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چکیده
هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ( )SMILESدر افراد دارای تجربه
سوگ به دلیل بیماری کرونا بود .این پژوهش بر روی  313نفر که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند و
از بین افرادی که یکی از نزدیکان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از دست داده بودند انجاام شاد .تحلیال دادههاا باا
استفاده از همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی تأییادی و ضاریآ فلفاای کرونبااا و از ریا نرمافزارهاای  SPSS-22و
 AMOS-23تحلیل شدند .نتایج ضریآ فلفای کرونباا برای خرده مقیاس بیاعتباری اجتماعی ( )SIبا مقدار  1/301و
برای اعتبار اجتماعی ( )SVبا مقدار  1/319و برای کل پرسشنامه با مقدار  1/533گزارش شد .همچنین ضرایآ گویههای
پرسشنامه برای دو خرده مقیاس بیاعتباری اجتماعی ( )SIبین  1/353تا  1/568و برای اعتبار اجتماعی ( )SVبین  1/330تا
 1/533قرار دارد که نشانگر روایی سازه این مقیاس است .همچنین نتایج نشان داد با توجه به مقدار شاخصهای برازندگی
تطبیقی ( ،)1/386شاخص توکر-لوییس ( ،)1/319شاخص برازندگی فزاینده ( ،)1/389شاخص برازش تطبیقی مقتصد
( ،)1/586شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( ،)1/953شاخص برازندگی ریشاه خطاای میاانگین مجاتورات تقریاآ
( )1/165و شاخص نسبت خیدو به درجهفزادی ( )8/08نشان میدهد مادل از بارازش مناسابی برخاوردار اسات .باین
بیاعتباری اجتماعی با اعتبار اجتماعی ( )-1/338حمایت اجتماعی ( ،)-1/889افسردگی ( ،)1/618اضطراب ( )1/311و
استرس ( )1/333رابطه معناداری وجود دارد .همچنین باین اعتباار اجتمااعی باا حمایات اجتمااعی ( ،)1/911افساردگی
( ،)-1/093اضطراب ( )-1/339و استرس ( )-1/603رابطه معناداری وجود دارد ( )p> 1/11که این نتایج نشان میدهد
مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ( )SMILESاز روایی همگرایی مناسبی نیز برخوردار است.
واژهگان کلیدی :پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی( ،)SMILESسوگ ،بیماری کرونا ،هنجاریابی.
 -1دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محق اردبیلی ،اردبیل ،ایران(نویسنده مسئول)
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مقدمه
رویداد نامطلوب زندگی مانند از دست دادن یکی از عزیزان نتایج نامطلوبی را برای افراد ایجاد
میکند که سازگاری را با مشکل مواجه میکند (هولند .)8116 ،1پدیده سوگ 8از نظر واکنش-
های روانی پیچیدهای که پس از تجربه مرگ عزیزان ایجاد میکند ،حایز اهمیت است (مک-
لاور ،هوکر ،اتکینس ،ادانسیو و شولمن .)8181 ،3به ورکلی ،سوگ شامل مجموعهای از
احساسات ،افکار و رفتارهایی است که افراد در مواجهه با فقدان یا تهدید فقدان تجربه میکنند
.ضمن بیعی و فراگیر بودن پدیده سوگ در تمام جوامه انسانی ،ابراز سوگ در افراد مختلف
متفاوت است و افراد مختلف واقعیت فقدان و داغدیدگی و پیامدهای فن را به شیوههای متفاوتی
میپتیرند (هانایر .)8181 ،0سوگ گاهی منجر به ایجاد مشکلات روانشناختی مانند افسردگی،
اضطراب ،مشکلات خواب و واکنشهای هیجانی میشود (هاروتونیان .)8181 ،3اما با توجه به
شرایط فعلی جامعه جهانی و اپیدمی بیماری کرونا حتی سوگواری را نیز با مشکلاتی همراه کرده
است .جدید بودن کروناویروس و سرعت بالای ابتلا به فن باعث شده است تا بیشتر مردم با ترس
از مواجهه با بیماری ،روزهای خود را سپری کنند؛ ترسی که در بسیاری از موارد باعث مشکلات
روانی اجتماعی میشود .از جمله واکنشهای روانی متدول میتوان به فوبیای کرونا (پتفربوم و
نورس ،)8181 ،6اضطراب ،افسردگی ،اختلال در خواب ،رفتار وسواسی و اختلال استرس پس از
سانحه اشاره کرد؛ البته اینها فقط بخشی از حقای در مورد کروناویروس است و این بیماری
برخی از مسائل روانشناختی را نیز ایجاد میکند که شامل قرنطینه خانگی ،اختلال در فعالیتهای
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روزانه ،وسواس در مورد تمیزی و شستوشو ،سوگواری غیر بیعی برای مرگ عزیزان است
(امسالم ،دیکسون و نریا .)8181 ،1کروناویروس در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده
و جان بسیاری را گرفته است ،به گونهای که تا تاریخ امروز بیست و هشتم فپریل 8181
گزارشهای وزارت بهداشت ،درمان و فموزش پزشکی نشان میدهد در ایران  38350نفر مبتلا
شده و از این تعداد  3599نفر فوت کردهاند؛ همچنین فمار افراد مبتلا به کروناویروس در جهان 3
میلیون و 116هزار نفر گزارش شده که از این تعداد بیش از  811هزار نفر بر اثر فن جان باختهاند.
متاسفانه فسیآ این ویروس تنها به فوت فرد منتهی نمیشود؛ مسئله مهم دیگر خانواده این افراد
است که اجازه مراسم سوگواری ،تخلیه هیجانات و ابراز غم و ناراحتی را نداشتهاند و تا مدتها
بعد از مرگ عزیز از دست رفته قرنطینه هستند و نمیتوانند با خویشاوندان دیگر ارتباط داشته
باشند .همچنین خانواده این افراد در زمانی که باید سوگواری کنند ،امکان سوگواری ندارند یا
ممکن است در ی دوران قرنطینگی دچار نشخوار فکری شوند (جوادی و سجادیان.)1333 ،
یکی از معیارهای درجه معنیدار شدن رویدادهای چالش برانگیز مقیاس معنای اجتماعی در
رویدادهای زندگی )SMILES( 8است (بلت ،هولند و نیمر .)8113 ،3این مقیاس این امر را مورد
ارزیابی قرار میدهد که افراد تا چه اندازه با رویدادهای پر استرس زندگی خود را سازگار می-
کنند .این ابزار سازگاری را به لحاظ اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد و معنا در زندگی را از
این حیث مورد توجه قرار میدهد (بلت و همکاران .)8113 ،از دیدگاه ساختگرایی اجتماعی
(نیمیر ،کلس و دنیس ،)8110 ،0غم و اندوه در یک محیط پیچیده اجتماعی اتفاق میافتد ،که در
فن معنایی که یک فرد از دست میدهد تحتتأثیر ادراک و ورودی دیگران قرار میگیرد به
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عبارتی نوع دیدگاه جامعه به مرگ ،و شیوههای فرهنگی ابراز غم و اندوه میتواند به منزله نوعی
تلاش فرد عزادار برای احترام به فرد از دست رفته باشد و از این جهت وی را تشوی کند یا از
چنین تلاشهایی جلوگیری کند ،و فرد از این جهت به نوعی بیاحساسی مفرط و سرکوب درونی
میرسد (دوکا8118 ،1؛ نیمر و جردن8118 ،8؛ نیمر .)8113 ،مطاب با چنین تصوری ،حمایت و
تعامل اجتماعی میتواند به نوعی منجر به ارتباط سازگار و ناسازگار بازماندگان با فوت عزیزان
خود شوند (مورفی ،چانگ و جانسون .)8118 ،3از یک رف ،نشان داده شده است که حمایت
اجتماعی با علائم افسردگی کمتر در بازماندگان همراه است (استروب ،زچ ،استروب و
اباکومکین .)8113 ،0بنابراین میتوان گفت که ،تعامل اجتماعی بسته به نوع شکلی که دارد ،می-
تواند برای معنیسازی و سازگاری با سوگ مفید یا مضر باشد (اندرس.)8111 ،3
با توجه به اپیدمی ویروس کویید 13-و عدم امکان سوگواری برای بازماندگان متناسآ با
شرایط فرهنگی و همچنین درک این نکته که همراهی اجتماعی افراد موجآ تسلی بازماندگان
میشود و شرایط ایجاد شده به نوعی موجآ کاهش حمایت اجتماعی افراد میشود و عدم
هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی در ایران ،این پژوهش با هدف«
بررسی هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ( )SMILESدر افراد دارای
تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا» انجام گرفته است.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه فماری نیز افراد دارای تجربه
سوگ به دلیل بیماری کرونا در شهر تهران بودند که از میان این افراد تعداد  313نفر به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی،
مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده و مقیاس کوتاه افسردگی ،اضطراب و استرس به صورت
بر خط در میان شرکتکنندگان توزیع شد.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامههای معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ( :)SMILESاین پرسشنامه توسط بلت و
همکاران ( ،)8113راحی و دارای  80گویه است .این پرسشنامه دارای دو زیر مؤلفه بیاعتباری
اجتماعی و اعتبار اجتماعی است .همچنین پایایی این پرسشنامه برای مؤلفه بیاعتباری اجتماعی
 1/31و برای اعتبارسنجی اجتماعی  /50به دست فمده است .همچنین در این پژوهش نیز ،نتایج
ضریآ فلفای کرونباا برای خرده مقیاس بیاعتباری اجتماعی ( )SIبا مقدار  1/301و برای اعتبار
اجتماعی ( )SVبا مقدار  1/319و برای کل پرسشنامه با مقدار  1/533نشان داد که این مقیاس از
اعتبار مناسبی برخوردار است.
مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده :)MSPSS( 1این پرسشنامه توسط زیمن
( ،)1335راحی شده و دارای  18گویه است .شیوه پاسخگویی به این مقیاس نیز در یک یف 9
درجهای (کاملاً مخالفم= 1تا کاملاً موافقم= )9است .نمره بین  18تا  80نشان دهنده حمایت
اجتماعی ادراک شده کم ،نمره بین  80تا  36حمایت اجتماعی ادراک شده متوسط و نمره بالاتر

1 Multidimensional scale of perceived social support
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از  36حمایت اجتماعی ادراک شده در فرد زیاد است .براور و همکاران ( )8115پایایی درونی
این ابزار را در یک نمونه  955نفری از جوانان دبیرستان با استفاده از فلفای کرونباا 31 ،تا 56
درصد برای خرده مقیاس های این ابزار و 56درصد برای کل ابزارگزارش نموده اند .سلیمی و
همکاران ضریآ فلفای کرونباا سه بعد حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده ،دوستان
و افراد مهم زندگی را به ترتیآ  53درصد 56 ،درصد و 58درصد ذکر نموده اند .در این پژوهش
نیز ضریآ فلفای کرونباا برای کل پرسشنامه  1/50به دست فمده است.
مقیاس کوتاه افسردگی ،اضطراب و استرس :)DASS‐ 21( 1این مقیاس توسط لاویبوند و
لاویبوند ( )1333راحی و دارای  81عبارت است که هریک از سازههای روانی افسردگی،
اضطراب و استرس را توسط  9عبارت مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد .صاحبی و همکاران
( ،)1350این پرسشنامه را در نمونه ایرانی هنجاریابی کردند .لاویبوند و لاویبوند ( ،)1333پایایی
این مقیاس را با استفاده از ضریآ فلفای کرونباا برای افسردگی  ،1/33اضطراب  1/31و استرس
 1/33و برای کل فزمون  1/39گزارش کردند .در این پژوهش نیز ضریآ فلفای کرونباا برای
کل پرسشنامه  1/33به دست فمده است.

یافتهها
در این مطالعه  313نفر حضور داشتند که از این تعداد  819نفر ( )% 69زن و  118نفر ()% 33
مرد بودند و میانگین سنی فنان  33/13با انحراف استاندارد  9/38بود .همچنین نتایج ضریآ فلفای
کرونباا برای خرده مقیاس بیاعتباری اجتماعی ( )SIبا مقدار  1/301و برای اعتبار اجتماعی ()SV
با مقدار  1/319و برای کل پرسشنامه با مقدار  1/533نشان داد.
1 Depression Anxiety and Stress Scale
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جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی
گویه

ضریآ

سطح معناداری

 .1من نگران هستم که اگر این اتفاق را با دیگران به اشتراک بیشتری بگتارم افراد ممکن است نگاه

1/936

1/111

متفاوتتری به من داشته باشند.
 .8اینکه افراد بتوانند درک کنند که چقدر این سوگ برایم سخت بوده است مشکل دارم.

1/950

1/111

 .0من تمایل دارم در مورد این رویداد صحبت کنم ،اما فکر نمیکنم دیگران درک کنند.

1/639

1/111

 .3این رویداد بسیار پیچیدهتر از فن است که در مورد فن بتوان صحبت کرد.

1/353

1/111

 .9از به اشتراک گتاشتن داستان این واقعه با دیگران خودداری میکنم تا از انتقاد و قضاوت فنها

1/911

1/111

جلوگیری کنم.
 .5جزئیات این حادثه را برای خودم نگه میدارم.

1/991

1/111

 .11وقتی با دیگران در مورد این رویداد صحبت میکنم احساس فاصله بیشتری از فنها میکنم.

1/918

1/111

 .18هیچکس واقع ًا متوجه معنای این واقعه برای من نمیشود.

1/911

1/111

 .10احساس میکنم که نقش من در این رویداد اغلآ توسط افراد دیگر اشتباه فهمیده میشود.

1/983

1/111

 .13بعد از صحبت کردن با افراد دیگر در مورد فن حادثه احساس سردرگمی بیشتری میکنم.

1/900

1/111

 .19از زمان وقوع این رویداد احساس ناراحتی بیشتری در کنار مردم میکنم.

1/568

1/111

 .15فقط اگر بعضی از جزئیات این حادثه را کنار بگتارم ،برای دیگران منطقی است.

1/685

1/111

 .81نمیخواهم با صحبت کردن در مورد این رویداد بار دیگران را سنگین کنم.

1/655

1/111

 .88از زمان وقوع این حادثه ،احساس میکنم مانند گتشته با افراد دیگر سازگاری ندارم.

1/650

1/111

 .80بعد از این حادثه افراد کمی هستند که بتوانم به فنها اعتماد کنم.

1/931

1/111

 .3صحبت کردن با افراد در مورد این حادثه به شفاف شدن این شرایط کمک میکند.

1/639

1/111

 .6مطرح کردن فنچه اتفاق افتاده به حل وضعیت کمک میکند.

1/960

1/111

 .3صحبت کردن در مورد این رویداد به من کمک کرده است تا بتوانم اتفاقات راداده را درک کنم.

1/989

1/111

 .11معتقدم که وقتی این حادثه را به مردم میگویم ،فنها احساس نزدیکی بیشتری به من میکنند.

1/531

1/111

 .13افراد دیگر دیدگاههای مفیدی در مورد این رویداد با من در میان گتاشتهاند.

1/533

1/111

 .16به اشتراک گتاشتن داستان من در مورد این رویداد باعث ترحم بیشتر دیگران نسبت به من شده است.

1/533

1/111
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 .13دیگران با شنیدن صحبتهای من در مورد این رویداد میتوانند چیزهای ارزشمندی یاد بگیرند.

1/981

1/111

 .81بهراحتی داستان خصوصیام از این واقعه را با دیگران به اشتراک گتاشتهام.

1/355

1/111

 .83نحوه برخورد من با این رویداد مثالی مثبت برای دیگران در زندگی من بوده است.

1/330

1/111

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،ضرایآ گویههای پرسشنامه برای دو خرده
مقیاس بیاعتباری اجتماعی ( )SIبین  1/353تا  1/568و برای اعتبار اجتماعی ( )SVبین  1/330تا
 1/533قرار دارد که با توجه به سطح معناداری فنها که کمتر از  1/13است این مقدار معنادار
است و نشان از روایی سازه این مقیاس است .شکل مدل به صورت زیر است:

شکل  :1مدل تجربی پژوهش
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جدول  :2شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
x²
333/33

P
1/111

CFI
1/386

x²/ df
8/08
IFI
1/389

TLI
1/319

GFI
1/533

RMSEA
1/165
PNFI
1/953

NFI
1/551

RFI
1/569
PCFI
1/586

در مدل اولیه ،مدل برازش مطلوبی نداشت و برای همین منظور از شاخص بهبود برقراری
کوواریانس بین مقادیر خطا که توسط نرمافزار ارائهشده بود استفاده شد که نتایج فن نشان داد
مقدار شاخصهای برازندگی تطبیقی ( ،)1/386شاخص توکر-لوییس ( ،)1/319شاخص
برازندگی فزاینده ( ،)1/389شاخص برازش تطبیقی مقتصد ( ،)1/586شاخص برازش هنجار شده
مقتصد ( ،)1/953شاخص برازندگی ریشه خطای میانگین مجتورات تقریآ ( )1/165و شاخص
نسبت خیدو به درجهفزادی ( )8/08نشان میدهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول  :1نتایج میانگین و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
8

3

0

متغیرها

1

1

1

8

**-1/338

1

3

**-1/889

**1/911

1

0

**1/618

**-1/093

**-1/301

1

3

میانگین و انحراف استاندارد
35/03±13/13
31/33±9/58
01/11±6/16
6/11±3/33

3

**1/311

**-1/339

**-1/096

**1/918

1

3/05±3/53

6

**1/333

**-1/603

**-1/091

**1/583

**1/996

9/81±3/16

* p> 1/13و **p> 1/11
* راهنمای جدول :1 :بیاعتباری اجتماعی :8 ،اعتبار اجتماعی :3 ،حمایت اجتماعی :0 ،افسردگی،
 :3اضطراب :6 ،استرس.
بر اساس نتایج جدول فوق ،بین بیاعتباری اجتماعی با اعتبار اجتماعی ( )-1/338حمایت
اجتماعی ( ،)-1/889افسردگی ( ،)1/618اضطراب ( )1/311و استرس ( )1/333رابطه معناداری

 /52فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1511

وجود دارد .همچنین بین اعتبار اجتماعی با حمایت اجتماعی ( ،)1/911افسردگی (،)-1/093
اضطراب ( )-1/339و استرس ( )-1/603رابطه معناداری وجود دارد ( )p> 1/11که این نتایج
نشان میدهد مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ( )SMILESاز روایی همگرایی
مناسبی برخوردار است .همچنین همبستگی معنادار بین مؤلفههای مقیاس معنای اجتماعی در
رویدادهای زندگی ( )SMILESتأییدی بر روایی این مقیاس است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف «هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی ()SMILES
در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا» انجام گرفته بود که نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داده است که ،روایی و پایایی این مقیاس در نمونه انجام شده مورد تأیید است و این
مقیاس از روایی و پایایی خوبی برخوردار است.
در این پژوهش روایی مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی با استفاده از ضریآ
فلفای کرونباا مورد بررسی قرار گرفت که ،ضریآ فلفای کرونباا برای خرده مقیاس
بیاعتباری اجتماعی  1/301و برای اعتبار اجتماعی  1/319و برای کل پرسشنامه  1/533گزارش
شده است که ،نشان داد که این مقیاس از اعتبار مناسبی برخوردار است .همچنین ضرایآ
گویههای پرسشنامه برای دو خرده مقیاس بیاعتباری اجتماعی بین  1/353تا  1/568و برای اعتبار
اجتماعی بین  1/330تا  1/533قرار دارد که با توجه به سطح معناداری فنها که کمتر از 1/13
است این مقدار معنادار است و نشان از روایی سازه مناسآ برای این مقیاس است .همچنین با توجه
به اینکه ،شاخصهای برازندگی تطبیقی ( ،)CFIبرازندگی هنجار شده ( ،)NFIبرازندگی نسبی
( ،)RFIشاخص توکر-لوییس ( ،)TLIشاخص برازندگی فزاینده ( )IFIو نیکویی برازش ()GFI
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هرچقدر بالاتر از  1/31و نزدیک به یک باشند بیانگر برازش مطلوب الگو است .همچنین شاخص
برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIو شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIبیشتر از  1/31باشند
مدل برازندگی خوبی دارد .هرچند برای بررسی نیکویی برازش معمول ًا از شاخص مجتور خی
( )CMIN= x²استفاده میشود ولی مجتور خی با افزایش حجم نمونه و درجهفزادی ارتباط
دارد .به همین خا ر هو و بنتلر )1333( 1استفاده از شاخص برازندگی ریشه خطای میانگین
مجتورات تقریآ ( )REMSEAرا توصیه کردهاند .همچنین عنوانشده که اگر شاخص نسبت
خیدو به درجهفزادی ( )CMIN/DFکمتر از  3باشد میتواند نشان از برازش الگو باشد .به اعتقاد
شرمله-انجل ،موسبورگر و مولر )8113( 8مقادیر ریشه خطای میانگین مجتورات تقریآ
( )REMSEAبین صفر تا  1/13بیانگر برازش خوب و  1/13تا  1/15بیانگر برازش قابلقبول است.
با توجه به این توضیحات ،نتایج مقدار شاخصهای برازندگی تطبیقی ،شاخص توکر-لوییس،
شاخص برازندگی فزاینده ،شاخص برازش تطبیقی مقتصد ،شاخص برازش هنجار شده مقتصد،
شاخص برازندگی ریشه خطای میانگین مجتورات تقریآ و شاخص نسبت خیدو به
درجهفزادی ( )8/08میتوان گفت ،مدل از برازش مناسبی برخوردار است .همچنین در خصوص
همگرایی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی با پرسشنامه جمایت اجتماعی ادراک
شده و مقیاس اضطراب ،افسردگی و استرس نتایج نشان داده است که ،بین بیاعتباری اجتماعی با
اعتبار اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین بین اعتبار اجتماعی با حمایت اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه معناداری
وجود دارد ،که این نتایج نشان میدهد مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی
( )SMILESاز روایی همگرایی مناسبی برخوردار است .همچنین همبستگی معنادار بین مؤلفههای
1 Hu & Bentler
2 Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller
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مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی تأییدی بر روایی این مقیاس است .با توجه به نتایج
به دست فمده میتوان ادعا کرد که این مقیاس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می-
توان جهت سنجش معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی از این مقیاس استفاده کرد.
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