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Abstract
Present research was performed to investigate the relationship between theory
of mind with negative emotions (anxiety, depression, stress) with the mediating of
cognitive emotion regulation strategies. The statistical population was all parents
of exceptional children in Mashhad daily physical, dynamic, mental rehabilitation
centers in 1396-97 year. A sample of 196 people was selected based on the Krejcie and
Morgan table.The research questionnaires included Cognitive Emotion Regulation,
Mind-Reading test through eye image and Depression, Anxiety and Stress Scale.
Data were path analysis using Pearson correlation coefficient. Correlation results
showed that theory of mind had a significant negative correlation with anxiety and
depression but no significant relationship with stress was confirmed. And there was
a significant negative correlation with cognitive emotion regulation maladaptive
strategy (blaming others) and no relationship with other maladaptive strategies was
confirmed. And it has a significant positive relationship with cognitive-emotional
regulation adaptive strategies (positive re-focusing, viewpoint-taking). Relationship
with other strategies not confirmed.Maladaptive strategies (blaming self, blaming
others, rumination, catastrophical) have a significant positive relationship with
anxiety , depresion stress.Adaptive strategies (positive re-focus, taking viewpoint)
have a significant negative relationship with anxiety, depression, and stress.
Reappraisal strategies with stress and acceptance with depression have a significant
negative correlation.The results of the path analysis showed that the proposed
model has a good fit the mediating role of cognitive emotion regulation in relation
to the theory of mind with negative emotions and Others’ blaming strategies,
taking-viewpoint, positive refocus, in addition to the direct relationship, have an
indirect and mediating relationship between theory of mind with negative emotions
(anxiety, depression).According to the research findings, it is concluded that there
is a significant negative relationship between theory of mind and negative emotions
(anxiety, depression).In addition, cognitive emotion regulation strategies (blaming
others, taking viewpoint, positive re-focusing) play a mediating role. And this is a
new step toward formulating theoretical models for predicting negative emotions
(anxiety, depression) of parents of exceptional children.
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نقــشواســطهایراهبردهاینظمجوییشــناختی هیجــان دررابطــه بیــن تئوریذهــن بــا
ـی
ـز توانبخشـ
ـتثنایی مراکـ
ـودکان اسـ
ـن کـ
ـترس) والدیـ
ـردگی ،اسـ
ـراب ،افسـ
ـات منفی(اضطـ
هیجانـ

ـهد
ـه مشـ
روزانـ
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چکیده

پژوهــش حاضــر بــا هــدف اصلــی بررســی رابط ـهی تئوریذهــن بــا هیجانــات منفی(اضطــراب،

افســردگی ،اســترس) بــا میانجیگــری راهبردهــای نظمجویــی شــناختی هیجــان انجــام شــد .جامعــه

تاریخ دریافت

1398/1/18

آمــاری کلیــه والدیــن کــودکان اســتثنایی مراکــز روزانــهی توانبخشــی جســمی ،حرکتــی ،ذهنــی،
شــهر مشــهد در ســال  1396-97بــود .نمونــهای بــا حجــم  196نفــر براســاس جــدول کرجســی و
مــورگان بــا روش دردســترس انتخــاب شــد .پرسشــنامهای پژوهــش ،نظمجوییشــناختیهیجان،

آزمــون ذهنخوانــی از طریــق تصویرچشــم و مقیــاس افســردگی ،اضطــراب و اســترس بــود .دادههــا بــا
تاریخ پذیرش نهایی

1398/3/25

ضریــب همبســتگی پیرســون ،تحلیــل مســیر تحلیــل شــد .نتایــج همبســتگی نشــان داد کــه تئــوری

ذهــن بــا اضطــراب و افســردگی همبســتگی منفــی معنــادار دارد ولــی رابطــه معنــادار بــا اســترس
تاییدنشــد .و بــا راهبــرد ناســازگارانه نظمجویــی شــناختی هیجان(مالمــت دیگــران) همبســتگی منفــی

معنــادار دارد و بــا ســایر راهبردهــای ناســازگارانه رابطــه تاییــد نشــد .و بــا راهبردهــای ســازگارانه

واژهگان کلیدی:

هیجانات منفی،
ذهنخوانی ،تئوری
ذهن ،نظمجویی
شناختی هیجان

نظمجوییشــناختیهیجان (تمرکزمجددمثبــت ،دیدگاهگیــری) رابطــه مثبــت معنــاداردارد .بــا ســایر

راهبردهــا رابطــه تاییــد نشــد .راهبردهای-ناســازگارانه (مالمتخویــش ،مالمتدیگــران ،نشــخوارفکر،
فاجعهســازی) بــا اضطــراب ،افســردگی ،اســترس رابطــه مثبــت معناداردارنــد و راهبردهــای ســازگارانه

(تمرکزمجددمثبــت ،دیدگاهگیــری) بــا اضطــراب ،افســردگی ،اســترس رابطــه منفــی معنــادار دارنــد
و راهبردهــای ارزیابیمجــدد بــا اســترس و پذیــرش بــا افســردگی ،همبســتگی منفــی معنــادار دارنــد.

نتایــج تحلیــل مســیر نشــانداد کــه الگــوی پیشــنهادی نقــش واســطهای نظمجوییشــناختیهیجان در

ارتبــاط تئوریذهــن باهیجاناتمنفــی از برازشخوبــی برخــوردار اســت و راهبردهــای مالمــت دیگــران،

دیدگاهگیــری ،تمرکزمجددمثبــت عــاوه بــر رابطـهی مســتقیم ،ارتبــاط غیرمســتقیم و میانجیگــر بیــن

تئــوری ذهــن بــا هیجانــات منفــی (اضطــراب ،افســردگی) دارنــد .باتوجــه بــه یافتههــای پژوهــش،
نتیجهگیــری میشــود بیــن تئــوری ذهــن و هیجانــات منفــی (اضطــراب ،افســردگی) رابطـهی منفــی

معنــادار وجــود دارد .عــاوهبرایــن راهبردهــای تنظیمشــناختیهیجان (مالمتدیگــران ،دیدگاهگیــری،

تمرکزمجددمثبــت) نقــش واســطهای دارنــد .و ایــن گامینــو درراســتای تدویــن مدلهاینظــری
پیشبیــن هیجاناتمنفــی (اضطــراب ،افســردگی) والدیــن کــودکان اســتثنایی محســوب میشــود.
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فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
مقدمه

وشــامل

وﺟﻮد ﻛﻮدك اﺳﺘﺜﻨﺎیــی 1در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اغلــب

آﺳﻴﺐهــای ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮی را ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ .میــزان
آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ

ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪی

ﻣﻲﺷﻮد ازجملــه اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدن ﻛﻮدك ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐگوشــهﮔﻴﺮی ﻣﺎدر

وﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ واﺣﺴﺎس
ﺧﻮدﻛﻢبینــی و بیارزشــی و ﻏﻢ و اﻧﺪوه و بــروز افســردگی

و در کل دســتخوش هیجانــات منفــی 2مختلفی میشــوند

(برجیــس و حکیــم جــوادی .)1392،اضطــراب یکــی از
هیجانــات منفــی کــه در والدیــن کــودکان اســتثنایی

شــایع اســت (تاجیــک و همــکارن .)1393 ،اضطــراب
احســاس ناراحتــی مبهــم تــوام بــا دلهــره تهدیــد امنیــت

فــرد اســت کــه در پاســخ بــه تحریکهــای داخلــی و
خارجــی ایجــاد میشــود و علــت شــناختی آن احســاس
خطــر از عــدم پیشبینیپذیــری و غیــر قابــل کنتــرل

بــودن موقعیــت (سیســیلیا و ایســائو2001 ،3؛ رابینســون4و

همــکاران2015 ،؛ بارلــو و مارکدایورنــد .)2016 ،5توجــه
بیشــتر بــه نشــانههای تهدیدآمیــز و پیامدهــای منفــی،

میباشــد (رابینســون و همــکاران .)2015 ،ارزیابــی
چالــش و تهدیــدات منجــر بــه پاســخهای مختلــف

احساســی میشــود (بلســکویچ 6و همــکاران.)2013 ،
پژوهشهــا ارتبــاط بیــن ارزیابــی تهدیــد و افزایــش

احســاس اضطــراب را تاییــد نمودنــد (ویلیامــز 7و

همــکاران2010،؛ تورنــر 8و همــکاران2012 ،؛ میایجــن 9و

همــکاران2013 ،؛ مووری 10و همکاران .)2013 ،افســردگی
ن منفــی اســت کــه در والدیــن کــودکان
نیــز هیجــا 

اســتثنایی شــایع میباشــد (عبــدی و میرصمــدی.)1396،
افســردگی ،هیجــان اصلــی چــون غــم و عشــق نیســت

1. Exception
2. negative Emotion
3. Cecilia, A., and Isao, J.
4. Robinson, D.
5. Barlo, H.D., Marc Diverand, V.
6. Blascovich, J.
7. Williams, S. E.
8. Turner, M. J.
9. Meijen, C.
10. Moore, L. J.

هیجانهــای

مختلفــی

(غمگینــی،

خودشرمســازی) میشــود .ازعلــل شــناختی افســردگی،
خودانتقادگری ،ســرزنش ،فاجعهســازی ،نشخوارفکراســت

(بارلــو و مــارک دایورنــد .)2016 ،اســترس بــه عنــوان
هیجانــیمنفــی ،در والدیــن کــودکان اســتثنایی بــا توجــه
بــه شــرایط تنشزایــی کــه دارنــد مطــرح اســت .اســترس،

پاســخی بــه شــرایط فشــار در سیســتم و ســاختار روان و

بــدن اســت و بــه چگونگــی ادراک فــرد از موقعیــت اشــاره
دارد و عناصــر شــناختی ،ماننــد تفســیر موقعیــت در

پیدایــش آن دخیــل اســت (کهانــا  .)1382 ،11اســترس
حاصــل ارزیابــی شــناختی اســت (الزاروس و فالکمــن ،
12

 .)2005ارزیابــی شــناختی شــامل تعییــن میــزان ،تهدیــد

و یــا چالــش برانگیــز بــودن محیــط اســت(الزاروس،
 .)1966رونــد ارزیابــی آســیب تهدیــد و چالــش در دو

مرحلــه اتفــاق میافتــد ،در ارزیابــی اولیــه ،ارزیابــی
عملکــرد ،ارزیابــی اجتماعــی ،انگیــزه هــای مالــی یــا

اهــداف جمعــی در معــرض خطــر اســت یــا خیــر ،ارزیابــی

میشــود .در ارزیابــی ثانویــه ،فــرد بــرای انجــام غلبــه بــر

ایــن تهدیــدات ،جلوگیــری از آســیب یــا بهبــود منافــع،
عمــل میکنــد .برایــن اســاس الزاروس و فالکمــن

( )1984پیشــنهاد میکننــد کــه ایــن تفســیر محیطــی

اســت کــه افــراد بــا آن روبــرو هســتند نــه محیــط واقعــی
و توانایــی مقابلــه واقعــی .نظریــه فرآینــد ارزیابــی

دومرحلــهای را تصحیــح نمودنــد و ارزیابــی را فرآینــد

ناخــودآگاه و اتومانیــک پاســخ بــه اســترس میباشــد

(وینــی و همــکاران .)2016 ،در هــر اختــاالت هیجانــی
13

بایــد افســردگی و اضطــراب را بــا هــم در نظــر گرفــت و
ایــن دو را هســته اصلــی نامنظمــی هیجــان بــه شــمار

آورد (خــدا پناهــی .)1387 ،آنچــه کــه در مبانــی نظــری
شــناختی هیجانــات منفــی (اضطــراب ،افســردگی،

اســترس) براســاس دیدگاههــای بــک ،بارلــو ،الزاروس و

فالکمــن ،مطــرح شــد نتیجهگیــری میشــود کــه ارزیابــی
تهدیــد و عــدم پیشبینــی محیــط اجتماعی و تفســیرهای

منفــی از وقایــع و رخدادهــای محیــط اجتماعــی هــم

ت منفــی (اضطــراب ،اســترس
میتوانــد در ایجــاد هیجانــا 

11. Chana, G.
12. Lazarus, R. S. & Folkman, S.
13. Vine, S.
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و افســردگی) موثــر باشــد (بارلــو و مــارک دایورنــد2016 ،؛

رابینســون و همــکاران2015 ،؛ الزاروس و فالکمــن،

ذهــن اســت کــه در توانایــی پایــهای بــرای رمزگشــایی و

مفهــوم مهمــی از شــناختاجتماعــی وارد حــوزهی

(هادســون و همــکاران .)2018 ،نتایــج پژوهــش پالنــا و

1984؛ وینــی و همــکاران .)2016 ،برایــن اســاس اخیــرا

مطالعــات هیجانــات منفــی شــد ه اســت .مطالعــات

ت ذهنــی دیگــران نقــص دارنــد
دلیــل در مــورد وضعیــ 
6

7

همــکاران ( .)2017مویــد ایــن یافتــه اســت کــه فعالیــت

ی ذهــن 1را در ارتبــاط
عصب-روانشــناختی مفهــوم تئــور 

تئــوری ذهــن در حالــت اضطــراب کاهــش مییابــد.

دادنــد (فیلــد .)2015 ،2براســاس رویکــرد نظریــه نظریــه،

هیجانــات بــا تئــوری ذهــن را تاییــد مینمایــد .نتایــج

میســازند و طبــق ایــن نظریــه تفکــر پیشــرفت میکنــد

قشــرمغزی ،پیــش پیشــانی خلفــی كــه مرتبــط بــا

بــا هیجانــات بویــژه هیجانــات منفــی مــورد پژوهــش قرار

کــودکان حتــی نــوزدان در هــر حوزهــای یــک نظریــه
و تجــارب شــخصی باعــث بازبینــی و ســازماندهی مجــدد

اطالعــات موجــود میشــود .ایــن نظریــه یکــی نظریــات

تاثیرگــذار درحیطــه رشــد شــناختی اســت و نظریــهذهــن

نتایــج پژوهــش شــاه 8و همــکاران ( .)2017ارتبــاط

پژوهــش همچــی و همــکاران (  .)2015نشــان داد کــه
هیجانــات منفــی و تئــوری ذهــن اســت و هیجانــات

منفــی ســبب بــازداری فعالیــت قشــر پیــش پیشــانی
خلفــی درطــول فعــال شــدن تكالیــف تئــوری ذهــن

از بخشهــای مهــم ایــن نظــری اســت (خوانجانــی و

ن داد کــه شــناخت
میشــود .نتایــج نشــا 

بارون-کهــن 3و همــکاران ( .)2001مــورد تعریــف و بررســی

در کاهــش افســردگی و اضطــراب در برخــورد بــا

هدوانــدی .)1388 ،تئــوریذهــن براســاس ایــن رویکــرد
قــرار میگیــرد .تئــوری ذهــن قابلیتــی کــه بــه توضیــح،
پیشبینــی و تفســیر رفتــار بــا اختصــاص دادن

حالتهــای ذهنــی ماننــد خواســتهها ،باورهــا،
نیتهــا ،هیجانــات ،خــود و دیگــران میپــردازد

اجتماعی(تئوریذهــن ،همدلــی) نقــش پیشبینیکننــده
رویدادهــای منفــی دارد فیلــد ( .)2015در پژوهشــی

ارتبــاط بیــن تئــوری ذهــن و اضطــراب و اجتنــاب را
بررســی کردنــد و نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه

ناســازگاریهای والدیــن کــه ســبب ایجــاد اســتراتژیهای

(همچــی 4و همــکاران .)2015 ،دو مولفــه اصلــی «تئــوری

اضطرابــی و اجتنابــی میشــود رابطــه منفــی بــا تئــوری

خــود و دیگــران اشــاره دارد «تئــوری ذهــن شــناختی»

در توانایــی تئــوریذهــن در افســردهخوها میتوانــد بــه

مربــوط میشــود (نجاتــی و همــکاران .)1391،درک

تحریفهــای شــناختی مطــرح باشــد (نجاتــی و

ذهــن عاطفــی» کــه بــه اســناد حــاالت هیجانــی بــه

کــه بــه آگاهــی از باورهــا و مقاصــد خــود و دیگــران
هیجانــات ســاده و پیچیــدهی خــود و دیگــری ،مســتلزم

درک حــاالت ذهنــی انتزاعــی اســت (رضایــی.)1393 ،
نظریــه ذهــن بــا تواناییهــای بنیادیــن (عملکردهــای

ذهــن دارد (هیوتــی فیلــد 9و همــکاران  .)2013،نقصــان
عنــوان یکــی از فرضیههــای سببشناســی در

همــکاران .)1391،نتایــج برخــی از پژوهشهــا مویــد ایــن
یافتههــا هســتند هیجانــات منفــی ،کارکــرد تئــوری

ذهــن را مختــل میکنــد و نتایــج برخــی از پژوهشهــا

اجرایــی ،توانایــی کالمــی ،دانــش هیجانــی) در ارتبــاط

ارتبــاط مثبــت نقــص تئــوری ذهــن بــا هیجانــات منفــی

احســاس افســردگی ،در مــورد اعتقــادات دیگــران نســبت

منفــی تاییــد نمودنــد .بنابرایــن میتــوان فــرض کــرد کــه

اســت (بــروک 5و همــکاران .)2019 ،در مــدل بیــن فــردی
بــه ارزش خودشــان درگیــر میشــوند ،کــه در نهایــت

منجــر بــه رد گفتوگــو بیــن فــردی و رفتارهــای

1. Theory of Mind
2. Feld, CH.
3. Baron-Cohen, S.
4. Himichi, T.
5. Brock , L.L.

4

ناســازگار میشــود و ایــن بــه علــت مشــکالت نظریــه

و ارتبــاط منفــی تئــوریذهــن رشــد یافتــه بــا هیجانــات

تئــوری ذهــن یکــی از تواناییهــای شــناختی مهــم در

ت منفــی اســت (بایــزدی و
ارتبــاط بــا تنظیــم هیجانــا 

همــکاران .)1392 ،زیــرا تنظیــم شــناختی هیجــان
6 .Hudson, C.
7. Planaa, I.
8. Shah, P.
9. Hünefeld, T.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
ارزیابــی و ســازماندهی هیجانــات برعهــده دارد کــه شــامل

طیــف گســتردهای از فرآیندهــای زیســتی ،اجتماعــی،
رفتــاری ،شــناختی محســوب میشــود (گرانفســکی و

همــکاران .)2001 ،تئــوری ذهــن بــا توانایــی درک

هیجانــی کارایــی راهبردهــا را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.

وینر وگــراس ( )2010در پژوهشــی نشــان داد کــه نقــص
17

تئــوریذهــن بــا نقــص راهبردهــای تنظیــم هیجــان

ارتبــاط دارد .نتایــج پژوهــش بایــزدی و همــکاران ()1392

هیجانــات خــود و دیگــران بــه بــروز ســازگارانه هیجانــات

ارتبــاط تئــوری ذهــن بــا هــوش هیجانــی را تاییــد نمــود،

همــکاران .)2011،براســاس رویکــرد گــراس تنظیــم

هیجانــی ،تنظیــم هیجــان میباشــد (فریگوســن و

در موقعیــت میــان فــردی کمــک میکند(شــارب 1و

بــا توجــه بــه ایــن کــه یکــی از مولفههــای اصلــی هــوش

هیجــان 2توانایــی مدیریــت هیجانــات اســت (یــای 3و

اوســتین  .)2010،بــه طــور غیرمســتقیم میتــوان ارتبــاط

انتخــاب موقعیــت ،تمرکــز توجــه ،ارزیابــی مجــدد،

(گرینبــرگ  .)2015 ،نتایــج پژوهــش جوانمــرد و همکاران

میــان برخــی راهبردهــا موثرتــر از ســایرین هســتند ماننــد

نمــود کــه بنابرتعریــف ناگویــی هیجــان ،ناتوانــی در

همــکاران .)2018 ،پنــج راهبــرد تنظیــم هیجان ،شــامل:

جلوگیــری میباشــد(گراس و تامســون .)2007 ،4درایــن

18

تئــوری ذهــن را بــا تنظیــم هیجــان اســتنباط نمــود
19

ی ذهــن بــا ناگویــی هیجــان تاییــد
( )1394ارتبــاط تئــور 

ی مجــدد و تمرکــز توجــه و هیجانــات منفــی را بــه
ارزیابـ 

پــردازش شــناختی اطالعــات هیجانــی و تنظیــم هیجانات

جلوگیــری ایــن کاررا انجــام نمیدهــد (ریــو.)2015 ،5

تنظیــم هیجــان تاییــد نمــود .عــاوه بــر ایــن تنظیــم

راهبردهــای تنظیمشــناختی هیجــان 6اســت ایــن

دارد .نتایــج پژوهــش الســا اراســتو 20و همــکاران ( )2019

طــور موثــری تنظیــم میکننــد در حالــی کــه راهبــرد
یکــی از زیرمجموعههــای راهبردهــای تنظیــمهیجــان،

شــناخته شــده اســت .میتــوان ارتبــاط تئــوری ذهــن بــا
شــناختی هیجــان ارتبــاط قــوی بــا هیجانــات منفــی

راهبردهــا اطالعاتــی بــه طورهیجانــی برانگیزاننــده شــده

نقــش واســطهای راهبردهــای ســازگار تنظیــم شــناختی

(ســلمانی و حســنی .)1392 ،طبــق رویکــرد گارنفســکی و

راهبردهــای ناســازگار رابطــه مثبــت بــا اضطــراب و

بــه وســیله فرآیندهــای شــناختی مدیریــت میکننــد

هیجــان در ارتبــاط منفــی بــا افســردگی و اضطــراب و

کارایــج .)2006( 7راهبردهــا بــه دو دســتهی ســازگارانه

افســردگی را تاییــد نمــود .در پژوهــش حســنی و همکاران

دیدگاهپذیــری ،11تمرکــز مجــدد بــر برنامهریــزی)12؛

اضطــراب و افســردگی همبســته مثبــت و راهبردهــای

خویــش 15و مالمــت دیگــران )16تقســیم مینماینــد.

نتایــج پژوهــش فخــاری و همــکاران ( )1393نشــان داد

(تمرکــز مجددمثبــت ،8ارزیابــی مجددمثبــت ،9پذیــرش،10
ناســازگارانه (نشــخوارگری ،13فاجعهســازی ،14مالمــت

راهبردهــای ســازگارانه عملکــرد فــرد را بــه شــرایط

استرســزا و نامســاعد تســهیل میکنــد و مشــکالت
1. Sharp, C.
2..Emotion Regulation
3. Yih, J.
4. Gross, J. and Thompson, R.A.
5. Rio, J.M.
6. Cognitive Emotion Regulation
7. Kraaij, V.
8. Positive Refocusing
9. Positive reappraisal
10. Acceptance
11. Putting into perspective
12. Refocus on planning
13. Rumination
14. Catastrophizing
15. Self- blame
16. Other- blame

()1393راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان بــا
مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان همبســته منفی اســت.

كــه در افســردگی ،بیشــتر از راهبردهــای ناســازگارانه
ســركوب هیجــان وكمتــر از راهبردهــای ســازگارانه ارزیابی

مجــدد اســتفاده میكننــد .نتایــج پژوهــش امانــی و
همــکاران ( )1392نشــانداد کــه ارزیابــی مثبــت،

تمرکزمجــدد مثبــت ،فاجعهســازی ،ســرزنش خــود و

دیگــران ،پیشبینــی معنــاداری در اضطــراب و افســردگی

دارنــد .نتایــج پژوهشهــا مویــد ایــن یافتــهاســت کــه

راهبردهــای مالمتخــود ،نشــخوارگری ،فاجعهســازی و

مالمتدیگـــران رابطـهی مثبـت بـــا اضطراب و افسردگی
17. Werner, K.
18. Ferguson, F., Austin, E.
19. Greenberg, L.

20. Lasa-Aristu, A.
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داشــتند (نــورزاده افشــار و همــکاران1391،؛ صالحــی و
همــکاران2007 ،؛ مشــهدی و همــکاران .)1390،هیجانات

بوجــود آمــدن دادههــا از حیــث روش توصیفــی از نــوع

منفــی ذکــر شــده اهمیــت بســیاری در ایجــاد اختــاالت

همبســتگی و تحلیــل مســیر اســت.

بیــن فــردی و اجتماعــی و اعتیــاد و بــه طــور کلــی بــه

جامعه و نمونه و روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها

روانــی و بیماریهــای جســمی و مشــکالت ارتباطــی

خطــر افتــادن ســامت روان دارنــد (خــدا بخــش وکیانی،
1394؛ قوهچــی و محمدخانــی .)1391،همچنیــن والدیــن

دارای کــودک اســتثنایی ،درگیــر هیجانــات منفــی و
مشــکالت اجتماعــی زیــادی هستند(فداکارســوقه و

همــکاران .)1394،در نتیجــه کشــف متغیرهــای پیــش
بیــن هیجانــات منفــی حانــز اهمیــت اســت و ضــرورت

دارد .بــا توجــه بــه آنچــه کــه از پیشــینهی پژوهــش
بررســی تعامــل ایــن متغیرهــا در قالــب الگویابــی معادالت

ســاختاری توجـهی نشــده اســت .تنهــا مــدل مشــابه بــا

مــدل پژوهــش حاضــر ،مــدل الگویابــی ارتبــاط

تئوریذهــن بــا پرخاشــگری بــا میانجیگــری تنظیــم

هیجــان میباشــد(بایزدی و همــکاران .)1392 ،چارچــوب
نظــری مــدل پیشــنهادی براســاس رویکردهــای

ی ذهــن و
بارونکهــن و نظریــه نظریــه بــرای متغیــر تئــور 
رویکــرد گرانفســکی و گــراس در زمینــه تنظیــم شــناختی

هیجــان و رویکــرد شــناختی بارلــو و بــک و الزاروس و

فلوکمــن بــرای متغیــر هیجانــات منفــی میباشــد.

پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخدهی بــه یــک ســوال

اصلی و سه سوال فرعی ذیل انجام شد.

.1آیــا راهبردهــای ســازگارانه و ناســازگارانه تنظیــم

شــناختی هیجــان رابطــه بیــن تئــوری ذهــن بــا هیجانات

منفــی را میانجیگــری میکنــد؟

.2آیــا بیــن بیــن تئــوری ذهــن بــا هیجانــات منفــی

رابطــه اســت؟

.3آیــا بیــن تئــوری ذهــن بــا راهبردهــای تنظیــم

شــناختی هیجــان رابطــه اســت؟

.4آیــا بیــن راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان بــا

هیجانــات منفــی رابطــه اســت؟

هــدف اصلــی پژوهــش ،بررســی رابطــهی تئوریذهــن

بــا هیجانــات منفی(اضطــراب ،افســردگی ،اســترس) بــا
میانجیگــری راهبردهــای نظمجویــی شــناختی هیجــان

میباشــد.
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روش :پژوهــش حاضــر بــا توجــه عــدم مداخلــه در

جامعــهی آمــاری پژوهــش ،شــامل کلیــهی والدیــن

کــودکان اســتثنایی مراکــز روزانــه توانبخشــی جســمی-
حرکتی-ذهنی ،شــهر مشــهد درســال  96-97بــا حجم 400

نفــر بــود .کــه از میــان آنهــا نمونــهای براســاس جــدول

کرجســی و مــورگان بــا حجــم 196نفــر بــا روش نمونهگیری

دردســترس انتخاب شــد .بعد از نامهنگاری اداری و کســب

اجــازه از مراکــز مــورد نظــر و انتخــاب شــرکت کننــدگان
براســاس مــاک حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن در

ســطح ســیکل ،جلــب رضایــت آگاهانــه و توضیحــات الزم،

ت کننــدگان
پرسشــنامهها بــه صــورت همزمــان بــه شــرک 

داده شــد تــا پاســخ بدهنــد .دادههــای جمــعآوری شــده
بــا اســتفاده از نرمافــزار ) (SPSS-16تجزیــه تحلیــل شــد.

روشهــای آماری توصیفــی (میانگیــن ،انحراف اســتاندارد)

و اســتنباطی (همبســتگی پیرســون) بــرای بررســی دادهها
اســتفاده شــد .فرضیــه اصلــی پژوهــش از طریــق تحلیــل

مســیر و بــا اســتفاده از نرمافــزار ) (LISREL-8/80مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ابزارهای گردآوری دادههای پژوهش
.1مقیاس نظمجویی شناختی هیجان:1
پرسشــنامهی نظمجوییشــناختی یــک پرسشــنامهی

چنــد بعــدی اســت جهــت شناســایی راهبردهــای

مقابلــهای شــناختی افــراد پــس از تجربــه کــردن وقایــع

یــا موقعیتهــای منفــی ســاخته شــده اســت .ایــن

پرسشــنامه یــک ابــزار خودگزارشــی اســت و دارای 36
مــاده و 9خــرده مقیــاس میباشــد .خــرده مقیاسهــای

مذکــور 9راهبــرد شــناختی مالمــت خویــش ،پذیــرش،
نشــخوارگری ،تمرکــز مجــدد مثبــت ،تمرکــز مجــدد بــر
برنامهریــزی ،ارزیابــی مجددمثبــت ،دیدگاهپذیــری،

فاجعهســازی و مالمــتدیگــران را ارزیابــی میکننــد.
دامنـهی نمــرات مقیــاس از ( 1تقریبـ ًا هرگــز) تــا ( 5تقریبـ ًا
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
همیشــه) میباشــند .هــر خــرده مقیــاس شــامل 4

صحیــح یــک نمــره تعلــق میگیــرد و نمــرات در دامنـهی

از طریــق جمعکــردن نمــره مادههــا بــه دســت میآیــد.

ضریــب پایایــی ایــن آزمــون بــا اســتفاده ازروش آلفــای

مــاده اســت .نمــرهی کل هــر یــک از خــرده مقیاسهــا
بنابرایــن دامن ـهی نمــرات هــر خــرده مقیــاس بیــن 20تــا

 4خواهــد بــود .نمــرات بــاال در هــر خــرده مقیــاس بیانگــر

صفــر تــا  36قــرار دارنــد.در پژوهــش نجاتــی و همــکاران
کرونبــاخ  0/72بــه دســت آمــد .ایــن آزمــون دو صــورت

نــرم افــزاری و مداد-کاغــذی قابــل اجــرا میباشــد کــه در

میــزان اســتفادهی بیشــتر راهبــرد مذکــور در مقابلــه و

پژوهــش حاضــر از نســخه کاغــذ -مــدادی اســتفاده شــد

ی هیجــان
فارســی پرسشــنامهی نظمجوییشــناخت 

پژوهــش حاضــر براســاس آلفــای کرونبــاخ  0/77بدســت

مواجهــه بــا وقایــع تنیدگـیزا و منفــی میباشــد .نســخهی

در فرهنــگ ایرانــی توســط حســنی مــورد هنجاریابــی
قــرار گرفتــه اســت در ایــن مطالعــه ،اعتبــار مقیــاس
براســاس آلفایکرونبــاخ روشهــای همســانی درونــی بــا

دامنــه آلفــای کرونبــاخ  0/0 76تــا  0/0 92بــاز آزمایــی بــا
دامنـهی همبســتگی  % 51تــا  % 77و روایــی پرسشــنامهی
ل مولف ـهی اصلــی بــا اســتفاده از
مذکــور از طریــق تحلی ـ 
چرخــش واریماکــس همبســتگی بیــن خــرده مقیاسهــا

اســت (نجاتــی و همــکاران .)1391،پایایــی ایــن آزمــون در
آمــد کــه قابــل قبــول میباشــد.

.3مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس :
2

ایــن مقیــاس دارای دو فــرم میباشــد .فــرم اصلــی

آن دارای  42ســوال اســت کــه هریــک از ســازههای
روانــی «اســترس»« ،اضطــراب»« ،افســرردگی» را توســط
14ســوال متفــاوت مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .مطالعــات

انجــام شــده نشــان داد کــه اعتبــار بازآزمایــی بــرای زیــر

بــا دامن ـهی همبســتگی  % 32تــا  % 67و روایــی مالکــی

مقیاســهای فرعــی بــه ترتیــب اســترس  ،0/81اضطــراب

و همــکاران .)1394،در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن آزمون

اضطــراب و افســردگی بــک بــا ضرایــب همبســتگی بــه

مطلــوب گــزارش شــده اســت (حســنی1393 ،؛ تقــی زاده
براســاس آلفــای کرونبــاخ  0/86بــرای کل پرسشــنامه و

مولفههــای مالمــت خــود  ،0/77مالمــت دیگــران ،0/78
نشــخوارگری  ، 0/76فاجعهســازی  ،0/ 71پذیــرش ،0/74
دیدگاهپذیــری  ،0/75ارزیابــی مجــدد  ،0/73تمرکــز مثبــت

مجــدد ،0/72تمرکــز مجــدد بــر برنامهریــزی  0/70بدســت

آمــد اســت کــه قابــل قبــول میباشــد.

.2آزمون ذهنخوانی از طریق تصویر چشم:1

آزمـــون عصـــب روانشناســـی مربوط بــه ذهنخوانی

 ،0/70افســردگی  0/71بدســت آمــد .روایــی بــا مقیــاس
ترتیــب  0/81و  0/74بــه دســت آمــد .مقایــس  21ســوالی
بــرای جمعیــت ایرانــی و نرمــال اعتباریابــی شــد کــه اعتبــار
عوامــل اســترس و افســردگی و اضطــراب بــه ترتیــب برابــر با
0/0،89/98و 0/89و ضریــب پایایــی آلفــای کرونبــاخ به ترتیب
برابــر بــا  0/92 ، 0/97و  0/95گــزارش شــدهاســت (صاحبــی

و همــکاران .)1394،در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن آزمــون
براســاس آلفــای کرونبــاخ  0/91بــرای کل پرسشــنامه و بــه

ترتیــب اســترس  ،0/87اضطــراب  ،0/83افســردگی0/70

است .این آزمـــون تصـــاویری از ناحیه چشـــم بـازیگران و

بدســت آمــده اســت کــه قابــل قبــول میباشــد.

بــرای هــر تصویــر ،چهـــار واژه توصیفگر حالتهــای ذهنی

یافتهها

هنرپیشــهها را در 36حالــت مختلــف شــامل میشــود.

كــه از ظرفیــت هیجانــی مشــابهی برخوردارنــد ،ارائـــه

میشـــود .پاسـخدهنـده تنهـــا از طریق اطالعـات بینـایی
موجـــود در تصویــر ،بایــد گزینـهای را كــه بــه بهتریــن نحو
توصیــف كننــده حالــت ذهنــی شـــخص موجــود در تصویر

اســت ،از بیــن چهــار گزینــه انتخــاب كنــد .ایــن آزمــون

توســط نجاتــی ،ذبیـحزاده ،ملکــی و محســنی بــه فارســی

برگردانــده شــده اســت .بــرای نمرهگــذاری بــه هــر جــواب
1. Mind-Reading test through eye image

همانطــور کــه مشــاهده میشــود در جــدول

شــمارهی 1ویژگیهــای جمعیــت شــناختی ســن و جنــس

شــرکتکنندگان بررســی میشــود .نتایــج جــدول 2

نشــان میدهــد کــه همبســتگی بیــن تئــوری ذهــن
بــا مالمتخویــش ( )r=0/13,p<0/05معنــادار نیســت.

ت دیگــران(  )r=0/34 ,p <0/05منفــی
بــا راهبــرد مالمــ 
2. Depression, Anxiety and Stress Scale

7

تابستان  -1398دوره  - 7شماره 2
معنــادار اســت .بــا راهبرد تمرکــز مجدد مثبــت ( ,p <0/05

راهبردهــای ناســازگارانه با اطمینــان  95درصــد ()p >0/05

( )r=0/26 ,p <0/05مثبــت معنــادار اســت .بــا راهبــرد

منفــی همبســتگی منفــی  -0/58بــا اطمینــان 99درصــد

معنــادار اســت .بیــن راهبردهــای ســازگارانه بــا هیجانــات

 )r=0/30مثبــت معنــادار اســت .بــا راهبــرد دیدگاهگیــری

( )p>0/01معنــادار هســتند .بیــن راهبردهــای ناســازگارانه

فاجعهســازی (  ،)r=0/13 ,p <0/05بــا راهبــرد نشــخوار

بــا هیجانــات منفــی همبســتگی مثبــت  0/63بــا

(، )r=0/13 ,p <0/05بــا پذیــرش ( )r=0/5 ,p <0/05معنــادار

نیســت .با راهبــرد تمرکزمجــدد بــر برنامهریــزی (,p <0/05

اطمینــان 99درصــد ( )p >0/01معناداراســت .بــه منظــور

 )r=0/12 ,pمعنــادار نیســت .راهبــرد مالمــت خویــش

مســیر اســتفاده شــد .در نمــودار  1ارتبــاط بیــن متغیرهــا

 )r=0/42 ,pبــا اســترس ( )r=0/26 ,p <0/05همبســتگی

پرانتــز بــرای هــر مســیر ضریب رگرســیون اســتاندارد شــده

بررســی مــدل ارتباطــی بین متغیرهــای پژوهــش از تحلیل

 )r=0/8معنــادار نیســت .بــا راهبــرد ارزیابی مجــدد (<0/05

بــا رســم مســیرها نشــان داده شــده اســت .اعــداد داخــل

بــا اضطــراب ( )r=0/38 ,p >0/01بــا افســردگی (>0/01

مســتقیم( )βو اعــداد خــارج از پرانتــز ســطح معنــاداری ()t

مثبــت معنــادار اســت .راهبــرد مالمــت دیگــران بــا

اضطــراب ( ،)r=0/38 ,p >0/ 01بــا افســردگی (,p >0/01

هــر مســیر را نشــان میدهــد .نتایــج نمــودار در جــدول 4

معنــادار اســت .راهبــرد نشــخوار بــا اضطــراب (,p >0/01

کلــی آزمــون نیکویــی بــرازش از طریــق الگــو تحلیل مســیر

( )r=0/35 ,p >0/05رابطــه مثبــت معنــادار اســت .راهبــرد

مربــع کای ( ،)x = 34/33نســبت مربــع کای

ارائــه شــده اســت .همچنیــن در جــدول 5شــاخصهای

 ،)r=0/30بــا اســترس ( )r=0/25 ,p >0/05رابطــه مثبــت

را نشــان میدهــد.

 ،)r=0/42بــا افســردگی (، )r=0/32 ,p >0/01بــا اســترس

2

بــه درجــه آزادی ( ،)df / x2 = 0/049شــاخص بــرازش

فاجعهســازی بــا اضطــراب ( )r=0/25 ,p >0/05رابطــه

تطبیقــی ( ،)GFI = 0/67شــاخص تعدیــل یافتــه بــرازش

مثبــت معنــادار دارد .بــا افســردگی ( )r=0/8 ,p >0/05بــا

( ،)AGFI = 0/96ریشــه دوم بــرآورد پراکندگــی خطــای

اســترس ( )r=0/23 ,p >0/05همبســتگی معنــادار نیســت.

تئوریذهــن بــا اضطــراب ( )r=0/25 ,p >0/05و افســردگی

تقریــب( .) RMSE = 0/093هــر چه شــاخص AGFI,GFI

اســترس ( )r=0/13 ,p <0/05همبســتگی معنادارنیست .در

بــرازش بهتــری برخــوردار اســت و دادههــا بــه نحــو بهتــری

بــه یــک دیگــر نزدیکتــر باشــد (بیــن  0/09تــا  ،)1/00الگــو از

( )r=0/30 ,p >0/05همبســتگی منفــی معنــاداردار دارد بــا

الکــوی روایــط مفــروض را تاییــد میکننــد .بــر ایــن

جــدول  3همبســتگی متغیرهــای بــه طــور کلــی بررســی

اســاس مطلــوب اســت کــه  RMSEAبــه صفــر نزدیــک

شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود بیــن

باشــد تــا بــرازش بهتــر الگــو نشــان دهــد و شــاخص بــرازش

تئــوری ذهــن و هــر یــک از متغیرهــای هیجانــات منفــی،

 df / xهــر چــه کمتــر باشــد بهتــر اســت و نبایــد بیشــتر

راهبردهــای ســازگارانه نظمجویــی شــناختی هیجــان و

2

از  3باشــد .براســاس شــاخصهای ذکــر  ،دادههــای الگــو

راهبردهــای ناســازگارانه نظمجویــی شــناختی هیجــان

کلــی مفــروض را تاییــد میکننــد .همانطــور کــه مشــاهد

بــه ترتیــب ضرایــب همبســتگی -0/24 ، 0/58 ، -/20

میشــود در جــدول  5شــاخصهای کلــی آزمــون نیکویــی

وجــود دارد کــه همبســتگی منفــی هیجانــات منفــی و
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بــرای آزمــون فرضیــه اصلــی پژوهــش از تحلیــل مســیر

اســتفاده شــد .در شــکل  1مــدل پیشــنهادی مشــاهده

میشــود .نتایــج نمــودار در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

1
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**p>0/01

همچنیــن در جــدول 3شــاخصهای کلــی آزمــون
نیکویــی بــرازش از طریــق الگــو تحلیــل مســیر را نشــان

میدهــد.
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برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد  .در شکل  1مدل پیشنهادی مشاهده می شود .نتایج نمودار در
جدول  2ارائه شده است .همچنین در جدول 3شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگو تحلیل مسیر را نشان می دهد
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جدول  2ارائه شده است .همچنین در جدول 3شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگو تحلیل مسیر را نشان می دهد
راهبرد ناسازگارانه نظم جویی

0 .19

شناختی هیجان(مالمت

0 .2

دیگران)

راهبرد ناسازگارانه نظم جویی
تئوری ذهن

0 .19

تئوری ذهن

شناختی هیجان(مالمت
0.21
دیگران)

0 .2

(اضطراب ،افسردگی)

هیجانات منفی

راهبردهای 0.21
سازگارانه نظم جویی
0.15

هیجانات منفی

0.73

شناختی هیجان(دیدگاه

(اضطراب ،افسردگی)

گیری،تمرکز مجدد مثبت)

, AGFI=0/096

 GFI= 0/67راهبردهای سازگارانه
جویی=df = 34/33, χ2/df=0/035 , p-value
نظم7 ,
RSMEA=0/093,

هیجان(د
شناختی
شکل .1تحلیل مسیر0.15
0.73هیجان ،هیجانات منفی
یدگاه جویی شناختی
ذهن ،نظم
تئوری
آزمون شده رابطه بین
گیری،تمرکز مجدد مثبت)

ظیم شناختی هیجان میانجیگری
در الگوی فوق رابطه ی تئوری ذهن و هیجانات منفی از طریق راهبردهای سازگار و ناسازگار تن
df = 34/33, χ2/df=0/035 , p-value= 7 , RSMEA=0/093, GFI= 0/67 , AGFI=0/096
مسیر معنادار بودند.
شد .اعداد برای هر مسیر ضریب رگرسیون استاندارد شده مستقیم( )βنشان می دهد و تمامی ضرایب
شکل .1تحلیل مسیر آزمون شده رابطه بین تئوری ذهن ،نظم جویی شناختی هیجان ،هیجانات منفی

مســیر ضریــب رگرســیون اســتاندارد شــده مســتقیم()β
در الگــوی فــوق رابطــه ی تئــوری ذهــن و هیجانات
ﺷﺪ .اعﺪاد براي هر مسير ضريب رگرسيون استانﺪارد ﺷﺪه مستقيم) (βنشان مي دهﺪ و تمامي ضرايب مسير معنادار بودنﺪ.
نشــان میدهــد و تمامــی ضرایــب مســیر معنــادار
منفــی از طریــق راهبردهــای ســازگار و ناســازگار تنظیــم
جدول .4مقادیر اثرات مستقیم و غیر مستقیم برآورد شده در الکوی تحلیل مسیر و سطح معناداری آنها

راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان میانجیگری
هیجانات
ذهن
فوقــانرابطه ی
در
منفیــراز طریق بودنــد.
ـرای ه
ـد .واعــداد بـ
تئوری شـ
میانجیگــری
الگوی هیج
ـناختی
شـ
جﺪول .٤مقادير اثرات مستقيم و غير مستقيم برآورد ﺷﺪه در الكوي تحليل مسير و سطح معناداري آنها
شد .اعداد برای هر مسیر ضریب رگرسیون استاندارد شده مستقیم( )βنشان می دهد و تمامی ضرایب مسیر معنادار بودند.
مسیر

β

تئوری ذهن
تئوری ذهن
استانﺪارد
هیجانات منفی
تئوری ذهن
راهبرد هاي ناسازگارانه
تئوري ذهن
مسیر
راهبرد های ناسازگارانه هیجانات منفی
سازگارانه
هاي
ذهن
تئوري
ناسازگارانه
های
ذهن
تئوری
راهبردمنفی
راهبرد نات
هیجا
سازگارانه
های
راهبرد
منفي
هيجانات
ذهن
تئوري
راهبرد های سازگارانه
تئوری ذهن

مقدار استاندارد

t

4/14
0/19
مسير راهبرد های ناسازگارانه
t
β
تحلیل مسیر و سطح معناداری آنها
مستقیم برآورد شده در الکوی
مقادیر اثرات
جدول4
9/20
سازگارانهمستقیم و غیر 0/15
راهبرد .های

هيجانات منفي
راهبرد
ذهنهاي ناسازگارانههیجانات منفی
تئوری
منفی
سازگارانه هیجانات
ناسازگارانه
های
راهبرد
منفي
هيجا
هاي
راهبرد
ناتمسیر
ضرایب
مستقیم
مسیرهای
راهبرد های سازگارانه

هیجا نات منفی

0/32

٠/١٩
β
0/21
٠/١٥ 00/73
/19
٠/٣٢ 0/15
٠/٢١ 0/32
0/21
معیار٠
خطای /٧٣
0/73

3/14
2/20t
/14
84/72
9/20

3/14
t 2/20
8/72

مقﺪار

0/45
٤/١٤
مقدار استاندارد

٩/٢٠
٣/١٤
٢/٢٠
٨/٧٢

٠/٤٥
0/45

سطح معناداری

معناداری
ضرایب مسیر
مستقیم
مسیرهای
صهای
سطح شــاخ
خطای معیار نســبی هــر مســیر را نشــان میدهــد و
ســطح معنــاداری ()t
فــوق مســیرها و
جــدول
در
قﺪرت نسبي هر مسير را نشان مي
ها
ﺷاخص
و
ضرايب
اين
است.
ﺷﺪه
داده
نشان
(
t
)
معناداري
سطح
و
ها
مسير
فوق
جﺪول
نشـ در
بــرازش مــدل اســت.
ـان داده شــده اســت .ایــن ضرایــب و شــاخصها قدرت
9
دهﺪو ﺷاخص هاي برازش مﺪل است .
t

جﺪول . ٥ﺷاخص هاي نكويي برازش الگوي كلي تحليل مسير نقش واسطه اي نظم جويي ﺷناختي هيجان در رابطه ي تئوري ذهن
با هيجانات منفي
9
AGFI
GFI
RSMEA
X2 /df
P
df
٠/٠٩٦
٠/٦٧
٠/٠٩٣
٠/٠٣٥
٧
٣٤/٣٣
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ﺷاخص هاي كلي نكويي برازش حاكي از برازش مناسب الگو با داده ها است .هر ﭼه ﺷاخص  AGFI,GFIبه يك ديگر نزديكتر
باﺷﺪ ) بين ٠/٠٩تا  ، (١/٠٠الگو از برازش بهتري برخوردار است و داده ها به نحو بهتري الكوي روايط مفروض را تاييﺪ مي كننﺪ .بر
اين اساس مطلوب است كه  RMSEAبه صفر نزديك باﺷﺪ)٠/١تا صفر( برازش بهتر الگو نشان ميدهﺪ و ﺷاخص  χ2/dfهر ﭼه
كمتر باﺷﺪ بهتر است و نبايﺪ بيشتر از  ٣يا  ٥باﺷﺪ .براساس ﺷاخص هاي ذكر  ،داده هاي الگو كلي مفروض را تاييﺪ مي كننﺪ.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
شــاخصهای کلــی نکویــی بــرازش حاکــی از بــرازش

ولــی وقتــی کــه تئــوری ذهــن دچــار نقــص بــه دالیــل

 AGFI,GFIبــه یــک دیگــر نزدیکتــر باشــد (بیــن0/09

قضــاوت هیجانــات دچــار مشــکل میشــود و بیشــتر

دادههــا بــه نحــو بهتــری الکــوی روایــط مفــروض را تاییــد

دیگــران میشــوند در نتیجــه هیجانــات منفــی بیشــتر و

مناســب الگــو بــا دادههــا اســت .هــر چــه شــاخص
تــا  ، )1/00الگــو از بــرازش بهتــری برخــوردار اســت و

مختلــف از جملــه اختــاالت باشــد تفســیر و ارزیابــی و
دســتخوش ســوگیری و قضاوتهــای نادرســت و مالمــت

میکننــد .بــر ایــن اســاس مطلــوب اســت کــه RMSEA

شــدیدتری را تجربــه مینماینــد .زمانــی كــه افــراد بطــور

نشــان میدهــد و شــاخص  χ2/dfهــر چــه کمتــر باشــد

میشــوند و نمیتواننــد نگرانــی خــود کنتــرل کننــد از

بــه صفــر نزدیــک باشــد (0/1تــا صفــر) بــرازش بهتــر الگــو

افراطــی دچــار تــرس و نگرانــی از موقعیــت اجتماعــی

بهتــر اســت و نبایــد بیشــتر از  3یــا  5باشــد .براســاس

تفســیر اشــتباه و خطاهــای شــناختی نســبت بــه محیــط

تاییــد میکننــد.

و دیگــران را بــه طــور واقعبینانــه ندارنــد و ایــن همــان

شــاخصهای ذکــر ،دادههــای الگــو کلــی مفــروض را

بحث و نتیجه گیری
ن داد تئــوری ذهــن
نتایــج الگــوی تحلیــل مســیر نشــا 

بــر هیجانــات منفــی اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم

از طریــق میانجیگــری راهبردهــای تنظیــم شــناختی

هیجــان دارد .ایــن یافتــه همســو بــا بخشــی از نتایــج

پژوهــش شــارب و همــکاران ( )2011کــه مویــد ارتبــاط
نقــص تئــوری ذهــن با نقــص راهبردهــای تنظیــم هیجان

اســت .بــرای تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت کــه

اولیــن گام در مدیریــت هیجانــات منفــی براســاس نظریــه

ی شــناختی ،آگاهــی هیجانــی خــود و دیگــران اســت
كــه آگاهــی هیجانــی در واقــع یكــی از كاركردهــای مهــم

تئــوری ذهــن اســت (رضایــی .)1393 ،توانایــی تئــوری
ذهــن در هنــگام برخــورد بــا وقایــع اجتماعــی یــا میــان
فــردی ناخوشــایند بــا تفســیر صحیــح و مناســب برشــدت

بــروز هیجانــات منفــی اثــر میگذارنــد و بعــد از درگیــر
شــدن بــا هیجانــات منفــی نیــز بــا آگاهــی واقــع بینانــهای

كــه از هیجانــات خــود و دیگــران دارنــد هیجاناتشــان را
ی ذهــن میتوانــد
مدیریــت میكننــد .امــا توانایــی تئــور 

بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای مرتبــط پایــهای فعالســاز
راهبردهــای نظمجوییشــناختی هیجــان باشــد زیــرا هــم
تئــوری ذهــن و هــم راهبردهــای تنظیم شــناختی هیجان

از راهــکار مشــابه تفســیر و ارزیابــی موقعیــت اســتفاده
میکننــد .اگــر توانایــی تئــوری ذهن ســالم باشــد ،تفســیر
صحیــح ،ارزیابــی صحیــح ،دیدگاهگیــری فعــال میشــوند
بهطــور ســازگارانه هیجانــات منفــی تنظیــم میشــوند.

اســتفاده مینماینــد و قابلیــت پیشبینــی رفتــار خــود

قابلیــت تئــوری ذهــن اســت كــه بــه انســان كمــک مــی

كنــد كــه رفتــار خــود و دیگــران را پیشبینــی كنــد و
متناســب موقعیــت عمــل نماینــد و كنــش ســازگارانه در
محیــط اجتماعــی داشــته باشــد و بــر هیجاناتــی ماننــد

اضطــراب و غــم خــود آگاه باشــد و تنظیــم نمایــد .والدیــن
کــودکان اســتثنایی بــه دلیــل اینکــه بیشــتر در معــرض

هیجانــات منفــی قــرار دارنــد نیازمنــد الگــوی ســازگارانه
تنظیــم شــناختی هیجــان هســتند کــه بتواننــد هیجانات

منفــی خــود را تنظیــم کننــد تــا عملکردشــان مختــل

نشــود و آنچــه تــا کنــون پژوهشهــا نشــان داده اســت
درصــد اضطــراب و افســردگی در آنهــا بــاال گــزارش

شــده اســت (رســتمی و همــکاران .) 1396،نشــانگر ایــن

اســت کــه آنهــا در توانایــی تئــوری ذهــن و راهبردهــای
ســازگارانه تنظیــم شــناختی هیجــان عملکــرد خوبــی

نداشــتند .نتایــج همچنیــن نشــان داد بیــن تئــوری ذهــن

بــا هیجانــات منفــی -0/20 ،همبســتگی منفــی معنــادار

دارد .ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج پژوهشهــای (شــاه

و همــکاران2017 ،؛ همچــی و همــکاران2015 ،؛ فیلــد،

2015؛ کوپفیربریــج 1و همــکاران2016 ،؛ نــزارو 2و همکاران،
 .)2014ارتبــاط معکوســی بیــن هیجانــات و تئــوری

ذهــن نشــان شــاه و همــکاران ( )2017اختــال عملکــرد

اجتماعــی افــراد افســرده ناشــی از نقــص تئــوری ذهــن
نشــان داد .نتایــج کوپفیربریــج و همــکاران ( ) 2016نشــان
داد کــه هیجانهــای منفــی از جملــه اضطــراب نقــص
1. Kupferberg, A
2. Nazarov, A

11

تابستان  -1398دوره  - 7شماره 2
در انجــام تکلیــف تئــوری ذهــن ایجــاد میکننــد .برایــن

منفــی میاشــد (رابینســون3و همــکاران .)2015 ،از طرفــی

و هیجانــات منفــی را تاییــد کــرد .نتایــج پژوهــش همچی و

ذهنــی از جملــه تفســیر ،پیشبینــی ،آگاهــی ،قضاوتگــری

اســاس میتــوان ارتباطــی بیــن دو مولفـهی تئــوری ذهــن
همــکاران ( )2015نشــان داد حوادثــی کــه اضطــراب زیادی

دارد (بــارون -کهــن و همــکاران .)2000،والدیــن دارای

و درنتیجــه عملکــرد اجتماعــی افــراد ضعیــف میشــود.

بــا پیشبینــی رفتــار خــود و دیگــران در موقعیتهــای

ایجــاد میکننــد بــه توانایــی تئــوری ذهــن آســیب میزنــد

کــودک اســتثنایی بــا اســتفاده از توانایــی تئــوری ذهــن،

نتایــج ذبیــح زاده و همــکاران ( )1391نشــان داد ویژگــی

اجتماعــی ،پیشبینیپذیــری را فراهــم مینمایــد و کمتــر

کــردن عاطفــه منفــی ،اضطــراب ،خشــم ،خصومــت،

موقعیــت میــان فــردی میشــود در نتیجــه کاهــش بــروز

پیشبینــی میکنــد.

میتــوان بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش اســتنباط نمــود

شــخصیتی روانجورخوبــی کــه گرایــش فــرد بــرای تجربــه

افســردگی و تکانشــوری اشــاره دارد تئــوری ذهــن را

دچــار ســوگیری نســبت بــه محرکهــای منفــی مربــوط

اضطــراب مرتبــط میشــود در مــورد هیجــان افســردگی

نتایــج حســنی( )1393نشــان داد در طــول فعال شــدن

کــه افــراد افســرده در تفســیر اطالعــات بیــن فــردی ماننــد

تئــوری ذهــن ضعیفتــر میشــود .نقــص تئــوری ذهــن در،

همــکاران .)2006 ،و مبنــای عصبــی افســردگی کــه بخــش

هیجانــات منفــی از جملــه اضطــراب و افســردگی ،عملکرد

افســردگی و اســترس پــس از ســانحه و اضطــراب اجتماعی

مشــهود اســت (پالنــا 1و همــکاران2017،؛ کوپفیربریــج و

هیجانهــا و تظاهــرات صــورت مشــکل دارنــد (مــوگ 4و
شــکمی -داخلــی قشــر پیــش پیشــانی اســت میتوانــد

بــا ســاختارهای عصبــی کــه در شــناخت اجتماعــی بــه

همــکاران .)2016 ،همســو با نتایج پالنا و همــکاران ()2017

طــور کلــی و در رمــز گشــایی حالتهــای ذهنــی دیگــران

دیــده شــده اســت .نتایــج هیوتی فیلــد و همــکاران ()2013

(یــای و همــکاران .)2018 ،همچنیــن ســوگیری توجــه بــه

کاهــش عملکــرد تئــوری ذهــن در نشــانههای اضطــراب

بهطــور اخــص دخالــت دارنــد ،رابطــه داشــته باشــد

نشــان داد اســتراتژیهای اضطرابــی رابطــه منفــی بــا

محرکهــای منفــی و برداشــت منفــی از محرکهــای

داد افــراد افســرده نقــص تئــوری ذهــن دارنــد و بــه عنــوان

شــناختی افســردگی اســت (بیــوز و همــکاران .)2009 ،افراد

شــناختی افــراد افســرده مطــرح میشــود .نتایــج پژوهــش

تفســیر رخ دادهــای محیطــی میباشــند و بیشــتر گرایــش

ســانحه ،عملکــرد تئــوری ذهــن را مختــل میکنــد .نتایــج

دارنــد و قضــاوت منفــی بیشــتری دارنــد (رابینســون و

تئــوری ذهــن دارد .نتایج نجاتــی و همکاران ( )1391نشــان
یکــی از فرضیههــای ســبب شــناختی در تحریفهــای

نــزارو و همــکاران ( )2014نشــان دادکــه اســترس پــس از

اجتماعــی اعــم از حالتهــای ذهنی دیگران از مشــخصههای
5

افســردهخو دچــار ســوگیری توجــه و خطاهــای شــناخت
بــه منفــی نگــری و بــاور منفــی داشــتن نســبت بــه وقایــع

پژوهــش پادریــج )2007( 2ارتبــاط معکــوس تئــوری ذهــن

همــکاران .)2015 ،ایــن یکــی از کارکردهــای تئوریذهــن

اضطــراب و اســترس) بــا تئــوری ذهــن ارتباط منفــی دارد.

براســاس نیــات و مقاصــد و باورهــا و هیجانــات تفســیر

بــا اســترس را تاییــد نمــود .اثــرات کورتیزول(هورمــون
در راســتای تبییــن نتایــج همبســتگی منفــی تئــوری ذهن

اســت کــه موقعیتهــای اجتماعــی و میــان فــردی را
و پیشبینــی میکنــد .بــر ایــن اســاس ارتبــاط تئــوری

بــا هیجانــات منفــی (اضطــراب ،افســردگی ،اســترس)

ذهــن بــا افســردگی والدیــن کــودکان اســتثنایی عنــوان

ایجــاد اضطــراب ،عــدم پیشبینیپذیــری موقعیتهــا،

هیجــان منفــی اســت کــه روان تحــت فشــار اســت و

چنیــن اســتنباط میشــود کــهاز عومــل شــناختی مهــم

تهدیــد از غیرقابــل کنتــرل بــودن موقعیــت ،خطاهــای
شــناختی از جملــه ســوگیری توجــه بــه محرکهــای
3.plana
2. Partridge, L
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توانایــی تئــوری ذهــن طیــف وســیعی از تواناییهــای

هیجــان منفــی اســتنباط میشــود .اســترس نیــز نوعــی
معمــوال زمانــی کــه تکلیــف یــا عملــی بیــش از ســطح

تــوان باشــد و یــا بــرای اولیــن بــار عملــی را انجــام بشــود
5. Robinson, D
6. Mogg. K.
1. Beevers, C

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
دچــار اســترس میشــوند و ایــن مــورد در والدیــن

اتفاقــی کــه بــرای خــودش رخ داده اســت بــا اتفاقاتــی کــه

کــودکان اســتثنایی مشــهود اســت .در دیــدگاه هانــس

بــرای دیگــران رخ داده مقایســه میکنــد و ذهــن خوانــی

کــه تحــت فشــار بــودن روان و مقابلــه کــردن مطــرح کــرده

باشــد .تمرکــز مجــدد مثبــت در موقعیتهــای بیــن

ســلیه ،اســترس از نظــر فیزیولــوژی بررســی شــده اســت

بــه نوعــی میتوانــد بــا فرآینــد مقایســه کردنــد مرتبــط

اســت ولــی دردیــدگاه الزاروس و پیروانــش ،اســترس از نظر

فــردی در واقــع دیــدگاه و بــاور افــراد را مثبــت بررســی

و پیشبینیهــای شــناختی افــراد میباشــد .بــا توجــه

بیــن راهبردهــای ســازگارانه نظمجوییشــناختی هیجــان

شــناختی بررســی شــده اســت و بیشــتر مربــوط به تفســیر

بــه ایــن کــه تئــوری ذهــن ظرفیــت شــناختی اســت کــه

میتوانــد موقعیتهــای بیــن فــردی را پیشبینــی کنــی

میکنــد .نتایــج پژوهــش حاضــر همچنیــن نشــان داد کــه
بــا هیجانــات منفــی همبســتگی مثبــت و راهبردهــای

ناســازگارانه نظمجوییشــناختی هیجــان همبســتگی

و دربارهــی باورهــای افــراد حــدس و گمــان داشــت؛ در

منفــی بــا هیجانــات منفــی وجــود دارد .این یافته همســو

ذهــن ارتبــاط دارد ولــی نتایــج پژوهــش ارتبــاط بیــن

صالحــی و همــکاران2007 ،؛ مشــهدی و همــکاران1390،؛

آن خطــا در پاســخدهی باشــد یــا خطاهــای پیشبنــی

شــناختی هیجــان بــا اضطــراب و افســردگی همبســتگی

نتیجــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه اســترس بــا تئــوری

تئــوری ذهــن و اســترس تاییــد نشــده اســت و شــاید دلیل
نشــده باشــد .ناهمســو بــا برخــی یافتــهی پژوهــش اســت.

بــا نتایــج پژوهشهــای (نــورزاده افشــارو همــکاران1391،؛

حســنی و همــکاران .)1393،مولفههــای ناســازگار تنظیــم
مثبــت دارد و مولفههــای ســازگار تنظیــم شــناختی

در پژوهشهــا ارتبــاط اســترس پــس از ســانحه و اســترس

هیجــان بــا اضطــراب ،افســردگی همبســتگی منفــی دارد.

شــده اســت (نــزارو و همــکاران2014 ،؛ پادریــج .)2007 ،از

در افســردگی ،بیشــتر از راهبردهــای ناســازگارانه ســركوب

ناشــی از ترومــای دوران کودکــی بــا تئــوری ذهــن تاییــد
دیگــر یافتههــای پژوهــش همبســتگی تئــوری ذهــن بــا

همســو بــا بخشــی از نتایــج فخــاری و همــکاران ()1393

هیجــان وكمتــر از راهبردهــای ســازگارانه ارزیابــی مجــدد

راهبردهــای ســازگارانه و ناســازگارانه نظمجوییشــناختی

اســتفاده میكننــد .همســو بــا نتایــج پژوهــش جعفــری

پژوهــش (شــارب و همــکاران2011،؛ بایــزدی و همــکاران،

از اضطــراب و افســردگی رنج میبرنــد در نتیجه از راهبرهای

راهبردهــای تنظیــم هیجــان در ارتبــاط اســت .براســاس

تبییــن ایــن یافتــه ،والدین کــودکان اســتثنایی معمــوال در

هیجــان همبســتگی بــود .ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج

ی ذهــن بــا نقــص
 )1392کــه نشــان دادنــد نقــص تئــور 
نتایــج پژوهشهــا اســتفاده از راهبردهای ناسازگارشــناختی

منــش و همــکاران ( )1392والدیــن دارای کودک اســتثنایی
ناســازگارانه تنظیم شــناختی هیجــان اســتفاده میکند .در
برخــورد بــا مشــکالت فرزندانشــان دچــار هیجانــات منفــی

هیجــان در مــادران دارای کــودک ویــژه بیشــتر اســت

مختلــف میشــوند و بــه دنبــال سازگارشــدن بــا شــرایط

راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان بــرای راه انــدازی

از راهبردهــای ناســازگارانه نظمجوییشــناختی هیجــان

همــکاری اســت از جملــه تئــوری ذهــن .براســاس تعریــف

خاطــر حادثــهای کــه اتفــاق افتــاده اســت مثــا بیمــاری

(رســتمی و همــکاران .) 1396،بــه نظــر میرســد کــه

و عملکــرد بــا مولفههــای شــناختی دیگــر در ارتبــاط و

و توصیــف گارنفســکی چهــار راهبــرد تنظیــم ســازگارانه و

پنــج راهبــرد ناســازگارانه وجــود دارد .وقتــی کــه افــراد در
وقــوع رویــداد منفــی دیگــران را مقصــر میدادنــد بــا اینکــه

و تنظیــم هیجانــات میباشــند کــه در تنظیــم هیجانــات

معمــوال اســتفاده میشــود .والدینــی کــه خودشــان را بــه
فرزندشــان مــورد مالمــت قــرار میدهنــد و خود را مســئول

آن میداننــد احســاس دلشکســتگی غــم میکننــد و
حالــت افســردگی ایجــاد میشــود و دنبــال مقصــر گشــتن

خــود مقصــر هســتند در واقــع از راهبــرد مالمــت دیگــران

بــرای علــت مشــکالت فرزندانشــان و ســرزنش دیگــران هم

نداشــته اســت و ایــن تفســیرگری میتوانــد بــه تئــوری

دائــم در فکــر خــود مســائل کودکشــان را مــرور میکننــد

اســتفاده کــرده و تفســیر درســتی از موقعیــت بیــن فــردی

ذهــن مرتبــط باشــد .در اســتفاده از راهبــرد دیدگاهگیــری

بیشــتر دچــار هیجانــات منفــی میشــوند و زمانــی کــه از

ی کننــد یعنــی از راهبردهــای
و بــرای خــود بــزرگ مــ 
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منفــی زیــادی را تجربــه میکننــد و زمانــی کــه والدیــن
مشــکل فرزندشــان را بپذیرنــد ،و دنبــال درمــان باشــند

و دوبــاره برنامهریــزی کننــد و ارزیابــی مثبــت از شــرایط
داشــته باشــند بهتــر میتواننــد هیجانــات منفــی خــود را
تنظیــم کننــد .پژوهــش حاضــر نیــز ماننــد هــر پژوهشــی

دارای محدودیتهایــی بــود كــه توجــه بــه آنهــا میــزان
تعمیــم و تكیــه بــر گســترهی یافتههــا را همــوار خواهــد

نمــود .ابزارهــای پژوهــش پرسشــنامههای خودســنجی بود

و هــر ابــزاری دارای مقــدار خطایــی میباشــد كــه نیــاز
اســت درنظــر گرفتــه شــود .همچنیــن روش نمونهگیــری
دردســترس اســت کــه غیــر احتمالــی میباشــد و همــه

افــراد جامعهشــناس برابــر شــرکت در نمونــه را نداشــتند
و تعمیمپذیــری پژوهــش بــا احتیــاط صــورت گیــرد.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـــــﺮ را میتــوان ﺑﺮای پیشــگیری و

کاهــش هیجانــات منفــی والدیــن دارای کــودک اســتثنایی

در نظــر گرفــت و در جلســات آمــوزش بــه خانــواده و گــروه
درمانیهایــی کــه در مراکــز بهزیســتی بــرای والدیــن
توســط روانشــناس برگــزار میشــود بــه عنــوان مولفــهی

ارتباطــی مــورد اســتفاده قرارگیــرد در ســطح نظــری تدوین
مــدل و بررســی ارتباطــات غیــر مســتقیم تئــوری ذهــن

و هیجانــات منفــی و میانجیگــری تنظیــم شــناختی
هیجــان نــوآوری ایــن پژوهــش محصــوب میشــود و

دســتاوردهایی بــه پژوهشهــای پیشــین میافزایــد و
بیشــتر ارتباطــات ایــن متغیرهــا مشــخص شــده اســت.

پیشــنهاد میشــود تئــوری ذهــن بــا اضطــراب اجتماعــی

مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد شــاید راهبــرد درمانــی جدیدی
بــرای درمــان اضطــراب اجتماعــی کشــف شــود .همچنین

ی ذهــن و راهبردهــای
رابطــهی بیــن متغیرهــای تئــور 

نظمجوییشــناختی هیجــان و اختــاالت هیجانــی از
جملــه اســترس پــس از ســانحه را بررســی ﮐﻨﻨﺪ.
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