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خالصه

 يطراحی مدلی بر اساس ادبیات پژوهشی در افرادي که در رابطه:مقدمه

ها در گشاي مشکالت آنتواند راهاند میرمانتیک دچار شکست عاطفی شده

انتقادي، ي خوداین مطالعه با هدف بررسی رابطه. هاي مختلف زندگی شودزمینه

- گري خودگیري مذهبی درونی، افسردگی و احساس تنهایی با میانجیجهت

رمانتیک دانشگاه شهید چمران در سال  يخاموشی در دانشجویان درگیر رابطه

  .انجام گرفت 1391- 92تحصیلی 

) زن 184مرد و  88(ي دانشجو 272ي تحلیل مسیر،در این مطالعه: کارروش

-احتمالی گلولهي غیرگیره با روش نمونهرمانتیک این دانشگا يدرگیر رابطه

گیري مذهبی درونی، جهت ،انتقاديهاي خودبرفی برگزیده شدند و مقیاس

هاي مدل داده. را تکمیل کردندخاموشیو خودافسردگی، احساس تنهایی

21ي نسخهSPSSو Amosافزار فرضی از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم

  .گرفتمورد تحلیل قرار 

- ، خود)P>001/0(خاموشی انتقادي با خودضرایب مسیر بین خود: هایافته

- به)P>001/0(و خودخاموشی با افسردگی ) P>001/0(انتقادي با افسردگی 

گیري مذهبی درونی با ضرایب مسیر بین جهت. دار بودندو معنیصورت مثبت 

انتقادي به مستقیم خودبه صورت منفی و مسیر غیر )P>005/0(افسردگی 

  .دار بودندمعنی )P>050/0(ي خودخاموشی افسردگی با واسطه

خطی و مستقیم بین خودانتقادي و افسردگی،  يبا وجود رابطه:گیرينتیجه

شود عزت خودخاموشی نقش مهمی بین این دو متغیر بر عهده دارد و باعث می

- باعث میترگیري مذهبی درونیجهت چنینهم .آسیب ببیند فردنفس و هویت 

  .کنندافسردگی کمتري را تجربه افراد شود 

، انتقادي، رابطهافسردگی، تنهایی، خاموشی، خود:هاي کلیديواژه

مذهبتیک،رمان

  
  

  :نوشتپی

کننده در شرکت دانشجویاناز تمامی  .انجام شده و با منافع نویسندگان ارتباطی نداشته است معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازحمایت  با تایید واین مطالعه 

.گرددپژوهش تقدیر و تشکر می
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مقدمه

هاروي و ونزل
1

- ، معتقدند که نیاز به تعلق یکی از ویژگی)1به نقل از (

ي رمانتیکهاي انسان است و افراد، رابطه
2

را براي ارضاي نیاز خود به  

اعتماد، تعهد و ي رمانتیک سالم شامل یک رابطه. کنندتعلق ایجاد می

رمانتیک  - 1: ي روابط رمانتیک عبارتند ازسه مولفه). 2(صمیمیت است 

بودن یک رابطه و یک الگوي پیشرونده از روابط متقابل بین دو فرد است 

ي ي متعهدانهمدت و یا یک رابطهي نامزدي کوتاهکه به شکل یک رابطه

هاي غربی، فرهنگي رمانتیک در اکثر رابطه - 2. باشدمدت میطوالنی

بنابراین رمانتیک بودن یک انتخاب شخصی است و به . داوطلبانه است

در روابط  -3. این معنا است که روابط رمانتیک، شکننده و ظریف است

تر از رمانتیک، چند نوع جذابیت وجود دارد که شدیدتر و پرتب و تاب

اي هایی را برروابط رمانتیک فرصت). 3(همه، رفتار جنسی است 

این ). 4(کند شادترین و در عین حال بدترین لحظات در زندگی ایجاد می

ي حمایت اجتماعی، افزایش روابط هم با سالمت روانی مثبت مانند ارایه

اعتماد به نفس و صمیمیت و هم با سالمت روانی منفی مثل افسردگی
3

و  

تنهایی
4

رف نظر روي هم رفته ص). 5(ویژه در میان دختران همراه است به  

- رمانتیک منجر به  از جنس احساس طرد، شکست و کیفیت پایین روابط

آیداك، باونر ). 6(شود بروز افسردگی در بین شرکاي رمانتیک می

وکیم
5

هاي عاشقانه مانند قرار مالقات از اثرات منفی روابط رمانتیک اولیه 

هاي جنسی ي گذار از نوجوانی به بزرگسالی با فعالیتدر دوره

- رفتاري، کاهش پیشرفت تحصیلی، کاهش عزتزودهنگام، مشکالت

اي مشاهده شد که در مطالعه). 7(گویند نفس و افسردگی سخن می

دختران بیشتر در معرض خطر افسردگی در پاسخ به مشکالت موجود در 

ي تنش در جوانان و نوجوانانی که تجربه). 8(روابط رمانتیک هستند 

سطوح باالتري از افسردگی را در روابط خود  روابط عاشقانه را دارند

پرخاشگري که ناشی از ناکامی در روابط رمانتیک ). 9(دهند نشان می

است با ناسازگاري روانی، اضطراب اجتماعی، افسردگی و تنهایی در 

هارپر، دیکسون و ولش). 10(ارتباط  دارد 
6

معتقدند که تنهایی یکی از  

اي عده). 6(ر در روابط رمانتیک است کننده و ناسازگاعوامل ناراحت

ي گسست از دیگران است و زمانی معتقدند که احساس تنهایی، نتیجه

افتد که افراد احساس کنند در روابط اجتماعی خود توسط اتفاق می

بسر، فلت و دیویس). 11(شوند دیگران حمایت و تایید نمی
7

- نشان داده 

                                                
1Harvay and Wanzel
2Romantic Relationship
3Depression
4Loneliness
5Aydak, Bowney and Kim
6Harper, Dickson and Welsh
7Besser, Fleet and Davis 

ت رابطه، خشم و ناکامی، اند که به دنبال وجود تعارض، کاهش کیفی

  ).12(آید وجود میاحساس تنهایی در روابط رمانتیک به

ي دار، رابطهي معنیرسد که ترس از دست دادن رابطهبه نظر می

خاموشی- دهد و این منجر به خودرمانتیک را تحت تاثیر قرار می
8
ویژه به  

ي رمانتیک هبنابراین تالش براي ایجاد و حفظ رابط. شوددر بین زنان می

- خاموشی نامیده می- شود که خودي شناختی میوارهمنجر به یک طرح

خاموشی را بیان - ي خودچهار مولفه) 14به نقل از (جک ). 13(شود 

درك بیرونی از خود -1: کرده است
9

ي خود بر اساس قضاوت درباره(

ي قربانی کردن آگاهانه -2، )ادراك دیگران و استانداردهاي بیرونی

دخو
10

دلبستگی ایمن از طریق قرار دادن نیازهاي خود بعد از نیازهاي (

بازداشتن اظهارات و جلوگیري از ابراز (خاموشی - خود -3، )دیگران

هیجان در جهت تالش براي اجتناب از تعارض و احتماالً از دست دادن 

تقسیم کردن خود -4و ) رابطه
11

تجاربی از نشان دادن یک خود بیرونی (

که خود هایی که الزاما زنانه است در حالیزندگی با نقش مطیع براي

معموال زنان براي ). یابددرونی با احساس خشم و خصومت پرورش می

ي ي صمیمانهحفظ یک رابطه و از دست ندادن شریک رمانتیک و رابطه

کنند در صورتی که مردان خود، افکار و عقاید خود را سرکوب می

هر چند . کنندمنظور کنترل رابطه استفاده میمعموال از خودافشایی به 

خاموشی در صدد حفظ رابطه است اما به لحاظ نظري سرکوب -خود

- کردن مداوم عقاید و افکار یک شریک رمانتیک منجر به کاهش عزت

هارپر و همکاران نشان دادند که ). 15(شود نفس، افسردگی و تنهایی می

ردگی در میان دختران و نه ي قوي افسکنندهبینیخاموشی پیش-خود

خاموشی در بین -هاي خودي رمانتیک است ولی رفتارپسران درگیر رابطه

  ).6(ها همراه نیست پسران با عملکرد ضعیف آن

بالت
12

خودانتقادي و وابستگی را دو ساختار شخصیتی ) 16به نقل از (

با انتقادي خود. وجود آمدن افسردگی موثر استمعرفی کرد که در به 

منتقد احساس اشخاص خود. شودارزشی و گناه مشخص میاحساس بی

اي مشاهده شد در مطالعه. اندکنند که در زندگی خود شکست خوردهمی

ي قوي حاالت افسردگی در میان زنان کنندهبینیکه خودانتقادي، پیش

زوروف، ایگرجا و مونگرین. ي رمانتیک استدانشجوي درگیر رابطه
13
 

ي قوي حاالت افسردگی در کنندهبینیکه خودانتقادي، پیش نشان دادند

مونگرین و لیتر). 17(بین زنان دانشجو است 
14

دریافتند افرادي که سطح  

خصوص در معرض خطر ابتال به باالیی از خودانتقادي را دارند به

                                                
8Silencing the Self
9Externalized Self-Perception
10Cares Self-Sacrifice
11Divided Self
12Ballt
13Zuroff, Igerja and Mongerin 
14Mongrain and Leather
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رسد که خودانتقادي به طور بنابراین به نظر می). 18(افسردگی هستند 

  ).14(افسردگی و تنهایی در ارتباط است قوي با عالیم 

زمان از سوي دیگر، مشاهدات بالینی نشان داده است که افسردگی هم

گیري مذهبی به عبارتی جهت. هاي مختلفی از دین در ارتباط استبا جنبه

مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در 

شناسی دینی نقش روان). 19(تعریف شده است  ي انسان با خداپرتو رابطه

هاي پژوهشگران بین نشانه. ي درمان افسردگی داردبسیار مهمی در مطالعه

). 20(ي منفی را گزارش دادند هاي مذهبی رابطهافسردگی و درگیري

و افرادي با ) 21(گیري مذهبی درونی، افسردگی کمتر افرادي با جهت

  ).22(کنند ردگی بیشتري را تجربه میگیري مذهبی بیرونی افسجهت

بار در دانشگاه یک تعامل در کشور ما دختران و پسران براي اولین 

بنابراین عدم آگهی و عدم تجربه . جدي با جنس مخالف خود دارند

برخورد دختر و پسر . شودها میباعث بروز مشکالت عاطفی در بین آن

شود که ها میمیان آن در دانشگاه گاهی باعث بروز روابط رمانتیک

این شکست . همراه باشد ي شکست در آن رابطهممکن است با تجربه

شناختی گیري، تنهایی، افسردگی و مشکالت روانمنجر به احساس کناره

چنین از نظر اسالم یکی از اصول حاکم بر روابط دختر و پسر هم. شودمی

خالق دینی، هماهنگی این است که این ارتباط باید با  اصول و مقررات ا

هاي دینی و داشته باشد ولی از آن جایی که این روابط با هنجارها و سنت

اخالقی جامعه ناسازگار است، افراد در صورت داشتن چنین روابطی 

هاي در ایران در مورد پژوهش. احساس گناه و پشیمانی خواهند داشت

ندارد و این  مربوط به روابط دختر و پسر اطالعات چندان روشنی وجود

دهد اي نشان میمطالعه. به دلیل فقدان تحقیقات کافی در این زمینه است

درصد از دختران دانشجو با غیر همجنس خود رابطه دارند  50که حدود 

با توجه به ). 23(اند ها تماس جنسی داشتهدرصد از آن 25و در حدود 

تواند جوانان که میادبیات ذکر شده در مورد روابط رمانتیک در میان 

عواقب و پیامدهاي ناگواري در زندگی نوجوانان و جوانان داشته باشد و 

ي تحصیل، کار و زندگی باز دارد، این مطالعه به ها را از چرخهآن

گیري آزمایش مدل میانجی خودخاموشی بین خودانتقادي و جهت

روابط  مذهبی درونی و افسردگی و تنهایی در بین دانشجویان درگیر در

  .رمانتیک پرداخته است

  کارروش

%) 4/32(88(نفر  272ي همبستگی از نوع تحلیل مسیر، در این مطالعه

ي از میان تمام دانشجویان مجرد دوره) زن%) 6/76(184مرد و 

ي رمانتیک دانشگاه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي درگیر رابطه

- گیري غیربه روش نمونه 1391- 92شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 

گیري، زمانی از این روش نمونه. احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند

دهندگان قابل شناسایی نیستند و از طریق یک شود که پاسخاستفاده می

ي ارجاعیشبکه
1

با استفاده از این روش ابتدا چند ). 24(شود شناسایی می 

دند بر اساس اصول اخالق چند نفر از افرادي که درگیر رابطه رمانتیک بو

شان براي شرکت در مطالعه شناسایی شدند و به آن ها پژوهش و تمایل

ها محرمانه خواهند ماند و سپس از اطمینان داده شد که تمام اطالعات آن

 يها درخواست شد تا افراد یا دوستان دیگري را که درگیر این رابطهآن

رضایت تمام دانشجویانی که از . رمانتیک بودند و هستند را معرفی کنند

ي این پژوهش تاییدکننده. سوي دوستان خود معرفی شدند اخذ گردید

شناسی و ي علوم تربیتی و رواني دانشکدهگروه آموزشی مشاوره

  .معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران بوده است

  ابزار پژوهش

قوت قلب/حمله به خود/انتقاديمقیاس خود-الف
2

)FSCRS(: این

گیلبرت، کالرك، همپل، مایلز و آیرونزتوسط مقیاس 
3

 2004در سال 

مقیاس احساس خود ناقصماده در سه خرده 22داراي و تهیه شده است 
4

 ،

ناقص
4

، تنفر از خود
5

و قوت قلب 
6

ي این مقیاس پاسخ به هر ماده. است  

تا کامال ) 0(اي از کامال مخالفم رتبه 5مقیاس در یک طیف لیکرتی 

ترتیب از صفر تا ي آن بهتنظیم شده و حداکثر و حداقل نمره) 4(موافقم 

گزارش  90/0ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس . در نوسان است 88

این مقیاس آلفاي کرونباخضریبرجبی و عباسی ). 25،26(شده است

گزارش دادند 85/0زنان در و  78/0، در مردان 83/0در کل نمونه را 

مقیاس خودانتقادي  لفاي کرونباخآریب پایایی ض در این مطالعه، .)25(

نفس و ضریب روایی واگراي آن با مقیاس عزت  64/0در کل نمونه 

روزنبرگ
7

  .دست آمده است دار بهمعنی - 36/0نفر   50بر روي ) 27(

گیري مذهبی درونیي جهتنامهپرسش-ب
8
این مقیاس توسط :

مذهبی درونی و بیرونی گیري براي جهت 1950آلپورت و راس در سال 

از کامال مخالفم تا کامال (اي ي چهار گزینهماده 21تهیه شد و شامل 

- که جهت 12تا  1هاي عبارات نامه، گزینهدر این پرسش. است) موافقم

- سنجد از کامال مخالف تا کامال موافق میگیري مذهبی بیرونی را می

گیري ونی را اندازهگیري مذهبی درکه جهت 21تا  13در عبارات . باشد

ها از کامال موافق تا کامال یعنی، پاسخ. ها برعکس استکند، پاسخمی

- ها نمرهاین مقیاس لیکرتی است و به ماده. شودمخالف در نظر گرفته می

گیري مذهبی بیرونی ضریب روایی بین جهت. شودداده می 5تا  1هاي 

                                                
1Referral Network
2Self-Criticism/Attacking and Self-Reassuring Scale
3Gillbert, Kelark, Hampel, Miles and Irons
4Inadequate Self
5Hated Self
6Reassar Self
7Rosenberg Self-esteem Scale
8Religious Orientation Questionnaire
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در این ). 28(دست آمده استبه -21/0گیري مذهبی درونی با جهت

گیري مذهبی مقیاس جهتخرده لفاي کرونباخآضریب پایایی مطالعه، 

- و ضریب روایی واگرا آن با مقیاس جهت 85/0درونی در کل نمونه 

  .دار به دست آمده استو غیر معنی - 005/0گیري مذهبی بیرونی 

ي خودخاموشینامهپرسش-ج
1

)STSS(:نامه توسط دانا این پرسش

کرولی جک
2

ي پنج ماده 31تدوین گردید و شامل  1991در سال  

مقیاس و در چهار خرده) 5=تا کامال موافقم 1=از کامال مخالفم(اي گزینه

 28، 27، 23، 7، 6هاي ماده(درك ظاهري از خود  -1: تنظیم شده  است

، 11، 10، 9، 4، 3، 1هاي ماده(ي خود قربانی کردن آگاهانه - 2). 31و 

، 24، 20، 18، 15، 14، 8، 2هاي ماده(خودخاموشی  -3).29و  22، 12

و  21، 19، 17، 16، 13، 5هاي ماده(تقسیم کردن خود  - 4و ) 30و 26

گذاري صورت معکوس نمرهبه  21و  15، 11، 8، 1هاي البته ماده). 25

این . در نوسان است 155تا  31ها بین حداقل و حداکثر نمره. شوندمی

هاي خاص مربوط به حفظ و نگهداري روابط صمیمی هوارابزار به طرح

ضریب آلفاي ). 29(شود پردازد که با افسردگی زنان مربوط میمی

و  89/0، در زنان باردار 86/0نامه در دانشجویان زن کرونباخ این پرسش

ضریب روایی همگراي این . گزارش شده است 94/0در زنان پناهنده 

بک ي افسردگینامهابزار با پرسش
3

  )21-BDI ( در هر سه گروه فوق

این  لفاي کرونباخآضریب پایایی در این مطالعه، ).13(دار بودند معنی

و ضریب روایی واگرا آن با مقیاس  79/0نامه در کل نمونه پرسش

هاي هیجانی باگبیاي مهارتماده 12ي نامهپرسش
4

نفر  50بر روي ) 30(

  .دست آمددار به و غیر معنی 19/0

نامه این پرسش:)BDI-13(ي فرم کوتاه افسردگی بکنامهپرسش- د

هاي خاص افسردگی را باشد که نشانهي خودگزارشی میماده 13شامل 

اي گویهنامه شامل یک مقیاس چهاري این پرسشهر گزاره. کندبیان می

- حداکثر و حداقل نمره. مرتب شده است 3تا  0ي آن از است که دامنه

الیتوف و الیور. است 0تا  39هاي آن 
5

ضریب آلفاي کرونباخ فرم کوتاه   

 90/0ي دو هفته و قابلیت بازآزمایی را به فاصله 87/0کوتاه بک را 

رجبی با استفاده از تحلیل عاملی به دو ). 31به نقل از (گزارش کردند 

لذتی، ضرایب آلفاي کرونباخ و ي منفی نسبت به خود و بیعامل عاطفه

و ضریب همبستگی  82/0و 0/ 89نامه را براي کل پرسشسازي دونیمه

دست آورده  به  67/0نامه را اي این پرسشماده  21بین فرم کوتاه و فرم 

نامه کرونباخ این پرسشلفاي آضریب پایایی در این مطالعه، ). 31(است 

                                                
1Silencing the Self  Scale
2Dana Crowley Jack
3Beck Depression Inventory
4Bagby Emotional Skill Scale
5Laitoff and Oliver

ي افسردگی نامهزمان آن با پرسشو ضریب روایی هم 90/0در کل نمونه 

  .دست آمده استبه 82/0نفر   50بر روي ) 32(دوم ویرایش -بک

ي احساس تنهایینظر شدهمقیاس تجدید-ه
6

)UCLA(: این مقیاس

توسط راسل پپالئو و کاترونا
7

صورت دارد که به  ماده 20تهیه گردیده و  

) گاهی اوقات(2، )به ندرت(1، )هرگز(بندي لیکرتی از صفر یک درجه

، 16، 15، 10، 6، 5، 4، 1هاي چنین مادههم. استتنظیم شده ) اغلب(3و 

ضریب پایایی آلفاي . شوندگذاري میصورت معکوس نمرهبه 20و  19

و همبستگی بین  77/0و  71/0کرونباخ و بازآزمایی این مقیاس به ترتیب 

در این ). 33(گزارش شده است  91/0این مقیاس و مقیاس اصلی تنهایی 

و  44/0کرونباخ این مقیاس در کل نمونه اي لفآضریب پایایی مطالعه، 

ویرایش دوم -ي افسردگی بکنامهزمان آن با پرسشضریب روایی هم

  .دست آمده است به - 06/0نفر   50بر روي ) 38(

در این مطالعه ابتدا از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار  و 

رضی از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و براي بررسی برازندگی مدل ف

استفاده  21ي نسخه SPSSو  Amosافزار آماري مسیر با استفاده از نرم

  .گردید

  نتایج

سال  792/2و  78/22کنندگان استاندارد سن شرکتمیانگین و انحراف 

سال، کمترین مدت  35و  18ها به ترتیب ترین آنترین و مسنو جوان

ماه و بیشترین  1کنندگان ي رمانتیک براي شرکتزمان درگیري در رابطه

 12(درصد  2/41. بود) سال 12(ماه  144مدت زمان درگیري در رابطه 

. غیر بومی بودند) نفر 160(درصد  8/58کنندگان بومی و از شرکت) نفر

 4/29کنندگان در مقطع کارشناسی، از شرکت) نفر 186(درصد  4/68

 2/2ارشد و کنندگان در مقطع کارشناسی از  شرکت) نفر 80(درصد 

 9/51. ها در مقطع دکتري مشغول تحصیل بودنداز آن) نفر 6(درصد 

ي اخیر داراي یک کنندگان قبل از رابطهاز شرکت) نفر 149(درصد 

) نفر 29(درصد  7/10، دو رابطه) نفر 76(درصد  9/27ي رمانتیک، رابطه

پنج ) فرن 6(درصد  2/2داراي چهار رابطه، ) نفر 10(درصد  7/3سه رابطه، 

هفت رابطه، ) نفر 4(درصد   5/1شش رابطه، ) نفر 2(درصد  7/0رابطه، 

ي رمانتیک نه رابطه) نفر 1(درصد داراي  4/0هشت و ) نفر 3(درصد  1/1

درصد فاقد شکست در روابط قبلی خود بودند،  9/48بودند و باالخره، 

دو شکست، ) نفر 33(درصد  1/12یک شکست، ) نفر 93(درصد  2/34

 4/0چهار شکست، ) نفر 2(درصد  7/0سه شکست، ) نفر 6(درصد  2/2

7/0شش شکست و ) نفر 2(درصد  7/0پنج شکست، ) نفر 1(درصد 

 هفت شکست را در روابط رمانتیک قبلی خود تجربه کرده) نفر 2(درصد 

                                                
6University of California Los Angeles Loneliness Scale 
7Russell Cutrona



  و همکارانغالمرضا رجبی                                                                       

  .دهددانشجویان را نشان می

در دانشجویانمیانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها

      

تنهاییاحساس  افسردگی خودخاموشی مذهبی درونی

07/0
**

44/0
**

39/0

06/0
*

13/0 02/0

08/0
**

42/0 -

*
13/0 -

-

01/0                < P**, 05/0< P*

هاي شاخص. ي جامعه استمدل ارایه شده متناسب و برازنده

، شاخص )GFI=99/0(برازندگی دیگر از جمله شاخص نیکویی برازش 

، شاخص برازندگی تطبیقی )NFI=98/0(برازندگی هنجار شده 

) AGFI=94/0(یافته و شاخص خوبی برازندگی انطباق 

هستند و شاخص جذر میانگین  1 و نزدیک به 90/0همگی باالتر از مقدار 

است که میزان خطاي قابل  RMSEA( 07/0(مجذورات خطاي تقریب 

  .دهدقبول مدل را ارایه می

  

11/0=β ،050/0<P (17/0تا  06/0ي اطمینان در فاصله 

  .از اثر میانجی متغیر خودخاموشی بین خودانتقادي و افسردگی است

انتقادي، ي خودپژوهش حاضر با هدف بررسی آزمایش مدل رابطه

- گري خودگیري مذهبی درونی، افسردگی و تنهایی با میانجی

نتایج نشان داد که بین خودانتقادي و افسردگی، . خاموشی انجام گرفت

 هاي زوروف و همکاران،یافته. دار وجود داردي مثبت معنی

مونگرین و لیتر، براون و سیلبرشاتز
1

 این نتیجه را مورد تایید قرار دادند 

پذیر در هاي شخصیتی آسیبانتقادي یکی از ویژگیخود

                                                
1Brown and Silberschatz 

                                                 1394 آبان و آذر، )6( 17ي اصول بهداشت روانی، سال 

دانشجویان را نشان میدر میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها

  

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها -1جدول 

    هاشاخص  

مذهبی درونی گیريجهت معیار انحراف   متغیرها  میانگین

05/0- 38/8 11/48 خودانتقادي

- 47/7 64/23 مذهبی درونی

- 61/14 30/94 خودخاموشی

67/7 10/8 افسردگی

66/5 63/18 احساس تنهایی

شود، بین متغیرهاي خودانتقادي مشاهده می 1گونه که در جدول 

0=r( خودانتقادي با افسردگی ،)44/0=r(جهت ، -

خودخاموشی با افسردگی ، )r=13/0(گیري مذهبی درونی با افسردگی 

  .دار آماري وجود داردي معنی

مجذور : در بررسی برازش مدل فرضی، موارد زیر به دست آمده است

دست آمده است، به 47/2ي آزادي برابر با خی مدل فرضی با یک درجه

0>P دار است که در نگاه اول بیانگر این غیر معنی

مدل ارایه شده متناسب و برازندهاست که 

برازندگی دیگر از جمله شاخص نیکویی برازش 

برازندگی هنجار شده 

)99/0=CFI ( و شاخص خوبی برازندگی انطباق

همگی باالتر از مقدار 

مجذورات خطاي تقریب 

قبول مدل را ارایه می

  مدل فرضی - 1شکل 

خودانتقادي به دهد که ضرایب مسیر مستقیم از 

=β ،001/0<P( از خودخاموشی به افسردگی ،

P(گیري مذهبی درونی به افسردگی ، از جهت

P ( و از خودانتقادي به افسردگی)34/0=β ،

گیري دار هستند اما ضرایب مسیر مستقیم از جهت

، از خودخاموشی )β ،415/0=P=04/0(ی مذهبی درونی به خودخاموش

05/0=β ،385/0=P( از خودانتقادي به احساس ،

385/0=P (گیري مذهبی درونی به احساس و از جهت

295/0=P (چنین فقط ضریب هم. دار نیستندمعنی

گري  میانجی استاندارد غیر مستقیم خودانتقادي به افسردگی با

11(خودخاموشی 

از اثر میانجی متغیر خودخاموشی بین خودانتقادي و افسردگی است نشان

بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی آزمایش مدل رابطه

گیري مذهبی درونی، افسردگی و تنهایی با میانجیجهت

خاموشی انجام گرفت

ي مثبت معنیرابطه

مونگرین و لیتر، براون و سیلبرشاتز

خود). 17،18،34(

ي اصول بهداشت روانی، سال  جلهم 288

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها 1جدول . بودند

  

متغیرها

خودانتقادي

مذهبی درونی گیريجهت

خودخاموشی

افسردگی

احساس تنهایی

  

گونه که در جدول همان

/39(با خودخاموشی 

گیري مذهبی درونی با افسردگی 

)42/0=r (ي معنیرابطه

در بررسی برازش مدل فرضی، موارد زیر به دست آمده است

خی مدل فرضی با یک درجه

116/0این شاخص با 

  

  

دهد که ضرایب مسیر مستقیم از نشان می 1شکل 

=39/0(خودخاموشی 

)28/0=β ،001/0<P

)14/0=β ،005/0<P

001/0<P (دار هستند اما ضرایب مسیر مستقیم از جهتمعنی

مذهبی درونی به خودخاموش

05(به احساس تنهایی 

β ،385=05/0(تنهایی 

β ،295=06/0(تنهایی 

استاندارد غیر مستقیم خودانتقادي به افسردگی با
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وجود آمدن  این ویژگی شخصیتی نه تنها باعث به. رابر افسردگی استب

- تاثیر قرار می ي عالیم افسردگی تحتواسطه شود بلکه بهافسردگی می

آوري براي طور خاص افراد خودمنتقد یک بافت اجتماعی زیان به. گیرد

- شان میهاي عاطفیسازند که باعث تشدید و گسترش ناراحتیخود می

این افراد نیاز بیش از حدي به تایید و حفظ موقعیت و ارزش خود . شود

بنابراین زمانی که نیازهاي این افراد براي دستیابی به . در نظر دیگران دارند

گناه، ي احساسشود، به واسطهرو میموفقیت با تهدید و شکست روبه

- این افراد استاندارد). 35(شوند شکست و حقارت مستعد افسردگی می

کنند و یک موضع تنبیهی خشن را اتخاذ اي تنظیم میبینانهاي غیر واقعه

کنند، زمانی که این استانداردها عملی و قابل دستیابی نباشد این افراد می

  ).36(شوند دچار افسردگی می

ي ي دیگر نشان داد که بین خودانتقادي و خودخاموشی، رابطهیافته

هاي بسریافتهاین نتیجه با . مثبت وجود دارد
1

. و همکاران  هماهنگ است 

هاي ارتباطی که افراد نظر از وضعیتسطوح باالتر خودانتقادي صرف 

بسیاري از مردم با افزایش . دارند، با خودخاموشی ارتباط نزدیکی دارد

 شوند و در نتیجهانتقاد از خود نسبت به بازخوردهاي خارجی حساس می

هاي عمومی و خصوصی شخصیت جنبهها و تضادهاي میان از تعارض

خصوص  شوند، بنابراین در روابط خود با دیگران و بهخود آگاه می

کنند و در کارانه را اتخاذ میشان یک رویکرد محافظهشریک رمانتیک

- نتیجه تالش براي حفظ و یا بهبود روابط خود درگیر رفتارهاي خود

- یک خود درگیر فعالیتاین افراد وقتی در روابط نزد. شوندخاموشی می

شوند در مقابل خصومت و دشمنی شریک خود هاي حل تعارض می

). 12(کنند کنند و خود را خاموش میاحساسات و افکارشان را ابراز نمی

گیري مذهبی درونی و افسردگی، ي دیگر این بود که بین جهتنتیجه

پارکر يداري وجود دارد که این یافته با مطالعهي منفی معنیرابطه
2

و  

تعالیم و باورهاي دینی قادر است فرد را به ). 37(همکاران هماهنگ است 

ایمان به خدا . روان هدایت کند سمت کمال و رشد و در نتیجه سالمت

هاي بروز افسردگی را در کند که زمینهچنان نیرویی را در فرد ایجاد می

ي رویدادها ار همهبنابراین در نظر یک فرد دیند). 38(برد او از بین می

چنین . حتی بالیا و مصایب سخت، آزمایشی از جانب خداوند است

شوند زیرا ي نامالیمات دچار ناامیدي و اضطراب نمیافرادي به واسطه

در مقابل وارد). 39(دانند خداوند را حامی خود می
3

بیان کرد که افراد با  

  ).40(ت شان بیشتر اسگیري مذهبی بیرونی میزان افسردگیجهت

مثبت  این پژوهش دریافت که بین خودـخاموشی و افسردگی رابطه

به ). 6،12،41(معنادار وجود دارد، که با تعدادي از یافته هماهنگ است 

                                                
1Besser
2Parker
3Ward

ي عاطفی و نزدیک منجر به رسد ترس از دست دادن یک رابطهنظر می

شود، کیفیت پایین روابط ویژه زنان میخاموشی در بین افراد بهخودـ

ها راهبردهاي خاصی را اتخاذ کنند تا به شود که آنمانتیک باعث میر

این ترتیب از احساس طرد و تعارض در رابطه اجتناب کنند، یکی از این 

ها، افکار و عقاید است که افراد را در راهبردها سرکوب کردن احساس

ویژه زنان  از طرفی افراد به). 42(کند پذیر میبرابر افسردگی آسیب

شان بر اساس مشارکت در روابط نزدیک و واقعی رك خود را از هویتد

براي حفظ یک رابطه یا  سازند و زمانی که در تالشبا دیگران می

خورند، احساس هویت یا اعتماد به ي آن شکست میبازسازي دوباره

  ).15(شود بیند و در نهایت منجر به افسردگی میها آسیب مینفس آن

ضریب مسیر غیر مستقیم خودخاموشی میانجی بین  در این مطالعه،

هاي بسر و همکاران دار گردید که با یافتهخودانتقادي و افسردگی معنی

افراد با سطوح باالیی از خودانتقادي، ارزیابی ). 12(باشد هماهنگ می

هایی از شخصیت ي جنبهتنبیهی خشن و احساس شرم بسیار زیادي درباره

ارزیابی نقش بسیار هاي مربوط به خوداین نگرانی. و رفتار خود دارند

- افرادي با خود. کندخاموشی ایفا میمهمی در تمایالت مربوط به خود

خاموشی باال به مراتب احساس کسالت و ماللت بیشتري را انتقادي و خود

- هایی که خودرود که یکی از راهاین احتمال می. کنندهم تجربه می

شود به دلیل کسالت، مالل و افسردگی منجر میانتقادي به احساس 

خاموشی دارد زیرا ارتباط مسلمی است که این ویژگی شخصیتی با خود

خاموشی، اعتقادي است مبنی بر این که شخص، بخشی از هویت خود

خود را از دست داده است این احساس از دست دادن خود براي کسانی 

شود که در صورت د باعث میکه استانداردهاي اجتماعی باالیی دارن

عدم دستیابی به این استانداردها دچار ناامیدي و در نهایت افسردگی شوند 

از طرف دیگر، بین خودانتقادي و تنهایی، بین خودخاموشی و ).43(

گیري مذهبی گیري مذهبی درونی و تنهایی، بین جهتتنهایی، بین جهت

گري ی با میانجیدرونی و خودخاموشی، بین خودانتقادي و تنهای

گري گیري مذهبی درونی و تنهایی با میانجیخودخاموشی، بین جهت

- گیري مذهبی درونی و افسردگی با میانجیخودخاموشی و بین جهت

- به هر حال عدم تایید این یافته. اي مشاهده نشدگري خودخاموشی رابطه

تغیرهاي زمان سایر متغیرهایی باشد که بر مدلیل اثر همتواند بهها می

براي مثال، این پژوهش فقط بر روي افراد . پژوهش اثر گذاشته است

تواند ها میي رمانتیک انجام شده است، بنابراین این یافتهدرگیر رابطه

تواند به عبارت دیگر، این عامل می. متاثر از محدود کردن جامعه باشد

ي غیرها رابطهنقش متغیر مزاحم را داشته باشد و باعث شده باشد که بین مت

توان بیان داشت که عدم تایید این چنین میهم. داري یافت نشودمعنی

ي احساس تنهایی راسل و نامهتواند به این دلیل باشد که پرسشها مییافته
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ترتیب به عنوان ابزار اصلی براي گیري مذهبی آلپورت که بهجهت

اند از فتهکار رگیري مذهبی درونی بهتنهایی و جهتسنجش احساس

تواند دلیلی بر اند، لذا این عامل میپایایی و روایی کافی برخوردار نبوده

  .ها باشدعدم تایید این یافته

- هاي این مطالعه، مقطعی بودن آن است که در یک دورهاز محدودیت

کنندگان را مورد بررسی قرار داده است که این ي زمانی خاص شرکت

ي سازد و دو، به دلیل پنهان بودن جامعهر میگیري کلی را دشواامر نتیجه

گیري تصادفی ي رمانتیک امکان استفاده از نمونهدانشجویان درگیر رابطه

شود در تحقیقات بعدي دو مدل جداگانه براي پیشنهاد می. میسر نشد

  .دختران و پسران در نظر گرفته شده و هر یک جداگانه تحلیل شوند

  گیرينتیجه

ي رمانتیک توان بیان کرد که در میان افراد درگیر رابطهبه طور کلی می

پذیر انتقادي به عنوان یک ویژگی شخصیتی آسیبمانند دیگر افراد، خود

افراد . در برابر افسردگی با خودخاموشی و افسردگی در ارتباط است

فردي خود، خودافشایی پایینی دارند، در روابط انخودمنتقد در روابط می

رمانتیک خود، سرد و غیر صمیمی هستند و در مقابل شریک رمانتیک 

ي چنین افراد درگیر رابطههم. پذیرندخود مسئولیت کمتري را می

ي صمیمانه واسطه تالش براي ساخت، بازسازي و حفظ رابطه رمانتیک به

هاي خود سات، عقاید و ارزشکردن احساممکن است به سرکوب

صورت یک شود افراد در ظاهر خود را به بپردازند که این امر باعث می

که در درون خود احساس خشونت و شخص موافق نشان دهند در حالی

ها خصومت کنند که این امر در نهایت باعث بروز افسردگی در بین آن

- انتیک، وجود جهتي رمچنین در بین افراد درگیر رابطههم. شودمی

افسردگی کمتري را شود این افراد تري باعث میگیري مذهبی درونی

                                          .       .کنندتجربه 
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