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The mediating role self-knowledge
processand self control in regulating of
relationship between perceived and
objective stress and anxiety, depression,
and physical symptoms

نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی و خودمهارگری در
رابطه استرس ادراکشده و عینی با اضطراب ،افسردگی ،و
عالئمجسمانی آتشنشانها
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Abstract

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی (خودشناسی
انسجامی ،و ذهنآگاهی) و خودمهارگری در رابطه بین استرس ادراکشده و عینی با
اضطراب ،افسردگی ،و عالئمجسمانی بود .از  21۷آتشنشان با روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی از  22ایستگاه نمونه گیری شد و مقیاسهای خودشناسیانسجامی ،
ذهنآگاهی ،خودمهارگری ،استرس ادراکشده  ،استرس عینی ،اضطراب و افسردگی ،و
عالئمجسمانی برای جمع آوری دادهها استفادهشد .یافتهها نشاندادند تعامل
خودمهارگری با خودشناسیانسجامی بیشترین نقش واسطهای را در تنظیم رابطه بین
استرس ادراکشده و اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی دارد .تاثیر استرس عینی از
طریق استرس ادراکشده است که این می تواند تاکیدی بر اهمیت ذهنی بودن استرس
باشد .براساس این یافتهها ،به نظر می رسد فرایندهای خودشناسی در ارتباط بین
استرس ،اضطراب ،افسردگی و عالئم جسمانی دارای نقش واسطه ای است.

The aim of this study was to investigate the mediating
role of self-knowledge process (integrative selfknowledge and mindfulness) and self-control in
regulating the relationship between perceived and
objective stress and anxiety, depression, and physical
symptoms. 21۷ firefighters were selected by simple
stratified sampling from 22 fire stations. They responded
to integrative self-knowledge (mindfulness self-control),
perceived stress, and objective stress, anxiety and
depression scale and symptoms check list. The results
showed the interaction between integrative selfknowledge and self-control had the most role in
regulating the relationship between perceived stress and
anxiety, depression and physical symptoms. Objective
stress influenced by perceived stress emphasized the
importance of the subjectivity of stress. Findings also
showed that only self-knowledge or only self-control
was not sufficient, but a conscious control had the most
influence on moderating the effects of stress.

واژههای کلیدی :خودشناسیانسجامی ،ذهنآگاهی ،خودمهارگری ،خودنظمدهی،
استرس ،اضطراب ،افسردگی

Keyword: self-knowledge, Mindfulness, selfregulation, stress, anxiety, depression
( .1نویسنده مسئول) .استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران .ایرانsalehmirhasani@gmail.com .
 .2استاد گروه روان شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران .تهران .ایران.
 .3استاد گروه روان شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران .تهران .ایران
.4استاد روان شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی در ارتباط استرس و . . .
۱3

تجربه استرس محیطی به مشکالت جسمانی و روانشناختی
مرتبط با استرس هستند ،کمتر پرداخته شده است.

مقدمه
امروزه یکی از مهمترین موضوعات و مفاهیم روانشناختی که
کارکرد فرد را در قلمرو اجتماعی ،روانشناختی و جسمانی تحت
تاثیر قرار میدهد ،استرس است .این واژه در ابتدا معنایی
فیزیولوژیکی داشت و بعد مفهومی محیطی و اجتماعی پیدا کرد
و در نهایت بهعنوان موضوع روانشناختی مورد توجه قرار گرفت
(ایرس 1و همکاران .)2۰۰۷ ،رابطه بین استرس و سالمت یکی از
موضوعات کلیدی روانشناسی است  .همچنین استرس یکی از
ویژگیهای اجتنابناپذیر محیط کار است که بر اثر مسائل و
مشکالت واقعی یا ذهنی پدید میآید و بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر باال بردن هزینههای سازمان و کاهش بهرهوری آن
تاثیر میگذارد .طبق یافتههای پژوهشی استرس با بیماریهای
مختلف روانی و جسمانی در ارتباط است که این مسأله تأثیر
بهسزایی بر عملکردشغلی ،غیبت و ترک کار ،رضایت و فرسودگی
شغلی و در نهایت هزینههای درمانی سازمانها دارد(تورستنیسون،
.)2۰13
GS
RMA

. Ayers

NOO

بررسی عاملهای شغلی ،محیطی و سازمانی موثر بر استرس و
کاهش آن ،از آنجاکه برخی عوامل جزء اجتنابناپذیر مشاغل
بوده و قابل کنترل نیستند ،به نتایج متناقضی منجر
شد(دمیرباتیر .)2۰12 ،از طرف دیگر تفاوتهای فردی در واکنش
به عاملهای شغلی و محیطی یکسان اهمیت توجه به ویژگیها و
عاملهای فردی و روان شناختی را حائز اهمیت می-
سازد(میرحسنی و همکاران .)13۴3 ،با اینحال پژوهشهای کمی
به عوامل روانشناختی بهعنوان عاملهای ضربهگیر آثار استرس
پرداخته است.،تحقیقات انجامشده در این زمینه نقش واسطهای
سبکهای مقابلهای ،حمایت اجتماعی و تعهد سازمانی(سیفگ-
کرنک 2و کلسینگر2۰۰۰ ،؛ گالیف و همکاران2۰۰3 ،؛ الیکوایس و
همکاران2۰۰۱ ،؛ موربرگ و برو2۰۰۱ ،؛ کسترمن و همکاران،
2۰1۰؛ جمال )2۰11 ،و عاملهای شخصیتی(میرحسنی و
همکاران )13۴3 ،را در تأثیر استرس بر افسردگی و اضطراب،
بررسیکردهاند ولی به نقش مکانیسمهایی که عامل مرتبطکننده

مواجهه با استرس منجر به تغییراتی در سطح فیزیولوژیک و روانی
میشود ،که این وضعیت موقت بوده و پس از حذف عامل
استرسزا ،سیستم ،تعادل پیشین را باز مییابد .بازگشت سریعتر
به وضع تعادل ،میتواند عامل مهمی در پیشگیری از عوارض
استرس باشد .بازگشت به تعادل پس از تغییر طی فرایندی بهنام
خودنظمدهی رخ میدهد .خودنظمدهی به تمرین کنترل بر خود،
بهمنظور بازگرداندن «خود» به مسیر استانداردهای ترجیحی گفته
میشود (وهس 3و بایمستر .)2۰۰4 ،4انحراف از مسیر استاندارد
هم در سطح جسمانی و هم روانی سیستم را برمیانگیزد که ساز و
کارهای تعادل را بازگرداند .پژوهشگران معتقدند فرایندهای
خودآگاهی و خودشناختی(وهس و بایمستر2۰۰4 ،؛ قربانی،
کانینگهام ۱و واتسون )2۰1۰ ،۶و نیز توانایی خودمهارگری( ۷داک
ورث 8و کرن ،)2۰11 ،۴در خودنظمدهی نقش محوری دارند .در
واقع فرایند خودنظمدهی از حلقهی ارتباطی پیچیده بین
ذهنآگاهی ،فرایندهای خودشناسیانسجامی و خودمهارگری
تشکیل شده است.
ذهنآگاهی ،توجه و آگاهی از تجربه یا واقعیت فعلی و در حال
جریان است(بران و ریان .)2۰۰3،مطالعات بهطور همخوان رابطه
مثبتی بین ذهنآگاهی و دامنه وسیعی از جنبههای سالمت
جسمانی (لدسما و کومانو2۰۰۴ ،؛ بر2۰۰3،؛ گرسمنو
همکاران )2۰۰4،و روانی (لدسما و کومانو2۰۰۴ ،؛ بائر2۰۰3،؛
بهلمیجر و همکاران2۰1۰ ،؛ میلیگان )2۰1۶ ،یافتهاند .ابعادی از
سالمت روانی که با ذهنآگاهی رابطه دارند عبارتند از
اضطراب(ریبلو همکاران2۰۰1 ،؛ دویدسن و همکاران2۰۰3 ،؛ ما و
تیزدیل2۰۰4 ،؛ شپیرو ،استین ،بیشاپ و کوردوا2۰۰۱،؛ بهلمیجر
و همکاران ،)2۰1۰،افسردگی و فشارروانی کمتر(ما و تیزدیل،
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نشانههای اضطراب و افسردگی(قربانی و همکاران2۰۰۴ ،؛ بهجتی
و همکاران )2۰11 ،و نشانههای جسمانی(قربانی و
همکاران )2۰1۰،ارتباط وجوددارد ،که این نتایج بیشتر مربوط به
دانشجویان(بران و ریان2۰۰3 ،؛ قربانی و همکاران2۰1۰،؛ بهجتی
و همکاران ،)2۰11 ،معتادان (ویتکیویتز و باون ،)2۰1۰،بیماران با
امراض مزمن(مک کراکن و ولمن )2۰1۰،بوده و تحقیقی در این
رابطه در جامعه آتشنشان ها انجام نشده است.
باتوجه به نتایج تحقیقات ازآنجاکه خودشناسیانسجامی منجر به
کاهش استرسادراکشده میگردد ،همچنین بانظر بهاینکه
خودشناسیانسجامی هسته خودنظمدهی است ،این متغیر
میتواند نقش واسطهای در رابطه بین استرس و سالمت داشته
باشد .در نهایت ،برای تکمیل فرایند خودنظمدهی عالوه بر آگاهی
از وضعیت فعلی و مقایسه آن با استانداردها ،نیاز به اقدام جهت
کاهش فاصله بین این دو وضعیت وجود دارد ،که خودمهارگری
تکمیلکننده این فرایند و چرخه است .خودمهارگری ،تنظیم خود
در پاسخ به اهداف ،الویتها و تقاضاهای محیطی است (تنجنی و
همکاران .)2۰۰4 ،فرایندی که از طریق آن افراد تمایالتشان را
مدیریت میکنند و افکار ،احساسات ،تکانه ها و عملکردشان را در
مسیر اهداف و رفتارهای استاندارد ،کنترل و حفظ میکنند و از
طریق ایجاد تناسب بهینه بین خود و محیط منجر به تغییر و
سازگاری میشود ،که این عنصر اساسی خودنظمدهی است
(بامیستر و همکاران .)2۰۰۶،محققان سالمت نشاندادند که
خودمهارگری میتواند میزان مرگ و میر اولیه ،اختالالت روان
شناختی و رفتارهای غیرسالم نظیرپرخوری ،کشیدنسیگار ،اعتیاد
به مواد و الکل ،مقاربت ناایمن ،رانندگی حین مستی ،و عدم
رعایت رژیمهای پزشکی را پیشبینی کند ( به نقل از مفیت و
همکاران .)2۰11 ،همچنین یافتههای تحقیقات تجربی نشان
میدهد ،افراد با خودمهارگری باالتر به دلیل کنترل بهتر تداخل
خواستههای شخصی در تکالیف شغلی ،هیجانهای منفی کمتری
تجربه میکنند و روابط سالمتری دارند (تنجنی و
همکاران .)2۰۰4،همچنین خودمهارگری با پرخاشگری کمتر و
بهکارگیری مهارت اجتماعی بیشتر در محیطکار(لسام و
پرلو )1۴۴۶ ،همراهاست .الزم بهذکر است که نتایج تحقیقات
مختلف مرتبط با خودمهارگری همسو و همخوان نیستند و برخی

2۰۰4؛ شپیرو ،استین ،بیشاپ و کوردوا ،)2۰۰۱ ،کیفیت
زندگی(کارلسون و همکاران2۰۰3 ،؛ سروی و همکاران،)2۰۰۱ ،
سرزندگی ذهنی(قربانی و همکاران ،)2۰۰۴ ،پذیرش درد مزمن
است (مک کراکن و ولمن )2۰1۰ ،و ابعادی از سالمت جسمانی
که با ذهنآگاهی ارتباط دارد عبارتند از درد (بائر2۰۰3،؛ مک
کراکن و ولمن2۰1۰،؛ اسکاتز ،)2۰1۰،فشار خون(ادلمن و
همکاران ،)2۰۰۶،تودهبدنی ،کورتیزول و آنتیبادی(لدسما و
کومانو )2۰۰۴،است .تحقیقات انجامشده در این رابطه بیشتر
مربوط به جامعه دانشجویان ،پرستاران(فارگوهارسن و
همکاران )2۰13،و معلمان(مهری )13۴1،است و تحقیقی در
رابطه با آتشنشانها که با استرسزاهای متفاوت و بیشتری مواجه
هستند ،موجود نیست.
تحقیقات زیادی نشانمیدهد تفاوتهای فردی در خودآگاهی با
سالمتروانی و جسمانی ارتباط دارد(کارلسون و همکاران2۰۰3 ،؛
بران و ریان2۰۰3 ،؛ مک کراکن و ولمن .)2۰1۰،خودآگاهی دو
بعد اصلی دارد .خودآگاهی تجربهای 1که بر توجه لحظه به لحظه
به تغییراتی که در ما رخ میدهد ،متمرکز است ،که ذهنآگاهی
نیز یکی از جنبههای خودشناسی تجربهای است و خودآگاهی
انعکاسی ،2که تحلیل تجربه خود از طریق کارکردهای شناختی
پیچیدهتر و منظمتر است (قربانی و همکاران2۰۰3 ،؛ سرافراز و
همکاران )138۴ ،و بر مقایسه لحظه حال با استانداردهای درونی
عملکرد که براساس تجربه خود در گذشته و آینده مطلوب بنا
شده ،تمرکز دارد ،ادغام این دو بعد خودآگاهی
خودشناسیانسجامی را تشکیل میدهد و یکی از مولفههای مهم
سالمت روانی است(قربانی و همکاران )2۰۰8 ،که در خودنظم
دهی رفتار نقش محوری دارد(قربانی و همکاران.)2۰۰3 ،
مطالعات پیشین نشاندادند بین خودشناسی و سالمتروانی
(قربانی و همکاران2۰۰3 ،؛ موسوی و قربانی2۰۰۶ ،؛ بهجتی و
همکاران2۰11 ،؛ سرافراز و همکاران ،)138۴ ،ثباتهیجانی
(طهماسب و همکاران ،)2۰۰8،استرس ادراکشده(قربانی و
همکاران2۰۰۴ ،؛ قربانی و همکاران ،)2۰1۰،سرزندگی
ذهنی(قربانی و همکاران2۰۰۴ ،؛ قربانی و همکاران،)2۰1۰،
.Experiential self-awareness
.reflective self-awareness
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۱3

همگرای این مقیاس در ایران و آمریکا مطلوب گزارششدهاست
(قربانی و همکاران .)2۰۰8 ،اعتبار این ابزار در مطالعاتی که
شخصیت(قربانی ،واتسون ،حمزوی و وتینگتون،)2۰1۰ ،
سالمتروانی(قربانی ،موسوی ،واتسون و چن ،)2۰11 ،و مقابله و
خودتنظیمی(قربانی ،کانینگهام و واتسون )2۰1۰ ،را مورد آزمون
قراردادهاند ،تأییدشدهاست .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش
حاضر  ۰/۷۷به دست آمد.
.2مقیاس ذهنآگاهی(براون و رایان  :)2۰۰3این مقیاس شامل 1۱
سوال است .روایی این مقیاس مطلوب(براون و رایان ،)2۰۰3 ،و
همسانی درونی آن روی نمونه ایرانی ۰/81 ،و نمونه آمریکایی،
۰/82گزارششدهاست(قربانی و همکاران .)2۰۰۴ ،در پژوهش
حاضر نیز  ۰/82به دست آمد.
.3مقیاس خودمهارگری(تنجنی و همکاران : )2۰۰4این مقیاس
شامل  13عبارت است که بهمنظور سنجش گرایش خودمهارگری
ساختهشدهاست و از پایایی و روایی مطلوبی برخورداراست
(تنجنی و همکاران2۰۰4 ،؛ سرافراز و همکاران .)13۴2 ،در این

نتایج بیانگر رابطه خطی خودمهارگری با متغیرهای سالمت
هستند و برخی به رابطه غیرخطی اشاره دارند (تنجنی و
همکاران) ،بهاینترتیب که خودمهارگری در سطح خیلیباال یا
خیلیپایین بیمارگون است و پیشبینیکننده مسائل و اختالالت
روانشناختی از جمله ،وسواس و اضطراب و ناتوانی در مدیریت
خشم است ،در حالیکه برخی نتایج نشاندهنده رابطه مثبت بین
خودمهارگری باال و عملکرد و سازشیافتگی است (به نقل از
تنجنی و همکاران .)2۰۰4 ،شاید این تناقضها بیانگر نقش
واسطهای خودمهارگری در تعامل با سایر متغیرها است.
از انجاکه استرس جزء جدایی ناپذیر برخی از مشاغل و مساله
روبهرشد جوامع امروز میباشد و از طرف دیگر ،با توجه به
تاثیراتی که استرس بر سالمت روانی و جسمانی دارد ،همچنین با
نظر به تفاوت های فردی در آسیب پذیری و واکنش به استرس،
در شرایطی که نمیتوان استرس را کاهش داد بررسی
ضربهگیرهایی که نقش واسطهای بین استرس و آثار آن دارد،
ضروری بهنظر می رسد .در این پژوهش ،بنابر موارد مذکور ،به
نقش واسطهای تعامل فرایندهای خودشناسی و خودمهارگری در
نظمجویی رابطه استرس با اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی
پرداختهشدهاست .نتایج چنین تحقیقاتی میتواند به مداخالت
مرتبط با ارتقاء سالمت کمککند.
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پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  ۰/8۰به دست آمد.
NO

.4مقیاس استرس ادراکشده (کوهن ،کاماراک و مرمل اشتاین
 :)1۴83این مقیاس با  14آیتم ،میزان استرسی که شخص در
طول یک ماه گذشته در زندگی خود تجربه کرده را می سنجد.
این مقیاس توسط قربانی و همکاران( )2۰۰2در پژوهشی بین
فرهنگی ،برای شرکت کنندگان ایرانی ضریب آلفای برابر با  ./81و
برای شرکتکنندگان ایاالت متحده ضریب آلفای برابر با ./8۶
گزارش شده است .همجتیت در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای
کرونباخ برابر  ۰/82به دست آمد.
.۱مقیاس استرسعینی :این مقیاس محققساخته است .براساس
رویکردهای مختلف روشهای سنجش متفاوتی برای اندازهگیری
استرس وجوددارد .مقیاس استرسعینی در پژوهش حاضر با توجه
به نوع شغل آتشنشانها  ،براساس رویکرد هلمز و راهه(1۴۶۷؛ به
نقل از آیرز و همکاران )2۰۰۷ ،و باتوجه به رویدادهای روزمره
شغلی ،شرحوظایف و مصاحبه با آتشنشانها ،با  42عبارت
ساختهشد .برای محاسبه پایایی و اعتبار مقیاس استرسعینی ،از
تحلیل عاملی تأییدی استفادهشد .جهت محاسبه پایایی ،از پایایی
مرکب استفادهشدهاست ،که  ۰/۴4به دستآمد .جهت بررسی

روش
طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی است و برای تحلیل
داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .نمونه از سازمان
آتشنشانی شهراصفهان انتخابشد .ازآنجاکه آتشنشانی اصفهان
شامل  22ایستگاه( 42۰آتش نشان) است ،دقیقترین روش
نمونهگیری برای این جامعه نمونهگیری طبقهای تصادفی بود و
حجم نمونه براساس فرمول حجم نمونه(لوی و لمی شو)2۰۰8 ،
به تعداد  24۰نفر تعیینشد .که در نهایت  21۷پرسشنامه
جمعآوری گردید .بعد از محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش
انتساب بهینه براساس واریانس متغیر مورد مطالعه در هر طبقه،
حجم نمونه هر طبقه به دست آمد(لوی و لمی شو.)2۰۰8 ،
ابزار
 .1مقیاس خودشناسیانسجامی (قربانی و همکاران : )2۰۰8این
مقیاس شامل  12عبارت است .همسانی درونی ،روایی مالک و
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اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی ،تحلیلمسیر بود .قبل از
تحلیل ،برقراری مفروضات آماری استفاده از روش تحلیل
مسیر(کمیبودن ،پیوسته و فاصلهایبودن متغیرها ،توزیع نرمال
چندمتغیره ،خطیبودن رابطه بین متغیرها) بررسی شد .در رابطه
با مفروضه اول بسیاری از محققان ،مقیاس لیکرت را با اندک
تسامح مقیاس فاصلهای درنظر میگیرند .برای بررسی نرمالبودن
توزیع متغیرها ،از روش نموداری(هیستوگرام ) استفادهشدهاست.
خطیبودن روابط متغیرها نیز از طریق نمودار پراکندگی خطی
بررسیشد .نتایج برقراری این مفروضهها را تاییدکرد.
نتایج به دست آمده طبق جدول  ،3نشانمیدهد نقش واسطهای

روایی این مقیاس از روایی سازه استفادهشد .مقدار بارعاملی
استانداردشده( ۰/۰3تا  )۰/۰8و  tهر آیتم(باالتراز  ،)3بیانگراین
است که عبارتهای مقیاس بطورمعناداری (سطح معناداری
کوچکتر از  )۰/۰1میتواند مقیاس استرسعینی را اندازهگیری
کند و این مقیاسها از اعتبارسازه برخوردارهستند .همچنین
شاخصهای برازش مدل نشانگر برازش بسیار مطلوب بوده،
بنابراین مقادیر برآوردها قابلاطمینان است
( ،CFI=۰/۴3 ، IFI=۰/۴8 ،GFI =۰/۴۰ ،CMIN =1/۶4
) RMSEA=۰/۰۱ ، NFI=۰/۴۷
1
 .۶مقیاس اضطراب و افسردگی و استرس(کاستلو و کامری
 :)1۴۶۷این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب و افسردگی
بهعنوان صفت بهکار میرود .مقیاس اضطراب و افسردگی  23ماده
دارد که نُه مادة آن میزان اضطراب را بهعنوان صفت و بقیة 14
مادة آن میزان افسردگی را میسنجد .روایی و پایایی این مقیاس
در پژوهش قربانی و همکاران( )2۰۰2تاییدشدهاست بهطوریکه
مقیاس اضطراب ضریبآلفای  ./۷4برای شرکت کننده ایرانی و
 ./۷۷برای شرکتکنندههای آمریکایی داشتهاست .همچنین
مقیاس افسردگی ضریبآلفای  ./88برای شرکتکنندگان ایرانی و
 ./۴1برای شرکتکنندگان آمریکایی نشاندادهاست .در پژوهش
حاضر نیز  ۰/۴2به دست آمد.

تعامل سه عامل خودشناسی ،ذهنآگاهی و خودمهارگری منجر به
کاهش ضریبمسیر استرس به اضطراب و افسردگی میگردد.
کاهش ضریبمسیر استرس به عالئمجسمانی نیز از طریق
اضطراب و افسردگی است  .الزم بهذکراست تاثیر ذهنآگاهی و
خودمهارگری از طریق خودشناسی است. .مسیر مستقیم
استرسعینی به متغیرها در مدل نهایی حذفشد و استرسعینی
بطور غیرمستقیم و از طریق استرسادراکشده بر این متغیرها
تاثیردارد.
طبق جدول  ،4در میان فرایندهای خودشناسی(خودشناسی
انسجامی،

 .۷فهرست عالئم بدنی(بارتون :)1۴۴۱ 2این مقیاس شامل2۰
ماده برای ارزیابی مشکالت جسمانی و بدنیسازی به کار میرود و.
از اعتبار و روایی مطلوبی برخورداراست(سرافراز و همکاران،
 .)2۰14ضریبآلفایکرونباخ در پژوهش حاضر برای این مقیاس
 ۰/۴۰به دستآمد.

ذهنآگاهی)

و

خودمهارگری،

تعامل

خودشناسیانسجامی با خودمهارگری بیشترین تاثیر را در رابطه
استرس و اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی دارد .با مقایسه
مقادیر برآورد استانداردشده مسیر مستقیم استرسادراکشده به
اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی و مسیرغیرمستقیم استرس
به هر یک از متغیرهای ذکرشده بهواسطه فرایندهای خودشناسی،

یافتهها

نقش واسطهای خودشناسیانسجامی در تعامل با خودمهارگری

میانگین و انحرافاستاندارد متغیرها در جدول 1و ماتریس
همبستگی همه متغیرهای پژوهشی در جدول 2جهت خالصه و
جمعبندی دادهها آمدهاست .روش تحلیلآماری مورد استفاده
جهت بررسی نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی(خودشناسی
انسجامی ،ذهنآگاهی) و خودمهارگری در رابطه استرس و

بیشتر از سایر مسیرها است .درنمودارهای  1و  2چگونگی تاثیر
تعامل این سه عامل بر میزان اضطراب و افسردگی در افراد با
استرسادراکشده باال و پایین نشان دادهشدهاست .همانطورکه
مالحظهمیشود خودشناسیانسجامی باال در حضور خودمهارگری
باال منجر به اضطراب و افسردگی پایین میشود.

.Costello & Comrey
.Bartone
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ متغیرها
استرسادراکشده

استرس عینی

ذهنآگاهی

خودشناسیانسجامی

اضطراب

خودمهارگری

افسردگی

عالئمجسمانی

میانگین

2/۶۶

3/۰4

3/۱۶

3/4۷

3/43

2/۷3

2/22

1/۷۶

انحراف استاندارد

۰/۱۱

2/31

۰/۶۱

۰/۷2

۰/۷1

۰/۶1

۰/8۰

۰/4۴

جدول  .2همبستگی بین متغیرها
1
-1استرسادراکشده

3

2

4

۶

۱

۷

1

-2خودشناسیانسجامی

**-۰5۱۷

1

-3ذهنآگاهی

**-۰54۱

**۰5۱۶

1

-4خودمهارگری

**-۰521

**۰52۷

۰513

1

-۱اضطراب

**۰5۶۷

**۰5۶2

**-۰54۱

**-۰522

1

-۶افسردگی

**۰5۷۱

**-۰5۶3

**-۰54۴

**-۰518

**۰5۶۶

1

-۷عالئمجسمانی

**۰5۱۴

**-۰5۱2

**-۰543

**-۰521

**۰5۱8

**۰5۶2
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جدول .3مقادیرمسیرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل تحلیلمسیر
مستقیم تحلیلمسیر

غیر مستقیم تحلیلمسیر

برآورد
استاندارد
شده

t

برآورد
استاندارد
شده

T

خودشناسیانسجامی
ذهنآگاهی
خودمهارگری
اضطراب
افسردگی
عالئمجسمانی

-۰/3۷
-۰/43
-۰/1۴
۰/4۷
۰/4۴
۰/21

-۶/۶۶
۷/۰۱
-2/۴1
8/42
8/۱۱
2/۷4

-۰/18

-۱/2۰

۰/1۴
۰/2۱
۰/34

۱/32
۱/۷۱
۱/3۷

انسجامی

اضطراب
افسردگی
عالئمجسمانی

-۰/3۱
-۰/24

-۶/2۱
-4/42

ذهنآگاهی

خودشناسیانسجامی
اضطراب
افسردگی
عالئمجسمانی

۰/38

۶/۴۱

خودمهارگری

خودشناسیانسجامی
اضطراب
افسردگی
عالئمجسمانی

عنوان رابطه

استرسادراکشده

-۰/13
-۰/11
-۰/۰۶
۰/1۰

-4/۶۱
-4/۱2
-3/8۱

2

اضطراب

افسردگی
عالئمجسمانی

۰/18
۰/24

2/۴۷
3/4۶

افسردگی

عالئمجسمانی

۰/2۱

3/24

برازش مدل

-۰/۰۶
-۰/1۶

-2/۶8
-4/۶2

-۰/۰3
-۰/۰3
-۰/۰2

2/۰2
2/۰1
2

۰/۰4

2/1۴

کل تحلیلمسیر
برآورد
استاندارد
شده

T

-۰/۱۱
-۰/43
-۰/1۴
۰/۶۶
۰/۷4
۰/۱۱

-1۰/13
-۷/۰۱
-2/۴1
13/1۴
1۶/3۷
1۰/۶3

-۰/3۱
-۰/3۰
-۰/1۶

-۶/2۱
-۱/۴۶
-4/۶2

۰/38
-۰/13
-۰/11
-۰/۰۶

۶/۴۱
-4/۶۱
-4/۱2
-3/8۱

۰ /1
-۰/۰3
-۰/۰3
-۰/۰2

2
-2
-2
-2

۰/18
۰/28

2/۴۷
4/1۴

۰/2۱

3/24

CMIN =1/3۱, RMSEA=۰/۰4, NFI=۰/۴۷, NNFI=۰/۴8, CFI=۰/۴۴, IFI=۰/۴۴, AGFI=۰/۴3,
GFI=۰/۴۷, RFI=۰/۴۱, RMR=۰/۰۱
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جدول .4مسیرهای استرسادراکشده به اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی به واسطه فرایندهای خودشناسی
نوع مسیر
مسیر مستقیم
مسیر غیرمستقیم
مسیر مستقیم
مسیر غیرمستقیم
مسیر مستقیم
مسیر غیرمستقیم
مسیر غیرمستقیم

GS

مسیر
استرس
استرس
استرس
استرس
استرس
استرس
استرس

←
←
←
←
←
←
←

اضطراب
اضطراب
خودمهارگری × خودشناسیانسجامی ←
افسردگی
افسردگی
خودمهارگری × خودشناسیانسجامی ←
عالئمجسمانی
خودمهارگری × خودشناسیانسجامی ← اضطراب ←
خودمهارگری × خودشناسیانسجامی ← افسردگی ←

عالئمجسمانی
عالئمجسمانی

برآورد استاندارد شده(بتا)
۰/4۷
۰/۰1
۰/۷۰
۰/۰۰۶
۰/1۴
۰/۰۰1
۰/۰۰۰۴

RMA

NOO

نمودار .1مدل نهایی بررسی نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی و
خودمهارگری در رابطه استرس و اضطراب

نمودار .2مدل نهایی بررسی نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی و
خودمهارگری در رابطه استرس و افسردگی
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2۰۰۴؛ قربانی و همکاران ،)2۰1۰،اضطراب و افسردگی(قربانی و

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطهای تعامل فرایندهای

همکاران2۰۰۴ ،؛ بهجتی و همکاران )2۰11 ،و نشانههای

خودشناسی(خودشناسیانسجامی ،ذهنآگاهی) و خودمهارگری در

جسمانی(قربانی و همکاران )2۰1۰،ارتباط دارد .همچنین

تنظیم رابطه استرس با اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی بود.

مطالعات بهطور همخوان رابطه معناداری بین ذهنآگاهی و دامنه

یافتههای پژوهش نشانداد تعامل خودشناسیانسجامی و

وسیعی از جنبههای سالمتروانی (بهلمیجر و همکاران،)2۰1۰ ،

خودمهارگری بیشترین نقش واسطهای را در تنظیم رابطه استرس

اضطراب (شپیرو ،استین ،بیشاپ و کوردوا2۰۰۱ ،؛ بهلمیجر و

با اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی دارد و درصورتیکه

همکاران ،)2۰1۰،افسردگی و استرس (ما و تیزدیل،)2۰۰4 ،

خودشناسیانسجامی باال باشد ،افزایش خودمهارگری ،با کاهش

ومشکالت جسمانی(لدسما و کومانو )2۰۰۴ ،یافتهاند.

اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی همراه است .همچنین

در تبیین احتمالی این یافتهها ،با نظر بهاینکه استرس منجر به

درصورتیکه خودشناسیانسجامی پایین باشد ،باال بودن

خارجشدن سیستم از مسیر استاندارد و تعادل میشود و ارگانیسم

خودمهارگری با اضطراب ،افسردگی و عالئمجسمانی باالتر همراه

در تالش است که این تعادل را دوباره بازگرداند فرایند

است .الزم بهذکراست که نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی

خودنظمدهی میتواند نقش اساسی در این مسیر و رابطه استرس

بر رابطه استرس و عالئمجسمانی از طریق اضطراب و افسردگی

با سالمت داشتهباشد و از پیامد مخرب جسمانی و روانی آن

که این میتواند بیانگر این فرض احتمالی باشد که

جلوگیریکند .پژوهشگران معتقدند فرایندهای خودآگاهی و

عالئمجسمانی عوارض اضطراب و افسردگی بوده و با آگاهی از

خودشناسی(وهس و بایمستر2۰۰4 ،؛ قربانی ،کانینگهام 1و

جنبههای روانشناختی آنها ،نشانههای جسمانی کاهش مییابد.

واتسون ،2۰1۰ ،2بایمستر )2۰14 ،و نیز توانایی خودمهارگری

یافتههای تحقیق حاضر با نتایج برخی تحقیقات همخوان است.

(داک ورث و کرن ،)2۰11 ،در خودنظمدهی نقش محوری دارند.

نشاندادند

در واقع خودنظمدهی کارآمد نیاز به آگاهی از استانداردها ،نظارت

خودشناسیانسجامی ،ذهنآگاهی و خودمهارگری با استرس

دقیق بر اعمال و احساسات ،و توانایی ایجاد تغییر دارد(بایمستر،

ادراکشده ،افسردگی و اضطراب همبستگی منفی دارند و

 .)2۰14در آغاز رشد این ایده مولن و سالس( )1۴82و سالس و

خودشناسیانسجامی بهتنهایی یا در تعامل با خودمهارگری نقش

فلتچر()1۴8۱مطرحکردند که خودآگاهی از طریق مقایسه کارکرد

واسطهای بین استرس واضطراب ،افسردگی و رضایت از زندگی

فعلی با استانداردهای درونیشده ،انطباقپذیری در سیستم خود را

دارد .همچنین سایر پژوهشها نشاندادند مهارخود درصورتی

ارتقاء میدهد .در طول دوره استرس این فرایند به فرد این امکان

توانایی پیشگیری از پیامدهای مخرب استرس را دارد که همراه با

را میدهد که با فعالیتی صحیح سیستم خود را به حالت تعادل

خودشناسیانسجامیباشد (سرافراز و همکاران .)13۴2،در

برگرداند(قربانی و همکاران.)2۰1۰،

غیراینصورت ،نه تنها از عوارض مخرب استرس جلوگیری

طبق الگوی سیبرنتیک خودنظمدهی کارور و شیر ( ،1۴81به نقل

نمیکند ،بلکه موجب تشدید آن میگردد(قربانی و همکاران،

از آلبرتز و همکاران2۰11 ،؛ بایمستر ،)2۰14 ،وضعیت فعلی با

2۰11؛ سرافراز و همکاران .)13۴2 ،یافتههای پیشین همچنین

استانداردها مقایسه میشود  -و خودآگاهی معیار های درونی را

نشاندادند خودشناسیانسجامی بهتنهایی نیز با سالمت

برجسته میکند -این مقایسه فرد را برای کاهش تناقض و رسیدن

است

(ت برای مثال قربانی و همکاران( )2۰14که

روانی(قربانی و همکاران2۰۰3 ،؛ موسوی و قربانی2۰۰۶ ،؛ بهجتی
و همکاران ،)2۰11 ،استرس ادراکشده (قربانی و همکاران،

1

. Cunningham
2
Watson
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به آن معیار برمیانگیزد و منابع را به جنبش درمیآورد ،که این

این یافته میتواند پاسخی به تناقض در یافتههای مربوط به

میتواند در پاسخ به تئوری محدودیت ظرفیت خودمهارگری

سازشیافتگی خودمهارگری باشد .برخی یافتهها بر آسیبزا بودن

(بایمستر )1۴۴8 ،باشد .طبق این نظریه ،حتی افرادی که از

میزان باالی خودمهارگری تاکید دارند ،برخی نیز ،استفاده

خودمهارگری باالیی برخوردارند به دلیل محدود بودن منابع ،در

نادرست آن را آسیبزا میدانند ،طبق یافتههای پژوهش حاضر،

خودکنترلی شکست میخورند(بایمستر .)2۰14 ،بهاینترتیب که

این تبیین احتمالی مطرح میشود که خودمهارگری در صورتی

تالش فرد برای خودمهارگری در یک موقعیت ،خودمهارگری وی

منجر به آسیب میشود که بدون خودشناسی باشد .درواقع

را در موقعیت بعدی کاهش میدهد ،ولی با توجه به موارد مذکور

خودمهارگری در غیاب خودشناسی ،کنترل کورکورانه و

خودآگاهی میتواند منابع در دسترس خودمهارگری را افزایش

وسواسگونهای را راهاندازی میکند .همانطور که تحقیق حاضر

دهد(آلبرتز و همکاران2۰11 ،؛ بایمستر و تیرنی2۰11 ،؛ سوینسر

نشان میدهد خودمهارگری در تعامل با خودشناسیانسجامی

و همکاران.)2۰1۱ ،

منجر به کاهش اضطراب و افسردگی و به دنبال آن عالئمجسمانی
میشود و همانطور که در این تحقیق نشان داده شده ،نقش

در پژوهش حاضر از دوسازه خودشناسیانسجامی و ذهنآگاهی
برای

سنجش

فرایندهای

خودشناسی

استفادهشد،

واسطهای خودمهارگری در رابطه بین استرس و اضطراب،

که

افسردگی و عالئمجسمانی از طریق خودشناسیانسجامی بوده و

خودمهارگری فقط با خودشناسیانسجامی در تعامل بوده و نقش

بهتنهایی این نقش را ندارد .از طرف دیگر خودمهارگری بدون

واسطهایاش از طریق خودشناسیانسجامی است و تعاملی بین

خودشناسی میتواند نشاندهنده سرکوبی باشد .سرکوبی اهمیت

RMA
GS

خودمهارگری و ذهنآگاهی به دستنیامد .در تبیین احتمالی،

موقعیت پیش رو و احساسات ،که استفاده از چنین مکانیسم

خودآگاهی از تمرکز بیش از حد بر زمان حال جلوگیری میکند و
NOO

دفاعی میتواند با مخرب بودن ظرفیت خودمهارگری همراه شود.

تمرکز را بهسوی پیامدهای آینده و اثرپذیری گذشته سوق

فرایس و همکاران( )2۰12نشاندادند سرکوبی هیجانات بهدلیل

میدهد(البرتز و همکاران2۰11 ،؛ سوینسر و همکاران .)2۰1۱ ،از

صرف انرژی زیاد و محدود بودن منابع خودکنترلی منجر به

طرف دیگر خودمهارگری ،در اصل مهار تمایل کنونی با نگاه به

کاهش عملکرد خودمهارگری میگردد .افزایش خودآگاهی اثر

منافع آینده است ،که این بر زمانمندبودن فرایند خودمهارگری

زیانبار تقلیل خودکنترلی را کاهش میدهد(آلبرتز و همکاران،

اشارهدارد ،خودشناسیانسجامی نیز ،تالش خود برای ادغام

2۰11؛ سوینسر و همکاران.)2۰1۱ ،

تجربهها و پیوستن به آینده مطلوب بوده و به شکل زمانمند
تعریف میشود(قربانی )2۰۰8 ،و شامل دو وجه تجربه و تامل

طبق یافتههای این پژوهش ،خودشناسیانسجامی بهتنهایی و در

است ،اما ذهنآگاهی ماهیتی تجربهای ،ادراکی و پیش تاملی در

تعامل با ذهنآگاهی نیز منجر به کاهش تاثیر استرس بر اضطراب

آگاهی از تجربه در حال وقوع دارد ،بنابراین آگاهی از اینکه

و افسردگی و از طریق اینها ،عالئمجسمانی میشود .ذهنآگاهی

مهارتکانه چه نقشی در آینده خواهد داشت نیازمند چیزی فراتر از

نیز از طریق خودشناسیانسجامی نقش واسطهایاش را ایفا

آگاهی صرف به لحظه کنونی است .این میتواند تبیینی احتمالی

میکند .در تبیین احتمالی ،ذهنآگاهی با فرایندی پیشتأملی

بر تعامل خودمهارگری با خودشناسیانسجامیباشد.

باعث جذب کامل تجربهی در حال وقوع میشود که توانایی مهار
فرایندهای توجهی به شکلی غیرانتخابی و بدون واکنشگری در

همچنین در پژوهش حاضر بیشترین کاهش میزان اضطراب،

این امر نقش مهمی دارد .این تجربه با ارجاع به فرایندهای

افسردگی و عالئمجسمانی در استرس ادراکشده باال ،زمانی است

خودشناسی که با آگاهی منسجم از روایت زندگی بر اساس

که هر دو متغیر خودشناسیانسجامی و خودمهارگری باال باشد،

گذشته و آیندهی ساختهشده ،و تجربهی فرارونده ،شکلگرفته،
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بررسی میشود و خودمهارگری در جهت تنظیم واکنشهای

نمیتواند به این متغیرها محدود شود و متغیرهایی فراسوی

مناسب بهمنظور برگشتن به مسیر استانداردهای شخص فعال

فرایندهای خودشناسی نیز باید وارسی شوند .محیط شبه نظامی

میشود(براساس مدل کارور و شیر .)1۴81 ،همچنین ذهنآگاهی

سازمان آتشنشانی ،تک جنسیتی بودن آتشنشانها ،همچنین

از طریق رهاکردن افراد از افکار خودکار ،عادات ،الگوهای رفتاری

عدم کنترل شرایط خاص آتشنشانها (نظیر :شیفتهای کاری

ناسالم و تقویت فرایندهای خودنظمدهی از طریق هدایت توجه

بدون رعایت استانداردجهانی ،چند شغله بودن ،امکانات رفاهی و

حساس به نشانههای روانشناختی ،جسمانی و محیطی ،از سالمت

تغذیهای نامناسب و ،)..نه تنها روند اجرای تحقیق را با مشکالت

روانی و جسمانی حمایت میکند(بران و ریان .)2۰۰3 ،در واقع

زیادی مواجه ساخت ،بلکه می تواند در نتایج تحقیق نیز اثرگذار

تمرینات ذهنآگاهی به ایجاد منبع نگهداری حالت پردازش

باشد .پیشنهاد می شود پژوهش حاضر روی هر دو جنسیت اجرا و

اطالعات کمک میکندکه بهعنوان ضربهگیری علیه نقصان

تغییرناپذیری مدلها براساس جنسیت بررسی شود .همچنین

خودمهارگری عمل میکند ،برای اینکه منابع بهراحتی صرف

تحقیق حاضر بصورت طولی و با طرح آزمایشی و کنترل

نمیشوند(دنسون و همکاران.)2۰11 ،

متغیرهای مزاحم روی آتش نشانها انجام شود .از نتایج تحقیق
حاضر و تحقیقات مشابه می توان در ایجاد تناسب شغل و شاغل،

مطالعات رفتاری نشان میدهد تمایل به نشخوارفکری که منابع

جذب و ارتقاء منابع انسانی ،نیاز سنجی آموزشی ،افزایش بهره

خودکنترلی را کاهشمیدهد با تمرینات ذهنآگاهی کاهش

وری سازمان و کاهش هزینهها  ..استفاده کرد.

مییابد (بردرس و همکاران )2۰1۰ ،ذهنآگاهی مانع از صرف
انرژی در جاهای دیگر میشود(مثل نشخوارذهنی) در نتیجه از
کاهش منابع جلوگیری میکند.
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