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 449 ......................................... شخصیتیهای سبک و زناشویی زندگی کیفیت اساس بر خیانتی کنندهبینی پیش عوامل سازی  مد

 444 ...................................................................... رازی دانشگاه دانشجویان در شده ادراک استرس با کنتر  منبع و آوریتاب رابطه

 449 ................... تنهاییهای صمیمیت، اهما  کاری زناشویی و احساس مد  پیش بینی پذیری اعتیاد به اینترنت بر اساس مولفه

 422 ........................................................................ بر اساس حمایت اجتماعی پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان

 494 ..................................... ای احساس کهتری در ابعاد اجتماعی، بدنی و استانداردهااعتباریابی و رواسازی شاخص مقایسه

 ICU .................................. 249های ویژه پیش بینی تحمل مراقبت از بیماران بر اساس رشد اخالقی پرستاران بخش مراقبت

 214 ................................................................ آموزان دوره متوسطهیت با اعتیاد به اینترنت در دانشهای هورابطه سبک
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 خانواده همدلی بر گو و گفت مهارت گیری یاد بخشی اثر

 7افتخاری طاهره، 5(آذر) آذربایجانی رضا احمد

 

 جملا   از. اسا   دیگاران  باا  ارتباط برایهایی  توانایی رشد، بهنجار انسان تحول در اساسی فرآیندهای از یکی

 .  میباشد3همدلیها  توانایی این

( 8991، فااب   و ایزنبار  ) "آیاد  می حساب ب  دوستان  نوع هایرفتار آمدن پدید در مهمی دلیل همدلی"

 چناان  چارا  و گوید می چ  مقابل فرد ک  فهمد می وجودش تمام با یعنی، شود می همدل دیگری با انسان وقتی

 بنیااد  و ریشا   و اسا   همدلی، عاطفی نزدیکی این اساس ک  کرده برقرار عاطفی ی رابط  یک واقع در، اس 

 منصاوری ) «داشات؟   احساسای  چا   بودم او جای من اگر». اس  «تو» و «من» جای ب  «ما»، ها نانسا ما تجرب 

 .  (19مهر، شاد

 جها   در کوشایدن  مقتضای  بلک ، نیس  شادی و غ؟ در مشارک  مقتضی و مستلزم فقط راستین همدلی

 زیرا، اس  قصنا او همدلی، کند همدردی اظهار فقط دیگران ب  نسب  کسی اگر پ . اس  یکدیگر ب  کمک

 راساتین  همدلی ک  اس  جه  این ب . گرداند می شریک دیگران ناراحتی دفع در عمالً را انسان، کامل همدلی

 از دیگرانکا   ناراحتی درک از اس  عبارت وجدانی یا انفعالی عنصر. اس  انفعالی و فعلی عنصر دو از مرکب

 در دیگاران  با   کاردن  یااری  و کماک  از اسا   عبارت فاعلی عنصر اما. اس  آمده وجود ب  روزگار حوادث

 و آلماان  در مطالعااتی ». ( 532ص، 8 ج، فلسفی فرهنگ)  «. اس  آورده روی ها آن ب  ک  هایی بختی بد تحمل

 اصاول  از انادازه  هماان  ب  باشند داشت  همدلی و وحدت دیگران با بیشتر هرچ  افراد ک  دهد می نشان آمریکا

 از یکای . (33ص، 8313، گلمان ) «. اسا   ها آن سرچشم ، مردم نیاز ک  کرد ندخواه طرفداری بیشتر  اخالقی

 نیااز  همادلی  بارای  ک  اس  شده گفت  زیرا، باشد می ارتباط برقراریها  خانواده کانون در همدلی ایجاد عوامل

 باا  کاردن  برقارار  رابط  ک  اس  آندهنده  نشان امر همین و دهی؟ گوش یکدیگر دردهای و سخنان ب  تا اس 

 باا  بتواناد  بهتر انسان ک  یابد می گسترش وقتی همدالن  رفتارهای بروز". اس  همدلی اصل ترین مه؟ دیگران

 ارتبااطی  مه؟های  صورت از یکی گو و گف ( 813-831، 8391، شهرام، وزیری) "کند قرار بر ارتباط دیگران

 در اصل ترین مه؟ و دارد جریان آن در محب  ک  انسانی و مقدس، اخالقی اس  امری گو و گف ". باشد می

 .  (8313، آذر) "اس  شدن شنیده و شنیدن آن

                                                           
 ahmadazar135@gmail.comاراک  آزاد دانشگاه وتربی  تعلی؟ فلسف  دکتری دانشجوی -8
 eftekharyt@yahoo.comتهران  تحقیقات و علوم آزاد دانشگاه بالینی ارشدروانشناسی کارشناسی جویدانش -5

3 -. Empathy 
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هایی  آگاهی کسب و کشف درای اثرگذار  شیوه بلک  نیس  یکدیگر ایرادات گرفتن برای فقط گو و گف "

 وگو گف . شود می زبانی ه؟ و همدلی موجب مشارک  این و کنند می مشارک  آن در بحث طرفین ک  اس 

 و گفا  هاای   ویژگای  و از دیگر یکی. (8313، خانیکی) "اس  ناشناخت  حقیق  انتقال و کشف راه وانعن ب 

 اسا   مسالل   حل و زیستن بهتر برای راهبردی، وگو گف ". اس  خطاهای  برداش  وها  تفاه؟ سوء رفع گو

 .  (8391، فاضلی) ". دهد می شکل را فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسیهای  حوزه در ما زندگی اساس ک 

 یاساین  سارو  پژوهشای  هنری فرهنگی مرکز حمای  با ک  باشد می پژوهشی طرح از برگرفت  حاضر مقال 

 .  اس  شده پشتیبانی

 خاود  وگوهاای  گفا   باا  و داشاتند  مکاتبا   یکادیگر  با ک  دانشمندانی نیز تاریخیهای  بره  از بعضی در

 در معرفا   و علا؟  باازار  همادلی  ایان  واساط   ب  واند   داشت زیادی شناسان  معرف  و علمیهای  راهگشایی

 وی، شبساتری  محماود  شیخ زمان مانند( 8319، غالمحسین، دینانی ابراهیمی). اس  گرفت  رونق آنانی  دوره

 .  اس  کرده ارای  مکتوب وگوی گف  یک در را "راز گلشن" یعنی خود فلسفی و زیبا کتاب

 و گفا   با ک  دارند وجود مصاحب  و کردن نصحی ، مشاجره، کرهمذا مانند کالمی ارتباط ازهایی  صورت

 یاا  و تحلیلای  کا   ساواالتی  ترجیحاً. اس  سوال با گو و گف  آغاز. نیستند گو و گف  ولی دارند شباه  گو

 مخاالفین  و شود ارائ  نظری تا اس  الزم. دارد اولوی ، هس  آن در نظر اختالف بروز امکان و اس  چالشی

 .  (8393، آذر) دارند نظر ابراز برایای  ویژه حق مخالفین. نندک نظر ابراز

 باشاد  مای  نقاد  امکاان  دلیل بیان با البت  و احترام با توام ولی اس  جاری گو و گف  در "انتقادی تفکر"*

 .  (8393، آذر)

 فرهنگای  امکاان  یاک  تصاحیحی  خاود  و دارد وجود "تصحیحی خود" نام ب  مهمی امر گو و گف  در* 

هاا   عل؟ شب  شدن فاش یا افکار تصحیح بیان کنند می فکر فرهنگی غیر جوامع در حالیک  در شود می محسوب

 .  (8393، آذر) شود می محسوب عیب و ضعف نقط  یک

 ناام  با   شخصای  را گوهاا  و گفا   این اینک  و باشند حاضر بحث در دارند حق هم  گوها و گف  در* 

 نظار  اباراز  حاق  منتهی، کرده تالش سوال و موضوع تبیین در ندک می سعی او و کند می مدیری  "گر تسهیل"

 و ماریتناا ) نمایاد  واگاذار  کسای  با   موقتااً  را گاری  تساهیل  نظار  ابراز برای ک  آن مگر ندارد قاطع و صریح

 . (همکاران

 مشاکل  ماردم  باین  در وگاو  گف ". اس  فهمی بد از ناشی جامع  در چ  و خانواده در چ ها  بحران اکثر

 چیازی  آن منظاورش  اما گوید می چیزی یک نفر یک. دهد نمی گوش کسی حرف ب  درس  کسی. اس  شده

 از پار  ماا  کالمای  ارتبااط . نیسا   آن حقیقای  معنای  ک  کند می معنی را حرف آن دیگری! گوید می ک  نیس 

. اسا   پاایین  یاا  یافتا   کاهش کنونی اجتماع در همدلی سطح. (8391، فاطم ، عاملی صدر) "اس  سوءتفاه؟

 از فراتار  و اسا   همادلی  یا دیگری احساس درک قابلی  و عاطفی بستان – بده وجود متضمن عاطفی بلوغ

 تشاکیل  و ازدواج. نیازهاسا   آن بارآوردن  مسالولی   پاذیرش  و دیگاری  نیازهاای  شناختن رسمی  ب  هم 
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 و ساتوده ) اسا   زنادگی  شریک نیازهای تأمین قبول و عمر هم  برای مسلولی  این پذیرش معنی ب  خانواده

 و کنناد  مای  انتقااد  و عجلا   غالبااً  آشفت  زوجین، مشکالت مورد در وگو گف  و بحث هنگام. (8311، بهاری

 هیاوی  و مالموت 8991، هالفورد، 8993، کاتمن، 8995، کریستین و شنک) دهند تغییر را یکدیگر خواهند می

 و دهناد  نمی گوش یکدیگر ب  مداوم ورط ب  مشکالت ب  راجع صحب  هنگام آشفت  زوجین همچنین. (8991

 حال  از رفاتن  طفاره  ایان  اصالی  دلیال . (8391، یونسای ، هنریاان ) روناد  می طفره مشکالت پیرامون بحث از

 زناشاویی  زنادگی  در کا   مشاجراتی و اختالفات اکثر. اس  همدلی عدم عبارتی ب  و نگری یکسو، مشکالت

. (8395، اکرمای ، لار  هیاث ) دهناد  مای  رخ صاحیح  ارتبااط  اصاول  از گارفتن  فاصال   علا   با   دهند می رخ

 بطاور  همادلی  کا   اسا   بیانگرآن ماس  کنونی جامع  در روابط نامساعد وضعی  از حاکی ک هایی  گزارش

 بپاذیری؟  ازدواج تعاداد  با مقایس  در را کشور رسمیهای  طالق متوسط اگر. اس  کرده پیدا کاهش محسوسی

 حساب  بار  ماورد 51 تا 82 بین حداقل ساالن  ازدواج نسب  ب  االن س عاطفی طالق متوسط شرایط بهترین در

، دساا  ایاان از مااواردی. 8(8398، ایمااانی، 8391آقازمااانی) داشاا  خواهااد نوسااان وشااهرها شااهرها کااالن

 پژوهش چند از پ . اس  کرده تشویق و ترغیب دسترس در و مؤثر راهی ب  یابی دس  برای را پژوهشگران

 وگو گف ، اس  بیشتر آنها همدلی ک هایی  خانواده در ک  شدی؟ متوج  فرهنگی مؤسسات از یکی در موردی

 بار . دهای؟  قرار مطالع  مورد معکوس صورت ب  را بخشی اثر این تا شدی؟ ترغیب همین برای دارد جریان ه؟

 اهکارگا  اعضای جز ک  یاسین سرو مرکز از نوجوانانی راه این در البت  گرف  شکلهایی  پژوهش اساس همین

 متوجا   ولای  دادند انجام، دانستند می گو و گف  قبالً ک  افرادی روی را پژوهش اولی های  کلید، بودند اندیش 

( صاحیح  وگوی گف  دانش یعنی) مداخل  اثر تا کنند استفاده دانند نمی وگو گف  ک  افرادی از باید ک  شدند

 انادازه  ساپ   و شود داده آموزش آنها ب  "وگو گف " مهارت تا بود الزم همین برای. باشد گیری اندازه قابل

 هماین . پاذیرف   صاورت ( آذربایجاانی ) مقال  نگارندگان از یکی راهنمایی با فرآیند این. گیرد صورت گیری

 اطالعاات  بارای . کارد  آن ودقیاق  دوبااره  اجرای ب  مصم؟ را مقال  این پژوهشگران ک  بود اولی های  پژوهش

 مراجعا   اندیشا   کارگاه اعضاء گروهیهای  پژوهش مقاالت مجموع  کتاب ب  هشد ذکر پیشین  مورد در بیشتر

 .  (8391همکاران و آذر) شود

 "وگاو  گفا  " صاحیح  یاادگیری  آیاا : بفهمی؟ ما تا گرف  شکل حاضر پژوهش، مذکورهای  پیشین  تبع ب 

 شود  خانواده اعضاء در "همدلی" افزایش ب  منجر تواند می خانواده توسط

 

 روش

 ژوهشپ طرح

 .  میباشد کنترل گروه بدون آزمون پ  و آزمون پیش با آزمایشی شب  مطالعات زمره در حاضر پژوهش

 

                                                           
 نظار  دیجیتاالی، با    یکساوی   فراینادهای  با   افراد وگرایش مجازی و اینترنتیهای  فرایندی  توسع  و تقوی  گرفتن نظر در با -8

 .اس  داشت  چشمگیری همدلی، کاهش حاضر حال در بالطبع و عاطفی و میرسهای  طالق پیرامون شده اعالم آمارهای میرسد
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 کنندگان شرکت

 مرکاز  در صاحیح  گوی و گف  مهارت گیری یاد دوره در کننده نام ثب  زوجین شامل حاضر پژوهش جامع 

 دلیال  ب  و آماری جامع  بودن محدود ب  توج  با بنابراین. بودند تهران شهر غرب جنوب در سعادت فرهنگی

 گماارش  امکاان  و شادند  انتخااب  دسترس درگیری  نمون  روش باها  نمون  کنندگان شرک  تدریجی مراجع 

 ساوم  تحصایالت  حاداقل  باا  سال 21 تا 59 سنی دامن  در زوج 88 نهای  در. نداش  وجودها  نمون  تصادفی

 و توماان  میلیاون  دو درآماد  میاانگین  باا  متوساط  اقتصادی سطح و دیپل؟ فوق تحصیالت حداکثر و راهنمایی

 آماوزش  فرآیناد  در زوج دو کا  . گرفتند قرارها  دوره این در آزاد شغل، مردان و دار خان ، زنان شغلی پیشین 

 .  کردند شرک  پژوهش در زوج 9 ترتیب بدین، کردند رها را دوره

 

 ابزار

 نگذراناده  را گاو  و گفا   ازای  دوره های   کا   کننادگانی  ک شر ازای  مشاهده و مصاحب ، پرسشنام  ابتدا در

 ایان  در. گرفا   مای  صاورت  تحلیل جلسات پایان در سپ  و شدند ضبط جلسات تمام و آمد عمل ب  بودند

 پرسشانام   از گرفتا   بار  ساواالت  مبناای . میشاد  پرسیده بود شده آماده کارشناس توسط ک  سواالتی مصاحب 

 توساط  همادلی  پرسشانام  . بود همدلی و گو و گف  مورد در مربوط  شناسکار نظر و دیوی  مارک همدلی

 افاراد  در را همادلی  میازان  و اسا   شده تشکیل گوی  58 از پرسشنام  این. شد معرفی 8913 سال در داوی 

 دیادگاه ، همدالنا   دغدغا   از اسا   عباارت  پرسشنام  اینهای  مولف . اس  داده قرار ارزیابی و بررسی مورد

 تاا  موافاق  کاامالً  از و بودهای  درج  2 لیکرت طیف براساس پرسشنام  گذاری نمره. شخصی شفتگیآ، گرایی

% 31 بااالی  کرونباخ آلفای با دیوی  پژوهش در همدلی پرسشنام  پایایی. اس  شده امتیازبندی مخالف کامالً

 .  اس  بوده مطلوب عوامل تحلیل طریق از پرسشنام  روایی همچنین. اس  آمده بدس 

 

 هاداده گردآوری شیوه

 و سااع   یاک  جلسا   هش  دوره این. گردید برگزار صحیح گفتگوی عنوان تح ای  دوره، پژوهش این در

 تساهیل  حضاور  باا  پی در پی هفتگی جلس  س  گذش  از بعد و بار یک هفت  هر جلسات ابتدا در ک  بود نی؟

 وگاو  گف  کارگاه روش ب  را الزمهای  رسد و داشت  حضور گر تسهیل بار یک هفت  دو هر آن از پ  و 8گر

 شاده  آشانا  وگاو  گف  با اول جلس  س  فرایند در ک هایی  خانواده خود ک  اس  ذکر ب  الزم. اس  کرده پا بر

 داشات   جریاان  وگاو  گفا   و شاده  گری تسهیل داوطلب آنها از یکی و شده حاضر محل در هفت  هر، بودند

 ماورد  در جلسا   سا   از بعاد . شاد  صاحب   "وگو گف " صحیحای ه شیوه مورد در اول جلس  س  در. اس 

 . گردید بحث "خودشناسی" و "تصحیحی خود"، "همدلی"، "سازی مسلل "، "گری تسهیل" مانند نکاتی

                                                           
 باا  بیشاتر  آشنایی برای. اس  شده انجام (آذر)آذربایجانی  احمدرضا توسط وگو گف  صحیحهای  شیوه وآموزش تسهیلگری -8

 .شود مراجع  سرویاسین شاراتانت از کودکان با وگو گف  و اندیش  کارگاه کتابهای مجموع  ب  وگو گف  و تسهیلگریهای  شیوه
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 گفتگاو  کسانی چ  چ   یعنی گفتگو ای؟  نشست  ه؟ دور ما چرا اصالً اینک  و گفتگو روشهای مورد در: اول جلسه

 (8395، آذر). شد بحث میشود  پرسیده چگون  سوال. میشود آغاز سوال با وگفتگ اینک  و میکنند 

 ایان  با   تاا  کنناد  عناوان  رااند  فهمیده قبل جلس  از ک  مواردی شد خواست  اعضاء از ابتدا در: دوم جلسه

 کاامالً  صاورت  با  ، اسا   "دادن گاوش " گفتگو مه؟ فرآیندهای از یکی چون و شود انجام 8ارزشیابی طریق

 .  گرفتند یاد را 5فعال دادن گوش حدی تا و گردید بحث باره این در ملموس

 معنای  باید زدند می حرف ک  کسانی جلس  این در، دوم جلس  "دادن گوش" مبحث ادام  در: سوم جلسه

 "خاود  حرفهاای  ب  دادن گوش" گویند می گو گف  مباحث در اصطالحاً ک  باشند فهمیده را خودشان حرف

 .  کنند "بازشناسی" را آن ناچارند خودهای  حرف جمالت خوانی باز با آنها یعنی

 اعضاا  از یکای  گاری  تساهیل  باا  هفت  هر و شد داده توضیح "گری تسهیل" باره در سوم جلس  انتهای در

 دلیال  با   قبال  جلسات ب  نسب  هربار کننده شرک  اشخاص. اس  گرفت  صورت گو و گف ، کننده شرک 

 شارک   اشاخاص  از زماان  هماین  از. اناد  داشت  رضای  احساس وگو گف  های ظرفی  از جدیدهای  کشف

 .  باشند داشت  گو و گف  خان  در دقیق  81 روزی حداقل تا شده خواست  کننده

 و "یاابی  مسالل  " موضاوعات  این از یکی. شدند می داده موضوعاتی جلسات از هریک در: چهارم جلسه

 با و کند طرح را مسلل  یک کسی هر، شد درخواس  جلس  این در. بود "شناسی مسلل " همان یا مسلل  درک

 ذکار  قابل. شود فهمیده بهتر و شناسایی، وگو گف  طریق از مسلل  مختلف وجوه تا شده سعی یکدیگر کمک

 . اس  بوده فرزندان تربیتی مسائل مورد در مسائل طرح بالطبع وها  نگرانی اکثراً ک  اس 

 را خودماان  اینکا   مثالً. گرف  صورت گفتگو در "همدلی" پیرامون ثبح جلس  این طی در: پنجم جلسه

 شد خواست  همچنین. نشوی؟ او مثل ولی کنی؟ نگاه مسلل  ب  مقابل طرف منظر از و بگذاری؟ مقابل طرف جای

 جمعای  نقاد  با   و اشتراک ب  کارگاه در آنرا بازخورد و بگیرد صورت وگوهایی گف  فرزندان با و خان  در تا

، اسا   باوده  سخ اند  بوده متمایل آن ب  شان فرزندان آنچ  پذیرش ک  داشتند اذعان اعضا اکثر. شود ت گذاش

 .  اند نبوده پذیرا را آن والدین ک اند  گفت  چیزهایی شان فرزندان گاهی چون

 وگو گف های  کارگاه حین در. اس  شده صحب  "تصحیحی خود" مورد در جلس  این در: ششم جلسه

 کننادگان  شارک  . اناد  نداشات   خودشاان  از ً قابال  درساتی  شناسای  خود ک  داشتند اذعان، کننده ک شر افراد

 مشاکالت  بتوانناد  اسا   بهتار  حتای  و توانند می آنها و دارد وجود تصحیحی خود وگو گف  در ک  فهمیدند

 ماا  اگار ، فتناد گ می، بودند آن نگران کنندگان شرک  ک  مواردی از یکی. کنند برطرف و شناسایی را خودشان

 گفا   دیگاران  با   ه؟ شما ک  شد پیشنهاد آنها ب . کنند می ما مورد در فکری چ  دیگران کنی؟ تصحیحی خود

 .  دهید آموزش هنجار عنوان ب  را تصحیحی خود تان فرزندان ب  الاقل یا و بدهید یاد وگو

                                                           
 (8313سیف، . )هستند میزانی چ  ب  واند  تحقق یادرحالاند  یافت  مورد، تحقق هدفهای آیا شود تعیین ک  منظوراس  این ب : ارزشیابی -8
 (5119جرالدکری، ) افتد می اتفاق درگروه رابط  این درطول هرآنچ  ب  نسب  وحساسی  گوینده ب  جانب  هم  توج : فعال دادن گوش- 5
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   شاده  انجاام هاایی   وگا  گفا   چ  مثال بطور. میشد چکها  تمرین جلسات این در: هشتم و هفتم جلسه

 ن   یا بوده صحیح کار روش و مبناء

 

 نتایج

 در. شاد  آوری جمع، دیوی  پرسشنام  از استفاده با آن از بعد و گو گف های  کالس برگزاری از قبل نمرات

، کارد  مراجع  مذکور پرسشنام  ب  توان می گذاری نمره نحوه و نوع و دیوی  پرسشنام  از استفاده شیوه مورد

 جامعا   دو نمارات  میاانگین  مقایسا   بارای  ناپارامتریهای  روش تحلیل و SPSS آماری افزار نرم از ستفادها با

 باین  وابستگیاند،  نکرده تغییر ما جامع  افراد چون حال  این در. ای؟ گرفت  بهره ویلکاکسون آزمون از وابست 

 ساطح  در و 1. 3 برابر ویلکاکسون مارهآ مقدار گو گف های  کالس از بعد و قبل نتایج. دارد وجود مشاهدات

 .  اس  همدلی میزان بر گو گف های  دوره دار معنی بسیار اثر از حاکی ک  دهد می نشان را 1داری  معنی

 
 5 جدول

 مقادیر

 ولیکاسون آزمون آماره 151. 3

 داری معنی سطح 111. 1

 

 .  دارنداری د معنی تفاوت آن از بعد با گو گف  کالس از قبل نمرات نتیج  در

 ماردان  بارای  گفتگو کارگاه ک  معنی این ب ، میبندد نقش ذهن در دومی فرض نتایج تر دقیق مشاهده با اما

 ماردان  و زنان کارگاه از قبل نمرات بیشتر نتایج آوردن بدس  برای و راستا این در. زنان یا اس  بوده تر ثرؤم

% 2 ساطح  در ماردان  نمارات  کا   اسا   توجا   جالب. ؟کنی می مقایس  زیر صورت ب  ویتنی -من آزمون با را

 بااالتر  جامعا   زنان در همدلی سطح فرض پیش صورت ب  یعنی، دارد زنان نمرات برابر درداری  معنی کاهش

 ماردان  برای دوره این برگزاری ک  گرف  نتیج  توان می گو گف  دوره داشتن اثر ب  توج  با و اس  مردان از

 . اس  تر ضروری و الزم

 
 7 جدول

 مقادیر

 ویتنی – من 881. 5

 داری معنی سطح 131. 1
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 تفااوتی  ک اند،  شده مقایس  نیز آزمون از بعد زنان و مردان نمرات شده ذکر دوم فرض بیشتر بررسی برای

 سطح یک ب  زنان و مردان دوره اریزبرگ از بعد یعنی. نمیدهد نشان را گفتگو دوره از بعد در نمرات رشد در

 . دارد بر در را زنان از بیشتری همدلی سطح افزایش مردان برای دوره ک  معنی این ب اند،  رسیده لیهمد از
 

 9 جدول

 مقادیر

 ویتنی – من 339. 1

 داری معنی سطح 331. 1

 

 گیری نتیجه و بحث

، تصاحیحی  خاود ، توج ، تسهیل: جمل  از دارد سویی ه؟ همدلی با ک  اس هایی  ویژگی دارای "وگو گف "

 رویکارد  باا  آزمایشای  غیر پژوهش یک در یعنی. تفه؟ جریان، پذیری انعطاف، شنیدن درس  و گفتن درس 

همانا همدلی اس ؛ چ  بسا یک مشاور خوب نیاز  ، اذعان کرد ک  فرایند گف  وگو، شود می فلسفی و تحلیلی

از طرفای مشااهدات    .صحیح گفا  وگاو را بداناد   های  و شیوه "گف  وگو"برای همدلی با مراجع خود باید 

. دهاد  می درج شده در این پژوهش اثر بخشی معنادار یادگیری گف  وگوی صحیح را بر افزایش همدلی نشان

گف  وگوی صحیح در بین اعضاء خاانواده و  های  شیوه بر قراری گف  وگوی صحیح و ترویج، ب  زبان ساده

هاای   تفاده از آماره آزمون ویلکاکسون در شایوه با اس. .اجتماع منجر ب  افزایش همدلی در بین آنان خواهد شد

ب  این معنای کا  انجاام گفا  وگاوی      ، کند می ییدأناپارامتری نتایج این پژوهش فرض صفر پژوهشگران را ت

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ک  آموزش مهارت گف  و گوی صحیح . صحیح بر افزایش همدلی اثر دارد

 . داردها  ین انسانها و در نتیج  خانوادهاثر معنا داری بر افزایش همدلی ب
 

 پیشنهادات

ثیر گف  وگو بر همدلی ماواردی را در حاین پاژوهش مشااهده کردناد کا        أپژوهشگران علی رغ؟ بررسی ت

 مواردی مثل:. پیشنهادات پژوهشی مناسبی برای پژوهشگران خواهد بود

ضاء اذعان داشتند از آراماش بهتاری   %اع91صورت گرفت  پ  از جلس  سوم کارگاه بیش از ی  در مصاحب  .8

 .  نسب  ب  قبل از برگزاری کارگاه برخواردار شده اند

 .  برده اند می برند ک  قبال از آن کمتر بهره می اذعان داشتند از شنیدن لذتی تمام اعضاءپ  از جلسات پنج؟ .5

 .  بعضاً فرایند گف  وگوی در خان  منجر ب  کاهش تماشای تلویزیون شده اس  .3

 .  جدید شدای  شرک  کننده مودت و مهربانی ایجاد شد واین جریان باعث ایجاد خانواده عضاءبین ا .1

ک  فرایند گف  وگو کمک کرد تاادر  اند  دو زوج اعالم کردند ک  در آستان  تصمیماتی پیرامون جدایی بوده .2

 .  مورد تصمی؟ خود تجدید نظر کنند
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برای . گروه(ب  شدت افزایش یاف های  صوصا خان؟توج  ب  مطالع  و کتاب در بین گف  وگو کنندگان)خ .1

 .  کتابخوانی و گف  وگو مورد مطالع  و پژوهش قرار دهندی  توانند رابط  می همین پژوهشگران

گف  وگو با تاأمالت وکیفیا  بهتاری اجارا     اند  ک  تسهیلگران بحث با تجرب  و با تامل بودههایی  در زمان .3

ارگاه گف  وگو الاقل باید در ابتدا توسط تسهیلگران با تجرب  اداره برای همین فرایند مناسب ک. شده اس 

 . شود

پ  از گذش  س  ماه از برگزاری کارگاه پایداری نتایج آن در یک مصاحب  تلفنی مورد توج  قرار گرفتا   . 81

ت کتااب و مقااال  ، پایداری مشاهده شد ولی تذکرات غیار مساتقی؟ باا دادنفایل؟    ها  در اثر این مصاحب . شد

 . مرتبط و یا یاد آوری دوره ایی مشاور برای تقوی  گف  وگو پیشنهاد میگردد

خواهند پژوهش را تکرار کنند ترجیحاً اگر خواستند پرسشنام  ارائ  دهناد با     می پیشنهاد میشود کسانی ک 

 گزینا   پاسخی ک  با   آن اکتفا نکنند و یک نوع مصاحب  استاندارد اختصاص دهند و مطملن شوند ک  مخاطب

 .  دهد را کامالً فهمیده اس  می
 

 قدردانی

تالشاهای دو پژوهشاگر جاوان موسسا  سرویاساین علیرضاا       ، آقای محمد ساعیدیان ، از زحمات مشاور آمار

خان؟ فاطم  خرمی مدیر محترم موسس  فرهنگی سعادت و کلی  کساانی کا  در ایان    ، غالمیان و فرید مفتاحی

 . ی میکنی؟کارگاه شرک  کردند صمیمان  قدردان

 

 منابع
 

 ایران؛سرویاسین، تهران. تفکر انتقادی. (8393). ا، آذر . 

 ایران؛ سرویاسین، تهران. ویرایش دوم. 8منطقیهای  بچ ، (8393). ا، آذر . 

 نشر هرم : تهران، خواج  نصرالدین فیلسوف گف  و گو( 8319)، غالمحسین، ابراهیمی دینانی . 

 نشر هرم : ایران. تهران. بررسی تحوالت گفتمانی در پایان قرن بیست؟: و گو در جهان گف . (8313). ه، خانیکی . 

 51111شماره، سال نودم، اسفند، اطالعات، خشون  و کارایی گف  وگو، (8391فاطم  )، صدر عاملی . 

 نشر عل؟: ایران. تهرانها.  در حوالی همین کوچ . (8391). ن، فاضلی . 

 شناسای جامعا    روان، همدلی و نوع دوستی نشان  هاوش عااطفی توسا    ، حمید رضا، وچبل: مترج؟، (8313)، دانیل، گلمن ،

 . (31-33)ص 82و  81 شماره

 رواباط عمومی)ماهناما  علمای خ تخصصای(    ، زمین  سااز ارتبااط اثار بخاش    ؛ همدلی و تفاه؟(8319)، طیب ، منصوری شاد ،

 . (31-11و  31-31)ص، 33شماره

 خاانواده  هاای   بررسای علال طاالق در دادگااه    : مطالعات روانشناسی بالینی :روانشناسی سید جالل، مسعوده؛ یونسی، هنریان

 . (821تا  852از ) پژوهشی  -علمی 3شماره  - 8391تابستان ، "تهران

 نشر دوران: ایران. تهران. اندازه گیری سنجش و ارزیابی آموزشی. (8313). ع، سیف 
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قش تعدیل ن: عشق مصاحبتی و رضایت زناشویی کارمندان

 کننده جنسیت

 7سمیه آقامحمدی، 5نسرین ارشدی

 

، ( را مطارح کردناد  companionate love( برای اولین بار اصطالح عشق مصااحبتی ) 8931برشاید و والستر )

احساس دوستی و محب  عمیق نسب  ب  کسی ک  زندگی فارد کاامالً باا او    »آنها این نوع عشق را ب  صورت 

ب  معنای توج  با   ، در تعریف عشق مصاحبتی« زندگی دره؟ تنیده»اصطالح . کردندمعرفی « اس دره؟ تنیده

، حاال با این. شودی موق  نیز گاهی یاف  میزیرا احساس محب  عمیق در روابط دوستان ، تداوم رابط  اس 

، محبا  ، عشاق بار مبناای دوساتی    ، داشاتن دوسا  ، دیگاری از جملا   های  این نوع از عشق در پیشین  با نام

( باا  8911پ  از آن هندریک و هندریک ). (5112، گرا وجود داش  )برشاید و ریگانوابستگی و عشق عمل

انگیاز و  دو ناوع عشاق خیاال   ، ی مردم در مورد انواع عشاق لی و نظرسنجی از عام ، تلفیق نظریات استرنبر 

را بارای   FBL ( مقیااس 8991گارات و فریاز )  . ساازی کردناد   مصاحبتی را ب  عنوان انواع اصلی عشق مفهوم

احساسات و رفتاار دو شاریک عشاقی را توصایف     ، مقیاس افکاراین . سنجش عشق مصاحبتی طراحی کردند

سانجد  این مقیاس دیدگاه افراد را در مورد عشاق نمای  . ای بر مبنای دوستی و صمیم  دارندکند ک  رابط می

اسا  را توصایف   عشقی یا همسر( تجرب  کردهبلک  عشق واقعی را ک  فرد در رابط  با جن  مخالف )شریک 

 .  کندمی

در پی یافتن علل ازدواجی هستند کا  بتواناد باا    ، های مرتبط با ازدواجبسیاری از پژوهش، در حال حاضر

، دهاد کا   ها نشان مای نتایج پژوهش. سطح باالیی از رضای  آغاز شود و در طی زمان این رضای  رشد یابد

هاای مشاترک موجاب    احترام متقابل و انجام فعالیا  ، تساوی و توافق، صمیمی  عشق مصاحبتی با معیارهای

در سا  گاروه   ، (8991نتایج پاژوهش گارات و فریاز )   . (5182، بن زیلفگردد )افزایش رضای  زناشویی می

شرکای عشقی و متأهلین میانسال نشان داد ک  عشق مصاحبتی )عشق بر مبنای دوستی( نسب  ، متأهلین جوان

 . تری با رضای  از رابط  داردارتباط قوی، شهوانی ب  عشق

                                                           
 اهواز چمران شهید شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم یسازمانی، دانشکدهخصنعتی شناسیروان گروه دانشیار -8

 narshadi@scu.ac.ir 
 اهواز،   چمران شهید شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم یشناسی، دانشکدهروان دکتری دانشجوی -5

Somayeh.aghamohamadi@yahoo.com 
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ی عشاق مصااحبتی و   ها نتایج ضد و نقیصی از تفااوت زناان و ماردان در رابطا     از طرفی گاهی پژوهش

نتاایج پاژوهش   ، با  عناوان مثاال   . (5181، دی و گانگاما، هارینگ -بارتل، اند )یورضای  زناشویی نشان داده

ی این عشق و رضای  زناشویی را در زناان با  طاور قابال تاوجهی      رابط ، تیسازندگان مقیاس عشق مصاحب

( نشان داد ک  هی  تماایزی باین   5181در حالی ک  نتایج پژوهش یو و همکاران ). بیشتر از مردان گزارش کرد

 .  زنان و مردان در این نوع عشق وجود ندارد

ی ایرانای  قل( با رضای  زناشویی در جامع ی عشق مصاحبتی )ب  عنوان یک مفهوم مسترابط ، با این حال

ی باین عشاق مصااحبتی و    بنابراین هادف از پاژوهش حاضار بررسای رابطا      . اس مورد بررسی قرار نگرفت 

 .  کنندگی جنسی  اس رضای  زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل

 

 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

پساند  شاگاه صانعتی اصافهان و شارک  فنیخمهندسای گیتای      ی آماری پژوهش حاضر کلی  کارکنان دانجامع 

( 3خ11) 32خ13کارکن متاهل با میانگین )انحراف استاندارد( سنی  511تعداد ، از میان افراد جامع . اصفهان بود

ب  صاورت دردساترس از   ، ک  حداقل یکسال از ازدواج آنها گذشت  بود و دارای تحصیالت باالی دیپل؟ بودند

مارد(   851پساند اصافهان )  مرد( و شرک  گیتی 23زن و  12، نفر 881انشگاه صنعتی اصفهان )بین کارمندان د

 .  این افراد ب  صورت داوطلبان  وارد پژوهش شدند. انتخاب شدند

برای بررسی ارتباط عشق مصاحبتی و رضای  زناشویی از روش همبستگی پیرسون و برای بررسی نقاش  

 .  سل  مراتبی استفاده شدتعدیل گر جنسی  از روش رگرسیون سل

 

 ابراز

. اسا   شده( ساخت  8991گرات و فریز )این مقیاس توسط : عشق بر مبنای دوستی یا عشق مصاحبتی مقیاس

آلفاای کرونبااخ   . ای برای سنجش عشق مصاحبتی اس گوی  با طیف لیکرت هف  درج  9این مقیاس شامل 

نتایج حاصل از روایی همگرا و روایی افتراقی ، همچنین. اس گزارش شده 1خ93این مقیاس توسط سازندگان 

و مقیاس عشق اروس( نشان داد ک  این مقیااس از روایای    FBL، و مقیاس عشق استور  FBL) FBLمقیاس 

آقامحمادی و ارشادی )زیار چااا(روایی و پایاایی ایان       . (8991، قابل قبولی برخوردار اس  )گرات و فریز

 . استفاده از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی در حد مطلوبی ب  دس  آوردندمقیاس در نمون  ایرانی را با 

ایان پرسشانام    . اسا   شاده ( ساخت  8311این مقیاس توسط رجبی ): فرم کوتاه مقیاس رضای  زناشویی

( با اساتفاده از تحلیال عامال با  روش     8311رجبی ). باشدای میگوی  با طیف لیکرت هف  گزین  83دارای 

( 8311رجبای ) . اسا  متمایل بر روی این پرسشنام  ب  دو عامل رضای  از رابط  و نارضایتی رسیده چرخش
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، ای انری  بر روی کارکناان دانشاگاه شاهید چماران اهاواز     گوی  13روایی همزمان این مقیاس را با پرسشنام  

 .  (8311، یاس  )رجب ب  دس  آمده 1خ19ضریب آلفای کل مقیاس ، همچنین. دس  آوردب  1خ13

 

 های گردآوری دادهشیوه

در اختیار آنها قارار   صورت انفرادیب  های پژوهشپرسشنام ، کنندگانپ  از انتخاب و جلب رضای  شرک 

آوری پا  از جماع  . کنندگان توساط پژوهشاگر پاساخ داده شاد    های شرک تمامی ابهامات و پرسش. گرف 

 .  تحلیل شد SPSSزار افها با استفاده از نرمداده، هاپرسشنام 

 

 نتایج

با   ، های توصیفی آنهاهمراه آمارهنتایج حاصل از بررسی همبستگی بین عشق مصاحبتی و رضای  زناشویی ب 

 .  ارائ  شده اس  8تفکیک کل و جنسی  در جدول 

 
 5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین همبستگی متغیرها گروه

 کل نمون 

511N= 

 1خ399 عشق مصاحبتی

 ≥1pخ118

 9خ51 25خ31

 81خ81 19خ13 رضای  زناشویی

 مردان

839N= 

 1خ335 عشق مصاحبتی

 ≥1pخ118

 1خ15 23خ12

 83خ19 38خ91 رضای  زناشویی

 زنان

12N= 

 1خ132 عشق مصاحبتی

 ≥1pخ118

 81خ99 21خ11

 82خ21 11خ81 رضای  زناشویی

 

ابتادا  ، ز روش رگرسایون سلسال  مراتبای   برای بررسی معناداری نقش تعدیل گری جنسای  باا اساتفاده ا   

بینی رضای  زناشویی وارد معادلا  رگرسایون شاد و در گاام     متغیرهای جنسی  و عشق مصاحبتی برای پیش

 .  دهداین نتایج را نشان می 5جدول . بعدی متغیر مضروب جنسی  در عشق مصاحبتی وارد معادل  شد

 
 7جدول 

 معناداری β t خطای استاندارد B بینمتغیرهای پیش

گام دوم
 

 1خ111 85خ311 1خ335 1خ191 8خ818 عشق مصاحبتی

 1خ123 1خ112 1خ119 1خ392 5خ111 جنسی 

مضروب جنسی  در عشق 

 مصاحبتی
 1خ119 1خ811 1خ132 1خ855 1خ151
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-دهد ک  ضریب رگرسیون متغیر مضروب جنسی  در عشق مصاحبتی برای پایش نشان می 5نتایج جدول 

 . حبتی معنادار نیس  و تفاوت همبستگی این دو متغیر در بین زنان و مردان معنادار نیس بینی عشق مصا

 

 گیریبحث و نتیجه

گار جنسای    ی بین عشق مصاحبتی و رضای  زناشویی با نقش تعادیل هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط 

رضای  زناشویی ه؟ در باین   ها نشان داد ک  همبستگی بین عشق مصاحبتی ونتایج حاصل از تحلیل داده. بود

جنسی  قادر ب  تعدیل گری ارتباط بین عشق مصااحبتی و  ، با این حال، زنان و ه؟ دربین مردان معنادار اس 

 . رضای  زناشویی نبود

ی عشق بر پایا  ، صورت ( عشق مصاحبتی را ب 8991گرات و فریز )، توان گف  ک در تبیین این نتایج می

این نوع از عشق بار مبناای   ، اندعشق همراه با اعتماد ب  شریک عشقی تعریف کرده عشق با آرامش و، دوستی

های شاادی  منافع مشترک و ب  اشتراک گذاشتن زمان، های مشترکح  عمیق دوستی و لذت بردن از فعالی 

هایی در جها  بررسای آن باا رضاای      پژوهش، سازی این نوع عشقاز ابتدای مفهوم. (5181، اس  )برشاید

 .  اس ناشویی انجام گرفت ز

نشاان داد کا  عشاق    ، ( ب  عنوان ساازندگان مقیااس عشاق مصااحبتی    8991نتایج پژوهش گرات و فریز )

همچنین . اهمی  ارتباط و احترام ب  احساسات شریک عشق دارد، ارتباط قوی با رضای  از ارتباط، مصاحبتی

بیشاتر از همبساتگی عشاق    ، ضاای  زناشاویی  نتایج این پژوهش نشان داد ک  همبستگی عشق مصاحبتی باا ر 

، های قبل از گرات و فریز )ب  عنوان مثال هنادریک و هنادریک  پژوهش. انگیز و رضای  زناشویی اس خیال

کا  پاژوهش   در حاالی ، بودناد  دسا  آورده های مسن با  تر و زوج( عشق دوستان  را در روابط طوالنی8911

هاای جاوان و ها؟ در    ها؟ در زوج ، ع عشق ه؟ در شارکای عشاقی  ( نشان داد ک  این نو8991گرات و فریز)

توان سنجش این ناوع عشاق را در تماامی     FBLاین نتایج نشان داد ک  مقیاس . شودهای مسن یاف  میزوج

( در پژوهش خاود نشاان   8991گرات و فریز )، همچنین. افراد با هر گون  رابط  و هر گروه سنی از افراد دارد

سنجد و این مفهاوم جدیاد از عشاق    را می )عشق دوستان ( می متفاوت از عشق استور مفهو FBLدادند ک  

 . تری با رضای  از رابط  داردهمبستگی قوی، نسب  ب  عشق استور 

هاای مشاترک و افازایش    بنابراین باا انجاام فعالیا    . عشق مصاحبتی با اصل لذت و درد قابل تبیین اس 

امنی  فارد در ماورد داشاتن شاریک بارای      ، یابدماعی افزایش میاحساسات مثب  اجت، صمیمی  در زوجین

شود ک  از بودن با همسر بیشتر لذت ببرناد و  رود و این باعث میتفریحی باال میهای  اوقات فراغ  وفعالی 

 .  (5181، رضای  زناشویی افزایش یابد )برشاید

های مشترک )آنچا   المی و انجام فعالی دهد ک  افزایش در ارتباطات کها نشان مینتایج پژوهش، عالوهب 

منجار با  افازایش بعاد هیجاانی      ، ه؟ برای زنان و ه؟ برای ماردان ، اس (ک  در تعریف عشق مصاحبتی آمده

 .  (5181، شود )یو و همکارانبعد جنسی صمیمی  و در نهای  افزایش رضای  از ارتباط می، صمیمی 
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( نیز در پژوهش خود دریافتناد کا  ادراک شاباه  و    5185)سیگولی و آسیتلی ، مارگوال، برتونی، الفری 

صمیمی  از طرف زوجین در مورد نحوه مقابل  با مسائل زندگی و مشاارک  و توافاق آنهاا با  هماراه تعهاد       

 .  بینی رضای  زناشویی در هر دو جن  اس های مه؟ و معناداری در پیشبینی کنندهپیش، زوجین

ی قوی بین عشق مصاحبتی و رضاای   های قبلی رابط همسو با پژوهش بنابراین نتایج پژوهش حاضر نیز

 .  (5182، محمدی و زارعی، یارتقی ، اس  )برای مثالزناشویی را تأیید کرده

همچنین نتایج پژوهش نشان داد ک  جنسی  قادر ب  تعدیل گری ارتباط بین عشاق مصااحبتی و رضاای     

نیز در پژوهش خود دریافتند ک  عشاق   (5185ری  و همکاران )الف ( و5181و همکاران )یو  زناشویی نیس ؛

 . در زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد، ی آن با رضای  زناشوییمصاحبتی و رابط 
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ای زنان متاهل با یا بدون خیانت همسر با  بررسی مقایسه

 4931، شیراز، SCLR-90استفاده از آزمون شخصیتی 

نسرین دانش
 7الهه قربانپور، 5

 

نقا   ، ی آن پیماان شاکنی  معانی متفاوتی برای واژه خیان  بیان شده اس  ک  یکی از معانی شمرده شده برا

از جملا   . تعابیر متفااوتی دارد ، های مختلف زمانی و مکانی خیان  در موقعی . (8) باشد عهد و بی وفایی می

شود ک  در آن یکی از زوجین از نظر احساسای   توان ب  خیان  عاطفی اشاره کرد ک  ب  خیانتی تلقی می آن می

بارد و   کردن با شاخص ساوم لاذت مای     فرد از صحب  . شود مند  ب  شخص دیگری غیر از همسر خود عالق 

این نوع خیان  ک  در زندگی مشترک ب  عناوان  . (5و8) تمایل دارد ک  اوقات فراغ  خود را نیز با او بگذراند

دهد ک  هی  گونا  پیوناد عااطفی میاان      شود؛ در بسیاری از موارد زمانی روی می خیان  زناشویی شناخت  می

کند از نظر عاطفی ب  شخص دیگری غیر از همسر خود عالقا    یا این ک  فرد احساس می زوجین وجود ندارد

بارد و کا؟    پیدا کرده اس  و از صحب  کردن و در میان گذاشتن افکار و عالیق خود با شخص سوم لذت می

ری کناد  ک؟ ب  این نتیج  رسیده ک  اوقات فراغ  خود را ب  جای این ک  با همسر خود بگذراند با دیگری سپ

ای نسبتاً رایج در زندگی اماروزه اسا     ها و پدیده ها و خانواده ای تکان دهنده برای زوج ک  این خیان  مسأل 

های قابل  باشد ک  آشفتگی شرک  درروابط خارج ازحیط  زناشویی دارای شیوع قابل توج  در جامع  می. (3)

دهد ک   نتایج مطالعات متعدد نشان می. آورد ود میها ب  وج توجهی را برای افراد مرتکب آن و نیز همسران آن

. (1-5اکثر افراد انتظار تک همسری در روابط جنسی و پرهیز از روابط نامشروع را از همساران خاود دارناد )   

، بدبینی، اضطراب، عزت نف  پایین، اغلب احساساتی همچون خش؟، ها خیان  شده اس  همسرانی ک  ب  آن

( ناآرامی شدید عاطفی پ  ازافشای خیان  زناشویی اغلاب باا   1-2) کنند تجرب  میافسردگی و درماندگی را 

اختالل در تمرکز و عملکرد روزان  همراه باا تغییار باورهاای فارد     ، های شناختی مانند نشخوار فکری آشفتگی

  زن یاا  خیان  مرد با . (81و9) یابد بی اعتمادی و احساس نا امنی در رابط  همسران بروزمی، نسب  ب  همسر

روانی و جسمی همسر خیان  دیده و در نتیجا  آسایب   -های روحی زن ب  مرد؛هر دو موجد استرس و آسیب

، مریکادرآ. (88) شااود شاادید روابااط زناشااویی بااوده و از علاال مهاا؟ جاادایی همسااران محسااوب ماای     

                                                           
 روان، استادیار و اعصاب دانش، متخصص دکتر روانپزشکی تخصصی زند، کلینیک دانش، خیابان نسرین دکتر: مسئول مولف -8

 شیراز اسالمی آزاد دانشگاه
 شیراز کاربردی علمی دانشکده زیستی، مدرس آمار ارشد کارشناس -5
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. (83و  85) شااوند یاای ماایناشوزمرتکبخیان گیمشااترک خااود ندلاازطوناادرنااززصددر88دانااومرازصددر58

گای  ندل زطودر ، ندا فتا  گرق مریکا طالدر آک  ادی فراز اصد در 11برآورد شاده اسا  کا  حادود     همچنین 

خیاناا  ماارد باا  زن باا  دلیاال . (1انااد ) هشدیاای ناشوزحیط  رج از بط خارواگیر ر درباک قل یاحدزناشااویی 

 –هاای روحای    سایب آ، احساساتی بودن بیشتر زنان نسب  ب  مردان و وابستگی نسبی بیشتر ب  همسار خاود  

 . (88آورد) روانی و نیز جسمی جبران ناپذیری را برای زنان بوجود می

، نف  پایینت عز، و پرخاشااگریمانند خش؟ تاای حساسااغلب ا، س ه اها خیان  شد آنک  ب  اناای همسر

ان همسر. کنند مای تجرب  گی را ماندافکار پارانوییدی ودر، وسواس، اضطراب، دگیفسرا، نشدل پایما احساس

باشااند  ن ماایس  ب  گریبای دمیداناو عصبانی  ، یددتر، هگناسحساا، منظیر شرتاای حساسااعهد شکن نیز با 

(83-82)  . 

در ایران ب  دلیل ماهی  عموماً مرد ساالر جامع  و وابستگی بیشتر زنان ب  همسرانشان از لحاظ مالی؛ ایان  

با این حال بررسی آسیب بر شخص . یی منجر نشودتواند ب  علل مختف پنهان مانده و حتی ب  جدا رویداد می

بسایار حاائز اهمیا     ، خیان  دیده در جه  پیشگیری و درمان و نیز احتمال آسایب دیادن ثاانوی فرزنادان    

روانی در زنانی اس  ک  مورد خیانا    –های روحی  مطالع  حاضر ب  منظور بررسی وضعی  آسیب. باشد می

 .  انجام گردیده اس ، خالت درمانیاند و احتمال نیاز ب  مدا واقع شده

 

  روش

زن متاهال اسا     811های مورد بررسی در این مطالع   آزمودنی. باشد شاهدی می -مورد مطالع  حاضر از نوع

نفر از آنان تجربا    95نفر آنان در طی دو سال گذشت  از جانب همسر خود مورد خیان  واقع شدند و  95ک  

ها در دو گاروه خیانا  دیاده و     برای بررسی و مقایس  سالم  عمومی خان؟ .اند خیان  همسر خود را نداشت 

های انتخاابی باا    تمامی خان؟، در طی انجام این پژوهش. استفاده گردید SCLR-90خیان  ندیده از پرسشنام  

 پرسشانام  . پاسخ دادناد رضای  کامل در مطالع  شرک  کردند و با نظارت غیر مستقی؟ پرسشگر ب  پرسشنام  

SCL-90-R پرسشنام  . ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی اس  یکی از کاربردیSCLR-90  سوال  91شامل

 .  (8931های روانی اس  )دارگوئی  و همکاران  برای ارزشیابی نشان  کاربردی

رواباط   حساسی  در، و اجبار وسواس، شکایات جسمانی: گیرد می بعد مختلف ر ادر بر 9سواالت آزمون 

 .  افکار پارانوئیدی و روان پریشی، ترس مرضی، پرخاشگری، اضطراب، فسردگیا، متقابل

ار هاا و نمارات آناان باا اساتفاده از نارم افاز        ها از جمل  خصوصیات دموگرافیک خان؟ اطالعات پرسشنام 

SPSS  مورد تجزی  و تحلیل قرار گرف  و جه  بررسی سالم  عمومی آنان از آزمونt     یک طرفا  و جها

دو طرفا  در   tاز آزماون  ، اختالف سالم  عمومی زنان مورد خیان  واقاع شاده و نشاده   داری  یمعن بررسی

 .  استفاده شده اس ، 12. 1داری  معنی سطح
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ساطح  ، های استفاده شده در قسم  توصیفی این پژوهش شامل متغیرهای جمعی  شناختی مانند سن داده

 SCLR-90عالئ؟ بر مبناای پاساخگویی با  آزماون     تشخیص . باشد  خان؟ متاهل می 811تحصیالت و اشتغال 

 . اس  بوده

 

 ها یافته

اند با زنانی بدون این تجربا    در بررسی و مقایس  عالئ؟ بالینی و روحی زنانی ک  خیان  همسر را تجرب  کرده

از نفار   95نفر از آنان با تجرب  خیانا  همسار و    95اند ک   را پاسخ داده SCL-R90زن متاهل پرسشنام   811

 . اند آنان بدون این تجرب  بوده

 
 بررسی سن زنان شرکت کننده در این پژوهش. 5جدول 

 سن خیانت شدگان عدم خیانت مجموع

 کمترین مقدار 51 55 51

 بیشترین مقدار 11 23 23

 )سال( میانگین سنی 35. 35 11. 31 81. 33

 

 35. 35اناد   ها خیان  کرده همسرشان ب  آنشود میانگین سنی زنانی ک   با توج  ب  جدول فوق مشاهده می

میانگین سنی تمام زناان شارک  کنناده    . باشد سال می 11. 31سال و زنانی ک  خیان  همسر را تجرب  نکردند 

 .  باشد تفاوت میانگین سنی زنان در هر دو گروه معنی دار نمی. باشد سال می 81. 33در این پژوهش 

 
 زنانبررسی و مقایسه تحصیالت . 7جدول 

 تحصیالت با تجربه خیانت همسر بدون تجربه خیانت همسر مجموع

 زیر دیپل؟ 81%( 82خ5) 1%( 1خ3) %55( 85)

 دیپل؟ 52%( 53خ5) 81%( 89خ1) 13%( 53خ1)

 کاردانی 83%( 81خ8) 82%( 81خ3) 51%( 82خ5)

 کارشناسی 59%( 38خ2) 32%( 31) 11%( 31خ1)

 کارشناسی ارشد 81%( 81خ9) 81%( 81خ9) 51%( 81خ9)

 دکتری 8%( 8خ8) 1%( 1خ2) 3%( 3خ1)

 مجموع 95 95 811

 

شود ک  گروه کارشناسی و در رتب  بعدی دیپل؟ بیشترین فراوانای را در باین    می  با توج  ب  جدول مشاهده

و پ  از در گروه دوم بیشترین فراوانی در مقطع کارشناسی . اند داشت ، هایی ک  ب  آنان خیان  شده اس  خان؟

در . باشاد  % مربوط ب  گروه تحصیلی دکتری در هر دو گروه می2. 1کمترین فراوانی نیز با . آن دیپل؟ قرار دارد
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 1. 31بیشترین فراوانی مربوط ب  تحصیل در مقطاع کارشناسای باا    ، بررسی تحصیالت کل افراد شرک  کننده

ها با تحصیالت دکتاری   راوانی مربوط ب  خان؟درصد بوده اس  و کمترین ف 1. 53درصد و پ  از آن دیپل؟ با 

 .  درصد مشاهده شده اس  9. 81درصد و کارشناسی ارشد با  1. 3با 
 

 بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال زنان. 9جدول 

 مجموع بدون تجربه خیانت همسر با تجربه خیانت همسر وضعیت اشتغال

 (%4 .55)102 (%7 .46)43 (%1 .64)59 خانه دار

 (%5 .24)45 (%9 .35)33 (%13)12 دولتی

 (%1 .20)37 (%4 .17)16 (%9 .22)21 آزاد

 184 92 92 مجموع

 

وضعی  اشتغال زنان شرک  کننده در دو گروه با تجربا  خیانا  همسار و بادون ایان      ، در جدولی دیگر

ن باا تجربا  خیانا     های خان  دار بیشترین فراوانی را در گروه زناا  اند ک  خان؟ تجرب  مورد بررسی قرار گرفت 

ها با شغل آزاد  اند و پ  از آن خان؟ بدون تجرب  خیان  همسر و نیز در مجموع شرک  کنندگان داشت ، همسر

 .  باشد ها با شغل دولتی در گروه دوم می و خان؟، در گروه اول

 
 تجربه خیانت همسر ها با تجربه خیانت همسر و بدون در دو گروه خانم SCLR-90 مقایسه معیارهای آزمون. 4جدول 

 ها بدون تجرب  خیان  همسر خان؟ ها با تجرب  خیان  همسر خان؟ 
 CI 95%  CI 95% 

فاکتورهای مورد 

 بررسی
Mean MIN MAX LOWER UPPER Mean MIN MAX LOWER UPPER 

معیار ضریب 

 ناراحتی
58211 88591 38111 58131 58111 88311 18511 88911 88533 88151 

 ضریب کلی

 عالئ؟ مریضی
58311 18111 38511 58812 38995 18321 18851 88911 18318 18119 

 18121 18225 88211 18811 18111 58399 58111 18111 18211 58528 پرخاشگری

 18219 18122 88881 18811 18239 58133 58815 38211 18551 58381 اضطراب

 18111 18218 88111 18111 18113 58231 58513 38311 18211 58115 وسواس

 18123 18283 88211 18111 18218 58129 58898 38311 18311 58388 حساسی  فردی

 18131 18218 88211 18111 18111 58211 58812 38131 18131 58339 جسمانی سازی

 18252 18112 88111 18111 18131 58811 88311 38511 18811 88953 جنون

 18138 18239 88211 18111 18115 58291 58533 18111 18211 58139 بدبینی

 18131 18213 88151 18111 18291 58311 58128 38121 88111 58211 افسردگی

 38111 18533 88111 18111 18359 88111 88211 38831 18111 88319 سالم  عمومی
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 ها با تجربه خیانت همسر و بدون تجربه خیانت همسر نمدر دو گروه خا SCLR-90 . مقایسه معیارهای مورد بررسی در آزمون5شکل 

 

میاانگین  ، آیت؟ ماورد بررسای در ایان تسا      88شود ک  در بین  با توج  ب  نتایج بدس  آمده مشاهده می

باشد و در بین آناان معیاار ضاریب نااراحتی باا       بوده ک  ب  معنای وجود اختالل می 8تمامی فاکتورها بیش از 

وسواس و بدبینی قرار دارد و سالم  عمومی در ، تب  اول و پ  از آن ب  ترتیب افسردگیدر ر 21. 5میانگین 

آیت؟ مورد بررسی  88در بین ، ها بدون تجرب  خیان  همسر در گروه دوم یعنی گروه خان؟. رتب  آخر قرار دارد

اند ک  بادان   بوده 8ر از بوده و میانگین سایر فاکتورها همگی کمت 8تنها میانگین فاکتورضریب ناراحتی بیش از 

 Positive Symptomاین معیار ضریب نااراحتی ) . باشد معناس  تنها معیار ضریب ناراحتی در حد اختالل می

Distress Indexیاک سانجش اصاالح شاده بارای تعاداد عالئا؟       ، ( یعنی سنجشی خالص از شدت ناراحتی ،

 .  اند جنون و اضطراب داشت ، سالم  عمومی همچنین در این گروه کمترین میانگین را ب  ترتیب. باشد می
 

 tتفاوت در عالئم از طریق ازمون داری  معنی مقایسه. 1جدول

 t P-valueاماره معیارهای آزمون
CI 95% 

Lower Upper 

 88312 88889 18111 588221 معیار ضریب ناراحتی

 88121 88391 18111 538119 ضریب کلی عالئم مریضی

 88151 88121 18111 8138831 پرخاشگری

 88931 88181 18111 588111 اضطراب

 88933 88193 18111 518513 وسواس

 88131 88218 18111 538111 حساسیت فردی

 88198 88235 18111 588218 جسمانی سازی

 88189 88511 18111 838525 جنون

 88912 88111 18111 518198 بدبینی

 58882 88151 18111 518311 افسردگی

 88238 88819 18111 818381 سالمت عمومی

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 خیانت دیده

 خیانت ندیده
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-Pمعیار مورد بررسی از آنجایی ک  برای تمامی ماوارد   88شود ک  در  با توج  ب  جدول فوق مشاهده می 

value<0. 05   هاا باا    معیار دیگر در دو گاروه خاان؟   81میانگین نمره در معیار ضریب ناراحتی و  اس  پ

بدون تجرب  خیان  همسر با ه؟ تفاوت معنا داری دارند و با توج  با  فاصال     ها تجرب  خیان  همسر و خان؟

ها با تجربا  خیانا  همسار بایش از      شود ک  میانگین این نمره در گروه خان؟ اطمینان بدس  آمده مشاهده می

 .  باشد گروه دیگر می

 

 و نتیجه گیری بحث

زنانی کا  طای دو ساال گذشات  ازساوی همسرانشاان ماورد        نفره از  95دو گروه ، 1تا  8با توج  ب  نمودار و جداول 

. اناد  مقایسا  گردیاده  اند،  اند و گروه شاهد یعنی زنانی ک  از سوی همسر شان مورد خیان  واقع نشده خیان  واقع شده

 و 11. 31ساال و گاروه دوم    3. 35)مورد خیان  واقع شدگان( برابر با  8شود میانگین سنی گروه  ک  مشاهده می چنان 

از لحاظ تحصیالت نیز هار دو گاروه   . دهد باشد ک  دو گروه را همگن از نظر سنی نشان می سال می 5. 33میانگین کل 

اند کا  در گاروه شااهد درصاد کارشناسای کمای        بیشترین فراوانی را در مقطع کارشناسی وپ  از آن دیپل؟ نشان داده

ت درصاد افاراد زیار دیاپل؟ و دکتارا باین دو گاروه معنای دار         اما تفاو. باشد بیشتر بوده اس  اما تفاوت معنی دار نمی

ها باا تحصایالت زیار دیاپل؟ قارار دارناد و        درصد بسیار باالتری از خان؟، ب  صورتیک  در گروه مورد خیان . باشد می

ناده  ده نشاان  تواناد  مای ، تحصیالت باالترگروه شااهد . شود می ها با تحصیالت دکترا دیده  درصد بسیار کمتری از خان؟

های خیانا  همسار را    تری با همسر داشت  و انگیزه مطالع  و ارتباطات اجتماعی بیشتر باشد ک  در نهای  تعامل مناسب

 .  کنند سازند و ب  نیازهای عاطفی او توج  بیشتری می کمتر می

ودناد  خانا  دار ب  8% از زنان گاروه  8. 11. شود همچنین مورد مشابهی در شغل زنان این دو گروه دیده می

، اند ک  اشتغال داشتن خاارج از منازل و ارتبااط باا اجتمااع      خان  دار بوده %3. 11در حالی ک  در گروه شاهد 

های ارتباطی در تعامل با همسران باشد ک  در نهای  باعث  تواند دلیلی برای دانایی بیشتر و آموزش مهارت می

یکی از دالیل ایجاد ارتباط با شاخص دیگاری از   . های ارتباط با زن دیگر در همسران بوده باشد کاهش انگیزه

شود؛ چارا کا  زن از ابتادا در خاانواده      سوی مرد عدم ارضای نیازهای روحی و عاطفی در خانواده عنوان می

داند ک  چگون  باید ب  همسر خود محب  کند؛ لذا ریش  اغلب مشاکالت   آموزش محب  را ندیده اس  و نمی

ب  طور کلی دالیل بروز . بود رفتارهای صحیح و همچنین مشکالت اقتصادی اس ن، در نبود محب ها  خانواده

، خیان  در مردان را درعوامل مختلفی باید جستجو کرد؛ دالیلی چون ک؟ شادن میازان عالقا  میاان زوجاین     

از . . .. عدم آگاهی در ایجاد روابط صاحیح و ، وجود فشارهای شدید اجتماعی و اقتصادی در زندگی مشترک

رو عالق  خود را ب  همسرشان از دس  داده و از آنجایی ک  ب  دلیل داشتن فرزند و یا بازخوردهای اجتماع این

 .  گیرند توانند تصمی؟ ب  جدایی بگیرند راه دومی ک  همان انتخاب فردی دیگر اس  را در پیش می نمی

شاود کا  در    مشاهده مای  ،تفسیر تس  روانشناختی دو گروه ب  تفکیک موارد مختلف، 3در جدول شماره 

 .  دهد گروه خیان  دیده تفاوت و شدت را نشان میداری  معنی تمام موارد بطور
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اند و  سال گذشت  در زندگی خود با خیان  همسران شان مواج  شده 5با توج  ب  اینک  زنان گروها ظرف 

تاوانن تیجا  گرفا      لذا می،  بسیاری از این موارد یک رویداد اخیر و بسیار نزدیک در زندگی آنان نبوده اس

، وساواس ، پرخاشاگری ، افسردگی ، خیان  همسر در زندگی یک زن از قبیل اضطرابی  ک  آثار روانی تجرب 

ها پ  از رویداد  بدبینی و جسمانی سازی و در نهای  سطح سالم  عمومی تا مدت، جنون، حساسی  فردی

، ساال بعاد   5حاداقل تاا   ، و مشمول مارور زماان  اثرات تخریبی و مشکل ساز خود را خواهد داش  ، خیان 

 . نخواهد بود

جا باید ب  این نکت  مه؟ اشاره کرد ک  این زنان احتماالً فرزندانی دارند ک  باا توجا  با  مشاکالت       در این

در محیطی متشنج و آکنده از ناراحتی رشد یافت  و این مرحل  از زندگی را چاون بحرانای بازر     ، روانی مادر

تواند زمین  ساز افسردگی در کاودکی و اضاطراب در آناان باشاد و یاا آثاار        هند گذاش  ک  میپش  سرخوا

 .  دیگری در نوجوانی وجوانی آنان ایجاد نماید

 و باود  خواهناد  خاود  همسار  خیانا   معارض  در بیشاتر  معنااداری  بطور دار خان  و دیپل؟ زیر تحصیالت با زنان

 خیانا   ماورد  گذشت  سال دو طی ک  زنانی در بدبینی و وسواس، نونج، اضطراب، افسردگی قبیل از روانی مشکالت

 . (P-value<0. 05شود ) می مشاهده، شاهد گروه زنان از یبیش دار معنی بطور اند شده واقع همسرشان
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 : استفاده نامناسب از اینترنت میان نوجوانان

 یک مطالعه اکتشافی

3تارا ایلدرآبادی، 2سانا احمدیان، 1سمیه برجعلی لو  

 

. زمانی اس  ک  کودکان بیشترین زمان استفاده از اینترن  را دارناد ، اواخر دوران کودکی و اوائل سن نوجوانی

ارج از دنیای تکنولاوژی و فنااوری اطالعاات نداشات      ای خهمین امر موجب شده اس  ک  نسل امروز تجرب 

اینترن  برای کودکاان فرصاتی   . (5112، و همکاران 1بدانی؟ )آبلینگر باشند و آنها را باید نسل دیجیتال و شبک 

فعالیتهاای اشااره   . کناد های تعاملی ایجااد مای  دسترسی ب  اطالعات و درگیری با بازی، جه  برقراری ارتباط

 .  (5181، 2آورد )جانسوناجتماعی را فراه؟ می-شناختیشده محرک رشد 

اساتفاده نادرسا  از اینترنا     ، تواند پیامدهای مثب  و منفی داشات  باشاد  ای میاما همان طور ک  استفاده هر پدیده

ایان در حاالی   ، یاباد )( ب  خصوص در طول نوجاوانی افازایش مای    1استفاده چالش زا از اینترن . پیامدهای منفی دارد

یاباد )کای؟    مای  اس  ک  این دوران در طول تحول دوران حساسی اس  و رفتارهای مخاطره آمیز سالمتی در آن ارتقاء

-Cognitiveشاناختی ) -مادل رفتااری  ، یکی از رویکردها پیرامون تبین استفاده چالش زا از اینترنا  . (5119، 3و دیویز

Behavioral Model)  این مدل با مولف  ناکارآمدی شن. اس( اختیDysfunctional Cognition)     در پای تباین اساتفاده

در مادل حاضار فراینادهای شاناختی نظیار تحریاف شاناختی و        . (5188، 1چالش زا از اینترن  اس  )کاپالن و های

باازگو کنناده چرایای    ، رفتارها مخرب همچون استفاده وسواسی از اینترن  و احساس آسودگی پا  از اساتفاده از آن  

 .  (5118، 9زا از اینترن  اس  )داوی  استفاده آسیب

تارجیج  ، اولاین عامال  . بر چهار عامل اساتوار اسا   ، استفاده چالش زا از اینترن ، شناختی -رفتاری مدل

باور حاضر اشاره بر این موضوع دارد کا  اینترنا  نساب  با  رابطاد رو در رو      . روابط اجتماعی آنالین اس 

، از ایان رو افاراد باا اضاطراب اجتمااعی     . (5188، )کاپالن و هاای  اثربخش و کمتر تهدید کننده اس ، ایمن

                                                           
 تهران درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مجازی، آموزشی، دانشکده روانشناسی دکتری: مسلول نویسنده - 8

sborjalilu@gmail.com Email: 

 تهران درمانی خدمات و پزشکی علوم مجازی، دانشگاه آموزشی، دانشکده تکنولوژی ارشد کارشناسی - 5
 تهران تربیتی، دانشگاه علوم و وانشناسیر آموزشی، دانشکده روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 3
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، ون دیان ایجینادر  ، احساس تنهایی و مهارت اجتماعی پایین تمایل ب  روابط اجتماعی آنالین دارند )میرکیک

( باا اساتفاده از اینترنا     Mood Regulationدومین مولف  اشاره ب  تنظی؟ خلاق ) . (5181، 8فرنک و گارستین

-احساس تنهایی و هیجانات منفی ب  استفاده از اینترن  پنااه مای  ، ز این رو افراد برای کاهش اضطرابا. دارد

، 5گیماز گودیاک  ، فنانادز ، دانند )مونوز ریاواز برند و استفاده از اینترن  را موجب کاهش احساسات منفی می

خود نظ؟ دهای مخارب   . ( اس  Deficient Self-Regulationخود نظ؟ دهی مخرب )، سومین مولف . (5181

( Compulsive Use( و اساتفاده اجبارگونا  از اینترنا  )   Cognitive Preoccupationموجب اشتغال ذهنای ) 

. (5112، 3اشاره ب  الگوی تفکر وسواسی در ارتباط با اساتفاده از اینترنا  دارد )یاناگ   ، اشتغال ذهنی. شودمی

مخرب هست  اصلی استفاده چالش زا از اینترن  اسا    مطالعات انجام شده نشان داده اس  ک  خود نظ؟ دهی

 .  (5181، )کاپالن

و  1کاایز . اجتماعی در نوجوانان هماراه اسا   -استفاده بیش از حد از اینترن  با مسائل و چالشهای روانی

ساال  دریافتناد کا  رفتارهاای      81خ9( در پژوهشهای خود بر روی کودکان با میاانگین سانی   5181همکاران )

اضطراب و بیش فعالی با استفاده مسلل  زا و چالش زا از اینترن  رابطا  دارد و اساتفاده   ، افسردگی، خودکشی

استفاده چالش زا از اینترن  میاان نوجواناان و جواناان     در ایران نیز. کند می مشکل دا از اینترن  را پیش بینی

اضر شناسایی عوامل ماوثر بار   از این رو هدف از پژوهش ح. (8391، گزارش شده اس  ) طیوری و همکاران

شود   می ک  چ  عواملی موجب استفاده چالش زا از اینترن . استفاده چالش زا از اینترن  میان نوجوانان اس 

 و آیا میان دو جن  تفاوتی در استفاده چالش زا از اینترن  وجود دارد 
 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامع  آماری پژوهش حاضر را کلی  دانش آموزان . ی بوده اس روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطع

نفار   521حج؟ نمون  بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابار باا   . دهندمقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل می

 . ای و تصادفی استفاده شدطبق گیری  نمون  برای انتخاب نمون  از روش. تعیین شد
 

 ابزار 

رفتااری اساتفاده چاالش زا از    -( بر اسااس مادل شاناختی   5115کاپالن ): اینترن  مقیاس استفاده چالش زا از

خارده مقیااس    1مقیااس حاضار از   . اینترن  ابزاری برای ارزیابی چالشهای استفاده از اینترن  طراحای کارد  

آیات؟ تشاکیل شاده     82 کمبود خودتنظیمی و پیامدهای منفی( و، تنظی؟ خلق، )ترجیح روابط اجتماعی آنالین

. گیارد  مای  )کامال موافق؟( مورد ارزیابی قارار  1)کامال مخالف؟( تا  8ای درج  1س  و پاسخ با فرم  لیکرت ا

                                                           
1- Meerkerk, van den Eijnden, Franken, & Garretsen  

2- Muñoz-Rivas, Fernández, & Gámez-Guadix 

3- Young  

4- Kaess, M 
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. پرسشنام  ترجم  و برای تایید روایی صوری از متخصصان حوزه زبان انگلیسای و روانشناسای اساتفاده شاد    

 .  (5115، د واقع شده اس  )کاپالنسال مورد تایی 31تا  81ابزار حاضر از نظر روایی و پایایی برای افراد 

 

 شیوه گردآوری دادها

و بعد ب  نساب  تعاداد در   بندی  طبق  برای گردآوری اطالعات ابتدا مدارس بر اساس ناحی  آموزش و پرورش

ساپ   . انتخااب شادند   1و  82دو منطق  ، بعد از طی مراحل نمون  گیری. تعداد در نمون  انتخاب شد، جامع 

دبساتان پساران     1دبساتان دخترانا  و    1س  و مدارس این دو منطق  با  صاورت تصاادفی    با مراجع  ب  فهر

پرسشنام  و نحاوه تکمیال کاردن آن تشاریح شاد و از آنهاا       ، برای دانش آموزان اهداف طرح. انتخاب شدند

اساتفاده   با 58نسخ   SPSSب  وسیل  بست  نرم افزاری ها  داده. خواست  شد تا پرسشنام  را با دق  تکمیل کنند

انحراف معیار( و آمار اساتنباطی )آزماون تحلیال عااملی اکتشاافی بارای شناساایی        ، از آمار توصیفی )میانگین

 .  مستقل( مورد تجزی  و تحلیل قرار گرفتند Tعوامل موثر و آزمون 
 

 نتایج

نفار   831اضار  نفر از شرک  کنندگان در پاژوهش ح  521اطالعات جمعی  شناختی نشان دهندۀ آن اس  ک  از میان 

و انحاراف اساتاندارد آن    85خ33میانگین سنی ایشاان  . %( اس 11خ5نفر از ایشان دختر ) 881%( و  22خ1از ایشان پسر )

 .  دهد می را نمایشها  آمارهای توصیفی و آلفای کرونباخ عامل 8جدول شماره . اس  8خ31
 

 آمارهای توصیفی و آلفای کرونباخ عامل ها. 5جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد نگینمیا عامل ها

 1خ33 8خ32 5خ21 ترجیج روابط اجتماعی آنالین

 1خ31 8خ23 5خ11 تنظی؟ خلق

 1خ31 8خ18 5خ3 استفاده وسواس گون  از اینترن 

 1خ15 8خ35 5خ33 اشتعال ذهنی

 1خ31 8خ39 5خ18 پیامدهای منفی

 1خ11 1خ99 5خ23 نمره کلی

 

تحلیل عاملی اکتشاافی و روش تحلیال مولفا  اصالی      ثر در استفاده چالش زا از اینترن  ازبرای شناسایی عوامل مو

تاییاد شاد   گیاری   نمونا   معنای دار باود و بادین ترتیاب کفایا       آزمون کروی  بارتل  از نظار آمااری  . .استفاده شد

و اجتمااعی گاروه   مناسب و هماهنگ با سااختار فرهنگای   های  برای استخراج عامل. (=KMO 1خ129و  >1Pخ1118)

در نهایا   . عامال اجارا شاد    1، 3، 2هاای  گونااگون شاامل راه حال   هاای   چندین بار تحلیل عاملی با راه حال ، نمون 

نتایج نشاان داد کا    . عاملی از کفای  بیشتری برخوردار اس  و این راه حل ب  کار برده شد 2مشخص شد ک  راه حل 

د پوشش واریان  مشترک بین متغیرها برای ایان پانج عامال بار روی     عامل بزرگتر از یک اس  و درص 2ویژه  ارزش
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 8خ19باا ارزش ویاژه    و عامال پانج؟   83خ13در حدود  5خ18ک  در این میان عامل اول با ارزش ویژه . اس  11خ18ه؟ 

 .  کند% کل واریان  را تبیین می 3خ51در حدود 
 

 تراکمی پنج عوامل گانه درصد واریانس و درصد واریانس، مقادیر ارزش ویژه. 7جدول 

 درصد واریانس تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل ها

 83خ13 83خ13 5خ18 ترجیج روابط اجتماعی آنالین

 35خ33 82خ33 5خ3 تنظی؟ خلق

 13خ11 81خ38 5خ5 استفاده وسواس گون  از اینترن 

 23خ85 9خ11 8خ11 اشتعال ذهنی

 11خ18 3خ51 8خ19 پیامدهای منفی

 

. واریماک  بهره گرفت  شد، ها و نام گذاری آنها از روش چرخش متمایلرای ساده سازی استخراج عاملب

 .  نمایش داده شده اس  3ماتری  عاملی ک  بر اثر چرخش واریماک  پدید آمد در جدول
 

 سئوالی با شیوه واریماکس 51ماتریس ساختار مجموعه . 9جدول 

 آیتم
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     1خ39 .ده؟ می برقراری ارتباط ب  وسیل  شبک  اجتماعی را ب  ارتباطات رو در رو ترجیح

     1خ31 .تعامل ب  واسط  شبک  اجتماعی برای من راح  تر از تعامل رو در رو اس 

     1خ11 .ده؟ می ن را بر رابط  رو در رو ترجیحبرقراری رابط  آنالی

    1خ33  .کن؟ می از اینترن  برای صحب  با دیگران استفاده، کن؟ می زمانی ک  احساس تنهایی

    1خ3  .کنداستفاده از اینترن  حال؟ را بهتر می، زمانی ک  بی حوصل  هست؟

    1خ15  .کند می ز اینترن  حال؟ را بهتراستفاده ا، کن؟ می زمانی ک  احساس ناراحتی و آشفتگی

   1خ39   .کن؟ می احساس گ؟ گشتگی، اگر نتوان؟ ب  اینترن  متصل شوم

   1خ19   .تمایل زیادی ب  برقراری اینترن  دارم، زمانی ک  ب  اینترن  دسترسی ندارم

   1خ12   .ومدر این فکر هست؟ ک  ب  اینترن  متصل ش، هنگامی ک  چند ساع  آنالین نیست؟

  1خ31    .مشکل اس ، برای؟ کنترل مقدار زمانی ک  آنالین هست؟

  1خ19    .برای من دشوار اس  ، کنترل میزان استفاده از اینترن 

  1خ11    .گیرم می ب  سختی جلوی خود را برای آنالین شدن، زمانی ک  آنالین نیست؟

 1خ18     .ی ب  وجود آورده اس استفاده از اینترن  برای من در زندگی مشکالت

 1خ33     .مدیری  زندگی با استفاده از اینترن  برای من دشوار شده اس 

 1خ31     .از دس  داده ام ، سرگرمی و فعالی  اجتماعی های؟ را ب  عل  استفاده از اینترن 
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 . گیردد بررسی قرار میمور استفاده چالش زا از اینترن  تفاوت دو جن  در متغیرهای 1در ادام  طی  

 
 استفاده چالش زا از اینترنت تفاوت دو جنس در متغیرهای. 4جدول 

 جنسی  مولف  ها
 میانگین

 )انحراف استاندارد(

 آزمون لوین
T P 

F P 

ترجیج روابط اجتماعی 

 آنالین

 (8خ51) 5خ83 دختر
 1خ118 1خ8 1خ12 1خ5

 (8خ35)5خ 12 پسر

 تنظی؟ خلق
 (8خ23) 5خ15 دختر

 1خ189 5خ32 1خ18 1خ51
 (8خ21) 3خ19 پسر

 اشتعال ذهنی
 (8خ21) 5خ93 دختر

 1خ183 5خ19 1خ2 1خ11
 (8خ29) 3خ23 پسر

استفاده وسواس گون  از 

 اینترن 

 (8خ11) 5خ19 دختر
 1خ113 5خ12 1خ21 1خ23

 (8خ21) 5خ51 پسر

 پیامدهای منفی
 (8خ11) 5خ89 دختر

 1خ153 5خ53 1خ1 1خ53
 (8خ31) 5خ21 پسر

 

شود دو جن  تفاوت معنادار در تمام متغیرهاای اساتفاده چاالش زا از اینترنا       می همان طور ک  مشاهده

 .  ( و میانگین نمره پسران بیش از دختران اس P≤1خ18دارند )
 

 بحث و نتیجه گیری

اجتمااعی کاردن و آماوزش اسا      ، آن ارتباطاات اینترن  بخشی از جامع  مدرن اس  و یکی از عملکردهای اساسی 

در این میان کودکان و نوجوانان یکی از گروههایی هستند کا  بیشاترین کااربری اینترنا  را     . (5182، )کایز و همکاران

اماا در کناار اساتفاده بهینا  بهاره      . استفاده بهین  از اینترن  موجب رشد شناختی و اجتماعی در آنها شاده اسا   . دارند

و  5188، درصد گزارش شده اس  )یاناگ و همکااران   81تا  1لش زا از اینترن  در کشورهای مختلف میان گیری چا

پژوهشهای انجام شده را تایید نمود و مهمتارین عوامال چاالش زا در    های  پژوهش حاضر نیز یافت . (5185، 8گریدان 

یکای  . ود خودتنظیمی و پیامدهای منفی نشاان داد کمب، تنظی؟ خلق، استفاده از اینترن  را ترجیح روابط اجتماعی آنالین

ترجیح روابط اجتماعی آنالین ب  رابط  اجتماعی رو در رو میان نوجواناان شاناخت    ، از علل استفاده چالش زا از اینترن 

همان طور ک  پژوهشهای مختلف نشان داده اس  اغلب نوجوانان و جوانان برقراری رواباط اجتمااعی آنالیان را    . شد

یکی از مهمترین دالیل این امر پایین باودن مهارتهاای   . (5181، و همکاران 5دهند )ناداسکاابط  رو در رو ترجیح میب  ر

اضاطراب اجتمااعی یکای از عوامال اساتفاده      . (5113، 3وانبور  و پیتر اجتماعی نوجوانان و اضطراب اجتماعی اس 
                                                           
1- Greydanus, D. E 

2- Ndasauka 

3- Valkenburg, P. M  
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سازد و بادین ترتیاب خاود فااش      می ایمن برای ارتباط برقرارزیرا تعامالت اینترنتی ابزاری . چالش زا از اینترن  اس 

 بادین ترتیاب افاراد تارجیح    . دهاد کند و کیفی  رابط  را ارتقاء میمنفی پیشگیری میهای  سازی را کنترل و از ارزیابی

 .  (5185، و همکاران 8دهند با یکدیگر رابط  آنالین برقرار سازند )لی می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ک  نوجوانان بارای کااهش عواطاف    . شددومین عامل تنظی؟ خلق شناسایی 

ک  یکی از دالیال اساتفاده بایش از حاد از     اند  پژوهشهای مختلف نشان داده. کنندمنفی از اینترن  استفاده می

( و 5181، و همکااران  5اضاطراب و تنهاایی اسا  )موناوز    ، غمگینای ، اینترن  میان نوجوانان کاهش ناراحتی

اجتمااعی آنهاا را   هاای   دریاف  حمای  اجتماعی ب  وسیل  شبک ، افراد تح  استرس و فشار هستند زمانی ک 

 .  لذا اینترن  ب  عنوان ابزاری برای گریز از تنهایی ابزار مناسبی شناخت  شده اس . سازدآرام می

نقاص در  هاای   از مولفا   ک  هر دو. و استفاده وسواس گون  از اینترن  اس  عامل دیگر شناخت  شده اشتغال ذهنی

پژوهشاهای مختلاف   . ( 5119، کای؟ و داویا   )شاود   مای  ک  موجب اختالل شناختی و رفتاری. خود نظ؟ دهی اس 

بارای  . (5181، و همکااران  3نشان دادند ک  استفاده وسواس گون  از اینترن  با مشکالت روانشناختی رابطا  دارد )گااز  

انان برای رهایی از عالئ؟ افسردگی همچاون تفکارات و احساساات آزار    دهد ک  نوجو می مثال مطالعات مختلف نشان

لاذا بارای ایان دسات  از افاراد      . (5185، و همکااران  1کنند )کاو  می ب  صورت وسواس گون  از اینترن  استفاده، دهنده

 .  کنداستفاده از بیش از حد از اینترن  ب  عنوان مکانیس؟ دفاعی عمل می

نوجوانان شرک  کننده در پژوهش حاضر اظهاار داشاتند   . ای منفی شناخت  شددر نهای  عامل آخر پیامده

اجتمااعی مشاکالتی را بارای ایشاان     هاای   زندگی و انجام فعالی های  ک  استفاده از اینترن  در انجام فعالی 

، مساائل میاان فاردی   ، افسردگی، مشکالت جسمانیتایج پژوهش حاضر با تجارب منفی )ن. فراه؟ آورد اس 

کشور اروپایی ک  از اینترنا  بایش از حاد     52( نوجوانان رفتارهای پرخطر آنالین و غیره، ت آموزشیمشکال

بنابراین استفاده بیمار گون  از اینترنا  موجاب   . (5182، و همکاران 2کنند همراستا بود )اسکاروا می استفاده

 .  شوداختالل در عملکرد فردی و اجتماعی نوجوانان می

نتاایج نشاان داد کا  میاان دو     . ش حاضر مقایس  دو جن  در استفاده چالش زا از اینترنا  اسا   یافت  نهایی پژوه

تنظای؟  ، لذا میانگین نمره پسران در تارجیح ارتبااط آنالیان   . جن  در متغیرهای اشاره شده تفاوت معناداری وجود دارد

نتایج پژوهش حاضار باا   . ز دختران اس استفاده وسواس گون  از اینترن  و پیامدهای منفی بیش ا، اشتغال ذهنی، خلق

ایشان در پژوهش خود اذعان داشتند ک  پساران بایش از دختاران از    . ( همراستا اس 5181دافور و همکاران )های  یافت 

آنالیان از  هاای   انجاام باازی  ، پسران نوجوانان برای جساتجوی اطالعاات  . کنند می اینترن  ب  صورت بی روی  استفاده

 .  کننداجتماعی استفاده میهای  کنند و دختران اغلب از شبک  می اینترن  استفاده

بنابراین همان طور ک  نتایج پژوهش حاضر نشان داد مهمتارین دالیال اساتفاده بای رویا  از اینترنا  در       

                                                           
1- Lee, B. W 
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، از این رو با ارتقاء سالم  روانی نوجوانان. اجتماعی اس -مشکالت و مسائل روانی، نوجوانان مورد بررسی

تاوان  ایجاد فضای خانوادگی گرمی و صمیمی و رابط  غنی والدین و فرزندان مای ، تباطات اجتماعیتقوی  ار

 .  از بستر اینترن  برای رشد بهین  کودکان و نوجوانان استفاده کرد
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مقایسه تکانشگری و ابعاد آن در میان دانش آموزان 

 دبیرستانی پسر قلدر وعادی

1مینا جلیلیان ،4مریم شاهنده ،9زهرا سلگی ،7مجید صفاری نیا، *5برزو امیرپور
 

 

آغازین ورود ب  مدرس  مشاهده می شوند ب  رفتاار تظااهر   های  اختالالت رفتاری ک  غالباٌ نخستین بار در سال

تعاادل روانای و رفتااری از انادازۀ عماومی      ، ردی اطالق می شود ک  بدون پایین بودن بهره هوشای یافت  در ف

متعادد باشاد با  طاوری کا  در      هاای   و مکاان هاا   تکارار و ماداوم  در زماان   ، اجتماع دور و دارای شادت 

 رفتاری دچار درماندگی و یا کااهش میازان کاارایی فارد شاود )بخشاایش و دهقاان        -عملکردهای تحصیلی 

یکی از مه؟ ترین اختالالت رفتاری ک  مورد توج  متخصصان علوم تربیتای و روان شناسای   . (8395، زردینی

قلدری عبارتس  از رفتاار پرخاشاگران  کا  عمادًا اباراز و منجار با  آسایب         . اس 8قلدری، قرار گرفت  اس 

مان در یک ماوقعیتی باا عادم    در طول ز، این رفتار ب  کرات، می گردد5کالمی و بدنی در قربانی، روانشناختی

درصاد کودکاان و نوجواناان     51تا  81در حدود . تعادل قدرت بین قربانی و قلدر یا قلدرها مشاهده می شود

، و همکااران  3لینادبر  ، ماارت تاونن  ، النکیانن ، هنیاو -سنین مدرس  درگیر رفتار قلدرمابان  هساتند )کالتیااال  

5181)  . 

لگاد زدن و ساد   ، ضرب و شات؟ ،   دو شکل متفاوت فیزیکی )هل دادنرفتارهای قلدرمابان  ک  می تواند ب

شاایع  پراکنای و اسا؟ روی کسای     ، بددهنی، طعن  زدن، تهدیدکردن، راه کسی شدن( و کالمی)مسخره کردن

کماردرد و  ، گوارشیهای  ناراحتی، ه؟ اثرات کوتاه مدت جسمانی و روانشناختی چون سردرد، گذاشتن( باشد

، خشاون  ، عصبانی  و ه؟ اثرات بلند مدتی مانناد پرخاشاگری  ، تحریک پذیری، دراک شدهتنهایی ا، ناامیدی

در پژوهشای کا  توساط    . (8395، بر فرد قلدر و قربانی داشات  باشاد )چالما     سوء مصرف مواد و میگساری

ر ( اجرا شد ب  مدت پانزده سال پیامد خشون  و قلدری را با 5183)1الرسن و دییوب-ونتزل، ثورسن، استورم

                                                           
 تهران، ایران، نور پیام روانشناسی، دانشگاه استادیار، گروه: مسلول نویسنده* -8

 E-Mail: borzooamirpour@gmail.com 

 .تهران، ایران، نور پیام ه، دانشگاروانشناسی دانشیار، گروه -5
 .تهران، ایران، نور پیام روانشناسی، دانشگاه استادیار، گروه -3
 .تهران، ایران، نور پیام روانشناسی، دانشگاه استادیار، گروه -1
 .تهران، ایران، نور پیام روانشناسی، دانشگاه کارشناس، گروه -2

1- bullying 
2- victim 

3- Kaltiala-Heino, R., Lankinen, V., Marttunen, M., Lindberg, N. 

4- Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. 
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حاکی از کاهش معنادار پیشارف  تحصایلی در قربانیاان    ها  نتایج پزوهش آن، پیشرف  تحصیلی مطالع  کردند

، ایده پردازی در ارتبااط باا خودکشای   ، عالوه بر این. رفتار قلدری در مقایس  با سایر دانش آموزان بوده اس 

مواجه  با قلدری گازارش شاده اسا      برخوردار شدن از موقعی  آموزشی پایین تر از نتایج، غیب  از مدرس 

 . ( 5181، و همکاران 8ادواردز، بری، آکسفورد، )کالرکسن

اس  و ب  عنوان اعماالی   3شخصی  و آسیب پذیری روانی، مه؟ در علوم رفتاریهای  از سازه 5تکانشگری

تارهاای مبتنای بار    رف. تعریف شده اس ، ک  ب  طور نابالغان  ابراز و خطرآفرین و نامتناسب با موقعی  هستند

یاا عینای با  منظاور     ، فاقد پشتوان  فکری و ممکن اس  در پاسخ ب  یک محرک ذهنی، تکانشگری شتاب زده

اناد   عاطفی و رفتاری در نظار گرفتا   ، برای تکانشگری س  مؤلف  شناختی. دستیابی ب  یک پاداش یا لذت باشد

 .  (5181، و همکاران، 1هورتون، والش، لینام، پریک  تمام زندگی روزمره فرد را تعامالتش متأثر می سازد )اس

تکانشگری را ب  منزل  یک رفتار آموخت  شده و ناشی از محیط تلقی مای کنناد کا     ، رویکردهای اجتماعی

بارای ایان ساازه    . ناگهاانی و شاتاب زده نشاان مای دهاد     ، زودانگیختا  های  واکنش، فرد برای کسب پاداش

ک  عبارتند از تکانشگری مبتنی بر عدم برنام  ریزی ک  مبین بی تاوجهی  اند  روانشناختی س  بعد در نظر گرفت 

تمرکاز بار کارهاای    ها،  ب  آینده نگری در رفتار و اعمال اس ؛ تکانشگری شناختی ک  معرف تحمل پیچیدگی

در حال انجام توسط فرد و ناپایداری شناختی استو در نهای  تکانشگری حرکتای کا  حااکی از عمال کاردن      

 .  (8398، محمدی و رحیمی، برنام  قبلی اس  و همان عمل بدون فکر و تأمل اس  )جاوید بدون

 2قلدری در سنین مدرس  و در سراسر جهان ب  یک معضل یا تنگای اجتمااعی ، با توج  ب  ادبیات پژوهش

باوده اسا    تبدیل شده اس  و قلدرها عموماٌ رفتارهایشان بر اساس تکانشگری و با خود کنترلی پایین همراه 

پژوهش حاضر بر مقایس  تکانشگری در دانشآموزان پسر قلدر و عاادی باا   ، بنابراین. (5183، 1)چویی و چون

 .  و تکانشگری مبتنی برعدم برنام  ریزی متمرکز شده اس ، رفتاری، عنای  ب  هر س  بعد شناختی

 

 روش

مقایس  ای اس  ک  ب  صورت  -لّیاز لحاظ روش توصیفی و از نوع ع و، پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی

از جامعا  آمااری پاژوهش    . بر روی دانش آموزان پسر متوسط  شهر کرمانشاه اجرا شد 8395مقطعی در سال 

هاا   نفر براساس نمون  گیری خوش  ای چند مرحل  ای انتخاب و با کسب رضای  با  تکمیال پرسشانام     521

 .  پرداختند

 

                                                           
1- Clarkson, S., Axford, N., Berry, V., Edwards, R. T. 

2- impulsivity 

3- psychopathology 

4- Sperry, S. H., Lynam, D. R., Walsh, M. A., Horton, L. E. 

5- social dilemma 

6- Chui, W. H., & Chan, H. C. 
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 ابزارها

8الف( مقیاس تکانشگری بارت
(BIS) :( 8929این مقیاس در سال) ،   31توسط بارت ساخت  شاد و مرکاب از 

در یاک  ها  گوی . حرکتی و بی برنامگی را اندازه گیریمی کند، گوی  می باشد ک  س  عامل تکانشگری شناختی

 851و حاداکثر   31طیف لیکرت چهار درج  ای نمره گذاری میشوند ب  نحوی کهحداقل نمره برای هار فارد   

محمادی و  ، درکشاور ماا توساط )جاویاد    . مره بیش تر در این مقیاس ب  معنایتکانشگری باالتر اسا  ن. اس 

بارت در این پرسشنام  ب  منظور بررسی پایائی از روش آلفاای  . ( مقیاس مذکور هنجاریابی شد8398، رحیمی

زیار  ، 1خ13حرکتای و برای زیار مقیااس    1خ18کرونباخ استفاده کرده اس  و ضریب پایایی را برای کل مقیاس

ایان  : (IBS) 5مقیاس قلادری ایلای ناویز   ب ( . می باشد 1خ11و زیر مقیاس بی برنامگی 1خ31مقیاس شناختی

( برای سنجش رفتار قلدری و قربانی قلدری شدن طراحای  5118در سال ) 3مقیاس ب  وسیل  اسپالگ  و هول 

در . و قربانی اندازه گیری می کناد  1خوردزد و ، درج  ای می باشد و س  عامل قلدری 2گوی   81دارای . شد

این مقیاس از دانش آموزان خواست  شد تا مشخص کنند درسی روز گذشت  چند بار در رفتارهاای بیاان شاده    

قلادری  هاای   ( ضریب پایایی برای هر یک از زیر مقیااس 5118اسپالگ  و هول  ). در مدرس  درگیر شده اند

( 8395در داخال ایان مقیااس توساط چالما  )     . گازارش کارده اناد    1خ31و قرباانی   1خ39زدو خورد ، 1خ13

 .  روای  شده اس  1خ39اعتباریابی شده اس  و ضریب پایایی آن بر اساس روش بازآزمایی برای کل مقیاس 

های آماری ثب  شدند و با استفاده از آزمون 81ویرایش  SPSS ب  دس  آمده در نرم افزار آماریهای  داده

 .  درصد تحلیل شدند92همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با سطح اطمینان ضریب ، تی مستقل
 

 هایافته

برابار باا   هاا   و میانگین نمرات پیشارف  تحصایلی)معدل( آن   82خ35 ±1خ31میانگین سن شرک  کنندگان در پژوهش 

( نتاایج  8جادول  در . تحلیال شادند  هاا   آماری توصایفی و اساتنباطی داده  های  بود با استفاده از شاخص81خ31±5خ11

 ی دو گروه قلدر و عادی در متغیر تکانشگری ارائ  شده اس :ها  مستقل برای مقایس  تفاوت میانگین Tآزمون 
 

 ی دو گروه قلدر و عادی بر اساس تکانشگریها  مستقل جهت مقایسه تفاوت میانگین Tآزمون . 5جدول

 متغیرها
میانگین و انحراف معیار دانش 

 N(= 54آموزان قلدر )

میانگین و انحراف معیار دانش 

 N(= 792آموزان عادی )
dF T Sig 

 1خ231 1خ22 511 1خ85 ±8خ19 1خ15 ±5خ39 تکانشگری شناختی

 1خ115 5خ11 511 51خ11 ±1خ33 59خ32 ±1خ39 تکانشگری حرکتی

 1خ193 8خ11 511 51خ11 ±3خ31 55خ58 ±3خ11 بی برنامگی

 1خ133 5خ81 511 13خ22 ±1خ31 35خ21 ±88خ13 تکانشگری کلی

                                                           
1- Barratt Impulsiveness Scale (BIS) 

2 - Illinois Bullying Scale 

3- Espelage, D. L, & Holt, M. K. 
4- Fighting 
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آن هاای   ( میاانگین نمارات تکانشاگریکلی و از خارده مقیااس     8مطابق با داده هایارائا  شاده در جادول    

. (P>1خ12تکانشگری حرکتی در دانش آموزان قلدر ب  طور معناداری بیشاتر از داناش آماوزان عاادی اسا )     

تکانشگری و قلدری همبستگی مثب  و نتایج ب  دس  آمده از ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد ک  بین 

معناداری وجود دارد و ب  منظور پاسخ ب  این سوال ک  سه؟ هر کدام از مؤلفا  هایتکانشاگری در پایش بینای     

ایان روش آمااری با  روش ورود    ، تحلیل رگرسایون های  پ  از بررسی پیش فرض، قلدری چ  مقدار اس 

(Enterدر پردازش داده )  گزارش شده اس :5آن در جدول اعمال شد ک  نتایج ها ) 

 
 نتایج تحلیل رگرسیون با متغیرهای پیش بین. 7جدول

 BetaR2Tsigضرایب استاندارد خطای استاندارد Bضرایب غیراستاندارد متغییرهای پیش بین

 1خ899 85خ11 1خ113 1خ115 1خ8581خ32 تکانشگری شناختی

 1خ118 9خ33 1خ113 1خ583 1خ111خ31 تکانشگری حرکتی

 1خ591 1خ35 1خ111 1خ111 5خ8858خ99 بیبرنامگی

 1خ183 81خ39 1خ538 1خ821 1خ111خ19 تکانشگری کلی

 

آن تکانشگری حرکتای پایش   های  و از میان خرده مقیاس ( تکانشگری ب  طورکلی5بر اساس نتایج جدول

ط تکانشگری کلای و  درصد از تغییرات قلدری توس 82بینی کننده مثب  و معنادار قلدری هستند ب  طوری ک  

 .  درصد از تغییرات آن توسط تکانشگری حرکتی قابل تبیین اس  58تقریباٌ 

 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایس  تکانشگری و سطوح آن در دانش آموزان قلدر و عاادی و تعیاین ساه؟ پایش     

نتایج پژوهش همان طوری کا   . ا شدبینی کنندگی آن در رفتار قلدرمابان  در دانش آموزان دبیرستانی پسر اجر

تفاوت معنادار نمرات تکانشگری ب  طاورکلی و مؤلفا  حرکتای آن در پساران     ، ( آمده اس 5و  8در جداول 

بر اساس تکانشگری با  طاور کلای و مؤلفا  حرکتای  ایان ساازه مها؟         ، قلدر را نشان میی دهد عالوه بر این

، پتروکی، گاروفالو، بر اساس پژوهش )ولوتی. پیش بینی نمودروانشناختی می توان رفتار قلدری را در پسران 

( تکانشگری حرکتی در رفتار پرخاشگران  نقاش قابال مالحظا  ای دارد و افاراد باا      5181، و همکاران8کاوالو

ک  در بازداری و مهاار رفتاار پرخاشاگران  باا     اند  تکانشگری باال دارای نقص در پردازش شناختی معرفی شده

افاراد باا تکانشاگری بااال      کا  اند  ( در مطالع  خود اذعان داشت 5181) 5نیل و گابل. جه  هستندمشکالتی موا

؛ نقل از شافر 8993) 3بر اساس نظری  یادگیری اجتماعی باندورا. دارای ضعف در کنترل و مهار رفتاری هستند

                                                           
1- Velotti, P., Garofalo, C., Petrocchi, Ch., Cavallo, F. 

2- Neal, L. B., & Gable, Ph, A.  
3- Bandura, A. 
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متأثر کند و مطابق باا الگاوی    ( تقوی  و تنبی  جانشینی می تواند رفتار مشاهده کنندگان را5183، 8و سیلورمن

قلدرها رفتار را از شخصی یا یک مکانی می آموزند و حتی ممکن اس  از قربانی قلادری  ، شرطی شدن عامل

قلدری با بیش از هیجده اختالل روانی مورد اشاره در پنجمین راهنمای تشخیصی . شدن ه؟ چش؟ پوشی کنند

در پاژوهش حاضار   . (5181، و همکاران، هورتون، والش، لینام، و آماری اختالالت روانی ارتباط دارد )اسپری

ب  پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود کا  در مطالعاات   ، ب  عمل نیامده اس ها  این تفکیک و تشخیص گذاری

مصاحب  بالینی ساختار یافت  را جه  تماایز اخاتالالت همایناد و همگان     ، افراد قلدر در نمون  گیری از خود

لاذا در تعمای؟   ، پژوهش ب  دانش آموزان پسر محدود شاده اسا   . الع  مدنظر قرار دهندشدن گروه تح  مط

عوامال زیساتی )چاون درگیار باودن ناواحی       . یافت  این محدودی  جنسیتی و جمعیتی را باید در نظر گرف 

افازایش یاا کااهش    ، فقادان همادلی  ، نگرش مثب  ب  خشون ، فرونتال و بادام  مغز( فردی )قدرت بدنی باال

غیبا  پادر   ، فقدان نظارت، غفل  والدین، والدگری سخ  و محدودکنندههای  عزت نف ( خانوادگی )سبک

، همساالن و درنهای  فضای تحصیلی )مانند ساطوح پاایین آماوزش   های  در خانواده( و عوامل مرتبط با گروه

تااری باودن   شخصایتی معلا؟ از جملا  الگاوی نامناساب رف     هاای   ویژگی، شرایط منفی حاک؟ بر کالس درس

، 5پالنا  و ایاوانز  ، برایدانش آموزان( از عوامل خطرآفرین در رفتار قلدری می توانند محسوب شوند )گولوتاا 

بنابرایندرنظر گرفتن موارد فوق مسیر پژوهشی معتبرتری را فاراروی پژوهشاگران آتای عالقمناد با       . (5181

 . مطالع  بر روی رفتار قلدری قرار خواهد داد
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حمایت استقاللی و ، بررسی ارتباط بین نیازهای روان شناختی

 بهزیستی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنابادهای  شاخص

 4مهدی برجی، 9جواد غفوری نسب، 7علی بربار ،*5بهاره رادفر

 

و هاا   و عوامل مرتبط ب  آن از دیر باز مورد توجا  مطالعاات انساانی باوده اسا  و دیادگاه       2تیمفهوم بهزیس

عالقمندی پژوهشی بی شماری درباره توصایف وضاعی    . نظریات گوناگونی در این زمین  وجود داشت  اس 

بیشتر بر  در گذشت  مطالعات روانشناختی. بهزیستی روانشناختی دانشجویان در کشورهای مختلف وجود دارد

با  عباارتی دیگار    . روانی تمرکز داشت  اس  و همچنین بیشتر ب  درمان توجا  کارده اسا    های  روی بیماری

فاردی واجاد شارایط    . شده اسا   می تعریف سالم  مترادف با فقدان بیماری روانی عالئ؟ مرتبط ب  آن تلقی

، 1ار داشت  باشاد )باوم و همکااران   روانی و زیستی در شرایط مطلوبی قر، اجتماعیهای  سالم  اس  ک  جنب 

بایسا  ازآن برخاوردار باشاد؛ احسااس بهزیساتی       مای  ویژگی مه؟ روانی کا  فارد واجاد ساالم     . (5118

ماورد بررسای وبا  روشاهای مختلفای      ای  ب  طور گسترده1بهزیستی روانشناختی. (8992، 3اس )مایرز و دینر

نظیار  ای  یا فرایندهای ویاژه ها  محققان از نظر مولف بهزیستی روانشناختی را برخی از . مفهوم سازی شده اس 

بر این اساس بسیاری از محققاان از راه  . (5113، 9کنند )روتمن و همکاران می فرایندهای عاطفی مفهوم سازی

و بسیاری از آنان ب  شرایط خاانواده و همچناین شارایط    اند  کارهایی جه  ارتقاء بهزیستی افراد استفاده کرده

تواناد بار روی آنهاا داشات       مای  شغلی و محیطی و همچنین نقش تاثیر گذاری ک  محیط، تماعیاج –فرهنگی 

( اماا  8919، بالقوه انسان )ردیفهای  بهزیستی در حال  کلی ب  معنای شکوفاسازی توانایی. اشاره دارند، باشد

 85ن و همکااران ویلساو . گیارد و فضیل  را در بار مای  88هر دو بعد لذت، 81یعنی نیک زیستی، در معنای کلی

                                                           
  شاهرود صنعتی ورزشیدانشگاه مدیری  ارشد کارشناس. - 8
 شاهرود آزاد دانشگاه ورزشی مدیری  دکتری دانشجو - 5
 مشهد فردوسی دانشگاه خانواده مشاوره ارشد کارشناس - 3
 گیالن دانشگاه ورزشی فیزیولوژیارشد کارشناس - 1

5-Well-being 

6-Baum 

7-Myers&Diener 

8-Psychological Well-being 

9-Rootman et al 

10-Wellness 

11-Enjoyment 

12-Wilso et al 
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بهزیستی ب  عنوان یاک ارزیاابی   های  استقالل و وابستگی و شاخص، ارتباط بین ادراک از شایستگی، (5111)

مختاری را بررسی  –تمرین از دیدگاه نظری  خود های  در زمین ای  اولی  از عملکرد نیازهای روان شناختی پای 

باعاث  ، شاود  مای  اعث جلوگیری از رضایتمندی نیاز پای ک  بهای  کردند و نتایج نشان داد کهمحیط یا فعالی 

استقالل و ، نیازهای روانشناختی شامل احساسات درونی از شایستگیهمچنین . شود می جلوگیری از بهزیستی

، وابستگی هستند ک  خشنودی از این نیازها برای تسهیل انگیزش خود مختاری ضروری هستند )دسی و ریاان 

5111)  . 

افراد ب  تعامل موثر با محیط و رخ دادن نتایج مورد دلخاواه فارد اسا  و اساتقالل یاک      شایستگی تمایل 

تواند ب  عنوان خود مختار باودن توصایف شاود     می همچنین، استقالل. ح  درونی از استقالل و آزادی اس 

شاو  ورزهاا،   ها؟ تیمای  ، مربیاان ، وابستگی ح  تعلق و وابستگی ب  یک تای؟ . (5111، 8)رینبوث و همکاران

( در تحقیق خود کا  بصاورت   5181امیری و آقازاده )، بهزادنیا. (5111، باشد )رینبوث و همکاران می سازمان

تواناد باعاث    مای  هاا -نشان دادند ک  تمرینات ورزشی مثل هیپ، نیم  تجربی ویک دوره تمرینی انجام داد

 . ودارتقا عواطف مثب  و رضایتمندی بیشتری از زندگی در دانشجویان دختر ش

تواند بهزیستی مطلاوبی ها؟    ، مینشان دادند زمانی ک  فرد یک احساس استقالل دارد، (8992ریف و کیز )

آنها همچنین ب  طور تجربی پیشنهاد کردند ک  با مشارک  بیشتر در فعالی  ورزشای و با  دنباال    . داشت  باشد

با  و کااهش حااالت عااطفی     درک شایستگی در زمین  حرکات موزون ممکن اس  ارتقا حاالت عااطفی مث 

 . هاا بوجود آید -منفی در ورزشکاران هیپ

دو مفهوم حمای  استقالل طلبان  والدین با  عناوان ارتقاا مساتقل     های  ( تفاوت5185و همکاران )5سوئننز

ساال ( در   52تاا   83بودن وب  عنوان ارتقاا عملکارد ارادی را در دو گاروه میاانی و انتهاایی دوره نوجاوانی )      

و بهزیستی نوجوانان دانشجو بررسی کردند و نتایج نشان داد ک  حمای  استقالل طلبان  با  عناوان    3سازگاری

از سازگاری نوجوانان ب  نسب  حمای  استقالل طلبان  ب  عنوان ارتقا تری  ارتقا عملکرد ارادی پیش بینی قوی

جی گار ارتبااط باین حمایا      همچنین ثاب  شد ک  عملکرد خود مختاری نوجواناان میاان  . بود، مستقل بودن

 . استقالل طلبان  ب  عنوان ارتقا عملکرد ارادی و سازگاری نوجوانان بود

اهداف درونی و بهزیساتی را  ، حمای  استقالل طلبان  والدینای  روابط زنجیره، (5119) 1لک  و همکاران

ی قرار دادند و نتاایج نشاان   میان نوجوانان شمال آمریکا و چین با استفاده مدل معادالت ساختاری مورد بررس

داد ک  حمای  استقالل طلبان  با اهداف درونی زندگی و بهزیستی ارتباط مثب  و باا اهاداف بیرونای زنادگی     

 . ارتباط منفی و معناداری داش 
 

 

                                                           
1-Reinboth et al 

2-Soenes Vansteenkiste& Seirens 

3-Adjustment 

4- lekes 
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 روش
ایان پاژوهش توصایفی    . باشداین پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می

جامعا   . رویادادها و موضاوعات مختلاف اسا     ، واقعی ومنظ؟ حاوادث ، ف آن توصیف عینیاس  زیر اهد

 91-98آماری تحقیق شامل کلی  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد درساال تحصایلی   

 روشانتخاب شدند روش انتخاب نمونا    311باشد ک  باتوج  هدف تحقیق تعداد  می 121باشد تعداد آنها  می

برای مطالعا  یاک موضاوع الزم نیسا  کا  هما  آن جامعا  ماورد         . بودای  چند مرحل ای  خوش گیری  نمون 

ب  تعبیار دیگار در بیشاتر    . بلک  در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی اس ، مشاهده و بررسی قرار گیرد

 .  (8311، )سکاران. رساند می محقق را ب  مقصودگیری  نمون  ،تحقیقات

 

 زار جمع آوری اطالعاتاب
دسای و ریاان   . مقیاس ادراکات ازحمای  استقاللی والدین برای دانشجویان دانشگاه برای بررسی )گلرونلیک

گیلا  و  ، درورزشای  مقیاس خشنودی از نیاز پای . باشد می سوال د رشش خرده مقیاس 15( ک  شامل 8993

استقالل درونی و وابستگی اساتفاده  ، شایستگی( برای سنجش احساسات درونی ورزشکاران 5111همکاران )

بارای  . باشاد  مای  (3-8آیتمی با امتیاز دهی سیست؟ لیکرت ) 2خرده مقای   3این پرسشنام  شامل . شده اس 

( استفاده شد کا  ایان مقیااس انارژی     8993بررسی بهزیستی از دو مقیاس سرزندگی ذهنی رایان و فردریک )

ساوال   3دهاد ایان مقیااس دارای     مای  منزل  یک صف  مورد سنجش قارار وشور واشتیاق برای زندگی را ب  

 .  در بسیاری منابع برای ارزیابی بهزیستی از مقیاس سرزندگی ذهنی استفاده کرده اند. باشد می (3-8)لیکرت 

منفی ومثب  و همچنین لذت بهزیساتی از مقیااس عاطفا  مثبا  و منفای      های  همچنین برای بررسی جنب 

سوال آن مرباوط  81 ( ک 2-8سوال )لیکرت 51این مقیاس شامل . شود می ( استفاده8911ان )واتسون وهمکار

باشد این پرسشنام  درکشور ایران توسط بخشای پاور    می سوال ان مربوط ب  عاطف  منفی 81ب  عاطف  مثب  و 

 .  واهد گرف ( مورد تایید قرارگرفت  ک  ضرایب آلفای کرونباخ نیز مورد ارزیابی قرار خ8311و دژکام )

 

 نتایج

نمودارهای توصیفی و معیارهای تمرکاز و پراکنادگی و   ، در این تحقیق در سطح آمار توصیفی جدول فراوانی

نفار از   311در مجماوع  . در سطح آمار استنباطی تحلیل همبستگی پیرسون مورد بررسای قارار گرفتا  اسا     

. نفر بودند 819و  588دختر و پسر ب  ترتیب  ک  تعداد دانشجویاناند  دانشجویان در این پژوهش شرک  کرده

ساال در پساران و در    58خ91باا میاانگین    51الای   89همچنین سن شرک  کنندگان این تحقیق در دامن  باین  

نتایج آمار توصیفی نشان داد ک  هی  یک از شارک  کننادگان تحقیاق    . سالبودند 55خ81دختران میانگین سنی 

نفار از ساایر    319نفر از افراد رشت  تربیا  بادنی و تعاداد     38چنین تعداد هم. سابق  بیماری خاصی نداشتند

نفار در   885، نفر در دامن  شش مااه تاا یاک ساال     851نتایج سابق  ورزش نشان داد ک  تعداد . بودندها  رشت 

زشای  ساال با  بااال ساابق  ور     2نفر در دامنا    18سال و  2نفر در دامن  دو سال تا  815، دامن  یک تا دو سال

 .  داشتند
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 . بین حمای  استقاللی والدین با شاخصهای بهزیستی رابط  معناداری وجود دارد
 عاطف  منفی عاطف  مثب  سرزندگی آماره 

 حمای  مادر
 -1خ812 1خ313 1خ339 ضریب همبستگی

 1خ118 1خ118 1خ118 سطح معناداری

 حمای  پدر
 -1خ311 1خ933 1خ913 ضریب همبستگی

 1خ118 1خ118 1خ118 سطح معناداری

 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ک  حمای  استقالل طلبان  والدین با سرزندگی ذهنای )شااخص   

 .  فضیل  گرا( و عاطف  مثب  ارتباط مثب  و با عاطف  منفی )شاخص لذت گرا( ارتباط منفی داشتند

 . د داردبهزیستی رابط  معناداری وجوهای  بین نیازهای اساسی و با شاخص
 

 عاطف  منفی عاطف  مثب  سرزندگی آماره 

 استقالل
 -1خ812 1خ391 1خ335 ضریب همبستگی

 1خ118 1خ118 1خ118 سطح معناداری

 شایستگی
 -1خ311 1خ398 1خ315 ضریب همبستگی

 1خ118 1خ118 1خ118 سطح معناداری

 وابستگی
 1خ111 -1خ111 1خ325 ضریب همبستگی

 1خ118 1خ118 1خ118 سطح معناداری
 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ک  نیاز برای استقالل و شایستگی ارتبااط مثبتای باا سارزندگی      

نیاز برای وابستگی ارتباط منفی با سرزندگی ذهنای  . ذهنی و عاطف  مثب  و ارتباط منفی با عاطف  منفی داشتند

بین حمای  استقاللی والدین و شاخصهای بهزیساتی باا    .و عاطف  مثب  و ارتباط مثبتی با عاطف  منفی داشتند

 . نقش میانجی گر نیازهای شناختی ارتباط معناداری وجود دارد

در این قسم  ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابست  با نقش منغیرهای میانجی مورد بررسی قرار گرفا   

 .  و خالص  مدل در جدول ارائ  شده اس 
 

متغیر 
 مستقل

 انجیمتغیر می
متغیر 
 R-sq وابسته

AdjR-
sq F Df1 Df2 P 

  مادر
حمای

 

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

 1خ1118 332خ111 1خ111 131خ5195 1خ1599 1خ1383 سرزندگی

  مادر
حمای

 

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

عاطف  
 مثب 

 1خ1118 332خ111 1خ111 212خ1312 1خ1291 1خ1381
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متغیر 
 مستقل

 انجیمتغیر می
متغیر 
 R-sq وابسته

AdjR-
sq F Df1 Df2 P 

  مادر
حمای

 

 استقالل
 شایستگی
 یوابستگ

عاطف  
 منفی

 1خ1118 332خ111 1خ111 11خ8131 1خ3111 1خ3919

  پدر
حمای

 

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

 1خ1118 332خ111 1خ111 115خ3138 1خ1323 1خ1331 سرزندگی

  پدر
حمای

 

 

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

عاطف  
 مثب 

 1خ1118 332خ111 1خ111 8181خ1133 1خ9812 1خ9821

  پدر
حمای

 

 

 استقالل
 ایستگیش

 وابستگی

عاطف  
 منفی

 1خ1118 332خ111 1خ111 13خ1151 1خ3931 1خ1131

 

بهزیساتی در  هاای   نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار بین حمای  استقالل طلبان  پادر و ماادر باا شااخص    

، قاللهمچنین نتایج نشان داد ک  س  نیااز بارای اسات   . گردد می مورد نظر تاییدهای  باشد و مدل می دانشجویان

شایستگی و وابستگی میانجی گار مثبا  و معنااداری در ارتبااط باین حمایا  اساتقالل طلبانا  والادین باا           

 . فضیل  گرا و لذت گرای بهزیستی بودندهای  شاخص

 

 بحث ونتیجه گیری

نیااز بارای   نتایج تحقیق حاضر نشان داد ک  حمای  استقالل طلبان  والدین با نیاز برای استقالل شایستگی ارتبااط و باا   

باشاد از طارف دیگار بار      مای  نظری  خود مختاری ها؟ راساتا  های  وابستگی ارتباط منفی داش  ک  این یافت  با دیدگاه

( ک  ب  شکل گیری استقالل فرد درمراحل اولیا  توساط والادین اشااره     5113پرییرا وایاال )، اورنالن های  اساس یافت 

ن حمای  استقاللی پدر و مادر را با استقالل درونی را چنین تفسیر نماود کا    توان در این تحقیق ارتباط بی ، میکرده بود

( اشاره نمود ک  استقالل درونای را  8919( و هچنین ریف )5111توان براساس نظریات دسی وریان ) می یکی از دالیل

عیین کننده اساتقالل افاراد   توانند شکل دهنده و ت ها می خانوادگی دانست  و نشان دادند ک  این محیطهای  ناشی از محیط

توان چنین تفسیر نماود کا  والادین امکاان حاق انتخااب را ایجااد و         می همچنین از نتیج  حاضر. در وهل  اول باشند

هاای   حداقل استفاده از اظهار قدرت و کنترل داشتند و ب  فرزندان شان برای کشف و جستجو کمک تا عالئاق و ارزش 

. تواند اثر احتمالی این حمای  بر بهزیستی در دانشاجویان باوده باشاد    می این بحث، شخصی آنها بصورت قانون درآید

نتایج حاصل از بررسی فرضی  سوم تحقیق نشان داد ک  نیاز بارای اساتقالل و شایساتگی ارتبااط مثبتای باا سارزندگی        

ی با سرزندگی ذهنای و عاطفا    نیاز برای وابستگی ارتباط منف. ذهنی و عاطف  مثب  و ارتباط منفی با عاطف  منفی داشتند

حمای  استقالل طلبان  پادر و ماادر   ، براساس فرض چهارم و نهایی تحقیق. مثب  و ارتباط مثبتی با عاطف  منفی داشتند
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شایساتگی و وابساتگی   ، بهزیستی در دانشجویان ارتباط معناداری داشات  کا  سا  نیااز بارای اساتقالل      های  با شاخص

فضیل  گارا و لاذت گارای    های  در ارتباط بین حمای  استقالل طلبان  والدین با شاخصمیانجی گر مثب  و معناداری 

ارتباط بین اساتقالل حماایتی و بهزیساتی باا نقاش میاانجی گارا        . گردد می مورد نظر تاییدهای  بهزیستی بودند و مدل

معلا؟ باوده ودر زمینا     نیازهای اساسی در تعدادی از تحقیقات براساس حمای  استقاللی ارائا  شاده توساط مربای و     

 .  تواند جزء اولین تحقیقات انجام شده در این زمین  باشد می این تحقیقهای  محیط خانوادگی یافت 
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 تأثیر آموزش همدلی بر افزایش رفتارهای جامعه پسند

 5پرتو سیف الهی اوشانی
 

شاوند   ای هستند ک  ب  منظاور منفعا  رسااندن با  دیگاران انجاام مای        پسند اعمال داوطلبان  رفتارهای جامع 

مالی با   این اصطالح در مورد اع. پسند یعنی هر عملی ک  ب  دیگران سود برساند رفتار جامع . (5181، 5)وای 

رساند و حتی ممکان اسا  خطراتای     دهد نمی رود ک  هی  سود مستقیمی ب  فردی ک  آن را انجام می کار می

تواناد بار    از جمل  راهکارهایی ک  مای . (5181، 3کاردوسو و ویدینگ-سیرا، برای او نیز داشت  باشد )الک وود

همادلی عنصاری ضاروری بارای     . دلی اسا  آموزش هما ، پسند در افراد تاثیرگذار باشد افزایش رفتار جامع  

دیموساکا و  ، بای  راش، مکدونالاد ، شاود )سوساا   آمیز در روابط بین فردی محسوب مای  عملکردهای موفقی 

 -آماوری؟ و چاامورو  ، عااطفی دیگاران اسا  )علای    هاای   ( و پاساخ عااطفی فارد با  واکانش     5188، 1جیمز

آیاد )ایزنبار  و    دوستان  ب  حساب مای  نوع همدلی محرک مهمی در پدیدآیی رفتارهای. (5119، 2پریموزیک

نسب  ، تری دارندب  همین دلیل افرادی ک  همدلی بیش. (5181، ؛ ب  نقل از الک وود و همکاران8991، فاب 

، حسااس و نگاران آسایب دیادن دیگرانناد     ، دهناد  تری انجام میب  دیگران مهربانی و رفتارهای مراقبتی بیش

باا دیگاران تعامال بادنی و کالمای مثبا  دارناد و نساب  با           ، دهند نشان میهیجان مثبتی نسب  ب  دیگران 

ها  در دنیای صنعتی و پرسرع  امروز عواطف انسان. (5111، 1های غیر کالمی نیز حساس هستند )بوربا تعامل

اقادام  ، بناابراین . و ه؟ از سوی دیگران ا ب  طور جدی مورد غفل  قرار گرفت  اس  ، ا ه؟ از سوی خودشان

. پسند در بین افراد بیش از پایش ضارورت دارد   شناختی ب  منظور افزایش رفتارهای جامع  گرایان  روان اخل مد

دهاد پژوهشای    ی پژوهش ب  خصوص در ایران نشان می مرور پیشین ، در این راستا بر اساس مطالعات محقق

بناابراین ساوال   . وجاود نادارد   پسند بپاردازد   ک  ب  بررسی اثر بخشی آموزش همدلی بر افزایش رفتار جامع 

 پسند تأثیرگذار اس   اصلی پژوهش حاضر این اس  ک  آیا آموزش همدلی بر افزایش رفتار جامع 

 

 مبانی نظری

تماایالت و  ، توانایی تصویرسازی خود ب  جای دیگاری و فها؟ احساساات   »همدلی را ، فرهنگ لغ  بریتانیکا

توانی؟ وضعی  ذهنای   کند ک  ما می ادراک مستقی؟ همدلی ادعا میی  نظری . کند تعریف می« های فرد دیگر ایده

                                                           
1- Parto4446@gmail.com 

2- White 

3- Lockwood, Seara & Viding  
4  -Sousa, McDonald, Rushby, Dimoska & James 
5- Ali, Amorim & Chamorro-Premuzic 

6-Borba 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

41 

 
 

خاواهی؟ توانسا  بار اسااس     ، یعنی وقتی از دیدگاه او ب  جهان نگااه کنای؟  . فرد مقابل خود را آناً تجرب  کنی؟

ی  نداشتن همدلی هست . (5182، 8ورستین اش پی ببری؟ )کی ب  وضعی  ذهنی این لحظ ، ادراک فردی خودمان

، خودمحاوری و ضاد اجتمااعی باودن اسا  )وایا       ، های شخصیتی نظیار قسااوت   سیاری از ویژگیاصلی ب

( معتقدناد کا  همادلی یاک عامال ماؤثر و حیااتی در باروز رفتارهاای          5182) 5فیلاد  دوویدیو و بن. (5181

کااس  تمایل فرد بارای افازایش رفااه دیگاری را انع    ، رسان پسند اس  ک  با برانگیزاندن رفتارهای یاری جامع 

پاسخی عااطفی کا    : تواند مبتنی بر همدلی باشد دوستان  می پسند مخصوصاً در شکل نوع رفتار جامع . دهد می

رود احسااس کناد اسا  )اساپینارد و      چا  انتظاار مای    یاا آن   یکسان یا بسیار شبی  با احساس شخص دیگار 

وری در عملکارد اجتمااعی   های همدالن  یک عنصر ضر ( معتقد اس  پاسخ5181دیوی ) . (5119، 3ایزنبر 

 .  .کند پسند یا غیر جامع  پسند ایفا می آید و نقش مهمی در رفتارهای جامع   مناسب ب  شمار می

 

 ی پژوهش پیشینه

( در پژوهشی یا  بررسای تاأثیر آماوزش همادلی در کااهش پرخاشاگری نوجواناان         8391وزیری و لطفی )

لوت . شود لی منجر ب  کاهش رفتارهای پرخاشگران  مینتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت همد. پرداختند

اند افزایش همدلی ب  کاهش اختالالت رفتاری و بهبود روابط باین فاردی کماک     ( نشان داده5113) 1و شیفلد

، ای باا  ایاان نتیجاا  رساایدند کاا  بااین هماادلی ( در مطالعاا 5188) 2اسااکارتی و پاسااکال، کااوتیرز. کنااد ماای

، (5185) 1شااهین . گرا ارتباط مثب  وجود دارد پذیری و رفتارهای جامع  سلولی م، آمیزی مردم، کارآمدی خود

آموزان مقطع  آمیز دانش در تحقیقی ب  بررسی تأثیر آموزش همدلی بر ممانع  از رفتارهای زورگویان  و تحک؟

ان  و تحکا؟  تواند رفتارهای زورگوی نتایج این تحقیق حاکی از آن بود ک  آموزش همدلی می. ابتدایی پرداخ 

نقش میاانجی تنظای؟ هیجاان    »( در پژوهشی با عنوان 5181الک وود و همکاران ). آمیز کودکان را کاهش دهد

پساند   ب  این نتیج  دس  یافتند ک  باین همادلی و رفتاار جامعا     « پسند بین همدلی و رفتار جامع  ی  در رابط 

 ی مثب  وجود دارد رابط 

 

 روش

تهاران  (ی دانشگاه پیام نور و دانشاگاه آزاد اساالمی   سال  31الی 51انشجویان ی آماری پژوهش شامل د جامع 

نفار   82نفار )حاداقل    31این تحقیق از نوع نیم  آزمایشی اس  و حج؟ نمون  برای پاژوهش  . اس جنوب( 

ای باود و   گیری این پژوهش ب  صاورت خوشا    روش نمون . نفر گروه آزمایش( بوده اس  82گروه کنترل و 
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ی  ناما   در پرساش  811تار از   ی دانشاجویانی کا  نمارات کا؟     آماری ب  صورت تصادفی از بین هما   ی نمون 

نفار از دانشاجویان    31، با  ایان منظاور   . انتخاب گردید، ( کسب کرده بودند5115پسند پنر ) شخصی  جامع 

از هار گاروه   ، قیاق ی تح )در ادام . نفره گمارده شدند 82واجد شرایط ب  طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 

نفار در هار گاروه محاساب  شاده       81یک نفر قادر ب  استمرار همکاری نشد و بنابراین نتایج حاصل  بر مبنای 

و  IIمحاور هاای   هاای آماوزش همادلی و داشاتن اخاتالل      معیار خروج از این پژوهش گذراندن دوره. اس (

آزماون گرفتا     پیش، و گروه آزمایش و کنترلاز هر د. زمان قرار داشتن تح  درمان شناختی یا دارویی بود ه؟

درجلساات آماوزش همادلی    ، ای یک جلسا (  ساعت  )هفت  8خ2ی  جلس  1سپ  گروه آزمایش ب  مدت . شد

س  مااه پا    ، عالوه بر این. آزمون گرفت  شد از هر دو گروه پ ، بعد از اتمام جلسات آموزش. شرک  کردند

بنابراین روش پاژوهش  . آزمون پیگیری انجام شد، ی آموزشی ت دورهب  منظور پیگیری اثرا، آزمون اول از پ 

 . آزمون با گروه کنترل بوده اس  آزمون ا پ  نیم  آزمایشی ب  شکل پیش، حاضر
 

 گیری  ابزار اندازه

( ک  توسط 5115ی پنر ) نام  پسند از پرسش برای ارزیابی شخصی  جامع : پسندی شخصی  جامع  نام  پرسش

ناما  کا  از ناوع ماداد ا کاغاذی و        ایان پرساش  . استفاده شد، ( ترجم  شده اس 8391باجالن ) نیا و صفاری

، «ارتبااط همدالنا   »، «مسلولی  اجتماعی»مقیاس  دارای سی گوی  اس  ک  هف  خرده، دهی اس  گزارش خود

شاده ا    گیاری  ها  استدالل اخالقای ج »، «استدالل اخالقی دو جانب »، «پریشانی فردی»، «نگاه از منظر دیگران»

شده  گیری حسی جه  ک  دو عامل ه؟، دهد را مورد سنجش قرار می« دهی گزارش دوستی خود نوع»و « دیگران

 121( بار روی  8391نیا و بااجالن )  نام  در پژوهش صفاری این پرسش. سنجند رسانی را می ا دیگران و کمک

زاد اساالمی اجارا شاده و پایاایی آن توساط      مرد( دانشگاه پیام ناور و دانشاگاه آ   311زن و  115دانشجوی )

هاای   مقیااس   و برای خرده 1خ91نام  برابر با  برای کل پرسش، آزمایی با استفاده از روش باز، پژوهشگران فوق

و  1خ39ناما  برابار    برای کل پرسش، و با استفاده از روش ضریب همسانی درونی، 8تا  1خ15آن ب  ترتیب بین 

، نام  در این پرسش. ب  دس  آمده ک  میزان رضای  بخشی اس  1خ31تا  1خ83ن بین های آ مقیاس برای خرده 

ی  حداقل و حداکثر نماره . شود ( انجام می2تا  8ای )از  ها بر اساس مقیاس لیکرت پنج درج  گذاری گوی  نمره

رفتار آزماودنی با    این نمره بیانگر نوع . خواهد بود 821و  31نام  ب  ترتیب برابر با  کسب شده از این پرسش

بدین معناس  کا  رفتاار    ، ی کسب شده از این پرسشنام  باالتر باشد هرچ  نمره. پسند بودن اس  لحاظ جامع 

پساند   شوند ک  در رفتارهای جامع  افرادی تلقی می، 811افراد با نمرات زیر . پسندتر بوده اس  آزمودنی جامع 

 .  نیاز ب  آموزش و بازنگری دارند
 

 آموزشی همدلی ی برنامه

اساتفاده شاد و در   « 5181، ونبر  و مایلکمن »از پکیج ارائ  شده توسط ، برای آموزش همدلی در این تحقیق

وزیری و لطفای  »ی آموزش همدلی بر اساس پکیج ارائ  شده توسط  عین حال در هر جلس  ب  نکاتی از برنام 
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ی  طباق برناما   . گان در طرح ب  اجرا در آماد کنند هایی توسط شرک  ه؟ پرداخت  شد و تمرین« 8391، کاشانی

الگاو  ، نقاش باازی کاردن   : تسهیل یادگیری همدلی عبارتناد از  ی های ویژهروش، آموزشی ونبر  و میلکمن

کاارگیری تصااویر و   با   ، هاا با  کماک احساساات    شناسایی هیجان، پذیرفتن نقش مقابل، فن همزاد، برداری

های ارتبااطی  و آموزش مهارت، شینی )حل مشکالت فرد دیگر(حل مشکل ب  صورت جان، ویدئوهای صام 

کاشانی نیز ب  مفاهیمی همچون  ی آموزشی وزیری و لطفی  طبق برنام . تمرین گوش دادن  فعال(، )برای نمون 

 . با ذکر مثال و انجام تمرین پرداخت  شد، موانع همدلی و تقوی  مهارت همدلی، همدلی، همدردی، تفاوتی بی
 

 نتایج

 .  های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده اس  جه  تجزی  و تحلیل داده

 توصیفی متغیرهای پژوهشهای  شاخص
 

 آزمون و پیگیری پس، آزمون ی پیش های توصیفی متغیرهای پژوهش برای گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله شاخص. 5جدول 

 میانگین گروه مرحله متغیر
ف انحرا

 استاندارد
 ی آماره

ZK-S 

 سطح

 داری معنی

 پسند رفتارهای جامع 

 آزمون پیش
 1خ11 1خ21 81 91خ31 آزمایش

 1خ99 1خ18 85خ13 93خ13 کنترل

 آزمون پ 
 1خ11 1خ21 1خ11 881خ59 آزمایش

 1خ39 1خ11 81خ93 93خ11 کنترل

 پیگیری
 1خ21 1خ31 81خ13 811خ93 آزمایش

 1خ92 1خ28 88خ11 91خ59 کنترل
 

آزماون تاا    پساند میاانگین گاروه آزماایش از پایش      دهد ک  در متغیر رفتارهای جامع  جدول فوق نشان می

همچنین در . .اما میانگین گروه کنترل در طی این مراحل تغییر زیادی نکرده اس ، پیگیری افزایش داشت  اس 

 . بودن توزیع متغیرها بوده اس این جدول نتایج آزمون کالموگروف ا اسمیرنف حاکی از نرمال 
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس
 

 پسند در متغیر رفتارهای جامعهها  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروه. 7جدول 

 منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

ی  درجه

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
 Fی آماره

 سطح

 داری معنی

مجذور 

 ات

 1خ82 1خ11 1خ11 8311خ59 8 8311خ59 گروه ها

    593خ18 51 3313خ51 خطا

 1خ58 1خ111 3خ82 215خ81 8خ52 313خ38 مراحل

 1خ81 1خ15 2خ81 111خ15 8خ52 218خ12 تعامل مراحل با گروه

    31خ22 35خ25 5222خ53 خطا
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پساند در دو   توان نتیج  گرف  ک  تغییارات رفتارهاای جامعا     ، می5بر اساس اطالعات موجود در جدول 

 . داری دارد آزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنی پ ، آزمون ی پیش گروه آزمایش و کنترل در س  مرحل 

آزماون و   پ ، آزمون ی پیش پسند گروه آزمایش و کنترل در س  مرحل  میانگین رفتارهای جامع  8در شکل

 .  پیگیری نشان داده شده اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آزمون و پیگیری آزمون، پس ی پیش انگین رفتارهای جامعه پسند گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله. مقایسه می5شکل

 

آزمون و پیگیری نساب  با     ی پ  و بر اساس افزایش میانگین گروه آزمایش در مرحل ، 8با توج  ب  شکل

 . شود می بخش بودن درمان ب  وضوح دیده اثر، میانگین گروه کنترل

 

 نتیجه گیری

ی  ی پاژوهش در سا  مرحلا     مکرر برای بررسی تفااوت نمونا   های  گیری ایج آزمون تحلیل واریان  اندازهنت

نتایج پاژوهش حاضار   . آزمون و پیگیری حاکی از تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل اس  پ ، آزمون پیش

در تبیاین ایان   . سا  ( ا5185و شااهین ) ، (5181سایرا ا کاردوساو و ویادینگ)    ، های الک وود همسو با یافت 

ی  ارائ ، داوطلب شدن، کمک کردن، پسند ب  معنای بخشیدن توان بیان کرد ک  رفتار جامع  ی پژوهشی می یافت 

دوساتان    ی دیگری از دنیای انسانی در بخشاندگی و رفتاار ناوع    نی  یا هر واژه حسن، متواضع بودن، خدمات

در این پاژوهش نشاان داده   . شود تی و سالم  افراد مینسب  ب  دیگران اس  ک  سبب بهبود و ارتقای بهزیس

ب  عبارت دیگر برای درک رفتارهای . پسند منجر شود تواند ب  افزایش رفتارهای جامع  شد آموزش همدلی می

ی  توجا  با  تجربا    ، هاای ذهنای افاراد    عالوه بر مهارت و تواناایی ، پسند از جمل  رفتارهای جامع ، اجتماعی
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نماید ک  مهارت و تواناایی افاراد    ( اظهار می5113) 8در این راستا مک ایلوین. روری اس هیجانی آنان نیز ض

، شاود  هاا نمای   های دیگران ضرورتاً موجب اقدامات مؤثر افراد برای رفاع آن نیازمنادی   در تشخیص نیازمندی

پسند  رفتار جامع  .ی همدلی عاملی مه؟ در چگونگی انجام اقدامات برای رفع نیازمندی افراد اس  بلک  تجرب 

تواند مبتنی بر همدلی یا یک پاسخ عاطفی کا  یکساان یاا بسایار شابی  باا        دوستان  می مخصوصاً در شکل نوع

 3اا رایا  . (5119، 5باشاد )اساپینارد و ایزنبار    ، رود احساس کند چ  انتظار می احساس شخص دیگر یا آن

این امر ممکن اس  منجر ب  تحاول  ، شوند رگیر میکند ک  وقتی افراد در اعمال همدالن  د ( تصدیق می5115)

کنند ک  افاراد   ایزنبر  و موسن خاطر نشان می. پسند گردد ها و افزایش رفتارهای جامع  نگرش مراقب  در آن

طلبان  اس  را داشات    باید همچنین اعتماد ب  نف  و توانایی درگیر شدن در اعمالی ک  نیازمند رفتارهای کمک

آماوزش همادلی باا    . پسند اکتسابی و قابل یادگیری اسا   و موسن باور دارند ک  رفتار جامع  ایزنبر . باشند

زدایای منجار با      تشاخیص گاذاری و انساانی    ، برچسب زدن، گذاری پرهیز از نام، پرورش فنون گوش دادن

مداخلا    رساد  ب  نظر مای ، در این پژوهش. شود پسند می پذیری اجتماعی و افزایش رفتارهای جامع  مسلولی 

های اجتماعی و فه؟ پذیرتر شدن روابط تأثیر گذاشات  و تأثیرگاذاری فارد را بار دیگاران       انجام شده بر تعامل

تواند پیامدهای رفتار خود را تشخیص دهد و در نتیج  با    فرد می، ب  کمک مهارت همدلی. افزایش داده اس 

شود تاا افارادی کا  در     ر این روش باعث میافزایی موجود د شناخ  . های دیگران پاسخ مناسب دهد خواست 

های محدودتری دارند و بالطبع پیامدهای محدودتری را در ارتباط با رفتاار خاود    حل فردی خود راه مسائل بین

ی همادلی   تر تحقیقاتی ک  در زمینا   در بیش. تری بر رفتار خود و دیگران ب  دس  آورند آگاهی بیش، بینند می

، ک  کسب مهاارت همادلی    نتایج حاکی از آن بوده، بزرگساالن صورت پذیرفت  اس های کودکان و  در حوزه

( و نتایج تحقیق حاضر نیز باا توجا    5185، شود )شاهین موجب تغییراتی ماندگار در عملکرد رفتاری افراد می

 .  کند ب  نتایج آزمون پیگیری این مطلب را تأیید می

 

 پیشنهادها

هاای آموزشای و همچناین تادوین      ن برای آموزش همدلی با  صاورت کارگااه   ای مدو شود برنام  می پیشنهاد

، های متعددی در این زمین  برای افرادی ک  در برقراری ارتباطات بین شخصی با مشکل مواجا  هساتند   کتابچ 

 . در نظر گرفت  شود

ان در ارتبااط  ی همدلی آنا  با توج  ب  این ک  فرهنگ دانشگاه با چگونگی روابط اجتماعی جوانان و تجرب 

 .  های مناسب موجب تشویق و ترغیب جوانان ب  برقراری روابط دوستان  شد ریزی توان با برنام  می، اس 

 

 

                                                           
1- McIlveen 
2- Spinard & Eisenberg 
3-Upright 
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سطح ، رضایت جنسی شهروندان تهران و رابطه آن با جنسیت

 درآمد و مدت ازدواج، تحصیالت

4عفت شیرازی، 9حسین محققی، 7سحرالسادات ترابیان، 5* پیمان دوستی
 

 

تاثیرگذاری اسا  کا    های  شامل واکنش، ان یک ارزیابی ذهنی( ب  عنوSexual satisfaction) رضای  جنسی

گونااگون تحا    هاای   گیرد و سالم  عمومی فرد را از جنبا   می ب  طور کلی از ارزیابی روابط جنسی نشات

کااهش  ، رضاای  جنسای با  حفاز بهزیساتی روانای و جسامی       . (5185، دهد )دنیل و بریدجز می تاثیر قرار

ایان مولفا  از   . (5119، کند )پان هولاو و همکااران    می ضای  از زندگی کمکسالم  و افزایش رهای  هزین 

باا عملکارد    ب  عنوان یک ساختار متمایز آنبررسی  وآید می ارتباطی و عاطفی تعامل جنسی بدس های  جنب 

عوامال تااثیر گاذار متعاددی بار      ( با   8391موحد و عزیازی ) . (5182، )روزن و همکارانمه؟ اس   جنسی

اقتصادی و همچنین رضای  مندی جنسای   -نزدیکی فرهنگی، زناشویی مانند میزان تحصیالت رضای  مندی

رضای  جنسی احساس خوشایند فرد از ناوع رابطا  جنسای و تواناایی وی در ایجااد      . کنند می زوجین اشاره

ز میزان رضای  جنسی یکی از عوامل مها؟ بار ساالمتی و ا   . (8391، )تقدسی و همکارانلذت دو طرف  اس  

گاذارد )موحاد و    مای  رضای  زندگی اس  ک  بر ساالم  روانای زوجاین نیاز تااثیر     های  مه؟ ترین شاخص

جس؟ و ، فکری  از سالم  جنسی ب  عنوان تعادل گر و همسو کننده، سازمان بهداش  جهانی. (8391، عزیزی

باشاد و آنهاا را با      مای  ک  عامل ارتقا دهنده ابعاد اجتماعی و معنوی شخصی  افراد نیاز ، کند می احساس یاد

نارضاایتی از رابطا    . (8393، )مفید و همکارانگردد  می رساند و منجر ب  ایجاد رابط  و عشق ورزی می کمال

ح  ، رقاب ، حسادت، دلخوری، تواند ب  مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر ، میجنسی

، )هنار پاروران و همکااران   نف  و نظایر آنها منجر شود احساس عدم اعتماد ب  ، احساس تحقیر، انتقام گیری

عملکارد  ، صامیمی  ، ( عوامال مختلفای را از جملا  جمعیا     8391صمدی گل  کالیی و همکاران ). (8319

کااهش رضاای  جنسای با  هار      . دانند می تعارضات زناشویی و استرس را در رضای  جنسی دخیل، جنسی

ارتباط تنگاتنگی با مشاکالت  ، جنسیهای  ی بسیاری اس  و نارساییدارای پیامدهای منف، دلیلی ک  ایجاد شود

. (8395، )حق شناس و همکااران  روانی و طالق دارندهای  بیماری، تجاوزات جنسی، اجتماعی از قبیل جرای؟

در ایان میاان   . عالق  جهانی ب  بررسی میزان رضای  جنسی را نشان داده اناد ، تاکنون، ها ای از پژوهش گستره

                                                           
 peyman@dousti.net ،19858915918. روانشناسی، همدان، ایران همدان، گروه اسالمی، واحد آزاد دانشگاه*  -8
 .روانشناسی، همدان، ایران همدان، گروه اسالمی، واحد آزاد دانشگاه -5
 .همدان، ایران سینا بوعلی هروانشناسی، دانشگا گروه استادیار -3
 .روانشناسی، کرج، ایران کرج، گروه اسالمی، واحد آزاد دانشگاه -1

mailto:peyman@dousti.net
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آدامااز ، زن متاهاال در آمریکااا  5211( باا  بررساای رضااای  جنساای در بااین    5111و همکاااران )یانااگ 

( با   5113ناالو ناان )  ، ( ب  بررسی رضایتمندی جنسی در بین گروهای از زناان انگلساتان   5111کریستنسن)

با  بررسای رضاای  و     (8315ازگلی و همکااران ) ، برزیلیهای  بررسی مسایل زوجین و رضای  مندی زوج

نسب  ب  رابط  جنسی در زنان مراجع  کننده ب  مراکز بهداشتی تح  پوشش دانشاگاه علاوم پزشاکی    نگرش 

زنان شاغل و خان  دار در شهر تبریاز و  های  ( ب  بررسی رضای  زناشویی خانواده8391نصرتی)، شهید بهشتی

 هشاگر نشاان  جساتجوی پژو . ( ب  بررسی رضای  جنسی در سااکنین تهاران پرداختا  اناد    8391غالمی پور )

از جمعی  و رابطا  آن باا   ای  ب  بررسی میزان رضای  جنسی در گستره، دهد ک  تاکنون پژوهشی در ایران می

، لاذا . گاذرد نپرداختا  اسا     مای  درآمد و مدت زمانی ک  از ازدواج، سطح تحصیالت، عواملی چون جنسی 

درآماد و  ، تحصایالت ، جنسی پژوهش حاضر در پی سنجش رضای  جنسی شهروندان تهران و رابط  آن با 

 .  باشد می گذرد می مدت زمانی ک  از ازدواج

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامع  آماری شامل کلی  بازدید کننادگان  . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی اینترنتی و همبستگی بود

از ایان جامعا  با     . نفر باود  8831تعداد  ب  91در اسفند ماه سال  Dousti. netاز پایگاه اینترنتی ، ساکن تهران

مرد( ک  ب  پرسشنام  رضاای  جنسای    21زن و  811فرد متاهل ) 511تعداد ، در دسترسگیری  نمون  صورت 

 31خ83ساال و ماردان    35خ91میانگین سنی زناان  . انتخاب شدند، بارگزاری شده در پایگاه مذکور پاسخ دادند

 . سال بود

 

 ابزار

این نرم افزار تعداد بازدیاد  . استفاده شد IP Location  مکانی بازدید کنندگان از نرم افزار برای بررسی موقعی

( در IPکنندگان پایگاه اینترنتی از یک منطق  جغرافیایی خاص را با استفاده از نشان  اختصاصی اینترنتی افاراد ) 

شنام  سنجش رضاای  جنسای   ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرس. کند می یک بازه زمانی خاص مشخص

ISS پرسشنام  رضای  جنسی . بودISS  هریسون و کروسکاا برای ارزیاابی   –توسط هادسون  8918در سال

هاای خاودگزارش   باشد و جزء پرسشانام  سوال می 52این مقیاس دارای . سطوح رضای  زوجین ساخت  شد

مشاخص   1تا  1ای بین درج  3مقیاس پاسخ آزمودنی ب  هر ماده آزمون در سطح یک . شوددهی محسوب می

نماره بااال در ایان مقیااس     . در نوسان اسا   821تا 1ها در کل تس  بین شود و در مجموع نمره آزمودنیمی

ثباات درونای   . دهد می رضای  جنسی خوب را نشان 811نمره باالتر از . منعک  کننده رضای  جنسی اس 

اعتباار مقیااس نیاز باا روش بااز      . بدسا  آماد   1خ98اخ آن این مقیاس توسط طراحان محاسب  و آلفای کرونب

نقال از دانیال و   ، 8918، شاد )هادساون و همکااران    1خ93آزمایی با فاصل  یک هفت  محاسب  گردید ک  برابر 
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روز برای بررسای   82( ب  اجرای طرح مجدد ب  فاصل  8319این پرسشنام  توسط پوراکبر ). (8993، همکاران

 1خ8در ساطح معنااداری    1خ921نتایج این آزمون نشانگر میزان همبستگی . انجام شدوضعی  هنجاری مقیاس 

. شاده اسا    1خ11تر اعتبار بدس  آمده از روش دو نیم  کردن آزمون همچنین برای بررسی دقیق. شده اس 

 درآماد ، جنسی ، در پرسشنام  دموگرافیک اطالعاتی چون سن. باشدمی 1خ11ضریب گاتمن محاسب  شده نیز 

استان و شهرستان محال زنادگی   ، گذرد می تعداد سالی ک  از ازدواج زوجین، مدرک تحصیلی، ماهان  خانواده

 .  قید شد

 

 شیوه گرد آوری داده ها

روز ب  طاول   12توسط نویسنده اول و دوم صورت گرف  و در مجموع ها  جمع آوری و تجزی  و تحلیل داده

ساعی شاد   . ل باودن و رضاایتمندی از شارک  در پاژوهش باود     متاها ، شرایط ورود ب  این پژوهش. انجامید

محتوای آزماون و توضایحاتی در   ، توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش. مالحظات اخالقی صورت پذیرد

پرسشنام  را ب  صورت آنالین ها،  آزمودنی. خصوص محرمان  بودن اطالعات در پایگاه اینترنتی ذکر گشت  بود

(Onlineتکمیل نمودند ).  با شیوه آماار توصایفی و پیرساون باا اساتفاده از نارم افازار        ها   و تحلیل داده  تجزی

SPSS22  صورت پذیرف  . 

 

 نتایج

های توصیفی نمون  مربوط با    شاخص، 5های توصیفی نمون  مربوط ب  زنان و در جدول  شاخص 8درجدول 

 .  در هر متغیر پژوهش ارائ  گردیده اس ، مردان

 
 توصیفی متغیرهای پژوهش در زنانهای  شاخص. 5جدول

  تعداد کمترین بیشترین میانگین

 سن 811 58 21 35خ91

 گذرد می تعداد سالی ک  از ازدواج 811 کمتر از یک سال بیشتر از ده سال س  تا پنج سال

 مدرک تحصیلی 811 دیپل؟ دکتری لیسان 

 زان در آمد ماهان  خانوادهمی 811 زیر یک میلیون بیش از س  میلیون بین دو تا س  میلیون

 میزان رضای  جنسی 811 1 839 91خ11

 

متوسط س  تا پنج سال زندگی ، 35خ91دهد زنان این مطالع  دارایمیانگین سنی  می نشان 8جدول های  یافت 

با درآمد متوسط ماهان  بین دو تا س  میلیون تومان برای خاانواده و  ، میانگین مدرک تحصیلی لیسان ، مشترک

 .  باشند می 91خ11یانگین نمره رضای  جنسی م
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های توصیفی متغیرهای پژوهش در مردان شاخص. 7جدول  

  تعداد کمترین بیشترین میانگین

 سن 21 51 21 31خ83

 گذرد می تعداد سالی ک  از ازدواج 21 کمتر از یک سال بیشتر از ده سال س  تا پنج سال

 یمدرک تحصیل 21 زیر دیپل؟ دکتری لیسان 

 میزان در آمد ماهان  خانواده 21 زیر یک میلیون بیش از س  میلیون بین دو تا س  میلیون

 میزان رضای  جنسی 21 85 811 91خ18

 

متوسط سا  تاا پانج ساال     ، 31خ83دهد مردان این مطالع  دارای میانگین سنی  می نشان 5جدول های  یافت 

درآمد متوسط ماهان  بین دو تا س  میلیاون توماان بارای    با ، میانگین مدرک تحصیلی لیسان ، زندگی مشترک

 .  باشند می 91خ18خانواده و میانگین نمره رضای  جنسی 

 -Kolmogorovاسامیرنوف )  –هاا( از آزماون کولماوگروف    برای تعیین توزیع جامع  )نرمال باودن داده 

Smirnov test  و برای تعیین برابری واریاان )    ( هاا از آزماون لاوینlevene )  هاای   در آزماون . اساتفاده شاد

ضارایب  . پیرسون رعای  شده اس های  شده و پیش فرض دار در نظر گرفت  ( معنیP>1خ12شده سطح ) انجام

مربوط ب  زنان و در جادول  ، 3همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی محاسب  و در ماتری  همبستگی جدول 

 .  شده اس  مربوط ب  مردان ارائ ، 1

 
 همبستگی متغییرهای پژوهش در زنانماتریس . 9جدول

 8 5 3 1 2 

 -13. 1 52. 1** 59. 1** 29. 1** 8 سن-8

 52. 1**- 31. 1** 52. 1** 8 29. 1** گذرد می تعداد سالی ک  از ازدواج-5

 13. 1 81. 1 8 52. 1** 59. 1** مدرک تحصیلی-3

 11. 1 8 81. 1 31. 1** 52. 1** میزان در آمد ماهان  خانواده-1

 8 11. 1 13. 1 52. 1**- -13. 1 میزان رضای  جنسی-2

 

 در زنان باین رضاای  جنسای و تعاداد ساالی کا  از زنادگی مشاترک        ، دهد می نشان 3جدول های  یافت 

 ب  طاوری کا  هرچا  از زنادگی مشاترک بیشاتر      ، ( وجود داردP< 1خ18، -52. 1همبستگی منفی )، گذرد می

، 59. 1همچنین در زناان باین سان و مادرک تحصایلی )     . کند می پیدا میزان رضای  جنسی کاهش، گذرد می

گذرد  می تعداد سالی ک  از زندگی مشترک، (P< 1خ18، 52. 1سن و میزان درآمد ماهان  خانواده )، (P< 1خ18

گاذرد و میازان درآماد ماهانا       مای  ( و تعداد سالی ک  از زندگی مشترکP< 1خ18، 52. 1و مدرک تحصیلی )

متغیار  ، ( همبستگی معنا دار مثب  وجود دارد ب  طوری ک  باا افازایش یاک متغیار    P< 1خ18، 31. 1خانواده )

 .  کند می دیگر نیز افزایش پیدا
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 ماتریس همبستگی متغییرهای پژوهش در مردان. 4جدول

 8 5 3 1 2 

 83. 1 81. 1 11. 1**- 22. 1** 8 سن-8

 -89. 1 31. 1** -11 .1 8 22. 1** گذرد می تعداد سالی ک  از ازدواج-5

 -88. 1 13. 1** 8 -11. 1 11. 1**- مدرک تحصیلی-3

 51. 1 8 13. 1** 31. 1** 81. 1 میزان در آمد ماهان  خانواده-1

 8 51. 1 -88. 1 -89. 1 83. 1 میزان رضای  جنسی-2

 

ر این مطالعا  همبساتگی   بین رضای  جنسی مردان و هی  کدام از متغیرهای دیگ، دهد می نشان 1جدول های  یافت 

( وجاود دارد با  طاوری کا      P< 1خ18، -11. 1در مردان بین سن و مدرک تحصیلی همبساتگی منفای)  . وجود ندارد

گاذرد و میازان    مای  همچنین بین تعداد سالی کا  از زنادگی مشاترک   ، دارندتری  مردان مسن تر مدارک تحصیلی پایین

( P< 1خ18، 1خ13ک تحصاایلی و میاازان درآمااد ماهاناا  خااانواده )( و ماادرP< 1خ18، 31. 1درآمااد ماهاناا  خااانواده )

 .  کند می متغیر دیگر نیز افزایش پیدا، همبستگی معنا دار مثب  وجود دارد ب  طوری ک  با افزایش یک متغیر

 

 بحث و نتیجه گیری

، ساطح تحصایالت  ، پژوهش حاضر با هدف سنجش رضای  جنسی شهروندان تهران و رابط  آن با جنسای  

کا  میاانگین رضاای  جنسای در     ، توصیفی پژوهش نشان دادهای  یافت . آمد و مدت ازدواج صورت گرف در

( ساکن تهران کمتر از میزان ایده آل در نظار گرفتا  شاده بارای هار فارد       91خ18( و مردان )91خ11بین زنان )

های  همچنین از تحلیل.  اندکی بیشتر از مردان اس، در این میان میانگین رضای  جنسی زنان. باشد می (811)

گاذرد   مای  توان نتیج  گرف  ک  در زنان بین رضای  جنسی و تعداد سالی کا  از زنادگی مشاترک    می آماری

، گاذرد  مای  ب  طوری ک  هر چ  از زنادگی مشاترک بیشاتر   ، ( وجود داردP< 1خ18، -52. 1همبستگی منفی )

ای  جنسای و های  کادام از متغیرهاای ایان      اما در مردان بین رضا ، کند می میزان رضای  جنسی کاهش پیدا

ساطح  ، همچنین نتایج این مطالع  حاکی از آن باود کا  باین رضاای  جنسای     . مطالع  همبستگی وجود ندارد

از دیگر نتایج این پژوهش این اس  ک  در زنان بین سان و  . تحصیالت و درآمد رابط  معنا داری وجود ندارد

تعداد سالی کا  از  ، (P< 1خ18، 52. 1یزان درآمد ماهان  خانواده )سن و م، (P< 1خ18، 1خ59مدرک تحصیلی )

گاذرد   مای  ( و تعداد سالی ک  از زندگی مشترکP< 1خ18، 52. 1گذرد و مدرک تحصیلی ) می زندگی مشترک

همبستگی معنا دار مثب  وجود دارد ب  طوری ک  با افازایش   (P< 1خ18، 31. 1و میزان درآمد ماهان  خانواده )

، -11. 1بین سن و مدرک تحصایلی ماردان همبساتگی منفای )    . کند می متغیر دیگر نیز افزایش پیدا، یریک متغ

همچنین بین تعداد سالی . دارندتری  ( وجود دارد ب  طوری ک  مردان مسن تر مدارک تحصیلی پایینP< 1خ18

( و مادرک تحصایلی و   P< 1خ18، 31. 1گذرد و میزان درآمد ماهان  خانواده ) می ک  از زندگی مشترک مردان

( همبستگی معنادار مثب  وجود دارد ب  طوری کا  باا افازایش    P< 1خ18، 13. 1میزان درآمد ماهان  خانواده )
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این پژوهش در خصوص پایین بودن میازان رضاای    های  یافت . کند می متغیر دیگر نیز افزایش پیدا، یک متغیر

 بررسای ادبیاات پاژوهش نشاان    . باشد می ( همسو8391ر )جنسی شهروندان تهران با نتایج پژوهش غالمی پو

دهد ک  این مطالع  اولین پژوهش در نوع خود اس  کا  با  طاور گساترده با  بررسای رضاای  جنسای          می

 گاذرد  مای  تحصیالت و مدت زمانی کا  از زنادگی مشاترک   ، شهروندان تهران و رابط  آن با متغیرهای درآمد

غالمای  . باشاد  هاا مای   این پژوهش با سایر پاژوهش های  ی مقایس  دیگر یافت براای  لذا فاقد پیشین ، پردازد می

( گزارش کرد ک  خود ارضایی قبل و بعد از ازدواج و روابط فرا زناشویی در شهروندان تهرانای رو  8391پور)

 در باین افاراد  ، %(31پورناوگرافی ) های  %( و فیل؟33جنسی )های  ب  افزایش اس  وهمچنین استفاده از سای 

آمارهای فوق تبیینی برای پایین بودن میزان رضاای   ، شود می لذا احتمال داده. متأهل ساکن تهران وجود دارد

در تبیاین علا    . جنسی شهروندان تهران از میزان ایده آل رضای  جنسی بر اساس ابزار این پاژوهش باشاند  

 در ماردان ای  دم چناین رابطا   زندگی مشترک در زنان و عا های  رابط  معکوس رضای  جنسی با افزایش سال

 تح  تاثیر اتفاقاات و مشاکالت زنادگی اش   ای  توان گف  ک  رابط  جنسی در زنان ب  طور قابل مالحظ  می

در حالی ک  مردان بارای رهاایی   . رابط  جنسی برایشان مفهومی ندارد، باشد و در صورت وجود مشکالت می

آورند و مشکالت تاثیری در تواناایی و لاذت    می روی از مشکالت و فشارهای حاصل از آنها ب  رابط  جنسی

لذا با توج  ب  این ک  با گذشا  زماان   . (8313، ترجم  پایدار و پایدار: برقراری رابط  جنسی ندارد )پیز و پیز

دهاد و باا تولاد فرزنادان امکاان با         می مشکالت رابط  زناشویی بیشتر خود را نشان، نسب  ب  اوایل ازدواج

توان همبستگی منفی بین سالهای گذش  از ازدواج و  می کالت بیشتری در زندگی وجود داردوجود آمدن مش

 . میزان رضای  جنسی در زنان را تبیین کرد

از جمل  انجام پژوهش ب  صورت اینترنتی ک  موجب عدم دسترسی ب  کال  هایی  در این مطالع  محدودی 

باا توجا  با  اهمیا      . باید با احتیاط صاورت گیارد  ها   لذا تعمی؟ یافت، شود وجود داش  می شهروندان تهران

بار آماوزش و مشااوره قبال از     ، شاود  مای  پنهان موجود در این حوزه پیشانهاد هایی  و آسیب، رضای  جنسی

چرا کا  بارای   . بیش از پیش توج  گردد، و مراجع  ب  مشاوران و روانشناسان در طی زندگی مشترک، ازدواج

تواناد تااثیر با  سازایی در      ، مای و قواعد حاک؟ بر رابط  جنسیها  اهی از آسیبآگ، داشتن رضای  جنسی باال

 .  افزایش رضای  جنسی داشت  باشد
 

 قدردانی

تاباان و اناوار حکما  او در    ، سپاس و ستایش؟ را خدای اجل و جالل  ک  آثار قدرت او بر چهره روز روشن

 .  سپاسگذارم، این مطالع  شرک  کردند بدین وسیل  از کلی  کسانی ک  در. درخشان اس ، دل شب تار
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پیش بینی اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی در پ

 دانشجویان

7وجیهه سادات تولیت، 5محمدرضا تمنائی فر
 

 

و باا   باشد ک  در مجموع  اختالالت اضطرابی قارار دارد  ها می یکی از انواع هراس 3اختالل اضطراب اجتماعی

ک  افراد ماورد موشاکافی دیگاران    هایی  وقعی ترس مداوم از ارزیابی منفی و پریشانی شدید و یا اجتناب از م

ایان  . (5183، (DSM-5)راهنماای تشخیصای و آمااری اخاتالالت روانای )      شاود  می مشخص، گیرند می قرار

هاای   تعامال باا چهاره   ، دوس  یابی، حضور در رویدادهای اجتماعی، آغاز یا ادام  مکالمات: شاملها  موقعی 

خن گفتن بخصوص در عموم رایاج تارین تارس در افاراد مضاطراب      س، خوردن و یا نوشتن در عموم، اقتدار

 .  (8911، 1اجتماعی اس  )پالرد و هندرسون

ماورد توجا    ، این اختالل با توج  ب  شیوع بااال و تاداخل جادی باا زنادگی شخصای و اجتمااعی فارد        

یکای  . یارد اضطراب اجتماعی ممکن اس  تح  تاثیر متغیرهای مختلفی قرار گ. پژوهشگران قرار گرفت  اس 

-بادنی هاای   شخصی  شامل ترکیبی از ویژگی. اس  2صفات شخصیتی، از عوامل موثر بر اضطراب اجتماعی

 اجتمااعی بارای شاخص در اذهاان دیگاران ایجااد       -روانی و اجتماعی اس  ک  بر اثر شرایط زیستی، زیستی

 القاا ، معینای اسا   هاای   ژگیشود و ب  فرد نحوه رفتار و تطابق خاصی را ک  همراه با عاطف  و احساس وی می

الگوی پنج صف  بزر  شخصایتی مای   ، ژوهش منظور از صفات شخصیتی در این پ. (8391، کند )عمارتی می

بارون  ، 1روان رنجاور خاویی  : شخصی  اس  کا  عبارتناد از  های  باشد ک  شامل پنج ویژگی عمده از ویژگی

راب اجتمااعی شایوع بااالیی در روانپزشاکی و     اضط. 81و توافق 9مسلولی  پذیری، 1بازبودن ب  تجرب ، 3گرایی

( در پژوهش خود ب  این نتیج  رسیدند کا   5182و همکاران) 85کاپالن. با اختالالت شخصی  دارد 88همبودی

                                                           
 کاشان روانشناسی، دانشگاه استادیار - 8
 کاشان روانشناسی، دانشگاه ارشد کارشناسی - 5

3- social anxiety disorder 

4-Pollard & Henderson 

5-Personality traits 

6-Neuroticism 

7-Extraversion 

8-Openness to experience 

9-Conscientiousness 

10-Agreeableness  

11-co-exiting 

12-kaplan 
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رابط  منفی با برون گرایی و رابط  ضعیفی با سازگاری و ، اضطراب اجتماعی رابط  مثبتی با روان رنجورخویی

تواناد   می ( در مطالع  خود نشان دادند ک  صفات شخصیتی5188و همکاران)8سونلوین. بازبودن ب  تجرب  دارد

و وابساتگی باا ساطوح بااالی اضاطراب       5نقش تعاملی با اضطراب اجتماعی داشت  باشد و روان رنجورخویی

شیوع باالی اختالل شخصی  اجتنابی در بین افراد با اخاتالل اضاطراب   ، مطالعات زیادی. اجتماعی رابط  دارد

، و همکااران  1کااک   ;5111، و همکااران  3)چاامبل  اناد   درصد گزارش داده 19تا 52 جتماعی را با تخمینا

 31، درصد باالی اختالل اضطراب اجتماعی بین افراد باا اخاتالل شخصای  اجتناابی    ، ب  همین نحو، ( 5119

 .  (5119، کاک  و همکاران; 8995، همکاران و 2درصد گزارش شده اس  )هربرت811تا

در این پژوهش نقش صفات شخصیتی ب  عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی ماورد   

تواناد   می درک ارتباط صفات شخصیتی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان، بنابراین. بررسی قرار گرفت  اس 

 .  راهکارهای مناسبی برای پیشگیری و درمان این اختالل ارائ  نماید

 

 روش

 ندگان و طرح پژوهششرکت کن

جامعا  آمااری ایان پاژوهش شاامل کلیا  دانشاجویان        . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

حجا؟ نمونا  باا اساتفاده از جادول      . بود 93-91سال تحصیلی ، کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه کاشان

کا   نفر تعیاین شاد    355( 8391، اقی؛ ب  نقل از نادری و سیف نر8931برآورد حج؟ نمون  مورگان )مورگان؛ 

 .  متناسب با حج؟ انتخاب شدندای  طبق گیری  نمون  ب  روش

 

 ابزار

 ز مقیاس اضطراب اجتمااعی کاانور و پرسشانام  پانج عامال شخصایتی نلاو       ب  منظور جمع آوری اطالعات ا

 .  استفاده گردید

( 5111وساط کاانور و همکااران )   این مقیاس برای اولین باار ت : 1(SPIN) مقیاس اضطراب اجتماعی الف(

، ماده(1ک  دارای س  مقیاس فرعی ترس )، اس ای  ماده 83این پرسشنام  یک مقیاس خودسنجی . تهی  گردید

لیکرت از ب  هی  وجا   ای  هرماده بر اساس مقیاس پنج درج . ماده(1ماده( و ناراحتی فیزیولوژیک )3اجتناب )

با تشخیص اضاطراب  هایی  این پرسشنام  ب  روش بازآزمایی در گروهپایایی . شود می تا بی نهای  درج  بندی

روشن چسالی و  ، ب  نقل از حسن وند عموزاده، 5111، بوده اس  )کانور و همکاران 1خ 19تا 1خ 31اجتماعی 

                                                           
1-Levinson 

2-neoroticism 

3-Chambless 

4- Cox 

5- Herbert 

6-social phobia Inventory 
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روایای و پایاایی ایان    ، ( در نمون  غیر بالینی در ایران8398حسن وند عموزاده ). (8395، حسن وند عموزاده

، 1خ31برای نیم  دوم آزماون  ، 1خ15ضریب آلفای پرسشنام  در نیم  اول آزمون برابر. ا بدس  آوردندمقیاس ر

در خارده  ها  همچنین آلفای کرونباخ مربوط ب  کل آزمودنی. بود 1خ11همچنین همبستگی دو نیم  آزمون برابر 

 1خ32و بارای نااراحتی برابار     1خ 31برای ترس برابار ، 1خ32اضطراب اجتماعی برای اجتناب برابر های  مقیاس

 .  (8398، بوده ک  نشانگر این اس  ک  پایایی محاسب  شده رضای  بخش اس  )حسن وند و عموزاده

رگا    2بارای ارزیاابی   ای  گویا   11این پرسشانام   : (NEO-FFI) 8پرسشنام  پنج عاملی شخصی  نلو ب(

( توساط  1و مسالولی  پاذیری   2توافق، 1 بازبودن ب  تجرب، 3برون گرایی، 5اصلی شخصی  )روان رنجورخویی

لیکرت از کامال مخالف تا کامال ای  ( ساخت  شده اس  و بر اساس مقیاس پنج درج 8995)3کاستا و مک کری

( 8398ماشاینچی عباسای و بادری )   ، مصطفوی، هاشمی. (8311، شود )گروسی فرشی می موافق نمره گذاری

اخ برای عوامل روان رنجورخویی و مسلولی  پذیری با  ترتیاب   پایایی این پرسشنام  را با روش آلفای کرونب

( نیااز ضااریب آلفااا کرونباااخ عواماال روان 5188در پااژوهش محماادی ). گاازارش کاارده انااد 1خ31و  1خ31

 1خ11، 1خ33، 1خ33، 1خ11توافق و مسلولی  پذیری با  ترتیاب   ، باز بودن ب  تجرب ، برون گرایی، رنجورخویی

 .  بدس  آمد 1خ18و 

 

 گردآوری داده ها شیوه

هاا   پرسشنام ، برای شرک  در پژوهشها  پ  از جلب همکاری آزمودنی، پژوهشهای  برای اجرای پرسشنام 

 توضایح داده هاا   ابتدا دستورالعمل هر پرسشنام  بارای آزماودنی  . قرار گرف ها  ب  طور داوطلبان  در اختیار آن

پاساخ  ها  با دق  و صداق  ب  پرسشنام ها،  ستورالعملضمن مطالع  مجدد د، شد می خواست ها  شد و از آن می

جمع آوری شده نیز با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسایون و با  وسایل     های  داده. گویند

 .  تجزی  و تحلیل شد spss18نرم افزار 

 

 نتایج

 ات شخصایتی را نشاان  انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی اضطراب اجتمااعی و صاف  ، میانگین. 8جدول 

 .  دهد می

 

                                                           
1- NEO-Five factors inventory 

2- neuroticism 

3- extroversion 

4- openness to experience 

5- agreeableness 

6- conscientiousness 

7-Costa & McCrae 
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 انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی اضطراب اجتماعی و صفات شخصیتی، میانگین .5جدول 

 M SD  5 7 9 4 1 2 متغیرها

روان 

 رنجورخویی
      8  1خ11 51خ11

     8 -1خ12**  1خ15 35خ31 برون گرایی

    8 1خ58** -1خ85*  1خ23 31خ11 توافق

بازبودن به 

 تجربه
   8 1خ88* 1خ83** -1خ33**  1خ23 31خ91

مسئولیت 

 پذیری
  8 1خ39** 1خ13 1خ18** -1خ11**  2خ13 31خ13

اضطراب 

 اجتماعی
 8 -1خ11** -1خ53** -1خ83* -1خ11** 1خ19**  9خ83 83خ13

 (P=0/01) اطمینان 1خ 99در سطح داری  معنی **

 (P=0/05) اطمینان 1خ92در سطح داری  معنی *

 

و  p<0/01) بیانگر همبستگی مثب  معنی دار بین روان رنجورخویی و اضاطراب اجتمااعی   8ایج جدول نت

بازبودن ب  تجربا   ، (= r-1خ83و  p<0/01توافق )، (= r -1خ11و  p<0/01بین برون گرایی ). اس ( = r 1خ19

(0/01>p 1خ53و-r =( و مساالولی  پااذیری )0/01>p  1خ11و- r = بااا اضااطراب اجتماااعی )همبسااتگی 

 .  شود می مشاهدهداری  معنی

بااز باودن با     ، توافق، برون گرایی، ب  منظور تعیین سه؟ هر کدام از صفات شخصیتی )روان رنجورخویی

این متغیرها وارد معادلا  رگرسایون چنادمتغیری    ، تجرب  و مسلولی  پذیری( در پیش بینی اضطراب اجتماعی

 .  گام ب  گام شدند

 
 رگرسیون جهت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس صفات شخصیتینتایج تحلیل . 7جدول 

R R متغیر وارد شده به مدل مرحله
2

 
St. d 

Error 
B Beta t P 

 1خ111 81خ53 1خ19 1خ11 1خ11 1خ51 1خ19 روان رنجورخویی 5

7 
روان رنجورخویی+ برون 

 گرایی
 1خ111 -2خ33 -1خ51 -1خ22 1خ81 1خ31 1خ22

9 
رون روان رنجورخویی+ ب

 گرایی + مسلولی  پذیری
 1خ113 -5خ99 -1خ81 -1خ51 1خ11 1خ35 1خ23
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بارون گرایای و مسالولی  پاذیری پایش      ، روان رنجورخویی، شود می مشاهده 5همان طور ک  در جدول 

% از واریاان  اضاطراب   51در گاام اول روان رنجورخاویی   . باشاند  مای  معنی دار اضطراب اجتماعیهای  بین

باافزوده شدن متغیر برون گرایی تبیین واریان  اضاطراب اجتمااعی   ، درگام دوم. نموده اس  اجتماعی راتبیین

در گام سوم متغیر مسلولی  پذیری ب  معادل  وارد شده اس  و تببین واریان  اضاطراب  ، % رسیده اس 31ب  

رنجورخاویی   تاوان نتیجا  گرفا  کا  روان     مای  باتوج  ب  نتایج مشاهده شده. % رسیده اس 35اجتماعی ب  

 . بیشترین سه؟ را در تبیین واریان  اضطراب اجتماعی دانشجویان دارد

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج پاژوهش  . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابط  صفات شخصیتی با اضطراب اجتماعی انجام شده اس 

عنی دار و باین  حاضر نشان داد ک  بین صف  شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی رابط  مثب  م

ایان  . وجاود دارد  صف  شخصیتی برون گرایی و مسلولی  پذیری و اضطراب اجتماعی رابط  منفی معنی دار

، (5111) 8برانادز و بیناون  ، (8312حاق شاناس)  ، (8391رضاوی و همکااران )  هاای   یافت  با نتاایج پاژوهش  

 . ( ه؟ خوانی دارد5181و همکاران ) 3(؛ واردنار5119)5الهی

روان رنجورخاویی بیشاترین ساه؟ را در پایش     ، ل رگرسیون نشان داد در بین صفات شخصیتینتایج تحلی

هاای   روان رنجورخویی یک ویژگی شخصیتی پایدار اس  ک  با گرایش ب  پاسخ. بینی اضطراب اجتماعی دارد

ی کا   افراد. (5183، 1شود )پاین و همکاران می اندوه و اضطراب مشخص، هیجانی منفی مانند تحریک پذیری

خاود هساتند   های  مستعد عقاید غیر منطقی بوده و کمتر قادر ب  کنترل تکانش، روان رنجورخویی باالیی دارند

در نتیجا  ایان افاراد اضاطراب     ، (8311، آیناد )گروسای   مای  و منفی تر از دیگران با استرس و اضطراب کنار

د و کسای کا  از دیگاران نفارت دارد و     منش فارد روان نژنا  ، از نظر آدلر. کنند می اجتماعی بیشتری را تجرب 

 .  (8398، اغلب با اضطراب همراه اس  )سروقد و همکاران، بد گمان اس ها  نسب  ب  تمام چیز

معناادار اضاطراب   هاای   همچنین نتایج پژوهش نشان داد برون گرایی و مسلولی  پاذیری نیاز پایش باین    

حریک خارجی مورد نیااز بارای رسایدن با  یاک      ویژگی برون گرایی اشاره دارد ب  مقدار ت. اجتماعی هستند

بازر  اجتمااعی دارناد و تمایال با       هاای   افراد برون گرا گرایش ب  سام  گاروه  . حال  مطلوب انگیختگی

شاود )باروس و    مای  خوش مشرب بودن و فعال بودن در آنهاا دیاده  ، اعتمادب  نف ، دل پذیر بودن، پرحرفی

هرچ  فرد برون گراتار در نظار   . کنند می اجتماعی کمتری را تجرب  این افراد اضطراب، بنابراین. (5188، 2لین 

ایان افاراد   ، یعنی میل بیشتری ب  معاشرت با دیگران و اجتماعی بودن دارد و بار ایان اسااس   ، گرفت  می شود

طبیعی ب  نظر می رسد ک  از ساالم  بیشاتری برخاوردار    ، بنابراین. حمای  اجتماعی بیشتری کسب می کنند

                                                           
1-Brandes&Beinvenu 

2-Lahey 

3-Wardenaar 

4- Payne 

5-Bruce & Lynch 
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هاای   ونگرایان از لحاظ هیجانی خوشحال تار از دیگاران هساتند و از باودن باا دوساتان و موقعیا        بر. باشند

( در مطالعا   5181و همکااران )  8اساپین هاون  . (8395، اجتماعی لذت بیشتری می برند )زکی یی و همکاران

و  3ر افساردگی بارون گرایای با   هاای   ب  عنوان یکی از جنب  5خود ب  این نتیج  رسیدند ک  فقدان عاطف  مثب 

ارزیاابی و درماان   ، در عل ای  ب  همین دلیل تجرب  عاطف  مثب  نقش ویژه. گذارد می اضطراب اجتماعی تاثیر

 . این اختالالت دارد

باا وجادان و وقا  شناسای     ، هدفمند و با اراده و مصم؟ هستند؛ آنها افارادی دقیاق  ، افراد مسلولی  پذیر

دهند و قدرت  می دقیق انجامای  گون  ب  بوده و تعهدات اخالقی شان راهستند ک  ب  اصول اخالقی خود پایبند 

هاا   افراد دارای ایان ویژگای  ، بنابراین. (8391، خود را ب  نحو جامع  پسند دارند )حق شناسهای  کنترل تکان 

رناد  از اضطراب بااالیی برخوردا ، هستندهایی  اضطراب کمتری دارند و افراد غیر مسلول ک  فاقد چنین ویژگی

. دهناد  نمای  دق  کافی را برای انجام کارها از خود نشاان ، زیرا در ب  کارگیری اصول اخالقی زیاد دقیق نبوده

افراد با مسلولی  پذیری باال معموال افراد باا  ، ( بر اساس نتایج پژوهش خود اظهار نمود ک 5181) 1آنوگبیوزی

 .  کنند می کاری کنند و اضطراب کمتری را تجرب آید در امور خود اهمال  می هستند و کمتر پیشای  انگیزه

مطالعات پیشین و مطالع  حاضر و با توج  ب  عوارض ناشای از اضاطراب اجتمااعی    های  با توج  ب  یافت 

جها  ارتقااء ساطح    ای  آموزشای و مشااوره  های  انجام مداخل ، اجتماعی و شغلی افراد، درعملکرد تحصیلی

 .  ات شخصی  ضروری اس بهداش  روانی ب  خصوص در حوزه صف
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دلبستگی با طالق های  ارزیابی رابطه تمایز یافتگی خود وسبک

 عاطفی معلمین مرد شهرستان دلفان

 5سید محسن حجت خواه

       

  )خادایاری  جهان شمول ترین نهاد اجتماعی اس، ابتدایی ترین واز لحاظ گستردگی، خانواده ب  لحاظ قدم 

( روابط مناسب در جامع  بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل مای گیارد   185ص، 8311، فرد وهمکاران

خانواده وب  تباع آن جامعا  از ثباات و اساتحکام بیشاتری      ، و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد

را تهدید می کند طاالق  ها  ک  خانوادهیکی از مهمترین آسیب هایی . (85ص، 8313، برخوردار اس  )اعزازی

، اختالفاات جزیای  : کارشناسان بر این باورند ک  فرایند طالق در اکثر مواقع این فرایند را طی مای کناد  ، اس 

قهرهاای  ، جدایی یا بی میلای یکای از زوجاین با  طارف مقابال      ها،  تکرار اختالفات جزیی و جدی شدن آن

، 8313طاالق قاانونی )محمادی   ، طاالق عااطفی  ها،  هرها و درگیریخستگی زوجین از ق، طوالنی و تکرار آن

طالق عاطفی را اولین مرحل  در فرایند طالق و بیانگر رابط  زناشویی رو ب  زوالی می : 5پل بوهانان. (888ص

ص ، 5111، 1و دفاراین 3با  نقال از اولسان   ، 8931، داند ک  احساس بیگانگی جایگزین آن می شود )بوهاناان 

هرچناد  ، فاصل  عاطفی مشخص و آشکار میان همسرانی اس  ک  هر دو ناپختا  هساتند  ، طفی( طالق عا119

چناین چیازی را   ، ممکن اس  این ناپختگی را تأیید کند و دیگری با ابراز اعمال مسؤالن  مفارط ها  یکی از آن

ر شاکل  کیفی  رواباط درون خاانواده نقاش بسازایی د    . (181، ص، 8313، 2انکار کند )گلدنبر  و گلدنبر 

و بازخوردهای اجتماعی اعضای خانواده دارد و پای  و اساس روابط درون خانواده بار محاور   ها  گیری نگرش

( از عواملی ک  در استحکام روابط بین فاردی دخیال مای    5ص، 8319، )افروز. رابط  زن وشوهر استوار اس 

ایز یافتگی افراد هنگامی کا  در رواباط   در تم. دلبستگی اشاره کردهای  می توان ب  تمایز یافتگی و سبک، باشد

یا ب  آمیختگی با دیگران تمایل می یابند یا دچار بریدگی عااطفی  ، خود با شرایط اضطراب زا مواج  می شوند

( کا  پیاماد آن مواجا  شادن     8911 1شده و از نظر فیزیکی یا عاطفی از دیگران فاصل  می گیرند )کر و باوئن 

 .  اس  بیشتر با مشکالت 

                                                           
 hojatmogo@gmail.comرازی  دانشگاه مشاوره گروه استادیار - 8

2-Bohanan.Pul 

3-Olson.Divid 

4-Defrain.John 

5-Goldenberg&Goldenberg 

6-Bowen.m&Kerr.m 

mailto:hojatmogo@gmail.com
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فقاط  « نظری  دلبستگی»معتقد اس   8دلبستگی و روابط زوجین جان بالبیهای  ن در ارتباط با سبکهمچنی

( همچناین  8339، نیاز هسا  )مظااهری   « گساتره حیاات  »نظری  تحول کودک نیس  بلک  نظریا  تحاول در   

ان داد کا   نشا ، 3( ک  نظری  دلبستگی بالبی را گسترش داد با توج  ب  دو پدیده پایگااه امان  8998) 5آینزورث

کنشوری و کارآمدی خود را در رابط  با همسر تسهیل می کند و ب  خود اجاازه مای   ، فردی با دلبستگی ایمن

 .  مختلف بپردازدهای  دهد تا با اطمینان روابط زناشویی خود را توسع  دهد و ب  فعالی 

خونسارد و بای    طالق عاطفی مشکلی ارتباطی اس  ک  زن و شوهر را بی مسؤلی  و نسب  با  همادیگر  

احساس می کند تا جایی ک  زن و شوهر هی  درد و شادی مشترکی ندارند و الجرم تربی  و آیناده فرزنادان   

این مسأل  در بعد وسیع تر روابط گسترده اجتماعی را مختال  . شان نیز با ضریب باالتری ب  خطر خواهد افتاد

بنابراین باتوج  ب  موارد بااال هادف پاژوهش     .می کند و این خود اهمی  چنین موضوعی را آشکار می سازد

 .  دلبستگی با طالق عاطفی می باشدهای  حاضر بررسی رابط  بین تمایزیافتگی و سبک

 

 روش

جامعا  آمااری پاژوهش شاامل هما  معلماین متأهال مارد         ، پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی اس 

نفر از این جامعا  با  صاورت     351، بودند مشغول ب  تدری  93-8395شهرستان دلفان ک  در سال تحصیلی 

تمایز یاافتگی  ، طالق عاطفی گاتمنهای  شرک  کنندگان ب  پرسش نام ، نمون  گیری خوش  ای انتخاب شدند

( پاساخ دادناد و   8339پرسشنام  سابک دلبساتگی بزرگساال بشاارت )    کی و . ای، و دندی. ای. ئی، اسکورن

مورد تحلیل قارار   spss20گرسیون با استفاده از نرم افزار آماری دریافتی توسط ضریب همبستگی و رهای  داده

سبک دلبستگی ایمان باا طاالق عااطفی دارای ضاریب      : 8باتوج  ب  اطالعات آمده در جدول شماره . گرف 

 1خ83باشد همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا با طالق عاطفی دارای ضاریب همبساتگی    می -1خ38همبستگی 

همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی و طاالق عااطفی   ، معنادار هستند 1خ118در سطح ا ه باشد و این رابط  می

 .  رابط  معناداری یاف  نشد
 

 ماتریس همبستگی متغیرها. 5جدول 

 متغیر آماریهای  شاخص طالق عاطفی

 -1خ38

 1خ118

 همبستگی

 سطح معناداری
 ایمن

گی
ست

دلب
ک 

سب
 

 1خ81

 1خ29

 همبستگی

 سطح معناداری
 اجتنابی

 1خ83

 1خ118

 همبستگی

 سطح معناداری
 دوسوگرا

                                                           
1-John Bowlby 

2-Ainsworth 

3-Secure base phenomenon 
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 ماتریس همبستگی. 7جدول 

  آماریهای  شاخص طالق عاطفی

 -1خ51

 1خ118

 همبستگی

 سطح معناداری
 واکنش عاطفی

 تمایزیافتگی خود

 1خ18

 1خ118

 همبستگی

 سطح معناداری
 گسلش عاطفی

 1خ13

 1خ21

 همبستگی

 سطح معناداری
 آمیختگی با دیگران

 1خ83

 1خ118

 همبستگی

 سطح معناداری
 جایگاه من

 

مولفا  واکانش عااطفی باا طاالق عااطفی دارای ضاریب        : 5باتوج  ب  اطالعات آمده در جادول شاماره   

باشاد   مای  1خ18باشد همچنین گسلش عاطفی با طالق عاطفی دارای ضریب همبساتگی   می -1خ51همبستگی 

معناادار   1خ118در سطح ها  باشد و این رابط  می 1خ83 جایگاه من نیز با طالق عاطفی دارای ضریب همبستگی

 . هستند

 
 خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی طالق عاطفی. 9جدول

ss ms f df R R منابع تغیر
2 

سطح 

 معناداری

 1خ112 1خ1 1خ52 3 3خ13 13خ11 891خ51 رگرسیون

    382  81خ33 2821خ35 باقی مانده

    381   2311خ95 کل

 

 نشان داد ک  مدل رگرسیونی استفاده شده برای پیش بینی متغیر مالک )طالق عااطفی( ها  نتایج تحلیل داده

F= 3/87       از تغیارات در طاالق عااطفی    1خ1معنادار اس  و متغیرهای پیش بین بااه؟ قاادر با  پایش بینای 

 .  باشند می از واریان  طالق عاطفی 1خ1باشند یا قادر ب  پیش بینی  می

 
 دلبستگی در پیش بینی طالق عاطفیهای  نتایج تحلیل رگرسیون برای تعیین نقش سبک. 4ولجد

 B متغیر پیش بین
خطای 

 استاندارد
t β سطح معناداری 

ک
سب

 
ی 

ها گی
ست

دلب
 

 1خ118 -1خ53 1خ11 1خ19 1خ12 ایمن

 1خ21 1خ23 1خ13 1خ13 1خ11 اجتنابی

 1خ112 1خ83 5خ31 1خ12 1خ81 دوسوگرا
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دهد ک  سبک دلبساتگی ایمان و دوساوگرا با       می رسیونی برای پیش بینی طالق عاطفی نشانضرایب رگ

 .  قادر ب  پیش بینی طالق عاطفی هستند 1خ83و  -1خ53ترتیب با ضرایب بتای 

 
 پیش بینی طالق عاطفی توسط تمایزیافتگی خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی برای. 1جدول

ss ms f df R R منابع تغییر
 عناداریسطح م 2

 1خ118 1خ88 1خ31 1 81خ59 822خ15 151خ19 رگرسیون

    382  82خ12 1315خ12 باقی مانده

    389   2315خ31 کل

 

نشان داد ک  مدل رگرسیونی استفاده شده برای پیش بینی متغیر مالک )طالق عااطفی(  ها  نتایج تحلیل داده

F= 10/29 از تغیارات در طاالق عااطفی    1خ88با  پایش بینای    معنادار اس  و متغیرهای پیش بین باه؟ قادر 

 .  باشند می از واریان  طالق عاطفی 1خ88باشند یا قادر ب  پیش بینی  می

 
 تمایزیافتگی خود در پیش بینی طالق عاطفیهای  نتایج تحلیل رگرسیونی رابی تعیین نقش مولفه. 2جدول

 متغیر پیش بین

 
B 

خطای 

 استاندارد
t β سطح معناداری 

یافتگی تمایز

 خود

آمیختگی با 

 دیگران
 1خ53 1خ13 1خ15 1خ32 1خ39

 1خ118 -1خ35 2خ81 1خ15 1خ88 واکنش عاطفی

 1خ91 1خ15 1خ15 1خ11 1خ18 گسلش عاطفی

 1خ118 -1خ33 1خ19 1خ12 1خ58 جایگاه من

 

کا    دهاد  مای  نشاان  تمایزیافتگی خاود های  ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی طالق عاطفی توسط مولف 

 قادر ب  پیش بینی طالق عااطفی  -1خ33و  -1خ35واکنش عاطفی و جایگاه من ب  ترتیب با ضرایب بتای  مولف 

 .  باشند می

 

 بحث ونتیجه گیری

نتایج نشاان داد  ، دلبستگی با طالق عاطفی بودهای  هدف این پژوهش بررسی رابط  تمایز یافتگی خود وسبک

تمایز های  با طالق عاطفی همبستگی وجود دارد و همچنین از مولف ک  بین سبک دلبستگی ایمن ودو سو گرا 

نتاایج  . گسلش عاطفی و جایگاه من با طالق عاطفی همبستگی وجود داش ، یافتگی خود بین واکنش عاطفی

دلبساتگی در پایش بینای طاالق عااطفی نشاان داد کا  سابک         های  تحلیل رگرسیونی برای تعیین نقش سبک



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

65 

 
 

تمایز یافتگی خاود  های  قادر ب  پیش بینی طالق عاطفی می باشند و همچنین از مولف دلبستگی ایمن و دو سو 

باا برخای از نتاایج    هاا   ایان یافتا   ، واکنش عاطفی و جایگاه من قادر ب  پیش بینی طاالق عااطفی مای باشاند    

اد ( دریافا  کا  از میاان ابعا    5111انجام شده در این زمین  ه؟ سو اس  چنان کا  اساکوورون )  های  پژوهش

اساکوورون  اند،  فقط جدایی عاطفی و واکنش عاطفی پیش بینی کننده ی اختالف زناشویی، تمایز یافتگی خود

دیگری گزارش کردند ک  همسرانی ک  واکنش عااطفی وجادایی عااطفی    های  ( در پژوهش8991و فریدلندر )

، مندتری را تجربا  مای کنناد   پایینی نشان می دهند دارای تمایز خود باالیی هستند و رابط  زناشویی رضای  

رانکین ا اسکوورن و همکااران   ، (8911ر و ن  تورف وهمکاران )های  این پژوهش همچنین با یافت های  یافت 

توان گف  ک  هر اندازه میزان تمایز میها  در تبیین این یافت . ( ه؟ سو اس 8911( و وارینگ و پاتون )8993)

با  رویادادها و رفتاار همسرشاان     ، ی بیشتری بارای اضاطراب دارناد   آمدگ، یافتگی خود همسران پایین باشد

صامیمان  محادود تار    هاای   ظرفی  شان برای پیوناد ، عاطفی یا هیجانی شدیدتری نشان می دهندهای  واکنش

در صورت نیاز برای نزدیک شدن ب  یکدیگر دچار آمیختگی با ه؟ می شوند و این مسأل  با  از دسا    ، اس 

در بررسای گمانا  دوم رابطا     . دی  هر یک از همسران و بروز خود کاذب می انجامدرفتن هوی  خود و فر

دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایس  با های  نشان داد ک  ازمودنیها  دلبستگی با طالق عاطفی یافت های  سبک

ی کنند ایان  دو سو گرا( طالق عاطفی کمتری را تجرب  م، دارای سبک دلبستگی ناایمن )اجتنابیهای  آزمودنی

 . ( مطابق  دارد8911( و هازن و شیور )8991فینی ونولر )های  با نتایج پژوهشها  یافت 
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نقش پیش بینی کنندگی هوش فرهنگی بر سازگاری اجتماعی 

 نوجوانان دختر

  9رضا دایی جعفریمحمد، 7رومینا امیری *، 5سید حمید آتش پور

 

کناد و   مای  شود و از همان ابتدای حیات با آنها رابطا  برقارار   می زندگی انسان از روز اول در میان افراد آغاز

شاود و رفتاار    مای  بدین ترتیب یادگیری اجتمااعی آغااز  . آورد می ب  وجودهمین ارتباط تغییراتی در رفتار او 

انساان  . گیارد  مای  او تحا  تااثیر اطرافیاانش قارار    هاای   کند و تقریبا تمام رفتار می کودک رنگ اجتماعی پیدا

ب  مح  تولاد و  . موجودی اس  اجتماعی و ادام  زندگی ب  صورت انفرادی برای او تقریباً غیر ممکن اس 

ابتدا این گاروه کوچاک خاانواده    . گیرد می انسان در ارتباط متقابل با دیگران قرار، دریاف  نخستین احساسبا 

این تقابل با دنیاا  . شود می مدرس  و همشهریان رو ب  رو، بزرگتر همچون ه؟ کالسانهای  اس  و بعداً با گروه

 . نیاز ب  نوعی سازگاری داردها  و آدم

. گی با خود و محیط پیرامون یکی از ضروریات حیات برای موجود زنده اس در واقع سازگاری و هماهن

زند ک  نیازهای متنوع و گاه متعارض خود را  می در این میان تالش روزمره هم  آدمیان حول این موضوع دور

 کنند برآورده سازند و این مه؟ در انساان در گارو میازان عازت نفا       می بتوانند در محیطی ک  در آن زندگی

اجتمااعی و  ، روانای ، سازگاری کلی  ابعاد جسامانی . اوس  تا بتواند خود را شکوفا ساخت  و ب  تحقق برساند

در واقع پیش درآماد رسایدن   . گیرد می سازگاری اجتماعی قرارها  گیرد و در رأس هم  آن می اخالقی را در بر

  و ب  میازان ماراوده فارد و محایط     روانی و اخالقی دارا بودن سازگاری اجتماعی اس، ب  سازگاری جسمانی

 .  (8319، شود )آخوندی می اجتماعی گفت 

، مه؟ سازگاری در علوم رفتاری داشتن هوش باال اس  و از این میان انواع هوشهای  در این میان از جنب 

منوط ب  داشتن هاوش  ، کسب سازگاری با افراد متفاوت از لحاظ فرهنگی و قومی  و ارزش و آداب و رسوم

هنگی اس  ک  عبارت اس  از توانایی برای رشد خود از طریق یادگیری پیوسات  و درک مطلاوب تنوعاات    فر

و آن جاایی  هاا   رفتااری آن هاای   در بستر فرهناگ و تفااوت  ها  تعقل گرایی و درک انسانها،  ارزش، فرهنگی

ارای هاوش فرهنگای   کسای کا  د  . نا آشنا سر و کاار دارد های  دهد ک  با افرادی در محیط می خودش را نشان

هاای   و کشاف راه هاا   فرهنگی آگاهی باالیی دارد و ب  واسط  کشف تفاوتهای  نسب  ب  تفاوت، باالیی اس 

                                                           
 (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیل  عضو - 8
 ( خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه استاد. فرهنگی امور رایشگ شناسی جامع  دکترای - 5
 و جوان پژوهشگران باشگاه(. خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 3

 .ایران. اصفهان. نخبگان
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رسد این عامال   می تواند ب  نحو مؤثری با دیگران ب  تعامل بپردازد و ب  نظر ها می تشخیص و نفوذ این تفاوت

، بنا با  اعتقااد نظریا  پاردازان تحلیلای     . (8391، ت وندبا سازگاری و رشد اجتماعی فرد در ارتباط اس  )برا

جدید و تاازه و یاا   های  رمزی و یا قدرت رفتار موثر و سازگار با موقعی های  هوش توانایی استفاده از پدیده

شاید بهترین تعریف تحلیلای هاوش با  وسایل  دیویاد و وکسالر       . تشخیص مشکالت و کیفیات محیط اس 

عمل منطقای و رفتاار ماوثر    ، هوش یعنی تفکر عاقالن ، کند می د شده اس  ک  بیانروانشناس آمریکای پیشنها

برخی بیشتر از ساایرین بار تواناایی    اند،  در میان انواع هوش ک  تا کنون در دنیای عل؟ شناخت  شده. در محیط

در . هنگای اسا   هاوش فر ها  کنند ک  از جمل  مهمترین آن می فرد بر ایجاد هرچ  بهتر ارتباط با دیگران تاکید

دهاد و آن   مای  ناوین فرهنگای را افازایش   هاای   واقع این نوع هوش قابلی  فرد برای سازگاری موثر با قالاب 

 کاری متنوع و متغیار را مطارح  های  عبارت اس  از حوزه مدرنی از هوشمندی ک  امکان میانجی گری در فضا

 .  (5119، کند )هری  و همکاران می

هاا،   اید خاطرنشان کرد ک  دارا بودن توانایی در تطبیق ماوثر باا فرهناگ   در ضرورت انجام تحقیق حاض ب

رشد اجتماعی بخصوص برای نوجوانان ب  عنوان طیاف  های  مختلف از ضروریات و زمین های  آداب و ارزش

چرا ک  در یک جامع  رو ب  رشد و امروزی کا  عمادتا چناد فرهنگای و     . زیادی از اجتماع کشور ایران اس 

. فرهنگی بهینا  گاردد  های  الزم اس  عملکردهای فردی و گروهی افراد در محیطی با تنوع، اس  چند ارزشی

از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی هوش فرهنگی باا ساازگاری اجتمااعی در    

 . میان نوجوانان دختر ب  مرحل  اجرا درآمد

 

 روش

جامعا  آمااری در ایان    . باشاد  مای  وصایفی از ناوع همبساتگی   این پژوهش با توج  ب  موضوع و اهداف آن ت

نفر ب   311از میان جامع  حاضر تعداد . باشد می تحصیلی در شهر اصفهان 88پژوهش شامل کلی  دختران پای  

در میاان منااطق آماوزش و پارورش اساتان انتخااب       ای  خوش گیری  نمون  عنوان حج؟ نمون  از طریق روش

 باشد: می در این پژوهش شامل موارد زیر ابزار گردآوری. گردیدند

= بسایار  8باشد ک  با طیف لیکرت ) می سوال 31این آزمون محقق ساخت  دارای : پرسشنام  هوش فرهنگی

این آزمون با هدف سنجش و ارزیابی هوش فرهنگی از زیر های  مولف . = بسیار زیاد( تنظی؟ شده اس 2ک؟ تا 

( CPIمادارا کاردن و انعطااف پاذیری پرسشانام  روانای کایفرنیاا )       ، یمردم پاذیر ، اجتماعی شدنهای  مولف 

ذکر شده ک  توان فرد را در تطبیاق  های  در این پرسشنام  پژوهش با توج  ب  محتوای مقیاس. استخراج گردید

وآداب و رسوم متفاوت با خاود و همچناین میال با  پاذیرش در دیگار افاراد        ها  فرهنگ، شرایطها،  با ارزش

روایی و اعتباار  . برای سنجش هوش فرهنگی استفاده ب  عمل آوردها  از این مقیاس، کند می ارزیابی متفاوت را

آزمون روانی کالیفرنیا بارها در تحقیقات متعدد داخلی و خارجی مورد سنجش قارار گرفتا  و تاییاد گردیاده     

ش فرهنگای باا سااختار    چهار مقیاس در کنار ه؟ ب  منظور سنجش نمره هاو های  در این پژوهش مولف . اس 
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محاساب    1خ31( و آلفای کرانباخ 1خ25جدید پاسخگویی مورد استفاده قرار گرفت  اس  و ضریب تصنیف آن )

 . گردید

، هیجاانی ، بعاد ساازگاری اجتمااعی    2این پرسشانام  کا  ساازگاری فارد را در     : پرسشنام  سازگاری بل

در  8312تادوین شاده اسا  و در ساال      8918ل کند در ساا  می تحصیلی و خانوادگی اندازه گیری، جسمانی

 12ساوال با     811توساط دالور از   8335پرسشنام  بال در ساال   . ایران توسط سیمون هنجاریابی شده اس 

الزم ب  ذکز اس  در این پژوهش تنها از بعد سازگاری اجتماعی ایان آزماون بهاره گرفتا      . سوال تقلیل یاف 

 . محاسب  گردید 1خ39( و آلفای کرانباخ 1خ11یف )شده اس  ک  در جریان تحقیق ضریب تصن

از . پژوهشی با توج  ب  فرضیات تحقیق مورد تحلیل و آنالیز قرار گرف های  حاصل از پرسشنام های  داده

و از آماار اساتنباطی شاامل ضاریب همبساتگی جها  آزماون        هاا   و تبیین دادهبندی  طبق  آمار توصیفی برای

 .  شده اس پژوهشی استفاده های  فرضی 

 

 ها   یافته

 .  توزیع فراوانی نمون  تحقیق بر اساس رشت  تحصیلی ارائ  شده اس  8در جدول 

 
 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس رشته تحصیلی. 5جدول 

 درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 89خ12 89خ12 13 علوم تجربی

 35خ12 82خ31 33 ریاضی فیزیک

 811 12خ82 811 علوم انسانی

  811 311 جمع

 

 .  آمار توصیفی مربوط ب  سازگاری اجتماعی ارائ  شده اس  5در جدول 

 
 آمار توصیفی مربوط به سازگاری اجتماعی. 7جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 پراکندگی
 بیشینه کمینه واریانس

 55 85 81خ13 3خ53 81خ31 311 سازگاری اجتماعی
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میاانگین مرباوط با     ، نشان داده شده اس  در نوجواناان دختار مقطاع متوساط      5مانطور ک  در جدول ه

های  رسد با توج  ب  میانگین می مطابق با تفسیر آزمون سازگاری ب  نظر. باشد می (81خ31سازگاری اجتماعی )

 .  باشد می و ب  پایینمحاسب  شده میزان سازگاری اجتماعی با توج  ب  بیشین  و کمین  در حد متوسط ر

بارای بررسای رابطا  هاوش فرهنگای و ساازگاری اجتمااعی نوجواناان از آزماون ضاریب            3در جدول 

 .  همبستگی پیرسون استفاده گردیده شده اس 
 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون در رابطه هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی. 9جدول 

 R2 سطح معنا داری ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 8خ131 1خ155 1خ833 311 هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی

 

بین ، در بررسی رابط  هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی، نشان داده شده اس  3همانطور ک  در جدول 

تاوان   . مای وجاود دارد  P<1خ12میزان رابط  هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی رابط  معنااداری در ساطح   

عنادار بودن ضریب همبستگی با افازایش هاوش فرهنگای نوجواناان دختار میازان       گف  با توج  ب  مثب  و م

 .  سازگاری اجتماعی یشان نیز افرایش خواهد یاف  اس 

 

 بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی هوش فرهگی با سازگاری اجتماعی در میاان نوجواناان   

نشان داد ک  رابط  مثب  و معناداری میان هوش فرهنگای و  های  لیل یافت نتایج تح. دختر ب  مرحل  اجرا درآمد

ارلای  ، (5119مطالعات آناگ و همکااران )  های  این پژوهش با یافت های  یافت . سازگاری اجتماعی وجود دارد

، باشاد  مای  کنند هوش فرهنگی پایش بینای کنناده ساازگاری اجتمااعی      می ( ک  بیان5112لی جین )، (5111)

، ( دریافتند ک  میان هوش فرهنگی و خود ابرازی8391دیگر آتش پور و کریمی )ای  در مطالع . اس  همخوان

 . عزت نف  و روابط بین فردی از عناصر سازگاری اجتماعی ارتباط مثب  و معناداری وجود دارد

ت میاان  و تعاامال هاا   ک  توان انطبااق باا موقعیا    ، رسد میان مفهوم هوش فرهنگی می در هر حال ب  نظر

ک  توان سازگاری و همااهنگی  ، چند فرهنگی اس  و سازگاری اجتماعیها  فرهنگی و حضور موفق در گروه

نزدیکای و تاا   ، با خود و محیط پیرامونی اس  ب  نحوی ک  فرد خود را شاکوفا سااخت  و با  تحقاق برسااند     

با  منظاور داشاتن ساازگاری      توان اینگون  استدالل کارد کا    می ب  نوعی شاید. حدودی همپوشی وجود دارد

همچنین این خاصی  فرهنگ اس  ک  اساسااً  . اجتماعی باال یکی از ضروریات توان هوش فرهنگی باال اس 

فردی را شکل داده و ب  هر یک از افراد جامع  یک نظاام ارزشای و   ها  عالوه بر آنک  بسیاری از تصمی؟ گیری

 جمعای خااص را با  وجاود    ی  رفتاار هاای   شود و نظام می دباعث ایجاد نظام رفتاری در فر، بخشد می معنایی

در ایان  . شاود  مای  آورد و هوی  اجتماعی و انسانی را در فرد شکل داده و باعث همنوایی بیشتر با اجتماع می
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توانند با فرهنگ خود سازگار شوند و ادراک مناسبی نسب  ب  آن داشت   می میان اشخاصی ک  ب  نحو مؤثرتری

یعنای هماان مفهاومی کا  در هاوش      . دهند می هتری تنوعات فرهنگی را در مورد پذیرش قرارباشند ب  نحو ب

. بر این اساس ک  مفهومی وارد عرص  تحلیل رفتار و توجی  ساازگاری ماورد نظار شاد    . فرهنگی مطرح اس 

بطا  وجاود   توان انتظار داش  بین این دو مفهاوم را  می این پژوهش نشان دادهای  بنابراین همان طور ک  یافت 

در بیااان . توانااد پاایش بیناای کننااده مناساابی بااراس سااازگاری اجتماااعی باشااد  ماای دارد و هااوش فرهنگاای

 پژوهش حاضر باید عنوان نمود ک  این پژوهش در دانش آموزان دختر اجرا گردیاده اسا  و  های  محدودی 

گاردد   مای  عنوان پیشنهاد عنوانب  . توان نتایج آن را ب  سایر دانش آموزان مقاطع تحصیلی دیگر تعمی؟ داد نمی

آموزشی افزایش هوش فرهنگی ویژه داناش آماوزان و همچناین مربیاان و مدرساین در مقااطع       های  ک  دوره

همچناین با  پژوهشاگران و متخصصاان علاوم رفتااری       . مختلف تحصیلی جه  آشنایی افراد صورت پذیرد

انجام پژوهش با متغیرهای دیگار گاامی در    پژوهش حاضر وهای  گردد ک  با بسط و گسترش یافت  می پیشنهاد

 .  جه  ارتقاء و شناخ  این موضوع بردارند
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گیری عناصر ترسیمی پرخاشگری و  نقش خانواده در شکل

سال  6تا  1در نقاشی آدمک توسط کودکان  سازش نایافتگی

 ساکن تهران و حومه

 7شهال پاکدامن، 5حمیده محمدی نسب*

 

اما تعداد قابل تاوجهی از کودکاان باا با  دنیاا      ، خواهند ک  کودکان زندگی خود را خوب شروع کنندهم  می

، 3شاود )رز شان برای داشتن یاک رشاد ساال؟ کا؟ مای     ن شا، ک  عملکرد مختل دارندهایی  نوادهآمدن در خا

گاذرد و وجاود   در خاانواده مای  ، یعنای کاودکی  ، مهمترین بخش زنادگی ، زیرا. (5181؛  2هسکینز، 1تامسون

اب در فقر و اعتیاد در خانواده موجب افازایش تارس و اضاطر   ، های خانوادگیخشون ها،  تعارض، کشمکش

-های آشفت  در ساال بودن در محیط، ب  غیر از پیامدهای هیجانی و رفتاری. (5181، شود )تامپسونکودکان می

، 3چمپیکاول ، 1دهاد )ایساارنورا   های اولی  زندگی کارکرد سیست؟ عصبی و سیست؟ ایمنی کودک را تغییر می

افساردگی و اعتمااد   ،   پرخاشاگری ها نشان داده ک  طبق  بزرگی از مشکالت خاص از جملا پژوهش. (5119

در عصر حاضر کودکان قربانیان مستقی؟ تزلزل . (5115، 1بنف  پایین در این کودکان مشاهده شده اس  )اورن

کودکاان  ، آزاریصاورت کاودک  ب  فقر و بیکاری هستند ک  نمود آن، اعتیاد، افزایش طالق، هادر بنیاد خانواده

 2بار طباق یاک تخماین جهاانی از هار       . (8311، کرده اس  )آبروشان  خیابانی و کودکان بد سرپرس  بروز

-یکی از آنها مبتال با  مشاکالت دوران کاودکی مای    ، کنندهای خانوادگی زندگی میکودکی ک  در این محیط

% افزایش یاباد   21بیش از  5151بینی شده اس  ک  اختالالت روانی عصبی دوران کودکی تا سال پیش. شوند

، مر  و ناتوانی در میان کودکان خواهد شد )ساازمان حمایا  از ساالم  جهاانی    ، بیماری عل  2و یکی از 

5112)  . 

یکی از آسیب ، کنندسرپرس  و بدسرپرس  زندگی میمخصوص کودکان بیهای  کودکانی ک  در خوابگاه

. اناد قارار گرفتا    یتوجه بی ها در میان کودکان هستند ک  بسیاری از آنها مورد سوء استفاده وترین گروهپذیر

                                                           
 بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی روانشناسی، دانشکده دکتری دانشجوی - 8

 بهشتی شهید دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده استادیار - 5
3-Ross 

4-Thompson 

5-Haskinz 

6-Isaranurug 

7-Chompikul 

8-Oren 
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هاایی کا  با     تواناد آسایب  برای بسیاری از این کودکان حتی قرار گرفتن در یک مکان امن و جدید ه؟ نمای 

با  هماین   . (8999، های دوران کودکی وارد شده را جبران کند )آرونساون سیست؟ عصبی آنها ب  عل  استرس

( و 5115، ایانکالس ، زپادا ، ساتند )هاالفورن  عل  این کودکان در معرض ابتال ب  اختالالت دوران کاودکی ه 

احتمال دارد ک  از لحاظ روانشناختی رشد معیوبی داشات  باشاند و تبادیل با  بزرگسااالن ناکارامادی شاوند        

های ابتدایی رشد مشکالت این کودکان را شناساایی  چنانچ  بتوان در دوره. (8991، 3ارل ، 5کالس، 8)فالنک

، 1قع و مناسب از پیشرف  اختالالت ب  دوران بزرگسالی جلوگیری کرد )بالیار توان با مداخالت ب  مومی، کرد

تاوان با    هاا مای  های مختلفی برای تشخیص اختالالت دوران کودکی وجود دارد ک  از میان آنروش. (5185

هاا و  چرا ک  باازداری ، هایی همراه هستندها با محدودی اما این روش، ی بالینی و مشاهده اشاره کردمصاحب 

هاا و افکاار   نیااز ، احساساات ، بیاان حااالت  ، های درونی کودک و همچنین عدم تسلط کافی بر زباان تعارض

 .  (8313، سازد )بهرامیکودکان را با مشکل روبرو می

از آغاز قرن حاضر با هدف شناخ  شخصای  و حال مشاکالت    ، ی ابزار فرافکن ناهشیارنقاشی ب  منزل  

. نقاشای عنصار مهمای در زنادگی کودکاان اسا       . (8311،   شده اس  )دادساتان روانی کودکان ب  کار گرفت

عوامال ماؤثر بار    . رویاهای آینده و اتفاقات گذشت  را بیان کنند، غ؟، شادی، توانند از طریق نقاشیکودکان می

، هاوش ، اساتعداد ، شرایط خاص کودک از قبیال ) سان   -8: توان ب  دو گروه تقسی؟ کردنقاشی کودکان را می

عوامال محیطای از قبیال )     -5 هاای فاردی(  تجربیات گذشات  و تفااوت  ، جسمی و روحی، وضعی  سالمتی

 .  (5181، 2اقتصادی و طبقاتی( )اگاز -وضعی  فرهنگی، معل؟، مدرس ، خانواده

سرپرسا  در ایان   تشخیص و درمان کودکاان باد   های  بیشتر در حوزههای  لذا با توج  ب  نیاز ب  پژوهش

های ترسیمی مرتبط با پرخاشگری و سازش نایافتگی)در آزمون ترسای؟ آدماک(   ویژگی د تابررسی کوشش ش

بنابراین مطالعا   . مشخص شوند، کنند می در کودکان بد سرپرس  در مقایس  با کودکانی ک  در خانواده زندگی

گری و ترسیمی مارتبط باا پرخاشا   های  حاضر در پی پاسخگویی ب  این سوال اساسی اس  ک  تفاوت ویژگی

سال بد سرپرس  در مقایس  با کودکان همین سنین ک   1تا  1سازش نایافتگی )در ترسی؟ آدمک ( در کودکان 

 کنند چیس  در خانواده زندگی می

 

 روش

ساال   1تاا   1جامع  آماری شامل کلی  کودکاان  . ای اس  علی ا مقایس  ، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ابست  ب  بهزیستی استان تهران و نیز کلی  کودکان همین سنین ک  در خانواده وهای  بد سرپرس  ساکن خوابگاه

                                                           
1-Flank 

2-Klass 

3-Earls 

4-Blair  

5-Oguz 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

73 

 
 

 کودک بد سرپرس ( با  عناوان نمونا  باا روش     82کودک عادی و  82نفر)  31تعداد . بودند، کنندزندگی می

 .  در دسترس از این جامع  انتخاب شدند و با آزمون نقاشی آدمک مورد ارزیابی قرار گرفتندگیری  نمون 

و مداد مشکی در اختیار هر کودک قارار گرفا  و پژوهشاگر از آنهاا      A4در این پژوهش یک بر  کاغذ 

خواس  ک  در ابتدا روی یک کاغذ یک آدمک را نقاشی نماید در هنگام اجرا آزمونگر هر گون  رفتار مربوطا   

پایاایی ایان   . شاده اسا    اشاره 8مرتبط اس  ک  در جدول های  این آزمون دارای مقیاس. کرد می را یادداش 

 . ب  دس  آمد 1خ19مقدار ضریب پایایی پ  از دو بار اجرا مقدار . آزمون با روش آزمون مجدد محاسب  شد

 
 مورد بررسی در آزمون ترسیم آدمکهای  عالئم ترسیمی متغیر. 5جدول 

 عالئ؟ ترسیمی شاخص ها

 محل نامناسب اجزا،  بزر  و کلفهای  اندازه، خطوط خیلی محک؟ و پر رنگ پرخاشگری

 عدم توازن، تحریف اجزا، دق  و صح ، کیفی  هنری ضعیف، کیفی  کلی ضعیف، بدن، ساده سازی سر سازش نایافتگی

 

و در  " 8نمره  "8روش نمره گذاری ب  این صورت بود ک  درصورت وجود عالئ؟ مورد اشاره در جدول 

از عالیا؟   " 8نماره  "ک  هایی  سپ  تعداد آزمودنی. شدب  آزمودنی داده می "1نمره "صورت عدم وجود آنها 

محاسب  و در دو گروهِ بد سرپرسا  و عاادی باا    ها  محاسب  و در نهای  مجموع فراوانی، مربوط  گرفت  بودند

 . مقایس  شد SPSSو نرم افزار آماری  استفاده از روش خی دو

 

 یافته ها

نمرات کلی ب  دسا  آماده از نماره گاذاری آزماون      ها،  ادهدر این پژوهش ب  منظور ارزیابی دقیق و تحلیل د

 .  ترسی؟ آدمک برای دو گروه آزمودنی مورد بررسی قرار گرف 

 
 مقادیر خی دو بر اساس نمرات کلی آزمودنی ها. 7جدول 

 معناداری خی دو شاخص ها

 118. 1 55. 3 پرخاشگری

 118. 1 91. 3 سازش نایافتگی

 

ساازش ناا یاافتگی    ، پرخاشاگری ، دهد ک  در دو مقیاس می نشان 5در جدول دس  آمده  بررسی نتایج ب 

 . بین دو گروه کودکان عادی و بدسرپرس  تفاوت معنادار وجود دارد
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 بحث و نتیجه گیری

ترسیمی مرتبط با پرخاشاگری و ساازش نایاافتگی )در    های  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تفاوت ویژگی

-سال بد سرپرس  در مقایس  با کودکانی ک  در خانواده زنادگی مای   1تا  1کان ترسی؟ نقاشی آدمک( در کود

ترسایمی  های  لذا از این دو گروه از کودکان تس  نقاشی آدمک گرفت  شد و بر اساس ویژگی. کنند بوده اس 

پاژوهش مشااهده شاد نقاشای کودکاان باد       هاای   شان مورد مقایس  قرار گرفتند ک  طی آن با توج  با  یافتا   

، محال رسا؟  ، تکمیل کردن تصاویر ، پرس  و ساکن خوابگاه نسب  ب  کودکان عادی از نظر قدرت خطوطسر

این کودکاان با  علا     ، ک  با توج  ب  آنچ  ک  در ادبیات پژوهشی ذکر شداند  متفاوت. .. جه  گیری نقاشی

. (5115، 8)اورن افسردگی و کمبود اعتماد بانف  برخوردارناد  ، از مشکالت خاصی مانند پرخاشگری، شرایط

نشان داده اس  ک  شرایط مراقبتی سخ  اولیا  کاارکرد سیسات؟    ها  جدا از مشکالت رفتاری هیجانی پژوهش

تواند دلیلی بارای ساازش   همین می، (5181، 5کند )مک لوی لینعصبی در حال رشد کودکان را ه؟ مختل می

نابا  ساامان رشاد    هاای   نی کا  در خاانواده  کودکاا . نایافتگی نقاشی این کودکان نسب  ب  کودکان عادی باشد

دهند و ما و ب  سواالت مستقی؟ پاسخ نمیاند  خود ناتوانهای  معموال از صحب  کردن در مورد نگرانیاند  کرده

زماانی کا    ، برای ورود ب  دنیای آنها باید ب  دنبال ابزاری باشی؟ ک  نزدیکی درمانگر ب  کودک را تساهیل کناد  

شاود  این موجب رشد یک شرم درونی و عزت نف  پاایین مای  ، ز مشکالت خود بگویندتوانند اکودکان نمی

خانواده بسیار نقش اساسی در شکل گیری شخصی  کودکان دارد و همچنین تاأمین بسایاری   . (5181، 3)بلبی

. (5112، 1جسامی و روحای آنهاا را دارد )دیلاون    هاای   نیااز ، بنیادی فرد و جامع  و ب  طور کلای های  از نیاز

تأثیر زیادی بر رشد احساس خود ارزشامندی  ، فرزند -مانند کیفی  ارتباط والد، خانوادههای  و کنشها  فرایند

اهمیا  نقاش خاانواده و    ها  با توج  ب  پژوهش. (5115، 2و کفای  اجتماعی در دوران کودکی دارد )هریسون

ده شاد ایان آشافتگی کا  در     سالم  والدین بسیار در سالم  روان کودکان مؤثر اس  همینطاور کا  مشااه   

تاوان با  ایان     می این پژوهشهای  با یافت ، شودکودکان مشاهده میهای  خانواده وجود دارد چگون  در نقاشی

آیناد در  خانواده معموال فرزندانی سال؟ و با شخصی  فعال بار مای ی  نتیج  رسید ک  در محیط گرم و دوستان 

و  1شاوند )اساتوارت  چار مشکالت بعضاً جباران ناپاذیری مای   کودکان د، حالیک  در وضعی  مشوش خانواده

بر سازش نایافتگی و پرخاشاگری کودکاان    ک  در پژوهش حاضر نیز تاثیر خانواده بی کفای ، (5113دیگران 

 .  دیده شد

 

 

                                                           
1-Oran 

2-Macluilin 

3-Belbi 

4-Delion 

5-Herison 

6-Estooart 
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 تأثیر معنویت در ابعاد هویت کارمندان و اعضای هیأت علمی 

 دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

 
 عصمت السادات واردی، 5کیلی*خاتون و

 

 شاکل  آن از تار  مها؟  و کار محیط در هوی  بحث، مدیری  در اخیر سالهای در موضوعات ترین  داغ از یکی

 ساازمانهای  از بسیاری در امروزه. اس  شده انجام زمین  این در نادری بسیار پژوهشهای ک  اس  هوی  دهی

گسترش ، یزان غیب  از کارم افزایش، شغلی خشنودی کاهش، جایی ب  جا نرخ افزایش ب  تمایل نوعی، دولتی

 یاابی اعضاا باا ساازمان     بیگانگی از کار و فقدان احساس مسلولی  پذیری کارکنان و ب  طور کلی عدم هوی 

 .  (8391، قلی پورو همکاران). شود می مشاهده، خود

 تااریخی  و زیساتی ، فلسافی ، روانای ، فرهنگای ، اجتماعی مشخصات و خصوصیات از ای مجموع  هوی 

 مکاانی  و زماانی  ظارف  یاک  در را آن و کناد   مای  دالل  آن اعضای همانندی یا یگانگی بر ک  اس  همسانی

 .  (5111، جنکینز) سازد می متمایز ها  گروه سایر از، آگاهان  و قبول قابل، مشخص طور ب ، معین

ویژگی هوی  یابی را مورد بررسی ( در ارتباط معنوی با برخی 8313در پژوهشی ک  احمدی و همکاران )

آنها دریافتند ک  بین نگرش معنوی و هوی  ارتباط معنااداری وجاود دارد زیارا افاراد باا هویا        . قرار دادند

 .  (8311، مختلف نگرش متفاوتی نسب  ب  معنوی  دارند )بناب و همکاران

ایماان و  ، انجام فرامین مذهبی( حاکی از آن اس  ک  5111نتایج پژوهش هیلز و فرانسی  )، بر این اساس

ب  صورت گروهی می توانند نقش مؤثری در هوی  یابی مثب  افاراد داشات  باشاد    ، شرک  در مراس؟ مذهبی

( حاکی از آن اس  ک  میزان معنویا  و  8391جاسمی و همکاران )های  نتایج پژوهش، همچنین در این زمین 

این مطالعات نشان می دهند ک  بین . هوی  یابی می شودموجب درک بهتر ها  در انسان، مختلف آنهای  جنب 

با  ایان دلیال اسا  کا  فارد باا        ، میزان هوی  و معنوی  همبستگی مثب  معناداری وجود دارد تأثیر این امر

، ب  نوعی خودکنترلی دس  پیدا می کند ک  مانع از اثار بخشای شارایط بیرونای و در نتیجا      ، افزایش معنوی 

 .  (8313، )تبرایی و همکاراناند  ط نامناسب قرار گرفت کمتر تح  تأثیر شرای

 هویا   و معناوی  هاوش  تأثیر بررسی " عنوان تح  تحقیقی در( 8391) همکاران و زاده حسن همچنین

 کا   اسا   آن بیاانگر  نتایج ک اند  داده انجام " کرمان شهر آزاد دانشگاه دانشجویان روانی سالم  با اجتماعی

 و مثبا   رابطا   دانشاجویان  روانای  ساالم   و اجتمااعی  هویا   باا  آنهاای   مؤلف  تمام و معنوی هوش بین

                                                           
 تهران، ایران89392-3193 پستی صندوق، نور پیام دانشگاه، تربیتی علوم گروه، علمی هیل  عضو - 8
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دی و تولید معنی شخصی ب  تربی  بیشترین تاأثیر را بار   وجو انتقادی تفکرهای  مؤلف  و دارد وجود معناداری

 .  هوی  اجتماعی و سالم  روانی دارندهای  متغیر

 

 روش

واعضای هیات علمای دانشاکده پرساتاری وماماایی نسایب       آماری این پژوهش شامل کلی  کارمندان ی  جامع 

مورگاان )تعیاین    -تعداد نمون  براساس جادول کرجسای  . نفر می باشند 31باشد ک  تعداد آنها برابر می ساری

ای  طبقا   -تصاادفی گیاری   نمونا   نفر با  روش  21حج؟ نمون  از روی حج؟ جامع ( صورت گرفت  ک  تعداد

 .  انتخاب شده اند

 و پارسایان  معنویا   ساوالی  59 پرسشانام   و سمپساون  هویا   ساوالی  12 پرسشانام   آوری دگر ابزار و

 آن مقادار  و بررسی کرونباخ آلفای طریق از معنوی ، هوی های  سبکهای  پرسشنام  پایایی ک  باشد دونینیگ

هره گیاری  با بای  نمون  تک Tازآزمونها  داده تحلیل و تجزیه جهت. گردید محاسب ( 1خ95-1خ98) ترتیب ب 

این پژوهش از نظر هدف اطالعات کاربردی و از نظر روش جمع آوری . شده اس  استفاده Spssاز نرم افزار 

 .  زمین  یابی اس  اطالعات توصیفی و از نوع

 

 پژوهش  های  یافته

 5جدول

 شاخص آماری

 متغیر

T  محاسب

 شده

درج  

 (dfآزادی)

سطح معنی 

 (sigداری)

تفاوت 

 میانگین

 %31ان فاصل  اطمین

 کران باال کران پایین

 15خ33 31خ22 11خ11 1خ111 22 31خ93 هوی  شخصی

 

معنویا  برهویا  شخصای    . باشاد کوچکتر مای  α=  1خ12از سطح  p-valueمقدار هوی  شخصی برای 

 . دارد کارمندان و اعضای هیأت علمی تأثیر

 

 7جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

T  محاسب

 شده

درج  

 (dfآزادی)

معنی سطح 

 (sigداری)

تفاوت 

 میانگین

 %31فاصل  اطمینان 

 کران باال کران پایین

 39خ13 31خ21 33خ11 1خ111 22 59خ52 هوی  ارتباطی

 

معنویا  برهویا  ارتبااطی    . باشاد کاوچکتر مای   α=  1خ12از سطح  p-valueمقدار  هوی  شخصیبرای 

 . دارد کارمندان و اعضای هیات علمی تأثیر
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 9جدول 

 ص آماریشاخ

 متغیر

T  محاسب

 شده

درج  

 (dfآزادی)

سطح معنی 

 (sigداری)

تفاوت 

 میانگین

 %31فاصل  اطمینان 

 کران باال کران پایین

 33خ32 33خ99 32خ13 1خ111 22 31خ81 هوی  اجتماعی

 . داردمعنوی  برهوی  اجتماعی کارمندان واعضای هیأت علمی تأثیر 

 

 4جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

Tاسب  مح

 شده

درج  

 (dfآزادی)

سطح معنی 

 (sigداری)

تفاوت 

 میانگین

 %31فاصل  اطمینان 

 کران باال کران پایین

 11خ31 32خ11 33خ19 1خ111 22 51خ91 هوی  جمعی

 

 . داردمعنوی  برهوی  جمعی کارمندان و اعضای هیأت علمی تأثیر 

 

 بحث و نتیجه گیری

معنوی  بر هوی  شخصی کارمندان و اعضای هیات علمی تاأثیر   داد ک  های پژوهش نشان تحلیل آماری داده

معنوی  بر هوی  شخصی کارمنادان واعضاای هیاأت    ک  % اطمینان می توان نتیج  گرف  99بنابراین با . دارد

گیاری ماذهبی    بین جه ( اشاره کردند 8395برج علی و همکاران )  های این نتایج با بررسی. داردعلمی تاثیر 

 . ای معنادار و مثب  وجود دارد رابط ، ی  فردیبا هو

هاای جادی جواماع اماروزی      از چاالش شخصی  مسلل  تکوین هوی ک  توان گف   در تبیین این یافت  می

گیاری   نقش معنوی  را در شکل. در این میان نقش معنوی  در ساختار هوی  هر فرد انکار ناپذیر اس . اس 

ایجااد معناا   ، مذهب با ارائ  تعریف روشانی از هادف زنادگی   ، ابراینبن. باشد می مه؟ و اصیلشخصی  هوی 

با ارائ  الگوهاای  ، ای و سرانجام چگونگی کاربرد راهبردهای مقابل ، های روزان  ها و تجرب  فعالی  برای تمامی 

ن معنوی  برهوی  ارتباطی کارمنادا  همچنین. .گذارد مناسب برای همانندسازی بر ساختار هوی  فردی اثر می

انجام مراسا؟   اشاره کردند( 8311) دهشیری و همکاران های نتایج با بررسی. داردو اعضای هیأت علمی تأثیر 

از ساالم   ، گیاری ماذهبی    ای مستقی؟ دارد و افراد با جها   با هوی  ارتباطی رابط ، مذهبی و رفتن ب  کلیسا

نشاان  ( 8393)منیار قشاالق   و همچناین   روان و ثبات هیجانی بیشتر و هوی  ارتباطی پایدارتری برخوردارند

هماهناگ  ، با نتایج تحقیاق  ک  مثب  و قوی بین معنوی  سازمانی و هوی  سازمانی وجود داردداده ک  رابط  

 .  اس 

، این پژوهش گیری هوی  ارتباطی در  سه؟ عمدۀ معنوی  در شکلدر ک   توان گف  در تبیین این یافت  می

رناگ نماودن نقاش ماذهب در      ب فرهنگی جه  تربیا  رفتارهاای دینای و پار    مناسهای   ریزی نیاز ب  برنام 

تاری را در   بعاد معنویا  نقاش مها؟    ، این پاژوهش   با توج  ب  اینک  در. سازد ارتباطات سازمانی را مطرح می
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تواناد در   مای ، رسد تکی  بیشتر بر معنوی  نسب  ب  بعد ماذهبی  ساختار هویتی ارتباطی نشان داده؛ ب  نظر می

 .  و دستیابی آنها ب  هوی  پایدار و مثب  بسیار مدد رسان باشدها  رش افراد در سازمانپرو

 ایان . دارد تااثیر  علمای  هیأت اعضای و کارمندان اجتماعی هوی  بر معنوی  شد مشاهده پژوهش این در

 باا  آنهای  ف مؤل تمام و معنوی هوش بین ک اند  داده نشان( 8391) همکاران و زاده حسن های بررسی با نتایج

 انتقاادی  تفکار هاای   مؤلف  و دارد وجود معناداری و مثب  رابط  دانشجویان روانی سالم  و اجتماعی هوی 

 روانای  ساالم   و اجتمااعی  هویا  هاای   متغیار  بر را تأثیر بیشترین تربی  ب  شخصی معنی تولید و وجودی

ابعااد تجربای و   کا   اناد   بیاان داشات    (8398کاظمی و همکاران )، (8391همچنین موسوی و همکاران). دارند

ابعاد اعتقادی و مناسکی با مؤلف  وفاداری و ابعااد پیامادی و اعتقاادی باا شاباه       ، اعتقادی با مولف  اجتماعی

 .  هماهنگ اس ، با نتایج تحقیق ک ، رابط  دارند

، ی و وفاداری با  آن پایبند، برخورداری از دین وتعالی؟ مذهبی مشترکک  توان گف   در تبیین این یافت  می

های مذهبی  فراگیر در فرایند شکل دهی  هوی  اجتمااعی در ساازمان بسایار     اعتقاد و تمایل ب  مناسک و آیین

ایان   از جملا   . کناد  هاا و مواضاع مابه؟ فاراه؟ مای      معنوی  بستر مناسبی برای پاسخ ب  خواسات  . مؤثر اس 

، شدن و اجتمااعی مانادن   اجتماعی، بط  با زمان و جاودانگیتوان ب  مشکل انسان در را می، ها ها و نیاز خواست 

غلبا   ، جایگاه فرد در جهان، عقل، ها معنادهی ب  فعالی ، تشویق و تنبی  )مجازات(، الگوی دلبستگی و جدایی

  دستیابی با  فلسافد زنادگی و   ، عبارت دیگر  ب . های اساسی زندگی اشاره کرد ها و تعارض و معنادهی ب  رنج

، بنابراین. های مختلف هوی  یکپارچ  و منسج؟ گردد شود جنب  موجب می، ارچوبی از تعهدات دینیایجاد چ

 .  کننده باشد  تواند در رسیدن ب  هویتی مثب  و موثق بسیار کمک های مذهبی می وجود گرایش

 هاای  یبررسا  باا  نتاایج  این. دارد ثیرأت علمی تأهی واعضای کارمندان جمعی برهوی  معنوی  پایان در و

 و هویا   انواع بین اما، ندارد وجود همبستگی روانی بهداش  و معنوی  بین ک اند  داشت  بیان (8313) قمری

اشااره کردناد کا     ( 5111) واتساون  همچناین  و دارد وجود معنادار همبستگی جمعی هوی  ویژه  ب  معنوی 

گاری ومعناای اخالقای     جو و  هوی  جمعی همبستگی مثب  با معنوی  دارد و همبستگی معکوس با جس 

 .  هماهنگ اس ، با نتایج تحقیق ک  دارد
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های کودک و عالقه مندی دانش آموزان دبستانی به پویانمایی

 پرمخاطبهای  نوع و جنسیت قهرمانان پویانمایی
 

 7شهال پاکدامن، 5*مونا سادات سید حسینی داورانی

 

اس  و با پیشرف  هایی اس  ک  در حدود یک سده در جامع  بشری حضور داشت  پویا نمایی از جمل  پدیده

اندیشا  متاأثر از انیمیسا؟    . (8319، ت و وسع  بیشتری در حال گسترش اس  ) علمداریبا قدر، تکنولوژی

(Animism یا جاندارپنداری ما را از بسیاری ساخت )با  عناصاری جاان    . ساازد مند میهای شگرف ذهن بهره

. آور اسا  عجیاب و شاوق  ، دادن تحرک و پویایی با  آن شاگف  انگیاز    بخشد ک  در جهان واقعی نسب می

دهد و ذهن پویایی می، بخشدها جان میب  آن. گزیندقهرمانان خود را بر اساس تخیالت ذهنی بر می، انیماتور

انادیش ابتادایی تاا متفکاران و     هاای سااده  از کودکان خردساال و انساان  . کندها میرا آماده پذیرش وجود آن

کاودک کا  طباق    . ( باوده و هساتند  Visualizationهم  تح  تأثیر هنار پنادارنمایی )  ، اندیشمندان و شاعران

همانطور ک  از ، زندها و ظرفی  تجس؟ ب  تقلید دس  میشدن روان بن سطوح تحولی در خالل مرحل  درونی

در نتیج  پارداختن  . (8311، آورد )منصوراز قهرمان پویانمایی نیز تقلید ب  عمل می، کندوالدین خود تقلید می

ی کودکاان در دوره . ی شاناختی کاودک جازو ضاروریات یاک جامعا  اسا        هاترین ورودیب  یکی از مه؟

باشاند در نتیجا    دهی و ارزیابی ساز و کار شخصی  خاود مای  حساسی از زندگی قرار دارند و در حال شکل

هاا  هاا پویانماایی  یکی از این ورودی. باشندهای این شخصی  تازه شکل گرفت  بسیار حائز اهمی  میورودی

کودکان نیاز دارند شخصی  خود را با   . اس  هاروزان  ب  طور اجتناب ناپذیر تح  تاثیر آن هستند ک  کودک

ای شکل دهند ک  بتوانند الگوهای فکری و رفتاری مناسب را فرابگیرند؛ نیازهای درونی خود را بشناسند گون 

یطای آشانا شاوند و راه    ها بایاد بتوانناد باا محایط خاود و تقاضااهای مح      آن. و برای آن پاسخی داشت  باشند

ساازی بارای قادم     پاسخگویی ب  آن را کشف کنند و در نهای  نیاز دارند الگوهای مناسبی را جها  همانناد  

از دیادگاه روان  . (8319، نهادن در مسیر تحول و پرورش از محیط پیرامون خود دریاف  کنند )محماد بیگای  

هاایی  ه؟ ذات پنداری با شخصای  ، رک عواطف خودتواند کودکان را در دادبیات کتبی و شفاهی می، شناسی

کنند و نیز کسب بینشی نوین نسب  ب  چگونگی برخورد دیگران با هماان  های مشاب  را تجرب  میک  احساس

ای رو ب  جهان باشد ک  کودکان را ب  نگاه فراتری از خاود  تواند چون پنجرهداستان می. مشکالت یاری رساند
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، مرتضاوی کیاساری  ، ها و شرایط پیوند برقرار نمایند) اسماعیلی شااد تا با شخصی . و پیرامونشان دعوت کند

تواند ب  عنوان ابزاری موثر در تغییر و جه  دهی رفتاار کودکاان با  کاار     در واقع ساختار داستان می. (8311

ر طاول  شاوند چاون د   می عناصر شخصیتی در بزرگسالی ک؟ تر دستخوش تغییر. (8313، گرفت  شود) پوالدی

های شخصای  فارد گذاشات  مای    ( اما در دوران کودکی ک  پای 8311، اند )زیبایی فریمانیها شکل گرفت سال

هاا الگاو مای   کودکان از داساتان . گیری یا تغییر شخصی  فرد اس داستان یکی از عوامل موثر بر شکل، شود

. (8318، صی  کودک موثرناد )اریکساون  ها با استفاده از اصل ه؟ ذات پنداری در تقوی  شخگیرند و داستان

ساریعتر یااد   ، ی رفتار دیگاران اغلب تنها از طریق مشاهده، های اجتماعیبندورا معتقد اس  افراد در موقعی 

هنگاامی کا  رفتاار تاازه از طریاق      . شوداز طریق مشاهده کسب می یکباره و تماماً، یعنی رفتار تازه. گیرندمی

یعنی فرد مشاهده . کند( پیدا میcognitive) ی شناختیرسد ک  یادگیری جنب میب  نظر ، مشاهده ب  دس  آمد

( از رفتار متکای باشاد کا  عملکارد او را     inner representationهای درونی )کننده باید ب  بعضی از بازنمایی

کنناده  مشااهده آماوزد؛  همچنین پیامدهای احتمالی رفتار تاازه را مای  ، مشاهده. (8395، کنند )کرینهدای  می

دهاد و اینکا  از اناواع    چ  اتفااقی رخ مای  ، دهندشود هنگامی ک  دیگران عمل خاصی را انجام میمتوج  می

مانناد الگوهاایی   ، (symbolic modelsبلک  از الگوهای نمادین )، یعنی ن  فقط از الگوهای زنده، مختلف الگو

، پویانماایی . شودآموخت  می مطلب، شودمیها خوانده ندر مورد آ هاشود یا در کتابمی ک  در تلویزیون دیده

ی بسیار وسیعی اس  ک  پرداختن ب  تمامی ابعااد آن امکاان پاذیر    تاثیر گذاری آن و تأثیرپذیری کودک حوزه

های سینمایی چند قسامتی  آموزان ب  پویانماییمندی دانشدر نتیج  این پژوهش ب  بررسی میزان عالق ، نیس 

ی و در نهای  از ب  تبیین نوع و جن  قهرماناان و مقایسا   ، هاسن و محل زندگی آن، آن با جنسی و ارتباط 

گروهِ پویانمایی مورد ، ی هر دو جن های پر مخاطب )گروهِ پویانمایی مورد عالق آن در س  گروه پویا نمایی

 .  پردازدی دختران( میگروهِ پویانمایی مورد عالق ، ی پسرانعالق 

 

 روش

مندی دانش آموزان ب  پویانمایی و ارتباط در ابتدا عالق . شوددر پژوهش حاضر روش ب  دو قسم  تقسی؟ می

هاای  و تبیاین ناوع و جان  قهرماناان  پویانماایی     ، ها ب  صاورت کمای  سن و محل زندگی آن، آن با جنسی 

 .  پرمخاطب ب  صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفت  اس 

مندی ب  پویانمایی نظرسانجی  برای تعیین عالق : قسم  نخس  پژوهش: ژوهششرک  کنندگان و طرح پ

آماوز  دانش838آموز دبستانی ک  شامل دانش 133آموزان دبستانی انجام گرف ؛ بدین شکل ک  در کل از دانش

نفار  589 آموز کالس شش؟ دبساتان کا   دانش835آموز کالس پنج؟ دبستان و دانش831، کالس چهارم دبستان

ی منطقا   1ای بود و ب  طاور تصاادفی   گیری ب  صورت خوش روش نمون . نفر پسر بودند 581ا دختر و هآن

های الزم ب  ذکر اس  ک  جامع  ب  پویانمایی. گیری انتخاب شدبرای نمون  83و  85، 2، 8آموزش و پرورش 

اول اینک  چند قسمتی باودن  ، این انتخاب ب  دو دلیل انجام شد. محدود شد، سینمایی ک  چندین قسم  دارد
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های بعدی نیز ساخت  تواند دلیل بر این باشد ک  قسم  اول مورد عالق  واقع شده و در نتیج  قسم  می هاآن

کند کا  باین آثاار    این امکان را فراه؟ می، مندی کودکان اس بر اساس عالق ای  شده اس  و دوم اینک  نمون 

گاروه پویانماایی پار     81با اساتفاده از نتاایج حاصال از نظرسانجی      :قسم  دوم پژوهش. مقایس  انجام گیرد

 .  دختران و هر دو جن  انتخاب شده و از نظر نوع و جن  قهرمان مورد بررسی قرار گرفتند، مخاطب پسران

ی پژوهشگر سااخت  اساتفاده   آموزان فرم پرسشنام برای نظرسنجی از دانش: قسم  نخس  پژوهش: ابزار

، گاروه پویانماایی باود    51های سینمایی چندقسمتی ک  شامل سنجی اسامی تمامی پویانماییدر فرم نظر شد؛ 

تا ده نمره دهند با این فرض ک  هر چا  عالقا  با      8توانستند ب  هر پویانمایی از دانش آموزان می. آورده شد

ام ک  در نماره گاذاری   ندیدهی این پویانمایی را ی بیشتری داده شود؛ و یک گزین نمره، پویانمایی بیشتر باشد

برای تبیین نوع و جنسی  قهرمان از آزمون انادریاف   : قسم  دوم پژوهش. شدمعادل صفر در نظر گرفت  می

و جنسای  زن یاا مارد    ، نوع انساان و غیار انساان   ، موضوع ک  متمرکز روی قهرمان داستان اس  استفاده شد

 . قهرمان تعیین و فراوانی آن محاسب  شد

، 2، 8های نظرسنجی بین دانش آموزان دختر و پسر یاک مدرسا  از منااطق    فرم: هاگردآوری دادهی شیوه

 . گرددها استفاده میبرای تجزی  و تحلیل داده SPSSدر این پژوهش از نرم افزار . پخش شد 83و  85

 

 نتایج

ماوزان با  هار    آمنادی داناش  باین نمارات عالقا    ، هاای نظرسانجی  برای تحلیل داده: قسم  نخس  پژوهش

مستقل اجرا شد و نتایج حاصال باین    tی آموزش و پرورش آزمون پای  تحصیلی و منطق ، پویانمایی؛ و جن 

ولای  . ی تحصیلی و مناطق آموزش و پرورش تفاوت معناداری مشااهده نشاد  و پای ، مندی ب  پویانماییعالق 

منادی با    مستقل بین نمرات عالقا   tآزمون . دها معنادار بومندی ب  برخی پویانماییتفاوت جنسی  در عالق 

ماداگاساکار  ، (t=3. 332, α=0. 001) داستان اساباب باازی  های ها و جنسی  نشان داد ک  پویانماییپویانمایی

(t=4. 728 ,α=0. 000) ،هااا  ماشااین(t=11. 209 ,α=0. 000) ، شاارک( هیوالهاااt=3. 411 ,α=0. 001) ،

، (t=2. 317 ,α=0. 021شارک ) ، (t=4. 803 ,α=0. 000) فصال شاکار  ، (t=2. 738 ,α=0. 006عصریخبندان )

 .t=-13. 337 ,α=0بااربی) ، (t=-13. 293 ,α=0. 000) سایندرال ، (t=4. 905 ,α=0. 000فو کاار ) پاندای کونگ

 .t=-7. 228 ,α=0تینکربال ) ، (t=2. 905 ,α=0. 004شیرشااه ) ، (t=-9. 844 ,α=0. 000دریاایی ) پاری ، (000

رئای   ، (t=-6. 464 ,α=0. 000تاوت فرنگای در زمساتان )   ، (t=-7. 752 ,α=0. 000) پرنس  سیندرال، (000

، (t=3. 179 ,α=0. 002گرب  چکم  پاوش ) ، (t=3. 027 ,α=0. 003آتالنتی  )، (t=6. 313 ,α=0. 000مزرع  )

پسران از تفاوت معنادار  ( بین دختران وt=3. 553 ,α=0. 000( و تارزان )t=-3. 473 ,α=0. 001شنل قرمزی )

دخترانا  و  ، ی هار دو جان   ها را ب  س  گروه مورد عالق توان پویانماییبدین ترتیب ک  می. برخوردار اس 

 .  بندی کردپسران  تقسی؟
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برای بدس  آوردن ده گروه پویانمایی مورد عالق  براساس پویانماایی کا  بیشاترین    : قسم  دوم پژوهش

چهار گروه پویانماایی  ، مندی بین دختران و پسرانرده بود و همچنین معناداری عالق را کسب ک میانگین نمره

ی س  گروه پویانماایی ماورد عالقا     ی پسران وس  گروه پویانمایی براساس عالق ، ی هر دوجن مورد عالق 

 . دختران انتخاب گردید

 
 ختران و پسراند، مندی هر دو جنسهای پرمخاطب به تفکیک عالقهپویانمایی. 5جدول

 شماره نام پویانمایی تعداد قسمت ها تعداد قهرمان مورد عالقه ی

 8 داستان اسباب بازی 3 1 هر دوجن 

 5 عصریخبندان 1 1 هر دوجن 

 3 پاندای کونگفوکار 5 5 هر دوجن 

 1 ابری با احتمال بارش کوفت  قلقلی 5 5 هر دوجن 

 2 ماشین ها 5 5 پسرها

 1 کارماداگاس 3 3 پسرها

 3 شرک  هیوالها 5 5 پسرها

 1 سیندرال 3 2 دخترها

 9 باربی 3 3 دخترها

 81 تینکربل 2 2 دخترها

 88 فروزن 8 8 دخترها

 85 موش سرآشپز 8 8 پسرها

 
 کل 38 31

 

 

کناد و داساتان حاول    فردی ک  بیشترین نقش را در طول داساتان ایفاا مای   ، قهرمانان : قسم  دوم پژوهش

های پر مخاطب انتخاب شد؛ سپ  از نظر ناوع و جان  ماورد بررسای قارار      پویانمایی، چرخدمحور وی می

 .  گرف 

-دو مورد تحلیل قرار گرف  ک  ابتدا دادهنوع انسان و غیر انسان بودن قهرمانان در با استفاده از آزمون خی

 . گرددارائ  می 3و  5ی توصیفی و سپ  تحلیلی در جدول شمارههای  
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 فراوانی و فراوانی درصدی قهرمانان انسان و غیر انسان. 7جدول

  
 عالق  مندی

 کل
 نوع قهرمان

 
 دخترها پسرها هردو

 انسان
 3 2 1 5 تعداد

 51811% 32831% 1811% 81831% درصد

 غیر انسان
 53 9 1 81 تعداد

 39811% 11831% 811811% 13831% درصد

 کل
 31 81 1 85 تعداد

 811811% 811811% 811811% 811811% درصد

  

با  طاور    نشان داده شده اس  فراوانی نوع قهرمانان غیر انسان در میان س  گروه 5همانطور ک  در جدول 

 .  اس  قابل توجهی بیشتر از قهرمانان انسان

 
 دختران و پسران، ی هر دو جنسدو بین نوع قهرمان سه گروه پویانمایی مورد عالقهآزمون خی. 9جدول

 df Sig Cramer's V ر خیمجذو

18811 5 851. 319. 

 

p >0/05 ,df=2, X ,باشاد  همانطور کا  در جادول قابال مشااهده مای     
2
باین ناوع قهرماناان در     146 .4=

 . ی دختران و پسران و هردو جن  تفاوت معنادار وجود نداردهای مورد عالق پویانمایی

هاای توصایفی   دو مورد تحلیل قرار گرف  ک  ابتدا دادهبا استفاده از آزمون خی spssجنسی  قهرمانان در 

 . گرددارائ  می 2و  1ی و سپ  تحلیلی در جدول شماره

 
 فراوانی و فراوانی درصدی قهرمانان زن و مرد. 4جدول

  
 عالق  مندی

 کل
 جن  قهرمان

 
 دخترها پسرها هردو

 مرد
 58 8 1 85 تعداد

 18811% 3881% 811811% 811811% درصد

 زن
 83 83 1 1 تعداد

 31851% 95891% 1811% 1811% درصد

 کل
 31 81 1 85 تعداد

 811811% 811811% 811811% 811811% درصد
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 دختران و پسران، ی هر دو جنسدو بین جنسیت قهرمان سه گروه پویانمایی مورد عالقهآزمون خی. 1جدول

 df Sig Cramer's V مجذور خی

318111 5 .111 . 911 

 

p <0/05 ,df=2, X ,باشاد  همانطور ک  در جدول قابل مشااهده مای  
2
باین جان  قهرماناان در     068 .30=

 .  ی دختران و پسران و هردو جن  تفاوت معنادار اس های مورد عالق پویانمایی

 

 گیریبحث و نتیجه

ا مخااطبین و جان    ها توان دریاف  ک  برای ساخ  پویانماییها میبا توج  ب  یافت : قسم  نخس  پژوهش

شود و سازنده با استفاده از عناصر مناسب پویانمایی خاود را متناساب باا جنسای      ها نیز در نظر گرفت  میآن

ی این عناصر جن  قهرمان اس  ک  در سواالت پژوهش ب  تفصیل با   کند ک  از جمل ریزی میمخاطب طرح

ای ک  یاک پویانماایی بایاد    ای ساختاری و روانشناختیهبنابراین با در نظر داشتن ویژگی. شودآن پرداخت  می

هاایی کا    توان نتیج  گرف  پویانماییداشت  باشد تا بتواند با مخاطب خود یعنی کودکان ارتباط برقرار کند می

های مذکور بوده اسا  و توانسات  در میاان مخااطبین     اند دارای ویژگیدر نظرسنجی بیشترین نمرات را گرفت 

آماوزان و ساطح تحصایلی و    منادی داناش  اما برای تبیین عدم معناداری رابط  بین عالق . شود خود پرطرفدار

پانج؟ و ششا؟ و مادارس    ، ی تحصیلی چهارمتوان ب  نظرسنجی محدود شده ب  پای ها میی زندگی آنمنطق 

این نتاایج را نیاز    پذیریی معناداری ب  دس  نیامد و قدرت تعمی؟شهر تهران اشاره کرد ک  در این سطح یافت 

در نهای  ذکر این نکت  الزامی اس  ک  پویانمایی ک  در امریکا سااخت  شاده در ایاران بسایار     . دهدکاهش می

باا توجا  با  ارتبااط مناسابی کا        ، هامورد استقبال قرار گرفت  اس ؛ احتمال اینک  نوع ساختار این پویانمایی

ی جغرافیایی وی باشد را قد ارتباط معنادار با سن مخاطب و منطق فا، کنندکودکان با این نوع رسان  برقرار می

 . برد می باال

پسران و هردو جن  بین نوع انساان و غیار   ، های انتخابی  دختراندر میان پویانمایی: قسم  دوم پژوهش

ین سا  گاروه   انسان بودن قهرمان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بدین معنا ک  قهرمانان انسان و غیر انسان در ا

، ی هار دو جان   هاای ماورد عالقا    فراوانی مشابهی دارند ولی فراوانی قهرمان غیر انسان در گروه پویانمایی

 .  های دختران  ب  میزان قابل توجهی بیشتر از قهرمان انسان اس های پسران  و گروه پویانماییگروه پویانمایی

هاس  ک  با  آن سااخ    شوند و عالیق و نیازهای آنها برای کودکان ساخت  میبدیهی اس  ک  پویانمایی

-ی زیادی ب  حیوانات دارند و با موجودات غیر انسانی ب  خوبی و بهتر از انسانکودکان عالق . دهدو فرم می

های انسانی پذیر بودن کودکان اس  ک  همانندسازی با شخصی کنند و این ب  دلیل آسیبها ارتباط برقرار می

از منظار دیگار   . آور اسا  ها اضاطراب با واقعیات و مشکالت زندگی ب  طور مستقی؟ برای آن و مواج  شدن

کند ک  روابط او از همان الگاو روابطاش باا    پندار اس  و تصور می ی کودک تا رسیدن ب  بلوغ جانداراندیش 

جاان از جاناداران   یخط مشخصی برای جدا کردن اشیا ب، برای کودک. کندها پیروی میجهان جاندار و انسان
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ها نیز ب  طور خاص از ایان  در پویانمایی. زندگی ما شباه  دارد  وجود ندارد و زندگی هر آنچ  زنده اس  ب

بارای   ؛کناد اند؛ یعنی ه؟ بیشاتر از قهرماناان غیار انساان اساتفاده مای      های دوران کودکی استفاده کردهویژگی

ی تحاولی  پنداران  ک  با توج  ب  دوره تفاده از عناصر جاندارتر کودکان با قهرمان و ه؟ اسسازی راح همسان

هایی ک  قهرمان انسان اس  محیط قهرماان آنقادر خیاال پردازانا  و در     در پویانمایی. کودکان باور پذیر اس 

کناد و در ایان دنیاای    ظاهر دور از واقعی  اس  ک  ارتباط با این قهرمان را ه؟ برای مخاطب امکان پذیر می

پاردازد و  هاای بشاری مای   ی داستان کودک را با خود همراه ساخت  در این بستر ب  طرح مسائل و دغدغ خیال

 . رودآورد و در جریان داستان ب  دنبال حل مسلل  میسواالتی در ذهن کودک ب  وجود می

تفااوت   زن یا مارد باودن قهرماان   ، جنسی ، پسران و هردو جن ، های انتخابی  دختراندر میان پویانمایی

جن  تمامی قهرمانان مرد ، ی دوجن های پسران  و مورد عالق در میان پویانماییمعنادار اس ؛ بدین معنا ک  

دهاد  این نشان می. قهرمانان مرد هستند %8. 3% قهرمانان زن و تنها 91. 95های دختران  اس ؛ و در پویانمایی

اند و دخترها با وجود تمایل بیشتر ب  قهرمان با ستقبال کردههایی با قهرمان جن  مرد اپسران تنها از پویانمایی

 .  ها با جن  مرد نیز عالق  داشتندجن  زن ب  برخی پویانمایی

های دختران  اکثر قهرماناان  های پسران  قهرمانان جن  مرد دارند و در پویانماییاین نتیج  ک  در پویانمایی

ب  این دلیل ک  در خالل کودکی و با  خصاوص کاودکی    . اس  بینیجن  زن دارند امری بدیهی و قابل پیش

دهی ب  ساختار روانی خود و ایفای نقش در جن  خود اس  و طباق مراحال   دوم ب  بعد کودک در پی شکل

سازی با والد ه؟ جن  یعنی پدر و کودک دختار  ی چهارم یا ادیپی کودک پسر در پی همسانفروید در مرحل 

سازی با والد خاود  ا والد ه؟ جن  یعنی مادر اس  و کودک همانطور ک  ب  همساننیز در پی همسان سازی ب

ای معروف ورزشای  چهره، پردازد ک  شامل مربیان و معلمینسازی با جانشینان آنان نیز میپردازد ب  همسانمی

کناد و  تقلید می رتباًباشند؛ همچنین کودک ک  از محیط پیرامون خود مها و فیل؟ نیز میو قهرمانان داستان. .. و

هاایی توجا    دهد ب  پدیاده ای سیست؟ شناختی خود را بسط وگسترش میی بندورا با یادگیری مشاهدهب  گفت 

ی قابال توجا  ایان موضاوع     ولی نقطا  . های جنسیتی خود باشدی ساخ  روانی و نقشکند ک  در حیط می

-اند تمامی قهرمانان جن  مرد دارند و میانگین نمرهی هر دو جن هایی ک  مورد عالق اس  ک  در پویانمایی

تاوان گفا  در   ی اول مای در وهل . های دختران  اس ها حتی بیشتر از پویانماییی دختران در این پویانمایی

ها با وجود اینک  قهرمان یا قهرمانان مرد بودند ولی در کنار قهرمان مرد حضور یک زن نقش پار  این پویانمایی

ها قهرمان جنسی  مذکر دارد ولی بیشتر نقاش کودکانا  دارد   یا اینک  در برخی از این پویانمایی، رنگی داش 

سازی با قهرمان را ساده کند چون او ه؟ مثال قهرماان کاودک    تواند برای دختران همسانتا مردان  و همین می

هاای  هاا و پیشاداوری  تفااوت  تاوان با   شناختی میاس  با نیازها و فشارهای مشترک؛ اما از نقط  نظر جامع 

گرچا   . از یک طرف اغلب نسب  ب  زنان تصورات قالبی نیرومند و پایاداری وجاود دارد  . جنسیتی اشاره کرد

ولی تصورات قالبی مربوط ب  زنان از نظر تعداد بیشتر و در محتاوا  ، گون  اس در مورد مردان نیز تا حدی این

-تارهای مردان  مثب  تلقی شده و مورد تشویق و تقوی  قرار مای و از طرف دیگر در جوامع رف. تر اس منفی
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ی مثب  از سوی جامع  متمایل با   توان استنباط کرد ک  دختران نیز برای کسب این وجه در نتیج  می. گیرند

 . سازی کنندها همسانها تقلید کرده و با آنشوند و حتی از قهرمانان مرد در پویانماییمردان  رفتار کردن می
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اثر بخشی مدیریت رفتاری والدین بر کودکان دچار اختالل 

 پردازش حسی

 7حسن بنی اسدی، 5بهاره السادات آل طه دشت خوانی

 

، اختالل تعدیل حسی در کودکان مبتال باعث کنترل تکانشی و حرکتی ضاعیف و نیاز رفتارهاایی مثال حاواس پرتای      

بایش پاساخدهی حسای با      . (5185، 3نیلساون و اساکن  ، اشکال در تمرکز و عدم پیروی از دستورات می گردد )میلر

در ایان  . (5111، 1%( مطارح گردیاده اسا  )رنالاد و الن     11عنوان فرم بسیار شایع اختالل تعدیل حسی )نزدیک با   

طوالنی تر یا شدیدتر از حدی اس  ک  در پاسخ دهی حسای در شارایط   ، حسی سریع ترهای  کودکان پاسخ ب  محرک

حسای المسا  ایاو    هاای   بیش پاسخ دهی مخصوصا درحاوزه . (25181، کارتر و بریگ، )بن ساسون عادی انتظار میرود

بطاور کلای   . (5181، کارتر و بریگ، شنیداری می تواند فعالیتهای اجتماعی و آموزشی کودکان را متأثر کند )بن ساسون

تشاخیص زود هنگاام ساطوح    . مشکالت پردازش حسی پاسخ ب  امورات روزمره زندگی را تح  تأثیر قرار می دهاد 

عاطفی در ب  حاداقل رسااندن اثارات ایان اخاتالل      -اختالل بیش پاسخدهی حسی و همزمان ارزیابی شرایط اجتماعی

 آرون. (5119، کاارتر و بریاگ  ، روی رفتارهای سازگاران  اجتماعی در سنین مدرس  حائز اهمی  می باشد )بن ساسون

 حمایا   و پاایین  )مراقبا   پاروری  فرزند های شیوه و حسی پردازش  حساسی بین ک  دادند نشان (5112) 1آرون و

آرون و  .دارد وجاود  تعامال  اسا   خجالا   و شارم  جمل  از ،منفی عواطف کننده بینی پیش ک  حد( از بیش کنندگی

( اظهار داشتند ک  حساسی  پردازش حسی فقط در محیط والدینی نامناسب منجر با  پیامادهای منفای از    5112آرون )

شود و داشتن محیط والدینی نامناسب و یادآوری تجارب مشاکل دار کاودکی در افاراد     می   اضطراب و افسردگیجمل

ی  رابط  بین حساسی  پردازش حسای و شایوه  . با حساسی  پردازش حسی باال ب  ویژه در مردان رابط  معناداری دارد

حساسی  پاردازش حسای   . (5112، 3کلین و پاتریک، لورا، میریامارتباطی والدین با افسردگی و اضطراب وجود دارد )

ی  رابطا  . (5182، 1پلاوس و بنیاول  ) کند می پاسخ درمانی ب  برنام  پیشگیری از افسردگی مبتنی بر مدرس  را پیش بینی

، 9معنا داری بین اختالل یکپارچگی حسی و توج  و حمای  والدین کودک وجاود دارد )هنادریک  و ماک فرساون    

                                                           
 کرمان واحد اسالمی آزاد ارشد، دانشگاه کارشناسی-8
 کرمان باهنر شهید روانشناسی، استادیار، دانشگاه دکترای-5

3- Miller, Nielson, Schoen 

4-Reynolds S, Lane 
5- Ben-Sasson, Carter& Briggs 
6-Aron& Aron 
7- Miriam, Laura, Kelin& Patrick 

8- Pluess& Boniwell 

9-Hendricks& McPherson 
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، 8ساوزان و اریان  ، کاریناا ، )لورن دهد می دین مشکالت پردازش حسی و رفتاری کودک را افزایشاسترس وال. (5181

، کودکان مبتال ب  اختالل پردازش حسی ک  والدینشان آموزش یکپارچگی حسی خاانواده محاور دیاده بودناد    . (5185

حساسای  پاردازش حسای    . (5183، 5قاس؟ زاده و صفدری، فرامرزی، افروز، داشتند )ابراهیمیای  بهبود قابل مالحض 

، )صادوقی . تواند فرد را مستعد آسایب شاناختی روانشاناختی ساازد     می هاای فرزنادپروری نامناسب در تعامل با شیوه

از تحقیقات انجام در توانبخشی کودکان مباتال با  اخاتالل پاردازش حسای      ای  بخش عمده. (8311، وفایی و طباطبایی

با توج  با  نیازهاای بااال ایان کودکاان در      . نواده محور توج  چندانی نشده اس بوده اس  و ب  مداخالت آموزش خا

. کناد  مای  ضرورت مداخل  خانواده محور ایجابها،  خود و اهمی  مشارک  والدین در این برنام های  بازسازی توانایی

، بارای ایان دلیال    .خانواده ب  عنوان یک عامل اصلی اس  ک  نقش اساسی در تضامین ساالم  و رفااه کودکاان دارد    

مربوط ب  رشد تبدیل از مدل کاودک محاور سانتی با  خاانواده مادل       های  تمرکز بر روی خدمات بهداشتی و مراقب 

درمانی همراه کرد و تحریکاات را باا ریات؟ و سارع  و     ی  می توان خانواده و کودک را با برنام آیا. متمرکز شده اس 

 توالی استاندارد ب  کودک ارائ  داد 
 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

ی آماری پژوهش حاضار   جامع . مطالعاز نوع شب  تجربی با طرح پیش آزمون و پ  آزمون با گروه کنترل بود

شاهر کرماان در ساال    هاای   سال  مبتال ب  اختالل پردازش حسی باود کا  در مهاد کاودک     3-1شامل کودکان 

با   گیاری   نمونا   پژوهش ک  شب  تجربی بود روش با توج  ب  ماهی . شوند می آموزش داده 93-91تحصیلی 

شاهر کرماان کا  مباتال با  اخاتالل       هاای    در دسترس از بین کودکان حاضر در مهدکودکگیری  نمون  صورت

ک  با توج  ب  معیارهاای ورود با  مطالعا  و    ، نفر بود 31تعداد کل نمون  . پردازش حسی هستند انجام گرف 

 . ب  طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندخروج از مطالع  انتخاب شدند و 
 

 ابزار

 یحس چک لیست بیش پاسخ دهی 5-4نسخه 

میلار و  ، توساط شاون   5111در سال ، چک لیس  بیش پاسخ دهی حسی ک  آخرین ویرایش آن می باشد 8-1نسخ  

چاک لیسا  دارای    8-1خ  نسا . گرین برای سنجش بیش پاسخ دهی حسی در کودکان و افراد بزرگسال معرفی شاد 

بافتهاا + المساهای    –از المس  ای )المس  ای: ک  عبارتنداند  در هش  طبق  حسی گنجانده شدهها  آیت؟ اس  ک  آیت؟ 31

، بویاایی ، بیناایی ، شانیداری خااص(   + الگوی صداهای محیطای  –شنیداری )شنیداری، روزمره زندگی(های  فعالی  –

در نساخ  نهاایی پایاایی    . حا  عمقای(  – حرکا  ح  عمقی ) –ن( و ستیبوالرخورد -باف  یا غذا  –چشایی )غذا 

همچنین در نسخ  نهایی روایای سااختاری چاک لیسا      ، (α = 65-88%) همخوانی درونی در درون هر دامن  باال بود

                                                           
1- Lauren, Carina, Erin& Susan 

2 -Ebrahimi, Afrooz, Faramarzi, Ghasemzadeh& Safdari 
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تماایز   ،باال بود بگون  ای ک  می تواند بین افراد با بیش پاسخ دهی حسی و افرادی ک  دارای پاسخ دهی عاادی هساتند  

چک لیس  بیش پاسخدهی حسای در چنادین تحقیاق و بارای سانجش بایش       . (P<%001قائل شود )برای هر دامن  

 .  مورد استفاده قرار گرفت  اس  ADHD پاسخ دهی حسی افراد از جمل  کودکان مبتال ب 

 

 ها شیوه گردآوری داده

هار  . تخصص کاردرمانی انجام گرفا  ( پیشگام و م8939) آیرزهای  مدیری  رفتاری والدین بر اساس آموزش

والد مداخالت را بر حسب اختاللی ک  فرزندش در پرسشنام  حسی نشان داده باشد دریاف  کارد و آن را در  

در اختیار والدین قرار گرفا  و از آنهاا خواسات     پردازش حسی های  فرم. طول روز بر روی کودک اجرا نمود

یک گاروه تحا  عناوان گاروه     . مطرح شده درج  بندی کنندای ه شد کودک را از نظر برخورداری از ویژگی

را دریاف  نکردند و گروه دیگر تح  عنوان گروه آزمایش طباق پروتکال تعیاین    ای  هی  گون  مداخل ، کنترل

 .  شده مدیری  رفتاری والدین آموزش را دریاف  کرد و در پایان از هر دو گروه پ  آزمون گرفت  شد
 

 نتایج

بایش پاساخ   ، بیش پاسخ دهای حا  المسا    ، بیش پاسخ دهی حسی توصیفی نمراتهای  ف مول، 8در جدول 

آزمایش و کنتارل  های  گروه بیش پاسخ دهی ح  بویایی و بیش پاسخ دهی ح  عمقی، دهی ح  شنیداری

 . را ب  تفکیک پیش آزمون و پ  آزمون ارائ  کرده ای؟

 

در مقیاس چک لیست بیش پاسخ دهی حسی به  دو گروههای  توصیفی نمرات آزمودنیهای  مولفه. 5جدول

 تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

 پ  آزمون پیش آزمون  

 M Sd M Sd  گروها

 بیش پاسخدهی حسی
 5خ823 82خ93 3خ111 51خ83 آزمایش

 5خ991 51خ83 5خ191 52خ11 کنترل

 بیش پاسخدهی ح  المس 
 8خ813 1خ83 8خ211 9خ11 آزمایش

 8خ981 1خ11 8خ928 9خ33 کنترل

 بیش پاسخدهی ح  شنیداری
 1خ918 1خ51 8خ322 1خ83 آزمایش

 8خ111 1خ83 8خ212 1خ23 کنترل

 بیش پاسخدهی ح  بویایی
 1خ313 1خ11 1خ918 8خ11 آزمایش

 1خ331 8خ11 1خ313 8خ23 کنترل

 بیش پاسخدهی ح  عمقی
 1خ331 8خ11 8خ119 3خ1 آزمایش

 1خ982 3خ11 8خ813 3خ11 کنترل
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بوده  51خ83و در پ  آزمون  52خ11میانگین نمره بیش پاسخ دهی حسی در پیش آزمون ، کودک گروه گواه 82ر د

و در پا  آزماون    51خ83میانگین نمره بیش پاسخ دهی حسای در پایش آزماون    ، کودک گروه آزمایش 82اس  و در 

بوده اس  و  1خ11و در پ  آزمون  9خ33میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  المس  در پیش آزمون . بوده اس  82خ93

 1خ83و در پا  آزماون    9خ11میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  المس  در پیش آزماون  ، کودک گروه آزمایش 82در 

بوده اسا  و در   1خ83و در پ  آزمون  1خ23میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  شنیداری در پیش آزمون . بوده اس 

بوده  1خ5و در پ  آزمون  1خ83ره بیش پاسخ دهی ح  شنیداری در پیش آزمون میانگین نم، کودک گروه آزمایش 82

کودک  82بوده اس  و در  8خ1و در پ  آزمون  8خ23میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  بویایی در پیش آزمون . اس 

. اسا   باوده  1خ11و در پا  آزماون    8خ1میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  بویایی در پایش آزماون   ، گروه آزمایش

کودک گروه  82بوده اس  و در  3خ11و در پ  آزمون  3خ11میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  عمقی در پیش آزمون 

 ی دادها از فرضی . بوده اس  8خ1و در پ  آزمون  3میانگین نمره بیش پاسخ دهی ح  عمقی در پیش آزمون ، آزمایش

بنابراین اجرای کواریان  بارای  . د ک  تعامل معنادار نیس رگرسیون پشتیبانی می کند و نشان می دههای  همگنی شیب

بیش پاسخ دهی ح  ، بیش پاسخ دهی ح  المس ، ب یش پاسخ دهی حسیآزمون اثرات متغیرهای اصلی پ  آزمون

خالصا  ی نتاایج   ، 5در جادول  . جاایز اسا    بیش پاسخ دهی ح  بویایی و بیش پاسخ دهی ح  عمقی، شنیداری

بیش پاسخ دهی ، بیش پاسخ دهی ح  المس ، بیش پاسخ دهی حسیدر متغیرهای ها  آزمودنی تحلیل کواریان  نمرات

 . ارائ  شده اس بیش پاسخ دهی ح  بویایی و بیش پاسخدهی ح  عمقی ، ح  شنیداری

 
 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش مدیریت رفتار والدین براساس مقیاس چک لیست بیش پاسخ دهی. 7جدول

 SS Df MS F Sig. Eta یراتمنبع تغی گروهها
 1خ331 1خ118 2خ811 83خ32 88 811خ19 پیش آزمون بیش پاسخدهی حسی

 1خ311 1خ118 883خ33 595خ91 8 595خ91 گروه 

    5خ232 83 13خ33 خطا 

 1خ213 1خ18 3خ33 3خ191 1 11خ99 پیش آزمون بیش پاسخدهی ح  المس 

 1خ312 1خ113 88خ23 55خ91 8 55خ91 گروه 

    8خ912 55 13خ13 طاخ 

 1خ511 1خ113 1خ911 5خ883 1 85خ11 پیش آزمون بیش پاسخدهی ح  شنیداری

 1خ598 1خ113 9خ159 51خ59 8 51خ59 گروه 

    5خ511 55 19خ12 خطا 

 1خ352 1خ181 1خ181 8خ113 3 1خ911 پیش آزمون بیش پاسخدهی ح  بویایی

 1خ352 1خ115 85خ18 1خ935 8 1خ935 گروه 

    1خ181 52 81خ31 خطا 

 1خ111 1خ115 2خ381 5خ321 1 9خ135 پیش آزمون بیش پاسخدهی ح  عمقی

 1خ118 1خ118 11خ12 89خ33 8 89خ33 گروه 

    1خ183 51 9خ918 خطا 
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بایش   احتماال پاذیرش فارض صافر بارای تااثیر مداخلا  ی مبتنای        ، مالحظ  می شاود  5همانطور ک  در جدول 

مقادار محاساب  شاده    – pبیش پاساخدهی حا  المسا     ، (1خ118مقدار محاسب  شده ) – pپاسخدهی حسی کودکان

مقادار   – p بیش پاسخ دهی ح  بویاایی ، (1خ113مقدار محاسب  شده ) – p بیش پاسخدهی ح  شنیداری، (1خ113)

نتیجا    تاوان  بنابراین مای . ( اس 1خ118مقدار محاسب  شده ) –بیش پاسخ دهی ح  عمقی   p، (1خ115محاسب  شده )

بایش پاساخ   ، بیش پاساخ دهای حا  المسا     ، بیش پاسخ دهی حسیی مدیری  رفتاری والدین بر  گرف  ک  مداخل 

 .  تأثیر داشت  اس  بیش پاسخ دهی ح  بویایی و بیش پاسخ دهی ح  عمقی، دهی ح  شنیداری

 

 بحث و نتیجه گیری

ازش حسای کودکاان دارای اخاتالل    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مدیری  رفتاری والدین بر پرد

نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریان  نشان داد مدیری  رفتااری والادین   . پردازش حسی انجام گرف 

کلاین وپاتریاک   ، لاورا ، میریاام هاای   های این پژوهش با یافتا    یافت . بر پردازش حسی کودکان اثر بخش اس 

، افااروز، ابراهیماای، (5181هناادریک  و مااک فرسااون )، (5188کااوهن )، (5182پلااوس و بنیااول )، (5112)

والادین ممکان   . ( همسو اسا  8311وفایی و طباطبایی )، ( و صدوقی5183قاس؟ زاده و صفدری )، فرامرزی

مشاکالت نشاات   ، اس  با پیامدهای طوالنی مدت اختالل قبل از ورود کودکان ب  مدرس  در کشمکش باشند

بیشتر آشکار گاردد  ، ممکن اس  زمانیک  کودک وارد محیط مدرس  میشودگرفت  از اختالالت پردازش حسی 

از . مشکالت حسی ممکن اس  تا بزرگسالی و با مشکالت مرتبط با مساائل عااطفی و اجتمااعی اداما  یاباد     

. اسا  اثرگاذار   ک  مشکالت یکپاارچگی حسای   آنجایی ک  نقش والدین و محیط در پردازش حسی کودکان

فعالیا  هایشاان تغییار    ، کمک کنند تا متناسب باا الگاوی حسای خاود    ها  توانند ب  آن یم والدین این کودکان

( اظهار داشتند ک  حساسی  پردازش حسای فقاط در محایط والادینی نامناساب      5112آرون و آرون ). بدهند

شود و داشتن محیط والادینی نامناساب و یاادآوری     می منجر ب  پیامدهای منفی از جمل  اضطراب و افسردگی

. تجارب مشکل دار کودکی در افراد با حساسی  پردازش حسی باال ب  ویاژه در ماردان رابطا  معنااداری دارد    

توانند یکپارچگی حسی را تسهیل کنند و نقاش مهمای در رشاد     می پدر و مادر با شناختی ک  از کودک دارند

تواند  می ارد ک  در آن یک کودکد ک  وجودهایی  و در ادام  با توج  ب  راه. یکپارچگی حسی کودک ایفا کنند

تواند با ارائا  یاک محایط غنای با  رشاد و        می پدر و مادر، حسی را تجرب  کندهای  انواع مختلفی از ورودی

. در حالی ک  باید ب  یاد آورد هر کودک متفاوت اس  و پاسخ منحصر بفردی دارد. پرورش کودک کمک کنند

از طارف  . متمرکز و آماده برای باازی و یاادگیری اسا    ، شیاره، آرام، اگر پردازش حسی طبیعی باشد کودک

کودکی ک  مشکالت پاردازش حسای   . حسی باالو پایین مرتبط اس های  دیگر اختالالت یادگیری با پردازش

بادنی و  هاای   تماس، درخشندگی نور، شلوغی و ازدحام، در مدرس  با مشکالتی مانند حساسی  ب  صدا، دارد

فیزیولاوژی مغاز   . روب  رو می شود ک  عامل مهمای در مشاکالت یاادگیری اسا     ها  تصاویر و کلمات کتاب

غیار فعاال متفااوت    هاای   پاسخ فعال و رفتار درگیر اس  و این با فعالیا  ، اینگون  اس  ک  در حرکات فعال

. پویاا با  فعالیا  هابساتگی دارد     و یا ب  پاسخ، اجرا، برنام  ریزی، مشارک  فعال ب  شروع کار کودک. اس 

نتایج مطالع  حاضر توانس  تأییدی برای این فرضی  فراه؟ آورد ک  مدیری  رفتاری والدین بر کودکان دارای 
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رفتااری مناساب جاایگزین    هاای   با این روش تکنیاک . شود می اختالل پردازش حسی باعث بهبود عالئ؟ آنها

-امالت اجتماعی )تعامالت والاد در بافتی از تع، از آنجایی ک  پردازش حسی. شوند های غیر اصولی می روش

نقش محیط و مراقاب کاودک را در عملکارد    ، باید عالوه بر عملکرد لمسی کودک، شود می کودک( یاد گرفت 

بایس  شرایط محیطی فرد مورد نظر شارایط مناسابی باشاد و     می بنابراین. لمسی کودک نیز مد نظر قرار دهی؟

و ایان  . حسای باشاد  هاای   واند خود شاروع کنناده پاردازش   را در محیط ایجاد کنی؟ ک  کودک بتهایی  فرص 

میتواند باعث پیشگیری از تشدید عالئ؟ گردیده و ب  بهبود تعامالت اجتماعی و نیز عملکرد ایان کودکاان در   

بارای درک بهتار مشاکالت پاردازش حسای و      ای  تواند پایا   می نتایج این مطالع . خان  و مدرس  کمک نماید

و سیست؟ درمان در طراحای  ها  دچار اختالل پردازش حسی فراه؟ کند و ب  خانواده مشکالت رفتاری کودکان

کودکان دچار اختالل پردازش حسی کمک کند و زمین  مشارک  فعال را برای های  متناسب با نیازهای  فعالی 

یی حمای  تواند توانا می شناسایی زود هنگام و درمان نقایص پردازش حسی در سنین کودکی. آنها فراه؟ کند

یکای از  . هدفمناد فاراه؟ کناد   هاای   عملکرد موفاق کودکاان دچاار اخاتالل پاردازش حسای را در فعالیا        

ی طوالنی مدت اس  ک  اجازه این استنباط را می دهد ک   این پژوهش عدم پیگیری در فاصل های  محدودی 

تالل بیش پاسخ دهی حسی در پژوهش حاضر امکان مقایس  درمانهای مختلف اخ. تغییرات کوتاه مدت نیستند

پیشنهاد می شود ک  بررسی بیش پاسخ دهی حسی کودکان با . با درمان مدیری  رفتاری والدین وجود نداش 

طوالنی مدت را پا  از  های  فیزیولوژیکی و رفتاری انجام گیرد و پژوهشگران آتی پیگیریهای  هر دو مقیاس

 . ر جلسات درمان را در دستور کار خود قرار دهندمداخل  برای بررسی ماندگاری تغییرات انجام شده د
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تأثیر الگوهای ویدئویی و جنسیت بر رفتارهای مطلوب 

 اجتماعی و تعهد به آن

5دالرام صادق زاده
 

 

توان آنهاا   نمی هرکدام از ما شاهد بوده ای؟ ک  چگون  عدم بروز رفتار کمک رسان از طرف انسانهایی ک بارها 

کا   هایی  بسیارند نمون . شود می منجر ب  بروز فجایعی انسانی، را بد طین  و متفاوت از اکثری  جامع  خواند

 .  گیرند می یستند و فیل؟ا می در موقعیتی ک  افرادی واقعا ب  کمک احتیاج دارند افراد دیگر

شود فردی تصمی؟ ب  کمک و همکاری بگیرد  آیا محیط عواملی در اختیاار دارد   می سببهایی  چ  محرک

دهد آیا ب  طور کلی ماا تصامی؟ با  کماک      می ک  فرد را در جه  و یا خالف جه  رفتار کمک کردن سوق

تواند الگوی نسبتا ثاابتی از پایش    می شخصی ی ها گیری؟ و یا این رفتاری اتوماتیک اس  آیا ویژگی می کردن

در ایجاد و یا عادم ایجااد رفتاار    هایی  بینی رفتار همکاران  از فرد در اختیار ما قرار دهد  چ  عواطف و انگیزه

 توان در کمی  و کیفی  رفتار همکاران  و کمک کننده تغییر ایجاد کنی؟  آیا الگوها می همکاران  موثرند  و آیا

 د در افزایش رفتارهای موافق اجتماعی تاثیرگذار باشند توانن می

و هاا   بدون توج  ب  انگیزه، رفتار موافق اجتماعی ک  ب  تمامی اعمال انجام شده در جه  کمک ب  دیگران

کنای؟ تاا    مای  در این پژوهش ازرفتاار موافاق اجتمااعی اساتفاده    . (8999، شود )بدار می فرد اطالقهای  پاداش

داف فرد کمک کننده را ب  عنوان موضوعی در نظر بگیری؟ ک  گرچ  مه؟ اس  ولی مورد مطالع  و اهها  انگیزه

 . نیس 

با   . کنناد  مای  نسب  ب  رفتارهای اجتماعی نظریاتی هستند ک  برتاثیر ژنتیک تاکیدها  از جمل  اولین دیدگاه

مسان را مورد بررسی قرار دادناد و  همسان و غیر ههای  توان ب  آزمایشی اشاره کرد ک  دو قلو می عنوان نمون 

همسان شبی  تار  های  کالمی ب  هدف کمک کردن در دو قلوی  ب  این نتیج  رسیدند ک  همدلی و بیان مشفقان 

و  1نیااس ، 3نیال ، 5فاالکر ، همچناین راشاتون  ). 8991، کنلی و توپولوسکی، و نزدیک تر ب  ه؟ هستند )سگال

دهد کا  در ماورد    می ریق تکمیل پرسشنام  در مورد بزرگساالن نشان( از ط8398، )ب  نقل از بیرهوف 2ایزنک

                                                           
 Delaram.s1991@gmail.comروانشناسی  کارشناسی-8

2- Fulker 

3 - Neal 

4 - Nias 

5- Eysenck 
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درصاد و خشاون  و    11همدلی ، درصد 21رفتارهای اجتماعی پای  و اساس ژنتیکی وجود دارد؛ نوعدوستی 

 . درصد 35تجاوز 

تفکر و تصمی؟ گیاری  ی  وجود دارند ک  بیشتر شناختی هستند و ب  نقش نحوههایی  از طرف دیگر دیدگاه

 .  (8318، ) ب  نقل از بدار 5و دارلی 8فرد تاکید دارند از جمل  مدل کمک رسانی در پنج مرحل  التان 

بندورا نشات ای  یادگیری مشاهدهی  مربوط ب  یادگیری رفتارهای اجتماعی از نظری های  از مهمترین نظری 

رفتار دیگران و در نظر گارفتن  ی  هدهاین یادگیری بر این فرض بنا شده اس  ک  افراد تنها از مشا. گرفت  اس 

شاناخ  و  ، دهد ک  محیط می نشاناین مدل . بندد می رفتار را یادگرفت  و ب  کار، احتمالیهای  و زیانها  پاداش

 .  (8938، کند )بندورا می کنند ک  چطور فرد عمل می رفتار فرد همگی یکپارچ  شده و نهایتاً تعیین

خواهناد   می الگوها اگر. بی باشد و سبب شود ک  تغییر رفتار صورت گیردتواند الگوی مناس نمی اما هرک 

تاثیرگذار باشند باید شرایط خاصی داشت  باشند از جمل  این ک  با  وضاعی  فارد تقلیاد کنناده شابی  باشاد        

 .  (8398گروسک؛ ب  نقل از بیرهوف ( و بتواند توج  انتخابی وی را جلب کند )8933، )بندورا

ک  الگوهاا لزوماا نبایاد الگوهاای زناده باشاند و الگوهاای        اند  بدانی؟ تحقیقات نشان دادهاما جالب اس  

از جملا   . (8398، ؛ ب  نقل از بیرهاوف 1و والبک3توانند تاثیر بسیار زیادی داشت  باشند )بریان  می ویدئویی نیز

و همچنین رفتارهای جنسی  (5111، 1و دیل 2توان بر یادگیری رفتارهای خشون  آمیز )آندرسون می تاثیر آنها

 . ( اشاره کرد5111هانترومیو ، کانکل، کانوس، بری، الیوت، )کالینز

توان ب  دانش و تخصاص مخاطباان    می از جمل . البت  در تاثیر پذیری از رسان  تفاوتهای فردی وجود دارد

موضاعات مرباوط با     تصمیمات آنها برای ارزیابی موارد و، کنند می وقتی متخصصان دانش کسب. اشاره کرد

هادیساون  ، موساکانل ، ؛ ب  نقل ازگوداگنو1و باالسوبرامانیان 3شود )کینگ ی تخصصشان بیشتر تصفی  می حوزه

 .  (5183، چیالدینی

خاوب اسا  نگااه    . کنند می ک  رفتارهای موافق اجتماعی را توجی هایی  و دیدگاهها  پ  از مرور بر نظری 

حوزه و نیز میزان تعهدی ک  افراد نسب  ب  تصمی؟ هایشاان بارای رفتاار     مختصری ب  تفاوت جنسی  در این

 . داشت  باشی؟، گیرند می مطلوب اجتماعی

( در مورد تفاوت عملکرد دو گروه زنان و مردان قایل ب  این اس  ک  رفتار کماک رساان در   8992)9باس

و 88متیاو ، 81دیگاری برنا   ی  ر مطالعا  ( و یاا د 8991، زنان بیشتر از مردان اس  )ب  نقل از سگال و همکاران

                                                           
1- Latane 
2 - Darley 

3- Bryan 
4-Walbeck 
5- Anderson 
6- Dill 
7- King 
8- Balasubramanian 
9- Buss 
10- Barnett 
11- Matthews 
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دهناد در حاالی کا  ماردان      مای  ب  این نتیج  رسیدند ک  زنان بیشتر رفتار تسلی بخش از خود نشاان 8هووارد

جنسیتی در بروز رفتار های  نقشی  گرچ  نتایج در زمین . کنند )همان منبع( می فیزیکی بیشتری ابرازهای  کمک

تفااوت رفتاار کماک رساان در     ی  تحقیقاات بسایاری در زمینا    ،  کمک رسان متفاوت و گاهی متناق  اس

 .  مختلف صورت گرفت  اس های  جن 

گیرند و یا موضاعی را   می افراد وقتی تصمیمی. شوی؟ می و در آخر با مفهومی ب  نام تعهد و انسجام مواج 

  هماهناگ باا آن   را با  اینکا  هاا   شاوند کا  آن   می با فشارهای شخصی و بین شخصی روبرو، کنند می انتخاب

افراد گرایش دارند با رفتار خود ثابا  کنناد کا  درسا  تصامی؟      . دهند می تصمی؟ و موضع رفتار کنند سوق

 .  (5118، )چیال دینیاند  گرفت 

 

 روش

کا  با    هاا   درس خاارج از دانشاگاه  های  برای اجرای این پژوهش از کالس: شرک  کنندگان و طرح پژوهش

برای اجرای پژوهش ها  انتخاب این کالس. شود استفاده شده اس  می ی برگزارفنهای  صورت آزاد برای رشت 

 استاد مربوط  برای انجام این پژوهش بوده بوده اس  لهاذا ی  منوط ب  شناخ  آن آموزشگاه و همچنین اجازه

ساال   53تا 89بین . آقا هستند 91خان؟ و  98نفر شامل  811شرک  کنندگان . تصادفی نبوده اس گیری  نمون 

 .  باشند می کارشناسیی  سن دارند و دانشجوی دوره

ک  تهی  شده اس  از سوالهایی تشکیل شده ک  افراد شرک  کننده باید یکی از آنهاا را انتخااب کنناد؛    ای  پرسشنام 

  از در نتیجا . )بیانگر خیلی زیاد( رتب  بنادی شاده اناد    2)بیانگر خیلی ک؟( تا عدد  8ب  روش لیکرت بین عدد ها  گزین 

 .  سروکار داری؟ از روش همبستگی اسپیرمن استفاده کرده ای؟ای  رتب های  آنجایی ک  با داده

. استفاده شاده اسا    Tهای  مختلفی ک  در پژوهش وجود دارد ازآزمونهای  بین گروهها  میانگینی  ب  منظور مقایس 

دو بار آزماون از افاراد   ی  ک  نتیج هایی  ین دادهمستقل و ب Tمستقل مثل دو گروه زنان و مردان از آزمون های  بین گروه

اطالعات بسایار خاوبی بارای آگااهی از     ها  میانگینی  مقایس . وابست  بهره جست  ای؟ T از آزموناند،  شرک  کننده بوده

 .  دهند می در اختیار قرار، متفاوت پژوهش برای یک گروههای  متفاوت و یا وهل های  وجود تمایز بین گروه

، فرم اول را فارد شارک  کنناده   . محقق ساخت  استفاده شده اس ای  در این پژوهش از دو پرسشنام  :ابزار

فرد باید عوملی مثل میزان شباه  ب  الگوهای ارائ  شده در فایل؟ و یاا   . بالفاصل  پ  از دیدن فیل؟ پرمی کند

با  میازان تااثیراتی کا  عوامال       2تا  8خودش ارزیابی کند و در پرسشنام  بین عدد ی  تاثیر موسیقی را درباره

، بعد ک  از نمایش فیل؟ مورد نظار گذشا   ی  یک هفت . (8ی  گوناگون بر وی داشت  نمره دهد )پیوس  شماره

 .  (5ی  دهند )پیوس  شماره می خود در طول یک هفت  ب  فرم دوم پاسخهای  افراد با توج  ب  رفتارها و نگرش

ای اجرای ایان پاژوهش انتخااب مرکاز آموزشای و اجاازه از اساتاد        اولین قدم بر: شیوه گردآوری داده ها

مربوط  برای پخش فیلمی بود ک  تاثیرات کوتاه مدت و بلند مادت آن در ایان پاژوهش ماورد بررسای قارار       

                                                           
1- Howard 
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شاود   مای  شود ولی ب  افراد گفت  شده نمی موضوع پژوهش مطرح. شود می فیل؟ ب  آنها نشان داده. گرفت  اس 

در اجرای این پاژوهش و پار کاردن    ، آن داردی  ایان نام  فردی ک  وق  بسیار کمی برای ارائ ک  برای انجام پ

شود تا با توجا    می ب  آنها داده 8ی  شمارهی  پرسشنام ، سپ  بالفاصل  بعد از اتمام فیل؟. همکاری کنندها  فرم

)خیلای زیااد(    2کا؟( تاا عادد    )خیلای  8بین عادد  ها  پاسخ دهند پاسخ ب  سوالها  ب  فیل؟ ب  هر یک از سوال

قباول کنناد کا  در    ، شود تا اگر مایل هستند می از آنها خواست ها  شود و همچنین در یکی از سوال می محدود

ایان کا  مرحلا  بعادی با  چا  صاورت        ی  دوم پژوهش نیز شرک  کنند ولی هی  اطالعاتی دربارهی  مرحل 

جنسیتی موضوع مهمی در این پژوهش اسا   های  سی تفاوتاز آنجا ک  برر. شود نمی ب  آنها داده، خواهد بود

 .  تحصیلی خود اشاره کنندی  جن  و رشت ، از قبیل سنهایی  لزوما ب  سوال

 شاود و از آنهاا خواسات     مای  مراجعا  هاا   ب  هماان کاالس  ، اولی  سپ  بعد از یک هفت  از اجرای مرحل 

. باشد را پر کنناد  می رمی را ک  حاوی تنها س  سوالهمکاری ب  منظور تکمیل پروژه فی  شود ک  برای ادام  می

 .  توانند همانجا نشست  و ازشرک  در پژوهش خودداری کنند می افرادی ک  مایل ب  پر کردن پرسشنام  نیستند

شود و  می رفتارهای کمک رسان افراد شرک  کننده در نظر گرفت ای  شرک  در مرحل  دوم ب  عنوان نمون 

تاوان   اناد مای   فرم دوم و تنها از روی تعداد افرادی ک  حاضر ب  همکاری شاده های    دادهحتی بدون مراجع  ب

رفتارهای ی  الگوهایی در حوزهی  کمک رسانی و ارائ ی  ک  مستقما درباره، دریاف  ک  چقدر فیل؟ پخش شده

ی  ی کا  در مرحلا   افرادی  همچنین با مقایس . در طوالنی مدت تاثیر گذاشت  اس ، موافق اجتماعی بوده اس 

بعد حاضار با  همکااری    ی  کنند و افرادی ک  واقعا در هفت  می ک  در مرحل  دوم همکاریاند  اول اعالم کرده

فیلمای کا  شااید تاثیرگاذار ارزیاابی      ی  توان دریاف  ک  آیا تصمیمات ناگهانی ک  بعد از مشاهده اند، می شده

بصری بارای  های  و محرکها  از رسان ای    و این فیل؟ ک  نمون شود می لزوما ب  انجام آن اعمال منجراند،  کرده

 . تاثیر طوالنی مدت دارد یا خیر، الگوها و ترویج رفتارهای موافق اجتماعی هستندی  ارائ 

 

 نتایج

 Tنتاایج آزماون   . میزان تاثیر گذاری برآورد شده در هر مرحل  مقایس  شاد ، برای بررسی تاثیر بلند مدت فیل؟

ی  نتیجا  . )Sig=0/001) > 1 .12 رد فرض عدم وجاود تفااوت میاانگین دو گاروه اسا      ی  دهنده اننش وابست 

میزان تاثیرگذاری تفاوت معنااداری داشات  اسا  و مرحلا      ، کند بین دو مرحل  اول و دوم می آزمون مشخص

ذاری باین دو  همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابط  بین میازان تااثیر گا   . اول تاثیر گذارتر برآورد شده اس 

همچناین  . (sig=0. 75 > 0. 05). دهد ک  وابساتگی معنااداری باین دو مرحلا  وجاود نادارد       می مرحل  نشان

وابسات    Tاما نتایج آزمون . (Sig=0. 83 > 0. 05همبستگی بین میزان تغییر رفتار در دو مرحل  رد شده اس  )

وجود دارد و بارآورد تغییار در رفتاار در    ، ژوهشپی  دهد ک  تفاوت معناداری بین میانگین دو مرحل  می نشان

 . (Sig=0. 0001 <0. 05) دوم بوده اس ی  باالتر از مرحل ، اولی  مرحل 
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تاثیر عوامال مختلاف   ی  در کوتاه مدت نیز دربارههایی  توان ب  یافت  می عالوه بر بررسی طوالنی مدت فیل؟

پاژوهش در ماورد تفااوت هار عامال      های  یافت  .و همچنین عامل مه؟ جنسی  در این اثرگذاری دس  یاف 

مستقل بین  Tآزمون های  باشد )نتایج زیر از یافت  می بررسی شده در هر یک از دو گروه جنسیتی ب  شرح زیر

میزان تاثیر گذاری برآورد شده در کوتاه مدت بین دو گاروه زن و مارد تفااوت    . باشد( می دو گروه زن و مرد

تفااوتی در  . (df=174؛  Sig=0. 039 < 0. 05). تاثیر در گروه زنان بیشاتر باوده اسا    معنادار دارد و میانگین 

کنناد وجاود    می میانگین دو گروه نسب  ب  اینک  خود را قبل از فیل؟ از نظر کمک رسان بودن چگون  ازریابی

 (df=174؛  Sig=0. 65 > 0. 05). نداش 
در مورد تغییر نگرش نسب  ب  روابط بین فرد تفاوتی . توان ب  دو یافت  توج  کرد می در مورد تغییر نگرش

( ولی در مورد تغییر نگرش کلای نساب  با     df=183؛  Sig=0. 88 > 0. 05در گروه زنان و مردان دیده نشد )

موافق اجتماعی تفاوت معنادار بین دو گروه وجود دارد و میانگین تغییر نگرش در گروه زنان بیشتر های  رفتار

پژوهش حاضر تاثیر الگوها را در دو سطح میزان شباه  ب  الگاو  . (df=183؛  Sig=0. 03 <0. 05بوده اس  )

در هر دو سطح بین گروه زنان و ماردان تفااوت معناادار وجاود     . و توج  جلب شده الگو بررسی کرده اس 

 df=183. Sig=0. 043شاباه  باا الگاو ؛     Sig=0. 032 < 0. 05). داشت  و در در گروه زنان بیشتر بوده اس 

در مورد تصمی؟ گیری برای انجام رفتارهای کمک رسان چ  در زمان حال و . (df=183توج  ب  الگو؛  05 .0>

در دو گروه تفاوت معنادار داش  و ایان تصامی؟ در گاروه ماردان از میاانگین بااالتری       هایی  چ  در موقعی 

با ایان حاال باا وجاود     . (df=162. 18؛  df=183 .Sig=0. 014 < 0. 05؛  Sig=0. 01 < 0. 05برخوردار بود )

میانگین باالتری را برای انجام فوری رفتار موافق اجتماعی کسب کردناد  ها  خان؟، تفاوت میانگین بین دو گروه

(Sig=0. 001 < 0. 05 ؛df=169. 96) .       همچنین تاثیرگذاری در طوالنی مادت باین دو گاروه تفااوتی نداشات

دوم ی  درصد خانمها قباول با  همکااری در مرحلا      95هرچند با اینک  . (df=112؛ Sig=0. 8 > 0. 05اس  )

دوم ی  ولی در عمل افرادی کا  در واقعاا در مرحلا    ، در بوده اس  39و این عدد در مردان اند  پژوهش نموده

و تغییر نگارش  ی  همبستگی اسپیرمن در مورد رابط . درصد زن بوده اند 11درصد مرد و  21اند،  شرک  کرده

همبستگی باین  . (r=0. 61؛ Sig=0. 0002 < 0. 05تاثیرگذاری حاکی از وجود همبستگی مثب  معنادار اس  )

در ماورد  . (r=0. 56؛ Sig=0. 002 < 0. 05دو متغیر اثرگذاری و تصمی؟ برای تغییر رفتار نیاز معناادار اسا  )   

همبستگی ه؟ بین میزان اثرگذاری . ه کردتوان اشار می الگو نیز ب  نتایج مشاب ی  دوسطح بررسی شده در زمین 

( معنادار اس  و ه؟ بین اثر گذاری و اختصاص توجا  با    r=0. 23؛ Sig=0. 001 < 0. 05و شباه  ب  الگو )

تاوان   مای  در مورد تصمی؟ گیری برای انجام رفتارهای موافق اجتمااعی . (r=0. 63؛ Sig= 0. 0001 <0. 05الگو )

می؟ برای تغییر رفتار را مورد توج  قرار داد ک  دارای همبستگی معنادار هساتند  و میزان تص اثرگذاریی  رابط 

(Sig=0. 0001 < 0. 05 ؛r=0. 56) .     و نیز بین تصمی؟ گیری برای تغییر رفتاار و قباول همکااری در طاوالنی

 . (r=0. 46؛ Sig=0. 0002 < 0. 05) مثب  معنادار وجود داردی  مدت نیز رابط 
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 یبحث و نتیجه گیر

توان ب  نتیج  رسید ک  با این ک  فیل؟ در کوتاه مدت  می ب  دس  آمده در این بخشهای  با توج  ب  یافت 

تاثیرگذار بوده اس  و توانست  بر نگرش و رفتار افراد شرک  کننده تاثیرگاذازد ولای در طاوالنی مادت     

بعادی  ی  مکااری در مرحلا   موفق نبوده اس  و حتی افرادی ک  بعد از دیدن فیل؟ بالفاصل  قباول با  ه  

از انجام رفتارهاای  ای  دوم سرباز زدند ک  این خود نمون ی  عمال از شرک  در مرحل اند،  پژوهش نموده

شاید این نتایج جالب ب  نظر آیند چراک  این عدم تاثیرگاذاری در  . باشد می کمک رسان توسط این افراد

الگوهای ارائا  شاده در فایل؟ و همچناین عوامال       طوالنی مدت در حالتی رخ داده اس  ک  تاثیر فیل؟ و

قطعا عوامل بسیاری . دیگری مثل موسیقی تاثیرگذاری معناداری بر نگرش و تغییر رفتار افراد داشت  اس 

از نظر افتاده اس  ک  توانست  در طول یک هفت  با این عوامل تاثیرگذار چنان مباارزه کنناد کا  افاراد از     

فردی دیگار سارباز   ی  س  سوالی برای اجرای پایان نام ی  ن یک پرسشنام ناچیزی مثل پرکردهای  کمک

 . زنند

کا   هاایی   ولای شااید دیادگاه   . البت  ک  باید قایل ب  عواملی مثل ژنتیک در تعیین رفتاار آدمای باود    

دانند بیشتر بتوانند بشری  را در بهباود شارایط خاود کماک      می رفتارهای انسان را حاصل یادگیری وی

، ب  یادگیری مشاهده ای، دانند می ک  یادگیری را اساس رفتارهای فردهایی  در میان بی شمار نظری . کنند

چراک  داشتن الگوهای مناسب زنده برای یادگیری رفتارهاای مطلاوب   . و الگوهای ویدئویی پرداخت  شد

ختیار عموم مردم در اها  برعک  رسان . هرچند ایده آل اس  ولی در اختیار تعداد محدودی ازآدم هاس 

الگوهای مناسب جمعی ن  تنها بر رفتار فرد فرد یک جامعا  تاثیرگذاشا    ی  توان با ارائ  می قرار دارد و

در این پژوهش ب  این نتیج  . سال؟ تر اس ای  اولین قدم در جه  نیل ب  جامع ، بلک  در نهای  این قدم

ایان یافتا  در جها  تاییاد نظریا       . داشات  اناد  دس  یافتی؟ ک  الگوهای ویدئویی تاثیرگذاری معناداری 

، باشاند  مای  همچنین از آنجا کا  الگوهاا ویادویی   . (8938، بندورا برمی آید )بندوراای  یادگیری مشاهده

، توان دریاف  ک  تایید تاثیرگذاری در این پژوهش با پژوهش هایبریان و والبک )ب  نقال از بیرهاوف   می

همچنااین در جهاا  تاییااد . زنااده و ویاادئویی همجهاا  اساا  ( دراثرگااذاری هماننااد الگوهااای8398

ی  ( دربااره 5111( و همین طورآندرسون و دیل )8398، باندورا و روس )ب  نقل از بیرهوفهای  پژوهش

( درباره تاثیر الگوهای تصویری 5111تاثیر الگوهی ویدویی بر خشون  و نیز پژوهش کالینز و همکاران )

تواندد در یادگیری رفتارهای مطلاوب   می   این نتیج  رسید ک  این الگوهاتوان ب ، میبر رفتارهای جنسی

با این حال پژوهش حاضار نشاان داده اسا  کا  دوام ایان      . اجتماعی از جمل  همکاری نیز موثر باشند

 . یابد می تاثیرگذاری زیاد نبوده و با گذش  زمان میزان تاثیرگذاری کاهش

از جملا  آن کا    . جالبی دس  یافت  ای؟های  رسان ب  یافت  در مورد نقش جنسی  بر رفتارهای کمک

باالتری ب  تصامی؟ گیاری   ی  و نیز نمره، تاثیرگذاری کوتاه مدت با اینک  در بین مردان بیشتر ارزیابی شد
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بودند ک  بیشتر قبول کردند ک  ها  ولی این خان؟اند،  اجتماعی دادههای  خود برای کمک کردن در موقعی 

ی  از رفتارهای کماک رساان همکااری کنناد و نیاز نماره      ای  پژوهش نیز ب  عنوان نمون  در قسم  دوم

، باالتری ب  سوالی دادند ک  از آنها پرسیده شده بود اگر همین االن کسی از آنها درخوساات کماک کناد   

 ان تلقیک  زنان را کمک رسان تر از مردهایی  این یافت  با بسیار از یافت . چقدر حاضر ب  همکاری هستند

( در ماورد  8398، زان واکسلر )ب  نقال از بیرهاوف  ی  توان ب  ب  یافت  می از جمل . همسو بود، کردند می

( در ماورد  8991، مهربان تر بودن کودکان دختر و نیز ب  مشاهدات باس )ب  نقال از ساگال و همکااران   

کساانی کا  واقعاا در    ، اوصااف باا ایان   . اشاره کارد ها  باالتر بودن میزان رفتارهای کمک رسان در خان؟

دهاد   مای  این نتیج  با مطالعاتی ک  نشان. دوم ب  انجام رفتار کمک رسان پرداختند آقایان بودندی  مرحل 

باشد )هاستون؛  می همسو، زنند مردان هستند می اجتماعی عمال دس  ب  کمکهای  کسانی ک  در موقعی 

بادین معناا کا  افاراد     ، تعهاد ی  ( دربااره 8319ه چیالدینی )با دیدگاها،  این یافت . (8319، ب  نقل از بدار

البتا  در ایان مغاایرت    . مغایراسا  اناد،   گرایش دارند با رفتار خود ثاب  کنند ک  درس  تصمی؟ گرفتا  

همکاری کمتاری از خاود نشاان    اند،  ک  ابتدا حاضر ب  همکاری شدهها  خان؟. جنسی  نقش اساسی دارد

ایان پاژوهش باا    هاای   آنچ  در مغایرت یافتا  . دقیقا برعک  اتفاق افتاده اس  و در آقایان نتایجاند  داده

 . دیدگاه چیالدینی مه؟ اس  عدم هماهنگی بین تصمی؟ اولی  و رفتارهای بعد از آن اس 

در این پژوهش همبستگی معنادار و مثبتی بین شباه  ب  الگو و میزان اثرگذاری برآورد شاده دیاده   

، ( مبنی بر این ک  الگوهایی ک  بیشتر ب  افاراد شابی  باشاند   8938ا دیدگاه بندورا )این یافت  ب. شده اس 

همچنین بین توج  انتخابی جلاب شاده و   . مطابق اس ، تاثیر بیشتری بر یادگیری و رفتارهای آنها دارند

 را مطارح این یافت  نیز با اصول یادگیری ک  بندو. توان یاف  می میزان تاثیرگذاری برآورد شده همبستگی

( 8398، توان در جه  تایید دیدگاه گروسک )ب  نقل از بیرهوف می این نتیایج را. باشد می کند همسو می

ای  داند ک  اولین قدم دریادگیری مشاهده می توج ی  یاف  ک  عواملی مثل شباه  ب  الگو را جلب کننده

 . اس 
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تاثیر مداخله روانی اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران 

 میگرنی

 4برزو امیرپور ، 9زهرا سلگی، 7مجید صفاری نیا، *5مریم شاهنده

 

میگرن شایع ترین نوع سردرد مزمن می باشد ک  بر اساس معیارهای انجمن بین المللای ساردرد با  صاورت     

سااع  طاول مای     35تا  1ضربان دار اس  ک  ب  مدت  معموالً یک طرف  و، سردردی عود کننده خوش خی؟

مختلاف ظهاور   های  کارکرد عصبی اس  ک  ب  صورتهای  استفراغ و سایر نشان ، کشد و معموالً شامل تهوع

درصاد آقایاان با  آن مباتال مای       1 -1و ها  درصد خان؟ 81 -85حدود . (5183، ریید، ماناک، می کند )سرانو

میگارن افازون بار درد    ، (5113بر اساس مطالعا  بیگال و لیپتاون )   . (5181، دانلکوترول و اَ، شوند )هولروید

اثرات نامطلوب آن بر هم  ابعاد زندگی فرد از جمل  کارکرد اجتماعی و زندگی خانوادگی تاأثیر  ، ناتوان کننده

اران را اجتمااعی بیما  هاای   فعالیا  . می گذارد و کیفی  زندگی بیماران را ب  شدت تح  تأثیر قرار می دهاد 

جسمی و غیر جسمی بیماران را کاهش داده و های  بسیار محدود کرده و توانایی انجام کارهای خان  و فعالی 

خودداری از فعالی  شخصی یا انجام ناقص آنهاا بار زنادگی    . در ساعات اوقات فراغ  ایجاد اختالل می کند

ب  کاهش احساس خود کارآمادی  ، نترل درداحساس بی کفایتی و ناکارآمدی در ک. عاطفی فرد تأثیر می گذارد

زمینا   ، از سوی دیگر باورها و انتظارات نادرس  دربااره ی درد . و ایجاد خطاهای شناختی در فرد می انجامد

. ایجاد خلق منفی را در فرد فراه؟ می آورد و گاهی ب  خودپنداره کلی و عزت نفا  وی آسایب مای رسااند    

نشان دادند ک  افراد مبتال ب  سردرد مشکالتی مانند پایین بودن سطح کیفی  ( 5183داناوان8 مهرینگر و زلتزر )

( نشاان دادناد کا  هار چا  شایوه ی زنادگی        5113اکسیا و باتیساتال ) ، فراره. زندگی بیشتری تجرب  می کنند

 نشان داد کا  بااور بیماار با     های  بررسی. شدت سردرد کمتر اس ، مقابل  موثرتر باشدهای  کارآمدتر و روش

خود در پیش گیری از سردرد یا کنترل آن میزان ناتوانی ناشی از ساردرد را پایش بینای مای کناد      های  توانایی

 .  (5111، هولروید و پینل، )فرن 

ساازگاران  فارد را با  حرکا      های  سبب افزایش توان سازگاری فرد شده و واکنش، درمان روانی اجتماعی میگرن

واپساگرایی و  ، انحطااط ، زگاران  ک  باعث عمیق تر شدن نگرانی حاصال از بیمااری  ناساهای  درآورده و مانع از واکنش

                                                           
 shahandehmrm@gmail.comامیدی ،  واحد نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -8

 m.saffarinia@yahoo.comتهران،  مرکز نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه دانشیار -5

 Zahrasolgi22@yahoo.comغرب،  گیالن مرکز نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -3

 borzooamirpour@gmail.comکنگاور،  کرمز نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -1
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لذا نقش مهمی در درماان افارادی کا  از ساردرد     . (8393، در نهای  بروز اختالالت روانی اجتماعی می شود )شاهنده

کااهش نااتوانی   ، درفتاری شامل کاهش فراوانی و شدت ساردر های  هدف بلند مدت درمان. رنج می برند ایفا می کنند

هادف کوتااه مادت    . تحمل ناپذیری و افزایش کنترل فرد نسب  ب  سردرد اسا  ، ناشی از سردرد و درماندگی عاطفی

این نوع درمان مای تواناد با     . مداخالت رفتاری هدف گذاری بر روی عوامل خطر قابل اصالح و تعدیل میگرن اس 

، پنازین و ریناز  ، چهره درمانگر با درمانجو اجرا شود )هولرویاد  صورت فردی یا گروهی یا حتی بدون ارتباط چهره ب 

هاای   باورهاا و چشا؟ داشا    ، ( عقیده دارند ک  در این ناوع ماداخالت  5112آندراسیک و فریدنبر  )، پنزین. (5111

ماوثر درد  مقابلا   ، بیمار درباره امکان کنترل درد ب  بحث گذاشت  میشود و با آموختن مهارتهایی در زمین  کنترل اساترس 

مقابل  با رویادادهای زنادگی خاود باازنگری و     های  در شیوه، مشکل آفرینهای  رویارویی مؤثرتر با موقعی های  و راه

 .  تازه ای برای مشکالت خود بیابدهای  راه حل

کااهش  ، شناختی و هیجاانی میگارن  های  ( پ  از یک دوره آموزش جنب 5181نیکلسون و بنکز )، اسمی 

الت سردرد را گزارش نمودند و بهبود کیفی  زندگی بیمارانی ک  قبال از درماان نگرانای    درصدی در حم 21

 . بیشتر بود، بیشتری درباره ی سردردهای شان داشتند

درماانی موجاود و باا    هاای   کاستی موجود در برخای روش ، با توج  ب  عوامل روانشناختی موثر بر میگرن

اهمی  اجرای روشهای روانشناختی مطملن و اثربخش ب  منظور استناد ب  نیازهای جامع  امروز و ضرورت و 

روزان  ناشی از میگرن و احساس درماندگی و سرخوردگی و در نهای  کیفیا   های  کاهش اختالل در فعالی 

لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخل  روانی اجتماعی . زندگی بیماران بیش از پیش احساس می شود

 .  ندگی بیماران مبتال ب  میگرن انجام شدبر بهبود کیفی  ز

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعا  آمااری پاژوهش شاامل     . پ  آزمون با گروه گواه اس  –این مطالع  از نوع نیم  تجربی با طرح پیش آزمون

شایوه نمونا    افاراد نمونا  با     . تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز مراجع  کردناد های  کلی  بیمارانی ک  ب  درمانگاه

گیری در دسترس از بین مراجع  کننادگان باا شاکای  ساردرد انتخااب و پا  از معاینا  باالینی توساط پزشاک           

نفر جه  ورود ب  مطالع  انتخااب شادند و ساپ      11، بیمارانی ک  مبتال ب  میگرن بودند، متخصص مغز و اعصاب

. نفار( قارار گرفتناد    51نفر( و گروه گواه ) 51) با روش نمون  گیری تصادفی ساده در گروه مداخل  روانی اجتماعی

معیاار ورود با    . بودند درصد متاهل 25درصد زن و  35سال بود ک   83خ38میانگین سنی شرک  کنندگان پژوهش 

داشتن میگرن بر مبنای معیاار انجمان باین المللای ساردرد باا       ، مطالع  شامل تمایل بیمار جه  شرک  در پژوهش

سال و سطح تحصیالت دیاپل؟ و بااالتر باود و     21تا  51محدوده سنی ، و اعصاب تشخیص پزشک متخصص مغز

، هیپرتروئیدیسا؟ ، شناخت  شاده مثال آسا؟   های  شامل ابتال ب  انواع سردردهای تنشی بیماری، معیارهای خروج افراد

هاای   بیمااری ، مااه گذشات    1عمال جراحای در   ، سابق  تروما ب  سر، گوارشی حاد، قلبیهای  بیماری، هایپرتانسیون
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عدم اساتفاده  . مزمن بدخی؟ مانند سرطان و بیماری هایی ک  استرس شدید جسمی و روحی ب  بیماران وارد می کند

 .  از داروی پروپرانولول ک  در درمان میگرن مورد استفاده قرار می گیرد

 

 ابزار

شانام  کیفیا  زنادگی    پا  آزماون از پرس  ، در مراحل پیش آزماون ها  در این پژوهش برای جمع آوری داده

عباارت باا معیاار نماره      31ساخت  شد و دارای  8پرسشنام  کیفی  زندگی توسط ویر و شربورن. استفاده شد

کمی و ب  هی  وج  اس  و دو سانجش کلای را   ، ب  طور متوسط، زیاد، گذاری لیکرت ب  صورت خیلی زیاد

ک  آن نیز بعد فیزیکی سالم  را مورد سانجش  ( PCSنمره کلی مولف  فیزیکی )، آورد می نیز از کارکرد فراه؟

 ( ک  این مورد ها؟ بعاد روانای اجتمااعی ساالم  را ارزشایابی      MCSدهد و نمره کلی مولف  روانی ) می قرار

منزلا  کیفیا      متغیر اس  و نماره بااالتر با     811تا  1نمره آزمودنی در هر یک از این قلمروها بین . نماید می

ییاد قارار گرفتا  اسا  و ضارایب      أپایایی این پرسشنام  در جمعی  ایرانی مورد ت اعتبار و. زندگی بهتر اس 

و ضرایب بازآزمایی آنها با فاصل  زماانی یاک    1خ12تا  1خ31گان  آن بین  1های  همسانی درونی خرده مقیاس

ساال؟ را  افراد ، ها تواند در تمام شاخص همچنین این پرسشنام  می. گزارش شده اس  1خ39تا  1خ13هفت  بین 

 .  (8391، از افراد بیمار تفکیک نماید )صفاری نیا

 

 شیوه گردآوری داده ها

جه  گیری درمان شامل بررسی سبب شناسای  . دقیق  ای شرک  نمودند 11گروه مداخل  در هش  جلس  درمانی 

ونده آموزش آرام سازی شامل آرام ساازی پیشار  ، مدیری  بر حمالت میگرنهای  میگرن و چگونگی کسب مهارت

مدیری  استرس شامل آموزش اصول مدیری  اساترس و با  چاالش    ، تصویرسازی ذهنی و مدیری  درد، عضالت

کشیدن باورهای استرس زا و طرح مدیری  میگرن شامل مدیری  کوتاه مدت و بلند مدت بارای هار بیماار اسا      

 .  زمون اجرا شدپ  آ، پ  از اتمام جلسات درمانی برای گروه مداخل  و گواه. (8393، شاهنده)

بارای مقایسا  میاانگین کیفیا      . انجام شد 83نسخ   SPSSتوسط نرم افزار آماری ها  تجزی  و تحلیل داده

ساطح معنای   . زندگی پیش آزمون و پ  آزمون گروه مداخل  و گواه از آزمون تحلیل واریان  استفاده گردید

 .  در نظر گرفت  شد 1خ12ها  داری آزمون

 

 نتایج

( و پا  آزماون   83خ91) 813خ92ن داد ک  میانگین و )انحراف معیار( کیفی  زندگی پایش آزماون   نشاها  یافت 

تغییرات میانگین و انحراف معیار در دو بعد عملکرد جسمی و عملکارد روانای   . ( بوده اس 81خ81) 883خ22

 .  آمده اس  8کیفی  زندگی در جدول 

                                                           
1- Ware &Sherbourne 
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قبل و بعد از مداخله ، گی در بیماران مبتال به میگرنتغییرات میانگین و انحراف معیار کیفیت زند. 5جدول 

 روانی اجتماعی با گروه گواه

 متغیر
میانگین و انحراف معیار قبل از 

 مداخله

میانگین و انحراف معیار بعد از 

 مداخله

میانگین و انحراف معیار 

 گواه

 23خ11 ± 3خ23 15خ82 ± 1خ12 23خ22 ± 3خ15 عملکرد جسمی

 11خ31 ± 9خ19 28خ11 ± 1خ19 11خ11 ± 1خ83 عملکرد روانی

 818خ91 ± 82خ15 883خ22 ± 81خ81 813خ92 ± 83خ91 کیفیت زندگی

 

میانگین و انحراف معیار کیفی  زندگی پ  از درماان در گاروه   ، شود می مالحظ  8همانطور ک  در جدول

آزماون کیفیا  زنادگی     ب  منظور مقایسا  میاانگین پا    . مداخل  در مقایس  با گروه گواه کاهش داشت  اس 

 . (5بیماران گروه مداخل  و گواه از تحلیل کوواریان  یک راه  با تعدیل پیش آزمون استفاده شد )جدول 

 
بیمتاران گتروه   ، خالصه تحلیل کواریانس یک راهه مقایسه میانگین پس آزمون کیفیتت زنتدگی  . 7جدول 

 مداخله و گواه با تعدیل پیش آزمون
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کیفیت 

 زندگی

 1خ152 1خ351 1خ1118 81خ11 5139خ51 8 5139خ51 پیش آزمون

  1خ811 1خ18 3خ13 8191خ129 8 8191خ129 گروه

عملکرد 

 جسمی

 1خ311 1خ531 1خ118 83خ315 123خ21 8 123خ21 پیش آزمون

  1خ831 1خ119 3خ221 525خ35 8 525خ35 گروه

عملکرد 

 روانی

 1خ139 1خ329 1خ1118 51خ328 8881خ18 8 8881خ18 پیش آزمون

  1خ852 1خ15 2خ531 513خ13 8 513خ13 گروه

 

، (F= 81خ11و  p =1خ1118  زنادگی ) باین گاروه مداخلا  و گاواه در کیفیا     ، پ  از تعدیل پیش آزماون 

( تفااوت معنای   F= 8881خ18و  p =1خ1118( و عملکرد روانی )F= 123خ21و  p =1خ1118عملکرد جسمی )

فردی در نمرات پ  آزمون کیفی  زندگی مرباوط با  تااثیر درماان     های  درصد تفاوت 33. داری مشاهده شد

درصاد باوده    31درصاد و در عملکارد روانای     53، روانی اجتماعی می باشد و این تاثیر در عملکرد جسامی 

 .  اس 
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 مقایسه میانگین کیفیت زندگی و عملکرد جسمی و روانی قبل و بعد از مداخله و گروه گواه. 5نمودار

 

عملکرد جسمی و روانی پ  از مداخلا  در مقایسا  باا    ، میانگین کیفی  زندگی، دهد ک  می نشان 8نمودار

 .  باشد می ک  بیانگر تاثیر مداخل  در بیماران، گروه گواه کاهش داشت  اس 

 

 گیری و نتیجه بحث

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ک  نمرات میانگین تعدیل شده کیفی  زنادگی و عملکارد جسامی و روانای     

. درصد نشان داده شاده اسا    33پ  از مداخل  افزایش معنی داری داش  و تاثیر مداخل  بر کیفی  زندگی بیماران 

مان روانشناختی بر روی حمالت میگارن و کیفیا  زنادگی    مطالعات متعددی بر اساس تاثیر بکارگیری الگوهای در

مارسایا و  ، داون، 5112، و همکااران  پنازین ، 5112، دیاموناد و لاودر  ، بیماران مختلف انجام شده اس  )سیلبرستین

پیشاگیران  و مداخلا  رفتااری    هاای   نتایج مطالع  ای ک  توسط هولروید و همکاران بر مقایس  درماان . (5119، راپنو

مدیری  اساترس و ساایر ماداخالت رفتااری     ، بیوفیدبک، درمان رفتاری میگرن از تنش زدایی، شده نشان دادانجام 

قطع یاا مقابلا  باا    ، روانی و اجتماعی جه  پیشگیری، زیستیهای  برای آموزش مهارت هایی ب  منظور تنظی؟ پاسخ

لع  با پژوهش حاضر ب  دلیال اساتفاده از   نتایج این مطا. (5181، هولروید و همکارانحمالت میگرن فراه؟ می کند )

باا  ، روانشاناختی هاای   ( نشاان داد کا  درماان   5112نتایج مطالع  پنزین و همکاران ). روش همسان همسو می باشد

 مشاکل هاای   رویارویی مؤثر تر با موقعیا  های  مقابل  موثر درد و راه، آموختن مهارت هایی در زمین  کنترل استرس

لذا نتایج این مطالع  با پاژوهش حاضار با  دلیال تااثیر بار       . خودکارآمدی بیمار می پردازندب  تقوی  ح  ، آفرین

مقابلا  باا رویادادهای زنادگی     هاای   و باورهای بیمار درباره امکان کنترل درد و کمک ب  بازنگری در شایوه ها  شیوه

زندگی خاود بهباود حاصال    های  تازه در درمان و در تمامی جنب های  خود و نقش فعال بیمار در بکارگیری راه حل

شواهدی ارائ  می دهند ک  مداخل  ب  طور قابال تاوجهی   ها  یافت . کرده ک  نتیج  آن ارتقاء کیفی  زندگی بوده اس 

، زیرا سردرد از جمل  مشکالتی اس  ک  افزون بر درد ناتوان کنناده ، موجب افزایش کیفی  زندگی بیماران می شود

. بعاد زندگی فارد از جملا  کاارکرد اجتمااعی و زنادگی خاانوادگی تااثیر مای گاذارد         اثرات نامطلوب آن بر هم  ا

احسااس بای کفاایتی و    ، خودداری از فعالی  شخصی یا انجام ناقص آنها بار زنادگی عااطفی فارد تااثیر گذاشات       

ن گف  کا  باا   می تواها  همچنین در تبیین این یافت . (8313، ناکارآمدی در فرد می انجامد )سجادی نژاد و همکاران

درمانی بکار رفت  در این پژوهش این اس  ک  افاراد مای توانناد با  نحاوی      های  توج  ب  اینک  فرض کلی در شیوه

 گواه بعد مداخله قبل مداخله

 کیفیت زندگی

 عملکرد جسمی

 عملکرد روانی
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هشیاران  یاد بگیرند ک  راح  تر و تواناتر برای مقابل  با عواملی ک  معموالً باا آغااز حماالت ساردرد آنهاا مارتبط       

بدین وسیل  ب  مقابل  موثرتر با مشکالت خود در زنادگی مای   ، فراگیرند ای راآماده شوند و راهبردهای مقابل ، اس 

کنتارل  ، پردازند و افراد با توج  ب  درک روشن خود از این عوامل و آگااهی از تواناایی خاود در مادیری  ساردرد     

در . مای داناد   فرد خود را طراح و دخیل در درمان، ب  عبارت دیگر در این مداخل . بهتری بر آن عوامل پیدا می کنند

این شیوه این اصل کلی وجود دارد ک  اگر درمانگر نمی تواند شرایط اجتماعی زندگی بیمار را تغییر دهد ولای مای   

تواند با تغییر نگرش بیمار درباره رویدادهای زندگی و استرس ناشی از آن و ایجااد تواناایی کنتارل درد و آماوختن     

مشکل آفرین ب  تقویا  حا  خودکارآمادی بیماار     های  موثر با موقعی مهارت هایی در زمین  رویارویی و مقابل  

منجر ب  احساس رضای  از زنادگی در بیماار   ، پرداخت  و از این راه می کوشد احساس ناتوانی بیمار را کاهش داده

شارایط اقتصاادی و   ، فاردی و فرهنگای  هاای   تفااوت ، پژوهشهای  از محدودی . (5112، شود )پنزین و همکاران

 موقعی  اجتماعی و درک متفاوت از کیفی  زندگی و ب  تبع انتظارات متفاوت از زنادگی ممکان اسا  کا     ، یروان

 .  ک  از کنترل محققین خارج بوده اس ، تواند بر نتیج  پژوهش موثر باشد می
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 اثر آموزش تئوری انتخاب بر سهل انگاری دانشجویان

7سوسن علیزاده فرد ، 5پویا رضا مه
 

 

. اس  کا  پیامادهای منفای زیاادی با  هماراه دارد      های آموزشی  ای شایع در محیط انگاری پدیده امروزه سهل

ی درس تا شب امتحان و اضاطراب ناشای    ب  تعویق انداختن مطالع ، انگاری در دانشجویان ی بازر سهل نمون 

ها  انگاری در امور وجود دارد ک  برخی آز آن دالیل زیادی برای سهل. شود ها می از آن اس  ک  گریبان گیر آن

. مشکالت شروع کار و وظاایف خاارج از تاوان   ، ترس از شکس ، فقدان انگیزه: از جمل ، بسیار شایع هستند

ی التاین   واژه. باشاد  مای  ایا؟  انگاری ب  معنی ب  آینده محوّل کردن کاری ک  تصمی؟ ب  اجارای آن گرفتا    سهل

ایان واژه  . س ا« ب  تعویق انداختن تا صبح»ب  معنای « کراسینوس»و « پرو»ی  مرکب از دو کلم ، انگاری سهل

بسایاری  . (8398، باشد )فرجااد  کردن می ب  تعویق انداختن و این دس  و آن دس ، تعلل، معادل اهمال کاری

اضاطراب و افساردگی( را تأییاد    ، انگاری بار ساالم  روان )مثال اساترس     پیامدهای منفی سهل، از مطالعات

عاادات غاذایی و ورزش   ، نفی بر سالم  جسمیانگاری اثرات م اند ک  سهل مطالعات اخیر نشان داده. اند کرده

 .  (8311، ب  نقل از سواری و همکاران، 8391، گذارد )فرجاد می افراد بر جای

دهد  توضیح می، عنوان تلوری زیربنایی یک رویکرد جدید روانشناسی ( ب  choice theoryتلوری انتخاب )

برخی از . زنی؟ چگون  دس  ب  انتخاب و رفتار میخواهی؟  ک  ما ب  عنوان انسان برای ب  دس  آوردن آنچ  می

هاای   ساخ  تصویر واقع گرایانا  از اهاداف و برداشاتن گاام    ، مباحث تلوری انتخاب عبارت از کنترل درونی

عینی برای رسایدن با  اهاداف    های  باشد ک  فراگیران را ب  سوی طراحی برنام  میها  عملی در جه  خواست 

هاای   ی تلوری انتخاب ب  عنوان تبیینگر فناون و روش  ( با ارائ Villiam Glasserویلیام گلسر ). دهد سوق می

 ". کناد  پرداز توضیح دهد انسان چرا و چگونا  رفتاار مای    اس  در مقام یک نظری  واقعی  درمانی تالش کرده

اشاند و باا   مسلول نیاز دارد کا  تواناایی انتخااب داشات  ب    هایی  معتقد اس  ک  دنیا ب  انسان "تلوری انتخاب 

ریزی کنند و نسب  ب  رفتارهای خود مسلول و پاساخگو   اهداف خود را طرح، انتخاب بر اساس نیازهای خود

 .  (8391، ترجم  صاحبی، 8991، )گلسر باشند

های متعددی بر روی راهکارهایی برای کاهش آن مطالع   در پژوهش، انگاری با توج  ب  عواقب منفی سهل

ساهل انگااری   ، امیاد و رضاای  از زنادگی    افازایش  دهاد کا    العات اخیر نشان مای های مط یافت . شده اس 

ی گلسار آماوختن تلاوری     از طرفای با  گفتا    . (5181، ؛ کاپاان  5113، دهد )آنتونی را کاهش می دانشجویان

 شودک  آیاا  می در نتیج  این سلوال مطرح. دهد مندی از زندگی را در انسان افزایش می امید و رضای ، انتخاب

                                                           
  mahpouya.r@gmail.com ساوه واحد اسالمی آزاد تربیتی، دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس -8

 نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه عمومی، استادیار روانشناسی تخصصی دکتری -5

mailto:mahpouya.r@gmail.com
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، کند  در پژوهشی دیگر )سیمیاریان و همکااران  میزان سهل انگاری کاهش پیدا می، با یادگیری تلوری انتخاب

ی دوم متوساط    انگاری نوجواناان دختار پایا     ها نشان داد ک  آموزش خودکنترلی بر کاهش سهل یافت ، (8319

  اینک  یکای از اهاداف مها؟ آماوزش     با در نظر گرفتن نتایج پژوهش فوق و با توج  ب. شهر تهران مؤثر اس 

بار   شود ک  آیا آموزش تلوری انتخااب  می این سلوال مطرح، باشد می دستیابی ب  کنترل درونی، تلوری انتخاب

 انگاری تأثیر دارد  کاهش سهل

 

 روش

 الف( شرکت کنندگان و طرح پژوهش

هر تهاران اسا  کا  در ساال     ی کارشناسای شا   ی آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره جامع 

نفار   11ی مورد مطالع  در این پژوهش ب  طور کلی شامل  نمون . باشند مشغول ب  تحصیل می 98-95تحصیلی

 .  گیری در دسترس انتخاب شدند از دانشجویان شهر تهران اس  ک  با روش نمون 

روه آزماایش و یاک   اس  ک  دارای یک گا  آزمایشی تنظی؟ شده پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق نیم 

، آزماون  ی پایش  باشد ک  طی س  مرحلا   می طرح این پژوهش از نوع گروه کنترل نابرابر. باشد می گروه کنترل

 .  شود می اجرا آزمون ی آموزشی و پ  دوره

 

 ب( ابزار یا تکالیف

astination Tuckman's Procrانگااری تااکمن )   ی سهل انگاری دانشجویان با استفاده از پرسشنام  میزان سهل

Scaleانگاری دانشجویان سااخ    این پرسشنام  را جه  سنجش سهل، (8998تاکمن). شود ( اندازه گیری می

مااده دارد و   81کاغاذی اسا  کا     -ی خاود گزارشای ماداد    این مقیاس یاک پرسشانام   . و هنجاریابی نمود

ایان تمایال در   ، "ر من وجود ندارد این تمایل د "، "مطلقا چنین نیست؟ "ی  ها ب  یکی از چهار گزین  آزمودنی

 1، 3، 5، 8ب  ترتیب براسااس مقاادیر   ها  این گزین . گوید پاسخ می "مطلقا چنین هست؟  "و  "من وجود دارد 

ی دیگار ایان مقیااس با  صاورت       ماده در این مقیاس ب  طور مستقی؟ و چهار مااده  85. شوند گذاری می نمره

ی  اعتبار گزارش شاده بارای پرسشانام    . (8319، ز سیمیاریان و همکارانشود )ب  نقل ا گذاری می وارون  نمره

)هااول و   1خ11، (8312، )سالمتی و همکااران  1خ31، اس  هایی ک  انجام شده انگاری تاکمن در پژوهش سهل 

 .  باشد ( می8313، )شیرافکن و همکاران 1خ21، (5113، واتسون

 

 ج( مراحل اجرای آزمایش  

در . نفر از دانشجویان برای شرک  در دوره اعاالم آماادگی نمودناد    11ی عمومی تعداد  ب  دنبال یک اطالعی 

ساپ  ایان افاراد با      . آزمون پاسخ دادند بعنوان پیش انگاری تاکمن ی این افراد ب  آزمون سهل یک جلس  هم 

جلسا    جلس  )یاک  1دانشجویان گروه آزمایش ب  مدت . نفری جایگزین شدند 51طور تصادفی در دو گروه 
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در ایان  ، در حاالی کا  دانشاجویان گاروه کنتارل     ، ی آموزشی تلوری انتخاب شرک  کردند در هفت ( در دوره

مجادداً افاراد هار دو    ، ی آموزشی برای گروه آزمایش پ  از اتمام دوره. فاصل  هی  آموزشی دریاف  نکردند

م ب  ذکار اسا  کا  نهایتااً تعاداد گاروه       الز. آزمون پاسخ دادند عنوان پ  گروه نمون  و کنترل ب  پرسشنام  ب 

نفر رسیدک  تعداد کل را با    81ها )عدم شرک  مداوم در جلسات آموزشی( ب   آزمایش ب  دلیل اف  آزمودنی

 . نفر کاهش داد 31

 : ی جلسات آن عبارتس  از ی آموزشی تلوری انتخاب علی صاحبی استفاده شد ک  خالص  در این پژوهش از بست 

، جلس  دوم( چرایی و چگونگی صدور رفتار از سوی ما و معرفای پانج نیااز اساسای    ، شنایی و مقدم جلس  اول( آ

ی تلوری انتخاب و رفتارهای مخارب و جاایگزینی    آموزش اصول ده گان ، جلس  سوم( معرفی کنترل بیرونی و درونی

جلس  پنج؟( ساخ  تصویر ، ر کلیی رفتا جهان واقعی و جهان مطلوب و چهار مؤلف  جلس  چهارم(، رفتارهای سازنده

هاای   جلس  هفت؟( استفاده از کاارت ، هدف چینیهای  جلس  شش؟( روش، اهدافهای  واقع گرایان  از اهداف و ویژگی

 . جلس  هشت؟( مسلولی  پذیری و زندگی مسلوالن  و جمع بندی، عملی در جه  اهدافهای  توانمندی و گام

 

 نتایج

انگااری گاروه آزماایش در     میانگین و انحراف اساتاندارد نمارات ساهل   ، یهای توصیف براساس نتایج شاخص

آزمون گروه کنتارل با     باشد و در پیش می 5خ95و  59خ18، و در پ  آزمون، 1و  31خ33آزمون ب  ترتیب  پیش

اگرچ  میانگین نمارات پایش آزماون    . باشد می 2خ23و  31خ9، آزمون گروه کنترل و در پ ، 2خ11و  32ترتیب 

گروه آزمایش در پ  آزماون   "سهل انگاری"اما میانگین نمرات ، آزمایش و کنترل تقریبا برابر اس های  گروه

 . شود در حالی ک  چنین کاهشی در گروه کنترل مشاهده نمی. نسب  ب  پیش آزمون کاهش داشت  اس 

، هاای توصایفی    یافتا  ی های کنترل و آزماایش و ارائا    آزمون گروه آزمون و پ  پیش پ  از بررسی نتایج

های الزم جه  استفاده از آزماون آمااری    فرض انجام شد تا پیشها  آزمون لوین برای بررسی همگنی واریان 

 . شود می مشاهده 8نتایج آزمون لوین برای متغیرهای پژوهش در جدول . تحلیل کوواریان  فراه؟ شود

 

 نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی وریانس ها. 5جدول  
 

  سطح معناداری 5درج  آزادی  8درج  آزادی  Fماره آ 

     1خ11 1 53 3خ52 سهل انگاری 
 

 

در اداما  جها    . برقارار اسا   ها  شرط همگنی واریان ، همانطور ک  از نتایج جدول فوق مشخص اس 

ده آزمون از آزماون تحلیال کوواریاان  اساتفا     آزمون و پ  ی آموزشی و تفاوت نمرات پیش بررسی اثر برنام 
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آزمون و گروه کنترل یا آزمایشی بودن ب  عناوان متغیار ثابا  و نمارات پا        نمرات پیش، در این تحلیل. شد

 .  نشان داده شده اس  5متغیر وابست  در نظر گرفت  شده ک  نتایج آن در جدول ، آزمون

 

 انگاری در پس آزمون تنایج تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی بر نمرات سهل. 7جدول 

 ایتای  مناداری سطح Fمقدار  میانگین درج  آزادی مجموع منبع تغییرات 

  تفکیکی مجذورات مجذورات 
 

  1خ99 1خ11 223خ19 5111خ11 89 39553خ21 مدل 

 1خ22 1خ11 51خ11 33خ11 8 33خ11 عضوی  گروهی 

 1خ98 1خ11 81خ89 31خ11 83 111خ31 پیش آزمون 

 3خ33 83 13خ12 خطا 

 31 39598 کل 

 

آزمون دو گروه آزماایش و   انگاری پ  بین میانگین نمرات سهل، شود می مشاهده 5همانطور ک  در جدول 

با  ایان صاورت کا      . ( وجاود دارد 1خ112تفاوت معنااداری )در ساطح   ، آزمون پ  از حذف اثر پیش، کنترل

توان گفا    عبارتی می ب . آزمون گروه آزمایش ب  طور معناداری کمتر از گروه کنترل اس  میانگین نمرات پ 

 .  انگاری در گروه آزمایش شده اس  ک  آموزش تلوری انتخاب باعث کاهش سهل

 

 گیری بحث و نتیجه

اثر معنااداری  ، نتایج تحلیل کوواریان  نشان داد ک  آموزش تلوری انتخاب، 5جدول  با توج  ب  ارقام

های دیگر همسو  های پژوهش ا یافت طور ضمنی ب این یافت  ب . بر کاهش سهل انگاری دانشجویان دارد

نتاایج نشاان داده اسا  کا      ، (8319هایی مانند پژوهش سیمیاریان و همکااران )  در پژوهش. باشد می

از طرفی همانطور ک  قبال ذکر شد کنترل درونی . کند بینی می انگاری را پیش کاهش سهل، کنترل درونی

رسایدن  ، یکی از اهداف آموزش تلوری انتخابباشد و  می از مباحث اصلی در آموزش تلوری انتخاب

نتایج حااکی از اثار بخشای    ، (8391همچنین در پژوهش صاحبی ). باشد فراگیران ب  کنترل درونی می

ک  با توج  ب  همسو بودن پاژوهش حاضار باا    . آموزش تلوری انتخاب بر افزایش کنترل درونی اس 

از طریق افزایش کنترل درونی باعث کاهش  توان گف  ک  آموزش تلوری انتخاب های فوق می پژوهش

 . انگاری شده اس  سهل

انگااری   ساهل ، نفا  و خودکارآمادی   توان گف  ک  آموزش تلوری انتخااب از طریاق افازایش عازت     می

( نشان داد کا  آماوزش   8991( و پترسون )8391های صاحبی ) نتایج پژوهش. دانشجویان را کاهش داده اس 
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از طرفاای پااژوهش سااواری و  . شااود نفاا  و خودکارآماادی ماای  عاازت تلااوری انتخاااب باعااث افاازایش 

در اینجاا همساو باودن    . دهاد  می نشان داد ک  افزایش خودکارآمدی سهل انگاری را کاهش، (8311همکاران)

انگااری را در   تاوان کااهش ساهل    شود و مای  روشن می، های فوق های پزوهش ی پژوهش حاضر با یافت  یافت 

 . ی آموزشی تلوری انتخاب دانس  و خودکارآمدی در پی شرک  در دوره نف  ی افزایش عزت نتیج 

ی آموزشی ایان   یکی از مفاهی؟ کلیدی در دوره، همانطور ک  از نام تلوری انتخاب و واقعی  درمانی مشخص اس 

هاای   در پژوهش. هاس  اساس واقعی کردن بربودن و عملبین واقع، ها گرایان  از خواست  رسیدن ب  تصویر واقع، تلوری

گرایی و انتظارات غیر واقع بینان  با سهل انگاری  نتایج نشان داد ک  کمال، (8313( و شیرافکن و همکاران )5181کاپان )

گرایی و رسیدن با    توان گف  ک  آموزش تلوری انتخاب از طریق کاهش کمال در نتیج  می. ی مثب  معنادار دارد رابط 

گیاری   جها  ، یکی از مباحث اصلی تلوری انتخااب . انگاری شده اس  باعث کاهش سهل ،تصویری واقع بینان  از امور

( آماوزش  8991ی ویلیاام گلسار )   بر اساس گفت . باشد های عملی در جه  رسیدن ب  اهداف می هدف و برداشتن گام

ت عملی برای رسایدن با    ریزی برای دستیابی ب  اهداف و انجام اقداما تلوری انتخاب سبب گرایش یافتن افراد ب  برنام 

گیری  ها نشان داده اس  ک  بین جه  یافت ، (5113هایی مانند پژوهش هاول و واتسون ) در پژوهش. گردد ها می خواست 

انگااری را در   کاهش ساهل ، ی منفی وجود دارد و افزایش جه  گیری ب  هدف دستیابی ب  هدف و سهل انگاری رابط 

ف  ک  آموزش تلوری انتخاب از طریق افزایش جه  گیری دساتیابی با  اهاداف با      توان گ بر این اساس می. پی دارد

 . انگاری دانشجویان کمک کرده اس  کاهش سهل

، انگااری در امار تحصایل دانشاجویان     با توج  ب  نتایج پژوهش حاضر و با توج  ب  عواقاب منفای ساهل   

تواناد   ی آموزشای مای   هاا  این دوره. شود های آموزشی همانند تلوری انتخاب آشکار می اهمی  برگزاری دوره

هاای عملای و عادم     برداشاتن گاام  ، نقش مهمی در گرایش دانشاجویان با  اهاداف تحصایلی واقاع گرایانا       

 .  ب  منظور دستیابی ب  اهداف داشت  باشد، ورزی انگاری و تعلل سهل
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 ا

 ثر بخشی آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزانا

 

 5زهرا روتیوند غیاثوند

 

هاای  تارین نگرانای  ب  خصوص در بین نوجوانان و جوانان ب  یکی از مه؟، اخیر شیوع رفتارهای پرخطری  در چند ده 

ها باعث افزایش خطر مر  و میر زود این رفتار. (5119، رینر و اسمی ، فلوری، جوامع بشری تبدیل شده اس  )کیدرز

اخیر در کشورهای در حال توسع  نظیر کشور ی  شود ک  در دو ده های مزمن میناتوانی و افزایش بروز بیماری، هنگام

 . (5119، خیرخواه و حبیبی، ما ب  سرع  رو ب  افزایش بوده اس  )حاجیان

رفتارهایی ک  با احتماال نتاایج ناامطلوب هماراه اسا        رفتارهای پرخطر در ادبیات رشد ب  عنوان درگیر شدن در

دهند ک  مشکالت رفتاری برونسازی شده  می تحقیقات نشان. ( 8391، ؛ ب  نقل از شیخان5113، شود )بیرن  می تعریف

با خطر ، کنند می )مثل پرخاشگری و بزهکاری( و درونسازی شده )مثل اضطراب و افسردگی( ک  در اوایل زندگی رشد

در واقاع رفتارهاای   . (5181، اندرشید و اندرشید، کاتر، ا باالی مشکالت روانشناختی دیرپا مرتبط هستند )اریکسوننسبت

، غاذایی ناساال؟  هاای   عاادت ، فقدان فعالی  بادنی و ورزش ، مصرف و سومصرف مواد، برای سالمتی )شامل، پرخطر

، رود )هوناگ و پاانون   می پایین و مر  ب  شمار رفتارهای جنسی ناایمن و رانندگی خطرناک( عوامل سهی؟ در سالم 

رواباط جنسای پرخطار و    ، افساردگی و خودکشای  ، مصارف ماواد  ، کلیی  در چهار حوزه، رفتارهای پرخطر. (5119

 . (5119، خیرخواه و حبیبی، )حاجیان شود می پرخاشگری تقسی؟

، طرد شادگی ، روابط و فشار همساالنعوامل متعددی در گرایش نوجوانان ب  رفتارهای پرخطر موثر اس  از جمل  

روابط خانوادگی و روابط والدین و در این میان خانواده و عوامل خانوادگی بر چگاونگی بارون   ، بی انگیزه، عزت نف 

تواند در کاهش بروز رفتارهای پرخطر موثر  می قدند ک  آموزش خانوادهتداد نوجوان بسیار تاثیرگذار اس  و محققان مع

نظارت خانواده یک سازه فرضای روانشاناختی اسا  کا  بارای توصایف ترکیبای از        . (8391، از شیخانباشد )ب  نقل 

، کینگ، پخام-رود )پاتوک می ب  کار، و پی گیری رفتار نوجوانان، سرپرستی، معنا، گفتگو، رفتارهای خانواده شامل آگاهی

بعدی های  شد انسان و زمین  ساز بسیاری از کنشبسیار مه؟ در رای  نوجوانی مرحل . (5188، موس ، اولوا، لوپز-مرگان

با این حال تقارن این دوره با اوج گیری رفتارهای پرخطار عباور موفاق افاراد از آن را     . مختلف اس های  فرد در زمین 

 در نتیج  مرحل  نوجوانی و مسلل  رفتارهای پرخطر توج  بیش از پیش محققان را در. کند بسیار دشوار و پر مخاطره می

از این رو هدف اصلی این تحقیاق کماک با  فها؟ عوامال دخیال در       . کند می احتمالی طلبهای  جه  کاهش آسیب

تواند مبنایی بارای   ، میرفتارهای پرخطر دانش آموزان اس  ک  عالوه بر غنای ادبیات پژوهشی این حوزه در بعد نظری

 . نوجوانان در بعد کاربردی باشدپرخطر های  طراحی مداخالت موثر در جه  پیشگیری و کنترل رفتار

                                                           
 .رودهن، رودهن، ایران واحد اسالمی آزاد بالینی، دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی -8
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 روش

جامعا   . اسا   پژوهش حاضر از نوع نیم  تجربی و بر اساس طرح پیش آزمون و پ  آزمون با گاروه کنتارل  

شهر تهران بود ک  ب  دلیل انجام رفتارهای پرخطر با    8آماری آن شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی منطق  

نفار با  صاورت در     31از این تعاداد  . و پرورش ارجاع داده شده بودندمراکز مشاوره و روان درمانی آموزش 

هر دو گاروه قبال و   . دسترس انتخاب شدند و ب  صورت تصادفی ب  دو گروه آموزش و کنترل گمارش شدند

جلسا    1بعد از آموزش با تس  رفتارهای پرخطر مورد سنجش قرار گرفتند سپ  والدین گروه آزماایش در  

 .  رفتند ولی والدین گروه کنترل هیچگون  آموزشی دریاف  نکردتح  آموزش قرار گ
 

 ابزار پژوهش

 3پاذیری نوجواناان در مقابال    گوی  برای سنجش آسایب  31این مقیاس شامل : مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

ی و رابطا  و رفتاار جنسا   ، مصرف الکل، سیگارکشیدن مصرف مواد مخدر، دست  رفتارهای پرخطر از قبیل خشون 

ای گزینا   2ها در یک مقیااس  گرایش ب  جن  مخالف اس  ک  پاسخگویان موافق  یا مخالف  خود را با این گوی 

روش همسازی درونی و با کمک آلفای کرونبااخ  ب  (IARS)اعتبار مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی . کنندبیان می

هاای اصالی ماورد بررسای قارار گرفتا        روش تحلیل مولفا   و اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و

راننادگی  ، 1خ918هاای آن بارای مقیااس کلای     مقیاسو خرده  IARSنتایج حاکی از آن اس  ک  میزان اعتبار . اس 

رابطا   ، 1خ919مصرف الکال  ، 1خ918مصرف مواد مخدر ، 1خ938سیگار کشیدن ، 1خ311خشون  ، 1خ311خطرناک 

 .  (5188احمدآبادی و حیدری، اس  )زاده محمدی 1خ132و دوستی با جن  مخالف  1خ131و رفتار جنسی 
 

 شیوه اجرا

پروتکال   برگازار شاد و   بارای والادین گاروه آزماایش     دقیقا  ای(  91جلس   1طی دو ماه )  آموزش خانواده

 .  ارای  شده اس  8( در جدول 5181، درمانی)ب  نقل از مسعود
 

 و درکی  زمینا   کردن فراه؟ و با پژوهشگر مراجعین آشنایی هدف با جلس  این کلی) ی موقع تشخیص و اول معارف ی  جلس 
 . شد( پژوهشگر انجام انتظارات بیان و متقابل تفاه؟

 . شود می در نوجوانان و خودتخریبی تکانهای رفتارهای ب  منجر ک  احساسات و افکار شناخ  و دوم ارزیابیی  جلس 

 . هستند یا بیرونی و درونی ک  مقابل  ای پاسخهای شناساندن و توضیح و حساساتا و افکار سوم بررسیی  جلس 

 ای و آگاهی افزایی تکان  پاسخهای با مقابل  و انداختن تاخیر آموزش ب  چهارمی  جلس 

 بازخورد و بررسی سبکهای فرزندپروری و آموزش همدلی و پنج؟ تمرینی  جلس 

 اسا   ممکن، شود مشخص تخریبی خود رفتارهای اگر انگیزه تکان  ای؛ رفتارهای انجام بر مبنیهای  انگیزه از درمانگر آگاهی، شش؟ی  جلس 

 .  باشد نیز سازگاران  جایگزین رفتارهای ک  دارد احتمال بسیار و سازد خود سابق جایگزین رفتارهای را خطرتری ک؟ روشهای ک 

. شاود  تشاریح  و مطارح  کالس در، اس  بوده مواج  آنها با آموز انشد ک  واقعی موقعیتهای مرحل  این در تثبی ؛، هفت؟ی  جلس 
 در تکانا   کنترل الگوی تعمی؟ ب  ک  شد خواست  از و شد تقوی  استفاده و گروهی پسخوراندی  شیوه از، مرحل  این در همچنین

 بپردازند ، مراحل زندگی تمام

 . پ  آزمون و آموزشها تمرین، بندی هشت؟ جمعی  جلس 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

116 

 
 

 نتایج

 . پ  آزمون و پیگیری ارای  شده اس ، رفتارهای پرخطر در مراحل پیش آزمونتوصیفی نمرات های  مولف ، 5ر جدول د

 
 پس آزمون و پیگیری، رفتارهای پرخطر در مراحل پیش آزمونتوصیفی نمرات های  مولفه. 7جدول 

 
 پ  آزمون پ  آزمون پیش آزمون 

 شآزمای گواه آزمایشی گواه آزمایشی گواه 

 رفتارهای پرخطر
M 31881 91خ12 883 11خ31 91خ33 91خ 

sd 2989خ51 81خ31 81خ15 88خ23 85خ93 83خ 

 

ایان  . معنادار اس  1خ118 ( در سطح83خ11) ویلکز المبدامعلوم شد ک  میزان آزمون ، با کنترل پیش آزمون

. معنادار اس ها  د متغیری گروهدهد ک  اختالف بین میانگین بر اساس آزمون کوواریان  چن می موضوع نشان

تحلیل واریان  یک راه  در متن ماانکوا  ، برای پی بردن ب  این نکت  ک  کدام متغیر بین دو گروه متفاوت اس 

در رفتارهای پرخطار  ، شود با کنترل پیش آزمون می مشاهده 5همانطور ک  در جدول. ( 5انجام گرف  )جدول

دهاد کا  در مجماوع     مای  جدول تحلیل واریان  یک راها  نشاان  . دتفاوت معناداری وجود دار ب  طور کلی

در بین دو گروه متفاوت بوده اس  و حاکی از اثرگاذاری روش   (=15Fخ19و  P <1خ118رفتارهای پرخطر )

 .  آموزش خانواده برای گروه آزمایش اس 

 
 بین گروهی نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری رفتارهای پرخطر. 9جدول 

 ایش و گروه گواهگروه آزم
SS df MS F Sig. Eta متغیر ها

2 

 1خ385 1خ118 38خ11 88819 8 88819 مقیاس کلی

 1خ381 1خ118 38خ13 81133 8 81133 رانندگی خطرناک

 1خ333 1خ118 83خ23 8151 8 8151 خشون 

 1خ311 1خ118 85خ33 8531 8 8531 مصرف سیگار

 1خ221 1خ118 31خ11 1231 8 1231 مصرف مواد

 1خ113 1خ811 5خ31 8111 8 8111 مصرف الکل

 1خ318 1خ118 11خ15 898 8 898 روابط جنسی پرخطر

 1خ228 1خ118 15خ19 1311 8 1311 رابط  با جن  مخالف
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 پیگیریی  گروه آزمایشی و گروه گواه در مرحله، نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری رفتارهای پرخطر بین گروهی. 4جدول

SS Df MS F Sig. Eta هامتغیر 
2 

 1خ12 1خ118 25خ18 81211 8 81211 مقیاس کلی

 1خ115 1خ118 21خ33 81833 8 81833 رانندگی خطرناک

 1خ312 1خ118 18خ29 1213خ33 8 1213خ33 خشون 

 1خ388 1خ118 85خ12 8553 8 8553 مصرف سیگار

 1خ318 1خ118 39خ91 1118 8 1118 مصرف مواد

 1خ588 1خ188 3خ11 3511 8 3511 مصرف الکل

 1خ393 1خ118 813خ21 515خ33 8 515خ33 روابط جنسی پرخطر

 1خ255 1خ118 33خ818 1138 8 1138 رابط  با جن  مخالف

 

هفت  درخواسا  شاد کا      3دو گروه پ  از های  از آزمودنی، ب  منظور بررسی پایایی اثر آموزش خانواده

، با کنترل پیش آزموننشان داد ک  ها  نتایج تجزی  و تحلیل داده. گیرند مرحل  پیگیری مورد ارزیابی مجدد قرار

معنی دار بودن اختالف بین میانگین ی  دهنده نشان این امر. ( اس 1خ118( معنادار )9خ581) ویلکز المبدامیزان 

کوا در تحلیل واریان  یک راه  در متن ماان ی  خالص . بر اساس آزمون کوواریان  چند متغیری گروه هاس 

 . ارای  شده اس  3جدول 

 

 و نتیجه گیری بحث

نتایج تجزیا   اثر بخشی آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان بود و  هدف پژوهش حاضر

نتاایج ایان   . نشان داد ک  آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان موثر اس ها  و تحلیل داده

، گرینبار  ، ریاواس -؛ گیال 5181، ت در این زمین  همسویی دارد )اریکسون و دیگرانپژوهش با سایر مطالعا

توان گف  ک  آموزش خانواده با تاکید بر بهبود کیفی  و رواباط   می در تبیین این یافت . (5113، لنا-چن و لوپز

خطر دانش آماوزان  تواند غیر مستقی؟ بر کاهش رفتارهای پر می والدین با نوجوانان و تغییر سبک فرزند پروری

 معنای داری  رفتارهاای پرخطار ارتبااط    مورد افراد نگرش با آگاهی همچنین با توج  ب  اینک  بین. موثر باشد

این پژوهش نشان ، نسب  ب  خطر و خطر پذیری دارندتری  متفاوت نگرش باالتر آگاهی با افراد و دارد وجود

 روی بر همکاران و اسماعیل   موثر بوده اس  و مطالع داد ک  آگاهی دانش آموزان توسط والدین در این زمین

ماساکارو و روزن  . دارد همخاوانی  حاضار  مطالع  با ایدز خطرو ابتال ب  پر رفتار مورد در دانشجویان پزشکی

افاراد را  ، ( نیز در مطالعات خود ب  این نتایج دس  یافتند ک  تولید معنای شخصی و توانایی ایجاد معنا5112)

هیجاانی و  ، بهزیستی جسامانی ، معنایابی در زندگی بر افزایش هوش معنوی. کند می ها کمک بحراندر مقابل 

( نیز در مطالعات خود ب  این نکتا  دسا    5111ترومبتی ). روان شناختی و افزایش کیفی  زندگی موثر اس 

ماوثر  ، و مصرف ماواد پرخطر های  آموزش معنایابی در تغییر نگرش دانش آموزان نسب  ب  رفتار یافت  بود ک 

 .  اس 
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تواناد باعاث نزدیکتار     مای  سرپرستی درس  و نگرانی والدین در مورد مشکالت و شرایط خاص فرزندان

نوجوان شود و همدلی و پذیرش والدین جوعاطفی خانواده را مثب  کارده و نوجواناان را    -شدن روابط والد

ارتهای ارتبااطی و یاافتن راه برقاراری ارتبااط از     مه. (5181، بی نیاز از فشار همساالن خواهد کرد )اریکسون

هیجانهاا و  ، شود نوجوانان بستری امان بارای بیاان احساساات     می طرف والدین و شیوه درس  گفتگو باعث

 .  (5111، خود داشت  باشند)احمدیهای  تجرب 
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بررسی نقش صله رحم ازدیدگاه روان شناسی درتسهیل فرآیند 

 جامعه پذیری کودکان ونوجوانان

 ریحانه مرادی

 

فرآیناد بقاا و   . مسلل  جامع  پذیری اسا  ، یکی از مه؟ ترین مسلل  در جامع  شناسی بلک  در علوم اجتماعی

اجتمااعی  هاای   تگی دارد ک  نسل امروز چگونا  اطالعاات و داده  ثبات اجتماعی هر جامع  ای ب  این مه؟ بس

خود را ب  نسل فردا منتقل می سازند و آنان را برای حفز نظ؟ موجود اجتماعی تشویق و ترغیب می نمایند و 

ب  سخنی روشن تر و درس  وادار و مجبور می سازند ک  آن چ  را ب  عناوان تمادن و فرهناگ هار جامعا       

اتخاذ کنند و بدان پاای بناد باشاند و هماان را با  عناوان       ، و نیاکان اس ها  دستاورد نسل شناخت  می شود و

ب  نظر می رسد ک  دول  مردان و اهالی سیاس  ب  این مه؟ دلبساتگی  . آینده منتقل سازندهای  واسط  ب  نسل

ان شناساان بهاره مای    بیشتری دارند و در این راه از دانشمندان علوم دیگر اجتماعی از جامعا  شناساان تاا رو   

بادان  هاا   و حکوم ها  گیرند تا ب  هدف خود برسند؛ زیرا حفز نظ؟ اجتماعی و فرهنگی ک  مشروعی  دول 

و قوانین و فرهنگ آن اس  ک  ها  وابست  اس  و برآورد هدف امنی  روحی و اجتماعی جامع  ب  حفز سن 

  پذیری دغدغ  هم  کسانی اسا  کا  خواهاان    از این روس  ک  جامع. تنها از طریق جامع  امکان پذیر اس 

 .  حفز و بقای فرهنگی و نظ؟ اجتماعی جامع  هستند

 درباره نقش صل  رح؟ در فرآیند جامع  پذیری کودکان و نوجوانان تحقیقات زیادی انجام شده اسا  کا   

دنیاوی و  ، مااعی اجت، ( ب  آثار مختلف صل  رح؟ در بعد فاردی 8391بیدی ). توان ب  موارد زیر اشاره کرد می

شایوه رابطا  حسان  و    هاا   اشاره کرده اس  ک  اگر انساان  (8398ه؟ چنین زمانی ). اخروی اشاره کرده اس 

، یابد؛ تاثیر صل  رح؟ در جواماع  می کاهشها  شود؛ نزاع می تعامالت صحیح را بدانند بیشتر مشکالت بشر حل

امع  و روابط صحیح و بهتر در جامع  شده و منجر ب  کاهش تضادهای اجتماعی و روابط صحیح و بهتر در ج

 .  نماید می بسیاری از مشکالت جوامع را حل

( نیز در تحقیق خود تح  عنوان صل  رح؟ و کارآمدی خاانواده با  نقاش صال      8311صفورایی پاریزی )

 کناد کا  هرچا  رواباط خاانوادگی و      مای  او در تحقیق خاود ذکار  . کند می رح؟ در جامع  پذیری افراد اشاره

 و پیوندهای فامیلی بیشتر شود فرآیناد جامعا  پاذیری بهتار صاورت     ها  اجتماعی از جمل  معاشرتهای  گروه

مشخص شد افرادی ک  دلبستگی ایمان  ، ب  عالوه در تحقیقی ک  غباری بناب و بحرینیان انجام دادند. گیرد می

شاوندان در حد بهین  نگ  دارناد ایان   دارند؛ راح  تر میتوانند ارتباطات عاطفی خود ر ابا والدین و دیگر خوی

تواناد نقاش مهمای در     مای  نتایج بیانگر آن اس  ک  روبط عاطفی مطلوب کودک باا پادر و ماادر و بساتگان    
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وبهرامای   فااتحی زاده ، اعتماادی ، همچنین در تحقیقای کا  اماانی   . ارتباطات عاطفی در بزرگسالی داشت  باشد

ای کیفی  پیوندهای عاطفی نخستین بین کاودک و ماادر در شاکل    بر نقش بنیادی و پوی، ( انجام دادند8398)

هاای   بلاوک ، تاکید شده اس  و در دسترس بودن و پاسخگویی عااطفی  گیری؛ استقرار و تداوم اعتماد اساسی

 .  رشد بعدی تلقی شدندهای  وسازگاران  دوره سازنده روابط ایمن

کناد کا  کیفیا  دلبساتگی درماورد       مای  بیاان ، سالگی 5تا8دلبستگی بین های  پژوهش درباره ثبات حال 

دارای جایگاه اقتصادی متوسط ک  شارایط زنادگی مطلاوبی دارناد معماوال ایمان وباثباات اسا  و         های  بچ 

معموال ماادران کاامال ساازگار باا پیونادهای خاانوادگی و دوساتی مثبا  دارناد          ، نوباوگانی ک  ایمن هستند

 .  (8393، )لورابر 

اناد،   اظهار داش  کودکانی ک  والدینشان آنها را طرد کرده یا ماورد غفلا  قارار داده    با توج  ب  اینک  آدلر

، بزرگسال ک  ب  خااطر افساردگی بساتری شاده بودناد      381بررسی . دهند می احساس بی ارزشی را پرورش

باا خواهراا   مصاحب  . بی اعتنا و طرد کننده ارزیابی کردند، والدین خود را متخاص؟، معلوم کرد ک  این بیماران

 .  (5183نقل از شولتز وشولتز ، 8918، راسکین والیوت، )کروک

نگرش آنها رانسب  ب  والدین شاان  ، سال  اجرا شد 81تا 85روی پسرها و دخترهای ، درتحقیقی ک  درولز

از ای  نتایج نشان دادند کودکانی ک  نسب  ب  پدرشان مردد بودند )ک  آنها را ب  صاورت آمیازه  . ارزیابی کردند

دلبساتگی  ، عشق و نفرت در نظر داشتند( در مقایس  با کودکانی ک  نسب  ب  پدرشان احساس تردید نداشاتند 

این پژوهشگران خاطر نشان کردند ک  این یافت  فرویاد بار اهمیا  پادر     . ایمن کمتری ب  دیگران نشان دادند

نقال از شاولتز   ، 5111، ولای سا   فینچاام  ، )ماائیو . کناد  مای  حمای ، درتاثیر گذاشتن بر روابط بعدی کودک

 .  (5183، وشولتز

ابتادا با    ، ابتدایی زندگی کودک و اجتماع پذیری او در آیندههای  برای تحلیل رابط  بین صل  رح؟ درسال

تعریف جامع  پذیری از نگاه اندیشمندان مختلف پرداختی؟ سپ  ب  تاکید دین اسالم بر روابط صامیمان  باین   

ابتدایی زندگی کاودک و نقاش   های  صل  رح؟ ب  ویژه درسال پرداختی؟ و اهمی  فردی یعنی همان صل  رح؟

جامع  رااز دیادگاه نظریا  پاردازان روان شناسای     های  آن در کمک ب  جامع  پذیری کودکان و پذیرش ارزش

 . بررسی کردی؟

 

 تعریف جامعه پذیری

اوان دربااره آن مطارح شاده    جامع  پذیری یکی از موضوعات محوری اس  ک  درجامع  شناسی مباحاث فار  

امیال  ، اما با این وجود در تعریف و تعیین چارچوب مفهومی و عملیاتی آن توافق همگانی وجود ندارد، اس 

 زنادگی اجتمااعی  هاای   هنجارهاا و ویژگای  ها،  ارزش، فرآیند جامع  پذیری را آشنایی افراد با عقاید، دورکی؟

 .  (8331، آن تاثیری ندارد )آرون اراده و انتخاب در، داند ک  ب  طور عمده می



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

121 

 
 

ازنظار لغاوی با  معناای انطبااق باا جامعا  و        ، (socialization)جامع  پذیری یا اجتماعی شادن معاادل   

شود کا  با     می در جامع  شناسی این مفهوم ب  فرایندی اطالق. (8313، آشناسازی با جامع  اس  )حق شناس

، )سالیمی و داوری . کند می در جامع  اس  را کسبها    آنرا ک  شایست  عضویهایی  موجب آن افراد ویژگی

 اجتماعی شدن فرایندی اس  ک  بر طبق آن کودک هنجارهای والدین را در خود نهاادی  :( از نظر فروید8398

 .  (8319، آورد )ابوالحسن تنهایی می کند و یک فرا خود بدس  می

، جتمااعی اسا  کا  در خاالل آن فارد هنجارهاا      پذیری نوعی فرایند کنش متقابل ا عبارت دیگر جامع   ب 

، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیراماون خاود را فارا گرفتا     ، ها و دیگر عناصر اجتماعی  ارزش

انساان با  واساط  جامعا      . (8398، ساازد )سالیمی و داوری   درونی کرده و آن را با شخصی  خود یگان  مای 

آورد  مای  شغل یابی و شناسایی خود و اجتماع را ب  دسا  ، سازگاری، یو ساز و کار ارتباطها  مهارت، پذیری

 .  (8398، )کوئن

روند لکن از نظر هربارت   کار می پذیری و اجتماعی شدن معادل یکدیگر ب  اگرچ  در فارسی مفاهی؟ جامع 

از معنی ذوب شدن و یکی شادن و جاا افتاادن در جامعا  کاالن اسا  و تنهاا بعاد          بلومر اجتماعی شدن ب  

 .  (8319، تواند رخ دهد )تنهایی پذیری اس  ک  فرایند اجتماعی شدن می جامع 

 

 فرآیندهای اجتماعی شدن رامی توان چنین خالصه کرد:

 اجتماعی مصوب و مورد تأییدهای  یادگیری رفتار ب  شیوه -8

 اجتماعی تأیید شده  های  ایفای نقش -5

 (8398، داجتماعی )شعاری نژاهای  رشد وگسترش گرایش -3

 اند از: پذیری عبارت و ه؟ چنین کارکردهای اصلی جامع 

شود و بدین شکل بقای جامع  و استمرار آن  از یک نسل ب  نسل بعد فراه؟ می، زمین  انتقال فرهنگ جامع . 8

 . گردد تضمین می

. بااور داشاتن و  ، محاسب  کردن، استدالل کردن، خاطر سپردن ب ، های شناختی )درک کردن با توسع  توانایی. 5

گیارد و کماال    اعتماد و حسد( شخصی  فرد شاکل مای  ، همدردی، تنفر، و استعدادهای عاطفی )عشق  (..

 .  یابد می

 .  یابد عادات و آرزوهای افراد شکل می، رسوم. 3

آموزد کا  نیازهاای خاویش را با       کند و می های پذیرفت  شده زندگی اجتماعی آشنایی پیدا می فرد با شیوه. 1

 . های قابل قبول جامع  برآورد یوهش

 .  کند ها را درونی می ها و باورهای اساسی جامع  را در ذهن متمرکز و آن ارزش. 2

 .  کند کسب می، هایی را ک  برای زندگی در جامع  ضروری اس  مهارت. 1
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هاای   ت و گارایش انتظاارا ، هاا  نگارش ، های اجتماعی کند و نقش گون  موثری ارتباط برقرار می با دیگران ب . 3

گیارد   هاای فکاری و عملای را فارا مای      عقاید و الگو، ها زبان، ها ارزش، وابست  ب  آن و همچنین هنجارها

 .  (8398، )سلیمی وداوری

 

 پذیری عناصر اساسی جامعه

 پذیری افراد مستلزم س  عنصر اساسی اس : جامع 

رفتااری را یادگرفتا  و    هاای   ها الگاو  یگر انسانفرد تنها در جریان کنش متقابل با د الف( کنش متقابل انسانی؛

 .  کند درونی می

هاای   را انباشات  کنناد و شایوه    هاا   تجربا  ، دهد ک  فرهنگ را بیافرینند ها اجازه می ب( زبان؛ زبان ب  انسان

 . شان را از نسلی ب  نسل دیگر انتقال دهند رفتاری 

و روابط عواطفی عنصری الزم بارای یاادگیری و   پذیری عاطفی؛ یادگیری شیوه ابراز احساسات  ج( تجرب 

 (8395، )ستوده. فرهنگی اس  های  انتقال ارزش

 

 .  کند می اجتماعی رااین چنین مطرحهای  شعاری نژاد آثارنخستین تجرب 

 ب  این معنا ک  الگوهای آموخت  شده رفتاراجتماعی احتماال تا پایان عمر شخص بااقی ، ثبات رفتاراجتماعی -8

 .  کنند می اجتماعی تعیینهای  ورفتار اورادرموقعی  ماند می

معموال گرایشهای اجتماعی پیدا شده درشخص کمتر ازالگوهاای اجتمااعی   ، همسانی گرایشهای اجتماعی -5

 .  یابد می تغییر

اجتماعی اولی  وسع  ومیازان مشاارک  اجتمااعی فاردرادردوران     های  تجرب ، تاثیر درمشارک  اجتماعی -3

 .  کند می تعیین کودکی وبعد

وپاذیرش اجتمااعی رابطا  تنااتنگی وجاود       اجتماعیهای  میان تمایل ب  فعالی ، تاثیر درپذیرش اجتماعی -1

 اجتماعی ب  فعالیتهاای اجنمااعی عالقا  بیشاتری نشاان     های  ب  این معنا ک  شخص مورد قبول گروه. دارد

 .  دهد می

، تعیاین خواهاد کارد کا  اجتمااعی      اجتماعی کاودک ای ه تاثیر درالگوهای ویژگی رفتار بانخستین تجرب  -2

 .  یاجامع  ستیز باشد، غیراجتماعی

اجتماعی اولی  آثاری در شخصای  کاودک خواهناد گذاشا  کا  درطاول       های  تجرب ، تاثیر در شخصی  -1

 .  (8398، حیاتش باقی خواهند ماند )شعاری نژاد

اجتمااعی و مانناد   های  محیط، مذهبیهای  کانون ،گروه همساالن، مدرس ، فرآیند جامع  پذیری در خانواده

. برخاوردار اسا   ای  خانواده از اهمی  ویاژه ، در میان عوامل و کارگزاران جامع  پذیری. گیرد می آن صورت

بیشاترین  ، کودکیهای  در سال. شود می آنها بهره مندهای  آید و همواره از حمای  می انسان در خانواده ب  دنیا
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نخساتین  . با اعضای خانواده اس  ک  هماراه باا عواطاف و احساساات عمیاق نیاز هسا        ارتباط و تعاملش 

 . گیرد از خانواده و در محیط آن اس  می چیزهایی ک  یاد

، ساازگاری اجتمااعی  جامع  و های  با توج  ب  اهمی  جامع  پذیری کودکان و نقش آن در پذیرفتن ارزش

روان شناسای  هاای   باشی؟ کا  از منظار نظریا     می ررسی اینما درصدد ب، شغل یابی و شناسایی خود و اجتماع

در روناد جامعا  پاذیری کاودک      تواناد  ، میابتدایی زندگی کودکهای  چگون  صل  رح؟ ب  خصوص در سال

 در ابتدا مفهوم صل  رح؟ و تاکیاد بار آن را از منظار قارآن و احادیاث را ماورد بررسای قارار        . اثرگذار باشد

 . دهی؟ می

 

 تعریف صله رحم

 .  با پدر و مادر و نزدیکان در اسالم ب  عنوان صل  رح؟ تلقی شده اس ها  رفتار حمای  گر وصمیمی انسان

 

 برای صل  رح؟ تعاریف متعددی ارائ  شده اس :

 .  (8332در تبیین صل  رح؟ ابتدا باید منظور از رح؟ بیان شود و سپ  ب  مفهوم صل  رح؟ پرداخ  )مجلسی؛

صل  رح؟ اسا  و در   دانشمندان اسالمی درمفهوم رح؟ ک  متعلق: نویسد می ح؟عالم  مجلسی درمفهوم ر

 نظرهای متفاوتی ابراز کرده اند:، قرآن و احادیث بر لزوم صل  رح؟ و ارتباط با آنها تاکید گردیده اس 

 .  اتصال ب  رح؟ واحد دانست  اند، و مالک نسب  را ه؟اند  قوم وخویش نسبی را مصداق دانست ای  عده -8

یعنی خویشان پدری از ابا و اجداد هر چ  اند،  برخی دیگر رح؟ را صرفا خویشاوندی از ناحی  پدر دانست  -5

 را شاامل هاا   هرج  پایین رود و برادران و خواهران و فرزندانشان و عموها و عما  ها  باال رود و اوالد ونوه

 .  شود می

بنابراین فرزنادان  . رح؟ دانست  اند، اج آنها با ه؟ اس بعضی هر دو نفری را ک  نسبتی محرم دارند و ازدو -3

 .  شوند نمی رح؟ محسوب. . .وها  عموها و خال 

چ  نزدیک باشاند و چا    ، رح؟ را نزدیکی از جه  فرزند و یا پدر و مادر شخص دانست  اس ، ابن جنید -1

 .  چ  ارث ببرند و چ  نبرند، دور

چا   ، چ  محرم باشند و چ  ناامحرم ، شوند می قوم و خویش شناخت برخی نیز هم  افرادی را ک  ب  عنوان  -2

 .  دانند می رح؟، خویشی نزدیک و چ  دور داشت  باشند را

 و منظور از صل  در صل  رح؟ ب  گفت  شهید ثانی منظور آن چیزی اس  ک  نظار با  عارف ارتبااط گفتا      

شاریک سااختن   : ل  رح؟ عبارت اس  ازص. (8183سازد )شهید ثانی  می شود و فرد را از قطع رح؟ خارج می

مراد از قطع ، در مقابل. یابد می دس ها  رح؟ و خویشاوندان در مال و مقام و دیگر خیرات دنیا ک  آدمی ب  آن

، خوراک، هنگامی ک  یکی از بستگان ب  لباس، رح؟ این اس  ک  فرد با گفتار یا کردار خود رح؟ را اذی  کند

از آناان  ، د استطاع  داشت  باشد ولی ب  رفع نیازهای خویشاوندان بی اعتناا باشاد  مسکن نیاز داشت  باشد و فر
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. با  دیدارشاان نارود   ، گردناد  می موقعی ک  از مسافرت بر. اگر مری  شدند ب  عیادتشان نرود، دفع ظل؟ نکند

 ؟ شامرده هم  این امور و امثال از مصادیق قطع رح؟ اس  و آن چ  مقابل این امور اس  از مصادیق صل  رح

 .  (8338، شود )نراقی می

 

 تأکید برصله رحم دراسالم

بعد اجتماعی انسان نیاز در اساالم تاکیاد     با توج  ب  اینک  اسالم ب  تمام ابعاد وجودی انسان توج  کرده اس 

میان واحادهای  تری  پیوندهای محک؟، اسالم عالوه بر ایجاد پیوند وسیع میان تمام افراد بشر. زیادی شده اس 

لزوم برقراری ارتباط و حفاز آن را در قالاب    ;کند می تاکید« فامیل »وچک تر و متشکل تر ب  نام خانواده و ک

 ;نمایاد  مای  مطارح « صال  رحا؟   »رابط  با اقوام و خویشاوندان را تح  عنوان  ;شود می تکالیف شرعی متذکر

را نساب  با  قطاع پیوناد از ارحاام      ضرورت و اهمی  آن را در آیات و روایات مورد تاکید قرار داده و مردم 

چرا ک   ;اس  ک  قرآن برای صل  رح؟ قائل شده اس ای  اهمی  فوق العادهدهنده  نشان دهد و این می هشدار

صل  رح؟ زیباترین شکل پیوند و ارتباطات انسانی و تامین کننده و تکمیال کنناده یکای از مها؟ تارین ابعااد       

 . وجودی انسان یعنی بعد عاطفی اوس 

 فرماید: می داوند درقرآنخ

همانناد کسای کا  نابیناسا   تنهاا      . داند آنچ  ازجانب پروردگارت برتو نازل شده حق اس  می آیا کسی ک 

آنان ک  آنچ  را خادا با    ، شکنند نمی کنند و خود پیمان می کسانی ک  ب  عهد خدا وفا: گیرند می خردمندان پند

اناد   ترسند و از سختی بازخواس  خداوناد بیمنااک   می پروردگارش دهند و از می پیوستن آن فرمان داده پیوند

 پیوناد . .. .. درباره آی  ) وآناان کا   ، امام صادق. (55القتال ، 31الروم ، 51االسراء ، 91النحل ، 11، 833)البقره 

  )ری یکی از مصادیق آن صل  رح؟ اس  و غای  تاویل آن پیوند برقرار کردن با ما اسا : ( فرمود. . .دهند می

 .  (8311، شهری

ازخویشاان )ایال    –هراندازه ه؟ ثروتمناد باشاد   –مردم ! هی  ک ای  امام علی درباره صل  رح؟ فرمودند:

آناان بزرگتارین گروهای هساتند کا       . وعشیره( خود و حمای  عملی و زبانی آنها از خویش بی نیاز نیسا  

و حاوادثی کا  بارایش    هاا   برند و در مصیب  می ینکنند و پراکندگی و پریشانی او را از ب می ازانسان پشتیبانی

آورد  می نام نیکی ک  خداوند برای انسان در میان مردم پدید. ودلسوزند بیش از هم  ب  او مهربان، آید می پیش

، کناد  مای  صال  رحا؟ اعماال راپااک    : امام باقر. گذارد می بهتر اس  از مال و ثروتی ک  وی برای دیگران باقی

انادازد   مای  کند و مر  را ب  تااخیر  می کار حساب رسی را آسان، بال رامی گرداند، بخشد می یداراییها رافزون

 .  (8311، )ری شهری

باشاد جزصال  رحا؟     مای  ب  عقیده شهید ثانی سالم کردن ک  آسانترین و ابتدایی ترین رفتاار باین فاردی   

ورفتارهاای مودبانا  وحمایا     رفع زباان  ، هدی  دادن، عاطفیهای  حمای ، مالیهای  کمک. شود می محسوب

، ک  باعث ارتباط عااطفی ای  در هر حال صل . شود می صل  رح؟ محسوبهای  گران  با ارحام از جمل  مصداق
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موجب تحکی؟ وفاق و استحکام بین فردی شود از اهمی  بااالیی برخاوردار اسا  و    ، کسب محب  بین افراد

 .  (8332  )مجلسی در احادیث زیادی ب  این نوع رفتارها تاکید شده اس

گاردد   مای  کسی را ک  نزدیکانش واگذارناد بیگانا  او را پاذیرا   : صل  رح؟ فرمودندی  حضرت علی درباره

 .  (8391، )دشتی

خاودداری  ، شاود  مای  بهترین چیزی ک  ب  آن صل  رح؟: فرماید می امام صادق ا علی  السالم ا در این باره  

 .  (8319، کلینی)کردن از اذی  و آزار آنان اس  

صل  رحا؟ با  جاای    ، امام حسین فرمودند هرک  دوس  دارد مرگش ب  تاخیر افتد و روزیش افزایش یابد

 .  (8311، )ری شهری. آورد

کن؟ حاضرین ام  خود و غائبین ایشاان را و کساانی کا  درا شا       می وصی : همچنین پیامبر فرمودند

جا آورید اگر چ  دوری میان ایشان یک سال راه  ک  صل  رح؟ ب ، تا روز قیام ، پدران و رح؟ مادران هستند

 .  (8338نراقی باشد ب  درستی ک  این جز دین اس  )

، دهناد )پایناده   می ثواب نیکی با خویشاوندان را از هم  کارهای نیک زودتر: درجایی دیگر پیامبر فرمودند

8311)  . 

کناد و   مای  ند و دس  را گشااده گردا می ازحضرت امام محمد باقر روای  شده ک  صل  رح؟ خلق رانیکو

 .  (8338، افکند )نراقی می دهد و اجل را ب  تاخیر می روزی را وسع 

جه؟ بن حمید ب  اماام  ، توان ب  این روای  اشاره کرد ک  می درباره اینک  هی  چیز خویشاوندی رانمی برد

یاا آناان را بار مان حقای      خویشاوندانی دارم ک  عقیده و مذهب مرا ندارند با ایان حاال آ  : صادق عرض کرد

بااور   د رصورتی ک  ک  با تو ها؟ ، برد نمی حق خویشاوندی را هی  چیز از بین، آری: هس   حضرت فرمود

 .  (8311، حق خویشاوندی و حق مسلمانی )ری شهری: بودند دو حق داشتند

رحا؟  حاال ساوال ایان اسا  کا  چگونا  صال         ، با توج  ب  این هم  تاکید در دین اسالم ب  صل  رحا؟ 

روان شناسی درجامع  پذیری کودکان و نوجوانان در های  نخستین زندگی کودک با توج  ب  نظری های  درسال

 . آینده تاثیر گذار خواهد بود

 

 تاکید بر روابط بین فردی در روانشناسی

، دیگران ارتباط با، نوع دوستی شود از جمل  می مرتبط با مفهوم صل  رح؟ یاف های  در روان شناسی نیز سازه

. در حیط  روابط صمیمی تح  عنوان دلبستگی اس ها  روابط اجتماعی از آن جمل  اس  و برخی از پژوهش

صل  رح؟ همان ، ب  سخنی دیگر. مفهوم صل  رح؟ در روان شناسی با تعریف ارتباط با دیگران ه؟ پوشی دارد

ن دوس  داشات  شادن و حمایا     دوس  داشتن و حمای  کردن و همچنی، ارتباط صمیمی داشتن با دیگران

 .  کند می مصداق پیدا، شوند می شدن اس  ک  در ارتباط با افرادی ک  رح؟ محسوب
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تاوان از رابطا  صامیمی ماادر و      مای  در روان شناسی نیز ب  روابط بین فردی و صمیمی اشاره شده اسا  

فرآیناد  ی  در آیناده ای  یین کنندهکودک ب  عنوان اولین و مه؟ ترین نوع از روابط بین فردی نام برد ک  نقش تع

 . توان ب  نظری  دلبستگی بالبی اشاره کرد می در تایید این صحب . جامع  پذیری کودک خواهد داش 

بازر   های  بر برقراری روابط اجتماعی بالبی معتقد بود ک  تنها بودن یکی از ترسها  با توج  ب  نیاز انسان

روان رنجوران  یا کودکان  تلقی کنی؟ ولای دالیال   ، ی را احمقان در زندگی انسان اس  ممکن اس  چنین ترس

را پش  سر ها  بحراناند  با کمک دیگران بهتر توانست ها  کند در طول تاریخ انسان می زیستی زیادی آن را تایید

درطبیعا  ماا نهفتا  اسا      ، بنابراین نیاز ب  دلبستگی نزدیک باادیگران . بگذارند و ب اخطرات مواج  بشوند

 .  (8398، )کرین ب  نقل از بالبی

فردی پاسخ دهنده نسب  ب  نیازهای کودک نباشد و همچناین کاودک از   ، بالبی معتقد بود هنگامی ک  مادر

گیارد باا توجا  با  نظریا        مای  ارتباط صمیمی با مراقب خود محروم باشد در او سبک نایمن اجتناابی شاکل  

در بزرگساالی نیاز   ، تنابی ناایمن راا رورش داده باشاد اگر شخصی در کودکی خود سبک اج. دلبستگی بالبی

 .  دچار مشکل خواهد بود )اتکینسون و اتکینسون( روابط او با دیگران

ایان رفتاار دلبساتگی    ، گردد می این رفتار دلبستگی ک  از نقط  شروع درکودک وجود دارد ب  تدریج متنوع

مین شده توسط بزرگسالی ک  از کاودک آسایب   باشد یکی کنش حمایتی ک  ایمنی تأ می دارای کنشی مضاعف

باشد ک  اشاره ب  دلبستگی ماادر در   می تواند دفاع کند و دیگری کنش اجنماعی شدن می پذیر در مقابل تهاج؟

بایش از بایش   هاای   زندگی از مادر ب  نزدیکان و سپ  با  بیگانگاان و بالخاره با  گاروه     های  جریان چرخ 

 .  (8391 ،یابد )منصور می تسریتری  روسیع

کرد این رفتار دفاعی ممکن اس  ب  یک بخش تثبی  شده و فراگیر شخصی  تبدیل شاود   می بالبی تصور

شود ک  بیش از حد متکی ب  خود و غیر وابست  اس  شخصی ک  هرگز دس  از بدبینی  می بزرگسالی، کودک

. (8398، با آنها برقارار کناد )کارین    کند ک  بتواند روابط صمیمان  نمی برنمی دارد و ب  دیگران آن قدر اعتماد

توان اهمی  نخستین روابط اجتماعی را در شکل گیری عالق  مندی فارد با     می بنابراین با توج  ب  نظر بالبی

ذهنی ب  دو شکل مختلف در حافظا   های  اجتماع وروابط بین فردی را متذکر شوی؟ ب  نظر بالبی این بازنمایی

هاای   تصاویر دلبستگی یا الگوهای فعال دیگاران و بازنماایی  های  ذهنی از پاسخ های بازنمایی. شوند می ذخیره

( با  نقال از   8391غبااری بنااب و بحرینیاان )   (ذهنی از کارآمدی و ارزشمندی خود یا الگوهای فعاال خاود  

مناابع اساسای بارای     دهناده  تشاکیل  خود و دیگاران  یا لگوی بزرگسال ( در دوران5113)، میکولینسروشیور

الگوی مثب  خود و دیگران منج رب  سالم  و شکوفایی . آسیبهای روانی میگردند روان و یا برعک  سالم 

همچناین باالبی با  اثارات     . و الگوی منفی خود و دیگران منجر ب  آسیب و پاتولوژی در روان انسان میشاوند 

انی کا  در موسساات   کند و او ب  ویاژه از نااتوانی بسایاری از کودکا     می نگهداری کودک در موسسات اشاره

وی ایان کودکاان را   ، تحا  تاأثیر قارار گرفا     ، در برقراری پیوستگی عمیق در بااقی عمار  اند  پرورش یافت 
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 دهند و ب  نظار  می مردم را صرفا برای مقاصد خود مورد استفاده قرار، این افراد، بی عاطف  نامیدهای  شخصی 

 .  (8398، یگران ناتوانند )سیکرینرسد ک  از برقراری رابط  صمیمان  و دیر پا با د می

پذیری هیجانی مادر  ماهلر ب  کرات دسترس، ه؟ چنین هنگامی ک  صحب  از پرورش طبیعی کودک اس 

در دوره همزیستی بهنجار در نوزاد احساسی از ریش  داشتن و تکی  داشتن در مکانی هماراه  . کند می را مطرح

ی مراقب و این حضور همراه با آرامش خصوصیتی اس  کا  در  این ویژگ. آید می با آرامش و ایمنی ب  وجود

اینزورث بار اساتفاده از ماادر با  عناوان تکیا  گااهی        . شود می عقاید نظری  پردازان دیگر ه؟ ب  آسانی یاف 

 بنابراین ماهلر نیز همانند بالبی اهمیا  رواباط اجتمااعی را متاذکر    . کرده اس ای  تاکید قابل مالحظ ، مطملن

حضور صابوران   ی  صحب  کرده اس  ک  در آنها شیوههایی  چنین مونت  سوری در مورد موقعی  شود ه؟ می

، با  نقال از ویلیاام کارین    ، آورد )خاوی ناژاد ورجاایی    می یک بزرگسال برای نوزاد فرص  اکتشاف رافراه؟

8913)  . 

پردازناد )سایف    مای  ب  یادگیری رفتارهای اجتمااعی ، ب  نظر بندروا کودکان از طریق یادگیری مشاهده ای

آنهاا نیازمناد   ، بنابراین با توج  نظر بندروا برای جامع  پذیر شادن کودکاان  . (8931، ب  نقل از هرگنهان 8398

کودک با مشاهده رفتار محب  آمیز مادر و ه؟ چنین مشاهده تعامل مادر با خویشان ایان رفتاار   . باشند می الگو

. آماوزد  مای  داناد  ای مای  اجتماعی را ناشی از یادگیری مشااهده راطبق سخن بندروا ک  اجتماعی شدن و رفتار 

بندروا کودکان ک  فاقد الگوی مناسب برای رواباط اجتمااعی مطلاوب    ای  بنابراین با توج  ب  یادگیری مشاهده

 .  در برقراری یک ارتباط اجتماعی مناسب دچار مشکل خواهنداند،  بوده

، کند )سایف  می ارهای اخالقی نیز ازطریق تعامل با الگوها رشدگوید معی می رود ک  می بندروا تا آنجا پیش

 .  (8931، ؛ ب  نقل از هرگنهان8398

کناد با  سرمشاق یاا الگاویی       می اینک  کودک تا چ  اندازه از شرک  در امور جمعی بهره برداریبنابراین 

ز لحااظ فعالیا  اجتمااعی در    فرزندانی ک  ا. بستگی دارد ک  پدر و مادر ازحیث رفتار اجتماعی ب  او داده اند

رشد و تکامل اجتماعی آنها ب  مراتب کمتر از آنهایی بوده اس  ک  شرایط مناسب تر اند،  خانواده محدود بوده

، شود ک  او با مردم کمتر تمااس بگیارد   می محرومی  کودک از رشد و تکامل باعث. و آزادی بیشتر داشت  اند

شود و در طرح نقش  زندگی برای آینده  قدرت ابتکارش ضعیف، هدب  زندگی اجتماعی بی عالق  گی نشان د

 .  (8391، ناتوان جلوه کند )شعاری نژاد

توان ب  نظری  رواباط متقابال ساالی     می کند می برای انسان اشاره در رابط  لزوم برقراری روابط میان فردی

یعنی خاارج از آنجا    ، ب  تنهایی تواند نمی ب  اعتقاد سالی ون شخصی  مفهومی اس  فرضی و. ون اشاره کرد

رفتار بین اشخاص تنها چیزی اس  ک  ممکن اس  ب  عنوان شخصی  ماورد  . در نظر بیاید، بین افراد میگذرد

زیارا  ، بنابراین گفتگو از شخص آدمی ب  عنوان موضوع مورد مطالع  بی معنی خواهد باود . مالحظ  واقع شود

شخصای   . تواند وجود داشت  باشاد  ، نمیراد دیگر وجود خارجی نداردآدمی قطع نظر از ارتباط او با فرد و اف

این فرد یا افاراد الزم  . از خود رفتاری نشان دهد، با فرد یا افراد دیگر کند ک  آدمی در ارتباط می هنگامی ظهور
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، سای )سیا باشاند هاا   و افساان  ها  داستان بلک  ممکن اس  قهرمان، نیس  ک  حضور داشت  یا حتی زنده باشند

8391)  . 

ولی منکر اهمی  وراث  و دستگاه زیستی ک  ارگانیس؟ ، مبتنی بر غریزه را قبول نداردهای  سالی ون نظری 

با   . رساند  مای  با  ارث هاا   نیس  و معترف اس  ب  این ک  بعضی استعداد، دهند می رامی سازد و ب  آن شکل

. عدادها و تمایالت اصلی و اولی آدمی هستندعقیده او وراث  و رشد زیر بنای رشد شخصی  و پای  گذار است

 سالی ون اشااره . منحصرا فعل و انفعاالت اجتماعی اس ، دهد می با این هم  آنج  ب  این موجود جنب  انسانی

هاا   او را دارای تواناایی . کناد  مای  کند تربی  و فرهنگی ک  آدمی درضمن معاشارت باا همنوعاان حاصال     می

و برآوردن نیازهای خود موفاق  ها  سیل  آن  ب  از میان بردن یا سبک کردن تنیدگیکند ک  ب  و هایی می وفعالی 

 .  (8391، )سیاسیشود 

 هارلوک نیز در ارتبط با موضوع جامع  پذیری لزوم ارتباطات میان فردی باین کاودک وخاانواده را اشااره    

رواباط اجتمااعی   : گوید می داند و می او یکی از عوامل مؤثر در پایداری اولی  رشد را روابط اجتماعی. کند می

کند کا  عالقا  با  ارتبااط باا دیگاران و        می کودک را تشویق، مخصوصاً با اعضای خانواده، مساعد با دیگران

اجتناب از خود محوری را در خود رشد دهد و این نیز ب  ساازگاری شخصای و اجتمااعی مطلاوب خواهاد      

 .  (8391، )شعاری نژاد انجامید

با دیگران برقرار می کنی؟ بستگی ب  این دارد ک  ما چگون  در ها  نوع روابطی ک  ما انسانب  عقیده هورنای 

اضطراب بنیاادی ازنظار هورناای احسااس فراگیار و با  تادریج        . کنی؟ می برابر اضطراب بنیادی از خود دفاع

با   . (8991، ازهورنای ب  نقل، شود )شولتز و شولتز می تنها و درمانده بودن در دنیای خصمان  تعریف، فزاینده

ب  دسا   : کوشی؟ تا از خود در برابر اضطراب بنیادی محافظ  کنی؟ می نظر هورنای در کودکی ب  چهار طریق

این چهار مکاانیزم  . دس  یافتن ب  قدرت یاکناره گیری کردن، سلط  پذیر بودن، آوردن محب  و عشق دیگران

. دف دارند و آن ه؟ دفاع در برابر اضطراب بنیادی اس ک  هورنای آن را معرفی کرد؛ یک ه، حفاظ  از خود

. بنیاادی دارناد  هاای   ریشا  در اضاطراب  ، باا همادیگر  ها  بنابراین از نظر هورنای تمام روابط روان جور انسان

 باشند معرفی کرد: می حفاظ  از خودهای  هورنای س  گرایش روان جور را ک  حاصل مکانیزم

حرکا  با     -3حرک  علی  مردم )شخصی  پرخاشگر(؛  -5یع(؛ حرک  ب  سوی مردم )شخصی  مط -8

هاا   روان جاور اسا  و ایان شخصای     هاا،   چنان ک  گفت  شد تمام این گرایش. دور از مردم )شخصی  جدا(

را باید در قبل از شکل گیری شخصی  یعنای اضاطراب   ها  ریش  گرایش. توانند برقرار کنند نمی روابط سالمی

در او شخصی  ، ک این احساس ب  وجود آید ک  دنیا و اطرافیان او مختاص؟ نیستنداگر در کود. بنیادی جس 

و معتقد بود ایان   دانس  می چنانچ  اریکسون سال اول عمر را مرحل  شکل گیری اعتماد. شود می ایمن ایجاد

  اعتمااد با    کند کا  می تواند تعمی؟ یابد و برای کودک یک ایمنی ایجاد می ح  اعتماد ب  مراقبان اولی  کودک

سازد ب  عالوه پیاژه نیز مانند اریکسون ب  رشد یک تصویر امن از اشیاء خاارجی در   می دنیای بیرونی را میسر

ب  اتکای فزاینده کودک ب  قابل پیش بینی و قابال اتکاا باودن دیگاران      اریکسون. دارد کودک شیرخوار توج 
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بادین ساان هار دو با  ایماان      . کناد  می ثاب  را مستند در حالی ک  پیاژه ح  رو ب  رشد اشیاء، کند می اشاره

. شاود  مای  در اینجا نقش مراقبان کاودک نیاز برجسات    . (8398، )سیکرین. فزاینده کودک ب  جهان توج  دارند

کودک و همچنین دیگران باید کودک را بدون های  قیاد و شارطی بپذیرناد و چنانکا        بدین معنی ک  مراقب

و منظور راجرز از این اصاطالح ایان باود کا  ماادر با         ک توج  نامشروط داش گوید باید ب  کود می راجرز

)شاولتز و  کند و محب  او ب  نیااز کاودک وابسات  نیسا       می صورت آزادان  و ب  طور کامل ب  کودک محب 

 .  (5183شولتز نقل از راجرز؛ 

میازان  . شاوی؟  می ا آن روبرواولین تکلیفی اس  ک  درزندگی ب، همچنین ب  عقیده آدلر کنار آمدن بادیگران

 بار رویکارد ماا با  تماام مشاکالت زنادگی تااثیر        ، سازگاری اجتماعی ما ک  بخشی از سبک زندگی ماسا  

او مفهوم عالق  اجتماعی را مطرح کرد و آن را استعداد فطری همکاری کردن فرد با دیگاران بارای   . گذارد می

ین آدلر معتقاد باود ماادر از طریاق رفتاارش باا       همچن. شخصی و اجتماعی تعریف کردهای  رسیدن ب  هدف

، تواند عالق  اجتماعی را پرورش دهد یا از آن جلاوگیری کناد با  عقیاده او ماادر بایاد همکااری        می کودک

 فقط درصورتی ک  کودکاان باا دیگاران احسااس خویشااوندی کنناد      . معاشرت و جرات را ب  کودک بیاموزد

با ، نگرند می و خصوم  ب  دیگران نار بیایند کودکانی ک  با بدگمانیتوانند با ضروریات زندگی جسوران  ک می

زندگی نیز ب  همین صورت برخورد خواهند کرد کسانی ک  احساس عالق  اجتماعی ندارند امکاان دارد روان  

از جنگ گرفت  تا تنفر نژادی و مساتی علنای   ها،  آدلر خاطر نشان کرد ک  مصیب . رنجور و حتی بزهکار شوند

 .  (5183، نقل از آدلر، شوند )شولتز و شولتز می فقدان عالق  اجتماعی برانگیخت از 

ی  دوره. دهناد  مای  حقاارت را پارورش  ی  ناخواست  و طرد شده عقاده ، کودکان غفل  شده: گوید می آدلر

زیارا والادین آنهاا بای اعتناا و      ، شاود  مای  طفولی  و کودکی آنها با فقدان محب  و امنی  شخصی مشاخص 

دهند و دیگاران را باا    می یا حتی خش؟ را پرورش، این کودکان احساس بی ارزشی، در نتیج . ؟ هستندمتخاص

 . کنند )همان( می بی اعتمادی برداش 

رفتارهاا و  ، کند ک  آن را الگوی منحصر ب  فردی از خصوصیات می همچنین آدلر از سبک زندگی صحب 

هاای   شاود و ماهیا  آن با  تعامال     می رای رفتارهای بعدیبای  داند ک  چهار چوب هدای  کننده ها می عادت

کودکان غفل  شده در کناار  . ب  ترتیب تولد فرد درخانواده و ماهی  روابط والد فرزند بستگی دارد، اجتماعی

شاوند و با  آنهاا     مای  کنند و بنابراین با  دیگاران بای اعتمااد     می آمدن با ضروریات زندگی احساس حقارت

ناراح  شدن از موفقی  دیگران و گارفتن هار   ، سبک زندگی آنها انتقام جویی، نتیج  در. ورزند می خصوم 

 .  (5183شود )شولتز و شولتز؛  می شامل، کنند حق آنهاس  می چیزی ک  احساس

ب  عالوه در تایید تاثیر روابط صمیمی و دوستان  کودک باخانواده برای تسهیل اجتماعی شدن کودکاان در  

 . مازلو را بیان کردتوان نظر  می آینده

نیاز ب  ، این نیازها ب  ترتیب شامل نیازهای فیزیولوژیک: ب  عقیده مازلو در انسان شش نوع نیاز وجود دارد

ایان  . نیاز ب  عزت نف  و در باالترین سطح نیاز ب  خود شاکوفایی ، نیاز ب  محب ، نیاز ب  تعلق داشتن، امنی 
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موجود زنده را ب  ساوی  ، ب  طوری ک  ارضای نیازهای پایین تراند،  نیازها در سلس  مراتب منظمی مرتب شده

 .  (8398، دهد )خوی نژاد و رجایی ب  نقل از ویلیام کرین می سوق، سطوح باالتر بعدی

تواند از طریاق معاشارت باا دیگاران از آن ها؟ مها؟ تار         می نیاز ب  تعلق پذیری ک  مازلو مطرح کرد فقط

برخای روان شناساان نیااز با  تعلاق داشاتن را با  انادازه نیااز          . آورده شاود پذیرفت  شدن توسط دیگران بار 

ب  عقیاده ماازلو   ب  نقل از یحیی سید محمدی( ، )شولتز و شولتز. داند می قدرتمند، فیزیولوژیکی ب  غذا و آب

ساتگی ابتادا   نیاز ب  واب. کند می کودک نیاز ب  تعلق اجتماعی را شروع، بعد از برآورده شدن دو نیاز بقا وایمنی

کنناد باا    مای  کودکانی ک  احسااس ایمنای  . یابد می سپ  ب  زندگی اجتماعی انتقال، شود می در خانواده تجرب 

 .  (8391، پیوندند )کدیور می شوند و ب  طور رسمی ب  گروه می دیگران دوس 

دو ساال اول  همچنین ب  عقیده مازلو محب  کافی در کودکی و ارضای نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنای در  

اولی  احساس امنی  و اعتمااد با  نفا     های  اگر کودکان درسال. زندگی شرط الزم برای خود شکوفایی اس 

این موضع شبی  تاکید اریکسون بر پارورش اعتمااد در اوایال    . در بزرگسالی نیز همین طور خواهد ماند، کنند

امنیا  و احتارام در   ، با  کاافی والادین   بادون مح . کودکی و نظر هورنای درباره نیاز کودک ب  امنی  اسا  

 .  (5183، تالش کردن برای خود شکوفایی در بزرگسالی کار دشواری اس  )شولتز و شولتز، کودکی

، ماورد عشاق و عالقا  دیگاران نباودن     ، شخصیتی افراد ناایمن احساس طرد شدنهای  برخی از ناهنجاری

کا  در  ، (8331، باشد)مازلو می ازجانب دیگران ناتوانی در دریاف  محب  دیگران و احساس تنفر و خصوم 

این صورت فرد از برقراری روابط مطلوب با دیگران ناتوان خواهد بود و ب  تعبیری شخصی  ضاد اجتمااعی   

 . اجتماع را درونی کندهای  ارزش، خواهد داش  چنین شخصی قادر نخواهد بود

 ناشای از اضاطراب اجتمااعی   ، معتقدناد  ک؟ رویای کا  روان شناساان   های  شاید بتوان گف  یکی از عل 

اجتماعی در ایجاد رابط  باا دیگاران اسا     های  باشد و عل  اضطراب اجتماعی نیز ناشی از فقدان مهارت می

 .  باشد می احساس عزت نف  و احترام و احساس تعلق داشتن، ناشی از همین تامین نشدن احساس ایمنی

داندو درباره لزوم رابط  صمیمی کاودک و   می لد تادوسالگیفروید اولین مرحل  رشد روانی جنسی رااز تو

ک  در این زماان نیازهاای نهااد    ، کودک پاسخ بدهدهای  کند ک  اینک  مادر چگون  ب  درخواس  می مادر تاکید

گیرد ک  دنیا راب  صاورت   می کودک از مادر یاد، کند می ماهی  دنیای کوجک بچ  را تعیین، باشد می )غریزی(

 .  (5183، امن یا خطرناک درک کند )شولتز و شولتز، ارضاکننده یا ناکام کننده، خوب یابد

بارای مساتقل شادن و    ای  تاکید دارد ک  آن را ب  صورت شاالوده ای  همچنین کوهات برتشکیل خود هست 

ی ک  از روابطای  خود هست . کند می توصیفها  توانایی نشان دادن ابتکار عمل و منسج؟ کردن آرزوها و آرمان

این اشیای خود افارادی هساتند   . گیرد می شکل، شود می بین کودک و ب  اصطالح اشیای خود در محیط برقرار

معموال ماادر شای   . دانی؟ می آنها را جزیی از خود، ک  آن چنان نقش حیاتی در زندگی ما دارند ک  در طفولی 

، جسامانی کاودک  هاای   الوه بر نیااز کوهات معتقد بود ک  نقش مادر این اس  ک  ع. اصلی خود کودک اس 

طاوری کا    ، باید مانند آین  بارای کاودک عمال کناد    ، مادر برای انجام این کار. نیازهای روانی او را ارضا کند
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احساس غارور کاودک را   ، مادر با انجام این کار. اهمی  و عظم  را ب  او انعکاس دهد، احساس بی همتایی

احسااس بای اهمیتای را با  او     ، اگر مادر فرزندش را رد کناد . شود میای  کند ک  بخشی ازخود هست  می تایید

هاای   تمام جنب ، بدین ترتیب. در این صورت کودک احساس شرم و گناه را پرورش خواهد داد، انعکاس دهد

، گیارد )شاولتز و شاولتز    مای  خود بزرگسال )مثب  و منفی( ب  وسیل  روابط اولی  با این شی خود اصلی شکل

5183)  . 

، کنناد و بارای آنهاا    مای  از اشیاء ارتباط برقرارهایی  بخش کودکان در آغاز فقط با، چنین ب  عقیده کلینهم

کناد و کاودک آن را با      مای  پستان غریزه نهاد را ارضا یاا ناکاام  . پستان مادر اس ، اولین بخش از چنین شلی

 ایان بخاش از شایء بازنماایی    بنابراین دنیای بچ  ب  صورتی ک  توساط  . کند می صورت خوب یابد برداش 

کند و  می کودک از این شخص کامل لذت کسب. شود می ب  صورت ارضا کننده یا متخاص؟ برداش ، شود می

 . دهد )همان( می این اعتماد ب  نف  و توانایی درک کردن دیگران و رابط  برقرار کردن باآنها را افزایش

تفرد یعنی فرد شدن؛ تحقاق بخشایدن با  اساتعدادها و     ، یونگ نیز مبحث تفرد را مطرح کرد ب  زبان ساده

ب  عقیده او گرایش ب  تفرد ارثی وگریز ناپذیر اس  ولی نیروهاای محیطای همچاون    . پرورش دادن خویشتن

 . توانند ب  آن کمک کرده یا از آن جلوگیری کند )همان( می ماهی  روابط والد فرزند

اما او معتقد اس  کا   ، تواند درطول زندگی روی دهد می ،سلیگمن نیز معتقد اس  درماندگی آموخت  شده

تجربا   ، تکاوینی های  در این سال. خیلی آسیب پذیری؟ها  در برابر ان احساس، و اوایل کودکی در طفولی ، ما

، درماندگی یا تسلط و کنترل کودک. تواند ما را برای سبک تبیینی بدبینان  آماده کند می درماندگی آموخت  شده

دهناد   مای  وقتی کودکان پاساخ . مادی و اجتماعی تعیین خواهد شدهای  اولی  با محیطهای  ق این تعاملاز طری

. اسباب بازی و غیره را ب  همراه دارد یا امکان دارد هی  تااثیری برجاای نگاذارد   ، این عمل تغییراتی نظیر غذا

ب  پیامدهای موفقی  آمیز ها  ند اگر این پاسخکن می را برقرارهایی  و پیامدها ارتباطها  کودکان در ابتدا بین پاسخ

دیگار  هاای   نتیج  آن وضعی  درماندگی آموخت  شده اس  و امکان دارد این عقیده را ب  پاساخ ، منجر نشوند

. احساس نداشتن کنترل بر زندگی را ب  همرا خواهد داش  )هماان( ، تعمی؟ دهند و این درماندگی تعمی؟ یافت 

واند ارتباط موثری با جامع  داشت  باشد و وظایف اجتماعی خاود را با  خاوبی انجاام     ت نمی در نتیج  این فرد

 . دهد

کند ک  تعامل اجتماعی ما با والدین مان در طول مراحال رشاد نفا  اهمیا  بسازایی       می آلپورت اظهار 

ر یاا مراقاب   اگار مااد  . رابط  والدا فرزند ب  عنوان منبع محب  و امنی  اسا  ، آنچ  اهمی  زیادی دارد. دارد

نف  ب  تدریج و ب  طور منظ؟ رشد خواهد کرد وکودک ب  رشاد روان  ، اصلی محب  و امنی  کافی تامین کند

شخصای خاود مختاار    های  کودکی آزاد خواهند بود تا ب  تالشهای  انگیزه. شناختی مثب  دس  خواهد یاف 

نتیج  آن بزرگسال پختا  و ساال؟   شخصی شکل خواهند گرف  و های  الگوی آمادگی. بزرگسالی تبدیل شوند

 . خواهد بود )همان(
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و هنجارهاای  هاا   همچنین ب اتوج  ب  اهمی  رابط  بین فردی و قرار گرفتن در گروه در پاذیرفتن ارزش 

 .  کنند می اجتماع روان شناسان اجتماعی تسهیل اجتماعی رامطرح

گیرد و احساس تعلاق و   می روه قرارپژوهشگران روان شناسان اجتماعی ب راین باورند ک  فرد وقتی در گ

کناد   می تح  تاثیر تسهیل اجتماعی ب  رفتارهای مورد قبول گروه اقدام، آید می وابستگی ب  آن در او ب  وجود

بهتر از زمانی اس  ک  با   ، بازدهی افراد در یک موقعی  گروهی، بر اساس تسهیل اجتماعی. (8391، )کریمی

 .  کنند می تنهایی کار

خانواده در تشکیل عادات و افکار کودک نقش بسیار مهمی دارد زیرا در زندگی اجتماعی کاودک   بنابراین

، ک  بعادا باا آنهاا سار و کاار خواهاد داشا        هایی  کیفی  روبرو شدن کودک باگروه. شود می از اینجا شروع

  ک  میال بساتگی   خانواده اس. مستقیما ب  تجاربی بستگی دارد ک  از محیط اجتماعی خانواده اخذ کرده اس 

اگر او در این کانون احساس کند ک  عضاو ماورد قباول گاروه     ، کند می ب  گروه اجتماعی را در کودک تقوی 

درک ارزش و قادردانی از اشاخاص گونااگون    . بعدی نیز این احساس را خواهاد داشا   های  در گروه، اس 

البت  ن  تنها خاانواده بلکا    ، گیرد می رادرسی اس  ک  کودک بر اثر معاشرت با پدر و مادر و بستگان نزدیک ف

دهاد )علای اکبار     مای  این رفتار و گارایش را با  او  ، مجموع  عواملی ک  در محیط رشد و تکامل او در کارند

 .  (8398، شعاری نژاد

هاای   اجتماعی در تنهایی و بادون فاراه؟ شادن فرصا     های  تربی  اجتماعی مطلوب و سازگاری با گروه

رشاد و تکامال   ، هار قادر زودتار بارای کاودک فاراه؟ شاوند       ها  این فرص . گرف  مناسب صورت نخواهد

. کناد  می ک  با کودکان دیگر و بزرگساالن پیداهایی  کودک بر اثر نخستین تماس. اجتماعی سهل تر خواهد بود

الی دهد ک  ن  تنها در طفولی  حتای در بزرگسا   می گیرد و رشد و گسترش می انواع رفتارهای اجتماعی را یاد

سازگاری با ، شود می بر اثر بازی با همساالن از صورت یک موجود خودخواه خارج. برایش پر بها خواهد بود

ب  وسیل  تقلید از حرکات و گفتار دیگران خود را با ماوازین  ، گیرد می گروه و رفاق  و تشریک مساعی را یاد

 .  (8398، عاری نژادکوشد تا مانند سایر مردم باشد )ش می دهد و می اجتماعی تطبیق

شاوند تحقیقااتی    می کودکی آموخت ی  برای پی بردن ب  درج  ثبات رفتار وگرایشهای اجتماعی ک  دردوره

تا ببینند ک  آیا گذش  زمان در بهباود ساازگاری اجتمااعی و کساب موفقیا  در زنادگی       اند،  ب  عمل آورده

ک را در یک کودکستان در فاصل  ده سال دو باار  برای این منظور بیس  و یک کود. گروهی تاثیری دارد یا ن 

از ایان عاده درظارف ده ساال ده نفار از لحااظ       . را باا ها؟ مقایسا  کردناد    ها  مورد مطالع  قرار داده و نتیج 

بناابراین  . سازگارسی اجتماعی پیشرف  کردند و ده نفر بی تغییر مانده و یک نفر ه؟ سیر نزولای کارده اسا    

دگرگون ساازد و از  اند  را ک  در وجود کودک جایگزین شدههایی  رفتار و گرایش تواند می گذش  زمان کمتر

 .  (8398، شود دریاف  )شعاری نژاد می اهمی  تربی  نخستین را ک  درخانواده پای  ریزی توان می همین جا
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 بحث و نتیجه گیری

در اینکا  کاودک   ای  تعیاین کنناده   تواند نقاش  ، مینام برده نوع رابط  کودک با والدینشهای  با توج  ب  نظری 

گوید ب  اطرافیان اعتماد کرده و دنیا را مکان امنی تصور کند؛ چنین فاردی راحا     می همان طور ک  اریکسون

کودک با تماس ماداوم و حمایا    . جامع  را درونی کندهای  تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و ارزش می تر

بلکا  با  گروهای    ، شود مورد تنفر و خصوم  دیگاران نیسا    می مطملنکننده با والدین و نزدیکان خویش 

هاای   در پرتو تاأمین ایان نیااز از طریاق ارتبااط     . خاص تعلق دارد و در نتیج  احساس تنهایی نخواهد داش 

خویش و گاروه خاانوادگی و فاامیلی    های  خانوادگی و شناخ  هوی  جمعی و گروهی و تکی  بر توانمندی

مزلو نیز یکی از نشانگان اصلی افاراد نااایمن   . ر دچار بیماری از خود بیگانگی خواهد شداس  ک  انسان ک؟ ت

را احساس تنهایی معرفی کرده اس  ک  ما بر این بااوری؟ صال  رحا؟ نقاش مهمای در از باین باردن چناین         

آینده بهتار  از طریق تقلید از والدینش در ، همچنین کودک طبق نظری  یادگیری اجتماعی. کند می احساسی ایفا

کودکان الگوی مناسبی بارای  ، شود می اجتماعی برقرار خواهد کرد و رابط  عاطفی و صمیمی باعثهای  رابط 

همچنین با گسترش رابط  عاطفی و صل  رح؟ باین کاودک و والادین و    . پیوند و ارتباط با جامع  داشت  باشند

آیاد   مای    ب  اعضای خانواده و فامیل ب  وجوداحساس تعلق و وابستگی در فرد نسب، ه؟ چنین با افراد فامیل

 و با توج  ب  تسهیل اجتماعی و همنوایی گروهی ک  آلپورت مطرح کرد با توج  ب  اینکا  تحا  تااثیر گاروه    

فاامیلی  های  با گسترش فرهنگ صل  رح؟ و معاشرت. کند می گیرد ب  رفتارهای مورد قبول گروه اقدام می قرار

ه؟ نوایی گروهی تأثیر خاود را خواهاد داشا  و افاراد در رعایا       ، فامیل خاصو احساس تعلق ب  گروه و 

از آنجا ک  فرد غالباً جز آداب و رساوم گروهای   . هنجارهای پذیرفت  شده خانواده و فامیل تالش خواهند کرد

 اگر کسی از مصالح جمع، شناسد و از سوی دیگر نمی دیگری را ب  رسمی های  ک  وابست  ب  آن اس  ارزش

خود ب  خود جلو بسیاری از نابهنجاری و ، شود می پیروی نکند از شبک  حقوق و وظایف متقابل گروهی طرد

زیرا تخلف از خط مشی گروهی با تنبی  هماراه اسا  کا  البتا  ایان تنبیا  باا         ;گرفت  خواهد شدها  بزهکاری

 . شود می روی فرد اعمال. . .توبیخ شفاهی و، اشکال مختلفی نظیر سرزنش

 

 منابع

 
 قرآن کری؟  

 تهران:رشد، رشد مفاهی؟ و کاربردهاهای  نظری . (8398). علیرضا رجایی، مترجمان غالمرضا خوی نژاد، ویلیام کرین . 

 تهران؛ رشد، 8و5روانشناسی ژنتیک . (8395). دادستان، منصور . 

 دانشگاه پیام نور، روان شناسی اجتماعی. (8391). یوسف، کریمی . 

 انتشارات رشد، ترجم  براهنی. (8393). الریتا، اتکینسون . 

 نشر و یرایش، شخصی های  نظری . (5183). سیدنی الن، دوان پی و شولتز، شولتز . 

  نشر ارسباران، جلد اول، روان شناسی رشد، (8393). مترج؟ یحیی سید محمدی، لورابر . 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

134 

 
 

 نشر دارالحدیث، میزان الحکم . (8311). محمد مهدی، ری شهری . 

 موسس  انتشارات هجرت، معراج السعاده. (8338)، مالاحمد، ینراق . 

 نشر مرکز، ترجمد مهشید یاسایی، رشد شخصی  کودک. (8398)، پاول هنری، ماسن . 

 ناشر دانشگاه تهران، شخصی های  نظری . (8391). علی اکبر، سیاسی . 

 نشر دوران، یادگیریهای  نظری ، ترجم  سیف. (8398). السون و هرگنهان . 

 انتشارات سم ، روانشناسی تربیتی. (8391). پروین، کدیور . 

 جلد ده؟، نشر شهید، تهران، دایره المعارف تشیع. (8313). سعید، محبی . 

 81حکم  ، انتشارات نورالمبین، مشهد، ترجم  نهج البالغ . (8391محمد )، دشتی . 

 888صفح  ، 38 جلد، جاویدان. تهران. بحارالنوار. (8332). محمد باقر، مجلسی . 

 رح؟ ب  پدر و مادر و خویشاوندان با کیفی  دلبستگی با  پادر و   ی  رابط  صل . (8391). مجید، باقر و بحرینیان، غباری بناب

 . 311صفح  ، مادر و افراد بزرگسال

 823صل  رح؟ و کارآمدی خانواده؛ صفح . (8311). پاریزی8 محمد مهدی . 

 انتشارات اطالعات، ترجم  فربد فدایی، مان روان شناسی رشدپیشگا. (8398). ویلیام، کرین. سی . 

 مشهد، آستان قدس رضوی، ترجم  احمد رضوانی، انگیزش و شخصی . (8331). ابراهام، مزلو . 

 نشرنی: تهران، ترجم  صبوری منوچهر، جامع  شناسی. (8393). آنتونی، گیدنز . 

 انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ر هزارهفرهنگ معاص. (8395). علی محمد و همکاران، حق شناس . 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ق؟، محمد؛ جامع  شناسی کجروی. (8398). علی و داوری، سلیمی . 

 تهران8 نشرمرندیز، جامع  شناسیهای  درآمدی برمکاتب و نظری . (8319). حسین ابوالحسن، تنهایی . 

 انتشارات سم ، تهران، رضا، غالمعلی و فاضل، توسلی: و اقتباس ترجم . مبانی جامع  شناسی. (8398). بروس، کوئن . 

 آوای نور: جامع  شناسی )مفاهی؟ کلیدی(؛ ناشر. (8395). ستوده هدای  اهلل، ناهید، منصور؛ مطیع، قنادان . 

 کتابفروشی :ناشر، تهران، اصول کافی جلد دوم. (8319). جواد، هاش؟ و مصطفوی، رسولی: مترج؟، محمد بن یعقوب، کلینی 

 . علمی  اسالمی 

 الثرات العربی، دارالحیا، بیروت، بحارالنوار. ق(8183). محمد باقر، مجلسی . 

 انتشارات جاویدان، تهران، ترجم  نهج الفصاح . (8311). ابوالقاس؟، پاینده . 

 تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، روانشناسی رشد (8398). علی اکبر، شعاری نژاد . 

 صل  رح؟ و آثار اجتماعی آن8 پایان نام  کارشناسی؛ ق؟؛ حوزه علمی  معصومی . (8391). زهرا ،زمانی . 

 صل  رح؟ در آیات و روایات و پیامدهای فردی و اجتمااعی آن؛ا ایاان ناما ؛ مشاهد؛ حاوزه علمیا        . (8398). بیدی8 اعظ؟

 . خراسان

 دلبساتگی و  هاای   رابطا  میاان سابک   . (8398). بهرامی8 دکترفاطما  فاتحی زاده8 دکترمری؟؛ ، امانی8 رزیتا؛ اعتمادی8 دکترعذرا

 . 82سازگاری اجتماعی؛ صفح  

 

 

  



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

135 

 
 

 

های هدف پیشرفت با رفتارهای فریبکارانه گیریرابطه جهت

 تعهد به اخالق تحصیلیای عدمتحصیلی:نقش واسطه

 4هاجرصدیق ،9فاطمه باقریان ،7امید شکری ،5زهرا رویایی

 

)ازجملا    انجاام رفتارهاای فریبکارانا    ، هاای تحصایلی  دهد ک  در محیطمتعدد نشان میمرور شواهد تجربی 

هایی از منابع اینترنتی و ارائا  آن  کردن بخشکپی، تالش برای تبادل اطالعات در جلسات امتحان، سرق  ادبی

. (5182، اسا  )الاورا  ای شیوع پیدا کارده طور فزایندهها و تکالیف آماده( ب نام خود و خرید و فروش مقال ب 

های علمی بارای  کند و خالف مصلح  محیطمشکالت زیادی ایجاد می، تنها در باف  تحصیلی این مسلل  ن 

اناد فراگیرانای کا  در دوره    بلک  تحقیقات فراوانای گازارش داده  ، شودیادگیری و پیشرف  فراگیران تلقی می

انجام رفتارهای فریبکاران  در آینده شغلی و پ  از تحصایل   احتمال، اندبیشتر سابق  فریبکاری داشت ، تحصیل

هاای  مطالع  این نوع رفتارهاا در محایط  ، بنابراین. (5188، فیدا و پاسیلو، فارنس ، ها بیشتر اس  )برای مثالآن

، کننده رفتارهای غیراخالقی در آینده باشد نیز مها؟ اسا  )الوس ان   بینیتواند پیشلحاظ ک  می تحصیلی از آن

ها حاکی از آن اس  ک  فراگیران باا  ازطرفی پژوهش. (5188، نقل از فارنس  و همکاران، 5119، ؛ الیاس5111

طاور  های هدف متفاوت )اع؟ از اهداف پیشرف  تسلطی یا اهداف پیشرف  عملکردی( با  گیریداشتن جه 

، اسا  طوریکا  گازارش شاده    با ، (5185، نگرند )کاول های تحصیلی میمتفاوتی ب  پدیده تقلّب و فریبکاری

رابطا   ، گیاری هادف عملکاردی   رابط  معکوس و با جها  ، گیری هدف تسلطیفریبکاری تحصیلی با جه 

؛ 5119، جیتگاارون و ساانگریویتایا  ، کالریاناا ، ؛ کاول 5113، ؛ سِیج و کاووساانی 5113، مستقی؟ دارد )آندرمان

تاوان رفتارهاای   کند ک  با اساتفاده از آن مای  ؟ میدیدگاهی فراه، بنابراین نظری  هدف پیشرف . (5185، کول

هاای  گیاری شود ک  چرا انتخاب جه حال این سؤال مطرح می. فریبکاران  در باف  تحصیلی را بررسی نمود

 شود سطوح متفاوتی از رفتارهای فریبکاران  را سبب می، هدف پیشرف  مختلف

 2عادم تعهاد اخالقای   ، اران  و انحرافی ارتباط دارناد در میان عواملی ک  براساس شواهد با رفتارهای فریبک

( ایان موضاوع را مطارح    8999بندورا ). آیدشمار میهای این نوع رفتارها ب کنندهبینیترین پیشیکی ازمرتبط

پیامادهای  ، شاناختی لحااظ روان ها با  ای را معرفی کرد ک  افراد بواسط  آنکنندههای خودتبرئ نمود و مکانیزم

                                                           
 royaeezahra@gmail.com بهشتی شهید تربیتی، دانشگاه شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی -8
 oshokri@yahoo.com بهشتی شهید دانشگاه استادیار -5
 fatemeh6@gmail.comبهشتی شهید دانشگاه استادیار -3
 nilofar.sanaei@gmail.com بهشتی شهید تربیتی، دانشگاه شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی -1

5- Moral disengagement 
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از راه : 8هاا عبارتناد از:الاف( مقایسا  ساودمند     این مکانیزم. کنندتارهای غیراخالقی خود را توجی  میمنفی رف

تواند اعماال زشا     فرد می، مقایس  سودمند نامیده شده اس ، ک  مقایس  اعمال ناپسند فرد با اعمال بدتر از آن

، شاده  اگر بدانند ک  یک مرجع شناخت بعضی از افراد : 5ب( جابجایی مسلولی . اهمی  جلوه بدهد خود را بی

اعتناایی با     ج( بای . راحتی از اصول اخالقی خود بگریزناد  توانندب  گیردمی شان را ب  عهده میمسلولی  اعمال

نادیاده  ، آورناد  شاان با  دیگاران وارد مای    افراد صدماتی را ک  اعمال، با این مکانیزم: 3ها پیامدها یا تحریف آن

هماواره  : 1د( نسب  دادن سرزنش. کنند ساری نمیکنند و در نتیج  احساس شرم یف میگیرند یا آن را تحر می

، توان ب  چیزی ک  فرد دیگر گفت  یا عملی ک  انجام داده استناد کارد و ادعاا نماود کا  آن گفتا  یاا عمال        می

ورت هاا با  صا    اگار بعضای ازانساان   : 2ه( غیرانسانی جلاوه دادن . موجب واکنش منفی فرد دیگری شده اس 

بادون اینکا    ، ها ب  صاورت غیرانساانی رفتاار کارد     توان با آن می، تر از انسان نگریست  شوند موجودات پس 

در ، دهد ک  مسلل  عدم تعهد اخالقای شواهد تجربی نشان می. گون  احساس شرمساری در فرد ایجاد شود هی 

، دار اسا  )کاووساانی و بردلای   از نقش تفسیری مهمی برخور، های هدف و فریبکاریگیریرابط  بین جه 

5181)  . 

توجا   ، دهند اگرچ  برای تعیین عواملی ک  تمایل فراگیران را برای پذیرش رفتارهای فریبکاران  افزایش می

های نظری نیاز داری؟ ک  ارتباط میان آن عوامال را   ها و چارچوب اما همچنان ب  مدل، جدی صرف شده اس 

را معرفای کنناد کا  ممکان اسا  در سرتاسار فراینادی کا  رفتارهاای           ای پرورش دهند و متغیرهای واسط 

پژوهش حاضر با هادف آزماون ارتبااط    ، بر این اساس. نقش حیاتی داشت  باشند، کند فریبکاران  را هدای  می

، گری عادم تعهاد با  اخاالق تحصایلی     با واسط ، های هدف پیشرف  و رفتارهای فریبکاران  گیری میان جه 

 . (8)شکل  طراحی شده اس 

 

 

 

 

 
 مدل مفروض .5شکل

 

 

 

                                                           
1- Advantageous or palliative comparison 

2- Displacement of responsibility 

3-Disregarding, distorting, or misconstruing the consequences of one’s actions 

4- Attributions of blame 

5- Dehumanization 

ی هدف تسلطیریگجهت  

ی هدف عملکردیریگجهت  

تعهد به اخالق تحصیلیعدم  فریبکاری تحصیلی 
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 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

جامع  آماری شاامل  . باشد می توصیفی از نوع همبستگی اس  ک  بر ماتری  کواریان  مبتنی، پژوهش حاضر

 511مشغول ب  تحصیل بودند و گروه نمون  شاامل   92-91دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اس  ک  در سال 

انحاراف  ، 51خ59نفر( بودند ]میاانگین سانی:   13نفر( و دکتری ) 833دختر مقاطع کارشناسی ارشد ) دانشجوی

 .  برداری در دسترس انتخاب شدند [ ک  با روش نمون  39-55محدوده سنی ، 81. 3معیار 

 

 شابزارهای سنج

گریگاور  ماک  الیوتاو . (5111، الیاوت و مورایاماا   AGQ-R) 8نسخد تجدیدنظر شدۀ پرسشنامد هدف پیشرف 

هاای  ( نسخد اصلی پرسشنامد هدف پیشرف  را با هدف سنجش اهداف ارجاح فراگیاران در موقعیا    5118)

الیوت و مورایاماا نساخد   ، انکار نسخد اصلی های غیر قابل با توج  ب  برخی محدودی . پیشرف  توسع  دادند

گویا  و چهاار ب عاد    85ر شاده از  نسخد تجدید نظا . تجدیدنظر شدۀ پرسشنامد هدف پیشرف  را توسع  دادند

هدف ، (88و  9، 2های اجتنابی )با گوی -هدف تسلطی، (3و  3، 8های گرایشی )با گوی -شامل  هدف تسلطی

( 85و  81، 1هاای  اجتنابی )با گوی -( و در نهای  هدف عملکردی1و  1، 5های گرایشی )با گوی -عملکردی

کنندگان ب  هر گوی  روی یک طیاف   مشارک ، در این پرسشنام . (5111، تشکیل شده اس  )الیوت و مورایاما

مقادیر ضرایب همسانی ، در این مطالع . دهند( پاسخ می3( تا کامالً مخالف؟ )8ای از کامالً موافق؟ ) درج   هف 

گرایشای  -اجتنابی و هدف عملکردی-هدف عملکردی، گرایشی-تسلطی، اجتنابی-درونی برای هدف تسلطی

 . ب  دس  آمد 1خ95و  1خ12، 1خ31، 1خ35ر با ب  ترتیب براب

فارنسا  و همکااران   . (5188، فیادا و پاسایلو  ، ترامانتاانو ، )فارنسا   5مقیاس عدم تعهد ب  اخالق تحصایلی 

( در قلمرو مطالعاتی عدم تعهاد  8991کاپارا و پاستورلی )، باربارانیلی، ( بر اساس مدل پیشنهادی بندورا5188)

مااده اسا  کا     85این مقیااس شاامل   . عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی را توسع  دادندمقیاس ، ب  اخالق مدنی

رسان نااظر بار عادم تعهاد با  اخاالق       آمادگی فراگیران را برای استفاده از اشکال متفاوتی از رفتارهای آسیب

کننادگان با  هار ساوال روی یاک طیاف        مشاارک  . کناد  گیاری مای   های تحصیلی انادازه  تحصیلی در محیط

نتاایج تحلیال عااملی ایان     ، در این مطالع . دهند ( پاسخ می2( تا کامالً موافق )8ای از کامالً مخالف ) ج در پنج

مقیاس نشان داد ک  ساختار عاملی آن از س  عامل تشکیل شده اس  ک  عامال اول با  ساازوکارهای مقایسا      

ب  سازوکار غیرانسانی جلاوه  عامل سوم عامل دوم ب  سازوکارتحریف نتایج و ، سودمندو نسب  دادن سرزنش

 1خ11و  1خ11، 1خ31هاای اول و دوم و ساومب  ترتیاب    مربوط اس  و ضرایب همساانی درونای عامال   دادن 

 . بدس  آمد

                                                           
1- Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R) 
2- Academic Moral Disengagement Scale (Q-AMD) 
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( یاک  5188فارنسا  و همکااران )  . (5188، فیادا و پاسایلو  ، ترامانتانو، )فارنس 8مقیاس فریبکاری تحصیلی

کننادگان با  هار     مشاارک  . رهای فریبکاران  فراگیران توساع  دادناد  گیری رفتاای را برای اندازهماده 1مقیاس 

نتاایج  ، در ایان مطالعا   . دهناد  ( پاساخ مای  2( تا درهم  مواقع )8ای از هرگز ) درج  سوال روی یک طیف پنج

-تحلیل عاملی این مقیاس نشان داد ک  ساختار عاملی آن از دو عامل تشکیل شده اس  ک  عامل اول ب  کمک

های اول و در این مطالع  ضرایب همسانی درونی عامل. از و عامل دوم ب  سرق  ادبیمربوط اس های غیرمج

 . بدس  آمد1خ18و 1خ12دوم ب  ترتیب 

 

 هاشیوه گردآوری داده

هاای  گیاری مقیاس عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی و پرسشنام  جه ، های مقیاس فریبکاری تحصیلیپرسشنام 

شاان محرمانا    ها اطمینان داده شد ک  اطالعاات اد گروه نمون  قرار گرف  و ب  آنهدف پیشرف  در اختیار افر

. شود و بر صادقان  پاسخ دادن ب  ساؤاالت تأکیاد شاد   آوری میخواهد ماند و صرفأ جه  کار پژوهشی جمع

 .  تحلیل شدند AMOSو  SPSS افزارهایاطالعات توسط نرم، هاآوری پرسشنام پ  از جمع

 

 نتایج
 های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهشاندازه. 5جدول

 کمینه بیشینه انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1 82 8خ11 85خ99 گرایشی-تسلطی

 3 82 5خ59 85خ52 اجتنابی-تسلطی

 3 82 5خ21 85خ83 گرایشی-عمکردی

 3 82 5خ12 88خ99 اجتنابی-عملکردی

 1 51 1خ38 83خ33 ب  دادن سرزنشمقایس  سودمند و نس

 3 83 1خ31 2خ13 تحریف نتایج

 3 81 5خ23 1خ12 غیرانسانی جلوه دادن

 1 51 1خ55 81خ13 های غیرمجازکمک

 5 81 8خ11 3خ95 سرق  ادبی

 

همساو باا   ، ها ب  کمک روش آماری مدل یابی معاادالت سااختاری  ی حاضر قبل از تحلیل دادهدر مطالع 

، ا  1و کشایدگی  3ا ب  کمک برآورد مقادیر چولگی  5متغیریهای بهنجاری تک ( مفروض 5112ن )پیشنهاد کالی

ا   8و مقاادیر پارت ا از طریاق روش فاصالد ماهااالنوبی       ، ا ب  کمک ضریب مردیاا ا    2بهنجاری چندمتغیری

                                                           
1- Cheating Behavior Scale (CBS) 
2- univariate normality 
3- skew 
4- kurtosis 
5- multivariate normality 
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متغیرهاای مشااهده   نتایج مربوط ب  پراکندگی مشترک بین ، در این مطالع ، عالوه بر این. آزمون و تایید شدند

در نهایا  در  . رعایا  شاده اسا    نیز  3خطی چندگان و ه؟ 5های خطی بودندهد ک  مفروض شده نشان می

در ، عاالوه بار ایان   . اساتفاده شاد   1گمشده از روش بیشین  انتظاار های  ب  منظور مدیری  داده، مطالعد حاضر

 .  ه شداستفاد 2بیشیند احتمالمطالع  حاضر برای برآورد مدل از روش 

گاری عادم تعهاد با  اخاالق      های برازش الگوی ساختاری آزمون واساط  نتایج مربوط ب  شاخص

های هدف پیشرف  با فریبکاری تحصیلی در دانشجویان برای هر یک از گیریتحصیلی در رابطد جه 

شاخص مجاذور خای بار    ، (5χ( شامل شاخص مجذور خی)8999های پیشنهادی هو و بنتلر )شاخص

شااخص  ، (GFI)شااخص نیکاویی بارازش    ، )CFI(ای شاخص برازش مقایسا  ، (df/5χ) دیدرج  آزا

ب  ترتیب برابر باا   (RMSEA)و خطای ریش  مجذور میانگین تقریب  (AGFI)نیکویی برازش انطباقی 

هاای  دهاد مادل مفاروض باا داده    ب  دس  آمد ک  نشان می 1خ118و  1خ93، 1خ91، 1خ99، 58، 81خ51

 . (5زش مطلوبی دارد )شکل آوری شده براجمع

 

 

 

 

 

 

 

 
 های هدفی و فریبکاری تحصیلیگیری. مدل مفروض میانجگیری عدم تعهد به اخالق تحصیلی در رابطة جهت7شکل 

 

های هادف  گیریدرصد از پراکندگی نمرات عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی از طریق جه  11، در این الگو

هاای هادف پیشارف  و عادم     گیریکاری تحصیلی از طریق جه درصد واریان  نمرات فریب 25پیشرف  و 

تمامی ضرایب مسیر بین ، مندی نسبیدر الگوی ساختاری واسط ، همچنین. تعهد ب  اخالق تحصیلی تبیین شد

هاای هادف پیشارف  بار فریبکااری      گیاری متغیرهای مکنون )ب  جز مسیرهای مربوط ب  اثرات مستقی؟ جه 

مثب  و ، رابط  بین اهداف تسلطی با عدم تعهد تحصیلی، در این الگو. نادار بودندتحصیلی( از لحاظ آماری مع

، عاالوه بار ایان   . منفی و معنادار اسا  ، معنادار و رابط  بین اهداف پیشرف  عملکردی با فریبکاری تحصیلی

نتایج ، نهای در . (5منفی و معنادار بود )شکل ، رابطد بین عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی با فریبکاری تحصیلی

                                                                                                                                                                          
1- Mahalanobis distance 
2. linearity  
3. multicolliniearity 
4- expectation maximization 
5- maximum likelihood 
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آزمون استرا نشان داد ک  اثر غیرمستقی؟ اهداف پیشارف  تسالطی و عملکاردی بار فریبکااری تحصایلی از       

ب  دس  آمد ک  از لحاظ آماری معناادار   1خ51و  -1خ21طریق عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی ب  ترتیب برابر با 

 . (P<1خ12بودند )

 

 گیریبحث و نتیجه

منادی عادم   های تحصیلی ازطریق واسط های هدف پیشرف  با فریبکاریگیری  جه نتایج نشان داد ک  رابط

توان گف  ک  عدم تعهاد  اساس با احتمال باالیی میبراین. معنادار و بسیارقوی اس ، تعهد ب  اخالق تحصیلی

 گیاری اهاداف تسالطی و   رابطا  جها   . کناد گاری مای  طورکامل واساط  این رابط  را ب ، ب  اخالق تحصیلی

بارای  . ترتیب معکوس و مستقی؟ بدس  آماد دار و قوی و ب معنی، عملکردی با عدم تعهد ب  اخالق تحصیلی

( را مطرح نمود ک  گف  اهاداف  5113، نقل از سِیج و کاووسانی، 8919توان ادعای نیکلز )تبیین این یافت  می

-قابل پذیرش اس  تأثیر مای ، ی پیشرف هاهای افراد درباره اینک  چ  رفتارهایی در محیطپیشرف  بر دیدگاه

گیری عملکردی باالتری دارند بیشتر تمرکزشان بر این اس  ک  توانا ب  نظار برساند   گذارد و افرادی ک  جه 

داشاتن عملکاردی   ، درنتیجا  وقتای از نظار یاک فارد     . کنند از اینک  ناتوان ب  نظر برسندو شدیدأ اجتناب می

کند ک  هرکاری انجاام دهاد تاا با  آن نقطا  مطلاوب       آن فرد تالش می، هم  چیز اس ، خاص یا کسب نمره

فقدان دلواپسی درباره عدال  و انصاف را ب  همراه داشت  ، طور تمام و کمالبرسد و این تمایل ممکن اس  ب 

مندی خویش را حفز کنند ب  دنباال فاراه؟ نماودن توجیهااتی     ازطرفی این افراد برای اینک  خودارزش. باشد

کنناد  عدم تعهد اخالقی طوری عمل میهای  موج  جلوه دادن این رفتارهای فریبکاران  هستند و مکانیزم برای

دهناد یعنای فضاایی بارای     ک  رفتارهای خالف را در قالب رفتارهای بدون آسیب و موج  از نو ساازمان مای  

، کنند )وینسِا  راه؟ میتحریف شناختی در جه  سازماندهی دوباره و عقالنی جلوه دادن رفتارهای خالف ف

تواناد با  عناوان یاک راهبارد      انجام رفتارهای فریبکاران  و سرق  ادبای مای  ، بنابراین. (5185، امی  و گُنکالو

گیاری تسالطی بااال    اما افرادی ک  جه . (5119، یافت  برای این افراد ب  حساب بیاید )کول و همکارانسازش

. های خود تمرکز دارند و نگران رشد و توساع  شخصای هساتند   دارند در درج  اول بر بهبود سطح شایستگی

-کند حول این نکت  میبینی میتعهد ب  اخالق تحصیلی را پیش، گیری تسلطیتوضیح درباره اینک  چرا جه 

-اساتفاده مای   8ارجاعی-ها از معیار خودگذاری فعالی ها و ارزشچرخد ک  این افراد برای ارزیابی شایستگی

ها را در درون خاویش  نقط  پایان این ارزیابی، یعنی فرد. (5113، نقل از سِیج و کاووسانی 8919، کنند )نیکلز

انجاام رفتارهاای   ، از دید ایان افاراد  . های اجتماعییابد ن  بر اساس مقایس و با توج  ب  معیارهای خویش می

. زناد آسیب می، ند کسب مهارتشود و ب  فرایند ارزشمفریبکاران  موجب انحراف توج  از پیشرف  فردی می

. انجام رفتارهای منصفان  و پذیرش قوانین را از جانب این افراد شااهد هساتی؟  ، اساس ب  احتمال بیشتربر این 

گیاری  پیشرف  در نگاه افاراد باا جها    . عدم تعهد اخالقی کمتر اس ، در واقع هرچ  خودآگاهی باالتر باشد

                                                           
1- Self-referencing 
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هاای خاود بارای دانساتن و     ها و تواناایی فراد با آگاهی از محدودی گیری درونی دارد و این اجه ، تسلطی

، معنای مقایسا  اجتمااعی   پیشرف  ب ، گیری عملکردیک  از منظر افراد با جه کنند درحالیفهمیدن تالش می

عمل خود را با توج  ب  معیارهای بیرونی و نظار دیگاران و   ، نمرات باالتر و نمایش عملکرد اس  و این افراد

 .  (5182، کنند تا ب  نتیج  برسند )الوراسنجند و قوانین را نق  میمع  میجا

قوی بودن رابط  مستقی؟ میان عدم تعهد ب  اخالق و فریبکاری تحصیلی ممکن اس  ب  این دلیل باشد کا   

 هیجاناات منفای  ، رود افراد موقع درگیاری در رفتارهاای فریبکارانا    هرچ  سطح عدم تعهد اخالقی باالتر می

، کنناد )بردلای و کاووساانی   کنند و بنابراین ب  احتمال بیشتری این رفتارها را تکارار مای  زیادی را تجرب  نمی

ساه؟ مهمای در توضایح    ، کنناد هنجارهاای اجتمااعی را خنثای مای    ، های توجیهیاز آنجا ک  مکانیزم. (5181

القی بر فرایند اساتدالل اخالقای تاأثیر    های عدم تعهد اخمکانیزم، در واقع. پذیرش رفتارهای فریبکاران  دارند

-هماوار مای  ، راه را برای انجام رفتارهای فریبکاران  و خالف، گذارند و در اثر ایجاد یک تحریف شناختیمی

 .  (5188، نمایند )فارنس  و همکاران

-های تحصیلی اشاره شاده های هدف پیشرف  و فریبکاریگیریی پژوهشی ب  رابط  میان جه در پیشین 

. کنناد گاری مای  اس  ک  چ  متغیرهایی این رابط  را واساط  ای بررسی نشدهحال در هی  مطالع اس  اما تا ب 

دهد و از طریاق یاک   گر را افزایش میدانش ما درباره یکی از این متغیرهای واسط ، های پژوهش حاضریافت 

هاا  ایان یافتا   . دهاد ابط  را توضیح مای این ر، شناختی متفاوت یعنی عدم تعهد ب  اخالق تحصیلیفرایند روان

هاای  شان کاهش رفتارهای فریبکارانا  در محایط  اندرکاران آموزشی ک  هدفاطالعات ارزشمندی برای دس 

ای و آموزشای بارای افازایش تعهاد     هاای مداخلا   ای در جه  تاالش زمین کند و پیشعلمی اس  فراه؟ می

های این پژوهش این اس  ک  آزماون رواباط سااختاری    دی از جمل  محدو. دهداخالقی فراگیران بدس  می

بهتار باود کا     ، همچنین با توج  ب  پیچیدگی مدل پیشانهاد شاده  . اس  متغیرها را در دو جن  بررسی نکرده

این ماوارد  ، های آتیشود ک  در پژوهشپیشنهاد می، بنابراین. ای با حج؟ باالتر انجام شودپژوهش روی نمون 

کننادگی در  های دیگر مانند نظریا  خاود تعیاین   کنندگی نظری بینییرند و همچنین ظرفی  پیشمد نظر قرار گ

 .  مورد آزمون قرار گیرند، های تحصیلیحیط  فریبکاری
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مقایسه عوامل موثر در محبوبیت اجتماعی پسران و دختران 

 دبیرستانی از دیدگاه همساالن

 4کنشابواقاسم خوش، 9تقی پورابراهیم، 7فاطمه باقریان ، 5زهرا زنجانچی

 

عی با یکدیگر از محبوبی  یکسانی برخودار نیساتند؛ بعضای از آنهاا    هم  کودکان و نوجوانان در روابط اجتما

های متعددی در ایجاد محبوبی  یا عدم آن در بین همسااالن  ویژگی. شوندمنزوی و از گروه همساالن طرد می

داشتنی باودن  اند ک  رفتارهای اجتماعی نقش قدرتمندی در دوس دادهنتایج بیشتر تحقیقات نشان. نقش دارند

-گران  با همگنان خود رابط  برقارار مای  یاری، دوستان ، افراد محبوب ب  صورت باعاطف . یا طرد افراد دارندو 

باازی خاود مخاالف    اگر باا ها؟  . خواهندکنند از او توضیح میکنند و وقتی واکنش دوس  خود را درک نمی

تواند انجام دهد آنها رفتار خاود  یکنند ک  در عوض چ  کاری مبجای ابراز ناخرسندی ب  او توصی  می، باشند

تعامل با همگنان ب  عناوان یکای از نمودهاای تعامال اجتمااعی      . کنندرا با روند فعالی  اعضا گروه تنظی؟ می

شناخ  اجتماعی ب  توصایف و  . ک  نقش اساسی در تحول شناخ  اجتماعی ب  عهده دارد، شودمحسوب می

چگونگی مفهوم ساازی  ، آگاهی بر ذهن خود و دیگری، ی اجتماعیتبیین چگونگی سازمان دادن انسان ب  دنیا

رابطا  باا همگناان    . شودنیات و دیدگاه دیگری مربوط می، احساسات، فرد از دیگران و چگونگی درک افکار

توانناد  مای ، کند و در مواقع بحرانی مثل طاالق و مشاکالت خاانوادگی همگناان    تحول دوستی را تسهیل می

نفا  و منزلا    ( نشان داد ک  بین اعتماد ب  5111) 2نتایج پژوهش ژنود. (8398، امیریحمای  خوبی باشند )

بینی میازان  یعنی تعداد ارتباطات متقابل در پیش. آموزان همبستگی معناداری وجود دارداجتماعی خیالی دانش

وه بارای خاود کساب    آموز در بین گار جایی ک  هر دانش. تر از تعداد دوستان اس محبوبی  فرد تعیین کننده

ه؟ از نظر تحول اجتماعی و ه؟ از نظر برخوداری از یک منزلا  اجتمااعی   ، کند بسیار حایز اهمی  اس می

 . اش اهمی  داردمطلوب و همچنین برای پیشرف  تحصیلی

هاای  ایان ساؤال را در طاول دها     ، شود  دانشمندان علوم اجتماعیچ  عواملی موجب محبوبی  افراد می

اند ک  توانایی شناساایی عاواملی کا  باعاث     آنها شواهدی جمع آوری کرده. اندرد پژوهش قرار دادهمتوالی مو

نتایج تحقیقات حاکی از این اس  ک  انسان ب  طور خود کاار با    . دهدشوند را ب  ایشان میدوس  داشتن می

                                                           
 مدرس  گرایش مشاوره رشت  ارشد کارشناس -8
 روانشناسی گروه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده بهشتی شهید دانشگاه استادیار -5
 مشاوره گروه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده بهشتی شهید دانشگاه استادیار -3
 مشاوره گروه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده بهشتی شهید دانشگاه استادیار -1

5- Genaud 
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ها این قضاوت. دهدنسب  میدار و باهوش امان ، مهربان، صفات مطلوبی مانند با استعداد، افراد خوش چهره

دانشمندان علاوم اجتمااعی آنارا اثار     . گیردبدون آگاهی از اینک  جذابی  فیزیکی در آن نقش دارد صورت می

افکند و ان را تح  تاأثیر  بر نگرش دیگران نسب  ب  او سای  می، یعنی یک ویژگی مثب  فرد. نامندای میهال 

آشنایی بطاور ناهشایار بار    . ک  ب  خودشان شبی  هستند را دوس  دارند مردم افرادی دیگر اینک . دهدقرار می

متاأثر از تعاداد دفعااتی اسا  کا  در      ، نگرش آنها در برابر یاک شاخص  ، گذارددوس  داشتن افراد تأثیر می

 در نتیج  در برابر اشخاصی ک  با آنها در ارتباط هستند و برایشان آشاناتر . اندگذشت  در معرض آن قرار گرفت 

تری دارند و آنها را بیشتر دوس  دارند و عالق  اجتماعی بیشتر منجر با  نفاوذ اجتمااعی    هستند رفتار مطلوب

و باعاث   کناد این گرایش بسیار ناهشیاران  عمل می. نوعی گرایش طبیعی در انسان وجود دارد. شودبیشتر می

باشای؟ حتای اگار آن شاخص     نداشت آورد را دوس   می شود شخصی را ک  اطالعات ناخوشایندی برایمانمی

عالق  شوی؟ و برعک  شخصی را ک  حامال  شود ب  آن شخص بیعل  اخبار بد نباشد اصل تداعی باعث می

های جنسیتی در روابط دوساتی باا   نقش تفاوت. (5118، 8باشی؟ )چیالدنییاخبار خوب اس  را دوس  داشت  

این روابط را از نیازهاای  . کنداالن در نوجوانی تاکید میب  اهمی  روابط با همس، (5113) 5مارسلی: همساالن

نتاایج  . کنناد شود دختران و پسران ب  یک شکل این نیاز را بر آورده نمای او متذکر می. اساسی نوجوان میداند

-( تح  عنوان تفاوت رفتارهای اجتماعی پسران و دختران نشان داده5111) 3گراول، کلوتیر، پژوهش بوشارد

پسرها چاون نساب  با  دخترهاا     . تر هستنددخترها از پسرها اجتماعی، دیدگاه معلمان و یا مربیان اس  ک  از

پسرها برای مقابل  باا  . تری دارند بیشتر درگیر مشکالت ارتباطی با همساالن هستندهای کالمی ضعیفمهارت

ودجاوش خودشاان را در   پسران ب  طور خ. شوندهای کالمی خود بیشتر ب  رفتارهای ایذایی متوسل میضعف

دهند تا تضمینی برای برتری و حفاز  قرار می تن  زدن و هل دادن، دویدن، های رقابتی مثل نزاع کردنموقعی 

با توج  ب  اهمیتی ک  پذیرش از جانب همساالن در رشاد شخصای  اجتمااعی    . موقعی  و جایگاهشان باشد

آماوزان پسار و   امل مؤثر بر محبوبی  اجتماعی داناش عو: شوندنوجوانان دارد این سؤاالت در ذهن متبادر می

آموزان پسر و دختر دبیرساتانی در خصاوص عوامال ماؤثر بار      های دانشدختر دبیرستانی کدامند  بین دیدگاه

 هایی وجود دارد محبوبی  اجتماعی چ  تفاوت

 

 روش

وزان محباوب از دیادگاه   آما های دانشبا توج  ب  هدف مطالع  ک  درک ویژگی. پژوهش از نوع ترکیبی اس 

، هاای پاژوهش کیفای   های موردی و سایر شاکل در پژوهش. همساالن آنها اس  از پژوهش کیفی استفاده شد

 .  (18311، بور ، توان مشاهده کرد )گالهای کمی و کیفی را میترکیب روش

                                                           
1- Cialdini 
2- Marcelli 
3 - Bouchard, Cloutier & Gravel 
4- Gall & Borg  
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ایان ناوع   . ده شاد گیری هدفمند ) متناسب با پژوهش کیفی ( استفاها از روش نمون برای انتخاب آزمودنی

پژوهشگر در پی کسانی اس  ک  تجرب  غنی از پدیده مورد بررسای  . گیری در پژوهش کیفی کاربرد داردنمون 

بعد از مشخص شدن افراد پذیرفت  شده در هر کالس اساامی کساانی کا  آنهاا را با  عناوان اولاین        . را دارند

-افراد را ب  عنوان بهترین دوسا  خاود برگزیاده   باکسانی ک  این . انتخاب خود بر گزیده بودند استخراج شد

آید ( ادام  داده شد تاا  بودند مصاحب  شد و تا رسیدن ب  اشباع ) موردی ک  پ  از آن اطالعات جدید ب  نمی

 53دختار و   18نفر باود )   11کنندگان تعداد مشارک . (8311، ها ب  اشباع رسید )گال و بور جایی ک  پاسخ

بارای  . سنجی و مصااحب  اساتفاده شاد    آوری اطالعات مورد نیاز از دو ابزار آزمون گروهب  منظور گرد. پسر(

هاای متنای   ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد ک  ب  منظور تفسیر ذهنای محتاوای داده  تجزی  و تحلیل داده

دار یاا  عنای ها چندین بار مرور شد و ب  کوچکترین واحادهای تشاکیل دهناده و م   متن مصاحب . رودبکار می

. بنادی شاد  بعد این کلمات با هدف یافتن مرکزیتی در بین آنها مرور و بر همین اساس مقولا  . شکست  شد8ت؟

 .  دو استفاده شدهای پسران و دختران از آزمون ناپارامتریک خی برای مقایس  دیدگاه

 

 نتایج

هاای فرعای   مؤلفا  ، مقول  اصالی ن  مقول  اصلی استخراج شد و هر ، های عمیق مشارک  کنندگاناز توصیف

 .  دیگر را در بر گرف 

، های برونگراییویژگی، های رهبریویژگی، اخالق، شناخ ، جذابی ، شباه : ن  مقول  اصلی عبارتند از

 .  اعتقادات و باورهای مذهبی و میزان آشنایی، های اجتماعیمهارت

 چنین جاذابی  بااطنی  ده و شاد بودن و ه؟سرزن، %(32های میان فردی )های مهارتدر این پژوهش مؤلف 

خاوان باودن   درس، %(21شباه  نگرشای ) ، %(21های شخصیتی )های درون فردی و شباه مهارت، %(19)

هاای  مولف . ترین در صد انتخاب را داشتندبیش %(32رازدار بودن )، %(33آشنا بودن ) خونگرم و زود، %(13)

، %(1رهبری کاردن ) ، %(1با هوش بودن )، %(3کانون توج  بودن )شباه  ظاهری و در ، %(8وساط  کردن )

 .  ترین در صد انتخاب را داشتند%( ک؟9و در کارها اعتدال رعای  کردن )، %(3تبعی  قائل نشدن )

دو باا درجا  آزادی یاک و    های نوجوانان پسر و دختر از آزمون ناپارامتریک خای ب  منظور مقایس  دیدگاه

نتایج بدس  آمده نشان داد ک  پسران در مقایس  با دختران در انتخاب . ( استفاده شدp<0. 05سطح معناداری )

بارای کساب مقاام و    ، رهبری کردن، مؤدب بودن، درس خوان بودن، های شباه  نگرشیدوس  برای مالک

 . شجاع  و مذهبی بودن اهمی  بیشتری قائل بودند، جایگاه تالش کردن

 

 

 

                                                           
1 - them  
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 گیریبحث و نتیجه

هاای ارتبااطی   ترین عوامل مؤثر در محبوبی  اجتماعی نوجوانان از دیدگاه همساالن وجود مهارتز مه؟یکی ا

آموزان پسر و دختار  های دانشدو در این خصوص تفاوت معناداری بین دیدگاهبراساس نتایج آزمون خی. بود

 .  مشاهده نشد

داناش اجتمااعی   ، ده توساط همسااالن  شا آموزان محبوب و پذیرفتا  دانش، های این پژوهشبراساس یافت 

کردناد  آنها ب  راحتی با دیگران رابط  برقرار می. دانستندبیشتری داشتند و نحوه صحیح تعامل با دیگران را می

( همساو  8398( و امیاری ) 5111های ژنود )آوردند ک  با نتایج پژوهشواحساس مثبتی در دیگران بوجود می

 .  اس 

. های ارتبااطی بیشاترین در صاد انتخااب را کساب کارد      بعد از مولف  مهارتویژگی شاد و سرزنده بودن 

دهد تحقیقاات انادکی با     مروری برتحقیقات انجام شده در زمین  عوامل مؤثر بر محبوبی  اجتماعی نشان می

سری های متوان ب  اصللذا برای تبین این پدیده می. اندبررسی تأثیر شاد و سرزنده بودن بر محبوبی  پرداخت 

اصلی در زندگی عاطفی انسان وجاود دارد با  ناام    . بودن احساسات و اصل شرطی سازی و تداعی اشاره کرد

کناد کا  گاویی ویاروس     ای احساسات دیگاران را دریافا  مای   انسان ب  گون ، اصل مسری بودن احساسات

در . کناد اس  تقلید مای دهاحساساتی را ک  در فرد دیگر مشاهده کر، انسان ب  طور ناخودآگاه. اجتماعی هستند

تر منتقال  تر اس  ب  فرد منفعلحال  روحی از کسی ک  در بیان احساسات قوی، کنش متقابل افراد با یکدیگر

وقتای باا او هسات؟    : کردناد آموزان عل  انتخاب خود را چنین توجی  مای اکثر دانش. (8398، 8شود )گلمنمی

)  5طباق اصال شارطی ساازی و تاداعی     . گاذرد خاوش مای   یا وقتی با او هست؟ ب  مان . احساس خوبی دارم

شاود شخصای را کا     آن گارایش باعاث مای   . نوعی گرایش طبیعی در انساان وجاود دارد  ، (5118، چیالدینی

، آموزان شرک  کنندهاکثر دانش. مند شوی؟باشی؟ و ب  او عالق آورد را دوس  داشت خبرهای خوبی برایمان می

جذابی  ظااهری  : داشتنداند  اظهار میظاهری دوست  در انتخاب تو مؤثر بوده در پاسخ ب  سوال آیا جذابی 

رساد  ب  نظر مای . اس اس  و بیشتر ب  اخالق و خصوصیات باطنی او توج  کردهاو در انتخابش تأثیر نداشت  

نناده در  آموزان شارک  ک دانش. اس  در انتخاب بهترین دوس  اهمی  نداشت ، (5118ای )چیالدینی اثر هال 

. پژوهش کسی را ک  ب  عنوان بهترین دوس  خود انتخاب کرده بودند ک  از نظر شخصیتی شبی  خودشان بود

شناسای  پاساخ داده بودناد از اول ساال     آموزان در پاسخ ب  پرسش چ  مادتی اسا  کا  او را مای    اکثر دانش

نتایج پاژوهش  . ه مجاورت فیزیکی بودآموزان شرک  کنندمالک انتخاب اکثر دانش. امتحصیلی با او آشنا شده

( همخاوانی  8311، وناد ب  نقل از ظهاره ، 8911) 3های کالرک و آیرزحاضر در مورد مجاورت فیزیکی با یافت 

اند ک  نزدیکی و مجاورت فیزیکای عامال مهمای در دوساتی نوجواناان      آنان در پژوهش خود نشان داده. دارد

 .  شودمی در دوستی نوجونان محسوب مینزدیکی و مجاورت عامل مه. شودتلقی می

                                                           
1- Goleman 
2- conditioning and association    
3 - Clark &Ayers 
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رهباری  ، ماؤدب باودن  ، درس خاوان باودن  ، های شباه  نگرشیپسران در مقایس  با دختران برای مقول 

ه؟ چناین  . ( اس 5113اهمی  بیشتری قائل بودند ک  همسو با نتایج پژوهش مارسلی ) کردن و مذهبی بودن

شتری قائل بودند ک  باا نتاایج پاژوهش بوشاارد و همکااران      آنان در مقایس  با برای مقول  شجاع  اهمی  بی

 .  ( همسو اس 5111)

 

 منابع

 
 یابی ب  کودکان وآموزش از طریق والدین بر افزایش کیفیا  دوساتی   های دوس تأثیر آموزش مهارت. (8398). شعل ، امیری

 . 81-8، 81ارهشم، شناسی تربیتیمجل  مطالعات روان. دختران دارای مشکل در روابط با همگنان

 اهلل و روح، ترجما  فاطما  باقریاان   . شناسی اجتماعی در مقول  نفاوذ اجتمااعی  تأثیر گذاری روان. (5118). رابرت، چیالدینی

 . دانشگاه شهید بهشتی: تهران. (8319منصوری سپهر )

 شناسی و علوم  مجل  روان، نانها و کیفی  دوستی در کودکان و نوجوابررسی مالک. (8311). اله ، حجازی، .زهره، وندظهره

 . 8-51، 8شماره ، سال شش؟، تربیتی
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 . دانشگاه شهید بهشتی: تهران. نصر

 رشد: تهران. (8398). ترجم  نسرین پارسا. هوش هیجانی. (8398). دانیل، گلمن . 
 Bouchard, caroline. , Cloutier, Richard. , Gravel, France. (2006). Différences garçons filles en matière de prosocialité, Presses 

universitaires de France, Enfance, 4, 377-393 . 

 Genoud, P. A. (2008). Pour une meilleur compréhension de l’estime de soi: liens entre la perception de soi et les indicateurs 

sociométriques, Nauveaux cahiers de la recherche en éducation, 11, 35-48 . 
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 تفکر و پنج رگه شخصیتهای  سبک

  9برزو امیرپور، 7مریم شاهنده، 5زهرا سلگی

 

آورد تا آن  می شخصی  آن چیزی اس  ک  این امکان را فراه؟» : گوید می ( در توصیف شخصی 8991کتل )

، با پذیرش توصایف ایان روانشاناس   . «چ  ک  یک شخص در موقعیتی معین انجام خواهد داد پیش بینی شود

هاای   انساان از جملا  پاردازش   هاای   فراگیر تماام فعالیا   ای  گون  ب  ان انتظار داش  ک  سازه شخصی تو می

مکرر حاکی از این اسا  کا  شخصای     های  نتایج حاصل از پژوهش، اما. شناختی او را تح  تأثیر قرار دهد

 فتاار و شاناخ  گااه   شخصیتی بار ر های  نقش ویژگی. گوید نمی هم  داستان را در مورد عملکرد انسان ب  ما

 رفتااری و شاناختی  هاای   موجب بروز پیاماد ای  مستقی؟ و بی واسط  اس  و گاه با اثرگذاری بر عوامل واسط 

با   هاا   تفکر ب  عنوان یک عامل اضافی برای توضیح تغییرات عملکرد انسانهای  پژوهشگران از سبک. شود می

تفکار ریشا  در روانشناسای شاناختی و     هاای   سابک مطالعا   . کنند می مدت بیش از نی؟ قرن اس  ک  استفاده

 .  (5111، 1شخصی  دارد )ژانگهای  نظری 

کند  می فردی شان اشارههای  ترجیحی افراد در استفاده از تواناییهای  تفکر ب  شیوههای  ب  طور کلی سبک

تفکار را   سابک  83« خود مدیریتی ذهنای »استرنبر  در چارچوب نظری  . (8993، 2)گریگورنیکو و استرنبر 

هاا.   و گارایش ها  حوزه، سطوحها،  شکل، کارکردها: شوند می کند ک  در پنج بعد از یکدیگر متمایز می توصیف

، تفکار )از قبیال قاانونی   هاای   اولاین ناوع سابک   . توان ب  دو نوع سبک تقسی؟ کارد  می سبک تفکر را 83این 

. و ب  پردازش اطالعات پیچیده نیاز دارناد  سلسل  مراتبی و آزاداندیش( مولد خالقی  هستند، کل نگر، قضایی

. متمایل ب  چاالش طلبیادن هنجارهاا و پاذیرش خطار هساتند      ، گیرند می افرادی ک  این سبک تفکر را ب  کار

تک قطبی و محافظ  کاران ( ب  پاردازش اطالعاات سااده    ، جزئی، تفکر )از قبیل اجراییهای  دومین نوع سبک

چهار . باشند می محور-و اقتدار مایل ب  حفز هنجارها، گیرند می فکر را ب  کارافرادی ک  این سبک ت. نیاز دارد

توانناد در   می درونی و بیرونی( بست  ب  سبک تکلیف خاص، الیگارشی، سبک تفکر باقیمانده )از قبیل آنارشی

. (5118 ،1تفکر پیچیده و یا سااده انگارانا  قارار گیرناد )ژاناگ و پاساتی گلیاون       های  هریک از دو نوع سبک

ب  این دالیل با اهمیا   ، تفکر در افرادهای  ( معتقدند ک  مطالع  شناخ  سبک8993گریگورنکو و استرنبر  )

شخصایتی بارای   هاای   آگااهی از ویژگای  . کند می شخصی  و موفقی  آنها پلی ایجادی  هستند ک  بین مطالع 

                                                           
 Zahrasolgi22@yahoo.comنور  پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار - 8

 shahandehmrm@gmail.comنور  پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -5
 borzooamirpour@gmail.com نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -3

4- Zhang 

5- Grigorinko& Sternberg 

6- Postiglione 
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ادراک ی  شخصیتی عمیقاً با نحاوه های  یمقابل  مؤثر با مشکالت زندگی مفید و سودمند اس  و از طرفی ویژگ

با در نظر گرفتن مطالب فوق هدف از مطالع  حاضر بررسای ارتبااط باین    . و تفسیر فرد از جهان مرتبط اس 

هاای حاصال از ایان    همچناین بار اسااس یافتا     . باشدهای تفکرو پنج عامل شخصیتی در دانشجویانمیسبک

هاای   تفکر و همچنین ارزیابی ویژگیهای  ارزیابی سبک محقق دیدگاه خود را در خصوص ضرورت، پژوهش

سابک تفکار و عوامال شخصایتی فرضایات پاژوهش        83بر اساس تعریف هر یک از . کند می شخصیتی بیان

 : عبارتند از

، تفکار قاانونی  هاای   تفکر اجرایی و محافظ  کار رابط  مثب  و سابک های  بین روان رنجورخویی و سبک - 8

 . اندیش رابط  منفی وجود دارد سلسل  مراتبی و آزاد

 . ا بین برونگرایی و سبک تفکر بیرونی ارتباط مثب  و با سبک تفکر درونی ارتباط منفی وجود دارد 5

هاای   قضایی و آزاداندیش رابطا  مثبا  و سابک   ، تفکر قانونیهای  بین عامل گشودگی ب  تجرب  و سبک - 3

 . اجرایی و محافظ  کاران  رابط  منفی وجود دارد

آزادانادیش و درونای رابطا     ، قضایی، بین توافق و سبک تفکر بیرونی رابط  مثب  و با سبک تفکر قانونی - 1

 . منفی وجود دارد

 . تفکر ب  ویژه سلسل  مراتبی رابط  مثبتی وجود داردهای  ا بین عامل وظیف  شناسی و اغلب سبک 2
 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامع  آماری این پژوهش را کلیا  دانشاجویان   . باشد می صیفی و از نوع همبستگیپژوهش حاضر ب  روش تو

دختر( با میانگین  91پسر و  815دانشجو ) 511دهند ک  از بین آنها  می دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه تشکیل

روه چناد  از هر گا . انتخاب شدندای  تصادفی خوش گیری  نمون  ب  صورت 5خ31و انحراف معیار  58خ91سنی 

پ  از . اجرا گردیدها  رشت  و از هر رشت  یک کالس ب  صورت تصادفی ب  عنوان خوش  انتخاب و پرسشنام 

کاار تجزیا  و تحلیال    هاا،   تکمیل شده و حذف موارد ناقص و بی اعتباار پرسشانام   های  گردآوری پرسشنام 

عوامل شخصیتی از ماتری  همبساتگی   تفکر وهای  ب  منظور پی بردن ب  رابط  سبک. آماری آنها انجام گرف 

 .  استفاده شد
 

 ابزار

تفکار از فارم کوتااه پرسشانام      هاای   در این پاژوهش بارای بررسای سابک    : تفکرهای  الف( پرسشنام  سبک

خرده آزمون تشکیل  83پرسش و  12این پرسشنام  از . ( استفاده شد8995واگنر ) -تفکر استرنبر های  سبک

دامنا  ضاریب   . کناد  مای  پرسش اس  ک  یک سبک تفکر را اندازه گیری 2شامل هر خرده آزمون . شده اس 

همچنین روایی همزمان ایان پرسشانام  باا    . باشد می 1خ11تا  1خ11پایایی این پرسشنام  در مطالعات قبلی بین 

 .  (8315، اس  )امامی پور 1خ39تفکر های  پرسشنام  بلند سبک
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سااخت  شاده و در    8912برای اولین بار در سال  NEO –FFIپرسشنام  : (NEO-FFIب( پرسشنام  شخصیتی نلو فرم کوتاه )

ساؤال اسا  و پانج بعاد      11این پرسشانام  شاامل   . (8995، مورد بررسی مجدد قرار گرفت  اس  )کوستا و مک کری8998سال 

. توافق و وظیف  شناسای ، گراییبرون ، گشودگی ب  تجرب ، روان رنجورخویی: کند ک  عبارتند از می عمده شخصی  را اندازه گیری

= کامالً موافق( نظر خاود را در ماورد   1= کامالً مخالف و 1)ای  درج  2بر اساس یک مقیاس لیکرت ها  در این پرسشنام  آزمودنی

مطاابق  هاا   آیت؟ برای هر بعد و پ  از نمره گذاری معکوس بعضی آیات؟  85نمرات مقیاس با جمع بستن . کنند می هر سؤال اعالم

 ( ساختار پنج عاملی این پرسشنام  را ب  صورت کلای تأییاد کارده و   8311در ایران گروسی فرشی ). آید می تورالعمل ب  دس دس

رایب همسانی درونی را برای هر یک از عوامل نوروزگرایی، برونگرایی، گشودگی ب  تجرب ، توافق و وظیف  شناسی با  ترتیاب   ض

   اس .گزارش کرده  1خ13و  1خ11، 1خ21، 1خ33، 1خ11برابر 

 
 های تفکر کل دانشجویان های توصیفی مربوط به عوامل شخصیتی و سبک . شاخص5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج

. آورده شاده اسا    تفکرهای  توصیفی مربوط ب  عوامل شخصیتی و هر یک از سبکهای  اخصش8در جدول 

شود از بین عوامل شخصیتی در کل دانشجویان عامال وظیفا  شناسای از     می همان طور ک  در جدول مشاهده

 انحراف معیار میانگین  

 N 131خ29 53خ 

 O 532خ15 52خ 

 9خ11 31خC 89 عوامل شخصیتی

 A 111خ11 51خ 

 E 1181خ29 59خ 

 5خ12 81 قانونی 

 3خ38 83خ13 اجرایی 

 3خ88 83خ31 قضایی 

 3خ3 88خ35 کلی 

 5خ31 88خ25 جزئی های تفکر سبک

 3خ15 83خ81 آزاداندیش 

 3خ23 88خ19 محافظ  کار 

 3خ88 81خ11 سلسل  مراتبی 

 5خ21 83خ11 تک قطبی 

 1خ91 85خ91 الیگارشی 

 3 88خ31 آنارشی 

 3خ31 81خ18 درونی 

 3خ12 83خ11 بیرونی 
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تفکار   هاای  از باین سابک  . باشند می باالترین میانگین و عامل روان رنجورخویی از کمترین میانگین برخوردار

 و کمتارین میاانگین مرباوط با  سابک تفکار درونای        بیشترین میانگین مربوط ب  سبک تفکر سلسل  مراتبای 

تفکر و هر یک از عوامل شخصیتی در کال  های  نتایج آزمون مربوط ب  روابط میان سبک 5در جدول . باشد می

تفکار  هاای   ان رنجورخویی و سبکدهند ک  بین عامل رو می نشانها  یافت . دانشجویان مورد مطالع  آمده اس 

آزاداندیش و سلسل  مراتبی همبستگی منفی معنادار و با سبک تفکار محافظا  کاار همبساتگی مثبا       ، قضایی

آنارشای و بیرونای   ، تفکار آزادانادیش  هاای   بین عامال شخصایتی برونگرایای و سابک    . معناداری وجود دارد

عامال گشاودگی با     . منفی معنااداری وجاود دارد  همبستگی مثب  معنادار و با سبک تفکر درونی همبستگی 

قضایی و آزاداندیش همبستگی مثب  معنادار و با سابک تفکار محافظا  کاار     ، تفکر قانونیهای  تجرب  با سبک

همچنین بین سبک تفکر درونی با عامل توافق همبستگی منفی معناادار و باین   . همبستگی منفی معناداری دارد

در نهای  بین عامل شخصیتی وظیفا   . فق همبستگی مثب  معناداری وجود داردسبک تفکر بیرونی با عامل توا

سلسل  مراتبی و درونی همبستگی مثبا  معناادار و باا    ، آزاداندیش، قانونی، تفکر اجراییهای  شناسی و سبک

 . سبک تفکر بیرونی رابط  منفی معناداری وجود دارد
 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .7جدول 

p<0/01  ** /  p<0/05  *  
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 بحث و نتیجه گیری

تفکار و پانج عامال شخصایتی در دانشاجویان      هاای   هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین رابط  سبک

پژوهش همبستگی منفی معنااداری باین عامال روان رنجورخاویی و     های  یافت . دانشگاه پیام نور کرمانشاه بود

مثب  معناداری را با سبک تفکر محافظ  کاار  آزاد اندیش و سلسل  مراتبی و همبستگی ، تفکرقضاییهای  سبک

. قاانونی و اجرایای یافا  نشاد    های  ولی هی  گون  ارتباطی بین عامل روان رنجورخویی و سبک. نشان دادند

، خجال  و اعتماد ب  نف  پایین دارناد ، بی ثباتی هیجانی، افراد روان رنجور ک  تمایل ب  تجرب  عواطف منفی

هستند ک  راح  باشد و بر خالف افرادی کا  سابک تفکار سلسال  مراتبای دارناد        عالقمند ب  انجام تکالیفی

همچنین این افراد از لحاظ هیجاانی بای   . دهند ک  توج  خود را بر روی یک تکلیف متمرکز نمایند می ترجیح

  خاود  و ب  دلیل عدم اطمینان کاافی کا  با   اند  بد بین. شوند و خجالتی هستند می ب  راحتی دستپاچ اند،  ثبات

احتیاج دارند ک  از قواعد ثاابتی پیاروی کنناد )سابک     ، باشد می از اعتماد ب  نف  پایین آنهاای  ک  جلوه، دارند

 همچنین این افراد بر خالف افراد آزاداندیش از انجام تکالیفی کا  تاازگی و ابهاام دارد لاذتی    . محافظ  کاران (

 . دهند )سبک قضایی( نمی گران نشاندیهای  برند و توجهی ب  ارزیابی بازده فعالی  نمی

، تفکار آزادانادیش  هاای   همچنین ارتباط مثب  معناداری بین عامل شخصایتی برونگرایای و سابک   ها  یافت 

یاک شاخص برونگارا شابی  با       . آنارشی و بیرونی و ارتباط منفی معناداری با سبک تفکر درونی نشان دادند

 یگران کار کند ک  مستلزم داشاتن ماردم آمیازی و جارأت نیاز     دهد با د می فردی ک  تفکر بیرونی دارد ترجیح

بارد کا  بتواناد آن را با       می در صورتی ک  یک فرد دارای سبک تفکر درونی از انجام تکالیفی لذت، باشد می

 .  )سبک آنارشی(. تنهایی و ب  طور مستقل انجام دهد

همبساتگی مثبا  معناادار باین عامال      ، باشد می از دیگر نتایج پژوهش حاضر ک  در تأیید فرضی  سوم نیز

 قضاایی و آزادانادیش و همبساتگی منفای باا سابک      ، تفکر قانونیهای  شخصیتی گشودگی ب  تجرب  و سبک

گشودگی ب  تجرب  خالقان  بودن زندگی ذهنی و تجربای و عالقا  شادید    های  از ویژگی. باشد می محافظ  کار

قضایی و آزادانادیش  ، تفکر قانونیهای  ل ب  استفاده از سبکهمچنین افرادی ک  تمای. باشد می ب  تنوع و تغییر

 پیچیاده لاذت  هاای   باهوش و حساس هستند ک  از درگیر شدن با تکالیف و موقعیا  ، را دارند افرادی خالق

رف  بین عامل شخصیتی توافق و سبک تفکر بیرونی ارتباط مثب  و باا سابک    می همانطور ک  انتظار. برند می

تواضاع و همادلی   ، از خودگذشاتگی ، توافق با صفاتی مانند خوش بینی. فی معنادارییاف  شددرونی ارتباط من

برون گرایی نیز بیاان  ، (8999برپای  تعریف جان و سریواستاوا ). (8912، شود )کوستا و مک کری می مشخص

فعاال  ، آمیزیمانند مردم هایی  گر وجود رویکردی پرانرژی ب  جهان مادی و اجتماعی در فرد اس  ک  ویژگی

کند ک  افرادی کا  ساازگار و دلپاذیر     می ب  عالوه این یافت  پیشنهاد. شود می قاطعی  و جرأت را شامل، بودن

 .  قضایی و آزاد اندیش باشند، تفکر خود قانونیهای  هستند )توافق( ممکن اس  باز ه؟ در سبک

، تفکار اجرایای  هاای   ف  شناسی و سبکپژوهش حاضر ارتباط مثبتمعناداری را بین وظیهای  در نهای  یافت 

کساانیک   . سلسل  مراتبی و درونی و همبستگی منفی را با سبک تفکر بیرونی نشاان دادناد  ، آزاداندیش، قانونی
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اراده قاوی و قابال اعتمااد باودن نیاز برجسات        ، هدفمندی، مسلولی  پذیری، در سازماندهیاند  وظیف  شناس

، از طرفی افرادی ک  گرایش ب  استفاده از سابک قاانونی  . شرف  مدارندآنها همچنین تکلیف مدار و پی. هستند

ارتباط معناادار  . شبی  ب  افراد وظیف  شناس دارندهایی  سلسل  مراتبی و آزاداندیش را دارند نیز ویژگی، اجرایی

، (5119)5فورتونااتو و فاوری  ، (5181)8دیگر محققان مانند هاالر و کاورویزیر  های  بین این دو ساختار از یافت 

، (8999فورنهاام و همکااران )  ، (8999بوسااتو و همکااران )  ، (5118ژانگ و هاناگ ) ، (5111، 5115ژانگ )

( و ریدینگ 8991جکسون و التی جونز )، (8999پاسینی و اپستین )، (8999گادزال )، (8991، 8995فورنهام )

 .  کند می ( حمای 8993و ویگلی )

 

 منابع

 
 تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابط  آنها باا خالقیا  و پیشارف     های  بررسی تحولی سبک، (8315سوزان)، امامی پور

 ، تحصیلی

 32-21ص ، سال دوم، شماره س ، آموزشهای  فصلنام  نوآوری . 

 کاربرد آزمون جدید شخصیتی نلاو و بررسای   ، (8311محمود )، امیرهوشنگ و قاضی طباطبایی، میرتقی؛ مهریار، گروسی فرشی

 لیلتح

 سال ، فصلنام  علمی ا پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا . ایرانهای  و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاهها  ویژگی
 . 833-891صص ، 39شماره ، یازده؟

 Cattel, R. B. (1990). Advances in cattellion personality theory. In: Pervin, L. A. (Eds. ), Handbook of personality: 

 Theory and Research. New York: Guilford press, 101-110 . 

 Costa, P. T. Jr. , & McCrae, R. R. (1992). The NEO-PI-R: professional manual. Odessa, FL: Psychological 

 Assessment Resources . 

 Costa, P. T. , Jr. , & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality Inventory. Odessa, FL: Psychological 

 AssessmentResources . 

 Grigorenko, E. L. , & Sternberg, R. J. (1997). Style of thinking, abilities, and academic performance. Exceptional 

 Children, 63, 295-312 . 

 John, O. P. , &Srivastava, S. (1999). The Big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical 

 perspectives. In L. A. Pervin, & O. P. John (Eds. ), Handbook of personality: Theory and research. New York: 

 Guilford Press, 102-138 . 

 Zhang, L. F. (2006). Thinking styles and the big five personality traits revisited. Personality and Individual  
  Differences, 40(6), 1177-1187 . 

 Zhang, L. F. (2002). Measuring thinking styles in addition to measuring personality traits? Personality and Individual 

Differences, 33, 445–458 . 

 Zhang, L. F. (2004). Revisiting the predictive power thinking styles for academic performance. Journal of Psychology, 138, 

351-370 . 

 Zhang, L. F. , &Postiglione, G. A. (2001). Thinking styles, self-esteem, and socio-economic status. Personality andIndividual 

Differences, 31, 1333-1346 . 

  

                                                           
1- Haller & Courvoisier 

2- Fortunato&Furey 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
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بررسی تأثیر درمان فراشناختی بر اضطراب اجتماعی و سالمت 

 اجتماعی دانشجویان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی

7مجید صفاری نیا، 5زهرا سلگی
 

 

کمی  و کیفی  روابط اجتماعی ارتباط نزدیکی باا  . روابط اجتماعی یک عنصر حیاتی در زندگی انسان هاس 

، 3لریگاو و راجارز  ، باشد )تلو می کلیدی مرتبط با سالمتیی  نوان یک مؤلف مر  و میر دارد و افزایش آن ب  ع

با همساالنش رواباط  ، مورد تأیید والدین باشد، ارزشمند باشد، گون  ما نیاز دارد تا دوس  داشت  شود. (5183

یازی  زوج مطلوب را ب  خود جذب کند و در انواع روابط اجتماعی با  طاور موفقیا  آم   ، حمایتی برقرار کند

حالا  غیار   . هراساند  مای  ب  طور طبیعیاز ارزشیابی منفای همنوعاان خاود   ها  نتیج  این ک  انسان. حضور یابد

از یاک دیادگاه   . اسا   (SAD) 1انطباقی این ترس و نگرانی تکاملی و انطباقی اخاتالل اضاطراب اجتمااعی   

کا  او را در معارض خطار     تکاملی اضطراب اجتماعی نقش مهمی را در بازداری فرد از عمل کردن ب  طریقی

، )هادمن اند  و لذا آن را ترس از طرد شدن توصیف کرده، کند می اجتماعی قرار دهد ایفای  طرد شدن از جامع 

 .  (5183، 2استونکل و مورتبر ، استروم

آورد و بر کارکرد  می را در مراحل مختلف زندگی فرد پدیدای  اختالل اضطراب اجتماعی مشکالت عدیده

، 5183، 1ارالاپ دمیار و اویساال   ، کاراساتین ، دمیار گاذارد )  می شغلی و اجتماعی وی تأثیر، یلیتحص، جسمی

برخالف سایر اختالالت اضطرابی ک  در آنها فرد قادر با  اجتنااب ورزیادن از    . (5185، 3سارور و بیدل، ونگ

 جتمااعی مواجا   اهاایی   اضطراب آور اس  افراد دچار اضطراب اجتماعی ب  اجباار باا موقعیا    های  موقعی 

برناد   مای  کنند و کیفی  زندگی شان را تحلیل می شوند ک  واکنش اضطرابی آنها را ب  طور روزمره تحریک می

آندریسان و  ، ثورسان ، ملی، ؛ روم 5183، اوروئ  و هانکین، کالوت ؛5183، 1کامارا و هانکین، اوروئ ، )کالوت

 ک  از مطالعات اضطراب اجتماعی برداش ای  أل مهمترین مس. (5185، و همکاران 81؛ سونگ5185، 9روزبر 

                                                           
 Zahrasolgi22@yahoo.com نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار - 8
 m.saffarinia@yahoo.com نور پیام دانشگاه روانشناسی هگرو دانشیار - 5

3- Teo, Lerrigo& Rogers 

4- Social Anxiety Disorder 

5- Hedman, Strom, Stunkel&Mortberg 

6- Demir, Karacetin, EralpDemir&Uysal 

7- Wong, Sarver &Beidel 

6-Calvete, arue, Cámara&Hankin 
9-Romm, Melle, Thoresen,Andreassen&Rossberg 

8-Sung 
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اخیر حج؟ زیاد تحقیقات ب  عمل ی  در دو ده . شود اهمی  قابل توج  تشخیص و درمان زودهنگام اس  می

لاذا هادف از   . آمده منجر ب  ابداع راهبردهای درمانی مؤثری برای درمان این اختالل تضعیف کننده شده اس 

ثیر درمان فراشناختی بر اضطراب اجتمااعی و ساالم  اجتمااعی دانشاجویان     انجام پژوهش حاضر بررسی تأ

 .  باشد می مبتال ب  اختالل اضطراب اجتماعی

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعا  آمااری   . باشاد  مای  طرح این پژوهش نیم  آزمایشی و از نوع پیش آزمون ا پ  آزمون با گاروه گاواه   

گیاری   نمونا   در این پژوهش از روش. پیام نور کرمانشاه بودند دانشگاهپژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی 

نفار از افاراد داوطلاب مباتال با  اخاتالل        11با در نظر گرفتن احتمال اف  آزماودنی هاا  . هدفمند استفاده شد

 اضطراب اجتماعی مراجع  کننده ب  مراکز مشاوره دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه ک  همگی دختر بودند و با  

فراخوان محقق در مورد درمان عالئ؟ اضطراب اجتماعی پاسخ دادناد انتخااب و با  صاورت تصاادفی در دو      

 .  نفر( قرار گرفتند 51و گواه ) نفر( 51گروه آزمایشی)

 

 ابزار

ای  گونا   با   ایان مصااحب   : IVDSM- (SCID)در  8محور یاک های  مصاحب  بالینی ساختار یافت  برای اختالل

ب  نقل ، 5115تران و هاگا ). روانی ساخت  شده اس های  شود و برای تشخیص اختالل می مانعطاف پذیر انجا

گازارش   SCIDبارای  ها  را ب  عنوان ضریب پایایی بین ارزیاب 1خ11( ضریب پایایی 5111، از تران و اسمی 

 1خ31پای بااالی  ( ضریب کا8311برای پایایی نسخ  فارسی این ابزار در پژوهش امینی و همکاران ). کرده اند

 .  گزارش شده اس 

( با   5111و همکااران )  3این پرسشنام  ک  نخستین بار توساط کاانور  : (SPI) 5پرسشنام  هراس اجتماعی

ماده ایس  کا  دارای سا  مقیااس     83یک مقیاس خود سنجی  منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهی  گردیده

مااده( اسا  و در آن هار مااده بار اسااس        1یزیولوژیک )ماده( و ناراحتی ف 3اجتناب )، ماده( 1فرعی ترس) 

 = خیلی زیاد( درج  بندی1، = زیاد3، = تا اندازه ای5، = ک؟8، = ب  هی  وج  1)ای  مقیاس لیکرت پنج درج 

اعتبار آن باا روش  . این پرسشنام  از اعتبار و روایی باالیی برخوردار اس . (5111، شود )کانور و همکاران می

بوده و ضاریب همساانی    1خ19تا  1خ31با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی برابر با های  در گروهبازآزمایی 

، 1خ19فرعی تارس  های  گزارش شده اس  و برای مقیاس 1خ91درونی آن )ضریب آلفا( در یک گروه بهنجار 

 .  گزارش شده اس  1خ11و ناراحتی فیزیولوژیکی  1خ98اجتناب 

                                                           
1- Structured Clinical Interview for DSM- IV axis Ι disorders 

2 - Social Phobia Inventory 

3- Connor 
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کا   ای  این ابزار ب  منظور سنجش چناد عنصار فراشاناختی خصیصا     : (MCQ-30) 8پرسشنام  فراشناخ 

 31طراحای شاده اسا  و شاامل     ، برخی از آنها نقش محوری در مدل فراشناختی اختالل روانشناختی دارناد 

باورهای مثبا    -1: کند می فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگان  اندازه گیریهای  باشد ک  حیط  می گوی 

اطمیناان   -3، باورهای منفی درباره نگرانی ک  با کنترل ناپذیری و خطر در ارتباط هستند -5، رانیی نگدرباره

هاای   ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیااس . خودآگاهی شناختی -2نیاز ب  کنترل افکار و  -1، شناختی ضعیف

در ایاران  . (5111، ونهاات  -گسترده اس  )ولز و کارترای  1خ93تا  1خ35از  (MCQ-30) پرسشام  فراشناختی

حااکی از اعتباار    1خ91تاا   1خ33آن باین  هاای   و خارده مقیااس   1خ95نیز ضریب همسانی درونی کل مقیااس  

 .  (8398، باشد )بهادری و همکاران می آنهای  مطلوب کل خرده مقیاس

 

 شیوه گردآوری داده ها

  شاد کا  در یاک جلسا  تاوجیهی      دو گروه خواستهای  از آزمودنی، نهایی پژوهشهای  بعد از انتخاب گروه

با  منظاور رعایا  مساائل اخالقای از مراجعاان       ، در این جلس  ضمن تشریح اهداف پاژوهش . شرک  کنند

. نتیج  پژوهش بدون ذکار ناام گازارش شاود    ، رضای  کتبی گرفت  شد ک  در قبال ارائ  خدمات روانشناختی

همچنین با آگااهی دادن با    . اختیار کامل داشتند، الزم ب  ذکر اس  ک  مراجعان برای امضای این رضای  نام 

از آنها درخواسا   ، گروه کنترل در زمین  ضرورت دریاف  درمان در پایان اجرای طرح پژوهشیهای  آزمودنی

ورود بیماران ب  پاژوهش عباارت   های  مالک. شد برای دریاف  کمک ب  مراکز مشاوره دانشگاه مراجع  نمایند

عدم دریاف  هی  گون  درمان )حاداقل یاک   ، تشخیصی اختالل اضطراب اجتماعیی ها داشتن مالک: بودند از

سن )داشاتن حاداقل   ، عدم وجود سایر اختالالت روانی و نداشتن سوء مصرف مواد، ماه قبل از انجام پژهش(

 .  سال( 52و حداکثر  83

باالینی چناد   پرسشانام   ، ب  منظور اینک  مشخص شود شرک  کنندگان اختالل شخصایتی شادید ندارناد   

منظاور از اخاتالل شخصای     . بر روی آنها اجارا شاد   (5112، 3( )میلون و گروسمنMCMI) 5محوری میلون

عالوه بر این کساانی کا    . اسکیزوتایپ و پارانوئید اس ، شدید طبق نظر میلون اختالل شخصی  شدید مرزی

پا  از انتخااب نمونا  واجاد     . دندبود از پژوهش کنار گذاشت  شا  11نمره نرخ پای  آنها بیشتر از  MCMIدر 

جلس  هفتگی بارای شارک     81شرایط درمان فراشناختی بر اساس مدل درمانی ولز ب  شیوه گروهی ب  مدت 

 .  کنندگان انجام گرف 

 

 

 

                                                           
1- Metacognition Questionnaire 

2- Millon Clinical Multiaxial Inventory 

3- Grossman 
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 نتایج

بین متغیرهاای وابسات  )اضاطراب اجتمااعی و      تأثیر درمان فراشناختی بر تعامل، برای بررسی فرضی  پژوهش

مفروض  نرمال باودن  . با کمک تحلیل چندگان  کوواریان )مانکوا( مورد آزمون قرار گرف  سالم  اجتماعی(

 . برای این آزمون برقرار بود

 
 چند متغیری تحلیل مانکوواهای  آزمون. 5جدول 

 

جدول فوق نتایج آزمون مانکوا را برای اثر درمان انجام شده بر متغیرهای اضاطراب اجتمااعی و ساالم     

اضطراب اجتماعی و ساالم  اجتمااعی در پا  آزماون با        در این آزمون متغیرهای. دهد می اجتماعی نشان

آمااره  . عنوان متغیرهای وابست  و مقادیر آنها در پیش آزمون ب  عنوان متغیرهای همراه در نظر گرفت  شاده اناد  

آماره ویلک  الندا اس  ک  اثر متغیرهای مستقل و همراه را بر متغیرهاای وابسات  با  صاورت     ، مورد استفاده

پیش آزماون شاامل اضاطراب اجتمااعی و     های  با توج  ب  سطوح معناداری ک  برای مؤلف . جدسن می همزمان

رابط  خطی چندگان  بین این متغیرهاای هماراه   ، ب  دس  آمده اس  1خ12سالم  اجتماعی کوچکتر از سطح 

 .  کند می را با متغیرهای وابست  تأیید

( و 8293خ312ب  دس  آماده )  Fا توج  ب  مقدار ب: آید می نتیج  اصلی در ردیف مربوط ب  گروه ب  دس 

کاوچکتر   1خ12( از مقدار خطاپذیری 1خ118و این ک  سطح معناداری مربوط ب  گروه ) 59و  3درجات آزادی 

متغیرهاای اضاطراب اجتمااعی و ساالم      ، شود ک  پ  از تعدیل اثارات پایش آزماون    می نتیج ، بوده اس 

ت معناداری بین گروههای فراشناختی و کنترل در پا  آزماون باوده    اجتماعی ب  صورت همزمان دارای تفاو

ب  عبارت دیگر در مجموع درمان فراشناختی بر متغیرهای اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی ب  طاور  . اند

ارتبااط بسایار قاوی باین درماان      دهناده   نشان (1خ991مقدار مجذور ایتا ). همزمان تأثیر معناداری داشت  اس 

 .  ی با متغیرهای اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی اس فراشناخت

 
  

 منبع
 ویلک  الندا

(Wilks’ Lambda) 
F df1 df2 p 5η 

 18112 18118 598111 38111 188338 18832 اضطراب اجتماعی )پیش آزمون(

 18919 18118 598111 38111 918111 18198 سالم  اجتماعی )پیش آزمون(

 18991 18118 598111 38111 82938312 18111 گروه
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 تحلیل اثرات بین متغیرها. 7جدول 

 منبع
متغیر وابست )پ  

 آزمون(

مجموع  IIIنوع 

 مجذورات
df میانگین مجذورات F Sig. 5η 

 گروه
 9318381 51128113 8 51128113 اضطراب اجتماعی

1811

8 
18919 

 18218 218131 8 218131 سالم  اجتماعی
1818

1 
18832 

 خطا
    58951 38 988158 اضطراب اجتماعی

 5118211 سالم  اجتماعی
 

38 18113    

 

بارای هار دو متغیار وابسات  در پا  آزماون       ، دهد ک  تأثیر متغیرمستقل گاروه  می نتایج جدول فوق نشان

دین معناسا  کا  باین    ایان با  . (> .1Sigخ12)اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی( معناادار باوده اسا  )   

از نظر اثرات همزمان متغیرهای وابست  در پ  آزمون با در نظار گارفتن   ، درمان فراشناختی و کنترلهای  گروه

ب  عبارت دیگر آموزش درمان فراشناختی انجام . تفاوت معناداری وجود دارد، اثرات تعدیل کننده پیش آزمون

متغیرهای وابست  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی باوده  دارای اثرات معناداری بر ها  شده روی آزمودنی

 . گردد می بدین ترتیب فرضی  پژوهش تأیید. اس 

 
 تعدیل شده متغیرهای وابسته در پس آزمونهای  میانگین. 9جدول

 خطای معیار میانگین گروه متغیر
 92فاصل  اطمینان 

 حد باال حد پایین

 اضطراب اجتماعی
 388535 598251 18181 318339 فراشناختی

 198512 138298 18391 118391 کنترل

 سالم  اجتماعی

 118113 238311 18381 298553 فراشناختی

 218132 228382 18133 218192 کنترل

 188112 398913 18158 118111 کنترل

 

ر کمکای )پایش   تعدیل شده متغیرهای وابست  در پ  آزمون را با حذف اثر متغیا های  جدول فوق میانگین

سازد کا  میاانگین تعادیل شادۀ اضاطراب       می جدول فوق آشکارهای  مقایس  میانگین. دهد می نشان، آزمون(

اجتماعی در گروه فراشناختی کامالً پایین تر از حدود اطمینان گروه کنترل قرار داشت  و باتوجا  با  معنای دار    

اعی در اثر درمان فراشاناختی کااهش معنااداری    توان نتیج  گرف  ک  اضطراب اجتم ، میشدن آزمون مانکووا

برای متغیر سالم  اجتماعی نیز میانگین تعدیل شده در گروه فراشاناختی کاامالً بااالتر از حادود     . یافت  اس 

توان نتیج  گرف  ک  ساالم    ، میاطمینان گروه کنترل قرار گرفت  و با توج  ب  معنی دار شدن آزمون مانکووا

 .  ان نیز در اثر درمان فراشناختی افزایش معناداری یافت  اس اجتماعی شرک  کنندگ
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 بحث و نتیجه گیری

ی نتایج تحلیل چندگان  کوواریان  ب  منظور بررسی تأثیر درمان فراشناختی بر تعامل باین متغیرهاای وابسات    

متغیرهاای  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی نشان داد ک  گروه آزمون پ  از تعدیل اثرات پیش آزماون   

فراشناختی و های  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی ب  صورت همزمان دارای تفاوت معناداری بین گروه

ب  عبارتی اضطراب اجتماعی در اثر درمان فراشناختی کاهش معناداری یافتا  و  . کنترل در پ  آزمون بوده اند

نتایج این پاژوهش در بعاد اضاطراب    .   اس سالم  اجتماعی در اثر درمان فراشناختی افزایش معناداری یافت

رپای و همکااران   ، (5181(؛ هاپیا  و همکااران )  5181کاوکرتز و همکااران )  های  اجتماعی با نتایج پژوهش

ساایر و هاافمن   ، بارد ، (5185کارلبریناگ و همکااران )  ، (5185توسچن ا کاافیر و هنریچاز )   ، کلی، (5183)

( 5188ویکااز و ساوسااتیانووا )، کاشاادان، (5181و همکاااران ) هاکاماتااا، (5188هااالیون و روساایو )، (5185)

 . همخوانی دارد

ناوین  های  توان بیان کرد ک  درمان فراشناختی بر مبنای مدل فراشناختی ولز از شیوه می در تبیین این نتایج

ب  نظری  شناختی شکل گرفت  اس  و های  غیر دارویی اس  ک  جه  تبدیل و برطرف کردن خالءهای  درمان

اناد،   بک و یاناگ در نظریا  شاناختی بار آنهاا تأکیاد کارده       ، ک  الی هایی  بیان واضح تر باورها و طرح واره

را شاکل داده و خاود   ای  مقابل های  ارزیابی و پاسخی  فراشناختی باشند ک  توج  ب  شیوههایی  توانند عامل می

ی موجب تعمیق درمان شده و ب  متخصصاان  این رویکرد بالین. گردند می باعث افزایش باورهای منفی عمومی

افکارشان را شکل دهند و با   ، متفاوتای  کند تا ب  بیمارانشان آموزش دهند ک  بتوانند با شیوه می بالینی کمک

شود تغییر دهناد   می ناسازگار را ک  باعث افزایش این باورهاهای  فراشناخ ، جای چالش با باورهای ناکارآمد

 .  (5119، )ولز

باا توجا  با  اینکا      . انجامد می فراشناختی با بهره گیری از راهکارهای متفاوت ب  بهبود این باورها درمان

شاود کا     مای  با تسهیل تغییر افکار باعث، درمان فراشناختی با افکار و باورها و آگاهی از افکار سرو کار دارد

کا   اناد   نشاان داده هاا   پاژوهش . یابد می هشافراد نیاز ب  کنترل افکار را احساس نکنند و ب  تدریج این نیاز کا

ی  زیارا فکار نکاردن دربااره    ، تواند تالش مؤثری برای قطاع پاردازش نگرانای باشاد     می کنترل فکر ب  ندرت

آگااهی بیمااران از   . شاود  مای  موضوعات نگران کننده و سرکوب کردن فکر موجب افزایش فکر نگران کننده

جای گازین در بهباود   ای  مقابل های  برای کنترل افکار و آموزش شیوهناکارآمدی استفاده از چنین راهبردهایی 

 .  (5181، ویزلی و مندل، پاپاجورجیو، کینگ، ولفورد، این باور مؤثر اس  )ولز
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نگرش زیست محیطی و رفتارهای محافظت ، دلبستگی مکانی

 از محیط

 * 9زهرا مردانی ولندانی، 7علی پوالدی ریشهری ،5مجید صفاری نیا

 

مشکالت زیس  محیطی بیشتر رفتاری و فرهنگای اسا  تاا حاصال رشاد      ، از دیدگاه روان شناسی اجتماعی

تخریب محیط زیس  نقاش داشات  اسا  ولای      البت  بی شک این موارد در. تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع

کنناد   مای  را هادای  هاا   فرهنگی و نهادهای اجتماعی ک  این فعالیا  های  هنجاری، افرادهای  باورها و ارزش

 .  (8395، فتحعلی لواسانیاهمی  بیشتری دارد )

از اس  ک  فرد در برخورد باا محایط زیسا      رفتاریenvironmental behavior) رفتار زیس  محیطی )

فرهنگای و شخصایتی افاراد ایان رفتارهاا      ، بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی. دهد می خود بروز

باا  . محیط گرایان  و مسلوالن  باشد یا بر عک  کامالً منفی و مخالف محایط زیسا   ، ممکن اس  کامالً مثب 

ال  فردی خارج و تبادیل  شوی؟ رفتارهای نامطلوب زیس  محیطی درجامع  ایران از ح می اندکی تأمل متوج 

استفاده بای رویا  از از   ، رفتارهایی نظیر عدم حساسی  نسب  ب  محیط زیس . ب  مسلل  اجتماعی شده اس 

هاا   استفاده از انواع آف  کش، استفاده از وسایل نقلی  شخصی، استفاده از لوازم یکبار مصرف، انرژی در منازل

   .ب  منظور بازیاف ها  و تفکیک نکردن زبال 

روانشناسی اجتماعی کاربردی برای مقابل  جدی با چنین رفتارهای ناامطلوب زیسا    های  یکی از راه حل

 place)دلبستگی مکاانی . محیطی بهره گیری از میزان هوی  و تعلقی اس  ک  افراد با مکان زندگی شان دارند

attachment)  نماادین و  هاای   وابستگی، خاصفرایند شکل گیری ارتباطی حسی بین فرد یا گروه با مکانی  ب

هیجانی )مثب  و منفی بر مبنای تجربیات شخصی( و ایجاد تشخص یا تمایز مکانی )درنظار گارفتن مزایاایی    

، پیوند روانشاناختی )شاامل عاطفا    . (5183، استوارت و کروگر، شود )ویلیام می برای مکان مورد نظر( اطالق

هدفمنادی و انساجام زماانی یاا     ، کارکردهایی نظیر بقاا و امنیا   شناخ  و رفتار( پایدار افراد با مکان دارای 

مرور ادبیات س  ده  تحقیق حاکی از تنوع تعاریف دلبستگی مکانی . (5181، شخصی اس  )اسکنل و گیفورد

هاای   پیوناد ، مطالعاات مبتنای بار بافا  شخصای     : باشاد  می مکان -با توج  ب  زمین  یا باف  تعامالت انسان 

                                                           
msaffarini@yahoo.com  8- تهران نور پیام دانشگاه شناسی روان گروه دانشیار  

Alipoladei@yahoo.com  5- بوشهر نور پیام دانشگاه شناسی روان گروه استادیار  

mardanipnu@gmail.com  3- اصفهان نور پیام دانشگاه شناسی روان مربی و دکتری دانشجوی  
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مانند هویا   هایی  ( و سازه5111، جغرافیایی مورد نظر )گاندرسن و فیزیکی افراد در مکانکارکردیخ هیجانی 

معطوف ب  زمین  اجتماعی و روابط های  (؛ پژوهشdependence) place( و تعلق مکان place identityمکان )

تعلق اجتماعی ) ح  ، اجتماعی -دلبستگی مکانی، مفاهیمی نظیر دلبستگی اجتماعی گروهی افراد در مکان با

مانناد   فیزیکی محیط ) باویژه محایط طبیعای   های  بر ویژگی (؛ و تحقیقات متمرکز5181، بژورک و ونفلد، رم

پیوند با طبیع  و دلبساتگی با  طبیعا     ، سازهایی مانند هوی  زیس  محیطی :کوه( جنگل و، پارک، دریاچ 

 .  (5188، کیسر و روزن، اس  ) بروگر

طاای مجموعاا  احساسااات خوشاااایند یااااا ناخوشااااایند در مااااورد     نگاارشهااای زیساا  محی

طباق نظریا  عمال    . (5113، و همکااااران  ویژگیهای محیط فیزیکی یا مسائل مرتبط باا آن اسا  )منزناااال   

افراد و هنجارهای اجتمااعی  های  حاصل نگرشبی واسط  کنش ارادی های  قصدها ب  عنوان پیشایند، معقوالن 

تابع باورهایی درباره پیامدهای عمل و همچنین ارزیابی ذهنی این پیامد هاس  ها  ده هستند و نگرشادراک ش

 .  (8319، )صفاری نیا و حسن زاده

مطالعا   : بازیابی شده خارج از کشور عبارتند ازهای  مطالع  حاضر برخی از پژوهش در ارتباط با متغیرهای

ستگی مکان بر هویا  مکاان و رابطا  معناادار هویا  مکاان باا        تأثیر واب، وابستگی مکانی در مدل دو بعدی

نتاایج مادل پانج بعادی )پیوناد      ، (5118، دهاد )واساک  و کاوبرین    مای  رفتارهای حفاظ  از محیط را نشان

وابستگی مکان و هوی  مکان( حاکی از رابط  معنادار بین ، پیوند با طبیع ، تعلق خاطر ب  دوستان، خانوادگی

کنناد   مای  طبیعای ساپری  های  پیوند با طبیع  و مدت زمانی ک  افراد در محیط، وی  مکانوابستگی مکان با ه

( رابطا  باین دلبساتگی مکاان     5181تحلیل رگرسیون اسکنل و گیفورد ). (5181، وبر و براون، اس  )ریموند

ا طبیعی و رفتارهای مسلوالن  و عدم همبساتگی باین دلبساتگی مکاان شاهری و رفتارهاای محایط گرایانا  ر        

همبستگی مثب  بین دلبستگی مکاانی  . گزارش و بررسی جداگان  دو محیط )شهری و طبیعی( را پیشنهاد کرد

ویلار و اسامی    ، بازدید کننده پارک ملی نتیج  پاژوهش رامیکسان  های  و رفتارهای زیس  محیطی توریس 

و رفتارهای مسلوالن  ( رابط  بین دلبستگی مکان و جذابی  مقصد 5183پژوهش چا  و هانگ ). ( بود5185)

داناش و نگارش   : داخلای هاای   مطابق نتایج پژوهش. ( تایوان را نشان دادPenghoجزیره پنگو )های  توریس 

مه؟ در زمینا  پایش بینای رفتارهاای محافظا  از      های  تواند از تعیین کننده می افراد ب  مسایل زیس  محیطی

همچناین  . (8311، ؛ فردوسای و همکااران  8313، ؛ صالحی عمران و آقا محمدی8391، )عبدالهیمحیط باشد 

افراد جوان نسب  ب  بزرگساالن و افرادی با پایگااه  ، ( زنان نسب  ب  مردان8391طبق پژوهش نواح و فروتن )

، اجتماعی متوسط در هردو بعد ذهنی و عینی در مقایس  باا همتایاان خاود در طبقا  پاایین و بااال       -اقتصادی

 .  زیس  محیطی بیشتری دارندهای  نگرانیبهتر و  مسلوالن  رفتارها

با توج  ب  معضالت زیس  محیطی و روند فزاینده آن در جوامع کنونی و از طرفی نقاش قابال تأمال رفتارهاای      

، جها  تغییار   متفاوت تار و خالقانا  تار   ، وسیع ترمداخالتی های  تدوین برنام ، در کاهش این بحران زیس  محیطی

دلبساتگی مکاانی با     ، در ایان راساتا  . موجود از اولوی  ویژه برخوردار اسا  های  اد و مکاناصالح و ارتقاء رابط  افر
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اجتماعی و ارزیابی نتیج  و دستاورد فرایند دلبستگی مکانی یعنای رفتارهاای پاساخگو     -عنوان یک مفهوم روانشناختی

ررسای ارتبااط و تاوان پایش بینای      بباا هادف    و متعهدان  در قبال مکان ب  عنوان گام نخس  مورد توج  قرار گرفت  و

 .  در این پژوهش ب  آن پرداخت  شده اس  رفتارهای محافظ  از محیط زیس 

 

 روش

جامع  آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور اساتان اصافهان   : شرک  کنندگان و طرح پژوهش

ای  خوشا  گیاری   نمون  ول کرجسی مورگان و ب  روشبر اساس جد، اس  ک  از این جامع  8393 -91در سال تحصیلی 

با لحاظ کردن احتمال مخدوش بودن برخی پرسشنام  ها( از  111ب   311نفر)افزایش تعداد از  111تصادفی ای  چند مرحل 

و  علاوم پایا   ، گروه علوم انسانیهای  از میان رشت . شهرضا نطنز و سمیرم ب  صورت تصادفی انتخاب شدند، مراکز اصفهان

، شایمی ، ریاضی، حسابداری، مدیری ، حقوق، کشاورزی، علوم اجتماعی، روانشناسیهای  مراکز رشت  فنی و مهندسی این

دانشاجویانی واجاد شارایط ورود با      . زیس  شناسی و مهندسی کامپیوتر و از هر رشت  نیز چهاارکالس انتخااب گردیاد   

 533. نشگاه پیام نور استان اصفهان مشغول ب  تحصایل بودناد  در دا 8393 -91پژوهش بودند ک  در نی؟ سال اول تحصیلی 

 8خ19و انحاراف اساتاندارد    51خ31سال با میانگین  81-31ها  دامن  سنی آزمودنی. نفر از دانشجویان دختر و بقی  پسر بودند

 . طرح پژوهش از نوع توصیفی اس  ک  با هدف کاربردی و ب  روش همبستگی انجام شده اس . بود

 

 ابزار

، گوی  میباشد ک  س  حیط  شناختی )هویا  مکاان(   55این مقیاس مشتمل بر : الف( پرسشنام  دلبستگی مکان

سنجد و روی  می اجتماعی( دلبستگی مکان راهای  عاطفی )دلبستگی مکان( و رفتاری )وابستگی مکان و پیوند

  استفاده از ضرب آلفای کرونبااخ  میزان اعتبار این مقیاس ب. شود می نمره گذاریای  مقیاس لیکرت پنج درج 

ها؟  . پایایی رضای  بخش این مقیاس اسا  دهنده  نشان ب  دس  آمد ک  1خ98و با استفاده از بازآزمایی  1خ95

 .  (8398، چنین از روایی صوری و سازه خوبی برخوردار اس  )صفاری نیا

گویا    9انساان ماداری )  س  خرده مقیاس : (8991ب( پرسشنام  نگرش زیس  محیطی تامسون و برتون )

محایط  ، بقای نوع بشار و مناافع انساانی(   ، اهمی  مسائل زیس  محیطی صرفاً ب  دلیل تأثیر گذاری بر زندگی

هاای   عالقا  با  موجاودات غیرانساانی و کااهش اساترس      ، گوی  ادراک ارزشمندی خاود طبیعا    3مداری )

گویا  بای عالقگای با       9ایی محیطای ) روانشناختی در ارتباط مستقی؟ و ملموس تر باا طبیعا ( و بای اعتنا    

نمره گذاری مقیااس نگارش   . موضوعات زیس  محیطی و باور عمومی ب  بزرگنمایی مشکالت در این زمین (

در ایان  . باشاد  مای  ( صاورت 2( تا کاامالً موافاق )  8از کامالً مخالف )ای  زیس  محیطی ب  صورت پنج درج 

اعتناایی   بارای بای   1خ11برای محیط مداری و  1خ31، ریبرای انسان مدا 1خ11پژوهش ضریب آلفای کرونباخ 

عامال قابال    1گویا  آغاازین    52بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد کا  از میاان   . محاسب  شد

 .  (8311، کند )رضوانی می % از واریان  مقیاس را تبیین22عامل فوق  1شناسایی اس  ک  مجموع 
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در ماورد تفکیاک    درباره نحوه عملکرد افراد گوی  ک  اطالعاتی 81امل ش: ج( مقیاس رفتار زیس  محیطی

خریاد مطاابق   ، حمل و نقل دوستدار محیط زیس ، صرف  جویی درمصرف، بازیافتی از غیر بازیافتیهای  زبال 

نماره  . دهاد  می بدس  زیس  محیطی در ماه گذشت های  زیس  محیطی و همکاری با سازمانهای  با شاخص

. (2و همیشا    1اغلاب اوقاات  ، 3گاهی اوقات ، 5با  ندرت ، 8)اصال ای  ب  صورت پنج درج  گذاری مقیاس

، در طراحای و تنظای؟ آن  ، بارای حصاول روایای پرساش ناما      . باشاد  مای  1خ15اعتبار آلفای کرونباخ مقیاس 

چند از مربوط ب  متغیرها در تحقیقات داخلی و خارجی استخراج شده و با نظر ناظر طرح و تنی های  شاخص

 .  (8391، )عبدالهیتغییرات الزم در آنها صورت گرفت  اس  صاحبنظران

و با  دلیال عادم دسترسای همزماان با         با توج  نظام آموزشی دانشگاه پیام ناور : شیوه گردآوری داده ها

بعاد از   مذکور ب  صورت انفرادی و قبل از شاروع و یاا  های  فرایند تکمیل پرسشنام ، دانشجویان انتخاب شده

 . انجام گرف  مراکز توسط دستیاران پژوهشگرهای  در کالس رفع اشکال گروهیهای  پایان کالس
 

 نتایج

ماورد   51ویارایش   SPSS و نارم افازار   با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام ب  گاام ها  داده

 .  بررسی قرار گرف 

 . طالع  نشان می دهدشاخصهای توصیفی آزمودنیها را در متغیرهای مورد م، 8جدول

 محیط مدار و انساان مادار  های  دهد ک  دلبستگی مکانی و نگرش می نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان 

همچنین میاانگین نماره   . گردد می تحقیق تأییدهای  با رفتار زیس  محیطی رابط  مثب  دارند و بنابراین فرضی 

هاای   خریاد مطاابق باا شااخص    ، ر محیط زیسا  حمل و نقل دوستدا، صرف  جویی در مصرف، تفکیک زبال 

)گااهی اوقاات( بااالتر اسا       3ب  طور معناداری از  زیس  محیطیهای  زیس  محیطی و همکاری با سازمان

 . دهد می ب  عباارت دیگار رفتارهاا ی مسالوالن  افراد در قبال محیط زیس  اغلب اوقات رخ. (P>1خ118)
 

 و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استاندارد. 5جدول 

رفتتتتار زیستتتت   -5

 محیطی
12/9 97/5        

       **1خ23 1خ31 3خ18 هویت مکانی -7

      1خ85 **1خ38 1خ35 3خ33 دلبستگی عاطفی -9

     1خ82 **1خ13 *1خ81 1خ31 3خ13 وابستگی مکان -4

    1خ51 1خ19 1خ89 *1خ88 1خ11 3خ15 پیوند اجتماعی -1

   *1خ51 **1خ35 **1خ51 *1خ31 **1خ19 1خ35 3خ11 دلبستگی مکانی -2

  **1خ31 *1خ53 1خ83 1خ83 **1خ31 *1خ18 8خ91 1خ8 نگرش محیط مدار -2

 1خ81 **1خ52 1خ81 1خ11 1خ88 *1خ58 *1خ83 1خ11 5خ1 نگرش انسان مدار -2

 * P <1خP ** 12 <1خ18



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

165 

 
 

دلبستگی مکانی و نگرش زیس  محیطی ب  عنوان پایش باین و   ، ابرای تعیین میزان تأثیر هر یک از متغیره

دهتاد   مای  کا  نشاان      =1خ311 میازان . رفتار ب  عنوان متغییر مالک وارد تحلیل رگرسایون همزماان شادند   

با توج  با   . کنند می از تغییرات رفتار زیس  محیطی را پیش بینی 1خ33ب  صورت ترکیبی  مغیرهای پیش بین

هاای   ( و نگارش  =ß 1خ15و  >1Pخ18شاود کا  دلبساتگی مکاانی )     می معلوم، 5ج در جدول مندر ß ضرایب

رفتاار زیسا     ( ب  شاکل معنااداری   =1ßخ51 و >P 1خ18و انسان مدار ) ( =ß 1خ81و  >P 1خ18محیط مدار )

 .  کنند می محیطی را پیش بینی

 
 تغیر مالکضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای پیش بینی م. 7جدول

 В ß T P متغیرها
 1خ118 81خ555 1خ151 1خ152 دلبستگی مکانی -5

 1خ118 1خ111 1خ832 1خ31 نگرش محیط مدار -7

 1خ118 9خ131 1خ511 1خ51 نگرش انسان مدار -9

 

 بحث و نتیجه گیری

ید آنها را جادا  طبیعا  و اجتماع در کناار ها؟ قابال درک هستند و نبا، از دیدگاه روانشناسان محیط زیسا 

از این رو تالش برای شناسایی عوامال ماؤثر بار گارایش انساان با  حفاز محاایط         . از ها؟ در نظار گرفا 

یای بارای   ها  زیارا باا شناخ  این عوامل می تاوان با  ارائا  راه حال. زیسا  ضرورتی اجتناب ناپذیر اس 

   .تغییر رفتار مخرب و تشاویق رفتارهاای مثبا  محیطی پرداخ 

و رفتارهاای  هاا   پژوهش حاضر ب  بررسی رابط  بین دلبستگی مکانی با نگارش ، در راستای تحقق این مه؟

( 8): نتایج تحقیق نشان داد ک . زیس  محیطی و همچنین قابلی  پیش بین پذیری این دو متغیر پرداخت  اس 

ماداری و دلبساتگی مکاانی    دلبستگی مکانی بیشتر با نگارش محایط   ، در رابط  بین دلبستگی مکانی و نگرش

، ( در رابط  بین دلبستگی مکانی و رفتارهای زیسا  محیطای  5کمتر با نگرش بی تفاوتی عمومی همراه بود؛ )

، و اساکنل و گیفاورد   5185، ویلار و اسامی   ، ؛ رامیکسان 5183، قبلی )چا  و هانگهای  همسو با پژوهش

( در رابط  بین ابعاد دلبستگی مکاانی  3مراه بود؛ )( دلبستگی مکانی بیشتر با رفتار زیس  محیطی بهتر ه5181

بعاد عااطفی ) دلبساتگی عااطفی( وبعاد      ، ب  ترتیب بعد شناختی )هوی  مکانی(، و رفتارهای زیس  محیطی

( در رابطا   1رفتاری )وابستگی مکان و پیوند اجتماعی( با رفتارهای زیس  محیطی بیشاتری هماراه بودناد؛ )   

نگرشاای مثباا  و موافااق     تایج این پژوهش نشان می دهد کا  دانشاجویان  ننگرش زیس  محیطی با رفتار 

محیط زیس  دارند ک  این خود منجر ب  احساس مسلولی  پذیری و نگرش محایط مااداری یااا حمایا  از    

نیرومند و همساز ک  ارتباط ویژه با رفتار ماورد  های  نگرش، بطور کلی. منابع زیستی مختلف محیطی می شود

بهتارین پایش باین    ، شت  باشند؛ مبتنی بر تجرب  مستقی؟ شخص باشند و فرد از وجود آنها آگاه باشدارزیابی دا

، شاکوهی فار و خلاج   ، ؛ فرهمناد 8393، مختاری و همکاران ؛8391، )منتظریانمطالعات متعدد . کننده رفتارند
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نااشانگر  ( 5113، یشابانی و اساد  ، کالنتری 8319؛ صالحی؛ 8319کریمی ، 5188، ؛ ملکی و کری؟ زاده8395

( 8991با  نظار ویاادگرن )   . زیس  محیطی و رفتار حمایا  از محایط اساا    های  ارتباط مثب  میان نگرش

مسلولی  پذیری و نگرش محیطی یا زیس  مداری موجاب جلاوگیری از آثاار مخارب زیس  محیطای مای   

باا   مایا  از مناابع زیساتی   یااا ح  نگرش محیط مادار ، ( در رابط  دو نگرش زیس  محیطی با رفتار2؛ )شود

( 8991این یافت  با تامپسون و برتون ). رفتارهای زیس  محیطی بسیار بیشتری همراه بود تا نگرش انسان مدار

دونگرش انسان مداران  و محایط   تفاوت. ( اس 8311همسو و مغایر با نتیج  پژوهش فردوسی و همکاران ) 

 اسا  کا  بارای حفاز محایط بیاان      هاایی   در استدالل، هستندمداران  ک  هر دو بیانگر نگرش مثب  ب  محیط 

 این تمایز ب  درک نیرومندی تعهد ب  موضاوعات محیطای و پایش بینای رفتارهاای محیطای کماک       . شود می

، دهناد  مای  ک  حمای  انسان از محیط را تح  پوشش قارار هایی  کند؛ زیرا در نگرش انسان مداران  ارزش می

متری برای حفز محیط وجاود دارد؛ ولای افارادی کا  دارای نگارش محایط       انسان محور هستند و احتمال ک

( دلبساتگی  1؛ )کنند می از آن محافظ ، مداران هستند حتی در صورت لزوم پرداخ  هزین  برای حفز محیط

 برای رفتارهای محافظا  از محایط  تری  پیش بینی کننده قوی، زیس  محیطیهای  مکانی در مقایس  با نگرش

 .  باشد می

دارای هف  سطح یاا   مکان -( رابط  انسان5182، شامای )ب  نقل از حیاتی و سکین  8998اساس نظری   بر

تعلق ب  مکان دلبساتگی  ، آگاهی از قرار گیری در یک مکان، بی تفاوتی نسب  ب  مکان: باشد می مرحل  ترتیبی

ب  عبارتی ارتبااط عمیاق تار    . حضاور در مکاان و فداکاری برای مکان، یکی شدن با اهاداف مکاان، ب  مکان

 . گردد می سبب بروز رفتارهای محیط گرایان  بیشتری

رسد ک  آنقدر پتانسیل  می ولی ب  نظر. وجود داشت  باشدای  دلبستگی مکانی ممکن اس  در سطح گسترده

 . ندارد ک  ب  عمل منجر شود

یاک دلیال   . دانند می مه؟ تر از عالق  و افراد راحتی خود را شود نمی منجر ب  واکنشای  در واقع هر عالق 

گیرد ک  میاان مناافع شخصای کوتااه مادت و       می احتمالی این اس  ک  فرد در موقعی  تنگنای اجتماعی قرار

شاود   می ک  پیگیری منطقی نفع شخصی منجر ب  فاجع  اجتماعی آید می منافع جمعی بلند مدت تعارض پیش

رفتارهاای  ، موارد ه؟ ک  منافع فردی و جمعی ب  ها؟ نزدیاک اسا    البت  در بسیاری از . (8319، )صفاری نیا

نساب  با    ایجاد تعهد و وظیف  اخالقای  ب  مفهوم ، هوی رسد  می ب  نظر. افتد می مخرب زیس  محیط اتفاق

نوع انسان و حیات کره زمین نقش مهمی در اینگون  مسائل محیط زیساتی دارد؛ البتا  هویا  در سا  ساطح      

، بادون چناین تعهادی   . هاا  فارغ از تمام تفاوت ( وlocal) قومی -( و محلیnationalلی )م، (globalجهانی )

 ها.   خود عمل خواهند کرد تا اصول و ارزشهای  افراد براساس امیال و خواست 

طراحی مداخالت برخاسات  از  ، روان شناختی و جامع  شناسی، اخالقیهای  این امر مستلزم ترکیب تحلیل

عمومی اسا  و پایا  ریازی یاک جنابش اجتمااعی       های  و در نهای  ادغام آن در سیاس ا ه نتایج این تحلیل

 .  اس 
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سااکنین و افاراد محلا  را از    هاای   توان عالقمندی می الزمهای  و اطالع رسانیها  همچنین با انجام آموزش

از راه آماوزش   حال  بالفعل ب  حال  بالقوه درآورد و اگر قرار اس  محیط تبدیل ب  فضای ملموس شود تنها

 .  و بخصوص از سطح دبیرستان امکان پذیر اس 

طبیعای باا قابلیا  جاذب     هاای   انجام تحقیقات بیشتر درباره دلبستگی مکان در محیطاینک   و سخن آخر

مناسب را جه  توسع  صنع  گردشگری ایران تسهیل نماوده و زمینا    های  تواند اتخاذ سیاس  ، میگردشگر

 .  روانشناسی اجتماعی در حل معضالت موجود باشدساز کاربس  بیشتر دانش 
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 تحول و رویکردها: نظریه ذهن

 7امیرحسین آشنا، 5امیری هزهر

 

ضروری اس  و بدین خاطر همیشا  ماورد توجا     ، عامالت اجتماعی موثردرک خود و دیگران برای داشتن ت

ادبیات تلوریک و پژوهشی اخیر پیرامون فرایندهای شناختی درک خود و دیگران کا   . پژوهشگران بوده اس 

. از تحوالت عمده در روانشناسی تحولی طی دو ده  اخیر بوده اسا  ، شود ب  توانایی تلوری ذهن شناخت  می

( مطرح گردید تا با  بررسای   8913) 1( برای اولین بار توسط پریماک و ودرافToM) 3لوری ذهناصطلالح ت

)  2قادر ب  نساب  دادن حااالت ذهنای   ، بینی رفتار تبیین و پیش، ها برای درک ای  فرضی  بپردازد ک  آیا میمون

ایی شاامپانزه بارای درک   توانا ، پریمااک و ودراف . ( ب  خود و دیگراه هساتند 1و نیات 3باورها، 1مثل تمایالت

توانایی مرتبط ساختن نی  فرد با هادفی  . باشد را مورد پژوهش قرار دادند هدف ک  نشانگر تمایل شامپانزه می

پریمااک و ودراف  ، بر اساس نتایج ب  دس  آماده . ب  عنوان موفقی  برای شامپانزه در نظر گرفت  شد، متناسب

از آنجا کا  حااالت ذهنای    . باشند ( ابتدایی میToMک تلوری ذهن )ها دارای ی مدعی شدند ک  احتماالً میمون

تواناایی  ، بینای رفتارهاا ماورد اساتفاده قارار گیرناد       توانند جه  پیش بطور مستقی؟ قابل مشاهده نیستند و می

 .  (8313، شود )یزدی استنباط حاالت ذهنی اصطالحاً تلوری ذهن خوانده می

هاای مختلاف    بیش از پیش مورد توج  پزوهشگران حوزه 9ماعیهای اخیر شناخ  اجت در حقیق  در ده 

هاای متعادد در    یافتا  . تجربی و اجتمااعی قارار گرفتا  اسا     ، بین فرهنگی، از جمل  روانشناسان تحولی نگر

نفاوذ و  ، مفااهی؟ رفاقا  و دوساتی   ، هیجانات و عواطف، «دیگر»و « خود»های گوناگون چون شناخ   زمین 

از دیاد کاودک پرتاو    ، اردادهای اجتماعی و غیره بر بسیاری از وجوه دنیای اجتماعیقر، اخالق، تعهد، قدرت

باعاث افازایش پاژوهش در ایان زمینا  شاده اسا         ، گستردگی موضوعات مربوط ب  این حاوزه . افکنده اند

 .  (8315، )مشهدی

رفتارهااای   هااا و  انگیازه ، شناخ  اجتماعی ب  ایاان معنای اسا  کا  ماردم دربااره افکااار احساساات  

( شاناخ   8912) 88و میلار  81بر طباق نظار فاالول   . (5111، کنند )شافر خودشاان و دیاگران چگونا  فکر می

                                                           
 zohrehamiri33@gmail.comرفاه  انتفاعی غیر دانشکده عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 8
 refahmathgroup@yahoo.comرفاه  غیرانتفاعی دانشکده نوروساین  روانشناسی، دکترای گروه مدیر - 5

3- Theory of mind 
4 -premack and woodruff 
5 -mental states 
6 -desires 
7 -Beliefs 
8 -Intention 
9-social cognition 
10-Flavell 
11 -miller 
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شناخ  اجتماعی دقیقاً مرباوط با  دنیاای    . اجنماعی عبارت اس  از شناخ  و دانش درباره افراد و اعمالشان

رچند این دنیاها آشکارا بار افاراد تااثیر    ه، ریاضی -اجتماعی و روانشناختی اس  و ن  دنیای فیزیکی و منطقی

داشتن ارتباط اجتماعی با دیگران مستلزم درک این مطلب اس  ک  شناخ  و داناش  . (8315، دارند )مشهدی

ی آن  متفاوت از محتاوای ذهنای خاود شاخص دربااره     ، اشیاء و ب  طور کلی جهان، دیگران نسب  ب  حوادث

ی ذهن بر روی یک پیوستار ب  درجات  از لحاظ توانایی نظری مظرح اس  ک  افراد مختلف . موضوعات اس 

ی ذهان   ی ذهن پیشرفت  و در انتهای دیگر آن با نقص در نظریا   نظری ، در انتهای پیوستار. مختلف قرار دارند

گااه شارایط   . ی ذهن دخال  دارند در واقع عوامل مختلفی در تحول نظری . (8991، 8مواج  هستی؟ ) کاروترز

هاای   شود و این در حالی اس  ک  دیگر تواناایی  موجب نقص در این توانایی فراشناختی پیشرفت  می زا آسیب

چگون  ساخت  شدن و یاا اکتسااب   ، ب  هر حال همواره پرسش مه؟ از دیدگاه تحولی. شناختی فرد سال؟ اس 

ایان موضاوع   ، ستینهای تلوری ذهن در حیوانات نخ تح  تاثیر پژوهش. (8311، این توانایی اس  )خانجانی

ک  آیا کودکان و خردساالن قادر ب  استفاده از حاالت ذهنی در توضیح و تفسیر رفتار دیگران هستند یا خیار و  

ماورد توجا  گساترده پژوهشاگران در     ، ( در طای رشاد  ToM) نیز چگونگی و زمان دستیابی ب  تلوری ذهان 

در کودکاان با     ToMهاای   الع  تحولی مهاارت تاریخ مط. (8999، روانشناسی تحولی قرار گرفت  اس  )فالول

و نیز کارهای مربوط با  همادلی و    8931کارهای اولی  پیاژه درباره تفکر کودکان و خود میانبینی طی دو ده  

برداشا   ، با  طاور کلای   ، شناخ  اجتماعی. (8313، گردد )یزدی برمی 8931-8911های  نقش گیری در ده 

اجتمااعی   -چگونگی سازمان دادن ب  آنها و نیز فرایندهای شاناختی ، جتماعیهای ا پدیده، کودک یا فرد از دنیا

 .  (8332، گردد )محسنی اس  ک  از خالل آنها تجرب  اجتماعی ادراک و دانش اجتماعی کسب می

 

 مبانی نظری تئوری ذهن

ها  آن. رده شد( ب  کار ب8913پریماک و وودراف )، 5ها ی ذهن اولین بار توسط پریماتولوژیس  اصطالح نظری 

هاا تواناایی درک حااالت     شاامپانزه هاا   ب  اعتقاد آن. ها بودند ی ذهن ابتدایی برای شامپانزه معتقد ب  یک نظری 

زیرا در ، در حال حاضر نیز تحقیقات حیوانی از جایگاه خاصی برخوردار اس . ذهنی ه؟ نوعان خود را دارند

ی ذهن و نیز درک چگونگی تحول شاناخ  اجتمااعی     تشخیص محتوای غیرکالمی رفتارهای مرتبط با نظری

توانناد با     های مشاهده شده می اما از طرفی اشکال ناشی از این نوع تحقیقات آن اس  ک  پدیده. مفید هستند

بایاد با  قاراین بیرونای      زیرا برای درک حااالت درونای مای   . پاسخ محسوب شوند –عنوان یادگیری محرک 

های ب  دس  آماده از   ب  همین دلیل مناقشاتی در مورد تعبیر و تفسیر یافت . د کردرفتارهای قابل مشاهده استنا

سپ  این اصطالح توسط روان شناسان تحاولی با    . (8991، نلسون و بویسن، حیوانات وجود دارد )پووینلی

موضاوع  اگرچ  پیاژه نخستین کسی بود ک  ب  ایان  . گیری مورد استفاده قرار گرف  منظور بررسی رشد دیدگاه

( صاورت  8913گیاری توساط فاالول )    پرداخ  اما بررسی دقیق در مورد دیدگاه 3بینی تح  عنوان خود میان
                                                           
1- carruthers 
2-prematolodists 
3-Egocentrism 
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گیاری   او دیادگاه . ی شناخ  اجتماعی نقش مهمای ایفاا کارد    تحقیقات فالول در گسترش نظری . گرفت  اس 

( بارای  8921پیااژه ) . ردبصری و مفهومی را مطرح کرد و مراحل تحول کودکان را در سنین مختلف بررسی ک

او از آزماون مشاهور سا     . اولین بار ب  دیدگاه بصری بر اساس بررسی تحول تجس؟ فضایی کودکان پرداخ 

سالگی در خودمیاان بینای    1تا  1کودکان بین سنین ، بر حسب نتایج پیاژه. کوه خود برای ارزیابی استفاده کرد

بینناد دیگاری نیاز     آنچا  خاود مای   ، کنناد    داده و فکر میکامل ب  سر برده و دیدگاه خود را ب  دیگری نسب

 85-9در ، شاود  افتاد و متوجا  تفااوت دیادگاه دیگاران مای       سالگی پیشرف  نسبی اتفاق می 1-1در . بیند می

( مویاد آن باود   8995مطالعات فاالول ) . شوند ها تصحیح می بینی کامل شده و پاسخ سالگی اس  ک  این پیش

توانند از زاوی  دید دیگران نیز ب  اشایا بنگرناد و زوایاای     سالگی می 1-2و در حدود ک  کودکان خیلی زودتر 

یعنی آگااهی  ، گیری مفهومی انجام داد فالول مطالعاتی نیز در مورد دیدگاه. ها را در نظر بگیرند مختلف دیدگاه

تواناد متفااوت از    و درک این موضوع ک  شناخ  و دانش دیگران نسب  ب  دنیا و اشیاء )حاالت ذهنای( مای  

های کودک دربااره   ها زمین  ساز نظری  نتایج این بررسی. ی این موضوعات باشد حاالت ذهنی خود فرد درباره

 .  (8311، شود )خانجانی باشد ک  امروزه از موضوعات جدید و جذاب تحقیقاتی محسوب می ذهن می

 

 ی نظریه ذهن رویکردهای نظری در زمینه

تبیین رشد عملکرد کودکان در تکالیف باور کاذب پیشنهاد شده اس  )آستینگتون و های متعددی جه   نظری 

س  رویکرد نظری عمده وجود دارند ک  تالش دارند ماهی  و ، در این ارتباط. (8999، ؛ فالول8998، گاپنیک

و شابی    5ای پیمانا  ، 8نظریا   -این رویکردها عبارتند از نظریا  . ( را ب  تصویر بکشندToMرشد تلوری ذهن )

اماا درباازه زماان و    ، ( توافق نظر دارناد ToMهای اصلی تلوری ذهن ) گرچ  این رویکردها در مولف . 3سازی 

هاا عمادتاً نشاان     پاژوهش ، ب  عناوان نمونا   . اختالف نظر دارند، ها توسط کودکان چگونگی کسب این مولف 

هاا در   دهناد در حالیکا  سا  ساال      مای پاساخ صاحیح   ، ها ب  تکالیف بااور کااذب   سال  1دهند ک  معموالً  می

، ساازی  ای و شابی   پیمانا  ، نظری  -های عمده میان رویکردهای نظری  یکی از تفاوت. پاسخگویی مشکل دارند

ها در پاسخگویی ب  تکالیف باور کااذب ارائا     چگونگی تبیینی اس  ک  هر کدام در توضیح دشواری س  سال 

تغییری ک  در عملکرد کودکاان باین سانین سا  و چهارساالگی رخ      ،  نظری -بر اساس دیدگاه نظری . دهند می

در حادود سان   « تغییر نظری » یعنی یک : تواند با یک ناپیوستگی عمده در رشد توضیح داده شود می، دهد می

باشند  از واقعی  می 1هایی کند ک  حاالت ذهنی )مثل باورها( بازنمایی چهارسالگی ک  طی آن کودک کشف می

مستلزم این اس  ک  کودک دارای یاک  ، موقعی  در تکالیف باور کاذب، بر اساس این تحلیل. (8991، )ولمن

در . باشاد  در بازنماایی بااور مای    2ذهن بازنمای  باشد و شکس  در این تکالیف بیانگر کمبود مفهاومی ، نظری 

                                                           
1-theory-theory 
2-Modularity 
3-Simulation 
4-Representation 
5-Conceptual deficiency 
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( ToM)ناپیوساتگی در رشاد   داناد   ها را فاقد توانایی مفهوم بااور مای   نظری  ک  س  سال  -مقابل دیدگاه نظری 

ای و  دانناد بار اسااس رویکارد پیمانا       را بیشاتر پیوسات  مای    ToMسازی رشاد   ای و شبی  رویکردهای پیمان 

ای و توجا    تفاوت عملکرد کودکان چهارسال  بیشتر ناشی از عوامل عملکردی مثل آگاهی مکالم ، سازی شبی 

ای تغییار در عملکارد را ناشای از     رویکارد پیمانا   ، دیگر یب  عبارت. (5111، باشد تا کمبود مفهومی )لسلی می

داند ک  در میزان دسترسی ب  منابع پردازشی )محاسباتی( یا امکاان پاردازش تکاالیف باین سا  و       تغییراتی می

 .  (8313، چهارسالگی وجود دارد و ن  تغییر مفهومی در درک کودکان از باور )یزدی

 

 نظریه -مبانی نظری و پژوهشی رویکرد نظریه

هاای   گیاری و تحاول نظریا     نظری  رشد شناختی عبارت اس  از فرایناد شاکل   -از دیدگاه روانشناسان نظری 

بر این اساس این رویکرد معتقد اس  ک  دانش ماا  . (8991، خود و دیگران )گاپنیک و آستون، کودکان از دنیا

هاای   را از دیگر طرحواره« نظری »آنچ  . ن  دارد( ماهیتی نظری  گو. .. نیات و، تمایالت، از دنیای ذهنی )باورها

 -منظور روانشاساان نظریا   . ها اس  نظری  3و تبیینی  5ب  ه؟ پیوست ، 8ماهی  انتزاعی، سازد مفهومی متمایز می

( مورد اساتفاده  ToMباور و نی  ک  در تلوری ذهن )، نظری  از انتزاعی بودن این اس  ک  مفاهیمی مثل تمایل

ایان اسا  کا  حااالت     ، منظور از به؟ پیوساتگی نظریا   . اساساً ماهیتی ذاتی دارند و ن  واقعی، دگیرن قرار می

. کنند بلک  بطور منظمی با یکدیگر ارتباط دارند باور و نی ( بطور مستقل از یکدیگر عمل نمی، )تمایل، ذهنی

ک  قدرت تبیین داشت  باشاد و   سازد این امکان را برای نظری  فراه؟ می، ماهی  انتزاعی به؟ پیوستگی نظریات

 -منظاور پژوهشاگران نظریا    . های درس  و یا غلط بیانجاماد  بینی تواند ب  بعضی پیش بر این اساس نظری  می

اش درباره دنیای ذهنی ک  یاک مجموعا     ( این اس  ک  کودک از نظری ToMنظری  از اصطالح تلوری ذهن )

کناد   بینای رفتاار اساتفاده مای     باشد جه  توضیح و پایش  نی میاز مفاهی؟ انتزاعی و به؟ پیوست  از حاالت ذه

 .  (8313، )یزدی

هاا شاامل    کنند و هم  پیشانهادهای رسامی نظریا     ها استفاده می دانشمندان تنها افرادی نیستند ک  از نظری 

شخصای   های مان با دیگران از نظری  هم  ما در رفتار متقابل روزمره . نیستند 2و اصول تبعی 1های مسل؟ فرض

هاای شخصای خاود را بار پایا  اطالعاات جماع آوری شاده از درک رفتاار           کنی؟ و معموالً نظری  استفاده می

 .  (8339، دهی؟ )شولتز اطرافیانمان قرار می

 

 ای )بازنمایی( مبانی نظری و پژوهشی رویکرد پیمانه

پیمانا   ، سیست؟ دیداری، زبانی های جداگان  )مثل استعداد سیست؟»ذهن متشکل از ، ای بر اساس رویکرد پیمان 

، )چامساکی « باشاد  دارای ویژگی مخصوص بخود مای ، هایش باشد ک  هر کدام از سیست؟ بازشناسی چهره( می

                                                           
1-Absrtact 
2-Coherent 
3-Explanation 
4-postulate 
5-corollary 
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هاای   ای از توانایی ها دارای مجموع  ای در تقابل با دیدگاهی اس  ک  معتقد اس  انسان رویکرد پیمان . (8911

، صرف نظر ازمحتوی خااص هار تکلیاف   ، ا هرگون  تکلیف شناختیباشند و در مواجه  ب عمومی استدالل می

، نظریا   -ساازی و نظریا    ای با رویکردهای شبی  وج  تمایز اساسی رویکرد پیمان . گیرند مورد استفاده قرار می

باید در نظر داش  ک  مفاهی؟ متفاوتی از پیمان  وجود . باشد ای می اختصاصی رویکرد پیمان  -در ماهی  حیط 

» شاود کا  مجهاز با  یاک       در نظار گرفتا  مای    8پیمان  ب  عنوان یک سیست؟ محاسباتی، در این نوشتار. ددارن

ها را بعناوان دروناداد    کند ک  طی آن بازنمایی این سیست؟ همانند کامپیوتر عمل می. اس « پردازشگر بازنمایی

با  میزانای کا  یاک     ،   اعتقااد فاودور  با . کناد  هایی را بعنوان برونداد تولید مای  کند و نیز بازنمایی دریاف  می

اطالعات این اس  ک  پیمان  با    -منظور از بست . ای اس  آن عملکرد پیمان ، اس « اطالعاتی، بست »، عملکرد

( بعنوان ToMبعنوان مثال در دیدگاهی ک  ب  تلوری ذهن ). دسترسی نداشت  باشد، اطالعات خارج از خودش

های خاصی از محیط )رفتاار افاراد( را    ( محرکToMن اس  ک  تلوری ذهن )اعتقاد بر ای، نگرد یک پیمان  می

استخراج ، درک حال  ذهنی دیگران بعنوان برونداد، دهد و پ  از پردازش بعنوان برونداد مورد توج  قرار می

( ToMتاثیری در چگونگی پردازش تلاوری ذهان )  ، اطالعات دیگر موجود در محیط، در این فرایند. شود می

یعنای  : انجاماد  های خاصی مای  اطالعات( ب  ویژگی -هایی در جریان اطالعات )بست  چنین محدودی . رندندا

از عماق کمای   ، و جریاان محاسابات در پیمانا    اناد   ناخودآگااه و اجبااری  ، سریع، حیط  اختصاصی، ها پیمان 

« هما  یاا های    »ویژگی ، دای بودن یا نبودن یک عملکر با این وجود باید بخاطر داش  پیمان . برخوردار اس 

پذیر اسا  یعنای با      همیش  درج ، ای ( معتقدند پیمان 8913( و فودور )5111ندارد بلک  همانطور ک  لسلی )

 .  (8313، ای دارد )یزدی بیشتر ماهی  پیمان ، اطالعات اس -میزانی ک  یگ عملکرد بست 

 

 بحث و نتیجه گیری

، کنایا  ، اخالقیاات ، اندیشاند    و در درک آنچ  ماردم بادان مای   نظری  ذهن در قلب روابط اجتماعی قرار داشت

رویکارد جدیاد در روانشانسای رشاد با  موضاوع       . اشتباه و فریب مه؟ اس ، دروغ، دس  انداختن، شوخی

رواباط  . بار ماهیا  حیطا  اجتمااعی رشاد تاکیاد دارد      ، شاود  ک  ب  تلوری ذهن تعبیر می، شناخ  اجتماعی

مکانیسمی خاص جه  درک حاالت درونی دیگران و پردازش حااالت ذهنای   اجتماعی موفق مستلزم داشتن 

امیاال و  ، انتظارهاا هاا،   تارس ، امیادواریها ، حالتهای ذهنی دربرگیرنده دامن  و سایعی از قصادها  . باشد آنها می

آشنایی با مراحل و تحول ذهن ب  شناخ  شکل گیری رشد شناختی در کودکی کمک . باشند می. .. تصورها و

 .  کند می یشایان

 

  

                                                           
1-Computationnal system 
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ارائه مدل پیش بینی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی 

 مهارتهای اجتماعی در سالمندانای  با تاکید بر نقش واسطه

 7سیده کیمیا کیاراد، 5یرانی*زیبا برقی ا

 

سالمندی یک مرحل  طبیعی از زندگی یک انسان در ادام  حیات اجتماعی اس  ک  باا دیگار مراحال زنادگی     

تعداد افاراد ساالخورده و میازان متوساط عمار      ، سازمان مللهای  تفاوت فراوان دارد و بر پای  آخرین پژوهش

نساب   ، بخاش جمعیتای ساازمان ملال متحاد     های  ش بینیبر طبق پی. (8395، فزونی گرفت  اس  )حکم  پو

افازایش   5121درصد در ساال   58خ1ب  حدود  5113درصد در سال  81خ2جمعی  سالمند در جهان از حدود 

باا توجا  با  روناد     ، در ایران نیز طبق سرشماری نفوس و مساکن . (5113، خواهد یاف  )سازمان ملل متحد

ساالمندان تقریباا یاک چهاارم     ، ساال آیناده   11شاود کا  در    می یصعودی کنونی جمعی  سالمندان پیش بین

با توج  ب  فزونی سارع   ، بنابراین. (8391، جمعی  کشور را ب  خود اختصاص خواهند داد )مرکز آمار ایران

رشد جمعی  سالمند در مقایس  با رشد جمعی  کل کشور و پیش بینی افزایش تعاداد و ساه؟ ساالخوردگان    

های آتی لزوم برنام  ریزی آینده نگر برای کنترل مساایل مرباوط با  ایان      االتر( در سالسال و ب 11)جمعی  

 . گروه از جمعی  باید مورد تاکید قرار گیرد

در دو ده  گذشت  یک نگرانی اجتماعی با افزایش مشکالت رشد در دوران سالمندی میان عماوم ماردم و   

الگوهاای  . .از عوامال مختلاف اسا    ای  شی از مجموعا  نا رسد ک  می دانشمندان وجود داشت  اس  و ب  نظر

ک  ب  ، با مفهوم ح  مشترک قرار داده اس ، سازگاری بیشترین دامن  خود را در اصطالح سازگاری اجتماعی

هاا   فقادان ، افزایش سان . (5181 3، رضای  بخش اشاره دارد )اتووپالکهای  انسان جه  یافتن راههای  تالش

کیفیا   ، گردد ک  این امر ب  تدریج خوداتکایی می عدم سازگاری فرد سالمند با فقدان یابند و باعث می افزایش

محققاانی  . (8311، دهد )سازمان بهزیساتی کشاور   می زندگی و مهارتهای اجتماعی سالمند را تح  تأثیر قرار

 2و ماایر ساالوی  . پیشنهاد کردند ک  توانایی اجتماعی عنصار مهمّای از هاوش اسا     ، (8951) 1نظیر ثرندایک

خاود و  هاای   توانایی شناساایی هیجاان  »: مفهوم جدید هوش هیجانی را بدین صورت تعریف کردند، (8993)

 . «دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطالعات برای هدای  تفکّر و اعمال خود

                                                           
 819855131121نور پیام دانشگ  روانشناسی گروه استادیار - 8
 روانشناسی و ژنتیک ارشد کارشناس - 5

3 Pollack, Otto 
4 -Thorndike 
5-Salovey& mayer 
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و هاا   شابک  ، باط روا، مفهوم سرمای  اجتماعی ب  طور متنوعی تعریف شده ک  شامل مفاهیمی مانند اعتمااد 

ب  طور کلی محققان سرمای  اجتماعی را ب  عنوان مناابع  . منابع مختلف دیگرس  ک  در گروه تعبی  شده اس 

تواند عملکرد جمعی را تسهیل کناد   می کنند ک  از روابط بین افراد ناشی شده اس  و می یا رضامندی توصیف

اجتماعی در بهباود ساالم  روانشاناختی ماؤثر اسا       دهد ک  سرمای   می نشان. (5111، و همکاران 8)باندیرا

سارمای  اجتمااعی فاردی و اشاتراکی باا      های  ک  جنب اند  تحقیقات تجربی نشان داده. (5111، 5)شفلر و براون

اخاتالل عاروق کرونار قلبای و     ، مزمنهای  بیماری، سالم  روانی، نتایج سالمتی مانند سالم  نسب  ب  خود

 .  (5188، شود )روستیال می راهاشکال مختلف مر  و میر هم

باا   نشاان داده اسا  کا    ، اجتماعی انجام گرفت  بر روی این گروه از افراد جامعا   -نتایج مداخالت روانی

توان از بسیاری از مشکالت آنان پایش گیاری و در جها      ، میآموزش سالمندان در مورد شیوه زندگی سال؟

برای تطبیق بهتر با نقاش جدیاد    گروهیهای  توان از فعالی  یم و نیز. ارتقای کیفی  زندگی آنان گام برداش 

و ماداخالت حماایتی باعاث افازایش     . سالمندی )بازنشستگی( با افزایش توانایی اعضا اساتفاده کارد  ی  دوره

کساب مهاارت اجتمااعی    . شود می کاهش نیازهای حمایتی و افزایش عاطف  مثب  سالمندان بیوه، رضایتمندی

باین فاردی بارای    هاای   دارا بودن مهاارت . در سازگاری و رشد روانشناختی افراد دارد نقش مهمی را، مناسب

فقدان صالحی  اجتماعی ممکان اسا  طردشادگی و    . ارتباط دو طرف  و مسلوالن  و معتمدان  ضروری اس 

 انزوای اجتماعی را برای فرد ب  همراه داشت  باشد کا  خاود منجار با  ساازگاری ضاعیف روانشاناختی فارد        

باا توجا  با  اینکا  برخای      . (8313، ؛ نیک پارور 8912، 1؛ بیکر5118، ارد3؛ استو8395، گردد )حکم  پو می

اجتماعی ک  فرد برخوردار اس  دارای رابط  دو سوی  های  متغیرها همانند جو عاطفی خانواده و میزان مهارت

ر در صادد بررسای ایان    وهش حاضا  ای با سرمای  اجتماعی و هوش هیجانی می باشند و در همین راساتا پاژ  

می توانند در قالاب یاک    "سرمای  اجتماعی "و  "هوش هیجانی "مسأل  خواهد بود ک  آیا متغیرهایی همچون

 افراد باشند یا خیر   "مهارتهای اجتماعی"مدل پیش بینی کننده 

 

 روش

و « اجتمااعی  هاای  سرمای » طرح کلی این پژوهش با توج  ب  وجود سازه های: شرک  کنندگان و طرح پژوهش

مقایس  ای( اس  ک  در زمره تحقیقات توصیفی با    -از نوع همبستگی و پ  رویدادی )علی« هوش هیجانی»

 . آید می شمار

. 91کلی  سالمندان ساکن شهر تهران در سال  این پژوهش عبارتند از جامع  آماری: شیوه گردآوری داده ها

گیاری   نمونا   باا اساتفاده از روش  ، ول مورگان و کرجیبر اساس تعداد جامع  آماری و طبق جد حج؟ نمون 

 . نفر انتخاب و پژوهش بر روی آنها اجرا گردید 321تصادفی خوش  ای حدود 

                                                           
1-Bandiera 
2-Scheffler & Brown 
3 Stewart M 
4 Backer G 

http://46.209.23.248:20006/pubmed?term=Stewart%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11251874
http://46.209.23.248:20006/pubmed?term=Backer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4059696
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. اجتماعی استفاده شداز پرسشنامد سرماید ، اجتماعی گیری سرمایدالف( برای اندازه: ابزارهای اندازه گیری

، اعتمااد  از جملا  ، مقیاس 1سؤال و  33دارای ، تهی  شده اس  8311این پرسشنام  ک  توسط دالویز در سال 

گذاری ایان پرسشانام  از روش نماره    برای نمره. های اجتماعی اس اجتماع محلی و شبک ، مشارک  گروهی

ایان پرسشانام  دارای ثباات درونای باا      ، (8311بر اساس مطالعد دالویاز ) . گذاری لیکرت استفاده شده اس 

 .   اس 1خ12ضریب آلفای 

ماورد   8911سااخت  شاد و در ساال     8933آن برای اولین بار در ساال   -ب( پرسشنام  هوش هیجانی بار

از طریق تحلیل عاملی بررسی و نهایتاً مقیاس کلی برای هوش هیجاانی در  ها  تجدید نظر قرار گرف  ک  پاسخ

ن پژوهش مورد اساتفاده قارار   از این پرسشنام  ک  در ایای  بدین ترتیب نسخ . خرده مقیاس تدوین گردید 82

پایایی و روایی این آزمون از طریاق  . باشد می سؤال 91خرده مقیاس و  82، زیر مقیاس ترکیبی 2گرف  دارای 

. خ11تاا  . خ19و برای خارده آزمونهاا از   . خ31روش همسانی درونی ک  ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

، آن –گزارش شده اسا )بار . خ32و . خ12ایی نیز ضرایب پایایی بازآزم و از طریق روش. در نوسان بوده اس 

 گزارش شده اس . خ11تنصیف  و ب  روش. خ11در ایران نیز ضریب پایایی آزمون با روش بازآزمایی . (8999

 .  (8318، )سموعی

  با   رفتاری از دیدگاه فرد نسبهای  آیت؟ درارتباط با مهارت 39اجتماعی دارای های  ج( پرسشنام  مهارت

خویشتنداری و همادلی را در  ، رفتار قاطع )خودابرازی(، این مقیاس مقوالت همکاری و تعاون. خود می باشد

روایای آزماون توساط گروشاام و     . مای باشاد   31حداقل نمره در این مقیاس صفر و حاداکثر   ک . برمی گیرد

و پایایی آنرا با  31تا  21بین اجتماعی ب  طور متوسط های  گزارش شده اس  ک  روایی آزمون مهارت 8الیوت

اناد   گازارش نماوده   12تاا   18و از طریق روش ضاریب آلفاا باین    ، 93تا  12استفاده از روش بازآزمایی بین 

 .  (8313، )خوشرو

 

 هایافته

از آنجا ک  در این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کننده متغیرها وهمچنین تعیین میزان اثرات مساتقی؟ و غیار   

 8تغیرها بر یکدیگر ب  روش تحلیل مسیر اس  بنابراین مقادار ایان اثارات در شاکل و جادول      مستقی؟ این م

 .  گزارش شده اس 
 جدول پیش بینی سرمایه اجتماعی

 ß T P متغیرهای پیش بین
 1خ118 1خ311 1خ58 مهارتهای اجتماعی

 1خ 151 5خ353 1خ81 هوش هیجانی

 

( اسا  واز  Betaرایب اساتاندارد شاده و رگرسایون )   منظور از اثرات مستقی؟ و غیر مستقی؟ هماان ضا  

                                                           
1- Grosham&Elliot 
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ضاریب مسایر مساتقی؟ هاوش هیجاانی      . مجموع اثرات مستقی؟ و غیر مستقی؟ اثرات کل ب  دس  می آیاد 

ژوهش تاییاد      فرضای  پ  در مجموع در سطح معنی دار اسا  و  T= 5خ353( سرمای  اجتماعی با مقدار 1خ81)

( متغیر هوش هیجانی از طریق متغیر مهارتهای اجتماعی بار   =B. خ853و  =5Tخ351و >P 1/ 151میشود )

( باا سارمای    1خ58ضریب مسیر مستقی؟ مهارتهاای اجتمااعی )  . دارد 1خ82سرمای  اجتماعی اثر غیر مستقی؟ 

باا   1خ51ضریب مستقی؟ هوش هیجانی . ( =B 1خ553 و =T 1خ311 و >P /. . .8اجتماعی معنی دار اس  )

میزان واریان  تبیاین شاده   . ( =B 1خ518 و =2Tخ313و  >P /. . .8)ی دار اس  اجتماعی معنهای  مهارت

هاای   میازان واریاان  تبیاین شاده مهاارت     ، 1خ81هوش هیجانی و مهارتهاای اجتمااعی   ، سرمای  اجتماعی

 . اس  1خ11اجتماعی توسط هوش هیجانی 

 

 گیریبحث و نتیجه

نی و سرمای  اجتماعی باا تاکیاد بار نقاش متغیار      هوش هیجا هدف اصلی پژوهش حاضر ارائ  مدل پیش بینی

با  بررسای    در این مطالع  با استفاد از روش تحلیل مسیر. اجتماعی و در سالمندان بودهای  واسط  ای مهارت

 .  رابط  هوش هیجانی و سرمای  اجتماعی پرداخت  شد

رای رابطا  معنااداری   نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد ک  هوش هیجاانی و سارمای  اجتمااعی دا    (5

دیاوی  و  ، (5183ساایلینگ و ساکلوفساکی )  ، این یافت  با نتایج بسیاری از تحقیقات از جمل  وسالی . هستند

 ( همسو8313( و دانش و همکاران )8999پارکر وهمکاران )، (5115( سیاروچی و اندرسون )5185هامفری )

 سرمای  اجتماعی را تعادیل های  ان استرس و متغیرهوش هیجانی رابط  می: توان گف  می باشد ک  در تفسیر می

در ضمن افراد با هوش هیجانی باال تأثیرات کمتری از استرس داشات  و ساطح پاایینی از افساردگی و     ، کند می

مقابلا  باا   های  همچنین هوش هیجانی از از طریق اثرگذاری بر نوع سبک. سالم  روان باالتری را نشان دادند

سابک  ، دهد؛ بدین صورت ک  افاراد دارای هاوش هیجاانی بااال     می ا تح  تأثیر قرارسالم  روان ر، استرس

کنناد   مای  هیجاان مادار را انتخااب   ای  سابک مقابلا   ، و افراد دارای هوش هیجانی پایین، مسال  مدارای  مقابل 

یق هوش هیجانی از طرهای  صمیمی  و همدلی ب  عنوان مولف ، همچنین مشارک. (5185، )دیوی  و هامفری

از . (5183، ساایلینگ و ساکلوفساکی  ، )وسالی . بر سالم  روان تأثیر مثب  دارند، کاهش استرس و اضطراب

ساازگاری و انطبااق   ، زنادگی هاای   دارند در مواج  با استرستری  افرادی ک  هوش هیجانی پایین طرف دیگر

ناامیادی  ، تیج  بیشتر ب  افسردگیبرخوردار بود در نتری  داشتند وسالم  روان آنها از سطح پایینتری  ضعیف

 .  شوند می منفی زندگی مبتالهای  و دیگر پیامد
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 1خ55 1خ85

 

 

   

 1خ51
 5شکل 

 

( نتایج حاکی از رابط  معنادار هوش هیجانی و مهارتهاای اجتمااعی باوده و باا تحقیقاات سایاروچی و       5

توان گف  مهاارت اجتمااعی تحا      می فسیر آنو در ت. ( همسو میباشد8315( و تیره گری )5111همکاران )

هاوش   افراد و محیطی اس  ک  مهارت مورد نظر در آن بروز مای کناد و عاواملی همچاون    های  تأثیر ویژگی

روی نحوه عملکرد اجتماعی تأثیر می گذارند و از آنجا کا   ، جنسی  و موقعی  اجتماعی افراد، سن، هیجانی

 .  رسد می ره دارند رابط  آنها طبیعی ب  نظرارتباط بین فردی اشا هر دو متغیر ب 

تاوان گفا  آماوزش مهارتهاای      مای  ( در تفسیر رابط  معنادار مهارتهای اجتمااعی و ساالم  روان نیاز   3

تشریک مساعی و احساس کفایا  اجتمااعی منجار با      ، خود ابرازی، اجتماعی از طریق افزایش برون گرایی

 .  (5185ان و احمدی گتاب بهبود سطح شادکامی و سالم  روان شد )شای

و هار چا    ، اجتماعی پاسخ مثب  بدهاد های  بدین ترتیب چ  انسان بهتر بتواند ب  عوامل شناختی مهارت 

مشکالت ، دیگر را بهتر انجام دهندهای  اجتماعی انسانها رشد کند و طرز برخورد و رفتار با انسانهای  مهارت

و . اال درتامین سرمای  اجتماعی تاثیر فراوانی خواهد داشا  روانی کمتری خواهند داش  و مهارت اجتماعی ب

مهارت اجتماعی باال ک  مفهوم وسیعی اس  قدرت سازگاری و بهداش  اجتماعی و همچنین بهداش  روانی 

شاایان و احمادی گتااب    هاای   وهشژ)سالم  روان( بهتری ب  دنبال خواهد داش  و این یافتا  باا نتاایج پا    

 .  باشد می ( همسو8991)، ( و ماتسون 8912)، راناشنایدر و همکا، (5185)

 

 قدردانی

دانند ک  از تمامی سالمندان عزیز ک  در اجارای ایان تحقیاق صامیمان  همکااری      نویسندگان بر خود الزم می

 .  تشکر نمایند، کردند

 

 هوش هیجانی مهارتهای اجتماعی

 سرمایه اجتماعی
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رابطه بین باورهای مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک بررسی 

 شده با فاصله اجتماعی دربین دانشجویان

 9ارزو آصفا، 7سپیده شیرزاد، 5مژگان سپاه منصور

 

( معتقد اس  افراد مومن و کسانی ک  ب  خدا ایمان دارناد در واقاع تصاور مثبتای از خداوناد      5181) 1پاتریک

( نیاز عقیاده دارد انجاام    5111) 2شارکات . ی برایشان قابل تحمل می شوددارند این باور کمک میکند تا زندگ

 بیشتر از دیگار متغیرهاا  . . .شرک  در مراس؟ مذهبی و، اعمال دینی و باورهای مذهبی از جمل  رفتن ب  کلیسا

، با  ب  میزان برخورداری از مح 1حمای  اجتماعی. اجتماعی راجع ب  فرد را برانگیزانندهای  توانند حمای  می

برخای حمایا    . (8311، دوستان و سایر افراد تعریف شده اس )علی پاور ، همراهی و توج  اعضای خانواده

با  نقال از   ، 5111) 3راتاوس . اجتماعی را واقعیتی اجتماعی و برخی دیگر آن را ناشی از ادراک فرد می دانند

شارروانی را از پنج طریق تعادیل  ( معتقد اس  ک  حمای  اجتماعی اثرات نامطلوب ف8311، عابدیان و پیروی

، مراقبا  ، همدلی، توج  عاطفی شامل گوش دادن ب  مشکالت افراد و ابراز احساسات -8 :و تضعیف می کند

 -3، یاری رسانی یعنی ارائا  حمایا  ویااری کا  با  رفتاار انطبااقی مای انجاماد          -5فه؟ و قوت قلب دادن 

ارزیابی یعنای پساخوراند از    -1، یش توانایی مقابل  ای افراداطالعات یعنی ارائ  راهنمایی و توصی  جه  افزا

جامعا  پاذیری یعنای دریافا  حمایا        -2سوی دیگران در زمین  کیفی  عملکرد منجرب  تصحیح عملکارد  

. اجتماعی معمواًل ب  واسط  جامع  پذیری ب  وجود می آیاد در نتیجا  اثارات ساودمندی با  دنباال مای آورد       

از دیادگاه آناان   ، ده ب  میزان ادراک فرد از این ک  مورد توج  و عالق  دیگران بودهحمای  اجتماعی ادراک ش

حمایا   ، بناا با  تعریاف   . رسانند اشاره دارد فردی ارزشمند اس  و چنانچ  دچار مشکل شود ب  او یاری می

هاای   ای تصورات و ادراکات فرد از حمدهنده  نشان یکی جنب  ذهنی ک ، اجتماعی شامل دو بعد اساسی اس 

های واقعی ارائ   ها و کمک و دیگری جنب  واقعی )عینی( اس  ک  عبارتس  از میزان مساعدت، اطرافیان اس 

 .  (8398، معینیشده ب  فرد )

                                                           
 مرکز تهران واحد اسالمی ازاد دانشگاه ادیاراست -8

 مرکز واحدتهران اسالمی ازاد دانشگاه دکتری دوره دانشجوی -5

 مرکز واحدتهران اسالمی ازاد دانشگاه دکتری دوره دانشجوی -3

4- Patrick 

5- Sherckaat 

6- social support 
7- Ratuss 
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داند کا  از خاالل    می اجتماعیهای  ( حمای  اجتماعی را محصولی از فعالی 5182) 5و وک  8هوب فول

احسااس  ، مساعدت شناختی و فراه؟ کاردن آراماش عااطفی    دادن چیزهایی ضروری و، مشارک  در وظایف

 .  بخشد می چیرگی شخصی را ارتقاء

گوید حمای  اجتماعی ادراک شده اطالعاتی اسا    می (5112، و همکاران 1ب  نقل از بلوم، 5111) 3کوب

لاق با    تأییاد و ارزش قارار گرفتا  و متع   ، کند ک  مورد عشق و عالقا   می ک  شخص را ب  این باور راهنمایی

داشاتن تعهادات متقابال    ، تعلق ب  شابک  ارتبااطی  ها  این ویژگی. از ارتباطات و وظایف متقابل اس ای  شبک 

حمای  اجتماعی ب  احساس تعلاق  . گردد می نسب  ب  یکدیگر اس  ک  از عناصر حمای  اجتماعی محسوب

قارار گارفتن نیاز تعریاف      مورد عشق و محب  و مساعدت و توج  دوستان و سایرین، پذیرفت  شدن، داشتن

باشاد مطالعاات پژوهشای نشاان داده     باید گف  ک  حمای  اجتماعی با عوامل متعددی مرتبط می. شده اس 

ترناد و   نساب  با  زنادگی خاود خوشابین     ، اس  افرادی ک  از سیست؟ حمای  اجتماعی خوبی برخوردارناد 

 .  (5183، 2ها ب  زندگی بیشتر اس  )فلمینگامیدواری آن

توجا  با  و   ، اعتمااد با  نفا    ، ( نیز عقیده دارد باور مذهبی با هیجانات مثب  مثال مهرباانی  5181) 1کی؟

 ذکار  آنچا   ب  توج  باحال با توج  ب  . کند می آرامش رابط  مثب  دارد ک  ب  افزایش حمای  اجتماعی کمک

 تمااعی ایان  موضوعات موضوع باور ماذهبی در زنادگی و تعامال ان باا حمایا  اج      اهمی  همچنین و شد

این امر را در یبن جامع  داشنجویان جوان مورد واکاوی قرا داده و ایان تعامال را    ک  اس  آن پی در پژوهش

آیاا باین   بررسی نماید و بمذهب منظور سوال پژوهشی حاضر بمذهب صاورت تادوین گردیاده اسا  کا       

 جویان رابط  وجود دارد باورهای مذهبی و حمای  اجتماعی ادراک شده با فاصل  اجتماعی دربین دانش

 

 روش

جامعا  امااری شاامل کلیا      . تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و ب  روش همبستگی انجام شاده اسا   

حج؟ نمون  باا توجا    . دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در مقاطع مختلف تحصیلی بوده اند

تصاادفی  گیاری   نمونا   در پژوهش حاضر بصورتیری گ نمون  روشنفر بوده اس  و  315ب  جدول مورگان 

اساتفاده  گانا   از ضریب همابستگی پیرسااون و رگرسایون چناد    ها  ب  منظور تجزی  و تحلیل داده. بوده اس 

 : زیر بوده اس های  پرسشنام ها،  ابزار گرد آوری داده. شده اس 

 

 

                                                           
1 - Hobfull &Wex 
2 - Vaux 

3 - Cobb 

4 - Blom 

5- Feleming 
6- Ckim 
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 پرسشنامه باورهای مذهبی. 5

مواد .   عمل )ن  اعتقاد نگرش( ب  باورهای دینی را اندازه گیری می کندسوال اس  ک 51این پرسشنام  دارای 

. .های دینی و دینی )عضوی  دو گروههای  فعالی ، عمل ب  متسحبات، آزمون در چهار حوزه عمل ب  واجبات

س پرسشنام  ماورد از ناوع مقیاا   . زندگی قرار داردهای  و انتخابها  ( و در نظر گرفتن دین در تصمی؟ گیری. 

با  ترتیاب   ها  ای بوده و هر سوال از صفر تا چهار نمره گذاری می شود و گزین  گزین  2لیکرات و ب  صورت 

مای   811بنابراین نمره این پرسشانام  از صافر تاا    ، اصال(، ک؟، تا اندازه ای، زیاد، عبارت اس  از )خیلی زیاد

ی  یک از باورهای دینی و بیشاترین نماره   بدین ترتیب کمترین نمره کل صفر ب  معنی عمل نکردن ب  ه. باشد

 1خ131پایایی این آزمون از طریاق بازآزماایی   . عمل ب  هم  باورهای دینی ب  حساب می آیددهنده  ، نشانصد

گازارش شاده    1خ191و از طریق ضریب آلفای کرونبااخ   1خ198گزارش شده اس  و از طریق دو نیم  کردن 

 .  (8311، اس  )گلزاری

 

 ه اجتماعی بوگاردوسپرسشنامه فاصل

هاای   دو بعدی اس  ک  در ستون سم  راس  آن شامل ملیا  ای  گزین  81این پرسشنام  حاوی یک جدول 

، مهااجر ، مربوط ب  فاصل  اجتماعی نسبتا محدود ب  عنوان )جهاانگرد های  مختلف و در ستون افقی آن نگرش

ماا کا  از   هاای   پرسشانام  با  برداشا     این. شخصی و وابستگان سببی( آمده اس ، دوس ، همکار، همسای 

 831ای متشاکل از   ( در نمونا  8912دینر و همکااران ) . داری؟ حساس اس ها  اعضای سایر گروه هاو قومی 

پا  از  هاا   ضریب همبستگی بازآزمایی نمره. مقیاس فاصل  اجتماعی را ارزشیابی کردند، دانشجوی کارشناسی

( 8311( و همکااران ) 8311در ایران بیانی و همکااران ) . بود 1خ31 % و ضریب آلفای کرونباخ 15دو ماه اجرا 

پایاایی ایان آزماون باا اساتفاده از روش      . دانشجو اجرا کردند 819ب  منظور هنجاریابی مقیاس آن را بر روی 

 .  ب  دس  آمده اس  1خ19آلفای کرونباخ و با روش بازآزمایی 

 

 پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده

مندی فارد را از حمایا  اجتمااعی و     بهره  این مقیاس میزان، (5111  اجتماعی کاترونا و راسل)مقیاس حمای

 85کا  دارای  . دهاد  منابع بیرونی پشتیبانی ب  هنگام رویارویی با مشکل و فشار روانی مورد بررسی قارار مای  

ضاریب  . مره گذاری می کنناد ن، از کامالً موافق؟ تا کامالً مخالف؟ و از یک تا هف ها  پرسش اس  ک  آزمودنی

قرار دارد )زیم  و  92. 1تا  91. 1از ای  آن در دامن های  و ضریب آلفای زیر مقیاس 98. 1آلفای آزمون برابر 

مقیااس حمایا     ( ب  هنجاریاابی 5111، در پژوهشی )هیکوک . (5111، همکاران ب  نقل از فیشر و کونکران

فلوریدا بودند ک  ب  روش   دانشجوی دختر و پسر دانشگاه 511های پژوهش  آزمودنی. پرداخت  اس  اجتماعی

بارای  . کمک مقیاس حمای  اجتماعی کاترونا و راسل ارزیابی شدند گیری شده و ب  تصادفی نمون  -ای خوش 

ضریب همبستگی پایاایی  . کار برده شد نام  احساس خوشبختی گلدبر  ب  پرسش، آزمون روایی ابزار پژوهش
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. دسا  آماد   با   1خ15و 1خ13، 1خ12ترتیاب   پساران و دختاران با    ، ها رونباخ( برای کل آزمودنیابزار )آلفای ک

کمک تحلیل عاملی نشان داد ک  شش زیر مقیاس حمای  اجتماعی قابل تقلیل در یاک   بررسی روایی سازه ب  

  اجتمااعی و  داری باین حمایا   رابط  معنای . توان حمای  اجتماعی نامید عامل هستند و عامل یاد شده را می

همچناین در روش  . باشاد  ( ک  گویای روایای ابازار پاژوهش مای    r=1خ119احساس خوشبختی وجود داشت  )

 .  (8312، گزارش گردید )منصوری. خ11بازآزمایی میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

 

 نتایج
 خالصه ضرایب رگرسیون. 5جدول 

 VIF تولرانس B  t Sig یش بینی کننده ها
-دوربین

 واتسون

 5خ151 - - 1خ118 81خ511 - 29خ218 عدد ثاب 

  8خ311 1خ351 1خ118 1خ551 1خ388 1خ218 حمای  اجتماعی

 دخال  مذهب در

 ،تصمی؟ گیری شخصی
  8خ831 1خ139 1خ118 1خ333 1خ511 1خ135

  8خ383 1خ311 1خ111 8خ551 1خ851 1خ553 مذهبی فعالی  درگروههای

  8خ112 1خ291 1خ113 8خ351 1خ881 1خ831 واجبات ب  عمل

31351خ =F  2= 1خ121؛R  2=1خ111تعدیل شده ؛R  1خ193؛=R 

  1خ18معنادار در سطح  

 

تاا   8خ2مجاز اس  و در فاصل   5خ151با توج  ب  آماره دوربین واتسون در ستون آخر جدول باال ک  برابر 

 یعنی خطاها دارای همبساتگی نیساتند و  ، شود نمی فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد، قرار دارد 5خ2

های  یاک از   ، دهاد  می مقادیر تولران  در ستون مربوط در جدول باال نشان. توان از رگرسیون استفاده کرد می

مقادیر مرباوط با    . گردد نمی ل رگرسیون ایجادنزدیک ب  صفر نیستند و در نتیج  مشکلی در تحلیها  تولران 

نیستند و نزدیاک   5بسیار بزرگتر از ها  دهد ک  هی  کدام از شاخص می عامل تورم تولران  واریان  نیز نشان

هماان طاور کا  در جادول بااال      . باشند در نتیج  مشکلی در استفاده از رگرسیون خطی وجود ندارد می ب  آن

درصد از واریان  متغیار فاصال     11( بدین معنی اس  ک  1خ111ب  دس  آمده ) 2Rمقدار ، مشاهده می شود

هاای   فعالی  درگاروه ، دخال  مذهب درتصمی؟ گیری شخصی، اجتماعی توسط چهار متغیر حمای  اجتماعی

در متغیر فاصل   درصد از پراکندگی مشاهده شده 11، ب  عبارت دیگر. واجبات تبیین می شود ب  عمل، مذهبی

آن اس  ک  مادل  دهنده  نشان ( نیز1خ193مشاهده شده ) Rمقدار . اجتماعی توسط این متغیرها توجی  می شود

( 51خ313محاسب  شده ) Fنسب  ، عالوه بر این. رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود
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می توان نتیجا  گرفا  کا  باین متغیرهاای ماورد        ،بنابراین. درصد معنادار اس  99در سطح اطمینان حداقل 

شواهد برای پاذیرش فرضای  اصالی    ، در نتیج . مطالع  و متغیر فاصل  اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد

، و سطوح معناداری می توان قضاوت کرد ک  حمایا  اجتمااعی   tبا مراجع  ب  آماره ، با این حال. کافی اس 

واجباات باا متغیار فاصال       با   عمال ، ماذهبی  فعالی  درگروههاای ، صیدخال  مذهب درتصمی؟ گیری شخ

حمایا   هاای   عالم  ضرایب بتای با  دسا  آماده نشاان داد کا  متغیار      . اجتماعی همبستگی معنادار دارند

واجباات باا فاصال      با   عمل، مذهبی فعالی  درگروههای، دخال  مذهب درتصمی؟ گیری شخصی، اجتماعی

 . نادار دارداجتماعی همبستگی مثب  و مع

 

 بحث و نتیجه گیری

دخالا   ، متغیرهای حمایا  اجتمااعی  درصد از واریان  متغیر فاصل  اجتماعی توسط  11نتایج نشان داد ک  

نتاایج پاژوهش   . شود می تبیینواجبات  ب  عمل، مذهبی فعالی  درگروههای، مذهب درتصمی؟ گیری شخصی

( همسو 5181)3لی و ارلی و (5188، 5)داینر و همکاران، (5185) 8هیل و هال، (8391غفرانی )های  با پژوهش

 .  میباشد

می  باعث ک  کند می ایجاد منسجمی باور نظام مذهب گف  توان میدر تبیین این یافت  باید اشاره کرد ک  

 با   مذهبی باورهایهای  نظام وها  سامان . باشند امیدوار آینده ب  و کنند پیدا معنا خود زندگی برای افراد شود

 زندگی چرخد روند در ک  گریز ناپذیری کمبودهای و روانی فشارهای، نامالیمات ب  ک  دهد می امکان افراد

 اماور  در مرتاب  حضور وانگهی. باشند داشت  بیشتری امیدواری زندگی ب  نسب  و ببخشند معنا دهد می رخ

 و خوشاحالی  بار  خاود  این، کند یم ایجاد اجتماعی حمای  افراد برای، دینیهای  برنام  در شرک  و مذهبی

 موجاب ، نیاایش  و ماذهبی  تجرباد  اینک  ضمن. (8311، سیف و نیکویی) دارد اثر افراد باالی خلق و روحی 

 کا   انسانهاسا   باا  ارتبااط  شابی   جهااتی  از ارتباط این، شود می خدا با فرد اجتماعی ارتباط احساس ایجاد

 در و تعاالی  و کمال سوی ب  را فرد توانند می مذهبی ایباوره و تعالی؟. شود می زندگی از خشنودی موجب

 در ها؟  و باشاند  رسیده قلبی یقین و اعتقاد ب  مذهب زمین  در ک  کسانی. دهند سوق رضایتمندی بیشتر نتیج 

 از ماواردی  و پذیری انعطاف و پذیری مسؤولی ، درک، همدلی در، باشند موفق خود دینی باورهای ب  عمل

 و رواباط  در بهباود  بارای  باالیی توانایی افرادی چنین دلیل همین ب . داش  خواهند یشتریب توفیق قبیل این

دارناد و در نگارش در زمینا  فاصال       زنادگی خاود   در بیشاتری  ساازگاری  نتیجا   در و دارند خود تعامالت

ود نشاان  ( در تحقیق خ8332همچنین ابراهیمی و نصیری ). نگرند می اجتماعی ب  دیگر افراد ب  عنوان دوس 

در حفز تعادل روانی و اساتمرار  . .. توحید و معاد و، مذهبی چون نماز خواندهای  دادند ک  پایندی ب  نگرش

باا  ، همچناین ایان یافتا     . (8311، موثرند )ب  نقل از صالحی و همکارانها  افراد انسان امیدواری و دوستی بین

                                                           
1- Hill & Hall 

2- Diner 
3- Lee & Early 
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در تبیین ایان یافتا  بایاد گفا  کا       . همخوان اس نیز ، (5188) 5( و شاو5188) 8رایسک  های نتایج پژوهش

 دهد کا  بادان واجباات ماذهبی گفتا       می هست  اصلی شکل دهنده هر مذهبی را اعمال ایجابی و سلبی شکل

مذهب نقش مهمی در پر کردن فضای خالی زنادگی و معناادار   . شود ک  هر فرد معتقد باید بدان عمل کند می

فرد معتقد جهان را از زوایا  دیاد خااص    . کند می را معنادار و جه  دارن دارد و لحظ  لحظ  زندگی آکردن 

، ن و استوار ب  هماراه دارد لتکی  گاه مطمها  و سهلیها  کند و در تمام شرایط اع؟ از سختی می مالحظ  و درک

بای   ن تبیین کرده و برای خود قابل هضا؟ نمایاد و بماذهب وسایل  از    آتواند وقایع و پیش آمدها را با  می ک 

مذهبی ب  عنوان یک میانجی بر فرایند فکری و ارزیابی رویدادهای روزمره زنادگی   در واقع باور. معنایی برهد

شاوند   مای  مثب  و معنی دار ارزیابی، بمذهب ترتیب حتی بسیاری از رویدادهای ب  ظاهر منفی، فرد تاثیر دارد

هاای اصایل ماذهبی را را بارای اباتال فارد با         دور مانادن از باور . و فرد از آنها احساس مثبتی خواهد داش 

هاا،   درونی و روانی و احسااس پاوچی و بای هادفی و یااس و ناامیادی در برابار محرومیا         های  کشمکش

اجتمااعی  هاای   از شاناخ  ای  ب  عبارت دیگر باورهای مذهبی تامین کننده محموع . کند می نامالیمات هموار

 . برای رفتار اجتماعی مشارک  داردها  بعی از جه  گیریتعریف خود و من، اس  ک  در تفسیر واقعی 
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بررسی رابطه بین سالمت روان و سالمت اجتماعی در زنان 

 تحصیل کرده شاغل و غیر شاغل

 1حلیمه عارفی داریان ، 4نپتون ویسه تهرانی ،9مریم زمانی، 7فائزه ابراهیمی، 5علیرضا ذاکری نیاسر*

 2مهسا سردره ،2بهاره کریمی طاری، 2سپیده حسنی

 

. مفهومی ب  نام ساالم  اسا   ، دنیای پیچیده انسان امروزی یکی از مفاهی؟ ضروری و همواره مورد بحث در

. (8398، شود )صبوریآید بی درنگ سالم  جس؟ ب  ذهن متبلور میهرزمان ک  سخنی از سالم  ب  میان می

، عقالنای ، هاای هیجاانی  اما امروزه سالم  را چیزی فراتر از سالم  جسمانی اس  و الگوی کل نگر ب  جنب 

مندی از کند ک  این ابعاد با وجود بهرهجتماعی فرد و همچنین روابط بین این ابعاد اشاره میروانی و ا، معنوی

. (8311، پذیرد )باباپور خیرالادین های متفاوت نیز بوده و از عوامل مختلفی تأثیر میوجوه مشترک دارای جنب 

یساتی ا روانای و اجتمااعی از     زهاای   دیدگاه وسیعی وجود دارد ک  شامل تاأثیر متقابال جنبا    در واقع اکنون 

توان بدین نتیج  رسید باین ساالم  روان و ساالم     از تعاریف باال می. (5111، )اُگدِنزندگی شخص اس  

اجتماعی همبستگی وجود دارد اما این نکت  را باید درنظار داشا  میازان ساالم  روانای بیاانگر رضاای  و        

ابعاد سالم  روانی بازتااب درونای از ساازگاری    . اس  عملکرد مثب  فرد در ارتباط با زندگی ب  معنای کلی

فرد و دیدگاهش نسب  ب  زندگی اس  ولی سالم  اجتماعی بیشتر ب  ابعااد اجتمااعی و عماومی کا  افاراد      

درحقیقا  عناصاری در کناار یکادیگر     . شاود کند توجا  مای  توسط آن عملکردشان را در زندگی ارزیابی می

 .  (8398، شود )صبوریزندگی اجتماعی خود خوب عمل کند را شامل می ای افراد درچگون  و در چ  درج 

سالم  صرفاً بیماری یاا معلاول نباودن نیسا  بلکا  صاح  کامال        ، براساس تعریف سازمان بهداش  جهانی

کیفیا  رواباط باا    ، کند ک  بخشی از ساالم  فارد  ( مطرح می8991الرسون ). روانی و اجتماعی نیز اس ، جسمی

هاای درونای   هاس  یا مشتمل بر آن دست  از پاسخهای اجتماعی اس  ک  فرد عضو آن زدیکان و گروهن، افراد دیگر

                                                           
 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه شخصی  شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی - 8
 تحقیقات علوم واحد آزاد دانشگاه استثنایی کودکان شناسیروان دکترای دانشجوی - 5
 نور پیام دانشگاه عمومی شناسیروان ارشد کارشناسی - 3
 نور پیام دانشگاه عمومی شناسیروان ارشد کارشناسی - 1
 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه شخصی  شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه شخصی  شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی - 1
 نور مپیا دانشگاه شناسیروان کارشناسی دانشجوی -3
 نور پیام دانشگاه شناسیروان کارشناسی دانشجوی - 1
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اش رضای  یا فقدان رضای  فارد از زنادگی و محایط اجتمااعی    دهنده  نشان تفکر و رفتار( اس  ک ، فرد )احساس

  آماد کا  باین سارماید     ایان نتیجا  بدسا   ، ( انجاام شاده  8319در پژوهشی ک  توسط رفیعی و همکاران ). هستند

عناوان  میزان بیکاری و پوشش بیما  با    ، میزان باسوادی، خشون ، رشد طبیعی جمعی ، اجتماعی و متغیرهای فقر

رشاد  ، همچنین جه  رابطد درمورد متغیرهای فقر. داری وجود داردبیانگرهای سالم  اجتماعی رابطد آماری معنی

های اقدام اجتمااعی بارای توساع  ساطح     اء سالم  در برگیرنده زمین اما ارتق. جمعی  و میزان بیکاری مثب  اس 

هاای  هاا توساع  شایوه   ارتقاء سطح سالم  بر این اساس از دو طریق امکانپذیر اس  ک  یکای از آن . سالم  اس 

سال؟ زندگی و اقدام اجتماعی برای سالم  اس  و دیگری ایجاد شرایطی اس  ک  زیستن در یک حیاات ساال؟ را   

های ضاروری  ها ازطریق آگاه سازی و آموزش مهارتموضوع اول در برگیرنده توانمندسازی انسان. پذیر سازدامکان

هاای عماومی   ای ک  سیاس ب  گون ، برای یک زندگی سال؟ اس  و موضوع دوم تأثیر گذاری برسیاستگذاران اس 

شاگیری از انحرافاات اجتمااعی از    های حامی سالم  عمومی را در ساطح جامعا  پیگیاری نمایناد کا  پی     و برنام 

 .  (5111، ترین ارکان این بخش اس  )بن گسترده

مفهاوم  . ترین و در عین حال بحاث برانگیزتارین جنبا  از ساالم  اسا      شاید پیچیده، سالم  اجتماعی

سالم  اجتماعی مفهومی اس  ک  در کنار ابعاد جسمی و روانی سالم  و جنب  اجتماعی آن باا محاور قارار    

هاای کلیادی   سالم  اجتماعی را یکای از مؤلفا   ، جهانی سالم  سازمان. دهدفرد مورد بررسی قرار می دادن

های اجتماعی بدون آسیب ب  توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش: سالم  معرفی کرده اس  ک  عبارت اس  از

مطالعات سالم  باا  . اس سالم  اجتماعی در واقع همان ارزیابی شرایط و کار فرد در جامع  . دیگران اس 

ولای افاراد در درون سااختارها و    ، بیشتر بر وج  خصوصی سالم  تأکید دارند، های زیستیاستفاده از نمون 

، صورت یک مجموع  معناادار فرد سال؟ از نظر اجتماعی جامع  را ب . (8991، روابط اجتماعی قرار دارند )کینر

از طارف جامعا    ، کند ک  ب  جامعا  تعلاق دارد   می ست  و احساسقابل فه؟ و بالقوه برای رشد و شکوفایی دان

 .  (5111، شود و در پیشرف  آن سهی؟ اس  )کینر و شاپیر می پذیرفت 

شاغل  . عنوان فعالیتی ک  فرد در عرص  اجتماعی دارد تعریف کننده بخشای از هویا  فارد اسا     شغل ب 

کند تا با کسب موقعی  اجتماعی بخشی از نیازهای د میعالوه بر ایجاد منابع مالی برای فرد این امکان را ایجا

با این هم  و با توج  ب  آنچ  تا کنون گفت  شد و اینکا  بارای   . تعلق و هوی  اجتماعی در خود را جبران کند

رساد پاژوهش حاضار در نظار     دستیابی ب  سالم  روان تاحدی دستیابی ب  سالم  اجتماعی الزم ب  نظر می

-بپردازد ک  در صورتی ک  تحصیالت ب  صورت کنترل شده و برابر در زنان شاغل و خانا   دارد ب  این مسلل 

تواند نقشی در سالم  روان و سالم  اجتماعی زنان ایفا دار در نظر گرفت  شود آیا اشتغال خود ب  تنهایی می

 .  ای اس  ک  پژوهش حاضر ب  بررسی آن پرداخت  اس این مسلل ، کند

 بارای  مها؟  منباع  یک شغل. اس  شغل و حرف ، افراد سالم  بر مؤثر اجتماعیاثرگذار  هایجنب  از یکی

 .  شودمی اجتماعی هایموقعی  موجب احراز همچنین و اس  معاش امرار

 دیادگاهی  باا  و دیگاری  مثب  دید با یکی عمده رویکرد دو غرب در نقش نظری هایمدل چارچوب در

 .  پرداخت  اس  زنان مورد در م سال و اشتغال نقش رابط  مسلل  ب  منفی



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

191 

 
 

 پارسونز نظرید از گذشت ، منفی رویکرد چارچوب در
 و ماردان  و نقاش زناان   کارکردی تفکیک مورد در8

 اضاافی  بار فشار، نقش تضاد، تکثر نقش هایفرضی  از توانمی، دار خان  زنان اشتغال عدم لزوم بر وی تأکید

 . برد منا نقش فشار فرضید و یابی ک؟ فرضید، نقش

 تجمع فرضید و نقش بسط نظرید، اعتالی نقش فرضید ب ، مثب  رویکرد هایمدل چارچوب در، مقابل در

 اضااف   زناان  سانتی  هاینقش ب  جدیدی نقش عنوانب  اشتغال ک  نقش آن طی نمود ک  استناد توانمی نقش

 اشتغال نقش مثب  تأثیرگذاری مکانیزم اینجا در. شودمی گرفت  نظر در پر فایده و مثب  امر یک عنوانب ، شده

 ازای اشاتغال در  باا  کا   تار گساترده  اجتماعی حمای  کسب، بیشتر درآمد، یافت  افزایش نف  طریق عزت از

 .  (8998، گیرد )آربرمی قرار تأکید مورد زنان سالم  ارتقای جه  در اس  همبست  درآمد

 اهمیا   از حکایا   کا   را تحقیقات این نتایج، کورمذ دهد تحقیقات مروری بر با (5111هان  ) و انندال

 یاا  تأییدکنناده  عوامل عنوانب  متعدد هاینقش ترکیب اهمی  عین در، تنهایی ب  هر نقش ایفای کیفی  یافتن

 . داد قرار تأکید مورد دارد زنان سالم  کننده بینیپیش

 

 روش

 الف( شرک  کنندگان و طرح پژوهش

 811نفر از این افاراد شااغل و    811ز زنان تحصیل کرده مقی؟ تهرانی هستند ک  نفر ا 511جامع  مورد بررسی 

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی اس  و آزمون آمااری با  کاار رفتا  در ایان      . نفر دیگر خان  دار بودند

د ماور  SPSSافازار   نرم 53ها ب  دس  آمده در پژوهش حاضر با استفاده از نسخ   داده. اس  Fپژوهش آزمون 

 . اس  تحلیل و بررسی قرار گرفت 

 

 در باره شرکت کنندگان بنویس

 ب( ابزار

پرسشنام  ساالم  عماومی   ، یکی از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد برای ارزیابی وضعی  سالم  در بالغین

-GHQهای مختلاف باوده کا     این پرسشنام  دارای نسخ . ارائ  شد 5توسط گلدبر   8931اس  ک  درسال 

عنوان یک ابزار غربالگری برای کساانی کا  در معارض باروز اخاتالالت      پر کاربردترین نوع آن اس  و ب  51

 .  بیخوابی و اضطراب شناخت  شد ه اس ، افسردگی، پزشکی هستند در قالب چهار حیط  شامل سوماتیکروان

ایان  . سااخت  شاد   8398( ساال  5111این پرسشنام  توسط صفاری نیا و براساس دیدگاه کینار و شااپیر )  

و  همبساتگی اجتمااعی  ، مشارک  اجتمااعی ، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی 2دارای ای  ماده 51آزمون 

باا اساتفاده ازروش بااز آزماایی      نفار  221سلوالی بارروی 51ضریب پایایی پرسشنام  . پذیرش اجتماعی اس 

 .  ( بدس  آمده اس 1خ33بر )( و همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برا1خ12)

 

                                                           
1-Parsons 
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 هاج( شیوه گرد آوری داده

گیری در دسترس و درسطح شهر تهاران صاورت گرفتا     صورت نمون گیری در پژوهش حاضر ب شیوه نمون 

 .  های پاسخ دادندصورت انفرادی ب  این پرسشنام کنندگان در این پژوهش ب شرک . اس 
 

 نتایج

الم  اجتماعی از طریق سالم  عماومی و عکا  آن در شاهروندان شاهر     بینی سب  منظور بررسی توان پیش

 .  ارائ  شده اس  3نتایج در جداول . تهران از رگرسیون خطی استفاده شد
 

 خالصه تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیون برای سالمت اجتماعی و سالمت روان در زنان تحصیل کرده شهر تهران. 5جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

 911خ531 8 911خ531 رگرسیون
 1خ 111 83خ391

 19خ291 899 83119خ913 باقیمانده

 متغیر پیش بین متغیر مالک
مقدار 

 ثاب 
B 

خطای 

 B β tاستاندارد
سطح 

 معناداری

 1خ111 -3خ381 -1خ552 1خ111 1خ835 92خ329 سالم  روان سالمت اجتماعی

 

-توان مطرح نمود ک  مؤلف  ساالم  و مثب  بودن ضریب بتا می Fو معنادار بودن ، با توج  ب  جدول فوق

از آنجایی ک  نماره  . دارد >1Pخ111طور مثب  در سطح معناداری بینی بهزیستی اجتماعی را ب روان توان پیش

دهند کا   نتایج فوق نشان می، بنابراین، اس  باال در متغیر سالم  اجتماعی نشان  باال بودن بهزیستی اجتماعی

 .  نماید و برعک بینی میبهزیستی اجتماعی باال را پیش، روانباال بودن مؤلف  شناختی سالم 
 

 خالصه تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیون برای سالمت عمومی و سالمت اجتماعی در زنان تحصیل کرده شهر تهران. 7جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fمقدار 

 5191خ311 8 5191خ311 رگرسیون
 1خ 111 83خ391

 828خ155 899 253خ31585خ913 باقیمانده

 بینمتغیر پیش متغیر مالک
مقدار 

 ثاب 
B خطای استانداردB β t سطح معناداری 

سالمت 

 روان
 1خ111 -3خ381 -1خ552 1خ818 1خ331 91خ355 سالم  اجتماعی
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توان مطرح نمود ک  مؤلفا  ساالم    و مثب  بودن ضریب بتا می Fو معنادار بودن ، با توج  ب  جدول فوق

از آنجاایی کا  نماره    . دارد >1Pخ111طور مثب  در سطح معناداری روان را ب بینی سالم اجتماعی توان پیش

دهند کا   نتایج فوق نشان می، بنابراین، یستی اجتماعی اس باال در متغیر سالم  اجتماعی نشان  باال بودن بهز

 .  نماید و برعک بینی میسالم  روان باال را پیش، باال بودن مؤلف  شناختی سالم  اجتماعی

 

 بحث و نتیجه گیری

روان و سالم  اجتماعی زناان در شاهر تهاران انجاام     پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات شغل بر سالم  

روان و سالم  اجتمااعی میاان زناان    نتایج پژوهش نشان داد ک  تفاوت معناداری از نظر سالم  .گرفت  اس 

اجتماعی بااالتری نساب     روان و سالم  شاغل و زنان غیرشاغل وجود دارد یا ب  عبارتی زنان شاغل سالم 

 ک  توسط شناختی جمعی  متغیرهای و سالم  بررسی عنوان با پژوهشی چنانج  در. ب  زنان غیرشاغل دارند

 شاغلی  وضاعی   ک  دادند آمریکا انجام گرف  نشان جمعی  از وسیعی نموند برروی (5111شاپیرو ) و کییز

توان گف  شغل باا ایجااد ارتباطاات اجتمااعی و ایجااد      در واقع می. اس  مردان از ترمه؟ زنان برای سالم 

چ  شواهدی وجود دارد مبنی بر اینک  انازوا نا    چنان. کندروان در زنان کمک میهای حمایتی ب  سالم شبک 

از ساوی دیگار   . شاود بلک  سبب ایجاد بیماری یا وخام  آن می، تنها حاصل بیماری روانی یا جسمانی اس 

تار  تر و از نظار سااختاری مانظ؟   تواند پررنگهای جدیدی برای زنان ک  میمنابع مالی ک  همراه با ایفای نقش

-کند ک  این امر خود عاملی برای افزایش ساالم  و اعتماد ب  نف  آنان کمک می باشد ب  افزایش عزت نف 

روانای و ساالم  اجتمااعی فاصال      چنانچ  تحقیقات نشان داده اس  بین مفهوم ساالم  . روان در فرد اس 

ا اند ک  معیارهای سالم  اجتماعی همبستگی مثب  با نتایج مطالعات نشان داده، همچنین. نزدیکی وجود دارد

در واقاع ساالم  اجتمااعی در کناار ساالم  جسامانی و       . (8319، معیارهای سالمتی روانی دارند )سام آرام

هاای پاژوهش   ک  این نتایج همسو با یافتا  . رودآخرین جزء اساسی و حیاتی سالم  فرد ب  شمار می، روانی

 . دی برای یکدیگر هستندکننده قدرتمنبینیروان و سالم  اجتماعی پیشحاضر اس  ک  نشان داد سالم 
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 پژوهشی بین نسلی: مقایسه تاب آوری و رفتارهای پرخطر

 9ستار صیدی، 7حنانه امیدی فر ،5*ایوب مرادی

 

شود و دارای آثاار و عالئا؟ و    می وبزندگی انسان محسهای  نوجوانی یکی از مهمترین و حساس ترین دوره

پیشاین  هاای   و بر اسااس نتاایج پاژوهش    (8311؛ نقل از گل پی  8313، باشد )جوادی می تبعات خاص خود

( نرخ بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان بیشتر از ساایر اعضاای   8313، )مثالً؛ قدم پور و پاریاد

این قشر از جامع  با سایر اعضای جامعا   های  بررسی تفاوت ویژگی آید می ب  نظر. جامع  گزارش شده اس 

تواند عل  آسیب پذیرتر بودن نوجوانان و جوانان را در بحاث باروز رفتارهاای پرخطار      می )مثالً بزرگساالن(

 .  روشن سازد

 ( معتقدند رفتارهای پرخطر از مشکالت مهمی اس  ک  اکثر جواماع باا آن روبا    8313سادوک ) کاپالن و

( معتقد اس  پیشگیری از ایان مشاکل   8993راتر ). شود می زیادیهای  ساالن  سبب صرف هزین  هستند و رو

امروزه انتقالی از این دیادگاه  . مستلزم شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظ  در برابر رفتارهای پرخطر اس 

این دیادگاه جدیاد با  جاای      در. ب  سم  دیدگاه تاب آوری در حوزه پژوهشی و بالینی صورت گرفت  اس 

شاود   می کاهش عوامل خطر در افراد پرخطر ب  تقوی  عوامل تاب آوری در جمعی  پرخطر و نیز سال؟ تأکید

 .  (8311، )محمدی

دچار عارض  ناشی از ایان مواجها    ، علی رغ؟ مواجه  با عامل خطر، منظور از تاب آوری آن اس  ک  فرد

تاب آوری نوعی محافظ  کننده در . شود می ( حتی قوی تر ه؟5111) اسمی  نشده اس  و ب  عقیده ورنر و

باشد و باید توج  داش  ک  تاب آوری بدین خاطر ماثالً احتماال مصارف     می برابر مشکالت روانی اجتماعی

ناتوانی از عهده یک بحران برآمدن فارد را در معارض درگیار    ، دهد ک  تح  برخی شرایط می مواد را کاهش

 .  (8311، دهد )محمدی می قرارشدن با مواد 

ایان پاژوهش در صادد    ، حال با توج  ب  اهمی  بعد فردی و روانشناختی مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر

 . اس  ک  ب  مقایس  تفاوت دو نسل نوجوان و بزرگسال در تاب آوری و میزان رفتارهای پرخطر بپردازد
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 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامع  آماری این پژوهش شامل نوجوانان )ب  عناوان نسال   . اس ای  مقایس  -وع توصیفیپژوهش حاضر از ن

در این پژوهش نوجواناان عبارتناد از کلیا  افارادی کا  در      . باشد می سوم( و بزرگساالن )ب  عنوان نسل دوم(

دارناد و  اساتان خراساان شامالی ساکون      هاای   و در یکی از شهرستاناند  قرار گرفت  سال 88-51دامن  سنی 

ساال قارار    32-12بزرگساالن نیز عبارتند از کلی  والدین ساکن در استان خراسان شمالی کا  در دامنا  سانی    

اساتفاده شاد کا  پا  از     ای  چند مرحل ای  خوش گیری  نمون  برای تعیین نمون  مورد پژوهش از روش. دارند

تااب آوری و  های  پرسشنام ، هشمراجع  ب  درب منازل و جلب رضای  اعضای نمون  جه  شرک  در پژو

 . تکمیل نمودند رفتارهای پرخطر را

 

 ابزارهای پژوهش

 مااده  18این پرسشنام  بر اساس مقیااس کلاونینگر سااخت  شاده اسا  و دارای      : پرسشنام  رفتارهای پرخطر

طااف  مااده انع  2، مااده هیجاان خاواهی منفای     3، ماده وظیفا  ماداری   5، ماده آن سطح فعالی  1باشد ک   می

ماده عادم خاودکنترلی یاا     85ماده پاداش اجتماعی و  3، ماده بدیع طلبی 3، ماده اجتناب از آسیب 2، ناپذیری

جه  سنجش روایی این پرسشنام  از روایی یا اعتبار همزمان استفاده شاده  . کند می عوامل خطرساز را بررسی

ی آزمون بر اساس ضریب آلفاای کرونبااخ   پایای. آزمون از ضرایب روایی قابل قبولی برخوردار اس  اس  ک 

در مطالع  حاضر ب  علا   . (8311، بدس  آمد )زارعی 1خ18محاسب  شد ک  این ضریب برای نمره کل آزمون 

پایایی این آزمون مورد بررسی قرار گرف  و ضریب آلفای کرونبااخ بارای کال    ، متفاوت بودن نمون  و جامع 

 . بدس  آمد 1خ12آزمون 

-8998( این پرسشنام  را در باازبینی مناابع پژوهشای )   5113) کونور و دیویدسون: آوریپرسشنام  تاب 

سازندگان این مقیاس بر ایان باورناد کا  ایان پرسشانام  با        . تاب آوری تهی  نمودند -( در زمین  خود8939

و مای تواناد در   بالینی و غیر بالینی جادا کناد   های  خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه

گویا  دارد کا  در یاک     51این پرسشانام   . (8311، پژوهشی و بالینی ب  کار برده شود )محمدیهای  موقعی 

این مقیااس در ایاران   . )کامالً نادرس ( تا پنج )همیش  درس ( نمره گذاری می شود مقیاس لیکرتی بین صفر

این مقیاس نخس  همبستگی هار گویا  باا    برای تعیین روایی . ( هنجاریابی شده اس 8311توسط محمدی )

بارای تعیاین پایاایی مقیااس از روش     . نمره کل مقول  محاسب  و سپ  از روش تحلیل عامل بهره گرفت  شاد 

در پاژوهش حاضار نیاز    . (8311، % ب  دس  آمد )محمدی19آلفای کرونباخ بهره گرفت  شد و ضریب پایایی 

دهناده   نشاان  باود کا    1خ91د و ضریب بدس  آمده برابر با پایایی ب  کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسب  ش

 .  باشد می پایایی مطلوبی
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 نتایج

تعداد کلای نمونا    . پردازی؟ می در این بخش ابتدا ب  توصیف متغیرهای جمعی  شناختی و متغیرهای پژوهش

صاد( بزرگساال   در 39خ1نفر ) 553نوجوان )ب  عنوان نسل سوم( و  درصد( 11خ8نفر ) 313نفر بودند ک   231

درصد( نفر  11خ3) 513درصد( زن و  39خ3نفر ) 831نفر نمون  نوجوانان  313از . بودند، )ب  عنوان نسل دوم(

 313از . درصد( مارد بودناد   22خ9نفر ) 853درصد( زن و  11خ8نفر ) 811نفر نمون  بزرگساالن  553مرد و از 

 8خ3نفار راهنماایی )   1، درصد( 1خ3نفر ابتدایی ) 8، درصد( 1هی  ک  بی سواد نیس  )، نفر نمون  نوجوانان

نفار   553از تعاداد  . باشاند  مای  درصاد(  1خ3نفر باالتر از دیپل؟ ) 8درصد( و  93خ3نفر متوسط  ) 332، درصد(

درصاد(   89خ1نفار )  12، درصاد( ابتادایی   58خ8نفار )  11، درصد( بای ساواد   2خ3نفر ) 83، نمون  بزرگساالن

نتاایج   8جادول  . باشاند  مای  درصد( باالتر از دیپل؟ 89خ1نفر ) 12درصد( متوسط  و  32خ2نفر ) 31، راهنمایی

 .  دهد می مستقل برای مقایس  رفتارهای پرخطر و تاب آوری در دو نسل را نشان tآزمون 

 
 مستقل برای مقایسه رفتارهای پرخطر و تاب آوری در دو نسل نوجوان و بزرگسال tآزمون . 5جدول 

 N M±SD T Sig(2-tailed) گروه متغیر

 رفتارهای پرخطر
 81خ11 ±91 559 بزرگساالن

 **1خ1118 -81خ11
 83خ59 ±811خ1 313 نوجوانان

 تاب آوری
 82خ21 ± 85خ59 559 بزرگساالن

 **1خ1118 9خ88
 81خ92 ± 13خ3 313 نوجوانان

 

گین رفتارهای پرخطار در دو  بین میانداری  معنی اختالف آماری، دهد می نشان 8همانطور ک  نتایج جدول 

گروه بزرگساالن از میانگین رفتارهای پرخطر کمتری نسب  ب  گروه نوجوانان برخوردارند و . نسل وجود دارد

نتایج ایان جادول   ، همچنین. معنی دار اس ، (P‹1خ18)مستقل  t ب  مقدار احتمال آزموناین اختالف با توج  

گاروه نوجواناان از   . ن میانگین تاب آوری در دو نسل وجاود دارد بیداری  معنی اختالف آماری، دهد می نشان

با  مقادار احتماال    میانگین تاب آوری کمتری نسب  ب  گروه بزرگساالن برخوردارند و این اختالف با توجا   

هاای   تفاوت دو ضریب همبستگی در نمون داری  معنی برای آزمون. معنی دار اس ، (P‹1خ18)مستقل  t آزمون

 .  ارائ  شده اس  5فیشر استفاده شد ک  نتایج آن در جدول  zمون مستقل از آز

 
 مقایسه میزان رابطه تاب آوری و رفتارهای پرخطر در دو نسل. 7جدول 

 فیشر Zنمره r ضریب همبستگی نسل نوع رابط 

رابط  بین تاب آوری و رفتارهای 

 پرخطر

 -1خ311 بزرگساالن )نسل دوم(
 3خ52

 -1خ521 نوجوانان )نسل سوم(
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آمده اس  ضریب همبستگی تاب آوری و رفتارهای پرخطر در نسل بزرگساالن  5همانگون  ک  در جدول 

. باشاد  مای  -1خ521نسب  ب  همین رابط  در نسل نوجواناان  تری  باشد ک  ضریب همبستگی قوی می -1خ311

یعنای   1خ18جادول در ساطح    zباشد کا  از   می 3خ52محاسب  شده برابر با  z نمره، براساس نتایج این جدول

 .  بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنی دار اس ، ( بزرگتر اس 5خ23)

 

 بحث و نتیجه گیری

در دو  پژوهش حاضر با هدف مقایس  تاب آوری و رفتارهای پرخطر )ب  عنوان عامل ماؤثر در باروز جارای؟(   

داری  معنای  ج نشان داد تفاوت آمااری نتای. نوجوانان و بزرگساالن استان خراسان شمالی انجام شده اس  نسل

ب  ایان صاورت کا  نارخ باروز رفتارهاای       . بین میانگین رفتارهای پرخطر بزرگساالن و نوجوانان وجود دارد

هاای   همساو باا نتاایج پاژوهش    ، این یافت . باشد می پرخطر در بزرگساالن ب  طور معناداری کمتر از نوجوانان

نرخ بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجواناان و  اند  باشد ک  نشان داده می (8313قدم پور و پاریاد ) پیشین مثالً

خااص دوران  هاای   تاوان با  ویژگای    مای  در تبیین ایان یافتا   . باشد می بیشتر از سایر اعضای جامع ، جوانان

این رفتارهای پرخطر ممکن اس  بازتاب تخایالت هما  تاوانی برخای از      نوجوانی اشاره کرد؛ ب  عنوان مثال

همچناین برخای از   . کنناد  مای  جوانان باشد ک  خود را در مقابل صدمات و جراحات آسیب ناپاذیر تصاور  نو

نوجوانان ب  رفتارهای پرخطر کا  روز با  روز نیاز در حاال افازایش اسا        های  پژوهشگران معتقدند گرایش

در حقیق  یکای  . (5112، انعکاسی از مشکالت هیجانی و روانشناختی اس  ک  با آنها روبرو هستند )رینینگر

، اضاطراب ، مقابلا  باا احسااس افساردگی    ، از علل عمده روی آوردن اغلب نوجوانان با  رفتارهاای پرخطار   

 ناتوانی در پاذیرش خاود و مشاکالتی از ایان قبیال     ، عدم رضای  از زندگی، اف  اعتماد ب  نف ، ناکارآمدی

 .  (5113، باشد )بروک  می

اری معناداری بین میزان ارتباط تاب آوری و رفتارهاای پرخطار در   تفاوت آم دهد می نتایج نشان، همچنین

دو نسل وجود دارد و این تفاوت ب  این صورت اس  ک  متغیرهای تاب آوری و رفتارهای پرخطار در نسال   

این یافت  ب  این معناس  ک  تااب  . کنند می را گزارشتری  همبستگی قویبزرگساالن نسب  ب  نسل نوجوانان 

در سانین نوجاوانی و بناا بار مساائل      ، داشتن خاصی  محافظ  کنندگی در برابر رفتار پرخطار  آوری ب  رغ؟

بارای تعیاین نارخ باروز     تاری   پیش بینی کننده ضعیف، فیزیکی و روانشناختی(های  خاص این دوره )ویژگی

ظتی در سانین  توان ب  تغییر نقش عامل محااف  می در تبیین دالیل این یافت  پژوهشی. باشد می رفتارهای پرخطر

 دارد کا  عوامال محافظا  کنناده )مانناد تااب آوری(       مای  ( بیاان 8995نوجوانی اشاره کرد چنانک  جساور ) 

. توانند ه؟ از وقوع رفتارهای پرخطر و ه؟ از تاأثیرات عواقاب منفای رفتارهاای پرخطار جلاوگیری کناد        می

یی رفتاار نوجاوان باا رفتاار پرخطار      بنابراین لزوماً اینگون  نیس  ک  این عوامال محافظا  کنناده از رویاارو    

نقش حائل را ایفا ، بلک  ممکن اس  میان مواجه  با رفتار پرخطر و درگیر شدن نوجوان با آن، جلوگیری کنند

توان گف  ک  بر اثر برخای از   می با توج  ب  این مسأل . کرده و نوجوان را برای مقابل  با خطر توانمندتر سازد
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انی )مانند ساختار ذهنی خاص نوجوانان( عامل محافظتی در بسیاری از ماوارد  خاص دوران نوجوهای  ویژگی

تواناد   می خود را ایفا کند اما ب  مح  وقوع رفتار پرخطر از جانب فردای  تواند نقش واسط  نمی در این سنین

 افتا  همچناین در تبیاین ایان ی   . ب  عنوان یک حائل در حفز عزت نف  و تمامی  فرد نقش خود را ایفا کناد 

توان ب  مسلل  پارادوک  سالم  اشاره کرد؛ دانشمندان معتقدند درک افراد از خطر در سانین مختلاف با      می

اسا  کا  درک آنهاا از    ای  گونا   با   محققان معتقدند ک  ساختار ذهنی نوجوانان، همچنین. کلی متفاوت اس 

متحان تصاادفی آن موقعیا  خطرنااک    را برای اها  اشتیاق آن، خطر بیش از آنک  موجب رفتاری احتیاطی شود

 جان سال؟ ب  در، برند ک  از یک موقعی  خطرناک می در حقیق  نوجوانان بیشترین لذت را زمانی. برد می باال

تواناد ماانع    مای  رسد دارا بودن تاب آوری مناسب در نوجوانی می بنابراین ب  نظر. (8319، برند )رفیعی فر می

 .  فراد نوجوان باشدبالمنازع رفتارهای پرخطر در ا
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 دلبستگی و شخصیت جامعه پسندهای  سبک

 5*ستار صیدی
 

دلبساتگی در  . دلبستگی ب  عنوان یک عامل تحولی نقش تعیین کننده در شکل دهی الگوهاای شخصایتی دارد  

گردد و در واقع افراد برای ارضای نیازهاای عااطفی خاود با       می معنای کلی ب  پیوند عاطفی بین افراد اطالق

کناد کا  باا افاراد      مای  بالبی از اصطالح دلبستگی برای شرح پیوندهای عاطفی اساتفاده . کنند می یکدیگر تکی 

 .  (5113، کنی؟ )میکواینسر و همکاران می خاصی در زندگیمان احساس

یکی از اصول زیربنایی دلبستگی ایان  . نقش بسیار بااهمیتی در احساس امنی  افراد دارند، روابط دلبستگی

هاای   در پاژوهش . (5111، ولی  بر گسترۀ زنادگی فارد اثرگاذار اسا  )گاوردن     اس  ک  پیوندهای دلبستگی ا

رفتارهای سال؟ و سالم  ، کودکی در تعیین روابط بین شخصی بزرگسالهای  نقش تجرب ، مربوط ب  دلبستگی

 .  (8398، روانی تأیید شده و مورد توج  محققان حوزه دلبستگی قرار گرفت  اس  )بشارت

 ( چهارچوب جامع و کاملی برای درک رفتارهای بین فردی افراد ارائا  8915خ8919)نظری  دلبستگی بالبی 

رفتار نوعدوستان  را در قالب آنچ  ک  بالبی نظام رفتار مراقبتی ، دهد و اگر از نقط  نظر این نظری  نگاه کنی؟ می

مایا  و حفاظا  از   نظام رفتار مراقبتی مجموع  رفتارهای تکاملی اسا  زیارا در پای ح   . خواهی؟ دید، نامید

 .  (8398، افرادی اس  ک  یا ب  طور مزمن و یا موقتاً ب  کمک نیاز دارند)محمدعلی پور و همکاران

توان گف  یکی از عوامل شکل گیری شخصی  در بزرگسالی کیفیا  دلبساتگی در زماان     می ب  طور کلی

هی برای مطالعات مورد نظار در زمینا    تواند را می از این رو پرداختن ب  نظری  دلبستگی، باشد می کودکی فرد

پژوهش حاضر با هدف بررسای  ، بنابراین. (8315، رشد و شکل گیری شخصی  افراد در آینده باشد)هاشمیان

 .  دلبستگی و شخصی  جامع  پسند انجام گرف های  رابط  بین سبک

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

ژوهش دربرگیرنادۀ مربیاان قارآن مسااجد ساطح شاهر       جامع  آماری پ. طرح پژوهش از نوع همبستگی اس 

نفار با  عناوان اعضاای نمونا  انتخااب        11ای  یک مرحل ای  خوش گیری  نمون  باشد ک  با روش می جوانرود

 .  شدند

 

 

                                                           
 کردستان، ایران، سنندج واحد اسالمی آزاد شناسی، دانشگاه روان دکترای دانشجوی - 8



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

211 

 
 

 ابزار پژوهش

در این پژوهش براساس اهداف ذکر شده شرک  کنندگان با اظهار تمایل و بدون ذکر نام و نام خاانوادگی با    

 زیر پرداختند:های  یی ب  سلواالت پرسشنام پاسخگو

( ساخت  شده و در ایاران توساط   8913این مقیاس توسط هزن و شیور ): دلبستگیهای  ( پرسشنامد سبک8

. ( برروی پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شاده اسا   8313رحیمیان بوگر و همکاران )

گویا    2اجتناابی و دوساوگرا   ، ب  هریک از س  سبک دلبساتگی ایمان   گوی  اس  ک  82این پرسشنام  دارای 

. گیارد  مای  ( صاورت 1( تا تقریباً همیشا  )نماره  1نمره گذاری در مقیاس لیکرت از هرگز )نمره. گیرد می تعلق

بدین صورت ک  . آید می سلوال هر خرده مقیاس ب  دس  2دلبستگی توسط میانگین های  نمرات خرده مقیاس

 تقسی؟ 2مرتبط هر سطح با یکدیگر جمع و بر های  عددی گوی های  سبک دلبستگی هر فرد ارزشبرای تعیین 

شود تا سلواالتی را انتخاب کنند ک  سبک مشخص  آنها را در روابط نزدیک  می خواست ها  از آزمودنی. شود می

( ب  استخراج سا   8991( توسط کولینزورید )8913تحلیل عامل پرسشنام  هزن و شیور ). کند می بهتر توصیف

اجتنابی و دوسوگرا منجر شد ک  توسط پژوهشگران ب  عنوان ظرفی  پیوساتن با    ، عامل عمده دلبستگی ایمن

و پایاایی باا    1خ18هزن و شیور پایایی بازآزمایی کل این پرسشنام  را . شود می روابط صمیمی و نزدیک تفسیر

در مورد ایان ابازار    1خ31؟ پایایی باالیی با آلفای کرونباخ کولینزورید ه. ب  دس  آوردند 1خ31آلفای کرونباخ 

( روایی صوری و محتوایی را خوب گزارش نمودند و روایی ساازه آن را  8913هزن و شیور ). ب  دس  آورد

پایایی آلفای کرونبااخ ایان پرسشانام  در پاژوهش رحیمیاان باوگر و       . در حد بسیار مطلوب گزارش نمودند

، 1خ18، 1خ13، 1خ32سبک ایمن با  ترتیاب   ، سبک اجتنابی، سبک دوسوگرا، کل آزمون ( برای8313همکاران )

عالوه بر این اعتبار محتوایی و صوری آن توساط چناد   . دهد می ب  دس  آمد ک  پایایی مطلوبی را نشان 1خ33

 .  تن از متخصصان روان شناسی)اساتید دانشگاه اصفهان( مورد تأیید قرار گرف 

ایان پرسشانام    . باشد می PSPاز مقیاس کامل ای  گوی  31ای  نسخ :   جامع  پسند( پرسشنامد شخصی3

پریشانی ، (PPنگاه از منظر دیگران )، (CEارتباط همدالن  )، (SSاز هف  خرده مقیاس مسلولی  اجتماعی )

و نوعدوساتی  ، (Oساایر اساتداللهای جها  گیاری شاده )     ، (Mاستدالل اخالقای دو جانبا  )  ، (PPفردی )

( تشکیل شده اس  ک  در اصل دو عامل همدلی جه  گیری شده ب  سام  دیگاران و   SSSگزارشی )خود

براساس طیف لیکارت  ای  روش نمره گذاری این ابزار ک  در یک مقیاس پنج درج . سنجد می کمک رسانی را

ده با   همدلی جها  گیاری شا   ، 8عامل  :شود بدین گون  اس  ک  می برای هرسلوال از صفر تا چهار ارزیابی

( PPمجموع نمرات ): کمک رسانی، 5( و عامل M  +O  +PP +CE +SSمجموع نمرات ): سم  دیگران

 .  ( اس SSSو )

( 5115فردی پرسشنام  شخصی  جامع  پسند لوئی  پنار ) های  جدید مقیاسهای  ضرایب آلفا برای نسخ 

(8888=N ب  صورت ) :( 12مسلولی  اجتماعی) ،پریشاانی  ، (11ه از منظر دیگران )نگا، (13همدالن  ) ارتباط

نوعدوساتی  ، (33جها  گیاری شاده )   هاای   ساایر اساتدالل  ، (11اساتدالل اخالقای دو جانبا  )   ، (33فردی )
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توسط صافاری نیاا و    همچنین ضریب آلفا برای نسخ  ایرانی این پرسشنام . باشد ، می(33خودگزارش دهی )

نگااه از  ، (. 15همدالنا  )  ارتباط، (. 31لی  اجتماعی )مسلو: ( ب  شرح=121n( با حج؟ نمون  )8391باجالن )

سایر استداللهای جه  گیاری  ، (. 21استدالل اخالقی دو جانب  )، (. 83پریشانی فردی )، (. 28منظر دیگران )

همچنین ضریب آلفا در پژوهش صیدی نیز با حجا؟  . اس ، (. 38نوعدوستی خودگزارش دهی )، (. 31شده )

نگاه از منظر دیگران ، (.15ارتباط همدالن  )، (.15ب  شد ک  ضرایب مسلولی  اجتماعی )( محاس=333nنمون  )

ناوع  ، (.38سایر استداللهای جه  گیری شده )، (.31استدالل اخالقی دو جانب  )، (.35پریشانی فردی )، (.31)

 .  (8398، ب  دس  آمد )صیدی، (.12دوستی خودگزارش دهی )

 

 داده ها شیوه اجرا و تجزیه و تحلیل

س  مسجد در سطح شهر انتخاب شاد و شارک  کننادگان    ای  یک مرحل ای  خوش گیری  نمون  ب  کمک روش

ب  کمک نرم افازار  ها  را تکمیل کردند سپ  دادهها  پرسشنام ، پ  از جلب رضای  جه  شرک  در پژوهش

SPSS   تحلیل شد 81نسخ  . 

 

 نتایج

 15سال بودناد کا     81-28قرآن سطح شهر جوانرود با دامن  سنی  نفره از مربیان 11ای  شرک  کنندگان نمون 

%( فوق لیسان  و بااالتر  1خ3نفر ) 3و ، %( لیسان 31خ9نفر ) 38، % ( فوق دیپل؟1خ1نفر ) 1، %( دیپل؟21نفر )

 .  آمده اس  8میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول . بودند

 
 غیرهای پژوهشمیانگین و انحراف معیار مت. 5جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 3خ31182 88خ1531 سبک دلبستگی ایمن

 5خ91318 3خ9118 سبک دلبستگی اجتنابی

 3خ31232 1خ1191 سبک دلبستگی دوسوگرا

 9خ81113 15خ1113 همدلی جه  گیری شده ب  سم  دیگران

 1خ58831 81خ1138 کمک رسانی ب  دیگران

 88خ11113 39خ1381 شخصی  جامع  پسند

 

شود باالترین میانگین سبک دلبستگی ب  ترتیب مرباوط با  سابک دلبساتگی      می مشاهده 8همانگون  ک  در جدول 

 .  باشد می (39خ1381دوسوگرا و بعد سبک اجتنابی اس  و میانگین نمره شخصی  جامع  پسند )، ایمن
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 عه پسنددلبستگی و ابعاد شخصیت جامهای  ضریب همبستگی بین سبک. 7جدول

 1 2 1 3 5 8 متغیر

      8 سبک دلبستگی ایمن. 8

     8 -خ533* سبک دلبستگی اجتنابی. 5

    8 1خ591** 1خ111 سبک دلبستگی دوسوگرا. 3

   8 -1خ119 -1خ893 .811 همدلی جه  گیری شده ب  سم  دیگران. 1

  8 1خ331** 1خ153 -1خ113 1خ111 کمک رسانی ب  دیگران. 2

 8 1خ113** 1خ939** 1خ113 -1خ818 1خ831   جامع  پسندشخصی. 1

1خ12  P<
1خ18و*  P<

**
 

هاای   شود بین همدلی جه  گیری شده ب  سام  دیگاران باا سابک     می مشاهده 5همانطور ک  در جدول 

متغیر کمک رسانی ه؟ رابطا  معنااداری را   . شود نمی اجتنابی و دوسوگرا رابط  معناداری دیده، دلبستگی ایمن

براسااس ایان جادول شخصای      ، همچناین . دهاد  نمی اجتنابی و دوسوگرا نشان، دلبستگی ایمنهای  کبا سب

 . دهد نمی مختلف دلبستگی از لحاظ آماری نشانهای  جامع  پسند رابط  معناداری را با سبک

 

 بحث و نتیجه گیری

و ابعااد شخصای    و اجتناابی(  ، دوساوگرا ، دلبستگی )ایمان های  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابط  سبک

همادلی جها     نتایج نشان داد کا  . جامع  پسند در مربیان قرآن مساجد سطح شهر جوانرود انجام شده اس 

ایان یافتا    . اجتنابی و دوسوگرا رابط  معنادار نادارد ، دلبستگی ایمنهای  گیری شده ب  سم  دیگران با سبک

ساتاری آشاکار سااخ  رابطا  سابک      ( اس  ک  بار روی دانشاجویان پر  8398همسو با پژوهش خدابخش )

در اینجاا  هاا   دلبستگی ایمن با همدلی مثب  و رابط  سبک دلبستگی ناایمن با همدلی منفای اسا  اماا رابطا     

 . معنادار نیس 

دلبساتگی  هاای   یافت  دیگر این پژوهش حاکی از آن اس  ک  کمک رسانی ه؟ رابط  معناداری را با سابک 

( اس  کا   5119این یافت  ناهمخوان با نتایج پژوهش گلر و بامبرگر). دهد ینم اجتنابی و دوسوگرا نشان، ایمن

. نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا با رفتارهای یاری رسان رابطا  وجاود دارد  

همچنین از آنجایی ک  متغیر کمک رسانی مجماوع نمارات پریشاانی فاردی و نوعدوساتی اسا  ایان یافتا          

( اسا  کا  نشاان داد باین سابک دلبساتگی اضاطرابی        8391با نتایج پژوهش تیکدری و دشاتی )  ناهماهنگ

)دوسوگرا( با تحمل پریشانی رابط  منفی معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتناابی باا   

 . تحمل پریشانی رابط  معناداری وجود ندارد

مختلاف  هاای   جامع  پسند رابط  معناداری را باا سابک   شخصی  همچنین نتایج این پژوهش نشان داد ک 

رف  ک  رابط  بین سبک دلبستگی ایمن با ابعاد  می برخالف نتایج این پژوهش انتظار. دهد نمی دلبستگی نشان

همواره برای کمک ب  ها؟  ، شخصی  جامع  پسند مثب  و معنادار باشد زیرا افراد دارای سبک دلبستگی ایمن
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کااهش آالم  ، ب  فکار راحتای و آساایش   ، آمادگی الزم برخوردارند و بیشتر از افراد ناایمناز ، نوع و دلسوزی

در حاالی کا  افاراد مضاطرب     . و نیازمندان هساتند ، فرزندان، دیگران و نیز مواظب  از اطرافیان بویژه خانواده

ر عین اینک  رناج  د، ناراح  کننده و رنج آور دیگرانهای  دوسوگرا با وجود حساسی  بسیار نسب  ب  صحن 

خساتگی و  ، گذارد ک  باعث افزایش اضاطراب  می همین ح  ب  حدی روی آنان اثر، کنند می دیگران را ح 

توانند با    نمی کنند و می شود و عمالً دس  و پای خود را گ؟ می درماندگی و درنتیج  آسیب پذیری خود آنان

 .  را بگذارندرا ب  اجای  دیگران کمک کنند و یا رفتار جامع  پسندان 

خاود را از  ، درد و رناج دیگاران  هاای   افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی ه؟ ب  سبب پرهیز از رویارویی با صحن 

از ایان  . کنناد  مای  دارند و بدین صورت از واگیری هیجانی جلاوگیری  می احساس غ؟ و اندوه و آزار دیگران دور نگ 

رساد آنچا  کا  بیشاتر      می ب  نظر. شوند می حاضر ب  کمک ب  دیگراناین دست  ه؟ حسی اندکی دارند و ب  ندرت ، رو

شاود توجا  و دقا  در احاوال دیگاران اسا  نا          مای  کمک کاردن و رفتاار جامعا  پساندان     ، اوقات سبب همدلی

شاید همین عدم توج  ب  دیگران و مشغولی  فکری افراد ب  خود اسا  کا    . خودخواهی و توج  ب  نیازهای خویشتن

، در پایاان . هساتی؟ . .. پارکهاا و ، تأسف برانگیز گوش  و کنار خیابانهاا های  شهرهای بزر  شاهد انواع صحن  امروزه در

 .  آماری بیشتر تکرار گرددهای  دیگر و با نمون های  گردد این پژوهش در محیط می پیشنهاد

 

 منابع
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 دلبستگی با تحمل پریشاانی در دانشاجویان دختار خوابگااه     های  رابط  سبک. (8391)تیرماه. مهرداد، رویا؛ و دشتی، تیکدری

 . 33ص. موسس  آموزش عالی امین: اصفهان. وان شناسی کاربردیچکیده مقاالت دومین همایش ملی ر. امین
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 اعتماد اجتماعی و رفتار جامعه پسند

  5*ستار صیدی

 

اعتمااد معماوالً   . شود می در شخصی  افراد جستجو، در رویکرد روان شناختی اجتماعی منشأ اعتماد اجتماعی

 اعتباار و رفتاار شاخص دیگار    ، مربوط ب  ظرفی  شخصی برای اتکاء و وابستگی یا ایجاد اطمیناان در دقا   

 نا   ک  پذیریس  جامع  جه  در گرایشی اجتماعی اعتماد. (8332، ؛ ب  نقل از امیرکافی8919، شد )موربا می

 چهره متقابل روابط در سایرین تأثیر تح  بلک  آنها آغازین تجربیات و افراد درونی شخصی  تأثیر تح  تنها

باا   شناختی سازه این. (8398، نیا )صفاری اس  افراد بزرگسالی دوران زندگی تجارب از محصولی و چهره ب 

 .  اس  سال؟ جامع  یک برای اساسی شرطی، محیط زندگی آنان و شخصی  افراد ازپذیری  تأثیر

را  و همکااری  رسانی مانند کمک، جامع  پسندرفتارهای ، ییاعتماد دگرگرا ی این تصور ک  اعتماد و قابل

جامعا   رفتار . (8921، دوی ، ه اس  )ب  عنوان مثالدمطرح بو از اوایل در روانشناسی اجتماعی، کند می ترویج

، و همکااران  تعریف شده اس  )آیزنبار   دیگرانرسانی ب  نفع  یا کمکهدفمند در  ب  عنوان یک عمل پسند

، همکااری ، رساانی کماک  ، مشاارک  بارای مثاال   ، مختلفهای  زیر ب عدشامل  جامع  پسندرفتارهای . (5181

 .  (5111، )کارلو اهدا کردن اس و ، داوطلب شدن

. . .ن  فقط برای طرفین بلک  برای جامع  نیز مفیاد اسا   ، ک  ارتباط افراد توأم با اعتماد اس هایی  موقعی 

احسااس  ، بخشاد  مای  دانشاگاه و ساایر( را قاوت   ، کلیسا، مل ، پیوند فرد و اجتماع )خانواده، فرهنگ اعتماد

کمک متقابل و حتای تمایال   ، را ک  موجب همکاریدهد و انسجام جمعی  می هوی  را در بین افراد گسترش

 .  (8398، سازد )ادریسی و همکاران می شود را بین آنان برقرار می ب  فداکاری ب  خاطر دیگران

جامعا   رفتاار   رشاد  کا  اند  ثب  کردهرا  یمتعدد اجتماعی -هیجانیاجتماعی و  - محققان عوامل شناختی

 روابط مقطعی باین رفتاار   این عوامل از جمل ، (5181، ر  و همکاران)آیزنبدهند  می را تح  تأثیر قرار پسند

بررسی رابطا  باین اعتمااد     پژوهش حاضر با هدف، از این رو. (5181، )روتنبر اس   جامع  پسند و اعتماد

 .  در مربیان قرآن شهرستان جوانرود انجام گرف  اجتماعی و رفتار جامع  پسند

 

  

                                                           
 اسالمی، سنندج، ایران آزاد سنندج، دانشگاه شناسی، واحد روان دکتری، گروه دانشجوی - 8
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 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

 نفر 11، میان این از ک  اس  شامل تمامی مربیان قرآن مساجد سطح شهر جوانرود پژوهش این آماری جامع 

 غیار  و توصایفی  پاژوهش  ایان . باود  ساال  28تاا   81شرک  کنندگان در پژوهش  سنی دامن . شدند انتخاب

 .  اس  مطالعات همبستگی نوع از و آزمایشی

 

 ابزار پژوهش

اف ذکر شده شرک  کنندگان با اظهار تمایل و بدون ذکر نام و نام خاانوادگی با    در این پژوهش براساس اهد

 زیر پرداختند:های  پاسخگویی ب  سلواالت پرسشنام 

( با همکاری متخصصان مربوط  این پرسشانام   8319صفاری نیا و شریف ): اعتماد اجتماعی( پرسشنامد 8

رفتاار مبتنای بار اعتمااد کاردن      . 8: سالوال  2رف خودگزارش دهی را ساختند ک  بارای هار معا   ای  گوی  52

. 1(؛ 82تاا   88صاراح  )سالواالت  . 3(؛ 81تاا   1تمایالت همکاری جویانا  )سالواالت  . 5(؛ 2تا  8)سلواالت

بر مبناای  ها  آزمودنی. ( در نظر گرفت  شده اس 52تا  58اطمینان )سلواالت . 2(؛ 51تا  81صداق  )سلواالت 

برای بررسی پایایی پرسشانام   . ( پاسخ دادند2( تا کامالً موافق )8کامالً مخالف )لیکرت از ای  درج  2مقیاس 

دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز اجارا شاد و با  ترتیاب ضاریب       111بر روی 

بررسی . ب  دس  آمد 1خ91، 1خ91، 1خ91، .خ93، 1خ93، 1خ92معرف آن  2آلفای کرونباخ برای کل پرسشنام  و 

درصاد واریاان  را    25خ95اصلی تنها یک عامل را نشاان داد کا    های  روایی پرسشنام  با روش تحلیل مؤلف 

 .  (8398، شدند)صفاری نیا می در این عامل بارگیریها  کرد و هم  گوی  می تبیین

 الً با  ( ساخت  شده اس  معماو 5115لوئی  پنر ) ابزار ک  توسط این: ( پرسشنامد شخصی  جامع  پسند3

 صافات  منظار  از پساند  جامعا  هاای   ارزیاابی گارایش   بارای  اجتماعی روانشناسی در عمومی مقیاسی عنوان

 ترجم  فارسی ب  زبان ابتدا (8391) باجالن و نیا صفاری پژوهش در پرسشنام  این. رود می کار ب  شخصیتی

، شناسای  اساتادان روان  سای برر از پا  . اسا   شده برگردانده ب  انگلیسی فارسی شدۀ ترجم  نسخد سپ  و

 311 و زن 115) دانشاجوی  121 روی بر و تهی  ای گوی  31پسند  جامع  شخصی  پرسشنامد فارسی نسخد

این پرسشنام  از هف  خرده مقیااس مسالولی    . اس  شده اجرا اسالمی آزاد دانشگاه و پیام نور مرد( دانشگاه

استدالل اخالقی دو ، (PDپریشانی فردی )، (PPدیگران )نگاه از منظر  ،(CE)ارتباط همدالن  ، (SSاجتماعی )

( تشاکیل شاده اسا     SSSو نوعدوستی خودگزارشی ) ،(Oسایر استداللهای جه  گیری شده )، (Mجانب  )

روش نماره  . سانجد  مای  ک  در اصل دو عامل همدلی جه  گیری شده ب  سم  دیگران و کماک رساانی را  

براسااس طیاف لیکارت بارای هرسالوال از صافر تاا چهاار         ای  رج گذاری این ابزار ک  در یک مقیاس پنج د

MMمجموع نمارات ) : همدلی جه  گیری شده ب  سم  دیگران، 8عامل  :شود بدین گون  اس  ک  می ارزیابی

M+OM+MPPM+CE +SS کمک رسانی، 5( و عامل :( مجموع نمراتPP( و )SSS اس ) . 
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 کال  بارای  بازآزماایی  روش از اساتفاده  باا  سشانام  پر پایاایی  (8391) بااجالن  و نیا صفاری پژوهش در

 ضاریب  روش از و باا اساتفاده   8تا  1خ15بین  ترتیب ب  آنهای  مقیاس خرده برای و 1خ91 با برابر پرسشنام 

 نتاایج  همچنین. اس  رضای  بخشی میزان ک  آمد دس  ب  1خ39پرسشنام  برابر با  کل برای درونی همسانی

 دهنادۀ  نشاان  NEO-FFI عااملی  پانج  شخصای   پرسشنامد پرسشنام  با همزمان یروای از استفاده با پژوهش

( r=1خ11عااملی)  پنج شخصی  و پرسشنامد پسند جامع  شخصی  پرسشنامد بین معنی دار مثب  وجود رابطد

 ایرانای  جامعاد  در عاملی دو ساختار ک  داد نشان تأییدی عاملی روش تحلیل از استفاده با نتایج عالوه ب . بود

همچنین ضاریب  . آمد دس  ب  1خ13آلفای  روش از استفاده با مقیاس این همسانی درونی. دارد خوبی برازش

( محاسااب  شااد کاا  ضاارایب مساالولی   =333nحجاا؟ نموناا  )( نیااز بااا 8398آلفااا در پااژوهش صاایدی )

اساتدالل  ، (1خ35پریشاانی فاردی )  ، (1خ31نگااه از منظار دیگاران )   ، (1خ15ارتباط همدالن  )، (1خ15اجتماعی)

، (1خ12نوعدوستی خودگزارش دهای ) ، (1خ38سایر استداللهای جه  گیری شده )، (1خ31اخالقی دو جانب  )

 . ب  دس  آمد

 

 شیوه اجرا و تجزیه و تحلیل داده ها

 قرعا   باا  و ای مرحلا   یک تصادفی ای خوش  گیری نمون  شکل ب  مسجد چهار، مساجد سطح شهر میان از

 اجارا ، بودناد  شاده  انتخاب دسترس در صورت ب  ک  کنندگانی شرک  روی برها  م و پرسشنا انتخاب کشی

 . گردید

 

 نتایج

% باا وضاعی  اقتصاادی خاوب     33خ3% مارد بودناد کا     11خ2% زن و 29خ2شرک  کنندگان پژوهش حاضار  

 .نفر( در پژوهش شرک  داشاتند  1% با وضعی  ضعیف )3خ8و ، نفر( 21) % با وضعی  متوسط29خ2، نفر(51)

 .  آمده اس  8انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرها در جدول ، میانگین

 
 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 5جدول

 1 3 5 8 انحراف معیار میانگین متغیر

    8 1خ13113 91خ1511 اعتماد اجتماعی. 8

   8 .521* 9خ81113 15خ1113 همدلی جه  گیری شده ب  سم  دیگران. 5

  8 .331** .821 1خ58831 81خ1138 رسانیکمک . 3

 8 .111** .939** .515* 88خ11113 39خ1381 شخصی  جامع  پسند. 1

1خ12  P<
1خ18و*  P<

** 
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باا اعتمااد    جه  گیری شده ب  سم  دیگرانشود همدلی  می مشاهده 8ک  در جدول هایی  بر اساس یافت 

رابط  متغیر کمک رسانی باا اعتمااد اجتمااعی از    . دده می رابط  معناداری نشان( >1Pخ12اجتماعی در سطح )

طبق مندرجات این جدول رابط  اعتماد اجتماعی باا شخصای  جامعا     ، همچنین. لحاظ آماری معنادار نیس 

 .  (>1Pخ12) پسند از لحاظ آماری معنادار اس 

 

 بحث و نتیجه گیری

ع  پسند در مربیان قرآن مساجد ساطح  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابط  بین اعتماد اجتماعی و رفتار جام

جه  گیری شده ب  سم  اعتماد اجتماعی با همدلی نتایج این پژوهش نشان داد ک  . شهر جوانرود انجام شد

این یافت  شاید ب  این صورت قابل تبیین اس  ک  در روابط باین فاردی   . دهد می رابط  معناداری نشان دیگران

توانند نسب  ب  یکدیگر ه؟ حسای و همادلی    نمی افراد ب  ه؟ اعتماد نکننداعتماد پیش نیاز همدلی اس  و تا 

هاای   نگارش  خصوص در جامعی نظری چارچوب ( ک 8913راتر ) کلی انتظار نظری  اساس برداشت  باشند و 

 اعتمااد  با   درونای  تمایال  و مطلوب و مثب  عمومی انتظارات، شود می محسوب سایرین ب  نسب  فرد یک

 ب  پذیری اعتماد قالب در انتظارات مثب  این. رود می شمار ب  اعتماد برای مهمی پیشایند افراد سایر ب  کردن

دهای   شاکل  جها   در عااملی  و اعتمادکردن برای ذاتی تمایلی، پایدار و درونی شخصیتی ویژگی یک عنوان

 .  (5188، اس  )لی فردی بین روابط در اعتماد و مطلوبهای  نگرش

ش نشان داد ک  رابط  بین متغیر کمک رساانی باا اعتمااد اجتمااعی از لحااظ آمااری       یافت  دیگر این پژوه

توان گف  برای کمک کردن ب  دیگاران شااید بیشاتر اوقاات نیاازی با         می در تبیین این یافت . معنادار نیس 

اهش آالم تواناد در کا   می اعتماد نباشد بلک  همین ک  انسان احساس کند ک  دیگری ب  کمک او نیاز دارد و او

پاتنام وجود اعتمااد اجتمااعی در جامعا  را موجاب تقویا  هنجارهاای       ، البت . دیگران مؤثر باشد کفای  کند

بیشاتر  ، کنناد  مای  کسانی ک  با  همشاهریان خاود اعتمااد    ، داند و معتقد اس  می مدنیهای  همیاری و فعالی 

ک  بیشاتری در سیاسا  و ساازمان    مشاار ، دهناد  مای  بیشتر صدق ، شوند می داوطلب اجرای برخی از کارها

در مقابل دیدگاه اقلی  بردبارترند و احتمال بیشتری وجود دارد ک  ب  حقوق دیگاران احتارام   ، اجتماعی دارند

 .  (8398، ؛ ب  نقل از زمانی و همکاران8311، بگذارند )پاتنام

در . ابط  معناداری دارداز دیگر نتایج این پژوهش این اس  ک  اعتماد اجتماعی با شخصی  جامع  پسند ر

، دارد مای  اظهاار  کند و می اشاره اعتماد و دگرخواهی بین بیشترین رابط  ب  (8332) امیرکافی، تبیین این یافت 

( ها؟  8991کادنهاد و ریچمان )  . دارناد  آمیزتری مسالم  رفتارهای خود اطرافیان با بیشتر اعتماد افراد دارای

شوند تا افارادی کا     می دی باالیی دارند بیشتر درگیر اعمال جامع  پسندترنشان دادند افرادی ک  اعتماد بین فر

رساد اعتمااد    مای  این پژوهش و مطالعاتی ک  ذکر شد ب  نظار های  بر اساس یافت . ب  دیگران بی اعتماد هستند

ساع   تواناد در تو  مای  متغیر مهمی در ارتباط با رفتارهای جامع  پسند در روابط بین فردی اس  و تقویا  آن 

 قرار گیرد رفتارهای جامع  پسند مدنظر
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 شش عامل شخصیتی هگزاکو و اعتیاد به اینترنت

 1کاظم خرم دل، 4بیتا صدیقی، 9نازنین شریفی، 7فاطمه اکرمی، 5*سجاد رشید

 

اخیر پدیده ای با عنوان اعتیاد ب  اینترن  های  آن سبب شده در سالهای  کاربردهای فراوان اینترن  و جذابی 

(Internet addiction بر اساس الگوی غیر عادی )   رفتاری استفاده از اینترن  ک  برای اولین بار توساط یاناگ

رشااد سااریع اسااتفاده . (8313، ( ظهااور یابااد )ناسااتی زایاای8991، در بیماااران بااالینی گاازارش شااد )یانااگ

اینترن  را ب  قسم  جدایی ناپذیر از جامع  مدرن بدل کارده اسا    ، تبل  و کامپیوتر، هوشمندهای  ازگوشی

اعتیاد ب  اینترن  در زیر مجموع  اختالالت تکان  ای آماده  . (5181، (Senormanci) )سنورمانسی و همکاران

درسی و یاا شاغلی در   ، اجتماعی، اس  و آن نوعی استفاده از اینترن  اس  ک  بتواند مشکالت روان شناختی

تفاده افراطای از  اس :ب  طور کلی اعتیاد ب  اینترن  با عناوین. (5113، زندگی فرد ایجاد کند )سادوک و سادوک

ب  . (5111، (Widyanto Lمشکالت استفاده از اینترن  مطرح میشود )ویدانتو )، وابستگی ب  اینترن ، اینترن 

( Aboujoudeب  اینترن  در بزگساالن )ابوجویادو ) %8 طور کلی مطالعات هم  گیرشناسی در غرب از اعتیاد

همینطاور از  . (5188، ر می دهاد )ریمپاف و همکااران   درصد در نوجوانان خب 83تا  3( و 5111، و همکاران

اخاتالالت روان  . (5181، و همکااران  اعتیاد ب  اینترن  با افسردگی و افکار کمال گرایان  )سنورمانسای  ارتباط

هاای   ( کااهش مهاارت  5185، حساسی  در روابط بین فردی )آدالیر و همکااران ، عملی-وسواس فکری، تنی

اما جالب ترین . در دس  هس های  ( گزارش5188، ( و همکارانLemmems )اجتماعی و تندرستی )لیمیم

( کا  مای   5183، درصدی اعتباد ب  اینترن  و الکل می باشد )مولر و همکااران  31نتایج مربوط ب  ه؟ ابتالیی 

 .  مختلف باشدهای  تواند پیشنهاد دهنده ی ساختار ژنتیکی یکسان در بروز اعتیاد

خرید آنالین و رابط  جنسای  ، قمار آنالین، شبک  اجتماعی، آنالینهای  بازی: ن  شاملانواع اعتیاد ب  اینتر

انجمن روانشناسی آمریکا اعتیاد ب  اینترن  را یاک  . (5119، ( و همکارانChia-yiwaویا )-اس  )چیا مجازی

                                                           
 ایران اردبیل.  اردبیلی محقق دانشگاه شناسی روان بالینی، گروه یشناس روان کارشناسی دانشجوی - 8
. شایراز ( س)فاطمیا    دولتای  غیار  انتفاعی غیر عالی آموزش موسس . شناسی روان گروه. شناسی روان کارشناسی دانشجوی - 5

 .ایران شیراز
. شایراز ( س)فاطمیا    دولتای  غیار  فاعیانت غیر عالی آموزش موسس . شناسی روان گروه. شناسی روان کارشناسی دانشجوی - 3

 .ایران شیراز
. شایراز ( س)فاطمیا    دولتای  غیار  انتفاعی غیر عالی آموزش موسس . شناسی روان گروه. شناسی روان کارشناسی دانشجوی - 1

 .ایران شیراز
 شایراز . شیراز( س)  فاطمی دولتی غیر انتفاعی غیر عالی آموزش موسس . شناسی روان گروه. شناسی روان تخصصی دکترای - 2

 .ایران
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طول یاک دوره  الگوی استفاده از اینترن  ک  موجب اختالل عملکردی شده و با حاالت ناخوشایند درونی در 

، پیادا ، اسماعیلی، اسماعیلی، ؛ عزیزی5111، جوی  جی، دو ماه  همراه باشد تعریف کرده اس  )پاتریک اف

8391)  . 

شخصایتی  هاای   ب  نظر میرسد ک  یکی از عواملی ک  در وابستگی ب  اینترن  نقاش داشات  باشاد ویژگای    

زدیک شدن ب  یک وفاق عمومی درمورد روان شناسان شخصی  درحال ن، پ  از چندین ده  پژوهش. باشند

یکی از جامع ترین نظریات و مکمل نظری  پانج عااملی شخصای  در    : شخصیتی انسان می باشندهای  ویژگی

( مای باشاد کا     The HEXACO Personality theoryنظریا  شخصایتی هگزاکاو)   ، عرص  مطالع  شخصای  

باا وجادان باودن و    ، ساازگاربودن ، گرایی برون، تهییج پذیری، متشکل از شش عامل بزر  شخصیتی تواضع

، اساماعیلی ، (؛ عزیازی Lee ,K. Ashton M. C ،5111اشاتون ام سای )  ، گشودگی ب  تجرب  اسا  )لای کای   

 .  ویژگی شخصیتی مدت زیادی اس  ک  با اعتیاد مرتبط اس . (8391، پیدا، اسماعیلی

( و برخای  5119، اساوان اس )شناسی روانای کلای    مشکالت شخصیتی ب  عنوان وج  مشترک مه؟ آسیب

بایش فعاالی    اختالل نقاص توجا   ، (5111، رابینز، ایگل دی ام، اختالالت از جمل  اختالل دوقطبی )وینستالی

رفتارهای پاتولوژیاک مارتبط باا    ، ( اختالل شخصی  مرزی 5112، داقترز، لجوئز، (Brnovalva)بورنووالووا )

، تورتاون ای جای  ، ( و اعتیاد ب  مواد ) ارسچی کاادی  5181، جوی ، اوسیلوان، بیماری پارکینسون )هوسدن

( 5183، ( و همچنین اعتیاد ب  اینترنا  )ماولر و همکااران    5181، (Ersche ,Turton ,Pradhanپرودهان اس)

 .  گزارش شده اس 

وارد ایران شد و از آن زمان تاکنون تعداد کاربران آن رشد چشامگیری داشات  اسا      8338اینترن  ازسال 

اناد   میلیون نفر تخمین زده 51تا  81تعداد کاربران اینترن  در ایران را حدود  8311طوری ک  در پایان سال ب  

چنادی گازارش   های  گرچ  در زمین  شخصی  و اعتیاد ب  اینترن  پژوهش. (8311، )فتحی آشتیانی وداستانی

برای مثال در . ت اندک و متناق  اس شده اس  اما در مورد عوامل هگزاکو و اعتیاد ب  اینترن  تعداد مطالعا

( در پژوهشی نتیج  گرفتند از میان ابعااد شخصایتی تنهاا بعاد     8391پیدا )، اسماعیلی، مطالعات مرتبط عزیزی

( در پژوهشای باا   8398بهشتیان ). تهییج پذیری و تجرب  پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارد، برون گرایی

ینترن  و ویژگی شخصیتی دانشجویان دانشگاه دولتی شاهر تهاران با  ایان نتیجا       عنوان رابط  بین اعتیاد ب  ا

. روان رنجور و برون گرایی و اعتیاد ب  اینترن  رابط  مثب  معنی داری وجاود دارد های  بین ویژگی: رسید ک 

ویژگای   بین ویژگی سازش پذیری و وظیف  شناسی و اعتیاد ب  اینترن  رابط  منفی وجود دارد و همچنین بین

( در 5181مینگ چان چان و همکااران )  . گشودگی ب  تجرب  و اعتیاد ب  اینترن  رابط  معنا داری وجود ندارد

نتیجا  گرفا  حمایا  اجتمااعی آنالیان با         "روابط بین فردی شخصیتی وهای  ویژگی"پژوهشی با عنوان 

ن رنجوری با اعتیاد ب  اینترنا  و  روابط بین فردی و روا. صورت مثب  با اعتیاد ب  فی  بوک در ارتباط اس 

 .  فی  بوک در ارتباط اس 
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افزایش چشمگیر استفاده از اینترن  و وابستگی روز افزون مردم ب  آن هماراه باا مشاکالت و اخاتالالت     

زندگی و ب  خصوص تحا  تااثیر قارار گیاری     های  ناشی از آن نظیر اعتیاد ب  اینترن  و تداخالت با عملکرد

هستند ک  نیاز ب  پاسخ گویی و اقادامات پایش گیرانا  الزم با  خاود را      های  ن فردی دغدغ کیفی  روابط میا

شخصیتی هگزاکو و اعتیااد با  اینترنا     های  از این رو این پژوهش در جه  تبین رابط  ی بین ویژگی. دارند

رنا  بتواناد   شخصیتی موثر در اعتیاد ب  اینتهای  صورت گرفت  اس  تا با سبب شناسی و درک صحیح ویژگی

عملای را در ایان    -علمای های  اطالعات پای  ی الزم برای مداخل ، قبلیهای  پژوهشهای  ضمن پر کردن خال

 .  حیط  فراه؟ کند

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامع  آماری پژوهش حاضار شاامل کلیا  دانشاجویان     . همبستگی انجام شد -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نفر با  شایوه تصاادفی خوشا  ای با        821می باشد ک  از این جامع  تعداد  8391درسال  شیرازهای  دانشگاه

نفار نیاز    85. %( مرد بودناد 21خ3) 12( زن و 23خ3) 23شرک  کنندگان . عنوان گروه نمون  انتخاب شده اس 

ی میانگین و انحاراف معیاار سان و سااعات اساتفاده از اینترنا  بارا       . جنسی  خود را مشخص نکرده بودند

 . ( بود1خ31) 8خ95( و 1خ39) 51خ55شرک  کننگان ب  ترتیب معادل 

 

 ابزار

پرسشنام  شخصیتی هگزاکو و آزماون اعتیااد با     : در این پژوهش شامل دو بخش اس ها  ابزار گردآوری داده

 .  اینترن  یانگ

 

 (The HEXACO Personality Inventory - Revised) پرسشنامه هگزاکو-5

، بارون گرایای  ، تهیایج پاذیری  ، ب  منظور سنجش شاش عامال بازر  شخصای  )تواضاع      پرسشنام  هگزاکو

سوال اس  ک  811این پرسشنام  دارای . باوجدان بودن وگشودگی ب  تجرب ( طراحی شده اس ، سازگاربودن

 1ماره  ن، ن  مخالف؟ ن  ماوافق؟  3نمره ، مخالف؟ 5نمره ، ب  کامال مخالف؟ 8اس  ک  نمره  2تا  8دامن  نمرات از 

هاای   روان سانجی ایان پرسشانام  در پاژوهش    های  ویژگی. کامال موافق؟ اختصاص می یابد 2موافق؟ و نمره 

 .  (8311، )پاالهنگ داخلی و خارجی مناسب و مطلوب گزارش شده اس 

 

 (Internet Addiction Testپرسشنامه اعتیاد به اینترنت )-7

( طراحی و DSM-IV)های  د ب  اینترن  و بر اساس مالکسوالی توسط یانگ برای سنجش اعتیا 51پرسشنام  

اساتفاده شاده اسا  و    هاای   این ابزار یکی از پرسشنام  هایی اس  ک  در بیشاتر پاژوهش  . معرفی شده اس 
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 8از  این پرسشنام  ب  شیوه لیکارت . دیگر از روایی و اطمینان بیشتری برخوردار اس های  نسب  ب  پرسشنام 

. اسا   11نقطا  بارش بارای تشاخیص اعتیااد با  اینترنا  در ایان پرسشانام           . اس  نمره گذاری شده 2تا 

داخلی و خارجی مناسب و مطلوب گازارش شاده   های  روان سنجی این پرسشنام  نیز در پژوهشهای  ویژگی

 .  (8319، اس  )علوی

 

 ها شیوه گردآوری داد

در اختیار آنان قارار داده  ها  ون  پرسشنام شیوه اجرا ب  این شکل بوده اس  ک  پ  از انتخاب اعضای گروه نم

پژوهشگران ب  نمون  این اطمینان را دادند ک  نتایج پرسشنام  محرمان  . و در همان روز جمع آوری شده اس 

ضاریب   آماار توصایفی و  هاای   گردآوردی شده از شااخص های  برای تجزی  و تحلیل آماری داده. خواهد بود

 SPSSفاوت مناسب استفاده گردید ب  عالوه داده هابا اساتفاده از نارم افازار    تهای  همبستگی پیرسون و آزمون

 .  مورد تجزی  وتحلیل قرار گرفتند

 

 نتایج

و همچنین رابط  سن و میزان ساعات اساتفاده از اینترنا  باا اعتیااد با        ب  منظور بررسی ارتباط ابعاد هگزاکو

 اینترن  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد:

 
 سن و میزان ساعات استفاده از اینترنت با اعتیاد به اینترنت، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد هگزاکو. 5 جدول

 3 2 2 2 1 4 9 7 5 متغیر ها

         8 تواضع-8

        8 **1خ112 گشودگی ب  تجرب -5

       8 **1خ53 **1خ315 دلپذیری-3

      8 *1خ58 **1خ59 **1خ238 هیجان خواهی-1

     8 *1خ51 **1خ31 **1خ11 **1خ111 وظیف  شناسی-2

    8 **1خ28 *1خ51 *1خ89 **1خ39 **1خ113 برونگرایی-1

   8 -1خ81 -1خ11 -1خ85 1خ112 -1خ18 -1خ13 سن-3

  8 -1خ11 -1خ11 -1خ12 1خ15 -1خ88 1خ85 *-1خ513 میزان استفاده از اینترن -1

 8 **1خ28 **-1خ31 *-1خ81 -1خ11 1خ11 1خ18 -1خ15 -1خ19 اعتیاد ب  اینترن -9

 ** p<1خp* 18<1خ12

 

تنهاا مولفا  ی   ، نتایج ماتری  ضریب همبستگی پیرسون نشان مای دهاد از باین تماامی ابعااد شخصا       

هاا   اماا دیگار مولفا    . (r=-1خ81منفی و معنادار دارد )، برونگرایی با اعتیاد ب  اینترن  همبستگی نسبتا ضعیف
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همچنین سن و میزان استفاده از اینترن  ب  ترتیب رابط  معنادار منفی و مثب  با اعتیااد  . ای نشان ندادندرابط  

 .  دارند

محال  ، تحصایالت ، مقایسا  ای نشاان داد باین دو جان     هاای   فرعی نیز نتایج تحلیال های  ب  عنوان یافت 

 .  جود ندارداز لحاظ میزان اعتیاد ب  اینترن  تفاوت معناداری و، سکون  و مذهب

 

 بحث و نتیجه گیری

منفی و معنی دار ویژگی شخصیتی برونگرایی با اعتیاد ب  اینترنا   ، نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط ضعیف

( در ایران و 5183اخویی ثمرین و همکاران )، (8391خانجانی و همکاران )های  می باشد ک  ه؟ راستا با یافت 

( و 5181( و همکااران ) Charltonکاارلوتون ) ، (5183( و همکااران ) Mullerماولر) های  ه؟ راستا با پژوهش

نظیار مطالعاات   هاا   با این حال برخای از پاژوهش  . ( در خارج از کشور می باشدServidio( )5181سرودیو )

مثبا  و معنای دار ویژگای    ، ( از رابطا  ی ضاعیف  8391تمنای فر و همکااران ) ، (8391عزیزی و همکاران )

این در حالی اس  ک  برخی از مطالعاات نظیار مطالعاات    اند  ا با اعتیاد ب  اینترن  خبر دادهشخصیتی برون گر

( هی  گون  رابط  ی معنی داری باین  5181( و همکاران )Dallbudack( و دالبیداک )5183دانگ و همکاران )

ز جمل  پاژوهش عزیازی   این در حالی هس  ک  سایر مطالعات ااند  برون گرایی و اعتباد ب  اینترن  خبر نداده

( تنهاا  8311( از ارتباط ابعاد تهییج پذیری و تجرب  پذیری و مطالع  ی شایق و همکااران ) 8391و همکاران )

( از ارتباط منفی ساازش  8398از ارتباط بعد خوشایندی و وظیف  شناسی در نوجوانان پسر و مطالع  بهشتیان )

. مطاابق باا پاژوهش ماا نیسا      هاا   در حالی ک  این یافتا  اند  دهپذیری و مسلولی  با اعتیاد ب  اینترن  خبر دا

( 5181جنسیتی در اعتیااد با  اینترنا  پاژوهش سارودیو )     های  ما از عدم تفاوتهای  همینطور برخالف یافت 

ب  طور کلی مطالعاات مختلاف روان رنجاوری و    . حاکی از ریسک بیشتر مردان ب  اعتیاد ب  اینترن  می باشد

. (5183، پیش بینی کننده ی اعتیاد ب  اینترن  می دانناد )ماولر و همکااران   های  ه؟ ترین مالکبرونگرایی را م

، اجتماعی باا وابساتگی با  اینترنا  )چاان چان و همکااران       های  همینطور مالک حمای  اجتماعی در شبک 

( رابط  دارد ک  تا بخشی پیش بینی کننده ی عل  شیوع بیشتر اعتیاد ب  اینترن  در دوران نوجاوانی کا    5181

مشخص شده اس  کا  بیمااران   ها  در کنار این یافت . مشخص  ی آن جذب حمای  اجتماعی می باشد هس 

افسردگی نیز همبودی دارند را مای  ، اضطراب، مبتال ب  اعتیاد اینترن  ک  ب  سایر اختالالت نظیر اعتیاد ب  الکل

باا  . (5183، توان با میزان کمتری از برونگرایی و وجدان و مقدار بیشتری از روانرنجوری تشخیص داد )ماولر 

مختلف از اهمی  برونگرایای و روان رنجاوری در پایش بینای اعتیااد با        های  ضمن تایید پژوهش، این حال

ش هم  گان  ی در مورد تاثیرگذاری وجدان وجاود نادارد کا  از ایان     منسج؟ و مورد پذیرهای  یافت ، اینترن 

همینطور مطاابق باا   . ( اشاره کرد8393جمل  می توان در ایران ب  این پژوهش و پژوهش عزیزی و همکاران )

این پژوهش الگوی مشخصی بین فراوانی و ساعات استفاده از اینترن  و سن وابستگی با  اینترنا    های  یافت 

د ب  نحوی ک  با افزایش سن احتمال اعتیاد ب  اینترنا  کااهش مای یاباد کا  همچناین ایان نتاایج         وجود دار
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( مای  8319ماوگهی و همکااران )  ، (5183و همکاران ) سنورمانسی، (5181سرودیو )های  همخوان با پژوهش

با  اینترنا     با این حال هر چند ک  در این مطالع  رابط  ی معنی داری بین سطح تحصایالت و اعتیااد  . باشد

( از احتماال ارتبااط ساطح پاایین تار تحصایلی و       5185یاف  نشد اما برخی محققان نظیر آدالیر و همکاران )

باا ایان حاال تحقیقاات مختلاف از آسایب       . اقتصادی با ریسک بیشتری برای اعتیاد ب  اینترن  خبر می دهند

لاذت  ، رای یادگیری مساائل آموزشای مارتبط   انگیزه باالتر ب، پذیری بیشتر دانشجویان ب  دلیل دسترسی بیشتر

ایان  هاای   همچنین از محادودی  . (5185، ؛ لینگ و لی5185، بردن و دوری از خانواده خبر می دهند )هاوی

عامل بزر  شخصیتی اشاره کرد ک  بیشتر تحقیقات در این حیطا    2پژوهش می توان ب  عدم استفاده از مدل 

س  ک  استفاده از این مدل در کنار مدل شخصای  هگزاکاو مای تواناد     با استفاده از این مدل صورت گرفت  ا

دیگار ایان   هاای   نتایج دقیق تر و قابل اعتماد تری را در اختیار پژوهشگران بعدی قارار بدهاد از محادودی    

ماورد بررسای   هاای   پژوهش محدود کردن جامع  ی آماری ب  دانشجویان هس  همچنین افزایش تعداد نمون 

بعادی با  بررسای    های  پژوهش را قابل تعمی؟ تر بکند و سرانجام پیشنهاد می شود ک  پژوهش می تواند نتایج

هیجانی در افراد مبتال ب  اعتیاد ب  اینترن  بپردازند تاا رابطا     -اجتماعیها  اختالالت احتمالی همبود و ناتوانی

 . دددر پیش گویی اعتیاد ب  اینترن  مشخص گرها  و نقش آنها  ی احتمالی همبودی

 

 قدردانی

 . بدینوسیل  از شرک  کنندگان در پژوهش تشکر و سپاسگذاری می نمایی؟
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مقایسه کارکردهای اجرایی مغز در رانندگان پرخطر و ایمن 

 شهرستان اسالم آباد غرب

 4سجاد حیدریان، 9محسن رضایی، 7سید مهدی حسینی مهدی آبادی، 5سجاد شهباز

 

توان با  مساائل   ل وجود دارد میدهند ک  امکان بروز مشکدر جایگاهی ک  رانندگان رفتاری از خود نشان می

هاای مغاز در باروز    ی عملکرد مغز و واکنشاز جمل  این مسائل از ب عد روانشناسی نحوه، مختلفی اشاره نمود

تواناد بخاش   العمل درس  در رانندگان میکارکرد اجرایی مغز و واکنش در مواقع نیاز ب  عک . هیجان اس 

را با   کارکرد اجرایی موضوعی اس  ک  پژوهشاگران متعاددی آن   .ای از وقوع تصادفات را کاهش دهدعمده

هاای  ای از فعالیا  ب  عبارتی بهتر کارکرد اجرایی با  مجموعا   . اندها و عملکردهای مختلف نسب  دادهحوزه

چون مادیری  زماان   هایی ه؟عملکرد اجرایی توانایی. اشاره دارد، شودذهنی ک  در لوب فروتنال هماهنگ می

محدود کردن رفتار و ب  کار باردن  ، یادآوری جزئیات، طرح نقش  و سازماندهی، سوئی  کردن تمرکز، و توج 

کنتارل رفتاار   ، وقتی در کارکرد اجرایی مشکل ایجااد شاود  . گیردتجربیات قبلی در عملکرد فعلی را در بر می

ای فرایند پیچیده و چند مرحل  تنظی؟ هیجانی نیز یک. تواند عملکرد فرد را متأثر کندو این می، یابدکاهش می

انحراف فکر و بااز تعبیار   ، تمرکز، اس  و از حاالتی چون تغییر و انتخاب محیط آغاز شده و با توج  انتخابی

مطالعاات  . رسااند در نهای  نیز مهار بیرونی و درونی آن را ب  حداکثر می. شودوقایع تا حد زیادی تقوی  می

رضاای  از زنادگی و مقاوما  در    ، ظی؟ موفق هیجانی با موفقی  اجتمااعی گسترده حاکی از آن هستند ک  تن

رانندگی پرخطر کا  با  عناوان الگوهاایی از     . (8391، 2های روانی مرتبط اس  )داوسون و گونیربرابر بیماری

یکای از  ، ک  رانندگان را در معرض خطر مر  قرار می دهد و مربوط ب  تخلفات قانونی اس ، رفتار رانندگی

دومین عل  منجر ب  مر  و ، رفتارهای پرخطر رانندگی. مل اصلی در تصادفات رانندگی ب  شمار می رودعوا

 ساوابق . از دس  رفت  عمر در اثر مر  زودرس و ناتوانی در ایاران با  شامار مای رود    های  اولین عل  سال

 تأکیاد ، راننادگی  رخطار پ روی رفتارهاای  بر شده انجام تحقیقات اغلب در ک  دهد می نشان ایران در تحقیق

 قبیال  ایان  روانای اجتمااعی   عوامال  بار  کمتری تمرکز و بوده نقلی  وسیل  و جاده ب  مربوط عوامل بر بیشتر

 هاای عصاب  مکانیس؟ ارزیابی و تحلیل، شناخ  این ب  دستیابی هایاز راه یکی. اس  گرفت  صورت رفتارها
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 گیاری تصامی؟  هنگام در افراد خطرپذیری میزان بر رتأثیرگذا عوامل و پرخطر گیریتصمی؟ بنای زیر شناختی

 بادون  و کمای  صاورت  با   کا  دلیال ایان   ب  اجرایی کارکردهای هایهمبست  ارزیابی، میان این در. باشدمی

با توج  ب  اهمی  تأثیر کارکردهاای  . (8395، )نجاتیباشد  کننده کمک تواندمی، شوندمی انجام فرد سوگیری

 . ای دانس چنینی را حائز اهمی  ویژهتوان انجام تحقیقی اینات و حوادث میاجرایی در کاهش تصادف

 

 روش

 پژوهش طرح و کنندگان شرکت

-بوده و با توج  ب  ماهی  موضوع از نوع پ  رویدادی تلقای مای  ای  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقایس 

باا توجا  با     . بودناد  8391ر ساال  جامع  آماری این پژ وهش رانندگان سطح شهر اسالم آباد غارب د . گردد

مشخص نبودن حج؟ دقیق جامع  راننادگان و باا در نظار گارفتن ماهیا  پاژوهش پا  رویاداری و روش         

در دساترس تعاداد   گیاری   نمونا   یها ب  شایوه پژوهش از میان رانندگان مراجع  کننده ب  دفاتر نمایندگی بیم 

نفار از   811بودناد )راننادگان پرخطار( و     تفاده نماوده نفر از رانندگانی ک  از بیم  شخص ثالث خود اس 811

تاا   51الزم ب  ذکر اس  ک  نمون  در محدوده سانی  . رانندگانی ک  مرتکب تصادف نشده بودند انتخاب شدند

 . سال بودندو دارای تحصیالت سیکل تا کارشناسی ارشد بودند 21

 

 ابزار

های مورد استفاده در ایان پاژوهش را در   د؛ ک  هم  آزموناستفاده ش peblب  وسیل  نرم افزار  توزیع پرسشنام 

 . خود دارد

گیری سرع  عمل مغز در واکانش یاک ساری    این آزمون برای اندازه )توج ( آزمون رنگ کلم  استروا

باشاد کا  از متوساط زماان     می« ی تداخلنمره»گیری معیاری ب  نام هدف از این تس  اندازه. باشدکلمات می

« عملکردهای شاناختی اجرایای  »این نمره عموماً اشاره ب  . آیدی ذکر شده ب  دس  میدو دست پاسخ دهی ب  

پایایی آزمون با در تحقیقای کا  توساط علیلاو و همکااران      . (8391، صمد و شیروانی، حمیدی، دارد )علی لو

 .  باشد می حاکی از برخوردار بودن آزمون از پایایی الزم 1خ38آلفای کرونباخ ، ( انجام شد8391)

 

 آزمون برج هانوی )استدالل(

ها  ها را بر میل  توان آن اس  ک  می های متفاوت تشکیل شده برج هانوی از س  میل  و تعدادی دیسک در اندازه

چنین میزان موفقی  یا شکس  در حل مسلل  و قدرت تصمی؟ گیری با اساتفاده  تعداد حرکات و ه؟. جای داد

بارای سانجش عملکارد اجرایای یاا کاارکرد       . روانشناسای مطارح اسا    هاای   از این برج در دنیاای آزماون  

، رود )علای لاو و همکااران   های پای ( با  کاار مای   پای  یا عقدههای  اجرایی)عملکرد بازال گانگالیایا همان گره

( از طریاق  8991روبیان  ) . (5111، گزارش شده اسا  )لازاک   1خ39اعتبار این آزمون مورد قبول و . (8391
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در ایران مشهدی و همکاران پایاایی و  . را برای این آزمون ب  دس  آورد 1خ18زآزمایی ضریب اعتبار روش با

رساول زاده  ، با  دسا  آورده اسا  )مشاهدی     1خ31روایی این آزمون را ماورد تأییاد و آلفاای کرونبااخ را     

 .  (8319، سلطانی فر آزاد فالح و، طباطبایی

 

 آزمون فراخنای ارقام )حافظه فعال(

خواناد و آزماودنی پا  از     تایی را با آرامش و با صادای بلناد مای    کننده فهرستی از ارقام از س  تا ن   مایشآز

این آزمون دارای روایی )اعتباار( و پایاایی   . ها را بازگو کند گوش دادن ب  هر فهرس  باید ب  همان ترتیب آن

شاده اسا  آلفاای کرونبااخ آزماون را       ( انجام8991در تحقیقی ک  توسط گراث و مارنات ). قابل قبول اس 

. (8398، زارع و حیادری ، در پاژوهش )شاریفی   در ایاران . (8991، اعالم داشت  اس  )گراث و مارنات 1خ31

 . بدس  آمد 1خ18آلفای کرونباخ آزمون را 

آزمون ویسکانسین )انعطاف پذیری شناختی( این آزمون برای سنجش استدالل انتزاعی و تواناایی ساازگار   

 WCSTعقیده بر این اسا  کا    ، بدین عل . های محیطی طراحی شدن راهبردهای شناختی فرد با چالشکرد

، اساتدالل انتزاعای  ، ساازماندهی ، سنجد کا  شاامل برناما  ریازی     های اجرایی را میای از کنش گستره پیچیده

اعتبار ایان آزماون   . اس  ای های تکان توانایی تغییر و بازداری پاسخ، حفز قوانین شناختی، گیری مفهوم شکل

پایاایی آزماون   ، (5111، گزارش شده اس  )لازاک  1خ11برای سنجش انعطاف پذیری مغز و نارسایی شناختی 

همچناین  . (8998، گزارش شده اس  )اسپرین و اساتراوس  1خ13نیز بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان 

درصاد   11روز  81با روش باز آزمایی با فاصل   پایایی آزمون را، (8391نشاط دوس  و پاشاشریفی )، داودی

 .  گزارش کرده اند

 

 ها  شیوه گردآوری داده

برای توزیع پرسشنام  داز نرم افزار . در این تحقیق از روش توزیع پرسشنام  برای مطالعات استفاده شده اس 

pebl راننادگان با  صاورت    . های مورد استفاده در ایان پاژوهش را در خاود دارد   استفاده شد؛ ک  هم  آزمون

نفری با همکاری خان؟ صدیق  شهباز دانشجوی کارشناسی ارشد رشت  روانشناسی بالینی در  82-81های  گروه

 .  چندین نوب  مورد آزمون قرار گرفتند

 

 نتایج

آماده   8اجرایی در بین راننادگان ایمان و پرخطار در جادول     های  کارکردهای  میانگین و انحراف معیار مؤلف 

 .  اس 
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 اجرایی در بین رانندگان ایمن و پرخطرهای  کارکردهای  میانگین و انحراف معیار مؤلفه. 5جدول 

 پرخطر ایمن آماره مؤلفه ها

 استدالل
 1خ152 1خ138 میانگین

 8خ183 8خ151 انحراف معیار

 توجه
 1خ513 1خ111 میانگین

 8خ588 8خ518 انحراف معیار

 حافظه فعال
 81خ81 81خ13 میانگین

 3خ315 3خ111 انحراف معیار

 انعطاف پذیری
 5خ539 8خ219 میانگین

 8خ152 1خ139 انحراف معیار

 

انعطااف  ، گر این مسأل  اس  ک  تفااوت بسایار نامحسوسای در باین میازان اساتدالل      جدول بیانهای  داده

ت نامحسوسای در باین   کا  تفااو  ضمن این. پذیریی و توج  مغز در بین رانندگان پر خطر و ایمن وجود دارد

 . میزان حافظ  فعال مغز در بین رانندگان پر خطر و ایمن وجود دارد
 

 انعطاف پذیری، حافظه فعال مغز، توجه، استدالل مغز: های ( برای مؤلفهANOVAآزمون تحلیل واریانس ). 7جدول

 

همانطور ک  در جدول مشاهده میشود میشود با توج  ب  این ک  سطوح معناداری از مقادار آلفاای در نظار    

 تحقیاق مبنای بار اینکا     های  گردد و فرضی میبنابراین فرض صفر رد . ( کوچکتر اس α<1خ12گرفت  شده )

  
مجموع 

 مربعات
df میانگین مربعات F Sig 

 استدالل مغز

 1خ113 2خ399 81خ391 811 33خ813 بین دو گروه

   3خ191 811 11خ131 ایمن

    511 18خ339 جمع

 توجه

 

 1خ118 2خ239 81خ391 811 38خ291 بین دو گروه

   3خ191 811 32خ111 ایمن

    511 13خ991 جمع

 حافظه فعال مغز

 1خ118 2خ239 81خ819 811 33خ593 بین دو گروه

   3خ319 811 31خ199 ایمن

    511 13خ991 جمع

 1خ111 2خ239 83خ838 811 35خ811 بین دو گروه 

   5خ113 811 32خ581 ایمن انعطاف پذیری

    511 13خ331 جمع 
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میزان حافظ  فعال و میزان انعطاف پذیری در رانندگان ایمان و پرخطار متفااوت    ، میزان توج ، میزان استدالل

 . گردد می اس  تایید

 

 نتیجه گیری بحث و

ساالم آبااد   هدف از پژوهش مذکور مقایس  کارکردهای اجرایی مغز در رانندگان پرخطار و ایمان شهرساتان ا   

هاای   نتاایج باا یافتا    . نشان دادک  میزان استدالل در رانندگان ایمن و پرخطر متفاوت اسا  ها  یافت . غرب بود

میزان توج  در راننادگان ایمان    حاکی از آن بود ک ها  نتایج تحلیل داده. ( همسو میباشد8312) علیزادهتحقیق 

هدی مبتنی بار تقسای؟ کارکردهاای اجرایای با  سا        ( شوا5111و همکاران ) 8مایاک. و پرخطر متفاوت اس 

دهند ک  در فرایند تنظی؟ و کنترل بسایاری از  انتقال و ب  روز رسانی ارائ  می، ی شناختی متشمل بر مهارمؤلف 

ک  نشاان داد دو گاروه در   ( 8395ک  نتایج با تحقیق نجاتی و ملکی )ضمن این . کندعملکردها ایفای نقش می

گر بیشاتر باودن تعاداد    ون استروا هیجانی ب  لحاظ آماری تفاوت معنادار دارند و نتایج بیانزمان واکنش آزم

نشان داده اس  کا  همچناین میازان حافظا       نتایج. باشد همسوس  های درس  در گروه افراد سال؟ می پاسخ

تی از تحقیاق  حاصل از تحقیاق حاضار باا نتاایج دریااف      نتایج. فعال در رانندگان ایمن و پرخطر متفاوت اس 

. باشاد ساو مای  های کارکردهای اجرایی یکسان و ها؟ ( از نظر انتخاب مؤلف 5111جانگ و ایندلی  )، سولی 

کاندا و اساکا معتقدند ک  حافظ  کاری سیستمی . در تناق  اس  (5111ک  با تحقیق کاندا و اساکا )ضمن این

عملکردهاای ساطح   ، ی کااری و بارای حافظا   ی موق  اطالعات را بر عهده دارد اس  ک  پردازش و ذخیره

. ی تک بعدی توج  شاده اسا   در حالی ک  در این پژوهش صرفاً ب  حافظ . باالی شناختی نیز ضروری اس 

. میزان انعطاف پذیری در رانندگان ایمن و پرخطار متفااوت اسا    در نهای  تحلیل نتایج حاکی از آن بود ک  

سو دانس  چرا ک  تحقیاق حاضار بررسای    ( ه؟ 8311ی تحقیق طیبی )توان گف  ک  نتایج تحقیق با نتیج می

ی بررسای نیاز تفااوت ذاتای در کارکردهاای      ی یک رفتار ذاتی در رانندگان توج  کرده اسا  و نتیجا   کننده

نتایج جاامع حاصال از انجاام تحقیاق حاضار برگرفتا  از       . اجرایی در بین رانندگان ایمن و پرخطر بوده اس 

همچناین در راساتای اهاداف    . های کارکردهای اجرایای را بررسای کارده اسا     وح ک  مؤلف مطرهای  فرضی 

و اناد   ( انجاام داده 8311گودرزی و شایرازی ) تعریف شده پژوهش دارای تفاوت نگرشی با تحقیقی اس  ک  

رع  توان رفتارهای رانندگی پرخطر و سا دهد ک  ب  وسیل  سازه تحریک جویی مینتایج این تحقیق نشان می

دارای تفااوت اسا  چارا کا       (5113) 5بدین گون  نتایج تحقیق حاضر با تحقیق کول . بینی کردزیاد را پیش

-برناما  ، شامل پنج مؤلف  مهار فاوری پاساخ  ، های اصلبندی کارکردهای اجرایی ب  دامن کول  در یک تقسی؟

ایان در حاالی اسا  کا  در     . اناد هی کاری تقسای؟ کارد  انتقال توج  و حافظ ، انعطاف پذیری شناختی، ریزی

انعطاف پذیری و حافظا   ، استدالل، تنها در چهار مؤلف  توج های کارکردهای اجرایی مغز تحقیق حاضر مؤلف 

                                                           
1- Miyake 
2 - Colet 
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عدم دسترسی ب  نوع و میزان خسارت ناشی از تصادفات بر اساس شماره گواهیناما   . فعال خالص  شده اس 

توانسا  در تقسای؟    مای  از کپن بیم  از جمل  مواردی اس  کا  و پالک خودروهای تصادفی ب  جای استفاده 

بیشاترین  . گاردد تحقیق محسوب میهای  و این مسأل  از محدودی . بندی رانندگان مؤثر باشد ک  مقدور نشد

-پیشنهاد می. گرددهای تحقیق تلقی میدهند ک  از محدودی حج؟ نمون  پژوهش حاضر را آقایان تشکیل می

ای ک  از انجام این تحقیق حاصال  ب  اهمی  تصادفات و حوادث رانندگی و با توج  ب  نتیج شود ک  با توج  

از تمام رانندگانی ک  ، راهنمایی و رانندگی در جه  کاهش تصادفات رانندگی و کشتارهای ناگوار. شده اس 

کردهای اجرایای مغار   های کارهای مسافربری و حمل و نقل عمومی فعالی  نمایند آزمونقصد دارند در پایان 

 .  ی رانندگی در این نهادها را ندهدرا گرفت  و در صورتی ک  از سطح نرمال پایین تر بودند ب  آنان اجازه

 

 منابع
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 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه دیدگاه گیری اجتماعی

 1سروه محمدی ، 4مسیب یارمحمدی واصل، 9ابوالقاسم یعقوبی، 7محمدرضا ذوقی پایدار، 5حسین محققی

 

3دیدگاه گیاری  "و " 1نقش گیری"اصطالح دیدگاه گیری اجتماعی با هر دو نام 
اد شاناختی و هیجاانی   ابعا ، "

باا فارد   ، کند می دهد درحالی ک  هوی  و یگانگی خود را حفز می کند ک  ب  فرد امکان می توانایی را منعک 

انسان باید بنواند بااکفش فارد   . (5112، 1کوو و ونگ، دیگر همدلی کند و مسایل را از دید او ببیند )گالینسکی

کناد همادلی کناد و     مای  با آن چ  او احساس، پش  عینک او ببیند دیگر راه برود و دنیا را از چشمان او و از

 .  (5111، 9نگاه کند و بعد بیندیشد )فالول، نگرد می سعی کند ب  دنیا آنگون  ک  او

 توانایی دیدگاه گیری اجتمااعی از لحااظ نظاری باا رشاد معرفا  شاناختی مارتبط اسا  و در ردیاف           

هاای   حل مسلل  و قضااوت پیچیاده با  ویاژه درموقعیا      ، قادیسطح باالی شناختی نظیرتفکر انتهای  مهارت

-همگام با رشد ساختارهای شناختی تغییر جهتی از خود مرکاز . (5111، 81گیرد )گلباخ می سخ  و مبه؟ قرار

 -افتد می اجتماعی ب  طور همزمان اتفاقهای  گوناگون اشیا یا موقعی های  ب  سوی در نظر گرفتن جنب  88بینی

پاسخ هیجانی یا  دیدگاه گیری از این لحاظ ک . (8931، 85مرکز بینی ب  میان واگرایی )هال و دلیاتغییر از خود 

؛ 835185، از همادلی متفااوت اسا  )دیاوین و هااوس      شوداحساس نگرانی نسب  ب  فرد دیگر راشامل نمی

 .  (5181، 81وندر گراف و برانج وید هاوکون لییرو میوس

شناساایی ایان کا     ، ی اجتماعی شامل درک احساسات و افکار دیگرانگیر( دیدگاه8938) 82از نظر سلمن

درک اینک  دیگران مستقل از افکار و احساساات او فکار و   ، توانند باشنداین افکار و احساسات چ  چیزی می

                                                           
 روانشناسی سینا، گروه بوعلی انشگاهد استادیار - 8
 روانشناسی سینا، گروه بوعلی دانشگاه استادیار - 5
 روانشناسی سینا، گروه بوعلی دانشگاه دانشیار - 3
 روانشناسی سینا، گروه بوعلی دانشگاه دانشیار - 1
 روانشناسی گروه سیناف بوعلی دانشگاه دکتری دانشجوی - 2

6-Role Taking 

7-Perspective Taking 

8-Galinsky, Ku,Wang 

9-flavell 

10-Gehlbach 

11-Egocentrism 

12-Hale & Delia 

13-Devine & Hughes 

14-Van der Graaff, Branje, De Wied, Hawk., Van Lier&Meeus,  

15-Selman 
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گیری اجتمااعی بارای   دیدگاه. شودی این افکار و احساسات میکنند و ادراک عل  و نتایج بالقوهاحساس می

هاای   پاژوهش . اجتماعی ساازگاران  دارد های  ضروری اس  زیرا کاربردهای ضمنی مهمی برای فعالی ادراک 

کفایا  اجتمااعی در   ، گیری اجتماعی با روابط رضای  بخش در بزرگسالیانجام شده نشان دادند ک  دیدگاه 

هاای  استراتژی، جوانانتر خودگزارشی از تنهایی و طرد همساالن در کودکان و نوسطوح پایین، اوایل نوجوانی

 .  (5185بهتر حل تعارض و مذاکره در میان  سن کودکی و نوجوانی ارتباط دارد) دوین و هاوف 

گیاری را با  دو دسات  شاناختی )بازشناسای و درک افکاار دیگاران( و عااطفی         ( دیادگاه 8991) 8اساوالد 

گیاری کا  بار    ک  آن نوع دیادگاه   او ب  این نتیج  رسید. کند می )شناسایی و درک احساسات دیگران( تقسی؟

 5دیاوی  و اوتهااوت  . رساان شاود  بیشتر احتمال دارد منجر با  رفتارهاای یااری   ، شوداحساسات متمرکز می

گیری اجتماعی و همادلی منجار با  رضاای  عمیاق تار در       های باالتر در دیدگاه( دریافتند ک  مهارت8913)

آساانتر دیادگاه   ، کنناد  می شتری بین خودشان و دیگران پیدازمانی ک  مردم شباه  بی. شود می روابط عاشقان 

این ارتباط تنگاتناگ  . (5115، 3کنند )لوی آنتونیو و سالوی می همدلیها  کنند و بیشتر با آن می دیگران را درک

 . تواند منجرب  پیوندهای اجتماعی قوی تر و درک اجتماعی بیشتر شود می بین دیدگاه گیری و همدلی

هاای   گیری دارند سطح باالیی از کارکردهاای شاناختی را در موقعیا    وانایی باالیی در دیدگاهافرادی ک  ت

( 8999)، گارین و الگاو  ، ریچاردساون . (8999، 1گرین و الگو، )ریچاردسون. کنندفراخوان تعارض حفز می

-پیشانهاد مای   ی برانگیختگی شناختی خش؟ زیلمان گزارش کردند ک این یافت  را در حمای  تجربی از نظری 

برانگیختگی در پاسخ ب  تهدیاد باا ساطوح بااالی کارکردشاناختی تاداخل کارده و منجربا  ضاعف در          . کند

 .  شود می فرونشانی خش؟

باین فاردی فراوانای باا     های  ارزش. زیادند، کنندگیری حمای  میک  از منافع توانایی دیدگاههایی  پژوهش

هاای  ارزشامند دانساتن تفااوت   ، های مختلفاحترام ب  واقعی : از ک  عبارتنداند  توانایی دیدگاه گیری مرتبط

عقالنی  و حساسی  کا  همگای منجار    ، صبر، های غیر پیشداوران نگرش، تحمل ابهام، پذیریانعطاف، فردی

گیاری  دیادگاه . اجتماعی هستندهای  شوند این کیفیات دارای منافعی در موقعی  می های غیر داوران ب  نگرش

ماک دونالاد   . (5111، 2ون بااون و گیلاووی   ، قیصار ، ی تعامل بین فردی ضاروری اسا  )ایاپالی   اساسا برا

توانایی استنباط افکار دیگران بارای پیوساتن با  گاروه     : دیدگاه گیری را این گون  برمی شماردهای  سودمندی

زدواج از مهاارت  حتی ا. اجتماعی مبه؟ و پسخوراند اجتماعی اطالعاتی ب  دیگرانهای  پاسخ دهی ب  موقعی 

کناد تاا بار خودمیاان      مای  توانایی دیدگاه گیری رشد یافت  ماا را قاادر  . برد می دیدگاه گیری بین زوجین سود

                                                           
1-Oswald 
2-Davis &Oathout 

3-Levy, Antonio, Salovy 

4-Richardson, Green, Lago 
5-Epley., Keysar, Van Boven&Gilovich 
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مناسبی در مقابل انتظارات دیگاران داشات  و در نتیجا  رواباط باین      های  رفتار، معمول مان فایق آمدههای  بینی

 .  (8991، 8اسم  و لوک  ،کانکلین، فردی سود بخشی نیز داشت  باشی؟ )دیوی 

( در 5113) 5وینار . کنناد  مای  کارکردهای اجتماعی ضروری ب  وسایل  تواناایی دیادگاه گیاری فارد رشاد      

کناد؛   می شناختی اجتماعی بیانهای  پژوهشی با هدف استفاده از دیدگاه گیری برای کمک ب  افراد دارای نقص

بط شدن با دیگران ن  تنها برای اجتماعی شادن بلکا    دیدگاه گیری دارای نقش کلیدی در توانایی ما برای مرت

 برای تفسیر معنای زندگی ب  عنوان یک بزرگسال مستقل اس 

های مختلف سطوح پایین تر دیدگاه گیری را با خش؟ و خشون  و ناسازگاری و انزوای اجتماعی پژوهش

 2اوپنهاایمر و هلساما  . (8931، 1؟گرینساپن و باارنبوئ  ، ؛ چانادلر 8933، 3در کودکان مرتبط دانست  اند)چانادلر 

گیاری  گیری با اضطراب کودکاان مارتبط اسا  و آماوزش دیادگاه     ک  نقص در دیدگاهاند  ( نشان داده8915)

 . شود می اجتماعی باعث کاهش آشفتگی هیجانی و بهبود تعامل اجتماعی

مباتال با  سارطان     رضای  زناشویی در بیمارانهای  ( در پژوهشی ک  برای بررسی پیش بین5115) 1مینگ

گیری اجتماعی باا رضاای    سین  انجام داد ب  این نتیج  رسید ک  در هر دو فرد بیمار و همسرش میزان دیدگاه

( حااکی از اثربخشای آماوزش دیادگاه گیاری      5183) 3سیساا  نتاایج پاژوهش  . ی مستقی؟ داردزناشویی رابط 

-درپژوهشی با عنوان مقایس  تواناایی دیادگاه   ( 8993) 1النگ. بودها  اجتماعی در مدیری  تعارض بین گروه

ب  ایان نتیجا  رساید تواناایی دیادگاه گیاری اجتمااعی در        ، گیری اجتماعی دربین زوجین خرسند و ناراضی

 .  تر اس زوجین متعارض نسب  ب  زوجین خرسند پایین

. سنجش آن اس  قدم اولی  برای آموزش و بهبود مهارت شناختی اجتماعی دیدگاه گیری اجتماعی توانایی

با این حال تاکنون ابزاری مناسب ک  ب  شیوه اختصاصی این مهارت را اندازه گیری کند در ایران معرفی نشده 

ابزارهای موجود درسایر نقاط جهان نیز آمیخت  ب  مفاهیمی نظیر همادلی هساتند کا  باهادف پاژوهش      . اس 

  همخاوانی نادارد از ایان رو سااخ  چناین      حاضر ک  معرفی ابزاری منحصر ب  دیدگاه گیری اجتماعی اس

هدف پژوهش حاضر ساخ  و اعتباریابی پرسشنام  دیدگاه گیاری اجتمااعی   . نماید می ضروریای  پرسشنام 

 .  اس 

 

 

 

                                                           
1-Davis, Conklin, Smith, Luce 

2-Winner 

3-Chandler 

4-Chandler, Greenspan, Barenboim 
5-Oppenheimer&Helsma 
6-Ming 

7- Sessa 

8-Longa 
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 روش

جها  سانجش   . پژوهش حاضر با هدف ساخ  و اعتباریابی پرسشنام  دیدگاه گیاری اجتمااعی انجاام شاد    

جامعا  پاژوهش را کلیا  دانشاجویان دوره      شاد  نمونا  اجارا   21وی روایی پرسشنام  محقق سااخت  اولیا  ر  

نفر بود ک  مطابق جادول مورگاان    81313جامع  آماری . استان کردستان تشکیل دادندهای  کارشناسی دانشگاه

زن ( با  عناوان نمونا      131مرد و  511نفر ) 321تصادفی ای  چند مرحل ای  خوش گیری  نمون  و با استفاده از

شادکامی آکسفورد و اضطراب بک نیز برای روایی تشخیصای هماراه پرسشانام     های  پرسشنام . دندانتخاب ش

 . محقق ساخت  توسط دانشجویان تکمیل گردید دیدگاه گیری اجتماعی

 

 ابزارپژوهش

 مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی

در . د نادارد ک  ب  صاورت مساتقل دیادگاه گیاری اجتمااعی راب سانجد وجاو       ای  ب  زبان فارسی پرسشنام 

همدلی یا از بیان سناریو و کاد بنادی   های  غیر ایرانی نیز برای سنجش دیدگاه گیری از پرسشنام های  پژوهش

ساوال زیار مقیااس دیادگاه گیاری از شااخص        1محقق با ترکیب . پاسخ شرک  کنندگان استفاده شده اس 

لی بارون کوهن ک  زیر نام همادلی  بهره همد سوال از مقیاس 83( و 8911واکنش پذیری بین فردی دیوی  )

ساوال از مقیااس    83پرسشنام  جدیدی طراحینمود معیاار انتخااب   . شناختی یا دیدگاه گیری اجتماعی هستند

ساوال بیشاترین ساه؟ را     83بوده ک  در تحلیل عاملی انجام شده اولی  این ها  بهره همدلی نیز بار عاملی سوال

ساپ   . و یک سوال توسط محقق ب  پرسشنام  اضااف  شاد  . اشت  انددر خرده مقیاس دیدگاه گیری شناختی د

گویا  با     2در نهایا   . نفر از جامع  مورد پژوهش اجرا و آلفای کرونباخ آن محاسب  شاد  21پرسشنام  روی 

 . سوالی تبدیل شد 82عل  پایین آوردن ضریب آلفای کرونباخ از پرسشنام  حذف و پرسشنام  ب  مقیاسی 

 می آکسفورد:پرسشنام  شادکا

پایا  نظاری ایان    . سانجد  مای  ماده اس  و میازان شاادکامی فاردی را    59آزمون شادکامی آکسفورد دارای 

توسط مایکال آرگایال و بار     8919این آزمون در سال . تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی اس  پرسشنام 

ام  شاادکامی دارای چهاار   هر گویا  پرسشان  . ( ساخت  شده اس BDI ،8931اساس پرسشنام  افسردگی بک )

اماروزه با  طاور    . گزین  اس  ک  آزمودنی باید بر طبق وضعی  فعلی خودش یکی از آنهاا را انتخااب نمایاد   

آرگایال وهمکااران پایاایی    . شاود  مای  مربوط با  شاادکامی اساتفاده   های  از این آزمون در پژوهشای  گسترده

 1خ31و پایایی باز آزمایی آن را طای هفا  هفتا      1خ91پرسشنام  آکسفورد را ب  کمک ضریب آلفای کرونباخ 

محاساب    1خ13روایی همزمان این پرسشنام  با استفاده از ارزیابی دوستان افراد دربااره آنهاا   . گزارش کرده اند

پایاایی پرسشانام  از طریاق    . در ایران هادی نژاد و زارع پایایی و اعتبار ایان پرسشانام  را سانجیده اناد    . شد

با   . بود و برای ارزیابی اعتبار پرسشنام  از چندین روش اساتفاده شاد   1خ31هفت   1فاصل  زمانی  بازآزمایی با

را در  OHQشناسی ارائ  گردید کا  تاوان   پرسشنام  ب  تعدادی از کارشناسان روان، منظور برآورد اعتبار محتوا



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

226 

 
 

، N ،E ،O ،Aعامال )  2هر  همبستگی باالیی را با OHQشاخص کل . سنجش شادکامی مورد تأیید قرار دادند

 .  (8311، نژاد و زارع هادینشان داد ) NEO( آزمون شخصیتی Cو 

 

 پرسشنامه اضطراب بک

گیاری شادت اضاطراب در نوجواناان و      این پرسشنام  مقیاسی خاود گازارش دهای اسا  کا  بارای انادازه       

در هر ماده یکای از چهاار    ای اس  ک  آزمودنی ماده 58این پرسشنام  یک مقیاس . بزرگساالن تهی  شده اس 

چهاار گزینا  هار ساؤال در یاک طیاف چهاار        . کند شدت اضطراب اس  را انتخاب میدهنده  نشان گزین  ک 

. گیارد  قارار مای   13تاا   1ای از  بنابراین نمره کل این پرسشنام  در دامن ، شود نمره گذاری می 3تا  1بخشی از 

اعتباار  ، 1خ95( ضریب آلفاضریب همسانی درونی آن ). باالیی برخوردار اس  رواییاعتبار و این پرسشنام  از 

، متغیر اسا  )باک   1خ 31تا  1خ31های آن از  و همبستگی ماده 1٫32آن با روش بازآزمایی ب  فاصل  یک هفت  

تشخیصی و عااملی بارای ایان آزماون     ، سازه، همزمان، محتوا رواییپنج نوع . (8911، براون و استیر، اپشتاین

هار  . باشاد  گیری شدت اضطراب می ابزار در اندازهکارایی باالی این دهنده  نشان سنجیده شده اس  ک  همگی

کند )فتحای   بدنی و هراس( را توصیف می، های آزمون یکی از عالی؟ شایع اضطراب )عالی؟ ذهنی یک از ماده

 .  (8319، آشتیانی

 

 نتایج

مرد در این پاژوهش شارک     511زن و  131. سال بود 31تا 81درپژوهش حاضر دامن  سنی شرک  کنندگان 

% 15خ11. ارائ  شده اسا   8مورد پژوهش در جدول شماره میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای . کردند

 . % شرک  کنندگان مرد بودند 33خ33شرک  کنندگان زن و 

 
 شادکامی و اضطراب، خالصه میانگین نمرات زن و مرد در دیدگاه گیری اجتماعی. 5جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 دیدگاه گیری اجتماعی 21خ89 29/2

 امیشادک 21خ32 29/2

 اضطراب 81خ11 37/2

 

شاادکامی و اضاطراب در   هاای   نتایج ضریب همبستگی بین پرسشنام  دیدگاه گیری اجتماعی و پرسشنام 

 . آورده شده اس  5جدول 

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 همبستگی بین مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی با شادکامی و اضطراب. 7جدول 

 متغیر دیدگاه گیری شادکامی اضطراب

 دیدگاه گیری 8 **1خ251 **-771/0

 شادکامی 1خ251 8 -074/0

 اضطراب -1خ552 -1خ151 5

 

دهد ضریب همبستگی بین دیدگاه گیری اجتماعی باشادکامی ضریبی نسبتا  می نشان 5همانگون  ک  جدول 

( ارتباط مثب  و معناداری بین نمرات شادکامی و دیادگاه گیاری   p<0/01و . r=0/526باشد ) می 1خ251باال و 

ضاریب همبساتگی   . یعنی هرج  فرد دیدگاه گیری باالتری داشت  باشد بیشتر شاد اسا  . وجود دارد اجتماعی

باین نمارات   داری  معنای  ( ارتبااط منفای و  p<0/01و  =r-1خ552بود ) -1خ552بین دیدگاه گیری و اضطراب 

احتمااالً  . باشاد داشات   تری  اضطراب و دیدگاه گیری اجتماعی وجود دارد یعنی هرچ  فرد دیدگاه گیری پایین

بین نمرات شادکامی و اضطراب نیاز همبساتگی منفای وجاود     . نمره او در مقیاس اضطراب باالتر خواهد بود

 . (p>0/01و =r-1خ151دارد ک  معنادار نشد )

 
 

 و بارتلت برای پرسشنامه دیدگاه گیری اجتماعی KMOنتایج آزمون . 9جدول 

(KMO) آلکین، مایر، زا ندازۀ کفای  نمون  گیری آزمون کیر  

 1خ311 آزمون بارتل 

 5139خ218 خی دو

 812 درج  آزادی

 1خ1118 سطح معناداری

مربوط ب  پیش فرض کروی  ب  ایان معنای اسا  کا  مااتری  ضارایب        (8921آزمون کروی  بارتل  )

در جامع  ب  عبارت دیگر این ضرایب ، دهد می همبستگی بین متغیرها در جامع  یک ماتری  واحد را تشکیل

برابار باا   داری  معنای  سطح. شود می باشد؛ رد این پیش فرض مد نظر اس  چنانک  در جدول مشاهده می صفر

همچناین  . تاوان تحلیال عااملی انجاام داد     مای  بنابراین. در جامع  وجود دارندها  لذا همبستگی. اس  1خ1118

اخص از صفر تا یک متغیر اس  و هار  این ش. نمایانگر کفای  حج؟ نمون  اس  1خ311برابر با  KMOآزمون 

 .  (8931، ؛ کیزر ورای 8931، چ  ب  یک نزدیکتر باشد بهتر اس  )کیزر
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 واریانس تبیین شده توسط عناصر مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی. 4جدول 
 

 ویژه مقدار دارای استخراجی عناصر مقادیر چرخش از بعد استخراجی عناصر مقدادیر

 عامل
 واریان  از%کل تراکمی درصد

مجموع 

 واریان 
 مجموع واریان  واریان  از%کل درصدتراکمی

473/53 

273/97 

025/49 

041/17 

 89خ159

 83خ111

 81خ525

 1خ911

 5خ981

 5خ181

 8خ231

 8خ312

 51خ213

 33خ511

 11خ119

 25خ112

 51خ213

 81خ152

 3خ115

 3خ331

 3خ913

 8خ291

 8خ889

 8خ811

8 

5 

3 

1 

 

مشاهده می شاود در قسام  مقاادیر عناصار اساتخراجی دارای مقادار ویاژه         1ل همان گون  ک  در جدو

عنصر ب  عنوان عامل تشخیص داده می شاود وایان عناصار دارای مقادار ویاژه       1سؤال  82از ، بزرگتر از یک

زیرابعد از اساتخراج عناصار محاساب     ، مقادیر استخراج خوانده می شوند، این مقادیر. می باشند بزرگتر از یک

در قسام  مقاادیر عناصار    . واریان  را تبیین می کنناد  از %25خ112عنصر استخراج شده  1مجموع . دده انش

تبیاین   اما درصاد تراکمای واریاان    اند  استخراجی بعد از چرخش مقدار ویژه و درصدهای مربوط تغییر کرده

 .  از چرخش اس  قبلو مساوی با  % 25خ112عنصر 1شده توسط 

یب شا مقاادیر ویاژه روی نماودار بهتار     ، ی شود در نمودار سنگریزهم ار زیر مشاهدههمانگون  ک  در نمود

زیرا شکل منحنی نیمرخ دامن  ای از سنگریزه هارا ، ک  آن را دامند سنگریزه می نامنداند  شده کاهش نشان داده

ساؤال   82 از باین همانطور ک  نمودار نشاان میدهاد   . ب  یاد می آورد ک  در پای شیب تند تپ  متراک؟ شده اند

 .  عنصر باید استخراج شوند 1عنصر مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند ک  این  1، مقیاس دیدگاه گیری

 
 طرح سنگریزه مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی. 5نمودار
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 بارهای عاملی پس ازاجرای چرخش مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی. 1جدول

 عناصر

1 3 5 8 

 سوال بارعاملی سوال بارعاملی سوال ملیبارعا سوال بارعاملی

 1خ119

 1خ211

 1خ252

1 
 1خ398

 1خ155

89 

81 
 1خ3811

81 

85 

3 

 1خ123

83 

3 

9 

51 

83 

82 

88 

 

بیشاترین باار عااملی را     88، 82، 83، 51، 9، 3، 83پرسشاهای  ، شاود  می مشاهده 2همانگون  ک  درجدول

روی  81و  89، سواالت. دارند 8عاملی را روی عاملبیشترین بار  3و 85، 81های  پرسش. دارند 8روی عامل 

 بیشترین بار عاملی را دارند   1روی عامل  1، 81، 2سواالت . بیشترین بار عاملی را دارند 3عامل 
 

 
 بعدی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی 9طرح  7شکل. 

 

 ونباخاعتبار یابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی با استفاده از روش آلفا ی کر. 2جدول

 ضریب آلفا تعداد سوال

51 224/0 

 

 1خ 311در جدول فوق مشاهده می شود اعتبار با  دسا  آماده باا روش آلفاای کرونبااخ        ک گون   همان

 .  دهنده اعتبار خوب آزمون مورد نظر می باشد 1خ31ضریب اعتبار باالی. باشد می

 

 نتیجه گیری و بحث

از . بارای سانجش آن انجاام شاد    ای  ی اجتماعی و ساخ  پرسشانام  پژوهش حاض ربا هدف معرفی مفهوم دیدگاه گیر

آنجایی ک  قبال مقیاس مستقلی برای سنجش دیدگاه گیری اجتماعی وجود نداش  و این مفهوم فقاط با  صاورت خارده     
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سوال زیرمقیااس دیادگاه گیاری از شااخص      1محقق با ترکیب ، شد می مقیاس و جزیی از مفهوم کلی تر همدلی سنجیده

بهره همدلی بارون کوهن ک  زیر نام همادلی شاناختی یاا     سوال از مقیاس 83( و 8911ش پذیری بین فردی دیوی  )واکن

سوال از مقیاس بهره همدلی نیز بار عاملی  83دیدگاه گیری اجتماعی هستند پرسشنام  جدیدی طراحی نمود معیار انتخاب 

و یک . سوال بیشترین سه؟ را در عامل همدلی شناختی داشت  اند 83بوده ک  در تحلیل عاملی انجام شده اولی  این ها  سوال

پرسشانام   ، پ  از اعتباریابی صوری پرسشنام  توسط متخصصان روانشناسای . سوال توسط محقق ب  پرسشنام  اضاف  شد

آوردن ضاریب  گوی  ب  عل  پایین  2در نهای  . نفر از جامع  مورد پژوهش اجرا و آلفای کرونباخ آن محاسب  شد 21روی 

ب  منظور بررسی روایی همزمان پرسشانام   . سوالی تبدیل شد 82آلفای کرونباخ از پرسشنام  حذف و پرسشنام  ب  مقیاسی 

باین دیادگاه گیاری اجتمااعی وشاادکامی       نتایج نشان داد ک . شادکامی آکسفورد واضطراب بک استفاده شدهای  از مقیاس

( 5181پاژوهش ماان )  . ( همخوانی دارد5181( ک  این یافت  با یافت  مان )p<0/01همبستگی مثب  و معناداری وجود دارد )

شاادترند و اگار دچاار اخاتالالت     ، سالم  روان بیشتری دارند، دهند می افرادی ک  دیدگاه گیری بیشتری نشان، نشان داد

مااعی و اضاطراب همبساتگی    همچنین بین دیدگاه گیری اجت. پیش آگهی بهتری برای درمان خواهند داش ، روانی باشند

( نیز نشان داد جایی ک  دیادگاه گیاری بیشاتری وجاود     5181آبرسون )های  یافت . (p<0/01منفی معناداری وجود داش  )

 . کند می داشت  باشد اضطراب کاهش چشمگیری پیدا

، مهارت دیدگاه گیری اجتماعی ب  عنوان بخشی از فرایند بازر  شاناخ  اجتمااعی بارای ساالم  روان     

تواناد با     مای  توانایی راه رفتن باکفش دیگری و دیدن دنیا از نگااه دیگاران  . مهارتی اساسی و مورد نیاز اس 

تواند سد دفااعی   می شناخ  درس  تفکر منطقی و مناسب ب  دنبال دارد و، شناخ  بهتر و درس  منجر شود

 محکمی دربرابر ابتال ب  اختالالت روانی باشد

با مقیاس شادکامی آکسفورد و اضطراب بک  دیدگاه گیری اجتماعی میان مقیاس کل نتایج نشان داد ک  در

 . از روایی مناسب برخوردار می باشنددیدگاه گیری اجتماعی  روایی همزمان وجود دارد و مقیاس

با استفاده از روش آلفای کرونباخ نتایجن شان داد ک  ضریب دیدگاه گیری اجتماعی بررسی پایایی مقیاس 

معتبر باودن  دهنده  نشان در ردیف عالی قرار می گیرد و این دیدگاه گیری اجتماعیدرونی در مقیاس هسمانی 

 .  دیدگاه گیری اجتماعی اس مقیاس 

و از  د ک  پژوهش حاضر از کفای  حجا؟ نمونا  برخاوردار اسا     همچنین درتحلیل عاملی نتایج نشان دا

بیشاترین باار عااملی را روی     88، 82، 83، 51، 9، 3، 83پرسشاهای  . عامل استخراج شد 1سوال  82مجموع 

روی  81و  89، ساواالت . داشاتند  8بیشترین بار عاملی را روی عامال   81، 85، 3های  پرسش. داشتند 8عامل 

 .  بیشترین بار عاملی را داشتند 1روی عامل  1، 81، 2سواالت . بیشترین بار عاملی را داشتند 3عامل 

 31-81جامع  مورد پژوهش را تنها دانشاجویان دامنا  سانی    . برد می رنج مطالع  حاضر ازمحدودی  هایی

آتی ایان پرسشانام    های  تواند معرف کل جامع  اصلی باشد پیشنهاد می شود در پژوهش نمی تشکیل دادند ک 

 . میان دیگر افراد جامع  باسطح آموزش و دامن  سنی متفاوت تکمیل گردد
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رابطه بین شخصیت در روابط دختر و پسر و رویکرد شکاف پ

 نسلیبین

 9فاطمه باقریان، 7اهلل منصوری سپهرروح، 5یرلوسمانه ش

 

علی رغا؟  . ی ما با آن رو ب  رو اس امروزه روابط دختر و پسر قبل از ازدواج یکی از مسائلی اس  ک  جامع 

ماذهبی و  ، بارخالف هنجارهاای سانتی   ، دوستی و پیشرفت  قبل از ازدواج با جان  مخاالف  های  اینک  ارتباط

ی زیاادی از  دهد ک  عدهاما شواهد نشان می، اس  و قانون نیز این روابط را منع کردهی ایران فرهنگی جامع 

سال  با یک یا چند نفر از اعضا جن  مخالف ارتباط عااطفی و گااه ارتبااط جنسای برقارار       81-81نوجوانان 

ی راد را دربااره این بود ک  بتاوانی؟ نگارش افا   ، هدف ما از این پژوهش. (8398، فراهانیآبادی کنند )خلج می

هاا را در ایان زمینا  متوجا      سپ  تفاوت میان نسال . روابط میان دختر و پسر قبل از ازدواج ب  دس  آوری؟

های ایجاد شده از این روابط ب  خاطر پنهانی بودن آن و عدم نظاارت صاحیح   شوی؟ زیرا ک  بسیاری از آسیب

. های شخصیتی و روابط بین دختر و پسار باود  ویژگیوالدین بر این روابط بوده اس  و نیز بررسی رابط  بین 

های حاصل از این رواباط باوده   شناسی این پدیده و تالش برای کاهش آسیبقصد این پژوهش مطالع  آسیب

، نابساامانی اجتمااعی  ، در برخی تحقیقات در این حوزه علل گرایش جوانان ب  دوستی با جن  مخالف. اس 

تهاج؟ فرهنگی و عدم کنترل اجتماعی و خانوادگی ب  ترتیب اولوی  بوده ، یفشار عوامل اجتماعی و خانوادگ

-جو جامع ، کننده این روابط اس  از دیگر عواملی ک  در واقع تسهیل. (8398، آوراس  )خواج  نوری و دل

ی تقلیاد و وجاود الگوهاای    باشد ک  از طرفی فشار جامع  و دوساتان و از طارف دیگار مسالل     ی حاضر می

اناد  تحقیقات دیگری ب  این نتیجا  رسایده  . (8395، وکیلیان و چمن، موسوی، شود )کرام رف مطرح میمنح

ای منفای وجاود دارد یعنای    رابطا  ، داری فرد و گرایش ب  رابط  و شدت رابط  با جان  مخاالف  ک  بین دین

؛ 8319، و سالیمانی  آباادی داری فرد بیشتر باشد شدت گرایش و ارتباط نیاز کمتراسا  )زارع شااه   هرچ  دین

برخی دیگر از تحقیقات مدعی هستند ک  بیشترین انگیزه برقراری رابط  با جن  . (8319، میرزایی و برغمدی

ای بیاان  مطالعا  . (8395، شاهری و نصار اصافهانی   کهن  باشد )جمیلی مخالف انگیزه عاطفی و نیاز جنسی می

ن  روابط بیشتر تمایالت جنسی بوده در حاالی کا  زناان باا     کند ک  انگیزه مردان برای آشنایی و آغاز اینگومی
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ی ب  دس  آوردن حمای  و مراقب  فیزیکی برای خودشان ب  دنبال چنین روابطای هساتند )بلساک و    انگیزه

 .  (5118، 1باس

 

 روش  

 کنندگان و طرح پژوهش  شرکت

ی  افرادیکا  در شاهر تهاران    جامع  آماری در این پژوهش کل. این پژوهش ب  روش پیمایشی انجام شده اس 

کنندگان شاامل   شرک . جوان و میانسال بود، کردند و دامن  سنی آنها شامل س  گروه سنی نوجوان می زندگی

گیاری از  در این پژوهش روش بارای نمونا   . سال بودند 82 -81سال و بین  52-32بین ، سال 21افراد باالی 

 . نفر بود 91کننده افراد شرک در مجموع تعداد . شیوه در دسترس استفاده شد

 

 گیریابزار اندازه

در ایان پاژوهش از پرسشانام  فارم کوتااه با  ناام        : (NEO) پرسشنام  سنجش صفات پانج گانا  شخصایتی   

(NEO_FFI  ک  یک پرسشنام )رود عامال اصالی شخصای  با  کاار مای       2سوالی اس  و برای ارزیاابی   11

( روی 8311کا  توساط گروسای فرشای )     NEOریابی آزماون  در هنجا. (8311، )گروسی فرشی استفاده شد

ضارایب آلفاای   . تبریاز و شایراز صاورت گرفا     های  نفر از بین دانشجویان دانشگاه 5111با حج؟ ای  نمون 

ساازگاری و باا وجادانی با      ، باز بودن، گراییبرون، خویی آزردگیکرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان 

جه  بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبساتگی  . ب  دس  آمد 1خ13و  1خ11 ،1خ21، 1خ32، 1خ11ترتیب 

ک  حداکثر همبساتگی با  میازان    ، استفاده شد، (Rگر )( و فرم ارزیابی مشاهدهSبین دو فرم گزارش شخصی )

  تس. (8311، در عامل سازگاری بود )گروسی فرشی 1خ12در عامل برون گرایی و حداقل آن ب  میزان  1خ11

های دختار  ای درباره روابط دختر و پسر ک  دیدگاهاین پرسشنام  محقق ساخت : نظرسنجی روابط دختر و پسر

سواالت شامل سانجش نگارش در ماورد    . شامل هف  پرسش اس ، سنجیدها میها را در مورد دوستیو پسر

، و پسار قبال از ازدواج   نگرش نسب  ب  میازان شایوع رواباط باین دختار     ، روابط دختر و پسر قبل از ازدواج

، هاعالوه بر این ابعاد مثب  و منفی این دوستی. نگرش در مورد نقش این روابط در فرایند ازدواج پرسیده شد

تاثیر این روابط در موفقی  ازدواج و الزام این روابط برای هم  جوانان مورد سنجش ، حدود و مرز این روابط

، مقطاع تحصایلی  ، رشات  تحصایلی  ، جان  ، ناختی نیز نظیر سان های جمعی  شهمچنین ویژگی. قرار گرف 

 .  میزان مذهبی بودن و شاد بودن مورد پرسش قرار گرف ، قومی ، وضعی  تاهل

 

 روش تحلیل

 .  ( بودANOVAمستقل و  Tها برحسب سنجش همبستگی و مقایس  بین گروهی )در این پژوهش روش تحلیل داده
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 نتایج

 

 

سی بیشترین عامل تاثیر گذار در گرایش ب  رواباط دختار و   های جندهد ک  غرایز و گرایشنشان می، 8جدول

افاراد  . اناد ابعاد منفی در کل درصد بیشاتری را در بار گرفتا    . باشدپسر و کمترین عامل زمین  ساز ازدواج می

افاراد  . اندو تعامل و ارتباط را مهمترین بعد مثب  انتخاب کرده صدم  عاطفی را مهمترین بعد منفی این روابط

جسامی و  هاای   های حضوری را دارای بهترین حد و مرز رواباط قبال ازدواج و ارتبااط   کننده مالقاتشرک 

 .  جنسی را با کمترین درصدانتخاب کردند

 )درصد پاسخدهی( های توصیفی. آماره5جدول

 
 های زیرهمبستگی بین سن و شاخص. 7جدول

  سطح معناداری ضریب همبستگی

 بطمیزان شیوع روا 118. 1 -23. 1

 تاثیر در فرایند ازدواج 131. 1 -12. 1

 شادبودن 113. 1 -38. 1

 مذهبی بودن 131. 1 55. 1

 تاثیر در موفقی  ازدواج 32. 1 -199. 1

 متغیر     

 همرنگی 
می و سرگر

 تفریح
 غرایز جنسی

زمین  ساز 

 ازدواج
 عل  گرایش ب  روابط

 55 11 23 .1 89 .1  

 تعامل و ارتباط نیاز ب  محب   
زمین  ساز 

 ازدواج
 ابعاد مثب  روابط

  32 .5 39 .1 89 .1  

  
آسیب ب  زندگی 

 بعد از ازدواج

سوء استفاده 

 جنسی
 ابعاد منفی روابط صدم  عاطفی

  21 .5 11 .5 19 .5  

 ارتباط جسمی ارتباط جنسی
مالقات 

 حضوری
 حد و مرز روابط هیچکدام تلفن و موبایل

88 88 19 .2 39 .1 81 .3  

 ارتیاط جسمی ارتباط جنسی
مالقات 

 حضوری
 الزام تجرب  روابط هیچکدام تلفن و موبایل

 .1 1 .1 33 51 .5 59 .3  
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این اس  ک  بین سن افراد و نگرش ب  میزان شیوع روابط تفاوت و معنااداری وجاود   دهنده  نشان 5جدول

. اناد   ب  جوانان و نوجوانان شیوع این روابط را کمتر مشاهده کردهب  این صورت ک  افراد میانسال نسب. دارد

تار  افراد سانین بااالتر ماذهبی   . باشدهمچنین بین سن افراد و میزان مذهب و شاد بودن افراد رابط  معنادار می

 .  افراد سنین پایین شادتر ولی با گرایش مذهبی کمتر وجود دارند، ولی ناشادتر

 
 شخصیتی و مذهبی بودن و شادبودن با میزان شیوع روابطهای  یهمبستگی ویژگ. 9جدول

  میانگین انحراف استاندارد سطح معناداری ضریب همبستگی

 خوییآزردهروان 12. 81 13. 1 12. 1 -511. 1

 گراییبرون 15. 51 3. 1 93. 1 -119. 1

 پذیریانعطاف 12. 51 91. 1 115. 1 -353. 1

 دلپذیری 13 .38 31. 2 153. 1 535. 1

 مسئولیت پذیری 15. 33 58. 1 12. 1 899. 1

 مذهبی بودن 91. 3 81. 8 113. 1 -319. 1

 شاد بودن 53. 1 85. 8 12. 1 899. 1

  (P<0. 01)   
 

پاذیری رابطا    دهد ک  بین نگرش نسب  ب  میزان شیوع روابط و مذهبی بودن و انعطافنشان می 3جدول

تر بودند؛شیوع روابط را باشد ک  هر چ  افراد مذهبیکننده این میک  بیان،   رابط  منفیالبت. معنادار وجود دارد

باین نگارش با     . اند و هرچ  افراد انعطاف پذیرتر نیزشیوع روابط کمتر مشاهده شده اس کمتر مشاهده کرده

اسا  و هرچا  افاراد     شیوع روابط و دلپذیری نیز رابط  معنادار وجود دارد ب  طوری ک  رابط  مثبا  برقارار  

خاویی  آزردهروان، مسالولی  پاذیری  ، باین شاادبودن  . اناد دلپذیرتر میزان شیوع روابط را بیشتر مشاهده کارده 

 .  گرایی با نگرش نسب  ب  میزان شیوع رابط  معنادار وجود نداردوبرون
 

 های شخصیتمقایسه سواالت نظرسنجی با ویژگی. 4جدول

P T متغییر هایناختالف میانگ درج  آزادی 

 خوییآزردهروان    

 غرایز و گرایش جنسی 25. 3 19 5813 18119

 گراییبرون    

 آسیب ب  زندگی بعد از ازدواج -5811 19 -5813 1811

 پذیریدل    

 همرنگی 1852 19 3811 18113

 نباشدای  هی  رابط  -3811 19 -5813 1811

 پذیریمسلولی     

 تعامل و ارتباط 5819 19 5811 1811
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هاای جنسای را بیشاتر    غرایز و گرایش، خویی داشتندآزردهندهد ک  افرادی ک  کمتر روانشان می 1جدول

بیشاتر  ، گراتر آسیب ب  زندگی بعد از ازدواج را ک  جازء ابعااد منفای رواباط اسا      افراد برون. انتخاب کردند

. اناد بط نباشد را بیشتر و گزین  همرنگی را کمتر پاسخ دادهافراد دلپذیرترگزین  هیچکدام از روا. انتخاب کردند

 .  اندپذیرتر تعامل و ارتباط را جزء ابعاد مثب  روابط کمتر ارزیابی کرده افراد مسلولی 

 

 گیریبحث و نتیجه

و  "میانسااالن "باین  ، در زمین  نگرش ب  گسترش شیوع رواباط : باشدنتایج حاصل از پژوهش ب  شرح زیر می

ی مسالل  . هاسا  دهنده شکاف ایجاد شده در بین نسلتفاوت وجود داش  ک  این نشان "وان و جواناننوج"

باشد ک  درصد کمی از افاراد ایان رواباط را موردنیااز بارای      بعدی در مورد الزام روابط در فرایند ازدواج می

در ازدواج چقادر اسا  تعداد   میازان موفقیا    ، حال اگر این روابط منجر ب  ازدواج شود. دانستندازدواج می

سابک  . شاوند های موفق مای گیری ازدواجموجب شکل، کمی این عقیده را دارند ک  این روابط قبل از ازدواج

داری بیشاتر از افاراد   یطاور معنا    همسرگزینی از طریق دوستیقبل از ازدواج در بین افراد در شرف طاالق با  

فرضی  بعدی ک  ماورد بررسای   . با این تحقیق همخوانی دارد این مطالع  نیز. (8398، آبادی)خلج متأهل اس 

ایان یافتا  باا    . ها تفاوت معناداری مشاهده نشدقرار گرف  تفاوت میان دو جن  بود ک  در هی  یک از زمین 

. باشاد ( نااهمخوان مای  8395شهری و نصار اصافهانی )  کهن (و جمیلی8398آور )نوری و دلهای خواج یافت 

های جنسیتی در هار دو جان    ین خاطر باشد ک  تغییرات فرهنگی نوعی همخوانی در طرحوارهشاید این ب  ا

سوال بعدی عل  گارایش  . های دو جن  شده اس ایجاد کرده ک  این خود موجب کاهش تفاوت در نگرش

کا  ایان   کسب کارد   "های جنسیغرایز و گرایش" دهی را باالترین میزان پاسخ افراد ب  اینگون  روابط بود ک 

-ارتباط با جن  مخاالف مها؟  نتیج  با نتایج تحقیقات زیر همسان اس ؛ ب  طوری ک  در بیان دالیل برقراری 

ماوارد دیگاری کا  در    . (5118، 8؛ بلسک و باس8395، انگیزه جنسی ذکر شد )کرام  و همکاران، ترین دلیل

 "همرنگای "و  "سرگرمی و تفاریح " این مطالع  ب  عنوان علل گرایش افراد ب  جن  مخالف مطرح گردیدند؛

در ، ی خاود مناساب سان و سالیق    ، ی این اس  ک  بسیاری از جواناان دهنده احتماالً این مسلل  نشان. بودند

تار و  سرپوشای اسا  بارای عوامال زیربناایی     ، سرگرمی و تفریح ندارند و یا اینک  این دلیل نیز خود، جامع 

همرنگی اس  ک  افراد ب  خاطر فشار جامع  و دوساتان دسا     مسلل ، مورد بعدی. مانند نیاز جنسی، تراصلی

، آورکنناد )خواجا  ناوری و دل   زنند و بدین طریق این روابط شیوع بیشتری پیدا مای ها میب  تقلید اعمال آن

بعاد  . اندترین بعد منفی این روابط انتخاب کردهافراد صدم  عاطفی را مه؟. (8395، ؛ کرام  و همکاران8398

آباادی  خلاج . آسیب ب  زندگی بعد از ازدواج ب  عنوان دومین بعد منفی روابط انتخااب شاد  ، از صدم  عاطفی

ی خود تأکید بر این نکت  دارد ک  بین روابط جنسای باا جان  مخاالف قبال از ازدواج و      ( در مطالع 8398)

در اداما  افاراد   . وانی داردآبادی با پژوهش حاضار همخا   طالق رابط  معناداری وجود دارد؛ پ  مطالع  خلج

                                                           
1-Blesk and Buss 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

237 

 
 

افاراد تعامال و ارتبااط را با      ، در بررسی ابعاد مثبا  . سوء استفاده جنسی را سومین بعد منفی انتخاب کردند

هاای باین دو جان     ی معاشارت اند ک  البت  این بعد مثب  شامل هم ترین بعد مثب  انتخاب کردهعنوان مه؟

ای ساده و بدون رابط  جنسی اختصاص دارد ک  منجر ب  بهبود یافتن هشود؛ بلک  فقط انحصاراً ب  دوستینمی

-شود؛ مای نیاز ب  محب  یا همان نیاز عاطفی ک  در این روابط ب  آن پاسخ داده می. شودتعامالت اجتماعی می

ان هما . ساز آسیب منفی با  فارد نشاود   تواند یک نقش مثب  را برای این روابط ایفا کند؛ البت  اگر خود زمین  

ازدواج ب  عنوان آخرین دلیل بیان شده بود؛ ایان باار نیاز در    ، یابی گرایش افراد ب  این روابططور ک  در عل 

حدود نیمی از افراد ، در مورد حد و مرز روابط. آخرین بعد مثب  گزارش شد، ازدواج، بیان ابعاد مثب  روابط

هترین حدود رابط  انتخاب کردند زیرا در ایان  های حضوری را ب  عنوان بمالقات، کننده در نظرسنجیشرک 

در . رساند تری نسب  با  یکادیگر مای   شناسند و ب  شناخ  واقعیصورت خیلی بهتر و بیشتر همدیگر را می

ساوال بعادی ماا در    . ( ه؟ راستاس 8395شهری و نصر اصفهانی )کهن  اینجا نیز تحقیق ما با تحقیق جمیلی 

مکالماات تلفنای و   ، بط بود؛ در این مورد نیز ب  ترتیب اولوی  مالقات حضاوری زمین  الزام ب  تجرب  این روا

های شخصیتی افاراد و  سوال آخر چگونگی ارتباط بین ویژگی. ارتباط جنسی و جسمی انتخاب شدند، پیامکی

مارز  رواباط در حاد و   پاذیرتر   نتایج ب  این صورت بود ک  افراد انعطااف . ها ب  این روابط بودآن نوع نگرش

. بیشتر ب  ازدواج و غرایز جنسی اشاره کردند، یابی روابطاند و در عل  جسمی و جنسی را بیشتر ترجیح داده

پذیر کنجکااو  های شخصیتی این افراد باشد؛ ب  طوری ک  افراد انعطافشاید این موارد ب  خاطر برخی ویژگی

افراد با دلپذیری بااال بیشاتر در   . ی را کسب کنندهای مثب  و منفطلب هستند و تمایل دارند ک  تجرب  و تنوع

-ایان مای  . کمتر ب  عامل همرنگی اشاره کردند، سازای نباشد و در ذکر عوامل زمین نظر داشتند ک  هی  رابط 

-نسب  ب  این رواباط نگارش منفای   ، دوستی خودتواند اینگون  تفسیر شود ک  افراد دلپذیر ب  خاطر ح  نوع

پاذیری بااال کمتار     افراد با مسالولی  . دانندی را نیز دلیل قابل قبولی برای این روابط نمیتری داشت  و همرنگ

بنابراین تنهاا  ، شناسنداند زیرا این افراد بسیار وظیف  تعامل و ارتباط را ب  عنوان بعد مثب  روابط ارزیابی کرده

-گارا مای  در افراد برون. شوندفی نمیوارد یک رابط  عاط، ب  خاطر بهبود بخشیدن ب  تعامالت اجتماعی خود

توان ایان  می. آسیب ب  زندگی بعد از ازدواج بیشتر حائز اهمی  بوده اس ، بینی؟ ک  در ذکر ابعاد منفی روابط

ورزی بیشتری دارند؛ بنابراین با  راحتای بیاان    گرا نسب  ب  افراد دیگر جرأتطور نتیج  گرف  ک  افراد برون

خاویی   آزرده افارادی کا  روان  . کناد   زندگی بعد از ازدواج اشخاص آسیب وارد میکنند ک  این روابط بمی

بارای  . جنسی اشاره کردناد های  کمتر ب  غرایز و گرایش، باالتری داشتند؛ در بیان دالیل گرایش افراد ب  روابط

رناد یاک ساری    دشوار اس  ک  بپذی هایی چون اضطراب و احساس گناهاین افراد نیز ب  خاطر داشتن ویژگی

دانند گیری این روابط دخیل هستند زیرا در این صورت خود را مقصر میعوامل درونی و زیستی نیز در شکل

-ی بین مذهب و روابط نیز سنجیده شد ک  افراد ماذهبی رابط . شودو اضطراب و احساس گناهشان بیشتر می

داری فارد و  تحقیقات همراستاس  ک  بین دیان مطالع  حاضر بااین . اندشیوع روابط را کمتر گزارش کرده، تر

؛ 8319، آبادی و سالیمانی شاهای منفی وجود دارد )زارعرابط ، گرایش ب  رابط  و شدت رابط  با جن  مخالف
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نتیج  پایانی پژوهش ما این اس  ک  بین تک تاک  . (8398، آورنوری و دل؛ خواج 8319، میرزایی و برغمدی

و نوع نگرش و رفتارشان رابط  وجود دارد و بسیار با ه؟ همبست  هستند زیرا کا   های شخصیتی افراد ویژگی

خاواهی؟ یاک مسالل  را    بنابراین وقتی می. زنندهای شخصیتی خود دس  ب  عمل میها براساس ویژگیانسان

وج  کنی؟ گیری و گسترش آن بیان کنی؟؛ باید ب  هم  جوانب تهایی را برای شکلای بررسی کنی؟ و تبیینریش 

تا اگر خواه پیامدهای منفی آن برای جامع  و افراد بیشتر بود یا پیامدهای مثب  بیشتر بود؛ بتوانی؟ با توجا  با    

کا   هاایی   محادودی  . بنابر ضرورت امر اقدام با  کااهش یاا افازایش آن کنای؟     ، های صورت گرفت یابیریش 

صاورت  ، کردناد ک  در شاهر تهاران زنادگی مای    پژوهش دارد این اس  ک  این پژوهش فقط در بین افرادی 

اقدام ب  پژوهش شود تاا  ، پذیری نتایج در کل کشور در شهرهای دیگربرای تعمی؟، شودگرف  لذا پیشنهاد می

پاردازد  گیری کرد و دیگر این ک  همبستگی تنها ب  بررسی رابط  بین متغیرها مینتیج تری  بتوان ب  طور جامع

 .  تواند بر غنای اطالعات بیافزاید  و استفاده از ابزار تکمیلی دیگر مانند مصاحب  میعلی  نیسدهنده  نشان و

 

 منابع
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 های معنای زندگیابعاد و همبسته، نوجوانی

 9فاطمه باقریان، 7محمود حیدری، 5*سمیه احمدی

 

غیار غربای    ها و جوامعی معنای زندگیب  ویژه در چارچوب فرهنگدر میان مطالعات صورت گرفت  در حوزه

این در حالیس  ک  در این سنین و همراستا باا  . خوردغفل  از مرحل  تحولی نوجوانی ب  وضوح ب  چش؟ می

آغااز سااخ  سیسات؟    . گیردگیری هوی  در نوجوان برای نخستین بار سوال از معنای زندگی شکل میشکل

رد ملازم با  اتخااد تصامیمات     توان از زمان نوجاوانی و وقتای کا  فا    معنای شخصی را ب  صورت واقعی می

-این استقالل ب  ویژه در جوامع امروزی در سنین نوجوانی اس  ک  محقق مای . مستقالن  اس  مالحظ  نمود

توان اینگون  بیان داش  ک  تحول هوی  موازی با فرایناد تحاول و ایجااد هدفاداری و معناا در      لذا می. شود

-نظری از نوجوانی آغاز شده و در طول زندگی تداوم مای  در نتیج  فرایند خلق معنا ب  صورت. زندگی اس 

 . یابد

وجاودِ  : باشی؟همگام با این مرحل  از تحول اس  ک  شاهد پیدایی دو بعد مه؟ معناداری زندگی در فرد می

داناد( و جساتجوی  معناا )تاالش و کااوش      قابل فه؟ مای  معنادار و، معنا )میزانی ک  فرد زندگی خود را مه؟

. (5111، اویشای و کاالر  ، فر یزیار ، اهمی  و هدف زندگی خود( )اساتگر ، انسان ب  منظور درک معنای فعاالن 

دهند؛ ب  عنوان مثاال  های سنی مختلف نشان میهایی را در ردهابعاد مذکور از معنای زندگی تغییرات و پویایی

لمندان بیشاتر در جساتجوی کعناا    دهند ک  نوجوانان در مقایس  با بزرگساالن و ب  ویژه ساها نشان میپژوهش

، شاود )اساتگر  بوده و با افزایش سن میزان جستجو برای معنا کاهش یافت  و وجود معنای بیشتری گزارش می

ی تحول هوی  در نوجاوان  کنندهبرخی جستجوی معنای زندگی را ب  عنوان تسهیل. (5188، اویشی و کسبیر

تحولی جستجو و اکتشاف را در پاسخ ب  نیاز ب  تعیین و ایجااد  نظریات . (5185، دانند )براسای و همکارانمی

 .  کنندهای نوجوانی و آغاز جوانی قلمداد میهای اصلی سالاز مشخص ، های اجتماعیشغل و نقش، هوی 

های مختلف بهزیستی نتایج جالب تاوجهی با  هماراه داشات      بررسی ارتباط ابعاد معنای زندگی با همبست 

ای اسا  کا  باا    کنناده یشین حاکی از این هستند ک  وجود معنا در زندگی عامال محافظا    مطالعات پ. اس 

-( و شکس  تحصایلی )ال 8991، ما و چ یونگ، آمیز و ضد اجتماعی )شکتر رفتارهای خشون سطوح پایین

غاذا   این عامل همچنین با سطوح باالتر رفتارهاای ساال؟ از قبیال   . ( همبستگی دارد5111، یاگون و مارگالی 

وجود معنا همچناین شااخص   . (5188، خوردن صحیح و فعالی  فیزیکی همبستگی دارد )براسای و همکاران

                                                           
 بهشتی شهید تربیتی، دانشگاه شناسیروان دکتری دانشجوی -8
 بهشتی شهید دانشگاه ناسیشروان و تربیتی علوم دانشکده دانشیار - 5
 بهشتی شهید دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده استادیار - 3
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ی محققان در این زمین  یک رابط . ی شخصی  در نوجوانی در نظر گرفت  شده اس خوبی برای کارکرد بهین 

( و 8991، )شاک و همکااران   اناد آمیز در مدرسا  یافتا   قوی اما معکوس میان معنای زندگی و رفتار خشون 

در . (5111، یاگون و مارگالیا   -اند )الای مثبتی میان معنای زندگی و دستاورد تحصیلی ب  دس  آوردهرابط 

خارج از چارچوب تحصیلی رابط  معنادار و مثبتی میان معنای زندگی و رفتار محاافز ساالم  از قبیال غاذا     

 .  (5188، )براسای و همکاران خوردن سال؟ و فعالی  بدنی ب  دس  آمده اس 

ای در میان بزرگساالن عمدتا رابطا  . اندتحقیقات نتایج متناقضی در پی داشت ، در خصوص جستجوی معنا

، کاشادان ، هاای بهزیساتی با  دسا  آماده اسا  )اساتگر       منفی میان این مولف  و وجود معنا و دیگر شاخص

سد ک  این کارکرد ناسال؟ جستجوی بارای معناا بیشاتر در    ردر عین حال ب  نظر می. (5111، سولیوان و لورنتز

ای اند ک  در جوامع غیر غربی رابطا  جوامع غربی شایع باشد؛ چرا ک  تحقیقات بین فرهنگی حاکی از آن بوده

برخای تحقیقاات اخیار    . (5111، مثب  میان جستجو برای معنا و وجود معنا وجود دارد )اساتگر و همکااران  

ای مثبا  باا   هاای سانی رابطا    جستجوی معنا در میان نوجوانان در مقایسا  باا دیگار گاروه    اند ک  نشان داده

، تالیاب و فیان   ، الپسالی ، هیال ، ای از جمل  رضاای  از زنادگی دارد )براناک   های کارکردهای بهین شاخص

 .  باشدهای سنی بزرگسال کامال معکوس میای ک  در میان گروه(؛ رابط 5119

هاای  ی فرهناگ ی نوجوانی در زمین گرفت  در خصوص معنای زندگی در مرحل  مطالعات معدود صورت

هاای  های صورت گرفت  ب  بررسی ایان ساازه و ابعااد و همبسات     یک از پژوهش غربی صورت گرفت  و هی 

هاای صاورت   اند؛ این در حالی اس  ک  ب  اساتناد پاژوهش  بهزیستی آن در چارچوب فرهنگ ایرانی نپرداخت 

، شایمای و اُتااک  ، کاواباتاا ، ی معنای زندگی این سازه از عامل فرهنگ تااثیر پذیرفتا  )اساتگر   حوزه گرفت  در

در نتیجا   . هاای آن هساتی؟  های مختلف شاهد ساختار متفاوتی از معنای زندگی و مولفا  ( و در فرهنگ5111

هاای  ط آن باا همبسات   اطالع بسیار محدودی از ابعاد معنای زندگی )وجود معناا و جساتجوی معناا( و ارتباا    

 . ی ایرانی در دس  داری؟مختلف بهزیستی در این مرحل  از تحول در جامع 

ی معناای زنادگی با     ی حاضر ب  دنبال پر کردن خالء موجود در مطالعات صورت گرفت  در حوزهمطالع 

افسردگی( و ، نفیی معاطف ، ی مثب عاطف ، های آن )رضای  از زندگیبررسی ابعاد معنای زندگی و همبست 

ی نظری و با توج  ب  پیشین . پردازدای از نوجوانان ایرانی میها در نمون های جنسیتی در این مولف نیز تفاوت

ی تحقیقی پزوهش حاضر مبتنای بار   های معنای زندگی نخستین فرضی پژوهشی موجود در خصوص همبست 

همچناین بار   . باشاد هزیستی در میان نوجوانان مای های بهمبستگی مثب  میان وجود معنای زندگی با شاخص

اساس نظریات تحولی فرضی  دوم حاکی از این اس  ک  جستجوی بارای معناا در ایان گاروه سانی کاارکرد       

 .  باشدهای بهزیستی فرد در ارتباط مثب  میای داشت  و در نتیج  با همبست بهین 
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 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

؛  Std=8خM ،35=82خ91ساال  )  81تاا   85نوجاوان   181 8قالب یک طرح تحقیاق ترکیبای   در این راستا و در

گیاری در دساترس و هدفمناد و غالباا از     با  روش نمونا    8393_91های سال درصد دختر( در فاصل  21خ3

، جناوب ، متوسط  و نیز موسسات آموزشی و کنکور در مناطق مختلاف شاهر تهاران )شامال    ، مدارس ابتدایی

ی عاادی  ی حاضار بررسای جامعا    از آن رو کا  هادف از مطالعا    . آوری شادند رب و مرکز( جماع غ، شرق

شناختی و نیز مشکل حااد جسامی   برخورداری از هوش طبیعی و عدم وجود اختالل بارز روان، نوجوانان بود

ایان روش  پرسشنام  ب   211در مجموع تعداد . و بیماری ب  عنوان مالک ورود ب  پژوهش مد نظر قرار گرف 

یاا مخادوش بودناد و نیاز حاذف      ، هایی ک  بازگش  داده نشدهگیری توزیع شد ک  با حذف پرسشنام نمون 

 181( در نهایا   n=11اطالعات مربوط ب  نوجوانانی ک  با  گازارش خاود دارای بیمااری جسامی بودناد )      

 .  پرسشنام  وارد تحلیل شد

 

 ابزارها

گویا  آن یکای    2ای اس  ک  هر گوی  81یک مقیاس . (5111، ان)استگر و همکار ی معنای زندگیپرسشنام 

سواالت این ابزار بار روی مقیااس   . دهدرا مورد سنجش قرار می "جستجوی معنا"و  "وجود معنا"از دو بعد 

هاای  ساازندگان آزماون ویژگای   . شودگذاری میکامال صحیح( نمره: 3کامال غلط تا : 8ای لیکرت )از گوی  3

ی حاضر هر دوبعد وجود و در مطالع . (5111، اند )استگر و همکارانبی برای آن گزارش دادهسنجی خوروان

( و پایاایی  α=1خ31و  α =1خ13جستجوی معناای زنادگی همساانی درونای بااالیی نشاان داده )با  ترتیاب         

 . بود 1خ38و  1خ39روز برابر با  82بازآزمایی آنها پ  از 

 2مقیااس رضاای  از زنادگی شاامل     . (8912، الرسن و گیاریفین ، مونزاِ، مقیاس رضای  از زندگی )داینر

. گاردد گاذاری مای  )کاامال صاحیح( نماره    3)کامال غلط( تا  8ای لیکرتی از گوی  3سوال اس  ک  در مقیاس 

مااه توساط    5و پایاایی بازآزماایی آن باا فاصال  زماانی       1خ19تاا   1خ39ضرایب همسانی درونی مقیاس باین  

ی حاضار ایان مقیااس    در مطالعا  . (8912، گزارش شده اس  )داینار وهمکااران   1خ11بر با سازندگان آن برا

 .  (r=1خ31؛ p=1خ118( و پایایی بازآزمایی خوبی را ب  دس  داد ) α= 1خ11ضریب همسانی درونی )

ی این مقیاس ب  منظاور سانجش عاطفا    . (8911، کالرک و تلگن، ی مثب  و منفی )واتسونمقیاس عاطف 

دهندگان ب  ایان مقیااس تعیاین    پاسخ. سوال( ساخت  و ارائ  شده اس  81ی منفی )سوال( و عاطف  81)مثب  

حالا  ذکار شاده در ایان      51ب  شادت(  : 2خیلی ک؟ یا هرگز تا : 8کنند ک  در حال حاضر تا چ  حد )از می

( همساانی درونای   8911)واتسون و همکاران . کنندمصم؟( تجرب  می، هشیار، ناراحتی، مقیاس را )مثل غرور

همسانی درونی دو زیار  . گزارش کردند 1خ13ی منفی را و عاطف  1خ11ی مثب  را برابر با خرده مقیاس عاطف 

                                                           
1-Mixed Method 
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این دو زیار  . بود 1خ11و  1خ15ی مورد مطالع  حاضر ب  ترتیب برابر با ی مثب  و منفی در نمون مقیاس عاطف 

 . ب  دس  دادند 1خ31و  1خ11مقیاس همچنین پایایی بازآزمایی برابر با 

. (8992، )الویبوناد و الویبوناد   اضطراب و تنیدگی فرم کوتاه، خرده مقیاس افسردگی از مقیاس افسردگی

بایس  با در نظر گرفتن احساساات خاود در طای    دهندگان میدر این فرم و ب  منظور سنجش افسردگی پاسخ

، شوندبندی می)خیلی زیاد( درج  1)اصال( تا  8یکرتی از ای لگوی  1سوال ک  در مقیاس  3ی گذشت  ب  هفت 

سازندگان این مقیااس پایاایی   . شودی خام افسردگی برای هر فرد حاصل میبا جمع نمرات نمره. پاسخ دهند

ب  دس  آورده و روایی همگارای آن باا مقیااس افساردگی      1خ38بازآزمایی خرده مقیاس افسردگی را برابر با 

و  1خ31در پژوهش حاضرهمسانی درونی ایان خارده مقیااس برابار باا      . ب  دس  آوردند 1خ31 بک را برابر با

 .  ب  دس  آمد 1خ31روز برابر با  82پایایی بازآزمایی آن پ  از 

 

 هاروش گردآوری داده

الذکر در قالب یک بست  در اختیار آن دست  افرادی ک  موافق  خود را برای شرک  در پاژوهش  ابزارهای فوق

 ی تکمیال ابزارهاا در اختیاار شارک     گاران توضایحاتی در خصاوص نحاوه    آزمون. عالم کردند قرار گرف ا

ترتیاب ساواالت و   . هاا کردناد  دهی اقدام ب  تکمیل پرسشنام کنندگان قرار داده و افراد در قالب خود گزارش

گاویی با  ساواالت    پاساخ  تاا از اثار ترتیاب در   ، کنندگان متفاوت بود ابزارهای پژوهش برای نیمی از شرک 

 . پیشگیری شود

 

 نتایج

هاای  های پژوهش ارتباط میان ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی و همبست در گام نخس  از تحلیل یافت 

گاردد حااکی از   مالحظا  مای   8نتایج حاصل از تحلیل همبستگی ک  در جادول  . آن مورد بررسی قرار گرف 

 .  حاضر اس  یهای پژوهشی مطالع تایید فرضی 

 
 های بهزیستی آنهمبستگی بین ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی و همبسته. 5جدول 

 جستجوی معنای زندگی وجود معنای زندگی 

   وجود معنای زندگی

  1خ51** جستجوی معنای زندگی

 1خ89** 1خ23** رضای  از زندگی

 1خ58** 1خ11** ی مثب عاطف 

 -1خ18 -1خ13** ی منفیعاطف 

 -1خ88* -1خ23** افسردگی
* p < 0. 05. ** p< 0. 01  
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های جنسیتی در متغیرهای مورد پژوهش مورد بررسای قارار   های پژوهش تفاوتدر گام بعدی تحلیل داده

هاای بهزیساتی   پسران وجود معناای بااالتر و نیاز شااخص    ، گرددمالحظ  می 5همچنانک  در جدول . گرف 

 .  اندتران گزارش کردهباالتری در مقایس  با دخ

 
 ی دختران و پسران نوجوان در متغیرهای مورد پژوهشمقایسه. 7جدول 

 tآزمون  متغیر

  t  معناداری ی آزادیدرج 

 ابعاد معنای زندگی
 1خ118 183خ15 2خ33 وجود معنای زندگی

 1خ51 181 -8خ81 جستجوی معنای زندگی

 های معنای زندگیهمبست 

 1خ118 181 2خ31 رضای  از زندگی

 1خ118 181 2خ11 ی مثب عاطف 

 1خ118 112خ12 -3خ81 ی منفیعاطف 

 1خ118 181 -2خ11 افسردگی

 . باشدمثب  ب  معنای میانگین باالتر پسران می tارزش : نکت 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای از نوجاوان  ن را در نمون های مختلف آی حاضر ارتباط میان ابعاد معنای زندگی با همبست های مطالع یافت 

هاای جالاب تاوجهی را در    هاای پژوهشاتفاوت  ایرانی ب  روشنی ب  تصویر کشایده و در عاین تاییاد فرضای     

ارتباط میان بعد وجاود معناای   . سازدآشکار میها  های دختران و پسران در اینابعاد و همبست خصوص تفاوت

ی منفی و افسردگی( همراستا باا  عاطف ، ی مثب عاطف ، های مختلف آن )رضای  از زندگیزندگی و همبست 

ارتباط مثب  میان معنای زنادگی  . های پیشین در این زمین  و در تایید فرضی  پژوهش حاضر بودنتایج پژوهش

ی معناای زنادگی با     های مختلف بهزیستی ب  کرات در مطالعات مختلف صورت گرفت  در حاوزه با شاخص

های مختلف پژوهشی در ایان راساتا و در تاییاد ایان ارتبااط      در نظر گرفتن یافت  با. تصویر کشیده شده اس 

 . توان وجود معنای زندگی را شاخصی از بهزیستی روانی افراد قلمداد نمودمی

ی قابال تاوجهی اسا  کا  در     یافتا  ، بهزیساتی معناا  های  ارتباط میان جستجوی معنای زندگی و همبست 

در خصوص گروه سنی بزرگساال( قارار    صورت گرفت  در این حوزه )ب  ویژههای ی پژوهشتناق  با عمده

ارتبااط مثبا  جساتجوی معناا باا      ، توان تبیینی فرهنگی برای این یافت  در نظر گرفا  در عین اینک  می. دارد

ی جساتجوی  توان نمایانگر نقش بهین ی مثب  و ارتباط منفی آن با افسردگی را میرضای  از زندگی و عاطف 

در ، ب  عبارتی بر خالف آنچ  در مورد بزرگسااالن شااهد آن هساتی؟   . معنای زندگی در نوجوانی قلمداد نمود

-تواند عاملی تسهیل کننده و ارتقاء بخش و نا  عااملی مختال    ی تحولی جستجوی معنای زندگی میاین رده

ت عمیاق در خصاوص معناای    اکتشاافا . ی نوجوانان باشاد کننده در فرایند شکل گیری هوی  و کارکرد بهین 
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زندگی غالبا با پرداخ  نوجوانان ب  تعهداتشان در زندگی همراه اس  و جستجوی معنای زندگی تالش افراد 

ی اگر اکتشاف را ب  عناوان یاک بخاش باالقوه    . کندرا در تشخیص هوی  و تعهداتشان در زندگی هدای  می

پ  جستجو برای معناا نیاز بایساتی در زنادگی     ، نی؟گیری هوی  در نوجوان بداسال؟ و نوعی از فرایند شکل

-کناد کا  مای   ب  عبارتی جستجو برای معنا اختالل و تشویشی را ایجاد می. نوجوان نوعی و سال؟ تلقی گردد

لاذا بار   . تواند در راستای رسیدن ب  ح  غایی از معنا و معناداری در زندگی بهنجار و حتای ضاروری باشاد   

ای بهینا   ن شاهد آن هستی؟ جستجوی معنای باالتر در میان نوجوانان مولف خالف آنچ  در خصوص بزرگساال

 .  ساز نیس  ک  با بهزیستی باالتر در میان افراد این گروه سنی همراه اس تلقی شده و ن  تنها مشکل

 هایافت . سازی نمودهای معناداری زندگی را شفاف های جنسیتی در مولف ی حاضر همچنین تفاوتمطالع 

ایان یافتا  همراساتا باا     . حاکی از آن بود ک  پسران وجود معنای باالتری در مقایس  با دختران گزارش کردناد 

پساران همچناین رضاای  از زنادگی و     . اندهایی اس  ک  معناداری باالتری را در مردان گزارش دادهپژوهش

ی ماورد پاژوهش   رتی پساران در نمونا   تری را نشان دادند؛ ب  عباا ی مثب  باالتر و نیز افسردگی پایینعاطف 

تواند ریش  در ایان مساال    تبیین این یافت  می. حاضر عمدتا بهزیستی باالتری در مقایس  با دختران نشان دادند

عاالوه بار ایان تغییارات     . دهندداشت  باشد ک  زنان عموما عواطف منفی بیشتری در مقایس  با مردان نشان می

تار  تواند منجر با  بهزیساتی پاایین   شروع قاعدگی و عدم تعادل هورمونی می، رتجسمی از قبیل بلوغ زودرس

ی مورد پژوهش حاضر نیاز  های فرهنگی و اجتماعی نمون مشخص . دختران نوجوان در مقایس  با پسران باشد

ی ایرانای دختاران باا    در جامعا  . تار بهزیساتی در دختاران باشاد    تواند تبیین دیگری بارای نمارات پاایین   می

شارایط اجتمااعی حااک؟ بار     . های اجتماعی و سنتی بیشتری در مقایس  با پسران رو ب  رو هساتند محدودی 

ها کماکان محدودی ، های پیش داشت های امروزی در کشور ما علیرغ؟ تفاوت قابل توجهی ک  با سالخانواده

شارهای اجتماعیهمگامبا تجرب  بلوغ این ف. سازدو فشارهای بیشتری را بر دختران در مقایس  با پسران وارد می

تر در میان دختاران  تواند تبیینی برای معناداری و بهزیستی پایینی تحولی میو تغییرات فیزیکی در این مرحل 

 .  نوجوان باشد

های پژوهش حاضر الزم ب  ذکر اس  ک  در نظار نگارفتن نوجواناانی باا شارایط      در خصوص محدودی 

باا توجا  با  ارتبااط     . های پژوهشی ب  دس  آمده را محدود سازدپذیری یافت ؟تواند تعمیجسمی مختلف می

های مختلف معنای زندگی در رسد ک  مقایس  ابعاد و همبست میان معنای زندگی و سالم  جسمی ب  نظر می

 .  میان نوجوانان سال؟ و بیمار بسیار آگاهی بخش و جالب توج  باشد

های معنای زندگی ب  ویاژه جساتجوی معناادر    و برجستگی روانی مولف نظریات تحولی تلویحاً بر اهمی  

ی هاا را در ایان رده  های معدود اما رو ب  رشدیاین مولف اند و مطالعات و پژوهشدوران نوجوانی تاکید داشت 

 سازی ساختار ابعاد معنای زنادگی و ارتبااط ایان   ی حاضر با شفافمطالع . دهندتحولی مورد بررسی قرار می

 .  افزایدی در حال رشد دانش میهای مختلف بهزیستی ب  این پیکرهها و مولف ابعاد با همبست 
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 سنجی نسخه فارسی مقیاس عشق مصاحبتیهای روانویژگی

 7نسرین ارشدی ،5 سمیه آقامحمدی

 

انگیاز  کناد کا  عشاق خیاال    نوع عشاق را مطارح مای    1، صمیمی  و تعهد، استرنبر  بر اساس س  بعد شور

(romantic love( و عشق مصاحبتی )companionate loveنیز ) (8911، گیرد )هندریک و هنادریک در برمی .

-دو عامل اصلی عشق خیال، ( طی پژوهشی از تلفیق نظریات عشق8911پ  از آن نیز هندریک و هندریک )

هاای مشااب  وجاود ایان دو     های تجربی در پژوهشداده، همچنین. انگیز و عشق مصاحبتی را استخراج کردند

عشاق بار مبناای    ، های مختلف دوس  داشتن شادید این عشق با نام. (8998، اند )فهرنوع عشق را تأیید کرده

 .  اس عشق زناشوییو عشق والدینی عنوان شده، عشق برادران ، دوستی

( را بارای  friendship based love( مقیاس عشق بار مبناای دوساتی )   8991گرات و فریز )، بر این اساس

، (8931مقیاس سنجش عشق الساول و الساول )   این مقیاس بر اساس. سنجش عشق مصاحبتی طراحی کردند

اسا  و هادف    ( طراحای شاده  8911های عشق هندریک و هنادریک ) ( و مقیاس نگرش8933ی لی )نظری 

هاای متأهال بسانجد    سازندگان آن طراحی مقیاسی بوده ک  بتواند عشق مصاحبتی در شارکای عشاقی و زوج  

 .  (8991، )گرات و فریز

این عشق را ب  صورت عشق با آرامش و عشق همراه باا اعتمااد   ، ای دوستیسازندگان مقیاس عشق بر مبن

هاای  برای شریک عشقی تعریف کردند ک  بر مبنای ح  عمیق دوساتی و احسااس لاذت باردن از فعالیا      

نتایج حاصال از روایای همگارا و روایای     . های شادی اس منافع مشترک و ب  اشتراک گذاشتن زمان، مشترک

و مقیاس عشق اروس( نشان داد ک  این مقیااس از   FBL، و مقیاس عشق استور  FBL) FBLافتراقی مقیاس 

( عشاق دوساتان  را در رواباط    8991های قبال از گارات و فریاز )   پژوهش .روایی قابل قبولی برخوردار اس 

ایان   ( نشان داد ک 8991ک  پژوهش گرات و فریز )در حالی، بودند دس  آوردهمسن ب های  تر و زوجطوالنی

ایان نتاایج   . شاود های مسن یافا  مای  های جوان و ه؟ در زوجه؟ در زوج، نوع عشق ه؟ در شرکای عشقی

توان سنجش این نوع عشق را در تمامی افراد با هر گون  رابط  و هر گاروه سانی از    FBLنشان داد ک  مقیاس 

 . افراد دارد

                                                           
 اهواز چمران شهید شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم یشناسی، دانشکدهروان دکتری دانشجوی- 8

Somayeh.aghamohamadi@yahoo.com 
  اهواز چمران شهید شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم یسازمانی، دانشکده خصنعتی شناسیروان گروه دانشیار - 5

narshadi@scu.ac.ir  
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برترین ابزار برای سانجش عشاق مصااحبتی    بندی خود از عشق این مقیاس را معت( در طبق 5181برشاید )

هادف از  ، بناابراین . اسا  تاکنون پژوهشی برای اعتباریابی این مقیاس در ایران انجام نشده . اس معرفی کرده

 .  پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی عشق مصاحبتی در افراد متأهل اس 

 

 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

پساند  ی  کارمندان دانشگاه صانعتی اصافهان و شارک  فنیخمهندسای گیتای     ی آماری پژوهش حاضر کلجامع 

 32خ13مارد( باا میاانگین )انحاراف اساتاندارد( سانی        839زن و  12کارمند متاهال )  511تعداد . اصفهان بود

با  صاورت   ، ( ک  حداقل یکسال از ازدواج آنها گذشات  باود و دارای تحصایالت بااالی دیاپل؟ بودناد      3خ11)

نفار(   851پساند اصافهان )  نفار( و شارک  گیتای    881ین کارمندان دانشگاه صنعتی اصافهان ) دردسترس از ب

 .  این افراد ب  صورت داوطلبان  وارد پژوهش شدند. انتخاب شدند

برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی مقیااس عشاق مصااحبتی از تحلیال عامال اکتشاافی باا روش        

برای بررسی روایی همزمان این مقیاس از همبساتگی  ، (maximum likelihoodاستخراج حداکثر درستنمایی )

 .  و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، با نمرات رضای  زناشویی

 

 ابراز

ایان  . اسا  شاده ( سااخت  8991گارات و فریاز )  این مقیاس توساط  : عشق بر مبنای دوستی یا عشق مصاحبتی مقیاس

آلفای کرونبااخ ایان مقیااس    . ای برای سنجش عشق مصاحبتی اس   با طیف لیکرت هف  درج گوی 9مقیاس شامل 

 FBLنتاایج حاصال از روایای همگارا و روایای افتراقای مقیااس        ، همچنین. اس گزارش شده 1خ93توسط سازندگان 

(FBL  و مقیاس عشق استور ،FBL نشان داد ک  این مقیاس از روایی قابل ق )باولی برخاوردار   و مقیاس عشق اروس

پا  از  ، بناابراین . اسا  ی فارسی این مقیاس در ایاران تااکنون هنجاریاابی نشاده    نسخ . (8991، اس  )گرات و فریز

 .  ی مورد نظر اجرا شداین ابزار بر روی نمون ، ی معکوس توسط مولفینترجم  و ترجم 

این پرسشانام  دارای  . اس شده( ساخت 8311این مقیاس توسط رجبی ): فرم کوتاه مقیاسرضای  زناشویی

( با استفاده از تحلیل عامل با  روش چارخش   8311رجبی ). باشدای میگوی  با طیف لیکرت هف  گزین  83

( روایای  8311رجبای ) . اسا  متمایل بر روی این پرسشنام  ب  دو عامل رضای  از رابط  و نارضایتی رسیده 

-با   1خ13، انری  بر روی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهاواز  ایگوی  13همزمان این مقیاس را با پرسشنام  

 .  (8311، اس  )رجبیب  دس  آمده 1خ19ضریب آلفای کل مقیاس ، همچنین. دس  آورد
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 های گردآوری دادهشیوه

در اختیار آنها قرار  صورت انفرادیب   های پژوهشپرسشنام ، کنندگانپ  از انتخاب و جلب رضای  شرک 

آوری پا  از جماع  . کنندگان توسط پژوهشاگر پاساخ داده شاد   شرک  های  تمامی ابهامات و پرسش. گرف 

 .  تحلیل شد SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده، هاپرسشنام 

 

 نتایج

. ( استفاده شدKMOاوکلین ) -میر -از آزمون کیزر، گیریبرای تعیین کفای  نمون ، قبل از انجام تحلیل عاملی

. (p<1خKMO ،118= 1خ98توان با این نمونا  تحلیال عااملی را انجاام داد )    ین آزمون نشان داد ک  مینتایج ا

هاا اساتخراج نماود    توان یک سااختار عااملی خااص از داده   نتایج آزمون کروی  بارتل  نیز نشان داد ک  می

ماودار سانگریزه )اساکری(    شده از مقادیر ویژه و نبرای تعیین تعداد عوامل استخراج . (p<1خ5χ ،118=2خ11)

 .  استفاده شد

نتایج حاصل از تحلیل عوامل با روش حداکثر درس  نمایی و چرخش واریماک  نشاان داد کا  مقیااس    

تواند بایش از  این عاملمی. اس  2خ518عشق مصاحبتی در بردارنده یک عامل زیر بنایی مکنون با ارزش ویژه 

نتاایج   8جدول . نمودار سنگریزه نیز این نتایج را تأیید کرد. کنددرصد از واریان  کل مقیاس را تبیین  21خ11

 .  دهدگوی  مقیاس عشق مصاحبتی را نشان می 9مربوط ب  ماتری  عاملی و همبستگی با نمره کل 
 

 5جدول 

 3گویه  2گویه  2گویه  2گویه  1گویه  4گویه  9گویه  7گویه  5گویه  هاگویه

 1خ311 1خ388 1خ111 1خ111 1خ111 1خ315 1خ395 1خ111 1خ395 بارعاملی

 1خ113 1خ312 1خ311 1خ151 1خ113 1خ311 1خ391 1خ333 1خ183 همبستگی با نمره کل

 

تارین باار عااملی و    دهد ک  گوی  پنج؟ و هفت؟ این مقیاس ب  ترتیب دارای باالترین و پاییننشان می 8نتایج جدول 

ساختار یک عاملی و روایی ساازه مقیااس عشاق مصااحبتی     دهنده  نشان نتایج باال. همبستگی با نمره کل مقیاس هستند

 .  اس 

نتایج حاصل از بررسی روایی همزمان مقیاس عشق مصاحبتی با نمرات رضای  زناشاویی نشاان داد کا  ضاریب     

 .  روایی همزمان مطلوب برای مقیاس عشق مصاحبتی اس دهنده  نشان اس  ک  1خ399روایی همزمان این مقیاس 

اسا    1خ951نتایج حاصل از بررسی پایایی نشان داد ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با ، ای در نه

 .  پایایی عالی مقیاس عشق مصاحبتی اس دهنده  نشان ک 
 

 گیریبحث و نتیجه
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ی ایرانی انجاام  سنجی مقیاس عشق مصاحبتی در یک نمون های روانپژوهش حاضر ب  منظور بررسی ویژگی

روایای همزماان و   ، نشان داد ک  روایی سازه، کارمند متاهل 511آوری شده از های جمعج تحلیل دادهنتای. شد

توان برای مقاصاد پژوهشای و درماانی در جامعا      پایایی این مقیاس در حد مطلوبی اس  و از این مقیاس می

 . ایرانی استفاده نمود

باا مقیااس عشاق     FBLهمبساتگی مقیااس   ، دانشاجو  829( باا  8991در پژوهش مقدماتی گرات و فریز )

 1خ31ب  دس  آوردند و همبساتگی ایان مقیااس باا مقیااس رضاای  از رابطا  را         1خ11( را Strogدوستان  )

)مقیاس عشق بر مبنای دوساتی( مفهاومی متفااوت از     FBLدهد ک  ها نشان میاین همبستگی. گزارش کردند

، همچناین . سازی عشاق اساتور  لای اسا      تر از مفهومسازی آن دقیقسنجد و مفهوم عشق استور  را می

تاری  ی قاوی رابط ، همبستگی عشق مصاحبتی با رضای  از رابط  نشان داد ک  این مفهوم با رضای  از رابط 

ی تمایز این دو مفهوم از یکادیگر  دهنده بود و نشان 1خ31ولی این همبستگی در حد ، نسب  ب  استور  دارد

ی مبساوط  ( نیز در مقال 5181برشاید ). قیاس روایی مناسبی برای سنجش این مفهوم داردبنابراین این م. اس 

عشق دلساوزان  و عشاق دلبسات ( ایان     ، عشق مصاحبتی، انگیزخود برای معرفی چهار نوع عشق )عشق خیال

ز همچناین در پاژوهش گارات و فریا    . اسا  ترین ابزار برای سنجش این مفهوم معرفی کردهمقیاس را مناسب

( مورد سنجش قارار  contrasted groups)گروه متضاد  روایی مقیاس عشق بر مبنای دوستی با روش، (8991)

ها و زوجین جوان( پخاش  مطلق ، ب  این صورت ک  این مقیاس بین س  گروه متمایز )متأهلین میانسال. گرف 

نتاایج نشاان داد کا  ایان     . فا  و ب  این صورت اعتبار همگرا و افتراقی این مقیاس مورد سنجش قرار گر شد

 .  مقیاس از روایی قابل قبولی در مورد سنجش این مفهوم برخوردار اس 

( طی پژوهش خود دریافتند ک  نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد کا   8991از طرفی گرات و فریز )

FBL ک  همچنین نتایج نشان داد . ای تک عاملی برای سنجش عشق مصاحبتی اس سازهFBL    و رضای  از رابطا

در . دو مفهاوم مساتقل از یکادیگر هساتند    ، بنابراین این دو، هر کدام سه؟ مجزایی در تبیین رضای  زناشویی دارند

هاای پیشاین را   دس  آمد کا  پاژهش  ب  1خ399پژوهش حاضر نیز روایی همزمان این پژوهش با رضای  زناشویی 

( ایان پرسشانام  را   8991گرات و فریز ) این پژوهش ه؟ راستا با پژوهشهمچنین نتایج تحلیل عامل . کندتأیید می

 .  این مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار اس ، ب  طور کلی. کندیک پرسشنام  تک عاملی معرفی می
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 مادران اجتماعی بهزیستی بر شادکامی آموزش اثربخشی

 ذهنی توان کم فرزند دارای

 5ابراهیم شاکری مطلق

 

یک اختالل ذهنای اسا     5راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیاساس نسخ  پنج؟ ک؟ توانی ذهنی بر 

حداقل دو انحراف اساتاندارد کمتار از   هوشبهر این افراد . دهد می ک  در دوران رشد)کودکی و نوجوانی( روی

، برناما  ریازی  ، حال مساال   ، شناختی )مثالهای  در تواناییهایی  یا کمتر( و دارای نفص 31باشد )  می میانگین

توانی ذهنی در خاانواده مشاکالتی را بارای    تولد کودک ک؟. هستند، استدالل و قضاوت( و عملکرد سازگاران 

 و همکاران  دا)ه  اعضای خانواده رق؟ میزند
( و کیفیا  زنادگی فاردی و    5119، 1؛ سلدا و همکااران 5181، 3

2اجتماعی اعضای خانواده ب  ویژه مادران را تح  تاثیر قرار میدهد )اسچیو
 .  (5113، و همکاران 

اجتماعی والدین با  ویاژه ماادران خواهاد      احساس شرم از داشتن فرزند ک؟ توان ذهنی مانع حضور موثر

  نتاایج . کناد  مای  گاه والدین را مجبور ب  پنهاان کاردن کاودک و معلولیا  او    ، ز قضاوت دیگراننگرانی ا. شد

نشان داده اس  ک  استرس در والدینی کا  از کودکاان باا    ، (5113بویل )، وایسر، ری ، بلومبر ، شیو  تحقیق

نتاایج  . اسا    طبیعی  کانکود  درصد برای والدین 88درصاد در ماقایس  با  11، کنند نیازهای ویژه مراقب  مای

در مقایسا   ، دهد کا  والدین کودکان ناتوان ذهنای  نیز نشان مای، (5111گرینبر  )، سلتزر، هونگها،  ،تحقیق

  طاور  ب  ، جسمیهای  ذهند و ناشان  می سطوح باالیی از عاطف  منفی را گزارش، ناتوان  کودک  با والدین بدون

شناختی و بهزیستی اجتماعی کمی را تاجرب   بهزیستی روانها  همچنین آن. بیشتر اس ها  در نزد آن، معناداری

 .  (5111، کنند )کوشنروینستین و همکاران مای

، روابطاش باا افاراد دیگار     گزارش خود فرد در مورد کیفی را ب  عنوان  1( بهزیستی اجتماعی5111) کییز

باارت دیگار کییاز بهزیساتی اجتمااعی را      ب  ع. کند می کند و اجتماعش تعریف می محل  ای ک  در آن زندگی

با اجتماع و احساس فارد از مشاارک  باا      پیوستگی، دیگران  پذیرش،  ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامع 

  انسجام، 3شکوفایی اجتماعی  یعنی، جنب   پنج  اجتماعی شامل  مدل چند وجهی کییز از بهزیستی. داند می  جامع 

                                                           
 مهرگان روان سالم  مرکز بالینی، مدیر روانشناسی ارشد کارشناس - 8

2-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
3-Hedda and et al 
4-Selda and et al 
5-Schieve and et al 
6-social well being 
7-Social Actualization 
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متاسافان  در خصاوص   . باشاد  مای  1و مشارک  اجتماعی 3یکپارچگی اجتماعی، 5اعیپذیرش اجتم، 8اجتماعی

 .  صورت نگرفت  اس ای  ب  ویژه کودکان ک؟ توان ذهنی در ایران مطالع ، بهزیستی اجتماعی والدین

بناابراین  . کاودکان ماعلول ماورد توج  و اهمی  قرار گرفتا  اسا   های  اخیر آموزش خانواده  سالهای  در

. ماختلفی طااراحی کارده اناد   هایی  بهداش  و روان در جوامع مختلف برنام   و مقامات  روانشناسان،  انمشاور

این بست  پ  از انجاام یکای   . آموزشی اس های  تواند یکی از این طرح می 2بست  آموزش شادکامی فوردای 

ارای  شاده   فوردای  وسطت، از کاربردی ترین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر سطح شادکامی

ای جه  آموزش مردم برای شادتر شادن  معطاوف شاد و باا باازنگری       ها بر ایجاد شیوه فوردای  سال. اس 

یاک بسات    ، رفتاری، منابع مربوط ب  بهزیستی روانی و ترکیب آن با دانش مربوط ب  مشاوره و درمان شناختی

؛ با   5119، بوئ؟ و لوبومیرساکی ). نامید «گان  شادکامی  اصول یا مبانی چهارده»تدوین کرد ک  آن را  آموزشی

گذرانادن  ، فعال بودن و سرگرمی ( اصول چهارده گان  فوردای  ب  طور خالص  عبارت از8311نقل از براتی 

برناما  ریازی و ساازمان    ، انجام کارهای معنادار و ساودمند ، گروهیهای  اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالی 

، تفکر مثبا  و خاوش بینانا    ، پایین آوردن سطح انتظارات و آرزوها، ردن نگرانی و ناراحتیدور ک، دهی بهتر

کنار گذاشتن مشکالت و احساساات  ، برون گرا و اجتماعی بودن، پرورش شخصی  سال؟، توج  ب  زمان حال

 .  باشد می خود واقعی بودن و اولوی  دادن ب  شادی، ارتباط نزدیک و صمیمان ، منفی

 

 روش

 پژوهش و شرکت کنندگان طرح

. پ  آزمون با گروه کنترل استفاده شاده اسا    -این پژوهش شب  آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون 

با   . مادران دارای فرزند ک؟ توان ذهنی شهرستان دشاتی )اساتان بوشاهر( اسا     تمامی جامع  آماری ما شامل 

ماادران مادد جویاان مرکاز توانبخشای و      ، در دسترس گیری نمون  با استفاده از روش، منظور اجرای پژوهش

در ایان  . ب  عنوان نمون  آماری این پژوهش انتخاب شاد سال جهش خور موج  81حرف  آموزی پسران باالی 

از ایان تعاداد دو نفار از افاراد     . هساتند نفر مددجوی ک؟ توان ذهنی مشغول ب  حرف  آماوزی   32تعداد مرکز 

 .  ندمادران خود را از دس  داده ا

 

 

 

 
                                                           
1- Social coherence 
2- Social acceptance 
3- Social integration 
4- Social contribution 
5- Fordyce 
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 ابزار پژوهش  

ایان  . بهزیستی اجتماعی کیز استفاده شدپرسشنام  استاندارد در این پژوهش ب  منظور جمع آوری اطالعات از 

انساجام  ، همبساتگی اجتمااعی  سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بهزیستی اجتمااعی )  33پرسشنام  دارای 

 در ایان پاژوهش منظاور از   . باشاد  مای  (اجتماعی شکوفایی اجتماعی و پذیرش، مشارک  اجتماعی، اجتماعی

 . دآورند می ب  دس  بهزیستی اجتماعی ای اس  ک  افراد از پرسشنامدنمرهبهزیستی اجتماعی 

؛ کاامالً  1، ؛ ماوافق؟ 3، ؛ نظاری نادارم  5؛ مخاالف؟  8، این پرسشنام  بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً مخالف؟

نماره . نمره گذاری شده اس  2تا  8باشد ک  از  می اساس طیف لیکرتاین پرسشنام  بر . باشد( می2موافق؟؛ 

میازان بهزیساتی   ، باشاد  11تاا   33در صورتی ک  نمرات پرسشانام  باین  . کنی؟ می جمع های ب  دس  آمده را

میزان بهزیساتی  ، باشد 99تا  11در صورتی ک  نمرات پرسشنام  بین ، باشد می اجتماعی در این جامع  ضعیف

میزان بهزیستی اجتمااعی بسایار   ، باشد 99باشد و در صورتی ک  نمرات باالی  می ر سطح متوسطیاجتماعی د

 بهزیستی اجتماعی با جمع نمرات سواالت مربوط ب  هر بعاد با  دسا     نمرات ابعاد پنج گان . باشد می خوب

، 81، 85، 81، 58 سواالت، انسجام اجتماعی، 8، 88، 83، 51، 55، 59، 33همبستگی اجتماعی سواالت. آید می

، 82، 83، 81، 52، 31ساواالت  ، شکوفایی اجتماعی، 3، 1، 51، 51، 51، 35سواالت ، مشارک  اجتماعی، 5، 9

 .  شوند می را شامل 1، 1، 81، 89، 53، 53، 38و پذیرش اجتماعی سواالت  2، 3

دانشاجوی دانشاگاه    135( در ایران پرسشنام  بهزیستی اجتماعی کییز را بار روی  8313حیدری و غنایی )

نتایج حاصال از پاژوهش آنهاا نشاان داده کا  اعتباار       . آزاد اسالمی واحدهای استان مرکزی هنجاریابی کردند

اس  و نتایج تحلیل اکتشافی مویاد سااختار پانج     1خ13پرسشنام  با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ برابر با 

 . جامع  دانشجویی بود درها  عاملی این پرسشنام  با تغییر در برخی گوی 

 

 روش اجرای پژوهش  

 31تعاداد  . نفار از ماددجویان اراده شاد    33 بهزیستی اجتماعی کیز ب  مادرانپرسشنام  ، پ  از انتخاب نمون 

. حضور پیدا کنندای  از مادران خواست  شد در جلس ها  پ  از نمره گذاری پرسشنام . پرسشنام  برگردانده شد

با  دو   ب  صورت تصاادفی ها  آن، هش مطرح شد و پ  از اعالم داوطلبی تمام مادراندر آن جلس  کلیات پژو

بار  جلس  کارگاه آموزش شادکامی  1گروه آزمایش در . نفر( آزمایش و کنترل تقسی؟ شدند 82گروه )هرگروه 

ام پا  از اتما  . گروه کنترل هی  گون  آموزشی دریاف  نکردند. اساس بست  شادکامی فوردای  شرک  کردند

این جلسات دو گروه آزمایش و کنترل ب  سواالت پرسشنام  بهزیستی اجتماعی ب  عنوان پا  آزماون پاساخ    

 .  ساع  تشکیل شد 5یک بار ب  مدت ای  این جلسات هفت . دادند

 

 

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

253 

 
 

 نتایج

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

تقل و نمرات بهزیساتی  در پژوهش حاضر متغیرهای مورد پژوهش شامل آموزش شادکامی ب  عنوان متغیر مس

، ) میاانگین : های ب  دس  آماده باا اساتفاده ازآماار توصایفی      اجتماعی کییز ب  عنوان متغیر وابست  بود ک  داده

ها با استفاده از تحلیل چند متغیره ) مانوا( و کوواریان  و تحلیال انادازه    انحراف معیار( و ارائ  آزمون فرضی 

 . گیری مکرر تحلیل گردید

 

 ی توصیفیها داده
 میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی اجتماعی کییز. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه متغیره بررسی

 بهزیستی اجتماعی

 گروه آزمایش
 3خ11 811خ3 پیش آزمون

 9خ15 812خ11 پ  آزمون

 گروه کنترل
 1خ31 811خ3 پیش آزمون

 1خ18 819خ3 پ  آزمون

 

 استنباطی های یافته

 . اجتماعی مادران درای فرزند ک؟ توان ذهنی تأثیر دارد آموزش شادکامی فوردای  بر میزان بهزیستی: فرضی 

ها بررسی گردد ک  نتایج در جدول  ب  منظور بررسی این فرضی  ابتدا الزم بود پیش فرض تساوی واریان 

 .  شود مشاهده می 5

 
 آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس بهزیستی اجتماعی نتایج. 7 جدول شماره

 سطح معنی داری 7درجه آزادی 5درجه آزادی Fمقدار  شاخص

 1خ111 81 8 1خ813 پس آزمون بهزیستی اجتماعی

 

تاوان از تحلیال    بناابراین مای  . شاود  هاا رد نمای   دهد پیش فرض تساوی واریان  نشان می 5نتایج جدول 

 .  استفاده کرد بررسی این فرضی  کوواریان  برای
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 نتایج تحلیل کوواریانس بهزیستی اجتماعی افراد مورد مطالعه در دو گروه. 9جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درج  آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

میزان معنی 

 داری

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 1خ5 1خ13 1خ51 8خ15 95خ531 8 95خ531 پیش آزمون

 8 1خ12 1خ1118 811خ32 1281خ12 8 1281خ12 وهگر

 - - - - 11خ13 83 8199خ13 خطا

 - - - - - 51 231219 کل

 

های اجتماعی افاراد ماورد مطالعا  در دو گاروه      های مهارت دهد ک  بین میانگین نشان می 3جدول شماره 

می فاوردای  بار بهزیساتی    این بیانگر اثربخشای آماوزش شاادکا   . (>1Pخ1118تفاوت معنی دار وجود دارد )

ناشی از آموزش شادکامی فاوردای   ها  درصد تفاوت 12بوده اس  یعنی  1خ12اندازه اثر . اجتماعی بوده اس 

 . این اس  ک  حج؟ نمون  کافی بوده اس دهنده  نشان 8توان آماری . اس 

 

 نتیجه گیری

عی ماادران دارای فرزناد کا؟ تاوان     در این پژوهش ب  بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی بر بهزیستی اجتماا 

های بهزیستی اجتماعی افراد مورد مطالع  در دو گروه  دهد ک  بین میانگین ها نشان می یافت . پرداخت  شد ذهنی

با توج  با  میاانگین بهزیساتی    ، آموزش شادکامی، ب  عبارت دیگر. (>1Pخ1118تفاوت معنی دار وجود دارد )

  ب  میانگین مادران گروه گواه موجب افزایش بهزیستی اجتماعی ماادران  اجتماعی مادران گروه آزمایش نسب

هاا ناشای از آماوزش     درصاد تفااوت   12بوده اس  یعنای   1خ12میزان تأثیر تفاوت . گروه آزمایش شده اس 

 8فیلیاپ  ، (8933، 8913فاوردای  ) ، (5113فورنهام و چنگ )های  این نتیج  با نتایج پژوهش. اس  شادکامی

محماد زاده )  ، (8313، با  نقال از رئیسای   ، 8913) 5براد بردن و کاپلو ویتز، (8313،   نقل از رئیسیب، 8913)

 .  باشد  می همسو (8311عابدی )، (8313عابدی و لیاق  دار )، ( جعفری8312فرزادفر )، ( 8313

، احساس خشا؟ ، گناه  حساسا  شامل، توانی ذهنی واکانش والدین کودکان با ک؟، توان گف  ها می در تبیین این یافت 

ماادران در جایگااه   ، در ایان میاان  . (5113، شود )وایتار  مشکالت باین فاردی و ماسائل اجتماعی می، حمای  افراطی

نااراحتی و اسااترس مااضاعف    ، خش؟، ثباتی عاطفی بی، کسال  و خستگی، درماندگی  احساس، کودک  اصلی  مراقبان

کنناد )پینکاوارت و    آنها زمان بیشتری را صرف مراقب  از اعضای دیگر خاانواده مای  کنند؛ زیرا می  و مستمری را تجرب 

اجتمااعی والادین با  ویاژه ماادران       احساس شرم از داشتن فرزند ک؟ توان ذهنی مانع حضور ماوثر . (5111، سورنسن

مجماوع  . کناد  مای  اوگاه والدین را مجبور ب  پنهان کاردن کاودک و معلولیا     ، نگرانی از قضاوت دیگران. خواهد شد

دهی و قابل فه؟ باودن دنیاا را    سازمان، کییز درک کیفی . شود می عوامل یاد شده موجب کاهش بهزیستی اجتماعی فرد

                                                           
1-Philops 

2-Bradburn&Caplovits 
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عنصار  ، او شناخ  و پذیرش دیگاران   از نظر. گیرد می  ارتباط جامع  را عنصر یکپارچگی درنظر  عنصر انسجام و کیفی 

عنصر مشارک  و سارانجام بااور باا  تااحول مثبا  اجتمااعی         شریک اجتماع  کی  پذیرش و ارزش فارد با  عانوان

اصاول چهاارده گانا  شاادکامی     . (5112، 5111، 5113، 5115، اسا  )کییاز    عنصر شکوفایی در بهزیساتی اجتمااعی  

ناات خاود   دهد تا آنان بتوانند احساساات و هیجا  می آموزش هایی ک  ب  منظور افزایش شادکامی ب  مادرانفوردای  با 

، افکاار منفای را از خاود دور نمایناد    ، برداش  صحیح از احساسات دیگاران داشات  باشاند   ، را شناسایی و کنترل کنند

هدفمند و معناادار در زنادگی داشات  و برناما      های  فعالی ، تعامالت اجتماعی و روابط صمیمان  با دیگران داشت  باشند

 .  وعاً توانست  اس  بهزیستی اجتماعی آنان را افزایش دهدمجم، ریزی صحیح در زندگی خود ایجاد نمایند
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رابطه شدت دردوتاب آوریبا حمایت اجتماعی ادراک شده در 

 اتوئیدمبتالیان به آرتریت روم

7احمد نورمحمدی، 5مجید صفاری نیا
 9شهره بیات ،*

 

مفاصل و بافا  همبناد   ، اسکلتی هستند ک  عضالت –از اختالالت عضالنیای  دست ، روماتیسمیهای  بیماری

ای  شوند؛ طبق  می روماتیسمی با عنوان آرتری  دست  بندیهای  اغلب بیماری. کنند می اطراف مفاصل را درگیر

آرتریا  در واقاع حملا  سیسات؟     . سختی و گااهی تاورم  ، درد، بیماری مسبب التهاب مفاصل 811متشکل از 

یاک   1روماتویاد آرتریا   . (5119، 1و راسکر، تال، کران، بدن اس  )ریمسماهای  و استخوانها  ایمنی ب  باف 

ر ب  التهااب و  منجها  استخوان، زرد پی، ایمنی ب  مفاصلهای  بیماری مزمن خود ایمنی اس  ک  با حمل  سلول

 نیز درگیرها  عروق و ری ، قلب، در مراحل پیشرفت  این بیماری. شود می مفصلی و تخریب آنهاهای  تورم باف 

، 1کاهش وزن و تب دیاده شاود )هاریساون   ، در بعضی بیماران خستگی. (5111، شوند )کاسپر و همکاران می

یکای از عوامال   ، روماتیسمی در ایاران و جهاان  ی ها این بیماری ب  عنوان یکی از شایع ترین بیماری. (8318

، 3شود و ممکن اس  معلولی  در پای داشات  باشاد )ماجیتاا و گراسای      می ناتوانی در جوامع بشری محسوب

کا  وضاعی  روانشاناختی بیماار باا ادراک درد و نااتوانی در ایان        اند  مختلف نشان دادههای  بررسی. (5113

، و همکااران  81؛ تریهان5111، و همکاران 9؛ دینگ5111، 1)بروس و زاترا بیماران دارای ارتباط دو سوی  اس 

( سطح درد مهمتارین متغیار   8998و همکاران ) 88طبق مطالعات دیسلمن. (8391، ؛ ب  نقل از فرهمندیان5112

روزانا   هاای   درد همچنین بطور معناداری با  فعالیا   . کیفی موثر در زندگی بیماران آرتری  روماتوئید اس 

( نشان دادند ک  ناتوانی و درد نقاش قابال تاوجهی در وضاعی  روانای      5119کاتز و همکاران ). ست  اس واب

                                                           
 m.saffarinia@yahoo.com))نور  پیام دانشگاه دانشیار نیا صفاری مجید-8

 نویسندهشهر،  سپاهان المهدی انتفاعی غیر موسس  دبی، مدرس واحد نور پیام سالم ، دانشگاه روانشناسی دکتری دانشجوی-5
 (Ahmad.nurmohammadi@yahoo.com) مسئول

 (shohre.bayat@yahoo.com)دبی واحد نور پیام سالم ، دانشگاه روانشناس تریدک دانشجوی-3

 
4-Remsma, KirwanRTaal&Resker 

5- Rheumatoid Arthritis 
6-Harison 
7-Majithia&Geraci 

8-Bruce &Zautra 

9-Ding 

10-Therehan 

11-Diethelm 
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تواناایی یاا   ، تاب آوری را یک فرایند، (8998گارمزی و ماستن ). شناختی و کیفی  زندگی این بیماران داش 

صارفا پایاداری در برابار     تااب آوری اناد،   پیامد سازگاری موفقی  آمیز با شرایط تهدید کننده تعریاف کارده  

تاوان گفا  کا      می فرد در محیط اس  وی  یا شرایط تهدید آمیز نیس  بلک  شرک  فعال و سازندهها  آسیب

، 8روانی در شرایط ساخ  اسا  )کاانر و دیویدساون     –توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی ، تاب آوری

 مطابق تغییرات محیطی خود را وفق، ف پذیر بودهچاره ساز و انعطا، فردی ک  دارای تاب آوری اس . (5113

افرادی ک  در انتهای تاب . گردد می دهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا ب  سرع  ب  حال  بهبود باز می

های  اینها ب  کندی از موقعی ، دهند می آوری هستند ب  مقدار ناچیزی خودشان را با موقعی  خای جدید وفق

 .  (5113، 5یابد )سیبرت می ادی و طبیعی بهبودفشار زا ب  حال  ع

، تواند بر بیماری آرتری  روماتوئید ماوثر باشاد   می سالم  روان ک های  همچنین یکی از پیش بینی کننده

مفهوم حمای  اجتماعی ادراک شده ب  حمای  از منظر ارزیابی شاناختی  . اس  3حمای  اجتماعی ادراک شده

نظری  پردازان حمای  اجتماعی ادراک شده براین امر اذعان دارند . نگرد می رانفرد از محیط و روابطش با دیگ

ب  بیان دیگر روابط منبع حمایا   . شود نمی ک  تمام روابطی ک  فرد با دیگران دارد حمای  اجتماعی محسوب

ادراک کناد   مگر آنک  فرد آنها را ب  عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیااز خاود  ، اجتماعی نیستند

( در بررسی خود نشان دادند ک  حمای  اجتمااعی  8398میکائیلی و همکاران ). (8995، 1)استریتر و همکاران

تواند سالم  روانی و جسمی بیماران را تحا  تاأثیر قارار     می و تاب آوریای  راهبردهای مقابل ، ادراک شده

دکی در ارتباط با تعامال متغیرهاای روانشاناختی و    هر چند تاکنون مطالعات ان، با توج  ب  آنچ  بیان شد. دهد

ایان دسا    شکاف معناداری در داناش ماا از   ، اجتماعی بیماران آرتری  روماتوئید در ایران انجام گرفت  اس 

زمین  را برای انجاام تحقیقاات   ، کسب اطالعات در زمین  نقش ارتباطی متغیرها در هر حال. وجود داردروابط 

رسد کشف ارتبااط و تعامال باین     می ب  نظر. کنند می ر بیماری ارتری  روماتوئید فراه؟گسترده تر آزمایشی د

تاب آوری و حمای  اجتماعی ادراک شده باعث خواهد شد تا مداخالت روان درمانی موثری در ، شدت درد

وماتوئیاد  مزمن از جملا  آرتریا  ر  های  متغیرهای مختلف روانشناختی برای بیماران درگیر با بیماریی  زمین 

پژوهشگر ب  دنبال یافتن پاسخ علمی برای این سوال اسا   ، در این پژوهشبراساس آنچ  گفت  شد . بکار برد

 حمای  اجتماعی ادراک شده توان پیش بینی معنادار شدت درد و تاب آوری را دارد ک  آیا 

 

 روش

 پژوهش و باا اساتفاده از روش   با توج  ب  حج؟ جامع  آماری. )همبستگی( بود تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 . داوطلبان  از آن جامع  نمون  مورد نظر ب  حج؟ انتخاب شدگیری  نمون 

                                                           
1-Conner &Davidxon 

2-Siebert 

3-perceived social support 

4-Streeter CL, 
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یک پرسشنام  استاندارد بارای انادازه گیاری شادت درد مازمن در      : (BPI) 8پرسشنام  مختصر شدت درد

. (5181،   و همکااران و کارب  8991، ؛ کلیلند و همکاران8998، بیماران بالینی دچار درد مزمن اس  )کلیلند

ای این پرسشنام  از دو بخش اصلی سنجش شدت درد و میازان تاداخل در اماور روزماره و ساواالت زمینا       

بدترین درد و متوسط درد طی ، حداقل درد، آیت؟ ک  شدت درد اخیراً 1شامل  بخش حسی. تشکیل شده اس 

صفر )عدم وجاود درد( تاا ده )غیار قابال تصاور(      گذاری این مواد از نمره. کندگیری میهفت  گذشت  را اندازه

بخشی ک  میزان تاداخل درد باا کارکردهاای    . شدت بیشتر درد اس دهنده  نشان هرچ  نمره باالتر باشد. اس 

ایان پرسشانام    . (8998، سوال تشکیل شاده اسا  )کلیلناد    3سنجد )بعد واکنشی( از عمومی اشخاص را می

همچناین وکیال زاده و نخعای    . ( هنجاریاابی شاده اسا    5112ارت )سلیمی و بش، سعیدی، توسط میرزمانی

آنان پایاایی  . ( پایایی و روایی این پرسشنام  را روی بیماران مبتال ب  سرطان را مورد ارزیابی قرار دادند8312)

. گازارش کردناد   1خ19و  1خ13پرسشنام  را از روش آلفای کرونباخ برای ابعاد شادت و واکانش با  ترتیاب     

آلفای کرونباخ بدس  آمده برای ابعاد شدت و تداخل . گزارش کردند 1خ13روایی سازه پرسشنام  را همچنین 

 .  (8393، بود )اکبری 1خ18و  1خ13درد در این مطالع  ب  ترتیب 

همکاارانش   و 3ایان پرسشانام  رازی مان   : 5(MSPSS) مقیاس چند بعدی حمای  اجتمااعی ادراک شاده  

دوستان و افاراد مها؟ زنادگی فارد     ، اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده( ب  منظور سنجش حمای  8911)

از نمره یاک بارای   ای  گزین  3گوی  دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس  85این مقیاس . تهی  کرده اند

روش نماره گاذاری پرسشانام  حمایا  اجتمااعی      . کند می کامالً مخالف؟ تا هف  برای کامالً موافق؟ مشخص

شده ب  این صورت اس  ک  نمرات بدس  آمده با ه؟ جمع گردیده و یاک نماره کال بارای حمایا        ادراک

( 5111بارور و همکااران )  . باشد می 11و حداکثر نمره  85حد پایین نمره . شود می اجتماعی ادراک شده حال

 11این ابازار و  های  قیاسدرصد برای خرده م 11تا  91، پایایی درونی این ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ س  بعد حمای  ، (5119سلیمی و همکارانش ). درصد برای کل ابزار گزارش نموده اند

 15درصاد و   11، درصد 19دوستان و افراد مه؟ زندگی را ب  ترتیب ، اجتماعی دریاف  شده از سوی خانواده

 . درصد ذکر نموده اند

باشد و توسط کاانر و دیویدساون    می سوال 52این مقیاس دارای : 1دیویدسون پرسشنام  تاب آوری کانر و

این مقیااس ابعااد مختلاف تااب     . تهی  شده اس ، جه  اندازه گیری قدرت مقابل  با فشار و تهدید، (5113)

تحمال  ، اعتماد ب  غرایاز شخصای  ، استحکام شخصی، دهدک  شامل )شایستگی می آوری را مورد ارزیابی قرار

، بارای اساتفاده آزماون در ایاران    . شود می معنوی (، مهار، روابط ایمن، پذیرش مثب  عواطف، منفی عواطف

ابتدا فرایند ترجم  و برگردان ب  انگلیسی انجام پذیرف  و پ  از تایید سازندگان مقیاس مجوز اساتفاده از آن  

                                                           
1-Brief Pain Inventory 

2-The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS( 
3-Zemen 

4-Conner& Davidson 
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روایای از روش تحلیال عامال    سپ  برای احراز پایایی از روش آلفای کرونبااخ و بارای تعیاین    . اخذ گردید

% توساط ساازندگان   93منطبق با پایایی گزارش شاده مقیااس برابار باا      پایایی حاصل شده کامالً. استفاده شد

اناد   دیگر تحقیقاتی کا  روایای و پایاایی ایان مقیااس را بررسای نماوده       های  نتایج حاضر با یافت . مقیاس بود

 .  (8311، همخوانی دارد )سامانی و همکاران

برای اجرای پاژوهش باا حضاور در مطاب پزشاکان روماتولوژیسا  ساطح شاهر         : وه اجرای پژوهششی

اصفهان مراجع  شد و پ  از هماهنگی با پزشکان نمون  مورد نظر از بیماران مراجع  کننده ب  مطب پزشاکان  

ت  از در خصاوص آندسا  . تکمیال شاد  هاا   و پ  از ارائ  توضیحات الزم پرسشنام  بصورت داوطلبان  انتخاب

بر حسب نیاز توضیحات داده شد و از همراهان آنها خواست  شاد  ، بیمارانی ک  سطح تحصیالت پایینی داشتند

پ  از جمع آوری با استفاده از آزماون رگرسایون سااده ماورد     ها  داده. تا ب  آنها برای پاسخگویی کمک کنند

 .  تحلیل قرار گرف 

 

 نتایج

درصاد  ،  ب  آرتری  روماتوئید با استفاده از آماار توصایفی )فراوانای   جمعی  شناسی بیماران مبتالهای  ویژگی

بر همین اساس زنان مبتال ب  آرتری  روماتوئید در نمون  تحقیق مشتمل بر . فراوانی( مورد بررسی قرار گرف 

 33درصد( را مبتالیاان مجارد و    53نفر ) 53همچنین . درصد( بود 11) 22درصد( و مردان مبتال  31نفر ) 31

از نظر طیف سانی افاراد مباتال با  آرتریا  روماتوئیاد در       . درصد( را مبتالیان متأهل تشکیل داده اند 33نفر)

نفار( و افاراد مباتالی     59ساال )  22تاا  11، درصد( 81سال ) 12تا  31، درصد( 9نفر) 9سال  32محدود زیر 

ون همزمان برای تعاین تاوان پایش    نتایج آزمون رگرسی. درصد( تشکیل داده اند 11نفر ) 11سال را  21باالی 

 .  آمده اس  8جدول  بینی شدت درد و تاب آوری از روی حمای  اجتماعی ادراک شده در

 
 نتایج تحلیل رگرسیون ساده در شدت دردوتاب آوریبا حمایت اجتماعی ادراک شده در مبتالیان به آرتریت روماتوئید. 5جدول 

    مدل
ضرایب غیر 

 استاندارد
 

ضرایب 

 دارداستان
  

 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین
F B 

خطای 

 استاندارد
 معناداری t بتا

شدت درد و اجتماعی 

 اجتماعی ادراک شده
 1خ183** 5خ252 1خ513 1خ191 1خ553 1خ331 1خ128 1خ513

تاب آوری و حمای  

 اجتماعی ادراک شده
 1خ111*  3خ311 1خ323 1خ818 1خ318 81خ598 1خ853 1خ323

 (P‹ 1خ12)**( و P‹ 1خ18)* 
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 بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر تعاین رابطا  شادت درد و تااب آوری باا حمایا  اجتمااعی ادراک شاده در         

نشان داد ک  حمای  اجتماعی ادراک شده تاوان پایش   ها  یافت . مبتالیان ب  آرتری  روماتوئید شهر اصفهان بود

هاای   نتاایج پاژوهش حاضار باا یافتا      . آرتریا  روماتوئیاد دارد   بینی درد و تاب آوری را در بیماران مبتال ب 

( همساو  5111، باروس و زاتارا  ، (5119کاانز و همکااران )  ، (8398محققانی همچون میکاییلی و همکااران ) 

درد و وضاعی  روانشاناختی بیمااران    ، هستند؛ چرا ک  این محققان ب  نقش حمای  اجتماعی در تااب آوری 

، کناد )رابارت   مای  هدای  فرد را ب  سالم  جسمی، ری از حمای  اجتماعی مطلوببرخوردا. اشاره کرده اند

رونای گذاشات  و بطاور    ، حمای  اجتماعی ادراک شده تاثیر مثبا  و مطلاوبی بار وضاعی  جسامی     . (8993

مبتالیان ب  آرتری  روماتوئیاد با  دلیال    . شود می واضحی باعث کاهش شدت درد و افزایش تاب آوری افراد

جسمانی کمتر خود را دوس  داشاتنی و بیشاتر خاود را منفای     های  یاد و غیر نرمال شدن ویژگیشدت درد ز

ضمن فراه؟ ، اجتماعیهای  دوستان و خویشاوندان و شبک ، برخورداری از حمای  اجتماعی. کنند می ارزیابی

درد جازء جدانشادنی   . تواند از لحاظ عاطفی و هیجانی نیز روی این بیماران اثر گذارد می کردن رفاه جسمانی

تاوان چناین بیاان     مای  باشد و با توج  ب  نتایج حاصل شده در تحقیق حاضر می در بیماری آرتری  روماتوئید

اجتماعی درک شده توسط بیماران بر کاهش شدت عالئ؟ درد آنها کمک کارده و با  دلیال    های  کرد ک  حلق 

ه؟ آوردند بیمار را از تمرکز بار درد با  دور کارده و    را فراهایی  توانند حمای  می اجتماعیهای  آنها این حلق 

شود تا تااب آوری در بیمااران بهباود پیادا کارده و در مقابال باا         می این امر سبب. یابد می شدت درد کاهش

 .  بیشتری کسب کنندای  منفی بیماری خود توان مقابل های  مولف 

دیگر حمای  اجتماعی ادراک شده تاوان   ب  عبارت. بطور کلی مدل پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرف 

ب  این ترتیب هر انادازه  . باشد می پیش بینی تاب آوری و شدت درد بیماران مبتال ب  آرتری  روماتوئید را دارا

در برابار مشاکالت قادرت بیشاتری بارای      ، بیماران از حمای  اجتماعی ادراک شده بیشتری برخوردار باشند

براین اساس آگاهی ب  نهادهای اجتماعی همچون خانواده بیمااران مبنای بار    . ارندمقابل  با عالئ؟ منفی آن را د

 کنتارل درد و تااب آوری  های  اهمی  نقش حمای  اجتماعی در بیماران آرتری  روماتوئید و آموزش مهارت

 . تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند بیماری بیماران آرتری  روماتلید داشت  باشد می

هاای   شدت و مدت بیماری از محادودی  ، عدم کنترل متغیرهایی مانند مصرف دارو، ادفیانتخاب غیر تص

امکاان تحریاف   ، خود گزارش دهیهای  همچنین جمع آوری اطالعات براساس مقیاس. پژوهش حاضر اس 

انجاام پاژوهش بار روی    . ساازد  مای  ناخودآگاه و تعصب در پاسخ دهی را مطارح های  اطالعات ب  عل  دفاع

 لحاظ کردن متغیرهاای جمعیا  شاناختی مانناد جنسای  و ساابق  بیمااری       ، از سایر نقاط کشوریی ها نمون 

 .  نماید می تواند قدرت تعمی؟ پذیری نتایج را بهتر و ب  فه؟ بهتر موضوع کمک می
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آوری بر کاهش گرایش به مصرف مواد  اثربخشی آموزش تاب

 مخدردر نوجوانان

7حسین ماهور، 5پور شیدا صباغ 

 

ترین مسائل انسان و تهدیدی جدی برای سالم  جسمی و روانی جوامع بشری اس  کا    اعتیاد یکی از بغرنج

ریازی   کنتارل اعتیااد مساتلزم برناما      . تبدیل شده اسا  ها  و دول ها  مده برای مل تدریجاً ب  یک نگرانی ع

. گیارد  باشد ک  در دو بخش کاهش عرض  و کاهش تقاضا صورت می  های هنگف  می صحیح و صرف بودج 

اثربخشای و مقارون با     ، العاده مه؟ اس  ک  ب  دلیل کاارایی  پیشگیری یک مقول  فوق، در بحث کاهش تقاضا

هاای آن در   هاا و فعالیا    اساتراتژی ، پیشگیری. ای در کنترل اعتیاد برخوردار اس  بودن از جایگاه ویژه   صرف

، اناد تاا باا رسایدن با  حاداکثر کاارایی        پیشرف  و پیمودن مسیر تکامل، جهان روز ب  روز در حال دگرگونی

پیشگیری توج  با  عوامال محافظا      های در برنام . حداقل میزان رشد اعتیاد را برای جوامع ب  ارمغان آورند

، هاا صاورت گرفتا  اسا )بذرافکن     ریزی بر مبنای آن کننده و خطرساز اعتیاد یک اصل اساسی بوده و برنام   

8393)  . 

یابند  های معتاد پرورش می افرادی ک  ک  در خانواده. خطر اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان یکسان نیس 

نوجوانان و جوانان با مشکالت خانوادگی یا محیط نامناسب محل زندگی و . در معرض خطر بزرگتری هستند

. در معرض خطر جادی هساتند  ، کنند وضع بد درسی و رفتاری در مدرس  ک  با همساالن منحرف دوستی می

تواند ب  عنوان یک عامل ماوثر در اعتیااد با      برخی از تحقیقات حاکی از عوامل ناشناخت  ژنتیکی اس  ک  می

طبق  اجتماعی ا فرهنگی ونظام ارزشی نامطلوب بزرگساالن و جواناان محایط زنادگی فارد نیاز       . آید حساب

نوجواناان و  ، همچناین . دهاد  عامل مه؟ دیگری اس  ک  خطر اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان را افزایش می

. کناد  اعتیااد تهدیاد مای    خطر، گیرند قرار می« حساسی  طلب»جوانانی را ک  از نظر خُلق وخو در شمار افراد 

گون  افراد همراه با هیجانات شدید اس  و از آنجاک  مصرف مواد مخادر پاساخگوی نیااز هیجاانی      رفتار این

اختالل تحارک بایش   ، توجهی افراد دچار اختالل ک؟، بعالوه. آنان اس  احتمال دارد ک  ب  دام آن کشیده شوند

، تخریاب اماوال  ، فرار از مدرس ، افروزی آتش، دروغگویی، ن فرار از خا، از حد و اختالل سلوک )نظیر دزدی

شدن در منازع ( را خطر اعتیااد تهدیاد    قدم آمیز و پیش رفتار جنسی خشون ، ها رحمی با حیوانات و انسان بی

 .  (8391، آبادی کند )لطف می

                                                           
 Shida.counsel@gmail.com بهزیستی اداره ، کارمندراهنمایی و مشاوره رشت ، ارشد کارشناسی دانشجوی-8

 hmahoor@yahoo.comطباطبایی  عالم  معل؟ تربی  فرهنگیان، دانشکده دانشگاه تربیتی، استادیار روانشناسی دکترای5-

mailto:Shida.counsel@gmail.com
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شارایط نااگوار با  درساتی     شود تا نوجوانان در واکنش با    کنترل هیجانی و عدم تمایل ب  ابزار هیجانات سبب می

 .  (8398، عمل نکرده و در مواجه  با عوامل خطرزا نتوانند سازگاری مناسبی از خود نشان دهند )حیدری

تواند در نقش یک مکانیس؟ دفاعی موفق عمال کناد کا  افاراد را در مواجها  باا        آوری می از آنجا ک  تاب

گیرانا  و درماانی در    عنوان هدفی مه؟ در اقدامات پایش  تواند آن را ب  می، سازد نامالیمات زندگی توانمند می

 .  (8398، نظر گرف  )آلبوکردی

را کا   الگوهای نظاری رشاد انساان    ، آوری صورت گرفت  اس  هایی ک  تاکنون در خصوص تاب پژوهش

ن سالیگم . دهند مورد تأیید قرار می، مزلو و پیرس مطرح شده بود، کلبر ، پیاژه، پیش از این توسط اریکسون

، آوری در صد و هفدهمین گرد همایی ساالن  انجمن روانشناسی آمریکا بیان کارد کا  چگونا  آماوزش تااب     

فظا  کناد و احسااس    محاا ، تواناد از کودکاان در برابار افساردگی     هیجان مثب  و هدفمندی در مدرس  مای 

 .  (8319 ،پور برجی)مندی از زندگی را افزایش دهد و قدرت یادگیری را نیز بیشتر نماید  رضای 

برای مثاال ترانتیناو و   . اندآوری را برای سالم  روانی تأیید کردهتحقیقات خارجی نیز فواید آموزش تاب

آوری موجب کاهش سطوح استرس و افزایش اعتمااد  ( در پژوهشی دریافتند ک  آموزش تاب5183همکاران )

 .  شودای بهداشتی میه ب  نف  و افزایش توانایی برای مقابل  مشکالت در متخصصان مراقب 

هاای   در معارض آسایب   با توج  ب  مطالب ذکر شده و با توج  ب  اینکا  نوجواناان بیشاتر از ساایر افاراد     

 ها و مطالعات صورت گرفت  تاکنون ب  طور ویاژه  طبق بررسیباشند و  مختلف اجتماعی و روحی و روانی می

هاای   اجه  با عوامل فشاارزای درونای یاا موقعیا     مو آن بر تأثیرآوری و  ی آموزش تاب در زمین ، و کاربردی

لاذا انجاام ایان    ، اقادامی صاورت نگرفتا  اسا     ، هیجانی و ب  دنبال آن کاهش گرایش ب  مصرف مواد مخدر

شدن اهداف ماورد   وپرورش خراسان شمالی در جه  برآورده  با همکاری مدیری  آموزش، پژوهش کاربردی

تواند از نتاایج ایان پاژوهش در ساایر مقااطع تحصایلی        رورش میو پ آموزش . رسد ضروری ب  نظر می، نظر

 .  برداری نماید بهره

 

 روش

 کنندگان و طرح پژوهش شرکت

. این پژوهش از نوع کاربردی و روش نیم  آزمایشی با پیش آزمون و پ  آزمون بر روی گاروه کنتارل اسا    

حجا؟  . باشاد  مای  شهرساتان اسافراین   ی هشات؟ در  ی مورد مطالع  شامل کلی  نوجوانان محصل در پای  جامع 

نفار بارای    11نفر ) 11گیری هدفمند ب  تعداد  نمون  ب  صورت نمون . نفر اس  8111حدوداً ، جامع  یاد شده

ساال   82تاا   83ی سانی   در رده، ی دختران  و پساران   نفر برای گروه کنترل( از دو مدرس  11گروه آزمایش و 

 .  انتخاب شدند
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 ابزار سنجش

ی شناساایی افاراد در    پرسشنام ، سال 82تا  83ی سنی  ار کالس از دو مدرس  دختران  و پسران  در ردهدر چه

گیاری نحاوه مقابلا  در     توسط فرایدنبر  و لاوئی  و باا هادف انادازه     8993در سال معرض خطر اعتیاد ک  

 32یان پرسشانام  دارای   ا. اجرا شاد ، طراحی شده اس  8سال  و بر مبنای نظری  الزاروس 81تا  85نوجوانان 

اضطراب و ترس ، نگرش مثب  ب  مواد، سؤال بوده ک  شامل چهار زیر مقیاس افسردگی و احساس درماندگی

پاور   ب  وسایل  داعای   8331ترجم  و هنجاریابی این پرسشنام  در سال . باشد خواهی باال می هیجان، از دیگران

وز دختر و پسار دبیرساتانی و راهنماایی منااطق سا  و      دانش آم 851این پرسشنام  بر روی . انجام شده اس 

، گانا   هف  آموزش و پرورش تهران مورد مطالع  قرار گرف  ک  همبستگی بدس  آمده بین راهبردهای هجده

  توساط مرکاز روان   5آوری بر اساس مادل کاانر و دیویدساون    تاب. % را نشان داد11% تا 59های بین  سنجش

با  صاورت    ای یاک جلسا (   سااعتی )هفتا    8خ2جلسا    1آموزشی تهی  و طای  ی  ب  شکل برنام تجهیز سینا 

در . گروهی در یک کالس دختران  و یک کالس پسران  ب  عنوان گروه آزمایش ماورد آماوزش قارار گرفا     

مورد سنجش ، پایان جلسات آموزشی مجدداً پ  آزمون برگزار و اثربخشی آموزش بر روی متغیرهای وابست 

 .  شود قرار می
 

 ها یوه گردآوری دادهش

استفاده گردیاد  ، آوری شده های جمع ب  منظور توصیف داده، ها در این تحقیق از تجزی  و تحلیل توصیفی داده

آوری شاده باا اساتفاده از     اطالعاات جماع  . اطالعات تجزی  و تحلیل شد spssافزار آماری  و با استفاده از نرم

های مرکازی و پراکنادگی آماار توصایفی مانناد       و از شاخص بندی و خالص  شده جدول توزیع فراوانی طبق 

 .  میانگین و انحراف استاندارد برای خالص  نمودن و توصیف اطالعات استفاده گردید

تحلیال  ، هاا  آزماودنی آوری بر کاهش گرایش ب  مصرف مواد مخادر   برای بررسی اثر بخشی آموزش تاب 

 .  کوواریان  چند متغیره بکار گرفت  شد
 

 نتایج

بندی وخالص  شود تا ب  روشنی قابل فه؟ و انتقال  پ  از گردآوری اطالعات الزم اس  این اطالعات سازمان

 8جادول  . آیاد  در واقع در این مرحل  اس  ک  از اطالعات خام نتایج علمای ارزشامند با  دسا  مای     . باشد

 .  دهد ها را در دو گروه مورد نظر ارائ  می چگونگی توزیع آزمودنی

 
 

 

 

 

                                                           
1-Lazarus Theory 
2- Connor & Davidson 
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 ها در دو گروه توزیع آزمودنی. 5ل جدو

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی گروه

 2181 2181 11 آزمایش

 81181 2181 11 گواه

  81181 11 مجموع

 

 .  باشند ها در دو گروه آزمایش و گواه برابر می شود تعداد آزمودنی مشاهده می 8طور ک  در جدول  همان

میاانگین و انحاراف اساتاندارد بار روی     ، تحقیق شامل فراوانی  رسشنام سپ  اطالعات حاصل از اجرای پ

 . مورد تجزی  و تحلیل توصیفی قرار گرف ، آزمون آزمون و پ  اعضای دو گروه در مرحل  پیش

را در  گرایش ب  مصارف ماواد مخادر     های حاصل از اجرای پرسشنام های توصیفی داده شاخص 5جدول

 .  دهدن ب  تفکیک گروه نشان میآزمون و پ  آزمو مرحل  پیش
 

 آزمون گرایش به مصرف مواد مخدر آزمون و پس های حاصل از اجرای پیش های توصیفی مربوط به داده شاخص. 7جدول

 متغیرها گروه
 تعداد

 )نفر(

 آزمون پ  آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

آزمای

 ش

 81خ191 31خ132 83خ335 11خ5 11 افسردگی

 3خ131 3خ1 9خ321 55خ32 11 نگرش مثب 

 51خ911 33خ12 58خ518 39خ1 11 اضطراب

 85خ191 58خ3 89خ232 53خ12 11 هیجان خواهی

 33خ323 33خ2 31خ511 98خ1 11 نمره کل

 گواه

 89خ591 31خ132 81خ313 32خ832 11 افسردگی

 85خ981 88خ92 1خ519 3خ9 11 نگرش مثب 

 81خ181 51خ932 81خ823 81خ152 11 اضطراب

 3خ251 83خ552 1خ991 85خ12 11 هیجان خواهی

 18خ328 39خ352 31خ12 33خ32 11 نمره کل

 

در مرحل  پ  آزمون نسب  ب  پایش  ، شود میانگین نمرات اعضای گروه آزمایش طور ک  مشاهده می همان

ایان  . گیری داشت  اس  نمره کلی کاهش چش؟هیجان خواهی و ، نگرش مثب ، افسردگیهای  در مولف ، آزمون

 . تغییر در گروه گواه مشاهده نشد

. هاای آن ماورد بررسای قارار گیارد     فارض باید پیش، قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریان  چند متغیره

 ها ارائ  شده اس : در ذیل نتایج این بررسی. های انجام این آزمون بررسی شدفرض  بنابراین ابتدا پیش

دارای  گرایش ب  مصرف مواد مخادر های بدس  آمده از پرسشنام   داده: هاای بودن دادهفرض فاصل ش پی

 . ای هستندمقیاس فاصل 

 -هاا آزماون کولماوگروف   برای اطمینان از نرماال باودن توزیاع داده   : هافرض نرمال بودن توزیع دادهپیش

 .  ارائ  شده اس  3آزمون در جدول  نتایج حاصل از این. اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرف 
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 اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات گرایش به مصرف مواد -آزمون کولموگروف. 9جدول 

 سطح معناداری اسمیرنف Z متغیر

 1خ111 افسردگی
ns3111خ 

 1خ118 نگرش مثب 
ns1891خ 

 1خ931 اضطراب
ns3811خ 

 1خ312 هیجان خواهی
ns1931خ 

 8خ121 مره کلن
ns5931خ 

ns :دار عدم اختالف معنی 

 

گارایش با    های بدس  آمده از اجرای پرسشانام   داده، طور ک  در جدول فوق نشان داده شده اس  همان

هاای   اسمیرنوف در های  یاک از مولفا     -دارای توزیع نرمال هستند )آزمون کولموگروف مصرف مواد مخدر

هاا  فارض نرماال باودن توزیاع داده     بنابراین پایش . باشد( معنادار نمی رگرایش ب  مصرف مواد مخد پرسشنام 

 .  رعای  شده اس 

هاای متغیرهاا باا اساتفاده از آزماون لاون ماورد         مفروض  همگنی واریان : ها فرض همگنی واریان پیش

 .  ارائ  شده اس  1نتایج این آزمون در جدول . بررسی قرار گرف 

 
 ها ن از همگنی واریانسآزمون لون برای اطمینا. 4جدول 

 سطح معناداری 5درج  آزادی  8درج  آزادی  F متغیر

 31 8 1خ121 افسردگی
ns1581خ 

 31 8 5خ139 نگرش مثب 
ns1381خ 

 31 8 3خ153 اضطراب
ns1291خ 

 31 8 3خ321 هیجان خواهی
ns2211خ 

 31 8 1خ119 نمره کل
ns2511خ 

ns :دار عدم اختالف معنی 

 

گرایش با  مصارف    پرسشنام های  آزمون لون در مولف ، دول فوق نشان داده شده اس طور ک  در ج همان

بناابراین آزماون تحلیال    . ها همگن هساتند این اس  ک  واریان دهنده  نشان باشد ک  دار نمیمعنی مواد مخدر

 .  ارائ  شده اس  2نتایج این آزمون در جدول . کوواریان  چند متغیره قابل اجراس 
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 آزمون آزمون گرایش به مصرف مواد در دو گروه با کنترل اثر پیش مقایسه پس .1جدول 

 دار عدم اختالف معنی: 12nsخ1معنی دار در سطح : *18خ1معنی دار در سطح : **

 

آزماون افساردگی در دو    شود نتایج ب  دس  آمده از مقایس  پا   طور ک  در جدول فوق مشاهده می همان

، آوریپا  از شارک  در جلساات آماوزش تااب     آزمون حاکی از این اس  کا    گروه با کنترل کردن اثر پیش

هایی ک  در گروه گواه جایگزین  نسب  ب  آن، نمرات افسردگی نوجوانانی ک  در گروه آزمایش شرک  داشتند

 . (F(33. 8)= 3خP< ،921 1خ12کاهش معناداری داشت  اس  )، شده بودند

آزمون حاکی از   کنترل کردن اثر پیشآزمون نگرش مثب  در دو گروه با  نتایج ب  دس  آمده از مقایس  پ 

نمارات نگارش مثبا  نوجواناانی کا  در گاروه       ، آوریاین اس  ک  پ  از شرک  در جلسات آموزش تاب

کاهش معناداری داشت  اس  ، ک  در گروه گواه جایگزین شده بودندهایی   نسب  ب  آن، آزمایش شرک  داشتند

 . (F(33. 8)= 3خP< ،318 1خ18)

آزماون حااکی از    آزمون اضطراب در دو گروه با کنترل کردن اثار پایش   آمده از مقایس  پ  نتایج ب  دس  

نمرات اضطراب نوجوانانی ک  در گاروه آزماایش   ، آوریاین اس  ک  پ  از شرک  در جلسات آموزش تاب

، <P 1خ12تفاوت معنااداری نداشات  اسا  )   ، هایی ک  در گروه گواه جایگزین شده بودند شرک  داشتند و آن

 . (F(33. 8)= 1خ311

آزمون حااکی    آزمون هیجان خواهی در دو گروه با کنترل کردن اثر پیش نتایج ب  دس  آمده از مقایس  پ 

نمرات هیجان خواهی نوجوانانی ک  در گاروه  ، آوریاز این اس  ک  پ  از شرک  در جلسات آموزش تاب 

تفااوت معنااداری نداشات  اسا      ، گزین شاده بودناد  ک  در گروه گواه جایهایی   آزمایش شرک  داشتند و آن

 . (F(33. 8)= 8خP> ،153 1خ12)

منابع 

 تغییرات
 توان آماری ضریب اثر Df F P-value متغیرها

 آزمون پیش

 1خ311 1خ159 1خ813 5خ811 8 افسردگی

 1خ115 1خ138 1خ158 2خ228 8 نگرش مثب 

 1خ323 1خ191 1خ119 3خ525 8 اضطراب

 1خ125 1خ111 1خ195 1خ181 8 هیجان خواهی

 1خ131 1خ113 1خ111 1خ583 8 نمره کل

آزمون  پ 

 دو گروه

 1خ218 1خ128 1خ113* 3خ921 8 افسردگی

 1خ312 1خ191 1خ113** 3خ318 8 نگرش مثب 

 1خ119 1خ112 1خns218 1خ311 8 اضطراب

 1خ511 1خ151 1خNs818 8خ153 8 هیجان خواهی

 1خ133 1خ115 1خ119** 2خ319 8 نمره کل

     33  خطا

     11  کل
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آزمون نمره کلی گرایش ب  مصرف مواد مخادر در دو گاروه باا کنتارل      نتایج ب  دس  آمده از مقایس  پ 

نمره کلای گارایش   ، آوریآزمون حاکی از این اس  ک  پ  از شرک  در جلسات آموزش تاب کردن اثر پیش 

هاایی کا  در گاروه گاواه      نسب  با  آن ، رف مواد مخدر نوجوانانی ک  در گروه آزمایش شرک  داشتندب  مص

 . (F(33. 8)= 2خP< ،319 1خ18کاهش معناداری داشت  اس  )، جایگزین شده بودند

 

 گیری بحث و نتیجه

 آوری بار کااهش گارایش با  مصارف ماواد مخادر        پژوهش حاضر ب  منظور بررسی اثربخشی آموزش تااب 

آوری باعث کااهش گارایش    نتایج حاکی از این بود ک  شرک  در جلسات آموزش تاب . نوجوانان انجام شد

در ادام  نتایج ب  دسا  آماده در تحقیاق حاضار با  تفصایل ارائا         . گردد ب  مصرف مواد مخدر نوجوانان می

   .شود های مربوط ب  بحث گذاشت  میو پژوهشها  گردد و در ارتباط با دیدگاه می

با  منظاور   . بر گرایش ب  مصرف مواد مخدرموثر اس آوری  فرضی  تحقیق حاضر این بود ک  آموزش تاب

نتاایج نشاان داد کا  پا  از شارک  در      . آزمون این فرضی  نیز از تحلیل کوواریان  چند متغیره استفاده شاد 

، ایش شارک  داشاتند  نمرات گرایش ب  مصرف مواد نوجوانانی ک  در گاروه آزما  ، آوری جلسات آموز شتاب 

 .  کاهش معناداری داشت  اس ، ک  در گروه گواه جایگزین شده بودندهایی  نسب  ب  آن

ب  شیوه گروهی باعث کاهش گرایش ب  مصرف ماواد  آوری  نتایج فوق حاکی از این اس  ک  آموزش تاب

استینساما  ، (5188لی و کید )کلور، (8391با نتایج تحقیقات آقابخشی و همکاران )  این یافت . شود نوجوانان می

آوری بر کاهش گرایش ب   ( ک  ب  تأثیرات مثب  آموزش تاب5113هایمدال و همکاران )، (5113و همکاران )

 . دارد  همخوانی، اند مصرف مواد اشاره کرده

نفا  نوجواناان    آوری بار عازت    توان با توج  ب  تأثیرات آموزش تااب   این یافت  پژوهش را می، بنابراین

ب  دنبال ایان هساتند کا  تصاویر خاود را در      ، نف  باالیی برخوردار نیستند نوجوانانی ک  از عزت . بیین کردت

بنابراین برای افزایش ح  ارزشمندی خود و همچنین احساس رضای  از زندگی . ذهن دیگران بهبود بخشند

گارایش پیادا   ، ن وجاود دارد بیشتر احتمال دارد ک  ب  شرک  در مجامعی ک  احتمال مصرف ماواد در آ ، شان

مناسب افزایش های  شود روش آوری سعی می اما در جلسات آموزش تاب. کنند و دس  ب  مصرف مواد بزنند

 . نف  جایگزین گردد عزت

آوری باعث بهبود سالم  روانی و متعاقباً کاهش گرایش با  مصارف    ک  در مداخل  آموزش تابای  مؤلف 

این مؤلفا  انگیازه و انارژی فارد بارای قادم       . باشد مثب  میهای  ش انگیزشآموز، مواد نوجوانان گشت  اس 

، کند هرجا ک  فرد در دستیابی ب  اهداف و انجام تکالیفش کوتاهی می. کند برداشتن در راه درس  را فراه؟ می

زش آماو . تواند نیروهای او را بسیج کرده و اداما  مسایر درماان را بارایش هماوار کناد       ترزیق تفکر عامل می

. آوری ب  طور خاص بر روی ناامیدی نوجوانان ب  نسب  مشاکالت باا والادین و همسااالن ماوثر اسا        تاب

مسیر و گذرگاه رسیدن ب  اهداف ماورد نظرشاان را   ، آوری پژوهش حاضر نوجوانان در جلسات آموزش تاب
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بناابراین یکای از   . ا کردناد مجاز ، مورد بازنگری قرار دادند و موانع واقعی را از موانع غیر واقعی و خودساخت 

شان ب  نحوه دستیابی ب  اهاداف    آوری این بود ک  شرک  کنندگان از نحوه نگاه اهداف اصلی در آموزش تاب

هاای جدیادی از قبیال     افاق ، اناد  آینده آگاه شوند و در صورت ناکارآمد بودن دیدگاهی ک  تاکنون دنبال کرده

تارجیح  ، انتخاب مسیرهای رسیدن ب  مقصاد ، گذاری برای آینده فهد، پذیرش واقعی  ب  جای انکار ناامیدان 

بعاد از  . دادن لذت طوالنی ب  جای لذت زودگذر و محاسب  پیامدهای رفتار را در مقابل دید خود قارار دهناد  

ی شوند تا امیدواران  ب  مقابلا  عملا   افراد معموالً ترغیب می، آگاهی از این الگوی ناکارآمد نگاه ب  مسائل آینده

 .  هدفی در زندگی فاصل  بگیرند های خویش و بی و مستقی؟ با مسائل زندگی بپردازند و از انکار توانایی

باا مصارف ماواد مارتبط     ای  گونا   با   کا  هایی  ب  محرک، کسانی ک  در معرض مصرف مواد مخدر هستند

در لحظا  وقاوع احسااس    ها  ازآنجا ک  این واکنش. دهند های همراه با سوگیری توج  نشان می هستند واکنش

ایان  . تواند هماراه باا افازایش اضاطراب باشاد      می، کند کنترل فرد بر رفتار جلوگیری از مصرف را ضعیف می

همراه های  اولین تکلیف در برخورد با وسوس . کند اضطراب زمین  را برای وسوس  بیشتر ب  مصرف فراه؟ می

تاوان باا    تنها ب  این طریاق مای  . وس  ناتوان ح  نکنداین اس  ک  فرد خود را در مواجه  با وس، با اضطراب

هاای خاود در رابطا  باا کنتارل       در واقع فرد باید با در نظر گرفتن توانایی. بعدی را برداش های   موفقی  گام

مصرف مواد برخورد کند و ب  سمتی پیش رود کا   های  با وسوس ، اش رفتار و قبول مسلولی  در مورد زندگی

های مراجع در رابطا    وقتی ک  نگرانی. بتواند خودش را کنترل کند، ای مربوط ب  مصرف مواده با وجود نشان 

کنتارل شخصای در   ، اعتباار بخشای شاود   ، آوری اش در کنترل خود توسط فنون آماوزش تااب   با عدم توانایی

ز آیناده آن را  گردد و از این ب  بعد مراجع ب  آینده از پش  سپر بزر  ناامیدی ک  ترس ا زندگی راح  تر می

 .  کند نگاه نمی، هایش را ب  درستی درک نکند شود مراجع توانایی بوجود آورده اس  و باعث می

کنار گذاشاتن درمانادگی   ، کنترل درونی، های این پژوهش ایجاد اهداف کوتاه و بلند مدت با توج  ب  یافت 

، هاای دوران نوجاوانی   ذیرش محدودی ترغیب ب  پ، ها شناخ  اهداف اساسی و نحوه رسیدن ب  آن، نومیدان 

نوجوانی و اباراز احساساات   های  بحث پیرامون احساسات منفی مربوط ب  بحران، ب  اشتراک گذاشتن تجارب

ساز بهبود وضاعی  روانشاناختی و افازایش     زمین ، تواند با کاهش گرایش ب  مصرف مواد مخدر ناخوشایند می

 . سازگاری نوجوانان شود

های اجرایی پاژوهش باوده کا      از محدودی ، گر محیطی عوامل مداخل ، کنندگان شرک عدم تمرکز کافی 

هاای    اجرای جلساات آموزشای در محایط   ، ها شود ب  منظور بهبود روند آموزش و رفع محدودی  پیشنهاد می

 .  گر صورت پذیرد فاقد متغیرهای مزاح؟ و مداخل 
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های  راهبرد میانجی گری تحمل پریشانی در رابطه بانقش 

ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و تصویر از بدن در زنان 

 متقاضی عمل جراحی زیبایی شهر کرمانشاه

 4زهرا همایی، 9اکبر محمدی، 7محسن رضایی، 5صادق رضایی

 

تااار سااازگاران  و جلااوگیری از بااروز هیجاانهااای      نظا؟ جاویی هیجاان مؤلفا  ی مرکازی در ساازماندهی رف

فرایندهای شاناختی هساتند کا  افاراد     ، راهبردهای نظ؟ دهی شناختی هیجان. باشد می منفای رفتارهاای نا سازگاران 

عااملی کلیادی و    نظ؟ دهی هیجااان ، میتوان گف . برای مدیری  اطالعات هیجان آور و برانگیزاننده ب  کار میگیرند

زای زنادگی نقاش    ک  در سازگاری با رویدادهای تنیدگی کننده در بهزیستی روانای و کاارکرداثربخش اس  تعیین

تواناد بعضای ازآنهاا     مای  کنناد کا    مای  افراد برای تنظی؟ هیجانها از راهبردهای متفاوتی اساتفاده . اساسی ایفا میکناد

تصاویر  . (5113گاروس و جاان )  ، 8993، ؛پن  بکار 5113، سازگاران  یا غیر انطباقی وناکار آمد باشند)واندیلن وکول

احساساات و  ، ناپایدار و اساساً اجتماعی اس  کا  از ترکیاب پیچیاده ی نگرشاها    ، پویا، یک سازه چند بعدی 2بدن

، و قالب هایی ک  اجتماع ارزش گذاری کارده و در طاول زماان منتقال میکناد     ها  ارزشها شکل گرفت  و در بازنمایی

شاناختی نحاوه برداشا  افاراد از وضاعی  ظااهری و       هاای   جدید دیادگاه های  نظری ی  پای  بر. محک؟ شده اس 

در ایان نقطا    . جسمانی شان اس  ک  بر کیفی  زندگی آنها تأثیر می گذارد ن  صرفاً ظاهر و وضعی  جسمانی آنها

. مای خاورد  اس  ک  کیفی  زندگی با برداش  افراد از ظاهر خاود یاا هماان خاود توصایف گاری بادنی پیوناد         

گرایشها و خااطرات فارد در   ، احساسات، خودتوصیف گری بدنی یا ب  عبارت دیگرخودپنداره بدنی ک  شامل افکار

، موجب می شود فرد یک مفهوم کلی از بادن خاود در ذهان داشات  باشاد )بارون وهمکااران       ، ارتبااط با بدن اس 

همواره بادن خاود را باا آن مقایسا  میکناد و مای       هر فرد یک تصویر آرمانی از بدن خود در ذهن دارد ک  . (5119

آدلار و  ، گاریفمن ، کوشد و آرزو دارد تا بدن خود را ب  آن شکل در آورده یا درذهن خاود دارد مجسا؟ کناد)باری   

مثبا  و یاا   هاای   تواند بر بهزیستی روانی فرد تأثیر بگذارد و ب  منبعای بارای هیجاان    می بدنی تصویر. (5113، پیکر

معماول بارای پاژوهش در زمینا  بای نظمای       هاای   تحمل پریشانی از سازه. و پریشانی تبدیل شود منفی و آشفتگی
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روانی و همچناین  های  بینشی جدید درباره شروع و تداوم آسیب عاطفی اس  و ب  عنوان یک ساختار مه؟ در رشد

، تین و جانوریاک برنسا ، ؛ با  نقال از ولان اساکای    5113، پیشگیری و درمان مشاهده شده اس  )ولن اساکای اتاو  

نااتوانی در احاطا  کامال     ک  بهترین تعریف آن را ب  عنوان، تعاریف متفاوتی از پریشانی هیجانی وجود دارد (5188

این متغیر چگونگی پاسخ دهی افراد ب  عاطف  منفای گفتا  میشاود    . داند می بر تجرب  هیجان آزارنده و ناراح  کننده

ایان افاراد اوال    : باشند می افراد دارای تحمل آشفتگی پایین دارای خصوصیاتی. (8398، ازاده عباسی، )سجاد بشرپور

. گیرناد  مای  خود با هیجاناات را دسا  کا؟   ای  مقابل های  توانایی زیرا ک ، کنند می تمام توج  شان را جلب آشفتگی

ومین مشخصا  عماده   سا ، کنند می پذیرند و از وجود آن احساس شرم و آشفتگی نمی ثانیا این افراد وجود هیجان را

 تالش این افاراد بارای جلاوگیری از هیجاناات منفای و تساکین      ، با میزان تحمل آشفتگی پایین تنظی؟ هیجانی افراد

بازنماایی ایان آشافتگی با      . (8319، شام  ، میرزایی، ب  نقل از عزیزی باشد ) می فوری هیجانات منفی تجرب  شده

 در جها  رهاایی از آن تجربا  هیجاانی     مایل با  انجاام عمال   با ت اس  ک  در اغلب موارد صورت حال  هیجانی

گردد ک  ممکن اس  یکی از این راهها استفاده از راهبردهای ناسازگاران  شناختی و در نهایا  اساتفاده    می مشخص

فشاارهای اجتمااعی در ماورد الغاری و     . جبرانی ذکر شده شودهای  از اعمال جراحی زیبایی ب  عنوان یکی از رتار

وبا   ، گسترده درمورد ساختار بدن باعث شده اس  ک  نارضایتی از بدن وتصویر بدنی منفی در میان جامعا  نظرات 

زنان و مردان هار دو   (5111، وجون ، دی کول، بوا، منگوت، گرابر، خصوص در نوجوانان بسیار شایع شود )پوا

اگرچ  استانداردهای اجتماعی کناونی بارای   ، ارددای  بر تصویر بدنی تاکید دارند اما این امر در بین زنان جایگاه ویژه

شیوع نارضایتی از بدن یاک نگرانای عماده    کند اما  می زیبایی زنان ب  صورت افراطی بر روی تمایل ب  الغری تاکید

اخاتالت  ، اضاطراب اجتمااعی  ، افساردگی ، چرا ک  با اختالت روانی مانند کاهش اعتماد ب  نف ، شود می محسوب

( از تاین رو  5111، ؛ نای وکااش  8991، مربوط ب  شکلی بادن در ارتبااط اسا )کاش وهیاک     خوردن و بیمارهای

تنظای؟ شاناختی هیجاان و    هاای   راهبارد  میانجی گری تحمل پریشانی در رابط  باا حاضر بر این اس  نقش  تحقیق

 .  تصویر از بدن در زنان متقاضی عمل جراحی زیبایی شهر کرمانشاه را بسنجند

 

 روش

طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقاات کااربردی و از نظار روش    : پژوهش طرح و شرک  کنندگان

جامع  آمااری شاامل کلیا  متقاضایان انجاام عمال جراحای زیباایی در         . شناسی همبستگی و از نوع رگرسیون بود

در دساترس انتخااب   گیری  نمون  آزمودنی زن ب  روش 831و بیمارستانهای شهر کرمانشاه بودند ک  تعداد ها  کلینیک

 شدند

 

 ابزار

پرسش نام  ی چناد بعادی رواباط خاود باا بادن       : (MBSRQ) بدن -پرسش نام  ی روابط چند بعدی خود

ایان پرساش ناما  را مای تاوان بارای نوجواناان و        . پرسش نام  ی معتبری برای ارزیابی تصویر بادنی اسا   
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نگارش با    ، ارزیابی ظااهر : خرده مقیاس 2با  سؤال 31فرم کوتاه این پرسش نام  شامل . بزرگساالن بکار برد

برهمناد  . ادراک طبق  بنادی وزن و رضاای  از ناواحی بادن اسا      ، اشتغال فکری با وزن بیش از حد، ظاهر

رضاای  از  ، 1خ13اهمیا  با  ظااهر    13( پایایی )آلفای کرونباخ( برای خرده مقیاس ارزیابی ظااهر را  8311)

. با  دسا  آورد   1خ21وزن را بنادی   طبق  و ادراک 1خ38بیش از حد  اشتغال فکری با وزن، 1خ91نواحی بدن 

افساردگی  ، اجتماعی )اضاطراب  -عملکرد روانیهای  اعتبار این پرسشنام  از طریق روابط معنی دار با شاخص

 .  (5111، واختالت خوردن( اثبات شده اس  )کاش و همکاران

8مقیاس تحمل آشفتگی
(DTS) :گزینا    82گاهر ساخت  شده اس  و دارای  این پرسشنام  توسط سیمون و

، جاذب شادن با  وسایل  هیجاناات منفای      ، خرده مقیاس آن ب  عناوین تحمل پریشانی هیجاانی  1میباشد ک  

در مطالعا    این پرسشنام  برای اولین بار در ایران. برآورد ذهنی برای سنجش میزان تحمل آشفتگی بکار میرود

 ردوسی و علوم پزشکی مشاهد ماورد اساتفاده گرفتا  کا  در نتیجا  آن      در دانشگاه ف 8391علوی و همکاران 

نشاان داد  ها  برای خرده مقیاس و پایایی متوسطی 1خ38را برای کل خرده مقیاس  همسانی درونی باالیی پایایی

برای خرده مقیاس ارزیاابی  . خ21، برای خرده مقیاس جذب. خ15، برای خرده مقیاس تحمل. خ21 ک  عبارتند از

، همچناین در تحقیاق )ریحاانی و همکااران    . برای خرده مقیاس تنظی؟ افزایش در تحمل بدسا  آماد  . خ21و 

، .خ15، .خ35با  ترتیاب    ارزیاابی و تنظای؟  ، جاذب ، تحملهای  ضریب آلفا برای هر کدام از زیر مقیاس (8393

 .  برای کل مقیاس تحمل پریشانی بدس  آمد. خ15و . خ31، .خ31

( با  منظاور ارزیاابی    5118این پرسش نام  توسط گارنفسکی و همکاران ) : جانمقیاس تنظی؟ شناختی هی

بارد   مای  زنادگی با  کاار   های  راهبردهای شناختی ک  هر فرد بعد از تجرب  رخدادهای تهدید کننده یا استرس

ی  توجا  ، نشخوار ذهنای ، پذیرش، خرده مقیاس )سرزنش خود 9از ، پرسشنام  تنظی؟ هیجان. ابداع شده اس 

سارزنش  ، فاجعا  امیاز پناداری   ، اتخاذ دیدگاه، ارزیابی مجدد مثب ، توج  مجدد ب  برنام  ریزی، دد مثب مج

تحلیل عامل  استفاده از روایی ساختاری و پایایی این مقیاس در ایران با. ماده تشکیل شده اس  31دیگران( و 

، ( انجاام دادناد  8391حی وهمکااران ) کا  صاال  ای  تاییدی مورد تایید قرارگرفت  اس  و پایایی آن در مطالعا  

 . خرده مقیاس آزمون ب  دس  آمد ک  همگی معنادار و قابل توج  بودند 9ضرایب آلفای کرونباخ برای 

 

 دادهها گردآوری شیوه

و تحمال پریشاانی پاساخ    ، تصویر بادنی ، تنظی؟ شناختی هیجانهای  پ  از ارائ  توضیحات الزم ب  پرسشنام 

اصلی انجاام اعماال   های  فقط در میان زنان ب  عنوان درخواس  کنندهها  اس  ک  پرسشنام الزم ب  ذکر . دادند

 .  تحلیل و بررسی شدند amos21و  spss21توسط دو نرم افزار ها  داده. جراحی زیبایی توزیع گردید

 

  

                                                           
1- Distress Tolerance scale 
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 نتایج
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش. 5جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 51. 3 83. 88 مالم  خویش

 85. 3 11. 85 نشخوارگری

 11. 3 81. 88 فاجع  سازی

 89. 3 21. 9 مالم  دیگران

 31. 83 98. 811 تنظی؟ شناختی هیجان

 91. 3 53. 51 ارزشیابی قیاف 

 51. 3 33. 15 جه  گیری قیاف 

 52. 5 31. 9 ارزشیابی تناسب اندام

 18. 2 13. 39 جه  گیری تناسب اندام

 98. 8 93. 2 وزن ذهنی )فاعلی(

 31. 3 15. 35 رضای  بدنی )اجزاء بدن(

 21. 82 15. 821 تصویر بدنی

 12. 5 12. 1 تحمل

 98. 5 33. 3 جذب

 11. 3 31. 81 ارزیابی

 91. 5 13. 1 تنظی؟

 18. 9 35. 33 تحمل پریشانی

 
 جدول ضریب همبستگی پیرسون. 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح معناداری ضریب پیرسون دادتع متغیر مورد بررسی

 تنظی؟ شناختیهای  راهبرد

831 

 1خ1118 1خ311
 تحمل پریشانی

 تنظی؟ شناختیهای  راهبرد
 1خ1118 1خ198

 تصویر بدنی

 تصویر بدنی
 1خ1118 1خ383

 تحمل پریشانی



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

275 

 
 

باشاد و کلیا     مای  1خ1118ابار باا   با توج  ب  آزمون فوق چون مقدار سطح معناداری در جدول پیرسون بر

باوده و ایان    1خ383و 1خ19، 1خ31مقدار ضریب همبستگی متغیرها با  ترتیاب   . کوچکتر اس  1خ12مقدار از 

متغیرهاای پاژوهش از شادت همبساتگی      دهاد رابطا    مای  باشد ک  نشان می رابط  یک رابط  مثب  و مستقی؟

 .  مناسبی برخوردارند

 
 ظیم شناختی هیجان و تصویر بدی با میانجی گری متغیر تحمل پریشانیهای تن . تأثیر راهبرد5شکل 

 
 رگرسیونیهای  وزن. 9جدول 

مقادیراستاندارد  وضعیت شاخص

 شده

 سطح معناداری نقاط بحرانی

 1خ1118 5خ51 8خ53 تأثیر تنظیم شناختی هیجان بر تصویر بدنی

 1خ18 5خ19 8خ11 تأثیر تنظیم شناختی هیجان بر تحمل پریشانی

 1خ15 1خ12 1خ82 تأثیر تحمل پریشانی بر تصویر بدنی

 
 اثرات مستقیم و غیر مستقیم. 4جدول

مقادیراستاندارد  وضعیت شاخص

 1خ113 اثر مستقیم شده

 1خ83 اثر غیر مستقیم

 

با توج  ب  آزمون بوت استرا یا خودگردان سازی ک  بارای ایان مادل اساتفاده شاده اسا  نیاز میتاوان         

اثر مستقی؟ تنظی؟ شناختی ناسازگاران  هیجان بر تصویر بدنی چون مقدار سطح معنااداری آن  : د ک استنباط نمو

کوچکتر اس  یک اثر معنادار و اثر غیار مساتقی؟ تنظای؟ شاناختی      1خ12باشد و این مقدار از  می 1خ15برابر با 

بزرگتار   1خ12د و این مقادار از  باش می 1خ83هیجان بر تصویر بدنی نیز چون مقدار سطح معناداری آن برابر با 

با این حال با توج  ب  اصول حاک؟ بر بحث میانجی گاری در مادل   . اس  یک اثر معنادار گزارش نشده اس 

در این مادل چاون اثار مساتقی؟ معناادار و اثار غیار        : توان گف  ک  می سازی معادالت ساختاری ب  طور کلی

 . میانجی گری وجود ندارد: اط نمود ک میتوان استنب، مستقی؟ معنادار گزارش نشده اس 
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 بحث و نتیجه گیری

ناسازگاران  تنظای؟  های  راهبرد میانجی گری تحمل پریشانی در رابط  بانقش  هدف از پژوهش حاضر بررسی 

نتایج نشاان داد کا    . بود شناختی هیجان و تصویر از بدن در زنان متقاضی عمل جراحی زیبایی شهر کرمانشاه

تنظی؟ شناختی هیجاان وتحمال پریشاانی و باین راهبردهاای ناساازگاران  تنظای؟         ناسازگاران ی ها بین راهبرد

شناختی هیجان وتصویر بدنی و بین تصاویر بادنی وتحمال پریشاانی رابطا  معناادار وجاود دارد اماا نقاش          

علای رغا؟   با توج  ب  اینکا   . تنظی؟ شناختی هیجان و تصویر بدنی رد شد تحمل پریشانی در رابط ای  واسط 

هایی  ب  مقایس  مورد نظر پژهش حاضر و جنب  نو بودن این تحقیقهای  بررسی بسیار تحقیقات مشاب  با متغییر

نظار میرساد کا  وقتای فارد       ب . این پژوهش وجود دارندهای  میپردازی؟ ک  در راستا و یا نق  تلویحی یافت 

 دچاار آشافتگی و درمانادگی   ، ک و ارزیاابی کناد  ادرا، نتواند اطالعات هیجانی را در فرایند پردازش شاناختی 

؛ گارنفساکی و  5115، وان دن کاومر و تیاردس  ، کارایج ، لگرساتی ، پژوهشای )گارنفساکی  های  یافت . شود می

سازش نایافت  تنظی؟ هیجان نظیر های  ( نشان می دهند ک  راهبرد5111)، ؛ گارنفسکی و همکاران5111، کرایج

آسایب  هاای   نمایی ب  صورت مثب  با آشفتگی هیجانی و سایر جنب - خود سرزنشگری و فاجع، نشخوارگری

( جکا  دار و  5119یتاو وگاری )  هاای   از پژوهشهایی  نتایج این پژوهش با قسم . شناختی همبست  هستند

هاارینگتون و بااجری    ؛(5111تومااس و همکااران )  ، رویاین ، ( ساانگ 5111) دالر و، جاگر ؛(5111ویلیامز )

از مهمتارین علال مشاکل هاایی     ، تصویر هر فرد از خود. باشد می ( همسو5115) 8مینگفلی وکش و ؛(5119)

باین تصاویر بادنی و تحمال     ، پاژوهش نشاان داد  های  یافت . دهد می اس  ک  ب  طور آشکاری دید او را تغییر

انی بدین صورت ک  هرچ  میزان تصویر بدنی افزایش یابد تحمال پریشا  ، پریشانی رابط  معناداری وجود دارد

( 8993( کااش ) 8398نتایج این فرضی  باا پاژوهش کیاانی و همکااران )    . نیز افزایش خواهد یاف  و بالعک 

پریشاانی ممکان اسا  نتیجا  فراینادهای شاناختی یاا        توان گف  ک   ها می در تبین این یافت . باشد می همسو

ت عمل برای تسکین تجربا   شود ک  اغلب با تمایال می جسمانی باشد اما ب  صورت یک حال  هیجانی ظاهر

بیمااری  هاای   اخیر افاراد باپریشاانی روانای بیشاتر از نشاان      های  مطابق با پژوهش. شود می هیجانی مشخص

( مطالعات زیادی نارضاایتی از انادازه بادن وشاکل بادن      8993بنابر گزارش کاش ). کنند می جسمی شکای 

 قارار  در معرض عوامل مستعد ساز پریشانی تصاویربدنی بنابراین زنان ب  سادگی . رادرمیان زنان نشان داده اند

های  تحقیق نشان داد ک  اثر میانجی گری تحمل آشفتگی در رابط  با راهبردهای  همچنین نتایج یافت . گیرند می

در مدل میانجی اگر . ن  گان  تنظی؟ شناختی هیجان و تصویر از بدن زنان متقاضی جراحی زیبایی مشاهده نشد

یک متغیر بر متغیر دیگری از لحاظ آماری معنادار باشد اما ثر غیار مساتقی؟ معناادار نباشاد میتاوان      اثر مستقی؟ 

اگر اثر مستقی؟ یک متغیر بر متغیر دیگری از لحاظ آماری معنادار نباشد و . میانجی گری وجود ندارد: گف  ک 

در مادل میاانجی   همچناین  . اک؟ اس میانجی گری کامل ح: توان گف  ک  می، ثر غیر مستقی؟ معنادار باشدااما 

میاانجی گاری   : میتاوان گفا  کا    ، اگر هر دو اثر یعنی اثر مستقی؟ و غیر مستقی؟ از لحاظ آماری معنادار باشد

                                                           
1-Fleming 
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تاوان اساتنباط نماود     مای  P-valueرگرسیونی و مقادیر های  با توج  ب  مدل فوق و خروجی وزن. جزئی اس 

ایان تحقیاق نیاز با  مانناد      . گازارش شاده اسا     1خ12و کمتار از   کلی  اثرات در مدل فوق معنادر باوده : ک 

هاای   عدم همکاری کلیناک ، کمبود منابع و تحقیقات مشاب : از جمل هایی  دیگر دارای محدودی های  پژوهش

 پیشانهاد . باا موضاوع تحقیاق باود    هاا   عدم آشنایی بعضی از آزمودنی، جه  اخذ نمون ها  زیبایی و بیمارستان

ان آینده نسب  ب  بررسی همین موضوع در مردان نیز بپردازند و نتایج را ب  صورت تطبیقای  پژوهشگر شود می

 .  مقایس  نمایند

 

 منابع

 
 نقش پیش بینی کنندگی دشواری در تنظی؟ هیجان و تحمل پریشانی در اعتیااد پاذیری   . (8393). اسماعیلی نسب و همکاران

 . 8395بهار، شماره بیس  ونه؟، سال هشت؟، فصلنام  اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. دانشجویان

 رابط  بین راهبر دهای تنظی؟ شناختی هیجان و مشکالت هیجانی با توج  ب  عوامل فردی . (8391). اعظ؟ صالحی وهمکاران

 91. تابستان، 8شماره، خسال اولفصلنام  مشاوره و روان درمانی خانواده. وخانوادگی

 واسط  ای تاب آوری در رابط  بین تنظیی شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضای  نقش (. 8395. )علیرضا، اندامی خشک

 . دانشگاه عالم  طباطبائی، چاا نشده. از زندگی پایان نام  کارشناسی ارشد
 Garnefski N, Van-Der-Kommer T, Kraaij V,Teerds J, Legerstee J, Tein EO. (2002). The Relationship between Cognitive 

Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems: Comparison between a Clinical and a Non-Clinical Sample. Eur J 

Pers; (16): 403-420 . 

 Thompson RA. (1994). Emotional regulation: a theme in search for definition. J Society-Research In Child Dev. ; (59): 25-52 . 

 Gross JJ. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Rev Gen Psychol. ; 2(3): 271-299 . 

 Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. Pers Psychol Sci; (3):400-424 . 

 Garnefski N, Kraaij V. (2008). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A 

comparative study of five specific samples. Pers Individ Differ. (40):1659-1669 . 

 De Sousa SM. (2008). Body-image and obesity in adolescence: A comparative study of social demographic, psychological, and 

behavioral aspects. Span J Psychol. 11(2): 551-63 . 

 Martinez-Sanchez F, Ato-Garcia M, Ortiz-Soria B. (2003). Alexithymia--state or trait? Span J Psychol; 6(1): 51-9 . 

 Michael J. Zvolensky, Anka A. Vujanovic. (2006). Integrating Anxiety Sensitivity, Distress Tolerance, and Discomfort 
Intolerance: A Hierarchical Model of Affect Sensitivity and Tolerance 

 Garnefski N, Legerstee J, Kraaij V, Van-Den-Kommer T, Teerds J. (2002). Cognitive coping strategiesand symptoms of 

depression and anxiety: a comparison between adolescents and adults. JAdolesc. (25): 603-611 . 

 Garnefski, N, Rieffe, C, Jellesma, F, et al. (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11years 

old children. European Child Adolescent Psychiatry, No:16, Pp:1-9 . 
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تفاوت خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره 

 دوم متوسطه شهرستان محمودآباد

 5صغری رضاپور

 

و استعدادهای خاود پای   ها  بشر از بدو خلق  تا ب  امروز همواره تالش نموده تا خود را بشناسد و ب  توانایی

در این میان توج  ب  خودشناسی بیشاتر ماورد توجا     . پیرامون خود را تغییر دهد آن محیطی  ببرد و ب  واسط 

کند تا درک خاود را تقویا  نمایناد و خودشاان را      می آموزش خودشناسی ن  تنها ب  افراد کمک. قرار گرف 

اگار فاردی   . کنناد  می بلک  آنان از این طریق توانایی الزم برای درک تفاوتهای فردی را کسب، بهتر اداره کنند

و یا ب  این باور برسد کا  نمای تواناد ماانع     ، دس  آورد باور داشت  باشد ک  نمی تواند نتایج مورد انتظار را ب 

اگرچ  عوامل دیگری وجود دارناد کا    . انگیزه او برای انجام کار ک؟ خواهد شد، رفتارهای غیرقابل قبول شود

بر اساس نظری  یادگیری . اما هم  آنها تابع باور فرد هستند، رفتار انسان عمل می کنندهای  ب  عنوان برانگیزنده

افراد گرایش با  کارهاایی دارناد    . گذارد می افراد تأثیرهای  باور ب  کارایی شخصی بر انتخاب، اجتماعی بندورا

. یناد نما مای  دوری، کنند و از کارهایی ک  توانایی انجام آن را ندارناد  می ک  در آنها احساس قابلی  و اطمینان

کنند و تا چ  اندازه  می صرف فعالیتهای خود، کند ک  افراد تا چ  اندازه انرژی می تعیین باورهای خودکارآمدی

 .  (8311، ب  نقل از نظری، 5118، شانک، 5کنند )پاجارس می در برابر موانع مقاوم 

مختلاف  هاای   ه( معتقد اس  ک  در پیش بینی عملکارد حال مسالل  افاراد در حاوز     5118، 8993بندورا )

 . خودکارآمدی نقش اساسی دارد، کار و روابط، همچون مدرس 

 یک فرد نیس  اماا بااوری اسا  دربااره اینکا  یاک فارد       های  خود کارآمدی مقیاس اندازه گیری مهارت

 .  (5118، تح  شرایط مختلف چ  کاری انجام دهد )بندوراها  تواند با آن مهارت می

 یاد گیرنادگانی  ب  آموزان دانش، بر یادگیری مؤثر عوامل بیشتر چ  هر  شناخ با تا شودمی امروزه تالش

 .  (8398، حسنی و رفیعی، شوند )معنوی پور تبدیل توانمند و متکی خود ب ، متفکر

خودکار آمدی تحصیلی می باشد کا  خودکاار آمادی تحصایلی با       ، لذا یکی از موارد مه؟ خودکار آمدی

گفتا  مای   ، ایی اش برای سازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح شدهقضاوت دانش آموزان راجع ب  توان

( اس  ک  اشااره با  اعتقااد    8993اجتماعی بندورا ) -خودکارآمدی تحصیلی جزء اصلی نظری  شناختی . شود

و تسلط یافتن بر انجاام تکاالیف تحصایلی و با      ، خوب یاد گرفتن، یادگیرندگان ب  توانایی شان در نظ؟ دهی

                                                           
 srz.1359@gmail.com. ساری آزاد تربیتی، دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس - 8

mailto:srz.1359@gmail.com
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، و رفتاری برای انجام تکاالیف یاادگیری داناد )بنادورا    ، انگیزشی، گی شان در استفاده از منابع شناختیشایست

8915 ،8911 ،8993)  . 

، افراد با خودکار آمدی تحصیلی باال در مقایس  با دانش آماوزان باا خودکاار آمادی تحصایلی پاایین تار        

منجار  ، سطوح باالی خودکار آمدی تحصیلی. ام دهنداطمینان بیشتری دارند ک  بتوانند تکالیف آموزشی را انج

، دانشاجویان باا کارآمادی تحصایلی بااال     . ب  میانگین نمرات باالتر و پایداری برای تکمیل تکالیف مای شاود  

کارآمدی تحصیلی ب  دانشجویان در موقعیتهاای  ، عملکرد و سازگاری تحصیلی بهتری نیز دارند از سوی دیگر

مشکالت سازگاری و اضطراب کمتری ، نشجویان با خودکار آمدی تحصیلی باالتردا. استرس زا کمک می کند

 .  (8993، دارند و قادر ب  مواجه  مؤثرتر با استرس زاهای تحصیلی هستند )بندورا

 احساس با ارتباط در این مفهوم. های یادگیری اس خود کارآمدی تحصیلی شالوده پرورش سایر مهارت 

 تحصایلی  انتظاارات  کاردن  برآورده و درسی موضوعات بر احاط ، یادگیری هایالی فع اداره در فرد توانایی

 .  (5118، 8)موری  اس 

اماا  ، جنسیتی در مفهوم خود کلی با  دسا  نیاماده اسا     های  در هی  سنی شواهدی برای وجود تفاوت

با  نقال   ، 8915، ؛ هارتر8918، مشاهده شده اس  )فالهرتیهایی  تفاوت، درباره اجزاء اختصاصی مفهوم خود

 .  (8993، از مارش

با  نقال از   ، 8991، ؛ ریاد 5111، )واکروفلویها  در رابط  با ارتباط خودکارآمدی و جنسی  نتایج پژوهش

( تفاوت معناداری را در خود کارآمادی میاان دختاران و پساران     5113، هامپتون و ماسون، 5111والکروفلوی 

 .  گزارش نکردند

آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مورد بررسی قرار گرف  تاا معلاوم   لذا در این پژوهش خود کار

 . وجود داردداری  معنی شود آیا بین دانش آموزان ب  لحاظ میزان خود کارآمدی تحصیلی تفاوت

 

 روش

متغیار ماورد مطالعا  در ایان پاژوهش خاود       . باشد می یک مطالع  توصیفی از نوع زمین  یابی، پژوهش حاضر

 .  صیلی بود ک  در دو گروه دانش آموز دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت  اس کارآمدی تح

 

 شرکت کننده گان

آماری پژوهش شامل کلی  دانش آموزان مشغول ب  تحصیل در پایا  اول دوره دوم متوساط  شهرساتان     جامع 

نفار   511تعداد ، دهکننبود ک  ب  منظور انتخاب اعضای گروه شرک  8393 -91محمود آباد در سال تحصیلی 

با  ایان صاورت کا  از مجماوع      . انتخااب گردیدناد  ، ایای چند مرحل گیری خوش با استفاده از روش نمون 

                                                           
1 -Muris 
2- Pajares 
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و از هار   دبیرساتان دخترانا (   1دبیرساتان پساران  و    1) مدرس  ب  تصادف انتخاب 1، شهرستانهای  دبیرستان

ب  منظاور کنتارل   . ها پاسخ دادندو ب  پرسشنام  کالس پای  اول ب  صورت تصادفی انتخاب شدند 8آموزشگاه 

 .  دهندآموزان سال اول دبیرستان تشکیل میجامع  و نمون  پژوهش را تنها دانش، نقش احتمالی پای  تحصیلی

 

 ابزار پژوهش

 تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه

باشد و  می گوی  31 ( طراحی شده و دارای8999) 8پرسشنام  خودکار آمدی تحصیلی توسط مورگان و جینکز

. آموزشاگاهی اسا   هاای   هدف پرسشنام  ارزیابی باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در ارتباط با پیشارف  

کاامال مخاالف؟ تاا کاامال ماوافق؟      ای  پنج گزینا  های  با استفاده از مقیاس لیکرت ب  صورت پاسخها  هم  گوی 

و جینکز ضریب قابلی  اعتماد کل پرسشانام  و هار   مورگان . نمره گذاری شده اس  2تا  8طراحی شده و از 

کری؟ زاده . گزارش کردند 1خ11و 1خ31، 1خ31باف  و کوشش را ب  ترتیب ، استعدادهای  یک از خورده مقیاس

( در پژوهش خود این پرسشنام  را روی دانش آموزان دوم دبیرستان اجرا کرد و نتایج را مورد تحلیال  8312)

بارای اساتعداد   ، 1خ31وی ضریب قابلی  اعتماد برای کال آزماون   .   عامل دس  یاف عوامل قرار داد و ب  س

( نیاز در پاژوهش خاود    8313فارسای ناژاد )  . بدسا  آورد  1خ1و عامل بافا  را   1خ12عامل کوشش ، 1خ31

در پژوهش حاضر برای سانجش  . برای نمره کلی پرسشنام  بدس  آورد 1خ31ضریب قابلی  اعتمادی برابر با 

جها  بررسای روایای ابازار از     . ب  دس  آماد  1خ11ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد  پایایی

 . صدم بود 11تا  31روش همسانی درونی استفاده گردید ک  دامن  ضرایب همبستگی بین 

 

 شیوه گردآوری داده ها

و مجاوز حضاور در مادارس     ابتدا ب  اداره آموزش و پرورش شهرستان مراجع ، ب  منظور گردآوری اطالعات

سپ  پژوهشگر ب  مدارس مورد نظر مراجع  و پرسشنام  در اختیار دانش آموزان قارار  . مورد نظر دریاف  شد

در حاین  ، از آنها خواست  شد ب  سلواالت پرسشنام  پاسخ دهند و با  منظاور جلاوگیری از ساوگیری    . گرف 

 . پرسشنام  جمع آوری گردید، پ  از پاسخگویی .شد نمی پاسخگویی توضیحاتی ب  شرک  کننده گان داده

 

 نتایج

هدف از انجام این پژوهش بررسی تفااوت خودکارآمادی تحصایلی داناش آماوزان دختار و پسار دوره دوم        

از ، جه  بررسی تفاوتهاای جنسایتی در متغیار خاود کارآمادی تحصایلی      . متوسط  شهرستان محمودآباد بود

نتایج حاصل از آزمون تی ویاژه گروههاای مساتقل مرباوط با       . ده شدآزمون تی ویژه گروههای مستقل استفا

 .  ارائ  شده اس  8در جدول ، متغیر خود کارآمدی تحصیلی

                                                           
1 - Morgan-Jink Student Efficacy Scales (MJSES) 
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 دختر و پسر در متغیر خودکارآمدی تحصیلیهای  مقایسه آزمودنی. 5جدول 

 متغیر
 انحراف استاندارد میانگین

T df P 
 پسر دختر پسر دختر

 1خ51 511 8خ82 1خ22 1خ19 5خ33 5خ12 خودکارآمدی تحصیلی

 

تفااوت  ، بین میانگین نمارات دختاران و پساران در متغیار خاود کارآمادی تحصایلی       ، ک  نتایج نشان داد

 .  معناداری وجود ندارد

 

 بحث و نتیجه گیری

کا   هاایی   رود و در نتیج  کشف برخی از ویژگی می زندگی ب  شمارهای  یادگیری درباره خود یکی از چالش

 .  (8315، ترجم  موالنا، شود )الرن  می پسندد تشکیل نمی پسندد و یا می رد وجود آن را در خودف

روانشناسان و متخصصان تعلی؟ و تربی  از دیرباز با  بررسای تاأثیر عوامال روانشاناختی در یاادگیری و       

  بتوانناد در زمینا    دانش آموزان برای اینکا . مختلف درسی توج  داشتندهای  عملکرد یادگیرنده گان در حوزه

رساد   مای  ب  نظر. انگیزه داشت  باشند الزم اس  ک  احساس خودکارآمدی تحصیلی مثبتی داشت  باشد، تحصیل

زمین  موفقی  تحصیلی دانش آموز را فاراه؟  ، تواند ب  عنوان یک عامل انگیزشی می ک  این فرایند رواننشاختی

هاای  ارآمدی تحصیلی شاالوده پارورش ساایر مهاارت    خودک. (8311، حجازی و کیامنش، نماید )محسن پور

 بار  احاطا  ، یاادگیری  هاای فعالیا   اداره در فارد  تواناایی  احسااس  باا  ارتباط در این مفهوم. یادگیری اس 

 .  (5118، )موری  اس  تحصیلی انتظارات کردن برآورده و درسی موضوعات

دهند ک  توجا  با  رشاد و بالنادگی      می از آنجایی ک  دانش آموزان طیف وسیعی از افرد جامع  را تشکیل

تواند پشتوان  مؤثری بارای آیناده یاک جامعا  باشاد و       می رشد و ترقی این افراد، باشد می آنها مه؟ و اساسی

 .  باشند می موفقای  سازنده جامع ، دانش آموزان پویا

رف  تاا معلاوم   لذا در این پژوهش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مورد بررسی قرار گ 

 . وجود داردداری  معنی شود آیا بین دانش آموزان ب  لحاظ میزان خودکارآمدی تحصیلی تفاوت

بین خود کارآمدی تحصیلی داناش آماوزان دختار و    ، این پژوهشهای  براساس نتایج بدس  آمده از داده 

آمادی تحصایلی وضاعی     وجود ندارد و این دانش آموزان ب  لحاظ وضعی  خود کارداری  معنی پسر تفاوت

، 8991، ؛ ریاد 5111، واکروفلوی ؛8999، )پاجارس و گراهامهای  با نتایج حاصل از پژوهش یکسانی دارند ک 

( تفااوت معنااداری را در خاود    8999، و میلتاادو  5113، هاامپتون و ماساون  ، 5111ب  نقال از والکروفلاوی   

توان گفا    می ب  طور کلی، در تبیین این یافت . دباش می همسو کارآمدی میان دختران و پسران گزارش نکردند

بین موقعی  دختران و پسران تفااوت  ها  در جامع  امروز خانواده، ک  با توج  تغییرات اجتماعی در حال وقوع

. کنناد  نمای  تحمیال ها  قالبی خاصی را بر آنهای  نقش، زیاد و معناداری قایل نیستند و بر خالف ادوار گذشت 

گیرند و در ارتباط با میازان تاالش و    می دان دختر و فرزندان پسر ب  یک اندازه مورد توج  قرارفرزن، بنابراین
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دختاران جامعا  اماروز تفااوت     ، از طرف دیگار . کنند می تحصیلی خود پاداش و تشویق دریاف های  فعالی 

بیشاتر از پایش در   آنها هار روز  . کنند نمی تحصیلی احساسهای  زیادی بین خود و پسران ب  لحاظ توانمندی

توانناد   مای  ورودی شاهد این هستند کا  اگار تاالش کنناد مثال پساران      های  نظیر آزمون، مختلفهای  عرص 

تاوان انتظاار داشا  کا  امیاد و بااور دختاران در ماورد          ، میاز این روی. بزرگی را تجرب  کنندهای  موفقی 

تاوان انتظاار داشا  کا       می ب  همین دلیل. شددر سطح امید و باور پسران با، خودهای  و موفقی ها  توانمندی

 .  میزان خودکارآمدی تحصیلی دختران ه؟ سطح با میزان خودکارآمدی پسران باشد
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 اجتماعی دانش آموزان دختر –وانی رهای  تعیین شیوع آسیب

 وکاهش آسیب(ی  پیشگیر، )با رویکرد علت یابی

 5مریم عابدی جبلی 

 

شاود و   مای  از روش تعلی؟ و تربی  انسان و زیانهایی ک  بر اثر فقدان یا نقصان آن دامان گیار فارد و جامعا     

مربوطا  ماورد توجا     هاای    کند ک  فعالیا  می ایجاب، احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد

 . جز در رفتار فرد قابل مشاهده نیس ها  خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالی 

آنها چا  از طارف اولیااء )خاانواده هاا( و چا  از        با این وجود شناخ  اختالالت و یافتن راه حل کاهش

هاای   آسایب . ت ایمن خواهاد کارد  نوجوانان ما و نسل آینده را در مقابل این مشکال، طرف مسلولین آموزشی

اجتماعی امری تصادفی نیستند بلک  امری قانونمند بوده و این قانونمندی ریش  در نظام روانشاناختی   –روانی 

متغیر و قابل ، واقعیهایی  پدیدهها  این آسیب، بنابراین. نظام شخصیتی افراد وامثال آن دارد، اجتماعی جامع  –

الزم هاای   اجتماعی با شناخ  علمی و تولید دانش–روانیهای  ترل پذیری آسیبکن. کنترل و پیشگیری هستند

رفتار و شخصی  جوانان در تعامل با مدرس  و ، اجتماعی –میزان قابل توجهی از زندگی روانی. گیرد می انجام

 اه؟اجتمااعی کا  در مدرسا  فار     –روانای هاای   زمین  فعالی ، در این میان. گیرد می شکلای  تجربیات مدرس 

هنجارهای رسمی جامع  ومبتنی بر اصول روان شاناختی باشاد   ، تواند مطابق انتظارات و قواعد می شود ه؟ می

ب  دالیل ، امروزه متخصصان پیشگیری بر این باورند ک  مدارس. تواند موجب رفتارهای انحرافی شود می وه؟

 –روانای هاای   ای پار خطار و آسایب   پیشگیری از رفتارها های  مختلف مناسب ترین مکان برای اجرای برنام 

اجتماعی در مادارس سابب   های  لذا بی توجهی ب  امکان خطر شیوع انواع آسیب. شوند می اجتماعی محسوب

بناابراین الزم  . خواهد شد ک  در چنین وضعیتی مدرس  وجامع  قادر نباشد ب  کارکردهای اصلی خود بپاردازد 

علال  ، اجتماعی انجام گیرد تا شناخ  کامل از نوع –وانی رهای  اس  ک  تحقیقات متعددی در راستای آسیب

 . و راهکارهای پیشگیران  از آن فراه؟ شود
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 طرح مساله و چارچوب نظری آن  

بهنجاری و نابهنجااری رفتارهاا مطالعا  رفتااری فارد و      های  با توج  ب  اجتماعی بودن آدمی از لطحاظ زمین 

 –روانای  هاای   در پاژوهش حاضار میازان آسایب    . اهمیا  اسا   شناخ  اختالالت رفتاری وی بسیار حائز 

 . گیرد می اجتماعی بین دانش آموزان دختر دوره اول متوسط  استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار

دهناد کا     مای  اس  ک  نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیلای  گون  ب  ساخ  جمعی  کشور ما

هاای   و فعالیا  هاا   اجتماعی دانش آموزان در جها  برناما  ریازی    –روانیهای  شناخ  تنوع و میزان آسیب

اجتماعی آن دست  از رفتارهاایی اسا     –روانیهای  منظور از آسیب. آموزشی و پرورشی کاری ب  مه؟ اس 

 باشد   نمی روان شناسی و جامع  شناسی بهنجارهای  ک  از دیدگاه

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اس  ک  ب  اعتقاد اغلب دانشامندان  « نوجوانی » ها  شود یکی از این دوره می تقسی؟هایی  زندگی آدمی ب  دوره

احساساات شادید   ، شود حالتهای روانای  می و روان شناسان دوره مه؟ و حساس در زندگی هر فرد محسوب

ساالم    اجتماعی نشانگر نبودن –روانی های  نوجوانی یکی از منابع خطرزا برای سالمتی فرد اس  ک  آسیب

 .  اجتماعی فرد اس  -روانی 

. رایج و شایع باین نوجواناان اسا    های  اساسی ترین راههای مقابل  با مشکالت نوجوانان شناخ  آسیب

، توانند کلی  کسانی باشند ک  با نوجوانان ساروکار دارناد از جملا  والادین     می این پژوهشهای  کار بران یافت 

، ساازمان ملای جواناان   ، )جامع  پزشاکان ، کاران نظام آموزش و پرورشدس  اندر ، معلمان، مشاوران، مربیان

تکوین شخصی  نوجوان سهی؟ هساتند   (ک  در. .. .نیروری انتظامی و، اداره بهزیستی، وزارت ورزش وجوانان

ای  اجتمااعی داناش آماوزان بسایار مها؟ اسا  تاا در زمینا         M–روانای  های  پ  شناخ  انواع و میزان آسیب

 .  تعلی؟ و تربی  و مجریان امور محول  بی شک موفق نخواهند شد، نباشداطالعات کافی 

 

 اهداف تحقیق

 هدف کلی  

دوره اول متوسط  و داشتن اطالعات کافی در زمینا  علال    در بین دانش آموزانها  شناخ  ب  موقع این آسیب

 .  ا اس نحوه شناخ  این آسیب هاو درمان ب  موقع آنه، ایجاد این اختالالت و انواع آنها

 

 اهداف فرعی  

  در بین دانش آموزانها  شناخ  ب  موقع این آسیب -1

 اجتماعی-روانی های  شناسایی علل وعومل ایجاد آسیب -2

 .  پیشگیری از این آسیب هادر مدارسهای  ایجاد زمین  -3
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 تعاریف نظری

اههاای مناساب   اجتماعی را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمباود ر –روانی های  روان شناسان اجتماعی آسیب

دانند آنان اختالالت رفتاری را در واکانش طبیعای نساب  با  فشاارهای ناشای از        ها می برای تخلی  این فشار

 . ( 8331، نادری. . .پندارند ) دکتر سیف نراقی و عزت ا می مشکالت و مسائل اجتماعی

 یاا  هنجارهاا  گاران دی انساای  حقاوق  آن در کا   اس  رفتاری مستمر و تکراری الگوی رفتاری اختالالت

 . ( منبع همان)  شود می گذاشت  پا زیر فرد سن با متناسب اجتماعی اسالمی موازین

 

 شاخصهای آزمون

 پرخاشگری

پرخاشگری ب  صورت بالقوه خطرناک نیس  زیرا هدف کارکردی آن نابود ساختن مواناع موجاود در محایط    

امّابعضیاوقاتکهپرخاشاگریبدون  . خود بسیج میکنداس  و از نظر تکاملی پرخاشگری نیرو را در جه  دفاع از 

 .  وجود مانع واقعی باعث نابودی و صدم  زدن میشودخطرناکخواهدشد

 

 اضطراب

 .  ادراک واقعی فرد از آسیب و خطر اس  ک  این خطر دارای دو منبع درونی و یا بیرونی اس 

 

 وسواس

 مقاوما   غیرقابال  ایرا ب  ناچار و با  گونا    وسواس رفتارهای عملی و فکری تکرار شونده ک  خود فرد آنها

 عماومی  بینای باریک نوعی دهنده نشان ک  تجاربی و رفتارهاها،  انجام فعالی ، هااین بر عالوه و دهدمی انجام

دهدنیزممکناستنشان  وسواس باشد ک  در کارهای خااص توساط افاراد     می ب  نظر دقیق بودن را نشان و اس 

 .  باشد می ز روی ناآگاهی و بیماریگیرد ک  فقط ا می صورت

 

 حساسیت فردی

حساسی  فردی در روابط متقابل ب  احساس عدم کفای  و حقارت فرد باالخص در مقایس  با دیگاران تأکیاد   

احسااس خجالا  و   ، احساس درک نشدن توسط دیگاران ، احساس عدم آرامش، دس  ک؟ گرفتن خود. دارد

س دوستان  نبودن رفتار دیگران با فارد در ایجااد حساسای  باین     احسا، راح  نبودن در مقابل جن  مخالف

 .  فردی نمود مییابد
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 شکایات جسمانی

شکایات جسمانی نشاند ناراحتیهایناشیازادراک عملکرد ناسال؟ بدن اس  و در نتیج  با  صاورت شاکایاتی از    

دردهاای  ، کمردردهاا ، دهسردردهایتکرارشاون . گوارش و تنف  تظاهر مینمایاد ، عروقی -عملکرد سیست؟ قلبی

 .  باشند می عضالنی و شکایات جسمانی مربوط ب  حاالت اضطرابی نیز

 

 روان پریشی

روان پریشی شامل یک حال  گوش  گیران  و انزوا و نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا عالئا؟ اصالی اساکیزوفرنیا    

الا  خفیاف بیگاانگی تاا روان     کهدربر گیرنده تدریجی اختالل از یاک ح . مانند هذیان و انتشار فکر میگردد

 .  پریشی حاد میباشد

 

 تصورات پارانوئیدی

سازند برون فکنی ریش  هم   می رابهعنوان اختالل در تفکر مطرحکندMتصورات پارانوئیدی ک  ایجاد رفتارهای پارانوئیدی می

 . هذیان اس  خود محوری و ترس از دس  دادن خود مختاری و، خود بزر  بینی، سوء ظن، پرخاشگری، اتفاقات

 

 افسردگی

نداشاتن انگیازه و از دسا  دادن    ، بی عالقگی نسب  ب  لذات زنادگی ، افسردگی شامل خلق و خوی افسرده

 .  شناختی و جسمانی میباشدهای  افکار خودکشی و دیگر جنب ، احساس ناامیدی، انرژی حیاتی

 

 ترس مرضی

های کنار آمدن را برانگیختا  نماوده و یاادگیری    ترس تالش، سازد می ترس را برانگیخت ، ادراک آسیب یا خطر

در ترس مرضی ادراک آسیب یا خطار همیشاگی باوده و در ماوردی     . سازد می کنار آمدن را آسانهای  مهارت

 .  عملکرد فرد را ضعیف مینماید، حتی بدون دلیل واقعی

 

 بی اشتهایی

از دس  داده تا حدی ک  ممکان اسا  او    فرد ب  دالیل متفاوتی مانند یک مکانیزم دفاعی تمایل ب  خوردن را

 .  را دچار مشکالت جسمانی و روانی کند

 

 زیاد خوردن

تمایل ب  خوردن بی قاعده و زیاد دارد تاا حادی کا  ممکان     ، فرد ب  دالیل متفاوتی مانند یک مکانیزم دفاعی

 . اس  او را دچار مشکالت جسمانی و روانی کند
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 فکر زیاد راجع به مرگ و میر

-زیاد با  مار  فکار مای    ، بی قاعده، مذهبیهای  دالیل متفاوتی مانند از دس  دادن عزیزی یا وسواسفرد ب  

 . تاحدیکهممکناستاو را دچار مشکالت جسمانی و روانی کندکند

 

 دیر خوابیدن )مشکل در خواب رفتن(

 دچاار  را او سا  ا ممکان  کا   حادی  تاا  رود می بی قاعده و دیر ب  خواب، فرد ب  دلیل متفاوتی مانند نگرانی

 .  کند روانی و جسمانی مشکالت

 

 زود بیدار شدن از خواب

 ممکان  ک  حدی تا شودبی قاعده و زود از خواب بیدار می، فرد ب  دلیل متفاوتی مانند نگرانی از خواب ماندن

 . روانی کند و جسمانی مشکالت چار راد او اس 

 

 )بیدار شدن مکرر درست در هنگام خواب( بد خوابی

 مشاکالت  دچار را او اس  ممکن ک  حدی تا شودب  دلیل متفاوتی مانند نگرانی مکرراً از خواب بیدار می فرد

 . کند روانی و جسمانی

 

 احساس گناه و تقصیر کردن

خطاهای دوره نوجاوانی و جاوانی بای قاعاده     ، فرد ب  دلیل متفاوتی مانند ب  درستی انجام ندادن فرای  دینی

 . ممکن اس  او را دچار مشکالت جسمانی و روانی کند ک  تاحدی کندمیاحساس گناه و تقصیر 

 

 ادبیات تحقیق

 و تحقیقات انجام شدهها  مروری بر نظری 

 

 مختلف در مورد اختالالت رفتاریهای  نظریه

 زیستی یا زیستی شناختی(نظریه عوامل بیولوژیکی ) -5

باشد زیرا رابطا    می مل ژنتیکی و زیستی شناختیعوا، طرفداران این نظری  معتقدند ک  عامل مشکالت رفتاری

بین وضعی  جس؟ و رفتارها وجود دارد این گروه معتقدند ک  عامل زیستی حتی قبل از تولد اثارات خاود را   

بر روان فرد باقی گذاشت  اس  و یا در هنگام تولد و یا دوران طفولی  بر روی کودک اثر داشت  اس  ب  طاور  

 . ب  س  عامل اصلی اشاره داردها  کلی نظریات بیولوژیک
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نا منطقی غدد داخلی ک  گاهی در دوران حاملگی بر اثر فشاارهای وارد شاده بار جناین اثراتای در دوران       -1

 . بعدی سازندگی کودک دارد

 .  فقدان بهداش  کافی در دوران قبل و بعد از تولد -2

 .  عدم تغذی  کافی در دوران قبل و بعد از تولد -3

 
 

 ()تحلیل روانی نظریه روان کاوی -7

، دانناد و معتقدناد در صاورت شاناخ  عامال      مای  طرفداران این نظری  عل  رفتار نامناسب را عوامل درونی

فروید معتقد اس  دستگاه روانای  اند  این گروه بنیاد نظری  خود را از فروید گرفت . گردد می مشکالت فرد حل

 .  (خود برتر یا فراخود )سوپرایگو -( الگوخود )ا -نهاد )اید( ب -الف :شوند می ب  س  حوزه تقسی؟

و اهمی  دیگر نظری  فروید بر ضمیر ناخود آگاه اس  و او معتقد اسا  کلیا  حاوادث دوران در ضامیر     

نقش بست  و ممکن اس  ب  ظاهر در اعمال روزمره بروز نکند ولی آن حوادث ب  نحوی در رفتاار و تصامی؟   

گردد ب  همین جها  در روش روان کااوی با  خاواب مصانوعی       می گیریهای و حتی در انتخاب شغل ظاهر

. ورزند تا با یاد آوردن خاطرات ب  حل مشکل بپردازند زیرا آنها معتقدند اگار علا  کشاف شاود     می مبادرت

 .  شود می بیماری رفع

 

 نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری -9

قدند ک  رفتار نا مناسب یا مشکل رفتااری با    باشد این گروه معت می این نظری  نقط  مقابل نظری  تحلیل روانی

کند و هر رفتاار ناا    می عل  آموزش و یادگیری از محیط ب  تدریج ب  صورت تقریباً ثاب  در رفتار فرد تجلی

بنادی   طبقا   شود رفتاار گرایاان از   می مثب  و منفی یا تنبی  از محیط کسبهای  مناسب از طریق تقوی  کننده

کنندزیرا معتقدند هر ناوع نامگاذاری با  عناوان      می روی کودکان مشکل دار اجتناب کردن و نامگذاری این بر

 .  شود می یک عامل منفی باعث اثرات نامطلوب در کودک

 

 نظریه بوم شناسی الکولوژیکال و جامعه شناسی -4

د این نظری  ب  عل  اهمی  دادن ب  شرایط محیط طبیعی یک فرد و اثراتای کا  جامعا  بار رفتاار دارناد ماور       

نمودن کودکان و نوجوانان ب  عناوان افاراد   بندی  طبق  گیرد این گروه مخالف بر چسب زدن و می بررسی قرار

گاذارد   مای  اجتمااعی اسا  کا  در شخصای  فارد اثار      های  باشند زیرا معتقدند عوامل و فشار می مشکل دار

فلا  از مجموعا  رفتارهاای    را توج  ب  یک ویژگای و غ بندی  طبق  طرفداران این نظری  عل  دوری کردن از

 .  (8331 –فرقانی رئیسی ). نماید می کودک یا نوجوان تلقی
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 تعریف اختالل رفتاری

در دس  نیس  و اغلب اوقاات رفتااری را نابهنجاار    ای  شیوه دقیق و ساده، (disorderبرای تعریف اختالل )

(abnormalتلقی ) می را ردیابی کنی؟ها  این واژههای  اگر ریش . کنند می   ( بینی؟ کا  پیشاوندab   با  معنای دور )

(away) ،( جداfrom( و خارج )off( اس  در حالیک  اصطالح نابهنجار )abnormalب  مفهوم وسط ) ،  معتادل

( با این مفهوم نابهنجار در وهل  اول آنچا   dietiohay – 1973 – Webster new collegiatleو معمولی اس  )

از . شاود  مای  رشاند ب  عنوان انحراف منفی حاکی از بیمااری مطاررح   می ذهنرا ک  از اعتدال منحرف شده ب  

، ترجما  منشای طوسای   . )ریک  وایزائیال اند  این رو اختاللهای روانی یا رفتاری را اغلب آسیب روانی نامیده

8319)  . 

باشد کا  هار جاا     می جامع ترین مالک برای قضاوت در خصوص اختالل هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

افراد با موضع گیری . دهد می کند ک  مناسب آن جامع  و افراد را طبق آن پرورش می لل  رفتاری را انتخابمس

دهند افراد همیش  نسب  ب  معیارهای  می را از خود نشانها  اکتسابی آن رفتارهای  خلق و خوی یا تجرب ، قبلی

 .  شوند می آن جامع  سنجیده

هاای   و تعدد نظرات فراوانی ک  توسط متخصصاین رشات   ها  فجار ایدهتعریف اختالالت رفتاری ب  لحاظ ان

 . گوناگون علوم انسانی مطرح شده روشنی و صراح  خود را از دس  داده

اختالالت رفتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههاای مناساب بارای    ، روان شناسان اجتماعی

باشد لذا آناان   می روانی وجود ندارد و این جامع  اس  ک  مری دانند و معتقدند بیمار  ها می تخلی  این فشار

 .  پندارند می ناشی از مشکالت و مسائل اجتماعیهای  اختالالت رفتاری را واکنش طبیعی نسب  ب  فشار

 روان شناسان بالینی معتقدند انسانها وقتی برای حل مسلل  و مشکالت جسمی خویش ب  پزشاک مراجعا   

برای رفتار نا بهنجار یاا  ای  از مسال  و مشکل را دارا باشند ک  معیار مناسب و تعیین کنندهای  کنند ک  آستان  می

. مشکالت دیگر روانی میزان آستان  کسال  و ناراحتی اس  ک  فرد را وادار ب  مراجع  روانشناس کرده اسا  

 .  (8331اقی و نادری )سیف نر

 

 اختالل در رفتار

گیزه حاک؟ بر فرد ممکن اس  ب  دو عل  اختالل پیادا کناد یکای اینکا  رفتاار      رفتار بیرونی بر اساس نوع ان

گااه ممکان اسا  مشاکالت     ، شخصی شخص نتواند ب  نحو الزم و کافی احتیاجات اساسی او را ارضا ء کند

، معلولیا  ، جسمی و روانی او جلوگیری کناد مشاکالت جسامانی   های  محیطی یا شغلی از برآوردن خواست 

فلج کننده عاطفی غالبااً  های  عقب ماندگی ذهنی و یا کشمکش. مهارت کافی در اشتغال ب  کارعدم آموزش و 

کنند دوم اینک  رفتارهای فردی باا معیارهاای فرهنگای و اجتمااعی      می از بروز رفتارهای ارضاء کننده فعالی 

  کا  ابازار احتیااج و    ارضاخئ کننده تمایالتشان نا متناسب و مغایر باشد مورای روانشناس معروف معتقد اس



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

291 

 
 

ب  عل  عادم رشاد و تکامال خصوصایات اخالقای قاادر با  تبعیا  از         . عامل بستگی دارد 1برآوردن آن ب  

 .  (8331، معیارهای اجتماعی نیس  )شاملو

 

 اختالل رفتاری در بین نوجوانان

وفااداری  ، حساس تعهدتوج  ب  احتماالت ا، بیشماری از جمل  تفکر انتزاعی و عمیقهای  نوجوانان از توانایی

غنی و متنوع برخوردارند از اینرو اکثار جواماع حاضار ایان     های  ب  یکدیگر و آمادگی پذیرش طیفی از تجرب 

آیند حتی میزان پیشرف  یک جامع  در گروه چگاونگی تربیا  و    می باارزشی ب  شمارهای  قشر سنی سرمای 

را در مقابال  هاا   آینده کشور و آنهای  ناسب با نیازپرورش نسل جوان اس  اگر جامع  بتواند نسل جوان را مت

ب  یکی از اهاداف واال و مها؟ خاود دسا  یافتا       . انواع نابهنجاریهای روانی و اختالالت رفتاری حمای  کند

در حوزه روان شناسای اهمیا    ، کند می از اینرو نوع اختالالت و نابهنجاریهایی ک  قشر جوان را تهدید. اس 

از ای  ولای پااره  ، وجوداین ک  نوجوانان در مقابل هی  یک از اختالالت رفتاری مصونی  ندارددارد با ای  ویژه

 . ( 8312جمهری –)احدی . اختالالت رفتاری و نا بهنجاریهای روانی در بین آنها شیوع بیشتری دارد

 

   چگونگی بروز اختالل در رفتار از نظر شناخت گرایان

ی بروز رفتار در انسان و قائل شده دو بعد شناختی و عااطفی یاا انفعاالی    بر اساس نظری  پیاژه درباره چگونگ

معتقد ک  رفتارهاای انساان در حاال گاذر میاان ایان دو بعاد اسا  در واقاع علا  اخاتالالت یاا             ، برای آن

مناسب و در خور سن و سال میان محارک و پاساخ   ، نارسازگاری رفتاری فرد ناکامی وی در برقراری ارتباطی

یج  عدم موفقی  فرد در برقراری ارتباط یا شده را در یکی از دو بعد شناختی و عاطفی یا امفعاالی  اس  در نت

باید جستجو کرد و معتقد اس  ک  یکی از دو بعد رفتاری یا دچار نارسایی رشد یا تحویلی اس  و یا گرفتاار  

 .  (8331)سیف نراقی و نادری . رشد یافتگی منفی اس 
 

 اختالل رفتاری

   و زمینه اختالل رفتاریعوامل 

 :( زمین  فیزیولوژیکی شاملالف

 آسیب ساختاری   -3تاثیرات بیوشیمیایی  -5تاثیرات ژنتیکی  -8

 :پویایی شاملهای  ( زمین ب

 اضطراب و مکانیزم دفاعی   -3مراحل جنسی روانی  -5ساخت  فکری  -8

 :اجتماعی یادگیری شاملهای  ( زمین ا

 ای   یادگیری مشاهده -3ی شدن فعال شرط -5 شرطی شدن کالسیک -8

 :شاملها  ث( سایر زمین 

 نگرشهای نظام خانواده  -3نگرش روانی تربیتی  -5نگرش شناختی و رفتار  -8
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 جسمانی -3اختالالت عاطفی  -5شناختی  -8شامل  :اختالالت رفتاری نوجوانان

شاوند یعنای نوجاوان ایان گونا        می شامل اختالالتی هستند ک  ب  صورت تفکر اختالالتی تلقی :شناختی -5

کند و این گون  رفتارهاا را بارای خاود ناوعی      می رفتارها را در جه  ارضای نیازهای درونی خود توجی 

پندارد و این رفتارها از نقط  نظر شناختی بسیار پیچیده و شامل کنشاها و واکنشاهای    می هنجار قابل توج 

یتی اسا  و با  اصاطالح ناوعی جماع بنادی از اماور و        امور اجتماعی شخصهای  شخصی  فرد با پدیده

 عناصر عناصر رفتاری را برای رسیدن ب  یک هدف در جه  ارضااء و تحقاق آرمانهاا و آرزوهاای خاود     

بیناد و باا    مای  پذیرد مثالً فرد والدین را عامل جه  محدود کردن خواستهاو تمایالت نوجاوانی خاود   می

کند و ناوع تضااد گارد باین نسال نوجواناان و        می همنوایینوجوانان و الگوهای خاص هنری و ورزشی 

شاوند )نجاریاان ودیگاران     مای  نوعی اختالالت رفتاری شناختی تلقای ها  آید ک  این رفتار می والدین پیش

8333  ) 

و عواطف والدین و مربیاان و اولیااء اماور    ها  و محب ها  در اثر کاهش و تقلیل حمای  :اختالالت عاطفی-7

. نوجوانانی ک  پادران و ماادران از ها؟ گسایخت  و ساتیزه جاو دارناد       . گیرد می انان شکلجامع  در نوجو

کند و اگار ایان وضاع     می حمایتی و پذیرش از طرف والدین را کمتر پیداهای  معموالً فرص  کسب زمین 

 در مدرس  و جامع  برقرار باشد نوجوانان نوعی احساس جدایی از آنهاا نماوده و باا رفتارهاا و حرکاات     

 .  آیند می مخالف آنها درصد مخالف  باوالدین و اولیاء بر

عارض شاده باشاد و ها؟ در اثار اخاتالالت      ، ک  در اثر حوادث طبیعی ممکن اس  :اختالالت جسمانی

مثالً لنگیدن و یا کوری و کری ممکن اس  در اثر حوادث طبیعای  . شناختی و عاطفی ممکن اس  بروز نماید

اضطراب و پرخاشگری و افسردگی ممکن اس  از عوامل شناختی و یا حتی از ، ولی وسواس. رخ داده باشند

هستند و ممکن اس  عنصری عامل ای  مشکالت جسمانی ریش  گرفت  باشد با اصطالح این اختالالت زنجیره

 .  اختاللی و یا اختاللی باعث اختالل دیگری قرار گرفت  شدهباشد

 

 برآورد درصد شیوع اختالالت رفتاری

این اختالف در گازارش  اند،  ارقام گوناگونی را گزارش کرده، ین مختلف درباره درصد اختالالت رفتاریمحقق

 : و اعالم میزان و درصد اختالالت رفتاری بستگی ب  عوامل متعددی دارد ک  مه؟ ترین آنها عبارتند از

 کند   می نگرشها و ویژگیهای سازمان یا فردی ک  ارقام یاد شده را برآورد، اهداف -8

 .  شود می تعریفی ک  برای اختالالت رفتاری ب  کار برده -5

 .  شود می عل  یا عللی ک  منشاء اختالالت رفتاری تلقی -3

سیف ). شود می وسیل  یا وسایل اندازه گیری و ارزشیابی ک  در تشخیص اختالالت رفتاری از آنها استفاده -1

 .  (8331نراقی و نادری 
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 اری در ایران و خارج  مطالعات انجام شده اختالالت رفت

درباره میزان شیوع اختالالت رفتاری دانش آموزان شهرستان قا؟ مطالهااتی انجاام داده و     8338دژکام در سال 

نتایجی بدس  اورده مانند رابط  بین میزان شیوع اختالل سلوک با وضعی  اشتغال و سودا والادین و ترتیاب   

  نتیج  گرف  اختالل سلوک بجز ترتیاب تولاد باا هیچیاک از     ک. تولد و تعداد فرزندان مورد بررسی قرار داد

 (8338، )دژکام. نداشت  اس داری  معنی دیگر عوامل ذکر شده رابط 

دربااره داناش آماوزان شهرساتان      8319نتایج پژوهشی انجام شده توسط نجاریان و همکاران او در ساال  

. آموزان از دیدگاه مر بیان بهداش  آن مادارس رفتاری درمیان دانش  –اهواز با موضوع انواع مشکالت روانی 

 .  نتیج  آن بود ک  بروز اختالالت رفتاری ایزایی نسب  ب  اختالل نوروتیک بیشتر اس 

درصاد و   1( شیوع افسردگی در کل جامع  را 8933گران  )، ( 8911( کلرمان )8993پیترس و همکاران )

 . اند کردهدرصد از کل جمعی  برآورد  5نوجوانان را در حدود 

 89تاا   83درصاد از نوجواناان    51ک  حدود اند  ( در تحقیقات خودنشان داده8991تدارک و همکارانش )

شیوع افسردگی در باین خانمهاا بیشاتر از آقایاان     اند  سالگی یک بار ب  افسردگی میتال شده 81سال  تا قبل از 

درصد از عمر خود را با درجاتی از  51تا  5اس  بسیاری از گزارشهای تحقیقاتی حاکی از آن اس  کهخانمها 

 درصد اس    85تا  81حالتهای افسردگی م یگذرانند و این رق؟ د رآقایان حدود 

کا  در باین نوجاوانهر چناد با  طاور ماوقتی        اناد   ( در تحقیقات خودشان داده8911راتر ، 8939نیکولی )

درصاد   81تا  1حدود . شود می درصد دیده 11حالتهای غ؟ و اندوه و بد بینی ب  آینده و بی ارزشی در حدود 

 (8312، )خدایاری فرد. ک  میل ب  خود کشی دارنداند  آنان گفت 

با  نقال از   ، 5113، وامقای ورفیعای  ، اجتماعی در اولوی  ایران )مادنی های  پژوهش کیفی بررسی مشکل

، اعتیااد ، مشاکل  82د نشاان دا  (Delphi methodاز افراد صاحب نظر با کاار بارد روش دلفای)    (5111، مدنی

بی عدالتی در برخاورداری از  ، تبعی  اجتماعی، فساد، فقر اقتصادی، بی اعتمادی اجتماعی، خشون ، بیکاری

، مسایل آموزش وپرورش، معضل ترافیک، اقتصادیهای  سیاس ، افزایش میزان جرای؟ها،  نزول ارزش، قدرت

بنابراین اعتیادبا   . مورد اجماع صاحب نظران اس رغای  نشدن حقوق شهر وندی ونابرابری در اجرای قانون 

 .  عنوان مهمترین مشکل اجتماعی در نطر گرفت  شده اس 

(روی 5111، 5115، 5118، 5111، یاسامی ، بااقری یازدی  ، محماد ، بررسی سالم  روان در ایران )نورباال

ای  گویا   51سارندی   با کااربرد پرساش ناما     خانوارها( 1خ118سال )نزدیک  82نفر از جمعی  باالی 32181

استان تهران وشهر تهران با   ، را در کل کشور 8331شیوع اختالل روانی در سال  (GHQ-28سالم  عمومی )

 . درصد گزارش کرد58خ2درصد و، %مردان(81خ9%و52خ9درصد ) 58ترتیب 

روی  (5112، 5113، 5115، روانپزشاکی در ایاران )محمادی وهمکااران    هاای   هم  گیر شناسای اخاتالل  

عاازفی واساکیزوفرنیا   هاای   برنام  اخاتالل ای  گوی  911سال با کاربرد آزمون  81نفر از جمعی  باالی 52811

(SADS)   در صااد  83خ81را درکاال کشااور واسااتان تهااران باا  ترتیااب 8311شایوع اخااتالل رواناای در سااال

 . درصد نشان داد81خ59 و %مردان(81خ1%زنان و53خ1)
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 جامعه مورد مطالعه

ع  در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان دوره اول متوساط  اساتان سیساتان وبلوچساتان     جامع  موردمطال

نفار آنهاا در ایان تحقیاق     211بود کا    93-91نفر دانش آموز در سال  11111مده آاس  ک  طبق آمار بدس  

تصاادفی  ای  با  صاورت طبقا     و درصددانش آموزان در تحقیق شارک  داشاتند(  8خ5)حدود . شرک  داشتند

 .  نتخاب شدندا
 

 حجم نمونه

هاای   آزماون  و SCL90نمون  انتخاب گردیده و آزماون   نفر ب  عنوان حج؟ 211با توج  ب  جامع  آماری و برآورد کل 

 .  بر روی آنها اجرا گردیده اس ها  محقق ساخت  جه  بررسی علل وعوامل بروز آسیب

اسا  در  ای  طبقا  گیاری   نمون  ر روشاستفاده شده در تحقیق حاضگیری  نمون  روش :گیریروش نمونه

انتخاب کند کا  مطمالن شاود زیار     ای  گون  ب  محقق مایل اس  نمون  تحقیقی را، بسیاری از تحقیقات انسانی

باهمان نسبتی ک  در جامع  وجود دارند ب  عنوان نماینده جامع  در نمون  نیز حضور داشت  باشد ایان  ها  گروه

 شده گویند دی بن طبق  های را نمون ها  نمون 

 

 ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر  

اساتاندارد شاده اسا     هاای   ک  جزء پرسش نام  SCL90ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر پرسش نام  آزمون 

شود و اولین بار برای نشان  می سوال برای ارزشیابی عالئ؟ روانی اس  و ب  وسیل  پاسخگو گزارش 91دارای 

تاوان   مای  با اساتفاده از ایان آزماون   . ختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردیدروان شناهای  دادن جنب 

 . افراد سال؟ را از افراد بیمار تشخیص داد

معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیا    8933این آزمون توسط دارگوئی  و همکارانش در سال 

تهیا  گردیاد در    8931  و فرم نهایی آن در ساال  مورد تجدید نظر قرار گرفت، روان سنجی از آنهای  و تحلیل

 .  برای هنجار یابی آن انجام داده اس ای  مطالع  8329ایران میرزایی 

با    –تا چهاار   –هی   –میزان ناراحتی ک  از نمره صفر ای  درج  2سلواالت آزمون از یک طیف  هریک از

 . گیرد می بر بعد مختلف را در 9باشد تشکیل شده اس  سواالت آزمون  می شدت

کنند؛ آورده شده  می شکای ، در خودها  در زیر فهرستی از مشکالت و مسائلی ک  افراد گاهی از وجود آن

را ب  دق  خوانده ؛ تصمی؟ بگیرید این مسال  یا مشکل در طی هفت  گذشت  تا امروز چقدر باعاث  ها  آن. اس 

 .  انتخاب کنیدها  توج  ب  گزین  آن گاه با ضربدر پاسخ خود را با. ناراحتی شما شده اس 

 = بینهای 2 =زیاد1 =متوسط3 = ک؟5 = هی 8 :ها گزین 

، حساسی  رواباط متقابال  ، وسواس اجبار، مانند شکای  جسمانیها  این پرسش نام  جه  سنجش بسیاری از مقیاس

ساوال   91  کا  دارای روانپریشی وشاخص کلی عالئ؟ مرضای اسا  ، افکار پارانویید، ترس مرضی، پرخاشگری، افسردگی

 . بر روی آنها اجرا گردیداس ها  محقق ساخت  جه  بررسی علل وعوامل بروز آسیبهای  وآزمون. اس 
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 روش تحقیق

هاای   پا  رویادادی وتوصایفی ویاافتن علا      ، روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع پیمایشای 

 (8318، )دالوری. احتمالی اس 

 

 پژوهشهای  یافته
 در گروه نمونه مورد بررسی سیستان وبلوچستان SCL90وزیع در صد شیوع مشکالت روانشناختی بر اساس آزمون ت.5جدول 

 نوع مشکل  درصد نوع مشکل  درصد

 اصال 9/92

 پرخاشگری

 اصال 81خ9

 شکایت جسمانی

 

 ک؟ 11 ک؟ 33/95

 متوسط 35خ1 متوسط 2/71

 کمی شدید 3خ1 کمی شدید 5/2

 دیدش 8خ8 شدید 0

 اصال 1/72

 ترس مرضی

 اصال 53

 اجبار –وسواس 

 ک؟ 13خ8 ک؟ 3/42

 متوسط 51خ8 متوسط 3/70

 کمی شدید 2خ3 کمی شدید 2/5

 شدید 1 شدید 0

 اصال 2/52

 افکار پارا نوئیدی

 

 اصال 58خ1

 حساسیت روابط متقابل

 ک؟ 11خ1 ک؟ 41

 متوسط 53خ1 متوسط 1/95

 کمی شدید 1خ1 کمی شدید 3/1

 شدید 1 شدید 3/0

 اصال 99

 روانپریشی

 اصال 58خ2

 افسردگی

 ک؟ 11خ9 ک؟ 7/47

 متوسط 55خ1 متوسط 2/77

 کمی شدید 3خ5 کمی شدید 7/7

 شدید 1 شدید 0

 اصال 3/52

 شاخص کلی عالئم مرضی

 اصال 31خ3

 اضطراب

 ک؟ 13 ک؟ 2/17

 متوسط 81خ9 متوسط 1/72

 کمی شدید 5خ3 دیدکمی ش 9

 شدید 1 شدید 0
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شایع بین دانش آموزان در درج  کمی شدید وشدید بیشاترین فراوانای   های  با توج  ب  جدول فوق آسیب

(ک  درمرتب  دوم قرار داردولی در درج  متوسط 3خ5(و در مقیاس افسردگی )1خ3در مقیاس شکای  جسمانی )

همچناین کمتارین   . (مای باشاد  38خ2(و افکاار پارانوییاد)  35خ1ی )بیشترین فراوانی در مقیاس شکای  جسمان

( ودر درجا  متوساط مقیااس اضاطراب     8خ3فراوانی در مقیاس ترس مرضی در درج  شادید وکمای شادید)   

در . %نمی باشد21فراوانی آنها بیشتر از ها  وب  طور کلی در هی  یک از مقیاس. (کمترین فراوانی را دارد81خ9)

وساواس  ، 18خ8، کمی شدید وشدید در مقیاس شکای  جسامانی ، متوسطهای  ع درج صد فراوانی در مجمو

، افکاار پارانوییاد  ، 55خ1، تارس مرضای  ، 38خ1، پرخاشاگری ، 58خ5، اضاطراب ، 59خ1، افسردگی، 59خ1، اجبار

اسا  کا  در ایان جاا شاکای  جسامانی بیشاترین         59خ2، وشاخص کلای مرضای  ، 51خ1، روانپریشی، 31خ3

 . تب  دوم واضطراب کمترین فراوانی را داردوپرخاشگری در مر

 
 توزیع درصد فراوانی انواع مشکالت مسائل ومشکالت دختران گروه نمونه مورد بررسی استان سیستان وبلوچستان. 7جدول

در صد 

 فراوانی
 شاخص

درصد 

 فراوانی

 شاخص

 

 شرایط نامناسب کالس از نظر فیزیکی 21خ3 مشکالت رف  وآمد ب  مدرس  18خ3

 عدم دسترسی ب  منابع مناسب درسی برای کنکور 11خ3 عدم تناسب محتوای دروس با درک وفه؟ خود 11خ9

 محدودی  دانشگاه برای پذیرفتن دانشجو 23خ8 عدم وجود مشاور متخصص در مدرس  11خ8

 اطالعات ک؟ در خصوص انتخاب رشت  تحصیلی 13 آمار زیاد دانش آموزان در کالس 31خ3

 برخورد نامناسب مسلوالن مدرس  39خ8 کز در هنگام مطالع عدم تمر 28خ2

 نداشتن هدف در زندگی مدرس  ویا تحصیل 11خ1 کمبود مکان وفضای مناسب برای مطالع  در مدرس  31خ9

 نداشتن اطالعات کافی برای انتخاب شغل 11خ1 مطالع های  ومهارتها  آشنا نبودن با روش 11خ2

 دم آشنایی با برنام  ریزی تحصیلیع 12خ1 حج؟ زیاد دروس 19خ8

 نگرانی در مورد پیشرف  تحصیلی خود در آینده 21خ3 ک؟ کاری معلمان 11خ5

 عدم وجود وسایل کمک آموزشی در مدرس  21خ5 عدم شناخ  کافی از استعداد وتوانایی خودم 11

 21خ3 تحصیلی وشغلیهای  عدم شناخ  عالیق ورغب  11خ1
ر باب شغل آینده نگرانی در باره تصمی؟ د

 وادام  تحصیل در دانشگاه

 تدری  نامناسب برخی از دبیران 13خ8 تحصیلی وشغلی آیندههای  عدم شناخ  ارزش 11

 نداشتن انگیزه برای ادام  تحصیل 31خ1 نداشتن دوستان خوب 31خ3

 ل مذهبیک؟ توجهی وسهل انگاری ب  مسائ 38خ8 داشتن اضطراب ونگرانیزیاد در هنگام امتحان 22خ9

 پایین بودن اطالعات مذهبی 31خ3 ارتباط ضعیف ونامناسب مربی پرورشی 33خ1

 

با توج  ب  جدول فوق بیشترین فراوانی در نگرانی در باره تصمی؟ در باب شغل آینده واداما  تحصایل در   

هنگاام   ( وماوارد داشاتن اضاطراب ونگرانای زیااد در     21خ3دانشگاه و شرایط نامناسب کالس از نظر فیزیکی)

( محدودی  دانشاگاه بارای پاذیرفتن    21خ3( نگرانی در مورد پیشرف  تحصیلی خود در آینده )22خ9امتحان )
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( از 21خ5( عدم وجود وسایل کمک آموزشی در مدرسا  ) 28خ2( عدم تمرکز در هنگام مطالع  )23خ8دانشجو )

؟ تاوجهی وساهل انگااری با  مساائل      کا ، وکمترین فراوانی. % ب  باال را دارند21مشکالتی هستند ک  فراوانی 

 . ( را دارد38خ8مذهبی )

 
توزیع درصد فراوانی انواع رفتارهای پرخطر در سیستان وبلوچستان. 9جدول   

درصد 

 فراوانی
 شاخص

درصد 

 فراوانی

 شاخص

 

 81خ2 اهل ریسک وخطر 18خ9
 فوت والدین

 

 عدم تفاه؟ 81خ8 عدم جرات مندی در بیان عقاید نزد دوستان 31خ8

 51خ1 وامیالها  عدم کنترل خواست  59خ1
 مصرف سیگار در خانواده

 

 نزاع ودرگیری 35خ1 موافق  با جمل  هر چیزی ارزش یک بار امتحان را دارد 25خ5

 مصرف مواد در خانواده 51خ8 مصرف قرص آرام بخش 51خ1

 ب بیروننددوستی با افرادی ک  بدون اطالع ش 83خ1 خرید وفروش مواد در محل  زندگی 51خ9

 دوستان صمی؟ بزرگتر ازسن 15خ1 ارتباز با اشخاص الکلی 83خ1

 مصرف سیگار دوس  صمیمی 85خ1 عدم نظارت خانواده بر رفتار 81خ9

 مصرف مواد در دوستان 82خ3 مصرف سیگار در سال گذشت  85

 عدم تایید دوستان از طرف خانواده 55 مصرف قلیان در سال گذشت  58خ3

 عدم اعتماد ب  نف  31خ1 بیماری جسمانی خاصوجود  51خ3

 عدم رضای  از سالم  جسمی 52خ3  

 

با توج  ب  جدول فوق بیشاترین فراوانای در رفتارهاای پار خطار در اهال ریساک وخطار باودن اسا            

 ( اس  ک  این دو گزین 25خ5ارزش یک بار امتحان را دارد ) (ودر مرتب  دوم موافق  با جمل  هر چیزی18خ9)

پاایین تارین فراوانای در ماوارد مصارف      . تواند زنگ هشداری برای خانواده ومسلولین تعلی؟ وتربی  باشد می

 .  اس  (85خ1مصرف سیگار دوس  صمیمی ) و (85سیگار در سال گذشت  )
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 توزیع در صد فراوانی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در گروه نمونه سیستان وبلوچستان. 4جدول 

 نوع فعالیت  درصد تنوع فعالی  درصد

 اصال 23خ3

آموزش های  کالس
 زبان

 اصال 55

همصحب  شدن با 
 دوستان

 کمتر از یک ساع  23خ5 کمتر از یک ساع  38خ3

 3تا8 9خ1 3تا8 81خ5

 وبیشتر3 88خ8 وبیشتر3 1خ1

 اصال 19خ8

 تمرین ساز وآواز

 اصال 83خ1

گوش دادن ب  
 موسیقی

 کمتر از یک ساع  18خ3 کمتر از یک ساع  38خ3

 3تا8 31خ1 3تا8 83خ3

 وبیشتر3 81خ3 وبیشتر3 1خ3

 اصال 23خ1

 سینما وتلاتر

 اصال 2خ1

 تماشای تلویزیون
 

 کمتر از یک ساع  11خ8 کمتر از یک ساع  51خ8

 3تا8 51خ3 3تا8 83خ3

 وبیشتر3 83خ1 وبیشتر3 1خ1

 اصال 81

 فعالی  مذهبی

 اصال 31خ3
وگردش قدم زدن 

رفتن ب  پارک 
 وخیابان

 کمتر از یک ساع  32 کمتر از یک ساع  12

 3تا8 52خ5 3تا8 81خ8

 وبیشتر3 9خ8 وبیشتر3 3خ9

 اصال 31خ8

 جدول وسرگرمی
 

 اصال 83خ1

مطالع  کتب غیر 
 درسی

 کمتر از یک ساع  11خ3 کمتر از یک ساع  31خ9

 3تا8 53خ3 3تا8 81خ2

 وبیشتر3 85خ1 وبیشتر3 1خ2

 اصال 81خ3

قرائ  قرآن وپرداختن 
 ب  مسائل اعتقادی

 اصال 59خ1

تماشای فیل؟ )غیر از 
 تلویزیون(های  برنام 

 کمتر از یک ساع  32خ5 کمتر از یک ساع  11خ1

 3تا8 53خ9 3تا8 53خ3

 وبیشتر3 88خ8 وبیشتر3 51خ3

 اصال 32خ1

سیاح  وزیارت اماکن 
 نیمذهبی وآثار باستا

 اصال 31خ9

کار با رایان  
 رایان  ایهای  وبازی

 کمتر از یک ساع  31خ1 کمتر از یک ساع  32خ1

 3تا8 81خ8 3تا8 81خ3

 وبیشتر3 81خ1 وبیشتر3 81خ1

 اصال 58خ2

سرگرم شدن با تلفن 
 همراه

 اصال 11خ1

 استفاده از اینترن 
 کمتر از یک ساع  59خ1 کمتر از یک ساع  13خ5

 3تا8 81خ8 3تا8 89خ1

 وبیشتر3 83خ2 وبیشتر3 88خ9

 اصال 33
های  شرک  در کالس
 درسی تقویتی

 اصال 51خ1

 کمتر از یک ساع  18خ3 کمتر از یک ساع  35خ1 فعالی  هنری

 3تا8 51خ1 3تا8 51خ1
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 نوع فعالیت  درصد تنوع فعالی  درصد

 وبیشتر3 83خ9 وبیشتر3 9خ1

 اصال 51خ3

کمک وهمکاری با 
 خانواده

 اصال 1خ3

 وام وآشنایاندیدار اق
 کمتر از یک ساع  31خ3 کمتر از یک ساع  33خ2

 3تا8 53خ1 3تا8 89خ1

 وبیشتر3 53خ1 وبیشتر3 81

 اصال 89خ1

های  فعالی  وتمرین
 ورزشی

 اصال 23خ1

 گوش دادن با رادیو
 کمتر از یک ساع  81 کمتر از یک ساع  19خ1

 3تا8 81خ1 3تا8 89خ1

 وبیشتر3 9خ1 وبیشتر3 88خ3

  

 

 اصال 15خ1

 
 اشتغال ب  کار موق 

 کمتر از یک ساع  32خ3  

 3تا8 85خ1  

 وبیشتر3 9خ8  

 

( وبعاد از آن تماشاای   22دیدار اقوام وآشنایان )، با توج  ب  جدول گذران اوقات فراغ  بیشترین فراوانی

 باشد   می (11خ1( و قرادت قر آن )11خ3تلویزیون )

 
 یع در صد فراوانی آشنایی با انواع خدمات حمایتی وراهنمایی در گروه نمونه مورد بررسی سیستان وبلوچستانتوز. 1جدول 

 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

 11خ3
اورژان  اجتماعی ومرکز کاهش 

 طالق بهزیستی
 خدمات مراجع قضایی وحقوقی 31خ8

 15خ5
مرکز ساماندهی کودکان کار 

 بهزیستی
 ت کمیت  امدادخدما 13

 33خ9
اورژان  اجتماعی وخدمات 

 اجتماعی سیار بهزیستی
 13خ1

خدمات مراکز مشاوره خانواده 

 آموزش وپرورش

11 
مرکز حمای  وباز پروری زنان 

 ودختران آسیب دیده
 12خ3

خدمات مراکز مشاوره دانش 

 آموزی آموزش وپرورش

 31خ9
، فردیهای  مرکز مداخل  در بحران

 ماعی بهزیستیخانوادگی واجت
11 

خدمات مراکز مشاوره نیروی 

 انتظامی

 13خ2  
مشاوره های  خدمات هست 

 آموزش وپرورش

 

با توج  ب  نتایج جدول فوق بیشترین آگاهی دانش آموزان در خصوص مراکاز مشااوره خاانواده آماوزش     

وکمتارین آگااهی   . ندباشد وبعد ار آن نسب  ب  خدمات کمیت  امداد شناخ  بیشتری دارمی (13خ1وپرورش )
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ولی آشانایی داناش آماوزان نساب  با       . مربوط ب  اورژان  اجتماعی وخدمات اجتماعی سیار بهزیستی اس 

 .  باشدمی %21کمتر از ها  مراکز خدماتی وحمایتی در مواقع آسیب در کلی  گزین 

 

 سازی  پیشگیری ومصونهای  راهبرد

 مولفه فرهنگ   -5

 . تقوی  کنترل درونی، اخالقیات، دینیهای  تعمیق باورها وارزش

هاای   وارتقااء آگااهی   انساانی زن  –اصالح نگرش جامع  نسب  ب  شان ومقام زن ورعایا  حقاوق اساالمی    

 . اجتماعی در خصوص موارد ظل؟ ب  زن

اجتمااعی وتعیاین میازان شایوع آن در      –انجام مستمر مطالعات وتحقیقات ملی پیرامون آسیب شناسی روانی 

 سطح ملی  

 . انواع جرائ؟، مالی وجانی، تهدیدات وخطرات اخالقی، اه سازی آحاد جامع  از قوانین ومقرراتآگ

هاا   خاانوادگی واجتمااعی (آسایب   ، اطالع رسانی ب  موقع وهما  جانبا  نساب  با  پیامادهای منفای )فاردی       

 ودختران ها  وانحرافات اجتماعی ب  خانواده

 .  ونهادهای مدنی وکاهش اوقات بیکاری آنانها  توسط خانواده توج  ب  غنی سازی اوقات فراغ  جوانان وزنان

 . توسع  فرهنگ نقد ونقد پذیری در عرص  مسائل فرهنگی زنان وجوانان

 

 مولفه خانواده -7

 تسهیل وتسریع امر ازدواج وتامین نیازهای اساسی جوانان  

اجبااری قبال از ازدواج ودر زماان    رایگان وای  بهره مندی از نیروی مدد کاراجتماعی وتوسع  خدمات مشاوره

 .  بحران روابط زناشویی ب  منظور تحکی؟ بنیان خانواده کاهش نرخ طالق وبی سرپرستی کودکان

ضرورت توج  ب  تامین نیازهای عاطفی وروانی دختران وزنان در خانواده وتقوی  ارتباط میان خان  ومدرسا   

 .  ورفع مشکالت اخالقی ورفتاری فرزندان

 .  حقوق وتکالیف یکدیگر در خانواده، ن دختران وپسران با آیین همسر داریآشنا نمود

 تقوی  وتوسع  مراکز مشاوره تخصصی  

 .  واطالع رسانی در مورد ایمن سازی اعضای خانواده از ابتال ب  انحرافات اخالقی فرزندانها  آموزش خانواده

 

 مولفه اقتصاد  -9

 بیکاری  ، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر، تصادیضرورت برقراری عدال  اجتماعی وامنی  اق

 .  کوچک جه  جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ب  سوی شهرهای بزر های  توسع  اقتصادی وتامین امکانات شهر

 اشتغال  های  وصنایع کوچک ب  منظور افزایش فرص ها  تاسی  و راه اندازی کارگاه
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 ده  تقوی  فرهنگ حمای  اقتصادی از زنان توسط خانوا

 ایجاد مشاغل پاره وق  جه  اشتغال جوانان در دوران تحصیالت و آمادگی برای انتقال ب  کار واشتغال

 

 مولفه حقوق  

 قانونی وحقوقی موثر در وقوع تخلفات وجرائ؟ مختلف  های  استخراج خالء

 آموزش حقوق اساسی ومدنی ب  دختران  

 روحی وجنسی ، ختران در معرض آسیب جسمیالزم قانونی نسب  ب  حقوق زنان ودهای  انجام حمای 

 

 بحث و نتیجه گیری

اجتماعی دانش آماوزان پاایین تار از حاد متوساط باوده        –روانیهای  طبق نتایج تحلیل توصیفی میزان آسیب

اجتمااعی بار کااهش یاا     هاای   سر مایا  ، ارتباطیهای  برخورداری از مهارت، وعواملی از قبیل میزان دینداری

 .  س افزایش آن موثر ا

پیوند باین فارد و   . اجتماعی وکجرفتاری را تایید کرده اندهای  بسیاری از نظری  پردازان ارتباط بین سرمای 

هاای   تعهاد با  هنجاار   ، فرد اس  بنابراین تعلق خاطر ب  جامع های  جامع  مهمترین عل  و عامل اصلی رفتار

همچناین  . شاود  می مختلف زندگی سببهای  کند ومشارک  ودر گیری آنها را در فعالی  می جامع  را تقوی 

تعلق وتعهد فرد باا جامعا  را   ، نظری  شرمنده سازی برای کنترل رفتارهای اجتماعی وکنش متقابل نیز بر پیوند

با توج  ب  نظریات فوق ونتایج این تحقیق دانش آموزان کیفی  زندگی در مدرس  را باال ارزیابی . کنند می بیان

محیط مدرس  دارند ومی توان نتیج  گرف  ک  این تعلق منجر ب  عدم کجرفتاری دانش نموده وتعلق خاطر ب  

دهد دینداری اس  وطبق نتاایج بدسا     می عامل دیگری ک  کجرفتاری را تح  تاثیر قرار. آموزان شده اس 

آن آمده از چگونگی گذران اوقات فراغ  دانش آموزان بیشترین زمان اوقات فراغ  خود را با  خوانادن قار   

توان نتیج  گرف  دینداری سبب آمار پایین کج رفتاری بین آنان اسا  مولفا  دیگار     می دهند و می اختصاص

ارتبازی مطلوبی در کانش متقابال برخوردارناد در اغلاب     های  کسانی ک  از مهرات. ارتباطی اس های  مهارت

  رفتار سنجیده وقاطعی دارناد  نادرسهای  وعک  العملها  موارد کنش آنها موفق بوده ودر مقابل در خواس 

بازنده کنش متقابل بوده وممکان اسا  شخصای  وهویا      ، ولی کسانی ک  از مهارت کافی برخوردار نیستند

با توج  ب  نتایج بدس  آمده از این تحقیق در مقیاس حساسی  ب  روابط متقابل . خویش را دچار تزلزل سازد

 ان کج رفتاری دانش آموزان نیز پایین بوده اس   فراوانی کمتر از حد متوسط بوده وب  همین میز

 

 پیشنهادات  

اعتمادساازی در مادارس باین داناش آماوزان      ، اجتمااعی هاای   شود ب  منظور افزایش سارمای   می پیشنهاد -8

 .  زیرا اعتمادمتقابل اولین گام در برقراری کنش متقابل اجتماعی اس . ومعلمان ومدیران انجام گیرد
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 اجتمااعی هاای   مدرس  ب  عنوان عامل بااز دارناده در آسایب   های  زان در فعالی مشارک  دادن دانش آمو -5

 .  باشد می

 .  زندگی ب  دانش آموزان برای ورود ب  جامع  فردا آماده باشندهای  ارتباطی ومهارتهای  آموزش مهارت -3

 تالش برای همراه کردن عل؟ ودانش با تقوی وپاکی در چهار چاوب دیان وماذهب کا  از عناصار دیگار       -1

 .  کاهش کج رفتاری اس 

 

 منابع

 
 بنیاد، تهران، پیری، میانسالی، جوانی، نوجوانی، ( 5روانشناسی رشد )، (8333)، و فرهاد جمهری، حسن، احدی 

 چااا  ، مؤسس  انتشارات و چاا دانشگاه تهران: تهران، شناسی مرضی کودک و نوجوان روان، (8312محمد؛ )، خدایاری فرد

 . اول

  معاون  فرهنگی آستان . ترجم  محمد تقی منشی طوسی. "اختالالت رفتاری کودکان". (8319). ی ایزائیلالن س، ریتا ریک

 . قدس رضوی

 خالصا  مقااالت اولاین سامینار     . "میزان شیوع اختالالت رفتاری دانش آموزان شهرستان قا؟  ". (8338). دژکام و همکاران

 . مهر زنجان، رفتاری در کودکان ونوجوانان–روانی های  سراسری بررسی عوامل وپیشگیری از اختالل

 انتشارات رشد ، تهران، روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی. (8318). علی، دالورر 

 انتشارات رشد :تهران، آمار استنباطی. (8318). علی، دالورر . 

 ی نور آوا، تهران، روان شناسی اجتماعی، ( 8315) . دکتر نادری عزت ال ، مری؟، سیف نراقی 

 انتشارات رشد: تهران. "آسیب شناسی روانی "(  8331) . سعید، شاملو . 

 انتشارات منادی تربی : تهران. "شناخ  مشکالت رفتاری در کودکان و نوجوانان ". (8331). شهال، فرقانی رئیسی . 

 تحقیقی ایران پرس علمی : تهران "روانپزشکی در ایرانهای  هم  گیر شناسی اختالل"(5115). محمدی و همکاران 

 ( 5111مدنی)"و تهران مجل  موسس  رحمان "اجتماعی در اولوی  ایرانهای  بررسی مشکل . 

 ( 8333نجاریان و دیگران)" نشر دانشگاهی تهران"روان شناسی کودکان تیز هوش . 

 بررسی سالم  روان در ایران "(  5111). یاسمی، باقری یزدی، محمد، نورباال” 

 تهران، مجل  حکی؟ . 
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 تاثیر دینداری بر اشتغال کارمندان

 9محبوبه موسوی، 7صفرعلی براتی، 5عباسعلی براتی

 

کند تاا با  هادف تعیاین      می کار یک فعالی  جسمی یا ذهنی اجباری اس  ک  جامع  یا انسان ب  خود تحمیل

اما کار از انجا کا  ذاتاا   آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود ، اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد. برسد، شده

ی  جنبا   عملکاردش ، یک فعالی  اجباری اس  اگر ایجاب کند ک  فارد باا ویژگیهاای ماشاین ساازگار شاود      

خود را دائما با تالشهای دیگران و پیشرف  کار هماهنگ کند منباع اساترس   های  تکراری داشت  باشد و تالش

هویا   ، شود ک  استقالل مالی داشات  باشای؟   می ( کار موجب8393)، حمزه، گنجی. و ناسازگاری خواهد بود

. بشاوی؟ ای  عزت نف  خود را باال ببری؟ و خالصا  اینکا  در جامعا  کااره    ، ارزش بدس  آوری؟، کسب کنی؟

جاو ساازمانی   . یاباد )هماان منباع(    مای  کار و فعالی  بنا شده اس  و با آن قوامی  اصوال زندگی انسان بر پای 

، کارکنان سازمان با میل و رغب  بیشتری برسرکار خود حاضر شاوند ، شود می مناسب و رضای  از کار باعث

نیاز . منابع انسانی کارامد اس ، از طرف دیگر مهمترین عامل یا مانع برای دستیابی ب  بهره وری بهین  سازمانی

با  تغذیا     عالق  مناد و خاالق همانناد نیااز آدمای     ، سال؟، پرتالش، سازمانی ب  وجود یا حضور افراد کارآمد

و ب  کار خود عالقا   اند  کارکنان برای ایفای نقش خود انگیخت  شدهی  کلی ، در سازمانهای موفق. مناسب اس 

 .  (8311، مند هستند )محمود ساعتچی

کارکنانی کا  در کارشاان احسااس معناا و مهفاوم عمیقای دارناد و        ، اس ای  اسالم مکتب پویا و فزاینده

احسااس  ، اثربخشای ساازمان  ، با بااوری کا  باعاث رضاای  شاغلی     ، رشد نمودهمعنوی  و دینداری در آنها 

متاسافان  در جواماع   . بینناد  می ارزشها و اهداف خود را همسو با ارزشهای سازمان. همبستگی با دیگران دارند

. موجب عدم کارآیی کارکنان در محایط کاار شاده اسا     ، امروزی ب  دلیل ک؟ رنگ شدن معنوی  و دینداری

تواند نیروی قدرتمند و مثبتی برای زنادگی افاراد    می نوپایی اس  ک ی  معنوی  در محیط کار پدیدهی  مطالع 

، تواند کار را لاذت بخاش   می و یکپارچ  ساختن کار و زندگی معنوی زیر کمک ب  افراد درجه  تلفیق. باشد

ک  کارکنان یک سازمان تاا حاد   شود  می تاثیر معنوی  و یا دین داری در کار موجب. متوازن و معنادار تر کند

( باا  5118در پژوهش ارسالن ). سودآوری بیشتری برای سازمان ب  ارمغان آورند، زیادی افرادی خالق و مولد

، مدیران کاتولیک ایرلنادی و مادیران مسالمان تارک    ، عنوان ارزشهای اخالق کاری مدیران پروتستان انگلیسی

                                                           
 Barati18018@yahoo.com کاربردی علمی جامع دانشگاه مدرس، روانشناسی ارشد کارشناس - 8

 پرورشی معاون و کارشناس - 5
 اموزشی معاون و کارشناس - 3
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در هاا   پروتستان در جایگااه دوم و کاتولیاک  ، ق کاری دارندمشخص شد مدیران مسلمان سطح باالیی از اخال

 . جایگاه سوم کاری قرار دارند

( ضمن بررسی محتوای نظاری  5115توسط هگ پراماینک )، شواهدی از مالزی، «اسالم و توسع »در مقال  

اقتصاد کالن  اسالم درای  نتیج  گرف  ک  اساس اهداف توسع ، اسالم قرار داردای  ک  در پش  اهداف توسع 

 .  مراقب  و ب  اشتراک گذاشتن همکاری و همزیستی مسالم  آمیز استوار اس ، مدارا، محب ، برعدال 

سلکو اوگور و صاحبان کسب و کار کوچاک و  ، موردی دین اسالمی  مطالع : در پژوهش تاثیر دین بر کار

هاای   تحلیال داده . کاارآفرین انجاام داد   35را با ای  نیم  ساختار یافت ی  ( مصاحب 5119متوسط ترک در سال )

 . کاری تاثیر داردهای  کیفی نشان داد ک  مذهب بر فعالی 

، در جستجوی تاثیر دین اساالم برکاار  ، (5181و یور رخمن در پژوهش تاثیر اسالم بر نتایج کار در سال )

الیی ب  دین پایبند هستند میازان  نشان داد ک  دین اسالم اثر مثب  بر افراد دارد و کارمندانی ک  در حد بسیار با

 .  رضای  شغل و تعهد سازمانی آنان باالتر از حد متوسط ارزیابی شد

کناد کا     مای  ( این گون  بیان8313عزتی )« ماهی  عناصر تشکیل و آثار آن، مذهبیی  سرمای »در پژوهش 

باشاد نا  خرافای و     چنانچ  مذهب جامع  کیفی  مناسب و جایگاه درس  خود را داشت  باشد )مذهب الهای 

در . تحریفی( میتواند بعنوان یک سرمای  عمل کرده و جامع  را ب  سم  پیشرف  و تعالی معنوی هدای  کناد 

این پژوهش بدنبال آن هستی؟ ک  تاثیر دینداری بر اشتغال و کار کارمندان را بررسی کنی؟ و از نتاایج و اثارات   

بهبود مدیری  روابط و منابع انسانی و نیز افازایش باازده   ، مثب  آن در جه  تقوی  و تحکی؟ اهداف سازمان

 . و بهره وری استفاده نمایی؟

 

 روش

توان ب  رشاد   ها می پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی اس  و از انجا ک  ب  کمک یافت 

کماک کارد   ، ارکناان پیشرف  کارکنان و افزایش نشااط و امیاد در ک  ، ایجاد رضای  شغلی، و بالندگی سازمان

کارمندان ادارات بهزیستی استان خراسان رضاوی در ساال   ی  آماری این پژوهش کلی ی  جامع . کاربردی اس 

بهزیساتی شهرساتان مشاهد انتخااب و     ی  اداره، چند مرحل  ایای  خوش گیری  نمون  بودند ک  ب  روش 8393

 .  نفر از کارمندان آن مورد مطالع  قرار گرفتند 31تعداد 

 

 ابزار 

 نوتون و اندروین(، مقیاس دینداری در کار )لین

میزان موافقا   ای  درج  2 عبارت اس  و آزمودنی باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت 82این مقیاس دارای 

 82قاراردارد کا  نماره     32تاا   82طیف نمرات آزمون باین  . یا مخالف  خود با هر یک از عبارات را بیان کند

 .  حاکی از ایمان کامل فرد در این بعد اس  32؟ آزمودنی در بعد شغلی و نمره بیانگر ایمان ک
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 بعد اس : 2نتایج تحلیل عاملی نشان داده اس  ک  این پرسشنام  دارای 

 (2تا  8ایمان در روابط )عبارات  -8

 (9تا  1معنا )عبارات  -5

 (85تا  81اجتماع )عبارات  -3

 (83پرهیزگاری )عبارت  -1

 (82و  81کردن )عبارات  واگذار -2
 

 هنجاریابی

 .  نفر از مدیران و متخصصین امریکایی اجرا شد 531مقیاس تدین در کار برروی 

 .  گزارش شده اس  85خ91و انحراف استاندارد آن  25خ55نمره مقیاس تدین  میانگین

 .  درونی باالی آزمون اس % گزارش شده ک  حاکی از همسانی 33ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تدین در کار : پایایی
 

 نتایج
 توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیهای  شاخص. 5جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 18113. 3 11112. 81 1113. 31 31 دینداری
 

 همبستگی دینداری و کار در کارمندان. 7جدول

 t Df 
داری  معنی سطح

 دو دامنه
 نگینتفاوت میا

 تفاوت فاصله اطمینان

 باال پایین

 31خ1531 51خ2811 31خ11113 1111 59 81خ811 دینداری
 

 .  مثب  و معناداری بین دو متغیر وجود داردی  رابط  59آزادی ی  با درج  81خ81، بدس  آمده tباتوج  ب  میزان 

 
 و رشد و کارایی سازمان، همبستگی دینداری. 9جدول 

 اییکار دینداری 

 همبستگی پیرسون

 دینداری

 سطح معنی داری
N 

8 

 

 

31 

1115 

 

111 

31 

 همبستگیپیرسون

 کارایی

 سطح معنی داری
N 

115 

 

111 

31 

8 

 

 

31 
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میزان همبستگی بین متغیرهاای دیناداری کارکناان و رشاد و      3باتوج  ب  اطالعات بدس  آمده از جدول

 مثب  و معناداری بین این دو متغیر وجود داردی  رابط  59آزادی ی  باشد ک  بادرج  می 1خ11بالندگی سازمان 

 
 همبستگی دینداری و رضایت شغلی در سازمان. 4جدول 

 رضایت شغلی دینداری 

 همبستگی پیرسون

 دینداری

 سطح معنی داری
N 

8 

 

 

31 

151 

 

111 

31 

 همبستگی پیرسون

 رضایت

 سطح معنی داری شغلی
N 

1151 

 

111 

31 

8 

 

 

31 

 

 باشاد کا  بادرجا     مای  1خ15تگی بین متغیرهای دینداری کارکنان و رضای  شغلی در سازمان میزان همبس

 . مثب  و معناداری بین این دو متغیر وجود داردی  رابط  59آزادی 

 
 همبستگی دینداری و نشاط و امید در سازمان. 1جدول 

 نشاط دینداری 

 ضریب همبستگی پیرسون

 دینداری

 سطح معنی داری
N 

8 

 

 

31 

1331 

 

111 

31 

 ضریب همبستگی پیرسون

 نشاط

 سطح معنی داری
N 

1331 

 

1111 

31 

8 

 

 

31 

 

باشاد کا  باتوجا  با       می 1خ33میزان همبستگی بین متغیرهای دینداری کارکنان و نشاط و امید در سازمان 

 . مثب  و معناداری بین این دو متغیر وجود داردی  رابط  59درج  آزادی 
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 یبحث و نتیجه گیر

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دینداری بر اشتغال کارمندان بود ک  از ابعااد مختلاف ماورد بررسای قارار      

اعتقااد و ایماان دا شاتن بارای با  فرجاام       ، گرف  یکی از عوامل موثر بر دلگرمی و پشتکار و پایبندی ب  کار

را عالوه بر رفاع نیازهاای خاود و     تالش از باور و یقین رسیده ک  کار وای  رساندن آنس  یعنی فرد ب  درج 

کاار  ی  داند ک  نتیجا   می داند بنابراین همیش  امیدوار اس  و می کارایی سازمان موجب رضای  خداوند متعال

مثبا  و معنااداری باین دیناداری     ی  و تالش خود را خواهد دید از نتایج بدس  آمده مشخص شد ک  رابطا  

( با موضوع مدیران مسلمان سطح بااالیی  5118یج  با پژوهش ارسالن )این نت. کارمندان و کار آنها وجود دارد

دیگر این پژوهش تااثیر دیناداری کارمنادان بار رشاد و کاارایی       ی  یافت . از اخالق کاری دارند ه؟ راستاس 

کناد   مای  ( کا  بیاان  8313مثب  و معناداری بدس  آمد این نتیج  با پژوهش عزتی )ی  سازمان اس  ک  رابط 

ذهب جامع  کیفی  مناسب و جایگاه درس  خود را داشت  باشد میتواند بعنوان یاک سارمای  عمال    چنانچ  م

 .  کرده و جامع  را ب  سم  پیشرف  و تعالی معنوی هدای  کند

دینداری کارمندان و رضای  شغل آنان نام برد ک  با نتیج  بدسا  آماده   ی  توان ب  رابط  می از نتایج دیگر

( تح  عنوان تااثیر اساالم   5181اری مشاهده شد این یافت  نیز با پژوهش ویور رخمن )مثب  و معنادی  رابط 

نشان داد ک  دین اسالم اثر مثب  بر افراد دارد و کارمندانی ک  در حد بسیار باالیی ب  دین پایبناد  ، بر نتایج کار

 .  باشد می وباشند همس می هستند میزان رضای  شغلی و تعهد سازمانی آنان باالتر از حدمتوسط

بدس  آماده  ی  باشد ک  نتیج  می دینداری کارمندان با نشاط و امیدی  رابط ، دیگر این پژوهشهای  از یافت 

. باشاد  مای  ( همساو 5119دهد این یافت  با نتایج پژوهش سلکو اوگاور )  می مثب  و معناداری را نشانی  رابط 

 . کاری و دمیدن روح امید در آن تاثیر داردهای   این پژوهشگر در تحقیق خود نشان داد ک  مذهب بر فعالی

، گاردد  مای  این تحقیاق و نیاز بررسای و مقایسا  آن پیشانهاد     های  ب  منظور تعمی؟ پذیری یافت : پیشنهادها

دینداری در کارمندان با متغیرهای ی  تحقیقاتی مشاب  در سایر سازمانها انجام پذیرد و در تحقیقات بعدی رابط 

 . ردددیگری مقایس  گ

محادود باودن پاژوهش با      ، داخلای هاای   مرتبط بخصاوص پاژوهش  های  کمبود پژوهش: محدودی  ها

 میدانی برای پژوهشگران  های  توجی  علمی مدیران سازمانها برای اجرای پژوهش، کارمندان یک سازمان
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مقایسه کیفیت زندگی مادران تک فرزند اتیستیک با مادران 

 چندفرزند با یک فرزند اتیستیک

 5عسل کریمی

 

اخیر سالم  مفهوم مه؟ و وسیعی در نظر گرفت  شده و سنجش کیفی  زندگی با  عناوان جزئای    های  در ده 

علوم بهداشتی گسترش یافت  اس  )کرماان  ی  ست  ب  سالم  و پیامدی از وضعی  سالم  جامع  در حوزهواب

بنا ب  تعریف سازمان بهداش  جهانی کیفی  زندگی برداش  افراد از موقعیتشاان  . (8391، ساروی و همکاران

تحقیقاات  . (8312، کااران باشاد)نجات و هم  مای  با توج  ب  فرهنگ و مرتبط با اهداف و معیارها و عالئقشان

چناد  های  بسیاری در مورد مقایس  مهارتهای مختلف رفتاری و اجتماعی کودکان تک فرزند و کودکان خانواده

ولای در  . انجاام شاد   8391فرزندی انجام گرفت  اس  مانند پژوهش سرودی گلستانی و روزبهی ک  در ساال  

اثیری بر روی پدر و مادر داشت  اس  تحقیقات انگشا   رابط  با اینک  این تک فرزند و چند فرزند بودن چ  ت

 دارای کاودک اتیساتیک  هاای   شماری صورت گرفت  اس  و در زمین  اینک  این مسال  چ  تاثیری در خاانواده 

اشتغال در حیط  کار با ایان کودکاان و مادرانشاان و اشاتغال     . گذارد تاکنون پژوهشی صورت نگرفت  اس  می

رزند اتیستیک ب  اینک  آیا بهتر اس  دوباره بچ  دار شوند یا خیر پژوهشگر را بار آن  ذهنی مادران دارای تک ف

با توج  ب  نقش سالم  زنان در سالم  خاانواده و در نتیجا     داش  تا در این رابط  تحقیقی ب  عمل آورد و

فراگیار رشاد    گاروه اخاتالالت  های  اتیس؟ یکی از بیماری. شود می سالم  جامع  این بررسی با اهمی  تلقی

شود و با تخریب پایدار در تعامالت اجتماعی و مهارتهای کالمی  می سالگی آشکار 3اس  ک  معموال پیش از 

کا  در آنهاا کاودک    هاایی   خاانواده . (8395، شاود )گنجای   می مشخصای  عالیق و رفتارهای کلیش  و وجود

ک  وظیفا  اصالی را در حمایا  و     شوند خصوصا مادران می شود دچار سرخوردگی شدید می اتیستیک متولد

در . (8398، شاود )رجبای و همکااران    مای  تربی  کودکان ب  عهده دارند و وضعی  سالم  آنها دچار مشکل

 .  (8395، آید )یکتاخواه و همکاران می نتیج  سالم  روان و سطح کیفی  زندگی آنها نیز پایین

تیک نیاز دچاار مشاکل خواهاد از آنجاا کا  یکای از        این امور آموزش و بهبود کاودک اتیسا  ی  هم ی  و در نتیج 

مشکالت عمده و اساسی کودک اتیستیک در زمین  مهارتهای اجتماعی و کالمی اس  و علی رغ؟ رویکرد ژنتیکای کا    

% از ه؟ شیرها بارای اخاتالل اتیسا؟ میازان      1-5داد بین  می مطرح شده اس  و نشان 8931در رابط  با اتیس؟ در سال 

اجتمااعی  هاای   دغدغ  اکثر مادران این کودکاان فاراه؟ آوردن محایط   اند،  بروز این بیماری را نشان داده ربرابر بیشت 21

برای بهبود این مشکل از طریق اقدام آنها ب  بچ  دار شدن اس  تا با حضور برادر یا خواهر جدیاد کاودک ترغیاب با      

                                                           
 مرکز تهران دانشگاه اسالمی آزاد دانشگاه ارشد دانشجوی - 8
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تواناد چا  تااثیری     مای  این موضاوع  باشد یا ن  می فایده جدا ازینک  این اقدام مفید. برقراری ارتباط با فرزند جدید شود

برکیفی  زندگی خود مادر داشت  باشد  بنابراین ب  این منظور این مطالع  با هدف مقایس  کیفیا  زنادگی ماادران تاک     

گی با   فرزند اتیستیک با مادران چند فرزند با یک کودک اتیستیک و در استان تهران انجام شد تا با ارزیابی کیفیا  زناد  

زندگی مادران این کودکان دس  یافت  و در جه  بهبود و ارتقا ساالم  و کیفیا    های  شناخ  ابعاد مختلف و چالش

 .  زندگی آنان قدمی نهاده شود

 

 روش

نفار از ماادران    811غیر تصاادفی در دساترس بار روی    گیری  نمون  در استان تهران با روش 8391این مطالع  در سال 

نفار از آنهاا    29ماادر   811از ایان  . کردند انجام شد می یک ک  ب  مراکز ترن؟ ظفر و امید باور مراجع دارای کودک اتیست

 31. باشاند  مای  نفر آنها دارای بیش از یک فرزند ک  یکی از آنها اتیساتیک باوده اسا     18دارای تک فرزند اتیستیک و 

% فاوق   11% دیاپل؟ و  52، حصیالت سایکل و کمتار  % از آنها دارای ت81همچنین . نفر غیرشاغل بودند 31نفر شاغل و 

، % سااکن شامال  1، % آنها ساکن مرکاز شاهر   81. % دارای مدرک فوق لیسان  و باالتر بوده اند 85دیپل؟ و لیسان  و 

 11. 32ساال باا میاانگین     23 -51رده سنی آنها بین . % ساکن غرب بودند81% ساکن شرق و 25% ساکن جنوب و 81

 31. 5و انحاراف معیاار    31. 2سال باا میاانگین سانی     81-5سن کودکان اتیستیک آنها بین . بود 13. 2و انحراف معیار 

ساال و انحاراف    35. 3سال با میانگین تشاخیص   81-2مدت زمان تشخیص گرفتن بیماری کودکشان بین . بوده اس 

 .  و هیچکدام از مادران بیماری جسمی خاصی نداشتند. بوده اس  28. 5معیار 

 

 طرح

کیفی  زندگی مادران تک فرزند اتیستیک با ماادران چناد   ی  ب  طور کلی موضوع این پژوهش ب  مقایس  نمره

گاروه نمونا  آن   . مادران دارای کاودک اتیساتیک اسا     جامع . فرزند با یک کودک اتیستیک خواهد پرداخ 

مرکز امید باور تشخیص قطعای  اتیستیک شهر تهران ک  در مرکز ترن؟ ظفر و  نفر از مادران دارای کودکان 811

در دساترس  گیاری   نمونا   باشاد کا  با  صاورت     می سال 5 – 81و بازه سنی آنان نیز اند  اتیس؟ دریاف  کرده

نفار آنهاا دارای بایش از     18نفر از آنها دارای تک فرزند اتیستیک و  29مادر  811از این . انتخاب خواهند شد

 ابزار مورد نظر پرسشنام  کیفی  زندگی فارم مختصار  . باشند می  یک فرزند ک  یکی از آنها اتیستیک بوده اس

مساتقل(   tآمار توصیفی )میاانگین ( و آماار اساتنباطی )آزماون     ، روش آماری ک  استفاده خواهد شد. باشد می

 . خواهد بودای  مقایس  –طرح پژوهش برای مقایس  دو گروه مادران روش علی. خواهد بود
 

 ابزار

 2. باشاد  می حیط 2سوال و 51ی کیفی  زندگی فرم مختصر ک  برای مادران نرم گردیده شامل پرسشنام  جهان

ساوال و عامال روانای جسامانی      9عامل روانی اجتماعی شاامل  . دارای سوال 1بعد آن شامل عامل جسمانی 

وامال و  هرکادام از ع . باشاد  می سوال 1سوال و عامل روانی محیطی نیز شامل  1عامل محیطی ، سوال 3شامل 
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را ب  خود اختصاص داده اس  )چون  2-8عامل کلی ب  دلیل اینک  سواالت در مقیاس لیکرت قرار دارد نمره 

نمرات بااالتر وضاعی  بهتار را    . باشد( می نمره هر عامل و عامل کلی مجموع نمرات تقسی؟ بر تعداد سواالت

ی مرتبط با سالم  طراحی شده اس  و این پرسشنام  از ابزارهای عمومی سنجش کیفی  زندگ. دهد می نشان

( و دارای نرم در جامعا   8312، پایایی و روایی ایرانی گون  آن مورد تایید قرار گرفت  اس  )نجات و همکاران

انجاام گردیاده و بارای     spss 19با استفاده از نرم افازار  ها  تجزی  تحلیل داده. (8391، باشد )کریمی می مادران

 .  استفاده شده اس ها  مستقل و بررسی واریان  tاز آزمون  ها تجزی  و تحلیل داده

 

 شیوه گردآوری اطالعات

. شد انجام شاد  می جمع آوری اطالعات آنها از طریق پرسشنام  ک  در مرکز ارائ  خدمات ب  کودکان شان داده

ا توجا  با    پرسشانام  با  . پ  از ارائ  توضیحات الزم و اعالم رضای  برای پاسخگویی پرسشنام  تکمیل شد

پرسشانام  جهاانی   هاای   قسم  اول مشخصاات فاردی و قسام  دوم پرساش    . اهداف مطالع  تدوین گردید

 .  باشد ، میکیفی  زندگی )فرم مختصر( ک  برای مادران نرم گردیده اس 

 

 نتایج

. 32سال با میاانگین سانی    25-51مادر در مطالع  حضور داشتند ک  در رده سنی  811همانگون  ک  اشاره شد 

 8در جادول شاماره   . % آنهاا دارای تحصایالت دانشاگاهی بودناد    12سال بودند ک   11. 2و انحراف معیار  2

میاانگین نمارات ماادران    . آن نشاان داده شاده اسا    های  نمرات این مادران در عامل کلی و در خرده مقیاس

ی بیشاتر از ماادران غیار    جهانی و روانای محیطا  های  دارای تک فرزند اتیستیک در عامل کلی و خرده مقیاس

 tدر این دو گاروه از آزماون لاوین و پا  از انجاام آن از آزماون       ها  برای بررسی واریان . شاغل بوده اس 

بین میانگین کیفی  زنادگی و عامال جسامانی و روانای محیطای      ، مستقل استفاده شد ک  نشان دادهای  گروه

عناداری وجود دارد یعنی کیفی  زندگی ماادران تاک   مادران دارای تک فرزند اتیستیک و چند فرزند تفاوت م

فرزند باالتر از کیفی  زندگی گروه دیگر اس  و کیفی  سالم  جسمی و روانی محیطای آنهاا نیاز بااالتر از     

 .  مادران دارای چند فرزند اس 

 

 بحث و نتیجه گیری

و اجتماعی کودکان تک فرزناد  مختلف رفتاری های  چنانک  گفت  شد تحقیقات بسیاری درمورد مقایس  مهارت

چند فرزند انجام گرفت  اما در رابط  با اینک  تک فرزناد و چناد فرزناد باودن چا  تااثیری بار        های  و خانواده

 عل  پایین باودن کیفیا  زنادگی ماادران چناد فرزناد را      . خانواده و والدین دارد کاری صورت نگرفت  اس 

باا   کا  هاایی   کودک دارای اتیس؟ ب  عل  تفااوت . دانس ها  توان ب  عل  وجود تعارضات در این خانواده می

اجتماعی انرژی زیاادی را  های  تعارضات میان کودکان در محیط. کند می کودکان سال؟ دارد مشکالتی را ایجاد

میان کودکان در محیط خان  و محیط اجتماعی میکند های  میگیرد ک  صرف حل تعارضات و کشمکش مادر از
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این فشاارها بیشاتر از محایط خانا  با       . آید می فشارها کیفی  سالم  جسمانی او نیز پایینک  در نتیج  این 

در . خارج از خان  کنتارل کمتاری دارناد   های  زیرا پدر و مادر در محیط. یابد می اجتماعی گسترشهای  محیط

. آورد مای  نو کیفیا  روانای محیطای را پاایی    . گیارد  مای  نتیج  مشکالت روانی محیطی ه؟ گریبان مادران را

، نسب  ب تری  اجتماعی خارج از خان  برای کودکان اتیستیک راه حل مناسبهای  بنابراین فراه؟ آوردن محیط

با  خاواهران و بارادران آنهاا با       هاا   باشد و همچنین دادن آموزش می ب  دنیا آوردن خواهر یا برادر برای آنها

 . یفی  زندگی مادران کمک خواهد کردو باالرفتن کها  کاهش مشکالت و تعارضات این خانواده

 
 5جدول 

 معناداری درجه آزادی t معناداری F چند فرزند تک فرزند کیفیت زندگی

 111. 11خ311 5خ128 189. 2خ121 5خ18 1خ13 جسمانی

 _ روانی

 اجتماعی
 111. 91 8خ912 185. 139. 5خ31 3خ11

 _ روانی

 جسمانی
 382. 91 8خ119 313. 8خ123 3خ82 3خ33

 358. 91 993. 513. 8خ811 5خ18 5خ91 محیطی

 111..  35خ135 5خ311 111. 1خ832 5خ32 5خ18 محیطی _ روانی

 185. 91 5خ213 311. 8خ111 5خ31 3خ11 کیفیت زندگی

 

 منابع

 
 881-88، 8و  88. مقایس  کیفی  زندگی وابست  ب  سالم  زنان شاغل و خان  دار. (8391). فتیح  و همکاران، کرمان ساروی . 

 آسیب شناسی روانی بر اساس . (8395). حمزه، گنجیDSM5 . 

 مجلا  دانشاکده   . استاندارد سازی پرسشنام  کیفی  زندگی ساازمان بهداشا  جهاانی   . (8312). و همکاران، سحرناز، نجات

 . 8 – 85، 1، 1، بهداش  و انیستیتو تحقیقات بهداشتی

 مجل  تعلای؟  . میزان سالم  عمومی و کیفی  زندگی مادران کودکان اتیستیکبررسی . (8395). و همکاران، سرور، یکتا خواه

 . 8 – 89، 853، 81. و تربی  استثنایی

 امید و معنای زندگی مادران کودکان اتیس؟ و ناشنوا و ناتوان یادگیری، مقایس  نگرانی. (8398). منصور و همکاران، جوادی . 

 انتشارات دراژه: تهران. )چاا سوم(. مانارزیابی و در: اتیس؟. (8391). طلع ، رافعی . 

 روانسجی آزمون کیفی  زندگی مادران عادی و مقایس  آن با مادران اتیستیکهای  بررسی ویژگی. (8391). عسل، کریمی . 

 اجتماعی دانش آموزان تک فرزند و چند فرزناد دوره  های  مقایس  مهارت. (8391). لطیف ، شیما و روزبهی، سرودی گلستانی

 . قش؟. تداییاب
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اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به منظور پیشگیری از 

 اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

 7محمودی آرمین، 5فاطمه امینیان دهکردی

 

از افاراد جهاان و باویژه ایاران را مباتال      ای  اعتیاد ب  عنوان یک بیماری جسمانی و روانی تعداد قابل مالحظا  

دهاد   مای  مه؟ تر اینک  کیفی  زندگی و ارزشهای مورد قبول هم  جامعا  را ماورد تهدیاد قارار    . اس  ساخت 

از مواد روان گردان هستند ک  بر سیست؟ اعصاب ای  مواد محرک دست . (8398، شیرازی و پسندید، )علی بیگی

مواد محرک . شود می مختلف بدن و مغزهای  مرکزی )مغز و نخاع شوکی( اثر گذاشت  و باعث تحریک سیست؟

کند ک  بروز همین اثرات در مصارف   می اثرات لذت بخشی مانند سرخوشی ایجاد، با تاثیر بر مرکز پاداش مغز

 و مشاکالتی مواجا   هاا   هم  ماا در زنادگی باا چاالش    . (8391، انجامد )اکبری و اکبری می کننده ب  وابستگی

برخای هنگاام روبارو شادن باا      . دهاد  مای  ئل پاسخبا این حال هر ک  با شیوه خاص خود ب  مسا، شوی؟ می

تفکار  ، کوشند با ارزیابی درس  و منطقی موقعی  و با استفاده از راهبردهایی مانند مسلل  گشایی می مشکالت

کنناد با  روشاهای     مای  مقابلا  ساازگاران  یاا ساعی    ها  حمایتی با موقعی های  مثب  و استفاده مؤثر از سیست؟

  الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از رویاارویی باا مشاکالت اجتنااب     مختلف مانند پناه بردن ب

عیب عمده این راهبردهای اجتنابی آن اس  ک  اگر چ  ممکن اس  در کوتاه مدت موثر واقاع شاوند و   . کنند

خاود  ب  فرد آرامش موق  بخشند ولی در درازمدت پیامدهای منفی بسیاری دارند و فرد را از داشتن حساس 

کا   ها  سازند یکی از مهلک ترین و خطرناک ترین پدیده می کارآمدی و عزت نف  و خود ارزشمندی محروم

اخالقای و جسامی قارار مای دهاد و      ، ب  خصوص جوانان را در معرض سقوط و انحطاط روانای ، نسل بشر

( مای باشاد )آذری   . .هاروئین و ، سوء مصرف مواد مخدر )تریاک، سالم  فرد و جامع  را ب  خطر می اندازد

شود تا افراد در زمان مواج  شدن با مشکالت زنادگی و در زماان    می عزت نف  باال موجب. (8319، ونوحی

افاراد باا عازت نفا       ). 5111کمتر احساس ناتوانی و دلسردی کنند )مزلاو  ها  رویارویی با حوادث و بحران

( مهمتارین  5119) 3رافوردودل کاساتیلو ، ای ر. گیرند می و محیط قرارها  ضعیف ب  سادگی تح  تاثیر محرک

طرد شادن و ماورد   . دانند می جنسی و عاطفی در دوران کودکی، عامل اعتیادب  مواد را سوئ رفتارهای جسمی

                                                           
 تربیتای  وعلاوم  روانشناسای  گاروه  یاسوج واحد المیاس آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی دکتری دانشجوی: مسلول نویسنده - 8

   ghaderymasoud@yahoo.com ایران، اسالمی، یاسوج آزاد یاسوج، دانشگاه واحد
  اسالمی، یاسوج، ایران آزاد یاسوج، دانشگاه واحد تربیتی وعلوم روانشناسی گروه علمی هیل  عضو - 5

Armin.m@iauyasooj.ac.ir                                
3 - Wright,Crawford ,Del Castillo 
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 توهین وناسزا قرار گرفتن در دوران کودکی باعث ایجاد ح  بی ارزشی و بای کفاایتی در دوران بزرگساالی   

در واقاع  . ک  این عوامل نقش مهمی در شروع اعتیاد دارناد ، شود می نف  شود و منجر ب  کاهش اعتماد ب  می

عزت نفا  و خاود کارآمادی بااال     . داشتن عزت نف  باالبرای یک خود اثرمندی سال؟ وقوی ضروری اس 

بلکا  مشاکل   ، اعتیاد امروزه صرفاً مشکل معتادان نیسا  . شودپشتکار و انگیزش فرد می، باعث افزایش تالش

با توج  ب  وسع  دامن  ی ارتباط اعتیااد  . سالم  هم  ی افراد جامع  را ب  خطر انداخت  اس  جامع  اس  و

زنادگی  های  کاهش اعتماد ب  نف  و آشنا نبودن با مهارت، با سایر متغیرهای اساسی نظیر نداشتن تفکر خالق

، فقار ماالی واقتصاادی   . دو چندان آشکارمی ساازد  آموزشی در جوانان راهای  لزوم مطالع  و بکارگیری شیوه

بیکااری  ، وجود رفاه اقتصادی ک  خاود ریشا  و انگیازه بسایاری از آلاودگی هاسا       ، اجتماعیهای  نابرابری

شبان  و عدم توزیغ عادالن  ثروت در جامع  هم  از عواملی اس  ک  جوانان را ب  اعتیااد ساوق مای    های  شغل

، زیع کنندگان را از این گون  افراد انتخاب کنناد )حبیبای  دهد و تولید کنندگان مواد مخدر تالش می کنند تا تو

بدیهی اس  گسترش این روند تشابی  با  ریشا  ی    . (8391، مونقی، کریمی، ابراهی؟ زاده، طالیی، صالح مقدم

بناابراین  ، اجتماعی و اقتصادی یک جامع  می زند و در نهای  آنرا ب  انحطااط مای کشااند   ، بنیادهای فرهنگی

بلک  منشاء وقاوع بسایاری از جارای؟    ، ب  مواد مخدر ن  فقط یک مشکل عمده ی اجتماعی اس مسلل  اعتیاد 

، )بوتاوین . ناشای از مصارف ماواد مخادر اسا      هاا   بزهکاری و فروپاشی خانواده، سرق ، تجاوز، قتل: مانند

با  مساائل    نداشتن مدیری  صحیح و مربیانی ک ، بی توجهی نسب  ب  نیازهای دانشجویان 8. (5113، وکانتور

همچناین  . نیز می تواند از عوامل ساوق دهناده باشاد   ، و مشکالت جوانان آگاهی داشت  و با آنان درگیر شوند

یا مجالت آموزشی ک  مطابق با نیازهاای جواناان منحارف کنناده باشاد نیاز از       ها  عدم وجود یا کمبود برنام 

مهارتهاای  ، آموزش مهارتهای حال مسالل    ک اند  پژوهشهای مختلف نشان داده. (1عوامل مشکل آفرین اس )

اضاطراب و کااهش درخواسا  کماک از     ، ومدیری  استرس ب  کاهش استرس وافزایش قاطعیا  ، اجتماعی

با  طاور کلای بسایاری از مشاکالت روانای       . (35111، ؛ بوتوین و گاریفن 89915، انجامد )همفیل می دیگران

تنهایی با ضعف در مهارتهای زنادگی ارتبااط   ، فردی مشکالت بین، اعتیاد بزهکاری، اجتماعی مانند افسردگی

هاای   زنادگی در زمینا   هاای   آموزش مهارت. (5113، وکانتور، وبرقراری رابط  اجتماعی رابط  دارند )بوتوین

پیشاگیری از مشاکالت   ، تقوی  روابط بین فاردی ، تقوی  اعتماد ب  نف ، افزایش سالم  روانی و جسمانی

کااهش اضاطراب و افساردگی ماوثر     ، یشگیری و توانبخشی از سوئ مصرف موادپ، روانی و رفتاری اجتماعی

تواناایی  : شامل چندین مهارت پای  هستند کا  عبارتناد از  ها  این مهارت. (5111، بوده اس  )بوتوین و گریفن

تواناایی  ، توانایی برقاراری رواباط باین فاردی ماوثر     ، توانایی تفکر خالق، تصمی؟ گیری صحیح و حل مسلل 

پژوهشگر در ضمن کاار  . (5119، ویهولد و سیلبریسن، 1مدیری  استرس )ونزل ، توانایی خودآگاهی، یهمدل

تعارض در روابط بین فردی ، خش؟، کمرویی، بالینی خود با دانشجویانی برخورد داشت  ک  با مشکالت تنهایی

                                                           
1 - Botvin&Kantor 
2 - Hemphill 
3 - Botvi.&Griffin 
4 - Wenzel..Weichold,.&Silbereisen, 
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این عوامل ریشا  بسایاری از    ک اند  و با خانواده معتاد و دوستان ناباب دس  ب  گریبان بوده شکس  و فقدان

اثار بخشای برناما      تعیاین بنابراین این تحقیق با هادف  . شود می اجتماعی از جمل  اعتیاد محسوبهای  آسیب

زندگی ب  منظور پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال های  آموزش مهارت

 .  انجام شد 8391

 

 روش

 گیری   مونهن نمونه و روش، جامعه

جامعا   . پ  آزمون همراه گروه گواه باود  -نوع مطالع  دراین تحقیق بصورت شب  تجربی با طرح پیش آزمون

انتخاب نمون  از جامعا   . بود8391آماری این پژوهش کلی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 

فاره کا  از لحااظ مشخصاات جمعیا       ن 31گاروه  بود کا  دو ای  تصادفی خوش گیری  نمون  آماری ب  روش

محل سکون  ( همتا بودند انتخاب شدند و در دو گروه آزماایش  ، وضعی  تاهل، جن ، سن، شناختی ) مثل

پ  از توضیح در مورد انگیزه تحقیاق و اینکا  اطالعاات بادون ناام و      . و گواه بصورت تصادفی قرار گرفتند

و هار   یک از افراد پرسشاگر حضاور نخواهناد داشا      باشد و ضمن تکمیل کردن پرسشنام  هی  می محرمان 

توانند از پژوهش خارج شوند و در صورت تمایال نتاایج در اختیاار آنهاا قارار خواهاد        می زمان ک  بخواهند

 گرف  از آنها درخواس  شد در صورت تمایل پرسشنام  را تکمیل کنند

 

 ابزار

آن هاای   حیط  اس  ک  یکای از حیطا    2ی  و گو 21این پرسشنام  شامل : پرسشنام  عزت نف  کوپر اسمی 

عازت نفا    ، عزت نف  اجتماعی، حیط  آن عزت نف  کلی 1باشد و  می گوی  1دروغ سنج اس  ک  شامل 

بلی و خیار اسا  شایوه نماره گاذاری ایان       ها  سنجد پاسخ ب  گزین  می عزت نف  و تحصیلی را، خانوادگی

باشد افرادی ک  در ایان   می نمره صفر و حداکثر آن پنجاهبنابر این حداقل . مقیاس ب  صورت صفر ویک اس 

روایی آزمون در موارد متعاددی بررسای   . آزمون باالتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نف  باالیی هستند

( اعتباار  8318، و همکاران )ب  نقل از نیسی و شهنی یایالق  8کوپر اسمی . شده و مورد تائید قرار گرفت  اس 

، همچنین اعتبار پرسشنام  در پژوهش شاهنی یایالق  . % گزارش کردند11نام  را ب  روش بازآزمایی این پرسش

. با  دسا  آماد   . خ98تاا  . خ33( با دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ بین 8311میکائیلی و حقیقی )، شکر کن

بر اسااس مقیااس    سوال در مورد آگاهی نسب  ب  مواد مخدر بود ک  31شامل  پرسشنام  آزمون اگاهی نسب 

شاماره گاذاری شاده اسا  کا        1و خیلی زیاد ک  ب  ترتیب از صفر تاا  ، متوسط زیاد، ک؟، لیکرت خیلی ک؟

روایی پرسشنام  آزمون اگاهی نسب  ب  مواد از طریق متخصصاین  . باشد می 851وحد اکثر آن  1حداقل نمره 

 . بود %11ایی آن با روش الفای کرونباخ روانپزشک و پایایی آن از طریق آزمون پایلوت سنجیده شد و پای

                                                           
1 -Coopper Smith 
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 روش

نحوی اجرای پژوهش ب  این صورت اس  ک  هردو گروه آزماایش و گاواه در پایش آزماون و پا  آزماون       

کناد ولای آماوزش     مای  عزت نفا  کاوپر اسامی  و آگااهی از ماواد را پار      های  کند و پرسشنام  می شرک 

مقابل  باا  ، مقابل  با خلق منفی، قاطعی ، ابراز وجود، ط مؤثرارتبا، زندگی شامل ) ارتباط بین فردیهای  مهارت

، پرخطار هاای   خود آگاهی و همادلی و آماوزش موقعیا    ، حل مسلل ، تصمی؟ گیری، غلب  بر خش؟، استرس

شاود و   می ساعت  فقط برای گروه آزمایش اجرا 5خ2جلس   81وابست  ب  مواد در های  آشنایی با مواد و بیماری

عزت نف  کوپر اسمی  و آگاهی نسب  با  ماواد در ماورد هار دو گاروه      های  زمون پرسشنام در پایان پ  آ

 گردد می اجرا

 

 نتایج

 33خ1و  دانشاجویان کارشناسای   % 11خ1% متأهل بودندو  83خ3% دانشجویان مجرد و  11خ3نتایج نشان داد ک  

 . % دکتری بودند
 

 . دهد می قبل و بعد از آموزش را در گروه مورد نشان فراوانی و درصد دانشجویان از نظر عزت نفس. 5جدول 

 عزت نفس فراوانی قبل از آموزش بعد از آموزش

 باال 13 % 31خ5 500%

 پائین 83 % 58خ1 

 

% دانشجویان دارای عزت نفا  بااال    31خ5دهد در قبل از آموزش  می نشان8همان طور ک  جدول شماره 

همچنین میانگین نمره عزت نف  گروه مورد قبل از آموزش . % رسید811بودند و بعد از آموزش این نمره ب  

 .  شد ک  این تغییر از نظر آماری معنی دار اس  13خ8 + 1خ3و بعد از آموزش  38خ1 +3خ1
 

 دهد  می فراوانی و درصد دانشجویان از نظر عزت نفس قبل و بعد از آموزش را در گروه شاهد را نشان. 7جدول 

 عزت نفس فراوانی از آموزش قبل بعد از آموزش

 باال 11 %11خ3 2/25%

 پائین 51 %33خ3 9/27%

 

% دانشاجویان گاروه شااهددارای عازت     11خ3دهد در پیش آزمون  می نشان 5همان طور ک  جدول شماره 

همچناین مقایسا  میاانگین گاروه شااهد در پایش       . % رسید38خ3نف  باال بودند و پ  از آزمون این نمره ب  

همچناین از مقایسا  میاانگین    . دهاد  نمی را نشانداری  معنی تفاوت آماری 31خ3+  1خ1وپ  آزمون آزمون و 

و . شود میانگین گروه مورد افزایش بیشتری نسب  ب  گروه شاهد داشت  اسا   می گروه مورد و شاهد مشاهده
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یرسون نشان داد برای ( ضریب همبستگی پ P< 0/001 , df= 118 , T= 11/8). از نظر آماری نیز معنا دار اس 

 ( درگروه مورد معنی دارr= 0/01 , pv = 0/926نمره کل اطالعات در مورد مواد مخدر قبل و بعد از آموزش )

ضریب همبستگی پیرسون برای نمره کل اطالعات در مورد مواد مخدر قبال و بعاد از آماوزش در    . باشد نمی

 . باشد نمی ر( بود ک  معنی داr= 0/042 , pv = 0/837) گروه شاهد

آزمون تی مستقل برای تفاوت سطح آگاهی مواد مخدر در گروه مورد و شااهد نشاان داد کا  باین ساطح      

داری  معنی اطالعات دانشجویان در مورد مواد مخدر و اثرات آن در گروه مورد و شاهد بعد از آموزش تفاوت

 . (PV = 0/853وجود ندارد )

بستگی پیرسون در گروه مورد و شاهد بین مقطع تحصایلی و عازت   با توج  ب  آزمون هم: فرعیهای  یافت 

 .  مشاهده نگردیدداری  معنی نف  در قبل و بعد آموزش همبستگی

 
 مورد و شاهدهای  نتایج آزمون من ویتنی قبل و بعد از آموزش در گروه. 9جدول 

 PVمقدار  آمار من ویتنی میانگین نمره تعداد نمونه ها گروه ها حیطه آموزش

 قبل از آموزش

 فردی
 13خ33 31 مورد

 8131خ2
 1خ335

  23خ13 31 شاهد

 اجتماعی
 21خ13 51 مورد

8123 
 1خ 113

  11خ11 31 شاهد

 خانوادگی
 18خ21 53 مورد

8211 
 1خ181

  21خ23 31 شاهد

 تحصیلی
 1خ31 8311 18خ33 31 مورد

   29خ13 31 شاهد

 فردی بعد از آموزش
 11خ11 31 مورد

 589خ2
1* 

  31خ81 31 شاهد

 بعد از آموزش

 اجتماعی
 13خ83 31 مورد

 515خ2
1* 

  33خ11 31 شاهد

 خانوادگی
 39خ12 31 مورد

128 
1* 

  18خ32 31 شاهد

 تحصیلی
 15خ11 31 مورد

121 
1* 

  31خ81 31 شاهد

 

، فاردی هاای   ن ویتنای در حیطا   شود با توجا  با  آزماون ما     می مشاهده3همانگون  ک  در جدول شماره 

میان دو گروه مورد و شااهد وجاود نداشات     داری  معنی تحصیلی قبل از آموزش تفاوت، خانوادگی، اجتماعی

 . میان دو گروه مشاهده گردیدداری  معنی ذکر شده باال تفاوت(های  اس  و بعد از آموزش در تمامی حیط 
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د و شاهد بین سن و عزت نف  در قبل و بعد آماوزش  با توج  ب  آزمون همبستگی پیرسون در گروه مور

 .  مشاهده نگردیدداری  معنی همبستگی

 P< 0/001مورد و شاهد های  نتایج آزمون من ویتنی قبل و بعد از آموزش در گروه

 

 بحث و نتیجه گیری

تیااد در  زندگی ب  منظور پیشگیری از اعهای  این پژوهش ک  با هدف بررسی اثر بخشی برنام  آموزش مهارت

باین عازت نفا      پاژوهش نشاان داد کا    هاای   یافت . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرف 

دانشجویان در گروه مورد قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد ک  این نتایج باا تحقیاق خااکپور    

زنادگی باا   هاای   یاق آماوزش مهاارت   نوین در پیشگیری و درمان اعتیاد از طرهای  ( ک  نشان داد شیوه8315)

الکل و مواد مخدر امکان پذیر اس  و اثارات بلناد مادتی در پیشاگیری از     ، هدف پیشگیری از مصرف سیگار

بازگش  و شروع مصرف مجدد مواد مخدر را دارد و همچنین مشخص کارد کا  نمارات تحصایلی و عازت      

همچناین باا نتاایج فیاروز     . همخاوانی دارد  ،بهبود چشمگیری پیدا می کناد ، نف  دانش آموزان و دانشجویان

( با عنوان اثر بخشی جلسات گروهی مصاحب  انگیزشی بر ارتقاء عزت نفا  و خاود کارآمادی    8398آبادی )

ایشان ب  این نتیج  رسیدند ک  مصاحب  انگیزشی توانست  بار افازایش عازت نفا      . زنان معتاد همسویی دارد

هاای   ( با عنوان اثر بخشای آماوزش مهاارت   8398پژوهش علی بیگی ) همچنین با. زنان معتاد موثر واقع شود

متادون همسویی دارد با    معتادان تح  درمان نگهدارندهای  مقابل های  زندگی بر بهبود کیفی  زندگی و سبک

در شارایط فارد   ای  با بهبود قابل مالحظ اند،  این معنا ک  افرادی ک  تح  آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفت 

مقابل  با مسائل زندگی و حل مسلل  وبرنام  ریزی ب  تالش فارد بارای مادیری  و کنتارل تااثیر موقعیا         در

در ایان زمینا    هاا   باا نتاایج اغلاب پاژوهش    هاا   این یافت . ( 88991استرس زا اشاره دارد )الزاروس وفولکمن

در پیش آزمون و پا    همچنین نتایج نشان بین نمرات عزت نف  دانشجویان در گروه شاهد. هماهنگ اس 

( 8398( و نتاایج فیاروز آباادی )   8398این نتایج با نتایج علی بیگای ) . آزمون تفاوت معناداری وجود نداش 

در تحلیل نتایج پیش آزمون و پ  آزمون پژوهش حاضر در گاروه ماورد و شااهد    ، همچنین. باشد می همسو

زندگی در افازایش عازت نفا     های  هارتآموزشی مهای  مشخص شد ک  افراد با شرک  در جلسات کارگاه

، ماوثر در مقابلا  باا اساترس    ای  مقاا بلا   هاای   این افراد با یادگیری تکنیک. پیدا میکنندای  بهبود قابل مالحظ 

با  نحاو مطلاوبی    ، مبتنی بر مشکل خود را ک  همان پرهیز از مصرف مواد مخادر اسا   های  توانند هیجان می

، 5115، رایازورو  5، با دیگر پژوهشها در این چارچوب همساو اسا  )هاو   ها  این یافت . اداره و مدیری  کنند

همچنین نتایج نشان داد باین ساطح اطالعاات    . (5111، و همکاران 3تیلور، 5113، ویهولد و سیلبریسن، ونزل

شاهد قبل و بعاد از آماوزش تفااوت معنااداری      دانشجویان در مورد مواد مخدر و اثرات آن در گروه مورد و

                                                           
1 - Lazarus&Folkman  

2 - Howe.Reiss&Yuh  -  
3  - Taylor,J.L.&et all 
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در این تحقیق بین سطح اطالعاات  . باشد می ( همسو8311ندارد ک  این نتایج با نتایج قادری دهکردی ) وجود

ک  این نتایج با . معناداری دیده نشددانشجویان در مورد مواد مخدر و اثرات آن در گروه مورد و شاهد تفاوت 

  اکثار دانشاجویان دارای متاون    دلیال باشاد کا    شاید ب  این. ( همخوانی ندارد8311تحقیق قادری دهکردی )

باشند و در زمین  اعتیاد و آشنایی با ماواد مخادر آگااهی دارناد ولای بایاد باا         می تخصصی روانشناسی بالینی

، فاردی هاای   حیطا  همچنین نتایج نشان داد ک  در . را ب  آنها آموزش دادای  مقابل های  افزایش عزت نف  راه

میان دو گروه مورد و شااهد وجاود نداشات     داری  معنی موزش تفاوتتحصیلی قبل از آ، خانوادگی، اجتماعی

کا   . میان دو گروه مشاهده گردیدداری  معنی ذکر شده باال تفاوتهای  اس  و بعد از آموزش در تمامی حیط 

 .  (8319)، آقاجان زاده، مصرآبادی، حسینی نسباین نتایج با نتایج 

 مقطاع  ساوم  پایا   دختار  آماوزان  دانش نف  عزت بر اجتماعی های مهارت آموزش تاثیر بررسی عنوان با

 ،کلای  نفا   عازت  بار  اجتماعی های مهارت آموزش ک  رسید نتیج  این ب  نیز او .دارد هسویی تبریز متوسط 

همانگون  ک  تحقیقاات قبلای نشاان     .دارد معناداری و مثب  تاثیر اجتماعی نف  عزت و تحصیلی نف  عزت

اساسای گارایش با  اعتیااد مای باشاد و       های  می دهد در سبب شناسی اعتیاد کمبود عزت نف  یکی از مولف 

سوء مصارف  . بودن عزت نف  با موارد زیر ارتباط داردعلمی حاکی از آنند ک  پایین های  بسیاری از پژوهش

زنادگی  هاای   مهاارت هاای   افکار مربوط ب  خودکشی و آموزش، بی بند و باری جنسی، بزهکار، الکل و مواد

در ایان تحقیاق نشاان    . (8391، روانی اجتماعی افراد می باشد )سیفهای  مستقی؟ ترین روش افزایش توانایی

نشجویان بعد از آموزش افزایش یافت  ک  این موضوع مای تواناد از گارایش با      داده شده سطح عزت نف  دا

 .  اعتیاد آنان جلوگیری کند
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آموزشی افزایش عزت نفس و های  بررسی اثر بخشی دوره

 4مهارتهای جرات ورزی بر افزایش مهارتهای اجتماعی نوجوانان

 1صابره شریفیان، 4زهرا هدایت زاده ، 9فریبا خدادادیان ،7*سیده فاطمه کاظمی

 

هیجانی و اجتماعی های  ظرفی ، ی فرهنگی در بستر زمانیچیده امروز همراه با تغییرات سریع و در ه؟ تنیدهدر جوامع پ

لوچ  و ، گرین بر . ب  ملزومات مهمی برای کارکرد انطباقی و کارآمد افراد در گروهای سنی مختلف تبدیل شده اس 

اجتماعی ب  ندرت با  عناوان یاک مولفا  ضاروری در      اگرچ  در گذشت  مهارتهای هیجانی و ، ( معتقدند5111) 1ریگز

گنجین  آماوزش و یاادگیری یادگیرنادگان    ، اما اکنون ب  عنوان دانش و مهارت اساسی، شد می آموزش و پرورش لحاظ

در هر کشوری کودکان و نوجوانان جزو اقشار آسیب پاذیر جامعا  هساتند و    . (8395، شود )هاشمی و چمنی می تلقی

با  عباارتی سارمای     . روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ضامن سالم  آینده جامع  اسا  ، انیتامین سالم  جسم

جسامی و  هاای   گذاری در امر سالم  و تامین رفاه و امنی  کودکان و نوجوانان نقش عمده ای در کاهش بار بیمااری 

ه نیاز ب  تعادل هیجاانی و عااطفی با     در این دور. داردها  روانی و صرف  جویی در امر درمان بخش عمده ای از بیماری

، و رغب  ها(ها  توانایی، خودآگاهی )شناخ  استعدادها، درک ارزش وجودی خویشتن، ویژه تعادل بین عواطف و عقل

کساب مهارتهاای   ، برقراری رواباط ساال؟ باا دیگاران    ، استقالل عاطف از خانواده، واقعی در زندگیهای  انتخاب هدف

بنابراین کمک ب  او در رشد و گسترش . دگی سال؟ و موثر از مهمترین نیازهای نوجوان اس شناخ  زن، اجتماعی الزم

و همچناین  ، ایجاد یا افزایش اعتماد ب  نف  در برخورد با مشکالت و حل آنها، مورد نیاز برای زندگی بهترهای  مهارت

ضروری ب  ، با محیط اجتماعی در جامع اجتماعی الزم برای سازگاری موفق های  کمک ب  آنان در رشد و تکامل مهارت

 . (8319، رهبر طارمسری و کیخای فرزان ، قربان شیرودی، رسد )خلعتبری می نظر

روابط اجتماعی مثبا  و مفیاد را   ، دهد می هستند ک  ب  افراد اجازههایی  از تواناییای  اجتماعی مجموع های  مهارت

سازگاری رضای  بخشای را در مدرسا  ایجااد    ، را گسترش دهند دوستی و صمیمی  با همساالن، آغاز و حفز نمایند

شاود   مای  موجاب ها  تسلط نوجوانان ب  این مهارت. خود را با شرایط وفق دهند و تقاضاهای اجتماعی را بپذیرند، کنند

  ایان  سازگاران  ب  دیگران تعامل برقرار نماوده و باا مجهاز باودن با     ای  تا در جهان پر کنش و واکنش امروزی ب  شیوه

                                                           
 اجتماعی سالمت بنیاد" نهاد مردم سازمان توسط استک  "توانمند وجوانن" کارگاه از ای مجموع  آموزشی، زیرهای  دوره این 8

 .شد برگزار "مازندران استان بهتر فردای
 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 2، 1، 3 مازندران؛ دانشگاه تربیتی روانشناسی دکتری دانشجوی -5
 ساری واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی-3
 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی - 2

6- Greenberg, kusche& Riggs 
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بتوانند روابط خود با سایرین را مدیری  نمایند و در کناار همسااالن همزیساتی مساالم  آمیازی را تجربا        ها  توانایی

نیااز با  آماوزش و     -شاوند  می همانند مهارتهای تحصیلی ک  در مدارس آموخت  -طبیعی اس  ک  این مهارتها . نمایند

اجتمااعی  هاای   تواند شاهد بهبود مهارت ، میصحیح و علمیای  وهجه  دهی دارد و با آموزش چنین مهارتهایی ب  شی

( ضمن انجام فرا تحلیلای با  بررسای    5188) 8دیمنیکی و شلینگر، ویسبر ، در همین راستا دورالک. در نوجوانان بود

مدرسا    583در این فرا تحلیل مداخالت مربوط با   . یادگیری اجتماعی و هیجانی در مدارس پرداختندهای  تاثیر برنام 

نتاایج نشاان داد مشاارک     . ماورد بررسای قارار گرفا     ، از سنین پیش دبستانی تاا دبیرساتان  ، دانش آموز 531131با 

و هاا   نگارش ، اجتماعی و هیجاانی های  مهارت، در مقایس  با گروه کنترل، کنندگان در برنام  یادگیری اجتماعی هیجانی

 .  رفتارهای پخت  تر و عملکرد تحصیلی بهتری داشتند

دهاد و   مای  دیدگاه نوجوانان را نسب  ب  خود تغییر، در دوره نوجوانی پیشرفتهای شناختی، از سویی دیگر

در اواسط و اواخار نوجاوانی   . آورد می سازمان یافت  تر و با ثبات در، آن را ب  صورت تصویر ذهنی پیچیده تر

ون خود را در یک سیست؟ منظ؟ ترکیب کنناد  دهد تا صفات گوناگ می ب  نوجوانان امکان 5توانایی تفکر انتزاعی

در نوجوان در برگیرنده ابعاد زیادی اس  ک   1اینخود پنداره. (15: 8393، محمدی ؛ ترجم  سید5118، 3)برک

. کنناد  مای  آنان نیز از این ساختارهای شناختی پیاروی های  یابد و خود ارزشیابی می پیچیده سازمانای  ب  شیوه

رود و اشاره ب  ایان دارد کا  ماا     می ک  برای بیان بعد ارزیابان  خودپنداره ب  کار اصطالحی اس  2عزت نف 

، پاایین باودن عازت نفا  در ایان دوره سانی      . (818: 8311، کنای؟ )شاهرآرای   مای  چگون  خود را ارزشیابی

ه و عازت  خودپنادار  لذا. دارد می اجتماعی صحیح با دیگران بازهای  نوجوانان را از تعامالت سازنده و مهارت

سازد و ب  دلیل اهمی  آنها در ساخ  هویتی یکپارچ   می نف  شالوده شناختی را برای پرورش هوی  فراه؟

مهاارت  . (11: 8393، رشد و پرورش عزت نف  از اهمی  زیادی برخاوردار اسا  )ساید محمادی    ، و سال؟

جارات ورزی در  . اس  اجتماعی افراد ضروری اس  مهارت جرات ورزیهای  دیگری ک  برای بهبود مهارت

جرات ورزی ب  این معنا اس  ک  افراد هیجانات مثبا   . قلب رفتارهای بین فردی و کلید روابط انسانی اس 

ترساند و دارای   نمی افراد جرات مند از گفتگو. و منفی خود را بدون صدم  زدن ب  حقوق دیگران بیان نمایند

کند تا دیادگاه شاان را دربااره     می رات ورزی ب  افراد کمکآموزش ج. تاثیرات اجتماعی بر سایر افراد هستند

تفکرات و خلق خود را ب  صورت منطقی مطرح نمایند و اعتمااد با  نفا     ، رفتارها، حاالت، خود تغییر دهند

ساازد   مای  ابزاری را برای افراد فاراه؟ ، در واقع این مهارت. (5182، خود را باال ببرند )سعید منش و همکاران

 .  خود را بدون آسیب رساندن ب  دیگران مطرح کنندهای  احساسات و درخواس ، سازگاران ای  هتا ب  شیو

                                                           
1-Durlak, Weissberg, Dymnicki, &Schellinger 

2- Abstract Thinking 

3-Berk 

4- Self-concept 

5- Self-esteem 
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نظر ب  اهمی  دوره سنی نوجوانی در شکل دهی هوی  منسج؟ در گساتره زنادگی فارد و باا توجا  با        

رسای  ک  بسیاری از نوجوانان در این دوره سنی با آن روبرو هساتند پاژوهش کناونی در صادد بر    هایی  بحران

 .  باشد می اجتماعی نوجوانانهای  آموزشی عزت نف  و جرات ورزی بر افزایش مهارتهای  اثربخشی دوره

 

 روش

سال  ب  صاورت داوطلبانا  در پاژوهش کناونی شارک        81تا  85نوجوان  51تعداد : شرک  کنندگان و طرح پژوهش

گاروه  ، در ایان طارح  . باشاد  مای  ا گروه کنترلپژوهش از نوع نیم  آزمایشی با طرح پیش آزمون و پ  آزمون ب. کردند

 ابراز وجود را ب  صورت گروهای دریافا   های  آزمایش ک  مداخالت آموزشی مربوط ب  افزایش عزت نف  و مهارت

ب  دلیل نااقص باودن برخای از    . گیرد می آموزشی مورد مقایس  قرارهای  کند در دو دوره قبل و بعد از اجرای کارگاه می

 .  آزمودنی در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند 82طالعات مربوط ب  اها،  پرسشنام 

گویا    21مقیاسای خودگزارشای باا    ، این ابازار : (8913مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ): ابزار

رفتارهای غیر ، تدوین شده اس  و پنج عامل مهارتهای اجتماعی مناسبای  گزین  2اس  ک  در طیف لیکرت 

و رابط  باا همسااالن   ، برتری طلبی و اطمینان زیاد ب  خود داشتن، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، عیاجتما

میازان پایاایی ایان    . ( هنجاریابی شده اسا  8318این مقیاس در کشور ما توسط یوسفی و خیر ). سنجد می را

 .    آمدب  دس 1خ31ابزار در پژوهش کنونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

جلسا  در   1روند اجرای پژوهش ب  این صورت بوده اسا  نوجواناان با  مادت     : مراحل اجرای آزمایش

افازایش اعتمااد با  نفا  و     های  مورد نظر شامل کارگاه شیوههای  کارگاه. آموزشی شرک  نمودندهای  کارگاه

شناس متخصاص و باا ساابق  در    بوسیل  دو روانها  ابراز وجود بوده اس  ک  هریک از این کارگاههای  مهارت

 . برای نوجوانان ب  اجرا در آمد، حوزه مذکور
 

 

 نتایج

برای بررسی فرضی  پژوهش مبنی بر وجاود تفااوت معناادار در نمارات پایش آزماون و پا  آزماون گاروه          

 .  نتایج این آزمون در جدول زیر آمده اس . شود می وابست  استفادههای  از آزمون تی نمون ، آزمایش
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 5جدول

 میانگین گروهها عامل ها
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

سطح 
 معناداری

 مهارتهای اجتماعی مناسب
 پیش ازمون
 پ  آزمون

 12خ11
 33خ11

 85خ11
 9خ18

 1خ111 -1خ218

 رفتارهای غیر اجتماعی
 پیش ازمون
 پ  آزمون

 51خ93
 51خ33

 9خ18
 1خ31

 1خ115 8خ513

 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
 پیش ازمون

   آزمونپ
 32خ93
 31خ11

 1خ35
 1خ31

 1خ195 5خ831

برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود 
 داشتن

 پیش ازمون
 پ  آزمون

 51خ33
 51خ11

 1خ11
 1خ9

 1خ312 -1خ931

 رابطه با همساالن
 پیش ازمون
 پ  آزمون

 33خ33
 31خ51

 3خ19
 3خ53

 1خ118 -1خ131

 نمره کل
 پیش ازمون
 پ  آزمون

 811خ11
 899خ11

 82خ59
 89خ19

 1خ132 -5خ359

 

پیش آزمون و پ  آزماون  های  بر اساس اطالعات جدول در میانگین نمره کل مهارتهای اجتماعی در دوره

میانگین نمره پ  آزمون ب  طور معناداری باالتر از میاانگین نماره پایش آزماون     . تفاوت معناداری وجود دارد

سب و رابط  با همسااالن نیاز تفااوت معنااداری در     مهارتهای اجتماعی مناهای  همچنین در زیر مقیاس. اس 

اجتمااعی  هاای   ب  این صورت ک  نمرات پ  آزماون مهاارت  . شود می نمرات پیش آزمون و پ  آزمون دیده

رفتارهای غیر های  در زیر مقیاس. باالتر از نمره پ  آزمون شرک  کنندگان اس ، مناسب و رابط  با همساالن

تفاوت معنااداری در  ، ای تکانشی و برتری طلبی و اطمینان زیاد ب  خود داشتنپرخاشگری و رفتاره، اجتماعی

 . نمرات پیش آزمون و پ  آزمون مشاهده نشد
 

 بحث و نتیجه گیری

جارات ورزی بار   هاای   آموزشی افزایش عازت نفا  و مهاارت   های  هدف از پژوهش کنونی بررسی اثر بخشی دوره

ایان اسا  کا  در نماره کال مهاار       دهنده  نشان نتایج ب  دس  آمده. اس  اجتماعی نوجوانان بودههای  افزایش مهارت

آموزشای  هاای   دوره. تهای اجتماعی مشارک  کنندگان پ  از شرک  در دوره آموزشی افزایشی مشااهده شاده اسا    

، رواباط اجتمااعی و نحاوه اباراز صاحیح احساساات      هاای   اجرا شده با باال بردن آگاهی افراد در خصوص پیچیادگی 

هاای   اجتمااعی آناان در حاوزه   هاای   باعث بهبود مهاارت ، اجتماعی مختلفهای  ها و هیجانات خود در موقعی تقاضا

شاود   مای  افزایش مهارت عزت نف  در نوجوانان باعاث . اجتماعی مناسب و رابط  با همساالن شده اس های  مهارت 

باا همسااالن و   ای  د و بتوانناد تعاامالت ساازنده   تا با اطمینان بیشتری ب  خود وارد تعامالت اجتماعی با سایر افراد شون

کمبود عزت نف  در نوجوانان با پیامدهایی مانند انزو طلبی و اضاطراب اجتمااعی   ، و در مقابلبزرگساالن برقرار نمایند

 .  لذا ارتقای سطح عزت نف  این گروه سنی از اهمی  زیادی برخوردار اس ، همراه اس 
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را در زمینا   هاایی   مهاارت ، کند تا بدون آسیب با  دیگاران   می ب  افراد کمک آموزش جرات ورزی، از طرفی دیگر

ارج نهاادن با    ، مساتقی؟ و مناساب  ، ابراز وجود باعث ابراز خویشاتن با  صاورت ساریع    . ابراز حقوقشان کسب کنند

 ابراز وجود موجب احترام با  خاود و دیگاران   . شود می احساس و فکر خود و شناخ  نقاط قوت و ضعف خویشتن

، دهاد بلکا  بارای عقایاد     مای  افکار و احساسات دیگران اهمیا  ، باورها، ب  این معنی ک  فرد ن  تنها ب  عقاید، شود می

توان اینگون  بیان کرد کا  آماوزش اباراز وجاود در ایجااد       . میشود می افکار و احساسات خود نیز ارزش قائل، باورها

 .  تاثیر دارد، خود و دیگران اس  اجتماعی ک  مستلزم درک وضعی  و شرایطهای  مهارت

اجتمااعی و  هاای   شود سیاس  گذاران نظام آموزشی کشور نسب  ب  رشد و پارورش مهاارت   می پیشنهاد

غیار رسامی در مادارس    های  درسی و نیز آموزشهای  الزم در کتابهای  هیجانی از طریق قرار دادن آموزش

اجتماعی مورد نیااز در ایان دوره   های  جه  رشد مهارتهای آموزشی برگزاری کارگاه. ورزندای  اهتمام ویژه

 .  سنی و حساس نیز از دیگر پیشنهادات پژوهش کنونی اس 

 

 قدردانی

بای دریاغ خاود در    های  با سپاس فراوان از تمامی اعضای مسلول در اجرای طرح نوجوان توانمند ک  با تالش

در راساتای بهباود کیفیا  زنادگی      "مازنتدران  بنیاد سالمت اجتماعی فردای بهتر استان"سازمان مردم نهاد 

 .  دارند می ارزشمندی برهای  گام، هموطنان خود
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در مراجعه کنندگان به مراکز  بررسی فراوانی خودکشی

 39و  39درمانی شهرستان قوچان در سال 

9فرحناز بهارستان*، 7عزت عطاری قوچانی، 5منیره قربان صباغ
 

 

ده از افراد جامع  و بر ه؟ زننده سالم  روانی بسیاری از خانواای  عامل مر  تعداد قابل مالحظ  1خودکشی 

 شامار  ب  ضداجتماعی رفتاری و بهداش  عمومی مه؟ مسأل  یک خودکشی ب  اقدام و خودکشی. (8)هاس  

 ب  اقدام. دشو می محسوب اجتماعی نیز زیان یک خانوادگی و شخصیهای  زیان بر پدیده عالوه این. رود می

 و پرخاشاگر ، مضطرب، خود محور افراد در بیشتر و آگاهان  طور ب  خود رساندن ب  ضرر هدف با خودکشی

با    بیشتر کسانی ک  اقادام ، می دهند نشانها  بررسی. گیرد صورت می اجتماعیهای  ارتباط برقراری در ناتوان

 بهداشا  ساالیان    جهاانی  سازمان گزارش بر پای . یک مشکل روانی قابل تشخیص دارند، کنند خودکشی می

خودکشای   تفکر و خودکشی. کنند می خودکشی ب  اقدام میلیون نفر 51 و خودکشی جهان در نفر میلیون یک

سانی   گروه در میر و مر  عل  سومین ک  خودکشی طوری ب ، اس  شده دیده جوانان و نوجوانان در بیشتر

 مها؟  علا   ده از یکای  خودکشای . (5)باشد  می کشی آدم و ثحوادها،  بیماری گروه از پ  سال 31تا  58

 در نفار  هازار  صاد  در 52تا  81خودکشی  کمربند ب  موسوم کشورهای در خودکشی اس  شیوع میر و مر 

دهد ک  از ه؟ پاشیدگی شبک  خانوادگی ارتباط نزدیکی با خطار خودکشای    می پژوهش نشان. (3)اس   سال

 بیمااری  ساابق  ، زن باودن ، باودن  نوجوان ک اند  داده نشان نیز در ایرانهایی  پژوهش. (1)جمعی  زنان دارد 

 مساتقل  صاورت  با   کا   هساتند  از متغیرهاایی  باودن  بیکاار  و عمر طول در الکل دخانیات و مصرف، روانی

زمانی خااص بارای   ، محققین معتقدند ک  دوره جوانی. (2)باشند  خودکشی ب  اقدام کننده بینی پیش توانند می

اند  برخی نیز بر این عقیده. (1)برای خودکشی ایجاد نماید هایی  تواند انگیره می و ناامیدی هاس  ک ها  نگرانی

رقابا  بارای   ، عاطفی و فشارهای روانی در دوران جوانی هنجاری نیستند بلک  در دنیای امروزهای  ک  بحران

 فشار زیادی را بر جمعی  جوان تحمیل، ندگی خوبنداشتن ز، بهین  شدن و احراز درجات اجتماعی مطلوب

 صاعودی  سایر  سال اخیر 21 طی در آن میزان، میرند می خودکشی بر اثر نفر میلیون یک سال  هر. (3)کند  می

                                                           
 آماوزش  مجتماع  و درماان  و بهداش  مشهد، شبک  پرشکی علوم سالم ، دانشگاه ارتقا و بهداش  آموزش ارشد کارشناس- 8

 Sabbaghm2@mums.ac.irقوچان  سالم  عالی
 قوچان سالم  عالی آموزش مجتمع و درمان و بهداش  مشهد، شبک  پرشکی علوم روان، دانشگاه بهداش  کارشناس - 5

Atarye1@mums.ac.ir 
 قوچان سالم  عالی آموزش مجتمع و درمان و بهداش  مشهد، شبک  پرشکی علوم روان، دانشگاه بهداش  مسلول کارشناس - 3
 baharestanf1@mums.ac.irمسوول  نویسنده*

4- Suicide 
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 اقدام بار هر شود می برآورد. (1)برسد  5151 سال در نفر میلیون 8خ23ب   ک  شود می بینی پیش و اس  داشت 

 کشاورهای  بیشتر از ایران در خودکشی. (9)دهد  می افزایش درصد 35 را موفق خودکشی خطر، ب  خودکشی

فارادی  ا بیشاتر . (81)اسا    خاورمیان  منطق  کشورهای سایر از باالتر ولی تر یین پا غربی جوامع ویژه ب  دنیا

 اسا   ممکان  کنند می خودکشی ب  اقدام ک  کسانی و دارند خودکشی ب  اقدام سابق ، کنند می خودکشی ک 

باا   و اسا   پر هزینا   کشور درمانی و بهداشتی نظام برای این پدیده ک  جا آن از. (88)کنند  بعدها خودکشی

. رساید  مای  نظار  ب  ضروری بررسی این موضوع، نیس  ازگارس ما کشور و شهر فرهنگی و ارزشی معیارهای

 .  شد انجام، موجود اطالعات جمع آوری در راستای مطالع  این

 

 روش

و کلی  افرادی ک  اقدام ب  خودکشی کرده بودناد و با  مراکاز درماانی     . باشد می مطالع  حاضر از نوع توصیفی

از اطالعاات منادرج در فارم ثبا      هاا   گرفت  شد و دادهمورد بررسی قرار اند،  شهرستان قوچان مراجع  نموده

 . استخراج گردید، موارد اقدام ب  خودکشی ک  در بیمارستان شهرستان تکمیل شده بود

نفر مورد بررسای قارار    923انجام شد و ها  بر اساس سیست؟ گزارش دهی از بیمارستانها  جمع آوری داده

، مراجع  کرده بودناد ها  فراد اقدام کننده ب  خودکشی ک  ب  بیمارستاناز ا نفر 923در این مطالع  تعداد . گرفتند

آماری توصایفی تجزیا  تحلیال    های  و با استفاده از روش. در دسترس مورد بررسی قرار گرفتندگیری  نمون  با

 .  انجام شد

 

 نتایج

ک  این گاروه سانی   د ان سال بوده 32تا  52درصد در گروه سنی  19خ2اقدام کنندگان ب  خودکشی ، 95در سال 

ک  . درصد افزایش داشت  اس  3حدود  95درصد را ب  خود اختصاص داده و نسب  ب  سال 21خ1، 93در سال

 8جدول شماره . سه؟ بیشتری ب  خود اختصاص دادند، در هر دو سال مورد بررسی زنان

 
 شهرستان قوچان 39و  37یفراوانی و درصد موارد اقدام به خود کشی بر حسب سن و جنس طی سال ها. 5جدول 

 

 39سال 37سال  سال

 32باالتر از  52 -32 85-52 32باالتر از  52 -32 85-52 سن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنس

 85خ2 52 21 851 38خ5 11 88خ3 12 23خ5 511 32 831 زن

 85خ2 51 22خ9 99 31خ2 21 83خ8 51 18خ3 31 12خ12 15 مرد

 85خ1 19 21خ1 589 31خ9 851 85خ5 19 19خ2 511 31خ53 581 جمع
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درصد مرد باوده   59درصد زن و  38اقدام ب  خودکشی داشتند )ناموفق(  95 از مجموع افرادی ک  در سال

 95در ساال  . سا  درصد افزایش یافت  ا 11درصد کاهش و درصد مردان ب   21درصد زنان ب   93ک  در سال 

درصاد و   11در مردان  93باشند این شاخص در سال  می درصد زن 81خ5و  درصد مرد 12خ3خودکشی موفق 

 5جدول شماره . درصد تغییر نموده اس  51در زنان 

 
 شهرستان قوچان 39و  37طی سال های فراوانی و درصد اقدام به خود کشی موفق و نا موفق بر حسب جنس. 7جدول 

 

درصد و درصد مردان مجارد   11 درصد و زنان متاهل 31مردان متاهل اقدام کننده ب  خودکشی، 95در سال

ه؟ ماردان و ها؟ زناان    ، دهد می باشد ک  نشان می درصد 31و درصد زنان مجرد اقدام کننده ب  خودکشی  31

ولای ماردان متاهال بایش از زناان متاهال اقادام با          اند  بیشتر متاهل بوده 95اقدام کننده ب  خودکشی در سال

ماردان متاهال   ، 93در سال. مجرد اقدام ب  خودکشی نموده اند و زنان مجرد بیش از مرداناند  خودکشی نموده

درصاد و زناان مجارد     11خ3درصد و مردان مجارد   21خ9درصد و زنان متاهل  23خ1اقدام کننده ب  خودکشی 

ه؟ مردان و ها؟ زناان متاهال اقادام کنناده با        ، دهد می باشد ک  نشان می درصد 12اقدام کننده ب  خودکشی 

 93کاهش و زنان و مردان مجرد اقدام کنناده با  خودکشای در ساال      95نسب  ب  سال  93خودکشی در سال 

نیز درصد متاهلین اقدام کنناده با  خودکشای     93نسب  ب  سال گذشت  افزایش داشت  ولی در مجموع در سال 

 . نسب  ب  مجردین بیشتر بوده اس 

 
 شهرستان قوچان 39و  37های  ی سالفراوانی و درصد اقدام به خودکشی بر حسب تاهل و جنس ط. 9جدول 

 39سال 37سال  سال

 متاهل مجرد متاهل مجرد تاهل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنس

 21خ9 881 12 92 11 511 31 833 زن

 23خ1 92 11خ3 15 31 882 31 19 مرد

 

 39سال 37سال  سال

 ناموفق موفق ناموفق موفق خودکشی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنس

 21 588 51 8 38 118 81خ5 8 زن

 11 833 11 1 59 811 12خ3 1 مرد

 811 311 811 2 811 219 811 3 جمع
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 درصاد را تشاکیل   23خ8طقا  روساتائی   درصد و در من 15خ1خودکشی موفق در منطق  شهری ، 95در سال

درصاد   11در روستا با    درصد افزایش و 11در منطق  شهری ب  93دهد در حالی ک  این شاخص در سال  می

 11در بررسی وضعی  محل سکون  اقدام کننادگان با  خودکشای شاهری از     ، 95در سال. کاهش یافت  اس 

با    95درصد در ساال   31ب  خودکشی روستایی از  افزایش و اقدام کنندگان 93درصد در سال 31خ3درصد ب  

 در مجموع حدود دو سوم موارد اقدام ب  خودکشی سااکنان شاهر  ، کاهش یافت  اس  93درصد در سال  52خ5

 .  باشند ک  در میان روستائیان کاهش و در شهر افزایش داشت  اس  می

 
 شهرستان قوچان 39و  37سب محل سکونت طی سال های. فراوانی و درصد اقدام به خود کشی موفق و نا موفق بر ح4جدول 

 

 91صد اقدام کنندگان ب  خودکشی تحصیالت دیپل؟ داشت  و بایش از  در 21بیش از  93و  95در سال های

در صاد تحصایالت    8کمتار از   93درصد و در سال  8خ5، 95در سال . درصد دیپل؟ و کمتر از دیپل؟ داشت  اند

 .  دانشگاهی داشت  اند

 
 ستان قوچانشهر 39و  37فراوانی و درصد موارد اقدام به خود کشی بر حسب تحصیالت طی سال های. 1جدول

 دانشگاهی دیپلم دبیرستان راهنمایی بی سواد و ابتدایی  

 

 37سال 

 3 591 832 889 1 فراوانی

 8خ5 1خ25 1خ53 1خ58 8خ1 درصد

 

 39سال

 3 555 31 31 83 فراوانی

 1خ3 23خ5 89خ2 1خ89 3خ3 درصد

 

 بحث و نتیجه گیری

احمادی   ک  در مطالعاتاند  سال بوده 32تا  52وه سنی گر، در این مطالع  بیشترین اقدام کنندگان ب  خودکشی

 3و شیخ االسالم نیز سن متوسط خودکشی را  (3)سال  53سن متوسط خودکشی را ، و همکاران در مازندران

 و همچنین ضرغامی و خلیلیاان  (83)سال اعالم نمود  52، و حیدری در همدان (85)سال گزارش کرده اس  

در بررسای  . (81) درصد ماوارد نیاز زن بودناد    13سال گزارش کرد و  53نیز متوسط سن موارد خودکشی را 

در صد هزار کااهش و ماوارد خودکشای     511در ص دهزار ب   593خ9موارد اقدام ب  خودکشی از ، انجام شده

 39سال 37سال  سال

 ناموفق موفق ناموفق موفق خودکشی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی محل سکونت

 31خ3 591 11 3 11 329 15خ1 3 شهر

 52خ5 91 11 5 31 511 23خ8 1 روستا



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

329 

 
 

 خودکشای  ب  اقدام نسب  شده انجام تحقیقات اساس بر. در صد هزار کاهش یافت  اس  5خ1ب   3خ1موفق از 

بیشاترین جمعیا  را زناان با  خاود      ، در تمام کشورها نیاز . هر صدهزار نفر متفاوت اس  در 311 تا 811 از

اقدام ب  خودکشی داشتند و ، 95درصد مرد در سال  59درصد زن و  38در این مطالع  . (82)اختصاص دادند 

و باا ایان وجاود    ،  درصد افزایش یافت  اس 11درصد کاهش و مردان ب   21در زنان ب  ، 93این رق؟ در سال 

، و در ایان بررسای  . زنان اکثری  موارد اقدام ب  خودکشای را داشات  اناد   ، شود ک  در هر دو سال می مشاهده

کا  در نگااهی با  تحقیقاات در ماورد نقاش       . مردان ب  خود اختصاص داده اناد ، اکثری  خودکشی موفق را

اقدام با  خودکشای   ، دهد می یقات نیز نشاننتایج تحق، جنسی  ب  عنوان عامل خطرساز در اقدام ب  خودکشی

 دریافتناد ، گرفت  اس  انجام سعودی عربستاندر  ک  تحقیقی و در. (81)در زنان نسب  ب  مردان بیشتر اس  

در پژوهش ضرغامی و خلیلیان نیاز زناان   و . (83)بودند  نموده زن خودکشی ب  اقدام ک  درصد افرادی 11 ک 

نتایج این مطالعا  نشاان   . (81)بودند  دیپل؟ زیر تحصیالت دارای و خان  دار اغلب، سال 53 سنی و با میانگین

درصاد و درصاد ماردان     11درصد و زنان متاهال   31مردان متاهل اقدام کننده ب  خودکشی، 95داد ک  در سال

باشد کا  ها؟ ماردان و ها؟ زناان اقادام        می درصد 31درصد زنان مجرد اقدام کننده ب  خودکشی  و 31مجرد 

ولی مردان متاهل بیش از زنان متاهل اقادام با  خودکشای    اند  بیشتر متاهل بوده 95کننده ب  خودکشی در سال 

مردان متاهل اقدام کنناده  ، 93در سال. و زنان مجرد بیش از مردان مجرد اقدام ب  خودکشی نموده انداند  نموده

درصد و زنان مجرد اقدام کنناده با     11خ3درصد و مردان مجرد  21خ9درصد و زنان متاهل  23خ1ب  خودکشی 

ه؟ مردان و ه؟ زنان متاهل اقدام کننده ب  خودکشای در ساال   ، دهد می باشد ک  نشان می درصد 12خودکشی 

نسب  ب  سال گذشات    93م کننده ب  خودکشی در سال کاهش و زنان و مردان مجرد اقدا 95نسب  ب  سال 93

نیز درصد متاهلین اقدام کننده ب  خودکشی نسب  ب  مجردین بیشتر  93افزایش داشت  ولی در مجموع در سال 

آید اماا   می رسد با توج  ب  این ک  تاهل از عوامل حفاظتی در برابر خودکشی ب  حساب می ب  نظر. بوده اس 

نشان داد کا  اقادام با  خودکشای در      ک  در کشورمان انجام شده و نتایج این مطالع هایی  با توج  ب  پژوهش

رساد و   مای  نهاد آرمانی ما ب  نظار ، افراد متاهل بیش از افراد مجرد اس  و این در حالی اس  ک  نهاد خانواده

ای  مداخلا  هاای   برناما   بنابراین الزم اس  در. خود نهادی آسیب زا شده اس ، این نهاد در جامع  امروزی ما

در پژوهش ضرغامی و خلیلیاان  . توج  بیشتری نمایی؟، ب  خصوص در امر ازدواج سال؟، بر روی نهاد خانواده

 درصاد ماوارد   95 در خودکشای  با   اصلی اقدام علل ک  رسیدند نتیج  این ب  در مازندران خود تحقیقات در

 عااطفی در زناان متاهال   هاای   درصاد شکسا    9خ1خانوادگی و  درصد مشکالت 88خ9مشکالت زناشویی و 

در منطق  روستائی بیشتر از منطق  شهری باوده و  ، 95خودکشی موفق در سالدر مطالع  حاضر . (81)باشد  می

ولی در هر دو سال ماورد  ، منطق  شهری آمار بیشتری از خودکشی موفق را ب  خود اختصاص داد، 93در سال 

 93اقدام کنندگان ب  خودکشی در منطق  شهری بیشتر از روستایی بوده و در ن  ماه  اول ساال   درصد، بررسی

چون خودکشی ، رسد با توج  ب  فرهنگ جامع  روستایی این منطق  می ب  نظر. این اختالف بیشتر مشاهده شد

گاردد و در   مای  پنهاان ا ه رود و از طرف خانواده می و اقدام ب  خودکشی امری بسیار نکوهیده و ننگ ب  شمار
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شود لذا ب  عنوان آماار خودکشای ثبا  نشاده و      نمی نتیج  در مراجع  ب  مراکز درمانی ب  درستی عل  مطرح

ولی ب  هر حال خودکشی در جمعی  روساتایی در آمارهاای جهاانی    . گزارش دهی نیز صورت نگرفت  اس 

جمعی  روستایی قابل توج  اسا  زیارا   پ  وقوع خودکشی بیشتر در . همواره کمتر از جمعی  شهری اس 

بناابراین بایاد با  با      ، شاوند  می در روستا کمتر دیدهاند  ک  با زندگی شهری تعریف شدهای  ویژههای  استرس

خااص جامعا    هاای   ب  این تفاوت توج  شاود و شااید ضارورت دارد کا  اساترس     تری  صورت کارشناسان 

زاده و همکاران نیاز در مطالعا  خاود با  ایان       و همچنین جمشید. (81)روستایی نیز مورد بررسی قرار گیرد 

قابل میزان اقدام ب  خودکشای  در م. نتیج  رسیدند ک  میزان خودکشی در روستاییان بیشتر از افراد شهری اس 

و مطالعاات کولماوس و   . باشد می ک  در راستای مطالع  حاضر (89)در افراد شهری بیشتر از روستاییان اس  

نکت  قابال  . (51)بین افراد شهری در مقایس  با روستاییان اشاره دارد  باخ نیز بر بیشتر بودن میزان خودکشی در

درصاد   23و  25ب  ترتیاب  ، 93و ن  ماه  اول سال  95در سال ، سواد سطح خصوص بررسی در در این توج 

درصاد ماوارد    99و در هر دو سال مورد مطالع  حدود اند  ت دیپل؟ داش تحصیالت، خودکشی ب  کنندگان اقدام

اعاالم نمودناد   ، فرخ لقا جمشید زاده و همکاران نیزدر بررسی خود، تحصیالت دیپل؟ و کمتر از دیپل؟ داشتند

کا   . (89)بیش تر از افراد با ساواد اسا    ، ک  میزان خودکشی در بین افراد بی سواد یا دارای تحصیالت پایین

اقادام کننادگان با      باشد در این بررسای بیشاترین وسایل  و روش ماورد اساتفاده      می همسو با مطالع  حاضر

، حلاق آویاز  روش ، در صد موارد خودکشی موفق 11، 95روش مسمومی  دارویی بود ک  در سال، خودکشی

 درصاد ماوارد را تشاکیل    811حلاق آویاز    93در ساال  ، درصد روش نامشخص بود 51و درصد ر  زدن51

دهد ک  جمشید زاده و همکاران نیز در بررسی خود مصرف دارو را ب  عنوان اولین روش خودکشی اعاالم   می

و سا؟ شاایع تارین    خودسوزی شایع ترین روش خودکشی و استفاده از قرص ، کردند بر اساس این پژوهش

 بیشترین، عربستان در همکاران و تحقیقات الجهدالیو همچنین در . (89)روش اقدام ب  خودکشی بوده اس  

کا  منطباق باا مطالعا  حاضار      . (83)ش کرده اس  خودکشی را مصرف دارو را گزار برای مورد استفاده ماده

 .  اس 

با  آگااه ساازی     پیشگیری از افکار و رفتار خودکشی و کنترل عوامل مستعد کننده آن عالوه بر آن ک  نیاز

نیاز ب  برنام  ای جامع و چند بخشی در ساطح جامعا  داشات  و    ، جامع  و مدیری  مسائل روحی روانی دارد

بار  ای  مداخلا  هاای   تنها محدود ب  مداخل  در بخش پزشکی یا روان پزشکی نیس  و نیز الزم اس  در برنام 

در آگااه  تاری   تری نماوده و با  طاور گساترده    توج  بیش، ب  خصوص در امر ازدواج سال؟، روی نهاد خانواده

این مطالع  عدم ارایا  اطالعاات و آماار    های  از محدودی . سازی جامع  از حقوق زن و خانواده اقدام نمایی؟

صحیح و عدم پاسخ گویی ب  سواالت توسط خانواده و همراهان اقدام کنندگان ب  خودکشی بود چارا کا  با     

، عل  تالش در جه  پنهان نمودن دلیل واقعی مراجع  با  بخاش درماانی   دلیل تالمات روحی و همچنین ب  

 . دسترسی ب  آمار ب  سختی امکان پذیر بود، جه  حفز آبرو
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 آموزش مهارت مدیریت هیجان بر پرخاشگری کودکان

 9اکبری دهکردی*، 7مهناز علی، 5فرشاد چراغی بیدقی

 

در رویاارویی باا    زندگی بسایاری از افاراد  های  امروزه علیرغ؟ ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه

الزم و اساسی هستند و همین امر آناان را در مواجا  باا مساائل و مشاکالت      های  توانایی مسائل زندگی فاقد

کودکاان و نوجواناان نیااز دارناد عاالوه بار کساب تواناایی         . روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده اس 

زنادگی  های  مهارتهای  یکی از مؤلف . ا گیرندزندگی را نیز فرهای  مهارت. . .نوشتن و حساب کردن، خواندن

 ک  در جه  زندگی سال؟ برای کودکان الزم و ضروری اس  و سالم  و تعادل دستگاه روانی وی را تضمین

در واقع رفتار انسان انعکاس تجربیات خوشاایند  . کاذب و افراطی اس ، کند؛ مقابل  با هیجانات ناخوشایند می

در ، هرقدر انسان در کودکی تسلط بیشتری بر هیجانات خود داشات  باشاد  . اوس  یا ناخوشایند دوران زندگی

هاای   خاارجی واکانش  هاای   بزرگسالی از تعادل عاطفی بیشتری برخاوردار خواهاد باود و در برابار محارک     

هاای   بنابراین مهارت مقابلا  با  هیجاناات ناخوشاایند یکای از مهاارت      . از خود نشان خواهد دادتری  مناسب

چرا ک  در این دوره نیااز با  تعاادل    ، خصوص برای کودکان و نوجوانان ک  در دوره گذرا قرار دارنداساسی ب

اجتماعی برای دوس  یاابی با    های  کسب مهارت، جمل  برقراری روابط سال؟ با دیگران زهیجانی و عاطفی ا

و نوجوانان حق دارناد  زندگی بر این اصل استوار اس  ک  کودکان های  برنام  آموزش مهارت. خورد می چش؟

توانمند شوند و نیازمند آن هستند ک  بتوانند راهنمای مؤثر را برای حل تعارضات و مشاکالت زنادگی خاود    

واقعی و عینی تبدیل کند تا انگیزه و رفتار سال؟ داشت  باشند های  را ب  تواناییها  نگرش و ارزش، دانش. بیابند

با بررسی پیشین  مطالعاتی در خارج و داخال ایاران   . تر ایجاد کندو برای خود فرص  چنین رفتارهایی را بیش

ماودی و  ، زندگی ب  طور کلی در تغییر و بهبود سالم  روانی )هرمانهای  توان دریاف  ک  آموزش مهارتمی

، ( کاهش اضطراب و افسردگی ) ماتسودا و چیاماا 5188، مردانی و خواجوی، دانیلی، و مردانی 5111، سکسن

( 5119، عزت نف  و همدلی در کودکان و نوجوانان ) یااودا و اقباال  ، سازگاری، زایش حرم  خوداف (5111

، مقابلا  و مهاارت سانجش واقعیا     هاای   مهاارت ، خودنظاارتی ، مهاارت خودآگااهی  ، دانش حل مشاکالت 

؛ 5181، ؛ رانیاونز و همکااران  5181، پاازولی و هایمال  ، شایستگی روانی اجتماعی و انگیزش مدرس  )جینای 

کمی صاورت  های  اما در خصوص پرخاشگری پژوهش. ( مؤثر بوده اس 5119، ینویچولد و سیلبرس، ونزل

رفتارهاای  ، زنادگی های  ک  با آموزش مهارت ( طی مطالع  نشان دادند8913) دنهام و آلمیدیاگرفت  اس ؛ تنها 

                                                           
 .اسالمی، ساوه، ایران آزاد روانشناسی، دانشگاه ارشد کارشناس - 8
 نور پیام هروانشناسی، دانشگا گروه دانشیار - 5
 نور، تهران، ایران پیام انسانی، دانشگاه علوم دانشکده، روانشناسی گروه: آدرس*نور،  پیام روانشناسی، دانشگاه گروه دانشیار - 3
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امعا  پساند مثال    خشون  آمیز مثل زدن و هل دادن ب  نحو چشامگیری کااهش یافتا  اسا  و رفتارهاای ج     

عذرخواهی از دیگران در صورت ارتکاب اشتباه و تشویق دیگاران با  رفتارهاای مناساب افازایش      ، همدردی

زنادگی  هاای   مهارتهای  ( اشاره کرد ک  برخی از مؤلف 8398توان ب  پژوهش رجبی )همچنین می. یافت  اس 

و همدلی نقش مها؟ و معنااداری در پایش    تصمی؟ گیری ، خودآگاهی، رویارویی با تنشها،  مانند مهار هیجان

درصد از تعییارات ساالم     33ب  طوری ک  این متغیرها در مجموع حدود . بینی سالم  روانی کودکان دارند

درصد از واریان  سالم   51کنند و البت  جالب اینجاس  ک  مؤلف  مهار هیجانی ب  تنهایی روانی را تبیین می

صورتی ک  کودکان و نوجوانان از احساسات و هیجانات خاود و دیگاران آگااه     لذا در. کندروانی را تبیین می

شوند مداخل  با    می نباشند در ارتباط با دیگران دچار مشکلای  نباشند یا ب  عبارتی مجهز ب  این مهارت مقابل 

های ناساازگار  زندگی با رویکرد مقابل  با هیجانات ناخوشایند و تغییر رفتارهای  هنگام بواسط  آموزش مهارت

اجتماعی و محبوبیا  نازد همسااالن و بزرگسااالن     های  کودک در این دوران حساس موجب افزایش مهارت

، نخسا  زنادگی  هاای   سازد و از آنجا ک  سال می تحصیلی آمادههای  شده و کودک را برای پذیرش مسلولی 

همچنین برخای از مطالعاات   ، ر اس عظیمی در حیات کودکان و تأثیر آن نیز بسیار ماندگاهای  زمان دگرگونی

این پژوهش با   ، زندگی مطلوبی برخواردار نیستندهای  در ایران نشان داده اس  ک  کودکان از آموزش مهارت

تواناد گاامی ماؤثر در    منظور آموزش مهارت مقابل  با هیجانات ناخوشایند در جه  کاهش پرخاشاگری مای  

-3) تحصایلی دبساتان  ی  چرا ک  کودکان در پایا  . دکان باشدروانی و اجتماعی کوهای  افزایش توانایی جه 

بنابراین پژوهش حاضار ساعی دارد با     . شوندنظام آموزشی و البت  کشور محسوب میهای  جزء سرمای ، (88

این سؤال اساسی پاسخ دهد ک  آیا آموزش مهارت مقابل  با هیجانات ناخوشایند )مهارت مدیری  هیجان( بار  

 کان مقطع دبستان مؤثر اس    کاهش پرخاشگری کود

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

پ  آزمون با گروه کنترل و جامع  آمااری ایان پاژوهش     –روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی پیش آزمون

نمونا  ایان پاژوهش از میاان     . بود 3-88مقطع ابتدایی با دامن  سنی ، شامل کلی  کودکان کانون پرورش فکری

 881. ایی یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران انتخااب شاد  کودکان مقطع ابتد

 11نفار( و پانج؟ )   13چهاارم )  ، نفار(  18سوم )، نفر( 13دوم )، ( نفر31اول )های  پسر در کالس 99دختر و 

کودک مطاابق   11ک   ( ارزیابی شدند8312و آشکار شهی؟ )ای  با استفاده از پرسشنام  رابط  نفر( توسط مربیان

نفار   82نفر گاروه آزماایش و    82کودک ) 31سپ  از این تعداد ، پرخاشگر تشخیص داده شدند، با پرسشنام 

 9. 1و گروه کنترل  1. 9میانگین سنی گروه آزمایش . گروه کنترل( ب  طور تصادفی برای مطالع  انتخاب شدند

 .  سر در پژوهش حاضر شرک  داشتندنفر پ 81نفر دختر و  85سال بود و در کل گروه نمون  
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 رابزا

( 8312و آشاکار شاهی؟ )  ای  در این پژوهش جه  بررسی پرخاشگری کودکان از پرسشنام  پرخاشگری رابط 

گوی  باا لیکارت    58پرسشنام  حاوی  این. استفاده شد، ک  با توج  ب  فرهنگ ایرانی تهی  و طراحی شده اس 

 1و اغلاب روزهاا =   ، نمره 3یک بار در هفت  = ، نمره 5یک بار در ماه = ، نمره 8)ب  ندرت = ای  چهار گزین 

کا  دربرگیرناده   اناد   طوری تنظی؟ شاده ها  شود و پرسشاین پرسشنام  توسط معل؟ تکمیل می. باشدنمره( می

ب  عبارت . شوددرجات متفاوتی از شدت بروز پرخاشگری اس  و بر اساس میزان بروز رفتار درج  بندی می

ایان پرسشانام  دو عامال    . ر شدت و میزان بروز پرخاشگری در تنظی؟ پرسشنام  در نظر گرفت  شده اس دیگ

سنجد و البت  پرخاشاگری آشاکار خاود از    و پرخاشگری آشکار را ب  صورت مستقل میای  پرخاشگری رابط 

پرخاشاگری  ، (1تا  8شود ک  عبارتند از پرخاشگری واکنش کالمی و پیش فعال )سواالت دو عامل تشکیل می

ایان  . سانجد را مای ای  پرخاشگری رابط  58تا  81پرسشنام ( و در ضمن سواالت  83تا  3سواالت جسمانی )

طبق آن مطالع  و مطابق با تحلیل عوامل با محور اصلی . ( هنجاریابی شده اس 8312پرسشنام  توسط شهی؟ )

درصاد   29زش ویاژه بیشاتر از یاک گردیاد کا       و ب  دنبال آن چرخش مایل منجر ب  استخراج س  عامل با ار

عامال  . معناادار باود  هاا   داده، و آزمون بارتل  برای کروی  1خKMO 95نماید و ضریب واریان  را تبیین می

با  ترتیاب    8خ13و عامال ساوم باا ارزش ویاژه      5خ19و عامال دوم باا ارزش ویاژه     3خ31اول با ارزش ویژه 

پرخاشاگری  . و پرخاشگری واکنشای کالمای و پایش فعاال باود     ای  پرخاشگری رابط ، پرخاشگری جسمانی

آشکار ب  صورت دو عامل مستقل پرخاشگری جسمانی )عامل اول( و پرخاشاگری واکنشای کالمای و پایش     

ب  صورت یک عامل مستقل از پرخاشاگری آشاکار در   ای  پرخاشگری رابط . فعال )عامل سوم( استخراج شد

این نتایج در جه  روایی پرسشنام  فراه؟ آمده و همساو باا   . ارش شداین گروه از کودکان توسط معلمان گز

را مستقل از پرخاشاگری آشاکار   ای  ( اس  ک  پرخاشگری رابط 5111، تحقیقات پیشین )ساکائی و یاماساکی

گازارش شاده    1خ98پایایی مقیاس نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کال مقیااس   . اند گزارش کرده

و  1خ19، 1خ12پیش فعاال با  ترتیاب     –و واکنشی ای  رابط ، نین برای عامل پرخاشگری جسمانیهمچ، اس 

 .  (8312، بدس  آمد )شهی؟ 1خ13

 

 شیوه گردآوری داده ها

 1پیش آزمون گرفت  شد و بعد از آن گروه آزمایش با  مادت   ، در این تحقیق از هر دو گروه آزمایش و کنترل

مقابل  با هیجانات ناخوشایند را با  صاورت گروهای    های  مهارت، ساعت  جلس  هرهفت  یک جلس  یک و نی؟

زنادگی آن ورناون ترجما     هاای   این آموزش با استفاده از مجموع  کتاب س  جلدی مهاارت . آموزش گرفتند

مراحل آموزش . هیجانی آلبرت الی  طراحی شد -بر اساس نظری  رفتار درمانی عقالنی ، (8313فیروزبخ  )

: جلسا  ساوم  . آشنایی با میزان احساساات : جلس  دوم. آشنایی با احساسات: جلس  اول: بارتند ازب  اختصار ع
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. تمرین مقابل  با عصابانی  : جلس  پنج؟. تمرین مقابل  با نگرانی: جلس  چهارم. آشنایی با عصبانی  و غمگینی

 . تمرین مقابل  با غ؟: جلس  شش؟

 

 نتایج

 .  ارائ  شده اس  8میانگین و انحراف استاندارد( در جدول ) ضرویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش حا
 

 حداقل و حداکثر نمره پرخاشگری رابطه ای و آشکار، میانگین و انحراف استاندارد. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیرها

 پرخاشگری رابطه ای

 آزمایش
 3خ53 82خ5 پیش آزمون

 %13 1خ1 پ  آزمون

 کنترل
 1خ81 81خ11 ونپیش آزم

 1خ81 81خ11 پ  آزمون

 پرخاشگری آشکار

 آزمایش
 1خ29 81 پیش آزمون

 %31 83خ23 پ  آزمون

 کنترل
 2خ33 89خ33 پیش آزمون

 2خ32 89خ33 پ  آزمون

 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگری رابطا  ای در گاروه   ، دهد می نشان 8همانطور ک  جدول  

میانگین و انحراف استاندارد نمرات . باشد% می13و  1خ1در پ  آزمون  3خ53و  82خ5یش آزمون آزمایش در پ

همچناین میاانگین و   . باشاد مای  1خ81و  81خ11در پ  آزمون  1خ81و  81خ11در گروه کنترل در پیش آزمون 

پا  آزماون    و در 81و  1خ29انحراف استاندارد نمرات پرخاشگری آشکار در گروه آزمایش در پیش آزماون  

، 2خ33و  89خ33میانگین و انحراف استاندارد نمرات در گروه کنتارل در پایش آزماون    . باشدمی %31و  83خ23

جه  بررسای ساؤال پاژوهش حاضار از روش تحلیال کوواریاان        . باشدمی 2خ32و  89خ33در پ  آزمون 

مقاادیر  . ش آمااری بررسای گاردد   ایان رو های  استفاده شد ک  البت  الزم ب  ذکر اس  ک  ابتدا باید پیش فرض

آماره آزمون شاپیروویک جه  بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها حاکی از نرمال بودن توزیاع متغیرهاا   

رگرسیون نیز در دو متغیر ماورد تأییاد   های  ه؟ چنین وجود همگنی شیب. باشددر گروه آزمایش و کنترل می

توان گف  کا   بنابراین می، پژوهش رابط  خطی وجود داردقرار گرف  و مشخص شد ک  بین متغیرهای مورد 

هاای   همچناین شارط همگنای مااتری     ، اساسی تحلیل آماری کوواریان  رعای  شده اسا  های  پیش فرض

ماورد  هاای   رعای  شده اسا ؛ لاذا با  تجزیا  و تحلیال فرضای       ، واریان  ک  توسط آزمون لون بررسی شد

 .  شودنمایش داده می 5ردازی؟ ک  خالص  نتایج در جدول پپژوهش با توج  ب  این روش آماری می
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 ای و آشکارخالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به اثر آموزش مقابله با هیجانات ناخوشایند بر پرخاشگری رابطه. 7جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

اندازه 

 اثر
 توان آزمون

 8 1خ183 1خ1118 883خ5 311خ3 311خ3 یرابط  اپرخاشگری

 8 1خ21 1خ1118 31خ35 895خ3 895خ3 پرخاشگری آشکار

  

پا  از تعادیل میاانگین نمارات پایش آزماون در گاروه آزماایش         ، دهاد  مای  نشان 5همانطور ک  جدول 

( = 1pخ1118و  = 883Fخ5نتایجی ک  بارای پرخاشاگری رابطا  ای )   ، (=1Mخ12( و گروه کنترل )=9Mخ18)

معنای دار   >P 1خ12 توان بیان کرد ک  متغیر پرخاشگری رابطا  ای از لحااظ آمااری در ساطح    می، بدس  آمد

دهد ک  در مورد متغیر پرخاشگری آشاکار پا  از تعادیل میاانگین     نشان می 5همچنین جدول شماره . اس 

برای پرخاشاگری  نتایجی ک  ، (=89Mخ15( و گروه کنترل )=81Mخ11نمرات پیش آزمون در گروه آزمایش )

توان بیان کرد کا  متغیار پرخاشاگری آشاکار نیاز از لحااظ       می، ( بدس  آمد 1Pخ1118و  = 31Fخ35آشکار)

معنی دار اس  و این ب  این معنی اس  ک  آموزش مقابل  باا هیجاناات ناخوشاایند     >P 1خ12 آماری در سطح

 .  آشکار کودکان مؤثر بوده اس  وای  در کاهش پرخاشگری رابط 

 

 حث و نتیجه گیریب

 و آشاکار کودکاان در ساطح   ای  مقابل  با هیجانات ناخوشایند بر کاهش پرخاشگری رابط های  آموزش مهارت

پیشین ب  طور غیر مستقی؟ و مستقی؟ هماهناگ  های  این نتایج با نتایج پژوهش. مؤثر اس  p<1خ12داری  معنی

، پاازولی و هایمال  ، جینی، 5188، ردانی و همکاران؛ م5111، ؛ هرمان و همکاران8913، اس  )دنهام و آلمیدیا

در برناما   . در داخال ایاران(  8395، ؛ در خارج از ایران و نجفی و همکااران 5181، ؛ رانیونز و همکاران5181

. .. غمگینای و ، نگرانی، بخصوص عصبانی ها  هیجان تأکید بر شناخ ، آموزشی ارائ  شده در پژوهش حاضر

هدای  کودکاان  ، آنچ  در این برنام  آموزشی انجام شد. دیری  سازمان یافت  آنها بودمقابل  و از هم  مهمتر م

. در جه  شناخ  هیجانات و افکار خود همراه با تمرین و مدیری  و برخورد سازنده با ایان هیجاناات باود   

شادت و  ( معتقد اس  فرد در تنظی؟ هیجانات با بدس  آوردن تواناایی باازنگری و بازساازی    5115پلیتری )

جه  در خود و دیگران ب  تعدیل مهار هیجانات ناخوشایند ب  صورت درونی و تغییر جه  آنهاا با  سام     

بناابراین در  . تواناد با  کااهش پرخاشاگری منجار شاود      پ  مدیری  هیجانات می، پردازدسازش یافتگی می

خاشگری کودکاان در جها    آموزش ارائ  شده ب  کودکان در این پژوهش سعی بر این امر بود تا با کاهش پر

حال  ، صاحیح هاای   تصامی؟ گیاری  ، اجتمااعی هاای   انجاام مسالولی   ، ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر

بدون توسل ب  اعمالی ک  ب  خود یا دیگران صدم  بزنند؛ با  طاور ماؤثر و شایسات      ها  و کشمکشها  تعارض

قابل  با هیجانات ناخوشایند( در جه  کااهش  این نتیج  ب  دلیل انتخاب بهترین مهارت )مهارت م. عمل کنند

، ک  مناسب ترین سن برای انواع آموزش هاس ، سال 3-88پرخاشگری و همچنین انتخاب بهترین سن یعنی 
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اینک  جامع  آماری پژوهش حاضر کودکان مقطع ابتدایی وابست  با  کاانون   ها  از جمل  محدودی . حاصل شد

تعمی؟ نتایج ب  سایر کودکان در مقاطع و شاهرهای دیگار باا احتیااط      پرورش فکری شهر تهران بود ک  امکان

در این پژوهش تشخیص پرخاشگری کودکان فقط از طریق پرسشانام  صاورت   از طرف دیگر . روب  رو اس 

دیگار  هاای   متخصص بالینی یا روانپزشک کودک نرسید کا  ایان ماورد ها؟ از محادودی       گرف  و ب  تأیید

ذکر شده طراحی و های  دیگری با احتساب محدودی های  شود پژوهشن پیشنهاد میبنابرای. باشدپژوهش می

 . تنطی؟ گردد
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در پیش بینی تاب آوری در برابر خودکشی بر اساس دشواری 

 تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه شیراز

 7منصوره مهدی یار، 5*سیده فرشته نجاتی

 

اخیر خودکشی و پیامدهای مرتبط با آن منجر ب  بروز مشکالت جدی و اساسی در زمین  ساالم   های  در ده 

شار شاده از   بار اسااس آماار منت   . (5115، راس و همکااران ، ویلیامز، کینشن، کان، عمومی شده اس  )گرانبام

 در هر سال نزدیک ب  یک میلیون نفر ب  عل  خودکشی جان خود را از دسا  ، سوی سازمان بهداش  جهانی

درصد در سراسر دنیا افزایش پیدا کرده اس  )سازمان  11سال اخیر میزان خودکشی  12همچنین در . دهند می

؛ ب  نقل از 8313، ده اس  )محمدخانیدر ایران نیز روند رشد این پدیده صعودی بو. (5181، بهداش  جهانی

 .  (8398، حسنی و میرآقایی

هیجانی از جمل  دشاواری در تنظای؟ هیجاان یکای از عوامال      های  آسیب پذیری، مختلفهای  در پژوهش

، تنظای؟ هیجاان  . (5111، مارس و روزنتاال  ، 1شایونز ، 3خطر در خودکشی شناخت  شده اس  )برای مثال لیان  

کنناد )باارق و    مای  خود را ب  صورت هشیار یا ناهشیار تعدیلهای  آن افراد هیجان فرآیندی اس  ک  از طریق

. (5113، سایل  و باارلو   -تا ب  طور مناسب ب  تقاضاهای محیطی متنوع پاسخ گویند )کمپبل، (5113، ویلیامز

عادم  هاای   ناسازگاران  ب  هیجانات تعریف شده اسا  کا  شاامل پاساخ    های  پاسخ، دشواری در تنظی؟ هیجان

دشواری در کنترل رفتارها در بستر پریشانی هیجانی و نقص در اساتفاده عملکاردی از هیجاناات با      ، پذیرش

 .  (5111، عنوان اطالعات اس  )گراتز و رومر

زیادی ب  رابط  مستقی؟ افکار و اقدام ب  خودکشی باا دشاواری در تنظای؟ هیجاان     های  اگر چ  در پژوهش

تواند با  عناوان    می نیز بیان شده اس  ک  دشواری در تنظی؟ هیجانها  پژوهشاما در بعضی ، اشاره شده اس 

، هیجاانی و جسامی  هاای   یک مانع در برابر خودکشی عمل کند ب  این دلیل کا  تواناایی در تحمال نااراحتی    

دشاواری در تنظای؟    رساد رابطا    مای  بنابراین ب  نظار . (5182، نماید )ال و همکاران می خودکشی را راح  تر

ضامن اینکا  تااکنون با      . ان با خودکشی یک رابط  قوی ولی ظریف باشد ک  نیاز ب  مطالع  بیشاتر دارد هیج

مفهاوم تااب آوری در برابار    . بررسی رابط  این متغیر با تاب آوری در برابر خودکشی پرداختا  نشاده اسا    

                                                           
 fnejati93@yahoo.comمسلول،  شیراز، نویسنده بالینی، دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 8

 شیراز لینی، دانشگاهبا روانشناسی دکتری دانشجوی - 5

3-lynch 

4-Cheavens 
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با   ، رح شاد ( مطا 5111ریچاردساون و بااری  )   -دیکا  ، 5مولنکماپ ، 8گاتیرز، خودکشی ک  توسط عثمان

در دساترس باودن مناابع خاارجی و ارزیاابی فارد از       ، توانایی ادراک شده فرد برای مقابل  با افکار خودکشی

رود  مای  بنابراین انتظار. (5111، شود )عثمان و همکاران می توانایی اش در هنگام مواجه  با وقایع منفی اطالق

 .  رابط  معکوسی با دشواری در تنظی؟ هیجان داشت  باشد

بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دشواری در تنظی؟ هیجان در پایش بینای تااب آوری در    

 .  برابر خودکشی اس 

 

 روش

دانشجویان دانشگاه شیراز ب  عنوان جامع  در نظر گرفت  شاد  ، در این مطالع : شرک  کنندگان و طرح پژوهش

در دساترس  گیاری   نمونا   پسر دانشگاه شایراز با  روش  نفر از دانشجویان دختر و  811ب  حج؟ ای  ک  نمون 

و با اساتفاده   SPSS گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماریهای  داده. انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند

روش مطالع  از نوع توصایفی و پایش بینای بار     . از رگرسیون همزمان و گام ب  گام مورد بررسی قرار گرفتند

تاب آوری در برابر خودکشی ب  عنوان متغیر وابست  و دشواری در تنظی؟ . ستگی خطی اس اساس روابط همب

 .  هیجان ب  عنوان متغیر مستقل تعیین شد

 

 ابزارهای پژوهش

این پرسشنام  برای اولاین باار توساط عثماان و همکااران در ساال       : پرسشنام  تاب آوری در برابر خودکشی

از کامال موافق؟ تا کامال مخاالف؟ و ساواالتی   ای  درج  2ی مقیاس لیکرت این پرسشنام  دارا. ساخت  شد 5111

پایاایی و روایای ایان    . باشاد  مای  «از اغلب چیزهای زندگی ام راضای ام »و « من خودم را دوس  دارم»مانند 

بازآزماایی و  هاای   پایایی مقیااس در ایاران نیاز از روش   . مقیاس در چین و آمریکا مطلوب گزارش شده اس 

. با  دسا  آماد   . خ13و . خ93ی درونی )آلفای کرونباخ( بررسی گردید ک  با  ترتیاب ضارایب پایاایی     همسان

مختلف در ایاران دانسات  شاد    های  واجد شرایط الزم برای استفاده در پژوهش، پرسشنام  تاب آوری، بنابراین

 . منتشر نشده(، نجاتی، )مهدی یار

گراتاز ضاریب   . توسط گراتز ساخت  شد 5111  در سال این پرسشنام: پرسشنام  دشواری در تنظی؟ هیجان

پایایی این پرسشانام  در  . را برای این پرسشنام  گزارش کرده اس . خ11و ضریب آلفای کرونباخ . خ93پایایی 

، گزارش شد )امینیاان . خ11و . خ11ایران نیز با آلفای کرونباخ و تنصیف مورد بررسی قرار گرف  ک  ب  ترتیب 

آن نیز با سنجش همبستگی آن با پرسشنام  هیجان خواهی زاکرمن مورد بررسای قارار گرفا     روایی . (8311

 . ( =r. خ51ک  همبستگی معناداری را نشان داد )

                                                           
1-Guttierrez 

2-Muehlenkamp 
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در دساترس انتخااب و   گیاری   نمونا   با استفاده از پرسشنام  و ب  روشها  داده: شیوه گرد آوری اطالعات

 .  مورد آزمون قرار گرفتند

 

 نتایج

، بعادی هاای   بررسی چگونگی ارتباط متغیرهای موردپژوهش و کساب اعتباار بارای انجاام تحلیال     ب  منظور 

 .  [8آنها از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسب  شد ]جدول شماره های  همبستگی

 

 ماتری  همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 8جدول

 تاب آوری برابر خودکشی دشواری در تنظیم هیجان 

 **-خ. 21 8 دشواری در تنظیم

 8  تاب آوری در برابر خودکشی

p<. 001 ** p<. 01 * 
 

شود متغیر تاب آوری در برابار خودکشای باا دشاواری در تنظای؟       می مشاهده 8چنانچ  در جدول شماره 

 . رابط  منفی و معنادار دارد، هیجان

دکشی از رگرسایون  ب  منظور بررسی نقش دشواری در تنظی؟ هیجان در پیش بینی تاب آوری در برابر خو

 .  درج شده اس  5نتایج حاصل در جدول . همزمان استفاده شد

 
 دشواری در تنظیم هیجانبر اساس نمره کل تاب آوری در برابر خودکشی آماری پیش بینی های  تحلیل واریانس و شاخص، مدل رگرسیون. 7جدول

 مدل
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 51818خ93 8 51818خ93 گرسیونر
 .خ111 21خ91

 391خ19 811 23122خ59 باقیمانده

 

دهد تحلیل واریان  تاب آوری در برابر خودکشی بر اساس نمره دشاواری در   می همانطور ک  نتایج نشان

 .  معنادار اس . خ118تنظی؟ هیجان در سطح 

درصاد و   52اری در تظای؟ هیجاان   قادرت پایش بینای دشاو    . درج شده اس  3همان طور ک  در جدول 

باشد ک  بدین معنی اس  ک  افزایش شدت دشواری هیجانی باا کااهش تااب     می -1خ21ضریب بتای آن برابر 

 .  آوری در برابر خودکشی همراه اس 

 
 ضریب رگرسیون مربوط به پیش بینی تاب آوری در برابر خودکشی بر اساس دشواری در تنظیم هیجان. 9جدول

R R2 B Beta T P 

 .خ118 -3خ83 -. خ21 -. خ29 .خ52 ./10
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 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر ب  طور کلی بررسی امکاان پایش بینای تااب آوری در برابار خودکشای بار اسااس         

تااب  ، تواند در جه  معکاوس  می نتایج نشان داد ک  دشواری در تنظی؟ هیجان. دشواری در تنظی؟ هیجان بود

، (5111تاورکی ) ، ترمبلای ، ویتاارو ، هربارت ، برزوهای  این نتیج  همسو با پژوهش. ایدآوری را پیش بینی نم

افرادی کا  راهبردهاای   ، طبق نظر این پژوهشگران. باشد می (5182( و ال و همکاران )5119آریا و همکاران )

پرخطر ب  عناوان  ممکن اس  بیشتر از دیگران مستعد استفاده از رفتارهای اند  ضعیف تنظی؟ هیجان را فراگرفت 

دشاواری  . (8393، آزرمی و ثمررخی، اندامی خشک، ابزاری برای تسکین هیجان منفی باشند )اسماعیلی نسب

زمانیک  احساسات . شود می ابراز و استفاده از احساسات اطالق، در تنظی؟ هیجان ب  نارسایی در توانایی تجرب 

مساتعد انجاام کارهاا و     کنناد و  می ن کنترل را گزارشآنها احساس از دس  داد، شود می افراد دچار بی نظمی

توانایی تنظی؟ ، از سوی دیگر. (5111، شوند ک  در حال  عادی انجام نخواهند داد )هاونگ می گفتن چیزهایی

هیجانات خود ، افرادی ک  قادر ب  تنظی؟ هیجانات شان هستند. تواند کیفی  روابط فرد را تعیین کند می هیجان

آورناد و   می گوناگون ب  دس های  درک بهتری از افراد در وضعی ، در نتیج . کنند می بهتر درکو دیگران را 

چنین افرادی نسب  ب  افارادی  ، بنابراین. برخوردارندتری  بین فردی و درون فردی توسع  یافت های  از مهارت

. (5111، 8سلین و سالوی، ولتزش، نزلک، براک ، روابط بهتری دارند )لوپز، ک  دشواری در تنظی؟ هیجان دارند

هاای   نقش روابط بین فردی سال؟ نیز در خودکشی مکررا مورد تاکید قرار گرفت  اس  ب  طاوری کا  در دها    

انجام شده در زمین  خودکشی زیار سالط  نظریا  باین فاردی باوده اسا  )حسانی و         های  اخیر اکثر پژوهش

توان باا   می ی؟ هیجان در تاب آوری در برابر خودکشیبا توج  ب  نقش مه؟ دشواری در تنظ. (8398، میرآقایی

 . .آموزش تنظی؟ هیجان ب  افراد ب  پیشگیری از خودکشی کمک کرد

. این پژوهش باود های  در دسترس از محدودی گیری  نمون  استفاده از ابزارهای خودگزارشی و استفاده از

 . زمین  تعمی؟ علی نتایج محتاط بودروابط همبستگی هستند باید در ، با توج  ب  اینک  این روابط

 

 منابع

 
 رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن با اختالالت تغذی  در زنان ، رابط  دشواری در تنظی؟ هیجان. (8311). مری؟، امینیان

 . دانشگاه آزاد اهواز، پایان نام  کارشناسی ارشد، دختران شهر اهواز و

 فرزندپروری مادران کودکان مبتال ب  اخاتالالت رفتااری و ماادران کودکاان     های  یوهبررسی ش. (8331غالمرضا )، اسفندیاری

 . انستیتو روانپزشکی تهران، پایان نام  فوق لیسان . بهنجار و تاثیر آموزش مادران بر اختالل رفتاری کودکان

 پیش بینی کننادگی دشاواری در   نقش . (8393). امیر، هال  و ثمررخی، علیرضا؛ آزرمی، مری؟؛ اندامی خشک، اسماعیلی نسب

 . 19-13، 1(59)، اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، تنظی؟ هیجان و تحمل پریشانی در اعتیادپذیری دانشجویان

                                                           
1-Salovey 
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بهبود کیفیت زندگی  تاثیر آموزش مدیریت زندگی اقماری بر

 خانوادگی کارکنان اقماری

2علی ستوده، 1فهیمه قبیتی
 

 

فرصا  و فاراغ   ، انساان تکنولوژی و جایگزینی ماشین و ابزار ب  جاای  ، انتظار این بود ک  با پیشرف  صنع 

بالی برای او حاصل گردد اما بر عک  مشاهده شد صنعتی شدن در دنیای امروز و شرایط کار سخ  موجاب  

مهمترین سارمای   . بسیاری در حوزه سالم  خود و خانواده رو برو گردندهای  شده اس  تا کارکنان با آسیب

 ان کیفای را از ساازمانهای غیار کیفای متماایز     هر شرک  و سازمانی نیروی انسانی آن اس  و آنچ  یک سازم

صانعتی و یاا بازرگاانی و یاا     ، امکانات و تجهیزات و یا کوچکی و بزرگی حج؟ خدمات و تولیاد آن ، کند می

تفاوت اساسی کارکنان شااغل  . بلک  سالم  نیروی انسانی یا سرمای  انسانی آن اس ، خدماتی بودن آن نس 

  ب  صورت اقماری و دور از خانواده و زندگی اجتماعی ب  کار مشاغول  در صنع  نف  و گاز و پتروشیمی ک

عالوه بار تحمال فشاارهای گونااگون ناشای از      ها  هستند با سایر صنایع در این اس  ک  کارکنان این شرک 

شهر و موطن خویش و بر روی سکوهای نفتی یا جزایاری کا    ، دورتر از خانوادهها  بایس  فرسنگ می، شغل

فارس و بعضاً بدور از سکن  ساکنین قرار دارند ب  صورت نوب  کااری و کاار اقمااری فعالیا       در دل خلیج

ای  صنعتی دور از خاانواده با  شاکل دوره   های  شود ک  شاغلین در محیط می کار اقماری ب  کاری گفت . نمایند

( یاا دو هفتا    8-8  )( یا یک هفت  کار یک هفت  اساتراح 5-5دو هفت  کار و دوهفت  استراح  )های  در دوره

صانعتی و منااطق   هاای   ( در محیط3-8( یا س  هفت  کار و یک هفت  استراح  )8-5کار یک هفت  استراح  )

: کارکنان شاغل در مشاغل اقمااری دارای شارایط خاصای از جملا     . عملیاتی نف  و گاز ب  کار اشتغال دارند

و لرزش ها؛ سر و صدای زیااد؛ اساترس   ها  انوضعی  جغرافیایی و شرایط سخ  اقلیمی8 گرما ؛ رطوب ؛ تک

در دساترس نباودن ؛ دوری از محایط اجتمااعی از     ، حمل و نقل با هلی کوپتر و کشتی؛ کار با مواد شایمیایی 

موقعیا  را  ، ایان شارایط  . گروه دوستان و نداشتن تفریحات و اوقات فراغ  و غیره می باشد، جمل  خانواده

سازد ب  همین روی برای تقوی  نیروی مقابلا  و تطبیاق باا     می ی آماده ترتنش و افسردگ، برای ایجاد استرس

پرسنلی و در نتیج  افزایش بهاره وری ساازمانی   ، فردیهای  افزایش توانمندی، شرایط سخ  کاری و محیطی

مورد نیاز در سازگاری با زندگی اقماری و بیش از هر امار دیگاری احسااس مای     های  نیاز ب  آموزش مهارت

و وضاعی   هاا   هزین  ناشی از بیماری، شود می ک  ب  سازمان تحمیلهایی  ر واقع مقدار زیادی از هزین د. شود

                                                           
 E-mail:afroz_gh@yahoo.com ایران قاره فالت نف  شرک  روانشناختی خدمات مسلول -اجتماعی روانشناسی دکتری8
  محمودآباد ایران نف  ملی شرک  آموزش مرکز ریاس  -روانسنجی ارشد کارشناس-5
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درباره شرایط کار در اتحادی  اروپاا نشاان داد    8991گزارش بنیاد اروپا در سال . روحی و روانی کارکنان اس 

زمان آنها سالم  شان راتح  تاأثیر  % کارگرانی ک  مصاحب  شدند بر این باور بودند ک  محیط کار و سا21ک  

اساتخوانی  _ماهیچا  ای  هاای   مشکالت مربوط ب  سالمتی ک  ذکر شدند بیشتر شامل نااراحتی . قرارداده اس 

% مصاحب  شوندگان گفتند ک  بر اثر مشکالت بیمااری ناشای از کاار در    53. باشد %( می51%( و استرس )31)

روز در ساال باود کا      1میزان میانگین غیب  در میان کارگران . اندکار غایب بوده  ماه گذشت  از محل 85طول 

( در 5118یوشای هیساا )  . باشاد  میلیون روز کاری درسال اتحادی  اروپا مای  111نشانگر از دس  دادن حدود 

مدت سالهای کااری و نیاز   ، پژوهشی بر روی کارکنان شب کار مناطق نفتی نشان داد ک  متغیر هایی چون سن

نتایج پژوهشهای آسیب شناسی کار اقماری و تاثیر آن بر سالم  . با آسیب روانی آنها رابط  دارد شرایط تاهل

، س  عارض  استرس افسردگی و تعارض نقش در بین کارکنان اقماری دارد )قبیتیدهنده  نشان عمومی کارکنان

آنان های  د و خانواده(؛ لذا ضرورت دارد ک  سازمان ب  جه  حفز سالم  روحی و روانی کارکنان خو8311

 .  پیشگیری و درمان بیاندیشدهای  تدابیری خاص در حوزه

 ساازمان بهداشا  جهاانی   ، درخصوص پیشاگیری در ماورد ساالم    
پیشانهاد آموزشای    8993در ساال  8

زندگی را ب  تمامی کشورها ارائ  نمود و تأکید کرد ک  بر اساس پژوهشهای انجام شده بسیاری از های  مهارت

، اجتماعی بزرگی مانند ابتال ب  بیماریهای روحی و روانای  –ی روانی و روان تنی و بحرانهای بهداشتیبیماریها

لاذا بارای حفاز و ارتقااء     . آیاد  می زندگی ب  وجودهای  ب  واسط  عدم آشنایی افراد با این مهارت. . اعتیاد و

ها  ش  و درمان آموزش این مهارتبهداهای  سالم  جامع  ب  ویژه از نظر بهداش  روانی ااا و کاهش هزین 

زنادگی با    هاای   همانگون  ک  ذکار شادآموزش مهاارت   . علی الخصوص ب  نوجوانان اقدام شودها  ب  خانواده

شکل مدون توسط سازمان جهانی بهداش  در جه  پیشگیری اولی  و نیز ارتقاء سطح بهداشا  روان مطارح   

  از طریق ایجاد فرصتی مناسب برای افراد ایان امکاان   یکی از راهکارهای علمی و موثری می باشد ک، گردید

، حال مساال   ، تصامی؟ گیاری  ، همدلی با دیگران، خود آگاهیهای  را فراه؟ می آورد تا از طریق کسب مهارت

مقابل  با استرس و اباراز وجاود و   ، برقراری روابط بین فردی، برقراری ارتباط موثر، تفکر نقادان ، تفکر خالق

پرخطر و ناایمن را بیاموزد و ب  بهترین شکل های  قع پرخطر؛ ب  شکل موثری مقابل  با موقعی ن  گفتن در موا

از طرفی پراکنده بودن محال ساکون    . خویش را بالفعل نمایدهای  ونگرشها  ارزش، در چنین شرایطی دانش

منطق  عملیااتی   1و  سکو 85شهر کشور؛ پراکنده بودن محل اشتغال کارکنان در  511کارکنان در های  خانواده

محدود بودن امکانات آموزش ب  صورت حضوری8 محدودی  پروازها و عدم امکان اعزام مادرس  ، در جزایر

عملیاتی بودن منطقا   ها،  ب  مناطق عملیاتی ب  دلیل محدودی  پروازها در مناطق و طوالنی بودن ساعات دوره

زنادگی را با    های  ی هستند ک  امر آموزش مهارتو اولوی  داشتن تولید و حضور دائ؟ در محل کار مشکالت

ب  روش آموزش و دوره آموزشی ای  ب  همین جه  تهی  برنام . دهند می روش حضوری را تح  الشعاع قرار

                                                           
1- WHO  
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الزم جه  افزایش توانمندی افراد جه  مقابل  با شرایط ساخ  و  های  تهی  شد تا بر اساس آن برنام  آموزش

 .  ناشی از این شیوه کار برخوردار شوند سازگاری با مشکالت و مسائل

هاای   برنام  آموزشی طراحی شده تح  عنوان دوره بهبود کیفی  زندگی اقماری براساس نتاایج پاژوهش  

 1111انجام شده در شرک  نف  فالت قاره و در بین کارکنانان اقماری این شرک  و علال مراجعا  بایش از    

ی )گزارش روانشناسان مستقر در ستاد و مناطق عملیاتی و مراکاز  جلس  مشاوره در مناطق اقماری و غیر اقمار

ایان برناما    . مشاوره طرف قرارداد با شرک  نف  فالت قاره ایران( با مدل نظری تبا طراحای گردیاده اسا    

ایان  . فردی و اجتماعی افاراد برگازار مای شاوند    های  دارای رویکرد ارتقایی اس  ک  با هدف افزایش مهارت

 و بهباود کیفیا  زنادگی کارکناان و خاانواده آناان      هاا   در کاهش عارض ها  بخشی این آموزش پژوهش ب  اثر

برای مطالع  اثار بخشای   . قرار گرفت  اندها  جمعی  نمون  کارکنانی هستند ک  تح  آموزش مهارت. پردازد می

 .  شده اس  آزمایش و گواه در دو مرحل  استفادههای  از پیش آزمون و پ  آزمون ومقایس  نمرات گروه

مدل تبا )تکنیکی( هیلدا تبا از رویکرد از پایین ب  باال : چارچوب و مدل نظری تدوین دوره )متغیر مستقل(

یعنای  . توالی و نظ؟ درستی نادارد « باال ب  پایین»تبا اعتقاد داش  ک  مدل مدیریتی یا مدل از . نمود می حمای 

ای اس  کا  در روش قیااس سانتی     این همان شیوه. سندبا یک روش استقرایی از امور جزیی ب  طرح کلی بر

تبا هف  مرحلا  اصالی را   . رسید مورد مخالف  قرار گرف  شد و ب  امور جزیی می ک  از طرح کلی شروع می

 ریزی درسی برشمرده اس  ک  عبارتند از:برای برنام 

 .  کند ریزی درسی را شروع می نام ریز درسی( با تعیین نیازهای فراگیران فرایند بر )برنام : ا تشخیص نیاز8

 .  کند های قابل تحقیق را معین میریز درسی( پ  از تعیین نیازها هدف معل؟ )برنام : ا تعیین هدف5

هاا   محتوا ن  تنها با هادف . شود های تعیین شده محتوای مناسب انتخاب میانتخاب محتوا با توج  ب  هدف -3

 .  ی  الزم را نیز باید دارا باشدبلک  اعتبار و اهم، باید سازگار باشد

بلک  الزم اسا  باا توجا  با      ، ریز درسی( نباید ب  انتخاب محتوا اکتفا کند معل؟ )برنام : سازماندهی محتوا -1

 . پیشرف  و عالیق آنها محتوا را سازمان دهد، رشد فراگیران

از . دهناد  محتوا را مرتب و سازمان مای شود و آنان  محتوا ب  فراگیران ارائ  می: های یادگیری انتخاب تجرب  -2

 .  آموز با محتوا اس  های تدری  معل؟ مستلزم درگیری دانشاین نظر روش

های یادگیری نیز کند؛ فعالی  توالی و سازمان پیدا می، همانطور ک  محتوا: های یادگیری ا سازماندهی فعالی 1

اما معل؟ بایاد فراگیاران   ، گیرد س محتوا انجام میبر اسا های یادگیریتوالی فعالی . الزم اس  سازمان یابد

 . را نیز در نظر داشت  باشد

برای این کاار ارزشایابی   . اند هایی تحقق پیدا کردهریز درسی باید تعیین کند ک  چ  هدف برنام  : ارزشیابی -3

 .  دوین یابدریز درسی( ت های ارزشیابی باید از سوی فراگیران و معلمان )برنام  شیوه. گیرد صورت می
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 روش

شرک  کنندگان در این تحقیق کلی  کارکنان رسامی شااغل با  خادم  در     : شرک  کنندگان و طرح پژوهش

باشند ک  در سراسر کشور سکون  داشت  و اساتخدام آناان قبال از     سکوهای شرک  نف  فالت قاره ایران می

 521ون  از طریق جدول کرجسی مورگان حج؟ نم. باشد نفرمی 321انجام پذیرفت  اس  ک  بالغ بر  8311سال 

 .  شرک  کنندگان ب  دو گروه گواه و گروه آزمایش تقسی؟ گردیدند. نفر تعیین گردید

ساوال   WHOQOL-BREF 51 ابزار تحقیق اثربخشی آموزشها پرسشنام  اساتاندارد کیفیا  زنادگی   : ابزار

 با  هاا   حیطا   از یاک  هار . باشد روابط اجتماعی و وضعی  محیط می، سالم  روان، شامل سالم  جسمانی

 از یاک  های   با   کا   دارد نیاز  دیگر سوال 1 دارای نام  پرسش این. میباشند سؤال 1 و 3؛ 1؛ 3ترتیب دارای 

 ایان . دهناد  مای  ارزیابی قارار  مورد کلی شکل ب  را زندگی کیفی  و سالم  ندارند و وضعی  تعلقها  حیط 

 اجتماعی ساالم   روابط، روان سالم    سالم  جسمانیباشد ک می سؤال 51 شامل مجموع در نام  پرسش

 اس  شده واقع اعتبارسنجی مورد و ترجم ، کشور جهان 11 از بیش در نماید می را سؤال محیط

 ابازار  ایان  کا   داده اسا   نشان نام  پرسش این ایرانی گون  سنجی روان مشخصات: اعتبار و روایی ابزار

 ناما   پرسشای  خوش  درون بستگی ه؟ شاخص ک  صورتی ؛ب  گیرد قرار استفاده مورد نیز ایران در تواند می

 آلفاای  مقاادیر  طرفای  از آماد  با  دسا    32، دامن  چهار در هفت  5 فاصل  در مجدد آزمون 1خ 11تا  1/1در 

 در جمعیا   ابازار  ایان  قباول  قابل روایی از حاکی سازه نیز روایی ب  مربوطهای  شاخص ( و1خ11) کرونباخ

 . ندبود ایران

پ  از تقسی؟ شرک  کنندگان ب  دو گروه آزماایش و گاروه گاواه پا  از ارائا       : شیوه گردآوری داده ها

توصایفی  های  بر روی گروه آزمایش و محاسب  نمرات پیش آزمون و پ  آزمون با استفاده از روشها  آموزش

بین نمرات گاروه گاواه و گاروه     (t)ها  استنباطی آزمون مقایس  میانگینهای  میانگین و درصد فراوانی و روش

 .  مورد بررسی قرار گرفت  اس ها  آزمایش اثر بخشی آموزش

 

 نتایج

در  tارائ  شاده بار روی کیفیا  زنادگی فراگیاران را باا اساتفاده از آزماون         های  جه  بررسی تاثیر آموزش

با توجا  با  نتاایج     پرداخت  وها  مستقل مورد بررسی قرار گرفت  و سپ  ب  بررسی تک تک فرضی های  گروه

 .  حاصل در جدول ارائ  شده اس های  یافت . کنی؟ می حاصل از تحلیل آماری تایید یا عدم آنها را بررسی

رسد آموزش دوره مدیری  زندگی اقماری بر کیفی  زندگی کارکنان  می ب  نظر: فرضی  اصلی این پژوهش

 . اقماری تاثیر مثب  دارد
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 پس آزمون( کیفیت زندگی -در دو مرحله )پیش آزمون. آزمایش و گواههای  گروه نمرات کیفیت زندگی. 5جدول 

 متغیر مرحله شاخص/گروه میانگین انحراف معیار تعداد

 آزمایش 85خ31 8خ919 572
  پیش آزمون

 کیفی  زندگی

 

 گواه 85خ11 8خ181 572

 آزمایش 51خ11 5خ311 572
 پ  آزمون

 گواه 83خ91 8خ381 572

 
 .آزمایش و گواههای  پس آزمون( کیفیت زندگی گروه -)پیش آزمون مستقل روی نمرات تفاضل t نتیجه آزمون. 7 جدول

 d t p میانگین تفاوت ها مرحله متغیر

 1خ111 خ521 523 812خ82 ازمایش کیفیت زندگی

  51  88خ32 گواه 

 

 از لحاظ نمره کیفی  زنادگی تفااوت  گروه آزمایش و گروه گواه های  دهد ک  بین آزمودنی می نتیج  نشان

در نتیج  آموزش مهارتهای مشخص شده در دوره تدوین شده بهبود کیفی  زنادگی  . وجود داش داری  معنی

گاروه گاواه موجاب    هاای   گروه آزمایش نسب  ب  میانگین نمره کیفی  زندگی آزمودنیهای  اقماری آزمودنی

 .  بهبود کیفی  زندگی گروه آزمایش شده اس 

 

 فرعیهای  یهفرض

رسد آموزش مدیری  زندگی اقماری بر بهبود کیفی  سالم  جسمانی کارکناان   می ب  نظر: فرضی  فرعی اول

 . شرک  اقماری تاثیر مثب  دارد

پ  آزمون( کیفی  ساالم  جسامانی    -نتیج  نمرات کیفی  سالم  جسمانی در دو مرحل  )پیش آزمون

موزش مهاارت مادیری  زنادگی اقمااری باا توجا  با  میاانگین         آزمایش و گواه نشان میدهد ک  آهای  گروه

گروه گواه موجب افزایش بهباود کیفیا  ساالم     های  گروه آزمایش نسب  ب  میانگین آزمودنیهای  آزمودنی

 .  جسمانی گروه آزمایش شده اس 

رکناان  رسد آموزش مدیری  زندگی اقماری بر بهبود کیفی  سالم  روانی کا می ب  نظر: فرضی  فرعی دوم

 . شرک  اقماری تاثیر مثب  دارد

در نتیجا  آماوزش مادیری     . گاردد  می تایید 1خ118تفاوت معنادار بین نمرات دوگروه در سطح کمتر از  

محساسب  شده موجب افازایش بهباود کیفیا  ساالم  روانای گاروه       های  زندگی اقماری با توج  ب  میانگین

 .  آزمایش شده اس 

یرسد آموزش مادیری  زنادگی اقمااری بار بهباود کیفیا  رواباط اجتمااعی         ب  نظر م: فرضی  فرعی سوم

پ  آزمون( کیفیا    -نتیج  نمرات کیفی  زندگی در دو مرحل  )پیش آزمون. کارکنان اقماری تاثیر مثب  دارد
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دهد ک  آموزش مادیری  زنادگی اقمااری باا توجا  با  میاانگین         می آزمایش و گواه نشانهای  زندگی گروه

گروه گواه موجب افازایش بهباود کیفیا  رواباط     های  گروه آزمایش نسب  ب  میانگین آزمودنی های آزمودنی

 اجتماعی گروه آزمایش شده اس 

رسد آموزش مدیری  زندگی اقماری بار بهباود کیفیا  محایط زنادگانی       می ب  نظر: فرضی  فرعی چهارم

پ  آزمون( کیفیا    -مرحل  )پیش آزمون نتیج  نمرات کیفی  زندگی در دو. کارکنان اقماری تاثیر مثب  دارد

دهد ک  آموزش مدیری  زندگی اقماری با توج  ب  میانگین رواباط   می آزمایش و گواه نشانهای  زندگی گروه

گروه گواه موجب بهبود کیفیا  محایط   های  گروه آزمایش نسب  ب  میانگین آزمودنیهای  بین فردی آزمودنی

 .  زندگی گروه آزمایش شده اس 

 

 و نیتجه گیریبحث 

هاای   تاثیر مشکالت و دشواریدهنده  نشان داخلی و خارجیهای  همانگون  ک  در بیان مسلل  ذکر شد پژوهش

آنان و تاثیر این شیوه کار بر سالم  جسامانی؛ ساالم    های  کار اقماری بر کیفی  زندگی کارکنان و خانواده

شرک  ملی نفا  ایاران و شارکتهای تابعا  کا       ی ها روانی و کارکرد خانواده کارکنان اس  و یکی از دغدغ 

کارکنانش ب  این شیوه کار اشتغال دارند یاافتن راهکارهاا بارای کااهش اثار منفای ایان شاکل کاار و بهباود           

آموزش همواره یکی از موثرترین راههای برای افزایش ساطح ساالم  کارکناان    . ناشی ازآن اس های  عارض 

را با   ای  مشکل فرد نباشد تاثیر چندانی نداشت  و در واقاع فقاط هزینا     زمانی ک  آموزش مرتبط با. بوده اس 

میزان رضای  باالی شرک  کنندگان در دوره اموزشی و اثر بخش بودن آموزشاها  . سازمان تحمیل کرده اس 

نشان میدهد ک  این آموزشها با مسائل زندگی این کارکنان مرتبط بوده و ب  آنها در جه  یافتن راهکاار بارای   

حل مشکالت و مسائل ناشی از این شیوه کار کمک بسیاری نموده اس  نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد کا   

موجاود در  های  برنام  آموزشی تدوین شده ب  لحاظ اینک  ناشی از مطالع  و پژوهش بر روی مسائل و آسیب

ر نتیجا  بهباود کیفیا  زنادگی     این گروه بوده اس  تاثیر مثبتی بر افزایش توانمندی مقابلا  و ساازگاری و د  

هاای   این شکل کاار یعنای عارضا    های  مخاطبین بوده اس  ک  هدف طراحان این برنام  را در کاهش عارض 

استرس8 افسردگی و تعارضهای محیط کار و زندگی تامین کرده و گسترش و تقوی  این آموزشها با  عناوان   

 .  باشد می ارکنان سازمانها موثرراهبردی اساسی در بهبود سالم  سرمای  انسانی یعنی ک

 

 پیشنهادات

شاود آماوزش دوره    مای  باتوج  ب  اثر بخشی مثب  دوره آموزشی تدوین شده در جامعا  نمونا  پیشانهاد    -8

مدیری  زندگی اقماری برای کلی  کسانی ک  ناچاار از اشاتغال با  ایان شایوه میباشاند در بادو اساتخدام         

ایان دوره را در تقاوی؟ آموزشای کارکناان      8391اره از سال )شرک  نف  فالت ق. اجباری محسوب شود

 (.منظور نموده اس 
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 ب  دلیل پراکندگی کارکنان اقماری و خانوادههای آنان در سراسر کشور این دوره ب  صورت غیر حضاوری  -5

 . و آموزش از راه دور طراحی گردد

نیز بتوانناد  ها  نان بیندیشند تا خانوادهکارکهای  مدیران و سرپرستان تمهیداتی در خصوص آموزش خانواده -3

 511الزم ب  ذکر اس  ک  تا کنون نزدیک با   . ب  صورت مستمر و فراگیر بهره مند گردندها  از این آموزش

بهره مند شده و میزان رضای  بااالی  ها  خانواده با همکاری مرکز آموزش نف  محمود آباد از این آموزش

اثر بخش باودن ایان آموزشاها و مارتبط باودن باا مساائل        دهنده  نشان شدهارائ  های  این افراد از آموزش

 .  باشند می مبتالب  آنان

آن و بهبود کیفای با  طاور مساتمر تحا       های  دوره آموزشی تدوین شده در جه  رفع نواقص و کاستی -1

 . مربوط  قرار گیردهای  ارزیابی و ارزشیابی
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بر ای  اجتماعی به روش چند رسانههای  اثر بخشی آموزش مهارت

 شهرستان خاش Naان انجمن میزان فشار روانی همسران افراد معتاد

 1اسما دهواری، 4سیمین دهواری محمدی، 9مژده میرمرادزهی سیبی، 7پرویز براهویی، 5فریبا بامری*

 

چارا کا  جازء جادایی ناپاذیر      ، امروزه تقریباً تمامی افراد بشر با واژه ی استرس یا فشار روانی آشنایی دارناد 

فشاار  . (8391، تنشزا مواج  اس  )خدایاری فرد و پرناد ای ه زندگی انسان شده و انسان از کودکی با موقعی 

هر نوع محرک یا تغییر در محیط خارجی و داخلی اس  کا  ممکان اسا  باعاث اخاتالل در تعاادل       ، روانی

 .  (8933، حیاتی گردد و در شرایط خاص بیماری زا باشد )شاو

با  ایان   ، بیند می تاد ب  نحوی صدم با وجود یک فرد معتاد در خانواده زندگی هر یک از اعضا خانواده مع

شوند ک  تغییراتی در سابک زنادگی خاود ایجااد کنناد تاا        می دلیل ک  خانواده معتاد برای ادام  حیات مجبور

شود تا زندگی خود آنها نیز با    می این تغییرات ب  مرور زمان باعث. بتوانند با تاثیرات مخرب اعتیاد کنار بیایند

فرد معتااد  ، یکی از بارزترین تاثیرات اعتیاد این اس  ک  با شدت گرفتن اعتیاد. ودفالک  و بدبختی کشیده ش

تهی  و مصرف مواد ب  تنها مسال  مه؟ . کند می ب  ناچار وق  و انرژی بیشتری برای تهی  و مصرف مواد صرف

در عوض رابط  باین  . کند می زندگی فرد معتاد بدل شده و او ب  تدریج رابط  خود را با اعضای خانواده ک؟ تر

اعضاای خاانواده   . شاود  می ب  مفهومی بسیار واقعی ب  بخشی از محیط خانواده تبدیل، فرد معتاد و مواد مخدر

اما ب  طور کلی قادر ب  تعیین این کا  چا    ، ممکن اس  تا حدودی متوج  بروز برخی از تاثیرات اعتیاد باشند

شوند ک  خان  دیگر جای امنای بارای    می فقط متوج  این نکت آنها . باشند نمی اتفاقاتی در حال رخ دادن اس 

ب  جای ایمنی و آسایش حک؟ فرما شده اس  و آن شخصای کا  در   ، و اضطراب، تنش، آنها نیس  و تشویش

یا فردی بسیار خست  و ناتوان تبادیل شاده اسا     ، ب  فردی بداخالق و تندخو، شناختند می گذشت  کامال او را

اشرت با اعضای خانواده خود نیز ندارد و این تاثیرات مخرب اعتیااد خاانواده معتااد را با      ک  تمایلی برای مع

افزایش روز افزون استفاده از فن آوری اطالعاات و ارتباطاات تحاولی    . (8319، کشاند )پورقاسمی می نابودی

اخیار  هاای   در دها  . دهاد  مای  عظی؟ را در تمام حوزهها و از هم  مه؟ تار حاوزه آماوزش و یاادگیری نویاد     

و هاا   فارا رساان   هاا،   رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور فن آوریهای جدید یاادگیری نظیار چناد رساان  ای    

                                                           
 Fabameri@yahoo.com.خاش  بهداش  مرکز روان بهداش  کارشناس بالینی روانشناسی ارشد کارشناس -8

 Mbtaftan@yahoo.com. تهران پزشکی علوم دانشگاه از پزشکی دکتری  -5
 Mojde9898@gmail.comزاهدان بهداش  مرکز روان بهداش  کارشناس بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی -3
 simin.d1364@gmail.com.عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی -1
 asmadehvari@gmail.com.سراوان آزاد دانشگاه مدرس بالینی روانشناسی ارشد کارشناس -2
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امروزه در بیشتر کشورها اقادامات بسایاری بارای    . ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده اس 

 .  (8393، رادیاستفاده از فن آوریهای نوین در امر آموزش ویژه انجام شده اس  )م

هاایی   توان گف  ک  فن آوری چندرسان  ای ب  عنوانیک روش فعاال و ناوین آموزشای باا قابلیا       می لذا

، منعطف ساختن محایط یاادگیری  ، درگیرساختن یادگیرنده، همچون ب  کارگیری چند ح  در فرایند آموزش

مهارتهاای اجتمااعی همساران افاراد      ب  شیوه موثری بر روی، با توج  ب  فشارهای روانی همسران افراد معتاد

اغلاب ایان همساران افاراد معتااد مشاکل در برقاراری        های  از آنجا ک  یکی از ویژگی. باشد اثرگذار می معتاد

ارتباطات اجتماعی و سرشکستگی در جامع  ب  خاطر خانواده همچنین ناتوانی مهارت اجتماعی در ارتباطاات  

هاای   شود این افراد مهاارت  می ب  صورت چند رسان  ای باعثها  تبنابراین آموزش این مهار. اجتماعی اس 

و ، ارتباطی و اجتماعی کافی را کسب کنند و بتوانند اعتماد ب  نف  پیادا کنناد و خاود را دسا  کا؟ نگیرناد      

حمایا   ، ( رابطا  باین همسارآزاری   8398ستوده ناورودی )، بتوانند با مشکالت برخورد مناسب داشت  باشند

سترس ادراک شده در زنان دارای همسران معتاد و غیرمعتاد شهر رش  پرداخا  با  ایان نتیجا      اجتماعی و ا

اساترس ادراک شاده و میازان همسارآزاری در     ، رسید ک  نتایج پژوهش نشان داد ک  میزان حمای  اجتمااعی 

 .  زنان دارای همسر معتاد و زنان دارای همسر غیرمعتاد متفاوت می باشد

پژوهشی با عنوان بررسی مسائل و مشکالت روانی و اجتماعی زنان دارای همسر  ( در8313محمد خانی )

اکثر آنهاا باا ضاعف و    ، معتاد دریاف  زنانی ک  دارای همسر معتاد هستند از اعتماد ب  نف  پایین برخوردارند

مالیاری  . روانی مای باشاند  های  و دچار افسردگی و آشفتگیاند  عملکرد پایین فردی و اجتماعی شناخت  شده

( در پژوهشی با عنوان مشکالت اجتمااعی همساران ماردان معتااد در منطقا  تحا        8313خواه و همکاران )

پوشش مرکز بهداش  شرق تهران دریافتند اکثر زنان دارای همسر معتاد با  دافعا  اجتمااعی و برچساب زدن     

بیشاتر رفا  و   . ک  مای کنناد  و در اکثر محافل ب  تنهایی و بدون حضور شوهر شار اند  اجتماعی اشاره داشت 

 .  آمدها با افراد مورد قبول شوهر از جمل  افراد معتاد و فروشندگان مواد مخدر محدود شده اس 

جدیاد  هاای   با توج  ب  اهمی  مهارتهای اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد و از سوی دیگار اساتفاده مادل    

 خطر ضرورت دارد ک  میازان اثربخشای چناین   برای افراد در معرض ها  اطالع رسانی در گسترش این مهارت

دهد ک  در  می انجام شده نشانهای  مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسیای  چند رسان های  از روشهایی  آموزش

 .  منطق  مرتبط با این موضوع تحقیقات سیستماتیک انجام نشده اس 

اجتماعی ب  روش های  زش مهارتشود این اس  ک  آمو می ک  مطرحای  بنابراین در پژوهش حاضر مسال 

شهرستان خاش تاثیر گاذار اسا   امیاد اسا       Naبر فشار روانی همسران افراد معتادان انجمن ای  چندرسان 

 . را فراه؟ آورد Naاجتماعی همسران افراد معتادان انجمن های  پژوهش حاضر زمین  ارتقاء مهارت

 تااثیر  Naیدر همساران افاراد معتاادان انجمان     آموزش مهارتهای اجتمااعی بار فشاارروان   : فرضی  پژوهش

 . داردداری  معنی
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 روش

 Naاجتماعی بر فشار روانای دارای همسار معتااد در مرکاز     های  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت

این ، نیم  آزمایشی )پیش آزمون و پ  آزمون با گروه کنترل( بودهای  پژوهش حاضر از نوع طرح. شهرستان خاش بود

ب  طور تصادفی با  دو گاروه مداخلا  و     Naک  تعدادی از همسران افراد معتادان انجمن ، بودای  پژوهش از نوع مداخل 

همسران  Naک  پ  از هماهنگی با مسلولین انجمن ، روش انجام مداخل  بدین صورت خواهد بود. کنترل تقسی؟ شدند

سال( را دارند شناسایی  12تا 81سن ، طح تحصیالت حداقل راهنماییافراد معتادانی را ک  معیارهای ورود ب  مطالع  )س

کرده در ابتدا روند انجام مطالع  برای آنها شرح داده شد؛ سپ  در مورد روش تکمیال پرسشانام  توضایحاتی ارائا  و     

پایش  ، ام هدف از انجام پژوهش بیان و از افراد جه  حضور در مطالع  کسب رضایتگرفت  شد و با استفاده از پرسشان 

در حالی ک  در گاروه  ، آزمون در گروه مداخل  و کنترل انجام و سپ  مداخل  آموزشی بر روی گروه مداخل  انجام شد

 CDدر قالاب  ای  محتوای آموزشی ب  صورت آموزش چند رسان . ای توسط محقق اعمال نشد کنترل هی  گون  مداخل 

اهد گرف  س  ماه پ  از توزیع سی دی آموزشی پ  آزماون دوم  آموزشی تهی  شد و در اختیار گروه مداخل  قرار خو

 . بعمل آمد

 

 گیری نمونه روش و نمونه آماری جامعه

. شهرستان خاش حضاور یافتناد   Naنفر بودند و در مراکز  832در پژوهش حاضر جامع  آماری همسران افراد معتاد ک  

نفر گروه کنترل( بودند ک  باا اساتفاده از روش نمونا      12نفر گروه آزمایش و  12نفر ) 91در این پژوهش نمون  آماری 

شهرساتان   Naشرایط ورود ب  نمون  آماری زنان دارای همسار معتااد در مراکاز    . گیری در دسترس انتخاب شده بودند

ساال از ازدواج و   3سال داشتند و دارای تحصیالت بااالی ساوم راهنماایی بایش از      12تا 81خاش بود ک  سنین بین 

نفر ب   12در تعداد . افراد ب  طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تفکیک شدند. مشترک شان گذشت  اس  زندگی

حداکثر سعی بر این بود ک  متغیر مداخل  گر ها  در انتخاب نمون . عنوان گروه آزمایش مورد مداخل  آموزشی قرار گرفتند

 . تحصیالت و مدت تاهل کنترل شد، از قبیل سن

 

 ر اندازه گیری  ابزا

، ابزاری ک  در مرحل  پیش آزمون و پ  آزمون ب  کار برده شد پرسشنام  فشاار روانای باود   ، در این پژوهش

پا  از مطالعا  در   « حسان پاشاا شاریفی   »سؤالی اورسوال مارکهام ک  در ایران توسط دکتر  31این پرسشنام  

پاساخهای بلای در ایان    . رم و هنجار شده اس موارد مختلف و متناسب با فرهنگ ایرانی تجدید نظر شده و ن

حاصال  ، در ایان تحقیاق محقاق   . نشان  عدم فشار روانی اس ، خیرهای  نشان  فشار روانی و پاسخ، پرسشنام 

ب  این صورت ک  نمارات باین   . جمع نمرات پرسشنام  فشار روانی را در چهار طیف و طبق  فرض می نماید

( را 51-31( فشار روانی شادید و نمارات )  89-53)، ار روانی متوسط( فش81-81)، ( فشار روانی عادی9-1)
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در پژوهش حاضار جها  محاساب  پایاایی از     . (8331پاشا شریفی8. فشار روانی خیلی شدید تلقی کرده اس 

 .  % بدس  آمد98آلفای کرونباخ استفاده شد ک  برای کل پرسشنام  ضریب

 

 اطالعات آوریجمع روش

با توج  ب  گروه هادف یعنای   ، م  از مرکز بهداش  خاش و اخذ مجوز انجام پژوهشپ  از دریاف  معرفی نا

برای انتخاب اعضاء گروه پرونده مراجعاان  . شهرستان خاش مراجع  شد Na ب  مراکز، زنان دارای همسر معتاد

یی کا   مورد مطالع  قرار گرف  و بعد از بررسی پرونده ها 8391پذیرفت  شده و در دسترس از فروردین سال 

مربوط ب  پژوهش را داشتند ب  صورت تلفنی باهمسران افراد معتاد ارتبااط برقارار   های  خصوصیات و ویژگی

زنانی ک  شوهران معتادشان جه  دریاف  خدمات بازتوانی با  مرکاز آماده    ، جه  انجام پژوهش حاضر. شد

، داشتن فرزناد ، میزان تحصیالت ،و در نظر گرفتن عوامل مخدوشگر مانند سنها  بودند پ  از بررسی پرونده

خااش  شهرساتان   Na درمراکاز  8391مااه اول ساال    1معتاد ک  در  832بیش از . مدت تاهل انتخاب گردیدند

دارای هاای   پذیرش گردیده و تح  خدمات سا؟ زدایای و باازتوانی قارار گرفتا  بودناد با  عناوان پروناده         

در پای مطالعا  پروناده و در نظار     . قرار گرفتند عنوان شده برای گزینش در این پژوهش مد نظرهای  شاخص

رد شاده و پا  از   هاا   مدت زمان تاهل و داشتن فرزند تعدای از پرونده، تحصیالت، گرفتن عواملی چون سن

قابل پی گیری در این تحقیق با یک یک زنان دارای همسر معتاد تماس تلفنای برقارار   های  جمع آوری پرونده

طی بررسی آزمون فشار روانای بار ایشاان دو    . این پژوهش دعوت ب  عمل آمدشد و از آنان برای شرک  در 

در دساترس انتخااب   گیری  نمون  نفر ب  صورت 851ک  ، گروه کنترل و آزمایش بصورت تصادفی تشکیل شد

در . نفر گروه کنتارل( حاضار با  همکااری شادند      12نفر گروه آزمایش و  12نفر ) 91ولی از این بین . شدند

سار  . زنانی ک  بعد از تماس تلفنی ب  مرکاز بهداشاتی درماانی شاماره سا  شاهری آماده بودناد        ، مرحل  بعد

تاریخ و ساع  مشخص برای حضاور زناان   ، اجتماعیهای  مورد بحث در جلسات آموزشی مهارتهای  فصل

با  دو   دارای همسر معتاد تبادل نظر شد و با همسان سازی اعضاء زنان با استفاده از پرسشانام  فشاار روانای   

گروه آزمایش و کنترل تقسی؟ شدند و با توج  ب  محل سکون  ب  س  گروه تقسی؟ شادند کا  یاک گاروه در     

مرکز شماره س  شهری گروه دوم در خان  بهداش  گارنچن و خانا  بهداشا  گاروک ماورد آماوزش قارار        

اجتمااعی  هاای   هارتگروه آزمایش جه  گذراندن دوره آموزشی م، الزمهای  پ  از انجام هماهنگی. گرفتند

جلس  )هفت  ای یک جلس ( و هار جلسا     1مدت . ک  ب  شرح مختصر جلسات آموزشی آن اشاره شده اس 

نیما   هاای   در پژوهش. شرح جلسات در انتهای این بخش آورده شده اس . ساع  گرد ه؟ آمدند 5ب  مدت 

نی اس  ک  در این پاژوهش نیاز   و ریزش هایی در تعداد شرک  کنندگان قابل پیش بیها  آزمایشی محدودی 

چهار نفر از اعضاء قادر ب  شرک  در گروه نبودند ک  توانستی؟ با ارائ  جزوات آموزشی با  آناان و برگازاری    

پا  از پایاان هشا  جلسا  دوره آموزشای      . جلسات فردی مطالب آموزشی را ب  ایان افاراد منتقال نماایی؟    

. نام  مجاددا در اختیاار گاروه آزماایش قارار گرفا       پرسشا ، زندگی جه  اجرای دوباره آزماون های  مهارت
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گروه آزمایش پ  از آماوزش دوبااره ماورد آزماون     . اجتماعی ب  گروه آزمایش ارائ  شدهای  آموزش مهارت

 . فشارروانی قرار گرف 

معارف  و آشنایی با اعضای گروه و ارائ  توضایحاتی در خصاوص نارم افازار چناد رساان  ای       : جلس  اول

اجتماعی و اهمی  آن در نحوه زندگی کردن و رواباط  های  آموزشی مهارتهای  مورد سر فصل توضیحاتی در

سپ  روز و ساع  برگزاری جلسات آموزشای  . برخورد مناسب و سازنده با افراد خانواده ارائ  شد، زناشویی

ناان دارای همسار   ز. حضور یابناد ها  با توافق اعضاء معین و تاکید بر آن شد تا بطور فعال و منسج؟ در کالس

معتاد در رابط  با مسائلی ک  در رابط  با فرد معتاد و اطرافیان او با آن روبرو هستند و مشاکالتی کا  در حاال    

حاضر با آن دس  ب  گریبانند )رفتارهای معتاد گون  همسار ( فاقاد اطالعاات الزم بودناد و در طای جلسا        

زندگی ب  ساواالت آناان   های  ر شد طی آموزش مهارتسواالت مختلفی در این رابط  مطرح می کردند ک  قرا

 . نیز پاسخ مکفی داده شود )ب  وسیل  ویدئو تمام محرک آموزش داده شد(

مهارت خود آگاهی و همدلی در این جلس  شرک  کنندگان از آگاهی نداشتن بطور مبسوط از : جلس  دوم

خود ک  می تواناد سرچشام  تعارضاات و    نقاط قوت و ضعف ، اهدافها،  ارزش، افکار و باورها، احساسات

هاای   شاناخ  ویژگای  : مهمتارین اجازاء خودآگااهی مانناد    . اصلی در زندگی باشد مطلع شدندهای  شکس 

، ارزشاها ، شناخ  افکار، شناخ  نقاط قوت و ضعف، خودهای  و مهارتها  شناخ  توانایی، جسمی و بدنی

 .  اسالید آموزش داده شد(باورهای و اهداف از موارد مطرح شده بود )ب  وسیل  

مدیری  اساترس  های  آموزش چگونگی برخورد با همسر معتاد و مشکالت و آموزش مهارت: جلس  سوم

عااطفی و روانای و رفتااری از ماواردی     ، ذهنی، و آموزش ریلکسشن آشنایی یا عالئ؟ هشدار دهنده جسمانی

: مانناد . بصاورت عملای آماوزش داده شاد     برای رهایی از دام استرس نکات مهمی. بود ک  بدان پرداخت  شد

بلناد مادت در مقابلا  باا     های  تصویر سازی ذهنی و آرام سازی جسمی ک  بعنوان شیوه، تمرین تنف  صحیح

استرس کاربرد دارد و آشنا کردن زنان با مشاغل بود )ب  وسیل  اسالید همراه باا آهناگ و صادا آماوزش داده     

 .  شد(

هر چ  بهتر با در این جلس  بر لزوم داشاتن مهاارت کنتارل احساساات و      یجاناتمهارت مقابل  با ه: جلس  چهارم

ب  یکی از عوامل زیر بنایی در دساتیابی با  همادلی کا  تسالط      . هیجانات در برقراری ارتباط دیگران آموزش داده شد

جها  همااهنگی   برای رسیدن ب  این مه؟ می توان راههای مختلفای  . اشاره شد، داشتن بر هیجانات و احساس  اس 

هر چ  قدر در تشاخیص  . احساسات و خلقیات، نحوه ی سخن گفتن، زبان اندام: از جمل . با دیگران را در نظر گرف 

بهتر عمل کنی؟ در برقراری رابط  همدالنا  موفاق تار و همااهنگی بیشاتری را      ها  خود با دیگران و تفاوتهای  شباه 

تعبیار و تفسایر کاردن مطالاب شانیده شاده و انعکااس        ، گوش کردن از دیگر موارد مطرح شده دیگر. نشان می دهی؟

افکاار و احساساات خاود را بشناساد و     ، بتوانناد رفتاار   آموزش زنان در مورد اینکا  . احساسات ب  طرف مقابل اس 

 .  شد(تر شدن برقراری ارتباط با دیگران شوند )ب  وسیل  اسالید آموزش داده  را پیاده کند ک  باعث راح  هایی   شیوه
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مهارت روابط فردی و بین فردی در این جلسات ماهی  ارتبااط و تعریاف آن توضایح داده    : جلس  پنج؟

اجتماعی ک  بر روابط تااثیر  های  مهارت. اصول ارتباط بین فردی و موانع برقراری ارتباط توضیح داده شد. شد

رت صحب  کاردن و مهاارت غیار    مها، مشارک  در گفتگو شامل مهارت گوش دادنهای  مهارت: مانند، دارند

ارتبااطی مانناد   هاای   از نکات کلیادی درمهاارت  . کالمی بصورت مفصل با ارائ  بازیهای گروهی توصیف شد

توج  با   ، استفاده از پرسشهای ساده و تعارف، سالم همراه با لبخند در ابتدای ارتباط، توج  ب  وضعی  ظاهر

دادن اطالعات در مورد خاود بحاث و   ، بل در حد متعارفتمجید از شخص مقا، طرف مقابلهای  عالق  مندی

 .  گفتگو شد )ب  وسیل  اسالید آموزش داده شد(

هاای   تصمی؟ گیری انتخاب راه حلهای  مهارت تصمی؟ گیری در این جلس  در رابط  با شیوه: جلس  شش؟

هاای   ز بین راه حال ا: مانند، نکات کلیدی مهمی ک  ب  آنها پرداخت  شد. مناسب بحث و گفتگو صورت گرف 

. را با ه؟ مقایس  کرده و ببینی؟ کدامیک از هم  بهتار اسا   ها  راه حل. بهترین راه حل را انتخاب کنی؟، مختلف

: مختلف تصمی؟ گیاری های  شیوه. پیش بینی الزم را ب  عمل آوری؟ها  در مقایس  کردن پیامدها و نتایج راه حل

لف بصورت مبسوط آشنا می گردند و می توانند بهتارین تصامی؟   مختهای  در این مقول  زنان با تصمی؟ گیری

 . گیری را شناسایی و تشخیص دهند )ب  وسیل  اسالید آموزش داده شد(

 خاود  احساسات و افکار، رفتار بتواند فرد و اطرافیان با ارتباطی و کالمیهای  مهارت آموزش: هفت؟ جلس 

 مساال   حال . شاود  دیگاران  باا  ارتبااط  برقاراری  شدن تر اح ر باعث ک  کند پیاده را هایی شیوه و بشناسد را

 بحاث  باآن آمدن کنار یا کردن حل و مسائل و مشکالت با موثر مواجه  مورد در جلس  این در گفتگو مهارت

مشکل را تعریف و شناسایی کنی؟ و عاواملی کا  سابب باروز     . نسب  ب  احساسات و افکار آگاه باشند، شد و

برای حل مسائل آنها را اولوی  بندی نمایی؟ و از نظرات و پیشنهادات کا  از  . یی کنی؟مشکل گردیده را شناسا

توج  زیاد ، خستگی فکری و ذهنی، تعصب، از شتاب در احساسات. استفاده کنی؟، بارش فکر نشات می گیرد

 .  اسالید آموزش داده شد( ب  موانع اجرایی نیز پرهیز نمایی؟ )ب  وسیل  ویدئو و

 یکای  کا   آمد عمل ب  تعاملی آزمون، آزمایش گروه از شده داده آموزش موارد خصوص در :هشت؟ جلس 

 شاد  بحث آمده دس  ب  اهداف درمورد و. اس  تعاملی آزمون از استفاده حاضر ای چندرسان های  ویژگی از

 . (شد داده آموزش اسالید و متحرک تمام ویدئو وسیل  ب )
 

 نتایج

در . آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی اساتفاده شاد  های  حاصل  از روش برای تجزی  و تحلیل اطالعات

بارای تحلیال اساتنباطی از    . ب  کاار رفا   ، انحراف استاندارد، میانگین، سطح توصیفی آماره هایی چون تعداد

جها  ساهول  تجزیا  و    . برای دو گروه مستقل استفاده شاد ها  آزمون تحلیل کواریان  برای مقایس  میانگین

 . استفاده گردید SPSS از نرم افزار آماریها  حلیل دادهت
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 شده گردآوری هایداده توصیف و تحلیل و تجزیه
 

 نفر در گروه آزمایش 41نفر در گروه گواه  41توصیفی تحصیالت به تفکیک گروههای  آماره. 5جدول 

 کل گواه   آزمایش  

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

 31خ3 33 81خ3 82 1خ55 81 یکلس

 15خ5 31 55خ5 51 1خ55 81 دیپل؟

 85خ5 88 1خ3 1 2خ1 2 فوق دیپل؟

 1خ9 1 1خ1 1 1خ1 1 لیسان 

 1خ1811 91 1خ1811 12 1خ1811 12 کل

 
 توصیفی سن به تفکیک گروههای  آماره. 7جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه ها

 72/2 2/74 41 52 41 آزمایش

 04/2 5/71 41 52 41 گواه

 04/2 5/71 40 52 30 کل

 
 توصیفی مدت تاهل به تفکیک گروههای  آماره. 9جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه ها

 52/4 79/2 52 9 41 آزمایش

 74/4 57/50 52 9 41 گواه

 74/4 57/50 52 9 30 کل

 

 مربوط به خرده مقیاسهای فشارروانی به تفکیک نوع آزمون و گروه توصیفیهای  آماره. 4جدول

  پس آزمون  پیش آزمون   

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه ها متغیر

 05/5 01/2 12/5 20/2 41 فشار روانی آزمایش

 79/5 29/2 52/5 23/2 41 گواه

 

میاانگین و انحاراف   ، دهاد  مای  متغیر فشار روانی ک  نتایج نشاان میانگین و انحراف استاندارد  1در جدول 

 .  باشد می بیشتر از پیش از آزمون 8خ81، 1خ19در گروه آزمایش پ  از آزمون  8خ21، 3خ31استاندارد

 

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

357 

 
 

 هابررسی طبیعی بودن توزیع داده

مشاخص گردیاد کا      اسمیرنف اساتفاده شاد و   -گرافها از آزمون کالموبرای تعیین طبیعی بودن توزیع داده

کا   ، با  صاورت طبیعای باوده    ، گیری در هر دو گروه آزمایشی و شاهدهای مورد اندازهنحوه توزیع تمام داده

 .  ( ارائ  شده اس 2نتایج آن ب  تفکیک در جدول )

 
 گیریهای مورد اندازهدر مورد شکل توزیع تمام داده k-sنتایج آزمون . 1جدول

 پیش آزمون متغیر

ks-z Sig 
 142/0 232/0 فشار روانی

 . (< 1Pخ12ب  صورت طبیعی اس )ها  توزیع تمام داده: *

 

 . داردداری  معنی اجتماعی بر فشار روانی همسران افراد معتاد تاثیرهای  آموزش مهارت: فرضی  اول

 
تایج آزمون تاثیرات بین آزمودنی ها. 2جدول   ن

 شاخص

 متغیر
 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

انگین می

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی 

 داری

 فشار روانی
 *1خ118 118. 91 53511خ321 8 53511خ321 پیش آزمون

 *1خ118 81خ118 3131خ312 8 3131خ312 گروه ها

 
   515خ828 11 83115خ11 خطا

    91 11. 8213233 کل

 

ک  اثر پایش آزماون از روی   نتایج حاصل از تحلیل کوواریان  نشان می دهد ک  زمانی  1براساس جدول 

درصاد   99در ساطح معناادارای بایش از    ها  تفاوت بین گروه، خذف شودها  نتایج پ  آزمون مربوط ب  گروه

تاوان نتیجا  گرفا  کا       می گیرد و می فرضی  اول پژوهش مورد تایید قرار، بنابراین. اطمینان معنادار می باشد

تااثیرمعنی داری داشات    Na ی همساران افاراد معتااد انجمان    اجتماعی بر بهبود فشار روانهای  آموزش مهارت

 .  اس 
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 گیری نتیجه و بحث

 Na انجمان  با   همسرانشان ک  سال 12 تا 81 سنین در معتاد همسر دارای زنان از نفر 91 مورد در تحقیق این

 یعنای  ،دارناد  تعلاق  آزمایش گروه ب  نفر 12 تعداد این از. گرف  صورت بودند کرده مراجع  خاش شهرستان

گروه کنتارل را تشاکیل دادناد کا       آنان از نفر 12 و گرفتند قرار اجتماعیهای  مهارت آموزش تح  ک  زنانی

 . آموزشی ب  آنان داده نشد

 ویژگای  تحصیلیهای  سال میانگین. اس  بوده لیسان  تا راهنمایی سوم از بررسی در افراد کل تحصیالت

 در تحصایالت  از نساب   هماین  با   کنتارل  و آزماایش  گاروه  ود در یعنی. گردید سازی همسان گروه دو در

نفار دارای   31، راهنماایی  سوم تحصیالت دارای نفر 33 معتاد همسر دارای زنان ازکل. کردند شرک  پژوهش

 . نفر لیسان  بودند 1نفر فوق دیپل؟ و  88، دیپل؟

 بیشاترین  مادت  این در زیرا ای؟  گرفت نظر در باال ب  سال 3 از را معتاد همسر دارای زنان تاهل زمان مدت

 مادت  بنادی  ساطح  بارای . اسا   بیشتر آنان بین در فرزند داشتن امکان و گردد می پدیدار زوجین بین کنش

 ماواد  کنناده  مصرف فرد با را مختلفی تجارب مدت این در واند  کرده ازدواج سال بیس  زیر سنین در مطالع 

 .  اند نموده تجرب  مخدر

   بودند درآمد دارای و شاغل نفر2 و بودند دار خان  و نداشت  شغلی نفر 52 مطالع  مورد افراد کل از

 تلقای  ثابا   درآمد با وق  تمام شغل بعنوان و( فروشندگی، آرایشگری) بوده خدماتی افراد این شغل البت 

 لا؟ مع نفار  چهاار  فقاط . شود محسوب خانواده برای مشخصی درآمد منبع اقتصادی لحاظ از هرچند. شد نمی

 . بودند

گواه تغییر معنااداری نداشات  اسا  ولای در      نتایج نشان داد ک  میانگین نمرات در گروهها  در توصیف داد

دهد ک  میانگین نمرات فشار روانی در تمام زیار   می گروه آزمایش در پ  آزمون نمرات کاهش یافت  ک  نشان

در ساطح  هاا   تفاوت باین گاروه  دهنده  نشان در فرضی  پژوهش نتایج. در پ  آزمون بهتر شده اس ها  مقیاس

فرضی  پژوهش مورد تایید قرار گرف  و نتیج  گارفتی؟ کا    ، بنابراین، درصد اطمینان بود 99معنادارای بیش از 

داشات   داری  معنای  تااثیر  Naاجتماعی بر بهبود فشار روانی همسران افاراد معتااد انجمان    های  آموزش مهارت

اجتمااعی  هاای   کا  در زمینا  آماوزش مهاارت    ای  اف  نشد ولی با نتایج مشااب  در این زمین  تحقیقی ی. اس 

حاصال از  هاای   ایان پاژوهش باا یافتا     هاای   نتایج نشاان داد کا  یافتا    ، برکارکرد اجتماعی بوده مقایس  شد

( ها؟  5113یالسین و همکاارانش ) ، (8313فالح سلو کالیی )، (8393مرادی و شریفی درآمدی )های  پژوهش

 .  ت  اس سویی داش

 

 پیشنهادات کاربردی  

همانگون  ک  گفت  شد خانواده از نهاد اصلی و مه؟ جامع  محسوب می گاردد و کاارکرد مناساب و ساال؟ آن     

مبتنی بر برقراری ارتباط سال؟ و درس  بین اعضای آن و مسلولی  پذیری اعضا در جایگاه و نقشی ک  دارناد  
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از مهمترین عوامل سالم  و ثبات خانواده تلقی می باا  ، می دارند ک  در برابر یکدیگر عرض  و روابط متقابلی

توج  ب  آنچ  گفت  شد ب  نظر می رسد ک  ارائ  پیشنهادات کاربردی و تخصصی با توج  ب  نتایج بدس  آمده 

بر این اساس ضرورت برنام  ریزی و آموزش جها   . این پیشنهادات ب  شرح زیر آمده اس . مفید واقع شود

دارای فارد معتااد بایش از گذشات      هاای   وارده بر اعضاای خاانواده  های  و حمایتی برای کاهش آسیبایجاد ج

 . احساس می شود

حک؟ مداخالت مددکاری در خانواده و سعی در بهین  سازی محیط آن و روابطی کا  باین اعضااء خاانواده      -

اسبی برای تغییر و تثبی  رفتارهاای  فرم اس  با توج  ب  یکی از عوامل اعتیاد )خانواده( می تواند زمین  من

 . صحیح و مطلوب در اعضاء خانواده بشمار رود

شناخ  آموزش افرادی ک  در کنار فرد مصرف کننده مواد مخدر زندگی می کنند اع؟ از آماوزش در زمینا     -

و ارتقااء   مسائل و مواردی ک  در ارتباط با فرد معتااد وجاود دارد  ، عوامل موثر در بروز آن، بیماری اعتیاد

 .  استرس زا از اموری اس  ک  باید بطور ویژه بدان پرداخت  شودهای  ارتباطی و موقعی های  مهارت

زندگی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد و بر اساس مسائل و مشاکالت ویاژه   های  ویژه مهارتهای  ک  آموزش -

 .  معتاد دارندهای  ای خانواده

معتاد برای فرد سوء مصرف کنناده ماواد مخادر    های  ر اعضاء خانوادهاجتماعی عالوه بهای  آموزش مهارت -

 . نیز توصی  می گردد
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 شفا(معرفی الگوی فضای روانی جهت تبیین شناختی فرایند ارتباط )

 5علیرضا کندرانی

 

چنان ک  در آثار ابتدایی بشر همانند اشکال غارهاا و سانگ   ، ارتباط مفهومی ساده و در عین حال پیچیده اس 

طباق نظار ارساطو    . اما شاید بیان تعریفی علمی کمی دشوار باشد. توان مفهوم ارتباط را درک نمود ها می نبشت 

تن ب  کلی  وساایل و امکاناات موجاود بارای ترغیاب و اقنااع       ارتباط عبارت اس  از جستجو برای دس  یاف

ارتباط عبارت اس  از فرایندی آگاهان  یا ناآگاهان  ک  از طریاق آن احساساات و نظارات با  شاکل      . دیگران

ترجما   ، شاوند )برکاو و ولاوین    سپ  ارسال دریافا  و درک مای  ، کالمی یا غیرکالمی بیان گردیدههای  پیام

تااوان از آن مفاااهی؟ نهفتاا  در ارتباااط یاااد کاارد شااامل دو بخااش باا    آنچاا  ماای. (8331، اعراباای و ایاازدی

بنابراین برای اینک  دو نفر جریان و مسیر ارتباط را پیدا کنند ها؟ بایاد   . اس  3و اعتماد متقابل 5گذاری اشتراک

ماد نسب  ب  ها؟  در چیزی با ه؟ شراک  داشت  باشند و ه؟ برای اینک  این جریان ایجاد شود باید حداقل اعت

متخصصین علوم اجتماعی و روانشناساان اجتمااعی   . ب  نقل از محسنیان راد( 8313، وجود داشت  باشد )موالنا

هاای   گیری و تغییر آن در نهادها و سازمان نحوه شکل، تالش بسیار زیادی را در مورد شناخ  مبانی ارتباطات

کورت لوین ب  عناوان پیشاگام در حاوزه رفتارشناسای     های  توان از تالش برای نمون  می. اند بزر  انجام داده

هاای   در این مقال نیز براساس نظری  . اجتماعی با الگوی فضای روان شناختی زندگی در نظری  میدانی نام برد

گیری ارتباط با رویکرد فضای روان شناختی و بررسی اثار آن بار تعامال دو فارد و      موجود درخصوص شکل

های شخصی باا ارائا  مادلی جها       ه  گسترش یا محدود نمودن ارتباط از منظر حری؟ جها  تمایالت انسان

 . شناختی بحث خواه؟ نمودهای  تبیین رخداد

 

 شخصی  های  حریم

باشاد و توساط برخای مانناد      شود دارای دو جنب  فیزیکی و روانی می آنچ  حری؟ خصوصی افراد تعریف می

ر اجتماعی و اطالعاتی نیز برای آن متصورند )مهرداد8 پارسا یکتاا و  ( دو بعد دیگ5111) 1لینوکیلپی و ولیماکی

های فیزیکی مطالعات درخوری داشات  اسا  )مراجعا      (؛ ک  در این رهگذر ب  طور کلی حری؟8313جوالیی 

                                                           
1- akondorani@gmail.com            

 شارک   اساتخدامی  هاای آزمون گیری رئی  اندازه و سنجش ارشد کارشناسی( ایران نف  ملی شرک  پنج؟ مرکزی -طالقانی خ)
                                         19853335158: تلفن ایران نف  ملی

2- shairing 
3- trust 

4- leino cilpy valimaki . 
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و همچنین مهرداد8 پارساا یکتاا و    8311، نشر رشد، ترجم  بیگی و فیروزبخ ، شود ب  اون هارجی و دیگران

حاری؟ خصوصای یاا هماان فضاای      . ( لیکن جنب  روانی آن کمتر مورد مداق  قرار گرفت  اسا  8313جوالیی 

از ساوی دیگار با     . شاوی؟  ناراحا  مای  ، شود باشد ک  وقتی ب  آن تجاوز می شخصی فضای اطراف تن ما می

 این فضا غالباً یک نوع حری؟ یاا صامیمی   . شود تر اطراف شخص ه؟ حوزه شخصی گفت  می فضای گسترده 

. این تعریف بر جنب  حری؟ شخصای فیزیکای تأکیاد دارد   . (8311، کند )بیگی و فیروزبخ  اجتماعی ایجاد می

مختلف اس  ک  همواره با فرد همراه بوده و با  عناوان   های  اما حری؟ شخصی روانی فضایی متشکل از حوزه

ایان فضاا در کانش و    . کنند هست  هوشمند مراقب  از شخص در هر نوع ارتباط فعال بوده و هدفمند عمل می

گیاری   ارتباطی و ب  طور کلی در تعامالت میان فردی و اجتماعی نقش تعیین کننده داشت  ک  شکلهای  واکنش

در این رابط  نظری  پردازی ک  با  نحاو مطلاوب در میادان روان     . یک ارتباط را از ابتدا تا پایان بر عهده دارد

نموده کورت لوین اس  ک  معتقد اس  فضای زندگی را یک بدن   شناختی و فضای زندگی مدل میدانی ارائ 

تواناد هماان فضاای روانای و بدنا        بنابراین فضای زندگی مای . خارجی غیر روان شناختی احاط  کرده اس 

هم  افراد در زندگی روزمره خود حوزه شخصی یاا فضاای شخصای در اطاراف خاود      . خارجی محیط باشد

حتای در  هاا    ایان حاوزه  . گاردد  تر یاا محادودتر مای    ت  شرایط اقتضایی گستردهکنند و این حوزه بس ایجاد می

برای نمون  آلتمن س  نوع دست  بندی از حوزه ارائ  داده . اند فضاهای معماری مورد بررسی و مداق  قرار گرفت 

حاال  . (8391، باشد )عینی فار و آقاالطیفی   های عمومی می های ثانوی  و حوزه حوزه، های اولی  ک  شامل حوزه

های  روانشناختی اس   پرسشهای  پرسش اینجاس  ک  ایجاد چنین فضای فیزیکی تا چ  حد متأثر از ویژگی

و اثر آن بر فرایند ایجااد و اداما  یاک ارتبااط میاان      ها  مورد بحث در این مقال حول جنب  روانشناختی حری؟

گیارد  )چا  فراینادی در ذهان      کل مای پرسش هایی مانند شوق ایجاد یک ارتباط چگون  ش. چرخد فردی می

شود  بسات  با  نیااز چا  ناوع       افتد ( چگون  در روابط میان فردی رضای  یا عدم رضای  ایجاد می اتفاق می

فضاای  های  ارتباطی تشکیل می شود  برای چنین پرسش هایی می توان از طریق مدل سازی و تحلیل فعالی 

 . روان شناختی ب  جستجوی پاسخ هم  گمارد

 

 پیشینه نظری

مدل فعلی با الهام از الگوهای ارتباطات در علوم اجتماعی )بویژه الگاوی ارتبااطی محسانیان راد( و همچناین     

جه  معرفی الگوی شناختی فرایند ارتباط )شفا( و فها؟ کاارکرد آن   . گسترش یافت  اس  8نظری  میدانی لوین

روری الگوهای فوق بیان شده و سپ  مفاهی؟ بکاار  ضهای  در طول فرایند تعامل با افراد در محیط ابتدا بخش

 . رفت  در مدل تعریف و در ادام  فرایند مدل ارائ  خواهد گردید

در این مدل ک  واحد معنای در منباع معنای نخساتین و کاوچکترین عنصار       : الگوی ارتباطی محسنیان راد

ر سطح توانایی ارتبااطی یاک فارد کا      گردد و د باشد بوسیل  رمزهای پیامی ب  فرد دیگر منتقل می ارتباطی می

                                                           
1- kurt lewin 
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. این صفح  تواناایی برقاراری ارتبااطی یاک فارد اسا       . یابد تجلی می، باشد های تن  درخ  می بشکل حلق 

انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرناده مشاروط    فرایندتعریف ارتباط در این مدل عبارت اس  از فراگرد 

 .  (8319، با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود )محسنیان رادبر آنک  در گیرنده پیام مشابه  معنی 

 

 
 منبع و سطح توانایی ارتباطی )اقتباس از ارتباط شناسی محسنیان راد(، نمایش واحد معنی. 5شکل 

 

فضاای روان  "و صافح  تواناایی برقاراری ارتبااط      "ذره"در الگوی معرفی شده در این مقال  واحد معنی 

 .  نماید گردد ک  هر فرد گرداگرد خود ترسی؟ می حسوب میفرد م "شناختی

در این نظری  لوین از طریق روان شناسی میدانی ب  توضیح رفتارهای قابال مشااهده و   : نظری  میدانی لوین

کال جهاان روانشاناختی را کا      ، ی فضای زنادگی  های پیوست  پردازد و با معرفی مجموع  غیرقابل مشاهده می

از نظار روان شاناختی شاخص متشاکل از دو ناحیا  با        . گاذارد  ب  نمایش می، کند میشخص در آن زندگی 

درونای کا  معارف نیازهاای فارد       -نظام شخصی. درونی اس  -نظام ادراکی حرکتی و نظام شخصیهای  نام

داناش و  ، عملای هاای   ی توانایی حرکتی نماینده -ترین بخش فضای زندگی اس  و نظام ادراکی درونی، اس 

 .  خص اس شناخ  ش

 
 نمایش فضای زندگی و محیط روانشناختی )اقتباس از مکتبهای روانشناسی شکرکن و دیگران(. 7شکل 
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هاای روانای    باوده کا  ذره   "حاری؟ روانای  "در الگوی معرفی شده در این گفتار محیط روانشناختی همان 

طهاای ادراکای حرکتای و    گاردد و محی  پراکنده در آن هر گون  کنش و واکنش شناختی رفتااری را شاامل مای   

 . درونی شخصی را نیز در بر دارد
 

 تعاریف

تجاارب و موقعیا  اقتضاایی بارای خاود در      ، فضایی اس  ک  افراد با توج  ب  نوع شخصای  : حری؟ روانی

 .  کنند ک  خود دارای چندین حوزه اس  برخورد با دیگران ایجاد می

وساع  و  . کناد  ک  فرد در اطراف خود ترسی؟ مای گردد  های درون حری؟ روانی اطالق می ب  حلق : حوزه

حلقاوی شاکل باوده    هاا    این حاوزه . شود تجارب و محیط تعیین می، ها با توج  ب  شخصی  تعداد این حوزه

 شامل پنج نوع می باشد:

هایی اس  ک  افراد ب  طور عمومی در اندیش  شکل دهی آنها در روابط اولیا  هساتند و    حوزه: حوزه اولی 

 .  جارب و شخصی  ایجاد شده اس براساس ت

های اولیا  دساتخوش تغییار شاده و      گیرند حوزه وقتی افراد در تعامل با یکدیگر قرار می: های ثانوی  حوزه

 . گردد یابند ک  ب  آنها حوزه ثانوی  اطالق می افزایش یا کاهش می، پ  از ارزیابی کنش

تارین   هاا را در بار دارد کا  شاامل خصوصای      هتارین ذر  ترین حوزه بوده و محرمانا   مرکزی: حوزه درونی

 .  باشد ها می و اندیش ها  نگرش، عقایدها،  ویژگی

 . های بین دو حوزه خارجی و داخلی را گویند حوزه: های میانی حوزه

ب  نحاوی  . باشد های مثب  و پرکاربردترین آنها می ترین حوزه ک  شامل ذره اولین و خارجی: حوزه بیرونی

 . گیرد ذاری آن برای افراد خوشایند بوده و معموالً برای آغاز روابط مورد استفاده قرار میگ ک  ب  اشتراک

، و کا؟ آگااهی هاا(   هاا   ضاعف )نقصاان  ، مهارت هاا( ها،  توانمندی، شامل خرده نقاط قوت )دانش: ها ذره

هاا در نهایا     ذرهایان  . اند و تعداد آنها بینهای  اس  عواطف و احساساتی اس  ک  در میان هر حوزه پراکنده

 . کند در قالب رفتار ه؟ ب  معنای بیرونی و ه؟ ب  معنای روان شناختی آن بروز می

حیااتی  ، عواطف و احساساتی اس  ک  بارای فارد جنبا    ، ضعف، شامل خرده نقاط قوت: های کلیدی ذره

 . گردد ها روابط ادام  می یابد یا قطع می دارند ب  نحوی ک  از طریق این ذره
 

 
 آنهای  و ذرهها  نمایش مدل حریم روانی, حوزه. 9 شکل

ذ
ذ

ذ

ح
ح

ح
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این تعامال  . گویند میزان مشارک  دو حوزه تعیین شده توسط دو فرد را تعامل حوزوی می: تعامل حوزوی

 .  تواند جنب  مثب  یا منفی داشت  ک  بدین ترتیب بر روابط بعدی افراد تأثیرگذار اس  می

 دی یا غیر کلیدی( توسط دو فرد در یک زمانکشف دو ذره مثب  )کلی: همسازی ذره ها

 کشف دو ذره منفی )کلیدی یا غیر کلیدی( توسط دو فرد در یک زمان: خراش ذره ها

 

 شرح مدل

هاای   ای اس  ک  فرد در اولین برخورد ب  همراه خود حوزه گیری ارتباطات بگون  در الگوی معرفی شده شکل

غیر کالمی( و یا صحب  با فرد )رفتار کالمی( مقابل تغییرات انادکی  ثاب  دارد و ب  هنگام مالحظ  فرد )رفتار 

ثابا  توساط تجاارب و    هاای    نمایند چ  اینک  حاوزه  های سیال مداخل  می افتد و حوزه دراین حوزه اتفاق می

شوند لیکن هنگام تقابل در اولین کنش ارتباطی فرآیند ارزیابی فعاال گردیاده    شخصیتی ساخت  میهای  ویژگی

ها را وسع  داده یا  ب  این معنا ک  ما حوزه، کند گذارد و آنها را دستخوش تغییر می ثاب  اثر میهای   رحوزهو ب

دراین تعامل هرگاه فرد احساس مثبتی ب  طارف مقابال داشات     . کنی؟ کاهش داده یا تعداد آنها را ک؟ و زیاد می

یاباد کا  در نتیجا  آن تعامال حاوزوی       اهش میها زیاد و تعداد آنها ک ها( وسع  حوزه  باشد )همسازی ذره 

"همگرایی"لذا با تکی  بر مفهوم . (1گیرد )شکل  مطلوب شکل می
مشترک های  و ادراکها  ک  معرف استنباط 8

جریاان  ، شود هرچ  میزان همگرایی افراد بیشاتر باشاد   افراد در مورد موضوعات و مسائل معین اس  گفت  می

. (8313، جاین اولساون ترجما  علیرضاا دهقاان     ، بنو سیگنایتزر، ود )سون ویندالش ارتباط بین آنها موثرتر می

یابد ک   کاهش و تعداد آنها افزایش میها   ها( وسع  حوزه هرگاه احساس منفی ب  فرد دس  دهد )خراش ذره

 . (1گیرد )شکل  در نتیج  تعامل حوزوی نامطلوب شکل می

 

 
 

 تعامل حوزوی مطلوب نمایش مدل ارتباطی بر اثر ایجاد. 4شکل

 

با ارسال پیام )صرف نظر از اینک  پیام مثبا  یاا منفای اسا (      "الف"در مدل تعامل حوزوی مطلوب فرد 

با    "ب"بنابراین پاسخ فارد  ، بصورت مثب  ارزیابی گردیده "ب"کند ک  در فرد  یک کنش ارتباطی ایجاد می

                                                           
1- MOoitOeneirO-Er  
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هاا   نیز ارزیابی مثب  رخ دهاد همساازی ذره   "الف"کنش ارتباطی مثب  خواهد بود ک  درصورتی ک  در فرد 

 .  تعامل حوزوی مطلوب اس ، ایجاد گردیده و نتیج  ارتباط

گیاران    و پیاماند  ک؟ و بیش پذیرای تعابیر و تفاسیر متنوع، ها اند ک  هم  پیام بعضی از محققان بر این عقیده

نیا  مشاترک یعنای درک متقابال میاان      انادکی ذه ، با وجود ایان . مختلف دارندهای  مختلف از آنها برداش 

، کند )پیتر دراکر ب  نقل از محسن قدمی و مسعود نیازمند برقراری ارتباط را امکان پذیر می، گیر فرستنده و پیام

 . هاس  توان گف  ذهنی  مشترک در واقع همان همسازی ذره  بر همین اساس می. (331صفح  . 8312

 

 
 دل ارتباطی بر اثر ایجاد تعامل حوزوی نامطلوبنمایش م. 1شکل 

 

با ارسال پیام )صرف نظر از اینک  پیام مثب  یا منفای اسا (    "الف"در مدل تعامل حوزوی نامطلوب فرد 

، ارزیاابی منفای رخ داده اسا     "ب"کند ک  در این حاال در حاوزه روانای فارد      یک کنش ارتباطی ایجاد می

نیز ارزیاابی منفای    "الف"ارتباطی منفی خواهد بود ک  درصورتی ک  در فرد ب  کنش  "ب"بنابراین پاسخ فرد 

 .  تعامل حوزوی نامطلوب اس ، ایجاد شده نتیج  ارتباطها  رخ دهد خراش ذره

 

 ویژگیهای مدل

 تر بیشتر اس  های درونی های کلیدی عاطفی درحوزه تعداد ذره  . 

 های درونی دارند ین اثر را در نفوذ ب  حوزههای کلیدی مثب  ب  ترتیب بیشتر های مثب  و ذره ذره  . 

 تار   های خصوصی های کلیدی منفی ب  ترتیب بیشترین اثر را در فاصل  گرفتن از حوزه های منفی و ذره ذره

 .  دارند

 های ابتدایی بیشترند نیکو معموالً در حوزههای  و بطور کلی ویژگیها  مهارتها،  های حامل توانایی ذره . 

 یابد ها زیاد و تعداد آنها کاهش می ها وسع  حوزه هدر همسازی ذر  . 

 یابد ها ک؟ و تعداد آنها افزایش می ها وسع  حوزه در خراش ذره  . 

 یابد های بیرونی افزایش می ها در حوزه ها تعداد ذره در همسازی ذره  . 

 یابد های درونی افزایش می ها در حوزه ها تعداد ذره در خراش ذره  . 

 گردند های درونی انباشت  می ناپسند در حوزههای  کاستیها و بطور کلی ویژگی، ضعف های با نقاط ذره  . 
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ق ا ن

ای

خ

ه

  ای اس  ک  تعاداد و وساع     فضای روانشناختی در افرادی ک  از سالم  روانی برخوردار نیستند ب  گون

 . ها ب  نحو فزاینده یا کاهنده باال یا پایین خواهد بود حوزه

 

 ها شکل گیری و تغییر حوزه

قبل از اینک  در تعامل با دیگران تح  تأثیر قرار گیرد از چندین مرجع شکل یافتا  و در فارد حالا     ها  وزهح

هاا   های فضای روانی موثرند شامل ویژگای  گیری و ب  تبع آن تغییر حوزه این مراجع ک  در شکل. یابد ایستا می

کت  حائز اهمی  این ک  فضای روانی ن. باشند و موقعی  میها  و صفات شخصی 8 ارزش ها8 باورها و نگرش

هاای گونااگون و متفااوت در     ای جاری در حال تغییر اس  چ  اینک  موقعیا   در هر لحظ  همچون رودخان 

مطابق نظر لاوین  . شرایط روانی هر یک از ما موثر اس  ک  بالطبع باعث تغییر در کل فضای روانی خواهد بود

ی خااص   اس  ک  بر رفتار فرد در یاک لحظا   هایی  ل یا محرکفضای زندگی معرف یک الگوی کلی از عوام

یاا  « حاال »جهاان روان شاناختی او یاا موقعیا      ، فضای زندگی شخص، در روانشناسی میدانی. گذارد اثر می

محیط روان شاناختی یاا بخشای از محایط اجتمااعی و ماادی فارد        ، این معنی شامل شخص. اوس « اکنون»

چارا کا  باا اهاداف او در هماان      ، ی خاص با او درگیار شاده   در یک لحظ شود ک  ب  طور روان شناختی  می

افراد ب  هنگام ، با این تعبیر مطابق الگوی فضای روان شناختی. ی خاص رابط  دارد )شکرکن و دیگران( لحظ 

این نزدیکی و دوری با هدف ایجااد تعاادل   . باشد تعامل در هر لحظ  در حال نزدیکی و دوری از یکدیگر می

واالنا  نیاروی جااذب یاا     . باشد ک  ب  نقل از لوین فرد در تالش برای ایجاد واالن  اس  نی در فرد می روا

واالن  وقتی مثب  اس  ک  شیء یا رویداد محیطی برای شخص . دفع اس  و امکان دارد مثب  یا منفی باشد

ء یاا رویاداد خاارجی )با      ها( و واالن  منفی معرف انزجار فرد از شای  جذاب باشد )ب  معنای همسازی ذره

این تغییر در فضای روانی ب  صورت محتوایی و ب  دو شکل . ها( اس  )شکرکن و دیگران( معنای خراش ذره

 دهد: رخ می

ها کاهش یا افازایش یافتا  کا  در نتیجا       های حوزه  در این حال  تعداد دیواره : ها تغییر در حوزه  -الف

 .  با ه؟ رابط  معکوس دارند(ها  گردد )تعداد و وسع  حوزه یز میها ن باعث افزایش یا کاهش وسع  حوزه

هاا کا؟ یاا     های ساده یا کلیدی )مثب  یا منفی( ب  طور کلی در درون حوزه بر این اساس ذره: ها جابجایی ذره  -ب

کلیادی با     هاای  ب  این معنا ک  در شرایط عدم آرامش روانی و ب  تعبیر لوین عادم وجاود واالنا  ذره   . شوند زیاد می

 .  شوند های ابتدایی متمایل می ها ب  حوزه های درونی متمایل شده و در شرایط آسایش و خوشی این ذره حوزه
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در نتیجه تعامل مثبت در اثر همسازی های  و جابجایی ذرهها  نمایش تغییر در تعداد و وسعت حوزه. 2شکل

 در اثر خراش ذره ها یا تعامل منفیها  ذره

گوید هر کسی فضای شناختی خاصی در رابط  با جهان اطراف خود با خاود حمال      ما میچنین الگویی ب

و موقعیا  شاکل گرفتا     هاا   نگرش، شخصیتیهای  کند تا بتواند مطابق با حوزه روانی ک  براساس ویژگی می

 . رفتار در خور با موقعی  را نمایش دهد

 

 انواع رابطه

ها با ه؟ رابط  معکاوس دارناد کا      رفی شده تعداد و وسع  حوزههمانگون  ک  اشاره شد در مدل ارتباطی مع

هاا چهاار    بر همین اساس از ترکیب وسع  و فراوانی حاوزه . یابند تح  تأثیر متغیرهای معرفی شده تغییر می

 . آید نوع رابط  بدس  می

 

 انواع رابطه با توجه به تعامل میان وسعت و تعداد حوزه ها

 

 هافراوانی حوزه

 هاهوسعت حوز
 بیشمار اندک

 رابط  رسمی رابط  ساده کوچک

 رابط  پیچیده رابط  صمیمی بزرگ

 

ها ک؟ و تعداد آنها نیز انادک باشاد رابطا      شود چنانچ  وسع  حوزه همانگون  ک  مشاهده می: رابط  ساده

عموالً برای تعاامالت  ها داده و م در این نوع ارتباط هر دو فرد تغییر نسبتاً اندکی در حوزه. گیرد ساده شکل می

بارای مثاال انجاام    . نمایناد  اجتماعی روزمره مناسب هستند ک  در آن افراد زمان و انرژی انادکی مصارف مای   

 .  روزمره( یا گرفتن تاکسیهای  اقتصادی خرد )خریدخ فروش نیازمندیهای  فعالی 

ها زیاد و فراوانای آنهاا    زند ب  نحوی ک  وسع  حوزه این نوع رابط  تعامل نزدیک موج می: رابط  صمیمی

ترین شکل آرامش در روابط قابل لم   عالی. های قدیمی و نزدیک در این نوع قرار دارند دوستی. اندک اس 

 .  ای اس  گیری اعتماد متقابل شرط اساسی چنین رابط  اس  لیکن شکل

اد ب  ناگااه نزدیاک یاا    در این شکل ارتباط ابهام و عدم شفافی  وجود دارد ب  نحوی ک  افر: رابط  پیچیده

ها دشوار بوده و لذا مفهاومی بناام ساوء تفااه؟ در ایان       تشخیص ایجاد همسازی یا خراش ذره. شوند دور می

با  نحاوی کا  دو شارط وساع  و      . کند ک  باعث ایجاد دوگانگی و ساردرگمی اسا    شکل ارتباط بروز می

. رات در این نوع ارتباط ساختاری نا مشخص داردتغیی. دهند ها همزمان تمایل ب  ازدیاد نشان می فراوانی حوزه

 .  انواع اشکال دلخوری و تنفر قابل ردیابی اس 
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در این نوع ارتباط چنانچ  ناوع  . ها ک؟ و تعداد آنها زیاد اس  در رابط  رسمی وسع  حوزه: رابط  رسمی

ذارد و چنانچا  با    گا  ها زیاد و تعداد آنها رو با  کااهش مای    رابط  ب  سم  صمیمی  میل کند وسع  حوزه

هر چند در این نوع رابط  بیشتر تمایال با  سام  پیچیاده     . سم  رابط  پیچیده میل کند بالعک  خواهد بود

های جدی قرار گرفتا  و اغلاب مناافع افاراد      چرا ک  افراد در مکانها و موقعی . شدن وجود دارد تا صمیمی 

 .  ای از این دس  اس  اقتصادی نمون شرک  در جلسات شغلی یا انجام معامالت بزر  . مطرح اس 

بایسا  صارف نظار از ناوع      توان گف  برای ایجااد رواباط مطلاوب ابتادا مای      با مداق  بر انواع رابط  می

 .  دهی نوع ارتباط پرداخ  هدف از ارتباط را مشخص نمود و براساس آن ب  شکل ، شخصی 

 

 بحث و نتیجه گیری

های روانی حااک؟ بار    بدیل در حوزه رتباط )شفا( حاکی از نظمی بیاجزا معرفی شده در مدل شناختی فرایند ا

در این رهگذر هر گاه افراد ب  بینش الزم از نحوه چیدمان حوزه روانی شخص مورد تعامال  . روابط افراد دارد

طبق نظر جاان  . برند تعامل حوزوی مناسب شکل گرفت  و امکان ایجاد روابط مطلوب افزایش خواهد یاف  پی

( فضای روان شناختی جه  یابی مهمی برای مطالع  ارتباطات و تعامالت انساانی  8933) 8سانتا باربارا ولود و

مطاابق ایان الگاو    . ای برای ارتباطات صمیمی خواهاد باود   پای ، اس  و در شرایط یکسان فضاهای روانی باز

بایس  تاالش کنناد    افراد می، اتبرای ایجاد روابط حسن  و در نتیج  ایجاد تعادل روانی و کامروایی در ارتباط

ای ب  حداقل برسد تا ب  تبع آن فضای روانای   ها در تعامل ایجاد گردیده و خراش ذره تا حداکثر همسازی ذره

چنین تالشی ب  این معناس  ک  قبل از باروز رفتاار آشاکار    . باز افزایش و تعامل حوزوی مطلوب ایجاد شود

ن گفتار مفهوم رفتار ب  معنایی غیار از حرکاات فیزیولوژیاک و آنچا      در ای. بایس  اقداماتی صورت پذیرد می

مطابق روان شناسی میدانی ممکن اس  فردی . شناسد بوده و دقیقاً منطبق با تعریف لوین اس  رفتارگرایی می

تعریاف وسایع   . اما هنوز هی  حرک  جسامی از او مشااهده نگاردد   ، از نظر عاطفی ب  فرد دیگر نزدیک شود

بناابراین رفتاار   . ارت از هرگون  تغییر در فضای زندگی اس  ک  موضوع قوانین روان شاناختی اسا   رفتار عب

تغییر در ارزش درک شده شیء یا فعالیا   ، یک تغییر جه  نگرشی، ممکن اس  یک عمل هدفمند و آشکار

ایی از حاوزه  منظور از اقادامات شاامل تحلیال ها    . باشد )شکرکن و دیگران(، و یا یک ارتباط جدید یا بیشتر

خوش پسند نحوه ایجاد ارتبااط مناساب چنانچا  از    های  می دانی؟ در رهگذر نظری . روان شناختی افراد اس 

اماا  . افراد تمجید گردد برای آنها خوشایند بوده و مدت زمان کمتری نیاز اس  تا لبخندی بر لب آنها بنشاانی؟ 

هاا   د احساس عدم امنی  کنند و بجاای همساازی ذره  چرا ک  ممکن اس  افرا، این الگو لزوماً در دس  نبوده

حاال چنانچا    . دهاد  هاا در کشاف اشاتراکات بیشاتر رخ مای      خراش ذره ای رخ دهد چ  اینک  همسازی ذره

تر خواهاد باود و    فضای روانی تبیین و فه؟ شود اقدامات مناسب در فضای روانی تعامل نیز محتمل های  ویژگی

مثل عمومی هنرها بر کف دس  و عیبها زیر بغل حااکی از انباشات  شادن    . نماید بروز رفتار مناسب را تسهیل می

                                                           
1- John Welwood and Santa Barbara 
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و  -گاردد  جایی ک  ویترین شخصی  ما قلماداد مای   -های قوی و توانمند در اولین حوزه فضای روانی اس  ذره

واهد بود کا   ای خ سازد چ  اینک  این حوزه اولین حوزه در رفتارهای ما امکان ایجاد اعتبار در تعامل را فراه؟ می

هار چناد ایجااد صارف     . سایر افراد در اجتماع مجوز ورود ب  آن را برای شاروع یاک ارتبااط خواهناد داشا      

کناد چارا کا      ای صرفاً احتمال ایجاد ارتباط بعادی را افازایش داده اماا اداما  آن را تضامین نمای       همسازی ذره

ویاژه ای برخاوردار اسا  کا  از طریاق       گاذاری ایجااد اعتمااد از اهمیا      همانگون  ک  گذش  پ  از اشتراک

تصویر فضای روان شناختی ارائ  شده حااکی از ایان اسا  کا  انساانها      . بازخورد در تعامل قابل ردیابی اس 

ای  برای حرم  نف  خود ارزش قائلند و رفتارهای خود را برمبنای چنین الگویی شکل خواهند داد با  گونا   

هناوز  "نمونا  عامیانا    . ساازد  آنها را دچار تشاویش و نگرانای مای   تر  های خصوصی ک  امکان ورود ب  حوزه

بنابراین شیوه مناساب ایان   . حاکی از وجود چنین فضایی برای محافظ  از خود اس  "نرسیده پسرخال  شده

رسمی و پیچیده( مشخص گردیده تا بار اسااس آن    –صمیمی  –اس  ک  ابتدا هدف ارتباط و نوع آن )ساده 

 . ا موقعی  را بروز دهیدرفتارهای متناسب ب

 

 مالحظه پایانی

گیری فرایند ارتباط براساس الگوی معرفی شده تالشی در حوزه فه؟ و گسترش مفهوم ارتباطات درونی  شکل

بدیهی اس  سازه معرفی شده در این متن در برخی ماوارد  . و میان فردی براساس الگوهای روانی خواهد بود

یاادگیری و نیاز   ، حافظا  ، اصل پیچیدگی فرایندهای ذهنی )از جمل  تفکار  نماید لیکن با عنای  ب  غام  می

چا   . هایی بر صاحب نظران پوشیده نیس  فرایندهای انگیزش و هیجانات( دشواری تفهی؟ و تبیین چنین سازه

بال  ها سعی در توضیح رفتارهای قا ای از مفاهی؟ یا سازه ی مجموع  اینک  روانشناسی میدانی لوین نیز ب  وسیل 

، های میدانی واقع نشده اس  این مدل ب  دلیل بدیع بودن هنوز مورد بررسی. دارد مشاهده و غیر قابل مشاهده

در نتیج  نگارنده بر این عقیده اس  ک  چنانچ  امکان تعمق و غور برای صاحب نظران روانشناسی اجتمااعی  

اجتمااعی  های  بهبود روابط انسانی در محیط برداری در و ارتباطات فراه؟ باشد امکان گسترش دامن  آن و بهره

مندی از چنین الگوهایی فه؟ کاارکرد آن از طریاق    بهرههای  یکی از دشواری. و سازمانها وجود خواهد داش 

( در دها  پنجااه مطارح نماوده     8921) 8بهر حاال هماانطور کا  الکسااندر    . گیری فرآیندهای الگو اس  اندازه

کند ک  ذهن را ب  عنوان شبک  پویایی از ازتباطاات میاان فاردی بررسای      یفضاهای روانشناختی ب  ما کمک م

بدیهی اس  چنانچ  بتوان این مه؟ را از طریق ایجاد ابازار مناساب و   . (8933، کنی؟ )جان ولود و سانتا باربارا

هاای   محایط و حتی ها  سازمانها،  بینی نحوه بهبود روابط در گروه معتبر سنجش نمود آنگاه امکان تبیین و پیش

در پایان این گفتار نگارنده مادعی کارآمادی بالنقاد چناین الگاویی      . آموزشی بیش از پیش فراه؟ خواهد بود

، داناد  نیس  و آن را صرفاً تالشی برای تبیین شناختی نحوه تعامل افراد در روابط میان فردی و اجتمااعی مای  

ورزد و  نماوده لاذا با  اساتدعا اصارار مای       چ  اینک  زیبایی قرن عل؟ و دانش نقد چناین فرضایاتی را میسار   

                                                           
1- Alexander 
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های خاود را از قلا؟ اندیشا  با  قلا؟ بناان        نقد و بررسی، های مرتبط سپاسگزار اس  ک  صاحب نظران حوزه

جاری سازند تا چنانچ  امکان گسترش دانش در این زمین  موجود باشد فرصا  ساوزی نگردیاده و چنانچا      

 . ه اشتباهی را شناخت  باشی؟چنین الگویی سودمندی حاصل نکند حداقل را
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 یزد چشم انداز زمان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

 7حمیده همتی، 5دکتر مرتضی امیدیان

 

. و بالینی مورد توج  قرار گرفت  اسا  ، از موضوعاتی اس  ک  در حوزه روانشناسی اجتماعی چش؟ انداز زمان

، خصوصیات ماذهبی ، اخالقیات، ها یابی زمان قابل توج  اس  و با فرهنگهای فردی موجود در جه  تفاوت

( 8: پانج بعاد زماانی با  کاار گرفتا  عبارتناد از       . طح اقتصادی ارتبااط دارد ها و حتی با س سیست؟ رایج ارزش

گارای  ( گذشات  5. باشاد منفی و مخالف نسب  ب  گذشت  مای ، ک  ب  معنای نگرش بدبینان ، گرای منفیگذشت 

گرایی منفای  باشد و در مقابل گذشت گون  ب  گذشت  مینگرش احساساتی گرم و حسرتدهنده  نشان ک ، مثب 

بیشاتر   اضطراب کمتر و عزت نف  و شادکامی  کننده افسردگی و بینیپیش، نمرات باالتر در این بعد. رار داردق

توجا  با  حاال حاضار و باا      ، گرا( حال لذت3. شودباشد و ب  عنوان عامل سالم  در زندگی شناخت  میمی

و عدم فدا کردن امروز بارای   هیجان، خوشایندی، توج  ک؟ ب  عواقب آینده، خطرپذیری، مشخص  لذت بردن

کنناده عادم توجا  با       بینای پیش، نمرات باال در این بعد. این نوع چش؟ انداز اس های  از ویژگی، پاداش فردا

نوخاواهی و  ، تاکیاد بار تاازگی   ، هاای پار خطار    انجاام رفتاار  ، کمبود در کنترل امیال، ثبات ک؟، عواقب رفتار

دهد ک  افراد نگرش جبری ب  زندگی داشت  و معتقدناد آیناده   ن می( حال جبرگرا نشا1. باشدیابی می احساس

اقدامات فردی برای تغییر مؤثر نیس  و آنان مجبور با  پاذیرش سرنوشا     ، ب  عبارت دیگر. مقدر شده اس 

گیری با درماندگی و ناامیدی نسب  ب  زندگی همراه بوده و منجار با  افساردگی و    این جه . خویش هستند

تالش برای اهاداف آیناده و دساتیابی با  موفقیا       ، ریزیبا برنام ، ( آینده گرای هدفمند2. دگرد اضطراب می

پااداش و ساطوح پاایین    ، انسجام، اولوی  وابستگی، وجدان، های آینده بینی کننده پیامد باشد و پیشهمراه می

هاای   رفتاار  ،اضاطراب صاف   ، این عامل رابط  منفای باا افساردگی   . خواهی اس جستجوی تازگی و هیجان

اولوی  دستیابی با  اهاداف را   ، نگرشخص آینده. تکانشگری و ریسک پذیری دارد، قتل نف ، تجاوز، پرخطر

ها نشان دادند افرادی ک   همچنین پژوهش. دهددهی و پشتکار نشان میخودنظ؟، ریزی هدفمنداز طریق برنام 

؛ 5188، 3آناگنوساتوپاولو و گریاوا  )برخوردارناد   گرایای بااالتری  از آیناده ، دینداری و معنوی  بیشتری دارند

 .  (8999، 1زیمباردو و بوید

دیادگاه  ، ( سودمند ترین پروفایل در رابط  با چشا؟ اناداز زماان   5111و 8999طبق نظر زیمباردو و بوید )

حاال لاذت گارای متوساط و     ، آینده گرای هدفمند نسبتا زیااد ، زمان متعادل اس  ک  شامل گذشت  مثب  باال

                                                           
 Morteza_omid@scu.ac.ir اهواز  چمران شهید دانشگاه دانشیار -8

 یزد دانشگاه ارشد کارشناسی -5
2- Anagnostopoulo, F., & Griva, F. 
3- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. 
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تحقیقات انجام شاده بارای   . (5111، و زیمباردو 8شود )بونی ول شت  منفی و حال جبرگرای ک؟ و پایین میگذ

هاا بیاان    بعضای از آن . دهناد  های متناقضی را نشان می  بررسی رابط  بین تفاوت جنسی  و ابعاد زمان نیز یافت 

نشان دادند ک  دانشجویان پسر نساب  با     نتایج. کنند ک  مردان نسب  ب  زنان بیشتر ب  آینده گرایش دارند می

 سال  توسط کارتن 82-83در تحقیق انجام شده روی نوجوانان . های باالتری را تخمین زده بودند  ها سن دختر

در . ها آیناده نگاری بیشاتر و دورتاری دارناد      ها نسب  ب  دختر ک  پسرگزارش کردند ( 8911) 5گرین و لوی

ها  ها در مقایس  با دختر ( در یک نمون  دانشگاهی اعالم کردند ک  پسر8993)د و بوی 3کوخزیمباردو و ، مقابل

کنناد کا  در میاان نوجواناان      ( بیان می8993و همکارانش ) 1ویمن. بیشتر ب  زمان حال توج  و گرایش دارند

ز تحقیقاات  برخای ا ، در پایاان . ها تری نسب  ب  وقایع آینده دارند تا دختر ها نگرش مثب  پسر، دارای استرس

 .  (5111، 1؛ مک کاب و بارن 8999، 2دهند ک  تفاوت جنسی  در ابعاد زمان تأثیر ندارد )بولز نشان می

های جنسیتی و ابعاد زمان از طریق مطالعاتی ک  ب  بررسی روابط بین   این تناق  در تحقیقات روی تفاوت

، پردازناد  ( در تخمین ابعاد زمان میSESاقتصادی ) -های اجتماعی  های تحصیلی و موقعی   پیشرف ، جنسی 

ساال  دارای   81-81( دریافتند ک  نوجوانان پسر 5111) 3برای مثال ملو و وورل. اند نیز مورد مطالع  واقع شده

در یاک  . کنناد  تر در مقایس  با دختران گروه خود بیشتر ب  آیناده فکار مای    اقتصادی پایین -موقعی  اجتماعی

ها دارای اهداف و انتظارات بیشاتری   بیان کرد ک  نوجوانان دختر موفق نسب  ب  پسر (5115) 1هونورا، مطالع 

هاای   مقایس  آشکار اس  و ضارورت بررسای  های  ناهماهنگی در گروهها  در بررسی پژوهش. از آینده هستند

اسا  کا    ای  سازد از سوی دیگر کمبود و یاا فقادان پاژوهش داخلای موضاوع برجسات        می بیشتر را آشکار

بر این اساس هدف پژوهش حاضار مقایسا  چشا؟ اناداز زماان در      . .کند می رورت انجام پژوهش را بیشترض

و هاا   دانشجویان دختر و پسر اس  تا مشخص شود در داخال کشاور و در گاروه دانشاجویان چا  شاباه       

مثبا  چشا؟   از سوی دیگر با توج  ب  نفش . در چش؟ انداز زمان در دختران و پسران وجود داردهایی  تفاوت

هاای   تواند در برنام  ریزی برای ایجاد چشا؟ اناداز متعاادل در هریاک از گاروه      ، میپیشینهای  انداز پژوهش

 . جنسیتی مفید باشد

 

 روش

جامع  مورد مطالع  این پژوهش کلی  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد در سال تحصایلی  ، شرک  کنندگان

بادین  . ای اساتفاده شاد   ای چناد مرحلا    گیری تصاادفی خوشا    نمون  از روش، در این تحقیق. بودند 91 -93

نفر با    81و از هر رشت   س  رشت  های دانشگاه یزد س  دانشکده و از هر دانشکده صورت ک  از تمام دانشکده

                                                           
1- Boniwell, I. 
2  - Cartron-Guerin and Levy 

3- Keough, K. A. 
4  - Wyman 

5- Bowles, T.  
6  - McCabe & Barnett 

7- Mello, Z. R, and Worrell,F.C. 
8 - Honora 
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 815دانشجوی دختار و   521شرک  کننده در این طرح مشارک  داشتند ک   181. طور تصادفی انتخاب شدند

 . سخ دادنداپها  ب  پرسشنام  دانشجوی پسر

مفهاوم  ، ZTPIانداز زماانی و سااخ  مقیااس     ( با ارائ  نظری  چش؟8999زیمباردو و بوید در سال )، ابزار

ه؟ اکنون در بسیاری از کشورها این مقیاس هنجار شاده و تحقیقاات   . گیری نمودند زمان روانی را قابل اندازه

عباارت اسا  کا  بااروش لیکارت نماره دهای         21ای با  رسشنام پ ZTPI. در این زمین  رو ب  گسترش اس 

ایان  . توانند ب  هرعبارت برحسب توافقی ک  با آن دارند از یک تا پنج نمره بدهناد  کنندگان می شرک . شود می

حاال  ، 3گارا  حال لذت، 5گرای مثب  گذشت ، 8گرای منفی گذشت : اند از پرسشنام  پنج زیر مقیاس داردک  عبارت

باا روش آلفاای کرانبااخ در مطالعا      ، "اناداز زماان   چشا؟ "پایایی پرسشانام   . 2گرای هدفمند و آینده 1جبرگرا

پایایی پنج خرده ، در این پژوهش. خرده مقیاس ب  دس  آمد 2در  1خ11تا 1خ31( بین 8999زیمباردو و بوید )

در پژوهش حاضر .   دس  آمدب 1خ91تا ، 1خ33بین ، های آلفای کرونباخ مقیاس این مقیاس با استفاده از روش

شااخص مجاذور   . برای روایی ابزار اقادام گردیاد   AMOS با روش تحلیل عامل تأییدی و با استفاده از برنام 

) 1خی
23( شاخص ریش  خطای میانگین مجذورات تقریبی (RMSEA) ،  شاخص ریش  استاندارد میاانگین

( NNFI) 81شاخص نرم نشاده برازنادگی  ، (NFI) 9رم شده برازندگیشاخص ن، (RMR) 1مجذورات باقیمانده

در نظر گرفتا   ، های مشاهده شدههای انطباق الگو با داده( ب  عنوان مالکCFI) 88و شاخص برازندگی تطبیقی

 . خرده مقیاس زمان مورد تایید قرار گرف  2انداز هر  روایی چش؟. شدند

نفاری نساب  با  اعتباار یاابی       821پژوهش ابتدا در یک نمونا    ب  منظور اجرایها،  شیوه گرد آوری داده

آزمون چش؟ انداز زمان اقدام شد و پ  از تعیین اعتبار و روایی آزمون نسب  با  توزیاع آن در گاروه اصالی     

پژوهشی داخل کشور اغلب ب  گزارش ضرایب پایایی اکتفاا شاده   های  چون در گزارش. پژوهش اقدام گردید

پ  از اعتباار یاابی و انتخااب گاروه اصالی      . ب  تعیین روایی با روش سازه اقدام گردید در این پژوهش، بود

با  ایان منظاور باا محاساب       . تحلیال گردیاد   SPSS توزیع و نتایج با استفاده از نرم افزارها  پرسشنام ، پژوش

رسای مفروضا    میانگین و انحراف معیار در دانشجویان دختر و پسر و انجاام تحلیال واریاان  یکراها  باا بر     

 . نسب  ب  تحلیل نتایج اقدام گردیدها  همسانی واریان 

 

 نتایج

 .  نشان داده شده اس 8توصیفی ب  دس  آمده در جدول شماره های  میانگین و انحراف معیار و سایر شاخص

                                                           
1-Past Negative (PN) 
2-Past Positive (PP) 
3- Present hedonistic (PH) 
4- Present fatalistic (PF) 
5-Future (F) 
6 - Chi Square 
7 - Root mean Square Eror of Approximation 
8 - Root Mean Square Residual 
9 - Normed fit index 
10 - Non-Normed fit index 
11 - Comparative fit index 
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 زمان نوع چشم انداز 1حداقل و حداکثر و تعداد دانشجویان دختر و پسر در ، انحراف معیار، میانگین. 5جدول 

نوع چشم 

 انداز
 حد اکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 گذشته منفی
 زن

 مرد

521 

815 

 33خ19

 31خ98

 2خ53

 1خ12

58 

83 

13 

19 

 حال لذت گرا
 زن

 مرد

521 

815 

21 

 28خ95

 2خ91

 1خ11

31 

33 

11 

35 

 آینده گرا
 زن

 مرد

521 

815 

 11خ13

 12خ93

 1خ21

 1خ11

31 

33 

11 

21 

 بتگذشته مث
 زن

 مرد

521 

815 

 31خ32

 31خ93

 1خ15

1 

55 

51 

11 

12 

 حال جبرگرا
 زن

 مرد

521 

815 

 53خ19

 53خ12

 1خ21

 1خ38

88 

85 

33 

31  
 

دو گاروه  هاای   شود در چش؟ انداز حال جبرگرا و گذشت  مثب  نمره می همان گون  ک  در جدول مشاهده

د با  اساتثنای   ردر تمامی موا. لذت گرا اس  خیلی ب  ه؟ نزدیک اس  و بیشترین تفاوت در چش؟ انداز حال

با  ایان منظاور باا اساتفاده از تحلیال       . پسران از دختران دانشجو بیشتر اسا  های  نمره، چش؟ انداز آینده گرا

اثباات شاد و نتاایج    ها  فرضی  همسانی واریان . واریان  یکراه  ب  مقایس  دانشجویان دختر و پسر اقدام شد

تفاوت معنای دار باود و دانشاجویان پسار نماره بااالتری در        F=5. 46 ,P<05نفی با نشان داد ک  در گذشت  م

تفاوت معنی دار باود و نماره    F=9. 96 , P<01در چش؟ انداز حال لذت گرا نیز با . چش؟ گذشت  منفی داشتند

پروفایال  الزم ب  تذکر اس  ک  بارای تهیا    . باالتر بودداری  معنی دانشجویان پسر درحال لذت گرا ب  صورت

با  عناوان   هاا   شود و معدل گوی  می هر خرده مقیاسهای  فردی نمره کلی ب  دس  آمده تقسی؟ بر تعداد گوی 

در هار چشا؟ اناداز    هاا   چون دراین پژوهش هدف مقایس  کلی بود جمع نمره. شود می نمره فرد درنظر گرفت 

 .  گزارش شده اس 

 

 بحث و نتیجه گیری

داری  معنای  ه حال لذت گرا و گذشت  منفی نمره دانشاجویان پسار با  صاورت    نتایج نشان داد ک  در دو حوز

نتایج این پژوهش باا  . در دختران و پسران دیده نشدداری  معنی تفاوتها  در سایر حوزه. باالتر از دختران بود

 ها؟ ، دانشجویان پسر بر حاال توجا  بیشاتری دارناد    ، ( ک  نشان دادند8993کوخ و بوید )، پژوهش زیمباردو

مخاالف  ، ( ک  تجارب گذشت  مثب  پسران را بیشتر گزارش کرده بودند8993جه  اس  و با پژوهش ویمن )

برای برتری آینده نگری در دختران و پساران ناا همساو اسا  و از ایان نظار       ها  نتایج با سایر پژوهش. اس 

ان پسر با  دلیال ناوع چشا؟     دهد ک  دانشجوی می این نتایج نشان. شود نمی تفاوتی بین دختران و پسران دیده
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، با توج  ب  نقش چش؟ انداز زمان برزندگی فاردی و اجتمااعی  . انداز زمان با مشکالت بیشتری مواج  هستند

ب  عالوه ب  دلیال  ، کنند می اضطراب و افسردگی بیشتری را تجرب ، شادکامی کمتر پسران در مقایس  با دختران

. در برنام  ریزی برای آینده و کنترل خود مشکالت بیشتری دارند بی ثبات تر و، نمره بیشتر در حال لذت گرا

یکی از دالیل احتمالی وضعی  بی ثبات برای آینده جوانان تحصیل کرده اسا  کا  جامعا  پاژوهش حاضار      

گذشت  ممکن اسا  در شاکل گیاری چشا؟ اناداز منفای با         های  نا امیدی و تجارب ناکامی از تالش. بودند

از سوی دیگر این ناکامی ممکن اس  آنها را ب  سوی لذت بردن از زمان حاال ساوق   . گذشت  بدون اثر نباشد

البت  این روش در کوتاه مدت احساس . بینند نمی دهد زیرا با این تجارب منفی برای آینده چش؟ انداز مثبتی را

ن ضارورت دارد  بناابرای . شاود  می بخشد ولی منجر ب  چرخ  معیوب تکرار این احساس منفی می آنها را بهبود

در صاورت مشاابه    . ب  تکرار پژوهش اقدام نماود ها  و محیطها  دیگر در سایر دانشگاههای  با انجام پژوهش

فردی و اجتماعی برای رسیدن با  چشا؟ اناداز متعاادل در     های  ضرورت برنام  ریزی برای مداخل ، این نتایج

ناشی از ابزار پرسشنام  تعمی؟ نتاایج در  های  بدیهی اس  ب  دلیل محدودی . شود می دانشجویان پسر احساس

محدودی  نمون  مورد بررسی نیز امکان تعمی؟ نتایج ب  ساایر جواناان   . شرایط فعلی باید با احتیاط انجام شود

مشااب   هاای   بنابراین ضمن توج  ب  نتایج ب  دس  آمده ضرورت انجام پژوهش. سازد می را با مشکل روب  رو

 .  شود می مطرحها  سایر دانشگاه و درها  در سایر گروه
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پیش بینی رضایت زناشویی در ارتباط پنج عامل بزرگ 

 وسبک ارتباطی در زوجین متاهل دانشجو شخصیت

4سجاد حیدریان، 9محسن رضایی، 7مریم سپهری نژاد ، 5سید مهدی حسینی مهدی آبادی
 

 

آشاکارا در گارو ساالم     ، دستیابی با  جامعا  ساال؟   . رود می ب  شمار اصلی جامع های  خانواده یکی از رکن

مطلاوب باا یکادیگر    های  خانواده اس  و تحقق خانواده سال؟ مشروط ب  برخورداری افراد آن از داشتن رابط 

. عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل ب  یکدیگر پیوسات  اناد  های  در چنین نظامی افراد با عالیق و دل بستگی. اس 

اما در سراسر زنادگی خاانوادگی   . اگر چ  شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاست  شودها  ین دل بستگیا

ازدواج ب  عنوان مهمترین و عالیترین رسا؟ اجتمااعی   . (8311، ب  نقل از احدی، پاینده خواهند بود )گلدنبر 

انسانی ی  ازدواج رابط . ید بوده اس برای دستیابی ب  نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائ

همچنین توج  ب  کاانون خاانواده باا    . خاصی برخوردار اس های  باشد ک  از ویژگی می پیچیده ظریف و پویا

توانند موجب رشد و پیشارف    می ک ای  محیط سال؟ و سازنده و روابط گرم و تعامالت میان فردی و صمیمی

رضاای   . (8919، شاوند )برنشاتاین و برنشاتاین    مای  ی ازدواج محسوبافراد گردند از جمل  اهداف و نیازها

هاای   سابک ، خصوصایات شخصایتی  هاا   تواند از عوامل مختلف اثر پذیرد برخی از مهمتارین آن  می زناشویی

، بازخوردی و انگیزشی فرد هستند ک  طی زمان ثاب  فارض شاده اند)کاساتا و ماک کاری     ، تجربی، ارتباطی

بزر  شخصی  با استقبال پژوهشگران مواج  شد و اکنون پرطرفدارترین )اساتا  و   الگوی پنج عامل. (8995

، ؛ ب  نقل از کریمای 5181، ترین الگوی سنجش شخصی  اس  )پی  و برانیک شده ( و پذیرفت 5118، دیگران

از  ای مجموعا  ، هاا  هر یک از این عامال . توان با پنج عامل توضیح داد شخصی  را می، طبق این الگو. (8313

و ، توافاق ، شناسای  وظیفا  ، گرائای  آزردگای  روان، های برونگردی این پنج عامل با عنوان. های ه؟ طراز اند رگ 

شاوند اماا    عموماً ابعاد اصلی شخصی  مستقل از ها؟ در نظار گرفتا  مای    . اند گشودگی ب  تجرب  معرفی شده

ن با توج  با  مطالاب ذکار شاده در بااال      بنابرای،. اند ها همبست  شده برای سنجش این عامل های ساخت  مقیاس

با رضای  زناشویی بر  چگونگی ارتباط بین پنج عامل بزر  شخصی  و سبک ارتباطی، هدف از این پژوهش

با توج  ب  تأثیر رضای  زناشاویی در افاراد و ارتبااط    . باشد می روی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد کرمانشاه

                                                           
 gmail.com Sm.hoseini16766@ سنندج آزاد دانشگاه، بالینی روانشناسی ارشد کارشناس، مسلول نویسنده-8
    Melody.ms63@yahoo.com کرمانشاه آزاد دانشگاه، عمومی روانشناسی ارشد کارشناس - 5
 rezaei.mohsen@gmail.com  طباطبایی عالم  دانشگاه، عمومی روانشناسی شدار کارشناس -3

    sajjad.haydarian@gmail.com کرمانشاه آزاد دانشگاه، عمومی روانشناسی ارشد کارشناس -1
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تجربا   -وجدان گرایی -برون گرایی، درون گرایی –روان رنجوری -ریشخصی  توافق پذیهای  آن با ویژگی

دارد  زوجاین  رواباط  برکیفیا   مهماى  ازعوامال دیگاری کا  نقاش    . گرایی در این پژوهش مورد نظار اسا   

چناد  ، با توج  ب  دیدگاه جامعا  شاناختی و روان شاناختی   . شخصیتی وسبک ارتباطی شان اس های  ویژگی

هاای   سابک ، شخصی  طرفین در ازدواج: واج اثر مستقی؟ و مه؟ دارند ک  عبارتند ازعامل بر ساختار کانون ازد

انتظارات غیار منطقای از   ، ارتباطیهای  باور، بنیادین زوجینهای  هماهنگی و همسانی نیاز، دلبستگی زن و مرد

افاراد از  ، ییکدیگر اس  سبک وشیوه ارتباطی ب  مجموع  ای از رفتارهایی برمی گردد کا  در فرآیناد ارتبااط   

ایان تحقیاق بار آن    ، با توج  ب  اهمی  صفات شخصیتی در پیش بینی رضای  زناشویی. خود نشان می دهند

 .  کدام صفات شخصیتی پیش بینی کننده رضای  زناشویی میباشد، اس  ک  ببیند

 

 روش

تگی پژوهش حاضر با توج  ب  هدف کاربردی اس  و شایوه اجارا همبسا   : پژوهش طرح و شرکت کنندگان

ماردان( در شاهر کرمانشااه    ، جامع  آماری این پژوهش شامل کلی  دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد )زنان. اس 

از گیاری   نمون  دانشجو ب  روش 511 مشغول ب  انجام تحصیل بوده اندک  از این میان تعداد 8391ک  در سال 

 .  نوع تصادفی ساده ب  عنوان نمون  انتخاب شده اند

 

 ابزار 

ن  موافق  -موافق -)کامالً موافقای  گزین  2سؤالی ب  صورت  ENRICH :13 ص رضای  مندی زناشوییشاخ

 و تحقیقاات  در معتبار  ابازار تحقیاق   یاک  عنوان ب  پرسشنام  این. کامالً مخالف( اس  -مخالف -ن  مخالف

 رضاای   بررسی برای، م پرسشنا این فورز و السون از. اس  گرفت  قرار استفاده مورد متعددی بالینی کارهای

. این مقیاس نساب  با  تغییارات موجاود در خاانواده حسااس اسا         ک  معتقدند واند  کرده استفاده زناشویی

و تحریاف آرماانی با     ، حل تعارض، ارتباط، ضریب آلفای پرسشنام  برای خرده مقیاسهای رضای  زناشویی

بار بازآزمایی پرسشنام  برای هر خارده آزماون با     و اعت 11خ، 1 11خ، 1 11خ، 1 13خ 1ترتیب از این قرار اس  

 . بوده اس  11خ، 1 18خ، 1 91خ، 1 95خ 1ترتیب 

 

 NEOپرسش نامه شخصیت 

هاای باین    ای اس  ک  در پژوهش ( پرسشنام NEO-PI( )NEO Personality inventory« )ی شخصیتی نلو پرسشنام »

روانشناختی اس  ک  برای پژوهشهایی کا  هادف آنهاا بررسای      المللی مورد توج  قرار گرفت  و یکی از ابزارهای مه؟

رود. در زمینا  روایای همزماان ایان پرسشانام        عوامل شخصی  اس ، ب  تنهایی یا در کنار سایر متغیرها با  کاار مای   

ای شخصیتی میندسوتا، پرسش نماه تجدید نظر شاده کالفرنیاا، بررسای     نشانگر ریخ  مایرزبریکر پرسشنام  چند جنب 

( اعتباار  8318ها و مقیاس زگ  بین فرد رابط  باالیی گزارش شده اس  )مالزاده،  اج گلینورد و زاکرمن، فهرس  رگ مز
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برای با وجادان باود تاا     1خ11بر اساس همبستگی با ارزیابی همسر ی  همساالن ب  ترتیب در دامن  از  NEOHIعامل  2

واریاان  را در   1خ12گزارش شاده کا  از ایان پرساش ناما       برای گشودگی قرار دارد. در ضمن در این مطالع   1خ12

های همسر و همسااالن با  دسا  آماده      های صفات مشاب  با استفاده از تأیید صف  و ارزیابی اعتبار همگرا ک  ارزیابی

 تببین کند.  

ت  این پرسشنام  توسط کریستین و ساالوی در دانشگاه کالیفرنیا سااخ : (cpq)ارتباطی های  پرسشنام  سبک

کریساتین و  . سانجد  مای  سوال اس  و رفتارهای زوجین را در س  مرحلا   32این پرسشنام  داری . شده اس 

درصاد   12تاا   11خرده مقیاس از  2نشان دادند ک  آلفای کرونباخ کرونباخ بدس  آمده  8991هیوی در سال 

رسشنام  ماذکور را هنجاار   در ایران عباد پور پ. گزارش شده اس  ک  ب  معنی رضای  بخش بودن نتایج اس 

 . درصد بدس  آورد 32و ، 21، 12یابی و ضرایب بدس  آمده برای س  مقیاس را 

 

 داده ها گردآوری شیوه

مذکور با توج  ب  دستور العمل های  الزم از سوی معاون  آموزش دانشگاه پرسشنام های  پ  از کسب مجوز

پرسشنام  ب  دلیل نقص در اطالعاات وارده از   83ین میان از ا. و نحوه اجرا توزیع و توضیحات الزم ارائ  شد

و آزماون همبساتگی    spss 21بدسا  آماده توساط نارم افازار      هاای   داده. پروس  تحقیق کنار گذاشت  شدند

 . پیرسون مورد تجزی  و تحلیل قرار گرفت  شد

 

 نتایج

 توصیفی  های  یافت 

 
 ج عامل بزرگ شخصیت و سبک ارتباطی و رضایت زناشوییاطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پن. 5جدول 

 متغیر انحراف استاندارد میانگین تعداد

511 

511 

511 

 831خ23

 811خ11

 32خ85

 82خ11

 81خ31

 88خ38

 رضای  زناشویی

 پنج عامل بزر  شخصی 

 سبک ارتباطی

 
 و رضایت زناشویی های پنج عامل بزرگ شخصیت وسبک ارتباطی . همبستگی محاسبه شده بین مؤلفه7جدول

 متغیرها روان رنجورخویی برون گرایی گشودگی توافق وجدان گرایی

 1خ32

 1خ31

 1خ11

 1خ32

 1خ38

 1خ18

 1خ31

 1خ25

 -1خ23

 -1خ11

 رضای  زناشویی

 سبک ارتباطی
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پنج عامل بازر  شخصای  و رضاای  زناشاویی در ساطح      های  شود بین مؤلف  می همان گون  ک  مشاهد

نادار وجود دارد ک  همانگون  ک  بدس  آمده باید عنوان کرد ک  بین روان رنجورخویی باا  رابط  مع p<1خ118

پانج عامال بازر  باا رضاای       هاای   بدس  آمده اس  و بین سایر مؤلف  r -23رضای  زناشویی همبستگی 

جاور  و این بدین معناسا  کا  با  هرانادازه فارد در روان رن     . زناشویی رابط  معنادار مثب  بدس  آمده اس 

. خویی نمره باالتری بگیرد ب  همان اندازه در زنادگی زناشاویی از رضاای  کمتاری برخاوردار خواهاد باود       

همچنین مشاهده میکنید باین  . رابط  مستقی؟ بین آنها با رضای  زناشویی بدس  آمدها  همچنین در سایر مؤلف 

ط  معناادار وجاود دارد کا  در    ( رابp>1خ118پنج عامل بزر  شخصی  و سبک ارتباطی در سطح معناداری )

این اس  ک  نمره بااال  ی  دهنده نشان رابط  معنی دار و منفی وجود دارد ک  این r-11متغیر روان رنجورخویی 

در روان رنجور خویی باعث میشود ک  فرد از نظر سبک ارتباطی دچار مشکل خواهد بود و از نظر ارتباطی با 

ارتبااط مساتقی؟   ی  دهنده نشان نتایج مثب  و معنادارها  در سایر مؤلف  همچنین. دیگران مشکل پیدا خواهد کرد

 .  میان متغیرها میباشد

 
 رضایت زناشویی. تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی از روی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبکهای ارتباطی9جدول 

 های ارتباطی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک

 R R2 سطح معناداری F Df وراتمیانگین مجذ 

 1318خ133 5 8خ313 1خ118 1خ81 1خ381 

 

دهد ک  پیش بینی رضای  زناشویی از روی پنج عامل بزر  شخصای  و   می نتایج تحلیل رگرسیون نشان

درصاد از   81معنادار اس  این بدان معناس  کا    d. f= 5( و  F=81خP ،313<1خ118ارتباطی با )های  سبک

 . ارتباطی قابل پیش بینی اس های  شخصی  و سبک رضای  زناشویی از روی پنج عامل بزر 

 
 . تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی و سن4جدول

 سطح معناداری BETA T خطای معیار B متغیر

 1خ583 8خ318 1خ833 5خ81 8خ181 رضای  زناشویی و سن

 

ضریب همبستگی چندگان  بین سن و رضای  زناشویی برابر ، (MODEL SUMMARYبراساس جدول )

ساطح معنااداری با     . باشاد  مای  اس  و این نشان از همبستگی ضعیف بین سن و رضای  زناشویی 1خ833ا ب

باشاد؛ در نتیجا  چونکا  ساطح      مای  1خ583دس  آمده در تحلیل رگرسیون براساس جدول ضرایب برابر باا  

لاذا ایان فرضای     . بزرگتر اس  لذا رابط  معناداری بین سن و رضای  زناشویی وجود ندارد 1خ12معناداری از 

 .  شود می ک  بین سن و رضای  زناشویی رابط  وجود دارد رد
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 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش پیش بینی رضای  زناشویی در ارتباط پانج عامال بازر  شخصای  و سابک ارتبااطی در زوجاین        

بطا  وجاود دارد. در ایان    متاهل دانشجو بود. نتایج نشان داد ک  بین عامل شخصیتی برونگرایی با رضای  زناشاویی را 

پژوهش برونگرایی بیشترین سه؟ را در پیش بینی رضامندی زناشویی بعهده دارد. این رابط  در مقول  های، طارز تلقای   

دهاد کا  در تحقیقاات     و سرمای  گذاری رضامندی زناشویی معنی دار اس . پیشین  مطالعاات انجاام شاده نشاان مای     

ونگرایی و رضای  زناشویی، نتایج یکسان بدس  نیامده اسا . برخای رابطا     مختلف درباره ارتباط عامل شخصیتی بر

منفی و برخی عدم رابط  را گزارش کرده اند. هرچند ک  برخی از پژوهشگران معتقدند ک  برونگرایی اهمیا  چنادانی   

یرگاذاری  در شکل دهی کیفی  روابط نزدیک از جمل  روابط زوجین ندارد و این عامل شخصایتی بطاور عماده باا تاث    

داری برونگرایای باا مقولا      توانند همخوان با نتایج این پژوهش و دلیل عدم معنای  ها می اجتماعی ارتباط دارد. این یافت 

تفاه؟ در رضامندی زناشویی باشند ک  در این جنب  از رضامندی تاکید بیشتر بر کیفی  ارتباطی بین زن و شاوهر اسا    

ای در تاامین آراماش و ثباات     روابط زناشویی ب  عنوان یاک متغیار واساط     ک  در تحقیقات مختلف بر اهمی  کیفی 

های طرز تلقی و سرمای  گاذاری در رضاامندی زناشاویی باا ایان جنبا  شخصایتی         خانواده تاکید شده اس . اما مقول 

شاادابی و سارزندگی   توان بیان نمود ک  با توج  ب  اینک  افراد برونگارا   دارای ارتباط معنی دار اس  ک  در تبیین آن می

دهند دارای نگرش مثب  نسب  ب  محیط و زندگی خاود هساتند )طارز تلقای( و ویژگیهاای       بیشتری از خود نشان می

نظیر مثب  بودن، دلگرمی بخشیدن و شراک  در کارها و تعادل باین زوجاین بارای بهتار سااختن رابطا  و نیاز بارای         

کنناد )سارمای  گاذاری( ایان      و یاا از انجاام آن خاودداری مای    دهناد   خوشایندی طرف مقابل، کارهایی را انجاام مای  

تواند باعث رضامندی زناشویی بیشتری در همسران گاردد. باا توجا  با  اینکا  افاراد دارای        های اجتماعی می مشخص 

نمره باال در عامل گشودگی از ویژگیهایی مانند تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقالل در قضااوت، تمایال با  مواجا      

های جدید برخوردارناد. نتاایج بدسا  آماده در خصاوص ارتبااط خصوصای  شخصایتی          دن با موقعیتها و تجرب ش

هاای تفااه؟ و طارز تلقای      گشودگی با رضای  زناشویی نشانگر آن اس  کا  ایان خصوصای  شخصایتی باا مقولا       

گی فارد، افازایش رغبا  در    توان بیان نماود کا  گشاود    رضامندی زناشویی دارای ارتباط اس . در تبیین این یافت  می

هاای تفااه؟ و طارز     توج  ب  صحبتها، خواست  همسر و فه؟ و درک دیدگاههای او را در پی دارد. ک  مارتبط باا مقولا    

تلقی رضامندی زناشویی اس  چرا ک  تفاه؟ با ویژگی باز بودن رابطا ، پاذیرش دوساوی  و احسااس همادلی کا  از       

ناشویی محسوب میشود مارتبط و طارز تلقای باا ناوعی ساوگیری عااطفی        جمل  عوامل افزایش شادمانی و رضای  ز

شود. هر چناد کا  ماک کاری و کوساتا       درونی نسب  ب  همسر و داشتن دید مثب  و درک دیدگاههای او تعریف می

باشاد و درک   ( معتقد اس  ک  در میان پنج عامل بزر  شخصی ، عامل تجرب  پذیری، پیچیده ترین عامال مای  8993)

روان رنجور خویی در بردارنده انواع هیجانهای منفی تارس، غا؟، خشا؟،     (8311یی آن مشکل اس  )احدی، و شناسا

برانگیختگی و. .. اس  ک  زمین  بروز بسیاری از رفتارهای کالمی و غیرکالمای منفای مخارب باین زوجاین را فاراه؟       

ن روان رنجور خاویی تواناایی لاذت    ( و هر یک از زوجی8311دهد )احدی،  کند و رضای  زناشویی را کاهش می می

هاای   دهد و جاا بارای تعامال    بردن از زندگی و رضای  زناشویی را ه؟ در خودشان و ه؟ در همسران شان کاهش می
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(. طبیعی اس  ک  شخصایتهای روان رنجاور   8311شود )احدی،  منفی و افزایش درگیری در روابط بین زوجین باز می

هاای   های نزدیکی در دیگران و تمایل برای نزدیک شدن ب  همسار و عمادتاً جاذبا     سخخو توانایی برانگیزاننده بودن پا

بدنی و جنسی را نداشت  باشند )جاذب ( و همچنین در برقراری ارتباط مبتنی بر پذیرش دوسوی ، راح  و بادون تانش   

از جمل  شاخصاهای معتبار   )تفاه؟( دچار مشکل و فاقد دیدی مثب  ب  همسر )طرز تلقی( باشند. فقدان این عوامل ک  

تواند باعاث نارضاایتی زناشاویی شاود. از نتاایج دیگار ایان         شود می برای پیش بینی رضامندی زناشویی محسوب می

هاای جاذبا ، تفااه؟ رضاامندی      پژوهش ارتباط معنی دار مقبولی  با رضای  زناشویی اس  ک  ایان ارتبااط در مقولا    

بین پانج عامال بازر  شخصای  و     توان بیان داش  ک   بیین این یافت  میزناشویی نیز بدس  آمده اس . همچنین در ت

هاای تحقیاق اجارای آن بار روی نمونا        های ارتباطی با رضای  زناشویی رابط  وجود دارد. از جمل  محدودی  سبک

چناین  های دیگار را ماد نظار داشات  باشاند. هم      شود، محققین بعدی اجرا بر روی نمون  دانشجویی بود ک  پیشنهاد می

 میتوان تاثیرات دیگر متغییرها را بر روی رضای  زناشویی پژوهش نموند.  
 

 قدردانی

ازصمی؟ قلب از کلی  عزیزای ک  در اجرای تحقیق ب  گاروه پژوهشای یااری رسااندند کماال سپاساگزاری را       

 داری؟. 
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خصومت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ، مقایسه خشم

 پرستاری بر اساس ترتیب تولد

 9زو امیرپوربر  ،7*علیرضا مرآتی، 5مهناز کیهانی

 

باا   1آدلار . متکی اسا   2دیدگاه خوش بینان  ای از فرد اس  ک  بر مفهوم عالق  اجتماعی 1روانشناسی فردنگر

. انتخاب اصطالح روانشناسی فردنگر بر وحدت شخصی  و این ک  رفتار گسیخت  وجود ندارد تاکید می کناد 

ب  اعتقااد  . و مقصود خاصی دارنداند  هاعمال فرد همگی ب  سم  هدف خاصی هدای  شد، احساسات، افکار

بدون تردید سااختار  . (8391، آدلر فرد کامل ب  چند طریق وحدت و انسجام را نشان می دهد)فیس  و فیس 

اثاری  . نقش مهمی در رشد شخصی  وی ایفا می کند، خانواده و جایگاهی ک  کودک در خانواده اشغال میکند

. بساتگی با  ترتیاب تولاد دارد    ، متعدد برای کودک ب  وجود می آورد ک  پیامدهای وجود برادران و خواهران

بهرامای و قنباری   ، ترتیب تولد ب  جایگاه و تربیتی گفت  می شود ک  بچ  در آن خانواده بدنیا می آید )خلجای 

بر شخصی  کودکان تاثیرگاذار اسا  و اعتقااد     3آلفرد آدلر بیان کرده اس  ترتیب تولد. (8393، چشم  کمره

متفااوت  هاای   ک  بزر  تر یا کوچک تر بودن از ه؟ شیرهای دیگر و قرار داشاتن در معارض نگارش    داش 

بهرامای و  ، شرایط کودکی متفاوتی ب  وجود می آورد ک  ب  تبیین شخصای  کماک مای کناد)خلجی    ، والدین

روناد   گاهی ب  جای همدیگر ب  کار مای ، تندگویی و پرخاشگری، 1مفاهی؟ خش؟. (8393، قنبری چشم  کمره

دشاوار با  نظار مای     هاا   بین آنهای  و نشان دادن تفاوت و هنوز ارائ  تعریف روشن از هر یک از این مفاهی؟

کین  توزییا خصاوم  را با  عناوان    ، برای متمایز کردن این س  مفهوم می توان خش؟ را ب  عنوان هیجان. رسد

شا؟ با  عناوان یاک حالا  هیجاانی       در واقاع خ . نگرش و پرخاشگری را ب  عنوان یک رفتار در نظر گرف 

خشا؟  . (8391، توصیف می شود ک  شالوده کین  توزی و پرخاشگری را تشکیل می دهد )معتمدی و امیرپاور 

. شاده اسا    هاای متفااوتی توصایف    توسط پژوهشگران مختلف ب  شایوه ، ک  یک واژه روزمره اس  درحالی

اناد کا  خشا؟    برخی دیگر اظهار داشات  ، حال این  عمدتاٌ تعاریف خش؟ بر پیامدهای منفی آن متمرکز اس ؛ با

فورالناگ و  ، مِرگلار ، توان آن را ب  شاکل مناسابی اباراز نماود )بوماان     واکنش هیجانی بهنجاری اس  ک  می

                                                           
 سنقر آزاد دانشگاه روانشناسی، مدرس ارشد شناسکار -8
 .نور، تهران، ایران پیام تربیتی، دانشگاه علوم مربی، گروه -*5
 .نور، تهران، ایران پیام روانشناسی، دانشگاه استادیار، گروه -3

4- individual psychology 
5-social interest 
6-Adler, A. 
7- birth order 
8- anger 
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شده ذهنی تعریف کرد ک  در آن فرد ب  دنباال   عنوان یک حال  تجرب   توان ب   خش؟ را می. (5181، 8کالتابیانو

و همکااران   5سایمونا ، آنتونال، جیانلوکا، آید )جیووانی می درصدد حذف منبع تهدید برمیحمل  فیزیکی یا کال

شاود   ساازی مای  عنوان نگرش بدبینان  در مورد دیگران مفهاوم  ب ، بعد شناختی خش؟ اس  3خصوم . (5181

ف معطوف با  دیگاران تعریا    2عنوان یک نگرش یا صف  شناختی منفی خصوم  عموماٌ ب  . (5183، 1)سال 

. (5181، 3سوء ظن و بدبینی همراه اس  )دورفمان و زوبااکین  ، ( ک  با رنجش5119، 1کنند )چیدا و استپتومی

پیشرف  تحصیلی و جلوگیری از اف  تحصایلی  ، مسلوالن آموزش دانشگاه و دانشجویانهای  از جمل  نگرانی

و یاادگیری دانشاجویان    مطالعا  هاای   یکی از علل اف  تحصیلی مربوط ب  ضاعف مهاارت  . دانشجویان اس 

رضای  از تحصیل از جمل  عواملی اس  ک  می تواند در وضعی  تحصایلی دانشاجویان نقاش داشات      . اس 

مربوط نشاان مای دهاد کا  پیشارف       های  بررسی ادبیات تحقیق و نظری . (8393، باشد )شکورنیا و همکاران

باا   روان شناختی اس  و نمای تواناد فقاط    اجتماعی و، تحصیلی یک موضوع پیچیده و متاثر ار ابعاد شناختی

 .  (8393، شهنی ییالق و پاشا شریفی، چندگان  تبیین شود )محبی نورالدین وندهای  یک سازه یا حتی با سازه

خصوم  و پیشرف  تحصیلی در دانشجویان پرساتاری بار اسااس    ، پژوهش حاضر با هدف مقایس  خش؟

 . ترتیب تولد اجرا شد

 

 روش

توصایفی و از  هاای   در قلمرو بررسیها  حاظ هدف در زمره مطالعات بنیادی و از نظر گردآوری دادهپژوهش حاضر از ل

جامعا  آمااری پاژوهش مشاتمل باود بار کلیا         . نوع علّی مقایس  ای می باشد ک  ب  صورت مقطعی اجرا شده اسا  

و همدان ک  در ساال تحصایلی    دولتی شهر کرمانشاههای  دانشجویان دختر رشتد پرستاری مقطع کارشناسی در دانشگاه

و از طریق نمون  بارداری خوشا    . خ92با سطح اطمینان . بر اساس جدول مورگان. مشغول تحصیل بودند 8395 -8393

دانشجوی دختر پرستاری با رعایا  مالحضاات اخالقای با  عناوان شارک  کنناده در         211ای چند مرحل  ای تعداد 

 تفاده عبارت بودند از:ابزار مورد مورد اس. پژوهش انتخاب شدند

 

 2خرده مقیاس خصومت از مقیاس پرخاشگری باس و پری

سوال مدرج پنج گزینا  ای   59خش؟ و خصوم  را از طریق ، فیزیکی، این ابزار چهار بعد پرخاشگری کالمی

( بر اساس روش باز آزمایی با  ترتیاب بارای    8995سازندگان این مقیاس باس و پری ). اندازه گیری می کند

( 8311) و در بررسی ساامانی . گزارش کرده اند 1خ35و  1خ35، 1خ31، 1خ11ار خرده مقیاس مذکور برابر با چه

                                                           
1-Boman, P., Mergler, A., Furlong, N., &Catabiano, N. 
2-Giovanni, I., Gianluca, P., Antonella, B., Simona, L. 
2-hostility 
4-Suls. J. 
5-a negative attitude orcognitive trait 
6- Chida, Y., & Steptoe, A. 
7- Dorfman, L.Y., &Zubakin, M. V. 
8- Hostility subscale from Buss & Perry aggression questionnaire 
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در پژوهش حاضر از خرده مقیااس  . نشان داده اس  1خ31ضریب پایایی کل مقیاس را ، بر روی این پرسشنام 

در ترم گذشت  و ترتیاب  برای سنجش پیشرف  تحصیلی از معدل دانشجویان و . هایخش؟ وخصومتاستفاده شد

ثبا    55نساخ    SPSSدر نرم افزار آماری ها  داده. تولد تیز در کنار سایر خصوصیات دموگرافیک درج گردید

حداکثر( و شااخص آماار اساتنباطی)تحلیل    ، حداقل، انحراف معیار، و با استفاده از شاخص توصیفی)میانگین

 .  ( تجزی  و تحلیل شدندANOVA-واریان  یک طرف 

 

 فتهیا

میاانگین و انحاراف معیاار    . ( باود 81خ38±8خ21سال باا میاانگین )  83تا  31محدود سنی حاضر اندر پژوهش 

( و 81خ11±1خ15خصاوم  ) ، (81خ51±1خ99متغیرهای پازوهش بارای کال شارک  کننادگان بارای خشا؟ )       

ناد اول  نفار فرز  889از میان مشارک  کننادگان در پاژوهش   . ( ب  دس  آمد81خ38±8خ31پیشرف  تحصیلی )

 . ( بودند51خ1نفر فرزند آخر خانواده ) 811( و 11خ5نفر فرزند وسط خانواده ) 518، (53خ1خانواده )

برابری یاا همگنای واریاان  و    ها،  تحلیل واریان  مانند توزیع بهنجار دادههای  پ  از بررسی پیش فرض

( گزارش 8  نتایج آن در جدول یا فیشر برای آزمون فرض پژوهش استفاده شد ک Fاستقالل مشاهدات آزمون 

 شده اس :

 
 آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس ترتیب تولد. 5جدول

 منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 F Sigمقدار 

 

 خش؟

 3خ583 5 81خ133 بین گروه ها

 55خ592 193 88111خ112 درون گروه ها 1خ351 1خ351

 199 88191خ131 کل
 

 

 خصوم 

 31خ331 5 11خ111 بین گروه ها

 81خ585 193 1123خ512 درون گروه ها 1خ822 8خ131

 199 1883خ985 کل
 

 

 پیشرف  تحصیلی

 3خ818 5 1خ515 بین گروه ها

 5خ518 193 8853خ912 درون گروه ها 1خ522 8خ338

 199 8831خ813 کل
 

 

( برای هار سا    P>1خ12( و سطح معناداری معناداری مشاهده )8تایج گزارش شده در جدول با توج  ب  ن

 .  خصوم  و پیشرف  تحصیلی تفاوت معناداری بر اساس ترتیب تولد مشاهده نمی شود، متغیر خش؟

 

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

385 

 
 

 بحث و نتیجه گیری

اسااس  خصاوم  و پیشارف  تحصایلی در دانشاجویان پرساتاری بار       ، پژوهش حاضر با هدف مقایس  خش؟

( برای هار سا  متغیار    P>%2نتایج مطالع  حاضر نشان داد ک  سطح معناداری مشاهده ). ترتیب تولد اجرا شد

 . تفاوت معناداری بر اساس ترتیب تولد مشاهده نمی شود

فرزنادان  ، تیمیهای  ( نشان داد ک  در رشت 8391ویسی و رستمی)، محمدیهای  نتایج این پژوهش با یافت 

ایر فرزندان خانواده بخصوص )فرزند سوم( اضطراب حالتی بیشاتر و در نتیجا  پرخاشاگری    اول نسب  ب  س

، احمدی کا  اثار ترتیاب تولاد    های  و همچنین یافت . بیشتری حین یک رقاب  ورزشی از خود نشان می دهند

ای ها  نشان می دهد پاژوهش ، شخصیتی و هوشی افراد دارای ترتیب تولد مختلفهای  خود را در قالب تفاوت

. فرزندان اول بر فرزندان بعادی هساتند  های  بخصوص برتری، ترتیب تولد ب  دنبال نشان دادن اثر ترتیب تولد

از طرفی نتایج پژوهش هایی کا  تاا   اند،  اما با انبوهی از متغیرهای نا مربوط و مشکالت روان شناختی مواجه 

تری فرزندان اول و بعادی بار یکادیگر در    مغشوش و موید هی  فرضی  خاصی درباره براند،  کنون انجام شده

اما دیدی؟ کا  ایان   . این تفاوت عمدتا ب  نفع فرزند اول گزارش شده اس . هوش و پیشرف  تحصیلی نیستند

پیشین  پژوهشی ترتیب . روش شناختی فراوان روبرو هستندهای  با متغیرهای نامربوط و محدودی ها  پژوهش

موقعی  بهتار فرزنادان   . ره برتری فرزندان اول بر فرزندان بعدی نیس تولد نیز موید هی  فرضی  خاصی دربا

اماا در کشاور ماا وضاعی  متفااوت      . اول در خانواده فقط درباره جوامع پیشرفت  اروپا و امریکا صادق اسا  

بلک  بر عک  از بای تجربگای والادین    ، در ایران ن  تنها فرزندان اول موقعی  بهتری در خانواده ندارند. اس 

فرزندان اول برای والدین حکا؟ ناوعی کاارورزی را دارناد؛      در واقع. د در امر فرزند پروری رنج می برندخو

فرزنادان  ، در مقابال . بدین معنی ک  وسیل  ای هستند برای کسب تجرب  والدین در امر تربی  فرزندان بعادی 

هاای     در کشور ما میزان معلولیا  ب  همین دلیل اس  ک. بعدی امتیاز بزر  تجرب  والدین را در اختیار دارند

از جمل  محدودی  این پژوهش مای تاوان   . (8313، ذهنی خفیف تا شدید در فرزندان اول بیشتر اس  )افروز

شرک  کنندگان در پژوهش و محادود شادن اجارای    های  ب  مشخص نشدن ترکیب جنسیتی فرزندان خانواده

ره نمود و دیگار ایان کا  در اساتنباط علّای معلاولی از       آن صرفاٌ بر روی دانشجویان دختر رشت  پرستاری اشا

رعایا   هاا   این پژوهش ب  دلیل شیوه گردآوری و روش شناختی حاک؟ بر آن و تعمی؟ ب  سایر گروههای  یافت 

 . جانب احتیاط مغفول نشود
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 شغلی فرسودگی با اجتماعی حمایت و شغلی استرس ارتباط

 تهران استان دادگستری کارکنان در

 

نیا محمودی سعید
5

عندلیب مرتضی ،
7

نژاد علوی عباس، 
9

منصور سپاه مژگان ،
4

 

 

 دنبال به و تالش و کار از خستگی احساس مانند عالیمی بر مشتمل که است مزمن سندرمی شغلی فرسودگی

 .  است شغلیهای  فعالیت از گیری کناره آن

شغلی فرسودگی
5

فرویدنبرگر توسط بار اولین، 
6

 در روانوی -جسومی  قووای  تحلیول  سوندر   عنووان  تحت 0791دهه در 

 و شخصیت مسخ، عاطفی تحلیل شامل ای مؤلفه سه سندر  یک شغلی فرسودگی. شد وارد بالینی شناسی روان تحقیقات

 شوای   کارکنوان  در شوغلی  فرسودگی که است شده مشخص. (0771، جکسون و ماسالچ) است فردی موفقیت فقدان

 شورایط  بوه  مربوو   عوامول  آنهوا  مهمترین که دارند نقش شغلی فرسودگی ایجاد در متعددی عوامل کلی طور به. است

 هسوتند  شوغلی  وظوای   در ابهوا   و کارکنوان  میوان  در تبعوی   وجوود ، تشووی   نظا  بودن ناکافی، کار محیط فیزیکی

 سوازمان  و فوردی ، اجتمواعی  زندگی، خانواده در متعددی عوارض شغلی فرسودگی. (5115، بورکوسکا و جابکوسکا)

، شوناختی  روان مختل  شکایات، متوالی تأخیرهای، خدمت ترک و غیبت توان می ها آن ترین مهم از که گذارد می برجای

 بوا  شوغلی  فرسودگی میان نزدیکی بسیار رابطه همچنین. برد نا  را همکاران با فردی بین تعارضات و شغل تغییر، تضاد

، سویزمن ) آیود  موی  وجوود  بوه  کوار  محیط در مداو  تنیدگی اثر در فرسودگی واق  در دارد وجود کار محیط در تنیدگی

 بووا خسوتگی  همبسوتگی  کوه  دریافوت  کارکنوان  شووغلی فرسوودگی  عووارض  مطالعوه  در نیوز ( 0131) نصوری . (0131

 کارکنوان  افسوردگی  و اجتمواعی  کارکرد در اختالل، خواب مشکالت و اضطراب، بدنی های شکایت، خودبیمارانگاری

 کوه  دریافتنود  شوغلی  فرسوودگی  بوه  کارکنان پاسخ در مؤثر عوامل بررسی در( 0135) همکاران و رفیعی. است معنادار

 قرار تأثیر تحت را شغلی فرسودگی به کارکنان پاسخ، سازمان اجتماعی حمایت و بیماران و کارکنان فردی خصوصیات

 . است داده

                                                                                                                                                                          
 قضاییه قوه جر  وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت شناسی جر  و اجتماعی مطالعات مرکز روانشناسی، دکتری دانشجوی-  0

 قضاییه قوه جر  وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت شناسی جر  و اجتماعی مطالعات مرکز روانشناسی، دکتری دانشجوی-  5

 قوه جر  وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت شناسی جر  و اجتماعی مطالعات مرکز راهبردی، مدیریت دکتری دانشجوی-  1
 قضاییه

 مرکزی تهران آزاد دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -4

 
5- Occupational Burnout 
6- Freudennberger 
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فلتون که است دالیل همین به
0

 سوری   بایود  کارکنوان  در کوه  دانود  موی  شوغلی  بیماری را شغلی فرسودگی، (0773) 

، شوغلی  فرسوودگی  ایجادکننوده  عوامول  از یکوی  کوه  انود  داده نشوان  هوا  پوووهش . شوود  درمان و شده داده تشخیص

 کوه  بوود  ایون  شوناختی  روان علوو   محققوین  از بسویاری  اعتقواد  31 دهوه  اوایل تا. (0131) است شغلی های استرس

تنی -روان اختالالت بروز در زا استرس رویدادهای
5

راهوه  و هوولمز  مثال عنوان به. دارند مؤثری نقش 
1

، جعفرپوور ) 

 بعودی  شناسوان  روان مطالعوات ، حوال  عوین  در. دارنود  رابطه بیماری شروع با زندگی رویدادهای که دریافتند( 0134

 موجو   کوه  دارد وجوود  ای کننوده  تعودیل  عوامول ، شناختی روان اختالالت و زا استرس رویدادهای بین که داد نشان

کوباسوا  مثوال  عنووان  بوه . بگذارنود  جوای  بوه  افراد بر متفاوتی اثرات، زا استرس رویدادهای شود می
4

 مفهوو  ، (0797)

سرسخت شخصیت
5

 موورد  بیمواری  و اسوترس  میان ارتبا  تعدیل در گر مداخله متغیر عنوان به را آن و کرد ابداع را 

 تجربوه  را هوا  اسوترس  از بواالیی  درجوه  هرچند برخوردارند زیاد سرسختی از که افرادی داد نشان او. داد قرار برسی

 اسوترس  پور  شرایط در که هستند کسانی از متفاوت، سرسختی ویوگی نظر از افراد این. شوند نمی بیمار ولی کنند می

 اسوت  شوغلی هوای   تونش  منفوی  اثورات  مهارکننده مهم عوامل از یکی شده ادراک اجتماعی حمایت. شوند می بیمار

 حمایوت . باشد کننده تسهیل تنش با سازگاری در تواندمی شده ادراک اجتماعی حمایت که است آن از حاکی شواهد

، محبوت  و عشو   ابوراز  یعنوی  عاطفوه . اسوت  یواری  و تصودی  ، عاطفه عنصر سه از ترکیبی شووده ادراک اجتماعی

 یواری  و موالی  مسواعدت  مانند مستقیم مساعدت یعنی یاری و مناس  بازخوردهای و رفتار از آگاهی یعنی تصدی 

، زا تونش  رویودادهای  برابور  در بوودن  مقواو   هوای  ویوگوی  از یکوی . (5111، الروب ابو) است کارها انجا  در دادن

 وضوعیت  بور  تونش  منفوی  اثورات  تواننود می اجتمواعی  حمایوت هوای   سیستم. است اجتماعی حمایت از برخورداری

 هور  از اجتمواعی  حمایوت ، شغلی فرسودگی خصوص در رسوودمی نظر به. نمایند تعدیل را روان سالمت و بهداشت

 بور  مثبتوی  و نیرومنود  تأثیر، شودمی انجا  کار محیط در همکاران توسط که حمایتی مشاهده. ارزشتراسووت با چیزی

 .  (0171، همکاران و بیرامی) دارد شغلی استرس

 بوا  اجتمواعی  حمایوت  و شوغلی  اسوترس  ارتبا  بررسی هدف با حاضر تحقی ، مذکور مطال  به توجه با

 .  گرفت انجا  تهران استان دادگستری کارکنان در شغلی فرسودگی
  
   ها روش و مواد

 اشوتغال  خودمت  بوه  تهوران  اسوتان  کول  دادگسوتری  در 74 سال در که بود کارکنانی کلیه شامل تحقی  جامعه

. شودند  گوزینش  سواده  تصوادفی  صورت به، کارکنان فهرست تهیه از پس که بود نفر 054 نمونه حجم. داشتند

                                                                                                                                                                          
1- Felton 
2- Psycho-Somatic Disorder 
3- Holmes & Rahe 
4- Kobasa 
5- Hardiness 
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 و تجزیه. شد تکمیل کارکنان توسط شغلی فرسودگی و اجتماعی حمایت، شغلی استرس های پرسشنامه سپس

 .  گرفت انجا  spss-21 افزار نر  از استفاده با ها پرسشنامه این روی آماری تحلیل

 

 ابزار

 هوای  اسوترس  و است شغلی استرس زمینه در الؤس 15 دارای پرسشنامه این: هریس شغلی استرس پرسشنامه

 را شوغلی  تونش  و کوار  تکورار ، کوار  آهنو  ، نقش باری کم، نقش گرانباری، نقش تعارض، نقش ابها  از ناشی

 کوامالا  توا  مووافقم  کوامالا  های گزینه انتخاب با فرد و شده تنظیم لیکرت مقیاس با سؤاالت. کند می گیری اندازه

 طریو   از( 0134) حسنی توسط پرسشنامه این پایایی. دهد می پاسخ ها آن به 15-095 سؤاالت دامنه با مخالفم

، کرونبواخ  آلفوای  مقودار  نیوز  حاضر پووهش در. شد گزارش 37/1، کرونباخ آلفای محاسبه و درونی همسانی

 .  است تحقی  انجا  برای آزمون این مناس  مطلوبیت درجه دهنده نشان که بود 75/1

 05 مقیواس : رانهمکا (5332) همکـاران  و تـیمز هدـش ادراك اجتماعی حمایت یبعد چند سمقیا

، هوو گان سه دبعاا از یک هر که باشدمی انیگرد و، نستادو، ادهخانو بعد سه دارای هشد ادراک حمایتای  گویه

 "مخالفم کامال" برای یک نمره از لیکرتای  گزینه 5 مقیاس در گویه هر. باشندمی مستقل هوگوی راوچه دارای

 . ( 1/750 با برابر کرونباخ آلفای ضری ). دارد قرار "موافقم کامال" برای پنج تا

 طیو   ای درجوه  5 مقیواس  بوا  که است سؤال 55 شامل نیز مقیاس این: تدیم شغلی فرسودگی پرسشنامه

 سوه  و شوده  تنظیم 55-001 گذاری نمره دامنه با( همیشه و اوقات گاهی، ندار  نظری، ندرت به، هرگز) لیکرت

 توسوط  پرسشونامه  ایون  پایوایی . دهود  موی  قورار  سونجش  مورد را روانی و عاطفی، جسمی فرسودگی از جنبه

 36/1، آزمون در نمرات بین همبستگی ضری  و شد سنجیده بازآزمایی روش با( 0139) همکاران و کورانیان

 . بود 37/1، آمده دست به کرونباخ آلفای میزان تحقی  این در. آمد دست به

 

 ها یافته

 ارایوه  شوغلی  فرسوودگی  و اجتماعی حمایت، شغلی استرس نمرات استاندارد انحراف و میانگین 0 جدول در

 ضری  از کارکنان در شغلی فرسودگی و اجتماعی حمایت، شغلی استرس ارتبا  بررسی منظور به. است شده

 شوغلی  فرسودگی بینی پیش برای همچنین. است آمده 5 جدول در آن نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی

 در آن نتوایج  کوه ( >110/1P) شود  استفاده رگرسیون تحلیل از اجتماعی حمایت و استرس متغیرهای روی از

، اسوترس  و اجتمواعی  حمایوت  متغیوورهای  کوه  اسوت  داده نشان رگرسیون تحلیل نتایج. است آمده 1 جدول

 . کنند تبیین کارکنان در را شغلی فرسودگی به مربو  واریانس اند توانسته 714/1 و 351/1 با ترتی  به

 
 

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

733 

 
 

 شغلی فرسودگی و اجتماعی حمایت، شغلی استرس نمرات میانگین .5 جدول

 متغیر میانگین استاندارد انحراف تعداد

 شغلی استرس 40/60 61/0 054

 اجتماعی حمایت 00/56 04/5 054

 شغلی فرسودگی 71/91 15/07 054

  
 حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی در کارکنان مورد بررسی، رابطه استرس شغلی. 7جدول 

 فرسودگی شغلی حمایت اجتماعی متغیر

 استرس شغلی

 ضری  همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

 -679/1٭٭

111/1 

054 

 317/1٭٭

111/1 

054 

 حمایت اجتماعی

 ضری  همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

0 

111/1 

054 

 -316/1٭٭

111/1 

054 
 . معنادار است p<0/01همبستگی در سطح ٭٭ 

  
 ضرایب رگرسیون متغیرهای مختلف و بتا برحسب فرسودگی شغلی .9 جدول

 مدل
 

Bضرای  غیراستاندارد استانداردخطای  ضرای  استاندارد 

Beta 
R2 سطح معناداری 

0 

 عدد ثابت

حمایت 

 اجتماعی

513/51 

405/1- 

51/3 

154/1 

- 

461/1- 
309/1 

1110/1 

1110/1 

5 

 عدد ثابت

حمایت 

 اجتماعی

 استرس

19/11 

114/1- 

161/1 

35/9 

155/1 

160/1 

- 

119/1- 

114/1 

353/1 

1110/1 

1110/1 

1110/1 

  
 گیریبحث و نتیجه 

حمایت اجتماعی و فرسوودگی شوغلی کارکنوان    ، توان نتیجه گرفت که بین استرس شغلی این مطالعه میهای  طب  یافته

رابطوه مثبوت معنوادار وجوود     ، دهد بین استرس شغلی و فرسودگی شوغلی  نشان می 5جدول . رابطه معنادار وجود دارد

دهود   همین جدول نشان می. شغلی فرد نیز افزایش یافته استفرسودگی ، بدین معنی که با افزایش استرس شغلی؛ دارد

 .  رابطه منفی معنادار وجود دارد، که بین حمایت اجتماعی و متغیرهای استرس شغلی و فرسودگی شغلی

شود و فرسوودگی   می جسمانی و روانی کارکنان تأکید زیادی بر سالمت، امروزه برای ارایه خدمات مطلوب

-جسومانی  سندر  یک فرسودگی. رسان بر سالمت کارکنان معرفی شده است ی آسی ها شغلی از جمله مؤلفه

 و مراجعان شوده و سوب    کار، خود به نسبت منفی رفتار و نگرش که منجر به خستگی است همراه به روانی
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یکوی از  . (0135، شود )رفیعی و همکواران  شغلی می عد  رضایت و پایین اخالق، کار از غیبت و غیرمولد کار

باشود از ایون   می کند حمایت اجتماعی همکاران و مدیرانمی عواملی که محیط کاری را برای کارکنان خوشایند

شناسایی مناب  حمایت . شودمی رو با افزایش حمایت اجتماعی در محیط کار فرسودگی شغلی با کاهش همراه

یت زیاد پرسنل باعث کاهش حما. اجتماعی به منظور استفاده از آنها در کاهش تنش و فرسودگی ضرور است

به طور کلی فرسودگی شغلی از دو جنبوه بورای   . شودمی اثرات منفی شغلی و در نتیجه کاهش خستگی عاطفی

دهد و در درجه دو  می ابتدا سالمت روانی فرد را تحت تاثیر قرار: کارکنان دستگاه قضایی دارای اهمیت است

با توجه به نقش مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت . دهدمی کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعان را کاهش

الز  است با فراهم کردن شرایط حمایت از سوی مسئوالن برای کارکنان که تنش شغلی جوز  جودایی ناپوذیر    

کارکنان وقتوی احسواس   . محیط کاری توأ  با برخورداری از حمایت را برای آنان فراهم نمایند، شغل آنهاست

 .  دهندمی اجتماعی مسئوالن برخوردارند با تمایل بیشتری وظای  خود را انجا کنند که از حمایت 

 بوا . آمده از طری  پرسشونامه اسوت   دست این است که اطالعات به، های تحقی  حاضر از جمله محدودیت

، هوا  از سوؤال  نادرسوت  درک از ناشوی ، کنندگان های غیرواقعی شرکت پاسخ ارایه احتمال، مطل  این به توجه

این مورد و همچنین اختصاص وقت کوافی   در دادن توضیح با شد سعی البته. سازد مخدوش را نتایج تواند می

 باید به این نکته مهم نیوز اشواره شوود کوه مطالعوه     . شود کاسته آن بروز احتمال ها از برای پر کردن پرسشنامه

، و فرسودگی شغلی کارکنوان حمایت اجتماعی ، استرس شغلی مورد ارتبا  در آن نتایج و بوده مقطعی، حاضر

 نیازمنود ، معلوولی  و علوت  ارتبوا   اثبات. های تحت بررسی است آن در بین گروه فقط نمایانگر معنادار بودن

 بوه  منجور ، های مقابله با فرسوودگی شوغلی   مهارت آموزش که جا آن از. باشد شده می کنترل و طولی مطالعات

 پیشونهاد ، بکاهود  مشکالت شغلی کارکنوان  از تواند می نهایتاا شود و نان میهای عملکردی کارک ارتقای مهارت

 هوا  آن فرسودگی شوغلی  سو  آثار از مان  بتوان تا شود داده آموزش، به کارکنان هایی مهارت چنین که شود می

طوور  رسد راههایی که بوه  می شود به نظرمی از آنجایی که تنش شغلی درازمدت منتهی به فرسودگی شغلی. شد

در ای  شوند نقش ویووه می موثر بر نحوه رویارویی با تنش شغلی در محیط کاری و تغییر موقعییت محیط منجر

 .  افزایش توان کارکنان در مقابله با اثرات ناشی از فرسودگی داشته باشند
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اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری بر سازگاری 

 دانشجویان

 7راضیه هادیزاده کفاش، 5آرمین محمودی

 

و برخوی تلویحوات   ، معانی متعددی دارد که بعضی دارای تلویحات مثبتسازگاری قلمرو مفهومی گسترده و 

سازی و رفتار انطباقی از جمله مفاهیمی هسوتند کوه در بعضوی از کاربردهایشوان بوا      برون، انطباق. منفی دارند

 گوناگون تجربیات از متحولی و متغیر دنیای در انسان هر. (Rebber, 2010یابند ) مفهو  سازگاری تداخل می

 مرکوز  در خوود را ، انسوان . آینود می در تجربه به او به وسیله که است چیزهایی تما  شامل کند کهمی زندگی

 است شده شناخته فرد خود برای فقط که آن است، جهان این خصوصیات مهمترین از و داندمی هستی جهان

 تغییور ، خوود  از رضوایتمندی  در افزایش عامل ترینمهم پس. نیست آن و شناخت کش  به قادر کس هیچ و

 و تغییور  و آوردن بوه وجوود   آن به دنبوال  و نفس عزت سطح باال بردن جهت در خود به نسبت افراد نگرش

 برای تالش و تغییرات اینکه این مگر باشدنمیامکانپذیر  امر این و باشدمی مطلوب شکل به در اجتماع تحول

 دورانوی  نوجووانی . گیورد  انجوا   نوجوانی و کودکی دورانیعنی  شخصیت گیریشکل دوران از آن به رسیدن

 ایون  در شوناختی  و رفتاری، عاطفی، روحی، تغییرات جسمی. دهدمی پیوند بزرگسالی به را کودکی که است

 دوره حساس این در طرفی از. است زیاد بسیار دوران این در تناقضات و کشمکش. است مشهود کامالا دوران

 ,Frost and McKelvieشوود ) مشوخص موی   منطقوی  و صوحیح  تصمیمات با فرد آینده سرنوشت، بحرانی و

هوای  پوووهش . برسود  عاطفی و نظر روانی از الز  آمادگی به بتواند تا شود راهنمایی که دارد نیاز پس، (2015

بهتور   سازگاری، های روانشناختی مطلوب مثل دقت ادراکیبا ویوگی، اند که عزت نفس باالمتعددی نشان داده

های مرضوی همبسوته   پذیری رابطه دارد و از سوی دیگر عزت نفس پایین بطور چشمگیری با نشانهو انعطاف

، شود )شواملو های روانی منجر میبوده و با بسیاری از مشکالت بهداشت روانی رابطه دارد و معموالا به آسی 

( Cognitive-Behavioral Therapy - CBTهای شوناختی رفتواری )  درمان، در طی پنجاه سال گذشته. (0175

درموان شوناختی   . های روانشناختی مؤثر برای بسیاری از مشوکالت رفتواری بووده اسوت    جز  مهمی از درمان

تأکید بر نقش فرآیندهای شناختی رفتواری  ، هاهای مختلفی است که وجه اشتراک تما  آنرفتاری شامل روش

هوای تجربوی مبتنوی بور رفتوارگرایی و      و بوه کوارگیری روش  گیری و تداو  اختالالت روانشوناختی  در شکل
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نقول از فرقوانی طرقوی و     Hazeltهازلوت ) . دهوی نادرسوت اسوت   گرایی برای درمان و کنتورل پاسوخ  شناخت

هوای  ای درمانی از طری  کواهش فراوانوی و شودت پاسوخ    ( درمان شناختی رفتاری را مداخله0170، همکاران

دانود کوه موجو  کواهش     ها موی های جدید شناختی رفتاری آنموزش مهارتی درمانجویان و آسازش نایافته

اسوتادی و همکواران   . شوود تر موی یافتهدار در رفتارهای سازشدار در رفتارهای ناخواسته و افزایش معنیمعنی

هوای ناکارآمود و   دار نگورش ( نتیجه گرفتند که آموزش شناختی رفتاری گروهوی باعوث کواهش معنوی    0171)

و همچنین تعداد بیشتری از افراد در مقایسوه بوا گوروه    ، شودو افزایش میزان وابستگی در روابط می، اضطراب

( نیز نتیجه گرفتنود توأثیر آمووزش شوناختی     0175رسولی و همکاران ). اندشاهد به سازگاری زناشویی رسیده

کی از افوزایش شوادکامی پودران    ها حاهمچنین یافته، ها معنادار بودهرفتاری به مادران در افزایش شادکامی آن

( روش شوناختی  0171ابوالقاسومی و همکواران )  . )که در جلسات آموزشی حضور نداشتند( نیوز بووده اسوت   

-آموزان بطور معنوی رفتاری را در کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش

( تأثیر قابل Smith, Scott, Eshkevari, Jatta, Leigh, and etal, 2015اسمیت و همکاران ). داری مؤثر یافتند

توجهی در گروه آزمون شناختی رفتاری در کاهش عالئم اضطراب و افسردگی نوجوانان نسبت به گروه گوواه  

( در یک مقاله Kyle, Aquino, Miller, Henry, Crawford, and etal, 2015کیل و همکاران ). گزارش کردند

. شناختی رفتاری بووده اسوت  ، های خوابای برای درمان اختاللهای مداخلهد درماندرص 33مروری نوشتند 

( درمان گروهی شوناختی رفتواری   Owen, Sellwood, Kan, Murray and Sarsam, 2015اوون و همکاران )

هموانطور کوه در مطالعوات پیشوینه     . در کاهش پریشانی روانی و افزایش عزت نفس بیماران را گزارش کردند

توا کنوون تحقیقوات بیشوماری در زمینوه آمووزش       ، جا  شده در رابطه با موضوع پووهش حاضر آمده اسوت ان

اموا توا کنوون پووهشوی چوه در      ، گروهی شناختی رفتاری و یا درمان فردی شناختی رفتاری انجا  شده اسوت 

سوازگاری  در زمینه آموزش گروهوی شوناختی رفتواری بورای افوزایش      ، داخل کشور و چه در خارج از ایران

آمووزش گروهوی شوناختی    "از این رو پووهش حاضر بر آن شود توا فرضویه    ؛ نوجوانان صورت نگرفته است

 . را آزمون کند "رفتاری بر میزان سازگاری دانشجویان مؤثر است

 

 روش

، آزموون  روش تحقی  پووهش حاضر از نوع آزمایشی بوا طورح تحقیو  پویش    : ها و طرح پووهشکنندهشرکت

های آمول  دانشجوی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 0911، جامعه آماری آن. باشد گروه کنترل می آزمون با پس

نفور داوطلبانوه در پوووهش شورکت کردنود و پوس از برگوزاری پویش آزموون و           511، هابودند که از بین آن

دفی در دو به طور تصوادفی انتخواب و بوه طوور تصوا     ، نفر 000نفر از بین  51، غربالگری نمرات پیش آزمون

 . گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

جلسوه یکسواعته    3گروه آزموایش  ، پس از جایگزینی شرکت کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل: اجرا

. تحت آموزش گروهی شناختی رفتاری قرار گرفتند در حالیکه گوروه کنتورل ایون آمووزش را دریافوت نکورد      
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( بوا  ANCOVAآزمون توسط روش تحلیول کوواریوانس یکراهوه )   پسآزمون و های پیشتجزیه و تحلیل داده

 .  انجا  شد SPSS-17کمک نر  افزار 

ایون پرسشونامه در   . ( بوده استBell, 1961پرسشنامه سازگاری بل )، گیری این مطالعهوسایل اندازه: ابزار

سیمون در ایوران هنجوار   توسط  0165روانشناس امریکایی تدوین شد و در سال ، توسط بهیرا  بل 0760سال 

ایون  . سوؤال تقلیول یافوت و بورای جانبوازان اجورا شود        45سؤال به  061توسط دالور از  0195در سال . شد

سؤالی است و برای سنجش سوازگاری فورد بزرگسوال اسوت کوه فقودان سوازگاری         061پرسشنامه یک ابزار 

دهود و نحووه    ورد بررسوی قورار موی   و اجتمواعی مو  ، شوغلی ، عواطفی ، سالمتی، مقیاس خانه 5آزمودنی را در 

در . سوؤال اسوت   15پاسخگویی به سؤاالت به صورت بله و خیر است که هر بعد از ابعاد پنجگانه آن شوامل  

این پرسشونامه  . نشانه عد  سازگاری است 90تا  57نشانه عد  سازگاری و در زنان نمره  61تا  43مردان نمره 

که مسائل شخصوی خوود را در مقووالت منودرج در آزموون مطورح       به عنوان کمک به مشاوره با بزرگساالنی 

اعتبوار هریوک از مراحول    . آمیز بوده است و در مورد هور دو جونس زن و مورد کواربرد دارد     موفقیت، کنند می

ارزیابی این پنج نووع سوازگاری بوه    . سازد امکان مقایسه افراد با یکدیگر را ممکن می، جداگانه یادشده در باال

نموره کول بوه    . کنود  های مخصوص سازگاری را مشخص موی  امکان تعیین موقعیت دشواری، گهوسیله یک بر

اعتبار هور یوک از   . (Bell, 1961توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری بکار برد ) دست آمده را می

ج گزارش شده که به وسیله روش همبستگی موارد فورد و زو  0پنج قسمت پرسشنامه و کل نمرات در جدول 

 .  براون تعیین شده است و استفاده از فرمول پیشگویی اسپیرمن

 
 براون برای انواع سازگاری -ضرایب پیشگویی اسپیرمن. 5 جدول

 اعتبار سازگاری اعتبار سازگاری

 70/1 عاطفی 70/1 در خانه

 35/1 شغلی 30/1 تندرستی

 74/1 نمرات مجموع 33/1 اجتماعی

 

و ضوری  همسوانی درونوی آن از     71/1تا  91/1پرسشنامه در راهنمای آزمون از مقادیر اعتبار آزمون بازآزمون این 

سوازگاری  ، های سازگاری در خانوه بل ضرای  اعتبار )پایایی( را برای خرده مقیاس. گزارش شده است 1/ 71تا  1/ 94

، 33/1، 30/1، 70/1  سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی و برای کول آزموون بوه ترتیو    ، سازگاری اجتماعی، بهداشتی

های بهنجوار از نوروتیوک   این آزمون روایی باالیی در تشخیص گروه، همچنین. گزارش کرده است 74/1و 35/1، 70/1

 .  (0170، به نقل از فتحی آشتیانی Bell, 1962های شخصیت آیسن  نشان داده است )و همبستگی با آزمون

 .  شده استارائه  5در جدول ، پروتکل درمان پووهش حاضر
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 پروتکل درمان )آموزش( شناختی رفتاری گروهی. 7جدول 

 شرح جلسات درمان شماره جلسه درمان

 7و5

آشونایی بوا مفواهیم رفتوار و شوناخت و      ، جلسات شامل آشنایی دانشجویان با یکودیگر و بوا محقو    

باورهوا و  ، هوا  تشوریح اهمیوت شوناخت   ، زدایی رفتارهای نوامطلوب یادگیری، شده رفتارهای آموخته 

های سوازنده و مثبوت و اثربخشوی آن در     باورها و نگرش، ها در شخصیت و رفتارو نقش آن، نگرش

 . گیری شخصیتی تازه بوده است بهبود رفتار و شکل

9 

در ، سوپس بوا دانشوجویان   . جلسه به آشنایی با مفهو  سازگاری و عوامل مؤثر در آن اختصاص یافت

در پایان گفتگویی در باره اینکه چطوور افکوار بور    . گرفت نظر صورت باره خاطراتشان بحث و تبادل 

-صورت گرفت و اینکه چطور فعالیت، حمایت اجتماعی و روابط درگیر در آن مؤثر است، هافعالیت

 . گذاردمان تأثیر میهایمان بر خل 

4 

دآینود و باورهوا   افکار خو به بررسی، بر مروری بر مطال  آموزشی جلسات قبل عالوه، در این جلسه

چگوونگی  ، با باورهای توازه  و چگونگی تعوی  این باورها، در ایجاد رفتار نامطلوب عد  سازگاری

و در پایان بوه عنووان   ، تأثیر باورهای سازنده و رهایی از باورهای منفی همراه با مثال عملی در کالس

خوابگاه )یا در منزل با خواهر یا برادر به دانشجویان توصیه شد با هم اتاقی خود در ، تکلی  در خانه

یا والدین خود( چالشهای اجتماعی در روابط بین فردی و راهبردهای تسلط بر خویشتن با باورهوای  

مثبت و سازنده را تمرین کنند و نتیجه را برای گزارش در جلسه بعد با خود بیاورند توا در جمو  در   

 . باره آنها صحبت شود

1 

بوه توضویح راهبورد تکنیوک پوذیرش در      ، ه بر مرور تمرین در خانه جلسات قبلعالو، در این جلسه

و انجا  تمرین پذیرش خود و دیگران و واقعه بوجود آمده )در قود  اول همینگونوه   ، شناخت درمانی

در مسوائل روزانوه و تهیوه    ، تکنیک پذیرش و حل مسئله، سپس به عنوان تمرین در خانه. که هست(

 . آینده ارائه شد گزارش کار برای جلسه

6 

پووهشوگر بوه توضویح    ، های دانشوجویان  ضمن مرور تکنیک پذیرش از روی گزارش، در این جلسه

، گوذارد موان توأثیر موی   یعنی چطور ارتباطات بر خلو  ، رفتاری -تکنیک دیگری در آموزش شناختی 

ایون  . پرداخت ،کندهای سخت کمک میحمایت اجتماعی و اینکه چطور به ما در مواجهه با موقعیت

سپس تکلی  در خانه . تکنیک نیز در کالس تمرین شد و به صورت عملی به دانشجویان ارائه گردید

 . و گزارش از موارد روزانه ارائه و تشریح شد

2 

های دانشجویان مورد بحث جمعوی  چالش، ضمن مرور تمرین جلسه قبل و گزارشات، در این جلسه

یعنی ، رفتاری -سپس تکنیک دیگری از آموزش شناختی . نظرخواهی شدقرار گرفته و از دانشجویان 

و ، به دانشجویان آموزش داده و به طور عملی چند مورد تفسیر واقعه، تکنیک بررسی تفسیر از واقعه

، سپس در پایان جلسه. تواند بر رفتار آنان تأثیر بگذارد اینکه تفسیر رویداد اتفاق افتاده شده چگونه می

 . شد از دانشجو خواسته ، های این جلسه نیز به عنوان تمرین تا جلسه بعد آموخته

2 

کننوده در بواره   نظرخوواهی از دانشوجویان شورکت   ، با جم  بندی مطال  جلسات قبل، در این جلسه

در ، و اطمینان بخشوی بوه آنوان   ، در رفتار فردیِ با خویشتن، جلسات و تأثیرات آن در زندگی روزمره

 . یافت جلسات آموزشی خاتمه ،  یک شخصیت واال و موف  در جامعه و خانواده پیدایی
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 نتایج
 های پژوهش )جنسیت(توصیف داده. 9جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی تعداد جنسیت

 53 53 006 دختر

 011 45 34 پسر

  011 511 کل

 
 آزمونها در مرحله پیشکنندهنمرات شرکت. 4جدول 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 6/4 15/51 55 03 511 سن

 5/6 76/01 10 1 511 سازگاری در خانه

 9/6 4/05 15 5 511 سازگاری عاطفی

 0/5 11/3 11 0 511 سازگاری سالمتی

 04/3 33/3 10 1 511 سازگاری شغلی

 6/6 3/05 56 5 511 سازگاری اجتماعی

 6/55 71/55 051 00 511 سازگاری)کل(

 

کننوده میوانگین نمراتشوان در    نفر شورکت  511نفر از  000، آزمونپس از انجا  پیش، همانطور که گفته شد

و بطوور تصوادفی در دو   ، نفور انتخواب   51ها بطور تصادفی که از بین آن، پرخاشگری باالتر از میانگین بودند

  .6و  5جدول . نفری کنترل و آزمایش جایگزین شدند 55گروه 

 
 آزمون )جنسیت(های پژوهش پس از انجام پیشتوصیف داده. 1جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی تعداد جنسیت

 5/41 5/41 45 دختر

 011 5/57 66 پسر

  011 000 کل

 
 های پژوهش پس از جایگزینی تصادفی )جنسیت(توصیف داده. 6جدول 

 تعداد جنسیت گروه

 آزمایش

 

 دختر

 پسر

05 

01 

 کنترل

 

 دختر

 پسر

01 

05 
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جلسوه آمووزش    3برای داشنجویان گوروه آزموایش   ، کننده در تحقی پس از جایگزینی دانشجویان شرکت

یکماه پوس از خاتموه   . گروهی شناختی رفتاری اجرا شد در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکرد

ارائه شده و  9آزمون هر دو گروه در جدول پس نتایج. آزمون گرفته شداز هر دو گروه پس، جلسات آموزشی

همانطور کوه در نموودار مشوهود اسوت میوانگین      . دهدها را نشان میآزمون گروهمقایسه نمرات پس 0نمودار 

ای سازگاری گروه آزمایش پس از مداخله آموزش گروهی شناختی رفتاری نسبت به گروه کنترل کوه مداخلوه  

 .  ای داشتحظهتفاوت قابل مال، دریافت نکردند

 
 آزموننمرات دانشجویان در مرحله پس. 2جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین جنسیت گروه 

 سازگاری کل

 

 آزمایش

 دختر

 پسر

 کل

69/59 

75/49 

5/13 

46/01 

35/55 

5/50 

05 

01 

55 

 کنترل

 دختر

 پسر

 کل

05/53 

09/57 

64/53 

7/03 

7/14 

06/59 

01 

05 

55 

 

 
 هاهای سازگاری کل در گروهمیانگینمقایسه . 5نمودار 

 

 .  آموزش گروهی شناختی رفتاری بر سازگاری دانشجویان مؤثر است: آزمون فرضیه

، اولین پیش فورض آنکووا  . ( استفاده شدANCOVAبرای آزمون این فرضیه از تحلیل کوواریانس یکراهه )

نتیجه این آزموون   5در نمودار . باشدمیها آزمون گروهآزمون و پسآزمون همگنی رگرسیونی بین نمرات پیش

 .  ارائه شده است

 

0
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 سازگاری کل( –ها )متغیر وابسته بررسی همگنی رگرسیونی پیش و پس آزمون گروه. 7نمودار 

 

آزمون در هر دو گروه آزمایش آزمون و پسدهد که نوعی رابطه خطی میان نمرات پیشمىنشان  5نمودار 

هوای خطوو     شوود شوی   مىپرخاشوگری وجوود دارد و هموانطور کوه مالحظوه      و کنترل برای متغیر وابسته 

آزموون لوون   ، سپس در تحلیل کوواریوانس . رگرسیون تقریباا موازی است یعنی همگنی رگرسیونی وجود دارد

(Levene's testانجا  می )سنجدها میها را در گروهشود که یکسانی واریانس .  ( اگر مقودار پویSig لوون ) ، از

نتوایج آزموون لوون تحلیول      3در جودول  . هوا برابور هسوتند   آنگواه واریوانس  ، (< P 15/1بزرگتر باشد ) 15/1

 ها برقرار اسوت فرض برابری واریانس در گروهدهد که پیشکوواریانس پووهش حاضر آمده است و نشان می

 .  از نتایج تحلیل کوواریانس استفاده کرد، توان برای آزمون فرضیه پووهشو می

 
 هاآزمون لون جهت بررسی یکسانی واریانس گروه. 2جدول

 F Df1 Df2 Sig. 

 005/1 47 0 504/5 پس آزمون -سازگاری

 
 آزمون( کنترل و آزمایش پس -آزمونها )پیشنتایج آزمون تعامل بین گروه. 3جدول 

 اثر اندازه .F Sig مجذور میانگین درجات آزادی مجذور مربعات آزمون پس آزمون پیش

 513/1 110/1 6/05 4/3150 0 4/3150 سازگاری هاگروهبین

    9/6 46 119 سازگاری خطا

 

Eta=  513/1بورای متغیور سوازگاری )   ، هوا گوروه سطر مربو  به بین، 7در جدول 
=  6/05؛ p=  110/1؛ 2

F(1,46)بین گوروه آزموایش    به عبارت دیگر. دار وجود دارددهد بین دو گروه تفاوت معنی( است که نشان می

تووان نتیجوه گرفوت    بوه ایون ترتیو  موی    ، گردددار مشاهده میدر میزان سازگاری با گروه کنترل تفاوت معنی

 . های آمل مؤثر بوده استآموزش گروهی شناختی رفتاری بر سازگاری دانشجویان دانشگاه

 

 گیریبحث و نتیجه

توانود در افوزایش سوازگاری    شوناختی رفتواری موی   های پووهش حاضر نشان داد کوه آمووزش گروهوی    یافته

؛ (0170فرقانی طرقی و همکاران )؛ (0171های استادی و همکاران )ها با یافتهاین یافته. دانشجویان مؤثر باشد
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هوای  همچنوین بوا یافتوه   . ( همخوانی داشته است0171( و ابوالقاسمی و همکاران )0170رسولی و همکاران )

 ,Owen( و اوون و همکاران )Smith, Scott, Eshkevari, Jatta, Leigh, and etal, 2015اسمیت و همکاران )

Sellwood, Kan, Murray and Sarsam, 2015تبیین احتمالی این است از آنجوا کوه   . ( همخوانی داشته است

هوای  ایون مهوارت  ؛ های زنودگی نقوش اساسوی دارنود    مهارت، در بطن مواد آموزشی گروهی شناختی رفتاری

هوای بهداشوت روانوی    به افزایش مؤلفه، ایهای مقابلهاختی رفتاری با کاهش فشار روانی و افزایش مهارتشن

از سازگاری مطلوب و رضایت بخش و در سازگاری عاطفی بور  ، در ابعاد سازگاری تندرستی. نمایدکمک می

اری تندرستی مستلز  زموان  رسد هر دو بعد سازگاری عاطفی و سازگشود که به نظر میثبات عاطفی تأکید می

تر جهت تغییر الگوهای فکری و بازسازی مؤثر شناختی جهت مقابله موثر با عوامول درونوی و فوردی    طوالنی

، سوازگاری شوغلی  ، سوازگاری اجتمواعی  ، در سایر ابعاد مثل سازگاری در خانه. باشدکننده سازگاری میمختل

اثربخشوی  ، شوغلی و اجتمواع  ، هوای خوانوادگی  ر بوا محویط  بکارگیری الگوهای درمانی در ارتبا  و تعامل مؤث

نحوه مقابله ، ها گزارش شده است و این امر بیانگر آن است که مداخالت رفتاری شناختیبیشتری در پووهش

فرد را به بازسوازی شوناختی و سوازگاری بیشوتر     ، آموزد و به نوعیصحیح با مشکالت و مسائل را به فرد می

و حل مسوائل و مشوکالت   ، شیوه تفکر صحیح، ا استفاده از روش آموزش حل مسئلهسپس ب. کنندهدایت می

در تبیین چگونگی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر افزایش عوزت نفوس   . شودزندگی به آنان آموزش داده می

مقایسوه  ، های شوناختی مؤلفه، ترین مناب  تأثیرگذار بر پیدایش و افزایش عزت نفسنیز باید اشاره کرد که مهم

تورین عامول   مهوم ، عوامول شوناختی  ، در این دیودگاه ، عبارت دیگربه. خود با دیگران و واکنش دیگران هستند

، تأثیرگذار بر میزان عزت نفس هستند ضمن اینکه در این رویکرد فرض زیربنایی آن است که تغییور شوناخت  

هوای شوناختی     اصوالح و تغییور مؤلفوه   این رویکرد از طری. شودمنجر به تغییرهای رفتاری و هیجانی نیز می

تواند موج  تغییورات هیجوانی و رفتواری شوده و میوزان      می، شودناکارآمد که موج  کاهش عزت نفس می

ای از تحریو   بر تمایل منفی در فرایند اطالعات که نتیجه، درمان شناختی رفتاری. عزت نفس را افزایش دهد

ارتبوا   ، شوود ای که به وسیله فورد برانگیختوه موی   ورهای ناسازگارانهکه با با، محیط و آینده، تفسیرها از خود

های اخیر از این مدل کوه بور ارتبوا  میوان ماهیوت رویودادها و تفسویرهای        بیشتر دیدگاه. کندتأکید می، دارد

شوود عقایود غیور    در درمان شناختی رفتاری سعی موی . کنندحمایت می، بیمارگونه از این رویدادها تأکید دارد

هوای  از محودودیت . خطای شناختی و باورهای ناکارآمد فرد در مورد روابط با دیگوران کواهش یابود   ، منطقی

دهی ممکون اسوت نتوایج را مخودوش کورده و از دقوت آن       استفاده از پرسشنامه خودگزارش، پووهش حاضر

از دیگور  . ی برطرف شدتا حد، که این نقیصه با توضیح اولیه قبل از تکمیل پرسشنامه برای دانشجویان، بکاهد

های شوناختی نیواز بوه    چرا که آموزش، توان به کوتاه بودن مدت تحقی  اشاره کردهای پووهش میمحدودیت

گردد پووهشگران آینوده حتمواا   و پیشنهاد می؛ ماهه دارد و در این پووهش اعمال نشده است 6پیگیری حداقل 

 .  های شناختی رفتاری لحاظ کنندآن را در درمان
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زندگی و رضایت زناشویی در همسران مردان بررسی کیفیت 

مبتال به اختالالت سایکوتیک بستری در مرکز آموزشی درمانی 

 3131-3131شفا رشت 

 1ربابه سلیمانی ،5بهمن اکبری، 0افسر منتخبی
 

 

داده ها نشان پووهش. های زیادی را در پی داردچالش، مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت روانی در خانواده

. مشکالت روحوی زیوادی را نیوز تجربوه کننود     ؛ عالوه بر تحمل هزینه درمان، که مراقبین بیماران شدید روانی

تواند منجر به ایجاد اختالل در روابط خانواده گشته و فرصت لوذت بوردن از   رفتارهای مخرب این بیماران می

ند سالمت روان آنوان را بوه درجوات متفواوتی     توااین امر می، تعامل اجتماعی را از خانواده بیماران سل  کند

 . ( 0133، تحت تاثیر خود قرار دهد) ملکوتی و همکاران

واکنش خانواده نسبت به اختالالت روانی بصورت ناباوری و نگرانی بووده اموا   ، های اولیه بیماریدر دوره

یفیوت زنودگی خصوصوا بورای     بتدریج این نگرانی تبدیل به درد و رنج نسبی از بروز بیماری و پایین آمودن ک 

 بر روانی فشار سب ، 4همانند اسکیزوفرنیا، روانی بیمار یک از نگهداری و سرپرستی. گرددشریک زندگی می

 ناسالم خانواده اعضای همة برای را شرایط، زااسترس هایموقعیت از ناشی رفتاری تغییرات. گرددمراقبین می

هوای  مراقبوت  افتادن تأخیر به، خواب ساعت غذا و هایوعده در نظمیبی ایجاد صورت به جمله از، سازدمی

 .  (0134، 5پزشک )سارافینو دستورات از نکردن پیروی و، بهداشتی

اختالل در سنجش واقعیت و برخوی نقوایص   ، جدا شدن از واقعیت، ی بیماری اختالالت سایکوزمشخصه

. ( 5114، 6پزشکی است )مووزر و موک گوورک   های شناختی است که مستلز  انجا  انواع مداخالت و مراقبت

تضوادهای  ، هوای مورتبط بوا بیمواری روانوی     برچسو  ، دشواری زندگی با بیماران دچار اختالالت سایکوتیک

-انزوای اجتماعی و کمبود حمایت اجتماعی از تجربیات متداول در بوین خوانواده  ، مشکالت مالی، خانوادگی

 .  (5111، 9نسکیهای دارای این نوع از بیماران است )تسچی

                                                                                                                                                                          
 رشت شفا درمانی آموزشی مرکز روانشناس -بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی - 0

 رشت اسالمی آزاد دانشگاه یار استاد -روانشناسی دکترای - 5

 گیالن پزشکی علو  دانشگاه استادیار -روانپزشک - 1

4 - Schizophrenia 

5- Sarafino. Edward P 

6-Mueser 

7- Teschinsky 
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مختلفوی را در  هوای  کنند ممکن است تجربهزنانی که با همسران بیمار روانی خود در یک خانه زندگی می

احساس کنند که  "خانواده روانی"احساس گناه تا برچس  زدن ، خشم، ناکامی، ترس، زندگی خود از نگرانی

تواند بر روی زندگی زناشویی آنها اثر گذاشوته و منجور بوه نارضوایتی از شورایط موجوود       تما  این عوامل می

 . گردد

ضایت زناشویی در زنان دارای همسوران مبوتال   بنابراین هدف از پووهش حاضر بررسی کیفیت زندگی و ر

باشد که توا  به اختالالت اسکیزوفرنی و اختالل خلقی با سابقه بستری در مرکز آموزشی درمانی شفا رشت می

کنون در ایران در مورد این امر مهم پووهشی انجا  نگرفته اسوت و در پوی آن اسوت کوه پاسوخ دو سووال را       

 : جستجو کند که

مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی با اختالالت خلقی تفواوت وجوود   ، زندگی در همسران کیفیت آیا بین .0

 دارد؟

مردان دارای اختالالت اسوکیزوفرنی بوا اخوتالالت خلقوی تفواوت      ، رضایت زناشویی در همسران آیا بین .5

 وجود دارد؟

 

 اد و روشهامو

زنودگی و رضوایت زناشوویی در     ای بووده وهودف از آن بررسوی کیفیوت    مقایسوه  –از نوع علی پووهش فوق

همسران مردان مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی بستری در مرکز آموزشی درمانی شفا رشوت  

باشند می ایجامعه آماری در این مطالعه همسران کلیه بیماران مرد بستری شده. باشدمی 0175-0171در سال 

زشی درمانی شفا رشوت بسوتری و تشوخیص یکوی از اخوتالالت      در مرکز آمو 0171تا سال  0175که از سال 

نفر انتخواب   039اختالل دوقطبی و اختالل افسردگی عمده ( گرفته که از این تعداد ، سایکوتیک )اسکیزوفرنی

ای که تما  بیمواران بعود از تشوخیص    های در دسترس بوده به گونهگیری به صورت نمونهروش نمونه. شدند

شان جهت مصاحبه دعوت و بعد از توضیح درباره هدف طرح پووهشوی  همسران، ید شدهیکی از اختالالت ق

در پووهش حاضر ازدو پرسشنامه . گرددهای ذکر شده توسط محق  تکمیل پرسشنامه، هاو اخذ رضایت از آن

 :  شودها پرداخته میاستفاده شده است که در ذیل به معرفی آن

 

  SF36 پرسشنامه کیفیت زندگی -5

های بهداشوتی و نیوز تحقیقوات و مطالعوات     ارزیابی سیاست، برای مصارفی چون کار بالینی SF-36پرسشنامه 

در کشوور   0775عبارتی توسط واروشربون در سوال   16فر  . جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است

مفواهیمی  . قرار گرفته است های مختل  بیماران مورد بررسیآمریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه

هودف از طورح   . گروه یا بیماری خاصی ندارنود ، اختصاص به سن، شوندکه توسط این پرسشنامه سنجیده می

ارزیابی حالت سالمت از هر دو نظر وضعیت جسمانی و روانی اسوت کوه بوه وسویله ترکیو       ، این پرسشنامه
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عبارت است که  16این پرسشنامه دارای . آیدهای هشت گانه تشکیل دهنده سالمت به دست مینمرات حیطه

 .  دهدهشت حیطه مختل  سالمت را مورد ارزیابی قرار می

 سالمت عمومی -0

 عملکرد جسمانی -5

 محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی -1

 محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی -4

 درد بدنی -5

 عملکرد اجتماعی -6

 سالمت روانی -9

، عبوارت(  5دردهوای بودنی )  ، عبوارت(  4یفای نقوش جسومی )  ا، عبارت( 01بعد جسمانی ): گذارینمره

ایفای نقش عواطفی  ، عبارت( 5عملکرد اجتماعی )، عبارت( 4خستگی یا نشا  )، عبارت( 5سالمت عمومی )

دهود )عبوارت   عبارت( است که کیفیت زندگی افراد را مورد ارزیابی قرار موی  5عبارت( و سالمت روانی ) 1)

ترین نمره در این پایین. شود(های قرار نگرفته و فقط با نمره کل جم  میمقایس در هیچ یک از زیر 5شماره 

متغیر است که صوفر بودترین و    011امتیازهوای هور مقیواس از صفر تا . است 011پرسشنامه صفر و باالترین 

 بهترین وضوعیت را 011

پایوایی و  . شوود در آن بُعد مشخص می هاامتیاز هر بعد با امتیاز عنوان. کند می در مقیاس مورد نظر گزارش

 (.r=9/1-7/1)روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران تأیید شده است 

 

 انریچ زناشویی رضایت پرسشنامه -7

این پرسشنامه بوه عنووان یوک ابوزار     . باشدگیری این تحقی  میابزار اندازه 0پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

بوه نقول    5، )اولسون. متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته استتحقی  معتبر در تحقیقات 

از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است کوه ایون   ، (0135، از پور صالحی

بوه   دهود و همچنوین در ایون تحقیو     شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ میمقیاس مربو  می

های این پرسشنامه در ارتبا  با یکوی  آید حساس است هر یک از موضوعتغییراتی که در خانواده به وجود می

هوا را  تواند مشکالت بوالقوه زوج ها در درون یک رابطه زناشویی میهای مهم است ارزیابی این زمینهاز زمینه

توانود یوک   ابزار همچنین موی  این خص نمایدمش های نیرومندی و تقویت آن راتواند زمینهتوصی  کند یا می

شوان  هایی که در جست و جوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطوه زناشووی  ابزار تشخیص برای زوج

 . هستند استفاده شود

                                                                                                                                                                          
1- Enrich  

2 - Olson 
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 : مقیاس این پرسش نامه به شرح زیر توصی  شده است

   دادی قرار پاسخ -0

 زناشویی رضایت -5

 شخصیتی موضوعات -1

 ارتبا  زناشویی -4

 حل تعارض   -5

 نظارت مالی -6

 های مربو  به اوقات فراغتفعالیت -9

 روابط جنسی -3

 ازدواج و بچه ها -7

 بستگان و دوستان  -01

 های مربو  به برابری زن و مردنقش -00

 گیری عقیدتیجهت -05

مقیاس تشکیل شده است کوه بوه جوز مقیواس      05سوال بسته و  005پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ از 

ای گزینوه  5سوال تست است پاسخ به سوواالت بوه صوورت     01ها شامل بقیه مقیاس سوال دارد 5که  اول آن

اولسوون و دیگوران اعتبوار ایون     . کوامال مخوال ( اسوت   ، مخال ، نه مواف  و نه مخال ، مواف ، )کامال مواف 

 سوالی انریچ کوه توسوط   49در این پووهش از فر  . اند% گزارش کرده 75 پرسش نامه را با روش ضری  آلفا

% بدست آموده اسوتفاده شوده اسوت و همچنوین       75( به کار گرفته شده و ضری  آلفای آن 0191سلیمانیان )

% بوه   34% ذکر نموده است در این تحقیو  نیوز پایوایی     36( پایایی این پرسشنامه را با 0135) رضوان فرقانی

هوا  شنامه نمرات خوا  آزموودنی  در پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ با استفاده از جدول نر  پرس. دست آمد

 . شودباشد تبدیل میمی 01و انحراف معیار  51که در آن میانگین برابر « t »به نمرات 

 .  نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است 11های کمتر از نمره . أ

 .  نشانگر عد  رضایت از روابط زناشویی همسران است 41تا  11نمره بین  . ب

 .  نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است 61تا  41 های بیننمره . ت

 .  نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است 91تا  61های بین نمره . ث

 .  نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی است 91های باالتر از نمره . ج

 از پس پرسشنامه این اعتبار و روایی تعیین برای (0133بخشایش و مرتضوی )( به نقل از 0191سلیمیان )

. گرفوت  قورار  تأیید مورد آن محتوایی روایی ترتی  بدین، رسانید متخصصان رؤیت به آن را سؤاالت، ترجمه

کوه   کورد  محاسوبه  آلفا طری  از را نفری اجرا و ضری  اعتبار آن 00مرحله بعد پرسشنامه را در یک گروه  در

 از خسوتگی بویش   موجو   سوال( که005پرسشنامه ) سؤاالت بودن زیاد به توجه با. آمد دست % به 71 عدد

 ابتودا  ایون منظوور   بورای . شوود  تهیوه  آن از کوتواهی  نسوخه  کوه  شد این بر تصمیم، شدمی هاآزمودنی اندازه
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 هوایی سوؤال  سپس. محاسبه گردید همبستگی ضری  طری  از پرسشنامه کل با سؤاالت از یک هر همبستگی

 در و انتخاب، پرسشنامه مختل  هایاز مقیاس مساوی تعداد به بودند برخوردار باالیی نسبتاا همبستگی از که

 از اسوتفاده  بوا  نفوری  00 گوروه  یک در سوالی 49 اعتبار نسخه ضری  مجدداا. شد برگزیده سؤال 49 مجموع

 .  باشدمی پرسشنامه این باالی اعتبار دهندهنشان که، % بود 75که  گردید محاسبه آلفا ضری 

انجوا  شود کوه در قسومت توصویفی از میوانگین و        spss 55با استفاده از نر  افزار ها  تجزیه و تحلیل داده

 .  انحراف استاندارد و قسمت استنباطی از آزمون تحلیل تحلیل کوواریانس چندمتغیری مانوا استفاده گردید

 

 نتایج

 .  دهدها را نشان میفراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی 0جدول 

 
 فراوانی و درصد فراوانی سن نمونه ها .5جدول 

 آماریهای  شاخص

 

 سن آزمودنی ها

 نمونه کل
گروه همسران مردان اختالل 

 اسکیزوفرنی

گروه همسران مردان اختالل 

 خلقی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

71 – 75 01 7/5 - - 01 00 

93 – 76 09 0/7 01 1/01 9 9/9 

95 – 91 14 5/03 03 5/03 06 3/09 

43 – 96 45 5/55 57 7/59 01 4/04 

41 – 45 56 7/01 05 1/05 04 5/05 

13 – 46 55 4/01 00 5/00 04 5/05 

 00 01 5/06 04 3/05 54 سال به باال 13

 5/5 5 4/4 1 1/4 3 حذف شدههای  نمونه

 011 71 011 79 011 039 کل نمونه ها

 

؛ 7/5و  00و درصد آن بوه ترتیو    ها  سال فراوانی نمونه 55تا  50سنی ی  در محدوده، 0باتوجه به جدول 

توا   10سنی ی  در محدوده؛ 0/7و  09و درصد آن به ترتی  ها  سال فراوانی نمونه 11تا  56سنی ی  در محدوده

و ها  سال فراوانی نمونه 41تا  16سنی ی  در محدوده؛ /5و  14و درصد آن به ترتی  ها  سال فراوانی نمونه 15

 56و درصد آن به ترتیو   ها  سال فراوانی نمونه 45تا  40سنی ی  در محدوده؛ 5/55و  45درصد آن به ترتی  

ی  در محودوده ؛ 4/01و  55و درصد آن به ترتیو   ها  سال فراوانی نمونه 51تا  46سنی ی  در محدوده؛ 7/01و 

بیشترین فراوانی و درصد سون  . باشدمی 3/05و  54و درصد آن به ترتی  ها  نهسال فراوانی نمو 51سنی باالی 

 55توا  50سنی ی  مربو  به محدودهها  سال و کمترین فراوانی و درصد سن نمونه 41تا  16 مربو  بهها  نمونه
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درصود   5/4از نظر سطح سواد نیوز  . هم سن خودشان را اعال  نکردندها  نفر از نمونه 3در ضمن . باشدمی سال

دارای تحصویالت  هوا   درصود نمونوه   3/51، دارای تحصویالت ابتودایی  هوا   درصود نمونوه   5/06، نمونه بیسواد

، دارای تحصویالت دیوپلم  هوا   درصود نمونوه   06، دارای تحصویالت دبیرسوتان  ها  درصد نمونه 5/00، راهنمایی

. باشوند می ت لیسوانس دارای تحصویال هوا   درصود نمونوه  5/1، دارای تحصیالت فوق دیوپلم ها  درصد نمونه6/0

. همچنین میزان تحصیالت دیپلم بیشترین درصد فراوانی و فوق دیپلم کمترین درصد فراوانی را داشوته اسوت  

 .  میزان تحصیالت خود را درست اعال  نکردندها  درصد نمونه 1/51همچنین 

 
گـروه همسـران مـردان    آن در دو هـای   میانگین و انحراف استاندارد متغیرکیفیت زندگی و مؤلفه .7جدول 

 دارای اختالالت اسکیزوفرنی و اختالل خلقی

 

 

 متغیر

 گروه

 همسران

 )مردان با اختالالت اسکیزوفرنی(

 همسران

 )مردان با اختالالت خلقی(

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 41/1 59/13 11/4 71/53 عملکرد جسمانی

 ناشی ازایفای نقش های  محدودیت

 وضعیت سالمت جسمانی
76/4 10/0 11/5 50/0 

 ایفای نقش ناشی ازهای  محدودیت

 وضعیت مشکالت هیجانی
91/1 17/0 35/1 11/0 

 17/5 61/07 70/0 91/09 خستگی و نشا 

 11/1 50/57 96/1 56/50 سالمت عاطفی

 77/1 04/3 16/0 15/6 عملکرد اجتماعی

 95/5 30/5 71/5 01/5 درد

 31/0 75/07 50/5 59/06 عمومی سالمت

 16/5 90/009 31/5 51/019 نمره کل کیفیت زندگی

 

ی مربو  به مولفوه ، در گروه همسران مردان با اختالالت اسکیزوفرنی بیشترین میانگین 5باتوجه به جدول 

اخوتالالت خلقوی   ( و در گروه همسران مردان با 4( و انحراف استاندارد )71/53عملکرد جسمانی با میانگین)

-( می41/1( و انحراف استاندارد )59/13ی عملکرد جسمانی با میانگین)مربو  به مؤلفه، نیز بیشترین میانگین

هوای  ی محودودیت مربو  به مولفوه ، در گروه همسران مردان با اختالالت اسکیزوفرنی کمترین میانگین. باشد

( و در گوروه  17/0(و انحوراف اسوتاندارد )  91/1میوانگین) ایفای نقش ناشی از وضعیت مشکالت هیجوانی بوا   

های ایفای نقش ناشوی از  ی محدودیتمربو  به مؤلفه، همسران مردان با اختالالت خلقی نیز کمترین میانگین

همچنین میوانگین و انحوراف   . باشد(می11/0(و انحراف استاندارد)35/1وضعیت مشکالت هیجانی با میانگین)
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( 51/019مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی به ترتیو  ) ، کیفیت زندگی در گروه همسران استاندارد نمره کل

موردان دارای  ، باشد و نیز میانگین و انحراف استاندارد نمره کل کیفیت زندگی در گروه همسران( می31/5و )

دارد متغیررضوایت  میانگین و انحراف اسوتان  1جدول . باشد( می16/5( و )90/009اختالالت خلقی به ترتی  )

نشان  همسران مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی های آن را در دو گروهزناشویی و مؤلفه

 .  دهدمی

 
آن در دو گروه همسران مـردان  های  میانگین و انحراف استاندارد متغیررضایت زناشویی و مؤلفه .9جدول 

 دارای اختالالت اسکیزوفرنی و اختالل خلقی

 متغیر

 گروه

 همسران

 )مردان با اختالالت اسکیزوفرنی(

 همسران

 )مردان با اختالالت خلقی(

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 05/5 46/05 15/5 05/01 موضوعات شخصیتی

 60/4 41/70 67/1 34/6 ارتبا  زناشویی

 51/5 61/7 67/1 73/7 حل تعارض

 57/5 45/07 90/5 36/05 نظارت مالی

 11/1 05/03 04/5 44/05 مربو  به اوقات فراغتهای  فعالیت

 63/5 63/07 33/4 11/05 روابط جنسی

 05/1 16/05 17/5 91/04 ازدواج و بچه ها

 94/1 57/09 51/5 51/06 جهت گیری عقیدتی

 04/7 61/013 64/04 74/056 نمره کل رضایت زناشویی

 

ی در گروه همسران مردان با اختالالت اسکیزوفرنی بیشترین میانگین مربو  به مولفوه  1با توجه به جدول 

( و در گروه همسران موردان بوا اخوتالالت    51/5( و انحراف استاندارد )51/06گیری عقیدتی با میانگین)جهت

-( موی 63/5استاندارد)( و انحراف 63/07) ی روابط جنسی با میانگینمربو  به مؤلفه، خلقی بیشترین میانگین

ی ارتبا  زناشویی با مربو  به مولفه، در گروه همسران مردان با اختالالت اسکیزوفرنی کمترین میانگین. باشد

( و در گوروه همسوران موردان بوا اخوتالالت خلقوی نیوز کمتورین         67/1( و انحراف استاندارد )34/6میانگین)

همچنوین  . باشود ( می60/4( و انحراف استاندارد)41/7) یانگینی ارتبا  زناشویی با ممربو  به مؤلفه، میانگین

مووردان دارای اخووتالالت ، میووانگین و انحووراف اسووتاندارد نمووره کوول رضووایت زناشووویی در گووروه همسووران 

باشد و نیز میانگین و انحراف اسوتاندارد نموره کول رضوایت     ( می64/04( و )74/056اسکیزوفرنی به ترتی  )

 .  باشد( می04/7( و )61/011مردان دارای اختالالت خلقی به ترتی  )، نزناشویی در گروه همسرا
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مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی با اخـتالالت  ، در همسرانکیفیت زندگی : در پاسخ به سوال اول

 . خلقی متفاوت است

 .  برای بررسی این سوال از تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانوا( استفاده شد
 

 آن در بین گروه هاهای  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری مربوط به متغیر وابسته کیفیت زندگی و مؤلفه .9جدول

 F مقدار نام آزمون
DF 

 فرضیه
DF 
 خطا

سطح معنی 

 داری
 توان آماری اندازه اثر

 0 054/1 111/1 11/413 59 760/5 461/1 اثر پیالیی

 0 069/1 111/1 05/450 59 510/1 599/1 ویلکزالمبدا

 0 030/1 111/1 11/453 59 504/1 665/1 اثرهتلین 

 0 155/1 111/1 11/046 7 711/3 550/1 بزرگترین ریشه روی
 

همسوران موردان دارای   تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گوروه   Fمقدار  1با توجه به جدول 

کیفیت زندگی با میزان اثور  های  در مولفهاختالالت اسکیزوفرنی وگروه همسران مردان دارای اختالالت خلقی 

 بنوابراین . باشود می معنوی دار  110/1( در سوطح  510/1برابر بوا )  Fو  599/1و ویلکز المبدا= 461/1پیالیی = 

بورای بررسوی   . کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود داردهای  توان گفت که بین دو گروه از لحاظ مولفهمی

کیفیت زندگی با یکودیگر تفواوت دارنود از تحلیول واریوانس چنود       های  اینکه دو گروه در کدا  یک از مولفه

 .  که نتایج آن گزارش شده است 4متغیره استفاده شد که در جدول 
 

آن دردو گروه همسران مردان های  نتایج تحلیل چند متغیری روی میانگین کیفیت زندگی و مؤلفه .4جدول 

  دارای اختالالت اسکیزوفرنی و همسران دارای اختالالت خلقی

 مولفه
SS 

 آزمایشی
SS 

 خطا
MS 

 آزمایشی
MS 
 F P خطا

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

 137/1 114/1 337/1 50/1 55/05 65/5 16/0713 75/9 عملکرد جسمانی

محدودیت ایفای نقش 

ناشی از وضعیت سالمت 

 جسمانی

19/73 66/547 67/15 64/0 71/07 111/1 535/1 0 

ایفای نقش های  محدودیت

 ناشی از مشکالت هیجانی
59/54 50/063 17/03 01/0 14/06 111/1 544/1 0 

 307/1 190/1 101/1 37/1 13/4 16/09 05/666 51/50 خستگی و نشا 

 111/1 154/1 537/1 56/0 13/01 95/05 15/0511 56/13 سالمت عاطفی

 175/1 157/1 505/1 51/0 71/1 16/0 50/019 17/4 عملکرد اجتماعی

 946/1 160/1 155/1 11/1 44/9 61/54 91/0010 71/91 درد

 530/1 151/1 195/1 15/0 73/1 03/4 11/616 56/05 سالمت عمومی

 575/1 150/1 143/1 01/0 54/11 30/11 10/4645 45/010 ها کل مؤلفه
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 محدودیت ایفای نقش ناشی از وضوعیت سوالمت جسومانی   های  برای مؤلفه Fمقدار  4با توجه به جدول 

( و درد  37/1) خسوتگی و نشوا   ، ( 14/06) ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجانیهای  محدودیت، (71/07)

همسوران موردان   باشد که بوین دو گوروه   ها نشانگر آن میباشد و این یافتهمیدار معنی 15/1( در سطح 11/1)

. داری وجود داردها تفاوت معنیدارای اختالالت اسکیزوفرنی و همسران دارای اختالالت خلقی در این مؤلفه

بواالتر  هرچه نمره فرد در این آزمون باالتر باشد میوزان کیفیوت زنودگی آنوان      F-36)در آزمون کیفیت زندگی 

های ایفوای نقوش ناشوی از وضوعیت سوالمت      های محدودیتنتایج نشان داد که میانگن نمرات مؤلفه. است(

های ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجوانی و مؤلفوه درد در همسوران دارای اخوتالالت     محدودیت، جسمانی

هوای عملکورد   بورای مؤلفوه   F ضومناا مقودار  . باشدخلقی باالتر از همسران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی می

-دار نموی ( معنوی 15/0( و سالمت عموومی) 51/0عملکرد اجتماعی)، (56/0سالمت عاطفی)، (50/1جسمانی)

همسران مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی و همسران باشد که بین دو گروه ها نشانگر آن میاین یافته، باشد

 . داری وجود نداردمعنیها تفاوت دارای اختالالت خلقی در این مؤلفه

مردان دارای اختالالت اسـکیزوفرنی بـا   ، در همسرانمیزان رضایت زناشویی : در پاسخ به سوال دوم

 . اختالالت خلقی متفاوت است

 .  برای تحلیل این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانوا( استفاده شد

 
 آن در بین گروههاهای  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری مربوط به متغیروابسته رضایت زناشویی ومؤلفه .1جدول

 F مقدار نام آزمون
DF 

 فرضیه
DF 
 خطا

سطح معنی 

 داری
 توان آماری اندازه اثر

 0 113/1 111/1 11/195 59 011/6 754/1 اثر پیالیی

 0 165/1 111/1 745/156 59 351/9 556/1 ویلکزالمبدا

 0 453/1 111/1 11/165 59 104/01 540/5 اثرهتلین 

 0 657/1 111/1 11/054 7 574/56 711/0 بزرگترین ریشه روی

 

همسوران موردان دارای   تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفواوت گوروه    Fمقدار  5با توجه به جدول 

رضایت زناشویی با میوزان  های  در مولفهاختالالت اسکیزوفرنی وگروه همسران مردان دارای اختالالت خلقی 

. باشود می معنوی دار  110/1( در سوطح  351/9برابور بوا )   Fو با  599/1و با ویلکز المبدا=  754/1اثر پیالیی = 

. رضایت زناشوویی تفواوت معنوی داری وجوود دارد    های  ولفهتوان گفت که بین دو گروه از لحاظ ممی بنابراین

همسران مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی وگروه همسران مردان دارای اخوتالالت  برای بررسی اینکه گروه 

رضایت زناشویی با یکدیگر تفاوت دارنود از تحلیول واریوانس چنود متغیوره      های  در کدا  یک از مولفهخلقی 

 .  که نتایج آن گزارش شده است 6دول استفاده شد که در ج

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

آن دردو گروه همسران مردان دارای های  نتایج تحلیل چند متغیری روی میانگین رضایت زناشویی و مؤلفه. 6جدول 

 اختالالت اسکیزوفرنی و همسران دارای اختالالت خلقی

 مولفه
SS 

 آزمایشی
SS 

 خطا
MS 

 آزمایشی
MS 
 F P خطا

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

 0 55/1 111/1 91/46 54/5 15/545 69/630 06/915 موضوعات شخصی

 0 43/1 110/1 56/41 19/09 11/675 11/5507 77/5196 ارتبا  زناشویی

 0 47/1 111/1 10/45 61/5 16/513 13/915 13/905 حل تعارض

 35/1 17/1 119/1 51/4 13/6 15/59 04/311 06/30 نظارت مالی

اوقات مربو  به های  فعالیت

 فراغت
49/55 56/915 47/9 45/5 13/0 55/1 11/1 16/1 

 0 40/1 111/1 31/11 55/07 43/610 10/5513 44/0314 روابط جنسی

 96/1 19/1 15/1 44/1 40/3 79/53 51/0171 70/36 ازدواج و بچه ها

 65/1 16/1 14/1 96/5 35/03 73/50 55/5449 74/055 جهت گیری عقیدتی

 77/1 07/1 111/1 60/01 15/067 31/0979 35/55105 47/5171 کل مؤلفه ها

 

حل ، (56/41ارتبا  زناشویی )، (91/46موضوعات شخصی)های  برای مؤلفه Fمقدار  6با توجه به جدول 

جهووت گیووری ، (44/1ازدواج و بچووه هووا)، (31/11روابووط جنسووی)، (51/4نظووارت مووالی)، (10/45تعووارض)

باشود کوه   ها نشانگر آن موی باشد و این یافتهدار میمعنی 15/1در سطح ، (60/01کل مؤلفه ها)، (96/5عقیدتی)

هوا  همسران مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی و همسران دارای اختالالت خلقی در این مؤلفوه بین دو گروه 

، نظوارت موالی  ، حل تعوارض ، های موضوعات شخصیتیداری وجود دارد و میانگن نمرات مؤلفهتفاوت معنی

از تور   هوا در همسوران دارای اخوتالالت اسوکیزوفرنی پوایین     گیری عقیدتی و کول مؤلفوه  جهت، روابط جنسی

یاد شده اگر نمرات باالتر باشد میزان رضایت زناشوویی  های  همسران مبتال به اختالالت خلقی است )در مولفه

ایون یافتوه   ، باشود ( معنی دار نموی 13/0های مربو  به اوقات فراغت)برای مؤلفه فعالیت Fمقدار . بهتر است(

همسران مردان دارای اخوتالالت اسوکیزوفرنی و همسوران دارای اخوتالالت     نشانگر آن است که بین دو گروه 

 . داری وجود نداردخلقی در این مؤلفه تفاوت معنی

 

 بحث

اسکیزوفرنی و گروه زنان نتایج پووهش فوق نشان داد که بین دو گروه زنان دارای همسران مبتال به اختالالت 

این . کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود داردهای  دارای همسران مبتال به اختالالت خلقی از لحاظ مولفه

و  خسوتگی و نشوا   ، محودودیت ایفوای نقوش ناشوی از وضوعیت سوالمت جسومانی        هوای  تفاوتها در مؤلفه

دهود کوه میوانگن نمورات     می نتایج نشان این. بوده است ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجانیهای  محدودیت

محدودیتهای ایفوای نقوش ناشوی از    ، ایفای نقش ناشی از وضعیت سالمت جسمانیهای  محدودیتهای  مؤلفه
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مشکالت هیجانی و مؤلفه درد در همسران دارای اخوتالالت خلقوی بیشوتر از همسوران مبوتال بوه اخوتالالت        

مؤلفه خستگی و نشوا  درهمسوران دارای اخوتالالت خلقوی کمتور از      باشد اما میانگین نمرات می اسکیزوفرنی

، و همکواران  0چون هوای   نتوایج پوووهش حاضور بوا پوووهش     . همسران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی اسوت 

بیمواری   تأثیرگوذاری  زمینوه  در شوده  انجوا   درمطالعوات . همسوو اسوت   (5114) 5(و کالپ و فلچمن5115)

 مختل  مراحل در مبتال بیماران زندگی کیفیت شده است داده نشان بالعکس و زندگی کیفیت بر اسکیزوفرنیا

 و زنودگی  در مشوکالتی  وجوود  و کواهش دارد  مختلو   ابعاد در ذهنی نظر از چه و عینی نظر از بیماری چه

 کوه  اسوت  شده داده نشان. آورده است پایین را آنان زندگی کیفیت مالی و اجتماعی روزمره روابط فعالیتهای

 قورار  استفاده مورد دارویی و غیر دارویی مداخالت انواع اثربخشی بررسی در تواند می زندگی کیفیت بررسی

 .  (0133؛ خدادی و همکاران؛ 0175، فروزنده؛ 0171، قلعه بندی؛ 0195، گیرد)نوری قاسمی

خوانواده هایشوان   توان گفت که اسکیزوفرنی اختاللی تهدید کننده و تنش زا برای بیماران و می به طور کلی

خلقوی بورای   هوای   احتماالا بیماری. (5114، کند) چن و همکارانمی است و در مراقبین فرسودگی شدید ایجاد

( مطورح کورده کوه توأثیر     0135در این رابطوه محتشومی )   . باشدمی خانواده بیمار کمتر تهدید کننده و تنش زا

تطاب  با حوادث پور تونش بوه برداشوت     . زندگی داردتنیدگی بر فرد بستگی به توانایی او در تطاب  با حوادث 

آنچه برای فرد تنش زا است ممکن است بورای فورد دیگور تونش زا     . شخص از ماهیت حادثه نیز بستگی دارد

وضوعیت  ، پاسخ هر فردی به تنش متفاوت است که این تفاوت به علت نقش عواملی نظیر ژنتیوک کالا ، نباشد

از طرف دیگر کیفیوت زنودگی   . هنگی اجتماعی و تجربه قبلی با تنش استزمینه فر، آمادگی، بهداشت عمومی

تورس از  ، آگواهی از تشوخیص  ، توان به علت ناراحت کننده بودن بیماری برای خانوادهمی نامطلوب مراقبین را

ترس از توأثیر بیمواری   ، نگران و مضطرب بودن، بروز نوع دیگر بیماری روانی در فرد، عود و برگشت بیماری

مطالعوات جوان بوائر و همکواران     . زندگی بیمار و نیاز طوالنی مدت بیمار به درمان دانسوت های  ایر جنبهبر س

دهد که مراقبین بیماران مبتال به اختالالت روانی خصوصاا اسکیزوفرنی خطر ابتال بیشتری بوه بیمواری   می نشان

توان گفت کوه  می وانی هستند کههمچنین زنان بیشتر دچار فشار روحی ر. (5115، دارند)محتشمی و همکاران

شوغل و داشوتن   ، انجوا  اموور مربوو  بوه زنودگی     ، موقعیت اجتماعی ضوعی  زنوان  ، به علت وجود فرزندان

توان گفت چون بیماران خلقی نسبت بوه بیمواران اسوکیزوفرنی    می. باشدمی والدینی(، متعدد)همسریهای  نقش

شوود اموا   می زندگی بین همسران بیمواران خلقوی تقسویم   کمتری در اجتماع دارند بنابراین مسئولیت های  نقش

بنابراین دچار فشارهای روانوی بیشوتری هسوتند و     باشدمی چون مسئولیت همسران بیماران اسکیزوفرنی بیشتر

 . شودمی همین باعث پایین آمدن کیفیت زندگی آنها

مراقبین بیماران مبتال . ستنداعضای خانواده از جمله همسر حامی اصلی بیماران مبتال به اختالالت روانی ه

میوزان خسوتگی عینوی و    . زیادی در تطاب  با بیماری روانی دارنود های  به اختالالت روانی مشکالت و سختی

هوای   یا مهوارت ، ذهنی خانواده در مواردی که بیماران مبتال به اختالالت روانی قادر به عملکرد مستقل نیستند

                                                                                                                                                                          
1-Chen 

2- Fleischman and Klupp 
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به علوت صورف انورژی و    ، بنابراین اعضای خانواده باالخص مراقبین؛ ابدیمی افزایش، اجتماعی را نیاموخته اند

آنها تنش عواطفی زیوادی   . در خطر باالی کاهش کیفیت زندگی قرار دارند، وقت برای تأمین مراقبت مورد نیاز

احساس ناخواسوته  ، مشکالت خانه داری، لذت بخشهای  عد  انجا  فعالیت، را در ارتبا  با حمایت از بیمار

اجتمواعی  هوای   نامعلو  بودن پیش آگهی و عد  دسترسوی بوه حمایوت   ، مراقبتهای  شرکت در فعالیت، دنبو

 .  (0175، خانی پور و همکاران؛ 5114، 0کنند) گلوزمنمی مورد نیاز را تجربه

 در بررسی که برروی متغیر رضایت زناشویی انجا  شود نتوایج نشوان داد کوه بوین دو گوروه زنوان دارای       

مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی و گروه زنوان دارای همسوران مبوتال بوه اخوتالالت خلقوی از لحواظ        همسران 

بوین دو گوروه   که  همچنین نتایج حاکی از آن بود. رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود داردهای  مولفه

موضووعات   هوای  همسران مردان دارای اختالالت اسکیزوفرنی و همسران دارای اخوتالالت خلقوی در مؤلفوه   

 جهوت گیوری عقیودتی   ها،  ازدواج و بچه، روابط جنسی، نظارت مالی، حل تعارض، ارتبا  زناشویی، شخصی

حل ، موضوعات شخصیتیهای  دهد که میانگن نمرات مؤلفهمی نتایج نشان این. تفاوت معنی داری وجود دارد

درهمسران دارای اخوتالالت خلقوی   ها  جهت گیری عقیدتی و کل مؤلفه، روابط جنسی، نظارت مالی، تعارض

ارتبوا  زناشوویی و ازدواج   های  بیشتر از همسران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی است و میانگن نمرات مؤلفه

همچنوین  . درهمسران دارای اختالالت خلقی کمتراز همسران مبتال به اختالالت اسوکیزوفرنی اسوت  ها  و بچه

همسوران موردان دارای اخوتالالت اسوکیزوفرنی و همسوران دارای      بوین دو گوروه   کوه   نتایج حاکی از آن بود

تفواوت معنوی داری وجودندارد)نویودیان و     مربو  بوه اوقوات فراغوت   های  فعالیت اختالالت خلقی در مؤلفه

 . ( 0170، ناد  بوئینی و همکاران؛ 0131، همکاران

 4تمپلوین و ( 5116و همکواران )  1مگلیانو و(5116و همکاران )5برنهادهای  نتایج پووهش حاضر با پووهش

 دادن نشوان  و تعیوین  بورای  مفاهیم ترین گسترده از یکی زناشویی سازگاری و رضایت. همسو است (0773)

 ناشی احساسی مواق  بیشتر در شوهر و زن آن در که است وضعیتی. است رابطه پایداری و میزان شادی میزان

 یوک  عنووان  به غالباا ازدواج در صمیمیت. (0770، مکرجی و دارند)سینها همدیگر از رضایت و از خوشبختی

( 0139باگواروزی) . اسوت  هموراه  رضایت زناشوویی  و سازگاری با مثبتی طور به و شودمی توصی  پویا فرایند

 مسوتلز   کوه  دانود می دیگور  شوخص  بوا  یا هیجانی عاشقانه شخصی روابط و تشابه، نزدیکی یک را صمیمیت

. است یکدیگر با تشابه نشانه که است واحساساتی افکار بیان طور همین و دیگر فرد از عمی  درک و شناخت

 در تنهوا  نوه  همدل فرد. است بودن خوب برای نیروی مؤثری همدلی که است آن از حاکی پووهشیهای  داده

 تحوول  مثبوت  جهوت  در تا کندمی کمک نیز خود به این همدلی با بلکه، کندمی ایجاد سازنده تغییرات دیگران

 .  (0134، است)بولتون روانشناختی بلوغ ههای بهترین نشان از یکی همدلی واق  در. کند پیدا

                                                                                                                                                                          
1-Glozman 

2-Bernhard  
3- Magliano 

4- Tamplin 
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، نفوس مثبوت   بوه  احترا ، زندگی و خود با رابطه در شادکامی که داد نشان خود مطالعه در ( نیز5115فیزر)

 مسوئولیت  احسواس ، خوب فردی بین هایمهارت، واقعی انتظارات، خودگردانی احساس، با خویشتن تماس

. دارد نقوش مهموی   زناشویی رضایت در، دشوار شرایط وجود با مثبت نگرش حفظ وتوانایی دیگران به نسبت

 معناداری به طور زناشویی زندگی در خشنودی عد  و ازدواج ( نابسامانی0730به اعتقاد وارین  و همکاران)

، بخوش  جهای رضایت ازدوا که حالی در. دارد رابطه عمومی جمعیت در هیجانی - اختالالت عاطفی شیوع با

. شوود میهوا   در آن ن شوناختی  روا مشوکالت  و زندگی منفی رویدادهای مان  و همسران سالمت ارتقا  باعث

 . دارد جسمانی همسران و عاطفی سالمت برای منفی پیامدهای زناشویی زندگی نابسامانی و مشکالت

 عووارض  و نارضایتی زناشویی افزایش به منجرها،  ج ازدوا از بسیاری در مؤثر عوامل وجود عد  متأسفانه

رفتوار تودافعی و   ، اهانوت ، ( چهار عامل بسیار مهم انتقواد 5115، 0774، 0735گاتمن ). است شده آن گسترده

 و است دیگری منش یا شخصیت به حمله مستلز  که انتقاد. داندمی ازدواجی  بر هم زننده، همکاری نکردن را

 .  است ارتبا  در با سرزنش غالبا و او خاص رفتار یک به حمله نه

کلموات   با اهانت در. اوست با روانی بدرفتاری و همسر به اهانت برای قصد و عمد روی از اقدامی اهانت

را  اهانوت  ایون  چوه  آن. دهود می قرار تحقیر و اهانت مورد را او و کرده رسوخ مقابل طرف قل  به تن زبان و

 حملوه  برابر در خود از حراست منظور به تدافعی رفتار. است همسر باره در منفی افکار داشتن، شودمی سب 

 مخورب  بسویار ، اسوت  گورفتن  قورار  فشار تحت و در محاصره احساس برابر در واکنشی که جا آن از و است

. بینود  نموی  بگذارد نمایش به را تدافعی رفتار که این در اشکالی، کندمی بودن قربانی احساس که کسی. باشدمی

 و افزایود می بحران شدت بر مسأله حل جای به، سازدمی منتقل را که نگرشی و تلقی طرز و تدافعی عبارات اما

 از شوهر و زن که مواقعی در بعضا که استای  تازه مرحله سکوت و نکردن همکاری. کندمی تشدید را مشکل

 بوه  را خوود  جوای ، بود  ارتبا  واق  در و آیدمی پیش، شوندمی خسته تدافعی رفتار حتی و و انتقادات حمالت

 .  (0133، عزیزی، دهد)موحدمی نمودن برگزار سکوت به را چیز همه و گفتگو نکردن

قسمت اعظوم مسوئولیت نگهوداری و مراقبوت بیمواران      ، به طور کلی در بیشتر جوام  به دلیل کمبود مناب 

خود را موظ  به تأمین نیازهوا  ها  یطی خانوادهدر چنین شرا. باشندمی و بستگانشانها  خانوادهی  روانی به عهده

با مسوائلی  ها  خانواده. باشندمی و تقاضاهای فرد بیمار خود دانسته و مجبور به تحمل همه فشارها و نامالیمات

کمبود اطالعات در موورد بیمواری   ، زندگی اجتماعی مثل بیمار، بیکاری، از قبیل فشار اقتصادی ناشی از درمان

عملکورد خووانواده در ایون فرآینوود   . (0131، موداوای مناسوو  روبورو هسووتند)نویدیان و همکواران   و انتخواب  

، افراد خواهد شود)رحمانی انوارکی و همکواران   های  دستخوش تغییرات بنیادی در ابعادی چون روابط و نقش

0170)  . 

بیماران روانوی غالبواا   چه بسا بستگان . تأثیر بیماری روانی بر خانواده و دیدگاه اعضای خانواده جدی است

عجیو  و غریو  بیمواران خوود عواجز      هوای   در توجیه رفتارهوای ، افسرده و توأ  با گناه، با روحیه مضطرب

اعتمواد بوه نفوس خوود را از     ها  خانواده، شدن دوره بیماری و دفعات بستری مکرر بیمارتر  با طوالنیاند.  مانده

 .  (0197، کند)قاسمی و همکارانمی روانی تغییرنیز به پدیده بیماری ها  دهند و نگرش آنمی دست
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از بیمواری روان  هوایی   نشوانه ، روانوی هوای   تحقیات نشان داده که بسیاری از بستگان افراد مبتال به بیماری

هوا   ( هم چنین مسئولیت مداو  خانواده0771، هول و وودرف -گراها ، شناختی و جسمی را دارا بوده )فالون

 در کیفیت زندگی مراقبانای  به کاهش قابل مالحظه، ختی و سالمتی یک عضو ناتوانروان شناهای  در مراقبت

 .  (5111، انجامد)وینفیلدمی

توان گفت چون همسران بیماران دارای اختالالت اسوکیزوفرنی نسوبت بوه    می باتوجه به نتایج این پووهش

هوای   نشوانه . بیشوتر دارا هسوتند  بیماری روان شناختی و جسمی را های  همسران دارای اختالالت خلقی نشانه

، فاکتورهای محیطوی اسوترس زا است)شون   ، بیمار و ضع  در مقابله با بیماریهای  رفتارها و ناتوانی، بیماری

به خواطر  ها  ادراک شده در زندگی فردی ) از دست دادن فرصتهای  ( که پریشانی و نارضایتی از فقدان0771

، سورفاتی ، استوانز، جربه شده توسط مراق  شامل استیگما) دینوسمراقبت از بیمار( و استرسورهای محیطی ت

، مالودونادو  -مشکالت مالی و دیگر موضووعات خوانوادگی را بوه دنبوال دارد)گووتیرز     ، (5114، ویچ و کین 

موردان دارای  ، در تبیین ایون کوه کیفیوت زنودگی در دو گوروه همسوران      . (5115، اوریزار و کاواناگ -کاکوی

روانوی و  های  توان گفت که بیماریمی فرنی و اختالالت خلقی تفاوت معنی دار وجود ندارداختالالت اسکیزو

گوردد و ایون مسوئله در    می خوانوادگی و کیفیوت زنودگی افوراد    ، خلقی منجر به پایین آمدن کارکرد اجتمواعی 

اشوخاص  شود که این همسوران بوه آسوانی از اشویاو     می شود و این باعثمی هم کم و بیش دیدهها  همسران آن

 چنوین . زندگی و سالمت خویش ناراضی باشندهای  محدودیت، خانواده خود، کسل شوند و از موقعیت خود

، کمورو  و خجوالتی ، غیرمنطقوی ، تنیده، پایین نفس عزّت، گناههای  احساس با افسرده، معموالا مضطرب افرادی

، ناپایودار  خلقی و حالت بدنی دردهای و اضطراب، نگرانی حالت به تمایل همچنین. هستند و هیجانی دمدمی

مراقبین خوانوادگی بیمواران اسوکیزوفرن و اخوتالل     . (0175، باشد)غفاری و رضایی می این افراد از ویوگیهای

هوای مقابلوه و سوازگاری    خل  با میزان مشکالت روانی تقریبا مشابه و یکسانی مواجه هستند و معموال شویوه 

 .  (0195، زادهبیان آبادی و قاسم نوری؛ 0130، کنند )نوابا استفاده میهمشابهی را برای رویارویی با آن

، افراد سالم غالبا احساس پیوند با خانواده. تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشدمی احساس سالمت و بهرورزی

سوالمت روان بوه موا    . ها و حل مشکالت جامعه مشارکت فعال دارنود گیریدر تصمیم، دوستان و جوام  بزرگتر داشته

با دیگر اعضای جامعه بر مبنای اعتماد و احترا  ارتبوا   ، کند تا با تالش به اهداف خود در زندگی دست یافتهکمک می

هایی از عوامل خطر ساز و عوامل محافظت کننده های روانی حاصل تأثیر متقابل و پیچیده بین گروهبیماری. برقرار کنیم

احساس ناامنی و بی ثباتی دائمی همگی عواملی ، فقدان کنترل بر زندگی شغلی و خانوادگی، ناعتماد به نفس پایی. است

کننده سالمت در حیطه برابری و عودالت در  عوامل تعیین. زنندهستند که به سالمت عمومی و سالمت روان آسی  می

اجتماعی بسیارمتفاوت -وضعیت اقتصادیافراد دارای . گیرنددسترسی اعضای جامعه به مناب  بهداشتی و درمانی قرار می

کیفیت زندگی با درک فرد از وضوعیت زنودگی او از   . سطوح سالمت و بیماری عمیقا متفاوتی دارند، در کشور ما ایران

رضوایت از زنودگی کوه توسوط فورد در      . اجتماعی و دسترسی به حداقل منواب  سوالمتی ارتبوا  دارد    –نظر اقتصادی 

برای رسویدن بوه   . شود معرف سطوح کیفیت زندگی افراد جامعه استمی و روانی گزارشاجتماعی ، جسمیهای  حیطه

تحصیالت و موقعیوت اقتصوادی و اجتمواعی بواالتر بوه رضوایت       ؛ رضایت در زندگی زناشویی عوامل مختلفی موثرند
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ی هسوتند و  حول مشوکل بهتور   هوای   احتمواال دارای مهوارت  هوا   زناشویی بیشتر میانجامد که افراد دارای این موقعیوت 

نشان داده که روابط دو نفره زن و شوهر در بین سایر ابعاد ها  پووهش. کنندمی مزمن کمتری را درک و حسهای  استرس

مراودات کالمی و غیر کالموی  ، همدلی، این روابط شامل درک و فهم صمیمیت. سازگاری زناشویی نقش محوری دارد

به اختالل سایکوز که ارتبا  وی با جهان واقعیوت پیراموونش قطو     وجود یک همسر بیمار مبتال . در بین زوجین است

این زنان عالوه . از دست داده اند ایجاد کندای  زیادی را برای زنانی که سرپرست خود را به گونههای  تواند چالسمی شده

ت لوذت بوردن از   رفتارهای مخرب این بیماران فرص. مشکالت روحی زیادی را نیز تجربه کنند؛ بر تحمل هزینه درمان

کیفیت زندگی و روابط زناشوویی  ، تواند سالمت روانمی این امر، تعامل اجتماعی را از همسران و فرزندانشان سل  کند

 . آنان را به درجات متفاوتی تحت تاثیر خود قرار دهد
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مدارس  هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در معلمانپ

 شهرستان شهریار راهنمایی 

 9علی جعفری، 7داریوش محب زاده، 5الهه قربانی*
 

سنگین و حساس در  است و این مسئولیت آموزان  دانش بهبود یادگیری، اساسی مدارسهای  یکی از مسئولیت

وافر و افزون بور  مسئولیت نیاز به تالش  بدیهی است که انجا  مطلوب این . باشدمی درجه اول بر عهده معلمان

باید به عنوان ضروری ترین نیروی انسانی مدرسه قلموداد   بر همین اساس است که معلم را . انتظارت آنها دارد

به منظور تدارک بهینوه آنهوا بورای    ، مختل  درباره آنهاهای  انجا  پووهش معلمان و های  بررسی ویوگی. نمود

بدون تمایل افراد بوه همکواری قوادر بوه     ها  سازمان.  (0136، مذکور ضروری است)زین آبادی انجا  مسئولیت 

در . خودجوش و اجباری از اهمیت فراوانوی برخووردار اسوت    تفاوت همکاری ، توسعه اثربخشی خود نیستند

در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای تعیین شده سوازمان و صورفا    حالت اجباری فرد وظای  خود را 

انورژی و  هوا،   در حالیکه در همکاری خودجوش و آگاهانه افراد کوشوش . دهدمی ت انجا الزاما در حد رعایت 

رفتارهوای خودجووش و    امروزه در ادبیات نووین مودیریت از   . گیرندمی بصیرت خود را به نف  سازمان به کار 

، مکواران موی شوود)زارعی متوین و ه    آگاهانه افراد در سازمان تحت عنوان رفتار شهروندی سوازمانی نوامبرده   

بسوزایی بور    تواثیر  ، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرا نقشوی و داوطلبانوه کارکنوان   . (0135

رفتارهوای کارکنوان تحوت     ، از سویی دیگر با توجه به تئوری هویت اجتماعی. عملکرد فردی و سازمانی دارد

از جملوه  ، آموزشی با شناخت اینگونه رفتارهوا ی ها سازمان.  (0136، تاثیر هویت سازمانی آنها قرار دارد)نوری

 . عملکرد سازمان را ارتقا بخشند توانند می رفتار شهروندی سازمانی

کوه فورد    ای  هویت سازمانی به معنای درک یگانگی فرد با سازمان و تعل  بوه آن تعریو  شوده بوه گونوه     

هویوت سوازمانی   .  (5116  همکواران  کنود )بوارتلز و   می خودش را برحس  سازمانی که عضو آن است تعری 

کند)کارملی و همکاران  خودش تلفی  گیرد که فرد باورهای مربو  به سازمان خود را با هویت می زمانی شکل

سوازمانها و   شوود بورای   می از آنجایی که هویت سازمانی به ایجاد رفتارهای مفید برای سوازمان منجور  .  (5119

  (5119، از هوی و مووخرجی   داتون و همکاران به نقل ، 0737رث و مانل مدیران آنها حائز اهمیتی است)اشفو

در میوان اصولی    لذا پووهش حاضر به دنبال تبین رابطه بین هویت سازمانی و رفتارهوای شوهروندی سوازمانی    

   . باشدمی ترین و ضروری ترین نیروی مدرسه یعنی معلمان
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 روش  

جه به هدف از نوع کواربردی و همچنوین بوا توجوه بوه      پووهش حاضر با تو: شرکت کنندگان و طرح پووهش

جامعوه آمواری شوامل کلیوه     . شوود می پیمایشی محسووب -نوع تحقیقات توصیفی نحوه گرد آوری اطالعات از 

باشوند و تعوداد آنهوا حودود     می مشغول به تدریس  74پسرانه شهریار که در سال های  معلمان مدارس راهنمایی

بودین  . است برای انتخاب نمونه استفاده شده ای  از روش نمونه گیری خوشه در این پووهش. باشدمی نفر 511

بندی شد و از هور   غرب و مرکز تقسیم ، شرق، جنوب، ابتدا شهریار به پنج منطقه جغرافیایی شمال، ترتی  که

معلموان بصوورت   ، انتخواب شوده   مدرسوه   55 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شودند و در درون  5منطقه 

  . نفر تعیین شد 500حجم نمونه از روی جدول کرجسی و مورگان . تصادفی انتخاب شدند

گویوه اسوت اسوتفاده شوده      54در پووهش حاضر از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کوه شوامل   : ابزار

( 5111سازمانی که توسوط پادسواک  و همکوارانش)    این پرسشنامه براساس پنج مولفه رفتار شهروندی . است

( ساخته شده اسوت و ادراک  0737پرسشنامه هویت سازمانی که توسط اشفورث و مائل) طراحی شده است و 

لیکورت  ای  گویه براساس طیو  پونج درجوه    6دهدو شامل می سازمانی مورد سنجش قرار معلمان را از هویت 

آلفوای  . فاده شده استاز روش آلفای کرونباخ استها  برای بررسی پایایی پرسشنامه. باشدمی، طراحی شده است 

. باشود می 33/1و پرسشنامه هویت سوازمانی   39/1کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 

توسط چند تن از اساتید و خبرگان آموزشی مورد تایید قورار گرفتوه اسوت و    ها  این پرسشنامه روایی محتوایی 

  . روش اجرای آزمایشی استفاده شده استاز ها  همچنین برای تعیین روایی صوری پرسشنامه 

بوا توجوه بوه    . به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته استها  تجزیه و تحلیل داده  : شیوه گردآوری داده ها

مختلو   هوای   آمواری از روش هوای   آزمون های  و مطاب  با مفروضهها  مطرح شده در این مطالعه و نوع دادههای  فرضیه

  . و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است ای  تک نمونه  t های  از جمله آزمونآمار استنباطی 
 

 نتایج

، وجودان کواری  ، نتایج نشان داد که بین هویت سوازمانی و رفتوار شوهروندی سوازمانی )گذشوت و فوداکاری      

همچنوین هویوت   و . رابطوه معنوی داری وجوود دارد    15/1نوعدوستی و احترا ( در سطح ، فضیلت شهروندی

 .  باشدمی سازمانی دارای سهم معناداری در پیش بینی رفتار شهروندی
 

 خالصه آمار توصیفی. 5جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 هویت سازمانی 190/4 435/1

 نوعدوستی 035/4 919/1

 وجدان کاری 165/4 911/1

 گذشت و فداکاری 119/5 171/0

 احترا  133/4 304/1

 فضیلت شهروندی 011/4 667/1
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 خالصه مدل. 7جدول 

 ضری  همبستگی پیرسون ضری  تعیین ضری  تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد

171/1 171/1 171/1 659/1 

 

در اینجوا  . کندمی است که موفقیت مدل را در پیش بینی متغیر وابسته ارزیابیهایی  شامل شاخص 5جدول 

پیرسون بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی متغیر وابسته رفتوار شوهروندی    همبستگی R=0/627مقدار 

 .  است

ضری  تعیین مقدار واریانس تعیین شده متغیر وابسته رفتار شوهروندی بوه وسویله متغیور مسوتقل هویوت       

 .  دهدمی سازمانی را نشان

 
 خالصه تحلیل واریانس. 9جدول 

Sig F درجه آزادی میانگین مجذورات 
مجموع 

 مجذورات
 مدل

111/1 551/053 
356/07 

055/1 

0 

073 

073 

365/07 

661/11 

554/51 

 0رگرسیون 

 باقیمانده

 جم  کل

 

بین متغیر مستقل و وابسته رابطه  551/053برابر  fدهد که تحلیل واریانس با مقدار می نشان 1نتایج جدول 

 . خطی وجود دارد

 
 شهروندی سازمانیرابطه هویت سازمانی و رفتار . 4جدول

Sig t مدل ضرای  استاندارد نشده ضرای  استاندارد 

  Beta Std. Error B 
 0 )مقدار ثابت(

 هویت سازمانی
110/1 

111/1 

545/1 

155/00 
659/1 

551/1 

153/1 

351/1 

650/1 

 

دارای سوهم معنواداری در پویش بینوی رفتوار       15/1هویوت سوازمانی در سوطح آلفوای      4بر اساس جدول 

 : شودمی معادله رگرسیونی به شرح زیر ارائه. باشدمی شهروندی

 : معادله رگرسیون بر اساس ضرای  استاندارد نشده

 = رفتار شهروندی  351/1(+650/1هویت سازمانی *)

 :  معادله رگرسیون بر اساس ضرای  استاندارد شده

 (= رفتار شهروندی  659/1هویت سازمانی *)
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این امر بدان معناسوت کوه نموره پویش بینوی      . بوده است171/1برآورد برابر خطای استاندارد ، 5در جدول 

 : به شرح زیر خواهد بود 75/1برای متغیر رفتار شهروندی در فاصله اطمینان  650/1شده 

650/1 (+76/0*171/1=)450/0 

650/1- (76/0 *171/1 =)007/1 

 

  

                659/1 

 

 
 

 رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. 5شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری  

اموا هنگوامی کوه صوحبت از     . های مختل  غیر قابل انکوار اسوت   اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان

نقش مدارس در تربیوت نیوروی انسوانی آینوده و     . شودمیتر  و حساستر  موشکافانهنگاه به آن ، شودمی مدارس

دلیل غیرقابل انکار بر لزو  بهره مندی از معلموان برخووردار از رفتوار شوهروندی     ، توسعه همه جانبه کشورها

اسوت و   از طریو  تودریس  آموزان  دانش وظیفه معلمان ارتقای هر چه بیشتر یادگیری در. باشدمی سازمانی باال

توان با انجا  وظایفی خواص و از پویش تعیوین شوده آن را بوا       نمی نظر به ماهیت پیچیده یادگیری بدون شک

توانود در رفتوار شوهروندی سوازمانی مووثر      می کههایی  یکی از شاخص. (5117، کیفیتی باال ایجاد کرد) اپالتکا

کوه وابسوتگی و دلبسوتگی افوراد بوه       داردمیو  تئوری هویوت سوازمانی بیوان   . باشد هویت سازمانی افراد است

سوازمانی کوه در آن   هوای   یشان باعث خواهد شد تا آنها خودشان را بر اساس خصوصیات و ویوگی ها سازمان

در ایون صوورت ایون    . هایشوان ببیننود   به بیانی دیگر هویت خود را در دل سوازمان ، کنند تعری  نمایندمی کار

واهد کرد تا پیامدهای سازمانی و فردی را از درون لنزهوای سوازمان   افراد را وادار خ، هویت یکسان با سازمان

سوازمان را  های  اهداف و ارزش، به عبارت بهتر هویت سازمانی منجر خواهد شد تا افراد. خود مشاهده نمایند

توان با در نظور گورفتن تمهیودات الز  در سوازمان و     می بنابراین. های خودشان در نظر بگیرند اهداف و ارزش

آنها را با اهداف سازمان یکسو و در یک جهوت  های  اهداف و ارزش، اهم نمودن بستر مناس  برای کارکنانفر

 .  قرار داد که این امر خود باعث ارتقا  عملکرد سازمانی خواهد شد

بر اساس نتایج بدست آمده در پووهش بوین هویوت سوازمانی و رفتوار شوهروندی سوازمانی )گذشوت و        

بوا توجوه بوه    . نوعدوستی و احترا ( رابطه معنی داری وجود دارد، فضیلت شهروندی، وجدان کاری، فداکاری

دهد بین هویت سوازمانی و رفتوار شوهروندی    می که نشان، باشدمی 659/1ضری  همبستگی پیرسون ، 5جدول 

 f( بوا مقودار   ANOVAخالصه تحلیل واریوانس )  1همچنین با توجه به جدول . رابطه معنی داری وجود دارد

 هویت سازمانی

 رفتار شهروندی سازمانی 

کاری،گذشت و )نوعدوستی،وجدان 

 فداکاری، احترام، فضیلت شهروندی(
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همچنوین نتوایج   . دهد که بین متغیرهوای مسوتقل و وابسوته رابطوه خطوی وجوود دارد      می نشان 551/053برابر 

دارای سهم معناداری در پویش   15/1و سطح آلفای  4جدول  tپووهش نشان داد که هویت سازمانی بر اساس 

راد در سوازمان افوزایش   هر چه هویت سازمانی افو ، توان گفتمی به عبارتی دیگر. باشدمی بینی رفتار شهروندی

 . شودمی یابد رفتار شهروندی سازمانی در آنها تقویت

توان گفت وضعیت هویت سازمانی و ابعاد رفتار می درصد اطمینان 75دهد که با می پووهش نشانهای  یافته

نوعدوستی و احترا ( باالتر از حد ، فضیلت شهروندی، وجدان کاری، شهروندی سازمانی )گذشت و فداکاری

( 5111پادسواکوف و همکواران )  ، (0139این پوووهش بوا پوووهش نووری و دعوائی)     های  یافته. توسط استم

 . همخوانی دارد
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شناسی شخصیتی پرستاران بررسی نیمرخ شخصیتی و آسیب

 های تهرانبیمارستان

 1شهره شُکرزاده، 5کامبیز کامکاری، 0سیدمجتبی امامی دوست

 

 مقدمه

شناسوی کوار و سوازمانی شوناخته      رشته کاربردی روانای از  شناسی کارکنان که به عنوان زیر مجموعه  در روان

ای  شناسی شخصیتی کارکنوان از اهمیوت فزاینوده   نیروی انسانی و شناسایی نیمرخ شخصیتی و آسی ، شود می

شوود توا بوا     مباحثی از قبیل رضایتمندی شغلی مطرح گردیده و تالش می، در این رشته نوین. برخوردار است

بتوان زمینه مساعدی را برای افزایش بهداشت روانی فراهم نمود توا از   4مدیریت راهبردیهای  استفاده از شیوه

در حیطوه  ، رواز ایون ؛ مندی شغلی را افزایش داد و منجر به توسعه مناب  انسوانی شود  این طری  بتوان رضایت

، گردد )کامکواری  ای مبذول می به وضعیت سالمت جسمانی و روانی کارکنان توجه ویوه، شناسی کارکنان روان

0130)  . 

ای شوناختی از اهمیوت فزاینوده   هوای روان شناسوی و بررسوی آسوی    شویوع ، شناسی بوالینی در زمینه روان

شناسی بالینی به دنبال این هستند تا بتوانند ارتبا  نزدیکوی را بوین   برخوردار است و همواره متخصصین روان

شناسوی شخصویتی و   شناسویایی آسوی   ، بنابراین. ا  دهندهای تشخیصی انجشناسی روانی با دیگر زمینهآسی 

توان بوه  ای برخوردار بوده و به راحتی نمیهای مختل  شغلی از اهمیت فزایندهنیمرخ شخصیتی در بین گروه

شناسوی  اجرای اینگونه تحقیقات که بوه بررسوی دقیو  ابعواد آسوی      . اطالعات مفید در این زمینه دست یافت

شود طیو  متنووعی از   باعث می، های شغلی مختل  معطوف استشخصیتی در گروههای شخصیتی و نیمرخ

های شوغلی مختلو  بوه    شناسی شخصیتی گروهشناختی از قبیل اختالالت شخصیتی و آسی های روانآسی 

شوناختی  های روانخصوص در پرستاران مشخص گردد و بتوان اقدامات کاربردی را برای پیشگیری از آسی 

 . ارائه نمود

 آن کارکنوان  و شوده اسوت   معرفوی  زااسترس ایحرفه عنوانبه پرستاری حرفه، بخشدر میان حرف یاری

 و شووند می افراد مواجهه و میر مرگ و رنج با بطور مداو  زیرا؛ باشندشدید می هایبا استرس مواجهه مستعد

                                                                                                                                                                          
 emamidoust@yahoo.com آملی.. ا آیت واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس  -0

 اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان تخصصی دکتری  -5

 تحقیقات و علو  واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان تخصصی دکتری  -1

4- Strategic management  
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. (5114، 0است )گودین و کیتیل انگیزوحشت و پست دیگران نظر که از دهند انجا  را کارهایی مجبور هستند

 استرس به مربو  هایبیماری باالی شیوع حرفه با 41 جز  را پرستاری، آمریکا ایمنی ملی انجمن طوریکه به

 .  (5113، 5متیو و سانچیز، است )گادار معرفی کرده

، پرسوتاران شناسوی شخصویتی   شخصویتی و آسوی   نیمورخ  با مرور پیشینه تحقیقات انجا  گرفته در زمینوه  

-شوجاعی ، طهرانوی توان به تحقی  های معتبری در این زمینه انجا  گرفته است که میمشخص شد که پووهش

 رویدادهای و شخصیتی تیپ با روانی سالمت ارتبا »( در تحقیقی پیرامون 0170حسینی و علیزادگان )، زاده

 تیوپ ، انود اشواره نموود کوه مطورح کورده     (« 005تهران )تهوران   خدمات اورژانس در شاغل پرستاران زندگی

 مودرک  دارای افوراد ، همچنوین  دارد و داریمعنوی  رابطوه  روان سوالمت  بوا  زنودگی  رویدادهای شخصیتی و

 . بودند برخوردار بهتری روان سالمت از هوشبری و عمل اتاق هایتکنسین به نسبت پرستاری کارشناسی

 در تابوآوری  و شخصویتی  هوای ویوگی نقش»با عنوان ( به تحقیقی 0175اکبری و کرمی )، حسینی، مومنی

 بینی پیش به قادر شخصیتی هایویوگی، پرداختند و مطرح نمودند« پرستاران روانشناختی بهزیستی بینی پیش

 بهزیستی که است قادر، باال آوری تاب همچنین، هستند صورت معناداری به روانشناختی بهزیستی هایمولفه

 .  کند بینیپیش معناداری شکل به را باال روانشناختی

 اسوترس  و شخصویتی هوای   ویوگی رابطه»( تحت عنوان 0175رضایی ) رضایی و، ولیئی، در تحقی  قانعی

معنوادار   و مسوتقیم  رابطوه  رنجورخوویی روان و شوغلی  اسوترس  مطرح شده است که بین« پرستاران در شغلی

 .  است شغلی استرس برای خوبی کننده بینی پیش رنجورخوییروان متغیر، همچنین. دارد وجود

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

با توجه به اینکه در تحقی  حاضر توان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد و پووهشگر نیز به دسوتکاری  

شناسوی شخصویتی پرسوتاران    متغیر مستقل اقدا  ننموده است و فقط بوه بررسوی نیمورخ شخصویتی و آسوی      

 .  باشدیابی میطرح تحقی  توصیفی از نوع زمینه، های تهران پرداخته استبیمارستان

با توجوه  ، رواز این. دهندهای شهر تهران تشکیل میشامل تمامی پرستاران بیمارستان، جامعه آماری تحقی 

اختیوار  توان فهرسوتی از اعضوا  جامعوه را در    پذیر بوده و میبه اینکه دسترسی به تمامی اعضای جامعه امکان

زیورا فهرسوت دقیقوی    ؛ گیورد جامعه آماری تحقی  حاضر در حیطه جوام  محدود جای موی ، رواز این؛ داشت

 . برای شمارش اعضا  آن وجود دارد

های متفاوتی وجود دارد و اندازة نمونوه از   روش، گیری از آنجایی که به منظور برآورد حجم نمونه و نمونه

تورین   لذا ضروری است تا از نهایت دقت استفاده به عمل آمده و مناسو  ، باشد حساسیت باالیی برخوردار می

نفور بوه    051با توجه به اینکه در تحقیقات توصیفی تعوداد حجوم نمونوه    . گیری مدنظر قرار گیرد روش نمونه

                                                                                                                                                                          
1- Godin & Kittel  
2- Ghaddar, Mateo & Sanchez  
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ن بیمارستان و از هور بیمارسوتا   01از بین ، رواز این، (0196، شود )دالور عنوان حجم نمونة مکفی مالحظه می

هوای   عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشونامه نفر به 511تعداد ، ایگیری خوشهنفر با استفاده از طرح نمونه 51

 . ها اجرا گردیدتحقی  بر روی آن

شناسوی شخصویتی پرسوتاران    بررسوی نیمورخ شخصویتی و آسوی     با توجه به اینکه در تحقی  حاضور بوه   

 شناسوی شخصویت  سونجش ابعواد آسوی    از دو پرسشونامه  ، بنابراین، های تهران پرداخته شده استبیمارستان

(DAPP-BQ)0  5-سوتافُر  بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهو (MMPI-2RF استفاده شده )

 : شودسنجی هر دو پرسشنامه در زیر پرداخته میهای رواناست که به ویوگی

 

 ابزار

شناسوی  پرسشونامه سونجش ابعواد آسوی     : (DAPP-BQشناسی شخصـیت ) سنجش ابعاد آسیبپرسشنامه 

هوای  بعد اساسی اختالالت شخصیت را کوه از طریو  تشوخیص بوالینی و رویوه      03( DAPP-BQشخصیت )

مقیاس بالینی ذکور شوده بورای توصوی       03کاربرد . اندگرفتهاند مورد ارزیابی قرار سنجی شناسایی شدهروان

چنان که یک متخصص بالینی توا زموانی کوه    . رسدبه نظر میمشکالت شخصیت و اختالالت شخصیت کافی 

 03، در سواختار اصولی  . تواند ارزیابی جامعی از اختالالت موجوود فوراهم آورد  می، کنترل شده باشند، شرایط

جوویی در  صورفه ، حُسن این اختصوار . اندخوشه اصلی فشرده شده 4فاکتور یا  4مقیاس مذکور در  03بُعد یا 

کوه آن را از   DAPP - BQدو تا از مشخصات اصولی  . های خاص استدر بعضی موقعیت، توصی  اختالالت

 : کند عبارتند ازهای مشابه متمایز میدیگر پرسشنامه

 . آوردشناسی شخصیت را فراهم میاستفاده از ساختار ابعادی که یک ارزیابی کامل از آسی  -ال 

 .  کندسنجی ابزار را تضمین میهای کامل روانتجزیه و تحلیل جام  که ویوگی -ب

DAPP-BQ  هور گویوه   . کنود بُعد اختالل شخصیت را ارزیوابی موی   03گویه یا سوال است که  571شامل

سووال   06ها را اکثر مقیاس. شودجواب داده می« کامالا مخال »تا « کامالا مواف »حدوداا بر اساس پنج سطح از 

بودگمانی و سوو ظن را   ، سوال است 05رسانی به خود شامل ی در صورتی که خودزنی یا آس. کندبرآورد می

-DAPPهوای  جواب دادن به گویه. سوال است 3کند و مقیاس اعتبار و روایی کلی شامل سوال برآورد می 04

BQ  های این پرسشنامه بر اساس حداقل پنج کالس سواد خوانودن و  گویه. دقیقه زمان نیاز دارد 51تا  15بین

مقیواس گروهوی بوه     03شود پروفوایلی را بور اسواس    گذاری مینمره ابزار هنگامی که. ه استنوشتن تهیه شد

. این پروفایل در سطح باالتر چهار مقیواس اصولی را نیوز در درون خوود نشوان خواهود داد      ، گذاردنمایش می

 :  انددر جدول زیر مطرح شده DAPP – BQهای ابعادی مقیاس

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Inventory dimensions of personality pathology 
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 هاتوزیع مقیاسها و بندی خوشهطبقه: 7جدول

 هابندی خوشهطبقه توزیع مقیاسها
رد

 یف

، مشکالت هویتی، ناهماهنگی شناختی، گراییاضطراب، ناپایداری هیجانی

 پذیریسلطه، نافرمانی، دلبستگی ناایمن
 0 نظمی هیجانیبی

 5 رفتار اجتماعی جوییتحریک، طردشدگی، خودشیفتگی، مشکالت سلوکی، گیعاطفهبی

 1 اجتناب اجتماعی بیان هیجانی محدود، پیوندگرایی ضعی ، صمیمیتمشکالت 

 4 رفتار تکانشی اجبارگری

 5 های دیگرمقیاس بدگمانی، گریخودآسی 

 

بنودی  ها تقسیمها بر اساس محتوا مقیاسآیتم Aگذاری این پرسشنامه به صورتی است که در پیوست نمره

/ 1/ خنثی=5/ مخال =0نمره هر مقیاس جم  زده شود )کامالا مخال =ها بایستی برای رسیده به اند پاسخشده

برای هر گویه بوا کود وارونوه    . اندلیست شده Aها در پیوست کدهای وارونه گویه. (5/ کامالا مواف =4مواف =

را اضوافه   4باشود عودد    5اگر جواب . کنیمرا اضافه می 5باشد عدد  0اگر جواب : شودبصورت زیر عمل می

نمورات  . کنویم را اضوافه موی   0باشود عودد    5اگر جواب . کنیمرا اضافه می 5باشد عدد  4اگر جواب . یمکنمی

 .  تبدیل خواهد شد Cو  Bهای ها بعد به نمرات استاندارد با توجه به جدولمقیاس

 

 هنجارها )نرم ها(

DAPP-BQ عادی طراحی  برای تشخیص مشکالت و اختالالت شخصیت در دو طی  جمعیت بالینی و افراد

های آن نیز برای هر رو طی  از طری  جمعیوت عموومی و جمعیوت بوالینی تهیوه      شده است از همین رو نر 

ایون  . با اندیشه صحیح و در طی مدت خاصی تهیوه گردیوده اسوت    DAPP-BQهای جاری نر . گردیده است

های روزآمد شده بزودی آماده نر . کنندعنوان یک مجموعه هنجارهای طبیعی در دست اقدا  عمل میها بهنر 

 . آوری خواهد شدهای انتخاب شده جم عنوان یک نمونه اختصاصی از طری  آزمودنیشده و به

آزمودنی  5956فرد خنثی بود که مجموعاا  09زن و  0643، مرد 0160های عمومی و غیربالینی شامل نمونه

 . شوددیده می1ار( برای جمعیت عادی در جدول آمار توصیفی )میانگین و انحراف معی. شودرا شامل می

 
  



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 جمعیت عمومیهای  نمونه: آمار توصیفی: 9جدول 

 جمعیت عمومیهای  نمونه

 مقیاس
 نفر( 5365مرد ) نفر( 5642زن ) (7276مجموع )

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 )ناپایداری عاطفه(عد  توازن و ثبات عاطفه  03. 41 14. 00 54. 45 50. 05 47. 40 01. 05

 هیجان پذیری)اضطراب( 51. 13 95. 05 55. 17 35. 01 14. 17 46. 01

 فقدان حس و عاطفه 73. 11 65. 7 30. 59 37. 9 01. 11 19. 7

 بی نظمی در شناختها 10. 10 17. 01 53. 11 10. 00 54. 11 93. 01

 تکانشگری 15. 51 11. 01 19. 54 55. 01 67. 51 15. 01

 اختالل سلوک 33. 57 65. 01 77. 51 14. 3 07. 56 54. 7

 اختالل هویت 17. 11 44. 00 59. 15 10. 05 63. 15 31. 00

 وابستگی ناایمن 55. 11 67. 00 43. 14 96. 05 04. 14 19. 05

 صمیمیت اختالل 51. 10 11. 7 55. 15 03. 01 16. 15 37. 7

 روابط اجتماعی پایین 51. 13 73. 00 51. 19 49. 05 93. 19 57. 05

 خود شیفتگی 35. 44 41. 00 77. 40 19. 05 14. 14 70. 00

 لجبازی و نافرمانی 51. 13 54. 00 95. 15 75. 01 96. 16 01. 00

 طرد شدن و خودداری از پذیرش 31. 44 11. 01 46. 17 90. 7 41. 40 06. 01

 خودافشاگری محدود 59. 44 01. 01 71. 41 36. 01 06. 45 91. 01

 خودآسی  رسانی 13. 05 15. 6 16. 05 45. 6 09. 05 53. 6

 تحریک پذیری 59. 41 50. 00 05. 13 67. 01 04. 41 11. 00

 تسلیم و تبعیت 67. 19 05. 01 11. 41 69. 00 04. 17 03. 00

 بدگمانی 47. 11 76. 7 44. 56 70. 3 74. 59 50. 7

 روائی 45. 53 69. 4 77. 53 40. 4 31. 53 51. 4

 از مقیاسهای اجرا شدای  برای برخی از شرکت کنندگان تنها زیر مجموعه *

 این پرسشنامه : (MMPI-2RF) 7-سوتافُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

 

است که نه تنها نیمورخ شخصویتی بلکوه اخوتالالت     عنوان کاملترین ابزار روانشناختی  امروزه این آزمون به

پنجاه مقیاس بالینی با پنج نووع فور     شخصیتی و آسی  شناسی روانی را تحت عنوان عوارض روانشناختی در

 .  دهدمی متفاوت نیمرخ شخصیتی ارائه

 بوه عنووان   MMPI-2RF ( عنوان نمودند که بایود از 5113( و پس از آن بن پورات و تلگن )5111)0بوچر

، عووارض روانشوناختی  ، هوای بوالینی دقیو    زیرا با مقیواس . رویکرد نوین در بخش روانشناختی بهره مند شد

اختالالت شخصیت و از همه مهمتر با مشکالت روانشناختی سطوح ، مشکالت جسمانی با ریشه روانشناختی

                                                                                                                                                                          
1- Butcher 
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 .  کنددرمانی ارائه میمرتبط با ضرورت برای مشاوره و روان

( ترجمه و انطباق یابی گردید و با حجم نمونوه  0133توسط کامکاری و شُکرزاده ) MMPI-2RFدر ایران 

نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکوز موورد اعتبوار     051

د و این اقودا  از  بو 31/1های بالینی)پنجاه خرده مقیاس( باالتر از ضرای  اعتبار برای مقیاس. یابی قرار گرفت

سه ماه بعد مجدداا مورد ، های تحقی نفر از نمونه 11، عالوه بر آن. طری  روش آلفای کرونباخ صورت گرفت

 . بود 31/1فراتر از ، بازآزمون -آزمون قرار گرفتند و ضری  اعتبار با تأکید بر آزمون

بوده و از طریو  نور  افوزار پیشورفته بوه      سؤال  113دارای ، آزمون مزبور که در ایران استاندارد شده است

، پنج نیمرخ مجزای در راستای ارائه خودمات پیشوگیری  ، تواند برای هرآزمودنیگذاری شده و میسرعت نمره

 . ای قرار داردهای دوگزینهاین آزمون در حیطه پرسشنامه. راهنمایی و مشاوره ارائه دهد

های مورد گیری شاخصباشد که طی  اندازهضر پرسشنامه میگیری در تحقی  حااز آنجایی که ابزار اندازه

شوند و جامعه آماری تحقیو  حاضور را نیوز    گیری میای اندازهبررسی کمی و پیوسته بوده و در مقیاس فاصله

های آموار توصویفی همچوون    پس از استفاده از شاخص، دهندهای تهران تشکیل میتمامی پرستاران بیمارستان

واریوانس و انحوراف   ، های پراکندگی )دامنه تغییراتشاخص، میانه میانگین(، ش مرکزی )نماهای گرایشاخص

ضری  کجی و ضری  کشیدگی( به منظوور تعیوین نرموال بوودن     ، های توزی  )خطای معیارمعیار( و شاخص

شناسوی  گروهوی جهوت بررسوی نیمورخ شخصویتی و آسوی       توک  tبا استفاده از مدل آمواری  ، توزی  متغیرها

  .  صیتی استفاده شده استشخ
 

 شیوه اجرا

فُور  بازسوازی شوده    ( و DAPP-BQ) شناسی شخصیتسنجش ابعاد آسی های  از هر پرستار خواسته شد تا پرسشنامه

 .  ( را پر نمایند و سپس به بررسی آنها پرداختیمMMPI-2RF) 5-سوتاپرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه
 

 نتایج
 تک گروهی جهت بررسی t .5جدول 

 های تهرانپرستاران بیمارستان در« گانههای سهنارسایی»های مقیاس

 میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

t 
 داری سطح معنی درجة آزادی

 715/1 007 -00/1 15/65 65 نارسایی هیجانی

 315/1 007 50/1 37/64 65 نارسایی تفکر

 375/1 007 -01/1 01/65 65 نارسایی رفتاری

 

بین میوانگین   α=  15/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود ندارد« گانههای سهنارسایی»های نظری با میانگین تجربی در مقیاس
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 تک گروهی جهت  t .7جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« بالینی»های بررسی مقیاس

 داری سطح معنی درجة آزادی t میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

 354/1 007 -01/0 91/64 65 ضع  روحیه

 754/1 007 55/0 01/65 65 شکایات جسمانی

 919/1 007 -06/0 35/64 65 هیجانات مثبت پایین

 795/1 007 -51/0 70/64 65 بدبینی

 945/1 007 45/0 13/65 65 رفتار ضداجتماعی

 196/1 007 -33/1 76/61 65 عقاید گزند و آزار

 714/1 007 77/1 10/65 65 کنندههیجانات منفی مختل

 935/1 007 -94/0 77/61 65 تجارب عجی  و غری 

 110/1 007 19/07 37/67 65 گرایی هیپومانیکفعالیت
 

بوین میوانگین    α=  10/1داری در سوطح   شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tتاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود دارد« گرایی هیپومانیکفعالیت»نظری با میانگین تجربی در مقیاس 
 

 تک گروهی جهت بررسی  t .9جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« سازیجسمانی/ شناختی و درونی»های مقیاس

 میانگین نظری مقیاس
میانگین 

 تجربی
 میزان
T 

درجة 

 آزادی
 داری سطح معنی

 735/1 007 -46/0 71/64 65 ناخوشی

 359/1 007 59/1 10/65 65 شکایات گوارشی

 333/1 007 04/1 01/65 65 شکایات سردرد

 904/1 007 17/0 91/64 65 شناختیشکایات عص 

 705/1 007 59/1 15/65 65 شکایات شناختی

 755/1 007 -49/0 31/64 65 عقاید مرگ و خودکشی

 174/1 007 35/1 13/65 65 ناامیدی -درماندگی

 564/1 007 -00/0 30/64 65 خودتردیدی

 341/1 007 74/1 11/65 65 ناکارآمدی

 110/1 007 14/01 45/63 65 نگرانی –فشار روانی 

 357/1 007 14/0 17/65 65 اضطراب

 715/1 007 -16/0 71/64 65 استعداد خشم

 509/1 007 55/0 19/65 65 محدودکننده رفتارهای ترس

 437/1 007 -55/0 31/64 65 های چندگانه مشخصترس
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بین میوانگین   α=  10/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود دارد« نگرانی –فشار روانی»نظری با میانگین تجربی در مقیاس 
 

 تک گروهی جهت بررسی  t .4جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« فردی و عالیقبین، سازیبرونی»های مقیاس

 میانگین نظری مقیاس
میانگین 

 تجربی
 میزان

t 

درجة 

 آزادی
 داری سطح معنی

 945/1 007 -35/1 95/64 65 مشکالت سلوکی نوجوانی

 351/1 007 -97/1 37/64 65 سو  استفاده از مواد

 905/1 007 45/0 15/65 65 پرخاشگری

 110/1 007 53/56 15/63 65 پذیریهیجان

 765/1 007 -35/0 75/64 65 مشکالت خانوادگی

 304/1 007 56/0 15/65 65 فردیگرایی بینمنفعل

 746/1 007 -37/1 36/64 65 اجتناب اجتماعی

 365/1 007 /74 16/65 65 کمرویی

 745/1 007 -97/0 74/64 65 عد  پیوندگرایی

 314/1 007 51/0 11/65 65 زیباشناسی -عالئ  ادبی

 953/1 007 -47/0 90/64 65 جسمانی -عالئ  مکانیکی

بین میوانگین   α=  10/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود دارد« پذیریهیجان»نظری با میانگین تجربی در مقیاس 

 
 تک گروهی جهت بررسی  t .1جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« شناسی شخصیتآسیب»های مقیاس

 میانگین نظری مقیاس
میانگین 

 تجربی
 میزان

t 

درجة 

 آزادی
 داری سطح معنی

 391/1 007 -51/0 30/64 65 پرخاشگری درونی شده

 741/1 007 71/1 17/65 65 پریشیروان

 390/1 007 -14/0 91/64 65 مسئولیتیبی

 719/1 007 61/1 11/65 65 نوندیروان

 359/1 007 37/1 19/65 65 گراییدرون

 

بین میوانگین   α=  15/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 وجود ندارد« شناسی شخصیتآسی »های های تجربی در تمامی مقیاس نظری با میانگین
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 تک گروهی جهت بررسی  t .6جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« نظمی هیجانیبی»های مقیاس

 میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

t 

درجة 

 آزادی
 داری سطح معنی

 110/1 007 34/05 00/55 47/40 ناپایداری هیجانی

 110/1 007 97/04 11/51 14/17 گراییاضطراب

 775/1 007 15/0 15/57 54/11 ناهماهنگی شناختی

 954/1 007 11/0 31/11 63/15 مشکالت هویتی

 350/1 007 33/1 16/16 04/14 دلبستگی ناایمن

 554/1 007 51/0 54/13 96/16 نافرمانی

 315/1 007 51/0 41/40 04/17 پذیریسلطه

 

بین میوانگین   α=  10/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود دارد« گراییاضطراب»و « ناپایداری هیجانی»های نظری با میانگین تجربی در مقیاس
 

 تک گروهی جهت بررسی  t .2جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« رفتار ضداجتماعی»های مقیاس

 داری سطح معنی درجة آزادی t میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

 954/1 007 14/0 47/11 01/11 گیعاطفهبی

 650/1 007 05/0 41/53 07/56 مشکالت سلوکی

 734/1 007 77/1 00/15 14/14 خودشیفتگی

 530/1 007 50/0 17/40 41/40 طردشدگی

 110/1 007 15/00 19/55 04/41 جوییتحریک
 

بین میوانگین   α=  10/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود دارد« جوییتحریک»نظری با میانگین تجربی در مقیاس 
 

 تک گروهی جهت بررسی  t .2جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« اجتناب اجتماعی»های مق یاس

 داری سطح معنی درجة آزادی t میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

 916/1 007 95/1 31/15 16/15 مشکالت صمیمیت

 110/1 007 45/03 51/49 01/11 پیوندگرایی ضعی 

 650/1 007 10/0 51/41 06/45 بیان هیجانی محدود
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بین میوانگین   α=  10/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 .وجود دارد« پیوندگرایی ضعی »نظری با میانگین تجربی در مقیاس 

 
 تک گروهی جهت بررسی  t .3جدول 

 های تهراندر پرستاران بیمارستان« تکانشگری»های مقیاس

 میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

t 

درجة 

 آزادی
 داری معنیسطح 

 710/1 007 17/0 51/40 55/41 اجبارگری

 

بین میوانگین   α=  15/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 .  وجود ندارد« اجبارگری»نظری با میانگین تجربی در مقیاس 

 
 تک گروهی جهت بررسی  t .53جدول 

 های تهرانپرستاران بیمارستاندر « دیگر»های مقیاس

 میزان میانگین تجربی میانگین نظری مقیاس

t 
 داری سطح معنی درجة آزادی

 954/1 007 05/0 66/09 09/05 گریخودآسی 

 514/1 007 37/1 34/56 74/59 بدگمانی

 

بین میوانگین   α=  15/1داری در سطح  شود تفاوت معنیمطرح می، دست آمده به tبا تاکید بر میزان مقادیر 

 . وجود ندارد« بدگمانی»و « گریخودآسی »های نظری با میانگین تجربی در مقیاس
 

 گیریبحث و نتیجه

خودماتی   سوطح  کواهش ، امر همین و شوندمی استرس خود دچار ایحرفه وظای  انجا  علت به پرستاران جامعه اکثر

 نحووه  کوه در  اسوت  آنوان  شخصیتی هایتفاوت دارد اهمیت پرستاراندر  آنچه. دارد پی در دهندمی ارائه بیماران که را

 نیمورخ . (0175، است )مومنی و همکاران تاثیرگذار پرستاران شغل زایاسترس عوامل با مقابله شیوه و بیماران با تعامل

 آنهوا  براسواس و  گذارندمی تأثیر ای آنانحرفه رفتار بر پایدار صورت شناسی شخصیتی پرستاران بهشخصیتی و آسی 

 بور  هوای شخصویتی  ویوگوی  نقش. نمود تعیین کار گوناگون در موقعیتهای را افراد ایحرفه خاص هایارزش توانمی

 رفتواری  بوروز پیامودهای   موج  ایواسطه عوامل بر اثرگذاری با گاه و واسطه استبی و مستقیم گاه، شناخت و رفتار

توأثیر   تحوت  بیموار  از مراقبت حیطه در پرستاران و عملکرد پرستاری هایمراقبت کیفیت، رواز این. شودمی شناختی و

 نظوا   ارکان از عنوان یکیبه پرستاران. باشدمی روانی آنان-شخصیتیشناسی بهداشت روانی و آسی ، شخصیتی نیمرخ

هوای شخصویتی مطلووب برخووردار     هستند که باعث شود آنان از بهداشت روانوی و ویوگوی   عواملی نیازمند، سالمت
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کننود   طورف  بور  را نیازهوای بیمواران   و دهنود  انجوا   خووبی  بوه  را خوود  حسواس  و برانگیزچالش کار بتوانند تا شوند

 .  (5105، )عسگری و نوری

، «گرایوی هیپومانیوک  فعالیت»های  شهر تهران مقیاسهای  دهد که پرستاران بیمارستانمی نتایج حاصله نشان

بواالتر از  « پیوندگرایی ضعی » «جوییتحریک»، «گراییاضطراب»، «ناپایداری هیجانی»، «نگرانی–فشار روانی»

حسوینی و علیزادگوان   ، زادهشجاعی، طهرانیهای تحقی  حاضر با تحقیقات یافته، در نهایت. حد متوسط است

خودمات   در شواغل  پرسوتاران  زنودگی  رویدادهای و شخصیتی تیپ با روانی سالمت ارتبا »( پیرامون 0170)

 شخصویتی های  ویوگی رابطه»( پیرامون 0175رضایی ) رضایی و، ولیئی، قانعی، («005تهران )تهران  اورژانس

 شخصویتی  هایویوگی نقش»( پیرامون 0175اکبری و کرمی )، حسینی، مومنی، «پرستاران در شغلی استرس و

 ،  «پرستاران روانشناختی بهزیستی بینی پیش در تابآوری و
 

 منابع
 

 و شخصویتی  هوای ویوگی ارتبا  بررسی، (0174)، امل؛ مالحی ساکی، سیمین؛ جهانی، صدیقه؛ فیاضی، فاطمه؛ بیاتیانی الهیاری -

فصولنامه  ، 0171سوال   در اهواز پزشکی علو  دانشگاه آموزشی هایبیمارستان شاغل در پرستاران ایحرفه هایارزش رعایت

 . 169-193، 0174مرداد ، 04دوره ، رفسنجان پزشکی علو  دانشگاه پووهشی -علمی

شناسوی روانوی در متقاضویان جراحوی     بررسوی نیمورخ آسوی    ، (0171)، مراد؛ رسولی آزاد، مجید؛ محمودعلیلو، فائزه؛ سهرابی -

 . 0171پاییز ، (1) 01سال ، پووهشی اصول بهداشت روانی-مجله علمی، پالستیک

 تهران، انتشارات رشد، روانیبهداشت ، (0139)، سعید؛ شاملو -

 و شخصیتی تیپ با روانی سالمت ارتبا ، (0170)، شهرزاد؛ علیزادگان، سیدمصطفی؛ حسینی، داوود؛ زادهشجاعی، هادی؛ طهرانی

هوای پرسوتاری   نشریه مرکز تحقیقوات مراقبوت  ، (005تهران )تهران  خدمات اورژانس در شاغل پرستاران زندگی رویدادهای

 . 0170اردیبهشت ماه ، 95شماره ، 55دوره ، پزشکی تهران )نشریه پرستاری ایران(دانشگاه علو  

 در توسوعه  و تحقیو   مشاغل شخصیتی نیمرخ توصی ، (0171)، محمدرضا؛ اسدی، رحیم محمد؛ گنجی، غالمرضا؛ عسگری -

 . 0171تابستان بهار و ، 5و  0شماره ، سال سو ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، صنعتی سازمان یک

، پرسوتاران  در شوغلی  اسوترس  و شخصیتیهای  ویوگی رابطه، (0175)، کوال؛ رضایی، مهدی؛ رضایی، سینا؛ ولیئی، رضا؛ قانعی -

 . 0175پاییز ، 1شماره ، اول دوره، ایران پرستاری علمی انجمن پووهشی - علمی فصلنامه

طرح پووهشی با نظوارت  ، شغلی در کارکنان شرکت ملی پتروشیمی ایرانبررسی میزان رضایتمندی ، (0130)، کامبیز؛ کامکاری -

 . شرکت ملی پتروشیمی ایران

 بینی پیش در تابآوری و شخصیتی هایویوگی نقش، (0175)، سمیرا؛ کرمی، مصطفی؛ اکبری، حسین؛ حسینی، خدامراد؛ مومنی -

 . 0175زمستان ، 4شماره ، 9دوره ، رفتاریپووهشی علو   -فصلنامه علمی، پرستاران روانشناختی بهزیستی
- Askari A, Oreyzi HR, Nouri A. The Relationship between Personal (Instrumental and Terminal) and Professional Values among 

Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Information Manag 2012; 8(8): 1039-50.  

- Ghaddar A, Mateo I, Sanchez P. Occupational stress and mental health among correctional officers: a cross-sectional study. J 
Occupat health. 2008;50(1): 92.  

- Godin I, Kittel F. , (2004), Differential economic stability and psychosocial stress at work: Associations with psychosomatic 

complaints and absenteeism. Soc Sci Med. 2004 Apr;58(8): 1543-53.  
- Lounsbury JW, Saudargas, RA, Gibson LW, & Leong FT( 2005). An investigation of broad and narrow personality traits in 

relation to general and domain-specific life satisfaction of college student, Research in Higher Education, 46, 707-729.  
- Marmar; C, McCaslin, S, (2012), Predictors of Posttraumatic Stress in Police and Other First Responders, New York Academy of 

Sciences, doi: 10. 1196/annals. 1364. 001 
- Martin, Roger F, Peter, (2012), The Nsw Police Association Biennial Conference, Heas Consultant Psychologists Newcastle.  



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

373 

 
 

 

 بررسی رابطه جهانی شدن با نگرش مذهبی در جوانان ایرانی

 7پریسا فرنودیان، 5زهرا کرمی باغطیفونی

 

نوین و یک واقعیت انکار ناپذیر در قرن حاضر است کوه بوا   ای  جهانی شدن پدیده، فرایند تحوالت جهانیدر 

اقتصادی و فرهنگی تما  ابعاد زندگی بشر را دستخوش ، سرعت خیره کننده و بدون توجه به مرزهای سیاسی

دن نواگزیر از پوذیرش   جهوانی شو  ی  ماهم با توجه بوه گسوتردگی مقولوه   ی  جامعه. تغییر و تحول نموده است

پیشینه تاریخی مفهو  جهانی شدن به دوران پس از فروپاشوی شووروی   . (0133، )خیرالهی. پیامدهای آن است

در خصوص تاریخ جهانی شدن .. غربی برمی گرددهای  آن در شرکتهای  ساب  و بلوک شرق وجذب سرمایه

گونواگون  هوای   و هر یک براسواس رهیافوت   نظران امر وجود نداشته است نیز معموال توافقی در میان صاح 

به بعد است که با کش  و اسوتفاده از   0791نگرند ولی بیشترین تواف  مربو  به دهه  می تاریخی به این قضیه

رونود بوی وقفوه جهوانی     . (0136، روند ارتباطات سرعت یافته است )شرف الودین ، اینترنت از سوی پنتاگون

از . جامعه بشری را در سطوح گوناگون در معرض تغییر قرار داده اسوت  شدن تقریباا همة عناصر خرد و کالن

جهان انسانی بیش ، و پرنفوذترین مؤلفه زیستترین  عمی ، گسترده ترین، میان این مقوله به عنوان رکن اصلی

 دین برای آدموی مووهبتی اسوت   . (0136، دهد)شرف الدین می این تغییرات را در خود بازتابها  از سایر مؤلفه

 بور اراده تاکیود دارد وآن را  ، بخشود می بوه عقول وی روشونگری   ، کنود می که او را به یک فلسفه حیات مسولح 

به ویوه نیاز به عشو  و  ، نیازهای اساسی روح، عقل گردن نهدهای  کند تا به فرمانمی به آدمی کمک، پروراندمی

 .  (0131، بخشد )کیانیمی جاودانگی را تحق 

مذه  را به عنووان یوک نیوروی مووثر در کواهش فشوارهای       ، نقا  مختل  جهانمطالعات انجا  شده در 

از . (0775روانی و گرایش به فساد و همچنین افزایش رضایت مندی از زندگی دانسته اند )نیلمن و همکواران  

در برخوورد بوا جهوانی شودن انفعوال و      . این روست که تار و پود انسان با باورهای دینی تنیوده شوده اسوت   

مخالفت ما بوا توجوه بوه امکانوات مودرن و نیوز ضورورت        . هر دو تبعاتی را به همراه خواهد داشت، تمخالف

ارتباطات جهانی عمالا راه به جایی نخواهد برد و برخورد انفعالی نیز هیچ نقشوی در روابوط متقابول فرهنگوی     

نتوایج  . (0735، ورسووچ برای ما باقی نخواهد گذاشت و ما را با بحران هویت مواجه خواهود کورد )بواکر و گ   

احتمال اقدا  بوه  ، ( بر روی گروهی از افراد میانسال در آمریکا نشان داد5119پووهش هان  چن و همکاران )

خاصی دارنود بوه   های  مذهبی در هفته یا مناسبتهای  هیجانی در افرادی که تمایل به فعالیتهای  انتحار و رنج

همچنوین الرنوس و   . رگز مشارکت مذهبی نداشته یا کمتر دارندشکل معنادار بسیار کمتر از کسانی است که ه

                                                                                                                                                                          
   نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -0
 نور پیا  دانشگاه مدرس و روانشناسی دکتری دانشجوی -5
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هوای   ( اظهار داشتندکه ایمان موذهبی ارتبوا  مسوتقیم بوا بهداشوت روانوی دارد و مکوانیز        0775همکارانش )

توأثیر  ، ( نتوایج بررسوی نشوان داد   0137بر اسواس پوووهش شاهنوشوی و للوری )    . دهدمی سازگاری را افزایش

بور نگورش   ، نگرش گروه دوستان و رضایت از کشور، نگرش فرهنگی خانواده، مرج های  عواملی نظیر گروه

، موا در پیراموون خوود بوا چنودین صوورت اجتمواعی       . گوردد  می تأیید، جوانان نسبت به جهانی شدن فرهن 

 فرهنگی و مذهبی روبرو هستیم از یک طرف در موقعیت خاصی که نا  آن فرهن  ایرانی است حشور و نشور  

، اقتصوادی ، اجتمواعی ، شرایط پیرامون زندگی ما حکایت از حضوور نظوا  فرهنگوی   ، از سوی دیگرکنیم و  می

تبیین ، با توجه به اهمیت نقش جوانان در آینده کشور و تصمیمات برنامه ریزان. مذهبی وسیاسی جهانی است

و به عنووان   برخوردار بودهای  نگرش جوانان نسبت به جهانی شدن نگرش مذهبی از اهمیت و ضرورت ویوه

 . مورد بررسی قرار گرفته است، مسأله مورد نظر این پووهش

 

 روش  

 کنندگان و طرح پژوهش شرکت

جامعه آمواری کلیوه   . روش پووهش حاضر از نوع پیمایشی و ابزار جم  آوری اطالعات پرسشنامه بوده است

نفر بورای   595 مشتمل برای  نمونهبود که نهایتا  71-74در سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

یعنوی  ، تعیین شده و در چارچوب آماری مورد نظور های  در میان نمونهها  سپس پرسشنامه. بررسی انتخاب شد

از هوا   همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده. توزی  شدای  به روش نمونه گیری طبقهو دانشگاه عالمه طباطبایی 

 .  استفاده شد spssافزار از نر  گیری  بهره آماری باهای  روش

 

 ابزار

نگرش به جهانی شدن و پرسشنامه نگرش موذهبی  : مورد استفاده در این پووهش عبارت بود ازهای  پرسشنامه

 .  دکتر خدایاری فردکه روایی و پایایی آن قبال مورد تایید قرار گرفته است

نگورش بوه    نامه محق  ساخته پرسش، پووهشهای  ابزار گردآوری داده: پرسشنامه نگرش به جهانی شدن

جهانی های  در مورد دانش و نگرش دانشجویان در مؤلفههایی  شامل پرسش این پرسش نامه. جهانی شدن بود

لیکرت ) از کامال موافو  توا کوامال مخوال (     ای  گویه در طی  پنج گزینه 11این پرسش نامه شامل . شدن بود

نفر از دانشجویان به عمل آمد که بر اساس نتایج بوه   51بر روی  ها پایایی پرسشنامه با پایلوت این مقیاس. بود

 .  باشدمی 96/1آلفا کرونباخ بر روی مقیاس نگرش به جهانی شدن ، دست آمده

شوکوهی یکتوا و غبواری بنواب     ، این مقیاس توسوط خودایاری فورد   : (RASمقیاس نگرش سنج مذهبی )

نفوری از   167ای  الهوی بوه ویووه اسوال  بوا نمونوه      نظری و مفاهیم نگرش ادیوان  های  اساس سازه ( بر0197)

 41نهوایی دارای  ی  نسخه. تهیه شد، علمیه قمی  صنعتی شری  و طالب حوزه، تهرانهای  دانشجویان دانشگاه

هوا،   اخالقیات و ارزش، عبادات: حیطه مربو  به نگرش مذهبی است که عبارتند از 6مقیاس شامل . ماده است
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روش نموره گوذاری بوه    . جهان بینی و باورها و علوم و دیون  ، مباحث اجتماعی، اراثر مذه  بر زندگی و رفت

کیفیت روان سنجی مقیاس با نمونه دانشجویان به ایون شورح گوزارش شوده     . استای  نقطه 5صورت لیکرت 

. گزارش شوده اسوت   75/1و  71/1براون و گاتمن به ترتی   -ضری  پایایی تنصی  به روش اسپیرمن: است

روایوی سوازه از طریو  تفواوت     . به دسوت آموده اسوت    75/1درونی با تعیین ضری  آلفای کرونباخ همسانی 

 .  قم محاسبه شده استی  علمیهی  میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه صنعتی شری  و طالب حوزه

 

 ها شیوه گردآوری داده

یعنی دانشگاه عالمه طباطبایی بوه  ، تعیین شده و در چارچوب آماری مورد نظرهای  در میان نمونهها  پرسشنامه

گیری  بهره آماری باهای  از روشها  همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده. توزی  شدای  روش نمونه گیری طبقه

 .  استفاده شد spssاز نر  افزار 

 

 نتایج
 آزمون رابطه نگرش مثبت به جهانی شدن و نگرش مذهبی .5جدول 

 (pسطح معنی داری ) (n) تعداد (ρضریب همبستگی پیرسون ) متغیر

نگرش مثبت به جهانی شدن و 

 نگرش مذهبی
536/1- 595 110/1 

 

با توجه به جدول فوق ضری  همبستگی پیرسون بین نگرش مثبت به جهانی شدن و نگرش مذهبی برابور  

نگورش  بنابراین بین ، است 15/1کمتر از  pاین مقدار . است 110/1است و سطح معنی داری برابر با  -536/1

 . مثبت به جهانی شدن و نگرش مذهبی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد

 

  بحث و نتیجه گیری

پووهش نشان داد که بین نگرش مثبت به جهانی شدن و نگورش موذهبی رابطوه منفوی و معنوی دار      های  یافته

موضو  و نگورش    بایسوت می واقعیتی اسوت کوه  ، اما جهانی شدن مذه  را ازهر دیدگاهی بنگریم. وجود دارد

، لذا شناخت عوامل مرتبط با نگرش افراد در این زمینه ضروری اسوت)گل محمودی  . فعالی دربرابر آن گرفت

و تمایل بوه آن  تر  دهد هر چه نگرش جوانان به پدیده جهانی شدن مثبتمی نتایج بررسی نشان. (0134، یحیی

تووان بوه   می در نتیجه، بیشتری برخوردار خواهد بودبه همان نسبت نگرش مذهبی جوانان از افول ، بیشتر باشد

هویوت دینوی   ، طور ضمنی به این باور رسید که هر چه قدر نگرش به جهانی شدن در بین جوانان بیشتر باشد

صوحیح و آگواهی   هوای   افتد و برای تقویت هر چه بیشتر باورهای دینی بایستی آمووزش می آنها بیشتر به خطر

 . ر جهانی شدن را به کار بستدهنده در باب پدیده نوظهو
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 تاهل و رشته تحصیلی، شهروندی بر اساس جنسیت اخالق

 7منصوره نیکوگفتار ،5معصومه باشی

 

نوشتارها را به خوود اختصواص   بحث از کمیت و کیفیت حقوق و تکالی  امروزه حجم وسیعی از گفتارها و 

داده و این مسئله را مطرح ساخته که تحقو  شوهروندی و اخوالق شوهروندی و بوه تبو  آن توسوعه در گورو         

هنجارها و رفتارهای تعمیم یافته در ها،  ارزش، از باورهاای  اخالق شهروندی مجموعه. شناخت موثر آن است

همزیسوتی مسوالمت آمیوز و احسواس     ، آراموش ، نسجا ا، سطح جامعه است و نتیجه ارتقای اخالق شهروندی

کننود پیونود محکموی    می کوه در آن زنودگی  ای  اخالق شهروندی بین شهروندان و جامعه. امنیت عمومی است

اشوتیاق  ، کند و حس مسئولیت پذیریمی کند و افراد را ملز  به حرکت در چارچوب و موازین جامعهمی ایجاد

 .  دهد می رعایت قانون را در میان افراد جامعه افزایشبه همکاری و مشارکت اجتماعی و 

اجتماعی موجو    و فردی حیات در فزاینده تغییرات آن پی در و شدن نیجها مدرنیته و تشدید فرایندهای

 پویش  از بویش  شوده ای  جنسی و حرفه، سنیهای  گروه در افرادهای  خواسته و انتظاراتها،  نگرش دگرگونی

)محمدی و دیگوران  . است داده قرار توجه در کانون را شهروندان همه نقاد و خالق، فعال مشارکت چگونگی

، موضوعی که پووهش حاضر به بخشی از آن پرداختوه و اخوالق شوهروندی را بور حسو  جنسویت      . (0137

بر این اساس نسبت میان اخوالق شوهروندی بوا    . وضعیت تاهل و رشته تحصیلی مورد بررسی قرار داده است

شوود کوه زنوان و    می در این تئوری چنین اسوتدالل . استناد به تئوری جامعه پذیری قابل تبیین استجنسیت با 

متفواوت دارنود کوه منجور بوه      هوای   تمایل به بروز یوک سلسوله ارزش  ، اخالقیهای  مردان در معرض توسعه

کواران  حسونی و هم . (0170، شوود)حجازی و مسوافری  می و رفتارهای گوناگونی در زنوان و موردان  ها  نگرش

« و هنجارهوا هوا   ارزشی  سنجش میزان فرهن  شهروندی دانشوجویان در حیطوه  »( در تحقیقی با عنوان0170)

در حیطوه  ، محول تحصویل (  ی  جنسویت و دانشوکده  ، دریافتند در ابعاد جمعیت شناختی شامل)وضعیت تاهل

نگاهی »قیقی با عنوان( در تح0175همچنین مهدوی و اسمی جوشقانی). تفاوت معناداری وجود داردها  ارزش

دریافتند که اخالق شهروندی بر اساس جنسیت « جامعه شناختی به عوامل اجتماعی موثر بر اخالق شهروندی

همچنوین ازدواج موجو    . رتبه باالتر از مردان را به دسوت آوردنود   متفاوت است و زنان دراخالق شهروندی

اجتمواعی  های  و مشارکتها  آن دسته از مسئولیت به ویوه. شودمی مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی بیشتر

سوازمان یافتوه   ای  که به وسیله قوانین عضویت به طور واضح تعری  شده باشند و ارتبا  با دیگران بوه گونوه  

( در 5115شووایت و همکواران)  . (0135، 005)نواک   دارای نقش مشخصوی باشوند  ها  باشد که در آن عضویت

                                                                                                                                                                          
 تحقیقات و علو  واحد اسالمی آزاد دانشگاه زنان، مطالعات ارشد کارشناسی - 0
 نور پیا  دانشگا روانشناسی گروه استادیار - 5
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دریافتند ارزش مسئولیت پذیری اجتمواعی در بوین   « اجتماعی و بشردوستی مسئولیت پذیری»تحقیقی با عنوان

 (0171)به نقل از یزدان پناه و حکمت . افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد است

کلوودی و . توانوود در اخووالق شووهروندی تاثیرگووذار باشوودمی تحصوویلی افووراد نیووزهووای  همچنووین گوورایش

« میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شوهروندی بررسی »( تحقیقی تحت عنوان0170پوردهناد)

توانود آگواهی از حقووق شوهروندی      موی  ،تحقیو  نشوان داد متغیور رشوته تحصویلی     های  انجا  دادند که یافته

اثور رشوته تحصویلی بور     »( نیز در تحقیقی با عنوان0171شیری و جوادی). دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد

دریافتند رشته علو  اجتماعی با باال بردن میزان آگاهی و شناخت دانشوجویان  « ویانخودباوری فرهنگی دانشج

فرهنگی و عناصور موذهبی بوه آنوان موجو  افوزایش       های  از فرهن  و مفاخر ملی و نیز انتقال صحیح ارزش

 . گرددمی خودباوری فرهنگی دانشجویان

 

 روش

 پژوهش طرح و کنندگان شرکت

 بور  دانشوجویان  تحصویلی  رشته و تاهل، جنسیت نقش بررسی به پیمایشی روش از استفاده با پووهش این در

-75 سوال  ورودی دانشجویان از نفر 5134 شامل پووهش مطالعه مورد جامعه. شد پرداخته شهروندی اخالق

 غیور  صوورت  بوه  ابتدا. بودای  مرحله چندای  خوشه صورت به گیری نمونه شیوه و مدرس تربیت دانشگاه 74

در  موجوود  دانشوکده  06 بین از سپس. شدند انتخاب 74-75 سال ورودی دانشجویان از( نفر 5134) تصادفی

فنی و مهندسی و هنور و معمواری   ، علو  پزشکی، دانشکده علو  انسانی 4این دانشگاه به صورت غیرتصادفی 

نفر( به  145جم نمونه )ح، درصد 75از فرمول کوکران با سطح اطمینان در نظر گرفته شدند و نهایتا با استفاده 

 .  صورت تصادفی تعیین شد

 

 ابزار 

هابرماس و گیودنز و بوه صوورت طیو      ، پوپر، پارسنز، سواالت پرسشنامه محق  ساخته بر اساس نظریه ترنر

همسوانی درونوی سوواالت بوا اسوتفاده از آلفوای       . از کامال مواف  تا کامال مخال  طرح شدای  درجه 5لیکرت 

توانوایی  ، مسوئولیت پوذیری اجتمواعی    مولفوه  9اخوالق شوهروندی بوا    کرونبواخ مطلووب بوه دسوت آمود و      

همکواری و مشوارکت   ، الوزا  بوه قوانون   ، توانایی پذیرش انتقواد ، پایبندی به تعهدات، احترا ، مفاهمه)گفتمان(

 . اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت

 

 هاگردآوری و تجزیه و تحلیل دادهشیوه 

 . مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت SPSS-17پرسشنامه توسط نر  افزار 
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 نتایج

 آزمون تفاوت میانگین اخالق شهروندی به تفکیک جنسنتایج 

 

گروههای مستقل برای مقایسه میانگین اخالق شهروندی بر اساس جنسیت نشان داد کوه در دو   tنتایج آزمون 

مولفه توانایی مفاهمه و انتقاد پذیری بین دو جنس تفاوت معناداری وجود دارد و مردان در سوطح بواالتری از   

شوهروندی بور اسواس     گروههای مستقل برای مقایسه میانگین اخالق tهمچنین نتایج آزمون . زنان قرار دارند

مسئولیت پوذیری اجتمواعی و احتورا  نتوایج     های  در زیر مقیاسبین افراد مجرد و متاهل وض  تاهل نشان داد 

 اند.   تفاوت معناداری وجود دارد و افراد متاهل نمرات بیشتری کس  کرده

یلی نیز نشوان  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه اخالق شهروندی در چهار گرایش تحص

آزمون تعقیبی توکی نیز این تفاوت را تایید کرد و نمره گروه علو  انسوانی را   نتایج.. دهنده تفاوتی معنادار بود

در حالی که بین سه گورایش دیگور در نموره اخوالق شوهروندی تفواوت       . باالتر از سه گرایش دیگر نشان داد

 .  وجود نداشت معناداری

 

 

 

 آماره ها

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین تعداد گروه

خطای معیار 

 میانگین
 آزمون آماری

 اجتماعی پذیری مسئولیت
 .46416 53095. 6 4331. 19 031 زن

T =-. 814 

P=. 416 45157 33359. 5 7747. 19 076 مرد. 

 توانایی مفاهمه
 .57615 11475. 4 7144. 51 031 زن

T = -2. 719 

P=. 007 54517 41015. 1 7976. 50 076 مرد. 

 احترا 
 .09557 11164. 5 1394. 05 031 زن

T = -. 379 

P=. 705 06913 14157. 5 0936. 05 076 مرد. 

 پایبندی به تعهدات
 .05411 13191. 5 7106. 00 031 زن

T = -. 726 

P=. 468 04914 15360. 5 1560. 05 076 مرد. 

 انتقادپذیری
 .05677 05199. 5 5631. 01 031 زن

T = -2. 60 

P=. 01 09119 45570. 5 0936. 00 076 مرد. 

 الزا  به قانون
 .55511 44761. 1 3116. 09 031 زن

T = 1. 049 

P=. 295 53193 79577. 1 4536. 09 076 مرد. 

 مشارکت اجتماعی
 .41133 36719. 5 3719. 51 031 زن

T = -. 628 

P=. 531 17711 57106. 5 5615. 50 076 مرد. 

 نمره کل اخالق شهروندی
 03117. 0 76175. 05 3139. 001 031 زن

T = -. 1. 249 

P=. 212 17170. 0 10490. 05 3061. 005 076 مرد 
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 بحث و نتیجه گیری

توانایی مفاهمه و انتقاد پذیری در اخالق شهروندی بوین موردان و   های  نتایج پووهش نشان داد در زیر مقیاس 

از مردان تر  پایینای  زنان در رتبه، و در این دو زیر مقیاس اخالق شهروندیزنان تفاوت معناداری وجود دارد 

و بوا نتوایج تحقیو  مهودوی و اسومی       همسو (0170و همکاران ) این یافته با نتایج تحقی  حسنی. قرار دارند

رشد اخالقی و به موازات آن رشد یافتگی اخالق شهروندی در زنان و مردان . ( ناهمسو بود0175) جوشقانی

. از چند دهه پیش به این سو و از زمان طرح موضوع توسط کلبرگ به چالشی پایان ناپذیر تبدیل شوده اسوت  

ذیری اجتماعی و احترا  در اخالق شهروندی بین افراد متاهل و مجرد مسئولیت پهای  همچنین در زیر مقیاس

باالتر از افوراد  ای  و افراد متاهل در این دو زیر مقیاس اخالق شهروندی در رتبهتفاوت معناداری وجود داشت 

 بر اسواس نظریوه  . ( همسو بود5115مجرد قرار داشتند نتایچ تحقی  حاضر با نتایج تحقی  شوایت و همکاران)

از نظر وی خانواده به عنووان یکوی از خورده    . توان تبیین کردمی کارکرد ساختاری پارسنز این نتیجه پووهش را

شوهروندی را بوه   هوای   تواند مولفوه می و هنجارها افراد را به عهده دارد وها  جامعه نقش انتقال ارزشهای  نظا 

رایش تحصیلی از تفاوت معناداری برخوردار همچنین میزان اخالق شهروندی در بین چهار گ. افراد منتقل کند

نتوایج ایون یافتوه    . شهروندی گروه علو  انسانی باالتر از سه گروه دیگر به دسوت آمود   بود و نمره کل اخالق

ایون نتیجوه   . ( همسوو بوود  0171) ( و شویری و جووادی  0170) کلدی و پور دهنادهای  پووهش با نتایچ یافته

 و کنتورل  فرهنگوی  نظوا   ویوه کار که است معتقد وی. نظر پارسونزتبیین کردتوان بر اساس می پووهش را نیز

 اگرخورده . کنود می ایفوا  را ترموسوتات  یوک  نقوش  بدینوسیله و است اطالعات و تولید دانش طری  از نظارت

 را میوزان انورژی   نظا  یک فرهنگی ترموستات، کنند می تأمین را نظا  یک انرژی سیاسی و اقتصادیهای  نظا 

توانود بورای   می وقت آن، کند ایفا را به خوبیها  فرهنگی و انتقال ارزش نقش بتواند دانشگاه اگر. کند می معلو 

 را الز هوای   قابلیوت  نیوز  اقتصوادی  نظا  برای و عمل باشد راهنمای و الگو نیز اجتماعی نظا  و سیاسی نظا 

 نظا  از بخشی. دهد افزایش محیط با را نظا  انطباق ظرفیت و تربیت کند را لزو  مورد انسانی نیروی و تأمین

 کوه  اسوت هوایی   محل از یکی به عبارت دیگر دانشگاه. شود بازتولید یا و تولید دانشگاه توسط باید ما ارزشی

 براساس میزان تحصیلیهای  نیز رشته و دانشگاه در نتیجه. شوند می آشنا و هنجارها شها ارز با افراد آن توسط

 .  تاثیر گذار باشند توانند در شکل گیری اخالق شهروندی دانشجویانمی هنجارها و فرهن ها،  ارزشانتقال 
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کارایی ی  نظریه: زبان و اجتماعی شدن، هم تکاملیِ هوش

 )دید گاه روانشناسی تکاملی( زیست بوم شناختی پینکر

7سجاد رشید، 5دلکاظم خرم 
 

 

شوود کوه    موی  تکاملی داروین است که بر اساس آن توالش ی  روانشناسی تکاملی دیدگاهی برخواسته از نظریه

، (Plomin) ی و سب  شناسی شود)پالمینایشناس، که طی فرایند تکاملی رخ داده استای  سازگارانههای  رفتار

هوا   آنهوای   انطباق پذیریی  از ماهیت موجودات و نحوهتر  و جام تر  درکی عمی ها  این یافتهی  نتیجه. (5101

و هوا   تولید مثول و همینطوور مشوخص کوردن میوزان شوباهت      ، مختل  برای افزایش احتمال بقاهای  با محیط

؛ خودمان استی  که امری ضروری برای درک بیشتر و بهتر ماهیت گونهها،  بنیادی ما با سایر گونههای  تفاوت

علوو   هوای   در بیشتر رشته تکاملی روانشناسی تکاملی همانند تفکر. (0357، (Darwin) وینآورد)دار می پدید

هر چنود  . (0795، (Wilson) )ویلسون آغاز گشت« تلفی  نوین: زیست جامعه شناسی»رفتاری با چاپ کتاب 

دارویون  . (5105، (Buss) )بواس  توان در تفکرات داروین از روانشناسی جسوتجو کورد   می آن راهای  که ریشه

ذهنوی بوا   های  نوینی بنیان گذاشته خواهد شد که در آن به کس  تواناییهای  معتقد بود که روانشناسی بر پایه

نگارش فصول کواملی از کتواب منشوا      . (0357، گذشت زمان و به صورت تدریجی توجه خواهد شد)داروین

عواطو  و ریشوه یوابی برخوی از     ، احساسوات ، علمی رشد کودکانهای  انواع در مورد تکامل رفتار و بررسی

 فوراوان در هوای   ضومن پیشورفت  . (5105، بواس ؛ 5101، )پالموین  ذهنی مویید این دیدگاه اوسوت های  حالت

هوای   روانشناسی تکاملی نیز توضویحات دقیو  علموی از پدیوده    ها،  زیستی گونه-تکاملیهای  ساختار شناخت

( نووع  0795، ویلسوون ؛ 0764، (Hamilton) )همیلتوون  رفتار اجتماعی نوع انسان از جمله سوازگاری فراگیور  

، ( سورمایه گوذاری والودینی)تریورز   0790، (Trivers) )تریوورز  دوستی متقابل در میان افراد غیور خویشواوند  

( 0775، ( ترجیحات جفت گزینی و حسوادت جنسوی/عاطفی)باس  0794، فرزند)تریورز-( تعارض والد0795

( علول  5116، (Gardenfors) گواردنفرس ؛ 5115، (Geary) )گری نسان( علل تفکر در ا5100، علل قتل)باس

 روانوی ی  ( علل رنج بردن از اخوتالل آسوی  پوس از سوانحه    5114، (Smith) )اسمیس دروغ گویی در انسان

، )خور  دل و رشوید  علل تفاوت شناختی در اختالل ذخیره کردن بین زنوان و مردان ( 5115، (Cantor) )کنتور

و یا حتی موضوعات کامال متفاوت نظیر چرا ما بوه   (0775، (Decatanzaro) کاتانزارو )دی ( خودکشی5106

                                                                                                                                                                          
 تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی فاطمیه )س( شیراز. ایران.دکتری  -0
 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه محق  اردبیلی، اردبیل. ایران.  -5
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( و یوا حتوی چورا بایود     5119، (Saad) )سواد  کنویم  موی  ( چرا خرید5115، (Pinker) )پینکر هنر عالقه داریم

 .  ( ارایه داده است5100، (Caplan) )کاپالن فرزندان بیشتری داشته باشیم

ها  هستند که روانشناسی تکاملی شروع به توضیح علل آن مجموعه کوچکی از مسائلیاین موضوعات تنها 

( وجود نگورش  5100) در واق  به قول باس. کرده است و این زمینه به نحو چشمگیری در حال افزایش است

 همینطوور ایون دیودگاه تکواملی بوود کوه      . باشد می تکاملی در علو  رفتاری امری ضروری و غیر قابل اجتناب

خشک و بی مصرف به الگوی رفتاری انطباقی تغییر پذیر کوه بوه   ی  غرایز را بعد از ظهور رفتار گرای از پدیده

 . (5105، (Huebner) )هابنر کند باز تعری  کرد می تکاملی بروزهای  سهولت و بر اساس محدودیت

 ر در آن ریشوه دارد زبوان  هوش و اجتماعی شدن پینکهای  از جمله این غرایز که نظریه هم تکاملی پدیده 

معتقود  ، کاش  همزمان فرایند انتخاب طبیعی مسوتقل از دارویون  ، (Wallace) واالس. ( 5101، باشد)پینکر می

ها  تکاملی از جمله انتخاب طبیعی توضیح داد زیرا این فرایندهای  توان با مکانیز  نمی هوش رای  بود که پدیده

تنواق   ی  این امر بوه پدیوده  . (0391، )واالس وجود هوش را توجیه کنند هستند که بتوانند از آنتر  بسیار کند

تکواملی قابلیوت   هوای   این در حالی بود که داروین به شدت معتقود بوود مکوانیز    . مشهور شد 0آشکار واالس

با این حال این امر سب  شد که مجادالتی بر سر این موضوع که چورا  . (5101، )پینکر توضیح هوش را دارند

 . کردند رشد یابد؟ بپا خیزد می به شدت متکی به غذا زندگیهای  هوش در اجدادمان که در محیطباید 

به طور کلی روانشناسوان تکواملی   . برند می را زیر سوال« تناق  آشکار واالس»جدید به شدت های  یافته 

ی  سوازگارانه  بورای حول مشوکالت   ، در ذهن بشرای  شناختی به شدت تخصص یافتههای  که مکانیز  معتقدند

، (Cosmides & Tooby) )کاسومیدز و توابی   تکاملی که اجدادمان با آن رو به رو بودند وجود داردهای  محیط

، 5111، (Shettleworth) شوتلورث ؛ 0779، 0774، پینکور ؛ 5115، (Palmer & plamer) پالمر و پالمر؛ 0739

 ود مکوانیز  هووش عموومی سوخن بوه میوان      همچنین برخی دیگر از روانشناسان تکاملی از وج. (5105، باس

که تاکنون آن را تجربه نکورده  ای  جدید که نیاز به حل مشکالت تازههای  آورند که طب  آن افراد در محیط می

این بدین معنوی اسوت کوه در    . (5105، (Kanazawa) کانازاوا؛ 5115، (Chippe) )چایاپی کنند می اند استفاده

افوراد ممکون اسوت کوه از لحواظ      ؛ محیطی پر از مشکالت جدیود رویواروی کنود   عصر جدید که فرد باید با 

اما افرادی که از سوطح هووش   . اختصاصی نظیر ترجیحات جفت گزینی با هم فرقی نداشته باشندهای  مکانیز 

هوای   پیشورفت ی  میان فردی و تکنولوژیکی که در نتیجه، عمومی باالتری برای رویاروی با مشکالت اجتماعی

باشند احتمال موفقیت بیشتری در سازگاری با محویط اطوراف خوود پیودا      ه وجود آماده است برخورداراخیر ب

 فرهنگی به فرایند تکواملی های  حتی برخی افراد گا  را فراتر نهاده و با افزودن مکانیز . (5105، )کانازاوا. کنند

ی  محویط فرهنگوی جدیود در آینوده     تکامل یافته توری از موا بوا   های  و با مدارک تجربی مدعی پیدایش انسان

اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هوش کلی منجرب به زبان . (5104، (Last) )الست نزدیک هستند

بدین ؛ استتر  منطقی، در واق  پذیرش عکس آن. جانبی هوش کلی نیستی  آموزی نشده است و زبان پدیده

                                                                                                                                                                          
1- Wallace’s apparent paradox 
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تعامول  ، از جمله نیاز به تعامل در مواقو  خطور  ها،  اجتماعی انسانهای  گزینشی برای تعاملهای  معنی که فشار

؛ 5119، (Kalat) )کواالت  استدالل و انتقال دانش به نسل بعد سب  تکامل زبان گشته است، بین والد و فرزند

( معتقدنود کوه   0774) و پینکر (0731، (Chomosky) در واق  نظریه پردازانی چون چامسکی. (5101، پالمین

افوزوده شوده اسوت کوه توسوط      هوا   بان به عنوان یک واحد اضافی و مکانیز  تخصصی برای انطبواق انسوان  ز

پیودایش  ی  اما فرضیه فراگیری زبوان تنهوا نظریوه توضویح دهنوده     . شود می تکاملی هدایت-فطریهای  مکانیز 

سوت کوه بوا    ( مودعی ا 0770) 0«زمسوتان سورد لیوون   »هوش عمومی نیست بلکه نظریات دیگری نظیر نظریوه  

سوازگاری پیودا شود کوه اجوداد انسوان       ی  دو مشکل عمده، مهاجرت اجداد انسانی از آفریقا به نواحی اوراسیا

هوای   که در واق  این مشکالت به عنوان نیرو. به دست آوردن غذا و گر  ماندن: بودندها  نیازمند حل کردن آن

حل مشکالت نبودند منقرض شدند و آن دسوته   اجباری برای انتخاب هوش عمل کردند لذا افرادی که قادر به

از اجداد انسانی نیز که با استفاده از هوش عمومی باالتر خود تواستند این مشکالت را حل کنند زنوده ماندنود   

، (Dunbar) )دانبوار  5مغوز اجتمواعی  ی  در حالی که فرضویه . و این ویوگی خود را به نسل بعدی منتقل کردند

مودعی اسوت کوه بوین مغوز      ، زیست محیطی نظیر فرضویه زمسوتان سورد لیوون     های ( بر خالف فرضیه0773

تواب  خطوی از   ، گروهی  در واق  اندازه، )عددی( وجود دارد 1کمیی  رابطهها  اجتماع آنی  با اندازهها  نخستینی

بوه  هوا   مغز است که این هوش و مغز بزرگتر برای اداره روابط اجتماعی پیچده و غیر عادی نخسوتینی ی  اندازه

بورای افوزایش بهوره وری و    هوا   وجود آمده است و یا به عبارتی دیگر زندگی در اجتماعات در بین نخسوتینی 

در حالی که فرضویات دیگور توالش    . احساس اجتماعی داشتن منجر به افزایش هوش و اندازه مغز شده است

( یوا نظریوه تبوادالت    5111، (Miller) )میلور  4دیگر نظیر فشار انتخاب جنسوی های  کرده اند هوش را از جنبه

تواند نشان مرغوبیت ژنتیکوی   می ( و یا حتی این که هوش5101، (Barret & Tooby) تابی، )بارات 5اجتماعی

عوالوه بور   . ( توضیح دهنود 5113، (Rozsa) )رزسا محیطی باشدهای  و مقاومت بیشتر افراد در مقابل بیماری

توانود جسوتاری از    موی  رجیح زوجی با بوی متفاوت نیزدیگری نظیر تهای  این مشخص شده است که ویوگی

و  (Wedekind) )ودیکاینود  محیطوی باشود  هوای   ترجیح همسری با کیفیت بواالتر ژنتیکوی در مقابول بیمواری    

انود.   تعداد دیگری از نظریات نیز بر اساس فرضیات متفواوت تشوکیل شوده   ها  عالوه بر این. (0775، همکاران

توان گفت این اسوت   می تشکیل هوش تنها چیزی که به قطعیتی  تکاملی در حیطهضمن گوناگونی نظرایات 

از ایون رو پینکور در یکوی از    . (5101، )پینکر انتخاب طبیعی استی  که بر خالف دیدگاه واالس هوش نتیجه

ی مسائل شناختی به جای یک سور ی  ( به ارائه دو فرضیه بر پایه5101مقاالت خود)ترین  اخیرترین و جنجالی

خاص و یا تغییرات موقتی محیطی نظیر تغییرات آب و هوای پرداخته اسوت اهمیوت ایون نظریوه     های  ویوگی

علو  روانشناسوی و زیسوت شناسوی و قابلیوت آزموون پوذیری آن از       های  استوار بودن آن بر جدیدترین یافته

                                                                                                                                                                          
1- Lynn’s cold winter theory 

2- Social brain hypothesis 

3- Quantitative 

4- Sexual Selection 

5- Social exchange theory 
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اسوت از سووی   ها  ژنو  انسانرفتاری و به خصوص توالی یابی اثرات انتخاب طبیعی بر روی های  طری  یافته

اجتمواعی و درک  های  در بروز رفتارها  زبان و در نتیجه تاثیرات آن، دیگر توجه به مسائل شناختی نظیر هوش

تکواملی و کنوونی بوه    هوای   تواند انسان را از موجودی صرفا منفعل و تاثیر پذیرفتوه از محویط   می ها ماهیت آن

روانوی بورای بهبوود    هوای   آن استفاده از مکانیز ی  تبدیل کند که نتیجهها  موجودی فعال و تاثیر گذار بر محیط

توانود در   موی  . ..خوانواده و ، دین، قانون، سایر روابط است بدین شکل که فشار گزینشی زبان از سوی جامعه

اجتماعی و هوش افراد را تحت تواثیر  های  رفتار، الگوی شناختی، کنونیی  یک خرده فرهن  خاص در جامعه

در ضومن تووارث پوذیری هووش بورای      . تواند در سطح وسیعتری از جامعه استفاده شود می ر دهد و حتیقرا

% بوه دلیول سوبک رفتواری     31% و با افزایش سن این توارث پذیری تا 51نوجوانان و کودکان دوقلویی غربی 

موجود در سواختار  های  که این بدین معنا است که تفاوت. (5101، فعال بزرگساالن گزارش شده است)پالمین

درصود تفواوت در هووش افوراد را      31درصد و در بزرگسوالی توا    51ژنتیکی افراد در کودکی و نوجوانای تا 

کشور حاکی از افزایش معنا دار نمره متوسط هوشوبهر   04این در حالی هست که تحقیقات در . کند می توجیه

از این عوامل حاکی از اهمیت تواثیرات عوامول   ی  مجموعه. (0739، (Flynn) )فلین باشد می اخیرهای  در سال

گزینشوی در افوزایش هوشوبهر    هوای   شناختی به خصوص سبک زبانی و نوع روابط اجتماعی به عنووان فشوار  

تواند الگوی معنا داری از تغییرات سبک زنودگی بورای بهبوود     می ها شناخت بهتر این مکانیز ی  نتیجه. هستند

روانی و هیجانی در اختیار های  و شناختی به خصوص در افراد دچار آسی  زبانیهای  هوش و توانایی، روابط

 . درمانگران و پووهشگران قرار بدهد

 

 روش

 .  است تحلیلی-حاضر یک نوشتار کیفیی  مطالعه

منواب  مختلفوی   ، دهود  موی  مطالعه را تشکیل ( که محور اصلی این5101اصلی استیون پینکر)ی  عالوه بر مقاله 

به طور سیسوتماتیک و مونظم از لحواظ وجوود      Spinger, NCBI, Scopus, Science Direct, Pub medنظیر 

زبان و اجتماعی شدن مورد بررسی قرار گرفتند تا سایر مطالعات موجوود در  ، مقالتی در رابطه با تکامل هوش

 . این حیطه مشخص و مطال  مورد نیاز استخراج شود

 

 نتایج

شوناختی پینکور الهوا  گرفتوه از مفهوو  کوارایی        کارایی زیست بوو  : 0پینکرنظریه کارایی زیست بو  شناختی 

در زیست شناسی به مفهو  نقشوی اسوت کوه     کارایی زیست بومی. محیطی است-زیست بو  در علو  زیست

کوارایی  . (0739، (Tooby & De vore) )توابی و دی ور  محیط خود عهده دار اسوت -هر ارگانیسم در زیست

                                                                                                                                                                          
1- Theory of the Cognitive Niche  
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در هر زیست محیطی عبارت است از احتمال این که جاندار بتواند با اسوتفاده از اسوتدالل   زیست بو  شناختی 

از ی  از اطالعوات و اسوتدالالت را بوه جوای مجموعوه     ی  مجموعه، مشارکت آمیزهای  معلولی و فعالیت-علت

اران سوبقت  دفاعی ثبیت شده سایر جانود های  از مکانیز  فیزیکی و شیمایی گسترش دهد تا بتواندهای  ویوگی

بور  ، ایون پیشدسوتی شوناختی   ی  نتیجه. را تصاح  و برای خود محافظت کندها  گرفته و مناب  در دسترس آن

ایجاد ارتبا  موثرتر با یکودیگر  ، دانش نظیر اختراع ابزاراالتهای  اساس مدل ذهنی امکان استفاده از فن آوری

در واقو   . کنود  موی  ک سوپر ارگانیسم را فوراهم از طری  زبان و سرانجا  فعالیت دست جمعی افراد به شکل ی

محیطوی  -دهد که متناس  با الگوهای موجود و شرایط زیسوت  می این استراتوی شناختی به افراد این امکان را

طراحی و آزمون کنند که در این حالت نیازی نیسوت کوه افوراد    ، شناختی مورد نیازشان را تدوینها  خود مدل

شوود بلکوه اسوتفاده از     می باشند که طی چندین نسل منجرب به سازگاری افرادای  هآهست منتظر فرایند انتخابی

تکواملی  های  دهد که در کنار مکانیز  می تکاملی است به افراد این امکان راهای  مدل شناختی که نتیجه مکانیز 

 . دست به تغییرات سریعتر برای سازگاری با محیط اطراف خود بزنند

فون آوری   -0: دانود انسان بر سایر موجودات حوائز اهمیوت موی   ی  سه عامل را در غلبه، از این بین پینکر 

دهود کوه    موی  که به فرد این امکوان را ها  از ابزاری  دانش که عبارت است از کش  یا تقلید استفاده از مجموعه

استخراج دارو ، نبرای کشتن سایر جانداراهایی  نظیر ابزار؛ سازگاری بیشتری با محیط اطراف خود داشته باشد

 )لزلیوا  شوود  موی  روانشناختی و زیست شناسی پشوتیبانی ، شهودیهای  این عامل با نظریه. و یا جدا سازی سم

(Leslie) ،0774 اسووپلکی؛ (Spelkeو همکوواران ) ،کووری؛ 0775 (Carey) ،5119 5. (5119، 0779، پینکوور؛-

دهد که در سطح وسی  تری از روابوط بتوانود بوا     می همکاری بین افراد غیرخویشاوند که به افراد این امکان را

بوه  . (0774، (Wright) رایوت ؛ 0790، )تریوورز  اطالعات و حتی همکواری بزنود  ، دیگران دست به تبادل کاال

بیش از نیواز بخشوی   های  جدید این احتمال وجود دارد که افراد در هنگا  شکارهای  نحوی که بر اساس یافته

دادند تا از  می وجود داردها  دانستند احتمال بازگرداندن این مساعدت توسط آن می ی کهاز آن را به سایر افراد

در آینده نزدیوک نیوز اسوتفاده    ها  جلوگیری کنند و در ضمن بتوانند از همکاری آنها  اتالف و فاسد شدن غذا

اوند نیازمنود  بوین فوردی در بوین افوراد غیور خویشو      هوای   در ضمن این تبادل و همکاری. (5105، )باس کنند

داشوتن حافظوه   ، (5111، (Kanwisher) )کان ویشور  شناختی نظیر شناسایی افرادهای  از سازگاریی  مجموعه

خشوونت آمیوز و   هوای   ( و توانایی تمییز رفتار5115، (Klein) )کلین هاضمنی برای به خاطر آوردن اعمال آن

از ی  در ضمن در این روابوط بایود مجموعوه   . ( است0775 ،5101، (Cosmide) )کاسمای هاآنی  تعامل گرانه

عصبانیت و شوفقت نیوز پدیودار شوده باشود توا افوراد پایبنود بوه          ، احساس گناه، عواط  اخالقی نظیر اعتماد

زبوان  -1سورانجا  . (5115، (Hadidt) هایودت ؛ 0790، )تریورز همکاری را تشوی  و حیله گران را تنبیه بکنند

دقی  و بی نهایت را متناس  با شورایط مختلو  بورای برقوراری ارتبوا  بوا       که امکان تولید مفاهیم ، دستوری

تعمیم دقی  مفاهیم و ارتباطات منعطو  اجتمواعی   ، نگران کنندههای  سایرین و رساندن مفاهیمی چون رخداد

 .  (0774، )پینکر کند می فراهم
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: انسانسانیان نقوش داشوته اسوت   شناختی  با این حال سه عنصر دیگر نیز در طی فرایند تکاملی زیست بو 

مهارت دقی  استفاده از دست در طراحی و گسترش ابزاراالت متعدد کوه در واقو  گسوتردگی و پیچیودگی     -0

 ترجیحوات غوذایی سرشوار از پوروتئین    -5. (5101، )وود مستقیمی داردی  مغز رابطهی  با اندازهها  این مهارت

الش و هوش بیشوتری در قیواس بوا گورد آوری منواب  خوا        باشد نیازمند ت می انسان که شامل گوشتی  گونه

عامول نهوایی احتمواال زنودگی اجتمواعی بوا        -1( و همینطوور 5117، (Wrangham) )ورانگا  باشد می گیاهی

کسو  شوده را بوا دیگوران     هوای   دهد که مهارت می باشد که به اعضای گروه این اجازه را می پسخوراند مثبت

 .  (5101، )پینکر را یاد بگیرند ها آنهای  تقسیم کند و مهارت

از ابوزاراالت و افوزایش   تور   بهینوه ی  اجتمواعی و اسوتفاده  هوای   از تغییرات در محویط ی  در نتیجه مجموعه

بوه  ، آنوان هوای   ارتباطات از طری  زبان برای در میان گذاشتن تجارب و اطاعات با سایر افراد و کس  مهارت

عمل کرده است بدین شکل که احتموال افوزایش   تر  انتخاب افراد سازگارگزینشی تکاملی برای های  شکل نیرو

بروز تکامل شوناختی توو   ، این پدیدهی  نتیجه. با تقویت گزینشی دو عامل دیگر همراه بوده استها  یکی از آن

ی زبان نقوش کلیود  ، روی  از این. در تو برای افزایش انطباق پذیری افراد در مقابل تغییرات محیطی بوده است

در تسری  روابط و همکاری بین افراد با فراهم آوردن انگیزه و مفهو  و هدف همکاری بر عهده داشوته اسوت   

اما با این حال زبان نیز به شدت تحت تاثیر فرایند اجتماعی درون گروهی بوده است چون تقسیم اطالعات با 

ینشی هر عامول بوا تواثیر گوذاری بور دو      گزهای  در نتیجه در طول زمان مجموعه نیرو. ندارد!ی  دشمنان فایده

 .  عامل دیگر سب  بروز تکامل تدریجی این سه عامل شده است
 

 بحث و نتیجه گیری

کوارایی  ، نخستین فرضیه ایون کوه پدیوده ی   : توان این معمای تاریخی را حل کرد می پینکر معتقد است که با دو فرضیه

دستکاری محیط از طریو  اسوتدالل علوی و همکواری     ی  مشخصهمدلی برای سازگاری و بقا و با ، شناختی زیست بو 

دارای هوا   دومین فرضیه این اسوت کوه انسوان   . تکامل یافته اند تا خال  این پدیده را پر کنندها  لذ انسان، اجتماعی است

کالت فیزیکوی  را که اصالتا برای حول مشو  هایی  دهد که توانایی می اجازهها  هستند که به آن 0انتزاع تشبیهیهای  توانایی

و بر روی موضوعات انتزاعی اعمال کرده و به طوور خالقانوه دسوت بوه     ، و هماهنگی اجتماعی تکامل یافته اند انتخاب

 .  زبانی داردهای  هر دو دیدگاه ریشه در توانایی. ترکی  و باز آفرینی مسائل و موضوعات بزنند

اجتمواعی  ، عواطفی ، شوناختی های  بر مکانیز  است که( برای توضیح ذهن انسان در این 5101) مزیت دیدگاه پینکر

هوای   باشد و در ضمن ایون دیودگاه جنبوه    می روانشناسی مدرن به دست آمده است استوارهای  و زبانی که توسط یافته

مزیت دیگر ایون دیودگاه تاکیود آن بور عوامول درونوی       . گیرد می شناختی و اجتماعی را در بر، محیطی-مختل  زیستی

محیطوی   - ناپایداری از تغییرات زیسوت ی  انسان وجود داشته و نه صرف مجموعهی  وران تکاملی گونهاست که طی د

همینطور این دیودگاه قابلیوت توضویح    ؛ پرتابیهای  خاص نظیر سالحهای  از رفتاری  نظیر تغییر آب و هوا و یا مجموعه

هوای   فرهنگوی بوا الگوو   هوای   تفاوت، غذاییبهروری و وسعت مناب  ، وسی  عاداتی  مختلفی نظیر محدودههای  پدیده

                                                                                                                                                                          
1- metaphorical abstraction 
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انتزاعوی شوناختی   هوای   ظهور دانش و ویوگوی ، افزایش طول عمر و دوران کودکی، نیروگذاری والدینی، منحصر به فرد

انتخواب طبیعوی از   هوای   توان از طری  تجزیه و تحلیول نشوانه   می باشد و همینطور این که این فرضیه را می را دارا.. . و

دیودگاه پینکور همچوون هور     هوای   در کنار مزیوت . به صورت تجربی و دقی  مورد آزمایش قرار دادها  انسانروی ژنو  

دیگری در تکامل بازسازی و پاسخ قطعی به علت این عوامل سخت هستند هر چنود کوه درک بهتور و کامول     ی  نظریه

کوه از ایون دیودگاه    هوای   کنار پووهشدر . ژنتیک مولکولی و رفتاری قابل اجرا هستهای  تری از آن از طری  پووهش

ژنتیکوی و روانشوناختی نظیور چگوونگی اسوتفاده ازابوزاراالت       ، کنند که بیشتر ماهیت زیست بو  شوناختانه  می حمایت

هوا   و شوواهد بواقی مانوده از آن   هوای   که معمووال از طریو  جمجموه   ها  استخراج دارو و سایر ویوگی، توسط اجدادمان

، چگوونگی عملکورد مغوز   ، اختصاصوی مغوز  های  شناختی و ژنتیکی نظیر مکانیز های  وگیگیرد به همراه وی می صورت

هوای   پیگیوری نشوانه  ، متفواوت های  یکسان در فرهن های  بررسی الگوی پدیداری ویوگی، زبانی در انسانهای  ویوگی

مو  کنوونی و یوا سوایر     که بر اساس اطالعات به دسوت آموده از جوا  ها  و سایر ویوگیها  انتخاب طبیعی در ژنو  انسان

. از مداخالت به منظور تایید جانبی ایون فرضویه پرداخوت   ی  توان به مجموعه می ؛جانداران نزدیک به دست آمده است

از مداخالت با فرض تاثیر هم تکاملی و نیروی گزینشی بین این سوه عامول   ی  مجموعه کنیم که می از این رو ما پیشنهاد

توانود در جهوت و یوا     موی  نظیر ارائه الگوی از روابط اجتماعی خاص )کوه . صورت بگیردبالینی و عادی های  در نمونه

تواند هوم از نووع تقویوت کننوده )افوزایش روابوط اجتمواعی( وهوم از نووع           می یعنی، عکس فرایند گزینشی عمل کند

آزموایش و کنتورل بوا     هوای  در گوروه  باشد( انفرادی(های  اجتماعی و تاکید بر رفتارهای  خاموش کننده )کاهش فعالیت

در هوا   شرایط یکسان به جز ارائه الگووی موورد نظور در گوروه آزموایش صوورت بگیورد و نتوایج پوس از آزموون آن          

رود که گروهای آزمایشی که الگوی تقویتی را دریافوت کورده    می انتظار. زبانی و هوشی با هم مقایسه شودهای  مهارت

در انطبواق پوذیری بوا شورایط     تور   زبوانی و هوشوی و بسویار مهوم    های  رتباالتری در مهای  است از گروه کنترل نمره

در مقابل گروه آزمایشی که الگوی خواموش را دریافوت کورده انود از نمورات      . محیطی خود به دست آورند -اجتماعی

باشود  صورت نگرفتوه  ها  همسان و یا کمتری از گروه کنترل برخوردار باشند به نحوی که تغییری در سازگار پذیری آن

هوای   تووان الگووی از مهوارت    می همینطور. با محیط در قیاس با گروه کنترل کاهش پیدا کرده باشدها  و یا سازگاری آن

زبانی و یا هوشی ارائه داد تا عوامل مختل  تاثیر گذار بر این فرآیند در جهات مختلو  موورد بررسوی و آزموون قورار      

من تبین روابط این عوامل به بررسی علل احتموالی رشود بیشوتر یوک     تواند ض می از این مداخالتی  مجموعه. بگیرند

، اجتمواعی ی  طبقوه ، جنسویت : جمعیوت شوناختی)نظیر  هوای   عامل و تاثیر گذاری بیشتر آن بر سایر عوامل در ویوگوی 

 .  بپردازدها  فرهنگی در این ویوگیهای  ( و همینطور علل تفاوت. ..صعود و نزول اجتماعی و
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 نگرشها و انتظارات ترافیکی مسافران در سیستم حمل و نقل

 شهری بندرعباس

 5داوود بهزاد

 

به عبوور   اگرچه در واژه ترافیک. از فرهن  شهرنشینی استرایج در زندگی شهری و بخشی ای  ترافیک پدیده

هم به طوور  ، اجتماعیای  گردد اما به عنوان پدیدهمی اشخاص و حیوانات در راهها اطالق، و مرور وسائط نقلیه

هوا،   از ارزشهوایی   ذهنی و هم به طور عینی بر رفتار فردی و روابط اجتماعی افراد تأثیر گذاشوته و مجموعوه  

هنگا  توردد  ، دهد که از سوی کاربران ترافیکیمی آداب و باورهووا )در خصوص خودرو( را تشکیل، هنجارها

ایجواد  . (0134، گردد)عبودالرحمانی می تلقوی  بعنووان فرهنو  ترافیکوی   . .. بزرگراه و، میدان، خیابان، در کوچه

وسوایل نقلیوووه و از یوک    دائمووی در راه بهینه سووازی شرایط عبور و مرور  فرهن  ترافیک مستلز  کوششی

سرنشین یا بوه  ، سو پرورش استعداد استفاده کنندگووان در جهووت برخورداری از این وسایل به عنوان پیوواده

( چراکه امروزه با گسترش شهرها عوواملی چوون افوزایش جمعیوت و     0130، )صفارزاده است عنوان راننووده

 حمول و نقول در  هوای   تولیدات خودرویی و توسعه سوامانه در کنار انبوه ، سیل مهاجرت از روستاها به شهرها

ایون  . پاسخ به نیازهای مراکز اقتصادی و فرهنگی موج  گسوترش سیسوتم ترافیکوی شوهرها گردیوده اسوت      

موالی مختلفوی   هوای   جانی و هزینههای  درحالی است که ناهنجاری و عد  نظم ترافیکی شهرها موج  آسی 

راه ، ترافیک متشکل از سه عامل انسوان . و جرائم ترافیکی موید آن است گردیده که آمار رو به رشد تصادفات

در طی چندین دهه نگرش حاکم در حوزه ترافیکی عمدتاا متمرکز بر خوودرو و راه بووده   . و وسیله نقلیه است

به سوی انسان تغییر جهوت پیودا کورده    ها  است اما اخیراا این رویکرد دستخوش تحولی اساسی گردیده و نگاه

هوای   در ایون دیودگاه رویوه   . کنترل ترافیکی انسوان در محوریوت قورار دارد   های  به طوری که در برنامه، است

باورها و نگرشهای افوراد  ، ترافیکی پیش از آنکه تحت تأثیر عوامل فیزیکی و امکانات فنی باشد متاثراز ارزشها

اصوول ترافیکوی بوه عنووان یکوی از      علمی بر نقش فرهن  سازی برای نهادینوه کوردن   های  لذا دیدگاه، است

، مدل سوازی ، ضروریات شهروندی تاکید داشته و راهبردهای مختلفی اعم از آموزش و ارتقا  فرهن  ترافیکی

 .  باشدمی ترافیکی مورد تاکیدهای  اصالح قوانین و طراحی هندسی انسان محور در برنامه ریزی

. دهندمی انتظارات و رفتارهای وی تشکیل، ارزشها، نگرش، در حوزه ترافیکی عامل انسانی را عمدتاا دانش

شود لوذا رفتوار ترافیکوی شوهروندان نیوز      می از آنجایی که رفتار انسانی به عنوان حلقه نهایی سایر عناصر تلقی

                                                                                                                                                                          
 dbehzad80@gmail.com بندرعباس اجتماعی تامین و بهزیستی کاربردی علمی مرکز -0
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در این راستا نقش هر یک از افرادی کوه در  . گرددمی مثبت یا منفی و انتظارات ایشان تعیینهای  توسط نگرش

تواند تعیین کننده بوده لذا تغییر در نگورش مورد  و مسوئوالن بورای اصوالح فرهنو        می، ستندترافیک سهیم ه

محفووظ پوور و   ؛ 0171، هاشومی برزآبوادی  ؛ 0170، مطالعوات )گیالسوی و همکواران   . ترافیک ضروری است

( ضمن اشاره بر ارتبا  آگواهی و نگورش افوراد در موورد مقوررات راهنموائی و راننودگی و        0137، همکاران

از این رو برای اصالح رفتوار ترافیکوی   . باشندمی بیانگر عملکرد ضعی  ایشان در این زمینه، ترافیکیهای  رفتار

الز  است تغییرات و اصالحاتی در زمینوه نگورش و فرهنو  عموومی ترافیوک صوورت پوذیرد و تحقیقوات         

آقاجوانی  ؛ 0171، محمودی مرادی و ؛ 0175، )کشاورز و یزدخواستی در این خصوص به عمل آمدهای  گسترده

، قربوانی ؛ 0135، علوی اکبوری  ؛ 0135، مرتضووی ؛ 0133، مصوطفوی ؛ 0137، شربتیوووان ؛ 0171، و دولت پوور 

رفتار ترافیکوی تعیوین    جمعی در تغییر نگرشهاهای  ( و همگی بیانگر آن است که نقش آموزش و رسانه0135

 اند.   کننده

ایون شوهر بوه لحواظ اینکوه      . بر نیم میلیون نفر جمعیت داردبندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان بالغ 

برخوردار بوده عالوه بور  ای  شود از موقعیت اقتصادی ویوهمی دروازه ورود کاالهای تجاری به کشور محسوب

از اینورو  . باشود می نیز اینکه ساالنه پذیرای تعداد زیادی شاغلین فصلی و تردد گردشگران از اقصی نقا  کشور

بدین منظور شناسایی نگرشوها و افوراد   . کندمی هنگی ترافیکی در این شهر ضرورت دوچندانی پیداتوجه به فر

عملوی و راهبردهوای   های  ترافیکی میتواند به شکل هدفمندی زمینه ساز طراحی و اجرای برنامههای  در حوزه

از ایون  . ترافیوک ارتقوا  بخشوید   شهروندان را در زمینه های  و رویهها  رفتار، اجرایی گردیده تا در نهایت بتوان

 بررسووی و شناسایی انتظارات و نگرشوهای شوهروندان نسوبت بوه ترافیوک     ، هدف اصلی پووهش حاضر، رو

 .  اسووت

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعوه آمواری ایون پوووهش را مسوافرین      . این مطالعه از نوع توصیفی بوده و به شکل پیمایشی اجرا گردیود 

نقطوه در   5گیری غیراحتموالی از   وس در شهرستان بندرعباس تشکیل داده اند که به روش نمونهتاکسی و اتوب

نفر نمونه بصورت داوطل  از میان ایشوان در دو گوروه    51. خیابانها افراد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

سوال قورار داشوته و     55توا   03دامنه سنی ایشوان بوین   . نفر مورد بررسی قرار گرفتند 51نفر و مردان  11زنان 

 . بود 3. 53میانگین سنی آنان 

 

 ابزار

روش نیمه ساختار یافته و در قال  سئواالت بواز بوود کوه پرسشوگر بوا       با استفاده ازها  برای جم  آوری داده

برای تدوین پرسشنامه مزبوراز نظرات کارشناسان ذیربط بهوره  . مصاحبه نقطه نظرات مسافرین را جویا گردید



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

سئوال باز طراحی گردید که پس از اجورای آزمایشوی بوا آخورین اصوالحات روایوی صووری و         ه و پنجگرفت

 .  محتوایی آن بدست آمد

 

 مراحل اجرا 

بوه ایشوان   ها  الز  برای جم  آوری دادههای  ابتدا پرسشگران نسبت به اجرای تحقی  توجیه گردیده و آموزش

ر که محل تردد مسافرین تاکسوی و اتوبووس بوود در نظور     اصلی انتخاب شده شههای  داده شد سپس ایستگاه

پاسوخها  هوا   پوس از جمو  آوری داده  . از میان مسافرین بطور داوطلبانوه انتخواب شودند   ها  گرفته شد و نمونه

 .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spssکدگذاری و با استفاده از نر  افزار آماری 

 

 نتایج

انتظارات مسافرین از رانندگان در ده آیتم کلی خالصه گردیده است که بوه   0بر اساس نتایج حاصل از جدول 

ترتی  رعایت نرخ مصوب و برخورد همراه با احترا  بطور معناداری باالترین درصدها را به خوود اختصواص   

 .  دهدمی آزمون تی تفاوت میانگینها را نشان. داده است
 

 . انتظار مسافرین از رانندگان5جدول 

  فراوانی درصد

 0 )پرداخت بقیه پول( رعایت نرخ مصوب 51 52

 5 برخورد مناس  و احترا  انگیز 03 4. 51

 1 خوشرویی 01 5. 55

 4 حفظ حریم شخصی افراد 01 5. 55

 5 بهداشت و توجه به امنیت، رعایت نکات ایمنی 05 9. 53

 6 رعایت رفاه مسافر 05 9. 53

 9 شئون شرعیرعایت اخالق و حفظ  05 9. 53

 3 رعایت مقررات رانندگی 01 1. 2

 7 راهنمایی(، در مکان مناس ، سوار و پیاده کردن مسافر )نوبت 4 4. 9

 01 دسترسی در ساعات و زمانهای مختل  1 6. 7

 جم  009 533

 T = 107. 9 = سطح معناداری 111. 1 =درجه آزادی7

 

آزموون توی   . گیرنود می نسبت به رانندگان برای خود در نظرمربو  به وظایفی است که مسافرین  5جدول 

در میوان مووارد اعوال  شوده برخوورد      . دهود می انجا  شده تفاوت معناداری را در میان نظرات مطروحه نشوان 
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پرداخت به موق  کرایه همراه با حفظ سکوت و آراموش بیشوترین درصودها را بوه خوود      ، مناس  و محترمانه

 .  اختصاص داده است
 . فکر میکنید مسافرین چه وظایفی در قبال رانندگان دارند؟7جدول 

  فراوانی درصد

 0 ادب و احترا  به راننده و سایر مسافرین، برخورد مناس  57 3. 97

 5 پول خرد -پرداخت به موق  کرایه 54 9. 72

 1 پرت نکردن حواس راننده(، بحث نکردن، حفظ سکوت و) آرا  صحبت کردن 05 5. 52

 4 نریختن آشغال(، حفظ نظافت)سیگار نکشیدن 6 2. 6

 5 باز و بسته کردن در(، سوار و پیاده شدن به موق  و در محل مناس -رعایت مقررات رانندگی)بستن کمربند 5 2. 1

 6 راهنمایی(، در مکان مناس ، سوار و پیاده کردن مسافر )نوبت 4 1. 4

 9 حفظ اخالق حریم و شئون فردی 1 4. 9

 3 سوار وسیله شخصی نشوند 5 9. 7

  T=  793. 5 = سطح معناداری 150. 1 =درجه آزادی9 جم  33 533

 

مووارد رعایوت حو  تقود  و کواهش      . باشود می مربو  به انتظارات مسافرین در جایگاه عابر پیاده 1جدول 

 .  سرعت بطور خاص مورد تاکید پاسخگویان بوده است
 

 به عنوان یک عابر پیاده بطور کلی چه انتظاراتی از رانندگان دارید؟ .9جدول 
  فراوانی درصد

 0 پیاده روها(، رعایت ح  تقد  عابر)خطو  عابر 19 2. 41

 5 کم کردن سرعت 16 4. 44

 1 بوق نزدن 3 3. 3

 T=  340. 5= سطح معناداری  015. 1=درجه آزادی 5 30 533

 

پاسخگویان از مامورین راهنمایی و رانندگی است که عمدتاا بر نظارت و جدیت بیانگر انتظارات  4جدول 

 .  در اجرای قوانین و دقت در جریمه و برخورد با متخلفین تاکید دارند
 

 انتظاراتی ازمامورین راهنمایی و رانندگی دارید؟ به عنوان یک شهروند چه .4جدول 
  فراوانی درصد

 0 قوانین و مقررات در اجرایحفظ و نظارت و جدیت  15 4. 65

 5 دقت وانصاف در جریمه و برخورد با متخلفین 04 6. 74

 1 احترا  و درک افراد 3 54

  جم  59 533
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، موارد مربو  به حفظ شئون و حوریم شخصوی  . به وظای  مسافرین در قبال یکدیگر اشاره دارد 5جدول 

 .  پاسخها به خود اختصاص داده استاحترا  به یکدیگر بیشترین درصدها را در میان 
 

 به نظر شما مسافرین چه وظایفی در قبال همکدیگر دارند؟ .1جدول 
   فراوانی درصد

 0 عد  دخالت(، نظافت، سیگار، فاصله، )سکوت حفظ شئونات و حریم شخصی 15 7. 43

 5 احترا  گذاشتن به یکدیگر 03 2. 72

 1 حفظ نظم و حقوق دیگران 01 4. 51

 4 کمک و مراعات دیگر مسافرین 5 2. 2

  جم  65 533

 

دهد انتظار شهروندان از مسئولین شهرداری در زمینه ترافیکی بیشتر بور محوور   می نیز نشان 6جدول شماره 

 .نص  عالئم و تعمیر خیابانها و اطالع رسانی در حوزه ترافیکی متمرکز است

 
 در حوزه ترافیکی چه اقدامی میتوانند داشته باشند؟ مسئولین شهرداری در جهت بهبود رفتارهای شهروندی .6 جدول

  فراوانی درصد

 0 جداسازی(، عالئم، )تعمیرات خیابانها 03 3. 96

 5 تبلیغات و اطالع رسانی ترافیکی 00 4. 77

 1 ایستگاه ها)مکان و امکانات( 6 7. 57

 4 هواییهای  پل 5 7. 53

 5 افزایش وسایل نقلیه عمومی 6 7. 57

 6 محلهای پارک 1 5. 6

533 47   

 

 بحث

در حووزه ترافیکوی نیوز عامول     . کننود می اجتمواعی بوازی  های  از آنجایی که شهروندان نقش محوری در فرایند

انتظوارات و  ، ارزشوها ، نگرشوها ، عوامول انسوانی را عمودتاا دانوش    . انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار اسوت 

پووهش حاضور بوا هودف    . دهند که در مجموع تعیین کننده فرهن  ترافیکی جامعه استمی رفتارهایی تشکیل

نتایج حاصله نشوان داد  . به اجرا درآمد بررسووی و شناسایی انتظارات و نگرشهای شهروندان نسبت به ترافیک

. تر مورد انتظوارات مسوافرین بووده اسوت    رعایت نرخ مصوب و برخورد احترا  آمیز از سوی رانندگان بیشکه 

رعایت ح  تقد  و کاهش سرعت بطور خواص موورد تاکیود مسوافرین بووده       درحالیکه در جایگاه عابر پیاده

 هوا این درحالی است که طب  یافتهاند.  همچنین مسافرین نیز وظیفه خود را حفظ احترا  رانندگان دانسته. است
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متقابل میان مسافرین و رانندگان زمانی امکانپذیر است که الگوهوای رفتواری    ( تحق  احترا 0131، )اسماعیلی

مستمر این نگرش را تقویت کنند که افراد به عنوان یوک شوهروند یوا عوابر و یوا راننوده بورای خوود و          بطور

 .  ارزش و احترا  قائل شوند، دیگران

گی اشواره دارد کوه عمودتاا بور نظوارت و      یافته دیگر بر انتظارات پاسخگویان از مامورین راهنمایی و رانند

قبلی )محفوظ پوور و  های  یافته. جدیت در اجرای قوانین و دقت در جریمه و برخورد با متخلفین تاکید دارند

تغییر نگرش و ارتقای عملکورد  ، ( نیز نشان داده که پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز به آموزش0137، همکاران

وندان از مسئولین شهرداری نیز بیشتر بر محور نص  عالئوم و تعمیور خیابانهوا و    انتظارات ترافیکی شهر. دارد

از محودودیتهای ایون تحقیو  بررسوی رفتوار ترافیکوی افوراد و        . اطالع رسانی در حوزه ترافیکی متمرکز است

ظوارات  از آنجایی کوه انت . مقایسه آن با وضعیت نگرشها بوده که جا دارد در مطالعات بعدی بدان پرداخته شود

توانود  می تواند رفتارهای ترافیکی افوراد را مشوخص سوازد لوذا توجوه بودان      می و نگرشهای مزبور در هر بخش

 . مدنظر تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد

 

 منابع

 
 فرهن  . تهرانی( بررسی نقش اموزشی تلوزیون در اصالح رفتار ترافیکی شهروندان 0171الها )، دولت پور؛ نوشین، آقاجانی

 . 9شماره، 5دوره ، ارتباطات

 دومین کنفورانس  . ( الگوهای رفتاری )یادگیری پنهان( و تاثیر آن بر رفتار ترافیکی رانندگان و عابران0131علیرضا)، اسماعیلی

 http: //www. civilica. com/Paper-RCTM02-RCTM02_004. html. مدیریت ترافیکای  منطقه

 احمدی: تهران نشر. ترافیکیهای  ( ضرورت تغییر نگرش0139)مهرداد ، تقی زاده . 

 هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل . شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیکیآموزان  دانش (بررسی نگرش0135بیون )، قربانی

 . و ترافیک ایران

 ( اسوتفاده از آنوالیز   0170)حجوت الوه  ، کاکایی؛ علی، معظمی گودرزی؛ ذبیح اله، قارلی پور؛ علی، مرادی؛ حمیدرضا، گیالسی

نگرش و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد مقررات راهنموائی و راننودگی در   ، عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی

 4953-0561. مجله علمی پووهشی دانشگاه علو  پزشکی ایال . 0136سال 

  اشورفی حوافظ  ؛ گلشون ، امیرشوکاری ؛ زهوره ، امیوری ؛ نوادر ، رحموانی ؛ الهوه ، عینوی ؛ حمیود ، سووری ؛ سوعاد ، محفوظ پوور ،

نگرش و عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در زمینه سوانح ترافیکی و تعیوین نیازسونجی   ، (بررسی آگاهی0137اصغر)

 . 00 -09صص ، 95 شماره، 07 دوره، مجله دانشگاه علو  پزشکی گیالن. آموزشی آنان

 هفتمین کنفرانس مهندسی حمول  . جمعی در تغییر نگرش و فرهن  ترافیکهای  سانه(کارکرد ر0135محمودرضا )، مرتضوی

 http: //www. civilica. com/Paper-TTC07-TTC07_090. html. و نقل و ترافیک ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد . اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکیهای  ( نقش کنش0171حمیرا)، هاشمی برزابادی

 . کارشناسی ارشد. دانشکده علو  تربیتی -
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و رابطه  (SCS) سنجی مقیاس شفقت به خود های روان ویژگی

 های دلبستگی های آن با سبک مؤلفه

 1مژگان سپاه منصور، 4سوزان امامی پور، 9باقر غباری بناب، 7غالمرضا محمودی، 5رحیم شبانی

 

، شخصویت و بوالینی اسوت )گیلبورت    ، مفهومی نسبتاا جدید در حووزه روانشناسوی اجتمواعی    6شفقت به خود

های دشووار   شفقت به خود شامل مراقبت و دلسوزی نسبت به خود در زمان. (5119، لیری و همکاران؛ 5115

صوورت تجربوی    ( ساختار ایون سوازه را تعریو  و بوه    a 5111 ،b 5111) 3ن . (5110، 9گلمن -است )بنت 

در مقابل قضاوت  7مهربانی با خود: به نظر او شفقت به خود شامل سه مؤلفه دوقطبی است. العه کرده استمط

مؤلفوه  . 04در مقابل همانندسازی افراطوی  01و ذهن آگاهی 05در مقابل انزوا 00انسانیت مشترک، 01نسبت به خود

مؤلفوه دو  بور   . ود اسوت گیرانه نسبت به خو  های سخت جای قضاوت اول مستلز  گرمی و مالطفت با خود به

ها اشاره دارد کوه ایون مشوکالت فقوط      های مشترک انسان عنوان بخشی از تجربه پذیرفتن مشکالت زندگی به

جای  مؤلفه سو  شامل آگاهی از افکار و احساسات دردناک )ذهن آگاهی( به. افتد برای افراد خاصی اتفاق نمی

 .  ها است )همانندسازی افراطی( جذب شدن کامل در آن

؛ a5111، کنند قضاوت یا نقد تندی نسبت به خودشوان ندارنود )نو     افرادی که مهربانانه با خود رفتار می

( زیرا قضواوت نسوبت بوه خوود و نقود خوود از احسواس بیگوانگی و ارتبوا           5115، هسیه و دجیتریت، ن 

دو فرایند مرتبط بوه   نقد به خود شخص در. (0773، شود )مونگارین و همکاران تر با دیگران ناشی می ضعی 

صوورت نفورت    شوود بوه   گیری شده به خود ظاهر موی  در فرایند اول خصومت و نقد جهت. گیرد هم شکل می

خوددوستی یا خوودتنظیمی قوادر   ، اطمینان بخشی، تسکین دادن، در فرایند دو  فرد به مالطفت. شدید از خود

در مقابل افرادی کوه  . کنند ت منفی را تجربه نمیبه طور خالصه مرد  با شفقت به خود باال این هیجانا. نیست

                                                                                                                                                                          
 rahimshabani@yahoo.com( مسئول نویسنده) ایران ارومیه، مشاوره، گروه فرهنگیان، دانشگاه علمی هیئت عضو -0

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -5
 تهران دانشگاه دانشیار - 1
 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -4
 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی گروه استادیار  -5

6- Self-Compassion 
7- Bennett-Goleman 
8- Neff 
9- Self-Kindness 
10- Self-Judgment 
11- Common Humanity 
12- Isolation 
13- Mindfulness 
14- Over-identification 
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؛ 5116، کننود )گیلبورت و همکواران    کنند در گرفتن امداد و کمک تعوارض پیودا موی    تندی از خود انتقاد می به

 .  (5114، گیلبرت و همکاران

 هوای  هر دو سازه شفقت به خود و ذهن آگاهی چگونگی ارتبا  افراد با خود و تجاربشان از جمله تجربوه 

ذهن آگاهی و شفقت به خوود همبسوتگی بواالیی دارنود و     . کند ناخوشایندی مانند درد و ترس را توصی  می

. (5100، شوده اسوت )هوولیس والکور و کولوسویمو      در جمعیت غیر بالینی گزارش r=67/1ضری  همبستگی 

اخوتالالت روانوی و   دهد که مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان بسویاری از   مطالعات فراتحلیل نشان می

 .  (5101، ساویر و ویت، جسمی مانند اختالالت اضطرابی و خلقی مؤثر است )هافمن

( 5115) 0بوه نظور گیلبورت   . ای مثبت بین شفقت خود و بهزیستی مورد انتظار اسوت  رابطه، ازلحاظ نظری

. دهود  ارتقا موی  بهزیستی را، از طری  کمک به افراد در کس  احساس مراقبت و آرامش هیجانی، شفقت خود

عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی عمل کند کوه در   تواند به ( نشان داد که شفقت به خود میa5111 ،5114ن  )

ایون  . گیورد  آن مواجه با احساسات منفی از طری  بهشیاری مهربانانه و احساسات مشترک انسانی صورت موی 

ها به احساسات مثبت موؤثر   منفی و تبدیل آنتواند در تسکین احساسات  می، بدان معنی است که شفقت خود

. رود که شفقت به خود در ارتقا  بهزیستی ذهنوی بوه افوراد کموک کنود      انتظار می، بر اساس این دیدگاه. باشد

، رود و پاتریک، ( شادی و عاطفه مثبت )ن a5111، شفقت به خود با رضایت از زندگی )ن ، طور تجربی به

 .  ( رابطه مثبت داشته است5101، ( و ارتبا  اجتماعی )ن  و مک گیهی5114، بهزیستی روانی )ن ، (5119

توانود نقوش    )مثل حمایت موادری( موی   های خانوادگی ( استدالل کردند که تجربه5101ن  و مک گیهی )

افراد ممکن است بر اساس مودلی  ، در زمان درد و رنج یا شکست. کلیدی در تحول شفقت به خود را ایفا کند

تواند شوفقت بوه خوود را در     مراقبت و حمایت مرت  مراقبان می. اند رفتار کنند ر و مادر خود آموختهکه از پد

بوا سوطح بواالتر    ، دریافت کرده باشود  اگر کودک تربیت خانوادگی ناسازگارانه، حال بااین. کودک پرورش دهد

( و 5111، فلودمن بوارت   خوود )پیترومونواکو و   احتمال داشتن یک دیدگاه منفی نسبت به، اضطراب دلبستگی

شوفقت  ، رود افراد با سبک دلبستگی ایمون  بنابر این انتظار می. (5101، 5انتقاد از خود را دارد )کانتازارو و ویی

 .  بیشتری نسبت به خود داشته باشند

تواند ظرفیوت و توانوایی افوراد را در     جامعه رقابتی و انتظارات روزافزون بیرونی می، های پیشرفته آوری فن

شفقت به خود کاهش دهد لذا لزو  شناسایی و پووهش در مورد شفقت بوه خوود بویش از گذشوته احسواس      

شناختی این سازه نوپا موردتوجه پووهشوگران   بررسی عوامل مؤثر در شفقت به خود و تأثیرات روان. شود می

پووهشی و بوالینی  ، یهای آموزش نیاز به ابزاری معتبر برای سنجش شفقت به خود در موقعیت. شده است واق 

کاررفتوه و   های خارجی برای سنجش شفقت به خود به در اکثر پووهش SCSمقیاس . رسد ضروری به نظر می

سونجی   های روان لذا هدف این پووهش بررسی ویوگی. سنجی آن مورد تائید قرارگرفته است های روان ویوگی

 .  شفقت به خود استعنوان ابزاری مفید در ارزیابی  و معرفی آن به SCSمقیاس 

                                                                                                                                                                          
1- Gilbert 
2- Cantazaro & Wei 
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 روش

 شوامل کلیوه موادران   ، جامعوه آمواری پوووهش   . این پووهش از نووع توصویفی و روش آن همبسوتگی اسوت    

ای  گیوری خوشوه   بوه روش نمونوه  . بوود  75-71دوره ابتدایی شهرستان ارومیه در سال تحصویلی  آموزان  دانش

. بوود  70/15سوال بوا میوانگین     55توا   54 دامنه سنی آنان بین. نفر از مادران انتخاب شدند 611ای  چندمرحله

 . حداقل تحصیالت مادران در سطح متوسطه و حداکثر کارشناسی ارشد بوده است

وپورورش اسوتان آذربایجوان     برای انجا  پووهش نخست پس از دریافت مجووز الز  از اداره کول آمووزش   

مدرسه ابتدایی و درمجموع  6ناحیه وپرورش شهرستان ارومیه از هر  آموزش 5و  0با مراجعه به نواحی ، غربی

کوالس   5از هور مدرسوه   ؛ صورت تصادفی انتخاب شدند مدرسه پسرانه( به 6مدرسه دخترانه و  6مدرسه ) 05

ها به مدرسه  آموزانی که حداقل تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند برای تکمیل پرسشنامه انتخاب و مادران دانش

بعود از تشوریح   . ای مقرر در کالس یا نمازخانه مدارس حاضر شودند ه کنندگان در زمان شرکت. دعوت شدند

. هوا قورار گرفوت    ها برای پاسخگویی در اختیار آن پرسشنامه، کنندگان اهداف و جل  اعتماد و اطمینان شرکت

هوای جمعیوت    ویوگوی  0در جودول  . وتحلیول قورار گرفوت    شده مورد تجزیه های گردآوری در گا  نهایی داده

 .  شده است های پووهش برحس  سن و میزان تحصیالت نشان داده یشناختی آزمودن

 

 های پژوهش برحسب سن و میزان تحصیالت های جمعیت شناختی آزمودنی ویژگی .5جدول 

 درصد فراوانی ها گروه ویژگی

 سن

 69/04 33 57تا  51

 69/61 135 17تا  11

 5/07 009 51تا  41

 169/1 4 51باالی 

 5/0 7 مشخص نشده

 تحصیالت

 9/9 46 متوسطه

 5/53 150 دیپلم

 5/5 10 دیپلم فوق

 3/59 069 لیسانس

 3/1 5 لیسانس فوق

 

 ابزار سنجش

ای  درجوه  5گویوه در یوک دامنوه     56( شوامل  a5111مقیاس شفقت خود نو  ) : (SCSمقیاس شفقت خود )

مقیاس سه مؤلفوه دوقطبوی را در قالو  شوش زیور      این . )تقریباا همیشه( است 5)تقریباا هرگز( تا  0لیکرت از 

( در برابور قضواوت   56و  51، 07، 05، 5هوای   مؤلفه اول مهربانی بوا خوود )گویوه   . کند گیری می مقیاس اندازه

( 05و  01، 9، 1هوای   مؤلفه دو  انسانیت مشترک )گویوه . ( است50و  06، 00، 3، 0های  نسبت به خود )گویه
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( در برابور همانندسوازی   55و  09، 04، 7مؤلفوه سوو  ذهون آگواهی )    . ( است55و  03، 01، 4در برابر انزوا )

هوای شوش زیور     شود و مجموع نمره گذاری می معکوس نمره، منفیهای  گویه. ( است54و  51، 6، 5افراطی )

مطالعوات  . نمره بیشتر نشانه شفقت بیشتر نسبت به خوود اسوت  . دهد مقیاس میزان شفقت به خود را نشان می

، همسوانی درونوی و پایوایی بواز آزموایی     ، روایی افتراقوی ، (5119، 0کریک پاتریک و رود، یی همگرا )ن روا

در مطالعات ایرانی نیوز همسوانی درونوی ایون مقیواس بوا       . (a 5111، اند )ن  مناس  این مقیاس را نشان داده

 .  (5105، واتسون و نورباال، شده است )قربانی مناس  ارزیابی 34/1آلفای کرونباخ 

( تهیوه گردیود و در   0771) 1این مقیاس توسط کوولینز و ریود  : (RAAS) 7پرسشنامه دلبستگی بزرگسالی

 و کوولینز . مبنای نظری این آزمون نظریه دلبسوتگی اسوت  . ها مورد بازنگری قرار گرفت توسط آن 0776سال 

4شیور و هازان بزرگساالن پرسشنامه دلبستگی های توصی  پایه بر رید
، )ایمون  اصولی دلبسوتگی   سبک سه از 

هوای   این مقیاس چگونگی ارزیابی فرد از مهوارت . اند تدارک دیده را خود پرسشنامه مواد اجتنابی و دوسوگرا(

دهندگان میزان موافقوت یوا مخالفوت     پاسخ. دهد ارتباطی و سبک رابطه صمیمانه وی را مورد سنجش قرار می

. کننود  ای از نوع لیکرت بیان می درجه 5گذاری روی یک مقیاس  از طری  عالمتها  خود را با هر یک از گویه

( میوزان  Dوابسوتگی ) . نزدیکوی و اضوطراب اسوت   ، ماده و سه زیرمقیاس وابسوتگی  03پرسشنامه مشتمل بر 

( میزان صمیمیت و نزدیکی عواطفی بوا   Cنزدیکی )؛ دهد اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می

هر یوک  . دهد ( که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار میAجد و اضطراب )سن دیگران را می

ضری  پایایی باز آزمایی ایون آزموون بورای هور یوک از سوه زیرمقیواس        . ماده است 6دارای ها  از زیرمقیاس

در ایران نیوز میوزان قابلیوت    . شده است گزارش 55/1و  90/1، 63/1، وابستگی و اضطراب به ترتی ، نزدیکی

 011ای بوا حجوم    صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونوه  اعتماد با استفاده از روش باز آزمایی مجدد به

 Cو  A ،Dهوای   نفر آزمودنی بافاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس

 .  اعتماد است % قابل75ن در سطح معنادار نبوده است و این آزمو RASSدر 

 

 ها یافته

های این پووهش در مورد روایی مقیاس شفقت به خود در دو قسمت تحلیل عواملی اکتشوافی و تحلیول     یافته

منظوور حصوول    هوای اصولی بوه    برای اجرای تحلیل عاملی به شیوه تحلیل مؤلفوه . شود عاملی تأییدی ارائه می

و آزموون   KMOآزموون  ، اری و صفر نبودن مواتریس همبسوتگی در جامعوه   برد کفایت نمونه اطمینان نسبت به

شوود در   چنانکه مالحظه موی . شده است نشان داده 5نتایج این محاسبه در جدول . کرویت بارتلت محاسبه شد

. اسوت  110/1و سطح معنادار بودن مشخصه کرویوت بارتلوت برابور     714/1برابر با  KMO مقدار، این مطالعه

                                                                                                                                                                          
1- Neff, Rude, Kirkpatrick  
2- Revised Adult Attachment Scale 
3- Collins, & Read 
4- Hazan & Shaver 
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اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبسوتگی در ایون پوووهش    ، برداری عالوه بر کفایت نمونهبدین ترتی  

 .  قابل توجیه است

 
 و کرویت بارتلت KMOآزمون  .7جدول 

 آزمون کرویت بارتلت KMOآزمون 

 DF P مجذورکای کفایت نمونه

714/1 376/5705 155 110/1 

 

 1در جودول  . عامول اسوت   6تعداد عوامل مناسو  قابول اسوتخراج    ، با توجه به مقدار واریانس تبیین شده

شوده   آموده نشوان داده   دسوت  های بوه  درصد تراکمی و آلفای کرونباخ عامل، درصد تبیین واریانس، ارزش ویوه

 .  است

 
 آمده دست های به درصد تراکمی و آلفای کرونباخ عامل، درصد تبیین واریانس، ارزش ویژه. 9جدول 

 آلفای کرونباخ درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل

 عامل یکم

 عامل دو 

 عامل سو 

 عامل چهار 

 عامل پنجم

 عامل ششم

309/6 

119/4 

196/0 

595/0 

033/0 

140/0 

550/56 

405/05 

575/5 

375/4 

591/4 

111/4 

550/56  

611/40  

755/46  

309/50  

139/56  

171/61  

340/1  

305/1  

995/1  

951/1  

991/1  

673/1  

 

( به میوزان  309/6عامل یکم با بیشترین ارزش ویوه )، گانه های شش از میان عامل، 4اساس نتایج جدول بر 

درصد کل واریوانس را تبیوین    111/4به میزان  140/0درصد واریانس کل و عامل ششم باارزش ویوه  550/56

عامول   6ونباخ در بین ضری  آلفای کر. است 171/61درصد واریانس تبیین شده توسط شش عامل برابر . کرد

 . دهد ها را نشان می / بود که اعتبار خوب خرده مقیاس340تا  673/1در دامنه 

دهد که شوی    ها نشان می ( برای شناسایی تعداد عامل0796) 0دار کتل استفاده از روش آزمون نمودار شی 

، بنوابراین ؛ شوود  شوروع موی   رود و درواق  فالت نموداری از عامل ششوم  نمودار بعد از عامل ششم از بین می

عامول   6، های مناس  برای چرخش با استفاده از این روش نیز مانند واریانس تبیین شده توسط متغیرهوا  عامل

 .  است

 

                                                                                                                                                                          
1-Catell 
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 شده از مقیاس شفقت به خود های استخراج طرح اسکری برای عامل .5شکل 

 

اکتشوافی بوا روش تحلیول     عواملی  تحلیول  روش از شوفقت بوه خوود    مکنون عوامل تعداد استخراج برای

( 0197طور کوه سورمد و همکواران )    همان. ( با چرخش به شیوه واریماکس استفاده شدPCهای اصلی ) مؤلفه

تور کوردن سواختار عواملی      فهوم  تر سواختن و قابول   ها برای ساده عامل 0انتخاب و چرخش، اند خاطرنشان کرده

 . ضرورت دارد

 .  قبول انتخاب شد عنوان بار عامل قابل به 4/1در این پووهش بار عاملی با ضرای  

 
هـای اصـلی پـس از     با روش تحلیـل مؤلفـه   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس شفقت به خود .4جدول 

 چرخش به شیوه واریماکس

 گویه
 ها عامل

5 7 9 4 1 6 

03 

01 

55 

4 

50 

09 

7 

04 

315/1 

315/1 

953/1 

611/1 

451/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

993/1 

999/1 

959/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Rotation 
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 گویه
 ها عامل

5 7 9 4 1 6 

55 

5 

07 

05 

56 

51 

0 

06 

00 

3 

5 

51 

54 

6 

9 

1 

01 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414/1 

904/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407/1 

 

946/1 

907/1 

635/1 

610/1 

504/1 

 

 

 

 

 

 

 

679/1 

695/1 

655/1 

616/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674/1 

643/1 

616/1 

563/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

909/1 

914/1 

696/1 

573/1 

 

 از مقیاس شفقت بوه خوود   که داد سؤال نشان 56نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس شفقت به خودروی 

قضواوت نسوبت   ، ماده( 5مهربانی با خود )، ماده( 4ذهن آگاهی )، ماده( 5انزوا ) مقیاس خرده شش و ماده 56

. اسوت  شوده  مواده( تشوکیل   4انسوانی ) ماده( و احساسات مشوترک   4همانندسازی افراطی )، ماده( 4به خود )

آمده در این پوووهش ایون اسوت کوه      دست های به مالحظه در ساختار عاملی اصلی مقیاس با عامل تفاوت قابل

عاطفه هستم( در مقیاس شفقت به خوود   نسبت به خود سرد و بی، )مواقعی که در حال تجربه رنجم 50سؤال 

کوه در ایون پوووهش در زیرمقیواس      اسوت درصوورتی  شوده   در زیرمقیاس قضواوت نسوبت بوه خوود معرفوی     

ها نتوانستند جنبه شناختی و قضواوتی ایون مواده را در نظور      رسد آزمودنی به نظر می. سازی قرار گرفت منزوی

 .  بگیرند

 بوا  ناموه  هوای پرسوش   مقیاس خرده تک تک همبستگی ضرای  که بود این حاضر تحقی  های یافته دیگر از

 .  است شده ارائه 5جدول  در ها شاخص گونه این و شدند محاسبه همدیگر
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 های شفقت به خود و سبک دلبستگی ضرایب همبستگی بین عامل .1جدول 

 6 1 4 9 7 5 ها عامل

      0 (Iانزوا )-0

     516/1- 0** (Mذهن آگاهی ) -5

    533/1- **557/1 0** (SKمهربانی با خود ) -1

قضاوت نسبت به  -4

 (SJخود)
**650/1 **055/1- 

**541/1- 0   

  661/1 **059/1- **500/1- **573/1 0** (OIهمانندسازی افراطی) -5

 151/1- **453/1 (CHاحساسات مشترک ) -6
**446/1 151/1- 146/1- 0 

 شفقت به خود
**953/1 **615/1 

**679/1 
**697/1- 

**671/1- 
**490/1 

10/1 **P<15/ *P< 

 

همانندسوازی  ، های انزوا شود که همبستگی بین عامل ها مشخص می همبستگی بین عاملبامالحظه ضرای  

هوای منفوی مقیواس در مقایسوه بوا       عامول ، دیگور  عبوارت  بوه . های دیگر است افراطی و قضاوت بیشتر از عامل

کول  ها بوا نموره    همچنین همبستگی خرده مقیاس. باهم دیگر همبستگی باالتری دارند، های مثبت مقیاس عامل

 .  ها با یکدیگر باالتر است مقیاس از همبستگی خرده مقیاس

تحلیول عواملی تأییودی بوا     ، منظور تأیید ساختار عاملی مقیاس شوفقت بوه خوود    به: تحلیل عاملی تأییدی

اسوتفاده   0برای انجا  دادن این تحلیل از برآورد حداکثر درست نمایی. انجا  شد Amos-22افزار  استفاده از نر 

طوور کوه مالحظوه     هموان . شوده اسوت   ها نشان داده عاملی با داده 6های برازش مدل  شاخص 6دول در ج. شد

؛ چون مقدار خی دو معموالا وابسوته بوه حجوم نمونوه اسوت     ، دار است معنی 110/1شود خی دو در سطح  می

 GFIو  CFI( انودازه  0777بور طبو  معیوار هوو و بنتلور )     . دار بودن خی دو داللت بر عد  برازش نیست معنی

 .  ها با مدل است دهنده کفایت در برازش داده نشان 71/1تر از  بزرگ

 
 های برازش مدل شش عاملی مقیاس شفقت به خود شاخص .6جدول 

χ2 Df P Df/ χ 2 GFI AGFI IFI CFI RMSEA TLI 

541/945 534 110/1 655/5 705/1  370/1  707/1  707/1  155/1  719/1  

 

است  7/1تر از  بزرگ TLIو  IFI, CFI,GFIهای  و شاخص 1چون نسبت خی دو به درجه آزادی کمتر از 

تووان بورازش    است موی  16/1( کمتر از RMSEAو همچنین شاخص تقری  ریشه میانگین مجذورات خطا )

 . نسبتاا خوب مدل شش عاملی مقیاس را تائید کرد

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Maximum likelihood 
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 های شفقت به خود و سبک دلبستگی ضرایب همبستگی بین عامل .2جدول 

 10/1 **P<15/ *P< 

 

وابستگی و نزدیکوی بوه ترتیو  برابور بوا      ، ضری  همبستگی مقیاس شفقت به خود با دلبستگی اضطرابی

شود کوه شوفقت    به این نتایج معلو  میبا توجه . معنادار است 10/1است و در سطح  040/1و  045/1، 537/1

 . به خود با دلبستگی اضطرابی رابطه منفی و با نزدیکی و وابستگی رابطه مثبت و معنادار دارد

 

 بحث

در حال حاضر دو . سنجی نسخه بلند شفقت به خود اجرا شد های روان پووهش حاضر باهدف بررسی ویوگی

( شوامل  SCS-SFگویه و نسوخه کوتواه )   56بلند آن شامل  نسخه؛ نسخه از مقیاس شفقت به خود وجود دارد

( توصیه کردند اگر کس  اطالعات در مورد خرده مقیواس بسویار مهوم    5100ریز و همکاران ). گویه است 05

جوایگزینی  ، فور  کوتواه نیوز بورای کسو  نموره کول شوفقت ورزی        . باشد از فر  بلند و کامل اسوتفاده شوود  

دهد که ضرای  آلفای کرونبواخ مقیواس شوفقت بوه خوود و       پووهش نشان می نتایج این. صرفه است به مقرون

گارسویا و همکواران   ، (5111هوای نو  )   ایون یافتوه بوا پوووهش    . باشد بخش می های آن رضایت خرده مقیاس

ها با نمره کل پرسشونامه   همبستگی باالی خرده مقیاس. ( همسو است5113کسیجی و سومر )، ( و دنیز5104)

روایوی  . دهنده روایی واگرا و همگورای مقیواس اسوت    ها با یکدیگر نشان همبستگی خرده مقیاسدر مقایسه با 

انود کوه    سازه این مقیاس با استفاده تحلیل عاملی نشان داد که عوامل سؤاالت عمدتاا روی عامل یکم بار شوده 

صاصوی مربوو  بوه    صورت اخت بقیه سؤاالت به 51و  05جز سؤاالت  به. ها است نشان از همبستگی درونی آن

این مقیاس ابوزاری پایوا و   ، بنابراین؛ های ن  )( هماهن  است عاملی مقیاس با یافته 6تأیید . یک عامل بودند

 .  معتبر برای سنجش میزان شفقت ورزی مادران است

بورای  نیواز قووی    ایون افوراد  ، عالوه بر این. اند تقریباا کمتر با خود مهربان، وقتی افراد خود انتقادگر هستند

که افوراد بورای تأییود بوه      هنگامی. (5115، الرسون و زاکالیک، مالیکرودت، تأیید گرفتن از دیگران دارند )وی

شووند   کنند در جستجوی مناب  درونی برای ایجاد شفقت به خود با مشوکل مواجوه موی    مناب  بیرونی تکیه می

، انی خوود دارنود )میکولینسور و همکواران    این افراد تمایل به مبالغوه پریشو  ، ( در پایان5101، )ن  و مک گی

 اضطراب وابستگی نزدیکی ها عامل

 سازی منزوی

 ذهن آگاهی

 مهربانی با خود

 انتقاد از خود

 همانندسازی افراطی

 احساسات مشترک انسانی

 شفقت به خود

197/1- 
*0/1 
*135/1 
**047/1- 

197/1- 

191/1 

**545/3 

**099/1- 

119/1 

165/1 
**046/1- 
**005/1- 

116/1- 

**547/3 

**103/1  
**013/1-  

195/1-  

**513/1  

**566/1  

196/1-  
**723/3-  
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افتود و غورق    ها اتفاق موی  شان دارند که این تجربیات منفی برای آن زیرا این تلقی را از تجربیات منفی، (5111

 .  شوند در افکار و احساسات دردناک خود می

تلقوی منفوی   ، از دلبسوتگی  افراد با سطح باالی اجتناب. پیچیده است پیوند میان دلبستگی اجتنابی و شفقت به خود 

کسانی که با سوطح بواالی اجتنواب از دلبسوتگی     ، سو از یک (5111، یا مثبت از خود دارند )پیتروموناکو و فیلدمن بارت

موضو    ظواهر  برخی از پووهشگران نشان دادند که ایون بوه  ، حال بااین ممکن است در ظاهر مثبت به خود به نظر برسند

اجتنواب کوم اسوت     موضو  مثبوت در میوان افوراد دارای دلبسوتگی ایمون بوا        فواوت از مثبت نسبت به خود کیفیتی مت

افراد با سطح باالی اجتناب از دلبستگی ممکن است به علت انکار و یوا حوس   ، رو ازاین. (0775، 0)میکولینسر و اورباچ

عود    هوا و  ل رد مراقبوان آن به دلی، برای جایگزین. درونی پنهان ناامنشان سطح باالیی از شفقت به خود را گزارش کنند

منظور حصول اطمینوان از ظرفیوت    را رشد دهند و به ها ممکن است یک ابزار بقای اجباری تکیه بر خود آن، دهی پاسخ

هوا   توانود بوه آن   این استانداردهای باال موی  ممکن است برای خود استانداردهای باال تعیین کنند و اخذ، شان خوداتکایی

؛ دهود  رو خطور پذیرفتوه نشودن توسوط دیگوران را کواهش موی        ت به دیگران تکیه کنند و ازایننشان دهد که الز  نیس

، (5101نو  و موک گوی )    در مطالعوه . کمتر مستعد شفقت به خود هسوتند ، افراد دارای دلبستگی اجتنابی باال، بنابراین

بوا  . شفقت به خود رابطوه معنواداری نداشوت   نوع اجتنابی دلبستگی( با ، مثال عنوان اعتنا )به ها دریافتند که دلبستگی بی آن

ضورورت انجوا    ، شناسی اسوت  ای نوپا در روان که شفقت به خود سازه با توجه به اینتوجه به چارچوب نظری فوق و 

خصوص در بافت فرهن  شورقی کوه مواهیتی متفواوت از فرهنو        های بیشتر برای بررسی کارایی این مدل به پووهش

 .  شود احساس می، غرب دارد

بنوابراین  ؛ دورة ابتودایی شوهر ارومیوه اسوت    آمووزان   دانش پووهش حاضر محدود به جامعه آماری مادران

های دیگور اسوتفاده نماینود بایود      مشاوران و کارشناسانی که قصد دارند از این مقیاس برای گروه، پووهشگران

 . های دیگر تعمیم دهند به جامعه نتایج را بااحتیا  

، وسویله مصواحبه   شود اطالعات بیشوتری بوه   ر اعتبار مقیاس شفقت به خود پیشنهاد میت برای ارزیابی دقی 

کاغوذی   -های استفاده شود و نباید بوه خوود سونجی موداد     تحلیل دفتر خاطرات و سایر روش، مشاهده عینی

عنی اجورای  همچنین برای اطمینان بیشتر نسبت به اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار یابی باز آزمایی ی. اکتفا کرد

 . دوباره آزمون در فواصل زمانی مختل  استفاده شود تا از این طری  ثبات و پایایی آزمون نیز مشخص شود

ها و آزمون شفقت بوه خوود را پوذیرفت اموا بوا       توان کارآمدی و اعتبار فرض می، شده های انجا  از معدود پووهش

گرفتوه اسوت    و بافوت فرهنگوی و اجتمواعی طراحوی و انجوا       ای متفاوت با شرایط توجه به اینکه این آزمون در جامعه

فرهنگی و ایرانی طراحی شود و ارتبا  شوفقت بوه خوود    ، شود مقیاس شفقت به خود بر اساس مبانی دینی پیشنهاد می

تووان گفوت کوه مقیواس      موی ، در پایوان . های مختل  موردمطالعه قرار گیورد  شناختی در افراد و گروه با متغیرهای روان

توان از آن بورای سونجش شوفقت بوه      به خود از روایی و پایایی قابل قبولی در بین مادران برخوردار است و می شفقت

ای و درمانی نیز چوون درموان    های مشاوره در موقعیت. های پووهشی و آموزشی استفاده نمود خود در مراکز و موقعیت

                                                                                                                                                                          
1- Orbach 
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بوا توجوه بوه مقورون صورفه بوودن اسوتفاده از        . اسوت شده  عنوان یک شیوه درمانی مطرح به، 0متمرکز بر شفقت ورزی

توان از آن برای سنجش شوفقت ورزی و حتوی    های این مقیاس می ابزارهای خودسنجی و با در نظر گرفتن محدودیت

 .  خودشناسی مراجعان استفاده کرد
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 زندگی بر سازگاری اجتماعیهای  اثربخشی آموزش مهارت

 کودکان کار

 7تاجریبیوك  ،5سعیده قبادپور

 

آینوده  ی  سوالمت جامعوه  ی  باشند و سالمت جسم و روان آنهوا تضومین کننوده    می جامعههای  کودکان سرمایه

هوای اجتمواعی و   نظیور دگرگوونی  ، شوود  می با زندگی نوجوان همراهای  ویوههای  ها و سختیپیچیدگی. است

 و توانود فشوار   موی  هر کدا  به تنهاییکه .. .. استرس امتحان و، رقابت، های خطرناکبروز بیماری، خانوادگی

 بوه هموراه   ناپوذیری  جبوران های  لطمه و افکند مخاطره به را آنها سالمت و سازد وارد آنها بر فراوانی را تنش

 کموی  توانوایی  و مجهز نباشوند  زندگی کارآمد هایمهارت به نوجوانان چنانچه اند داده نشانها  بررسی. آورد

 تووان  نوجووانی  دوران هایبحران و با فشارها برخورد در، باشند داشته دیگران و خود هایهیجان درک برای

 نشوان  اضوطراب ، افسوردگی ، پرخاشوگری  صوورت  به را رفتاری بیشتری مشکالت و داشت خواهند کمتری

اقتصادی در اوایل کوودکی خصوصواا   های  مشارکت در فعالیت. (0171، ارفعی، محمدی، )سهرابی. داد خواهند

توانود بوه آسوی     می خطرناک و سودجویانه اثر مخربی بر رشد جسمانی و روانی کودکوان دارنود و  در مشاغل 

کودکانی که در چنین مشاغلی . (5100، 1منجر شود )کالپانا، آوردمی جبران ناپذیری که ناتوانی دائمی را بوجود

، جسومانی هوای   کنند از کودکی خود محرو  شده و به علت ساعات طووالنی کوار در معورض اسوترس    می کار

مسئولیت زیاد و عد  دسترسی به تحصیل شأن و عوزت  ، گیرند دستمزد ناکافیمی اجتماعی یا روانشناختی قرار

، وارده بور رشود شوناختی و اجتمواعی کودکوان     هوای   صرف نظر از آسوی  . بردمی نفس این کودکان را تحلیل

بوا توجوه بوه نواپختگی     . گیرندمی قرارهمچنین اغل  کودکان کار در معرض سو  استفاده هیجانی و جسمانی 

کودکان نسبت به بزرگساالن بیشوتر مسوتعد سوو     ها،  فیزیولوژیکی و روانشناختی و فرایند زیست شناختی آن

یکوی از  . (5119، 4هواگ و یوسوی   ، کوودرتی ، مصطفی، استفاده و مشکالت مربو  به سالمت هستند )پلومر

انعکاسوی از تعامول فورد بوا      5سوازگاری اجتمواعی  . است مشکالت این کودکان ضع  در سازگاری اجتماعی

هاست که به احتمال زیاد تحوت توأثیر شخصویت    های خود و نحوه عملکرد در نقشرضایت از نقش، دیگران

( سوازگاری اجتمواعی مهمتورین    0190، 6واتیوزمن ، موایر ، )منینجر. فرهن  و انتظارات خانواده قرار دارد، قبلی

                                                                                                                                                                          
 .ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد عمومی، شناسی روان ارشد کارشناسی آموخته دانش -0
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3- Kalpana 
4- Plummer, Mustafa, Kudrati, Hag & Yousif 
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معیاراندازه گیری رشود اجتمواعی هور فورد     . ارتبا  نزدیکی با رشد اجتماعی داردنشانه سالمت روان است و 

بنابراین به هر میزان که فرد با محیط پیرامونش و وضعیت زندگی . میزان سازگاری او با محیط و دیگران است

ایون  . داش سازگار شود به همان نسبت از رشد مطلوبتر و سالمت جسمی و روانی باالتر برخوردار خواهد بو

با شادکامی و رضایت خاطر به زندگی ادامه دهود و بوه موفقیوت در تموا       شود تا فرد بتواندمسِأله موج  می

بورای رسویدن بوه سوازگاری اجتمواعی مناسو  ودر نتیجوه        . (0193، )والی پور. زندگی نایل شودهای  عرصه

آمواده  ، اف مهم آموزش و پروشیکی از اهدموفقیت در تما  مراحل زندگی نیاز به یک سری مهارت است و 

برای مفید بودن در اجتماع و در سازگاری جمعوی اسوت کوه ایون امور نیازمنود آمووزش        آموزان  دانش سازی

 برنامه آموزش مهارتهای زندگی معتقد است با سرمایه گوذاری بور  . باشدمیآموزان  دانش زندگی بههای  مهارت

اجتماعی در آینده پیشگیری کرد و  -روانیهای  میتوان از آسی و آموزش مهارتهای و بین فردی آموزان  دانش

 زندگی هایمهارت آموزش که است عقیده این بر بهداشت جهانی سازمان. سازگاری این افراد را افزایش داد

 اساسوی  و اصولی  توانوایی  و مهارت چندین شامل، بوده نوجوانان و کودکان افزایش سالمت و ارتقا  مسیر در

 تفکر توانایی، خالق تفکر مهارت، همسأل حل توانایی، گیریتصمیم توانایی: از عبارتند هامهارت این. باشد می

، 0)الزاروس. هیجانات با مقابله توانایی، یفرد بین روابط توانایی، توانایی همدلی، خودآگاهی توانایی، انتقادی

که هدفش کمک به افوراد جهوت رشود    زندگی یک رویکرد متمرکز بر فرد است های  مجموعه مهارت. (0790

زندگی نه تنها به توانمند ساختن افوراد در زنودگی   های  مجموعه مهارت. باشدمی مورد نیاز زندگیهای  مهارت

و هوا   کند توا از توانوائی  می بلکه به توانمندی آنان در آینده نیز تأکید دارد و به فرد کمک؛ اندیشد زمان حال می

در واق  هدف نهایی ایون اسوت کوه    . توانمند و سازمان حرکت نمایدهای  مهارت به سوی مهارتهای  ضع 

هوای زنودگی بوا درگیور کوردن      آمووزش مهوارت  . افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند

مشارکتی و تعاملی و آموزش این که چطور فکر کنند به جای این که به چه چیزی فکر های  کودکان در روش

اجتمواعی و بوین فوردی و    هوای   مهوارت ، شوناختی های  نیرومندی برای یادگیری سه حوزه مهارتابزار ، کنند

براین اساس سؤال این پوووهش ایون اسوت کوه آیوا      . دهدمی سازگاری هیجانی در اختیار آنها قرارهای  مهارت

 زندگی بر سازگاری اجتماعی مؤثر است؟  های  آموزش مهارت

 

 روش

. پس آزمون با گروه کنترل و با پیگیوری دو ماهوه بوود    -از نوع پیش آزمون  تحقی  حاضر طرح شبه آزمایشی

نمونوه پوووهش   . شامل کودکان کار تحت پوشش مراکز حمایتی شهرداری تهران بودند، مورد مطالعهی  جامعه

نفور در گوروه آزمایشوی و     05یعنی ؛ نفر 05نفر)برای هر گروه  11براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف شامل 

نمو نه گیری بر اساس نمونه گیری در دسوترس از بوین کودکوان کوار تحوت      . نفر نیز در گروه کنترل( بود 05

در ایون  . آزمایشی و کنتورل جوایگزین شودند    پوشش مراکز حمایتی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه

                                                                                                                                                                          
1- lazaros 
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م خطوی و توک   چنوده ، کشویدگی ، الز  قبل از تحلیل کوواریانس از جمله کجیهای  پووهش تمامی مفروضه

 ازهوا   بررسوی شود و بورای تحلیول داده    ها  همگنی واریانس، واریانس کوواریانسهای  یکسانی ماریس، خطی

 .  روش تحلیل کوواریانس استفاده شد

 

 ابزار پژوهش

شوامل دو  . توسط بول تودوین گردیود   0760پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل در سال : پرسشنامه سازگاری بل

(ایون  0135، )ترخوان . دانشجویان ودانش اموزان و دیگری مخصووص بزرگسواالن اسوت   پرسشنامه مربو  به 

پایایی . نفر بصورت تصادفی اجرا شد 511( بعد از ترجمه و ویرایش بر روی 0190پرسشنامه توسط بهرامی )

، شوغلی ، بهداشوتی ، سازگاری عواطفی های  تما  بخشی  این آزمون با روش کرونباخ بر اساس که تأمین کننده

بوه طوور کلوی    . به دسوت آموده اسوت    37/1اجتماعی بود محاسبه گردید و ضری  آلفای آن معادل ، تحصیلی

پایوایی ایون تسوت در سوازگاری     . گزارش شده است 74/1تا  30/1پایایی این مقیاس در تحقیقات مختل  از 

که به طوور کلوی   ، 35/1سازگاری تحصیلی، 70/1، سازگاری عاطفی، 33/1سازگاری اجتماعی ، 30/1بهداشتی

از نظر روایوی همزموان بوا مقیواس سوازگاری اجتمواعی کالیفرنیوا دارای        . به دست آمده است 74/1اعتبار کل 

 . و روائی پیش بین آن در حد مناس  ارزیابی شده است داشته 61/1همبستگی 

 سوازمان جهوانی  ، زنودگی هوای   )برگرفتوه از پکویج آمووزش مهوارت    : زندگیهای  بسته آموزشی مهارت

 (5111، بهداشت

 زندگی و معرفی ده مهارت اصلی و پایه ایهای  مهارت تعری : جلسه اول 

  شناخت هیجانات و کنترل عصبانیت و پرخاشگری: جلسه دو 

  کنترل پرخاشگری: جلسه سو   

  تصمیم گیری  : جلسه چهار 

 تصمیم گیری: جلسه پنجم   

 برقراری ارتبا : جلسه ششم   

 برقراری ارتبا : جلسه هفتم   

 کنترل استرس واضطراب با استفاده از تکنیک آرامش عضالنی: جلسه هشتم 

 کنترل استرس واضطراب با استفاده از تکنیک آرامش عضالنی: جلسه نهم   

 وزنتان را کنترل کنید: جلسه دهم 

 مهارت حل مسأله با استفاده از تکنیک بارش فکری: جلسه یازدهم   

 استفاده از تکنیک راهبرد مساله مدارمقابله با شکست با : جلسه دوازدهم 
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 پژوهشهای  یافته

نفور از پودران    01در گوروه آزموایش   . بود 51. 00و در گروه گواه  05میانگین سن کودکان در گروه آزمایش 

. نفر تحصیالت عوالی دارنود   1دیپلم و ها  نفر از آن 9. نفر تحصیالت راهنمایی دارند 01تحصیالت ابتدایی و 

دیوپلم و  ها  نفر از آن 3. نفر تحصیالت راهنمایی دارند 01نفر از پدران تحصیالت ابتدایی و  01گواه در گروه 

نفور   00نفور از موادران تحصویالت ابتودایی و      6همچنوین در گوروه آزموایش    . نفر تحصیالت عالی دارنود  5

نفر از موادران   9ر گروه گواه د. نفر تحصیالت عالی دارند 4دیپلم و ها  نفر از آن 7. تحصیالت راهنمایی دارند

. نفر تحصیالت عوالی دارنود   5دیپلم و ها  نفر از آن 3. نفر تحصیالت راهنمایی دارند 01تحصیالت ابتدایی و 

در پس آزمون نسبت بوه   پرسشنامه سازگاریمیانگین نمرات گروه آزمایش در  توصیفی نشان داد کههای  آماره

تغییور چنودانی نداشوته     پرسشنامه سوازگاری نگین نمرات گروه گواه در اما میا. پیش آزمون افزایش یافته است

 .  است

 .  زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی کودکان کار موثر استهای  آموزش مهارت: فرضیه پژوهش

متغیور وابسوته پیوسوته    ، دو سطحی )گروه آزمایش و گوروه گوواه(  ای  با توجه به وجود متغیر مستقل طبقه

پرسشنامه سازگاری( و همچنین متغیر هم تغییر )نمرات پیش آزمون پرسشنامه سازگاری(  )نمرات پس آزمون

این تحلیل تفاوت بین میانگین نمرات سازگاری برای دو گروه . کوواریانس چند متغیری استفاده شد از تحلیل

لحواظ آمواری    پیش آزموون اولیوه را بوه   های  زندگی( و گواه بعد از تعدیل نمرههای  آزمایش )آموزش مهارت

 .  ارائه شده است 0نتایج تحلیل کوواریانس در جدول . دهدمی نشان

 

 پس آزمون سازگاری اجتماعی در دوگروه آزمایش و گواههای  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نمره. 5جدول 

 سطح معناداری df خطا df فرضیه F ارزش 

 115/1 51 1 13/10 14/1 اثر پیالیی

 115/1 51 1 13/10 50/1 ویلکزالمبدای 

 115/1 51 1 13/10 17/0 اثر هتلین 

 115/1 51 1 13/10 15/0 بزرگترین ریشه خطا

 

نشان دهنوده ایون اسوت کوه بوین      ها  سطوح معناداری همه آزمون، شودهمانطور که در جدول مالحظه می

برای پی . تفاوت معنادار وجود دارد آزمایش و گواه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته )سازگاری(های  گروه

مانکوا انجا  گرفت که نتایج حاصل ، بردن به این نکته که از لحاظ کدا  متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد

 .  آمده است 5در جدول 
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، سازگاری در خانههای  با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده مولفه، 5طب  جدول بر 

سازگاری اجتماعی و نمره کل سوازگاری در پرسشونامه سوازگاری بور حسو  گوروه در       ، سازگاری تندرستی

گفوت آمووزش   تووان  میهوا   به طور کلی بر اسواس ایون یافتوه   . مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد

 .  زندگی باعث افزایش سازگاری اجتماعی کودکان شده استهای  مهارت

 

 بحث و نتیجه گیری

پدیده کودکان کار و خیابان مشکل اجتماعی است کوه از دیربواز در کشوورهای مختلو  وجوود داشوته و در       

اجتمواعی تلقوی   کودکان کار و خیابوان را یوک آسوی  و بیمواری     های اخیر به علل گوناگون همچون که  دهه

آنها های  و شرایط جسمانی و روانی و اجتماعی کودکان و خانوادهها  ویوگی، کنند و در تبیین آن به رفتارها می

زنودگی در پوس آزموون    های  توان گفت آموزش مهارتمیها  بر اساس این یافته. (0171، )حسینی توجه دارند

علوی آبوادی و   ، میوری ، مرادپوور هوای   ایج با یافتوه این نت. باعث افزایش نمرات سازگاری اجتماعی شده است

و  4بیلوت ، 5115، 1دیبوو و پرنیوز  ، 5116، و همکواران  5گرشوا  ، 5116، 0توتول و همکواران  ، 0175، پورصادق

( آمووزش  5100) مک دونالود و سورسوت  ، ترنر. همخوان است 5110، و همکاران 5کادیش، 5111، همکاران

استدالل ریاضی و تفکر انتقادی و ارتباطات موثر بر روی نوجوانوان   های زندگی از جمله حل مسئله ومهارت

آنوان را بورای حول مشوکل و مسوئله و اسوتفاده مووثر از        های  توانایی، های زندگینشان دادند که این مهارت

( آموده اسوت کوه پوس از     5117) همچنین در پووهش احمدیان. دهدمی های اجتماعی آنان را افزایش حمایت

هوا   اثرات مثبت زیادی در آزمودنی، مدیریت خشم، اجتماعی و روابط بین فردی، خود شناسی آموزش مهارت

های زنودگی  ( در پووهش خود ذکر کردند که که آموزش مهارت5104مومنی و ابولقاسمی)، کاظمی. دیده شد

بوه عبوارتی   . آمووزان تواثیر افزایشوی دارد   های ارتباطی دانشبه طور معنی داری بر روی عزت نفس و مهارت

آموزان گروه کنترل در عزت نفس و آموزان گروه آزمایش افزایش معنی داری تری نسبت به دانشدانش، دیگر

                                                                                                                                                                          
1- Tuttle 
2- Greshm 
3- Deboo & Prins 
4- Bildt 
5- Kadish 

 های سازگاری اجتماعی در دو گروه آزمایش و گواه . تحلیل کوواریانس نمره7جدول 

 متغیر وابسته 
مجموع 

 راتمجذو
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 میزان تاثیر

 گروه

 45/1 110/1 57/57 65/15 0 65/15 سازگاری در خانه

 50/1 115/1 30/7 90/09 0 90/09 سازگاری تندرستی

 59/1 111/1 95/51 51/51 0 51/51 سازگاری اجتماعی

 65/1 115/1 17/95 19/596 0 19/596 نمره کل سازگاری
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توانود بوه طوور مثبوت     های زنودگی موی  نتایج نشان داد که آموزش مهارت. های ارتباطی را نشان دادندمهارت

همسوو  هوا   که همه این پوووهش . افزایش دهدآموزان را های ارتباطی در دانشاستفاده از عزت نفس و مهارت

هوای زنودگی از   توان در تبیین نتایج پووهش حاضر این طور گفت که مهارتمی. با نتایج پووهش حاضر است

فورد را  ، هوا این توانایی. آورندی سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم میها که زمینهای از تواناییمجموعه

-با خواسوت ، های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگرانسازند مسئولیتقادر می

ها به این مهارت. به شکل موثری روبه رو شود، به ویوه در روابط بین فردی، انتظارات و مشکالت روزانه، ها

عی حفوظ  های روانوی و اجتموا  کند تا مثبت عمل کرده و هم خودشان و هم جامعه را از آسی افراد کمک می

کودکوان و نوجوانوانی   . (5117، کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقا بخشند)جونز و الوالوی 

گیرند و نیز روابط قوی و مستحکمی با اعضوای خوانواده   می که قواعد اجتماعی گروه همساالن را به خوبی یاد

. اجتمواعی را از خوود بوروز خواهنود داد     به احتمال زیاد سطح بواالیی از سوازگاری  ، کنندمی و اجتماع برقرار

آورند و از نظر اجتماعی رفتارهای مطلوب تری را از می زندگی را به دستهای  نوجوانانی که به خوبی مهارت

خوود را  های  و تواناییها  شود محدودیتمی مفهو  خود مثبت تری دارند و این امر موج ، دهندمی خود نشان

( بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه      5110کادیش و همکاران ). درک و پذیرش کنند، ارزیابی، به شیوه صحیح تری

مسئوایت پذیری و روابط بین فردی کفایت اجتماعی نوجوانان ، همدلی، مثل ارتبا  موثرهایی  آموزش مهارت

مثبت زندگی بر تعامالت های  ( در پووهش خود اثر مهارت5116توتل و همکاران ). دهدمی بزهکار را افزایش

جوانان مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان دهنده قابلیت فوق العاده نوجوانوان در ارتقوا و انعطواف پوذیری     نو

همچوون  هوایی   زندگی را بر بهبود مهارتهای  ( تاثیر آموزش مهارت5116گرشا  و همکاران ). مثبت آنان بود

ج نشان داد که تواثیر مثبتوی روی ایون    ابراز وجود و ارتبا  موثر بررسی کردند و نتای، دوست یابی، مهار خشم

زندگی مثل برقراری ارتبوا   های  ( نیز در پووهش خود مهارت5111بیلت و همکاران ). داشته استها  مهارت

از . بوود هوا   بور آزموودنی  ها  تاثیر این مهارت روزمره زندگی را آموزش دادند و نتایج نشاندهندههای  و فعالیت

توان به ارتقا  سوطح سوالمت روانوی و سوازگاری افوراد هموت گماشوت و         میها  رهگذر آموزش این مهارت

فرد را بورای مقابلوه مووثر بورای پورداختن      ها  این توانایی. اجتماعی گردید-روانیهای  موج  ارتقا  توانمندی

فرهن  و محویط خوود   ، جامعه، هابخشند تا در رابطه با سایر انسانمی زندگی یاریهای  و موقعیتها  کشمکش

شوود کوه تعوداد جلسوات     می پیشونهاد ، ایون پوووهش  های  با توجه به محدودیت. ثبت و سازگارانه عمل کندم

مطالعات دیگری در سوایر نقوا    ، افزایش یابدها  مهارتتر  آموزشی به منظور تمرین و آموزش دقیقتر و عمقی

در تحقیقوات آینوده از سوایر    ، صورت بندی گوردد ها  کشور به ویوه برای تمامی اقوا  ایرانی و همچنین اقلیت

استفاده گردد و در مطالعات بعدی پووهش حاضور  .. . نظیر مصاحبه و مشاهده وها  جم  آوری دادههای  روش

 . مقاط  تحصیلی نیز بررسی گرددآموزان  دانش بر روی
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نقش معنویت محیط کاری و کارکرد خانواده در پیش بینی 

 زندگی کاری کارکنانکیفیت 

 5سلمان زارعی

 

فکوری  هوای   چهوارچوب . است که در دو دهه اخیر توسعه فراوان یافتوه اسوت  ای  توجه به مناب  انسانی پدیده

راه را برای بهره گیوری بیشوتر از   ، عمیقی که در حوزه و عرصه مناب  انسانی پدید آمدههای  جدید و دگرگونی

عصر حاضور بوا نگواه راهبوردی بوه منواب        های  سازمان. هموار کرده استها  توان و تخصص کارکنان سازمان

انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پویش بوه ارتقوا  کیفیوت زنودگی و      

امروز به یک موضووع اجتمواعی عموده در     "کیفیت زندگی کاری"مفهو  . رضایت شغلی کارکنان توجه دارند

در جامعه امروز بهبوود  ، در حالیکه در گذشته فقط تاکید بر زندگی شخصی بود، دنیا مبدل شده استسرتاسر 

وانودنبرگ  ، زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان آن درآمده است)ریچاردسوون 

 نودگی سوازمان  ( کیفیوت زنودگی کواری را یکوی از فنوون بال     0779گرینبرگ و بارون ). (5111، و ویلکرسون

و احساس تعهد نسبت به کوار را  ، پذیرش مسئولیت، دانند که سعی دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایتمی

کیفیت زنودگی کواری یکوی از فنوون بالنودگی      : گویندمی در تعری  کیفیت زندگی، بنابراین. توامان تامین کند

کوردن محول کوار و    تور   و مردمسواالرانه تور   انیاز طری  انس، سازمانی است که به منظور بهبود کارکرد سازمان

هوای   لذا بوا توجوه بوه چوالش    . (5110، دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری طراحی شده است)وایت و وچ

مشخص کردن عوامل اساسی در جهت پیش بینی کیفیت زنودگی کواری بوه عنووان     ها،  حال حاضر در سازمان

شواهد نظری و تجربی نشان داده انود کوه ادراکوات    . گردیده استیک نیاز فردی به یک مسئله اساسی تبدیل 

با افزایش میزان . کارکنان درباره معنویت در محیط کار به گسترش کیفیت زندگی کاری آنها کمک خواهد کرد

 کنند و بدین وسیله به عملکورد سوازمانی کموک   می کارکنان برای کارشان تالش بیشتری، کیفیت زندگی کاری

نشانه آن وجوود  ، سازمانی استهای  معنویت در محیط کار چارچوبی از ارزش. (5113، و اکانهاکنند)ریگو می

برد و فهم آنها را از ارتبوا  بوا   می از میان فرآیندهای کاری فراترای  فرهنگی است که کارکنان را به طور فزاینده

عنویت در محیط کار به کارکنوان  ورود م. کنندمی که احساس لذت را تجربهای  به گونه، بخشدمی دیگران بهبود

خوانواده و جامعوه خوویش بوه دسوت      ، را در زمینوه سوازمان  ای  دهد تا چشم انداز یکپارچوه می این توانایی را

 .  (5119، دیمان و کین ، جوان، آورند)مارکز

                                                                                                                                                                          
              salman_ zarei@yahoo.com تهران طباطبایی عالمه دانشگاه مشاوره، دکتری دانشجوی -0

mailto:zarei@yahoo.com


شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 تحقیقوات . خوانواده و کوارکرد آن اسوت   ، یکی دیگر از عوامل موثر بر کیفیت زندگی کواری ، عالوه بر معنویت

در محیط کار با هزینه و مخوارج بواالی ناشوی    ، نشان داده است کارکنانی که در محیط خانه مشکالت بیشتری دارند

فودلت و  ، کینوون ، گردنود)رانتانن می غیبت از کار و از دسوت دادن سورمایه انسوانی مواجوه    ، جابجایی، از تغییر شغل

نواده و میزان ارضوا نیازهوا نووع تعامول فورد را در      ( معتقد است نوع روابط حاکم در خا0756رو ). (5113، پوکینن

کند بوه عبوارت دیگور شورایط تربیوت خوانوادگی تواثیر بسوزایی در مشوخص کوردن نووع            می محیط کار مشخص

( خل  و خوی فرد در یوک حیطوه از   5111بر اساس نظریه اسپیلوور ). (0170، شغلی دارد)شفی  آبادیهای  فعالیت

چانچه فرد در محویط خانوه خلو  و خووی مطلووبی      . گذاردمی نیز تاثیرها  یر حیطهزندگی بر خل  و خوی او در سا

بالطب  در محیط کاری هم خل  و خووی مطلووبی خواهود داشوت و میوزان کیفیوت زنودگی کواری او         ، داشته باشد

ت افزایش پیدا خواهد کرد و این مسئله منجر به ایجاد همبستگی مثبت بین رضایت خانوادگی و نگرش مثبوت نسوب  

معنویت محیط کاری و کارکرد خانوادگی مطلوب در عین حال کوه تواثیر   . (5116، شود)کاراتپ و سوکمنمی به کار

، تعلو  ، امروزه ایجاد حس اعتمواد . عد  امنیت و ابها  گردند، توانند باعث کاهش عد  قطعیتمی متقابل بر هم دارند

توجوه بوه   . گرددمی محسوبها  نیازهای عمده سازمان افزایش وجدان کاری و وجود ارتبا  مثبت بین اعضا از جمله

لذا بوا توجوه   . فوق داردهای  نقش اساسی در برآوردن نیاز، بهبود کارکرد خانواده و پایبندی به معنویت در محیط کار

پووهش حاضر با هدف بررسی نقش معنویت محیط کاری و کوارکرد خوانواده در پویش بینوی     ، شده به مطال  ذکر

آیوا معنویوت محویط کواری و     ، و با توجه هدف پووهش این سوال مطرح شود کوه  . کاری انجا  شدکیفیت زندگی 

 کارکرد خانواده قادر به پیش بینی کیفیت زندگی کاری هستند؟

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعه آمواری ایون پوووهش عبوارت بوود از کلیوه کارکنوان        . پووهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود

باتوجه بوه  . در این دانشگاه مشغول به خدمت بودند 0174شگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز که در سال دان

نمونوه موورد   ، با استفاده از نمونه گیری تصادفی سواده ، امکان دسترسی به فهرست اسامی جامعه مورد مطالعه

تحلیل رگرسیون بنا به جدول کرجسی با توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرهای پیش بین در . نیاز انتخاب شد

قبول از اجورای ضوری     . نفور بورآورد شود    051 نفرحداقل حجم نمونه 150به حجم ای  از جامعه، و مورگان

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گا  به گا  خطی بودن رابطه بین متغییرهای پیش بین و کیفیت زنودگی  

آزمودنی شرکت کننده در پوووهش بوه علوت خوارج از      051 مجموعآزمودنی از  6کاری کارکنان چک شد و 

 .  خط بودن آماره هایشان از معادله حذف شدند

 

 ابزار 

( بنوا بور   0731بالدوین و بیشواپ ) ، سوالی توسط اپشتاین 61پرسشنامهاین : (FAD) ابزار سنجش خانواده -0

. کند می کارکرد خانواده را مشخصبعد از  6این الگو . الگوی کارکرد خانواده مک مستر تدوین شده است
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. مشارکت عاطفی و کنترل رفتوار ، پاسخدهی عاطفی، نقشها، ارتبا ، حل مشکل: این ابعاد از این قرار است

بعوالوه یوک خورده    ، خرده مقیاس برای سونجش آنهوا   6بعد از  6 لذا ابزار سنجش خانواده متناس  با این

 4با اسوتفاده از مقیواس    نمره گذاری. (0197، )ثنایی استمقیاس هفتم مربو  به کارکرد کلی تشکیل شده 

 آزموون توسوط اپشوتاین و همکواران    هوای   دامنه ضری  آلفای زیر مجموعه. شودمی لیکرتی انجا ای  درجه

دهود آزموون از همسوانی درونوی نسوبتا خووبی       می گزارش شده است که نشان 75/1تا  95/1بین  (0731)

 .  به دست آمد 33/1نیز ضری  الفای کرونباخ برای این پرسش نامه در پووهش حاضر . برخوردار است

و ، کاپلوسوکی ، میلویمن سووالی توسوط   06این پرسوش ناموه   : (WSQ) پرسش نامه معنویت در محیط کار -5

یکوی از  . ( برای سنجش سه بعد معنویوت در محویط کوار طراحوی و تحلیول عواملی شود       5111فرگوسن)

احسواس  ، (6توا   0هوای   )سووال  شد و سه عامل احساس معنا در کوار  سواالت به دلیل با عاملی کم حذف

ایون  . ( به دست آمود 05تا  00های  سازمان)سوالهای  و همسویی با ارزش (01تا  9های  همبستگی )سوال

 یزدانی و حمدالهی، ایران نیز بیک زاد. لیکرت طراحی شده استای  پرسش نامه بر اساس طی  پنج گزینه

 035به حجم ای  پایایی آن را در جامعه، روایی محتوای پرسش نامه توسط متخصصان ( پس از تاید0171)

در پووهش حاضر نیوز ضوری  الفوای    اند.  گزارش کرده 35/1نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهر تبریز 

 . به دست آمد 30/1کرونباخ برای این پرسش نامه 

( ساخته و 0791) سوالی توسط والتون 15ی  امهاین پرسش ن: (QWLQپرسش نامه کیفیت زندگی کاری ) -1

لیکرت کیفیت زندگی کاری را در ابعاد زیور موورد سونجش    ای  درجه 5و با استفاده از مقیاس . تدوین شد

، (3توا   6های  )سوال محیط کار ایمن و بهداشتی، (5تا  0های  )سوال پرداخت منصفانه و کافی: دهدمی قرار

وابستگی ، (09تا  05های  )سوال قانون گرایی در سازمان، (00تا  7های  )سوال تامین فرصت رشد و امنیت

یکپوارچگی  ، (55توا   50هوای   )سووال  فضای کلوی زنودگی  ، (51تا  03های  )سوال اجتماعی زندگی کاری

حسوینی و  . (15توا   11هوای   )سوال انسانیهای  و توسعه قابلیت، (57تا  55های  )سوال وانسجا  اجتماعی

در پوووهش حاضور نیوز    انود.   گوزارش کورده   35/1( ضری  پایایی این پرسش ناموه را  0137) همهدی زاد

 .  به دست آمد 71/1ضری  الفای کرونباخ برای این پرسش نامه 

 

 شیوه گردآوری داده ها

در اختیار کارمندان قرار گرفت و قبل از اجرای پرسوش  ها  پس از آنکه نمونه پووهش انتخاب شد پرسش نامه

بوه کارمنودان   هوا   آن و نحوه کامل کردن پرسش نامههای  مزیت، اهداف، ابتدا توضیحاتی درباره تحقی ها،  نامه

در نهایت پس از تکمیول و گورد   . ارائه شد و به آنها نسبت به محرمانه ماندن مشخصات آنها اطمینان داده شد

 .  تجزیه و تحلیل شدندها  دادهها،  پرسش نامه آوری
 

 نتایج

 .  آورده شده است 0توصیفی متغییرهای مورد پووهش در جدول شماره های  شاخص
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 و خطای استاندارد میانگین، انحراف استاندارد، میانگین، فراوانی .5جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین (Nتعداد) متغییرها آماریهای  شاخص

 69/0 67/06 66/79 044 کیفیت زندگی کاری

 91/1 71/4 40/51 044 معنادرکاراحساس 

 16/1 06/1 37/04 044 احساس همبستگی

 50/1 10/4 56/09 044 سازمانهای  همسویی با ارزش

 16/5 59/55 09/076 044 کارکرد کلی خانواده

 
 ماتریس همبستگی ابعاد معنویت محیا کاری و کارکرد خانواده با کیفیت زندگی کار کارکنان .7جدول 

 1 4 9 7 5 متغییرها

     0 احساس معنادرکار0

    55/1 0 احساس همبستگی5

   07/1 06/1 0 سازمانهای  همسویی با ارزش 1

  55/1 01/1 00/1 0 خانواده کارکرد 4

 43/1 10/1 19/1 56/1 0 کیفیت زندگی کاری 5

P0/01


 P0/05
 

 

دهد بین احساس معنوا در کوار و کیفیوت زنودگی     نتایج نشان می، پردازدمی ی متغییرهاماتریس همبستگ به 5جدول 

(و بوین همسوویی بوا    r=0/31؛ P0/05) بین احساس همبستگی و کیفیوت زنودگی کواری   ، (r=0/48؛ P0/01) کاری

در نهایت نتایج نشان دادکه . (رابطه مثبت معنادار وجود داردr=0/37؛ P0/05) کیفیت زندگی کاریوسازمان های  ارزش

 . وجود دارد (r=0/56؛ P0/01) کارکرد خانواده با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معناداربین 
 

 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کیفیت زندگی کاری در کارکنان: 9جدول

 عامل ها
 شاخص ها

 منبع تغییرات
 درجه آزادی مجموع مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F P R R

2 

احساس معنا 

 در کار

 رگرسیون

 کل باقی مانده

59/01134 

65/50751 

37/15119 

0 

045 

041 

59/01134 

61/054 
06/69 111/1 13/1 09/1 

 کارکرد خانواده

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

47/05619 

34/50906 

11/14154 

5 

040 

041 

94/6103 

51/054 
39/41 111/1 44/1 55/1 

 

وارد  دهود کوه در مرحلوه اول احسواس معنوا در کوار      می نشان 1نتایج تحلیل رگرسیون گا  به گا  جدول 

 کنود می درصود از واریوانس کیفیوت زنودگی کواری کارکنوان را پویش بینوی         09معادله شده است و به تنهایی 

(P0/01) .     55در مرحله دو  کارکرد خانواده به معادله اضافه شده است که به هموراه احسواس معنوا در کوار 
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Rهمچنین تغییرات . زندگی کاری را پیش بینی کردنددرصد از واریانس کیفیت 
دهد که سهم کارکرد می نشان 2

 . (P0/01) درصد است 3خانواده به تنهایی در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان

 

 بحث و نتیجه گیری

پووهش حاضر با هدف بررسی نقش معنویت محیط کاری و کارکرد خانواده در پویش بینوی کیفیوت زنودگی     

، نتوایج نشوان دادکوه احسواس معنوا در کوار      . کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی ماحد تهران مرکز انجا  شود 

بوا  ، دهنود می سازمان که ابعاد معنویوت محویط کواری را تشوکیل    های  احساس همبستگی و همسویی با ارزش

کارمندانی کوه در سوطح   ، به عبارت دیگر. (5)جدول  کیفیت کلی زندگی کاری همبستگی مثبت معنادار دارند

معنابخش به زندگی خود و دیگران های  تمایل و عالیقی برای مبادرت به انجا  فعالیت، فردی انگیزش درونی

و در سطح گروهی با همکاران خود تعامل داشته و بر این باور هستند که افراد یکدیگر را در پیونود بوا   ، دارند

احساسی و معنوی وجوود دارد و در نهایوت در سوطح سوازمانی     ، کنند و بین آنان ارتباطات ذهنیمی هم درک

مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستد و سازمان نسبت ها  باور دارند که مدیران و کارکنان سازمان دارای ارزش

ایون  . از کیفیت زندگی کاری بواالتری برخووردار هسوتند   ، به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه زیادی دارد

تووان نتیجوه گرفوت کوه اگور       می بنابراین. ( همسو است5111) کاپلوسکی و فرگوسن، میلیمنی  یافتهنتایج با 

زندگی درونی فرد های  کارکنان با یکدیگر احساس یکپارچگی داشته باشند و کار انجا  شده متناس  با ارزش

تووان انتظوار داشوت     موی  ،معنوی افراد توجوه کنود  های  باشد و فرد از انجا  کار لذت ببرد و سازمان به ارزش

متعالی خویشتن و دیگران افزایش یابود و بهبوود معنویوت محویط کوار      های  توانایی کارکنان در شناسایی جنبه

نتایج تحلیل همبستگی همچنین نشوان داد کوه بوین کوارکرد     . باعث افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان شود

ایون یافتوه بوا نتوایج پوووهش      . (5)جودول   ار وجوود دارد خانواده با کیفیت زندگی کارکنان رابطه مثبت معناد

هنگامی که کانون خانواده در برگیرنوده  ، توان نتیجه گرفتمی بنابراین. ( همسو است5116)  کاراتپ و سوکمن

تواند موج  رشد و پیشورفت اعضوا    می محیط سالم و سازنده و روابط گر  و تعامل بین فردی صمیمی باشد

در نهایت به منظور تعیوین نقوش   . و داشتن روابط مطلوب با دیگران تاثیر گذار باشد شود و بر سالمت روانی

معنویت در محیط کار و کارکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری از تحلیل رگرسویون گوا  بوه گوا      

در کوار   احسواس معنوی  ، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد معنویت در محیط کوار . استفاده شد

بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد و در گا  دو  تحلیل رگرسیون نیوز کوارکرد   

نیول و   ( و5115) آنگول و پوری  های  این یافته با نتایج پووهش. (1)جدول  خانواده وارد معادله رگرسیون شد

شت کهمعنویت به انسان بینش جدیودی نسوبت   توان بیان دامی در تبیین این یافته. ( همسو است5114) بیبرمن

شود توا فورد در کوارش ثبوات     می برد و باعثمی دهد و به طور شگفت انگیزی اعتماد به نفس را باالمی به خود

دهد که چشم انداز یک پارچه تری نسبت بوه سوازمان   می بیشتری داشته باشد و به فرد این توانایی و قدرت را

هنجارهوا و  ، دهد و باورهوا  می کارکرد سالم خانواده به انسان هویتچنین هم. و جامعه خویش به دست آورد
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یوک منظوموه بواز اسوت کوه      ، خانواده دارای کارکرد مطلوب. آورد می معنوی را در انسان به وجودهای  ارزش

برای گسترش هویت فردی خوود تشووی    ، اعضای خانواده به طور عاطفی به هم پیوسته اند ولی با این وجود

رو به رو بوده است کوه بایود بوه آنهوا توجوه      هایی  دیگر با محدودیتهای  این پووهش مانند پووهشند. ا شده

، انجا  گردیده است 75ا ین پووهش در قلمرو مکانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و در پائیز . شود

کاربردی که در راستای نتایج ایون  های  از توصیه. حتیا  شودها  از این رو باید در تعمیم نتایج به دیگر سازمان

 و توسعه شوغل ، غنی سازی، این است که مدیران با اقداماتی از قبیل چرخش شغلی، توان ارائه داد می پووهش

توجوه  . )ابعاد معنویت محیط کار( را بهبود بخشند توانند ادراک کارکنان از احساس معنا در کار و لذت کار می

نظرسونجی از کارکنوان   ، تبیین واضح رسوالت سوازمان  ، دگی خانوادگی کارکنانبه سالمت روحی و شرایط زن

هوای   توانود بوه همسوویی ارزش    موی  و اهوداف هوا   سازمان و مشارکت آنها در تعیین ارزشهای  دربارة ارزش

آموزشوی در  هوای   شوود کوه دوره  می همچنین پیشنهاد. سازمان و افراد )از ابعاد معنویت محیط کار( منجرگردد

کنتورل رفتوار و پاسوخگویی عواطفی بورای کارکنوان       ، نحوه ارتبا  اثربخش در خانواده، آموزش خانواده زمینه

 . برگزار شود
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بررسی رابطه سالمت اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در 

 میان کارکنان ادارات دولتی قرچک 

 9رقیه محمدی قره قوزلو ،7*سمیرا حسن زاده پشنگ، 5مجید صفاری نیا

 

 آخرین جز  اساسی و حیواتی سوالمت فورد بوه شومار     ، در کنار سالمت روانی و جسمانی 4سالمت اجتماعی

رود و اغل  بر چگونگی تعامل فرد با سایرین و پیامدها یوا منواف  حاصول از ایون تعوامالت در ارتبوا  بوا        می

 موضوع که افراد چگونه بوا یکودیگر ارتبوا  برقورار    سالمت اجتماعی اغل  با این . کندمی بهزیستی فرد تاکید

توانود  می ایون موضووع  . سورو کوار دارد  ، تواند اجتماعی شده و روابطی را برقورار کنود  می کنند و فرد چگونهمی

مفهوو   ، ( برای اولوین بوار  0795)5بلوک و برسلو. چگونگی شکل گیری و حفظ آنها شود، مشتمل بر دوستیها

متورادف دانسوتند و شواخص سوالمت اجتمواعی را       "ه عملکرد اعضوا  جامعوه   درج "سالمت اجتماعی را با

 "فورد "( سنجش محتوای سالمت اجتماعی را از طری  تمرکز بور  0793و همکارانش ) 6سپس دونالد. ساختند

ارکان عینی ، و در رابطه با تعامالت فردی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار دادندو در اندازه گیری شان

بنوابراین اصوطالح   . هور دو منظوور شوده بوود    ، عداد دوستان و ارکان ذهنی مانند کیفیت روابط دوستانهمانند ت

سالمت اجتماعی اغل  برای نشان دادن چگونگی تعامل و رفتار افراد در قبال یکودیگر در سوطح جامعوه یوا     

اجتمواع را  ، اجتمواع فورد سوالم از نظور     ( بیان داشته اسوت کوه  0137سا  آرا  ). رودمی فرهنگی خاص به کار

کند به جامعه تعل  دارد و در می قابل فهم و بالقوه برای رشد دانسته و احساس، بصورت یک مجموعه معنادار

کیفیت روابط بوا  ، کند که بخشی از سالمت فردمی در این خصوص مطرح هم9الرسن. پیشرفت آن سهیم است

و آنهاست یوا مشوتمل بور آن دسوته از پاسوخهای      اجتماعی است که فرد عضهای  نزدیکان و گروه، افراد دیگر

) . درونی فرد است که نشان دهنده رضایت یا فقدان رضایت فورد از زنودگی یوا محویط اجتمواعی اش اسوت      

 .  (0174، صفاری نیا

طب  نظر کییز حلقه مفقوده درتاریخچه مطالعات مربو  به سالمت پاسخ به این سؤال است که آیا ممکون  

از نظور وی  . اجتماعی ارزیوابی کورد  های  عملکرد شخصی افراد را بدون توجه به معیاراست کیفیت زندگی و 

دهنود چقودر یوک شوخص در زنودگی      می سالمت اجتماعی ترکیبی از چند عامل است که در مجمووع نشوان  

                                                                                                                                                                          
 ایران .نور پیا  دانشگاه دانشیار -0

 hasanzadeh60@@Yahoo.com: الکترونیک پست. تهران نور پیا  دانشگاه عمومی شناسی روان دکترای دانشجوی -5

 .تهران نور پیا  دانشگاه عمومی شناسی روان دکترای دانشجوی -1
4- social wellbeing 
5 -Beloc&Berslo 
6- Doonald 
7- Larsen 
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کییز معتقود  . (5114، همکار و شهروند عملکرد خوبی دارد)کیز و شاپیرو، اجتماعی اش مثالا به عنوان همسایه

ست بهزیستی یک اساس و بنیان اجتماعی دارد و بدین ترتی  سالمت اجتماعی را ارزیابی شرایط و عملکرد ا

( و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت جسومی و  5113، 0کند )چاالغانمی فرد در جامعه تعری 

دهود کوه   می پیشونهاد وی در یک تحلیل عواملی گسوترده   . گیردمی اجتماعی را در برهای  روانی است و چالش

-1پوذیرش اجتمواعی   -5یکپوارچگی اجتمواعی  -0: سالمت اجتماعی افراد از پنج جز  زیر تشکیل شده است

( همچنین وی معتقد 5114، شکوفایی اجتماعی)کیز و شاپیرو -5پیوستگی اجتماعی  -4سهم داشت اجتماعی 

ری در جامعوه و جایگواه اجتمواعی    و مسوئولیت پوذی  اجتماع پسندهای  است که بین سالمت اجتماعی با رفتار

افکار و تمایالت فرد ، شخصیت جامعه پسند در برگیرنده احساسات(0133، )سا  آرا  رابطه مثبتی وجود دارد

 ایون . سودبرسواند  دیگوران  به که عملی هر یعنی 5پسند جامعه رفتار. (5115، در رفتار جامعه پسند است )پنر

 ،دهود  موی  انجوا   را اعموال  آن کوه  فوردی  بوه  سودمسوتقیمی  هیچ که رود می کار به اعمالی مورد در اصطالح

 واقعیوت  این. (0133، 1برنسکام  و بیرن، )بارون باشد داشته او برای خطراتی است ممکن وحتی رساند نمی

 این فورض  پووهشگران برخی که شده سب ، هستند دخیل پسند رفتارجامعه در شخصیت چندگانة وجوه که

 نامیوده  4نوعدوسوت  شخصویت  کوه  هسوتند  آورندة مفهومی وجود به، عوامل این از ترکیبی که کنند مطرح را

 جامعوه  رفتوار ، اضوطراری  موقعیوت  یک به پاسخدهی بر عالوه. (0770، 5کرامپ و کالین، شود )بیرهوف می

 بودن  اهودای اعضوای   و خیریوه  انجمن یک به پول دادن جمله از، گیرد می خود نیزبه دیگریهای  شکل پسند

 متواضو  ، ارائوه خودمات  ، شدن داوطل ، کردن کمک، بخشیدن. (5100، 6دستی و ماسون، پیوند)بارتال برای

دیگران  به نسبت نوعدوستانه رفتار و بخشندگی در وجودانسانی دنیای از دیگری واژه هر یا نیت حسن، بودن

، پاست، زلتنر، شوند)پگانو می انجا  متقابل یاعمل پاداش انتظار بدونهایی  فعالیت چنین آنکه با. میروند کار به

، باریواک ، اونودر ، کرنتوزمن ، )پگوانو  دارند دنبال به مزایایی کننده کمک ( برای5113، 9استوت زیواک و، جابر

 مختلو   جوز   شوامل چنود   حسوی  هم فرایندهای، نوعدوستی -حسی هم دیدگاه (5101، 3استوت و ایوایک

مؤلفوة   که حالی در، است کمک رسانی تحلیل و فردی هیجان پریشانی» حسی هم خودتمرکزی«مولفه. است

 را نوعدوسوتانه  رفتوار  تنهوایی  به پسند جامعه رفتار و است همدالنه رابطة هیجان» حسی هم قربانی تمرکز«

 و تواف  جوویی  به نزدیکی همدالنه وابستگی روابط. ( 5113، 7فریفلد، کرایگر، فریتزچ، )پنر دهد نمی افزایش

، به نقل از صفاری نیا و همکاران5100، 01ماتزلر و )مرادیان دارد هیجانی ثباتی با بی قوی رابطة فردی استرس

0171) 

                                                                                                                                                                          
1- Challaghan 
2- prosocial behavior 
3- Baron, Branscombe, Byrne 
4- altruistic personality 
5- Bierhoff, Klein & Kramp 
6- Bartal, Decety & Mason 
7- Pagano, Zeltner, Post, Jaber, Zywiak & Stout 
8- Pagano, Krentzman, Onder, Baryak, Zywiak & Stout 
9- Penner, Fritzsche, Craiger & Freifeld 
10- Moradian & Matzler 
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 شوناختی  روان بهزیسوتی  ابعاد با و دارد اجتماعی اساسی در زندگی نقش، پسند جامعه شخصیت بنابراین

 نیز اجتماعی -روانی بهزیستی، باشد باالتر اجتماعی و فردی بین روابط کیفیت وهرچه. دارد رابطه وجسمانی

 یوا  ارتقوا  سب  و دارند اوقرار از بیرون هم و شخص درون هم، سالمت بر مؤثر عوامل. افزایش خواهد یافت

هوای   ویوگوی ، وراثوت  تعامول  نتیجوة  تووان می را افراد و جامعه کل رو سالمت این از. شوند می سالمت کاهش

، وضوعیت اقتصوادی  ، زنودگی  سوبک ، زیسوت  محیط، پسند جامعه رفتارهاینظیر  اجتماعی عوامل، شخصیتی

البته عواملی وجود دارند که احتمال انجا  رفتارهای مواف  اجتمواع را در افوراد تحوت    . دانست.. . و اجتماعی

ایجاد حس اعتمواد در افوراد کموک     -5ها  نقش الگوها و سرمش  -0دهند از مهمترین این عوامل می تاثیر قرار

، باشود )کریموی  می ترویج برخی سونتهای پسوندیده اجتمواعی    -4دولت به کمک رسانی های  تشوی  -1ده کنن

0135)  . 

 رفواه  دهنوده  تشوکیل  ارکان از یکی روانی و جسمی سالمت کنار در اجتماعی بنابراین ازآنجا که سالمت

 نقشوهای  وهوا   فعالیوت  بتوانود  کوه  شومریم می بور  اجتمواعی  سالمت واجد را شخص زمانی اجتماعی است و

اجتمواعی احسواس پیونود و اتصوال      هنجارهوای  و جامعوه  بوا  و دهود  بروز متعارف حد در را خود اجتماعی

 بوا  و دارد اجتمواعی  اساسی در زندگی نقش پسندهم جامعه ( و همچنین شخصیت0136، کند)فدایی مهربانی

بوه   مستقیما یا بطور کامل، داخلی و خارجی پووهش هیچ داردو رابطه وجسمانی شناختی روان بهزیستی ابعاد

 ایون  بررسی رابطة به حاضر پووهش، است نپرداخته سالمت اجتماعی و پسند جامعه شخصیت رابطة بررسی

 .  پردازد می میان کارکنان ادارات دولتی در یکدیگر با متغیرها

 

 روش  

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعه آماری این تحقی  شامل کلیه . باشداز نوع همبستگی میتوصیفی  های طرح پووهش حاضر از نوع طرح

نفور بوه روش در دسوترس انتخواب      51هوا  کارمندان اعم از زن و مرد ادارات منطقه قرچک است که ازبین آن

پوس از  . هوا توضویح داده شود   هوا ومحرمانوه مانودن اطالعوات بوه آن     و سپس شیوه تکمیل پرسشونامه . شدند

 . بین کارمندان توزی  شد کییز اجتماعی سالمتو  جامعه پسند شخصیته توضیحات الز  پرسشنام

 

 ابزارهای پژوهش

خورده   9 و گویوه  11 دارای و شوده  ( تهیه5115) پنر توسط پرسشنامه این: جامعه پسند پرسشنامه شخصیت

 دوجانبه و اخالقی استدالل، فردی پریشانی، دیگران منظر از نگاه، ارتبا  همدالنه، اجتماعی مسئولیت مقیاس

 بور  55 تا 0های  گویه نمره گذاری. خودگزارشی است نوعدوستی و دیگران-شده جهتگیری اخالقی استدالل

 کوامال ، 5مخوال  ، 1 نودار   نظوری ، 4 موافو  ، 5 موافو   کامال صورت بهای  درجه پنج لیکرت مقیاس اساس

 و 4 اغلو  ، 1 بوار  یوک  از بیش، 5 بار یک، 0 هرگز صورت به 11 تا 56های  گویه نمره گذاری و 0 مخال 
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 11بنابراین حداقل و حداکثر نمره کس  شده از این پرسشنامه به ترتی  برابر بوا  . شودمی انجا  5 اوقات بیشتر

 بوه صوورت معکووس نموره گوذاری      04، 01، 05، 00، 3، 9، 6، 5، 4، 1، 5، 0هوای   گویه. خواهد بود 051و 

. 1، 99. 1، 64. 1، 99. 1، 66. 1، 69. 1، 65. 1 ترتیو   بوه  را مقیاسوها  خورده  کرونبواخ  آلفوای ، شووند پنور  می

پایایی پرسشنامه با اسوتفاده از روش بازآزموایی    (0171و باجالن) در پووهش صفارینیا. است کرده گزارش91

شخصویت پونج   ی  پرسشونامه  بوا  آن همزمان روایی ضمن در کرده اند گزارش73. 1 برابربا برای کل پرسشنامه

 .  (0170، )صفاری نیااند.  کرده گزارش را =r 46. 1عاملی را 

بوا   زیرمقیاس 5 و بوده سؤال 53 شامل این پرسشنامه: (7334کیزو شاپیرو ) اجتماعی سالمت پرسشنامه

4اجتمواعی  شوکوفایی ، 1اجتمواعی  مشوارکت ، 5اجتماعی پذیرش، 0یکپارچگی اجتماعیهای  عنوان
 انسوجا   و 

 اجتماعی
 صوورت  بهای  پنج درجه لیکرت براساس مقیاس سؤاالت گذاری نمره. دهدمی بررسی قرار مورد را5

بنوابراین حوداقل و حوداکثر    . شوود می انجا  0 مخال  کامال، 5مخال ، 1 ندار  نظری، 4 مواف ، 5 مواف  کامال

، 7، 3، 6، 5، 4، 1، 5، 0 هوای  گویوه . خواهد بود 041و  53نمره کس  شده از این پرسشنامه به ترتی  برابر با 

 .  (0174، )به نقل از صفاری نیا. شوندمی به صورت معکوس نمره گذاری 50و 04، 00

 

 یافته ها

بطووری کوه   . سال بودنود  56تا  55دادند که بین سنین می زن تشکیل 40مرد و  55شرکت کنندگان پووهش را 

سوال بوا انحوراف     19. 13میانگین سونی زنوان  و  651. 6سال با انحراف استاندارد  95. 17میانگین سنی مردان 

درصد متارکه کورده   0درصد مجرد و  7. 55درصد شرکت کنندگان تحقی  متاهل و  96. بود 549. 6استاندارد 

و نرموال بوودن نمورات    . بررسی شد با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی فرضیه پووهش. بودند

 .  اسمیرنوف بررسی شدند-موگروفآزمون کول متغیرها هم با استفاده از

 
 تحقیق متغیرهای بودن نرمال برای اسمیرنوف-کولموگروف آزمون .5جدول

 P-value اسمیرنوف-کولموگروف Z انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها

 041. 1 055. 0 031. 04 164. 31 76 سالمت اجتماعی

 553. 1 100. 0 955. 51 155. 73 76 شخصیت جامعه پسند

 

هوای   اسمیرنوف در جدول فوق که بورای متغیور   -کولموگروفداری آزمون با توجه به این که سطح معنی

فوق ذکر تفاوت معناداری با توزیو  نرموال   های  شود که توزی  متغیرنتیجه می، است 1/  15بیشتر از ، پووهش

 .  بوده استنرمال  متغیرهای تحقی  گیریم که توزی بنابراین نتیجه می. نداشته است
 

                                                                                                                                                                          
1- Social integration 
2- Social acceptance 
3- Social contribution 
4- Social actualization 
5- Social coherence 
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 شخصیت جامعه پسند و سالمت اجتماعی کارکنان ادارات دولتی شهرستان قرچکهای  بررسی میانگین .7 جدول

متغیرهای مالك و پیش بینی 

 کننده
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 حداکثر نمره حداقل نمره واریانس

 573 13 525/735 529/54 964/29 36 سالمت اجتماعی

 539 13 624/493 217/73 977/32 36 پسندشخصیت جامعه 

 

 . میان سالمت اجتماعی و شخصیت جامعه پسند رابطه معنی داری وجود دارد: فرضیه پژوهش

 
 آزمون همبستگی فرضیه پژوهش .9 جدول

 P-value تعداد نمونه میزان همبستگی با سالمت اجتماعی همبستگی پیرسون

 1/  110 76 1/  911 شخصیت جامعه پسند

 

توان چنین بیان کرد که رابطوه بوین دو متغیور    می، باشدمی P <1/  15با توجه به میزان معناداری که کمتر از 

بنابراین بین مولفه سالمت اجتماعی و شخصیت جامعه پسند رابطه مثبوت و معنواداری وجوود    . باشدمی معنادار

 میزان مولفه سالمت اجتمواعی نیوز افوزایش    توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان رفتار جامعه پسندمی و. دارد

 .  یابدمی

 
 خالصه مدل رگرسیون .4 جدول

 خطای معیار برآورد مجذورهمبستگی تعدیل شده مجذورهمبستگی ضری  همبستگی مدل

 911/1  474/1  437/1  04137/01  

 

r 474. 1مقدار مجذور همبستگی ، شودمی مشاهده 4همانطورکه درجدول
2
دهد مودل  می باشد که نشانمی =

 . درصد تغییردر نمرات سالمت اجتماعی را در کارکنان ادارات دولتی به حساب آورده است 47مورد استفاده 

 
 بین دو متغیر مالك و پیش بینی کننده  تحلیل واریانس .1 جدول

 
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری F محاسبه شده 

اجتماعیرگرسیون سالمت   930/7417  0 930/7417  917/70  110/1  

457/7695 باقی مانده یا خطا  74 373/015    

541/07005 کل  75    
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 مجموع مجذورات رگرسیون سوالمت اجتمواعی کارکنوان ادارات   ، شودمی مشاهده 5همانطور که در جدول

و  0محاسبه شده با درجوه آزادی   Fدهد مقدار می باشد که نشانمی 917. 70محاسبه شده  F و مقدار930/7417

بنابراین شخصیت جامعه پسند در پیش بینی سوالمت اجتمواعی   ، (Fob>Ferباشد )می از مقدار جدول بزرگتر 74

توان سالمت اجتمواعی کارکنوان ادارات را براسواس شخصویت جامعوه      می کارکنان ادارات دولتی موثر است و

 .  پسند پیش بینی کرد

 
 مدل برای ضرایب همبستگیبرآورد ضرایب  .6 جدول

 
 ضری  استاندارد شده ضری  استاندارد نشده

t 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B معناداری

(Constant) 019/16  113/5  
911/1  

095/9  110/  

431/1 سالمت اجتماعی کارکنان  151/1  593/7  110/  

 

ادارت دولتی شهرستان قرچوک بوا   متغیر سالمت اجتماعی کارکنان ، دهدمی نشان 6همانطور که در جدول 

مقدار ضری  استاندارد بتا بین دو متغیر سالمت اجتمواعی و   شود ومی میزان شخصیت جامعه پسند پیش بینی

کند به ازای هر واحد تغییر در میزان شخصیت جامعوه پسوند   می باشد که بیانمی 911. 1شخصیت جامعه پسند 

این در این فرضویه نشوان داده شود سوالمت اجتمواعی کارکنوان       بنابر. کندمی چه مقدار سالمت اجتماعی تغییر

 .  ادارت دولتی شهرستان قرچک با میزان شخصیت جامعه پسند قابل پیش بینی است

 

 نتیجه گیری

بررسی رابطه سالمت اجتماعی و شخصویت جامعوه پسوند در میوان کارکنوان ادارات      ، هدف از انجا  پووهش

ش نشان داد که بین سالمت اجتمواعی و شخصویت جامعوه پسوند طوور      نتایج حاصل از این پووه. دولتی بود

تواند سالمت اجتماعی افوراد را پویش بینوی    می معناداری رابطه مستقیمی وجود دارد و وشخصیت جامعه پسند

مطابقت دارد این مطالعه نیز حاکی از وجوود   (0175کندو این نتیجه گیری با پووهش صفاری نیا و همکاران )

( نیوز  0171مطالعوه حسوینی زارع و همکواران )   . ر شخصیت جامعه پسند بر بهزیستی اجتماعی بودتاثیر معنادا

روانوی و اجتمواعی را نشوان داد کوه حواکی از وجوود       ، ارتبا  بین حمایت اجتماعی و انواع سالمت جسمی

شوان  ( هم در پووهش خود ن0171صالح و زاهدی اصل ). باشد می همبستگی بین حمایت اجتماعی با سالمت

عبداهلل تبار و دیگوران )  . سالمت اجتماعی نیز بیشتر است، دادند که هرچه میزان حمایت اجتماعی باالتر باشد

( در پووهشی با عنوان بررسی سالمت اجتماعی دانشجویان به بررسی سالمت اجتماعی دانشوجویان دا   0136

نتوایج نشوان   . فیک اجتماعی آنان پرداختنود نشگاه علو  بهزیستی و توانبخشی و ارتبا  آن با متغیرهای دموگرا

( بیشوتر از دانشوجویان مقطو     55. 95دادند میانگین سالمت اجتماعی در دانشجویان مقط  کارشناسی ارشد ) 
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با عنوان نظم اجتمواعی و سوالمت روانوی بوا     ای  ( در مقاله5119) 0بالنکو و دیاز. ( است45. 66کارشناسی ) 

کردند تا ارتبا  بین ابعاد سالمت اجتمواعی را بوه عنووان شواخص نظوم       اجتماعی سعی رویکردی به سالمت

، محرومیوت ، سوالمت درک شوده  ، عوزت نفوس  ، دیگری از سالمت مثل میزان افسردگیهای  اجتماعی با جنبه

. احساسات مثبت و منفی و رضوایت را موورد بررسوی قورار دهنود     ، متقابل اجتماعیهای  میزان آنومی و کنش

دانشجوی دانشوگاه دربوسوتون    050توصیفی را با عنوان سالمت اجتماعی بر ای  مطا لعه 0773الروچ در سال 

متوسوط نموره   ، جنسویت ، هدف مطالعه تعیین ارتبا  بین وضعیت سوالمت اجتمواعی  ، ماساچوست انجا  داد

 اصلی مرتبط و غیر مرتبط در سالمت با سبک زنودگی ارتقادهنودة سوالمت آنهوا    های  تحصیلی و تعیین کننده

مسئولیت پوذیری در مقابول سوالمت و    ، روابط بین فردی، زنان دانشجو به نحو معنا داری در ابعاد تغذیه. بود

( در 0777) 5مک هاسوکی . (0135، ،تباردرزیسبک زندگی ارتقا دهندة سالمت رفتار بهتری از مردان داشتند)

گیرند احتموال ضوعیفی دارد   می پووهش خود نشان داد کسانی که در بعد شخصیتی ماکیاولی بودن نمره باالیی

شوود کوه تمایول بوه عود       می ماکیاولی بودن به افرادی اطوالق . که تمایالت جامعه پسند را به نمایش بگذارند

کوادن هود و   . (5116، بوارون و همکواران  ) دغل کاری و کنترل کننودگی دارنود  ، خود محوری، بدبینی، اعتماد

کننود بیشوتر از   می خود نشان دادند که افرادی کوه اعتمواد متقابول ابوراز    های  ( هم در پووهش0776) 1ریچمن

 .  زنندمی کسانی که به دیگران بی اعتماد هستند به اعمال جامعه پسند دست

و مسوئولیت پوذیری در جامعوه رابطوه مسوتقیم و      امعه پسوند جهای  بنابراین با توجه به اینکه بین سالمت اجتماعی با رفتار

سوالمت هور   هوای   یکوی از اساسوی تورین شواخص    ، و از آنجا که سالمت اجتماعی (0133، معناداری وجود دارد )سا  آرا 

بتووان  بایست سیاستهایی تدوین شود تا می ,الرسون (0771شود که منجربه کارایی فرد در جامعه خواهد شد می معرفیای  جامعه

به خصووص در جامعوه موا کوه     . در جامعه افزایش داد، باشدمی رفتارهای جامعه پسند را که پیش بینی کننده سالمت اجتماعی

 آینده بر تعیین کنندهای تأثیر قادرند، جوانی پویایی کنار در تخصصی و فنی توانمندی از برخورداری لحاظ به جوانان وشاغلین

 بوه  اجتماعی سالمت. دارد بر در را جامعه آحاد از بسیاری سالمت الزمه زیادی حد تا این قشر سالمت باشند و داشته جامعه

 سطح در روابط این در موجود مناب  در اختیارگرفتن و اجتماعی روابط در افراد سرمایه گذاری به و است فردی کارایی، نوعی

 و میشوود  مشکالت برابر در آنها ایمنی باعث اجتماعی سالمت به شاغلین تجهیز طرفی از. میکند کمک بازده کس  و جامعه

، میدانود  را مثبوت  آنوان  جامعوه  و خانواده کههایی  شیوه با، فناوری تکامل به رو و زندگی متغیر شرایط با میتوانند راحتی آنان به

. شوود می اجتمواعی  آسویبهای  باعث کواهش  اجتماعی سالمت افزایش بنابراین. باشند داشته جامعه در مفید نقشی و یابند انطباق

 و کورد  بیشتر شاغلین اجتماعی سالمت قبال در را نگرانی مسؤوالن و حساسیت میتوان پووهش این نتایج حصول با همچنین

 عملکرد به منجر نهایت در که اجتماعی سالمت ارتقای و حفظ جهت در گامهای مؤثری میتوانند ذیربطهای  ارگان و سازمانها

سوالمت   سوایه  در توا ، زننود  دسوت  مناسو   اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی مداخالت به و بردارند شودمی جامعه در فرد بهتر

هوای   نظم اجتماعی برای جامعه پوذیرکردن و نهادینوه نموودن رفتوار     یافته و کاهش اجتماعی مشکالت و ناهنجاریها، اجتماعی

 . دوستی ارتقا  یابدمشارکت و نوع ، وجدان کار و ایجاد روحیة همکاری، پایدار سالمتی

                                                                                                                                                                          
1- Blanco & Diaz 
2- Mchoskey 
3- Cadenhead & Richman 
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 انداز زمان ارتباط بین سالمت اجتماعی و ابعاد گذشته چشم

 5سوسن علیزاده فرد

 

هوای   دستیابی به آن به حووزه انواع و حتی راهکارهای ، ای است که تعری  امروزه سالمتی مفهومی میان رشته

WHOسازمان بهداشت جهانی ). مختلفی ارتبا  دارد
، روحوی ، سالمت را به صورت رفواه کامول جسومی   ، (5

که شخص با آن بتواند یک زندگی با نشا  و پربار داشوته باشود   ای  کند به گونه معنوی و اجتماعی تعری  می

 .  (5110، )گزارش سازمان بهداشت جهانی

هوای مختلو  را    ابعاد سالمت اجتماعی موضوع جالبی است که توجوه صواح  نظوران رشوته     از میان این

از آنجا که مفهو  سالمت اجتماعی در بستر اجتماع و روابط بین افراد نمود و ظهوور  . بخود جل  نموده است

ش اساسوی  فرهنگی و حتی سیاسی در آن نق، اقتصادی، روانشناختی، میتوان گفت که شرایط اجتماعی، یابد می

مجموعوه تعواری    . آیود  تعاری  مختلفوی بدسوت موی   ، های متفاوت ایفا کرده و به تب  آن با تاکید بر شاخص

 :  (91: 0171، اصل و پیله ور مطرح شده درباره این بعد را میتوان در سه رویکرد قرار داد )زاهدی

اجتموواعی  سووالمت اجتموواعی بووه معنووای شوورایط -5، سووالمت اجتموواعی بووه معنووای جامعووه سووالم -0

این رویکرد بر توانایی فورد در تعامول   : ای از سالمت فرد سالمت اجتماعی به معنای جنبه -1بخش و  سالمت

 1اوستون و جیکوب. های اجتماعی است موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط مناس  و انجا  نقش

و همچنین توانایی شناخت هر شخص از  ها و عملکرد اجتماعی ( سالمت اجتماعی را مجموعه مهارت5115)

 . (59: 0170، دانند )صفاری نیا خودش را به عنوان یک عضو از جامعه می

( بور ارتبوا  سوالمت روان و سوالمت     5114و  0773) 4نظرانی ماننود کیوز   در همین رویکرد اخیر صاح 

نمایند که نقطوه صوفر آن عود  وجوود      اجتماعی تمرکز نموده و سالمت روان فرد را در پیوستاری طراحی می

هیجوانی و  ، در این نقطه اگرچه فرد بیمار نیست اما فرد سالم را دارای سالمت روانی. های روانی است بیماری

 اموا ، بووده  موضووع بحوث   دیربواز  از سوالمت اجتمواعی   بور  روانی عوامل تاثیر که یدرحال. اجتماعی میداند

 از سوالمت اجتمواعی بوا عوواملی     زمینوه  در اموروز  مشوکالت  از تحقیقات اخیر نشان داده است که بسویاری 

مواد درگیور هسوتند    سو  مصرف ناشی از واقعی غیر سرخوشی احساس تا گرفته افسردگی و خشم، اضطراب

های علی و ساختاری سوالمت   بنابراین شایسته است تا در بررسی مدل. (5101، 5برنتسون و دسیتی، )کاسیوپو

 . اجتماعی بر عوامل موثر بر سالمت روان نیز توجه شود

                                                                                                                                                                          
 نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه استادیار - 0

2- World Health Organization 
3- Uston & Jacob 
4- Keyes 
5- Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., & Decety, J. 
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 0انداز زموان  مفاهیم گوناگونی درباره عوامل موثر بر آسی  شناسی روانی انسان مطرح گشته و مفهو  چشم

های اخیر در ادبیات روانشناسی شناختی و شخصیت بوده که تحقیقوات زیوادی    ههیکی از این مفاهیم جدید د

چشم انداز زمان به عنوان یک بعد اساسوی در سواختار روانشناسوی شوناختی     . را به خود معطوف داشته است

، که فرایندهای شناختی تجارب انسان را بور حسو  زموان گذشوته    ( مطرح شد 0777) 5توسط زیمباردوزمان 

هوای   گیوری  شوود کوه افوراد نسوبت بوه زموان دارای جهوت        در این نظریه بیان می. آینده تفکیک میکندحال و 

 . روانشناختی هستند

این فاکتورها عبارتند . فاکتور اصلی پیشنهاد کردند 5این مفهو  را بصورت ارائه  (0777) 1زیمباردو و بوید

، گیوری متمرکوز بور آینوده     جهوت ، گذشوته  گیری مثبت نسبت بوه  جهت، منفی نسبت به گذشته گیری جهتاز 

 .  جویی از زمان حال گیری لذت گیری منفعل نسبت به زمان حال و جهت جهت

منفی نسوبت بوه    گیری جهتدرد و پشیمانی موج  ، های گذشته منفی بصورت آسی  در این معنا بازتاب

های گذشته مثبت به شکل احساس خونگرمی و نگرشوهای عواطفی بوه سومت گذشوته       گذشته شده و بازتاب

رابطه مفهو  چشم انداز زمان بعنوان یک صفت شخصیتی با سالمت روان توسط تحقیقات . شوند بازنمایی می

دآلسویو  ، بایوکو، و الگی 5105، 4دسمیتر و درات؛ 0777، تجربی فراوانی حمایت شده است )زیمباردو و بوید

، سوویما؛ 5100، 9کرکهوووف و بوویکمن، برگووویس، وون بیووک؛ 5113، 6سوویرکووا و میتینووا؛ 5117، 5و گوووریری

 .  (0777، و زیمباردو و بوید 5104، 3سیرکووا و بالتین

با عنایت به جذابیت موضوع چشم انداز زمان از یوک سوو و اهمیوت بررسوی عوامول مووثر بور سوالمت         

 .  هدف اصلی این پووهش بررسی چگونگی رابطه بین این دو مقوله است، ماعی از سوی دیگراجت

 

 روش

زیرا به مطالعه رابطوه و همبسوتگی بوین    . اکتشافی است -این تحقی  از نظر روش جز  پووهشهای همبستگی

 .  متغیرها میپردازد

 

 گیری نمونه و روش نمونه، جامعه آماری

از آنجوا کوه   . ساله شهر تهران بود 51تا  51، شامل کلیه زنان و مردان مسلمان شیعهجامعه آماری این پووهش 

( و با درنظر داشتن احتموال  0133، کافی است )فراهانی و عریضینفر نمونه  011در چنین پووهشهایی تعداد 

 .  شدندای انتخاب  ای چند مرحله نفر بصورت خوشه 001از جامعه مورد نظر تعداد ، پاسخهای نادرست

                                                                                                                                                                          
1- time perspective 
2- Zimbardo, P.G.  
3- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N.  
4- Desmyter & De Raedt 
5- Laghi, Baiocco, D’Alessio & Gurrieri. 
6- Sircova, A.& Mitina, O. V.  
7- Van Beek, Berghuis, Kerkhof & Beekman  
8- Seema, Sircova & Baltin 
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 ابزارها

 .  ابزار استفاده شد 1در پووهش حاضر با توجه به متغیرهای موجود از 

 

 5 (ZTPI)پرسشنامه چشم انداز زمان  -

عبوارت   16ای با  پرسشنامه ZTPI. ( طراحی و ساخته شده است0777این پرسشنامه توسط زیمباردو و بوید )

توا کوامالا    0=شود )اصالا مطاب  خصوصیات من نیست  گذاری می ای نمره است که در طی  لیکرت پنج درجه

هوا   بر این اساس شرکت کنندگان بر حس  توافقی که با عبارات و یا گویه. (5 =مطاب  خصوصیات من است 

( 0174نتایج تحقیقات علیوزاده فورد )  . پرسشنامه پنج زیرمقیاس دارداین . دهند ای از یک تا پنج می نمره، دارند

در ایون بررسوی   . نشان داد که این پرسشنامه برای جامعه ایرانی نیز از اعتبار و روایی خوبی برخووردار اسوت  

همچنین نتوایج نشوان   . برای کل آزمون است 90/1ضری  پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 

تحلیول  . دار دارنود  های شخصیتی نئو فر  کوتاه رابطه معنی های مقیاس چشم انداز زمان با ویوگی اد که عاملد

در . بووده اسوت   75/1ضوری  بازآزموایی پوس از دو هفتوه نیوز      . عامل بود 5نیز بیانگر وجود عاملی اکتشافی 

استفاده شد که آلفای کرونبواخ  پووهش حاضر تنها از سواالت مربو  به زیرمقیاس گذشته خوب و گذشته بد 

 . بدست آمد، برای گذشته بد 30/1برای گذشته خوب,  97/1معادل 

 

 پرسشنامه سالمت اجتماعی -

بر اساس مدل نظوری وی از سوازه بهزیسوتی اجتمواعی طراحوی       0773این پرسشنامه ابتدا توسط کیز در سال 

( که معموال بوه عنووان مقیواس عموومی در     5114، 5شده و سپس مورد تجدید نظر قرار گرفت )کیز و شاپیرو

گویه )مانند معتقد  سایر افوراد جامعوه بورای     11این آزمون دارای . رودمی روان شناسی سالمت اجتماعی بکار

شوود )اصوالا    نمره گذاری موی ای  که در طی  لیکرت پنج درجه. من بعنوان یک فرد ارزش قایل هستند( است

روایی و اعتبوار ایون آزموون در    . (5 =تا کامالا مطاب  خصوصیات من است  0=مطاب  خصوصیات من نیست 

همچنوین پایوایی   . ایران مورد بررسی قرار گرفته و روایی آن از طری  روایی محتوی و تحلیل عاملی تایید شد

بدست آمد که مقودار رضوایت بخشوی اسوت      35/1آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 .  (0171؛ اکبری دهکردی علی، تبریزی تدریس، نیا فاری)ص

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1  -  Zimbardo Time Perspective Inventory 

2 -Keyes & Shapiro 
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 ها یافته

این نمرات ابتدا براساس متغیرهای جمعیت ، های تکمیل شده آوری اطالعات حاصل از پرسشنامه پس از جم 

هوای توصویفی مربوو  بوه      سپس آمواره . شناختی بررسی شدند که خالصه گزارش آن در بخش پیش ذکر شد

 .  نشان داده شده است 0گذشته بد و سالمت اجتماعی استخراج گردید که در جدول ، خوبمتغیرهای گذشته 

 
 گذشته بد و سالمت اجتماعی، میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر گذشته خوب .5جدول 

 سالمت اجتماعی گذشته بد گذشته خوب 

 16/73 45/54 19/59 میانگین

 554/6 05/9 90/5 انحراف معیار

 

ادامه جهت بررسی ارتبا  بین متغیرهای پووهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتوایج آن  در 

 .  آمده است 5در جدول 
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  .7جدول 

 4 1 5 0 متغیر 

 - - - 0 سالمت اجتماعی 0

 - - 515/1 0 گذشته خوب 5

 - 136/1- 014/1- 0 گذشته بد 1

 درصد معنادار است 77در سطح همبستگیمقدار 

 

گذشته بد با ، نیز مشخص است بین متغیرهای سالمت اجتماعی با گذشته خوب 5همانگونه که در جدول 

 . درصد اطمینان همبستگی وجود دارد 75حداقل 

 

 گیری بحث و نتیجه

سوالمت اجتمواعی موورد    انوداز زموان بوا     در پووهش حاضر رابطه بین ابعاد گذشته بد و گدشته خوب چشوم 

 .  بررسی قرار گرفت

هوای   نتایج نشان داد که گذشته خوب و گذشته بد با سالمت اجتماعی کلی و همچنین تموا  زیور مقیواس   

طوری که گذشته خوب دارای رابطه مثبت معنادار و گذشوته بود    به، سالمت اجتماعی همبستگی معنادار دارند

 .  دارای رابطه منفی معنادار است

لیکن در تبیین ایون  ، انداز زمان و سالمت اجتماعی یافت نشد  در ادبیات پووهش رابطه ابعاد چشماگرچه 

بنابر ایون نتوایج اولیوه پوووهش حاضور      . توان دوباره به عوامل موثر بر سالمت اجتماعی توجه نمود نتیجه می

، (5117گی و همکواران ) ( ال5105دسمیتر و درات )، (0777زیمباردو و بوید )های  منطب  و همسو با پووهش
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در تاییود ارتبوا    ( 5104سیرکووا و بوالتین ) ، ( و سیما5100وون بیک و همکاران )، (5113سیرکووا و میتینا )

( و 5101(, کاسویوپو و همکواران )  0773بین ابعاد گذشته خوب و بد با سالمت روان و مطاب  با نظرات کیوز) 

، های جدید نیوز  مطاب  با دیدگاه. اجتماعی با یکدیگر است( در ارتبا  سالمت روان و سالمت 0135مرندی )

که کمبوود در    طوری روانی و اجتماعی مفهو  سازی شده به، سالمت به معنای سطح باالیی از سالمت جسمی

هر یک منجر به کاستی در سایر ابعاد شده و عوامل تاثیرگذار در هر مورد موجو  تواثیر بوارز بور روی ابعواد      

انوداز زموان بوا     بنوابراین رابطوه سوالمت اجتمواعی و ابعواد چشوم      ، (5114، )کیوز و شواپیرو  دیگر خواهد شد 

 .  مندی سالمت روانی قابل تبیین است واسطه

کننود کوه    ( نیز تایید می5104و سیلر و همکاران )( 5105دسمیتر و درات )در همین راستا نتایج تحقیقات 

گیوری مثبوت نسوبت بوه گذشوته       ارتبا  دارند و جهت هر دو با مفهو  رضایت از زندگی، گذشته خوب و بد

گیری منفی به ایجاد حس عود  رضوایت و     موج  معنا و برداشتی مثبت از کل زندگی شده و برعکس جهت

 .  انجامد معنای نامطلوب از زندگی می

ب و زیمباردو معتقد است که گذشته بد یا خوب به معنی تمرکز روانی فرد بر خاطرات بد و ناگوار یا خو

در نتیجه بعود گذشوته بور    . خوشایند گذشته است که میتواند ساختارهای شناختی فرد را تحت تاثیر قرار دهد

محیط پیراموون )جامعوه( و ارتبوا  خوود بوا آن اثور گذاشوته و در        ، ادراک کیفیت و شیوه ارزیابی فرد از خود

نسبت به گذشته با اینکه امروز خود گیری ما  جهت. معنایی دیگر موج  تاثیر بر سالمت اجتماعی خواهد شد

شود تا موا خوود را قربوانی     ای منفی موج  می وجود گذشته. رابطه دارد، را تا چه حد مسلط بر زندگی ببینیم

درمقابل وجود خاطرات خوب . زندگی و ناتوان ارزیابی کنیم و ادامه مسیر را هم با همین شیوه مقایسه نماییم

و از سووی  ؛ هایمان شده ج  افزایش اعتماد به نفس ما نسبت خود و به نواناییو تایید کننده, از یک طرف مو

 . آورد دیگر موج  اعتماد به محیط اطراف و جامعه شده و احساس تعل  اجتماعی را پدید می
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 بررسی تاثیر تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد تحصیلی

 دارای پدر معتادآموزان  دانش

 9مهسا نصیر زاده، 7نواب نارویی ،5صادق بلوچ*

 

آموزش و پرورش معاصور  های  و دانشجویان یکی از اهداف اساسی نظا آموزان  دانش بهبود وضعیت تحصیلی

تخصصی علو  تربیتی و روانشناسوی تربیتوی بخوش    های  حدود یک قرن گذشته و با پدیدآیی رشتهاست و از 

، بورای نمونوه اسومیت و همکواران    . متخصصان این دو رشته را تشکیل داده اسوت های  از پووهشای  برجسته

سی تربیتی یوا  ( کارهای پووهشی منتشر شده در پنج نشریه معتبر روانشناسی تربیتی مانند مجله روانشنا5111)

هوا   آن. بررسی کردنود  5110الی  0776الی  0770های  مجله روانشناسی تربیتی معاصر را طی دو دوره در سال

نشان داده اند که در دوره اول موضوع پیشرفت تحصیلی در رتبه پونجم و در طوی دوره دو  در رتبوه چهوار      

، قورار دارد )غالمعلوی لواسوانی و همکواران    یادگیری های  انگیزش و نظریه، سواد، پس از موضوعات خواندن

. روانوی و اجتمواعی قورار دارد   ، عملکرد تحصیلی )افت یا پیشرفت تحصیلی( تحت تاثیر ابعاد زیستی. (0136

آموزشگاه و عوامل مربو  بوه اجتمواع و محویط خوارج از     ، خانواده، این عوامل در چهار گروه شرایط فراگیر

مجموع عملکرد تحصیلی فراگیران متاثر از شرایط فراگیر و محویط بیرونوی    آموزشگاه دسته بندی شوند لذا در

عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که در یادگیری اثور داشوته   . (0137، باشد )اشعری و همکارانمی او

 .  دهدمی و یادگیری آموزشگاهی را تحت تاثیر قرار

های آشکار شده و قابل مشواهده یوا تبودیل رفتوار     عملکرد تجلی تغییرات ناشی از یادگیری در قال  رفتار

( عملکرد تحصویلی را میوزان پیشورفت    0193)، فرمهینی فراهانی. (0135، بالقوه به رفتار بالفعل است )شعبانی

عملکورد  . تحصیلی فرآگیر با توجه به اهداف از پیش تعیین شوده در سیسوتم آموزشوی تعریو  کورده اسوت      

، پیشورفت تحصویلی و توانوایی در برناموه ریوزی     : اینچنین تعری  کورده انود   دیگر نیزای  تحصیلی را به گونه

 .مربوو  بوه مطالعوه   هوای   استفاده از اهداف سودمند و انجا  فعالیت، کاهش اضطراب، انگیزش، خودکارامدی

دارای ، که در زندگی بوا آن مواجهوه هسوتند   هایی  دارای پدر معتاد نیز به لحاظ مشکالت و تنگناآموزان  دانش

دیگر هستند که ضرورت توجوه  آموزان  دانش شناختی و هیجانی متفاوتی نسبت به، اجتماعی، شرایط اقتصادی

یکوی از  . (0131، مذکور جهت بهبود عملکرد تحصیلی ضرورتی اجتناب ناپوذیر اسوت)درتاج  آموزان  دانش به

                                                                                                                                                                          
 Sadegh.baluch@yahoo.com کرمان، باهنر شهید دانشگاه آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی آموخته دانش -0
 Hamid.mand2015@gmail.com ،(انار واحد) اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 5
 Maralnasirzadeh@yahoo.com ،(انار واحد) اسالمی آزاد دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی - 1
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، در معتواد را تقویوت کنود   دارای پو آمووزان   دانش تواند زمینه بهبود عملکرد تحصیلیمی راهکارهای اساسی که

 .  آموزش دادن تنظیم شناختی هیجان است که مسئله اساسی پووهش حاضر است

گیورد  می تنظیموی را در بور  هوای   گسترده که تعودادی از پوردازش  ای  به عنوان سازه 0تنظیم شناختی هیجان

، کونش روانشوناختی  زیربنوایی هیجوان ماننود وا   هوای   شامل تنظیم ویوگیها  این پردازش. شودمی مفهو  سازی

راهبردهوای  ی  تنظیم هیجان شامل هموه . (5110، 5رفتاری و شناختی است )گرانفسکی، اجتماعیهای  پردازش

 هیجوانی اسوتفاده  هوای   حفظ یا کاهش یک بعد یا ابعادی از پاسوخ ، هشیار و ناهشیار است که ما برای افزایش

هیجوان   4تنظیم کاهشی، هیجان و کاهش این ابعاد 1افزایشیتنظیم ، افزایش ابعاد پاسخ هیجانی. شودمی؛ کنیممی

بعود   5)احسواس ذهنوی هیجوان( و    ای  بعود تجربوه   0شوامل  ؛ گیورد می ابعادی کوه وی در نظور  . شودمی نامیده

افوراد از  . بعد رفتاری )پاسخ رفتواری هیجوان( هسوتند    1مانند ضربان قل  و تنفس( هایی  فیزیولوژیکی )پاسخ

در تعریو  دیگور آموده    . کننود می ان برای اثرگذاری روی سطوح پاسخ هیجانی استفادهراهبردهای تنظیم هیج

را داشوته  هایی  کند افراد چه نوع هیجانمی که مشخصهایی  پردازش "تواند به عنوان می است که تنظیم هیجان

هور چوه   . (0773، شود )گوراس می مشخص "را ابراز دارندها  را تجربه کنند و چگونه آنها  باشند چه موق  آن

شواید بتووان گفوت    . یابود می استعداد فرد به سو مصورف موواد افوزایش   ، میزان کنترل رفتار تکانشی کمتر باشد

ایون  . مقاومت در برابر تکانوه اسوت  ، بایست مورد توجه و آموزش قرار گیردمی اساسی ترین مهارت روانی که

ای  به علت سرشت ذاتی خود به تکانهها  هیجان باشد زیرا تما می هیجانیهای  تما  خویشتن داریی  امر ریشه

هوای   دهد تا در مقابل محورک می بنابراین کنترل و تنظیم هیجانی به شخص اجازه. عمل کردن ختم خواهد شد

 . محیطی بهتر فکر و عمل کند

در قسمت پیشینه پووهش تحقیقات زیوادی بصوورت جداگانوه هریوک از متغیرهوای پوووهش حاضور را        

 :  ند که به برخی از آنها اشاره خواهد شدبررسی نموده ا

رفتواری مبتنوی بور     -( پووهشی با عنوان اثربخشی مداخلوه شوناختی  0170)، علیپور و آگاه هریس، شکری

نمونه آماری این پووهش دانشوجویان  . تعلل بر بهبود عملکرد تحصیلی و حرمت خود دانشجویان انجا  دادند

نتوایج پوووهش   . از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شده استها  تهبرای تحلیل یاف. دختر پیا  نور بودند

ذهون آگواهی و   ، رفتاری مبتنی بور تعلول بوه واسوطه بازسوازی شوناختی       -مبین آن است که مداخله شناختی

. انجامود می رفتاری از جمله مدیریت زمان به کاهش تعلل و افزایش عملکرد تحصویلی دانشوجویان  های  روش

 . گیری عملکرد تحصیلی در این پووهش معدل افرد بوده استمقیاس اندازه 

بررسوی اثور بخشوی دو روش آموزشوی      ( در تحقی  خوود بوا عنووان   0171)، بیگی و نریمانی، ابوالقاسمی

دارای آمووزان   دانوش  تنظیم هیجوان برخودکارآمودی و سوازگاری تحصویلی    های  رفتاری و مهارت -شناختی 

دختور مقطو  دبیرسوتان آمووزش     آمووزان   دانش شناخت هیجان را بر روی تنظیمهای  مهارت اضطراب امتحان

                                                                                                                                                                          
1- Emotion Regulation 

2- Garenefski, Kraaij & Spinhoven 
3- Up-Regulation 
4- Down- Regulation 
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تنظیم هیجوان منجور بوه ارتقوای عملکورد      های  این نتیجه را تایید کرد که مهارتاین پووهش های  یافته. دادند

 . شودمی تحصیلی

ناختی ( پووهشی با عنوان رابطوه بوین راهبردهوای تنظویم شو     0171)، جناآبادی و سعادتمند، عیسی زادگان

نمونوه آمواری ایون    . عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان انجا  دادنود ، خالقیت هیجانی، هیجان

بورای  . انتخواب گردیدنود  ای  پسر( به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه 091دختر و 070دانشجو ) 160پووهش 

مطالعه خود به ایون نتیجوه رسویدند دانوش     در ها  آن. روش رگرسیون گا  به گا  استفاده گردیدها  تحلیل داده

 .  کنند عملکرد تحصیلی باالیی دارندمی آموزانی که از راهبردهای تنظیم هیجان پایدار و مناس  استفاده

با عنوان رابطوه علوی هووش کلوی و هووش      ای  ( در مطالعه0170)، مجیدی و حقیقی مبارکه، شهنی ییالق

سوال اول دبیرسوتان   آموزان  دانش اضطراب امتحان و سازگاری درهیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری 

باشد بوه طوور معنوی    می آنهای  خود نشان دادند که هوش هیجانی که تنظیم شناختی هیجان یکی از زیر مولفه

به عبارتی بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبوت و  . داری توانایی تبیین عملکرد تحصیلی را دارد

 .  برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل افراد استفاده شده است. جود داردمعناداری و

 

 فرضیه اصلی تحقیق

 .  دارای پدر معتاد تاثیر گذار استآموزان  دانش تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد تحصیلی

 

 فرعی تحقیقهای  فرضیه

 .  پدر معتاد تاثیر گذار استدارای آموزان  دانش تنظیم شناختی هیجان مثبت بر عملکرد تحصیلی. 0

 .  دارای پدر معتاد تاثیر گذار استآموزان  دانش تنظیم شناختی هیجان منفی بر عملکرد تحصیلی. 5
 

 طرح تحقیق

در این نوع تحقی  رابطه و . )غیر آزمایشی( از نوع طرح همبستگی است، طرح تحقی  در این مطالعه توصیفی

هوای   هوا بوه بررسوی فرضویه     در قسمت تحلیول داده . گردندمی تحقی  تحلیلتاثیر میان متغیرها براساس هدف 

نرمال بودن )توزی  طبیعی داشتن( متغیرهای مورد مطالعه یا پیش ، ها قبل از آزمون فرضیه. تحقی  پرداخته شد

برای بررسی تواثیر گوذاری   . اسمیرنوف بررسی شد -تحلیل کواریانس توسط آزمون کولموگوروفهای  فرض

 . استفاده شد Stepwiseبا یکدیگر به دلیل نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از رگرسیون  فرضیات
 

 نمونه و روش نمونه گیری، جامعه

 پسر دارای پدر معتاد شهرستان ایرانشوهر در مقطو  ابتودایی   آموزان  دانش در پووهش حاضر جامعه آماری کلیه

دارای پدر معتاد بصورت تصادفی در پووهش حاضور  آموزان  دانش نفر از 61 باشد کهمی =N)051که ) باشندمی

 .  انتخاب شدند
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 ابزار تحقیق

 :  های تحقی  از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده استدر این تحقی  برای کس  داده

دارای پودر  آمـوزان   دانـش  (7335، )گرانفسکی و کراجی تنظیم شناختی هیجانپرسشنامه اول که برای 

هوای )تنظویم شوناختی    باشد که بورای سونجش مؤلفوه   سؤال می 16گیرد که دارای مورد استفاده قرار میمعتاد 

تنظیم شناختی هیجان مثبت دارای تمرکوز مثبوت   . شودهیجان مثبت و تنظیم شناختی هیجان منفی( استفاده می

فاجعه آمیز کوردن و   ،نشخوار فکری، و ارزیابی مثبت است و تنظیم شناختی هیجان منفی شامل سرزنش خود

گزینوه اغلو    ، 5ها به گزینه همیشه نمره نحوه امتیازدهی هم به این صورت که در کلیه سؤال. باشدمی پذیرش

 .  داده شده است، 0گزینه هرگز ، 5گزینه به ندرت نمره، 1گزینه برخی اوقات نمره ، 4اوقات نمره 

 ETP مقیاس عملکرد تحصویلی . گیردمورد استفاده قرار می سنجش عملکرد تحصیلیپرسشنامه دو  برای 

( در حوزه عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ایران ساخته شده 0777فا  و تیلور)های  اقتباسی از پووهش

، حوزه مربو  به عملکرد تحصیلی شوامل خوود کارآمودی    5سؤال  43این پرسشنامه با . (0131، است )درتاج

 اند.   فقدان کنترل پیامد و انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته، نامه ریزیبر، تأثیرات هیجانی

 

 روش گردآوری داده ها

 : تحقی  مورد نظر از دو طری  انجا  گرفتهای  گردآوری و جم  آوری اطّالعات و دادهروش و ابزارهای 

و مجوالت  هوا   فصولنامه ، مقواالت ، متون تخصصی، به کت  از طری  مراجعه: اسنادی –ای  کتابخانه روش. 5

بوه منظوور   . .. ذیوربط و هوای   اطالعوات و آموار ادارات و سوازمان   ، سایتهای الکترونیکوی ، علمی پووهشی

 ضورورت و ، پیشینه پووهش، دستیابی مبانی تئوریک پووهش که شامل تعاری  مفاهیم کلیدی و عملیاتی

اسوتفاده گردیوده   ، باشود می شو متغیرهوای پوووه  ها  تشریح کاربردها و همچنین شاخص، اهمیت پووهش

ضری  اهمیت مربو  بوه  های  پرسشنامه و ماتریس، تهیه فیش، ابزارهای مورد استفاده در این روش. است

 .  باشدمی مقایسات زوجی آنها برای گرداوری اطالعات

هوای   مشاهده و برداشت، تخصصیهای  تهیه چک لیست، این روش تهیه و تدوین پرسشنامه: روش میدانی. 5

 . میدانی نیز اشاره کرد

 

 تحقیقهای  یافته

 الف( توصیف کمی متغیرهای تحقیق

 

 (n=63های توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق ) مقادیر شاخص .5 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین میانه مد ابعاد متغیر

 1/5 1/0 06/1 4/1 1/4 1/4 کلی تنظیم شناختی هیجان

 1/5 1/0 01/1 9/5 1/1 1/1 کلی عملکرد تحصیلی
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 ب( بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

اسومیرنوف اسوتفاده شوده     -برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزموون کولموگووروف  

 .  نتایج این آزمون در جدول ذیل آورده شده است. است

 
 نرمال بودناسمیرنوف برای بررسی پذیره  -نتایج آزمون کولموگوروف .7 جدول

 نتیجه معنی داری آماره آزمون حجم نمونه ابعاد متغیر

 نرمال 155/1 171/0 61 کلی تنظیم شناختی هیجان

 نرمال 131/1 717/1 61 کلی عملکرد تحصیلی

 

 تحقیقهای  ج( بررسی فرضیه

تواثیر گوذار   دارای پودر معتواد   آمووزان   دانوش  آموزش تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد تحصیلی: فرضیه کلی

 .  است
 تحلیلی رگرسیونی متغیرهای مستقلهای  مدل .9 جدول

 خطای استاندارد برآورد ضری  تعیین تنطیم شده ضری  تعیین همبستگی مدل

5 750/1 343/1 344/1 61095/1 

 
 سطح معناداری معادله رگرسیون خطی چند متغیره .4جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مربعات میانگین درجه آزادی مربعات مجموع منب  تغییرات

 167/33 1 013/565 رگرسیون

 177/1 007 471/49 خطا 111/1 450/550

  055 615/105 جمع

 

 Fدر ایون مودل میوزان    . بدست آمده تنها یک مدل به عنووان بهتورین مودل انتخواب شود     های  از بین مدل

کنند می مستقل به خوبی متغیر وابسته را تبیین گوید که متغیرهایمی به ما 111/1و سطح معنی داری  450/550

که ضوری  همبسوتگی    750/1برابر است با  Rمحاسبه ضری  . باشدمی و به طور کلی معادله رگرسیون معنادار

درصد تغییورات   34/1بیانگر آن است که  که 343/1دهد و ضری  تبیین معادله برابر است با می باالیی را نشان

 . شودمی توسط این متغیرهای مستقل تبیینآموزان  دانش یمربو  به عملکرد تحصیل
 

 میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر عملکرد تحصیلی .1 جدول

 سطح معناداری جمقدار  Beta خطای استاندارد B متغیر مستقل

 111/1 141/50 319/1 107/1 413/1 تنظیم شناختی هیجان مثبت

 111/1 051/09 649/1 141/1 635/1 تنظیم شناختی هیجان منفی
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شود متغیر تنظیم شناختی هیجان مثبت دارای باالترین ضری  بتا بوه  می همانطور که در جدول باال مشاهده

دومین متغیر بوه لحواظ وزن بتوا متغیور تنظویم شوناختی هیجوان منفوی بوا بتوای           . باشدمی درصد 319/1میزان 

 .  باشندمی بر عملکرد تحصیلیقرار دارند که دارای تاثیر مثبت و مستقیم 649/1
 

 نتیجه گیری

تنظویم شوناختی هیجوان و عملکورد تحصویلی      هوای   که بین نمورات افوراد در مقیواس    داد نشان پووهش نتایج

تنظویم   به این صورت که با کاهش یا افزایش نموره فورد در مقیواس   ؛ همبستگی و تاثیر معنی داری وجود دارد

عملکرد تحصیلی افزایش یا کاهشی یافت که این عامل نشوان از رابطوه و   شناختی هیجان نمره وی در مقیاس 

کوه  . روانوی و اجتمواعی قورار دارد   ، تحت تاثیر ابعاد زیستیآموزان  دانش عملکرد تحصیلی. تاثیر متقابل است

، خوانواده ، پووهش حاضر صرفا جنبه روانی را بررسی نموده است و این عوامل در چهار گروه شرایط فراگیور 

شوند لذا در مجموع عملکورد  می وزشگاه و عوامل مربو  به اجتماع و محیط خارج از آموزشگاه دسته بندیآم

هوای   پوووهش  نتوایج  بوا هوا   ایون یافتوه  . باشود می تحصیلی فراگیران متاثر از شرایط فراگیر و محویط بیرونوی او  

، شوهنی یویالق  ، 0171، جناآبوادی و سوعادتمند  ، عیسوی زادگوان  ؛ 0170، علیپور و آگاه هوریس ، شکریدیگر)

 .  باشدمی همسو، (5105، سیواستاوا و ریچاردری، جوشی؛ 0170، مجیدی و حقیقی مبارکه
 

 منابع
 

رفتواری و   -بررسوی اثور بخشوی دو روش آموزشوی شوناختی      . (0171). محمود ، نریموانی ، پوروین ، بیگی، عباس، ابوالقاسمی -
نشوریه روانشناسوی   . دارای اضوطراب امتحوان  آمووزان   دانوش  تحصیلیتنظیم هیجان برخودکارآمدی و سازگاری های  مهارت

 . 50-45ص ، 55شماره ، 9دوره ، تربیتی

بررسی اثربخشی آمووزش راهبردهوای یوادگیری بور عملکورد      . (0137). منصور، سودانی، عبداهلل، شفی  آبادی، نرگس، اشعری -
، نوو در روانشناسوی  هوای   فصولنامه یافتوه  . دانشگاهی شهر اهوازدختر دوره پیش آموزان  دانش تحصیلی و یادگیری خودتنظیم

 . 9-55ص ، 01شماره

 . انتشارات سمت: تهران. و فنون تدریس(ها  آموزشی و پرورشی)روشهای  مهارت. (0135). حسن، شعبانی -

بر تعلل بر بهبود عملکرد  رفتاری مبتنی -اثربخشی مداخله شناختی. (0170). موگان، آگاه هریس، احمد، علیپور، فاطمه، شکری -
 . 30-75. 5شماره، سال اول. فصلنامه شناخت اجتماعی. تحصیلی و حرمت خود دانشجویان

، خالقیوت هیجوانی  ، رابطه بین راهبردهای تنظویم شوناختی هیجوان   . (0137). سعید، سعادتمند، حسین، جنا آبادی، علی، عیسی زادگان -
 . 90-75ص، 05شماره ، 9دوره، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. دانشجویانعملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در 

هووش  ، انگیوزه پیشورفت  ، رابطوه فعالیوت تحصویلی   . (0136). هدیه، کیوان زاده، محمد، کیوان زاده، مسعود، غالمعلی لواسانی -
، 0شوماره ، سال سی و هفوتم ، تربیتیمجله روان شناسی و علو  . هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 . 77-051ص 

 . نشر اسرار دانش: تهران. فرهن  توصیفی علو  تربیتی. (0193). محسن، فرمینهی فراهانی -

- Garnefski N et al (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual 

Differences. 30(8) 1311-1327 . 
- Garnefski,N & Kraaji, V. (2001). Cognitive emotion regulation questionnaire- development of a short 18-item version (CERQ-

short). Personality and individual Differences. 30(80), 1311-1327 . 

- Gross J. ,J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General Psychology. 2(3) 271-299 . 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 

نقش عوامل جمعیت شناختی در گرایش نوجوانان به عضویت 

 در فیسبوک

 5مریم عبدالهی مقدم

 

ارتبا  با جهان مجوازی  . است 5پناه بردن به فضاهای مجازی، فرا روی نوجوانان و جوانانهای  یکی از چالش

بوه عنووان یکوی از    ، 1فیسوبوک . (0131، آید )منطقیمی گریزگاهی جهت فرار از واقعیات به شمار، برای جوان

فعوالیتی اسوت بوا ترکیبوی از ابزارهوای      ، در اینترنتاجتماعی ای  ترین پایگاه شبکه ترین و پر استفادهمعروف 

مطالعوات  . (5101، و همکواران  4مند و یا حتی وابسته هسوتند )آیودین  متنوع که کاربران اینترنتی به آن عالقه 

و 5101، و همکواران  9تپورس ، 5115، 6شویهان ، 5105، و همکواران  5قبلی پیرامون فیسبوک )از جملوه چانو   

( در پی یافتن پاسخی برای علل گرایش افراطی افراد به عضوویت در فیسوبوک بووده    0135، مشایخ و برجعلی

افسردگی و اضطراب به خصووص در نوجوانوان دبیرسوتانی    ، انزوای اجتماعی، چون کمرویی اند و به عواملی

 در حال حاضر در پی این هسوتند کوه چوه نووع افورادی از      -گرچه اندک  -اما برخی مطالعاتاند.  اشاره کرده

باشوند )موک   می هستند و متعل  به چه طبقه جنسیتی و سنی 3در چه وضعیت ارتباطی، کنندمی فیسبوک استفاده

در اسوتفاده از فیسوبوک    01به عبوارت دیگور بوه نقوش عوامول جمعیوت شوناختی       . (5105، 7آندریو و جیان 

 اند.   پرداخته

دهد که افراد کم سون و هوم آنهوایی    می ( نشان5101، 00)به نقل از مک آندریو و شاهها  نتایج این پووهش 

ر از افراد سنین باالتر و افرادی کوه بوا چنوین    که بیشتر در جستجوی یک رابطه جدید در فیسبوک هستند بیشت

وقوت  هوا   افراد سنین باالتر در مقایسه با کم سون . کنندمی شان را فاش شوند اطالعات شخصی نمی هدفی وارد

آنهوا در فیسوبوک هوم    . فیسبوکی کمتوری دارنود  های  گذرانند و تعداد دوستان و فعالیتمی کمتری در فیسبوک

شوند در حالی که افراد کوم  می خانوادگی شان مشغولهای  و مشاهده عکس بیشتر به صفحه شخصی خودشان

 زنند و تصاویر و اطالعات آنها را مشواهده می بیشتر به صفحه دیگر افراد هم جنس و غیر هم جنس سرتر  سن

                                                                                                                                                                          
 m.abdolahi65@yahoo.com  همدان سینا بوعلی دانشگاه تربیتی روانشناسی دکترای دانشجوی 0-

2- Virtual spaces 
3- Facebook 
4- Aydin 
5- Cheung 
6- Sheehan 
7- Tappers 
8- Relationship status 
9- McAndrew & Jeong 
10- Demographic factors 
11- Shah 
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هوای   عامل جنسیت هم زنان در مقایسه با مردان شبکهی  در زمینه. 0شوند(می )اضافه پیوندندمی کنند و به آنهامی

فیسبوکی دارند و هم اینکه نوع فعالیت انجوا  شوده در آن   های  فیسبوک بزرگتر و درگیری بیشتری در فعالیت

5اجتمواعی ی  توان گفت که مقایسهمی باشد به عبارت دیگرمی فضا توسط دو جنس متفاوت
و عالقوه بوه خوود     

ورود بوه دنیوای مجوازی    هوای   گیزهفیسبوک بیشتر از مردان است و شاید یکی از ان در زنان عضو 1نشان گری

 .  (5105، مک آندریو و جیان ، 5104، 4فیسبوک برای زنان همین عامل باشد )هولنباف و فریس

وابستگی به اینترنوت  ی  ( که در مقوله0171، کرمشاهی و همکاران در چند پووهش هم در ایران )از جمله 

آمووزان   دانوش  معنی که میانگین وابستگی بوه اینترنوت در  به این ، معنادار بوده، جنسیتیهای  انجا  شده تفاوت

عوامل جمعیت شناختی دیگر در اسوتفاده از  ی  در زمینه. پسر بیشتر بوده استآموزان  دانش دختر در مقایسه با

اما بوا توجوه بوه اهمیوت     . پووهشی صورت نگرفته است -تا حال که پووهشگر بررسی کرده است -فیسبوک 

هوای   در رشوته آمووزان   دانوش  ای امروز و به خصوص تأثیر آن بر عملکورد تحصویلی  موضوع فیسبوک در دنی

، بور ایون اسواس   . توان پیش بینی کرد که تفاوت معناداری بوین آنهوا وجوود داشوته باشود     می تحصیلی مختل 

 :  پووهش حاضر عبارت هستند ازهای  فرضیه

 . ت معناداری وجود دارددختر و پسر در گرایش به عضویت در فیسبوک تفاوآموزان  دانش بین -0

( 03کمتور از  دارای معودل پوایین )  آمووزان   دانوش  ( در مقایسه بوا 51 – 03) دانش آموزان دارای معدل باال -5

 .  تفاوت معناداری در عضویت در فیسبوک دارند

انسانی( در گرایش به عضوویت در  ، تجربی، ریاضی، تحصیلی مختل  )عمومیهای  رشتهآموزان  دانش بین -1

 . تفاوت معناداری وجود داردفیسبوک 

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

از روش آزموون  هوا   داده کوه جهوت تحلیول    است یک پووهش توصیفی از نوع پس رویدادی حاضر پووهش

دبیرسوتانی دختور و   آمووزان   دانوش  یی آماری این پووهش شامل کلیهجامعه. مجذور کای استفاده شده است

 095 پسور و  دانش آمووز  095) نفر 151باشد که تعداد می 75 -71در سال تحصیلی پسر مدارس استان لرستان 

، علو  ریاضیهای  افراد نمونه از نظر تحصیلی در مقط  دبیرستان و در رشته. انتخاب شدند دانش آموز دختر(

ای حلوه ای چنود مر گیوری خوشوه  برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه. علو  تجربی و علو  انسانی بودند

 آمووزش  اداره به مراجعه باشهر خر  آباد و سپس ، از استان لرستان ابتدا به این صورت که در. استفاده گردید

هوای   دبیرستان بین از و در انتها جامعه هدف انتخاب شدند عنوان به و دو یک ناحیه، خر  آباد شهر پرورش و

                                                                                                                                                                          
1- Add 
2- Social comparison 
3- Self- presentation 
4- Hollenbaugh & Ferris 
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هوای   و از بین این دبیرستان تصادفی تعیین شدند صورت تعدادی دبیرستان دخترانه و پسرانه به، دو ناحیه این

 . را تکمیل نمودندها  پرسش نامه، به عنوان نمونه پووهشها  برگزیده هم تعدادی از کالس

 

 ابزار

 معودل ، رشوته تحصویلی  ، این فر  شامل اطالعاتی از قبیل جنسیت: فر  اطالعات شخصی پووهشگر ساخته -

از یک ماه تا یک سوال و بیشوتر(   مدت زمان عضویت )، در فیسبوک عضویت یا عد  عضویت، تاکنون کل

باشد که قبل از انجا  مصاحبه به شورکت کننوده   می و میزان فعالیت در فیسبوک )از خیلی کم تا خیلی زیاد(

 . شد که با دقت آن را تکمیل نمایدمی شد و از او خواستهمی داده

هوای   دقیقه به مصاحبه با شرکت کننده 01 – 05در حدود ، فر پس از تکمیل : نیمه ساختار یافتهی  مصاحبه -

هور یوک   های  شد و پاسخمی عضو فیسبوک پیرامون موضوع فیسبوک و میزان و نوع فعالیت در آن پرداخته

 .  شدمی از آنها توسط پووهشگر در فر  مربوطه یادداشت

 

 شیوه گردآوری داده ها

 ارگوان  هیچ به و دارد پووهشی جنبه صرفااها  پرسش نامه این که داد اطمینانها  آزمودنی به ابتدا در پووهشگر

، دقیو   و صوحیح  پاسوخگویی  بوه  آنها همکاری جل  و بیشتر بخشی اطمینان برای و شودنمی مربو  خاصی

پرسش نامه  تکمیل برای سپس. نا  و نا  خانوادگی( ضرورت نداردشخصی ) مشخصات نوشتن که شد اعال 

، پاسوخ  در رفوت موی  احتموال  کوه  توضویحی  هرگونوه ی  ارائوه  از و شود  داده الز  توضیحاتو فر  همراه آن 

آوری شود   جمو   نتایج استخراج جهتها  پاسخ، اجرا از نهایت پس در. گردید خودداری، کند ایجاد سوگیری

 . مورد تحلیل قرار گرفت 07و در نر  افزار اس پی اس اس 

 

 نتایج

گزارش شده اند استفاده  0سه فرضیه از روش مجذور کای که هر سه در جدول  جهت بررسی معناداری، در این بخش

 . تحصیلی مختل  ارائه شده استهای  شده است و نمودار تعداد دختران و پسران عضو فیسبوک و رشته

 
 نتایج آزمون مجذور کای جهت بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با عضویت در فیسبوك. 5جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی ارزش آزمون متغیر

 جنسیت

 معدل کل

 رشته تحصیلی

 مجذور کای

 مجذور کای

 مجذور کای

61  /54* 

55 /1 

17/15* 

0 

0 

1 

111/1 

46/1 

111/1 

  P  31/3>  
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نتایج حاصل از اجرای آزمون مجذور کای حاکی از وجود رابطه معنی دار ، 0جدول های  با توجه به یافته 

بور ایون اسواس فرضویه اول     . (:1/111P ،:df: 1 ،61  /54 x2باشود ) می فیسوبوک بین جنسویت و عضوویت در   

( در 51 – 03دارای معدل باال) آموزان  دانش دهد کهمی نتایج نشان، در مورد فرضیه دو . شودمی پووهش تأیید

ندارنود  ( تفاوت معنواداری در عضوویت در فیسوبوک     03دارای معدل پایین ) کمتر از آموزان  دانش مقایسه با

(46/1P ،:df: 1 ،55  /1 x2:) .در ارتبا  با فرضیه سو  هوم نتوایج نشوان   . شودمی بر این اساس فرضیه دو  رد 

 1/111P ،:1تحصیلی مختل  و گرایش به عضویت در فیسبوک رابطوه وجوود دارد )  های  دهد که بین رشتهمی

df ،:17  /15 x2:) .شودمی بنابراین فرضیه سو  پووهش تأیید . 

تحصیلی مختلو  از نموودار   های  دختر و پسر عضو فیسبوک در رشتهآموزان  دانش منظور مقایسه تعدادبه 

 .  استفاده شده است 5و  0ستونی 

 

 
 

 پسر و دختر عضو فیسبوكآموزان  دانش تعداد .5شکل 

 

دختور عضوو   پسر در مقایسه بوا  آموزان  دانش شود تعداد بیشتری ازمی مشاهده 0همان گونه که در نمودار  

 .  باشندمی فیسبوک
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 تحصیلی مختلفهای  عضو فیسبوك در رشتهآموزان  دانش تعداد .7شکل 

 

رشوته  آمووزان   دانوش  رشته ریاضی در مقایسه بوا آموزان  دانش شودمی مشاهده 5همان گونه که در نمودار  

آمووزان   دانوش  مقایسه بوا رشته تجربی در آموزان  دانش تجربی و انسانی عضویت بیشتری در فیسبوک دارند و

 .  باشندمی رشته انسانی از عضویت بیشتری در فیسبوک برخوردار

 

 بحث و نتیجه گیری

پووهش حاضر با هدف بررسی عوامل جمعیت شناختی مؤثر در گرایش نوجوانان بوه فیسوبوک انجوا  شود کوه در آن      

در ، در فرضویه اول . بررسی قورار گرفوت  در مدرسه مورد آموزان  دانش رشته تحصیلی و نمره معدل، سه عامل جنسیت

گرایش به عضویت در فیسبوک بین دختران و پسران تفاوت معنادار مشاهده شد که این یافتوه از لحواظ صورفاا وجوود     

اموا از لحواظ   . باشود می (5105)، ( و موک آنودریو و جیانو    5104هولنباف و فریس )های  هماهن  با پووهش، تفاوت

پسر در مقایسه با دختر گرایش بیشتری به عضویت در فیسبوک داشوتند ایون یافتوه    آموزان  دانش ،اینکه در این پووهش

تووان ایون ناهمواهنگی    می گر چه. کندمی (0171را مخال  دو پووهش فوق و همچنین پووهش کرمشاهی و همکاران )

فرضویه دو  مبنوی بور وجوود     . داد)دانش آموزان در مقایسه با زن و مرد( نسبت ها  را به نمونه مورد بررسی در پووهش

تووان  می به بیوان دیگور  . دارای معدل باال و پایین در گرایش به فیسبوک مورد تأیید قرار نگرفتآموزان  دانش تفاوت بین

در فیسبوک )به مدت بیشتر از یک سال با میزان فعالیت کوم یوا متوسوط( در پیشورفت     آموزان  دانش گفت که عضویت

شته است و افراد دارای معدل باال به همان میزان گرایش داشته اند که افوراد دارای معودل پوایین    تحصیلی آنها تأثیری ندا

تووان میوزان   می علت احتمالی رد این فرضیه را. و این گفته از نتایج مصاحبه افراد عضو فیسبوک هم به دست آمده است

به مدت زیادی عضوو بووده انود اموا فعالیوت       فعالیت کم یا متوسط اکثر افراد عضو در فیسبوک دانست که در حالی که

، منطقی است که گذراندن وقوت بوه مودت طووالنی در فیسوبوک     . زیاد یا خیلی زیاد قرار نگرفته استی  شان در دامنه

در . دانش آموز را از مطالعه و انجا  تکالی  درسی باز خواهد داشت و تأثیر آن بر معدل او منفی خواهد بود نوه مثبوت  

انسوانی(  ، تجربوی ، تحصیلی مختل  )ریاضوی های  رشتهآموزان  دانش وجود تفاوت بین، رضیه سو  پووهشارتبا  با ف

ی  در رشوته هوا   تفاوت معنادار مشاهده شود و عضوویت بیشوتر بوه ترتیوت رشوته      ، در گرایش به عضویت در فیسبوک
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مختلو   هوای   افراد عضو در رشتههمان گونه که در مصاحبه با . انسانی نشان داده شد، سپس تجربی و در آخر، ریاضی

علت گورایش خوود را دروس دشووار و خسوتگی     ، ریاضی و تجربیی  رشتهآموزان  دانش بیشتر، نشان داده شده است

اینترنتی و مشکالتی در ارتبا  با دیگوران بوه صوورت رو    های  عالقه به کار با کامپیوتر و فعالیت، آنهای  ناشی از مطالعه

 بوه علوت تورجیح بیشوتر بوه ارتبوا  رو در رو بوا دیگوران و        ، علو  انسانیی  رشتهآموزان  دانش کردند ومی بیان در رو

کمتر گرایش به عضویت داشتند و در صورت عضویت هوم بوه میوزان    ، غیر از اینترنتهایی  گذراندن وقت با سرگرمی

سوه  هوای   یافتوه ، بوه طوور کلوی   . نمودنود می تجربی و ریاضوی اسوتفاده  ی  محدودتری از اینترنت در مقایسه با دو رشته

طووالنی مودت و موداو     ی  تواند در یافتن علل گرایش نوجوانان به عضویت در فیسبوک و استفادهمی پووهشی  فرضیه

فیسبوک( و همچنین یافتن راهکارهای پیشگیری از وابسوتگی نوجوانوان   تر  از آن )وابستگی به اینترنت و به طور خاص

درک این مطل  که در کدا  جونس )پسور یوا دختور( و غالبواا چوه نووع        ، برای نمونه .به فضاهای مجازی راهگشا باشد

ای  مشواوره  –آموزشوی  هوای   توانود زمینوه سواز تصومیم گیوری     می فعالیتی توسط هر کدا  در اینترنت انجا  خواهد شد

 .  باشد -هر جنس های  میزان گرایش و نیازمندیها،  با توجه به ویوگی –متفاوت برای آنها 

یوا بواالتر و زنوان و موردان در     تور   مقاط  پایینآموزان  دانش با این حال در تعمیم نتایج پووهش حاضر به 

، در آینوده تور   گسوترده هوای   الز  است کوه جانو  احتیوا  رعایوت شوود و جهوت بررسوی       تر  مقیاسی وسی 

نبود ابوزار هنجاریوابی   جمعیت شناختیِ مؤثر و های  موجود )از جمله عد  بررسی دیگر مؤلفههای  محدودیت

 . فیسبوک و عوامل جمعیت شناختی آن( تا حد امکان رف  گرددی  شده در زمینه
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اجتماعی بر کاهش رفتارهای های  اثربخشی آموزش مهارت

 پرخطر در نوجوانان دانش آموز 

 1مجتبی احمدی، 4فاطمه برفی، 9ملیحه ساالری، 7حسین رسولی، 5*امیرحسین عتیقه چی

 

گیرنود و  می نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است و درواق  الگوهای رفتاری بسیاری در این دوره شکل

. پیونودد می گذر از کودکی به دوره نوجوانی و جوانی با تغییرات بارز و بی نظیور بوقووع  . بر آن اثرگذار هستند

 فتارهای ناسالم و پور خطور را افوزایش   خطر بروز ر، جنسی و فناوری، نوجوانی و اجتماعیهای  تعامل ویوگی

 نباید فراموش کرد که نوجوانی مرحله مهم گذر از دوره تحت کنترل والدین به مرحله اسوتقالل اسوت  . دهدمی

باشوند کوه در   می نوجوانان و جوانان معموال در معورض تغییورات شودید شورایط اجتمواعی     . (0771، )بروکس

توانند تواثیر عمیقوی روی سوالمتی و رفتارهوای آسوی  زا و پرخطور       می این تغییراتاند.  سالهای اخیر رخ داده

 .  داشته باشند

در این بین برنامه سیستم نظارت بر رفتارهای پرخطر جوانان یک منب  اطالعاتی مهوم بورای پوایش میوزان     

ن سیسوتم  ایهای  دبیرستانی است که دادهآموزان  دانش شیوع و تغییرات در رفتارهای مرتبط با سالمت در میان

)سولیمانی نیوا و    گوردد می از ایواالت مختلو  آمریکوا جمو  آوری    هوا   توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری

ارتقا  دهنده و پیشگیری کننده در حال حاضر برنامه آموزش های  یکی از جام  ترین برنامه. (0134، همکاران

برناموه ایمون کننوده و     بوه عنووان یوک    با تاکیود بور مهوارت اجتمواعی    این برنامه . باشدمی زندگیهای  مهارت

بورای اولوین بوار توسوط     ، زندگی فوردی و جمعوی  های  پیشگیرانه یا به نوعی یک برنامه جهت ارتقا  مهارت

اصلی با عناوین ی  در سه طبقهها  این مهارت. (0136، )رحمت زاده از دانشگاه کرئل آغاز شد (0797بوتوین )

هوای   مهوارت . (5115، گیرنود)الد و همکواران  می هیجوانی قورار   –ای  شناختی و مقابلوه ، اجتماعیهای  مهارت

 هستند که موان  روابط اجتماعی مثبت و عملکرد اجتماعی آموختوه شوده را بور طورف    هایی  اجتماعی مهارت

 .  (0771، )ماتسون توانند به عملکرد موثر و مفید کمک کنندمی کنند ومی

                                                                                                                                                                          
 زاهدان واحد آزاداسالمی دانشگاه مشاوره و روانشناسی گروه مدرس ،عمومی ارشدروانشناسی -0

 Moshavereh.64@gmail.com       
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،تربیتی روانشناسی ارشد -5
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، تربیتی روانشناسی ارشد -1
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،بالینی روانشناسی ارشد -4
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یکی از بارزترین نکات در گورایش نوجوانوان بوه    ، خارجی انجا  گرفته داخلی وهای  با نگاهی بر پووهش

سنجش مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوو  بوه آن از   . باشدمی اجتماعیهای  رفتارهای پرخطر نقص مهارت

دهود  می تحقیقات در این باره نشان. تحقیقات روان شناسی بوده استهای  ترین عرصهیکی از فعال 0791دهه 

شوند و نیز امکان طرد مسوتمر  می درصد کودکان توسط همساالن خود طرد 05تا  01ه مدرسهای  در طول سال

اجتمواعی  های  علت این امر آن است که این دسته از کودکان مهارت. در مراحل بعدی زندگی آنان وجود دارد

 .  (0134، پووهترجمه به، 0733، )متسون و اولندیک الز  را ندارند

 متعددهای  بررسی زیرا، است شده اجتماعی تهای مهار آموزش به زیادی توجه اخیر سالهای در، رو این از

 مشکالت، گذاردمیآموزان  دانش تحصیلی عملکرد بر منفی تأثیر اجتماعیهای  مهارت در دهد نارساییمی نشان

 از که زمانی. (0771، آشر و پارکر) شودمی منجر سازگاری مشکالت بروز به غالباا و میکند تشدید را یادگیری

، اسوت  نظر مورد اجتماعی گوناگونهای  عرصه وها  موقعیت در ساده رفتارهای، شودمی یاد اجتماعی مهارتهای

 کاربردن به درست شیوه، چیزی شدن شکسته از بعد زمین کردن تمیز، مخصوص ظرف در زباله ریختن: مانند

، گونواگون هوای   موقعیوت  در پوشویدن  لبواس  آداب رعایوت ، خووردن  غوذا  آداب رعایت و غذاخوری وسایل

 صو  ، سروصودا  ایجاد بدون و آرا  شیوه به کالس از شدن خارج و وارد، مخصوص جای در لباس آویختن

 از استفاده، دیگران انتقاد با سازنده برخورد، مؤدبانه شکل به دیگران خواهش کردن رد، نوبت رعایت و بستن

 و دادن سوال  ، دیگوران  از کموک  تقاضوای  و دیگران به کردن کمک، متشکر  یا لطفاا مانند مؤدبانهای کلمات

، برنوده  فورد  بوه  گفتن تبریک و رقابتی بازیهای در شکست قبول، همساالن و بزرگساالن به خود کردن معرفی

 کودکوان  درمان و شناخت بنابراین. کارها انجا  در دوستان با همکاری و ضروری مواق  در کردن عذرخواهی

 به تربیت و تعلیم متخصصان و مشاوران، نشناسان روا مهم وظای  از یکی، اجتماعی مهارتهای در نارسایی با

 . آیدمی شمار

اجتمواعی بور کواهش    هوای   شود که آیا آمووزش مهوارت  می باتوجه به مباحث عنوان شده این سوال مطرح

 رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز اثری دارد؟

 

 روش پژوهش

آمووزان   آزمون است که جامعه آماری آن دانوش  آزمون و پس طرح پیش مطالعه آزمایشی باپووهش حاضر یک 

جهوت انتخواب نمونوه ابتودا بوه      . انود  بوده آموزش و پرورش زاهدان 5پسر نوجوان مقط  متوسطه دو  ناحیه 

 وگردیود   دو مدرسوه انتخواب   آموزش و پرورش زاهودان  5ای از بین مدارس ناحیه  گیری خوشه روش نمونه

نفور   43 تعوداد  (IARSخطرپذیری نوجوانان ایرانی ) مقیاسپرخطر با استفاده از آموزان  دانش پس از شناسایی

نفوری کنتورل و آزموایش تقسویم      54بوه دو گوروه    آموزان پرخطر دو مدرسه انتخاب شدند و از مجموع دانش

 .  شدند
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 ابزار

پذیری نوجوانان گویه برای سنجش آسی  17 این مقیاس شامل، (IARSمقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی )

( تا 5ای از کامالا مواف  )گزینه 5ها در یک مقیاس که پاسخگویان موافقت و مخالفت خود را با این گویه بوده

و در  75/1( برابور بوا   KMOاولکوین )  -مایر -گیری کایزرآزمون کفایت نمونه. کنند( بیان می0کامالا مخال  )

محمودی و  بخش بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنوادار بوود )زاده  و رضایتسطح بسیار مطلوب 

 .  (0133، احمدآبادی

 

 ها آوری و تجزیه و تحلیل داده شیوه گرد

 به تصوادف ، پیش آزمون گرفته شد و پس از بررسی توصیفی نتایجآموزان  دانش از، الز های  پس از هماهنگی

ای  دقیقوه  61جلسوه   01کنترل و آزمایش تقسیم شودند و بوه گوروه آزموایش طوی      بین دو گروه آموزان  دانش

روز از آموزش هر دو گروه مجددا  61اجتماعی داده شد و پس از گذشت حدود های  آموزش مبنی بر مهارت

ماه در پیگیری شرکت نمودند و نتایج جهت بررسی موورد تحلیول اسوتنباطی قورار      5در پس آزمون و بعد از 

   .گرفتند

 

  هایافته
 نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون .5 جدول

 مجذورات میانگین F (Pمعناداری ) مجذور اتا
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

 ثابت 60/5 0 60/5 55/1 495/1 100/1

 پیش آزمون 64/3179 0 64/3179 0619/90 110/1 791/1

 گروه 50/064 0 064/50 15/61 110/1 451/1

 خطا 65/556 45 14/5 - - -

 کل 195135 43 - - - -

 
 پیگیریی  در مرحلهنتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمرات  .7 جدول

 F (Pمعناداری ) مجذور اتا
 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

 ثابت 59/00 0 59/00 60/1 44/1 355/3

 پیش آزمون 663/9111 0 663/9111 06/136 110/1 329/3

 گروه 65/050 0 65/050 41/6 110/1 473/3

 خطا 61/354 45 77/03 - - -

 کل 131453 43 - - - -
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 بحث و نتیجه گیری

بورای متغیور    )تحلیل کوواریوانس( نتیجه آزمون تک متغیری ، مشاهده گردید 0همانگونه که در جدول شماره 

به عنوان متغیور کمکوی   رفتارهای پرخطر دهد با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون  نشان میرفتارهای پرخطر 

h=451/1درصود  77تفاوت بین عملکرد گروه مداخله و کنترل در این متغیر در سطح 
 =61/15 و P‹110/1و  2

، پیگیوری ی  نشاندهنده آن بوده اسوت کوه در مرحلوه    5-0جدول و نتایج درامتداد . دار است معنی F( 0و45 )

نتایج با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون رفتارهای پرخطر به عنوان متغیر کمکی تفاوت بین عملکورد گوروه   

h =451/1درصود   77آزمایش و کنترل در ایون متغیور در سوطح    
دار  معنوی  F( 0و45= ) 41/6و   P‹110/1و 2

 .  پیگیری ثبات داشته استی  شود نتیجه در مرحلهمی در جدول فوق مشاهدهطور که  همان. است

های پوووهش   یافته (Sig<0/01) شود با توجه به نتایج حاصل از تحلیل کوواریانسمی همانگونه که مشاهده

آن بود که تفاوت معناداری بین نتایج میانگین نمرات در پویش آزموون و پوس آزموون رفتارهوای        نشان دهنده

هوای   اثربخشوی آمووزش مهوارت    تووان اعوال  کورد   می پرخطر ایجاد شده است و بنابراینآموزان  دانش پرخطر

پرخطر اثر معناداری را در تفواوت بوین میوانگین نمورات     آموزان  دانش اجتماعی بر ارتقا  رفتارهای پرخطر در

 .  ری ثبات داشته استبدست آمده در پیش آزمون و پس آزمون ایجاد نموده است و این موضوع در پیگی

تواند به عنوان یک برنامه پیشگیرانه در جهت ارتقا  سوطح  می اجتماعیهای  برنامه آموزش مهارت، بنابراین

چشوم انوداز مطلووبی را در زمینوه      پرخطر مورد استفاده قرار گیورد و ایون امور   آموزان  دانش رفتارهای پرخطر

 .  سازدمی را میسرآموزان  دانش کاهش رفتارهای پرخطر در

 

 پیشنهادات کاربردی

فردی و اجتماعی در راسوتای مقابلوه   های  آموزشی در راستای ارتقا  مهارتهای  طرح ریزی و تجمی  برنامه -

 مبتنی بر رفتارهای پرخطر پرخطرهای  اجتماعی و رفتارهای  با آسی 

 آموزشی مشابه برای مقاط  تحصیلی مختل های  پیش بینی برگزاری دوره -

 سنی باالترهای  مبانی آموزشی در گروه گسترش -

 اجتماعی جهت ارتقا  برنامه آموزش رفتارهای سالمهای  آسی ی  بکارگیری نیروهای متخصص در زمینه -

 

 پیشنهادات پژوهشی

 سنی متفاوتهای  پیش بینی اثربخشی برنامه آموزش اجتماعی بر گروه -

 آموزان   دانش خطرتعیین نقش معناداری جنسیت در تفاوت رفتارهای پر -

آموزشی مبتنوی  های  سنی متفاوت و پیش بینی برنامههای  اجتماعی بر مبنای گروههای  شیوع شناسای آسی  -

 بر آن
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رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی 

 سازمانی

5علی جهانگیری
 

 

اما اغلو  مودیران نقوش و    ، باشند می عامل دستیابی به اهداف سازمانیترین  ومهممناب  ترین  با ارزشها  انسان

کنند نیوروی انسوانی موورد نیواز همیشوه       می آنها تصور. (0133، بختیاری) کنند می را فراموشها  اهمیت انسان

وتنهوا  ، با تغییرات وتحوالت شدیدی درمحیط روبرو هستندها  درحالی که امروزه سازمان، باشد می دردسترس

هوا   موجبات حفظ حیات وپیشرفت سوازمان ، تواند درمحیط متالطم کنونی می نیروی انسانی متخصص وخالق

در هوا   افزایش رقابوت و لوزو  اثور بخشوی آن    ها،  کامالا متحول وحاکم برسازمان درواق  شرایط. را فراهم کند

از . (5115توارتر وهووی  ، کنود)دیپائوال  موی  را به نسل ارزشمندی از کارکنوان آشوکار  ها  نیاز آن، چنین شرایطی

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همیشه بعنوان تاثیر گذارترین مراکز اندیشوه ورزی و تولیود   ؛ طرف دیگر

یکی از مهمترین مناب  دانشگاهها و موسسوات آمووزش عوالی نیوروی     . شوندمی محسوبای  علم در هر جامعه

نیورو افورادی هسوتند بوا نیازهوای بیشومار کوه در صوورت رفو            انسانی آن است و عوامل تشکیل دهنده این

ماننود هور   ؛ نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی استعداد و مهارت خود را درخدمت دانشگاه بکار خواهند گرفت

، حدیودی ، رشیدی، حسنی، زراعت. سازمانی موفقیت و پیشرفت دانشگاه نیز به نیروی انسانی آن بستگی دارد

بی تردید این کارکنوان وجوه ممیوز    ، کنند می با عنوان سربازان سازمانی یادها  نسلی که از آن. (0171)، و پیری

بوی  ، دانند وبرای تحق  اهوداف آن  می زیرا سازمان را موطن خود، اثربخش ازغیر اثر بخش هستندهای  سازمان

، فروگزار نیستند )احمودی از هیچ کوششی ، هیچ چشم داشتی فراتر از وظای  رسمی و معین خود عمل کرده

 (0133و زارعی متین ، احمدی؛ 0133

 رفتارهوای شوهروندی سوازمانی   ، فراتر از انتظار وسودمند را در روانشناسی سازمانیی  ها تالش امروزه این

داوطلبانه وافزون بوه نقوش درسوازمان اشواره دارد کوه ایجواد ایون        ، خوانند که به انجا  رفتارهای اختیاری می

اجتمواعی و روان شوناختی مناسو  درسوازمان هاسوت توا       های  نیازمند فراهم نمودن زمینه، مطلوبرفتارهای 

کارکنان بتوانند در جوی آکنده از اعتماد متقابل و مشارکت و ارتباطات جمعوی و گروهوی بوا هوم همکواری      

لبانوه اسوت کوه    رفتاری فوردی و داوط ، به نظر ارگان رفتار شهروندی سازمانی. (0779و 0733، ارگان) نمایند

اما باعث ارتقای اثربخشی و ، بصورت مستقیم به وسیله نظامهای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است

 (0137، وشاطری، یوزباشی، ،سبحانی نواد؛ 0774، ) ارگان. شودمی کارایی سازمان

                                                                                                                                                                          
 A15um@hotmail.com نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -0
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تحقیقوات و مطالعوات   ( برای اولین بار اصوطالح رفتوار شوهروندی سوازمانی را در     0731باتمن و ارگان )

 :  میدانی بکار برده و آن را در دو قال  مفهومی ذیل بیان نموده اند

مثبت هم چون وقت شناسی و انجا  دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنووان وظوای    های  کمک -ال 

 .  رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است

سازمان بوه هموراه عود  ایجواد مزاحموت بورای       رفتارهای اجتناب آمیز از خسارت یا زیان رسانی به  -ب

. باشود  می شکایت و سرزنش دیگران بابت چیزهای که اهمیت، همکاران و سازمان که شامل اجتناب از شکوه

 (5114، )مارکوزی و ژان

 تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار باشد رضایت شوغلی کارکنوان اسوت   می کههایی  یکی از مولفه

مهوم رفتوار سوازمانی از    هوای   رضایت شغلی بعنوان یکی از مولفه. (0170، حاجی زاده، قوپرانلو، )جهانگیری

رضایت شغلی به احساسات کلی فرد در مورد شغلش و ارزیابیهایی کوه  . برخوردار بوده استای  جایگاه ویوه

 محققوان  توجوه  مرکز، شغلی رضایت امروزه. (5119، گردد )راجلبرگمی دهد اطالقمی در مورد شغلش انجا 

خشونودی   زیورا . میرود بشمار سازمانی پووهش عمده در مفاهیم از یکی عنوان به و گرفته قرار رفتار سازمانی

رضوایت شوغلی   . (5115، )میور شوهیدی   اسوت  بسویار برخووردار   اهمیت از شغلی دانش یک عنوان به شغلی

تنها یک عامل باعوث  . اجتماعی ارتبا  داردجسمانی و ، مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی

گردد که فرد شاغل در لحظه می بلکه ترکی  معینی از مجموعه عوامل گوناگون سب . شود نمی رضایت شغلی

معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لوذت ببورد و   

 .  (0171، و قربانی، رفعت جاه؛ 5110، )کاترل لذت نبرد یا از شغلش راضی نباشد و از انجا  آن

اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که این مولفه در پیشورفت و بهبوود سوازمان و نیوز      

بهداشت و سالمت نیروی کار داردو از سوی دیگر به علت آن است که رضایت شغلی عوالوه بور تعریو  و    

علموی نظیور   هوای   محل تالقی و نیز مولفه مشترک بسیاری تز حوزه، گاه پیچیدهمتعددی و های  مفهو  پردازی

 .  (5119، سوارد) .اقتصاد و حتی سیاست بوده است، جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی

تواند پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی باشد فاکتورهای شخصویتی  می دیگری کههای  یکی از مولفه

 دیگوران  از را فرد یک که میشود گفته پایداری کیفیتهای و ویوگیها، صفات از مجموعهای به شخصیت. است

، تموایالت ، عوادات ، بودنی هوای   جنبه از مجموعهای شخصیت، بنابراین. (0139و شولتز، شولتز) میکند متمایز

 بوه  و است آمده در پایدار نسبتاا صفاتی و خصوصیات صورت به فرد در که است رفتارهایی و افکار، حاالت

 اسوت  پایداریهای  گرایش و ویوگی شخصیت، نتیجه در. (0135، )شاملو میکند عمل واحد کل یک صورت

 و بووده  زموانی  توداو   دارای کوه  اعمال را، احساسات، افراد افکار روانشناختی رفتار تفاوتهای و مشابهت که

 آسانی به یا و شوند شناخته بالواسطه موقعیتهای، زیست شناختی و اجتماعی فشارهای واسطه به است ممکن

 .  (5114، )فرانسیس میسازد مشخص را نشوند درک

شناخت عوامل و مفواهیم تاثیرگوذار   ، با توجه به نقش وتاثیر بسزای رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی

و ابعواد  هوا   اوالا مولفهبنابراین در تحقی  حاضر ما براین مسئله تاکید داریم که . بر این سازه حائز اهمیت است
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ثانیواا عوامول تاثیرگوذار    . مختل  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیا  نور خراسان شمالی را بسنجیم

ثالثاا ایون  . را مورد ارزیابی قرار دهیم، رضایت شغلی، شخصیتیهای  بر رفتار شهروندی سازمانی از جمله تیپ

توجهی نسبت به رفتار شهروندی سوازمانی کارکنوان در دسوتگاههای    شویم در صورت کم می مسئله را یادآور

، خدمت رسان خصوصاا در سیستم دانشگاهی که در حال حاضر به شدت فضای رقوابتی بور آن حواکم اسوت    

قطعاا در انتخاب دانشجویان جهت تحصیل تاثیر بسزائی خواهد داشت و این هشداری جدی بورای مودیران و   

جهت توجه بیشتر به این امر و برناموه ریوزی درخصووص بهبوود نظوا  خودمت       ، هکارکنان سازمانهای مربوط

 باشدمی رسانی

بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتـار  در این مطالعه ما به دنبال شناسایی این مسله هستیم که آیا 

 کارکنان پیا  نور خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟ شهروندی سازمانی

 

 روش

سوطح تحقیو  کواربردی    . نوع تحقی  حاضر توصیفی از نوع همبستگی است: پژوهش طرح و شرکتکنندگان

حاضر پویش بینوی رفتارشوهروندی سوازمانی کارکنوان دانشوگاه        پودهش هدف که است )براساس هدف( زیرا

پوودهش حاضوردر دانشوگاه     اینکوه  به باتوجه. باشدمی شخصیتی و رضایت شغلیهای  تیپهای  براساس مولفه

کارکنان شاغل در این دانشوگاهمی باشودکه    تمامی آماری شامل جامعه، شود می انجا  خراسان شمالیپیا  نور 

نمونوه   از روش نفر بعنوان نمونه براساس جدول مورگوان و  94از میان جامعه آماری. باشد می (71تعداد آنها )

 .  ساده انتخاب گردیدند تصادفی گیری

 

 ابزار

پرسشونامه پونج عواملی    ، ارگوان وفوارح   پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانیجهت جم  آوری اطالعات از سه 

 . ( استفاده گردید0131و رضایت شغلی شفی  آبادی وشریعت )، شخصیت نئو

 

 :  ارگان وفارح پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی

ارگوان کوه بورای    رفتار شهروندی ارائه شده بوسویله  های  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با توجه به مولفه

رفتوار  هوای   سنجش رفتار شهروندی سازمانی در شورایط فرهنگوی آمریکوا طراحوی شوده و همچنوین مولفوه       

ارائه شده مودل مفهوومی تلفیقوی    ، شهروندی سازمانی که بوسیله فارح و همکارانش برای فرهن  کشور چین

ه دیگر آنها عناصر مدل مفهوومی  باشند و چهار مولفمی ایجادگردیده است که سه مولفه دو مدل مذکور مشترک

وجدان ، چهار سوالنوع دوستی ، چهار سوال آداب اجتماعی: عبارتند ازها  این مولفه. دهندمی جدید را تشکیل

و محافظوت از   چهار سوال هماهنگی متقابل شخصی، سه سوالنزاکت ، سه سوال جوانمردی، پنج سوالکاری 

سووال   56این پرسشنامه تلفیقی از دو پرسشنامه اسوتاندارد ارگوان و فوارح کوه دارای     . سه سوال مناب  سازمان
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باشد و پرسشنامه اسوتاندارد ارگوان   می زیاد و خیلی زیاد(، متوسط، کم، وهر سوال دارای پنج گزینه )خیلی کم

و علوو   وفارح توسط دکتر مقیمی ترجمه و ویرستاری شده است و توسط ایشان وسوایر اسواتید روانشناسوی    

ضری  پایایی آن با اسوتفاده از  . مدیریت در پووهشهای مختل  استفاده و روائی آن مورد تاییدقرارگرفته است

 . بدست آمده است 75/93فرمول آلفای کرونباخ 

 

 پرسشنامه رضایت شغلی

 نمره گذاری. رضایتمندی شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی شفی  آبادی وشریعت استفاده شدجهت سنجش 

 پاسوخ  هور  بوه . اسوت  شوده  درجه بندی مخال  کامالا تا مًواف  کامال از، لیکرت مقیاس اساس بر این مقیاس

 33 نموره  حوداکثر  و 55 آزمون این در آمده دست به نمره حداقل. شودمی داده 4 تا 0 از نمرة شرکت کنندگان

 تأیید مورد اساتید از تعدادی وسیله به آزمون محتوایی و صوری ( اعتبار0191نیا ) شریعت پووهش در. است

 بوا  پووهشوی  در نیز (0135) شمسی. آمد بدست 71/1 برابر کرونباخ آلفای با نیز آزمون و پایایی گرفت قرار

 راها  پاسخ بین همبستگی ضری ، نفری 15گروه یک به روز 01 تا 9 فاصله با زمان 5 در پرسشنامه این توزی 

 گزارش کرد 37/1مختل  زمان دو در

 

 فرم تجدیدنظر شده پنج عاملی نئو

. رودسؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار موی  61فر  کوتاه پرسشنامه یک پرسشنامه 

، گرایوی بورون ، هوای روان رنجورخوویی  پرسشونامه شخصویت نئوو دارای مؤلفوه    . (0135و 0133، شناس)ح 

تقریبواا  . باشوند می سووال  05شامل ها  که هرکدا  از این مولفهباشد شناسی میسازگاری و وظیفه، پذیریانعطاف

گذاری وارونه دارند یعنوی هرچوه   ی شخصیتی نئو نمرهی پرسشنامهی تجدید نظرشدههای نسخهنیمی از ماده

-این کار برای رف  سوگیری تصدی  )یوا رد( انجوا  موی   . نمره کمتر باشد بیشتر معرف صفت مورد نظر است

امتیواز   0-5اى )نگرش سنج از نوع لیکرت( بوده که به هر گزینوه از  امه به صورت پنج گزینهاین پرسشن. شود

 .  (0133، شناسگیرد )ح تعل  مى

 همچنوین در . گزارش شده است 34/1( با استفاده از روش آلفای کرنباخ 5115این پرسشنامه توسط میلر )

حاکی از پایوایی تسوت   ، ی مختل  به کار رفته استهاهای سنی و فرهن های انجا  یافته که در گروهبررسی

 .  (0171، باشد )خانجانی واکبرینئو می
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 نتایج

 انحراف استاندارد وخطای استاندارد میانگین متغیرها شرکت کنندگان، میانگین، فراوانی .5 جدول

 خطای استانداردمیانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 11/0 71/3 57/43 94 روان رنجورخویی

 75/1 51/3 15/47 94 برونگرایی

 77/1 57/3 94/49 94 پذیرش

 70/1 36/9 14/55 94 سازگاری

 19/0 51/7 15/51 94 وظیفه شناسی

 90/1 04/6 19/13 94 رضایت شغلی

 57/0 17/00 35/016 94 رفتارشهروندی

     

نکاتی قابل توجه است، نمره روان رنجوور خوویی نشواندهنده آن اسوت کوه نمونوه موورد         0با توجه به جدول 

پووهش از سالمت روانی الز  برخوردارند، زیرا این مقیاس نشانده ثبات روانی موراجعین میباشوند. دیگور نمورات     

( 19/13تمندی شغلی در این جودول )  نئو در حد متوسط میباشد. میانگین نمرات رضایهای تیپهای شخصیتی  مولفه

( 35/013نشاندهنده رضایتمندی شغلی پایین این نمونه است. میوانگین نمورات رفتارشوهروندی سوازمانی نمونوه )     

 نشاندهنده نمرات باال نمونه در این مولفه میباشد.

لی بـا رفتـار   بین تیـپ شخصـیتی و رضـایت شـغ    آیا اما محق  در این مطالعه بدنبال آن بود تا مشاهده کند 

برای بررسی این سوال پووهشوی از معادلوه   کارکنان پیا  نور خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟ شهروندی سازمانی

 نشان داده شده است 5رگرسیون استفاده گردید که نتایج آن در جدول 
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 های شخصیت و رضایت شغلی تیپخالصه مدل رگرسیون گام به گام پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس  .7جدول 

 تخمین خطای استاندارد مجذور آر تطبی  یافته مجذور آر آر مدل

0 *409/1 094/1 011/1 55/01 

 

براساس جدول فوق که شامل ضری  همبستگی، ضری  تعدیل، ضر ی  تعیوین تعودیل شودهوانحراف معیوار خطوای      

است و میزان نمره مجذور آر تطبی  یافته برابربوا   409/1میزان آر برابر باتخمین زده شده میباشد. همانگونه که مشاهده میشود 

درصود متغیور رفتوار     094/1های شخصیت و رضایت شوغلی بواهم،    شده است که به این معناست که متغیرهای تیپ 094/1

 شهروندی سازمانی راپیش بینی میکنند، لذافرض صفررد وفرض خالف تایید میشود.
 

 های شخصیت و رضایت شغلی تحلیل رگرسیون پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی براساس تیپنتایج  .9جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

 141/1* 159/5 057/560 6 995/0566 رگرسیون

  315/001 69 740/9451 باقیمانده

  91 906/3771 کل

 

این جدول معنی داری کل مودل را مشوخص میسوازد. درایون جودول       جدول تحلیل رگرسیون میباشد. 1جدول 

و سطح معنی داری بیان شده است. در پووهش   f(، میانگین مجذورات، نسبت df) مجموع مجذورات، درجه آزادی

شوده اسوت وچوون سوطح معنوی داری از       141/1باسطح معنی داری  3/ 791برابر با Fچون  1حاضر برطب  جدول 

های شخصیت و رضایت شغلی بواهم، متغیور رفتارشوهروندی     پس نتیجه میگیریم متغیرهای تیپکوچکتراست  15/1

 سازمانی را پیش بینی میکنند لذا مدل فوق، معنی دارشده است و فرضیه اصلی تحقی  تایید میگردد.
 

 بحث و نتیجه گیری

رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آن توجوه  به  تا الز  است سازمان کارکرد مناس  یک سالمت و برای کلی طور به

ای معطوف شود. امروزه با توجه به مشخص شدن نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در رسویدن بوه اهوداف     ویوه

ای در خصوص عوامل موثر بر ایجاد این رفتارها صورت پذیرفته است و از جمله عوامل  سازمانی مطالعات گسترده

های شخصیتی افراد است در مجموع نتایج ایون تحقیو  نشوان     شهروندی سازمانی، تیپتاثیر گذار بر این رفتارهای 

داد که تیپهای شخصیتی و رضایتمندی شغلی توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. البته هیچکدا  از 

وانوایی پویش بینوی رفتوار     ها به تنهایی توانایی پیش بینی را نخواهد داشت تنهوا عواملی کوه بوه تنهوایی ت      این مولفه

شهروندی سازمانی را دارد عامل وظیفه شناسی است. با توجه به عامل وظیفه شناسوی مشواهده میکنویم افورادی در     

این عامل نمرات باالتری بدست میآورند که عقل و تدبیر بیشتری در کارهای خویش بکوار میبندنود، دارای نظوم و    

تعهد اخالقی و وجدان کاری بیشتری دارند، برای رسیدن بوه موفقیوت    انظبا  بیشتری در کارهای خویش میباشند،

تالش بیشتری از خود نشان میدهندانطاف پذیری بیشوتری در کارهوا دارنود و سوخت کووش ترنود. مجمووع ایون         

 خصوصیات میتواند عامل بسیار مهمی در باالبردن افزایش رضایتمندی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی باشد.

نقش تیپهای شخصیتی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی رضایتمندی شغلی نیز نقوش مووثری در   عالوه بر 

رفتار شهروندی سازمانی دارد. براساس نتایج این مطالعه میتوان چنین استبا  کرد که کارکنانی کوه از کوار خوویش    

فعالیتها و وظای  فراتراز نقش  رضایت بیشتری دارند، به خاطر تعهد و حس مسولیت پذیری خود در قبال دانشگاه
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کانون نوجوانان  نقش افسردگی در استعداد به اعتیاد بین

 اصالح و تربیت شهرستان زاهدان

 1رسول صباغی، 4فرحناز یوسفی، 9سیده طیبه وخشوزی، 7مهرنگار براهویی، *5فاطمه بیات کوهسار
 

 

، توجوه دانشومندان   موورد  زموان  هور  در، دارد انسوان  زنودگی  در کوه  اهمیتوی  و نقش دلیل به نوجوانی دوران

، پرستی عاطفه، گرایی احساس را دوران این مختل  روانشناسان. است بوده آن عصر نویسندگان و روانشناسان

 اهمیتوی  دهنوده  نشان توجهات و این اشارات ی همه. اند طوفان نامیده دوره فشار و و سازنده های بحران دوره

 و ها اضطراب، التهابات که شود ها باعث می ویوگی این همه. باشد تواند داشته می زندگی از دوره این که است

، ظواهر شوود )کواملی    او در غیرعوادی  ظاهر به و های غیرمعمول جلوه و آید وجود به نوجوان در ها دگرگونی

 .  (0171، آقامحمدیان و شعرباف، آبادی هاشم

له از زندگی خویش به شدت به همساالن خود گرایش دارنود و بوه دنبوال برقوراری     در این مرح نوجوانان

مورد توجه همساالن قرار گورفتن(  مانند )والدین باید نیاز طبیعی فرزندشان را . ارتبا  و دوستی با آنان هستند

الن بسویار  حفظ اعتبار و شخصیت نوجووان در مقابول همسوا   . درک کنند و برای دوستان او احترا  قائل باشند

های والدین در انتخاب دوستان به دلیول   و اجتماعی و سرزنش ترس از برقرار کردن روابط عاطفی. مهم است

بورای  . شوود  باعوث اضوطراب در نوجووان موی    ، ها خانواده در  متفاوت بودن فرهن  و آداب و رسو  و ارزش

و مالیمت او را متوجوه نتوایج نوامطلوب     پدر و مادر باید در زمان مناس  و با منط ، کاری جلوگیری از پنهان

ها شاهد عد  درک درست نوجوانان از سوی والودین   اما متأسفانه در اغل  خانواده. ها کنند بعضی از معاشرت

فشار والدین برای سرآمد و بهترین بودن در . هستیم که نتایج بسیاری چون استرس و افسردگی را در پی دارد

توانود در ذهون فرزنود بوه یوک       های فوق برنامه می کامل نسبت به دیگر فعالیت اعتنایی دروس و در مقابل بی

این کوار او را بوین عالئو  اساسوی خوود و بورآوردن انتظوارات والودین         . مشکل بغرنج و پیچیده تبدیل شود
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و رفتارهوای  هوای سوختگیر و غیور قابول انعطواف       بعضی نوجوانوان در مواجوه بوا برناموه    . سازد سرگردان می
شوود نوجووان    فشارهای مدرسه نیوز باعوث موی   ، عالوه بر این. شوند دچار تنگنا می، رانه والدین خودپرخاشگ

نوجوانان افسورده رفتوار   . گیری شود نفس و خودباوری خود را از دست بدهد و دچار افسردگی و گوشه عزت

 واد مخوودردهنود کوه یکوی از ایون رفتارهووا گورایش بوه مو        خودآزارگونوه و خوودتخریبی از خوود بوروز مووی    

هوای قورن حاضور اسوت کوه بوه        ی اعتیاد به مواد مخدر یکوی از بیمواری   پدیده. و داشتن استعداد اعتیاد است

گیر بسیاری از افراد بخصوص نسل  ی ما گریبان رود و اکنون در جامعه صورت یک معضل جهانی به شمار می

ای است کوه متخصصوان و کارشناسوان     های اخیر به اندازه میزان مصرف مواد مخدر در سال. شده است، جوان

، این چنوین آسوان  ، ی مواد مخدر ی زمین نیست که به اندازه ای روی کره هیچ ماده، معتقدند بعد از مواد غذایی

تووان از زوایوای مختلو  موورد بررسوی قورار داد اموا         اگر چه مسأله اعتیواد را موی  . ها شده وارد زندگی ملت

د که خانواده و همساالن بیشترین تأثیر را در گرایش نوجووان بوه اعتیواد    ده تحقیقات محققین متعدد نشان می

 .  (0133، دارند )کافی

، خوواهی  هیجان، افسردگی میزان بررسی"( در پووهشی تحت عنوان 0137زاده هنرمند نیز ) فتحی و مهرابی

در  مخودر  موواد بوه   وابسوتگی  هوای  بوین  پویش  عنوان به والدین تحصیالت و های دلبستگی سبک، پرخاشگری

 اسواس  بر توان می را نوجوانان در مخدر مواد به وابستگی به این نتیجه رسیدند که "اهواز شهر پسر نوجوانان

. نموود  بینوی  پویش  والودین  تحصیالت و دلبستگی های سبک، پرخاشگری، خواهی هیجان، متغیرهای افسردگی

 .  است گرفته قرار مورد بحث تفضیل به این پووهش توسط ارائه شده مدل و آمده دست به نتایج

0ج 
 را نفوس  عوزت  و افسوردگی  بوا  سیگار( و مخدر مواد، )الکل مواد سو مصرف بین ی رابطه( 5115) 

 مصورف  کوه  داد نشوان  نتایج. بود نوجوان دبیرستانی 4111ی پووهش وی شامل  نمونه. داد قرار مورد بررسی

. دارنود  منفوی  ی رابطه پایین نفس عزت با و دار ارتبا  مثبت معنیبا افسردگی شدید  سیگار و جوانا ماری، الکل

 نوجوانان بین در مواد سو مصرف بینی همزمان پیش تحقیقی جهت ( در5110) 5همکاران و کالر چنین مک هم

، دوسوتان  فشوار ، اجتمواعی  -روانوی  عوامول ، باورهوا  و هوا  نگرش، شناختی جمعیت متغیرهای برخی، پرخطر

. دادنود  قورار  بررسوی  موواد موورد   کننده سو مصرف 0105از  متشکل ی نمونه یک در را اضطراب و افسردگی

مخودر   موواد  بوه  مثبوت  باورهوای  و هوا  نگورش ، اضوطراب ، افسوردگی ، خانوادگی تعارض که نشان داد نتایج

، توسوعه جوام  توسعه یافتوه و در حوال   ، در جهان امروز. است مصرف موادمخدر ی کننده بینی پیش ترین قوی

ای اسوت کوه توجوه بسویاری از محققوین و       دوره نوجوانی یکی از مسائل پیچیوده های  و ناهنجاری انحرافات

 .  شناسان را به خود معطوف داشته است جامعه

در اکثور  ، رغم بهبود وض  زندگی و توسعه مؤسسات و خودمات اجتمواعی   دهد که علی مطالعات نشان می

بررسی رابطه بین افسردگی بوا اسوتعداد   . نوجوانان رو به افزایش است کشورهای جهان ارتکاب جرائم توسط

گیوری اعموال نابهنجوار     بوه چگوونگی شوکل   ، ها و مسئولین مربو  شود که خانواده سب  می، نوجوانان اعتیاد

                                                                                                                                                                          
1- Jaff 
2- McCuller & Sussman & Dent & Teran 
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گونه مطالعات  لذا این. ها را جستجو نمایند های صحیح و مناس  پیشگیری با آن آنگاه شیوه، شناخت پیدا کنند

هوا   منشوا  آن ، تور شوناخته شوود    ها و انحرافات اخالقی بهتر و عمیو   یابند تا کجروی و تحقیقات ضرورت می

که سوازندگی فوردای    با توجه به این. های اصالح و بازپروری نوجوانان هموار گردد کش  گردد و باألخره راه

امکانوات جامعوه را بورای     الز  است کوه هموه  ، جامعه بستگی به سالمت جسمی و روحی نسل نوجوان دارد

کون کوردن انحرافوات و هنجارهوای نوجوانوان کشوورمان و بخصووص نوجوانوان          پیشگیری و مبارزه و ریشه

شهرستان زاهدان به کار گیریم چرا که این شهرستان به عنوان یکی از جوانترین شهرهای کشور شناخته شوده  

ابوتال  بوه انحوراف و سوقو  اسوتعدادها را در       هاست که امکوان پیشوگیری از   بنابراین این قبیل کاوش. است

حوال و آینوده کشوور از خسوارات موادی و      ، دولوت ، سازد و خانواده فراهم می، نیروهای انسانی بالقوه جامعه

آیا بوین  »در نتیجه برآن شدیم تا به پاسخگویی این سؤال بپردازیم که . یابند معنوی فراوان این معظل رهایی می

 «نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد؟ اعتیاد در بینبه افسردگی با استعداد 
 

 روش پژوهش

 .  باشد تحلیلی از نوع همبستگی می -روش این پووهش توصیفی
 

 گیری نمونه و روش نمونه، جامعه

بوه   زاهودان نوجوانان کانون اصوالح و تربیوت شهرسوتان    ی  ی آماری پووهش حاضر عبارتست از کلیه جامعه

 .  نفر 61تعداد 
 

 ابزار پژوهش  

 . استفاده شد( ASQ-AVپرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان )و  Dassپرسشنامه افسردگی آوری اطالعات از دو  برای جم 
 

 ها یافته

 های توصیفی الف( داده

 .  جهت تجزیه و تحلیل سؤال پووهش از تحلیل رگرسیون گا  به گا  استفاده شد
 

 

 اضطراب و استرس با استعداد به اعتیاد، نتایج همبستگی بین متغیرهای افسردگی .5جدول 

 

 

 
 

 
 

(31/3>p*) 

 متغیر استعداد به اعتیاد

 افسردگی *77/3

 اضطراب *72/3

 استرس *79/3

http://www.irantahgig.ir/?p=35251
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( بوا  r=51/1( و استرس )r=59/1اضطراب )، (r=55/1دهد که بین ابعاد افسردگی ) نشان می 0نتایج جدول 

 . درصد اطمینان وجود دارد 75/1دار در سطح  استعداد به اعتیاد رابطه مثبت و معنی

 

 های استنباطی ب( داده
 به اعتیادبینی استعداد  نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش .7جدول 

F(df) T Beta 
Adjusted 

R Square 
R2 R ها گام متغیر مالك کننده بین متغیر پیش 

76/1 

(66 ،5*) 
 اضطراب 72/3 32/3 36/3 72/3 73/7

 استعداد به اعتیاد

 گام اول

52/6 

(61 ،7**) 

22/7 

12/7 

99/3 

93/3 
59/3 56/3 43/3 

 اضطراب

 استرس
 گام دوم

(335/3>p) *( *31/3>p) * 

 

دهود کوه در گوا  اول    بینی استعداد به اعتیواد نشوان موی    برای پیش 4نتایج رگرسیون گا  به گا  در جدول 

استعداد بوه   01/1در گا  دو  اضطراب به همراه استرس ، کند بینی می استعداد به اعتیاد را پیش 16/1اضطراب 

( >11/1Beta= ،110/1pو اسوترس )  (>Beta= ،15/1p 11/1اضوطراب ) ، بنوابراین . کند بینی می اعتیاد را پیش

دهود بوا افوزایش یوک واحود       ضرای  استاندارد بتا نشان می. دار با استعداد به اعتیاد دارد ارتبا  مثبت و معنی

افوزایش   11/1و  11/1انحراف استاندارد در اضطراب و استرس نمره استعداد به اعتیواد بوه ترتیو  بوه میوزان      

 .  یابد می

 

 گیری بحث و نتیجه

 پوذیرش  در سعی ها برخی باشد که از میان آن می مخدر مواد مصرف به گرایش نوجوانان علت بسیاری دالیل

 بوه  هیجوانی  بوه نیازهوای   دادن پاسخ برای امکانات کمبود دلیل به و برخی دارند های خاص و ورود به گروه

 به مصورف  جوانان و نوجوانان گرایش عمده علت. (0135، کنند )وزیریان پیدا می گرایش مخدر مواد مصرف

 کنتورل  در کوه  افورادی . باشود  همچوون افسوردگی موی    روانشناختی هیجانی متغیرهای اعتیادآور و مخدر مواد

آورنود   موی  روی مواد اعتیادآور مصرف به زیاد احتمال به ناتوانند خود های هیجانی از جمله افسردگی مهارت

 .  (5116، 0)بارکلی

نوجوانوان رابطوه معنواداری     اعتیادی آن بود که بین افسردگی با استعداد  ها نشان دهنده نتایج استنباطی داده

نوجووان کوانون اصوالح و تربیوت شهرسوتان زاهودان        اعتیواد اسوتعداد  کننده  بینی و افسردگی پیش وجود دارد

 اعتیواد افسوردگی بوا اسوتعداد بوه     آیوا بوین   »این نتایج که سؤال پووهش حاضر تحت این عنوان که . باشد می

هوای   کند و همسو بوا یافتوه   را تأیید می« نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد؟

                                                                                                                                                                          
1-Barckley 
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؛ داد ایون تحقیقوات نشوان   نتایج . باشد می( 0137یوسفی و زمانی )، زمانی، (5110) 5هیان، (5115) 0فرگوسن

. دهنود  موی  رخ نوجووانی  دوران در کوه  شوند روان محسوب می سالمت عمده مسائل و افسردگی از اضطراب

 7-09نوجووان   و میلیوون کوودک   4از  بویش ؛ دهد می نشان آمریکا در روان سالمت بررسی وضعیت چنین هم

 قرار تأثیر تحت را ها آن روزمره زندگی نوعی که به اند کرده را تجربه روانی از جمله افسردگی اختالالت ساله

 .  (0773، 1)ماندرزچید و هندرسون است داده

لوذا  . دارد را اعتیواد  بوه  گرایش بینی پیش و تبیین قدرت مؤلفه افسردگی که داد نشان نتایج پووهش حاضر

 بوه  که شود می محسوب مناس  راهکاری، آمیز مخاطره رفتارهای از مقابله با شیوع افسردگی جهت پیشگیری

 رابطه بررسی شود به می پیشنهاد پووهشگران توجه به نتایج موجود بهبا . کند می جامعه کمک فرد و بهزیستی

 را ایون پوووهش   آماری جامعه. بپردازند های مختل  گروه در با استعداد به اعتیاد روانشناختی متغیرهای سایر

 جوامو   سوایر  بوه  تعمویم نتوایج   در لوذا  بودند تشکیل داده نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان

 . کرد رعایت را احتیا  جان  آماری باید

 

 پیشنهادات

در راستای استراتوی برخورد با مواد مخدر ، ها ها و تالش فرصت، امکانات، عمده مناب ، در طول دو دهه اخیر

زنودانیان  ، ها از یک سو منجر به افزایش تعداد دستگیری. متمرکز گردید و این استراتوی دو پیامد عمده داشت

گردید و از سوی دیگر بوه افوزایش تعوداد    .. . ها وگیری گروگان، ها درگیری، کشفیات مواد مخدر، مواد مخدر

رسد ضروری است با اتخاذ استراتوی سه جانبه ذیل از  لذا به نظر می. معتادان و کاهش سن اعتیاد منجر گشت

بوه شورح ذیول پیشونهاد     راهبرد عملی در هور سوه عرصوه موذکور     . مناب  موجود به طور عقالنی استفاده شود

 : گردد می

 . آموزشی و تفریحی برای آنان، سازی اوقات فراغت نوجوانان و گسترش امکانات رفاهی غنی -0

هوای   توزی  عادالنه امکانات و خدمات موجود در جامعه و استفاده برابر تمامی اعضای جامعوه از فرصوت   -5

توا هنگوامی کوه بخوش     . جتماعی مثل اعتیواد باشود  های ارویتواند گامی در جهت مقابله با کج مشروع می

تووان انتظوار کواهش     چگونوه موی  ، عظیمی از جامعه از حداقل امکانات اقتصادی زنودگی محورو  هسوتند   

هوای   هوا و راه  فرصوت ، هوای عظویم اقتصوادی    وجود رانوت . های اجتماعی را داشت انحرافات و بزهکاری

اجتماعی بودون تحمول کمتورین زحموت و کسو        های اقتصادی و نامشروع رسیدن به ثروت و موقعیت

 .  تواند عامل مهمی در برانگیختن افراد به ارتکاب انحرافات اجتماعی باشد های باد آورده می ثروت

                                                                                                                                                                          
1-Fergusson 
2-Hyun 
3-Manderscheid & Henderson 
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های نوجوان اموروز و تعمیو  ارتبوا      نیازها و خواسته، افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به خصوصیات -1

سرخوردگی فرزندان و اختالفات زناشوویی  ، گوییو پرهیز از زور شان عاطفی و عقالنی والدین با فرزندان

 . .. و

 قدر دانی و تشکر

چنوین از تموامی کارکنوان دانشوگاه      بدین وسیله از جناب دکتر احمدرضا طاهری و دکتر احمد مهربوان و هوم  

نوجوانان کانون ها توسط  کاربردی اداره زندان زاهدان که به محقیقن این پووهش در تکمیل پرسشنامه -علمی

 . گردد همکاری نمودند صمیمانه قدردانی می، اصالح و تربیت زاهدان
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 زا در میان ایرانیانعوامل شادی

1آرمین حیدرزاده آذر، 4سمانه شیرلو، 9محمد محسن خدامی، *7ارجمندفتانه ، 5فاطمه باقریان
 

2فاطمه دادگان، 6مریم مبلی 
 

 

در ، دهد که شوادی بویش از پویش نسوبت بوه گذشوته      نشان می مطالعاتی که درباره شادی صورت گرفته است

شناسی مثبت نگور بوه   گیری و گسترش روانشکل این توجه احتماال با. مرکزیت زندگی افراد قرار گرفته است

 7دینور ؛ 0771، 3عنوان یک رشته علمی و نیز تاکید بر شادی و اهمیت آن همراه بوده اسوت )سکسوزمنتمیهالی  

 04سولیگمن ؛ 077701رایو  و سوینگر   ؛ 0735 05دکوی  رایوان و ؛ 0763 00مزلوو ؛ 5110، 01فریدریکسون؛ 0734

هوای حضووری و محوازی    و کالس هاکارگاه، هاکتاب، شاهد این مدعی تعداد قابل توجهی از مقاالت. (5115

. (5101، 05دهنود )کاشودان  های متنوع پووهشی و یا ترویجی مورد مطالعه قرار میاست که شادی را از دیدگاه

شود کوه هودف وجوودی    می آن را نوشته است این موضوع مطرح به نا  هنر شادی که داالیی الما در در کتابی

-در ارتبوا  بوا اهمیوت شوادی و مطالعوات روان     . (0773 06و کوتلر ماانسان جستجوی شادی است )داالیی ال

ایون  . شاهد رویکردهای متنوع و متعددی در مورد شادی در ادبیات مورتبط بوا آن هسوتیم   ، شناسی در باره آن

هوایی  وسعت این مطالعات در زمینه. باشدو پیمایشی می، میدانی، آزمایشی، تنوع شامل مطالعات کمی و کیفی

، تمرین شوادی ، انتظارات از شادی، نتایح تمرکز بر شادی، آثار مثبت و منفی شادی، جش میزان شادینظیر سن

نگورش در  ، سرمایه اجتمواعی و شوادی  ، شادی و رضایت زندگی، شادی و معنا گرایی، تاثیر اینترنت بر شادی

هوا اشواره   برخی از آن گردد که در ذیل به اختصار بهشناختی مشاهده میشادی و عوامل جمعیت، مورد شادی

در تکنولووژی  . شوود ضرورت و اهداف آن پرداخته موی ، سپس درباره این تحقی  در ارتبا  با شادی. شودمی

هایی کوه در  خیلی از مرد  امروزه از طریقه برنامه. کندای را ارائه میهای تازهنیاز به شادی شیوه خدمت تامین

                                                                                                                                                                          
 بهشتی شهید دانشگاه استادیار -0
 خوارزمی دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -5
 بهشتی شهید کارشناسی دانشجوی -1
 بهشتی شهید دانشگاه کارشناسی -4
  بهشتی شهید کارشناسی دانشجوی -5
 خوارزمی دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -6
 تحقیقات و علو  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -9

8- Csikszentmihalyi 
9 -Diener 
10- Fredrickson 
11- Maslow 
12- Ryan & Deci 
13- Ryff & Singer 
14- Seligman 
15- Kashdan 
16- Dalai Lama & Cutler 
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دهنود و آن را در موبایول خوود ذخیوره     ر طول زمان گزارش میموبایل خود دارند شدت شادی خودشان را د

فرسوتد و  به افراد در طول روز عالئمی می، شودها که روی موبایل شخصی افراد نص  میاین برنامه. کنندمی

به طور متوسط افراد سوه بوار در روز   . کند که احساسات شادی خود را در آن زمان گزارش دهندیادآوری می

و مدت زمان آمارگیری از دو هفته تا نامحدود بر حس  نووع برناموه و نظور     کنندها را دریافت میاین سیگنال

شان به عنوان های شادی شخصیدهند که گزارشدهنده اجازه میگاهی اوقات افراد پاسخ. کشدکاربر طول می

 . (0و پیگیری شادی شما Mappiness: ها مورد استفاده آماری و گزارشی نیز قرار گیرد )به طور مثالداده

توانود اثورات منفوی هوم     کنند که پیگیری مکرر شادی میجال  اینجاست که مطالعات دیگری استدالل می

پیگیری شادی نیازمند این است که به گونه مکرر توجه به سمت شادی فرد هدایت شوود و ایون   . داشته باشد

در ارتبا  با مفهو  تمرکز برخود وجوود دارد  ای  گستردهادبیات پووهشی . تواند مشوق تمرکز بر خود باشدمی

طور بالقوه دارای ضررهایی باشد و با عواط  منفی همراه شوود  تواند بهکند که تمرکز بر خود میمی که مطرح

، عبارتیبه. (5115، 4مور و ویندکویست؛ 5101، 1گریفیتو نازاریان، زینبارگ، مینکا، آدا ، مور؛ 0771، 5)اینگرا 

، کمتر با عواط  مثبت هموراه اسوت )گورین   ، کنند که تمرکز برخودها در این مورد حکایت میایج پووهشنت

پیگیری شادی ممکن است باعث شوود مورد  از سوطح پوایین     . (55111، وود و فورزانو، سالتزبرگ، سدیکیدز

هوای  تجربوه . احت کننده باشدها نارتواند برای آنو این می، شادی خود نسبت به آنچه انتظار دارند آگاه شوند

کننود و یوا بوه    بینی میچه مرد  پیشهیجانی روزانه مانند تجربیات هیجانی مثبت با شدت کمتری نسبت به آن

، ویرتوز ؛ 5115، 9گیلبرت و ویلسون، ورودج؛ 5117، 6و کاهنم، استون، شاتز-وجوددارند )میرون، اورندیاد می

نتیجه انتظارات درباره شوادی ممکون اسوت هماهنو  بوا ادراک شوادی       در . (5111، و دینر3اسکولن ، کروگر

ای صورت گرفته است که افراد را به سومت  مطالعات مداخله، در کنار آزمایشات مبتنی بر خود ارزیابی. نباشد

تواند نوعی رف  نقوص بورای آزمایشوات خوود ارزیوابی      دهد که این میتوجه مثبت به محیط اطراف سوق می

عواط  منفوی را هوم   ، افراد ممکن است با تمرکزعمی  بر خود، نکات مثبتآن عالوه بر توجه بهباشد که در 

نگور کوه   شناسوی مثبوت  اثربخشی یک مداخله آنالین خوداجرایی روان ایدر مطالعه، به طور مثال. تجربه کنند

سه مواه و شوش   ، ماه شامل درک زیبایی و برتری در شادی و افسردگی بود را مستقیماا پس از یک هفته و یک

بزرگسال به صورت تصادفی در یک  001. (5106؛ 7ولنزوهن و راچ، گاندر، بررسی کردند )پرویر، ماه مداخله

از . داد شرکت کردندنفر را در گروه آزمایش قرار می 54نفر را در گروه کنترل و  57که  "چیز زیبا 7"مداخله 

ب( سه موورد زیبوای   ، ل ( سه چیز زیبا در رفتارهای انسانشرکت کنندگان در گروه آزمایش خواسته شد تا ا

و ج( سه چیز قشن  مرتبط با زیبایی که در میان عمو  مشاهده کرده ، شده در طبیعت و یا در اطرافشانتجربه

                                                                                                                                                                          
1- Track Your Happiness 
2- Ingram 
3- Mor , Adam, Mineka, Zinbarg, Griffith, Nazarian 
4- Windquist 
5- Green, Sedikides, Saltzberg  , Wood, Forzano 
6- Miron-Shatz, Stone, Kahneman 
7- Morewedge, Gilbert, Wilson 
8- Wirtz, Kruger, acolen 
9- Proyer, Gander, Wellenzohn, Ruch. 
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بعد از یک هفته و یک مواه  ، نتایج نشان دادند که سطح شادی در گروه مداخله در پس آزمون. اند را ذکر کنند

این مطالعوه فرصوتی را بورای حمایوت از     . ها همراه بودافته بود و با بهبود در عالیم افسردگی در آنافزایش ی

که ممکن است در افزایش تندرستی و احساس شادمانی افوراد حوداقل بورای یوک      "چیز زیبا 7"باور مداخله 

 . دوره کوتاه موثر باشد را فراهم آورد

در ( یک مطالعه اینترنتی برای تاثیر یوک سوری تمورین شوادی     5115)  0و پترسون پارک، استین، سلیگمن

بور  ، تا بودند بور اسواس تئووری شوادی معتبور     ها که پنج این تمرین. یک محدوده زمانی پنج ماهه انجا  دادند

معنوا و  ، هایی کوه باعوث رشود و پورورش لوذت     تواند با تمریناساس این باور طراحی شده بود که شادی می

درهمین راستا در پووهشوی کوه توسوط یعقووبی و حسوینی      . (5115، افزایش یابد )سلیگمن، شودیدرگیری م

. دارد وجوود  دارمعنوا   مثبت رابطه شادی و بخشودگی دهد که بیننتایج نشان می( صورت گرفته است 0175)

 مثبوت  رابطوه  نیوز دوسوتی  نووع  بخشودگی و، شادی و زندگی در معنا بیناین مطالعه نشان داد ، عالوه براین

 رابطوه  دوسوتی نووع  و شادی بین اما. ( بود5115این نتایج هم راستا با پووهش سلیگمن ). دارد معنادار وجود

های شادی در پووهش در ادامه نیز مشخص گردید بخشودگی و معنا که جزئی از تمرین. ی یافت نشددارمعنا

در تحقیقات مربوو   . باشندبینی شادی میدر به پیشدر زندگی به طور معناداری قا، باشد( می5115سلیگمن )

نشوان داد   به طور مثال نتایج یک مطالعوه . اندمتغیرهایی نیز همسو با شادی مورد بررسی قرار گرفته، به شادی

درصود از تغییورات احسواس     91هدفمندی و خودباوری بویش از  ، مقبولیت، سازگاری، که رضایت از زندگی

مونظم  ، در این بررسی تاییدگردید میان متغیرهای امید به آینده. (0171مسعود ، )الماسیکند شادی را تببین می

در پووهشی دیگر خووش فور   . بودن و پایبندی به اعتقادات با متغیرشادی ارتبا  معنادار و مستقیم وجود دارد

در حالیکه در ایون  ، داری وجود نداردتاهل و میزان شادی رابطه معنی، کندکه میان جنسیتاظهار می، (0175)

هم ، شودپووهش میان سرمایه اجتماعی و شادی و همچنین پایگاه اقتصادی و شادی رابطه معنادار گزارش می

( از 0171پووهشی دیگور توسوط سولیمی )   . چنین در این مطالعه میان سن و شادی رابطه معناداری یافت نشد

( استفاده شد و نتایج نشان داد کوه  NEO-FFIت )پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه پنج عاملی شخصی

ترتیو   وظیفه شناسی و بعد از آن روان آزردگی و سپس بورون گرایوی بوه   ، از میان پنج عامل اصلی شخصیت

کنود کوه فقوط بورون گرایوی و روان      این پووهش مطرح می. را با متغیر شادی دارند باالترین میزان همبستگی

بدین معنی که برون گرایی منجر به افزایش شادی و روان آزردگوی  ، ا دارندآزردگی قدرت پیش بینی شادی ر

 .  شودباعث کاهش شادی می

چه چیزهوایی شوما    ": این پووهش با طرح یک پرسش باز پاسخ مبنی براینکه، باتوجه به مباحث ذکر شده

جووان  ، سه گروه نوجووان های افراد در دهیهای شادی بر اساس خودگزارشبه مطالعه مولفه "کند؟را شاد می

تر شادی و ارتبا  آن بوا  پردازد و با گسترش محدوده سنی به سه نسل سعی در بررسی گستردهو بزرگسال می

به عبارتی این پووهش در جستجوی یافتن تفواوت عوامول   . های سنی متفاوت جامعه ایران داردافراد در گروه

                                                                                                                                                                          
1- Peterson 
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های سنی متفواوت در  های گروهه با هدف شناخت ویوگیاین مطالع. زا در بین این سه گروه سنی استشادی

هوای  ضورورت ایون پوووهش را نیواز مبور  جامعوه بوه شوناخت ویوگوی         . زاسوت ایران از نظر عوامل شوادی 

زا یوا  های متنوع شهروندان جامعه نظیر عوامول شوادی  ویوگی مطالعه برای شناخت. کندشهروندانش تبیین می

تواند به صورت موثری سواماندهی کنود و   های فرهنگی جامعه را میریزینامهبر زا امکان موفقیتعوامل تنش

 . و اخالقی ناشی از آنها شود، عاطفی، های اقتصادیکاریها و زیاندر نتیجه موج  کاهش دوباره

 

 روش تحقیق  

-41)سال( و بزرگسوالی   17-51جوانی )، سال( 07-05نفر که در سه دوره نوجوانی ) 0551در این پووهش 

کنندگان براسواس  شرکت. پاسخ دادند "کند؟چه چیزهایی شما را شاد می"سال( بودند به این سوال باز که  65

از مواردی را ای  پاسخ دهندگان مجموعه. پووهش نیز از نوع کیفی بوده است. شدندشیوه در دسترس انتخاب 

-بعد از جمو  . مورد( 51کردند )حداکثر  که در زندگیشان تا به حال مایه خشنودی و شادی بوده است را ذکر

نووع   51فهرست نیازهوای مووری بوه    . ها موارد ذکر شده براساس نیازهای موری دسته بندی شدندآوری داده

های پووهشی این طرح شش نیاز به عنووان نیازهوای اصولی در    شوند که براساس نیاز و سوالاصلی تقسیم می

 فراوانی را داشتند  این سه گروه بررسی گردید که بیشترین 

 

 نتایج  

موارد ذکرشده به عنوان عوامل شادی بخش توسوط شورکت   ، ها و بررسی آنهابعد از شماره گذاری پرسشنامه

، آسوی  گریوزی  ، مهوروزی : شوامل ، سپس شش نیواز . موری کد گذاری شدهای  کنندگان براساس جدول نیاز

، سوال(  07-05فراوانی را در سه گوروه نوجووانی )  که بیشترین ، پیوندجویی و پیشرفت، شناخت حسی، بازی

 هوای  پوس از تعیوین نیواز   . (0سال( داشت تعیین گردید )نموودار   65-41سال( و بزرگسالی ) 17-51جوانی )

شناخت ، بازی، آسی  گریزی، به بررسی اولویت شش نیاز ) مهروزی، سنی مورد نظرهای  اصلی در بین گروه

سال( و بزرگسوالی   17-51جوانی )، سال( 07-05هر سه گروه نوجوانی )پیوندجویی و پیشرفت ( در ، حسی

به دست آمده پیشرفت در هر سه گروه جوز  اولویوت   های  طب  داده. (5سال( پرداخته شد ) جدول  41-65)

نیاز به پیوند جویی درگروه سنی نوجوانی و جوانی در رتبوه دو  ولوی در گوروه سونی     . شودمی اول محسوب

نیاز شناخت حسی در گروه سنی بزرگسوال در رتبوه دو  و بورای گوروه     . گیردمی به پنجم قراربزرگسال در رت

نیاز به مهروزی در گروه سنی بزرگسوال در رتبوه سوو  و    . شودمی سنی نوجوان و جوان در رتبه سو  مشاهده

ده شوادی  بازی به عنوان یکی از عوامول ذکور شو   . برای گروه سنی نوجوان و جوان در رتبه ششم قرار گرفت

بخش در گروه سنی نوجوان و بزرگسال در رتبه چهار  و برای گروه سنی بزرگسال در رتبه ششم قرارگرفتوه  

در گروه سنی میانسال در رتبه چهار  و در گوروه سونی نوجووانی و جووان در رتبوه       آسی  گریزی نیز. است

 .  پنجم قرارگرفته است
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  در صد فراوانی عوامل شادی زا یا نیاز به شادی در میان سه گروه سنی نوجوان، جوان و میانسال. .5نمودار 

 

 لشش الویت اول سه گروه سنی نوجوان، جوان، و میانسا .7 جدول
 

 

 بحث و نتیجه گیری  

( اسوت  5115های سلیگمن )هایی از جمله پووهشاساسی ذکر شده در پووهشهای  نیاز به شادی یکی از نیاز

در پووهش حاضر این مورد را بررسی کوردیم  . شودمی نیز اشارههایی  که برای رسیدن به آن به اصول و مهارت

سوال( و بزرگسوالی    17-51جووانی ) ، سوال(  07-05که در بین جمعیت ایرانی در سه گروه سنی نوجووانی ) 

هوا   آنچه در این یافته. شودمی سنی مختل های  سال( چه عواملی موج  شادی در بین افراد در دوره 41-65)

در حالیکه جز در مورد نیاز به پیشورفت بوا   ، در دوگروه نوجوان و جوان استها  مشهود است مشابهت الویت

شد نیاز بوه پیشورفت از جملوه    آنچه در این تحقی  نشان داده . دارند متمایزیهای  گروه سنی بزرگسال تفاوت

این موضوع نشان دهنوده اهمیوت ایون    . قرار میگیرد نیازهای مشترک بین سه دوره سنی است که در رتبه اول

نیاز به برقراری ارتبا  در سونین   باتوجه به. باشدمی عامل در شادی درجمعیت ایرانی مورد پووهش این تحقی 

از . ویی در رتبه دو  در رده سنی نوجوانی و جووانی قورار گرفوت   در این پووهش نیز نیاز به پیوند ج، جوانی
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 مهرورزی آسیب گریزی بازی شناخت حسی  پیوند جویی پیشرفت

 درصد فراوانی نسبی نیازها  

 گروه سنی میانسال گروه سنی جوان گروه سنی نوجوان

 گروه نوجوان

 سال( 57-53)

 گروه جوان

 سال( 73-93)

 گروه میانسال

 سال( 43-61)

 0/31پیشرفت  5/35پیشرفت  5/97پیشرفت 

 6/64شناخت حسی  7/67پیوندجویی  0/91پیوندجویی 

 1/59مهرورزی  0/67شناخت حسی  7/91شناخت حسی 

 55آسی  گریزی  5/53بازی  3/63بازی 

 5/51پیوندجویی  5/51آسی  گریزی  1/55آسی  گریزی 

 46بازی  5/16مهرورزی  5/16مهرورزی 
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از ، سنی از عوامل مهم برای ایجاد شادی اسوت های  جدید و متنوع برای این گروههای  این رو برقراری ارتبا 

اجتماعی و دوست یابی است کوه  های  طرف دیگر ایجاد ارتبا  نیازمند بهره گیری از یک سری اصول مهارت

. سنی بر روی آنها تاکید بیشوتری صوورت بگیورد   های  برای تامین این نیاز پیوند جویی در این گروهنیاز است 

همچنین متناس  با سن نوجوانی میزان آسی  گریزی در آنها نسبت به بزرگسالی کمتر بوده است و این نیواز  

بزرگسواالن بیشوتر در   . ر گرفتگیرد در حالیکه در بزرگسالی این نیاز در رتبه چهار  قرامی در رتبه پنجم قرار

نیواز بوه بوازی کوه     . بیماری و مرگ و انجا  اقدامات احتیاطی هستند، صدمه بدنی، تالش برای اجتناب از رنج

است در هردو گروه نوجوان و جوان در رتبه چهوار    شامل عمل کردن به قصد تفریح بدون هیچ هدفی دیگر

نیاز مهورورزی  . نسبت به بزرگسال است د این گروه سنی به بازیگیرد که نشان دهنده تمایل بیشتر افرامی قرار

است که در گروه سنی بزرگسال در رده چهار  قرار میگیرد که با توجه بوه افوزایش سون و    هایی  از جمله نیاز

کموک بوه   ، بازنشسته شدن آنها این امر طبیعی است که مهرورزی مانند نگهداری از اعضای کوچکتر خوانواده 

که بیشتر نیازمنود کموک و حمایوت    ها  باشد تا در گروه سنی نوجوانتر  برای آنها امری لذت بخش. .. اعضا و

ایون  هوای   براسواس یافتوه  . نیاز به مهروزی در گروه سنی نوجوان و جوان در رتبه ششم قورار میگیورد  . هستند

سنی مختلو  بوه   های  آموزش و افزایش کیفیت زندگی در گروههای  پووهش الز  است تا در بررسی اولویت

زیورا کوه ممکون اسوت طبو  ایون       ، مربو  به شادی توجه بیشتری شوود های  درجه اهمیت آنها در زمینه نیاز

پووهش مسایلی موج  شادی و افزایش کیفیت زندگی افراد شود که در بزرگسالی اولویت نیستند و همچنین 

ستجوی تاثیرات پر احسواس و لوذت   حسی که شامل جهای  مبحث شناخت، طور مثالبه. به صورت برعکس

بردن از آنها است در بزرگساالن از اهمیت ویوه تری برخوردار است نسبت به سوایر نیازهوایی مثول نیواز بوه      

 .  پیوند جویی یا آسی  گریزی
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ناسازگار اولیه در رابطه بین های  طرحوارهای  نقش واسطه

 بدرفتارهای عاطفی دوران کودکی و نشانگان اضطراب در بزرگسالی

7پروانه محمدخانی، 5*شیرین فرازمند
 

 

-رسانی است که زندگی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار موی بدرفتاری با کودکان یکی از مناب  رایج آسی 

عبارت است از هرگونه آزار و بی تووجهی نسوبت بوه کودکوان و شوامل سوه نووع        بدرفتاری با کودکان . دهد

هوای دوران  تورین شوکل بودرفتاری   اگرچه بدرفتاری عاطفی شای . باشدمی جنسی و عاطفی، بدرفتاری جسمی

، شوود با این وجود این نوع بدرفتاری به دلیل آن که کمتر گزارش می، عاطفی( است، جنسی، کودکی )جسمی

تواند به تنهایی یا همراه با سوایر انوواع   این نوع بدرفتاری می. شودترین شکل بدرفتاری نیز محسوب میپنهان

که اغل  تواثیرات ایون نووع بودرفتاری ممکون اسوت زموان خیلوی         ، دوران کودکی اتفاق بیافتدهای  بدرفتاری

انودکی در ایون خصووص    اگرچوه مطالعوات   . (5105، تری بعد از جراحات جسمی بهبود یابد )هورنرطوالنی

بوا  ، باشدهای کودکی کمتر میانجا  گرفته است و آگاهی مرد  در خصوص آن نسبت به سایر انواع بدرفتاری

مودت و  تواند تواثیرات منفوی کوتواه   این وجود تجربه مورد بدرفتاری عاطفی قرار گرفتن در دوران کودکی می

اند بدرفتاری عواطفی دوران  بسیاری از مطالعات نشان داده ،به طوری که. مدتی بر زندگی افراد داشته باشدبلند

 .  (5101، رسان باشد )مسوراها )جسمی یا جنسی( آسی کودکی ممکن است بیش از سایر انواع بدرفتاری

کنند که تاثیرات بدرفتاری عواطفی دوران کوودکی بور آسوی  شناسوی روانوی       نظریات شناختی پیشنهاد می

ناسوازگار  هوای   طرحوواره ، اسونادی هوای   های شناختی )سبکیجاد آسی  پذیریبعدی ممکن است بر اساس ا

هوای  مودل ، در حمایوت از ایون فورض   . (5115، هوانکین ، 5114، آبرامسون و الوی، اولیه( تعدیل شود )گی 

هوای شوناختی نقوش دارنود     پذیریاند که تجارب بدرفتاری دوران کودکی درایجاد آسی گوناگونی نشان داده

تواننود در تبیوین   های ناسازگار یکی از عواملی هستند کوه موی  بر طب  این نظریات طرحواره. (5111، )اینگرا 

مکانیسم تاثیرات بدرفتاری عاطفی دوران کودکی بر سوازگاری روانشوناختی بزرگسوالی نقوش داشوته باشوند       

ر شوکل گیوری   انود کوه تجوارب کوودکی د    ( بیوان کورده  5111یان  و همکاران ). (5117، )رایت و همکاران

های ناسازگار به ویووه آنهوا کوه    یان  معتقد است برخی از طرحواره. ناسازگار اولیه نقش دارندهای  طرحواره

، گیرند ممکن است هسته اصولی اخوتالالت شخصویت   عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می

)یانو  و  . از جمله اضطراب باشوند  تر و بسیاری از اختالالت مزمن محور یکمشکالت منش شناختی خفی 

 .  (5111، همکاران

                                                                                                                                                                          
 بالینی روانشناسی ارشد کارشناس -0

 توانبخشی و بهزیستی علو  دانشگاه بالینی، روانشناسی روانشناسیدپارتمان استاد -5
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های عواطفی دوران کوودکی   با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین که بر رابطه تاثیرات بدرفتاری

، انود ها با مشکالت روانشناختی در بزرگسالی تاکید کردههای ناسازگار اولیه و رابطه این بدرفتاریبا طرحواره

مدتی بر زندگی افوراد دارد  بلند اند که بدرفتاری عاطفی دوران کودکی تاثیراتمتعددی نشان دادههای پووهش

؛ 5117، شوفر و همکواران  ؛ 5100، گنو  و همکواران  ؛ 5117، ایگلنود و همکواران  ؛ 5116، )باراک و همکاران

مودت  اثیرات بلنود هوای تبیوین تو   ی مکانیسوم مطالعات بسیار محودودی دربواره  ، با این وجود. (5101، کالدول

مطالعه حال حاضر بور آن اسوت کوه    . های عاطفی بر نشانگان اضطراب بزرگسالی انجا  گرفته استبدرفتاری

( بررسوی کنود توا    5111، مدت را از منظر نظریه طرحواره ناسازگار اولیه )یانو  و همکواران  این تاثیرات بلند

تجارب و ارتبا  این تجارب با عملکورد روانشوناختی   های ناسازگار مربو  به این بتوان با شناسایی طرحواره

پوووهش  در نتیجوه  . به تدوین مداخالت هدفمند و راهبردهای پیشوگیری کموک نموود   ، بعدی در دانشجویان

هوای عواطفی   های ناسازگار اولیه در رابطه بوین تجربوه بودرفتاری   حاضر با هدف تبیین نقش میانجی طرحواره

 .  در بزرگسالی انجا  شده است دوران کودکی و نشانگان اضطراب

 

 روش

نفور از   105، همبستگی از نووع پوس رویودادی   -ی توصیفیدر یک مطالعه: شرکت کنندگان و طرح پژوهش

ی نمونه الدین طوسی به شیوهخواجه نصیر، علو  بهزیستی و توانبخشی، های شهید بهشتیدانشجویان دانشگاه

به علت نقص در تکمیل شدن یا عد  برگشت از مطالعوه حوذف   پرسشنامه  56. انتخاب شدندای  گیری خوشه

 . نفر مرد( بود 051نفر زن و  067نفر ) 537و نمونه نهایی ما شامل . شدند

 

 ابزار

مقیاسی است که از آن به منظور ارزیابی : (7335، گیب و همکاران، LEQالف( پرسشنامه تجارب زندگی )

و شوامل سوه خورده    ، آیوتم دارد  35این مقیاس خودگزارشی . شودمی ی بدرفتاری دوران کودکی استفادهتجربه

فقوط خورده مقیواس بودرفتاری عواطفی      ، در این پووهش. باشدجنسی و عاطفی می، مقیاس بدرفتاری جسمی

گیو  و  . (5119، باشود )گیو  و همکواران   آیوتم موی   13این خرده مقیواس شوامل   . مورد بررسی قرار گرفت

، گزارش کردنود )گیو  و همکواران    35/1 قیاس را از طری  روش آلفای کرونباخهمکاران پایایی این خرده م

 . بدست آمد 75/1( و در پووهش حاضر نیز ضری  آلفای کرونباخ 5110

باشود  آیتم می 71این مقیاس شامل : (YSQ-SF-3ب( پرسشنامه طرحواره یانگ نسخه سوم فرم کوتاه )

گوذاری ایون   نموره . (5115، دهد )یانو  و همکواران  ارزیابی قرار میی ناسازگار اولیه را مورد طرحواره 03و 

. (5115، آیود )جوونز و همکواران   آزمون از طری  جم  کردن نمرات آزمودنی در هر خرده مقیاس بدست می

، ( )انمووث 33/1 -55/1دهنده پایایی مناسوبی بوود )   پایایی درونی این مقیاس در جمعیت و بزرگساالن نشان
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ی  های این مقیاس در پووهش حاضر نیز از طری  روش آلفای کرونباخ در فاصوله خرده مقیاس پایایی. (5100

 . بود 31/1تا  55/1

آیوتم دارد و بورای ارزیوابی نشوانگان آشوفتگی       41ایون ابوزار   : (TSC -43) های آشفتگیج( چک لیست نشانه

که ابعاد نشوانگان آشوفتگی را در   ، شده استبزرگسالی مرتبط با تجارب تروماتیک دوران کودکی و بزرگسالی طراحی 

در این پووهش فقط نمرات خرده مقیاس اضطراب موورد بررسوی قورار    . سنجدخرده مقیاس می 6افراد آسی  دیده در 

گوزارش   95/1و برای خرده مقیواس جودایی    39/1ضری  همسانی درونی برای مقیاس اضطراب و افسردگی . گرفت

حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضری  همسوانی درونوی کول مقیواس     ی  العهدر مط. (0776، شده است )بریر

 .  بوده است 91/1و ضری  همسانی درونی خرده مقیاس اضطراب=  75/1

 

 هاشیوه گردآوری داده

از هر دانشگاه چهار دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند و از دانشجویان خواسته شد تا در صوورت تمایول سوه    

دانشووجویان ، پووس از اخووذ رضووایت شووفاهی از دانشووجویان بوورای شوورکت در تحقیوو  . پرسشوونامه را تکمیوول کننوود

 .  یان  را تکمیل کردندهای  آشفتگی و پرسشنامه طرحوارههای  و چک لیست نشانه، تجارب زندگیهای  پرسشنامه

 

 نتایج

هوای عواطفی دوران   رابطوه بوین بودرفتاری   های ناسوازگار اولیوه در   ای طرحوارهبه منظور آزمون نقش واسطه

میوانگین سونی و انحوراف    . کودکی و نشانگان اضوطراب در بزرگسوالی از روش تحلیول مسویر اسوتفاده شود      

-را نشوان موی  هوا   خالصه نتایج این تحلیل 0شکل . بود 15/1و  65/50استاندارد افراد مورد مطالعه به ترتی  

 . دهد

 

 
عاطفی های  ین نشانگان اضطراب در بزرگسالی بر اساس تجربه بدرفتاریمدل تحلیل مسیر برای تبی -5شکل

 ناسازگار های  دوران کودکی با نقش میانجی طرحواره
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نتایج تحلیل مسیر طب  مدل پیش فورض کوه بوه ازای هور متغیور دروان زا الز  اسوت یوک معادلوه رگرسویون          

یوک معادلوه   . که به طور همزمان بررسی شده استچندمتغیری انجا  شود شامل دو معادله رگرسیون جداگانه است 

زا ناسازگار اولیه را به عنووان متغیور دروان  های  های متغیر بدرفتاری عاطفی را به عنوان متغیر برون زا و طرحوارهداده

ا و ناسازگار اولیوه را بوه عنووان متغیور بورون ز     های  بدرفتاری عاطفی و طرحوارههای  متغیرهای  ی دو  دادهو معادله

از آنجا که طب  معادله اول متغیر بودرفتاری عواطفی   . نشانگان اضطراب را به عنوان متغیر درون زا بررسی کرده است

بنوابراین بخشوی از تبیوین متغیور     . کنود ناسازگار اولیوه را تبیوین موی   های  دوران کودکی بخشی از تغییرات طرحواره

عواطفی دوران  هوای   تقیم متغیور پویش بوین تجربوه بودرفتاری     نشانگان اضطراب در معادله دو  ناشی از تاثیرات مس

 15/1ی نقص/شور  ) های ناسازگار طرحوارهی متغیر میانجی طرحوارهکودکی است و بخش دیگری از آن به وسیله

> P ،1 .09=β) ،ی آسی طرحواره (15/1پذیری به ضرر و بیمواری > P ،1 .06=β) ،   15/1)معیارهوای سرسوختانه 

> P ،1 .05=β(و طرحواره اطاعت )15/1 > P ،1 .51=βشودمی ( تبیین  . 

 

 بحث و نتیجه گیری

های عاطفی دوران کودکی بر نشانگان اضوطراب  مدت بدرفتاریبررسی تاثیرات بلند، ی حاضرهدف از مطالعه

هوای   طرحوواره نتایج این مطالعه نشان داد کوه  . های ناسازگار اولیه بوددر بزرگسالی با نقش میانجی طرحواره

هوای  سوختانه در تببوین رابطوه بودرفتاری    اطاعت و معیارهای سر، پذیری به ضرر و بیماریآسی ، / شر نقص

-در تبیین این یافته موی . عاطفی دوران کودکی و نشانگان اضطراب در دوران بزرگسالی نقش میانجی را دارند

ی تجوارب نواگوار دوران کوودکی    ولیه در نتیجوه ناسازگار اهای  طرحواره (5111توان گفت طب  نظریه یان  )

 .  (5111، ی اصلی اختالالت مزمن روانشناختی قرار بگیرند )یان گیرند و ممکن است هستهشکل می

تحقیر ، طرد شدن، عد  تایید شدن، مورد اهانت قرار گرفتن، تجارب بدرفتاری عاطفی مانند سرزنش شدن

ر فرد به شکل باورهای منفی و کلی درونی شووند تواثیرات منفوی    شدن و نادیده گرفته شدن در صورتی که د

ی نقص شر  به عنوان متغیر میانجی در ایون مطالعوه   تعج  آور نیست که طرحواره. مدتی خواهند داشتبلند

حقیور یوا بوی ارزش    ، بود ، کند که ناقصی نقص/ شر  این پیا  را به فرد منتقل میطرحواره. نقش داشته باشد

ایون طرحوواره معمووالا بوا     . بدون شک طرد خواهد شد، خود را در معرض نگاه دیگران قرار دهداست و اگر 

مهم در مورد این افراد این است که چنین ی  اما مسئله. احساس شر  نسبت به نقایص ادراک شده همراه است

رس سوب  اضوطراب   ترسند و این تو آنها از برقراری رابطه با دیگران می. احساساتی برای آنها همیشگی است

، هایشان بر مال شود و این حادثوه باعوث شورمندگی آنهوا شوود )یانو       شود از اینکه نقصمداومی در آنها می

5111)  . 

پذیری بوه ضورر و بیمواری    ی آسی ( که نشان دادند طرحواره5117رایت و همکاران )های  همسو با یافته

در این پووهش نیز آسی  پذیری به ضرر و بیماری . دکنبینی میبه طور معنی داری نشانگان اضطراب را پیش

خودمختاری و عملکرد مختل بود که در پیش بینوی نشوانگان   ی  غیر شرطی در حوزههای  نیز یکی از طرحواره



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

373 

 
 

 مودت و پایودار  این طرحواره اهمیت ترس و درماندگی بوه عنووان پیامودهای طووالنی    . اضطراب نقش داشت

دهود  چنین افرادی معتقد هستند که در زندگی آنها حوادث ناگواری رخ می. دهدبدرفتاری عاطفی را نشان می

باورهای غیر قابل پیش بینی بوودن  . که قادر به جلوگیری از آنها نیستند هیجان مسلط این افراد اضطراب است

ب و حوادث ناگوار و انتظار ناتوان بودن خود در پیشگیری از آنها ممکن است زیور بنوای احساسوات اضوطرا    

 .  (5115، هنکین؛ 5115، ی آینده باشد )گی درماندگی درباره

کنود  باشد این پیا  را به کودک منتقل موی عاطفی که شامل آزار عاطفی و بی توجهی عاطفی می بدرفتاری 

تر اینکوه او  که او الی  دوست داشته شدن نیست زیرا نتوانسته مطاب  با انتظارات دیگران باشد و به زبان ساده

عواطفی باعوث بوه وجودآمودن پیامودهای      های  ( تجربه بدرفتاری5115، ارزش عش  و توجه را ندارد )فرین 

شوود  در فورد موی  . .. احسواس بوی ارزشوی و   ، خشم، احساس حقارت، روانی پایداری همچون احساس شر 

د بوا جلو    کننو گیرد سوعی موی  هایی در آنها شکل می( و افرادی که چنین احساس5115، و همکاران )بارنت

شورطی در  هوای   طرحواره. رضایت دیگران حتی االمکان به طور موقت از این احساسات منفی جلوگیری کنند

کسوانی کوه   . غیور شورطی برهاننود   هوای   گیرند تا فرد را از شر طرحوارهپاسخ به این تجارب ناگوار شکل می

ارزش ، گر بتوانم کامل و بی نقوص باشوم  سختانه دارند عمیقا بر این باور هستند که ای معیارهای سرطرحواره

ی رفتوار و  آن را دار  که دیگران مرا دوست داشته باشند بنابراین برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره

. گیورد عملکرد خود باید کوشش فراوانی به خرج دهند و این کار معموال برای جلوگیری از انتقاد صورت موی 

-جویی میآید که بیش از حد از فرزندان خود عی هایی به وجود میول در خانوادهاین طرحواره به طور معم

اسوت کوه نشوان    هایی  این یافته همسو با سایر پووهش. شودمی این طرحواره اغل  منجر به کمال گرایی. کنند

؛ 5115، هویوت ، گورین ، داده اند بین تعیین معیارهای سرسختانه و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد )فلت

 (  0171، ایزانلو، مهرا ، عبد خدایی

شرطی است که افراد به طور افراطی نسبت به واگوذاری  های  طرحواره اطاعت نیز یکی دیگر از طرحواره 

انود در موورد خودشوان    زیرا این افراد بر اثر تجربیاتی کوه داشوته  . کنندمی کنترل خود به دیگران احساس اجبار

اند که تمایالت عقاید و احساسات خودشان فاقد ارزشند یوا بورای دیگوران    کل دادهای شباورهای ناسازگارانه

در عین حوال کوه   ، کردن دیگران دارندو آنها اغل  با اطاعت سعی در جل  رضایت و خرسند. اهمیت ندارند

، آنهوا معمووال بوه دلیول تورس از خشوم دیگوران       .. نسبت به نیرن  و فری  خووردن حساسویت زیوادی دارد   

گیرند تصمیمات و ترجیحات و هیجانات شخصی به ویوه خود را نادیده می، میت یا انتقا  آنها تمایالتمحرو

های شود که در قال  یک سری نشانهی متناقضی میاین طرحواره به طور کلی منجر به احساسات ناسازگارانه

نشوانگان اضوطراب    گیری از عواط  وکناره، تنیعالیم روان، های عاطفی کنترل نشدهناسازگارانه مانند طغیان

( 5101ی کوالوت ) این یافته که طرحواره اطاعت پیش بینی کننده اضطراب است با یافته. دهدخود را نشان می

دیگر جهت مندی در شکل گیری اضطراب نقوش دارنود   ی  حوزههای  که در پووهش خود نشان داد طرحواره

 .  همسو است
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توانود ارتبوا  بوین تجوارب     هوای ناسوازگار اولیوه موی    نظریه طرحواره دهد کهنتایج این پووهش نشان می

ایون  هوای   یافتههم چنین . های عاطفی دوران کودکی و نشانگان اضطراب در بزرگسالی را تبیین کندبدرفتاری

توانود در تودوین   هوای ناسوازگار موی   به این نکته اشاره دارد کوه شناسوایی طرحوواره   ، مطالعه به طور تلویحی

ت هدفمند و راهبردهای پیشگیری در قربانیان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی اهمیت بسوزایی داشوته   مداخال

نتایج بدست آمده از پووهش حاضر بور اهمیوت موداخالت زود هنگوا  بورای افورادی تاکیود دارد کوه         . باشد

عنووان افورادی آزار   دیگوران بوه   ، اند که در آن خودشان به عنوان افرادی بوی ارزش ساختهای  الگوهای درونی

گیوری  توانود منجور بوه شوکل    شود که موی دهنده و جهان به عنوان مکانی خطرناک و تهدید کننده تعری  می

در هوا   در نتیجه توجوه بوه ایون طرحوواره    . اختالالت متعددی از جمله اختالالت اضطرابی در بزرگسالی گردد

توانود بسویار   انود موی  ان کوودکی تجربوه کورده   درمان به خصوص برای افرادی که بدرفتاری عاطفی را در دور

 . سودمند باشد
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سبک دلبستگی و رفتارهای مشکل ، مقایسه استدالل اخالقی

 عادی و طالقهای  دبیرستانی خانوادهآموزان  دانش آفرین در

9جواد کاوسیان، 7هادی کرامتی، 5فیضیه گراوند
 

 

نقوش اصولی و سوازنده را    ، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که کودک و نوجوان با آن سروکار دارد، خانواده

خوانواده باعوث بوجوود آمودن     هوای   لذا تزلزل پایه. در تکوین شخصیت آینده کودک و نوجوان به عهده دارد

روان شناختی های  این پیامدها دچار آسی  پذیری که فرزندان بعنوان اولین قربانیان، شود می پیامدهای مخرب

نقول از قموری   ؛ 5110، 4باشد )آماتو می خانواده طالقهای  متزلزل کننده پایههای  یکی از مؤلفه. شوند می بسیار

. همیشوه بوا آن روبروسوت   ای  یکی از مهم تورین چالشوهایی اسوت کوه هور جامعوه       5طالق. (0133، و فکور

اثرات منفوی طوالق   . (0773، شود )آماتومی بر اساس و پایه حقوقی طالق نامیده گسستگی زوجین در خانواده

؛ 5111، 9باکسوا و شواو  ؛ 0733، 6اخالقی و اجتماعی فرزندان در تحقیقات بسیار )هترینگتوون ، بر رشد عاطفی

خوانواده  تربیتی آنها و جو عاطفی حاکم بور  های  شیوه، رفتار والدین. ( روشن شده است0131، نقل از پورسینا

. (0135، نقش مهمی در پرورش استدالل اخالقی و شکل گیری شخصیت کودک و نوجوان دارد )شهسوواری 

همچنین نتایج مطالعات نشان داده که ارتبا  مثبت بین گر  و با محبت بوودن والودین و مشوارکت عواطفی و     

ارزیوابی )و غالبوا خوود     اسوتدالل اخالقوی حواکی از   . پیشرفت رشد استدالل اخالقی در کودکان وجوود دارد 

ارزیابی( از شرایط و رفتارهای خاص از طری  ارتبوا  دادن آنهوا بوه نیازهوای اخالقوی اعموال شوده توسوط         

در بررسوی چگوونگی رشود اسوتدالل اخالقوی بیشوتر       . (5119، 3باشد )ترمینی و گلودن می اجتماعیهای  زمینه

از استدالل اخالقی که والدین درآن ای  مرحله -0ند. ا پووهشها بر سه متغیر اصلی مربو  به والدین تاکید کرده

نتیجوه گرفتوه شوده کوه دو متغیور      . الگووی ارتبوا  در خوانواده    -1انضوباطی والودین  های  شیوه -5قرار دارند

در مطالعوات  انود.   انظباطی و الگوی ارتبا ( بیشترین تاثیر را بر استدالل اخالقی کودکان داشوته های  آخر)شیوه

زیورا والودینی کوه سوطح بواالیی از قضواوت       . اخالقی والدین مهم ترین متغیربوده اسوت دیگرسطح قضاوت 

دهند )ریچاردسوون  می اخالقی دارند مسئولیت پذیری بیشتر و فرزندپروری بهتری را درقبال فرزندانشان نشان

                                                                                                                                                                          
 f.geravand93@gmail.com خوارزمی دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی -0

 خوارزمی دانشگاه علمی هیات عضو -5

 خوارزمی دانشگاه علمی هیات عضو -1

4- Amato 
5- Divorce 
6- Hetherington 
7- Baxa & shaw 
8- Termini & Golden 

mailto:چکیدهf.geravand93@gmail.com
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مواجهوه بوا   پووهشی حاکی از آن اسوت کوه   های  یافته. (5104، 5نقل از آیبک و همکاران؛ 0773، 0و همکاران

، 1برای برانگیختن استدالل اخالقی در کودکان کافی نیسوت )والکور و توایلر   ، استدالل اخالقی پیشرفته والدین

رفتار والدین و نگرش آنها نسبت به معضالت اخالقی بر سطح رشود اسوتدالل اخالقوی فرزندانشوان     . (0770

سطوح قضاوت اخالقوی نوجوانوان   . (5101، 5لزنقل از کریپس و گنزا؛ 0777، 4گذارد )والکر و هینین می تاثیر

نتوایج  . (5113، 6تحقیقوات دیگور متفواوت بووده اسوت )مینور و همکواران       های  با نگرش والدین آنها در یافته

عاطفی و با محبت تواثیرات مثبتوی بور رشود     ، ( نشان داد که والدین حمایتگر5101پووهش کریپس و گنزالز )

دهند که فرایندهای خانوادگی نقوش  می به طور مستمر نشانها  این یافته. رندگذامی استدالل اخالقی فرزندانشان

با عنووان طوالق   ای  درمطالعه. در اجتماعی شدن استدالل اخالقی از والدین به نوجوانان دارندای  قابل مالحظه

مشوخص شود کوه    ، انجا  شوده بوود  ، (0775) 9والدین و رشد اخالقی نوجوانان که توسط اسناری و کوگوس

نسبت به آنهایی که والدینشان ، نمرات قضاوت اخالقی در بین دانش آموزانی که والدینشان طالق گرفته بودند

عواطو   ، ( در پووهشی با عنوان تاثیر والدین بر اخوالق 5101) 3ما و مید، ورما. طالق نگرفته بودند باالتر بود

کوه والودین بوه رشود اسوتدالل اخالقوی و       اجتماعی کودکان به این نتیجه دسوت یافتوه بودنود    های  و مهارت

( در 5104) 7جوتیوک . کننود می حمایتی کمکهای  داوری فرزندان خود از طری  مکالمات و بحثهای  مهارت

نوجوانوان بزهکوار عمودتا    های  به این نتیجه دست یافته بود که پاسخ، پووهشی با عنوان رشد اخالقی بزهکار

در مطالعه خود نشان داد که بوین قضواوت   ، (0190اکرمی ). بوده استپیرامون مرحله دو  از استدالل اخالقی 

اخالقی کودکان و نوجوانان بزهکار و عادی تفواوت معنوی دار وجوود دارد و کودکوان و نوجوانوان عوادی از       

( و 0193در حالیکوه جنیودی )  . لحاظ درک اخالقی در سطوح رشد یافته تری از مراحل کلبورگ قورار دارنود   

تحول قضاوت اخالقوی دسوت   ی  ( به عد  تفاوت بین نوجوانان عادی و بزهکار در زمینه0196اسید سیانس )

، ( در رابطه با تاثیر غیبوت پودران  0731) 00داو  و بیلیاوس کاس، (0790) 01نتایج مطالعات هافمن. یافته بودند

اری هموراه بووده   نشان داد که طالق با سطوح پایین تری از رشد اخالقی و سطوح باالتری از انحراف و بزهک

ایون  ی  ازجملوه . کودکان با وجدان ناکافی در معرض خطر مشوکالت بعودی در زنودگی شوان هسوتند     . است

باشود  می روانوی و دلبسوتگی نواایمن   هوای   آسوی  ، رفتارهای مشکل آفورین ، رفتارهای ضد اجتماعی، خطرات

 کنند و یا طوالق  می ی را تجربهوقتی والدین تعارضات زناشوی. (5115، 05آکسان و دونبار، فورمن، )کوچانسکا

توانند آن طور که شایسته است به نیازهای فرزندانشان پاسخ دهند و بیشوتر بور مشوکالت خوود      نمی گیرند می

توانند از والدین خود به عنوان پایگاهی امن برای کاویدن محیط استفاده کنند  نمی کنند و کودکان نیز می تمرکز

                                                                                                                                                                          
1- Richardson et al 
2- Aybek et al 
3- Walker &Tayler 
4- Walker & Henning 
5- Kreps & Gonzalez 
6- Minner et al 
7- Snarey & Kogos 
8- Verma, Ma & Med 
9- Jevtic 
10- Hoffman 
11- Daum & Bieliauskas 
12- Kochanska, Forman, Aksan & Dunbar 
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فرزنودان ایون نووع    . والدین خود ندارنود و ارتبوا  ضوعیفی بوا آنوان دارنود       به همین دلیل دلبستگی ایمنی به

طوالق توانسوته   . کنند می دلبستگی ناایمن را در دیگر موقعیتها از جمله روابط با همساالن نیز تجربهها  خانواده

بوط  مطاب  با رویکرد نظریه دلبستگی به عنوان یک فرایند دلبسوتگی از هوم گسویخته شوده کوه ریشوه در روا      

دلبستگی پیشین گسترده است تحلیل شود و داللتهوا و تلویحوات عمیقوی بورای روابوط آینوده دارد )فینوی و        

، رابطه هیجانی خاصوی اسوت کوه مسوتلز  تبوادل لوذت      ، دلبستگی. (5100، 5نقل از کیسلین ؛ 5113، 0مونین

عمل آورده و دلبسوتگی را  گسترده درباره مفهو  دلبستگی به هایی  جان بالبی پووهش. مراقبت و آسایش است

نقول از اموانی و   ؛ 0731، 1)بوالبی  "ارتبا  و پیوند روانی پایودار میوان دو انسوان    ": است چنین توصی  کرده

. دلبستگی نتایج متناقضی به همراه داشوته اسوت  های  پووهش درباره طالق و جدایی و سبک. ( 0171همکاران

بوه ایون   ، سازگاری با مراحل مختل  زندگی خود را دارنود اغل  گزارش شده است که کودکان طالق مشکل 

فرض شده که ایون کودکوان الگووی خووب و     . دلیل که آنها تجربه پیوندهای دلبستگی از هم گسسته را دارند

نتایج تحقیقات آرمیسوتید  . درستی برای روابط موف  ندارند که به تکرار و تقلید از آن در زندگی شان بپردازند

شووند و روابوط آنهوا    می نشان داده است که کودکان طالق با موقعیتهای زندگی سوازگار ، (0733) 4و همکاران

از هم گسسته معموال دلبسوتگی ضوعی  و   های  خانواده. شوند طبیعی استمی زمانی که با همساالنشان مقایسه

و روابط عاطفی بوین  دلبستگی های  روانشناسان براین باورند که سبک. کنندمی غم و اندوه را در کودکان ایجاد

. (5105، 5تواثیر زیوادی بور روابوط بعودی در زنودگی دارد )موتاتائیوانو       ، والدین و فرزندان در دوران کوودکی 

، که دارای روابط عاطفی نیرومند با فرزندان خوود باشود و نحووه عملکورد مناسوبی را اعموال کنود       ای  خانواده

 رفتواری قورار  هوای   ردد و کمتور در معورض اخوتالل   گو می متعاق  آن در فرزندان باعث ایجاد دلبستگی ایمون 

کوودک در ایجواد   هوای   به طوری که حساسیت و پاسخ گو بودن والدین نسبت به نیازهوا و خواسوته  ؛ گیرندمی

حساسویت و پاسوخگویی کمتور والودین بوا      . (0133، سبک دلبستگی ایمون توأثیر دارد )مشوهدی و محمودی    

، 6منجر به دلبستگی ناایمن در کودکوان بعود از طوالق شوود )فیلود      تواندمی افسردگی و پریشانی ارتبا  دارد و

( با عنوان سبک دلبسوتگی در نوجوانوانی کوه    5115) 3نتایج پووهش جو. (5115، 9نقل از نیر و مورای؛ 0734

بوه تعوداد   ای  کنند در نمونه نمی کنند و نوجوانانی که با هر دو والد خود زندگی می با هر دو والد خود زندگی

دارای هر دو ی  ها تک والدی در مقایسه با نوجوانان از خانوادههای  نوجوانان از خانواده، نفر نشان داد که 071

همچنین نوجوانان دارای پدر و موادر از  . والد گزارش کردند که دلبستگی ایمن کمتری به همساالن خود دارند

موتوا و  . نند روابط عاشقانه خود را حفوظ کننود  کنند بهتر میتوا می نوجوانانی که با یکی از والدین خود زندگی

عوادی و  هوای   تعارض و عزت نفس در نوجوانوان خوانواده  ، ( دلبستگی به والدین و همساالن5113) 7ماتوس

                                                                                                                                                                          
1- Feeny & monin 
2- Kiesling 
3- Bowlby 
4- Armisted et al 
5- Motataianu 
6- Field 
7- Nair & Murray 
8- Joo 
9- Mota & Matos 
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آنهوا دریافتنود کوه نوجوانوان     . سال سن داشوتند را بررسوی کردنود    07تا  04نوجوان که بین  411طالق را در 

طالق دلبستگی ایمن توری بوه والودین و همساالنشوان     های  نوجوانان خانوادهعادی در مقایسه با های  خانواده

( 5115) 0آلون و همکواران  . کردندمی از عزت نفس باالتری برخوردار بودند و تعارض کمتری را تجربه، داشته

، اجتمواعی و رفتوار بزهکارانوه   هوای   در پووهشی با بررسی سبک دلبستگی به عنوان پیش بینی کننوده مهوارت  

در حوالی کوه سوبک    ، دهود می اجتماعی را در نوجووانی افوزایش  های  افتند که سبک دلبستگی ایمن مهارتدری

حاضور بوا حمایوت از نظریوه     هوای   یافتوه . دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده بزهکاری طوی ایون دوران اسوت   

ترین پویش بینوی   تعارضات زناشویی بین والدین قوی . دهندمی کودک را نشان -اهمیت تعامل مادر، دلبستگی

بوا در  . (0776، 5اختالل دلبستگی و همچنین رفتارهای مشکل آفرین در کودک است )تتی و همکارانی  کننده

ارتبا  تنگاتن  خانواده با فرزندان یکی از عوواملی  ی  به واسطه، خانوادهی  نظر گرفتن دیدگاه سیستمی درباره

خوانواده اسوت )گلچوین و حسوینی     ، رزندان مطورح شوود  تواند در ارتبا  با مشکالت رفتاری و روانی فمی که

افسوردگی و فشوار روانوی    ، دهد که فرایندهای خانواده بر اضطرابمی پووهشی نشانهای  یافته. (0175، نس 

ی  کوه درزمینوه  هوایی   پووهش. (0137، نقل از مجد آبادی، 5101، گذارد )عبداهلل زاده و سامانیمی نوجوانان اثر

ل آفرین نوجوان و برخی فرایندهای خانواده انجا  گرفته است بیوانگر رابطوه بوین ایون     ارتبا  رفتارهای مشک

شوود کوه بودون    می رفتار مشکل آفرین به رفتار فردی اطوالق . با رفتارهای مشکل آفرین نوجوان استها  زمینه

تکورار و  ، از انودازه عموومی اجتمواع دور و دارای شودت    ، تعوادل روانوی و رفتواری   ، پایین بودن بهره هوشی

به طوری که باعث کاهش میوزان کوارایی فورد گوردد )نلسوون و      ؛ متعدد باشدهای  و مکانها  مداومت در زمان

تحقیقاتی که بر روی جودایی از پودر یوا موادر کوه بوه علوت طوالق         . (0195، ترجمه طوسی؛ 0771، 1ایزرائل

غالو   . وتی بوه دسوت داده اسوت   آن با رفتارهای مشکل آفرین فرزندان نتوایج متفوا  ی  صورت گرفته و رابطه

بور  ، کودکی اتفاق بیفتدتر  تحقیقات بیان داشته اند که طالق تاثیرات منفی متعددی خصوصا اگر در سنین پایین

 کلوی و ؛ 0793، گوذارد )هترینگتوون و کواکس   می اجتماعی و شوناختی کوودک  ، مختل  رشد عاطفیهای  جنبه

در این مورد تاثیر طالق را بوا توجوه بوه جونس فرزنودان       از جهت دیگر بعضی تحقیقات. (0731، 4والرشتاین

( گروهوی از موادران توازه    0771) 5از جمله بانوک . مورد بررسی قرار داده اند که نتایج آنها همسو نبوده است

، نتیجه نشان داد که پسوران آنهوا  . ابتدایی بودند را مورد بررسی قرار دادندی  طالق گرفته که دارای فرزند دوره

در حوالی کوه   . بیشتر در معرض رفتارهای مشکل آفرین و رفتارهای ضود اجتمواعی بودنود   ، ه دختراننسبت ب

طوالق پودر و موادر    ، ( بر عکس نشان داد که فقط برای فرزندان دختر0776) 6نتیجه بررسی کانی و کورتکس

 9و همکواران  همچنین نتیجه پووهش فرگوسن. با بهداشت روانی پایین و رفتارهای مشکل آفرین همراه است

به هر حال جدایی از پودر و یوا موادر بور     . ( نشان داد که تاثیر طالق برای دختران و پسران یکسان بود5104)
                                                                                                                                                                          
1- Allen et al 
2- Teti et al 
3- Nelson & Israel 
4- Kelly & wallerstein 
5- Banke 
6- Cooney & Cortex 
7- Fergusson et al 
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تواند تاثیر گذار باشد و در نتیجه احتمال بوروز رفتارهوای مشوکل آفورین را     می کودک -روی تعامالت والدین

وجوود دارد کوه   ای  شواهد قوان  کننوده  . (0135، زینقل از خیر و البر؛ 0774، 0افزایش دهد )پارسل و منگها 

دهود ) کوار و   می دهد طالق خطر ابتال به مشکالت روحی و روانی را در کودکان و نوجوانان افوزایش می نشان

در حالی که بخش زیادی از ادبیات مربو  به طالق و کودکان به سمت تاکیود بور اثورات    . (5105، 5وولچیک

نوجوانوانی کوه در   ، (0797، 4راچکوی و راچکوی  ؛ 0739، 1دارنود )ادواردز منفی طوالق بور کودکوان گورایش     

کنند احساس خودکارآمدی و منبو  کنتورل درونوی دارنود )گوئیودو بالودی و       می تک والد زندگیهای  خانواده

، 9یوک فراتحلیول توسوط )آمواتو وکیوت     . (0733، 6نقل از دمو و آکوک؛ 0794، والرستین و کلی؛ 0735، 5پری

مشکالت بیشتری را تجربه کرده اند و ، به طور متوسط، طالقهای  داده است که کودکان خانواده( نشان 0777

( بوا عنووان   0776) 3نتیجه پووهش ویودان . سالم دارندهای  سطح کمتری از سالمتی نسبت به کودکان خانواده

افسوردگی در  هوای   انهنشان داد که نش، بررسی تاثیر ارتباطات والدین و جدایی والدین روی سالمت نوجوانان

النسودال و  . بووده اسوت  آمووزان   دانوش  طالق به طور معناداری بواالتر از دیگور  های  خانوادهآموزان  دانش بین

( تحقیقی را انجا  دادند که در آن به بررسی و مقایسه افرادی که در کودکی طالق والدین را 0775) 7همکاران

نتایج تحقی  نشان داد که در بین این دو گوروه  . نداشتند پرداختند تجربه کرده بودند با افرادی که این تجربه را

( نشانگر یک ارتبوا    5100) 01پووهش استاتزمن و همکارانهای  یافته. معنادار نبودها  از نظر افسردگی تفاوت

بین رفتارهوای  ، به عبارت دیگر. محکم بین تعارضات زناشویی والدین و برون دادهای رفتاری نوجوانان است

. درونی شده و برونی شده نوجوانوان و تعارضوات زناشوویی آشوکار و ناآشوکار والودین رابطوه وجوود دارد        

همچنین تعارضات زناشوویی آشوکار بیشوتر از تعارضوات زناشوویی ناآشوکار رفتارهوای درونوی شوده را در          

گی و عوامل مدرسوه  با عنوان تاثیر عوامل خانواد، (5105) 00نتایج پووهش دریسنز. کندمی نوجوانان پیش بینی

و شرکت در فعالیتهای فوق برنامه در بروز رفتارهای مشکل آفرین نوجوانان دبیرستانی نشوان داد کوه عوامول    

احتمال ، دور بودن یک یا هر دوی پدر و مادر از خانواده و درگیری والدین(، نوجوان -خانوادگی )رابطه والد

ایون مطالعوه همچنوین    های  یافته. دهدمی در نوجوان افزایشتجربه کردن مشکالت رفتاری بیرونی و درونی را 

بررسوی و  . کردند مشکالت کمتری نشان داده بودندمی نشان داده بود نوجوانانی که با هر دو والد خود زندگی

طوالق و مقایسوه آنهوا بوا     هوای   و رفتارهای مشکل آفرین فرزندان خانواده، دلبستگی، مطالعه استدالل اخالقی

اثورات و نفووذ خوانواده در رشود     . کندمی قابل بحثهای  عادی حکایت از وجود تفاوتهای  وادهفرزندان خان

، ماهیت جو و محیط خانوادگی که شامل روابط والدین نسوبت بوه فرزنودان   . کودک و نوجوان بی شمار است

                                                                                                                                                                          
1- Parsal &Mangham 
2- Carr & Wolchik 
3- Edwards       
4- Raschke & Raschke4 
5- Guidubaldi & Perry 
6- Demo & Acock 
7- Amato & Keith 
8- vaydan 
9- Lanesdal  etal 
10- Statzmen et al 
11- Driessens 
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ان را توانود رفتارهوای مشوکل آفورین در فرزنود     می، فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت بوه هوم اسوت   

اثرات و نفوذ خانواده در رشود  . استدالل اخالقی و دلبستگی ایمن در آنها باشدی  بازداری کند و تسهیل کننده

در کشوور موا میوزان طوالق در     ، کودک و نوجوان بی شمار است و از آنجایی که براسواس آمارهوای موجوود   

، زایش آن است )مرکوز آموار ایوران   درصد در حال نوسان است که حاکی از اف 06تا  00مختل  بین های  سال

( و همچنین با توجه به تأثیری که این پدیده مخرب بر فرزنودان  0175، نقل از خجسته مهر و همکاران؛ 0171

، که آیا در ارتبا  با اسوتدالل اخالقوی  ، این پووهش در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است، طالق میگذارد

طالق و عادی تفواوتی وجوود    های خانوادهآموزان  دانش ین در بیندلبستگی و رفتارهای مشکل آفرهای  سبک

  دارد؟

 :  پووهش حاضر به صورت زیر استهای  بنابراین سوال

 عادی و طالق از نظر استدالل اخالقی تفاوت وجود دارد؟های  خانوادهآموزان  دانش آیا بین-

 دلبستگی تفاوت وجود دارد؟های  عادی و طالق در سبکهای  خانوادهآموزان  دانش آیا بین -

 عادی و طالق از نظر میزان رفتارهای مشکل آفرین تفاوت وجود دارد؟های  خانوادهآموزان  دانش آیا بین -

 

 روش پژوهش

روشوهای علوی   . باشدمیای  مقایسه -پووهش حاضر با توجه به ماهیت آن از نوع تحقی  پس رویدادی یا علی 

شود که در آنها پووهشگر با توجه به متغیر وابسوته  می معموال به تحقیقاتی اطالق، یا پس رویدادیای  مقایسه –

گذشته نگر بووده و سوعی   ای  مقایسه -به عبارت دیگر تحقی  علی . پردازدمی به بررسی علل احتمالی وقوع آن

 .  (0130، بازرگان و حجازی، برآن دارد که از معلول به علل احتمالی پی ببرد )سرمد

دبیرسوتانی  آمووزان   دانوش  آماری این پووهش شامل تموامی ی  جامعه: ونه و روش نمونه گیرینم، جامعه

 . مشغول به تحصیل بودند 75-74طالق و عادی شهر کرج است که در سال تحصیلیهای  خانواده

اول از بوین نوواحی   ی  در مرحلوه . انتخواب شودند  ای  مورد نظر به صورت تصوادفی چنود مرحلوه   ی  نمونه

در مرحلوه  . ( به صورت تصادفی سواده انتخواب شودند   4و 0) آموزش و پرورش شهرکرج دو ناحیهچهارگانه 

 در آخر برای انتخواب . کالس انتخاب شد 4مدرسه و سپس از هر مدرسه  4دو  از بین مدارس این دو ناحیه 

آمووزان   نوش دا طوالق انتخواب شوده بودنود    ی  ها از همان کالسی که دانش آموز ان خانواده عادیآموزان  دانش

بورای  . طوالق انتخواب شودند   های  تصادفی ساده به تعداد دانش آموز ان خانوادهی  عادی به شیوههای  خانواده

 :  جم  آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد

 

 (7336) آزمون قضاوت اخالقی لیند

قضواوت اخالقوی   بور اسواس آزموون    . سنجدمی آزمون قضاوت اخالقی شایستگی در رشد قضاوت اخالقی را

شوند و باید قضاوت کنند که با رفتار شخصویت معموا موافو  هسوتند یوا      می با دو نوع معما روبروها  آزمودنی
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شود و شورکت کننودگان ملوز     می سپس دوازده بحث متفاوت )شش تا مواف  و شش تا مخال ( ارائه. مخال 

ارائوه شوده   هوای    ( در ارتبا  بوا بحوث  + کامال مواف4کامالمخال  و  -4)ای  درجه7هستند بر اساس لیکرت 

نموره گوذاری آزموون قضواوت     . باشود می مطاب  با شش مرحله رشد اخالقی کلبورگ ها  بحث. اظهار نظر کنند

شوود و درصود   می درجوه بنودی   011تا 1از  Cی  نمره. باشدمی (C)شاخص  Cی  نمرهی  اخالقی شامل محاسبه

بوه عبوارت   . کنود می ارائه شوده را مونعکس  های  اخالقی بحثپراکندگی کلی فرد در قضاوت هایش از کیفیت 

تواند در قال  یکی از شش دامنوه  می Cنمره . دهدمی اخالقی را نشانهای  همسانی در قضاوت Cی  دیگر نمره

( خیلوی  47-41)، ( بواال 17-11)، ( متوسوط 57-51)، ( پایین07-01)، ( خیلی پایین7-0): زیر نشان داده شود

قورار   41و 01برای هر نمونه محاسبه شده باید در محدوده  Cمیانگین نمره . ( فوق العاده باال51 )باالتر از، باال

. کشور و زبان مختل  بوه کوار گرفتوه شوده اسوت     11آزمون قضاوت اخالقی در حدود . (51116، گیرد )لیند

، )لیرکیانبونکیوت گزارش شده اسوت  . /71ماهه در حدود0پایایی آزمون مجدد برای این آزمون در یک دوره ی

پوایین تورین   . ( بوود 55/05انحوراف اسوتاندارد  ، 60/05: )میانوه c10/07میانگین نمره . (5116الهاویریانون وتیو

ضری  پایایی با استفاده از روش آلفوای کرونبواخ   ، در پووهش حاضر. بود c 51/96و باالترین نمره. /c 7نمره

 .  به دست آمد 97/1

 

 (RAAS)وریدپرسشنامه دلبستگی کولینز 
5
  

ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه شکل دهوی روابوط دلبسوتگی    های  این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت

باشد که از طری  عالموت گوذاری روی یوک    می ماده03نزدیک و اصلی است و مشتمل بر های  نسبت به چهره

= کوامال ویوگوی مون    5من نیسوت توا   = اصال ویوگی 0)ازنوع لیکرت( برای هر ماده )که از ای  درجه5مقیاس 

 : سازدمی را مشخصای  ماده 6 زیر مقیاس 1تحلیل عوامل . شودمی باشد( سنجیدهمی، است

به صوورت اینکوه در   . شوندمی کنند و به آنها متکی می به دیگران اعتمادها  میزانی را که آزمودنی: وابستگی -0

 .  کند می اندازه گیری، مواق  لزو  قابل دسترس اند

 .  کند می میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری: نزدیک بودن -5

 .  سنجد می ها ترس از داشتن رابطه را در ارتبا : اضطراب - 1

بوا توجوه بوه اینکوه در     . شودمی ماده مربو  به هر زیر مقیاس مشخص 6، بر اساس دستورالعمل پرسشنامه

وی بورای هور زیور    ی  آزمودنی عالمت خود را روی کدا  دایره زده اسوت نموره  ، همورد هر جمله در پاسخنام

 . شودمی مقیاس مشخص

( نشان دادنود کوه زیور مقیاسوهای     0131، به نقل از پاکدامن، 0771کولینز ورید )، در زمینه پایایی و اعتبار پرسشنامه

ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیوت اعتمواد   3 ماه و حتی در طول5زمانیی  وابستگی و اضطراب در فاصله، نزدیک بودن

اجتنوابی و  ، دلبسوتگی ایمون  هوای   میزان آلفای کرونباخ برای هر یک از سوبک ، مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

                                                                                                                                                                          
1- Revised Adult Attachment Scale 
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( 0131پاکودامن) . گوزارش شوده اسوت   . /67و برای نمره کول  . /91و. /65، ./61دوسوگرا در پووهش حاضر به ترتی  

روایی سازه با استفاده از روایی واگرا )تشخیصی( سونجیده شوده   . برای این پرسشنامه بررسی کرده است روایی سازه را

. /.. 0در سوطح معنواداری    Dو  A و همینطوور  A و  Cهای  نتایج نشان داد که ضری  همبستگی بین زیر مقیاس. است

% 04در سوطح معنواداری    Dو  Cهوای   باشد و ضوری  همبسوتگی بوین زیور مقیواس     می -. /116و  -. /101به ترتی  

ایون  : (RBPC) چک لیست تجدید نظر شده مشکالت رفتـاری کـوای و پترسـون   . به دست آمد. /546مقدار

سواله   03تا  5( برای درجه بندی مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان 0739چک لیست را کوای و پترسون )

. شوود  موی  سال آشنایی دارند تکمیل 03تا  5معلمانی که به افراد پرسشنامه توسط والدین یا  ایناند.  تهیه کرده

پرخاشوگری اجتمواعی   ، عامول(  13کوای و پترسون دارای چهار خرده آزموون اخوتالل سولوک )    چک لیست

عامول( بووده و روی هوم در     3گوشوه گیوری )  -اضوطراب  ، عامل( 11ناپختگی ) –مشکالت توجه ، عامل(7)

نموره دو بوه   . شود می بکار برده 5و  0، 1نمره گذاری این چک لیست سه نمره برای . گویه است 33برگیرنده 

نمره یک به مشکالتی که صورت حاد ندارند و نمره صفر به عد  ، شکل رفتاری که به صورت حاد دیده شود

کموک در  هوا،   رفتواری در دبسوتان  های  در سرند اختالل RBPC کاربرد. شود می وجود مشکالت رفتاری داده

باشود  می روان شوناختی و دارویوی  هوای   با لینی و اندازه گیری تغییرات رفتاری ناشی از مداخلوه های  صتشخی

( با اسوتفاده  0136قنبری و مزیدی )، یوسفی، این چک لیست در ایران توسط شهیم. (0739، )کوای و پترسون

ضری  آلفای ، پووهش حاضردر . باشدمی. /33از روش تحلیل عاملی روایی سازه آن بررسی شده و روایی آن 

گوشه گیری  -اضطراب، ./75پرخاشگری اجتماعی ، ./70ناپختگی  -توجه، ./76کرونباخ برای اختالل سلوک 

 . دست آمد به 75/1و برای نمره کل چک لیست . /39

دلبسوتگی و رفتارهوای مشوکل آفورین دو     ، استدالل اخالقیهای  میانگین و انحراف معیار نمره0در جدول 

 .  عادی و طالق نشان داده شده استهای  خانوادهآموزان  دانش گروه
 

 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پووهش به تفکیک گروهها .5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه

 متغیرها

 فرزندان عادی فرزندان طالق

 SD میانگین SD میانگین

 91/5 34/05 76/9 46/00 استدالل اخالقی

 40/1 51/03 50/5 36/09 دلبستگی ایمن

 43/5 45/03 94/5 51/03 دلبستگی اجتنابی

 5 46/07 51/5 63/07 دلبستگی اضطرابی

 17/01 14/05 51/04 54/55 اختالل سلوک

 35/9 03/7 54/01 31/07 ناپختگی -اختالل توجه

 ویتنی استفاده خواهد شد به دلیل عد  توزی  نرمال از مان پرخاشگری اجتماعی

 91/0 76/5 49/1 05/5 گیری اضطراب و گوشه

 30/03 13/55 61/55 95/51 نمره کل اختالالت رفتاری
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میانگین فرزندان عادی در قضاوت اخالقی انودکی بواالتر از فرزنودان    ، 0بر اساس اطالعات جدول شماره 

طوالق در   میانگین فرزندان. های دلبستگی اختالف محسوسی ندارد میانگین دو گروه در سبک. باشد طالق می

 .  های مشکالت رفتاری باالتر از فرزندان عادی است تما  زیرمقیاس

آمووزان   دانوش  شود میانگین و انحراف معیار متغیراستدالل اخالقی درمی مشاهده 0همانگونه که در جدول 

و  91/5و  34/05عادی به ترتیو   های  خانوادهآموزان  دانش و در 76/9و  46/00طالق به ترتی  های  خانواده

و در دانوش آمووران    50/5و  36/09طالق به ترتیو   آموزان  دانش میانگین و انحراف معیار دلبستگی ایمن در

طالق بوه ترتیو    آموزان  دانش و میانگین و انحراف معیار دلبستگی اجتنابی در 40/1و 51/03عادی به ترتی  

انگین و انحوراف معیوار دلبسوتگی    و میو  43/5و  45/03عوادی بوه ترتیو     آمووزان   دانش و در 94/5و  51/03

و میوانگین و   5و  46/07عوادی  آمووزان   دانش و در 51/5و  63/07طالق به ترتی  آموزان  دانش اضطرابی در

عوادی بوه   آمووزان   دانوش  و در 51/04و  54/55طالق به ترتی  آموزان  دانش انحراف معیار اختالل سلوک در

طالق بوه ترتیو    آموزان  دانش ناپختگی در -عیار اختالل توجهو میانگین و انحراف م 17/01و  14/05ترتی  

گوشوه گیوری    –و انحراف معیار اضوطراب   35/9و  03/7عادی به ترتی  آموزان  دانش و در 54/01و  31/07

و میوانگین   91/0و  76/5عوادی بوه ترتیو     آموزان  دانش و در 49/1و  05/5طالق به ترتی  آموزان  دانش در

عوادی  آمووزان   دانوش  وبورای  91/61طوالق  آموزان  دانش برای 5با توجه به جدول شماره پرخاشگر اجتماعی 

 .  باشدمی 11/41

و در مورد خورده   گروههای مستقل tو آزمون  از تحلیل واریانس چند متغیریها  برای تجزیه و تحلیل داده

 tنتوایج آزموون   . شوده اسوت   از مان ویتنی اسوتفاده ها  مقیاس پرخاشگری به دلیل عد  نرمال بودن توزی  داده

و نتوایج مربوو  بوه تحلیول      5و 4، 5مربو  به متغیر استدالل اخالقی و رفتارهای مشوکل آفورین در جودول    

 .  آمده است 1واریانس چند متغیری در جدول 

 
 برای مقایسه قضاوت اخالقی در بین دو گروه t خالصه نتایج آزمون .7 جدول

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 استاندارد

درجه  همگنی واریانس

 آزادی
t معناداری 

F معناداری 

 76/9 46/00 51 فرزندان طالق
104/1 719/1 73 40/1- 63/1 

 91/5 34/05 51 فرزندان عادی

 

دهد که دو گروه فرزندان طوالق و فرزنودان عوادی از نظور قضواوت اخالقوی       می نشان 5اطالعات جدول 

در ضومن  . تووان آنهوا را از نظور قضواوت اخالقوی مشوابه دانسوت        به این ترتی  می، ندارندتفاوت معناداری 

 .  ها برقرار است مفروضه همگنی واریانس گروه
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 ها نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت کلی متغیرها در گروه .9جدول 

 p خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آماره آماره مالك شاخص ها / متغیر

 گروه

 959/1 76 1 175/1 105/1 پیالئی

 959/1 76 1 175/1 733/1 ویلکز

 959/1 76 1 175/1 105/1 هتلین 

 

دهد هیچ کدا  از سه شواخص آمواره موالک آزموون در موورد تفواوت        نشان می 1اطالعات جدول شماره 

دو گوروه در   معناسوت کوه   ایون یافتوه بوه ایون    . دار نشده اسوت  ها از لحاظ متغیرهای مورد مطالعه معنی گروه

 .  های دلبستگی تفاوت معناداری از هم ندارند سبک

 
 برای مقایسه اختالالت رفتاری در بین دو گروه t خالصه نتایج آزمون .4جدول 

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 استاندارد

درجه  همگنی واریانس

 آزادی
t معناداری 

F معناداری 

 61/55 95/51 51 فرزندان طالق
56/5 001/1 73 17/6 110/1 

 30/03 13/55 51 فرزندان عادی

 

دهد که دو گروه از نظر نمره کل اختالالت رفتاری تفاوت معناداری از هم می نشان 4-04اطالعات جدول 

 .  به این ترتی  که میانگین کودکان طالق به شکل معناداری باالتر است، دارند

 
 اجتماعی دو گروه فرزندان عادی و طالقمقایسه پرخاشگری  .1جدول 

 داری معنی z میانگین رتبه تعداد گروه متغیر

 پرخاشگری اجتماعی

 91/61 51 فرزندان طالق

 11/41 51 فرزندان عادی 110/1 -34/1

 - 011 جم 

 

، دارنود دهد که دو گروه از نظر پرخاشگری اجتماعی تفاوت معنواداری از هوم   می نشان 5اطالعات جدول 

 .  به این ترتی  که رتبه کودکان طالق به شکل معناداری باالتر است

 

 بحث و نتیجه گیری

عادی و طالق از نظر اسوتدالل اخالقوی   های  خانوادهآموزان  دانش بین، شودمی مشاهدهها  همانگونه که در یافته

( 0775تفاوت معناداری وجود ندارد که یافته به دست آمده با نتیجه پووهش جان اسناری و جنیفر کوگووس ) 
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نمرات قضاوت اخالقی فرزندان طالق باالتر از نمرات فرزنودان عوادی آموده    ، از این حیث که در آن پووهش

( از این نظور کوه نشوان دادنود     0731داو  و بیلیاوس کاس )، (0790) بود و همچنین با نتایج مطالعات هافمن

( ذکر کرده کوه افوراد   0751) 0الندیس. باشدمی طالق با سطوح پایین تری از رشد اخالقی همراه است ناهمسو

کنند و بوه  می و جلسات خانوادگی شرکتها  به احتمال بیشتری در مشورت کردن، طالقهای  متعل  به خانواده

پردازند که همین امر خوود سوطح اسوتدالل اخالقوی را در کودکوان و      می برابرای  با والدین خود به شیوهتعامل 

نگرانی در مورد تک والدینی جایز است اموا توک والودینی اصووال مسوئول      . بردمی باالها  نوجوانان این خانواده

توک والود از نظور    هوای   خوانواده واقعیت این است که بیشتر کودکوان در  . باشد نمی مشکالت اخالقی کودکان

تجربه طالق والدین الزاما زیان آور نیست مگر اینکوه بوه   . (0775، اخالقی معیوب نیستند )اسناری و کوگوس

که در این صورت بوا مشوکالت   ، (5104، همراه دیگر ویوگیهای ناسازگار خانواده باشد )فرگوسن و همکاران

پیوند نیرومند با یک بزرگسال شایسوته و مراقو  ) والودی    . استاجتماعی و شناختی در کودکان ارتبا  یافته 

توانود در بواال بوردن سوطح اسوتدالل اخالقوی       می که حضانت بچه را بر عهده دارد یا یکی از بستگان نزدیوک( 

هنجارهوا در جهوت تعهودات    تور   مطلقه در کل به ابوراز قووی  های  فرزندان خانواده. فرزندان طالق کمک کند

از طرف دیگر ممکن است ابزاری که برای سونجش اسوتدالل   . (5105، 5ارند )ویکمانز و باولخانواده تمایل د

طالق و عوادی  های  خانوادهآموزان  دانش اخالقی به کار گرفته شده است نتوانسته به خوبی تمایز بین دو گروه

و طالق در ایون پوووهش   عادی های  خانوادهآموزان  دانش با توجه به اینکه بین استدالل اخالقی. را نشان دهد

شاید برای بررسی استدالل اخالقی تنها استفاده از پرسشنامه اسوتدالل اخالقوی   ، تفاوت معناداری مشاهده نشد

نکتوه  . کافی نباشد و برای ارزیابی و سنجش استدالل اخالقی باید از ابزارها و روشهای دیگر نیز سود جسوت 

در سونین  . ایول بوه مثبوت یوا منفوی نشوان دادن خوود اسوت        از خود و تمها  دیگر مربو  به شناخت آزمودنی

 .  تواند در جوابگویی موثر باشدمی افکار و عواط  منفی، تمایالت، نوجوانی

دلبسوتگی  هوای   عادی و طالق در سبکهای  خانوادهآموزان  دانش دو گروه، با توجه به نتایج به دست آمده

( از ایون نظور کوه آنهوا نیوز      0733رمیسوتید و همکواران )  تفاوت معناداری از هم ندارند که با نتیجه پووهش آ

شووند و روابوط آنهوا زموانی کوه بوا       می گزارش کرده بودند که کودکان طالق بوا موقعیتهوای زنودگی سوازگار    

شاید دلیل این عود  معنواداری بوه گذشوت     . باشدمی همسو، شوند نرمال و طبیعی استمی همساالنشان مقایسه

 ( بیوان 0736برای مثوال آمواتو )  . برگردد که در این پووهش لحاظ نشده است مدت زمان پس از طالق والدین

را ها  این یافته. با سازگاری و سالمت کودکان مرتبط است، کند که گذشت مدت زمان طوالنی پس از طالقمی

ین همچن. گذرد به دست آورده استمی آماتو از مصاحبه با فرزندانی که مدت زمان طوالنی از طالق والدینشان

خود به این نتیجه رسیدند که مقدار زموانی کوه از جودایی گذشوته     های  ( در بررسی0737) 1والش و استلبرگ

به طور معناداری با سازگاری فرزندان و برچس  هیجانی گزارش شده توسط فرزنودان همبسوته شوده    ، است

                                                                                                                                                                          
1- Landis 
2- Wijckmans &  Bavel 
3- Wallesh & stelberg 
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والودین نسوبت بوه     ( و5111، 0کودک ایمن اسوت )سویگل وهوارتزل   -همچنین زمانی که دلبستگی والد. است

پردازند و پوس  می شوند و به تقسیم دارایی خودمی دهند و با تواف  از هم جدا نمی وقوع طالق خصومت نشان

گیرند و برنامه ریزی درسوتی در ترتیو  و    نمی پردازند و از آنها فاصلهمی از طالق به حمایت از فرزندان خود

از طالق در امور مربوو  بوه فرزنود خوود ازجملوه اموور       روش دیدار با بچه هایشان دارند و پدر و مادر پس 

یابد یوا  می ( در این شرایط اختالف زناشویی کاهش5104، 5تربیتی با هم همکاری داشته باشند )دوتان و کوهن

 که در این صورت حتی ممکن است کودکان گزارش کنند که احساس آرامش، شودمی بعد از طالق کال حذف

دهد که چنین شرایطی نتوایج بهتوری را بورای کودکوان     می نشانها  این یافته. (0777، کنند )کوت و شوماخرمی

که والدین با هم مانده اند ممکن است همیشه سبک دلبسوتگی سوالم   هایی  در خانواده. آوردمی طالق به وجود

فوت  از طرف دیگر والدین مسئولی که حضانت بچه را به عهده دارند ممکن است بوا دریا . وجود نداشته باشد

فرزندپروری پاسخگویی داشته باشند و سبک دلبستگی سالم را بوه ارمغوان   های  حمایت اجتماعی بتوانند شیوه

( و موتوا و  5115جوو ) ، (0175خجسته مهر و همکواران ) های  پووهشی  این یافته از پووهش با نتیجه. آورند

در شورایط زنودگی والودین پوس از     تغییرات . باشدمی ( ناهمسو5105) 1( و استپهن و همکاران5113ماتوس )

شووند اغلو  بوا مشوکالت     می عاطفی و هیجانی که مادران بعد از طالق بوا آنهوا مواجوه   های  طالق و پریشانی

فرزند پروری نامناس  آنها ترکیو  شوده اسوت کوه     های  اجتماعی و اقتصادی و سالمت روان مادران و شیوه

ر نهایت دلبستگی ناایمن در بین کودکان منجور شوود   ممکن است به حساسیت و پاسخگویی کمتر والدین و د

 .  (5115، )نیر و مورای

بوین  ، دهد که در تما  زیر مقیاسها و نمره کل رفتارهای مشوکل آفورین  می پووهش نشانهای  همچنین یافته

نگین گروهها تفاوت معنادار وجود دارد به این ترتی  که میانگین کودکان طالق به شکل معناداری باالتر از میا

، (5115استورکسن و همکواران ) ، (0171با نتیجه پووهش یعقوبی و همکاران )، این یافته. کودکان عادی است

هترینگتون های  و با نتایج پووهش. باشدمی ( همسو5105کار و وولچیک )، (5105دریسنز)، (5113والرشتاین )

طوالق مشوکالت روحوی و روانوی قابول      ای ه ( که گفته اند اکثر فرزندان متعل  به خانواده0733و همکاران )

( کوه  0734( و کوالتر و آلپورن )  0735گوئیدوبالدی و پری )های  ندارند و همچنین با نتایج پووهشای  مالحظه

کننود احسواس خودکارآمودی و منبو  کنتورل      می تک والد زنودگی های  بیان کرده اند نوجوانانی که در خانواده

 .  باشدمی ناهمسو، درونی دارند

باشود )تتوی و   می تعارضات زناشویی بین والدین قوی ترین پیش بینی کننده مشکالت رفتواری در کوودک  

گیرنود قوادر نیسوتند بوه      موی  کنند و یا طوالق  می وقتی والدین تعارضات زناشویی را تجربه. (0776، همکاران

بور مشوکالت خوود     فرزندانشان پاسخ دهند و بیشوتر های  صورتی مناس  و با حساسیت به نیازها و خواست

 -کنند و همین امر خود باعث ارتبا  ضعی  بین والدین و فرزندان و ایجاد مشکالتی در روابط والدمی تمرکز

والدینی که بوه  . ( 0735، شود )امد و ایستربروکسمی کودک و در نتیجه بروز رفتارهای مشکل ساز در فرزندان

                                                                                                                                                                          
1- Siglle & Hartzell 
2- Dottan & Cohen 
3- Stephen et al 
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محورو  زنودگی   های  در محله، ی ممکن است فقیر شوندگیرند همچنین با احتمال بیشترمی احتمال زیاد طالق

که این عوامل ممکن اسوت بوه رفواه کوودک آسوی  بزنود و احتموال بوروز         ، کنند و کمتر تحصیل کرده شوند

توانود در  می حاالت خل  و خو و رفتار مادر تنها. (5119، مشکالت رفتاری در کودک را افزایش دهد )آلن لی

که این خود با بوروز مشوکالت   . اعضای خانواده تاثیر بگذاردی  داز شود و بر همهسراسر نظا  خانواده طنین ان

بنوابراین موادرانی کوه سوطوح بواالیی از      . (5114، 0رپیتی و روچ، مثبتی دارد )وودی  رفتاری در کودکان رابطه

در تربیوت  کنند درمقابله با ایفای نقوش والودینی ضوع  نشوان داده و در نتیجوه      می استرس والدینی را تجربه

، شوود )طهماسویان  می شوند که منجر به افزایش مشوکالت رفتواری کوودک   می کودکان خود با مشکالتی مواجه

که در زمینه ارتبا  مشکالت رفتاری نوجووان و برخوی فراینودهای    هایی  پووهش. (0170، اناری و فتح آبادی

نشانگر یوک  ها  یافته. رفتاری نوجوان استبا مشکالت ها  خانواده انجا  گرفته است بیانگر رابطه بین این زمینه

صورف نظور از قومیوت    ، ارتبا  محکم بین تعارضات زناشویی والودین و بورون دادهوای رفتواری نوجوانوان     

تووان گفوت کوه    می با توجه به تحقیقات گذشته و با عنایت به نتیجه به دست آمده در ایون پوووهش  . آنهاست

 برای وقوع رفتارهای مشکل آفرین در کودکوان و نوجوانوان   طالق به عنوان یک عامل خطرساز و مشکل ساز

شوند کوه  می کودکان در اثر محرومیت از محبت و توجه و دیدار پدر و مادر دچار احساس رنج آوری. باشدمی

زیوادی  هوای   پوووهش . شوود می روانی و مشکالت رفتاری نمایانهای  در عکس العمل آنان به صورت ناراحتی

از طالق انجا  شده و نتایج این پووهشها نشان از توداو  تواثیرات نوامطلوب طوالق توا       روی فرزندان بازمانده

علوت  . یکی از مسائل مربو  به فرزندان طالق میزان باالی پرخاشگری آنها در مدرسوه اسوت  . سنین باال دارد

انیت خشوم و عصوب  . ارتبواطی اسوت  هوای   این امر شاید عد  یادگیری مهارتهای مناس  کنار آمدن بوا چوالش  

فرزندان طالق در نتیجه ناکامی در روابط با پدر و مادر بووده و فرزنودان طوالق ناامیودی خوود را از انسوجا        

تووان ادعوا   میهوا   با توجه به این یافته. (5101، دهند )واگنرمی مجدد خانواده به صورت خشم و عصبانیت بروز

را ها  سطح اضطراب و افسردگی آن، گذاردمی نمود که طالق تأثیرات روان شناختی زیادی در فرزندان بر جای

توان به تجوارب ایون   می علت افزایش اضطراب را. کندمی افزایش داده و رفتارهای مشکل آفرین آنان را تشدید

فرزنودان طوالق   . باشود می زیرا یکی از دالیل ایجاد اضطراب تجارب آسوی  زای زنودگی  ، فرزندان نسبت داد

دهنود و دچوار   می یکی از مناب  مهم عواطفی خوود را از دسوت   ، کنند و در واق می فقدان پدر یا مادر را تجربه

، با توجه به دیدگاه مودل ژنتیکوی  . سازدمی شوند و این خال  فرزندان را افسردهمی نوعی خال  و کمبود محبت

 ،مانند روان رنجوری یا داشتن زمینه شرکت در رفتارهای ضد اجتمواعی ، والدین با صفات شخصیتی مشکل زا

کنند و به زندگی مشترک خود با طالق می به احتمال بیشتری نسبت به والدین دیگر انحالل زناشویی را تجربه

در ایون  ، دهنود می از آنجایی که والدین این صفات را به صورت ژنتیکی بوه فرزندانشوان انتقوال   . دهندمی پایان

 .  (5113، 5تند )آماتو و چدلکودکان مستعد ابتال به انواع رفتارهای مشکل آفرین هسها  خانواده

                                                                                                                                                                          
1- Wood, Repetti&  Roesch 
2- Cheadle 
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دبیرستانی شهرستان کرج انتخاب شده و لذا تعمویم نتوایج آن   آموزان  دانش پووهش حاضر از میانی  نمونه

همچنین به دلیل اینکه غیبوت  . به مقاط  دیگر تحصیلی و سایر مناط  جغرافیایی باید با احتیا  صورت پذیرد

، زنودانی شودن  ، چوون مورگ  ، نتایج قابل تعمیم به علل دیگر جودایی پدر و یا مادر به خاطر طالق بوده است 

بوه جوانوان   ، طالق گاهی اجتناب ناپوذیر هسوتند  های  از آنجا که آسی . باشد نمی ،اشتغال دور از خانه و غیره

. شود که در انتخاب همسر دقت کافی مبذول دارند و جلسات مشاوره قبل از ازدواج داشوته باشوند  می پیشنهاد

هوای   کنارآمودن بوا چوالش   هوای   افزایش مهوارت ، برای مدیریت خشمهایی  توانند دورهمی ن مدارس نیزمسئولی

 .  فراهم کنندآموزان  دانش زندگی و غیره برای این قبیل
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 اجتماعی و هویتهای  مهارت، مقایسه رشد استدالل اخالقی

 عادی متوسطه آموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش

 9جعفر حسنی، 7هادی کرامتی، 5مهدی حیدری

 

شوناختی و رشودی   هوای   دانش آموزان یکی از ارکان اصلی هر نظا  آموزشی هستند که بدون شناخت ویوگی

. رسود  نموی  نظررشد اجتماعی و هویت رسیدن به اهداف آموزشی ممکن به ، مثل رشد استدالل اخالقیها  آن

هنودل  ؛ 0773، 4زیادی هم در این رابطه انجا  شده است برای مثال تحقیقات )دلینگر و لموارتین های  پووهش
دهنود بوین سوطح اسوتدالل اخالقوی و      می ( نشان0730، 9کارنس و براون؛ 5115، 6رونینگن -اورولد ؛ 50770

هوشبهر بااالتری برخوردارند در مقایسه با آنهایی و همچنینافرادی که از . رابطه وجود داردآموزان  دانش معدل

گذارند می از متوسط برخوردارند مراحل استدالل اخالقی را سریعتر پشت سرتر  که از هوشبهر متوسط یا پایین

بورای مثوال کوارنس و بوراون     . (0771، 00و هیول 01لوی ، سوانسون ؛ 0771، 7نواروایز ؛ 0736، 3)سیمونز و زامپ

 00) تیوز هووش  آموزان  دانش تی یک بررسی اولیه از رشد استدالل اخالقیای  زمون دی( با استفاده از آ0730)

سال( انجا  داده و گزارش کردند که کودکان تیز هوش در مقایسه بوا همساالنشوان بوه سوطح بواالتری از       7 -

 .  رسندمی استدالل اخالقی

( نشان دادند که در استدالل اخالقی نوجوانان تیز هووش  5115) 05این در حالی است که تیرری و پیکونن

هوای   عالوه بر ایون قضواوت  . کند نمی تفاوت کیفی وجود دارد و توانایی ذهنی باال رشد اخالقی را پیش بینی

)پیکوونن و  . اخالقی نیاز دارنود های  اخالقی و حساسیتهای  برای مسائل اخالقی به انگیزه، اخالقی مسئوالنه

( نشان دادندکه نمرات هوش وکسلر با آزمون اسوتدالل  5117و همکاران )01همچنین ماهکونن. (5115، تیرری

، نووکالنین و مواهکونن   04، پتوری ، تیورری  بسیار باهوش )نابغه( همبستگی ندارد )آموزان  دانش اخالقی برای

همچنوین  هوا،   میان تیز هووش منحرف )ناسازگار( و بزهکار در های  اخیر هم بر روی رفتارهای  مطالعه. (5117

                                                                                                                                                                          
 تربیتی شناسی روان ارشد کارشناسی -0
 تهران خوارزمی دانشگاه یار استاد -5
 تهران خوارزمی دانشگاه دانشیار -1
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، 5تیننوت و پیوداک  ، جوت ؛ 0735، 0)بروکس نشان دادند که بین اخالق و هوش رابطه معنی داری وجود ندارد

بین هوش و اخالق بسیار پیچیده بوده و به مطالعات بیشوتری نیواز   ی  دهد که رابطهمی این نتایج نشان. (0791

بوا اسوتعداد بواال بوه طوور      آمووزان   دانوش  روشن این یافته است کهی  دهنده. (5119، دارد )تیرری و نوکالنین

تیوز هووش بوا    آمووزان   دانوش  و بودان معنوی اسوت کوه    . متوسط ویا حداقل از سایر کودکان سازگارتر هستند

با این حال این بررسی همچنین . شوندمی مشکالت اجتماعی و عاطفی کمتری نسبت به سایر هم ساالن مواجه

 توانند و اغل  هم با یوک موقعیوت اجتمواعی روبوه رو    می تیز هوش و با استعدادآموزان  شدان دهد کهمی نشان

مناب  رشد ، برآورده نشوندها  عاطفی آنهای  و اگر نیاز. شوند در حالی که آن موقعیت منحصر به فرد نیستمی

کردن عوامل رشد  عد  رسیدگی و برآورده. (5115، افتد )نیهارت و همکارانمی اجتماعی و عاطفیشان به خطر

. (5115، 1شوود )رابینسوون  می تیوز هووش  آمووزان   دانوش  های باعث وقفه در بروز استعداد، عاطفی و اجتماعی

( کودکوان تیوز   0775، و همکواران 5وسوت بورگ  ؛ 0775، و همکاران4)آرچم بالت دهندمی تحقیقات اخیر نشان

عوادی ایون   آموزان  دانش دارند در حالی کهناهماهنگی های  رشدی تجربههای  هوش معموالدر بعضی از جنبه

از آنان انتظارات بیشتری ؛ تیز هوش عوامل مختلفی دخیل هستند برای مثالآموزان  دانش در رشد. گونه نیستند

عواملی که در رشد اجتماعی تاثیر دارند شامل تجارب احساس مسوئولیت  . رودمی، نسبت به همساالن خودشان

 .  (5115، 6لی)کی . شوندمی عاطفی سالم هم

میزان حساسیت و رشد نا متعوادل  ، ولی انزوای اجتماعی، کودکان تیز هوش توانایی شناختی بیشتری دارند

حول  هوای   از طرف دیگر توانوایی . اجتماعی و مشکالت عاطفی مواجه کندهای  را با چالشها  ممکن است آن

بیرون از مدرسوه و رضوایت و   های  تقویترشد استدالل اخالقی و ، اجتماعیهای  رشد مهارتها،  آنی  مسئله

و همچنوین هویچ   . (5115، )نیهوارت  تواند در این راستا به آنان کموک بیشوتری کنود   می خوشحالی از موفقیت

)نیهوارت و   کندتیز هوش نسبت به بقیه را تایید نمیآموزان  دانش پووهشی در مورد باال بودن میزان خودکشی

 .  (5115، همکاران

آمووزان   دانوش  تیز هوش در محیط آموزشگاهی از لحاظ کیفیت باآموزان  دانش و تحصیلیعاطفی های  نیاز

؛ 5115، 3و کوراس 9است )کولمنها  آنهای  متفاوت هستند که این امر به دلیل غیر معمولی بودن ویوگی، عادی

در هوا   یوادگری آن با سایر همساالنشان و همچنین ها  توانند ارتبا  آنمیها  این تفاوت. (5114و  5111، کراس

آمووزان   دانوش  .(5110، 7اسوایتک؛ 5114و 5115و 5110، )کراس محیط آموزشگاهی را تحت تاثیر قرار دهند

بوا  هوا   تیز هوش به صورت منفی برداشت متفاوتی از هم ساالن خود دارند که این برداشوت منفوی ارتبوا  آن   

در نتیجه ممکن است کوه  . (5114و 5115، اس)کر دهندمی گروه همساالن را در محیط مدرسه تحت تاثیر قرار
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برای کنترل و مدیریت هویوت تیوز هوشوی خوود اسوتفاده      ای  مقابلههای  نا درستی از روشهای  به روشها  آن

هوای   متاسوفانه بافوت اجتمواعی مناسو  در محویط     .. (5110و  5115، اسوایتک؛ 5115، کنند)کولمن و کراس

، کوراس ؛ 5115، کنود)کولمن می را تاییود هوا   تحقیقات وجود تفواوت بسیاری از مدارس ایجاد نشده و گزارش 

تیز هوش پیشرفت تحصیلی نا متعادلی دارند از این رو به عنووان یوک وضوعیت بهرانوی     آموزان  دانش .(5114

 .  (5114، 0باید تحقیقات بیشتری از این نوع مدارس صورت گیرد )گروس

نیازمنود  ، رسیدن به یوک هویوت اجتمواعی منسوجم     ما برایی  نوجوان به عنوان عضوی حساس از جامعه

پوووهش  . فرهن  اطرافیانش و همچنین استنبا  صحیح دیگران از اوسوت ، داشتن نگرش صحیح درباره خود

همچنوین  . رابطوه دارنود  آمووزان   دانوش  دهند که عوامل اجتماعی و اقتصادی با هویوت می ( نشان0193تبرائی)

نووع  ، مرتبط با آمووزش رسومی و هویوت اجتمواعی دانوش آمووزان      شواهد حاکی از این است که بین عوامل 

( نشوان دادنود کوه    0195، آلموال ، 0199، )آخوندی هاینیز برسی. رابطه معناداری وجود دارد مدرسه و معدل

. بوده استتر  پایبندی نظری جوانان به هویت ملی و پایبندی عملی به هویت مذهبی از سایر ابعاد هویت قوی

هوایی   منظور از هویت به قسمت. ملی بیش از هویت مذهبی در نوجوانان تقویت شده است در مجموع هویت

کنود )اسوترایکر و   می را ایفاای  چند گانههای  نقش. از یک خود ترکی  شده از معانی وابسته به اشخاص است

 .  (5111، برک

اجتمواعی و هویوت   هوای   بین متغیر: ( گزارش کردند0137) میر هاشمی و حیدرپور این در حالی است که

هوای   اجتمواعی و هویوت  هوای   اموا متغیور  . همبستگی معناداری وجوود نودارد  آموزان  دانش شخصی و ارتباطی

 :  باشدمی زیرهای  این پووهش به دنبال پاسخ به سوال. با هم مرتبطندآموزان  دانش اجتماعی و جمعی

اجتمواعی و هویوت   هوای   مهارت، استدالل اخالقیعادی در آموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش آیا بین -0

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

اجتمواعی و  هوای   مهوارت ، اسوتدالل اخالقوی  هوای   دختر در متغیرآموزان  دانش پسر وآموزان  دانش آیا بین-5

 تفاوت معناداری وجود دارد؟، هویت
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 .  دادند جامعه مورد نظر را تشکیل، 0171-74ی شهر زنجان در سالتحصیلی دوره متوسطهآموزان  دانش

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1 - Gross 
2- Ex post facto research 
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 گیری نمونه و روش نمونه، ی آماری جامعه

نمونوه موورد    بودندکوه  0171 -74دبیرستانی شهر زنجان در سال تحصیلی آموزان  دانش جامعه آماری ما تما 

دانش آموز عوادی( بودنود کوه بوه روش نمونوه       71و  دانش آموزد تیز هوش 71دانش آموز ) 031 نظر شامل

ی آمووزش و  بدین شکل که از هور دو ناحیوه  . ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتندگیری خوشه چند مرحله

دبیرستان  سپس از. پسرانه( انتخاب شدنددبیرستان  5دبیرستان دخترانه و  5دبیرستان ) 4، زنجان پرورش شهر

بوه  ، هوا پرسشنامه آزموودنی  51و از این بین  ازمودنی مورد آزمون قرار گرفت 511. شدند یک کالس انتخاب

موورد تحلیول قورار     پرسشنامه 031دلیل نقص در تکمیل پرسشنامه از پووهش کنار گذاشته شدند و در نهایت 

 .  گرفتند

 

 ابزار پژوهش

1قضاوت اخالقیآزمون  -5

 شایستگی در رشد قضواوت اخالقوی را  ، آزمون قصاوت اخالقی: (7336، )لیند 5

 که اخالقوی هسوتند  هایی  شایستگی قضاوت اخالقی عبارت است از توانایی تصمیمات وقضاوت. سنجدمی

بر اسواس آزموون   . (0764، )گلبرگ کنندمی عملها  )یعنی بر اساس اصول درونی( و مطاب  با این قضاوت

شوند و باید قضاوت کننود کوه بوا رفتوار شخصویت      می با دونوع معما  روبروها  آزمودنی، قضاوت اخالقی

 +4، گزینه بی نظور ، کامال مخال  -4) مواف  هستندای  گزینه7 معما  بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت

وشورکت   شوود می سپس دوازده بحث متفاوت )شش توا موافو  و شوش توا مخوال ( ارائوه      . کامال مواف (

+ کوامال موافو ( در ارتبوا  بوا     4کوامال مخوال  و   -4)ای  کنندگان ملز  هستند براساس لیکرت نه درجوه 

 .  باشدمی مطاب  با شش مرحله رشد اخالقی کلبرگها  بحث. ارائه شده اظهار نظر کنندهای  بحث

درجوه   76توا   1از  cنمره . باشدمی (c)شاخص  cنمره گذاری آزمون قضاوت اخالقی شامل محاسبه نمره 

 ارائوه شوده را نشوان   هوای   شود و درصد پراکندگی کلی فرد در قضاوتهایش از کیفیت اخالقوی بحوث  می بندی

توانود درقالو    می cنموره  . کندمی اخالقی را منعکسهای  همسانی در قضاوت Cنمره ، به عبارت دیگر. دهدمی

-17)، ( متوسوط 51-57)، ( پوایین 01-07)، یین( خیلی پا0-7): یکی از شش دامنه ) فر ( زیر نشان داده شود

برای هر نمونه محاسبه شوده بایود    cمیانگین نمره. ( فوق العاده باال51)باالتر از ، خیلی باال (41-47)، باال (11

کشور و زبان مختل  بکوار   11آزمون قضاوت اخالقی در حدود . (5116، قرار گیرد)لیند 41و 01در محدوده 

گوزارش شوده   . /71پایایی آزمون مجدد برای این آزمون در یک دوره یک ماهوه در حودود   . گرفته شده است

: انحوراف اسوتاندارد  ، 60/05: )میانوه  C 10/07میانگین نمره . (5116، الهاویریانون و تیو، است)لیرکیانبونکیت

بورای بورآورد   : اخالقیپایایی مقیاس قضاوت . بودc 51/96وباالترین نمره . /C 7پایین ترین نمره ، (بود55/05

سواختار عواملی ایون    : روایی سازه. بدست آمد 95/1پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضری  آن برابر 

 .  (0137، آزمون از طری  روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت)کرامتی

                                                                                                                                                                          
1- Moral Judgment Test 
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 سونجش  مقیواس  ازآمووزان   دانوش  اجتمواعی  مهارتهای سنجش برای: ماتسون اجتماعی مهارتهای مقیاس-7

 افوراد  اجتماعی مهارتهای سنجش برای 0731 سال در که همکاران و ماتسون توسط که اجتماعی مهارتهای

 توسوط  کوه  بوود  عبوارت  65 دارای مقیواس  ایون  اولیه فر . شد استفاده، است گردیده تدوین ساله 03 تا 4

کوه مهارتهوای اجتمواعی افوراد را     ، کواهش یافوت  عبارت  56املی شده به ع تحلیل( 0130) خیر و یوسفی

برای پاسخ گویی به آن آزمودنی باید هر عبارت را بخوانود و سوپس پاسوخ خوود را بور      . کنند می توصی 

)همیشوه(   5هیچوقوت( توا    )هرگوز/  0از نموره  ای  از نوع لیکرت با دامنوه ای  درجه 5اساس یک شاخص 

-40-17-13-16-11-53-59-54-50-51-09-04-00-01-3-9البته به جوز سووالهای   . مشخص نماید

و نموره گوذاری بوه صوورت     ، سواالت جهت نمره گذاری متفاوت است در بقیه   45-45-49-51-50-54

، رفتارهای غیر اجتمواعی ، مقیاس فرعیمهارتهای اجتماعی مناس  5این پرسشنامه . گیرد می عکس صورت

 اطمینان زیواد بوه خوود داشوتن و رابطوه بوا همسواالن را       برتری طلبی و ، تکانشیهای  پرخاشگری و رفتار

ماتسون و همکاران برای بررسی پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی از ضوری  آلفوای کرونبواخ و    . سنجدمی

مقدار ضری  آلفای کرونباخ و تنصی  بدست آمده بورای کول مقیواس یکسوان و     . تصنی  استفاده کردند

 . % بدست آمد30ی  پایایی ضر، بود و در این تحقی  %36 برابر

سوال آن مربوو  بوه مقیواس     00سئوال دارد که  41این مقیاس : (5337) مقیاس سبک هویت برزونسکی -1

سوال آن مربو  به مقیاس سردر گوم یوا اجتنوابی و     01سوال آن مربو  به مقیاس هنجاری و  7اطالعاتی 

شوودو یوک سوبک هوویتی     می یوه اسوتفاده  سوال آن مربو  به مقیاس تعهد است که بورای تحلیول ثانو   01

تا  0باشد که شامل کامال مخال =میای  درجه 5به شکل طی  لیکرت ها  پاسخ آزمودنی. شود نمی محسوب

، =آلفوا  1/ 65( پایایی درونی )ضری  آلفا( مقیاس اطالعاتی را 0775برزونسکی ). باشدمی 5کامال مواف  = 

در مطالعه وایت اند.  = آلفا گزارش کرده 1/ 91یا اجتنابی را مقیاس سردرگم ، = آلفا 66/1مقیاس هنجاری 

 ISIو فور   ، =آلفوا  ISI-6G ،93 /1( ضرای  آلفا برای مقیاس سردرگم یا اجتنابی )فور   0773و همکاران )

فور    اصولی  ISIو فور    = آلفوا  ISI- 6G ،64 /1= آلفوا ( بیشوتر از مقیواس هنجواری )فور        1/ 99اصولی  

=آلفوا( گوزارش شوده     ISI 64 /1= آلفا وفور  اصولی    ISI- 6G 57 /1س اطالعاتی )فر  ( و مقیا=آلفا69/1

. باشدمی (0776( و وایت و جونز )0775این ضرای  شبیه ضرای  گزارش شده توسط برزونسکی ). است

شوند کوه نشوان   می ( در یافتند که مقیاس اطالعاتی به دو عامل جداگانه تقسیم0775برزونسکی و سالیوان)

. دهد که نمره سبک اطالعاتی یوک متغیور پیچیوده اسوت    می سطح باال و پایین تعهد است که نشانی  دهنده

توان تغییر تعهد را به منظور تفکیک افراد دارای تعهد زیواد و  می پایایی کمتر مقیاس اطالعاتی تعج  ندارد

مووازی   ISI-6Gکلوی مقیواس   به طور . (0774، یرمی کم در مقیاس اطالعاتی به کار برد )برزونسکی و نای

 . پیش بینی شده ارتبا  داردهای  اصلی است و با اندازه مالک گوناگون به شیوه ISI مقیاس
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  های توصیفی یافته

-هویّت و مهارت، در این بخش میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای پووهش شامل استدالل اخالقی

 های اجتماعی ارائه شده اند

 
 هوش تیز و عادیآموزان  دانش در هویّت ابعاد و اخالقی استدالل معیار انحراف و میانگین .5 جدول

 شاخص

 متغیر

 

 گروه
 کل

 دانش آموزان تیز هوش دانش آموزان عادی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 47/01 54/99 74/01 155/31 53/7 46/94 استدالل اخالقی

 70/5 100/17 65/5 10/17 09/6 90/13 اطّالعاتی ابعاد هویّت

 

 ابعاد هویّت

 70/5 100/17 65/5 10/17 09/6 90/13 اطّالعاتی

 45/4 45/15 99/4 144/15 17/4 36/15 هنجاری

 195/5 64/56 176/5 95/55 70/4 56/59 سردرگم

 56/6 36/15 59/6 30/16 94/6 75/14 تعهد

 11/05 79/011 09/00 33/011 41/01 166/014 کلی هویّتنمره 

 

 متغیور  در هووش  تیوز  و عوادی آمووزان   دانوش  نمورات  میانگین، شودمی مشاهده0 جدول در که طورهمان

 عوادی آمووزان   دانش میانگین از هوش تیزآموزان  دانش میانگین که طوری به نیستند هم برابر اخالقی استدالل

 .  است بیشتر

 میوانگین  کوه  دهنود موی  نشوان  آن ابعواد  و هویت متغیر در هوش تیز و عادیآموزان  دانش نمرات میانگین

 هووش  تیوز آمووزان   دانش میانگین از بیشتر سردرگم و هنجاری ابعاد و هویت کلینمره در عادیآموزان  دانش

 عوادی آموزان  دانش از بیشتر تعهد و اطالعاتی ابعاد در هوش تیز آموزات دانش میانگین دیگر سوی در. است

 .  است
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 هوش تیز و عادیآموزان  دانش در اجتماعی هایمهارت معیار انحراف و میانگین .7 جدول

 شاخص

 متغیر

 گروه
 کل

 تیز هوش دانش آموزان دانش آموزان عادی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ت
ار

مه
اد 

ابع
عی

ما
جت

ی ا
ها

 

 55/3 71/90 55/35 50/95 51/3 53/90 مهارتهای اجتماعی مناسب

 191/5 69/41 63/4 54/41 45/5 31/41 رفتارهای غیر اجتماعی

 پرخاشگری

 تکانشیهای  و رفتار
111/45 35/6 05/44 60/5 59/44 54/6 

 03/4 71/05 74/1 35/05 45/4 155/06 برتری طلبی

 99/5 10/6 169/6 15/11 47/5 59/11 رابطه با همساالن

 64/07 41/517 49/07 13/517 75/07 45/517 های اجتماعینمره کلی مهارت

 

 متغیور  در هووش  تیوز  و عوادی آمووزان   دانوش  نمرات میانگین، شودمی مشاهده 5 جدول در که طورهمان

-مهوارت  کلی ینمره در عادیآموزان  دانش میانگین که طوری به نیستند هم برابر آن ابعاد و اجتماعی مهارت

 میووانگین از از بیشووتر کمووی طلبووی برتووری، پرخاشووگری، اجتموواعی غیوور رفتارهووای ابعوواد و اجتموواعی هووای

هوای اجتمواعی   تیز هوش در ابعاد مهوارت آموزان  دانش میانگین دیگر سوی در و است هوش تیزآموزان  دانش

 .  استعادی آموزان  دانش مناس  و رابطه با همساالن کمی بیشتر از

 
 جنسیّت تفکیک به هویّت ابعاد و اخالقی استدالل معیار انحراف و میانگین .9 جدول

 شاخص

 متغیر

 جنسیّت
 کل

 پسر دانش آموزان دانش آموزان دختر

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 47/01 54/99 191/01 13/99 75/01 01/99 استدالل اخالقی

ابعاد 

 هویّت

 70/5 100/17 60/6 91/13 01/5 15/17 اطّالعاتی

 45/4 45/15 91/4 75/10 04/4 73/15 هنجاری

 195/5 64/56 57/5 13/59 95/4 71/55 سردرگم

 56/6 36/15 65/6 91/14 14/6 19 تعهد

 11/05 79/011 34/01 94/015 49/01 50/015 نمره کلی هویّت
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 اسوتدالل  متغیور  در دختور  و پسور آموزان  دانش نمرات میانگین، شودمی مشاهده1 جدول در که طورهمان

 .  است بیشتر عادیآموزان  دانش میانگین از پسرآموزان  دانش میانگین که طوری به، نیستند هم برابر اخالقی

 میوانگین  کوه  دهنود موی  نشوان  آن ابعواد  و هویوت  متغیور  در پسور  و دختور آمووزان   دانوش  نمرات میانگین

 پسور آموزان  دانش میانگین از بیشتر تعهد و هنجاری و اطالعاتی ابعاد و هویت کلینمره در دخترآموزان  دانش

 .  است عادیآموزان  دانش از بیشتر سردرگم دربُعد پسر آموزات دانش میانگین دیگر سوی در. است

 
 جنسیّت تفکیک به اجتماعی هایمهارت معیار انحراف و میانگین .4 جدول

 شاخص

 متغیر

 جنسیّت
 کل

 دانش آموزان پسر دانش آموزان دختر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ت
ار

مه
اد 

ابع
عی

ما
جت

ی ا
ها

 

مهارتهای اجتماعی 

 مناسب
74/95 157/3 35/91 11/3 71/90 55/3 

 191/5 69/41 74/4 155/41 01/5 15/44 رفتارهای غیر اجتماعی

 پرخاشگری

 تکانشیهای  و رفتار
71/44 05/6 55/44 13/6 59/44 54/6 

 03/4 71/05 66/4 15/06 61/1 55/05 برتری طلبی

 99/5 10/11 79/5 03/11 57/5 44/11 رابطه با همساالن

 64/07 41/517 07/07 64/519 114/51 06/500 های اجتماعینمره کلی مهارت

 

 مهوارت  متغیور  در پسور  و دختور آمووزان   دانش نمرات میانگین، شودمی مشاهده 4 جدول در که طورهمان

 هوای مهوارت  کلوی  ینموره  در دختور آموزان  دانش میانگین که طوری به، نیستند هم برابر آن ابعاد و اجتماعی

 ااز بیشوتر  همسواالن  بوا  رابطه و، پرخاشگری، اجتماعی غیر رفتارهای، مناس  اجتماعی هایمهارت، اجتماعی

 در بُعود برتوری طلبوی بیشوتر از     پسور آمووزان   دانش میانگین دیگر سوی در و است پسرآموزان  دانش میانگین

 .  دختر استآموزان  دانش

موورد   5و تحلیول واریوانس چنود متغیره)موانووا(    0گروههوای مسوتقل   tهای حاصل با استفاده از آزمونداده

 .  بررسی قرار گرفتند

 

 

                                                                                                                                                                          
1-Independent T-Test 
2-Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
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آموزان  دانش استالل اخالقی ینمره های مستقل برای مقایسه میانگینمستقل گروه tنتایج آزمون  .1 لجدو

 عادیآموزان  دانش تیز هوش و

 شاخص

 گروه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 تفاوت میانگین

درجه 

 آزادی
T 

سطح 

 معناداری

 74/01 155/31 دانش آموزان تیز هوش
55/5- 093 69/1- 111/1 

 53/7 46/94 عادی دانش آموزان

 

 و 155/31تیوز هووش   آمووزان   دانوش  دهد که میانگین نمره اسوتدالل اخالقوی  نشان می 5نتایج در جدول 

درصود   75بوا میوزان اطمینوان    ، محاسبه شده و سطح معنواداری  tبا توجه به . است 46/94عادی آموزان  دانش

 تیز هووش و عادیتفواوت معنواداری وجووددارد    آموزان  دانش گیریم که بین میانگین استدالل اخالقینتیجه می

(15/1P<)  . 

 
 نتایج تحلیل واریانس چنـد متغیره)مـانووا( بـرای بررسـی تفـاوت کلـی متغیرهـا در دو گـروه         .6جدول 

 عادیآموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش

 شاخص

 متغیر
 آماره مالك

ارزش 

 آماره
F 

درجه 

آزادیفرض

 یه

درجه 

 آزادی خطا
P 

 
5مجذور اتا

 

 گروه

 104/1 990/1 094 5 516/1 104/1 7اثر پیالئی

 104/1 990/1 094 5 516/1 736/1 9المبدای ویلکز

 104/1 990/1 094 5 516/1 105/1 4اثر هتلینگ

 

تیوز هووش   آموزان  دانش دهد هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت نشان می 6جدول شماره 

این یافته به این معناست . (>15/1P) های اجتماعی و ابعاد آن معنادار نیستعادیاز نظر مهارتآموزان  دانش و

 . های اجتماعی و ابعاد با هم متفاوت نیستنداز مهارت که دو گروه

 
  

                                                                                                                                                                          
1-Partial Eta Squared 

2-Pillai's Trace 

3-Wilks' Lambda 
4-Hotelling's Trace 
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عادی آموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش )مانووا( دو گروه تحلیل واریانس چند متغیری نتایج. 2 جدول

 های اجتماعی و ابعاد آنمهارتاز نظر 

 شاخص

 متغیر

مجموع 

 (SS) 5مجذورات

 درجه آزادی

d. f)) 

میانگین 

 (MS) 7مجذورات
F P 

 151/1 771/1 55/69 0 55/69 مهارتهای اجتماعی مناسب

 916/1 004/1 71/5 0 71/5 رفتارهای غیر اجتماعی

 157/1 759/1 15/19 0 15/19 تکانشیهای  پرخاشگری و رفتار

 971/1 190/1 55/0 0 55/0 برتری طلبی

 753/1 113/1 595/1 0 595/1 رابطه با همساالن

 770/1 111/1 151/1 0 151/1 های اجتماعیی کلی مهارتنمره

 

 تیوز هووش و  آمووزان   دانوش  هوای اطالعات مربو  به تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میوانگین 

-دسوت نتایج بوه . نشان داده شده است 9های اجتماعی و ابعاد آن در جدول عادی از نظر مهارتآموزان  دانش

تفوواوت معنوواداری وجووود ، هووای اجتموواعی و ابعوواد آنمهووارت در دهوود کووه بووین دو گووروهمی آمووده نشووان

 .  (P>15/1ندارد)

 
 نتایج تحلیل واریانس چنـد متغیره)مـانووا( بـرای بررسـی تفـاوت کلـی متغیرهـا در دو گـروه         .2 جدول

 عادی در متغیر هویتآموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش

 شاخص

 متغیر
 F ارزش آماره آماره مالك

درجه 

آزادیفرض

 یه

درجه 

 آزادی خطا
P 

 
 مجذور اتا

 گروه

 191/1 101/1 095 4 41/1 191/1 اثر پیالئی

 191/1 101/1 095 4 41/1 759/1 المبدای ویلکز

 191/1 101/1 095 4 41/1 193/1 اثر هتلین 

 

تیوز هووش   آموزان  دانش دهد هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت نشان می 3جدول شماره 

این یافته به این معناست که دو گوروه  . (>15/1P) عادی از نظر هویت و ابعاد آن معنادار استآموزان  دانش و

 .  تفاوت بررسی شده استوجود این  5در جدول. حداقل در یکی از ابعاد با هم متفاوتند

 
 

 

                                                                                                                                                                          
1 -Sum of Square 
2-Mean of Square 
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عادی آموزان  دانش تیز هوش وآموزان  دانش تحلیل واریانس چند متغیری)مانووا( دو گروه نتایج. 3 جدول

 از نظر هویت و ابعاد آن

 شاخص

 متغیر

 مجموع مجذورات

(SS) 

 درجه آزادی

d. f)) 

 میانگین مجذورات

(MS) 
F P 

 473/1 465/1 51/06 0 51/06 اطّالعاتی

 506/1 51/0 45/11 0 45/11 هنجاری

 104/1 00/6 13/051 0 13/051 سردرگم

 151/1 93/1 55/061 0 55/061 تعهد

 751/1 117/1 45/0 0 45/0 نمره کلی هویت

 

 تیوز هووش و  آمووزان   دانوش  هوای اطالعات مربو  به تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میوانگین 

دهود  می آمده نشاندستنتایج به. نشان داده شده است 5هویت و ابعاد آن در جدولعادی از نظر آموزان  دانش

ی کلوی  نموره  و در (>15/1P)فقط در بُعد هویت سر درگوم تفواوت معنواداری وجوود دارد     دو گروه که بین

 .  (P>15/1)هنچاری و تعهدتفاوت معناداری وجود ندارد، هویت و ابعاد اطالعاتی

 
دختـر و پسـر در متغیرهـای    آمـوزان   دانش واریانس چند متغیری)مانووا( دو گروهتحلیل  نتایج. 53 جدول

 و هویت های اجتماعیمهارت، استدالل اخالقی

 
 شاخص

 متغیر

مجموع 

 مجذورات

( SS 

درجه 

 آزادی

d. f)) 

میانگین 

 مجذورات

(MS) 
F P 

 354/1 114/1 95/1 0 95/1 استدالل اخالقی

های مهارت

 اجتماعی

 137/1 71/5 15/076 0 15/076 اجتماعی مناسبمهارتهای 

 135/1 77/5 151/96 0 151/96 رفتارهای غیر اجتماعی

 471/1 499/1 63/03 0 63/03 پرخاشگری

 551/1 50/0 45/56 0 45/56 برتری طلبی

 969/1 133/1 71/5 0 71/5 رابطه با همساالن

 511/1 45/0 59/553 0 59/553 های اجتماعیی کلی مهارتنمره

 هویت

 435/1 479/1 45/09 0 45/09 اطّالعاتی

 013/1 61/5 51/50 0 51/50 هنجاری

 147/1 71/1 95/77 0 95/77 سردرگم

 151/1 47/5 51/510 0 51/510 تعهد

 031/1 30/0 31/591 0 31/591 نمره کلی هویت
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 تیوز هووش و  آمووزان   دانوش  هوای میوانگین اطالعات مربو  به تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه 

نشان داده شوده   4و هویت در جدول  های اجتماعیمهارت، عادی در متغیرهای استدالل اخالقیآموزان  دانش

فقط در ابعاد تعهد و سردرگم هویت تفاوت معنواداری   دهد که بین دو گروهمی آمده نشاندستنتایج به. است

های اجتمواعی و ابعواد آن تفواوت معنواداری وجوود      و متغیر استدال اخالقی و مهارت (>15/1P) وجود دارد

 .  (P>15/1) ندارد

 

 بحث و نتیجه گیری

بوین   های مستقل برای بررسی سوؤال اول پوووهش حاضور مشوخص کورد کوه      گروه tنتایج حاصل از آزمون 

بوه طووری کوه اسوتدالل     ، وجووددارد  تیز هوش و عادیتفاوت معناداریآموزان  دانش میانگین استدالل اخالقی

هوای مطالعوات سویمونز    این نتیجه بوا یافتوه  . عادی استآموزان  دانش تیز هوش باالتر ازآموزان  دانش اخالقی

 پتری لوکالنین و موارکو مواهکونن  ، کریسی تیرری؛ (0171، مصطفوایی و خانجانی، به نقل از رضایی، 0730)

 .  ( همخوان است0171ایی و خانجانی )مصطفو، ( و رضایی0163صاحبی )؛ (5117)

، هوش باالتر سطوح از برخورداری دلیل به تیزهوش آموزاندانش توان گفت احتماالدر تبیین این یافته می

 بواالتری  هوای اسوتدالل  از نتیجوه  ودر نمووده  بیشوتری  توجه خود ی عملکرد اخالقینحوه بر تا میکنند تالش

 بوه اسوتدالل اخالقوی    منجور  بواالتر  هوش احتماال دیگر بیان به. هستند برخوردار عادی آموزانبه دانش نسبت

 مراحول  به زودتر آنکه علت به تیزهوش دانش آموزان میرسد نظر توان گفت که بهدر تبیینی دیگر می. میگردد

 و هسوتند  جلووتر  شوناختی  تحول لحاظ از عادی دانش آموزان از مسلماا، یابندمی دست تحول شناخت انتهای

 داشته باشوند  قرار عادی به دانش آموزان نسبت باالتری در سطوح نیز اخالقی تحول لحاظ طبیعی از نتیجه در

 .  (0171، مصطفوایی و خانجانی، )رضایی

 تیوز هووش و  آمووزان   دانوش  هوای نتایج حاصل از تحلیل واریانس چنود متغیوری بورای مقایسوه میوانگین     

های اجتماعی و ابعاد مهارت در های اجتماعی مشخص کرد که بین دو گروهعادی از نظر مهارتآموزان  دانش

، برتری طلبوی ، تکانشیهای  پرخاشگری و رفتار، رفتارهای غیر اجتماعی، مهارتهای اجتماعی مناس  آن شامل

العوات  هوای مط این نتیجه با یافته. اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالنتفاوت معناداری وجود ندارد

( 0171، حجوازی و صوبحی   به نقول از  5110)5گروس، (0171، به نقل از حجازی و صبحی، 5115)0سوئتیک

، (0136هوای خلیلوی آذر )  همخوان نیست و بوا نتوایج پوووهش   ( 0131ملک پور ) و (5114ریس و رنزولی )

 .  ( هماهن  است0133محمد نواد و شهانقی )، لیوار جانی، (0139سلیمان نواد )

اجتماعی در پووهش حاضر نیوز  های  تیز هوش و عادی در ابعاد مهارتآموزان  دانش میانگین گروه بررسی

 توان گفوت دانوش آمووزان   در تبیین این یافته می. دو گروه به هم نزدیک هستندهای  دهد که میانگیننشان می

 عد  به اعتقاد. نکنند درک به درستی را خود موفقیتهای گراییکمال هایگرایش دلیل است به ممکن تیزهوش
                                                                                                                                                                          
1-Swiatek 
2-Gross 
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. آوردموی  پدیود  را فعالیتها در مشارکت نکردن نهایت در که نمایدمی ایجاد آنها در را از شکست ترس، لیاقت

بوه   نسوبت  کننود ولوی   توجه شانوشناختی تحصیلی مهارتهای به است ممکن تیزهوشآموزان  دانش همچنین

 حاصل توانهای اجتماعی را بیشتر میاز سوی دیگر مهارت. باشند نداشته چندانی توجه اجتماعی هایمهارت

توانود  ( و هووش در ایون متغیور نموی    0171، )هارجی و اکتسابی دانست و عوامل بیرونی، والدین تربیتی شیوه

 مربوو  بوه   تیز هوش و عادی به تناس  غنی بودن عوامول اکتسوابی  آموزان  دانش لذا. تعیین کنند برتری باشد

موورد بررسوی در   آموزان  دانش رودمی لذا احتمال. توانند در این متغیر رشد کنندجتماعی میهای ارشد مهارت

 اند.   اجتماعی را کس  کردههای  نچندان متفاوت از هم مهارتهای  محیط

 تیوز هووش و  آمووزان   دانوش  هوای بورای مقایسوه میوانگین    نتایج حاصل از تحلیل واریانس چنود متغیوری  

فقط در بُعد هویت سور درگوم تفواوت     دو گروه که بین داد هویت و ابعاد آن نشان عادی از نظرآموزان  دانش

. هنجاری و تعهدتفاوت معناداری وجود ندارد، ی کلی هویت و ابعاد اطالعاتینمره معناداری وجود دارد و در

تووان  توه موی  در تبیین این یاف. همخوان است (0171الوندی )، (0131های مطالعات حمیدی)این نتیجه با یافته

ای آئینهو  ادراک کردن رها نوجوانی مستلز  در خود از ادراک است معتقد که نظریه اریکسون به توجه گفت با

 ادراک انود توانسوته  آمووزان تیزهووش  دانوش  گفوت  توانمی، است قویتر رو مستقلت هویتی سوی به خویشتن

، والودین  دیود  از فراتور  را و خود بردارند گا  قویتر و مستقلتر هویتی سوی به کنند و رها را خویشتن آئینهای

 .  ببینند ودوستان معلمان

 ارتبا  در نحوی به موارد بسیاری از در عادی پسر کودکان با مقایسه در تیزهوش کودکان پسر که آنجا از

 خود محیط از و سازنده تری مثبت بازخوردهای، بنابراین، برخوردارند چشمگیریهای  موفقیت از، تحصیل با

 تواند در نوع و سرعت شوکل گیوری هویوت   و مطاب  با نظریه یادگیری اجتماعی این امر می، کنندمی دریافت

همچنوین طبو  رویکورد فراینود محووری      . مؤثر باشود  عادیآموزان  دانش تیز هوش در مقایسه باآموزان  دانش

و هوا   گیوری  مشوخص در تصومیم  اشاره دارد که فرد به طور هایی  ( هویت به راهبرد5115برزونسکی و کوک )

وقتی با اطالعوات نواموزون   . کنندمی استفاده و اطالعات مربو  به خود را بررسیها  موقعیت حل مسئله از آن

تیز هوش آموزان  دانش لذا. آمادگی تجدید نظر و پذیرش مفهو  جدید را دارند، کنندمی با خود پنداره برخورد

عوادی در  آمووزان   دانوش  رود بادر موقعیت یاد شده هستند و انتظار میعادی بیشتر آموزان  دانش در مقایسه با

 .  هویت متفاوت باشند

تیز هوش میوانگین کمتوری   آموزان  دانش دهد کهدر ابعاد هویت نشان میآموزان  دانش های بررسی میانگین

سردرگم با تعلول و  افراد دارای هویت اند.  عادی در هویت سر درگم کس  کردهآموزان  دانش را در مقایسه با

امروز و فردا کردن و بی میلی با مشکالت برخورد کرده و از مواجهه با تعارضات شخصی و تصمیم گیری در 

انسوجا  و یکپوارچگی خوود را از دسوت داده     هوا   در حقیقوت سواختار هویوت آن   . کننود می فورار هوا   مورد آن

هوای   هوا و قابلیوت  یز هوش به دلیل ویوگیتآموزان  دانش توان گفتبا این وجود می. (0136، است)رج  پور

 رود هویت سوردرگم آنهوا در مقایسوه بوا    می لذا انتظار، فردی و اکتسابی کمتر در موقعیت یاد شده قرار بگیرند

 . عادی در وضعیت بهتری باشدآموزان  دانش
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پسور در  دختور و  آمووزان   دانوش  هوای برای مقایسوه میوانگین   نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری

فقوط در ابعواد تعهود و     که بین دو گوروه  و هویت نشان داد های اجتماعیمهارت، متغیرهای استدالل اخالقی

هوای اجتمواعی و ابعواد آن    هویت سردرگم تفاوت معناداری وجود دارد و در متغیر استدالل اخالقی و مهارت

 . تفاوت معناداری وجود ندارد

( 0135مطالعوه سویفی )  هوای   پووهش با یافته ی دختران و پسران نتایجاستدالل اخالق بین تفاوت زمینه در 

هویت دختران و پسوران   بین تفاوت زمینه در. ( همخوان نیست0163مطالعه صاحبی )های  همخوان و با یافته

( همسوو  0137( رضوایی فورح آبوادی و قدسوی )    0131مطالعه امیدیان و شکر کن )های  پووهش با یافته نتایج

مطالعه حجوازی و صوبحی   های  پووهش با یافته های دختران و پسران نتایجمهارت بین تفاوت زمینه در. است

( 0130( یوسوفی و خیور )  0136خلیلوی آذر ) هوای   ( همخوان نیست ولی با یافتوه 0139( سلیمان نواد )0171)

 .  همسو است

و همچنوین عوامول    اجتمواعی و یوادگیری  ، جنسیتی دختر و پسور در حواالت روان شوناختی   های  تفاوت 

 چوه  و مطلووب  را چه رفتارهایی اینکه به توجه با فرهنگی هر. توان تبیینی بر یافته فوق دانستفرهنگی را می
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مقایسه تکانشگری دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری براساس 

 آزمون خطرپذیری بادکنکی

 9آسیه مرادی، *7کسری شریفی، 5کرمیجهانگیر 

 

استعمال دخانیات یکی از مهمترین علول مورگ و میور زودرس در سراسور جهوان و در عوین حوال اجتنواب         

 مصرف تنباکو به صورت سیگار بیشوتر از سوایر اشوکال آن رواج دارد   . (5115، )فاگرسترا  پذیرترین آنهاست

(Grise) .31- 91  شووند می افراد وابسوته بوه سویگار طبقوه بنودی     درصد افراد سیگاری به عنوان (Harmsen) .

درصود آنهوا    61تا 51ولی فقط حدود ، اگرچه افراد سیگاری از صدمات و عوارض سیگار کشیدن آگاه هستند

امروزه وابستگی به نیکوتین ومواد دخانی همچون سویگار  . توانسته اند به مدت شش ماه در حالت ترک بمانند

ای  ای مختل  جامعه به ویوه نسل جوان و دانشجو از جمله مسائلی است که توجه ویووه در بین افراد و قشره

کانشگری اصطالحی است برای توصی  فرایندهای روان شناختی مختل  که بر تصمیم گیوری و  ت. طلبدمی را

در ، بروز و شیوع رو به رشود ایون خصوصویت   . باشدمی رفتار موثر است و در ساخت شخصیت انسانی دخیل

باعث افزایش توجه روان شناسوان بوه   ، تارهای مخاطره جویانه با اثرات بالقوه آسی  رسان طوالنی مدت آنرف

چرا که کاهش عواق  و اثرات آسی  رسان تکانشگری و رفتارهای مخواطره جویانوه   ، این موضوع شده است

. باشود می روانوی فورد و جامعوه   مهوم ارتقوا  سوالمت    های  یکی از جنبه، و مخاطره آمیز و موارد مرتبط با آنها

بوه طوور   ، شوند که روی آن تفکر کمی صوورت گرفتوه  می رفتارهای تکانشی طی  وسیعی از اعمالی را شامل

بدون توانایی در انجا  تمرکز بر یوک تکلیو  خواص و در غیواب یوک برناموه       ، نابالغ و با وقوع سری  و آنی

هوای   مورور پوووهش  . (5100، ار هسوتند )واکسومن  دهند و از خطرپذیری باالیی برخوردمی ریزی مناس  رخ

انجا  شده درباره تکانشگری نشانگر آن است که تکانشگری و رفتارهوای تکانشوی هسوته اصولی بسویاری از      

، اخوتالل سولوک  ، اخوتالل یوادگیری  ، اخوتالالت شخصویت  ، اختالالت روانی از قبیل بیش فعالی/نقص توجه

، بوارات ، دهنود )فوسواتی  می تارهای خودکشوی گرایانوه را تشوکیل   مصرف مواد و رف سو ، اختالل کنترل تکانه

چنوین بوا   گوری بواال هوم   تکوانش . (5117، لین و یان ، چن، ری لی؛ 5119، گارازیولی و مافی، وایال، بورونی

افزایش اسوتفاده  ، (5100، زاده و باغبانفاتحی، عابدی، احمدی، غفاریهای گوناگون رفتار خودکشی )شاخص

مطالعات انجا  شده نشان دهنده آن است کوه  . باشد( مرتبط میWaldeck,Millerنیکوتین و کافئین )، از الکل

                                                                                                                                                                          
 .ایران کرمانشاه، اجتماعی، علو  دانشکده رازی، دانشگاه روانشناسی گروه علمی هیئت عضو و دانشیار - 0
 : مسئول نویسنده. ایران کرمانشاه، اجتماعی، علو  دانشکده رازی، دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی * - 5

kasra_sharifi1370@yahoo.com 
 .ایران کرمانشاه، اجتماعی، علو  دانشکده رازی، دانشگاه روانشناسی گروه علمی هیئت عضو و استادیار - 1
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لووپز  . (Bickel, Mitchell, Little) افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری تکانشوگری بیشوتری دارنود   

از درموان مصورف    نقوش تکانشوگری در انصوراف   »( در پووهش خود با عنووان  5104توریسیالز و همکاران)

همچنوین تکانشوگری را از دو پوارادیم    ، نشان دادند که متغیر تکانشگری با مصرف مواد مرتبط اسوت « سیگار

رفتواری آن ماننود   هوای   ابتدا توجه به آن به عنوان صفت و سپس به صوورت همبسوته  ، مختل  بررسی کردند

انصراف( افراد سویگاری  ، عود، ودداری)حفظ خ بازداری زدایی و تصمیم گیری تکانشی در پیش آگهی درمان

نتایج نشان داد که متغیر کواهش ارزش تعوویقی نمورات کمتوری را در گوروه انصوراف       . بعد از درمان سرپایی

تفاوتهوا اغلو  در   . باالترین نمره در گروه عود همراه بود نسبت به گروههای عود و خودداری نشان داد که با

نتوایج  . به همراه نمرات پایین در گروه انصراف در مقایسه با گوروه عوود   ،متغیرهای اجتناب از آسی  پیدا شد

توان به منظور پیشوگیری از انصوراف و   می شخصیتیهای  نشان داد که از طری  متغیرهای تکانشگری و ویوگی

شخصویتی و تکانشوگری بوا    هوای   رابطه ویوگی»با عنوان  (Rezvanfard et alدر پووهش ). عود استفاده نمود

نتایج نشان دادند که افراد سیگاری با وابستگی زیاد در مقایسه با « میزان وابستگی به نیکوتین در افراد سیگاری

، عوواملی چوون نمورات افسوردگی    . کواهش ارزش تعوویقی سوریعتری را نشوان دادنود     هوا   گروه غیرسیگاری

رفتارهوای کنتورل   ، تجربوه جوویی  ، مواجراجویی ، تکانشگری حس جویی، مخاطره جویی، تکانشگری حرکتی

فقدان پشتکار و فقدان خودراهبری نقش موثری در پیش بینی وابستگی زیاد افراد بوه سویگار   ، نوجویی، نشده

حس جویی و رفتارهای کنترل نشده نیز نقش مهمی در پیش بینی وابسوتگی  ، سه عامل مخاطره جویی. داشتند

اخیور  هوای   ( بوا عنووان یافتوه   5104فر و همکواران ) نتایج پووهش مروری وی. کردندمی کم افراد به سیگار ایفا

ترجمه شده در مورد تکانشگری مرتبط با سو مصرف مواد نشان داد که مرور مطالعات در این زمینوه از سوال   

جدید نقش رفتارتکانشگری را به عنوان یک موضوع موؤثر در آینوده   های  به بعد بیانگر این بود که یافته 5117

در . باشود می عص  شوناختی زیربنوای آن در حوال شناسوایی    های  دهد و مکانیز می در سو مصرف مواد نشان

در هوا   کواهش بودجوه و خروجوی   : ( با عنوان تکانشگری و مصرف سویگار 5104) پووهش فریدل و همکاران

در پوووهش لووپز   . افراد سیگاری و غیرسیگاری نشان دهنده کواهش ارزش تعوویقی در افوراد سویگاری بوود     

سرشتی و تکانشگری توق  مصرف سیگار نتوایج  های  ( با عنوان پیش بینی کننده5104) کارانتورسیالز و هم

کننود  می وابسوتگی بوه پواداش توقو  درموان نگهدارنوده را پویش بینوی         نوجوویی و هوای   نشان داد که مؤلفوه 

 .  کنندمی وتکانشگری بدون برنامه و تصمیم گیری ضعی  لغزش )عود( مصرف سیگار را پیش بینی

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعه مورد مطالعوه ایون پوووهش شوامل کلیوه دانشوجویان مورد        . پووهش حاضر از نوع پس رویدادی است

بوود   0174-0175سیگاری و غیرسیگاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه رازی در نیمسال دو  سال تحصویلی 

. ویان به عنوان گروه سیگاری انتخواب شودند  نفر از دانشج 511که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس
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نوخ   011هر کسی که توا ایون لحظوه از عمورش     : معیارهای ورود به مطالعه برای افراد سیگاری عبارت بود از

. به سیگار معتاد شده است و ، نخ سیگار بکشد 6سیگار کشیده باشد و یا هر کسی که در طول یک هفته الاقل 

بودون سوابقه آسوی     ، یگاری )بدون مصرف حتی یوک نوخ سویگار تواکنون(    فرد غیرس 511گروه سیگاری با 

همتوا شوده   ، جنس و میزان تحصیالت با گوروه نخسوت  ، روانپزشکی یا روانشناختی که از نظر متغیرهای سن

الز  بذکر است که موارد اخالقی شامل محرمانه بودن اطالعوات و اختیواری   . مورد مقایسه قرار گرفتند، بودند

معیارهای ورود به . نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. و ادامه همکاری در مطالعه رعایت شدبودن شرکت 

دادن رضوایت  ، عد  سابقه بیمواری روانپزشوکی و مصورف دارو   : مطالعه برای افراد غیرسیگاری عبارت بود از

عد  ، ات خود شخصعد  سابقه مصرف سیگار تا کنون با توجه به اظهارها،  نامه کتبی برای شرکت در آزمون

افراد سیگاری و غیر سیگاری که هریک از مووارد زیور را   . محرک و داروها، توهم زا، مصرف سایر مواد مخدر

وجوود  ، شودها  داشتن اختالالت جسمانی به طوری که مان  از انجا  آزمون: دارا بودند از مطالعه خارج شدند

 سوال قورار داشوتند    11توا   03در محودوده سونی   دانشوجوی پسور کوه     411در مجموع . ترومای شدید به سر

نفور   511و ، نفور غیرسویگاری   511( وارد مطالعه شودند کوه از بوین آنهوا     9/5و انحراف معیار  5/54)میانگین

سپس پرسشنامه تکانشگری بارات و آزمون عصو  شوناختی خطرپوذیری بوادکنکی بور روی      . سیگاری بودند

 . ل اطالعات از آزمون تی مستقل استفاده شدجهت تجزیه و تحلی. شرکت کنندگان اجرا شد

 

 ابزار

از مقیوواس ، گیووری میووزان تکانشووگریدر ایوون پووووهش بورای انوودازه : (BIS-11مقیواس تکانشووگری بووارات ) 

ای تودوین شوده   ماده است که بصوورت چهوار گزینوه    11این پرسشنامه دارای . تکانشگری بارات استفاده شد

پوایین تورین و   . کنود تکانشگری حرکتی و بی برنامگی را ارزیابی موی ، و سه عامل تکانشگری شناختی، است

 97/1استانفورد و بارات پایایی درونی برای نمره کل آن را از ، پاتون. است 051و  11باالترین نمره به ترتی  

شناس در پووهشی برای نخسوتین بوار در ایوران بوه اعتباریوابی مقیواس       نادری و ح . گزارش کردند 31/1تا 

. خواهی ذاکرمن در جامعه دانشوجویی پرداختنود   با محاسبه همبستگی آن با مقیاس هیجان، تکانشگری بارات

به دست  61/1و به روش تنصی   95/1و ضرای  پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  53/1ضری  همبستگی 

 . آمد

شورکت  ، آزموون رایانوه ای  در ایون  : (5111، )لجوویز و همکواران   (BART) آزمون خطر پذیری بادکنکی

تواننود  می، شوود می روی صفحه کلید که منجر به باد شدن یوک بادکنوک  ای  کنندگان با فشار دادن متناوب دکمه

هر بادکنک در نقطة خاصوی کوه   . مقدار مشخصی پول را در صندوق موقت روی صفحة نمایشگر ذخیره کنند

شود که با بزرگ شودن بادکنوک احتموال ترکیودن آن     می به آزمودنی گفته. ترکدمی، آزمودنی از آن مطل  نیست

ترکیدن هر بادکنک معادل از دست دادن همه پولی است که در صندوق ذخیورة موقوت وجوود    . یابدمی افزایش

تواند پول را به صندوق دایموی خوود   می فرد، درصورتی که بادکنک نترکد، بعد از هربار باد شدن بادکنک. دارد
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مشوخص اسوت و چوه    هوا   تعداد بادکنک. گیردمی بادکنک بعدی در اختیار وی قرارمنتقل کند و در این حالت 

بادکنوک بعودی   ، بادکنک بترکد و چه فرد پول ذخیره شده در صندوق موقت را به صندوق دایوم منتقول کنود   

است که در هر بار باد کردن بادکنک باید توازن میان سود ای  طراحی آزمون به گونه. شودمی روی صفحه ظاهر

بنابراین آزمون بارت شامل تعداد متغیور انتخواب در زمینوة    . القوه و ضرر از دست دادن همه پول مدنظر باشدب

از . (Ekhtiari et al) در ایون مطالعوه از ویورایش فارسوی آزموون اسوتفاده شود       . باشدمی افزایش خطر احتمالی

هوای  ذکر روایی و پایایی مقالوه ، داردشناختی بارت به فرهن  وابسته نیست و مبنای عص  آنجایی که آزمون

درصد ذکر شوده   31آلفای کرنباخ آزمون بارت . (Ekhtiari& behzadخارجی در این مورد قابل استناد است )

 . (Hopko) است

 

 هاشیوه گردآوری داده

روانشناسی الز  جهت گرفتن آزمون به دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد های  ابتدا در یک جلسه آموزش

زموان برگوزاری   . توضویح داده شود  ای  جهت همکاری با پووهشگر داده شد و نحوه استفاده از آزموون رایانوه  

کوه در  . در فاصله اواسط بهمن ماه الی اوایل اسفندماه یعنی پس از امتحانات دانشجویان تعیوین شود  ها  آزمون

به خوابگاههای دانشجویی و تعیین وقت  پس از مراجعه، طول هفته در ساعات حضور در خوابگاه دانشجویی

دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری هرکدا  به ترتیو  در اتواقی آرا  و   ، الز  با مسئولینهای  قبلی و هماهنگی

قبول از پخوش   . در پشت یک میز مقابل پووهشوگر و آزموونگران قورار گرفتنود    ، بدون سرو صدا و جدا از هم

پوس  . شرح داده شود ها  اد شرکت کننده نظیر اهداف و شیوه اجرای آزموناطالعات الز  برای افرها  پرسشنامه

پوس از مودتی کوتواه    . مطالعوه پرداختنود  هوای   از تایید فر  رضایت نامه در گا  اول به پاسخگویی پرسشونامه 

خطرپذیری بادکنکی آماده میشد و پوس از ارائوه توضویحات    ای  دانشجو برای پاسخ به آزمون رایانه، استراحت

در ایون  . پاسوخ داد ای  هر شرکت کننده به سواالت آزموون رایانوه  ، در خصوص آزمون توسط آزمونگران الز 

 .  مطالعه سه دستگاه رایانه رومیزی استفاده شد

 

 نتایج

جهوت مقایسوه   . نفره متشکل از افراد سیگاری و افراد غیر سیگاری انجا  شود  511مطالعه حاضر در دو گروه 

 0غیر سیگاری از آزمون تی مستقل استفاده شد کوه نتوایج آن در جودول شوماره      افراد سیگاری و تکانشگری

 .  نشان داده است
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 برای مقایسه تکانشگری افراد مصرف کننده سیگار و افراد غیرسیگاری tآزمون  .5جدول 

 آزمون تکانشگری باراتهای  متغیر
 گروه سیگاری

 میانگین )انحراف معیار(

 گروه غیرسیگاری

 )انحراف معیار( میانگین
 tآماره 

سطح 

 داری معنی

 تکانشگری حرکتی
6/55 

(4/6) 

15/51 

(5/4) 
59/4 115/1 

 تکانشگری شناختی
06 

(44/4) 

4/04 

(4/9) 
056/5 110/1 

 بی تصمیمی
5/51 

(6/7) 

6/50 

(5/4) 
55/1 115/1 

 

بورای  ، 59/4برابور ، حرکتوی میزان آماره تی به ترتی  برای میوانگین تکانشوگری   ، 0با توجه به نتایج جدول

داری محاسبه شده که در سطح معنی 55/1برابر ، برای بی تصمیمی و 50/5 برابر، میانگین تکانشگری شناختی

10/1P< باشندمی  . 

جهت بررسی تفاوت خطرپذیری افراد سیگاری و غیر سیگاری از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتوایج  

 .  استنشان داده  5آن در جدول شماره 

 
 برای مقایسه خطر پذیری افراد مصرف کننده سیگار و افراد غیر سیگاری tآزمون  .7جدول 

 آزمونهای  متغیر
 گروه سیگاری

 میانگین )انحراف معیار(

 گروه غیرسیگاری

 میانگین )انحراف معیار(
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

 های ترکیدهدفعات بادکردن بادکنک
41/11 

(51/05) 

56/51 

(76/04) 
56/1 110/1 

 هاکل بادکنک دفعات بادکردن
10/53 

(16/00) 

15/03 

(59/05) 
11/1 110/1 

 ها مقدار ذخیره پول بادکنک
11375 

(13/00533) 
(51/11364 (75/41601) 019/1- 701/1 

حداکثر دفعات باد کردن یک 

 بادکنک

55/61 

(55/53) 

49/41 

(59/53) 
07/1 110/1 

کردن یک حداقل دفعات باد 

 بادکنک

49/5 

(15/5) 

11/5 

(64/5) 
71/1- 117/1 

 

هایی که ترکیوده  میزان آماره تی به ترتی  برای میانگین دفعات باد شدن بادکنک، 5با توجه به نتایج جدول

بورای حوداقل دفعوات بواد     ، 11/1 برابور ، هاو برای میانگین تعداد دفعات باد شدن کل بادکنک 56/1برابر ، اند

 .  باشندمی >10/1Pداری محاسبه شده در سطح معنی 07/1برابر ، بادکنککردن یک 
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تصویر نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر در نسخه فارسی آزمون خطرپذیری بادکنکی. 5شکل 

 
 

 بحث و نتیجه گیری

پووهش حاضر مقایسه تکانشگری دانشجویان سیگاری و غیرسویگاری بور اسواس آزموون خطرپوذیری       هدف

تکانشوگری  هوای   نتایج این مطالعه نشان داد که افراد سیگاری و افراد غیرسیگاری از نظر آزموون . بادکنکی بود

توان نتیجه گرفت کوه بوین دو گوروه افوراد     بنابراین می. بارات و خطرپذیری بادکنکی با یکدیگر تفاوت دارند

بودین معنوی کوه افوراد     . دار وجود داردگیری مخاطره آمیز تفاوت معنی غیرسیگاری و سیگاری از نظر تصمیم

گیری مخاطره آمیز بیشتری دارند و در ارزیابی سوود و زیوان   مصرف کننده سیگار نسبت به افراد سالم تصمیم

این مطالعه همسوو  های  یافته. متزلزل و بیشتر تمایل به رفتارهای مخاطره جویانه یا به عبارتی خطر پذیر دارند

 (Lejuez ,Mitchell Rezvanfard, Skinner, Bechara, Grant, Petry, Schilt, Bollaبوا نتوایج مطالعوات )   

ادبیات پووهشی جدید احتمال ارتبا  بین وابستگی به نیکوتین و نقص در تصمیم گیری مخاطره آمیز . باشدمی

 یوت انتظوار تقو ، رسد که افراد سیگاری بوه دلیول نقصوان در تصومیم مخواطره آمیوز      می به نظر. کندمی را مطرح

(Doran, VanderVeen) و دریافت ذهنی (Bechara, Perkins)      بیشتری از سیگار دارند و هموین امور سوب

از آن جایی که افراد مصرف کننده سیگار بواوری قووی مبنوی بور اینکوه سویگار       . شودمی تمایل مصرف سیگار

جهت مصورف سویگار   ممکن است ول  بیشتری ، فراهم آورنده تجارب لذت بخش و کاهش دهنده آزار است

تصمیم گیری مخواطره آمیوز ماننود آزموون     های  همچنین عملکرد افراد سیگاری در آزمون. از خود نشان دهند

 ,Grant) عص  شناختی خطر پذیری بادکنکی شبیه به عملکرد بیماران با آسوی  قشور پویش پیشوانی اسوت     

Bechara) .هیچگونوه محودودیتی در   . اشواره کورد  توان بوه مووارد زیور    می این مطالعههای  از جمله محدودیت

تک جنسیتی بودن مطالعه نیز یکی دیگر از مووارد نقود   . اعمل نشدها  استفاده از دخانیات قبل از اجرای آزمون

، شوود تکانشوگری در گروههوای تحوت درموان و در طوی دوره تورک سویگار        می پیشونهاد . بر این مطالعه بود

بحث پیرامون رویکردهای درمانی ، ل ژنتیک بر رفتار سیگار کشیدنارزیابی ژنتیک درباره تاثیر عوامهای  روش

این مطالعه مبنی بر اهمیوت تکانشوگری و تواثیر آن در    های  با توجه به یافته. در مطالعات آینده صورت بگیرد

تواند به عنوان یکی از عوامل آسوی  زا در گورایش بوه سویگار در نظور      می این ویوگی، ایجاد رفتارهای پرخطر

 . ه شده و در بحث پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار بگیردگرفت
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بررسی اثربخشی آموزش تفکرانتقادی و شیوه عقالنی هیجانی رفتاری 

 و تلفیق این دو آموزش بر میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان 

 7پروین میرزایی، 5گیتی همتی راد 

 

، است که فرد بهتر بوه نظور دیگوران برسود)مارلو    ای  همان گرایش به پاسخ دادن به شیوهمقبولیت اجتماعی یا 

احترا  و منزلتی است که بورای یوک فورد از سووی     ، همچنین بیانگر ارزش. (5117، به نقل از راگازینو 0761

دارند با اغوراق  افراد دارای این ویوگی سعی . (0737، 4و اسمیت 1شود )آلردمی خانواده و جامعه در نظر گرفته

 درسوتکار و مبورا بوه نظور برسوانند     ، خود را بسیار اخالقی، نمودن در صفات مثبت و انکار صفات منفی شان

، عوامل مهموی ماننود صوفات شخصویتی    . (0773، به نقل از لیری و کووالسکی 0731، شلنگر؛ 0757، )گافمن

همچنین تجارب ارتبواطی و اجتمواعی در   ، (جمعیتی، گرایشهای اعتقادی ومحیطی )تربیتی، شناختیهای  مولفه

و  5گذارنود )اپوین وال  می بعدی رشد اثرهای  اوایل دوره کودکی در پرورش این ویوگی در افراد بویوه در دوره

 .  (5110 6هافمن

اصول و اشیا  اسوت و تفکور انتقوادی هوم     ، مفاهیم، طریقی برای معنادار کردن رابطه میان رخدادها، تفکر

مهارت تحلیل عینی اطالعات و تجوارب را تفکور انتقوادی معرفوی     . تفکر خود استی  باره شیوهاندیشیدن در 

گیورد و  می ابتدا مشخص و مورد ارزشویابی قورار  ها  عوامل موثر بر رفتارها و روش، در این نوع تفکراند.  کرده

ارای ایون گونوه تفکور    فردی کوه د . باالترین استفاده مفید صورت پذیرد، تفکرهای  از مهارت گردد کهمی سعی

تفکور انتقوادی   ، به زبانی دیگور . پذیرد نمی بدون بررسی دقی ، شودمی آنچه را به او ارائه یا تحویل داده، است

، شناختی به منظور باال بوردن بوازده مطلووب رفتارهاسوت )نووری فورد      های  بهره گیری از راهبردها و مهارت

0137)  . 

اموا تودوین مودل    . توان یافوت می سقرا  و در آکادمی افالطون سرچشمة اینگونه تفکر را در روش آموزش

توان در آثار جان دیوئی در اوایل سده بیستم مشاهده نمود وی الگوی حاکم بر تعلیم و می مشخص برای آن را

پورورش قووه اسوتدالل و    ، تربیت را که مبتنی بر انبارکردن اطالعات بود از رون  انداخت و در الگویی جدیود 

روانشناختی ژان پیاژه های  براساس یافته. کودکان و تبیین اطالعات را هدف تعلیم و تربیت قرار دادداوری در 

                                                                                                                                                                          
 g_hematirad@yahoo.com نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -0
 .pmirzaie@gmail.com dr  نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -5

3- Allred 
4- Smith 
5- Apinwall 
6- Hoffman 
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تفکور  »نهضتی در نیمه دو  قرن بیستم با عنووان   "آلفرد نورث وایتهد"و آرا  جان دیوئی و حتی کسانی چون 

شوهرت   0توسط ماتیو لیپمن، دکاناز آن تحت عنوان پیشبرد فلسفه برای کوای  به وجود آمد که شاخه« انتقادی

در  به عنوان استاد فلسفه بعود از روبورو شودن بوا نقوص قودرت اسوتدالل        0761در اواخر سال ، لیپمن. یافت

آن دانست و به نتیجه رسوید کوه   های  دوران کودکی و سبکهای  ریشه را در ضع  آموزش، دانشجویان خود

داوری و استدالل  درت مفهو  سازی و تحلیل آن و نقد وباید به کودک ق، فراتر از مهارت حفظ کردن مطال 

 .  (0137، ابهریرا نیز آموخت )

بیشتر به عنوان توانایی افراد متفکر برای به چوالش  ، مهارت تفکر انتقادی به مثابه یکی از مهارتهای زندگی

ی خوود را بورای   و معیارهوا هوا   این توانایی مستلز  این است که آنهوا محوک  . شودمی کشیدن تفکراتشان درک

تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و به صوورت عوادی از آن معیارهوا و اسوتانداردها بورای      

 .  (0773، پاول و الدرکیفیت تفکراتشان استفاده کنند ) گسترش

توانایی تفکر انتقادی برای افرادی که عملکرد مؤثر در جامعوه فعلوی داشوته و در جهوت ایجواد تغییورات       

از این جهت در دهوة گذشوته طرفوداران آمووزش     . از اهمیت خاصی برخوردار است کوشندمی مطلوب در آن

در زمینه آمووزش ایون مهوارت    . را در جهت آموزش و توسعه این تفکر آغاز کردندهایی  تفکر انتقادی فعالیت

 : خوردمی دو رویکرد متفاوت به چشم

 . عنوان یک دوره مستقل آموزش داد توان بهمی را تفکر انتقادی: رویکرد فرایندی -0

 .  مستمر و دائمی امکان پذیر استهای  آموزش این تفکر در طی دوره: رویکرد محتوایی -5

"شک گرایی "مفهو  ، ریشه تفکر نقادانه به عنوان یک مهارت
شک گرایی نقطه تعادل بین . در علم است 5

، هور ادعوا بودون ارزیوابی دقیو  اسوت )ناصوری       بدبینی و طرد سری  هر ادعا در ابتدا و زودباوری و پذیرش 

0133)  . 

 :  شش ویوگی یا مرحله را در آنها تشخیص داده اند که عبارتند از، محققین با ارزیابی عملکرد افراد نقاد

 تفکر فعال   -0

 غیرواقعیت وعقیده  ، تفکیک واقعیت -5

 بررسی اعتبار یک موضوع با استفاده از سوال کردن  -1

 دقت در نتیجه گیری   -4

 عقاید و ارزیابی اعتبار آنها  ، بررسی دقی  مناب  اصلی افکار -5

 پذیرش اطالعات صحیح   -6

 اظهوار نظرهوا و تبلیغوات یواری    ، مهم در تفکر انتقادی که به افراد در بررسوی روایوی ادعاهوا   های  مهارت

 :  باشندمی رسانند به شرح زیرمی

                                                                                                                                                                          
1- M,Lipman 
2- Skepticism 
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معتبور از  هوای   ادعاهوا و اسوتدالل  ، تتشوخیص اطالعوا  ، تشخیص بین واقعه قابل اثبات با ادعاهای ذهنی

مشوخص کوردن   ، ادعاها و مباحثهای  تعیین ابها ، تعیین اعتبار مناب ، تعیین درستی واقعی اظهار نظر، نامعتبر

ی  تشخیص ناهمخوانی هوا ، مشخص کردن خطاهای منطقیها،  تشخیص سوگیری، بیان نشدههای  پیش فرض

 .  (0775، بیربحث یا یک ادعا ) ین نقا  قوت یکتعی، منطقی در یک استدالل

 

 شیوه عقالنی هیجانی رفتاری

خود را بر این منط  بنیان نهاد که سب  نواراحتی   رفتاری -هیجانی -شیوه عقالنی 0756آلبرت الیس در سال 

الیس بر . سازدمی خشمگین و یا مضطرب، بلکه باور ما از رویدادها است که ما را افسرده، رویدادها نیستند، ما

همچنوین  . ما به زنودگی اسوت  های  و واکنش، تفسیرهاها،  ارزیابی، ما ناشی از باورهای  ن باور بود که عاطفهای

در یوک   (5116، 0)الویس  شوود می ما به زنودگی های  و واکنش، تفسیرهاها،  ارزیابی، ما ناشی از باورهای  عاطفه

هوای   یافتوه ، مطالعة مرور شده 37مطالعه از  47مشاهده نمودند که  , (5114، 5گنزالس و همکارانمرور کیفی )

در ایون مورور هویچ    انود.   را بر روی بزرگسواالن گوزارش داده   1مثبت از اجرای درمان عقالنی هیجانی رفتاری

نتیجه بخش  REBTدرمان جایگزینی یافت نشد که منجر به نتایجی شده باشد که به طور معنادار بهتر از شیوة 

در افزایش سازگاری هیجوانی در میوان نوجوانوان     REBTبه مطالعة کار آمدی ، 5116، 4تحقیقات آدامه. باشند

( در فراتحلیل مقاالت به بررسی تواثیر بخشوی ایون    5119) 9و مک ماهون 6ورنون، 5تریپ. نیجریایی پرداخت

هوای  اثری قوی بور کواهش باور  ، باشد که این روشمی مشاهدات آنان بیانگر این نکات. نوع آموزش پرداختند

. منفی داشتهای  مثبت و کاهش هیجانهای  غیر عقالنی و رفتارهای کوکار و اثری متوسط بر افزایش دریافت

تووان آن را  می از ایون روی . در مقایسه با بزرگساالن جوان بوود ، مربو  به کودکان و نوجوانان، بیشترین اثرات

ای  فرد با پیرامون خود به گونه: گویدمی، آلفرد آدلر. (5111، یک شیوة التقاطی به شمار آورد )الیس و همکاران

سازد بلکه ارتبا  او براساس تفسویر او از خوودش و مشوکالت     نمی از پیش تصمیم گیری شده ارتبا  برقرار

اجتمواعی در  ی  برنقش عالقهی  شیوة عقالنی هیجانی رفتار، همانند رویکرد آدلری. گیردمی کنونی اش صورت

رفتواری بوه کوار    ، عاطفی، که در شیوة عقالنیها  دیگری از آدلریهای  مفهو . کندمی أکیدتعیین سالمت روان ت

انسان با تاکید بر آموزش فعال و مسوتقیم اسوت   های  و ارزشها،  نیتها،  گرفته شده است شامل اهمیت هدف

البتوه همیشوه   . دارنود هوایی   و ارزشهوا   هدف، کند هر یک از آدمیان در زندگیمی خاطر نشان. (5111، )الیس

چنانچه هر رویدادی دستیابی به هدف را نواممکن  . دهد نمی ها زندگی آن چه را که آدمیان خواستار آنند به آن

یا خشوم را در  ، افسردگی، شکست نیز ناراحتیی  کنند و تجربهمی طرد شدگی و شکست را تجربهها  آن، سازد

هوای   وة عقالنی هیجانی رفتواری ایجواد دگرگوونی   ارزنده ترین هدف شی.. (5111، )الیس و همکاران پی دارد

                                                                                                                                                                          
1- Ellis 
2- Gonzales & etc 
3- Rational Emotive Behavior therapy 
4- Adomeh 
5- Trip 
6- Vernon 
7- McMahon 
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سالم را نیز در پی خواهد داشوت  های  پیدایش رفتارها و عاطفه، سودمند در باورهای ناسالم فرد است که خود

رساندن فرد به جایی است کوه  ، گوناگون آموزشهای  هدف از کاربرد تکنیک. (0131، شفی  آبادی و ناصری)

خوود را بپوذیرد و از   ی  مسئولیت دگرگونی بهینه، ق  بینانه تری از زندگی دست یابدکارآمدتر و وای  به فلسفه

 .  (0131، کمال گرایی دوری نماید )شفی  آبادی و ناصری

مقبولیت اجتمواعی و  ، بین متغیرهای امید به آینده، (0133بر اساس تحقیقات هزار جریبی و آستین افشان )

بنابراین هور  . کنندمی از تغییرات و نوسانات نشا  اجتماعی را تبیین درصد 51ارضای نیازهای عاطفی بیش از 

رضایت ذهنی آنان باال رفته و این امر ، چه افراد یک جامعه در رسیدن به اهداف مورد انتظار خود موف  باشند

نوع قضاوت در مورد افراد بوه  ، سب  افزایش نشا  خواهد شد و همچنین بر اساس تئوری قضاوت اجتماعی

دوستان و نزدیکان و همکاران تأثیر به سزایی در احساس نشا  افوراد خواهود   ، وه از سوی اعضای خانوادهوی

انزوا در بین افراد جامعه  امکان احساس بیگانگی و، داشت و در صورت عد  تأیید و مقبولیت افراد در جامعه

هوای   در وی تموایالت و توانمنودی  ماهیت آدمی بر این باور است کوه  ی  الیس در زمینه. افزایش خواهد یافت

آدموی  . (0131، زیست شناختی عقالنی بودن یا غیر عقالنی بودن نهفته است ) شفی  آبادی و ناصوری ی  نهفته

تکورار  ، تنبلوی ، بورای ویوران کوردن   . ارتبا  و خودشکوفایی آموادگی دارد ، عش  ورزیدن، برای شادی نه تنها

از افوراد  ، باورهای غیرعقالنی را در دوران کودکی انسان. آمادگی داردو سرزنش خود نیز ، ناشکیباییها،  اشتباه

سوپس باورهوای   . پوردازد می افزون بر آن خود نیز به سواختن باورهوای خرافوی و غیرعقالنوی    . گیردمی مهم یاد

به دلیل تکرار باورهوای  . کندمی تقویتها  برای خود و پذیرش سودمندی آن، خودویرانگرش را با فرایند تکرار

 را درون خوود پویوا نگوه    ناسوالم هوای   نگرش، ونه تکرارآنها توسط والدین، غیرمنطقی تلقین شدة فرد به خود

 –روانوی  هوای   مایکل راتر و دونالد اسمیت در تحقی  گسترده شان دربواره آشوفتگی  . (0776، 0کوریدارد )می

، نودگی و سوالمت جسومانی   اجتماعی افراد به ویوه جوانان متوجه شدند که بوا وجوود بهتور شودن شورایط ز     

نیز در این آموزش و یادگیری به ویوه نقش مدارس . شده استتر  اجتماعی در آنان شای  -روانیهای  آشفتگی

 .  (0133، ترجمه همتی راد، هاوارت و فیشرامر حائز اهمیت است )

شامل ، عقالنی() شناختیهای  روش. یکپارچه نگر هستند، درمانگران عقالنی هیجانی رفتاری در این شیوه

و هوا   خواستهی  سازمان بندی درست و بهینهها،  غیر منطقی و به چالش گرفتن آنی  شناسایی بایدهای سه گانه

ی  اگور چوه ممکون اسوت ریشوه     . (5115الویس  ، 0136، ترجمه سید محمدی، کوریمنطقی است )های  هدف

تمرکوز بور   . شوندمی پایدار، زمان حال آموختن دری  درکودکی باشد ولی به وسیله روان شناختیی  دشواری ها

نقش اساسی در رفتار فرد ، گفتگوی درونی. باورهای آن هاست، آدمیانهای  سب  بنیادین آشفتگی. حال است

اگور چوه دارای کاسوتی باشود     ، الیس معتقد است که آدمی را همین گونه که هست بایود بپوذیریم  . کندمی ایفا

بوه چوالش   ، گفتگووی سوقراطی  : برخی از فنون عبارتنود از  است ت داراین درمان بسیار ساخ.. (5110، )الیس

                                                                                                                                                                          
1- Corey 
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نوشتن ، باورهای درمان جوی  در زمینههایی  گردآوری آگاهی، انجا  دادن تکالی ، گرفتن باورهای غیر منطقی

 .  (0776، )کوری باشندمی دگرگونی الگوهای زبان و تفکر فرد، نوینای  مقابلههای  یادگیری مهارت، کارها

 

 

 ابزار پژوهش

ابزار پووهش مقیاس مقبولیت اجتماعی فورد و رابین است که در ایران ایون مقیواس توسوط راحلوه سوموعی      

ماده است که به  09این پرسشنامه دارای . محاسبه گردید 35/1( هنجاریابی شد و ضری  پایایی آزمون 0136)

، متیواز مثبوت و بوه ازای هور پاسوخ منفوی      یک ا، شود و به ازای هر پاسخ بلیمی صورت بلی و خیر پاسخ داده

 . گیرد نمی امتیازی تعل 

 

 هدف تحقیق

بلکوه منظوور نقود درسوت     ، انتقاد کردن از گوینده یا نویسنده یا خبر و نتیجوه نیسوت  ، منظور از تفکر انتقادی

بوا  هوای مثبوت و منفوی مورتبط      های علت و معلولی و کش  نکته مطل  از طری  تحلیل قضایا و یافتن رابطه

تواند با سبک و سنگین کردن نقا  قووت   می، وقتی فرد از مهارت تفکر انتقادی برخوردار باشد. موضوع است

بهترین قضاوت و داوری را نسوبت بوه آن ارائوه    ، ی جوان  ممکن و ضع  هر موضوع و در نظر گرفتن همه

د و ایون شوناخت در   شوو  فرد را به شناخت صحیح نقا  قوت و ضع  رهنمون موی ، های درست تحلیل. کند

فرد ماهر در این مرحله کسی است که بتواند با توجه به تحلیول  . نمایدمی گیری فرد کمک جای خود به تصمیم

ها و قضایا و در نظور گورفتن تموا  جوانو  مثبوت و منفوی مورتبط بوا          رخدادها و پدیده، درست موضوعات

زنودگی اجتمواعی بودون برقوراری ارتبوا        از آنجا که. به تصمیمی منطقی و درست و عقالنی برسد، موضوع

انواع و اقسا  مشکالت چه به صورت فوردی و چوه بوه    ، اگر ارتباطات اجتماعی درست نباشند. ممکن نیست

شوناخت درسوت در چنود    ، ی تعامل سازنده با دیگر افراد اجتماع الزمه. یابند صورت اجتماعی امکان بروز می

شوناخت در هور یوک از    . های اجتماعی ها و واقعیت اخت پدیدهشن؛ شناخت دیگران؛ شناخت خود: بعد است

بوا توجوه بوه درک     لذا. هاست نیازمند یادگیری و آموزش صحیح و ممارست در تمرین آموخته، این سه زمینه

پووهش حاضر به دنبوال رسویدن بوه    ، از سوی افراد« مقبولیت اجتماعی»و « اجتماعیهای  مهارت»ارتبا  میان 

گروهی بور میوزان    اثر بخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و شیوه عقالنی هیجانی رفتاریاین هدف است که 

توا از ایون   . به صورت انفرادی مقایسه نمایود ها  مقبولیت اجتماعی نوجوانان را با تاثیرات هر یک از این روش

ان داده اسوت افورادی   تحقیقات متعدد نشچرا که . اجتماعی افراد را افزودهای  طری  هر چه بهتر بتوان مهارت

رفتار دوسوتانه و عوادی   ، بیشتر مورد قبول گروه همسن خود هستند که عقایدشان نسبت به اجتماع مثبت بوده

باشند که احتمال پرخاشگری بیشتری داشوته و  می دارند و بر عکس افرادی کمتر مورد قبول گروه همسن خود

 .  (0167 ،داشته باشند )اکبرزاده نسبت به اجتماع عقاید مبهمی

 

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

383 

 
 

 تحقیقهای  فرضیه

 .  دهدمی آموزش تفکر انتقادی میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه اول -

 .  دهدمی آموزش عقالنی هیجانی رفتاری میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه دو  -

هیجانی رفتاری ( میزان مقبولیت اجتماعی در آموزش تلفیقی ) تفکر انتقادی و درمان عقالنی : فرضیه سو  -

 .  دهدمی نوجوانان را افزایش

آمووزش عقالنوی هیجوانی رفتواری و تلفیقوی در افوزایش       ، بین تاثیر آموزش تفکر انتقوادی : فرضیه چهار  -

 . مقبولیت اجتماعی در نوجوانان تفاوت وجود دارد

 

 روش پژوهش

ابتودا  ، جهوت آزموون اثور بخشوی ایون شویوه      . پس آزمون اسوت  –این پووهش از نوع تجربی با پیش آزمون 

نفری از کلیه نوجوانانی که به مرکز مشاوره مراجعه و تصوادفی   05گروه  5پرسشنامه مقبولیت اجتماعی روی 

گوروه  ، تحت آمووزش عقالنوی هیجوانی رفتواری    ، گروه اول. به صورت انفرادی اجرا شد، انتخاب شده بودند

گروه کنترل بودند کوه هویچ   ، گروه چهار ، گروه سو  تحت آموزش تلفیقی، انتقادیتحت آموزش تفکر ، دو 

 و با گروه دارونما هم جلساتی تشکیل شد )جلسات پرسوش وپاسوخ(   درمانی بر روی این افراد انجا  نگرفت

گروه )بوه صوورت انفورادی( بوسویله پرسشونامه       5هر، جلسه 01در پایان . ولی جلسات آموزشی خاصی نبود

 .  پس آزمون سنجیده شدند به عنوان ولیت اجتماعیمقب

 

 پژوهشی  یافته ها

 .  دهدمی آموزش تفکر انتقادی میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه اول -

 

 آزمون اثرات بین آزمودنی ها

 نتایج مرحله پس آزمون: متغیر وابسته

 منبع
مجموع  9تیپ 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

سطح معنی 

 داری
 مجذور اتا جزعی

 1,96 1,11 65,14 493,41 1,11 045,45 مدل اصالح شده

 1,15 1,11 39,96 6154,16 0,11 6154,16 مرحله پس آزمون

 1,50 1,11 14,65 5903,46 5,11 5416,71 گروه

    36,34 16,11 1056,53 خطا

 

انتقادی بر افزایش میوزان مقبولیوت اجتمواعی نوجوانوان مووثر      دهد که آموزش تفکر می تحلیل آماری نشان

 .  است

 .  دهدمی آموزش عقالنی هیجانی رفتاری میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه دو   -
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 آزمون اثرات بین آزمودنی ها

نتایج مرحله پس آزمون: متغیر وابسته  

 منبع
مجموع  9تیپ 

 مجذورات
 درجه آزادی

 مجذور

 میانگین
F 

سطح معنی 

 داری

مجذور اتا 

 جزعی

مدل اصالح 

 شده
3697,54 1,11 5751,03 45,51 1,11 1,95 

مرحله پس 

 آزمون
4165,54 0,11 4165,54 95,15 1,11 1,64 

 1,55 1,11 53,65 0994,47 5,11 1543,73 گروه

    5,97 19,11 0397,14 خطا

 

عقالنی هیجانی رفتاری بر افزایش میزان مقبولیوت اجتمواعی   دهد که آموزش درمان می تحلیل آماری نشان

 .  نوجوانان موثر است

تفکر انتقادی و درمان عقالنی هیجانی رفتاری( میزان مقبولیت اجتمواعی در  آموزش تلفیقی ): فرضیه سو   -

 .  دهدمی نوجوانان را افزایش

 

نتایج مرحله پس آزمون: متغیر وابسته  

 منبع
مجموع  9تیپ 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

سطح معنی 

 داری

مجذور اتا 

 جزعی

 3327 3333 16343 2227344 9333 79942394 مدل اصالح شده

مرحله پس 

 آزمون
9576342 5333 9576342 97376 3333 3397 

 3321 3333 13349 772345 7333 52642329 گروه

    542315 92333 1649362 خطا

 

تفکر انتقادی و درمان عقالنی هیجوانی رفتواری ( میوزان    دهد که آموزش تلفیقی )می نشاننتایج تحلیل باال  -

 .  دهدمی مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش

آمووزش عقالنوی هیجوانی رفتواری و تلفیقوی در افوزایش       ، بین تاثیر آموزش تفکر انتقوادی : فرضیه چهار  -

 . مقبولیت اجتماعی در نوجوانان تفاوت وجود دارد
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 تحلیل واریانس یکطرفه

 نمرات

 سطح معنی داری F مجذور میانگین df مجموع مجذورات 

 1,11 56,41 1409,50 5 6314,45 بین گروه ها

   057,59 16 4651,95 درون گروه ها

    13 00433,09 جم 

 

. معنوی دار وجوود دارد   توان نتیجه گرفت که بین تاثیر این سه روش تفاوتمی F(54/07) با توجه به اندازه

برای اینکه معلو  شود کدا  روش تاثیر بیشتری بر مقبولیت اجتماعی دارد آزمون تعقیبی شفه انجا  گرفت کوه  

 .  نتیجه آن درجدول زیر نشان داده شده است

 
 جدول آزمون تعقیبی شفه

 
  

 تفاوت 

 میانگین ها
 خطا

 سطح 

داری معنی  

 %31فاصله اطمینان 

پایینیباند    باند باالیی 

Scheffe 

 تفکر انتقادی
 54,33 1,11 1,15 4,54 05,51 عقالنی هیجانی رفتاری

-05,91 تلفیقی  4,50 1,11 41,33-  5,69-  

عقالنی هیجانی 

 رفتاری

-05,51 تفکر انتقادی  4,16 1,15 55,33-  1,41-  

-50,11 تلفیقی  4,50 1,11 54,40-  05,31-  

 تلفیقی
انتقادیتفکر   06,91 4,09 1,11 1,99 51,33 

 11,15 05,45 1,11 4,13 45,10 عقالنی هیجانی رفتاری

 

در آزمون مقبولیوت اجتمواعی   ها  درمان تلفیقی بطور معنی داری بیشترین تأثیر را بر افزایش نمرات آزمودنی -

هیجانی رفتاری در رتبه سو  آموزش تفکر انتقادی در رتبه دو  و آموزش عقالنی ، پس از آن. داشته است

 .قرار دارد

شود )بین سه روش از نظرافزایش میزان مقبولیوت اجتمواعی در نوجوانوان    می در نتیجه فرضیه تحقی  تأیید

دیگور در افوزایش نمورات    هوای   تفاوت وجود دارد( و روش آموزش تلفیقی بیشترین تأثیر را نسبت بوه روش 

 .ارددر آزمون مقبولیت اجتماعی دها  آزمودنی

 

 بحث و نتیجه گیری

اجتماعی و روانی است و عموماا شامل یک دورة پر استرس ، با توجه به اینکه نوجوانی دوره تغییرات فیزیکی

 زمینه را برای عملکورد ضوعی  نوجووان مهیوا    ، روانی اضافیهای  در طول دورة طبیعی تحول است و تنیدگی

اگور  ؛ که نبودن عوامل تنیدگی در زندگی امر محالی اسوت و در شرایط فعلی جهان ، (5119، کند )پارسخینمی
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بوا سوالمت بیشوتری    هوا   و تفکرات باشند قطعاا از این مشکالت و تنیودگی ها  نوجوانان مسلح به اینگونه شیوه

 . عبور خواهند نمود

ی ا در مقالوه انود.   از تحقیقات از اصول و روشهای آموزشی عقالنی هیجانی رفتاری حمایت نمودهی  بسیار

الیس به عنووان  ی  استفاده از درمان عقالنی هیجانی رفتار، ( توسط شرین و کیگار نوشته شد5114که در سال )

همچنوین ایون   . ابزاری جهت کمک به تغییرات رفتاری مراجعان در چارچوب ارتبا  درمانی پیشونهاد گردیود  

ث در زمینوه مفیود بوودن آن در یوک     مقاله به بررسی اجمالی درمان عقالنی هیجانی رفتاری الیس همراه با بح

 .  (96-31، 0131، )رضایی و خضری. چارچوب اجرایی پرداخت

 .  دهدمی آموزش تفکر انتقادی میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه اول -

 .  دهدمی آموزش عقالنی هیجانی رفتاری میزان مقبولیت اجتماعی در نوجوانان را افزایش: فرضیه دو  -

( میزان مقبولیوت اجتمواعی در   نی هیجانی رفتاریتفکر انتقادی و درمان عقالآموزش تلفیقی ): فرضیه سو  -

 .  دهدمی نوجوانان را افزایش

آمووزش عقالنوی هیجوانی رفتواری و تلفیقوی در افوزایش       ، بین تاثیر آموزش تفکر انتقوادی : فرضیه چهار  -

 . مقبولیت اجتماعی در نوجوانان تفاوت وجود دارد

در دو مرحله پیش آزمون و پوس آزموون فورض صوفر رد شوده و بوا       ها  به طور کلی بین نتایج کلیه گروه

نمورات  هوا،   نمونههای  به عبارت دیگر با توجه به میانگین. تفاوت معنی دار وجود دارد 77. 1اطمینان بیش از 

تلفیقوی و گوروه پالسویبو در    آمووزش  ، آموزش عقالنی هیجانی رفتاری، آموزش تفکر انتقادی هر چهار گروه

در حالیکوه  ، تفکر انتقادی در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون بطور معنوی داری افوزایش یافتوه   

 .  نمرات گروه کنترل بطور معنی داری کاهش یافته است

عنوا  توان نتیجه گرفت که بین تاثیر این سه روش آموزشوی تفواوت م  می جدول Fهمچنین با توجه به اندازه 

آزمون تعقیبی )شفه( نیز نشان داد که آموزش تلفیقی به طور معناداری بیشترین تواثیر را بور   . داری وجود دارد

آموزش تفکر انتقادی در رتبوه  ، پس از آن. در آزمون مقبولیت اجتماعی داشته استها  افزایش نمرات آزمودنی

 . ار دارددو  و آموزش به شیوه عقالنی هیجانی رفتاری در رتبه سو  قر

تحت آموزش تفکر انتقادی فرض صفر مبنی بور عود  وجوود تفواوت     های  به طور کلی در گروه آزمودنی

 . شودمی اطمینان رد 77. 1پس آزمون و پیگیری با بیش از ، معنی دار در سه مرحله پیش آزمون

ر سوه  فرض صفر مبنی بور عود  وجوود تفواوت معنوی دار د      REBTتحت آموزش های  در گروه آزمودنی

 . شودمی اطمینان رد 77. 1پس آزمون و پیگیری با بیش از ، مرحله پیش آزمون

صفر مبنی بور عود  وجوود تفواوت معنوی دار در سوه       فرض تحت آموزش تلفیقی های  در گروه آزمودنی

 . شودمی اطمینان رد 77. 1پس آزمون و پیگیری با بیش از ، مرحله پیش آزمون

و کنترل فرض صفر مبنی بر عد  وجود تفواوت معنوی دار در سوه مرحلوه      پالسیبوهای  در گروه آزمودنی

مشاهده شده ناشوی از  های  و تفاوت. شودمی اطمینان تأیید 77. 1پس آزمون و پیگیری با بیش از ، پیش آزمون

 . گرددمی تصادف تلقی
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از درموان کنتورل   را در آزمون مقبولیت اجتماعی بویش  ها  بطور معنی داری نمرات آزمودنی پالسیبودرمان 

 .افزایش داده است

را در آزمون مقبولیت اجتماعی بویش  ها  بطور معنی داری نمرات آزمودنی آموزش عقالنی هیجانی رفتاری

 .  از گروه کنترل افزایش داده است

را در آزمون مقبولیت اجتمواعی بویش از گوروه    ها  آموزش تفکر انتقادی بطور معنی داری نمرات آزمودنی

را در آزمون مقبولیوت  ها  همچنین بطور معنی داری نمرات آزمودنی. افزایش داده است پالسیبوکنترل و گروه 

 .افزایش داده است عقالنی هیجانی رفتاریاجتماعی بیش از گروه کنترل و گروه 

را در آزموون مقبولیوت اجتمواعی بویش ازگوروه       هوا  بطور معنی داری نمرات آزموودنی تلفیقی نیز آموزش 

 .افزایش داده است پالسیبوگروه معنادرمانی و گروه ، گروه کنترل، عقالنی هیجانی رفتاری

در آزموون  هوا   آموزش تلفیقی بطور معنی داری بیشوترین توأثیر را بور افوزایش نمورات آزموودنی      ، بنابراین

در رتبه دو  و درمان عقالنی هیجانی رفتاری تفکر انتقادی آموزش ، پس از آن. داشته است مقبولیت اجتماعی

 .در رتبه سو  قرار دارد

( دارای  0137، و نوری فرد 0167، عالوه بر همسویی با تعدادی از تحقیقات از جمله اکبرزادهها  این یافته

شوناختی و  های  تواناییموضوع قابل اصالح و قابل تغییر بودن ، کاربردهای تحقیقاتی و آموزشی مهمی هستند

کند و شواهدی را درخصوص ارتبا  متقابل بوین فراینودهای شوناختی و باورهوای     می باورهای افراد را مطرح

را  افراد همچنین تغییر رفتار و به دنبال آن افزایش مهارتهای رفتاری و به دنبالش افوزایش مقبولیوت اجتمواعی   

 .  نمایدمی مطرح

 

 منابع

  
. عاطفی و آموزشی کودکان اول دبسوتان و مسوائل و مشوکالت آنهوا    ، بررسی سازگاری اجتماعی. (0167نسرین ) ، اکبر زاده -

 . 15-16ص . دانشگاه الزهرا ) س(. ارشد پایان نامه
نسول  ، تهوران ، جلود اول ، ترجموه نوشوین ری شوهری   ، چگونه منطقی زنودگی کنویم  . (0136رابرت ) ، هارپر. آلبرت، الیس -

 . 35-35ص . نواندیش
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مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر 

 اکتساب اجتماعی و یادداری مهارت پرتاب دارت

 7گیتی همتی راد، 5پروین میرزائی

 

ای از حجوم عموده  ، هوای حرکتوی  های اثرگذار بر یادگیری حرکتی و نحووة اجورای مهوارت   شناسایی فعالیت

روانشناسان ورزشی نیز در پی آن هستند کوه  . های حیطه یادگیری حرکتی را به خود اختصاص داده استپووهش

مطالعوات زیوادی   . ورزشکاران باال ببرنود آرامش ذهنی و روانی را برای بهبود عملکرد در ، های جدیدبا یادگیری روش

های متفاوت تمرین ذهنی و بدنی و روانی را بر یادگیری تکالی  حرکتی بررسی کورده  انجا  شده است که اثرات شیوه

کنند به مربیان کمک کننود توا   اند و با در نظر گرفتن نوع مهارت و فاکتورهای شناختی موثر بر مهارت ورزشی سعی می

جدیود و رو بوه   هوای   یکوی از شویوه  . پیش گیرند ثرتری را برای آموزش بهتر جهت یادگیری کارآمد درراهکارهای مو

 . گسترش برای بهبود عملکرد ورزشی نوروفیدبک است

بزرگ ورزشی و قهرمانان المپیوک بورای دسوت    های  یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده تیم 1امروزه نوروفیدبک

مغز را برای فعالیت یا الگوی مناس  ، نوروفیدبک طی جلسات مختل . (5110؛ 4ت )ویلسونیافتن به عملکرد بهینه اس

از . این حالت در برگیرنده افزایش یا کاهش فعالیت اموواج خاصوی در منواط  خاصوی از مغوز اسوت      . دهدمی پرورش

ها ت و در بهبود آنمهمی که در آموزش نوروفیدبک در زمینه افزایش عملکرد ورزشکاران مورد توجه اسهای  شاخص

، کواهش اضوطراب  ، سوطح مطلووب کنتورل خودکوار    ، کنترل سطح انگیختگی، توجه و انگیزش، تمرکز: شودمی کوشیده

بهبود سری  مشکالت تعادلی و قرار گرفتن در منطقوه مطلووب عملکورد اسوت     ، های مغزیتوانبخشی در درمان آسی 

فعالیت امواج مغزی به شکل برانگیختگی در بدن یوا مغوز بوروز     (5115، 6بلومنتسین؛ 5119، 5هاموند؛ 5110، )ویلسون

این حالت . برای اینکه یک ورزشکار موف  باشد الز  است بدنش در حالت برانگیخته و ذهنش در آرامش باشد. کند می

طح خاصی از فعالیوت  تتا و دلتا( باید در س، آلفا، هرکدا  از امواج مغزی )بتا. شود نامیده می« Zone»غالباا قرار گرفتن در 

 . (5115، باشند تا این وضعیت حاصل شود )بلومنتسین

 ثبووت امووواج مغووزی بووه وسوویله    ، مغووز 9یکووی از وسووایل انوودازه گیووری سووطوح فعالیووت نورولوووژیکی     

Electroencephalography (EEGاست ) .دهوی فعالیوت   در سطح جمجموه سوب  شوکل   ها  فعالیت الکتریکی نورون

                                                                                                                                                                          
 .pmirzaie@gmail.com dr نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -0
 g_hematirad@yahoo.com  نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -5

3- Neurofeedback 
4- Wilson 
5- Hammond 
6- Blumenstein 
7- Neurological function 
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اموواج را بور   . گذاری امواج مغزی وابسته به کاراکترهوای خواص اسوت   نا . شودامواج مغزی می الکتریکی مغز با عنوان

، آلفا، تتا، فرکانس دلتا 5ترین در ترین تا سری ترین و از آهستهکنند که از بلندترین تا کوتاهحس  فرکانس دسته بندی می

 . (5115، شود )بلومنتسینبتا و گاما دسته بندی می

تتوا و   / های مطرح برای بهبود عملکرد ورزشکاران شامل پروتکل آلفوا ت نوروفیدبک دو مورد از پروتکلدر تمرینا
0
SMRکند تا اجورای ورزشوی و ذهنوی را بودون     می را برای ورزشکار فراهمهایی  پروتکل آلفا/ تتا فرصت. باشندمی / تتا

زمینه استفاده از پروتکل آلفا/تتا در بهبود  در. (5100، 5بهبود بخشد )استریک، استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد

 توان به بهبود اجرای دانشجویان موسیقی توسط گروزیلراجرا مطالعات چندی انجا  شده است که از معروفترین آنها می

چنانچوه پروتکول   . (5115، 4( اشاره کرد که این تحقی  آغاز استفاده پروتکل آلفا/تتا در بهبود اجرا بود )گرازیلور 5115)1

تصویرسوازی و تفکورات انتزاعوی    ، آلفا/تتا برای یک دوره مداو  استفاده شود فرد به احساسی مشابه با وضوعیت تفکور  

توان بیان کرد این پروتکل نقش به سزایی در کاهش برانگیختگی داشته و اثرات مثبت آن بور  می در نتیجه. شودمی نزدیک

( بر 0737-0771) 9و کولسکی 6کاربرد پروتکل آلفا/تتا توسط مطالعات پنستون. (5115، 5اجرا قابل مشاهده است )اگنر

برای اجرای ، اولین انگیزه به کارگیری این پروتکل در دنیای ورزش. (51115، 3روی بیماران الکلی انجا  شد )بلومنستین

 . (0737، 7موسیقی بود )پنیتسون

از . باشود می هرتزی 3-4هرتز و کاهش قدرت در دامنه  05-05/ تتا افزایش قدرت در دامنه SMRپروتکل 

در تمرینات نوروفیدبک نشان داده شوده اسوت   . (5114، شود )اگنرمی این پروتکل برای افزایش توجه استفاده

کاهش خطا و بهبود سورعت در تکوالیفی کوه     -5، 01بهبود حساسیت ادراکی -0: برای SMRکه افزایش دامنه 

بهبوود دقوت در تکوالیفی کوه بور       -4بهبود فراخوانی اطالعات از حافظه معنایی  -1 نیاز به توجه مداو  دارند

هوای  توجه موج  جهت گیوری بوه سووی محورک    . (5114، 00شود )بارنامی استفاده، روی توجه متمرکز شده اند

به حالوت  مشوا  EEGهای فراخوانده شده قشری و پتانسیل، شودهنگامی که به محرکی ویوه توجه می. شودارزشمند می

آمووزش نوروفیودبک   . (5114، بخشود )اگنور  نتایج نشان داده که نوروفیدبک پردازش توجه را بهبود می. بیداری هستند

SMR دهد کوه چگونوه توجوه را از    نوروفیدبک به بازیکن یاد می. تواند پردازش توجه را در افراد سالم افزایش دهدمی

 . (5111، 05عملکرد را پایین آورده و با آن مقابله کند )ورنوناضطراب ، درون به محرکات بیرونی انتقال دهد

متفاوتی با توجه به هدفی که دارند و با توجوه بوه   های  پووهشگران هنگا  استفاده از آموزش نوروفیدبک از پروتکل

هوای هودف  در زمینه ورزش. کنندمی استفاده، رشته ورزشی مورد نظر و اینکه کدا  فاکتور روانشناختی مهم دخیل است

                                                                                                                                                                          
1- Sensorimotor Rhythm (SMR) 
2-Strack 
3- Gruzelier 
4- Gruzelier 
5- Egner 
6- Peniston   
7. Kulkosky 
8 Blumenstein 
9 Peniston 
10. perceptual sensitivity 

11 Barnea 
12 Vernon 
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های مختل  نشان داده است که آموزش امواج مغزی باعث بهبود عملکرد و افوزایش توجوه شوده    گیری نتایج پووهش

( انجا  دادند به بررسی تأثیر امواج مغزی بر اجرای بازیکنان تنیس 5110و همکاران ) 0در تحقیقی چان هی چان . است

نوروفیدبک باعث افزایش میزان توجه و افزایش عملکرد در بازیکنان ای  هفته 05پرداختند و نتایج نشان داد که تمرینات 

به ارزیابی سطح توجه و ریلکسیشن تیراندازان با کمان با استفاده ، (5117) 1و در تحقیقی لی. (5110، 5تنیس شد )چان 

مبتدی الگوی متفاوتی از سوطح  و ای  و نیمه حرفهای  از آنالیز امواج مغزی پرداخت و نتایج نشان داد که تیراندازان حرفه

در پووهشوی کوه   . (5117، 4توجه و ریلکسیشن دارند که در تمرینات بازخوردی بایود موورد توجوه قورار گیورد )لوی      

های الکتروانسفالوگرافیک و عملکورد تیور و کموان    ( انجا  داد تأثیر آموزش نوروفیدبک را بر ویوگی0137اسکندرنواد )

تواند منجر به بهبود اجرا در تیروکمان کواران مبتودی   می ج نشان داد که آموزش نوروفیدبکنتای، کاران مبتدی بررسی کرد

نیز به ایون نتیجوه رسویدند کوه تمرینوات نوروفیودبک        5101و همکاران در سال  5ناداپاپ. (0137، اسکندرنوادشود )

ران نتوایج بسویار خووبی را در    ریلکسیشن را در ورزشکاارن افزایش داد و در کنترل استرس به آنان کمک کرد ورزشکا

 . (5101، 6تمرینات اسکی در مسابقات المپیک به دست آوردند )نادا

کوه بوه   ، (0137( و اسکندرنواد )0735و همکاران ) 3هتفیلد، (5113و همکاران ) 9کیمهای  با توجه به نتایج پووهش

حوزه علو  ورزشی بر آن شدند تا بتوانند محققین ، ورزشی داللت داردهای  وجود الگوی خاص امواج مغزی در فعالیت

نزدیک ای  الگوی امواج مغزی ورزشکاران را به الگوی امواج مغزی ورزشکاران حرفه، با استفاده از اصول شرطی سازی

در واقو  در  . (5111، نمایند تا از این طری  در جهت بهتر شودن عملکورد ورزشوکاران مبتودی گوا  بردارنود )ورنوون       

 . باشدمی ی فعالیت الکتریکی مغز شکلی از رفتار است که به وسیله شرطی سازی عاملی قابل اصالحالگو، نوروفیدبک

 مفیدترین مهارت روانی است که یک اجورا کننوده  ، تصویرسازی ذهنی، از سوی دیگر مطاب  با نظر مربیان

یکوی از  بوه عبوارتی   . تواند از آن استفاده کند و بیش از هر روش دیگر برای بهبوود عملکورد بوه کوار گیورد     می

، 7)ونبورگ تصویرسازی ذهنی اسوت  ، کنندمی که ورزشکاران برای باالبردن عملکردشان استفادههایی  استراتوی

کننود و  می ورزشکاران در تما  سطوح از تصویرسازی برای انواع دالیل شناختی و انگیزشوی اسوتفاده  . (5101

. کننود می اسوتفاده تور   ویرسازی نظا  مندتر و گسوترده ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران سطح پایین از تص

اجرای فیزیکی اسوت کوه نموایش مکورر اثور       بدون حرکت شناختی مرور یا تجسم شامل ذهنی تصویرسازی

. (5114، 01کند )گنویس می این روش را به عنوان راهبردی با ارزش برای ارتقا  عملکرد معرفی، بخش بودن آن

 بوا  توانود موی  و شودمی تکلی  یک در خود سودمندی افزایش به منجر، موف  اجرای یک ذهنی تصویرسازی

 .  (5111، 00دهد )کیل قرار تحت تأثیر را بعدیهای  رقابت، خود مثبت عملکرد
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 مهوارت  یوک  یوادگیری  بوا  در ارتبوا   بهینه عملکرد برای ایجاد مختل های  زمینه در ذهنی تصویرسازی

 گرفتوه  قورار  اسوتفاده  موورد  آتی هایبرای رقابت رقابتی پیش چاشنی عنوان به و مسابقات بین تمرین، جدید

 روش، تصویرسازی هایاز پووهش قرن یک گذشت وجود با، حال این با. (5111، کیل، 5101، است )ونبرگ

 .  (5115، است )بلومنستین مانده برانگیز باقی بحث و متغیر بسیار ورزشی عملکرد سازی بهینه به رسیدن

هایی نظیر تصویربرداری رزنانس مغناطیسی و توموگرافی از طری  انتشوار پووزیترون   کارگیری تکنیکبا به 

، مشخص شده است که مناط  قشری مغز و زیر قشری مغز که در برنامه ریزی و کنترل حرکتوی نقوش دارنود   

، جریان خون مغزی را در حین تصویرسازی وظای  مختلو   0توماس. شوندمی در حین تمرین ذهنی نیز فعال

های او نشان داد که در زمان تصویرسازی حرکات جریان خوون مغوزی در نوواحی    بررسی. اندازه گیری نمود

 (0191، ترجمه فالحی، یابد )آهوال به نقل از توماسمشخص نظیر قشرحرکتی افزایش می

5سکت
 پیشونهاد ، واند به افراد در آگاهی از حرکاتشوان کموک کنود   ت( درباره اینکه تجسم ذهنی می0714) 

تواند به عنوان یک سیستم کدگذاری شده برای کمک به افراد در دریافوت الگوهوای   می کند که تصویرسازیمی

 .  (0797، 1حرکتی عمل کند )می یر

ی موورد  های حرکتزیادی ارزش و اهمیت تصویرسازی ذهنی را در یادگیری و اجرای مهارت هایپووهش

( معتقد است که تمرین ذهنی موجو  بوه وجوود آمودن     0795) 5سویین. (0714، 4تأکید قرار داده اند )ساکت

ای مطاب  با الگویی که در عملکورد ورزشوی بکوار    های ماهیچهاعمال تنشی غیر قابل مشاهده و ایجاد انقباض

بال را در میان بازیکنان دانشگاه موورد  ( تأثیر شوت آزاد بسکت0779) 6کلونی. (0714، شود )ساکتمی، رودمی

از نظور آمواری   ، گروهی که با برنامه تمدد اعصاب و تصویرسازی ذهنی تمرین کورده بودنود  . بررسی قرار داد

( در مطالعوات خوود بوه    0731) 3میناس. (0733، 9داری داشتند )کولونایپیشرفت معنی، نسبت به گروه کنترل

بورخالف ایون نظور برخوی از     . شوداین نتیجه رسید که تصویرسازی ذهنی باعث یادگیری در مراحل اولیه می

. (0733، پووهشگران معتقدند تصویرسازی ذهنی در مراحل بعدی یادگیری باالترین کارآیی را دارد )کولونوای 

ورزشوی مختلو    هوای   ویرسازی ذهنی به یوادگیری مهوارت  ( معتقد است که تص0735) 7در این مورد مارتنز

کند به شر  آنکه ورزشکاران از مهارت تصور قابل قبولی داشته باشند و دسوتور کوار بور روی    می بسیار کمک

( ارتبوا  تمورین ذهنوی و اجورای     0775) 00دسوچامس و همکوارانش  . (0731، 01مغز آنان حک شود )مینواس 

در . ن دادند که تمرین ذهنی توأثیر مثبتوی بور مهوارت تیرانودازی دارد     حرکات ورزشی را بررسی کردند و نشا

های سیستم عصبی خودکار با تصوویر پوردازی ذهنوی    دریافتند که پاسخ، تحقی  دیگر دسچامس و همکارانش
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عامل موورد  . باشدبنابراین از این لحاظ تمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعی می. (0775، 0همخوای دارد )دیشومز

بالیور و  . شود می در این تحقی  تکلی  تیراندازی بود کوه بوه صوورت واقعوی و تصویرسوازی انجوا        مداخله

ورزشوی بازیکنوان مواهر و مبتودی فوتبوال      هوای   ( تأثیر تمرین ذهنی را بر اجرای مهوارت 0771) 5همکارانش

تصویرسوازی ذهنوی    مندی آنهوا از نتایج نشان داد که سطح تبحر بازیکنان تأثیری بر میزان بهره. بررسی کردند

های جداگانوه  ( در مطالعات و بررسی0733، 0771، 0770، 0774و همکاران ) 4دستی. (0771، 1نداشت )بالیر

-قاعوده های  جریان خون مغزی در نواحی پیش حرکتی و عقده، هنگا  تصور تکالی  حرکتی، مشاهده کردند

دیگر شوواهدی دربواره فعالیوت قشور اولیوه      های  در پووهش. یابدمی مخچه و ناحیه مکمل حرکتی افزایش، ای

آنها همچنین در مطالعوات خوود بوه ایون     . حرکتی و قشر تحتانی پیشانی در طول تصویرسازی ذهنی ارائه شد

خودکوار بودن در طوول تمورین     هوای   میزان تغییرات سیستم عصبی خودکار در کنترل دسوتگاه ، نتیجه رسیدند

ضوربان قلو  در   ، و مشاهده کردند تغییرات تونفس ، در آن استمناس  با سعی و کوشش به کار رفته ، ذهنی

. کیلوومتر در سواعت اسوت    5معادل دویدن واقعوی بوا سورعت    ، کیلومتر درساعت 05دویدن ذهنی با سرعت 

افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار در حین تصویرسازی ذهنی توسط شواهد تحقیقی دیگر نیز تأیید شوده  

 .  (0774، دستی) است

نتایج تفاوت معنی داری را در سطح مهارت در منطقه پس سوری در بانود   ، (5115) 5ی  جان آلبرتودر تحق

( نیوز در دو توالش   5111) 9لووتز . (5115، 6)گوالبرتو  نشوان داد ای  و آلفای باال در منطقوه آهیانوه  ، آلفای پایین

میزان تحریک پذیری عضوله  از طری  بررسی ، به مطالعه جریان داخلی و خارجی پردازش اطالعات، جداگانه

اوالا عضوله قودامی   ، شوواهد نشوان داد  . در طول تصویرسازی حرکتی و ارتبا  آن با اجورای موالک پرداخوت   

بازویی گروه تصویرسازی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل از تحریک پذیری بیشتری برخوردار بوده و دومواا  

تأثیر بیشوتری در بهبوود عملکورد حرکتوی     ، راف حواسهای انحهای آرا  سازی نسبت به تکنیکانجا  تکنیک

 .  (5111، 3دارد )لوتز

تواند می کند که تصویرسازی ذهنیمختل  در تصویرسازی ذهنی تأکید می هایبه طور کلی برآیند پووهش

در حقیقت نقش اصلی تمورین ذهنوی در چرخوه    . های حرکتی شودباعث بهبود در یادگیری و اجرای مهارت

هوای   افزایش قدرت ادراکی فرد است و این موضوع نقش اصولی را در یوادگیری و اجورای مهوارت    یادگیری 

های روانشناختی جهوت بهبوود عملکورد    در حقیقت تصویرسازی ذهنی استفاده از تکنیک. نمایدمی حرکتی ایفا

 .  (0195، مهدی فر: ترجمه، جسمانی در بازآفرینی تجارب ورزشی است )مالتز

رقوابتی و ورزشوی اهمیوت    هوای   های روانشناختی نظیر تمرین ذهنی در موقعیتتمرین مهارتاز آنجا که 

( و نورفیودبک و همچنوین تصویرسوازی ذهنوی نیوز از جملوه       0195، مهودی فور  : ترجموه ، زیادی دارد )مالتز
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اگور  بور ایون اسواس    ، (5110، روانشناختی موثر در بهبود عملکرد و افزایش اجرا هستند )ویلسونهای  مهارت

به همراه تمرین عملی و یوا بودون آن بوه یوادگیری و اجورای مهوارت پرتواب دارت یوا         ، بتواندها  این مهارت

تواند کمک موثری در تعیین و انتخاب راهبردهای آموزشوی و  می بی تردید، نشانه گیری کمک کندهای  ورزش

 .  داشته باشد، تمرینی

افزایش جریان خون مغوزی در منواط    ، ستم خودکارسیهای  وجود تشابه در واکنش، دهدمی شواهد نشان 

حرکتی مشابه و مشترک در طوول   -زمان واکنش یکسان و درگیری مدارها و فرآیندهای عصبی، مشرک مغزی

موید این نکته است که تمرین ذهنی از همان اصوول تمورین فیزیکوی    ، اجرای واقعی و ذهنی تکالی  حرکتی

تواند به اجرای ماهرانه افراد در تکلیو   میها  ال و اینکه هر کدا  از این روشبا عنایت به موارد با. کندمی تبعیت

 فراینود  این تحقی  در صدد روشن ساختن آثار هر یک از آنها در مقایسوه بوا دیگوری در   ، حرکتی کمک کند

، به عبوارت دیگور هودف از انجوا  ایون پوووهش      . است به نوآموزان دارت پرتاب تکلی  یادداری و اکتساب

مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب اجتماعی و یادداری مهوارت پرتواب دارت   

 . بود

 

 پژوهش وشر

 آمواری  یجامعوه . گرفوت  انجوا   میدانی صورت به که است تجربی نیمه هایپووهش نوع از حاضر پووهش

-70در سال تحصویلی  ، دانشگاه پیا  نور بهارستاندختران رشته تربیت بدنی دانشجویان  یهمه شامل حاضر تحقی 

هویچ کودا  از   ، که راست دست بوده و از نظر جسمانی و عص  شناختی از سالمت کامل برخوردار بودنود ، است، 75

تصویرسازی ذهنی و ورزش دارت آشنایی نداشتند و در ناحیه جمجموه هویچ   ، شرکت کنندگان با آموزش نوروفیدبک

هوای   ویوگی با شرکت کنندگان یافتن از بعد. سیستم دستگاه عصبی مشکل خاصی نداشتند گونه عمل جراحی و در

حجوم نمونوه   . شدند دسترس انتخاب در نمونه گیری روش ازها،  آزمودنی تما ، نظر مورد یجامعه در مذکور

؛ 5113، 5لوونیس ؛ 5115، 0بوود )ورنوون   نفر در هر گوروه  05الی  3مطاب  با پیشینة تحقی  که به طور متوسط 

با میانگین سنی شرایط  واجد نفر 54، مجموع در و گروه هر نفر در 3، (0770، 4مارتین؛ 5115؛ 0770، 1ریموند

 . نوروفیدبک و گروه کنترل قرار گرفتند، تصویرسازی ذهنی: گروه که در سه تعیین شد 1/50 3/0±

 و تیر گرفتن تعیین نقطة روش قبیل از دارت پرتاب مهارت دربارة جزئی پایة اصول ابتدا اجرایی بخش در

 تموا   بوه  مرتبه سه برای دارت پرتاب آن الگوی ماهر دنبال به و شد ارائه شرکت کنندگان به امتیازدهی نحوة

 کوشوش  سوه  شورکت کننودگان   از کدا  هر، سپس. داده شد نشان مجزا به صورت گروه هر شرکت کنندگان

 . دادند انجا  را دارت پرتاب آزمایشی
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کوشوش   01از هور آزموودنی در   ، قبل از شروع آموزش نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی و بعد از اتموا  آمووزش  

 . روز بعد از اتما  جلسات تمرینی گرفته شد 5آزمون یادداری نیز . پرتاب دارت آزمون به عمل آمد و امتیازات ثبت شد

در طوی  . گردد به رشد و تغییر در سطح مغز می نوروفیدبک یک سیستم آموزشی جام  است که منجر: نوروفیدبک

کند و بور روی صوفحه   می فعالیت امواج مغزی را ثبت، الکترود فعال. شودمی تمرین الکترودهایی به سر ورزشکار متصل

این امواج و اشکال بازخورد بینایی و شنوایی . شودمی متحرک نشان دادههای  رنگی و یا شکلهای  کامپیوتر به شکل میله

بلکه این اشکال الگووی  ، شود نمی نکته مهم این است که هیچگونه فعالیت الکتریکی به مغز وارد. امواج مغزی هستنداز 

پس از مدتی مغز ارتباطی بین فعالیت خود و آنچوه کوه بور روی صوفحه     . کنندمی فعالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری

کنود و ایون   می دیگر مغز شروع به شناسایی وضعیت روانی خوود به عبارت . کندمی شود را شناساییمی کامپیوتر مشاهده

پوست سر با الکل طبی و ژل نیووپرپ  ، قبل از قرارگیری الکترودها بر روی سر. شودمی زمانی است که یادگیری حاصل

قیو   دستگاه مورد مطالعه در ایون تح . شوندمی متصل Ten-20کامالا تمیز شده و الکترودها در منطقه مورد نظر با چس  

 . 5باشدمی ده کاناله 0دستگاه فلکس کاپ

شامل ثبت رویداد ، پروتکل تمرینی آلفا/ تتا. بود SMRمورد استفاده در این پووهش شامل آلفا/ تتا و تتا/های  پروتکل

ایون  . در حالی که شرکت کنندگان چشوم هایشوان را بسوته و آرا  هسوتند    . فعالیت آلفا و تتا در الکتروانسفالوگرا  است

شوکنند و صودای جویبواری کوه بوه      می پروتکل به وسیله صداهای خوش آیندی مانند امواج ساحلی که به نرمی در هم

آموزش آلفا/تتا یک الگوی آموزشی . (5115، شود )اگنرمی ارائه، شودمی و به ترتی  باعث تولید آلفا و تتا، آیدمی زمزمه وار

از ایون   هوا پووهش. فعالیت باند تتا را نسبت به آلفا افزایش دهد مناس  است که به وسیله آن فرد تالش کرده تا سطح

 و بهزیستی 1کنند تا خالقیتمی روش استفاده
پروتکول تمرینوی آلفا/تتوا بوه وسویله      . (5115، را افزایش دهند )گرازیلور 4

 . (0737، که برای درمان افراد الکلی از آن استفاده شد )پنیستون، مطالعات پنیستون و کولسوکی ایجاد شد

هرتز و کاهش تتا در دامنه  05-05در دامنه  SMRشود و شامل افزایش باز اجرا میهای  با چشم SMRپروتکل تتا/ 

نه تنها بر روی توجه  SMRافزایش . شودمی برای افزایش توجه و تمرکز استفاده SMRاز پروتکل تتا/. شودهرتز می 9-4

 . (5115، یر زیادی داشته است )ورنونو تمرکز بلکه بر روی حافظه کاری معنایی تأث

میلوی   451در تحقی  حاضر از تخته دارت معمولی به شکل دایره و از جنس کاغذ فشرده و قطر تخته : تخت دارت

ای  تخته دارت مورد نظر در آزمایشگاه بر روی دیوار آویخته شد به گونه. میلی متر بود استفاده شد 05متر و ضخامت آن 

متور از صوفحه دارت    51/5خطی بر روی زمین به فاصله . متر از زمین قرار گیرد 95/0دارت در ارتفاع که مرکز صفحه 

 05گر  و طول  55پنج پیکان فلزی دارت با وزن . ترسیم شد که در زمان پرتاب پای آزمودنی در پشت خط قرار داشت

 . سانتی متر جهت پرتاب مورد استفاده قرار گرفت

، C3هر جلسه قبل از شروع تمرین نوروفیدبک از هر فرد به صورت چشم باز )در منطقوه   در: آموزش نوروفیدبک

پروتکل اولیوه آلفا/تتوا بوود کوه در     . پروتکل آلفا/تتا( خط پایه گرفته شد، pz( و با چشم بسته )منطقه SMRپروتکل تتا/

                                                                                                                                                                          
1- FlexComp 

 . باشدمی .infinit Thought Technology Ltd کارخانه از 5بیوگراف افزار نر  با کانادا، کشور ساخت کاناله، 501کاپ فلکس دستگاه -5
3- Creative 
4- Well-being 
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فرد با چشمان بسته به صدای امواج . شدیم دقیقه انجا  شد در این پروتکل بازخورد شنیداری ارائه 51به مدت  pzمنطقه 

در  SMRده دقیقه بعدی آموزش پروتکول تتوا/  . کردمی اما هوشیاری خود را باید حفظ، دادمی اقیانوس و رودخانه گوش

فیدبک این پروتکل به صورت دیداری و شنیداری بود که شامل جلو بردن قای  مربوطوه  . یافتاختصاص می C3ناحیه 

 . بود

دقیقوه بوه طوول     45هر هفته سه جلسه تشکیل شد و به مودت  ، جلسه 05نوروفیدبک به مدت پنج هفته در تمرین 

ساعت بعود از اتموا  تمرینوات از دو     95بعد از اتما  تمرینات و به مدت ، پیش از شروع تمرینات نوروفیدبک. انجامید

 . جم  امتیازات محاسبه شد تالش پرتاب دارت آزمون به عمل آمد و 01گروه کنترل و نوروفیدبک در 

دقیقه به تمورین   11جلسه و هر جلسه به مدت  05گروه تصویرسازی ذهنی در : تصویرسازی ذهنیتمرین 

در اتواقی آرا  و بودون هویچ عامول بورهم زننوده آراموش تمرینوات         ها  آزمودنی. تصویرسازی ذهنی پرداخت

بوه منظوور   ، روش آرا  سازی هی  مون ، ذهنی قبل از شروع تمرین تصویرسازی. تصویرسازی را انجا  دادند

کوششوی   05الز  انجا  شد و بعد از آن دو مرحله های  افزایش آرامش و تمرکز اعضای گروه و ایجاد آمادگی

 .  پرتاب دارت تصویرسازی شد

توا  ، ( طراحوی شود  5113، )لووئیس  (5113نوع فر  گزارش گیری با اقتباس از مقاله لووئیس و همکواران )  

به وسیله آن در . گرها بعد از جلسات تصویرسازی ذهنی حرکتی کنترل شودشرکت کنندگان از مداخلهپیروی 

پیووروی از ، از شوورکت کننوودگان خواسووته شوود تووا دوبوواره ماهیووت تصوواویرذهنی  00و  6، 0پایووان جلسووات 

، کرده اند یا نهطرح آزمایشی و اینکه آیا در خارج از جلسات تمرین از تصویرسازی استفاده های  دستورالعمل

در آخر فر  برای کنترل اسوتفاده از تصویرسوازی ذهنوی از شورکت کننودگان خواسوته شود توا         . توضیح دهند

، )تصویر ذهنی واضح( ارزیوابی کننود   6)بدون تصویرسازی ذهنی( تا  0، خودشان را با استفاده از یک مقیاس

 . ی شده بودند تعیین گردیددر پایان نیز کیفیت تصویرهایی را که آنها موف  به تصویرساز

. شد توصیفی استفاده آمار عنوان به معیار انحراف و میانگین از، تحقی  این در آماری تحلیل و تجزیه برای

 لوون  آزموون  از و هاداده توزی  طبیعی بررسی برای اسمیرنوف - کلموگروف آزمون از هاداده بررسی از پیش

 تحلیول  از، هوا واریوانس  برابوری  و هوا طبیعوی داده  توزی  بررسی از بعد. شد استفاده هاواریانس برابری برای

هوای   تفواوت  بررسوی  بورای  اسوتنباطی  آموار  عنووان  زمان به عامل روی مکرر گیری اندازه با دوراهه واریانس

های تکرار شونده بور اسواس   آزمون از همچنین. شد اکتساب استفاده یمرحله در گروهی بین و گروهیدرون

 گروهوی بین و گروهیعوامل درون برای هاتفاوت جایگاه کردن مشخص ای برایحاشیههای  میانگینتخمین 

 و آزموون  پویش  یمرحلوه  در هوا گوروه  برای همسان سازی 0راهه یک واریانس تحلیل آزمون از. شد استفاده

 . استفاده شد یادداری یمرحله در هایافته تحلیل

 یبورای هموه   ضومناا . شود  انجوا   51 افزار اس پی اس اس نسخه نر  از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

 . است شده گرفته نظر در P<0. 05 داریمعنی سطح، هافرضیه

                                                                                                                                                                          
1- ANOVA 
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 نتایج

 55توا   03را دختران دانشجوی کارشناسی سالم راست دست بوا دامنوه سونی    ها  در این پووهش همه آزمودنی

 . تمرینی بدون تغییر بودهای  این تعداد تا پایان دوره، سال تشکیل دادند

 را در آزمون دقت پرتاب دارت طی مراحول مختلو  آزموون نشوان    ها  مشخصات توصیفی گروه 0جدول 

 .  دهدمی

 
 طی مراحل مختلف آزمونها  توزیع میانگین و انحراف معیار دقت پرتاب دارت گروه. 5جدول 

 مرحله

 گروه

 کنترل تصویرسازی ذهنی نوروفیدبک

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 46/16 5/007 00/57 5/71 53/45 19/77 پیش آزمون

 17/59 011 57/41 65/059 11/55 95/015 پس آزمون

 99/57 35/013 53/59 39/051 90/09 001 یادداری

 

، هوا بهبود دقوت پرتواب دارت گوروه   با بررسی اختالف میانگین ، کنیدمی مشاهده 0همانطور که در جدول 

( و تصویرسوازی ذهنوی   13/16مشخص است که در مرحله پس آزمون شرکت کنندگان گوروه نوروفیودبک )  

 0هموانطور کوه در جودول    ، عالوه بر ایون . ( عملکرد بهتری داشتند5/01مقایسه با گروه کنترل ) ( در05/14)

ود گروه تصویرسازی ذهنی است به نحوی که اخوتالف  شرایط در مرحله یادداری بیشتر به س، کنیدمی مشاهده

( 19/59آزموون بورای گوروه تصویرسوازی ذهنوی )     میانگین عملکرد در مرحله یادداری نسبت به مرحله پویش 

به عبارت دیگر در مرحلوه یوادداری گوروه    . ( داشته است61/01افزایش بیشتری نسبت به گروه نوروفیدبک )

هرچند نتایج عملکرد گوروه  . (39/051ها داشته است )بت به سایر گروهتصویرسازی ذهنی عملکرد بهتری نس

( نسبت به پیشرفت آنها در مرحله پس آزموون کواهش یافتوه اسوت اموا      001نوروفیدبک در مرحله یادداری )

 .  دهدمی همچنان نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری نشان

هموانطور کوه در   . وه نشوان داده شوده اسوت   در هر سه گور ها  میزان پیشرفت عملکرد آزمودنی 0در شکل 

پیشرفت در عملکرد گروه تصویرسوازی ذهنوی و   ، شودمی و بر اساس آمار توصیفی مشاهده 0جدول و شکل 

گروه نوروفیدبک در مرحله پس آزمون و همچنین در مرحله یادداری از عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل 

یادداری عملکرد گروه تصویرسازی ذهنی از عملکرد گروه نوروفیودبک  همچنین در مرحله اند.  برخوردار بوده

 .  نیز کاهش کمتری نسبت به مرحله پس آمون داشته است
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 مختلف در مراحل اکتساب و یادداریهای  میزان پیشرفت عملکرد گروه. 5شکل 

 

آزمون تحلیل واریانس یوک  در مراحل اکتساب و یادداری با استفاده از ها  پیش از بررسی تفاوت بین گروه

نتایج آزمون تحلیل واریانس یوک راهوه   . ی پیش آزمون پرداخته شددر مرحلهها  راهه به آزمون همسانی گروه

تفواوت معنوی داری بوین شورکت     ، (P=0. 58, F=0. 45) آزموون ی  با توجه به آمارهها  نشان داد که بین گروه

 . کنندگان وجود ندارد

اکتساب با آزمون تحلیل واریانس عواملی بوا انودازه گیوری مکورر      ی  را در مرحلهها  نتایج پرتاب 5جدول 

 .  دهدمی نشان

 
 اکتسابی  ها را در مرحلهمکرر نتایج پرتاب اندازه گیری عاملی با واریانس تحلیلهای  یافته .7 جدول

 متعیر

 عامل
 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 10/1* 19/9 150/3713 0 150/3713 مراحل آزمون

 655/1 410/1 131/356 5 069/0905 گروه

 545/1 610/1 131/965 5 069/0511 گروه× مراحل آزمون 

   105/0505 50 101/55455 خطلی )آزمون(

    50 301/40669 خطای )گروه(
 . معنی دار است > α 05 .0در سطح * 

 

( اما اثر اصلی گروه P<01 .0اثر اصلی آزمون معنی دار است )، دهدمی همانطور که نتایج جدول فوق نشان

بنوابراین تفواوت معنوی دار در اثور تمرینوات      . (P>05 .0گوروه معنوی دار نیسوت )   × و کنش متقابول آزموون   

همچنین معنی. (P>05 .0نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت وجود ندارد )

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

۱۶۰ 

 یادداری پس آزمون پیش آزمون

 نوروفیدبک

 تصویرسازی ذهنی

 کنترل
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به منظور بررسوی دقیقتور   . پووهش اشاره داردهای  آزمون به وجود تفاوت معنی دار بین آزمون داری اثر اصلی

ای  حاشویه هوای   تخمین میانگینهای تکرار شونده بر اساس تعقیبی از آزمونهای  در قال  آزمونها  این تفاوت

. ( وجوود دارد P=0. 001) نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزموون و پوس آزموون   . استفاده شد

 .  دهدمی را با آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مرحله یادداری نشانها  نتایج پرتاب 1جدول 

 
 یادداریی  در مرحله ANOVAنتایج آزمون . 9جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متعیر

 534/1 550/1 565/161 5 531/951 بین گروهی

   655/651 50 951/01956 گروهیدرون 

    51 111/04449 کل
 . معنی دار است > α 05 .0در سطح * 

 

. تفاوت معنی دار وجود نودارد ها  ی یادداری بین گروهدر مرحله، شودمی مشاهده 1همانطور که در جدول 

ذهنوی بهتور از گوروه    نوروفیودبک و تصویرسوازی   های  گروهها،  صرف نظر از معنی دار بودن یا نبودن تفاوت

همچنوین عملکورد گوروه تصویرسوازی ذهنوی نیوز در مرحلوه یوادداری بهتور از گوروه           اند.  کنترل عمل کرده

 .  نوروفیدبک بوده است

 

 گیری نتیجه و بحث

 آموزش امواج مغزی و تصویرسازی ذهنی اثر یمقایسه هدف با تحقی  این، شد بیان این از پیش که همانطور

اکتسواب و  ی  نتوایج تحقیو  در مرحلوه   . اجتماعی و یادداری مهارت پرتاب دارت صورت گرفوت بر اکتساب 

که ایون  ، یادداری نشان داد که هر دو گروه نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی در ابتدای تمرین پیشرفت داشتند

هاتفیلود و  ، (5101) ناداپاپ و همکواران ، (5101آلبرتو و همکارانش )، (0137اسکندر نواد )های  نتایج با یافته

( هوم خووانی دارد   5115وارنوی و همکواران )  ، ریموند، (5115گروزیلر )، (5119هاموند )، (5117همکاران )

این نتایج مؤید اصل قانون توانی تمرین . (5115، ریموند؛ 0137، اسکندرنواد؛ 5115، گرازیلر؛ 5119، )هاموند

نتوایج ایون   . شوود در عملکرد افوراد نوآمووز مشواهده موی    ای  است که در ابتدای تمرین پیشرفت قابل مالحظه

پووهش نشان داد که در جلسات اول یادگیری مهارت بین گروه نوروفیودبک و تصویرسوازی ذهنوی تفواوت     

که این نتایج بر اساس توضیح شناختی در مورد نوروفیدبک و تصویرسوازی ذهنوی   ، معنی داری وجود ندارند

شوناختی( یوک مهوارت     –ی اول یادگیری )کالمی کند که در مرحلهمی بیانتوضیح شناختی . مورد تأیید است

توانند پاسوخگوی  می فعالیت شناختی زیادی وجود دارد و نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی به راحتی، حرکتی

 05یعنوی  ، هفتوه  5همچنین نتایج به دست آمده از این تحقی  نشوان داد کوه بعود از    . نیازهای اجراکننده باشد

های نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی نسبت به گوروه کنتورل پیشورفت چشومگیری را     گروه، ی تمرینجلسه
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نشان دادند و بر اساس تجزیه و تحلیول اطالعوات آمواری مشوخص شود کوه گوروه تمرینوی نوروفیودبک و          

 .  تصویرسازی ذهنی تقریباا به یک نسبت در عملکرد پیشرفت داشتند

. یادگیری در پرتاب کنندگان دارت مشاهده شود  SMRروتکل آلفا/تتا وتتا/ در تحقی  حاضر با استفاده از پ

اسوتدالل مبتنوی بور ارتباطوات     ، منط  بنیادین استفاده از آموزش نوروفیدبک به منظور ارتقای عملکرد ورزشی

بخصوص کوه  های  یا دیدگاه، با شناسایی ارتباطات بین الگوهای عمومی فعالیت مغزی و حاالت خاص. است

، توان در راسوتای تعلویم فورد و ارتقوا عملکورد     می، شوندمی طبقه بندی« بهینه»و  به رفتاری که به صورت مرب

 . تالش کردای  برای رسیدن به حاالت بهینه، توسط بازخورد الگوی فعالیت قشری

داد در تحقی  حاضر نیز برای افزایش عملکرد ورزشکاران از پروتکل آلفا/ تتا استفاده شود و نتوایج نشوان    

که استفاده از این پروتکل در بهبود عملکرد ورزشی نقش معنی داری دارد کوه ایون نتیجوه بوا نتوایج تحقیو        

( کوه از ایون پروتکول بورای بهبوود اجورای دانشوجویان        5115وارنی و همکاران )، ریموند، (5115گروزیلر )

( کوه از  5115ریموند و سواجید ) و همچنین تحقی  ، (5115، گرازیلر؛ 5115، موسیقی استفاده کردند )ریموند

نتوایج ایون تحقیو  بوا     . (5115، باشد )ریموندمی همسو، این پروتکل برای افزایش اجرای هنری استفاده کردند

اسوکندر  . باشود می که بر روی تیر و کمان کاران مبتدی انجا  داد نیز همسوو ، (0137نتایج تحقی  اسکندرنواد )

برای بهبود عملکرد تیراندازان مبتدی استفاده کرد و نتوایج تحقیو  نشوان     PZنواد از پروتکل آلفا/تتا در منطقه 

، اسوکندرنواد داد که آموزش نوروفیدبک در این افراد باعث بهبود رکوردهای تیرو کمان کواران مبتودی شود )   

/تتا برای افزایش توجه و تمرکز و همچنین بهبود بخشیدن بوه اخوتالل توجوه/بیش    SMRاز پروتکل . (0137

تحقی  حاضر با نتایج مطالعات مربو  به بهبود اجرا و توجوه  های  یافته. (5119، شود )هاموندمی فعالی استفاده

اغل  پیشرفت قابول تووجهی   ها  نتایج این بررسی. همسو است SMRبه دنبال استفاده از پروتکل آلفا/تتا و تتا/

مطالعه حاضر مووثر بوودن آمووزش آلفا/تتوا در      در مجموع در. (5114، را در اجرا و توجه نشان داده است )چنیس

در قشر حسی حرکتی نیمکره چپ در ورزش پرتواب دارت در افوراد    SMRو امواج مغزی تتا/ ای  ناحیه مرکزی آهیانه

تووان  می اجورا بووده و  مبتدی نشان دهنده تأثیر مداخله نروفیدبک به عنوان یک مداخله خود تنظیم مغز در ارتقا  سطح 

فراوانوی از  هوای   در پوووهش . ملی کمکی برای تسری  افزایش تمرکز و بهینه سازی عملکرد اسوت بیان کرد عا

پروتکل آلفا/ تتا برای افزایش عملکرد ورزشی استفاده شده است و نتایج نشوان داده اسوت کوه ایون پروتکول      

افوزایش توجوه و   بورای   SMRتوان از پروتکل تتا/ می همچنین. برای بهبود عملکرد ورزشی مفید و موثر است

 . تمرکز در ورزشکاران استفاده نمود

. در این تحقی  همچنین عملکرد گروه تصویرسازی حاکی از آن بود که این گروه افزایش عملکرد داشوتند 

دهد که تمرینات تصویرسازی بر روی عملکرد و یادگیری تأثیر دارد و اگور ایون تمرینوات    می نشان هاپووهش

همچنین در تمرینات تصویرسازی ذهنی نشان داده است کوه  . شد تأثیر بیشتری دارددر کنار تمرین جسمانی با

بوده است و این نشان دهنده این است که این تمرینوات  ای  این تمرینات همراه با افزایش آلفا در منطقه آهیانه

 .  (5115، برد )گالبرتومی آرامش را در بازیکنان باال
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های متعوددی نیوز هسوت    ل فیزیولوژیک نبوده بلکه تحت تاثیر پدیدهتوانایی اجرای خوب تنها نتیجه عوام

تکنیکی و تاکتیکی کامالا آماده اسوت اموا   ، گاهی ورزشکار از نظر بدنی. گذردمی که در سیستم اعصاب مرکزی

. بدن شوکل گرفتوه اسوت    -این مبحث به نا  رابطه مغز. شودمی مسائل روانی و ذهنی باعث تخری  اجرای او

 ایون ارتبوا    بیوان  به فیزیولوژیک روانشناسی. است بوده انسان برای جذابی موضوع بدن همیشه – مغز بحث

 ذهنی رویدادهای بدن و اعضای بین متقابل ارتبا  که دارد وجود آندرسای شواهدی نظریات برطب . پردازدمی

شوود  می هموراه  احساس و یا ذهن در موازی تغییر یک با روانشناختی تغییرات و دهدمی نشان را انسان رفتار و

 مشوخص  زیور  شورح  بوه  را فیزیولوژیک روانشناسی ( اصول0795والت ) و گرین و گرین. (5100، )استرک

طور  به فرد ذهنی احساسی وضعیت در مناس  تغییر یک طری  از فیزیولوژی وضعیت در هر تغییری" کردند

 بوه  این نظریه. "آیدمی وجود به فرد روانشناختی وضعیت در مناس  تغییر یک طری  از ناخودآگاه یا خودآگاه

دارد ، کنود می پیودا  ربوط  بدن - مغز همیشگی موضوع به که قطعی دیدگاه از عمیقی بسیار بازتاب خاصی طور

 .  (5116، 0)ویلسون

پونج   از که بعود  یادداریی  مرحله در. شد مشاهده یادداریی  مرحله در تحقی  این در توجه قابل نتایج اما

گوروه   بوه  نسوبت  را نوروفیودبک  ذهنوی و  تصویرسوازی های  گروه برتری نتایج، انجا  گرفت تمرینی بی روز

 البته با توجوه  داد نشاننوروفیدبک گروه  به نسبت ذهنی را تصویرسازی گروه برتری کنترل و همچنین نتایج

در صوورتی  ، آزمایشوگاهی محویط   در کوه  گفوت  توانمی، ذهنی سازی تصویر مورد در (5113) وینبرگ نظر به

 .  (5101، کمی تمرین نیز صورت گیرد )وینبرگ، یابد که بالفاصله به دنبال تصویر سازیمی عملکرد بهبود

( به کارگیری تجسم ذهنی ورزشکار برای بهبود عملکرد جسومانی  0191تصویرسازی ذهنی از نظر آهوال )

یون توانوایی بورای یوادگیری و اجورای      شوود و از ا می در تصویرسازی ذهنوی حوواس مختلو  درگیور    . است

محققان در ارتبا  بین تأثیر تمرین ذهنوی  . (0191، فالحی: ترجمه، شود )آهوالمی ورزشی استفادههای  مهارت

نشانه گیوری ماننود   های  و اجرای حرکات ورزشی به این نتیجه رسیدند که تمرین ذهنی تأثیر مثبتی بر مهارت

کیفیت و کمیت تصویرسازی ، محتویات. سیستم عصبی خودکار همخوانی دارداین تأثیرات با . تیراندازی دارد

 بنابراین از این لحاظ تمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعوی . خودکار عصبی اثرات متفاوتی داردهای  ذهنی بر پاسخ

تمرینات تصویرسازی ذهنی بر روی ورزشکاران گلو  مبتودی نیوز انجوا  شود و      . (0775، باشد )دیچامکزمی

نتایج نشان داد که این تمرینات باعث بهبود عملکرد در ورزشکاران گل  مبتدی شود و ضوربات آنوان بهبوود     

دهد که تمرینات تصویرسوازی بور روی عملکورد و    می نشان هاپووهش. (0191، فالحی: ترجمه، یافت )آهوال

همچنین در تمرینوات  . تری داردیادگیری تأثیر دارد و اگر این تمرینات در کنار تمرین جسمانی باشد تأثیر بیش

بووده اسوت   ای  تصویرسازی ذهنی نشان داده است که این تمرینات همراه بوا افوزایش آلفوا در منطقوه آهیانوه     

 هوا پوووهش . بورد می ( و این نشان دهنده این است که این تمرینات آرامش را در بازیکنان باال5115، )گالبرتو

زی ذهنی عالوه بر اینکه برای افراد ماهر خوب است برای افوراد  دهند که تمرینات تصویرسامی همچنین نشان

                                                                                                                                                                          
1- Wilson 
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( که این نتایج همسو بوا نتوایج تحقیو  حاضور     13شود )می مبتدی نیز مفید است و باعث افزایش عملکرد آنان

 .  است

 کنود کوه  می این فرض را مطرحها  یافته، از طرفی با وجود کاهش اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در مرحله یادداری

تواند برای تحریک یا تنظیم فعالیت مغزی به کار گرفته شود و ممکن است روی پردازش شناختی مووثر  نوروفیدبک می

یکی از نکات مهم در ارائه آموزش امواج مغزی این است کوه الگووی فعالیوت مغوزی در افوراد      . (5111، باشد )ورنون

که باید به آن توجه داشت ، فعالیت مغزی مختل  است ورزشی به الگوی متفاوتهای  مختل  و نیازهای متفاوت رشته

این پیچیدگی و پویایی عصبی موج  . مختل  به مناط  مختلفی از مغز وابسته استهای  ورزش. (5113، 0)دامیگوئس

مختلو   هوای   شده که تا به حال الگوی مشخصی برای اجرای این فرآیند یافت نشود و با توجه به اینکوه بورای رشوته   

هوای   شوود در زمینوه طراحوی پروتکول    می بنابراین پیشنهاد، متفاوت بوده و ثابت نیستند EEGن قبیل تغییرات ورزشی ای

 هایپووهشبه طور روز افزونی . آموزشی نوروفیدبک بررسی نظامدار بیشتری در سطوح مختل  یادگیری انجا  شود

در چنوین  . شروع شده است، مختلفی از اوج عملکرد استدر مورد الگوی امواج مغزی که در ارتبا  با انواع ای  پیچیده

مواردی الگوی امواج مغزی برای افراد اطالعات مهمی را که ممکن است هدایت کننده آنها بورای اسوتفاده ار تمرینوات    

 . (5115، نوروفیدبک برای ارتقای اوج عملکرد است فراهم نمایند )ریموند

وفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و عملکرد پرتاب دارت این پووهش تمرینات نورهای  بنابر یافته

تحقی  حاضر و مطالعات قبلوی  های  با توجه به یافته. موثر است و در مقایسه با گروه کنترل اثر سودمندی دارد

تمرینات موثری برای افزایش عملکرد و بهبوود  ، توان گفت که تمرین تصویرسازی و تمرینات نوروفیدبکمی

مشابه ماننود تیور انودازی و    های  در ورزش تصویرسازی ذهنیشود از آموزش نوروفیدبک و می پیشنهادو  اجرا است

. نشوانه گیوری اسوتفاده شوود    هوای   گل  و از پروتکل مربوطه برای بهبود و تسری  یادگیری در افراد مبتدی در ورزش

هوای   د که برای تسهیل آموزش مهوارت شومی ورزشی توصیههای  همچنین به مربیان و دست اندرکاران آموزش مهارت

 . نوروفیدبک استفاده کنند تصویرسازی ذهنی و ورزشی از

 

در پایان از تما  دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیا  نوربهارستان که در این تحقی  شرکت : قدردانی و تشکر

 . کمال تشکر و قدردانی را داریم، نمودند
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های  سبک تفکر مدیران و کارکنان و نقش ویژگیی  مقایسه

 دموگرافیک بر سبک تفکر مدیران 

 7زهره رافضی، 5* ماه منیر حاجی شریفی

 

بررسوی تواریخی   . مهمترین مباحثی است که همواره توجه بسیاری را به خود جل  کرده اسوت تفکر یکی از 

در مطالعات مدیریتی . دهد که نظریات مطرح شده در این زمینه عمری بس طوالنی دارندمی این موضوع نشان

زیورا تفکور   . ادراکی مدیران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اسوت های  نیز بحث درباره تفکر و شیوه

نحوه برخورد با مسائل و شورایط گونواگون در   ، رفتارها، طرحهاها،  مدیر بطور مستقیم تاثیر خود را در تصمیم

توان از این نوع نتایج نحوه تدوین و تنظیم تفکور مودیر را ردیوابی    می بطوری که. سازدمی سطح سازمان متجلی

 کوه  شوود  موی  برقرار صحیحی محیط ارتبا  تقاضاهای وها  تواناییها،  سبک زمانی بین. (0135، کرد )بهرنگی

 ترجیحوی  سبک یا استفاده کنند خود ترجیحی سبک از که دهند انجا ای  گونه به خود را وظای  بتوانند افراد

 دارای کوه  سبکی، خاصهای  موقعیت در یا کنند تغییر توانند می ها سبک، دیگر عبارت به. دهند تغییر را خود

( بیان میکند که سوبکهای تفکور بسویار کمتور از آنچوه      0779استرنبرگ ) شود انتخاب، است بیشتری کارآمدی

. مورد توجوه قورار گرفتوه اسوت و بیشوتر بوه عملکورد افووراد اهمیووت داده شووده اسووت           ، استحقاقش بوده

راهیمی اغل  ناشی از سبکها اسوت )جهانشاهی و اب، و موفقیتهایی که به تواناییها نسبت داده شدهها  شکسوت

 .  (0135، قوا 

متفواوت اسوت افوراد در    های  مکان و موقعیت، تفکر نسبی است و در طول زمانهای  خوبی و بدی سبک

و سوبک تفکور والودین و    ، سن، جنسیت، مثل فرهن هایی  تفکر انعطاف پذیری دارند و متغیرهای  ارائه سبک

همچنین سبک تفکور از فوردی بوه فورد     . (5111تفکر مؤثر است )گانترهای  معلمان نیز در تغیر و تحول سبک

. دیگر متفاوت بوده و بر سراسر گستره حقوق زندگی از شخصی و غیر شخصی توا اجتمواعی اثرگوذار اسوت    

، خواهد بود )زینیو  تر  فکری با هم مطابقت پیدا کنند حاصل آن ایجاد ارتباطات بهتر و موثرهای  هرگاه سبک

ضورورت انجوا  ایون    ، تفکر و همسویی آن با توانایی و موقعیت شغلیهای  لذا با توجه اهمیت سبک. (5101

آیوا  : باشود  می صنعتی احساس گردید و این پووهش در صدد پاسخ دادن به این سواالتی  پووهش در جامعه

                                                                                                                                                                          
  .ایران کرج، روانشناسی، کرج،گروه ،واحد اسالمی آزاد ،دانشگاه شخصیت روانشناسی ارشد کارشناسی0- 

Sharifi.mahmoniru@gmail.com 

 rafezi.zohreh13@gmail.com تهران نور پیا  دانشگاه استادیار 5-
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بین مدیران و کارکنان از نظر سبکهای تفکور تفواوت وجوود دارد؟ و آیوا سوبک تفکور مودیران بوا توجوه بوه           

 یابد؟   می فیک آنها تغییردموگراهای  ویوگی

تعریو   ، اندیشد می ( سبک تفکر را بعنوان طریقی که فرد0136، به نقل از سی ، 0779رابرت استرنبرگ )

بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی هایموان  ، سبک تفکر یک توانایی نیست، کرده و در این باره گفته است

سوبک  01وی . تفکر متفاوت باشندهای  اما در سبک، مشابهها  ناییافراد ممکن است عمال در توا. کند می اشاره

 : دارد که عبارتند از می تفکر را بیان

این افراد دوست دارند قوانین را خود وض  کنند و به مسوائلی بپردازنود کوه قوبالا     : سبک تفکر قانون گذار .0

 .  طرح ریزی نشده باشند

پیروی کرده و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل طورح  این افراد مایلند از مقررات : سبک تفکر اجرایی .5

 .  ریزی شده است

افراد قضاوتگر مایلند قوانین و مراحل انجا  کار را ارزیابی کرده و دربارة هر چیوزی  : سبک تفکر قضاوتگر .1

 .  قضاوتی داشته باشند

در حل مسائل و مشکالتشان به کسی اجازه دخالت ، این افراد اکثراا تک محور بوده: سبک تفکر فرد ساالر .4

 . دهند نمی را

 .  کند می فرد پایور ساالر )رتبه ساالر( هدف را به صورت سلسله مرات  تنظیم: سبک تفکر پایور ساالر .5

جرگه ساالرها عالقه دارند امور را در همان زمان تعیین شوده انجوا  دهنود و در    : سبک تفکر جرگه ساالر .6

کنند که از نظر زمانی و سایر منواب  تحوت    می برخوردارند احساس که از اهمیت یکسانیهایی  مورد هدف

 .  فشار قرار دارند

کوه طبقوه بنودی    هوایی   این اشخاص )هرج و مرج طل ( از طری  تنوع نیازها و هدف: سبک تفکر ناساالر .9

افراد ناساالر هرج و مرج مسائل را به صوورت یوک امور    . شود می برانگیخته، آن مشکل استهای  اولویت

 .  گیرند می صادفی در نظرت

دهنود مسوائل را در سوطح بسویار وسوی  و انتزاعوی موورد         می افراد کلی نگر ترجیح: سبک تفکر کلی نگر .3

 . بررسی قرار دهند

عملوی یوک   هوای   آنها مایلند بوه جهوت  . این افرادروی جزئیات مسائل تأکید دارند: سبک تفکر جزیی نگر .7

 .  موضوع هدایت شوند

دارای حساسویت  . این افراد بیشتر به محیط بیرون گرایش دارند و مرد  دار هسوتند : سبک تفکر برون نگر .01

 .  افتد آگاهی دارند می اجتماعی اند و از آنچه برای دیگران اتفاق

کنواره گیوری از دیگوران و بوه     ، آنان به وظیفه مداری، با امور درونی سروکار دارند: سبک تفکر درون نگر .00

 .  ندناآگاهی اجتماعی گرایش دار

موجود فکر کننود و بوه دنبوال    های  این افراد دوست دارند فراتر از قوانین و برنامه: سبک تفکر آزاد اندیش .05

 .  کنند می پیچیده و مبهم را دنبالهای  حد اکثر تغییر هستند و موقعیت
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ه دنبوال  موجود وفوادار بماننود و بو   های  این افراد دوست دارند به قوانین و برنامه: سبک تفکر محافظه کار .01

 .  (0779، کنند )استرنبرگ می پیچیده و مبهم اجتنابهای  حداقل تغییر هستند و از موقعیت

 

 پژوهشی  پیشینه

اما تعداد کمتری از آنوان در جامعوه صونعتی و    ، تفکر انجا  شده استهای  بسیاری در زمینه سبک پووهشهای

 انجوا  شوده بوه مووارد زیور     هوای   این پوووهش بین کارکنان و مدیران بوده است از جمله ای  بصورت مقایسه

 : توان اشاره کرد می

کوارکرد  »( در پووهشی تحت عنوان 0171کمالی و حسینی هفشجانی )، ابوالقاسمی نج  آبادی، نظری فر -

سبکهای تفکر و رابطوه آن بوا پیشورفت تحصویلی در بوین دانشوجویان دانشوکدههای فنوی و مهندسوی و          

بینوی   پویش  را مورد بررسی قرار دادند که ایون پوووهش قابلیوت    «گاه تهرانروانشناسی و علو  تربیتی دانش

 . کننده پیشرفت تحصیلی به وسیله سبکهای تفکر را نشان دادند

 راهبردهوای  و تفکور های  سبک بین رابطهای  بررسی مقایسه»  ( در پووهشی تحت عنوان0170بخشایش ) -

به این نتیجه رسید « یزد  آزاد و دولتیهای  دانشگاه دختر دانشجویان میان در تحصیلی با عملکرد یادگیری

و حووزه هوا( بوا عملکورد     هوا   شکلها،  گرایشها،  سطح، تفکر( کارکردهاهای  بین ابعاد چندگانه سبک: که

سطحی و راهبردی )بوا عملکورد   ، عمی  بین رویکردهای یادگیری(. تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد

هوا،   گورایش هوا،   سوطح ، تفکر) کارکردهوا های  ابعاد چندگانه سبک. ود داردتحصیلی دانشجویان رابطه وج

عملکورد تحصویلی   بینی  پیش سطحی و راهبردی( در، ( و رویکردهای یادگیری )عمی ها  و حوزهها  شکل

 .  سهیم است

 : توان به موارد زیر اشاره کرد می خارجیهای  و در پووهش 

تفکر معلمان و دانشوجویان  های  سبکای  بررسی مقایسه» عنوان ( در پووهشی تحت 5115چائوو هوان  ) -

به این نتیجه رسیدند که معلمان و دانشجویان زن بیش از همتایان مرد خود سوبک آرموان   .  «رشته ریاضی 

و معلمان مورد بویش از معلموان    ، همچنین دانشجویان زن بیش از دانشجویان مرد. دهندمی گرائی را ترجیح

در کل سبک تحلیل گرایی بیشوترین و سوبک ترکیبوی کمتورین     . دهندمی گرایی را ترجیحزن سبک تحلیل 

 اند.   ترجیح را در این تحقی  داشته

بررسی رابطه بین سبک تفکر و فرهن  جامعه و بوا هودف   » ( پووهشی تحت عنوان 5115) برنادوو ژان  -

این نتایج دسوت یافنتود کوه تفواوت     به . «بررسی تئوری خود گردانی ذهنی استرنبرگ در جوام  غیر غربی

 معنی دار بین سبک تفکر مورد ترجیح دانشجویان فیلیپینی با آنچه در جوام  غربی مرسو  اسوت مشواهده  

 . شود و بین سبک تفکر و فرهن  رابطه معنی داری وجود دارد می

ن مدرسوه بوا   بررسی رابطه بین سبک تفکر مودیران و معاونوا  » ( در پووهشی تحت عنوان 5111لیندسای ) -

به این نتیجه رسوید کوه سوبک آرموان گرایوی      « ارزش ها( ، هنجارها، رفتارها، مفروضات، فرهن  )باورها
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همچنوین زنوان بطوور معنوی داری     . بیشتری و سبک واق  گرایی کمترین رابطه را با فرهن  مدرسه دارنود 

الخره اینکه معاونان مدرسوه بطوور   و با. کنندمی %( بیشتر از مردان از سبک تفکر آرمان گرایی استفاده113)

در ایون تحقیو    . کننود می %( بیشتر از مدیران از سبک تفکر واق  گرایی اسوتفاده 114معنی داری )در سطح

تفکر عمل گرایی و ترکیبی کمترین ترجیح را در بوین پاسوخ   های  سبک تفکر واق  گرایی بیشترین و سبک

 اند.   دهندگان داشته

 

 روش

استفاده از نر  افزاراس پی اس اس )نسوخه   است و باای  مقایسه -حاضر از نوع علیروش تحقی  در پووهش 

رگرسیون چند ، همبستگی پیرسون، آمار توصیفیهای  ( در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طری  آزمون03

آمواری  ی  جامعوه . زوجی انجوا  شود  های  تحلیل واریانس چند متغیره و آزمونهای تعقیبی برای مقایسه، متغیره

کلیه مدیران و کارکنان یکی از مجموعه شرکتهای خودرو ساز در شوهر تهوران    پووهش حاضر عبارت است از

که بعود از  ، نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید 514نفر نیرو دارد که با توجه به جدول مورگان  611که مجموعا 

بوه صوورت در دسوترس و هدفمنود      ینفر رسید روش نمونه گیور  500ناقص به تعداد های  حذف پرسشنامه

خودرو ساز افرادی که مایل بوه شورکت در   های  ترتی  که با مراجعه به یکی از مجموعه این به . انتخاب گردید

 .  تحقی  حاضر بودند انتخاب گردیدند

 

 ابزارهای پژوهش

و ای  مطالعوات کتابخانوه  : باشود  موی  جم  آوری اطالعات در پووهش حاضر مشتمل بور دو بخوش  های  روش

از منواب   ، مبانی و ادبیوات موضووع پوووهش   ی  در این قسمت جهت گرد آوری اطالعات در زمینه: پرسشنامه

( اسوتفاده شوده اسوت و بوه     از شبکه جهانی اطالعات )اینترنوت کتابهای مورد نیاز و نیز ، مقاالت، کتابخانه ای

سؤالی( اسوتفاده   014)فر  ، (0770استرنبرگ )سبک تفکر ی  ازپرسشنامهها  منظور جم  آوری اطالعات و داده

نوع سبک تفکر را موورد   01سنجد و مجموعاا  می سؤال این پرسشنامه یک نوع سبک تفکر را 3گردیده که هر 

سابقه کوار  ، قومیت، نوع شغل، تحصییالت، جنسیت، دموگرافیک مانند سنهای  دهد و ویوگی می سنجش قرار

 .  مورد سوال قرار گرفته است

 

 عتبار و پایاییا

 . ( استفاده شدوت داوران )اساتید راهنما ومشاورعالوه بر استاندارد بودن ابزار تحقی  از روش قضا

نفر از مودیران موسسوات آمووزش عوالی      596( این مقیاس را بر روی 0134فتح الهی ): پرسشنامه سبک تفکر

یی مجموعوه عبارتهوایی کوه پرسشونامه     ضوری  پایوا  ، نفر زن بودنود اجورا کورد    73نفر مرد و  067تهران که 

و بیوانگر اعتبوار کوافی مقیواس      759/1دهد بر پایه فرمول آلفای کرونبواخ برابور    می تفکر را تشکیلهای  سبک
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موورد سونجش   هوای   توان محاسبات مربو  به ضری  روایی و بررسی درباره سوازه  می در این صورت. است

کار ، امامی. (1110/1) اجرای آزمون روایی قابل پذیرش نیز بدست آمدپس از انجا  و . پرسشنامه را انجا  داد

 34/1توا   59/1از هوا   ضری  پایوایی زیور مقیواس   . تفکر را در ایران انجا  داده استهای  هنجاریابی پرسشنامه

 .  (0135، بدست آمده است )امامی پور

 

 پژوهشهای  یافته

 میوانگین  اسوت  داده تشوکیل  را زنوان % 5. 3 و مرد% 5. 70جنسیت تفکیک به نمونه توزی  توصیفی ویوگیهای

 61 توا  50 از مورد  کارکنوان  سونی  دامنه. است سال 97/15 زن کارکنان سن میانگین و 44/16 مرد کارکنان سن

 5/54، زیوردیپلم  کارکنوان  از درصود  1/4. اسوت  شده گسترده سال 43 تا 56 از زن کارکنان سنی دامنه و سال

 ایون  به. بودند باال به لیسانس فوق درصد 1/05 و لیسانس درصد 5/44، دیپلم فوق درصد 9/04، دیپلم درصد

. درصد( از نظور سوطح تحصویالت لیسوانس بوه بواال بودنود        59افراد نمونه ) اکثریت که گفت توانمی ترتی 

انگین درصد کارکنوان تشوکیل دادنود و میو     0/97درصد از توزی  نمونه را مدیران و  7/51همچنین بطور کلی 

 .  سال است 35/00سابقه کار کارکنان 

طوور کوه در جودول    همان. میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبکهای تفکر ارائه شده است 0در جدول 

فردسواالر  ، (61/45قضایی )، (61/45اجرایی )، (51/45گذار)میانگین نمرات سبکهای قانون، شود مشاهده می0

نگوور جزئووی، (60/16نگوور)کلووی، (10/16ناسوواالر )، (49/15جرگووه سوواالر )، (00/45پایورسوواالر )، (50/15)

 .  باشد( می54/15نگر )درون، (40/41نگر )برون، (96/16محافظه کار )، (67/41آزادمنش )، (39/16)
 

 کارکنان تفکر سبکهای نمرات معیار انحراف و میانگین .5 جدول

 سبکهای تفکر
 هاشاخص

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین
 01 56 35/6 51/45 قانون گذار
 01 56 35/6 61/45 اجرایی
 01 56 04/6 61/45 قضایی
 04 55 19/6 50/15 فردساالر
 03 54 15/5 00/45 پایورساالر
 00 51 45/9 49/15 جرگه ساالر

 7 54 13/6 10/16 ناساالر
 05 55 45/6 60/16 نگرکلی
 01 51 14/6 39/16 نگرجزئی

 01 56 55/6 67/41 آزادمنش
 00 51 11/9 96/16 محافظه کار

 05 56 19/9 40/41 نگربرون
 05 54 37/9 54/15 نگردرون
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   سبکهای تفکر مدیران و کارکنانی  مقایسه   -

میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبکهای تفکر بوه تفکیوک سومت شوغلی ارائوه شوده اسوت         5در جدول

نگور بوا   آزادمونش و بورون  ، پایورساالر، قضایی، شود میانگین نمرات سبکهای اجرایی می همانطور که مشاهده

( و 97/45، 01/44، 47/45، 97/45، 45/41بیشترین میزان در بین سبکهای تفکر در گروه کارکنان بوه ترتیو  )  

 .باشد( می17/46، 01/44، 44/45، 60/41، 16/41در گروه مدیران به ترتی  )
 

 شغلی سمت تفکیک به تفکر سبکهای نمرات معیار انحراف و میانگین .7 جدول

 سبکهای تفکر
 مدیران کارکنان

 انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین

 5/3 ± 75/41 05/5 ± 65/41 قانون گذار

 43/6 ±16/41 4/5 ± 45/41 اجرایی

 47/5 ± 60/41 64/5 ± 97/45 قضایی

 65/5 ±10/16 10/6 ± 11/15 فردساالر

 45/6 ± 44/45 19/4 ± 47/45 پایورساالر

 57/9 ±77/11 35/9 ± 55/15 جرگه ساالر

 1/6 ± 36/14 55/5 ± 56/16 ناساالر

 75/5 ±50/19 95/6 ± 96/15 نگرکلی

 50/5 ± 55/16 44/5 ± 79/16 نگرجزئی

 10/6 ± 01/44 15/5 ± 01/44 آزادمنش

 04/9 ± 10/19 96/5 ± 09/19 محافظه کار

 43/9 ± 17/46 77/6 ± 97/45 نگربرون

 50/9 ± 10/10 43/9 ± 31/10 نگردرون
 

دموگرافیک از تحلیل واریوانس چنود   های  هچنین به منظور بررسی تفاوت سبکهای تفکر مدیران با توجه به ویوگی

 .  ارائه گردیده است 1ها باهم مقایسه شدند که نتایج آن در جدول متغیره )مانوا( سبکهای تفکر گروه
 

 دموگرافیک بر سبک تفکر مدیرانهای  نقش ویژگی -

 

 بـا  مـدیران  تفکر سبکهایهای  نمره میانگین روی بر متغیره چند واریانس تحلیل از حاصل نتایج: 9 جدول

 دموگرافیک هایویژگی به توجه

 آماریتوان  مجذور اتا  داری سطح معنی F ارزش المبدای ویلکز ویوگیهای دموگرافیک
 54/1 51/1 35/1 53/1 963/1 جنسیت

 76/1 13/1 03/1 54/0 044/1 سطح تحصیلی
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در  هوای دموگرافیوک  ویوگوی  دهد که بین سبکهای تفکر مدیران با توجه بوه نشان می 1مندرجات جدول 

 .  تفاوت معنی داری وجود ندارد ≥p 15/1سطح 

 

 بحث و نتیجه گیری

روشن است که مطالعه علمی کوار  ، صنعت و اقتصاد و بازار کار در جهان امروزبا توجه به پیچیدگیهای دنیای 

عالقه پووهشگران ، بر همین اساس. و شرایط و ملزومات آن تنها راه حل مشکالت وسایل مربو  به آن است

 ترو مدیران سازمانها و صنای  به درک ویوگیها و پیچیدگیهای روانی کارکنان در محیط کوار روز بوه روز بیشو   

با توجه به مطال  ذکر شده این پووهش با رویکرد شناسایی و حل مشکالت کاری بورای بررسوی و   . گردد می

. تفکر( انجوا  گردیود  های  نقش یکی از عوامل با اهمیت متغیرهای درون فردی مستقل از توانایی )یعنی سبک

رجحوان و برتوری نودارد در     تفکر بر دیگریهای  رسد که هیچ یک از سبکمی ذکر این مطل  ضروری به نظر

 هوا  بنابراین افراد فقط با استفاده از یکی از ایون سوبک  . دهدمی هر شرایطی یکی از آنها بهترین نتایج را بدست

 ،تفکور افورا  کنود   هوای   همچنین اگر فردی در استفاده از یکی از ایون سوبک  . موف  باشند توانند همواره نمی

 . ه باشدتواند با دیگران همکاری خوبی داشت نمی

تفواوت   ≥p 15/1در این پووهش مشخص گردید بین مدیران و کارکنان در میزان سبکهای تفکر در سوطح   -

( 5115) این نتیجه گیری مغایر با پووهشی است که توسط روزمورنوو و موورالس  . معنی داری وجود ندارد

افوراد بوه مقتضوای    کوه بیوانگر ایون نکتوه اسوت کوه سوبک تفکور         . مدیر ارشد انجا  گرفت 515بر روی 

و ایون هموان مطلبوی اسوت کوه      ، (0779کنود )اسوترنبرگ  می شغلی یا ساختاری سازمان تغییور های  ویوگی

بوا توجوه بوه اینکوه در     . استرنبرگ در مبحث عوامل تاثیر گذار بر سبک تفکور بوه آن اشواره کورده اسوت     

در راس سوازمان قورار    امور معموال یکی از مدیران اسوت کوه  ی  تصمیم گیرنده شرکتهای خصوصی ایران

دارد و مدیران زیردست تنها نقش جاری کردن دستورات شخص اول سازمان را بر عهوده دارنود و نقوش    

مدیریت به معنی اینکه دارای چشم اندازی وسی  بوده و توان به هم آمیختن مناب  متفواوت را بورای حول    

تفکور مودیران و   های  معناداری بین سبک مسائل استراتویک داشته باشند را ندارند لذا از این جهت تفاوت

گردد این پووهش بین مدیران اصلی و ارشد که تصمیمات کلیدی را در  می کارکنان وجود ندارد و پیشنهاد

 . کنند انجا  گردد و نتایج سبک تفکر چنین مدیرانی با سبک تفکر کارکنان مقایسه گردد می سازمان اتخاذ

تفواوت معنوی    ≥p 15/1در سوطح   های دموگرافیوک با توجه به ویوگی همچنین بین سبکهای تفکر مدیران -

مودیر مدرسوه در    46( اسوت کوه بور روی    0765داری وجود ندارد این نتیجه همسو با پووهش اسومیت ) 

اموا  ، آمریکا انجا  گرفت در این پووهش بین خالقیت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری مشاهده گردید

. سابقه خدمت و تحصیالت مدیران با تفکر آنها تفاوت معناداری مشاهده نشود ، نمانند سهایی  بین ویوگی

( به مقایسه سبک تفکر دانشجویان چینی و آمریکای شمالی پرداخت و مشواهده  5111همچنین لیندسای )

وی . کننود می کرد دانشجویان آمریکای شمالی بیش از دانشجویان چینی از سبک تفکر عمل گرائی اسوتفاده 
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( 5115برنادو و ژان  ). یافته نتیجه گرفت که بین فرهن  و سبک تفکر رابطه معناداری وجود دارد از این

دانشجوی فیلیپینی با عنوان بررسی رابطه بوین سوبک تفکور و فرهنو  جامعوه و بوا هودف         457هم روی 

تفواوت  آنهوا بوا مشواهده    . بررسی تئوری خود گردانی ذهنی استرنبرگ در جوام  غیر غربی انجا  گرفوت 

معنی دار بین سبک تفکر مورد ترجیح دانشجویان فیلیپینی با آنچه در جوام  غربوی مرسوو  اسوت نتیجوه     

دموو گرافیوک   هوای   یکوی از ویوگوی  . که بین سبک تفکر و فرهن  رابطه معنی داری وجوود دارد ، گرفتند

مشاهده نشده لوذا  قومیت است که تفاوت معناداری بین سبک تفکر و ویوگی دموگرافیک از جمله قومیت 

شود که در هر دو پووهش یاد شده از دو فرهنو  و از دو کشوور    می دلیل مغایرت به این صورت ارزیابی

انتخاب شده لذا تفاوت فرهن  کامال ملموس است ولی پووهش حاضر در ایران و نهایتا ها  جداگانه نمونه

تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند لذا بورای  بین اقوا  ایرانی متفاوت انجا  شده که از لحاظ فرهنگی شغلی 

از کشوورهای مختلو    هوا   توان نمونوه  می دموگرافیک و سبک تفکرهای  معناداری ویوگیی  پاسخ به رابطه

 تفکور اهمیوت بیشوتری   های  به بعضی از سبکها  استنبرگ بعضی فرهن ی  انتخاب کرد چرا که طب  گفته

 گرددمی باعث مناس های  فرصت و ایجاد نوآوری روی تاکید بیشتر شمالی مثال درآمریکای برای. دهندمی

باشود )لیندسوای    داشوته  بیشوتری  اهمیت بزرگساالن میان در حداقل آزاداندیش و قانونگذارهای  سبک که

. 3% مرد و 5. 70دموگرافیک جنسیت است که در این پووهش های  همچنین یکی دیگر از ویوگی. (5111

درصود   0/97درصد از توزی  نمونه را مدیران و  7/51و از نظر جایگاه شغلی دهند  می % زنان را تشکیل5

کارکنان تشکیل دادند و توزی  مناسبی از تعداد مدیران زن در این پووهش وجود نداشته لذا دلیل هم سوو  

تفکور از اهمیوت بسویاری    هوای   نتیجوه اینکوه سوبک   . تواند این نکتوه باشود   می نبودن با تحقیقات یاد شده

شووند و   می چه بسا افرادی که به دلیل ناهماهنگی سبک تفکرشان با محیط به ناتوانی محکو . ردارندبرخو

 .  شوند می کنار گذاشته، متناس  با سبک تفکرشانهای  آنان در موقعیتهای  به جای توجه به توانایی

تووان   موی  ازجملهمواجه بود که هایی  درحین انجا  پووهش محق  با محدودیت: محدودیتها و پیشنهادات

رکوود صونعت خوودرو و    ، تفکور های  به عد  امکان بازآزمایی پووهش به علت طوالنی بودن پرسشنامة سبک

عد  امنیت شوغلی  ، قط  شدن مزایای پرسنل، اجباریهای  بحث تعدیل، )مشکالت پرداخت حقوق و دستمزد

عد  تمایل پرسنل به همکاری گردیود   باعث، را نا  برد لذا نارضایتی کلی کارکنان بخش صنعت خودرو (.. .و

رهبری و متغیرهای شغلی و محیطی تحقیقات گسترده ، تفکرهای  شود در مورد سبک می در این راستا پیشنهاد

هوم  . افوزایش یابود  هوا   تری با جامعة آماری بزرگتر و در زمان مناس  تری صورت گیرد تا تعمیم پذیری داده

باشود توا امکوان    تور   طراحی شود که از پرسشنامة حاضر خالصوه ای  مهتفکر پرسشناهای  چنین در زمینة سبک

 .  را افزایش دهدها  پاسخگویی آزمودنی
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تعهد هویت و سازگاری با دانشگاه ، هویتهای  سبک

 دانشجویان

 7مرجان فرجی، 5مجید صدوقی

 

هوایی   شود که همانند سایر تغییرات زندگی استرس می جوانان محسوبورود به دانشگاه از وقای  مهم زندگی 

سوازگاری بوا   ، بهتر از دانشگاهگیری  بهره وها  امر در مقابله با این استرسترین  مهم. را به همراه خواهد داشت

شرایط اجتماعی و گاه ، تحصیلی، دانشجویان باید بتوانند خود را با موقعیت بین فردی. این شرایط خواهد بود

 .  نسبت به ساب  سازگار کنندتر  بیشپذیری  مسئولیت جغرافیایی تازه و

؛ 1)بوولتر  با توجه به اینکه بیشترین میزان ترک تحصیل و مشوروطی در دانشوجویان سوال اول وجوود دارد    

دانشوگاه وفو    رسد اگر افراد نتوانند شرایط خود را به خوبی با  می ( به نظر0137، نقل ازمیکائیلی منی ، 5115

از دانشوگاه و  هوا   آنگیوری   بهوره  در ایشوان و امکوان   احساس قابلیت و در نتیجه اعتماد به نفوس مووثر  ، دهند

احتموال وقووع مشوکالت عواطفی و احسواس غربوت و       . خود به شکل چشمگیری کاهش مییابدهای  پتانسیل

سو  مصرف مواد و الکل نیز در میوان  از هایی  افزایش مییابد و حتی در مواردی گزارشها  افسردگی نیز در آن

در چنوین شورایطی   . (0137، به نقل از میکائیلی منی ، 5119 ؛4خورد )لوبکرو اتزل می این دانشجویان به چشم

هوا   ناشی از تغییرات جدید بپردازند و آن چه در این زمینوه بوه آن  های  کنند به مقابله با استرس می افراد تالش

در واقو  نخسوتین   . بتوانند خود را از جهات گوناگون با موقعیت تازه سازگار کنندکند این است که  می کمک

 .  تحصیلی سازگاری موثر دانشجویان با دانشگاه استهای  گا  در کس  موفقیت

، انگیزه یادگیری، گوناگونی دارد که شامل پیشرفت تحصیلی مناس های  سازگاری با دانشگاه ابعاد و جنبه

احسواس تعهود و وظیفوه وپشوتکار     ، داشوتن هودف مشوخص   ، علمیهای  تحق  فعالیت، یتوانایی برنامه ریز

، عبوداهلل و همکواران  ، 5101، و همکواران  5)البون  شوود  موی  و رضایت کلی از فضا و محیط آموزشی، مناس 

سازگاری تحصویلی را بوه عنووان توانوایی افوراد در      ، (0737؛ 6بیکر و سیریاک). (0137به نقل از کافی، 5117

، میر هاشومی ، پاسخ گویی موفقیت آمیز به تقاضاهای متنوع و مختل  محیط آموزشی تعری  کرده اند)زارعی

 .  (0170، پاشا شریفی

                                                                                                                                                                          
  کاشان دانشگاه روانشناسی استادیار -0

 Faraji93@yahoo.com سمنان دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی -5

3- boulter 
4 - Lubker & Etzel 
5 - Lubben 
6 - Baker & siryk 

mailto:Faraji93@yahoo.com
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 : باشد که عبارتند از می ( سازگاری دانشجویان دارای چهار بعد0734به نظر بیکر و سیریاک )

مودیریت و کنتورل شورایط آموزشوی     توانوایی دانشوجو در   : (Academic adjustment) سازگاری آموزشی .0

هدفمنودی  ، همچنین ایجاد و حفظ انگیزه الز  بورای بوودن در دانشوگاه   . جدید که با آن مواجه شده است

ایون بعود از سوازگاری    هوای   عد  دودلی نسبت به ارزشمندی دانشگاه و انجا  وظای  ویوگوی ، تحصیلی

 عملکورد و رضوایت از محویط آموزشوی    ، پشوت کوار  ، و این بعد آموزشی دارا چهار جنبه انگیوزش . است

 .  باشد می

در این سازگاری دانشجو با محیط اجتماعی خود رابطه مناسو   : (social adjustment)سازگاری اجتماعی .5

هوای   کند و در فعالیوت  می اساتید و کارمندان برقرار، روابط بین فردی مناسبی با دانشجویان. کند می برقرار

سوازگاری  ، سازگاری اجتماعی کلیهای  این بعد از سازگاری دارای جنبه. کند می مختل  اجتماعی شرکت

 .  شود می احساس غربت زدگی در محیط اجتماعی، با اطرافیان در محیط آموزشی

این بعد مربوو  بوه سوالمت جسومانی و     : (personal emotional adjustment)سازگاری شخصی عاطفی .1

 .  جسمانی و روانی استهای  جنبهروانی فرد در محیط آموزشی است و دارای 

منظور از این بعد از سازگاری میزان عالقه مندی : (personal emotional adjustment)ایدلبستگی موسسه .4

، )فرحبخش رشته تحصیلی و همکالسی هاست، اساتید، و همانندسازی و تعهد فرد با دانشکده یا دانشگاه

0171)  . 

، شود  موی  زگاری که بیشتر به پیشرفت تحصیلی افراد توجوه زیوادی  بر خالف مطالعات پیشین در زمینه سا

، وظیفه و پشتکار نیز تاکید زیوادی دارنود)کافی  ، احساس تعهد، کنونی به داشتن اهداف مشخصهای  پووهش

 . شود نمی و این امر جز با دست یافتن به هویت حاصل. (0137

طی کرده و موفو  بوه کسو  هوویتی مناسو  شوده       چنانچه افراد فرایند هویت یابی را به خوبی ، بنابراین

شوود کوه هویوت یوابی      موی  همچنوین گفتوه  . دهنود  می در دوره تحصیلی خود سازگاری بیشتری نشان، باشند

 .  شود می مفهومی عمی  از خودگیری  شکل فرایندیاست که باعث یکپارچگی تاریخچه رشدی فرد و

کس  هویت را ارائوه  های  مدل، عیت هویت مارسیا( با الها  از نظر اریکسون و مدل وض0771برزونسکی)

در سوه  ، گیرنود  می مختلفی که افراد برای کس  هویت به کارهای  طب  این مدل با توجه به شیوه. نموده است

 هنجاری، 0سبک هویتی اطالعات
1و سر در گم/ اجتنابی5

افورادی کوه دارای سوبک هوویتی     . گیرنود  موی  قورار  

کنند مناب  مختلو  اطالعواتی را در    می در واق  برای کس  هویت سعی، هستنداطالعاتی وسردرگم/ اجتنابی 

چنانچه این افراد در پایان دوره نوجووانی موفو    . نظر بگیرند و تصمیم گیری هایشان بر اساس این مناب  باشد

سور  دارای هویت اطالعاتی خواهند بود و در غیر این صورت در دسته افراد با هویوت  ، به کس  هویت شوند

خوود  هوای   شود که در تصمیم گیری می سبک هویتی هنجاری نیز شامل افرادی. گیرند می در گم اجتنابی قرار

بوا توجوه بوه ایون کوه      . تمایل به پیروی از مراج  قدرت و اطالعات ارائه شده از سوی آنان را دارنود تر  بیش

                                                                                                                                                                          
1 - information style 
2 - normative 
3 - diffuse/avoidance 
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تلفوی را بورای سوازگاری خواهنود     ساز و کارهوای مخ ، هویتی باشندهای  دانشجویان دارای کدا  یک از سبک

 .  کنند می داشت و میزان متفاوتی از سازگاری را تجربه

( در فرایند هویت یابی به موضوع تعهود  5111هویتی که به آن اشاره شد برزونسکی )های  عالوه بر سبک

پایبنودی بوه   و هوا   و بواور ها  ارزش، کند و آن را بهعنوان پذیرفتن مجوعه خاصی از اهداف می هویت نیز اشار

خاص برای رسویدن بوه اهوداف شخصوی و تعیوین مسویر       های  از نظر او کاربست راهبرد. معرفی میکندها  آن

 .  (0170، یزدانی ورزنه و همکاران، بررجعلی لو، باشد )رحیمی نواد می زندگی ناشی از تعهد هویت

 دهنده این امور اسوت کوه   هویت و تعهد هویت انجا  شده نشان های  تحقیقات متعددی که در زمینه سبک

 مناسبی بورای مقابلوه مووثر و سوازگاری هسوتند     های  کنندهبینی  پیش ،هویت اطالعاتی و هنجاریگیری  شکل

( و دانشجویانی که دارای هویت سردرگم/ اجتنوابی  0137، نقل از میکائیلی منی ، 5119، و همکاران 0)لویکس

5بویددهند ) می خود نشان سطح انتظارات و عملکرد تحصیلی ضعیفی را از، هستند
نقول  ، 5111، و همکواران  

تری برقرار  روابط اجتماعی ضعی ، با قوانین و الزامات دانشگاه تطاب  کمتری داشته. (0137، از میکائیلی منی 

1)نوورمی  گیرنود  موی  ای ناسوازگارانه هوای   کرده و در مقابله با مشوکالت تصومیم  
نقول از  ، 0779، و همکواران  

 همچنین تعهد هویت نیز با تاثیر گذاری در پایبندی به الزالمات و قووانین دانشوگاه در  . (0137، میکائیلی منی 

پوووهش حاضور درصودد    ، بنا براین. (0137، سازگاری مناس  نقش به سزایی دارد)میکائیلی منی گیری  شکل

ین پرسش است هویت و تعهد هویت و سازگاری با دانشگاه است و در پی پاسخ به اهای  بررسی رابطه سبک

تواننود سوازگاری بوا     اطالعاتی و سردرگم/اجتنابی و نیوز تعهود هویوت موی    ، هویت هنجاریهای  که آیا سبک

 بینی نماید؟ دانشگاه در بین دانشجویان را پیش

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

دانشجویان  جامعه آماری پووهش شامل کلیه. طرح پووهشی حاضر از نوع توصیفی و با طرح همبستگی است

نفر از دانشجویان بوه صوورت تصوادفی     011در این پووهش . بود 0170-75دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 

 .  سال قرار داشتند 54تا  03انتخاب شدندکه در گروه سنی 

 

 ابزارهای پووهش

 41مقیواس  تهیوه شوده اسوت ویوک      0775این پرسشنامهتوسط برزنسکی در سال : ISI-G6))پرسشنامه سبک هویت 

سوال مربوو  بوه مقیواس     01، سوال مربو  به مقیاس هنجاری 7، سوال مربو  به مقیاس اطالعاتی 00سوالی است که 

                                                                                                                                                                          
1 - Luyckx 
2 - Boyd 
3 - Nurmi 
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بوه شوکل   هوا   در این پرسشنامه نیوز پاسوخ آزموودنی   . سوال دیگر مربو  به مقیاس تعهد است 01سردرگم/ اجتنابی و 

 .  (0131، کامال موافقم رتبه شده است ) غضنفری: 5تا  کامال مخالفم: 0باشد که از  می ای درجه 5طی  لیکرت 

و مقیواس سوردرگم/    65/1مقیاس هنجار، 65/1پایایی درونی )ضری  آلفا( مقیاس اطالعاتی را ، (0775برزونسکی)

برای کل نمونه تحقیو  خوود ضوری     ، (0131در ایران نیز غضنفری). (0131، گزارش کرد ) غضنفری 91/1اجتنابی را 

هنجاری و سردرگم/ اجتنابی ضوری  آلفوای   ، را به دست آورد و همچنین برای سه خرده مقیاس اطالعاتی 63/1آلفای 

، (0773بورای تعیوین روایوی ایون پرسشونامه وایوت و همکواران)       انود.   گوزارش شوده  66/1، 61/1، 99/1کرونباخ برابر 

ضری  همبستگی بین عوامل بوه دسوت   . باروش تحلیل عاملی و بررسی کردند، افراد را در سه سبک هویتیهای  پاسخ

 .  باشد که همگی باال هستند می 33/1و عامل سو  ، 30/1عامل دو  ، 97/1به ترتی  عامل اول ، آمده

( سواخته شوده   0734این ابزار خودگزارشی توسط بیکر و سیریاک ): (SACQ) پرسشنامه سازگاری با دانشگاه

 54دارای چهار خرده مقیاس سوازگاری تحصویلی )   SACQ. استای  درجه 5ماده در مقیاس لیکرت  69است و دارای 

. سوال( و دلبستگی به موسسه/ دانشوگاه اسوت   05هیجانی)-سازگاری شخصی، سوال( 51) سازگاری اجتماعی، سوال(

تحصویلی دانشوگاه برموی    -و انتظوارات آموزشوی  هوا   مولفه سازگاری تحصیلی به نحوه برخورد و مقابله فرد با خواسته

   .گردد

روانسونجی مطالعوه   های  ( در مطالعات متعدد از نظر ویوگیSACQپایایی و روایی پرسشنامه سازگاری با دانشگاه )

( ضوری  آلفوای کرونبواخ هموه خورده      5115، به نقل از بیورز و گوسونز   0734در بررسی بیکر و سیریاک ). شده است

هوای   در مطالعه خود ضرای  همسانی درونی بورای مولفوه  ( 5114النتیر و ویندها ). بود 31/1و نمره کل باالی ها  مولفه

ضری  آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سازگاری تحصویلی  ، در مطالعه حاضر. بدست آوردند 36/1-75/1آن را بین 

و  71/1و عالقوه و تعهود فورد نسوبت بوه موسسوه آموزشی/دانشوگاه         67/1هیجانی  -شخصی، 95/1اجتماعی ، 34/1

 .  بدست آمد 93/1سازگاری کل 

 

 شیوه گرد آوری اطالعات

مختلفوی دانشوگاه کاشوان    های  روش انتخاب گروه نمونه در این پووهش به صورت تصادفی ساده است که از دانشکده

 .  سبک هویت و سازگاری با دانشگاه پاسخ دادندهای  و به پرسشنامه، به صورت تصادفی انتخاب شده اند

 

 نتایج

هویت و تعهد هویت با سازگاری دانشجویان با دانشوگاه  های  بررسی رابطه سبکدر پووهش حاضر به منظور 

در جدول زیر به اطالعات توصیفی مورتبط بوا سوازگاری بوا دانشوگاه      . از تحلیل رگرسیون استفاده شده است

 .  اشاره شده است
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 جنسیت آن به تفکیکهای  میانگین و انحراف استاندارد سازگاری با دانشگاه و مولفه .5جدول 

 پسران دختران 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 01/07 46/070 71/55 93/035 کل سازگاری

 56/3 57/45 53/3 95/41 سازگاری شخصی

 33/6 55/61 11/3 53/59 سازگاری اجتماعی

 64/5 71/44 30/5 06/45 سازگاری موسسه ای

 16/9 54/90 05/7 55/63 سازگاری آموزشی

 

دهد میانگین نمرات کل سازگاری با دانشگاه در پسوران بواالتر از دختوران     می نشان 0همانگونه که جدول 

نموره را بوه   ترین  سازگاری با دانشگاه مولفه سازگاری آموزشی در هر دو گروه بیشهای  و از بین مولفه. است

 .  خود اختصاص داده است

R 05/1تحلیل رگرسیون نشان داد که ، همچنین
های هویت و تعهود هویوت و    سبک، بنابراین. باشدمی =2

درصود   05توان نتیجه گرفت کوه   از این رو می درصد واریانس مشترک بوده و 05سازگاری با دانشگاه دارای 

نتوایج تحلیول   . بینوی اسوت   های هویت و تعهد هویت قابول پویش   سبک از متغیر سازگاری با دانشگاه از طری 

 .  نشان داده شده است 5رگرسیون در جدول 

 
 هویتهای  سازگاری با دانشگاه از طریق سبکبینی  پیش نتایج تحلیل رگرسیون برای .7 جدول

 Β T سطح معناداری 

 117/1 63/5 53/1 هویت اطالعاتی

 16/1 71/1 79/1 هویت هنجاری

 671/1 39/0 03/1 هویت سردرگم/ اجتنابی

 114/1 71/5 53/1 هویتتعهد 

 

و  >10/1Pدر سوطح   =63/5tو  =53/1βسبک هویت اطالعواتی بوا  ، شود می مشاهده 5چنانجه در جدول 

 توانند بوه طوور معنوا داریسواز گواری بوا دانشوگاه را        و می >10/1Pو  =71/5tو  =53/1βنیز تعهد هویت با 

 .  کنندبینی  پیش

 

 گیری بحث و نتیجه

دهد که میان سبک هویت اطالعاتی و سازگاری با محیط دانشگاه رابطه مثبت و  می نتایج پووهش حاضر نشان

نووابی نوواد و   ، شوهرآرای ، فورزاد ، ( و پوردهقوان 0137) این نتایج با تحقیقات میکائیلی. معناداری وجود دارد

قابله بوا  دهد که افراد دارای سبک اطالعاتی آمادگی بیش تری برای م می همسو است و نشان، (0131احمدی)
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تواند ناشی از آن باشد که افراد دارای سبک هویت اطالعواتی در مقابول    می این امر. الزامات بافت جدید دارند

دهد با انعطاف بیش تری برخوورد کورده و و در صوورت همسوو      می مسائل جدیدی که در زندگی ایشان رخ

. پردازند می و بازسازی طرز فکر خودها  ننبودن مسائل و تفکرات جدید با ایدئولوژی خود به تفکر در مورد آ

نووع  . خشک و آسی  پذیر که موان  سوازگاری اسوت بپرهیزنود    های  شود که از رفتار می و این موضوع سب 

 برخورد این افراد با سایرینو انعطاف پذیری که در برابر افراد مختل  بوا طورز تفکور متفواوت از خوود نشوان      

 .  نند خود را مشکالت ارتباطی که زمینه ساز ناسازگاری است برهانندبه راحتی بتوا شود می سب  دهند می

خود با کس  اطالعات الز  و جست و جووی  های  و هدفها  این افراد در انتخاب عالقه مندی در زمینه تحصیلی نیز

بوه رشوته   تور   واین امر سب  عالقوه منودی بویش   . زنند می گوناگون از جمله انتخاب رشتههای  کافی دست به تعیین هدف

تحصیلی شده و در نتیجه با رضایت و پشتکار بیش تری فعالیت تحصیلی خود را دنبال کرده و توانایی بیش توری در کنوار   

شووند را دارنود و در نهایوت از سوازگاری مطلووب توری        موی  آمدن و تحمل مشکالتی که در راه تحصیل بوا آن مواجوه  

 . برخوردارند

میوان   دهود  موی  نتایج نشان، پیشین ذکر شدههای  الف آنچه در پووهشدر زمینه سبک هویت هنجاری برخ

سبک هویت هنجاری و سازگاری با دانشگاه رابطه معنوا داری وجوود نودارد و ایون نتوایج بوا تحقیقواتی کوه         

باشود و در   موی  ( در این زمینه انجا  داده انود همسوو  0131) نوابی نواد و احمدی، شهرآرای، فرزاد، پوردهقان

در فراینود رشود و هویوت    این افوراد  شود  می گفته. کند نمی ( را تایید0137) پووهش میکائیلیهای  یافتهمقابل 

اساسی هویوت  های  دهند و تمایل به حفظ هویت خود داشته و اطالعات مغایر با جنبه نمی خود انعطاف نشان

توان گفوت عود  سازگاریشوان     می ( در نتیجه0137، به نقل از حسینی، 0774، پذیرند )برزونسکی نمی خود را

 .  قوانین و محیط جدید است ناشی از عد  انعطاف ایشان در پذیرش

نتایج پووهش حاکی از آن است که میان سبک هویت سر در گم/اجتنابی و سازگاری با دانشگاهنیز رابطوه  

و نداشوتن  عملکرد تحصویلی ضوعی    ، دهد سطح انتظارت پایین می این موضوع نشان. معناداری وجود ندارد

. سب  شده موضوع دانشگاه و سازگاری با آن برای این افراد از اهمیت زیادی برخوردر نباشد هدف مشخص

همچنین این افراد به دلیل عد  وجود ساختار مشخص در طرز تفکر و ایدئولوژی در همسوو کوردن خوود بوا     

 .  شوند می محیط تحصیلی با مشکل مواجههای  قوانین و در خواست

این پووهش وجود ارتبوا  معنوادار میوان تعهود هویوت وسوازگاری بوا دانشوگاه اسوتو          های  یافته از دیگر

زموانی  . نیز موید این امر است که تعهد هویت برای سازگاری نقش میوانجی دارد ، (0137) تحقیقات میکائیلی

گیورد و   موی  مختلو  زنودگی خوود   هوای   رسد در واق  تصمیمات قاطعی در حوزه می که فرد به تعهد هویت

تواننود   موی  در نتیجه این افراد بوه خووبی  . کند می راهبردهای مشخصی را تعیین در مسیر زندگی خود استفاده

 . اجتماعی تعدیل برقرار کنندهای  شخصی و خواستهای  میان نیاز
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تووان گفوت کوه     موی  باشد و در واق  می ( نیز همسو5115) 0کامینسکیهای  پوهش حاضر با یافتههای  داده

خوود را در سومت و   هوای   کند تا خواست می کند که به فرد کمک می عملای  تعهد هویت مانند طرح و نقشه

، در همین راستا اریکسون معتقد اسوت . (0137، )میکائیلی سویی مشخص متمرکز کند و از پراکندگی بپرهیزد

از حد با خود و هویوت  اشتغال فکری بیش ، بروز اختالل در درک زمان، کس  نکردن هویت و نداشتن تعهد

بوه  ، 0771، )مارسیا کند می شودکه همه این عوامل سطح سازگاری مناس  در فرد را مختل می منفی را موج 

شود افراد پایبندی بیش تری با قوانین و ضوابط دانشگاه داشته  می تعهد هویت سب . (0137، نقل از میکائیلی

 .کم تری را در محیط تحصیل خود تجربه کنندهای  ریو در گذران دوره تحصیلی خود مشکالت و ناسازگا

 

 منابع

 
 بررسوی رابطوه بوین میوزان     . (0134). ولوی اهلل ، فورزاد ، مهرنواز ، شوهرآرای ، شکوه، نوابی نواد، حمیدرضا، پوردهقان اردکانی
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1- kuminsky 
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 ادراک از سبک فرزند پروری دردختران و پسران

 7بهاره مقدس، *5مرتضی امیدیان
 

 آینده ایفوا کنود  های  تواند نقش مهمی در کمک به فرد برای مواجهه با چالشمی نوع و سبک فرزند پروری والدین

فوردی  هوای   از سوی دیگر جنسیت به عنوان یکی از گسترده ترین منب  تفاوت. (0171، دالور و صرامی، )دبیری

پورورش فرزنودان دختور و    هوای   به این دلیل تفاوت و یا عد  تفاوت در شیوه. در زندگی بشر مورد توجه است

بوه بررسوی    (5113) 1در پووهشی کوثر و شفی ، وان نمونهبه عن. پسر همواره مورد توجه پووهشگران بوده است

نتوایج  . جنسی در ادراک از سبک فرزند پروری و سازگاری اجتماعی هیجانی در نوجوانان پرداختنود های  تفاوت

 بوه عوالوه دختوران   . نشان داد که دختران بیشتر سبک مقتدرانه و پسران سوبک مسوتبدانه را ادراک کورده بودنود    

( در 5111و همکواران )  4در تحقیو  سوومیا  . ی و هیجانی بیشتری در مقایسه با پسوران داشوتند  سازگاری اجتماع

ژاپن دختران رفتار فرزند پروری پدر و مادر را گرمتر ادراک کردند و پسران سبک فرزند پروری پدرانشوان را بوا   

محمودی و  ، جوان  داخل کشوور نیوز قاسومی گسوگمین    های  در پووهش. طرد و عد  مراقبت ادراک کرده بودند

با سبک مقتدرانه و آزاد گذارنده از سالمت روانی بیشوتری در  آموزان  دانش ( نشان دادند که0175) حسین خانزاد

کالنتوری  ، مشابه سیفی گنودمانی ای  در پووهشی با نتیجه. مقایسه با دو سبک مستبدانه و بی اعتنا برخوردار بودند

والد مقتودر و یوا پودر و موادری سوهل گیور نتوایج بهتوری را بورای           ( نشان دادند که داشتن0133) میبدی و فتح

( نیوز نشوان دادنود کوه ادراک از     0133تنهای رشوانلو و حجوازی) . نوجوانان از نظر سالمت روانی در پی داشت

. سبک فرزند پروری همراه با گرمی و در گیری عاطفی با انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی باالتری همراه بود

از سووی  . ما کمتر به موضوع مقایسه دو جنس دررابطه با شیوه ادراک فرزند پروری پرداخته شده است در کشور

 .  مشابه در خارج از کشور گروه نوجوانان بوده استهای  دیگر تمرکز پووهش

بررسی تفواوت ادراک دانشوجویان پسور و دختور از سوبک فرزنودپروری        به این دلیل پووهش حاضر با هدف 

هوای   تواند نحوه تعامل آنها با والدین و حتی نقوش می به این دلیل که ادراک فرزندان. طراحی و عملی شدوالدینشان 

بوه ویووه بوا توجوه بوه آثوار ایون        . شودمی ضرورت این پووهش احساس، والدینی بعدی آنها را تحت تآثیر قراردهد

 نتوایج ایون نووع پوووهش    . شوود یم بر سازگاری بعدی ضرورت توجه به این نوع پووهش بیشوتر احسواس  ها  شیوه

به ویوه چون هودف ایون پوووهش ادراک از    . تواند در شناسایی افراد آسی  پذیر و یا نیاز به کمک اثر بخش باشدمی

 .  برای کمک به تغییر و تعدیل ادراک افراد مفید خواهدبود، و نه فرزند پروری است فرزند پروریهای  شیوه

                                                                                                                                                                          
 Morteza_omid@scu.ac.ir اهواز شهیدچمران دانشگاه دانشیار-0

 یزد دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناس-5
4-Kausar, S. & Shafiqe, N. 
5-Someya, et al.  
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 روش

 7505که آمار آنهوا حودود   . دانشجویان مقط  کارشناسی دانشگاه یزد بودنداین پووهش تمامی جامعه آماری 

دانشجوی دانشگاه یزد بودند که به شیوه تصادفی و متناس  بوا   191شرکت کنند گان در این پووهش . نفر بود

بوا  . با توجه به فرمول کوکران این حجم نمونه انتخاب گردید. در هر دانشکده انتخاب شدند تعداد دانشجویان

 097دانشوجوی دختور و    070تعوداد  ، مختلو  هوای   توجه به نسبت دانشوجویان دختور و پسور د ردانشوکده    

نفور از دانشوکده علوو      046از این دانشجویان . دانشجوی پسر دانشگاه یزد برای انجا  پووهش انتخاب شدند

نفر از دانشکده مناب  طبیعوی   56نفر از دانشکده علو  پایه و  50، نفر از دانشکده فنی و مهندسی 046، انسانی

 . بود 35/0با انحراف معیار  59/51میانگین سنی شرکت کنندگان . با توجه به حجم هر دانشکده انتخاب شدند

0پرسشنامه اقتدار والدین بوری، به کار گرفته شدهابزار  
ایون پرسشونامه بورای    . ( را تکمیل کردنود 0770) 

گویوه در   11آن برابور بوا   هوای   تعوداد گویوه  . ه فرزندان طراحی شده استاندازه گیری اقتدار والدین از دیدگا

 اقتودار طلو  و دیکتوا تووری را انودازه گیوری      ، آزمون سه سبک سهل گیرانه. لیکرت استای  درجه5مقیاس 

ایون  . گویه در نظر گرفته شده اسوت  01است و برای هر سبک  51تا  01هر سبک بین های  دامنه نمره. کندمی

 94/1و با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرای  پایوایی بوین   . پایایی درونی خوبی برخوردار استآزمون از 

روایوی سوازه از   . داشتند 75/1تا  99/1بین ای  به دست آمد و با روش باز آزمایی ضرای  پایایی دامنه 39/1تا 

و ای  در داخل کشوور اژه . (5119، 5عزت نفش مناس  بود) فیشر و کورکورانهای  طری  همبسته کرده با نمره

مستبدانه و سوهل  ، را برای سبک مقتدرانه 34/1و  75/1، 37/1( با روش آلفای کرونباخ پایایی 0171همکاران)

 91/1و  91/1، 95/1و در پزوهش دیگور همسوانی درونوی بوا روش آلفوای کرونبواخ       اند.  گیرانه گزراش کرده

 .  (0175، لو و محمودیامانی ساری بگ، )سپهریان آذر گزارش شده است

به منظور اجرای پووهش حاضر پس از تعیین حجم نمونه در هر دانشکده به تفکیک جنسیت بوا اسوتفاده    

موورد   01دانشجویان بوا  های  از لیست کلی گرفته شده از آموزش و با استفاده از جدول اعداد تصادفی شماره

 انتخواب و بعود از آن  ، عود  حضوور دانشوجو    بیشتر از حجم هر دانشکده برای مووارد احتموالی مرخصوی و   

و ورود اطالعوات بوا   هوا   پس از آن با جمو  آوری داده . پرسشنامه ادراک از سبک فرزند پروری توزی  گردید

 . به انجا  تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی مستقل اقدا  گردید SPSSاستفاده از برنامه نر  افزاری 

 

 نتایج

و  40/14سوبک مقتدرانوه بوا میوانگین     ، ان داد که در مجموع دانشجویان دختر و پسور نتایج به دست آمده نش

و انحراف معیوار   61/10و بعد از آن سبک سهل گیرانه با میانگین . باالترین نمره را داشت 44/6انحراف معیار 

نتوایج مقایسوه   . تعلو  داشوت   51/6و انحراف معیار  14/59و کمترین نمره با سبک مستبدانه با میانگین  13/5

 .  آمده است 0دانشجویان دختر و پسر درجدول شماره 

                                                                                                                                                                          
1-Buri, J. R. 
2 -Ficsher & Corcoran 
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 میانگین و انحراف معیار ادراك از سبک فرزند پروری در دانشجویان دختر و پسر. 5جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت سبک فرزند پروری

 مستبدانه
 415/1 41/5 99/55 097 پسر

 435/1 91/6 11/53 070 دختر

 مقتدرانه

 

 431/1 46/6 51/14 097 پسر

 465/1 41/6 14/14 070 دختر

 سهل گیرانه
 450/1 64/5 65/10 097 پسر

 159/1 55/4 64/10 070 دختر

 

در دو سبک مقتدرانه و سهل گیرانه بوه هوم   ها  میانگین. شودمی مشاهده 0همان گونه که در جدول شماره  

انحراف معیار نیز در . نمره اختالف وجود دارد 56/5در سبک مستبدانه در دو گروه مقایسه نزدیک است ولی 

بوا اسوتفاده از آزموون توی     . سبک مقتدرانه در گروه نزدیک به هم ولی در دوگروه دیگر تفاوت بیشوتری دارد 

 .  مستقل به مقایسه دو گروه اقدا  شد

معنوی دار اسوت   هوا   از آزموون لوون تفواوت واریوانس     نتایج نشان داد که در سبک مسوتبدانه بوا اسوتفاده    

(F=10/359. P<0/001) .مقدار t به دلیول معنوی   . برای تفاوت بین گروهها تنها درسبک مستبدانه معنی داربود

تفواوت دانشوجویان دختور و پسور     ، نوابرابر های  با توجه به آزمون اصالحی واریانسها  داری تفاوت واریانس

( و دانشجویان پسر به صورت معنی داری سبک والدینی خوود را  t=3/87,p<0/001,df=360/4) معنی دار بود

 . در دو سبک مقتدرانه و سهل گیرانه تفاوت دانشجویان دختر و پسر معنی دار نبود. ادراک کردندتر  مستبدانه

 

 و نتیجه گیری بحث

از سبک مسوتبدانه تفواوت معنوی داری دارد و در دو    نتایج نشان داد که ادراک دانشجویان دختر و پسر ای  دامنه نمره

بوه عبوارت دیگور    . سبک مقتدرانه و سوهل گیرانوه ادراک دانشوجویان دختور و پسور تفواوت معنوی داری نداشوت        

این نتیجه با یافتوه پوووهش کووثر    . از دختران ادراک کردندتر  دانشجویان پسر محیط تربیتی خانواده خود را مستبدانه

بوا توجوه بوه انجوا  تحقیو  در ژاپون و پاکسوتان و        . ( مشوابه اسوت  5111) سوومیا و همکواران   ( و5113) و شفی 

شاید به دلیل انتظارات اجتماعی از یافتن شوغل و کسو  درآمود بورای     ، که در مشرق زمین وجود داردهایی  شباهت

والودین ایون شویوه بورای     به زعوم  . سخت گیری بیشتری برای تربیت فرزندان پسر به کار بگیرندها  خانواده، پسران

ادراک تور   روش تربیتوی والودین را مسوتبدانه   ، که موج  شده دانشجویان پسور ، استتر  تربیت فرزندان پسر مناس 

 شود و فضای مدرسه دخترانه و پسرانه متفواوت اسوت کوه   می این تفاوت رفتار حتی در محیط مدرسه نیز دیده. کنند

 .  ری بیشتر نسبت به پسرها تحت تأثیر قرار دهدتواند ادراک والدین را نسبت به سخت گیمی

از سوی دیگر با توجه به نتایج به دست آمده دررابطه با مشکالت سازگاری و انگیرش کمتور در کسوانی    

سیفی گنودمانی و  ؛ 0175، )قاسمی گسگمین جان و همکاران که سبک والدینی را مستبدانه ادراک کرده بودند

بنابراین . الز  است موضوع مورد توجه بیشتر قرار گیرد، (0133، لو و حجازیو تنهای رشوان 0133، همکاران
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توانند در معرض مشکالت بیشتری باشند و انگیوزه پیشورفت کمتور و مهوارت     می دانشجویان پسر به این دلیل

یک دلیل احتمالی نفاوت ممکن است بوه دلیول   ، پووهشهای  از نظر محدودیت. اجتماعی کمتر را تجربه کنند

زیورا  ، آزمون باشد که افراد سعی کرده اند وضعیت خانوادگی خوود را مطلووب گوزارش دهنود    های  نوع گویه

و شاید به دلیل گورایش دختوران بورای مطلووب جلووه      . باالترین نمره به سبک مقتدرانه اختصاص یافته است

واقعوی  های  بی مباالتی پاسخپسران به دلیل اند.  پاسخ واقعی خود را گزارش نداده، دادن محیط خانوادگی خود

دهد که الز  است در محویط مدرسوه و خانوه بوه بررسوی      می به هرحال این نتیجه نشان اند.  تری گزارش داده

بیشوتری طراحوی و عملوی    هوای   اثرات این نوع ادراک در شرایط زندگی بعدی افراد پرداخته شود و پوووهش 

متناسو  بورای   ای  مشواوره هوای   برنامه، تبدانه بر افراداز سوی دیگر به منظور کاهش آثار منفی سبک مس. شود

جامعوه محوور بوه اصوالح     های  از سوی دیگر با در نظر گرفتن برنامه. اصالح ادراک فرزندان ترتی  داده شود

مر بو  به گروه شورکت کننوده و ابوزار    های  با توجه به محدودیت. دیدگاه و روش تربیتی والدین اقدا  نمود

 . شودمی نوع پووهش در سایر گروهها و با ابزارهای متفاوت نیز توصیه پووهش تکرار این
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برخی از دختران نوجوان برای داشتن رابطة بررسی انگیزة 

 قبل از ازدواج

 7منصوره نیکوگفتار، 5مرضیه موسوی

 

هوا باعوث تظواهر     در زمان بلوغ فعالیت هورموون . آسی  زا در زندگی دوران نوجوانی استهای  یکی از دوره

با جنس مقابول خوود    شود و فرد برای ایجاد ارتبا  می صفات زنانه و مردانه و افزایش توجه به جنس مخال 

 04حودود   سالگی و در پسوران  05 -00آغاز توجه به جنس مخال  در دختران در حدود سن . گردد آماده می

سالگی بوا تمایول بوه ارتباطوات      06ها از سن  سالگی و در پسر 04ها از سن  این عالقه در دختر. سالگی است

ختر و پسر در کشور ما پدیدة نسبتا جدیدی است روابط د. (0131، )انوشه و همکاران آمیزد جنسی در هم می

توانود جامعوة موا را     موی  که در سطح رفتاری رو به گسترش و ازلحاظ نگرشی رو به تغییراست و گسترش آن

افزایش فرزندان نا ، افزایش نرخ طالق، )همچون کاهش نرخ ازدواج همانند جوام  غربی با معضالت الینحلی

مشوکالت  ، مشوکالت خوانوادگی  ، اخوتالالت عواطفی  ، سوقط جنوین  ، ایدز، مقاربتیشیوع بیماریهای ، مشروع

% نوجوانان و جوانان شوهری رابطوه   53، گزارش دادند (5119محمد و همکاران ). ( مواجه سازد...تحصیلی و

 سال( بوه 09تا04) دانش آموز 5411( با مطالعه 0133) گرمارودی و همکاراناند.  قبل از ازدواج را تجربه کرده

نتایج تحقیو  خلوج آبوادی و    اند.  % آنان رابطه با جنس مخال  را تجربه کرده51این نتیجه رسیدند که بیش از 

رابطوه بوا جونس    ، % دختران مجرد دانشجو دردانشگاههای بوزرگ تهوران   55حدود ، ( نشان داد0137مهریار )

ی پوووهش لوی و همکواران    درموالز . به رابطه جنسی کامول خوتم شوده اسوت    ها  % آن01مخال  داشته اندکه 

% دختران( داشتن رابطة با جونس مخوال  را گوزارش    7/5، %پسران 1/3) دانش آموزان 4/5، ( نشان داد5116)

عوامل ؛ جنسیت(، سنعوامل اجتماعی و جمعیت شناختی ) رابطة جنسی نوجوانان به طور معناداری با. کردند

پوووهش زنو  و همکواران    هوای   یافتوه . داشوت  ( و مصرف مواد مخدر همبسوتگی محیطی )زندگی با والدین

داشتن نووعی رابطوه قبول از ازدواج را    ، % دانشجویان مورد مطالعه40نشان داد، ( در دانشگاهی درچین5111)

هوا   چنانچه این انگیوزه . هدف اصلی پووهش حاضر استای  بررسی انگیزه برقراری چنین رابطه. گزارش دادند

 . راهکارهای متناس  با آن را پیشنهاد نمودتوان  می ،به خوبی شناسایی شوند

 

 

                                                                                                                                                                          
  تهران پزشکی آزاد،واحد دانشگاه روانشناسی گروه استایار-0
 نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه استایار-5
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 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

دختران نوجوان برای داشتن رابطوة قبول از   های  در این پووهش انگیزه. روش پووهش از نوع زمینه یابی است

ة جامعوه آمواری ایون پوووهش شوامل کلیو      . ساله مورد مطالعه قرار گرفت 51 -04ازدواج در دختران نوجوان 

نمونوة آمواری   . ساله تهرانی است که داشتن رابطة دوستی با پسران را مورد تأیید قرار دادنود  51تا  04دختران 

ساله تهرانی که به همراه دوست پسر خود در یکی از پارکهوای تهوران    51تا  04دختر  143این پووهش شامل 

 .  حضور داشتند

 

 ابزار

جمعیت شناختی و پرسشنامة بررسی انگیزه محقو  سواخته بوا    های  ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامة ویوگی

درباره سون شوروع اولوین تجربوه بوا جونس       ، این پرسشنامه اطالعاتی. هدف بررسی رابطه قبل از ازدواج بود

و تصوور فورد   ، افراد مطل ، احساس فرد در رابطه با این تجربه، سطح ارتبا ، انگیزة شروع این رابطه، مخال 

، همچنین سؤاالتی دربارة انگیزة آنان از این ارتبوا  بوه شوکل سوؤاالت بسوته )سورگرمی      ، ر جامعهاز رابطه د

مشوکالت  ، مشوکالت خوانوادگی  ، کس  شوناخت بیشوتر از جونس مخوال     ، یافتن همسر مناس ، کنجکاوی

ی  ایون پرسشونامة قبول از اجورا    ، جهت برآورد ضری  پایوایی . نیاز جنسی( بود، فشار گروه همسال، اجتماعی

 5سوپس ایون پرسشونامه    . اجرا گردید، دوست پسر دارند، دختر دانشجوکه اظهار داشته بودند 11اصلی روی 

روش نمونه گیری از نوع مبتنی . به دست آمد 94/1ضری  پایایی بازآزمایی . هفته بعد به همان گروه داده شد

: زیر و در دو مرحله انجا  گرفوت گیری به روش  نمونه. بر هدف و بر اساس نمونه دردسترس و داوطل  بود

هوای هور    غورب و مرکوز تقسویم و پوارک    ، شرق، جنوب، گانه شهرداری تهران به پنچ منطقه شمال 55مناط  

هوای در دسوترس و    از نمونوه . منطقه شناسائی شد و به روش تصادفی در هر منطقه یک پارک انتخاب گردیود 

نفر کمک پووهشگر دارای مدرک کارشناسوی   5ای هر منطقه بر. دارای رابطه آشکار قبل از ازدواج استفاده شد

ای  بور روی نمونوه  ، یک مطالعوة مقودماتی  ، سپس جهت ارزیابی مشکالت احتمالی. روانشناسی انتخاب شدند

. نفر اجرا شد و طی یک جلسه مشکالت اجرایی بررسی و راهکارهایی جهت حل آنان ارائوه گردیود   11شامل

 .  را تکمیل کردندها  پرسشنامه، دختر نوجوان دارای دوست پسر 31ازهر پارک. سپس پووهش اصلی انجا  شد

 

 هاشیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده

. کنار گذاشته شد، سال 51تا  04بیشتر یا کمتر بودن سن از دامنة سنی ، تعدادی پرسشنامه به دلیل کامل نبودن

 .  د بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتمور SPSS-17پرسشنامه توسط نر  افزار  143بنابراین 
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 نتایج

جودول  انود.   سالگی تجربه کرده 05تا  00درصد از گروه نمونه اولین رابطه خود با جنس مخال  را بین  6/59

بوه  . برای داشتن رابطه بوا جونس مخوال  اسوت    دختران  نشان دهنده توزی  فراوانی و درصد انگیزه، 0شماره

 .  ( است0/06%( و دومین انگیزه کنجکاوی )56انگیزه سرگرمی )  ترتی  اولویت اولین

 

 توزیع فراوانی و درصد انگیزة دختران برای داشتن رابطه

 غرب شرق جنوب شمال مرکز کل 
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 17 11 4/15 51 3/16 55 7/53 55 9/45 55 56 015 سرگرمی

 5/03 04 7/7 9 6/09 05 0/09 01 1/09 01 0/06 57 کنجکاوی

 3/9 6 - - 7/5 5 6/5 5 - - 9/5 01 نیازجنسی

 3/9 6 5/55 06 6/09 05 7/9 6 1/01 01 6/01 51 یافتن همسرمناس 

 5/03 04 3/56 07 9/04 01 1/11 51 1/50 06 1/55 35 کس  شناخت

 7/1 1 3/5 5 5/0 0 6/5 5 9/5 5 9/5 01 لجبازی با خانواده

 1/0 0 - - 5/0 0 1/0 0 - - 0/0 4 لجبازی با اجتماع

 7/1 1 6/5 4 4/9 5 5/7 9 9/5 5 4/5 51 تشوی  دوستان

 

شرق و غرب تهران سرگر  شودن دختوران اولوین دلیول بورای تمواس بوا جونس         ، جنوب، در مناط  مرکز

دلیل کس  شناخت بیشتر از جونس مخوال  عنووان شوده اسوت اموا       در منطقه شمال اولین . باشد مخال  می

% کنجکواوی  0/06سرگرمی نیز با اختالف کمی بعد از آن قرار دارد و دومین دلیل دختوران در کول جمعیوت    

بررسی توزی  فراوانی و درصد سطح ارتبا  دختران در رابطه قبل از ازدواج نشان داد کوه  . گزارش شده است

تماس بدنی و تما  موارد بواال و حتوی تمواس    ، دیدار خصوصی، فضای مجازی، مه تلفنیسطح ارتبا  از مکال

درصود اجوازه    4. کننود  درصد کل دختران فرد مورد نظور خوود را مالقوات موی     64. گردد جنسی را شامل می

رابطوة  بیشترین درصد . باشد می. اند درصد کل دختران وارد رابطه جنسی کامل شده 9حدود ، دهند بوسیدن می

همچنوین بررسوی توزیو     . درصد اسوت  7درصد و سپس منطقه مرکزی با  01جنسی در منطقه غرب تهران با 

فراوانی و درصد شخص مطل  از رابطه قبل از ازدواج دختران مشخص کرد که در جمعیت کل اطالع دوست 

% )بودون  07خوواهر بوا   )البته ممکن است خواهرو دوست هم در جریان باشند(  %11مادران با ، %14دختر با 

این درصودها در منطقوه   . اطالع به مادر و ممکن است دوست دختر هم در جریان باشد( به ترتی  قرار دارند

در منطقه غرب و شرق تهران مادران بیشترین درصد فرد مطلو  در  . خوانی دارد شمال با کل هم، مرکزی تهران

 .  تاما در جنوب کمترین اس، باشند خانواده را دارا می

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 بحث و نتیجه گیری

روابط بین دختر و پسر رو به گسترش اسوت  ، رسد در جامعة ما می با توجه به پووهشهای انجا  گرفته به نظر

براسوواس منوواب  و پووهشووهای . (0135موسوووی و همکوواران 0135موحدوعباسووی شوووزای؛ 0131، )جوکووار

اری بر سالمت جسمی و روانوی نوجوانوان   رابطة جنسی قبل از ازدواج پیامدهای منفی بیشم، کشورهای غربی

 دزبیماریهوای مقواربتی و ایو   ، سوقط جنوین  ، ناخواسوته هوای   گذارد همچون حاملگی می بویوه دختران بر جای

تواندپیامودهای منفوی    می اثرات هیجانی وعاطفی طوالنی مدت این نوع روابط در جامعه ما. (0133)گرمارودی

( یکوی از  0135در تحقیو  موسووی و همکواران)    همچنان که، داشته باشدشدیدتر و پایاتری را برای دختران 

به هم خوردن رابطه قبل از ازدواج آنان و ایجاد نگرش منفی ، عوامل تأثیر گذار منفی در زندگی دختران جوان

، جهت اقدامات پیشوگیرانه و ارائوه راهکارهوای مناسو     . حس انتقا  و افسردگی بود، نسبت به جنس مخال 

یکوی  . نوجوانان بویوه دختران در ایجاد این نوع روابط مورد شناسایی قرار گیورد های  ست علل و انگیزهالز  ا

دختران به دلیول یوافتن   ، شود می از عقاید عمومی دربارة روابط قبل از ازدواج دختر و پسر این است که تصور

اولوین انگیوزه دختوران بورای     ، شان دادمطالعة حاضر نهای  اما یافته. آورند می همسر مناس  به این رابطه روی

رسد در سالهای اخیور   می به نظر. سرگرمی و دومین انگیزة آنان کنجکاوی است، داشتن رابطه با جنس مخال 

والودین  . زنانه و مردانه در خانة پدری تغییر کورده اسوت  های  نسبت به تمرین و ایفای نقشها  نگرش خانواده

تنها انتظاری کوه از فرزنودان خوود دارنود ایون      ، د در خانة پدری راحت باشنددختر و پسر بای، دارند می اظهار

این نگرش که خانة پدری جوای انجوا  کارهوای منوزل نیسوت      ، است که خوب درس بخوانند از طرفی دیگر

پسران و دختوران بورای پور کوردن     . دختران وقت زیادی داشته باشند که ندانند با آن چه کنند، شود می موج 

ایون وسوایل   . کامپیوتر در اختیار آنان قرار دارد، موبایل، تلفن. شوند می ود به سوی این روابط کشیدهاوقات خ

سوطح ارتبوا  بوا    ، عالوه بر شناخت انگیوزة دختوران  ، در این پووهش. گردند می موج  تسهیل این ارتباطات

نظور خوود را در مکوانی    فورد موورد    %(64) اکثریت گوروه نمونوه  . جنس مخال  نیز مورد مطالعه قرار گرفت

این نووع رابطوه عوالوه بور آسوی       . % از این دختران وارد رابطة جنسی شده بودند9حدود . کردند می مالقات

او را در معرض خطر ابتال به بیماریهای ، گذارد می اجتماعی و تأثیر مخربی که بر حرمت و آیندة دختر برجای

این مطالعه نشوان داد کوه تقریبوا    های  یافته. دهد می غیره قرارسقط جنین و ، حاملگی ناخواسته، ایدز، مقاربتی

اهمیت ایون یافتوه از آن روسوت کوه     اند.  سالگی این نوع رابطه را آغاز کرده 06%از گروه نمونهقبل از سن 91

در اواسط نوجوانی بوه ایون   ، دهد در نمونه مورد بررسی این پووهش اکثر دختران دارای دوست پسر می نشان

محیط آموزشی و جامعة این است کوه دختوران در ایون    ، در حالیکه تصور خانوادهاند.  طه مبادرت کردهنوع راب

، کننود  نموی  الز  را دریافتهای  بیش نیستند بنابراین دختران در این سنین نظارت وآموزشای  دختربچه، سنین

 افتادن پردة حج  و حیا دختور این موضوعات باعث فرو  والدین و مسئوالن مدرسه معتقدند صحبت در بارة

محویط آموزشوی تأکیود بور اطالعوات درسوی دارد و آمووزش        . کنند می شود در نتیجه در این باره سکوت می

درصوورتیکه نتوایج برخوی از    . گیورد  نموی  مهارتهای زندگی و پیشگیری از رفتارهای خطر ساز مد نظور قورار  
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آگواهی نوجوانوان را افوزایش و رفتوار خطرسواز      ، ددهد رابطه صمیمی بین والدین و فرزنو  می پووهشها نشان

هم  رابطة خوب بین مادر و دختر هم چنین وجود، (5111لرنر و بنسون؛ 0777روتردهد ) می جنسی را کاهش

( بوا  5115، سیلوا و راس) کند می چون سپری در مقابل آغاز زودرس این نوع روابط در دختران نوجوان عمل

جهت ارائه روشهای موؤثر ایجواد   ، والدین و نوجوانان از پایة اول مقط  راهنماییآموزش ها  توجه به این یافته

الز  در زمینوه روابوط جنسوی و پیامودهای     های  روابط صمیمانه بین پدر و مادر و نوجوانان و نیز دادن آگاهی

 .  آسی  زای آن بهتر است در دستور کار دست اندرکاران آموزش کشور قرارگیرد
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متاهل های  زناشویی زوجارتباط بین تعارض زناشویی با تعهد 

 آملی.. دانشگاه آزاد آیت ا

 7داریوش قاسمیان سوربنی، 5مریم تدین طهماسبی

 

ایون هسوته    بوودن  ناسوالم  یوا  سوالم  به طوریکوه ، است جامعه تشکیل دهندة بنیادی ترین هستة از یکی امروزه خانواده

بنوابراین اهمیوت شوناخت و بررسوی     . (5119، 1)بوروان  دهود  قورار  توأثیر  تحت را جامعه سطوح تما  تواندمی، مرکزی

تواند گوامی مفیود در راسوتای ارتقوای سوطح فرهنو        می، گردندمی عواملی که سب  قوا  و استحکا  این نهاد اجتماعی

تعهود  . گذارند که از جمله آنها تعهد بین زوجوین اسوت  می عوامل مختلفی بر استحکا  و دوا  خانواده تاثیر. جامعه باشد

. (51174، )موسوکو  رین و پایدارترین عامل پیش بینوی کننوده کیفیوت و ثبوات رابطوه زناشوویی اسوت       زناشویی قوی ت

و  مناسوبتر  حول مسوئله  هوای   مهارت، باالتر زناشویی ثبات و سازگاری، بیشتر عش  ابراز با زناشویی سطوح باالی تعهد

 بوه  نسوبت  تعهود  هوم  به نظرمی رسود . داردرابطه  با دلزدگی زناشویی آن پایین دارد و سطوح رابطه رضایت زناشویی

از سووی  . (5113، 5و دوالهیوت  )المبورت  باشد مهم ازدواج یک برای موفقیت نهاد ازدواج تعهد نسبت به و هم همسر

جنسوی اثرگوذار اسوت تعوارض     هوای   مختلو  زناشوویی و رابطوه   هوای   دیگر یکی از متغیرهایی که امروزه در روابط

بعضوی از زوجهوا   . شوود می عواطفی و ادراکوی تعریو    –رفتواری  هوای   تفاهم آنان در زمینوه که با عد  . زناشویی است

 کننود و بوه شوکل پنهوانی بوروز     می دهند اما برخی آن را انکار و سرکوبمی تعارض خود را به شکل باز و مستقیم بروز

زموانی کوه آنقودر شودت     ناشی از واکنش نسبت به تفاوتهای فردی بووده و  ، تعارض زناشویی. (0174، )امینی دهندمی

حسادت و سو  رفتار کالمی و فیزیکی در روابوط آنوان حواکم شوود و     ، نفرت، کینه، خصومت، یابد که احساس خشم

 کوه در زنودگی   بنوابراین هنگوامی  . (5117، 6)کالیوان و سوایجوک    حالتی غیور عوادی اسوت   ، به حالت ویرانگر درآید

تعهود   یکودیگر  نسوبت بوه  هوا   و زوج کنود می کاسوتن  بوه  شروع زوجین بین اعتماد، یابندمی افزایش تعارضات زناشویی

آیود و  می است که همراه عش  و به موازت آن در ارتباطات زناشویی بوه وجوود  ای  تعارض پدیده. دهندمی نشان کمتری

ای هو  در تموامی دوران ، گیورد می دهد و گاهی همچون سرطان تمامی رابطه را فورا می به همزیستی خود در کنار آن ادامه

شود که اعمال یکی از طرفین بوا اعموال طورف    می تعارض وقی ایجاد. تاریخ بشر تعارض بین زن و شوهر مشهود است

شود موضوعات متنوع تری را در بور میگیورد و فرصوت    می در حقیقت وقتی تعامالت بین افراد بیشتر. مقابل تداخل کند

                                                                                                                                                                          
 آملی... ا آیت آزاد دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس -0

 ساری پزشکی علو  علمی هئیت عضو -5

3-Brown 
4-Mosko.J 
5-Lambert and Dollahite 
6- Callian and Siewgeok  
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( در تحقیو   0174در راستای تحقیقات انجا  شده در ایون زمینوه امینوی )   . (0175، )علیپورنوتاش شودمی مخالفت بیشتر

نقش کارکردهای رضایت جنسی و تعارض زناشویی در تعهد زناشویی افوراد متاهول مراجعوه کننوده بوه      خود مبنی بر 

نشان داد بین رضوایت جنسوی بوا تعهود زناشوویی رابطوه مثبوت و بوین تعوارض           شهرستان آمل DICو  MMTمراکز 

درصود از واریوانس    7/59 بور اسواس نتوایج رگرسویون    . یی با تعهد زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود داردزناشو

هوای افوزایش جلو     و مؤلفوه شوود و  می تعارض زناشوویی در مودل توجیوه   های  تغییرات تعهد زناشویی توسط مؤلفه

بینوی تعهود   واجود شورایط پویش    (P ،67/4=t=110/1( و کواهش ارتبوا  موؤثر )   P ،06/5-=t=115/1حمایت فرزند )

تعوارض زناشوویی )کواهش    هوای   ( نیز در تحقی  خود نشان داد که زیر مقیاس0175علیپور نوتاش ). باشدزناشویی می

افوزایش رابطوه بوا    ، افوزایش جلو  حمایوت فرزنود    ، هیجوانی هوای   افوزایش واکونش  ، کاهش رابطه جنسی، همکاری

جوداکردن اموور موالی از یکودیگر( بوا      ، خویشاوندان همسر و دوسوتان  خانوادگی بای  کاهش رابطه، خویشاوندان خود

با توجه به مباحث فوق اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سوب  قووا  و   . تعهد زناشویی رابطه معناداری وجود دارد

ا توجوه بوه   لذا بو . تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهن  جامعه باشدمی، گردندمی استحکا  ازدواج دانشجویان

هوای   آیا بین تعارض زناشوویی و تعهود زناشوویی زوج    مباحث عنوان شده پووهش حاضر به دنبال این سوال است که

 ارتباطی وجود دارد ؟ آملی.. متاهل دانشجویان دانشگاه آزاد آیت ا

 

 شناسی تحقیقروش

در آن روابوط بوین متغیرهوا    ازنوع تحقیقات همبستگی است که ها  تحقی  حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده

 آملوی .. هوای متاهول دانشواه آزاد آیوت ا    جامعه آماری این پووهش شامل کلیه زوج. گیردمی مورد بررسی قرار

 105تعوداد   روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری مبتنی بور هودف انجوا  شود و    در این پووهش . باشدمی

تعهود   ابی تعهود زناشوویی از پرسشونامه اسوتاندارد    جهوت ارزیو  . فوق دریافت گردیود های  پرسشنامه از نمونه

برای ارزیابی تعارض زناشویی در این پووهش از پرسشنامه براتوی و  ( و 0779( آدامز و جونز)DCIزناشویی )

تن از اساتید تایید و پایوایی   5این پووهش توسط های  روایی محتوایی پرسشنامه. (استفاده گردید0776ثنایی )

باشود کوه   می 35/1و پرسشنامه ارزیوابی تعهود زناشوویی    35/1پرسشنامه ارزیابی تعارض زناشوییآن نیز برای 

بورای تجزیوه و تحلیول آمواری     . مورد استفاده از قابلیت پایوایی الز  برخوردارنود  های  دهد پرسشنامهمی نشان

جوداول  ، اسوتاندارد انحوراف  ، )میوانگین هوا   پووهش از آمار توصیفی برای طبقه بندی وتوصی  یافتههای  یافته

نو  جهوت تعیوین    هوای کلمووگروف اسومیر   استنباطی از آزموندر بخش آمار. توزی  فراوانی( استفاده گردید

عمول  اسپیرمن استفاده بوه  و آزمون رگرسیون چند متغیره برای تعیین رابطه متغیرها، هاطبیعی بودن توزی  داده

 . آمد
 

تحقیقهای  یافته  

ارتبوا  معکووس و معنوادار بوین تعوارض زناشوویی و تعهود زناشوویی         ، از آزمون اسپیرمن حاصلهای  بر اساس یافته

 .  قابل مشاهده است 0( یافت شد که در جدول p ،035/1- =r=115/1آملی ).. متاهل دانشگاه آزاد آیت اهای  زوج
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رابطه بین تعارض زناشویی با تعهد زناشویی .5جدول   

 سطح معناداری ضریب تعیین مقدار همبستگی متغیرها

-035/1 تعارض و تعهد  119/1  115/1  

 

هوای تعوارض   همچنین برای آزمون رابطه و پیش بینی از تحلیل رگرسویون بوین بکوارگیری زیور مقیواس     

، افزایش جل  حمایت فرزند، های هیجانیافزایش واکنش، ی جنسیکاهش رابطه، )کاهش همکاری زناشویی

جودا  ، ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوسوتان کاهش رابطه، خویشاوندان خودی فردی با افزایش رابطه

نتوایج ضوری    . بوا روش همزموان اسوتفاده شود    ، کردن امور مالی از یکدیگر( به عنوان متغیر وابسته )موالک( 

های تعوارض زناشوویی و تعوارض زناشوویی     دهد که بین زیر مقیاس( نشان می5همبستگی چند گانه )جدول

Rهمچنوین ضوری  تعیوین    . ( وجوود دارد p ،14/1=r=110/1ه مثبت و معناداری )رابط
کوه بیوانگر درصود     2

دهود  نشوان موی  ، (استتغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته)مالک( توسط متغیرهای مستقل )پیش بین

زناشویی است و  های تعارضدرصد واریانس تعهد زناشویی دانشجویان متاهل مربو  به زیر مقیاس 5/03که 

 .  شودخارج از مدل مذکور مربو  می، درصد به عواملی 3/30

 
های تعارض زناشویی با تعهد زناشویینتایج همبستگی چندگانه بین زیر مقیاس. 7جدول   

 N R R2 p مدل رگرسیون

94/3 757 همزمان  527/3  335/3  

 
زناشویی با تعهد زناشوییهای تعارض رگرسیون بین زیر مقیاسنتایج تحلیل. 9جدول  

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 Tمقدار
 سطح 

 داریمعنی
B Sd. Er Beta 

 110/1 466/15 - 015/1 64/1 عرض از مبدا

 114/1 3/0 510/1 139/1 015/1 کاهش همکاری

 110/1 -015/1 -10/1 165/1 -554/1 کاهش رابطه جنسی

 916/1 -501/1 -115/1 169/1 -150/1 هیجانیهای  واکنشافزایش 

 110/1 451/1 514/1 154/1 005/1 افزایش جل  حمایت فرزند

 945/1 -545/1 -155/1 137/1 -154/1 فردی با خویشاوندان خودی  افزایش رابطه

خانوادگی با خویشاوندان ی  کاهش رابطه

 همسر و دوستان
137/1 195/1 015/1 596/0 051/1 

 115/1 -451/5 -514/1 190/1 -06/1 جدا کردن امور مالی از یکدیگر
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ی کواهش رابطوه  ، بین)کاهش همکواری بنابراین معادله رگرسیون تعهد زناشویی با توجه به متغیرهای پیش

ی فوردی بوا خویشواوندان    افوزایش رابطوه  ، افزایش جل  حمایت فرزند، های هیجانیافزایش واکنش، جنسی

جدا کردن امور موالی از یکودیگر( براسواس    ، ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستانرابطهکاهش ، خود

 .  باشدبه شرح زیر می 05 -4های جدول داده
Y = a  - b0x0 ₊b0x0 ₊ b5x  +5  b1x1 

Y = 64/1  554/1 - (x0) 005/1  + (x5)+132(x3)  06/1 - (x1) 

X0= کاهش رابطه جنسی،   X 5 = فرزندافزایش جل  حمایت ،   X =X4 کاهش همکاری = 1 جدا کردن امور مالی از یکدیگر    

 

افوزایش جلو    ، (x1( به ازای تغییرات کاهش رابطه جنسوی ) Yبراساس رابطه فوق مقدار تعهد زناشویی )

( تعارض زناشوویی تغییور   x4( و جدا کردن امور مالی از یکدیگر )x3) و کاهش همکاری ( 5x) حمایت فرزند

و  افزایش جل  حمایت فرزند، بیان بهتر بخشی از میزان تعهد زناشویی را کاهش رابطه جنسیبه ؛ خواهدکرد

مسوتقیم و  ، مسوتقیم ، کاهش همکاری و جداکردن اموور موالی از یکودیگر بوه ترتیو  بوه شوکل غیرمسوتقیم        

 .  کنندغیرمستقیم تعیین می

 

 بحث

معنوادار بوین تعوارض زناشوویی و تعهود      ارتبوا  معکووس و   ، حاصل از آزمون اسوپیرمن های  بر اساس یافته

دهود کوه هور چوه     می نتایج این فرضیه نشان. آملی یافت شد.. متاهل دانشگاه آزاد آیت اهای  زناشویی در زوج

یابد و برعکس این موضوع نیوز صوادق اسوت کوه بوا      می تعهد بین آنها کاهش، تعارض بین زوجین باالتر رود

وود . باشود ( می5114این نتایج همسو با تحقیقات وود ). یابدمی یشآنها افزا تعهد بین، کاهش تعارض زوجین

، بین تعارضوات جنسویتی و رفتارهوا و خصوصویات زنوان     ای  ( نیز نشان داد که رابطه برجسته و عمده5114)

بوه عوالوه مشوخص شود     . اختالفات جنسی و رفتارهای ارتباطی و نیز رفتار زنان و ارتباطات آنها وجود دارد

نمایود و  می ت به زن به طور معناداری ارتبا  بین تعارضات جنسیتی و باورهای ارتباطی را تعودیل نگرشها نسب

تووان بیوان کورد کوه تعارضوات      می انجا  شوده و فرضویه محقو    های  با توجه به نتایج پووهش. دهدمی کاهش

زناشوویی زوجوین   زناشویی با تعهد زناشویی رابطه معکوس دارد یعنی هرچه تعارضوات بیشوتر شوود تعهود     

جدی است که بور رفتوار افوراد خوانواده تواثیر گوذار اسوت و        های  تعارضات زناشویی از مقوله. یابدمی کاهش

به نظر محق  تعارض یکی از عوامل مووثر در کواهش   . کندمی استرس و فشارهای زیادی را به خانواده تحمیل

شوود و بوا وجوود    می ختالف بین زوجوین تعارض منجر به لجاجت و ا. باشدمی رضایتمندی زناشویی و جنسی

شوود و  می سردی بر روابط حاکم، تعارض زوجین قادر به حل مشکل خود نیستند و با انباشته شدن مشکالت

این سردی ممکن است منجر به اختالف و کشمکش در زندگی شده و زوجوین را در جسوتجوی محبوت در    

لطمه وارد نماید و مقدمات ارتبا  فرازناشویی را مهیوا  خارج از خانواده بکشاند و در نتیجه بر تعهد زناشویی 

 . سازد
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، ی جنسیکاهش رابطه، )کاهش همکاری تعارض زناشوییهای  در این تحقی  جهت پیش بینی زیرمقیاس

کاهش ، ی فردی با خویشاوندان خودافزایش رابطه، افزایش جل  حمایت فرزند، های هیجانیافزایش واکنش

جدا کردن امور مالی از یکدیگر( به عنوان متغیور وابسوته   ، خویشاوندان همسر و دوستان ی خانوادگی بارابطه

هوای  دهد که بین زیر مقیاسنتایج ضری  همبستگی چند گانه نشان می. با روش همزمان استفاده شد، )مالک(

Rهمچنین ضری  تعیین . تعارض زناشویی و تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
کوه بیوانگر    2

نشوان  ، (اسوت )مالک( توسط متغیرهای مستقل )پیش بوین  درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته

های تعارض زناشویی درصد واریانس تعهد زناشویی دانشجویان متاهل مربو  به زیر مقیاس 5/03دهد که می

 نتایج ایون فرضویه بیوانگر ایون مطلو      . شودخارج از مدل مذکور مربو  می، درصد به عواملی 3/30است و 

 بین زوجین باعث کاهش تعهد زناشویی و بوه تبو  سسوت شودن اسواس زنودگی       افزایش تعارض باشد کهمی

افزایش جل  حمایت فرزنود و جودا کوردن اموور     ، کاهش رابطه جنسیهای  زیر مقیاس، در این متغیر. شودمی

، (0195) ویی را پیش بینی کنند که همسو با نتایج براتیتوانند تعهد زناشمی مالی از یکدیگر و کاهش همکاری

( در 0175علیپوور نوتواش )  . باشود می (0175) ( و علیپوور نوتواش  0174( امینوی ) 5117) 0کایلیان و سوییگوک 

افوزایش  ، کواهش رابطوه جنسوی   ، تعارض زناشویی )کاهش همکاریهای  تحقی  خود نشان داد که زیر مقیاس

ی  کواهش رابطوه  ، افوزایش رابطوه بوا خویشواوندان خوود     ، جل  حمایت فرزنود افزایش ، هیجانیهای  واکنش

( با تعهد زناشویی رابطوه مثبوت و   جداکردن امور مالی از یکدیگر، خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان

 . معناداری وجود دارد

مقابول   توان گفت تعارضوات زناشوویی باعوث جلو  حمایوت فرزنود در      می برای تبیین نتایج این پووهش

موثال هرگواه در یوک    . شودمی جداکردن امور مالی از یکدیگر و کاهش رابطه جنسی و کاهش همکاری، همسر

ضع  یا نیاز به قدرت در شرایط نامطلوب قرار گیرد پای ، تعارض، رابطه دوتایی یکی از دونفر به علت تنش

یا در رل زن و شووهر حوبس   ، شودیا اگر تعارض زناشویی سرکوب یا واپس زده . آیدمی شخص سو  به میان

توانود  می ایون فراینودی اسوت کوه بویش از هموه      . شود به دنبال مفری برای نیازهای شخصی خود خواهند بود

کودکوانی کوه بوه    . افتنود می فرزندان اغل  در تعارضات والدین خود گیور . فرزندان خانواده را هدف قرار دهد

اصوال هور گواه در   . شوندمی خانواده فعاالنه درگیر تعارض خاطر بقای خود به والدین متکی هستند برای حفظ

شوود و  می تعارضات زناشویی شخص سومی دخالت کند رابطه عادی و روزموره زن و شووهر دچوار اخوتالل    

زیورا هور کودا  بوه طریقوی نسوبت بوه        . یابود می همکاری و مساعدت آنان در امور مربو  به طورفین کواهش  

، فراموشوکاری ، همسور هوای   ماندن خود از طری  بی توجهی به خواسوته  طرف مقابل و در حاشیههای  ائتالف

ممانعوت از برقوراری رابطوه جنسوی     ، پرخاشگری، طوالنیهای  قهر و سکوت، تاخیر در انجا  وظای  مربو 

 نیازهای جنسی در زندگی زناشویی نقشی اساسوی دارنود و رضوایت از رابطوه جنسوی     . دهندمی واکنش نشان

رابطه زناشویی موفو  نیواز   ، بسیاری از مشکالت زندگی و اختالفات زناشویی کمک کند تواند به حل کردنمی

                                                                                                                                                                          
1- Callian.T,Siewgeok.L 
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جنسوی یوک رابطوه    ی  چوون رابطوه  . مستمر میان زن و شووهر دارد ای  به رابطه جنسی رضایت بخش به گونه

بوا بیشوتر شودن    . تواند باعث تعهد و وابستگی بیشتر بین زوجوین شوود  می رضایت از این رابطه. عاطفی است

 افکند و در این شرایط استقالل مالی به عنووان یوک پشوتوانه مطورح    می احساس ناامنی بر روابط سایه تعارض

آنهوا  های  مالی خود را جدا کرده و دوست ندارند همسرشان از دارایی های  هرکدا  از زوجین حساب. گرددمی

 .  دخل و خرج آنها داشته باشند در و دخالتی آگاهی داشته باشد
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تبیین سالمت روانی بر اساس نیاز به صمیمیت و نیرومندی من 

 در زندانیان شهر بندرعباس

 *4مریم دهقانپور ، 9بیوك تاجری، 7اقبال زارعی، 5بیدرونینادیا تحویلدار

 

نا  زندان تداعی کننده وضعیت دشوار و سختی اسوت کوه یوادآور محیطوی اسوترس آور و وحشوت زاسوت        

فضای فیزیکی محدود بوا  : چونهایی  زندگی در این محیط غیر عادی و غیر طبیعی با ویوگی. (5111، 5)ورثی

، اراده هموراه بوا از دسوت دادن آزدای   نگهداری بر خوالف میول و   ، تاریخچه طوالنی و خاص، دیوارهای بلند

و تروماهای عمی  روان شناختی است کوه اخوالل در   ها  سب  ضربه، دوری طوالنی مدت از جامعه و خانواده

نیاز ضروری و اساسی برای افراد در هر زمان اسوت  ، سالمت روان (5111، )ورثی شودمی سالمت روانی افراد

های توانمندسواز درونوی   برخورداری از خصیصه، های سالمت رواناز نشانه، (5110)سازمان جهانی بهداشت 

رغوم شورایط   سازد توا علوی  فرد را قادر می، برخورداری از این مناب  درون فردی. یا مناب  درونی قدرت است

بعضوی از محققوان   . رشد سازگارانه را ادامه دهد و سالمت روان خود را حفظ کند، ناگوار و پیشامدهای منفی

. تواند با جامعه کنوار بیایود  می سالمت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که معتقدند

روان سالمتر و تطاب  اجتماعی با مووازین موورد قبوول هور جامعوه      ، سالمت روانی به معنای احساس رضایت

توانود  می مت روانبه طور کلی شخص دارای سال. (0196، ترجمه پور افکاری، 0777، )کاپالن و سادوک است

 بوه نظور  . با مشکالت دوران رشد روبرو شود و قادر است در عین کس  فردیت بوا محویط نیوز انطبواق یابود     

رسد تعری  رضایت بخش از سالمت روانی برای فرد مستلز  داشتن احساس مثبت و سوازگاری موفقیوت   می

شوود  می ان اساس سالمتی در نظور گرفتوه  بنابراین هرگونه مالکی که به عنو. آمیز و رفتار شایسته مطلوب است

 از روان سوالمت ، بنوابراین . (0133، )بنی جموال و احودی   باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد

 را خوود  ذاتوی  فرهنگوی هوای   فرضویه ، روان سوالمت  از تعریفوی  و هر شود می تعری  گوناگونیهای  دیدگاه

تصوور  . سالمت روان در تحول شخصیت واحد نقشی بنیادین استهمه متخصصان متف  القولند که . داراست

بی شک عوامول متعوددی بور سوالمت روان     . تحول موزون انسان بدون وجود سالمت روان غیر ممکن است

گذارد که فهرست کردن همه آنها دشوار است چرا که وجود تفاوتهای فردی ممکن است بوه تنووع در   می تاثیر

زیسوت شناسوی   های  در زمینهها  حاصل از پووهشهای  یافته، بینجامد با این حالعوامل موثر بر سالمت روان 
                                                                                                                                                                          

 بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی - 0
 هرمزگان دانشگاه دانشیار - 5
 کرج دانشگاه استادیار -  1
    dehghanpoor_m@yahoo.comروانشناسی ارشد کارشناسی - 4
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ما را درباره عواملی که ممکن است سالمت روان تحوت تواثیر قورار دهنود وسوعت      ، و عوامل اجتماعی دانش

 .  (0175، )شاملو بخشیده اند

حفظ و ارتقوا سوالمتی و   ای ه که ازتعیین کننده، صمیمیت است این پووهش در ارتبا  با دیگر متغیرهای 

اریکسون نیاز صمیمیت را نیوز  . شود می بعنوان یک میانجی در برابر عملکردهای آسی  رسان به سالمت تلقی

بودون از دسوت دادن   ، حمایت کننده و مهر آمیوز ی  تمایل برای شرکت در یک رابطه: کندمی این گونه تعری 

خود به صورت یک از ابعاد اصلی رشد صمیمیت بین فردی بنابراین رشد و گسترش . خود در آن رابطه است

 .  (5113، )قربانی و همکاران.. شودمی محسوب

کند که اگر چه اشکال دیگر صومیمیت بخشوی از   می این استدالل را مطرح، (0735) با این وجود اریکسون

حقیقی را با شوخص   توان صمیمیت بالیده ومی هویتی  رشد طبیعی است اما فقط بعد از تثبیت حس معقوالنه

داشتن ، این نوع تواناییهای  از نشانه. نزدیک بین دو نفر استی  زیرا یکی از شرو  رابطه. دیگری تجربه کرد

که این ظرفیوت  ، (5115، 0)مونتگومری ارتباطی و متعهد است، گر ، نزدیکهای  تمایل برای شرکت در تعامل

 .  کندمی بزرگسالی ایفانقش اساسی در زندگی موف  و پربار فرد در 

روان تحلیول  ی  دهد که بر نظریهمی ارائه، (5116، )به نقل از هربر، (5114) 5در مورد قدرت من استرافیس 

قدرت من توانایی من بورای مراجعوه بوا واقعیوت بیورون      ، (5114گری استوار است بنا به تعری  استرافیس )

بنا بوه  . نهاد و فرامن از دیگر وظای  من استهای  خواسته است به عالوه توانایی آن برای برقراری تعادل بین

بیرونوی و سوازگاری بوا    هوای   قدرت من را به عنوان توانایی انطباق با خواستهها  آن، (0799) 1کاالنانی  نوشته

مشکل سواز  های  گیرند که توانایی اشخاص را برای مقابله و سازگاری با خواستهمی درونی در نظرهای  خواسته

 .  (5116، )هربر. دهدمی افزایش محیطی

سوال اول زنودگی    5شایسوتگی و تسولط بعود از    ، من برای سازندگیهای  تالش، از نظر روان شناسان من

تواننود هماننود    موی  ماننود قضواوت و اسوتدالل اخالقوی    ، ناتوانی در پرورانودن فراینودهای مون   . یابد می ادامه

دارد ای  از این رو کسی که من رشد نایافتوه . روانی منجر شونداولیه جنسی یا پرخاشگری به آسی  های  تثبیت

طب  نظر اریکسون که نقا  نیرومندی من از . (0133، برای سازش با واقعیت فاقد آمادگی خواهد بود )الطافی

با برقراری ارتبا  و هماهن  شودن  ، شوند و پتانسیل هر نقطه من می طری  هر یک از مراحل زندگی مشخص

در هور مرحلوه از رشود    هوا   و تعوارض هوا   ناتوانی در حل موفقیت آمیز بحران. شود می ندگی ایجادبا مراحل ز

پس کسی کوه رشود مون    . 5، (5119، 4ومارشال )مارک استرو  ممکن است منجر به تثبیت در آن مرحله گردد

نیرومنودی پوایین   گوید کوه   می 6ماروک. دارد برای سازش با واقعیت آمادگی کمتری خواهد داشتای  نابسنده

وابسوته و اجتنوابی و   هوای   شخصویت ، با اختالالت شخصویت از قبیول اخوتالل شخصویت ضوداجتماعی      من

                                                                                                                                                                          
1- Montgomery 

2-Strafce 
3-Kalanan 
4 Markstrom. C. A., Marshal 
5-M.setrum 
6-Maruk  
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یک ارتبوا  بوین نیرومنودی مون را بوا مراحول روانوی اجتمواعی         ، (0731اریکسون ).. تکانشگری ارتبا  دارد

بوا ارزش از  هوای   رفتمشاهده کرد چون نیرومندی من از طری  رشد احساس تسلط در فرد و تشخیص پیشو 

 .  (5119، )مارک استرو  و مارشال شودمی تقویت سازندگی در برابر حقارت(ی  لحاظ فرهنگی )مرحله

 

 روش

از نظر هدف و میزان دخل و تصرف پووهشگران بر متغیرها در سوطح بنیوادین و از لحواظ    ، طرح پووهش

در این تحقی  از نمونه گیوری در  .. باشد می پیش بینی و طرح آن همبستگیهای  روش شناسی در زمرة بررسی

 نفر زنودانی مورد   5111شهر بندرعباس از بین های  دسترس استفاده شد به این صورت که به مراجعه به زندان

از افراد زندانی انتخاب شده وبعد از هماهنگی با مسئولین زندان ، نفر به روش نمونه گیری کوکران 151 تعداد

موذکور  هوای   به پرسش ناموه ها  مربوطه در بین افراد زندانی پخش شد و آزمودنی های مذکور پرسش نامهی  ها

 . کوکران بودی  در پووهش حاضر استفاده از فرمول حجم نمونهها  روش انتخاب تعداد نمونه. پاسخ داد

 

 ابزار

 (SCL-25سالمت روانی)ی  تجدید نظر شدهی  پرسش نامه: الف

اسوتفاده  ، (SCL-25) سالمت روانی  روانی از فهرست تجدید نظر شدهدر این پووهش برای سنجش سالمت 

تجدیود نظور   ی  نسوخه ی  این مقیاس فر  کوتاه شوده . باشدمی سوال 55مذکور شامل ی  پرسش نامه. شده است

ضورای   . تهیوه گردیود  ، (0131باشد که توسوط نجاریوان و داوودی )  می SCL-90ای  فهرست نود نشانهی  شده

گزارش شده است و اعتبار آن از  79/1درونی ی  و از طری  محاسبه 93/1بازآزمایی برابر ی  شیوهپایایی آن به 

کمال گرایوی اهوواز بوه ترتیو  برابور بوا       ، و افسردگی بک ANQطری  همبستگی با آزمون اضطراب عمومی 

 .  (0133، نادری، حیدری، )عسگری گزارش شد 66/1، 47/1، 67/1

 

 PIES)قدرت من )سیاهه روان شناختی : ب

که ابزار خودگزارش دهی است و توسط موارک  . استفاده شده است PIESی  از سیاهه، برای بررسی قدرت من

برای اندازه گیری هشت نقطه قدرت من اریکسون شکل گرفت و در مجمووع   0779استرو  ومارشال در سال 

 ی قدرت مون را بوه ترتیو  زیور     نقطه 3 باشد و می لیکرتای  رتبه 5باشند که دارای درجه بندی  می سوال 64

 .  مراقبت، عش ، وفاداری، شایستگی، هدف، خواسته، امید: سنجد می

آمووزان   دانوش  را در بوین  (PIES)ی روان شوناختی قودرت مون     سویاهه  0799مارک استرو  ومارشوال در  

بورای بررسوی   . (0133؛ )الطوافی .. % گوزارش نمودنود  63امریکایی اجرا و ضری  آلفای کرونباخ را  -اروپایی

نفوری   11را بر روی نمونوه   (PIES)پرسش نامه قدرت من ، (0133اعتبار و پایایی روی نمونه ایرانی الطافی )

% و همچنوین  71% و 94% و آلفای دو نیمه را به ترتی  70از دانشجویان اجرا کرد و ضری  آلفای کرونباخ را 
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در آزموون  . (0133، )الطوافی . % گزارش کورد 39% و 99تی  براون را به تر -همبستگی بین دو نیمه و اسپرمن

 از )کوامال موافو ( توا )کوامال مخوال ( انجوا       ای  درجه 5نمره گذاری بر روی پیوستاری ، (PIES)قدرت من 

 . شود می سوال به صورت معکوس نمره گذاری 4سوال است که  3هر مقیاس دارای . گیرد می

 

 مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر :ج

باشود کوه   می این مقیاس شامل دو گروه از سوواالت . طراحی شد، (0735) 0مقیاس توسط میلر و لفکورتاین 

بوه شودت صومیمیت تجربوه شوده در زموان        سوال دیگر به 00و . شش سوال برای توصی  فراوان صمیمیت

از خیلی به ، لیکرتای  درجه 01از مقیاس  تما  شواالت مورد نظر با استفاده. کنونی اختصاص داده شده است

ی  بوه طوور معکووس و بقیوه     4و  5سوواالت  . شوود می پاسوخ داده  01تا تقریبا همیشه یا زیواد   0ندرت یا کم 

ضوری  آلفوای   ، (0735) میلر و لفکورت. گیردمی امتیاز تعل  01تا  0از ای  درجه 01سواالت بر اساس مقیاس 

آنان همچنین ضری  پایایی بوه روش آزموون   د. ان گزارش کرده70/1تا  36/1کرونباخ را در اجراهای گوناگون 

انود.   گوزارش کورده   76/1، زمانی بیش از یک ماهی  و با فاصله 34/1زمانی بیش از دو ماه را ی  مجدد به فاصله

کنود کوه مقیواس صومیمیت     می روانسنجی به دست آمده توسوط ایون دو محقو  پیشونهاد    های  در مجموع داده

 .  صمیمیت اجتماعی است اجتماعی یک سنجش معتبر و پایا از

 

 هایافته
 ضرایب تعیین مربوط به متغیرهای پژوهش .5 جدول

 ضرایب تعیین

 خطای استاندارد برآورد   ضری  همبستگی مدل

  ضری  تعیین تعدیل شده ضری  تعیین  

0 511/1 154/1 145/1 37/04 

     

 

هوای   تعیین به دست آموده را بورای متغیور   نتایج به دست آمده در جدول باال ضرای  همبستگی و ضری  

نشوان داد کوه از   هوا   بررسی. پیش بین نیاز به صمیمیت و نیرومندی من و متغیر مالک سالمت روانی نشان داد

مربوو  بوه    15/1در ایون مودل   ، درصد تغییرات و واریانس احتمالی تعیین کننوده در متغیور موالک    011میان 

 . یش بین بوده استپهای  تاثیرات مستقیم مجموع متغیر

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Miller,R.S.,&Lefcourt 
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 خالصه مدل رگرسیونی مربوط به متغیرهای تحقیق .7 جدول

 ضرای  رگرسیون

 ضرای  استاندارد ضرای  غیر استاندارد
t 

سطح معنی 

 Beta خطای استاندارد Bمتغیر داری

 110/1 719/5  751/01 065/15 ثابت

 763/1 140/1 115/1 103/1 110/1 صمیمت

 111/1 559/4 514/1 117/1 065/1 قدرت من

 

نقش پیش بینی کنندگی نیاز به صمیمیت و نیرومندی من را با سوالمت   در جدول باال آمده نتایج به دست

از میان متغیرهای پیش بین متغیور   نشان داد کهها  بررسی. دهدمی روان با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان

را بوه صوورت جداگانوه پویش      از تغییرات در متغیر سالمت 51/1، 77/1توانست با میزان اطمینان ، قدرت من

 .  سالمت و قدرت من معنادار نبوده استهای  میزان پیش بینی کنندگی برای متغیر. بینی کند

 

 بحث و نتیجه گیری

تبیین سالمت روانی بر اساس نیاز به صمیمیت و نیرومنودی مون در زنودانیان     هدف از اجرای پووهش حاضر

نتایج این پووهش نشان داد که بین قدرت من و سوالمت روان ارتبوا  معنواداری وجوود     . بود بندرعباسشهر 

ولوی ارتبوا  معنواداری بوین سوالمت روانوی و       . وقدرت من توانایی پیش بین سالمت روان راداراسوت . دارد

هوای   انطباق با خواسوته همانطور که بیان شد متخصصان قدرت من را به عنوان توانایی . وجود ندارد صمیمیت

قدرت من همچنین توانایی اشخاص را برای مقابله . گیرندمی درونی در نظرهای  بیرونی و سازگاری با خواسته

اریکسوون  ، نتیجوه فووق بوا نتوایج پوووهش     . (5116، دهد )هربرمی مشکل ساز محیطی افزایشهای  با خواسته

در تبیین این نتیجه بوه دسوت   . همسو است وینز و لویز( و باد5119مارشال و استرو  )، (5116( هربر )0736)

سالمت ای  تواند به صورت عمده نمی توان گفت که نیاز به صمیمیت و مهربانی در محیطی مانند زندانمی آمده

تواند قدرت کنترلی قوی داشته باشد می روان را تضمین کند چراکه در این محیط بیشتر عوامل درونی است که

، متفواوت هوای   اجتماعی در محیط زندان به دالیلی مانند مشوغله ذهنوی درخصووص محکومیوت    و ارتباطات 

محویط آکنوده از خشوونت و مشوکالت رفتواری و      ، فردی و شخصی بودن حبسها،  یکسان نبودن محکومیت

شود که ارتباطات اجتماعی در محیط زندان ضعی  باشد و نیازی به صومیمت و  می خیلی از موارد دیگر باعث

رسد عد  ارضوای نیازهوای بنیوادی روان     می در هر صورت به نظر. لی متقابل بین زندانیان احساس نشودهمد

هر چند آن نیازهوا فراتور از آنچوه    ، شناختی ریشه تمامی رفتارهای خارج از هنجار و نامتناس  اشخاص باشد

و رفتارهوای نامتناسو  از   متغیر میانجی این عد  ارضوا  ، از سوی دیگر. باشند که طی این پووهش بررسی شد

بعودی موورد   هوای   شود در پوووهش  می تواند متغیرهای دیگری باشد که پیشنهاد می ،نبود سالمت روان جمله

بعدی های  مقابله از جمله متغیرهایی است که برای پووهشهای  سبک، متغیرهای شخصیتی. بررسی قرار گیرد
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. شوود  موی  ز مفاهیمی چون پذیرش خود در آینده نیز پیشنهاداگیری  بهره باهایی  انجا  بررسی. شود می پیشنهاد

 .  (0135، )زرندی
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روابط های  بر اساس مولفه متعدد زیباییهای  تبیین جراحی

 موضوعی

 9بیوك تاجری، 7نادرمنیرپور، 5مریم دهقان پور*

 

ی  پسوندیده و حتوی نشوان دهنوده    ، گرایش به زیبا بودن و دقت و توجه به ظاهر در حد معمول امری بهنجوار 

سالمت روان است اما در جوام  امروزی به علت تاکیود بویش از حود بور زیبوایی و تصواویر ارائوه شوده در         

د گرفته است به طووری کوه   این توجه خصوصا در زنان شکلی افراطی به خوها  مد و سینما و رسانههای  مجله

هرساله صدها هزار نفر به طور خود خواسته اقدا  به جراحی زیبایی میکنند تا ظاهر جسومانی خوود را تغییور    

زنان تقریبا حداقل یکبار در زندگی خود دچار احساس شر  و نارضایتی از ظواهر بووده انود و    ی  دهند و همه

 یکوی  زیبوایی  هایجراحی. شود نمی تحصیالت خاص اجتماعی و سطحی  طبقه، این امر مختص قشر خاص

 بوه طوریکوه  . فزونوی اسوت   آن رو بوه  متقاضویان  هسوتندومیزان  درسوطح جهوان   جراحی اعمال ترینازشای 

میلیوون نفور بووده     1/0حودود ، قرارگرفتنود  زیبایی جراحی تحت عمل که درآمریکا تعداد افرادی5111درسال

-)جراحی زیبایی به عنوان یکی از حوزه. دهدنشان می درصدافزایش073حدود0775باسال درمقایسه که است

اخیور نشوان داده شوده     هایشود و افزایش آن در جامعه ایران در دهههای مهم پزشکی فرهنگی محسوب می

. (5100، خراسانی و ورسوو ، است و رتبه ایران در این زمینه در میان سایر کشورهای جهان اول است )نوقانی

نووع  ، تر از جمله نظریه خودمختاریو نظریات مدرن 5دلبستگی، 4در این میان مطاب  با نظریه روابط موضوعی

و وابستگی و مشرو  شودن  ها  و آرزوهای آنها  گیری ارزششان در شکلرابطه افراد با اشخاص مهم زندگی

ها از جمله آرزو برای زیبوایی  این ارزششان دارند به شان و نگرشی که نسبت به خود یا منمیزان عزت نفس

های ارزش خودنیز نشان داده است که زمانی که نگرش افوراد نسوبت بوه    نقش بسزایی دارد و نظریه وابستگی

، خودشان وابسته به کس  تایید دیگران و زیبایی است پیامودهای منفوی را تجربوه خواهنود کورد و در واقو       

هوا محسووب   فزایش عزت نفس از جمله دالیل مهم برای این جراحیکاهش ناخشنودی افراد از بدن خود و ا

های روابط موضوعی بر این نکته تاکید دارنود کوه سوائ  انگیزشوی اصولی در انسوان       نظریه، در واق شوند می

آدمیان اساساا در پی رابطه با موضوع هستند نه در پی لذت و هدف نهایی آنان . برقراری رابطه با دیگران است

نخستین نوزاد آدمی معطوف به تماس با موادر و بعودها پیونود بوا     های  فعالیت. ی رابطه با دیگری استبرقرار

                                                                                                                                                                          
 dehghanpoor_m@yahoo.com      روانشناسی ارشد کارشناسی- 0

 ایران.قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه. استادیار - 5
 ایران.کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه. استادیار- 1

4 - Object Relations 
5- Attachment Theory 
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، بوه نقول از بیوتمن و هلموز    ؛ 0759)1بالینوت . (5111، 5به نقل از بیتمن و هلمز 0755، 0)فیربرن: دیگران است

حوال ممکون اسوت    بوا ایون   . «آدمی هم در پی موضوع است و هم در پوی کسو  لوذت   »( معتقد است 5111

در نظریوه دلبسوتگی نیوز    . هوای موضووعی باشود   واکنشی مرضی به شکست رابطه، جستجوی بی اختیار لذت

رفتواری افوراد   های  شودکه شکل پاسخمعینی ازدلبستگی تبدیل می الگوهایی درونکاری به دلبستگیهای  سبک

کوه عمودتاا براسواس    ها  این سبک. ن میکنندها تعییهای دلبستگی وپیوند مجدد بااین نگارهرا به جدایی ازنگاره

هوا   مانودوبرتعامل مادر )مراق ( شکل میگیورد درمراحول مختلو  زنودگی نسوبتاا پایودارمی      -های کودکتجربه

هوای   متعودد زیبوایی در سوال   های  با توجه به باال بودن آمار متقاضیان جراحی. (511تأثیرگذاراست )سنت کلر

کوودکی کوه پوووهش چنودانی در موورد آن در      هوای   صوصا بررسوی آسوی   مخ، اخیر مطالعه دالیل زیر بنایی

در جهت آگاهی هایی  اجرای چنین پووهش. تواند مفیدبه نظر برسدمی متعدد نشده استهای  متقاضیان جراحی

درموانی روان شوناختی   های  افراد به عوامل فعال ساز روانی آنان برای انجا  جراحی و جایگزین نمودن روش

در برخوی از مطالعوات نیوز عووارض کلوی روان      . رسیدن به احساسی مطلووب ضوروری اسوت   مناس  برای 

شناختی مانند اضطراب و افسردگی و شکایات جسمانی غیر اختصاصی و مشکالت خوواب در دوره پوس از   

 زیبوایی کوه سوالیانه در کشوورمان انجوا      هوای   عمل گزارش شده است بنابراین با توجه به شمار زیاد جراحی

هنگفتی که در بر دارند و نیز اینکه این عمل برای تمامی مراجعه کنندگان رضایت بخش های  د و هزینهگیرنمی

   .رسدمی انجا  پووهشهایی در این زمینه الز  به نظر، نبوده

 

 روش

از نظر هدف و میزان دخل و تصرف پووهشگران بر متغیرها در سطح بنیادین و از لحاظ روش ، طرح پووهش

در ایون تحقیو  از نمونوه گیوری در     .. باشود  موی  پیش بینی و طرح آن همبسوتگی های  ة بررسیشناسی در زمر

و  متعودد زیبوایی کوه   های  نفر از زنان متقاضی جراحی 011برای اجرای پووهش حاضر . دسترس استفاده شد

بودنود و  )مراجعه به چندین کلینیک جراحی زیبایی که قادر به همکواری   روش نمونه گیری نمونه دردسترس

کوه توا حود امکوان از اعضوای خوانواده        نفر زن بدون تمایل به جراحی زیبایی 011و  در دسترس(های  نمونه

که همگی این افوراد در محودوده   ، انتخاب شدند متقاضیان جراحی زیبایی بودند به صورت نمونه در دسترس

پوس از جمو  آوری در نور     ها  شنامهپرس. سال قرار داشتند و حداقل تحصیالت آنان دیپلم بود 13تا  51سنی 

 . آماری الز   بر روی آنها انجا  شدهای  وارد شده و تحلیل spss16افزار 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1-Fairburn 
2-Bateman & Holmes 
3-Balint 
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 ابزار

 (BORI): پرسشنامه روابا موضوعی بل

آیتم با چهار جواب پاسوخ دهوی بلوه و خیور      45بلینگتون و بیکر ساخته شده از ، این پرسشنامه که توسط بل

خوود محووری و بوی کفوایتی اجتمواعی را پوشوش       ، دلبستگی نا ایمن، عامل بیگانگی4که . تشکیل شده است

بول ضوری  پایوایی مقیواس     . استتر  نمرات باال در این آزمون بیانگر کیفیت روابط موضوعی ضعی . میدهد

 65/1هفته را بین  01و با فاصله زمانی  71/1تا  53/1هفته را بین  5با فاصله زمانی  (BORIروابط موضوعی )

همچنین ویوگیهوای روانسونجی نسوخه فارسوی پرسشونامه روابوط موضووعی و        . گزارش کرده است 30/1تا 

 66/1ایرانی بررسی شد وبا آلفای کرونباخ خرده مقیاسوها از  های  در نمونه 37-71واقعیت آزمایی بل در سال 

 .  (0171)هادی نواد. برای بیگانگی تایید شد33/1برای بی کفایتی اجتماعی تا 

 

 هایافته
 روابا موضوعی و جراحی زیبایی هایای بین مولفههمبستگی دورشته .5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 1/11 541/1 075 بیگانگی و جراحی ریبایی

 111/1 035/1 075 دلبستگی ناایمن و جراحی ریبایی

 110/1 500/1 075 کفایتی اجتماعی و جراحی ریباییبی

 101/1 065/1 075 خودمحوری و جراحی ریبایی

 

های روابوط موضووعی   شود همبستگی مثبت و معناداری بین مولفههمانطور که در جدول فوق مشاهده می

 . های متعدد زیبایی وجود داردو جراحی

 هوای متعودد زیبوایی داشوت    همبستگی معناداری با جراحوی های روابط موضوعی مولفه با توجه به این که

آزموون  . بوین وارد تحلیول رگرسویون گردیدنود    های روابط موضوعی به عنووان متغیور پویش   مولفه، (0)جدول

، همچنوین . =خیودو( p ،4=df ،05 .751<111. 1آمنیبوس نشان داد که مدل کامل به طور معناداری پایا است )

 .  =خیدو(p ،3=df ،6 .193<617. 1باشد)می دهنده مناس  بودن مدلنتایج آزمون هاسمر و لموشو نیز نشان

  
 دو گروه بندیصحت طبقه. 7 جدول

 

 پیش بینی

 وضعیت جراحی
 درصد صحیح

 بدون جراحی های متعددجراحی

 وضعیت

 جراحی

 7. 55 40 46 های متعددجراحی

 4. 69 65 11 بدون جراحی

 1. 61  درصد مجموع
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 مدلنتایج آماره والد برای متغیرهای وارد شده در  .9 جدول

 متغیر وارد شده در مدل
ضریب بتای غیر 

 استاندارد
 آماره والد

درجه 

 آزادی
 نسبت برتری سطح معناداری

 550. 0 156. 1 0 491. 1 511. 1 بیگانگی

 755. 1 456. 1 0 615. 1 -130. 1 دلبستگی ناایمن

 151. 0 544. 1 0 163. 1 150. 1 خودمحوری

 090. 0 173. 1 0 906. 1 053. 1 کفایتی اجنماعیبی

 059. 1 110. 1 0 115. 00 -355. 0 ثابت

 

در واق  افزایش هر . دهد که تنها ضری  آماره والد مولفه بیگانگی معنادار استنتایج جدول فوق نشان می

 .  همراه است 550. 0 های متعدد به میزاناحتمال جراحییگانگی با افزایش نمره به مولفه ب

 

 بحث و نتیجه گیری

نتوایج  . روابط موضووعی بوود  های  متعدد زیبایی بر اساس مولفههای  از این پووهش پیس بینی جراحی هدف 

های متعدد زیبایی وجوود دارد  های روابط موضوعی و جراحیبین مولفهدهد که رابطه مثبت  پووهش نشان می

ط بیگوانگی از خوود   های روابوط موضووعی فقو    دهد که از بین زیر مقیاس و همچنین نتایج رگرسیون نشان می

احتموال  یگانگی با افزایش بینی مثبت معناداری از جراحی زیبایی دارد در واق  افزایش هر نمره به مولفه ب پیش

تووان بوه ایون موضووع      برای توجیه نتیجه به دست آموده موی  . همراه است 550/0 های متعدد به میزانجراحی

. دهود می تعامالت جاری فرد بوا دیگوران را شوکل   ، ت گذشتهاشاره کرد که اثرات درونی باقی مانده از ارتباطا

بنابر این افراد عالوه بر اینکه با خود واقعی دیگران تعامل دارند با افورادی کوه درونوی کورده انود ) بازنموایی       

منظر فیربرن همین امر به دگرگوونی   روانی که ممکن است تحریفی از فرد واقعی باشد( نیز تعامل دارند که از

یعنوی بوه گونوه کوه افوراد دچوار یوک        . (05111)سونت کلور  . انجامود می دراک و تجربه فرد از خوودش نحوه ا

کننود   که این نارازنده سازی را به ظاهر فیزیکی خود فرافکنی موی ، شوند و از خود بیگانگی می سازی نارارزنده

اعظم عزت نفوس خوود را   افراد متقاضی عمل زیبایی بخش ، کنند ( بیان می0735) به طوریکه ناپلئون و لویس

بوه دنبوال تغییورات در ظواهر     ، یابدمی کنند و اینکه وقتی عزت نفس این افراد کاهش از ظاهر خود دریافت می

و از طورف دیگور در   . (بوه نقول از زموانی   0735، 1و النگمون  5)ادگرتوون  روندمی خود بوسیله جراحی زیبایی

ند که جراحی زیبایی به شدت بر روی ارایه یک تصویر ( نشان داد5115) راستایی این نتایج باکلی و همکاران

زمانی(می نماینود و شودیدا بوه دنبوال پنهوان کوردن       ، کامل و ناقص از خود به دیگران سرمایه گذاری )روانی

نتیجه پووهش حاضور نشوان داد کوه نتیجوه زیور مقیواس از خوود        . نقایص ادراک شده شان از دیگران هستند

                                                                                                                                                                          
1-Sainte-Claire 
2- Edgerton.F 
3- Langman.F 
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ارتبا  معناداری با اقدا  به جراحی زیبایی دارد به عبارت دیگر هرچوه میوزان از   بیگانگی روابط موضوعی نیز 

 باید خود بیگانگی بیشتر باشد احتمال اقدا  به جراحی زیبایی افزایش می

 

 منابع

 
 . 74شماره ، های زنانبیماری. متقاضیان فراوان جراحی زیبایی. (0130آرا  )، برزگر -

کارشناسوی   پایان نامه. زیباییهای  بررسی سطح تحول من و گرایش به جراحی. (0136پرویز)، آزاد فالح. شبنم، پور آقا جان -

 . دانشگاه تربیت مدرس. ارشد روانشناسی بالینی

مجلوه دانشوگاه   . تاثیر جراحی زیبایی بر عزت نفس و تصویر منفوی فورد از خوود   . (0175پور مهدی )ناهید و فضیلت، زمانی -
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 بسته مداخله روانی اجتماعی برای بهبود سردردهای میگرنی

 7مجید صفاری نیا، *5مریم شاهنده
 

 

. (5105، وان  و فوو ، باشد )وان  می سردرد یکی از شایعترین شکایات پزشکی و اختالل عصبی ناتوان کننده

باشود کوه بور اسواس گوزارش سوازمان جهوانی         موی  نوع سردرد موزمن ترین  میگرن شای ، از میان علل سردرد

درصد افراد مبتال به میگرن بوه   39زیرا ، ( رتبه نوزدهم را در بین اختالالت ناتوان کننده داردWHOبهداشت )

میگرن سب  اختالل عملکورد  ای  ورهحمالت د. (5101، کاترل و دونالد، از ناتوانی دچارند )هولرویدای  درجه

تاثیر بر خل  و خوو و بوه تبو  روابوط فورد بوا       ، طوالنی مدت از محل کار و تحصیلهای  بیمار از جمله غیبت

اوزکارا و اونسوال  ، اطرافیان و عد  تمرکز و امتناع از هرگونه فعالیت شخصی و اجتماعی شده است )آی دمیر

گاریوودو و -کاراسووکو، بوواررا-هردانوودز، پینوواس-دالس-نانوودزبوور اسوواس مطالعووه فر . (5100و کنبیلووی )

جمعیت شناختی در کنار سبک زندگی و دیگر شرایط منفوی نقوش مهموی     -( عوامل اجتماعی5101همکاران)

 .  کنند می بر سر راه مداخله و درمان آن فراهمهایی  در پیدایش میگرن و تداو  آن دارند و چالش

عود  تحمول   ، میگرن معرفی شده است ولی عووارض جوانبی داروهوا    اگرچه داروهای موثری برای درمان

هوای بواالی تهیوه دارو موجو  شوده اسوت توا        عد  پاسخ یا پاسخ ناکافی به درمان دارویی و هزینوه ، دارویی

مبتالیان به سردردهای میگرنی درحال حاضر از درمان پروفیالکتیک رضایت بخشی بورای سوردردهای خوود    

بیماران و درموانگران در  هایی  در مواجهه با چنین محدودیت. ن دارویی را متوق  کنندبرخوردار نباشندو درما

 بوه  میتواننود  فیزیولوژیکی روانی و روانشناختی آوردهایروی از آنجایی که. روند می جایگزینهای  پی درمان

-شوناختی  هوای ودرمانها رفتاردرمانی کاربرد و گیریبه شکل، (5114، کنند )آستین کمک درد مزمن مدیریت

هوای رفتواری بوه    درموان . (5115، آندراسویک و فریودنبرگ  ، اند )پنزینشده منجر سردرد معاصر برای رفتاری

های رفتاری شوامل  هدف بلندمدت درمان. برند مناس  هستندخوبی برای درمان افرادی که از سردرد رنج می

ناپذیری و افوزایش  تحمل، د و درماندگی عاطفیکاهش ناتوانی ناشی از سردر، کاهش فراوانی و شدت سردرد

هدف کوتاه مدت مداخالت رفتاری هدف گوذاری بور روی عوامول خطور     . کنترل فرد نسبت به سردرد است

های درمانی در محیط، تواند به صورت فردی یا گروهیاین نوع درمان می. قابل اصالح و تعدیل میگرن است

لیپچیوک و  ، پنزن و رینز، هولروید. چهره درمانگر با درمانجو اجرا شودحتی بدون ارتبا  چهره به ، یا محدود

 bio feedآموزش پسخوراندزیستی ): های رفتاری را در سه گروه کلی دسته بندی کردند( درمان5113بووس)

                                                                                                                                                                          
 shahandehmrm@gmail.com  نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه استادیار -0

 m.saffarinia@yahoo.com تهران، مرکز نور پیا  دانشگاه نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه دانشیار -5
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back) ،( آموزشتن آرامیrelaxation )آموزش ، از جملهروشتصویرسازیذهنی و آموزش شناختی رفتاری مانند

 . (self-managementو خودمدیریتی ) (stress managementت استرس )مدیری

، کاترل و والور ، توان به درمان مدیریت رفتاری میگرن )هولرویدمی خودمدیریتی ترکیبیهای  از جمله درمان

نوا  بورد کوه    ، باشود  می شناختی و رفتاری در یک مجموعه -زیستی، داروییهای  که ترکیبی از روش، (5111

 درمانی روانشوناختی و اطالعوات دارویوی بوه بیمواران داده     های  تمامی روش، ارائه دانش خاص میگرنضمن 

( نیز درمان ترکیبی را در چنودگا  معرفوی   5105برومبرگ و وود و بلک ). (5101، شود )سینک و هولروید می

مقابلوه عواطفی و   ، یریتیخودمود های  مهارت، ارائه اطالعات پزشکی؛ اند و اجزای مقابله عاطفی که شاملکرده

 اند.   را به آن افزوده، باشد می ارتباطیهای  مهارت

با توجه به اینکه تحقیقات عوامل متعددی را برای بروز و شدت سردردهای میگرنوی معرفوی کورده انود و     

، )داهلووف ، رایج به تنهایی پاسخ گوی نیاز بیماران در پیشگیری از شروع حموالت میگورن نیسوت   های  درمان

برای مدیریت طی  وسی  تری از عوامل ایجواد  هایی  لذا نیاز به طراحی روش. (5119، دیاموند و راپنوو، درلو

با اجرای روشوهای  ، گیرد که با نقش فعال بیمار می کننده حمالت میگرنی قبل از شروع حمله مورد توجه قرار

بوه  تور   و عووارض جوانبی کوم    غیردارویی روانشناختی مطمئن و اثربخش با صرفه جوویی اقتصوادی و زموان   

رفتواری  هوای   از آنجایی که اثربخشوی درموان  . شدت و مدت حمالت سردرد کمک نماید، منظورکاهش بروز

پسخوراند زیستی و درمان شناختی رفتاری( برای مدیریت سوردرد میگرنوی ارزش   ، )آموزش آرامش عضالنی

نتوایج را زموانی کوه    ترین  داشت که امیدوارکنندهتوان انتظار  می ،(5114، قابل توجهی داشته است )آندراسیک

مداخلوه روانوی   ، بنابراین در پووهش حاضر. آید می بدست، به صورت ترکیبی به کار برده شوندها  این تکنیک

( و مودل خودنظوارتی   5111اجتماعی میگرن ضمن ایجاد تغییراتی در پروتکل درمانی هولرویود و همکواران)  

با تاکید بر عوامل روانشناختی و اجتماعی با این هدف تودوین گردیوده اسوت    ( و 5105برومبرگ و همکاران)

توان با داشتن آگاهی و درک عوامل خطر مربو  به بیماری که عواملی مهوم در پوذیرش رفتوار سوالمتی      می که

زندگی سالم برای ارتقوا  سوطح سوالمتی و    ی  ها در مورد سالمت روانشناختی و شیوهبه فرد و خانواده، است

بوا شناسوایی عوامول    ، اجتماعی در کیفیت و رضایت از زنودگی -ساس خوب بودن و نقش عوامل اقتصادیاح

مرتبط با شدت و تکرار حمالت میگرن را آموزش داد تا زمینه مساعدی بورای برناموه ریوزی مناسو  جهوت      

 . تعدیل و کنترل عوامل محرک میگرن فراهم آورد

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعوه آمواری پوووهش    . پس آزمون با گروه گواه اسوت  –مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزموناین 

افوراد نمونوه بوه    . تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز مراجعوه کردنود  های  شامل کلیه بیمارانی که به درمانگاه

از معاینه بوالینی توسوط   شیوه نمونه گیری دردسترس از بین مراجعه کنندگان با شکایت سردرد انتخاب و پس 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

نفر جهوت ورود بوه مطالعوه انتخواب      41، بیمارانی که مبتال به میگرن بودند، پزشک متخصص مغز و اعصاب

نفور( و گوروه گوواه     51شدند و سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده در گروه مداخله روانی اجتمواعی ) 

درصود   55درصود زن و   95سال بود که  10/09 میانگین سنی شرکت کنندگان پووهش. نفر( قرار گرفتند 51)

داشتن میگرن بر مبنای معیوار  ، معیار ورود به مطالعه شامل تمایل بیمار جهت شرکت در پووهش. بودند متاهل

سال و سوطح   51تا  51محدوده سنی ، انجمن بین المللی سردرد با تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب

هوای   شامل ابتال بوه انوواع سوردردهای تنشوی بیمواری     ، های خروج افرادتحصیالت دیپلم و باالتر بود و معیار

، سوابقه تروموا بوه سور    ، گوارشی حاد، قلبیهای  بیماری، هایپرتانسیون، هیپرتروئیدیسم، شناخته شده مثل آسم

کوه اسوترس شودید    هوایی   مزمن بدخیم ماننود سورطان و بیمواری   های  بیماری، ماه گذشته 6عمل جراحی در 

عد  استفاده از داروی پروپرانولول که در درمان میگرن مورد استفاده . کند می ی به بیماران واردجسمی و روح

 .  گیرد می قرار

 

 ابزار

هوای   پس آزمون از چک لیسوت ثبوت نشوانه   ، در مراحل پیش آزمونها  در این پووهش برای جم  آوری داده

مدت زمان یوک حملوه میگورن بوه روز و شودت ادراک درد بور حسو         ، سردرد )تعداد سردردها در یک ماه

با نر  ها  داده. استفاده شد 01تا بسیار شدید با نمره  0در ابعاد خفی  با نمره  Visual analogue scaleمقیاس 

برای مقایسه تعداد و شدت حمالت میگرن پویش آزموون و   . تجزیه و تحلیل شد 09نسخه  SPSSافزار آماری 

 15/1هوا   سطح معنی داری آزموون . گروه مداخله و گواه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید پس آزمون

 .  در نظر گرفته شد

 

 شیوه گردآوری داده ها

، (0171، مداخله روانی اجتمواعی )شواهنده  . شرکت نمودندای  دقیقه 61گروه مداخله در هشت جلسه درمانی 

هوای   آمووزش مودیریت چندگانوه مهوارت    ی  که روابط بالینی را بوسیلهاشاره به ساختار مدیریت رفتاری دارد 

 بیمواریش بوه حوداکثر   هوای   ترجیح وخواسوت او و خصیصوه  ، میگرن و سازگار کردن درمان با پیشرفت بیمار

بوه  هوایی   مدیریت استرس و سایر مداخالت رفتاری برای آموزش مهارت، این روش با تنش زدایی. رساند می

 قط  یا مقابله بوا حموالت میگورن فوراهم    ، روانی و اجتماعی جهت پیشگیری، زیستیهای  منظور تنظیم پاسخ

مودیریت بور   هوای   جهت گیری درمان شامل بررسی سب  شناسی میگرن و چگونگی کسو  مهوارت  . کند می

، تصویرسازی ذهنی و مودیریت درد ، آموزش آرا  سازی شامل آرا  سازی پیشرونده عضالت، حمالت میگرن

سترس شامل آموزش اصول مدیریت اسوترس و بوه چوالش کشویدن باورهوای اسوترس زا و طورح        مدیریت ا

جلسوات درموان بوه شورح زیور      . مدیریت میگرن شامل مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت برای هر بیمار است

 :  است
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های  درمانپیشگیرانه دارویی و های  ارائه پاتوفیزیولوژی میگرن و تاریخچهروش، پس از معارفه، جلسةاول

هوای   روانشناختی ونقش آن درکاهش سردرد و آشنایی گروه با برانگیزانندههای  کاربرد درمان؛ پزشکی موجود

آشنایی با الگوها و فاکتورهای موثر ؛ جلسه دو . شدت و ادامه سردردها، ضمن معرفی نقش آنها در بروز، درد

عالئم هشدار دهنوده شوروع حموالت میگورن و     در سردرد و چگونگی تاثیر آنها بر حمالت میگرن و معرفی 

تونش زدایوی   هوای   معرفی تکنیک، جلسه سو . مدیریت حذف برانگیزاننده هاهای  تمرکز بر آموزش استراتوی

شناسوایی  هوای   معرفی نقش اسوترس و روش ؛ جلسه چهار . تنش زدایی هفت ماهیچه ای؛ مانند تنفس عمی 

راهبردهوای مقابلوه عواطفی    ، س شناختی رفتاری و حل مسواله استرس زا و معرفی مدیریت استرهای  موقعیت

نقوش کنتورل زموان در اموور     ؛ جلسوه پونجم  . )شامل کاهش اضطراب مربو  به میگرن و مدیریت تفکر منفی(

روزانه و ارائه راهکارهایی برای مدیریت زموانی فعالیتهوای اجتمواعی و نقوش حمایوت اجتمواعی و بررسوی        

اجتمواعی منجور   های  بررسی موقعیت؛ جلسه ششم. و کارکردی ناشی از سردردعاطفی ، اجتماعیهای  ناتوانی

تونش زدایوی   هوای   معرفی تکنیک، اعتماد به نفسهای  مدیریت خشم و تکنیکهای  به خشم و آموزش تکنیک

، نفووذ اجتمواعی  ، بررسی مفاهیم سالمت اجتمواعی : جلسه هفتم. به روش بنسون و تصویرسازی هدایت شده

جلسوه  . روابط بین فردی و افزایش حمایت اجتماعی و تغییر منب  کنترل مرتبط با سردرد، عیهمبستگی اجتما

موثری که در طی های  مشاهدات و فعالیت، طراحی مدیریت میگرن توسط هر فرد بر اساس ترجیحات: هشتم

 .  پس آزمون اجرا شد، پس از اتما  جلسات درمانی برای گروه مداخله و گواهاند.  درمان داشته

 

 هایافته

شدت و مدت سردردها پس از درموان در گوروه مداخلوه    ، نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعدادها  یافته

شودت و مودت   ، بوه منظوور مقایسوه تغییورات در تعوداد     . (0نسبت به گروه گواه کاهش یافته است )جودول  

. راهه با تعدیل پیش آزمون استفاده شد حمالت میگرن بیماران گروه مداخله و گواه از تحلیل کوواریانس یک

 . (5این تغییرات از نظر آماری معنی دار بوده است )جدول 

 
 قبل و بعد از مداخله روانی اجتماعی با گروه گواه، شدت و مدت حمالت میگرن، مقایسه تغییرات در تعداد. 5جدول 

 متغیر
میانگین و انحراف معیار قبل از 

 مداخله

عیار بعد از میانگین و انحراف م

 مداخله

میانگین و انحراف معیار 

 گواه

 95/6±49/5 15/5±90/1 51/9 ±14/4 تعداد سردرد در ماه

 55/6±15/5 05/5±13/0 55/9±15/1 شدت سردرد

 95/50±11/03 75/7±76/01 15/50±99/51 طول مدت هر نوبت
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 آزمون بیماران گروه مداخله و گواه با تعدیل پیش آزمون خالصه نتایج تحلیل کواریانس یک راهه مقایسه میانگین پس. 7جدول 

 منب  تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

مجذور 

 ایتا

مجذور 

 همبستگی

 تعداد
 651/1 553/1 1110/1 93/46 51/43177 0 51/43177 پیش آزمون

  551/1 1110/1 55/05 45/0573 0 45/0573 گروه

 شدت
 354/1 311/1 1110/1 39/034 51/006 0 51/006 پیش آزمون

  655/1 1110/1 35/61 55/13 0 55/13 گروه

 مدت
 964/1 960/1 1110/1 94/0019 54/455 0 54/455 پیش آزمون

  0/1 15/1 71/1 17/05 0 17/05 گروه

 

تفاوت معنوی داری  مدت سردردها وشدت ، بین گروه مداخله و گواه در تعداد، پس از تعدیل پیش آزمون

باشود و   می فردی در تعداد سردردها مربو  به تاثیر درمان روانی اجتماعیهای  درصد تفاوت 56. مشاهده شد

 . درصد بوده است 96درصد و در مدت سردردهای میگرنی  31، این تاثیر در شدت سردردها

 

 گیری بحث و نتیجه

شدت و مدت سردردهای میگرنوی  ، داد که میانگین تعدیل شده تعدادنتایج حاصل از این پووهش نشان 

ها  پس از مداخله نسبت به گروه گواه کاهش معنی داری داشته و تاثیر مداخله بر بیماران در این شاخص

مطالعات متعددی بر اساس تاثیر بکارگیری الگوهای درمان روانشناختی بر . درصد بوده است 51بیش از 

برومبورگ و همکواران   هوای   نتایج حاضر با یافتوه . میگرن بیماران مختل  انجا  شده استروی حمالت 

درخصوص اثربخشی مدل مدیریت رفتاری بور درموان میگورن در    ، (5101( و سین  و هولروید )5105)

شناختی و عاطفی مودیریت سوردرد بهبوود    های  درمانی از این نظر که در جنبههای  مقایسه با سایر روش

مقابلوه را  هوای   های روانشناختی همچون منب  کنترل درونی و مهارتپریشانیهای  میانجی، کند می ایجاد

( در خصووص ارائوه   5117( و بوووس و اندراسویک )  5105افورا و بنوین)  ، بخشد و با گانتمبین می بهبود

از ترکیبوی بوا زمینوه اجتمواعی کوه ارتبوا  بوین افوزایش خودکارآمودی و افوزایش اسوتفاده            های  درمان

، کننود می سردرد و کاهش اضطراب را بیانهای  مقابله روانی برای اجتناب و مدیریت دورههای  استراتوی

 . همخوانی دارد

هم برای متخصصان و هم بورای بیمواران بوه    ، باشد می نتایج حاصل که به تب  ماهیت ساختار مداخله

احساسات منفی به عنووان یوک عامول    کس  حس کنترل با کاهش تاثیر : چندین دلیل حائز اهمیت است

 افسردگی و استرس کاهش، کند و به تب  آن اضطراب می کلیدی در کمک به بیماران مبتال به میگرن عمل

، باشوند  موی  همچنین با کاهش استرس و اضطراب که خود از علل سب  ساز سردردهای میگورن ، یابد می

ناخت منفوی یعنوی تغییور تلقوی حموالت از      مدیریت شو ، دو . یابد می تعداد و شدت حمالت نیز کاهش

های انگیزشوی خودمودیریتی درد و خودکارآمودی را کوه     مداخله مدل، سو ، فاجعهبه چالش قابل کنترل
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این مداخله روانوی  . نقش مهمی در فعال سازی مدیریت رفتاری درد و اصالح بیماری دارند را دربردارد

به این دلیل که موجو  تعهود بیموار بوه     ، ت پیشگیرانهاجتماعی با هدف اجتناب و کنترل عالئم و مدیری

عالقمنودی  ، چهوار  . کنود می اثرات بیماری را به طور قابل توجهی تعودیل ، شود می خودمدیریتی سردرد

افوزایش احسواس   ، مسواله حول هوای   کنود توا بیموار مهوارت     موی  بیماران به فعال بودن در درموان کموک  

های های کس  شده را در موقعیتوزد چگونه دانش و مهارتخودکارآمدی را در خود توسعه داده و بیام

هوای شوای  و عالئوم    بیمار با آشنایی با محورک ، پنجم. (5105، زندگی بکار گیرد )برومبرگ و همکاران

را خیلی  -که قبالا به آنها بی توجه بوده است-تواند یاد بگیرد که چگونه عالئم هشدار دهنده  می میگرن

هوای  ا  موثری برای پیشگیری یا مدیریت آنها اعمال کنود و بوا اسوتفاده از مهوارت    سری  شناسایی و اقد

لذا ساختار . (5113، آن عالئم را مهار نماید )هولروید و همکاران، کس  شده در مداخله روانی اجتماعی

حل ای ه کند تا با مهارتاست که با ایجاد انسجا  و حمایت رفتاری به بیمار کمک میای  مداخله به گونه

مدیریت عالئم مثبتشورایط موجوود را بهتور و مووثرتر     های  با استفاده از استراتوی، مساله و خودکارآمدی

درموان از خوود   هوای   مدیریت کرده و از پیشرفت بیماری جلوگیری نموده و پایبندی بیشتری در برناموه 

و بهبود حمالت سوردرد از   بیماران برای مدیریت عالئم سردردهای  این پیشرفت در توانایی. نشان دهند

 . حاکی از موفقیت مداخله روانی اجتماعی است، مدت و شدت سردردها، نظر تعداد
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انداز زمانی در رابطه بین خودکارآمدی  نقش میانجیگر چشم

 وگرایش به سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان دخترعمومی

 9امید شکری ، 7فاطمه باقریان ، 5مریم شفیع خانی

 

فرهنگوی و شوناختی بوا انبووهی از     ، اجتمواعی ، شوناختی روان، دورهنوجوانی به دلیل تغییرات سری  فیزیکوی 

، طوورکلی  دهد کوه بوه   نشان می، مطالعة اخیر در ایران. مشکالت مغایر سالمت و رفتارهای پرخطر همراه است

%( 4/3%( بیشوتر از دختوران )  7/50طور معناداری در پسوران )  کنند که به % از نوجوانان الکل را تجربه می0/05

، حموزه گردشوی  ، کننود )بحیرائوی   % اکستازی مصورف موی  6/5جوانا و  % از نوجوانان افیون و ماری0/1، است

شیوع تجربه مواد مخودر در نوجوانوان رو بوه افوزایش و سون      ازآنجاکه . (5101، ندجت و محمدی، محمدی

دو مفهو  خودکارآمودی  . کندشروع این تجربه رو به کاهش است ضرورت اقدامات پیشگیرانه را یادآوری می

(Self-Efficacyو چشم ) ( انداز زمانیTime Perspectiveپیش ) های مهم گورایش بوه سو مصورف     بینی کننده

آداموز و  ، بینسوتوک ؛ 5101، زنسوا و لینوو ؛ 5100، ان هستند )ابراهیم و کومار و ابوسما مواد مخدر در نوجوان

عواطفی و  ، اجتمواعی ، های شناختی ای است که بدان وسیله مهارت توان سازنده، خودکارآمدی. (5101، وایت

هوای   یافتوه . (0779، شود )بندورا دهی می ای اثربخش سازمان گونه رفتاری انسان برای تحق  اهداف مختل  به

پووهشی حاکی از این است که میان خودکارآمدی و سو مصرف مواد در نوجوانوان رابطوة معنواداری وجوود     

 .  (5100، دارد)ابراهیم و کومار و ابوسما 

گورای  ( و حوال Present fatalisticگرای تقدیرنگر ) حال، (Futureانداز زمانی )شامل پنج بعد آینده ) چشم

(( Past negativeگرای منفی )( و گذشتهPast positiveگرای مثبت )گذشته، (Present Hedonisticلذتطل  )

حوال و آینوده ارتبوا  دارنود و چگونوه ایون       ، شناختی است که بر اینکه چگونه افراد بوا گذشوته    نوعی سبک

تحقیقوات  . (5114، مرتبط است )زیمبواردو و بویود  ، گذاردها تأثیر می بازنمودها بر افکار و در نهایت رفتار آن

دریافت نمرات بواال  ، (5101، گیری آینده با مصرف مواد )بینستوک و همکاران نشان دهندهرابطة معکوسجهت

، (5101، )زنسووا و لینوو   گرای تقدیرنگر در معتوادان طل  و حالگرای لذتحال، گرای منفی در عوامل گذشته

گورای منفوی بوا مصورف الکول و عواقو         ل  و گذشتهطگرای لذتانداز زمانی حال چشمرابطه منفی معنادار 

احتموال کمتور مصورف    ، تور  الگوهوای رفتواری سوالم   ، (5105، مولتیسنتی و تیلور، آالن، مصرف مواد )چاواریا

                                                                                                                                                                          
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه نوجوان، و کودک بالینی شناسیروان ارشد کارشناسی-0
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه استادیار-5
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه استادیار-1
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، آندرتا، مک کی، 5101، بینستوک و همکاران)انداز زمانی آیندهمدار بیشتر خطرساز الکل در افراد دارای چشم

   .( است5104، مگی و وارل

شوناختی خودکارآمودی    تأثیر ترکی  مفاهیم روان، ای که بسیار تحقیقات اندکی درباره آن وجود دارد حوزه

انداز زمانی  تعیین نقش چشم. ساز گرایش به مصرف مواد مخدر است عنوان عوامل زمینه انداز زمانی به و چشم

ها نشوان   یافته. مصرف مواد مخدر مهم استعنوان میانجیگر در تبیین نحوه تأثیر خودکارآمدی بر گرایش به  به

( 5100، انداز زموانی بوا گورایش بوه مصورف رابطوه دارد )ابوراهیم و همکواران         دهند عالوه بر اینکه چشم می

انوداز   فردی که سطح بواالیی از چشوم  . (5100، بشارت وحقیقت گو، باخودکارآمدی نیز رابطه دارد )زبردست

گورای منفوی و    االیی نیز خواهد داشت و فردی کوه سوطوح بواالی گذشوته    زمانی آینده را دارد خودکارآمدی ب

هودف پوووهش حاضور بررسوی     به طور کلی . گرای تقدیرنگر را دارد خودکارآمدی پایینی خواهد داشتحال

( در 0777، انداز زمانی زیمبواردو )زیمبواردو   ( و نظریه چشم0779، ترکی  نظریه خودکارآمدی بندورا )بندورا

طور خاص و اولین بار ما آزمون کوردیم کوه    به. رایش به سو مصرف مواد مخدر در نوجوانان بودپیش بینی گ

های مهم تأثیرگذار بر گورایش   عنوان یکی از مؤلفه انداز زمانی تغییر در میزان خودکارآمدی را به آیا ابعاد چشم

موا  . ن سه عامل راآزمون نکرده اسوت حال تعامل میان ای ای تابه مطالعه. کند بینی می پیش، به مصرف مواد مخدر

انوداز زموانی بوا گورایش      صورت غیرمسوتقیم از طریو  ابعواد چشوم     فرض کردیم که خودکارآمدی عمومی به

دیگر رابطه بین خودکارآمدی و گورایش بوه سو مصورف     عبارت به. بهسو مصرف مواد مخدر رابطه منفی دارد

این فرضیه قبالا مورد ارزیوابی  . شود زمانی میانجیگری می انداز صورت نسبی از طری  ابعاد چشم مواد مخدر به

 .  قرار نگرفته است

 

 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

 06)میانگین سونی   نفر 415دختر دبیرستانی تهران هستند که آموزان  دانش کنندگان پووهش حاضر کلیةشرکت

( 7غرب )منطقه ، (4شرق )منطقه ، (07)منطقه جنوب ، (0از هر ناحیه  شمال )منطقه ، (10/0و انحراف معیار 

ای در  گیوری چندمرحلوه  نفر به روش نمونوه  015نفر و از هر پایه )اول و دو  و سو (  30([ 6و مرکز )منطقه 

 .  مدارس و کالس انتخاب شدند، گیری مناط  آموزشیبا استفاده از واحدهای نمونه، سه مرحله

 

 ابزار

، مرکاندانتوه ، موادوکس ، توسط شورر : (General Self-Efficacy Scaleرر )پرسشنامة خودکارآمدی عمومی ش

اش بورای غلبوه بور     ساخته شد که عقاید فرد مربو  بوه توانوایی  0735جاکوبز و راجرز در سال ، دان -پرنتیس

ای لیکورت )از   آیتم است که بر پایوة مقیواس پونج رتبوه     09شامل . کند گیری می های مختل  را اندازه موقعیت

شورر و  . شووند  ها برای به دسوت آوردن نموره کول جمو  موی      شده و آیتم کامالا موافقم تا کامالا مخالفم( تنظیم
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بکور و  ، (0775، )به نقل از بکور و شوالر   36/1شده از طری  آلفای کرونباخ را  ( اعتبار محاسبه0775همکاران )

در این پووهش . به دست آوردند 36/1را  ( نیز اعتبار درونی0737و کراس ) 3/1( کرونباخ باالی 0775شالر )

 .  محاسبه شد 31/1آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی 

بون پوورات و موک کنوادر سوال      ، بوچر، توسط وید (Addiction Potential Scale) مقیاس آمادگی اعتیاد

( اسوت و  MMPI-2های پرسشنامه چندوجهی مینه سووتا )  این مقیاس یکی از خرده مقیاس. ساخته شد 0775

شوده   های اعتیوادی سواخته   عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی همبسته اختالل سنجد که به آمادگی اعتیاد را می

بعضی از سؤاالت درازای پاسخ بله و بعضی . شود سؤال است که با بله و خیر پاسخ داده می 17است و شامل 

در نمونوه عوادی موردان     APS ضرای  پایایی، (0775وید و همکاران ). گیرند درازای پاسخ خیر یک امتیاز می

را برای این مقیاس به دسوت   31/1( ضری  پایایی 5101( وبخشی بوجد و نیک منش )99/1( و زنان )69/1)

 .  محاسبه شد 61/1در پووهش حاضر میزان آلفا . آوردند

توسوط زیمبواردو و   : (Zimbardo Time Perspective Inventory) انداز زموان زیمبواردو   پرسشنامة چشم

-گورای لوذت  حوال ، گرای منفوی  خرده مقیاس شامل گذشته 5آیتم و  56شامل . ساخته شد0777بوید در سال 

 5هوا بوا یوک مقیواس لیکورت       آیوتم . گورای تقودیرنگر اسوت   گورای مثبوت و حوال    گذشته، گراییآینده، طل 

بورای خورده   ، سوال  65توا   05افوراد   در یوک نمونوه از  ، (0777زیمباردو و بوید ). شود گذاری می اینمره درجه

بوازآزمون   -ضری  آلفای کرونباخ در آزمون. را گزارش کردند 35/1تا  94/1ها ضری  آلفای کرونباخ  مقیاس

، 96/1 =گرای مثبوت  گذشته، 9/1=گرای منفی گذشته: توسط زیمباردو و بوید به شرح زیر اعال  گردیده است

در این پووهش آلفوای کرونبواخ   . 31/1=گرا و آینده 95/1طل = لذتگرای حال، 96/1حال گرای تقدیرنگر= 

-گذشته، 64/1آینده ، 95/1طل  گرای لذتحال، 96/1گرای منفی و برای گذشته 31/1ها  برای کل زیرمقیاس

 .  محاسبه شد 65/1و حال گرای تقدیرنگر  61/1گرای مثبت 

 

 ها شیوه گردآوری داده

. طور گروهی در کالس درس به نوجوانوان منتخو  ارائوه شود     ها بهرسشنامهپ، کنندگان پس از انتخاب شرکت

نسوبت بوه مشوارکت    ، هوا  هوای آن  نا  بودن و محرمانه بودن پاسوخ  بی، های مطالعه محق  ضمن اشاره به هدف

هوا(   ها محق  نکات الز  )دسوتورالعمل  پس از توزی  پرسشنامه. داوطلبانه نوجوانان در این پووهش تأکید کرد

باهودف  . هوا پاسوخ دهنود    ها تقاضا شد کوه بوه تموا  مواده     با صدای بلند برای نوجوانان قرائت کرد و از آن را

شوده از   آوری ها و تقویوت اعتبوار نتوایج جمو      های پرسشنامه جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به ماده

هوا بوه افوراد بوه یوک شوکل        رسشونامه ترتی  ارائه پ، لذا. ( استفاده شدcounterbalanceراهکار ایجاد موازنه )

هوای   زمینه حفظ تعوادل و موازنوه در اعتبوار پاسوخ    ، ها بلکه با تغییر در ترتی  ارائه پرسشنامه، یکنواخت نبود

دقیقوه تکمیول    05هوا را در مودت زموان     پرسشنامهآموزان  دانش .ها فراهم شد های پرسشنامه شده به سؤال داده

 . نمودند
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 نتایج

شود ضری  همبستگی پیرسون برای متغیرهای پیشنهادی مدل گوزارش   مشاهده می 0جدول  طور که در همان

 .  شده است

 
 همبستگی متغیرهای پژوهش .5جدول 

 3 2 2 6 1 4 9 7 5 متغیرهای پژوهش

         0 (SE1) بینی موفقیت پیش. 0

        59/1** 0 (SE2باور به توانمندی ). 5

پذیری  مسئولیتمنب  کنترل و . 1

(TS1) 
56/1-** 19/1-** 0       

هووای ارتبوواطی و   مهووارت. 4

 (TS2تکانشگری )
56/1-** 15/1-** 55/1** 0      

     51/1** 45/1** 15/1-** 49/1-** 0 (TP1گرایمنفی ) گذشته. 5

گوورای لووذت طلوو   حووال. 6

(TP2) 
47/1** 45/1** 57/1-** 55/1-** 43/1** 0    

   50/1-** 11/1-** 45/1** 59/1** 05/1-* 05/1-** 0 (TP3آینده ). 9

  05/1-** 09/1-** 51/1** 07/1** 01/1-** 19/1 57/1** 0 (TP4گرایمثبت ) گذشته. 3

 13/1** 41/1** 13/1-** 43/1-** 55/1** 51/1** 54/1-** 14/1- 0 (TP5حال گرای تقدیرنگر ). 7

**P<. 0/01; *P<. 0/05 

 

مودل پیشونهادی در   . اسوتفاده گردیود   AMOS افوزار  برای انجا  تحلیل مسیر از نور  ، مدل در بخش آزمون

بوا اسوتفاده از   . اقودا  بوه اصوالح مودل گردیود     ، لذا برای برازش مودل ، ابتدای تحلیل برازش مطلوبی نداشت

، (CFI)ایشاخص بورازش مقایسوه  ، (df/5χمجذور خی بر درجه آزادی )، (5χ)های مجذور خی  شاخص

و خطای ریشة مجذور میانگین  (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی، (GFI)شاخص نیکویی برازش

های  مقایسه شاخص 5جدول . میزان برازش مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت (RMSEA)تقری  

 . دهد برازش مدل قبل و بعد از اصالح را نشان می

 
 اصالحهای برازش مدل قبل و بعد از  شاخص. 7جدول 

 5χ df/5χ CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

 00/1 36/1 71/1 ،71/1 74/5 31/011 قبل از اصالح

 16/1 71/1 ،79/1 79/1 556/5 463/45 بعد از اصالح
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مدل نهایی آزمون شده و برازش شوده را بوا ضورای  مسویر مسوتقیم و غیرمسوتقیم نشوان         5شکل 

 55، در ایون الگوو  . مکنون ازلحاظ آمواری معنوادار بودنود   تمامی ضرای  مسیر بین متغیرهای . دهد می

گیری مخرب نسبت  درصد از واریانس جهت 55، گیری سازنده نسبت به زمان درصد از واریانس جهت

درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد از طریو    33همچنین ، ارآمدیکبه زمان از طری  عامل خود

. گیری مخرب نسوبت بوه زموان تبیوین شود      زمان و جهتگیری سازنده نسبت به  جهت، خودکارآمدی

گیری مخرب  درنهایت اثر غیرمستقیم باورهای خودکارآمدی بر گرایش به مصرف مواد از طری  جهت

بوه دسوت آمود کوه      59/1و 53/1گیری سازنده نسبت به زمان به ترتی  برابر با نسبت به زمان و جهت

 . (P<15/1ازلحاظ آماری معنادار هستند )

 

 
 

انداز زمانی در رابطه میان خودکارآمدی و گرایش  های چشم مؤلفهمندی نسبی مدل واسطه. 7شکل 

 به سوءمصرف مواد مخدر
 

 گیری بحث و نتیجه

انداز زموانی در رابطوه بوین خودکارآمودی و گورایش بوه        طورکلی نتایج مطالعه از واسطه مندی نسبی چشم به

، مسویر خودکارآمودی  ، مطالعوه حاضور بور مبنوای تحلیول مسویر      در . کنود  سو مصرف مواد مخدر حمایت می

، گورای تقودیرنگر(  حوال ، گورای لوذت طلو    حوال ، گورای منفوی  گیری مخرب نسبت به زمان )گذشوته  جهت

. دار شود  گرایی( و گرایش به مصرف مواد معنیگرای مثبت و آیندهگیری سازنده نسبت به زمان )گذشته جهت

گیری سازنده نسوبت   گیری مخرب نسبت به زمان و افزایش جهت هش جهتتوان گفت خودکارآمدی با کا می

( مبنوی  5105نتایج پووهش حاضر با نتایج ارکیدی و دافنر ). دهد به زمان گرایش به مصرف مواد را کاهش می

( مبنوی  5117و آداموز ) ارتبا  بین وضعیت خطر و سالمت ذهنی نوجوانانانداز زمانی در  مندی چشمبر واسطه

اقتصادی و دو رفتار مرتبط با سالمت -انداز زمانی در رابطه میان وضعیت اجتماعیمندی نسبی چشمسطهبر وا

 . همخوانی دارد، یعنی سیگار کشیدن و فعالیت فیزیکی
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تکانشگری و عد  نگرانوی دربواره پیامودهای    ، طل  گرای لذتگیری حال های که افراد دارای جهت یکی از ویوگی

طور موداو  بورای آینودهو اهوداف      که افراد خودکارآمد به این درحالی است . (0777، اردو و بویداعمالشان است )زیمب

وقتی گرایش به زمان حوال و لوذت طلبوی در    ، ترتی  این به. (5105، کنند )عزیزلی و همکاران ریزی می بلندمدت برنامه

ریوزی بورای آینوده و     گور مجوالی بورای برناموه    آید زیورا دی  فرد باال باشد به همان نسبت خودکارآمدی در فرد پایین می

از طرفوی سو مصورف   . آید های مختل  به وجود نمی رسیدن به اهداف و باور به توانایی خود در رویارویی با موقعیت

هوای فووری و عود      گیری از لذت های جدید و بهره ها و محرک تواند یکی از نتایج جستجوگری هیجان مواد مخدر می

بر ایون اسواس   . باشد، (5114، گیری است )بونیول و زیمباردو های افراد دارای این جهت که از ویوگی توجه به پیامدها

شوود و در   گرایوی و لوذت طلبوی موی    ریزی برای آینده باعوث کواهش حوال    توان گفت که فرد خودکارآمد با برنامه می

هوای   یا اینکوه حوداقل بوه دنبوال راه    های مخربی مانند مصرف مواد مخدر نخواهد بود و  ها و محرک جستجوی هیجان

گورای  گیری حال فرد دارای جهت. هیجان خواهی و لذت طلبی خواهد بود، تری برای ارضای حس جستجوگری سالم

)بونیوول و  . کننود  کنترل سرنوشت او را تعیین موی  امیدی به آینده ندارد و اعتقاد دارد که نیروهای غیرقابل، تقدیرنگر باال

ترتیو    ایون  بوه . کنود  توان انتظار داشت چنین فردی هیچ تالشی برای رسویدن بوه اهودافش نموی     می .(5114، زیمباردو

آمیوز کسو     کننده خودکارامدی یعنی دستیابی افراد بوه اهوداف و تجوارب موفقیوت     احساس خودکنترلی و عامل تعیین

خوودکنترلی کوه در   ، گورای تقودیرنگر  البنابراین با افزایش ح؛ آید شود و به دنبال آن خودکارآمدی در فرد پایین می نمی

کند ممکن اسوت سو مصورف موواد     یابد و وقتی خودکنترلی کاهش پیدا می در فرد کاهش می، خودکارآمدی نقش دارد

گرای منفی نگورش بدبینانوه نسوبت بوه تجوارب      گیری گذشته افراد دارای جهت. توجهی افزایش یابد طور قابل مخدر به

آمیوز   بنابراین از یکی از مناب  خودکارآمدی یعنوی داشوتن تجوارب موفقیوت    ، (5114، مباردوگذشته دارند )بونیول و زی

هنگوا  تنیودگی فورد    . یابود  تنیدگی افوزایش موی  ، وقتی خودکارآمدی در فرد پایین باشد. ( محرو  هستند5105، )بندورا

آسوانی   دهد اما فرد ناتوان و ناکارآمود بوه   تالش بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکالتش انجا  می، توانمند وکارامد

عنووان   ممکون اسوت مصورف موواد مخودر بوه      . (0779، کنود )بنودورا   شده و احساس اضطراب و افسردگی می تسلیم

گیوری انگیوزه کوه عامول اصولی       باورها در شکل. راهبردی برای کاهش تنش و آشفتگی و افسردگی در فرد به کار رود

خودکارآمودی  . (0779، کننود )بنودورا   نقش مهمی ایفا می، برای رسیدن به هدف است تالش و تقویت رفتارهای انسان

ریوزی   فردی که انگیزه دارد برای رسیدن به هدفش برناموه . (5113، یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد انگیزه است )شوارتز

، موراه اسوت )بونیوول و زیمبواردو    ریزی برای اهداف آینوده و بلندمودت ه   گرایی با تالش و برنامه آیندهدرواق  . کند می

شوود و هموواره    فرد به موفقیت خوود امیودوار اسوت بنوابراین افسورده نموی      ، ریزی برای اهداف به دنبال برنامه. (5114

ترتی  باورهوای خودکارآمودی بوه عنووان عامول ایجواد انگیوزه در فورد و          این به. تفکرات و نگرش مثبتی به آینده دارد

بوه نظور   . کنود  گرایی در فرد رشد پیدا می کند و آینده امیدواری را در فرد تقویت می، ن به اهدافریزی برای رسید برنامه

گرایوی پوایینی دارد زیورا توانوایی در نظور گورفتن عواقو  و نتوایج          کند آینده رسد فردی که مواد مخدر مصرف می می

عنووان موانعی    تواند بوه گرایی می ترتی  آینده این به. احتمالی اقدامات حال حاضر و به تأخیر انداختن لذت حال را ندارد

گرا دارد در رفتارهایی که بوه سوالمت او    انداز زمانی آینده طورکلی فردی که چشم به. برای مصرف مواد مخدر عمل کند

و  گور  ، گرای مثبتنگرش کلی مثبوت  انداز زمانی گذشته چشم. (0777، شود )زیمباردو و بوید درگیر نمی، زند آسی  می
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نفوس پوایینی    رود فردی که عوزت  انتظار می. کند ( را منعکس می0777، نفس باال )زیمباردو احساسی به گذشته و عزت

نفس پایین در جریوان زنودگی اجتمواعی او و روابوط بوا افوراد        کند زیرا این عزت گیری  دارد از خانواده و دوستان کناره

ها و تجربیات شخصی که درگذشته داشته احساس مثبتوی نخواهود    نبنابراین دیگر نسبت به آ؛ گرفته است گذشته شکل

منودی از اقنواع    باعوث بهوره  ، نفوس  توان گفت گذشته گرای مثبت و در کنار آن افزایش عزت می، بر این ترتی . داشت

نفس پایین باشد ممکن است فورد سو مصورف    ترتی  اگر عزت این به. شود اجتماعی و ایجاد احساس خودکارآمدی می

 .  عنوان راهی برای جبران این حس انزوا انتخاب کند واد مخدر را بهم

گیوری   توان با کمک گرفتن از مناب  و آگواهی از رونود شوکل    می، انداز زمانی با مشخص شدن نقش میانجیگر چشم

داخالتی امید است با اجورای مو  . زمان بر خودکارآمدی نیز تأثیر گذاشت عالوه بر گرایش به مصرف مواد مخدر هم،  آن

. انداز زمانی گامی نوو در جهوت پیشوگیری از سو مصورف موواد مخودر در نوجوانوان برداشوته شوود          در حوزه چشم

بنوابراین بایود   ، شوده  عنوان افراد نمونه اسوتفاده  محدودیت اصلی پووهش حاضر این است که فقط از دختران نوجوان به

نتوایج پوووهش   ، هودف پیشوگیری از سو مصورف موواد مخودر      شود با پیشنهاد می. در تعمیم نتایج بیشتر احتیا  نمود

هوای تأثیرگوذار    نبخش عنوا به وپرورش های آموزشی سازمان آموزش های فرزندپروری والدین و برنامه حاضر در برنامه

 .  انداز زمانی متعادل گنجانده شود بر سالمت روان نوجوانان جهت ایجاد چشم
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 خشونت خانوادگی با سالمت روان زنان متاهل

 9فاطمه قنبری، 7زهرا زنجانی، 5مصطفی صادقی

 

وجوود  ، درنتیجوه . خوانواده قورار دارد  باشود و در راس آن زن  می نهاد خانواده به عنوان پایه اساسی یک جامعه

توانود تواثیر بسوزایی در    می باشود کوه  می سالم منو  به وجود مادران و زنان با سالمت روان خوبهای  خانواده

 خطرنواک  و جدی اجتماعی آسی  یک، خشونت خانوادگی اجتماعی پدیدة. سالمت روان جامعه داشته باشد

انجوا  شوده در کشوورهای گونواگون     های  بررسی. است ساخته مبتال را جامعه مختل  اقشار امروزه که است

درصد زنان مورد بدرفتاری همسران خود قرار گرفته اند در ایران نیز بر اساس اعوال    61-51دهند که می نشان

درصد زنوان   5، 0171تحقی  انجا  شده در سال  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی جدیدترین

درصد زنوان در زنودگی خوود     55. و خشونت را عادی تلقی کرده و قصد جدایی نداشتند وجود قهر و آشتی

درصود در   59، درصد در معورض خشوونت فیزیکوی قورار گرفتنود      19، دچار خشونت روانی و کالمی شدند

. درصد نیز دچار خشونت جنسی شودند  01های ممانعت از رشد فکری و اجتماعی بودند و  معرض خشونت

دهود میوزان مورگ ناشوی از     می هوا نشوان  آمار. اند گفتند که هرگز قربانی خشونت جنسی نبوده درصد زنان 93

. (0171، سال با میزان مرگ ناشی از سرطان برابور اسوت )اسوفنانی    44تا  05خشونت در ایران و در بین زنان 

 خشوونت  بروز در اقتصادی و اجتماعی فرهنگی عوامل دارند اعتقاد پووهشگران زنان علیه خشونت مورد در

 حتوی  جوامو   از بعضوی  در، فرهنگوی  عوامول  به خصووص  عوامل این از برخی. هستند دخیل زنان به نسبت

 حملوه  از عبوارت اسوت   خوانوادگی  خشوونت . دهود  جلووه  موجه را به زنان نسبت خشونت اعمال تواند می

 و قبلی )کرول یا کنونی همسر تحقیرکردن، کردن اذیت، کالمی خشونت، روانی سو  رفتار، تهدیدات، جسمی

 کوه هوایی   پوووهش  وهوا   نظریوه  به توجه با طور کلی به. (0171، همکاران پناغی و از نقل به 0776، بورگس

 هرنووع : فیزیکوی  خشوونت  انوواع  بوه  را تووان خشوونت   می است شده انجا  زنان علیه خشونت درخصوص

 و قتول ، شوکنجه ، کردن خفه، کاریکتک  مانند؛ باشد جسمانی وصدمات رساندن آسی  هدفش که خشونتی

 یوا  و شوود  منجور  او میول  برخالف زن با جنسی رابطه برقراری به که رفتاری نوع هر: جنسی خشونت. غیره

 ارتبوا   بوه  اجبوار ، فحشوا ، حضوری و تلفنی تهای مزاحم مانند؛ شود زن به جنسی صدمه شدن وارد موج 

 رفتوار  نووع  هور : موالی  خشوونت . ماهانوه  عوادت  و بارداری زمان در مدت جنسی ارتبا  و نامطلوب جنسی

مانند عود  توامین نیازهوای موالی     ؛ مالی شود آزار و تبعی ، خشونت آمیزی که موج  تحت فشار قرار دادن

                                                                                                                                                                          
 زنجان دانشگاه عمومی شناسی روان ارشد کارشناس -0

 شاهد دانشگاه بالینی روانشناسی دکتری دانشجوی -5

 زنجان دانشگاه شناسی روان ارشد کارشناس -1
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به هر نوع رفتار و گفتوار خشونی اطوالق مویش ود کوه      : خشونت روانی. فروش وسایل و اثاثیه منزل، خانوداه

، تحقیور ، اهانت، فحاشی، توان به انتقاد ناروامی ر مواجه سازد که از آن جملهسالمت روانی افراد دیگر را با خط

. اسوت  روانوی  خشوونت  نووع  از، شوود  موی  اعموال  زنان علیه بر کهها  خشونت غال . تهدید به طالق نا  برد

 برنود مطالعوات متعوددی   می روانی طوالنی مدت ناشی از خشونت خانوادگی رنجهای  بسیاری از زنان از پیامد

 .  (5119، ارتبا  بین خشونت خانوادگی و سالمت روانی را نشان داده اند)وارما و همکاران

انعطاف ، خوشایند و هماهن ، مؤثر کارکردن برای، روان استعداد را روانی سالمت، بزرگ الروس فرهن 

 .  (0171، کند)خدابخشی و همکارانمی تعری  خود تعادل حفظ توانایی دشوار وهای  موقعیت در پذیری

( در تحقیقی به منظور بررسی برخی عوامل مؤثر بر خشوونت خوانگی و ارتبوا  آن بوا     0137عباس زاده )

. به این نتیجه رسید که بین خشونت خانوادگی و سالمت روان رابطوه وجوود دارد  ، سالمت روانی زنان متاهل

برناردا و همکاران ، (5119کاران )ساندرا و هم، (5101واچهر و شارما )، (0171همچنین دولتیان و همکاران )

خدابخشووی و ، (5101کومووار و همکوواران)، (5117کوویم و همکوواران )، (5119فیشوور و همکوواران )، (5113)

های خانوادگی و تأثیر آن بر سالمت روان زنان و امنیت  ( خشونت5105( و زونر و همکاران)0171) همکاران

قیقات همگی بر کاهش سالمت جسومی و روانوی در زنوان بوا     جامعه را مورد بررسی قرار داده اند که این تح

باشود ولوی نقوش    می گرچه سالمت روانی تابعی از خشونت خانگی. افزایش خشونت خانوادگی تأکید داشتند

 توجوه  با همچنین. باشدمی مختل  سالمت روان همچنان مورد سوال و بررسیهای  خشونت خانگی بر حیطه

 از یافتن آگاهی، شهرهای مختل  بین در کشورها و حتی سایر با ما کشور و اجتماعی فرهنگیهای  تفاوت به

 بوا آن  مناس  برخورد و جهت پیشگیری مناس  راهکارهای بتوان نماید تامی الزامی موضوع شدت و وسعت

کواربردی تحقیو  در ایون     توجه بوه اهمیوت   لذا. بخشید ارتقا  را زنان روانی و جسمی سالمت و نمود اتخاذ

 .  پردازدمی متاهلرابطه خشونت خانوادگی با سالمت روان زنان  به بررسی، مقاله حاضرزمینه 

 

 روش

 در آماری شامل کلیه زنان متاهل شهرستان زنجان بوود کوه  ی  جامعه. باشدمی پووهش حاضر از نوع همبستگی

انود.   مراجعه کردهبه درمانگاه بهداشت منطقه دو این شهر برای دریافت خدمات بهداشتی  0171نیمه دو  سال 

نمونوه  . نفر از جامعه تحقی  بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شودند  011نمونه تحقی  شامل

 . سال بودند51تا  51انتخاب شده در رده سنی 

 

 ابزار

عامول   4مواده و   15شامل ، این پرسشنامه: (0777) پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت علیه زنان حاج یحیی

-59هوای   عامل دو  که شامل ماده، سنجدمی است خشونت روانی را 0-06های  عامل اول که شامل ماده؛ است

خشونت جنسی و عامل ، است 53-11های  عامل سو  که شامل ماده، سنجدمی خشونت فیزیکی را، باشدمی 09
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رحیموی اعتبوار   . (0131، سونجد )خسوروی  می باشد خشونت اقتصوادی را می 10-15های  چهار  که شامل ماده

را با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار داده و به ترتی  ضرای  اعتبوار  « خشونت خانوادگی»نامه  پرسش

، 91/1خشوونت اقتصوادی عبوارت از    ، خشونت روانوی ، خشونت جنسی، خشونت جسمانیهای  برای مقیاس

 .  (0139، )رحیمی را به دست آمده است 76و برای کل ازمون  37، 71/1، 71/1

تورین ابوزار غربوالگری در     این پرسشنامه شوناخته شوده  : (GHQ-28نامه سالمت عمومی گلدبرگ ) پرسش

ناموه سورندی    این پرسش. تعیین سالمت عمومی و سالمت روانی است که در حوزه سالمت روان کاربرد دارد

 نشانگان: از عبارتند کهفرعی  مقیاس چهار دارای مذکور پرسشنامه. دهی است بوده و مبتنی بر خود و گزارش 

. افسوردگی اسوت   و نشوانگان  اجتمواعی  در کوارکرد  نشانگان اختالل، بیخوابی و اضطرابی نشانگان، جسمانی

هوای   فراتحلیل بررسوی  با گلدبرگ و ویلیامزاند.  کرده تأیید را پرسشنامه این باالی اعتبار شده انجا  بررسیهای

 را پرسشونامه  این اعتبار ضری  (0194یعقوبی ). است 31/1پرسشنامه  این اعتبار که گرفتند نتیجه شده انجا 

 نیوز ، (0170همکواران)  و گزارش کرده است رجبی 30/1تا  51/1را بین ها  و ضرای  اعتبار زیر مقیاس 33/1

توا   63/1هوا را بوین    و ضرای  اعتبار زیر مقیاس 37/1را به روش آلفای کرونباخ  پرسشنامه این اعتبار ضری 

تنصویفی و آلفوای   ، بوا سوه روش دوبواره سونجی    « سالمت عموومی »نامه  اعتبار پرسشاند.  گزارش کرده 70/1

 علوی. را به دست آورده است 71/1 و 71/1، 91/1کرونباخ مورد بررسی قرار داده و به ترتی  ضرای  اعتبار 

ش کورده اسوت )فتحوی    درصود گوزار   65درصد و اعتبار بازآزمایی آن را  71را  نامه پرسش آلفای این ضری 

 .  (0137، آشتیانی

 

 هایافته
 ضرایب همبستگی انحراف معیار و، میانگین .5جدول 

 متغیر SD M سالمت روان

 سالمت روان زنان 97/54 11/01 5

45/  خشونت خانوادگی نسبت به زنان 74/51 50/05 ** .

11/3  خشونت روانی نسبت به زنان 75/05 91/1 **

71/3  خشونت جسمانی نسبت به زنان 01/09 76/5 **

95 /3  خشونت اقتصادی نسبت به زنان 44/59 00/5 **

77 /3  خشونت جنسی نسبت به زنان 01/07 35/4 *

15/1>*p 10/1> ** p 

 

و  p<10/1شود بین نمره کل خشوونت خوانوادگی و سوالمت روان رابطوه منفوی )     می مشاهده 0چنانچه در جدول 

40 /1- =r) خشونت اقتصادی و خشوونت  ، خشونت جسمانی، میزان رابطه بین خشونت روانی، همچنین. وجود دارد

 .  باشدمی معنادار P<15/1که همه در سطح ، بود 1/ 55و  1/ 10، 55/1، 55/1جنسی با سالمت روان به ترتی  
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 بحث و نتیجه گیری

 و مثبوت  رابطه زنان علیه خانوادگی خشونت و زنان روان سالمت بین تحقی  در آمده دست به نتایج براساس

هوا   آن روان سوالمت  میوزان  باشد بیشتر زنان علیه خانگی خشونت هرچه، دیگر عبارت به. دارد وجود معنادار

ادگی نسبت بوه زنوان بوا سوالمت     خانو خشونتهای  مقیاس خرده بین داد نشان نتایج، همچنین. یابدمی کاهش

احمودی و همکواران   ، (0137عبواس زاده ) ، بوا نتوایج تحقیقوات   ها  این یافته. زنان رابطه معناداری وجود دارد

سواندرا و همکواران   ، (5101واچهر و شارما )، (0139پناغی و همکاران )، (0139معزی و همکاران )، (0135)

کیم و همکواران  ، (0171دولتیان و همکاران )، (5119فیشر و همکاران )، (5113برناردا و همکاران )، (5119)

. باشود می همسو، (5105( و زونر و همکاران)5101( کومار و همکاران)0171) خدابخشی و همکاران، (5117)

از  زنان روانی بر سالمت نامطلوبی روانی اثرات توان گفت که خشونت خانودگی علیه زنانمیها  در تبیین یافته

، اثرات این که دارد. .. و استرس، جسمانیهای  نشانه، اجتماعی عملکرد در اختالل، اضطراب، افسردگی جمله

 مسائل حل توانایی عد ، شرایط تحمیل، ترس از پیروی، تصمیم گیری قدرت شدن فلج به منجر خود نوبه به

کامول و   مشوارکت  نتواننود  زنوان  شوود  موی  باعث نیز خشونت از ترس، گردد می موارد خودکشیای  پاره در و

همچنین در نتایج به دست آمده باالترین میزان . فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند

 توان گفت با توجه تاثیر مستقیم روان سالممی باشد که در تبیین آنمی رابطه بین خشونت روانی و سالمت روان

دیگر مثل جنسی و مالی و جسمی نسوبت بوه خشوونت    های  بودن خشونتتر  بر جسم و همچنین قابل تحمل

اضوطراب بواال   ، استرس دائم، روانی به خاطر فشار و بار روانی بر انسان و موج  از بین رفتن آرامش روحی

کاهش عزت نفوس  و در نتیجه باعث افت عملکرد روزانه و  نشخوار فکری باعث خستگی ذهنی و فرسودگی

با توجه به اینکه در هر صوورت پیشوگیری   . گرددمی و اختالل در تمرکز برای انجا  وظای  و تربیت فرزندان

بوا  هوا   کردن مراکز مشاوره و مراکز تربیتی و آشنا کردن خوانواده تر   شود با فعال پیشنهاد می؛ بهتر از درمان است

الز  از وقووع  های  به منظور رف  اختالفات و دریافت آموزش، های جمعی و رسانهها  این مراکز از طری  شبکه

هوای   و اشونا کوردن آنهوا بوا روش    ها  گردد با باال بردن آگاهی خانوادهمی پیشنهاد، لذا. این اتفاق پیشگیری شود

برای جامعه دارد جلووگیری  ها  حل مساله و حل تعارضات خانوادگی از تبعاتی که این ناآگاهی، کنترل استرس

، شوود می که برای کنترل جرائم و بی نظمی در جامعه و باال بردن سطح امنیت جامعوه صورف  ای  تا هزینهشود 

. کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهش یابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 
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اجتماعی مجازی و ماهواره در گرایش به های  تعیین نقش شبکه

 رفتارهای پرخطر در دانشجویان

 9حسین مولوی، 7فهیمه محمودی، 5حسینعلی مهرابی 

 

سوال اسوت کوه دوره گوذر از      15-03جوانی بر اساس تعری  سازمان بهداشت جهوانی شوامل گوروه سونی     

اجتماعی و عواطفی اسوت کوه در جریوان آن     ، این گذار دارای ابعاد زیست شناختی. رودنوجوانی به شمار می

 .  (0136، گیرند )احدی و محسنی می فراوانی قرارهای  جوانان در معرض استرس

و در ترین  جوانی یکی از سختبینیم که  می ،اگر با دید دقی  تما  مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم

چرا که در این مرحله است که فرد برای اولوین بوار بوا    . مراحل زندگی هر انسانی استترین  عین حال شیرین

شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از این دوره با  می در ذهن آشناهایی  مسائل و رفتارها و فرضیه

 .  (0193، جمهری، )احدی آنها آشنا نبوده است

در . داننود  موی  و پاسخ به نیازهای محیطوی ای  جوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله

فرهنگی و شناختی بوا انبووهی از   ، اجتماعی، روان شناختی، تغییرات سری  فیزیکیی  فرد به واسطه، این دوره

یگاه خود را در جامعه و خوانواده ثابوت   فرد برای اینکه بتواند خود و جا. مشکالت مغایر سالمت همراه است

آنان این . کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتارهای مخرب و پرخطر روی بیاورد

ی  عوامل تهدیود کننوده  ، رفتارهای نامناس . دهند می کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه قرار گرفتن انجا 

 از. تواند تهدید جدی را بر سالمت فرد در طوول زنودگی ایجواد کنود     می دوره سالمت و پیامدهای منفی این

شوود کوه احتموال نتوایج      می رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق. رفتارهای پرخطر است، جمله این رفتارها

 .  (5111، 4دهد)کارگرگ و گرور می روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش، منفی و مخرب جسمی

، مسائل بهداشتی و اجتماعی جوام  کنوونی اسوت کوه بور فورد     ترین  ارهای پرخطر جوانان یکی از مهمرفت

 .  (0136، به نقل از محمد خانی؛ 5110، 9و بچمن6اومالی ، 5)جانستون گذارد می خانواده و جامعه تاثیر

پرداختن به مساله ، فناوری وتاثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسانهای  در عصر حاضر به علت پیشرفت

تورین   یافته است و تامین سالمتی افراد جامعوه یکوی از مهوم   ای  سالمت و عوامل تاثیرگذار بر آن اهمیت ویوه

                                                                                                                                                                          
 اصفهان دانشگاه شناسی روان گروه استادیار-0
 اصفهان دانشگاه -عمومی شناسی روان ارشد کارشناسی-5
 شناسی روان گروه تما  استاد-1

4-Carr Gregg & Grover 
5-Janestoun 
6-Omally 
7-bachman 
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بوا  ، گیورد  می مطالعات علمی وسیعی که دراین زمینه صورت. گردد می مسائل اساسی در هر کشوری محسوب

ارتقوا  سوالمت   هوای   توانود راهگشوای برناموه    می اتعوامل تهدید کننده سالمتی و رف  ابهامتر  شناسایی دقی 

مجموعوه  ، یک دسته از این عوامول تهدیود کننوده سوالمت    . (5111، 0روانی و اجتماعی باشد)نایدو، جسمانی

رفتارهوایی هستند که از فرد سر میزند و باعوث به مخاطوره افوووتادن سالمووت وی در دو بعود جووسمانی و     

رفتارهای پرخطر به رفتارهایی . شود می یاد 5پرخطرهای  از رفتارها با عنوان رفتاراز این دسته . شود می روانوی

 روانشوناختی و اجتمواعی را بورای فورد افوزایش     ، شود که احتمال نتوایج منفوی و مخورب جسومی     می اطالق

 .  (5111، 1دهد)کارگرگ و گرور می

زیانبواری برای سوالمتی فورد در پوی دارنود   در تحقی  حاضر تنها آن گروه از رفوتارهایی که نتایج منفی و 

خطر پذیری قرار گرفتوه و خطرپوذیری   ی  در زمره، می باشند"دریافوت ثانویوه"بودون  و "آسی  شناختی"و 

 "سوازنده "که جزو رفتارهای پرخطور مثبوت و   ، (5111، 9و بوید 6موس، 5مور، 4)گالونه "اکتشافی"ورزشی و 

هوم چنوین بوین خطرپوذیری بوا      . شووند  موی  خطر پذیری کنار گذاشوته ی  امنهاز د، روند می برای فرد به شمار

جور  مفهومی حوقوقی است که به نقو  آگاهووانه   . نیز تمایز قائل شوده ایم "کجروی"رفتارهای مجرمانه و 

گردد و با مجازات و دخالت نیروهای رسمی همراه است تفاوت جر  با کجروی  می قوانین اجتوماعی اطوالق

، )مارشوال . شوود  نموی  است که کجروی رفتاری ضداجتماعی است اما دقیقا بر اسواس قوانون تعریو    در این 

اجتمواعی اسوت در حوالی    های  در مجموع هسته مرکزی این دو مفهو  شکستن قوانین و نق  ارزش. (0773

و کمتور  فرد مورد نظر اسوت   و تهدیدهای روانی و جسمی ناشی از رفتار بر خودها  آسی ، که در خطرپذیری

خطر پوذیری و انجوا    ، عالوه بر این به زعم نویسندگان. شود می به پیامدهای اجتماعی این قبیل رفتارها تاکید

عوالوه بر این که انجوا  رفوتارهای پرخووطر را   "خطرپذیری ". رفوتار پرخطر دقویقا موعادل یکوودیگر نیستند

فرد از سووی محویط و دوسوتان و نیوز تموایالت و      به آسی  پذیری و در معرض خطر بودن ، گیرد می در بور

 .  نماید می باورهای نادرست و تهدید کننده فرد در مورد رفتارهای پرخطر اشاره

توان به بی دقتی و رفتارهوای غیرمعموول در    می از جمله این رفتارها؛ رفتارهای پرخطر انواع مختلفی دارد

عالقه به الیی کشویدن و مسوابقه   ، ه صورت عالقه به سرعتتوان ب می رانندگی پرخطر را. اشاره کرد، رانندگی

عود  رعایوت قووانین و عصوبانیت در     ، موسیقی بلند و سورعت زیواد  ، هیجان و لذت طلبی در رانندگی، دادن

پرخطووور از نظور   هوای   استفاده از مواد مخدر و روان گردان شامل رفت و آمد به محیط. رانندگی تعری  کرد

 قبول تعارف مواد و داشتن دوستان اهول مووواد مخودر   ، مصرف تفریحی مواد، نی موادمصرف امتووحا، مووواد

دست کم گرفتن ضوررهای الکول و   ، قبول تعارف الکل، مصرف الکل نیز شامل نگرش مثبت به الکل. باشد می

دوسوت  ، مصرف سیگار شامل نگرش مثبت در مورد سیگار. باشد می کنند می داشتن دوستانی که الکل مصرف

                                                                                                                                                                          
1-Naidoo 
2-High risk Behavior 
3-Carr Gregg & Grover 
4-Gullone 
5-.Moore 
6-Moss 
7-Boyd 
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. باشود  موی  دست کم گرفتن ضررهای سیگار و داشوتن دوسوتان سویگاری   ، قبول تعارف سیگار، شتن سیگاردا

مقابله به مثول کوردن    احساس مثبت در مورد خشونت و دعوا کردن و، خشونت به معنی عالقه داشتن به دعوا

فورض کوردن   خطرپذیری جنسی شامل عادی و طبیعوی بوودن و بودون اشوکال     . در برخورد با اطرافیان است

تون فروشوی و   ، داشتن رابطه با شریک جنسی اتفاقی، رابطه جنسی پیش از ازدواج، دوستی با جنوس موخال 

شواهد حواکی از آن اسوت کوه جوانوان     . (0171، )زاده محمودی و احمودآبادی. باشد می رابطه با هم جوونس

به ؛ 0777، 0الستر و گاروس، بالیث، سنی در معرض رفتارهای پرخطر قرار دارند )گنزهای  بیش از سایر گروه

 .  (0137، نقل از محمودی

موثال  . باشود  موی  نشان گر وضعیت قابل تامل رفتارهای پرخطور در دانشوجویان   در ایران متاسفانه مطالعات

ی  درصدسوابقه 1/15که بر روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجوا  گرفوت نتوایج نشوان داد کوه     ای  مطالعه

 درصد سابقه مصرف مواد داشوتند 1/05مصرف الکل و ی  درصد سابقه1/3عالوه بر این ، ندمصرف سیگارداشت

بابل انجا  شد شیوع درگیری فیزیکوی  های  دیگری که بر دانشجویان دانشگاهی  در مطالعه. (0193، )رضوانیان

 درصود و مصورف   05/1کوم تحرکوی   ، درصد 5/6اضافه وزن و چاقی ، درصد1/9مصرف سیگار ، درصد11/5

، یعقوبی و رمضانی، فلسفی نواد، ترقی جاه، اکبری، سهرابی) درصد تعیین شد 1مواد مخدر و داروهای نیروزا 

0133)  . 

. خوانوادگی و اجتمواعی اشواره کورد    ، توان به مجموعه عوامل روان شناختی می در تببین رفتارهای پرخطر

، 5)موارکری  باشود  موی  روانوی هوای   ویوگی، ازجمله عوامل روان شناختی موثر در گرایش به رفتارهای پرخطر

5111)  . 

. (0135، باشود)فرجیها  می ها رسانه، یک عامل اجتماعی دیگر که در گرایش به این گونه رفتارها نقش دارد

در جهوت  ای  در زندگی بشر نفوذ کرده اند و تاثیر به سوزا وتعیوین کننوده   ای  به شکل گستردهها  امروزه رسانه

تورویج بزهکواری   ، از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنیها  رسانه. (0133، )دانشدهی افکارعمومی دارند 

و تشوی  افراد مستعد ارتکاب جر  را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطالع رسوانی مسوئوالنه و تورویج    

. (0135، )فرجیهوا  توانند در کاهش وقوع جر  و توامین احسواس امنیوت موثرباشوند     می الگوهای زندگی سالم

گسترش نموایش  ، برخی از پووهشگران بر این باورند که یکی از عوامل اصلی بروز خشونت در جامعه ایرانی

کشوتار و زد و خوردهوا و ماجراهوای خوونین     های  حاوی صحنههای  خشونت از تلویزیون و فراوانی سی دی

تماشوای برناموه خشوونت آمیوز     سرقت و راهزنوی و  ، محققان بین انحرافات اجتماعی دیگر مانند اعتیاد. است

 تلویزیون که مصرف دخانیات را به تصوویر های  برنامه. (0136، )قنبری و رمضانخانی اندتلویزیونی رابطه یافته

همانطور کوه برخوی از مطالعوات بوین     . کشند ممکن است موج  تشوی  نوجوانان به سیگارکشیدن شوند می

، 1ارتبوا  یافتند)ویکفیلود  هوا   کشویدن سویگار در فویلم   های  افزایش سیگار کشیدن در جوانان و نمایش صحنه

                                                                                                                                                                          
1-Genz, Blays, Alastair & Garos 

2-Murkery 

3-Wakifield 
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تحقیقات نشوان  . جنسی نوجوانان نقش داشته باشندهای  توانند در ترویج فعالیت می ها همچنین رسانه. (5111

تمایل بوه رفتارهوای جنسوی غلووآمیز     ، کنند می با محتوای جنسی را تماشاهای  داده نوجوانانی که بیشتر برنامه

، 0کریسوتین و لوو  ، سووزار ، )اسوکوبار  نگرش آنان نسبت به رفتار جنسی قبل از ازدواج مثبوت اسوت  دارند و 

 توانند در گرایش به انواع رفتارهای پرخطور دخیول باشوند    می ها بنابراین همانطور که اشاره شد رسانه. (5115

 .  (0136، )قنبری و رمضانخانی

هوا   گرایش به رفتارهای پرخطر با میزان استفاده از رسانه در این مطالعه به بررسی رابطه بین، بر این اساس

اینگونه رفتارها بر اسواس ایون عوامول    بینی  پیش ضمن اینکه به. شود می فردی پرداختههای  و همچنین ویوگی

 .  پرداخته شد

 

 روش

دانشوجویان دختور   جامعه آماری این مطالعوه را کلیوه   . توصیفی از نوع همبستگی بود، طرح تحقی  این مطالعه

نفور از دانشوجویان    541نمونه آماری این مطالعه را تعوداد  . دادند می دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان تشکیل

دادند که به شیوه تصادفی ساده از بین دانشجویان دختر پنج  می دختر دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان تشکیل

 .  ر گرفتنددانشکده این دانشگاه انتخاب و مورد ارزیابی قرا

 

 ابزار پژوهش  

تدوین  (0135) این پرسشنامه توسط زاده محمدی و احمدآبادی: IAD)) مقیاس خطر پذیری جوانان ایرانی

دسوته رفتارهوای    9پذیری نوجوانوان در مقابول   گویه برای سنجش آسی   13شامل  این پرسشنامه. شده است

رابطه و رفتار جنسی و گرایش بوه  ، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سیگارکشیدن، پرخطر از قبیل خشونت

ای از گزینوه  5ها در یک مقیواس باشد که پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با این گویه می جنس مخال 

روش  اعتبوار مقیواس خطرپوذیری نوجوانوان ایرانوی بوه      . کننود ( بیان موی 0( تا کامال مخال  )5کامال مواف  )

ای کرونباخ و روایی سوازه آن بوا اسوتفاده از تحلیول عواملی اکتشوافی و روش       همسازی درونی و با کمک آلف

هوای  مقیواس نتایج حاکی از آن است که میزان و خورده . های اصلی مورد بررسی قرار گرفته استتحلیل مولفه

راننودگی  ، 74/1طوری که میزان آلفوای کرونبواخ بورای مقیواس کلوی      به، آن در سطح مناس  و مطلوبی است

رابطوه و  ، 71/1مصرف الکول  ، 71/1مصرف مواد مخدر ، 71/1سیگار کشیدن ، 93/1خشونت ، 94/1اک خطرن

. (0135، بدست آمده است )زاده محمودی و احمودآبادی   31/1و دوستی با جنس مخال   39/1رفتار جنسی 

و بوه   34/1 اسوپیرمن بوراون  ی  بوه شویوه   سوالی به شیوه 59پایایی فر  کوتاه شده ، همچنین در مطالعه حاضر

 .  بدست آمد 75/1آلفای کرونباخ ی  شیوه

                                                                                                                                                                          
1-Escobar, Susar, Christine & Low 
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ایون پرسشونامه برگرفتوه از    : اجتماعی و تماشای مـاهواره های  پرسشنامه سنجش میزان حضور درشبکه

هوای پیور بوردیوو در     بر اساس نظریوه  ( و0171، )مهرابی و الیاسیها  پرسشنامه سنجش میزان استفاده از رسانه

باشود کوه میوزان اسوتفاده      عبارت می 57فر  اصلی این مقیاس دارای .. شده است مورد سرمایه فرهنگی تنظیم

، کتاب، اینترنت، ماهواره، رادیو و سینما، ارتباطی امروزی )شامل تلویزیونهای  رسانهترین  ها از اصلی آزمودنی

آزموودنی بوه هور     .دهد های مجازی مبتنی بر تلفن همراه( مورد ارزیابی قرار می مجالت و تلفن همراه و شبکه

گذاری به این صورت بوود کوه    نمره. دهد ای از اصالا تا خیلی زیاد جواب می سوال در قال  لیکرت پنج گزینه

 4و خیلوی زیواد نموره     1زیاد نمره ، 5کم نمره ، نمره یک، برای گزینه خیلی کم، نمره صفر، برای گزینه اصال

از تحلیول  هوا   عاملی پرسشونامه میوزان اسوتفاده از رسوانه    و ساختار ، جهت بررسی روایی سازه. گیرد تعل  می

 5، ثنوایی . هوا انجوا  شود    داده های اصلی و با چرخش واریمکس بر روی عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه

شود که پرسشونامه میوزان اسوتفاده از     می لذا نتیجه گرفته. درصد واریانس را نشان داد 9/61عامل را بر اساس 

میوزان  ، (سوال 3)ی روایی سازه بوده و دارای چهار زیر مجموعه شامول میزان توماشای ماهوواره داراها  رسانه

، (سووال  6اجتماعی مجازی موبایلی )های  میزان حضور در شبکه، (سوال5استفاده تفریحی خبری از اینترنت )

پایوایی ایون   . باشود  می ل(سئوا 6و مطالعه کت  و مجالت ) (سوال 4 میزان تماشا و مبادله مطال  غیر اخالقی

 03در این مطالعوه پایوایی فور     . گزارش کرده است 75/1( به شیوه آلفای کرونباخ 0171پرسشنامه را الیاسی )

و مبادلوه مطالو  غیور اخالقوی را     ، اجتماعی مجازیهای  شیکه، سئوالی این ابزار که سه خرده مقیاس ماهواره

 . بدست آمد 31/1، شد می شامل

در قالو  یوک پرسشونامه جمعیوت     ، که گفتوه شود  هایی  عالوه بر پرسشنامه: عیت شناختیپرسشنامه جم 

سون و تحصویالت والودین و وضوعیت     ، تعوداد اعضوای خوانواده   ، تحصیالت، نظیر سنهایی  شناختی ویوگی

اقتصوادی   _الز  به ذکر است که طبقوه اجتمواعی   . نیز مورد بررسی قرار گرفتها  اجتماعی اقتصادی آزمودنی

قال  یک سوال به صورت خودگزارشی از آزمودنی سوال شد کوه در قالو  آن آزموودنی وضوعیت کلوی      در 

، متوسط رو به بواال ، خوب، گانه خیلی خوب 9اقتصادی خانواده خود را در قال  یکی از سطوح  _اجتماعی 

 . ضعی  و خیلی ضعی  ارزیابی نمود، متوسط رو به پایین

در ایون راسوتا   . انجوا  شود   SPSS-21ه بوا اسوتفاده از نور  افوزار آمواری      این مطالعهای  تحلیل آماری داده

توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پووهش محاسبه شد و با اسوتفاده از  های  شاخص

گرایش بوه رفتارهوای   بینی  پیش ضری  همبستگی اسپیرمن و پیرسون و از تحلیل رگرسیون گا  به گا  جهت

 .  ستفاده شدپرخطر ا

 

 هایافته

پووهش های  میانگین سنی آزمودنی. پرسشنامه به دلیل نقص در تکمیل حذف شد 4، آزمودنی 541از مجموع 

میانگین تعوداد اعضوای   ، سال 75/01میانگین سالهای تحصیل آنها . بود 6/06سال با انحراف استاندارد  13/50
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از دیود  . سال بود 95/49ها  سال و میانگین سن مادران آزمودنی 14/54میانگین سن پدر . بود 7/5خانواده آنها 

جداگانه مبنی های  در قال  سئوال که عالئم آسی  شناسی روانی یا عد  سالمت روانی مادر و پدرها  آزمودنی

و  34/5بورای پودر   ، سطحی سئوال شوده بوود   5بر نیاز پدر و مادر برای مراجعه به روانپزشک در قال  طی  

میوانگین  . بوود  16/011هوا   میانگین نمره گرایش به رفتارهای پرخطور آزموودنی  . به دست آمد 30/5ر برای ماد

، 5/56در مقیواس تماشوای مواهواره    ، 41/51اجتماعی مجازی های  در مقیاس استفاده از شبکهها  نمره آزمودنی

 . (0بود)جدول  51/00اخالقی و در تماشا و مبادله مطال  غیر  40/00، در مقیاس استفاده تفریحی از اینترنت

 
 توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش و ضرایب همبستگی آنها با گرایش به رفتارهای پرخطرهای  شاخص .5جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 همبستگی
 معناداری

 - - 6/06 16/011 516 گرایش به رفتارهای پر خطر

 147/1 -017/1 3/0 13/50 516 سن

 155/1 -016/1 6/1 75/01 516 تحصیالت

 157/1 015/1 5/5 70/5 516 تعداد اعضای خانواده

 597/1 113/1 0/5 15/1 516 ترتی  تولد

 016/1 195/1 5/0 55/0 516 تعداد خواهر

 175/1 139/1 1/0 51/0 516 تعداد برادر

 115/1 114/1 4/6 14/54 516 سن پدر

 107/1 -016/1 9/4 15/00 516 تحصالت پدر

 556/1 -141/1 1/6 95/49 516 سن مادر

 116/1 -061/1 4/4 56/7 516 تحصیالت مادر

 143/1 017/1 5/0 07/1 516 طبقه اجتماعی و اقتصادی

 156/1 154/1 4/1 34/5 516 سالمت روان پدر

 110/1 075/1 5/1 30/5 516 سالمت روان مادر

 145/1 -000/1 4/0 01/5 516 رابطه والدین با یکدیگر

 111/1 141/1 6/9 49/51 516 اجتماعی موبایلیهای  استفاده از شبکه

 119/1 057/1 9/4 51/56 516 تماشای ماهواره

 115/1 003/1 5/1 40/00 516 استفاده تفریحی از اینترنت

 110/1 074/1 5/0 51/00 516 تماشا و مبادله مطال  غیر اخالقی

 

رابطوه  هوا،   سن آزموودنی  -017/1دهد که ضری  همبستگی  می ( نشان0نتایج جدول )سایر ، عالوه بر این

رابطوه  ، طبقوه اجتمواعی و اقتصوادی    017/1رابطوه  ، تحصیالت موادر  -061/1رابطه ، تحصیالت پدر -016/1

هوای   میزان حضور در شوبکه  14/1رابطه ، رابطه والدین با یکدیگر -000/1رابطه ، سالمت روان مادر -075/1
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اسوتفاده تفریحوی از اینترنوت و     003/1رابطوه  ، تماشوای مواهواره   053/1رابطه ، اجتماعی مجای تحت موبایل

لوذا نتیجوه   . (>15/1pمبادله مطال  غیراخالقی با گرایش به رفتارهوای پرخطور معنوادار اسوت )     074/1رابطه 

ت روان کمتور موادر و رابطوه    سوالم ، والودین تور   تحصویالت پوایین  ها،  آزمودنیتر  شود که سن پایین می گرفته

اجتمواعی  هوای   به همراه طبقه اجتماعی اقتصادی باالتر و حضور بیشوتر در شوبکه  ، والدین با یکدیگرتر  آشفته

مبادلوه  ، استفاده تفریحی بیشوتر از اینترنوت و همچنوین   ، ماهواره ایهای  تماشای بیشتر برنامه، مجازی موبایلی

 .  همراه استها  شتر به رفتارهای پرخطر در آزمودنیبیشتر مطال  غیر اخالقی با گرایش بی

 
 پرخطرهای  گرایش به رفتاربینی  پیش خالصه نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام جهت .7جدول 

 گام
متغیر وارد شده به 

 معادله

ضریب 

 رگرسیون

توان دوم 

 رگرسیون

سهم 

 خالص
F 

درجه 

 7آزادی 
 معناداری

ضریب دوبین 

 واتسون

0 
های  حضور در شبکه

 اجتماعی موبایلی
141/1 006/1 6/00 63/11 514 111/1 

13/5 
5 

مبادله مطال  غیر 

 اخالقی
411/1 061/1 4/4 53/05 511 110/1 

 151/1 515 45/5 7/0 097/1 454/1 سن 1

 115/1 510 51/4 6/0 075/1 445/1 تحصیالت مادر 4

 114/1  54/4 6/0 500/1 457/1 سالمت روان مادر 5

 

، ( نشوان داد کوه از بوین متغیرهوای موورد بررسوی      5نتایج تحلیل رگرسیون گا  به گا  مندرج در جدول )

بوه   14/1کننوده بوا ضوری  رگرسویون     بینوی   پیش اجتماعی مجازی به عنوان اولین متغیرهای  حضور در شبکه

 از گرایش به این رفتارها را تبیوین درصد  6/00گرایش به رفتارهای پرخطر وارد شده است و بینی  پیش معادله

بوه معادلوه    4/1رگرسویون   مبالده مطال  غیراخالقی با ضوری  . در گا  دوم  متغیر تماشا، پس از آن. کند می

در گوا  سوو    . کنود  موی  درصد از واریانس گرایش به رفتارهای پرخطور را تبیوین   4/4اضافه شده و به تنهایی 

درصود از   7/0بوه معادلوه اضوافه شوده و      454/1رگرسیون  با ضری ها  آزمودنیسن ، عالوه بر دو متغیر قبلی

افزایش داده و بوه   445/1پس از آن تحصیالت مادر ضری  رگرسیون را به . کند می رفتارهای پرخطر را تبیین

افوزایش داده و بوه    457/1درصد و در گا  آخر هم سالمت روان موادر ضوری  رگرسویون را بوه      6/0تنهایی 

درصود   0/50در مجموع این شش متغیورف  . کند می درصد از گرایش به رفتارهای پرخطر را تبیین 6/0ایی تنه

 .  (>15/1p) کنند می از گرایش به رفتارهای پرخطر را به طورمعناداری تبین

تماشوا و مبادلوه مطالو     ، اجتمواعی های  نتایج تحلیل رگرسیون گا  نشان داد در مجموع حضور در شبکه

درصود از گورایش بوه رفتارهوای پور       0/50تحصیالت مادر و سالمت روان مادر در مجموع ، سن، یغیراخالق

 .  کند می خطر را تبیین
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گرایش به رفتارهای پرخطر را بر اساس متغیرهوای  بینی  پیش ( هم ضرای  خا  و استاندارد مادله1جدول )

تمامی این ضرای  معنوادار  ، tبا تبدیل این ضرای  به مقدار ، شود می همانطور که مشاهده. دهد می فوق نشان

معنادار گرایش به رفتارهوای پرخطور درد انشوجویان    بینی  پیش بوده و نشانگر آن است که این متغیرها قادر به

 .  (>15/1pباشند ) می دختر

 
 پرخطرگرایش به رفتارهای بینی  پیش ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت .9جدول 

 متغیر
ضریب 

 خام
 خطا

ضریب 

 استاندارد
t معناداری 

ضریب 

تورم 

 واریانس

 - 111/1 11/3 - 56/04 95/003 مقدار ثابت

 15/0 111/1 56/1 11/1 01/1 95/1 اجتماعی موبایلیهای  حضور در شبکه

 14/0 115/1 04/1 07/1 64/1 15/5 مبادله مطال  غیر اخالقیتماشا و 

 11/0 1031 19/5 -04/1 51/1 -56/0 سن

 14/0 111/1 -04/5 -01/1 55/1 -43/1 تحصیالت مادر

 /015 114/1 01/5 01/1 1/5 55/4 سالمت روان مادر
 

 هابحث در یافته

نوظهوور نقوش قابول تووجهی در گورایش بوه رفتارهوای        های  نتایج نهایی این مطالعه بیانگر آن بود که استفاده از رسانه

اجتماعی مجازی تحت موبایل نقش قابل توجهی در گورایش بوه ایون    های  که حضور در شبکهای  پرخطر دارد به گونه

در . باشود  ( موی 5100این نتایج همسوو بوا پوووهش اپول)    . درصدی در تبیین آنها دارد 6/00گونه رفتارها دارد و نقشی 

ومی جدیود بورای گفتگووی میوان     ها به عبوارتی یوک میودان عمو     توان چنین استدالل کرد که رسانه تبیین این نتایج می

بر اثور هموین ارتبوا  و    . توانند باهم تماس بگیرند و ارتبا  برقرار کنند ها همه می شوند که از طری  آن ها تلقی می انسان

هوا جهوانی نوو     رود و در واقو  رسوانه   موی  شود و تقابل خصمانه و خشوونت از بوین   تفاهم ایجاد می، ها نزدیکی انسان

 .  (0139، )مشکوه رضوی ها از این دنیا میسر نیست آن اند که حذف ساخته

از ایون رو در دنیوای جدیود    . هوا هسوتند   کننده آن دهنده افکار عمومی و از طرفی منعکس ها در واق  شکل رسانه

هوا بوا توجوه بوه      آنچه مسلم اسوت رسوانه  . رسد ها به سامان نمی آفرینی رسانه هیچ تصمیمی بدون مشارکت و نقش

توانند هم فرصت و هوم تهدیودی بورای دوا  و قووا  امنیوت اجتمواعی        اند در عمل می کیفی که یافته توسعه کمی و

ها برای جوذب مخاطو     ها اغل  رسانه المللی شدن آن های جدید و بین اما در دنیای امروز با گسترش رسانه. باشند

برخوی  . پردازند تهجن و هرزه نگاری میسود و مناف  تجاری و سایر اهداف منفعت گرایانه خود به ارائه تصاویر مس

نمایند و گاهی به آمووزش جور     اند و موضوعات غیراخالقی را ترویج می ها حتی پا از آن فراتر گذاشته از این رسانه

کنود   آمیوز را تحریوک موی    پردازند و با نمایش عمل بزهکارانه با همه جزئیات میل به ارتکاب رفتارهای مخواطره  می

عوالوه بور   ، کواری  نشریات با انعکاس اخبار بزه. دهد دهد و روح تبهکاری را پرورش می را توسعه میافکار نابهنجار 
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قوبح و زشوتی ایون اعموال را در     ، گسترده و جوز بوه جوز   ، با انتشار مرت ، کند آنکه به بدآموزی اجتماعی کمک می

 .عادی و طبیعی جلوه گر شود شوند تا رفتارهای خالف کارانه به صورت امری جامعه از بین برده و موج  می

و کسو  اطاالعوات در   هوا   بستری مساعد برای تبادل سوری  نظورات و دیودگاه   ها  در واق  این گونه شبکه

 حتوی هوا   ایون شوبکه  . باشود  موی  باشد و زمینه ساز دسترسی سریعتر به اخبار و تحوالت می مختل های  زمینه

هوای   حتی تفریحی سالم را بوین افوراد مختلو  و در گوروه    تواند زمینه تبادل اطالعات علمی و فرهنگی و  می

ماهیت فاقد کنترل بوودن آن و در حیطوه شخصوی تلقوی شودن      ، رسد می اما به نظر. سنی مختل  فراهم نماید

که زمینه تبوادل عکوس و فویلم و حتوی     ها  گسترده این گونه شبکههای  محتوای آن برای افراد به همراه قابلیت

فردی های  بستر مناسبی برای پیگیری خواسته، تواند برای گروهی از افراد می ،کند می متماس تصویری را فراه

باشد که لزوما با هنجارهای فردی و اجتماعی جامعه ما و خصوصا بافت فرهنگی و دینی موا  ای  و لذت طلبانه

به محتوایی باشد که از  تر تواند زمینه دسترسی راحت می از افرادای  برای دسته، بر این اساس. ناهمخوانی دارد

 4/4نقوش  . یک سو با هنجارها در تقابل است و از سوی دیگر با سالمت افوراد و جامعوه در تعوارض اسوت    

 درصدی تماشا و مبادله مطال  غیر اخالقی هم گویای همین نکته است

ن گور  بیوا ، نقش تحصیالت مادر و سالمت روان مادر در گرایش به رفتارهوای پرخطور هوم   ، عالوه بر این

کوه از یوک سوو    ای  باشود بوه گونوه    می اهمیت قابل توجه مادر در گرایش فرزندان دختر به رفتارهای پر خطر

شود و احتماال  می تحصیالت پایین احتماال مان  از برقراری رابطه مثر و مطلوب با فرزند دختر دانشجوی خود

باز هوم فاصوله   ، سالمت روان پایین تر، از سوی دیگر. بخشد می این مساله به شکاف بین نسلی عم  بیشتری

. کنود  موی  مادر را از یک الگوی مطلوب بوودن بورای فرزنود دور   ، کند و عالوه بر آن می مادر و دختر را بیشتر

موان   ، که البته در این مطالعه به صورت کلی و از دید فرزند دختر سنجیده شدتر  سالمت روان پایین، همچنین

که ای  شود به گونه می و بهینه فزندتر  شود و قاعدتا مان  از تربیت کامل می مطلوبایفای نقش مادری به شیوه 

رابطوه والودین بوا یکودیگر     ، نکته مکمل، اما از سوی دیگر. کند می به هر حال در امر تربیت فرزند خلل وارد

شتر بوه رفتارهوای   با گرایش بی، رابطه بدتر والدین با یکدیگر، است که نتایج ضری  همبستگی ساده نشان داد

 در این مولفه هم نقش مادر باز هوم مشواهده  ، به عبارت دیگر. پر خطر در دختران دانشجوی آنان همراه است

 دهد که چگونه منش و عملکرد مادر در گرایش به رفتارهای پرخطر که بخشوی از آنهوا را   می شود و نشان می

 .  وثر استم، توان رفتارهای جنایی و مصداق عمل مجرمانه دانست می

در ، رسد در جهت کواهش گوراش بوه رفتارهوای پرخطور در دانشوجویان دختور        می به نظر، بر این اساس

آموزشی هستیم که دانشجویان دختر را با اسوتفاده بهینوه از   های  و برنامهها  نیازمند ارائه مداخله، گا ترین  ساده

طلبد که اقداماتی  می ،عالوه بر این. آشنا کند، فضای مجازی که امروزه به طور همه گیر در دسترس آنان است

ایون مسواله بیشوتر    . کمتر شودای  فارسی زبان ماهوارههای  شبکههای  کالن انجا  شود تا اقبال عمومی به برنامه

و تور   متوجه مسئوالن و سیاست گذاران صدا و سیما و وزرات فرهن  و ارشاد است که در این زمینوه علموی  

اموزشی خواص بورای برقوراری    های  رسد نیازمند ارائه برنامه می به نظر، عالوه بر این. ندواق  گرایانه عمل کن

، رابطه مطلوب بین مادر و فرزندان به ویوه فرزندان دختر هم هستیم تا به واسطه تحکیم رابطوه عواطفی آنوان   

 . اهم آیدیک عامل محافظت کننده قوی برای جوانان و ونجوانان دختر در قبال رفتارهای پرخطر فر
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از جمله انجا  آن صرفا بر دانشجویان دختور دوره کارشناسوی دانشوگاه    هایی  این مطالعه دارای محدودیت

، و همچنوین ها  اجرا نشدن بر دانشجویان سایر دانشگاه، سازد می اصفهان بود که تعمیم نتایج مطالعه را محدود

ایون  هوای   شخصیتی از دیگر محودودیت های  ینظیر ویوگهایی  بر دانشجویان پسر و بررسی نشدن نقش مولفه

 . طلبد در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد می مطالعه بود که
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زنان در قالب  کننده تبیین رفتارهای مصرفی و خودسکشوال 

 سازی تئوری خودابژه

 7محمد توکل، 5میثم حدادی برزکی

 

هوای اخیور نسوبت بوه      کننوده در سوال   دهد که عناصر ابوه تحلیل محتوای مجالت اختصاصی دختران نشان می

 Selfسوازی )  ابووه ، (5101از منظور انجمون روانشناسوی امریکوا)    . گذشته در طول زمان افزایش داشوته اسوت  

objectification الو (  : شود و دارای عناصر زیر است های جنسی آنها اطالق می تقلیل زنان به اندا (به فرایند

ب( هنگامیکه یک فورد بوا عنووان    ؛ اش باشد های جنسی واسطه رفتارها و جذابیت  به هنگامیکهارزش فرد تنها

ی که فرد بوه یوک شوی بورای اسوتفاده جنسو       و ج( هنگامی؛ اش مخاط  قرار گیرد سکسی برای جذابیت بدنی

هوا و خصوصوا    سازی سطوح مختلو  دارد و در سوطح کوالن توسوط رسوانه      ابوه. شود دیگران تقلیل داده می

گذارند و در سطوح خردتر در روابط بین فوردی و روزموره افوراد     آلزنانه را به نمایش می تبلیغاتی که بدن ایده

 .  شود وجود میاید و تشدید می به

که افراد ایون پدیوده   اما هنگامی، ست که خارج از کنترل افراد استسازی یک پدیده کالن و فرافردی ا ابوه

نگرش غال  فورد بوه خوود    ، در این حالت روانی. دهد سازی روی می وهبخودا، کنند پذیرند و درونی میرا می

سازی پیامدهای متعدد بسویار نواگواری بورای زنوان و      خودابوه. مانند نگرش یک فردی بیرونی به بدن او است

اخوتالالت  ، نارضوایتی جنسوی  ، نظوارت بودنی  ، (Body shameشر  بدنی)، ن دارد مانند نارضایتی بدنیدخترا

 . غذایی و سطوح پایین اعتماد به نفس

سازی زنان اسوتفاده از   ترین منب  ابوه ( مدعی است که مهم0779، )فردریکسون و رابرت تئوری ابوه سازی

آل زنانه در مقایسه بوا   بدن ایده. آل زنانه است بدن الغر و ایده های با محوریت است که حاوی پیا هایی  رسانه

( و در نتیجه دست یافتن به چنین استانداردهایی بورای  5113، بدن نرمال و واقعی زنان غیرواقعی است)دیتمار

و با  کنند ها را درونی می آل این ایده، ها زنان در معرض اینگونه رسانه. غیرممکن و مضر برای سالمتاست، بدن

بوا  . (5100، درگیر نظارت بودنی میشووند)بل و دیتموار   ، آل نظارت دقی  بر بدن خود و مقایسه آن با بدن ایده

های بدنی غیرواقعی و دور از دسترس برای بدن زنان اسوت و درنتیجوه    آل توجه به اینکه استانداردهای و ایده

، آل شوان بوا بودن ایوده     نهایتاا به علت دور بوودن بودن   ؛آل دست یابند توانند به این استانداردها و ایده زنان نمی

( و این شر  بدنی شدیدا اعتماد به نفوس زنوان را کواهش    0776، کنند)مک کیلی و هیده احساس شر  بدن می

                                                                                                                                                                          
 Meysamh@uef.fi.   شرقی فنالند دانشگاه اجتماعی، روانشناسی دکتری دانشجوی-0

 Mtavakol[at]ut.ac.ir. تهران دانشگاه اجتماعی علو  دانشکده شناسی استادجامعه-5
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اعتموواد بووه نفووس را از طریوو  دسووتکاری ظاهرارتقووا کننوود کووه  زنووان در ایوون حالووت تووالش مووی. دهوود مووی

از ظاهر به عنوان منب  جایگزین بورای احسواس ارزشومندی اسوتفاده     و ( 5104، ببخشند)اسمولک و همکاران

های آشکار بودن ماننود    درنتیجه زنان از رفتارهای خودسکشوال کننده و به طور خاص آرایش قسمت. کنند می

 کننود  دست و صورت برای ترمیم احساسات ناگوار مانند شر  بدنی و سطوح پایین اعتماد به نفس استفاده می

 .  (5104، هیل )نوذر و

کننود و مراحول شودیدتر در ترکیو  نظوارت       زنان نگاه ابوه گونه به خود را در سطوح مختل  درونی می

این نگواه ابووه   . دهد ( روی میSelf-sexualizing behaviorکننده ) شر  بدنی و رفتارهای خودسکشوال، بدنی

از . شوود  ه خریدهای اجباری بدون کنترل موی کننده سب  تمایل افراد ب  کننده همراه با رفتارهای خودسکشوال

مصرف لواز  لوکس یا مواد و رفتارهای مورتبط  ، که که یک فرد خود را یک ابزار جنسی بداند یک طرفهنگامی

یکی از کارکردهوای مصورف   ، به زیبایی اولین تالش برای ارتقا  کیفیت این ابوه جنسی است و از طرف دیگر

بوه بیوان دیگور    . (5104، )رابورتس و همکواران   منفی نظیر شور  بودنی اسوت   ترمیم احساسات ، و خریدکردن

کنند تا عواطو    کنند و افراد خرید می کاالهای مصرفی نقش روانشناختی بسیار مهمی درزندگی افراد بازی می

 .  (5101، )فسرستون شان را تنظیم کنندیا موقعیت اجتماعی بدست بیاورند و احساسات

و  کننود  خرید موی ، از طری  معناهای نمادین وابسته به کاالهای مادی« خود بهتر» یک افراد در تالش برای

آل انگیزه ناخوداگاه خرید اجباری است و با این نوع خریود افوراد    شکاف بین خود واقعی و خود ایده بنابراین

الی داشوته  در مجموع خرید کردن بیشتر از اینکوه بعود اقتصوادی و مو    . تالش برای پر کردن این شکاف دارند

خرید اجباری یک رفتار اعتیادگونه است که از طری  آن افراد تالش . ابعاد روانشناختی و احساسی دارد، باشد

 .  (5104، )رابرت و همکاران کنند احساسات آسی  زننده و استرس رهایی یابند می

د ندارد اما بوه کورات   در ارتبا  با مصرف لواز  آرایش و کاالی مربو  به رفتارهای جنسی آمار دقی  وجو

این نووع رفتوار مصورفی و    . گزارش شده است که ایران دومین مصرف کننده لواز  آرایش در خاورمیانه است

همچنین خرید اجباری نوعی از اعتیاد به مصرف است و هرچند در مدت کوتاه آثار موقت بر شادی و اعتمواد  

کند که مجبورند خرید کننود توا    بیماری مبتال به اعتیاد می آنها را تبدیل به، به نفس زنان دارد اما در طول زمان

احساسات خوبی داشته باشند و این اعتیاد پیامدهای منفی روانشوناختی بورای زنوان بودنبال دارد کوه اهمیوت       

 .  کند بررسی مسئله را دوچندان می

 

 روش

 کنندگان شرکت

علت انتخاب این دامنوه سونی بوه    . انتخاب شدندساله در تهران به عنوان جمعیت اصلی تحقی   11تا  03زنان 

جنسوی یوا ازدواج خوود را در ایون سونینتجربه      -این سب  بوده است که اکثریت دختران اولین رابطه عواطفی 
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جنسی است و درنتیجه با توجه بوه اهمیوت ظواهر و    -شریک عاطفی  دهه انتخاب، کنند و دهه سو  زندگی می

 .  کنند د آگاهانه یا نااگاهانهبر این معیارهای ظاهری تمرکز میافرا، زیبایی در انتخاب شریک عاطفی

. بودنود  55توا   51درصود میوانی پاسوخگویان بوین      51بودند که  11تا03بین سنینزن که 194پاسخگویان 

هوای دولتوی ایوران انتخواب      های دانشجویی دانشگاه و پاسخگویان از خوابگاه51مد ، 51میانگین و میانه سنی 

میلیون نفور بوه عنووان منطقوه      01ه عنوان پایتخت سیاسی اقتصادی ایران و با جمعیت بیشتر از تهران ب. شدند

به ایون معنوا کوه    . باشد از طرف دیگر تهران گروه مرج  ایرانیان نیز می. گیری انتخاب گردید اصلی برای نمونه

، مطواب  بوا جودول یوک    . شوود  یابد و سپس به شهرهای دیگور منتقول موی    یک پدیده ابتدا در تهران رواج می

در جواب ، درصد پاسخگویان 65لیسانس بوده اند و همچنین  درصد فوق 14درصد پاسخگویان لیسانس و 45

توان در   شوما و خوانواده  ، دسته تقسیم کنویم  5اگر افراد جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی به »به این سوال 

 .  اند متوسط دانستهخود را متعل  به طبقه ، «گیرید؟ کدا  دسته قرار می

 
 کنندگان متغیرهای توصیفی مشارکت. 5جدول 

 ای متغیرهای زمینه طبقات درصد

5/1 

94 

41 

1/1 

4/53 

 دکترا

 فوق لیسانس

 لیسانس

 فوق دیپلم

 دیپلم)سال اول دانشگاه(

 تحصیالت

6/5 

74 

2/65 

2/55 

2/3 

 باال

 متوسط روبه باال

 متوسط

 متوسط رو به پایین

 پایین

اقتصادی)خود را متعل  به چه طبقه 

 دانید؟( ای در جامعه ایرانی می طبقه

7/53 

9/54 

1/71 

2/93 

7/53 

 چادری کامل

 چادری

 ماتتویی پوشیده

 مانتوییراحت

 پوشش برا  مهم نیست

 تقید به حجاب

 

و  در اثر ترکی  عناصر فرهنگوی متعودد  ، باید توجه نمود که جامعه ایران، در تحلیل وضعیت جامعه ایران

های متعددی است که که در مواردی کامالا با هم متضواد   متشکل از گروه، مذه  و سنت، متضاد مانند مدرنیته

در حالوت  : در این تحقی  با سووال . توان یک نمونه جام  از همه ایرانیان را حاصل کرد هستند و به سختی می

توالش بورای   ، شوش را داشوته باشوید؟   دوست داشتید کدا  نووع پو ، کلی و بدون درنظر گرفتن شرایط جامعه
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کننودگان نوه از    مشوارکت ، (5106، ارزیابی فرهنگی پاسخگویان شد و در مقایسه با تحقیقات همزمان)نویسنده

درصود پاسوخگویان   97بیشوتراز ، در تحقیقات همزمان. گراها بودند و نه متعل  به گروه بسیار مدرن گروه سنت

درصود تمایول بوه     47که در ایون تحقیو     اند در حالی حجاب اسالمی بودهمخال  و کامال مخال  با ، اینترنتی

 .  اند حجاب آزاد و راحت داشته

 

 ابزارها

، پرسشنامه خوداظهار شونده بوده است که عالوه بر متغیرهای زمینوه ماننود  ، ها آوری داده ابزار کلی برای جم 

 :  استمتغیرهای زیر را در برداشته ، تحصیالت و طبقه اقتصادی، سن

های ابووه کننوده در ایوران     رسانه، (5100مطاب  با روش دیتمار و بل): (Media consumptionای ) مصرف رسانه

کنندگان درخواست گردید تا میوانگین سواعاتی را کوه در روز بورای ایون       های زیر منحصر گردید و از مشارکت به آیتم

ب( ؛ هوای اجتمواعی اینترنتوی    اینستاگرا  و شوبکه ، ها رو  چت، فیسبوک ال (: کنند را مشخص کنند ها مصرف می آیتم

هوای   ج( برناموه ؛ های داخلی فارسی و انگلیسی و شبکهای  های ماهواره فیلم سینمایی و کمدی در شبکه، تماشای سریال

 هوای ارتبواطی و عموومی    های موزیکال و رقوص و درپایوان ر( اسوتفاده از شوبکه     د( تماشای نمایش؛ ورزشی ماهواره

 .  درصد بود 39آلفای کرونباخ ابزار نهایی . الین، آپ واتس، وایبر، تلگرا 

نظارت بدنی به عنوان زیر مقیاس هوشیاری بدنی ابووه شوده)مک کینلوی و    : (Body surveillanceنظارت بدنی )

و  «کونم  یبه ندرت ظاهر خوود  رو بوا )ظواهر( بقیوه مقایسوه مو      »: ( از هشت آیتم تشکیل شده است مانند0776، هیده

. کننود  ( ارزیوابی موی  5( توا تقریبوا همیشوه)   0ای شامل تقریبا هرگوز)  درجه 5ها را توسط طی  لیکرت  پاسخگویان آیتم

ارزیابی و فکر کردن دائم به بدن و اینکه بدن مون چگونوه   ، سازی را که از طری  نگاه کردن نظارت بدنی میزان خودابوه

 .  درصد حاصل گردید 34آلفای کرونباخ ابزار ضری  . سنجد آید را می به چشم دیگران می

، به عنوان یکی از زیر مقیاس هوشیاری بدنی ابوه شوده)مک کینلوی و هیوده   : (Body Shame) شرم بدنی

احسواس میکونم یوک    ، توانم وزنوم را کنتورل کونم    وقتی نمی»: ( از هشت آیتم تشکیل شده است شامل0776

هوای بودنی برسوند را     آل توانند به ایده منفی زنان را هنگامی که نمیشر  بدنی میزان احساسات . «مشکلی دار 

( 5( توا تقریبوا همیشوه)   0شامل تقریبا هرگز) ای درجه 5ها را توسط طی  لیکرت  سنجد و پاسخگویان آیتم می

 . درصد حاصل گردید 35الفای کرونباخ ابزار نهایی ضری  . کنند ارزیابی می

بور  ، اینابزار در مقایسه با ابزارهای مشابه: (Self-sexualizing Behavior) رفتارهای خودسکشوال کننده

مقیواس اصولی   . کنود  تاکید می، دهند رفتارهایی که زنان در زندگی روزمره برای سکسی بنظر رسیدن انجا  می

یوک  ، آیتم است که با توجه به قانونی بودن حجاب اسالمی در ایوران  01( شامل 5104، )اسمولک و همکاران

سه آیتم تعدیل گردید و سه آیتم با تمرکز بر آرایش دست و صوورت بوه مقیواس افوزوده     ، آیتم حذف گردید

 . حاصل گردید، درصد 74آیتم با آلفای کرونباخ  01گردید و درنهایت مقیاس شامل 

کنم  احساس می، گاهی اوقات»: آیتم مانند 01این مقیاس شامل : (Compulsive Buying) خرید اجباری

هوای   است که میزان رفتارهای اجباری زنوان بورای خریود کوردن    ، «باید خرید کنم، ای اینکه حالم بهتر شودبر
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شوامل تقریبوا    ای درجه 5ها را توسط طی  لیکرت  پاسخگویان آیتم. (0771، )ادوارد سنجد غیرضروری را می

 .  درصدگزارش گردید 35کنند و آلفای کرونباخ برابر ( ارزیابی می5) ( تا همیشه0) هرگز
 

 ها شیوه گردآوری داده

ابتودا مراحول نرموال نموودن و     ، گیرد سازی برای اولین بار در ایران مورد آزمون قرار می با توجه به اینکه تئوری ابوه

را ترجموه)با  هوا   ابتدا سه دانشجوی دکترا در خارج از کشور مقیواس . ارزیابی اعتبار مقیاس در چند مرحله انجا  شد

هوای مختلو  ارائوه گردیود توا       دانشجوی دکتورا در رشوته   5ها به  د بر زبان روزمره( کردند و سپس این ترجمهتاکی

سپس پیش آزمون در دانشگاه تهران انجا  گرفوت و بعضوی   . ها با فضای ایران ارزیابی گردد تناس  و روانی ترجمه

گیوری در خوابگواه دانشوگاه     سه خانم جهوت نمونوه  ، ها بعد از نهایی شدن ابزارگردآوری داده. ها تعدیل گشتند آیتم

تاکیود بور   ، با توجه به اینکه پرسشنامه خوداظهارشوونده بوود  . عالمه طباطبایی و تربیت مدرس آموزش دیدند، تهران

هوا در دسوتور کوار قورار      گیوری از بلووک و اتواق    نمونه. ارائه یک توضیح مختصر برای جذب افراد به مشارکت شد

 .  گذاری و کدگذاری و مراحل تحلیل آغاز گردید ها شماره پرسشنامه، ها آوری پرسشنامه  بعد از جم. گرفت
 

 نتایج

مورد بطور کامول حوذف شودند چراکوه      03حدود . ها آغاز گردید ها ابتدا با تمرکز بر کیفیت داده ارزیابی داده

. بودند و حذف گردیدند مورد هم به کمتر از نص  سواالت جواب داده 01خارج از رنج سنی بودند و حدود

نرمالیته متغیرهای اصلی و همچنین بررسوی وجوود   . های جا افتاده توسط میانگین مقیاس جایگزین گشت داده

کننودگان   مشوارکت ، مطواب  بوا جودول دو   . های آماری بررسی گشوت  های پرت از طری  تحلیل و کیفیت داده

و  01انود)مینیمم   سطحمتوسوط انجوا  داده   رفتارهای خودسکشووال کننوده در فضوای زنودگی روزموره را در     

اموا مصورف   . میزان شر  بدنی ادراک شده بیشتر از نظارت بودنی بووده اسوت   . (16/13و میانگین  65ماکزیمم 

 .  ای و خرید اجباری پاسخگویان در سطح تقریبا متوسط گزارش شده است رسانه
 

 انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی، میانگین. 7جدول 

 اجباریخرید 
رفتارهای 

 خودسکشوال کننده

شرم 

 بدنی

نظارت 

 بدنی

 میانگین

)انحراف 

 استاندارد(

 

 ای مصرف رسانه 15/00( 55/1) **065/1 *055/1 **156/1 **501/1

 نظارت بدنی 94/51( 37/4)  **136/1 **146/1 **153/1

 شر  بدنی 15/54( 54/5)   **5/50 **551/1

 رفتارهای خودسکشوال کننده 16/13( 01/7)    **410/1

 خرید اجباری 05/19( 49/3)    

31/3*p <  

35/3**p < 
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ها رابطوه   رابطه بسیار قوی بین شر  بدنی و نظارت بدنی وجود دارد و نیز تما  متغیر، 5با توجه به جدول 

 .  اند نسبتاا قوی با خرید اجباری داشته

 

 : شد و دارای اعتبار کافی بود بررسی50افزار اموس  مدل نظری نهایی توسط نر 
73/1 =IFI  ,73/1 =CFI  ,79/1= NFI,11/1= RMSEA ,79/1= NFI ,65/1= P,5= CMIN/DF ,10/05 =X2  

 

 
درصد تغییرات رفتارهای خودسکشوال کننوده را  07درصد واریانس خرید اجباری را و نیز  54مدل نهایی 

 .  کند نیز تبیین می

 

 گیری بحث و نتیجه

سعی در تبیوین تجربوه زیسوته    ، انتقادی روانشناختی - سازی با فراهم ساختن یک چارچوب تبیینی ابوهتئوری 

انگلیس و استرالیا مورد اسوتفاده قورار گرفتوه    ، کرات در امریکا هرچند این تئوری به. زنان در جهان مدرن دارد

اسوتفاده از ایون تئووری بورای     این تحقی  عوالوه بور   . است اما بندرت در کشورهای شرقی استفاده شده است

با تمرکز بر دو متغیور مهوم خریود اجبواری بوه عنووان متغیور وابسوته نهوایی و رفتارهوای           ، اولین بار در ایران

نظوارت بودنی و   ، هوا  براسواس یافتوه  . سازی جنسی دارد های تئوریابوه خودسکشوال کننده سعی در ارتقا یافته

وی با تمایل به خریود اجبواری دارد و همچنوین نظوارت بودنی      رفتارهای خودسکشوال کننده رابطه مثبت و ق

رفتارهای خودسکشووال کننوده و خریود اجبواری را در مقایسوه بوا دیگور        ، گذاری بر شر  بدنی بیشترین تاثیر

 . ها دارد متغیر
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ابطوه  کننوده ر  هوای ابووه   های حاوی پیا  توان تحلیل کرد که استفاده از رسانه ها می همچنین با توجه به یافته

بوه طوور   . شوود  قوی با رفتارهای خودسکشوال کننده دارد که این رابطه توسط نظارت بدنی نیوز تشودید موی   

شود که زنان خود را از دید دیگران ببینود و درنتیجوه اعتمواد بونفس هنگوامی کوه فورد         سازی سب  می کلیابوه

این نوع اعتمواد بونفس   . زیبایی استاعتماد بنفس مشرو  به ظاهر و ، ذهنیتی سکشوال ابوه گونه از خود دارد

دهود و   سازی افراد و روان آنها را تغییور موی   خودابوه. گیرد و بسیار شکننده است شکل می در رابطه با دیگران

به بیان دیگر نظارت بدنی در رابطه با دیگوران و معیارهوای   . مهمترین تغییر اولویت نظر دیگران بر خود است

هوای عوادی از خوود را براسواس      فرد عوزت نفوس و ارزیوابی   ، ابراین در طول زمانیابد و بن ای معنا می رسانه

گیرد)رابورتس و   پوذیر قورار موی    دهد و درنتیجه در موقعیتی بسیار شکننده و آسوی   وضعیت دیگران انجا  می

 .  (5104، همکاران

هوا در ایون حووزه     فتوه این تحقی  با تمرکز بر خرید اجباری به عنوان متغیر وابسته نهایی سعی در ارتقوا یا 

سازی تاکنون بر خرید اجباری و اعتیادگونه تمرکز نشده است و این تحقی  بخشوی   در حوزه تئوری ابوه. دارد

دهنود   ( نتایج نشوان موی  5101راستا با فسرستون ) هم. کند از تمایالت برای خرید اجباری در زنان را تبیین می

 .  مثبت و قوی با خرید اجباری دارند ونظارت بدنی رابطه کهرفتارهای سکشوال کننده

در پوارادایم  . باید توجه داشت که دو پارادایم اصلی در راتبا  با رفتارهای خودسکشوال کننده وجود دارد

سازی کوامال منفوی و دارای پیامودهای منفوی بورای زنوان        اینگونه رفتارها مطاب  با تئوری ابوه، اصلی و مسلط

کننوده درنظور    این رفتارهوای دارای کارکردهوای مثبوت و تقویوت    ، پارادایم دو که در  شود درحالی ارزیابی می

های ابوه کننوده درصود بسویار زیوادی از      نظارت بدنی و استفاده از رسانه، مطاب  با رویکرد اول. گرفته میشود

فتارهوای  کنند اما رابطه معنوادار بوین شور  بودنی و ایون ر      تمایل به رفتارهای خودسکشوال کننده را تبیین می

 .  مشاهده نگردید

سازی بیشوتر در   تاکنون تئوری ابوه. تحقیقاتی پیشین هستندهای  پاسخگویاندر این تحقی  متفاوت از نمونه

و نیاز به آزمون آن در کشوورهای شورقی و    استرالیا و انگلیس مورد آزمون قرار گرفته است، کشورهای امریکا

سوازی اسوتاندارهای    سازی با توجه درونوی  که آیا تئوری ابوه خصوصا اسالمی پیشنهاد شده است با این هدف

، در راستای تئوری دهکوده جهوانی  . در زمینه فرهنگی اسالمی قابل کاربرد است یا خیر، اسالمی مانند حجاب

البته باید به این نکتوه توجوه   . کنند که وضعتی مشابه با کشورهای غربی در ایران وجود دارد نتایج مشخص می

ضعیت زنان در ایران کامال متفاوت با دیگر کشورهای اسالمی و عورب خاورمیانوه اسوت و کماکوان     کرد که و

 .  اسالمی مورد نیاز است-لزو  تحقی  در کشورهای عربی

های به جامعه هودف مورتبط    باید توجه نمود که یکی از محدودیت، های این تحقی  در رابطه با محدودیت

کننودگان توا    متاز تهران و کشور انجا  گردیده است و در نتیجوه مشوارکت  های م این تحقی  در دانشگاه. است

 –کننودگان درگیور روابوط عواطفی     همچنین اکثریت این مشوارکت . حدودی متفاوت از میانگین جامعه هستند

این نکته از آن جهت حائز اهمیوت اسوت   . اند اند چرا که اکثریت نمونه مجرد و جوان بوده جنسی جدی نشده

کنند که روابط عاطفی و احساس شریک عاطفی و عوامل متعدد دیگر که در رابطوه   ت قبلی تایید میکه تحقیقا
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درنتیجه تحقیقات در آینده بایود بور زنوان متاهول و     . شوند سازی می سب  تشدید خودابوه، عاطفی ریشه دارند

 .  دارای رابطه جنسی عاطفی متمرکز شوند
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های سینمای ایران و ترین فیلمقهرمان در پرفروشنوع و جنس 

 ی اخیرامریکا در سه دهه

 7علیرضا عابدین ، 5میثم رستمی

 

درمانی نیز به طور گریزناپوذیری بوه چوارچوب    فرهنگی است و روان، ی نبوغ انسانی بنابر تعری هر فرآورده

آسی  ، اختالل، شناختی و تجربیات بالینیبا توجه به علو  . (5119، پروچاسکا) فرهنگی خاصی وابسته است

مهمتورین عامول محیطوی کوه     . (0754، کالینبرگ) بسیار متاثر از محیط قرار دارد، و حتی ادراکِ حسی از درد

هویت فرهنگی عبوارت اسوت   . فرهن  و هویت فرهنگی است، عوامل اجتماعی، سازدادراک افراد را متاثر می

-کنند و کاالهای مادی کوه تولیود موی   هنجارهایی که از آن پیروی می، رندهایی که یک گروه معین دااز ارزش

محصول رشد ارگوانیکی یوک جامعوه در بسوتر زموان      ، ها و هنجارها و کاالهااین ارزش. (0196، )گیدنز کنند

حاصل رشد یک جامعه در بسوتر  ، شوندهر آن چیزی که امروزه به عنوان هویت یک جامعه شناخته می. است

ی تواریخی هور اجتمواعی    بوه ایون ترتیو  تجربوه    . (0131، )احمدی انحصاری و تاریخی خود استحوادث 

یکی از موارد موورد بحوث   . (5115، )کنت کندسطوح آگاهی مختلفی را ایجاد می، متفاوت از اجتماعات دیگر

ه بسوتر  شوناخت نسوبی و توجوه بو    ، های غیرخوودی درمانی از فرهن های روانپذیری نظا در روند کاربست

ی ساز و هویوت اجتمواعی آن جوامو  و همچنوین جامعوه     ساختارهای هویت، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی

شناسی روانی نیوز  های تشخیصی اختالالت و آسی این موضوع همچنین در رابطه با نظا . پذیران استدرمان

راهنماهوای تشخیصویِ    دهوی بنودی و سواخت  بنابراین عوامل اجتماعی نقوش بسوزایی در طبقوه   . مطرح است

، فرهن  در ابعاد مختلفوی همچوون تعریو  نابهنجواری    . های روان درمانی متناظر با آن دارداختالالت و نظا 

تواند بر آسی  شناسی روانوی تواثیر   می.. . تظاهر بالینی و، شناسیگیرشناسی و سب همه، هابندی بیماریطبقه

 .  (0139، گذارد)رضاعی

جهت ترسویم شومای کلوی یوک هویوت جمعوی در       ، های فرهنگی هر اجتماعیهبدین جهت بررسی مولف

ای اسوت  رسوانه ، در این راستا سینمای روایوی . رسدهای انسانی و بخصوص درمانی ضروری به نظر میحوزه

-موی دنیایی که بیننوده  . گیردی ابزاری برای بازتولید دنیای واقعی به کار میکه قواعد و قراردادهایی را به مثابه

از ایون رو  . (0133، تواند بپذیرد که چنین دنیوایی وجوود دارد)هیووارد   تواند با آن احساس نزدیکی کند یا می

با . ی یک هویت جمعی در نظر گرفتهای متکثر در جامهی هویتتوان سینمای پرمخاط  را متصل کنندهمی

                                                                                                                                                                          
 رشت تحقیقات علو  واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی- 0

 تهران تحقیقات علو  واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی دانشکده دانشیار- 5
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 شوود یک شِمایی از هویت جمعی می تبدیل به ابزاری در جهت رسیدن به، پسندسینمای عامه، فرضاین پیش

 .  (0135، )استوری

تواند در جهت آگواهی فرهنگوی و   می، ی ایرانیپسند در جامعهبه این ترتی  بررسی سینمای روایی عامه 

های دانش و کاالهوای فرهنگوی و   ی پارادایمکنندههویتی از فردِ ایرانی قلمداد شود که به عنوان ابوه و مصرف

. (0130، )پاینوده  ها و اجتماعوات دیگور اسوت   و تاثیر و تاثر دائمی از فرهن ، نش و واکنشدر حال ک، مادی

ی آورد کوه نسوبت بوه اجتمواعی بوه مثابوه      این امکان را فراهم موی ، پسند امریکاهمچنین بررسی سینمای عامه

فرهنگی  شناخت ایجاد شود و جنسِ، ( دانش و سرمایه و موجودیت یک دیگریِ بزرگHegemony) هومونی

)کودهای(   هایی از قواعدها و قهرمانان سینمایی نشانهستاره. ی قیاس با اجتماع ایرانی سنجیده شودآن در بوته

قواعد . شودفکنی میهای سینمایی آن اجتماع برونبخشی از هویت هر اجتماع بر ستاره. فرهنگی بومی هستند

هوا در  دارد و این دلیلی اسوت کوه برخوی سوتاره     ملتفکنی حتی بیش از قواعد روایی ریشه در فرهن  برون

 (0133، )هیوارد خارج از کشورخود محبوبیت ندارند

های ارتباطی و نظا ، اندهها و بیشتر مرزهای ملی قابل نفوذ شددر طول دوران مدرنیته تما  فرهن از سویی

ی نمواد  امریکا به مثابه (5114، اینگلیس) امکان آشنایی با دیگران را برای اکثر جوام  فراهم کرده است، مدرن

 ی مرکوز و الگوسواز بورای جوامو  در حوال توسوعه و پیراموونی بووده اسوت         مدرنیته همواره به عنوان جامعه

این نقش الگومحور بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گفتمان چپ قووت گرفوت و   . (5115، )مظفری

فرهنو  امریکوایی درقالو  تولیودات     . امریکوا گسوترش یافوت    ای متمرکوز در ای و سورمایه با قدرت رسوانه 

تصوویر  . ..ی تبلیغواتی و کننوده الگوهوای مصورف  ، هوای هوالیودی  قهرمان، های پاپاستودیویی همچون ستاره

ترین جوام  کند که قابلیت مصرف از خود امریکا تا ابتداییآرمانشهری از تکّثر و آزادی را بازتولید و ارائه می

این هومونی فرهنگی در بسیاری از جوام  پیرامونی بوه تهواجم و نوزاعِ فرهنگوی     . (0135، )میلر باشدرا داشته 

ی فرهنگی جوام  شکل نزاعی که در دفاع از هویت و شناسنامه. ها استشود و سب  تعارض فرهن می تعبیر

و از زمان اولین تمواس   معاصرگرایی ایرانیان نیز در طول تاریخ غرب ستیزی وغرب. (0131، گیرد)ایگلتونمی

ی پیدایی عصر انفورماتیک و از دوره، ولی اوج این پارادوکس. (0136، القلم)سری  با غرب وجود داشته است

گوامی  ، آگاهی نسبت به تفاوت و تشابه از دو هویت ایرانوی و امریکوایی  . گسترش ارتباطات بین جوام  است

هوای علموی   یز و ارتباطاتِ اجتناب ناپذیر و در برخی از حووزه در جهت شناخت هر چه بهتر دو اجتماع متما

مووج مهواجرت ایرانیوان بعود از     . پیرامونی آنوان اسوت   -اصالح و بومی سازیِ ارتبا ِ مرکز، چون روانشناسی

ی زموانی را  ی اخیر لزو  بررسی بیشتر این برهوه انقالب از یکسو و گسترش تکنولوژهای ارتباطی در سه دهه

از این رو پووهش حاضر با بررسی نوع انسان وغیرانسان بوودن قهرمانوان سوینمایی هور دو     . ستسب  شده ا

شوان در صودد وضووح بخشویدن بوه ایون تشوابهات و        اجتماع از یکسو و جنسِ مرد و زنِ قهرمانانِ سینمایی

 .  تمایزات است
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 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

ی ایران و امریکوا  پسند در دو جامعههای سینمای عامهی فیلمکلیه، جامعه آماری مورد بررسی در این پووهش

بورای ایون   . گیوری هدفمنود اسوت   روش نمونوه .  ( است 5114-0734) 0174تا  0164های ی سالدر فاصله

، متناس  با هر سال شمسی در سینمای ایران و هر سال میالدی در سینمای امریکا، ی زمانیدر این بازه منظور

. ی سینما انتخاب شده استهاین فیلم آن سال بر اساس میزان فروش و اسقبال تماشاگران در سالنمحبوب تر

ی نوروز هر سال و های سینمای ایران از ماهنامه سینمایی فیلم ویوه نامهاطالعات مربو  به میزان فروش فیلم

نشوریه سوینمایی   . ج شده استاستخرا Boxofficemojo. comهای سینمای امریکا از سایت میزان فروش فیلم

بوه   Boxofficemojo.Comهمچنین سوایت امریکوایی   . شودمی فیلم معتبرترین نشریه سینمایی در ایران شناخته

قابول ذکور   . شوود عنوان تنها مرج  رسمی فروش سینمای امریکا در خود امریکا و سایر کشورها قلموداد موی  

شودبر این اساس ایون  معتبرترین مناب  سینمایی آن جامعه شمرده میاست هر دو منب  ایرانی و امریکایی جزو 

 10فویلم ایرانوی و    10اثر پرفروش سینمایی به تفکیک هر سال است که مرک  از  65ی پووهشی شامل نمونه

 .  فیلم امریکایی در سی سال اخیر است

 

 ابزار

اری و تفسیر آزموون انودریافت موضووع    گذنظا  نمره، شیوه گردآوری اطالعات مورد استفاده در این پووهش

(TATاست ) .         آزمون اندریافت موضووع یوک روش فرافکنوی و شوامل تعودادی تصوویر اسوت کوه در آن از

ایون آزموون   . داستانی بسوازد ، دهدکند در هر تصویر رخ میدرباره آنچه که فکر می، شودآزمودنی خواسته می

گذاری اعتبار نمره. کلینیک روانی دانشگاه هاروارد منتشر شددر  0713در اصل توسط موری و همکارانش در 

بوده است که در بیشتر موارد ضرای  باالی دامنه تغییور   71/1تا 19/1های مختل  عموماا خوب و بین در نظا 

میانه ضرای  پایایی آزمون از روش بازآزموایی در مطالعوات مختلو     . (Murstein ،0795گزارش شده است )

رفتوه پوایین   پایایی مبتنی بر روش دو نیمه کردن آزموون روی هوم  . (Winter ،0799شده است ) گزارش 11/1

( Harison) ( به نقول از هریسوون  Kuder-Richardson) ریچاردسون-پایایی آزمون با روش کودر. بوده است

 TATهوای انجوا  شوده دربواره روایوی      بوازنگری . (0139، گوزارش شوده اسوت )کرموی     71/1توا   11/1بین 

 "چشمگیر"های هایی مانند ارتبا طرفداران آزمون در این مورد اصالح. تغییرپذیری زیادی را نشان داده است

( در مطالعات خود به این نتیجه رسوید کوه تحوت شورایط     Landy ،0775الندی ). برندرا به کار می "قوی"و 

هوای خوارجی   و قودرت و موالک   پیونودجویی ، خنثی و بدون ساختار بین نیازهای پیشورفت ، عاری از تهدید

برای محاسبه روایی مالکی یکی از مطالعات اولیه توسوط  . (0134، های متوسط وجود دارد )مارناتهمبستگی

توسط متخصصین بالینی کارآزموده بورای سونجش    TAT( نشان داده شده استوقتی که آزمون 0741هریسون )

، انود )کرموی  درصد موارد دقی  بوده 95ها در تشخیص، دانهای وسی  تشخیصی مورد استفاده قرار گرفتهمقوله
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وجوه  . گیورد به دو وجه صوری و محتوایی انجا  موی  TATاز دیدگاه موری آزمون اندریافت موضوع . (0139

های فرضی شخصیتی و ناهشویار آزموودنی   سب  درک درباره ادراک درست از واقعیت و رگه، صوری داستان

عالی  و احساسوات  ، هادرونمایه، فشارها، نیازها، بررسی پنج بعد قهرمان داستاندر وجه محتوایی به . شودمی

-به بررسی و نوع و جنس آن پرداخته موی ، در این پووهش بر اساس هدف. (0136، شود )مارناتپرداخته می

 . شود

آزمون  در این. چرخندقهرمان کسی است که نقش اصلی را در داستان به عهده دارد و حوادث حول او می

هوا و  نگورش ، نیازهوا . سوازد فرض بر این است که آزمودنی خود را با قهرمان داستان هماهن  و هماننود موی  

، اولین قد  در تحلیل هر داستان تشخیص قهرموان داسوتان اسوت )کرموی    . احساساتش را به وی فرافکنی کند

از جملوه  . وامل ضروری اسوت توجه به برخی ع، های داستانبرای تشخیص قهرمان از سایر شخصیت. (0136

که قهرمان فردی است که شباهت زیادی به مخاط  گروه سنی مربوطه در سوطوح مختلو  دارد )از نظور    این

. شخصیتی است که داستان به او بیشتر از همه توجوه دارد . نقش و سابقه زندگی(، رفتار، موقعیت، جنس، سن

فردی است که نقش رهبری )اول( داستان را . کندوصی  میهای او را بیشتر تاحساسات و انگیزه، نظرها نقطه

فردی است کوه  . کندشود و درباره آن صحبت میاولین شخصیتی است که در داستان انتخاب می. کندبازی می

هوای مهوم داسوتان را    فردی است کوه فعالیوت  . کنددر بخش غال  داستان توجه مخاط  را به خود جل  می

 .  (0136، کند و فعالیت دارد )کرمیکه بیشتر از افراد دیگر داستان عمل میفردی است . کندشروع می

 

 های گردآوری دادهشیوه

بور اسواس رویکورد     هوا ی دقی  فویلم آوری و مشاهدهروش اجرای پووهش بدین صورت است که پس جم 

غیور   -ر اساس انسوان نوع ان ب های داستان انتخاب وی اصلی از میان شخصیتقهرمان یا چهره، ی موریاولیه

مراحل اجرایوی در جلسوات   . شودنامشخص یا هر دوسنجیده می -زن -انسان بودن و جنس آن بر اساس مرد

 . گرددگروهی به صورت متمرکز با همکاری حداقل دو ارزیاب آموزش دیده انجا  می

 

 نتایج

تعوداد  امریکایی در سی سال اخیور  فیلم  10فیلم ایرانی و  10ها از میانی دقی  فیلمآوری و مشاهدهپس جم 

 35هوا شوامل   نفر شناسایی شدند که مجموع آن 45نفر و تعداد قهرمانان امریکا  17قهرمانان ایرانی مشتمل بر 

 قهرمان است

فراوانی جنس قهرمان در سینمای ایران و امریکوا بوه تفکیوک هور اجتمواع بوا اسوتفاده از آزموون مجوذور خوی و           

p >0/054. 476 , df=2=X ,با توجه به نتیجوه  . گشته و مورد ارزیابی قرار گرفتهای توصیفی مشخص شاخص
بوین   2

در جودول زیور فراوانوی و درصود     . جنس قهرمانان در سینمای دو اجتماع ایران و امریکا تفاوت معنادار وجود نداشت

 .  های آماری آورده شده استهر جنس به تناس  اجتماع خود با استفاده از شاخص
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 امریکا و ایران دواجتماع تفکیک به سینمایی قهرمانان جنس فراوانی .5 جدول

 جنسیت
 

 جم  امریکا ایران

 63 41 53 تعداد مرد

 
 %31,11 %39,11 %90,31 درصد

 04 4 01 تعداد زن

 
 %06,51 %3,91 %55,61 درصد

 1 5 0 تعداد نامشخص یا هر دو

 
 %1,51 %4,11 %5,61 درصد

 35 46 17 تعداد جم 

 
 %011,11 %011,11 %011,11 درصد

 

همنانطور در جدول مشخص است درصد قهرمانان مورد در هور دو اجتمواع بسویار بویش از قهرمانوان زن       

این درحالی است که در سینمای ایران این تفاوت جنسی کمتر از سینمای امریکا است و میزان حضوور  . است

ولوی همچنوان تفواوت    . بیشتر از قهرمانان زنِ سوینمای امریکاسوت   قهرمانان زنِ سینمای ایران حدود سه برابر

 .  داری وجود نداردمعنی

نامشخص یا هر دو را به تفکیوک دو اجتمواع سوینمای ایوران و     ، زن، فراوانی جنس قهرمانانِ مرد 0شکل 

 . دهدامریکا ارائه می

 

 
 

 امریکا فراوانی جنس قهرمانان سینمایی به تفکیک دواجتماع ایران و. 5شکل

 

فراوانی نوع قهرمان در سینمای ایران و امریکا به تفکیک هور دهوه بوا اسوتفاده از آزموون مجوذور خوی و        

 , p <0/0530. 102 ,بوا توجوه بوه نتیجوه    . های توصیفی مشخص گشته و مورد ارزیابی قورار گرفوت  شاخص

df=5=X
بین نوع قهرمانان در سوینمای دو اجتمواع ایوران و امریکوا در سوه دهوه        α=  000معناداریو سطح  2

 است 595 .0همچنین شدت این تفاوت با ضری  کارمرز وی . تفاوت معناداری وجود داشت
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 دهه سه تفکیک به امریکا و ایران اجتماع دو سینمای قهرمانان نوع فراوانی .7جدول

 نوع
 

ی دهه

 اول ایران

ی دهه

 دو  ایران

ی سو  دهه

 ایران

ی اول دهه

 امریکا

ی دو  دهه

 امریکا

ی سو  دهه

 امریکا
 جم 

         

 54 4 3 3 04 00 01 تعداد انسان

 
 %61,51 %50,01 %41,31 %95,91 %39,51 %34,61 %011,11 درصد

 10 05 7 1 5 5 1 تعداد نساناغیر

 
 %16,51 %93,71 %56,11 %59,11 %05,51 %05,41 %1,11 درصد

 35 07 06 00 06 01 01 تعداد جم 

 
 %011,11 %011,11 %011,11 %011,11 %011,11 %011,11 %011,11 درصد

 

ی در دهوه . ی سینمای ایراننوع قهرمان انسان بیشتر از نوع غیر انسان اسوت در هر سه دهه 5مطاب  جدول 

و سو  سینمای امریکا فراوانی نوع غیور  ی دو  در دهه. اول امریکا نیز نوع انسان بیشتر از نوع غیر انسان است

 .  شودانسان بیشتر از نوع انسان می

های توصویفی  نوع قهرمان انسان و غیر انسان و فراوانی آن در سینمای ایران و امریکا با استفاده از شاخص

 .  شودارائه می 1و 5های در شکل

 

 
 

 تفکیک سه دههفراوانی نوع انسان و غیر انسان سینمای ایران به . 7شکل 

 

 .  ی سینمای ایران بیشتر از قهرمان غیر انسان استفراوانی قهرمان انسان در هر سه دهه 5مطاب  شکل
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 فراوانی نوع انسان و غیر انسان سینمای امریکا به تفکیک سه دهه. 9شکل

 

غیور انسوان   سینمای امریکا در انتخاب نوع قهرموان بوه سومت قهرموان     ، ی اخیردر سه دهه 1مطاب  شکل

های اخیرتر درصد قهرمان غیرانسان بر قهرمان انسان فزونوی گرفتوه   به صورتی که در دهه. گرایش داشته است

 .  است

 

 گیریبحث و نتیجه

در هر دو اجتماع جنس . با توجه به نتایج آماری بین جنس قهرمان در سینمای دو کشور تفاوت معنادار نیست

در . اسوت  اما این میزان در امریکا بیشوتر از ایوران  . ه خود اختصاص داده استمرد بیشترین میزان فراوانی را ب

% را در بوین قهرمانوان بوه خوود     39% قهرمانان سینمایی مرد بودنود و در امریکوا جونس مورد     95ایران حدود 

بوه صوورتی کوه    . میزان حضور آن در سینمای دو کشور متفواوت اسوت  ، در رابطه با جنس زن. اختصاص داد

میوزان حضوور   . % اسوت 5. 3% و در سوینمای امریکوا حودود    55هرمان زن در سینمای ایران بیش از حضور ق

. % اسوت 5. 4% و در سینمای امریکا حودود  5. 5در سینمای ایران ، قهرمانان نامشخص یا دوقهرمانِ زن و مرد

بیشتری داشته و بویش از   قهرمانان مرد موضوعیت، رسد که در هر دو اجتماع ایران و امریکابنابراین به نظر می

 هرچنود . گیورد چنان که فرآیند همانندسازی با قهرمانان مرد صوورت موی  . زنان در محور محبوبیت قرار دارند

های پرفروشِ سینمایی هر دو اجتماع غالباا با قهرمانان محبوبِ مرد همراه است ولی زنان نیوز در  پیرن  داستان

ایون حضوور اکثوراا یوا یوک حضوور       ، حضور دارند، ه به عنوان قهرماناما ن، های پرفروش سینماییبیشتر فیلم

، اش بورای بوه دسوت آوردن زن اسوت)کوهن    و سیر و سولوک ادیپوی  ، منفعالنه و ابوه محور برای قهرمانِ مرد

و ؛ برفی در سینمای ایوران ( در سینمای امریکا و فیلم آد Forrest Gump) همانند فیلم فارست گامپ، (0735

-هماننود فویلم  ، وفصل او در داستان اسوت قهرمانِ مرد در روند داستان و سیرِ حل و همراهِ مکمل یا جنس زن

حضور زن به عنوان قهرمان . در سینمای امریکا و شهرموشها در سینمای ایران (Harry Patter) های هری پاتر

سوینمای  . ی مردسواالر اسوت  هی حیثیت و به رسمیت شناخته شدن در جامعاکثراا با پیرن  اعاده در سینما نیز

به صورتی کوه اغلو  قهرمانوان زن در قاموت     . بیشتر است، شدن به قهرمان زنایران به لحاظ فراوانیِ پرداخته
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، چنانکوه هسوتی  . یابنود شان به سورانجا  مطلووبی دسوت موی    در تالش برای رسیدن به اهدافِ زنانه، شانزنانه

هرچنود در سوینمای امریکوا نیوز     . شودا فضای خشن مردانه پیروز میاش بی زنانهقهرمان فیلم قرمز در مبارزه

اما قهرمانوان زنِ  ، ی زنِ پیروزمند در مبارزه با نظا  مردساالرانه را همچون در فیلم تایتانیک شاهد هستیمنمونه

موثالا  . (0735، )کوهن شوندی سینما میهای مردانه وارد صحنهبا توسل به کنش، امریکایی با تعداد بسیار کمتر

-یابد که در کالبود یوک زن شوهوت   ی مردانه به سینما راه میهمسو با عرصه، زمانی یک زن در قامت قهرمان

ی سویاه در فویلم   بیوه همانند، رحم باشدلباس مردانه پوشیده و خشن و بی، ای را ایفا کندنقش مردانه، برانگیز

ی بیشوتر سوازوکار و قوانون مردانوه و مردسواالرانه در جامعوه      ی این موضوع شاید حاکی از غلبه. جویانانتقا 

مردساالر بودن هر دو اجتماع ایرانی و امریکوایی  ، نمایدمی اماآنچه بدیهی. ی ایران باشدامریکا نسبت به جامعه

 .  است

ریکوا  نوع قهرمان از نظر انسان بودن و فانتزیِ غیر انسان یا فرا انسان بودن در طول سه دهوه در اجتمواع ام  

جوایگزین  ، به صورتی که قهرمانانِ غیر انسانی یا فرا انسوانی در رونود گوذر زموان    . نیز دچار تغییر شده است

نوعِ غال ِ قهرمان در سینمای ایران و امریکا را قهرموانِ  ، ی اول پووهش حاضردر دهه. قهرمانان انسانی شدند

امریکا قهرمانان غیر انسوانی بوا کموی تفواوت      ی دو  مورد پووهش در سینمایدر دهه. دهدانسان تشکیل می

قهرمانوان غیور   ، ی سوو  موورد پوووهش در سوینمای امریکوا     حضور داشتند و در دهه بیشتر از قهرمانان انسان

بوه  . این تغییور نووع قهرموان در سوینمای ایوران وجوود نداشوت       . انسانی کامالا بیشتر از قهرمانان انسانی شدند

ی اول مورد پووهش تفاوت چنودانی  مانان غیر انسانی در سینمای ایران در دههصورتی که فراوانی حضور قهر

وجود خارجی ندارند و حضوور آنوان بیوانگر    ، با توجه به این که قهرمانان غیر انسان. ی بعد نداشتبا دو دهه

ی بوا ایون   سواز همچنین همسان، به جا مانده از دوران کودکی است، نوعی از میل و فانتزی دست نیافتنی افراد

تووان نتیجوه گرفوت کوه مخاطو       پس موی ، شوداضطراب کمتری را منجر می، نوع قهرمان در فضای پر تنش

ی سوطح  نیاز به تجربه، های پرتعلی  فیلمامریکایی در فضای پرتنش و پر فشار سینماییِ هالیوودی و درونمایه

هوای  یوا فورا انسوان بودون محودودیت     اضطراب کمتری دارد و این سطح پایین اضطراب را قهرمان غیرانسان 

های فنی در صنعت هوالیوود و  شاید بتوان گفت سیر رشد تکنولوژیک و پیشرفت. کندانسانی برای او مهیا می

تووان در سویر   های سیاسی همچون ظهور تروریسم و فاجعه در نیویورک و هراس از آن را میهمچنین پدیده

انگارانه که در روند تحوولی کوودک نیوز    با توجه به این فانتزی خیال. گرایانه موثر دانسترشد این روند خیال

هوای  توان مطرح کرد که انسان امریکایی در زیست واقعی خود نیز نسبت به دههاین فرضیه را می، وجود دارد

کند و از این رو گرایش به فوانتزی وقهرموان غیور انسوان یوا فورا       سطح اضطراب بیشتری را تجربه می، گذشته

 .  نمایدان طبیعی میانس
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تعارضات زناشویی و طالق عاطفی ، بهزیستی روان شناختی

 زنان شاغل و خانه دار

 *7مینا مقتدری ، 5مجید صفاری نیا
 

تعارضات زناشویی و طالق عاطفی بوین زنوان شواغل و    ، هدف از این پووهش مقایسه بهزیستی روان شناختی

( ثابت کرد که بیکاری میزان بهزیسوتی  5113)، 1مطالعات کالرک و همکاران. باشدمی خانه دار در شهر اصفهان

جونس و وضوعیت ازدواج   ، در نظر گورفتن سون   دهد و این تاثیر در همه افراد بدونمی روانشناختی را کاهش

عوامول مووثر و   . از موردان اسوت  تر  جال  توجه این است که این تاثیر در مورد زنان چشمگیر. باشدمی صادق

اهمیت حضوور زن در جامعوه از عوامول    . باشدمی تعیین کننده برای ورود زنان به بازار کار عمدتا مسایل مالی

مطالعواتی کوه در   نتوایج  در عوین حوال   اند.  ( در مورد ان مطالعه کرده5101)، 4مهمی است که اکرل  و کرنتن

بیوانگر ایون بوود کوه     هوا   در قبول یافتوه  . سالیان دهه هفتاد صورت گرفت متفاوت با نتایج مطالعات اخیر است

مطالعوات جدیود   . تفاوت قابل توجهی از بهزیستی روانشناختی بین زنان خانه دار و زنان شاغل وجوود نودارد  

( نشان داد کوه کوار پواره وقوت بورای زنوان بهتور از        5113) 5صورت گرفته از جمله تحقیقات بوت و ون ارز

کنند به می نتایج دیگر بیانگر این است که زنانی که برای خودشان کار. بیکاری و همچنین کار تما  وقت است

در تحقیقی کوه  . ستی بهتری هستندجهت استقالل و کنترل بیشتر بر روی زمان کارشان برخوردار از میزان بهزی

( به منظور بررسی بهزیستی بین زنان شاغل و خانه دار در کشورهای مختل  انجوا  داد بوه   5105) 6اتسل بجا

این نتیجه رسید که علت تفاوت بهزیستی بوین زنوان شواغل و خانوه دار بواسوطه مسوایل خواص فرهنگوی و         

 ای مختلو  نتوایج در ارتبوا  بوا ایون موضووع متفواوت       از این رو در کشوره. اجتماعی در ان کشورها است

اسوریماتی  ، در یوک مطالعوه  . مضافا نوع شغل نیز در میزان بهزیستی روان شناختی میتواند موثر باشود . باشدمی

( به این نتیجه رسیدند که بهزیستی روان شناختی در زنان کارگر شواغل در کارخانوه جوات و    5101) 9وکومار

کردنود  می زنانی که در بانوک کوار  . باشدمی کردند در سطح بسیار پایینیمی ز درمانی کارسپس زنانی که در مراک

. برخوردار از حد متوسط بهزیستی روان شناختی و معلمین بیشترین حد بهزیستی روان شناختی را دارا بودنود 
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بهزیسوتی  مختلو  و میوزان   هوای   مطالعه اسریماتی از این جهت حائز اهمیوت اسوت کوه ارتبوا  بوین شوغل      

 .  روانشناختی را مطرح میکند

متغیر دیگر مورد ارزیابی در این مقاله تعارضات زناشویی و مقایسه چگونگی ان ما بین زنان شاغل و خانه 

( نوع شغل ازعوامل تعیین کننده و تاثیر گذار در تعارضوات  5101)، 0بر اساس مطالعات عبدالعزیز. باشدمی دار

، زنان پرستار از جمله کسانی هستند که به علت وجود اسوترس زیواد در کارشوان   بطور مثال . باشدمی زناشویی

. باشندمی همچنین ساعات طوالنی کار و حقوق پایین دارای تعارضات زناشویی زیادی، تغییر در ساعات کاری

از جمله مطالعات صورت گرفته در زمینه تعارضات زناشویی مابین زنان شاغل و غیر شواغل پووهشوی اسوت    

در این پووهش میزان سازگاری زوجین بین زنان شواغل و  . ( صورت گرفت5105) 5توسط ندا  و سیالجاک 

همچنین در این مطالعه ارتبوا  و میوزان همبسوتگی متغیور سوازگاری در      . غیر شاغل مورد بررسی قرار گرفت

تگی معنی داری بین سوه  نتایج بدست امده بیانگر این بود که همبس. ازدواج با متغیرهای اجتماعی ارزیابی شد

وجوود  ، وضعیت اقتصادی و کیفیت تحصیالت با متغیر سازگاری در ازدواج، متغیر وضعیت اجتماعی شخصی

 که زنان شاغل هسوتند بیشوتر از زنوان غیور شواغل     هایی  نشان داد که سازگاری در ازدواجها  لیکن یافته. ندارد

زنان شاغل به انها عوزت و  های  اینکه وظای  و مسئولیت این تاثیر مثبت ناشی از استقالل اقتصادی و. باشدمی

در ها  از جمله دیگر پووهش. اعتماد به نفس و هدفمند بودن و احساس سازندگی در زندگی را میدهد میباشد

( انجا  گرفته است اشاره کرد که انها 5101) 1که توسط فرحانا کزمی و همکارانای  توان به مطالعهمی دهه اخیر

امارگیری به این نتیجه رسیدند که زنان غیر شاغل از انجایی که با مشکالت اقتصوادی بیشوتر و در    نیز در یک

 .  شوتد دارای تعارضات زناشویی بیشتری هستندمی نتیجه استرس بیشتر مواجه

در ارتبا  با متغیر طالق عاطفی و مخصوصا مقایسه ان موابین زنوان شواغل و خانوه دار تحقیقوات انودکی       

کننود  می طالق عاطفی مربو  به وضعیتی است که زوجین بنا به ضرورت با هوم زنودگی  . ه استصورت گرفت

اخیر بویش از سوالهای قبول بواال     های  انچه مسلم است نرخ طالق در دهه. ولی رابطه عاطفی با یکدیگر ندارند

نظوم درون  "کاهش میزان طالق عاطفی بین زوجین مرتبط با کاهش در قوا  متغیرهای شش گانوه  . رفته است

دیون داری و سورمایه اجتمواعی درون    ، همسان همسری، سالمت زوجین، ساختار قدرت در خانواده، خانواده

در این میان نظم درون خانواده بیشترین تاثیر و پس از ان ساختار قدرت خانواده و همسوان  . باشدمی "خانواده

، اسوت کوه پویش زمینوه طوالق رسومی      بدیهی . (0170، محمدی ف، داودی  ، همسری قرار دارد )پروین س

در پووهشی که در مورد طالق رسمی در امریکا صورت گرفت چنین نتیجه گیوری شود   . باشدمی طالق عاطفی

هنگوامی کوه وضوعبت ازدواج    . رودمیو  که با بیکار بودن مردها احتمال طالق از جان  هم زنان و موردان بواال  

دواج ندارد لیکن در شورایطی کوه وضوعیت ازدواج مسواعد     مساعد باشد وزنان بیکار شوند تاثیری منفی در از

                                                                                                                                                                          
1- Abdul Azeez, E. P. 
2- Nadam, P. S. & Sylaja, H. 
3- Kazmi S. F., Pervez T., Ijaz S. 
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ال و ، رود ) سوایر میو  نباشد و مضاف بر ان زنان بیکار شوند احتمال اینکه زنان ازدواج خود را بر هم زنند باال

 .  (5105 0همکاران

 

 روش

شواغل و  تعارضات زناشویی و طالق عاطفی بین زنوان  ، پووهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی روانشناختی

 .  انجا  گردیدای  این پووهش با روش علی مقایسه. خانه دار انجا  پذیرفت

 

 کنندگان و طرح پژوهش شرکت

. میباشود  در شوهر اصوفهان   زن خانوه دار  013زن شواغل و   013زن شوامل   506جامعه اماری پووهش شامل  

ساله و یا بیشوتر و دارای   5زناشویی دارای رابطه ، نوشتن دارای سواد خواندن و، سال 55ها  حداقل سن نمونه

. بصورت نمونه گیوری تصوادفی انجوا  گردیود     0174این امارگیری درطی تابستان . باشندمی حداقل یک فرزند

بهزیسوتی  ، اهمیت و علت انجا  این تحقی  و همچنین دقت در نحوه پاسخگویی به پرسشنامه طوالق عواطفی  

هوای   در این پووهش از شاخص. سخ دهندگان توضیح داده شدروانشناختی و تعارضات زناشویی به یکایک پا

آمار توصیفی )نظیر میانگین و انحراف معیار( و روش تحلیل واریانس چنود متغیوری بورای آزموون معنواداری      

تعارضات زناشویی و طالق عاطفی بین دو گوروه زنوان شواغل و خانوه دار     ، تفاوت بین بهزیستی روانشناختی

 .  استفاده شد

 

 ابزار

( و پرسشونامه تعارضوات   0775، 5کیز، سوالی ری  )ری  03پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ، ابزار پووهش

 53( و پرسشنامه طوالق عواطفی   0197، براتی و بوستانی پور، سوالی )ثنایی 54زناشویی فر  تجدید نظر شده 

روانشوناختی شوامل خورده    پرسشونامه بهزیسوتی   . (0174، ادب دوسوت ، تقی زاده، باشد )صفاری نیامی سوالی

 زندگی هدفمند و رشد شخصی، تسلط بر محیط، خودمختاری، رفتار مثبت با دیگران، مقیاسهای پذیرش خود

افوزایش  ، کاهش رابطوه جنسوی  ، پرسشنامه تعارضات زناشویی شامل خرده مقیاسهای کاهش همکاری. باشدمی

کواهش رابطوه   ، فردی با خویشاوندان خوود  افزایش رابطه، افزایش جل  حمایت فرزندان، واکنشهای هیجانی

پرسشنامه طالق عاطفی . باشدمی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر

 .  باشدمی رفتاری و شناختی، شامل خرده مقیاسهای عاطفی

 

 ها شیوه گردآوری داده

هر یوک از سوه پرسشونامه بور اسواس      . گذاری شد اطالعات زنان به تفکیک به دو گروه شاغل و خانه دار کد

درپرسشونامه  . کدگوذاری شود  هوا   مقیاس لیکرت درجه بندی شده است و متناسو  بوا جهوت مقیواس پاسوخ     

                                                                                                                                                                          
1- Sayer, L.C., England, P., Allison, P. & Nicole K 
2- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

، (5توا حودی مووافقم )   ، (6کامال مووافقم ) ای  روی مقیاس لیکرت شش درجهها،  گویه، بهزیستی روانشناختی

. ( از یوک توا شوش نموره گوذاری میشووند      0و کوامال مخوالفم )   (5تاحدی مخالفم )، (1مخالفم )، (4موافقم )

پرسشنامه تعارضات زناشویی نیز به نحوی کد گذاری شده که نمره باالتر نشانگر میزان بواالتری از تعارضوات   

، (4اکثورا ) ، (5روی مقیاس لیکورت از همیشوه )  ها  است ونمره گذاری گویهای  این پرسشنامه پنج درجه. باشد

به هموین منووال در پرسشونامه طوالق     . شوندمی ( از یک تا پنج نمره گذاری0( تا هرگز )5درت )بن، (1گاهی )

توا حودی   ، (4مووافقم) ، (5از کوامال مووافقم )  ای  روی مقیاس لیکرت پونج درجوه  ها  عاطفی نمره گذاری گویه

 .  شوندمی ( از یک تا پنج نمره دهی0( تا کامال مخالفم )5مخالفم )، (1موافقم)

نهایتا به نحوی کود گوذاری گردیود کوه نموره بواالتر       ها  در این پرسشنامهها  خالصه تمامی پرسشبه طور 

بورای بوه   . تعارضات زناشویی و طوالق عواطفی بیشوتر میباشود    ، نشانگر میزان بهزیستی کمتر، حاصل از نتایج

عواطفی   تعارضوات زناشوویی و طوالق   ، دست اوردن میزان کمی هریک از سه متغیور بهزیسوتی روانشوناختی   

 .  مجموع نمرات کد شده برای هر پاسخ دهنده جم  زده شد

تعارضات زناشویی و طوالق عواطفی   ، در این پووهش الفای کرونباخ برای سه متغیر بهزیستی روانشناختی

 .  باشدمی بدست امد که نشاتگر ثبات درونی مقیاس متغیرهای پووهش 90/1مقدار 

 

 نتایج

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پووهش در گروههای زنان شواغل و خانوه دار   دامنه تغییرات ، 0در جدول 

میوانگین و  ، مضافا جهت اینکه امار ارائه شده قابول قیواس و ارزیوابی باشود دامنوه تغییورات      . ارائه شده است

پاسخها مینیمم با فرض اینکه کلیه ، انحراف معیار برای یک وضعیت پایه به این صورت محاسبه شده است که

باشود و نیوز جوواب کلیوه پرسشوها در       "کوامال مخوالفم  "در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و طالق عاطفی 

ضمنا ماکزیمم براین اساس فرض شده که جواب کلیوه پرسشوها   . باشد "هرگز"پرسشنامه تعارضات زناشویی 

کلیه پرسشوها در پرسشونامه    باشد و جواب "کامال موافقم"طالق عاطفی ، در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

ضمنا هنجار پرسشنامه تعارضوات  . باشد و میانگین حد وسط در هریک میباشد "همیشه "تعارضات زناشویی 

قورار گیورد    047توا   97محاسبه شده و نمره خا  انهایی که در دامنوه   Tاستاندار های  زناشویی بر حس  نمره

هوای   یافتوه . (0197، باقر، روابط زناشویی بهنجار هستند )ثنایی( دارای 61تا  41بین  T)معادل نمره استاندارد 

 : عبارتند از 0این پووهش در جدول 

تعارضات زناشویی و طالق عاطفی برای زنان شاغل بوه ترتیو    ، میانگین سه متغیر بهزیستی روانشناختی – 0

و 065، 61وضعیت پایه و برای  40/69و  37/001، 17/54و برای زنان خانه دار  14/69و 74/006، 16/47

از تور   بدین ترتی  میزان میانگین هر سه متغیر هم برای زنوان شواغل و زنوان خانوه دار پوایین     . باشدمی 34

 .  وضعیت پایه و در نتیجه برای هر دو گروه معادل با وضعیت بهنجار میباشد

ایون  . باشود می 37/001و در زنوان خانوه دار    74/006میانگین متغیر تعارضات زناشوویی در زنوان شواغل     - 5

 .  تفاوت ناچیز است و از سطح معنا داری برخوردار نیست
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است که تقریبا مساوی با میانگین طوالق عواطفی کوه     14/69میانگین متغیر طالق عاطفی برای زنان شاغل  -1

 .  باشدمی در زنان خانه دار است 40/69معادل 

ایون  . باشود می 17/54و برای زنان خانوه دار   16/47شاغل میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی برای زنان  - 4

تفاوت بدان معنا است که زنان شاغل از وضعیت مطلوب تری در ارتبا  با بهزیستی روانشوناختی نسوبت   

 .  باشندمی به زنان خانه دار برخوردار

شاغل و زنان خانوه   فوق به این نتیجه رسیده ایم که اختالف اساسی بین دو گروه زنانهای  بر اساس یافته - 5

لذا با انودازه گیوری میوانگین خورده مقیاسوهای بهزیسوتی       ، دار عمدتا مرتبط با بهزیستی روانشناختی است

نشان داده شده است به ریشه یابی این اختالف پرداخته شده  5روانشناختی همانطور که در جدول شماره 

ط بر محیط تفاوت قابول تووجهی ندارنود    مربو  به خود مختاری و تسلهای  در این جدول میانگین. است

رشود  هوای   گیریم که زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار به واسطه وضعیت مطلوبتر در مولفوه می لذا نتیجه

زندگی هدفمند و پذیرش خود از درجه بواالتر بهزیسوتی روان شوناختی    ، روابط مثبت با دیگران، شخصی

 .  برخوردارند

 

 نتیجه گیری بحث و

. روانشناختی مفهو  پیچیده توری نسوبت بوه دو متغیور تعارضوات زناشوویی و طوالق عواطفی دارد        بهزیستی 

مختلفی از قبیل مترادف بودن بهزیستی روانشناختی با لوذت بخشوی توا فضویلت گرایوی مطورح       های  برداشت

بوا  روابوط مثبوت   ، پوذیرش خوود  های  دهد با خرده مقیاسمی مفهومی که ری  از بهزیستی روانشناختی. است

 . زندگی هدفمند و رشد شخصیتی بستگی دارد، تسلط بر محیط، خودمختاری، دیگران

تعارضات زناشویی و طالق عواطفی بورای   ، در این مقاله میزان هریک از متغیرهای بهزیستی روان شناختی

هزیسوتی  تحقیقات بسیاری در مورد ارتبا  نوع شغل و ب. زنان شاغل و خانه دار مورد مقایسه فرار گرفته است

روان شناختی و همچنین علت یابی میزان این متغیر انجا  گرفته است ولی در این مقاله این میزان با امارگیری 

به تفکیک زنان شاغل و خانه دار در سطح شهر اصفهان انجا  گرفت و نتایج دال بر این است که زنان شواغل  

ارزیابی میزان خرده مقیاسهای مربوو  بوه ایون متغبور     با . باشندمی برخوردار از سطح نسبتا باالتری از بهزیستی

، روابط مثبوت بوا دیگوران   ، پذیرش خودهای  روشن شد که این میزان باالتر به علت میزان باالی خرده مقیاس

رسد عوامل موثر که باعث میوزان بواالتر بهزیسوتی در زنوان     می به نظر. باشدمی رشد شخصیتی، زندگی هدفمند

ه ان دسته از خرده مقیاسهایی است که مرتبط بوا حضوور انهوا در اجتمواع و باعوث      شاغل شده است مربو  ب

از انجایی که نمونه اماری این پووهش نمایانگر زنان شاغل و خانوه دار  . گرددمی نقش سازندگی انها در جامعه

میوزان   در شهر اصفهان که از طبقات اجتماعی و اقتصادی کوناگون تشکیل شده اند بدیهی است کوه میوانگین  

در برخوی   وتور   بهزیستی بدست امده در این امارگیری نسبت به میانگین بهزیستی در بعضی از شوغلها پوایین  

( درتحقیقی به این نتیجه رسیدند که زنوان شواغل کوارگر    5101همانطور که اسریماتی وکومار ). باشدمی باالتر

در این پووهش همچنین اثبات گردیود کوه   . دارندکمترین میزان بهزیستی و معلمان بیشترین میزان بهزیستی را 
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تعارضات زناشویی و طالق عاطفی تفاوت معناداری با شاغل بودن و یا خانوه دار بوودن زنوان نودارد وعلوت      

از انجوایی کوه در پوووهش حاضور میوزان      . اختالفات زوجین را بایستی در مواردی دیگور ریشوه یوابی کورد    

تووان نتیجوه گرفوت کوه     می تقریبا مساوی با زنان شاغل شده است لوذا  تعارضات زناشویی برای زنان خانه دار

عوامل مثبت دیگری باعث شده که زنان خانه دار دارای میزان یکسان تعارضوات در مقایسوه بوا زنوان شواغل      

مطالعات گسترده در مورد طالق عاطفی بطور خاص انجا  نشده است لیکن تحقیقات کمی که صورت . باشند

 .  رسمی با طالق عاطفی اغاز گردیده استهای  بر این است که مقدمه طالق گرفته همگی دال

بطور خالصه در این پووهش اثبات گردید که زنان شاغل از بهزیستی روان شناختی مطلوب توری نسوبت   

لیکن با در نظر گرفتن ارتبا  نزدیک بوین تعارضوات زناشوویی و طوالق     . باشندمی به زنان خانه دار برخوردار

شاغل ویا خانه دار بودن زنان تاثیری در میزان ، وهمچنین از انجایی که نتایج در این پووهش نشان دادعاطفی 

لذا پیشنهاد میگردد که مطالعات دیگری در جهت ریشوه  . تعارضات زناشویی و طالق عاطفی انها نداشته است

ای هور گوروه از زنوان شواغل و     یابی عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار بر تعارضات زناشویی و طالق عاطفی بر

 .  خانه دار بطور جداگانه انجا  پذیرد

 
 دامنه تغییرات میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه زنان شاغل و خانه دار .5جدول 

 دار زنان خانه زنان شاغل پایه نشانگر متغیر

بهزیستی 

روان 

 شناختی

 57 57 03 مینیمم

 96 67 013 ماکزیمم

 17/54 16/47 11/61 میانگین

 -%04 -%55 %1 درصد تغییرنسبت به میانگین پایه

 96/3 56/7 - انحراف استاندارد

تعارضات 

 زناشویی

 45 69 54 مینیمم

 070 031 591 ماکزیمم

، دارای روابط زناشویی بهنجار 047تا  97میانگین )اعداد بین 

 (61تا  41بین  T معادل نمره استاندارد
11/065 74/006 37/001 

 -%15 -%53 %1 درصد تغییرنسبت به میانگین پایه

 35/57 95/10 - انحراف استاندارد

طالق 

 عاطفی

 14 15 53 مینیمم

 001 050 041 ماکزیمم

 40/69 14/69 11/34 میانگین

 -%51 -%51 %1 درصد تغییرنسبت به میانگین پایه

 50/07 15/51 - انحراف استاندارد
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 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای مربوط به متغیربهزیستی روان شناختی در در دو گروه زنان شاغل و خانه دار .7جدول 

 زنان خانه دار زنان شاغل نشانگر متغیر

 خودمختاری
 33/7 79/7 میانگین

 19/5 79/0 انحراف استاندارد

 تسلط بر محیط
 11/1 70/5 میانگین

 60/0 97/0 استانداردانحراف 

 رشد شخصی
 11/3 51/9 میانگین

 59/5 34/5 انحراف استاندارد

 روابط مثبت
 51/7 03/3 میانگین

 35/5 50/1 انحراف استاندارد

 زندگی هدفمند
 30/04 41/01 میانگین

 95/5 05/1 انحراف استاندارد

 پذیرش خود
 45/7 56/3 میانگین

 31/5 65/5 انحراف استاندارد
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 هویت فردی و جمعی با باور به دنیای عادالنه در بازاریابان مرد

  9علیرضا سنگان، 7علیرضا همایونی، 5ناهید رامک

 

ها از طری  تولید و  آن افراد و گروهی  شود که بوسیله به عنوان فرایندی مدیریتی اجتماعی تعری  می بازاریابی

، نیواز بازاریوابی هموواره آمیختوه بوا     ، کنند های خود اقدا  می نیازها و خواستهبه امر تأمین ، با یکدیگری  مبادله

کوه هموواره ایون    ، تعاملی در گرو پیوسوتگی بوا اجتمواع اسوت    ی  این چرخه. است بازارو  مبادله، کاال، تقاضا

بووده کوه بورای سواخت ایون تعوامالت افوراد نیازمنود درک هویوت          ها  اجتماع متشکل از افراد و تعامالت آن

بشر از بدو خلقت تا به امروز همواره تالش نمووده توا   . (Jenkins ،5105) باشندیم اجتماعی و باورهای فردی

هویوت بوه ویوگیهوایی اشواره     ، خود را بشناسد دراین میان توجه به خودشناسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت

افوراد از  ؛ مرد  هویتهای متفاوتی از خود نشان میدهنود . (0170)فاروقی, دارد که موج  تشخیص فرد میگردد

 موجو   میتوانود  اجتمواعی  سواختار . (Baumeister & Bushman ،5105ارزشهای خاصی حمایت میکننود ) 

 فرآوردههوای ، هویتهوا  تنووع ؛ باشود  تشوخیص  قابول  خوبی به و شده افراد در اجتماعی هویت انواع پیدایش

یوادگیری دربواره خوود یکوی از     . (Jenkins ،5113) دارنود  پایودار  و ثابت نسبتاا عناصری که هستند اجتماعی

 کوه فورد وجوود آن را در خوود    هوایی   رود و در نتیجه کش  برخوی از ویوگوی  می زندگی به شمارهای  چالش

. گوردد می اشاره دارد که موج  تشخیص فردهایی  هویت به ویوگی. (0170پسندد )فاروقی,  نمی پسندد و یامی

بیوانگر  ، ای هویوت هور پدیوده   ، بنوابراین . (0175روحانی, )شیخ  باشد می "مشابه و یکسان"یعنی  واژه هویت

این کلمه در یک معنا به ویوگوی  . (Baumeister & Bushman ،5105) هیئت و ماهیت وجودی ذات آن است

 اشواره دارد ، کنود  ای که یک شخص را از هموه افوراد دیگور متموایز موی      اساسیهای  فردیت و تفاوت، یکتایی

(Jenkins ،5105).  

 شوود  محودود موی  ، ی هدفمنود  یافتوه  بوه همکواری یوا کونش گروهوی سوازمان      ، برخی موارد هویت اجتمواعی  در     

(Baumeister & Bushman ،5105) .که بوه سووی رفواه    ، گاهی هم داللت ضمنی اخالقی دارد و به کنشی اشاره دارد

بورای  ، هیچ صبغه اخالقی الزموی بدون ، البته در اغل  موارد. گیری شده است کل جامعه و یا اعضای محرو  آن جهت

به کوار بورده   ، های دیگران و برای اشاره به رفتاری که متأثر از چنین آگاهی باشد ها و نگرش اشاره به آگاهی از احساس

، فرهنگوی ، ای از خصوصیات و مشخصوات اجتمواعی   مجموعه، هویت اجتماعی و گروهی. (0170، شود)پورعبدی می

کنود و آن را در یوک    ی همسانی است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن داللت موی زیستی و تاریخ، فلسفی، روانی

                                                                                                                                                                          
                                                                                                    ایران بندرگز، ،اسالمی آزاد دانشگاه بندرگز، واحد روانشناسی، گروه-0
                                                                                                    ایران بندرگز، ،اسالمی آزاد دانشگاه بندرگز، واحد روانشناسی، گروه-5
 ایران ساری، ،اسالمی آزاد دانشگاه ساری، واحد روانشناسی، گروه-1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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. (Myers ،5104) سوازد  ها متمایز موی  از سایر گروه، قابل قبول و آگاهانه، به طور مشخص، ظرف زمانی و مکانی معین

بواور بوه دنیوای    . میگیورد  کند تحت همواره تحت تاثیر برخی باورها قورار می و فرهنگی که هر فرد زندگی در اجتماعی

. (0170، به نقول از عسوکری  ؛ Domitrovich & Bierman ،5110؛ Dislands ،5111) ازاین باور هاستای  عادل نمونه

 در باورهوا  این. است زندگی برای دنیا شرایط بودن عادالنه باب در افراد کلی باورهای مجموع، عادالنه دنیای باورهای

 قورار  توأثیر  تحت روانی و رفتاری بعد از راها  انسان ترتی  این به و داشته کننده هدایت ماهیت توانندمی شرایط بسیاری

 کوه  عوادل  جهوان  به باور به را روانشناسان توجه انصاف و عدالت مباحث. (0175، پرور )سجادیان و محسن گل دهند

 کوه  میگویود  نظریوه  این در او کند می جل ، است شده مطرح (0731) لرنر ملوین کانادایی اجتماعی روانشناس توسط

 کوه  آورد موی  دسوت  بوه  را چیوزی  کوس  هر آن در که کنند می زندگی عادل جهانی در کنند باور دارند تمایل ذاتاا افراد

رفتارهوای  ، کارکرد اجتمواعی ، تمایل به خودکشی، باور به دنیای عادالنه با افسردگی. (0170، )محمدی است آن سزاوار

 & Robin). (0133، )عریضوی  رابطوة مثبوت دارد   وسو ظن رابطة منفی و بوا سوالمت و بهزیسوتی انسوان    پرخاشگرانه 

pelive ،5101امّوا پیوسوتاری   ، بعودی  ای توک  باور به دنیای عادالنوه را سوازه  ، های اولیة خود پردازی (در مجموعه نظریه

دنیوای عادالنوه و ناعادالنوه دو سووی یوک پیوسوتار       اند که باور به  مطالعات بعدی نشان داده، با این حال. معرفی کردند

بواور بوه   ، هرحوال  بوه . (Fornham & Procter ،5101) نیستند و باید آنها را دو پدیده مستقل از یکدیگر در نظر گرفوت 

 نظموی بوه   بلکوه بوی  ؛ دنیای مبتنی بر نظوم نیسوت  ، کنند ها در آن زندگی می یعنی اینکه دنیایی که انسان، دنیای ناعادالنه

بوا  ، بواور بوه دنیوای ناعادالنوه    ، بدربرابر. تسلط دارد، شود توزی  دستاوردها و نتایجی که از زندگی در دنیا عاید افراد می

بازاریوابی بوه   . (0175، )سوجادیان و گول پورور   . تمایل به خصومت و پرخاشگری و سو ظن و بدگمانی مرتبط اسوت 

ار گوناگونی از افراد در ارتبا  است و همچنین این افوراد تشوکیل   همواره در ارتبا  با اقش، ماهیتی شغلی اشی  واسطه

متفواوتی نسوبت بوه اجتمواع و     هوای   رسد که بایستی این افوراد بواور  می در نتیجه منظقی به نظر، اجتماع هستندی  دهنده

تووان  ی فوق موی با توجه به موضوع و محتوادر خاتمه . برخی باورهایی در ارتبا  با تعامالت اجتماعی خود دارا باشند

بازاریابان مورد شهرسوتان    گفت که هدف اصلی این تحقی  بررسی ارتبا  بین هویت اجتماعی با باور به دنیا عادالنه در

 .  است استان گلستان گرگان در

 

 روش

 .  باشدمیبررسی ارتبا  بین هویت اجتماعی با باور به دنیا عادالنه از آنجا که هدف این پووهش بررسی 

 

 کنندگان و طرح پژوهش شرکت

آمواری  ی  از بوین جامعوه  . دهنود می آماری این پووهش را تشکیلی  کلیه بازاریابان مرد شهرستان گرگان جامعه

-توصویفی روش پوووهش  ، نفر مرد را به روش نمونه گیوری هدفمنود و در دسوترس انتخواب نموودیم      011

 .  باشدمی همبستگی
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 ابزار

این پرسشنامه بوا توجوه بوه دو بعود هویوت فوردی و جمعوی برگرفتوه از         : پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا

ایون پرسشونامه کوه از نووع     . ( ساخته شوده اسوت  0171( توسط صفارینیا و روشن )5113نظریات ریچارد چنکینز )
 01گویه آن نشوان دهنوده بعود فوردی و      01باشد که می گویه 51مشتمل بر ، کاغذی و خود گزارشدهی است -مداد

( پایایی پرسشنامه با اسوتفاده از روش  0171در پووهش صفارینیا و روشن ). یگر نشاندهنده بعد جمعی استگویه د
به دست آمد کوه میوزان رضوایت     50/1پرسشنامه برابر با  94/1بین ها  و برای گویه 1/ 96تا  آلفای کرونباخ برای کل

نتایج تحلیول عواملی اکتشوافی و تحلیول از      نتایج پووهش از نظر روایی صوری پرسشنامه و، همچنین. بخشی است
اصلی مؤید وجود یک عامل دارای ارزش ویووه بزرگتور از یوک تحوت     های  ( مؤلفهPCطری  چرخش واریماکس )

 .  بوده است "هویت اجتماعی"عنوان 
 بورای  و سواخته شوده اسوت    5110دالبرت توسط عمومی عادالنه دنیای باورهای پرسشنامه: باور به دنیای عادالنه

 بووده  سؤال 9 دارای نامه پرسش این. است شده یابی اعتبار و ترجمه 0135 وعریضی گلپرور توسط ایران در بار اولین

 بوه  کوه  ترتیو   ایون  بوه . باشود می 33/1باشد و الفای کرونباخ بدست امده می لیکرت طی  اساس بر آن گذاری نمره و

 ,Sutton). گیورد می تعلو   0وکوامالا مخوالفم   ، 5مخالفم ای  اندازه تا، 1ندار   نظری، 4موافقم ، 5موافقم  کامالاهای  گزینه

Douglas ،5115) .قورار  سونجی  پایوایی  مورد عریضی و پرور گل توسطهای  نمره ترتی  به مخالفم - نامه پرسش این 

 .  (0135، عریضی، )گل پرور است شده گزارش 95/1 عمومی عادالنه دنیای باورهای برای آن کرونباخ آلفای و گرفته
 

 شیوه گردآوری دادهها

هویوت اجتمواعی صوفاری نیوا و     ی  مرتبط با موضوع از پرسشونامه های  در این پووهش برای جم  آوری داده
 پرسشنامه توأمان با هم به هر آزموودنی ارائوه   5هر . ( استفاده شده است5110باورهای دنیای عادالنه دالبرت )

بر اساس روش ها  همچنین تجزیه و تحلیل داده. نمودمیها  پاسخنامهشد و شرکت کنندگان اقدا  به پر کردن می
 .  گرددمی آماری همبستگی پیرسون انجا 

 

 هایافته
 متغیرها توصیفیهای  آماره .5جدول 

 استاندارد انحراف میانگین متغییر

 0. 6 54. 05 هویت فردی

 9. 6 35. 05 هویت جمعی

 0. 01 13. 55 هویت اجتماعی کلی

 4. 5 54. 05 با خود ارتباط

 9. 5 5. 01 ارتباط با خدا

 3. 5 56. 05 ارتباط با دیگران

 7. 5 13. 00 ارتباط با طبیعت

 13. 01 55. 47 باور به دنیاعادالنه کلی
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 مردباور به دنیا عادالنه دربازاریابان های  هویت اجتماعی وخرده مقیاسهای  نتایج حاصل از همبستگی نمرات مقیاس .7 جدول

 2 2 6 1 4 9 7 5 متغیر

        0 ارتباط با خود

       0 14. 1 ارتباط با دیگران

      0 16. 1 34. 3 ارتباط با خدا

     0 * *74. 3- * *72. 3- 34. 3 ارتباط با طبیعت

    0 17. 1 11. 1- 7. 1 * *99. 3 هویت فردی

   0 * *51. 1 06. 1 3. 1- 19. 1- * *92. 3 هویت جمعی

  0 * *31. 1 * *96. 1 *09. 1 19. 1- 10. 1 * *41. 3 هویت اجتماعی کلی

 0 * *11. 1 *50. 1 * *59. 1 * *93. 3 * *41. 1 * *46. 1 * *11. 3 باور به دنیا عادالنه

 . معنی داری است 10/1* *در سطح . معنی داری است 15/1* در سطح 

 

فورض صوفر رد و فرضویه پوووهش     ، پیرسون در مقیاس مورد نظرباتوجه به نتایج بدست آمده همبستگی 

باور به دنیا عادالنوه  های  شود و این نتیجه مبین رابطه در مقیاس هویت فردی و جمعی با خرده مقیاسمی تایید

 معنوی دار  10. 1و سوطح   15. 1در دو سوطح  ، دهدمی در است و این تفاوت با توجه به آنچه که جدول نشان

 .  باشدمی

 

 هایافته

با باور بوه دنیوای عادالنوه در بازاریابوان مورد انجوا         این پووهش با هدف بررسی ارتبا  بین هویت اجتماعی

، (5113پیودروسوکا و کوارر )  ، (5116( کمپبول و همکواران )  5101) شلویکهای  این نتیجه با پووهش. گردید

، (5101انگل برچت و همکاران )، (5104)التروچوف ، (5104توماسو و همکاران )، (0771کلسنی و دالینجر )

رهنموای نهزموی و   ، (0170سووری ) ، (0170سوگلی تپه )، (5100استوارت و یون )، (5105پن  و همکاران )

سووری  ، (0175مهورى )  اکبریوان و خوشوه  ، (0175پورور و عریضوی )   گول ، (0171توکلی )، (0170همکاران )

هویت اجتمواعی و بواور بوه    ی  در زمینه، (0130) سر درودپورعبدلی ، (0170کیخاونی و همکاران )، (0170)

 . دنیای عادالنه در بازاریابان همخوانی وجود دارد

که بین هویت اجتماعی و باورهای عادالنه بوه  ، رسد می توان گفت که به نظر می در تبیین نتیجه این فرضیه

امیوال و نیازهوای پاسوخ داده نشوده را     بازاریوابی شوغلی اسوت کوه     . دنیا هم آمیزی و تاثیر متقایل وجود دارد

همچنوین  . کنود  بازاریابی شغلی است که امیال و نیازهای پاسوخ داده نشوده را شناسوایی موی    . کند شناسایی می

به عبارت . کند گیری می میزان سودآوری آن را نیز اندازه، ضمن تعری  و تخمین اندازه یک بازار تعری  شده

ترین بخش بوازار بورای شورکت شناسوایی و مشوخص       ازار را به عنوان مناس هایی از ب بخش، دیگر بازاریابی

کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خودمات بوه آنهوا را دارد و همچنوین مناسوبترین محصووالت و        می
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از رفتارهوا کوه تعیوین    ای  همچنین پیوسوته مجموعوه  . کند خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می

دهد که موج  می را تحت شعاع قرار، استای  متفاوت و گستردههای  ارتباطات متقابل افراد در موقعیتکننده 

فرسودگی را در این افراد ناشوی کوه   ، اما به دلیل ایجاد افرا  ارتباطی. گرددمی ایجاد یک فضای تعامل گسترده

از سوطح  ای  خستگی مفور  نتیجوه   .باشدمی احساس ناکارآمدی و غیره، از افزایش سطح برانگیختگیای  نتیجه

در هر . افزایش برانگیختگی و پردازش اطالعات همراه با تمایل به درک و سازگاری با نیازهای موقعیتی است

 فرسودگی سطح انرژی الز  را برای انجا  وظای  شوناختی هموراه بوا یوادگیری کواهش     ، حال به طور منطقی

مباحث مربو  به طرح در . خصوص حیطه کاری به چالش میکشددهد و باورهای عادالنه بودن دنیا را در  می

ولوی مسویر بعودی آن بوه سومت      ، هرچند در آغاز افراد متوجه موضوع بحران هویوت بوود  ، هویت اجتماعی

، هوا  برداشتی از هویوت اجتمواعی انسوان   ، با پیدایش مدرنیته. در جوام  گوناگون کشیده شد، بازسازی هویت

باعوث  ، های به وجود آمده در جوام  مدرن دگرگونی. شکل گرفت، متحد و متمرکز، پارچه همچون سوژه یک

ویووه   بوه ، هنوز در کانون توجه علو  اجتماعی، ای که این بحث به گونه. ها گردید بحران هویت در میان انسان

بوه   "تماعیمن اج"بحث بازیابی هویت اجتماعی یا ، ی نوزدهم در پایان سده. شناسی اجتماعی قرار دارد روان

ارتبا  برقورار سوازد و برمبنوای    ، تا میان دنیای شخصی و اجتماعی افراد، کانون توجه بود، جای هویت فردی

پوذیر   این مسئله نه تنهوا ارتبوا  اجتمواعی را امکوان    ؛ هویت اجتماعی را به وجود آورند، فرهن  متحدالشکل

گران اجتماعی بوده  ایندی برای خودشناسی کنشدر ضمن فر. بخشد بلکه به زندگی افراد هم معنا می؛ سازد می

 .  (0135، گیرد )احمدی و معناسازی نیز به واسطه آن صورت می
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 ای گسستگی اخالقی نقش واسطه: غبطه و تخریب اجتماعی

 7ارمغان اسالمی، 5نسرین ارشدی

 

، (5111) 1این جملوه از بواب سورج   « ایم شده  ای توسط غبطه محاصره ما در هر گوشه.. . جا هست غبطه همه»

4شناسوی بوه نوا  جوورج فاسوتر      انسوان ، عالوه به. است« دشمن درون: غبطه»کتاب  نویسنده
( غبطوه را  0795) 

معرفی ، ی انسانی مشترک در جامعه انسانی که در سطوح مختل  در هر انسانی وجود دارد عنوان یک پدیده به

بیشوتر مورد    هرچنود کوه   . غبطوه یوک احسواس غیرعوادی اسوت     . (5100، 5کرده است )به نقل از لیم و بکور 

کنند و همچنوین افورادی کوه هودف آن      غبطه بر افرادی که آن را تجربه می، کنند هرازگاهی غبطه را تجربه می

نشان داد که دو نوع غبطه وجود دارد  (5104)6گرشمن. (5101، گیرند تأثیر عمیقی دارد )تای تِز سون قرار می

اموا غبطوه   ، تشوی  کند تا برای بهتر شدن تالش کند غبطه رقابتی ممکن است که فرد را به. 3و رقابتی 9مخرب

در ایون  . (5104، کنود )گرشومن   ایجاد انگیزه موی ، مخرب تنها در راستای تخری  فرد مورد غبطه و مزایای او

کنود و یوک    افراد ایجاد موی  7ای غبطه تهدیدهای در مرکز هویت حرفه. کنیم مطالعه بر غبطه مخرب تمرکز می

( نشان داد که افرادی کوه دچوار   5117) 01متخصص مغز و اعصاب تاکاهاشی. دردناک استحالت ناخوشایند 

درنتیجوه افوراد   . (5117، هایی از درد فیزیکی دارنود )تاکاهاشوی و همکواران    شوند در مغر خود نشانه غبطه می

طوه پایودار   انود و احسواس غب   که افراد در ایون کوار نواموف     وقتی. شوند شدت انگیخته می برای کاهش غبطه به

تپور و  ، شوائو ، اسوکات ، منجور شوود )دافوی   ، آوری مانند خشونت و حتی جر  تواند به نتایج زیان می، شود می

افوراد معمووالا از   ، هایی علیه نشان دادن غبطه در محیط کار وجوود دارد  که ممنوعیت ازآنجایی. (5105، 00آکینو

پاسوخ یوک فورد بوه      05تخری  اجتماعی. کنند یشان استفاده م هدف مورد غبطه آسی  رساندن بهپوشش برای 

دهود   غبطه است )که تمرکز آن بر پایین آوردن فرد است( که تهدید به خاطر غبطه از طریو  عمول نشوان موی    

                                                                                                                                                                          
 :مسئول نویسنده اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علو  دانشکده سازمانی، و صنعتی روانشناسی گروه دانشیار -0

 narshadi@scu.ac.ir  

 اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علو  دانشکده سازمانی، و صنعتی روانشناسی ارشد کارشناس- 5
 
3 - Bob Sorge 

4  - Foster 

5  - Lim & bekker 

6  - Gershman 

7  - destructive 

8  - competitive 

9  - professional identity 

10  - Takahashi 

11  - Scott, Shaw, Tepper, & Aquino 

12  - Social undermining 

mailto:narshadi@scu.ac.ir
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تخری  اجتماعی رفتاری است که هدفش ایجاد مان  برای حفظ و یوا بوه   . (5105، 0ناریان و مک آلیستر، )تای

ایون رفتوار   . های شغلی و شهرت مطلوب در طوول زموان اسوت    موفقیت ،وجود آوردن رابطه بین فردی مثبت

اموا چگونوه   . (5105، و همکواران  تواند اشکال مختلفی به خود بگیورد )دافوی   آمیز است و می عمدی و دسیسه

زنند؟ مکانیسومی کوه در ایون     کارمندان دست به اعمال غیراخالقی تنها برای کاهش حس ناخوشایند خود می

گسستگی اخالقی از طری  سه مکانیسم گسترده کوه خوود شوامل    . است 5گسستگی اخالقی، میان درگیر است

 4شامل انسانیت زدایی، 1ارزش کردن هدف اولین مکانیسم وسی  کم. کند هشت مکانیسم دیگر هستند عمل می

خوود عمول اسوت کوه شوامل مکانیسوم       6دومین گروه گسترده از طری  تفسیر رفتار . است 5و نکوهش قربانی

آخرین گوروه  . است 01و مقایسه مزایا 7به نف  خود و یا برچس  زدن3و استفاده از زبان تعبیر  9وجیه اخالقیت

جوایی   اسوت کوه شوامل جابوه     00نادیده گورفتن و پنهوان کوردن نتوایج عمول     ، های گسستگی اخالقی از روش

مثول غیبوت و   رفتارهوای آسوی  اجتمواعی    . اسوت  04و کاستن از عواق  عمل 01توزی  مسئولیت، 05مسئولیت

بدین طریو  افوراد   . سرعت ظاهر نشود ها ممکن است به و اثر منفی آن، بدگویی ممکن است نامحسوس باشند

بلکه مطلوب ، پوشی چشم تنها قابل گر ممکن است این باور را در خود ایجاد کنند که تخری  اجتماعی نه غبطه

اکثریت زموان خوود را در محول کوار توا دیگور       توجه به اینکه مرد  بسیاری . (5105، است )دافی و همکاران

این منطقی است که فرض کنیم مقایسه اجتماعی در زندگی سازمانی شای  ، گذارند های دیگر زندگی می حوزه

های اجتماعی با  ( مقایسه. .. ارزیابی عملکرد و، افزایش حقوق، زندگی سازمانی )مسائلی همچون ترفی . است

که همکواران رابطوه نزدیوک درون فوردی و وظوای  بوه هوم         خصوص وقتی به، آورد همکاران را به وجود می

روبه باال درگیر شووند و مورد     05های اجتماعی به همین دلیل امکان دارد که کارکنان در مقایسه. مرتبطی دارند

رسد که غبطه در محل کار شایسته پوووهش اسوت    بنابراین به نظر می. شوند در چنینی شرایطی دچار غبطه می

گسسوتگی  ای  بوا نقوش واسوطه   در این پووهش رابطه غبطه بر تخریو  اجتمواعی را   . (5101، 06)تای تِز سون

 .  کنیم اخالقی در محل کار بررسی می

                                                                                                                                                                          
1  - Tai, Narayanan, & McAllister 

2  - moral disengagement 

3  - devaluing the target 

4  - dehumanizing 

5  - attributing blame 

6- reconstruing the conduct 
7- moral justification 
8- euphemistic language 
9- labeling 
10- advantageous comparison 
11- obscuring or distorting consequences 
12- displacement of responsibility 
13- diffusion of responsibility 
14- minimizing behavioral consequences 
15  - Social Comparison 

16  - TAI TZE SUEN 
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 روش

 پژوهش طرح و کنندگان شرکت

، (SEM) 0طرح پووهش در این مطالعه توصیفی از نوع طرح همبستگی از طری  الگو یابی معادالت ساختاری

الگویابی معادالت ساختاری درواقو  بسوط الگووی خطوی     . روش همبستگی چند متغیری استکه یک ؛ است

ای از معادالت رگرسیونی را همزموان بیازمایود )بوه     سازد تا مجموعه است که محق  را قادر می( GLM) 5کلی

چنودین   رود توا ترکیو    های رگرسیونی موی  الگویابی معادالت ساختاری فراتر از مدل. (0163، نقل از ارشدی

شده ممکن است  متغیرهای مشاهده 4های که خوشه 1طور ساختار فرضی مکنون متغیر وابسته و مستقل و همین

جهت آزموودن اثورات غیور مسوتقیم در الگووی پیشونهادی از       . (5101، 5)ساوالِی و بنتلر. ارائه دهد را بیازماید

 . ( استفاده شد5113) 6و هیز در برنامه ماکرو آزمون پریچر روش از روش بوت استراپ

خیز جنوب بود در اهوواز بوود کوه در سوال      جامعه آماری پووهش حاضر کلیه کارکنان شرکت مناط  نفت

بوا اسوتفاده از   ، ی معرف جامعوه  دست آوردن یک نمونه منظور به به. در این شرکت مشغول به کار بودند 0174

کنندگان از سیزده واحود عملیواتی و    شرکت. ندنفر انتخاب شد 451تعداد ، ای گیری تصادفی طبقه روش نمونه

پوووهش  ، وری این واحدها شامل مهندسی ساختمان و بهره. صورت تصادفی انتخاب شد ستادی این شرکت به

ریوزی   برناموه ، اموور فنوی  ، تولیود ، توربین جنووب ، پیرا حفاری، (H. S. Eایمنی بهداشت و محیط )، و فناوری

وری و اداره بهبوود و   مهندسی سواختار و بهوره  ، امور مالی، تدارکات و امور کاال، عملیات غیر صنعتی، تلفیقی

ناموه   پرسوش  101، کنندگان شده در بین شرکت های توزی  نامه از بین پرسش. روابط کار و امور اجتماعی بودند

بوین  از . تحلیول بوود   ناموه قابول   پرسوش  114درصود( کوه از ایون تعوداد      67: برگشت داده شد )نرخ بازگشت

پاسوخ   نفر سؤال مربو  بوه جنسویت را بوی    05نفر زن بودند و  94نفر مرد و  505کنندگان در پووهش  شرکت

نفر کاردانی و  15، نفر مدرک کارشناسی ارشد 019، نفر دارای مدرک کارشناسی 009همچنین . گذاشته بودند

نفور بودنود و    44نفر و مجوردین   507کننده در پووهش  افراد متأهل شرکت. نفر دکترا بودند 4نفر دیپلم و  56

 .  پاسخ گذاشتند نفر سؤال مربو  به وضعیت تأهل را بی 40

 

 ابزار

. تخریو  اجتمواعی و گسسوتگی اخالقوی اسوتفاده شود      ، در این پووهش از سه پرسشنامه غبطه در محل کوار 

سوؤال بور لیکورت     5ایون پرسشونامه دارای   . ( اسوت 0775) 9پرسشنامه غبطه در محل کار متعل  بوه ویکهیوو  

                                                                                                                                                                          
1- Structural Equation Modeling (SEM) 

2- General Linear Model (GLM) 

3  - latent 

4  - clusters 

5  - Savalei & Bentler 

6  - Preacher& Heyes 

7  - Vecchio 
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این پرسشنامه برای اولین بوار در  . (5111، شدت موافقم( است )ویکهیو شدت مخالفم تا به ای )از به درجه هفت

و  31/1به دو روش آلفوای کرونبواخ و تنصوی  بوه ترتیو  )      0اعتبار. ایران ترجمه و مورداستفاده قرار گرفت

منظوور   همچنین به. ( محاسبه شدP<10/1)99/1نیز از طری  همبسته کردن با یک سؤال کلی  5( و روایی95/1

ی پرسشنامه غبطه در محل کار عالوه بر همبسوته کوردن سووأالت بوا یوک سووأل محقو          بررسی روایی سازه

 55یراسوت  و Amosافوزار   این تحلیل با اسوتفاده از نور   . از روش تحلیل عامل تأییدی نیز استفاده شد، ساخته

، هوای برازنودگی   نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که مقوادیر شواخص  . های این مقیاس انجا  گرفت روی ماده

10. 05شامل مجذور خی )
2
16. 1مجوذور خوی نسوبی )   ، = 01dfی آزادی  ( با درجه= 

2
/df =  مجوذور )

( و شواخص  = 0IFIشواخص برازنودگی افزایشوی )   ، (= RMSEA 131. 1میانگین مربعات خطوای تقریو  )  

تور و پواگون    شانس، پرسشنامه تخری  اجتماعی توسط دافی. ( به دست آمدند= 77/1CFIبرازندگی تطبیقی )

راسوتا بوا تعریو  و پیشوینه تخریو        ( در دو حالت گزارش تخری  اجتماعی همکار و سرپرست هوم 5115)

( 5116اسوکات و تپور )  ، ئوشوا ، در پووهشوی دیگور دافوی   . (5115، اجتماعی ایجواد شود )دافوی و همکواران    

( را بوه پرسشونامه خوود گوزارش دهوی تخریو        5115بندی تخری  اجتماعی همکار دافوی )  نامه رتبه پرسش

اسوکات و  ، شوائو ، گوزارش کردنود )دافوی    30/1ها آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  آن. اجتماعی تبدیل کردند

تخریو   اعتبوار پرسشونامه   . رداسوتفاده قورار گرفوت   این پرسشنامه برای اولین بوار ترجموه و مو  . (5116، 1تپر

( و روایی نیز از طری  همبسته کوردن  70/1و  71/1) به دو روش آلفای کرونباخ و تنصی  به ترتی اجتماعی 

منظور بررسی روایی پرسشنامه تخریو  اجتمواعی    همچنین به. ( محاسبه شدP<10/1) 39/1با یک سؤال کلی 

. از روش تحلیل عامل تأییودی نیوز اسوتفاده شود    ، با یک سوأل محق  ساخته عالوه بر همبسته کردن سوأالت

، هوای برازنودگی   نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مقیاس خودارزیابی مرکزی نشان داد که مقادیر شواخص 

117. 011شامل مجذور خی )
2
61X. 5مجذور خوی نسوبی )  ، =50dfی آزادی  ( با درجه= 

2
/df =) ،  مجوذور

( و شواخص  = 79/1IFIشاخص برازنودگی افزایشوی )  ، (= RMSEA 191/1بعات خطای تقری  )میانگین مر

 .  ( به دست آمدند= CFI 71/1برازندگی تطبیقی )

و مایر پرسشنامه گسسوتگی اخالقوی را برحسو  تئووری گسسوتگی       9بیکر، 6کلِ  تروینو، 5دیترت، 4مور

موور و  . ای اسوت  مواده بور لیکورت هفوت درجوه     این پرسشنامه دارای هشوت  . اخالقی بندورا طراحی کردند

این پرسشنامه برای اولین بار در . (5105، بعدی در نظر گرفتند )مور و همکاران همکاران این پرسشنامه را تک

 31/1این پووهش ترجمه و استفاده شد اعتبار این پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباخ و تنصی  به ترتیو  ) 

همچنوین  . ( محاسوبه شود  P<10/1) 96/1طری  همبسته کوردن بوا یوک سوؤال کلوی      ( و روایی نیز از 95/1و 
                                                                                                                                                                          
1  - reliability 

2  - validity 

3  - Scott, & Tepper 

4- Moore 
5- Detert 
6- Klebe Treviño 
7- Moore, Detert, Klebe Treviño, Baker, & Mayer 
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منظور بررسی روایی پرسشنامه گسستگی اخالقی عالوه بر همبسته کوردن سووأالت بوا یوک سووأل محقو         به

نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مقیاس خودارزیوابی  . از روش تحلیل عامل تأییدی نیز استفاده شد، ساخته

ی آزادی  بوا درجوه   (= 452. 07شوامل مجوذور خوی )   ، های برازنودگی  شان داد که مقادیر شاخصمرکزی ن

04df= ،( 13. 0مجذور خی نسبیX2/df =) ،  (  116/1مجذور میانگین مربعات خطوای تقریو RMSEA =) ،

 .  ( به دست آمدند= CFI 77/1( و شاخص برازندگی تطبیقی )= 77/1IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 

 ها داده گردآوری شیوه

اهوداف آن و روش کوار بورای واحود پوووهش شورکت منواط         ، هدف پوووهش ، ابتدا در طرح کلی پووهش

خیز جنوب شرح داده شد و جلساتی برای رف  ابهامات و سؤاالت احتمالی برگزار شد و مجوزهوای الز    نفت

صوورت   نمونوه بوه  ، طبقوات آن سپس با توجه بوه جامعوه آمواری و    . های این شرکت کس  شد از تما  بخش

کننده اداری و یا واحد پووهش هر واحد بوه   های هر واحد به هماهن  پرسشنامه. ای انتخاب شد تصادفی طبقه

وسیله خود پووهشگر ارائه شد و تا آنوان در راسوتای بوا     های به همراه توضیحاتی در موردپووهش و پرسشنامه

در صوورت بسویار پراکنوده بوودن تعوداد      . تشووی  شووند  هوا   صبر و حوصله و صداقت پر کوردن پرسشونامه  

هوا بوه    دسترس بودن آنان برای پووهشگر )مانند مناط  عملیاتی و تولیدی( پرسشنامه کننده و یا غیرقابل شرکت

پرسشنامه طوی حودود    101های مکرر حدود  پس از مراجعه. کنندگان فرستاده شد همراه یک نامه برای شرکت

 .  آوری شد هفته جم  4

 

 نتایج

 .  نشان داده شده است 0برازندگی در جدول های  براساس شاخصها  برازش الگوی پووهش با دادهنتایج 

 
 برازندگیهای  شاخص اساس ها برپژوهش با داده یالگو برازش . 5 جدول

 شاخص

 الگو
2 df 

2

df

 GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 171/1 37/1 75/1 75/1 75/1 75/1 77/1 64/1 0 64/1 الگوی پژوهش

 

بنوابراین  ، بودنود هوا   داده با الگوی پیشنهادی خوب نسبتاا برازش دهنده نشان برازندگیهای  شاخص مقادیر

( در RMSEAمقدار جذر میانگین مجذورات خطوای تقریو  )  . الگوی از برازش نسبتاا خوبی برخوردار است

ی کلی این پوووهش مبنوی بور     آمد که حاکی از مورد تأیید قرار گرفتن فرضیهبه دست  171/1الگوی پووهش 

نتایج مربو  به مسیرغیر مستقیم پووهش ارائه شده  5در جدول . باشد ها می برازندگی الگوی پیشنهادی با داده

 .  است
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 کار بر تخریب اجتماعیای گسستگی اخالقی در رابطه غبطه در محیا نتایج بوت استراپ مربوط به نقش واسطه. 7جدول 

 

گری گسستگی اخالقی در ایون   دهد که حد پایین فاصله اطمینان برای میانجی نشان می. 1مندرجات جدول

با توجه بوه ایون   . است و صفر در حد فاصل این دو قرار نگرفته است 5435/1و حد باالی آن  1173/1رابطه 

گر رابطه غبطه در محیط کار و تخریو  اجتمواعی    میانجی، دار بوده و گسستگی اخالقی اطالعات فرضیه معنی

 .  باشد می

 

 گیری نتیجه و بحث

رابطه بین گسستگی اخالقی و تخریو  رابطوه غیرمسوتقیم بوین     رابطه بین غبطه و گسستگی اخالقی همچنین 

در پووهش قبلی رابطه بین گسستگی و رفتارهوای ضوداجتماعی و یوا    . غبطه و تخری  اجتماعی معنادار است

( در مطالعه خود نشان دادنود کوه   5113) 0تروینو و سویتزر، دیتریتبرای مثال ، شده بود غیراخالقی نشان داده

دافوی  . (5113، گیرند )دیتریت و همکواران  آسانی تصمیمات غیراخالقی می افراد از طری  گسستگی اخالقی به

( نشان دادنود کوه   5105و همکاران در پووهش خود تحت عنوان مدل محتوایی از غبطه و تخری  اجتماعی )

ها فراتر از این رابطه است و  البته مدل آن. رساندن به دیگران است بین تمایل به آسی  گسستگی اخالقی پیش

مدل دافوی  . این احساس غبطه است، کند یک احساس مخرب را که آغازکننده گسستگی اخالقی را بررسی می

شوود   ( توجه را به نقشی که غبطه در فرایندهای شناختی که نهایتاا منجر به رفتار منفوی موی  5105و همکاران )

است و موج  برانگیخته شدن احساسات منفی  5غبطه در این زمینه همانند فراخوانی برای عمل. کردندجل  

 .  (5105، شود )دافی و همکاران و درنهایت تخری  اجتماعی می

طور که قبالا ذکر شد محیط کار امکان زیادی برای به وجود آمودن مقایسوه اجتمواعی ناخوشوایند بوا       همان

رسوان بوه فورد موورد      های بالقوه آسی  هایی زیادی برای واکنش ورد و همچنین موقعیتآ دیگران به وجود می

هوا در   رفته خود با استفاده از ایون موقعیوت   تواند تعادل ازدست در چنین شرایطی افراد می. کند غبطه فراهم می

بیشوتر   غبطوه یوک حالوت ناخوشوایند اسوت کوه      . (5105، تخری  اجتماعی باز پس گیرند )دافی و همکاران

کنند تا بدان وسویله غبطوه را مهوار     راه که کارمندان تالش می یک. کنند تا از آن دوری کنند کارمندان تالش می

وسیله تخری  اجتماعی و که درنتیجه فاصوله   ها به کنند مان  موفقیت همکارشان شدن و کاهش دادن نتایج آن

                                                                                                                                                                          
1- Detert, Treviño, & Sweitzer 
2- call to action 

 آماره

 متغیر
 داری سطح معنی حد باال حد پایین انحراف استاندارد سوگیری بوت داده

 110/1 5435/1 1173/1 1575/1 1115/1 0151/1 1775/1 عضو -تبادل رهبر
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نکته حائز اهمیت است که این تنهوا روشوی نیسوت کوه     البته این ؛ کند ها را کم می مقایسه نامطلوب خود با آن

که افراد باید برای آسی  زدن به دیگوران از موانو  اجتمواعی و شخصوی      ازآنجایی. کنند افراد غبطه را مهار می

البتوه گسسوتگی   . کنود  گر پیودا موی   خصوص در محیط کاربرد بیشتری برای افراد غبطه این روش به، گذر کنند

وسویله مکانیسوم گسسوتگی اخالقوی فراینود       افوراد بوه  . کنود  نقش بسیار مهمی بازی موی اخالقی در این میان 

غبطه موج  فعال شدن گسستگی اخالقی کوه  . دهند خودتنظیمی را به نف  آسی  رساندن به دیگران تغییر می

دسوت   شود و فرد بدون احساس گناه به رفتار تخری  اجتماعی دارد می های فرد را از میان برمی خود تحریمی

 .  (5105، زند )دافی و همکاران می

دهی به دلیل ساختار سازمانی امکوان   های این پووهش استفاده از پرسشنامه خودگزارش یکی از محدودیت

منطقوه   -همچنین این مطالعه بر کارمندان شرکت مناط  نفت خیرجنووب . استفاده از روش دیگری میسر نبود

در تعمویم آن بایود جانو  احتیوا  را     ، دادنود  ن را مردان تشکیل میاهواز صورت گرفت که بیشتر این کارمندا

 .  رعایت کرد

تواند بور رابطوه    های شخصیتی از جمله هویت اجتماعی و هویت تیمی می رسد برخی از ویوگی به نظر می

گسستگی اخالقی و تخریو  اجتمواعی متغیرهوایی    ، همچنین غبطه، بین غبطه و گسستگی اخالقی اثر بگذارد

هوای بعودی ایون     نیکوسوت کوه در پوووهش   ، ها پووهشی در ایران صورت نگرفته است که بر روی آن هستند

 . متغیرهای مدنظر قرار گیرند
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روانشناسی های  بررسی نحوه اثر سرکوب افکار براساس یافته

 اجتماعی و تئوری فرایند طنز آمیز

1نعمت اسکوئیان  

 

 که این عبوارت لعنتوی   خواهی دید، یعنی به خرس سفید فکر نکنی: سعی کنی این تکلی  را انجا  دهیاگر "

  "فئودور داستایوسکی  ". )خرس سفید( به ذهن تو هجو  خواهد آورد

دانیل واگنر بعنوان . مربو  به سرکوبی افکار در روانشناسی تجربی مورد آزمایش قرار گرفته استی  پدیده

موورد آزموایش    0739تجربی برای اولین بار نظریه فرایند طنز آمیزرا در آزمایشگاهی در سوال   یک روانشناس

شود و در شرایط پر استرس و پر فشوار بیشوترتولید و   می مشاهده مختلفیهای  این تئوری در موقعیت. قرار داد

تفکوری بور خوالف     فردی مجبور شودکاری غیر اخالقی انجا  دهد یا در حاالت شدید وقتی. شودمی مشاهده

سوعی در غیور    دهد چرامی این فرایند شرح. گیردمی شخصیت یا خواستش القا شود فرایند طنز آمیزذهنی شکل

نظریه فرایند طنز آمیز یا مشکل خرس سفید به فراینود  . فعال کردن اضطرب و افکار افسرده اغل  موثر نیست

مثال . تا آن فکر بیشتر در دسترس قرار گیرد شودمی سعی در سرکوب فکری خاص منجر روانی اشاره دارد که

ایون حیووان بیشوتر در     مشهوری در این زمینه وجود دارد که وقتی شخصی بخواهد به خرس سفید فکر نکند

 .  گیردمی دسترس ذهن او قرار

، شود ندارد و این فرایند بسویاری مواقو   می به ذهنش واردای  انسان کنترل کاملی بر افکاری که بطور لحظه

شود بسیار دوست داریم توا  می وقتی فکری افسرده یا ناراحت کننده به ذهن حمله ور. خارج است از دسترس

این فکر در این لحظه در ذهن ما نباشد ولی واقعیت این است که کنترل فکر فرایندی بسویار پیچیوده اسوت و    

، سورکوب فکور  . . ا انسان بوده اسوت اما این نیاز همواره ب. تالش در این زمینه براحتی به نتیجه نخواهد رسید

یا سانسور انسوان بودنبال آن اسوت توا      در سرکوب. تالشی است برای ممانعت از افکار ناخواسته و نامطلوب

دهد که این عمل می فکری را مخفی کند و از عیان شدن آن ممانعت بعمل آورد ولی شواهد روانشناختی نشان

کوه در ایون زمینوه    هایی  پووهش. کندمی   را بدتر از حالت عادیکامال عکس تولید کرده و حتی وضای  نتیجه

علم عص  شناسی شوناختی نیوز   های  یافته. انجا  گرفته روانشناسان را به تئوری فرایند طنز آمیز رسانده است

تئوری ی  تایید کنندهها  اختیاری وجود دارد این یافتهمجزایی برای اعمال خودکار و های  دهد که مسیرمی نشان

تربیتی از قبیل سانسور و سرکوب افکار نتوایج  های  دهد که استراتویمی این موارد نشان. است فرایند طنز آمیز

 . آوردمی عکس به بار
                                                                                                                                                                          

 (شناختی علو  پووهشکده) شناختی روانشناسی ارشد کارشناس -0
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در این مقاله سعی شده ابتدا زیربنای تفکر و شناخت را از دیدگاه علوو  شوناختی شورح داده و سوپس از     

تربیتوی  هوای   اجتمواعی بهوره گرفتوه توا در موورد روش     عص  شناسی شناختی وشناخت های  رشتههای  یافته

 . مطرح شودهایی  سرکوب افکار و سانسور ایده

 

 روش  

 زیر بنای تفکرو شناخت چیست؟

مفواهیم اجتمواعی   . ذهن بورای اندیشویدن نامیود   های  توان ابزارمی سازنده تفکر هستند آنها راهای  مفاهیم قال 

کنود  می درک جهان اطراف ما ضروری هستند مفاهیم به ما کمک برای.. . خسیس و، برون گرا، همچون مجر 

تا شرایط محیطی را در ک کنیم و نگواه موا نتهوا بودنبال اطالعوات وارده از محویط نباشود بلکوه فراتور از آن          

شوود و  می اندیشیدن یا شنیدن در مورد یک مفهو  موج  فعال شدن این مفهم در مغز. بیاندیشیم و عمل کنیم

توان به تفواوت در  می راها  تفاو ت مغز. دهدمی وبه خود تصمیمات و تفکرات ما را تحت تاثیر قراراین امر به ن

معانی مفاهیم موجود در ذهن آنها بیان کرد بعنوان مثال کلمه وکیل برای یک نفر تداعی کننده شخصوی اسوت   

قوانون را دور زده و حو     که از ح  دفا ع میکند و شاید برای دیگری انسان پرحرفی باشد که سعی میکند توا 

این دو نفر در مورد یک مفهو  )وکیل( افکار متفاوتی داشتند و این دو با شونیدی یوک   . الوکاله بیشتری بگیرد

بنابراین با توجه به این که هر مفهو  برای ما چه معنی یافتوه باشود   . کنندمی کلمه احساسات متفاوتی را تجربه

 .  دهندمی ا یتا اعمال ما را شکلافکار ما شکل میکیرد و افکار ما نه

 از اشیا یوا اموور اسوت کوه موا فکور      ای  مفاهیم زیر بنای شناخت هستند مفاهیم بازنمایی شناختی مجموعه

مفاهیمی در مورد خصوصویات  : 0دسته اصلی طبقه بندی کرد  1توان به می مفاهیم را. کنیم بهم مرتبط هستندمی

: 1اسواتید و ، یمی که در مورد گروههای انسانی هستند مثل دانشوجو مفاه: 5 همانند برون گرا یا پررو، شخصی

مفاهیم به ما در درک جهوان کموک و   .. دعوا و، مفاهیمی در مورد اتفاقات اجتماهی روزمره همانند راهپیمایی

توانند موج  فعال می تجربیات و منش ما، بافت اجتماعی. کار قضاوت و تصمیم گیری را برای ما آسان میکند

روانشناسی شناختی نشان داده که فکر کوردن در موورد   های  مفاهیم شوند و آن را بازنمایی کنند و یافته سازی

 مفواهیم الزاموا واقعیوات را در موورد موضووع بیوان      . شودمی یک مفهو  موج  فعال شدن مفاهیم مرتبط با آن

 . دارد گویند که صاح  ان مفهو  چه نظری پیرامون آن شی یا موضوعمی کنند بلکه نمی

معانی از نظر وضوح با هم تفاوت دارد مفهومی همانند سی  بسیار واضح و روشن اسوت ولوی مفواهیمی    

تووان  می تقوا دارای گستره وسیعی از تعری  هستند که برای هر کس متفاوت است و بسوختی ، همانند عدالت

بازنموایی ذهنوی و طرحوواره بورای      هماننود هوایی   روانشناسان از واژه. تعاری  کامال مشابه برای آنها پیدا کرد

همچون نگاشته و کلیشه بهور  هایی  کنند و در مورد مفهیم ویوه و جزیی از واژهمی اشاره کلی به مفهو  استفاده

 .  جویندمی ه
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 نتایج

 :  تربیتی و انتخاب الگوهای تفکرهای  نظریه فرایند طنز آمیزدر تصمیم گیریهای  استفاده از یافته

بسویاری از آنهوا ناشوی از طورز فکور و      ، نوبه خود دارای مشکالت و معضالت متعددی اسوت به ای  هرجامعه

فحشوا انوواع   ، فقور ، حجواب ، جنسیهای  اشتباهی است که در اذهان آحاد جامعه قرار دارد ناهنجاریهای  ایده

 ی صوحیح مناس  برای جهت بخشو های  عمدتا ریشه در فکر انسان دارد و چه بسا انتخاب استراتوی.. فساد و

به افکار مرد  موج  بهبود وض  جامعه شود و از دیگر سو انتخاب الگوهوای عملوی اشوتباه بورای رسواندان      

و رف  خطرات این اشتباهات ها  تواند نتایجی اسفناک به بار آورد که پاک کردن زشتیمی جامعه به تفکر درست

 .  تالش و کوشش خواهد داشتها  نیاز به دهه

 

 )چرا سرکوب موثر نیست؟( آنسانسورو نتایج عکس 

هستند که بکار گرفتوه شوده و   هایی  در بسیاری از مواق  سانسور و سرکوب ساده ترین و د  دست ترین ابزار

شود ولی دیده شده که هر چوه موا سوعی کنویم توا از ایون       می از آن برای کنترل و جهت دهی به افکار استفاده

را بیشتر درگیر کرده و افکاری را که شاید بوه مورر زموان و     بدتر ذهن، استفاده بیشتری صورت گیردها  روش

رفتند در ذهن آنچنان جایگاهی پیدا کرده اند که زدودن آنهوا بودین سوادگی امکوان پوذیر      می خودبخود از بین

اداموه داده و  ای  نیست و حتی در صورت زدوده شده از سطح رویی ذهن به حیات خود در سطح زیر آسوتانه 

 .  دهدمی تحت تا ثیر قرار افکارو اعمال را

 

 آیا خالصی ازافکار امکان پذیر است ؟

و امروزه خوود را   از افکار معتقد بودیم وامروز باور داریم که آن فکر را کنار گذاشته ایمای  اگر روزی به دسته

. هسوتند  دهد که این افکار در ذهون زنوده  می پنداریم نباید زیاد مطمئن باشیم چون پووهشها نشانمی مبرا از آن

پنداشوتند  می آزمایشی گروهی از سفید پوستان امریکایی را که افکار منفی نسبت به سیاهان را نادرست و اشتباه

مورد بررسی قرار داد نتایج نشان داد که هر چند به ظاهر این افکار توسط ایشان طرد شده بود ولوی در واقو    

 . ار و عمال اثر گذار بودنددادند و برسایر افکمی در ذهنشان هنوز به زندگی ادامه

تووان آن را  می واقعیت این است که دور انداختن یک فکر و یک کلیشه ذهنی کار بسیار مشکلی است ولی

از سطح زیر آستانه به آستانه کشاند و در هنگا  تصمیم گیری بدان اندیشید و با استعانت از اندیشویدن اثورات   

شوود توا در   می نشان دمی دهد که سانسور و سرکوبی افکار موج  علم روانشناسیهای  یافته. آن را خنثی کرد

هنگا  آسایش این فکر با حجم بیشتری به ذهن حمله کند و در نتیجه برای خود مسویر و راه خواص خوود را    

ایون فکور بصوورت الگوویی      پیدا کند و در اینجاست که دیگر نمتوان بسادگی آن را به کناری نهاد و درنتیجوه 

 .  اثر خواهد گذاشت بر سایر افکار و اعمال و ذهنی درامده
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نشان داده که هجو  فکر سانسور شده تحت اختیار فرد نیست و ایون رونود بصوورت خودکوار در     ها  یافته

شود مخصوصا اگر شخص با سانسور مخال  باشد و این کار بصورت ناخواسته برای او بانجوا   می ذهن انجا 

 شوود و نهادینوه  می مغز ما شود برای خود دارای مسیر و جایگواه خواص   وقتی فکری بارها و بارها وارد. برسد

تواند مفیود واقو  شوود ولویکن در بلنود مودت       می شود در واق  ممانعت از ورود فکر هرچند در چند لحظهمی

تواثیر گوذار    خود اگاه و ناخودآگاه بور اعموال انسوان   های  ان فکر میبخشد و آن فکر از مسیر قدرت زیادی به

بهتر است بجای ساده اندیشی در مورد کنترل افکار دیگران بوسیله سانسور سعی شود تا با تفکرو . دخواهد بو

افراد و اهمیت بخشوی بوه تفکور انتقوادی در     ای  بحث افکار را در مسیر صحیح قرار داد باال بردن سواد رسانه

این تحقی  نشوان  . و مخرب شودتواند بخوبی و بهترین وجه مان  رشد افکار اشتباه می تربیت و اموزش جریان

 را واپس برانیم در ان لحظه بطور موثری این کار انجا ای  کنیم که فکر یا کلیشهمی داد زمانی که خودمان سعی

کوشیم آن را واپس بایم به ذهن ما هجو  میواورد   نمی پردازیم و دیگرمی شود ولیکن زمانی که به کار دیگریمی

در نبود یوک انگیوزه قووی بورای بازداشوتند      . رانی و طرد فکر گرفته باشیم() حتی اگر خود تصمیم به واپس 

توان از فعال شدن انها ممانعت بعمل آورد اگر بخواهیم مان  عمول ایون افکوار بشوویم بایسوتی در       نمی افکار

 هموحله اول وافعا بخواهیم تا این اتفاق بیافتد مجبور بودن به ممانعت هیچ گواه موان  حضوور فکور و اندیشو     

 .  شود بنابراین بهنرین روش همان استدالل و منط  و بهره گیری از تفکر انتقادی است نمی

 

 عصبی از خود اگاه به نا خود اگاه های  تغییر مسیر

تحقیقات صورت گرفته بر روی حیوانات توسط دانشمند علم عص  پایه جوزف لودو تایید میکند کوه وقتوی   

پیودا میکنود و بوه موروز زموان ایون فکور از        ای  یج برای خود مسیر ویوهفکری مکرا در مغز ظهور یابد به تدر

بر روی فرد تاثیر میگذارد ایون تحقیقوات نشوان داد    ای  دسترس خود اگاه خارج میشود و بصورت زیر آستانه

کورتکس حسی و آمیگودال را  ، وقتی محرکی برای چند بار اول توسط مغز درک میشود مسیر تاالموس حسی

به این مسیر راه اصلی میگوییم که همان راه هوشیار است ولی وقتی محرکوی یوا فکوری بارهوا      طی میکند که

کنود بلکوه مسوتقیما از تواالموس بوه       نموی  توسط مغز درک شود دیگراز کورتکس حسی )محل تفکور( عبوور  

هوا   بوه محورک  ای  این مسیر بصورت ناخودآگاه ویا زیر آستانه، رود این مسیر را مسیر فرعی مینامیممی آمیگدال

ایون مسویر هموان    . کندمی دهد و تنها عملمی دهد و شخص در این مسیر امکان فکرکردن را از دستمی پاسخ

اسوتفاده از ایون مسویر کارهوا را     . راهی است که ما در وقتی که به کاری عادت میکنیم از آن اسوتفاده میکنویم  

عملی اشتباه و فکری نادرست عادت کرده باشیم و سریعتر میکند و تنها مشکل این است که اگر ما به تر  ساده

انجا  عمل درست بسیار مشکل خواهد بود چون در مسیر فرعوی امکوان تفکور از انسوان گرفتوه شوده اسوت        

 (0-)شکل . بنابراین اشتباهات مکرر تکرار خواهد شد
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 نتیجه گیری

از اشخاص شکل گرفتوه و  ای  به یک موضوع بیا دستهذهنی تفکراتی هستند که در ذهن ما نسبت های  یا قال ها  کلیشه

بسته به مفاهیمی که در ذهن شما قرار دارند و بعلت تکرار بصوورت عوادت در   . اثرات زیادی بر ما و افکار مامی گذارد

رار آمده اند شما جهان اطراف خود را طبقه بندی میکنید بعنوان مثال اگر برای شما کلیشه مادیات بسیار مورداسوتفاده قو  

اسواس   گیرد بنابراین شما افراد را بر اساس پول طبقه بندی کنید یعنی در صورت مواجهه با فردی جدی سریعا او را بر

نامید برای شخص دیگری شاید خوشتیپ و بد تیپ بعنووان مفهوو    می توانایی مالی شناسایی میکنید و بی پول یا پولدار

  کردن مرد  ازمفاهیمی همچون مفاهیم جنسی موج  بازگشت این گونوه  من.. . پول و مورد توجه باشد یا پولدار و بی

شود و این بازگشت بسیار قوی و پر انرژی است از این رو موج  شکل گیوری  می مفاهیم در قال  کلیشه به ذهن افراد

قرار گرفته اند در  ها شود و نهایتا اشخاصی که تحت اثر این نوع از محرومیتمیها  قوی در مورد اینگونه کلیشههای  پیوند

جویند و نهایتا این سیر اشتباه موجو  میشوود توا موا بوا      می شرایط روزمره و طبیعی مکرا و موکدا از اینگونه مفاهیم بهره

زمانی . بینند یا اینکه همه چیز را بصورت مادیات درنظر میگیرندمی مسایل را بیشتر از بعد جنسی افرادی مواجه شویم که

تالش در واپس رانی یک فکر ممکون اسوت در   . رسیممی کار به کنترل درآید به وارونگی مضحکیشود تا افمی که سعی

واپس رانی . نیز از این قاعده مستثنی نیستندها  شود که به احتمال زیاد به همان موضوع بیندیشیم کلیشهمی عوض موج 

بعدی انجامید و آزمایشات نشان داد که  بی درن های  یک کلیشه به افزایش میزان فعال شدگی و کاربرد آن در موقعیت

 . شود و اثر گذار استمی واپس رانی و ممانعت منجر به تجلی این فکر در ذهن و عمل افراد
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 شناخت اجتماعی و ادراک هنر
1نعمت اسکوئیان  
 

 

 

هوا   موج  شده تا ایون گونوه  به راستی چه مکانیسمی ، شوندمی حیوانات اجتماعی نامیدهها  و انسانها  نخستین

پوس علوت   ، % مشابهت دارد77مغز شامپانزه و انسان . این توانایی را بیابند که به صورت گروهی زندگی کنند

شوناختی موجو  شوده    ی  تفاوت زیاد بین این دو گونه در زندگی اجتماعی آنها در چیست؟ چه نوع توسوعه 

اجتماعی ما حاالت ذهنی خوود را  های  در برهم کنش. ا کنندبه این میزان با هم تفاوت پیدها  است تا این گونه

تشخیص هیجانوات و  . فهمانیممی اعمال اجتماعی خودمنظورمان را به طرف مقابلی  دهیم یا به واسطهمی نشان

را پیشگویی کنیم و البته برای رفتار بعودی خودموان    دهد تا اعمال آنهامی احساسات دیگران به ما این امکان را

پرسش این است که چه مکانیسمی ما را بورای انجوا    . (5110، )دوال داشته باشیم و برنامه ریزی کنیمآمادگی 

توانوایی شوناخت   : دهود می علو  شناختی به این سؤال اینگونه جواب. سازدمی این اعمال پیچیده اجتماعی توانا

روانشناسی عامه یوا مردموی کوه در    . سازد تااجتماعی بیاندیشیم و عمل کنیممی حاالت ذهنی دیگران ما را توانا

شود تا حاالت ذهنی دیگران را تشخیص دهیم و بر همان مبنا به تعوامالت  می وجود دارد موج ها  تما  انسان

توانند اعمال دیگران را بر مبنوای حواالت    نمی یعنی آنها، ندارندها  توانایی که دیگر نخستین. اجتماعی بپردازیم

 .  (5111، )پوینلی. ذهنی آنها طبقه بندی کنند

ماهیوت  . گوید که بهتر است انسان را به جای انسان هوشمند انسان روانشناس نامیود می 0731نیک همفری 

ذهنوی کوه در تبیوین یوا پویش بینوی رفتوار        هوای   اساسی ترین حالوت . موضوعی مهم است، انسان نظریه ذهن

 .  (0731، )همفری ضرورت دارند باورها وامیال هستند

 

 روش

 اجتماعی چیست؟شناخت 

نیوات و احساسوات دیگوران در    ، گرایشها، باورها، توانایی بازنمایی دانش، شناخت اجتماعی در معنای محدود

 ذهنوی سوازی و ذهون خووانی توصوی      ، توانایی که معموالا با اصطالحاتی همچون نظریوه ذهون  ، ذهن است

کند و به همین خاطر مبنایی است بورای  می این توانایی امکان درک و پیش بینی رفتار دیگران را فراهم. شودمی

طی یکی دو دهه گذشته پووهشهای متعددی برای توصی  نظوری ایون نووع    . تنظیم رفتار در تعامل با دیگران

توانایی شناختی صورت گرفته و ابزارهایی برای سنجش توانمندی و تفاوت افراد در نظریه ذهن طراحی شده 

هوای   ما کشش سیری ناپذیری به فهم مورد  داریوم حتوی در مالقوات    . ستیمذاتاا روانشناس هها  ماانسان. است

                                                                                                                                                                          
 nematosko@yahoo.com (شناختی علو  پووهشکده) شناختی روانشناسی ارشد کارشناس -0

mailto:nematosko@yahoo.com
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این روانشناسی روزمره همان چیوزی اسوت   . کنیممی ذهنی دیگرانهای  درباره حالتهایی  تصادفی مرتباااستنتاج

مطمئناا نظریه ذهن یکی از مهم ترین ویوگوی متموایز کننوده انسوان از دیگور      . که مطمح نظر نظریه ذهن است

 . ودات استموج

 

 نظریه ذهن چیست؟

در دودهه اخیر رویکرد نظریه ذهن یکی از جدیدترین وجال  ترین مباحث در حیطه شناخت اجتماعی تلقی 

چوارچوب اصولی نظریوه    . شده وتوجه بسیاری از روانشناسان تحولی نگر را به سوی خود جل  کرده اسوت 

کلی به توصی  وتبیین چگونگی شکل گیری شناخت اجتماعی در یک بررسی . شناخت اجتماعی است، ذهن

اجتماعی مختلو  ودرک  های  با یکدیگر دربافتها  شناخت روابط انسان، درک خود ودیگری، دنیای اجتماعی

 .  پردازدمیها  مؤثر برارتبا  انسان عوامل

این . دانش انسان درباره دنیا بیش از هرچیز بردرک او از دیگران وخود وچگونگی عملکرد آن متکی است

بواتغییر  . بورد می عالی  وباورهای دیگران پی، نیازها، شود که انسان چگونه به احساساتمی سؤال اساسی مطرح

 دهد؟می سن چه تحوالتی در این توانایی رخ

دلیل اصلی وجود دارد که چورا ممکون    سه. ذهنی باور ومیل استهای  به احتمال قوی اصلی ترین حالت 

 : بفهمیداست شما بخواهید باورها را 

اگر امیال دیگران را بشناسید وبدانید که چه باوری دارند منطقواا رفتارآنهوا قابول    : به منظور پیش بینی رفتار .1

رفتارمی کننود کوه بوه    ای  معموالابه گونهها  در صورت برابر بودن سایر شرایط انسان. پیش بینی خواهد بود

 .  امیالشان برسند

که شخصی در حال انجوا  دادن کواری اسوت بوه خصووص اگور آن کوار        اگر ببینید : به منظور تبیین رفتار .2

در ضمن اطالع داشوتن از باورهوای   . اعمال او را تبیین کرد، توان با استنتاج باورها وامیالشمی عجی  باشد

همچنین باورهای افراد ممکن . تواند به پیش بینی رفتار بعدی او کمک کندمی آن شخص در چنین شرایطی

باشد وباعث شود شما باورهای خودتان درباره آن موقعیوت را روز آمود   ای  ات آموزندهاست حاوی اطالع

 .  کنید

توان عمول  می در مواق  خاص اگر بتوان باور کاذبی را در شخصی به وجود آورد: به منظور دستکاری رفتار .3

 .  (0171، وی به صورتی تغییر داد تا به سود ما تما  شود)داهرتی

تا ارتبا  بین یکی از مهم ترین ابداعات بشر )هنر( و یکوی از مهوم تورین و خواص     براین است  این مقاله

کند )نظریه ذهن( را مورد بررسی قورار  می او که نقش مهمی در فرایند شناخت اجتماعی ایفاهای  ترین توانایی

 . دهد
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 ادراك آثار هنری  

کند منظور خود را در قال  اثرهنوری بوه   می است و سعیای  یا ایده، خال  اثر هنری در اصل به دنبال بیان فکر

برای رسیدن به این هودف او از ابوزار هنور اسوتفاده     . ظهور اوست برای دیگران، مخاطبین منتقل کندبواق  هنر

، گفتوار ، از روی حرکوات هوا   در زنودگی روزموره انسوان   . گیرد تا پیا  را برساند نمادهایی را به کار می؛ کند می

را مورد ارزیابی قرار دهند در ها  نیات وافکار آن، کنند احساساتمی تادن دیگران سعیطرزنگاه وحتی طرز ایس

آثار هنری نیز از این . شود راهی است به سوی شناخت اومی حقیقت انواع اطالعاتی که توسط هر انسان تولید

 بوا خوود شوریک    هنرمندان با خل  اثردیگران را بوا احسواس خوود آشوناکرده وآنهوا را     . قاعده مستثنی نیستند

 احساس وناراحتی خوود رادر شوعرش بیوان   ، کندمی بسته ودر خفقان زندگیای  شاعری که در جامعه. سازندمی

برای ایرانیان همواره بیان کننوده ایون حوس بسوته      "مرغ سحر"شعر. فرهن  ما مملو از این اشعاراست. کندمی

آال  وآرزوهای خود را بوه مخاطو  منتقول    خواهد به این واسطه می بودن اجتماع وخفقان جامعه است وشاعر

 توانایی انتقال احساس تنها مختص موسیقی و شعر نیست هنر نقاشی نیز در این زمینه بسیار توانوا اسوت  . کند

 .  (0175، )نیرومند

هنرمنودان حوس   . کندمی نقاشی کمک بسیاری به بیان و انتقال بهتر پیا  اثر وحس نقاشهای  خطو  ورن 

همانطوری که ما ناراحتی خود را بااخم کردن یا شاید با گفتن این . کنندمی د به مخاط  منتقلخود را بااثر خو

 . دهیممی به طرف مقابل نشان"از حرفت خوشم نیامد"جمله که 

که بایستی منظور هنرمند وخال  اثور را یافتوه ودر نقوش کاشو       در مواجهه باآثارهنری این مخاط  است

کوه شوامل   ای  خانواده. شودمی ه بندی آثار هنری جز  هنرهای تجسمی طبقه بندیکاریکاتور در دست. عمل کند

هر چند . ظهور هنرمند است و ظهور برای دیگری است، هنر. است.. . مجسمه سازی و، هنرهایی چون نقاشی

د مخاطبی که هنرمنو ؛ طلبد ولی هر هنری مخاطبی را می، نماید هنر اصیل در هنگا  خود بودن هنرمند روی می

حال این به مخاط  در مواجهه بوا هنور بوا    . طور کلی پیا  خود را به او دارد قصد انتقال احساس یا خیال یا به

که مخاط  زبان عادی مفاهیم گوینده را از طری  الفاظ و عبوارات   در حالی. مخاط  زبان عادی متفاوت است

گیرد به احساس یا خیوال خاصوی دچوار     میمخاط  هنر از طری  نمادهایی که هنرمند به کار . کند او درک می

گیرد میزان توأثیر اثوری هنوری بور      تحت تأثیر هنر و زیبایی اثر هنری و خالقیت هنرمند آن قرار می شود و می

خود بوودنش در آن لحظوه و   ، شدت احساس و خیال او در هنگا  آفرینش، تاب  توانایی فنی هنرمند، مخاط 

گستره مخاطبان اثر هنری به لحاظ کلیّوت  . آن هنر یا آن سبک هنری است باالخره آشنایی مخاط  با نمادهای

یکی از معیارهای ارزیابی اثر هنوری  ، و عم  احساس و عاطفه و خیال برانگیخته شده در آنها به لحاظ کیفیت

 .  (0133، )یان  شود محسوب می
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 کاریکاتور چیست؟

کاریکاتور یک شخص باید . شود می یا کسی کشیده کاریکاتور تصویری است که به منظور هجو کردن چیزی 

. مضحک باشد و در کشیدن آن باید نمایش اعضای بدن سووژه مبالغوه کورده و شخصویت سووژه را بنمایانود      

گرفته شده که به معنای اغراق است اما اغراق در کاریکواتور یوا   « کاریکار»کاریکاتور از کلمه ایتالیایی ی  کلمه

برخی از پووهشگران هنرکاریکاتور عقیوده دارنود کوه    . منطقی و هوشمندانه باشد، دهباید سنجی، طنز تصویری

است که در قرن شوانزدهم در ایتالیوا توسوط طوراح و نقواش آن       "کاریکاتورا"ی  کاریکاتور کوتاه شدهی  کلمه

سیاستمداران و یا واقعی های  از چهره –در مسائل سیاسی  –هنرمندان . مصطلح گردید "آنیبال کاراکی"، زمان

بسیاری از کاریکاتورها برای خنداندن بیننوده کشویده   . کشند می کاریکاتور، کسانی که به نوعی خبرساز هستند

اما معنای ثوانوی  ، با اینکه در نگاه اول خنده دار هستند –مثل موضوعات سیاسی  –اما بعضی از آنها ، شده اند

یابید بنابر این بوی دلیول   می واژگان آن در را با خواندنای    جملههمانگونه که شما مفهو. عمیقی در خود دارند

رعایوت  ، واژگوان ، خوانودن مهوارت در شناسوایی حوروف    . مویم  نیست اگر دیدن تصویر را خوانش تصویر بنا

شامل دو مهارت کلموه خووانی    خواندن. ترکی  وترتی  آنها واستفاده درست از کلمات وفهم معنای آنهاست

در هنگا  مطالعه یک متن خواننده باید کلماتی که در سواختار صورفی ونحووی بوه شوکل      . وفهم معانی است

به این منظور باید هر واژه را به روی لکوه زرد چشوم خوود منطبو  سوازد وپوس       . پیاپی نظم یافته اند را ببیند

 .  (0175، ومند)نیر با جهش چشم به سوی کلمه بعدی روی آن تثبیت یابد، ادراک وفهم معنی هرواژه، ازتثبیت

بور  . شوود می سپس خواننده با خواندن کلمات متعدد در قال  یک جمله به مفهو  جام  تری از معنوا نایول  

لگووی کلوی    بوااین حوال بوین ا   . الگوی مطالعه حروف بسیار منظم است، تصویری یاربوسهای  خالف آزمون

بسیاری ازپووهشگران بر این عقیوده  گرچه . شود نمی مطالعه یک متن وخوانش تصویری تفاوت چندانی دیده

اما واقعیت این است که چیدمان عناصور  . توان اصطالح خوانش تصویری را برای دیدن اطالق کرد نمی اند که

تووان  می اسوت کوه  ای  یا انتقال معنایی را دارند بوه گونوه  ای  تصویری بسیاری از آثار تجسمی که ماهیت رسانه

برای اثبات این ادعا سواختار یوک لطیفوه شونیداری را بوا یوک لطیفوه        . دخوانش تصویری را بر آنها اطالق کر

 . دیداری یا همان کارتون مقایسه کنیم

 

 بحث و نتیجه گیری

. بقای او توا حود زیوادی بوه نحووه عملکورد موؤثر اجتمواعی وابسوته اسوت          ، کنندمی انسان در اجتماع زندگی

را تسهیل کرده و تمایل به زندگی سوالمتر و  .. . و همد ، مونس، غذا، به امنیت اجتماعی دسترسیهای  مهارت

از پیچیودگی بیشوتری   هوا   زندگی اجتماعی در انسوان نسوبت بوه سوایر گونوه     . را افزایش داده استتر  طوالنی

چگوونگی  ، بوین فوردی  هوای   ادراک دیگوری و انگیوزه  ، دانش ما در مورد خودمان و دیگوران . برخوردار است

وسوی  و  ی  اجتماعی زیور بنوا هسوتند ایون مجموعوه     های  توانا ساختن مهارتبدنی برای های  حالت بازنمایی

 .  به طور گسترده به شناخت اجتماعی ربط پیدامی کنندها  پیچیده از فرایند
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 ارتبا  بین فهم هنر، در مورد نمادپردازی دارندهای  نظریه ذهن و فهم آثار هنری نیاز به یک سری توانایی

بورای فهوم   . شودمی ( و نظریه ذهن به وسیله سیمبولیسم شرح دادهو موسیقی محسمه سازی، طراحی، )نقاشی

 ( و چیزی که نمواد بوه آن برگشوت   ید بتواند همزمان واقعیت و )نمادکودک با، موجود در آثار هنریهای  نماد

 . کند )بازنمایی( رادر ذهن نگه داردمی

اولیه از خل  آثواری همچوون   های  هدف انسانقطعاا . انسان وجود داردی  هنر از ابتدای تاریخ شناخته شده

آن روزگوار احتمواالا حیوات و زنوده     های  انسانی  دغدغه. ماستی  در غار متفاوت با هدف امروزههای  نقاشی

هریس بر این باور اسوت کوه   . انسان موج  نشد تا هنر را به کنار بنهدهای  هرچند پیشرفت. مانده بوده است

دنیای خیوالی کوه هنرمنود     -ط  اثر بایستی عالوه بر فهم دو موقعیت متفاوت برای فهم درست اثر هنری مخا

فهم این . (5111، بایستی بتواند ارتبا  بین این دو را برقرار سازد )هریس -خل  کرده و در برابر دنیای واقعی

 . چنینی یک اثر هنری ارتبا  باالیی با کس  توانایی نظریه ذهن دارد

فهنود و بوه   می آنها را بهتور ، کنندمی بهتر استفادهها  رشد یافته بطور مشخصی از سمبلکودکان با نظریه ذهن 

با نظریه ذهن رشد یافته بوه ایون   هایی  بچه. شودمی معانی بهتر بخشیده و ادراک آنها از جهان متفاوتها  سمبل

 هماننود نقاشوی  ، سمبولیکدر هنرهای . (5115، ظاهر الزاماا با واقعیت یکسان نیست)الندی، مطل  آگاهند که

بنابراین برای کودکان دارای نظریه . شوندمی و اشکال اغل  به چیز دیگری ارجاع دادهها  نماد، ومجسمه سازی

انتزاعوی را  هوای   است توا نمواد  تر  ذهن شبیه بزرگساالن نسبت به کودکان دارای نظریه ذهن اولیه بسیار راحت

 .  (5119، درک کند)کسکین

ن داد کوه ارتبوا  قووی بوین ادراک کاریکواتور و توانوایی نظریوه ذهون وجوود دارد و          بررسی تجربی نشا

 .  (0175، )اسکوئیان موجود دراین زمینه را مورد تایید قرار دادهای  نظریه

 

 منابع

 
 کارشناسوی  پایان نامه . )نظریه ذهن( و فهم کاریکاتور)کارتون( ( بررسی رابطه بین شناخت اجتماعی0175). اسکوئیان نعمت

 . پووهشکده علو  شناختی. ارشد

 ؛ زینو  خانجوانی   کننود؟ چگونه کودکان افکار و احساسات دیگوران را درک موی   :نظریه ذهن، (5116) . داهرتی مارتین جی

 . انتشارات سمت: ( تهران0171فاطمه هداوندخانی)

 فرهنگسرای میر دشتیانتشارات ، تهران، مدیریت چشم مخاط ، (0175محمد حسین )، نیرومند . 

 انتشارات فرهنگسوتان هنور جمهووری    : (تهران0133هاشم بنا پور)، ارشیا صدی . تهران، هنر و شناخت( 5110). یان  جیمز

 . اسالمی ایران
 De Waal F (2001) The Ape and the Sushi Master: Cultural Reflections of a Primatologist. New York: Basic Books.  
 Harris, P. L. (2000). The work of the imagination. Oxford: Blackwell.  

 Humphrey, N. 1983 Consciousness regained. Oxford: Oxford University Press.  

 Keskin ,B. (2009). How would theory of mind play a role in comprehending art? Early Child Development and Care. 179- 5, 

645–649.  
 Lundy, J. E. B. (2002). Age and language skills of deaf children in relation to theory of mind 

 development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7, 41–56.  

 Povinelli DJ,Bering JM, Giambrone S (2000)Toward a science of otherminds: Escaping the argument by analogy. Cognitive 

Science 24: 509–541.  



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 

 رابطه بین ذهن آگاهی و شادکامی

 7لیال تیموری، 5نوشین درخشان*

 

کوه بور زنودگی افوراد دارد هموواره      ای  یکی از نیازهای روانی بشر شادی و نشا  است که به دلیل تاثیر عمده

 نشا  و شادی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسوان بوه شومار   . کرده استذهن انسان را به خود مشغول 

درواقو  شوادی یکوی از هیحانوات     . توان آن را از مهمترین عوامل سالمت خانواده و جامعه انگاشتمی. رودمی

همانطور کوه افسوردگی و   . اضطراب و یاس قرار دارد، مثبت است که در مقابل هیجانات منفی مانند افسردگی

شادی و نشا  اجتماعی نیز بور عملکورد و بهوره وری افوراد تواثیر      ، گذاردمی س بر عملکرد افراد تاثیر منفییا

نشوا  اجتمواعی قبول از هور چیوزی بور       . کندمثبت گذاشته و راه را برای توسعه و پیشرفت جامعه هموار می

مشارکت اجتماعی بیشتر منجرشوده  نشا  اجتماعی باال به تعامالت و . گذاردمی روابط اجتماعی افراد اثر مثبت

کنود شوادی   می ( مطرحVeenhovenونهوون ). سازدمی و زمینه را برای همبستگی و انسجا  اجتماعی بهتر مهیا

شود نگرش افراد بوه  می همچنین باعث. کندمی انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیلمی فعالیت فرد را بر

 (0170، )عباس زاده و همکاران ات اجتماعی زودتر به تواف  برسندشده و در تعارضتر  محیط پیرامون مثبت

-روانوی ، اجتمواعی  -و تجلیوات مختلو  فوردی   ها  از عواط  انسانی است که دارای جنبهای  شادی جنبه

باشد و از آن جایی کوه شوادی تواثیر کموی و کیفوی زیوادی بور زنودگی دارد         می عاطفی -جسمانی و شناختی

توان بوه دو معنوا   می ی شادی در انگلیسی راواژه. مورد تاکید و توجه قرار گرفته استدرفرایند تحول و توسعه 

اما معنوای دو  آن شوادکامی و   ، یکی شادی است که از هیجان مثبت در زمان حال سخن گفته ایم، به کار برد

 بوه نظور  سعادتمندی است که در این معنای اخیر شادکامی با خشنودی و رضایت از زندگی مترادف اسوت و  

درک مفهوو  و  . (5111، )بویس شود معنای شادی استمی رسد آن چه در روانشناسی مثبت گرا از آن بحثمی

ی به کارگیری مناس  شادکامی از موارد مهم روان شناسی مثبت گراست و مفهو  وسیعی است کوه از تجربوه  

ون هووون  . گیورد می ا در بور منفوی و رضوایت بواال از زنودگی ر    های  سطوح پایین هیجان، مطلوبهای  هیجان

تعری  جامعی از شادکامی بیان کرده است که عبارت است ازدرجه و میزانی که با آن فرد کیفیت کل زنودگی  

 .  (0175، )امین پور و زارع دهدمی اش را به عنوان یک زندگی کامال مطلوب مورد قضاوت قرار

د از تجارب عواطفی مثبوت/منفی و رضوایت از    شادی را به عنوان ارزیابی کلی افرا (5101) گوپنا و کومار

عد  وجود عاطفه منفوی و  ، ( شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبتArgyelآرگایل )اند.  زندگی تعری  نموده

داند و به عنوان میانگین سطح رضایت در بیش از یک دوره خاص هموراه بوا فراوانوی و    می رضایت از زندگی

                                                                                                                                                                          
 noushin.derakhshan@yahoo.com (مسئول نویسنده) نور پیا  دانشگاه روانشناسی گروه مربی-0
 میانه مرکز نور پیا  دانشگاه مدعو مدرس-5
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از دیدگاه ون هوون . (5101، عاطفه منفی تعری  کرده است )گوپتا و کوماردرجه عاطفه مثبت و فقدان نسبی 

 تحقیقوات نشوان  . ثبات موقعیتی و علت درونوی اسوت  ، شادکامی صفتی است که دارای سه معیار ثبات زمانی

افورادی کوه شواد    . تواند سالمت جسمانی رابهبود ببخشدمی دهد که شادی صرف نظر از چگونگی کس  آنمی

ی مشارکتی بیشوتری هسوتند و   دارای روحیه، گیرندتصمیم میتر  آسان، کنندمی س امنیت بیشتریهستند احسا

دارای ، (0171، کننود )اموین پوور و زارع   می کنند بیشتر احساس رضوایت نسبت به کسانی که با آنها زندگی می

 عالیوت فورد را بور   شوادی ف . عزت نفس باال بوده و روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنوادار هسوتند  

. کنود می خالقیت وی را تقویوت نمووده و روابوط اجتمواعی را تسوهیل     ، انگیزد و آگاهی فرد را افزایش دادهمی

شوود) نشوا  دوسوت و    می همچنین مشارکت سیاسی را رون  بخشیده و موج  حفظ سالمتی و طوول عمور  

 .  (0133، همکاران

و تواثیر مثبوت آن بور روحیوه و عملکورد افوراد        با توجه به اهمیت شادی در بهزیستی روانی و جسومانی 

براسواس تحقیقوات   انود.   شادکامی پرداختوه های  پووهشگرانعالقمند به این حوزه به جستجوی مناب  و همبسته

اما بوه اعتقواد اسوتیل    . صورت گرفته شادی تحت تاثیر هم عوامل متعدد درونی و هم عوامل بیرونی قرار دارد

(Steelو اونز ) (Ones    هرچندعوامل بیرونی در ایجادشادکامی نقش دارند اماتاثیرآنهوا صورفا کوتواه و گوذرا) 

براین اساس شادی بلندمدت بوا عوامول   . باشد و عوامل درونی شادکامی را مجددا به خط پایه بازمی گرداندمی

ته که تاکیود  کنونی برخالف سالهای گذشهای  براین اساس پووهش. (0171، )سلیمی پایدار درونی ارتبا  دارد

شوادکامی را برآموده از   ، اقتصوادی داشوت   -بیشتری بربررسی متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل اجتمواعی 

 .  (0133، )مغانلو و وفایی داندمی شخصیتیهای  ویوگی

( و فارنهوا   Chengتحقیقات چن  )، 5115مانند تحقیقات اونز در ، انجا  شده در این زمینههای  پووهش

(Furnhum در )5110 ،( فارنهوووا  وپتوووری دسPetrides در )5111 ،(اسوووپانچلرSpangler)  و پوووالچرا

(Palrechدر )5114 ،( لوووLu) ( و هووونHu) 5115در ،(  سووینSingدر )علیپووور هووای  و پووووهش، 5117

همگی بوه وجوود رابطوه بوین     ، (0133مغانلو ووفایی )، (0171، ) سلیمی0133و هادی نواد و زارعی در 0134

فوردی در  هوای   که بیوانگر ایون مطلو  اسوت کوه تفواوت      ، شخصیتی و شادکامی اشاره نموده اند های ویوگی

 .  شخصی مرتبط استهای  احساس شادکامی تاحدود بسیاری با تفاوت

( و  Myersموایرز) . باشود می تفاوت در فرایندهای شوناختی آنهوا  ، شخصی افرادهای  یکی دیگر از تفاوت

اجتماعی و شوناختی تشوکیل شوده اسوت کوه بعود       ، معتقدند که شادکامی از سه بعد عاطفی (Diener)داینر

گردد که فرد نوعی تفکرو پردازش اطالعات ویوه یخود را داشته باشد که بور اسواس آن   می شناختی آن موج 

گورفتن   بوا در نظور  . (5114، وقای  روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که به خوش بینی وی منجر گردد)کار

های  هیجانات مثبت و نبود تاثیرات منفی از جنبهی  دو مولفه، ی شادی نیزی تشکیل دهندهاین که از سه مولفه

عمدتا شناختی بوده و براسواس ارزیوابی از اوضواع زنودگی فورد در حوال و       ، رضایتی  عاطفی بوده و مولفه

اور رسید که شادکامی بر نگورش و ادراکوات   توان به این بمی، (0170، اوست )عباس زاده و همکارانی  گذشته

هموانطور کوه   . توانند با شادکامی در ارتباطی منطقی باشندمی در نتیجه فرایندهای شناختی. شخصی مبتنی است
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نشان داده کهافراد شادکا  کسوانی هسوتند کوه در پوردازش      (Strack( و استراک )Schwarzتحقی  شوارز )

کنند می لی سوگیری دارند یعنی اطالعات را طوری پردازش و تفسیراطالعات در جهت خوش بینی و خوشحا

و (Weintrraub)همچنوین تحقیو  وینتوروب   . (0171، شوود )اموین پوور و زارع   می که به شادی آنهوا منجور  

هوای   که بیانگراین مطل  است که افراد خوش بین در هنگا  بروز مسائل مشوکل زا برجنبوه   (Carver)کارور

 (0136، کنند)کشاورزو وفاییانمی تمرکز و تاکید مثبت رویدادهای منفی

ذهن آگاهی یوک فرایندشوناختی خوالق    . شناختی در افراد ذهن آگاهی استهای  یکی از عوامل و مهارت

بدون قضاوت راج  به تجربیات آشکار لحظه ، است که از طری  توجه به اهداف واقعی و بودن در زمان حال

ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آن چه اکنون هست . (0171، و زارع گردد )امین پورمی به لحظه پدیدار

ی واقعیوت محو  بودون    یعنوی تجربوه  ؛ افتود می ی آن چوه اتفواق  بدون قضاوت و بدون اظهوار نظور دربواره   

ذهن آگاهی هسوتند  های  با وجود این که احتماال اکثر افراد دارای مهارت. (0139، توضیح)کاویانی و همکاران

 رادبایکدیگر در آگاه بودن نسبت به آن تفاوت دارند ضمن اینکه این مهارت نیز در طول زمان قابل تغییور اما اف

. شودمی و فنون مختلفی استفادهها  باشد هرچند در انجا  آن از روش نمی ذهن آگاهی یک روش یا فن. باشدمی

بیان کورد کوه مسوتلز  درک     "فهمیدن "ی  یک شیوه و یا "بودن "ی  توان به عنوان یک شیوهمی ذهن آگاهی را

نشان داده اند که ذهن آگواهی بوه افوراد در    ها  ( پووهش0139، احساسات شخصی است )کاویانی و همکاران

کنود  می منفی و افکار خودآینودو تنظویم رفتارهوای مثبوت مورتبط بوا سوالمتی کموک         تعدیل الگوهای رفتاری

. ی  نمایانگر تاثیر مثبوت ذهون آگواهی برتندرسوتی اسوت     شواهد و ادبیات تحق. (0175، )نریمانی و همکاران

توانایی سوازش و  ، توانایی حل مشکالت، گشودگی، افزایش ذهن آگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختیتواف 

افسوردگی)بیرامی و  ، همچنوین بوا کواهش اضوطراب    . (0170، عملکرد هیجانیهمراه است)احمدوند وهمکاران

نماید تا ایون نکتوه را دریابنود کوه هیجانوات      می ذهن آگاهی به افراد کمک. باشدمی (در ارتبا 0174، همکاران

کنود توا بوه    می منفی ممکن است رخ دهد اما جز  ثابت و دائمی شخصیت نخواهند بود همچنین به فرد کمک

ه افرادی کو . (0170، )احمدوند وهمکاران، با تامل وتفکر پاسخ دهند، رویدادها به جای پاسخ دهی غیر ارادی

 دریافوت ، دارای مهارت ذهن آگاهی هستند در زمان حال حوادث را کمتر از میزانی که ناراحت کننوده اسوت  

باشد  نمی زیرا زمانی که ما نسبت به زمان حال آگاه هستیم دیگر توجه ما روی آینده یا گذشته متمرکز. کنندمی

، خوویش اسوت )بیراموی و همکواران    ی در حالی که بیشتر مشکالت روانی ناشی از تمرکز افوراد بور گذشوته   

ی ذهنووی دارنود و بووه آینوده بوودبین   ی گذشووته مشوغله افورادی کوه افسووردگی خفیو  دارنوود دربواره    . (0174

توانند افکار و احساسوات خوود را بودون تفسویر و     می در مقابل افرادی که. (0139، هستند)کاویانی و همکاران

توانند موان  تشودید افکوارمنفی خوود     می، ی از واقعیت ندانندقضاوت دریابند و آنها را جزیی از خود یا انعکاس

، مقابلوه نماینود)تیزدیل و همکواران   ، باشود می شده و با نشخوار فکری که از عوامل اصلی افسوردگی در افوراد  

بر این اساس مقابله با نشخوارفکری و کاهش پاسخدهی خودکار هیجانی از طری  ذهن آگاهی نقوش  . (5111

اما باتوجه به اینکه نبوود افسوردگی بوا    . (5105، ردگی افراد داشته باشد )پاول و همکارانمهمی در کاهش افس

آیود)امین   نموی  شادکامی یکسان نیست و احساس شادی تنها با عد  حضور هیجانات و حاالت منفی بدسوت 
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منجور  ( وعواط  منفی و عواط  مثبت از یکدیگر مستقل بوده و صرفا نبوود عواطو  منفی  0171، پور و زارع

همچنین با در نظرگرفتن اینکه بین کاهش افسوردگی و شوادکامی   ، (0171، شود )سلیمی نمی به عواط  مثبت

آید کوه آیوابین ذهون آگواهی افوراد و      می حال این سوال پیش، (0171، نیز ارتبا  وجود دارد)امین پور و زارع

بررسی ارتبا  بوین ذهون آگواهی افوراد بوا      شادکامی آنان نیز ارتباطی وجود دارد؟با توجه به اینکه جای خالی 

تحقی  حاضر باهدف بررسی ارتبا  بین ذهن آگاهی و شادکامی و تعیوین سوهم   . باشدمی شادکامی آنان مشهود

 .  پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی)مولفه ها( در شادکامیصورت گرفته است

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

پیمایشی  -از نوع تحقیقات توصیفیها  از حیث نحوه گردآوری دادهتحقی  حاضر ازنوع طرح همبستگی استو 

شرکت کنندگان تحقی  کلیه دانشجویان دوره کارشناسی )دختور و  . آیدمی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار

دردانشگاه پیا  نور میانه مشغول تحصیل هسوتند   0174-75پسر( دانشگاه پیا  نور مرکز میانه است که در سال 

دامنه سنی آنها حدود اند.  باشد که به صورت داوطلبانه در تحقی  حاضر شرکت کردهمی نفر 5311عداد آنها و ت

حجم نمونه تحقی  بوا اسوتفاده از   . گیرندمی از نظر طبقه اجتماعی جز گروه متوسط قرار. باشدمی ساله 56تا  51

ای  گیری تحقی  با شیوه نمونه گیوری طبقوه  نمونه . برآورد شد 041 (S=0/25, d=0/8 , t=1/96)فرمول کوکران

دختور و   35تعداد ، هر دو جنس بدین گونه که نمونه آماری براساس نسبت، انجا  گرفته است نسبتی تصادفی

 .  پسر انتخاب شدند 53

 

 ابزار 

، ذهون آگواهی کنتواکی توسوط بیور     های  آزمون مهارت. ذهن آگاهی کنتاکی استهای  مهارت، اولین پرسشنامه

ذهون  ی  سوال بوده و بورای انودازه گیوری چهوار مولفوه     17( تدوین شده است که دارای5114اسمیت و آلن )

نموره گوذاری بوا    . عمل همراه با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت طراحی شده است، توصی ، آگاهی مشاهده

نمورات ایون   ی دامنوه . گوردد ( انجوا  موی  5توا همیشوه =   0)هویچ وقوت =  ای  درجه 5استفاده از طی  لیکرت 

، % به دست آمده است )امین پور وزارع 31اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ. است 075تا17پرسشنامه بین

0171)  . 

( بورای  0771) آزمون شادکامی آکسفورد توسوط آرگایول و لوو   . دومین پرسشنامهشادکامی آکسفورد است

بودین  . دگی بوک تهیوه و تودوین شوده اسوت     این آزمون براساس آزمون افسر. اندازه گیری شادکامی تهیه شد

آزموون شوادکامی   . شادکامی را دربرگیرندهای  ماده به آنها افزوده شد تاسایر جنبه00ماده تهیه شد و 50ترتی  

گزینوه اسوت و از    4این آزمون دارایهای  هریک از سوال. توسط علی پور و نورباال ترجمه شد 0139در سال 

روایوی و پایوایی ایون    . اسوت  39حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر. شودمی صفرتاسه به آنها نمره داده
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به عنوان مثال آرگایل و همکاران اعتبار آزموون  . پرسشنامه در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است

-ش کورده % گزار 71% و علی پور و نورباال ضری  آلفای کرونباخ را 71را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

روایی آزمون هم از طریو   . %به دست آمده است34% تا 64تشکیل دهنده آزمون از های  مقدار اعتبار عامل. اند

%  37% توا 53روایی سازهو روایی همزمان به دست آمد که اعتبار روایی سازه براساس روش تحلیل عامل بوین 

مون شوادکامی فووردایس محاسوبه شود و     برای بررسی روایی همزمان آزمون همبستگی آن با آز. به دست آمد

 .  (0171، % به دست آمد )امین پور و زارع 91ضری  همبستگی

 

 ها  شیوه گردآوری داده

هوا(  کتواب ، )مقواالت  ایاز روش کتابخانوه ، برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیوات تحقیو   

در اختیار دانشجویان قورار  ها  پرسشنامه، و تحلیل برای تجزیهها  به منظور جم  آوری داده. استفاده شده است

 .  گرفت و به صورت میدانی انجا  گرفت

 

 نتایج

بووا شووادکامی همبسووتگی معنوواداری دارنوود  شووود کووه ذهوون آگوواهی و مؤلفوةهای آن می مشوواهده، 0در جودول 

(10/1P<)* 

 
 ها( با شادکامی)مؤلفة ضرایب همبستگی ذهن آگاهی .5جدول 

 انحراف معیار میانگین شادکامی 

   سطح معنی داری ضری  همبستگی 

 99671/7 7440/15 *111/1 154/1 مشاهده

 71155/6 0753/54 *111/1 535/1 توصی 

 64364/9 5574/55 *111/1 107/1 عمل همراه با آگاهی

 11076/9 5659/54 *111/1 175/1 پذیرش

   *111/1 413/1 ذهن آگاهی

 53467/55 5095/45  شادکامی

 

های ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی تحلیل رگرسویون چنود   پیش بینی کنندگی مولفه برای تعیین سهم

نتوایج نشوان دادکوه تحلیول رگرسویون از راه تحلیول واریوانس        . انجا  گرفوت  (Inter)متغیری به روش اینتر 

(ANOVA)مجوذور   555/1مودل معنوی داری بوه دسوت آمود)     ، با استفاده از روش اینتر =R 111/1و>P  و

 5/55موورد اسوتفاده    دهد که مودل می )ضری  تعیین( نشان Rهمچنین مقدار مجذور . (F(4و  013= ) 353/7

، شوود می مالحظوه ، 5همانطوریکوه در جودول   . درصد واریانس در نمرات شادکامی را به حساب آورده اسوت 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 151/1و  t=  576/1و  P<110/1و مولفوه پوذیرش )   (= 561/1و  t=  750/5و  P<114/1مولفه مشاهده )

=تغییری به اندازه یک واحود انحوراف معیوار در نموره     ، بر این اساس. ( پیش بینی کننده معنی داری بودند

د همچنین تغییری به اندازه یوک واحو  ، انحراف معیار تغییر در نمره شادکامی است 561/1برابر ، مولفه مشاهده

هوای   مولفوه  اما. انحراف معیار تغییر در نمره شادکامی است 151/1برابر ، مولفه پذیرش انحراف معیار در نمره

 . توصی  و عمل همراه با آگاهی پیش بینی کننده معناداری نبود

 
 ذهن آگاهیهای  ضرایب رگرسیون شادکامی از روی مؤلفه .7جدول 

 B Std. Error β t Sig متغیر

 *114/1 750/5 561/1 516/1 619/1 مشاهده

 713/1 -193/1 -113/1 103/1 -155/1 توصی 

 336/1 044/1 105/1 114/1 144/1 عمل همراه با آگاهی

 *110/1 576/1 151/1 101/1 115/0 پذیرش

 

 بحث و نتیجه گیری  

آگواهی( در  ذهون  هوای   هدف پووهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگواهی و تعیوین سوهم ذهون آگاهی)مولفوه     

. نتایج پووهش حاضر نشان داد که بوین ذهون آگواهی و شوادکامی رابطوه معنوادار وجوود دارد       . شادکامی بود

درصد از واریانس شوادکامی را بوه    5/55تواند می همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مشخص کرد که ذهن آگاهی

معنوی داری بورای   هوای   مشواهده و پوذیرش پویش بوین    هوای   در نهایت مشخص شد که مولفوة . حساب آورد

تحقیقاتی که نزدیک حوزه شوادکامی انجوا  گرفتوه مطابقوت     های  نتایج تحقی  حاضر با یافته. شادکامی هستند

منفی و  ( نشان داد که ذهن آگاهی به افراد در تعدیل الگوهای رفتاری0175) تحقی  نریمانی و همکاران. دارد

 نتوایج پوووهش احمدونود و همکواران    . کندمی با سالمتی کمکافکار خودآیند و تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط 

توانوایی  ، گشوودگی ، گویایی این است که افزایش ذهن آگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختی تواف  (0170)

بوا کواهش    همچنوین افوزایش ذهون آگواهی    . توانایی سازش و عملکرد هیجانی هموراه اسوت  ، حل مشکالت

تووان گفوت ذهون    می درتبیین یافتوه تحقیو   . باشدمی ( در ارتبا 0174، همکارانافسردگی )بیرامی و ، اضطراب

نماید تا این نکته را دریابند که هیجانات منفی ممکن است رخ دهد اموا جوز  ثابوت و    می آگاهی به افراد کمک

ا بو ، کند تا به رویدادها به جای پاسخ دهوی غیور ارادی  می دائمی شخصیت نخواهند بود همچنین به فرد کمک

افرادی که دارای مهارت ذهن آگاهی هسوتند در زموان   . (0170، )احمدوند وهمکاران، تأمل وتفکر پاسخ دهند

زیرا زمانی که ما نسبت به زمان حوال  . کنندمی دریافت، حال حوادث را کمتر از میزانی که ناراحت کننده است

حالی که بیشتر مشکالت روانی ناشوی از  باشد در  نمی آگاه هستیم دیگر توجه ما روی آینده یا گذشته متمرکز

منجور بوه ترغیو     ، به عبارتی ذهن آگاهی. (0174، ی خویش است )بیرامی و همکارانتمرکز افراد بر گذشته

را ها  اشتغال ذهنی آن، خنثی و آگاهی هدفمندانه روی جسم و ذهنهای  افراد به توجه متمرکز بر روی محرک
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. مورد عملکورد رهوا کورده و ذهنشوان را از حالوت خودکوار خوارج میکنود        با افکار تهدید آمیز و نگرانی در 

 و روانوی  احساسوات  بوه  نسبت آگاهی افزایش و قضاوت بدون احساسات تعدیل همچنین ذهن آگاهی باعث

، افتنود موی  اتفواق  کوه  همانگونوه ، فیزیکی هایپدیده و هیجانات پذیرش و دیدن واضح به و شودمی جسمانی

دارد  دنبال رابه زندگی رخدادهای واقعی پذیرش و، عمی  دلسوزی، زندگی در اعتماد احساس و میکند کمک

نتیجه کلی بیانگر این است کوه ذهون   . و رشد و شکوفایی افراد را به دنبال دارد و در نهایت احساس شادکامی

مهمتورین  از . آگاهی با شوادکامی رابطوه معنوادار دارد و ذهون آگواهی سوهمی در پویش بینوی شوادکامی دارد         

محدودیت پووهش حاضر استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی جهوت سونجش متغیرهوای پوووهش و نیوز      

آتوی از  هوای   شوود کوه در پوووهش   می بنابراین پیشونهاد ؛ محدود شدن آن به دانشجویان دانشگاه پیا  نور است

 . و جامعه آماری دیگر نیز استفاده گرددها  روش
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درک عملکرد ، صفات شخصیتی، تبیین سهم استرس تحصیلی

 خانواده با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان

  9جواد کاووسیان، 7هادی کرامتی، 5زینب مجیدی کاکرودی

 
 

انود کوه از سوویی منجور بوه ارتبوا         دنیوای مجوازی را فوراهم آورده   ، ارتبا ی  های جدید در زمینه تکنولوژی

شوند و از سوی دیگر دسترسی سری  به انوواع گونواگونی از منواب      زمان بین افراد در جهان می نامحدود و هم

یش از ی بو  در مورد استفاده، های زیادی اما برخالف کارکردهای مثبت آن نگرانی. سازند اطالعاتی را فراهم می

، اعتیاد به اینترنت به عنووان یوک اعتیواد رفتواری    . ساز از اینترنت به وجود آمده است مرز و گاهی مشکل و حد

، شوورتر ، عود و تضاد را بوه هموراه دارد )کوس   ، خوی و تغییر خل ، شناخته شده است که عالئمی مانند تحمل

روانوی  -موضوع اصلی سالمت اجتمواعی ، ضراعتیاد به اینترنت در حال حا. (5104، دمین و گریفیتس، رویجر

هوا بور    آفورین و همچنوین اثور متقابول آن     رو تجزیه و تحلیل عوامل خطر از این. دهد بین جوانان را تشکیل می

 .  (5101، لی و سوای، یکدیگر برای گسترش درک و فهم اعتیاد به اینترنت در جوانان مهم است )ین

مطورح کورد و بوه     0775اختالل اعتیاد به اینترنوت را در جووالی    ی برای نخستین بار واژه، ایوان گلدبرگ

اعتیواد بوه اینترنوت اخوتالل     . (5113، معیارهای تشخیصی برای آن اختالل را ثبت کورد )گنزالوز  ، دنبال آن نیز

کواربران افراطوی در اسوتفاده از    . دهود  نسبتاا جدیدی است که وابستگی افراطی کاربران به اینترنت را نشان می

رفتن در دنیای مجوازی از ارتباطوات بوا     ترتی  با فرو فشارهای روانی بیشتری را تجربه نموده و بدین، ترنتاین

دهنود )پاتریوک و    های اجتماعی خود را از دست می گیرند و در نتیجه مهارت افراد در دنیای واقعی فاصله می

 .  (5113، جویس

، هوا  تضادها و تعوارض  حل، ایجاد همبستگی بین اعضا  های خانواده در عملکرد خانواده بازتابی از توانایی

مرز بین افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهواد بوا    و رعایت حد، موفقیت در ایجاد الگوی انضباطی

همچنوین عملکورد خوانواده بوه توانوایی      . (0771، باشد )پرتر و هول هدف حفاظت از کل سیستم خانواده می

فیزیولووژیکی )موادی(   ، روانوی ، توأمین نیازهوای عواطفی   : عهده دارد از جملوه  ایفی که برخانواده در انجا  وظ

هدف اصلی این پوووهش شناسوایی رابطوه بوین اسوترس      . (0171شود )قمری اعضای خانواده خود اطالق می

                                                                                                                                                                          
 شناسی روان ارشد کارشناس-0
 خوارزمی دانشگاه علمی عضوهیات-5
 خوارزمی دانشگاه علمی عضوهیات-1
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درک عملکرد خانواده با اعتیاد بوه اینترنوت در دانشوجویان کارشناسوی دانشوگاه      ، صفات شخصیتی، تحصیلی

   .ارزمی استخو

 

 گیری آماری و روش نمونه  جامعه، روش پژوهش

جامعوه آمواری عبوارت اسوت از تموا  دانشوجویان       ، در این پوووهش . پووهش حاضر از نوع همبستگی است

گیری  نمونه، در این پووهش. مشغول به تحصیل بودند 74-75کارشناسی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 

 . ها انجا  گرفت ها و بار دیگر جهت آزمودن فرضیه نامه اعتباریابی پرسشبار جهت  یک، در دو مرحله

 

 ها گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه الف( نمونه

صورت که  بدین، گیری تصادفی ساده استفاده شد ها از روش نمونه ابتدا برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

نفر به صورت تصادفی سواده انتخواب    511ای به اندازه  نهاز بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی نمو

 .  نفر دانشجوی کارشناسی جهت بررسی روایی و پایایی ابزارها گزینش شدند 511شد و در گا  بعدی جمعاا 

 

 ها گیری برای آزمودن فرضیه نمونهب( 

تصادفی ساده انتخواب  گیری  دانشجو کارشناسی بود که با روش نمونه 411نمونه این بخش از پووهش شامل 

صوورت کوه    بدین، شد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده ، برای انتخاب دانشجویان کارشناسی. شدند

حجم نمونه مورد نظر دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به شیوه قرعه کشی از میوان  

نفور(   411ر گا  بعدی از دانشجویان کارشناسی )جمعواا  د. افراد فهرست شده دانشگاه خوارزمی انتخاب شدند

عملکورد خوانوداده و   ، صفات شخصیتی، های استرس تحصیلی نامه صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسش به 

 .  گردید ها ارائه  اعتیاد به اینترنت برای تکمیل به آن

 

 ابزارهای پژوهش

 نامه اعتیاد به اینترنت پرسش

سوأل است که توسط یانو  و همکواران تهیوه و     51این مقیاس شامل : (0776اینترنت یان  )آزمون اعتیاد به 

بنودی لیکورت بورای     ای بر اساس درجوه  این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی بیست ماده. یابی شده است اعتبار

بندی شده  طبقه تقسیممیزان اعتیاد به اینترنت بر اساس نمرات به چهار .. باشد گیری اعتیاد به اینترنت می اندازه

 31نمرات  -4متوسط و -97تا  51نمرات ، خفی  -47تا  51نمرات  -5، معمولی -07تا  1نمرات  -0. است

 .  شدید است -011تا 

( در پووهش خود برای نسخه فارسی این پرسش نامه دو نوع پایایی 5101جنتی و اسال  )، مراصی، علوی

ست آوردن پایایی ازآلفبای کرونبواخ اسوتفاده شود و ضوری  پایوایی      برای بد در این پووهش. را اعال  کردند
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( در پووهش خود برای نسخه فارسی این پرسوش ناموه دو نووع    5101علوی و همکاران ). به دست آمد 36/1

 97/1آزموایی و همسوانی درونوی بوه ترتیو        ها روایی این پرسشنامه را به روش باز آن. روایی را اعال  کردند

 .  دادندگزارش  33/1و

 

 دوران دانشجویی نامه استرس تحصیلی پرسش

زای زنودگی   ( این ابوزار را بوه منظوور مطالعوه عوامول اسوترس      5110، نقل از گادزال و بالوگلو؛ 0770گادزال )

نامه یوک ابوزار خودگزارشوی موداد و      این پرسش. دانشجویان و واکنش آنان نسبت به این عوامل طراحی کرد

این ابزار بر مدل نظری توصوی  شوده بوه وسویله     . طبقه تشکیل شده است 7سوال در  50کاغذی است که از 

، فشوارها ، تعارضوات ، هوا  زا )ناکوامی  نووع )طبقوه( عامول اسوترس     5مدل مزبور . ( مبتنی است0771موریس )

، هیجوانی ، زا )جسومانی  نوع )بخش( واکنش نسبت به عوامول اسوترس   4تغییرات و استرس خود تحمیلی( و 

، در هور خورده مقیواس بورای بدسوت آوردن یوک نموره کلوی        . کند و ارزیابی شناختی( را ارزیابی میرفتاری 

هوای   دهنده استرس تحصیلی بیشوتر و واکونش   نمرات باالتر به ترتی  نشان. شوند سواالت با یکدیگر جم  می

 .  بیشتر نسبت به استرس است

پووهش خود از روش تحلیل عواملی تأییودی   ( در 0136دانشپور و موالیی )، غنایی، نقش، کدیور، شکری

یوک ابوزار    SLSIهوا منجور بوه تقویوت ایون ایوده گردیود کوه          نتایج تحلیل عاملی تأییودی آن . استفاده کردند

واکنش دانشجویان نسبت بوه ایون عوامول و    ، زای دوران دانشجویی گیری روا برای تعیین عوامل استرس اندازه

یوایی در پوووهش حاضور بوا اسوتفاده از روش آلفوای کرونبواخ و        ضرای  پا. شاخص کلی استرس آنان است

نامه اسوترس تحصویلی دوران دانشوجویی در دو روش آلفبوای کرونبواخ و تنصوی  بوه         تنصی  برای پرسش

 به دست آمده است 31/1و  1/ 39ترتی 

 

 NEOپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی 

های شخصیتیاست که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترینابزارها در زمینوه   یکی از آزمون

معرفوی   NEOناموه شخصویتی    تحت عنوان پرسوش  0735کری و کاستا در سال  شخصیت است که توسط مک

ناموه   پرسوش شوده   نظور  نامه توسط هموان مولفینتحوت عنووان فور  تجدیود      شده این پرسش نظر فر  تجدید. شد

در کشوورهای مختلو  جهوان از جملوه در      نامه فر  بلند پرسش اعتبار و روایی. شخصیتی نئو ارائه شده است

( اعتباریوابی شود و   0131مهریوار و طباطبوایی )  ، توسط گروسی، در ایران فر  بلند. ایران اعتباریابی شده است

زیور مقیواس فور  کوتواه بوا       5داد که همبستگی  ( نشان0775آمده در آزمون کاستا ) نتایج شبیه نتایج به دست

باشد ضرای  پایایی در پوووهش حاضور بوا اسوتفاده از روش آلفوای کرونبواخ و        می 75/1تا  99/1بلند از  فر 

بوه   39/1و  1/ 71نامه صفات شخصیت در دو روش آلفای کرونباخ و تنصی  به ترتیو   تنصی  برای پرسش

 .  دست آمده است
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 FADکرد خانواده نامه سنجش عمل پرسش

FAD  سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مسوتر کوه قوبال     61یک پرسشنامه

بالودوین و بیشواب بوا هودف توصوی       ، توسط اپشوتاین  0731این ابزار در سال . تدوین شده است، ذکر شد

خانواده را در سوازش بوا حووزه وظوای      های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی  ویوگی

در . .. (0130، دهود )صویادی   مورد سونجش و ارزیوابی قورار موی    ، دهی خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش

ناموه   ای جهت تعیین روایی پرسش از روش همبستگی سازه عملکرد خانوادهبه منظور بررسی ، پووهش حاضر

نامه سنجیده شده که روایی به دسوت آموده سووأالت     پرسشی کل  استفاده شد که همبستگی هر سوأل با نمره

کووه معنووادار  15و  07معنووادار بودنوود بووه جووز سوووأل   10/1اسووت و همگووی در سووطح  63/1و  07/1بووین 

ی  ناموه  نبودندضرای  پایایی در پووهش حاضر با استفاده از روش آلفوای کرونبواخ و تنصوی  بورای پرسوش     

چنین  هم. به دست آمده است 35/1و  1/ 70ونباخ و تنصی  به ترتی عملکرد خانواده در دو روش آلفبای کر

، 55/1و  69/1ارتبوا   ، 55/1و  91/1های حل مشوکل بوه ترتیو     آلفای کرونباخ و تنصی  برای خرده مقیاس

به دسوت   91/1و  93/1و عملکرد کلی  56و  40کنترل رفتار ، 94و  31/1آمیزش عاطفی ، 61/1و  91/1نقش 

 .  آمده است

 

 روش اجرای پژوهش

هوا   نامه با در دست داشتن مجوز اجرای پرسش، ها نامه پس از کس  مجوز از دانشگاه خوارزمی و تایید پرسش

هوا   پاسوخ ، و طی یک هفته به دانشگاه مراجعه شد و با همکاری دانشجویان، به دانشگاه خوارزمی مراجعه شد

آمووزان توزیو     ها به صورت تصادفی به دانوش  امهن پرسش، پس از معرفی خود و بیان هدف پووهش. شدند می

در طول جلسوه  ، نامه های پرسش چگونگی جواب دادن به سؤال  عالوه بر توجیه کلی دانشجویان در زمینه. شد

 .  شد ها پاسخ داده می های آن نیز به سؤال

 

 های پژوهشیافته

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته .5جدول 

 شاخص آماری

 متغیر
 بزرگترین نمره کوچکترین نمره انحراف معیار میانگین

 011 5 36/51 47/65 اعتیاد به اینترنت

 034 055 35/00 11/057 استرس تحصیلی

 060 95 07/0 65/01 شخصیت

 079 31 11/51 19/041 عملکرد خانواده

10/1 ≤ p, ** 10/1 ≤ p* 
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و  47/65پووهش در متغیرهای اعتیاد به اینترنوت بوه ترتیو  )   کنندگان در میانگین و انحراف معیار شرکت

( و عملکوورد خووانواده 07/0و 65/01صووفات شخصوویت )، (35/00و  11/057اسووترس تحصوویلی )، (36/51

 .  باشد( می11/51و  19/041)

 
 به اینترنتو عملکرد خانواده( و اعتیاد ، صفات شخصیتی، ضرایب همبستگی متغیرهای پیشایند )استرس تحصیلی .7جدول

 
  

آماره 

متغیر 

 پیش بین

همبستگی 

چندگانه 

MR 

ضری  

تعیین

RS 

نسبت 

F 

احتمال

P 

B وBeta ضرای  رگرسیون 

0 5 1 4 5 6 9 3 

 3335/3 65/77 314/3 797/3 شخصیت-5

79/3-=β 

91/3-=B 

21/4-=t 

3335/3=P 

       

عملکرد -7

 خانواده
19/3 724/3 16/22 3335/3 

74/3-=β 

92/3-=B 

23/1- t 

3335/3=P 

42/3- =β 

47/3-= B 

72/55-= t 

3335/3=P 

      

 3335/3 47/33 49/3 13/3 استرس-9

75/3-=β 

99/3-=B 

62/1-t 

3335/3=P 

99/3-=β 

73/3-= B 

74/2-= t 

3335/3=P 

45/3 =β 

27/3= B 

32/53= t 

3335/3=P 
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 اعتیاد به اینترنت به روش گام به گامبین با نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش .9جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری

 تحقیو  نتیجوه  . نشان داد که بین استرس تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد این پووهشهای  یافته

( و طیووری و  5101لی و همکواران ) ، (5104تان  و همکاران )، (5105کاوه و شع  )، (5105جان وچوی )

آنجوا کوه    از توان بیوان داشوت   در تبیین این یافته می. تحقی  حاضر همسو استهای  با یافته (0171همکاران )

شود که فرد به علت احساس فشواری   گذارد سب  می استرس تحصیلی بر عملکرد شناختی افراد تاثیر منفی می

به اینترنت به عنوان مفری بورای رهوایی   ، کند که در هنگا  مواجهه با موقعیت تحصیلی استرس زا احساس می

 . از استرس تحصیلی روی آورد

نتوایج  . بین صفات شخصیتی و اعتیواد بوه اینترنوت رابطوه وجوود دارد     های این پووهش نشان داد که  یافته

جرجیس ، (5104کس و همکاران )، (5104سرویدیو )، (5105ازترکو همکاران )، (5105تحقیقات تاسو آیاز )

عزیوزی نوواد و   ، (0171نقوی )  میرعلی، (5119هاردی و یتی )، (0775گریفیتس و دنسر )، (5104و همکاران )

فور و همکواران    تمنوایی ، (0137مووگهی و عالسووند )   خواجوه ، (0171خانجانی و اکبری )، (0171همکاران )

( هماهن  با یافته تحقی  حاضور اسوت کوه    0139) ( و شای  و همکاران0139عسگری و مرعشیان )، (0137)

در  گوری شخصویت    تحلیول  برمبنوای دیودگاه روان  . بین صفات شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد

هوا     هوای بوین انگیوزه     هوا وکشومکش    و در راستای آن رفتار انسان از تعوارض . گیرد سالگی شکل می  پایان پنج

بوراین اسواس   . کنود  ای در بروز رفتارهای انسان ایفوا موی    بنابراین شخصیت نقش عمده. شود ونیازها ناشی می

همچنین بر مبنای دیدگاه . د به اینترنت باشدی رفتارهایی چون اعتیا تواند پیش بینی کننده  صفات شخصیتی می

باشدکه برخی صفات فرد را مسوتعد اعتیواد     از صفات مختل  میای  شخصیت و رفتار انسان مجموعه، صفات

باشود کوه افوراد بورای کسو       ای  ممکن است صفات شخصیتی افراد در مجموع به گونوه . سازد به اینترنت می

آماره 

متغیر 

 پیش بین

همبستگی 

چندگانه 
MR 

ضری  

 RSتعیین
 Pاحتمال Fنسبت 

B وBeta ضرای  رگرسیون 

0 5 1 4 5 6 9 3 

0-

 استرس
14/3 73/3 67/564 3335/3 

14/3=β 

31/3=B 

29/57=t 

3335/3=P 

       

5-

عملکرد 

 خانواده

65/3 92/3 96/579 3335/3 

47/3=β 

21/3=B 

56/53 t 

3335/3=P 

97/3- =β 

72/3-= B 

64/2-= t 

3335/3=P 

      

شخصی1

 ت
61/3 49/3 47/33 3335/3 

45/3=β 

27/3=B 

32/53-t 

3335/3=P 

99/3-=β 

73/3-= B 

74/2-= t 

3335/3=P 

75/3- =β 

99/3-= B 

62/1-= t 

3335/3=P 
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ا  در زندگی و مدیریت بهتر روابط به سومت ارتبوا  بوا افوراد در دنیوای      یافتن نش، فرار از تنهایی، اطالعات

 .  بگیرند مجازی پیش روند واز ارتبا  با افراد دردنیای واقعی فاصله

نتوایج تحقیقوات   . های این پووهش که بین عملکرد خانواده و اعتیواد بوه اینترنوت رابطوه وجوود دارد      یافته

( 0174حبیبی کاریزنوئی )، (5104یان و همکاران )، (5104یان )  یانکوئین و ، (5104نورمسی وهمکاران ) سی

( هماهن  با یافته تحقی  حاضر است که بین عملکرده خانواده و اعتیاد به اینترنوت  0171وصالحی و یاوری )

 های این پووهش نشان داد که بین عملکرد خانواده و اعتیاد بوه اینترنوت رابطوه وجوود     یافته. رابطه وجود دارد

، (5104یوان و همکواران )  ، (5104یوان )  کوئین و یوان ، (5104نورمنسی و همکاران ) نتایج تحقیقات سی. دارد

( همسو و هماهن  به یافته تحقی  حاضر است کوه بوین   0171( و صالحی و یاوری )0174حبیبی کاریزنوئی )

شود که  نوان اولین منبعی شناخته میمحیط خانواده به ع. عملکرد خانواده و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد

نقوش تعیوین    توان بیان نمود که محیط و عملکورد خوانواده   بر این اساس می. شود نیازهای فرد در آن ارضا می

اگر در خانواده به نیازهای عاطفی فرد توجه نشود و خانواده . ای در رفتار جوانان در آینده خواهد داشت کننده

که نتواند قوانین مشخصی را برای ارتباطات و توأمین و   د نظر را برقرار سازد و یا ایننتواند ارتبا  رفتاری مور

قوانین خشک و غیرقابل انعطافی را مشوخص   که مشخص سازد و یا این، های فرزند جوان خود ارضا سرگرمی

رضا نیازها به سمت ابراز و ا  تر فرد برای بر آوردن نیازهای خود در زمینه به احتمال قوی در این شرایط، سازد

دنیای مجازی پیش خواهد رفت تا بتواند پاسخ به نیاز خود را چه در زمینه کس  پاسخ برای سواالت بوجوود  

بوه  ، از اینورو . را در آن جوا کسو  کنود    آمده در ذهن خویش و چه در زمینه ارضا نیازهای عواطفی خوویش  

توانود   عملکورد خوانواده موی   ، بنوابراین . رفوت برقراری ارتبا  با افراد دیگر در دنیوای مجوازی پویش خواهود     

کوردن نوجوانوان در اعتیواد بوه اینترنوت       ی گرایش فرد در جذب دنیای مجازی و یا همان آماده کننده بینی پیش

خجول بودن و تکوانش وری  ، افسردگی، خصمانه بودن، هایشخصیتی مانند ثبات هیجانی ضعی  ویوگی. باشد

زیرا خانواده سیستمی است که هر کودا  از عناصور آن   . خانواده رابطه دارد هایی است که با عملکرد از ویوگی

شخصیتی زیستی افراد بر عملکورد  های  ویوگی. پذیرد ها تاثیر می  چنین از آن بر دیگر عناصر تاثیر گذاشته و هم

د به عنووان مثوال   چون در شرایطی که افرا. باشد گذار می از روابط میان افراد است تاثیرای  خانواده که مجموعه

بنابراین در راسوتای آن  . توانند روابط سالمی در خانواده برقرار سازند ثبات هستند نمی افسرده یا بی، خشمگین

. ای که ناکارآمد است و روابط مناس  در آن برقرار نیست برعملکرد تحصیلی فرد نیوز اثرگوذار اسوت     خانواده

در پی آن است که با این موقعیت مقابله کند و خواهان ایون  شود  در شرایط تحصیلی که فرد دچار استرس می

هوای شخصویتی     ویوگوی ، در این ارزیابی موقعیوت و کنتورل آن  . امر است که به ارزیابی موقعیت خود بپردازد

وجود این سه عامل خود دلیلوی بورای   . نماید  استرس تحصیلی را تشدید می، منفی و عملکرد ناکارآمد خانواده

توانود بوا    تری مواجه است و موی  محیطی که در آن فرد با تهدید کم. رد به اعتیاد به اینترنت استآوردن ف روی

چنین شورایطی   هم. های ساختگی دوست داشته شود و نیازی به بهبود روابط خود ندارد پدیدآوردن شخصیت

یت فورد از ایون طریو     فراهم است تا نیازهای عاطفی که در خانواده برآورده نشده است تأمین گردد و در نها
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بنوابراین  . گوردد  گو با افراد در دنیای مجازی رها موی  و برای لحظاتی از استرس ناشی از تحصیل از طری  گفت

 . صفات شخصیت و عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطه چندگانه وجود دارد، بین استرس تحصیلی
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های هویت در همدلی و سبک، رضایت از زندگیبررسی 

 آموزان قلدر و عادیدانش

 9زینب محکی، 7جعفر حسنی ،5هادی کرامتی

   

( یک محق  نوروژی شوروع بوه مطالعوه آن     0771؛ 0770) 4یعنی زمانی که اولویس 0731مسأله قلدری از دهه

هوا و مشواهدات بوه عمول     ارزیابی، تحقیقات بررسی مجموعه. کرد توجه محققان را به خود جل  کرده است

. آمده در مورد مسائل قلدری آشکار کرده است که قلدری دارای بار منفوی و بوه صوورت پرخاشوگرانه اسوت     

تهدید و حملوه  ، ارعاب، قلدری یک رفتار غیر قابل پیش بینی و اغل  پنهانی است که به صورت آزار و اذیت

قلدری توا حود زیوادی ریشوه در      5با توجه به نظرات اولویس. (0175، ترجمه باقری، شود )اولویسظاهر می

کالمی یا فیزیکی( در بوین یوک یوا    ، او قلدری را به عنوان یک اقدا  یا عمل منفی )حمله عاطفی. ژنتیک دارد

تواند بوه صوورت مسوتقیم    قلدری می. 0774، شود )اولویسمی داند که در طول زمان تکرارمی آموزچند دانش

.. (5104، 6به چهره( و یا غیرمستقیم )ازطری  شخص سو  و به طور معمول کالمی( باشد )آنتونیا و النا )چهره

)پادجوت  . کنود قلدری یک شکل عمده از خشونت در مدارس است که رشد و یادگیری کودک را تهدید می. 

 ..  (5101، 9و نوتار

یک فرد یا یوک گوروه از افوراد در یوک     قلدری رفتاری پرخاشگرانه یا آزار دهنده عمدی است که توسط 

 5111، همکواران . و 3)نانسول  "عد  توازن قدرت اسوت "شود و شامل دوره زمانی به صورت مکرر اعمال می

: آمیز قلدری شامل موارد زیر اسوت طی  رفتارهای مشکل آفرین و توهین.. (0175، نقل از بیرامی و همکاران

 - 5کشویدنو سویلی زدن(  ، یا توانایی آسی  به دیگوران )هول دادن  هر گونه عمل فیزیکی : 7قلدری فیزیکی -0

تهدیود  ، فریاد زدن، کنند )صدا زدناستفاده عمدی از کلمات که یک آسی  روانی را وارد می: 01قلدری کالمی

آموزان قلودر سوازگاری ضوعیفی دارنود وعلوت      دانش. (0170، نقل از تقی زاده، 00)هریس و هارتون.. کردن(

                                                                                                                                                                          
 تهران خوارزمی دانشگاه علمی هیأت عضو-0
 تهران خوارزمی دانشگاه علمی هیأت عضو -5
 تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی-1

4 -Olweus 
5-Olweus 

6 -Antonio Iudici *, Elena Faccio 
7 Padgett & Notar 
8-nansel 
9-Physica bullying 

10-verbel bullying  
11-Harris & Hartun 
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تجوارب قربانیوان در   . داننود منفی فرد قلدر نسبت به مدرسه راپیشورفت تحصویلی ضوعی  موی    اصلی نگرش 

اش را کم کند و موان  رسویدن او بوه اهودافش در زنودگی و در      مدرسه ممکن است رضایت کودک از زندگی

 های همدالنه یابه عبارت دیگر توانوایی درک عووارض  افراد قلدر ممکن است فاقد درک مهارت. مدرسه شود

 .. (. 0773، و همکاران 0هیجانی ناشی از رفتارهای خود و همدردی با احساسات دیگران داشته باشند )آرسنیو

بررسوی تحقیقوات   . گیری شخصیت مورد پوذیرش جامعوه اسوت   یجاد هویت یکی از شرایط اساسی شکل

اگر ایون تعریو    رسند و نشانگر آن است که افراد به کمک هویت است که به تعری  روشنی از خویشتن می

، فشوار روانوی و مشوکالت رفتواری    ، هوایی مثول نواپختگی   با واقعیتهای اجتماعی آنها در تعارض باشد حالت

ای کوه بوه   درمطالعوه . (0171، نقل از نصری و همکواران ؛ 0133، کنند )بهاری و فرکیشتحصیلی را تجربه می

نتایج نشان داد کودکوانی  . آفرین پرداختندکل( انجا  شد به ارزیابی قلدری ورفتارهای مش5114) 5وسیله دافی

درگیری بیشوتر در  . که در قلدری درگیر هستند بیشتر احتمال دارد که در رفتارهای مشکل آفرین شرکت کنند

کرد وکودکانی که جزو گوروه قلودری   قلدری وقتی گزارش شد که هنجارهای گروه چنین رفتاری را تایید می

 بودند تا محیطبودند بیشتر وابسته به گروه 

بنابراین به دلیل اهمیت فراوان این موضوع وکمی تحقیقات انجوا  شوده در ایوران در حووزه قلودری و      .. 

همودلی  ، همچنین به دلیل اینکه هیچ تحقیقی به طور همزموان بوه بررسوی هور سوه متغیررضوایت از زنودگی       

بررسی و مقایسوه ایون متغیرهوا     های هویت با قلدری نپرداخته است لذااین پووهش درصدداست که بهوسبک

 .  آموزان قلدر و عادی بپردازددر دانش

 

 :  گیری نمونه وروش نمونه، پژوهش مورد جامعه، پژوهش روش

باشد و از لحاظ هودف بنیوادی   ای میمقایسه –ها توصیفی از نوع علی پووهش حاضر از لحاظ گردآوری داده

جامعه مورد . شودهای تحقی  اسنادی و میدانی لحاظ میروش ها جزوباشد که از نظر معیار گردآوری دادهمی

در 74-71آموزان متوسطه پسر شهرستان کوهدشت است که در سال تحصویلی نظر دراین پووهش تمامی دانش

 .  باشندحال تحصیل می

آموزان یک مدرسه عادی و یک مدرسه نمونه دولتی شهرستان کوهدشوت بوه   نمونه مورد نظراز میان دانش

. باشود ای موی ای چنود مرحلوه  روش نمونه گیری در این تحقیو  خوشوه  . ت تصادفی انتخاب شده استصور

های این شهرستان دو دبیرستان پسرانه انتخاب شد ازبین کلیه دبیرستان ایخوشه باتوجه به روش نمونه گیری

لی از هوم همتوا شوده    وازبین این مدارس به صورت کامال تصادفی نمونه خود را که از نظر سن و پایه تحصوی 

های پیمایشوی و  نفر است با توجه به اینکه در پووهش 011حجم نمونه در این پووهش . مبودند انتخاب کردی

                                                                                                                                                                          
1-Arsenio 

2-Duffy 
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نفور بوه عنووان     51نفر بوه عنووان قلودر و     51نفر نمونه الز  است که در این پووهش  011زمینه یابی حداقل 

 عادی انتخاب شدند  

 

 اطالعات آوری جمع ابزار

 ابعاد از آموزاندانش قلدری میزان ارزیابی آن هدف و داشته سوال 03 پرسشنامه این: نویز ایلی قلدری مقیاس

 همبسوتگی ، مقیواس  همزمان روایی تعیین برای( 0175) چالمه. باشدمی( قربانی، خورد و زد، قلدری) مختل 

 محاسوبه  منظور به. بود مطلوبی همبستگی از حاکی که رفت بکار پرخاشگری پرسشنامه با قلدری مقیاس ابعاد

در ایون پوووهش نیوز    . گردید استفاده آزمون کردن نیمه دو روش و کرونباخ آلفای ضری  روش از آن پایایی

 . % بود91ضری  آلفای به دست آمده برای این مقیاس 

، آموووزاندانووش در زنوودگی از رضووایت سوونجش بعوودی چنوود پرسشوونامه: زنوودگی از رضووایت پرسشوونامه

 و زنودگی  از رضوایت  میزان سنجش آن هدف و بوده سوال 41 دارای پرسشنامه این( MLSS( )5110)هیوبنر

 است دبیرستان و راهنمایی دوره آموزاندانش در( خود، زندگی محیط، مدرسه، دوستان، خانواده) آن ابعاد

را بوا هوم جمو     مجموع امتیازات سواالت مربو  به آن بعود  ، برای بدست آوردن امتیاز مربو  به هر بعد

نمره کلی . مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جم  کنید، برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه. نمایید

متغیر خواهد بود و نمرات باالتر بیانگر رضایت باالتر فورد پاسوخ دهنوده از زنودگی      541تا  41این آزمون از 

اسوالمی   انوشیخ لطیفی ( توسط 5110، زندگی )هیوبنر از رضایت چندبعدی پرسشنامه. خواهد بود و برعکس

عاملی )اکتشافی( استفاده شد در این  تحلیل از آن روایی تعیین برای و شده هنجاریابی ( درجامعة ایران0131)

 . % بود95پووهش نیز آلفای بدست آمده

-( بورای انودازه  0737اولین بار این پرسشنامه توسط برزونسوکی ) : های هویت برزونسکیپرسشنامه سبک

، کننود گیری فرایندهای شناختی اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسائل مربو  به هویت از آن استفاده می

بوه ترتیو  بورای     1/ 66، 1/ 54، 51/1، 1/ 59( در مطالعوه خوود ضوری  آلفوای کرونبواخ      0135دانشورپور )

در ایون  . نفر به دسوت آورد  151با تعداد نمونه سردرگم/ اجتنابی و تعهد ، هنجاری، سبکهای هویت اطالعاتی

 .  %بود75پووهش نیز آلفای بدست آمده
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 اسوت  سووالی  53 پرسشنامه یک فردی بین واکنش شاخص :(0776، داویس) 0فردی بین واکنش شاخص

 دیودگاه : سونجد موی  رویوه  چهوار  گرایشویدر  تمایالت و است همدلی به بعدی چهار رویکرد گیرندهبر در که

 اشواره  طورخودکار به دیگری دیدگاه قبول به گیری دیدگاه. خیالبافی و، فردی استرس، همدالنه عالقه، گیری

بوه  .. گیرنده تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه نسبت به افراد بوه شوانس اسوت   عالقه همدالنه در بر. کندمی

. بدست آمود  69/1ضری  آن برابر منظور بررسی میزان همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و 

. بدست آمود . /60تا . / 67های آزمون واکنش بین فردی بین همچنین پایایی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

ساختار عاملی این آزموون طوی دو مرحلوه بوا دو     : روایی سازه. %بود96در این پووهش نیز آلفای بدست آمده

 . تأییدی مورد بررسی قرار گرفت روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی

 

 هاتهیاف

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت دو گروه در رضایت از زندگی .5 جدول

 داری معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 154/1 51/5 55/0101 0 55/0101 خانواده

 194/1 31/1 39/47 0 39/47 دوستان

 105/1 43/6 69/600 0 69/600 مدرسه

 110/1 97/01 15/661 0 15/661 محیط

 145/1 70/1 14/75 0 14/75 خود

 111/1 13/7 75/7976 0 75/7976 نمره کل رضایت از زندگی

 

محیط و نمره کل رضایت از ، مدرسه، های خانواده دهد بین دو گروه در مؤلفهنشان می 0اطالعات جدول 

 .  به این ترتی  که میانگین گروه عادی باالتر از گروه قلدر است، معناداری وجود داردزندگی تفاوت 

 
 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت کلی هویت در دو گروه .7جدول 

 معناداری خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آماره آماره مالک منب  اثر

 گروه

 013/1 79 4 75/0 194/1 پیالئی

 013/1 79 4 75/0 756/1 ویلکز

 013/1 79 4 75/0 131/1 هتلین 

 

                                                                                                                                                                          

1
- Interpersonal Reactivity Index         
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های آماره موالک آزموون در موورد تفواوت دو گوروه از نظور        یک از شاخص دهد هیچمی این جدول نشان

این یافته به ایون معناسوت کوه دو گوروه تفواوت      . دار نشده استمعنی 15/1متغیرهای مورد مطالعه در سطح 

  هویت ندارندهای  معناداری در سبک

 
 برای مقایسه همدلی در بین دو گروه tخالصه نتایج آزمون  .9جدول 

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 استاندارد

درجه  همگنی واریانس

 آزادی
T معناداری 

F معناداری 

 60/06 56/39 55 گروه عادی
167/0 545/1 010 44/0- 055/1 

 41/01 50/70 50 گروه قلدر

 

دهد که دو گروه عوادی و گوروه قلودر از نظور همودلی تفواوت معنواداری        نشان می 4-1اطالعات جدول 

ها  در ضمن مفروضه همگنی واریانس گروه. توان آنها را از نظر همدلی مشابه دانستبه این ترتی  می، ندارند

 .  برقرار است

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان دهنده تایید فرضویه   آموزان عادی استکمتر ازدانشقلدر آموزان  دانش میزان رضایت از زندگی در

ون آخون و  ، (5110بلوود جوی وهمکواران )   . . (5105مووری و همکواران )  . که همسو با نتایج تحقیقات. بود

( در تحقیقات خود بیان کرده اند که زمانی کوه مورد  احساسوات    5105همه و اراضی ).. ( است5100بیوگال )

 راها  این یافته. (5104 0شوند )نقل از دانیال کولوگنوریمیتر  زندگی کمتری دارند تهاجمیمنفی و رضایت از 

توان چنین تببین کرد که افراد قلدر به دلیل اعتماد بنفس پایین قدرت رویارویی لفظوی و تعامول کالموی بوا     می

همچنوین عود  صومیمت    و . آورنود می فیزیکی و پرخاشوگری روی های  دوستانشان ندارند بنابراین به درگیری

توانود دلیول دیگوری از    می وانسجا  خانوداگی و عالقه نداشتن به محیط مدرسه و درس خواندن در افراد قلدر

 .  نارضایتی این افراد باشد

قبلوی  هوای   نتایج این پووهش متناق  بوا پوووهش  . آموزان قلدر کمتر ازعادی استدانشمیزان همدلی در

، (5115اندرسووون و الویوووس )، (0171صووباغ زاده )، (0171حوواتمی )، (0171محموود پووور کسووان  ). اسووت

. باشود ( موی 5116جوولفی و فوارینگتون )  ، (5100)، جولفی و فارینگتون، (5105)، میتسوپولو و جیووازولیاس

متناق  بودن نتایج این تحقی  ممکن است به دالیلی مثل کنترل نکردن عامل جنسیت یا سایر عوواملی باشود   

آموزان باشود چوون بوا بواال رفوتن سون میوزان        عامل دیگر ممکن است سن دانش. مرتبط هستند که به قلدری

گرفت ممکن بود آموزان راهنمایی انجا  میرود بنابراین اگر نمونه از بین دانشآموزان باال میهمدلی در دانش

هوای  شواره کورد تفواوت   تووان بوه آن ا  عامل دیگری که موی . دادای همسو با سایر تحقیقات به دست مینتیجه

                                                                                                                                                                          
1-Daniela Colognori 
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فرهنگی و نوادی است چون در یک سری مناط  همدلی افوراد بواالتر اسوت و همچنوین اسولونج و اسومیت       
. اند که نرخ قلدری بطور قابل توجهی بین کشورهای مختل  ممکن اسوت متفواوت باشود   ( بیان کرده5113)0

-  ممکن اسوت همودلی شوناختی دانوش    توان به آن اشاره کرد این است که در این تحقیعامل دیگری که می

آموزان باالتر بوده باشد چون در راستای تحقیقاتی که در مورد رابطه همدلی شوناختی و قلودری انجوا  شوده     

نقول از جوولفی و   ؛ 0777، 5)ساتن و همکاران اند.  است به رابطه مثبت بین قلدری و همدلی شناختی پی برده

 .  (5116، فارینگتون

نتوایج نشوان دهنوده رد    . های هویت تفاوت معناداری وجود داردقلدر وعادی در سبکآموزان  دانش بین-

توان بیان کرد به دلیول کوه   نتایج این پووهش بیان کننده رد فرضیه است برای تببین این فرضیه می. فرضیه بود

این نسوبت بوه   این نوجوانان در دوره دبیرستان هستند هنوز هویت یابی به طور کامل شکل نگرفته است بنوابر 

 .  است. (0171حاتمی )، (0170ساختار هویتی خود شکاک هستندواین تحقی  همسو با نتایج پووهش ربانیان )

 

 منابع

 
قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس ". (0175پروانه )، عالئی؛ اسکندر، فتحی آذر؛ تورج، هاشمی؛ منصور، بیرامی-

، زمستان، سال هشتم، شماره بیست و ششم، روانشناسی تربیتیی  فصلنامه، "دانش آموز –نقش کیفیت ارتبا  معلم : راهنمایی

0170 

آموزان مقط  راهنمایی شوهر  رابطه بین پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با قلدری در دانش". (0170اکر  )، تقی زاده-
 اه عالمه طباطباییدانشگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، "گناباد

های هویت و هیجان خواهی در نوجوانان عوادی و بزهکوار دختور و پسور     بررسی و مقایسه سبک". (0171)، زهرا، حاتمی نیا--
 دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، "شهر تهران

ویراسته حمیدرضوا نویودی   ، (0175)، نادر باقریترجمه . ")قلدری در مدرسه(، شناخت دنیای کودکان". (0710)، دن الویوس -

 . شرکت به نشر، ئنتشارات آستان قدرس رضوی، اچاپ دو ، مهر )نگهبان(

آمووزان پسور بوا و بودون     هوای هویوت و خودکارآمودی دردانوش    بررسی و مقایسه سوبک ". (0170)، رضا، ربانیان نج  آبادی-
 . طباطبایی. عالمهدانشگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد "، پرخاشگری

پایان نامه کارشناسی ، "بررسی تاثیر آموزش همدلی بر کاهش پرخاشگری در پسران بی سرپرست. "(0171)،. زین ، صباغ زاده-

 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علو  تربیتی. ارشد

هوش اجتماعی و رفتارهای قلدری در ، غفلت، هننظریه ذ، ساختاری همدلی -روابط علی . (0171)، فاطمه، محمدپور کسان  -

 . )چکیده(. دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد. "آموزان دوره متوسطهدانش
پویش بینوی اهموال کواری تحصویلی براسواس ویوگیهوای        ". (0171)، اکور  ، عاشوری؛ محمد ابراهیم، دماوندی؛ صادق، نصری-

 09-0/ص0171سو /شماره چهار/تابستان های فردی/سالشخصیت و تفاوت فصلنامه، های هویت وتعهدسبک، شخصیتی
 Aken,M. Buelga,. S. (2011). Bullying and Cyberbullying in Adolescence and its relations with Life satisfaction, Loneliness, 

Depressive symptoms and Reputation. Utrecht University – Master Kinder- en Jeugdpsychologie" 

                                                                                                                                                                          
1-Slonje & Smith  
2-Sutton et al 
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اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری بر پرخاشگری 

 دانشجویان

 7آرمین محمودی ، 5راضیه هادیزاده کفاش
 

، در این تعریو  . باشد( رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران میaggressionپرخاشگری )

شود که از روی پرخاشگری محسوب میزا در صورتی یعنی یک رفتار آسی ؛ قصد و نیت حائز اهمیت است

مگوارگی و  . (0175، قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری یوا بوه خوود انجوا  گرفتوه باشود )کریموی       

-ی یک پیامد غالو  )اموا نوه اجتنواب    ( پرخاشگری را به منزلهMegargee and Hokanson, 1970هوکانسن )

-گورایش ، ( معتقد است رویدادهای آزاردهنوده Berkowitz, 1988برکوویتز ). گیرندناپذیر( ناکامی در نظر می

سازند و اینکه کدا  یک از این اعمال به وقوع بپیوندد بوه سوطوح بواالتر    های پرخاشگرانه و گریز را فعال می

بوه  ، هم چنین اگر فرد ابراز رفتار پرخاشوگرانه را نامناسو  تشوخیص دهود    . فرآیندهای شناختی بستگی دارد

توجوه  ، مرتبط با رفتارهای پرخاشوگرانه ، به دو مسأله مهم، در چهل سال گذشته. پردازده آن میبازداری فعاالن

 Fieldsاول اینکه میزان رفتارهای پرخاشگرانه در میان افراد جوامو  افوزایش پیودا کورده اسوت )     . شده است

and McNamara, 2003 دهود و  روی می( و دو  اینکه بیشترین مورد بروز پرخاشگری در میان نوجوانان

شوود  به این دلیل به اینگونه رفتارها در دوران کودکی و بوه خصووص در دوران نوجووانی بیشوتر توجوه موی      

معورف جنبوه   ، خصوومت . هایی متفاوت خود را نشان دهدپرخاشگری ممکن است به شیوه. (0139، )حاجتی

پرخاشوگری نیوز بوه شوکل      جنبوه رفتواری  . نشان دهنده جنبه هیجانی آن است، شناختی پرخاشگری و خشم

( معتقد است که خشوم از باورهوای   0171، نقل از خزائی Ellis, 2005الیس ). کندکالمی و جسمانی بروز می

-Cognitiveهای شناختی رفتاری )درمان، در طی پنجاه سال گذشته. شودغیرمنطقی در مورد دیگران ناشی می

Behavioral Therapy - CBTهای روانشناختی مؤثر برای بسیاری از مشکالت رفتواری  ( جز  مهمی از درمان

تأکید بور نقوش   ، هاهای مختلفی است که وجه اشتراک تما  آندرمان شناختی رفتاری شامل روش. بوده است

هوای تجربوی   گیری و تداو  اختالالت روانشناختی و بوه کوارگیری روش  فرآیندهای شناختی رفتاری در شکل

نقول از   Hazeltهازلوت ) . دهی نادرست استگرایی برای درمان و کنترل پاسخناختمبتنی بر رفتارگرایی و ش

ای درموانی از طریو  کواهش فراوانوی و     ( درمان شناختی رفتواری را مداخلوه  0170، فرقانی طرقی و همکاران

 دانود کوه  ها موی های جدید شناختی رفتاری آنی درمانجویان و آموزش مهارتهای سازش نایافتهشدت پاسخ

در . شوود تور موی  یافتوه دار در رفتارهای سوازش دار در رفتارهای ناخواسته و افزایش معنیموج  کاهش معنی
                                                                                                                                                                          

 یاسوج، اسالمی، آزاد دانشگاه، یاسوج واحد تربیتی، علو  و روانشناسی گروه-0
 ایران یاسوج، اسالمی، آزاد دانشگاه، یاسوج واحد تربیتی، علو  و روانشناسی گروه-5
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( نشان داد کوه آمووزش ترکیبوی درموان     0139نتایج پووهش حاجتی و همکاران )، مطالعات انجا  شده پیشین

افزایش مهوارت کنتورل خشوم    گرایی بر کاهش میزان پرخاشگری نوجوانان و شناختی رفتاری با رویکرد مثبت

  (0175زاده )آهنگرانزابی و فورج . دار بودمؤثر بوده و میزان پرخاشگری پسران باالتر از دختران و تفاوت معنی

ای گزارش کردند که آموزش گروهی شناختی رفتاری مبتنی بر مدیریت خشم بر پرخاشگری دختران مؤسسوه 

( حواکی از آن بوود کوه روش    0171خزائوی و همکواران )  نتوایج پوووهش   . شهرستان تبریز مؤثر بووده اسوت  

اما به کاهش معنوادار پرخاشوگری   ؛ مؤثرتر از روش شناخت درمانی الیس است، رفتاردرمانی تقویت و پاداش

( نیز گزارش کردند آموزش مهوارت همودلی توانسوته اسوت     0171وزیری و لطفی عظیمی ). منجر نشده است

( نیوز در یوک بررسوی    Currie and Startup, 2012کوری و استارتاپ ). رفتارهای پرخاشگرانه را کاهش دهد

 01بوا آمووزش   ، آزمون با گوروه کنتورل  آزمون و پسساله با طرح پیش 05-05نوجوان  007آزمایشی بر روی 

. کاهش پرخاشوگری را گوزارش کردنود   ، ماه پیگیری برای گروه آزمایش 6ای گروهی شناختی رفتاری با هفته

( در یک گروه درمانی شناختی رفتواری بوه   Kuin, Masthoff, Kramer, Scherder, 2015اران )کوئین و همک

گیری و حل مسأله در مفید بودن این روش را برای گروه در تصمیم، روش حل مسأله بر روی افراد پرخاشگر

ناختی ( در یوک آمووزش شو   Fix and Fix, 2013فویکس و فویکس )  . آمیز گزارش کردندهای مخاطرهموقعیت

گزارش کردند کوه آمووزش   ، برای کاهش پرخاشگری جوانان، انفرادی و گروهی، آگاهیرفتاری مبتنی بر ذهن

مطالعه حاضر بر آن شده است که اثربخشوی آمووزش   ، روازاین. انفرادی مؤثرتر از آموزش گروهی بوده است

  .های آمل بررسی نمایدنشگاهگروهی شناختی رفتاری بر میزان پرخاشگری را در بین جوانان دانشجوی دا

 

 روش

، آزموون  روش تحقی  پووهش حاضر از نوع آزمایشی با طورح تحقیو  پویش   : کنندگان و طرح پووهششرکت

های آمول  دانشجوی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 0911، جامعه آماری آن. باشد آزمون با گروه کنترل می پس

در پوووهش شورکت کردنود و پوس از برگوزاری پویش آزموون بوا          نفر داوطلبانوه  511، هابودند که از بین آن

نفر از بوین   51، ( و غربالگری نمرات پیش آزمونBuss and Perry, 1992پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )

، پوس از آن . به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنتورل قورار گرفتنود   ، نفر 000

یکساعته تحت آموزش گروهی شناختی رفتاری قرار گرفتند در حالیکوه گوروه کنتورل     جلسه 3گروه آزمایش 

-پوس ، از هر دو گروه با هموان پرسشونامه  ، بعد از یکماه از پایان جلسات درمان. این آموزش را دریافت نکرد

اهوه  های پیش آزمون و پس آزمون توسط روش تحلیل کوواریانس یکرتجزیه و تحلیل داده. آزمون بعمل آمد

(ANCOVA با کمک نر  افزار )SPSS-17 انجا  شد  . 

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلوی آن تحوت عنووان    ، گیری این مطالعهوسایل اندازه: ابزار

ایون  . ( موورد بوازنگری قورار گرفوت    Buss and Perry, 1992توسط بواس و پوری )  ، پرسشنامه خصومت بود

: عبوارت و چهوار زیرمقیواس اسوت کوه عبارتنود از       57اسوت کوه شوامل    پرسشنامه یک ابوزار خودگزارشوی   
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 5ها به هر یک از عبوارات در یوک طیو      آزمودنی. خشم و خصومت، پرخاشگری کالمی، پرخاشگری بدنی

. آیود  هوا بوه دسوت موی     نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس. شود ای نمره گذاری می درجه

و همبسوتگی بوین چهوار     95/1توا   31/1هفتوه(   7ای چهار زیرمقیواس )بوا فاصوله    نتایج ضری  بازآزمایی بر

از ضری  آلفوای کرونبواخ   ، جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس. به دست آمده است 47/1تا  13/1زیرمقیاس 

، 30/1پرخاشوگری کالموی   ، 35/1استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشوگری بودنی   

ای که خالصوه ، پروتکل درمان پووهش حاضر. (Buss and Perry, 1992بود ) 31/1و خصومت  ،31/1خشم 

ارائوه شوده    0در جودول  ، باشود جلسه آموزش گروهی شناختی رفتاری به دانشجویان گروه آموزش موی  3از 

 .  است
 

 پروتکل درمان )آموزش( شناختی رفتاری گروهی. 5جدول 

شماره جلسه 

 درمان
 شرح جلسات درمان

 7و5

آشونایی بوا مفواهیم رفتوار و شوناخت و رفتارهوای       ، جلسات شامل آشنایی دانشجویان با یکدیگر و با محق 

ها در و نقش آن، باورها و نگرش، ها تشریح اهمیت شناخت، زدایی رفتارهای نامطلوبیادگیری، شده آموخته 

گیوری   در بهبوود رفتوار و شوکل   و اثربخشوی آن  ، هوای سوازنده و مثبوت    باورها و نگرش، شخصیت و رفتار

 . شخصیتی تازه بوده است

9 

جلسه به آشنایی با مفهو  پرخاشگری و عوامل به وجود آورنده آن با استفاده از دو مدل رفتاری )یادگیری اجتمواعی( و  

سوپس بوا   . و همچنین مضورات فوردی و اجتمواعی پرخاشوگری اختصواص یافوت       ها(شناختی )تأثیر باورها و نگرش

هوا  اند و اینکه عامل به وجود آورنوده آن  هایی که در یکسال اخیر داشته شان از پرخاشگریدر باره خاطرات، دانشجویان

 .  گرفت اند بحث و تبادل نظر صورت  چه بوده

4 

به بررسی افکار خودآیند و باورها در ایجاد ، بر مروری بر مطال  آموزشی جلسات قبل عالوه، در این جلسه

چگونگی تسلط بر خویشتن بوا  ، با باورهای تازه و چگونگی تعوی  این باورها، مطلوب پرخاشگریرفتار نا

و در پایان به عنوان تکلی  ، داشتن باورهای سازنده و رهایی از باورهای منفی همراه با مثال عملی در کالس

خوواهر یوا بورادر یوا والودین      به دانشجویان توصیه شد با هم اتاقی خود در خوابگاه )یا در منزل با ، در خانه

خود( چالشهای اجتماعی در روابط بین فردی و راهبردهای تسلط بر خویشتن با باورهای مثبت و سازنده را 

 . تمرین کنند و نتیجه را برای گزارش در جلسه بعد با خود بیاورند تا در جم  در باره آنها صحبت شود

1 

به توضیح راهبورد تکنیوک پوذیرش در شوناخت     ، جلسات قبل عالوه بر مرور تمرین در خانه، در این جلسه

سپس ، و انجا  تمرین پذیرش خود و دیگران و واقعه بوجود آمده )در قد  اول همینگونه که هست(، درمانی

توانم از پسِ این مسئله برآیم و آن  من می»آرامش همراه با تکنیک تسلط بر خویشتن و با تلقین به خود که  با

در چنودین  ، سپس این تکنیک در کالس، پرداخته شد« ون اینکه آرامش خود را از دست بدهمرا حل کنم بد

در ، تکنیوک پوذیرش و حول مسوئله    ، سپس به عنوان تمرین در خانوه . گردید نزاع دونفره )ساختگی( تمرین 

 . مسائل روزانه و تهیه گزارش کار برای جلسه آینده ارائه شد

6 

های پووهشگر به توضیح تکنیک، های دانشجویان پذیرش از روی گزارش ضمن مرور تکنیک، در این جلسه

ایون  . و تکنیوک حول مسوأله پرداخوت     یعنی تکنیک توق  فکر وُلپی ، رفتاری -دیگری در آموزش شناختی 

سوپس تکلیو  در خانوه و    . تکنیک نیز در کالس تمرین شد و به صورت عملی به دانشجویان ارائوه گردیود  
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شماره جلسه 

 درمان
 شرح جلسات درمان

 . انه ارائه و تشریح شدگزارش از موارد روز

2 

چالشهای دانشوجویان موورد بحوث جمعوی قورار      ، ضمن مرور تمرین جلسه قبل و گزارشات، در این جلسه

یعنوی تکنیوک   ، رفتواری  -سپس تکنیک دیگری از آموزش شوناختی  . گرفته و از دانشجویان نظرخواهی شد

و اینکوه تفسویر   ، عملی چند مورد تفسیر واقعوه به دانشجویان آموزش داده و به طور ، بررسی تفسیر از واقعه

تواند بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و لوذا دسوت بوه عملوی بزننود کوه از آن        رویداد اتفاق افتاده شده چگونه می

های این جلسه نیز به عنوان تمرین توا جلسوه    آموخته، شد و سپس در پایان جلسه نشان داده ، پشیمان گردند

 . شد ه از دانشجو خواست، بعد

2 

نظرخوواهی از دانشوجویان شورکت کننوده و توأثیرات آن در      ، بندی مطال  جلسات قبلجم ، در این جلسه

زندگی روزمره و در رفتار فردیِ با خویشتن و اطمینان بخشی به آنان در پیدایی یک شخصیت واال و موفو   

 . انجا  شد، در جامعه و خانواده مفید و مثمر ثمر خواهد بود

 

 نتایج
 های پژوهش )جنسیت(توصیف داده. 7جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی تعداد جنسیت

 53 53 006 دختر

 011 45 34 پسر

  011 511 کل

 
 آزمونها در مرحله پیشکنندهنمرات شرکت. 9جدول 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 6/4 15/51 55 03 511 سن

 4/6 61/50 17 01 511 فیزیکیپرخاشگری 

 99/1 93/04 55 6 511 کالمی  پرخاشگری

 5/4 36/50 10 05 511 خشم

 10/5 7/51 41 01 511 خصومت

 76/05 03/35 057 51 511 پرخاشگری)کل(

 

کننوده میوانگین نمراتشوان در    نفر شورکت  511نفر از  000، آزمونپس از انجا  پیش، همانطور که گفته شد

و بطوور تصوادفی در دو   ، نفور انتخواب   51ها بطور تصادفی که از بین آن، باالتر از میانگین بودند پرخاشگری

 . 5و  4جدول . نفری کنترل و آزمایش جایگزین شدند 55گروه 
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 آزمون )جنسیت(های پژوهش پس از انجام پیشتوصیف داده. 4جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی تعداد جنسیت

 5/41 5/41 45 دختر

 011 5/57 66 پسر

  011 000 کل

 
 های پژوهش پس از جایگزینی تصادفی )جنسیت(توصیف داده. 1جدول 

 تعداد جنسیت گروه

 آزمایش
 دختر

 پسر

05 

01 

 کنترل
 دختر

 پسر

01 

05 

 

جلسوه آمووزش    3برای داشنجویان گوروه آزموایش   ، کننده در تحقی پس از جایگزینی دانشجویان شرکت

یکماه پوس از خاتموه   . شناختی رفتاری اجرا شد در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکرد گروهی

ارائه شده و  6آزمون هر دو گروه در جدول نتایج پس. آزمون گرفته شداز هر دو گروه پس، جلسات آموزشی

ودار مشوهود اسوت میوانگین    همانطور کوه در نمو  . دهدها را نشان میآزمون گروهمقایسه نمرات پس 0نمودار 

-پرخاشگری گروه آزمایش پس از مداخله آموزش گروهی شناختی رفتاری نسبت به گروه کنترل که مداخلوه 

 . کاهش چشمگیری داشته است، ای دریافت نکردند

 
 آزموننمرات دانشجویان در مرحله پس. 6جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین جنسیت گروه 

 پرخاشگری

 

 آزمایش

 دختر

 پسر

 کل

55/61 

05/91 

76/66 

6/9 

7/04 

5/01 

05 

01 

55 

 کنترل

 دختر

 پسر

 کل

1/91 

39 

33/97 

4/3 

56/03 

56/05 

01 

05 

55 
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 هاهای پرخاشگری کل در گروهمقایسه میانگین. 5نمودار 

 

 .  آموزش گروهی شناختی رفتاری بر پرخاشگری دانشجویان مؤثر است: آزمون فرضیه

آزموون  ، اولین پیش فورض آنکووا  . فرضیه از تحلیل کوواریانس یکراهه )آنکوا( استفاده شدبرای آزمن این 

نتیجه ایون آزموون ارائوه     5در نمودار . باشدها میآزمون گروهآزمون و پسهمگنی رگرسیونی بین نمرات پیش

 .  شده است

 

 
 هابررسی همگنی رگرسیونی پیش و پس آزمون گروه. 7نمودار 

 پرخاشگری( – )متغیر وابسته

 

آزمون در هر دو گروه آزمایش آزمون و پسدهد که نوعی رابطه خطی میان نمرات پیشمىنشان  5نمودار 

هوای خطوو     شوود شوی   مىو کنترل برای متغیر وابسته پرخاشوگری وجوود دارد و هموانطور کوه مالحظوه      

آزموون لوون   ، تحلیل کوواریوانس سپس در . رگرسیون تقریباا موازی است یعنی همگنی رگرسیونی وجود دارد

(Levene's testانجا  می )   هوای تحلیول کوواریوانس اسوت کوه یکسوانی       فورض شود که یکوی دیگور از پویش

آنگواه  ، (< P 15. 1بزرگتور باشود )   15/1از ، ( لوون Sigاگور مقودار پوی )   . سنجدها میها را در گروهواریانس

لون تحلیل کوواریانس پووهش حاضر آموده اسوت و نشوان    نتایج آزمون  9در جدول . ها برابر هستندواریانس

از نتایج ، توان برای آزمون فرضیه پووهشو می ها برقرار استفرض برابری واریانس در گروهدهد که پیشمی

 . تحلیل کوواریانس استفاده کرد

0

20

40

60

80

100

 پرخاشگري

61.37 

85.47 

 آزمايش

 كنترل



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

338 

 
 

 هاآزمون لون جهت بررسی یکسانی واریانس گروه. 2جدول

 F Df1 Df2 Sig. 

 055/1 47 0 03/5 آزمونپس  -پرخاشگری
 

 آزمون( کنترل و آزمایش پس -آزمونها )پیشنتایج آزمون تعامل بین گروه. 2جدول 

 مجذور مربعات آزمون پس آزمون پیش
درجات 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F Sig. 

اندازه 

 اثر

 571/1 111/1 9/04 4/6013 0 4/6013 پرخاشگری هاگروهبین

    1/55 46 0061 پرخاشگری خطا
 

Eta=  571/1برای متغیور پرخاشوگری )  ، هاگروهدر سطر مربو  به بین، از آزمون تحلیل کوواریانس 3در جدول 
؛ 2

111/1  =p 9/04؛  =F(1,46)به عبارت دیگر بین گروه . دار وجود دارددهد بین دو گروه تفاوت معنی( است که نشان می

تووان نتیجوه گرفوت    به این ترتیو  موی  ، گردددار مشاهده میتفاوت معنیآزمایش در میزان پرخاشگری با گروه کنترل 

 . های آمل مؤثر بوده استآموزش گروهی شناختی رفتاری بر پرخاشگری دانشجویان دانشگاه
 

 گیریبحث و نتیجه

توانود در کواهش پرخاشوگری    های پووهش حاضر نشان داد که آموزش گروهوی شوناختی رفتواری موی    یافته

توان ادعا کرد که روش به کار گرفته شده در مورد گروه آزموایش موؤثر بووده    یعنی می؛ مؤثر باشددانشجویان 

پس از ارائه آموزش گروهوی شوناختی رفتواری نشوان داد کوه تفواوت       ، های گروه آزمایشبررسی نمره. است

 . دار در زمینه پرخاشگری در مقایسه با گروه گواه وجود داردمعنی

( 0170فرقوانی طرقوه )  ؛ (0137سلطانی و همکواران ) ؛ (0139های حاجتی و همکاران )یافتهها با این یافته

( به تأثیر معنادار کاهش پرخاشگری با استفاده از آمووزش  0171اما خزائی و همکاران )؛ همخوانی داشته است

کووری و  هوای بولتوون   هوای پوووهش حاضور بوا یافتوه     همچنین یافتوه . گروهی شناختی رفتاری دست نیافتند

 . ( همخوانی داشته استFix and Fix, 2013فیکس و فیکس )؛ (Currie and Startup, 2012استارتاپ )

های اجتماعی مرتبط با ارتقای مهارت، های مثبت خویشتبیین احتمالی این است که آشنایی فرد با ویوگی

ها و پرخاش حاصول از آن را کوه   یناکام، های اسنادی ناسازگارانهو مقابله با سبک، پذیرش خویش و دیگران

چند خصیصة عمده کوه پرخاشوگری   . دهدطی یک برنامة منظم کاهش می، در طول زندگی فرد به وجود آمده

هوا و پرخاشوگری   پرخاشوگری در اثور ناکوامی   ، پرخاشگری بعنوان رفتاری آموختوه شوده  : کندرا مشخص می

ز آنجوا کوه در بطون موواد آموزشوی گروهوی شوناختی        ا. باشوند بخاطر سو  تعبیرها در ارتباطات اجتماعی می

های شوناختی رفتواری بوا کواهش فشوار روانوی و       این مهارت؛ های زندگی نقش اساسی دارندمهارت، رفتاری

آمووزش شوناختی رفتواری    . نمایدهای بهداشت روانی کمک میبه افزایش مؤلفه، ایهای مقابلهافزایش مهارت

بخشد و دایورة ارتباطوات مناسو  فورد بوا      امالت اجتماعی را بهبود میعزت نفس طری  خو رهبری موف  تع



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

توانوایی تسولط   ، های هیجانی خود و دیگران )حساسیت هیجوانی( شبکه اجتماعی را از طری  همدلی با نشانه

گویی مؤدبانه و همراهی با دیگوران در مباحثوات اجتمواعی    توانایی رک، بر هیجانات خویش )کنترل هیجانی(

آور یا نا آشنا )کنتورل  های تنشاجتماعی( و نیز مهارت وف  دادن و سازگار کردن خویش با موقعیت )بیانگری

این پووهش همچنین از طری  گورد آوردن همسواالن دارای مشوکل یکسوان در     . دهداجتماعی( را وسعت می

تأییودی بور یکوی از    تک تک افراد احساس کردند که دیگران نیز مشکالتی هماننود آنوان دارنود و    ، یک گروه

 . مهمترین اصول مهم گروه درمانی یعنی جهانشمولی بوده است

دهی ممکن اسوت نتوایج را مخودوش    استفاده از پرسشنامه خودگزارش، های پووهش حاضراز محدودیت

توا حودی   ، که این نقیصه با توضیح اولیه قبل از تکمیل پرسشنامه برای دانشوجویان ، کرده و از دقت آن بکاهد

-چرا که آمووزش ، توان به کوتاه بودن مدت تحقی  اشاره کردهای پووهش میاز دیگر محدودیت. رف شدبرط

گوردد  و پیشونهاد موی  ؛ ماهه دارد و در این پووهش اعمال نشوده اسوت   6های شناختی نیاز به پیگیری حداقل 

 .  های شناختی رفتاری لحاظ کنندپووهشگران آینده حتماا آن را در درمان
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با ای  مقابلههای  راهبرد، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی

 شهر شیرازهای  استرس و رضایت شغلی در کارکنان بانک

 7مریم نوروزی، 5 سید یونس محمدی

 

رابطوه بوا خوود و    بنیادی سازنده هوش هیجانی ماننود شوادکامی در   های  کند که مؤلفه می عنوان، (5115) فیرز

توانوایی حفوظ   ، احساس مسئولیت نسبت به دیگوران ، مهارتهای بین فردی مناس ، تماس با خویشتن، زندگی

 . نگرش مثبت به زندگی علی رغم وجود شرایط دشوار در انگیزه پیشرفت سهم قابل توجهی دارد

ز نظور هووش عموومی( در    نیز در پاسخ به این سئوال که چرا برخوی از افوراد هوشومند )ا   ، (0775) گلمن

آیند یا به طرز حیرت آوری در بحرانهای زندگی خصوصوی و   می سرکش از پا درهای  مقابل هیجانات و تکانه

سازد و آنورا شوامل توانوایی شوناختی      می شوند مفهو  هوش هیجانی را مطرح می عاطفی خود تسلیم شکست

 اداره و مدیریت روابط بوا نورمش و مودارا    مهارت کردن هیجانات و، درک احساسات دیگران، هیجانات خود

، از این رو هوش هیجانی برای موفقیت در همه مناسبات حتی روابط انسانی و ایجاد خودپنداره مثبت. داند می

 .  (0130، )بنی اسدی و باقری. امری الز  و ضروری است

و . پوذیرد  ترس زا انجوا  موی  مفهو  مقابله تالشهایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیتهای خطرناک و اس

 . توجه کامل داشته باشیم، این مفهو  دارای سه ویوگی است که الز  است در زمان کاربرد آن

 .  مقابله کردن مستلز  تالش و برنامه ریزی است -ال 

 . را همیشه مثبت تلقی نکنیمای  نتیجه نهایی واکنشهای مقابله -ب

 .  افتد می نظر بگیریم که در طول زمان اتفاق مقابله کردن را یک مهارت فرآیندی در -ج

 مقابلوه بوا مشوکل رهنموون    ی  ارزیابی اولیه و ثانویه دو مقوله مهم در این مهارت است که ما را در نحووه 

 .  سازد می

آیوا ایون   »پرسویم   موی  گیریم از خوود  می قرارای  بعنوان مثال هنگامی که با مشکلی یا وضعیت تهدید کننده

حت شدن را دارد؟ یا خیر؟ این ارزیابی اولیه است اگر تشخیص دادیم که واقعاا در موقعیوت  مسئله ارزش نارا

توانیم برای نجات خود کواری انجوا  دهویم؟ و ایون      می آیا« پرسیم می خطرناکی قرار گرفته ایم مجدداا از خود

رد)نه دچار تورس و وحشوت   بنابراین الز  است ارزیابی اولیه بطور واق  بینانه صورت گی. ارزیابی ثانویه است

 . و نه نادیده گرفتن واقعیت(

                                                                                                                                                                          
                .ایران-بوشهر مرکز نور پیا  دانشگاه -روانشناسی دانشکده، روانشناسی یار استاد( مسئول نویسنده) -0

Mohammadi_1355@yahoo.com   

 روانشناسی ارشد کارشناس - 5



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 این اما، کند می مقابله به وادار را فرد و رود می شمار فشارزا به، کوچک چه و بزرگ چه تغییری هر گرچه

 بورای  فورد  کوه  راهبردهوایی  و ایون شورایط   بوا  رویوارویی  چگونگی. نیستند ناخوشایند و بد فشارها همیشه

 ازگیوری   بهوره  که حالی در. شوند می شمرده وی پذیری آسی  نیمرخ از بخشی، گزیند آنهابرمی با رویارویی

 کوارگیری  بوه ، مشوکالت گوردد   افوزایش  موجو   توانود  موی  فشوارزا  عوامول  با دررویارویی نامناس  راهبرد

 .  (0193، پور )داعی. باشد داشته پی در مثبتی دستاوردهای. تواند می مقابله درستهای  راهبرد

شویوه نگورش   اند.  مدیران برای شیوه نگرش کارکنان اهمیتی شایان توجهی قائل، در بررسی رضایت شغلی

. (0139، )سواعتچی . باشود می در ارتبوا  ، کارکنان با رفتارهایی که برای سازمان از حساسیت برخووردار اسوت  

در مورد آن صوورت  رضایت با نارضایتی شغلی شیوه نگرش فرد نسبت به شغلش است که بیشترین پووهش 

محققوان  . بی گمان مدیران باید نسبت به رضایت یا نارضایتی کارکنوان حساسویت داشوته باشوند    . گرفته است

جسومانی و  ، روانوی هوای   دانند و بر این باورند که با عامول می رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی

ارزش اجتمواعی  ، گوناگون نظیر میوزان درآمود  های  اجتماعی ارتبا  دارند و لذا هر فرد با تأکیدی که بر عامل

. کنود می گوگانون از شوغلش احسواس رضوایت   های  از راه، شودمی الز های  شرایط محیط کار و تشوی ، شغل

( به دو نوع رضایت شغلی بوا عنووان رضوایت درونوی و     0750 –ساعتچی )به نقل از کینزبرگ و همکارانش 

ولوی  ، داندمی را ناشی از احساس لذت انسان از اشتغال به کاری که داردکند و رضایت درونی می بیرونی اشاره

روابط انسانی حاکم بر محویط و بواالخره شورایط    ، رضایت بیرونی را ناشی از میزان دستمزد و پاداش نوع کار

 .  (0139، کند )ساعتچیمی محیطی ذکر

استرس و رضوایت شوغلی در کارکنوان    با ای  مقابلههای  ، کند آیا بین هوش هیجانیمی که این پووهش بیان

 شیراز رابطه وجود دارد؟ های  بانک

از هوش هیجانی را تدوین کردند که این مدل هووش هیجوانی   ای  (مدل اصالح شده0779)، مایر و سالوی

این مدل در یک الگوی کامالا یکپارچه . کند می را به صورت عملیاتی در دو سیستم شناختی و هیجانی بررسی

هوا   از توانمندیای  که هر یک طبقه. شود می د اما با این وجود الگو مورد نظر از چهار شاخه تشکیلکن می عمل

 : این چهار شاخه عبارتند از. دهد می را که بر اساس پیچیدگی و به صورت سلسله مراتبی منظم شده اند نشان

ی و درون دهی اطالعوات از سیسوتم   ارزیابی و ابراز هیجان )ادارک هیجانی که در برگیرنده شناسای، ادراک -0

 . هیجانی است(

تسهیل سازی هیجانی افکار )به طور کلی شاخه تسهیل هیجانی در بر گیرنده استفاده هیجوان بورای بهبوود     -5

 .  فرایندهای شناختی است(

بوه   و به کارگیری آگاهی هیجانی )در برگیرنده پردازش اطالعات هیجانی با نگاهیها  فهم و تحلیل هیجان -1

 .  حل مسأله است(

تنظیم واکنشوی هیجوانی بوه منظوور ارتقوای رشود هیجوانی و        ، مدیریت هیجان در رابطه با خود و دیگران -4

 .  (5114، عقالنی )مایر و سالوی
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او پیشونهاد کورد کوه    . آن دو را تلفی  و نظریه خوود را بنوا نهواد   ، ( با بررسی دو نظریه فوق0737کورمن )

نها برای افرادی که عزت نفس باال دارند صادق است نه برای افوراد واجود عوزت نفوس     نظریه کامروایی نیاز ت

شایسوتگی و  ، عزت نفس از نظر او به صورت ارزشیابی عمومی از خود به عنوان فردی کوه صوالحیت  . پایین

 کورمن علت عد  انطباق افراد دارای عزت نفوس پوایین بوا   . توان برآوردن نیازهای خود را تعری  شده است

داند که اگر این افراد درموقعیتی قرار بگیرند که آنها را الیو  و بوا کفایوت نشوان     می نظریه کامروائی نیاز را آن

بوه نظور او در ایون شورایط ایون افوراد       . شووند می دهد و نیازهای آنان را ارضا  کند دچار ناهماهنگی شناختی

 . شود نیستند نمی از زمانی که نیازهای آنها ارضا تر  راضی

 : کورمن بر اساس نظریه اش سه فرضیه مطرح کرد

بین موقعیت شغلی و عالقه به شغل برای افراد واجد عزت نفس باال رابطه مثبت وجود دارد اموا بورای   -0

 .  افراد واجد عزت نفس پایین این رابطه وجود ندارد

ت وجود دارد در حوالی  بین کامروایی نیاز وخشنودی شغلی برای افراد دارای عزت نفس باال رابطه مثب -5

 . که این رابطه برای افراد دارای عزت نفس پایین وجود ندارد

ارزشیابی گروه مرج  از یک شغل یا یک وظیفه و ارزشیابی فرد واجد عزت نفس پایین رابطه بیشوتری  -1

   .وجود دارد تا برای فرد عزت نفس باال

ترجموه  ، نده فرضیات اول و دو  است )کورمنمطالعات انجا  شده در مورد فرضیات فوق عمدتاا تأیید کن

( بر اساس مطالعوات خوود فرضویه    0794)  4و باین 1( و گرین هاس0790) 5و بوون 0سیگل. (0191، شکرکن

( نشان داد که ارزشیابی گروه مرج  هم برای افوراد واجود   0790اما مطالعه گرین هاس )اند.  اول را تأیید کرده

، ترجموه شوکرکن  ، واجد عزت نفوس پوایین اهمیوت یکسوانی دارد )کوورمن      عزت نفس باال و هم برای افراد

0191) 

است که بورای مقابلوه بوا اضوطراب بوه کوار       « دفاعیهای  مکانیسم»اساس و پایه کنار آمدن در این دیدگاه 

را شناسایی نموده است که بوه ترتیو  از شودید بوه     ها  هفت نوع اساسی از این مکانیسم DSM – IVروند  می

توانود فراینود پسویکوتیک     موی  شدیدترین آنها سردرگمی و بی نظمی دفاعی است کوه اند.  تنظیم شده، ضعی 

اعموال فورد معمووال بوه صوورت      ، انکار و هذیان در این مقوله قرار دارند، فرافکن. کامال روشن را نشان دهد

یسوم تحریو  واقعیوت    پرخاشگری انفعالی )منفعالنه( یا کناره گیری و بی تفواوتی اسوت و مکان  ، برون ریزی

 همانند سازی برون فکنانه و دو نیم سازی(  ، وجود دارد )مثل خیالپردازی اوتیستیک

توانود شوامل عود  پوذیرش )مثول انکوار و        موی  دفواعی هوای   از آن طرف شکل ضعی  یا ناپخته مکانیسم

کوار تووانی( و   فکنی)در حد ضعی ( ودلیل تراشی و یا تحری  واقعیت شده )مثل آرمانی سازی و همه  برون

 . تعقل و سرکوب( باشد، عقل گرایی، ذهنی و جداسازیهای  بازداری

                                                                                                                                                                          
1- Siegel 
2- Bowen 
3- Green house 
4- Badin 
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نفر دانشجو با عنووان تحوت فشوار هووش      053که برروی ای  (در مطالعه5115)5و دالسکی 0کروسر، گاهم

آنها با آزمایش رابطه هووش هیجوانی )توانوایی هیجوانی( و اسوترس )احساسواتی کوه از        . هیجانی انجا  دادند

، شودت ، فراهیجوانی )توجوه  هوای   توانایی در کنترل حوادث زندگی( و ادراک خویشتن بوا توجوه بوه ویوگوی    

وضوح( به عنوان متغیر تعدیل کننده نشان دادند که هوش هیجانی بالقوه در افزایش دادن سازگاری اجتمواعی  

 .  بوده استدیگر نامربو  و غیرضروری ای  برای تعدادی از افراد مفید است اما برای عده

جنسیتی در به کارگیری راهبردهوای مقابلوه بوا اسوترس بوه انجوا        های  تحقیقات مختلفی در مورد تفاوت

بعضی از تحقیقات از وجوود تفواوت بوین دو جونس حمایوت      ، رسیده که نتایج متفاوتی را در پی داشته است

( 0737کارور و همکاران  50773هلنا؛ 45111دانوسکی و اسپیرتیو، دونالدسون، 15119)از جمله همپلاند.  کرده

بکارگرفته شه توسط دختوران و پسوران   های  و تحقیقات دیگری نیز پس ازبررسیهای خود به تفاوتی بین شیوه

بووه نقوول از فووولکمن و  0734، فووولکمن، اسووترس زا دسووت نیافتووه اند)ازجلمووه الزاروسهووای  در موقعیووت

 (0736همکاران

در دانشجویان و ای  بین سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابله ( در بررسی رابطه0131رسول روشن )

نفور از آزموودنی را    154نفور کوه    511شوامل  ای  در دانشجویان شواهد و غیور شواهد بوا نمونوه     ها  مقایسه آن

وضعیت خوود را  ها  نفر از آزمودنی 01دادند ) می نفر را دانشجویان شاهد تشکیل 066دانشجویان غیر شاهد و 

در موورد عوامول تنیودگی زا بوا     ای  به شکل گسترده، ننموده اند( به این نتیجه رسید که این دو گروهمشخص 

، تمایز معناداری بین دو گوروه مشواهده نشوده اسوت    ، اما در مورد راهبردهای مقابله ای، یکدیگر تفاوت دارند

دانشجویان غیر شاهد مورد استفاده قورار  از تر  که توسط دانشجویان شاهد بیش، انکارای  جز راهبردهای مقابله

 .  گرفته است

در بررسی روایی وپایایی پرسشنامه هوش هیجانی پترایذر و فارنهوا  بوه ایون     (0135) ازغندی و همکاران

هوای   در حالی کوه تفواوت بوین دوره   . نتیجه رسیدند که دختران هوش هیجانی باالتری نسبت به پسران دارند

 .  و دوره تحصیلی معنادار نیست تحصیلی و نیز تعامل جنس

 

 روش پژوهش

با استرس و رضایت شغلی ای  مقابلههای  راهبرد، در پووهش حاضر به دنبال بررسی ارتیا  بین هوش هیجانی

 .  آیدمی شیراز از نوع همبستگی به حسابهای  در کارکنان بانک

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Corser 
2- Dalsky 
3-Hampel 
4-Donal Doson , Prinstien, Donovsky & Spirito 
5- Helena 
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 جامعه آماری

مشوغول بوه    0174در بانکهای شهر شیراز که در سوال   جامعه آماری در این تحقی  کارکنان )زن و مرد( شاغل

 .  تا بانک به طور اتفاقی انتخاب شدند 011که از بین ، باشندمی کار

 

 نمونه و روش نمونه گیری  

توا بانوک بوه طوور      011که از بین ، نمونه این تحقی  شامل کارکنان )زن و مرد( شاغل در بانکهای شهر شیراز

 .  شود می نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفادهدر اند.  اتفاقی انتخاب شده

 

 ابزار پژوهش  

گویه است و  11پرسشنامه مذکور حاوی . به وسیله پترایدز ساخته شد 5115پرسشنامه هوش هیجانی درسال 

ز روش نموره گوذاری درنیموی ا   ، گیورد  می به هر آزمودنی تعل  9تا0بین ای  برای نمره گذاری هر گویه درجه

 11دامنه نمورات بوین   . باشند می 53و 56، 55، 55، 03، 06، 04، 01، 05، 00، 01، 3، 9، 5، 4، 5شامل ها  گویه

مبنوای تشوخیص هووش هیجوانی      005مبنای تشخیص هوش هیجانی باال و نموره  091نمره . قرار دارد 501و 

% گزارش شده است و نشوان  30کرونباخ ( پایایی آن به روش آلفای 0135در پووهش مارنانی). باشد می پایین

با پرسشنامه شخصیتی آیزن  همبستگی باالیی دارد که نشان دهنوده روایوی آن   ها  داده است که این پرسشنامه

 .  است

در . % گوزارش کورده اسوت   96( ضری  پایایی این پرسشنامه را بوه روش آلفوای کرونبواخ    0136ازغندی)

ز و فارنها  با پرسشنامه هوش هیجانی شورین  همبسوتگی قابول    پووهش ازغندی همبستگی پرسشنامه پتراید

% گزارش شوده اسوت و ایون    111باشد و ضری  تعیین که بیانگر درصد هم پوشی دو مقیاس است  می توجه

 بنابراین مقیاس از روایی خوبی برخوردار است. باشد می شواهد حاکی از روایی سازه آزمون

 95ایون ابوزار در ابتودا شوامل     . هیولین طراحی شده است، ندالک، پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسمیت

در تحقیقوی   0793محققان در سوال  ، سوال بود که به علت تعداد زیاد سواالت از کارایی الز  برخوردار نبوده

هوای   بوا توجوه بوه حیطوه    . سئوال کاهش دادند 11سعی در کاهش سئواالت نموده اند و تعداد سئواالت را به 

  : ن ابزار )سئواالت(مطرحه در ای

   مربو  به حیطه کار 6تا 0-0

 مربو  به حیطه سرپرست   05تا  9 -5

 مربو  به حیطه همکاران  03تا  01 -1

 مربو  به حیطه ارتقا  )ترفی (   54تا  07 -4

 مربو  به حیطه پرداخت )حقوق و دستمزد(  11تا  55 -5
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. باشود  موی  کوامالا مخوالفم  ، مخالفم، نظری ندار ، موافقم، کامالا موافقم: هر سئوال شامل عباراتهای  گزینه

. برای گزینه کوامالا مخوالفم اسوت    0امتیاز برای گزینه کامالا موافقم تا امتیاز  5نحوه امتیازدهی نیز به ترتی  از 

 .  امتیازدهی معکوس دارند 11، 50، 03، 01، 4، 1همچنین سئواالت 

ای )الزاروس و  ای است که بر اساس سویاهة راهبردهوای مقابلوه    ماده 66ای یک آزمون  پرسشنامة راهبردهای مقابله

( ساخته شده است و دامنة وسیعی از افکار و اعمالی که افوراد هنگوا    0735) توسط الزاروس و فلکمن( 0731 ،فلکمن

از آزموودنی خواسوته    در آغواز . دهد برند را مورد ارزیابی قرار می مواجهه با شرایط فشارزای درونی یا بیرونی به کار می

شود که به طور شفاهی یا نوشتاری موقعیت فشارزایی را که اخیراا تجربوه کورده شورح دهود و سوپس بوا خوانودن         می

. عبارات پرسشنامه مشخص کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از راهبردهای زیر استفاده کورده اسوت  

عیتی خاص مانند درمان پزشکی یا یک آزمون علموی را بوه عنووان موقعیوت     در بعضی از موارد نیز خود پووهشگر موق

طلو  حمایوت   ، خوودکنترلی ، فاصوله گورفتن  ، مقابلة مسوتقیم : زیر مقیاس 3این آزمون دارای . کند فشارزا مشخص می

 .  ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت است حل مسالة برنامه، اجتناب -گریز، پذیرش مسئولیت، اجتماعی

 .  باشدمی خرده آزمون به شرح ذیل 3باشد و دارای می 011الزاروس باالترین نمره ای  مقابلههای  برددر راه

 بین ابعاد هوش هیجانی کارمندان )زن و مرد( با ابعاد رضایتمندی شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد 

 :  زیرحاصل شده استبا توجه به ماتریس همبستگی پیرسون و سطح معناداری بدست آمده نتایج 

 . بُعد درک و کنترل تنها با بُعد کار رابطه مثبت و معناداری دارد: 0

 .  بُعد خودآگاهی با با هیچ کدا  از ابعاد رضایتمندی شغلی رابطه معناداری ندارد: 5

 . و پرداخت رابطه مثبت و معناداری دارد همکاران، سرپرستی، کارهای  با حیطه بُعد مهارت اجتماعی: 1

 . بُعد خوش بینی با هیچ کدا  از ابعاد رضایت مندی شغلی رابطه معنا داری ندارد: 4

مقابله با استرس کارمندان )زن و مورد( بوا ابعواد رضوایتمندی شوغلی آنوان رابطوه        های  ( بین ابعاد سبک5

 . معناداری وجود دارد

 :  زیرحاصل شده استبا توجه به ماتریس همبستگی پیرسون و سطح معناداری بدست آمده نتایج 

 .  باشدمی بُعد مقابله مستقیم تنها با حیطه کار دارای رابطه منفی و معناداری: 0

 . بُعد فاصله گرفتن تنها با حیطه پرداخت رابطه منفی و معناداری دارد: 5

 . بُعد خودکنترلی با حیطه سرپرستی رابطه مثبت و معناداری دارد: 1

 . و معناداری دارد رابطه مثبت و معنادار و با حیطه پرداخت رابطه منفیبُعد طل  حمایت با حیطه کار : 4

 سرپرستی و پرداخت رابطه مثبت و معناداری دارد، بُعد پذیرش مسئولیت با ابعاد کار: 5

 . اجتناب با ابعاد کار و ارتقا  رابطه منفی و معناداری دارد –بُعد گریز : 6

 . پرداخت رابطه مثبت و معناداری داردو  سرپرستی، بُعد با ابعاد کار: 9

 . و پرداخت رابطه مثبت و معناداری دارد سرپرستی، بعد ارزیابی مجدد با ابعاد کار: 3

 با استرس رابطه معناداری وجود دارد ای  مقابلههای  ( بین ابعاد هوش هیجانی کارمندان )زن و مرد( با ابعاد سبک1

 .  با استرس رابطه معناداری نداردای  ابعاد سبکهای مقابلهبُعد خوش بینی با هیچ کدا  از : 4
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 :  با توجه به ماتریس همبستگی پیرسون و سطح معناداری بدست آمده نتایج زیرحاصل شده است

 . اجتناب و ارزیابی مجدد رابطه منفی و معناداری دارد–گریز ، بُعد درک و کنترل با ابعاد طل  حمایت: 0

اجتنواب رابطوه منفوی و معنواداری      –پذیرش مسئولیت و گریوز  ، ابعاد طل  حمایتبُعد خودآگاهی با : 5

 . دارد

حول  ، معنادار و بوا ابعواد پوذیرش مسوئولیت     بُعد مهارتهای اجتماعی با بُعد طل  حمایت رابطه منفی و: 1

 . مسئله و ارزیابی مجدد رابطه مثبت و معناداری دارد

 

 پژوهش  های  محدودیت

خاص خود رو به روست که این پووهش نیز از این قاعده مسوتثنی نیسوت   های  محدودیتهر کار پووهشی با 

 :  شودمی که در ادامه به برخی از آنها اشاره

ارائه شده به سوه پرسشونامه حاصول شوده و احتموال سوو        های  این پووهش برمبنای پاسخهای  بیشتر یافته-0

 .  باشدمی مطرحها  عنوان محدودیت یافتهصحیح به های  گیری پاسخ دهندگان و عد  ارائه پاسخ

 . عد  تعمیم نتایج تحقی  به جامعه بزرگتر. 5

 . که این طوالنی بودن باعث بی انگیزه کردن والدین جهت پاسخگویی به سواالتها  طوالنی بودن سواالت پرسشنامه -1

 ها   عد  همکاری پرسنل در پر کردن پرسشنامه. 4

 

 پژوهشی –پیشنهادات 

بوا اسوترس   ای  رضایتمندی شغلی و راهبردهای مقابله، امیدوار است با بررسی رابطه هوش هیجانی پووهشگر

. بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در این زمینه فوراهم نمایود  ، در بین زنان و مردان کارمند بانکهای شهر شیراز

 : شودمی لذا توصیه

 . شود و نتایج آن با تحقی  حاضر مقایسه شود و شهرهای کشور انجا ها  حقیقی مشابه در سایر استان -0

 . و تحلیل موقعیت آنانها  آگاهی از شغل و موقعیت آزمودنی-5

 ها   برگزاری سمینار و همایش در مورد روشن سازی متغیرها برای آزمودنی -1

 

 پیشنهادات کاربردی

 . شودآینده تأثیرات فرهنگی نیز در نظر گرفته های  شود در پووهشمی پیشنهاد -0

شود که این متغیرهوا در سوطح سوازمانهای دولتوی و غیور دولتوی مثول آمووزش و پورورش و           می پیشنهاد -5

 . سازمانهای غیر آموزشی هم صورت بگیرد

شود که این اطالعات مربو  به این سه متغیر نباشد و با متغیرهای دیگر هم بکار برده شوود کوه از ایون     می پیشنهاد -1

 . تر بکار برده شود اطالعات در این پووهش نباشد و مطال  با متغیرهای دیگر در سطح وسی طری  محدود به 
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شود که برای کارکنان قبل از شروع بکار کردن در بانک یک دوره سمینار یا کارگاه آموزشوی در  می پیشنهاد -4

کنوان هوم از شوغل    رضایت شغلی و راهبردهای مقابله با استرس را اجرا کنند که کار، مورد هوش هیجانی

 .  خود به نحو احسن رضایت را داشته باشند و هم در مواق  پراسترس نحوه مقابله با استرس را بلد باشند

 

 
 

 منابع

 
 پایوان ناموه کارشناسوی    . دانشجویان دانشگاههای اردبیلای  ( ارتبا  تیپ شخصیتی با راههای مقابله0195سی  اله )، آقاجانی

 . تربیت مدرسدانشگاه . ارشد روانشناسی

 در افوراد دارای فشوار خوون    ای  نگرش ناکارآمد و راهبورد مقابلوه  ، شخصیتیهای  ( مقایسه ویوگی0139معصومه )، اسماعیلی
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 جواد، ای

 شویوه حول تعوارض و سوالمت روان     ، ( بررسی رابطه شیوه حل مسوئله 0130محمدجواد )، اژه ای، جلیل، خیرالدین، باباپور
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47-55 . 
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 بین هوش هیجوانی و هووش عموومی بوا رضوایت از زنودگی      ی  تاب آوری در رابطهای  ( نقش واسطه0136بهرا  )، جوکار ،

 . 36پائیز ، شماره دو ، دو ی  دوره، فصلنامه روانشناسی معاصر

 ارسنجان، پایان نامهبررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ، 0193، س، عصایی 

 رفتاری و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری و سالمت روان افراد مبوتال  ، هیجانی –( تدوین برنامه عقالنی 0133)، سپیده، علیزاده

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن. پایان نامه کارشناسی ارشد. ویای  به اچ

 مجلوه روانشناسوی  ، حل مسئله و سالمت روانشناختی دانشوجویان  های ( بررسی رابطه بین شیوه0135علی )، فتحی آشتیانی ،

 . 1-03، 0شماره ، سال هفتم

 با احساس شادکامی در دانشجویان دانشوگاه تبریوز  ای  بین معنی زندگی و راهبردهای مقابلهی  ( رابطه0139)، کفایت، مالکی ،

 . دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد

 پایان ناموه  . اجبار –( بررسی راهبردهای مقابله با استرس و عالئم در مبتالیان به اختالل وسواس 0190)، پروانه، محمدخانی

 . انیستیتو روانپزشکی تهران. کارشناسی ارشد بالینی

 روایی و اعتبار پرسشنامه رگوه هووش هیجوانی پترایودز و     ، (0135)، .ابوالحسنی، آ. تقوی، ح. فراست معمار، ف. ع، ازغندی

 . 01شماره ، سال سو ، فصلنامه روان شناسان ایران. ها فارن

 5شماره ، ( هوش هیجانی چیست؟نشریه مشعل0135)، پروا 

 پیشوگیری دربوه سوازی زنودگی     هوای   رویکردها و راهبردهوا و برناموه  ، هوش هیجانی و سالمت روان، (0131)، ع، تیرگری

 . 004تا  79ص، 04شماره ، مجله رفاه اجتماعی، زناشویی

 3سوال  ، هوای علوو  شوناختی    تازه، دلبستگیهای  رابطه هوش هیجانی و سبک، (0135)، ازادفالح، پ. امینی یزدی. ا، ذراتی ،

 0شماره 

 اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان، هوش هیجانی معاونت دانشگاه علو  پزشکی شیراز، (0136)، .ن، عرفان منش 

 ارسنجان، ی و پیشرفت تحصیلی پایان نامهبررسی رابطه هوش هیجان، (0193)، س، عصایی 

 رابطه هوش هیجانی و مؤلفه آن بوا پیشورفت گرایوی شوغلی در بوین کوارگران       ، (0134)، خاکسار، ف، آقایی، ا.  ، گل پرور

 . 55شماره ، مجله دانش و پووهش در روانشناسی، کارخانجات و صنای 

 انتشارات رشد، تهران، هوش هیجانی، 0131، .ن، ترجمه پارسا، (0775)، .د، گلمن . 

 پایوان  ، هوش هیجانی پترایدز و فارنها  در بین دانشوجویان اصوفهان  های  هنجار گزینی فهرست ویوگی، (0135)، . ، مارنانی

 . دانشگاه اصفهان، نامه ارشد

 ن مربیوان تربیتوی ز  پوذیری   مسوئولیت  رابطوه خشونودی و انگیوزش پیشورفت بوا سوالمت روانوی و       . (0193پروین)، رضایی

 . دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، آموزشگاههای اهواز

 بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در حوزه سـتادی صـنعت نفـت در شـهر     . (0135)، ن، سیاه تیری

 . دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران

 مربیان تربیتی زن پذیری  مسئولیت خشنودی و انگیزش پیشرفت با سالمت روانی ورابطه . (0199) علی، مولوی دهموردی

 . دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، آموزشگاههای اهواز
 Bar- On, (1997). The Emotional Quotient Inventory(E-Q-I): a test of emotional intelligence, Torinto: multi-health systems 

 Barn – un (1999). the administration on the job satiafaction of teachers and their institational on the commitment,page: 21-24.  

 Ciarrochi,j. v. ,chan,AY. ,Bajgar,J. (2001). Measuring emotional intellingence in adolescent,personality and individual 

difference,28,53.  

 Dawda,D. , Hart,SD. (2002). Assessing enotional intelligence,Reliability and validity of the Bar-on emotional quotioninventory 

(EQ-i)in university stufents,Journal of personality and individual Differences, 28,4,797-812 
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 کیفیت اساس بر خیانتی  کنندهبینی  پیش عوامل سازی مدل

 شخصیتیهای  سبک و زناشویی زندگی

  2٭بهرامی هادی، 1صادقی آزاده

 

سیستم مهمترین زمره در خانواده شکل مخالف جنس دو بین ازدواج اساس برکه است اجتماعیهاي

 اعتقاد به.(9831،صافیوکاظمیشعاع)است برخوردار زیادي اهمیت از خانواده تداومو حفظ.گیردمی

8گالسر کنندمیشروععشق با را مشترکشان زندگی زوجها،  بهاولیه صمیمیت که کنندمیمشاهده ولی،

 زندگی به اکثریت اما،شودمیکشیده جدایی بهزوجین از برخی زندگی زمان گذشت با.بازدمیرنگ تدریج

،الکلی مشروبات به زندگیاین تحمل براي و دهندمیادامه آور مالل و یکنواخت آهنگیبا مشترکشان

 به که متاهلیمرد و زن انگیزه مهمترین.آورندمیروي نامشروع ارتباطاتیا مخدر مواد از استفاده،پرخوري

،برازندهونیتخوش).است جنسی و فردي صمیمیت مجددتجربه،شودمیکشیده نامشروع روابط سوي

زناشوییروابطتداوموثبات،عملکرديکنندهتهدیدعواملترینمهمازیکیکهزناشوییخیانت.(9838

دوبینمتعهدانهيرابطهچوبچارازفراترعاطفییاجنسیيرابطهگونههربه(1199،همکارانو4مارک)

7بارتا و دریگوتاس.(6،1116کدمیرو5سريینی)گرددمیاطالقهمسر
 رابطه مرز از فرد عبور را خیانت 

،بارتاودریگوتاس)کنندمیتعریفرابطه از خارج فردي با عاطفی یا فیزیکی صمیمیت برقراريبا زناشویی

1119).

کهدارداحتمالزنانازچهارمیکومردانازسومیکحدودکهدهدمینشانزمینهایندرتحقیقات

بررسی.(1199،همکارانومارک)گردندزناشوییفراروابطدرگیرمشترکزندگیطولدرباریکحداقل

سهدرعواملاینکلیطوربهکهدهدمینشانزناشوییخیانتبامرتبطعوامليزمینهدرپژوهشيپیشینه

حیطه تفاوتي ویژگیمانند)فرديهاي (هانگرشوشخصیتیهاي وتعهدسطحمانند)رابطهماهیت،

،3فریکر)شودمیگنجانده(سومشخصجذابیتیاخیانتفرصتمانند)محیطیشرایطو(رابطهازرضایت

خیانتوازدواج،جنسیمیل،عشقيدربارهافرادباورهايوهانگرش،فرديهايتفاوتيحیطهدر.(1198

مهماز باشدزناشوییفراروابطوقوعدرموثرعواملترین اینبرافزون. مهمعواملبهباید، چونتر

                                                           
.ایرانتهران،تحقیقات،علومواحداسالمیآزاددانشگاهانسانی،علومدانشکده/شخصیتروانشناسیارشدکارشناسی-9
.ایرانتهران،تحقیقات،علومواحداسالمیآزاددانشگاهعلمیهیات-1

3-GlasserW 
4-Mark 
5-Yeniçeri 
6- Kkdemir 
7-Drigotas S, Barta 
8-Fricker 
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زوجینرضایتتواندمیکهزناشوییزندگیکیفیتوهستندپایدارمدتدرازدرکهشخصیتیهايویژگی

.شودتوجهنیزشودسببراشانزندگیاز

زندگیکمیتبرابردرزندگیکیفیتبرتاکیددلیلبهحاضرعصردر هايهزینهآورسرسامافزایش،

،کاخکیپوردرویش)استشدهافزودهگذشتهازبیشزندگیکیفیتمفهوماهمیتبرسالمتیازمراقبت

9838) 9ول)استشدهتعریفمختلفیروشهايبهمحققانتوسطزندگیکیفیت. ،9111 ازتواندمیو(

ادراکهمچونمختلفیعوامل شخصیهاي احساسات، فرهنگ، .بپذیردتأثیرمذهبیعقایدوتحصیالت،

برايواستزناشوییزندگیکیفیت،زندگیکیفیتهايحیطهازیکی.(1111،آرینزازنقلبه،1111،یان)

سازگاريقبیلازبسیارياصطالحاتازآنتوصیف رضایت، شادمانی، شدهاستفادهتعهدویکپارچگی،

.(9171،اسپاینرولویس)است

کتل.استخیانتوعدمزوجیمنديرضایتبرگذارتاثیرعواملازیکیشخصیتیویژگیهايطرفیاز

گویدمیشخصیتتوصیفدر کهچهآنتاآوردمیفراهمراامکاناینکهاستچیزيآنشخصیت:

دادخواهدانجامموقعیتیدرشخصی شودبینیپیش، کاگلین. درراکلیدیدگاهدوهاتسوهوستون،

وشخصیدروندیدگاهاند؛کردهمطرحزناشوییکیفیتبرتأثیرگذارعواملشناساییبهمربوطمطالعات

فرديبینتعاملالگوهايوشخصیتیصفات،شخصیدروندیدگاهدررسدمینظربهشخصیبروندیدگاه

زناشوییروابطبرپایداريتأثیراتتواند،میشخصیت(9836،احدي)دارداهمیتهازوجروابطکیفیتدر

شاهمرادي)باشدداشته ،9811) ویژگیازبرخیهمچنین. روانیاختالالتوشخصیتیهاي تنش، وها

زوجبینراتعارضات ،همکارانوعطاري)کندمیتهدیدرازناشوییزندگیتداومودهدمیافزایشها

9835).

.دادندنسبتزناشوییمشکالتبهراخودخیانت،افراددرصد71دریافتند(9138)مارگولیسواسپانیر

کنندمیذکرزناشوییمشکالتراخودخیانتعلتافراداغلبدهدمینشاننیزمطالعاتاکثر مطالعات.

باکهدیگريمتغیر.دهدمیافزایشراوفاییبیارتکاباحتمال،زناشوییرضایتکاهشدادندنشاندیگر

داردارتباطخیانت استجنسیرضایت، ندارندجنسیرضایتکهزوجی. پیداتمایلزیاداحتمالبه،

.(1119،جکوبسونوآتکینز)کنندجبرانزناشوییازخارججنسیرابطةباحداقلرارضایتاینکنندمی

ارتکابدرکمترياهمیت،داشتندخیانتسابقةکههاییزوجبرايزناشوییروابطدرجنسیرضایتالبته

 .(1119،جوینرووایت؛1111،لیو)استداشته

عللازراهمسراندرجنسیجذابیتنداشتنیاعاطفیوجنسیهايکمبود(1111)هامونزواستز

،ازدواجدرتفاهموتشابهنداشتنوزناشوییروابطدرجنسیرابطةکمدفعاتیاکمکیفیت.دانندمیخیانت

رابطهایندرافراددرگیريشایداست؛ازدواجازخارججنسیرابطةساززمینهعوامل برايابزاري،

.(1111،کمپل)باشدتعادلبازگرداندن

                                                           
1-Welle 
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مواجهآنبابالینیکارهايدرزیاديمیزانبهدرمانگرانزوجکهاستموضوعیزناشوییخیانت

طرحایجادچگونگیشناختیازناشوییشکنیپیمانسازيمفهومدرمسئلهاینشیوعرغمبهولیشوندمی

 .(9117،همکارانومنویس)اندنیافتهدستمناسبیحلراهبههنوزمسئلهاینبرايدرمانی

بیبادرگیرمراجعانآمارافزایش،مشاورصدايباهاتماسآمار،جرایددرزیاديمطالبدرج،همچنین

وفاییبیموضوعباهاسریالوهافیلمتعدادافزایش،مشاورهمراکزوخانوادههايدادگاهبهزناشوییوفایی

همچنینوزناشویی طالقاصلیدالیلازیکیمثابهبهموضوعایندانستن، قتلوها وخانوادگیهاي

فتحی)داردرواجماجامعةدرپنهانصورتبهاجتماعیمعضلاینکهاستتلخواقعیتاینمبین،ناموسی

آنپیامدهايومشکلاینبامرتبطهايمتغیروعواملشناساییبرايعلمیهايبررسی.(9811،همکارانو

 .استناپذیراجتنابضرورتی،جامعهدر

پدیدهاثربرطالقآمارافزایشوشدهیادتمهیداتبهتوجهبابنابراین زناشوییخیانتي ایندر،

کیفیتاساسبرزناشوییخیانتيکنندهبینیپیشعواملبررسیبامدلوالگویکتدوینپیدرپژوهش

.هستیمخیانتتجربهبامردانوزنانمیاندرشخصیتیهايسبکوزناشوییزندگی

 

 تحقیق روش

 تحقیق نوع: الف

.باشدمیهمبستگی و پیمایشینوعاز،آنهدفوموضوعبهتوجهباحاضرپژوهشروش

 

 هاآزمودنی: ب

جامعه ومشاورهمراکزبهکنندهمراجعهدیدهخیانت(مردوزن)افرادکلیهراپژوهشاینآماريجامعه:

.باشدمی9814سالدوميماههسهدرتهرانشهرروانشناختی

نمونه ومشاورهمرکز5بهمراجعینبینازهانمونهوهدفمندصورتبهپژوهشایندرگیرينمونه:

71)نفر991بودندپژوهشدرشرکتداوطلبوبودندکردهمراجعهخیانتعلتبهکهتهرانروانشناختی

.شدندانتخابتصادفیطوربه(مرد41وزن

 

 تحقیق ابزارهای :ج

 شخصی بزرگ عامل پنج فهرست کوتاه نسخۀ (BFI –SV) . 

عاملپنجکوتاهنسخة.کندمیگیرياندازهکوتاهعباراتطریقازراعاملپنجاصلیصفاتپرسشنامهاین

کامالَتا9=مخالفکامالَازايدرجه5مقیاسیکرويبرکهاستکوتاهعباراتیاسوال91شامل

باشخصیتصفاتبررسیهدفبا،(1117)جانورامستدمطالعةنتایج.شودمیبنديدرجه5=موافق

ازمعناداريسطوحانسوالی91هايمقیاسکهدادنشان،BFIآلمانیوانگلیسیکوتاهنسخةازاستفاده

سواالتکاهشکهحالیدرکردندتأکید(1117)جانورامستد.دهدمینشانراسنجیروانهايویژگی
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دادکاهشراBFIبیرونیروائی نمونهدرBFIکوتاهنسخةواگرائیوهمگرائیاما، وآلمانیهاي

اینکرانباخآلفاي،دانشجویانرويبرهمایراندر.آمددستبهمالحظهقابلوچشمگیربسیارانگلیسی

ضرایبنیزحاضرپژوهشدر.آمددستبه %31کلینمرۀعاملپنجبراي،(9833)شکريتوسطابزار

عاملکرانباخآلفاي رنجورخوئیروانهاي برونگرائی، شناسیوظیفه، نمونةدرپذیرشوسازگاري،

دارايوالدیننمونةو%61کلدرو%55،%54،%53،%69،%53بابرابرترتیببهعاديکودکانوالدین

.آمددستبه%61کلدرو،%61،%56،%61،%59،%55بابرابرترتیببهاستثنائیکودکان



 جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت کوتاه فرم مقیاس (WHOQOL- BREF) 

9جسممانیسالمت:ازعبارتندکهپردازدمیافرادزندگیکیفیتازدامنهچهارمطالعهبهمقیاساین سمالمت،

1روانی ،جهمانیبهداشمتسازمانزندگیکیفیتمقیاسسازندگانگروه)4زندگیمحیطو8اجتماعیروابط،

شمش،روانمیسمالمتگویمههفت،جسمیسالمتسنجشجهت،(9833،خیرورحیمیازنقلبه؛9113

گویمهدو،عمالوهبمه.استشدهگرفتهنظردرگویههشت،زندگیمحیطوگویهسه،اجتماعیروابط،گویه

ازمموردیمک.اسمتشمدهدادهقمرارافمرادعممومیسالمتوزندگیآشکارکیفیتمطالعهبراينیزاضافی

پمنجتمایمکازاينمرهگویههربراي.5شدحذففرهنگیتطابقعدمدلیلبهاجتماعیروابطبعدهايگویه

.استشدهگرفتهنظردر

فارسمیزبمانبمهشمیرازدانشمگاهتربیتمیروانشناسمیبخشاساتیدازدوتنونصیريتوسطمقیاساین

خیرورحیمیازنقلبه؛9835)نصیري.استشدهبرگردانده روایمیروشازرامقیماساینروایی(9833،

.استکردهگزارشمطلوبهمگرا

مقیاسپایاییمورددر سمازمانزنمدگیکیفیمتمقیماسسمازندگانگمروهتوسمطشدهگزارشنتایجدر،

31/1تما78/1بمینکرونباخآلفايضریب،گرفتهصورتسازماناینالمللیبینمرکزدرکهجهانیبهداشت

رحیممیازنقلبه؛9835،رضویهونصیري)استشدهگزارشمقیاسکلوچهارگانههايمقیاسخردهبراي

سمهفاصملهبا)بازآزماییروشسهازمقیاسپایاییبررسیبراي(9835)نصیرينیزایراندر.(9833،خیرو

سالمتبعد77/1،جسمیسالمتبعدجهت71/1ضرایب.شداستفادهکرونباخآلفايو6تصنیفی،(ايهفته

.باشندمیمقیاسمطلوبپایاییبیانگر،زندگیمحیطبعد77/1واجتماعیروابطبعد65/1،روان





                                                           
1- Physical-Health 
2- Mental-Health 
3- Social -Relationship 
4- Environment 

.پرداختمیافرادجنسیروابطکیفیتارزیابیبهگویهاین-5
6- Split half 
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 زناشویی خیانت ساخته محقق مقیاس   

طریقازپژوهشهايهدفبهتوجهباکنندگانشرکتزناشوییخیانتشدتمیزانبهمربوطهايداده

گردیدآوريجمعساختهمحققپرسشنامه عنوانبهکنندگانشرکتمیانگیننمرهازپژوهشایندر.

جمعیتمشخصاتشاملاول؛بخشپرسشنامهایندر.شداستفادهآنانخیانتشدتمیزانعینیشاخص

مطالعهموردکنندگانشرکتشناختی مانند، سن، جنسیت، تحصیالت، شغل، درآمدمیزان، زمانمدت،

راخیانتشدتمیزانکهعبارتشششاملدوم؛بخش.است...فرزندتعدادوازدواجسن،مشترکزندگی

.استدادهاختصاصخودبهخیانتشدتعنوانبهرا5تا9نمرهوتنظیملیکرتفرمتدردهدمینشان

کنندگانشرکتشرایطباکههايپرسشنامهسوالازیکهربهکهاستبودهصورتبدینگذارينمرهشیوه

داشتههمخوانی استشدهداده5تا9نمره، کرنباخالفايازاستفادهبا. هايسؤالدرراپرسشنامه9اعتبار،

نظرانصاحبتأییدموردشدهاصالحپرسشنامهدیگرسوياز.شودمیگزارشصدم15تا11بینمختلف

.باشدمیمحتوایی1رواییدارايرواینازوگرفتقرارحوزهاین

د اجراروش: باآنضرورتوتحقیقاهدافجهتدرتوجیهیجلساتوالزمهايهماهنگیابتدا:

گرفتصورتمنتخبمشاورهمراکزمسئول گروهبیندرمذکورهايپرسشنامهتکمیلوتوزیعبهسپس.

.گرفتصورتهاآمارتحلیلوتجزیهسپسوشدپرداختههدف

ه بعددر،توصیفیهايآماربرعالوهspssافزارنرمازاستفادهباتحقیقایندر:تحلیلوتجزیهروش:

.گردیداستفادهگامبهگامچندگانهرگرسیونوپیرسونهمبستگیهايآزمونازاستنباطیآمار



 هایافته

 توصیفیهای  یافته: الف

.باشندمیزنانومردانگروهدودرمتغیرهابهمربوطتوصیفیهايشاخصدربرگیرنده9شمارهجدول


  

                                                           
1. Reliability 
2. Validity 
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 زنان و مردان گروه در تحقیق متغیرهای توصیفیهای  شاخص .5 جدول

مقیاس زیر متغیر  میانگین جنسیت 
 انحراف

 استاندارد

ویژگی
 

های 
صیتی

شخ
 

رنجورخوییروان  
81/615/1 مردان

75/513/1 زنان

گراییبرون  
99/716/9 مردان

86/371/9 زنان

شناسیوظیفه  
36/71 مردان

47/374/9 زنان

 سازگاري
16/733/9 مردان

365/9 زنان

 پذیرش
51/611/1 مردان

53/733/9 زنان

ت
کیفی

 
زندگی
 

زناشویی
 

جسمانیسالمت  
91/9457/4 مردان

61/9611/8 زنان

روانشناختیسالمت  
71/9157/4 مردان

39/9918/4 زنان

اجتماعیروابط  
31/9186/4 مردان

44/9598/4 زنان

زندگیمحیط  
31/9114/4 مردان

14/9897/4 زنان

تجربه
 

ت
خیان

 

 زناشویی

زناشوییخیانتيتجربه  
19/8 مردان  99/9  

11/4 زنان  54/9  



 گروه دو متغیرهاي میانگین در هایی تفاوت موارد از برخی در که دهدمینشان متغیرها میانگین به نگاهی

.شد خواهد گرفته پی بعدي دربخشهايهاتفاوت این معناداري البته.دارد وجود زنانومردان
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 استنباطیهای  یافته: ب

 تحقیق دوم و اول فرضیه بررسی

خیانمتبماپمذیرشوسمازگاري،شناسمیوظیفمه،گرایمیبرون،رنجورخوییروانشخصیتیصفاتبین.9

.داردوجودرابطهخیانتتجربهدارايمردانوزنانزناشویی

جسممانیسمالمت)زناشوییزندگیکیفیتابعادبین.1 روانشمناختیسمالمت، محمیطواجتمماعیروابمط،

.داردوجودرابطهخیانتتجربهدارايمردانوزنانزناشوییخیانتبا(زندگی


 مردان و زنان بین در زناشویی خیانت با زناشویی زندگی کیفیت و شخصیت صفات همبستگی ماتریس .7 جدول

مقیاس زیر متغیر زناشویی خیانت جنسیت   

ویژگی
 

های 
صیتی

شخ
 

رنجورخویی روان  
-91/1 مردان

-95/1 زنان

گرایی برون  
88/1 مردان

91/1 زنان

شناسی وظیفه  
96/1 مردان

96/1 زنان

 سازگاری
91/1 مردان

91/1 زنان

 پذیرش
91/1 مردان

96/1 زنان

ت
کیفی

 
زندگی
 

زناشویی
 

جسمانی سالمت  
81/1 مردان

18/1 زنان

روانشناختی سالمت  
18/1 مردان

96/1 زنان

اجتماعی روابط  
88/1 مردان

81/1 زنان

زندگی محیط  
86/1 مردان

13/1 زنان

19/1P<15/1P< 
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بینرابطه،خیانتتجربهبامردانوزنانگروهدوهردرکهدهدمینشانهمبستگیهايماتریسنتایج

زناشوییخیانتبارنجورخوییروان گراییبرونصفاتبینرابطةومعنادارومنفی، ،شناسیوظیفه،

،دیگربیانبه.استمعنادارومثبت،زناشوییخیانتبازناشوییکیفیتچندگانةابعادوپذیرشوسازگاري

وزناشوییزندگیکیفیتابعادوشخصیتصفاتبینروابطالگويگروههردودرکهدهدمینشاننتایج

.استمتشابهکیفیلحاظاززناشوییخیانت



 تحقیق سوم فرضیه بررسی 

 .داردراخیانتشدتمیزانبینیپیشتوانشخصیتهايسبکوزندگیکیفیتابعاد. 9

همايتحلیملهمايمفروضمهمهمتمرینازبرخی،گامبهگامرگرسیونتحلیلهايطرحازیکهرانجامازقبل

پراکنمدگینمودارهمايترسیمطریقازتوزیعبودنبهنجاروخطیرابطهمانندچندگانهرگرسیون وبررسمی،

تحلیملهمايممدلازیمکهمربمرايبینپیشمتغیرهاي9خطیچندگانگیمفروضه،اینبرعالوه.شدتأیید

،مختلمفهمايطمرحدرکمهدادنشمانمفروضمهایمنبمهمربموطنتایج.شدبررسیمراتبیسلسلهرگرسیون

بودندبرخوردارقبولیقابل1تحملازبینپیشمتغیرهاي


 زناشویی خیانتهای  کنندهبینی  پیش گام به گام متغیری چند رگرسیون .9 جدول

 t معناداری t بتا b استاندارد خطای R B ضریب متغیر

56/1119/1-7/138/111/165/1رنجورخوییروان

71/197/117/196/141/115/1گراییبرون

76/116/19/193/165/315/1شناسیوظیفه

61/189/113/156/17/715/1سازگاري

78/111/197/145/186/115/1پذیرش

61/186/115/173/157/1119/1جسمانیسالمت

3/176/117/181/118/115/1روانشناختیسالمت

75/161/111/168/143/115/1اجتماعیروابط

73/131/116/171/176/115/1زندگیمحیط



یعنیمالکمتغیرواریانستبییندردارمعناطوربه،بینپیشمتغیرهايکلیهکهدهدمینشان8جدول

پیشمتغیرهايبینمثبتيرابطهوجوديدهندهنشانمثبتبتاضرایب.اندسهیمزناشوییخیانتيتجربه

منفیرابطهوجودازحاکیاشمنفیبتاضریبکهخوییرنجورروانمتغیرازغیربه،استمالکوبین

                                                           
1- multicollinearity 

2- tolerance 
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است اضافهبهtمقادیر. متغیرکهاستاینبیانگرآنهابامتناظرمعناداريمقادیري طوربهمستقلهاي

.هستندسهیممالکمتغیربینیپیشدرمعناداري



 گیری نتیجه و بحث

پیشعواملبررسیبهپژوهشاین کنندهبینی وزناشوییزندگیکیفیتاساسبرزناشوییخیانتي

پژوهشنتایجاساساینبر.استپرداختهزناشوییخیانتتجربهدارايمردانوزنانشخصیتیهايسبک

خیانتبارنجورخوییروانبینرابطه،خیانتتجربهبامردانوزنانگروهدوهردرکهدادنشانحاضر

زناشویی گراییبرونصفاتبینرابطةومعنادارومنفی، شناسیوظیفه، خیانتباپذیرشوسازگاري،

صفاتبینروابطالگويگروهدوهردرکهدهدمینشاننتایج،دیگربیانبه.استمعنادارومثبت،زناشویی

دوهردرکهدهدمینشانپژوهشایننتایجهمچنین.بودمتشابهکیفیلحاظاززناشوییخیانتوشخصیت

خیانتتجربهبامردانوزنانگروه جسمانیسالمت)زناشوییکیفیتچندگانةابعادبینرابطه، سالمت،

روانشناختی اجتماعیروابط، استمعنادارومثبتزناشوییخیانتبا(زندگیمحیط، دیگربیانبه. نتایج،

لحاظاززناشوییخیانتوزناشوییزندگیکیفیتابعادبینروابطالگوي،گروهدوهردرکهدهدمینشان

تبییندردارمعناطوربه،بینپیشمتغیرهايکلیهدهدمینشانحاضرپژوهشنتایجدیگر.بودمتشابهکیفی

يرابطهوجوديدهندهنشانمثبتبتاضرایب.اندسهیمزناشوییخیانتيتجربهیعنیمالکمتغیرواریانس

استمالکوبینپیشمتغیرهايبینمثبت اشمنفیبتاضریبکهخوییرنجورروانمتغیرازغیربه،

استمنفیرابطهوجودازحاکی کهاستاینبیانگرآنهابامتناظرمعناداريمقادیرياضافهبهtمقادیر.

حاضرپژوهشهايیافتهباهمسو.هستندسهیممالکمتغیربینیپیشدرمعناداريطوربهمستقلهايمتغیر

دراستگرفتهانجامهايپژوهشمستقیمغیرصورتبهامااستنشدهانجاممستقیمصورتبهايمطالعه

احتمالزنانازچهارمیکومردانازسومیکحدودکهدهدمینشانزمینهایندرتحقیقاتراستاهمین

.(1199،همکارانومارک)گردندزناشوییفراروابطدرگیرمشترکزندگیطولدرباریکحداقلکهدارد

کنونیتحقیقنتایجکهدهدمینشانزناشوییخیانتبامرتبطعوامليزمینهدرپژوهشيپیشینهبررسی

يحیطهسهدرخیانتبامرتبطعواملکلیطوربهکندمیبیانکهاست1198سالدرفریکرتحقیقنتایجباهمسو

(هانگرشوشخصیتیهايویژگیمانند)فرديهايتفاوت ازرضایتوتعهدسطحمانند)رابطهماهیت،

در.(1198،فریکر)شودمیگنجانده(سومشخصجذابیتیاخیانتفرصتمانند)محیطیشرایطو(رابطه

حیطه تفاوتي فرديهاي نگرش، دربارهافرادباورهايوها عشقي جنسیمیل، ازخیانتوازدواج،

مهم باشدزناشوییفراروابطوقوعدرموثرعواملترین فراروابطدرشدندرگیراحتمالمثالبراي.

کمتربسیار،دارندازدواج-جنسیمیل–عشقبینارتباطيدربارهراسخباورهايکهافراديدرزناشویی

.(9116،آلگریروویدرمن)استشدهگزارش
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عواملیبهباید،تحصیالتوقیافه،سن،پوشیدنلباسيشیوه،اجتماعیيطبقه،مذهبنظیرعینیعواملبرافزون

اززوجینرضایتتواندمیکهزناشوییزندگیکیفیتوهستندپایدارمدتدرازدرکهشخصیتیهايویژگیچونترمهم

.شودتوجهنیزشودسببراشانزندگی

.دادندنسبتزناشوییمشکالتبهراخودخیانت،افراددرصد71دریافتند(9138)مارگولیسواسپانیر

کنندمیذکرزناشوییمشکالتراخودخیانتعلتافراداغلبدهدمینشاننیزمطالعاتاکثر مطالعات.

باکهدیگريمتغیر.دهدمیافزایشراوفاییبیارتکاباحتمال،زناشوییرضایتکاهشدادندنشاندیگر

داردارتباطخیانت استجنسیرضایت، ندارندجنسیرضایتکهزوجی. پیداتمایلزیاداحتمالبه،

.(1119،جکوبسونوآتکینز)کنندجبرانزناشوییازخارججنسیرابطةباحداقلرارضایتاینکنندمی

ارتکابدرکمترياهمیت،داشتندخیانتسابقةکههاییزوجبرايزناشوییروابطدرجنسیرضایتالبته

لیو)استداشته جوینرووایت؛1111، ،1119) 1111)هامونزواستز. یاعاطفیوجنسیهايکمبود(

دانندمیخیانتعللازراهمسراندرجنسیجذابیتنداشتن درجنسیرابطةکمدفعاتیاکمکیفیت.

است؛ازدواجازخارججنسیرابطةساززمینهعوامل،ازدواجدرتفاهموتشابهنداشتنوزناشوییروابط

رابطهایندرافراددرگیريشاید کمپل)باشدتعادلبازگرداندنبرايابزاري، ،1111) دررسدمینظربه.

دارداهمیتهازوجروابطکیفیتدرفرديبینتعاملالگوهايوشخصیتیصفات،شخصیدروندیدگاه

احدي) میشخصیت(9836، شاهمرادي)باشدداشتهزناشوییروابطبرپایداريتأثیراتتواند، ،9811).

ویژگیازبرخیهمچنین روانیاختالالتوشخصیتیهاي تنش، زوجبینراتعارضاتوها افزایشها

.(9835،همکارانوعطاري)کندمیتهدیدرازناشوییزندگیتداومودهدمی

رنجورروانیاهیجانیثباتیبیمانندشخصیتیتمایالتبعضیکهمعتقدند(9117)برادبوريوکارنی

آفرینفشارتجاربباهازوجانطباقچگونگیبرکهآورندمیوجودبهراپایداريهايپذیريآسیبخویی

.استمؤثرزناشوییروابطازهاآنرضایتبرنیزانطباقاین.گذاردمیتأثیر

انکاررابطهیکبودننوعلیرغمپژوهشاینهايیافتهکهرسدمینظربهشدهمطرحمباحثبهعنایتبا

متغیردوهرابعادهمچنین،دهدمینشانراخیانتباافرادزندگیکیفیتوشخصیتهايویژگیبینناپذیر

.باشدنیززناشوییخیانتکنندهبینیپیشتوانندمیبینپیش

کاگلین کردندکهعنوانخودپژوهشدر1111سالدرهاتسوهوستون، بینمنفیتعاملیالگوهاي:

استآناندرنوروزگراییبااليمیزانازناشیزوجین زوجینازیکهردرگرایینوروزمیزانهرچقدر.

باشدبیشتر رفتار، رضایترفتارهاییچنینودهندمینشانهمسربهنسبتبیشتريمنفیتعاملیهاي

تحقیقایندرخیانتونوروزگراییبینمنفیارتباطبتواندشایدمطلباینکه،دهدمیکاهشرازناشویی

.کندتوجیهرا

باعثودهدمیقرارتأثیرتحتراخانوادهاعضايتمام،خانوادهدرخیانتتجربهشداشارهپیشترچنانکه

دهدانجامراخودمتعارفکارکردنتواندخانوادهکهشودمی اینروانشناختیسالمتوضعیتنتیجهدر.

خانواده استپذیرآسیببسیارها پژوهشانجامبابنابراین. وشرایطشناساییوراهبرديومناسبهاي
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میخانوادهاینزندگیهايمحدودیت بسیارنقشآنانزندگیکیفیتارتقاوجامعهنگرشتغییردرتوانها

عللازمردمعمومآگاهیافزایشومناسبرسانیاطالعوهاپژوهشاینگونهاجرايباهمچنین.نمودایفامهمی

درپدیدهاینازپیشگیريدرمهمیبسیارنقشتوانمیخیانت...واجتماعی،روانیهايآسیببروزشرایطو

.کردایفاجامعه



 منابع

 
 ح؛ ک.احدي، افمزایشبمرگروهمیدرممانیزناشموییشمیوهبمهدرممانیگشمتالتاثربخشمیبررسمی(.9811.)زهراکار،

.71-51ص.41شماره.مشاورهپژوهشهايمجله.زناشوییسازگاري

 کیفیممتجهممانی،نشممریهبهداشممتسممازمانگیممريانممدازهابممزاروزنممدگیکیفیممت(،9838.)کمماخکی،عپمموردرویممش

.15-1،11شمارهزندگی

 هممايمهممارتآممموزشورفتمماري–شممناختیدرمممانیگممروههمزمممانکمماربرد(.9834.)امیرپممور،بمممرادي،آ؛شمماه

بمالینی،دانشمگاهروانشناسمیارشمدکارشناسمیناممهپایمان.مشمهدشمهرمتاهملدانشمجویاناضمطرابکماهشدرمطالعه

.فردوسی

 مشممهد.برازنممده،هممدينیممت،نیکممو؛خمموش:ترجمممه.شکسممتبممدونازدواج(.9838)گالسممر،کممارلینگالسممر،ویلیممام؛:

.نشرمحقق

 شمعاعمهرانگیمزومهمراور,جاویدمومنی بررسمی9831کماظمی، زنمدگیکیفیمتبربهبمودزوجینمیدرممانیروانتماثیر،

سممالمت،بممرممموثراجتممماعیعواممملدانشممجوییکشمموريهمممایشزناشممویی،اولممینخیانتهممايازدیممدهآسممیبزوجممین

http://www. civilica. com/Paper-SNCSDH01-SNCSDH01_405. htmlایران،پزشکیعلومتهران،دانشگاه

 مربیانواولیاانجمنچهارم،انتشاراتتهران،چاپ.درمانیخانوادهوازدواجمشاوره(.9811.)نژاد،شنوابیفتحی،ي؛

.ایراناسالمیجمهوري
 Campbell, Amanda Marie M. A. (2009), How Selected Personality Factors Affect The Relationships Between 

Marital Satisfaction, Sexual Satisfaction, And Infidelity, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Tech University.  

 Esther,Z. Treas, J. Giesen, D. (2002), Sexual infidelity among married and cohabiting Americans, Journalof 

Marriage and The Family, 62:48-60.  

 Liu, C. (2000), A theory of marital sexual life. Journal of Marriage and the Family, 62 (2):363-374.  

 Mark, Z, Claps , j . B ; katz , A . & moore , M (2011) . A comparison of wellness coaching and reality therapy . 
International journal of reality theropy . 24 (21 , 39-41) .  

 Spanier. S. Margolis, G. Atkins, D. C. and et al. (1983), Infidelity in Couples seeking marital therapy, Journal of 

Family Psychology, 19:470-473.  

 Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. WHOQOL Group. The World Health Organization's WHOQOL-BREF 
quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the 

WHOQOL Group. Quality of Life Research , 13: 299- 310, 2004a -World Health Organization. WHOQOL Study 

Protocol. WHO (MNH7PSF/93. 9), 1993.  

 WHOQOL Group. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. 

Psychological Medicine, 28: 551-558, 1998 –2000 

 Waite, A. Joyner, F. Corbin, J. and A. Strauss, (2003), Basics of Qualitative Research,Third Edition, London: Sage 
Publications.  
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 در شده ادراک استرس با کنترل منبع و آوریتاب رابطه

 رازی دانشگاه دانشجویان

7شالنی بیتا، *5خواهحجت سیدمحسن
 

 

 ابتدادر،است گرفته قرار بررسی مورد گوناگون هايشکل به سالمت با آن ارتباط که است ايپدیده استرس

 زاياسترسرخدادهاي،سالمت و بیماري شناختیروان هايتبیین در مهم عوامل از یکی که بود این بر عقیده

 احتمالبا کندتجربه را بیشتري زاياسترس هايرخداد فرد چه هر که بود این اصلی فرضپیش.است زندگی

وافزایشدرتواندمیاسترسازدرجاتی.(1119،همکارانوسلیگمن)شودمی هااختالل انواع دچار بیشتري

باشدموثرافرادعملکردبهبود اضطرابجملهازمتعدديعواقباسترسبااليمیزاناما، ،افسردگی،

روانی-جسمیاختالالت خواباختالالت، پذیريتحریکوبیقراري، تواناییکاهشوحافظهدراختالل،

مقابلدرارگانیسمغیراختصاصیهايواکنشمجموعهاسترس.(9837،پوروفایی)دارددنبالبهرامسألهحل

سلیه)باشدمی آنازسازگاريتقاضاينوعهر ،9174)  از تابعی عنوان به تواندمی شده ادراک استرس.

عینی زاياسترس رخدادهاي مقابله فرآیندهاي، و شخصیتی عوامل، همکارانوکوهن)باشد... ،9138).

 نوع کارگیري به نحوه در فردي هايویژگی.استمهمموضوعاتازیکیآموزاندانشدراسترسموضوع

ودرسیهايبرنامهبهمربوطبیشترکههستنداسترسیمعرضدرعمومادانشجویان،است تأثیرگذار مقابله

استرسبااليسطوحکهانددریافتهمحققان.(9831،زوارهطالیی)استمدرسهمحیطهايویژگیوآموزشی

یادگیريدرناتوانیبهتواندمی افسردگیجملهازشناختیروانمشکالت، سالمتدرجديمشکالتو،

هافعالیتبهنسبتکنندمیتجربهرازیادياسترسکهدانشجویانی.(1199،همکارانلیو) شودمنجرافراد

ازباالییسطحبادانشجویانمیاندر.(1111،والتون)دارندتريپاییننفسبهاعتمادوداشتهکمتريانگیزه

ايمقابلهمنابع.استبیشترسالمتبرايمضرهايعادتوکمترنفسبهاعتمادوسالمتیاحساس،استرس

وایزدنیا)آوريتاب،موقعیتبرتسلطاحساس،نفسعزتازبرخورداريمانندفرديهايویژگیشامل

همکاران ،9811) شناختیهايسبک، کنترلمنبع، اثربخشیخود، درکهباشدمیمسألهحلتواناییو،

عاملیعنوانبه8کنترلمنبع.(9837،پوروفایی)دارندمهمینقشفردمقابلهينحوهواسترسبارویارویی

باشدمیافرادسازگاريجهتدر مطرحبیرونی-درونیکنترلمنبععنوانتحتراترجانبازباراولینو،

.(9111،کرانووبروور)شد
                                                           

ایرانکرمانشاه،رازي،دانشگاهروانشناسیگروهاستادیار-9
bita.shalani@gmail.com:ایمیل.مسوولنویسنده.ایرانکرمانشاه،رازي،دانشگاهعمومی،شناسیروانارشدکارشناس-1

3-Locus of control 

mailto:bita.shalani@gmail.com
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کنترلمنبع عواملوشانسبهاعتقادیاومسئلهحلدردرونیهاياستعدادوهاتواناییبهفرداعتقاد،

کهافرادي.(9113،استریکلندونویکی)استمحیطیشرایطبامنفعالنهبرخوردنتیجهدروبیرونیقدرتمند

دارنددرونیکنترلمنبع وباشدمیهاآنهايویژگیورفتارهانتیجهکنندمیدریافتکهتقویتیمعتقدند،

،شولتزوشولتز)استشدهکنترلدیگرانتوسطتقویتمعتقدندهستندبیرونیکنترلمنبعدارايکهافرادي

دارايافرادکهدهدمینشانروانیشناسیوآسیب،سالمتی،کنترلمنبعباارتباطدرمتعددتحقیقات.(9875

باکنترلهايمقیاسزیردادندنشاناخیرهايپژوهشاما،دارندبیشتريروانیسازگاري،درونیکنترلمنبع

همودرونیکنترلمنبعهماياندازهتاکهاستبیشترافراديدرسازگاريوکنندمیپیداتعاملیکدیگر

انددادهنشانموقعیتبهتوجهبارابیرونی ومنديرضایتبرايبیرونیکنترلمنبعبودنداراهمچنین،

توانمیمطالعاتنتایجبهتوجهبا.(9873،بابیوردي؛1111،آدرین،روي،بروس)باشدمیمضرفردسالمتی

،همکارانوبناسی)داردوجودافسردگیواضطرابوبیرونیکنترلمنبعبینقويارتباطیککهگفت

9133).

شرایطباکندمیکمکفردبهوباشدارتباطدرشدهادراکاسترسباتواندمیکهدیگريمتغیرهاياز

استآوريتابشودروبهروزااسترس وخطرناکشرایطبارویاروییدرانفعالیحالتصرفاًآوريتاب.

وهاچالش،هااسترسباآورتابشخص.استمحیطدرفرديسازندهوفعالشرکتبلکه،نیستآمیزتهدید

وزاکري)داردايفعاالنهحضورخودزندگیمحیطدرهمچنینوشدهروبهروخودزندگیحوادث

زااسترسشرایط،استرسکنترلباوبودهپذیرانعطاف،هستندآوريتابدارايکهافردي.(9831،همکاران

ویلکس)کنندمیتبدیلرشدویادگیريجهتفرصتیبهرا ،1113) کهافراديدهندمینشانهاپژوهش.

کنديبهافراداین،دهندمیوفقجدیدهايموقعیتباراخودناچیزيمقداربهدارندپایینآوريتابسطح

دچارافرادسایرازبیشترزااسترسشرایطدروگردندبرمیطبیعیوعاديحالتبهزافشارهايموقعیتاز

به.داردهمراهبهتاثیراتیشناختیروانبهزیستیبراسترستجربهتردیدبی.(1117،سیبرت)شوندمیاسترس

اندازدمیمخاطرهبهرااوزندگیوفردبهزیستینیزمنفیعواطفتجربهطریقازاسترسکهرسدمینظر

اینبهتوجهبنابراینهستندجامعهيآیندهگذارانپایهدانشجویانکهاینبهتوجهبا.(9،1119ولدوترشیم)

تواناییوآمادگیزااسترسشرایطبامقابلهبرايدانشجویانکهصورتیدر.استاهمیتدارايسنیگروه

باشندنداشتهالزم شوندمیسرخوردگیوتحصیلیفرسودگیدچار، مسائلازناشیاسترسکهجاآناز.

براسترسبااليسطوحهمچنینوداشتهمنفیاثرهاآنروابطودانشجویانزندگیکیفیتدرتحصیلی

دانشگاهدرمتعددزاياسترسعواملوجودباواستتاثیرگذاردانشجویانروانوجسمسالمت هدف،

 .باشدمیشدهادراکاسترسباکنترلمنبعوآوريتابرابطهبررسیحاضرپژوهش

 

 

                                                           
1-Tosheim&Wold 
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 روش

سالدرکهرازيدانشگاهدانشجویانکلیهازآماريجامعه.استهمبستگینوعازتوصیفیحاضرپژوهش

استفادهباوايطبقهتصادفیگیرينمونهطریقاز.شدتشکیل،بودندتحصیلبهمشغول9818-14تحصیلی

-پرسشنامهبهرضایتاعالمازپسکنندگانشرکت.شدندانتخابدانشجویانازنفر811کوکرانفرمولاز

دادندپاسخپژوهشهاي آماريهايشاخصوspss19آماريافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبراي.

 .شداستفادهرگرسیونو،همبستگیضریب،استانداردانحراف،میانگین

 

 ابزار

(PSS)شدهادراکاسترسمقیاس فرد،زندگیدرموجودهايموقعیتکهايدرجهگیرياندازهبرايمقیاساین:

اینازکداماست،هرسوال94شاملPSS.(9138همکاران،وکوهن)استشدهاستفادهشودمیارزیابیزااسترس

صورتبههاآنازنیمیکه(همیشه=4اغلب،=8حدودي،تا=1ندرت،به=9هرگز،=1)استگزینه5دارايهاسوال

مقیاساینهايسوال.شوندمیگذارينمره(4،8،1،9،1)معکوسصورتبهدیگرنیمیو(1،9،1،8،4)مستقیم

-مشقتوبودنناپذیربینیبودن،پیشکنترلغیرقابلمورددرراخودنظردهندگانپاسخکهاندشدهطرحايگونهبه

نیزمستقیمسوالتعداديدارايمقیاسعالوه،اینبه.کنندبیانگذشتهماهطولدرخویشزندگیاسترسبودنبار

بهتريهايبینیپیش(PSS)کهاستشدهمشخصنکتهاین.استفرددراسترسفعلیسطوحگیرياندازهمورددر

نشانههاينشانهمورددرزندگیرخدادهايمقیاسبامقایسهدررا خدماتازاستفادهوجسمانیهايروانی،

گروهدوشاملهاآزمودنیازگروهسهدرمقیاسپایاییبرايکرونباخآلفايضریب.گذاردمیاختیاردربهداشتی

در(.9138کوهن،کامارک،مرملشتاین،)استشدهگزارش%36تا%34دیگر،بیننامتجانسگروهیکودانشجو

 .آمددستبه31%(PSS)برايکرونباخآلفايضریبنیزپژوهشاین

سنجشبهکهاستشدهتهیهکنترلمنبعارزیابیمنظوربهمقیاساین: 5راترکنترلمنبعپرسشنامه

کهاستخودسنجینامهپرسشیکمقیاساین.(9166،راتر)پردازدمیکنترلمنبعازفردادراکوبرداشت

باشدمیماده11شامل داردبوالفصورتبهجملهدومادههر. ماده11از. خنثیصورتبهماده6،

17هايماده)است ،14 ،91 ،94 ،3 ،9 داردمینگهپوشیدهآزمودنیبرايراآزمونازمنظورکه( مقیاس.

،واینر)داردقراربیرونیباوروعقیدهیک،آندرکهاست«1بایست-گزینه»صورتبه«بیرونی-درونی»کنترل

دهندهنشانپاییننمرهوبیرونیگیريجهتمنزلهبهباالنمره.باشدمی18تاصفرازنمراتدامنه.(9171

استدرونیگیريجهت 4ریچاردسون-کودر»و8«کردننیمهدو»هايروشبامقیاسپایائی. 31ازتربیش«

اینپایاییضریب،ایرانینمونهدرو،(9116،راتر)آمدهدستبه%71تا%68ازآندرونیثباتودرصد

                                                           
1-Ritters Internal-External Locus of control Scale 
2-Forced-choice 
3-Split-half 
4-Kuder-Richardson 
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71مقیاس استشدهمحاسبه% دبیرستانیآموزاندانشدرمقیاسپایاییهمچنین. روشازاستفادهبا،

 .(9839،کاکاوند)باشدمیدرصد38،«9بازآزمایی»

CD- RISC)دیویدسونوکانرآوريتابمقیاس 5دامنهدارايواستسوال15شاملمقیاساین(:

جهتمقیاساین.استهمیشهو،اغلب،اوقاتگاهی،بندرت،هرگزشاملچهارتاصفرازلیکرتیايدرجه

پایایی،درونیهمسانی.(1118،دیویدسونوکانر)استشدهتهیه،تهدیدوفشاربامقابلهقدرتگیرياندازه

5وجود،اکتشافیعاملتحلیلنتایجواندشدهگزارشکافیمقیاساینواگرايوهمگرارواییوبازآزمایی

/عواطفمثبتپذیرش،منفیعواطفتحمل/شخصیغرایزبهاعتماد،شخصیاستحکام/شایستگیعامل

رواییچوناما.استکردهتأییدآوريتابمقیاسبرايرامعنویتومهار،ایمنروابط،منفیعواطفتحمل

هايهدفبرايآوريتابکمینمرهفقطحالحاضردرنشدهتأییدقطعطوربههنوزهامقیاساینپایاییو

یابیهنجار(9834)محمديتوسطایراندرمقیاساین.(9836،بشارت)شودمیمحسوبمعتبرپژوهشی

استشده سامانیپژوهشدر. (9836)صحراگردوجوکار، اینپایاییبراي37/1کرونباخآلفايضریب،

 .استآمدهبدستآزمون

 

 هایافته

،شدهادراکاسترسمتغیرهاياساسبرهاآزمودنیهاينمرهاستانداردانحرافومیانگین،9شمارهدرجدول

 .استشدهارایهکنترلمنبعو،آوريتاب

 

 پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی آمار هایشاخص .5جدول

 استاندارد انحراف میانگین بیشینه کمینه متغیر

999311/1131/6شدهادراکاسترس

1391185/6475/91آوريتاب

71381/9596/81کنترلمنبع



.استشدهارائه1جدولدرنتایجکهشداستفادههمبستگیضریبازپژوهشمتغیرهاييرابطهبررسیجهت
 متغیرها بین همبستگی ماتریس .7 جدول





                                                           
1-Test-retest 

شدهادراکاسترس متغیر

معناداريسطحهمبستگیضریب 

119/1-17/1 آوريتاب

98/111/1 کنترلمنبع



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

997 

 
 

.داردوجود-17/1همبستگیضریبآوريتابوشدهادراکاسترسبینکهدهدمینشان1جدولنتایج

منبعوشدهادراکاسترسبینکهدادنشاننتایجهمچنین.استمعنادارP≤19/1سطحدرضرایباینکه

.استمعنادارP ≤15/1سطحدرکه.داردوجود98/1همبستگیکنترل

منبعوآوريتابمتغیرهايتوسطشدهادراکاسترسبینیپیشبرايرگرسیونتحلیلنتایج8جدولدر

.استشدهارائهکنترل


 کنترل منبع و آوریتاب متغیرهای توسط شده ادراک استرسبینی  پیش برای رگرسیون تحلیل نتایج .9جدول

مجذورات مجموع منابع  df F R R2 داریمعنی سطح  

رگرسیون

 باقیمانده

 کل

14/9111  

15/91691  

11/98343  

1 

117 

111 

47/94  11/1  13/1  119/1  



ازکنترلمنبعوآوريتاببینپیشمتغیرهاياساسبر(مالکمتغیر)شدهادراکاسترسبینیپیشبراي

استمعنادارشدهاستفادهرگرسیونیمدلکهدادنشانتحلیلوتجزیهنتایج.شداستفادهرگرسیونتحلیل

(47/94=F)دادنشاننتایجهمچنین.داردرامتغیرهابینرابطهتبیینتوان13/1تعیینضریببامدلاینو

.(R=11/1)است11/1پژوهشیمتغیرهايبینچندگانههمبستگیضریبکه

جدولدرکنترلمنبعوآوريتابمتغیرهايتوسطشدهادراکاسترسبینپیشبرايرگرسیونیضرایب

.استشدهدادهنشان4


 کنترل منبع و آوریتاب متغیرهای توسط شده ادراک استرس بینپیش برای رگرسیونی ضرایب .4جدول

بینپیشمتغیر  
استانداردغیرضرایب  

ضرایب

 استاندارد
مدلداريمعنابررسی  

aB برآورداستانداردخطاي  β t معناداريسطح  

آوريتاب  

کنترلمنبع  

94/1-  

14/1  

19/1  

99/1  

16/1-  

99/1  

38/4-  

13/1  

119/1  

119/1  


قادر99/1،-16/1بتايضریبباترتیببهکنترلمنبعوآوريتابکهدادنشانتحلیلوتجزیهنتایج

.کنندبینیپیشرا(شدهادراکاسترس)مالکمتغیرکههستند
 

 گیری نتیجه و بحث

اصلیمحوروانسانیهايسرمایهوآیندمیشماربهسازآیندهوکارآمدقشرعنوانبهکشوريهردردانشجویان

شدهادراکاسترسباآوريتابوکنترلمنبعرابطهتعیینهدفحاضر،بامطالعه.هستندايجامعههردرتوسعه

شدهادراکاسترسوکنترلمنبعبینپژوهشازآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا.شدانجامآموزاندانشبیندر



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

995 

 
 

راکمتريشدهادراکاسترسدارنددرونیکنترلمنبعکهافراديکهمعنابدین.آمدبدست%98همبستگیضریب

.دارندبیشتريشدهادراکاسترسدارندبیرونیکنترلمنبعکهافراديوکنندمیتجربه

بامبارزهابزارهايترینمطمئنازیکیدرونیکنترلمنبعکهمعتقدندروانیبهداشتمتخصصان

استاسترس 9131)واینر. ازمینسبتدرونبهرامثبتهايرویدادکهافراديکندمیبیان( دهند،

برخوردارندبیشترينفسعزتوخودپنداره هايرویدادومحیطبابرخورددراحتماالافراداینلذا.

-میتجربهراکمترياسترسنتیجهدروآیندمیبرآنعهدهازوکنندمیبرخوردفعالطورزا،بهاسترس

استرسبامبارزهبرايمنابعمختلفانواعازیکیرادرونیکنترل،منبع(9134)فولکمنوالزاروس.کنند

دانندمی آنکهدهیمتوضیحصورتاینبهراپژوهشازآمدهبدستیافتهتوانیممیدیگردیدگاهیاز.

بیرون)محیطدستدرراموفقیتایجادکهافراديازدسته مبتالمی( شدهآموختهدرماندگیبهدانند،

ازشدهآموختهدرماندگیاحساسکهافراديوهستند برندمیرنجبیشترياسترسواضطرابدارند،

وشارکمعتمدي) 9836افروز، نیز(9873)شیرازي(. استرسادراکوکنترلمنبعبیندارمعنیرابطه،

نمودگزارش 9فیتر)نظرباهمسوتحقیقهايیافتههمچنین. ،9167 درهابیرونیکندمیبیانکهاست(

نیز(9873)فدريصالحیویزديامینی.دارندهادرونیازباالترينمراتروانیفشارواضطرابمقیاس

از(درونیاسنادسبک)درونیکنترلمنبعدارايدانشجویانکهرسیدنتیجهاینبهخودتحقیقاتدر ،

تحتکهکنداحساسفمردوقتیطورکلیبه.برخوردارندهابیرونیبهنسبتکمتريشدهادراکاسترس

بمرعکسمینمگرانیاحساستغییراتبمهنسبت(بیرونمیکنترلبمهمعتقد)استدیگرانتأثیمر آنکند،

هاآنحساسیتیاودهندنمینشانحساسیتآنبرابردهند،درمینسبتدرونبهراتغییرعلتکهافرادي

یعنیکمتربسیار فردباشدبیشترشخصیهايرویدادوزااسترسعواملبرکنترلمیزانچههراست،

مقابلهبرايبیشترتواناییاستآنبیانمگرمطالعات(.9877یزدي،امینی)کندمیتجربهراکمترياسترس

ایندرونیکنترلباورهايازقبولیقابلسطحکهداردوجودافراديدرفشاربا مشکلافراددارند،

آیند،بنابراینمیکناربهترروانیناراحتیباوشدهافسردگیواضطرابدچارداشته،کمترکمتريهیجانی

سمالمتعینیفشاراثمردراحتماالشوندمیکنترلبیرونمیصورتبهکهافراديکهگرفتنتیجهتوانمی

نیز(9133)همکارانو1بناسی(.9831یزدانی،وغضنفريترجمهاي،گوردن)دارندتمريضعیفجسمی

.داردوجودافسردگیواضطرابوبیرونیکنترلمنبعبینقويارتباطیکرسیدندکهنتیجهاینبه

وجمود-%17همبسمتگیضریبآوريتابوشدهادراکاسترسبیندادنشانپژوهشنتایجهمچنین

تموانممییعنمی.داردوجمودمنفمیدارمعنارابطهشدهادراکاسترسوآوريتاببینکهمعنیدارد،بدین

کمتمريآوريتمابافمراديودارنمدکمتمريشدهادراکاسترسدارندبیشتريآوريتابکهافراديگفت

                                                           
1-Feather 
2-Benassi 
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توانماییتاب.کردخواهندتجربهرابیشتريشدهادراکاسترسدارند بمامموثرسمازگاريدرافمرادآوري،

استخطرعواملمعرضدرداشتنقراررغمعلیمحیط احتمماالکمهاسمتایمناهمیتحائزنکته.آفرین،

آنگیافتهاینراستايدرنتیجهاین.کنندنمیدرکیکسانیطوربهراها،استرسرویدادبامواجههدرافراد

هجاناتتابباالترسطوحکهاست(1116)همکارانو تجربمهوکنمدمیبینیپیشرامنفیومثبتآوري،

.کننمدمقابلهبهترروزمرههاياسترسبابتوانندکهکندمیکمکآوريتابدارايافرادبهمثبتهايهیجان

رویدادهايروانیبیماريدچارویابدکاهششانروانسالمتکهاینبدونآورتابافراد زافشمارشوند،

همچنینمیسرپشترا نیمزپیشمرفتشانسختتجاربوجودبامواردبعضیدررسدمینظربهگذارند،

ووالویج)اندشدهکامیابوکرده نوعیآوريتابکهباورندبراینپژوهشگراناینبرافزون(.1113ست،

عاطفیمثبتپیامدهايباخودترمیم )استشناختیوهیجانی، آوريتمابکمهجوانمانی(.9119گارمزي،

دچمارتحصمیلیپیشمرفتدروهسمتندروانمیمشکالتنظرازبیشتريخطراتمعرضدردارندکمتري

ویو)باشندمینقصانوضعف تواناییتواندمیگرحمایتوکنندهتوجهآموزشیمحیط(.1199همکاران،

وهمااسمترسبرابمردرراهماآنآموزشمیمحمیطدرمنفیتجاربودادهرشدراافرادآوريتابومقابله

یمکعنموانبهآوريتابواقعدر(.1111کینون،الیستر،مکمک)سازدپذیرآسیبآیندهسخترویدادهاي

.باشدمیرویدادآنازفردبرداشتوزااسترسرویدادهايبینواسطهشخصیتیویژگی
 

 گیرینتیجه

درونیکنترلمنبعوبیشترآوريتابدارايکهافراديگرفتنتیجهتوانمیپژوهشهايیافتهبهتوجهبا

دارنداسترسازبهتريادراک،هستند -میدستاینازاطالعاتیبهدستیابی،پژوهشنتایجبهتوجهبا.

شوندترغیبدانشجویاناگر.باشدداشتههمراهبهدرمانیو،آموزشیمراکزبرايمهمیهايراهبردتواند

صورتآندر،(درونیکنترلمنبع)باشندداشتهاعتقادمسئلهحلدردرونیهاياستعدادوهاتواناییبهکه

بهکنترلقابلدرونیعواملبرتاکیدباهمچنین.کنندجلوگیريشکستآورزیانهايپیامدازاستممکن

موفقیتاصلیعاملعنوان راآموزاندانشموفقیتبینیپیشتوانتوانندمیآموزشاندرکاراندست،

عواملکاهشوداشتهمؤثرينقشآموزاندانشتربیتوتعلیمدرمدرسهکهاینبهتوجهبا.دهندافزایش

باو،گرددمیآموزشیهايروشکاراییهمچنینوآموزاندانشعملکردافزایشسبباسترسایجادکننده

آوريتابجملهازهامهارتبودنآموختنیبرمتخصصانتاکیدبهتوجه باکهکردپیشنهادتوانمی،

دانشجویانبیندرآوريتابمهارتآموزشهايدورهبرگزاري راآنانهیجانیوروانیسالمتسطح،

.دادافزایش
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 امیر؛صالحیامینی جوادیزدي، )فدري، .9873 "شدهادراکاسترسبااسناديسبکرابطهبررسی"(. وتربیتیعلوممجله.
(.1)9مشهد،فردوسی،دانشگاهروانشناسی

 امیرامینی )یزدي، .9113 "مشهدفردوسیدانشگاهدرشدهادراکاسترسباعلیتیابعادبینرابطه"(. نامهپایان. دانشگاه.

.مشهد

 بابیوردي،علیرضا( مشاورهمراکزبهکنندهمراجعهدانشجویاندرروانیسالمتوکنترلمنبعبینرابطهبررسی"(.9873.
 .معلمتربیتدانشگاه.،تهران"73-77دومسالنیمدرتبریزدانشگاه

 838-14،878،روانشناختیعلوميمجله."روانیسالمتوپذیريآوري،آسیبتاب"(.9836.)بشارت،محمدعلی.

 مجله."اززندگیمنديرضایتوروانیآوري،سالمتتاب"(.9836.)صحراگرد،نرگسجوکار،بهرام؛سامانی،سیامک؛
.111-8،115،ایرانبالینیوروانشناسیروانپزشکی

 آگاهتهران،انتشارات."پرورشیروانشناسی"(.9879).اکبرسیف،علی.

 رودهنآزاددانشگاهانتشارات.محمديسیدیحیی،ترجمه"شخصیتهاينظریه"،(9875.)الن-شولتز،سیدنیو؛شولتز،دوان.

 درروانسالمتوعلیاسنادهايباآنارتباطو(استرس)روانیتنشبامبارزههايشیوهبررسی"(.9873.)شیرازي،محمود
روانشناسی،دانشکده(نشدهچاپ)روانشناسیارشدکارشناسینامهپایان."زاهدانشهرستانعاديوهوشتیزآموزاندانش

 .تهرانتربیتی،دانشگاهعلومو

 (1)1روان،بهداشت."مدرسهدراسترسمدیریت"(.9831.)زواره،سیدحسینطالیی

 اخذجهتنامهپایان."عاديافرادومعلولینجانبازانگروهافسردگیمیزانوکنترلمنبعمقایسه"(.9874.)غضنفري،احمد

.مدرستربیتبدنی،دانشگاهتربیتارشدکارشناسیدرجه

 راتر(بیرونی-درونی)کنترلمنبعرابطهبررسی"(.9839.)کاکاوند،علیرضاI-E،نامه،پایان"وظیفهسربازانعمومیسالمت

.طباطباییعالمهارشد،تهران،دانشگاهکارشناسی
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های  مولفه اساس بر اینترنت به اعتیاد پذیری بینی پیش مدل

 تنهایی احساس و زناشویی کاری اهمال، صمیمیت

1حیدریان سجاد، 4پشوتن جالل، 9رضایی محسن، 7نژاد قربانی مریم ،*5اعظمی ادریس
 

 

 کنندگان استفاده ی زمره در افراد از بیشتری تعداد هرروز و است گسترش به روای  پدیده، اینترنت به دسترسی

 کهاربران  تعهداد . دارد حضهور  جها  همهه  در اینترنت شوند می دچار 6اینترنتی اعتیاد به و گیرند می قرار اینترنت

 آن از کننهدگان  اسهتفاده  تعهداد  میالدی 1122 مارس تا و است افزایش حال در آوری شگفت طور به اینترنت

 همهی   و کارشناسههان  توجههه  مورد اخیر سالهای در و .(1121، بریر) است شده گزارش نفر میلیارد1 از بیش

 نهامعوول  اسهتفاده  از ناشی اختالل نظیر عباراتی با اینترنت به اعتیاد.. اسهت گرفته قرار عمومیهای  رسانه طور

 همچنهی   و هیجهانی  و روانههی  وضههعیت  کههه  وقتهی ، عبهارتی  بهه . میشود تعریف اینترنت از بیمهارگونهه و

 دچههار  شهخص ، میبینهد  آسهی   اینترنهت  از زیهاد  استفاده دلیل بهه، شخص یک اجتمهاعی روابط و تعامالت

، اینترنهت  بهه  اعتیاد با مرتبط مسائل از یکی. ( 1112: 1112همکاران و بیهون). اسهت شهده اینترنت به اعتیهاد

 ادراك، را گهران دی بها  روابط فودان، فرد آن در کهه میشود گفته حالتی به تنهایی احساس است تنهایی احساس

 دسهت  از یها  فودان نامطلوب احساس مانند مهمی و اصلی عناصر شهامل تنههایی احهساس. کنهد می تجربه یا

 بهها  روابههط  کیفهی  سهط   دادن دسهت  از و رفتهه  دسهت  از روابط منفی و ناخوشایندههای  جنبه، همدم دادن

 تهاییر  تحهت  نیز را اطرافیان با فرد میتصمی تنهایی احساس. (111: 817، همکاران و دیکسترا) است دیگهری

 شخصیتی ویژگیهای، اینترنت و تنهایی احساس بی  ارتباط راستای در، (1111) آرتزی و هامبرگر. میدهد قرار

 بههازداری ، اینترنتهی ارتباطهات که رسیدند تیجه ای  به و دادند قرار بررسی مورد را اینترنت کاربران عاطفی و

 و ممارسهت برای هایی عرصه همچنی  و میکند تسهیل را گری عرضه خود و صمیمیت، خودافشایی، زدایهی

 بهه ، اجتمهاعی  اضطراب کاهش بر ایرگذاری با تسهیالت اینگونه. آورد می فراهم اجتمهاعی مهارتههای بهبهود

 راه عنهوان  به را نتاینتر تنها افراد از برخی عالوه به. کنند عرضه تهر آرمهانی را خود تا میدهد اجازه تنها افراد

 نوهل  بهه  ؛1111، بوت) میبرند کار به تنهایی احسهاس با مرتبط منفی احساسات و استرس کاهش برای فراری

                                                                                                                                               
  e_azami@yahoo.com کرمانشاه ازاد دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد ،کارشناس مسئول نویسنده -2

 ghorbani.maryamkd@yahoo.com مرودشت ازاد دانشگاه مشاوره ارشد کارشناس -1

 Rezaei.mohsen@email.com تهران اییطباطب عالمه دانشگاه– عمومی روانشناسی ارشد کارشناس -3

  کرمانشاه استان انتظامی نیروی اجتماعی معاونت– عمومی روانشناسی ارشد کارشناس -2
 Sajadhaidarian2@gmail.com  کرمانشاه آزاد دانشگاه  عمومی روانشناسی ارشد کارشناس -5

6 -Internet addiction 
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 و احساسهات  تبهادل  و بیان، احساسات و عواطف شامل نیز صمیمیت. (1113، شوماخر و مارتی  -ماراهان از

 کهه  افهرادی. است هدایت و پیروی خود، عارضهات کردن حل، جنسی تمایل، تعهد و تعلق، سهازگاری، افکهار

 خهود  و نزدیهک  روابههط  بههه  نههسبت  مثبههت  احسهاس  در، میگیرنهد  بهايیی  نمهرات  صهمیمیت  از ترس در

 از یکهی . (2321: 86، گنجهی ) میکننهد  تجربهه روابط از کمتری رضایت نتیجه در و دارند مشکل آشکارسازی

. میگیهرد  قرار اعتیاد تاییر تحت که است زوجی  بی  روابط گیرد رارق توجه مورد زمینه ای  در باید که مسائلی

 تحوهق  برای همسران مهارت افزایش وها  نوش، وظایف، انتظارات تغییر مستلزم ازدواج اهداف و اساسی تغییر

ای  ویهژه  جایگهاه  سهالم  و پایهدار  رابطه حفظ و برقراری در نیز کاری اهمال موضوع. نیازهاست و اهداف ای 

 عوه   شهکل  بهه  که است رفتاری نوص یک یا و ویژگی یک کاری اهمال که ای  به توجه با باره ای  در. ددار

 همسران بی  پایدار و سالم رابطه یک ایجاد در زیادی اهمیت شود می نمایان مسئولیت یا تکلیف یک انداخت 

 باعه   و کنهد  تشهدید  را مسهتله  یه  ا میتوانهد  اینترنهت  بهه  اعتیهاد  مساله که( 2322، نژاد قربانی). کند می پیدا

 سههل  آن درمهان  تردید بی، کنیم یابی ریشه را کاری اهمال بتوانیم اگر شود زناشوییهای  درگیری و نارضایتی

 دو در راهها   آن کهه  انهد  بهرده  نهام  روانی آسی  ای  برای را مهم عامل چند شناسان روان. بود خواهد آسان و

 :  ددهن می قرار بررسی مورد، کلی دسته

 توقه  ، 2 بینی کم خود: همچون است کار اهمال شخص روان به مربوط که هایی نابهنجاری وها  آسی  -2

، مهدت  کوتهاه  جهویی  لهذت  به اشتیاق، گونه وسواس طلبی کمال 1تحمل سط  بودن پایی ، خود حد از بیش

 خهود ، اطهراف  محیط یا و اشخاص دیگر با ارتباط در که هایی آسی -1 نفس به اعتماد عدم و قاطعیت فودان

 از بینانهه  واق  نگرش، کار به منفی نگرش، کار بر تسلط عدم، موجود وض  از نارضایتی مانند دهد می نشان را

، انفعهالی  پرخاشهگری  و کهاری  اهمهال ، دیگهران  بها  لجبازی، دیگران برابر در مسئولیت عدم احساس، دیگران

 اسهتفاده  مهوج  شدن گسترده به توجه با. . (2378، رجادف ترجمه، جیمزنال و الیس) آن و ای  به زدن برچس 

 و فهردی  زنهدگی  مختلهف ههای   درموقعیهت  افهراد  برای آن پس در که خطراتی و مجازی فضای و اینترنت از

، صمیمیتهای  مولفه بررسی به تا شد آن بر مساله ای  اهمیت به توجه با حاضر مطالعه، آید می پیش اجتماعی

 . بپردازد اینترنت به اعتیاد مولفه پذیری بینی پیش در آنها نوش و زناشویی اریاهمالک و تنهایی احساس

 

   هاروش و مواد

. میباشهد  همبسهتگی  نوع ازها  داده آوری جم  نحوه لحاظ به و کاربردی نوع از هدف لحاظ به پژوهش روش

 تشهکیل 23-22 تحصیلی الس دوم نیمسال در کرمانشاه آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه را پژوهش آماری جامعه

 چنهد ای  خوشهه  گیهری  نمونهه  از اسهتفاده  بها  و مورگهان  جهدول  بهه  توجه با نفر 311تعداد ای  از که میدادند

 مهالك  واجهد  نفر 261 اینترنت اعتیادبه پرسشنامه از استفاده با و غربالگری مرحله در. شدند انتخابای  مرحله

 اطالعهات  پرسشهنامه  از آمهده  بدسهت ههای   داده. شهدند  تحویق اصلی پروسه وارد و شناخته اینترنت به اعتیاد

                                                                                                                                               
1-Self downing 
2-Low Frastrution Tolerance 
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 پرسشهنامه  و کاری اهمال پرسشنامه، تنهایی احساس مویاس، یانگ اینترنت به اعتیاد مویاس، شناختی جمعیت

 .  گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد Amos23 و spss 21 افزار نرم دو توسط خانوادگی صمیمت

 

   پژوهش ابزار

 5شناختی جمعیت عا اطال پرسشنامه

. و تاههل ، اشتغال وضعیت، تحصیالت، جنس، س  قبیل از اطالعاتی و ساخته محوق صورت به پرسشنامه ای 

 . مینمود سنجش را.. 

 

(IAT)اینترنت به اعتیاد پرسشنامة
7 

 ههای  پرسشهنامه  سههایر  بههه  نسههبت ، کههرد  طراحهی 2227 در را آن 3یانهگ کیمبرلهی کهه، پرسهشنامهه ایه 

 ای مطالعه در نیز رضوی و درگاهی. اسهت برخهوردار قبهولی قابهل اعتبهار و روایهی از زمینهه ای  در موجود

 و درگهاهی ) کردهانهد  گزارش 1/77 را یانگ پرسشنامة پایهایی ضری  اینترنت به اعتیاد در مؤیر عوامل دربارة

 هر نمرة. است گزینه 5 شامل سؤال هر و السؤ 11 شامل یانگ اینترنت به اعتیهاد پرسشنامهة. (2376، رضوی

 شههر  دانشجویان از نفر 133 روی 2378سال در همکاران و علوی توسط پژوهشی در. است 2 تها 1بی  گزینه

 همسهانی ، همزمهان  روایی، عاملی تحلیلهای  روش از نامه پرسش سنجی روانهای  ویژگی، شد انجام اصفهان

 و تجزیهه  مهورد  SPSS 12 افهزار  نهرم  بها  راك منحنی از استفاده و ونباخکر آلفای، بازآزمایی، تنصیف، درونی

، واریمهاکس  چهرخش  با اصلیهای  مولفه تحلیل روش به عاملی تحلیل که پژوهش ای  در گرفت قرار تحلیل

 بی و روم چت از مرضی استفاده، کنترل فودان، عملکرد بر تاییر، اجتماعی مشکالت عامل 5 نامه پرسش برای

، (r=0. 82) بازآزمهایی ، همگهرا  و محتهوایی  روایهی . کهرد  اسهتخراج  را تحصهیلی  و شهغلی  وظایف هب توجهی

 . بود قبول قابل نتایج به توجه با که شد محاسبه (r=0. 72) تنصیف و  (a=0. 88)درونی همسانی

 

(IS)صمیمیت مقیاس
4

 

 و اسهت  مهاده  28 دارای که شده هتهی(2382)، ینایی از نول به؛ (2273) تامپسون و واکر توسط پرسشنامه ای  

 8 لیکرتهی  مویهاس  یهک  روی بر مذکور مویاس گذاری نمره. است شده تدوی  صمیمیت و مهر سنجش برای

 صهمیمیت ، باشد بیشتر مویاس ای  در فرد نمره چه هر. گیرد می صورت (همیشه) 8 تا (هرگز) 2 از، ای درجه

 را پرسشهنامه  ای  پایایی ضری  و است شده ترجمه( 2382) ینایی توسط مویاس ای . میکند تجربه را بايتری

 پرسشهنامه  پایهایی  تعیهی   برای، نیز( 2378) نعیم. آورد دست به 1/26، اصفهان در زوج 211ها  داده اساس بر

                                                                                                                                               
1- Demographic questionnaire 
2- Internet Addiction Test 
3- Yang 
4- Intimacy Scale 
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 پایهایی  بیهانگر  1/26 و 1/26 برابهر  ترتیه   بهه  که کرد استفاده وتنصیف کرونباخ آلفای روش دو از صمیمیت

 1/77 کلهی  سئوال یک با آن همبستگی طریق از مویاس ای  اعتبار همچنی . میباشد شده یاد پرسشنامه مطلوب

 .  است آزمون بايی اعتبار بیانگر که ( (P > 0/001آمد دست به

 (2322)قربهانی  توسهط  کهه  است سوالی 27 مویاس یک زناشویی اهمالکاری مویاس: کاری اهمال مقیاس

. میسهنجد  را دارنهد  یکدیگر قبال در که انتظاراتی و وظایف به نسبت نهمسرا اهمالکاری میزان سنجیدن برای

 حاصهل 27 برعهدد  آن توسیم و سوايت نمرات جم  طریق از( زناشویی اهمالکاری مویاس) در آزمودنی نمره

 روایی بررسی خصوص در. است بیشتر اهمالکاری نشانه بايتر نمره که است 2 تا 2 بی  نمرات دامنه. شود می

 اسهتفاده  اینهری   زناشویی رضایت و زناشویی درگیری عوامل مویاس دو از نظر مورد مویاس واگرای و همگرا

 پایایی ضری . است آزمون ای  خوب نسبتا روایی نشانگر که. آمد بدست -32/1و 36/1 ترتی  به که. گردید

 مهی ، رفته هم روی. آمد بدست 23/1( ماه یک فاصله به) آزمایی باز وضری  22/1 مویاس کل کرونباخ آلفای

 مهورد  نمونهه  در مویهاس  ایه   روایهی  و پایایی برای را کافی تجربی حمایت پژوهش ای  نتایج که گفت توان

 آن از اسهتفاده  اعتماد و شده بارطراحی اولی  برای مویاس ای  موضوع که جایی آن از و. کند می فراهم مطالعه

 . گیرد قرار متخصصان استفاده مورد پژوهشی ابزار یک نوانع به توان می حاضر حال در است رسیده ایبات به

 

 5(UCLA)تنهایی احساس مقیاس

 استفاده( 2226، راسل)UCLA تنههایی احهساس مویهاس از تنهایی احساس سنجش منظور به پژوهش ای  در

 شهده  تبهدیل  حوزه ای  در استاندارد مویاس به توریباً و است تنهایی احساس مویاس تری  شده شناخته که شد

 سههایر  بههه  نههسبت  و اسههت  رفتهه  کهار  به دیگر تنهایی احساس مویهاس ههر از بهیشتهر مویهاس ایه . است

 21) سههؤال  11 دارای UCLA تنهههایی  احسهاس  مویاس. است بیشتری روانسنجی سهالمت دارای مویهاسهها

 لیکهرت  مویاس روی پرسهشهها زا یک هر به باید خواننده که است( مثبت لح  جمله 21 و منفی لح  جملهه

 احسهاس  دهنهده  نشهان  بیشهتر  نمره و اسهت 71 تا 11 از آزمون ای  نمرات دامنه. بدهد پاسخ ای درجه چهار

 افهراد  و معلمهان ، پرسهتاران ، دانشهجویان  گهروه  چهار در UCLA تنههایی احساس مویاس. است بیشتر تنهایی

 1/22 تهها  1/72 از آلفهها  دامنه و شده اجرا مصاحبه و یده گزارش خود قبیل از گوناگون روشهای به و مس 

 آلفههای  فرمهول  کهارگیری  بهه  با مویاس ای  پایایی، همکاران و زاده قاسم پژوهش در. است آمهده دسهت بهه

 . آمد دست به 1/76 کرونباخ آلفای مودار و شد محاسبه کرونباخ

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1- Loneliness Scale 
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   هایافته
 پژوهش متغیرهای توزیع بودن نرمال رسیبر برای اسمیرنف کولموگروف آزمون .5 جدول

 متغیر
 کولموگروف آزمون معناداری سطح

 اسمیرنف

 32. 1 اینترنت به اعتیاد

 21. 1 صمیمیت

 17. 1 تنهایی احساس

 31. 1 زناشویی کاری اهمال

 

 و .اسهت  نرمهال  توزیه   که نمود استنباط توان می باشد بزرگتر 15/1 از آزمون ای  در معناداری سط  چون

 همهه  معنهاداری  سط  و فوق آزمون به توجه با. شود استفاده پارامتریکهای  آزمون از پژوهش ای  در توان می

 .  کنند می پیروی نرمال توزی  از متغیرها همه که: که نمود استنباط توان می، است 15/1 از بیشتر که متغیرها

 

 احساس و زناشویی کاری اهمال، صمیمیتهای  مؤلفه تأییر اساس بر اینترنت به پذیری اعتیاد بینی پیش "

 "تنهایی

 
 وابسته متغیر بر مستقلهای  متغیر میزان تأثیر از چندگانه رگرسیونی مدل .5 مدل

 

-مهی  چنهی   Amos 23 افهزار  نرم در آن شده استاندارد خروجی و شده تدوی  چندگانه رگرسیونی مدل به توجه با

 اعتیهاد  بهر  تنههایی  احسهاس  تأییر شدت، 38/1: اینترنت به پذیری اعتیاد بر یمیتصم تأییر شدت: که نمود استنباط توان

 تعیهی   ضهری  . اسهت  52/1: اینترنهت  بهه  پذیری اعتیاد بر زناشویی کاری اهمال تأییر شدت، 26/1: اینترنت به پذیری

(R2 )توسهط  اینترنهت  بهه  یپهذیر  اعتیهاد  واریانس درصد 26: که آنست بیانگر و است شده گزارش 26/1 با برابر مدل 

 .  شود می تبیی ( تنهایی احساس و زناشویی کاری اهمال، صمیمیت) مستولهای  متغیر

 
 رگرسیونیهای  وزن خروجی .7 جدول

 معناداری سطح بحرانی نقاط شده مقادیراستاندارد ها متغیر

 1112. 1 22. 6 32. 1 اینترنت به پذیری اعتیاد بر صمیمیت تأییر شدت

 113. 1 22. 1 26. 1 اینترنت به پذیری اعتیاد بر تنهایی حساسا تأییر شدت

 1112. 1 22. 2 27. 1 اینترنت پذیری اعتیاد بر زناشویی کاری اهمال تأییر شدت
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 تعیین ضریب در استرپ بو  آزمون خروجی .9 جدول

 معناداری سطح باال حد پایین حد شده مقادیراستاندارد

1 .25 1 .32 1 .55 1 .13 
 

 شهده  گهزارش  کهوچکتر  15/1 از( تنهایی احساس) متغیر بجز Estimate خروجی در P-value موادیر یهکل

 ضهری   معنهاداری  عهدم  یا معناداری شدن روش  برای استرپ بوت آزمون خروجی به توجه با کلی بطور اند

 و پایی  حدهای  بازه در و است کوچکتر 15/1 از آزمون ای  در معناداری سط  مودار چون مدل 26. 1 تعیی 

 متغیهر  بهر  مستولهای  متغیر تأییر) ایرات ای  کلی بطور: که نمود استنباط میتوان است نشده واق  صفر باي حد

ههای   مؤلفهه  تهأییر  اسهاس  بهر  را اینترنهت  بهه  پهذیری  اعتیاد میتوان دیگر عبارت به و باشد می معنادار( وابسته

 . نمود بینی پیش تنهایی احساس و زناشویی کاری اهمال، صمیمیت
 

 

 اینترنت به پذیری اعتیاد بر صمیمیت تأثیر از ساده رگرسیونی مدل .7 مدل

 

 معناداری سطح بحرانی نقاط شده مقادیراستاندارد ها متغیر

 1112. 1 51. 21 27. 1 اینترنت به پذیری اعتیاد بر صمیمیت تأییر

 

 نمهود  اسهتنباط  توانمی چنی  Amos فزار نرم در آن استاندارد خروجی و ساده رگرسیونی مدل به توجه با

 شهدت  بها  تهأییر  یک، تأییر میزان ای  که است شده گزارش 51/1 وابسته متغیر بر مستول متغیر تأییر میزان: که

R تعیی  ضری  و بوده مناسبی
 متغیهر  واریهانس  درصهد  18: که آنست بیانگر و باشدمی 18/1 با برابر نیز آن 2

 درصهد  18 ساده عبارت به. است شده تبیی ( صمیمیت) مستول متغیر توسط( اینترنت به ذیریپ اعتیاد) وابسته

 نهرم  خروجهی  در نیهز  P-value موهدار . باشد می صمیمیت به مربوط اینترنت به پذیری اعتیاد تغییرات عامل از

 بهوده  ترکوچک 15/1 مودار از که است شده گزارش 1112/1 با برابر نیز رگرسیونی هایوزن کادر در و افزار

 .  شود می تأیید فرضیه ای  و کندمی گزارش آماری لحاظ از را تأییر ای  بودن معنادار و
 

 
 اینترنت به پذیری اعتیاد بر تنهایی احساس تأثیر از ساده رگرسیونی مدل .9 مدل

 

 معناداری سطح بحرانی نقاط شده مقادیراستاندارد ها متغیر

 1112. 1 52. 5 31. 1 اینترنت به پذیری تیاداع بر تنهایی احساس تأییر
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 نمهود  اسهتنباط  توانمی چنی  Amos فزار نرم در آن استاندارد خروجی و ساده رگرسیونی مدل به توجه با

 شهدت  بها  تهأییر  یک، تأییر میزان ای  که است شده گزارش 31/1 وابسته متغیر بر مستول متغیر تأییر میزان: که

R یی تع ضری  و بوده مناسبی
 متغیهر  واریهانس  درصهد  2: کهه  آنسهت  بیانگر و باشدمی 12/1 با برابر نیز آن 2

 2 سهاده  عبهارت  بهه . است شده تبیی ( تنهایی احساس) مستول متغیر توسط( اینترنت به پذیری اعتیاد) وابسته

 در نیهز  P-value موهدار . باشهد  مهی  تنهایی احساس به مربوط اینترنت به پذیری اعتیاد تغییرات عامل از درصد

 15/1 موهدار  از کهه  اسهت  شده گزارش 1112/1 با برابر نیز رگرسیونی هایوزن کادر در و افزار نرم خروجی

 .  شود می تأیید فرضیه ای  و کندمی گزارش آماری لحاظ از را تأییر ای  بودن معنادار و بوده ترکوچک
 

 
 اینترنت به پذیری اعتیاد بر زناشویی کاری اهمال تأثیر از ساده رگرسیونی مدل .4 مدل

 

 معناداری سطح بحرانی نقاط شده مقادیراستاندارد ها متغیر

 پذیری اعتیاد بر زناشویی کاری اهمال تأییر

 اینترنت
1 .56 23 .26 1 .1112 

 

 نمهود  اسهتنباط  توانمی چنی  Amos فزار نرم در آن استاندارد خروجی و ساده رگرسیونی مدل به توجه با

 شهدت  بها  تهأییر  یک، تأییر میزان ای  که است شده گزارش 62/1 وابسته متغیر بر مستول متغیر تأییر انمیز: که

R تعیی  ضری  و بوده مناسبی
 متغیهر  واریهانس  درصهد  38: که آنست بیانگر و باشدمی 38/1 با برابر نیز آن 2

 سهاده  عبارت به. است شده تبیی ( خانواده عاطفی جو) مستول متغیر توسط( اینترنت به پذیری اعتیاد) وابسته

 P-value موهدار . باشهد  مهی  خانواده عاطفی جو به مربوط اینترنت به پذیری اعتیاد تغییرات عامل از درصد 38

 موهدار  از کهه  اسهت  شده گزارش 1112/1 با برابر نیز رگرسیونی هایوزن کادر در و افزار نرم خروجی در نیز

 .  شود می تأیید فرضیه ای  و کندمی گزارش آماری لحاظ از را تأییر ای  بودن معنادار و بوده ترکوچک 15/1
 

 توصیفی آمار جدول

 کااری  اهماال ، صمیمیت) پژوهشهای  متغیر مقایسه و بررسی برای مستقلهای  نمونه تی آزمون .4 جدول

 زن و مرد پاسخگویان بین در( تنهایی احساس و زناشویی

 استاندارد انحراف خطای عیارم انحراف میانگین پاسخگو تعداد  

 اینترنت به اعتیاد
 22. 1 22. 11 62. 56 71 مرد
 27. 1 88. 12 15. 52 71 زن

 صمیمیت
 21. 1 51. 2 73. 1 71 مرد
 22. 1 33. 2 58. 1 71 زن

 تنهایی احساس
 52. 2 26. 22 71. 38 71 مرد
 67. 2 22. 22 62. 35 71 زن

 زناشویی کاری اهمال
 12. 1 83. 11 82. 22 71 مرد
 37. 1 17. 12 58 71 زن
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   مستقلهای  نمونه برای t آزمون جدول

 میانگین تفاو  معناداری سطح آزادی درجه tآزمون بررسی مورد متغیر

 56. 1 23. 1 256 25. 1 اینترنت به اعتیاد

 16. 1 12. 1 257 28. 2 صمیمیت

 27. 1 32. 1 257 22. 1 تنهایی احساس

 17. 8 11. 1 257 11. 1 زناشویی کاری اهمال

 

 و مهردان  گهروه  دو بهی   در فهوق های  متغیر موایسه و مستول تی آزمون از آمده دست به نتایج به توجه با

 سهایر  و بهوده  معنهادار  تفاوت دارای زنان و مردان از گروه دو بی  در زناشویی کاری اهمال مویاس تنها، زنان

 کهاری  اهمهال  مویهاس  در. اسهت  نگردیهده  گزارش زنان و مردان گروه دو درها  متغیر سایر در معنادار تفاوت

 .  اند داده اختصاص خود به مردان به بیشتری میانگی  زنان زناشویی

 

 گیری نتیجه و بحث

 کهاری  اهمهال ، صمیمیتهای  مولفه اساس بر اینترنت به اعتیاد پذیری بینی پیش مدل حاضر پژوهش از هدف

 توسهط  اینترنهت  بهه  پهذیری  اعتیهاد  واریهانس  درصهد  26 کهه  داد نشان نتایج. بود نهاییت احساس و زناشویی

 سهال  در ههری  و بهول  . شود می تبیی ( تنهایی احساس و زناشویی کاری اهمال، صمیمیت) مستولهای  متغیر

 میهزان  از موابهل  در، کننهد  سهپری  اینترنهت  بها  را بیشتری زمان جوانان چه هر که رسیدند نتیجه ای  به، 1111

های  یافته از بخشی ترتی  ای  به.. شد خواهد کاسته، کرد خواهند شان واقعی اجتماعی محیط صرف که زمانی

ههای   یافتهه  بها  افهراد  تنهایی احساس اساس بر اینترنت به اعتیاد پذیری بینی پیش فرضیه بر مبتنی پژوهش ای 

، (1121) گهوره  و موریسون، (1111) رانهمکا و ساندرز، (1117)بلک و شاو (1113) گروهول یها  پژوهش

 اسهکیومچر  و موراههان ، (2271) همکهاران  و میشهل ، (1118) سوامی، (1116) گول  و هنری ، (2226) یانگ

 میباشد همسو( 2323) همکاران و قادری و( 2376) همکاران و زاده قاسم، (1112) همکاران و بیون، (1115)

 احساس دچار فرد میبیند آسی  شخصی فردی میان روابط هرگاه که گفت توان می فوق فرضیه نتیجه تبیی  در

 صهمیمیت  متغیهر  داد نشهان  نتهاج  همچنهی  . آورد می روی اینترنت به آن جبران برای يجرم و شود می تنهایی

 اینترنهت  به اعتیاد آن متعاق  و اینترنت به حد از بیش استفاده پذیری بینی درپیش معناداری طور به خانوادگی

 و موههان  -(2222) گرینفلید همچون پژوهشگرانیهای  یافته با پژوهش ای های  یافته. کند می ایفا مهمی نوش

 هریدر و بول . باشد می همسو شود می اینترنت به اعتیاد باع  صمیمیت احساس براینکه مبنی (1115) مارتی 

، کنند سپری اینترنت با را بیشتری انزم جوانان چه هر که رسیدند نتیجه ای  به، 1111 سال در خود مطالعه در

 ایه  . (2377، شایق) شود می کاسته شد خواهد شان واقعی اجتماعی محیط صرف که زمانی مدت از موابل در

 بهر  پهژوهش  اتکهای  میتوانهد  آنها جمله از که بود مواجه هایی محدودیت باها  پژوهش اکثر همانند نیز تحویق

 ایه   کهه  باشهد  محتهرم  دهنهدگان  پاسهخ  سوی از مطلوب تصویری ایهار آن متعاق  و دهی خودگزارش ابزار
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 کهه  میشهود  پیشهنهاد . شهود  لحهاظ  بیشتر احتیاط با هدف جامعه به پژوهش نتایج تعمیم در میبایست موضوع

 تلگهرام  همچهون  مجهازی ههای   شهبکه  و اینترنت از استفاده فرهنگ ارتواء در آموزشیهای  محیط وها  خانواده

 و نوجوانهان  را ایران ی جامعه اصلی بافت که آنجا از. کنند تالش بیشتر اجتماعیهای  کهشب دیگر و فیسبوك

 به پرداخت  لزوم، قراردارند تنهایی احساس خطر درمعرض بیشتر سنی گروههای ای  و میدهد تشکیل جوانان

 .  میشود احساس بیشتر چه هر، جوانان و نوجوانان میان در موضوع ای 
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 حمایت اساس بر آموزان دانش هیجانی هوش بینی پیش

 اجتماعی

4رادور اسمعیلی فرحناز ، 9تاجری بیوک ، 7رفعتی حسن ،5* افرا خرازی محمد
 

 

 یبررسه  مهورد  متعدد نظری دیدگاه از تواند می که است انسانی مهم مالك یک دهنده نشان 5اجتماعی حمایت

 ارتباطهات  شهامل  اجتمهاعی  حمایت ارزشیابیهای  مالك ارزشمندتری . (1123، 8کنی و 6فابیو دی) گیرد قرار

 طبق. (1122، 7بالستای )است عمر طول سراسر در کار روابط و، خانوادگی ارتباطات، عاشوانه روابط، دوستی

 مهورد  و، شدن داشته دوست، دنش پذیرفته، داشت  تعلق از ذهنی احساس»اجتماعی حمایت( 2283) 2لی نظر

 اجتمهاعی  حمایت( 1122) 21ساویکا. است، «دهد انجام تواند می آنچه خاطر به و فرد خود خاطر به، بودن نیاز

 بهه  او کهه  هنگامی آنجا در بودن یا شخص به دادن گوش یا دیگر شخص با همدردی یا مراقبت دادن نشان را

 را زا اسهترس  رویهدادهای  آیهار  اجتمهاعی  حمایهت  که است تودمع 22لو. کند می تعریف، دارد نیاز دوست یک

 نظهر  طبق. دارد مثبت رابطه، روانی سالمت و شادکامی با و انجامد می مثبت عواطف تجربه به و کند می تعدیل

 و اطالعهات ، (تأییهد ) تصدیق، کردن فراهم برای توانیم می که است مردمی از مرک  اجتماعی حمایت 21آتچلی

، بهودن  دسهترس  در درك، اجتماعی حمایت مفهوم. کنیم حساب آنها روی، بحران های زمان در ویژه به، کمک

، نهه  یها  بوده مفید، حمایت آیا اینکه و شود می ارائه واقعاً که حمایتی، دهد می رخ حمایت مدت در که رفتاری

 و هیجهانی ، اریابهز : باشهد  مختلهف  نهوع  سهه  از یکهی  توانهد  مهی  حمایهت ، ایه   بهر  عالوه. گیرد می بر در را

 (1111، 23لیونس)اطالعاتی

                                                                                                                                               
 کرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه روانشناسی، ارشد کارشناسی -2

 کرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تحویوات، مدیریت دکترای استادیار، -1

 کرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه سالمت، سیروانشنا دکترای استادیار، -3

 تنکاب  واحد اسالمی، آزاد دانشگاه روانشناسی، ارشد کارشناسی -2

5 - Social support 

6 - Di fabio 

7 - Kenny 

8 - Blustein 
9 - Lee 

10 - Savickas 
11 - Lu 
12 - Atchley 
13 - Lyons 
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 بهه  نیهز  عملهی  حمایهت . است شده گفته اعتماد و عشق، همدلی، مراقبت سازی فراهم به هیجانی حمایت

 گفتهه ، دیگهران  بهرای  شده تعیی  کار دادن انجام یا مالی کمک ارائه مانند عینی کمک یا شیء یک کردن فراهم

 شهده  تعریهف ، روانهی  فشهار  زمان در دیگر شخص برای اطالعات دنکر فراهم نیز اطالعاتی حمایت. شود می

 مهذهبی  حمایت و کار محیط در حمایت، دوستان، خویشاوندان، خانواده شامل، اجتماعی حمایت مناب . است

 ارتوها  اعضهای  میهان  در را پهذیری  جامعه های فرصت دانشگاه مانند حویوی اجتماعیهای  شبکه همچنی . است

 روان از بسهیاری . (1121، 2ریچاردسون) کنند فراهم اجتماعی حمایت برای قوی ای پایه توانند می آنها، دهد می

 معتوهد  مهازلو ، مثهال  بهرای . داننهد  می روانی بیماران درمان امر در مهمی عامل را اجتماعی حمایت، درمانگران

 رویهارویی  و آنهها  نفس عزت رفت  باي باع  نژند روان بیماران برای اجتماعی حمایت نمودن فراهم که است

 محهل  عنهوان  به خانواده محیط و شود می گوناگون بسیار اجتماعی و فردی های تعارض و مشکالت با مؤیرتر

، همسههایگان، خویشههاوندان، دوسههتان قبیههل از دیگههری منههاب  و، اجتمههاعی حمایههت تجههارب اولههی  کسهه 

 و دوسهتان  مثهل ، منهاب   ایه   از برخی. (1123، 1گیچرد)گیرند می قرار گسترده طیف ای  در.. . و ها همکالسی

 شهکل  بهه  روان بهداشهت  و مشهاوره  های مؤسسه مثل، دیگر برخی و، عامیانه و رسمی غیر طور به همسایگان

 ههایی  کمک میزان و حمایتی مناب  ای  تعداد چه هر طبعاً. نمایند می عرضه را خود حمایت تخصصی و رسمی

 و تهر  روشه   بهالووه  ههای  مسهاعدت  مهورد  در فرد ذه  چه هر همچنی  و باشد بیشتر شود می ارائه فرد به که

 درمهان  در اجتمهاعی  حمایهت  حتهی . بود خواهد بیشتر مشکالتش با سازگاری در وی توانایی، باشد تر مطمئ 

 حمایهت  همچنهی  . (2372، الهدی   میرصهال  )کند بازی ای کننده تسهیل نوش تواند می نیز جسمانی اختاليت

 حمایهت . (1125، 3همکاران و کنی)باشد می افراد اجتماعی استرس کاهش در مهم متغیرهای زا یکی اجتماعی

 اسهت  کهرده  پیهدا  بهاي  اهمیهت  اخیرهای  سال در افراد زندگی کیفیت بردن باي برای اجتماعیهای  پژوهش از

 از یکهی  کهه  باشهد  می فردی بی  روابط در مطر  مباح  از یکی اجتماعی حمایت. (1123، 5رومانو و 2هاگ)

 محهیط  و خهانواده  کهه  انهد  داده نشهان  متعهددی ههای   پژوهش. (1111، 6والش)است 12 قرن مهمهای  چالش

. (1115، 2ورسیمو ؛1111، 7شوارتز ؛2228، 8بندورا) است داشته افراد استعداد پروش در مهمی نوش اجتماعی

 از بخشهی  حهداقل  کهه  است آن از اکیح شواهد. دارد قرار محیط تاییر تحت نیز هیجانی هوش، ای  بر افزون

ههای   سیستم تحول بر که است( مراقبی  یا) کودك و مادر اولیه روابط در اختالل از ناشی پایی  هیجانی هوش

 توانهایی  به هیجانی هوش. (1111، 21تیلر) گذارد می ایر هیجانی اطالعات پردازش در درگیر عصبی و شناختی

 دارد اشهاره  مسهاله  حهل  و کهردن  اسهتديل ، آنهها  بهی   روابط، ها جانهی معانی و مفاهیم تشخیص و شناسایی

                                                                                                                                               
1 Richardson 
2 Guichard 
3 Kenny et al 
4 Hage 
5 Romano 
6 Walsh 
7 Bandura 
8 Schwartz 
9 Verissimo 
10 Taylor  
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 هیجانی هوش تحول در خانواده بویژه اجتماعی حمایت که دهند می نشان پیشی های  پژوهش. (1111، 2مایر)

 ایه   بررسهی  ههدف  با نیز حاضر پژوهش شده ذکر موارد اساس بر. (1111، 1مادکس) است سهیم احساسی و

 باشد؟ هیجانی هوش برای مناسبی کننده بینی پیش تواند می اجتماعی ایتحم آیا که فرضیه

 

 روش

 ارتبهاط  آن در کهه  است همبستگی نوع از توصیفی مطالعه یک پژوهش ای : پژوهشی طر  و کنندگان شرکت

 آمهوزان  دانهش  بهی   در وابسهته  متغیهر  عنوان به هیجانی هوش با مستول متغیر عنوان به اجتماعی حمایت بی 

 آمهوزان  دانهش  از نفهر  211 شهامل  آماری نمونه. است گرفته صورت البرز استانای  حرفه و فنیهای  رستاندبی

 ابهزار . شهدند  انتخابای  خوشه گیری نمونه روش با که، اند بوده 2322 سال در تحصیل به مشغول دبیرستانی

 .  باشد می شات انیهیج هوش پرسشنامه و همکاران و فیلیپس اجتماعی حمایت پرسشنامه شامل پژوهش

 کهوب  نظریهه  پایهه  بر پرسشنامه ای : SS-A (2276) همکاران و فیلیپس اجتماعی حمایت پرسشنامه: ابزار

 و مسهاعدت ، محبهت  از برخهورداری  میهزان  به را اجتماعی حمایت کوب. دارد قرار اجتماعی حمایت درباره

 سهه  کهه  اسهت  سوال 13 دارای پرسشنامه ی ا. است کرده تعریف افراد سایر و دوستان، خانواده اعضای توجه

، فلیهپس ( )سهوال  7) سهایری  ، (سهوال  8) دوسهتان ، (سهوال  7) خانواده: سنجد می را اجتماعی حمایت حیطه

 وی. گرفهت  قهرار  اسهتفاده  مهورد ( 2382) قوام ابراهیمی توسط ایران در بار اولی  برای پرسشنامه ای . (2276

 محاسهبه  را ابهزار  ایه   روایی و پایایی و کرد اجرا ایرانی آموز دانش 111 و دانشجو 211 روی بر را پژوهشی

. آورد دسهت  بهه  81/1 آمهوزی  دانهش  نمونه در و 21/1 مویاس کل در دانشجویی نمونه در پایایی ضری . کرد

 مطالعهه  یهک  در. بهود  72/1 هفتهه  شش از پس آموزان دانش در پرسشنامه ای  بازآزمون آزمون پایایی همچنی 

 .  (2382، قوام) آمد دست به 72/1 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای یزن دیگر

 مخهالفم ، 3 نمهره  موافوم، 2 نمره موافوم کامالً) صورت به لیکرت فرم در پرسشنامه ای : گذاری نمره شیوه

 ونهه وار گهذاری  نمهره  11 -12 -21 -3 سوايت فرم ای  در. گیرد می گذاری نمره 2 نمره مخالفم کامالً، 1 نمره

 .  (2372، همکاران و کنش خوش) است بیشتر اجتماعی حمایت دهنده نشان بايتر نمره. دارند

 نظهری  مهدل  براسهاس  2227 سهال  در همکهاران  و شهات  توسط: EIS شات 3هیجانی هوش ی پرسشنامه

 شهامل  اول عامهل  باشهد؛  می به عامل چهار دارای که. است شده ساخته( 2221) مایر و سالووی هیجانی هوش

 ٪53، ٪21، ٪57 درونهی  همسهانی  ترتی  به چهارم تا دوم عامل و بود ٪82 درونی همسانی دارای و سوال 33

 ههوش  از مهایر  و سهالووی  مفههومی  مهدل  دهنده نشان، گرفتند قرار اول عامل در که سوال 33. دادند نشان را

 ارزیهابی ، سهوال  23 اراید: هیجهان  تنظهیم  اسهت؛  قسهمت  سه دارای سوال 33 ای  مجموع در. بودند هیجانی

 شهر   به سنجد می آزمون ای  که عواملی تعریف. است سوال 22 اجتماعیهای  مهارت، سوال 2 دارای هیجان

                                                                                                                                               
1 Mayer  
2 Maddux  
3 - Emotional Intelligence 



 شناسی اجتماعی ایرانروانملی کنگره  سومین

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

777 
 

 از اسهتفاده  بها  منفهی  یها  مخهالف  هیجانات با سازگارانه مواجهه توانایی معنای به: 2هیجان تنظیم. 2: است زیر

 ایجهاد  قابلیهت  نیهز  و بخشهیده  بهبود را هیجاناتی چنی  حايت مدت طول یا شدت که خودتنظیمیهای  شیوه

 بهه  رسهاندن  آسی  از اجتناب منظور به خود منفی هیجانات کردن پنهان و افراد سایر برای بخش لذت شرایط

 فههم  و تشهخیص  توانهایی  مفههوم  بهه  1هیجان ابزار و ارزیابی. 1. گیرد می بر در را دیگران شخصی احساسات

 فرهنگهی  توافق باها  آن هیجانی معانی که بیانی و موقعیتیهای  سرنخ براساس افراد رسای و خویشت  هیجانات

 هیجهانی  اطالعات از استفاده توانایی شامل که: 3هیجان از برداری بهره یا اجتماعیهای  مهارت. 3. است همراه

 روی بهر ( 1111) 2دیه   و سهیاروچی  بررسهی . (2221، مایر و سالووی) است گشایی مسأله و عمل، تفکر در

 تنظهیم ، هیجهان  ابراز و ارزیابی یعنی آنهای  مویاس خرده برای و a=0/84 کلی پایایی ساله 25 تا 23 نوجوانان

 همکاران و شات پژوهش در. داد نشان را a=0/55,a=0/66,a=0/76 ترتی  به هیجان از برداری بهره و هیجان

 هیجان در باي نمره و منفی عاطفه در پایی  نمره به ایشگر، داشتند مویاس ای  در باي نمره که افرادی( 2227)

 جاویهد  وسهیله  بهه  آزمهون  ایه   هنجاریهابی  ایران در. دادند نشان( همدلی و خویی گشاده، برونگرایی) مثبت

 شههر  راهنمهایی  موط  پسر و دختر آموز دانش 132 روی بر که پژوهش ای  در. است گرفته صورت( 2372)

 آلفهای  مبنای بر کل هیجانی هوش مویاس پایایی. رسانید انجام به مویاس ای ای  ماده 33 فرم اجرای با و تهران

 تنظهیم  عامهل ، شهد  انجام اصلیهای  مولفه تحلیل روش اساس بر نیز محتوایی روایی. آمد بدست 72/1 درونی

( 51/1 آلفهای ) جهان هی از برداری بهره برای و( 68/1 الفای)هیجان ابراز و ارزیابی برای، (72/1 آلفای) هیجان

 همبسهتگی  62/1 و 82/1، /71 ترتیه   بهه  خود مویاس سه با پژوهش ای  در کل هیجانی هوش. آمد دست به

 سهنی  طیهف  برای آزمون ای  که است یادآوری به يزم. بودند معنادار( p<0/01) سط  در همگی که داد نشان

 متهون  در کهه  آنجهایی  از امها ، اند برده کار به را نوجوانی کلمه فوط و است نشده ساخته دقیق طور به خاصی

 احتمهالی  سهنی  طیهف ، شود می گفته سالگی 22 تا سالگی 21، 22 سنی  به معمويً نوجوانی سنی  روانشناسی

 .  (2372، جاوید) است دبیرستان و راهنمایی موط  آموزان دانش ما کشور در آزمون ای  کاربرد

 بهه . کنیهد  اسهتفاده ای  درجهه  5 لیکهرت  مویهاس  از بایهد  امهپرسشهن  گهذاری  نمره برای: گذاری نمره شیوه

. بدهیهد  5 درسهت  کهامالً  گزینهه  و 2 درسهت ، 3 درست تاحدی، 1 نادرست، 2نمره نادرست کامالًهای  گزینه

. کنیهد  حسهاب  جداگانهه  بطهور  را( عامهل ) مویهاس  زیر هرهای  نمره و پرداخته عبارت نمرات جم  به سپس

 عبهارات . داد خواههد  تشکیل را آزمودنی کل هیجانی هوش نمره، مویاس خرده سه هر در فرد نمرات مجموع

 .  شود می گذاری نمره معکوس صورت به 33 و 17، 5

                                                                                                                                               
1 - Regulation of emotion 
2 - appraisal and expression of emotion 

3 - utilization of emotions 
4 - Ciarrochi & Dhin 
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هها   داده گهردآوری  ابزار و بود پرسشنامه طریق ازها  داده گردآوری روش همچنی : ها داده گردآوری شیوه

 پهس  و بود همکاران و شات هیجانی هوش نامهپرسش و همکاران و فیلیپس اجتماعی حمایت پرسشنامه شامل

 . شد استفاده Spss16 افزار نرم ازها  داده تحلیل و تجزیه جهتها  پرسشنامه تکمیل از

 

 نتایج

 کلیهه  بها  اجتمهاعی  حمایهت  کلهی  نمهرات  کهه  داد نشهان  2 جهدول  در شده محاسبه همبستگی ضرای  نتایج

 حمایهت  حهوزه  بی  همبستگی ضرای  همچنی ، دارد ودوج معناداری و مثبت رابطه هیجانی هوشهای  مولفه

، هیجانی هوشهای  زیرمویاس بی  از که است ذکر به يزم. آمد دست به 72/1 کلی هیجانی هوش با اجتماعی

 حمایهت  بها  را همبسهتگی  کمتهری   37/1 با هیجان ارزیابی و همبستگی بیشتری  درصد 85/1 با هیجان تنظیم

 درصهد  28/1 بها  مههم  دیگهران  حمایهت ، اجتمهاعی  حمایتهای  زیرمویاس بی  در. است داده نشان اجتماعی

 . دارد کلی هیجانی هوش با را همبستگی بیشتری 
 

 آنهاهای  زیرمقیاس با همراه هیجانی هوش و اجتماعی حمایت همبستگی. 5 جدول

 

        متغیر

       2 (کلی) اجتماعی حمیات

      2 26/1 خانواده حمایت

     2 **-57/1 *16/1 وستاند حمایت

    2 -113/1 **-32/1 **67/1 مهم دیگران حمایت

   2 **28/1 12/1 **17/1 **72/1 (کلی) هیجانی هوش

  2 **78/1 **22/1 *12/1 26/1 **85/1 هیجان تنظیم

 2 **38/1 **63/1 *11/1 16/1 22/1 **37/1 هیجان ارزیابی

 اجتماعیهای  مهارت

 هیجان
83/1** 36/1** 16/1- 25/1** 72/1** 62/1** 15/1** 

*P<0/05 **P<01  
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 روش از، دارد نیهز  را هیجهانی  ههوش  بینهی  پیش توانایی اجتماعی حمایت آیا که سوال ای  بررسی جهت

 توانهد  می کلی اجتماعی حمایت نمرات که داد نشان 1 جدول در نتایج. شد استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل

 سهه  ههر  آیها  اینکهه  کردن مشخص برای همچنی . کند تبیی  را هیجانی هوش واریانس از درصد 65/1 حدود

 گهام  چندمتغیری رگرسیون روش از، دارند نوش هیجانی هوش واریانس تبیی  در اجتماعی حمایت زیرمویاس

 یمعنه  دوستان حمایت و مهم دیگران حمایت، خانواده حمایت ضرای  که داد نشان نتایج. شد استفاده گام به

 .  هستند دار

 
 آنهای  زیرمقیاس و اجتماعی حمایت نمرا  اساس بر هیجانی هوش رگرسیون تحلیل آزمون نتایج .7 جدول

 R R2 F Beta T P متغیر تحلیل روش

 111/1 667/23 72/1 712/276 65/1 72/1 اجتماعی حمایت همزامان روش

 111/1 515/22 72/1    خانواده حمایت 

 111/1 262/7 61/1 231/68 67/1 71/1 دوستان مایتح گام به گام روش

 111/1 222/21 86/1    مهم دیگران حمایت 

 

 گیری نتیجه و بحث

 حاصهل  نتایج. بود آموزان دانش در هیجانی هوش با اجتماعی حمایت رابطه بررسی، حاضر پژوهش از هدف

 هیجهانی  هوشهای  مولفه کلیه با یاجتماع حمایت کلی نمرات بی  که داد نشان پیرسون همبستگی ضری  از

 تنظهیم ، هیجهانی  ههوش ههای   زیرمویهاس  بی  همبستگی ضرای  همچنی ، دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

ها  یافته ای . دادند نشان اجتماعی حمایت با را همبستگی کمتری  هیجان ارزیابی و همبستگی بیشتری  هیجان

 ؛1111، 3همکهاران  و رایهان  ؛2228، 1بنهدورا  ؛1111، 2 رانهمکها  و لهوپز ) اسهت  همسهو  پیشهی   مطالعهات  با

تهری   مناس  ی رابطه، است برخوردار بايیی هیجانی تنظیم از که فردی است آن بیانگر و. (1115، 2ورسیمسو

 خهود  هیجانات تنظیم و درك از که افرادی. خواند فرامی را آنها حمایت نتیجه در و سازد می برقرار دیگران با

 طبق. دارد افراد اجتماعی حمایت کاهش در مهمی نوش امر ای  که دارند ضعیفی اجتماعی سازگاری، عاجزند

 توانهایی  که افرادی دیگر بیان به. است دیگران تایید و تشویق خودکارآمدی افزایش عوامل از یکی بندورا نظر

. کننهد  بنها تهری   محکم تماعیاج حمایتهای  شبکه توانند می دارند را دیگران و خودهای  هیجان تنظیم و درك

 بهی   روابط يزمه که دیگران احساسات با سازگاری و تشخیص توانایی، پایی  هیجانی هوش با افراد موابل در

 دیگهران  حمایهت ، اجتماعی حمایتهای  زیرمویاس بی  در. (1112، 5سیاروچی)اند بهره بی، است مویر فردی

 حمایت نمرات افزایش با که است آن بیانگر حاصله نتایج .داشت کلی هیجانی هوش با را همبستگی بیشتری 

                                                                                                                                               
1 Lopez SH 
2 Bandura A 
3 Ryan M R 
4 Verissimo R 
5 Ciarrochi J V 
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 و گرونلیهک  قبلی مطالعات نتایج باها  یافته ای ، یابدمی افزایش خالقیت نمره، نظر مورد جامعه برای اجتماعی

 و اجتمهاعی  حمایت بی  را داری معنی و مثبت رابطه که( 1121) همکاران و کیست وانستی  و( 2278) رایان

 باع  اجتماعی حمایت بايی نمرات که شده مشاهدهها  پژوهش در. دارد همخوانی، اندکرده زارشگ خالقیت

 .  (1116، 2کارادماس) گردد می هیجانات تنظیم نتیجه در و مدار مسالهای  موابله راهبردهای از استفاده گسترش

 و مثبهت  رابطه مه با هیجانی هوش و اجتماعی حمایت که است ای  شد مشخص حاضر پژوهش از آنچه

 نوهش  دیگهری  بهر  متغییهر  کدام گفت بتوان اینکه برای. دارند متوابل ایر یکدیگر بر نوعی به و داشته معناداری

ههای   مههارت  و هیجهان  تنظهیم  نوهش  همهه  ایه   بها . کهرد  آوری جم  بیشتری اطالعات باید داردتری  پررنگ

 حمایهت  که موضوع ای  به توجه با. است توجه قابل تحویق در اجتماعی حمایت با رابطه در هیجان اجتماعی

 چهه  اگهر  که گفت باید، داشت نظر مورد آماری جامعه در هیجانی هوش با را همبستگی بیشتری  مهم دیگران

 افهراد  ههوش  شکوفایی و رشد در بسزایی نوش والدی  حمایتگریهای  شیوه، تحول فرایند آغازی  مراحل در

 داراتهری   برجسهته  نوهش  فهرد  بهرای  مههم  افراد گروه و اجتماعی محیط انیجو و نوجوانی مرحله در اما، دارد

 .  است همسو( 1111) 1مایر هایپژوهش باها  یافته ای . باشد می
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 در کهتری احساس ایمقایسه شاخص رواسازی و اعتباریابی

 استانداردها و بدنی، اجتماعی ابعاد

 

5صمدیان شیما
7باقریان فاطمه، *

 

 

 اسهت  جسهمانی  و عوالنیهای  توانایی بودن پایی  مورد در دائم و واقعی غیر، عمیق باور یک کهتری احساس

 آدلهر . (2378، ادهمیهان  و مظهاهری ، یوسهفی ) شود می رمنج فرد سازی نارزنده وها  ارزش سط  کاهش به که

 جبهران  خاطر به توانند می نوروتیکهای  نشانه از بسیاری که داشت بیان آدلری کالسیک روانشناسی گذار پایه

 زمهانی  نوجهوانی  دورة کهه  آنجها  از( 1123، 3بریتانیکها  المعارف دایره) آیند وجود به احساس ای  ازحد بیش

 در کهتهری  احسهاس  سهط   تعیی  برای ابزار تدارك، است انگیزه ای  درست گیریجهت در خاص و بحرانی

، 2373 بزرگهی )کرد هدایت را آنها بتوان احساس ای  بهتر شناخت به کمک با تا رسدمی نظر به ضروری آنان

 اخصشه  محتهوای ، 6تاننبام و 5سوسی، 2آزگود صفات مجموعة از( 2272) استرانو و دیکسون. (2386بیابانگرد

 ایه  . آوردند دستبه( استانداردها و هاهدف و اجتماعی، جسمانی) مؤلفه سه در را کهتری احساس ایموایسه

-پرسشهنامه  گونه ای  که نکته ای  به توجه با اما. کندمی گیریاندازه را مختلف عامل سه رفتههمروی مجموعه

 ههای نمونهه  در اسهت  ممکه   هسهتند  مطالعهه  ردمهو  ههای گروه اجتماعی و روانی، فرهنگی عوامل از متأیر ها

 مهورد  جامعة در هاآن روایی و اعتبار باید ابتدا بنابرای . آید دستبه مختلفی عوامل، متفاوت جوام  از متفاوت

 2درمهان  و 7ارزیهابی ، 8پهژوهش  را روانشناسهان  ههای فعالیهت  عرصة که نکته ای  به توجه با. آید دستبه نظر

 دیگهر  عرصهة  دو بر مناس  ابزارهای از استفاده، عرصه سه ای  بی  تنگاتنگ ارتباط دلیل به و، دهدمی تشکیل

 بها  دیگهر  طهرف  از و( 2221، 21آناستازی) گذاشت خواهد جابر تردیدی قابلغیر تأییر درمان و پژوهش یعنی

 ایه   در تحویوهات  کمهی  آن متعاقه   و سهنجش  برای ابزار کمبود و کهتری احساس موضوع اهمیت به توجه

                                                                                                                                               
 بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس -2
 بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی گروه یار استاد -1

3-Encyclopedia Britannica 
4-Osgood 

5-Succi  
6-Tannenbaum  
7-research  

8-assessment  
9-treatment 
10-Anastasi 
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 بتهوان  آن پایهة  بهر  تها  رسهد می نظر به ضروری ایرانی نوجوانان در کهتری احساس ارزیابی و تشخیص، زمینه

 را فرهنگهی  عوامهل  که است ابزاری از استفاده مستلزم امر ای . داد ارائه تربیتی و آموزشی درست ریزیبرنامه

 شهاخص  سهاخت   استاندارد و رواسازی، ابییاعتبار هدف با حاضر پژوهش منظور بدی . دهد قرار نظر مد نیز

 امکهان  تها  شهد  انجهام ، شهده  تهیهه  2221 در دیکسون و استرانو توسط که( IICC) 2کهتری احساس ایموایسه

 احسهاس  ایموایسهه  شاخص آیا که شود داده پاسخ سئوال ای  به و شده فراهم مذکور مهم اهداف به دستیابی

 کدامند؟ آن دهندة تشکیل عوامل و است برخوردار ایرانی نمونه رد کافی ورایی اعتبار از( IICC) کهتری

 

 روش

 اول مرحلهة  در. گرفهت  صهورت  مرحله دو در که است پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش یک حاضر پژوهش

 حجهم  بهه  اینمونه گروه روی بر 1مودماتی بررسی منظور به و شد ترجمه کهتری احساس ایموایسه شاخص

 شهده  انتخاب نظر مورد جامعة از تصادفی صورت به که پایه سه آموزاندانش از( پسر 31 و دختر 31) نفر 61

 اجرا اصلی نمونة روی بر شده نظر تجدید کهتری احساس ایموایسه شاخص دوم مرحلة در. شد اجرا، بودند

 شهامل  شپهژوه  آمهاری  جامعهة . گرفت انجام آن استانداردسازی منظور به سنجیروان و آماری عملیات و شد

 تعهداد  بهه  2376 – 78 تحصهیلی  سهال  در کهرج  شهرسهتان  راهنمهایی  مدارس پسر و دختر آموزاندانش تمام

 که دادند تشکیل پسر و دختر آموزدانش 681 را نمونة گروه. بودند( دختر 38255 و پسر 38517) نفر 82263

 و آمهوزش  ناحیهة  چههار  ههر  اول مرحلهة  در شهدند؛  انتخهاب  زیر قرار به ایمرحلهچند بردارینمونه روش با

 یهک ) مدرسهه  دو منطوهه  ههر  از دوم مرحلهة  در، شهدند  انتخاب تصادفیغیر گونة به، کرج شهرستان پرورش

 صهورت  بهه  کهالس  یهک ، سوم و دوم، اول پایة سه در مدرسه هر از سوم مرحلة در و( پسرانه یک و دخترانه

 ایه   بهه  نمونهه  حجهم  تعهداد  ای  انتخاب. شدند برداریمونهن آن آموزاندانش تمامی و انتخاب تصادفی کامأل

، کرلینگهر ) اسهت  مناسه   نفهری  611– 811 نمونهة  پیمایشی هایپژوهش در، کارشناسان نظر به که بود علت

 و کرونبهاخ آلفهای  ضری  کلی فرمول طریق از کهتریاحساس ایموایسه شاخص اعتبار ضری . (2388/2276

 روش از اسهتفاده ) اکتشافی عاملی تحلیل از روایی بررسی منظور به. شد محاسبه( روز 25) فاصله با آزماییباز

 کهه  پرسش ای  بررسی منظور به. شد استفاده( مراتبی سلسله) تأییدی عاملی تحلیل و( اصلی هایمؤلفه تحلیل

 اسهتفاده  اب( PC روش با تحلیل از پس) اصلی هایعامل، است شده اشباع عامل چند از بررسی مورد شاخص

 شهاخص  بهی   همبستگی از واگرا روایی ضرای  محاسبة برای. شدند داده دوران پروماکس متمایل چرخش از

 .  شد استفاده کوپراسمیت خودحرمت مویاس و راجرز پندارةخود مویاس با کهتری احساس ایموایسه

 

 

                                                                                                                                               
1-The Comparative Feeling of Inferiority Index 

2-pilot study 
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 پژوهش ابزار

. شهد  سهاخته  (2221)اسهترانو  و سهون دیک توسهط  مویاس ای : (CFII) کهتریاحساس ایمقایسه شاخص -

 ههم  بهه  شهبیه  صهفت  31 مویاس دو هر. است سنجیخانواده مویاس و سنجیخود مویاس بخش دو شامل

 ای  روایی و اعتبار بررسی در( 2221) دیکسون و استرانو. دهندمی تشکیل را ماده 61 هم روی بر که دارد

 بهرای  و 862/1 با برابر سنجیخود مویاس در نباخکرو آلفای ضری  طریق از را آن اعتبار ضری ، شاخص

 مویهاس  بهرای  سهازی دونیمهه  طریهق  از ضهری   ای . آوردند دستبه 728/1 با برابر سنجیخانواده مویاس

 سنجیخود مویاس در آزماییباز طریق از و 862/1 و 733/1 با برابر ترتی  به سنجیخانواده و سنجیخود

 روایهی  بررسهی  منظهور  بهه  ایه   بر افزون. آمد دستبه 822/1 و 713/1 با ابربر ترتی  به سنجیخانواده و

 سهنجی هخهانواد  و خودسهنجی  مویهاس  میهان  همبسهتگی . کردند استفاده 2تنسی خودپندارة مویاس از واگرا

CFII آمد دست به -323/1 و -356/1 با برابر ترتی  به تنسی خودپندارة مویاس کل نمرة با  . 

 دو شهامل . شد ساخته (2372 ، نادری از نول به، 2283) راجرز توسط مویاس ای : راجرز رۀپنداخود مقیاس-

 .  است 1آل ایده خود به نسبت فرد نگرش( ب و واقعی خود به نسبت فرد نگرش( الف فرم

 خودحرمت مویاس( 1118، 3وکُرکُران فیشر از نول به، 2268) کوپراسمیت: کوپراسمیت خودحرمت مقیاس-

(( 1118، وکُرکُهران  فیشهر  از نول به، 2252) دیموند و راجرز مویاس روی بر که نظری تجدید اساس بر را

 .  کرد تدوی  داد انجام
 

 ها یافته

 اعتباریابی( الف

 دو ههر  برای بازآزمایی و کرونباخ آلفای محاسبه طریق از دورنی هماهنگی روش دو از استفاده با آزمون اعتبار

 . گرفت قرار بررسی مورد مجزا طور به سنجی دهخانوا و سنجی خود فرم

 بها  برابهر  کرونبهاخ آلفهای  پایهة  بهر  خودسهنجی  مویاس ایماده 31 مجموعة برای کل اعتبار ضری  :دورنی هماهنگی-

 .  آمد دست852/1 با برابر کرونباخآلفای پایة بر سنجی خانواده مویاس ایماده 31 مجموعة برای و 858/1

. شهد  اسهتفاده  نیهز  بازآزمهایی  روش از، کهتری احساس ایموایسه شاخص اعتبار برآورد ورمنظبه: بازآزمایی-

 مطالعهه  مهورد  نمونهة  بهی   از تصهادفی  گونهة  بهه  که نفری 61 گروه یک برروی شاخص، منظور ای  برای

 کهه  شهاخص  اجرای دوبار بی  همبستگی ضری . شد اجرا دوباره، روز 25 گذشت از پس، شدند انتخاب

 سهنجی خانواده مویاس برای و 725/1 با برابر خودسنجی مویاس برای گردید برآورد پیرسون مدل طریق از

 تهوان می ترتی  بدی . است دارمعنا 112/1 از کمتر سط  در آماری لحاظ از که آمد دستبه 818/1 با برابر

 .  است برخوردار کافی اعتبار از کهتری احساس ایموایسه شاخص که گرفت نتیجه

                                                                                                                                               
1-Tennessee Self-Concept Scale  
2-self-ideal 
3-Fischer & Corcoran 
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   آزمون روایی (ب

 روایی و( تأییدی و اکتشافی) عاملی روایی روش دو از کهتری احساس ایموایسه شاخص رواسازی منظور به

 .  شد استفاده( کوپراسمیت خود حرمت مویاس و راجرز خودپندارة مویاس با همبستگی) واگرا

 

 :  خودسنجی مویاس در CFII عاملی تحلیل: عاملی روایی-

 بارتلهت  آزمهون  معنهاداری  و 738/1 بها  برابهر  KMO موهدار . شهد  بررسهی  عهاملی  تحلیل انجامی ها مفروضه برقراری

(262/3115=1χ ،1115/1=p )دارد را عهاملی  تحلیهل  بهرای  يزم شهرایط  هها سهؤال  همبستگی ماتریس که دادند نشان .

 نسهبت ، ویهژه  ارزش مهالك  سهه  شده اشباع دارمعنی عامل چند از مطالعه مورد سنجش ابزار که مطل  ای  تعیی  برای

 شهد  گرفتهه  نظهر  در( دار شهی   نمهودار ) ویهژه  هایارزش یافتهچرخش نمودار و، عامل هر توسط شده تبیی  واریانس

 درصهد  و اسهت  یهک  از بزرگتهر  عامهل  8 ویهژة  ههای ارزش کهه  کرد مشخص (PC روش یا) اصلی هایمؤلفه تحلیل

-مهی  تبیهی   را هها متغیهر  واریانس کل درصد 68/22 هم روی بر عامل 8ای  برای متغیرها بی  مشترك واریانس پوشش

 سهاختار  بها  شده استخراج هایعامل موایسة و متعدد هایعامل استخراج و عاملی تحلیل اجرای بار چندی  از پس. کند

 کهل  درصهد  215/38 و شهده  استخراج پروماکس روش با عامل 2 تعداد نهایت در موجود نظری مبانی و مویاس نظری

، واریهانس  کهل  درصهد  722/28 حهدود  در 722/2 ویژة ارزش با یکم عامل میان ای  در. شد تبیی  آنها توسط ریانسوا

 واریهانس  کهل  درصهد  221/2 حهدود  در 316/2 ویهژة  ارزش بها  چهارم عامل نهایت در و مشترك واریانس درصد 27

 .  کرد توجیه را مشترك واریانس درصد 23 معادل

 
 مقیاس چهارگانه هایعامل برای چولگی و استاندارد خطای مقادیر، استاندارد انحراف، میانگین، اعتبار ضرایب .4جدول

 خودسنجی

 میانگین اعتبار صفت تعداد عامل
 انحراف

 استاندارد
 چولگی گیریاندازه استاندارد خطای

 82/1 87/2 68/6 62/27 622/1 7 استانداردها و هاهدف

 26/1 77/2 51/6 12/28 658/1 7 منفی بدنی-روانی

 28/2 61/1 52/3 67/7 663/1 5 اجتماعی

 52/1 55/3 75/3 12/23 632/1 6 مثبت بدنی-روانی

 57/1 17/2 2/25 62/58 822/1 18 کل

 

 بهه  متعلهق  ضهری   کمتهری   و( 622/1) یکهم  عامل به ضری  بیشتری  شودمی دیده 2 جدول در چنانکه

 کمتهر  هرگهز  اما. یابدمی کاهش پایی  به باي از هاعامل اعتبار ای ضر رفته رویهم. است( 632/1) چهارم عامل

 .  است گرفته انجام درستی به هاعامل تعداد تشخیص که رساندمی موضوع ای  نیست 6/1 از
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 تأییدی عاملی تحلیل مدل برازش -

 هها هدف( 2: عامل رچها از خودسنجی مویاس ساختار که داد نشان مطالعه ای  در اکتشافی عاملی تحلیل نتایج

 به ای  بر عالوه. است شده تشکیل مثبت بدنی-روانی( 2 و اجتماعی( 3، منفی بدنی-روانی( 1، استانداردها و

 بررسهی  مهورد  و توسهعه  نیهز  رقی  مدل دو هاآن درستی و شده استخراج هایعامل به نسبت اطمینان منظور

 مهدل  ایه   در. شد پرداخته مویاس عاملی تک یا دیبع تک ساختار بررسی به یکم رقی  مدل در. گرفت قرار

 دوم رقیه   مدل در. کنندمی گیریاندازه را کهتری احساس عامل یک تنها هاصفت همة که است آن بر فرض

 هها هدف و اجتماعی، فیزیکی) عامل سه دارای و شده تعیی  CFII مؤلفان توسط که اصلی عاملی ساختار مدل

 بهرازش  از عاملی چهار مدل که دهدمی نشان مدل برازندگی شاخص. گرفت قرار آزمون مورد( استانداردها و

 .  است برخوردار هاداده با بهتری

 
 مدل سه برای خودسنجی مقیاس تأییدی عاملی تحلیل مدل برازندگی هایشاخص .1 جدول

 
2 d d1

2 P GFI AGFI CFI RMSEA 

 172/1 82/1 67/1 81/1 111/1 288/5 215 22/1128 عاملی تک مدل

 187/1 71/1 62/1 83/1 111/1 212/2 211 53/2283 عاملی سه مدل

 133/1 21/1 22/1 22/1 1621/1 212/2 311 55/628 عاملی چهار مدل

 

 برخهوردار  خوبی برازش از عاملی چهار مدل که دهندمی نشان 5 جدول در شده برآورد هایشاخص همه

 .  است
 

 سنجی خانواده مقیاس در CFII عاملی تحلیل

 بارتلهت  آزمون معناداری و 737/1 با برابر KMO مودار. شد بررسی عاملی تحلیل انجامهای  مفروضه برقراری

(822/1822=1χ ،1115/1=p )را عهاملی  تحلیهل  بهرای  يزم شرایط هاسؤال همبستگی ماتریس که دادند نشان 

 شهده  اسهتخراج  هایعامل موایسة و متعدد هایلعام استخراج و عاملی تحلیل اجرای بار چندی  از پس.. دارد

 و شهده  اسهتخراج  پرومهاکس  روش بها  عامل 3 تعداد نهایت در موجود نظری مبانی و مویاس نظری ساختار با

 حهدود  در 672/2 ویهژة  ارزش بها  یکهم  عامهل  میان ای  در. شد تبیی  آنها توسط واریانس کل درصد 276/31

 در 816/2 ویهژة  ارزش بها  سهوم  عامهل  نهایت در و مشترك واریانس درصد 55، واریانس کل درصد 328/28

 . کرد توجیه را مشترك واریانس درصد 11 معادل واریانس کل درصد 311/6 حدود
 

 سنجی خانواده مقیاس گانهسه هایعامل برای استاندارد انحراف و میانگین، اعتبار ضرایب .2جدول

 اندارداست انحراف میانگین اعتبار صفت تعداد عامل

 626/8 123/12 812/1 22 مثبت بدنی-روانی

 161/8 127/22 681/1 2 منفی بدنی-روانی

 653/2 862/21 661/1 8 اجتماعی
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 عامل به متعلق ضری  کمتری  و( 812/1) اول عامل به ضری  بیشتری  شودمی دیده 8 جدول در چنانکه

 6/1 از کمتهر  هرگهز  اما. یابدمی کاهش پایی  به باي زا هاعامل اعتبار ضرای  رفته رویهم. است( 661/1) سوم

 .  است گرفته انجام درستی به هاعامل تعداد تشخیص که رساندمی موضوع ای  نیست

 

 کوپراسمیت خودحرمت مویاس با همبستگی: واگرا روایی -

 بها  برابهر  گهروه  ایه   بهرای  کرونبهاخ آلفای کلی فرمول طریق از کوپراسمیت خودحرمت مویاس اعتبار ضری 

 خهود حرمهت  مویهاس  کهل  نمهرة  بها  خودسهنجی  مویهاس  کل نمرة بی  همبستگی ضری . آمد دستبه 785/1

 تهوان مهی  ترتیه   بهدی  . اسهت  معنادار 12/1 از کمتر سط  در آماری لحاظ از و -221/1 با برابر کوپراسمیت

 فهرد  خهود حرمهت  سهط  ، باشهد  ربیشهت ( فرد خود با رابطه در) کهتری احساس میزان چه هر که گرفت نتیجه

 خهود حرمهت  مویهاس  کهل  نمهرة  بها  سهنجی خهانواده  مویهاس  کل نمرة بی  همبستگی ضری  و است ترپایی 

 تهوان مهی  ترتیه   بهدی  . اسهت  معنادار 12/1 از کمتر سط  در آماری لحاظ از و -215/1 با برابر کوپراسمیت

 سهط  ، باشهد  بیشهتر ( خهود  بهرادر  و خواهر با فرد موایسة در) کهتری احساس میزان چه هر که گرفت نتیجه

 .  است ترپایی  فرد خودحرمت

 

 راجرز خودپندارۀ مقیاس با همبستگی

 خودپنهدارة  مویهاس  اعتبهار  ضهری  . شد استفاده نیز راجرز خودپندارة مویاس از واگرا روایی بررسی منظور به

 227/1 بها  برابر آلایده خود برای و 218/1 با برابر واقعی خود برای کرونباخآلفای کلی فرمول طریق از راجرز

 بهه  راجهرز  واقعهی  خهود  مویهاس  بها  سنجیخانواده مویاس و سنجیخود مویاس میان همبستگی. آمد دستبه

 کهه  گرفت نتیجه توانمی بنابرای . بودند معنادار 12/1 از کمتر معناداری سط  در و -315/1 و -372/1 ترتی 

 . بود خواهد کمتر( واقعی خود از فرد برداشت) فرد خودپندارة، باشد ربیشت فرد کهتری احساس هرچه

 

 گیری نتیجه و بحث

 و اسهترانو  کهتهری  احسهاس  ایموایسهه  شهاخص  استانداردساخت  نیز و روایی، اعتبار بررسی هدف با حاضر پژوهش 

 و درونهی  همسهانی  روش دو پایهة  بر که CFII اعتباریابی از حاصل نتایج. شد انجام ایرانی جامعة در( 2221) دیکسون

 و تکهرار  قابلیهت ، اعتمادپهذیری ، دقهت  از شهاخص  ههای صهفت  مجموعه که داد نشان آمد دستبه فاصله با بازآزمایی

 فراینهدهای  و بهالینی ، تربیتهی  اقهدامات  در آن از حاصهل  نتهایج  به توانمی که ایگونه به است برخوردار مناس  پایانی

 و اسهترانو  ههای یافتهه  بها  نتهایج  ای  که، کرد اعتماد مربوط هایزمینه در آتی هایپژوهش و مطالعات سایر و گیرانهپیش

 تحلیهل ) عاملی روایی و( واگرا روایی) سازه روایی روش دو از CFII روایی بررسی در. است همسو( 2221) دیکسون

-حرمهت  مویهاس  دو بها  CFII بستگیهم طریق از سازه روایی به مربوط شواهد. شد استفاده( تأییدی و اکتشافی عاملی

 مویهاس ) فهرد  خهود  بها  رابطهه  در کهتهری  احساس میزان چه هر که که داد نشان راجرز خودپندارة و کوپراسمیت خود
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 نیهز  فهرد  خهود حرمهت  سط ، باشد بیشتر( سنجیخانواده مویاس) خود برادر و خواهر با فرد موایسة در و( خودسنجی

. بهود  خواههد  کمتهر ( واقعی خود از فرد برداشت) فرد خودپندارة، باشد بیشتر فرد کهتری احساس هرچه. است ترپایی 

 میهان  همبسهتگی . نبهود  معنهادار  راجرز آلایده خود مویاس با سنجیخانوادهمویاس و سنجیخود مویاس میان همبستگی

 خهود  فاصهلة  چه هر که داد ننشا( آلایده خود و واقعی خود تمایز) D2 کل نمرة با سنجیخانواده و سنجیخود مویاس

 در و( خودسهنجی  مویهاس ) فهرد  خهود  بها  رابطهه  در کهتری احساس، باشد بیشتر یکدیگر از فرد آلایده خود و واقعی

 مطالعهة  بها  همسو نتایج ای  از بخشی. برعکس و است بیشتر( سنجیخانواده مویاس) خود برادر و خواهر با فرد موایسة

 مویهاس  و خودسهنجی  مویاس و تنسی خودپندارة مویاس کل نمرة بی  دادند نشان که است( 2221) دیکسون و استرانو

 و کهتهری  احسهاس  ایموایسهه  شهاخص  روایهی  بررسی منظور به. دارد وجود معناداری ارتباط CFII از سنجیخانواده

 قهرار  بررسهی  دمهور  اصهلی  هایمؤلفه تحلیل روش با سنجیخانواده و خودسنجی مویاس، آن در مؤیر عوامل شناسایی

 دریکهورس  اعتوهاد  بهه . اسهت  شده اشباع عواملی چه از مویاس دو ای  هایصفت مجموعة که شود مشخص تا گرفت

 عنهوان  تحهت  سهومی  حهوزة  توانمی، آدلر دیدگاه با مطابق کهتری احساس اجتماعی و( ظاهری) بدنی حوزة بر عالوه

 بها  آنهان  اجتمهاعی  تعهامالت  در افهراد  ههدایت  بهرای  که است قوانینی شامل حوزه ای  و افزود استانداردها و هاهدف

 منفهی  بهدنی -روانهی  ههای صهفت  دهندة نشان( صفت 7) دوم عامل هایصفت محتوای. شود می گرفته نظر در دیگران

 دههد  مهی  نشهان  حاضر پژوهش در عامل ای  ساختار اما ندارد وجود عنوان ای  تحت اصلی مویاس در عامل ای . است

-مهی  نشهان  عامل ای  هایصفت بررسی. است کهتری احساس ابعاد از یکی عنوان به منفی بدنی-روانی هایصفت که

 بهدنی  آنهها  از نیمهی  و اجتمهاعی  ههای عامهل ( 2221) دیکسهون  و اسهترانو  بررسی با مطابق آنها از نیمی توریبأ که دهد

 اسهترانو  مطالعهة  خهالف  بهر . اسهت  افهراد  بهدن  وعملکهرد  ظاهری وضعیت به مربوط که هستند(  ظاهری یا فیزیکی)

 بهدنی  و اجتمهاعی  بعهد  دو منفهی  هایصفت بررسی ای  در، بودند مجزا کامأل وبدنی اجتماعی حوزة دو که ودیکسون

 و بهدنی  حهوزة  دو در را کهتهری  احساس نیز( 1116، 2کارلسون و اسالویک از نول به) آدلر. اندقرارگرفته دوم عامل در

 نوجوانهان  برداشهت  و مفههومی  نظهر  از که دهدمی نشان( صفت 5) سوم عامل هایصفت یبررس. دانستمی اجتماعی

 و اسهترانو  بررسهی  در دوم عامهل  بهه  شهبیه  توریبهأ  عامهل  ای . دارد اشاره کهتری احساس اجتماعی بعد به، س  ای  در

 کهتهری  احسهاس  ههای مینهه ز از یکهی  را اجتماعی عامل آدلر شد اشاره ترپیش که همانطور. باشدمی( 2221) دیکسون

 ازای  آمیختهه  نیهز  مجموعهه  ایه   است مثبت بدنی-روانی هایصفت بیانگر چهارم عامل صفتی 6 مجموعة. دانستمی

 یهک  در بررسهی  ایه   در کهه  است( 2221) ودیکسون استرانو الگوی با مطابق واستانداردها هاهدف و اجتماعی عوامل

 اصهلی  نسهخة  بها  فارسی نسخة از شده استخراج عوامل محتوای و ساختار، تعداد آنکه با طورکلی به. اندآمده گرد مووله

 چهارگانهة  عوامهل  ماهیهت  از موجهود  تجربهی  و نظهری  شهواهد  امها ، دارد تفاوت کهتری احساس ایموایسه شاخص

 بهه ، ایرانهی  ةجامع در کهتری احساس از ابعاد ای ، دیگر بیان به. کندمی حمایت توریبأ ایرانی جامعة در کهتری احساس

 عوامهل  و هها زمینهه  کهه  داد نشهان  حاضهر  مطالعهة  نتهایج ، ایه   باوجود. شودمی تلوی کهتری احساس هایزمینه عنوان

 تعهداد  در کهه  ایگونه به. دارد کهتری احساس ایموایسه شاخص ساختار با نیرومندی بسیار رابطة اجتماعی و فرهنگی

                                                                                                                                               
1-Slavik. & Carlson 
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 مطالعهة  در اصهلی  مویهاس  ههای صهفت  از برخهی  اینکهه  بر عالوه زیرا. شد ادایج تغییراتی آنها ساختار و محتوا، عوامل

 عوامهل  بلکهه  شهدند  حهذف  تحلیهل  بهرای  نامناس  آماری هایمشخصه نیز و تشخیص قدرت نداشت  دلیل به حاضر

 یمحتهوا ، ایه   بهر  افهزون . دارد ههایی تفهاوت  حاضر مطالعة در آمده دستبه عوامل با نیز مویاس دو هر دهندة تشکیل

 بیشهتر  مطالعهات  انجام هاخوانیناهم و هاتفاوت ای . نیست یکسان اصلی هایمویاس با نیز مطالعه ای  در مشابه عوامل

 حاضهر  ههای یافتهه  کهه  کهرد  اشاره نکته ای  به توان می حاضر پژوهش محدودیتها از. سازدمی ضروری زمینه ای  در را

 .  باشد هگرفت قرار پاسخها سوگیری تأییر تحت است ممک 

 شهناخت  منظهور  به. است داده نشان هاصفت به پاسخ در را فرهنگی خاص سوگیرهای متعدد پژوهشهای

 عهالوه  تها  گیرد صورت متعددی وکیفی ایزمینه مطالعات که است ضروری کهتری احساس ترجام  و تردقیق

 و بهومی  بیشهتر  انطباق از یزن CFII هایصفت، کهتری احساس مختلف هاجنبه شناسایی امکان آمدن فراهم بر

 . شود برخوردار فرهنگی
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 اخالقی رشد اساس بر بیماران از مراقبت تحمل بینی پیش

 ICU ویژههای  مراقبت خشب پرستاران

9فاطمی میرمسعود ، 7فراهانی مشهدی ملکه  ،5* افرا خرازی محمد
 

 

 و آمهوزش  و پرسهتاران  بها  ارتبهاط  ایجهاد  ههدف  بها  بیمارستان در مداخلههای  روش اند داده نشانها  پژوهش

, 8مهاری ,  پهاروا  ؛6,1111يکسهتد  و5 آدامهز , 2دیکسهون ) اسهت  مویر بیماران بهبودی میزان در آنان از حمایت

 فشارهای و مشکالت ارزیابی, بیمار از مراقبت در پرستاران نوش اهمیت به توجه با. (1116, 2ونگ و 7راتبون

 توجهه  مهورد ها  مراقبت ارایه در همواره که مهمی مساله. دارد ضرورت پزشکی جامعه از مجموعه ای  بر وارد

 امهر  ایه  . باشهد  مهی  شوندگان مراقبت رضایت جل  و بتمراق ارایه مطلوب کیفیت به دستیابی, گیرد می قرار

 روز ههر  و شود می محسوب بهداشتی مراقبتهای  حرفه در شاغل کارکنان و مدیران مهمهای  مسولیت از یکی

 رضهایت  به مراقبتی رژیم یک پذیرش عدم یا پذیرش شاخص و(, 21,1112کورن) کند می پیدا بیشتری اهمیت

 .  (1122,راتبون) دارد بستگی بیماران

 طهور  بهه , روانشهناختی ههای   مولفه و مذه ,  معنویت,  اخالق متوابل تاییر بر تحویق, گذشته دهه سه در

 بهالینی  متخصصهان  اخیهر  دههه  در کهه ای  گونهه  به(, 22,1121روب و رزماری ) است یافته افزایش چشمگیری

 یکپارچهه  حتهی  و( 21,1112وای  آت ) درمانگری روان در اخالقی,  معنویهای  مولفه کاربرد به بسیاری عالقه

 حهوزه  در بنیهادی ههای   پهژوهش  بر افزون, عالقه افزایش ای . (23,1111گریفت) اند داشتهها  حوزه ای  سازی

 منفهی  یها  مثبهت  و مسهتویم  غیر یا مستویم آیار بررسی به اغل  و است برده مشهود نیز کاربردیهای  پژوهش

. (25,1113ولهز  و 22جیمهز  ؛1116,همکهاران  و دزوتهر ) انهد  اختهه پرد روانی سالمت بر دی  و اخالق, معنویت

 و برانگیختهه  افهراد  در ذاتهی  طهور  به را ها گری وسوسه برابر در مواومت که است آن، تربیتی نظام هر اولویت

                                                                                                                                               
 کرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه روانشناسی، ارشد کارشناسی -2

 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، دکترای استادیار،- 1

 پزشکی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه اسالمی، کالم و فلسفه داروسازی،دکترای عمومی دکترای ر،استادیا- 3

4 - Dixon 

5- Adams 
6 -Lucksted 
7- Mari 
8- Rathbone 
9- Wong 
10- corn 
11- Rosemary and remover 
12- Athens Vaych 
13- Girift 
14- James 
15- Wales 
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 از خهارج  ههای  کننهده  تعیی  حضور به نیاز بدون، اخالقی هنجارهای نوض موارد در را گناه و ندامت احساس

 باورهای و درونی احساسات به بیرونی عوامل از انتوال که وضعیتی یعنی. (1112، 2کوهلبرگ)ندکن تجربه ذات

 از بسهیاری  اعتوهاد  بهه  که چیزی رود؛ می شمار به آن اصلی ویژگی، 1اخالقی رفتار های بنیان عنوان به اخالقی

 فراینهد  ایه   زمینهة  در. (2376,جوکهار )شود می تلوّی اخالقی تحوّل اصلی فرایند مربوط های حوزه دانشمندان

 ههای  دانهش  حهوزه  در متعهدّدی  مباح ، شود می نامیده اخالقی هنجارهای سازی درونی اصطالحاً که، اساسی

 یهک . است مطر  اجتماعی شناسی روان حتی و تحوّلی شناسی روان و تربیت و تعلیم قبیل از، مرتبط اجتماعی

 مند زمان تصویر، آن وقوع جریان در مفروض ابعاد از یک هر یتأییرگذار میزان، فرایند ای  بودن بُعدی چند یا

 بهر  موقعیتی عوامل جایگاه و سازی درونی نوش موایسه، اخالقی سازی درونی پیشایندهای، آن احتمالی مراحل

 کهه  مهمّهی  مباح  از یکی. دهند می تشکیل را موضوع ای  با مرتبط پژوهشی خطوط از بخشی، اخالقی رفتار

 بهوده  اجتمهاعی  علوم در نفوذ ِبا پردازان نظریه و پژوهشگران اهتمام مورد همواره، تحوّلی فرایند ای  مورد در

 ضهم   در مههمّ  پدیهده  ایه   وقهوع  چگهونگی  و انسهان  در هنجارهها  سهازی  درونی سازوکارهای مسئله، است

، کنند می مطر  ینهزم ای  در شناختی روان عمده رویکردهای که، دیگری مسئلة. است دیگر تحوّلی فرایندهای

 درون در را هها  ارزش ایه   کهه  اسهت  ازفرایندهایی دسته آن ویژه به، اخالقی های ارزش برونی یا درونی منشأ

 .  (2281، 3هافم )کنند می دهی سازمان، داده شکل افراد

 کیفیهت  بهر  سهزایی  بهه  تهاییر  و بهوده  درمهانی  سیسهتم  در خهدمت  کننهده  ارائهه  گروه بزرگتری  پرستاران

 در پرسهتار  عملکهرد  بهترشهدن  بهرای  مویر عامل اخالقی موازی  رعایت و داشته درمانی بهداشتیهای  بتمراق

 در فنهاوری  و دانهش  حهوزه ههای   پیشرفت اما. (2372,همکاران و فراهانی) بود خواهد کیفیت با مراقبت ارائه

 در, پرسهتاران  تمهامی  .اسهت  داده قهرار  پرسهتاران  روی پهیش  راای  عمهده ههای   چالش, بهداشتیهای  مراقبت

 از برخهورداری  کهه  هسهتند  اتفهاق  ایه   بر همگان و شده مواجه اخالقیهای  چالش با خود کاریهای  فعالیت

 پرسهتاران . (2321,پرسهتاری  اخهالق  آیهی  )اسهت  پرسهتاران  عملکرد ملزومات از یکی اخالقیهای  حساسیت

 کننهد  تهالش  کیفیهت  بها  و مطلهوب ,  ایمه  مراقبهت  بهه  دسترسهی ههای   روش پیشهبرد  برای تا دارند مسولیت

 تبعهیض  از عاری مناس  ارجاع و مستویم صورت به را عالی کیفیت با پرستاریهای  مراقیت و(, 1115,بالك)

 گهرفت   نظهر  در بهدون  افهراد  درمان وها  انسان حووق به گذاشت  احترام. دهند ارئه بیماران همه به قضاوت و

 پرسهتاری  مراقبهت . (2,1112لیهدل  و جنس ) است بهداشتی مراقبت سیستم در ناپذیر جدایی بخشها  آن شان

 شخصهی  حریم, گذارد می احترام بیمار انتخاب به, برد می باي را بیمار رفاه معیارهایای  حرفه اخالق اساس بر

 پذیرفتهه  صورت تحویوات اینکه به عنایت با. (2375,پرستاریای  حرفه استاندارد)کند می تضمی  را او امنیت و

 بها  مهرتبط  عوامهل  شناسهایی  و روانهی  وضه   توصهیف  بهه  معطوف عمدتا پرستاران خصوص در ما کشور در

 روانشهناختی ههای   مولفه و اخالق خصوص در جامعی تجربیهای  بررسی کنون تا و بوده آنان روانی سالمت

                                                                                                                                               
1 -Kohlberg 
2- Ibid 
3- Hofmann 
4 -Jensen and Liddell 
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 تحمهل  بر قیاخال رشد تاییر به معطوف که هایی پژوهش خالی جای میرسد نظر به. است نپذیرفته صورت آن

 را اخالقهی  رشد پتانسیل و نوش نمود خواهیم تالش پژوهش ای  در ما لذا. شود می احساس, بیمار از مراقبت

 ایه   بهه  پاسخ حاضر پژوهش هدف دیگر بیان به. نماییم سنجش پرستاران جامعه در بیمار از مراقبت تحمل با

 ویهژه ههای   مراقبهت  بخش بیماران از آنها راقبتم تحمل در تواند می پرستاران اخالقی رشد آیا که است سوال

 باشد؟ ایرگذار

 

 روش

. باشهد  مهی  همبسهتگی  - توصیفی نوع از، ماهیت اساس بر و کاربردی نوع از هدف به توجه با حاضر پژوهش

، بهوعلی ههای   بیمارسهتان  در کار به مشغول پرستاران ی کلیه از است عبارت، حاضر پژوهش در آماری جامعه

، اسهت  شهده  اعهالم  نفهر  211 حهدود  کهه  25 سهال  در قهدس  تخصصی کلینیک پلی و رالمومنی امی، جواهری

 کهل  روی بهر  تحویهق  اجرای امکان نبودن میسر و آماری جامعه گستردگی به توجه با، تحویق ای  در. باشد می

 و وکرانکه  فرمهول  از نمونهه  تعداد تخمی  برای. است شده استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از، جامعه

، است شده اعالم نفر 211 حدود که تهرانهای  بیمارستان پرستاران تعداد اساس بر. است شده استفاده مورگان

 2بیمهاران  از کننهده  مراقبت تحمل پرسشنامه پرسشنامه شامل پژوهش ابزار. گردید انتخاب نفر 71 نمونه حجم

 .  باشد می (1118) 1راهامگ و هایت اخالقیهای  بنیان پرسشنامه و( 2277) گست و نواك

 منظهور  بهه  کننهدگان  مراقبهت  تحمهل  ارزیهابی  پرسشهنامه : بیماران از کننده مراقبت تحمل پرسشنامه: ابزار

 توسهط  2277 سال در کنند می مراقبت بیماران از که( پرستاران یا خانواده اعضای) افرادی تحمل میزان ارزیابی

 چهها  لیکهرت  مویهاس  یک در باید آزمودنی و است عبارت 35 دارای آزمون ای . شد ساخته 2گست و 3نواك

 ابعهاد  از بعهد  5 پرسشهنامه  ایه  . کنهد  مهی  تجربه حد چه تا راها  موقعیت ای  از هر که کند مشخصای  درجه

. 2 8جسهمانی  تحمل. 3 6تحولی تحمل. 1 5زمان به وابسته تحمل. 2: از عبارتند که سنجد می را تحمل ظرفیت

 تحمل%, 75 تحولی تحمل%, 75 زمانی تحمل مویاس زیر درونی همسانی. 2عاطفی حملت. 5 7اجتماعی تحمل

% 66 زیرمویهاس  5ههر : اعتبهار . است شده گزارش% 88 عاطفی تحمل و%, 83 اجتماعی تحمل%, 76 جسمانی

 نهد کن مهی  تبیهی   را واریهانس % 21 تا% 2 بی  انفرادی طور بهها  زیرمویاس از یک هر کنند می تبیی  را واریانس

%, 76 تحهولی  تحمهل %, 71 زمهانی  تحمهل  مویاس زیر درونی همسانی، ایرانی پایایی. (2277، گست و نواك)

 نیهر هها   زیرمویاس اعتبار. است شده گزارش% 82 عاطفی تحمل و%, 71 اجتماعی تحمل%, 75 جسمانی تحمل

 .  (2376، جوکار)کنند می تبیی  را واریانس% 81

                                                                                                                                               
1- Caregiver Burden Inventory 
2- Haidt & Graham 
3 -Novak 
4- Guest 
5- Time Dependence Burden 
6- Developmental Burden 
7- Physical Burden 
8- Social Burden 
9- Emotional Burden 
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 پرسشهنامه  و( MFT) اخالقهی ههای   بنیهان  تئهوری  ایجهاد  به( 1118) 2گراهام و یتها: اخالقیهای  بنیان پرسشنامه

، گهروه  بهه  وفهاداری  بعهد ، انصاف بعد، مراقبت/  بعدآسی : اخالقی بعد پنج گیری اندازه به که پرداختند اخالقی مبانی

 بهتهر  درك بهرای  فرصتی ردنآو فراهم اخالقی بنیاد پنج ای  از استفاده و پردازد می وبعدخلوص مرجعیت به بعداحترام

 بهه  کهه  اخهالق  گانهه  پهنج  ابعهاد  سنجش و ارزیابی منظور به که است عبارت 31 شامل مویاس ای . است اخالقی تنوع

 نهژادی ، قهومی  مختلفهای  هویت وها  فرهنگ بی  در اخالق بنیادی و اساسی ابعاد، بعد پنج ای  گراهام و هایت عویده

 انصهاف  زیرمویهاس (1آسهی  /مراقبهت  زیرمویهاس (2: از عبارتنهد  پرسشنامه ای  زیرمویاس 5. پردازد می، هستند زبانی و

 و هایهت  تحویهق  در. خلهوص  زیرمویاس( 5 مرجعیت به احترام زیرمویاس( 2 گروه به وفاداری زیرمویاس( 3( عدالت)

 آسهی   و مراقبهت  رتیه  ت به بعد هر برای کرونباخ آلفای میانگی  که اند بوده بزرگسال 32286 کنندگان شرکت گراهام

 نشهان  کهه  باشهد  . می/72پاکی و اخالص، ./82مرجعیت به احترام. /82گروه به وفاداری، 65/1طرفی بی و انصاف، ./62

 اخالقهی ههای   بنیهان  پرسشنامه، بازآزمایی روش به پرسشنامه پایایی تعیی  برای، است مناس  درونی همسانی ی دهنده

 شهرکت  روز 2/38 از بعهد  بودنهد  زن آن. /2/62 که 2/11 سنی میانگی  با جنوبی یایکالیفرن دانشگاه در دانشجو 213 به

 بعهد ، ./82آسهی  /مراقبت بعد ترتی  به بعد هر برای پیرسون همبستگی. کردند پر را پرسشنامه بار دومی  برای کنندگان

 .  (1118، گراهام و ایته)باشد . می/71اخالص بعد، ./82مرجعیت به احترام بعد، ./62وفاداری بعد، ./67انصاف

 بررسهی  از تحویهق  ادبیهات  نگهارش  بهرای ، نیاز مورد اطالعات آوری جم  جهت: ها داده گردآوری شیوه

 از اسهتفاده  با و میدانی روش از تحویقهای  سوال خصوص در تجربیهای  داده آوری جم  وبرایای  کتابخانه

 خهواهیم  اطالعات تحلیل و تجزیه به اقدام داده وریآ جم  از بعد. است شده استفاده استانداردهای  پرسشنامه

( 2275) کنهی  و بارون پیشنهادی مراحل از متغییرها بی  ارتباط آزمون برایها  داده تحلیل و تجزیه روش. کرد

 نهرم  ازهها   داده تحلیهل  و تجزیهه  جههت  و پیرسون همبستگی و زمان هم مرات  سلسله رگرسیون روش یعنی

 .  شد استفاده SPSS افزار

 

 نتایج

 زیهر  شهر   بهه  بیماران از مراقبت تحمل و پرستاران اخالقی رشد بی  همبستگی رابطه بررسی از حاصل نتایج

 در بیمهاران  از مراقبهت  تحمل و پرستاران اخالقی رشد بی  که دهند می نشان 2 جدول در مندرج نتایج. است

 رشهد  میهزان  چهه  ههر  کهه  معنها  ایه   به. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه =112/1α داری معناداری سط 

 . (2 جدول) شود می بیشتر نیز بیماران از مراقبت تحمل, رود می باي پرستاران اخالقی

 

 بیماران از مراقبت تحمل و پرستاران اخالقی رشد با ارتباط در همبستگی ضریب. 5 جدول

 تعداد معناداری سطح پیرسون ضریب متغیرها

 71 112/1 1/ 216 بیماران از مراقبت حملت و پرستاران اخالقی رشد
 

                                                                                                                                               
1- Haidt & Graham 
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 تحلیهل  روش از اخالقهی  رشهد  حهوزه  نمهرات  اسهاس  بهر  بیمهاران  از مراقبهت  تحمل بینیپیش منظور به

 .  (1جدول) است شده ارائه زیر در تحلیل ای  نتایج که شد استفاده متغیری چند رگرسیون
 

 اخالقی رشد نمرا  اساس بر بیماران از مراقبت تحمل بینی یشپ برای گام به گام رگرسیون تحلیل آزمون نتایج .7 جدول

sig F SE R2 شده تعدیل   R2 R آماری شاخص  

1/111 8 3 .533  8 .177  مودار 216 . 853 . 85 . 

 

 یهک  در بیمهاران  از مراقبهت  تحمهل  متغیهر  همبسهتگی  میهزان  که دهد می نشان 3و 1 جدول از آمده دست به نتایج 

 و 853/1 بها  برابهر  حاصهل  تعیهی   ضهری   همچنهی  . اسهت  216/1 بها  برابر معادله در شده وارد متغیر با خطی ترکی 

 از مراقبهت  تحمهل  متغیر واریانس از درصد85 حدود یعنی، است شده گزارش 85/1 با برابر شده تعدیل تعیی  ضری 

 مطالعهه  ایه   در کهه  اسهت  رهاییمتغی دیگر به متعلق بویه و است شده توجیه و تبیی  اخالقی رشد متغیر طریق از بیمار

 .  اند نشده لحاظ
 

 اخالقی رشد نمرا  اساس بر بیماران از مراقبت تحمل بینی پیش برای رگرسیون تحلیل آزمون ضرایب .9 جدول

sig T ß SEb b مستقل متغیرهای  

. 007 3 .168  

1 .721  

23 .113  23 .217 یابت مودار   

. 000 7 .586  . 162 522. اخالقی رشد   

 

 از درصهد  85 اخالقهی  رشهد  کهه  دههد  مهی  نشان را اطمینان درصد 22 و =F 533/73 با واریانس تحلیل

 . کند می تبیی  را بیماران از مراقبت تحمل
 

 گیری نتیجه و بحث

 اصول به آنها پایبندی میزان عامل توان می را پرستاران عملکرد سنجش ابعاد تری  مهم از یکی اینکه به باتوجه

 و پرسهتاران  وری بهره ارتوای نظر از هم, چشمگیری تاییر تواند می که نمود قلمدادای  حرفه و القیاخ رفتار و

 رجوع ارباب یا مستویم طور به که شغلی و حرفه هر. (2371،حسینی) باشد داشته بیماران نگرش تغییر در هم

 ای  پرستاری درحرفه اما ،تاس ضروری مشاغل همه در اخالق هرچند ،باشد می اخالق نیازمند, دارد برخورد

 در مهویری  نوهش  بیمهاران  بها  پرستاران مسوولیت با توام و معنوی رفتار که چرا ،دارد بیشتری ضرورت عامل

 پرستاران. (2373،محمدی) است استوار اخالق پایه بر پرستاری حرفه لذا ،دارد آنان سالمتی بازگشت و بهبود

 بهداشهتی ههای   مراقبهت  کیفیت بر سزایی به تاییر و بوده درمانی مسیست در خدمت کننده ارائه گروه بزرگتری 

 کیفیهت  بها  مراقبهت  ارائه در پرستار عملکرد بهترشدن برای مویر عامل اخالقی موازی  رعایت و داشته درمانی

 ،بهداشهتی ههای   مراقبهت  در فنهاوری  و دانش حوزههای  پیشرفت اما. (2372، همکاران و فراهانی) بود خواهد
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 بها  خهود  کهاری ههای   فعالیهت  در ،پرستاران تمامی. است داده قرار پرستاران روی پیش راای  عمدهای ه چالش

 از یکی اخالقیهای  حساسیت از برخورداری که هستند اتفاق ای  بر همگان و شده مواجه اخالقیهای  چالش

 پیشهبرد  بهرای  تها  ددارنه  مسهولیت  پرسهتاران . (2321،پرستاری اخالق آیی )است پرستاران عملکرد ملزومات

ههای   مراقیهت  و ،(1115، سهینکس ) کننهد  تهالش  کیفیهت  بها  و مطلهوب  ،ایم  مراقبت به دسترسیهای  روش

 ارئه بیماران همه به قضاوت و تبعیض از عاری مناس  ارجاع و مستویم صورت به را عالی کیفیت با پرستاری

 در ناپهذیر  جدایی بخشها  آن شان گرفت  نظر رد بدون افراد درمان وها  انسان حووق به گذاشت  احترام. دهند

 معیارههای ای  حرفهه  اخهالق  اساس بر پرستاری مراقبت. (1112،لیدل و جنس ) است بهداشتی مراقبت سیستم

. کنهد  مهی  تضهمی   را او امنیهت  و شخصهی  حهریم ، گذارد می احترام بیمار انتخاب به ،برد می باي را بیمار رفاه

 عمل گرایانهای  حرفه و صادقانه، یکپارچه ،بهداشتی تیم اعضای سایر و مددجو اب برخورد در همچنی  پرستار

 رشهد  تاییر به معطوف که هایی پژوهش خالی جای میرسد نظر به. (2375،پرستاریای  حرفه استاندارد) کند می

 رشهد  بهی   رابطهه  بررسی، حاضر پژوهش از هدف لذا. شود می احساس ،بیماران از مراقبت تحمل بر اخالقی

 رشهد  بهی   کهه  داد نشان پیرسون همبستگی ضری  از حاصل نتایج. بود پرستاران از مراقبت تحمل و اخالقی

 بهوریش  مطالعهات  بها هها   یافتهه  ای ، دارد وجود معناداری و مثبت رابطه پرستاران از مراقبت تحمل با اخالقی

 .  است همسو( 2371) زارع و( 2372)فیلیان ،(1111) 2المر ،(1111)

 ههای  پهژوهش . بود منطبق پژوهشگران و نظران صاح ، شده انجام مطالعات اکثر با حاضر مطالعات یجنتا

 بهر  آن مثبهت  تاییر دهنده نشان بیشتر و است شده انجام شناختی روان های سازه بر اخالق تاییر زمینه در زیادی

 نیهز  حاضهر  مطالعهه  در هکه  مراقبهت  تحمهل  و اخهالق  حوزه معنادار ارتباط. است روانی و جسمانی بهداشت

سهالم  ای  اخهالق بهر رفتارههای موابلهه     مثبهت  تهاییر  شامل که مطالعاتی با همسو، داد نشان را مثبت همبستگی

، و همکهاران  3نگرانهی )فرایهدنبرگ  ، (1113، و همکهاران  1افسردگی )پیرس، (1112، هریس و ارم ، )تورس 

سهالمت  ، (2371، خهدایاری فهرد و همکهاران   ناسهازگاری و افسهردگی )  ، (1111، عزت نفس )فهری ، (1113

( بهوده  2375، ( و هویت )نجفهی و همکهاران  2226، 2کیفیت زندگی )لوی ، (2372، همکاران عمومی )شریفی

و جعفهری و   2372، ؛ روغنچهی 2372، همچنی  بر اساس مطالعات پیشی  انجام شده در ایران )جمهالی . است

؛ گههود و 1116، ؛ فرانسههیس و همکههاران1112، همکههاران( و کشههورهای دیگههر )ابههوتیس و 2377، همکههاران

( همسو با مبانی نظهری  1121، و کزدی و همکاران 1117، ؛ کیم1118، ؛ دسروسیروس و میلر1116، ویالفبای

مهداری سههم قابهل تهوجهی در     اخالق های  های پژوهش مولفه بر اساس یافته. ( هم خوان است2228وولف )

مداری به عنوان یک سازه مهم در زنهدگی  اخالق ای  نتایج بدان معناست که . پیش بینی سالمت عمومی دارند

 . ای در بسیاری از کارکردهای انسانی و به ویژه سالمت روان دارد بشری نوش قابل مالحظه

 

                                                                                                                                               
1 Elmer 
2 Pearce 
3 Frydenberg 
4 Levin 



 شناسی اجتماعی ایرانروانملی کنگره  سومین

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

877 

 

 

 منابع
 

 Bottonari, K. A. , Roberts, J. E. , Kelly, M. A. R. , Kashdan, T. B. , & Ciesla, J. A. (2007). A prospective investigation of the 

import of attachment style on stress generation among clinically depressed individuals. Behavior Research and Therapy. 45: 
179- 188.  

 Graham, J. , Nosek, B. A. , Haidt, J. , Iyer, R. , Koleva, S. , & Ditto, P. H. (1122). Mapping the moral domain. Journal of 

Personality and Social Psychology,212: 366–375.  
 Goldenberg H,(2008). Goldenberg l. Family Therapy: An overview. 7th ed. Los Angeles: Thomas Brooks,46: 178-193.  

 Hahlweg. K. ,&Richter. D. (2010). Prevention of marital instability and distress. Result of an 11-year longitudinal follow-up 

study. Journal of Behavior Research Therapy,48: 377-383.  

 Koren, M. E. , Czurylo, K. , Epsom, R. , Gattuso, M. , Stark, B. , Zastrow, P. Basu, S. (2009). Nurses' Work Environment and 

Spirituality A Descriptive Study, International journal of caring scienes, 2(3): 125-118.  

 Man, J. R. & et al, (2008). Path ways from Family Religiosity to Adolescent sexual Activity and contraceptive use. Perspectives 

on sexual and Reproductive Health, 40: 105–117.  

 Rosen. Grandon, d. R. , Meyers,d. E, & Hattic,d. A. (2004). The relation Ship between marital characteristic, marital 

interaction process and marital satisfaction. Journal of counseling and Development,30: 201- 580.  

 Smeltzer, S. , Bare, B. ,(2004), Text Book of Medical Surgical Nursing. 10th ed. Philadelphia: Lippincot; 49(51): 209-145.  

 Simpson, J. A. , Collins, W. A. , Tran, S. , & Haydon, C. (2007). Attachment and the experience and expression of emotions in 

romantic relationship: A developmental Perspective. Journal of Perso- nality and Social Psychology. 92: 355- 367.  

 Williams J ,Meltzer D, Arora V, Chung G,Curlin F. (2011). Attention to inpatients’ rrligious and spiritual concerns: predictors 

and association with patient satisfaction. journal of general internal medicine. 26(11): 71-65.  

 



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

018 

 
 

آموزان  دانش در اینترنت به اعتیاد با هویتهای  سبک رابطه

 متوسطه دوره

 5احقر قدسی

 

 گذشوت   بو   هویو  . اسو   دیگواان  از مسوتل   هوویتی  ساختن، نوجوانی دوران مهمهای  کوشش از یکی

 زنودگی  وظوای   کو   اسو   مبنایی و پای  و دارد ریش  کودکی در زیاا، اس  آینده کننده تعیین و وابست 

 در هوم  و فاد در هم، هوی  اجتماعی -روانی پدیده یک عنوان ب  و رسند می ظهور ب  آن طایق از آینده

 از مهموی  تغییواا   بوا  نوجووانی  دوره بو   ورود(. 71ص، 4002، کاوگا) دارد ریش  جامع  رایج فاهنگ

 تغییواا   ایون . اس  همااه شناختی جدیدهای  توانایی و، همساالن با صمیمان  روابط، جنسی بلوغ جمل 

 توا  باشوند  آن دنبال ب  و بیندیشند خود تعای  در ثبا  و یگانگی ب  ک  سازد می وادار را نوجوانان، انبوه

 نیواز  تنها نیاز این. دیگاان از بودن جدا ب  نیاز احساس از اس  عبار  هوی  دهند شک  را خود هوی 

(. 4007، باگوا ) دارنود  را آن موا   توا  تولد بدو ازها  فاهنگ هم  در و مادم هم  ک  اس  انسان اساسی

(. 7711، نوااد  رحیموی ) شود  مطوا   اریکسوون  توسوط  دقیوق  صوور   ب  هوی  موضوع بار اولین باای

، شوولت   و شوولت  ) داند می نوجوانی دوران عمده تعارض را «هوی  بحاان» و «هوی  وحد » اریکسون

 احسواس  یوک  از اسو   عبوار   هوی  و اس  یابی هوی  دوران نوجوانی، اریکسون علیده ب (. 7737

، گ ینشوی  تووان  اف ایش: دانند می اساسی کارکاد س  دارای را هوی ای  عده. خود یگانگی از پایدار نسبتا

 در مطالعوا   نتوایج (. 7732، سوجادی ) انسانپذیای  انعطاف و بخشی نیاو، دیگاان با ارتباط امکان ایجاد

 آشوکار  دبیاسوتانی آموزان  دانش بین فادیهای  ویاگی و رفتار در را مهمی فادیهای  تفاو  هوی  رشد

 کسو   میانگین نماه هوی  گیای اندازه در ک  آموزانی دانش ک  دهند می نشانها  یافت  این. اس  ساخت 

 هویو   نمواا   کو   هسوتند  آموزانی دانش از تا منسجم و خودپذیاتا، سازگارتا، اعتمادتا قاب  اند کاده

 -شوناخ   بناهوای  زیوا  بارسوی  با( 4001) کالک(. 7732، شهاآرای) اس  متوسط حد از تا پایینها  آن

 را اجتنوابی / سوادرگم  و هنجواری ، اطالعواتی  سبک س ، هوی های  سبک وضعی  تعیین باای اجتماعی

 خوود  بوا  مواتبط  اطالعا  پادازش باای اجتماعی -شناختیهای  شیوه واقع درها  سبک این کاد مشخص

 و جسو   بو  ، گیای تصمیم و مسای  با مواجه  هنگام در، اطالعاتی هوی  سبک باآموزان  دانش .هستند

 فعوال  کاوشگای فاایند یک درگیا همواره و پادازند می خود ب  مابوط اطالعا  ارزیابی و پادازش، جو

 زندگیشوان  مهم افااد انتظارهای و تجاب  با ک  دارند سعیآموزان  دانش، هنجاری هوی  سبک در. هستند

                                                           
 .تحلیلا  علوم واحد آزاد دانشگاه و مطالعا  پاوهشگاه آموزشی، ری ی بانام  و پاوهش سازمان دانشیار-7
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هوای   تحایو   و قوالبی های  پاسخ طایق از و خود ب  مابوط قبلی ساختارهای از، افااد این. کنند همنوایی

 اجتنوابی  شویوه  ب  ک آموزان  دانش .پادازند می بیاونی باللوه تهدیدهای ملاب  در خود از دفاع ب ، شناختی

 نشوان  واکونش  محیطوی  تلاضاهای اساس با، مداوم طور ب ، کنند می پادازش را خود ب  مابوط اطالعا 

 محودودی   کو   اسو   سوودمندی  ابو ار  اینتانو  .دارنود  ناهماهنوگ  و مغشووش  نظوای  یک و دهند می

 ارتباطوا   باقوااری  در فواد  بو   منحصوا  و جوذا  های  ویاگی عل  ب  و باده بین از را بشا جغاافیایی

، آرای شوها ، زاده قاسوم ) اسو   شده همگانی جهان نلاط اقصی در آن از استفاده روزماه زندگی و فادی

 از معتواد  غیوا  افوااد  با اینتان  ب  معتاد افااد ک  اس  آن از حاکی پیشین تحلیلا  نتایج(. 7731، ماادی

 کینگ از نل  ب  گلدبا (. 4002، مارک  و، یلوویل ، 7732، داودآبادی) باخوردارند کمتای روان سالم 

، دوسوتان  از فواد  شودن  دور باعو   اینتان  از بیمارگون  و حد از بیش استفاده ک  کند می اشاره( 4001)

 ارتباطوا   کواهش  موجو   و کنود  موی  ایجاد فاد در را شخصیتی یا رفتاری اختالال  و شود می خانواده

 .شود می افسادگی و تنهایی اف ایش و اجتماعی

 از اسوتفاده ، توجوانوان  در. دارد معنادار رابط  متفاو  سنین با اینتان  ب  مابوط ساز مشک  رفتارهای

 ؛(4070، ولو   و میشو  ) اسو   بیشوتا  معناداری طور ب  اینتانتی فایبهای وبندی  ، شاطاینتانتیهای  بازی

 و عوام  طوور  ب  نگاری هازه، کودکان از استفاده سوء، اینتانتی اعتیاد، اینتان  از افااطی استفاده، همچنین

 اسوتفاده (. 4070، ولو   و میش ) اس  بیشتا جوانان و نوجوان در مشتاک شک  ب  آن گذاشتن نمایش ب 

 اسچونن) اس  ماتبط، دارد قاار آن در فاد ک  اجتماعی شاایط نی  و موجود آوری فن نوع با اینتان  از

، اجتمواعی های  شبک  در فعالی ، کادن دانلود قبی  از اینتانتیهای  فعالی  میان همچنین(. 4003، کوان و

 دارد وجوود  داری معنی و مثب  رابط  اینتان  از وسواسی استفاده با آنالین بازی و نویسی وبال ، چ 

، چالشوی  هیچ وجود بدون اینتان  از استفاده تفکا گف  توان می بنابااین ؛(4070، همکاران و رویج ون)

 (.4070 همکاران و والک ) اس  هذیان یک

 جموال   و خشون ، نگاری هازه با نوجوانان مواجه  از توان می اینتانتی اعتیاد منفی اثاا  زمین  در

 (.4001، چیشولم) باد نام را آنها در منفیهای  هیجان، پاده بی

 ارتبواط  و کند مخت  را فاد خانوادگی و اجتماعی زندگی تواند می اینتانتیهای  فعالی  در شدن عاف

 (.4003، همکاران و تاچا) باشد داشت  دنبال ب  را نامطلو  خانوادگی و اجتماعی

 بوین  آیوا : اسو   زیوا  سووال  ب  پاسخ در اس  کوششی پاوهش این موجود شواهد اساس با بنابااین

 .دارد وجود رابط  اینتان  ب  اعتیاد با هوی های  سبک

 

 پژوهش فرضیه

 رابطو   اینتانو   بو   اعتماد با( اجتنابی/ سادرگم سبک و هنجاری، اطالعاتی سبک) هوی های  سبک بین

 .دارد وجود



شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگره سومین  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

 شناسی روش

 7712 سال تهاان شها دوم متوسط  دوره دختاآموزان  دانش کلی : مطالع  مورد جامع 

 طبوق  ٪12 اطمینوان  سوط   در دامنو   دو پواوهش  فاضوی   پیوست  گیای اندازه ملیاس چون: نمون  حجم
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 یاف  اف ایش نفا 700 ب  نمون  در اف  از جلوگیای و بیشتا پذیای تعمیم جه 

 

 :شد استفاده زیا شا  ب ای  ماحل  چند گیای نمون  روش از پاوهش این در: گیری نمونه شیوه

  شد تلسیم( ماک ، جنو ، شمال) حوزه 7 ب  جغاافیایی لحاظ از تهاان شها: اول ماحل. 

  شد انتخا  تصادفی صور  ب  آموزشی منطل  یک جغاافیایی منطل  ها از: دوم ماحل. 

  شد انتخا  تصادفی صور  ب  مدرس  2 آموزشی منطل  ها از: سوم ماحل. 

  شد انتخا  تصادفی صور  ب  کالس 4 مدرس  ها از: چهارم ماحل. 

  نفا دانش آموز ب  صور  تصادفی انتخا  شد. 70ماحل  پنجم: از ها کالس 

 

  جغاافیایی حوزه منطل  آموزی مدرس  کالس  دانش آموز 

 7 × 7 × 2 ×  4 × 70 = 700 نفا دانش آموز

 

 ابزارهای اندازه گیری

 از دو پاسش نام  ب  شا  زیا استفاده شد.ها  جه  جمع آوری داده

در س  خاده ملیواس  ای  گ ین  2سوال  20( ک  دارای 4004هوی  بازونسکی )های  ال (پاسشنام  سبک

سبک هنجاری و سبک هوی  سادرگم/ اجتنابی استفاده شد.ضای  پایانی پاسشنام  بو   ، اطالعاتیسبک 

( با استفاده از روش آلفای کاونبوا   4004( و بازونسکی )7731فارسی نااد و عسگای )، وسیل  حجازی

 گ ارش شده اس . /.31/. و 37ب  تاتی  

با دامن  نمواا  صوفا توا    ای  سوال پنج گ ین  40( دارای 4004پاسشنام  اعتیاد ب  اینتان  یانگ )  (

نشان دهنده کواربا   11تا  20نماه ، نشان دهنده کاربا معمولی 21تا  40صد اس . در این پاسشنام  نماه 

( 4002نشان دهنده کواربا معتواد بو  اینتانو  اسو .یو و همکواران )       700تا  30در معاض خطا و نماه 

ی  پایانی پاسشنام  را با استفاده از روش آلفای کاونبا  ب  تاتیو   ( ضا7731ناستی زایی و قاسم زاده )

 /. گ ارش کاده اس .31/. و 10/.و 37/. و32
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 روش

این پاوهش غیا آزمایشی از نوع همبستگی اس  زیاا محلق قصد دارد رابط  بوین متغییاهوا را مشوخص    

 را مشخص کنید.را با متغییا مالک و سهم آنها ها  کند و ضای  همبستگی خاده ملیاس

پاوهش از آمار توصیفی و آمار اسوتنباطی )رگاسویون   های  روش تحلی  داده ها: جه  آزمون فاضی 

 چند متغیاه استفاده شد(.

 آنهوا بوا اعتیواد بو  اینتانو      هوای   هویو  و خواده ملیواس   هوای   بارسی فاضی  پاوهش: بوین سوبک  

 رابط  وجود دارد.آموزان  دانش

از طایوق  آمووزان   دانوش  پویش بینوی و تبیوین اعتیواد بو  اینتانو       ، ارتبواط ب  منظور محاسب  ی می ان 

 آن( از آزمون تحلی  رگاسیون استفاده شد. های  هوی  )و خاده ملیاسهای  سبک

 
 هویت و اعتیاد به اینترنتهای  تحلیل رگرسیون بین سبکهای  و آمارهها  . شاخص5جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شدهضریب  R Square ضریب تبیین Rضریب همبستگی

82./ 47./ 472./ 27./ 

 

 هوی  و اعتیاد بو  اینتانو   های  دهد ک  می ان ضای  همبستگی بین سبک می نشان 7جدول شماره  

 نماید. می /. درصد از واریانس اعتیاد ب  اینتان  آنها را تبیین47/. درصد اس  و 23باابا با آموزان  دانش

 
 هویتهای  از طریق سبکآموزان  دانش تحلیل رگرسیون اعتیاد به اینترنت. خالصه 7جدول 

 شاخص

 منبع
 درجه آزادی مجموع مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 آزمون

F 
 سطح معنی داری

 437/47771 2 742/32411 اثا رگاسیون

 712/7173 417 307/221172 اثا باقیمانده /.007 77/77

  411 314/43170 جمع
 

در  df=2و417وf=077/77مابوط ب  تحلی  واریانس مشواهده شوده    4در اطالعا  جدول شماره ی  

 ( اس .>p/.002معنا دار )آموزان  دانش تبیین اعتیاد ب  اینتان 
 

 . متغییرهایی که وارد معادله رگرسیون شده است9جدول 

 شاخص

 مولف 

 ضای  بتای استاندار ضای  بتا
 tنسب  

سط  

 Beta خطای معیار B معناداری

 /.007 222/1 - 177/40 137/771 ملدار ثاب 

 047/0 -441/7 -034/0 112/4 -114/7 سبک اطالعاتی

 002/0 111/4 717/0 032/7 220/2 سبک هنجاری

 007/0 204/7 422/0 711/0 104/0 سبک سادرگم
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هوای   بوین خواده ملیواس   ، نمودتوان ازعان  می ب  این تاتی  و با اساس می ان بتای مندرج در جدول

با اعتیواد بو  اینتانو     آموزان  دانش هوی  )سبک اطالعاتی و سبک هیجانی و سبک اجتنابی وهای  سبک

 (.>002/0Pرابط  منفی و معناداری وجود دارد. )

 

 بحث و نتیجه گیری

واریوانس اعتیواد بو     بیشتاین سهم پیش بینوی و تبیوین   ، نتایج این پاوهش نشان داد ک  با اساس یافت  ها

هوی  هنجاری سبک هوی  بسادرگم اس  ک  با اعتیاد بو  اینتانو  رابطو  مثبو  و     های  اینتان  سبک

معنی داری وجود دارد و نی  بین سبک هوی  اطالعاتی با اعتیاد ب  اینتانو  رابطو  منفوی و معنوی داری     

 فواو  اسو .می ان شویوع در میوان    جهوانی بوا سوط  و شویوع مت    ای  وجود دارد. اعتیاد ب  اینتان  پدیده

توا   2کشورهای اروپای شواقی و غابوی   ، ژاپن، تایوان، استاالیا، انگلستان، کاه، چین، آمایکاآموزان  دانش

دبیاسوتانی  آمووزان   دانوش  (. می ان شیوع اعتیاد بو  اینتانو  در میوان   4001، درصد بوده اس  )چانگ 42

(. بوا  4001، و کوو و سوو   4001،   )پالنتوی و همکواران  درصد بوده اس 2/4درصد و در چین  2/2ایتالیا 

رود ک  این می ان در آینده رو بو  افو ایش باشود.     می توج  ب  گستاش اینتان  در سط  کشورمان انتظار

هوی  اس . نتوایج تحلیلوا    های  نکت  مهم و قاب  توج  در اینجا وجود رابط  اعتیاد ب  اینتان  با سبک

دانش آموزانی ک  می ان استفاده از اینتان  پایین تا از متوسط  اس .باخورد بوا  پیشین بیانگا آن اس  ک  

آگاهان  و ب  طوور  ، یعنی در باخورد با مسای ، دهند می سبک پادازش اطالعاتی را تاجی ، مسای  هویتی

پادازند و سوسس اطالعوا  مناسو  خوود را موورد       ها می فعال ب  جس  و جوی اطالعا  و ارزیابی آن

متماکو  بوا   ای  بیشتا از راهبادهای ملابلو  ، دهند و باای ح  مسای  و مشکال  شخصی می اده قااراستف

کنند.دانش آموزانی ک  اعتیاد ب  اینتان  در سط  متوسط  و باالتا از متوسوط  اسو  در    می مسال  استفاده

. )میشو  و ولو    کنود  موی  باخورد با مسائ  بیشتا از سبک هوی  مغشوش/سادرگمی یا اجتنابی اسوتفاده 

( ک  در آن افااد هویو  یافتو  بحواان زده بیشوتاین     4002مارشیا )های  پاوهش با یافت های  (. یافت 4070

رسد ایون فااینود    می همخوانی دارد. ب  نظا، تغییا و افااد سادرگم و دنبال  رو کمتاین تغییا را داشت  اند

اعتماد بو  نفوس و تمایو  و    ، جنسی ، اجتماعیشود و تح  تاثیا رسش  می ک  در اوای  نوجوانی شاوع

 در دختاان روند سایعتای نسب  ب  پساان دارد.، استلالل و شک  گیای هوی  اس 

 

 منابع

 
 فصولنام   ، تعهود و کیفیو  دوسوتی   ، هویو  های  جنسیتی در سبکهای  (. تفاو 7732سهیال. )، و فاتاش، اله ، حجازی

 .7شماره ، 2دوره ، پاوهش زنان

 هویو  و پیشواف  تحصویلی: نلوش     هوای   (. سوبک 7731علوی. ) ، و عسوگای ، معصووم  ، فارسوی نوااد  ، الهو  ، حجازی

 .712-277صص، 7731زمستان ، 2شماره، 22فصلنام  روان شناسی ، خودکارآمد پنداری تحصیلی
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