناهمسان جفت اول، نمره دوقلوتوان گفت با ارتقای یك واحد می

 t زمون. آدارند نفیپیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط م کاهش خالقیت دوقلو ناهمسان جفت دوم

نشان داده شده است  دوقلو ناهمسان جفت اولدر این جدول برای مربوط به ضرایب رگرسیون نیز 

 است. دارمعنی 05/0که در سطح اطمینان  -296/2ست با ا ربکه این مقدار برا

محاسبه  Z(، چون قدر مطلق 1388)شریفی و نجفی زند،  براساس فرمول مقایسه ضریب همبستگی

شود. تر است، پس فرض صفر رد می( بزرگ96/1) 05/0در سطح آلفای  Z( از اندازه 911/4شده )

 بنابراین، رابطه بین خالقیت در دوقلوهای همسان و ناهمسان یكسان نیست.

دست آمده، شواهد برای پذیرش فرضیه اول کافی نیست. با توجه به وجود های بهباتوجه به داده

ه توان نتیجه گرفت کهای یكسانی دارند میکه ژنهمبستگی بین گروه اول و دوم دوقلوهای همسان 

بین وراثت و خالقیت رابطه مثبت وجود دارد اما به دلیل یكسان بودن محیط دوقلوهای همسان، ما 

اند که برای تعیین سهم وراثت به دوقلوهای همسانی نیاز داریم که در دومحیط متفاوت پرورش یافته

 متأسفانه این نمونه در دسترس نبود. 

 .دارد وجود رابطه تیخالق و طیمح نیب:  فرضیه دوم

 ها( عوامل بین آزمودنی12جدول )

 تعداد گروه ها

   55 )گروه اول(  آموزان غیرخویشاونددانش

 55 )گروه دوم( غیرخویشاوندموزانآ دانش
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 آموزان غیرخویشاوندخالصه آزمون همبستگی پیرسون مربوط به گروه دانش (13جدول )

 دارمعنیسطح  ضریب همبستگی تعداد گروه

آموزان  دانش

 غیرخویشاوند 

110 110/0 423/0 

 

 دارمعنیهمبستگی  آموزان غیرخویشاوند،( بین نمره خالقیت دانش13بر اساس اطالعات جدول )

 نیست.

 آموزان غیرخویشاوند(ها گروه دانشلون )برابری واریانس(: خالصه آزمون14جدول )

 .F Sig گروه

آموزان  دانش

 غیرخویشاوند

392/3 068/0 

 شود.ها در این گروه پذیرفته میفرض همگنی واریانس (p >05/0با توجه به میزان ) 

 های مستقلگروه t( خالصه نتایج آزمون 15جدول)

انحراف  میانگین تعداد گروه متغیر

 معیار

درجه 

 آزادی

T Sig. 

    389/10 36/135 55 گروه اول 

 000/0 -959/3 108     خالقیت

    060/13 27/144 55 گروه دوم 

درصد  99( با سطح اطمینان 001/0) دارمعنی( و سطح -959/3محاسبه شده ) tباتوجه به مقدار 

(. به عبارت دیگر، بین میانگین نمره خالقیت در گروه اول  p< 05/0توان فرض صفر را رد کرد )می

است. به عبارت دیگر به علت تفاوت در وراثت و  دارمعنیآموزان غیرخویشاوند تفاوت و دوم دانش

 رفت.بودن میانگین در این گروه انتظار می دارمعنی محیط این افراد

 ها( عوامل بین آزمودنی16ل )وجد

 تعداد هاگروه

 16 )جفت اول( خواهر و برادرها 

 16 )جفت دوم(  خواهر و برادرها
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 ( خالصه آزمون همبستگی پیرسون مربوط به گروه خواهر و برادرها17جدول )

 ضریب  تعداد گروه

 همبستگی

 سطح 

 دارمعنی

 344/0 253/0 32 خواهر و برادر

 بین نمره خالقیت خواهر و برادرها( همبستگی p>05/0بر اساس اطالعات جدول باال و با توجه به )

  دار نیست.معنی

 ها گروه خواهر و برادرها(( خالصه آزمون لون )برابری واریانس18جدول )

 .F Sig گروه

 848/0 037/0 خواهر و برادرها

 شود.ها در این گروه پذیرفته میفرض همگنی واریانس (p >05/0با توجه به میزان ) 

 های مستقلگروه t( خالصه نتایج آزمون 19جدول)

 .T Sig درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

    397/17 56/142 16 جفت اول 

 045/0 095/2 30     خالقیت

    448/15 38/130 16 جفت دوم 

 05/0) شود( فرض صفر را رد می045/0) دارمعنی( و سطح 095/2محاسبه شده ) tباتوجه به مقدار 

>p ) دارمعنی. به عبارت دیگر، بین میانگین نمره خالقیت در جفت اول و دوم خواهر و برادرها، تفاوت 

 است.

 ها( عوامل بین آزمودنی20جدول)

 تعداد گروه ها

 16 )جفت اول(  دوقلوهای ناهمسان

 16 دوقلوهای ناهمسان )جفت دوم(

 خالصه آزمون همبستگی پیرسون مربوط به گروه دوقلوهای ناهمسان( 21جدول)

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد گروه

 038/0 -523/0 32 دوقلو ناهمسان
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که در  -523/0بر اساس اطالعات جدول باال ضریب همبستگی بین دوقلوهای همسان، برابر است با 

 بین دوقلوهای ناهمسان است. دهنده همبستگی منفی دار است. این مقدار نشانمعنی 05/0سطح 

 ها گروه دوقلوهای ناهمسان(( خالصه آزمون لون )برابری واریانس22جدول )

 .F Sig گروه

 726/0 125/0 دوقلوهای ناهمسان

 شود. ها در این گروه پذیرفته میفرض همگنی واریانس (p >05/0با توجه به میزان ) 

 های مستقلگروه tخالصه نتایج آزمون  (23جدول)

انحراف  میانگین تعداد گروه متغیر

 معیار

درجه 

 آزادی

T Sig. 

    238/11 81/131 16 جفت اول 

 580/0 -559/0 30     خالقیت

    521/11 06/134 16 جفت دوم 

 توان فرض صفر را تأییدکرد( می580/0) دارمعنی( و سطح -559/0محاسبه شده ) tباتوجه به مقدار 

(05/0 <p  به عبارت دیگر، بین میانگین نمره خالقیت در جفت اول و دوم دوقلوهای ناهمسان .)

 نیست. دارمعنیتفاوت 

برای پذیرش فرضیه دوم کافی است. با توجه به عدم همبستگی بین گروه اول و دوم بنابراین، شواهد 

لی رغم اشتراك در وراثت به آموزان غیرخویشاوند و عدم همبستگی در گروه خواهر و برادرها عدانش

دار بین میانگین نمرات خالقیت در خواهر و برادرها، و وجود و وجود تفاوت معنی %50 میزان

و  %50غم اشتراك در وراثت به میزان فی بین نمره خالقیت دوقلوهای ناهمسان علی رهمبستگی من

توان فرضیه دوم را به نوعی تأیید دار بین میانگین نمرات خالقیت در این گروه میعدم تفاوت معنی

 ترکرد و بیان داشت که بین محیط و خالقیت رابطه مثبت وجود دارد. البته برای تبیین بهتر و دقیق

اند که این فرضیه، ما نیاز به دوقلوهای همسانی داشتیم که در دو محیط جداگانه پرورش یافته

 متأسفانه آماری از این افراد در کشور ما موجود نیست.
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 گیریبحث و نتیجه

 فرضیه اول: بین وراثت و خالقیت رابطه وجود دارد.

نمره خالقیت دوقلوهای همسان را برابر با دست آمده که میزان همبستگی های بهبا توجه به یافته

درصد نشان داده  37نشان داده است و مقدار ضریب تعیین برای دوقلوهای همسان را برابر با  607/0

درصد از تغییرات در نمره خالقیت جفت دوم دوقلوی همسان توسط نمره  37) به عبارت دیگر  است

میزان ضریب همبستگی بین نمرات خالقیت  شود( وخالقیت جفت اول دوقلوی همسان تبیین می

نشان داده است و مقدار ضریب تعیین برای  -523/0جفت اول و دوم دوقلوهای ناهمسان را برابر با 

درصد از تغییرات در  27درصد نشان داده است ) به عبارت دیگر  27دوقلوهای ناهمسان را برابر با 

ره خالقیت جفت اول دوقلوی ناهمسان تبیین نمره خالقیت جفت دوم دوقلوی ناهمسان توسط نم

شود. به عبارت دیگر بخشی از این همبستگی مربوط به وراثت شود(، فرضیه اول به نوعی تأیید میمی

تواند نقش است. همچنین وجود تفاوت در میزان همبستگی در دوقلوهای همسان و ناهمسان می

بستگی بین گروه اول و دوم دوقلوهای همسان که وراثت را تبیین کند. در واقع با توجه به وجود هم

توان نتیجه گرفت که بین وراثت و خالقیت رابطه مثبت وجود دارد اما به های یكسانی دارند میژن

دلیل یكسان بودن محیط دوقلوهای همسان، ما برای تعیین سهم وراثت به دوقلوهای همسانی نیاز 

اند که متأسفانه این نمونه در دسترس نبود. و همچنین داریم که در دو محیط متفاوت پرورش یافته

با توجه به اینكه بین دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای ناهمسان همبستگی مثبت و بیشتری 

توان نتیجه گرفت که بین وراثت و خالقیت رابطه مثبت وجود دارد. اما همبستگی وجود دارد می

اشی تواند نکند. که این عدم همبستگی میرا تأیید نمی معكوس در دوقلوهای ناهمسان فرضیه اول ما

از نمونه کم و یا تفاوت محیط برای دوقلوهای ناهمسان باشد. البته این عدم همبستگی ممكن است 

؛ 2011های کارسون، به علت تفاوت جنسیت در دوقلوهای ناهمسان نیز باشد. و این نتیجه با پژوهش

؛ که به نوعی عوامل زیستی 2005؛ سایمونوا و دیگران، 2009گران، ؛ مور و دی2005روتر و دیگران، 

دانند، هم سو است. در واقع بخشی از خالقیت جنبه وراثتی دارد که و وراثتی را در خالقیت مؤثر می

 تواند رشد یافته و یا توسط عوامل محیطی سرکوب شود.در تعامل با محیط می

 وجود دارد.فرضیه دوم : بین محیط و خالقیت رابطه 

آموزان دست آمده در این پژوهش که عدم همبستگی را بین دانشهای بهبا توجه به یافته

نشان داده است ) به عبارت دیگر بین  -959/3را برابر با  tدهد و مقدار غیرخویشاوند نشان می

وجود دارد( و  دارمعنیآموزان غیرخویشاوند، تفاوت میانگین نمرات خالقیت در دو گروه دانش

 %50همچنین عدم همبستگی را بین نمرات خالقیت در گروه خواهر و برادرها، علی رغم اشتراك 

دار بین میانگین نمرات خالقیت دهد و اطالعاتی که حاکی از وجود تفاوت معنیها نشان میدرصد ژن
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ها را ناشی از تفاوت یندار بودن میانگتوان این عدم همبستگی و معنیدر خواهر و برادران است، می

های موجود میزان همبستگی نمرات خالقیت در محیط خواهر و برادرها دانست. همچنین داده

نشان  -559/0را برابر با  tهاکه مقدار دهد. و با توجه به یافتهنشان می -523/0دوقلوهای ناهمسان را 

مسان تفاوت معناداری وجود ندارد. داده است در واقع بین میانگین نمرات خالقیت در دوقلوهای ناه

)از جمله محیط خانوادگی و شرایط  که این عدم تفاوت ممكن است ناشی از محیط نسبتاً یكسان

های شود. و این نتیجه با پژوهشاجتماعی( دوقلوهای ناهمسان باشد. بنابراین فرضیه دوم تأیید می

؛ میرلوحی، 1989؛ آمابیل، 2002و وستبرگ، ؛ سوزافیلیت، رنزولی 2003؛ هایق، 1959میدو و پارنز، 

؛ که 1379و جاویدی،  1380نژاد، ؛ شكوهی1384؛ احمدی، 1386؛ مقامی، 1386پور، مولوی و آتش

 به نقش محیط توجه دارند، همسو است.
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 آوری و تمایزیافتگی خودسنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب

 
Assessment of marital satisfaction based on resilience and self 

differentiation 

 

 ،2سوسن صابر، ،1آیدا عبادپور

 چکیده

ـــایت از ازدواج و رابطة  هدف: ـــاس رض احس

شویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای  زنا

فا می خانواده ای مل کند. ازبهنجار   مهمی عوا

 و است شده توجه آن به اخیر هایسال در که

 تأثیر به ســزایی زناشــویی زوجین بر زندگی

یافتگی خودتاب دارد، مایز اســـت.  آوری و ت

ـــر پیش حاض یت هدف پژوهش  ـــا بینی رض

زناشــویی بر اســاس تاب آوری و تمایزیافتگی 

 خود در زنان متأهل بود. 

ــتگی و  ــیفی از نوع همبس روش پژوهش توص

نان  مام ز مل ت ماری پژوهش شـــا عه آ جام

ه مراکز مشاوره سروش، سجاد، کننده بمراجعه

ـــهر تهران در پاییز  زعیم و ترنم زندگی در ش

فاده از روش  1394ســــال  ـــت با اس ند.  بود

نفر از این زنان که  200برداری تصادفی نمونه

های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب مالك

ــش ــدند و به پرس ــویی ش ــایت زناش نامه رض

Abstract  
Aim: The marriage and marital 

relation satisfaction play an 

important role in the normal marital 

relationships. Important factors 

which have been noted and have a 

great impact on marital life are 

resilience and self-differentiation. 

This study aims to predict marital 

satisfaction in married women 

based on resilience and self-

differentiation. 

The methodology of study is 

descriptive correlational type, and 

its statistic population includes all 

women who refereed to Sorosh, 

Sajad, Zaeem and Tarannom 

Zendegi counseling centers in the 

fall of 2014 in Tehran. 200 women 

who had inclusion criteria to refer 

to this center selected randomly 

using sampling techniques and 

answered to Asode, Khalili and 
                                                           

 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن1 

 

 اسالمی واحد رودهناستادیار دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد 2 
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امه ن(، پرسش1389) خلیلی و لواسانی آسوده،

( 2003تمایز یافتگی خود اِسكورن و اِسمیت )

سون ) -آوری کانرو مقیاس تاب ( 2003دیوید

ند. داده ـــخ داد فاده از روش پاس ـــت با اس ها 

 رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد. 

ـــان داد تاب ها:یافته ی آورنتایج تحلیلی نش

(05/0>P ،320/0=βمایز یافتگی خود ( و ت

(05/0>P ،092/0=βپیش نی (  ی ننــده ب ک

 رضایت زناشویی هستند.

آوری و تمایزیافتگی خود از تاب استتتنتا : 

که می ند  ـــت مل فردی هس له عوا ند جم توان

ــویی در زنان را تحت تأثیر قرار  ــایت زناش رض

دهند. از این رو ممكن اســت زنان به واســطه 

مانی و روانی  ـــ مت جس ـــال ها س این متغیر

ـــت پایین تری را نیز تجربه کنند و ممكن اس

ـــیتی در این زمینه را تبیین وتتفا های جنس

ند؛ اگرچه پژوهش ـــتری در این کن های بیش

 زمینه الزم است.

ید یافتگی خود، تاب :هاواژه کل مایز آوری، ت

 رضایت زناشویی
 

Lavasani Marital Satisfaction 

Inventory (2010), Skowron & 

Schmitt Differentiation of Self 

Inventory (2003) and Connor-

Davidson Resilience Scale (2003). 

Multiple regression is applied to 

analyze the data. 

Results: The results showed that 

resilience (β=0.320, P0.05) and 

self-differentiation (β=0.092, 

P0.05) are the predictors of 

marital satisfaction. 

 Conclusion: Resilience and self-

differentiation are important 

personal factors that can affect 

marital satisfaction in women. So, 

this may cause women to involve in 

lower physical and mental health 

and explain gender differences in 

this domain. However, more studies 

are essential to validate these 

results. 

 
Keywords: marital satisfaction, 

resilience, self-differentiation 
 

 

 مقدمه

شویی صطالح کیفیت زنا صطالحی 1ا ست که کلی و عمومی ا شویی؛ 1مفهوم  سه ا ضایت زنا . 2. ر

شویی شویی را در برمی3و  2شادکامی زنا سازگاری زنا شئی و دوکانه.  ، 3فرد ایگیرد )حمیدی، من

ــویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار  .(2013 ــایت از ازدواج و رابطة زناش ــاس رض احس

هایی که بر ســر معنا و ســنجش رضــایت زناشــویی وجود دارد، کند. با وجود چالشخانواده ایفا می
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شو ضایت زنا صطالح ر شاخصی برای ا شادمانی و به عنوان  سازگاری،  صطالحات دیگر، نظیر  یی با ا

سیف الدینی،  ست ) شویی به طور جایگزین به کار رفته ا سی کیفیت زندگی زنا  (. خانواده2012برر

ــت جامعه واحد ترینمهم ــاختار. اس  و خانوادگی رابطة ایجاد برای اولیه را ازدواج به این دلیل که س

توصیف شده است. شواهد  انسانی رابطه تریناساسی و ترینمهم کند،می فراهم آینده نسل پرورش

ــان می ــد از 90 از دهند بیشنش ــت جهان جمعیت درص  کهدرحالی .کنندمی ازدواج باریك کمدس

امری  1زناشــویی رضــایت که دهدمی نشــان آمارها رســد،می نظر مطلوب به ای بســیاررابطه ازدواج

به  که ستا مهمی عوامل از زناشویی رضایت میزان بنابراین قابل دستیابی باشد. راحتی به که نیست

ـــتیابی2013، 2قزلوقرهدهد )جوانمرد و محمدیقرار می تأثیر طور کلی خانواده را تحت  به (. دس

صورتی سالم خانواده و سالم نیاز دارد خانوادة به امن جامعة  اعضای که آورد دستبه توانمی را در 

 اعضــای راگ بنابراین، برقرار کنند. یكدیگر با ارتباط مطلوبی و روانی برخوردار باشــند ســالمت از آن

 رد مسئله ترینمهم. داشت جامعه خواهد بر مثبتی اثرات سالم و استوار باشد، هاآن روابط و خانواده

ــاکر، حشــمتی ومی دســتبه افراد توســط که اســت آرامش تشــكیل خانواده، و ازدواج پور  آید )ش

سوب 2010، 3رحیمی شاد مح سالم و  شویی از عوامل مؤثر در تداوم زندگی موفق،  ضایت زنا (.  ر

شـــود. همچنین با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متالشـــی شـــدن آن، می

ضروری  ست،  ستحكام بخش زندگی خانوادگی ا شویی که پایه ا ضایت زنا شناخت عوامل مرتبط با ر

آید؛ زیرا رســد. رضــایت زناشــویی فرایندی اســت که در طول زندگی زوجین به وجود میمی به نظر

های گیری الگوهای شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شكلها، شناخت ویژگیالزمه آن انطباق سلیقه

 ناند، توافق زیادی با یكدیگر دارند و زماای است. زوجینی که از نوع و سطح روابطشان راضیمراوده

شان را به خوبی برنامه سائل مالی خود شایش، ریزی میو م سانی، بخ سفیچی تیموری، لوا کنند )آ

 عوامل تأثیر تحت 4زناشویی سازگاری درجه و کیفیت و زندگی از رضایت زندگی، (. مطلوبیت2013

ر دهد )شاکرا تشكیل می خانواده و ازدواج مشاوره ادبیات از بخشی آن ارزیابی که مختلفی قرار دارد

شان می(. برخی پژوهش2010و همكاران،  شویی پیامدهایی برای دهند که ها ن رضایت از زندگی زنا

ســالمت افراد دارد و افراد متأهل نســبت به افراد مجرد ســالمت جســمانی و روانی بیشــتری دارند. 

ست و مردان های جنسیتی نمایان اطور برخی از شواهد نشان داده است در این زمینه تفاوتهمین

سبت به زنان تجربه می شتری را ن سی عوامل 2015، 5کنند )چانگ و کیمسالمت بی (. از این رو برر

تأثیرگذار بر رضــایت از زندگی زناشــویی که احتمال دارد به پیامدهای منفی ســالمت روان در زنان 

  منجر شود، مهم است.
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سال یعوامل مهماز        شدکه در  ست و های اخیر به آن توجه  شویی تأثیر دارد، ه ا ضایت زنا بر ر

تجارب اولیه فرد با والدین یا نوع رابطه هیجانی فرد با والدین خود در دوران کودکی اســت. برخی از 

اند به این ســـؤال پاســـخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی ها تالش کردهپژوهش

ـــالی تحت تأثیر قرار می های یكی از ویژگی (.2012، و دیگران دهد )بیرامیتواند وی را در بزرگس

والد در بزرگسالی، تأثیر مهمی بر روابط بین فردی دارد، سطح  -فردی که در اثر تجارب اولیه کودك

های اجتماعی تأثیر زیادی روی نحوه تفكر، احساس ها و دیگر گروهاست. خانواده 1تمایزیافتگی خود

ـــطح تمایزیافتگی فرد را در کودکی تعیین میو رفتار افراد دارند. محیط و خا  2نکنند. بوئنواده س

با  ویژه در رویاروییتمایزیافتگی خود را توانایی افراد در انعطاف پذیر بودن و عاقالنه عمل کردن به

ــوارتز ــت )نیكولز و ش ــطراب تعریف کرده اس تمایز  (.2008؛ ترجمه دهقانی و همكاران، 2005، 3اض

ست که مرزهای یافتگی خود فرآیند  شده « خود»پدید آمدن فردی ا شنی تعریف  او به خوبی و رو

سطح تمایزیافتگی فرد متقابالً بر محیط و زندگی (. 2008نژاد، تبریزی و نوابی جانبازفریدونی،است )

؛ ترجمه 2005گذارد )نیكولز و شوارتز، اجتماعی و آینده فرد و از جمله روابط زناشویی وی تأثیر می

قانی  كاران، ده تل2008و هم بار گابینز، پروســـا،  نگ -(.  که بین 2010)  4هری ند  ( نشـــان داد

شویی در مردان و زنان رابطه وجود دارد. در پژوهش جمالی مطلق، فتحی  ضایت زنا تمایزیافتگی و ر

سلیمانی شتیانی، و  سی، تمایزیافتگی خو2013) 5آ ستگی به( کژکاری جن سبك های دلب  طورد، و 

 ینی کننده رضایت زناشویی بودند.بداری پیشمعنی

انه سازگار فرزندپروری هاییابد. سبكمی پرورش گیرد وشكل می خانواده بطن در آوری نیزتاب     

، 6آوری دارد )فرهانی، احمدی و رجاتیمهارت تاب سازنده در پرورش اثرات والدین و تجارب کودکی،

بینند و آن را نداشــتن را پیامد یك ســازه می آوری(. در حالی که برخی از پژوهشــگران، تاب2015

ــكالت روان ــیبمش ــخ به رویدادهای آس ــناختی در پاس ــتر روی فرایند زا میش دانند، دیگران بیش

ــترستاب ــریع با رویداد اس ــان میآوری تمرکز دارند که انطباق س ــومی نیز زا را نش دهد. دیدگاه س

ــیتی فرد ربط میآوری را به ویژگیتاب ــخص  هاد که به خوبی در مقابل رویدادها و فالکتدههای ش

 به که هایی قرار داردشاخص میان (. تاب آوری در2015و همكاران،  7دهد )میسترواکنش نشان می

شرایط موقعیتی منفی کمك می عملكرد و سازگاری (. 2015کند )فرهانی و همكاران، بهتر فرد در 

تاب2011)  8نف و برودی ند  مان نابعی  فاده از م ـــت به اس ند زوجین  یافت آوری در برابر حوادث ( در
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ــترس ــویی خود حفاظت زای منفی اما کنترلاس ــایت زناش پذیر زندگی نیاز دارند تا به خوبی از رض

 کنند.

یك جمع      مایزدر  به اهمیت دو ویژگی فردی ت با توجه  ندی،  تابب که در یافتگی خود و  آوری 

ــكل می دوران ــدی و در تعامل با والدین ش ــویی و از رش ــایت زناش گیرند و تأثیر احتمالی آن بر رض

شویی، سویی تفاوت ضایت زنا سط زنان تحت تأثیر ر سالمت روان کمتر تو سیتی و تجربه  های جن

گر در این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویی زنان و متعاقباً، پاسخ به هدف پژوهش

ست که آیا میاین  شویی و در نتیجه قوام و سؤال ا ضایت زنا سی این دو متغیر، میزان ر توان با برر

 بینی کرد؟پایداری زندگی زناشویی را پیش

 

 روش پژوهش

ضر، تمامی زنانی بودند  ستگی و جامعه مورد نظر در پژوهش حا صیفی از نوع همب روش پژوهش، تو

سجاد، زعیم و  سروش،  شاوره  مراجعه کرده بودند. از هر  1394ترنم زندگی در پاییز که به مراکز م

ـــاده و با توجه به اینكه حداقل حجم نمونه برای پژوهش 50مرکز  ـــادفی س های نفر به روش تص

( و پس از کسب رضایت آگاهانه 2015، 1نفر گزارش شده است )آستین و اِستیبرگ 200رگرسیون 

شدند. از جمله مالك1390)دالور،  شتن حداقل یك فرزند و  های( انتخاب  دیگر ورود به پژوهش دا

 سال بود. 5زندگی مشترك حداقل به مدت 

 

 ابزارهای پژوهش

در این پژوهش رضــایت زناشــویی با اســتفاده از فرم کوتاه . 2نامه رضتتایت زناشتتوییپرستتش

ــش ــویی انری  )پرس ــایتمندی زناش ــامل ( اندازه1986نامه رض ــد. این مقیاس ش خرده  11گیری ش

اوقات  هاییاس رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتمق

ستان  سی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دو ست 47و فراغت، رابطه جن گذاری روش نمره .ماده ا

 مالً کا) ها پنج گزینه،ای( اسـت. این پرسـشـنامه برای هر یك از مادهدرجه 5) از نوع مقیاس لیكرت

ـــت( مخالفم و کامالً مخالف، نه مخالف، و نه موافق موافق، موافقم،  1تا  5ها نمره آن بهکه  دارا اس

سؤالتعلق می شفتی، ها نیز نمرهگیرد. برخی از   (.2014گذاری معكوس دارند )پورمیدانی، نوری و 

ـــلیمانیان ) ـــانی درونی آن را2014؛ نقل از پورمیدانی و همكاران، 1994س و روایی  95/0 ( همس

 محاسبه کرد. 95/0همزمان آن را نیز 
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  :1خود تمایزیافتگی نامهپرسش

ـــمیتاز پرســـش برای ارزیابی تمایز یافتگی خود ـــكورن و اِس ( 2003) 2نامه تمایز یافتگی خود اِس

ــد. ــتفاده ش ــامل این ابزار  اس ــت که چهار 45ش ــؤال اس   ،«عاطفی پذیریواکنش» مقیاس خرده س

خیلی = 2 هرگز،= 1)را در طیف لیكرت از  «دیگران با آمیختگی» و «عاطفی گریز» ،«من جایگاه»

شتر= 5 برخی اوقات،= 4 کم،= 3 کم، شه= 6 اوقات و بی -4 هایسؤال جز به کنند.ارزیابی می (همی

ــؤال باقی 43 -7-11-15-19-23-27-31-37-41 ــورت به هاس ــود.می گذارینمره معكوس ص  ش

ست. ا تمایزیافتگی ترپایین سطوح نامه نشانهپرسش این کمتر نمره. است 276 واقعی نمره بیشترین

 64/0، 73/0 را برای کل مقیاس و 69/0 کرونباخ آلفای ضریب( 2012) کالنترکوشه و بخشی جهان

 آمیختگی و عاطفی گریز من، جایگاه عاطفی، پذیریواکنش هایمقیاس خرده برای 75/0 و 61/0،

 روایی قابل قبولی گزارش کردند. دیگران و با عاطفی

 

 :.3دیویدسون کانر آوریتاب مقیاس

عبارت  25شامل  دیویدسون ساخته شد. این مقیاس توسط کانر و 2003آوری در سال مقیاس تاب 

« 4همیشه درست = »تا « 0نادرست =  همیشه» ایدرجه پنج در طیف لیكرت را آوریتاب است که

و همبســتگی  89/0( ضــریب آلفای کرونباخ 2003کانر و دیویدســون )دهد. مورد پرســش قرار می

ـــریب باز آزمایی r= 70/0( تا )r= 30/0ای از )درونی بین عوامل را در دامنه را به عنوان  87/0( و ض

 83/0) 4رویی کوباساشاخصی از همسانی درونی و همبستگی مثبت مقیاس تاب آوری با ابزار سخت

=r 5اجتماعی شیهان( و مقیاس حمایت (36/0 =r همبستگی منفی این مقیاس با مقیاس استرس ،)

(، را شاخصی r= -32/0) 7پذیری نسبت به استرس شیهان( و مقیاس آسیبr= -76/0) 6ادراك شده

ــارت ) ــریب آلفای کرونباخ 2007از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند. در ایران بش و  86/0( ض

 را برای این ابزار گزارش کرده است. روایی سازه مورد تأییدی

 

 روش اجرا

های رضایت نامهپس از کسب رضایت آگاهانه و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش، پرسش

د و شــآوری کانر و دیویدســون به زنان ارائه میزناشــویی انری ، تمایز یافتگی خود اســكورون و تاب
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7 . Sheehan Stress Vulnerability Scale 
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کردند. در این بررســـی ضـــمن ارائه ها را تكمیل مینامهها در همان مكان پرســـشکنندهشـــرکت

هدف  -1کننده مواردی به شرح زیر به اطالع آنان رسید: نامه به شرکتدستورالعمل تكمیل پرسش

دادن به همة لزوم پاســخ -3نامه و زمان اختصــاص یافته برای تكمیل پرســش -2از اجرای پژوهش، 

خالقی پژوهش شامل رازداری و حفظ حریم خصوصی نامه. در این پژوهش اصول اهای پرسشسؤال

 نیز رعایت شد.

 

 ی پژوهشهایافته

درصد(،  5/12سال ) 29تا  20کننده در پژوهش در سه گروه رده بندی شدند؛ افراد بین زنان شرکت

صد( و افراد بیش از  5/72سال ) 39تا  30افراد بین  صد(. در این پژوهش  15سال ) 40در  17در

درصد(  5/21نفر ) 43درصد ( دیپلم و فوق دیپلم،  67نفر ) 134درصد( زیر دیپلم،  5/8)نفر از زنان 

 29نفر ) 58درصد( و  71دار )نفر خانه 142باالتر بودند.  و لیسانس درصد( فوق 3نفر ) 6لیسانس و 

 درصد( شاغل بودند.

 متغیرهای پژوهش آماری. اطالعات 1جدول 

 ضریب کشیدگی چولگیضریب  انحراف معیار میانگین 

 855/0 295/0 612/14 405/138 رضایت زناشویی

 -268/0 -149/0 819/14 475/84 آوریتاب

 166/0 089/0 246/24 520/154 تمایزیافتگی

 

های متغیرهای رضایت زناشویی، تاب آوری و تمایز یافتگی دهد توزیع داده( نشان می2جدول )     

ست. ستفاده شده است ها از مدلپژوهش برای ارزیابی فرضیهدر این  خود، نرمال ا های رگرسیونی ا

 هایلذا قبل از ارزیابی فرضــیه، بررســی نرمال بودن متغیر وابســته ضــروری اســت. در حقیقت مدل

ــتند که باقی مانده ــورتی دارای اعتبار هس ــیونی در ص ــیونی( رگرس های مدل )خطاهای مدل رگرس

شد دارای توزیع نرمال با میانگی صفر و واریانس ثابت با شدت تحت تأثیر توزیعن   که این موضوع به 

شاهدات دور افتاده )داده سیونی چندمتغیره، ابتدا م ست. برای اجرای مدل رگر سته ا های متغیر واب

های رگرسـیونی از ای، شـناسـایی و سـپس اثر نامطلوب آنها از مدلپرت( با کمك نمودارهای جعبه

 شود.شود و سپس به بررسی توزیع آنها پرداخته میین برده میب

ها کمی متفاوت با سایر افراد بوده ای نشان داد، پاسخ پنج نفر از آزمودنیاستفاده از نمودار جعبه     

ست با کمك آزمون کولموگروف ست، بنابراین الزم ا سمیرنف فرض آماری نرمال بودن اطالعات  -ا ا

شده در خجمع شود.آوری  شان داد که قدر مطلق آماره  صوص متغیر مذکور بررسی  نتایج بررسی ن

با عنایت به  اســمیرنف کمتر از آماره متناظر در جدول نرمال اســتاندارد بود و -آزمون کولموگروف
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ــطح معنی ــتر بودن س ــد که با اطمینان  05/0داری از بیش ــایت  95/0نتیجه گرفته ش ــاخص رض ش

نرمال اســت. با پذیرش نرمال بودن توزیع مشــاهدات در متغیر وابســته مدل زناشــویی دارای توزیع 

توانند در های دارای پاسـخ های متفاوت، نیسـت و اطالعات میپژوهش نیازی به حذف پرسـشـنامه

 ها استفاده شوند.بخش بعدی برای بررسی فرضیه

 اطالعات آماری متغیرهای پژوهش (.2جدول )

نماد  متغیرها

 ضریب

 ایخط ضرایب

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد شده

سطح  tآماره 

 داریمعنی

 0 079/97 093/8  995/11 000/0 ضریب ثابت

 1 320/0 065/0 325/0 889/4 000/0 آوریتاب

 2 092/0 040/0 154/0 313/2 022/0 تمایزیافتگی

نتایج کلی 

 مدل

 F 377/15آماره  367/0 ضریب همبستگی

 000/0 داریمعنی سطح 135/0 ضریب تعیین

 

شان می2نتایج جدول )      ست لذا ( ن شر ا شتر از آماره متناظر در جدول فی شر بی دهد که آماره فی

بوده و از کارایی قابل قبول برخوردار است. ضریب تعیین در مدل  داریمعنیمدل برازش داده شده 

شان می شویی بر اثر  5/13دهد که مذکور ن ضایت زنا صد تغییرات ر ی آورتغییرات متغیرهای تابدر

شاخص تاب آوری سیونی متناظر با  ضریب رگر ست.  ست آمد و با به (β=320/0) و تمایزیافتگی ا د

ست، این 05/0متناظر با آن کمتر از  داریمعنیعنایت به اینكه سطح  ستنباط میا شود که با گونه ا

ضریافزایش تاب شویی نیز افزایش خواهد یافت.  ضایت زنا شاخص آوری، ر سیونی متناظر با  ب رگر

ـــطح به (β=092/0) تمایز یافتگی خود ـــت آمد و با عنایت به اینكه س متناظر با آن  داریمعنیدس

آوری و گیریم که تابنتیجه می 95/0آماره فیشـر با اطمینان  داریمعنیطور اسـت و همین 022/0

ستند. البتهیافتگی خود پیشتمایز شویی ه ضایت زنا صورتی می بینی کننده ر ه نتایج به توان بدر 

ها مســتقل از یكدیگر و دارای توزیع نرمال با میانگین صــفر و دســت آمده اعتماد کرد که باقیمانده

های ماندههای زیربنایی زیر را باید برای باقیواریانس ثابت باشد. لذا برای بررسی مناسبت مدل پذیره

ـــیونی مورد ارزیابی قرار داد: ـــد که در این پژوهش برای 1 هر دو مدل رگرس ( توزیع آنها نرمال باش

ستوگرام و آزمون کولموگروف سی نرمال بودن از نمودار هی ست؛  -برر شده ا ستفاده  سمیرنف ا ( 2ا

 ها.( بررسی فرض ثابت بودن واریانس مانده3ها و باقیمانده بودن همبسته نا فرض بررسی

ــی نرمال بودن مانده      ــمیرنف، چون مقدار این آماره  -ها با کمك آزمون کولموگرفبرای بررس اس

ــیه اول   ــطح  902/0در آزمون فرض ــت،  05/0و از  517/0 داری متناظر با آنمعنیو س ــتر اس بیش
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اتسون، و ها دارای توزیع نرمال هستند. آماره دوربینمانده %95شود که با اطمینان نتیجه گرفته می

ها نیز قابل قبول بود، بنابراین فرض استقالل مانده 2و نزدیك به  018/2، 1-4برای مدل رگرسیونی 

در بررســـی  توان اســـتفاده کرد.ها در مقابل ترتیب مشـــاهدات نیز میاســـت. البته از نمودار مانده

لگوی خاصــی پیروی ها در مقابل مقادیر برازش داده شــده از اماندهمناســبت مدل چون نمودار باقی

 کند پس واریانس متغیر وابسته برای تمام مقادیر متغیر مستقل ثابت است.نمی

 

 گیریبحث و نتیجه

ــو با پژوهش ــین )گابینز و همكاران، نتایج این پژوهش همس ؛ 2011؛ نف و برودی، 2010های پیش

جمالی مطلق و همكاران، ؛ 2014، 2(؛ بلیاد و همكاران2012) 1آریا منش، فالحی، زارعی و حقیقی

صادقی فر و غیاثی2013 شان داد 2012جویباری،  طالبی و گنجی ؛ میكاییلی،2014، 3؛ زارعی،  ( ن

 بینی کننده رضایت زناشویی در زنان هستند. آوری، پیشهای فردی تمایزیافتگی خود و تابویژگی

زناشـــویی ســـهم دارند. نتایج توان گفت عوامل مختلفی در رضـــایت ها میدر تبیین این یافته     

اند که عوامل مربوط به موضــوعات رشــدی درون فردی مشــتمل بر های متعدد نشــان دادهپژوهش

ها و انتظارات و هم عوامل مربوط به موضـــوعات های شـــخصـــیتی، بازخوردها، باورها، ارزشویژگی

سی، الگوهای ا صمیمیت، تعهد، عواطف و رابطه جن شق،  شامل ع شدی بین فردی  رتباطی، میزان ر

ضوعات خانوادگی و اجتماعی  سب نیازهای زوجین با یكدیگر، مو سئولیت طرفین، میزان تنا قبول م

( نشان داد 2014نتایج پژوهش بلیاد و همكاران ) (.2011بر میزان رضایت زناشویی مؤثرند )راضی، 

ــلی و مؤلفه ــکه میان کارکرد خانواده اص ــتقالل( با تعارض ــمیمیت و اس ــویی و های آن )ص ات زناش

اصــلی همســران با کاهش تعارضــات  وجود دارد و کارکرد ســالم خانواده داریمعنی تمایزخود رابطه

ــت.  ــویی و افزایش تمایزخود همراه اس افراد تمایز نایافته در برابر رفتار دیگران واکنش عاطفی زناش

کنند. در شــان میعواطفشــان را صــرف تجربه، بیان و تشــدید دهند، بخش عمده انرژینشــان می

سط این عواطف تحلیل  شدیدی را تجربه کنند، اما تو ست عواطف  مقابل، افراد تمایز یافته ممكن ا

های درونی یا تعامالت روند و واکنش این دســته از افراد کنترل شــده اســت؛ زمانی که تجربهنمی

که افراد  گیرند؛ در حالیه عاطفی میزا باشد، افراد تمایز نایافته از دیگران فاصلفردی بسیار تنشبین

کنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شــوند. این گونه افراد از تمایز یافته ضــرورتی احســاس نمی

هویتی محكم برخوردارند؛ افراد تمایز نایافته روی هم رفته در روابط صــمیمانه با دیگران مســتحیل 

ند؛ شان را حفظ کناند قادرند خود تعریف شدهیافته شوند؛ در حالی که افرادی که به خوبی تمایزمی

ـــع من»تمایز در توانایی ابراز خود  یابد. افراد تمایز نایافته از نظر عاطفی به دیگران نمود می« موض

                                                           
1 . Aryamanesh, Fallahchai, Zarei & Haghighi 
2 . Belyad, Nahidpoor, Azadi & Yadegari 
3 . Zarei, Sadeghifar & Ghiasi 
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سته شواری میواب ساس و عمل کنند؛ اما افراد تمایز یافته ذاتًا اند، به د شان فكر، اح توانند برای خود

و احســاســات خاص خودشــان را دارند، و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات خود رهبرند، افكار 

سون و فریدلندر سكورن، 2000، 1دیگران ندارند )توای سویی، تاب(. 2000؛ اِ  پویا فرایندی آوری بهاز 

شاره دارد )سیس و ساوی قابل هایسختی در مثبت سازگاری شامل به عبارت  .(2010، 2مالحظه ا

ی و کل طور به کاردانی شــخص کنندهشــخصــیتی اشــاره دارد که منعكس ویژگی ی بهآوردیگر، تاب

مختلف است. این سازه اغلب در رابطه نزدیك با  محیطی شرایط به پاسخ در عملكرد پذیریانعطاف

شان شود وخودتنظیمی درنظر گرفته می سطوح پذیر فردانعطاف توانایی دهندهن  نترلک در تنظیم 

ــرایط متفاوت ــارزا مقابله رو، این و از در ش ــت چالش و مؤثر و کارآمد در برخورد با عوامل فش ها اس

با تاب .(2015و همكاران،  3)میلیونی له مؤثر  به معنای مقاب ـــت که  آوری مفهومی چند بعدی اس

ـــارزا به کار می ـــان مانند خودپنداره، خوشرود و منابع مقابلهعوامل فش بینی، راهبردهای ای انس

ـــكوارز و وارنرو روابط اجتماعی مطلوب را در برمی ایمقابله (. بنابراین هر یك از 2013، 4گیرد )اس

 ها ممكن است به رضایت زناشویی باال یا پایین، منجر شوند.این ویژگی

یك جمع      ندی میدر  تابب یافتگی خود و  مایز  های فردی و آوری از جمله ویژگیتوان گفت ت

ت زناشـــویی در زنان تأثیر دارند. هر پژوهشـــی در بطن خود شـــخصـــیتی هســـتند که بر رضـــای

هایی دارد. ممكن است زنان با رضایت زناشویی پایین به واسطه این متغیرها سالمت روان محدودیت

ـــت. در این پژوهش امكان کمتری تجربه کنند. البته پژوهش ـــتری در این زمینه نیاز اس های بیش

سه متغیرهای مذکور در  سی و مقای شنهاد میبرر های آتی به شود پژوهشمردان نبود، از این رو پی

 این مسأله بپردازند. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                           
1 . Tuason & Friedlander 
2 . Siyez & Savi 
3 . Milioni 
4 . Schwarzer & Warner 
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 منابع

سانی غالمعلی ،علی ،فیچی تیموریآس بینی رضایت (. پیش1381) علیرضا ،بخشایش، و مسعود ،لوا

سبك ساس  شویی بر ا ستگی و تمایز یافتگی خود. زنا صلنامه خانواده پژوهی،های دلب  ف

8(32 ،)77-64. 

دانشــكده  پرســشــنامه زوجی انری .(. 1389)آســوده، حســین، خلیلی، شــیوا، و لواســانی، مســعود 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.روان

ـــارت، محمدعلی ـــنجی روان هایویژگی(. 1386) بش ـــی فرم س  گزارش .تاب آوری مقیاس فارس

 .تهران دانشگاه پژوهشی،

صطفی تبریزی،، کبری جانبازفریدونی، شی1387) شكوه نژاد، ، و نوابیم  کوتاه درمانی زوج (. اثربخ

شویی رضایت افزایش بر بخشی خودنظم مدت  شهرستان فرهنگیان درمانگاه مراجعان زنا

 .213-229(، 15)4 پژوهی، خانواده فصلنامهبابلسر. 

های ناســازگار اولیه و (. رابطه ابعاد طرحواره1391) ، زهرا، و کالنترکوشــه، ســیدمحمدجهانبخشــی

ــگاه عالمه طباطبایی ــر دانش ــجویان دختر و پس  .تمایزیافتگی با رغبت به ازدواج در دانش
 .234-254(، 2)2 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،

ضی، اکبر شویی (. 1390) را شاوره گروهی وجودی بر منبع کنترل و خیانت زنا شی م سی اثربخ برر
ــال 45 – 20زنان متاهل  ــیپایان ه.س ــناس ــكده نامه کارش ــاوره خانواده، دانش ــد مش ارش

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

بررسی رابطه تمایزیافتگی و کیفیت روابط زناشویی در کارمندان متاهل (. 1391) سیف الدینی، زهرا
 عالمه طباطبایی.ارشد مشاوره، دانشگاه نامه کارشناسیپایان های شهر یزد.دانشگاه

 رضـایت آوری،تاب مقایسـه (.1391) جویباری، مسـعود ، و طالبیمسـعود ، گنجی،نیلوفر میكاییلی،

 هایناتوانیعادی.  و یادگیری ناتوانی دارای کودکان با والدین در روانســالمت و زناشــویی
 .120-137(، 1)2 یادگیری،

ترجمه  ."هامفاهیم و روش"خانواده درمانی (. 1387) نیكولز، مایكل، پی و شـــوارتز، ریچارد، ســـی

 محسن دهقانی و همكاران. تهران: دانژه. )تاریخ انتشار به زبان اصلی، بی. تا(.
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در بین  های دفاعیتحلیل رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم  

کردآموزان دبیرستانی شهردانش  
 

The relationship between big five factor of personality and 

 defensive mechanisms 

 
 عصمت نصیری دشتكی1، رضوان صالحی2

 

 

 چکیده

 رابطه بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

رنجوری، پنج عامل بزرگ شخصیت )روان

و  پذیریگرایی، توافقبرونگرایی، تجربه

های دفاعی گرایی( با مكانیسموجدان

کار فرافكنی، انكار، همه )دلیل تراشی،

توانی، ناارزنده سازی، گذار به عمل، 

پردازی اوتیستیك، سازی، خیالبدنی

گری منفعالنه، سازی، پرخاشالیه

جابجایی، مجزا سازی، فرونشانی، واالیش، 

شوخ طبعی، پیشاپیش نگری، دگر دوستی 

کاذب، تشكل واکنشی، عقالنی سازی و 

ابطال( بوده است. بدین منظور از بین 

های آموزان سال چهارم دبیرستاندانش

نفر به شیوه تصادفی  116شهرکرد 

Abstract 

The main purpose of the present study 

is to investigate the relationship 

between big five factor of personality 

(neuroticism, extroversion, openness 

to experience, agreeableness, 

conscientiousness) and  defensive 

mechanisms (rationalization, projection, 

denial, omnipotence , underestimation, 

transition to action, somatization, 

autistic fantasy ,lamination, passive 

aggression, displacement, isolation, 

suppression, sublimation , humor 

,anticipation, false altruism, reaction 

formation ,intellectualization, 

neutralization). For this purpose, 611 

students were selected by cluster 

sampling from all fourth grade 

students of Shahrekord high schools. 

                                                           
مشاوره دانشگاه دولتی شهرکرد دانشجوی کارشناسی راهنمایی و -1  

 
 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد - 2
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های پرسشنامهای انتخاب و به خوشه

شخصیت نئو فرم کوتاه )مك کری و 

. بشارت، محمدعلی( و 1992کوستا، 

های دفاعی )اندرز، سینگ و بوند، سبك

( پاسخ 1390. فتحی آشتیانی، علی.1993

ها با استفاده از تحلیل دادند. داده

رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. خالصه 

 های دفاعیها نشان داد که مكانیسمیافته

ابه جایی، شوخ طبعی و بدنی سازی با ج

های دفاعی و مكانیسم %20رنجوری روان

بدنی سازی، دلیل تراشی، نا ارزنده سازی، 

 گراییانكار و دگر دوستی کاذب با برون

های دفاعی دلیل تراشی، و مكانیسم 23%

فرونشانی و عقالنی سازی با گشودگی به 

های دفاعی جا به و مكانیسم %15تجربه 

یی، نا ارزنده سازی، واالیش و فرافكنی جا

های دفاعی و مكانیسم %21پذیری با توافق

همه کار توانی، دگر دوستی کاذب و بدنی 

واریانس  %20سازی با وجدان گرایی 

 مشترك دارند.

 هایشخصیت، تیپ :هاواژه کلید

های دفاعی، شهرکرد، شخصیت، مكانیسم

 آموزان.دانش

These students were asked to answer 

the short form of NEO Personality 

Inventory (McCrae and Paul Costa ( 

1992), Basharat MohammadAli) and 

defensive mechanisms (Andrews , 

Singh and Bond , 1993 . Fathi Ashtiani 

A. 1390). The data was analyzed step 

by step by applying regression. The 

summary of the results showed that the 

defensive mechanisms of 

displacement, humor and somatization 

have common variance of 20% with 

neuroticism. Somatization, 

rationalization, underestimation, 

denial and false altruism have common 

variance of 23% with extroversion. 

Defensive mechanisms of 

rationalization, suppression and 

intellectualization have common 

variance of 15% with openness to 

experience. Defensive mechanisms of 

displacement, underestimation, 

sublimation and projection have 

common variance of 21% 

agreeableness. And defensive 

mechanisms of omnipotence, false 

altruism and somatization have 

common variance of 20% with 

conscientiousness. 

Key Words: Five important elements 

of personality, personality types, 

defensive mechanisms 
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 مقدمه

زیگموند  های دفاعی صحبت کردند،مسمورد مبحث مكانی در پردازان شخصیتبسیاری از نظریه

فروید معتقد  مطرح ساخت. 1894های دفاعی را در سال مكانیسم ایده ،کاویروانگذار بنیان ، 1فروید

 ،های دفاعی فرد در مقایسه با دیگرانیعنی فراوانی استفاده از مكانیسم ،بود سبك دفاعی شخصی

اساس که بر باشد،شناسی و میزان سازش یافتگی میمتغیر اصلی برای شناخت شخصیت ، آسیب

 (1387؛ به نقل از بشارت 1976)فروید،  قرار گرفت.و تایید مورد بررسی  ،بسیاری های پژوهشییافته

 
رایز و ، غناگونی برای دور نگه داشتن افكارراهبردهای گو از بمانند مصون اضطراب از اینكه برای افراد

 دفاعیهای کنند که فروید آنها را مكانیزماحساسات غیرقابل قبول از آگاهی هوشیار، استفاده می

فاعی های د، از مكانیزمگه داشتن تجربیات بالقوه آزارندهنامید. به عقیده فروید، همه افراد برای دور ن

رار افراطی مورد استفاده ق های دفاعی به صورت خشك وکه مكانیزمکنند. فقط در صورتیاستفاده می

 .(1383 ید محمدی،؛ترجمه س1948 ،1کراس ویتبورن )هالجین، شوند، منبع اختالل میگیرند

، ادراك تند که از افراد در برابر اضطرابشناختی خودکاری هسهای دفاعی فرایندهای روانمكانیزم

های هیجانی یا ای بین واکنش در برابر تعارضکنند و واسطهزا حمایت میخطرها یا عوامل تنیدگی

های های دفاعی به گروهمكانیزم ،زای درونی و بیرونی هستند. از لحاظ مفهومی و عملیعوامل تنیدگی

 ،بخشی ، علی)به نقل از دادستان اندشوند که با سطح کنش ورزی دفاعی مرتبطمتفاوتی تقسیم می

  .(1387،پاکدامن

وایلنت1 )1985،1992،1994( در تعریف مكانیسمهای دفاعی بیان میکند که مكانیزمهای دفاعی 

 حداقل به و ناهماهنگی شناختی کاهش برای هک هستند خودکاری کننده فرآیندهای تنظیم

 ادراك حوادث چگونگی بر تاثیرگذاری طریق از بیرونی و واقعیت درونی در ناگهانی تغییرات رساندن

کنند.می عمل کننده، تهدید  

یا الاقل کاهش آنها است و به  های ممنوع وهای دفاعی زدودن اندیشهتالش مكانیزمبه طور کلی 

پاکدامن و  ،؛ به نقل از دادستان1936)فروید،  شود.های شخصیتی منجر میو عادت هاتثبیت ویژگی

 .(1387،علی بخشی

، ای متفاوت استهای مقابلههای دفاعی با مهارتالبته این نكته حائز اهمیت است که مكانیزم

که صورتیها دارد در ای نیاز به آگاهی و هوشیاری جهت مدیریت و حل تعارضهای مقابلهمهارت

)زوکالی و وجود آورد تواند در واقعیت تحریف بههای دفاعی بدون هوشیاری وآگاهی فرد میمكانیزم

(.2008همكاران ،  

                                                           
1. Sigmund Freud 
1. Haliyn , Cross Vytbvrn 
1. Zvkaly et al. 



 

 1394 تابستان، 13شمارة سنجی، دورة چهارم، روانفصلنامة تخصصی         96

اند از:های دفاعی عبارتمکانیسم  

، فرافكنی، انكار، ابطال، جبران، ، واالیش یا تصعید، جابه جایی، دلیل تراشیسرکوب یا رانیواپس

(1386، ترجمه سید محمدی 1990شولتز ) همانند سازیبرگشت، تبدیل،   

ها انیزمها مكبندیهای دفاعی مطرح شده که یكی از این تقسیمبندی مكانیزمانواع مختلفی از دسته

کند و به سه گروه رشد یافته، روان را به صورت طیفی از رشد یافتگی تا رشد نایافتگی مطرح می

( 2004،؛ به نقل از مارتینی و همكاران1989 1)اندروز و همكاران،ند. کآزرده و رشد نایافته تقسیم می

وند شهای مواجهه انطباقی، به هنجار و کارآمد محسوب میمنظور شیوه هدفاعی رشد یافته بكانیسمم

ای غیر انطباقی و ناکارآمد های مواجههنایافته شیوه آزرده و رشدهای دفاعی روانکه مكانیسمدر حالی

 (1391،حسینی المدنی و عاشوری ) احمدی، نجفی، هستند

عمومی  در جمعیتشناختی بیشتر های دفاعی رشد یافته با بهزیستی رواناستفاده بیشتر از سبك

و بهبود  (1391 حسینی المدنی و عاشوری، به نقل از احمدی، نجفی، ؛1977، )وایلنت و وایلنت

رابطه  (1391 حسینی المدنی و عاشوری، ، نجفی،؛ به نقل از احمدی2004، شدت عالیم )بوند و پری

 دارد.

مبنی بر اینكه سبك دفاع شخصی، فراوانی استفاده از  1976ای که فروید در سالبرای اثبات فرضیه

های دفاعی در مقایسه با دیگران، متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان مكانیزم

ر، مار ی، شیبرای مثال در پژوهشی که بلوچ بسیاری انجام گرفت.های سازش یافتگی است، پژوهش

( انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بیماران افسرده در استفاده از 1993لیون و پری ) ،کوییتز

)به نقل از مارگو، گرینبرگ، کنند. سازی متفاوت از افراد عادی عمل میسازی و برونیهای درونیدفاع

  (1993،  1فیشر و دیوان

های دفاعی مانند آرمانی رسد که برخی از مكانیزمهای انجام شده به نظر میبراساس برخی پژوهش

، قدرت مطلق و نا ارزنده سازی توسط افراد ل پردازی در خود مانده، سرکوبگریسازی، فرافكنی، خیا

ه نقل از دادستان، ؛ ب1982،اختر و تامسون؛ 1983روند )کرنبرگ، کار میخود دوستدار بیشتر به

 (1387پاکدامن و علی بخشی، 

 
 

                                                           

1. Margo , Greenberg , Fisher and Court 

 
1. Andrews 
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دهد ولی در هر شخصیت های دفاعی را مورد استفاده قرار میای از مكانیزماگرچه هر فرد منظومه

 به نقل از دادستان، ؛2000 دیویس، )میلیون، ها غلبه داردها بر دیگر مكانیزمای از مكانیزمزیر مجموعه

 (1387 پاکدامن و علی بخشی،

صفات شخصیت الگوهای بادوام درك کردن، ارتباط برقرار کردن و فكر کردن به محیط و خویشتن 

؛ DSM5،2013) شوندهای اجتماعی و شخصی آشكار میاست که در دامنه وسیعی از موقعیت

 . (1393ترجمه سید محمدی، 

، کنندر نمییچندان تغیهای شخصیتی صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر ویژگی

تواند باشد و میهای مختلف میدهی به شیوه یكسان به محركبا ثبات و با دوام پاسخ هایآنها گرایش

. و طبق تعریف (1994 ،1)شولتز و شولتز های مختلف باشدبینی کننده رفتار فرد در موقعیتپیش

شود که الگوهای شخصی گفته میهای های شخصیت به آن دسته از ویژگی( تیپ1374) 2الرین

 دهند.ثابت رفتاری را نشان می

ها این نكته حاکی از این است که هر فرد با توجه به تیپ شخصیتی خود، احتماال از تعدادی از مكانیزم

 تر هستند.ها در او پر رنگکند و این مكانیزماستفاده می

که  ،شوددر نظر گرفته می NEOبر اساس آزمون شخصیتی  پنج شاخص کلی ،برای شخصیت

، ولتز)ششناسی گرایی، گشودگی به تجربه، خوشایندی، وظیفه، برونرنجورخوییرواناند از: عبارت

، حاالت قابل سالمت عقل و هوشیاری، جداییکه به ترتیب در م (1386ترجمه سید محمدی  ،2005

. (1393، سید محمدی؛ ترجمه DSM5،2013) زدایی قرار دارند، دشمنی و بازداریعاطفی منفی

 های متفاوت و چارچوبیشناسان پیرو سنتتواند زبانی مشترك برای رواناین الگوی پنج عاملی می

لو و ) جوشنبرای سنجش جامع افراد فراهم کند ها و راهنمایی طبیعی برای نظم دادن به پژوهش

ث تئوریك درباره مفاهیم شخصیت تواند برای خیلی از مباحپنج بعد شخصیت می .(1389همكاران ،

 .(31380،سیمورد استفاده قرار بگیرد )گرو

گیری و با دانشجوی رشته هنر را اندازه 62طی تحقیقی نمره خالقیت  (1993) 4آیزنگ و فورنهام 

یشی پرشد روانطور که از قبل پیش بینی میت همبسته کردند و همانینامه شخصهای پرسشنمره

 گرایی چنیننژندی و برونکه روان درحالی، های مقیاس هنری همبسته بودنمرهبه طور مثبتی با 

 (1382، شهنی ییالقو  شكرکن زارعی، )حقیقی، نبودند

 

                                                           
1- Sue . D & Sue S  
2- Larin 
3- Garooci 
4- Eysenck and Fvrnham 
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 هایرنجور خویی و مكانیزم( به این نتیجه رسیدند که روان1392) ، نادری و ایل بیگیقمری، رستمی

گرایی گرایی و گشودگی به تجربه و وجدانرابطه بروندفاعی رشد نایافته و نوروتیك در افراد معتاد و 

 .بیشتر است های دفاعی افراد غیرمعتادبر مكانیزم

دریافتند افراد با  (1392؛ فرجاد، محمدی، رحیمی و هادیانای )از مقالهدست آمده ههای بداده

د مشكالت خوهای دفاعی رشد نایافته برای مهار شخصیت مرزی و سایكوتیك بیشتر از مكانیزم

 کنند.استفاده می

ها حاکی از آن که افراد چاق از ( به یافته1390، سپاه منصور و نوح )بهزادی پور، رضایی کارگر

ق چنین افراد چاکنند و همسازی و جسمانی سازی بیشتر استفاده می، وارونههای فرافكنیمكانیزم

ت به نیز با افراد دارای وزن طبیعی متفاوشناسی و گشودگی به تجر، وظیفهدر برون گرایی، مقبولیت

 اند.اند؛ دست یافته

اوتی گرایی تفكری و قضدر تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بین برون (1388عابدینی و فتح آبادی )

ایی گر، ترجیحات درونهای غیر سازنده منفی بودهای حل مسئله سازنده مثبت و با سبكبا سبك

های حل مسئله غیر سازنده منفی های حل مسئله سازنده مثبت و با سبكاحساسی و ادراکی با سبك

 کنند.های حل مسئله غیر سازنده استفاده میبود و مردان نسبت به زنان کمتر از سبك

که اسكیزوتایپی با نوروتیسم همبستگی مثبت  نیز دریافتند (1392زاده )، مختاری و فتح اهللقراباغی

 دلپذیری همبستگی منفی دارد.  دان بودن وگرایی و باوجو با برون

های دفاعی افراد مبتال به اختالل وسواس بی اختیاری های مكانیزمهای آماری در مبحث سبكبررسی

زاد آ ، فتحی آشتیانی وتالل هراس اجتماعی که توسط افضلیو اختالل اضطراب تعمیم یافته و اخ

های های مبتال نسبت به غیر مبتالیان از سبكنشان داد گروه ،( مورد پژوهش قرار گرفت1388فالح )

 .کنندداری بیشتر استفاده مییه و روان آزرده به صورت معننایافت دفاعی رشد

این ظرفیت را دارند که در  ،های دفاعی به طور منطقیتحقیقات زیادی نشان داده است که مكانیسم

وابط زناشویی در نظر گرفته شوند به عنوان نمونه مداخالت تشخیصی و درمانی خصوصا در حوزه ر

پویشی که مستقیما با دفاع های بیمار سروکار دارند به های رواناند که درمانمطالعات نشان داده

داری در یغیر انطباقی و بالعكس افزایش معنهای گیری در میزان استفاده از دفاعکاهش چشم

نظر از نوع دفاع، ارتباط مشخص بین کند. بنابراین صرفهای انطباقی و سازگارانه کمك میدفاع

 (. 1390 ؛ به نقل از رهباردار،2004 1،)بارد مرضی وجود داردهای غیر بهبودی و دفاع

                                                           
1- Barbod 
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 شناسانشناسی اشغال کرده اما روانای را در روانشخصیت همیشه جایگاه برجسته رسدبه نظر می

 ، توجه نسبتا کمی به شخصیت و تیپشناسی به عنوان یك علمبعد از گذشت نیم قرن از تاریخ روان

چنین در حیطه هم .(1386 ،؛ ترجمه سید محمدی2005، هایش داشتند )شولتز و شولتز

،کاری انجام نشده است و از اثر جز تحقیقات اندكهای دفاعی علیرغم اهمیتی که دارند بهمكانیسم

 دفاعی سخنی به میان نیامده است. €هایهای شخصیتی بر استفاده از مكانیسمتیپ

 که:  حال سوال اساسی پژوهش حاضر این است

تر استفاده دفاعی بیشمساز کدام مكانی مختلف شخصیتیهای تیپدانش آموزان دبیرستانی شهرکرد با 

 کند؟می

 

 گیری:، نمونه و روش نمونهجامعهروش، 

جامعه مورد نظر این پژوهش ای و از نوع همبستگی است. رابطه –روش پژوهشی پژوهش حاضر، کمی 

نمونه مورد مطالعه است و  1394شهرکرد در سال  آموزان سال چهارم دبیرستاندانششامل تمام 

 بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. شهرکرد آموزان سال چهارم دبیرستاندانشنفر از  116

 

 پژوهش ابزار

 :فرم کوتاه شدهنئو  شخصیتى عامل نامه پنجپرسش -1

وستا و گتی پائول توسطد که ش نئو استفاده کوتاه فرم شخصیتی نامهپرسش از پژوهش این در

که براساس  است ایماده 60 نامهپرسش یك بود که شده تهیه( 1992) ،1روبرت آر. مك کری

 اصلی عامل 5 ارزیابی برای ودست آمد اجرا شد، به 1986تحلیل عاملی نمرات فرم بلند که در سال

  .رودمی کاربه باوجدان بودن( و پذیریانعطاف خوشایندی، گرایی،برون نژندگرایی، روان ) شخصیتی

برای  %86نامه شخصیتی نئو فرم کوتاه شارون و همكارن ضریب پایایی برای ارزیابی پایایی پرسش

برای دلپذیر  %86پذیری و برای انعطاف %73گرایی ،برای برون %77رنجور خویی )نوروتیسم( و روان

برای با وجدان بودن را گزارش کردند. آلفای کرونباخ توسط واین و همكارانش بدین  %81بودن و 

 (1388آشتیانی، )سلطانی، فوالدوند، فتحی . C:60%، N:74%، O:76%،A:86% ترتیب است:

در ایران  نئو کوتاه فرم شخصیتی نامهپرسش برای (1388، فوالدوند و فتحی آشتیانی )سلطانی

 دست آوردند:ضریب پایایی زیر را به

 

N : 83% ، E : 75% ، O : 80% ، A : 79% ، C : 79% 

                                                           
1. Paul T. Gustav & Robert R. Mccary 
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 های دفاعی: نامه سبكپرسش -2

تدوین  1993ها توسط آندروز و همكاران در سال اساس الگوی سلسله مراتبی دفاع نامه براین پرسش

ای لیكرت )از کامال موافقم تا کامال مخالفم( است و درجه 9مقیاس سوال در  40گردید که شامل 

د. دهوار، رشد نایافته مورد ارزیابی قرار میآزردهدفاعی را در سه سطح رشد یافته، روانمكانیسم 20

 (1385، ؛ به نقل از حیدری نسب1993،ز و سینگ بوند)اندرو

حیدری نسب مورد بررسی و هنجاریابی  ( در ایران توسطDSQ-40های دفاعی )نامه سبكپرسش

های دفاعی نیز از طریق روش بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای نامه سبكقرار گرفت. اعتبار پرسش

ن و آموزاهای مورد مطالعه به تفكیك در دانشکرونباخ انجام شده است. ضریب اعتبار و آلفا در گروه

ی دهد که باالترین آلفای کلهای دفاعی نشان میگیری و نیز سبكدانشجویان و جنسیت گروه نمونه

 شود. ( مشاهده می69/0آموزان دختر )ترین آلفای کل در دانش( و پایین81/0در مردان دانشجو )

 

 :ی پژوهشهایافته
 های دفاعیرنجوریِ شخصیت بر انواع مکانیسم. تحلیل رگرسیون گام به گامِ بُعد روان1جدول 

 
واریانس  22/0سازی طبعی و بدنیدهد سه مكانیسم جابجائی، شوخنشان می 1نتایج مندرج در جدول 

 کند.رنجوری را تبیین میروان

 
 
 
 
 

 متغیرهای مدل

 بینپیش

R 

 
 R F P ß t pمجذور

 0001/0 91/3 34/0 0001/0 29/15 12/0 34/0 جابجائی 1

 جابجائی 2

 طبعیشوخ

42/0 17/0 99/11 0001/0 35/0 

24/0- 

04/4 

78/2- 

0001/0 

0001/0 

 جابجائی 3

 طبعیشوخ

 سازیبدنی

47/0 22/0 73/10 0001/0 25/0 

23/0- 

24/0 

87/2 

82/2- 

63/2 

001/0 

001/0 

01/0 
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 های دفاعیگرائیِ شخصیت بر انواع مکانیسمتحلیل رگرسیون گام به گامِ بُعد برون. 2جدول

سازی، انكار و سازی، دلیل تراشی، ناارزندههای بدنیدهد مكانیسمنشان می 2نتایج مندرج در جدول 

 کند.گرائی را تبیین میدرصد واریانس برون 26دگر دوستی کاذب 

 

 یهای دفاعگرائیِ شخصیت بر انواع مکانیسمتحلیل رگرسیون گام به گامِ بُعد تجربه. 3جدول

 متغیرهای مدل

 پیش بین

R 

 
 R F P ß t pمجذور

 001/0 -29/3 -/29 001/0 85/10 09/0 29/0 سازیبدنی 1

 سازیبدنی 2

 تراشیدلیل

39/0 15/0 43/10 0001/0 30/- 

26/0 

47/3- 

03/3 

001/0 

003/0 

 سازیبدنی 3

 تراشیدلیل

 سازیناارزنده

44/0 19/0 02/9 0001/0 23/0- 

35/0 

23/0- 

56/2- 

77/3 

32/2- 

01/0 

0001/0 

02/0 

 سازیبدنی 4

 تراشیدلیل

 سازیناارزند

 انكار

48/0 23/0 23/8 0001/0 22/0- 

31/0 

25/0- 

19/0 

54/2- 

37/3 

55/2- 

21/2 

01/0 

001/0 

01/0 

02/0 

 سازیبدنی 5

 تراشیدلیل

 سازیناارزنده

 انكار

 کاذبدگردوستی

51/0 26/0 63/7 0001/0 20/0- 

29/0 

26/0- 

18/0 

17/0 

36/2- 

16/3 

73/2- 

12/2 

06/2 

02/0 

002/0 

007/0 

03/0 

04/0 

 متغیرهای مدل

 پیش بین

R 

 
 R F P ß t pمجذور

 01/0 58/2 23/0 01/0 66/6 05/0 23/0 دلیل تراشی 1

 دلیل تراشی 2

 فرونشانی

36/0 13/0 77/8 001/0 29/0 

28/0- 

25/3 

21/3- 

002/0 

002/0 

 دلیل تراشی 3

 فرونشانی

 عقالنی سازی

41/0 17/0 62/7 001/0 28/0 

31/0- 

19/0 

21/3 

50/3- 

18/2 

002/0 

001/0 

03/0 
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سازی تراشی، فرونشانی و عقالنی های دلیلدهد مكانیسمنشان می 3نتایج مندرج در جدول 

 کند.گرائی را تبیین میواریانس تجربه17/0

 

 یهای دفاعپذیری شخصیت بر انواع مکانیسمتحلیل رگرسیون گام به گامِ بُعد توافق. 4جدول

سازی، واالیش و فرافكنی جایی، ناارزندههای جابهدهد مكانیسمنشان می 4نتایج مندرج در جدول 

 کند.پذیری را تبیین میدرصد واریانس توافق 24/0

 
 های دفاعیگرائی شخصیت بر انواع مکانیسمتحلیل رگرسیون گام به گامِ بُعد وجدان. 5جدول

 

 متغیرهای مدل

 پیش بین

R 

 
 R F P ß t pمجذور

 001/0 -34/4 -37/0 001/0 85/18 14/0 37/0 جابجائی 1

 جابجائی 2

 ناارزنده سازی

42/0 18/0 75/12 001/0 34/0- 

21/0- 

91/3- 

41/2- 

001/0 

001/0 

 جابجائی 3

 ناارزنده سازی

 واالیش

46/0 21/0 20/10 001/0 35/0- 

23/0- 

17/0 

11/4- 

71/2- 

08/2 

001/0 

001/0 

001/0 

 جابجائی 4

 ناارزنده سازی

 واالیش

 فرافكنی

49/0 24/0 92/8 001/0 26/0- 

21/0- 

21/0 

20/0- 

80/2 

44/2- 

44/2 

05/2- 

01/0 

01/0 

01/0 

01/0 

 متغیرهای مدل

 پیش بین

R 

 
 R F P ß t pمجذور

 001/0 78/3 33/0 0001/0 30/14 11/0 33/0 همه کار توانی 1

 همه کار توانی  2

 دگر دوستی کاذب

41/0 16/0 42/11 001/0 27/0 

24/0 

13/3 

77/2 

001/0 

001/0 

 همه کار توانی  3

 دگر دوستی کاذب

 بدنی سازی

 

47/0 22/0 35/10 001/0 26/0 

23/0 

22/0- 

12/3 

67/2 

64/2- 

001/0 

001/0 

001/0 
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سازی های همه کارتوانی، دگردوستی کاذب و بدنیدهد مكانیسمنشان می 5نتایج مندرج در جدول 

 کند.میگرائی را تبیین واریانس وجدان 22/0

 

 گیری نتیجهبحث و 

 گرایی،برون رنجوری،)روان شخصیت بزرگ عامل پنج رابطه بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

 انكار، فرافكنی، تراشی،)دلیل دفاعی هایمكانیسم گرایی( باوجدان و پذیریتوافق ، گراییتجربه

 سازی،الیه اوتیستیك، پردازیخیال سازی،بدنی عمل، به گذار سازی،ناارزنده توانی، کارهمه

 نگری،پیشاپیش طبعی،شوخ واالیش، فرونشانی، سازی،مجزا جابجایی، منفعالنه، گریپرخاش

 .است بوده ابطال( و سازی واکنشی، عقالنی تشكل کاذب، دگردوستی

 با سازیبدنی و طبعیشوخ جایی،جابه دفاعی هایمكانیسم که داد نشان پژوهش این هاییافته

 دگر و انكار سازی،ناارزنده تراشی،دلیل سازی،بدنیدفاعی هایمكانیسم و درصد 02 رنجوریروان

 عقالنی و فرونشانی تراشی، دلیل دفاعی هایمكانیسم و درصد 02 برونگرایی با کاذب دوستی

 واالیش سازی، ناارزنده جایی، به جا دفاعی هایمكانیسم و درصد 51 تجربه به گشودگی با سازی

 و کاذب دوستی دگر توانی، کار همه دفاعی هایمكانیسم و درصد 05 پذیریتوافق با فرافكنی و

 دارند. مشترك واریانس درصد 02 گراییوجدان با سازی بدنی

 برای ترسند،می قدرت صاحبان از و دارند زیادی اضطراب و هستند تكانشور بسیار رنجورهاروان

 رنجورهاروان جایی( به کنند )جا تخلیه دیگر افراد سر بر را خود خشم دهندمی ترجیح همین

 قرار حمع در وقتی روندمی در کوره از و هستند مزاج دمدمی چون دارند پرخاشگرانه هایشوخی

 رنجورهاروان باالخره و طبعی( دارند. )شوخ پایینی پذیریتوافق و زنندمی را خودشان ساز گیرندمی

 .هستند راغب کنند استفاده سازی بدنی مكانیزم از اینكه به

 قدرت از و بدهند توضیح و کنند استدالل توانندمی راحتی به و هستند حراف بسیار گراهابرون

 معموال هستند بین خوش خیلی چون گراهاتراشی( برون برخوردار هستند )دلیل دیگران سازیقانع

 و بودن نامعقول توانندنمی چون زنند،می باز دارد، سر وجود مشكل که نكته این پذیرش از

 وجود کلی به پس بپذیرد را است میلش برخالف که واقعیت از قسمتی آن بودن آور اضطراب

 موارد این اکثر در و کنندمی احساسات ابراز افراد همه به گراهاکند )انكار( برونمی انكار را آن

 کاذب(. دوستی است )دگر سطحی احساسات این

 همین برای هستند محبوب بسیار فردی بین روابط در و است همراه محدودیت با پذیریتوافق

 ناکام آرزوهای از پذیرهاجایی( توافق کنند. )جابهمی منتقل اشیا به را خود منفی احساسات اکثر

 کند )واالیش(. می حرکت مقبول احتماعی هایفعالیت سمت به شده
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 را جدید نظریات و هستند جدید تحربیات دنبال به دارند باالیی تجربه به گشودگی که افرادی

 از مفرطی استفاده افراد این هستند، عقالنی هایحل راه دنبال به مشكالت در و کنندمی دنبال

 نادیده و عقالنی هایجنبه بر تمرکز با آزاردهنده احساسات از پرهیز برای انتزاعی منطق و تفكر

سازی(.  دارند )عقالنی آنها شناختی تحلیل و تجزیه به پرداختن و قضایا احساسی هایجنبه گرفتن

 حل را آنها خود خیال در و سپارندمی فراموشی به را بد خاطرات الزم، هایموقعیت در افراد این

 به آنها و گذارندمی راکنار کننده ناراحت خاطرات موقت طور به دیگر عبارتی به پندارند،می شده

 اندیشند )فرونشانی(.نمی

 هر عهده از که پندارندمی دشوار هایموقعیت در و دارند موفقیت به شدیدی تمایل گراهاوجدان

 را اشمنفی خصوصیات شمارند ومی زیاد را خود های مثبتویژگی و صفات آیند،می بر کاری

 کارتوانی(. آید )همهبرمی کاری هر عهده از کند قبول کندمی سعی و شماردمی ناچیز

 مستقلی هایپژوهش نیازمند پژوهش در انهآ به مبتنی هایفرضیه و هاپرسش از یك هر به پاسخ

 پژوهش آماری جامعه محدودیت. کنند کار زمینه ینا در شودمی توصیه عالقمندان به که است

 شناختی علت اسنادهای و تفسیرها ها،یافته تعمیم زمینه در را هاییمحدودیت پژوهش، نوع و

 این در بررسی مورد نمونه .شوند گرفته نظر در باید که کندمی مطرح بررسی مورد متغیرهای

 .شود احتیاط باید هاجمعیت سایر به هایافته تعمیم در و بوده موزیآدانش نمونه یك پژوهش
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 :منابع

(. مقایسه 1391) .عاشوری، آاللهالمدنی، سید علی و احمدی، محسن، نجفی، محمود، حسینی 

فصلنامه اعتیاد پژوهی ، صیتی در افراد معتاد و غیر معتادهای شخدفاعی و ویژگیهایسبك
 .(23) 6، سوء مصرف مواد

 تهران: انتشارات پیام نور. ،بهداشت روانی (.1389) .، محمدعلیاحمدوند

 ترجمه رفیعی و همكاران. تهران: نشر ارجمند.زمینه روانشناسی؛  (.1384) .ریتال و همكاران ،اتكینسون

های و مكانیزم ها(. بررسی سبك1388) .، پرویز، علی و آزادفالحافضلی، محمد حسن، فتحی آسیابانی

 ،میم یافته و اختالل هراس اجتماعی، اضطراب تعاختیاریدفاعی افراد مبتال به اختالل وسواس بی

 .(1 )، مجله روانشناسی بالینی

دلبستگی و  هایهای دفاعی در رابطه بین سبكای مكانیزم(. نقش واسطه1391) .محمد علیبشارت، 

 .(21 )، مجله روانشناسی کاربردی، ناگویی هیجانی

مجله ، های دفاعیگرایی مثبت و منفی و مكانیزم(. بررسی رابطه کمال1384) .بشارت، محمدعلی
 .7-22(، 15 )، شناختیهای روانپژوهش

 ،جوانان و اعتیاد آنان به اینترنتهای شخصیتی نو(. رابطه ویژگی1390) .، سعیدهزینب و اکبری، خانجانی

 .127-113، (19) 6، های نو در روانشناسیمجله یافته

ه و ابراز خشم های دفاعی با تجرب(. رابطه مكانیزم1390) .جواهری، عابدین، قنبری، سعید و زرندی، علیرضا

 (.2) 5، ناسی کاربردینامه روانشفصل، در دانشجویان دختر

تحصیلی از (. راهنمای تدوین رساله و پایان نامه 1381) .، سید محمدرضاعباس و قریشی ،خورشیدی

 .نظریه تا عمل. تهران: یسطرون

بالینی بر اساس های بالینی و غیرهای دفاعی در نمونه(. مقایسه مكانیسم1385) .، لیالحیدری نسب

 های دفاعی.های مبتنی بر روانسنجی پرسشنامه سبكهنجاریابی و یافته

دفاعی در انواع های های مكانیزم(. سبك1387) .بخشی، زهرا و پاکدامن، شهال، علیدادستان، پریرخ

 .99-109، (18) 5 ،فصلنامه روانشناسان ایرانی یك همبستگی بنیادین. ؛شخصیت خوددوستدار

 : نشر رشد.بردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهرانکار(. احتماالت و آمار 1391) .دالور، علی

خواهی با اعتیاد (. رابطه هویت و هیجان1388) .سلطانی، مهری، فوالدوند، خدیجه و فتحی آشتیانی، علی

 (.3)4، علوم رفتاریمجله به اینترنت، 
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: تهران (.1391دی. )یحیی سید محمهای شخصیت ترجمه (. نظریه1388. )، دوان و شولتز، سیدنی النشولتز

 نشر ویرایش.

(. بررسی رابطه عزت نفس سازمانی و سازگاری 1388) .، ایرانصادقیان، فاطمه، عابدینی، محمدرضا و باغبان

 .40-66 ،(30)، های نوین آموزشیمجله رویكرد، های شخصیتیشغلی و انواع تیپ

(. رابطه سازمان شخصیت با 1392) .حبیب، فرجاد، مریم، محمدی، نوراهلل، رحیمی، چنگیز و هادیان فرد

 .18-32 ،(65)17، روانشناسیمجله ، عیهای دفامكانیزم

های های شخصیت و مكانیزم(. مقایسه ویژگی1392) .، نوبخت و فتح اهلل زاده، صمد، مختاریقراباغی، حسین

 .36-40 ،(15)، اعتیاد پژوهیمجله ، فاعی در افراد معتاد و غیر معتادد

های شخصیتی و (. بررسی رابطه بین تیپ1388) .عباس، صالحی، مسلم و خادم کشاورز، مریمقلتاش، 

فصلنامه علمی ، نی مدارس ابتدایی ناحیه یك شیرازروانی آموزگاران با ادراك از جو سازمابهداشت
 .31-44، (4) 2، هشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشیپژو

 : نشر جامعه شناسان.های اجتماعی، جلد اول، تهرانشناسی بیماری(. آسیب1391) .کاوه، محمد

 : انتشارات پیام نور.، تهران(. روانشناسی شخصیت1370) .کریمی، یوسف

هوش  های شخصیت )برونگرایی و درونگرایی(،(. رابطه تیپ1388) .نجارپور استادی، سعید و ایروانی، محمود

 .41-63 (44 )، در روانشناسی کاربردیمجله دانش و پژوهش ، سازی معناییو جنسیت با شرطی

یحیی سید محمدی ، ترجمه روانیشناسی(. آسیب1948) .ی و کراس ویتبورن، سوزانپ هالجین، ریچارد.

 : نشر روان.(، جلد اول، تهران1383)
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 تخصصی روان سنجیفصلنامه  25/12/94تاریخ دریافت مقاله: 

 1394ستان تاب، 13دورة چهارم، شمارة  15/2/95تاریخ پذیرش مقاله: 

 ----صفحات 
 

 

 اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر سازگاری زناشویی همسرانسنجش 

 جانباز شهر تهران 

 
Investigate the efficacy of acceptance and commitment therapy 

 on the marital adjustment of war veteran’s spouse 

 
 مهناز تراب احمدی1، دکتر مژگان نیکنام2

 

                                                           
 Mtorabamady@yahoo.comکارشناس ارشد مشاوره وراهنمایی                                               1

 niknam.mojgan@gmil.com         عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن               2

 چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی میزان اثرمندی پذیرش 

و تعهد درمانی بر سازگاری زناشویی در همسران 

جانبازان شهر تهران پرداخته است. طرح این 

-آزمونپیشپژوهش، طرح نیمه آزمایشی از نوع 

پژوهش،  آزمون با گروه کنترل بود. جامعهپس

کننده به شامل تمامی همسران جانبازان مراجعه

دوم  شهر تهران در نیمه 5 مراکز درمانی منطقه

 28حاضر،  بود. اعضای نمونه پژوهش 1394سال 

شهر تهران  5همسران جانبازان منطقه  از نفر

 ینب از نهداوطلبا گیرینمونه روش به که بودند

آموزش و پرورش  درمانی مراجعان به مراکز

Abstract:  

This study was conducted to investigate 
the efficacy of acceptance and commitment 

therapy on the marital adjustment of war 

veteran’s spouse. The population of this 

study includes all spouses of veterans of 

region 5 of Tehran who visited to the 

medical centers of region 5 in Tehran 

during the second half of 94. The 

samples of study were 28 members of 

war veterans' wives of Region five in 

Tehran that has been selected by the 

voluntary sampling among the clients of 

medical centers of education of region 5 

in Tehran and were Assignmented 

randomly in the both experimental and 

mailto:Mtorabamady@yahoo.com
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 صورت به شدند و شهر تهران انتخاب 5منطقه 

قرار  گواه و آزمایش نفری 14 گروه دو در تصادفی

اعضای گروه آزمایش تحت درمان مبتنی  .گرفتند

بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند اما اعضای گروه 

اجرای ای دریافت نكردند. پس از گواه مداخله

آزمون گرفته درمان، از اعضای هر دو گروه پس

شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی 

های ( بود. در نهایت داده1976اسپاینر )

آماری تحلیل  آوری شده با استفاده از شیوهجمع

کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان 

داد که پذیرش و تعهد درمانی موجب سازگاری 

ناشویی در همسران جانبازان شهر تهران شده ز

 است. 

، پذیرش و تعهد سازگاری زناشویها: کلید واژه

 درمانی، همسران جانبازان. 

 

 

control groups of 14 persons. Member of 

the experimental group treated based on 

acceptance and commitment therapy but 

did not perform any intervention in the 

control group. After application of 

treatment carried out the post-test on the 

two groups. The research instruments 

was the Walker and Spanierʼs dyadic 

adjustment  scale (1976). finally, the 

data have been analyzed by Analysis of 

Covariance. The results showed that 

acceptance and commitment therapy has 

lead to increasing marital adjustment of 

the spouses of veterans. 

 

 Keywords: marital adjustment,   

acceptance and commitment therapy, 

spouses of veterans 
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 مقدمه
شناختی گوناگون، روان-های جسمانی، اثرات عصبهشت سال جنگ تحمیلی در ایران، به آسیب     

بروز مشكالت جسمانی و تغییر در الگوی زندگی، مشكالت مالی و کاهش ارتباطات منجر شده است. 

شناختی از پیامدهای جنگ برای کسانی بود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر جنگ روان

نها کند و نه تها پس از جنگ درگیر میهای روانی، قربانیان را سالاند. ناتوانی جسمانی و آسیببوده

ی آنان و خصوصاً بر روابط زناشوی وادهبرند بلكه این مشكالت بر خانقربانیان از این مشكالت رنج می

ود شگذارد و موجب کاهش سازگاری زناشویی و صمیمیت بین زوجین میآنان نیز تأثیر عمیق می

 (.2015، فالح چی و فالحی ،  1پور)رئیسی
تواند موجب استرس افراد نزدیك و به ویژه همسر فرد جانباز زندگی با فرد جانباز در مدت طوالنی می

تواند بر روابط زناشویی آنان نیز تأثیر گذارد. این زوجین غالباً سطح سازگاری این استرس می شود و

زناشویی پایینی دارند و میزان سازگاری زناشویی نیز به نوبة خود بر سالمت عمومی زوجین تأثیر 

آنان (. بیشتر جانبازان و همسران 2015، 2شود )زراچ و همكارانگذارد و موجب کاهش آن میمی

تری نسبت به افراد عادی دارند و در صمیمیت و ارتباطات زناشویی سطح سازگاری زناشویی پایین

 کنند و اینمشكل دارند. برخی از جانبازان از روابط با همسرانشان و روابط آمیزشی با آنها دوری می

 (. 2011، 3شود )سلومون و همكارانامر موجب کاهش احساس صمیمیت در آنان می

بر سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی تأثیرگذار باشد،  تواندجمله مداخالت روانشناختی که می از

به نقل از عرب نژاد و  2008هافمن و سیموندسون ) (.2012، 4)توهینگپذیرش و تعهد درمانی است 

عهد ( هدف اصلی پذیرش و تعهد درمانی را درمان اجتناب تجربی، ایجاد پاسخ و ت2014همكاران، 

دانند و آنان معتقدند که انجام این فرایند درمانی منجر ها و حفظ تغییرات رفتاری میعمل به ارزش

رسد که با استفاده از پذیرش و تعهد درمانی، افراد شود. به نظر میای میبه اثرات قابل مالحظه

درونی مانند افكار و توانند مشكالت زناشویی خود را حل کنند و با افزایش پذیرش تجربیات می

ها و تعهداتشان، زندگی شادتر و بهتری احساسات در مورد همسرشان و ایجاد اهداف مطابق با ارزش

شان فراهم آورند. مقابلة فعال و مؤثر با افكار و احساسات، دوری کردن از اجتناب، را برای خود و خانواده

ها از عناصر اصلی این درمان هستند. زشتغییر نگرش آنان نسبت به خودشان و متعهد بودن به ار

                                                           
1 Raeisipoor and etal. 
2 Zerach and etal. 
3 Solomon and etal. 
4 Twohig  
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مراجعه کنندگان با انجام تمرینات حسی ساده با مفهوم ذهن آگاهی و مزایای آن در زندگی روزمره 

 (.  2013شوند )لشانی و فرهودیان، آشنا می

کند. سازگاری می روشن را ازدواج چندگانه سطوح که است بعدی چند اصطالحی زناشویی سازگاری

شوند می سازگار تداوم ازدواج برای با یكدیگر، یا فردی طوربه متأهل ای است که افرادی شیوهزناشوی

در (. 2006، 1ان و پارکر -زناشویی است )بار زندگی تداوم و ثبات تعیین در فاکتورها ترینمهم و از

از  رضایتواقع سازگاری زناشویی وضعیتی است که زن و شوهر، بیشتر مواقع احساس خوشبختی و 

(. سازگاری زناشویی در واقع سازگاری با وقایع مهم 2006، 2یكدیگر دارند )تانیگوچی و همكاران

زندگی است. زن و شوهری که سازگاری دارند در امور مختلف زندگی با یكدیگر تفاهم دارند ) تبیندا 

 (. 2013،  3و آمینا

ی هااطفی بین زوجین به دلیل استراتژی، ایجاد و حفظ فاصله عدرمانی پذیرش و تعهداز دیدگاه 

 های اجتناباجتناب تجربی و کنترل ناکارآمد و خشكی و تعصب هر یك از شرکاء است. استراتژی

تجربی شامل اجتناب از برقراری رابطه با همسر به دلیل اینكه رابطة قبلی منجر به تعارض و فاصله 

جسمانی به دلیل ترس از طرد شدن و اجتناب  عاطفی شده است و اجتناب از بیان عاطفی یا صمیمیت

شود. این اجتناب تجربی نه تنها از گیری خاطرات مشترك میهایی است که منجر به شكلاز فعالیت

کند بلكه از انجام هر کاری توسط زوجین که به بهبود رابطه و افكار و احساسات ناخواسته حمایت می

کند که چنین فرایندهایی را تالش می ACTکند. ایجاد صمیمیت منجر شود نیز جلوگیری می

تضعیف کند و مشكالتی را کاهش دهد که به دلیل اجتناب تجربی زوجین شكل گرفته است. هدف 

های های خود به همسرشان آگاه شوند و ارزشکمك به زوجین است تا از رفتار و شناخت  ACTنهایی

ها و اهدافشان عمل کنند. متناسب با ارزش شیوهآنان را واضح سازد و زوجین را متعهد کند که به 

ای از اختالالت روانی از جمله اضطراب، افسردگی، درد در درمان دسته ACTمشخص شده است که 

(. اما 2009، 4مزمن، اختالل خوردن و سوءمصرف مواد تأثیرات قابل توجهی دارد )پترسون و همكاران

ویژه در مورد بر میزان سازگاری زناشویی آنان به ACTهنوز مطالعات منظمی در خصوص تأثیر 

ی میزان اثربخشی بررسبه  حاضر پژوهش اساس نیهم رهمسران جانبازان صورت نگرفته است؛ ب

                                                           
1. Bar.on & Parker 
2 . Taniguchi and etall. 
3 . Tabinda & Amina 
4 . Peterson, Eifert , Feingold , Davidson 
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پرداخته است. و فرضیه  تهران شهر جانبازان همسران درسازگاری زناشویی  رب یدرمان تعهد و رشیپذ

و تعهد درمانی بر سازگاری زناشویی همسران جانبازان بین پذیرش  این می باشد که اصلی این پژوهش

 شهر تهران رابطه وجود دارد.    5منطقه 

شناختی زناشویی و استرس روانی مواجه هستند. مشكالت جسمانی همسران جانبازان با مشكالت روان

شتر بی گذارد.شناختی همسر تأثیر میو روانی فرد جانباز بر صمیمیت او با همسرش و عملكرد روان

های ارتباطی در رضامندی زناشویی نقش اند که مهارتتحقیقات در مورد روابط زناشویی نشان داده

کند و اظهارات عاطفی، نقش کلیدی در ایجاد و حفظ روابط صمیمیمانه و نزدیك دارد. مهمی ایفا می

ی اجتماعی و داشتن هاممانعت جانبازان از صمیمیت و بیانات عاطفی محدود، فقدان عالقه به فعالیت

شود. در جانبازان غالباً مشكل در صمیمیت جنسی موجب جدایی و دوری جانبازان از همسرانشان می

داری با ود، افسردگی جانبازان به طور معنیشعالئم افسردگی و اختالل پس از سانحه دیده می

 سازگاری زناشویی در آنان و همسرانشان ارتباط دارد . 

خاص به اثرات فشار روانی ناشی از حوادث منفی زندگی حساس  به طورزوجین نیز سازگاری زناشویی 

 ،با افزایش میزان جراحت همسر که مشاهده کرد( نیز در پژوهش خود 1994) 1چنانچه کرنبلیث. است

اری ازگهای پرسشنامه سسازگاری زناشویی کمتری مورد انتظار است و این واقعه منجر به کاهش نمره

 (.1391)روشن، ثنایی و ملیانی،  شودزناشویی می

، فرایندهای قدرتمندی هستند که تأثیر قوی بر عملكرد بشر دارند و ها، ذهن آگاهی و ارزشپذیرش

ی در های مختلفشوند. تكنیك، موجب نتایج مثبتی میشوندهنگامی که در درمان به کار گرفته می

ACT ار ها نیز به کها به طور جداگانه در سایر درمانهر یك از این تكنیكشوند اما به کار گرفته می

های کاربردی و اساسی در یك مدل کند ادغام تحلیلرا متفاوت می ACTشوند. آنچه که گرفته می

دهد تا بر مجموعه نسبتاً های مؤثق و فرایند تغییری است که به مراجع اجازه میمنسجم با مؤلفه

 (. 2012، 3و لوین 2های تشخیصی تمرکز کند) هیز، پیستورلومحدودی از فرایند

 ACTاست. تحقیقات از اثرمندی را نشان داده ACTای از اثرمندی اخیراً فراتحلیلی شواهد فراینده

اجباری  -در درمان استرس کاری، سایكوزها، افسردگی، اضطراب امتحان، مانیا، صرع، اختالل وسواس

، ترك سیگار و در درمان درد مزمن ACTاند. همچنین ی حمایت کردهو اختالالت اضطراب اجتماع

                                                           
1 . Kornblith 
2 . Pistorello 
3 . Levin 
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( 2000) 1باند و بانس(. 2007فرمان و همكاران، ؛ 2012سوء مصرف مواد موفق بوده است ) توهینگ، 

در کاهش استرس، با پذیرش افكار و احساسات نامطلوب رخ  ACTنشان دادند که اثرات مثبت 

 . اندشناختی را در درمان سایكوز نشان دادهای گسلش رواناسطهدهد. همچنین مطالعات نقش ومی

ACT شود. کاماًل روشن است که هنگامی ی منحصر به فردی به کار برده میدر زوج درمانی به گونه

ی کند که فاصلهکند که از نظر عاطفی صدمه دیده است، سعی میکه شریك زندگی احساس می

کند و احتمال رخداد عاطفی از فرد حمایت می عاطفی خود را با همسرش حفظ کند؛ زیرا این فاصله

آموزد که افكار و زوجین می به ACTدهد. در این میان پریشانی عاطفی در آینده را کاهش می

توانم درباره احساساتی را که با فاصله عاطفی مرتبط هستند، در نظر گیرند )مانند این فكر که من نمی

ام با همسر صحبت کنم( و یاد بگیرند که این افكار را رد نكنند، پذیرش آگاهانه چنین احساس واقعی

های آنان است و با در نظر گرفتن حفظ ا ارزشای که همسان بافكاری را تمرین کنند و به شیوه

ی زوجین را با استفاده از کند که رابطهسعی می ACTصمیمیت زناشویی و ارتباط، عمل کنند. 

 هایطور آگاهانه، واکنشکند که بهتغییرات رفتاری، اصالح کند و هر یك از زوجین را ترغیب می

د و یاد بگیرند که ارزیابی آنان از رفتار طرف مقابل درونی خود را نسبت به رفتارهای دیگری بپذیرن

ها و فقط یك فكر است و الزم نیست براساس فكر خود، کاری بكنند. هنگامی که افراد از این مهارت

های اجتنابی قبلی را از نظر بگذرانند کنند ، به تدریج خواهند توانست موقعیتراهبردها استفاده می

ای رفتار کنند که سازگاری آنان افزایش یابد ) پترسون و شود تا به شیوهو فرصتی به زوجین داده می

 (. 2009همكاران، 

 

 روش پژوهش 

پژوهش حاضر یك پژوهش نیمه آزمایشی، گیرد. تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات کاربردی جای می

 آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. آزمون ـ پساز نوع پیش

در این پژوهش، متغیرهای وابسته )سازگاری زناشویی( قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل )پذیرش و 

گیری ند. اندازهفتدو گروه دو بار مورد سنجش قرار گر هر گیری شدند و(، اندازهACTتعهد درمانی 

آزمایشی با  گیری دوم، پس از اعمال متغیر مستقل برای گروهاول با اجرای یك پیش آزمون و اندازه

دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. برای تشكیل گروه آزمایش و کنترل،  یك پس آزمون بر روی هر

                                                           
1 . Bund & Buss 
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ها در گروه اول و زمودنیآنیمی از طور تصادفی به ، انتخاب شدند و سپسهمسران جانبازان از نفر 30

 ند. دنها در گروه دوم جایگزین شآنیمی از 

 

  پژوهش  جامعه

شهر تهران که به مراکز درمانی منطقه  5پژوهش عبارت بود از تمامی همسران جانبازان منطقه جامعة 

گیری به این شكل بود که ابتدا مراجعه کرده بودند. روش نمونه 94شهر تهران در نیمه دوم سال  5

به شرکت تهران بودند و مایل  5طی فراخوانی در مراکز مشاوره، از همسران جانبازان که ساکن منطقه 

در پژوهش بودند، دعوت به عمل آمد و هدف از انجام پژوهش و شرایط پژوهش برای آنان توضیح 

نفر از کسانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند و  30داده شد. سپس از بین آنان، 

 در پژوهش شرکت نمودند.

 صورت به شهر تهران، 5و پرورش منطقه  آموزش درمانی مراجعان مراکز سی نفر اعضای نمونه از بین

البته در طی اجرای جلسات مداخله، یك  .قرار گرفتند گواه و آزمایش نفری 15 گروه دو در تصادفی

نفر از اعضای گروه آزمایش از فرایند درمان انصراف داد و در نتیجه تعداد اعضای گروه نمونه به دو 

 از عبارت مطالعه به هاآزمودنی ورود افت. معیارهاینفر کاهش ی 28نفری و در مجموع به  14گروه 

 هایمصرف مواد و مالك روانشناختی و سوء و عصبی بیماری سابقه نداشتن داشتن همسر جانباز،

 مشارکت در پژوهش بود. خروج از مطالعه نیز فوت فرد جانباز و عدم توانایی همسر جانباز برای ادامه

 1976 سال در سازگاری مقیاس است.1سازگاری زناشویی پژوهش پرسشنامهگیری در این ابزار اندازه

 32 هواسط به را زوجین در زناشویی سازگاری میزان پرسشنامه این. است شده طراحی اسپانیر توسط

 زمان در. سنجدمی احساسات ابراز و رضایت انسجام، تفاهم،: مقیاس خرده چهار قالب در و پرسش

 هپرسشنام هایپرسش از کدام هر همخوانی میزان تا شودمی خواسته هاآزمودنی از پرسشنامه، تكمیل

 هاینمره کردن جمع از زناشویی سازگاری میزان نهایی نمره. کند مشخص خود فعلی وضعیت با را

) گل محمدی، فرح بخش و اسمعیلی، آید می دستبه هامقیاس خرده و هاپرسش تمامی در فرد

کلی بیشتر از صد روابط با سازگاری متغیر است. نمره 151این مقیاس از صفر تا های نمره (.1392

دهد تر از صد پریشانی بالینی قابل توجه را نشان میهای پاییندهد. در حالی که نمرهخوب را نشان می

 (.1393)امان الهی و همكاران، 

 

                                                           
1 . dyadic adjustment scale (DAS) 
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 اجرا  شیوه

 برای تحقیق هدف ابتدا ها،آزمودنی رضایت جلب و مجوز کسب و درمانی مراکز با هماهنگی از بعد

 زمونآ پیش مرحله در ابتدا. کنند شرکت درمانی برنامه این در تا شد خواسته آنها از و شد بیان آنها

 هایپاسخ و بخوانند را سؤاالت دقت به که شد خواسته آنها از گرفت و قرار آنها اختیار در هاپرسشنامه

 پسس. نگذارند جواببی امكان حد تا را سؤالی و کنند انتخاب خود هایویژگی با متناسب را نظر مورد

 آزمایشی هشت گروه و شدند گمارده گواه و آزمایشی گروه در تصادفی صورت همسران جانبازان به

 هی  گواه گروه که حالی در .کردند دریافت گروهی صورت به را ACT درمان ساعته نیم و یك جلسه

 گروه و درمان تحت گروه از آموزش دوره اتمام از پس. نكردند دریافت شناسروان سوی از درمانی

 .آمد عمل به آزمون پس کنترل

 

؛ ایزدی و 1393)برگرفته از کتاب هنرپروران و همکاران،  ACTساختار جلسات پذیرش و تعهد درمانی 

 (1393عابدی، 

 جلسه 

 اول

        معرفی اعضای گروه و اجرای پیش آزمون 

 های حاکم بر قرارداد بحث در مورد حدود رفتاری و توضیح قوانین و اصول و

 ای جلسات مشاوره

  برای انجام فرایند درمان افراد گروهرضایت آگاهانه 

 پذیر است و توضیح فلسفه مطرح کردن اهداف درمان و اینكه تغییر امكان

 مداخله بر اساس این رویكرد 

 ها، توان بر نادیده گرفتن ارزششرایط می معرفی درماندگی خالق: که در این

قطع ارتباط، واکنش، اجتناب و در ذهن بودن مطالب ارائه کرد. )عالمت 

 اختصاری مهم در زندگی زناشویی(

 ای های گذشته افراد برهای ناکارآمد گذشته )آشنایی با تالشمعرفی سیستم

 به انجام رساندن اهداف (
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 جلسه

 دوم 

  در شیوه راهبردهای کنترل خود پاسخ افراد :قبلنقد و بررسی تكلیف 

  کنترل به عنوان شكل )کنترل مسئله است نه راه حل(، )آموزش این نكته

که هرگونه عملی جهت اجتناب یا کنترل تجارب ذهنی ناخواسته بی اثر است 

) 

  تكالیف: یادداشت تجربه روزانه، یادداشت روزانه تمایل، یادداشت روزانه

 ناپاك رساندن به ناامیدی خالق ناراحتی پاك و

 جلسه

 سوم 

  ارزیابی عملكرد؛ بررسی تجربیات فرد از جلسه قبل تاکنون؛ بررسی تكالیف

 خانگی

 تمرین ذهن آگاهی، برگه راهنمای ذهن آگاهی چیست    :تكالیف 

 ها وآغاز تمرینات مربوط به شفاف سازی ارزش تاثیر بر شناسایی و آگاهی 

جلسه 

 چهارم

 تمایز خود مفهوم سازی در برابر خود  عملكرد. هدف جلسه: ارزیابی

 گری مشاهده

 از افكار و احساسات ستجو برای گسسنجش توانایی درمان 

 هاسازی ارزشادامه تجربیات ذهن آگاهی و ادامه شفاف 

 جلسه

 پنجم 

 ها و تفهیم به افراد که چگونه هدف در این جلسه نشان دادن اهمیت ارزش

 دهد.را ارزشمند جلوه می"تمایل/ پذیرش "تفهیم آن ها و ارزش

  ارزش به عنوان رفتار در مقابل ارزش به عنوان احساسات 

  تمرینات آگاهی از احساسات بدنی و بحث پیرامون آن 

 های زندگی تمرینات مربوط به سازگاری و صمیمیت از رنج 

جلسه 

 ششم

 زندگی را که مطابق با های هدف جلسه کمك به افراد گروه که پیوسته حوزه

هایش را به عنوان های فرد نیست، بشناسد. فرد باید پیوسته ارزشارزش

 ی کردن مفهوم )تمایل ( و در خدمتمنشأ تعهد درك کند و آنها را در عمل

 کار ببرد.فعال سازی رفتاری و اهداف شخصی خود به

 ها در مبتنی بر ارزش، شناسایی رفتار هاها/ تصمیمها در برابر قضاوتانتخاب

 .یك هفته مرور شود

 تر (تر در خدمت اهداف بزرگها )اهداف کوچكشناسایی ارزش 
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 جلسه 

 هفتم

 ها و استحكام بخشیدن هدف از این جلسه کشف ارتباط بین اهداف و فعالیت

به عوامل تمایل و گسلش، در خدمت دستیابی به اهداف رفتاری است و نیز 

سازی رفتاری در  قالب متعهد کردن به توجه به ویژگی فعالتكلیف را باید با 

جو تر درمانهای بزرگهای خاص ادامه داد که توسط اهداف و ارزشفعالیت

 مشخص شده است.

 ها، ادامه تمرینات آگاهی حتی در ادامه تنظیم اهداف مؤثر مرتبط با ارزش

 حین راه رفتن 

 نج بحث پیرامون صمیمیت و سازگاری از داشتن ر 

جلسه 

 هشتم

  ارزیابی عمل متعهدانه 

 جو که خود یك درمانگر باشد برای به حداکثر رساندن این آموزش درمان

پس از اتمام  های آموخته در درمان را ابراز کند وجو مهارتاحتمال که درمان

 .کار ببرددر آن به

 های احتمالی بعد از خاتمه درمان با شكست آمادگی برای مقابله 

 های ممكن، موانع الگوریتم شناسایی راهبردFEAR عمل متعهدانه براساس ،

 . ACT، پیام اصلی ACTالگوریتم 

 مهم در زندگی زناشویی براساس مد دو عالمت اختصاریACT ارائه ،

 ای از محتوای جلسات قبل و اجرای پس آزمون خالصه

 تكالیف پیشنهادی: 

 بحث و گفتگو و اصالح -ماه  6ماه تا  1اهداف مراجع به عنوان مثال  ثبت

 برنامه بعد از درمان

 :درمان و پیشگیری از عود پایان

دقیقه یا کمتر به  30تواند ماهانه با رضایت مراجعان و نیز جلسات می ادامه جلسات

 های سه ماهه صورت تلفنی و بعد از گذشت سال به مالقات
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 هاو تحلیل داده شیوه تجزیه

بر  ACT یو تعهد درمان رشیپذ یاثر بخش »در این مبحث با توجه به موضوع تحقیق حاضر که به 

پردازد، در ابتدا به منظور توصیف آماری، از می «همسران جانبازان شهر تهران  در ییزناشو یسازگار

تعداد، کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف  مار توصیفی استفاده شده و در آنهای آجدول شاخص

 های توصیفی، استفاده شد. معیار به عنوان آماره

 –های تحقیق با توجه به اینكه از روش پیش آزمون های استنباطی و آزمون فرضیهدر راستای تحلیل

ین ر اپس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است، بهترین روش آماری تحلیل کوواریانس است. د

گیرد )دالور، های پیش آزمون مورد مقایسه قرار میهای پس آزمون پس از تعدیل نمرهروش میانگین

نسخه  SPSSافزار نرم ها مطابق با روش تحلیل کوواریانس به وسیله(. به همین منظور، داده1385

  تجزیه و تحلیل شدند. 20

 

شهر  5متغیرها در همسران جانبازان منطقه ی هانمره.توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون 1جدول 

 هاتهران به تفکیك گروه
 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد گروه متغیر

ی
وی
اش
 زن
ی
گار
ساز

 

یپ
ون ش
زم
آ

 

 15.38 94.14 120 77 14 آزمایش

 17.74 95.21 127 71 14 کنترل

پ
ون س
زم
آ

 
 13.25 112.29 133 89 14 آزمایش

 17.34 96.28 127 72 14 کنترل

 

در گروه « سازگاری زناشوئی»های پیش آزمون (، میانگین نمره1های مندرج در جدول )براساس یافته

های گروه آزمایش در است. همچنین میانگین نمره 95.21و در گروه کنترل  94.14آزمایش 

های فوق، میانگین نمرههای است. با توجه به یافته 96.28و در گروه کنترل  112.29آزمون پس

گروه آزمایش در پس آزمون افزایش داشته در همسران جانبازان شهر تهران « سازگاری زناشویی»
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بتاً نسهمسران جانبازان شهر تهران « سازگاری زناشویی»های است اما در گروه کنترل میانگین نمره

 ثابت بوده است. 

 

 ها( های استنباطی )آزمون فرضیهداده

یل های آنها به تفصمون فرضیه پژوهش حاضر از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد که یافتهبرای آز

ها در های تحلیل کوواریانس همگنی واریانسهای آزموندر زیر آورده شده است. یكی از پیش فرض

نی ها و آزمون آنها، برای تشخیص اینكه آیا همگفرضیه (. قبل از ارائه1385دو گروه است )دالور، 

رعایت شده است یا خیر، آزمون  ییزناشو یسازگارهای های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرهواریانس

 ( آورده شده است. 2ها در جدول )لوین به عمل آمد که یافته

 در ییزناشو یسازگار ،هایها در نمرهبررسی همسانی واریانس برای. آزمون لوین 2جدول 

 شهر تهران 5منطقه همسران جانبازان 

 سطح  Fمقدار  2درجه آزادی  1درجه آزادی  متغیر

 داریمعنی

 0.075 2.60 26 1 سازگاری زناشویی

 

ها ارائه شده است. بر اساس های آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس( یافته2در جدول )

همسران  ییزناشو یسازگار هایهای دو گروه در نمرههای مندرج در جدول باال، همسانی واریانسیافته

دار نیست. به عبارت دیگر، با توجه به اینكه ( معنیα= 05/0درصد ) 95در سطح جانبازان شهر تهران 

توان نتیجه درصد می 95دار نبودن آزمون لوین به معنی تأیید فرض صفر است، با اطمینان معنی

 یكسان است و این ییزناشو یسازگارهای گرفت که واریانس زنان دو گروه آزمایش و کنترل در نمره

از جمله  های پژوهش تأیید شده است.پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در داده

در  ییزناشو یسازگارهای مهم دیگر تحلیل کواریانس، نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته )مفروضه

ه است. به منظور بررسی این مفروضه از در هر دو گروه آزمایش و گوا (همسران جانبازان شهر تهران

 ( ارائه شده است. 3های حاصل از آن در جدول )اسمیرنوف استفاده شد که یافته-آزمون کلموگروف

 
 در(  یزناشوئ یسازگارهای )اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمره-. آزمون کلموگروف3جدول 
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 شهر تهران 5منطقه همسران جانبازان 

 داریمعنی سطح  K-Sآماره هاگروه متغیر

 0.619 0.755 آزمایش سازگاری زناشویی

 0.413 0.886 کنترل

های اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمره-های آزمون کلموگروف( یافته3در جدول )

 دردرج نشان داده شده است. بر اساس نتایج مندر همسران جانبازان شهر تهران  ییزناشو یسازگار

دار نیست. به عبارت ( معنیα= 05/0درصد ) 95ها در سطح در دو گروه نمره هاجدول باال، توزیع نمره

نرمال "اسمیرنوف به معنی تأیید فرض صفر -دار نبودن آزمون کلموگروفدیگر، با توجه به اینكه معنی

درصد  95است، با اطمینان  "در دو گروه آزمایش و کنترل ییزناشو یسازگار هایبودن توزیع نمره

و ددر در همسران جانبازان شهر تهران  ییزناشو یسازگارهای توان نتیجه گرفت که توزیع نمرهمی

 گروه آزمایش و کنترل نرمال است.

همسران جانبازان  ییزناشو یسازگار و افزایش یو تعهد درمان رشیپذفرضیة اصلی: بین 

 دار وجود دارد. معنی رابطههر تهران ش 5منطقه 

 های تحلیل کوواریانس )یكسان بودنبرای بررسی این فرضیه با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضه

های ها و نرمال بودن توزیع( از این آزمون استفاده شد که یافتهرگرسیون، همگنی واریانسشیب خط 

 شود.( دیده می4حاصل از آن در جدول )

در  ییزناشو یسازگارهای های تعدیل شده نمره. تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین4جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل تهران شهر 5منطقه همسران جانبازان 

 منابع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 درجات

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

نسبت 
F 

 سطح

 داریمعنی

 حجم

 اثر 

 0.836 0.001 127.76 5178.44 1 5178.44 پیش آزمون

ها گروه

 )مستقل(

1999.55 1 1999.55 49.33 0.001 0.664 

 - - - 40.53 25 1013.27 واریانس خطا

 - 28 312498 مجموع
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آزمون بین دو گروه ارائه شده آزمون با برداشتن اثر پیش( آزمون تحلیل کوواریانس پس4در جدول )

و  1( با درجه آزادی 33/49محاسبه شده ) Fهای مندرج در جدول، چون مقدار است. براساس یافته

تر است، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش که عبارت بود از اینكه جدول بزرگ Fاز مقدار  25

د، با گذارتأثیر می همسران جانبازان شهر تهران ییزناشو یسازگار شیبر افزا یو تعهد درمان رشیپذ

آزمون گروه های پس( میانگین نمره4شود. همچنین بر اساس نتایج جدول )تأیید می 99/0اطمینان 

ت دار است. شاخص اثر به دسآزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است که این تفاوت معنی

شهر  5منطقه همسران جانبازان  ییزناشو یسازگاریش درصد افزا 66آمده حاکی از این است که 

 نسبت داد.  یو تعهد درمان رشیپذتوان به در گروه آزمایش را می تهران

 

 گیری بحث و نتیجه

 5 منطقههمسران جانبازان  ییزناشو یسازگار شیافزا و یو تعهد درمان رشیپذفرضیة اصلی: بین 

 رابطهشهر تهران 

 دار وجود دارد. معنی 

همسران  ییزناشو سازگاری افزایش بر یو تعهد درمان رشیپذبرای بررسی این فرضیه و بررسی تأثیر 

های تحلیل کوواریانس از این آزمون ، با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضهجانبازان شهر تهران

تر جدول بزرگ Fمحاسبه شده از مقدار  Fاستفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که 

 شیفزابر ا یو تعهد درمان رشیپذاست، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش که عبارت بود از اینكه 

تأیید شد. همچنین  99/0گذارد، با اطمینان تأثیر می همسران جانبازان شهر تهران ییزناشو یسازگار

ش یافته بود که این تفاوت آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایهای پسمیانگین نمره

 ییزناشو یسازگاردرصد افزایش  66دار بود. شاخص اثر به دست آمده حاکی از این بود که معنی

 نسبت داد.  یو تعهد درمان رشیپذتوان به در گروه آزمایش را می همسران جانبازان شهر تهران

ان گفت توازگاری زناشویی میدر توضیح و تبیین مكانیزم عمل پذیرش و تعهد درمانی بر افزایش س

شناختی در زوجین موجب افزایش سازگاری که پذیرش و تعهد درمانی با کاهش میزان استرس روان

رد دهد که فشود. پذیرش و تعهد درمانی تأکید دارد بر اینكه تغییرات هنگامی رخ میبین آنان می

ط دهد. در نهایت این گسلش، افكار قادر باشد، وقایع خصوصی درونی خود را با افزایش گسلش ارتبا

شود و این پذیرش نیز دهد و موجب افزایش پذیرش روانی میهای منفی را کاهش میمنفی و واکنش
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شناختی و آگاهی از افكار و اعمال دهد. افزایش گسلش روانرابطه بین افكار منفی و رفتار را کاهش می

یش را مشاهده کند و تصمیم بگیرد که مانند هاکند تا روابط منفی بین واکنشبه فرد کمك می

 (.2009آمیز خود عمل نكند )پترسون و همكاران، الگوهای قدیمی اجتنابی و تعارض

کند که فرایندهای فكری را به عنوان یك عملكرد الزم و پذیرش و تعهد درمانی افراد را ترغیب می

واره های شناختی منفی در افراد کاهش واقعی برای سازگاری روانشناختی، بپذیرند و در نتیجه طرح

کند تا به شیوه مؤثرتری شرایط سخت و بحرانی را مدیریت کنند افراد را قادر می ACTیابد. می

 ( . 2014، 1)الرمار، ویترووسكی، لوئیزدرایور

پردازنند. در های خود میبندی ارزشهمچنین افراد طی جلسات پذیرش و تعهد درمانی به طبقه

کنند که بیشترین اهمیت یا ها، مراجعان، آن دسته از اهداف رفتاری را انتخاب میبندی ارزشطبقه

ها بیش از آنكه قضاوت اخالقی باشند، اهمیت شخصی ارزش را برای آنان دارد. در این درمان ارزش

ن فردی، تواند شامل بهبودی روابط بیها میدهند. این ارزشیك عمل خاص را برای فرد نشان می

مراقبت از خود و بهبود روابط زناشویی باشد. هدف درگیر شدن فرد در کارهایی است که برای فرد 

قل از نریمانی و همكاران، به ن 2005کند )روی مر و اورلیش، مهم است و مراجع از آنها اجتناب می

بندی شودکه به طبقهبنابراین به منظور افزایش سازگاری زناشویی، به افراد آموزش داده می (.1393

ی زناشوی ها توسط افراد، آنان متوجه میزان اهمیت رابطهبندی ارزشهای خود بپردازند و با طبقهارزش

 ها عمل کنند وکنند تا مطابق با این ارزشبعد سعی می شوند. در مرحلهو زندگی زناشویی شان می

شود. در واقع افزایش سازگاری آنان می رابطه خود را با همسرشان تقویت کنند و این موارد موجب

های خود میزان اثرمندی درمان و کسب نتایج مطلوب به تعهد افراد برای عمل کردن براساس ارزش

 (.2009بستگی دارد )پترسون و همكاران، 

 یازگارس شیافزا و یو تعهد درمان رشیپذنتایج حاصل از تأیید فرضیة پژوهش مبنی بر اینكه بین 

های داری وجود دارد، با نتایج پژوهشمعنی رابطهشهر تهران  5منطقه همسران جانبازان ر د ییزناشو

 پترسون؛ 2011؛ سلومون و همكاران،1393به نقل از نریمانی و همكاران،  2011و همكاران، کریستین

 ؛ رجبی و1393؛ هنرپروران، 2015؛ کاشفی و هنرپروران، 2005؛ بارپی و النگر، 2009و همكاران،

  همسو است.  1393؛ نریمانی و همكاران، 1392همكاران، 

 

 

                                                           
1 . Larmar, Wiatrowski, Lewis-Driver 
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 محدودیت و مشکالت پژوهش

های هایی که پژوهشگر در طول اجرای تحقیق، با آنها مواجه بوده شامل دو نوع محدودیتمحدودیت

های این های خارج از اختیار پژوهشگر است: از جمله محدودیتدر اختیار پژوهشگر و محدودیت

این بود که به علت محدودیت زمانی و دسترسی نداشتن به مراجعان، امكان اجرای مطالعات پژوهش 

پیگیری وجود نداشت و بنابراین اطالعاتی در دسترس نیست که نشان دهد در درازمدت تغییرات 

 5همسران جانبازان منطقه محدود بودن نمونه پژوهش به همچنین  اند یا خیر.ایجاد شده پایدار بوده

ر خاط کند. بهبا محدودیت روبرو می و همسران جانبازان هاها را به سایر زوجتعمیم یافته تهران،ر شه

گیری محكم در مورد تأثیر درمان مبتنی چنین محدودیت هایی واضح است که قبل از هر گونه نتیجه

طرح های ، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی همسران جانبازانبـر پذیرش و تعهد در درمان 

 . تحقیقاتی دقیق دیگر مورد نیاز است

 

 های پژوهشی پیشنهاد

مطالعات مربوط به پذیرش و تعهد درمانی هنوز در آغاز راه است و شواهد بیشتری درباره 

ویژه در ایران الزم است. لذا مكانیزم عمل این درمان و کارهای بیشتری در این زمینه به

بیشتری درباره میزان اثربخشی این درمان در مورد  شدهشود مطالعات کنترل پیشنهاد می

روان، اضطراب، افسردگی، انسجام خانوادگی و غیره انجام پذیرد. سایر متغیرها مانند سالمت

توانند ارتباط میزان فرایندهای تمرکز حواس و نقش تغییر رفتار همچنین مطالعات آینده می

. پژوهش در زمینه کنندارزیابی و بررسی جانبازان، در همسران زناشویی میزان سازگاری را در 

تر از های بزرگدر نمونههمسران جانبازان کارگیری درمان مبتنی بـر پذیرش و تعهد در به

های آینده به بررسی و شود در پژوهشپیشنهاد می.پیشنهادهای دیگر پژوهش حاضر است

شناختی در همسران جانبازان پرداخته شود های روانمقایسه نتایج این درمان با سایر درمان

ها آشكار شده و مشخص شود که کدام های این درمان با سایر درمانها و شباهتتا تفاوت

 تر است. درمان برای این گروه مناسب
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 های کاربردی پیشنهاد  

افزایش جهت بهبود ارتباطات، در برای زوج درمانگران  توانداطالعات حاصل از این مطالعه می

توانند از این نتایج در و درمانگران می ها مفید باشدارتباط عاطفی و افزایش صمیمیت زوج

مداخالت خود بهره ببرند. همچنین با توجه به اینكه جانباز بودن همسر باعث مشكالتی در 

دهد، پیشنهاد شود و میزان سازگاری و صمیمیت زناشویی را کاهش میروابط زوجین می

ها فراهم آید تا سطح های آموزشی برای این زوجکه امكانات آموزشی رایگان و کارگاهشود می

آگاهی آنان افزایش یابد، راهكارهای مؤثر برای کنترل هیجانات و احساسات منفی را فراگیرند 

و از این راه کیفیت زندگی زناشویی و میزان سازگاری و صمیمیت زناشویی در آنان افزایش 

 یابد. 
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  منابع 

اثربخشی درمان (. 1393) .فر، نرگس؛ خجسته مهر، رضا و ایمانی، مهدیالهی، عباس؛ حیدریانامان

، فصلنامه مشاوره کاربردی رد. هادر درمان پریشانی زوج  (ACT) مبتنی بر پذیرش و تعهد

1 (4) ،119-103 . 

 (. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. انتشارات جنگل، کاوشیار. 1393ایزدی، راضیه؛ عابدی، محمدرضا. )

 . تهران : نشر ویرایش. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 1385) .دالور، علی

 اران.سب.تهران : نشر ارراهنمای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی(. 1384دالور، علی )

بررسی (. 1392) .، منصور و بشلیده، کیومرثمهر، رضا؛ بیرامرجبی، غالمرضا؛ ایمانی، مهدی؛ خجسته

نگر بر نگرانی و کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی رفتاری یكپارچه

ت قامجله تحقی. های دارای آشفتگی زناشویی و اختالل اضطراب فراگیرسازگاری زناشویی زن
 . 619-600، (11) 6 ،علوم رفتاری

 مبتنی درمانی زوج (. اثربخشی1391) .روشن، رسول؛ علینقی، علیرضا؛ ثنایی ، باقر و ملیانی ، مهدیه

 زناشویی مشكالت دارای زوجین زناشویی سازگاری ارتقاء در بخشی خود نظم بر

 . 233-222(، 2) 2، درمانیفصلنامه مشاوره و روانمشاوره.  مرکز به کنندهمراجعه

 هوش آموزش (. اثربخشی1392) .گل محمدیان، محسن؛ فرحبخش، کیومرث و اسمعیلی، معصومه

 3، فصلنامه مشاوره و روان درمانیزنان.  زناشویی ناسازگاری بر فرهنگی و اخالقی، معنوی

(2 ،)210-232 . 

آگاهی بر رضایت ذهن همراه با ثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهدا(. 1392) .لشانی، لیال
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم . پایانزناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی

 بهزیستی و توانبخشی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی. 

قایسه (. م1393) .مرز، محمد جواد و بختی، مجتبینریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم ؛ بگیان کوله

و روایت درمانی گروهی بر ( ACT)آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهداثربخشی دو رویكرد 

 درمانی. فصلنامه مشاوره و روانهای ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طالقوارهتعدیل طرح
 .28-1(، 1)4، خانواده
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راهنمای عملی (. 1393) .کیا، حسین؛ نیری، احمد و لطفی، مریمهنرپروران، نازنین؛ میرزایی
 . ناشر: امید مهر. گران در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهددرمان
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 فصلنامه تخصصی روان سنجی 25/12/94تاریخ دریافت مقاله: 

 1394ستان تاب، 13دورة چهارم، شمارة  15/2/95تاریخ پذیرش مقاله: 

 ----صفحات 

 

 تحلیل رابطه هوش معنوی و فشار روانی در کارکنان مرد یگان ویژه نیروی انتظامی

شهرستان اهواز   

 
A study of relationship between spiritual intelligence and mental 

pressure in male personnel of special unit of Police in Ahwaz 

 
 پوریا یزدیزاده 1، یوسف حاجی باقری فروشانی 2، فاطمه سجیراتی3 

 محمدعابدی مطلق4، صنم مرادیان پور 5، سمیه نبهانی 6
7 

 

                                                           
 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، مدرس موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  1 

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  2 

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  3 

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  4 

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  5 

  دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان 6 

 

 چکیده:

هوش معنوی و  حاضر بررسی رابطهپژوهش 

فشار روانی در کارکنان مرد یگان ویژه نیروی 

انتظامی شهرستان اهواز بود . جامعه آماری 

ن مرد واحد تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنا

 عملیات شهرستان اهواز بود که از این بین

گیری تصادفی انتخاب صورت نمونهنفر به131

Abstract:  

This study intends to explore the 

relationship between spiritual intelligence 

and mental pressure in male personnel of 

special unit of Police in Ahwaz. Statistical 

society of this study includes all the male 

personnel of special unit of police in 

Ahwaz. From the personnel, 131 

personnel were selected randomly and 
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 مقدمه

 واکنش معنی در و است شده مشتق فشردن محكم معنیبه stringi ریشه التین از 1فشار روانی

دهد که فشار روانی های بالینی نشان مییافته .ستا هاخواسته یا هامحرك برابر در روانی و جسمانی

له های مختلف بدن از جمناشی از رویدادهای پرفشار شغلی و زندگی روزمره به تدریج فعالیت سیستم

اگونی ونهای گمتغیرها را تضعیف و مختل سازد. تواند آنسیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و می

این تاثیر را تعدیل و یا تقویت نموده و در نتیجه انسان به دلیل تضعیف سیستم ایمنی بدن مستعد 

                                                           
1 Stress 

آوری زار جمعو مورد بررسی قرار گرفتند. اب

سوالی هوش  44اطالعات شامل مقیاس 

 ت سنجش هوش معنوی ومعنوی جه

 برایسوالی فشار روانی مارکهام  36نامه پرسش

سنجش فشار روانی نمونه حاضر بود. تحقیق با 

طرح همبستگی صورت گرفت. با استفاده از 

ستگی های آمار توصیفی و ضریب همبروش

مورد  هادهدا/. 05پیرسون و در سطح آلفا 

اد . نتایج نشان دتحلیل و بررسی قرار گرفتند

بین هوش معنوی و فشار روانی همبستگی 

وجود دارد بدین معنی که هر  داریمعنی منفی

بود نمره چه میزان هوش معنوی بیشتر می

 یافت .فشار روانی کاهش می

: فشار روانی، هوش معنوی، هاکلید واژه

 تظامی، اهوازکارکنان، یگان ویژه نیروی ان

 

 

being studied. Instruments includes two 

questionnaires; one with 44 questions 

concerning spiritual intelligence and 

another with 36 questions about mental 

pressure (Markham questionnaire). 

Correlation was checked. Using 

descriptive statistics and Pearson 

correlation at alpha %5, the data were 

analyzed and discussed. The results 

showed that there is a negative significant 

correlation between spiritual intelligence 

and mental pressure. This means that as 

the spiritual intelligence increases, the 

mental pressure decreases.  

 

Key words: mental pressure, spiritual 

intelligence, personnel of special unit  
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(. استرس به عنوان یك 1393)فاطمی و همكاران،  شودهای روانی و جسمانی میابتال به بیماری

تر آن موجب وسیعاندازد شناخته شده و در سطح روانی فرد را به مخاطره میاختالل مهم که سالمت

 3/2های سنی است و شیوع آن ترین اختالل روانی در تمام گروهگردد، شایعهای اضطرابی میاختالل

در کل جمعیت ذکر شده است و عامل مهم در بروز برخی مشكالت اجتماعی، فرهنگی و  7/3الی 

 منابع، بروز و کارگیریهب توانایی ،3معنوی . هوش(2006، 2وگلدنر 1سومز ) آیدخانوادگی به حساب می

 و جسمی سالمت) آسایش روزانه بتواند کارکرد که ایگونه به است؛ معنوی هایکیفیت هاارزش

 بردارنده در هوش، جدید مفاهیم از یكی عنوان به معنوی هوش (.2007 ،4آمرام)دهد  ارتقأ را( روحی

 ،شناختی مختلف هایحیطه در را رشد سطوح باالترین که است مسئله حل رفتار و سازگاری نوعی

 و اطراف هایپدیده با هماهنگی جهت در را فرد و شودمی شامل را فردی بین و هیجانی اخالقی،

های مؤلفه .(1387نماید )غباری بناب و همكاران، می یاری بیرونی و درونی یكپارچگی به دستیابی

 (:5،2000هوش معنوی )ایمونز

ترین مؤلفه هوش معنوی است و تعالی و کمال به مهم 6گراییظرفیت برای تعالی: کمال -1

 معنای حرکت به سوی اوج، مرزهای فراتر از جهان فیزیكی و آگاهی عمیق از خودمان است.

های هوشیاری های هوشیاری عمیق: توانایی برای تجربه حالتتوانایی برای تجربه حالت -2

چنین عرفان آگاهی از واقعیت همهای مهم معنویت است و عمیق و غیرمعمول از ویژگی

شود و یك ها ناپدید میغائی است، یك حس یگانگی و وحدت که مرز تمام اشیاء و پدیده

 آید.کلیت واحد به وجود می

توانایی خدایی کردن و تقدس بخشیدن به امور روزانه: یعنی تمام اموری که فرد انجام  -3

 مقدس هم دارد. دهد عالوه بر یك هدف اختصاصی، یك هدف کلی ومی

توانایی برای سود بردن از منابع معنوی برای حل مسائل: چهارمین مؤلفه هوش معنوی به  -4

 های حل مسئله اشاره دارد.رابطه بین دین و معنویت با مهارت

                                                           
1 Somez 
2 Goldner 
3 Spiritual intelligence 
4 Amram.Y 
5 Aymvnz 
6 Perfectionism 
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ظرفیت پرهیزکاری )تقوی داشتن(: پنجمین مؤلفه هوش معنوی صفات پرهیزکارانه،  -5

 ثار و فداکاری، عشق مقدس است.رفتارهایی مانند بخشش، شكرگزاری، ای

( با موضوع بررسی رابطه سالمت روان، هوش معنوی و افكار 1389چون معلمی )در تحقیقاتی هم

ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسیدند که بین هوش معنوی و 

( با 1392اد مرزآبادی و همكاران )چنین آزداری وجود دارد. همروان همبستگی منفی و معنیسالمت

موضوع رابطه بین معنویت سازمانی، هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یك دانشگاه نظامی به 

داشت. در پژوهشی  داریمعنیاین نتیجه رسیدند که هوش معنوی با استرس شغلی رابطه منفی و 

ش بینی استرس ادراك شده، ( با موضوع نقش هوش معنوی در پی1392دیگر بیرامی و همكاران )

اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی لرستان به این نتیجه رسیدند که هوش معنوی 

 دارد. داریمعنیبا استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگی رابطه منفی و 

کارکنان میان هوش معنوی و فشار روانی  حاضر بررسی این موضوع بود که آیاهدف از انجام پژوهش  

ای ، رابطهمواردی از این دست سروکار دارند ، خطر وکه عمدتا با آشوب یگان ویژه نیروی انتظامی اهواز

ای در وضعیت روانشناختی افرادی تواند شاخص تعیین کنندهوجود دارد یا خیر؟ آیا هوش معنوی می

رار ن تنها فرضیه پژوهش از ق؟ بنایرایکنندباشد که عمدتا شرایط پرفشاری را در محل کار انتخاب می

هوش معنوی و فشارروانی کارکنان مرد یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان اهواز رابطه  بینزیر است. 

 داری وجود دارد.معنی

 

 پژوهش روش

شیوه پژوهش حاضر با استفاده از طرح همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان 

. کار بودنددر این بخش مشغول به 1394ن ویژه شهرستان اهواز بود که در سال مرد واحد عملیات یگا

گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار نفر به صورت نمونه131از این بین تعداد 

فشار روانی بود که به شرح زیر  هت سنجش هوش معنوی و میزانگیری شامل دو پرسشنامه جاندازه

 است:
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 : 1الف( مقیاس هوش معنوی

ساخته شد و شامل دو فرم کوتاه  2007درسال  2یك ابزار خودگزارشی است که توسط امرام و درایر 

آیتم است که با افزودن یك  44آیتم و فرم کوتاه آن شامل  83و بلند است که فرم بلند آن دارای 

آیتم دارد. برای سنجش  45نامه رسش، فرم کوتاه این پهای فرم کوتاه در مجموعسوال مالك به آیتم

/.( محاسبه شد که ضریب پایایی نسبتا 97های آلفای کرونباخ )سازگاری درونی مقیاس و خرده مقیاس

دست آمد که فرم کوتاه با نمرات فرم نفری به 240چنین روایی این آزمون از یك نمونه باالیی بود. هم

 /.( را نشان داد.99همبستگی ) ISISبلند 

 

  نامه فشار روانی مارکهام:( پرسشب

به منظور سنجش تنیدگی روانی  3توسط اورسوال مارکهام 1992سوالی در سال  36نامه این پرسش

هیجانی تدوین گردید که توسط دکتر حسن پاشا شریفی ترجمه و با شرایط فرهنگی ایران منطبق  –

نباخ معادل ا استفاده از روش آلفای کرو(  ب1376نامه توسط عباسی و پهلوان )شد. اعتبار این پرسش

 . /. گزارش کردند83

 ،چون فراوانی، میانگین، انحراف استانداردهای آمار توصیفی هم: با استفاده از روشهاشیوه تحلیل داده

 ، یافته ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.ستگی گشتاوری پیرسونچنین ضریب همبواریانس و هم

 

 ها پژوهش یافته

وهش های پژهای مربوط به فرضیههای توصیفی ، ب( یافتههای تحقیق در دو بخش: الف( یافتهیافته

 شود:ارائه می

 های توصیفی:الف( یافته

 های توصیفی را در کل نمونهیافته 2جدول شماره 

 آماره

 متغیر

 انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

 واریانس

 650.505 25.505 162.351 131 هوش معنوی

 45.292 6.73 22.748 131 فشار روانی

                                                           
1 Integrated Spiritual Intelligance Scale 
2  Amram & Dryer 
3  Ursula Markham 
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 ها: توزیع فراوانی داده1جدول شماره 

 آماره

 متغیر

 فراوانی فراوانی
 درصدی 

 فراوانی 
 تراکمی

 هوش معنوی

 110تا  70نمره 

9 6.9 9 

 37 21.4 28 150تا  111نمره 

 116 60.3 79 190تا  151نمره 

 131 11.4 15 به باال 190نمره 

  100 131 جمع کل

 فشار روانی

 17تا  10نمره 

34 26 34 

 87 40.4 53 25تا  18نمره 

 121 26 34 33تا  26نمره 

 131 7.6 10 به باال 34نمره 

  100 131 جمع کل

 

 های پژوهش:های مربوط به فرضیهب( یافته

 

 ضریب همبستگی پیرسون 3جدول شماره 

 ضریب  Nتعداد  رابطه

  rهمبستگی 

 pداری معنی αآلفا 

 دار استمعنی /.01 -/.498 131 فشار روانی     هوش معنوی با

داری دارد. بدین معنی که هوش معنوی با فشار روانی رابطه معكوس و معنی: فرضیه پژوهش (1

 .  یابدبا افزایش نمره هوش معنوی نمره فشار روانی در نمونه مورد بررسی کاهش می
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 گیری:نتیجهبحث و 

 دارهای پژوهش حاضر در نشان داد که ارتباط میان هوش معنوی و فشار روانی منفی و معنییافته

. این یافته با یابد، بدین معنی که با افزایش نمره هوش معنوی، نمره فشار روانی کاهش میاست

( 1392، آزاد مرزآبادی و همكاران )(1389معلمی )( ، 1387چون )غباری بناب و همكاران،نتایجی هم

رسد که دست آمدن این نتیجه به نظرمیهمسو و هم جهت بود. با به( 1392و بیرامی و همكاران )

تواند شاخص معتبری برای پیش بینی فشار روانی باشد. از دالیل احتمالی شاخص هوش معنوی می

وش معنوی باالتری برخوردارند به سه هتوان گفت افرادی که از دست آمدن این نتیجه میدیگر به

ث کند که باعکه دین یك سامانه باور منسجم ایجاد می: اول اینلیل از سالمت باالتری برخوردارندد

شود افراد برای زندگی معنا پیدا کنند و به آینده امیدوار باشند. باورهای معنوی به افراد امكان می

دهند، معنا های گریز ناپذیر که در زندگی رخ میو فقدان دهد که به نامالیمات، فشارهای روانیمی

که، حضور در دهند و به زندگی بعدی که همراه با آرامش است امیدوار و خوش بین باشند. دوم این

آورد و سوم اینكه، باورهای معنوی اغلب با سبك امور مذهبی، برای افراد حمایت اجتماعی فراهم می

چنین هوش معنوی باعث ایجاد معنی و هدف برای (. هم2004، 1)کار تری همراه استزندگی سالم

و هدف زندگی را داشته باشند، در زمان بحران بهتر با  داریمعنیشود. افرادی که احساس زندگی می

سازد که آشفتگی روانی کمتری را تجربه نمایند آیند و امید به خدا آنان را قادر میشرایط کنار می

 (.2011، 2)سیم

 ،تریتر و جامعه آماری متفاوت: بهتر است که همین پژوهش با استفاده از نمونه وسیعپیشنهادها

هایی که فشار روانی بیشتری را تجربه چنین اگر این موضوع با سایر کارکنان سازمانصورت پذیرد. هم

 تری ممكن است حاصل شود. ، صورت پذیرد نتایج جالبکنندمی
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رابطه بین معنویت سازمانی و  (.1392) .مرزآبادی، اسفندیار، هوشمندجا، منیجه و پورخلیل، مجیدآزاد 

 .43-50(، 1) 15 مجله طب نظامی،هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یك دانشگاه نظامی، 

(. نقش هوش معنوی در پیش بینی استرس 1392) .بیرامی، منصور، موحدی، یزدان، موحدی، معصومه

 مجله دانشگاهاضطراب و افسردگی دانشجویان دانشجویان علوم پزشكی لرستان،  ك شده،ادرا
 .56-62، (1)، 16، علوم پزشكی بابل

 آزمون سازمان. نور پیام دانشگاه دانشجویان در معنوی هوش مقیاس ساخت(. 1386) .حسن زاده، عبداهلل

 .پویا یار

رابطه مقیاس تجربه معنوی و مقیاس تعالی معنوی در پیش ای بررسی مقایسه (.1387) باقر. غباری بناب،

 بینی افسردگی دانشجویان.

روان، هوش معنوی و افكار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه (. بررسی رابطه سالمت1389) .معلمی، صدیقه

 .720-9، (48)، 12سیستان و بلوچستان، 

بررسی رابطه بین رشد معنویت  .ازی افرا، محمدفاطمی، میرمسعود، زارع، محمد، خرازی افرا، فاطمه و خر

های رشته پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زا در بین اینترنو چگونگی مقابله با شرایط استرس

 .  53 - 49 (،1)، 24 اسالمی آزاد دانشگاه پزشكی علوم مجله پزشكی تهران
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