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Abstract
Introduction: Patience is the most moral construct that is emphasized in the holy Quran and
has a significant role in promoting mental and physical health. The aim of the present study was
to compare patience components (Transcendence, Tolerance, Consent, Persistence, Delay)
among patients with major depression, generalized anxiety disorder and normal individuals.
Method: depression disorder and generalized anxiety disorder. Thirty patients with MDD, 30
patients with GAD and 30 normal individuals were recruited among them via an available
sampling method. Moreover, the three groups were matched on the basis of age, gender and
lack of medical and other mental diseases. Participants completed Beck Depression Inventory
(BDI- II), Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Patience Scale.
Results: The results indicated that there were significant differences between the three groups
with regards to the components of patience. In other words, anxious individuals in comparison
with depressed and normal individuals got higher scores in the component of Transcendence.
Moreover, normal individuals compared to anxious and depressed individuals got higher scores
in the component of Tolerance. Normal individuals also got higher scores in the component of
Consent compared to the two groups. Depressed and anxious individuals in comparison with
normal individuals got higher scores in the component of Persistence. Finally, the depressed
group compared to the normal group showed higher scores in the component of Delay.
Conclusion: It can be concluded that applying patience components in the treatment of
depressed and anxious patients is necessary.
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چکیده
مقدمه :صبر از مهمترین فضیلتهای اخالقی است که در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده است و نقش مهمی در سالمت روانی و سمی
انسان ایفا میکند .هدف از پژوهش حاضر مقایسهی مؤلفههای صبر (متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت و درنگ) در سه گروه بیماران
مبتال به افسردگی اساسی ،اضطراب تعمیمیافته و افراد بهنجار بود.
روش :مشارکتکنندگان در پژوهش بیماران مبتال به افسردگی اساسی و اضطراب تعمیمیافته بودند که در این میان  30نفر با تشخیص
اختالل افسردگی اساسی 30 ،نفر با تشخیص اختالل اضطراب تعمیم یافته و یک گروه  30نفری از افراد بهنجار نیز به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .هر سه گروه (افسرده ،مضطرب و بهنجار) بر حسب متغیرهای سن ،نس ،فقدان بیماری های سمی و عدم ابتال به
سایر بیماریهای روانی همتاسازی شدند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک ،پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر
و مقیاس صبر بود.
یافتهها :یافتهها حاکی از آن است که در تمام مؤلفههای صبر میان سه گروه ،تفاوتهای معناداری و ود دارد .بدین صورت که افراد مضطرب
در مولفهی متعالی شدن صبر نمرات باالتری نسبت به بیماران افسرده و افراد بهنجار کسب کردند .عالوه بر این ،افراد بهنجار در مولفهی
شکیبایی نمرات باالتری نسبت به بیماران افسرده و مضطرب بدست آوردند .نتایچ مطالعه نشان داد گروه بهنجار در مولفهی رضایت نیز نمرات
باالتری نسبت به دو گروه دیگر نشان دادند و افراد افسرده و مضطرب نسبت به گروه بهنجار نمرات باالتری در مولفهی استقامت بدست
آوردند .همچنین گروه افسرده نمرات باالتری نسبت به افراد بهنجار در مولفهی درنگ کسب کردند.
نتیجهگیری :معنای ضمنی نتایج پژوهش این است که ضرورت دارد مولفههای صبر به عنوان عاملی موثر در درمان و مشاوره با بیماران
افسرده و مضطرب مورد تو ه و بررسی علمی قرار گیرد.
کلید واژهها :متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت ،درنگ
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مقدمه
بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (ویرایش
پنجم)  ،اختالل افسردگی اساسی با تغییرات آشکاری در عاطفه،
شناخت و کارکردهای عصبی -زیستی که در طی یک دوره دو
هفتهای بروز میکند ،مشخص میشود .این اختالل از مله
اختالالت شایع میباشد و پیامدهای فردی و ا تماعی منفی به
دنبال دارد .به عنوان مثال ،از میان افراد مرا عهکننده به مراکز
درمانی ،افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی ،درد و بیماریهای
سمی بیشتری را تجربه میکنند و همچنین در کارکردهای
فیزیکی و ا تماعی خود نیز افت بیشتری را نشان میدهند ] ]1این
گونه پیامدهای منفی فردی ،هزینههای بخش بهداشت و درمان را
به طور قابل تو هی افزایش میدهد.
افسردگی با مجموعهای از مشکالت در خودکنترلی ارتباط دارد.
کانفر ( )1170خودکنترلی را به عنوان فرآیندهایی که از طریق آن
فرد احتمال وقوع یک پاسخ را در غیاب حمایتهای فوری بیرونی
تغییر میدهد ،تعریف میکند .این فرآیندها دربرگیرنده مدل
پسخوراند حلقهای خودتنظیمی ،خودارزیابی و خودتقویتی است.
فرآیند خودتنظیمی در افراد افسرده حداقل تحت تاثیر دو عامل با
نقایصی رو به رو است .اول اینکه ،به نظر میرسد که افراد افسرده
به طور انتخابی به رویدادهای منفی تو ه بیشتری میکنند ،و دوم
اینکه افراد افسرده به طور انتخابی به پیامدهای فوری رفتارهای
خود بیشتر تو ه دارند .افراد افسرده در فرآیند خودارزیابی نیز تحت
تاثیر دو عامل با مشکالتی موا ه هستند .اول اینکه افراد افسرده
بیشتر از اسنادهای بیرونی استفاده میکنند .همچنین افراد افسرده
در فرآیند خودارزیابی ،از معیارهای سختگیرانهای استفاده مینمایند.
افراد افسرده در مرحلهی خودتقویتی نیز با مشکالتی موا ه هستند.
این افراد به ای خودپاداش دهی ،بیشتر از خودتنبیهی استفاده
میکنند [ ]2پژوهش اسکات ،دیرینگ و رینولدز [ ]3نیز نشان داد
که افسردگی با فرایندهای خودتنظیمی شناختی به طور معناداری
همبستگی دارد .دیگر پژوهشها [ ]6-4نیز نشان داده اند که
افسردگی با نقایصی در خودتنظیمی همراه است .همچنین پژوهش
ها [ ]10-7نشان دهندهی مشکالت بیماران افسرده در بازداری
است .این گونه افراد در مقایسه با افراد بهنجار تکانشگری باالتری
را نیز تجربه میکنند [.]14-11
اختالل اضطراب تعمیمیافته اختالل شایع دیگری است که مو ب
ایجاد پیامدهای منفی فردی و ا تماعی میگردد .بر طبق راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی (ویرایش پنجم) ،نگرانی و
اضطراب مفرط در مورد دامنه ای از رویدادها و فعالیتها در اکثر
ایام و طی یک دوره حداقل شش ماهه از ویژگیهای اختالل
اضطراب تعمیمیافته میباشد .در این اختالل ،کنترل نگرانی و
اضطراب برای فرد دشوار است و با حداقل سه عالمت از عالیم
اضطراب همراه میباشد .نگرانی مفرط در این بیماران به توانایی
فرد در انجام سریع و موثر کارها چه در خانه و چه در محیط کاری
آسیب میرساند [ ]1اضطراب نیز مانند افسردگی با مشکالتی در

بازداری ،خودتنظیمی و خودکنترلی [ ]21-15ارتباط دارد .همچنین
پژوهشها [ ]24-22 ,11نشان دهنده ی ارتباط میان اضطراب و
تکانشگری بوده اند.
با تو ه به آنچه که در مورد مشکالت افراد افسرده و مضطرب در
خودکنترلی ،خودتنظیمی ،بازداری و تکانشگری مطرح شد ،به نظر
می رسد که این گونه افراد در مولفههای صبر نیز با مشکالتی
موا ه باشند .بیان این موضوع به این معنا نیست که مفهوم صبر با
مفاهیم فوقالذکر برابر است .اما می توان این گونه عنوان کرد که
صبر مفهوم وسیعی است که مفاهیم فوقالذکر را نیز در بردارد ،اما
مکانیسم و مولفههایی بسیار فراتر از این مفاهیم دارد.
صبر فضیلتی اخالقی است و به استقامت ،شکیبایی ،خویشتنداری،
رضایت و متعالی شدن فرد در موقعیتهایی اشاره دارد که برای او
دشوار و ناخوشایند است [ ]25در این تعریف ،صبر فرآیند فعاالنهای
است که مو ب میشود فرد در موا هه با موقعیتهای دشوار و گاه
غیرقابل تغییر ناله و شکایت نکرده و بردباری ورزد ،همچنین در
انجام امور و فعالیتها پایداری و ثبات داشته و در مقابل خواستهها
و امیال درونی خویشتنداری نماید و سختی ها و نامالیمات را
وسیلهای برای رسیدن به تعالی قرار دهد .دیدترین مدل مطرح
شده در مورد صبر توسط خرمائی و همکاران [ ]26ارایه شده است.
در این مدل با استناد به کلیهی آیات مرتبط با صبر در قرآن کریم،
صبر به پنج مولفه تقسیم شده است که این مولفهها عبارتند از-1 :
متعالی شدن (تحمل سختیها ،مصایب و نامالیمات هت رسیدن
به قرب الهی و رشد معنوی)؛  -2شکیبایی (بردباری و تحمل
مصایب و سختیها) ،رضایت (پذیرش وضع مو ود بدون گله و
شکایت و قبول آنچه که فرد دارد) ،استقامت (پایداری و ثبات در
انجام امور و مداومت در کار و فعالیت) و درنگ (خویشتنداری در
مقابل خواسته ها و کنترل امیال درونی) [ ]26از تعریف صبر و
مولفههای آن میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که این سازه
دینی -روانشناختی با خودکنترلی ،خودتنظیمی ،بازداری و
تکانشگری یکسان نیست .به نظر میرسد که برخی از مولفه های
صبر با این متغیرها مشابهتهایی داشته باشد ،اما صبر معنایی فراتر
از متغیرهای فوق الذکر به همراه دارد .اشنیتکر و امونز ] [27نیز
مطرح کرده اند که صبر صرفاً خودتنظیمی نیست و علت این مسئله
تا حدودی به این دلیل است که صبر دارای یک نبه درونی و
هیجانی است .در پژوهش اشنیتکر [ ]27صبر همبستگی متوسطی
با راهبرد تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد نشان داد و در پژوهش
تانجنی ،بامستر و بون [ ]21همبستگی میان صبر و خودکنترلی
متوسط گزارش شده است .این گونه همبستگیها نشان می دهد
که صبر سازه ای مشابه و در عین حال مجزا از خودکنترلی و تنظیم
هیجانی است []30
صبر از افراد در مقابل عاطفه منفی محافظت میکند و عاطفه مثبت
را افزایش میدهد [ ]31 ,27همچنین صبر با رضایت از زندگی،
امیدواری و عزت نفس همبستگی مثبت معنادار [ ]31و با افسردگی،
احساس تنهایی و موضوعات مرتبط با سالمتی مانند سردرد
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همبستگی منفی معنادار نشان داده است[ .]31 ,27پژوهش خرمائی
و فرمانی [ ]32نیز نشان داد که مولفههای صبر توانایی پیشبینی
ناامیدی را دارند .بر طبق نتایج این پژوهش ،مولفه های متعالی
شدن ،رضایت و استقامت ناامیدی را به صورت منفی پیشبینی
نموده است .همچنین پژوهش حسین ثابت [ ]33نشان داد که
راهبردهای آموزش صبر در کاهش اضطراب ،افسردگی و افزایش
شادکامی نو وانان موثر است .با تو ه به آنچه که مطرح شد ،به
نظر میرسد که افراد افسرده و مضطرب در هنگام موا هه با
موقعیتهای سخت ،شکستها و رویدادهای تلخ نمیتوانند
شکیبایی ورزند و ممکن است این گونه افراد در سایر مولفههای
صبر نیز با مشکالتی موا ه باشند .دانستن این مسئله که آیا میان
افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار از نظر مولفههای صبر تفاوتهایی
و ود دارد یا خیر ،میتواند به روانشناسان و مشاوران در ارتقای
مداخالت مبتنی بر صبر و مولفههای آن کمک کند .همچنین با
تو ه به پیامدهای مثبت صبر در زندگی روزمره افراد و به خصوص
افراد مبتال به اختالالت روانی و اهمیت آن در ارتقای سالمت روان،
انجام پژوهش های گسترده در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
در این راستا پژوهش حاضر به مقایسه مولفههای صبر در سه گروه
بیماران مبتال به افسردگی اساسی ،اضطراب تعمیمیافته و افراد
بهنجار پرداخته است.

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای است .امعه آماری
پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به افسردگی اساسی و اضطراب
تعمیمیافته بود که به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرا عه کرده بودند .از میان این افراد ،تعداد  30نفر با تشخیص
اختالل افسردگی اساسی و  30نفر با تشخیص اختالل اضطراب
تعمیمیافته به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .یک
گروه  30نفری از افراد بهنجار فاقد اختالالت افسردگی اساسی و
اضطراب تعمیمیافته نیز از میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد انتخاب و هر سه گروه (افسرده ،مضطرب و بهنجار) بر حسب
متغیرهای سن ،نسیت ،فقدان بیماریهای سمی و عدم ابتال به
سایر بیماریهای روانی همتاسازی شدند .مالکهای انتخاب
آزمودنیها عبارت از -1 :تشخیص روانپزشک مرکز مبتنی بر اصلی
بودن اختالل اضطرابی یا افسردگی -2 .انجام مصاحبهی بالینی با
بیماران بر اساس مالکهای  -3 .DSM-IV-TRا رای
پرسشنامههای افسردگی بک و اضطراب اشپیلبرگر بود .بدین
صورت که گروه افسرده میبایست نمره باال در افسردگی و نمره
پایین در اضطراب ،گروه مضطرب ،نمره باال در اضطراب و نمره
پایین در افسردگی و گروه بهنجار ،نمره پایین در هر دو پرسشنامه
به دست آورند .مالکهای خروج از نمونه عبارت از ابتال به هرگونه
بیماری سمی ،ابتال به سایر اختالالت روانی همراه ،سابقه بستری
در بیمارستان روانی و سن باالی  50سال بود.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به قرار زیر بود:

پرررسررر

نررامرره افسرررردگرری بر  -ویرررایر

دو

) :Beck depression inventory (BDI-IIاین پرسشششش نامه
تو سط بک ،ا ستار و براون [ ]34ساخته شده ا ست .پر سش نامه
اف سردگی بک شامل  21سؤال میبا شد که محتوای  15سؤال
مرتبط با عالیم روان شناختی و  6سؤال مرتبط با عالیم سمانی
اسششت .همه سششؤاالت شششدت اختالل را بر مبنای مقیاس لیکرت
(صشششفر تا سشششه) ارزیابی میکنند .نمرهی کل فرد از طریق مع
نمرات کلیه سؤاالت در دامنه صفر تا  63حاصل میشود .بر اساس
پی شنهاد بک ،نمره صفر تا  1فقدان اف سردگی 10-17 ،اف سردگی
خفیف تا متو سط 11-21 ،اف سردگی متو سط تا شدید و 30-63
ن شانگر اف سردگی شدید ا ست .در پژوه شی که تو سط داب سون و
محمدخانی [ ]35صشششورت گرفت ،ضشششریب اعتبار به روش آلفای
کرونباخ  0/11به دست آمد .گودرزی [ ]36اعتبار این پرسشنامه را
از طریق همسششانی درونی برحسششب آلفای کرونباخ  0/74گزارش
نموده است.
پرس نامه اضطراب اشپیلبرگر :این پرسشنامه توسط
اشپیلبرگر [ ]37ساخته شد .این ابزار حاوی  40سؤال میباشد که
 20سؤال ،اضطراب حالت و  20سؤال اضطراب صفت را میسنجد.
سؤالها بر اساس مقیاس  4در های لیکرتی نمرهگذاری میشوند.
در مطالعهای [ ]37همسانی درونی و ضریب اعتبار آزمون-
بازآزمون این پرسشنامه عالی گزارش شد .همچنین در مطالعه
مهرام [ ]31همسانی درونی هر دو مقیاس از طریق آلفای کرونباخ
بر روی یک گروه  600نفری محاسبه گردید .ضرایب آلفای کرونباخ
مقیاس اضطراب حالت و اضطراب صفت در پژوهش این محقق به
ترتیب  0/11و  0/12گزارش شده است .همچنین آلفای کرونباخ
کل پرسش نامه  0/14محاسبه گردیده است.
مقیاس صبر :این مقیاس با استفاده از مولفههای قرآنی و روایتی
صبر توسط خرمائی ،فرمانی و سلطانی [ ]26تهیه شده است .به
عبارتی با استناد به مولفههای قرآنی صبر عبارتهایی طراحی شده
و این عبارتها در قالب  25گویه در مقیاس صبر آورده شده است.
نتایج تحلیل عاملی مقیاس صبر به روش مولفههای اصلی همراه
با چرخش واریماکس نشان دهندهی و ود  5مولفهی صبر بود که
به ترتیب متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت و درنگ
نامگذاری شدند .این  5مولفه  52درصد از واریانس کل نمونه را
توضیح دادند .همچنین نتایج همسانی درونی شواهدی مبنی بر
روایی همگرا و افتراقی مقیاس صبر نشان داد .به منظور سنجش
اعتبار مقیاس صبر از روش محاسبهی ضرایب آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها از 0/60
تا  0/74بود و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز  0./76محاسبه
شد[.]26
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،در بخش آمار توصیفی
از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار
استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANOVAو آزمون
تعقیبی توکی استفاده شده است.
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یافتهها

تفاوت معناداری و ود داشت.
به دنبال نتایج فوق ،به مقای سهی فت میانگینها در بین گروهها
با ا ستفاده از آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده ا ست .نتایج دول
 5نشششان داد که در مؤلفهی متعالی شششدن میان افراد مضششطرب و
افسرده ( )P>0/01و همچنین افراد مضطرب و بهنجار ()P>0/05
تفاوت معناداری و ود دا شت .بدین صورت که افراد م ضطرب در
مولفهی فوقالذکر نمرات باالتری نسبت به بیماران افسرده و افراد
بهنجار کسشششب کردند .در مؤلفهی ششششکیبایی نیز میان بیماران
مضشششطرب و افراد بهنجار ( )P>0/001و همچنین میان بیماران
افسششرده و افراد بهنجار ( )P>0/05تفاوت معنادار مشششاهده شششد.
بدین صورت که افراد بهنجار در این مولفه نمرات باالتری ن سبت
به بیماران اف سرده و م ضطرب ک سب کردند .همچنین در مؤلفهی
ر ضایت تفاوت میان گروه های م ضطرب -بهنجار ()P>0/0001
و اف سرده -بهنجار ( )P>0/001معنادار بود و گروه بهنجار در این
مولفه نمرات باالتری کسشششب کردند .در گروه های مضشششطرب-
بهنجار ( )P>0/01و افسشششرده -بهنجار ( )P>0/01هم تفاوت در
مولفه استقامت معنادار بوده است و افراد افسرده و مضطرب نسبت
گروه بهنجار نمرات باالتری بدست آوردند.

شرکتکنندگان این پژوهش مت شکل از  47زن ( 52در صد) و 43
مرد ( 47در صد) بودند .میانگین و انحراف ا ستاندارد سه گروه در
دول  1ارائه شده است
بششه منظششور مقایسششهی میششانگینهششای سششه گششروه در هششر یششک از
مؤلفههای صبر ،تحلیشل واریشانس چنشد متغیشره صشورت گرفشت.
ابتششدا پشیش فششر هششای آزمششون تحلیششل واریششانس چنششد متغیششره
مششورد بررسششی قششرار گرفششت .نتششایج آزمششونهششای اثششر پیالیششی
( )0/11و المبششدای ویلکششز ( )0/006نشششان دهنششدهی معنششاداری
آزمششون مششانووا در سششطح  P>0001بششود .تششوان آزمششون نیششز 1
بدست آمد.
در دول  2نیز نتایج همگنی ماتریس واریانس ها (آزمون لوین) و
در دول  3آزمون  Mباکس نشان داده شده است .همچنین با
تو ه به مقدار  )F=2/47( Fمیتوان این گونه نتیجهگیری کرد که
نتایج در سطح  P>0001معنادار بوده و میان سه گروه از لحاظ
مؤلفههای صبر تفاوت معناداری و ود دارد.
دول 4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره را نشان میدهد .همان
گونه که مالحظه میشود در تمام مؤلفههای صبر میان سه گروه،

جدول .1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای صبر در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار
گروهها

افسرده

بهنجار

مضطرب

مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

متعالی شدن

21/24

3/42

24/16

4/13

21/76

2/71

شکیبایی

20/55

3/57

11/70

1/53

22/24

2/44

رضایت

10/62

2/27

1/66

1/77

12/55

1/17

استقامت

1/24

1/74

1/23

1/07

7/13

1/15

درنگ

1/17

1/53

7/53

1/25

7/71

1/56

جدول .2نتایج آزمون های لوین و  Mباکس
متغیر وابسته

F

Df1

Df2

Pvalue

متعالی شدن
شکیبایی
رضایت
استقامت
درنگ

2/20
0/74
4/11
3/10
0/62

2
2
2
2
2

75
75
75
75
75

0/12
0/44
0/02
0/05
0/54

 Mباکس
71/22

جدول .3نتایج آزمون  Mباکس
F

Df1

Df2

Pvalue

2/47

30

22747/7

0/0001

جدول .4نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت مؤلفههای صبر در سه گروه مورد مطالعه

گروهها

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

Pvalue

متعالی شدن
شکیبایی
رضایت
استقامت
درنگ

140/71
17/30
126/12
23/50
23/60

2
2
2
2
2

70/31
41/15
63/46
11/75
11/70

4/61
12/47
10/56
0/63
3/51

0/005
0/001
0/0001
0/003
0/005

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،9شماره  ،1بهار 1394

مقایسه مولفه های صبر در بیماران مبتال به افسردگی اساسی ،اضطراب تعمیم یافته و افراد بهنجار 71 /
جدول .5آزمون توکی هت مقایسه فت میانگینها
متغیر وابسته

متعالی شدن

شکیبایی

رضایت

استقامت

درنگ

گروه 1

گروه2

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

مضطرب
بهنجار
بهنجار
مضطرب
بهنجار
بهنجار
مضطرب
بهنجار
بهنجار
مضطرب
بهنجار
بهنجار
مضطرب
بهنجار
بهنجار

افسرده
مضطرب
افسرده
افسرده
مضطرب
افسرده
افسرده
مضطرب
افسرده
افسرده
مضطرب
افسرده
افسرده
مضطرب
افسرده

2/12
-2/3
0/62
-0/75
2/77
1/67
-0/15
2/77
1/13
-0/007
-1/01
-1/1
-0/63
-0/63
-1/27

0/12
0/12
0/12
0/67
0/67
0/61
0/52
0/52
0/53
0/35
0/35
0/35
0/37
0/37
0/37

0/006
0/037
0/77
0/43
0/001
0/04
0/17
0/0001
0/001
0/1
0/007
0/007
0/21
0/21
0/004

سرانجام اینکه ،تفاوت میان بیماران افسرده و افراد بهنجار
( )P>0/01در مولفهی درنگ معنادار بوده است و گروه افسرده
نمرات باالتری نسبت به افراد بهنجار کسب کردند.

بحث
هدف از این پژوهش مقایسه مولفههای صبر در سه گروه بیماران
افسرده ،مضطرب و افراد بهنجار بود .به طور کلی ،نتایج این
پژوهش نشان داد که در تمام مولفههای صبر میان سه گروه تفاوت
های معنادار و ود دارد .با تو ه به اینکه تاکنون پژوهشی در این
زمینه صورت نگرفته است ،امکان مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر
پژوهشهای مرتبط و ود ندارد .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با
متغیرهای تقریباً مشابه با مولفههای صبر مورد مقایسه قرار گرفته است.
به طور اخص ،نتایج این پژوهش نشان داد که میان بیماران مضطرب
و افسرده و گروه بیماران مضطرب و افراد بهنجار تفاوت معناداری در
مولفهی متعالی شدن و ود دارد .بیماران مضطرب در این مولفه نمرات
باالتری نسبت به بیماران افسرده و افراد بهنجار کسب کردند .این یافته
الب تو ه به نظر میرسد .متعالی شدن به معنی تحمل سختیها،
مصایب و نامالیمات هت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی تعریف
شده است .در تبیین این یافته میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که
افراد مضطرب برای غلبه بر نگرانیها و ترسهای خود به دنبال حمایت
هستند و چه منبع حمایت بزرگتری نسبت به خدا برای آنها و ود دارد.
بنابراین ،آنها به دنبال رضایت پروردگار هستند تا او نیز در مقابل
خطرات و تهدیدها ،حامی آنها باشد .به عبارت دیگر ،افراد از طریق
روی آوردن به تصوری از خداوند به صورت خدای مهربان ،بهتر می
توانند به موقعیتهای دشوار نزدیک شوند و این مسئله میتواند منجر
به کاهش اضطراب در کوتاهمدت و درازمدت شود[ .]40تبیین دیگر
این است که افراد مضطرب نسبت به گروه بهنجار و افسرده مالک
های تعالی ویی بیشتری دارند و احتماالً نگرانی آنها نیز به هت
انطباق وضع مو ود با آن معیارهای کمال ویانه است .از سوی دیگر،

این مالکها معطوف به آینده هستند و همین هتگیری بر نگرانی
افراد مضطرب نسبت به دستیابی به آنها میافزاید .علی رغم تبیین
های مطرح شده در این زمینه ،بررسی و انجام پژوهشهای بیشتر
ضروری به نظر میرسد .بنابراین پیشنهاد میشود در مورد تفاوت
مولفهی متعالی شدن در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار پژوهشهای
بیشتر و عمیقتری صورت گیرد.
بر طبق نتایج این پژوهش ،میان گروه مضطرب -بهنجار و گروه
افسرده -بهنجار در مولفهی شکیبایی تفاوتهای معنادار و ود دارد .به
عبارت دیگر ،افراد بهنجار در این مولفه نمرات باالتری نسبت به
بیماران افسرده و مضطرب کسب کردند .بیماران افسرده و مضطرب
کسانی هستند که نمیتوانند در مقابل فشارهای زندگی مقاومت کرده
و بردباری و تحمل آنان پایین است .این نتیجه مطابق با انتظار نظریه
مطرح شده در صبر است .بر طبق پژوهشهای صورت گرفته ،بیماران
افسرده و مضطرب در مقابل سختیهای زندگی تابآوری [ ]44-41و
سرسختی[ ]46 ,45کمتری نشان میدهند و بدیهی است که نمرههای
آنها در مولفه شکیبایی نیز پایینتر از افراد بهنجار باشد .در واقع مولفه-
ی شکیبایی دربردارندهی مفاهیم تابآوری و سرسختی است اما خود،
به صورت مولفهای مجزا و فراتر از این مفاهیم عمل میکند .از طرف
دیگر ،تکانشگری ،تو ه انتخابی به رویدادهای منفی و یا تهدیدآمیز،
تو ه به پیامدهای فوری رفتار و خطاهای شناختی مانند استنباط
دلبخواهی و انتزاع انتخابی که از دیگر ویژگیهای افراد افسرده و
مضطرب میباشد ،مو ب میشود که این گونه افراد در مولفه شکیبایی
ضعیف عمل کنند .در نتیجه افراد بهنجار بهتر از افراد مضطرب و
افسرده انتظار کشیدن را تحمل میکنند ،با مرگ عزیزانشان کنار می
آیند ،خشم و عصبانیت خود را کنترل میکنند ،در مقابل رویدادهای
ناگوار گله و شکایت فراوان نمیکنند و در مقابل بدی دیگران انتقام
ویانه عمل نکرده و انتقاد دیگران را تحمل میکنند .از سوی دیگر،
نتایج برخی تحقیقات [ ]25نشان داده است که از بین پنج عامل بزرگ
شخصیت روانآزردهگرایی پیشبینی کنندهی منفی شکیبایی است .با
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تو ه به اینکه غم ،اندوه ،خلق پایین و تشویش ،نگرانی ،خشم و
تکانشوری از ویژگیهای همراه این عامل شخصیتی است و این
ویژگیها در افراد افسرده و مضطرب نیز مشاهده میشود ،بنابراین
تفاوت بین افراد افسرده و مضطرب با افراد بهنجار در مولفه شکیبایی
قابل تبیین به نظر می رسد.
از دیگر نتایج این پژوهش ،تفاوت معنادار میان گروه مضطرب -بهنجار
و گروه افسرده -بهنجار در مولفه رضایت بود .نتایج نشان دهندهی
نمرات باالتر گروه بهنجار نسبت به گروههای افسرده و مضطرب در
این مولفه میباشد .افسردگی با ویژگیهایی مانند بی عالقگی یا بی
لذتی ،احساسات شکست ،فقدان ،بیارزشی و ناامیدی همراه است.
بدیهی است افرادی با این ویژگیها از زندگی خود رضایت چندانی
نداشته باشند و در موا هه با کمبود امکانات و پول گالیه و شکایت
کنند .پژوهشها نیز نشان دادهاند که افراد افسرده رضایت کمتری از
زندگی خود دارند[ .]41-47علت دیگر نمرات پایین گروه افسرده در
مولفهی رضایت میتواند و ود خطاهای شناختی باشد .افراد افسرده
معموالً تواناییها ،موفقیتها و امکانات خود را نادیده میگیرند و
بیشتر به فقدان امکانات و شکستها تو ه میکنند (بزرگنمایی/
کوچک نمایی) .افراد مضطرب نیز دائماً پریشان و بیقرار بوده و
نگران خطرات و تهدیدهای احتمالی در آینده هستند .لذا این افراد
نیز نمیتوانند از زمان حال لذت ببرند و در نتیجه رضایت کمتری
از زندگی و شرایط خود دارند .همچنین پژوهشها [ ]50 ,47تایید
کنندهی همبستگی منفی معنادار میان اضطراب و رضایت از زندگی
بوده است.
بر طبق نتایج این پژوهش ،تفاوت در مولفه استقامت در گروههای
مضطرب -بهنجار و افسرده -بهنجار معنادار بوده است و افراد بهنجار
نسبت به دو گروه دیگر نمرات کمتری بدست آوردند .این یافته کامالً
غیرقابل انتظار است .استقامت به معنای پایداری و ثبات در انجام امور
و مداومت در کار و فعالیت است .یک تبیین احتمالی که میتوان برای
این نتیجه ذکر کرد ،این است که افراد افسرده و مضطرب بر درستی
سبکهای خود اصرار دارند و بنابراین معتقدند که در انجام امور
پایداری و ثبات دارند .اما ممکن است در حقیقت این گونه نباشند.
تبیین دیگر این است که معنای ضمنی استقامت در تعریف صبر
باقی ماندن در وضعیتی است که فرد در حال حاضر مشغول انجام
آن است .با اذعان این نکته می توان اشاره نمود که افراد افسرده
و مضطرب در خطاهای شناختی خود اصرار و پافشاری دارند .به
عبارت دیگر ،متمایل به این هستند که در وضعیت مو ود خود
باقی بمانند ،این نکته در نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن
[ ]51نیز مورد بحث قرار گرفته است .همچنین در تبیین مفهوم
صبر باید مولفههای صبر را در ارتباط با یکدیگر مورد تو ه قرار
داد و مجموع نمرات مولفه های صبر است که تشکیل مفهوم
مشترکی از صبر را تداعی می نماید .نتایج این پژوهش نشان می
دهد که افراد افسرده و مضطرب در مولفههای رضایت و شکیبایی
نمره کمتری کسب نمودند و این عدم رضایت مفهومی از
استقامت در این گروه را متجلی می سازد که بیشتر استقامتی

منفعالنه است ،حال این که استقامتی که در مفهوم صبر متجلی
است پایداری و مداومت فعاالنه و امیدوارانه است .با این تبیین
به نظر می رسد که بتوان دو و ه استقامت مثبت و استقامت منفی
را در پژوهش های آینده مورد بررسی قرار داد.
سرانجام اینکه ،نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت میان
بیماران افسرده و افراد بهنجار در مولفهی درنگ معنادار بوده است
و گروه افسرده نمرات باالتری نسبت به افراد بهنجار کسب کردند.
علت این موضوع احتماالً این مطلب نیست که افراد افسرده،
افرادی محکم و استوار در مقابل خواستهها و امیال درونی خود
هستند ،بلکه به احتمال زیاد مسئله این است که افراد افسرده
اهمیت چندانی به خواستهها و امیال خود نمیدهند و بنابراین دیر
یا زود ارضا شدن این امیال و خواستهها ،چندان اهمیتی برایشان
ندارد .تبیین دیگر این است که افراد افسرده به گونهای افراطی
از مکانیسم سرکوبی استفاده میکنند .به عبارتی هر گونه خواسته
مثبت و منفی خود را سرکوب میکنند و این سبب میشود که در
مولفه درنگ که به عنوان بازداری امیال و خواستههای درونی
است نمره بیشتری را کسب نمایند .پژوهش ببلو و همکاران []52
نشان داده است که بیماران افسرده هم در هیجانات منفی و هم
در هیجانات مثبت سرکوبی بیشتری را گزارش کرده اند و این
سرکوبی هیجانی با عالیم افسردگی مرتبط بوده است .همچنین
این بیماران نسبت به گروه بهنجار ترس بیشتری از هیجانات را
نشان دادند و ترس از هیجانات در هر دو گروه با سرکوبی مرتبط
بوده است .از سوی دیگر ،در این خصوص نیز الزم است به مولفه
رضایت و شکیبایی تو ه د اشت .قابل ذکر است که از مله یافته-
های این پژوهش تفاوت بین افراد افسرده و بهنجار در مولفه
رضایت است .به نظر می رسد افراد بهنجار نسبت به امور زندگی
رضایت و شادکامی بیشتری دارند .حال این که بیماران افسرده با
و ود درنگ بیشتر ،رضایت کمتری را نشان دادند .بنابراین
ضروری است که تفاوت بین خواستههای مطلوب و نامطلوب و
همچنین رابطه بین این خواستهها با هیجانهای مثبت و منفی
در افراد صبور و بیماران افسرده در پژوهشهای آینده مورد
بررسی قرار گیرد.
در دسترس بودن روش نمونهگیری ،از محدودیتهای پژوهش
حاضر است .همچنین پیشنهاد میشود که مؤلفههای صبر در سایر
اختالالت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا اطالعات بیشتری در این
حوزه حاصل گردد.

نتیجهگیری
با تو ه به نتایج پژوهش حاضر ،به روانشناسان و مشاوران
پیشنهاد می شود که در درمان بیماران افسرده و مضطرب از
راهبردهای آموزش صبر استفاده نمایند و در هنگام استفاده از این
راهبردها ،به تمامی مولفههای صبر تو ه داشته باشند و در فرآیند
درمان به این نکته دقت نمایند که صبر به عنوان یک مفهوم امع
دربرگیرندهی تمامی این مولفهها است.
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