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The Effect of Stress on Accuracy and Speed of
Judgment
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Abstract
Introduction: Judgment in Cognitive Continuum Theory is
assumed as a continuum between intuition pole and analysis pole.
This study has investigated speed and accuracy in three modes of
judgment.
Method Professional judgments have been provided by 56
participants through an experimental group (under stress) and a
control group (without stress).
Results: Accuracy was significantly higher in control group in all

three judgments compared to the experimental group. Reaction
time was significantly different only in quasi_ rational judgments
(F(1,55)=7/3,P.≤ 0.0009).
Conclusions: Noise as a stressor lowered accuracy in the three
modes of judgments in the experimental group. Noise stressor
seemed to have increased reaction times in middle of judgment
continuum.

Keywords: Stress; Intuitive judgment; Quasi_ rational judgment;
Analytical judgment



مقدمه
در دهه هاي اخیر، مطالعات زیادي در راستاي تاثیر هیجان بر فرآیندهاي شناختی 

در بیشتر این مطالعات به تاثیر استرس بر پردازش شناختی پرداخته شده . استانجام شده
این پژوهش ها، بیشتر در حیطه حافظه، بازیابی ). 2007و همکاران، 1پریستون(است 

در این میان ). 3،2006؛ هیلر و همکاران2003، 2ولف(دانش و توجه دیده می شود 
هامند با الهام از . یر استرس بر قضاوت ارائه دادتئوري جدیدي درباره تاث) 2000(4هامند

فاجعه حمله هوایی به هواپیماي مسافربري ایران ایر بر فراز خلیج فارس توسط ناو 
، به طور واضح بیان داشت که استرس بر قضاوت 1988در سال 5آمریکایی وینسنس

یم گیري آغاز از آن پس، مطالعات در زمینه اثر خلق بر قضاوت و تصم. تاثیرگذار است
). 2003، 11، هانتر10؛ دورتی2001، 9، کاستیلو8؛ کالوو1993، 7، پیفر6داونر(شد 

تعریف قضاوت در علوم شناختی بدین ترتیب است که قضاوت یک فرآیند شناختی 
که می تواند ببیند، ) نشانه ها(است که قضاوت کننده براساس مجموعه اي از اطالعات 

پژوهش هاي آزمایشگاهی قضاوت . ه نمی تواند ببیند می گیردنتیجه اي را درباره چیزي ک
و همکاران، 13جاماسبی(شکل گرفته اند ) SJT(12اغلب بر پایه تئوري قضاوت اجتماعی

. است) CCT(14یکی از رویکردهاي قضاوت اجتماعی تئوري پیوستار شناخت). 2004
پیوستار جایگزین این مدل دیدگاه دوگانگی قضاوت شهودي و قضاوت تحلیلی را با یک

در مدلی که هامند با عنوان تئوري پیوستار شناخت ارائه داد، قضاوت شهودي و . نمود
او همچنین اعالم داشت که در . قضاوت تحلیلی را در دو قطب پیوستار شناخت جاي داد

1- Preston
2- Wolf
3- Hillier
4- Hammond
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6- Dovner
7- Pfeifer
8 -Calvo
9 -Castillo
10- Dougherty
11- Hunter
12- Social Judgment Theory
13- Djamasbi
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اغلب موارد قضاوت افراد در میان دو قطب پیوستار جاي می گیرند، که او آن را قضاوت 
قضاوت شهودي و قضاوت تحلیلی به ). 2000و همکاران، 1دان وودي(نی نامید شبه عقال

وجه قضاوت شهودي، وجه خودکار و . خوبی در تئوري پیوستار شناخت تعریف شده اند
در . کل نگر است مانند قضاوت هایی برپایه ادراك تشخیص بر روي صداي افراد خانواده

یوستار شناخت وجهی منطقی است مانند حالیکه قضاوت تحلیلی به عنوان قطب دیگر پ
در رویکرد پیوستار ). 1996و همکاران، 2اپستین(قضاوت هاي مبتنی بر محاسبات ریاضی 

. پیوستار شناخت، هامند بیان داشت که رابطه پویایی بین محیط و شناخت وجود دارد
تئوري پیوستار شناخت معتقد است که ویژگی هاي محیط می تواند القا کننده وجوه 

براساس این نظر هامند براي ویژگی هاي تکلیف نیز ). 1988هامند، (ت باشد قضاو
در این مطالعه چهار ویژگی پیوستار تکلیف مورد استفاده قرار . پیوستاري در نظر گرفت

سرعت پردازش اطالعات که در قضاوت شهودي در مقایسه با قضاوت تحلیلی ) 1: گرفت
ت، که هنگام قضاوت شهودي از یک اصول اصول سازماندهی اطالعا) 2باالتر است؛ 

بینابینی یا میانی استفاده می شود و در قضاوت تحلیلی اصول سازماندهی هر تکلیف، 
میزان اطمینان در پاسخ و روش قضاوت کردن از دیگر ) 3مخصوص همان تکلیف است؛ 

ویژگی هایی است که در بین وجوه قضاوت متفاوت است، اطمینان در پاسخ قضاوت 
دي باالتر از قضاوت تحلیلی است، در صورتیکه اطمینان در روش رسیدن به قضاوت شهو

اگر قضاوت کنندگان از ادراك خود براي ) 4تحلیلی باالتر از قضاوت شهودي است و 
اندازه گیري نشانه ها استفاده کنند، تکلیف القاکننده قضاوت شهودي است، در حالی که 

نه ها استفاده کنند در واقع تکلیف، القاکننده قضاوت اگر از اعتبار عینی جهت سنجش نشا
در این راستا می توان مطالعاتی را در مورد رابطه میان محیط ). 1984هامند، (تحلیلی است 

از آنجا که تاکنون پژوهشی در خصوص ). 1993، 3شانتو(و فرآیندهاي شناختی یافت 
پژوهش اثر استرس زاي وجوه قضاوت در داخل کشور انجام نشده است، لذا در این

بر روي سه وجه قضاوت مورد بررسی قرار ) نویز یا همان صداي آژیر پلیس(بیرونی 
. گرفت

1- Dunwoody
2- Epstein
3- Shanteau



روش
مهندس بازرس 56نمونه پژوهش عبارت بود از . پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود

تا 23دامنه سنی آزمودنی ها . جوش مذکر، که به روش نمونه در دسترس انتخاب گردید
براي دستیابی به سالمت عمومی روانی شرکت کنندگان و غربال گري شرکت . بود31

GHQکنندگان از نظر عدم وجود اختالالت اضطرابی و یا اختالالت افسردگی، از آزمون 

سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه . سوالی استفاده شد28نسخه کوتاه 
آزمودنی در گروه کنترل، قضاوت هاي خود را بدون 26. آزمایش  و کنترل جاي گرفتند

آزمودنی در گروه آزمایش قضاوت هاي خود را در حضور 30وجود نویز انجام دادند و 
. نویز یا تحت استرس انجام دادند

ابزار پژوهش
با استفاده از چهار ویژگی تعریف شده، سه ابزار سنجش جوش که توسط مهندس 
بازرس جوش مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان القاکننده سه وجه قضاوت مورد 

تکلیف قضاوت طراحی ). 2011فرهادبیگی، باقریان و خرمی بنارکی، (سنجش واقع شد 
سه روش بازرسی جوش عبارتند . زار سنجش جوش استتصویر از سه اب72شده شامل 

3و روش اولتراسونیک) RT(2، بازرسی با روش رادیوگرافی)VT(1بازرسی چشمی: از

)UT .( بازرسین جوش گاهی اوقات با ادراك نشانه ها از روش بازرسی چشمی استفاده
که ، مهندس بازرس جوش با دیدن تصویر دقیق تري از جوشRTدر روش . می کنند

روش دیگر . حاصل گذشتن اشعه ایکس از جوش بدست می آید، قضاوت می کند
در این روش مهندس بازرس جوش با ثبت بازتاب . استUTبازرسی جوش روش 

امواج صوتی از جوش، با استفاده از تصویر این امواج و همچنین پارامترهاي عددي 
جوش با استفاده از یک مهندسین بازرسی. بازرس جوش در مورد جوش قضاوت می کند

بر طبق . قضاوت خود را در راستاي قبول و یا رد جوش اعالم می دارند4استاندارد جهانی
در یک سطح UTو VT ،RTمطالعه ابتدائی، تمامی تصاویر مربوط به سه روش 

1- Visual Test
2- Radiographic Test
3- Ultrasonic Test
4- ISO 5817 2003(E)
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همچنین، براي جلوگیري از هر گونه پیچیدگی تکلیف تنها از یک عیب . دشواري بودند
.  ان عامل رد کردن جوش استفاده شدبه عنو) ترك(

روند آزمایش 
محرك ها تا زمانیکه شرکت کنندگان با فشار دادن دکمه ها به آن پاسخ ندهند بر روي 

براساس یک مطالعه . اما این زمان محدودیت هایی نیز دارد. صفحه مانیتور باقی می مانند
حداکثر . بینی شده استابتدائی زمان الزم جهت هر یک از سه روش بازرس جوش پیش

ثانیه، این زمان براي 20در این آزمایش VTزمان باقی ماندن تصویر مربوط به روش 
بعد از نمایش هر یک از . ثانیه بود180ثانیه و 60به ترتیب UTو RTروش هاي 

به ) تثبیت کننده(در وسط آن (+) تصاویر، یک صفحه خاکستري با یک عالمت به عالوه 
در هر فاز دو . تکلیف قضاوت نیز شامل سه فاز بود. آمدنیه به نمایش در میمدت یک ثا

با . بودمحرك در هر فاز 6آمد و هر وجه قضاوت داراي وجه قضاوت به نمایش در می
محرك به شرکت کنندگان 18محرك مربوط به محرك خنثی، در هر فاز 6در نظر گرفتن 

در فاز دوم . عقالنی در فاز اول جاي گرفتندقضاوت شهودي و قضاوت شبه. شدارائه می
فاز سوم شامل قضاوت تحلیلی و . قضاوت شبه عقالنی و قضاوت تحلیلی قرار گرفت

- نمایش محرك ها در تمامی فازها به صورت تصادفی صورت می. قضاوت شهودي بود

108شد، در نتیجه هر شرکت کننده در طول تکلیف سه فاز تکلیف، دوبار اجرا می. گرفت
در گروه آزمایش تکلیف قضاوت متفاوت بود و صداي آژیر . دادقضاوت را انجام می

دسی بل به عنوان نویز یا عامل استرس زا در این گروه مورد استفاده 90پلیس با شدت 
نیمی از محرك ها با . شدگرفت که از طریق هدفُن براي شرکت کنندگان پخش میقرار می

اگر شرکت . شداینچی نمایش داده می15تصاویر بر روي مانیتور همه . نویز همراه بودند
دادند و اگر کنندگان قضاوت می کردند که جوش قابل قبول است، دکمه آبی را فشار می

است و باید رد شود، دکمه قرمز را کردند که جوش غیر قابل قبولاینطور قضاوت می
دقیقه به طول  15هر شرکت کننده به طور میانگین تکلیف قضاوت براي. فشار می دادند

. انجامیدو در انتها از آزمودنی ها جهت شرکت در این آزمایش تشکر می شد

یافته ها



صحت قضاوت
. تعداد پاسخ هاي صحیح در هر سه وجه قضاوت در دو گروه اندازه گرفته شد

اطالعات 1جدول شماره . قضاوت صحیح بود24کاملترین امتیاز در هر سه وجه قضاوت 
. توصیفی در قضاوت شهودي، شبه عقالنی و تحلیلی را نشان می دهد

وجه قضاوتجدول توصیفی میزان قضاوت هاي صحیح در سه -1جدول شماره 
میانگینانحراف استانداردتعدادگروهنوع قضاوت

3017/536/12آزمایشقضاوت شهودي
2698/188/20کنترل

3058/676/12آزمایشقضاوت شبه عقالنی
2652/292/20کنترل

3005/366/13آزمایشقضاوت تحلیلی
2671/253/17کنترل

نشان داد که ANOVAدر مقایسه قضاوت هاي شهودي صحیح بین دو گروه، نتایج 
قضاوت صحیح در گروه کنترل به طور معناداري از گروه آزمایش باالتر بوده است 

)001/0≤P ,3/62) =1,54 (F  .(عقالنی نشان داد که قضاوت - یافته هاي قضاوت شبه
, P≥001/0(ه آزمایش باالتر بوده است صحیح در گروه کنترل به طور معناداري از گرو

3/35) =1,54 (F .( قضاوت تحلیلی در گروه کنترل به طور معناداري میزان صحت
عالوه بر این، ).  P ,7/24) =1,54 (F≥001/0(باالتري را از گروه آزمایش نشان داد 

طراحی تکلیف قضاوت طوري انجام شده بود که تا جاي ممکن از اثر تفاوت هاي فردي 
همه . گروه آزمایش دو شرایط آزمایشی را براي شرکت کنندگان ایجاد کرد. جلوگیري کند

شرکت کنندگان مجبور بودند که نیمی از قضاوت هاي خود را  تحت استرس و نیمی 
نتایج تحلیل اندازه گیري مکرر نیز . انجام دادند) عدم حضور نویز(ترس دیگر را بدون اس

. در گروه آزمایش جهت حذف اثر تفاوت هاي فردي، نتایج فوق را تایید می کرد
زمان واکنش
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زمان واکنش به عنوان فاصله زمانی بین . زمان واکنش در هر سه وجه قضاوت سنجیده شد
انیتور تا زمانی که شرکت کننده دکمه را جهت پاسخ لحظه شروع نمایش تصویر بر روي م

آورده 2هاي زمان واکنش در جدول شماره این میزان. فشار می دهد، در نظر گرفته شد
. شده است

جدول مقادیر توصیفی زمان واکنش در سه وجه قضاوت-2جدول شماره 
میانگینانحراف استانداردتعدادگروهنوع قضاوت

3071/139/3آزمایشقضاوت شهودي
2667/164/2کنترل

3083/144/3آزمایشقضاوت شبه عقالنی
2647/141/2کنترل

3076/147/3آزمایشقضاوت تحلیلی
2628/252/3کنترل

نشان داد که زمان واکنش قضاوت شهودي در دو گروه کنترل و گروه ANOVAنتایج 
اما در قضاوت شبه ). P ,7/2) =1,54 (F≥104/0(آزمایش تفاوت معناداري ندارد 

عقالنی، زمان واکنش تفاوت معناداري نشان داد و شرکت کنندگان در گروه آزمایش زمان 
هاي شبه عقالنی صرف کردند طوالنی تري را در مقایسه با گروه کنترل در قضاوت

)002/0≤P ,6/10) =1,54 (F  .( نتایجANOVA قضاوت تحلیلی تفاوت معناداري را
آنالیز اندازه گیري مکرر، در میان گروه آزمایش در مقایسه با آنالیز درون . نشان نداد

گروهی نیز تفاوت معناداري در زمان واکنش سه وجه قضاوت در دو شرایط گروه 
. شان ندادآزمایش ن

بحث و نتیجه گیري 



دهد که نویز به عنوان عامل استرس زا می تواند منجر به تحلیل داده ها نشان می
به نظر می رسد که قضاوت شهودي، قضاوت شبه عقالنی و . قضاوت هاي  نادرست شود

مختل می شوند و شرکت ) حضور نویزبا(قضاوت تحلیلی براحتی تحت تأثیر استرس
منطقی به نظر می رسد که اختالل در توجه . کنندگان را به خطاهاي شناختی وا می دارند

را یک دلیل اصلی براي این خطاها در قضاوت شهودي در نظر بگیریم، زیرا قضاوت 
در ضمن، هر چند در . شهودي به عنوان یک الهام یا یک بینش درونی تعریف می شود

تري نسبت به گروه کنترل صرف قضاوت شده گروه آزمایش با حضور نویز زمان طوالنی
مسلماً عامل استرس زاي بیرونی به روي سرعت . شوداست، اما تفاوت معناداري دیده نمی

. قضاوت شهودي همچون صحت قضاوت شهودي موثر نیست
این وجه . ردقضاوت شبه عقالنی یکی از وجوه قضاوت است که تعریف مشخصی ندا

ها، براساس تحلیل داده. قضاوت یک موقعیت مبهم براي قضاوت کننده ایجاد می کند
صحت کمتري را در گروه آزمایش ) نویز(قضاوت شبه عقالنی تحت شرایط استرس 

این موقعیت مبهم احتماالً فرصتی را براي شرکت . دهدنسبت به گروه کنترل نشان می
در این . ها قضاوت هایشان را آنطور که می خواهند انجام دهندکند که آنکنندگان ایجاد می

داده هاي . شودراستا، بیشترین میزان صحت قضاوت در قضاوت شبه عقالنی دیده می
زمان واکنش نمایانگر آن بود که گروه آزمایش به طور معناداري زمان بیشتري را نسبت به 

ت ممکن است به دلیل تغییر و انتقال این تفاو. کنندگروه کنترل صرف قضاوت هایشان می
بین وجه هاي قضاوت باشد؛ وقتی تکلیف، قضاوت شبه عقالنی در حضور نویز یا 
استرس را القا  می کند، شرکت کنندگان ممکن است به سمت قطب شهودي یا قطب 

). 2000هامند، (تحلیلی گرایش پیدا کنند 
). 1993شانتو، (ف شده است قضاوت تحلیلی به عنوان فرآیند شناختی عمیق تعری

کنندگان تحت استرس در دهد که شرکتهاي صحت قضاوت تحلیلی نشان میتحلیل داده
گروه آزمایش به طور معناداري میزان قضاوت هاي صحیح کمتري را نسبت به گروه 

زاهاي محیطی مانند نویز نمی تواند اثر استرس) 1993(از نقطه نظر شانتو . اندکنترل داشته
تر در بنابراین، صحت پایین. تالل حواس پرتی در حین قضاوت تحلیلی داشته باشنداخ

زمان واکنش قضاوت تحلیلی تفاوت . قضاوت تحلیلی ممکن است نتیجه استرس باشد
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رود اما همان طور که انتظار می. معناداري در دو گروه آزمایشی و کنترل نشان نداد
. کردند تا قضاوت تحلیلی خود را انجام دهندکنندگان زمان بیشتري را صرف میشرکت

در راستاي یک نتیجه گیري دقیق تر درباره اثر حواس پرتی یا استرس بر سه وجه 
قضاوت، مطالعات بیشتري با ثبت سطح استرس و همچنین در نظر گرفتن جنبه هاي 

در همچنین، می توان بررسی سه وجه قضاوت را . فیزیولوژیکی استرس پیشنهاد می شود
نمونه بزرگتر حتی در جامعه هاي دیگر که تنوع بیشتري دارند با استفاده از تکلیف هاي 

.  موازي بیشتر مورد آزمون قرار داد
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نیرومند شخصیت و استفاده آسیب زا از تلفن بررسی رابطه پنج عامل 
همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
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چکیده
عصبیت - 1در پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیتی: مقدمه
-5و Aتوافق -O4باز بودن به تجربه - E3گرایی برون-N2ثباتی هیجانی یا بی

.تلفن همراه در دانشجویان انجام شده استزا از با استفاده آسیبCوجدانی بودن
ویان دانشگاه آزاد اسالمی دزفول بود که در سال جامعه آماري شامل کلیه دانشج: روش

بود که با استفاده از نفر275نمونه مورد مطالعه . مشغول به تحصیل بودند89-90تحصیلی 
هاي عمومی که همه دانشجویان و با مراجعه به کالس،گیري تصادفی سادهروش نمونه

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استفاده آسیب زا از . شانس انتخاب را داشتند انتخاب شدند
-NEOعامل بزرگ شخصیتی و پرسشنامه پنج ) 2007جنارو و همکاران،(تلفن همراه 

FFIبه منظور تعیین  تجزیه و تحلیل اطالعات از ضریب همبستگی پیرسون و . بود
استفاده شد ) روش گام به گام(ن چندگانه رگرسیو

زا از تلفن همراه با روان ها نشان داد که استفاده آسیبنتایج تجزیه و تحلیل داده: نتایج
. دارد=r-/.21داريو با برونگرایی رابطه منفی معنی=r/.271رنجورخویی رابطه مثبت 

-داد که که متغیرهاي روانام نشان همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گ

درصد واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه را 10رنجورخویی و برونگرایی جمعا 
دیگر یافته ها دال بر آن بود که بین دانشجویان دختر و پسر و ). >001/0p(کنندین میتبی

بین داري وجود دارد، اما ستفاده از تلفن همراه تفاوت معنیمتاهل و مجرد از نظر ا

mgolmohammadian@gmail.com ، خوزستان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول: نویسنده مسئول-1
دانشگاه آزاد اسالمی دزفول-2



، بدین معنی که میزان )>001/0p(داري وجود نداردنشجویان فنی و انسانی تفاوت معنیدا
ها ن پسر و دانشجویان مجرد از متاهلاستفاده از تلفن همراه دانشجویان دختر از دانشجویا

.بیشتر بود
زا ازیببینی استفاده آسهاي شخصیتی را در پیشهاي اهمیت ویژگییافته: گیرينتیجه

.سازدتلفن همراه خاطر نشان می
.زا از تلفن همراه، پنج عامل نیرومند شخصیتی، دانشجویاناستفاده آسیب:هاکلیدواژه

Study the relationship of Big five factors and
Cell-phone Over-use in students

Parisa yaseminejad
Mohsen Golmohammadian

Abstract
Introduction: This research was carried out with the purpose of
relationship of Big five factors including Neuroticism,
Extroversion, Openness to experience, Agreeableness and
Conscientiousness, with cell-phone over-use.
Method: 275 students from Islamic Azad university Dezful branch
participated in this study. The research instruments were included
cell-phone over-use Scale (Jenaro & et al, 2007) and NEO-PI-R
five-factor inventory. Pearson correlation and multiple regressions
(stepwise) were applied to analyze the data.
Results: Findings indicated that the cell-phone over-use has

significant positive relationship with neuroticism and negative
significant relationship with extroversion. Other results denoted
that N& E can explain 10 percent of variant of cell-phone over-
use. More results indicated that there is no significant difference in
cell-phone use level between the technical and humanistic
students. In the contrary, there is a significant difference between
married and single, boy and girl students. Then it is concluded that
cell-phone use in female students were higher than male ones and
he use of cell-phone in single students were higher than married
students as well (p<0.001).
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Conclusions: The results show the importance of personality
factors in predicting the cell-phone over-use in students

Keywords: Cell-phone Over-use, Big five factors, students

مقدمه



امروز تلفن . باشدیکی از وسایل پرکاربرد امروزي در ارتباطات انسانی تلفن همراه می
نوین در زندگی فردي و اجتماعی بشر همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوري ارتباطی 

بسیاري از . شودجایگاهی قدرتمند دارد و جزء الینفک مناسبات روزمره محسوب می
محققان معتقدند استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه در ذهن و اعصاب کاربران نوعی 

بطه آورد که درست مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل، پرخوري، رااعتیاد پدید می
زا از استفاده آسیب). 1384حسینی،(اي، اینترنت مخرب استرایانههايغیراخالقی، بازي

شود تغال ذهنی از تلفن همراه مشخص میتلفن همراه، وضعیتی که با استفاده فراوان و اش
نتایج تحقیقات پزشکی که درباره ).2007، 1جنارو، فلورس، گومز، گونزالزگیل و کابالو(

تردید بی. نفع این وسیله ارتباطی نیستگیرد بهسمی تلفن همراه صورت میتاثیرات ج
گیري در امروزه رشد چشم. انسان موثر استتکنولوژي و رشد صنعت بر ابعاد سالمت

ثار استفاده مفرط از تلفن همراه وجود دارد و این رشد گسترده توجه پژوهشگران را به آ
این در حالی است که به اثرات . عطوف داشته استهاي همراه مزیستی ناشی از این تلفن

شناختی و اجتماعی استفاده طوالنی مدت از این وسیله ارتباطی توجه کافی نشده روان
و و بیل لیوکس، ون درلین، دآسرمونت، سشی) 2005(کامیبپو و سوگیرا. است

باید مورد غفلت آور تلفن همراه را نهاي اعتیادظرفیتکنند کهعنوان می) 2007(2زرماتن
جهش روز افزونی در خصوص توجه به اعتیاد اینترنتی در ویرایش جدید . قرار داد

طبق ). 2008، 3، بلوكDSM(راهنماي آماري اختالالت رواپزشکی بوجود آمده است 
عملی هستند و به عنوان یکی از –اظهار نظر بلوك این اختالالت متعلق به وسواس فکري

هاي آسیایی تبدیل شده جدي در کره جنوبی و دیگر کشورمی موضوعات سالمت عمو
؛ شاپیرا، گلداسمیت، 1999ان، و همکار4بلک(موارد بالینی نیز در کشور آمریکا . است
سزابو، الزوریتز و اسمیت،؛ شاپیرا، لسینگ، گلد2000، 5خوسالو و مک الرويکک،
و ناردونی(، ایتالیا )2000گریفیس، (، بریتانیاي کبیر )2007، 7؛ یانگ2003، 6گولد

1- Jenaro, Flores, Gomez, Gonzalez, Gil & Caballo
2- Billieux, Van der Linden, D’Acremont ,Ceschi & Zermatten
3- Block
4- Black
5- Khosla & McElroy.
6- Shapira. Goldsmith, Keck, Szabo, Lazoritz & Gold
7- Young
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، واتیکوون، باین، پاسکل و 2004، 2سانز،کارمونا و مارین(و اسپانیا ) 2003، 1کاگنونی
.دیده شده است) 2001، 3گراسیا

یانگ، (اند مان با درمانهاي شناختی و رفتاريعملی مستعد در- بیماران وسواس فکري
زایی را نسبت هاي بسیار مشکلت شناختبه اینترنکند که معتادان انگ عنوان میی). 2007
زاي اینترنت نیز سهم دارد، زیرا مکانیزم گریز عتادین دارند که در استفاده آسیبمبه غیر

شواهد نشان . کندت ادراك شده و واقعی را فراهم میشناختی براي اجتناب از مشکالروان
اي رفتاري دیگر از جمله هفرط از تلفن همراه مرتبط با الگودهنده آن است که استفاده م

است که در بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین وابستگی عاطفی
طوري که این افراد معتقدند که بدون استفاده از تلفن همراه به. شودذهن کاربران ایجاد می

ده مفرط از تلفن ها حمایت کننده تاثیر منفی استفایافتهاین. قادر به زندگی کردن نیستند
کامیبیپو و (شناختی دانشجویان است همراه و تاثیر منفی آن بر سالمت جسمی و روان

نشان ) 2008(5رانگا و لی، در همین راستا آگراوال و دي پیندر، شارما). 2005، 4سوگیرا
قدار اسپرم، جنبندگی،دادند که استفاده از تلفن همراه بر کیفیت نطفه در مردان با کاهش م

واج الکترومغناطیس ام. شناسی بهنجار تاثیر منفی داردپذیري و ریختتحرك، زیست
ه و دهند و سبب آشفتگی در خواب و تمرکز شدآنسفالوگرام را تغییر میفعالیت الکترو

مطالعات دیگر نیز ). 2008آگراوال و همکاران،(آورند وجود میخستگی و سردرد را به
اي از تاثیرات مخرب را روي کارکرد سلول تخم و دامنه گستردهEMW6نشان داد که 
). 2003روزالی و همکاران، (ریشه آن دارد 

تفاده از در حوزه تاثیرات تلفن همراه بر رانندگی نیز تحقیقات نشان داده است که اس
و همکاران،7اويمک(گذارد ر میداري بر عملکرد رانندگان تاثیتلفن همراه به طور معنی

دریوس و ؛ استرایر،2001، 10؛ استرایر و جانستون1997، 9شیرانیو تیبا8لمیترردي؛2005

1- Nardone & Cagnoni
2- Sanz ,Carmona & Marin
3- Vaticon ,Bayn َ ,Pascual & Garcia
4- Kamibeppu & Sugiura
5- Agarwal, Deepinder, Sharma, Ranga & Li
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7- McEvoy
8- Redelmeier
9- Tibshirani
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6/ 12نشان داد که 2005در سال NHTSA1مطالعه دیگر توسط.)2003جانستون، 
از رانندگان در % 16سال در تصادفات کشنده و 20تا 15درصد رانندگان جوان بین سنین 

تجربی بسیاري از پژوهشگران اي اساس مطالعهبر. یس بودندنیازمند گزارشات پلتصادفات
داري خطر طور معنیاه در هنگام رانندگی بهگیري کردند که استفاده از تلفن همرنتیجه

خطر تصادف در حین ) 1997(طبق ردي لمیر و تیباشیرانیبر. دهدتصادفات را افزایش می
. کنده فرد از تلفن همراه استفاده نمیاست کبرابر بیشتر از زمانی 4استفاده از تلفن همراه 

(handهاي دست آزادرسد که تلفننظر میهمچنین، به free(دیگر انواع مزیتی نسبت به
عنوان کردند که مطالعات اولیه، افزایش خطر ) 2006(ردلمیر و تیبا شیرانی . نداشته باشند

) 2004(2سو و ترابی. دادندتصادف رانندگی را هنگام استفاده از تلفن همراه گزارش 
دانشجویان دانشگاه تصادف و اتفاقی نزدیک به تصادفی را حین % 21گزارش دادند که 

.استفاده از تلفن همراه تجربه کرده اند
گزارش کردند که حتی صداهاي پایه از جمله صداي ترافیک، ) 2006(3تریمل و پولزي

استایر و . رساندمغز آسیب میهاي عقبی پوسته ه توجه به قسمتترافیک، گفتار نامربوط ب
ن با طور منفی بر عملکرد رانندگاهاي همراه بهعنوان کردند که تلفن) 2001(ستون جان

هونتون و . گذارندهاي شناختی دیگر تاثیر میهدایت محدود توجه به فعالیت
دریافتند که مکالمات تلفنی رانندگان در مقایسه با مکالمات عابران پیاده ) 2005(4روس

منابع شناختی فقدان اشارات غیرکالمی مکالمات تلفن همراه . بسیار پرخطرتر هستند
مرکز پژوهشهاي دانشگاه کالیفرنیاي شمالی در بررسی خود . سازدبیشتري را درگیر می

ها وجود زمان واکنش کندي در پاسخ به محركدریافت که حین استفاده از تلفن همراه 
نشان دادند ) 2002(6ریچارد و همکاران). 2001، 5هانتررینفورت، هوانگ، فگاس و(دارد 

شود در قیاس با فرد با محرك شنیداري روبه رو میدادند که زمان پاسخگویی وقتی که
. دهند بسیار کندتر استزمانی که به محرك تصویري پاسخ می

1. national traffic highway safety administration
2. Seo & Torabi
3. Trimmel & Poelzl
4. Hunton & Rose
5. Reinfurt , Huang, Feaganes & Hunter
6. Richard
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به رشد استفاده افزایش رو . سرویس پیام کوتاه از جمله کاربردهاي تلفن همراه است
شناختی و هاي همراه منجر به ایجاد سوال در زمینه تاثیرات روانپیامک در تلفناز 

نفر بیش از 3300یابی گسترده نوکیا از بر طبق زمینه. سانه جدید شده استاجتماعی این ر
ر استفاده وفویا همان پیام کوتاه بهSMSاز این افراد عنوان نمودند که از سیستم % 80
همراه ساله تلفن16تا 14از افراد % 80ها نشان داده است که دیگر پژوهش. کنندمی

از این نوجوانان اظهار داشتند که % 9). 2003، 1تورلو(برند داشته و از پیامک بهره می
وجود علیرغم تعداد کم با این). 2002، 2هایگ(کنند تا مکالمه استفاده میSMSبیشتر از 

، پژوهشگرانی همچون کاسیسنمی و )2003ورلو، ت(پژوهشهاي کیفی نوجوانان از پیامک 
شناختی نبه بررسی تاثیرات روا) 2002(5و پورو) 2002(4، لینگ و تیري)2002(3روتانین

طور پیامدهاي دراز مدت جتماعی میان کاربران عادي و همینشناختی پیامک بر تعامل ا
در ) 2003(لو دیگر توردر پژوهش . رسانی در ایجاد و ابقا این روابط پرداختندپیام

هاي آنها محتواي اهداف ان دوره لیسانس تنها یک سوم پیامهاي دانشجویخصوص پیامک
ها و روابط مل کاربردهاي عاطفی، ابقاء دوستیعملی و کاربردي داشت و بیشتر شا

هاي متنی فرصتی رسد پیامکنظر میبه. ، دلبستگی و صمیمیت باال بودعاشقانه و اجتماعی
گیري، در حالیکه همزمان ضرورت کناره. دسازنشخصی صمیمی فراهم میا براي تماس ر

.نمایندپذیر میود اظهاري و درگیري را نیز امکانمدیریت خ
مرکز بر جوانب با ت. از دیگر کاربردهاي تلفن همراه قابلیت اتصال به اینترنت است

نمودند تا در تالش ) 2000(و همکاران 6اي از اینترنت، مک کنامثبت استفاده حرفه
کنا و مک. نترنت نیز به تحقیق بپردازندخصوص پیامدهاي بین فردي و اجتماعی ای

دریافتند که استفاده منظم و پیوسته از پست الکترونیکی و پیامک تلفن همراه ) 2008(7بارق
همراه و مشارکت در گروه کاربران زندگی آنها را بهبود بخشیده بخصوص کسانی که 

ی افرادي که از نظر اجتماع(اند اط چهره به چهره تجربه کردهارتبمشکالتی در حوزه

1. Thurlow
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3. Kasesniemi & Rautiainen
4. Kasesniemi & Rautiainen
5. Puro
6. McKenna
7. Bargh



کنا ؛ مک2002، 1بامرود) (اي دارندگیر و حاشیههاي گوشهآشفته یا تنها هستند و یا هویت
هايرایانهبامقایسهدرکهگیرندمینادیدهراواقعیتها اینپژوهش). 2002و همکاران، 

-مرتبطهمراهتلفنباخودروزمرةزندگیدریشترياینترنت، انسانهاي بشبکۀوشخصی
ازهمراههايتلفنخطوطتعدادکشورهادر برخیمثالبراي. گیرندمیبهرهآنازواند

، تعداد2001سالدربارنخستینکه برايطوريبهاست؛گرفتهپیشیکشورجمعیت
-بهافرادهایی کههزینههمچنین،.شدبیشترهانتلویزیوتعدادازدنیادرهمراههايتلفن

مثال،برايکهاستايهزینهباالتر ازکنند، بسیارمیپرداختهمراهتلفنبرايماهانهطور
. )2004، 2گزر(پردازند میاینترنتازاستفادهبراي

وجود آورده ی بهوسیله مشکالتی را در حوزه از هم گسیختگی اجتماعاستفاده از این
شود تلفن همراه سبب ناراحتی افراد میصدا در آمدن که در برخی اماکن بهطوريبه. است

پژوهشی را ) 2001(5در همین راستا آستین). 1979، 4، استروف و السورس3اشنایدر(
نتایج تحقیق او . همراه بر ادراك و گمان افراد انجام دادتحت عنوان تاثیر استفاده از تلفن

. گسیختگی شودتواند سبب از همنشان داد که تکنولوژي می
نتایج حاصل از برخی مطالعات اپیدمیولوژیک بیانگر آن است که امواج تلفن همراه 

تواند باعث بروز عالمی مانند سر درد، احساس ا چگالی توان کمتر از حد مجاز میحتی ب
داد تع/داري بین مدت مکالمهارتباط معنی. گرما در گوش، ضعف حافظه و خستگی گردد

، 8، ویلن7؛ افتدال2003، 6هاوکینک(مکالمه در روز با بروز عالیم وجود دارد 
هاي گیرنده و در خصوص آنتن). 2002، 10؛ یولیتسیس2001و همکاران، 9سانداستروم

فرستنده و قرارگیري آنها، تحقیقات عالیمی مانند سردرد، اضطراب، افسردگی و خستگی 
و 12؛ سانتینی2003و همکاران، 11ناوارو(اند کردهها گزارشنان اطراف آنتنرا در ساک

1. Bamrud
2. Geser
3. Schneider
4. Hastorf, & Ellsworth
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8. Wilen
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عنوان کردند که )2002(و همکاران 2کرافت). 2003و همکاران، 1؛ روزلی2002همکاران،
-ومغناطیس حاصل از تلفن همراه میهاي الکترکه لوب گیجگاهی بیشتر در معرض میدان

گان در ضمن ان نمودند که گوش استفاده کنندعنو) 2003(و همکاران 3کیزیلی. باشد
مغناطیسی قرار دارد و مقدار فاصله راه در نزدیکی منبع میدان الکتروصحبت با تلفن هم

هايپروتئینالقاءبهتوانمیدیگرطرفاز.متر استآنتن تا گوش داخلی فقط چند سانتی
روي امواجایناثرنیزو)1997و همکاران، 4فریتز(همراه تلفنامواجاسترس تحت

. کرداشاره)2002، 6و وود5هامبلین(مغزهايفعالیت
هایی که تأثیر بسیاري بر تحقیق و نظریه در شخصیت دارد، نظریه از جمله نظریه

شود شود تقسیم میدر این دیدگاه شخصیت به اجزایی که صفات نامیده می. صفات است
طرفداران این . دبینی نماینگیري صفات پیشکنند که رفتار شخص را با اندازهو تالش می

. دیدگاه معتقدند خصوصیات شخصیتی هر طور که ارزیابی شوند، با رفتار ارتباط دارند
هاي خاص، به هاي متفاوت انسانها به موقعیتفرض اصلی این دیدگاه این است که پاسخ

ها صفات گفته به این آمادگی. هاي مشخصی است که در آنها موجود استدلیل آمادگی
توان با توجه به این طرز رفتارهاي خاص آنها، عبارت دیگر، افراد را میبه . شودمی

پردازان در تعیین صفاتی که شخصیت انسان را اگرچه این نظریه. شناسایی و توصیف نمود
دهند از یکدیگر متفاوتند، ولی همگی آنها بر این باورند که این صفات، تشکیل می

شناسی، پنج ویژگی اساسی در روان. دهدمیهاي اصلی شخصیت انسان را تشکیل پایه
شخصیت، پنج عامل یا بعد گسترده شخصیت است که از طریق تحلیل واژگانی توسعه 

نامه زبان این تحلیل منطقی و آماري لغات مربوط به شخصیت است که از واژه. یافته است
مدل پنج «از این ویژگی همچنین با عنوان). 1993، 7گلدبرگ(طبیعی بدست آمده است 

ها، این مدل در با وجود مناقشات بر سر این عامل. شودنیز یاد می) FFM(» 8عاملی
مختلف مورد استفاده قرار هاي ها و جنسیتها، سنها، فرهنگمطالعات گوناگون در کشور

1. Roosli
2. Croft
3. Kizilay
4. Fritze
5. Hamblin
6. Wood
7.Goldberg
8.Five factor model



براي ارزیابی ) NEO-FFI(عاملی شخصیت الگوي پنج). 1385شناس، حق(گرفته است 
ها، توافق و گرایی، باز بودن به تجربهثباتی هیجانی، برونبی(عامل اصلیسریع پنج 

؛ به 1992کري، ؛ کاستا و مک1991کري، کاستا و مک(طراحی شده است ) وجدانی بودن
). 2007و همکاران، 1نقل از ماسر

ها با روان رنت و رسانهعنوان کردند که بین اعتیاد به اینت) 2003(2هامبرگر و آرتزي
ه همچنین دریافتند ک. رنجورخویی و برونگرایی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

داري با استفاده از طور مثبت و معنیرنجورخویی بهبرونگرایی به صورت منفی و روان
دریافتند که افراد ) 1998(3کیمبرلی و رادجرس.هاي اجتماعی آنالین رابطه داردسایت

پذیري، حساسیت هاي خود اتکایی، واکنشها داراي ویژگیمعتاد به اینترنت و رسانه
در بررسی )2011(4ینگ. افشایی کم و ناهمنوایی هستندداري، خودهیجانی، شب زنده

که حمایت اجتماعی کم، خصوصیات شخصیتی پیش بین اعتیاد به اینترنت دریافت
اد به اینترنت هاي اعتیبیندگی پایین پیشخواهی و هدفمندي زنهیجان-ماجراجویی

عنوان نمودند که بین فراوانی ارسال پیامک و ویژگی شخصیتی ) 2006(5کاراهوچا.هستند
در پژوهشی روي ) 2009(و همکاران 6ازوي .شخصیتی برونگرایی رابطه وجود دارد

-بیدانشجویان دختر پرستاري دریافتند که بین وابستگی به تلفن همراه و سبک زندگی 

-رابطه وجود دارد و روان رنجورییخوییرایی و روان رنجورهاي برونگکیفیت و ویژگی

.اي منفی دارداي مثبت و برونگرایی رابطهخویی رابطه
داري طور معنیرنجورخویی و برونگرایی بهها حاکی از آن است که رواندیگر پژوهش

-مک(و سوء مصرف مواد )2003، 7رویز، پینکاس و دیکنسون(با سوء مصرف الکل 
) 2001، 9ولفردت و دول(، اعتیاد به اینترنت )1998، 8دودما، کیواك و زاگارکورمیک،

-رنجورخویی ویژگیش کرد که برونگرایی و روانگزار) 2008(10ایگاراشی.رابطه دارد
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تودا . هاي مهم شخصیتی هستند که با استفاده بیش از حد از تلفن همراه همبستگی دارند
زا از تلفن همراه و سبک زندگی دند بین استفاده آسیبز عنوان نمونی) 2006(و همکاران 1

- نهاي شخصیتی و روادر بررسی رابطه ویژگی) 2007(2هاردي.ناسالم رابطه وجود دارد
-تاد به اینترنت داراي ویژگی روانشناختی همبسته با اعتیاد به اینترنت دریافت که افراد مع

همچنین، آنها کمتر برونگرا بوده . ستندخویی، آشفتگی اجتماعی و تنهایی هیجانی هرنجور
در کل . هاي اجتماعی اینترنتی استکسب حمایت اجتماعی از طریق شبکهو هدف آنها

2005، 4؛ شپرد و ادلمان2001، 3مودي(بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی و اضطراب 
مکاران، و ه6کامینگس(و حمایت اجتماعی نابسنده ) 2006و همکاران، 5و یوگیو2005
.رابطه وجود دارد) 2002و همکاران، 7و کراوت2002

با وجود. هستندجدیدعصراینهاينشانتریناصلیاینترنت، ازکناردرهمراهتلفن
هاي جدي و نفر هنوز تلفن همراه موضوع پژوهشها افزایش تعداد کاربران به میلیون

واردجاییجابهقابلیتباايوسیلهعنوانبهابتدادرهمراهتلفن. علمی قرار نگرفته است
محمودي (کرد دگرگونرایکدیگرباارتباطشیوةکوتاهیمدتازپسوشدجامعه

هاي شخصیتی استفاده بیناین در حالی است که پیش). 1388، بختیاري و آدي بیک
جوانان، المت روانی س. زا از این وسیله ارتباطی چندان مورد توجه واقع نشده استآسیب

تحقیق . شودشناسی محسوب میشناسی و جامعهنهاي مهم در مباحث روایکی از مقوله
ل نیرومند شخصیتی و استفاده حاضر با عنایت به این خالء به بررسی رابطه پنج عام

پرکاربرد دارند زا از تلفن همراه در میان دانشجویان که استفاده فراوانی از این وسیله آسیب
هاي شخصیتی و استفاده آسیب شود که آیا بین ویژگیلذا این سوال مطرح می.پردازدمی

زا از تلفن همراه در دانشجویان رابطه وجود دارد؟

روش
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جامعه آماري متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه . این پژوهش از نوع همبستگی بود
نمونه . مشغول به تحصیل بودند89- 90آزاد اسالمی دزفول بود که در سال تحصیلی 

صورت که با گیري تصادفی انتخاب شدند، بدیننفر بود که به روش نمونه275شامل 
ها به شانس انتخاب را داشتند پرسشنامهجویانهاي عمومی که همه دانشمراجعه به کالس
پسر %34از آزمودنی ها دختر و % 65. در اختیار آنان قرار گرفتصورت تصادفی

. هاي انسانی مشغول به تحصیل بودنددر رشته% 58هاي فنی و آنها در رشته% 42.بودند
. دادندرا متاهلین تشکیل می% 29مجرد و نمونه را دانشجویان % 7180همچنین، 

ابزار پژوهش
NEO-FFIپرسشنامه: NEO-FFIعامل بزرگ شخصیتی پرسشنامه پنج ) الف

گري، ، کاستا و مکNEO)NEO-PI-Rتجدیدنظر شده فرم کوتاهی از پرسشنامه
است که براي ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده ) 1992
کند و گیري میبعد شخصیت بهنجار را اندازه5است، ماده 60این پرسشنامه داراي . است

هاي مقیاسخرده). 1992گري، کاستا و مک(ماده براي هر یک از پنج بعد است 12شامل 
) E(2گراییبرون-2) N(1ثباتی هیجانیعصبیت یا بی-1: هر یک از پنج عامل عبارتند از

2ضریب آلفاي). C(5جدانی بودنو- 5و ) A(4توافق- 4) O(3باز بودن به تجربه-3

گري و کاستا توسط مکNEO-FFIعامل بزرگ شخصیتی گزارش شده پرسشنامه پنج 
و 3در تحقیقی که توسط بوچارد. متغیر بوده است81/0با میانگین 89/0تا 74/0بین 

گرایی ، براي برون85/0صورت گرفت، ضریب آلفا براي عصبیت 1999همکاران در سال 
79/0و براي وجدانی بودن 69/0، براي توافق 68/0راي باز بودن به تجربه، ، ب72/0

بوچارد و (همسانی درونی باالي پرسشنامه است دهندهبدست آمده است که نشان
-NEOبا NEO-FFIهاي هاي شاخصضریب همبستگی بین نمره). 1999همکاران، 

PI-R در نمونهABLSA51 براي 87/0و 77/0، 91/0، 90/0، 92/0به ترتیب
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4ضریب اعتبار بازآزمایی) 1385(شناس حق. محاسبه شدCو N ،E ،O ،Aهاي شاخص

، 79/0دانشجو با سه ماه فاصله زمانی به ترتیب 208را براي یک گروه نمونه ایرانی شامل 
گرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی براي عصبیت، برون83/0، 75/0، 80/0، 79/0

در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه، بین پرسشنامه ). 1387مالزاده، (بدست آورد بودن
، 7، پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا6سوتا، پرسشنامه شخصیتی مینه5ریخت مایرز بریگز

بین فردي، رابطه ها و مقیاس رگه، سیاهه یا فهرست رگه8بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن
ها نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است این یافته. استباالیی مشاهده شده

). 1387ابراهیمی، (
ابزار مورد استفاده مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه است که : COSمقیاس) ب

آنان پایایی آن را به روش همسانی . ساخته شده است) 2007(توسط جنارو و همکاران 
این مقیاس بر . گزارش دادندα/.= 87درونی روي دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی 

بندي اختالالت روانی طراحی اساس ده شاخص روانشناختی از راهنماي تشخیص و طبقه
همچنین، . آیتم دارد و داراي خرده مقیاس و زیر عامل نیست23این مقیاس . شده است

COSبرخی اوقات -3تقریبا هرگز -2هرگز -1( بر اساس طیف لیکرت شش گزینه اي
نمرات باال منعکس کننده . نمره گذاري می شود) - همیشه-6تقریبا همیشه -5اغلب -4

) 1389(گل محمدیان و یاسمی نژاد ). 2007جنارو و همکاران، ( ده مفرط است استفا
همچنین، پایایی مقیاس را از . گزارش کردند% 90اعتبار آزمون به روش آلفاي کرونباخ را 

.طریق بازآزمایی و روایی دونیمه کردن رضایت بخش گزارش کردند

هاهتیاف

1.validity
2. alpha
3. Bouchard
4.test-retest
5.Myers Berigs
6.MMPI
7.California
8. Gilford & Zakerman



براي . می باشد... یافته هاي توصیفی این پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و
تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند 

مالك در این پژوهش، متغیر. براي گروه هاي مستقل استفاده شدtگانه گام به گام و 
همچنین متغیرهاي پیش بین شامل ابعاد پنج گانه . می باشداستفاده آسیب زا از تلفن همراه 
.شخصیتی دانشجویان می باشد

.ارایه شده است1شاخصهاي توصیفی متغیر هاي پژوهش در جدول 

آماره هاي توصیفی متغیر هاي پژوهش-1جدول 
معتبرتعدادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر
93/2258/52852275سن
69/2598/6742275ثباتی هیجانیبی

24/197/60543275گراییبرون
80/2103/5732275باز بودن به تجربه

76/6037/5945275توافق
30/1392/5131275وجدانی بودن

استفاده آسیب زا از 
تلفن همراه

37/6216/1410108275

میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و تعداد معتبر متغیر هاي پروهش را 1جدول 
سال 93/22همان طور که مشاهده می شود  میانگین سن آزمودنی ها . نشان می دهد

، بی ثباتی 62/37همچنین، میانگین متغیر هاي  استفاده آسیب زا از تلفن همراه . است
و جدانی 76/60، توافق 80/21، باز بودن به تجربه 24/19، برون گرایی 69/25هیجانی 

.است30/13بودن 
ارایه شده 2اطالعات توصیفی گروه ها از نظر جنس، رشته و وضعیت تاهل در جدول 

.است
اطالعات توصیفی گروه ها از نظر استفاده آسیب زا از تلفن همراه بر حسب -2جدول 

جنس، رشته و وضعیت تاهل دانشجویان
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اس
راه

 هم
فن

ز تل
زا ا

ب 
آسی

ده 
تفا

شاخص
رشتهتاهلجنس

انسانیفنیمتاهلمجردپسردختر
16411117996155120تعداد

86/6163/5475/6781/6019/6608/62میانگین
انحراف 

معیار
99/1772/1351/1781/1279/1480/16

102310271210حداقل
10810510887108106حداکثر

شاخصهاي توصیفی متغیرهاي جنس، رشته و وضعیت تاهل آزمودنی ها را 2جدول 
.از نظر تعداد، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نشان می دهد

:تحلیل داده ها )ب
جهت بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی پنج گانه و میزان استفاده آسیب زا از تلفن 
همراه در آزمودنی هاي پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که 

. آورده شده است3خالصه نتایج آن در جدول 

و استفاده ازویژگی هاي شخصیتی پنج گانه ضریب همبستگی ساده بین-3جدول 
تلفن همراه

شاخص هاي 
آماري

باز بودن برونگراییثباتی هیجانیبی
به تجربه

وظیفه شناسیتوافق

/.r(271(ضریب همبستگی **210./- **032./062./078./

/.P(000./005./674./415./308(سطح معنی داري
01/0** P<



مشاهده می شود بین ویژگی شخصیتی برونگرایی و 3همان طور  که در جدول 
همچنین، بین بی ثباتی . استفاده آسیب زا از تلفن همراه رابطه منفی معنی دار وجود دارد

.هیجانی و استفاده آسیب زا از تلفن همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد
شخصیتی و استفاده آسیب زا از جهت بررسی همبستگی چند گانه بین ویژگی هاي 

ارایه شده 4تلفن همراه از تحلیل رگرسیون استفاده شده که خالصه  نتایج آن در جدول 
.است

خالصه تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام براي پیش بینی استفاده -4جدول 
آسیب زا از تلفن همراه براساس ویژگی هاي شخصیت

ش
شاخصهاي رو

همبستگی آماري
چندگانه
MR

ضریب 
تعیین
RS

Fنسبت 

pاحتمال

)(ضرایب رگرسیون 
مقدار 
ثابت

رود
و

)
en

te
r

(

الك
ر م

متغیرهاي متغی
بینپیش

271 ./=
70/3=t
000/0p=10/36

راه
 هم

فن
ز تل

زا ا
ب 

آسی
ده 

ستفا
ا

بی ثباتی 
هیجانی

27./073%
70/13=F

000/0p=

%10/.31برونگرایی
45/5=F

003/0p=

243./=
32/3=t
001/0p=

171./-=
32/2 -=t

021/0p=

69/44

مشاهده می شود ضریب تعیین محاسبه شده حاکی از آن 4همان طور که در جدول 
از واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه توسط متغیرهاي بی ثباتی % 10است که 

.هیجانی و برونگرایی قابل تبیین است
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مجرد از نظر - انسانی و متاهل-جهت بررسی تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر، فنی
براي گروه هاي مستقل استفاده شده است که خالصه Tاستفاده از تلفن همراه از آزمون 

.ارایه شده است5نتایج آن در جدول 

گروه هاي مستقل براي معناداري تفاوت میانگین نمرات دو tآزمون-5جدول 
مجرد از نظر استفاده از تلفن همراه-انسانی و متاهل- جنس،فنی

tpدرجه آزاديانحراف معیارمیانگینتعدادگروه ها

16486/6199/17دختر
27345/2-022./

11163/5472/13پسر
17975/6751/17مجرد

273000/2047./
9681/6081/12متاهل
12019/6680/16فنی

273923./180./
15508/62179/14انسانی

نشان می دهد که بین دختران و پسران و دانشجویان متاهل و مجرد از نظـر  5نتایج جدول
نگاهی به میانگین هـاي دو  . استفاده آسیب زا از تلفن همراه تفاوت معنی داري وجود دارد

زا از تلفن همراه میـانگین هـاي بـاالتري    گروه نشان می دهد که دختران در استفاده آسیب 
دهد که بین دانشجویان رشـته هـاي فنـی و    همچنین، سطوح معناداري نشان می. داشته اند

.انسانی از نظر استفاده آسیب زا از تلفن همراه تفاوت معنی داري وجود ندارد

گیريبحث و نتیجه
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین رابطه استفاده آسیب زا از تلفن همراه با ویژگی هاي 

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین استفاده آسیب زا از تلفن همراه با . شخصیتی بود
این یافته با یافته هاي هامبرگر و آرتزي . روان رنجورخویی رابطه مثبت معنی داري دارد

، )2008(، ازوي )2003(، هامبرگر و آرتزي )1998(رس ، کیمبرلی و رادج)2003(
، یوگیو و )2000(، شپرد و ادلمان)2001(، مودي )2007(، هاردي )2001(ولفردت و دول 



و روزلی و ) 2002(، سانتینی و همکاران )2003(، ناوارو و همکاران )2006(همکاران 
واج تلفن همراه و آنتن تحقیقات در خصوص اثرات ام. همسو می باشد) 2003(همکاران 

هاي گیرنده و فرستنده و قرار گیري آنها نشان داده که عالیمی مانند سردرد، اضطراب، 
ناوارو و همکاران، (افسردگی و خستگی را در ساکنان اطراف آنتن ها گزارش شده است

اشتغال زیاد به تماس هاي ). 2003؛ روزلی و همکاران، 2002؛ سانتینی و همکاران،2003
فن همراه به ویژه ارسال و دریافت پیامک در بین جوانان نگرانی ها و دلشوره هاي زیاي تل

به طوري که برخی از کاربران در خصوص پاسخ ها و کیفیت . را در افراد ایجاد می کند
آنها مشغله فکري زیادي دارند و ماحصل این فعالیت ها اختالل در نظم خواب و پرداختن 

استفاده بیش از اندازه و غیرضروري از تلفن همراه . موجب می شودبه تکالیف روزمره را 
فرد مبتال در طول روز چندین بار . آوردبراي کاربر استرس و پریشانی ذهنی پدید می

دهد حداقل دو پژوهش ها نشان می. خوردکند گوشی تلفن همراهش زنگ میاحساس می
درصد کاربران مبتال آن را 70ز سوم کاربران به این نوع تیک عصبی دچارند و بیش ا

در واقع ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه . کننداي تلخ و حالتی ناخوشایند توصیف میتجربه
).1384حسینی، (نیز نوعی وسواس و اختالل ذهنی به دنبال دارد

همچنین تتایج نشان داد که بین استفاده آسیب زا از تلفن همراه با برونگرایی رابطه 
، کاراهوچا )2003(این یافته با یافته هاي هامبرگر و آرتزي . عنی داري وجود داردمنفی م

و هامبرگر و آرتزي ) 2008(ایگاراشی ،)2001، ولفردت و دول،)2008(، ازوي)2006(
در خصوص تبیین یافته هاي این فرضیه می توان چنین عنوان کرد . همسو است) 2003(

زیاد با موبایل و استفاده هاي متعدد از این وسیله از که شاید دانشجویان به دلیل مشغله 
بسیاري از فعالیت هاي روزمره خود غفلت می ورزند و این به نوبه خود روابط رو در رو 

اگر چه تلفن هاي همراه مسبب . و حضوري آنها را کم نموده و سبب انزواي آنها می شود
دور داشت که می تواند حضور اجتماعی اند، نباید از نظر راحتی افراد در انجام امور شده

). 1979اشنایدر و همکاران، (اي نیز داشته باشند ناخوانده و سرزده
ناپذیر است و خاموش بودن تلفن همراه در افرادي که استفاده مفرط از آن دارند تحمل

شود حتی هنگام خواب یا در مواقع خاصی که گوشی تلفن همـراه را خـاموش   موجب می
توانـد  فـرد معتـاد نمـی   . دهند به استرس دچار شـوند کنند یا در حالت سکوت قرار میمی

نـد و از هـر ترفنـدي بـراي اسـتفاده دائمـی از آن بهـره        ازگوشی تلفن همراه خود دور بما
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رود و به نـوعی جنـون در دسـترس    این نوع اعتیاد از عالقه و وابستگی فراتر می. جویدمی
و بیل لیوکس، ون درلین، ) 2005(کامیبپو و سوگیرا ). 1384حسینی، (شود بودن تبدیل می

ظرفیـت هـاي اعتیـاد آور تلفـن     عنوان می کنند که ) 2007(دآسرمونت، سشچی و زرماتن 
شواهد نشان دهنده آن است که استفاده مفرط از تلفن . همراه را نباید مورد غفلت قرار داد

همراه مرتبط با الگو هاي رفتاري دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام 
به طـوري کـه   . داست که در ذهن کاربران ایجاد می شوکوتاه و همچنین وابستگی عاطفی

کـامیبیپو و  (این افراد معتقدند که بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زندگی کردن نیستند 
). 2005سوگیرا، 

بین دانشجویان دختر و پسر و متاهـل و مجـرد از   همچنین نتایج پژوهش نشان داد که
براي دانشـجویان  اما این تفاوت. نظر استفاده از تلفن همراه تفاوت معنی داري وجود دارد

به نظر می رسد کـه دانشـجویان دختـر زمینـه کمتـري بـراي       . فنی و انسانی معنی دار نبود
شاید این وسیله براي آنان بـا توجـه بـه    . روابط اجتماعی رو در رو و چهره به چهره دارند

قابلیت هاي آن فرصت بیشتري را براي اظهار خود در روابط آنها به وجـود آورده اسـت و   
در همـین  . اشتغال زیاد به تلفن همراه نیز با مشکالت روانشناختی باالتري همراه استاین 

استدالل کرد که خصیصه کلیدي تلفن همراه و اینترنـت بخصـوص   ) 2002(راستا مک کنا 
توجه به اطالعات شخصی، ظاهر، لکنت زبان، شرم و خجالت اجازه آزادي بیشتري را می 

وابط شخصی نیازمند ارتباط چهره به چهره اسـت بـه فـرد    دهد تا خود اظهاري را که در ر
دریافت که افراد تنهایی و تشویش خود را در اینترنـت  ) 2002(در حقیقت مک کنا . بدهد

در نسبت به دیگر مواقع بهتر ابراز و روابط دوستی نزدیـک تـري را گسـترش مـی دهنـد،     
یمی اغلب از اینترنت براي حالیکه افراد داراي شبکه اجتماعی وسیع و تماس اجتماعی صم

بسـیاري افـراد اینترنـت را بـه     ). 2002بیرنی و هوارت، (اهداف اجتماعی استفاده می کنند 
عنوان محیط سالم بدین معنی که روابطی نزدیک و بامعنی را ممکن می سازد در نظر مـی 

اي براي بسیاري از کاربران فرسـتادن یـک پیامـک بـر    ). 2002مک کنا و همکاران، (گیرند 
لینـگ و یتیـري،   (ایجاد و ابقاي روابط اجتماعی و هماهنگی هاي عملـی ضـروري اسـت    

با این وجود، خصایص اصلی تلفن همراه و پیامک نوشتاري را به عنوان بخشی از ). 2002
اوال خاصـیت حضـور، قابلیـت جابجـایی، و دسترسـی      . کاربرد معمول آن قرار داده اسـت 

می شود اجازه تبادل پیام هـاي متنـی را مـی دهـد     همیشگی که توسط تلفن همراه عرضه



، از طـرف دیگـر انتقـال پیامـک همچـون پسـت الکترونیـک        )2002کاسینی و روتـانین،  (
ناهمزمانی را ممکن می سازد بدین معنی که این امکان را فراهم می سازد که فرد یا کـاربر  

و آمـاده کنـد و در نهایـت    با استفاده از زمانی که در اختیار دارد پاسخ هاي خود را ساخته
امـروزه  ). 2002؛ لینـگ و یتیـري،   1998چناولـت،  (خویشتن را در پیام هـایش ابـراز دارد   

چنین به نظر می رسد به سبب کاربردهاي متنوع تلفن همراه اکثر قشر جوان به این وسـیله  
از ارزان شدن تهیه سیم کارت هم سبب شده است که بسیاري از افراد بیش . گرایش دارند

درکنار این قابلیت هاي متنوع، از تاثیرات منفی گوشـی  . یک یا دو سیم کارت داشته باشند
برخـی از ایـن   . هایی که هر روزه با قابلیت هاي گوناگون به بازار می آیند نباید غافل شـد 

تاثیرات در حوزه فردي و برخی در حوزه اجتماعی است به طوري کـه برخـی اوقـات در    
در تایید این مدعا آموزش و پـرورش  . شخصی افراد نقض می شودحوزه اجتماعی حریم

و برخی ادارات اقدام به ممنوع نمودن استفاده از تلفن همراه در مکان هـاي خـاص خـود    
.کرده اند

پیشـنهاد  . انجام شـد این تحقیق صرفا در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
در پـژوهش حاضـر پیشـرفت    . کار برده شـود می شود تا در خصوص دانش آموزان نیز به

. تحصیلی این دانشجویان و رابطه آن با استفاده از تلفن همراه مورد بررسـی قـرار نگرفـت   
بررسی رابطه ویژگی هاي جمعیتی یا حرفه اي نظیر سطح تحصیالت و شـغل بـا سـطوح    

شـناختی  استفاده آسیب زا از تلفن همراه می تواند به روشـن شـدن موضـوع تـاثیرات روان    
سرگرمی، اینترنـت، مکالمـه،   (بررسی نوع استفاده . استفاده مفرط از تلفن همراه کمک کند

و رابطه آن با سالمت عمومی می تواند تاثیرات ایـن وسـیله پرکـاربرد را بهتـر     ..) پیامک و
همبستگی تنها به بررسی رابطه بین متغیر می پـردازد و نشـان دهنـده علیـت     . روشن سازد

اسـتفاده از ابـزار تکمیلـی    . مهمترین محـدودیت مطالعـات همبسـتگی اسـت    نیست و این 
.دیگري همراه پرسشنامه نظیر مصاحبه می تواند بر غناي اطالعات بیافزاید

منابع
. محمد زاده ابراهیمی، علی؛ رحیمی پردنجانی، طیبه؛ جمهـري، فرهـاد و برجعلـی، احمـد    

و رضـایتمندي زناشـویی،  بررسی رابطه بین پـنج عامـل بـزرگ شخصـیت     ). 1389(
. 33، شماره 9جلد. فصلنامه تازه هاي مشاوره
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چکیده
هـاي شخصـیتی،   بینی نگرش به شـایعه از طریـق ویژگـی   این پژوهش با هدف پیش

پژوهش از نوع همبسـتگی  . عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی انجام شد
و جامعه آماري شامل تمامی کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی شـهر تهـران بـود کـه از     

ابزارهـاي  . اي انتخـاب شـدند  گیـري چنـد مرحلـه   نفر به شیوه نمونـه 208میان آنها 
) 1989کاسـتا، مـک کـري،    (سنجش شامل پرسشنامه پنج عامـل بـزرگ شخصـیت    

و نگـرش  ) 1989ریف، (بهزیستی روانشناختی ) 1988باناس، (عاطفه مثبت و منفی 
هـا از طریـق همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل      داده. بود) 2004لیتمن و بزو، (به شایعه 

هــاي شخصــیتی هــا نشــان داد ویژگــییافتــه. درگرســیون گــام بــه گــام تحلیــل شــ
و هدفمنـدي در زنـدگی   %27، عواطـف منفـی   %20شناسـی و توافـق پـذیري    وظیفه

در مجموع نتایج پژوهش حاضـر  .،از واریانس نگرش به شایعه را تبیین می کنند23%
توجه به برخی از  ویژگی هـاي شخصـیتی،عواطف و بهزیسـتی روانشـناختی را در     
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Predicting  attitude towards rumor through the
personality characteristics,  positive–negative

affect & psychological health

Mojgan sepahmansour
Ali delavar
Majeed saffarinia

The aim of this research was to predict of attitude towards rumor
through the personality characteristics, positive-negative affect and
psychological health. Method of research was correlation and
statistical population was the employees of Islamic Azad
university, among them 208 employess were selected by using
multistage random sampling method.The assessment tools
included a Big-five-factor personality questionnaire (Costa &
mccrare ,1989) , positive-negative affect (Panas, 1988),
psychological health (Ryff, 1989)and attitudes toward gossip
(Litman, pezzo, 2004). The data were analyzed using correlation
and stepwise regression analysis.
The results showed that personality characteristics  of
conscientiousness and agreeableness%20,negative affect%27,and
purpose in life %23, could significantly predict attitude towards
rumor.

Keywords: attitude, rumor, personality, positive-negative affect,
psychological health.



مقدمه
همـواره توجـه پژوهشـگران و    هـاي اجتمـاعی اسـت کـه     ، یکی از پدیده1شایعه

علـی رغـم   . اندیشمندان به ویژه روانشناسان اجتماعی را به خود جلب کـرده اسـت  
هـاي انـدکی   تاریخ طوالنی مطالعه شایعه، ساختار آن همچنان روشن نیست، پژوهش

. پاسـخ مانـده اسـت   هاي زیادي در قلمرو آن بیدرباره آن انتشار یافته است و سئوال
هاي جـامع کـه عوامـل مهـم و     لذا نیاز به انجام پژوهش). 2007، 3یا، بورد2دیفونزو(

.)2003، 4گورین(تأثیرگذار بر پدیده شایعه را مورد بررسی قرار دهد ضرورت دارد
هایی از ابهام، خطر یا اي است که در موقعیتشایعه، خبر یا اطالعات تأئید نشده

و به طور کلی از لحـاظ محتـوا   ).2007دیفونزو، بوردیا، . (یابدتهدید بالقوه انتقال می
، )1991، 5لیـو (اول آنکه شایعه یک عبارت خبري است : گیردچهار جنبه را در برمی

. یابـد دوم آنکه شایعه میان مردم رد و بدل شده و اغلب دهان بـه دهـان انتقـال مـی    
، سوم آنکه شایعه داراي یک هدف جـدي اسـت و بـه موضـوعات     )2001، 6روزنو(

و سرانجام آنکه شـایعه خبـري تأئیـد    ) 2000، 7روزنو، کیمل. (پردازدمیمهم مردمی 
، 8آگـنس (نشده است و براساس شواهد مدون یا قابل استنادي شـکل نگرفتـه اسـت   

1996 .(
دیفـو نـزو،   (هاي گوناگون نظیر اقتصاد و تجارت تأثیرات شایعه بر ابعاد و حیطه

، )2000دیفـونزو، بوردیـا،   (ت شـغلی  وري و امنیرفتار سازمانی، بهره) 1998بوردیا، 
، 10، بیـک 9دنیلسـن -مولکـا (بینـی  مدیریت بحران و مواجهه با بالیاي غیرقابل پـیش 

. ، به اثبات رسیده است)1966، 11شیبوتنی(و تبیین و معنابخشی به رویدادها ) 2008

1- Rumor
2- Difonzo
3- Bordia
4- Guerin
5- Lev
6- Rosnow
7- Kimmel
8- Agnes
9- Molka- Danilesen
10- Beke
11- Shibutani
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هـا، عواطـف، باورهـا و    شایعه، یک پدیـده چنـد بعـدي و انعکاسـی از نگـرش     
عوامـل مـوقعیتی   ). 2005، 2، بزو1لیتمن(، اجتماعی و اخالقی است هاي فرديارزش

موقعیتی و شرایط اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نگـرش بـه شـایعه    
کوشـند تـا بـه    هنگامی که در محیط ابهام زیادي وجود دارد مردم خالقانه مـی . است

اینـرو بـه هـر نـوع     وقایع معنا بخشیده و آنها را مورد تعبیر و تفسـیر قـرار دهنـد از   
شـود، در واقـع   دهند و نگرش مثبت بـه شـایعه ایجـاد مـی    اطالعاتی توجه نشان می

زانـگ زي لـی، زانـگ زي    (دانسـت  3توان شایعه را نـوعی حـل مسـئله جمعـی    می
ها بیـانگر آن اسـت کـه بـین مشـکالت اجتمـاعی و       نتایج پژوهش). 2009، 4کیونگ

شوه خواري، تهدید و ابهـام بـا میـزان    اقتصادي در جوامع مانند خشونت، شورش، ر
).2005، 5فاین(فعالیت شایعه رابطه وجود دارد 

. هاي شخصیتی، یکی دیگر از عوامل مـؤثر بـر نگـرش بـه شـایعه اسـت      ویژگی
هاي شخصیتی با نگـرش بـه شـایعه را مـورد بررسـی      هایی که رابطه ویژگیپژوهش
لیـتمن،  (7پذیريو تجربه6گراییبروناند که بیناند به این نتیجه دست یافتهقرار داده

، 12، کییفـر 11؛ کیمـل 2004، 10کلی(9و اضطراب) 1992، 8، آنتونی2004لیتمن، پزو، (
فراینـدهاي شـناختی از جملـه    . با نگرش و انتقال شـایعه رابطـه وجـود دارد   ) 1991

، بـاور،  )1996و همکـاران،  16اندرسـون (15، پیشـگویی 14، خطاي تداعی13اسناد علی
، اغلـب  )2007دیفونزو، بوردیـا،  (راد از اهمیت موضوع شایعه حس کنترل و درك اف
هـاي حافظـه بـا الگوهـاي     هاي ادراکی یا محـدودیت سوگیري. در شایعه نهفته است

1- Litman
2- Pezzo
3- Collective problem-solving
4- Zhangzili-zhangzi-qoing
5- Fine
6- Extraversion
7- Openness to experience
8- Anthoney
9- Anxiety
10- Kelley
11- Kimmel
12- Keefer
13- Causal attribution
14- Illusory association
15- Prediction
16- Anderson



تغییر محتواي شایعه نظیر ساده سـازي، تشـدید کـردن، افـزودن و هماهنـگ کـردن       
).1991روزنو، (شایعه با ذهنیات خود رابطه دارد 

. آینـد بینی کننده نگرش به شایعه بـه شـمار مـی   ز عوامل پیشا2و عاطفه1هیجان
هاي ناآشنا و غیرمعمول موجب بروز هیجان و عواطـف گونـاگون در افـراد    موقعیت

). 2004کلـی،  (شود که بر چگونگی نگرش و واکنش به شایعات تأثیرگذار است می
میـدي بـا   همچنین بین عواطف منفی از قبیل غم، انـدوه، اضـطراب، افسـردگی و ناا   

).2004لیتمن، پزو، (نگرش به شایعه رابطه وجود دارد 
هـاي بهزیسـتی   کـه از مؤلفـه  4و روابـط بـین فـردي   3هـاي ارتقـاي خـود   انگیزه

بینـی کننـده نگـرش بـه شـایعه و      آیند از دیگر عوامل پیشبه شمار می5روانشناختی
ایعات منفی تـالش  افراد به دلیل نگرانی از اثرات منفی ش. شودانتقال آن محسوب می

کنند تا شایعات مثبت را به دوستان خود انتقال دهند، اما چنانچه انتقـال شـایعات   می
منفی به دوستان نزدیک موجب مقابله مؤثر آنان با وقایع شود، شایعات منفـی انتقـال   

همچنین انگیزه ارتقاي خـود یـا نیـاز بـه داشـتن احسـاس       ). 2003گورین، (یابد می
شود تا افراد در برابر شایعاتی که عزت نفس آنـان را  ود موجب میي خمثبت درباره

کند مقاومت نشان دهند، در مقابل در برابر اطالعاتی که عزت نفـس آنـان   تهدید می
). 2000، 8، استیل7، آردنسون6کوهن(شوند دهد به راحتی متقاعد میرا افزایش می

2000 .(
ان گفت، نگرش بـه شـایعه   توبندي پایانی از مبانی نظري و پژوهشی میدر جمع

هـاي روانشـناختی، عوامـل    هـاي شخصـیتی، انگیـزه   با عوامل متعددي نظیر ویژگـی 
با توجه به اهمیت موضوع شـایعه  . شناختی و عواطف مثبت و منفی در ارتباط است

هاي مدون در ایران هدف این پژوهش بسط و گسترش دانـش  و عدم وجود پژوهش
. تمربوط به این حوزه در ایران اس

1- emotion
2- Affect
3- Interpersonal relationship- enhancement
4- self- enhancement
5- psychological Health
6- Cohen
7- Aronson
8- Steele
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در همین راستا این پژوهش درصدد یافتن پاسخ به این سؤاالت اسـت؛ آیـا بـین    
هـاي شخصـیتی، عاطفـه مثبـت و منفـی و بهزیسـتی       نگرش بـه شـایعه بـا ویژگـی    

هاي شخصـیتی، عاطفـه   روانشناختی رابطه وجود دارد؟ کدام یک از مجموعه ویژگی
گرش به شایعه است؟ بینی نمثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی قادر به پیش

روش
1حاضر از نـوع همبسـتگی  روش پژوهش: روش پژوهش، جامعه آماري و نمونه

هاي شخصیت، عواطف مثبـت و منفـی   که طی آن ویژگی. است) 2تحلیل رگرسیون(
بین و نگرش بـه شـایعه بـه عنـوان     و بهزیستی روانشناختی به عنوان متغیرهاي پیش

جامعه آماري شامل تمامی کارمنـدان دانشـگاه   . استمتغیر مالك در نظر گرفته شده 
نفـر بـه شـیوه    208بـود کـه از بـین آنهـا     1390آزاد اسالمی شـهر تهـران در سـال    

3ایـن تعـداد براسـاس پیشـنهاد اسـتیون     . اي انتخاب شـدند برداري چند مرحلهنمونه

در بـین  نفر را براي هـر متغیـر پـیش   15که حداقل ) 1387، به نقل از هومن، 1996(
برداري به ایـن  شیوه نمونه. تحلیل رگرسیون پیشنهاد نموده، مکفی در نظر گرفته شد

3هـاي آزاد شـهر تهـران تهیـه شـد، سـپس       ترتیب بود که ابتـدا لیسـتی از دانشـگاه   
دانشکده در واحد تهران شـمال، تهـران مرکـز و تهـران جنـوب انتخـاب و لیسـت        

تهیه و به شـیوه تصـادفی از هـر واحـد     ها هاي موجود در هر یک از دانشگاهدانشگاه
هاي موجود در هـر دانشـکده بـه طـور     دانشکده انتخاب و از بین اداره4دانشگاهی 

. اداره انتخاب و کارمندان آن اداره به عنوان افـراد نمونـه انتخـاب شـدند    2تصادفی 
. سال و میانگین سطح تحصیالت آنان لیسانس بود23میانگین سن افراد نمونه 

، براسـاس سـن، میـزان تحصـیالت و     1هاي جمعیت شـناختی در جـدول   متغیر
. ها انعکاس یافته استوضعیت تأهل آزمودنی

ابزار سنجش

1- Correlation
2- reggression analysis
3- Stevens



هـاي  گیري ویژگی؛ براي اندازهNEO(1(پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت 
شخصیتی از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه که کاسـتا و مـک کـري    

تـا کـامالً   1=کـامالً مـوافقم  (اي سؤال و مقیاس پاسخگویی پنج درجه60با ) 1989(
، برونگرایـی  /(N)2تهیه و ارائه کردنـد و پـنج عامـل روان رنجوخـویی    ) 5=مخالفم

(E)پذیري ، تجربه(O)3شناسی، وظیفه(C)4پذیريو توافق(A)  را مورد سـنجش
هـاي فـرم بلنـد و    خصهاي شاضرایب همبستگی بین نمره. دهد استفاده شدقرار می

87/0، 77/0، 91/0، 90/0، 92/0فرم کوتـاه ایـن پرسشـنامه را بـه ترتیـب برابـر بـا        
هـاي  همچنین آلفـاي کرونبـاخ بـراي شـاخص    ). 1385شناس، حق(اند گزارش کرده

پـذیري بـه   پـذیري و مسـئولیت  پذیري، توافقروان رنجور خویی، برونگرایی، تجربه
حـق شـناس،   (گزارش شده اسـت  81/0و 68/0، 77/0،73/0، 86/0ترتیب برابر با 

هـاي روان رنجـور   حاضر ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي مقیـاس   در پژوهش). 1385
شناسـی بـه ترتیـب برابـر بـا      پذیري و وظیفهپذیري، توافقخویی، برونگرایی، تجربه

ــد 77/0و 75/0، 80/0، 77/0، 75/0 ــه دســت آم ــن  . ب ــئواالت ای ــه از س ــک نمون ی
. مه بدین شرح است؛ من آدم نگرانی نیستمپرسشنا

گیري عواطف مثبت و منفـی از  ، براي اندازه5مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس
و 7، کـالرك 6کـه توسـط واتسـون   (PANAS)مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس 

را ) احسـاس منفـی  10احساس مثبـت و  10(احساس 20تهیه و ارائه شد و 8تلچن
دهـد و بـه طـور کلـی در یـک مقیـاس پـنج        ورد سنجش قرار میدر قالب کلمات م

. شـود، اسـتفاده شـد   ارزیـابی مـی  ) 5= تا کـامالً مخـالفم  1= کامالً موافقم(اي درجه
گزارش شده اسـت و ضـرایب   85/0ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس برابر با 

ن فـراهم  آ9ها و کل مقیاس شـواهدي دال بـر روایـی سـازه    همبستگی درونی مؤلفه
ــن ضــرایب از   ــه ای ــا 74/0ســاخت ک ــود 94/0ت ــادار ب ــا معن ــر و تمــامی آنه . متغی

1- Big five personality factor
2- neuroticism
3- conscientiousness
4- agreeableness
5- positive and negative affect (PANAS)
6- watson
7- clark
8- Techlen
9- construct validity
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در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ پرسشنامه براي عاطفـه مثبـت   ) 1382ابوالقاسمی، (
. به دست آمد90/0و عاطفه منفی 89/0

گیـري بهزیسـتی روانشـناختی از    ، براي انـدازه 1پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
سـئوال و مقیـاس پاسـخگویی    84با ) 1989(2امه بهزیستی روانشناختی ریفپرسشن

از بـین کـل   . اسـتفاده شـد  ) 6= تـا کـامالً مخـالفم   1= کامالً مـوافقم (اي شش درجه
گـذاري  سئوال به صورت معکوس نمره40سئوال به صورت مستقیم و 44سئواالت 

خودمختـاري، تسـلط بـر    این پرسشنامه شش عامل ارتباط مثبت با دیگران، . شودمی
محیط، رشد شخصی، هدفمندي در زندگی و پذیرش خـود را مـورد سـنجش قـرار     

، 68/0، 73/0، 81/0هاي فوق به ترتیـب  ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس. دهدمی
یـک نمونـه از سـواالت    ). 1387فراهـانی،  (، گزارش شده اسـت  77/0، 76/0، 75/0

.دانندمرا شخصی دوست داشتنی و مهربان میپرسشنامه بدین شرح است اکثر افراد 
گیـري نگـرش بـه شـایعه از پرسشـنامه      ؛ براي اندازه3پرسشنامه نگرش به شایعه

سـئوال و مقیـاس پاسـخگویی پـنج     29بـا  ) 1987(نگرش به شایعه که لیتمن و پزو 
یـن  ا. تهیه و ارائه کردند استفاده شـد ) 5= تا کامالً مخالفم1= کامالً موافقم(اي درجه

از روایی سـازه مطلـوبی برخـوردار    ) 1987(پرسشنامه براساس گزارش لیتمن و پزو 
در ایـن پـژوهش تحلیـل    . براي آن گزارش شده اسـت 85/0است و آلفاي کرونباخ 

روایی ساز این پرسشنامه را مستند سـاخت و  ) چرخش واریماکس(4عاملی اکتشافی
وال ایـن پرسشـنامه بـه ایـن     یک نمونه سـئ . به دست آمد72/0و آلفاي کرونباخ آن 

. دهمپردازي ترجیح میمشغولیت ذهنی را به شایعه: شرح است
هاي پژوهش به صورت خـود گـزارش دهـی در    ؛ پرسشنامهروش اجرا و تحلیل

هـا از  داده. دقیقه پاسخ داده شدند50تا 40و در فاصله زمانی 1390فروردین تا تیر 
بـا اسـتفاده   5رسیون به شیوه گام به گامطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگ

. تحلیل شدند(spss16)166ي از بسته آماري براي علوم اجتماعی نسخه

1- psycholological Health questionnaire
2- Riff
3- attitudes towards gossip
4- exploratory factor analysis
5- stepwise
6- statistical package for social science-version 16



هایافته
میانگین، انحراف معیـار و ضـریب همبسـتگی متغیرهـاي پـژوهش      2در جدول 

هـاي  هاي شخصـیتی، عاطفـه مثبـت و منفـی و مؤلفـه     براي نگرش به شایعه و مؤلفه
شـود  مشـاهده مـی  2چنانکـه در جـدول   . بهزیستی روان شناختی ارائه شـده اسـت  

ه منفی، تسـلط بـر   شناسی، عاطفپذیري، وظیفهنگرش به شایعه با برون گرایی، توافق
محیط، رشد شخصی، هدفمنـدي در زنـدگی، پـذیرش خـود      010 /P  و ارتبـاط

ــا دیگــران  مثبــت ب 050/Pــاداري دارد ــا روان . همبســتگی مثبــت و معن ــا ب ام
پذیري، عاطفـه مثبـت و خودمختـاري داراي رابطـه معنـادار      رنجورخویی و انعطاف

.نیست
دهـد  ارائه شده است نشان مـی 3از تحلیل رگرسیون که در جدول نتایج حاصل

هـاي شخصـیتی از لحـاظ آمـاري     رگرسیون متغیر نگرش به شـایعه از روي ویژگـی  
شناسـی و  بین متغیـر پـیش بـین وظیفـه    1ضرایب همبستگی در مدل . معنادار است

و در سطح 35/0متغیر مالك نگرش به شایعه  010 /Pرایب همبستگی در و ض
پذیري و متغیر مالك نگرش به شناسی و توافقبین متغیرهاي پیش بین وظیفه2مدل 

در سطح 40/0شایعه  010 /Pبا توجه به معناداري رگرسیون از شاخص . است
بـین در واریـانس متغیـر    ضریب شیب بتا براي تبیین سهم هر یک از متغیرهاي پیش

از میـان  1دهـد در مـدل   نتایج ضریب بتا نشان می. شوداستفاده مینگرش به شایعه
پـذیري از  متغیرهاي لحـاظ شـده در ایـن تحلیـل متغیـر پـیش بـین بـین مسـئولیت         

بینـی  درصد از واریانس نگر شـه شـایعه را پـیش   35تواند هاي شخصیتی میویژگی
شود کـه  معادله میهاي شخصیتی وارد متغیر دلپذیر بودن از ویژگی2در مدل . نماید

درصد از واریانس نگـرش بـه   20توانند شناسی میپذیري و وظیفهدر این مدل توافق
. ... بینی کنندشایعه را به طور معناداري پیش

همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، رگرسیون متغیـر نگـرش بـه    
نتـایج ضـریب بتـا    . سـت شایعه از روي مقیاس عاطفه منفی از لحاظ آماري معنادار ا

درصـد از واریـانس   27توانـد  مقیاس عاطفه منفی می) t ،41/0=B= 09/4نشان داد 
. بینی نمایدنگرش به شایعه را پیش
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هـاي  شـود متغیـر نگـرش بـه شـایعه از مؤلفـه      مشاهده مـی 3چنانکه در جدول 
1ضـرایب همبسـتگی در مـدل    . شناختی از لحاظ آماري معنادار استبهزیستی روان
در 23/0بین هدفمندي در زندگی و متغیر مـالك نگـرش بـه شـایعه     بین متغیر پیش

. است> 01/0pسطح 
با توجه به معناداري رگرسیون از شاخص ضریب شـیب بتـا بـراي تبیـین سـهم      

) t ،29/0 =B= 41/3(بـا توجـه بـه نتـایج ضـریبا بتـا       . متغیر پیش بین استفاده شـد 
درصد از واریـانس  23تواند هدفمندي در زندگی از ابعاد بهزیستی روان شناختی می

. بینی کندنگرش به شایعه را پیش

زانیم،سناساسبرهای آزمودنی فراواندرصدوی فراوانعیتوز-1جدول
های آزمودنتأهلتیوضعوالتیتحص

یفراواندرصدیفراوانریمتغ

265/12سال20ازترنییپایآزمودنسن
25-21687/32



30–26398/18
35–31211/10
40–36187/8
45–41172/8
50–4688/3
55–5154/2
60-5669/2

زانیم
التیتحص

152/7پلمیدریز
633/30پلمید

2713پلمیدفوق
819/38سانسیل

147/6سانسیلفوق
15/0يدکتر
2016/96کل

74/3پاسخی ب

تأهلتیوضع

981/47متأهل
10249مجرد

2002/96کل
88/3پاسخی ب

نفر208کلنمونه
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95/7511/121عهیشابهنگرش
-83/3753/601/0ییخورنجورروان

- 32/0**21/0**77/3012/6ییگرابرون
19/008/0**07/3099/4004/0يریپذتجربه
46/002/0**- 22/0**32/0**75/2890/5يریپذتوافق

45/0**14/0*50/0**31/0**35/0**54/2693/7یشناسفهیوظ

-40/0-1/0-02/0- 37/0**37/0*-03/2420/506/0مثبتعاطفه
22/011/0**42/0**-14/0*20/0**- 37/0**27/0**20/3106/8یمنفعاطفه

13/0*- 26/0**27/0**30/0**-37/003/0**- 24/0**15/0*71/4017/8گرانیدبامثبتارتباط
48/0**-04/0-15/0*03/004/002/012/0-66/4334/713/007/0يخودمختار

44/0**61/0**26/0**- 32/0**44/0**34/0**-34/01/0**- 36/0**22/0**35/4054/9طیمحبرتسلط
57/0**48/0**58/0**10/0- 34/0**31/0**29/0**28/009/0**-21/009/0**37/3805/9یشخصرشد

67/0**70/0**34/0**55/0**26/0**- 33/0**42/0**35/0**29/001/0**- 32/0**23/0**12/4039/9یزندگدري هدفمند
68/01**56/0**69/0**31/0**48/0**23/0**- 34/0**37/0**29/0**27/008/0**- 30/0**14/0*85/4106/10خودرشیپذ
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مدلهرونیرگرسبیضراوR2دررییتغي هاآمارهوR2-3جدول
سطح RBBetatمجذور Rمدل

معناداری

ویژگی هاي 
شخصیتی 

NEO

ثبات1
وظیفه شناسی

35/012/046/61
54/035/0

35/22
50/5

000/0
000/0

2
ثبات

وظیفه شناسی
توافق پذیري

40/016/027/53
40/0
41/0

26/0
20/0

41/13
67/3
81/2

000/0
000/0
005/0

عاطفی بودن 
مثبت و منفی

ثبات1
عاطفه منفی

27/007/011/63
41/027/0

47/19
09/4

000/0
000/0

بهزیستی
روان شناختی

ثبات1
در زندگیهدفمندي

23/005/098/63
29/023/0

73/17
41/3

000/0
001/0
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بحث
هاي شخصیتی برون گرایی، توافق پـذیري و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی

-همچنین ویژگـی وظیفه شناسی با نگرش به شایعه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، 

. هاي شخصیتی، توافق پذیري و وظیفه شناسی قادر به پیش بینی نگرش بـه شـایعه اسـت   
از . همسـویی دارد ) 1992(، آنتـونی  )2004(هاي لیتمن و پـزو  این یافته با نتایج   پژوهش

گرایـی و  هـاي شخصـیتی بـرون   لحاظ نظري دلیل این امر آن است که افراد داراي ویژگـی 
فراد اجتماعی، اهل گفتگو، خوشـبین، معاشـرت پـذیر، کنجکـاو و انعطـاف      توافق پذیري ا

پذیر هستند که تمایل به دریافت و تبادل اطالعات دارند لذا تمایل و نگرش مثبت بیشتري 
هـاي افـراد وظیفـه شـناس، دقـت، باریـک بینـی و        از مشخصـه . دهندبه شایعات نشان می

کن است افـراد را بـه سـمت توجـه بـه      حساس بودن است که دارا بودن چنین صفاتی مم
.شایعات و موشکافی و تحلیل اطالعات سوق دهد

. هاي این پژوهش استتوان پیش بینی عواطف منفی در نگرش به شایعه از دیگر یافته
، دیفنزو، بردیـا  )2004(، لیتمن و پزو )2004(هاي گزارش شده توسط کلیاین یافته با یافته

تـرین عواطـف   ساس ادبیات روانشناختی موجود، یکی از مهـم بر ا. همخوانی دارد) 2007(
افـراد داراي اضـطراب بـاال جهـت     . منفی موثر در نگرش شایعه اضطراب و نگرانی اسـت 

کاهش اضطراب و افزایش حس کنتـرل بـر محـیط تمایـل بیشـتري بـه پـذیرش و انتقـال         
.دهندشایعات نشان می

ستی روانشناختی مشخص شد بین ابعـاد  در بررسی رابطه نگرش به شایعه با ابعاد بهزی
بهزیستی روانشناختی ارتباط مثبت با دیگران، پذیرش خود، رشد شخصـی، هدفمنـدي در   

این یافته با . زندگی و تسلط بر محیط با نگرش به شایعه رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد
از آنجـایی  .همسویی دارد) 2000(و کوهن و همکاران ) 2003(هاي گورین نتایج پژوهش

ترین انگیزه هاي انسانی است هنگامی کـه افـراد بـا    که پذیرش و ارتقاي خود یکی از مهم
شـوند  بخشـد مواجـه مـی   اخبار یا شایعاتی که به هر طریق عزت نفس را در آنها ارتقا مـی 

ممکن است به راحتی متقاعد شوند و  بالعکس در برابر اخباري کـه عـزت نفـس آنهـا را     
. دهندمقاومت نشان میکند تهدید می

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفـه هـاي بهزیسـتی روانشـناختی     
در جهـت تبیـین ایـن یافتـه     . هدفمندي در زندگی توان پیش بینی نگرش به شایعه را دارد



1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان53
2،  شماره 1دوره 

انـد معنـا بخشـی بـه     تاکیـد کـرده  ) 2007(توان بیان کرد همانطور کـه بردیـا، دیفـونزو    می
ها و وقایع یکی از اهداف مهم شایعه پردازي است افـراد هدفمنـد در زنـدگی کـه     رویداد

نمایند به ویـژه هنگـام وجـود ابهـام و تردیـد      همواره براي معنابخشی به زندگی تالش می
.ممکن است به شایعات نگرش مثبت نشان دهند

هـاي شخصـیتی، عواطـف    در مجموع نتایج پژوهش حاضر توجه به برخی از ویژگـی 
هـاي  در زمینـه . بت و منفی و بهزیستی روانشناختی را در نگرش به شایعه محرز ساختمث

توان گفت ارتباط سایر متغیرهاي روانشناختی با نگرش و انتقـال  پیشنهادهاي پژوهشی  می
براي افزایش قابلیت تعمیم و بررسی دوباره متغیرهـا، ایـن   . شایعه مورد پژوهش قرار گیرد

همچنین از آنجایی که فقدان ابـزار معتبـر   . ایران نیز تکرار شودپژوهش در شهرهاي دیگر
شود در در سنجش شایعه پژوهش در این حیطه را با مشکل مواجه ساخته است توصیه می

از لحـاظ  . هاي آتی ساخت ابزارهاي معتبر سنجش شایعه مورد توجـه قـرار گیـرد   پژوهش
عه در مورد فرایند شایعه به ویژه در سه شود آگاه ساختن افراد جامکاربردي نیز پیشنهاد می

مرحله تولید، ارزشیابی و انتقال و اثرات مهم اجتماعی بر افراد جامعه از سوي پژوهشگران 
هـاي  در خاتمـه تفـاوت  . و محققان و مسئولین ذي ربط مورد توجـه بیشـتري قـرار گیـرد    

صـیالت مـورد   جنسیتی و متغیرهاي جمعیت شناختی از قبیل سن، میزان تاهل و سطح تح
.هاي آتی مورد توجه قرارگیردبررسی قرار نگرفته، که امید است در پژوهش

منابع
(PANA)،اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی )1382.(ابوالقاسمی ، ف 

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی .
.80- 70اصفهان،

: چاپ اول ، شیراز .طرح پنج عاملی ویژگی هاي شخصیت ) .1385. ( شناس ، ح حق 
.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

رفتاري –هیجانی –اثر بخشی زوج درمانی عقالنی ) 1387. (مشهدي فراهانی ، م 
درکاهش باورهاي غیر منطقی و افزایش رضا مندي زناشوئی وبهزیستی وروانشناختی 

دکتري روانشناسی ، تهران ، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی ، دانشگاه  رساله .
.آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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56...آموزش مبتنیاثر بخشی برنامه

هاي اجتماعی بر میزان رفتارهاي آموزش مبتنی بر مهارتاثر بخشی برنامه
مقطع ابتدایی شهر اصفهانقربانی کودکان پسر 

20/9/90:تاریخ پذیرش مقاله3/7/90: تاریخ دریافت مقاله 

1منصوره مقتدایی

2شعله امیري

3حسین مولوي

4نسیم استکی آزاد

چکیده 
هـاي اجتمـاعی   مهـارت ی مبتنی برآموزشبرنامه اثربخشی پژوهش با هدف بررسی :مقدمه

شـهر  ) مقـاطع دوم و چهـارم ابتـدایی   (قربانی کودکان پسر مقطع ابتداییر میزان رفتارهاي ب
.                   اصفهان صورت پذیرفته است

بود کـه براسـاس نمونـه    دانش آموز قربانی 40هاي این پژوهش شاملآزمودنی: روش
.نفري جایگزین شـدند 20گیري چند مرحله اي، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل 

در . هـاي اجتمـاعی بـر روي گـروه آزمـایش اجـرا شـد       آموزشی مبتنی بر مهـارت داخلهم
بر دو گروه کنتـرل و  ) ریجبی و اسلی(آزمون و پیگیري مقیاس سنجش روابط همگنان پس

. آزمایش مجدداً اجرا شد
آموزشـی مبتنـی بـر    هـا نشـان داد کـه برنامـه    هاي تحلیل کوواریـانس داده یافته:نتایج

کودکـان  اجتماعی منجر به کاهش میزان رفتارهاي قربانی و رفتارهاي زورگـویی ايهمهارت
.قربانی شد

کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص دانشگاه اصفهان : نویسنده مسئول1-
m.m1430@yahoo.com: پست الکترونیکی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان -2
استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان -3
کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص دانشگاه اصفهان-4
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توانـد  هاي اجتماعی مـی بنابراین نتایج بیانگر این است که آموزش مهارت: گیرينتیجه
.شودباعث بهبود روابط این کودکان با گروه همگنان خویش

هاي اجتماعی، روابط با همگنـان، رفتارهـاي   ارتآموزشی مبتنی بر مهبرنامه:هاکلیدواژه
قربانی، رفتارهاي زورگویی

Effectiveness Training program based on Social Skills
on the Rate of Reduction Victim Behaviors of
Primary boys School Students in Isfahan City

Mansore Moghtadaei
Shole Amiri
Hossein Molavi
Nasim Esteki Azad

Abstract
Objective: The present study was the effectiveness training
program based on social skills on the rate of victim behaviors of
primary boy's school students in Isfahan city.
Method: based on multi-stage sampling of four Primary boys
schools in Isfahan randomly selected and from among the second
and fourth grades, 40 students victim Through Sociometry & Peer
relationship questionnaire selected and assigned in control and
experimental groups. Intervention based on Social skills was
performed on the experimental group. In the Post-test and follow-
up Peer relationship questionnaire were performed on two groups.
Results: Covariance analysis of data showed that Training
program based on Social Skills leading to reduction of the victim,
bullying behaviors of victim children was.
Conclusions: The results indicate that social skills training can
improve peer relationship in children.

Keywords: Training program based on Social Skills, Peer
Relationship, Victim and Bulling Behaviors
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مقدمه
، 2رایس(هاي رشد اجتماعی کودکان است ترین جنبهیکی از مهم1روابط با همگنان

روابط با همگنان، به روابطی اشاره دارد که بین افراد همگن، یعنی ). 1387ترجمه فروغان، 
گیرد افرادي که از لحاظ مهارت، سطح آموزشی و یا موقعیتی برابر باشند، شکل می

، 4؛ به نقل از لی گرند1985، 3رودل(که لزوماً هم سن و سال نیستند ) 1384پورافکاري، (
برادر و سایر اعضاي خانواده، ،همگنان، مانند روابط با والدین، خواهربا روابط ). 2002

، 6ل؛ به نقل از کمب1983، 5پاهارت(کند نقش قاطعی در رشد کودکان خردسال ایفا می
اما با گیرند،اجتماعی اولیه در خانواده شکل میبا آنکه روابط ). 1387ترجمه صیادلو، 

کودکی اولیه و پیش دبستانی، آنها زمان بیشتري را با بزرگتر شدن کودکان و ورود به دوره
کودکان به شدت متأثر از لذا). 1387ترجمه صیادلو، کمبل، (کنند میهمگنان خود سپري

ترجمه ابراهیمی ، 7فونتانا(گیرد صورت میهمگنانشان که توسط کودکان کارهایی هستند
ویژگی هاي جهانی مانند مهربانی و اجتماعی بودن همواره با پذیرفته شدن ).1385قوام، 

وجود گروه همگنان براي ). 2009، 8سالمیوالی و پیتز(از طرف همگنان پیوند داشته است
یت خاصی کودك، به عنوان یک عامل اجتماعی شدن، براي تحول هویت و ارزشها از اهم

در طی دهه گذشته این فرض مطرح شده است که کودکانی که مورد . برخوردار است
در واقع پژوهش هاي متعددي . پذیرش یا عالقه همگنان خود نیستند در معرض خطرند

اند و به این تأثیر روابط نابهنجار با همگنان را در تحول بعدي فرد مورد توجه قرار داده
ه روابط ضعیف با همگنان در دوره کودکی با تحول بعدي رفتارهاي اند کنتیجه دست یافته

به طوري که می توان مشکالت سازشی حال و آینده را . سازش نایافته مرتبط است
از دیدگاه بسیاري از محققان، برخی از ).1383امیري، (براساس این روابط ارزیابی کرد 

نیستند فاقد مهارت هاي اجتماعی کودکان که قادر به بدست آوردن پذیرش همگنان خود 

1 -Peer relationship

2- Rice
3- Roedell
4- LeGrand
5- Hartup
6- Campbell
7- Funtana
8- Salmivalli & Peets
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). 1386؛ به نقل از امیري، 1977، 2؛ کامبز و اسلبی1977، 1آشر، ادن و گاتمن(هستند 
هاي اجتماعی که کودکان فاقد مهارتندنشان داد) 2010(3برایان، سایلسن و ویسینک

در واقع به ندرت از جانب . بیشتر امکان طرد شدن از جانب همگنان خود را دارند
شوند و از جانب همگنان خود در سطح پایینی از همگنان خود هنگام بازي انتخاب می

رسد یبراساس قدرت پیش بینی روابط با همگنان، به نظر م. گیرندطبقه اجتماعی قرار می
در بخشی از سیستم اجتماعی مانند مدرسه در صورت وجود مشکالت اجتماعی در 

در . گیردهاي اجتماعی ضعیف نیز به صورت استراتژي در کودك شکل میکودك، مهارت
اوایل کودکی در سنین پیش دبستانی در صورتی که کودك با همگنان خود ارتباط برقرار 

شود، در غیر این صورت فقدان رابطه دوستی تبدیل میکند به مرور زمان، این رابطه به 
شدگی و هاي اجتماعی منجر به یک رابطه نامطلوب با همگنان خود همچون طردمهارت

هاي با در نظر گرفتن این ذهنیت، آموزش رسمی مهارت). 2005، 4مایز(شود قربانی می
تارهاي اجتماعی بسیار اجتماعی به همه کودکان و به طور خاص به کودکان ناتوان در رف

نقش قربانی یکی از تبلورهاي روابط نامطلوب است که در ). 2004، 5داوا(حیاتی است 
گزینند، هایی که کودکان با توجه به موقعیت اجتماعی و مسائل شخصی خود بر مینقش

رفتارهایی که بعضی از ": شودبه این شکل تعریف می6قربانی شدن. شودمشاهده می
هدف قرار گرفتن رفتارهاي پرخاشگرانه دیگر کودکان، که لزوماً هم سن و سال کودکان از

نقش قربانی در مقابل نقش زورگویی ). 2006، 7فکس و بالتون("کنندنیستند، تجربه می
شود تا آنان احساس تنهایی بیشتري کنند و ممکن زورگویی موجب می. شودپدیدار می

خود را مستحق آزار دیدن و مسخره کردن است شروع این احساس موجب شود آنان 
از لحاظ جسمانی اکثر . شودضعیف در آنان میبدانند، که این امر موجب یک خودپنداره

قربانیان، کوچکتر از زورگوها هستند و معموالً توانایی کمتري در مراقبت از خود از لحاظ 
اط هستند و به طور مداوم امن و محتقربانیان معموالً مضطرب، نا. جسمانی و کالمی دارند

1- Asher, Oden & Gottman
2- Combs & Slaby
3- Bruyan, Cillessen & Wissink
4 -Mize
5- Dava
6- Vicimitization
7- Fox & Baulton
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آموزان به ندرت از خود در این دانش). 1997، 1بنکس(برند از عزت نفس پایینی رنج می
بسیاري از قربانیان . کننددهند دفاع یا مقابله به مثل میبرابر کودکانی که زورگویی نشان می

خود جدا می در نتیجه، از لحاظ اجتماعی از همگنان. هاي اجتماعی هستندفاقد مهارت
در واقع باید بین دو نقش مهم در ). 2000، 2سالمون، جیمز، کاسیدي و جاولویس(شوند 

براي کودکی است که زورگویی را براي 3"نقش قربانی": مقابل زورگویی تمایز قائل شد
. شودیک یا چندین بار در هفته که حداقل در طول سه ماه تداوم داشته است، متحمل می

کند که یک یا چند بار در طول هفته به مدت سه را نیز فردي بازي می4"نقش زورگویی"
دیگر افرادي هستند که با هر اما دسته. ماه، همگنان خود را مورد زورگویی قرار داده است

این نقش، از . کنندرا بازي می5"زورگویی/ نقش قربانی"دو توصیف مطابقت دارند و 
که در مقابل (7و قربانی فعال6و شکل قربانی منفعلشود که به دنقش قربانی منتج می

، )کنددهد و مقابله به مثل میزورگویی افراد زورگو، رفتار پرخاشگري را از خود بروز می
؛ به نقل از شافر، کرن، بردبک، 1997، 8شوارتز، داج و کوي(از هم متمایز شده است 

ی بیشتر از دو نقش دیگر افسردگی زورگوی/ افراد در نقش قربانی). 2004، 9وولک و چالز
جئورجیو و (دهند و میزان باالي بروز عالئم فیزیکی ناشی از اضطراب را نشان می

دهد میالمللی در بین تمام کشورها نشانهاي بیننتایج پژوهش). 2008، 10استاوِرینیدیس
، 11کالسیوودز، داون و (درصد کودکان، در مقابل زورگویان، قربانی هستند 46تا 8که 

همزمان با افزایش شناخت و آگاهی از اثرات قربانی و تبعات ناشی از آن، بسیاري ). 2009
گیرانه براي کاهش این هاي درمانی و پیشها درصدد فعالیتاز مدارس و آموزشگاه

اعم از اعتماد به (مبنی بر این که آنها متحمل مشکالت زیادي ها و اثرات آن هستند، رفتار
هاي ، عدم پیشرفت تحصیلی، احساس تنهایی زیاد، اضطراب، افسردگی، بیمارينفس پایین

1 - Banks
2- Salmon, James, Casidy & Javoloyes
3- Victim role
4- Bully role
5- Victim- Bully role
6- Passive Victim
7- Active Victim
8- Schwarz, Dodge & Coie
9- Schäfer, Korn, Brodbeck, Wolk & Schalz
10- Georgiou & Stavrinides
11- Woods, Done & Kalsi



1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان61
2،  شماره 1دوره 

هاي مختلف هاي آتی در موقعیتدر دوران مدرسه و سال) روانی و نظایر این موارد
اند که آزار دیدن کودکان توسط همگنانشان محققین دریافتهشوند؛ و همچنین اجتماعی می

،ل افسردگی، عصبی شدن، اختالل در عزت نفسنتایج بلند مدت و کوتاه مدت جدي شام
دنبال ه تنهایی، ازدست دادن سالمتی، غیبت در مدرسه و مشکالت روابط در نوجوانی را ب

اند که کودکان با عزت نفس دریافته) 1998(1ایگان و پري). 2006فکس و بالتون، (دارد 
و این افزایش منجر به پایین آمدن عزت نفس در بیشتر در خطر قربانی شدن هستندپایین
و یاساس پژوهش بر روي کودکان قربانبر) 1978(2زیالو. شودهاي مدرسه میسال

ل به داشتن یشتر تماینسبت به کودکان زورگو بیزورگو اظهار کرد که کودکان قربان
. دارند) فعالیشتر در کودکان قربانیب(نشان مخصوصاً مادر یک با والدیاي نزدرابطه

پژوهش هایی انجام شده اند که بیان می کنند امکان درمان این کودکان وجود دارد از 
هاي جرأت ورزي قربانیان در به آموزش مهارت) 1986(3در استرالیا، مک فادن: جمله

يهاي جرأت ورزها مالحظه کرد که آموزش مهارتل دادهیپرداخت و پس از تحلمدرسه 
5ریجبی و اسلی).2006، 4رانا(شدیدر کودکان قربانیقربانيتارهامنجر به کاهش رف

، از قربانیان% 50اً تقریبدریافته اند کهاي الویزهاي مداخلهبا استفاده از راهبرد) 1990(
با استفاده از آموزش ) 2004(6وونگ.داشتندين فردیبپیشرفت چشم گیري در ارتباط

ن یافت که از موثرتریو زورگو در مدرسه دریکودکان قربانيبر رویهاي اجتماعمهارت
و روابط یهاي اجتماعآموزش مهارتییو زورگویقربانيهاي کاهش رفتارهاياستراتژ

یبه منظور بررس) 2006(نتایج پژوهش فکس و بالتن . ن و همگنان استیمناسب با والد
کودك 499همگنان، در یقربانو ین مشکالت اجتماعیاي ببه عنوان واسطهیعامل دوست

مثل یو عوامل اجتماعیمثل مشکالت درونيفرديساله نشان داد که فاکتورها11-9
شدن همگن نقش یدر قربان) رش کودك محبوب کالسیتعداد دوستان و پذ(یابیدوست
ت و چگونگی دوستی با همگنان، نقش مهم یفیافتند که کین دریفکس و بالتن همچن. دارد

1- Egan & Perry
2 -Olweus
3- MacFadden
4 -Rana
5- Rigby & Slee
6- Wong
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شدن در مقابل یزان قربانیمیابیا ارزیرش از جانب گروه همگنان و یطرد و پذتري در 
هاي از آن بود که آموزش مهارتیها، حاکج بسیاري از پژوهشینتا. همگنان دارد

دارد و باعث بهبود یدرکودکان قربانیش عملکرد اجتماعیاي موثر در افزاوهیشیاجتماع
نیز برنامه آموزشی الویز را در ) 2009(1ریموند. گرددن کودکان مییروابط با همگنان در ا

699، به اجرا گذاشت و 2طول سال تحصیلی دو مدرسه دبیرستانی در میدوسترن
زورگویی الویز را پر /آموز این مدارس، در ابتدا و پایان سال تحصیلی مقیاس قربانیدانش
گروه آزمایش و کنترل هم در نشان داد که بین دو ) مانکوا(نتایج تحلیل واریانس . کردند

قربانیان و هم زورگویان، تفاوت معنی داري بین میانگین ها وجود دارد و در نتیجه برنامه 
آموزشی الویز، یک برنامه مفید و موثر براي کاهش دادن میزان رفتارهاي قربانی و 

ارس، زورگویی بود و به ایجاد محیطی امن و افزایش رفتارهاي پسندیده اجتماعی در مد
مونیکا، فیتز و میشل،، همچنین). 1390استکی، امیري و مولوي، (کمک کرد 

بیان کردند که زورگویی منجر به مشکالت سالمت روانی درکودکان، ) 2009(3پاتریک
قربانی شدن آنها و ایجاد رفتارهایی همچون اضطراب، تنش، عزت نفس پایین و مشکالت 

ها نشان می دهد این کودکان قربانی فاقد بازنگري یافته . شودجسمانی می-روانی
هاي اجتماعی هستند که منجر به عزت نفس پایین و رفتارهاي قربانی در مقابل مهارت

هاي اجتماعی، توان با برنامه آموزشی مبتنی بر مهارتهمگنان خویش شده است که می
در این . دهایی براي ایجاد ارتباط مطلوب با همگنان خود فراهم کربراي آنها فرصت

هاي اجتماعی برگرفته از برنامه آموزشی پژوهش تمرکز اصلی آموزش مبتنی بر مهارت
ترجمه(، کارتلج و میلبرن )2003(4هاي فرانکل و میاتهاي اجتماعی دیدگاهمهارت

فتحعلی لواسانی، (و راهنماي آموزشی سازمان بهزیستی کشور از ) 1372نظري نژاد، 
در کودکانی است که هاي اجتماعی رهاي قربانی از خالل مهارت، براي کاهش رفتا)1380

از آنجا که در پژوهش هاي داخل کشور، به .نقش قربانی را در مقابل همگنان خود دارند
این موضوع به صورت آکادمیک و علمی، بسیار کم پرداخته شده است، بنابراین بر مبناي 

1- Rimond
2- Midwestern
3- Michael, Montica & Fitz, Kil Patrick
4- Frankel, Miate
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هاي اجتماعی به موزش مهارتپژوهش ها و بررسی هاي نظري، بررسی اثر بخشی آ
. کودکان قربانی موضوع مورد نظر این پژوهش است

روش
آزمون و پیگیري با آزمون و پسطرح پژوهش حاضر، از نوع تجربی همراه با پیش

آموزان پسر قربانی مقطع دانشآماري این پژوهش شامل کلیهجامعه. گروه کنترل بود
40نمونه پژوهش شامل . ، بوده است88-89ی ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیل

نمونه آموز پسر بود که بیشترین نمره را در زیرمقیاس قربانی کسب کردند و به شیوهدانش
نفري 20گیري تصادفی سه مرحله اي انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 

رضایت والدین، پس از جلب. هاي آزمایشی و کنترل جایگزین شدندتقسیم و در گروه
بعد از .  هاي اجتماعی بر روي گروه آزمایش اجرا شدي آموزشی مبتنی بر مهارتمداخله

آزمون، مقیاس هاي آزمایش و کنترل در مرحله پسپایان جلسات آموزشی بر روي گروه
سپس براي بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در . سنجش روابط همگنان اجرا شد

آزمون بر روي دو گروه کنترل یگیري، پس از شش ماه از جلسات آموزشی و پسمرحله پ
. و آزمایش مقیاس سنجش روابط همگنان ریجبی و اسلی اجرا شد

در این پژوهش از روش جامعه سنجی و پرسشنامه سنجش روابط :ابزار پژوهش
. همگنان کودکان استفاده شد
کالسحاضر در یک کودکان سنجی از در بررسی جامعه: روش جامعه سنجی

درجه بندي همکالسی هایشان را ، هاي تشخیصی قربانی خواسته شدبراساس مالك
همگنان خود را منزلت اجتماعیکنند که محققان اغلب از کودکان سوال می. نمایند

روش ). 1382؛ به نقل از امیري، 1989کی و دادج، پاالتز و واسرمن، (گزارش دهند
است که از کودکان ) 1382، به نقل از امیري،1989(واسرمنسنجی پژوهش حاضر جامعه

هاي قربانیهاي خود سه کودك که داراي ویژگیشود که از بین همکالسیخواسته می
گردد و در نهایت هاي کودکان استخراج میهستند را مشخص نمایند؛ سپس پاسخ

اند، به عنوان قربانی، ن همگنان به عنوان قربانی داشتهکودکانی که بیشترین انتخاب را در بی
. گردندمشخص می
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توسط 1993این پرسشنامه در سال : پرسشنامه سنجش روابط با همگنان کودکان
ریجبی و اسلی به منظور بررسی روابط با همگنان کودکان مقطع ابتدایی تهیه و تنظیم شده 

گردد، این وسط کودك تکمیل میدهی است که تیک پرسشنامه خودگزارش. است
نمره گذاري 5به 1سؤال است و در یک مقیاس لیکرتی ا ز 20پرسشنامه مشتمل بر 

ترجمه و هنجاریابی ) 1387(این مقیاس براي نخستین بار توسط طبائیان و امیري . شودمی
ربانی زیرمقیاس ق: براي این مقیاس دو زیر مقیاس منظور گردیده که عبارتند از. شده است

. 73/0، زیرمقیاس زورگویی با ضریب آلفاي 70/0با ضریب آلفاي 
:یافته ها

یانگین و انحراف معیار گروههاي آزمایش و کنترل را در م، )2(و ) 1(جداول 
ینشان م) B(زورگویی و ) V(در زیرمقیاسهاي قربانی پیگیريآزمون و آزمون، پسپیش
.دهد

آزمون، هاي آزمایش و کنترل در پیشمعیار گروهمیانگین و انحراف -1جدول 
)V(آزمون و پیگیري زیرمقیاس قربانی پس

پیگیريپس آزمونپیش آزمون
معیارانحراف میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

7/2385/385/820/270/775/1آزمایشی
15/2387/345/2364/335/2310/3کنترل

آزمون، هاي آزمایش و کنترل در پیشمیانگین و انحراف معیار گروه-2جدول 
)B(آزمون و پیگیري زیرمقیاس زورگویی پس

پیگیريپس آزمونپیش آزمون
انحراف معیارمیانگینانحراف  معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

65/1291/315/718/155/668/0آزمایشی
50/1126/365/1073/270/997/1کنترل
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هاي آزمایش پس از اعمال شود، میانگین گروهمشاهده می2و 1همانطور که در جداول 
هاي قربانی ، در زیرمقیاس)هاي اجتماعیمداخالت آموزشی مبتنی بر مهارت(متغیر مستقل 

)V ( و زورگویی)B ( بودن این مداخالت آموزشی کاهش یافته است که نشان دهنده موثر
.است

ها پس از هاي نمرات پس آزمون و پیگیري زیرمقیاس قربانی گروهجهت مقایسه میانگین
ارائه 3کنترل پیش آزمون از تحلیل مانکوا استفاده شده که خالصه نتایج آن در جدول 

. شده است
و پیگیري آزمونهاي نمرات پسنتایج تحلیل مانکواي مقایسه میانگین-3جدول 

آزمونها پس از کنترل پیشزیرمقیاس قربانی گروه

متغیر
المبدا 
Fویلکز

درجه  
آزادي

سطح 
معناداري

اندازه 
اثر

توان 
آماري

پیش 
آزمون

42/063/2420001/057/01

-عضویت

گروهی  
)V) (قربانی(

05/004/29820001/094/01

هاي اجتماعی آموزشی مبتنی بر مهارتتأثیر برنامهشود مشاهده می) 3(چنانچه در جدول 
). >0001/0P(آزمون و پیگیري نمرات قربانی معنادار است هاي پسدر مجموع بر میانگین

آزمون و پیگیري معنادار پسیعنی تفاوت بین نمرات قربانی به طور کلی در دو مرحله
هاي اجتماعی مبتنی بر مهارتنتایج جدول حاکی از آن است که میزان تأثیرآموزش . است

آزمون درصد واریانس نمرات پس94بوده است و این بدان معناست که 94/0و تفاوتها، 
و سطح 1توان آماري . و پیگیري زیرمقیاس قربانی مربوط به عضویت گروهی بوده است

. باشداحتمال نزدیک به صفر، داللت برکفایت حجم نمونه می
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ها پس نمرات پس آزمون و پیگیري زیرمقیاس زورگویی گروههايجهت مقایسه میانگین
ارائه شده 4از کنترل پیش آزمون از تحلیل مانکوا استفاده شد که خالصه آن در جدول 

. است
آزمون و پیگیري هاي نمرات پسنتایج تحلیل مانکواي مقایسه میانگین-4جدول 

آزمونها پس از کنترل پیشزیرمقیاس زورگویی گروه

متغیر
المبدا 
Fویلکز

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

اندازه 
اثر

توان 
آماري

72/069/62003/027/089/0پیش آزمون
عضویت گروهی 

)B) (زورگویی(
36/046/3120001/063/01

هاي اجتماعی آموزشی مبتنی بر مهارتشود تأثیر برنامهمشاهده می) 4(چنانچه درجدول 
آزمون و پیگیري نمرات زورگویی معنادار است هاي پسمیانگیندر مجموع بر 

)0001/0P< .(آزمون و پسیعنی تفاوت بین نمرات زورگویی به طور کلی در دو مرحله
نتایج جدول حاکی از آن است که میزان تأثیر آموزش مبتنی بر . پیگیري معنادار است

درصد 63بوده است و این بدان معناست که 63/0ها، هاي اجتماعی و تفاوتمهارت
زورگویی مربوط به عضویت گروهی بوده آزمون و پیگیري زیرمقیاسواریانس نمرات پس

. باشدو سطح احتمال نزدیک به صفر، داللت برکفایت حجم نمونه می1توان آماري . است

بحث
ي همان طور که اشاره شد، هدف کلی از انجام این پژوهش، تعیین میزان تأثیر مداخله

هاي اجتماعی بر میزان رفتارهاي کودکان قربانی پسر مقطع برنامه آموزشی مبتنی بر مهارت
نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهاي کودکان قربانی قابل . ابتدایی شهر اصفهان بود

آزمون، تفاوت معناداري را با گروه کنترل نشان آزمایش در نمرات پسبهبود است و گروه 
نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت . شودها پرداخته میدادند که در ادامه به تبیین آن

توان این تفاوت میانگین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماري معنادار است و می
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هاي این پژوهش بدین ترتیب آنچه از یافته. آموزشی نسبت دادمعنادار را به مداخله
هاي اجتماعی بر میزان برنامه آموزشی مبتنی بر مهارتآید حاکی از اثربخشی مداخلهبرمی

هاي حاصل از هاي پژوهش حاضر با یافتهیافته. رفتارهاي قربانی کودکان قربانی است
بودند که آموزشنتایج وي بیانگر این امر. همخوانی دارد) 2004(پژوهش وونگ 

هاي اجتماعی بر روي کودکان قربانی و زورگو در مدرسه از موثرترین مهارت
هاي کاهش رفتارهاي قربانی و زورگویی و روابط مناسب با والدین و همگنان استراتژي

هاي معرفی شدهو یافته) 2006(هاي فکس و بالتون ها با یافتههمچنین این یافته. است
خصوص اثربخشی برنامه هاي اجتماعی، درگیري برنامه آموزشی مهارتحاصل از به کار

هاي اجتماعی بر کاهش اثرات منفی و مشکالت ناشی از قربانی آموزشی مبتنی بر مهارت
ها گویاي اثربخشی هاي حاصل از این پژوهشیافته. شدن درکودکان قربانی همسو است

اي در میان هاي مداخلهنیز دیگر برنامههاي اجتماعی و آموزش مبتنی بر مهارتبرنامه
توان اظهار داشت با توجه به تحقیقات این فرض میدر تبیین نتیجه. کودکان قربانی است

هاي آموزش مبتنی بر مهارتهاي ذکر شده، درمورد دالیل احتمالی تأثیر برنامهو یافته
هاي مهم و که مهارتتوان گفت ایجاد فرصتی براي کودکان قربانی است اجتماعی، می

به همین . اساسی روابط همگنان را بیاموزند و نسبت به رفتار خویش کنترل پیدا کنند
انتخابی این پژوهش از مقطع دبستان بود تا بتوان از این فرصت طالیی علت، نمونه

بهینه نمود و تا این رفتارهاي آزاردهنده در کودك سالهاي ابتدایی تحول شناختی استفاده
. هادینه نشده است و به اختالالت رفتاري منجر نشده است، از میزان بروز آن کاستن

هاي دوم و چهارم بودند و اجراي برنامه در قالب گروه انتخابی از پایههمچنین، نمونه
بیشتري براي آورد تا کودکان قربانی انگیزهسنی، این امکان را فراهم میمتشکل از دو رده

پردازد، براي سایر کودکان اشند و هنگامی که یک کودك به ایفاي نقش میتغییر داشته ب
دغدغه و به دور از شرایط حاکم در یک افتد که در یک محیط بیاین فرصت اتفاق می

همچنین، . رابطه بین دو نفر، نظاره گر رفتار همگنشان باشند و بتوانند از او الگوگیري کنند
هاي خود و آشنایی با مختلف و چرایی رفتارفرصت فکر کردن راجع به احساسات

همچنین، در این . کنندهاي مختلف ارتباطی را پیدا میهیجانات مختلف و آموزش مهارت
بیشتر براي مشارکت در ها موجب ایجاد انگیزهبرنامه، تنوع و جذاب بودن فعالیت
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هارتهاي اجتماعی کودك و مروابطبین بعالوه، .جلسات آموزشی و مبین تأثیرات آن بود
هاي اجتماعی و در فقر مهارتطور مثال ه ب. از تأثیرات وجود دارد، او، الگویی چرخه اي

خود شود و این موضوع به نوبهمنجر به طرد همگنان مینتیجه پایین بودن عزت نفس
و منزلت اجتماعی منجر به تالشهاي بیهوده کودك طرد شده براي دستیابی به پذیرش 

به عالوه طرد پیوسته همگنان، . شونداین تالشها خود باعث طرد بیشتر میشود و می
ها به نوبه خود گذارد، و ایناحتماالً بر روي عزت نفس کودك و انتظار دیگران تأثیر می

. هاي دیگر شودتواند باعث تشدید مشکالت اجتماعی و ایجاد مشکالتی در زمینهمی
هایی از جمله هاي اجتماعی با ارائه تکنیکمهارتآموزش مبتنی بر بنابراین، برنامه

هاي ارتباطی، شناخت هیجانات و حل مسئله سبب احساس ارزشمندي و پذیرش مهارت
گردد و بدین شکل میزان رفتارهاي قربانی، آزاردهنده و ناپسندیده از جانب همگنان می

توان به افزایش ري، میبراي تبیین بهبود رفتارهاي قربانی در مرحله پیگی. یابدکاهش می
پیگیري، اشاره کرد که احتماالً به این دلیل است آزمون به مرحلهپسمیزان تأثیر از مرحله

که منزلت اجتماعی و روابط همگنان، بسیار به زمان بستگی دارد، به این صورت که 
زمان گیرد، تأثیر آن را باید طی گذشتاي و آموزشی صورت میهنگامی که اقدام مداخله

اندازه گیري کرد، زیرا تغییر در شناخت کودك و همچنین نگرش همگنان نسبت به 
نتایج تحلیل کوواریانس .یکدیگر در طول زمان میسر است و در لحظه اتفاق نخواهد افتاد

هاي نمرات هاي اجتماعی بر میانگیندهد که برنامه آموزشی مبتنی بر مهارتنشان می
بنابراین، برنامه. رهاي زورگویی کودکان قربانی معنادار بوده استآزمون و پیگیري رفتاپس

. هاي اجتماعی بر کاهش رفتارهاي زورگویی کودکان قربانی نیز موثر استآموزش مهارت
اما از میزان تأثیر برنامه نامبرده در کاهش نمرات قربانی کمتر است که در تبیین این نکته 

هاي اجتماعی در این پژوهش بر کاهش تنی برمهارتآموزش مبتوان گفت که برنامهمی
در تبیین این . اي داردرفتارهاي قربانی تمرکز دارد و براي رفتارهاي زورگویی اثر واسطه

هاي ي آموزش مبتنی بر مهارتتوان گفت همانطور که اشاره شد برنامهها مییافته
غلب کودکان قربانی، نقش ا. اجتماعی برآن بود تا از میزان رفتارهاي قربانی بکاهد

براي روابط پسندیده با همگنان و تعامالت موفق، ضروري است که . زورگویی نیز داشتند
کودك قربانی نه تنها از رفتارهاي طرد شده خود دوري کند، بلکه براي جلوگیري از 
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هاي اجتماعی را فرا گیرد تا بتواند زورگو شدن خود در مقابل دیگر همگنان نیز مهارت
در این برنامه . نزلت اجتماعی خوبی را براي خود در بین همگنان خویش به دست آوردم

هاي اجتماعی به کودکان آموزش داده شد که چگونه در مقابل دیگر با آموزش مهارت
. همگنان خود رفتار کنند و رفتار آزاردهنده خود و یا پرخاشگري خود را کنترل کنند

ر رفتارهاي زورگویی کودکان قربانی در مرحله پیگیري، همچنین تأثیر برنامه نامبرده ب
آزمون و قابلیت دهنده ثبات نتایج کسب شده پس از گذشت شش ماه از اجراي پسنشان

آموزشی مبتنی بر پذیري نتایج این پژوهش و میزان اثر بخشی برنامهاعتبار و تعمیم
یجاد مهارت هایی در کودکان بنابراین، هدف برنامه آموزشی، ا. هاي اجتماعی استمهارت

از طریق رشد یا گسترش . براي داشتن رابطه اي مطلوب با همگنان خود می باشد
هاي بین فردي کودك توان به ارتقاء تواناییکودکان قربانی میهاي اجتماعی در این مهارت

و حفظ روابط سالم با همساالن خود در زمان حال و آینده کمک کرد و همچنین موجب 
هاي کنترل هیجان، افزایش اعتماد به نفس آنها، کاهش استرس و تعدیل ود مهارتبهب

هاي پژوهش، عدم تعمیم از محدودیت. رفتارهاي منفی کودك مثل رفتارهاي قربانی شد
با . باشدنتایج بر جامعه دختران و مقاطع تحصیلی به استثنا پایه هاي دوم و چهارم می

هاي اجتماعی بر کاهش میزان رفتارهاي مبتنی بر مهارتآموزش توجه به تأثیر برنامه
هاي آموزشی آموزش ضمن شود که این مدل در برنامهقربانی و زورگویی پیشنهاد می

آموزان خود خدمت مشاوران مدارس و معلمان استفاده شود تا بتوانند از آن براي دانش
ان بالینی جهت استفاده از آن در آموزش این برنامه به مشاوران و روانشناس. مند گردندبهره

. گرددکلینیک نیز توصیه می

منابع
ي منزلت اجتماعی با رفتار سازشی، مهارت بررسی تحولی رابطه.)1382. (علهامیري، ش

.193-159ص ، 6شماره .مجله علوم روانشناختی.اجتماعی و اختالل رفتار مهاریافته
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چکیده
مطالعه حاضر بررسی رابطه جهت گیري مذهبی با اضطراب مرگ و ازخودبیگانگی در : مقدمه

.باشدسالمندان استان تهران می
نفر از سالمندان زن و 400پژوهش حاضر از نوع همبستگی است به همین منظور تعداد :روش

بی آلپورت و گیري در دسترس انتخاب شدند و مقیاسهاي جهت گیري مذهمرد به روش نمونه
.راس، اضطراب مرگ تمپلر و از خودبیگانگی دین اجرا شد

نتایج نشان داد که بین جهت گیري مذهبی درونی با اضطراب مرگ همبستگی منفی و بین :هایافته
همچنین در . جهت گیري مذهبی بیرونی با اضطراب مرگ همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد

بی درونی به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرونی به صورت زنان و مردان جهت گیري مذه
همچنین، نتایج حاکی از این است که در سالمندان . مثبت اضطراب مرگ را پیش بینی نموده است

گیري مذهبی درونی با از خودبیگانگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و زن و مرد بین جهت
همچنین، . دبیگانگی همبستگی مثبت معنادار وجود داردگیري مذهبی بیرونی با از خوبین جهت

بینی  از خودبیگانگی بوده است، که گیري مذهبی درونی و بیرونی دو متغیر قوي براي پیشجهت
)p=05/0. (بینی در سالمندان مرد بیشتر بوده استمیزان این پیش

گیري مذهبی بر ه جهتبینی کنندنتایج حاصله تلویحات مهمی درباره نقش پیش: گیرينتیجه
گیري مذهبی دهد و مؤید تأثیر جهتاضطراب مرگ و از خود بیگانگی در سالمندان را ارائه می

مرکز تهرانشناسی دانشگاه پیام نوراستادیار گروه روان-١
مرکز تهراننورشناسی دانشگاه پیاماستادیار گروه روان-٢
kimia2010@gmail.comتهران نورمربی گروه روان شناسی دانشگاه پیام: نویسنده مسئول-٣
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. باشددرونی بر کاهش اضطراب مرگ و احساس از خودبیگانگی می
جهت گیري مذهبی درونی، جهت گیري مذهبی بیرونی، اضطراب مرگ، :هاواژهکلید

سالمندانازخودبیگانگی،

Relation betweereligious orientation with anxiety
about death, and alienation in aged

peoples (seniors) in Tehran

Mahnaz Ali Akbari Dehkordi
Mohammad Oraki
Ziba Barghi Irani

Abstract
The present study is a survey to find out the relation of religious
orientation, anxiety of death and alienation in aged people among
Tehran. The present study is 400 aged and women answered scales of
religious orientations of Alport and Ras, death’s anxiety of Templer
and alienation of Din was performed. The results showed that between
the internal religious orientations and anxiety of death, there is the
negative solidarity and between the external religious orientations with
anxiety of death there is a significant positive solidarity. Also in women
and men, the internal religious orientation expected negatively the
anxiety of death and the external religious and orientation expected
positively the anxiety of death. Also the results showed that in aged
women between the internal religious orientations with retreat, the
sense of inability, anomie and alienation there is a significant and
negative solidarity, between external religious orientations with the
sense of inability, anomie and alienation there is a significant and
positive solidarity, in aged men between the internal religious
orientations with retreat, the sense of inability, anomie and alienation
there is a significant and negative solidarity, between external religious
orientations with retreat, the sense of inability, anomie and alienation
there is a significant and positive solidarity, meanwhile, the internal and
external religious orientations are two strong variables for anticipation
of alienation, that this anticipation in aged men is more than women
(P=0.05).

Keywords: Internal Religious Orientations, External Religious
Orientations, Anxiety of Death, Alienation, seniors.
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مقدمه
در مورد تأثیر مذهب بر اعتقادات مذهبی از دیرباز بحث هاي زیاد و گاهی متفاوت 

و همکارانش مذهب و اعتقادات 1ن فرویداز یک سو روانکاوانی چو. مطرح شده است
دینی را ناشی از ترس تلقی کرده و دین باوري را تنها در درون سازه هاي اجتماعی و 

2درون روانی مانند وجدان اخالقی تبیین می کنند و از طرف دیگر کسانی چون یونگ

بشر بوده هرگونه اعتقاد دینی و مذهبی، حتی اگر آمیخته با خرافات و روشهاي ابتدایی
باشد را مورد توجه قرار داده و هر یک را در سالمت روانی افراد معتقد به آن الزم و 

شناسی نشان می دهد که مذهب، اساسی ترین و پژوهشهاي روان. ضروري شمرده اند
وحدت روان با سیستم ارزشی . مهمترین مسئله در شخصیت سالم و وحدت روانی است

بسیاري از دانشمندان به نقش مذهب . هدف بدهد، مرتبط استکه بتواند به حیات معنی و 
عقیده عمومی این است که مذهب به تمام . در مواجهه با مرگ و فناپذیري اشاره کرده اند

سوال هاي مربوط به مرگ و علت وجودي انسان پاسخ می دهد و در افراد یک حس پیش 
فراخوانده شده که ناشی از بینی پذیري و احساس کنترل ایجاد می کند که از اضطراب

اورکی و .(نگرش خاص به مرگ و مواجهه با مرگ است، پیشگیري می کند
)1389همکاران،

درصد مردم معتقد به 95تحقیقات روي جمعیت کلی آمریکا نشان می دهد که 
بنابراین، ). 1996یونگ، (شناسند خداوند هستند و اکثریت آنها خودشان را با مذهبشان می

وحدت شخصیت و . باالترین قابلیت را براي ایجاد وحدت شخصیت داراستمذهب 
پس بجاست که . یگانگی روان انسان مظهر و نماینده بارز توحید ذات مقدس خالق است

شناسی انسان گرا که توجه خاصی به سالمت روان و وحدت و یگانگی فرد دارد، روان
بالقوه و مساعد براي سالمت روان داشته نگاه دقت آمیزي به تعهد مذهبی به عنوان عاملی 

، )1950(3، آلپورت)1928(روان شناسان مشهوري از جمله فروید). 1372حمدیه، (باشد 
تالشهاي زیادي در این زمینه انجام ) 1996به نقل از تریدوي، (5و فروم) 1964(4مازلو
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در طی بیش از دو .بررسی کرده اند1داده اند و به خصوص رابطه آن را با سالمت روانی
شناسی مذهب در سالم سازي انسان و قرن اخیر و با گسترش مباحث مربوط به روان

. ایجاد جامعه اي سالم و روبه رشد، توجه بسیاري از روان شناسان را بر انگیخته است
عشق و نیروي مذهبی منجر «شناسی را به خود گرفته، معتقد است که لقب پدر روان2ویلیام جیمز

شود و احساسات مذهبی در نزد میگینی و صبر و شکیبایی و اعتقاد و اطمینان در فردنوقار و سبه 
هنگامی که در نبرد زندگی سازد وهر کس که باشد نیروي روزافزونی در کار و زندگی او وارد می

رد همه امیدها بر باد رود و دنیا به آدمی پشت کند احساسات مذهبی دست به کار شده در درون ف
دهد پژوهشهاي روان شناسان نشان می).1374احمدي،(» داردهیجان و شور زندگی را زنده نگه می

هاي ترین و مهمترین مسئله در شخصیت سالم، وحدت روانی است و در بین سیستمکه اساسی
این وحدت شخصیت در . ارزشی، مذهب باالترین قابلیت را براي ایجاد این وحدت داراست

در پژوهشهاي مختلف نشان داده شده . کنداستعدادهاي مختلف روان نمود پیدا میوضعیت قوا و
شود است که مذهب و اعتقادات مذهبی باعث سیستم ایمنی سالم و سالمت روانی بهتر در افراد می

). 1383مرعشی، (
نتایج نشان داد افرادي که ) 1971(4اشتاركو) 1970(3در بررسی لیندنتال و همکاران

هاي روانی خیلی کمتر از بند بودند، داراي اضطراب و ناراحتیپاياعتقادات مذهبیبه 
پیشنهاد ) 1988(5گارسوخ).1378جلیلوند،(بودندنبند بودند که به این اعتقادات پايیکسان
کند که تمایز بین جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی در روان شناسی مذهب و سالمتی بسیار می

کنند و افرادي که داراي جهت گیري مذهبی درونی هستند، در درون مذهب زندگی می. مفید است
افرادي که داراي جهت ). 1966آلپورت، (شوند در هر جنبه از زندگی خود به مذهب  متوسل می

، محافظت از )1991، 6جنیا و شاو(گیري مذهبی بیرونی هستند، از مذهب براي شرکت در گروه 
، 8فلیک(، نشستهاي مذهبی )1967، 7آلپورت و راس(هاي اجتماعی تخود، شرکت در موقعی

نشان ) 1380(مختاري و همکاران .کننداستفاده می) 1981، 9کاها و مدو(و دفاع از خود ) 1981
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گیري مذهبی گیري مذهبی درونی با کاهش تنیدگی و بین جهتکه بین جهتنشان دادند 
گیري توان نتیجهمی،بنابراین. وجود دارد برونی با افزایش تنیدگی همبستگی معنی داري 

- گر تنیدگی عمل کرده و افراد با جهتگیري مذهبی به عنوان یک تعدیلکرد که جهت
افرادي که داراي مذهب درونی .کنندمیربهگیري مذهبی درونی تنیدگی کمتري را تج

فقط فرادي که در مقایسه با اد،رات آنها ریشه داذمعتقدند که مذهب در یهستند یعن
ياي براي دستیابی به چیز دیگرمذهب را وسیلهییعن،دارندیبیرونیمذهبگیري جهت

یسالمت روانافراد داراي مذهب درونی،. تري دارندمثبتیمی دانند، بهداشت روان
تري را تجربه می کنندمدهاي  منفیاپیباالتري دارند و افراد داراي مذهب بیرونی احتماالً

در مذهب 2و بیرونی1عالوه بر موارد ذکر شده، آلپورت معتقد به دو جهت گیري درونی
تري افراد مذهبی داراي گرایش درونی، داراي مذهب فراگیرتر و سازمان یافته. است

گیرند و این افراد با درونی کردن ارزشهاي مذهبی، آن را به مثابه هدف در نظر می. هستند
افراد داراي جهت گیري بیرونی داراي . اي خود کمک می گیرنداز آن براي رفع نیازه

کنند و دین باورهاي دینی هستند، ولی از این باورها براي نیل به اهداف دیگر استفاده می
؛ به نقل از گارسوخ، 1985دوناهو، (دانند اي براي رسیدن به اهداف دیگر میرا وسیله

1988.(
3دار دارد، اضطراب مرگمذهبی همبستگی معنیگیرياز جمله متغیرهایی که با جهت

باشد و فردي اضطراب مرگ احساسی از نداشتن زندگی خوشایند در زندگی می. باشدمی
معنی برد، زندگی براي او لذت بخش نبوده و احساس بیکه از اضطراب مرگ رنج می

روي یکی از راههاي کاهش اضطراب و ترس از مرگ،). 1976، 4فروم(کند بودن می
آوردن به مذهب و گرایشات مذهبی می باشد و نشان داده شده که گرایشات منفی نسبت 

؛ تورسون و 2000، 6؛ تورسون2000، 5فري(دهد به مذهب، ترس از مرگ را افزایش می
گیري مذهبی درونی و بیرونی با پژوهشگران بیان کرده اند که بین جهت). 2000، 7پاول
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دار وجود دگی و اعتقاد به زندگی بعد از مرگ رابطه معنیاضطراب مرگ و رضایت از زن
نشان دادند که بین اعتقاد به ) 2003(2مارك و پاول). 2005، 1کوهن و همکاران(دارد 

همچنین، در . دار وجود داردگیري مذهبی درونی رابطه معنیجهان بعد از مرگ و جهت
مرگ به تأثیرات زندگی بعد این پژوهش نشان داده شد که هم اضطراب مرگ و هم قبول 

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند ) 1982(3باکر و گارسوخ. از مرگ وابسته هستند
گیري مذهبی گیري مذهبی بیرونی و اضطراب همبستگی منفی و بین جهتکه بین جهت

نشان داده شد ) 1980(4در مطالعه نلسون. درونی و اضطراب همبستگی مثبت وجود دارد
در مطالعه . اعمال مذهبی بیشتر از اعتقاد ذهنی به مذهب روي اضطراب مرگ تأثیر داردکه 

. نشان داده شد که اضطراب مرگ باال با ابراز وجود پایین ارتباط مثبت دارد) 1987(5کراف
همچنین، در این پژوهش نشان داده شد که بین اعتقادات مذهبی باال و اضطراب . دارد

بین ترس از مرگ و ) 1980(نلسون . دار وجود داردیمرگ پایین رابطه مثبت و معن
انگیزش مذهبی ارتباط منفی بدست آورد و اعمال مذهبی را به عنوان یک پاسخگوي 

ابوالقاسمی و (مناسب از اضطراب مرگ پایین تر و سالمت روانی بهتر مطرح کرد 
زندگی بعد از نشان داده شد که اعتقاد به) 2002(6در مطالعات سیسرلی). 1385نریمانی، 

با ) 2010(7تحقیقات یاهیوون.مرگ و گرایشات مذهبی با ترس از مرگ ارتباط منفی دارد
گیري نفر تایوانی نشانگر رابطه جهت165رويعنوان رابطه مذهب و اضطراب مرگ بر

.باشدمذهبی درونی با اضطراب پس از مرگ می
با خانواده هاي فوت شدگان )2011(هاي انجام شده توسط بران و همکارانمصاحبه 

هیچکدام از .ساکن آمستردام رابطه دینداري و رفتار در آخر هفته را مورد بررسی قرار داد
لیو،طور عمده با حاالت افسردگی یا اضطراب در ارتباط نبوده ویژگیهاي مذهبی بودن ب
ود که حضور پررنگ در کلیسا داشتند و بخصوص معتقد به وجحس آرامش در آنهایی
طور خالصه پژوهش حاضر نشان داد دینداري ه ب.مشهود بود،جهنم و بهشت بودند

ولی دینداري و ،تاثیري در حالت افسردگی یا اضطراب در هفته آخر زندگی نداشت

1- Cohen et al
2- Marce and Paul
3- Baker, and Gorsuch
4. Nelson
5- Kraf
6- Cicirelli
7- ya-Huiwen
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حالت و را ایجاد کند که امکان جنبه وجودي بیشتر یحس آرامشتوانست میمذهبی بودن 
وره آخر زندگی و آرامش بخشیدن به انسان و رفتار را بنمایاند که مربوط به د

.شودمی
بلژیکی نشان داد 471برروي )2009(و همکاران1تحقیقات انجام شده توسط دیزاتر

افرادي که گیري مذهبی درونی با باور به زندگی پس از مرگ ارتباط دارد وکه جهت
.خوردارندبیرونی دارند از اضطراب مرگ باالتري برمذهبی گرایش به جهت گیري 

تحلیل و بررسی فرهنگی اضطراب مرگ میان شهروندان سالمند ژاپنی توسط کاوانو
افرادي که پس از مردن جسد را (GFPSنشان داد که اضطراب مرگ در اعضاي ) 2011(

در مقایسه با دیگر ) گردانندخاکستر آن را از طریق پاشیدن به طبیعت باز میسوزانده و
.ها کمتر استفرهنگ

ساله توسط قفران و 75تا 60سالمند بیوه و متاهل120روي مطالعات انجام شده بر
اند بیشتر نشان داد گرایشات مذهبی در سالمندانی که همسرانشان فوت کرده) 2008(همکارانش
داري بین زنان و مردان بیوه در ولی تفاوت معنی،که همسرانشان زنده هستنداست از آنهایی 

نگرانی نسبت به مرگ در آنهایی که همسرشان فوت شده بود بیشتر از . اهده نشدمذهبی بودن مش
د و زنان بیوه اضطراب بیشتري به مرگ نسبت به مردان بیوه بوافراد داراي همسر در قید حیات 

.داشتند
سال و باالتر با موضوع بررسی 60سالمند 145روي بر) 2010(تحقیقات عزیز و همکاران

رگ در سالمندان مسلمان نشان داد که افراد ساکن در آسایشگاه سالمندان داراي شیوع اضطراب م
سواد ترس از مرگ را بیشتر اظهار اضطراب مرگ بیشتري نسبت به دیگران بودند، زنان و افراد بی

نتایج این تحقیقات نشان داد که پشتیبانی اجتماع و خانواده در کاستن از اضطراب مرگ در .کردند
قابل ذکر است که داشتن اطالعات و آگاهی در مورد . داراي اهمیت باالیی استسالمندان

.تجربیات آنها می تواند در کم کردن اضطراب مفید باشد
گیري منفی احساسات ناهماهنگ فرد و باورهاي نقادانه از خود بیگانگی به معنی جهت
ز ابوالقاسمی و نریمانی، ؛ به نقل ا1982، 2سوات دیپونگ(نسبت به بافت اجتماعی خاص است 

معتقد است که بیگانگی به معنی احساس بی معنی بودن زندگی، ) 1989(3ساترلند). 1385

1- Dezutter
2- Swatdiping
3- Saterland
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ابوالقاسمی و نریمانی، (احساس جدایی از دوستان و بیزار بودن از ارزشهاي جامعه می باشد 
با عواملی از نشان داده شد زمانی که ازخودبیگانگی اجتماعی) 2003(1در مطالعه باناي). 1385

کند، از خودبیگانگی با واکنش نسبت به  تغییرات  قبیل نظامهاي سیاسی و اقتصادي تغییر پیدا می
.محیطی ارزیابی می شود

اجتماعی بیشتر –نشان داد  که ازخودبیگانگی با عوامل اقتصادي) 2000(2مطالعه پاالسو
در شهرهاي داراي . زندگی استمرتبط است و سهم این عوامل بیشتر از عواملی مانند سبک 

. بافت جدید ازخودبیگانگی با عواملی از قبیل سالمتی و سالمتی نیز با سبک زندگی مرتبط است
تواند به عنوان عامل نشان داده شد که نظام اجتماعی نمی) 2006(3در مطالعه بائو و همکاران

وامل موقعیتی، سازمانی و اصلی از خودبیگانگی اجتماعی باشد، بلکه عوامل دیگري از قبیل ع
عوامل شخصی از جمله عدم اعتقادات مذهبی و جهت گیري هاي غلط در دین می تواند بوجود 

با توجه به پژوهشهاي مختلف باال می توان چنین استنباط کرد که مذهب و . آورنده آن باشند
چرا که از گرایشات مذهبی می تواند تأثیر بسزایی در از خودبیگانگی افراد داشته باشد؛

خودبیگانگی باعث اضطراب افراد و جدا شدن از هویت شخصی می شود و احساس جدا شدن 
اما از آنجا که مذهب در سالمت روانی افراد ). 1956، 4میلز(از زندگی اجتماعی را به دنبال دارد 
، می توان گفت که مذهب و جهت گیري )1372حمدیه، (معتقد به آن الزم و ضروري است 

.با احساس ازخودبیگانگی ارتباط معنی دار داردمذهبی
به طور کلی با توجه به اینکه ترس از مرگ و نگرش به مرگ نقش مهمی در حفظ سالمت 
روانی و سطح نگرانی بزرگساالن بازي می کند و از آنجا که خالهاي موجود در تحقیقاتی که در 

ی انجام شده است در ایران مورد نقش جهت گیري مذهبی با اضطراب مرگ و ازخودبیگانگ
بیشتر احساس می شود و تاکنون هیچ مطالعه داخلی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا 
پژوهش حاضر به بررسی این سوال می پردازد که جهت گیري مذهبی تا چه حد بر احساس 

اضطراب مرگ و از خود بیگانگی تاثیر دارد؟
روش

1- Banai et al
2- Palosuo
3- Bao et al
4- Milse
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سالمند زن و 400نمونه آماري این پژوهش شامل . این مطالعه از نوع همبستگی بود
گیري در دسترس انتخاب شدند، به این مرد ساکن استان تهران بود که با روش  نمونه

درصد انتخاب شدند، یعنی 50صورت که از هر دو گروه زن و مرد  به نسبت مساوي 
حراف استاندارد میانگین و ان. نفر مرد نمونه پژوهش را تشکیل دادند200نفر زن و 200

.بوده است45/3و 43/64سنی آزمودنی ها به ترتیب برابر با 

ابزار پژوهش
) 1962(این مقیاس توسط آلپورت و راس : پرسشنامه جهت گیري مذهبی)الف

این مقیاس داراي دو زیر مقیاس جهت گیري مذهبی . ساخته و اعتباریابی شده است
12آیتم می باشد که 21این مقیاس داراي . شددرونی و جهت گیري مذهبی بیرونی می با

زیرمقیاس اول . آیتم مربوط به زیر مقیاس دوم است9آیتم مربوط به زیرمقیاس اول و 
و پایایی آن از طریق 76/0بوده و آلفاي کرونباخ آن 66تا 12داراي دامنه نمراتی از 

بوده و 62تا 9دوم از دامنه نمرات در زیر مقیاس . گزارش شده است71/0دونیمه سازي 
.ذکر شده است80/0و پایایی آن از طریق دونیمه سازي 87/0آلفاي کرونباخ آن برابر با 

ساخت و اعتباریابی شده ) 1970(1این مقیاس توسط تمپلر: مقیاس اضطراب مرگ) ب
این مقیاس یک پرسشنامه خوداجرایی . است و بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است

باشد و نمره دامنه تغییرات از صفر تا پانزده می. ـ غلط استسوال صحیح15ل از متشک
ضریب آلفاي ) 1996(ساچینو و کالین . زیاد معرف درجه باالیی از اضطراب است

اي که با روش تحلیل عوامل ویرایش ایتالیایی این کرونباخ را براي عاملهاي سه گانه
) 1970(تمپلر . اندگزارش کرده60/0و 68/0،49/0مقیاس بدست آوردند به ترتیب 

کونتی، وینر و پالچیک . استدست آورده به83/0را DASضریب بازآزمایی مقیاس 
و همبستگی هر سوال با نمره کل 76/0، اعتبار تنصیف مقیاس اضطراب مرگ را )1982(2
وه دانشجویان براي گر44/0براي افراد سالخورده و 51/0با میانگین 74/0تا 30/0را

، ضرایب اعتبار تنصیف مقیاس )1991(همچنین، عبدالخالق و احمد . اندگزارش کرده
و براي دو گروه فوق به ترتیب 57/0اضطراب مرگ براي فرم عربی آن را براي مردان 

1- templer
2- conte;weiner&plytchik
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، اعتبار بازآزمایی مقیاس اضطراب )1995(1کلی و کوریویو. اندذکر کرده88/0و 78/0
.اندگزارش کرده73/0ریب همسانی درونی آن را و ض85/0مرگ را 

24ساخته شده و داراي ) 1976(2این پرسشنامه توسط دین: مقیاس ازخود بیگانگی) ج
کـامالً  «درجـه اي از  5آزمودنی به هر کدام از سـؤاالت روي یـک مقیـاس    . آیتم می باشد

یـاس نشـانگر میـزان    کسب نمره بـاال در ایـن مق  . پاسخ می دهد» کامالً مخالف«تا » موافق
و حدأکثر نمره 24حدأقل نمره در این پرسشنامه . بیشتري از احساس ازخودبیگانگی است

، احسـاس  )آیـتم 6(3این پرسشنامه داراي سه خـرده مقیـاس، بـی هنجـاري    . می باشد120
ضـریب  ) 1976(در مطالعـه دیـن   . مـی باشـد  ) آیـتم 9(5و احساس انزوا) آیتم 9(4ناتوانی

83/0و انـزوا  73/0، بـی هنجـاري   78/0، نـاتوانی  78/0ه سازي کل مقیـاس  پایایی دو نیم
و ضریب اعتبـار  95/0تا 75/0و ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس از . گزارش شده است

).1385ابوالقاسمی و نریمانی، (گزارش شده است 78/0تا 59/0آن از 

نتایج
سالمند از ضریب همبستگی جهت بررسی رابطه بین متغیرهاي پژوهش در زنان 

.ارائه شده است1پیرسون استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول 

همبستگی متغیرهاي پژوهش با یکدیگردر زنان سالمند-1جدول
بی هنجاريیناتواناحساسانزوااز خودبیگانگیمرگاضطرابمتغیرها

جهت گیري 
مذهب درونی

18/0 -
005/0

18/0 -
016/0

21/0 -
002/0

17/0 -
047/0

23/0 -
002/0

جهت گیري 
مذهب بیرونی

16/0
009/0

18/0
03/0

25/0
002/0

19/0
014/0

27/0
003/0

1- Kelly & corrivear
2- Dine
3- normlessness
4- powerlessness
5- isolation
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مشاهده می شود، بین جهت گیري مذهبی درونی با اضطراب 1طور که در جدول همان
-23/0(هنجاري ، بی)r=-17/0(، احساس ناتوانی )r=-21/0(انزوا ، )r=-18/0(مرگ 

=r ( و ازخودبیگانگی)18/0-=r (بین جهت گیري مذهبی همبستگی منفی معنی دار و
27/0(، بی هنجاري ) r=19/0(احساس ناتوانی ،)r=16/0(بیرونی با اضطراب مرگ 

=r(ازخودبیگانگی ،)18/0=r ( و انزوا)25/0 =r (همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد .
رهاي پژوهش در مردان سالمند از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغی

.ارائه شده است2استفاده شد که خالصه آن در جدول 

همبستگی متغیرهاي پژوهش با یکدیگردر مردان سالمند-2جدول 
اضطراب متغیرها

مرگ
احساس انزوااز خودبیگانگی

ناتوانی
بی هنجاري

جهت گیري 
مذهب درونی

22/0-
001/0

13/0-
03/0

18/0-
0145/0

135/0-
044/0

23/0-
006/0

جهت گیري 
مذهب بیرونی

164/0
009/0

175/0
014/0

16/0
032/0

165/0
014/0

27/0
006/0

مشاهده می شود، بین جهت گیري مذهبی درونی با اضطراب 2طور که در جدول همان
- 23/0(بی هنجاري، ) r=- 135/0(، احساس ناتوانی)r=-18/0(انزوا ) r=-22/0(مرگ 

=r (و از خود بیگانگی)13/0-=r ( بین جهت گیري مذهبی همبستگی منفی معنی دار و
27/0(، بی هنجاري )r=165/0(احساس ناتوانی ،)r=164/0(بیرونی با اضطراب مرگ 

=r( از خود بیگانگی ،)175/0=r ( و انزوا)16/0=r ( همبستگی مثبت و معنی دار وجود
.دارد

گیري مذهبی بر متغیرهاي پژوهش در زنان سالمند از ینی تأثیر جهتبجهت پیش
3رگرسیون چند متغیري با روش ورود مکرر استفاده شده که خالصه نتایج در جدول 

.ارائه شده است
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ضریب رگرسیون چند متغیري با روش ورود مکرر براي پیش بینی -3جدول 
اضطراب مرگ و از خودبیگانگی زنان سالمند

متغیر 
مالك

متغیر 
)MRRSF)pپیش  بین

ضرایب همبستگی
12

اضطراب 
مرگ

جهت گیري 
مذهبی درونی

255/0065/0
56/6

)012/0(

255255//00--=BB

5656//22--  =  =tt

012012//00 = =pp

**

جهت گیري 
مذهبی بیرونی

292/0086/0
37/4

)015/0(

2525//00  =  =BB

5555//22  =  =tt

015015//00 = =pp

33//00  =  =BB

77//22  =  =tt

014014//00 = =pp

از خود 
بیگانگی

جهت گیري 
مذهبی درونی

21/0043/0
44/1

)041/0(

21/1  =B

30/2  =t

03/0 =p

*

جهت گیري 
مذهبی بیرونی

223/005/0
23/2

)025/0(

0808//11--  =  =BB

0404//22--  =  =tt

013013//00 = =pp

236236//11--  =  =BB

0707//33--  =  =tt

002002//00 = =pp

شود، ضریب همبستگی چندمتغیري براي ترکیب مشاهده می3طور که در جدول همان
و 255/0خطی متغیرهاي جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با اضطراب مرگ برابر با 

این مقدارها بیشتر از ضریب همبستگی ساده متغیرهاي جهت گیري . می باشد292/0
ونی بنابراین، جهت گیري مذهبی در. مذهبی درونی و بیرونی با اضطراب مرگ می باشد

به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرونی به صورت مثبت بهترین متغیر براي پیش 
همچنین، ضریب همبستگی چندمتغیري . بینی اضطراب مرگ در سالمندان زن بوده است

براي ترکیب خطی جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با ازخودبیگانگی در زنان سالمند 
ین مقدار بیشتر از ضریب همبستگی ساده این متغیرها ا. می باشد223/0و 21/0برابر با 

بنابراین، با توجه به جدول می توان گفت که جهت گیري . با ازخودبیگانگی می باشد
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مذهبی درونی به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرونی به صورت مثبت متغیرهاي 
.باشندقوي براي پیش بینی ازخودبیگانگی می

ت گیري مذهبی بر متغیرهاي پژوهش در مردان سالمند از بینی تأثیر جهجهت پیش
ارائه 4رگرسیون چند متغیري با روش ورود مکرر استفاده شد که خالصه نتایج در جدول 

.شده است

ضریب رگرسیون چند متغیري با روش ورود براي پیش بینی اضطراب مرگ -4جدول 
و از خودبیگانگی مردان سالمند

متغیر مالك
متغیر 

)MRRSF)pبینپیش
ضرایب همبستگی

12

اضطراب 
مرگ

جهت گیري 
مذهبی 
درونی

171/0025/0
136/3

)05/0(

143/0-=B

58/1-  =
t

04/0 =p

*

جهت گیري 
مذهبی 
بیرونی

178/0033/0
81/2

)04/0(

163/0  =B

63/1  =t

05/0 =p

170/0  =B

76/1  =t

05/0 =p

ازخودبیگانگی

گیري جهت 
مذهبی 
درونی

304/0088/0
88/1

)02/0(

67/1  =B

23/2-  =t

042/0 =p

*

جهت گیري 
مذهبی 
بیرونی

288/0182/0
67/2

)03/0(

22/1- =B

95/1-=t
04/0 =p

27/1- =B

456/1- =t

05/0 =p

مشاهده می شود، ضریب همبستگی چندمتغیري 4طور که در جدول شمارة همان
گیري مذهبی درونی و بیرونی با اضطراب مرگ برابر با خطی متغیرهاي جهتبراي ترکیب

این مقدارها بیشتر از ضریب همبستگی ساده متغیرهاي جهت . می باشد178/0و 171/0
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بنابراین، جهت گیري مذهبی . گیري مذهبی درونی و بیرونی با اضطراب مرگ می باشد
نی به صورت مثبت بهترین متغیر براي درونی به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرو

همچنین، ضریب همبستگی چند . پیش بینی اضطراب مرگ در سالمندان مرد بوده است
متغیري براي ترکیب خطی جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با ازخودبیگانگی در 

این مقدار بیشتر از ضریب همبستگی ساده. می باشد288/0و 304/0مردان سالمند برابر با
بنابراین، با توجه به جدول می توان گفت که . این متغیرها با ازخودبیگانگی می باشد

جهت گیري مذهبی درونی به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرونی به صورت 
مثبت متغیرهاي قوي براي پیش بینی اضطراب مرگ و ازخودبیگانگی بوده است که میزان 

.سالمندان مرد بیشتر بوده استدرMRاین پیش بینی با توجه به مقدار 

بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیري مذهبی با اضطراب مرگ و 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین جهت گیري . ازخودبیگانگی در سالمندان است
این یافته با یافته . مذهبی درونی با اضطراب مرگ همبستگی منفی معنی دار وجود دارد

آنها . همخوانی دارد)1988(و گارسوخ ) 2010(، یاهیون )2009(دیزاتر و همکاران هاي
نشان دادند که افراد مذهبی با گرایش درونی، داراي مذهبی فراگیر و سازمان یافته اند، 
بنابراین با درونی کردن ارزشهاي مذهبی، آن را به مثابه هدف در نظر می گیرند و از آن 

کمک می گیرند، بنابراین این افراد کمتر دچار اضطراب می شوند براي رفع نیازهاي خود
. کنندو از مذهب به عنوان یک مکانیزم تسکین دهنده تعادل روانی استفاده می

همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که  بین جهت گیري مذهبی بیرونی با اضطراب 
، )2003(نتایج مارك و پاول این یافته با . مرگ همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد

و ) 1987(، کراف )1982(، باکر و گارسوخ )2001(، سیسرلی )2000(مالتبی و داي 
آنها در پژوهشهاي . همخوانی دارد) 1385؛ به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، 1980(نلسون 

هاي منفی در مذهب با سالمت روانی و اضطراب اشاره گیريخود به ارتباط مثبت جهت
به طوري که اشاره شده است یکی از راههاي کاهش اضطراب و ترس از مرگ، . رده اندک

روي آوردن به مذهب و گرایشات مذهبی می باشد و نشان داده شده که گرایشات منفی 
؛ 2000؛ تورسون، 2000فري، (نسبت به مذهب، ترس از مرگ را افزایش می دهد 
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گفت شخصی که داراي جهت گیري مذهبی بنابراین، می توان ). 2000تورسون و پاول، 
بیرونی می باشد در اجتماعات مذهبی بیشتر شرکت می نماید، ولی چون مذهب او به 

. صورت درونی و سازمان یافته نیست، بنابراین از سالمت روانی کمتري برخوردار است
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان داد که هم در میان سالمندان زن و هم در

سالمندان مرد، جهت گیري مذهبی درونی به صورت منفی و جهت گیري مذهبی بیرونی 
به صورت مثبت بهترین متغیر براي پیش بینی اضطراب مرگ در سالمندان زن و مرد بوده 

، مارك و پاول )2005(این یافته با یافته هاي کاریاکی میستاکیدو و همکاران . است
و نلسون ) 1982(، باکر و گارسوخ )2000(و داي ، مالتبی )2001(، سیسرلی )2003(
نتایج مشابه این پژوهشها . همخوانی دارد) 1385؛ به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، 1980(

پژوهشها . به ارتباط منفی جهت گیري مذهبی درونی با افسردگی و اضطراب اشاره دارند
صیت سالم، وحدت نشان می دهد که مذهب، اساسی ترین و مهمترین مسئله در شخ

روانی است و وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات معنی و هدف بدهد، 
با توجه به آنکه افراد داراي گرایش مذهب درونی ارزشهاي مذهبی را درونی . مرتبط است

کرده و آن را به مثابه هدف در نظر می گیرند و از آن براي رفع نیازهاي خود کمک می 
افراد داراي جهت گیري . ، بنابراین این نتایج قابل توجیه است)1988خ، گارسو(گیرند 

بیرونی داراي باورهاي دینی هستند، ولی از این باورها براي نیل به اهداف دیگر استفاده 
بنابراین، در تبیین این ). 1988گارسوخ ، (می کنند و دین را به عنوان یک وسیله می دانند 

این افراد ممکن است شرکت در اجتماعات مذهبی را براي یافته ها می توان گفت که 
ریاکاري و نیل به اهداف اجتماعی و یا اقتصادي دیگر انجام دهند، چه بسا برنامه ریزي 

تواند افراد با جهت گیري هاي کوتاه مدت و بلند مدت، غنی سازي برنامه هاي مذهبی می
.رونی نمایدمذهبی بیرونی را تبدیل به افراد داراي جهت گیري د

نتایج پژوهش حاضر نشان داد در سالمندان زن بین جهت گیري مذهبی درونی با 
انزوا، با احساس ناتوانی، با بی هنجاري و با از خود بیگانگی همبستگی منفی و معنی دار 
و بین جهت گیري مذهبی بیرونی با احساس ناتوانی، با بی هنجاري و با از خود بیگانگی 

همچنین نتایج همبستگی ). 1جدول شماره (و معنی دار وجود دارد همبستگی مثبت 
پیرسون نشان داد که در سالمندان مرد بین جهت گیري مذهبی درونی با انزوا ، با احساس 
ناتوانی، با بی هنجاري و با از خود بیگانگی همبستگی منفی و معنی دار و بین جهت 
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نی، با بی هنجاري و با از خود بیگانگی گیري مذهبی بیرونی با انزوا، با احساس ناتوا
). 2جدول شماره (همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد 

با توجه به آنکه در این زمینه تحقیق منسجمی به عمل نیامده و تنها در این پژوهش 
به رابطه جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با احساس ازخودبیگانگی پرداخته شده 

یک سلسله عواطف و ا حساسات مثبت بهباورهاي مذهبی منجراست، می توان گفت که
این عواطف می از جملۀ. براي سالمتی مفید هستندیمی گردند که از طریق سیستم ایمن

اشاره نمود که …رضا و تسلیم،خشوع،اطمینان،سکینه،رحمت،،لتوکتوان به صبر،
در تحقیقاتی که توسط پژوهشگران مرکز .برآمده استاسالم به خوبی از عهدة تبیین آن

که ينشان داده شد افرادآمریکا انجام شد،» دوك«متی دانشگاه مطالعات مذهب و سال
). 1383مرعشی، (قوي تري هستندیداراي سیستم ایمنبه عبادتگاه می روند،اًرتبم

می ) ان دیگربودایی یا ادیمسیحیت،م،اسالچه در یهودیت،(صداقت مذهبی همچنین، 
خدا رحیمی و (گرددو اجتماعی داشت روانی هموجب افزایش میزان بتواند واقعاً

بنابراین، نتایج این پژوهش قابل توجیه است، ). 1381؛ به نقل از نورباال، 1378جعفري، 
چرا که جهت گیري مذهبی درونی با ازخودبیگانگی به عنوان یک احساس منفی مختل 

مبستگی منفی داشته و جهت گیري مذهبی بیرونی با احساس کننده سالمت روانی ه
یمذهبگیري حهتافراد داراي با این وجود،. ازخودبیگانگی همبستگی مثبت داشته است

معتقدند که مذهب در ذات آنها ریشه در مقابل افراد داراي گرایش مذهبی بیرونیدرونی 
یمذهبگیري جهتافراد داراي . مثبت تري دارندو اجتماعی یبهداشت روانود،ردا

بیرونی احتماالًیمذهبگیري جهتباالتري دارند و افراد داراي یسالمت رواندرونی،
در مجموع، باتوجه به نتایج این . )1985دوناهو، (مدهاي  منفی تري را تجربه می کننداپی

یش مذهبی درونی می تواند پژوهش و به تبعیت از پژوهشهاي دیگر می توان گفت که گرا
حساس کنترل و ، اموجب امیدواري و خوشبینیداده و به زیستن و مردن انسان معنا 

).1378، ؛ به نقل از جلیلوند1971اشتارك، ،1970لیندنتال و همکاران،(شود کارآمدي 
گیري مذهبی درونی به صورت منفی و جهت همچنین، نتایج نشان داد که جهت

یرونی به صورت منفی متغیرهاي قوي براي پیش بینی  ازخودبیگانگی گیري مذهبی ب
از آنجا که ازخودبیگانگی به معنی جهت گیري منفی احساسات ناهماهنگ فرد و . هستند

؛ به نقل از 1982سوات دیپونگ، (باورهاي نقادانه نسبت به بافت اجتماعی خاص است 
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عنی بودن زندگی، احساس جدایی از و نوعی احساس بی م) 1385ابوالقاسمی و نریمانی، 
، می توان )1385ابوالقاسمی و نریمانی، (دوستان و بیزار بودن از ارزشهاي جامعه می باشد 

گفت که داشتن اعتقادات مذهبی مثبت می تواند به زندگی افراد معنی داده و باعث 
واند فکر همچنین، مذهب و اعتقادات مذهبی می ت. گرویدن به ارزشهاي مثبت جامعه شود

افراد جامعه را مثبت نگه دارد و به عنوان یک نگهدارنده سالمت روانی و اجتماعی آنان 
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که به مذهب . در تمام مراحل زندگی عمل کند

و اعتقادات مذهبی و جهت گیري مثبت دادن به آنان بیشتر توجه شود تا بتوان جامعه اي 
.دور از اختالالت روانی و آسیبهاي اجتماعی داشتسالم و به 
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