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افزارهای  AMOSويراست  11و  SPSSويراست  ،11انجام گرفت .به منظور برآورد اثرات واسطهای
نيز از روش بوت استراپ استفاده شد .گرچه تحليل اوليه حاكی از برازش ضعيف الگو با دادهها بود؛
اصالحات انجام شده جهت بهبود الگو ،برازش خوب الگوی نهايی را با دادهها نشان داد.

كليد واژگان :ديگرپيروی ،خودپيروی ،ادراك رويدادهای فشارزا ،عالئم افسردگی

مقدمه
افسردگی 1يكی از رايجترين بيماریها در جامعه و در بين بيماریهای روانپزشكی میباشد
كه با نقص كاركردی در جنبههای مختلف زندگی همراه است (پيلكينگتون .)2111 ،2امروزه
نشانهها و عالئم افسردگی 0يكی از شاخصهای مهم بهداشت و سالمت عمومی جوامع
محسوب میگردند .افرادی كه با عالئم افسردگی دست به گريبان هستند با پيامدهای وخيم و
مشكالت ديگری نيز دست و پنچه نرم میكنند .مشكالتی نظير عملكرد شغلی و تحصيلی
ضعيف ،نقص در كاركردهای فردی و اجتماعی و حتی اثرگذاری بر شروع و وخامت
بيماریهای جسمانی از جمله پيامدهای اين مسئله میباشند (لوپا ،هنريك ،آنگرمير ،كومينگ و
ريدل -هلر.)2112 ،3
اثرات مخرب افسردگی روی فرد و جامعه تالشها و پژوهشهای زيادی را در جهت
شناسايی عوامل آن برانگيخته است .در اين بين ،پژوهشگران رويكرد شناختی در قالب الگوی
آسيبپذيری شناختی -استرس ،5سعی كردهاند درك جامعتری نسبت به فرايند آسيبپذيری به
افسردگی داشته باشند .الگوی آسيب پذيری شناختی -استرس بيان میدارد كه افسردگی در
نتيجه تعامل بين عوامل شناختی( 6آسيبپذيری) و رويدادهای فشارزای زندگی( 2استرس) ،به
وجود میآيد (سگال و اينگرام .)1993 ،1بك ،1912( 9به نقل از بيرگنهير ،پيپر و جونز،11
1- depression
2- Pilkington
3- depression symptoms
4- Luppa, Heinrich, Angermeyer, Konig, & Riedel-Heller
5- cognitive vulnerability–stress
6- cognitive factors
7- stressful life events
8- Segal & Ingram
9- Beck
10- Birgenheir, Pepper, & Johns
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 ،)2111در آخرين اصالح بر نظريه شناختی افسردگیاش و از طريق مشاهدات بالينی خود در
شناخت درمانی ،دو سبك يا طرحواره شناختی -شخصيتی ديگرپيروی /1خودپيروی 2را به
عنوان عوامل آسيبپذيری يا زمينهساز افسردگی مطرح كرد .از نظر بك ( ،)1912اين دو
طرحواره از ويژگیهای يك سازه باثبات شخصيتی برخوردارند ،طوری كه میتوان آنها را
صفات يا سبكهای شناختی -شخصيتی ناميد (به نقل از كالوت .)2111 ،0ديگرپيروی به عنوان
«تمركز شخصی افراطی بر تعامالت مثبت با ديگران» تعريف شده است (بك .)1910 ،افرادی
كه در طرحواره ديگرپيروی باال هستند ،بيش از حد به روابط مثبت با ديگران اهميت میدهند.
اين افراد تمايل به پذيرش ،صميميت ،حمايت و راهنمايی ،تأييد از سوی ديگران و دريافت
بازخوردهايی به معنای تأييد رفتارها و باورهای خود دارند .افراد ديگرپيرو بيش از حد درباره
امكان طرد شدن به وسيله ديگران نگران هستند و از هر نوع رفتاری كه احتمال انزوا و خطر
طرد را داشته باشد اجتناب میكنند .از طرف ديگر ،خود پيروی به درجهای از «تمركز شخصی
افراطی در حفظ و افزايش استقالل ،پيشرفت ،ارزشهای فردی ،آزادی عمل و انتخاب» گفته
میشود (بك .)1910 ،افرادی كه در بُعد خود پيروی باال هستند نياز افراطی به استقالل ،كسب
موفقيت و دستيابی به اهداف شخصی دارند .آنها به مالكهای درونی خود برای موفقيت و
پيشرفت بسيار اهميت میدهند ،اغلب خيلی خود انتقادگر بوده و به طور افراطی درباره امكان
شكست شخصی نگران هستند .مطابق با نظر بك ( ،)1912 ،1910افرادی كه روی هر يك از
اين ابعاد يا هر دو نمرات بااليی كسب میكنند ،نسبت به افسردگی آسيبپذير هستند.
در مهمترين بخش الگوی آسيب پذيری شنناختی -اسنترسِ بنك ()1912 ،1910كنه بنه
«فرضيه همخوانی »3معروف است ،فرض میشود افرادی كه نمرات بااليی در هنر ينك از اينن

سبك های شخصيتی میگيرند ،هنگام مواجنه شندن بنا رويندادهای فشنارزايی كنه همگنون و
متجانس با سبك شخصيتی زير بنايیشان است ،يعنی فشارزاهای همگون ،5به سمت افسنردگی
كشيده میشوند .در يك فرد ديگرپيرو ،رويدادهای فشارزای بنين فنردی 6نظينر از دسنت دادن
sociotropy
autonomy
Calvete
congruency
congruent stresses
interpersonal stressful events
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يك فرد مهم زندگی يا تجربه انتقاد يا طرد اجتماعی از جانب ديگران ،منیتوانند باعن

سنو

يافتن وی به سمت افسردگی گردد (بك .)1912 ،1910 ،از طرف ديگر ،افراد خودپيرو ،هنگنام
وقوع رويدادهای منفی و فشارزايی كه احساسات شكست و بیكفايتی را بر میانگينزد و منانع
پيشرفت و موفقيت آنها میگردد ،يعنی رويدادهای فشارزای مربوط به پيشرفت ،1نظينر ترفينع
نيافتن در شغل ،شكست تحصيلی و عدم دسنتيابی بنه اهنداف شخصنی ،تجربنه افسنردگی را
خواهند داشت (بك.)1912 ،1910 ،
در پژوهش حاضر مسائلی چند ،در رابطه با نظريه بك ( )1912 ،1910در مورد
ديگرپيروی /خودپيروی ،به عنوان عوامل آسيب پذيری به افسردگی و فرضيه همخوانیِ مربوط
به آنها مطرح است .نخست اينكه ،پژوهشهای انجام شده در اين مورد به نتايج ناهمسان و
تقريباً متناقضی دست يافته اند .در تعدادی از پژوهشها از فرضيه همخوانی هر دو نوع آسيب
پذيری ديگرپيروی /رويداد بين فردی و خودپيروی /رويداد پيشرفت ،حمايت شده است.
كارديال ،)2111( 2در پژوهشی روی  119دانشجوی مقطع كارشناسی ،نشان داد كه افراد
ديگرپيرو به رويدادهای فشارزای بين فردی و افراد خودپيرو به رويدادهای فشارزای پيشرفت
آسيب پذيرتر هستند .اين افراد هنگام تجربه رويدادهای فشارزای همخوان با سبك شخصيتی
شان ،سطوح باالتری از عالئم افسردگی را نشان میدهند .به همين ترتيب مطالعات ديگری نيز
از فرضيه همخوانی مربوط به هر دو سبك ديگرپيروی و خودپيروی حمايت كردند (از جمله،
مازور ،ماسيجوسكی ،جاكوبز و بروس2112 ،0؛ مورس و روبينز2115 ،3؛ قلیزاده ،بخشیزاده
و عليلو و ايمانی.)1011 ،
شمار ديگری از بررسیها فقط از يكی از دو بُعد آسيب پذيری حمايت كردهاند .برخی،
فرضيه همخوانی را تنها در مورد ديگرپيروی تأييد كردند (كالرك و اتس1995 ،5؛ براون،
جاستر ،هيمبرگ و وينگ1991 ،6؛ آبال ،مك اينتير-اسميت و ديچف2110 ،2؛ شاهار ،جوينر،
achievement-related stressful events
Cardilla
Mazure, Maciejewski, Jacobs, & Bruce
Morse & Robins
Clark & Oates
Brown, Juster, Heimberg, & Winning
Abela, McIntyre-Smith & Dechef
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زروف و بلت2113 ،1؛ سوهلبرگ ،اكسلسون ،زارتوريسكی ،استاهلبرگ و استرومبوم2116 2؛

كالوت .)2111 ،اما ،در اين بين ،پژوهشهايی نيز ديده میشوند كه فقط از فرضيه همخوانی
مربوط به خودپيروی حمايت كردهاند (فريون و دوزييوس2116 ،0؛ رانيری ،آلوی و آبرامسون،3
2116؛ بيسر و پريل .)2111 ،5دسته ديگری از پژوهشها شواهدی مبنی بر اينكه ديگرپيروی/
خودپيروی در تركيب با رويدادهای فشارزای زندگی (چه همخوان و چه ناهمخوان) افسردگی
را پيشبينی میكنند ،نيافتند .آنها معتقدند كه هم سبكهای شخصيتی و هم رويدادهای
فشارزای زندگی ،هر يك به صورت مستقيم ،در افسردگی نقش دارند (آلن ،آمس ،اليتون،
بنتس و كينگستون1992 ،6؛ مازور ،راقوان ،2ماسيچسكی ،جاكوبس و بروس2111 ،؛ ساتو،1
2110؛ هاوكينز و ميلر2110 ،9؛ اتس -جانسون و كالرك2113 ،11؛ ماسيح ،اسپنس و اويی،11
 .)2112سرانجام ،پژوهشهای ديگری نشان دادهاند كه ديگرپيروی /خودپيروی ،هر يك ،با هر
دو نوع فشارزاهای بين فردی و پيشرفت تعامل میكنند .يعنی تعامل ناهمخوان نيز به همان
اندازه تعامل همخوان ،افسردگی را پيشبينی میكند (روبينز ،هيز ،بالك ،كرامر و ويلنا1995 ،12؛
فرسكو ،سامپسون ،كرايقيد و كونز2111 ،10؛ داش2116 ،13؛ ايكوويلو ،گرانت ،آلوی و
آبرامسون2119 ،15؛ بيسر و پريل .)2111 ،با توجه به اين يافتههای متناقض ،انجام پژوهشهای

بيشتر میتواند برای درك اين ناهمسانی موثر باشد.
بخش مهمی از اين نتايج بعضاً ناهمسان در مورد فرضيه همخوانی بك ( ،)1912 ،1910به
مقولهبندی عينی رويدادهای فشارزای زندگی بر میگردد (داش .)2116 ،بدين معنا كه در اغلب
1- Shahar, Joiner, Zuroff, & Blatt
2- Sohlberg, Axelsson, Czartoryski, Stahlberg, & Strombom
3- Frewen & Dozois
4- Ranierea, Alloyb, & Abramson
5- Besser & Priel
6- Allen, Ames, Layton, Bennetts, & Kingston
7- Raghavan
8- Sato
9- Hawkins & Miller
10- Oates-Johnson & Clark
11- Masih. Spence & Oei
12- Robins, Hayes, Block, Kramer, & Villena
13- Fresco, Sampson, Craighead, & Koons
14- Dasch
15- Iacoviello. Grant, Alloy, & Abramson
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پژوهشها داوران از قبل ،هر رويداد را به عنوان بين فردی يا مربوط به پيشرفت طبقهبندی
میكردند و سپس آزمودنیها وقوع و شدت هر يك از اين رويدادها را گزارش میكردند .مثالً،
رويدادهايی نظير طال را به عنوان رويدادی بين فردی و شكست تحصيلی يا شغلی را به
عنوانی رويدادی مرتبط با پيشرفت طبقه بندی میكردند .با اين شيوه معلوم نيست كه
مقولهبندی عينی رويدادها توسط محققان ،با معنای ذهنی آن رويدادها در نظر شركت كنندگان
همخوان است يا نه (كاون و ويسمن1991 ،1؛ فريون و دوزيوس .) 2116 ،به عبارت ديگر ،اين

امكان وجود دارد كه افراد باال از لحاظ ديگرپيروی به جنبههای بين فردی يك رويداد پيشرفت
واكنش نشان دهند .مثالً ،شكست تحصيلی يا شغلی ممكن است به عنوان از دست دادن رابطه
با افراد مهم و جلب رضايت و دوستی با ديگران قلمداد گردد (اگر در امتحان رد شوم هيچ
كس مرا دوست نخواهد داشت) .بالعكس ،رويدادی كه به صورت عينی بين فردی طبقهبندی
شده ،برای بعضی اشخاص ،ممكن است به طور ذهنی رويدادی مربوط به پيشرفت ادراك
گردد .مثالً ،پايان يك رابطه ممكن است به عنوان از دست دادن يك موقعيت يا شكست در
اهداف ،تلقی شود (ايگن .)2113 ،2عالوه بر اين ،شماری از رويدادهای منفی زندگی ممكن
است در هر دو حوزه بين فردی و پيشرفت پيامدهايی را به دنبال داشته باشند (فريون و
دوزيوس .)2116 ،لذا محققان (مانند فريون و دوزيوس )2116 ،پژوهشهای بعدی را به در

نظر گرفتن اهميت ارزيابی ذهنی فرد از رويدادهای فشارزا (به عنوان ضايعه در روابط يا ضايعه
در اهداف فردی) فرا خواندهاند .بنابراين ،مسئله ديگر پژوهش حاضر اين است كه آيا میتوان
ارزيابی از رويدادهای فشارزای بين فردی و پيشرفت را به عنوان يك ميانجیگر مهم ،كه عالئم
افسردگی را به ترتيب در افراد ديگرپيرو و خودپيرو فعال میسازد ،تلقی كرد؟
يكی ديگر از داليل تناقض در يافتهها را پژوهشگران به تفاوتهای مربوط به استفاده از
نمونههای افسرده بالينی و افراد عادی نسبت دادهاند .پژوهشهايی كه روی نمونههای افسرده
بالينی انجام شدهاند ،الگوی آسيب پذيری بك ( )1912 ،1910را بيشتر تاييد كردهاند (بخشانی،
1012؛ نوری قاسم آبادی1013 ،؛ قلی زاده و همكاران .)1011 ،در حالی كه ،امروزه عالوه بر
اختالل افسردگی ،عالئم و نشانههای خفيفتر افسردگی نيز از لحاظ بالينی مهم انگاشته
1- Kwon & Whisman
2- Eugenie
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میشود (بكنستراس ،جوست و روزمن .)2112 ،1با توجه به اين نكته ،دليل ديگر انجام
پژوهش حاضر اين است كه آيا مكانيسم آسيب پذيریِ مطرح شده در الگوی بك (،1910
 ،)1912در نمونههايی غير از بيماران افسرده نيز صد میكند؟ انجام پژوهشی روی نمونههای
عادی جامعه ،مانند دانشجويان ،میتواند پاسخگوی اين سوال باشد.
مسئله ديگری كه پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به آن میباشد ،اين است كه انجام
چنين پژوهشی در بافت يك الگوی علّی چه نتايجی را در بر خواهد داشت؟ اندك
پژوهشهای انجام شده در داخل كشور ،تنها به بررسی تعامل ديگرپيروی/خودپيروی با صِرف
وقوع رويدادهای بين فردی و پيشرفت و اثرات آن بر افسردگی ،در قالب ديگر طرحهای
تحقيق ،پرداختهاند؛ اما ،با توجه به تأكيد پژوهشگران مبنی بر اينكه ارزيابی از رويدادهای
فشارزای بين فردی در افراد ديگرپيرو و ارزيابی از رويدادهای فشارزای پيشرفت در
افراد خودپيرو ،ميانجیگرهای مه میهستند كه افسردگی را فعال میسازند (كونر -اسميت و
كومپاس ،)2112 ،2پژوهش حاضر بر آن است كه اين روابط را در قالب يك الگوی علّی
نشان دهد.
بنابراين ،با توجه به آنچه بيان گرديد ،پژوهش حاضر در نظر دارد نظريه بك (،1910
 )1912در مورد ديگرپيروی /خودپيروی را با اندكی تغيير و در قالب يك الگو بيازمايد .مسائلی
كه پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به آنها میباشد اين است كه ،آيا داشتن سطوح بااليی از
ديگرپيروی/خودپيروی در افراد ،باع

آسيب پذيری بيشتر آنها به عالئم افسردگی میگردد؟

از طرف ديگر ،آيا يك فردِ با گرايشات شناختی -شخصيتیِ خاص (يعنی ديگرپيروی يا
خودپيروی) ،وقوع فشارزاهای همگون با سبك شناختی -شخصيتی اش را بيشتر ادراك خواهد
كرد؛ به صورتی كه ،از اين طريق احتمال بروز عالئم افسردگی افزايش يابد؟ به عبارت ديگر،
آيا میتوان ادراك از رويدادهای فشارزای بين فردی را در افراد ديگرپيرو و ادراك از
رويدادهای فشارزای مربوط به پيشرفت را در افراد خودپيرو ،به عنوان يك ميانجیگر عالئم
افسردگی در اين افراد ،تلقی كرد؟ به منظور پاسخگويی به اين سئوالها يك الگوی پيشنهادی
برای پژوهش حاضر طراحی گرديد كه در شكل  1مشاهده میگردد .مطابق شكل  ،1فرضيه
1- Backenstrass, Joest, & Rosemann
2- Connor-Smith & Compas
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كلی الگوی پيشنهادی بيان میدارد كه روابط علّی ديگرپيروی/خودپيروی ،ادراك از رويدادهای
فشارزا و عالئم افسردگی برازنده دادههاست .عالوه بر اين ،فرضيههای مربوط به مسيرهای
مستقيم و غيرمستقيم در الگوی حاضر مورد بررسی قرار میگيرند.

شكل  .1الگوی پيشنهادی روابط علّی ديگرپيروی /خودپيروی و ادراك از رويدادهای فشارزا با عالئم
افسردگی

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماری اين پژوهش شامل كليه دانشجويان (پسر و دختر) مقطع كارشناسی دانشنگاه
شهيد چمران اهواز در نيم سال اول تحصيلی  1091-1091بودند كه بنا اسنتناد بنه آمنار دفتنر
برنامهريزی و ارزيابی آموزشی دانشگاه ،تعداد آن ها  11301نفنر ( 2390دختنر و  0902پسنر)
بوده است .به منظور انتخاب نمونه ،از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای 1استفاده شد .به اينن
ترتيب كه ،نمونهها با توجه به كل جمعينت دانشنجويان كارشناسنی هنر دانشنكده و همچننين
نسبت جنسيتی آنها ،انتخاب شدند .دو نمونه برای مراحل فرضيه آزمايی و اعتبارينابی انتخناب
گرديدند .در مرحله اعتباريابی ،به منظور تعيين روايی و پايايی پرسشنامه های پژوهش ،نمونهای
به حجم  211نفر ( 69پسر و  101دختر) و در مرحله فرضيه آزمايی نينز ،بنا توجنه بنه تعنداد
متغيرهای الگو و طرح تحقيق 052 ،نفر ( 120پسر و  203دختر) انتخاب شدند.
1- stratified random sampling method

طراحي و آزمون الگويي از روابط علّي صفات شخصيتي ديگرپيروي/خودپيروي و ...

59

طرح تحقيق
طرح پژوهش حاضر همبستگی از طريق الگويابی معادالت ساختاری (SEM) 1است .با
اين روش میتوان اثرهای مستقيم و غيرمستقيم متغيرها را در الگوی فرض شده بررسی كرد.
روش  SEMبه پژوهشگر امكان میدهد تا روابط ميان اين مجموعه از متغيرها را تعيين و اثر
علّی متغيرها را بر يكديگر فرض نموده و همچنين برازندگی الگوی مفروض را بررسی نمايد
(به نقل از ارشدی.)1016 ،

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه تجديدنظرشده سبک شخصي :(PSI-II) 2اين پرسشنامه توسط روبينز 0و
همكاران ( ،)1993به منظور ارزيابی سبكهای شناختی -شخصيتی ديگرپيروی و خودپيروی
تهيه گرديد .اين ابزار دارای  31ماده است كه  23ماده مربوط به ديگرپيروی و  23ماده ديگر
صفت شخصيتی خودپيروی را میسنجد .هر ماده روی يك مقياس  6درجهای ،با دامنه 1
(تقريباً هرگز) تا ( 6تقريبا هميشه) ،نمره گذاری میگردد .ديگرپيروی دارای  0خرده مقياس از
نگرانی از ارزيابی ديگران ،3وابستگی 5و خشنود ساختن ديگران 6است و خودپيروی نيز شامل
 0خرده مقياس كمالگرايی/خود انتقادگری ،2نياز به كنترل 1و جدايی تدافعی 9میباشند .روبينز
و همكاران ( )1993ضريب آلفای كرونباخ برای ديگرپيروی را  1/11و برای خودپيروی 1/16
به دست آوردند .پايايی آن با استفاده از روش بازآزمايی ،برای ديگرپيروی(P= 1/111) 1/11
و برای خودپيروی  (P= 1/111) 1/21بود .آنها روايی سازه اين پرسشنامه را با همبسته كردن
آن با پرسشنامه افسردگی بك ) ،(BDIبرای ديگرپيروی  (P= 1/11) 1/21و برای خودپيروی
 (P= 1/11) 1/22بود .در همين پژوهش ،مقياس ديگرپيروی به مقدار  (p= 1/11) 1/13با
)structural equation modeling (SEM
Personal Style Inventory
Robins et al
concern over what others think
dependency
pleasing others
perfectionism/self-criticism
need for control
defensive separation
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مقياس وابستگی 1پرسشنامه تجديدنظر شده تجارب افسردگیزا )RDEQ( 2همبسته بود.
همچنين ميزان همبستگی خودپيروی با مقياس خودانتقادگری 0اين پرسشنامه (p= 1/11) 1/51
بود( .رابينز و همكاران .)1993 ،در ايران پايايی و روايی پرسشنامه تجديدنظر شده سبك
شخصی با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ برای مقياس ديگرپيروی و خودپيروی به ترتيب
 1/29و  ،1/26به دست آمد .همچنين ،روايی اين پرسشنامه برای ديگرپيروی 1/20
) (p=1/11و برای خودپيروی  ،(p=1/11) 1/21به دست آمد (نوری قاسم آبادی .)1013 ،در
پژوهش حاضر ضريب آلفای كرونباخ برای ديگرپيروی و خودپيروی به ترتيب 1/11
(وابستگی ،1/22 :نگرانی از ارزيابی ديگران 1/21 :و خشنودساختن ديگران )1/65 :و 1/10
(جدايی تدافعی ،1/21 :نياز به كنترل 1/65 :و كمال گرايی )1/52 :به دست آمد.
بررسی روايی  PSI-IIبا استفاده از تحليل عاملی نشان داد كه به جز مادههای  19و 21
اكثر مادههای اين پرسشنامه در دو مقياس دگرپيروی و خودپيروی دارای بار عاملی متوسط تا
بااليی هستند ( .)p= 1/111بنابراين ،جهت افزايش پايايی و اعتبار آزمون مادههای ( 19معموال
در تصميمگيریهايم با كسی صحبت نمیكنم) و ( 21معموال برای حل مشكالت ديگران
احساس مسئوليت میكنم) از پرسشنامه  PSI-IIدر پژوهش حاضر حذف گرديد .همچنين
شاخصهای الگوی تحليل عاملی تاييدی در اين پرسشنامه نشان داد كه الگوی تحليل عاملی
تاييدی دارای برازش قابل قبولی است،GFI=1/92 ،2 /df=2/19 ،2=12/52( .
.)RMSEA=1/12 ،NFI=1/96 ،CFI=1/91 ،TLI=1/95 ،IFI=1/91 ،AGFI= 1/92
پژوهشگران در بررسیهايی متعدد با استفاده از روش تحليل عامل تاييدی ،نشان دادند
كه هرچند از لحاظ نظريهای خرده مقياس كمالگرايی با خودپيروی ارتباط داده شده ،اما چهار
ماده مربوط به كمالگرايی به صورت برابری با هر دوی ديگرپيروی و خودپيروی ارتباط دارند.
پس از حذف اين خرده مقياس ،پرسشنامه سبك شخصی تجديدنظر شده شاخصهای برازش
خوبی را نشان داده است (هونگ و لی2111 ،3؛ باگبی و همكاران2111 ،5؛ كاون ،كمپل و
Dependency Scale
)Revised Depressive Experience Questionnaire (RDEQ
Self-Criticism Scale
Hong & Lee
Bagby
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ويليامز2111 ،1؛ شاهار2116 ،؛ داش .)2116 ،نتيجه تحليل عاملی پرسشنامه  PSI-IIدر اين
پژوهش و اين گروه نمونه نيز مويد پژوهشهای قبلی بود .نشان داد كه كمالگرايی تقريباً به
يك اندازه روی هر دو مقياس خودپيروی ( )1/01و ديگرپيروی ( )1/05بار میگذارد .بنابراين،
در پژوهش حاضر به جز مادههای  19و  ،21خرده مقياس كمالگرايی/خودانتقادگری نيز،
جهت روايی بهتر و تفكيك بهتر سازههای دگرپيروی و خودپيروی از يكديگر ،از پرسشنامه
 PSI-IIحذف گرديد.
پرسشنامه بررسي تجارب زندگي :(LES) 2اين پرسشنامه  61مادهای ،كه توسط
ساراسون ،جانسون و سيگل )1921( 0تهيه گرديد ،ادراك از شدت رويدادهای فشارزا را در
حوزههای مختلفی چون آموزشی و تحصيلی ،روابط نزديك ،از دست دادن ،3مرگ ،بيماری يا
آسيب ديدگی دوستان ،اعضای خانواده و خويشاوندان ،فعاليتهای اجتماعی ،مسائل مربوط به
شغل و درآمد ،مسائل خانوادگی و سالمت جسمانی را ارزيابی میكند LES .وقوع ،شدت و
اثر مثبت و منفی رويدادهای زندگی را طی  6ماه گذشته اندازه میگيرد .از شركت كنندگان
خواسته میشود مشخص نمايند اوالً كدام يك از رويدادهای مندرج در پرسشنامه را طی  6ماه
گذشته تجربه كردهاند .در صورت وقوع رويداد و به منظور ارزيابی ادراك از رويدادهای
فشارزای بين فردی (استرس همگون با ديگرپيروی) و ادراك از رويدادهای فشارزای پيشرفت
(استرس همگون با خودپيروی) كه مد نظر اين پژوهش است ،روش استفاده شده توسط وير و
كاپليز ،)2112( 5ايگن ( ،)2113ماسيح و همكاران ( )2112اتخاذ گرديد .اين امر به وسيله
گنجاندن  2سوال اختصاصی برای هر رويداد انجام گرديد .به منظور ارزيابی ميزان ادراك از
رويدادهای فشارزای بين فردی از شركت كنندگان سوال شد كه ،به چه ميزان اين رويداد منجر
به اختالل در روابط نزديكتان با ديگران و از دست دادن پذيرش و رضايت از جانب ديگران
میشود .به منظور ارزيابی ميزان ادراك از رويدادهای فشارزای مربوط به پيشرفت نيز ،از
شركت كنندگان خواسته شد ،بگويند كه چه مقدار اين رويداد منجر به از دست دادن استقالل،
آزادی و لطمه زدن به اهداف زندگیشان میشود .الزم بود پاسخ دهندگان دور رويدادهايی كه
Kown, Cambel, & Williiams
Life Experience Survey
Sarason, Johnson‚ & Siegel
loss
Voyer & Coppeliez
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در  6ماه گذشته تجربه كردهاند را خط كشيده و در صورت اتفا آن رويداد ،میبايست
مادههای مربوط به ابعاد شدت اثر منفی ادراك شده در منابع اجتماعی و شدت اثر منفی ادراك
شده در پيشرفت يا موفقيت فردی را روی مقياسی با دامنه صفر (بدون اثر منفی) تا ( -0اثر
منفی شديد) درجه بندی كنند .به اين شيوه ،كارديال ( )2111ضريب آلفا برای رويدادهای
فشارزای بين فردی و پيشرفت را به ترتيب  1/10و  ،1/12به دست آورد .در ايران برای اولين
بار ،بخشانی ( LES )1011را به منظور سنجش رويدادهای فشارزای بين فردی و پيشرفت به
كار برد .وی در اين بررسی با توافق  1/21بين نمره گذاران 22 ،ماده از  LESرا مربوط به
قلمرو روابط بين فردی و  16ماده آن را مربوط به حوزه پيشرفت و موفقيت طبقه بندی كرد.
ضريب پايايی اين پرسشنامه نيز در اين بررسی مقدماتی  1/20به دست آمد.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی پايايی پرسشنامه بررسی تجارب زندگی از ضريب
آلفای كرونباخ و تنصيف استفاده گرديد كه اين مقدار برای نمرات كل ادراك از رويدادهای
فشارزا به ترتيب  1/91و  ،1/92برای رويدادهای فشارزای بين فردی به ترتيب  1/92و  1/90و
برای رويدادهای فشارزای پيشرفت به ترتيب  1/96و  1/90به دست آمد .روايی اين پرسشنامه
از طريق محاسبه همبستگی سوالهای مربوط به ادراك از رويدادهای بين فردی و پيشرفت با
دو سوال محقق ساخته ،كه در آنها ميزان ادراك از رويدادهای فشارزای بين فردی و پيشرفت
به طور كلی و روی مقياسی  2درجهای ترتيب داده شده بود ،ارزيابی گرديد .مقدار همبستگی
برای ادراك از رويدادهای فشارزای بين فردی ،پيشرفت و سوال محقق ساخته مربوط به آنها
به ترتيب  )p< 1/111( 1/31و  ،)p< 1/111( 1/05به دست آمد .عالوه بر اين ،روايی مالكی
اين پرسشنامه از طريق محاسبه ضرايب همبستگی ادراك از رويدادهای فشارزای بين فری،
پيشرفت و ادراك از رويدادهای فشارزای كل با عالئم افسردگی نيز محاسبه گرديد كه به
ترتيب  1/32 ،1/31و  1/51به دست آمدند ( .)p < 1/11اين نتايج حاكی از پايايی روايی
مناسب پرسشنامه بررسی تجارب زندگی در پژوهش حاضر است.

پرسشنامه افسردگي بک (ويراست دوم) ((BDI_II
نسخه اصالح شده پرسشنامه افسردگی بك ،BDI_II( 1بك ،استير و براون،)1996 ،2
)1- Beck Depression Inventory–II (BDI_II
2- Beck, Steer, & Brown
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ابعاد عاطفی ،شناختی ،رفتاری ،انگيزشی و جسمانی افسردگی و شدت عالئم آن را در افراد
باالی  10سال میسنجد .اين پرسشنامه دارای  21ماده میباشد .هر ماده به شكل متغيری شامل
 3الی  2عبارت است كه درجات متفاوتی از شدت تجربه شده (دامنه نمرات بين صفر تا )0
يكی از عالئم ويژه افسردگی را طی يك هفته گذشته میسنجد .از لحاظ روايی همگرا،
سازندگان اين پرسشنامه مقدارهمبستگی  )p =1/11( 1/90را بين آن و پرسشنامه اصلی بك
( )1910و مقدار همبستگی  )p =1/11( 1/60را بين  BDI-IIو مقياس تجديد نظر شده
افسردگی هميلتون 1به دست آوردند .به لحاظ پايايی نيز مقدار ضريب آلفای بدست آمده برای
اين آزمون  1/91بود (به نقل از گارليپ .)2113 ،2بررسی روايی و پايايی  BDI-IIدر جامعه
ايرانی توسط قاسم زاده ،مجتبايی ،كرمقديری و ابراهيم خانی ( )2115روی نمونهای از
دانشجويان دانشگاه صورت پذيرفت .آنها ضريب آلفا برای  BDI_IΙرا  ،1/12و ضريب باز
آزمايی آن را  ،)p< 1/111( 1/23به دست آوردند .روايی همگرای آن را با همبسته كردن آن با
پرسشنامه افكار خودآيند )p< 1/111( 1/20 0به دست آمد .بررسی ساختار عاملی اين
پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عاملی تاييدی نشان داد كه دادهها برازش مناسبی را برای
اين پرسشنامه داشتند (قاسم زاده و همكاران .)2115 ،در پژوهش حاضر ،پايايی  ،BDI_IIبا
روش آلفای كرونباخ و تنصيف به ترتيب  1/91و  ،1/12به دست آمد .به منظور اعتباريابی
 DI_IIدر پژوهش حاضر ،از روش اعتبار مالكی همزمان استفاده گرديد .بدين جهت،
همبستگی بين نمرات  BDI_IIبا نمرات ادراك از رويدادهای فشارزای كل و همچنين نمرات
راهبردهای انطباقی و غيرانطباقی تنظيم شناختی هيجان (پرسشنامه راهبرهای تنظيم شناختی
هيجان ،3گارنفسكی ،كرايج و اسپينهاون )2112 ،محاسبه گرديد .اين مقدار به ترتيب ،1/23
 -1/32و  ،1/30به دست آمد ( .)p<1/11اين نتايج از پايايی و روايی مطلوب  BDI-IIدر
پژوهش حاضر حمايت میكند.

يافتههاي پژوهش
جدول  1ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهای پژوهش را
Hamilton Depression Rating Scale
Garlipp
Automatic Thoughts Questionnaire
)Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ

1234-
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نشان میدهد.
جدول .1
ميانگين

متغير

انحراف
معيار

ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهای پژوهش

 -1ديگر 12/15 93/10
پيروی

ضرايب همبستگي
9

2

3

4

5

4

4

4

1

-

**
 -2وابستگی 1/20 5/51 21/11

-

**
 -0نگرانی از
ارزيابی 1/10 5/03 22/63

**
1/36

-

**
 -3خشنود
ساختن 1/25 5/10 01/06
**
 -5خود
پيروی 1/03 11/10 22/12
**
 -6جدايی
تدافعی 1/26 2/21 32/22
**
 -2نياز به
كنترل 1/02 3/10 29/91
 -1ادراك
**
11
/
13
19
/
22
فشارزاهای
1/00
بين فردی
 -9ادراك
**
فشارزاهای 1/03 11/16 21/65
پيشرفت
**
 -11عالئم
افسردگی 1/06 6/96 11/52

**
1/23

**
1/32

-

*
1/12

**
1/05

**
1/01

-

1/10

**
1/29

**
1/29

**
1/93

**
1/23

**
1/06

**
*
**
1/63 1/116 1/26

-

**
1/13

**
1/21

**
1/00

**
1/26

**
1/21

**
1/01

-

**
1/15

**
1/01

**
1/05

**
1/05

**
1/21

**
1/01

**
1/12

-

**
1/16

**
1/01

**
1/01

**
1/03

**
1/22

**
1/02

**
1/36

**
1/52

*p <1/15 ,** p <1/11

شكل  2الگوی پيشنهادی به همراه ضرايب مسير متغيرهای پژوهش حاضر را نشان
میدهد.
جدول شماره  ،2شاخصهای برازندگی را برای الگوی پيشنهادی ،الگوی اصالح شده اول
و الگوی نهايی نشان میدهد .مطابق با آنچه در جدول  2درج گرديده است ،برای تعيين
كفايت برازندگی همه الگوهای مزبور از چندين شاخص برازندگی استفاده شده است.
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شكل  .2الگوی پيشنهادی و ضرايب مسير متغيرها در پژوهش حاضر (توجه * :نشانه معنیداری
ضرايب مسير میباشد)
جدول .2
شاخصهای برازندگی برای الگوی پيشنهادی ،الگوی اصالح شده اول و الگوی نهايی
شاخصهاي
برازندگي
RMSEA NFI CFI TLI IFI AGFI GFI /df
df
الگو
1

الگوی
پيشنهادی

1/12 02/15 16 525

1/52 1/52 1/25 1/51 1/61

1/29

الگوی اصالح
2
شده اول

15 50/22

0/53

1/92

1/96 1/92 1/93 1/92 1/92

1/11

الگوی اصالح
0
شده نهايی

13 31/61

2/29

1/91

1/92 1/91 1/96 1/91 1/95

1/12

همان طور كه در جدول  2مالحظه میگردد ،شاخصهای برازندگی نشان دهنده برازش
ضعيف الگوی ( 1الگوی پيشنهادی) با دادهها هستند .به عبارت ديگر ،مقادير اكثر شاخصها
نشان میدهند كه الگو نياز به اصالح دارد .نكته اساسی الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر وجود
همبستگی باال بين دو متغير ميانجی ،يعنی متغيرهای ادراك از رويدادهای بين فردی و پيشرفت
( (p< 1/11 ،r= 1/12است (جدول  .)1يكی از مفروضههای مهم الگوسازی معادالت
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ساختاری عدم وجود همخطی چندگانه بين متغيرهای پژوهش است .اگر رابطه بين متغيرهای
پيشبين با يكديگر يا رابطه بين متغيرهای ميانجی با يكديگر باالتر از  1/9باشد نشان دهنده
همخطی چندگانه است (گيلز 2112 ،1؛ به نقل از مروتی .)1091 ،هر چند نتيجه بررسی
همخطی چندگانه متغيرهای پژوهش با استفاده از آماره تحمل 2و تورم واريانس 0حكايت از
عدم وجود همخطی چندگانه بين متغيرهای پژوهش بود؛ اما وجود هبستگی نزديك به 1/12
بين دو متغير ميانجی اين پژوهش (جدول  ،)1نزديك بودن به همخطی چندگانه را نشان
میدهد .بنابراين منطقی است كه دو متغير ميانجی اين پژوهش ،يعنی متغيرهای ادراك از
رويدادهای فشارزای بين فردی و پيشرفت ،تبديل به نشانگرهای يك متغير مكنون شوند.
عالوه بر توجيه آماری ،از لحاظ نظری نيز اين امر با ديدگاه پژوهشگرانی كه معتقد به اجتناب
از مقولهبندی رويدادهای فشارزا به رويدادهای بين فردی و پيشرفت هستند همسو میباشد
(آبرامسون ،آلوی و هوگان1992 ،3؛ ايگن2113 ،؛ ماسيح و همكاران2112 ،؛ فريون و
دوزيوس .)2116 ،اين پژوهشگران صحبت از يك آسيبپذيری عمومی میكنند و معتقدند كه
اثرات رويدادهای منفی و فشارزا تنها به يك بُعد از ابعاد بين فردی و پيشرفت محدود
نمیگردد؛ بلكه اكثر رويدادها میتوانند اثراتی را برای فرد در هردو حوزه بين فردی و پيشرفت
در بر داشته باشند.
بنابراين در گام اوليه اصالح الگوی پيشنهادی ،دو متغير ادراك از رويدادهای فشارزای
بين فردی و ادراك از رويدادهای فشارزای پيشرفت به نشانگرهای متغير مكنون ادراك از
رويدادهای فشارزا تبديل شدند و سپس تحليل ديگری روی دادهها صورت پذيرفت .همانطور
كه در جدول  2مالحظه میشود شاخصهای برازندگی الگوی ( 2الگوی اصالح شده اول)،
بهبود قابل مالحظهای را در برازش با دادهها نشان میدهد .اما به منظور بهبود شاخصهای
برازندگی در گام بعدی از ميان شاخصهای اصالحی پيشنهادی نرم افزار  ،AMOS-18تنها
به انجام يك مورد از اين اصالحات اكتفا شد .خطای متغير «وابستگی» به متغير «نياز به كنترل»
متصل شد .حاصل تغييرات اخير الگوی سوم يا الگوی اصالح شده نهايی (شكل  )0بود كه
1- Giles
2- tolerance
)3- variance inflation factor (VIF
4- Abramson, Alloy, & Hogan
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برازش آن با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی در جدول  2آمده است .همانطور كه از
مقادير جدول استنباط میگردد بهترين برازش با دادهها مربوط به الگوی  0میباشد .همچنين،
جدول  2نشان میدهد كه با توجه به شاخصهای برازندگی ،به ويژه نسبت مجذور كای به
درجهی آزادی برابر  ،2/92شاخص نيكويی برازش ( )GFIبرابر  ،1/91شاخص نيكويی
برازش تعديل يافته ( )AGFIبرابر  ،1/95شاخص برازندگی افزايشی ( )IFIبرابر ،1/91
شاخص توكر-لوئيس ) (TLIبرابر  ،1/96شاخص برازندگی تطبيقی ( )CFIبرابر ،1/91
شاخص برازش هنجار شده ( )NFIبرابر  1/92و ريشه خطای تقريب ميانگين مجذورات
( )RMSEAبرابر  1/12است كه الگوی نهايی از برازندگی مناسبی برخوردار میباشد .شكل
 0الگوی نهايی پژوهش حاضر و ضرايب مسير موجود در ميان متغيرها را نشان میدهد.

شكل  . 0الگوی نهايی روابط علّی ديگرپيروی/خودپيروی و ادراك از رويدادهای فشارزا با عالئم
افسردگی در پژوهش حاضر

همان گونه كه در جدول  2مالحظه گرديد ،شاخصهای برازندگی نشان دهنده برازش
ضعيف الگوی الگوی پيشنهادی با دادهها بودند .بنابراين ،فرضيه كلی پژوهش تأييد نمیشود.
اما ،مسيرها و ضرايب استاندارد ذكر شده در شكل  2حاكی از معنیداری تما میمسيرهای
مستقيم به غير از مسير ادراك از رويدادهای فشارزای بين فردی به عالئم افسردگی میباشند
).(p>1/15
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در پژوهش حاضر به منظور تعيين معنیداری روابط واسطهای ،از روش بوت استراپ 1در
برنامه ماكرو( 2پريچر و هيز )2111 ،0استفاده شده است .همان گونه كه در شكل  2مالحظه
میگردد الگوی پيشنهادی دارای  2فرضيه مبنی بر وجود روابط غيرمستقيم است .جدول 0
نتايج حاصل از بوت استراپ در برنامه ماكرو (پريچر و هيز )2111 ،در مورد رابطه
ديگرپيروی /خودپيروی و عالئم افسردگی با توجه به ميانجیگری ادراك از رويدادهای
فشارزای بين فردی و پيشرفت را نشان میدهد.
جدول .0
نتايج بوت استراپ برای مسير ديگرپيروی/خودپيروی و عالئم افسردگی با توجه به ميانجیگری ادراك
از رويدادهای فشارزای بين فردی پيشرفت
پارامترها
دادهها
مسيرها
ديگرپيروی به عالئم افسردگی
1/1610
از طريق ادراك از رويدادهای
فشارزای بين فردی
خودپيروی به عالئم افسردگی
از طريق ادراك از رويدادهای
فشارزای پيشرفت

1/1112

خطاي
سوگيري
استاندارد

حدپايين حد باال

1/1111 1/1613

1/1153

1/1121 1/1315

1/1110 1/1115

1/1123

1/1011 1/1691

بوت

مطابق با جدول  0برای مسير ديگرپيروی به عالئم افسردگی از طريق ادراك از
رويدادهای فشارزای بين فردی حد پايين فاصله اطمينان  1/1315و حد باالی آن 1/1121
است .برای مسير خودپيروی به عالئم افسردگی از طريق ادراك از رويدادهای فشارزای
پيشرفت حد پايين و باالی فاصله اطمينان به ترتيب  1/1691و  1/1011میباشند .در مورد هر
دو مسير ميانجی ،سطح اطمينان برای اين فواصل اطمينان  95و تعداد نمونهگيری مجدد بوت
استراپ  2111است .با توجه به اينكه در هر دو مورد ،صفر بيرون از اين فاصلههای اطمينان
قرار میگيرد ،اين روابط واسطهای معنیدار است.
1- Bootstrap
2- Macro
3- Preacher & Hayes

طراحي و آزمون الگويي از روابط علّي صفات شخصيتي ديگرپيروي/خودپيروي و ...

49

يافتههاي مربوط به مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم در الگوي نهايي
با توجه به تغييرات ايجاد شده در الگوی پيشنهادی پژوهش و ارايه الگويی كه برازش
مناسبی با دادهها دارد (الگوی نهايی) ،چند تحليل اضافه ،عالوه بر تحليلهای اوليه در رابطه با
مسيرهای الگوی نهايی انجام شدند .در الگوی نهايی پژوهش سه مسير مستقيم جديد وجود
دارد .با توجه به شكل  ،0مسيرهای مستقيم ديگرپيروی به ادراك از رويدادهای فشارزا
( ،)p< 1/112 ،β=1/20خودپيروی به ادراك از رويدادهای فشارزا ( )p< 1/111 ،β=1/01و
ادراك از رويدادهای فشارزا به عالئم افسردگی ( )p< 1/111 ،β=1/02معنیدار هستند.
عالوه بر اين ،الگوی نهايی پژوهش حاضر دارای دو مسير غير مستقيم جديد نيز میباشد.
همانگونه كه در شكل  0مالحظه میگردد ،اين دو مسير شامل مسيرهای ديگرپيروی و
خودپيروی به عالئم افسردگی از طريق ادراك از رويدادهای فشارزا میباشند .جدول  ،3نتايج
حاصل از بوت استراپ در برنامه ماكرو (پريچر و هيز )2111 ،را در مورد اين دو مسير غير
مستقيم نشان میدهد.
جدول .3
نتايج بوت استراپ برای مسير ديگرپيروی ،خودپيروی و عالئم افسردگی با توجه به ميانجیگری ادراك
از رويدادهای فشارزا
پارامترها

مسيرها
ديگرپيروی به عالئم
افسردگی از طريق ادراك از
رويدادهای فشارزا

خودپيروی به عالئم افسردگی
از طريق ادراك از رويدادهای
فشارزا

داده ها

بوت

سوگيري

خطاي
استاندارد

حدپايين

حد باال

1/1119

1/1122

1/1110

1/1161

1/1500

1/1162

1/1191

1/1191

1/1111

1/1121

1/1591

1/1263

مطابق با جدول  ،3برای مسير ديگرپيروی به عالئم افسردگی از طريق ادراك از
رويدادهای فشارزا حد پايين فاصله اطمينان  1/1500و حد باالی آن  1/1162است .برای مسير
خودپيروی به عالئم افسردگی از طريق ادراك از رويدادهای فشارزا حد پايين و باالی فاصله
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اطمينان به ترتيب  1/1591و  1/1263میباشند .در مورد هر دو مسير ميانجی ،سطح اطمينان
برای اين فواصل اطمينان  95و تعداد نمونهگيری مجدد بوت استراپ  2111است .با توجه به
اينكه در هر دو مورد ،صفر بيرون از اين فاصلههای اطمينان قرار میگيرد ،اين مسيرهای
غيرمستقيم معنیدار میباشند.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگويی از روابط علّی بين صفات شخصيتی
ديگرپيروی/خودپيروی ،ادراك از رويدادهای فشارزا و عالئم افسردگی انجام گرديد .در رابطه
با فرضيه كلی بررسی شاخصهای برازندگی نشان داد كه الگوی پيشنهادی برازنده دادهها
نيست و نياز به بهبود دارد .ضرايب استاندارد مستقيم مسيرهای الگوی پيشنهادی نشان داد كه
ديگرپيروی و خودپيروی مستقيماً به ترتيب بر ادراك از رويدادهای فشارزای بين فردی و
پيشرفت اثر مثبت مستقيم دارند .اين نتيجه با نتايج پژوهشهای مورس و روبينز (،)2115
فريون و دوزيوس ( ،)2116كارديال ( )2111همسو و با نتايج پژوهشهای مازور ،بروس،
ماسيجوسكس و جاكوبز ( ،)2111آبال و تيلور ،)2110( 1ايكوويلو و همكاران ( )2119مغاير
است .نقش پردازش طرح وارهای در ديگرپيروی و خودپيروی كامالً برجسته است .بر اساس
الگوی سلسله مراتبی شناختها (آبال و هانكين )2111 ،2ديگرپيروی و خودپيروی نقش مهمی
را در هدايت فرايند شناختی ايفا میكنند .به خصوص هنگامی كه افراد با شرايط همخوانی
مواجه شوند نقش فرايند پردازش اطالعات برجستهتر میگردد .در شرايط همخوانی ،نسبت به
شرايط غير همخوان ،افراد دگرپيرو و خودپيرو توجه سوگيرانه و منفی بيشتری را نسبت به
رويدادهای فشارزای همخوان نشان میدهند .اين افراد به طور سوگيرانهای توسط اطالعات و
محركهای روزمرهی همخوان با طرحواره بمباران میشوند .طرحواره ديگرپيروی موجب
میشود افراد مورد هجوم سيل عظيمی از اطالعات و محركهای مربوط به رويدادهای بين
فردی و اجتماعی قرار گرفته و حساسيت ويژهای نسبت به آنها داشته باشند و طرحواره در
خودپيروی افراد توسط اطالعات و محركهای مربوط به رويدادهای پيشرفت بمباران شده و
حساسيت خاصی به آنها دارند.
1- Abela & Taylor
2- Hankin
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از طرف ديگر از آنجايی كه اين افراد ديگرپيرو و خودپيرو ارزيابیهای ذهنی منفی از
رويدادهای همخوان دارند ،در نتيجه انتظارات منفی شان ممكن است سهواً در وقوع چنين
رويدادهايی نقش داشته باشند .ويژگیهای شخصيتی ممكن است افراد را به عمل كردن به
شيوههايی سو دهد كه منجر به سطوح باالی استرس در زندگی شان شود .چنين مكانيسمی
را فرايند توليد-استرس (هامن )1991 ،1و اين فشارزاهای توليد شده توسط خود افراد استرس
وابسته 2گويند .افراد با سبكهای شخصيتی ديگرپيروی/خودپيروی میتوانند شرايط فشارزايی
را برای خودشان توليد كنند كه عمدتاً همخوان با ويژگی شخصيتی شان است.
عالوه بر اين ،نتايج نشان داد كه ديگرپيروی و خودپيروی بر عالئم افسردگی نيز اثر
مثبت مستقيم دارند .اين نتيجه همسو با نتايج پژوهشهای مازور و همكاران ( ،)2111هاوكينز
و ميلر ( ،)2110اُتس-جانسون و كالرك ( ،)2113ماسيح و همكاران ( ،)2112شاهار ،شافر و
گيلپا-شچتمن )2111( 0میباشد .اما آبال ،ساكالروپولو و تاكسل ،)2112( 3هوسكی ،مازور،
ماسيجوسكی و سوندسن ،)2112( 5ليتل و گاربر )2113 ،2111( 6به نتيجه مغاير با نتيجه فو
دست يافتند .هر دو دسته افراد ديگرپيرو و خودپيرو دارای انتظارات غير واقع بينانهای هستند.
افراد باال از لحاظ ديگرپيروی درباره پيامدهای بين فردی و اجتماعی نگران هستند .آنها برای
حفظ احساس سالمت و امنيت نياز شديدی برای رضايت و حمايت اجتماعی دارند .اين افراد
ممكن است فكر كنند كه قادر نيستند نيازها و انتظارات ديگران را برآورده سازند (ماسيح و
همكاران .)2112 ،از طرف ديگر انتظارات غير واقع بينانه افراد خودپيرو به عرصه پيشرفت و
موفقيت فردی مربوط میشود .آنها درباره پيامدهای مربوط به پيشرفت نگران هستند آنها
برای حفظ احساس سالمت نياز دارند تا استانداردهايشان براورده شود .بنابراين ،اين دو سبك
تقاضاهای افراطی را تحميل میكنند .يكی در مورد خود و ديگری در مورد ديگران .در نتيجه
دلسردی و نااميدی اجتناب ناپذيری كه پيامد اين تقاضاهای افراطی است میتواند باع

بروز

عالئم افسردگی و عواطف منفی در آنها گردد.
Hammen
dependent stress
Shahar, Soffer & Gilboa-Shechtman
Abela, Sakellaropoulo & Taxel
Husky, Mazure, Maciejewski & Swendsen
Little & Garber
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در مورد اثرات واسطهای نتايج نشان داد كه ديگرپيروی و خودپيروی به ترتيب از طريق
فشارزهای بين فردی و پيشرفت (فشارزاهای همخوان) بر عالئم افسردگی اثر مثبت غير
مستقيم دارند .اين يافته همسو با نتايج پژوهشهای مازور و ماسيجوسكی ( ،)2110مورس و
روبينز ( ،)2115فريون و دوزيوس ( )2116و كارديال ( )2112و مغاير با نتايج پژوهشهای
شاهار و همكاران ( )2113و ايگن ( )2113است .طبق نظر بك ( ،)1991شناختهای
خودانتقادگرانه و بدبينانهی (طرحوارههای منفی نيز ناميده میشوند) موجود در اين سبكهای
شخصيتی كه نسبتاً پنهان هستند ،میتوانند به وسيله رويدادهای منفی زندگی به ويژه
رويدادهای همخوان راه اندازی شوند .زمانی كه راهاندازی شدند ،اين طرحوارههای منفی ،يك
فرايند پردازش توجه انتخابی به جنبههای منفی موقعيت توليد میكنند .در عوض ،اين افزايش
برجستگی برای رويدادهای منفی همراه با سبك شخصيتی افسردگیزا ،يك بازسازی
خودسرزنشگرايانه ،بدبينانه و نااميدانه از واقعيت را ايجاد میكند و شرايط ظهور عالئم
افسردگی را فراهم میكند .اين امر ،از طريق فرايند اسناددهی و اسنادسازی منفی ،كه توسط
سبكهای ديگرپيروی/خودپيروی ايجاد میشوند ،شديدتر نيز میشود .افراد باال در اين
سبكهای شخصيتی میتوانند اسنادهای منفی در مورد رويدادها و موقعيت ايجاد كنند.
اسنادهای درونی ،پايدار و كلی كه افراد ديگرپيرو و خود پيرو به ترتيب در پی ادراك از
فشارزاهای بين فردی و پيشرفت میسازند ،میتواند باع

تجربه نااميدی در آنها شده و

عالئم افسردگی را در آنها ايجاد كند.
از جمله نتايج ديگر اين پژوهش ،يافتههای مربوط به مسيرهای جديدی بود كه در الگوی
نهايی (شكل  )0ترسيم گرديدند .در الگوی نهايی ،به منظور بهبود برازش الگو با دادهها ،دو
متغير ادراك از فشارزاهای بين فردی و پيشرفت ،به نشانگرهای متغير مكنونِ ادراك از
رويدادهای فشارزا تبديل شدند .شاخصهای برازندگی الگوی نهايی ،برازش مناسب الگو با
دادهها را نشان دادند .در اين الگو ،مشخص شد كه ديگرپيروی و خودپيروی اثر مثبت مستقيم
بر ادراك از رويدادهای فشارزا داشته و از اين طريق اثر مثبت غيرمستقيم بر عالئم افسردگی
دارد .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای ايگن ( ،)2113داش ( ،)2116ماسيح و همكاران
( ،)2112دش و همكاران ( ،)2111ايكوويلو و همكاران ( )2119همسو و با نتايج پژوهشهای
كارديال ( ،)2111مورس و روبينز ( ،)2115مازور و ماسيچسكی ( ،)2110مغاير است .اين
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يافتهها نشان میدهند كه ديگرپيروی و خودپيروی ،هر يك ،میتوانند به صورت مستقيم بر هر
دو دسته رويدادهای فشارزای بين فردی و پيشرفت اثر گذاشته و همچنين از طريق هر دو
دسته فشارزاهای بين فردی و پيشرفت بر عالئم افسردگی اثر غير مستقيم داشته باشند .در
تبيين اين نتيجه میتوان گفت ،تركيب آسيب پذيری شناختی -شخصيتیِ ديگرپيروی/
خودپيروی با رويدادهای فشارزا ،میتواند افكار خودآيند منفی را راهاندازی كند .پژوهشها
(كاون و اويی ،2110 ،هر دو به نقل از ماسيح و همكاران .)2112 ،نشان دادهاند كه ظهور اين
افكار خودآيند منفی ،میتواند به دامنه گستردهای از رويدادهای و ابعاد مختلف زندگی تعميم
يابد و همه اينها میتواند بروز نشانههای افسردگی را به دنبال داشته باشند.
مسأله اثرگذاری ديگرپيروی و خودپيروی بر فشارزاهای ناهمخوان ،با در نظر گرفتن
عوامل فرهنگی-اجتماعی بيشتر تأييد میگردد .اكثر پژوهشهايی كه از نظريه همخوانی و
الگوی بك ( )1910حمايت كردهاند روی جوامع غربی انجام شده و مربوط به آن زمينه
فرهنگی -اجتماعی میباشند .بنابراين ،يك تبيين ديگر ،میتواند مربوط به جامعه پذيری يا
اجتماعی شدن افراد در اين زمينه فرهنگی-اجتماعی باشد .با توجه به ارزشهای مربوط به
تطابق و همسازی بين فردی و انگيزش پيشرفت اجتماع مدار كه ريشه در ذهن افراد دارای اين
زمينه فرهنگی دوانده است ،فشارزاهای پيشرفت میتوانند باع

مقداری نگرانی و تجربه

عالئم افسردگی در افراد ديگرپيرو گردند .از طرف ديگر افراد خودپيرو نيز ممكن است
هنگام تجربه فشارزاهای بين فردی عالئم افسردگی را نشان دهند .چون ،داشتن ويژگیهای
مربوط به خودپيروی به احتمال بيشتری با اين بافت فرهنگی متعارض بود و بيشتر ممكن
است در آنها تنش ايجاد كند و با ايجاد فشارهای بين فردی در آنها باع

تجربه عالئم

افسردگی گردد.
در اين پژوهش ،ارزيابی ادراك ازرويدادهای فشارزاها به اين صورت نبود كه شركت
كنندگان مجبور به درجه بندی شدت ادراك شده رويداهايی باشند كه از پيش به رويدادهای
بين فردی و پيشرفت مقوله بندی شده اند؛ بلكه ،برای هر رويداد فشارزا دو سوال اختصاصی
طرح شده بود .يكی در مورد اثرات آن رويداد روی روابط بين فردی و ديگری در مورد اثرات
آن روی پيشرفت و موفقيت فردی .در واقع ،با مقولههای ادراك از رويدادهای فشارزای بين
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فردی و پيشرفت ،به عنوان دو روی يك سكه برخورد شد .درج سؤالهای اختصاصی كه دامنه
و مقدار ضايعه در روابط يا پيشرفت را در مورد هر رويداد میپرسند ،توجه پاسخ دهندگان به
هر دو جنبه ضايعه بيشتر میكند .از طرف ديگر ،اين يافته با توجه به نتايج پژوهشهايی (مثالً،
واتسون )2115 ،1كه نشان میدهد افراد قادر نيستند كامالً واضح ،بين اثری كه يك رويداد
روی روابط بين فردی شان و اثری كه آن رويداد روی پيشرفت و موفقيتشان دارد تمايز قائل
شوند ،بيشتر تأييد میگردد .بنابراين ،همه اين عوامل میتوانند همبستگی باال بين نمرات دو
بُعد ضايعه در روابط و پيشرفت را در بر داشته باشند و باع

اثرگذاری غيرمستقيم

ديگرپيروی/خودپيروی بر عالئم افسردگی از طريق هر دو دسته ادراك از رويدادهای فشارزای
بين فردی و پيشرفت گردد .با توجه به اين نكات ،میتوان ادعا كرد كه نظريه همخوانی بك
( )1912 ،1910در بررسیهای مبتنی بر ادراك رويدادها ،نمی تواند معتبر باشد .شايد ،در
بررسیهايی كه شركتكنندگان مجبور هستند گزينهای را برای مقوله بندی رويداد به عنوان
ضايعه در پيشرفت يا ضايعه در روابط انتخاب كنند ،نظريه همخوانی بهتر مورد مطالعه قرار
گيرد .بنابراين ،نتايج اين پژوهش هر چند از الگوی آسيب پذيری -استرس (بك،1910 ،
 )1912حمايت میكند ،اما اين ارتباط لزوماً به صورت همخوان نيست .ارزيابی شناختی و
ادراك از رويدادهای فشارزا ،فرايند پيچيدهای است كه شامل يك الگوی نسبی از هر يك از
ابعاد بين فردی و پيشرفت میباشد كه توسط هر يك از سبكهای ديگرپيروی/خودپيروی
تعيين میشود .ديگرپيروی و خودپيروی ،نه تنها از طريق فشارزاهای همخوان ،بلكه از طريق
فشارزاهای غيرهمخوان نيز میتوانند روی عالئم افسردگی اثر غير مستقيم داشته باشد.
پژوهش حاضر با محدوديتهايی مواجه بوده است )1 :استفاده از الگويابی معادالت
ساختاری ) (SEMعليّت را به اثبات نمیرساند .به ويژه ،از آن جهت كه پژوهش حاضر
مطالعهای مقطعی است .با توجه به اينكه متغيرهای ديگرپيروی/خودپيروی ،ادراك از
رويدادهای فشارزا و عالئم افسردگی همزمان در يك دوره زمانی اندازه گيری شدند ،تصديق
اين روابط علّی ،چه به صورت همخوان و چه ناهمخوان ،نمیتواند قطعی باشد .بنابراين ،انجام
يك پژوهش طولی ،به شكل واقعیتری میتواند روابط علّی بين متغيرهای ديگر پيروی/
1- Watson
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خودپيروی ،ادراك از رويدادهای فشارزا و عالئم افسردگی را تأييد كند .همچنين ،نتيجه اين
پژوهش نشان داد كه ادراك از رويدادهای فشارزا ،بر عالئم افسردگی اثر مثبت مستقيم دارد.
با توجه به اين يافته ،ارزش شناخت درمانی در اين مورد حياتی است .متخصصان امر درمان
میتوانند از طريق شناخت درمانی ،تفسير افراد از رويدادها به عنوان ضايعه ،را به فرصتی برای
تغيير تبديل كنند ،سازگاری با رويدادهای فشارزا را تسهيل كرده و بدين طريق به كاهش
پيامدهای منفی آنها در افراد ،كمك كنند .به عالوه ،نتايج پژوهش حاكی از اثرات مستقيم
ديگرپيروی/خودپيروی بر عالئم افسردگی بود .با توجه به اين يافته ،در زمينه روان درمانی،
متخصصان میبايست اهتمام ويژهای جهت كمك به افراد برای كاهش نگرانیها و شناختهای
منفی مربوط به ديگرپيروی يا خودپيروی داشته باشند .طرحوارههای ديگرپيروی و خودپيروی
میبايست در درمان مورد توجه خاص قرار بگيرند.
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قلیزاده ،حسين؛ بخشیپور ،عباس؛ عليلو ،مجيد محمنود؛ و ايمنانی ،مهندی ( .)1011تناسنب
تجربی نظريه همخوانی استرس و سبكهنای شخصنيتی ديگرپيروينی و خنود گرداننی در
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.1 -20 ،)1( 01 ، مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبريز.بيماران افسرده

 رابطه علّی محيط يادگيری سازنده گرای ادراك شده و عملكرد رياضی.)1091(  ذكراهلل،مروتی
 نگرش به رياضی و خودكارآمدی، ارزش تكليف،با ميانجيگری جهت گيری درونی هدف
 پاينان نامنه دكتنری.رياضی در دانش آموزان پسر سال سنوم دبيرسنتانهنای شنهر اهنواز
. دانشگاه شهيد چمران اهواز.تخصصی روانشناسی تربيتی

 بررسی نقش اجتماعی منداری و اسنتقالل منداری بنه عننوان.)1013(  ربابه،نوری قاسمآبادی
 دانشگاه علوم. پايان نامه دكترای تخصصی روانشناسی.عوامل زمينه ساز افسردگی اساسی
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