براساس نامه شماره  31/3/110169مورخ  92/7/16مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری
و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نام مجله یافته های نو در
روان شناسی که براساس رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمیسون بررسی و تائید
مجالت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مورخ  90/4/16و براساس مجوز شماره 87/254339
مورخ  90/7/16سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود
به مجله روان شناسی اجتماعی تغییر یافته است.

شرایط پذیرش مقاله

 -1مقاله قبال در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
 -2مقاله در زمینه روان شناسی اجتماعی،بر اساس محورهای ذیل و برگرفته از یافته های پژوهشی باشد.
محورهای مجله روان شناسی اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:
خان��واده ـ دی��ن ـ صنعت و جامعه ـ نگرش ها ،ارزش ها و ش��ناخت ـ همنوایی تبلیغات
و ش��ایعه ـ رهبری و مدیریت ـ جرم و بزه ـ فرهنگ ،محیط و اجتماع ـ انس��ان ،تکنولوژی و
خالقیت ـ مهارت های اجتماعی و آموزش
 -3مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:
◊ نام نویسنده یا نویسندگان همراه با مشخصات هویتی ،علمی و حرفه ای ذکر شده باشد.
◊ چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی دریک پارگراف با افعال گذشته شامل موضوع ،هدف،نمونه،ابزار یافته های
پژوهش ،و نتیجه نهایی باشد و برای هرکدام یک صفحه ضمیمه شده باشد.
◊ کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی،متناسب با عنوان مقاله در پایین چکیده ها نوشته شود.
◊ مقدمه :در مقدمه مبانی نظری ،پیش��ینه ،هدف(ها) ،پرسش(ها) ،و فرضیه (ها)ی پژوهش (در صورت لزوم)
ذکر شده باشد.
◊ روش :در روش جامعه آماری ،گروه نمونه مورد مطالعه ،روش نمونه برداری ،طرح پژوهشی ابزار پژوهش با ذکر
قابلیت اعتبار و پایایی آن و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده باشد.
◊ نتایج :در نتایج یافته های،ماری ،جدول ها به شکل دانشگاهی به طوری که(شماره و عنوان در باالی آن) و
نمودارها(شماره و عنوان در زیر آن)درج شده باشد.
◊ بحث و نتیجهگیری :نتیجه گیری ،ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیش��ینه پژوهشی و توضیح علل
احتمالی تناقض ها ذکر شود.
◊ منابع(ش�امل فارس�ی و التین) :تنها منابعی ذکر شوند که در متن مقاله از آن ها استفاده شده باشد .در
تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:
● برای کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان کتاب ،محل چاپ و نشر.
● برای مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله ،نام نشریه ای که مقاله در آن
به چاپ رسیده است ،شماره دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله.
● برای پایگاه اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله ،تاریخ بازدید به
روز و ماه و سال و نشانی.
 -4حداکثر حجم مقاله بیست صفحه A4باشد.
 -5مقاله در سه نسخه تایپ شده و همراه با نشانی های ارتباطی(منزل ،محل کار و )...ارسال شود.
 -6مقاله های رسیده پس فرستاده نمی شود.
 -7فصل نامه در رد یا اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 -8اصطالح های علمی و اسامی خاص مقاله یکسان سازی شود.
 -9مسئولیت محتوای علمی مقاله ها با نویسنده آن است.

کلیه مقاالت مجله روان شناسی اجتماعی
در تارگاه  SIDو  ISCنمایه می گردد.
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چكیده

تصویرس��ازی میتواند باعث بهبود بس��یاری از ویژگیهای روانش��ناختی گردد ،لذا این پژوهش با هدف تعیین
اثربخش��ی تصویرسازی بر افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان انجام شد .پژوهش حاضر
نیمهتجرب��ی با ط��رح پیشآزمون و پسآزمون ب��ا گروههای آزمای��ش و کنترل بود .جامعه پژوهش دانش��جویان
مراجعهکننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  1394-95بودند .نمونه پژوهش  40نفر بود
که با روش نمونهگیری در دس��ترس انتخاب و بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
گروه آزمایش  12جلس��ه  30دقیقهای با روش تصویرس��ازی آموزش دید و گروه کنترل آموزش��ی دریافت نکرد.
ابزارهای پژوهش پرسشنامههای افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب بودند که در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون توس��ط دانشجویان تکمیل ش��دند .دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند .یافتهها
نش��ان داد که بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب تفاوت
معناداری وجود داش��ت .به عبارت دیگر تصویرسازی باعث بهبود افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب
دانشجویان شد ( .)P<0/001نتایج حاکی از اهمیت تصویرسازی بر بهبود افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت
خواب دانشجویان بود
واژه های کلیدی :تصویرسازی ،افسردگی ،اضطراب اجتماعی ،کیفیت خواب ،دانشجویان
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2دانش��یار ،گ��روه روانشناس��ی ،دانش��گاه آزاد اس�لامی ،واح��د اصفه��ان (خوراس��گان) ،اصفه��ان ،ای��ران (نویس��نده مس��ئول)
drmgolparvar@gmail.com

 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول به شماره مصوب  23820705941025در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
میباشد.
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مقدمه
هر س��اله دانش��گاه تعداد قابل توجهی از دانشآموزان را جذب و توانمندی علمی و عملی آنها را پرورش
میدهد .دانش��گاه این افراد آموزشدیده را که سرنوشتس��ازان فردای جامعه هستند را در اختیار جامعه
قرار میدهد .با پیش��رفت صنعت و فناوریهای جدید و مش��کالت مربوط به آن ،اختاللها و بیماریهای
روانی همانند مشکالت جسمی ،روانی ،هیجانی و اجتماعی افزایش چشمگیری یافته است و الزم است که
مسائل این قشر عظیم مورد بررسی قرار گیرد (ملکی ،اشکان ،عاشوری و یوسفی .)1392 ،یکی از مشکالت
دانش��جویان به دلیل دوری از خانواده و بودن در یک محیط جدید افس��ردگی 1است (اثینو ،اکوث ،پلتزر،
پنگپید و ماال .)2014 ،2افسردگی یکی از شایعترین اختاللهای روانی و مهمترین اختاللهای خلقی است
که به آن اختالل تکقطبی نیز گفته میش��ود (ژائو و یییو .)2018 ،3ویژگیهای اصلی اختالل افس��ردگی
ش��امل یک دوره زمانی حداقل دوهفتهای اس��ت که در ضمن آن خلق افس��رده یا بیعالقگی و یا فقدان
احس��اس لذت تقریبا در همه کارها وجود دارد .همچنین فرد باید دس��ت کم چهار نش��انه دیگر از جمله
تغییر در اش��تها یا وزن ،خواب و کارهای روانی-حرکتی ،کاهش نیرو ،احساس بیارزشی یا احساس گناه،
مشکل در تفکر ،تمرکز در تصمیمگیری ،افکار عودکننده درباره مرگ یا خودکشی ،طرح نقشه و یا اقدام به
خودکش��ی را داشته باشد (کروسکا ،کاالرگی ،اهارا ،دیومیک و دیندو .)2017 ،4افسردگی با عدم احساس
لذت ،دوری گزیدن از دوستان یا خانواده ،نداشتن انگیزه و عدم تحمل شکست ،عالئم نباتی شامل کاهش
میل جنسی ،کم یا زیاد شدن اشتها و وزن ،کاهش انرژی و خستگی زودرس ،اختالل خواب و غیره مشخص
میشود (کامیمورا ،نوریان ،اساسنیک و فرانچک-روآ.)2016 ،5
یکی دیگر از مش��کالت دانشجویان اضطراب اجتماعی 6اس��ت (جورج ،زامبویانگا ،میلینگتون و هام،7
 .)2019اضط��راب اجتماعی رایجترین اختالل اضطرابی و ترس ش��دید و دائم از یک موقعیت جمعی یا
عملکرد اس��ت که طی مواجهه با افراد ناآشنا ایجاد میشود و توسط عالئمی مانند ترس شدید از تحقیر
و قضاوت منفی توس��ط دیگران در موقعیتهای اجتماعی و تمایل به اجتناب از موقعیتهای اجتماعی
خاص که فرد نگرش بدی نس��بت به آن موقعیتها دارد ،مش��خص میشود (رستمی ،کریمی و کاظمی،
 .)1397این اختالل ترس شدید و دائمی از شرمنده شدن یا مورد موشکافی و ارزیابی منفی قرار گرفتن
در موقعیته��ای اجتماع��ی یا در زمان انجام فعالیتهایی در حضور دیگران اس��ت .وقتی فرد در چنین
موقعیتهایی در برابر دیگران واقع میشود و یا این احتمال وجود دارد که دیگران او را مورد موشکافی
قرار دهند ،میترس��ند به گونهای رفتار کنند که تحقیر یا ش��رمنده ش��وند (الکوت��ا .)2018 ،8اختالل
اضطراب اجتماعی معموال روندی مزمن و پیوسته دارد که غالبا در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی شروع
میش��ود و نسبت به س��ایر اختاللهای اضطرابی به میزان بیشتری با دوران کودکی و خانواده بهویژه با
بدرفتاری و نامالیمات کودکی ارتباط دارد (پورتر ،نیومن ،تانسی و کوآیلی.)2015 ،9
1. depression
2. Othieno, Okoth, Peltzer, Pengpid & Malla
3. Zhao & Yiyue
4. Kroska, Calarge, O’Hara, Deumic & Dindo
5. Kamimura, Nourian, Assasnik & Franchek-Roa
6. social anxiety
7. George, Zamboanga, Millington & Ham
8. Lakuta
9. Porter, Newman, Tansey & Quayle
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از دیگر مشکالت افراد که تا حدود زیادی به افسردگی و اضطراب بستگی دارد ،میتوان به اختالل در
کیفیت خواب 1اش��اره کرد (علیپور ،لمیعیان و حاجیزاده .)1390 ،خواب یکی از مهمترین چرخههای
ش��بانهورزی و یک الگوی پیچیده زیستش��ناختی اس��ت که به دلیل تاثیر گسترده اختاللهای چرخه
خواب-بی��داری بر زندگ��ی افراد اهمیت زیادی دارد (ژو ،اویانگ ،ش��ن و ژو .)2016 ،2کیفیت خواب به
این ش��اخص اشاره دارد که خواب چگونه تجربه میشود و ش��امل احساس تجدید نیرو و نبود احساس
خوابآلودگی بعد از بیدار ش��دن میباش��د (روسیپال ،لیواندوسکی و دورفنر .)2013 ،3کیفیت خواب به
معن��ای رضای��ت از جنبههای کیفی خواب مثل مدت زمان نهفته خواب و برانگیختگیهای مرتبط با آن
و جنبهه��ای عینی مثل عمق یا آرامشدهندگی خواب میباش��د (ازکان و راثفیس��چ .)2018 ،4کیفیت
خواب نامطلوب ممکن است در نتیجه خستگی روزمره ،کاهش انرژی و بیخوابی بوجود آید و به صورت
منفی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر بگذارد .این سازه با الگوهای کارکردی خواب مثل زود به خواب رفتن،
کفایت خواب ،دوره خواب ،عدم اختالل خواب ،عدم اس��تفاده از داروهای خوابآور و عدم خوابآلودگی
در طول روز مشخص میشود (فیتزی.)2016 ،5
از میان رویکردهای طب مکمل از قبیل اس��تراحت ،آرامس��ازی ،ورزش ،آموزش ،مش��اوره و بازتوانی
میت��وان به تصویرس��ازی 6اش��اره کرد (بیضای��ی ،رژه ،هروی کریموی ،تدریس��ی و بهرام��ی.)1396 ،
تصویرسازی یکی از انواع مهارتهای ذهنی است که به منظور یادگیری و اجرای مهارتهای مختلف به
کار گرفته میشود و برخی محققان آن را یک فعالیت روانشناختی میدانند که خصوصیات جسمانی یک
ش��ی غایب را احضار میکند (نانی .)2018 ،7تصویرس��ازی شامل تمرینهای طراحیشده برای پذیرش
ذهنی نفوذ سالمتی و بهبودی در بدن و تخیلی برای خلق مناظر ،صداها ،بوها ،مزهها یا حسهای دیگر
اس��ت که نوعی رویت هدفمند را فراهم میس��ازد (پرز-فابیلو ،کامپوز و کامپوز-جواناتی .)2016 ،8این
روش ش��امل اس��تفاده از یک یا چند حس برای ایجاد و یا بازآفرینی یک مهارت در یک موقعیت خاص
میباش��د و در آن از قوه تصور برای دیدن خود در موقعیتی که هنوز اتفاق نیفتاده و برای فرد مطلوب
اس��ت ،استفاده میشود .بر اس��اس آن ذهن هم میتواند فرد را بیمار سازد و هم میتواند باعث حفظ و
ارتقای سالمتی وی شود (هاردویک ،کاسپرز ،ایکهاف و سویینن .)2018 ،9در تصویرسازی همان ناحیه
مغز فعال میش��ود ک��ه در زمان تجربه اتفاق میافت��د .به عبارت دیگر فرد دقیق��ا در خود یک جریان
فکری ایجاد میکند که در آن قادر به دیدن ،ش��نیدن ،احس��اس کردن و یا بوییدن آن چیزی میش��ود
که خود تمایل دارد در آن زمان احس��اس کند و بتواند آن را در تصور خود مجس��م نماید (دنیس ،استل
و دریتسچل.)2012 ،10
نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی تصویرسازی بر بهبود ویژگیها و مهارتهای مختلف هستند .برای
مثال آقابابایی ،یزداننیک و کش��وری ( )2017ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که تصویرسازی
1. sleep quality
2. Zhu, Ouyang, Shen & Zhu
3. Rosipal, Lewandowski & Dorffner
4. Ozkan & Rathfisch
5. Fietze
6. imagery
7. Nanay
8. Perez-Fabello, Campos & Campos-Juanatey
9. Hardwick, Caspers, Eickhoff & Swinnen
10. Dennis, Astell & Dritschel

مجله روان شناسی اجتماعی

4

ذهنی هدایتش��ده باعث بهبود کیفیت خواب ش��د .نتایج پژوهش نارگیویاتی و رحمت )2015( 1نشان
داد که تصویرسازی باعث کاهش معنادار افسردگی شد .در پژوهشی دیگر آپوستولو و کولکابا)2009( 2
گزارش کردند که تصویرسازی هدایتشده در کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی موثر بود .همچنین
بیضایی و همکاران ( )1396ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که تصویرسازی ذهنی باعث کاهش
میزان خستگی گروه مداخله شد .نتایج پژوهش مطهرینژاد ،سید و زینلی ( )1395حاکی از آن بود که
تمرین ذهنی در بهبود کیفیت خواب ،خستگی ،تعادل و راه رفتن بیماران مبتال به ام.اس موثر میباشد.
طیاری کلجاهی و پناهعلی ( )1394ضمن پژوهش��ی با عنوان اثربخش��ی آموزش تصویرسازی ذهنی بر
کاهش اضطراب و افزایش ش��ادکامی بیماران جراحی قلبی به این نتیجه رسیدند که این شیوه آموزشی
باعث کاهش معنادار اضطراب و افزایش معنادار ش��ادکامی ش��د .در پژوهش��ی دیگ��ر حمزه ،نوابینژاد،
ش��فیعآبادی و ف��رزاد ( )1394گزارش کردند که هر س��ه روش طرحواره درمانی ،آموزش آرامس��ازی
کارب��ری و تصویرس��ازی ذهنی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی ورزش��کاران موث��ر بود .نتایج پژوهش
علیفر و نوکنی ( )1392حاکی از اثربخش��ی تصویرس��ازی ذهنی و تجسم هدایتشده بر کاهش عالیم
افس��ردگی و افزایش امیدواری بود .بهزاد وکیلآباد ،فالحی خش��کناب ،مداح و حسینی ( )1391ضمن
پژوهش��ی با عنوان تاثیر آموزش تصویرسازی ذهنی بر میزان افسردگی سالمندان به این نتیجه رسیدند
که تصویرسازی ذهنی بر کاهش افسردگی سالمندان موثر بود.
از یک س��و دانش��جویان به دلیل دوری از خانواده و مواجهه با یک موقعیت جدید با اس��ترس مواجه
هس��تند و از سوی دیگر دانشجویان آیندهسازان جامعه خواهند بود ،لذا دانشجویانی که دارای مشکالت
روانش��ناختی هس��تند نیاز ضروری به کمک و مداخله دارند که یکی از روشهای بس��یار مناسب برای
مداخله اس��تفاده از روش تصویرسازی اس��ت .مهمترین مزیت روش تصویرسازی غیرتهاجمی ،بیخطر،
ب��دون عارضه ،کمهزینه و مقرونبهصرفه بودن آن اس��ت که کمک میکن��د پذیرش آن در افراد راحت
صورت پذیرد (بیضایی و همکاران .)1396 ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تصویرسازی
بر افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان انجام شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون
با گروههای آزمایش و کنترل بود .جامعه پژوهش دانش��جویان مراجعهکننده به مرکز مش��اوره دانشگاه
فردوس��ی مش��هد در سال تحصیلی  1394-95بودند .نمونه پژوهش  40نفر بود که با روش نمونهگیری
در دس��ترس انتخاب و بهص��ورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل (ه��ر گروه  20نفر) جایگزین
ش��دند .مالکهای ورود به پژوهش شامل دانشجوی مقطع کارشناسی بودن ،عدم مشروطی در ترمهای
گذشته ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم سابقه گذراندن دوره آموزشی تصویرسازی و مالکهای
خروج از پژوهش ش��امل غیبت س��ه جلسه و بیش��تر از آن و انصراف از ادامه همکاری بود .شیوه اجرای
مداخله به این صورت بود که گروه آزمایش  12جلسه  30دقیقهای با روش تصویرسازی آموزش دید و
گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .محتوی مداخله در گروه آزمایش به شرح زیر میباشد .مداخلهکننده
ضم��ن معرفی خ��ود و بیان اهداف مطالع��ه و توضیحات الزم کار مداخله را آغاز ک��رد .هدف از معرفی
تصویرس��ازی ،روش و اثراث مثبت و سودمند آن ،آشناسازی و ترغیب شرکتکنندگان با روش آموزشی
1. Nurgiwiati & Rahmat
2. Apostolo & Kolcaba

مجله روان شناسی اجتماعی

5

بهعنوان یک درمان غیردارویی جهت مش��ارکت فعال افراد برای همکاری با پژوهشگر برای اجرای شیوه
آموزشی بود .برنامه تصویرسازی در زمینه کاهش افسردگی و اضطراب اجتماعی و بهبود کیفیت خواب
طراحی شد و طی چهار هفته و سه بار در هفته اجرا شد .مراحل کار دربرگیرنده آشنایی مداخلهکننده و
شرکتکنندگان ،اهداف ،توجیه شرکتکنندگان و آشنایی با روند کار ،بحث در مورد ماهیت افسردگی،
اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب و پیامدهای آن ،آگاهی و ش��ناخت باروهای غلط و افکار غیرمنطقی،
راههای آموزش بهویژه پیرامون آموزش از طریق تصویرس��ازی ،ارائه راهحل بهبود افسردگی ،اضطراب و
کیفیت خواب با اجرای گامبهگام تکنیک عمومی تصویرس��ازی ،گرفت��ن بازخوردها ،جمعبندی و اتمام
جلس��ات بود .در مرحله بعد ش��رکتکنندگان پس از چند نفس عمیق ش��کمی و دیافراگمی با چشمان
بس��ته و راحت در بهترین وضعیتی که در آن احس��اس آرامش میکردند ،قرار گرفتند .با فراهم ساختن
محیط��ی کامال آرام ،س��اکت و با به حداقل رس��اندن تحریکات محیطی مثل ن��ور کم اتاق و محدودیت
رفتوآمد ،به فایل صوتی با تمرکز بر تجسم تصویرسازی یک منظره مطلوب دلخواه مثل جنگل ،ساحل،
مکانه��ای مذهبی و غی��ره و آرمیدگی مرحله ب��ه مرحله اندامها بدون وجود ح��رکات عضالنی گوش
فرادادن��د .فایل صوتی اجرای تصویرس��ازی به مدت  30دقیقه با در نظ��ر گرفتن میزان صدای بین 25
تا  50دس��یبل (کمک گرفتن از متخصص شنواییس��نج) پخش شد تا فرد با راهنمایی گوینده متن در
وضعیت تجس��م تصویرسازی یک منظره مطلوب دلخواه قرار گیرد (بیضایی و همکاران .)1396 ،الزم به
ذکر اس��ت که مداخله توس��ط یک متخصص بالینی دارای مدرک گذراندن دوره تصویرسازی انجام شد
و در پایان هر جلس��ه تکلیفی به ش��رکتکنندگان داده شد و در آغاز جلسه بعد بررسی و به آن بازخورد
داده شد .همچنین ابزارهای پژوهش پرسشنامههای افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب بودند
که در مراحل پیشآزمون و پسآزمون توسط دانشجویان تکمیل شدند.
پرسشنامه افسردگی :1این پرسشنامه توسط بک و کالرک 2در سال  1988ساخته شد .این ابزار دارای
 21گویه است که با استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت (=0اصال تا =3شدید) نمرهگذاری میشود.
نم��ره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به دس��ت میآید ،لذا دامنه نمرات بین  0تا  63اس��ت و نمره
باالتر بهمعنای افس��ردگی بیشتر میباش��د .بک و کالرک ( )1988روایی پیشبین ابزار را تایید و پایایی
آن با روش آلفای کرونباخ  0/89گزارش کردند .همچنین محمدی ( )1386پایایی ابزار را با روش آلفای
کرونباخ  0/94گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/91محاسبه شد.
پرسش�نامه اضطراب اجتماعی :3این پرسش��نامه توس��ط کانور ،دیویدس��ون و چرچیل 4در سال 2000
س��اخته ش��د .این ابزار دارای  17گویه اس��ت که با اس��تفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1کامال
مخالفم تا =5کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به دست میآید،
لذا دامنه نمرات بین  17تا  85اس��ت و نمره باالتر بهمعنای اضطراب اجتماعی بیش��تر میباشد .کانور و
هم��کاران ( )2000روایی همگرا اب��زار را تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/93گزارش کردند.
همچنی��ن رس��تمی و همکاران ( )1397پایایی ابزار را با روش آلف��ای کرونباخ  0/85گزارش کردند .در
پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/88محاسبه شد.
1. depression questionnaire
2. Beck & Clarck
3. social anxiety questionnaire
4. Connor, Davidson & Churchil
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پرسش�نامه کیفیت خواب :1این پرسشنامه توسط بویسی ،رینولد ،مانک ،برمن و کاپفر 2در سال 1989
ساخته شد .این ابزار دارای  19گویه و  7بخش (کیفیت خواب ذهنی ،دیر به خواب رفتن ،کفایت خواب،
دوره خواب ،اختالل خواب ،اس��تفاده از داروهای خوابآور و عملکرد ناقص در طول روز) اس��ت که هر
بخش از  0تا  3نمرهگذاری میشود .نمره ابزار از طریق مجموع نمره بخشها به دست میآید ،لذا دامنه
نمرات بین  0تا  21اس��ت و نمره باالتر بهمعنای کیفیت خواب نامطلوبتر میباش��د .بویسی و همکاران
( )1989روای��ی همگرا ابزار را  0/88و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/89گزارش کردند .همچنین
نجف��ی قزلج��ه ،مرادی ،رفیعی و حقان��ی ( )1393پایایی ابزار را با روش آلف��ای کرونباخ  0/91گزارش
کردند .در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
در پژوهش حاضر دادهها در دو س��طح توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار  SPSSنسخه بیست و
دوم تحلیل ش��دند .در سطح توصیفی از ش��اخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع
متغیرها و در س��طح اس��تنباطی از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای آزمون فرضهای آماری
استفاده شد.
يافتههای پژوهش
ش��رکتکنندگان  40دانش��جو بودند؛ به طوری که از نظر وضعیت تأهل در گروه آزمایش  9نفر مجرد
( 8 ،)%45نفر متأهل ( )%40و  3نفر مطلقه ( )%15و در گروه کنترل  8نفر مجرد ( 8 ،)%40نفر متأهل
( )%40و  4نف��ر مطلق��ه ( )%20بودند .همچنین از نظر وضعیت جنس��یت در گ��روه آزمایش  7نفر مرد
( )%35و  13نف��ر زن ( )%65و در گ��روه کنترل  8نفر مرد ( )%40و  12نفر زن ( )%60بود .در جدول 1
نتایج میانگین و انحراف معیار افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب گروههای آزمایش و کنترل
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ارائه شد.
جدول  .1نتایج میانگین و انحراف معیار افسردگی ،اضطراب اجتماعی
و کیفیت خواب گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها/گروهها
افسردگی

اضطراب اجتماعی
کیفیت خواب

گروه آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

25/86

4/91

12/23

2/17

27/80

4/68

28/66

4/79

3/34

8/61

2/11

11/90

3/46

12/27

34/88
12/48

6/64

26/19

5/27

33/15

6/70

34/49

6/68

3/44

در جدول  1نتایج میانگین و انحراف معیار افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب گروهها در
مراحل ارزیابی قابل مشاهده است .نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای وابسته در گروهها
در مراح��ل ارزیابی معنادار نبودند ،لذا فرض نرمال بودن تایید ش��د .همچنین نتایج آزمون  Mباکس و
آزم��ون لوین معنادار نبودند ،لذا بهترتیب فرضهای براب��ری ماتریسهای واریانس کوواریانس و برابری
واریانسها تایید شدند .در جدول  2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی
تصویرسازی بر افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان ارائه شد.
1. sleep quality questionnaire
2. Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی تصویرسازی
بر افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان
اثر
آموزش تصویرسازی

مقدار

آزمونها

اثر پیالیی

62/94

0/001

0/81

0/83

62/94

2/75

62/94

المبدای ویلکز

0/32

بزرگترین ریشه روی

2/75

اثر هاتلینگ

آماره F

معناداری

مجذور ا ِتا

0/001
0/001

62/94

0/81
0/81
0/81

0/001

در ج��دول  2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررس��ی اثربخش��ی تصویرس��ازی بر
افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانش��جویان قابل مشاهده اس��ت .بر اساس آن آموزش
تصویرس��ازی حداقل باعث تغییر معناداری یکی از متغیرهای افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت
خواب دانش��جویان ش��ده اس��ت ( .)P<0/001در جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری
در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررس��ی اثربخش��ی تصویرس��ازی بر هر یک از متغیرهای
افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان ارائه شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی
اثربخشی تصویرسازی بر هر یک از متغیرهای افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان
آماره F

معناداری

مجذور ا ِتا

 .متغیرها.

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

افسردگی

754/28

1

754/28

60/48

0/001

0/82

اضطراب اجتماعی

961/35

1

961/35

41/29

0/001

0/70

کیفیت خواب

238/16

1

238/16

55/73

0/001

0/79

در جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای
بررسی اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان قابل مشاهده
اس��ت .بر اساس آن تصویرسازی بر بهبود همه متغیرهای افسردگی ،اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب
دانشجویان تاثیر معنادار دارد .بنابراین میتوان گفت  82درصد تغییرات افسردگی 70 ،درصد اضطراب
اجتماعی و  79درصد تغییرات کیفیت خواب دانش��جویان ناشی از اثربخشی آموزش تصویرسازی است.
در نتیجه آموزش تصویرس��ازی باعث کاه��ش افس��ردگی ( ،)F=60/48, p<0/001اضطراب اجتماعی
( )F=41/29, p<0/001کیفیت خواب نامطلوب ( )F=55/73, p<0/001دانشجویان شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به مشکالت روانشناختی نسبتا زیاد دانشجویان و اهمیت روش آموزش تصویرسازی بهعنوان
یک روش غیرتهاجمی ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخش��ی تصویرس��ازی بر افس��ردگی ،اضطراب
اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تصویرسازی باعث کاهش معنادار افسردگی شد .این نتیجه با
نتایج پژوهشهای نارگیویاتی و رحمت ( ،)2015آپوستولو و کولکابا ( ،)2009علیفر و نوکنی ( )1392و
بهزاد وکیلآباد و همکاران ( )1391همسو بود .برای مثال نارگیویاتی و رحمت ( )2015ضمن پژوهشی
به این نتیجه رس��یدند که تصویرس��ازی باعث کاهش معنادار افسردگی شد .در پژوهشی دیگر علیفر و
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نوکنی ( )1392گزارش کردند که تصویرس��ازی ذهنی و تجس��م هدایتشده بر کاهش عالیم افسردگی
موث��ر بود .در تبیین این یافته ب��ر مبنای نظر علیفر و نوکنی ( )1392میتوان گفت که تصویرس��ازی
باعث میش��ود که افراد کنترل و اداره تصویرهای ذهنی خود را در دس��ت گیرند و از این طریق از ورود
تص��ورات منفی به ذهن جلوگی��ری میکنند و یا آنها را کاهش میدهند و همین عوامل باعث باال رفتن
خل��ق افراد میش��ود و میزان امید ب��ه زندگی آنها را افزایش و میزان افس��ردگی آنها را کاهش میدهد.
بنابراین تصویرس��ازی از طریق مکانیس��مهای توضیح داده شده میتواند میزان افسردگی دانشجویان را
کاهش دهد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تصویرسازی باعث کاهش معنادار اضطراب اجتماعی
ش��د .این نتیجه با نتایج پژوهشهای آپوس��تولو و کولکابا ( ،)2009طیاری کلجاهی و پناهعلی ()1394
و حمزه و همکاران ( )1394همس��و بود .برای مثال آپوس��تولو و کولکابا ( )2009ضمن پژوهشی به این
نتیجه رس��یدند که تصویرس��ازی هدایتشده باعث کاهش استرس و اضطراب ش��د .در پژوهشی دیگر
طیاری کلجاهی و پناهعلی ( )1394گزارش کردند که تصویرس��ازی ذهنی باعث کاهش اضطراب ش��د.
در تبیین این یافته بر مبنای نظر حمزه و همکاران ( )1394میتوان گفت که تصویرس��ازی و تجس��م
تصاوی��ر و لحظههای خوش��ایند باعث نوعی ح��واس پرتی از موقعیت مضطربکنن��ده گردیده و تمرکز
فرد را بر عامل اس��ترسزا و اضطرابزا کاهش میدهد .این موضوع از آن جهت حائز اهمیت اس��ت که
اس��تفاده از تکنیکهای تصویرس��ازی به س��هولت و بدون نیاز به هیچ ابزار فیزیکی قابل انجام است و از
طریق تمرینهای ذهنی باعث کاهش اضطراب میش��وند و اگر افراد در موقعیت اجتماعی قرار داش��ته
باش��ند این شیوه آموزش��ی باعث کاهش اضطراب اجتماعی آنها خواهد شد .بنابراین تصویرسازی ضمن
ح��واس پرت��ی از عامل اضط��رابآور ،خلق را افزایش داده و اضطراب ش��ناختی که ش��امل افکار منفی
تکرارش��ونده میباش��ند و اضطراب اجتماعی که در حضور دیگران اتفاق میافتد را کاهش میدهند .در
نتیجه تصویرسازی میتواند در موقعیتهای اجتماعی باعث کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان شود.
عالوه بر آن نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تصویرسازی باعث کاهش معنادار کیفیت خواب
نامطلوب ش��د .این نتیجه با نتایج پژوهشهای آقابابایی و هم��کاران ( )2017و مطهرینژاد و همکاران
( )1395همس��و بود .برای مثال آقابابایی و همکاران ( )2017ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که
تصویرسازی ذهنی هدایتشده باعث بهبود کیفیت خواب شد .در پژوهشی دیگر مطهرینژاد و همکاران
( )1395گزارش کردند که تمرین ذهنی باعث بهبود کیفیت خواب ش��د .در تبیین این یافته بر مبنای
نظر مطهرینژاد و همکاران ( )1395میتوان گفت که از تصویرس��ازی ذهنی مکرر بدون وجود حرکات
عضالنی که در جهت بهبود عملکرد انجام میگردد در توانبخشی استفاده میشود .امروزه در توانبخشی
از تکنیک تصویرس��ازی برای کمک به بهبود هر چه سریعتر سالمت جسمانی ،افزایش عملکرد ،افزایش
وضوح ذهنی ،کاهش اس��ترس و ایجاد حس آرامش در افراد اس��تفاده میش��ود .هر چند در تمرینهیا
تصویرس��ازی حرکت به صورت بدنی اجرا نمیش��ود ،ولی تحقیقات نش��ان داده اس��ت که تصویرسازی
و تمری��ن ذهن��ی یک حرکت تاثیر زیادی مش��ابه با عمل واقع��ی دارد .بنابراین تصویرس��ازی از طریق
فرایندهای توضیح داده شده باعث بهبود کیفیت خواب و یا کاهش کیفیت خواب نامطلوب میشود.
یک��ی از محدودیتهای پژوهش این ب��ود که نتایج آن فقط مختص به جامعه پژوهش حاضر اس��ت.
البته جامعه پژوهش یکی از محدودیتهایی است که میتوان آن را جزء دامنه پژوهش به حساب آورد.
محدودیت دیگر اینکه نتایج به دست آمده در این پژوهش بر روی جامعه دیگر با احتیاط انجام و تفسیر
ش��ود .همچنین ناآش��نا بودن دانش��جویان با محتوی آموزشی تصویرس��ازی در آغاز این روش بهعنوان
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یک روش جدی و واقعی در نظر گرفته نش��د .هر چند از جلس��ات دوم و سوم شیوه نگاه دانشجویان به
آن عوض و مثبت ش��د .محدودیت دیگر برقرار نبودن ش��رایط برای بررسی و تعیین پیگیری نتایج بود.
مهمترین پیش��نهاد کاربردی با توجه به اهمیت تصویرس��ازی بر بهبود افس��ردگی ،اضطراب اجتماعی و
کیفیت خواب دانشجویان استفاده از روش تصویرسازی برای بهبود ویژگیهای روانشناختی دانشجویان
از جمله بهبود افس��ردگی ،اضطراب و کیفیت خواب آنان میباش��د .همچنین مهمترین پیش��نهادهای
پژوهش��ی شامل پیگیری نتایج در بلندمدت و مقایس��ه روش تصویرسازی با سایر روشهای آموزشی و
درمانی میباشد.
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