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   خانواده و پژوهشة و پذيرش مقاله براي چاپ در نشريراهنماي تدوين

 اهداف انتشار فصلنامه - 1
ل خـانواده و اوليـا و   ي تعليم و تربيت بـا تأكيـد بـر مـسائ    ها گسترش و نشر پژوهش   - 1-1

  مربيان
شـناختي،    شـناختي، روان    ابعـاد خـانواده از زوايـاي جامعـه        ل و   ين علمـي مـسائ    يتب - 1-2

 اعتقادي، تربيتي 
  اسالمي - ايراني مدل خانوادةةئمطالعه و ارا - 1-3
هاي علمي، پژوهشي و تطبيقي درخصوص آمـوزش و پـرورش و        يافته ةئ ارا بررسي و  - 1-4

 خانواده 
ران پژوهـشي و پژوهـشگ   - پژوهشي با مراكز علمـي       -برقراري و تقويت ارتباط علمي     - 1-5

 ل خانواده و اوليا و مربيانمرتبط با مسائ
  هاي جديد مربوط به خانواده و مربيان شناسايي و طرح چالش -1-6
 اصول انتشار فصلنامه -2
ي ميداني باشد و اصول علمي پژوهش در        ها   حاصل پژوهش  ستي با يم ارسالي   مقالة - 2-1

 .آن رعايت شده باشد
  .ان هماهنگي و تناسب داشته باشدها و اوليا و مربي  ارسالي با نيازهاي خانوادهمقالة - 2-2
آمـوزش و فنـاوري     :  ارسالي به ابعاد نهاد خانواده و آموزش و پرورش شامل          مقالةدر   - 2-3

  تربيت، راهنمايي و مشاورة     ، شناسي خانواده، مشاركت اوليا در تعليم       خانواده، جامعه 
 . شودتوجه...  اسالمي، ايراني و يريت خانواده، خانوادةشناسي و مد خانواده، روان

هـاي   حـل   و راههـا  هـا، آسـيب   در تدوين مقاله به مسائل و مشكالت اساسي خـانواده       - 2-4
 .درست آنها توجه شود

ي تأكيـد  لـ كارهـا و پيـشنهادهاي عم    ارسالي به كاربردي بودن مطالب و راه      مقالةدر   - 2-5
  .شود

  ها شرايط و نكات قابل توجه در پذيرش مقاله - 3
 در . صـفحه باشـد  25 و حـداكثر  15 ارسالي تايپ شده و صفحات آن حـداقل          مقالة - 3-1

ي، عنـوان شـغلي، محـل    لمـ  عرجـة عنوان مقاله، نام نويـسنده، د     ب  صدر آن به ترتي   
آن  نوشته و در دو نسخه به همراه ديـسكت   ، تلفن و نشاني اينترنتي  خدمت، شمارة 
 . به نشاني نشريه فرستاده شودwordتحت نرم افزار 

 دريافتي به هيچ وجه برگـشت داده نخواهـد شـد و نـشريه در قبـول يـا رد و                      ةمقال - 3-2
 .ويرايش مقاله بدون تغيير در محتواي آن آزاد است

نشريه در يكسان سازي اصطالحات علمي واسامي بر اساس مشي خود عمل خواهد              - 3-3
 .كرد
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 . ارائه شده نبايد قبالً درنشريات ديگر به چاپ رسيده باشدمقالة - 3-4
 هم به زبـان فارسـي و هـم بـه زبـان              ، اي  الي داراي دو چكيده يك صفحه      ارس مقالة - 3-5

 .ها باشد انگليسي همراه با كليد واژه
 خود و حفظ حقوق ديگـر  مقالةمسئوليت درستي مطالب  ) مقاله دةنويسن(هر مؤلف    -3-6

 .مؤلفان مقاله را برعهده دارد
 مـوردنظر  ة و صـفح ام مؤلف، سال انتشار، منبع    در متن مقاله هر جا كه الزم باشد، ن         - 3-7

 در داخل 
 
پرانتز نوشته شده و در مورد اصطالحات و اسامي خارجي، معـادل خـارجي آنهـا در                 - 3-8

 .پاورقي آورده شود
هـا،     ارسالي داراي عنوان، چكيده، مقدمه، روش تحقيق، مبـاني نظـري، يافتـه             مقالة - 3-9

 :گيري، پيشنهادهاي كاربردي و منابع مورد استفاده به شرح ذيل باشد نتيجه
 خانوادگي،  عنوان مقاله بايد گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد؛ نام و نام:عنوان -

اي كه مؤلف در آن اشتغال دارد، بايد در زير عنوان قيد   علمي و مؤسسهجةدر
  .شود

  است كه مقاله شرح مختصر و جامعي از محتويات مقاله چكيدة:چكيده -
تعداد كلمات به .  استآن هاي مهم شامل بيان مسئله، روش پژوهش، نتيجه

ها   كلمه تجاوز كند و در پايان آن كليد واژه200كار رفته در چكيده نبايد از 
 .نوشته شود

 مورد پژوهش و منظور پژوهشگران از ة مسئلةكنند  اين بخش ارائه:مقدمه -
هاي قبلي پژوهش  بدين منظور در مقدمه بايد زمينه. پژوهش و انتشار آن است

 تحقيق  بيان شود و در پايان به انگيزةالموضوع مقاله به اجمو ارتباط آن با 
 .اشاره گردد

  و تحقيقات انجام شدةها ا، ديدگاهه  تئوري:مباني نظري و پيشينه پژوهش -
داخلي و خارجي به اختصار و با رعايت اصول پيشينه و مباني نظري نويسي در 

 .شود مياينجا آورده 
 اماجماالً بيانگر چگونگي و روند انج اين قسمت بايد :شناسي تحقيق روش -

گيري،   آماري، حجم نمونه، روش نمونهةپژوهش و شامل روش تحقيق، جامع
ها  يه و تحليل دادهزروش جمع آوري اطالعات، اعتبار و روايي ابزارها، روش تج

اي قابل  هاي به كار گرفته شده بايد به شيوه كارهاي آماري روش ةدربار. باشد
 .وددرك يادآوري ش

 در اين بخش هاي تحقيق يافته نتايج به دست آمده از :گيري بحث و نتيجه -
اي منطقي و مفيد  ها و نتايج به دست آمده بايد به گونه يافته. شود نگاشته مي
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 .گيري باشد، ارائه شود كه روشنگر بحث و نتيجه
 پيشنهادهاي مبتني بر نتايج و  بهدر اين قسمت: پيشنهادهاي كاربردي -

 .شود ي تحقيق به اختصار اشاره ميها يافته
استفاده در متن، در فهرست منابع بايد  تمام منابع مورد: منابع مورد استفاده -

 يك ةصورتي كه به وسيلمقاله در . در متن نيز به آنها اشاره گردد ذكر شود و
هايي كه   در مورد مقالهو) 22 :1974اسميت، (نفر نوشته شده باشد، به شكل 

 )22 :1974اسميت و همكاران، (بصورت  نفر نويسنده داشته باشد، بيش از دو
حروف اي جداگانه بر حسب  فهرست منابع به شكل زير در آخر مقاله و در صفحه

 :شود گذاري مي  اول تنظيم و به ترتيب شمارهخانوادگي نويسندة نامالفبايي 
اب، محل انتشار، نام نام خانوادگي، نام مؤلف، تاريخ انتشار، عنوان كت: كتاب فارسي

  .ناشر
نام خانوادگي، نام مؤلف، تاريخ انتشار، عنوان كتاب، مترجم، محل : كتاب ترجمه

  .انتشار، نام ناشر
نام خانوادگي، نام نويسنده، تاريخ انتشار، عنوان مقاله، محل انتشار، :  فارسيةمقال

  .شماره مجله، ناشر
  .ريخ انتشار، عنوان، محل انتشار، ناشرنام خانوادگي، نام نويسنده، تا:  التينلةمقا

  .نام خانوادگي، نام مؤلف، عنوان مقاله، نشاني اينترنتي: مقاالت اينترنتي
نام خانوادگي، نام نويسنده، تاريخ ارائه، : ي تحقيقاتي چاپ نشدهها مقاالت و گزارش

 .عنوان مقاله يا گزارش، محل ارائه
 داوران بررسي و ارزش يابي خواهد  ارسالي توسط هيئت تحريريه  و هيئتةمقال - 3-10

 .شد و در صورت تأييد آنان به چاپ خواهد رسيد
توانند مقاله را از طريق پست الكترونيكي به نشاني نشريه ارسال  نويسندگان مي - 3-11

  .كنند

 
 
 



ي نوجوانان بررسي نقش آموزش خانواده در ايجاد سازگار
  هاي ي دخترانه شهرستانناسازگار مقطع راهنماي

 84-85 استان تهران سال 
  1ليدا كاكيا

  
  چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي نقش آموزش والدين به نوجوانان ناسازگار در ايجاد سازگاري آنان در 
ابتدا از معلمان و مسئوالن شش مدرسة راهنمايي دخترانة . گرديدهاي استان تهران طرح و اجرا  شهرستان
نامة ارزيابي  هاي پرسش آموزان ناسازگار خود را براساس مالك هاي استان تهران تقاضا شد تا دانش شهرستان

ارزيابي نامة  آموزان ناسازگار نيز دعوت شد تا به پرسش در مرحلة بعد از والدين دانش. رفتاري كانرز معرفي نمايند
در صورتي كه نظرات هر دو . رفتاري كانرز فرم والدين در مورد رفتار نوجوانان خود در محيط خانه پاسخ دهند

در جهت تشخيص ناسازگاري نوجوانان همخواني و هماهنگي كلي وجود داشت، ) والدين و معلمان(گروه 
به اين ترتيب چهل نفر به عنوان نمونه انتخاب . گرفتند آموزان ناسازگار در ليست نهايي افراد نمونه قرار مي دانش

البته شش مدرسة راهنمايي نيز به روش . شدند كه به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند
روش انجام پژوهش حاضر از . هاي استان تهران انتخاب گرديد تصادفي از بين مدارس راهنمايي دخترانة شهرستان

آزمون بدون گزينش تصادفي است كه شامل مقايسة عملكرد  آزمون و پس آزمايشي پيش مههاي ني نوع پژوهش
نامة ارزيابي  صورت كه ابتدا از هر دو گروه آزمايش و كنترل پرسش بدين. رفتاري گروه آزمايش با گروه كنترل است
 والدين گروه آزمايش جلسات آزمون به عمل آمد و سپس به مدت دو ماه با رفتاري كانرز فرم والدين به عنوان پيش

نامة ارزيابي  در مرحلة پاياني، هم گروه آزمايش و هم گروه كنترل با پرسش. آموزش خانواده ترتيب داده شد
هاي استان  كه توسط پژوهشگر در بين نوجوانان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان(رفتاري كانرز فرم والدين 

تحليل نتايج با . آزمون آنان منظور گرديد ابي قرار گرفتند كه به عنوان پسمورد ارزي) تهران هنجاريابي شده است
آزمون و   بين ميانگين نمرات پيش01/0 نشان داد كه از لحاظ آماري تفاوت معناداري در سطح tروش آزمون 

لدين بدين معنا كه آموزش خانواده در مورد وا. هاي آزمايش و كنترل وجود دارد  آزمون هر يك از گروه پس
  .نوجوانان ناسازگار در ايجاد سازگاري آنان مؤثر است

سوم كل   سال در كشورمان در حدود يك24كه در حال حاضر تعداد نوجوانان و جوانان زير  با توجه به اين
دهد، شناخت مسائل و  طوري كه كشور ايران را در زمرة كشورهاي جوان جهان قرار مي گيرد، به جمعيت را در برمي

هاي تعامل با آنان در جهت حفظ  ترين روش يافتن بهترين و مناسب چنين  رفتاري نوجوانان و جوانان، هممشكالت
 . و ارتقاي بهداشت رواني اين گروه سني در زمان حال و آينده حائز اهميت فراواني است

  
  آموزش خانواده، نوجوان، سازگاري، ناسازگاري، والدين: ها كليدواژه

_________________________________________  
  دانشگاه عالمه طباطبائيالملل  و بينارشد تعليم و تربيت تطبيقي  كارشناس -1

 WWW.kakia.my cloob.com 
Kakia lida@yahoo,com 

  



  )1387، بهار  3 شماره ،سال دوم(صلنامه خانواده و پژوهش             ف                                                                6
 

 

  
  مقدمه

اي است كه جنين وابستگي  آغاز زندگي انسان، يعني همان دوران جنيني، دوره
رود، به  گذرد به سوي استقالل پيش مي ض به مادر دارد و به تدريج كه از عمر او ميمح

بازد و در عوض، استقالل،  هاي بعدي به تدريج وابستگي رنگ مي طوري كه در دوره
سزايي  در ميان دورهاي رشد انسان، نوجواني از اهميت به. شود برجسته و نمايان مي

 رشد فرزندان است كه طي آن والدين و مربيان برخوردار است، زيرا آخرين مرحلة
اي است  توانند فعاالنه آنان را ياري كنند تا مسير زندگي خود را بيابند؛ آخرين مرحله مي

هاي خانوادگي ترتيب دهند؛  توانند سرمشقي روزانه برايشان باشند؛ فعاليت كه والدين مي
در پايان . مستقيم داشته باشندهاي مناسب فراهم كنند و با فرايند آموزش تماس  فرصت

كنند و  شوند، ازدواج مي روند، وارد دانشگاه مي اين دوره اغلب نوجوانان به دنبال كار مي
دوران ). 1380كلمز، ترجمه عليپور، (شوند به طور خالصه وارد دنياي مستقل خود مي

هاي  تر از سالنوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم ازنظر والدين، از قديم، دوراني دشوار
. كودكي قلمداد شده است و اين دوران مرحلة پركشمكش و گاه دشواري زندگي است

هاي  چرا چنين است؟ اولين و آشكارترين پاسخ اين است كه نوجواني و به خصوص سال
اول نوجواني قبل از هر چيز دوران تغييرات جسماني، جنسي، رواني و شناختي و نيز 

اين ناعادالنه است كه درست در زماني كه نوجوان با . عي استتغيير در الزامات اجتما
. خواهد كه مستقل باشد گذراند، اجتماع از او مي اي بلوغ جسماني را مي سابقه سرعت بي

نوجوانان عالوه بر كنار آمدن با همه اين تغييرات رشدي بايد بكوشند تا هويتي براي 
هنري (؟ »من كيستم«بيابند كه  يخود كسب كنند، پاسخ شخصي براي اين سؤال قديم

  ).1370ماسن و ديگران، ترجمة ياسايي،
ادامة رشد شناختي كه شامل آغاز مرحلة عمليات صوري است، به نوجوان اين امكان 

بندي و آزمايش كند و بتواند به  ها را فرمول تر فكر كند، فرضيه دهد كه انتزاعي را مي
.  نظر داشته باشد، احتمال را نيز در نظر بگيردكه صرفاً آنچه را وجود دارد در جاي اين

هاي اجتماعي  هاي والدين و ارزش ها معموالً نوجوانان را به انتقاد از ارزش اين توانايي
آنها در اين مرحله . تفكر و رفتار نوجوان نيز ممكن است خودمدارانه باشد. دهد سوق مي

دازة خود آنها به رفتار و گيري كنند كه ديگران هم به ان ممكن است چنين نتيجه
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گيري  رشد شناختي نوجوانان نيز در رشد شخصيت و شكل. كنند ظاهرشان توجه مي
 هنري ماسن و ديگران، ترجمة ياسايي،( دارد  احساس هويتي روشن، نقش مهمي

1370 .(  
بخش كه براي  والدين قاطع و اطمينان. استقالل از خانواده از تكاليف نوجوانان است

دهند كه  ي و رفتار منضبط، به يكسان ارزش قائلند براي نوجوانان توضيح ميخودمختار
كنند و با اين كار احساس استقالل  چرا از او انتظاراتي دارند و يا او را از كارهايي منع مي

نوجواناني كه والدين مستبد و خودكامه دارند و صرفاً به . دهند را در او پرورش مي
بند و بار،  گير، بي بايد بكنند و نيز فرزندان والدين سهلگويند كه چه  فرزندان مي

توجه هستند به مشكالت بسياري  اعتنا كه غيرمسئول و بي طلب و يا والدين بي مساوات
شود،  تر مي از آن جهت كه پيوند نوجوانان با والدينشان به تدريج ضعيف. شوند دچار مي

همساالن امكاناتي براي يادگيري . يابند همساالن در رشد رواني آنها نقش حساسي مي
هاي اجتماعي، كنترل رفتار و در ميان گذاشتن مشكالت و احساسات مشابه  مهارت

پذيرفته شدن از سوي همساالن و داشتن چند دوست نزديك در زندگي . كنند فراهم مي
جنس هستند و در  سن و هم دوستان نزديك هم. نوجوان اهميت بسياري دارد 

به طور . هاي مشابهي دارند، ولي استثنا وجود دارد ها و هدف وادگي، ارزشهاي خان زمينه
طينت و  پذير، خوش دهند كه بشاش، انعطاف كلي، نوجوانان همساالني را ترجيح مي

دهند تا احساس  ترند كه به ديگران ياري مي افرادي از نظر آنان محبوب. مشتاق باشند
وابط ضعيف با همساالن در دوران كودكي و ر. اند كنند از سوي سايرين پذيرفته شده

هاي عاطفي دوران بزرگسالي است، بزهكاري، اختالالت در  موجب ناسازگاري نوجواني،
هاي  توانند نقش نوجواناني كه مي. سازگاري جنبي و ساير رفتارهاي ناسازگارانه است

دگي آتي و ايفا كنند از لحاظ اجتماعي و عاطفي براي زناجتماعي و فردي متنوعي را 
  ).1370هنري ماسن وهمكاران ، ترجمة ياسايي،(ازدواج مهياترند 

 
  بيان مسئله

بدون ترديد الزمة هر تحول عميق و فراگير فرهنگي در هر جامعه، تغيير و تحول 
هاي آموزشي و  بنيادي درنظام آموزشي آن جامعه است و تحول اساسي در برنامه

رزشي حاكم بر خانواده و مدرسه و آمادگي پرورشي مدارس در گرو همخواني نظام ا
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اغلب . ريزان و مربيان مدارس است با برنامه ذهني و تمايل اوليا در همراهي و همگامي
افراد، والدين را به خاطر داشتن نوجوان ناراحت، شرور، ناآرام، ناموفق و مشكالتي كه 

 متخصصان تعليم و حتي. دهند آورند، مورد سرزنش قرارمي آنان احتماالً به وجود مي
تربيت پس از مطالعة و بررسي دقيق آمار مربوط به نوجواناني كه داراي مشكالت 

 رواني و يا احتماالً قربانيان بزهكاري هستند، والدين را مورد مالمت و سرزنش –عاطفي
جا اين پرسش اساسي  در اين. اندازند دهند و غالباً گناه را به گردن آنان مي قرار مي

ها و تدابيري براي كمك  كند و چه كوشش چه كسي به والدين كمك مي: شود مطرح مي
  هاي مؤثر تربيت فرزندان آنها صورت گرفته است؟  و آموزش درجهت ارائة روش

هاي مهم و  گويي به اين پرسش لذا در اين راستا و با توجه به اهميت پاسخ
  :كننده، براي محقق سؤاالت زير مطرح هستند  تعيين

  وزش خانواده در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار مؤثر است ؟ آيا آم
  آيا آموزش خانواده در بهداشت رواني خانواده مؤثر است ؟

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

تخميني كه . دهند نوجوانان وجوانان جمعيت زيادي را در سطح جهان تشكليل مي
هاي   كه در فاصلة سالدهد توسط آمار يونسكو در اين زمينه زده شده است نشان مي

 000/000/280/1 ميليون نفر به 415 ساله از 24 تا 15 افرادگروه سني 2000 تا 1960
عالوه براين، بيشترين رقم از اين تعداد در جهان سوم هستند و كشور . بالغ گرديده است

توان اين جمعيت انبوه  دهند كه نمي سوم جمعيت را تشكيل مي ما، ايران، در حدود يك
مسائل و مشكالت نوجوانان و جوانان در جوامع ). 1371احمدي،(فعال را ناديده گرفت و 

مسائلي كه نوجوانان روستايي دارند با . هاي گوناگون متفاوت است مختلف و فرهنگ
مسائل نوجوانان شهري يكي نيست، حتي نوجوانان و جواناني كه در يك شهر بزرگ 

هاي اجتماعي  اي گوناگون هستند و پايگاهه فرهنگ كنند اما تابع خرده زندگي مي
جا مسئله محسوب  چه در يك اصوالً آن متفاوتي دارند داراي مشكالت مشابه نيستند و

مشكالت اين دوره گاهي چون .  ممكن است در جاي ديگر مسئله نباشدشود، مي
انباشته . گردند شوند و هر يك به ديگري ختم مي هاي زنجير به هم پيوسته مي حلقه

ساز  كند و براي آنها مسئله شدن مشكالت خطري است كه نوجوان و جوان را تهديد مي
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شود و اگر به موقع به آنها توجه نشود و مشكل برطرف نگردد با مشكل ديگري پيوند  مي
خورد و ممكن است سبب بسياري از انحرافات فردي و اجتماعي و حتي بزهكاري  مي

خانواده اولين و ). 1381خداياري فرد، (تم شودآنها گردد و به عواقب ناخوشايند خ
وضعيت اجتماعي، اقتصادي، . آيد ترين پايگاه در رشد عواطف نوجوانان به حساب مي مهم

فرهنگي، ميزان تحصيالت والدين، آداب و رسوم، تعداد اعضاي خانواده، آرزوها و 
. شوند سوب ميهاي والدين از جمله عوامل مؤثر در رشد عواطف نوجوانان مح ال ايده

هاي جديد  ها و روابط دوران كودكي را رها سازد و مهارت نوجوان بايد افكار و وابستگي
آميز از دورة كودكي به دورة نوجواني كه به تغيير در مفهوم  انتقال موفقيت. كسب كند

خويشتن نياز دارد بدون كمك اطرافيان و خصوصاً والدين آگاه و مطلع ميسر نيست و 
اي انطباق با محيط و شناخت و برآورد اطرافيان، به راهنمايي افرادي آگاه و نوجوان بر

تواند او را به سوي صفا و  خانواده به علت تماس نزديك با نوجوان مي. بصير نياز دارد
اگر والدين به اهميت نقش خود در تربيت . صميميت و يا كينه و نفرت سوق دهد

ها را به كار برند، بسياري از  ا بياموزند و آنهاي صحيح ر نوجوانان پي ببرند و شيوه
  ) .1373آبادي،  شفيع(اختالالت رفتاري و عاطفي در نوجوانان به وجود نخواهد آمد 

  
  هدف پژوهش
راهنمايي  خانواده در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار مقطع  آموزش  بررسي نقش 

  .تهران استان  هاي   دخترانه شهرستان تحصيلي 
  

  ية پژوهشفرض
  :اين پژوهش داراي يك هدف و فرضية اصلي است
  .راهنمايي مؤثر است دختر در مقطع آموزش خانواده در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار

  
  ادبيات و پيشينة تحقيق

در اين قسمت ابتدا مفاهيم اصولي و مباني نظري مربوط به موضوع پژوهش را مطرح 
هاي داخل و خارج از كشور را در مورد عنوان  كنيم و سپس مطالعات و پژوهش مي

  .كنيم  تحقيق به اختصار بيان مي
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هاي آموزشي وسيعي را  آموزش خانواده نوعي تعليم و تربيت گروهي است كه برنامه
هاي خود را در زمينة پرورش  كند تا دانش و توانايي ها كمك مي گردد و به آن شامل مي

چنين تا  آموزش خانواده هم. طلوب گسترش دهندو تربيت كودك و نوجوان به نحوي م
هاي اجتماعي و عاطفي  حدود زيادي جنبة پيشگيري دارد و از ايجاد ناسازگاري

. كند كند و به پيشرفت و بهبود سالمت رواني كودك و نوجوان كمك مي جلوگيري مي
 و ها با اصول در آموزش خانواده نيز مانند آموزش انفرادي سعي بر آن است كه آن

مفاهيم رشد كودك و نوجوان و نحوة رفتار با كودك و نوجوان در حاالت مختلف آشنا 
هاي كودك و نوجوان در سنين مختلف زندگي را بشناسند  شوند و مشكالت و ناسازگاري

  . هاي برخورد با هر يك را فرا گيرند و روش
سائل هدف اصلي اين جلسات آن است كه والدين به صورت گروهي كمك شود تا م

شان را در اجتماع مطرح سازند و پس از بحث و بررسي گروهي  و مشكالت نوجوانان
هاي خود را در داخل خانواده  هاي اجتماعي بتوانند يادگرفته حل دربارة آن و يافتن راه

مخاطب جلسات آموزش خانواده، اولياي ). 1384كاكيا،(شان پياده كنند  دربارة نوجوانان
ستند كه در اين پژوهش هدف تأثير آموزش خانواده در ايجاد كودكان و نوجوانان ه

  .پردازيم سازگاري نوجوانان ناسازگار است، لذا به توضيح دورة نوجواني مي
مرزهاي  اين دوره . شود سالي اطالق مي گذار از كودكي به بزرگ نوجواني، به دورة 

 دهة  هاي  سال د و تا آخرينگرد  مشخصي ندارد، اما تقريباً از دوازده سالگي آغاز مي سني
دوره  در اين . يابد مي شود، ادامه  مي  كامل  كم و بيش رشد جسماني  كه  زندگي  دوم  
اش   خانوادگي خود را جداً از هويت يابد، هويت فردي  مي دست  نوجوان به بلوغ جنسي  
جمه اتكينسون، تر(شود  رو مي نهد، و با مسئله تأمين معاش خود روبه بنا مي 

حدود و . و بزرگسالي  كودكي  اي است حد فاصل ميان نوجواني دوره). 1371براهني،
آن چندان مشخص نيست و بسته به افراد و جوامع گوناگون تغيير  مدت  طول  همچنين 

توان   مي شروع آن همراه با بلوع جنسي است، اما بر طبق آنچه معمول است. كند مي
كشد  درازا مي  تا تقريباً هجده الي بيست و يك سالگي،  به دورة نوجواني، از دوازده گفت 

  ).1371احدي  و محسني، (
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» 1ايجر  تين«در فرهنگ غرب، به نوجوانان در فاصله سني سيزده تا نوزده سال 
شود و اين گروه از سيزده تا نوزده  شان به تين ختم مي يعني كساني كه سن. گويند مي

 است؛ از زبان addolecentنوجواني معادل واژة ). 1381شرفي،(گيرد سال را در برمي
توان آن را به  ترين تعريف مي التين مشتق شده و به معناي رشد كردن است، در ساده
سالي هستند و اين خود دامنة  گروهي سني اطالق كرد كه بين دوران كودكي و بزرگ

يرات گوناگون در نوجواني كه با تغي). 1965 2كراو و كراو(گيرد  وسيعي را در برمي
چون . آيد ترين ادوار زندگي به حساب مي هاي متعدد همراه است يكي از بحراني زمينه

 اجتماعي تؤاماً در بروز دورة نوجواني دخالت دارند، نوجواني – رواني –عوامل زيستي
توان تنها از يك ديدگاه مطالعه و بررسي كرد، بلكه بايد به تمام  رفتار و عملكرد را نمي

  ).1380شفيع آبادي، ( انب و ابعاد وجودي او توجه شود جو
توان خالصه چنين  هاي تاريخي مطالعات مربوط به نوجواني مي با بررسي ريشه

استنباط كرد كه در ابتدا توجه به تغييرات فيريولوژيك و جسماني بوده است و بلوغ را 
ه تدريج مسائل رواني و ند اما با دانسته اي منحصراً فيزيولوژيكي و جسماني مي پديده

  ).1371احدي و محسني، (اجتماعي نيز مد نظر قرارگرفته است
 رشد و نمو جسماني در نوجواني با رشد جهشي در اوايل :رشد جسماني و جنبي

شناختي كه در طي اين زمان  ديگر تغييرات جسماني و روان. شود مي نوجواني شروع
شكل بدني، صفات، نيرومندي و كاركرد، شود تا كودكان از نظر  مي دهد سبب روي مي

هاي بين دو جنس از نظر شكل و ديگر صفات بدني در  تفاوت. ساالن شوند مشابه بزرگ
هاي جنبي، نظير تفاوت در نيرومندي و هماهنگي  برخي تفاوت. اين زمان آشكارتر است 

 بلوغ، .بدني، احتماالً تا حدي به علت انتظارات اجتماعي متفاوت براي دو جنس است
  ).1383بيابانگرد،(نشان دهندة آغاز نوجواني است 

سالي ادامه  نوجواني و اوايل بزرگ رشد هوشي تا اواخر: رشدهوشي و شناختي
. ماند هوشي درطول زندگي ثابت نمي چنين بهرة  هم. رسد يابد و به نقطة اوج خود مي مي

جواني با پيدايش تفكر نو. كند مرحله تقسيم مي را به چهار پياژه فرايند رشد تفكر
صوري، يعني آخرين مرحلة رشد شناختي، متقارن است تفكر منطقي در مورد عقايد و 

                                                 
1- teenager 
2- Crow and Crow 
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هاي جنبي در هوش ديده نشده  تفاوت. شود مفاهيم انتزاعي در اين مرحله شروع مي
  ).1383بيابانگرد، (است 

باق شدن به فرايند پيچيدة يادگيري، انط  اجتماعي:رشد شخصيت اجتماعي شدن و
فرايند اجتماعي شدن در نوجوانان . دارد و سازگاري يك عضو با يك جامعة خاص اشاره

 و لذا قادر به اند اهميت خاصي دارد، زيرا آنها درحال بلوغ جسماني، هوشي و هيجاني
ساالن در جامعه   هاي بزرگ هايي هستند كه آنها را براي پذيرش  نقش فراگيري مهارت

ماهيت دورة نوجواني . دهد ن رشد در حوزة شخصيت روي ميبيشتر اي. كند مهيا مي
ساالن، سرعت تغييرات اجتماعي و  هاي كودكان و بزرگ تحت تأثير پيوستگي بين نقش

زندگي برزخي و «لوين دورة نوجواني را به يك . پيچيدگي يك فرهنگ خاص است
رخي عوامل ب. سال كند، چرا كه فرد نه كودك است و نه بزرگ  تشبيه مي»اي حاشيه

والدين، همساالن، : كننده كه در دورة نوجواني مهم هستند، عبارتند از اجتماعي
بسته به ماهيت تعامل بين اين عوامل و نوجوانان، . هاي گروهي، مدرسه و مذهب رسانه

كه در طي نوجواني در  برخي از تحوالت مهمي. رشد ممكن است تقويت يا بازداري شود
تغيير در مفهوم خود، عزت نفس و هويت، بلوغ : رتند ازدهند عبا شخصيت روي مي

  ).1383بيابانگرد،(هيجاني و تغيير در عاليق 
شود به عنوان رشد سريع  بلوغ كه در دورة نوجواني ظاهر مي :بلوغ به مفهوم بحران

بلوغ يك ). 1370شرفي،(هاي بدن مشخص شده است و تغييرات چشمگير در اندازه
بلوغ جسمي، بلوغ جنسي، بلوغ رواني، بلوغ عرفي، بلوغ شرعي، : پديدة چند بعدي است

.  مشتق شده استkrisis به معناي بحران كه از واژه يوناني »crisis«بلوغ اقتصادي، واژه
)krisisتغييرات ) شود اي كه حكم در دادگاه خوانده مي  در زبان يوناني به معني لحظه

هاي عميق  آيد و نمودار دگرگوني ش ميرساند كه در جريان يك تحول پي قاطعي را مي
كه از نوجواني به عنوان يك دورة بحراني معمول شده است حاصل  تعريف علمي. است

به نظر آنان نوجواني زمان كشف . شناسان آلماني است  و ساير روان1هاي استرن پژوهش
مل به دليل عدم تكا. هاي فرهنگي و معنوي است  يا به عبارت بهتر آگاهي از ارزش
گيري نگرش شخصيتي نوجوان نسبت به زندگي  شخصيتي و عدم تكامل شكل

هاي ناشي از اين آگاهي، دوره و حالتي منقلب و بحراني را براي  ها و تعارض كشمكش

                                                 
1- Stern 
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پزشكان مشهور   يكي از روان1هوير). 1371احدي و محسني(آورد  نوجوان به وجود مي
 در زندگي رواني  ات واقعاً تازه و مهميفرانسه، معتقد است نوجواني با تغييرات وكيفي

توان آن را پايان يك تحول و آغاز يك حالت دانست تا يك  همراه نيست و بيشتر مي
  . دورة ابتدايي و طوفاني 

هاي   آماري است و با تحليلدر نظرية كلمان كه اساساً : دربارة بحران2نظرية كلمان
مانند سازگاري با تغييرات بدني، (ي  مشابهت دارد، هر يك از مسائل نوجوان3ترستون

در يك ) تشويق ناشي از مقابله و جذب شدن در گروه همسن و جز اينها Tتعارض با اوليا
رسد كه اين سن، هم برحسب  خاص به حداكثر يا به اوج تنش خود مي سن تقويمي

اوج «ر هاي افراد د با اين حال تفاوت. مسائل گوناگون نوجواني، متفاوت و تغييرپذير است
يعني سني كه يك مسئله خاص با فراواني بيشتر ( سن »حد متوسط« براساس »تنش

از اين رو، هرگاه براي فرد يا افرادي، سن اوج . قرار دارد) شود در يك گروه ديده مي
تر  زمان باشد، براي آن فرد يا افراد، سازگاري يافتن مشكل تنش براي چند مسئله هم

 ناشي از تداخل زماني » بحران بلوغ«به بيان ديگر . ودش شود و دچار بحران مي مي
شوند و به  چندين مسئله و در پي آن لزوم چندين سازگاري است كه با هم ظاهر مي

سازند در حالي كه وقتي مشكالت  همان نسبت سازگاري نهايي را دچار مشكل مي
د، نوجوان خيلي پي ظاهر شوند، يعني سن اوج آنها با يكديگر تداخل نداشته باش در پي
هاي گوناگون،  تواند خود را با وضع جديدش، يعني مسائل خاص در زمان تر مي آرام

هاي سازگاري  هاي متعدد و تالش سازگار سازد و يا به بيان ديگر مغروق در تعارض
  ).1371احدي و محسني،(جويانه نشود 

شود، مسئله  رو مي يكي از مسائل عمده كه نوجوان با آن روبه :گيري هويت شكل
من «هايي نظير  گيري هويت فردي اوست، و اين بدان معناست كه او بايد به سؤال شكل

جوي هويت شخص متضمن اين و  جست. ، پاسخي بدهد»روم؟ به كجا مي« ،»كيستم؟
است كه شخص تشخيص دهد كه براي او چه چيزهايي مهم و چه كارهايي ارزشمند 

ها بتواند رفتار خود و  ست كه وي براساس آناست و نيز متضمن تنظيم معيارهايي ا
جو، تكوين احساس  و ها، اين جست عالوه بر اين. ديگران را هدايت و ارزيابي كند

                                                 
1- Heuyer 
2- Kelman 
3- Terston 
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احساس هويت شخصي در نوجوان به . گيرد خودشكوفايي و شايستگي را نيز در برمي
ا و ه ارزش. يابد هاي گوناگون دوران كودكي تكوين مي تدريج بر پاية همانندسازي

. معيارهاي اخالقي كودكان خردسال تا حدود زيادي همان است كه والدين آنها نيز دارند
ها نشأت  شان نسبت به آن اصوالً احساس عزت نفس در كودكان از نگرش والدين

هاي  اي به ارزش تر دبيرستان، كودكان به صورت فزاينده با ورود به دنياي وسيع. گيرد مي
هاي معلمان و ساير بزرگساالن بيشتر ارج  چنين به ارزيابي گروه همساالن خود و هم

كوشند تصوير  ها مي ها و ارزيابي بندي اين ارزش نوجوانان از راه جمع. نهند مي
از سوي والدين، معلمان و   كه  هايي هر اندازه ارزش. اي از خود به دست آورند يكپارچه

 باشند، به همان نسبت كار شود همخواني بيشتري با هم داشته همساالن ابراز مي
  . رود تر پيش مي يابي نوجوان آسان هويت

پيش رفتن به سوي استقالل از تكاليف اصلي نوجوانان است،  :استقالل درنوجواني
در جاهاي . شود به خصوص در جامعة آمريكا كه برمتكي بودن به خود تاكيد فراواني مي

ساس وابستگي و ميل به استقالل را حل ديگر نيز اگر نوجوان نتواند تضاد بين تداوم اح
اگر نوجوان نتواند در حدي منطقي از والدين خود جدا . كند دچار مشكالتي خواهد شد

تواند با همساالنش روابط معقولي برقرار  شود و استقالل به دست آورد، به سختي مي
گيري شغلي  هت جها اي داشته باشد عالوه بر اين يا در آينده رفتار جنسـي معقوالنه. كند

ها  يابي به همة اين نوجوان براي دست. و احساس هويت او نيز دچار مشكالتي خواهد شد
. قدم و باصداقت داشته باشد بايد از خود، تصوري به عنوان شخصي منحصر به فرد، ثابت

هاي وابستگي و  ها و مشوق انگيزه. اي نيست استقالل واقعي از والدين، كار چندان ساده
البته اين . شوند كه نوجوان دچار تضاد شود ، هر دو قوي هستند و باعث مياستقالل

شود به طور  مسئله كه نوجوان تا چه حد در مواجهه با مستقل شدن دچار مشكل مي
  : كلي به سه چيز بستگي دارد

هاي كلي اجتماعي درباره استقالل نوجوانان در فرهنگي كه نوجوان در  نگرش) الف
 .كند مي آن زندگي

هاي فرزند پروري و الگوهاي رفتاري كه والدين نوجوان به او نشان  شيوه) ب
  . دهند مي
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ماسن و (كنش متقابل با همساالن و حمايت آنان از مستقل شدن نوجوان )ج
  ).1373همكاران، ترجمة ياسايي،

پدر و مادر اولين كساني هستند كه زيربناي شخصيت سالم  :هاي فرزندپروري شيوه
نگرند؛  معموالً والدين، نوجوان خود را به صورت كودك مي. نهند را بنا مييك نوجوان 

عدم درك نوجوانان باعث . مثل اين كه گذشت زمان تغييري در وي نداده است
دهند كه در مسائل  نوجوانان به خود حق مي. شود ها و والدين مي كشمكش بين آن

عمال اعضا خانواده را مورد سؤال قرار مربوط به خانه اظهار نظر كنند و افكار و عقايد و ا
دهند و نوجوان آن كودك سر به راه قبلي نيست و در مقابل تحكم و دستورات والدين 

از جمله خصوصيات دوره نوجواني مخالفت است؛ ). 1383احدي،(كند مقاومت مي
در والدين نيز . خيزد نفوذي كه در اطراف او هستند به مخالفت برمي نوجوان با افراد ذي

طلبي يا كسب استقالل يا  اين مخالفت به خاطر تشخيص. دايرة مخالفت وي قرار دارند
اين امر . مخالفت در پسران شديدتر از دختران است. خود از ديگران است جداسازي 

كنند  شايد به دليل جرأت و قدرتي است كه پسران در طول رشد خود كسب مي
  ).1383احدي،(

والدين به نوعي نوجوانان خود را ناسازگار % 85طبق تحقيقات متعدد، حدود 
آنچه مهم . شود چنين برداشتي از نوجوانان باعث رفتار خاصي در والدين مي.دانند مي

كند تا رابطه بهتري  است فهم اين ناسازگاري و داليل آن است كه به والدين كمك مي
 خود رفتار والدين را نوجوانان هم به سهم). 1383احدي،( با نوجوانان خود برقرار كنند

ها در اين زمينه نشان  پژوهش. كنند قبول ندارند و آنان را از نظر نوع رفتار تاييد نمي
دهد كه اعتقاد فرزندان نسبت به تأييد رفتار والدين در پسران و دختران كمتر از  مي

 طبقات مختلف اجتماعي به طور كامل رفتار يك از فرزندان در هيچ.  است5/1ميانگين 
در . كنند و اصوالً درجة قبول رفتار والدين و فرزندان كم است والدين خود را تأييد نمي

پندارند و نوجوانان هم رفتار  اين وضعيت ناهمگون كه والدين، نوجوانان را ناسازگار مي
. والدين را قبول ندارند، امكان وقوع بسياري از حوادث ناگوار براي نوجوانان وجود دارد

والدين افرادي . ساس تغييرات بلوغ و بحران هويت، رفتاري ناسازگارگونه داردنوجوان برا
توانند به او كمك كنند تا از اين سن پرآشوب  هستند كه با ارتباط صحيح با وي مي

جانبه  نوجوان به تفاهم نياز دارد و بايد به او كمك شود تا به استقالل همه. بگذرد
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هايي را  ، مجموعه بررسي)1973(از دانشگاه كاليفرنيا ديانا بام رنيد ). 1383احدي،(برسد
اين . هاي فرزندپروري والدين مشخص شد انجام داد كه طي آن الگوهايي از شيوه

  :ها با مقايسة بين والدين سه گروه كودك آغاز شد مجموعه بررسي
ا كودكاني كه از لحاظ اجتماعي توانا و رشديافته بودند، يعني در استقالل، اتك) الف

  .گيري به سوي پيشرفت رتبة بااليي گرفته بودند به خود، دوستي و جهت
كودكاني كه رشديافته نبودند، يعني اتكا به خود، ميل به كاوش و كنترل بر خود ) ب
  .ها بسيار كم بود در آن
كودكاني كه بين اين دو گروه قرار داشتند، يعني نه از لحاظ اجتماعي توانا و ) ج

  . نه رشدنيافته و در كنترل خود، ضعيفرشديافته بودند و
باوم ريند الگوي فرزندپروري والدين اين سه گروه را به ترتيب قاطع و 

گير خواند كه هر كدام واجد خصوصياتي به شرح زير  بخش، مستبد و سهل اطمينان
  : بودند

تر  تر وبا محبت اين گروه در مقايسه با ساير گروها گرم :خشب والدين قاطع و اطمينان
نمودند و از   مي را كنترل حال، آنان  در عين. كردند بودند و با فزندان خود رابطه برقرار مي

استقالل و تصميمات فرزندان خود  هر چند كه به . داشتند آنان توقع رفتار عاقالنه 
گذاشتند، كنترل را با هدايت و تشويق خودمختاري و استقالل كودك تلفيق  احترام مي

  .كردند مي
آنان . اين گروه از لحاظ اعمال كنترل منطقي رتبة كمتر گرفتند :لدين مستبدوا

بيشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباري تاكيد داشتند و درضمن با فرزندان  خود كمتر 
ند  بود  و مايلنمودند آنان قواعد بسياري را به كودكان تحميل مي. گرم و با محبت بودند

  .ره كننداز نزديك كودكان خود را نظا
كردند، از آنان توقعي نداشتند،  فرزندان خود را كنترل نميها   آن:گير والدين سهل

در امور خانه نظم و ترتيبي نداشتند و به آنان آموزش استقالل و اتكا به . ولي گرم بودند
  ).1373ماسن و ديگران، ترجمة ياسايي،(دادند  خود نمي

از وظايف مهم نوجواني  يكي :هاي شخصي و فلسفة زندگي كسب ارزش
. يابي به يك فلسفة منسجم از زندگي، از جمله ايدئولوژي مذهبي و سياسي است دست

 از طريق دروني كردن »فرامن«نظريه روانكاوي رشد اخالق تأكيد زيادي برنفس
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نظرية شناختي . شود، دارد معيارهاي والدين و احساس گناهي كه از رفتار بد ناشي مي
كند كه قضاوت اخالقي مطابق با مراحل جهاني و قابل  وان مي رشدي گلبرگ عن–

  .رود و رابطة نزديكي با رشد شناختي دارد بيني، پيش مي پيش
ها و رفتارهاي اخالق از طريق  نظريه پردازان يادگيري اجتماعي معتقدند كه قضاوت

ها و  قضاوت. شوند اي، شرطي شدن فعال و كالسيك آموخته مي يادگيري مشاهده
هاي اخالقي ممكن است از  فتارهاي اجتماعي ممكن است با هم ناسازگار باشند و رفتارر

  ). 1383بيابانگرد،(موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت باشد 
 »انتظارات« در مورد انتخاب شغل در واژة :انتخاب شغل و آمادگي براي اشتغال

 به معني »انتظار«. ها ضرورت دارد شود كه آشنايي با آن  شغلي مطرح مي»ترجيحات«و 
انتظارات شغلي شامل . چشم به راه بودن ، توقع داشتن و پيش بيني كردن است

در ترجيح شغلي، فرد از . ها را احراز كند مشاغلي است كه فرد آرزو دارد در آينده آن
اش  ر دارد برحسب عالقه و خواستهبين مشاغلي كه در جدول انتظارات شغلي او قرا

انتخاب شغل . كند تعدادي از آن مشاغل را به ترتيب درجة اولويت و اهميت انتخاب مي
افتد و معموالً كسي را از  ها اتفاق مي يكي از وقايع مهم زندگي است كه براي همة انسان

هنگ باشد، هاي فرد هما ها و رغبت انتخاب درست شغل كه با توانايي. آن گريزي نيست
عالوه بر تامين رضايت خاطر و بهداشت رواني، موجب افزايش بازدهي و كارايي نيز 

گسترش سريع تكنولوژي و افزايش تعدد، تنوع و پيچيدگي مشاغل، انتخاب . شود مي
براي غلبه بر اين مشكل، فرد به راهنمايي افرادي . درست شغل را مشكل ساخته است
از منابع موثق نياز شديد دارد تا بتواند خصوصيات آگاه و متخصص و دريافت كمك 

براي نيل به . خود، شرايط احراز مشاغل، امكانات و نيازهاي جامعه را به درستي بشناسد
ها و نهادهاي  ها، كاركنان مدرسه، سازمان و جدي خانواده اين هدف، همكاري صميمي 

ساز در موفقيت برنامة  هاي توليدي و صنعتي، نقشي مؤثر و سرنوشت مختلف و كارگاه
  ). 1375شفيع آبادي،(راهنمايي شغلي دارد 

. هوش، استعداد، عالقة منبع كنترل و انگيزة پيشرفت با آرزوهاي شغلي رابطه دارند
 اقتصادي موجب شده است تا زنان نسبت به شاغل شدن گرايش - تغييرات اجتماعي

غل سهل باالتر، پردرآمدتر همچنين زنان در تالش براي كسب مشا. بيشتري نشان دهند
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درآمد باقي  با وجود اين، زنان در مشاغل سطح پايين و كم. تر هستند و غيرسنتي
  ).1383بيابانگرد،(اند  مانده

هاي  ، رابطة بين شيوه)1991 (1بوري :شده هاي انجام مروري بر پژوهش
حقيق نشان داد نتيجة ت. نفس فرزندان را مورد مطالعه قرارداد فرزندپروري والدين و عزت

رزندان مستبد و آزاد گذارنده، ـااليي بين اقتدار منطقي نسبت به فـكه رابطة مثبت ب
  ا ـمستقل و ب

  ).1991بوري،(پذيري بيشتري دارند  هدف بوده و اعتماد به نفس و مسئوليت
شده و ماهيت توسعه كار  در مورد محدوده تعيين) 1994( و همكاران 2ريچي

 213هاي آموزش والدين و مشاوره والدين، تحقيقي  بر روي هارتمشاوران در زمينة م
مشاور مدرسه انجام دادند كه مشخص شد هنوز ارتباط با والدين ضعيف است و مشاوران 

  ).1994ريچي و همكاران(كنند  نمي) خدمات مشورتي(وقت كافي صرف ارتباط با والدين
 زوج جوان 31قيقي بر روي در مورد آموزش والدين، تح) 1989( 4 و تايلور3ناولر

 5تنيكس). 1989نولر و تايلور(انجام دادند كه نتايج حاصله را مفيد گزارش كردند 
مورد با ارزشيابي برنامة ارتباط و تماس والدين در مدرسة ارامنه بوكا راتون كه ) 1986(

الدين هاي و هر كدام از گروه. فرزندان آنها داراي مشكل بودند، به سه دسته تقيسم شدند
نتايج تحقيقات مشخص كرد كه ارتباط . به اندازه معيني با مدرسه ارتباط برقرار كردند

تنيس (شود  بيشتر والدين با مدرسه باعث اصالح رفتار و پيشرفت تحصيلي باالتر آنها مي
1986.(  

، سبك عاطفي والدين و منظومه خانواده را مورد تجزيه و )1991( و همكاران6كوك
هاي  ادند، در اين تحقيق مدل ارتباط اجتماعي براي روشن كردن پوياييتحليل قرار د

مربوط به سبك عاطفي والدين، به عنوان راهنماي رفتار والد با كودك مورد استفاده قرار 
نتايج حاصل از هفتاد خانواده كه به دنبال خدمات باليني براي يك عضو نوجوان . گرفت 

انگيزند، به  را بر مي وانان سبك عاطفي والدين خودخود بودند، نشان داد كه اوالً نوج
دهند و ثانياً اين تحريك شدن عاطفة منفي  ها را در معرض ريسك قرار مي طوري كه آن

                                                 
1- Buri 
2- Ritchie 
3- Noller 
4- Taylor 
5- Tennics 
6- Cook 
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كند  والدين تا حد زيادي به ابراز عاطفه منفي نوجوانان نسبت به والدين خود كمك مي
  ).يعني اثر متقابل(

 از فرايند اصالح رفتار كودكان را به مادران ، استفاده)1990( و همكاران 1برنستين
فرزندان اين مادران از . آموزش دادند تا بتوانند رفتار كودكان را در منزل تغيير دهند

لحاظ هوشي در سطح متوسطي بودند و طبق ارزيابي معلم، به رشد نايافته مزاحم و 
و خيال بوده و ها در كالس به صورت خواب  رفتار آن. بندي شدند انگيزه طبقه بي

ها  نتيجة تحقيق نشان داد كه آموزش آن روش. دادند عصبانت شديدي از خود نشان مي
 برنستين و همكاران،(به مادران باعث كاهش شديد رفتارهاي مزاحم در كالس گرديد

1991.(  
، درتحقيقي با استفاده از روش گروهي، رويكرد شناختي )1992 (3 و كالپتون2كنت

هاي حمايتي ارجاع شده بودند،  لدين نوجواناني كه از طرف سازمانرفتاري را به وا
ها الگوسازي، فيدبك، تقويت اجتماعي، و دادن  در آن شيوه از روش. آموزش دادند

در اين جلسات بيشتر در مرور كنترل خشم و جايگزين كردن . تكليف منزل استفاده شد
ديده  شان داد كه والدين آموزشنتايج تحقيق ن. رفتارهاي نامناسب به جاي آن بحث شد

  ).1992 كنت و كالپتون،(را در برخورد با نوجوانان نشان دادند بعد از آموزش، خشم كمي 
آموزان و روابط  پذيري دانش ، در خصوص مسئوليت)1982( و همكاران 4نبرگزرو
. عملكرد تحصيلي آنان دردوره راهنمايي بررسي شده است  نوجوانان با–والدين

سال بود در اين تحقيق  11-16ها بين  كه سن آن  خانواده با فرزند اول120اي از مجموعه
پذيري نوجوانان شامل ميزان خوداتكايي،گرايش  ارزيابي مسئوليت. مشاركت داشتند

در . هاي خانوادگي بود شغلي، مقاومت در برابر فشار همساالن و مشاركت در مسئوليت
پذيري نوجوانان مجموعه عمل والدين  مسئوليتهاي مقطعي نشان دادند كه  كل، بررسي

اما تحقيقات . كه به عنوان اقتدار توصيف شده است با موفقيت تحصيلي رابطه دارند
آيند، موفقيت  طولي نشان دادند كه مسئوليت پذيري يك همبستگي است تا يك پيش

شخص نيست بنابر داليلي هنوز م. دهد تحصيلي در حالي كه اقتدار والدين را افزايش مي
كنترل  شناختي   روان گير، بيشترپذيرنده و از لحاظ نوجواني كه والدين آنها نسبتاً سهل

                                                 
1- Bernstein 
2- Kont 
3- Clopton 
4- Rosenberg 
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روزنبرگ و (عملكرد بهتري داشتند  هايشان  از همكالسي داشتند، در مدرسه  كمتري  
  ).1986همكاران، 

  
  گيري جامعة آماري، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر مقطع راهنمايي   كلية دانشجامعة آماري دراين پژوهش عبارت است از
هاي مقطع راهنمايي   در يكي از پايه84-85هاي استان تهران كه در سال  شهرستان

آموزان ناسازگار در  تعداد افراد گروه نمونه چهل نفر از دانش. مشغول تحصيل بودند
 از ميان اي اي چندمرحله گيري خوشه مقطع راهنمايي بود كه با استفاده از روش نمونه

هاي آموزش و پرورش  براساس اين روش از شهرستان. افراد جامعة آماري انتخاب شدند
شهر تهران دو شهرستان دماوند و شهريار به روش كامال تصادفي انتخاب و فهرستي از 

جمعاً شش (شد، سپس سه مدرسه از هر ناحيه  ها تهيه  مدارس راهنمايي دخترانه آن
شدند و در مرحلة آخر چهل نفر به عنوان  اده انتخاب ميبا روش تصادفي س) مدرسه

نمونه از مدارس منتخب با توجه به مالك در نظر گرفته شده انتخاب و به صورت 
روند كار بدين صورت بود كه پس از . شدند تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم 

ن مدارس مراجعه شد، انتخاب سه مدرسه از هر شهرستان به صورت تصادفي ساده، به اي
هاي نوجواناني كه بايد به عنوان آزمودني  و با مسئوالن مربوطه راجع به تحقيق و ويژگي

شده  آموزان انتخاب در مرحلة بعد، از معلمان دانش. مورد بررسي قرارگيرند گفتگو شد
ر نامة ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين و نظ هاي پرسش تقاضا شد كه با توجه به مالك

شخصي خود پاسخ دهند و به دنبال آن والدين دانش آموزان سه مدرسه دعوت شدند و 
نامة ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين كه در اين مقطع  از آنها خواسته شد كه پرسش

هاي استان تهران در مقطع راهنمايي هنجاريابي شده  سني توسط محقق در شهرستان
آموزي هم از نظر والدين و هم از نظر معلم  شدر صورتي كه دان. بود، پاسخ دهند

گرفت به اين ترتيب چهل  ناسازگار تشخيص داده شده بود در ليست افراد نمونه قرار مي
نفر دانش آموز ناسازگار از شش مدرسه از دو شهرستان استان تهران به عنوان افراد 

وه آزمايش و بيست نمونه تحقيق انتخاب شدند كه از اين تعداد بيست نفر به عنوان گر
  .نفر به عنوان گروه كنترل براي شركت در تحقيق در نظر گرفته شدند
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  روش تحقيق
آزمون با  آزمون پس آزمايش است؛ طرح پيش روش انجام تحقيق حاضر، روش نيمه

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش خانواده در ايجاد سازگاري در . گروه كنترل
طرح كلي پژوهش شامل مقايسة تأثير آموزش خانواده بر . م شدنوجوانان ناسازگار انجا

نوجوانان ناسازگاري كه توسط والدين و مسئوالن مدرسه و معلمان به (گروه آزمايش 
عنوان ناسازگار شناخته شده بودند و والدين آنها از آموزش الزم در اين زمينه برخوردار 

وسط والدين و مسئوالن مدرسه و نوجوانان ناسازگاري كه ت(با گروه كنترل ) شدند
معلمان به عنوان ناسازگار شناخته شده بودند، ولي والدين آنها از آمورش الزم در اين 

در اين پژوهش آموزش . طرح و به مورد اجرا گذاشته شد) زمينه برخوردار نشدند
منظور از آموزش . خانواده متغير مستقل و ناسازگاري نوجوانان متغير وابسته است

شناختي دربارة دورة نوجواني؛ آشنا نمودن والدين با  نواده ارائة اطالعات و روانخا
؛ چگونگي تربيت عاطفي، اجتماعي، ديني و ....مشكالت تحصيلي، عاطفي، اجتماعي و

، همچنين )مدرسه(جنسي و نحوة صحيح برقراري ارتباط با آنان و با محيط آموزشي 
ر طي جلسات آموزشي گروهي به والدين كمك اي است كه د آشنايي با خدمات مشاوره
هاي خود را در زمينه پرورش و تربيت نوجوانان خود به نحو  شود تا دانش و توانايي
  . مطلوبي گسترش دهند

هر .      در اين پژوهش جلسات آموزش خانواده به تعداد دوازده جلسه برگزار گرديد
ه توسط مدرس آموزش خانواده ابتدا حدود بيست الي سي دقيق.  دقيقه بود75جلسه 

ها و  مفاهيم و اصول رشد نوجوان و نيز نحوة رفتار با نوجوان در خصوص ناسازگاري
مشكالت اين دوره با استفاده از روش سخنراني و كارگاهي تدريس شد و سپس به مدت 

در . هاي رفتاردرماني به والدين پرداخته شد بيست الي سي دقيقه به آموزش تكنيك
 يا سه جلسه يك جلسه به پرسش و پاسخ و مرور 2ة آموزش پس از هر دوطول دور
در اين جلسات از مدرسان آموزش خانواده . هاي جلسات گذشته اختصاص يافت آموزش

چنين در پژوهش حاضر  هاي استان تهران استفاده شد هم در سطح شهر و شهرستان
درسه و معلمان و والدين منظور از ناسازگاري نوجواناني هستند كه توسط مسئوالن م

نامة ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين كه  هاي ارائه شدة موجود در پرسش مطابق با مالك
آموزان مقطع  توسط نگارنده در مقطع سني دوازده تا پانزده سال در ميان دانش
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اي كه در اين  هاي استان تهران هنجاريابي شده، همچنين نمره راهنمايي شهرستان
  .اند اند به عنوان ناسازگار تشخيص داده شده مه كسب كردهنا پرسش
 

  ابزار اندازه گيري
نامة ارزيابي رفتاري كانرز فرم  آوري اطالعات از پرسش در اين پژوهش براي جمع

نامة  براي اجراي پرسش. آموزان ناسازگار استفاده شد والدين به عنوان تشخيص دانش
شده در  هاي معرفي  تقاضا شد با توجه به مالكآموزان مذكور، ابتدا از معلمان دانش

سپس . آموزان، نظر خود را بگويند نامه با دقت و براساس مشاهدات خود از دانش پرسش
كه توسط معلم به عنوان ناسازگار شناخته ) بيشتر مادران بودند(آموزان  از والدين دانش

  .رسه دعوت شدشده بودند به طور جداگانه براي حضور در يك جلسه در محل مد
  

  نامة ارزيابي كانرز فرم والدين پرسش
 توسط 1969نامه كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته در سال  اين پرسش

 ماده است و طيف وسيعي از مشكالت رفتاري 48كانرز ارائه شد و هم اكنون داراي 
ين فهرست عالئم ا. گيرد شايع در بين كودكان مبتال به اختالالت رفتاري را در بر مي

رفتاري، توسط والدين و براساس مشاهدات و اطالعات ايشان در مورد رفتارهاي كودك 
نامة چهار درجه از نظر شدت و ضعف  در اين پرسش. شود و نوجوان پاسخ داده مي

شود كه  خواسته مي) به ويژه مادر(از والدين . مشكل رفتاري در نظر گرفته شده است
در نوجوان مورد نظر اصالً وجود ندارد، گزينة اول را عالمت اگر يك مشكل رفتاري 

اگر مشكل رفتاري وجود دارد ولي داراي شدت كمتري است، گزينة دوم را . بزنند
اگر مشكل رفتاري وجود دارد و شدت آن در حد متوسط است گزينة سوم . عالمت بزنند

است، گزينة چهارم را را عالمت بزنند و به همين ترتيب اگر شدت مشكل بسيار زياد 
  .عالمت برنند

عالمت زده شده بود، ) هيچ(ها اگر گزينة اول  نامه گذاري اين پرسش در زمان نمره
عالمت خورده بود، يك نمره منظور ) كمي(اگر گزينة دوم . گردد اي منظور نمي نمره
نة نمره و باالخره اگر گزي عالمت خورده بود، دو) متوسط(اگر گزينة سوم . گردد مي

جمع نمرات به دست آمده در هر . گردد خورده بود، سه نمره منظور مي چهارم عالمت 
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دست آمده از  نمرات به. دهد نامه، نمرة كل فهرست عالئم رفتاري را تشكيل مي پرسش
ها  موجود در بين آزمودني هاي اي براي بررسي تفاوت نامه و هر آزمودني پايه هر پرسش

مطالعات . آزمون است آزمون و پس ها در پيش ة بين گروهدر درون يك گروه و مقايس
دهد كه از اعتبار و پايايي كافي برخوردار  بندي والدين كانرز نشان مي روي مقياس درجه

  ).1985كانرز،( است 
 شده به وسيلة مقياس را  تهيه اولية  عالوه تحليل عاملي تهيه شده، پنج عامل  به 

بندي كانرز از ثبات  درجه كه مقياس   است ثابت شده). 1،1992ساتلر(كند  حمايت مي
چنين از لحاظ  دروني، پايايي بازآزمايي و پايايي قضاوت كنندة خوبي برخوردار است، هم

از ). 1990كانرز،( پدر وجود دارد – معلم و مادر –آماري همبستگي معناداري بين معلم 
 و 3، هالبورو1987 2بريتو(ست ها به طور گسترده استفاده شده ا اين ابزار در فرهنگ

 11، تورلي1981 10 و يانگ9، ونگ8، شان1985 7و نيسي 6، ويون5، اليري1986 4بري
  ).1988 14 و وندر13، سوالنتو12، يائو1983

برداري شدند، در  بندي كانرز نمونه هاي درجه مشكالت رفتاري كه به وسيلة مقياس
  ).1995 15رونبرگ، جيني(دتمام مطالعات با درجات فراواني متفاوت يافته شدن

  
  ها تجزيه و تحليل داده

در اين مرحله جداول نمرات خام، فرم ميزان ضريب پايايي از طريق ضريب آلفاي 
با تحليل عاملي انجام شده، ساختار عاملي . ها محاسبه شد كرونباخ و فرمول حاصل جمع

 ضريب اعتبار ها مورد بررسي قرار گرفت و پس از آن ميزان به دست آمده از مقياس

                                                 
1- Sattler 
2- Brito 
3- Holborow 
4- Berry 
5- Oleary 
6- Vivion 
7- Nisi 
8- Shan 
9- Wang 
10- Yang 
11- Thorley 
12- Yao 
13- Solanto 
14- Wender 
15- Jani 
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بخش هنجاريابي ابزار اندازه (تجزيه و تحليل آماري اين پژوهش . آزمون بررسي شد
  . صورت گرفتspssگيري با استفاده از نرم افزار 

هاي  در روش آماري ميانگين و انحراف استاندارد به دست آمده با استفاده از روش
چنين با استفاده از آمار  ، همشد آمار توصيفي محاسبه و نمودارهاي مختلف نشان داده 

هاي مستقل و وابسته به بررسي معنادار بودن اختالف   براي ميانگينtاستنباطي و آزمون 
آزمون دو گروه آزمايش و  آزمون، پس هاي تفاوت نمرات پيش مشاهده شده بين ميانگين

هاي آزمايش و كنترل  آزمون هر يك از گروه آزمون و پس چنين پيش كنترل و هم
  .پرداخته شد 

  
  هاي پژوهش يافته

آموزش خانواده در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار دختر در مقطع : فرضية تحقيق 
  .راهنمايي مؤثر است

  
  آزمون گروه آزمايش و كنترل آزمون و پس هاي پيش آزمون براي مقايسة ميانگين: 1جدول 

              گروه  گروه كنترل  گروه آزمايش
  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  زمونآ پيش  شاخص

  1175  1137  923  1268  مجموع نمرات
  84/61  84/59  58/48  74/66  ميانگين

  21/21  91/16  64/15  49/18  انحراف معيار
  70/449  92/258  70/244  76/341  واريانس

  
210    : فرض صفر-1 : µµ =H  
:21:       فرض تحقيق -2 µµ 〉AH               

آزمون و  هاي پيش به اين دليل از آزمون وابسته استفاده گرديد كه مقايسه ميانگين
: ها ميانگين اختالف بين نمره. آزمون در داخل يك گروه بود پس

N

D
D

4= 

   هاي آزمودني                                            خطاي استاندارد تفاوت بين نمره
               df = n-1                     درجة آزادي                 

   α= 01/0                  احتمال خطا                              
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  آزمون گروه آزمايش آزمون و پس ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش: 2جدول 
  شده ههاي محاسب         شاخص

  شده  محاسبهt  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  ها آزمودني
t جدول 

احتمال خطاي 
1%  

  گروه آزمايش
  19  48/18  73/66  آزمون نمرات پيش

  گروه آزمايش
  19  64/15  57/48  آزمون نمرات پس

25/5  55/2  

 جدول با سطح احتمال tتر از   بزرگ251/15شده   محاسبهtچون قدر مطلق 
اطمينان نتيجه گرفته % 99 است، به اين ترتيب با 18 درجة آزادي 01/0خطاپذيري 

نامة  آزمون گروه آزمايش در پرسش آزمون و پس هاي پيش شود كه بين ميانگين مي
به سخن ديگر، آموزش . ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين تفاوت معناداري وجود دارد

  . است والدين در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار مؤثر
  

  آزمون گروه كنترل آزمون و پس پيشميانگين و انحراف معيار نمرات : 3جدول 
  هاي محاسبه شده  شاخص  

انحراف   ميانگين  ها آزمودني
 محاسبه t  تعداد  معيار

  شده
t جدول 

احتمال خطاي 
1%  

  گروه آزمايش
  19  9/15  84/59  آزمون نمرات پيش

  گروه آزمايش
  19  3/21  84/61  آزمون نمرات پس

83/0-  55/2  

  
 جدول با سطح احتمال tتر از   كوچك831/0شده   محاسبهtچون قدر مطلق 

به اين ترتيب با . شود مين است بنابراين فرض صفر رد 18 درجة آزادي 01/0خطاپذيري 
آزمون گروه  آزمون و پس هاي پيش شود كه بين ميانگين اطمينان نتيجه گرفته مي% 99

به . زيابي رفتاري كانرز فرم والدين تفاوت معناداري وجود نداردنامة ار آزمايش در پرسش
. سخن ديگر، عدم آموزش والدين در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار مؤثر نيست

آزمون گروه آزمايش  آزمون و پس هاي تفاوت نمرات پيش  براي مقايسة ميانگينtآزمون 
  .و كنترل

210:  فرض صفر-1 : µµ =H0:  
:21:  فرض تحقيق-2 µµ 〉′AH 
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21:  مشخصات آماري-3 XX −  

هاي تفاوت  كنيم كه مقايسة ميانگين  مستقل استفاده ميtبه اين دليل از آزمون 
 نمرات دو گروه آزمايش و كنترل است         

  α =01/0                              احتمال خطا                 
  

  آزمون گروه آزمايش و كنترل آزمون و پس ميانگين و انحراف معيار تفاوت نمرات پيش: 4جدول 
  شده هاي محاسبه     شاخص
انحراف   ميانگين  ها آزمودني

  شده  محاسبهt  تعداد  معيار
t جدول 

احتمال 
  %1خطاي 

  گروه آزمايش
  19  09/15  15/18  آزمون نمرات پيش

  گروه آزمايش
  19  55/10  2  آزمون نمرات پس

77/4  42/2  

    
 جدول با سطح احتمال tبزرگتر از ) 771/4(شده   محاسبهtچون قدر مطلق 

به اين . شود باشد، بنابراين فرض صفر رد مي  مي34 و درجه آزادي 01/0خطاپذيري 
آزمون و  يشهاي تفاوت نمرات پ شود كه بين ميانگين اطمينان نتيجه مي% 99ترتيب با 

نامة ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين تفاوت  آزمون گروه آزمايش وكنترل در پرسش پس
به سخن ديگر، آموزش والدين در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار . معناداري وجوددارد

  .مؤثر است
  

  گيري نتيجه
شگاه و ترين پرور ترين و اصلي شك خانواده، مهم با توجه به نتايج تحقيق، بي

آموزشگاه فرد است و يكي از نهادهاي آموزشي و پرورشي عمدة جامعه محسوب 
اي دربارة تربيت فرد به ويژه كودك،  بنابراين بيان هرگونه سخن و انديشه. شود مي

نوجوان و جوان، بدون توجه به نقش حياتي خانواده، سخن و انديشة نادرستي قلمداد 
هاي آموزش خانواده، استفاده از  دين، تشكيل كالساز اين رو به آموزش وال. گردد مي

روش خانواده درماني و مطالعة وضعيت و موفقيت نوجوان يا جوان در خانواده همواره به 
گيرد  ها از اين فكر نشأت مي تمام اين تالش. شوند عنوان راهبرد پيشگيري معرفي مي

ايد از همدلي، همفكري، است كه ب كه يك نظام تربيتي اثربخش، پويا و سالم، نظامي 
به همين ترتيب . هاي سالم، آگاه و با نشاط برخوردار باشد همكاري و هماهنگي خانواده
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 مادران، پدران، معلمان، » توانايي«ها مبتني بر اين اصل است كه  تمام اين كوشش
هاي  ريزان تربيتي در امر تربيت و تعليم كودكان و نوجوانان، اين سرمايه مربيان و برنامه

هاي آنان در زمينة اصول، فنون و هنر تعليم و تربيت،  واقعي جامعه، درگرو دانايي
ترين  رسد اولين و مهم در اين مورد به نظر مي. هاي وابسته است شناسي و دانش روان

هاي برقراري  قدم در فرايند تعليم و تربيت، آشنا كردن اوليا و مربيان به اصول و روش
در اين مسير بايد اين فكر . گذاري در زمينة آموزش خانواده است يهرابطة انساني و سرما

را مورد تأييد قرار داد كه فرزندان، در درجة اول محصول تربيتي خانواده هستند و 
  .گيرد اساس شخصيت نسل آينده در خانواده شكل مي

هاي ذيل موجب  در اين پژوهش، در دوازده جلسه آموزش خانواده مفاهيم و آموزش
  آشنايي والدين با محتوا و فرايند جلسات، - 1هش ناسازگاري نوجوانان شده بود كا
 آگاهي والدين نسبت به تاريخچة مطالعات و نظرات صاحب نظران راجع به نوجواني، -2
  هاي فرزندپروري،  آشنايي والدين با شيوه-4 آشنايي با كاربرد اصول اصالح رفتار، -3
 آگاهي والدين - 6اط در فرايند اجتماعي شدن نوجوان،  آگاهي والدين با ضرورت انضب-5

 آشنايي با - 7از روابط معيوب والدين و فرزندان و نحوة تأثير آن در شخصيت نوجوان، 
 آموزش ثبات به والدين، - 8، )دوازده تا پانزده سال(هاي رشد در دورة نوجواني  ويژگي

 آموزش - 9شي وجود دارد، چنان كه نوجوان بفهمد در مقابل رفتار خاص چه واكن آن
 آشنايي - 10هاي برقراري رابطة انساني با فرزندان،  والدين نسبت به اصول و روش

 آشنايي والدين با - 11هاي پاداش دادن به رفتارهاي مطلوب فرزندان،  والدين با روش
 آشنايي والدين با مفهوم خود و رشد هويت در - 12هاي تنبيه نسبت به فرزندان،  روش

  .هاي كاهش رفتارهاي نامطلوب  شناختي نوجواني و روش ، مشكالت رواننوجوان
اي از تمام جلسات قبلي ارائه گرديد و به سؤاالت  در آخرين جلسه نيز ابتدا خالصه

  .كننده پاسخ داده شد اعضاي شركت
  

  پيشنهادهاي كاربردي
يجاد ها در ا از آن جهت كه نتايج پژوهش حاكي از اثر مثبت آموزش خانواده. 1

شود آموزش خانواده در مدارس  سازگاري نوجوانان ناسازگار است، لذا توصيه مي
  .تر گردد و نسبت به آن توجه خاص شود مستحكم
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 .تربيت مدرس آموزش خانواده بايد در اولويت قرار گيرد. 2

 در علوم انساني رواج  آزمايشي هاي آزمايش و نيمه استفاده از پژوهش به روش. 3
ها  ترين انواع پژوهش ترين و علمي ها از ناب از طرفي اين نوع پژوهش. دارد بسيار كمي

شودكه پژوهشگران و دانشجويان با به كاربردن اين روش باعث باال  باشد پيشنهاد مي مي
 .رفتن اعتبار تحقيقات در جامعه شده و اين نوع پژوهش را اشاعه دهند

 بايد در مدارس، به خصوص در هاي آموزش خانواده از طرفي استفاده از روش. 4
دورة ابتدايي و راهنمايي تحصيلي جزء وظايف مديران منظور گردد و به آن توجه خاصي 

 .شود

اي تشكيل دهند كه در آن  والدين سعي كنند براي فرزند يا فرزندان خود پرونده. 5
بسياري از خصوصيات آنان نظير وضعيت جسماني، تحصيلي و رفتاري به تدريج درج 

 .اي كه از طريق اين اطالعات شناخت بهتر فرزندانشان ممكن گردد گونه ردد، بهگ

هاي مختلف كسب اطالع نظير  والدين سعي كنند با استفاده از فنون و روش. 6
ها و  نسبت به توانايي... مشاهده، مصاحبه، پرسشنامة،بررسي كارنامة تحصيلي و 

 .خود آگاهي بيشتري به دست آورندها و موقعيت تحصيلي و رفتاري فرزند  محدوديت

. دهند، آشنا شوند والدين با مراكز راهنمايي و مشاوره كه خدمات ويژه ارائه مي. 7
نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات اين مراكز را تهيه و به موقع و به تناسب نياز از 

 .آنها استفاده كنند

 شركت فعال داشته باشند هاي آموزش خانوادة مدارس والدين و مربيان در كالس. 8
ها و منابعي كه در اين زمينه وجود دارد،  هاي كمك به آن و با فنون شناخت فرزندان راه

  .آشنا شوند



 29                               ...                            بررسي نقش آموزش خانواده در ايجاد سازگاري نوجوانان ناسازگار

 

   منابع
  :فارسي) الف

 ترجمة .شناسي زمينة روان). 1381(اتكينسون، ريتال؛ اتكينسون ريچارد، هيلگارد، ارنست
 .شارات رشدانت: دكتر محمدنقي براهني و همكاران، تهران

شناسي نوجواني و   رشد بنيادي در روانشناسي ن روا. )1382( احدي، حسن، نيكچهر
 .نشر بنياد:  تهران.جواني

 .انتشارات مشعل:  تهران.شناسي نوجوانان و جوانان روان. )1383(احدي، سيد احمد 

ي و  ترجمة حسن پاشا شريف.روش تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري). 1383(بست، جان، 
 .انتشارات رشد: نرگس طالقاني، تهران

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي:  تهران.شناسي نوجوان روان. )1383( بيابانگرد، اسماعيل

واحد انتشارات انجمن اوليا و :  تهران.مسائل نوجوان و جوان .)1381(فرد، محمد خداياري
 .مربيان
: ، تهراناسي و علوم تربيتيشن احتماالت و آمار كاربردي در روان .)1383(دالور، علي

 .انتشارات رشد
 .انتشارات تربيت:  تهران.دنياي نوجوان .)1381(شرفي، محمدرضا

 سمينار بررسي .نقش خانواده در رشد عواطف نوجوانان .)1373(آبادي، عبداله  شفيع
 .واحدخوراسگان اصفهان  ، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاداسالميمسائل نوجوانان و جوانان

هاي انتخاب  اي و نظريه راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه .)1380(آبادي، عبداهللا عشفي
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ثير آموزش غيرحضوري خانواده در بررسي ميزان تأ
  آموزان هاي تربيتي اولياي دانش سازي مهارت  غني

  
  1سيد صادق نبوي

  
  چكيده

هاي اخير، به منظـور تكميـل،        كارشناسي انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و پرورش شهرتهران طي سال           
هـا از طريـق بروشـورهاي      بـه آمـوزش غيرحـضوري خـانواده     استمرارو تعميم و تعميق برنامة آموزش خانواده، اقدام       

آمـوزان توزيـع شـده     تاكنون شمارزيادي از بروشورهاي مذكور منتشر و در بين اوليـاي دانـش           .  نموده است  "اشاره"
آمـوزان در زمينـة تعلـيم و     ها ارتقاي سطح دانش و آگـاهي اوليـاي دانـش            با توجه به اينكه هدف اين آموزش      . است

هـا    هاي تربيتي آنها بوده است، ضرورت دارد كه ميزان تأثير اين آمـوزش              دان و هم چنين افزايش مهارت     تربيت فرزن 
هدف اصـلي ايـن پـژوهش     .قرار گيرد  آموزان و مديران مدارس مورد بررسي و ارزشيابي علمي  ازديدگاه اولياي دانش  

هـاي تربيتـي      سازي مهارت   در غني ) شارهبروشورهاي ا ( بودن آموزش غيرحضوري خانواده    بررسي ميزان مؤثر و مفيد    
با توجه به اهداف پژوهش، شش سؤال پژوهشي مطـرح           .آموزان و ارتقاي سطح دانش و آگاهي آنهاست         اولياي دانش 

سـاخته    نامـة محقـق     و پرسـش  ) بـا سـاختار   ( نياز پژوهش از دوابـزار مـصاحبه         هاي مورد   براي گردآوري داده  . گرديد
 استفاده در اين پژوهش پيمايشي بوده و جامعة آماري پژوهش شامل كليـة اوليـاي          روش تحقيق مورد   .استفاده شد 

 نفـر از  360نمونة پژوهش شامل  . بوده است1385-86آموزان و مديران مدارس شهر تهران در سال تحصيلي           دانش
آمـوزان از روش       دانش براي انتخاب افراد نمونه از اولياي     . آموزان بوده است     نفراز اولياي دانش   100مديران مدارس و    

  .اي استفاده شد گيري خوشه گيري داوطلبانه يا دردسترس و مديران مدارس از روش نمونه نمونه
 به ميـزان زيـادي  ) بروشورهاي اشاره  (آموزان، آموزش غيرحضوري خانواده       از ديدگاه اولياي دانش    -1نتايج پژوهش   

 رفتارهاي مطلوب در فرزنـدان، ايجـاد رفتارهـاي مطلـوب در     هاي تربيتي آنها در ابعاد افزايش      در غني سازي مهارت   
هاي تربيتـي و رفتـار بـا فرزنـدان و كـاهش       هاي زندگي، بهبود روش فرزندان، ارتقاي بهداشت رواني، افزايش مهارت   

بروشـورهاي  ( از ديدگاه مديران مدارس، آمـوزش غيرحـضوري خـانواده     -2.هاي درون خانواده مؤثر بوده است      تنش
آموزان در ابعاد افزايش رفتارهاي مطلـوب در   هاي تربيتي اولياي دانش به ميزان زيادي در غني سازي مهارت   ) اشاره  

هـاي زنـدگي و بهبـود         فرزندان، ارتقاي سطح بهداشت رواني، ايجاد رفتارهاي مطلوب در فرزنـدان، افـزايش مهـارت              
آمـوزان و مـديران  مـدارس، آمـوزش      وليـاي دانـش  از نظـر ا  -3.هاي تربيتي و رفتار با فرزندان مؤثر بوده است        روش

 .تا اندازه زيادي در ارتقاي سطح دانش و آگاهي اوليا مؤثر بوده است) بروشورهاي اشاره(غيرحضوري خانواده 
آمـوزان قابـل فهـم بـوده، بـا عنـاوين آنهـا            از نظر مديران مدارس محتواي بروشورهاي اشاره براي اولياي دانـش           -4

مورد نياز آنها بوده است و همچنين تصاوير موجود در بروشورها با موضـوع آن تناسـب داشـته و          هماهنگي داشته و    
  .هاي غيرحضوري به صورت بروشور مناسب بوده است شكل ارائه آموزش

  
هـاي   آمـوزان، مـديران مـدارس، مهـارت     آموزش غيرحضوري، خانواده، بروشورهاي اشاره، اولياي دانش      :ها كليدواژه

  تربيتي
__________________________________  

 Email: sadegh.nabavi@yahoo.com    مدرس مركز تربيت معلم شهيد مفتح شهرري -1
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  مقدمه
ايـن كـانون    . نقش بسيار مهم خانواده در تربيت فرزنـدان بـر كـسي پوشـيده نيـست               

ز فرزندان قبـل ا . دهد پروراند و تحويل مي  است كه اعضاي جامعه را مي   "خانواده"مقدس  
ها حتي در سنين مدرسه نيـز بـه جـز حـدود      برند آن سنين مدرسه در خانواده به سر مي 

گذراننـد و از همـة جوانـب           بقية وقت خود را در خانـه مـي          روز،  شش ساعت در هر شبانه    
در جوامع پيشرفتة كنوني، خانواده مسائل و مشكالت گونـاگوني          . پذيرند  خانواده تأثير مي  

توانـد خـانواده را از        ك از اين مشكالت آگاهانه حـل نـشود، مـي          در صورتي كه هر ي    . دارد
هـاي آمـوزش خـانواده        برگـزاري كـالس   . آفـرين سـازد     حالت عادي خارج كرده و مشكل     

وفادار، ( گشا باشد     تواند براي غلبه بر اين مسائل و مشكالت و نيز پيشگيري از آنها راه               مي
1374.(   

آيـد كـه برخـورد        ها به وجود مي     ي خانواده هايي برا   در طول زندگي شرايط و موقعيت     
تـشكيل  . هايي مستلزم آشنايي و كسب اطالعات جديـد اسـت           متناسب با چنين موقعيت   

هاي مهم كسب صالحيت بـه منظـور ايفـاي نقـش         هاي آموزش خانواده يكي از راه       كالس
ا و  هـ   هـا نـسبت بـه توانـايي         مؤثر خانواده است، زيرا كه از طريق آمـوزش اوليـا، خـانواده            

هاي بالقوة خـويش آگـاهي يافتـه و آمـادگي الزم را بـراي مواجهـه بـا شـرايط و                     ظرفيت
نماينـد    هاي مختلف در تربيت فرزندان و ايجاد كانون گرم خانوادگي كـسب مـي               موقعيت

  ).1377  دستورالعمل جامع آموزش خانواده،(
شخـصيتي  گيـري و رشـد ابعـاد گونـاگون      با توجه به اهميت و نقش خانواده در شكل   

شناسـي   هاي جديد تعليم و تربيـت و علـم روان   فرزندان، ضروري است كه والدين از يافته   
. در زمينة مسائل تربيتي كودكان و نوجوانان آگاه شده و به صورت مستمر آموزش ببينند              

هاي روانـي و رفتـاري    بدين طريق آنها خواهند توانست ضمن پيشگيري از بروز ناهنجاري 
  . ، استعدادهاي بالقوة آنها را نيز شكوفا سازنددر ميان فرزندان

ايفاي نقش والدين و پرورش نسل، دانش و مهارتي است كه در مقايسه با انجـام يـك                
حرفه و شغل يا انجام رانندگي اتومبيل نياز بـه آمـوزش بيـشتري دارد، بـه خـصوص در                    

 –گون روانـي   ها و عوامـل گونـا       هاي كنوني كه كودكان و نوجوانان در معرض محرك          دهه
هـاي والـدين    اجتماعي قرار دارند؛ اين عوامل واگرايي و خروج آنها را از خانواده و خواسته       

كه كودكان و نوجوانان امـروز بايـد بـراي زنـدگي در               تر از همه اين     دهد و مهم    افزايش مي 
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هايي اسـت كـه       دنيايي آماده شوند كه سازگاري در آن مستلزم دارا بودن صفات و مهارت            
ها اساسـاً   دهي اين مهارت شوند و شكل هاي قبل بسيار مشكل كسب مي مقايسه با دههدر  

هاي پراكنـده دربـارة نحـوة تربيـت           ها و الگوبرداري    ها، گفته   شنيده. به عهدة والدين است   
تواند براي ايفاي اين مسئوليت والدين كافي باشـد، بلكـه تربيـت            كودكان و نوجوانان نمي   

دهـي   ه بتواند هر چه بيشتر به صورت متغير مستقل و وابسته شكليعني تربيتي ك علمي،  
و كنترل رفتارها و باورهاي كودكان را در اختيار والدين درآورد نياز بـه آمـوزش مـنظم و            

در اين راستا به داليل گوناگون فرهنگي، اجتمـاعي و اقتـصادي، والـدين در             . بنيادي دارد 
نماينـد و     خانواده با انگيزة كافي شركت مـي       هاي آموزش   جوامع پيشرفته صنعتي در دوره    

در تأييـد اثربخـشي   . گـردد  هـا كارآمـدتر مـي       هاي تربيتي آنها پس از ايـن آمـوزش          شيوه
توان به تحقيقات زيادي اشـاره كـرد          هاي آموزش خانواده در كشورهاي پيشرفته مي        دوره

  : كه برخي از آنها عبارتند از 
 2، فريمن، پاتريـك، ديلـي و دانيـل         )1992 ( 1تحقيق توماس ديشون، والدو پاترسون    

 6، و اليزابـت سـندل     )1999 (5، ويليام دوبرتي  )1995 (4، اسكويد )1991 (3، باوير )1993(
  ).1382نژاد،  به نقل از مهري(، )1995(

 هجري شمسي با تأسيس انجمن ملي اوليـا و مربيـان،            1346در كشور ما نيز از سال       
آموزان شروع شده است كـه     خانواده براي اولياي دانش   هاي آموزش     طراحي و اجراي دوره   

 انجمن اوليا و مربيـان موضـوعاتي را بـراي    1368و از سال     پس از پيروزي انقالب اسالمي    
تـر در سـطح مـدارس         هاي آموزش خانواده به صورت جدي       آموزش خانواده مطرح و دوره    

رشـد و تربيـت صـحيح       هـا بـا چگـونگي         ها سعي شد خـانواده      در اين دوره  . برگزار گرديد 
  . كودكان و نوجوانان آشنا شوند

هاي آموزش خانواده در سراسر كشور براساس دستورالعمل جـامع          دوره 1377از سال   
هـاي تربيتـي والـدين و         به منظور افزايش آگاهي    ) 1377مصوب تيرماه   (آموزش خانواده   

 مـدارس تـشكيل   رفتار مناسب در محيط خانواده و اجتماع در قالب پنج عنوان در سـطح       
هاي همنامي به پيشنهاد سازمان مركـزي         ها، كتاب   براي هر كدام از عناوين دوره     . شود  مي

                                                 
1- Tomas , Dishon  and Waldo Paterson 
2- Freeman, Patrick , Daily and Dania 
3- Bower 
4- Skoide 
5- William Doberty 
6- Sandal 
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انجمن اوليا و مربيان توسط استادان طرح جامع آمـوزش خـانواده تـدوين شـده و بـراي                   
در تأييـد اثربخـشي و      . تدريس در اختيار مدرسـان آمـوزش خـانواده قـرار گرفتـه اسـت              

: توان به تحقيقات زير اشاره كـرد          آموزش خانواده در داخل كشور مي     هاي    كارآمدي دوره 
، فـتح آبـادي و      )1382(، تبريـزي    )1376(، كالنتري   )1375(، بوربور   )1382(نژاد    مهري

  ). 1381(زاده  و موسي) 1381(عمويي 
. هايي كه والدين نياز دارند، با توجه به پيـشرفت جامعـه بـسيار متنـوع اسـت                آموزش

هـا بـه طـور     هاي آموزشـي آن   اي نياز    والدين الزم است در هر شهر و منطقه        براي آموزش 
هـا برنامـة      بنـدي شـوند تـا بـر اسـاس اولويـت             دقيق مورد شناسايي قرار گرفته و اولويت      

توانـد    هاي آموزش خـانواده مـي       در آن صورت است كه برنامه     . آموزشي اوليا طراحي شود   
  . آموزان باشد اي اولياي دانشمفيد واقع شود و كامالً منطبق با نيازه

كارشناسي انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران طي سـه سـال            
گذشته به منظور تكميل، استمرار و تعميم و تعميق برنامـة آمـوزش خـانواده، اقـدام بـه                   

 شماره  44تاكنون  . ها از طريق بروشورهاي اشاره نموده است        آموزش غيرحضوري خانواده  
آموزان و فرهنگيان آموزش و پـرورش         بروشورهاي مذكور منتشر و در بين اولياي دانش        از

  . شهر تهران توزيع شده است
هـا ارتقـاي سـطح دانـش و آگـاهي اوليـاي        كـه هـدف ايـن آمـوزش      ايـن  با توجه بـه   

هـاي تربيتـي      چنين افـزايش مهـارت      آموزان در زمينة تعليم و تربيت فرزندان و هم          دانش
سـازي    نون اين سؤال مطرح است كه بروشورهاي اشاره تا چه ميزان در غنـي             آنهاست، اك 

آموزان و ارتقاي سطح دانش و آگاهي آنهـا تـأثير داشـته               هاي تربيتي اولياي دانش     مهارت
  است ؟

به سؤال مذكور بوده و در صدد است كـه            بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمي      
ــأثير آمــوزش غيرحــضوري خــانوا  ســازي  را در غنــي) بروشــورهاي اشــاره ( ده ميــزان ت

ها مورد بررسـي    آموزان و ارتقاي سطح دانش و آگاهي آن         هاي تربيتي اولياي دانش     مهارت
و جامع از نتايج برنامه ارائـه دهـد و در نهايـت بـر              كه يك ارزشيابي علمي     قرار دهد تا اين   

 الزم در برنامة آموزش     هاي پژوهش، پيشنهادهايي جهت بازنگري و اصالحات        مبناي يافته 
  .غيرحضوري خانواده ارائه نمايد
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  مباني نظري و پيشينة پژوهش
هـا و     هـا، نگـرش     هـا، مهـارت    كـارگيري سيـستماتيك دانـش      آموزش خانواده يعني به   

ها در ايفاي نقش خود به عنـوان عـضو خـانواده،              هايي كه بر رشد و شكوفايي انسان        ارزش
نوادگي، بينجامد، در عين حال كه خـانواده خـود مربـي            در هر مرحله از دوران زندگي خا      

ها، احساسات و الگوهاي زندگي،      ها، ارزش  اصلي زندگي خانوادگي است، زيرا بيشتر نگرش      
به اين دليل آموزش خانواده يك      .  شود        آموخته مي   در خانه و خيلي قبل از آموزش رسمي       

  ).114ص ، 1379نوابي نژاد، (است ) تمام عمر ( فرايند دائمي
در اين آموزش به والدين كمك      . هاي آموزش والدين، آموزش گروهي است      يكي از راه  

شود تا مسائل و مشكالت كودكان خود را در جمع ديگر والدين مطرح نماينـد و پـس               مي
هـاي خـود را در    هاي احتمـالي، آموختـه   حل از بحث و گفتگو دربارة مشكالت و يافتن راه      

آموزش گروهي والدين نـوعي تعلـيم و تربيـت اسـت كـه        . ر گيرند كا شان به  مورد فرزندان 
شود تا والدين از اين طريق دانش و اطالعات           گيرد و موجب مي     دامنة وسيعي را در بر مي     

البته اين آموزش جنبـة  . خود را در زمينة پرورش كودك به شيوة مطلوبي گسترش دهند  
جتماعي جلوگيري كرده و در بهبـود       هاي عاطفي و ا     پيشگيري داشته و از ايجاد ناساگاري     

  ).1375ثابتي، (سالمت رواني فرزندان مؤثر است 
هـا بـر      هـاي آمـوزش خـانواده و ميـزان تـأثير ايـن دوره               هايي در زمينة دوره     پژوهش

هـاي   هاي تربيتي والدين و پيشرفت تحصيلي فرزنـدان، اثربخـشي و عملكـرد دوره              آگاهي
اما بـه لحـاظ جديـد بـودن         . ور انجام گرفته است   آموزش خانواده در داخل و خارج از كش       

موضوع آموزش غيرحضوري خانواده،  پژوهشي در اين خـصوص در داخـل كـشور انجـام                 
هـاي خـارجي و    در اين قسمت به ذكر عنـاوين و نتـايج تعـدادي از پـژوهش              . نشده است 

  : پردازيم داخلي كه به طور غيرمستقيم با مسئله و موضوع تحقيق مرتبطند مي
بررسي ميزان تأثير آمـوزش خـانواده بـر         « با عنوان   ) 1379( هشي توسط اسدي    پژو

تغيير رفتار والدين نـسبت بـه فرزنـدان خـود در دورة راهنمـايي و متوسـطة شهرسـتان                    
هـاي   آمـوزان دوره    نفـر از والـدين دانـش       120نمونـة آمـاري   . انجام گرفته است  » شهرضا  

 نفـر ديگـر   60فر از آنها آموزش ديـده و   ن 60كه( راهنمايي و متوسطة شهرستان شهرضا      
دهد كـه رابطـة معنـاداري         نتايج تحقيق نشان مي   . شد  را شامل مي  ) آموزش نديده بودند    

هـاي تربيتـي والـدين، بهبـود راهنمـايي          ها و دانسته    بين آموزش خانواده و ارتقاي آگاهي     
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دگي وجـود  هـاي مناسـب روابـط خـانوا     تحصيلي، هدايت ديني و اخالقي فرزندان و شيوه  
به عبارت ديگر، تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خـود               . دارد

ايـن تفـاوت در بـين       . ديده بيشتر از والدين آمـوزش نديـده اسـت           در بين والدين آموزش   
  .آموزان دورة راهنمايي كمتر، ولي در بين والدين دورة متوسطه بيشتر است والدين دانش

بررسـي عملكـرد    « تحـت عنـوان      ) 1381( آبـادي و عمـويي        سـط فـتح   پژوهشي تو 
» هاي استان تهران      هاي آموزش خانواده از نظر والدين و مديران مدارس شهرستان           كالس

 نفر از مديران  30 نفر از والدين و      600نمونة آماري اين پژوهش شامل      . انجام گرفته است  
  . مدارس بوده است

هاي آمـوزش خـانواده را از         م والدين و هم مديران،كالس    نتايج تحقيق نشان داد كه ه     
نماينـد و نيـز بـين         يابي به اهداف آموزشي و تربيتي مثبت ارزيابي مي          لحاظ ميزان دست  

والدين مرد و زن و والدين با تحصيالت متفاوت از لحاظ ارزيـابي فـوق تفـاوت معنـاداري            
هاي آموزش خانواده     يابي كالس   والدين با سن كمتر و شغل آزاد ميزان دست        . وجود ندارد 

  . كنند را به اهداف فوق بهتر ارزيابي مي
هــم مــديران و هــم والــدين، محتــواي آمــوزش خــانواده را مطــابق نيازهــاي اوليــاي 

دهد والديني كه در دورة قبلي شـركت   چنين نتايج نشان مي     هم. دانستند  آموزان مي   دانش
  . كنند يتر ارزيابي م ها را اثربخش كرده بودند كالس

در سال  » هاي آموزش خانواده    ارزشيابي از كالس  « تحت عنوان    1پژوهشي توسط شافر  
نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اعتقادات شناختي كه افراد طي           .  انجام شده است   1996

. كنـد   كنند به آنان در مقابله بـا فـشار روانـي كمـك مـي                دورة آموزش خانواده كسب مي    
كنند از طريق افزايش آگاهي تجديد        موزش خانواده شركت مي   هاي آ   افرادي كه در كالس   

  ).1382به نقل از تبريزي، (كنند  شناختي مي قواي روان
در زمينة تـأثير آمـوزش خـانواده بـر تفكـر        ) 1998 ( 2پژوهش ديگري توسط كينگ   

نتايج تحقيق مذكور حاكي از آن است كه پس از آموزش خانواده            . افراد انجام گرفته است   
گزين بهتـري را بيابنـد و از    هاي جاي   حل  توانند بهتر بينديشند و راه      ديده مي   د آموزش افرا

همچنـين آمـوزش    . طريق تفكر منطقي، بخش زيادي از فشار رواني خود را تخليه نمايند           

                                                 
1- Shafer 
2- Kieng 
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. شود كه افراد، كنترل بيشتري بر اوضاع و احوال خـود داشـته باشـند                خانواده موجب مي  
  . هاي عاطفي و شناختي والدين تأثير مثبتي بگذارد اكنشتواند بر و اين راهبرد مي

در شـش ايالـت آمريكـا صـورت          ) 1998 ( 1در پژوهش ديگري كه توسط آندرسـون      
توانـد تـأثير مثبتـي در         گرفت، نتايج مبين آن بود كه آمـوزش خـانواده در مـدارس مـي              

از قبيـل عـشق،     ها باعث رشد احـساساتي        اين نوع آموزش  . ارتباطات خانواده داشته باشد   
شود، به طوري كـه والـدين         دوستي در والدين و ديگر اعضاي خانواده مي         مهرباني و انسان  

  .يابند  دست مي پس از آموزش به احساس رضايت
 رفتـاري خـانواده در كـاهش        –مداخلة آمـوزش شـناختي      «پژوهش ديگري با عنوان     

ايـن  . نجام گرفته اسـت   ا ) 2002(  و همكاران    2توسط جون روزن بام   » افسردگي كودكان 
 رفتـاري خـانواده را بـراي    –تحقيق، قابل قبول بودن و تأثير مداخلـة آمـوزش شـناختي             

. كند  آموزان كه عالئم افسردگي را گزارش كردند، ارزيابي مي          ششم دانش   چهارم تا يك    يك
كردنـد مقايـسه شـدند بـا      هايي كـه مداخلـه دريافـت مـي      كه گروه كنترل با بچه      هنگامي
هايي در افكار اتوماتيك منفي و        هايي در عالئم افسردگي، كاهش      بيشتري بهبودي احتمال  

  . كمتر دروني كردن مشكالت از سوي گروه آزمايش گزارش شد
همة والدين اجـزاي  . كودكان و والدين آن بر رضايت بااليي را از مداخله گزارش دادند        

كـه    ش دادند بـا وجـود ايـن       گزار% 60بندي كردند و      آموزش خانواده را خيلي مفيد درجه     
  .آموزش خانواده مختصر و كوتاه است، به جلسات بيشتري نياز ندارند

هاي آموزش خانوادة كوتـاه، قابـل قبـول و عملـي              كند كه مداخله    محقق پيشنهاد مي  
  . است

هـاي    بررسـي ميـزان اثربخـشي كـالس       «با عنوان   ) 1381(زاده  پژوهشي توسط موسي  
  . انجام گرفته است» بيل و عوامل مؤثر بر آنآموزش خانواده در استان ارد

 300نديـده و       نفر اولياي دوره   570ديده و      نفر از اولياي دوره    570نمونة آماري شامل    
نفر از مسئوالن مدرسه و مدرسان آموزش خانوادة استان اردبيل است كه به طور تصادفي               

  . اند انتخاب شده
ش خانواده موجب باال رفتن اطالعـات       هاي آموز   دهد كه كالس    نتايج تحقيق نشان مي   

  رزندان ـشناخت فـا مسئوالن،ا بـ، جلب همكاري اولي اريـوالدين، شناسايي مشكالت رفت
                                                 
1- Anderson 
2- Jone Rozenbaum 
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  . گويي به سؤاالت والدين شده است خود، تحكيم روابط خانه و مدرسه و پاسخ
هاي آموزش خانواده در تغيير رفتار والـدين و           بررسي نقش كالس  «پژوهشي با عنوان    

صـورت  ) 1382(توسـط تبريـزي   » آمـوزان  ل مسائل تربيتي، فرهنگي و تحصيلي دانش ح
  . گرفته است

گانـة    آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي نواحي هفت       جامعة آماري اين پژوهش را دانش     
آموزان بود كه بـه صـورت         نمونة پژوهش شامل هزار نفر از دانش      . دادند  مشهد تشكيل مي  

  . تصادفي انتخاب شده بودند
هـاي آمـوزش خـانواده        نتايج تحقيق حاكي از آن است كه شركت والـدين در كـالس            

هاي تربيتي اعمال شده از سوي والدين، سطح فرهنگي والـدين،             متغير اثرگذاري بر شيوه   
هـاي   آموزان و سـرمايه  ميزان رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان، پيشرفت تحصيلي دانش     

  .آموزان بوده است فرهنگي دانش
توان دريافت كه ضرورت آمـوزش        هاي خارجي و داخلي مي      گاهي به نتايج پژوهش   با ن 

خانواده، چه به صورت حضوري و چه به صورت غيرحـضوري، در جهـت افـزايش دانـش،                
هـاي تربيتـي والـدين امـري          هـاي والـدين و بـالتبع افـزايش مهـارت            اطالعات و آگـاهي   

  . ناپذير است اجتناب
دهند آموزش خانواده در تغيير رفتار والـدين مـؤثر            يها نشان م    طور كه پژوهش    همان

رسـد كـه      لذا به نظر مـي    . بوده و در بسياري موارد در تربيت فرزندان اثربخش بوده است          
كـه بيـشتر والـدين فرصـت كـافي بـراي حـضور در           آموزش غيرحضوري بـه لحـاظ ايـن       

بيتـي آنهـا    هـاي تر    هاي آموزش خانواده را ندارند، جهت افـزايش دانـش و آگـاهي              كالس
  .سودمند باشد

   
  روش شناسي تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسـي ميـزان مـؤثر و مفيـد بـودن آمـوزش غيرحـضوري                   
هاي تربيتي اولياي     سازي مهارت   از نظر اوليا و مديران در غني      ) بروشورهاي اشاره (خانواده
  .آموزان مدارس است دانش
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  هاي تحقيق  سؤال

  :هاي زير است  پاسخ براي سؤالاين پژوهش در جستجوي يافتن 
  سازي  آموزان آموزش غيرحضوري خانواده تا چه ميزان در غني  از نظر اولياي دانش-1

  هاي تربيتي آنها تأثير دارد ؟ مهارت
سـازي    از نظر مديران مدارس آموزش غيرحضوري خانواده تا چـه ميـزان در غنـي             -2
  د؟آموزان تأثير دار دانش هاي تربيتي اولياي مهارت
آموزان آموزش غيرحضوري خانواده تـا چـه انـدازه در ارتقـاي                از نظر اولياي دانش    -3

  ها مؤثر است؟  سطح دانش و آگاهي آن
 از نظر مديران مدارس آموزش غيرحضوري خانواده تا چه اندازه در ارتقـاي سـطح             -4

  آموزان مؤثر است ؟ دانش و آگاهي اولياي دانش
 مسائل و مشكالت برنامة آموزش غيرحـضوري خـانواده   آموزان  از نظر اولياي دانش -5

  كدام است؟
 از نظر مديران مدارس مسائل و مشكالت برنامة آموزش غيرحضوري خانواده كدام - 6
  است؟
  

  روش تحقيق
براساس اهداف، اين تحقيق از نوع كاربردي است، زيرا هدف اصلي آن بررسي ميـزان               

سـازي   ه از نظـر اوليـا و مـديران در غنـي    مؤثر و مفيد بودن آموزش غيرحـضوري خـانواد        
  .آموزان مدارس است هاي تربيتي اولياي دانش مهارت

با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، روش تحقيق مـورد اسـتفاده، پيمايـشي                
  . است

آموزان و مديران مدارس ابتـدايي،        جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية اولياي دانش       
-86ة سازمان آموزش و پرورش شهر تهـران در سـال تحـصيلي     راهنمايي و متوسطة تابع   

  .  است به علت موجود نبودن آمار جديد از آمار سال قبل استفاده گرديد85
هاي ابتـدايي، راهنمـايي و متوسـطه      تعداد آموزشگاه84-85طبق آمار سال تحصيلي   

 نفـر   4796  واحد بوده كه با احتساب يك مدير براي هر آموزشگاه، تعداد مـديران             4796
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 نفر بود، ولي در اين پژوهش به دليل عـودت نـدادن             384حجم نمونة اوليه برابر با      . است
هاي فـراوان، حجـم نمونـة         گيري  ها از سوي برخي مديران مدارس با وجود پي          نامه  پرسش

  . نفر رسيد360نهايي پژوهش به 
آمـوزان كـه    ي دانشآوري اطالعات از اوليا به دليل استفاده از ابزار مصاحبه براي جمع     

نفـر تعيـين گرديـد     100مستلزم صرف هزينه و وقت زياد است به ناچار حجم نمونة اوليا             
  .كه البته مورد تأييد ناظر طرح و اعضاي شوراي تحقيقات قرار گرفت

گيـري داوطلبانـه يـا در         آموزان از روش نمونه    براي انتخاب افراد نمونه از اولياي دانش      
  .اي استفاده شد گيري خوشه دسترس و براي مديران مدارس از روش نمونه

   
  )ها داده(آوري اطالعات  هاي جمع شيوه

يـك ابـزار    : هاي اين پژوهش، دو نوع ابـزار تهيـه و تـدوين شـد               آوري داده   براي جمع 
ساخته بـراي     نامة محقق   زان و دوم پرسش   آمو  مخصوص اولياي دانش  ) با ساختار (مصاحبه  

نامـه    و پرسـش  ) بـا سـاختار     ( از تهيـه و تـدوين سـؤاالت مـصاحبه           . مديران مدارس بود  
نامه قبل از    ساخته، براي اطمينان از دقت و صحت عمل، سؤاالت مصاحبه و پرسش             محقق

از اجراي نهايي به صورت آزمايشي در مدارس يك منطقة آموزشـي اجـرا گرديـد و بعـد                    
دست آوردن روايي و ضريب پايايي قابل قبول نسبت به اجراي نهايي              اصالحات نهايي و به   

  .آنها اقدام شد
ديده بـا     براي اجراي پژوهش در مناطق آموزشي منتخب، پژوهشگراني ماهر و آموزش          

انتخــاب ) شناســي و مــشاوره  هــاي روان در رشــته( حــداقل مــدرك تحــصيلي ليــسانس 
 يك جلسة آموزشي، پس از بيان اهداف پـژوهش، توضـيحات الزم       طي برگزاري . گرديدند

چنين براي اجـراي      هم. در مورد نحوة اجراي پژوهش به صورت مبسوطي به آنها ارائه شد           
  .بهتر پژوهش، فرم راهنما توسط مجري تهيه و در اختيار پژوهشگران قرار گرفت

مراجعـه نمـوده و     پژوهشگران مطابق راهنماي مربوطه به مناطق و مـدارس منتخـب            
هـا پـس از ارائـة توضـيحات الزم اقـدام              نامـه   نسبت به اجراي مصاحبه و تكميل پرسـش       

هاي پژوهش توسـط مجـري طـرح،          نامه  آوري و دريافت كلية پرسش      پس از جمع  . نمودند
  .اطالعات مورد نياز استخراج گرديده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
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  )ها  داده(  اطالعات هاي تجزيه و تحليل شيوه
هـاي آمـار      هـا از شـاخص      هاي پژوهش، جهت تجزيـه و تحليـل داده          با توجه به سؤال   

  :توصيفي و استنباطي به شرح زير استفاده شد
ـ   توزيع فراواني  از جدول :آمار توصيفي  مودار ـ، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و ن

  .ندگان استفاده شدده ستوني براي تحليل توصيفي مشخصات فردي پاسخ
در (پاسـخ     در اين پژوهش عالوه بر سؤاالت بازپاسخ از سـؤاالت بـسته           : آمار استنباطي 

نامـه و     هاي پرسـش     از پرسش   كه هر كدام    با توجه به اين   . نيز استفاده شد  ) مقياس ليكرت 
گرفـت و جمـع نمـرات         هـا تعلـق مـي       به آن  ) 1-5(اي بوده و نمرات       مصاحبه پنج گزينه  

اي در نظـر      گيـري فاصـله     ها مدنظر بـود، مقيـاس انـدازه         ها در پرسش    آزمودنيشدة    كسب
اي براي آزمودن سئواالت تحقيق و تحليـل اسـتنباطي    نمونه  تك Tگرفته شد و از آزمون

  .ها استفاده گرديد داده
اسـتفاده   ها به شـرح زيـر   آوري داده   هاي پژوهش،از دو نوع ابزار جمع       با توجه به سؤال   

  :شد
بـه منظـور بررسـي ميـزان مـؤثر و مفيـد بـودن               ) : مصاحبه با ساختار  ( به  مصاح -1

آمـوزان و   هـاي تربيتـي اوليـاي دانـش     سازي مهـارت  آموزش غيرحضوري خانواده در غني   
  .آموزان، از مصاحبه استفاده شد آوري ساير اطالعات مورد نياز از اولياي دانش جمع

به منظور  . حتوايي و صوري استفاده شد    مصاحبه از دو بعد روايي م      1براي تعيين روايي  
حصول اطمينان از روايي مصاحبه سعي شد كه تمام سؤاالت پژوهش از طريـق سـؤاالت                
مصاحبه تحت پوشش قرار گيرد بدين منظور، سؤاالت به تأييد نـاظر طـرح، متخصـصان                

  .سنجي و كارشناسان انجمن اوليا ومربيان نيز رسيد روان
هـاي    نامـه   سؤاالت مصاحبه ابتدا تعدادي از پرسـش      ) اعتبار ( 2به منظور بررسي پايايي   

در سطح يكي از مناطق آموزشي اجرا شـد و سـپس بـا اسـتفاده از                 ) عدد15(اي   مصاحبه
دهنـدة    ضريب مـذكور نـشان    . دست آمد   به∝=80/0ضريب آلفاي كرونباخ  ضريب پايايي       

بنابراين پس از اطمينـان از ميـزان        . احبه است قبولي براي سؤاالت مص     ضريب پايايي قابل  
                                                 
1- validity 
2- reliablity 
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هـا در سـطح منـاطق آموزشـي           پايايي و معتبر بودن ابزار پژوهش، نسبت بـه اجـراي آن           
  .منتخب اقدام گرديد

بــه منظــور نظرخــواهي از مــديران مــدارس دربــارة تــأثير آمــوزش : نامــه  پرســش-2
چنـين     دانش اوليا و هم    در ارتقاي سطح آگاهي و    ) بروشورهاي اشاره (غيرحضوري خانواده 

آموزان و مـسائل و مـشكالت برنامـة آمـوزش             هاي تربيتي اولياي دانش     سازي مهارت   غني
  .ساخته استفاده شد نامه محقق غيرحضوري خانواده از پرسش
بـه  . نامه از دو بعد روايي صـوري و محتـوايي اسـتفاده شـد               براي تعيين روايي پرسش   

نامه سـعي شـد كـه سـؤاالت پـژوهش از طريـق                منظور حصول اطمينان از روايي پرسش     
نامه تحت پوشش قرار گيرد بدين منظور سؤاالت به تأييد ناظر طرح، متخصـصان                پرسش
  .سنجي و كارشناسان انجمن اوليا و مربيان نيز رسيد روان

 40(هـا     نامـه   نامه ابتدا تعدادي از پرسش      سؤاالت پرسش ) اعتبار  ( براي بررسي پايايي    
 سطح يكي از مناطق آموزشي اجـرا شـد و سـپس بـا اسـتفاده از ضـريب                در) نامه  پرسش

  .دست آمد   به∝=84/0آلفاي كرونباخ ضريب پايايي آن 
هـاي    نامـه   ضريب مذكور نشان دهندة ضـريب پايـايي قابـل اطمينـاني بـراي پرسـش               

هـا،   نامـه  دن پرسـش بنابراين پس از اطمينان از ميزان پايـايي و معتبـر بـو           . پژوهش است 
  .نسبت به اجراي آنها در سطح مناطق آموزشي منتخب اقدام گرديد

   
  هاي پژوهش يافته

هـاي تربيتـي اوليـاي     سـازي مهـارت   تأثير آموزش غيرحـضوري خـانواده در غنـي      -1
هــاي جــدول زيــر ميــزان تــاثير آمــوزش غيرحــضوري خــانواده را در  آمــوزان داده دانــش
 و مـديران مـدارس   يآمـوزان از ديـدگاه اوليـا    ي اولياي دانش هاي تربيت   سازي مهارت   غني

  .دهد نشان مي
آمـوزان،    دست آمده از تجزيه و تحليل آماري، از نظر اولياي دانـش             با توجه به نتايج به    

ســازي  ، بـه ميـزان زيــادي در غنـي   )بروشـورهاي اشــاره (آمـوزش غيرحـضوري خــانواده   
ارهاي مطلوب در فرزنـدان، ايجـاد رفتارهـاي         هاي تربيتي آنها در ابعاد افزايش رفت        مهارت

هـاي زنـدگي، بهبـود     مطلوب در فرزندان، ارتقاي سطح بهداشت روانـي، افـزايش مهـارت           
. هاي درون خـانواده مـؤثر بـوده اسـت     هاي تربيتي و رفتار با فرزندان و كاهش تنش     روش
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ي ســاز آمــوزان آمــوزش غيرحــضوري خــانواده در غنــي از نظــر اوليــاي دانــش  همچنــين
آمـوزان در ابعـاد كـاهش و حـذف رفتارهـاي نـامطلوب              هاي تربيتي اولياي دانـش      مهارت

  .فرزندان، كمك به پيشرفت تحصيلي فرزندان تأثير زيادي نداشته است
  

  آموزان دربارة تأثير آموزش غيرحضوري نظرات اولياي دانش: 1جدول 
  ها ن هاي تربيتي آ سازي مهارت خانواده در غني

انحراف   ميانگين  ي تربيتيها مهارت  رديف
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

درجه 
  آزادي 

سطح 
معناداري 

)α (  

t  
محاسبه 
  شده

افزايش رفتارهاي مطلوب در      1
  34/4  01/0  99  082/0  82/0  86/2  فرزندان

ايجاد رفتارهـاي مطلـوب در        2
  98/2  01/0  99  079/0  79/0  37/2  فرزندان

ــ  3 ــاي ك اهش و حــذف رفتاره
  06/1  05/0  99  084/0  84/0  59/2  نامطلوب فرزندان

  89/5  01/0  99  079/0  79/0  97/2  ارتقاي سطح بهداشت رواني  4
  71/5  01/0  99  082/0  82/0  97/2  هاي زندگي افزايش مهارت  5
كمك به پيـشرفت تحـصيلي        6

  91/0  05/0  99  079/0  79/0  57/2  فرزندان

ــود روش  7 ــاي ترب بهب ــي و ه يت
  84/6  01/0  99  065/0  65/0  95/2  رفتار با فرزندان

هاي درون  كاهش تنش  8
  002/3  01/0  99  086/0  86/0  76/2  خانواده

  
با توجه به نتايج بدست آمـده از تجزيـه و تحليـل آمـاري، از نظـر مـديران مـدارس                      

هـاي    سـازي مهـارت     به ميـزان زيـادي در غنـي       ) بروشورهاي اشاره (آموزش غيرحضوري   
آمـوزان در ابعـاد افـزايش رفتارهـاي مطلـوب در فرزنـدان، ايجـاد               بيتي اوليـاي دانـش    تر

هاي زنـدگي و      رواني، افزايش مهارت    رفتارهاي مطلوب در فرزندان، ارتقاي سطح بهداشت      
هاي تربيتي و رفتار با فرزندان مـؤثر بـوده اسـت همچنـين از نظـر مـديران                     بهبود روش 

هــاي تربيتــي اوليــاي  ســازي مهــارت ر غنــيمــدارس، آمــوزش غيرحــضوري خــانواده د
آموزان در ابعاد كاهش و حذف رفتارهاي نـامطلوب فرزنـدان، كمـك بـه پيـشرفت                   دانش

  . هاي درون خانواده تأثير زيادي نداشته است تحصيلي فرزندان و كاهش تنش
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  نظرات مديران مدارس پيرامون تأثير آموزش غيرحضوري خانواده در: 2جدول 
  هاي تربيتي آنها رتغني سازي مها

انحراف   ميانگين  هاي تربيتي مهارت  رديف
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

درجه 
  آزادي 

 )df (   

سطح 
معناداري 

)α(  

t 
محاسبه  

  شده
افزايش رفتارهاي مطلوب در      1

  96/4  01/0  359  042/0  80/0  71/2  فرزندان
ايجاد رفتارهـاي مطلـوب در        2

  25/3  01/0  359  043/0  82/0  64/2  رزندانف
ــاي    3 ــاهش و حــذف رفتاره ك

  13/1  05/0  359  046/0  88/0  55/2  نامطلوب فرزندان
  77/6  01/0  359  042/0  80/0  78/2  ارتقاي سطح بهداشت رواني  4
  52/3  01/0  359  044/0  85/0  65/2  هاي زندگي افزايش مهارت  5
كمك به پيـشرفت تحـصيلي        6

  -12/1  05/0  359  049/0  93/0  44/2  فرزندان
  21/6  01/0  359  044/0  84/0  77/2  هاي تربيتي  بهبود روش  7
هـــاي درون  كـــاهش تـــنش  8

  96/0  05/0  359  046/0  87/0  54/2  خانواده

  
  آموزان تأثيرآموزش غيرحضوري خانواده در ارتقاي سطح دانش وآگاهي اولياي دانش -2

يرحـضوري خـانواده را در ارتقـاي سـطح        هاي جداول زير ميزان تأثير آمـوزش غ         داده
  .دهد آموزان از ديدگاه اوليا ومديران مدارس نشان مي دانش و آگاهي اولياي دانش

  

  هاي غيرحضوري خانواده آموزان در مورد محتواي آموزش  نظرات اولياي دانش:3جدول 

انحراف   ميانگين

  استاندارد

خطاي 

استاندارد 

  ميانگين

  درجة آزادي 

 )df (   

معناداري سطح 

)α(  

tشده  محاسبه  

99/2  77/0  077/0  99  01/0  34/6  
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آموزان،  با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل آماري از نظر اولياي دانش
تا اندازة زيادي در ارتقاي سطح دانش ) بروشورهاي اشاره ( آموزش غيرحضوري خانواده 

  .ه استو آگاهي آنها مؤثر بود
  

  هاي غير حضوري خانواده نظرات  مديران مدارس در مورد محتواي آموزش : 4جدول 

انحراف   ميانگين
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

  درجة آزادي 
 )df (   

سطح معناداري 
)α(  

tشده  محاسبه  

15/3  73/0  038/0  359  01/0  91/16  

  
ت آمده از تجزيه و تحليـل آمـاري، از نظـر مـديران مـدارس،                دس  با توجه به نتايج به    

در ارتقاي سطح دانش و آگاهي اوليـاي        ) بروشورهاي اشاره (آموزش غيرحضوري خانواده    
  .آموزان مؤثر بوده است دانش
  
  )بروشورهاي اشاره(مسائل و مشكالت برنامة آموزش غيرحضوري خانواده - 3

نامـة آمـوزش غيرحـضوري خـانواده را از         هاي جداول زير مـسائل و مـشكالت بر          داده
  . دهد آموزان و مديران مدارس نشان مي ديدگاه اولياي دانش

  
   آموزش غير حضوري خانوادهةل و مشكالت برنامدربارة مسائآموزان   نظرات اولياي دانش: 5جدول 

مسائل و مشكالت برنامة   رديف
  آموزش غيرحضوري

انحراف   ميانگين
  استاندارد

خطاي 
رد استاندا

  ميانگين

درجة 
  آزادي 

 )df (   

سطح 
معناداري 

)α(  

t محاسبه 
  شده

  23/2  05/0  99  098/0  98/0  72/2  قابل فهم بودن بروشورهاي اشاره  1
تناسب تصاويرموجود در بروشـورها       2

  34/1  05/0  99  111/0  11/1  35/2  با موضوع آن

  33/7  01/0  99  076/0  76/0  06/3  مورد نياز بودن بروشورهاي اشاره  3
ــواي     4 ــاهنگي محتـ ــب و همـ تناسـ

  90/6  01/0  98  073/0  73/0  01/3  بروشورها با عناوين 

مناســـب بـــودن شـــكل ارائـــة      5
هاي غير حضوري به صورت       آموزش
  بروشور

65/2  12/1  112/0  99  05/0  33/1  

آمـوزان    ميزان تمايل اوليـاي دانـش       6
  68/4  01/0  99  102/0  02/1  98/2  نسبت به تهية بروشورهاي اشاره
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تـوان گفـت كـه از نظـر           دست آمده از تجزيه و تحليل آماري مـي          با توجه به نتايج به    
ها بوده، محتواي     آموزان، محتواي بروشورهاي اشاره قابل فهم ، مورد نياز آن           اولياي دانش 

نـد كـه    چنين اوليـا تمايـل دار       ها تناسب و هماهنگي داشته و هم        ن  بروشورها با عناوين آ   
  . بروشورهاي اشاره را تهيه نمايند

آموزان، تصاوير موجود در بروشورهاي اشاره بـا موضـوع         چنين از نظر اولياي دانش      هم
هاي غيرحضوري به صورت بروشور مناسب نبـوده   آن تناسب نداشته و شكل ارائة آموزش    

  .است
  

   غيرحضوري خانوادهنظرات مديران مدارس دربارة مسائل و مشكالت برنامة آموزش: 6جدول 

مسائل و مشكالت برنامة   رديف
  آموزش غيرحضوري

انحراف   ميانگين
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

درجة 
  آزادي 

 )df (   

سطح 
معناداري 

)α(  

t 
محاسبه 
  شده

قابل فهـم بـودن بروشـورهاي         1
  63/6  01/0  359  045/0  86/0  80/2  اشاره

ــصاو   2 ــب ت ــود در تناس ير موج
  77/6  01/0  359  040/0  76/0  77/2  بروشورها با موضوع آن

مورد نيـاز بـودن بروشـورهاي        3
  51/11  01/0  359  041/0  79/0  98/2  اشاره

  17/15  01/0  359  035/0  66/0  03/3  تناسب و هماهنگي  4
ــه     5 ــكل ارائ ــودن ش ــب ب مناس

هاي غير حـضوري بـه        آموزش
  صورت بروشور

75/2  89/0  047/0  359  01/0  42/5  

ــاي    6 ــل اوليــ ــزان تمايــ ميــ
آموزان نسبت بـه تهيـه        دانش

  بروشورهاي اشاره
21/2  009/1  053/0  359  05/0  42/5-  

  
شـود كـه از نظـر         با توجه به نتايج حاصله از تجزيه و تحليل آماري نتيجه گرفته مـي             

ه، بـا  آموزان قابل فهـم بـود   مديران مدارس محتواي، بروشورهاي اشاره براي اولياي دانش    
همچنـين تـصاوير موجـود در        . ها هماهنگي داشته و مورد نياز آنها بوده است          عناوين آن 

هاي غير حضوري بـه صـورت         بروشورها با موضوع آن تناسب داشته و شكل ارائه آموزش         
آمـوزان تمايـل      چنين از نظر مديران مدارس، اولياي دانش        هم. بروشور مناسب بوده است   
  .اي اشاره ندارندچنداني به تهيه بروشوره
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  گيري  نتيجه
هاي پژوهش مبني بر مؤثر بـودن آمـوزش غيرحـضوري خـانواده در                با توجه به يافته   

هـا و   آموزان و ارتقاي سطح دانش و آگاهي آن  هاي تربيتي اولياي دانش     سازي مهارت   غني
هاي قبلي از يك طـرف و نبـودن فرصـت و              چنين هماهنگ بودن آن با نتايج پژوهش        هم

هاي آموزش حضوري از طرف ديگـر و          ها جهت استفاده از برنامه      افي براي خانواده  وقت ك 
هـاي   هـاي غيرحـضوري در مقايـسه بـا هزينـه          چنين مقرون به صرفه بـودن آمـوزش         هم

هاي مسئول در امر خانواده با پـرداختن     رسد كه سازمان    هاي حضوري، به نظر مي      آموزش
هـاي    ها، عـالوه بـر ارتقـاي سـطح مهـارت            هبه آموزش غيرحضوري مؤثر و كارآمد خانواد      

شناختي در بـين    زندگي افراد خانواده موجب پيشگيري از بروز مشكالت اجتماعي و روان          
  .نمايند افراد جامعه شده و موجبات ارتقاي سطح بهداشت رواني جامعه را فراهم مي

اجتمـاعي  ها نياز دارند با توجه بـه شـرايط فرهنگـي و               هايي كه خانواده    البته آموزش 
ها به طور دقيـق       مناطق مختلف كشور، متنوع بوده و الزم است نيازهاي آموزشي خانواده          

هـا برنامـة آموزشـي        بندي شوند تا بر اسـاس اولويـت         مورد شناسايي قرار گرفته و اولويت     
توانـد    هاي آموزش غيرحـضوري خـانواده مـي         در آن صورت است كه برنامه     . طراحي شود 

  .مفيد و مؤثر واقع شود
هاي غيرحضوري    توان نتيجه گرفت كه گسترش آموزش       با توجه به مطالب مذكور مي     

هاي   هاي ارتباط جمعي محلي، لوح      از طريق بروشور، رسانه   (هاي مختلف     خانواده به شيوه  
 و   هـاي علمـي     ريـزي   شود و به برنامه     بيش از پيش در جامعة ما احساس مي       ....). فشرده و 

اميد است كه با تحقـق      . هاي ذيربط نياز دارد     ها و سازمان  كارشناسي دقيقي از طرف نهاد    
  . باشيميهاي سالم و جامعه سالم اين امر، در آيندة نزديك شاهد خانواده

  
  پيشنهادهاي كاربردي

  :شود هاي پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه مي براساس يافته
ي خـانواده  كه نتايج پژوهش، بيانگر مؤثر بودن آمـوزش غيرحـضور        با توجه به اين    -1

آموزان اسـت، پيـشنهاد       در ارتقاي سطح دانش و آگاهي اولياي دانش       ) بروشورهاي اشاره (
  . شود تهيه و توزيع آن با مطالب و موضوعات جديدتري استمرار يابد مي
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شـود     براي ايجاد انگيزة بيشتر در اوليا جهت تهية بروشورهاي اشاره، پيشنهاد مي            -2
ت منظمي از محتواي بروشورها برگـزار گرديـده و جـوايز        در مناطق و مدارس نيز مسابقا     
  . نفيسي به برگزيدگان اهدا گردد

 به منظور قابل دسترس بودن هميـشگي بروشـورها، در پايـان هـر سـال تمـامي                   -3
  . آموزان قرار گيرد بروشورها در قالب لوح فشرده و كتابچه در اختيار اولياي دانش 

رساني   آموزان از بروشورها، اطالع     ي از اولياي دانش    به منظور استفادة تعداد بيشتر     -۴
  . دقيق و مناسب از طرف مناطق آموزشي و مدارس صورت گيرد

 و اختـصاصي      به منظور استفادة بهينة اوليا، بروشورها در قالب دو دسـتة عمـومي             -5
به اين صـورت كـه برخـي بروشـورها بـه مـشكالت              . مقطع تحصيلي تهيه و تدوين شود     

ن يك دورة تحصيلي اختصاص يابد و برخي بروشورها قابل استفاده براي كليه             آموزا  دانش
  .آموزان باشد اولياي دانش

شـناختي    آموزان از مراكـز مـشاوره و خـدمات روان            به منظور آگاهي اولياي دانش     -6
هـاي بروشـور، آدرس و تلفـن مراكـز            دولتي، در برخي از شماره    ) آموزي  خانواده و دانش  (

  . فوق ذكر شود
گـويي بـه      با حضور اساتيد مجرب براي پاسـخ      ) حضوري( جلسات آموزش خانواده     -7

  . آموزان و بحث دربارة مطالب بروشورها، در مدارس تشكيل گردد سؤاالت اولياي دانش
شناسـي معلمـان و مربيـان مـدارس،      بـراي ارتقـاي سـطح آگـاهي و دانـش روان      -8

  . آنها قرار داده شوداي تهيه و تدوين و در اختيار  بروشورهاي ويژه
شـود در   كه هدف بروشورهاي اشاره آموزش اولياست، پيشنهاد مـي   با توجه به اين    -9

اي در حـد درك و        هاي زندگي و مسائل بهداشت رواني، بروشـورهاي ويـژه           زمينة مهارت 
  . آموزان هر دورة تحصيلي، تهيه و تدوين و در اختيار آنها قرار داده شود فهم دانش

هاي غيرحضوري خـانواده از مـشاوران و كارشناسـان            ستاي تكميل آموزش   در را  -10
گـويي بـه      آمـوزان و پاسـخ      هاي زندگي به دانـش      مجرب و متخصص براي آموزش مهارت     

   . شان استفاده گردد سؤاالت آنها دربارة مشكالت



 49                                                                                                  …بررسي ميزان تأثير آموزش غيرحضوري خانواده در 

   منابع 
  :فارسي) الف 

  
انتشارات انجمن اوليـا و     . ادهدستورالعمل جامع آموزش خانو    ).1377( انجمن اوليا و مربيان     

  . ايران مربيان جمهوري اسالمي
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت          ). 1379(اسدي، شـهرام  

 طـرح پژوهـشي     .به فرزندان خود در دورة راهنمايي و متوسطة شهرسـتان شهرضـا           
  . سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

هـاي آمـوزش خـانواده در تغييـر رفتـار             بررسي نقش كالس  ). 1382(تبريزي، غالمرضا   
طرح پژوهشي سازمان   . آموزان  والدين و حل مسائل تربيتي، فرهنگي و تحصيلي دانش        

 .آموزش وپرورش خراسان

آموزان دربارة عوامل مـؤثر در جـذب          بررسي نگرش اولياي دانش   ). 1375(ثابتي، حسن   
نامـه كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه          پايان . شهر يزد  هاي آموزش خانواده در     ها به كالس    آن

 .شهيد بهشتي

هاي آمـوزش خـانواده از    بررسي عملكرد كالس). 1381(آبادي، جليل و عمويي، رضـا         فتح
 طـرح پژوهـشي سـازمان       .هاي استان تهـران     نظر والدين و مديران مدارس شهرستان     

 .هاي استان تهران آموزش و پرورش شهرستان

انتـشارات انجمـن اوليـا و مربيـان     . آشنايي با انجمن اوليا و مربيـان ). 1379(جهانگرد، يداهللا 
  .ايران جمهوري اسالمي 
 .انتشارات رشد:  تهران.آزمايي سنجي و روان اصول روان). 1374(شريفي، حسن پاشا

 جلـد دوم، ترجمـة عليرضـا        .استدالل آماري در علوم رفتـاري     ). 1371(شيولسون، ريچـارد    
 .انتشارات جهاد دانشگاهي : تهران. كيامنش

 .نشر ويراش : تهران. هاي تحقيق در علوم رفتاري روش .)1381(زهره، سرمد و همكاران 
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هاي آموزش خانواده بـر   بررسي ميزان اثربخشي كالس). 1382(نژاد، سيد ابوالقاسم   مهري
 .طرح پژوهشي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. تغيير رفتار خانواده

هاي آموزش خانواده در استان       بررسي ميزان اثربخشي كالس   ). 1381( توكـل    زاده،  موسي
  . طرح پژوهشي سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل. اردبيل

آمـوزان جهـت آمـوزش        نيازسنجي آموزشي اوليـاي دانـش     ). 1382(نبوي، سيد صادق  
ازمان طرح پژوهـشي سـ    . هاي تحصيلي  ابتدايي، راهنمايي و متوسطه        خانواده در دوره  

 .هاي استان تهران آموزش و پرورش شهرستان

انتشارات انجمـن اوليـا و مربيـان        :  تهران .آموزش و مشاورة خانواده   ). 1379(نژاد، شكوه   نوابي
 .ايران  جمهوري اسالمي

ماهنامـة  . هاي آمـوزش خـانواده      نوآوري در نحوة برگزاري كالس    ). 1374(وفادار، صداقت   
 .182-191پيوند، شمارة 
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  ي كنار آمدن با استرس در نوجوانانها  شيوهةمقايس
  اي رايانهي ها ي و غيروابسته به باز وابسته

  
 1سميه خدابخش

 2دكتر فرهاد ماهر 

  
  چكيده

ي هـا   ي پسر وابسته بـه بـاز  ناني كنارآمدن با استرس نوجوا   ها   شيوه ة و مقايس   بررسي ،هدف از پژوهش حاضر   
 هـا   ي وابسته به بـاز ة سال11-20نوجوان  150به منظور دستيابي به اين هدف       . ستاه   يوابسته به باز    و غير  يا هرايان
ابـزار  . گيري در دسترس انتخاب شـدند  ، با روش نمونه   در سطح شهر تهران    ها   يوابسته به باز   نفر غير  150 و   يا هرايان

ون تـشخيص وابـستگي بـه     آزمـ ةفرم اصـالح شـد   ،يا هي رايانها  يص وابستگي به بازتشخيبراي  گردآوري اطالعات 
از .  فـولكمن اسـتفاده شـد      - الزاروس ةنامـ   كنار آمدن با اسـترس از پرسـش         ةبراي سنجش شيو   وبود  اينترنت يانگ   

 با آزمـون  ها   و تجزيه و تحليل آنها   آوري داده   پس از جمع   . ساخته استفاده گرديد   پژوهشگر دموگرافيك   ةنام  پرسش
t مستقل با نرم افزار  ي  ها   گروه SPSS ،ـ هـا   ي آمده نشان داد كه نوجوانان وابسته به بازدست بهي ها  يافته  يا هي رايان

ايـن  . داري دارنـد ااي تفـاوت معنـ   ي رايانهها ي به باز   كنارآمدن با استرس با نوجوانان غير وابسته       يها   شيوه در برخي 
ي كنـار آمـدن   هـا  شـد و در شـيوه  مشاهده  اجتناب-و گريز جويي دوري،  رگ رويارويي كنار آمدن    ها  شيوهتفاوت در   
بـين دو    مثبـت د  و ارزيـابي مجـد     مسئله ةحل مدبران  ،پذيري مسئوليت ،جستجوي حمايت اجتماعي  ،  داري خويشتن

   .وجود نداشتگروه تفاوت معناداري 
  

  . نوجوانان ،اي رايانهي ها يباز، استرس :ها كليدواژه
  

_______________________  
 سي باليني كارشناس ارشد روانشنا -1

  كرج -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي -2
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  مقدمه
هـاي نـوين سـرگرمي كـه محبوبيـت       اي مانند بسياري از شكل ي رايانه ها  يپديده باز 

 بر بازيكنـان  ها آناثرهاي جانبي احتمالي   ة  يي دربار ها  يباعث بروز نگران   ،اي يافته   گسترده
ر ميان كودكان و نوجوانان طرفداران فراواني       اي د   ي رايانه ها  ي چون باز  .است  افراطي شده 

هنگامي كه كودكـان و نوجوانـان بـه بهـاي           . است   شدت بيشتري يافته   ها  ياين نگران ،دارد
 بـه صـرف    ،اجتماعي و اوقات آسـودگي خـود       ،هاي آموزشي  ناديده انگاشتن ديگر فعاليت   

پـرداختن  . رونـد  مار مـي بار به شـ    بالقوه زيانها ياين باز  ،پردازند مي بازي   ه وقت ب  داشتن
ي فردي ها ي بلكه ويژگ،ستها ياي نه فقط متأثر از محتواي باز        ي رايانه ها  يافراطي به باز  

ـ  ،كند   نقش مهمي ايفا مي    ها  ينيز در گرايش نوجوانان به باز      ي هـا   يطـوري كـه ويژگـ      هب
  . دهد  را تا حدي جهت ميها آن تمايالت ،ختي و شخصيتي افرادشنا روان

لحاظ اثرگذاري آن بر تغييـر  اي كه به  ي رايانهها يبازشگرف  اشاعه و آثار    با توجه به  
و با توجـه بـه       ،كنند   ياد مي  »اي  ي رايانه ها  يانقالب باز «از آن با عنوان     ي زندگي   ها  شيوه
 گـذران اوقـات فراغـت       ة فقـط بـه عنـوان وسـيل        هـا   آنتوان به     ديگر نمي  ،ها  ي باز ةگستر

ختي افـراد   شـنا   رواني  هـا   ي اثرگذار يا اثرپذير از ويژگـ       عاملي بلكه ممكن است   ،نگريست
بـراي مثـال    . اسـت در ايـن حيطـه شـده        هاي بـسياري      پژوهش همين امر موجب  . باشد

در پـژوهش خــود نـشان داد كـه احــساس وابـستگي و اعتيـاد بــه       )2007 (1گـريفيتس 
دارد و در هـر   بستگي ن ها  ياي به ميزان ساعات پرداختن به باز       ي ويدئويي و رايانه   ها  يباز

 هاي موردي  پژوهشدر  .  تفاوت جنسيتي مطرح نيست    مسئله و در اين     استفرد متفاوت   
اي  ويي و رايانـه   ئي ويـد  هـا   يهاي احتمالي وابستگي و پرداختن به باز       علت) 2007 (2وود

 در اكثر مـوارد بـه علـت         ها  ينتايج نشان داد كه پرداختن اعتيادگونه به باز       شد و   بررسي  
 كـه  تسـ  ها و مـشكالت زنـدگي   ترل و مديريت زمان و نيز فرار از استرس   عدم مهارت كن  

نتـايج  . كنـد  مـي ها انتخـاب      را به عنوان راه گريز از استرس       ها  ي سرگرم شدن به باز    ،فرد
 در  اي  رايانـه ي  ها  يدر تايوان نشان داد كه ميزان اعتياد به باز        ) 2004 (3پژوهش ويديانتو 

 هـا   آن ي تحصيليها ي اجتماعي و موفقيت ها   مهارت ،كودكان و نوجوانان با سطح شهامت     
 ميزان  عواملي چون  را با    ها   يتوان اعتياد به باز     اين پژوهش بيان كرد كه مي     . مرتبط است 

                                                 
1- Griffiths 
2- Wood 
3- Widyanto 
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ي هـا   وجود همبستگي منفي بـين موفقيـت      ،در پژوهش ويديانتو  . بيني كرد   پيش،خشونت
  معلـوم شـد    چنـين   هـم   . د نيز نـشان داده شـ      1اي  ي رايانه ها   يتحصيلي و وابستگي به باز    

خستگي و ماللت بـا سـطح       ،جنسيت،جستجوي عواطف و احساسات    ،كاركردهاي خانواده 
نشان داد كـه    ) 1382(نتايج پژوهش آرمان    . ي اجتماعي همبستگي مثبت دارد    ها  مهارت

 رابطه وجود دارد و نيز اشتغال بيش از حد بـه  ها يبين تحصيالت والدين و استفاده از باز    
افـزايش  ، كـاهش تفكـر و انديـشمندي      ،  اجتماعي بـودن  ،   افزايش سطح فعاليت    با ها  يباز

 .نفـس و بيـانگري مـرتبط اسـت           بـه   پذيري و افزايش سطح اعتمـاد       پرخاشگري و هيجان  
%) 3/23(ي ورزشـي    ها  يشده شامل باز   داده   بيان شد كه بيشترين بازي ترجيح      چنين  هم  

در . بـوده اسـت   %) 3/0(ي تخيلـي    ها  يو باز %) 4(ي فكري   ها  يو كمترين بازي شامل باز    
 اي رايانـه ي ها ياني كه به بازآموز دانشنتايج نشان داد كه بين      ) 1384(پژوهش قطريفي   

 ،خـصومت ،  از نظرسـالمت روان   ،  پردازند مي ها  ي كه زياد به اين باز     ييها  آنپردازند و    مين
 در )1378( تحقيـق نفريـه   در. داري وجـود دارد جسماني كردن و اضطراب تفـاوت معنـا   

 اي رايانـه ي ها ي باال بودن سطح اضطراب و وسواس در نوجواناني كه به باز MMPIآزمون
، »اي  ي رايانـه  هـا   يپيامـدهاي بـاز   «اي بـا عنـوان       در مقالـه  .  قابل توجـه بـود     ،پردازند مي

 ، كه برحـسب انـواع و دفعـات پـرداختن بـه بـازي               نشان داد  )1382 ( دانايي يها  يبررس
ست و كمتـرين     اي و خشونتي    ي مبارزه ها  يمتعلق به باز  )  درصد 28/46(بيشترين ميزان   

بـا اسـتناد بـه      . گيـرد  ي حل مسئله و اكتشافي تعلق مـي       ها  ي به باز   ) درصد 09/7(ميزان  
؛ 1385،  زاده و همكـاران    ؛ قاسـم  1381،  دوران و همكـاران   (ي متعدد ها  پژوهش يها  يافته

 و  4استفانسكو ؛2007،   و همكاران  3اگبيب ؛2008،   و همكاران  2 زايتسو ؛1385 ،  نامخدايي
 ؛2008،   و همكـاران   7 خيرخـواه  ؛6،2008 بورخـارت  ؛2007،  5فنگلـين ؛  2008  ،همكاران
توانـد در الگـوي      مي ها  يكه مبادرت به اين باز     نتيجه گرفت توان   مي) 2008،  8موسبارگر

  .  مؤثر باشدي اجتماعيها مهارتتعامالت بين فردي و در نتيجه 

                                                 
1- game dependency 
2- Zaytsev 
3- Bagby 
4- Stefanescu 
5- Fenglin 
6- Burkhardt 
7- Kheirkhah 
8- Mossbarger 
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بـا يكـديگر     زنـدگي    يزا  تـنش ي   بـا رويـدادها     افراد 1كنارآمدنهاي    شيوه  و ها  مهارت
آميـز و كارآمـد مقابلـه          موفقيت طور  به   ها  موقعيت  اي هستند كه با اين        عده. ستمتفاوت ا 

زا  اي هم در مقابل رويدادهاي تـنش   عده و را از بين ببرندها توانند آن تي مي كنند و ح    مي
اي بـه زنـدگي و         كه آسيب قابل مالحظـه     كنند ميني  وا و نات  گي درماند  احساس به قدري 

 غيرانطبـاقي باعـث     ةهـاي مقابلـ     شـيوه  ،به عنوان مثال  . شود   وارد مي  ها  آنسالمت رواني   
شوند تا فرد از رويارويي مـستقيم بـا مـشكالت زنـدگي امتنـاع ورزد و بـراي كـاهش             مي

بـا توجـه بـه    . )1382،دهزا جعفري( هاي نامناسبي استفاده كند ي منفي از شيوه ها  هيجان
 گيـل تحقيقـي انجـام دادنـد و     در دانشگاه مك  ) 2001 (3 و درونسكي  2 گوپتا ،اين موضوع 
ي ويـدئويي و    هـا   يهاي مقابله با استرس را در نوجواناني كـه بـسيار بـه بـاز                تفاوت شيوه 

با  نوجوانان آن    مقابله با استرس در      ةشيو. مورد بررسي قرار دادند    ،پرداختند  اي مي   رايانه
 ي كـه  طـور   به    ،تفاوت معنادار داشت   ،پرداختند مي ها  يبازگونه   ايننوجواناني كه كمتر به     

مـدار اسـتفاده     مـسئله اي    هـاي مقابلـه      بيـشتر از شـيوه     ،هـا   ينوجوانان غيروابسته به بـاز    
تـر و   انههـا سـازگار   اي در مواجهه با مشكالت و استرس هاي مقابله كردند كه اين شيوه     مي

بيـشتر از   نيـز    و ويدئويي    اي  رايانهي  ها  يبازنوجوانان وابسته به     .رسد  ه نظر مي  تر ب   معقول
  . كردند هيجان مدار و اجتنابي استفاده مياي  هاي مقابله شيوه

آمـدن و   هـاي كنـار    بين شـيوه نشان داد كه )2003( و همكاران 4اندلرنتايج پژوهش 
 ،روانـي   ترتيب كه با افزايش آسيب     بدين. شناسي رواني ارتباط معناداري وجود دارد       آسيب
كه با كـاهش آسـيب       در حالي  ،شود   بيشتر مي  5مدار  هيجان ةقابلهاي م   گيري از شيوه    بهره

 بيـان  چنـين  هم   ها  آن. گردد  مدار بيشتر مي   مسئلهاي    ي مقابله ها  مندي از روش    رواني بهره 
ي هـا   و روش ختي در ارتبـاط اسـت       شـنا   روانآمدن بـا عـوارض        هاي كنار   ه شيوه كردند ك 

) 1382(اكبـري   . سازد   موجبات بروز اضطراب و افسردگي را فراهم مي        ،آمدن معيوب   كنار
 و نتـايج  پرداخـت  آن با سـالمت روانـي      ةي رويارويي با استرس و رابط     ها   بررسي شيوه به  

 ،كنند مي استفاده   مسئلهي رويارويي متمركز بر     ها   كه از شيوه   كساني نشان داد    ش او پژوه
  . برند كار مي ه رويارويي هيجاني را بةتر از كساني هستند كه شيو اني سالماز نظر رو

                                                 
1- coping styles 
2- Gupta Rina 
3- Derevensky Jeffrey L.  
4- Endler 
5- emotion-oriented coping styles 
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تـري را در     ي شخصيتي متعـادل   ها   ينيز ويژگ ) 1386 (قليان شاه و   )1386( فراسيابيا
 ،مدار گروه هيجان مدار داشتند نسبت به      مسئلهي كنارآمدن با استرس     ها   افرادي كه شيوه  

  . يشان مشاهده كردندها  يدر بررس
توانـد   مـي  اي  رايانـه ي  هـا    ينوجوانـان بـه بـاز     روي آوردن   يكي از داليل     ، كلي طور  به  

نارآمدن بـا اسـترس در فـرد    هاي ك بررسي شيوهاز  . ي كنار آمدن با استرس باشد     ها  شيوه
 طـور  بـه   و هـا  ياي تازه براي كشف داليل احتمالي پرداختن افراطي به باز       دريچه توان  مي

 يهـا   در صورت وجود رابطـه بـين سـبك        . گشود اي  ي رايانه ها  يه باز  وابستگي ب  ،تر  واضح
تر از  ي كنارآمـدن كارآمـد    هـا   توان با آمـوزش سـبك      مي ها  يو وابستگي به باز    كنارآمدن

ي كنار آمدن بـا     ها  شيوهبررسي  لذا هدف اين پژوهش     . ديي پيشگيري كر  ها  چنين آسيب 
 با گروهـي از نوجوانـان       ها  آن ة مقايس  و اي  رايانهي  ها  ياسترس در نوجوانان وابسته به باز     

  . ستها يغير وابسته به باز
  

 روش اجراي پژوهش

كـه ليـست كـاملي از        ( تهـران   شـهر  هـاي سـطح     نـت    اجراي پـژوهش بـه گـيم       براي
مركـز شـهر از طريـق        جنوب و ،شمال،غرب،ي شهر تهران در تمام مناطق شرق      ها  نت گيم

 تهيـه   ،شـود  مـي  هـم    هـا   نـت  مل گيم  صنف انفورماتيك كه شا    ةاطالعات شهري و اتحادي   
 هـا    نامـه   پرسـش   نـت      در هر گيم   ، در دسترس   و براساس نمونة   شد  مراجعه   ،) بود گرديده

نفر گـروه نمونـه در تمـام منـاطق شـهر تهـران مـورد                 150تكميل شد و به اين ترتيب       
 نفر از نوجوانـان     150پژوهش قرار گرفتند و براي كسب اطالعات مربوط به گروه كنترل            

  . ا پرداختنده نامه پرسش   در دسترس به تكميل طور به مان مناطق شهري تهران ه
 سـاكن شـهر     ة سـال  11-20 نوجوانان پسر    ة آماري اين پژوهش عبارتند از كلي      ةجامع

  . 1386تهران در سال 
هـاي    نـت    كـه در گـيم      بود  نفر از نوجواناني   150شامل     در اين پژوهش    آماري ةنمون

اي كه در     ي رايانه ها  يدر اين پژوهش باز   ( اي بودند   ي رايانه ها  يباز شهر تهران مشغول به   
،  Counter و Dotta Allstars نظيـر  ،گيرند ي جنگي و تخيلي رقابتي قرار ميها ي بازةدست

 نفر از نوجوانـان در سـطح        150 كنترل نيز شامل     ةو نمون  ،)استشده  مدنظر قرار داشته    
اي،  ي رايانـه  هـا   ي وابستگي بـه بـاز     ةنام  پرسش   در    بر اساس نمراتشان    كه  بود شهر تهران 
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،  مقـدماتي  ةبـراي تعيـين حجـم نمونـه در يـك مطالعـ            . غيروابسته تشخيص داده شدند   
 و بـا توجـه بـه     (s2 =0/0022)نفـر بـرآورد گرديـد    30واريانس متغير مالك با استفاده از 

حجم ،  01/0 و دقت 01/0 به خطاي عنايتبا   d2  )  / n=(z2  s2فرمول برآورد حجم نمونه
  .  نفر لحاظ گرديد150 آمد كه در دست به نفر 147نمونه 

  
  گيري روش نمونه

ي كه به   طور  به   ،استگيري در دسترس     صورت نمونه  هگيري اين پژوهش ب     روش نمونه 
ـ    ،ي پـژوهش  ها نامه  پرسش  ي سطح شهر تهران مراجعه شد و        ها  نت گيم  در  ة توسـط نمون

  . دسترس تكميل گرديد
  
  بزار پژوهشا

هـاي    شيوه ،ساخته هاي دموگرافيك محقق    نامه به منظور گردآوري اطالعات از پرسش     
 آزمـون تـشخيص     ةشـد  و فـرم اصـالح    ) 1980 (1 فولكمن -كنارآمدن با استرس الزاروس   

  . استفاده شد 2اي يانگ ي رايانهها يوابستگي به باز
ــش  -1 ــ پرس ــق  ةنام ــك محق ــاخته دموگرافي ــون : س ــن آزم ــي ،اي ــات ا برخ طالع

تحـصيالت   ،وضـعيت تأهـل    ،درآمد ماهيانه  ،شغل ،تحصيالت ،سنمثل  شناختي    جمعيت
را شـامل    اشتن و يا نداشتن رايانه در منـزل       د ،تعداد خواهر و برادر    ،تحصيالت مادر  ،پدر
  . شد مي

  مـاده 66 مداد كاغذي ةنام پرسش  اين   :هاي كنارآمدن با استرس      شيوه ةنام  پرسش   -2
 ،هيجـان ة   دربـار  هـا   آننظريـات   و بـر اسـاس      ) 1980(زاروس و فولكمن     توسط ال  دارد و 

هاي كنـار آمـدن بـه سـنجش افكـار و        راهةنام پرسش . است ساخته شدهتنيدگي و مقابله    
 ،رونـد   زاي زندگي روزمره به كـار مـي          افراد براي مقابله با برخوردهاي تنيدگي      ي كه اعمال
 تنيـدگي و    ة پديدارشـناختي دربـار    -اختي شـن  ة از يـك نظريـ     نامه  پرسش  اين  . پردازد  مي

 )1984الزاروس و فـولكمن     (برآورد و مقابله اسـت      ،مقابله مشتق شده كه شامل تنيدگي     
  . )1378آقا يوسفي (

                                                 
1- Lazaross Folkman 
2- Young  
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  ايـن   كـه  هـت ج از آن :  الزاروس و فولكمن   ةمقابلي  ها   شيوه ةنام  پرسش  و روايي   اعتبار  
 ،گيـرد  را انـدازه مـي    ) هـستند كه برحسب تعريـف متغيـر       (يندهاي مقابله   ا فر نامه  پرسش  

توان از   با اين حال مي   . مجدد براي اعتبار نامناسب هستند    آزمون  -آزمونبرآوردهاي رايج   
ـ    ،اي  هاي مقابله   طريق آزمايش ثبات دروني اندازه      ضـريب آلفـاي كرونبـاخ       ةوسـيل  هكـه ب

در يـك  اي  ي مقابلـه هـا  سنجي مقياس  خواص روان . اعتبار را ارزيابي كرد    ،آيد   مي دست  به
 ،/61 2جـويي   دوري ،70/0 1گـر   رويـاروي  ةمقابلـ :است   نفري به شكل زير بوده     150 ةنمون

ــشتن ــارگري (3داري خويـ ــاعي   ،70/0) خودمهـ ــت اجتمـ ــستجوي حمايـ  ،76/0 4جـ
ابي مجـدد   يـ ارز،68/0 7مسئله ةحل مدبران  ،72/0 6اجتناب -گريز،66/0 5پذيري  مسئوليت

هاي ديگـر     ست كه براي اكثر اندازه     ايب آلفايي اين ضرايب آلفا بيشتر از ضر     . 79/0 8مثبت
 كـه راهبردهـاي     هتج از آن . )1378 ،آقا يوسفي ( اي گزارش شده است    يندهاي مقابله افر

هـاي   اند كه در مقابله با خواسـت        راهبردهايي هستند كه افراد گزارش كرده      ،شده   توصيف
اي روايي صـوري      هاي مقابله  راه نامه  پرسش   ،برند  كار مي  ه را ب  ها  آنزا    ي تنيدگي ها  موقعيت  

هاي گوناگون از نظر تعيـين ميـزان مـشابهت معنـاي      روايي ظاهري مواد در ترجمه   . دارد
اي بـه     هـاي مقابلـه     راه ةنامـ   پرسـش     . سـت  آزمـايي هاي گوناگون نيازمند باز     مواد در مليت  

ازه در  شـواهد روايـي سـ     . است  اسپانيايي و فرانسوي ترجمه شده     ،عبري ،هاي آلماني  زبان
 ي نظـري هـا  يبينـ   با پـيش فولكمن و الزاروساين حقيقت وجود دارد كه نتايج مطالعات  

 مقابله شـامل دو     -1:  اساساً عبارتند از   ها  آني نظري   ها  يبين پيش.  هماهنگ هستند  ها  آن
 مـردم   ةچگونگي مقابل .  مقابله يك فرايند است    -2. مدار است   مدار و عاطفه    راهبرد مشكل 

هـا و فـشارها بـه      و نيز بسته بـه تغييـرات خواسـت   ها و فشارهاي زمينه بسته به خواست 
  اطالعـات فـولكمن و الزاروس      ة كـه اولـين زمينـ      هتج از آن . هنگام ظهور متفاوت است   

مـدار و      مـشكل  ةهـر دو نـوع مقابلـ       ،زا   تنيـدگي    واقعـاً  ةنشان داد كه مردم در هر مواجهـ       
 هـا  آناي را به يكي از        يندهاي مقابله ايي كه فر  ها  يبند صورت ،برند  كار مي  هرا ب ر  مدا   عاطفه

اي   اي مقابله ه مطالعات بعدي كه از چك ليست اصلي راه       .  ناكافي هستند  ،كند  منحصر مي 
تأييـد  مـدار را   مدار و عاطفه وري مشكل اهميت سنجش هر دو كنش    ،استفاده كرده بودند  

                                                 
1- confronting coping 
2- distancing 
3- self-controlling 
4- seeking social support 
5- accepting responsibility 
6- escape-avoidance 
7- planfull problem solving 
8- positive reappraisal 
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 ، ميـانگين خودهمبـستگي     تكنيك اي با استفاده از    در مطالعه . )1378،آقا يوسفي ( كردند
 ة مواجهـ  پـنج اي در      هـر مقيـاس مقابلـه        روايي آزمون پرداخته شد كه بـراي       به بررسي 
 آمـده و سـه مقيـاس    دسـت  بـه  47/0 تـا  17/0اي از   دامنـه زا محاسبه گرديـد و     تنيدگي
 و ايـن نتـايج      ارزيابي شـد  ،مـدار بودنـد     اً مـشكل  اي كه شامل تمام راهبردهاي واقع       مقابله

 و حـل    r=17/0: جستجوي حمايـت اجتمـاعي    ،   r=.  /21:گر   روياروي ةمقابل: د آم دست  به
23/0 مسئله ةبرانمد=r .   انگين خودهمبستگي را كـسب  هر سه مقياس كمترين ميزان مي

 ؛2007،   و همكـاران   1راقوناتـان (هـاي مطالعـات متعـدد         يافته. )1378،آقا يوسفي (كردند
ــراي ) 1385،  حــسني علــوي ؛2007، 3دوهاچــك ؛2008، 2گلفنــد حمايــت روشــني ب

مـدار و    هـر دو كـاركرد مـشكل   -1 :عنوان ابزاري است كه هاي ب هاي مقابله  راه ةنام  پرسش    
 معـين را   هاي متفاوت و چه در يك مواجهة       ، چه در مواجه    تغيير در مقابله   -2مدار    عاطفه

 تـا  ،اي لـه هـاي مقاب   راهةنامـ  پرسـش    ةبنـابراين روايـي سـاز   . آورد به تسخير خويش درمي  
  . شود تأييد مي، هماهنگ هستندي نظري ها يبين ها با پيش يافتهكه  جايي

  

  اي ي رايانهها ي آزمون تشخيص وابستگي به بازة  فرم اصالح شد-3
اي از آزمون تشخيص اعتياد به اينترنت كـه           شده فرم اصالح ، مورد استفاده  ةنام  پرسش  

الي ؤ سـ  هـشت  ةنام  پرسش    . باشد  مي،ستتنظيم گرديده ا  ) 1996 (4توسط كيمبرلي يانگ  
 هتج از آن . است  كار رفته  ه تشخيص اعتياد به اينترنت ب     براييانگ در بيشترين تحقيقات     

» اينترنت «ةكه يانگ پس از تنظيم آزمون تشخيص اعتياد به اينترنت مطرح كرد كه واژ             
اين پژوهش بـا  در ،)1996يانگ (شود  تواند محسوب   ميon-lineبه معني هرگونه فعاليت    

اي كـه فعـاليتي    ي رايانـه هـا  يبراي سنجش و تشخيص وابستگي به باز، يانگ IASاصالح
on-lineاستفاده شدست،ها نت   در گيم  .  

دهـد بـه    » بله«ال يا بيشتر پاسخ     ؤ س پنجالي اگر فرد به     ؤ س هشت ةنام  پرسش  در اين   
شود و اگر بـه كمتـر از    ده مي تشخيص دا6 و يا وابسته  5اي  ي رايانه ها  يعنوان معتاد به باز   

  8 و يا غير وابسته7اي ي رايانهها يازـادي بـاربر عـدهد به عنوان ك» بله«ل پاسخ پنج سؤا

                                                 
1- Raghunathan 
2- Gelfand 
3- Duhachek 
4- Kimberly Young  
5- addicted game user  
6- dependent 
7- normal game user 
8- non-dependent 
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هـاي تشخيـصي     بـا توجـه بـه مـالك       پـنج  ة نمـر  1اين خط برش  . شود تشخيص داده مي  
  .)a1996يانگ  ( است  در نظر گرفته شده2قماربازي تكانشي

بـراي ايـن    95/0لفاي كرونباخ آ در سوئد IASدر اجراي  :  و روايي آزمون يانگ   اعتبار
 و همكـاران    4يـو ،  در كـره    .  )2004،  3انگلبـرگ و سـوبرگ    ( اسـت     آمـده  دست  بهآزمون  

)  2005 (6 و ينــگ9/0آلفــاي كرونبــاخ بــيش از ) 2005( و همكــاران 5و كــيم) 2004(
 ،ر پـژوهش حاضـر    د.  آوردنـد  دست  به 85/0پس از دو هفته     مجدد   آزمون   - آزمون اعتبار

مورن در پژوهـشي     ، آزمون روايي  بررسي براي. )=150n( حاصل شد  87/0آلفاي كرونباخ   
 بيان كرد كـه گرچـه ايـن آزمـون           ،كه براي بررسي اعتبار و روايي آزمون يانگ انجام داد         

هـا نـشان داده كـه         ولي پژوهش  ،است  سنجي ساختاريافته تهيه نشده    براساس اصول روان  
  از اعتبـار و روايـي بـااليي برخـوردار اسـت            ، سـنجش  بـراي وان ابـزاري    اين آزمون به عن   

 اين آزمـون بـراي سـنجش        ةشد كه فرم اصالح   با توجه به اين   . )2004 مورن و   7ويديانتو(
تحقيـق  ش حاضر اولين ه در داخل ايران انجام نشده و پژو    اي  رايانهي  ها  يوابستگي به باز  
هـاي پيـشين داخـل كـشور      ن در پـژوهش سـنجي آ  ي روان ها  يويژگ ،استدر اين رابطه    

س شـنا   روان بـا نظـر ده       در اين پژوهش روايـي صـوري و محتـوايي آزمـون           . وجود ندارد 
 آزمـون از لحـاظ كلمـات و جمـالت و     االتؤمتخصص بررسي شد و تأييد گرديد كـه سـ       

بنابر اين   ،هستند اي  رايانهي  ها  ي بيانگر وابستگي به باز    ،نامحتواي ظاهري براي متخصص   
 ضـريب   چنين  هم  .  قابل تأييد مطرح شده است     ،يي صوري و محتوايي آزمون در كشور      روا

 آمده است كه نـشانگر پايـايي مطلـوب          دست  به نيز در اين پژوهش      87/0آلفاي كرونباخ   
  . استآزمون در كشور 

  نظيـر  ، آمـار توصـيفي    يهـا   از شـاخص   در اين پژوهش  : ها  روش تجزيه و تحليل داده    
بـا در نظـر     ش آمـار اسـتنباطي      در بخـ  . استفاده گرديـد    فراواني يعنمودارها وجداول توز  

از آزمون ،هاي لوين بررسي شد       كه با آزمون همگوني واريانس     ها   همگوني واريانس  گرفتن
tشدستفاده ي دو گروه اها  ميانگينة دو گروه مستقل براي مقايس .  

                                                 
1- cut off 
2- compulsive gambling  
3- Engelberg E. & Sjoberg, L. 
4- Yoo, H. 
5- Kim  
6- Yang  
7- Widyanto & McMurran 
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  ي پژوهشها يافته
 مـورد بررسـي    هـا   ي و درصد فراوان   ها ي توجه به فراوان   خصوصيات دموگرافيك نمونه با   

وضـعيت  ، شناختي اين پـژوهش شـامل متغيرهـاي سـن     ي جمعيت ها  ي ويژگ .قرار گرفت 
 تعـداد خـواهر و    ،تحـصيالت پـدر و مادر      ،وضعيت تأهل ،  درآمد،  وضعيت شغلي ،  تحصيلي

ي مـورد مطالعـه و   هـا   نـشان داد كـه گـروه   ها يبررس. استبرادر و داشتن رايانه در خانه      
  . شناختي در يك طيف قرار دارند ي جمعيتها ي از جهت فراواني ويژگمقايسه

بيـشترين فراوانـي در متغيـر سـن          ،اي  رايانـه ي  هـا   يدر گروه نوجوانان وابسته به باز     
. شـود  مي مشاهده   1 ة كه اطالعات توزيع سن در نمودار شمار       است سال   هجدهمربوط به   

 بيشترين فراواني در متغير تحـصيالت  ،شود مي مشاهده 2 ةطور كه در نمودار شمار   همان
با توجـه بـه طيـف سـني         . شود ميافراد نمونه را شامل      %  33/33 كه   استشامل ديپلم   

مجـرد بـوده و بـه لحـاظ شـغلي           % 33/99افراد نمونه در متغير وضـعيت تأهـل         ،نوجوان
در گـروه نوجوانـان   .  بدون درآمد هـستند   ها  آن% 66/94بيكارند و بر اين اساس      % 66/94

افراد در خانه رايانه داشـتند و ايـن در گـروه غيـر              %  66/82 اي  رايانهي  ها  يوابسته به باز  
 ،در متغيـر ميـزان تحـصيالت پـدر و مـادر در هـر دو گـروه                 . بود% 88 ها  يوابسته به باز  

 فراوانـي تعـداد     3 ةنمـودار شـمار   . فراواني بيشتر مربوط به سطح تحصيلي ليسانس بـود        
  :دهد ميوه نمونه نشان خواهر و برادر را در گر

  
  اي هاي رايانه توزيع فراواني سن دو گروه نوجوانان  وابسته و غير وابسته به بازي:  1نمودار 
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 اي هاي رايانه  توزيع فراواني وضعيت تحصيلي دو گروه وابسته و غير وابسته به بازي:2نمودار 
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  اي هاي رايانه راواني تعدا د خواهر و برادر دو گروه وابسته  و غير وابسته به بازي توزيع ف: 3نمودار 
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  . دهد ميي كنارآمدن را نشان ها  دو گروه در شيوهة نتايج حاصل از مقايس1جدول 
  

  هاي كنارآمدن با استرس شيوه دو گروه در ة مقايس:1 جدول
  شاخص

  
       گروه با استرس      شيوه كنار آمدن

  انحراف  ميانگين
  معيار

  ةدرج
  آزادي

t  
  شده  محاسبه

  4/43*  298  2/88  6/98  اي غيروابسته به بازي رايانه  گر  رويارويةمقابل  2/95 8/47  اي وابسته به بازي رايانه

  جويي دوري  2/8  8/71  اي وابسته به بازي رايانه
  3/47*  298  2/96  7/55 اي نهغيروابسته به بازي رايا

  داري خويشتن  3/46  9/72  اي وابسته به بازي رايانه
  1/2  298  3/34  10/2  اي غيروابسته به بازي رايانه

جستجوي حمايت   3/37  8/46 اي وابسته به بازي رايانه
  3/52  7/74  اي غيروابسته به بازي رايانه اجتماعي

298  1/8  

 مسئوليت پذيري  2/41  6/02  اي انهوابسته به بازي راي

  1/86  298  2/33  5/51  اي غيروابسته به بازي رايانه

   اجتناب- گريز  4/69  12/4  اي وابسته به بازي رايانه
  6/61*  298  3/98  9/08  اي غيروابسته به بازي رايانه

  حل مدبرانه مسئله  2/91  7/7  اي وابسته به بازي رايانه
  2/11  298  3/25  8/45  اي غيروابسته به بازي رايانه

  ارزيابي مجدد مثبت  3/98  9/58  اي وابسته به بازي رايانه
  1/84  298  3/75  10/41  اي غيروابسته به بازي رايانه

 * :P < 0/01  
  

ي هـا  يدهد بـين نوجوانـان پـسر وابـسته بـه بـاز       مينشان  آمده   دست  بهي  ها  يافته
اجتنـاب بـا    - گريـز   و جـويي  دوري ،گـر   رويـاروي  ةكنارآمـدن مقابلـ   ة  اي از نظر شيو     رايانه

 ةاز نظـر شـيو  ولي  ،داري وجود دارد ااي تفاوت معن    ي رايانه ها  ي به باز   نوجوانان غيروابسته 
ـ    ،پـذيري  مـسئوليت  ،جستجوي حمايت اجتماعي   ،داري  كنارآمدن خويشتن   ةحـل مدبران

اي   نـه ي رايا هـا   ي بـه بـاز     غيروابـسته وابـسته و     نوجوانان    بين ارزيابي مجدد مثبت  ،مسئله
 . داري وجود ندارداتفاوت معن
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  بحث
  از نظـر   اي  رايانـه ي  ها  ينشان داد كه نوجوانان وابسته به باز      ي پژوهش حاضر    ها  يافته

اي تفاوت    ي رايانه ها  ي به باز   ي  كنارآمدن با استرس با نوجوانان غيروابسته       ها   شيوه برخي
  . داري دارندامعن

در نوجوانـان  » گـر   رويـاروي ةمقابل«رآمدن  كناةبين شيو ،بر اساس نتايج اين پژوهش   
 تفـاوت وجـود   ،اي ي رايانـه هـا  ياي و نوجوانان غيروابسته به باز ي رايانهها يوابسته به باز 

وجود پرخاشگري را   ) 1382(و دانايي   ) 1382(هاي آرمان  كه پژوهش  با توجه به اين   . دارد
شـگري در افـرادي كـه از ايـن          پرخا  نشان دادنـد و    اي  رايانهي  ها  يدر افراد وابسته به باز    

ي آنـان   ها  ي اين پژوهش با يافته    ها  يافته ،شود ميكنند ديده    مي كنارآمدن استفاده    ةشيو
كننـدة   گـر توصـيف   تـوان گفـت مقابلـة رويـاروي     در تبيين اين يافته مـي    . همسويي دارد 

 تغيير موقعيت بوده و درجـاتي از خـصومت و خطرطلبـي را              برايهاي پرخاشگرانه    تالش
زا  كننـد در برابـر رويـداد تنيـدگي          نوجواناني كه از اين راهبرد استفاده مـي       . دهد ميائه  ار

؛ دهند ست تذكر مي    ها  آنبه فردي كه مسئول شرايط ايجاد شده براي         ؛  نشينند  بيكار نمي 
شده جا نخـورده   دهند و در برابر موقعيت ايجاد خشمشان را به مسبب موقعيت نشان مي     

 كـه ايـن دسـته از    ابـدين معنـ  . كنند  تالش مي،خواهند چه مي  آن آوردن دست  بهو براي   
 كـامالً   ،خيزند و به جـاي منفعـل بـودن          زا برمي  گري با موقعيت تنيدگي     افراد به روياروي  

كنند و در صورت لزوم حتي خشمشان را به عامل تنيـدگي   فعاالنه با موقعيت برخورد مي    
 در  -كند  را تأييد مي    پژوهش آن  ةر كه نتيج  طو  همان -اين گونه رفتارها  . دهند  زا نشان مي  

بين عالوه   هب. شود  اي بيشتر از ساير نوجوانان ديده مي        ي رايانه ها  ينوجوانان وابسته به باز   
اي و نوجوانـان      ي رايانـه  هـا   يدر نوجوانان وابسته بـه بـاز      » جويي دوري« كنارآمدن   ةشيو

ايج حاصل از آزمون اين فرضـيه بـا         نت. اي تفاوت وجود دارد     ي رايانه ها  يغيروابسته به باز  
ـ   . همـسويي دارد ) 2007(وود ،) 2001( و درونـسكي     هاي گوپتا   يافته ه نتـايج  بـا توجـه ب

 ،ي كـه اضـطراب دارنـد      مدار در افـراد    ي كنار آمدن هيجان   ها  شيوه) 2003( اندلر پژوهش
و نفريـه  ) 1384(ي قطريفـي   هـا   ي پـژوهش  هـا    يافته ،از سوي ديگر  . شود ميبيشتر ديده   

بـا  .  اضـطراب وجـود دارد     اي  رايانـه ي  ها  ينشان داده  كه در افراد وابسته به باز        )  1378(
اي  ي مقابلـه هـا  ي پژوهش حاضر در مورد به كار بـردن شـيوه         ها  يافته،  توجه به اين نتايج   

ي پيـشين   هـا   بـا نتـايج پـژوهش      ،اي  رايانـه ي  هـا   يهيجان مدار در افراد وابـسته بـه بـاز         
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 كنـار آمـدن     ة نتـايج نـشان داد كـه شـيو         ،)1380(وسـفي   در پژوهش آقـا ي    . همسوست
 كـه در   ،شـود  مـي  ديده   ،گيري و تخيالت دارند    جويي در افرادي كه تمايل به كناره       دوري

 كـه  اسـت  بـه نـوعي فـرو رفـتن در عـالم تخـيالت         اي  رايانـه ي  ها  يواقع پرداختن به باز   
توان گفت فردي كه      ميدر تبيين اين يافته     . ي تحقيق با نتايج پيشين همسوست     ها  يافته

خود  ،هاي شناختي خويش   كند به كمك تالش     جويي استفاده مي   اي دوري    مقابله ةاز شيو 
 ،يعنـي در سراشـيبي زنـدگي    ؛دهـد   را از موقعيت جدا كرده و آن را كم اهميت جلوه مي           

كنـد كـه گـويي     اي رفتار مي سپارد و به گونه    كند و به دست سرنوشت مي       خود را رها مي   
 يـا اتفـاق     مسئلهكوشد     مي ،كند  فردي كه از اين راهبرد استفاده مي      . يفتاده است اتفاقي ن 
بـا توجـه بـه يافتـة        . را جدي نگرفته و بـه آن فكـر نكنـد           زا را فراموش كند و آن      استرس

كننـد و     اي از اين راهبرد استفاده مـي        ي رايانه ها  ي نوجوانان وابسته به باز    ،پژوهش حاضر 
اي به عنوان راه فـرار و يـا    ي رايانهها يهاي زندگي از باز    ترسدر مواجهه با مشكالت و اس     

ترتيـب بـراي جـدي نگـرفتن         بـدين ؛  كنند  زاها استفاده مي    فراموشي استرس  برايابزاري  
بـين شـيوه     چنين  هم  . سازند  اي مشغول مي    ي رايانه ها  ي وقت و فكر خود را به باز       ،مسئله
اي و نوجوانـان غيـر    ي رايانـه هـا   يدر نوجوانان وابسته به باز    » خويشتن داري «مدن  كنارآ

ـ اي تفاوت وجـود       ي رايانه ها  يزوابسته به با    كنارآمـدن  ةبـا توجـه بـه اينكـه شـيو       . داردن
بـا   آمده   دست  به ةيجنت ،استمدار   اي كنار آمدن هيجان   ه  اي از شيوه    داري نمونه  خويشتن

مدار همـسويي    اي هيجان  ي مقابله ها   شيوه ةشده در زمين   انجامشهاي قبلي   هي پژو ها  يافته
داري  اي خويـشتن    توان گفت افرادي كه از راهبرد مقابلـه          مي  در تبيين اين يافته   . نداشت

بنـابراين پـيش از    ؛سعي دارند احساسات و اعمال خود را تنظيم كننـد         ،كنند  استفاده مي 
در اين نوع كنار آمدن با      . كنند  ود مرور مي  بار در ذهن خ     يك ،كه دست به كاري بزنند     اين

 تفاوت در دو گروه به علت       نبودشايد  . استرس بين دو گروه پژوهش تفاوت وجود نداشت       
ي هـا  يطور كه در مطالعات مربوط به ويژگ همان. ي سني دو گروه پژوهش باشد    ها  يويژگ
 كمتـر توانـايي     اجتمـاعي -رواني-افراد به داليل مختلف زيستي    ،   نوجواني ديده شده   ةدور

 مقابلـه بـا اسـترس كـه       ةدر نتيجـه ايـن شـيو      ،كنترل احساسات و اعمال خـود را دارنـد        
 ،افـزون بـر آن   . شـود  مي نوجواني كمتر ديده     ة در دور  ست داري يا خودمهارگري   خويشتن
ي هـا   يدر نوجوانان وابـسته بـه بـاز       » جستجوي حمايت اجتماعي  « كنارآمدن   ةبين شيو 

 كـه   هتج از آن . داردن تفاوت وجود    ،اي  ي رايانه ها  يازيروابسته به ب  اي و نوجوانان غ     رايانه
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هــاي كنــار آمــدن  اي از شــيوه  نمونــه، كنارآمــدن جــستجوي حمايــت اجتمــاعيةشــيو
اي آسيب رواني و اجتمـاعي   اي به گونه ي رايانهها ي و نيز وابستگي به باز استمدار   مسئله

) 1382(اكبـري  هـاي   ه بـا يافتـه  ز آزمـون ايـن فرضـي   نتايج حاصـل ا    ،گردد  محسوب مي 
 كنـار آمـدن     ةتـوان گفـت فـردي كـه از شـيو            در تبيين ايـن يافتـه مـي       . همسويي دارد 

دنبال كسب حمايت اطالعاتي يا هيجـاني        هكند ب   جستجوي حمايت اجتماعي استفاده مي    
همفكري و   ، بهره بردن  ها  آناز نظرات ديگران و تجارب      ،مشورت و رايزني  . رود  ديگران مي 

اين افـراد بـراي   . اي اين راهبرد هستند مدردي ديگران را پذيرفتن از رفتارهاي نمونه    يا ه 
 از ديگران و از يـك متخـصص         ،آيد  مقابله و كنار آمدن با مشكالتي كه برايشان پيش مي         

 اهميتي نداشته و ايـن      ،كه كمك اين افراد اطالعاتي باشد يا هيجاني        اين. گيرند  كمك مي 
تر را براي كنار      اين افراد استفاده از تجارب افراد مسن      . رفتن هستند افراد به دنبال ياري گ    

طـور   همان. كنند   استفاده مي  ها  آنپذيرند و از نظرات       هاي زندگيشان مي   آمدن با استرس  
 بـين نوجوانـان در دو گـروه پـژوهش تفـاوتي در              ،دهـد  كه نتايج اين پژوهش نشان مـي      

 ايـن تحقيـق نـشان داد    ،عالوه بر آن. جود ندارداستفاده از اين راهبرد مقابله با استرس و  
اي و  ي رايانـه هـا   يدر نوجوانان وابـسته بـه بـاز       » مسئوليت پذيري « كنارآمدن   ةبين شيو 

ـ اي تفـاوت وجـود    ي رايانه ها  ينوجوانان غير وابسته به باز      ة كـه شـيو  هـت ج از آن. ددارن
 و نيـز    اسـت مـدار    لهمـسئ هاي كنـار آمـدن        اي از شيوه     نمونه ،پذيري كنارآمدن مسئوليت 

 ،گـردد  اي آسيب رواني و اجتمـاعي محـسوب مـي         اي به گونه    ي رايانه ها  يوابستگي به باز  
در پژوهش  . همسويي دارد ) 1382(هاي اكبري     نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه با يافته       

نيرومنـدي  « ةپذيري در افرادي كه مؤلفـ       كنار آمدن مسئوليت   ة شيو ،)1380(آقا يوسفي   
 كنتـرل خـود   ،ي اين افـراد ها ي يكي از تواناي. بيشتر است ، بااليي دارد  ة نمر ها  آن در   »من

 ،اي رايانـه ي هـا  يباشد كه در افراد وابسته به بـاز      ميدر پرداختن به رفتارهاي اعتيادگونه      
 كنـار   ةتوان گفت فردي كه از شيو       در تبيين اين يافته مي    . اين ويژگي بسيار ضعيف است    

پذيرد و تالش     نقش خويش را در بروز مشكل مي       ،كند  استفاده مي پذيري   آمدن مسئوليت 
آويزي نيـست   دنبال دست هاين فرد ب. كند تا هر چيز را در جاي درست خود قرار دهد            مي

و نقـش خـود را در بـروز يـك رويـداد      ا .تا تقصيرات و مشكالت را بـه گـردن او بينـدازد       
 نوجوانـان در دو گـروه تحقيـق    ،وهشهاي پژ با توجه به يافته. كند زا مشخص مي  تنيدگي

هاي   است كه در پژوهش    گفتنيالبته  . اي تفاوت نداشتند    كارگيري اين سبك مقابله    هدر ب 
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 ة مقابلـه كمتـرين اسـتفاده را در بـين نوجوانـان داشـته اسـت و در دور                   ةقبلي اين شيو  
ي ها  يداداي كه نوجوان نقش خود را در تمام رو          به گونه  ،پذيري نوجواني ويژگي مسئوليت  

آويزي براي رفع مسئوليت از خـود نباشـد          زاي زندگيش بپذيرد و به دنبال دست       تنيدگي
در نوجوانـان   »  اجتنـاب  -گريز« كنارآمدن   ةبين شيو  ،از سوي ديگر  . شود ميكمتر ديده   ،

 تفـاوت وجـود   ،اي ي رايانـه هـا  يزاي و نوجوانان غيروابسته به با ي رايانهها يوابسته به باز 
. همسويي دارد   ) 2007(وود   ،) 2001(ونسكي  هاي گوپتا و در     ج حاصل با يافته   نتاي. دارد

ي كنار آمدن هيجان مدار در افراد ي كه         ها  شيوه)  2003(اندلر با توجه به نتايج پژوهش    
ي قطريفـي  هـا  ي پـژوهش  هـا    يافتـه  ،از سـوي ديگـر    . شود مياضطراب دارند بيشتر ديده     

  اضطراب   اي  رايانهي  ها  يكه در افراد وابسته به باز     نشان داده     )  1378(و نفريه   ) 1384(
ي پـژوهش حاضـر در مـورد بـه كـار بـردن              هـا   يافتـه ،   با توجه به اين نتـايج      .وجود دارد 

 نتـايج  بـا  ،اي رايانـه ي هـا  يمـدار در افـراد وابـسته بـه بـاز         اي هيجـان   ي مقابلـه  هـا   شيوه
 شـيوة نشان داد كه    نتايج  ) 1380(در پژوهش آقايوسفي    . ي پيشين همسوست  ها  پژوهش

 كـه در   شـود  مـي  ديـده    ، در افرادي كه تمايل به تخيل دارند       »اجتناب-گريز«كنار آمدن   
در ي تحقيـق    هـا    يافته است به نوعي تمايل به تخيل       اي  رايانهي  ها  يواقع پرداختن به باز   

 شـيوة توان گفـت فـردي كـه     در تبيين اين يافته مي. با نتايج پيشين همسوستاين باره   
هـاي رفتـاري     بـه نـوعي تفكـر آرزويـي و تـالش     ،برد زا به كار مي ن گريز اجتناب  كنارآمد
 ،زا بسياري از مردم در برخورد با يك رويداد تنيدگي        . گريز يا اجتناب از مشكل دارد      جهت

 در دنيـاي    ،خواهند  ياهاي خويش پناه برده و آنچه را مي       ؤدهند كه به دنياي ر      ترجيح مي 
بـه   ،زا  افراد به جاي برخاستن و رويارويي با عامل تنيدگي اين. خيال خويش مجسم كنند   

ند چنـين چيـزي غيـر ممكـن     ندا كه مي  و با آنهستنداميد يك معجزه و كمك ناگهاني       
 انزواطلبـي و گريـز از مـردم و بـستن     ،اين افراد. ندننشي  اما باز هم به انتظار آن مي ،است

 -گريـز . كنند ها انتخاب مي ه با استرسهاي ياري و اميد به روي خويش را در مقابل    دريچه
. بـرد  ست كه طي آن فرد ناباورانه از واقعيات به تخيالت پنـاه مـي            راهبرد خاصي  ،اجتناب

تـوان كـامالً      با توجه بـه نتـايج حاصـل از پـژوهش مـي            . نوعي انكار است   اجتناب،   -گريز
گريـز و   ي جهـت  تـالش رفتـار  ،اي ي رايانـه هـا   يمشاهده نمود كه نوجوانان وابسته به باز      

ـ  ابزاري    به عنوان  اي  ي رايانه ها  ياجتناب از مشكل دارند و پرداختن به باز        تخـيالت   رايب
 اسـتفاده   ه يـاد  شـيو  از ايـن     دليـل ين  همـ بـه     و  كه از واقعيات فاصـله بگيرنـد       ستها  آن
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در نوجوانـان وابـسته بـه       » مـسئله برانه  حل مد « كنارآمدن   شيوةبين   چنين  هم  . كنند  مي
ـ  تفـاوت وجـود    ،اي  ي رايانـه  هـا   يزاي و نوجوانان غيروابسته به با       ايانهي ر ها  يباز از . داردن
ـ  كنارآمدن حـل مد    شيوة كه   هتج آن هـاي كنـار آمـدن        اي از شـيوه      نمونـه  مـسئله  ةبران

اي آسيب رواني و اجتماعي    اي به گونه    ي رايانه ها  ي و نيز وابستگي به باز     است،مدار   مسئله
) 1382(هـاي اكبـري     از آزمـون ايـن فرضـيه بـا يافتـه      نتايج حاصـل   ،گردد  محسوب مي 

ـ  كنار آمدن حـل مد     شيوة) 1380(در پژوهش آقايوسفي    . همسويي دارد   در  مـسئله  ةبران
 يكـي از  . بيـشتر اسـت  ، بـااليي دارد ة نمـر هـا  آن در »نيرومنـدي مـن  « ةافرادي كه مؤلف 

 كه در افراد    استادگونه   كنترل خود در  پرداختن به رفتارهاي اعتي        ،ي اين افراد  ها  يتواناي
تـوان    در تبيين اين يافته مي    .  اين ويژگي بسيار ضعيف است     اي  رايانهي  ها  يوابسته به باز  

ـ  كنار آمدن بـا اسـترس حـل مد         شيوةگفت فردي كه     هـاي   تـالش  ، را دارد  مـسئله  ةبران
آوري تحليلـي بـه      دهد كه بـا روي     مي تغيير موقعيت انجام     برايمدار   انديشمندانة مشكل 

نيـاز بـه طـرح و برنامـه در           ،شود  تر مي   آوري پيشرفته  هر چه فن  .  همراه است  مسئلهل  ح
آوري   شتاب پيشرفت فـن    ،شود  تر مي   ريزي منطقي  شود و هر چه برنامه       بيشتر مي  ،امعجو

 يـك   ،زا هر رويـداد تنيـدگي    . ريزي است  موفقيت فردي هم در گرو برنامه     . شود  بيشتر مي 
گـام   بـه   بايد برنامه داشت و فكر كرد و مراحل عمل را گام       مسئله است و براي حل      مسئله

يابـد و شـتاب    مـي در چنين شرايطي است كه اميدواري و توان هم افـزايش   . دشوين  يعت
ترتيـب عمـل      بـدين  ،كننـد   افرادي كه از اين راهبـرد اسـتفاده مـي         . كند ميكار را بيشتر    

وان مـورد پـژوهش تفـاوتي از    شود در بين دو گروه نوجـ    ديده مي كه  طور   همان. كنند  مي
 نماينـدة بـارز راهبردهـاي    ، مقابلـه  شـيوة  است كـه ايـن       گفتني. اين ديدگاه وجود ندارد   

مـدار    كمتر از راهبردهـاي مـشكل      اي  رايانهي  ها  يكه افراد وابسته به باز    است  مدار   مشكل
انـان  در نوجو » ارزيابي مجدد مثبت  « كنارآمدن   شيوةبين   ،اضافه بر آن  . كنند  استفاده مي 

 تفـاوت وجـود   ،اي ي رايانـه هـا  يزاي و نوجوانان غيروابسته به با ي رايانهها يوابسته به باز 
هـاي كنـار      اي از شـيوه      كنارآمدن ارزيابي مجدد مثبت نمونه     شيوة كه   از آن جهت  . داردن

اي آسـيب روانـي و    اي بـه گونـه      ي رايانه ها  ي و نيز وابستگي به باز     استمدار   مسئلهآمدن  
اكبـري  هـاي     ز آزمـون ايـن فرضـيه بـا يافتـه          نتايج حاصل ا   ،گردد  حسوب مي اجتماعي م 

 كنار آمدن ارزيـابي مجـدد       شيوة) 1380(در پژوهش آقايوسفي    . همسويي دارد ) 1382(
 يكـي   . بيشتر است  ، بااليي دارد  ة نمر ها  آن در   »نيرومندي من «ةمثبت در افرادي كه مؤلف    
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 كـه در  اسـت داختن به رفتارهـاي اعتيادگونـه    كنترل خود در پر،ي اين افراد  ها  ياز تواناي 
در تبيـين ايـن يافتـه       .  اين ويژگي بسيار ضعيف اسـت      اي  رايانهي  ها  يافراد وابسته به باز   

هـايي بـا تمركـز بـر رشـد            تـالش  ،گيـرد   كار مي  هتوان گفت فردي كه اين راهبرد را ب         مي
. مـذهبي نيـز دارد    اين راهبـرد معنـايي      . دهد تا معنايي مثبت بيافريند      شخصي انجام مي  

اعتقــاد دارد كــه ؛ كنــد همــواره اميــدوار اســت فــردي كــه از ايــن راهبــرد اســتفاده مــي
بـه دعـا و نيـايش بـه عنـوان           ؛  كنـد   ي زندگي به رشد و انسانيت او كمك مـي         ها  يتنيدگ

آويزي براي كمـك     همتا به عنوان دست    ابزارهاي اتصال يك جسم مادي به يك وجود بي        
ا ديدگاهي تكاملي و عقالنـي و بـا توجـه بـه رشـد و كمـال پـيش         و ب  گرفتن اعتقاد دارد  

  . آيد ها كنار مي رود و با استرس مي
  

  گيري نتيجه
زندگي بدون استرس ميسر نبوده و      ،اي از حيات بشري     كه در هيچ دوره    با توجه به اين   

زاهـا    وجـود اسـترس   . زاهـا قـرار دارد      انسان هميشه تحت تأثير درجاتي از استرس      ،نيست
 اصلي تحرك در زندگي انـسان اسـت و تنهـا بـا مـرگ اسـت كـه انـسان از تـأثير                        عامل

اسـترس  در مـورد    با وجود تمـام مـسائلي كـه          ،از سوي ديگر  . يابد  زاها رهايي مي    استرس
زا در زندگي فـرد       توان گفت چيزي كه از وجود عامل يا عوامل استرس           شود مي   مطرح مي 

 1ولـراث (استه براي كنارآمدن با آن عوامل       شيوه اي بكارگرفته شد   ،اهميت بيشتري دارد  
تواننــد  هــاي كنارآمــدن از جملــه عــواملي هــستند كــه مــي شــيوه. )2003، و همكــاران

 ةهـاي مقابلـ     شـيوه ،در برخـي از موارد    . هاي روانـي و اجتمـاعي را تـصحيح كننـد            آسيب
تـار  شود كه فرد از رويارويي سودمند با مشكالت اجتناب كنـد و رف              مدار باعث مي    هيجان

ي پـژوهش  هـا  با توجه به يافته . ) 2003 ، و همكاران  2دنيز(غيرانطباقي از خود نشان دهد    
مـشاهده   ،ي كنارآمدن با استرس نـشان داد      ها  حاضر كه تفاوت معنادار را در برخي شيوه       

ي كنارآمدن با اسـترس  ها  بيشتر از شيوهاي رايانهي ها يگرديد كه نوجوانان وابسته به باز     
استرس محسوب  ري پ ا نوجواني دوره ة  كه دور  با توجه به اين   . كنند ميتفاده  مدار اس  هيجان

در ...  و  اي  رايانـه ي  ها  ي رايانه و باز   ، روزافزون تكنولوژي  ةد و با در نظر گرفتن اشاع      شو مي
 حفـظ  بـراي مـدتر   آ كار ي كنارآمـدن بـا اسـترسِ      هـا   بررسي و آموزش شيوه    ،زندگي بشر 

                                                 
1- Vollrath 
2- Denis 
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برداشتن درست و بـه موقـع گـام اول در ايـن             . ت است سالمت روان نوجوانان حائز اهمي    
 هـا   يخصوص نوجوانان كه بيشتر در معرض وابستگي به بـاز          ه ب ،تواند به جامعه    زمينه مي 

 انجام تحقيقـاتي در تـداوم ايـن پـژوهش           ،بر اين اساس  . كندهاي فراواني     كمك ،هستند
 . شود اي توصيه مي هي رايانها ي بررسي ساير عوامل اثرگذار در وابستگي به بازبراي

، 3؛گرينينـگ 2005، 2دوهاچك؛2005، 1بومبارتز(كه تحقيقات بسياري   با توجه به اين   
بشارت  ؛1385،   و همكاران   نريماني ؛1387،   و همكاران  غضنفري ؛1386،  بشارت؛  2007

كننده    تعديل متغيرآمدن به عنوان     اند كه راهبردهاي كنار     نشان داده ) 1387،  و همكاران 
د و پاسخ خاصـي كـه هـر      نكن  سزايي ايفا مي   هاط بين فشار رواني و بيماري نقش ب       در ارتب 

ثر ؤتوانـد در سـالمت و سـازگاري وي مـ             مـي  ،دهد  شخصي تحت شرايط فشارزا بروز مي     
 پراسترس زندگي به سـالمت عبـور        ةكه نوجوان بتواند از اين دور      اين براي اين  بنابر. باشد  

پرداختن به  ،تا حدي حفظ كند   المت رواني خود را     ش س ا كند و براي دوران بعدي زندگي     
تـوان بـا برگـزاري       مـي ي كه   طور  به  ، زندگي بسيار مفيد خواهد بود     ةدوراين مهم در اين     
ي ها  به بيان تفصيلي و توضيح استرس و شيوه        ،ي آموزشي در مدارس   ها  جلسات و كارگاه  

 را بـا    هـا   آنگاه سـاخت و      و نوجوانان را در اين زمينه آ       مدن با آن پرداخت   آمختلف كنار   
ها آشنا نمود تا در هنگام استرس        تر و كارآمدتر در برخورد با استرس       ي سازگارانه ها  شيوه

ـ     مسئلهي  ها   و شيوه  كنند مقابله   ا آن بتوانند آگاهانه و با مهارت بيشتر ب       كـار   همدار را نيز ب
 بـه   هـا   آنخت   آمـدن بـا اسـترس و شـنا           آموزش انواع راهبردهـاي كنـار      بنابراين. گيرند

و پيـشنهاد    مفيد واقع خواهد شداي توسط مراكز آموزشي و مشاوره ،كودكان و نوجوانان
ي هـا  هاي درمـاني شـيوه   از سوي ديگر بايد يادآور شد كه دقت و توجه به ارزش    . شود مي

اي حائز اهميت براي درمـانگران    نكته ،كنار آمدن با استرس كارآمد بر اساس هر موقعيت        
 برخورد نوجـوان بـا مـسائل و         ةاي كه با آگاهي از نحو      به گونه . ست سان باليني شنا  روانو  

ي رفتـاري   هـا   يها بتوانند به تشخيص علل برخي ناهنجـار        كنار آمدن او با استرس     شيوة
وابستگي بـه   توان براي كنترل     ميي پژوهش حاضر    ها   با توجه به يافته    چنين  هم  . بپردازند

ي كنارآمـدن بـا اسـترس       ها  به آموزش و جايگزيني شيوه     ،ان در نوجوان  اي  رايانهي  ها  يباز
هـاي دوران نوجـواني بـه        كارآمدتر پرداخت و راهكارهاي بهتري را براي مقابله با استرس         

  .  آموزش دادنوجوانان
                                                 
1- Bombaerts 
2- Duhachek 
3- Greening 
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  منابع
  :فارسي) الف
 و ارتباط آن با برخـي       اي  رايانهي  ها  ي بررسي وضعيت استفاده از باز     .)1382(سرور،  آرمان

 سـاله شـهر     11-17 جسماني و گفتاري در بـين نوجوانـان          –رامترهاي رواني   از پا 
پزشـكي كـودك و نوجـوان        المللـي روان    دومين همـايش بـين     . 81-82اصفهان در سال    

1382.  
اي و تـأثير روش       نقش عوامل شخصيتي بر راهبردهاي مقابلـه       .)1380(عليرضا  ،آقايوسفي
دانـشگاه  ،سيشنا روان دكتـري  ةرسال.ي درمانگري بر عوامل شخصيتي و افسردگ      ةمقابل
  . مدرس تربيت
بنيادهاي نظري و   ،درماني  آوردهاي روان   معرفي جديدترين روي  . )1378(عليرضا،آقايوسفي

  . شهريار،قم،راهبردهاي عملي
ي مقابلـه بـا اسـترس در    هـا   شيوهةبررسي و مقايس . )1386( نسرين ،اكبرزاده  و مهناز،  فراسيابيا

  . 19-7):1(3 ;1386بهار  مطالعات روان شناختي. تهران كار شهرنوجوانان عادي و بزه
 آن با سالمت    ةو رابط ) استرس(بررسي رويارويي با تنيدگي رواني      . )1382(رسول  ،اكبري

  . ارشد  كارشناسيةنام پايان. شهرستان سرابةآموزان مقطع متوسط رواني در دانش
ي مقابله با استرس    ها   سبك ةرابط. )1387( جمشيد،لطفي  و نازنين،راتيب ،يمحمدعل،  بشارت

پـژوهش  . مولتيپل اسـكلروزيس  ختي در بيماران مبتال بهشنا روانو سطوح سازش 
  . 35-27):1(32 ;1387بهار  پزشكي در
 مقابله بـا  هاي ي روان سنجي مقياس سبكها يويژگ بررسي. )1386( محمدعلي،بـشارت 

  . 105-95:»39پياپي  (3(15 ;1386پاييز  المپيك. ورزشي استرس
هـاي شخـصيتي و        ارتبـاط بـين مؤلفـه      ةبررسي و مقايس  . )1382(اهللا    ذبيح ،زاده جعفري

 ةنامـ   پايـان .  سـاله  30-36د معـرف    اي در معتادين به تـرك خـو        راهبردهاي مقابله 
  . بخشي دانشكده علوم بهزيستي و توان ،سي بالينيشنا روانارشد  كارشناسي

 ةرشت با هاي مقابله با آن      فشار رواني و شيوه    ةبررسي رابط . )1385(،مسعود   ،حسني علوي 
 ةنامـ   پايـان . تحصيلي و وضعيت تأهل در دانشجويان دختر و پسر دانـشگاه تبريـز            

  . دانشگاه علوم و تحقيقات تهران،سي عموميشنا روانارشد  يكارشناس
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پائيز ،1: شماره  ، مطالعات امنيت اجتماعي   . اي  ي رايانه ها  يپيامدهاي باز  .)1382(زهره،  دانايي
  .118 – 102 ؛1382

ـ .)1381 (جـواد  ،اي  اژهوپرويز   ، آزادفالح بهناز؛،  دوران  و اي رايانـه ي هـا  ي بـاز ةبررسي رابط
 تــا   4. ص،1381بهـار    ،21 ةشمار ،6 ةدور. سيشنا  روان ؛جتماعي نوجوانان ي ا ها  مهارت

17 .  
 هوش هيجـاني   ةرابط. )1386( محمدحسين،  عبدالهي  و راحله،نثار شرق  جان ؛مهناز ،قليان شاه

 و پژوهـشهاي  هـا  تازه. زوجين ي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميانها و سبك
  . 88-73):22(6 ;1386تابستان  مشاوره

اي و سـالمت    راهبردهاي مقابلـه   ةبررسي رابط  .)1387( اله عزت،پور قدم  و هفيروز ،غضنفري
 . 54-47):37(10 ;1387بهار  اصول بهداشت رواني. آباد رواني در ساكنين شهر خرم

بررسي نرخ شـيوع اعتيـاد بـه    . )1385( عليرضا، مرادي    و مهرناز، شهرآراي   ؛ليلي ،زاده قاسم
ان دختـر و پـسر      آمـوز   دانـش ابطه آن با تنهـايي و عـزت نفـس در            اينترنت و ر  

دانـشگاه   ؛سـي ايـران   شنا  روان ة مقـاالت دومـين كنگـر      ة مجموع .دبيرستاني شهر تهران  
  . بخشي تهران  بهزيستي و توان

اي بـر سـالمت روانـي و عملكـرد            ي رايانـه  ها  يثير باز أبررسي ت  .)1384 (مريم،قطريفي
 ةنامـ   پايـان  .آموزان دختر و پـسر مقطـع راهنمـايي شـهر تهـران              تحصيلي دانش 

  . دانشگاه تربيت معلم تهران،سيشنا روانارشد  كارشناسي
 خصوصيات شخـصيتي كـاربران اينترنـت بـا        ةبررسي و مقايس  . )1385( ايرج ،نامخدايي

دانـشگاه   ،شناسـي شخـصيت     روان ة كارشناسي ارشد رشـت    ةنام پايان. اينترنتغيركاربران  
  . احد كرج  آزاد اسالمي

. )1385(جعفر،مجيـدي   و مـسعود ،  گنجـي  ؛عبـاس  ،ابوالقاسـمي  ؛يوسـف  ،خنيا ؛محمد ،نريماني
 ي مقابله با استرس و سيستم ايمنـي ها مهارتاسترس و ،ارتباط صفات شخصيتي

 دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني       .هومـورال بـدن در پرسـتاران   

 . 194-188:))20پياپي  (2(6( ؛1385تابستان  اردبيل



 )1387، بهار  3 شماره ،سال دوم(فصلنامه خانواده و پژوهش                                                                            72

 

 شـهر   اي  رايانـه ي  هـا   يبررسي خصوصيات شخصيتي بازيكنان بـاز      .)1378 (ليال ،نفريه
دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي           ، دكتـري  ةنامـ   پايان .1377كرمان در سال    

 . درماني كرمان
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  بررسي رابطة بين هوش هيجاني و هوش عقالني
  آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان دانش

  
 1احمد يارمحمديان

  
  چكيده

آمـوزان دختـر    هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطة بين هوش هيجاني و هوش عقالني در بين گروهي از دانش       
آموزان دختر مقطـع دبيرسـتان شـهر     ه دانشجامعة آماري اين تحقيق را كلي. دبيرستاني در شهر اصفهان بوده است     

 نفـري بـه صـورت تـصادفي سـاده انتخـاب و       100ها يك نمونة   اند كه از يكي از اين دبيرستان        اصفهان تشكيل داده  
نتايج تحقيـق كـه از   .  سؤالي بر روي آنان اجرا گرديد60ن و آزمون هوش ريون فرم  اُ-نامة هوش هيجاني بار     پرسش

يرسون و ضريب رگرسيون چند متغيري تحليل شد، نشان داد كه رابطـة معنـاداري بـين           طريق ضريب همبستگي پ   
همچنين از بين عوامل هوش هيجاني تنها خودشكوفايي و تحمـل فـشار        . هوش هيجاني و هوش عقالني وجود دارد      

تـوان اسـتنباط    مـي بنابراين از نتايج فـوق     . طور معنادار داشتند    بيني كنندگي هوش عقالني را به       رواني توانايي پيش  
آورد و محتـواي هـوش عقالنـي را     هاي روانـي را پديـد مـي    نمود كه هرچند محتواي هوش هيجاني ابعادي از مؤلفه       

توان بـراي   هاي ذهني و شناختي تشكيل داده است، ليكن در هر دوي آنها عوامل مشتركي وجود دارد كه مي                  مؤلفه
بينـي موفقيـت    حقيقـت، بـراي مطالعـة شخـصيت افـراد و پـيش          در  . بيني موفقيت فردي مورد توجه قرار داد        پيش

  .كارگيري هوش هيجاني و هوش عقالني هر دو ضرورت دارد اي آنان، به تحصيلي و حرفه
  

آمـوزان دختـر      هوش هيجاني، هوش عقالني، خودشكوفايي، تحمل فـشار روانـي، خوشـبختي، دانـش             : ها كليدواژه
  .دبيرستاني

  
__________________________  

  اصفهاناستاديار دانشگاه -1
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  مقدمه
بحث از هوش هيجاني نيازمند درك ارتباطي است كه بين هيجانات و هـوش وجـود                

هـاي    شناخت، انگيزش و هيجان سه قسمت از توانايي       ). 2007،  1فريلند و اوكالهما  (دارد  
ي اساسـي  انگيزش از ارضاء نيازها ). a 1995 ،b 1995، 2ماير(دهند  عقلي را تشكيل مي 

دهـي   هيجان به عنوان فراينـدهاي پاسـخ  . آيد براي بقا مانند گرسنگي و رفع آن پديد مي      
كند تا با تغييراتي كه در ارتباطات شان با محيط رخ             يابد كه به افراد كمك مي       توسعه مي 

. پذيرتر هستند ها انعطاف  دهنده، نسبت به انگيزش     اين عالئم پاسخ  . دهد، سازگار شوند    مي
هـاي مختلـف محـيط يـاد بگيرنـد و             دهد تا از جنبه     م، شناخت به افراد اجازه مي     سرانجا

شـناخت،  . اي خالقانه حـل كننـد   آيد به شيوه بنابراين مشكالتي را كه براي آنها پديد مي     
شود و بـه افـراد كمـك          كار گرفته مي    ها به   بخشي از انگيزش    همچنين براي بهبود رضايت   

ــه صــ  مــي ــات خــود ب ــا در هيجان ــاقي بماننــدكنــد ت شــناخت، يكــي از . ورت مثبــت ب
اين سـه جنبـه بـر روي همـديگر تـأثير         . هاي عمليات عقلي است     پذيرترين جنبه   انعطاف

اين ). 2007فريلند، اوكالهما،   (دهند    متقابل گذاشته و اجزاء اصلي شخصيت را شكل مي        
، 3ومـاير، سـالوي و كاراسـ      (شـود     تعامل بين هوش و هيجان منجر به هوش هيجاني مـي          

 كه نزديـك يـك قـرن اسـت دربـارة آن تحقيقـات               -اما بر خالف هوش عقالني    ). 2000
اي جديـد اسـت كـه نـزد محققـان اهميـت                هوش هيجاني مقولـه    -زيادي صورت گرفته  

بـا  ). 2001،  4سياروچي، كان، كاپوچي و روبـرت     ( اي را به خود اختصاص داده است          ويژه
هـاي    هوش مانند استدالل منطقي، مهـارت     هاي ويژة     وجودي كه براي چند دهه بر جنبه      

 و غيره تأكيد زيـادي شـده    هاي كالمي ها، مهارت هاي فضايي، درك قياس  رياضي، مهارت 
رو شـدند كـه در حـالي كـه بهـرة هوشـي                است، با اين حال محققان با اين حقيقت روبه        

اي و شخـصي     اي موفقيت حرفه    اي معنادار عملكرد دانشگاهي و تا اندازه        تواند با درجه    مي
كه با وجـود بعـضي    چنان. را پيشگويي كند، بعضي مسائل مبهم در اين موازنه وجود دارد 

نمرات باالي بهرة هوشي، افراد زندگي خوبي نداشتند، شايد بتوان گفت كه آنها اسـتعداد     
هـاي   طـوري كـه شـانس    كردند، به نهاني خود را با تفكر، رفتار و انتقال نادرست ضايع مي     

هاي اصلي مفقود در ايـن        بنابراين، يكي از بخش   . دادند  اي موفقيت از دست مي    خود را بر  
                                                 
1- Freeland & Oklahoma  
2- Mayer  
3- Mayer, Salovey & Caruso  
4- Ciarrochi, Chan, Caputi & Roberts  
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توان بـه عنـوان    مفهوم هوش را مي). 1382ماراني، (موازنة موفقيت، هوش هيجاني است      
هـاي جديـد توصـيف        براي تغيير شكل اطالعات به مفاهيم و مهارت         يك توانايي عمومي    

. شوند  هيجاني انواع متفاوتي از هوش فرض مي      هوش عقالني و    . كرد كه بيشتر ارثي است    
در كل آنچه هوش هيجاني و عقالني دارد اين است كه آنها استفاده از دانش توصـيفي و                  

، 1382مـاراني،  (كار بگيرند  پذير به سازند كه دانش را به روش انعطاف       روشي را فراهم مي   
آنـان   بهر عمـومي  تايج هوشبيني موفقيت و كارآيي افراد تنها به ن   اينكه در پيش  ). 21ص  

اي اسـت كـه امـروزه     تكيه شود يا به ميزان هوش بهر هيجاني آنان يا به هـر دو، مـسئله           
ذهن اكثر پژوهشگران را به خود جلب كرده است، زيرا اين سؤال همچنان مطـرح اسـت                 

اي كه محتواي اين دو نوع هوش دارنـد آيـا امكـان           ها و عوامل جداگانه     كه با وجود مؤلفه   
بينـي نمـود و       رد  عوامل مشتركي بين آنها يافت كه بتوان از روي يكي ديگري را پيش              دا

عقالنـي و  (بيني موفقيت افراد از آنها بهره برد؟ اگر بتوان در اين دو نـوع هـوش                 در پيش 
بيني   ارتباط معناداري پيدا نمود، در اين صورت توجه به هردوي آنها براي پيش            ) هيجاني

بـه همـين دليـل پـژوهش حاضـر در صـدد             . امكان پذير خواهد بود   موفقيت افراد، امري    
ترتيب، انسان لزومـاً      بدين. شناسي است   بررسي تعيين ميزان رابطة بين اين دو سازة روان        

هر فرد به هر انـدازه      . برخوردار از درجات مختلفي از هوش هيجاني و هوش عقالني است          
 مقدار از خصوصيات مربوط به آنها       كه داراي بهرة هوشي و هوش هيجاني باشد، به همان         

با اين همه از ميان اين دو، هوش هيجـاني خيلـي بيـشتر از هـوش                 . مند خواهد بود    بهره
تـوان نگـاه      دهـد كـه بـه كمـك آنهـا مـي             عقالني، خصايصي را در اختيار انسان قرار مي       

  ).1379، 1گلمن(تري به شخصيت خود داشته باشد دقيق
. شناسـي امـروز اسـت     انگيزترين مباحث روان     بحث به طور كلي، مبحث هوش يكي از      

اند و    هاي ذهني اكتفا كرده     پردازي  هاست كه فيلسوفان دربارة ماهيت هوش به نظريه         قرن
گيـري عينـي و دقيـق آن، معطـوف            شناسان تالش خـود را بـه انـدازه          در اين راستا روان   

جهانيـان عرضـه شـد از    هاي هوشي كه در اوايل قرن بيستم تهيه، و بـه     آزمون. اند  داشته
در واقـع، هـوش يـك سـازه يـا مفهـوم       . آيند شناسي به شمار مي    دستاوردهاي رشد روان  
هـاي مختلـف آن را مـورد بررسـي قـرار              شناسان تاكنون به صورت     انتزاعي است كه روان   

درك و استدالل     شناسان، نوعي قابليت عمومي     هوش عقالني از نظر برخي از روان      . اند  داده

                                                 
1- Golman  
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هوش يك قوة ذهنـي بنيـادي اسـت كـه تغييـر يـا فقـدان آن                  :  معتقد است  1بينه. است
اين قوة ذهني همـان قـضاوت اسـت كـه     . دارد بيشترين اهميت را در زندگي عملي آدمي     

شـود؛ درسـت      گاه از آن تحت عنوان عقل سليم، ابتكار و توانايي انطباق با شرايط ياد مي              
هـاي بنيـادي      دن از جمله فعاليت   قضاوت كردن، درست درك كردن، درست استدالل كر       

اعتقاد دارد هوش عبارت است از مجموعـه يـا كـل قابليـت              ) 1958 (2وكسلر. ذهن است 
توان   هوش را مي  . يك فرد براي فعاليت هدفمند، تفكر منطقي و برخورد كارآمد با محيط           

). 1373پورافكـاري،  (توانايي تشخيص براي تفكر و عملكرد منطقي و معقول معرفي كرد         
اي معتقدند هوش استعدادي بنيادي است كه تغيير يا فقدان آن بيشترين تأثير را بر                 دهع

ترين تعاريفي كه از هوش در متون علمي ارائه شده            از جمله رايج  . گذارد  زندگي انسان مي  
گيري سـريع، تفكـر    توان به توانايي يادگيري، ديد و نگرش باز به مسائل، نتيجه          است، مي 

 دقت، توانايي درست قضاوت كردن و توانايي حل مـسئله اشـاره نمـود               انتزاعي، خالقيت، 
به عالوه، ديدگاه تحليلي هوش بر نمرة       ). 1375 به نقل از شهني ييالق،       1986،  3گراهام(

روان شناسـاني چـون اسـپيرمن،       . هـا تأكيـد دارد      هاي مختلف و تحليل اين نمـره        آزمون
اند، ولي هر كدام در مورد عناصر تشكيل          هترستون، گيلفورد و كتل در اين زمينه كار كرد        

داند، ترسـتون بـه هفـت         اسپيرمن هوش را دوعاملي مي    . دهندة هوش اختالف نظر دارند    
 عامـل را در سـاختار هـوش         16 عامـل و كتـل       120عامل در هوش اشاره دارد، گيلفورد       

رد، ديدگاه كيفي كه بيشتر بـه مراحـل رشـد توجـه دا             ). 1990،  4كالت( داند    دخيل مي 
عمدتاً بر رشد و تفكر انتزاعي و چگونگي سازمان دادن اطالعـات تـا سـنين بلـوغ تأكيـد          

ديدگاه فيزيولوژيكي همچون نظر كتل نسبت به هوش سيال كه آن را نشان دهندة              . دارد
. هاي فيزيولـوژيكي هـوش توجـه دارد    داند، بيشتر به جنبه هاي زيستي و ذاتي مي     توانايي

يـك نظريـه اجزائـي از هـوش         ) 1990نقل از كالت،     ( 5شترنبرگدر ديدگاهي جديدتر، ا   
هاي عالي نظارت هستند و به        فرا اجزا، كه فرايند   : ارائه نمود و آن را در سه طبقه قرار داد         

هايي هستند كـه فـرد بـا اسـتفاده از آنهـا       اينها مهارت. گويند هاي اجرايي مي آنها مهارت 
اجزا عملكرد، فرايندهايي هستند كـه      . ستفاده كند هاي شناختي خود ا     تواند از توانايي    مي

                                                 
1- Bineh  
2- Wechsler  
3- Graham 
4- Kalat 
5- Sternberg  
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آورنـد و تـصميمات متخـذه در بخـش فـرا اجـزا را تحقـق              هـا را بـه اجـرا در مـي           برنامه
هايي هستند كه در كسب اطالعـات جديـد    بخشند، و اجزا كسب دانش، شامل توانايي  مي

 بـا امـوري   بنـابراين، ماهيـت هـوش عقالنـي    ). 1375شهني و همكاران،   ( حائز اهميتند   
همچون استعداد يادگيري؛ توانايي درك و فهـم امـور؛ توانـايي حـل مـشكالت؛ توانـايي                  

كارگيري استدالل منطقي، انتزاعـي و توانـايي          هاي دشوار؛ توانايي به     سازگاري با موقعيت  
  . انجام تكاليفي كه مستلزم درك رابطه است، سروكار دارد

هـاي نحـوة تفكـر در مـورد هـوش             حدوديتشناسان متوجه م    اما اخيراً برخي از روان    
نظريـة چنـد    . داننـد   اند و آن را براي نيل به موفقيت در زندگي ناكـافي مـي               عقالني شده 

دانـد؛    هـاي متعـدد مـي       ، نظرية جديدي است كه هوش را مركب از سـازه          1هوشي گاردنر 
 - رياضي، هوش فـضايي، هـوش بـدني        -نظير هوش زباني، هوش موسيقي، هوش منطقي      

فردي كه دو سازة آخر، جزئي از هـوش هيجـاني             فردي و هوش بين      هوش درون  حركتي،
اند كه هوش هيجاني تا حدودي متمايز از هوش عقالنـي             آنان دريافته . آيند  به حساب مي  

گـوي بـااليي از عملكـرد         كنند كه هوش هيجاني پـيش       همچنين آنان پيشنهاد مي   . است
 2هـاي اخيـر، مـاير، كاروسـو و سـالوي            الدر س . دهد  و عقالني فرد ارائه مي      هوش عمومي 

را  هـاي يـك هـوش از لحـاظ علمـي              اند كه هـوش هيجـاني ويژگـي         ثابت كرده ) 1999(
هاي مرتبط تـشكيل      سري توانايي   از يك ) الف: اند كه هوش هيجاني     آنان دريافته . داراست

ــا ســاختارهاي هوشــي موجــود در ارتبــاط اســت و ج ) شــده، ب در دورة نوجــواني و ) ب
هـايش   در پـژوهش  ) 1995(گلمـن ). 2001 و همكـاران،     3گيهـر (كند    سالي رشد مي  بزرگ

شـود افـرادي كـه داراي هـوش           اندركارند كه موجب مـي      دهد كه عواملي دست     نشان مي 
عقالني بااليي هستند در زندگي موفقيت چنداني به دست نياورند ولي كساني كه هـوش             

وامل جنبة ديگري از هوشمندي است      اين ع . متوسطي دارند در مسير موفقيت قرارگيرند     
از زمان طرح اين سازه در كنار هوش عقالني كـه         . نامد  كه گلمن آن را هوش هيجاني مي      

كنند و نتيجة آن بـه عنـوان        گيري مي   هاي هوشي موجود اين هوش را اندازه        اغلب آزمون 
ض گونـه كـه قـبالً فـر     شود كـه تفكـر و هيجـان آن    گردد، ادعا مي بهرة هوشي مطرح مي 

  ).      1997، 4ناُ-بار(شده، از هم جدا نيستند  مي
                                                 
1- Gardner  
2- Mauer, Caruso & Salovey  
3- Gaher  
4- Bar-on  
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هاي هيجـاني و      دهد افرادي كه داراي مهارت      شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي      
عاطفي پرورش يافته هستند، همواره اشـتياق دارنـد كـه در زنـدگي راضـي و خـشنود و             

دهـد، مـسلط    رتقـا مـي   وري آنها را ا     ثمربخش باشند و بر آن نوع از عادات فكري كه بهره          
كساني كه نتوانند به فعاليت عاطفي و احساسي خـود نظـم ببخـشند و از هـوش                  . باشند

اند و همين امر موجب عـدم         هيجاني پاييني برخوردار باشند همواره درگير جدالي دروني       
گلمـن،  (كاهد    شود و از انرژي فعال آنان مي        تمركز آنان در هنگام كار، فعاليت و تفكر مي        

گري، پشتكار، اشتياق     اين هوش شامل خودآگاهي و كنترل تكانش      ). 1379 بلوچ،   ترجمه
هاي اجتماعي است؛ يعني اموري كه منجر به توانـايي حفـظ          و انگيزش، همدلي و مهارت    

شـود و بـه فـرد، درك درسـتي از عواطـف و احـساسات خـود و                 ها مي   ها و تكانش    انگيزه
هـوش  . كـار گيـرد     ر روابط خود بـا ديگـران بـه        طور صحيح آنها را د      دهد تا به    ديگران مي 

هايي، مانند اين كه فـرد بتوانـد انگيـزة خـود را حفـظ نمايـد و در                    هيجاني يعني توانايي  
هاي خود را كنترل كنـد و كاميـابي را بـه تعويـق                مقابل ناماليمات پايداري كند؛ تكانش    

 قـدرت تفكـر او را   بيندازد؛ حاالت رواني خود را تنظيم كنـد و نگـذارد پريـشاني خـاطر،            
، ترجمـه پارسـا،   1995گلمـن،  (دار سازد؛ با ديگران همدلي كند و اميـدوار باشـد        خدشه
هوش هيجاني شـامل توانـايي دريافـت دقيـق،         ) 1993 ( 1از نظر سالووي و ماير    ). 1380

ارزيابي و بيان هيجانات، توانايي دستيابي به احساساتي كه فكر را تسهيل كند و توانـايي                
). 1380اكرامـي،   (  هيجان و تنظيم هيجانات بـه منظـور رشـد عقالنـي اسـت                شناسايي

شده است كه هم شامل درك دقيق هيجانـات   هوش هيجاني به عنوان نوعي هوش تبيين   
امـروزه  ). 1382مـاراني،   (خود شخص و هم تعبير دقيق حاالت هيجـاني ديگـران اسـت              

ش هيجاني باال در موفقيت افراد      دهند، زيرا هو    معيار سنجش فرد را بهرة هيجاني قرارمي      
رسـد افـرادي كـه از هـوش هيجـاني پـاييني برخوردارنـد،          به نظر مي  . تأثير فراواني دارد  

هـاي هيجـاني      دليل مشكالت ارتباطي و عدم سازگاري كه ناشي از همان ضعف مهارت             به
 شـوند و فراينـد عقالنـي و    رو مـي  هاي اجتماعي با مشكالت بيشتري روبه       است در مهارت  

در حقيقت، هوش هيجاني باال     . فكري آنان تحت تأثير همين مشكالت قرار خواهد گرفت        
  . دارد در كنار هوش عقالني، در موفقيت و پيشرفت افراد نقش مهمي

هوش هيجاني نوع ديگر با هوش بودن است كه شـامل درك احـساسات خـود بـراي                  
آور و كنتـرل      رابهـاي اضـط     گيري مناسـب در زنـدگي و توانـايي كنتـرل حالـت              تصميم

                                                 
1- Salovey and Mayer   
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به طور كلي، هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است و شـامل همكـاري      . هاست  واكنش
آزمـون  (باشـد     با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد مـي             

درك اين نكته كـه هـوش هيجـاني         ). 1385هوش هيجاني، ترجمه سموعي و همكاران،       
در .  با هوش عقالني نيست، بلكه مكمل آن است بسيار مهم اسـت نقطة مقابل يا در تضاد    

به صورتي يگانه و منحصر به فرد بـا     ) شناخت و احساس  (هوش هيجاني، هوش و هيجان      
اي و    زاده  ؛ ترجمـه امـام    2003سـياروچي، فورگـاس و مـاير،        (شـوند     يكديگر تركيب مـي   

 تحـت شـرايط سـخت،       دهد  هاي هوش هيجاني به فرد اجازه مي        مهارت). 1383نصيري،  
بهتر فكر كند و از هدر رفتن زمان به واسطة احساساتي همچون خشم، اضطراب و تـرس                

ويژه ابهام در همبستگي ايـن     بنابراين، با توجه به اهميت اين موضوع، به       . جلوگيري نمايد 
دو هوش، هدف اصلي از اين تحقيق، بررسي تعيين ميزان رابطة هوش هيجاني با هـوش                

بهـر بـااليي هـستند، از      به عبارت ديگر، آيا لزوماً افـرادي كـه داراي هـوش           .عقالني است 
بين هوش هيجاني   : هوش هيجاني بااليي برخوردارند؟ فرض اصلي تحقيق عبارت است از         

  .و هوش عقالني ارتباط معناداري وجود دارد
  

  روش
   گيري جامعة آماري، نمونه و روش نمونه

بينـي   هدف از اين روش، پـيش . بين است  شطرح پژوهش حاضر همبستگي از نوع پي      
يك متغير هدف يا مالك از نمـرات متغيرهـاي ديگـر اسـت كـه بـه عنـوان متغيرهـاي                      

اي ميان متغيرهـا   اگر رابطه. شود كننده نيز ناميده مي    كننده يا برگشت    بيني  مستقل، پيش 
 بـر اسـاس   توان نمرات يك متغيـر را       وجود داشته باشد، با بررسي رابطه بين متغيرها مي        

 به نقـل  1كي نير و گري(بيني نمود دست آمده از نمرات متغيرهاي ديگر پيش  هاي به   داده
آموزان دختـر     جامعة آماري در اين پژوهش شامل كلية دانش       ). 1382از دالور و ديگران،     

كه روش تحقيق توصيفي از نوع        دبيرستاني در شهر اصفهان بوده است كه با توجه به اين          
 نفـر آزمـودني     30 و در روش همبستگي پيشنهاد شده است كه حـداقل            همبستگي بوده 
ــود  ــاب ش ــدوديت) 1380دالور، (انتخ ــين مح ــي از   و همچن ــين يك ــق، از ب ــاي محق ه

 نفر 100گيري تصادفي منظم تعداد      هاي دخترانة شهر اصفهان به صورت نمونه        دبيرستان
                                                 
1- Kinnear & Gray  
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دهد كه حجم     نه نشان مي  نتايج ضريب همبستگي چندگا   . از آنان، برآورد و انتخاب شدند     
  .  ماه بوده است4 سال و 16ميانگين سني آنان . نمونه، مناسب بوده است

  

  :ابزار سنجش
هـا از ايـن آزمـون          براي ارزيابي هوش عمومي آزمـودني      : آزمون هوش ريون   - الف

گيـري     در بريتانيا بـه منظـور انـدازه        1938اين آزمون توسط ريون در سال       . استفاده شد 
 تجديـد نظـر   1948 اسـپيرمن سـاخته شـد و سـپس در سـال      g يا عامل   هوش عمومي 

 ماتريس و طرح است كـه قـسمتي از هـر يـك حـذف         60هاي آزمون شامل      ماده. گرديد
شده را از ميان شـش يـا هـشت گزينـه پيـدا       شده است و آزمودني بايستي قسمت حذف 

هـاي    زمـرة آزمـون  اين آزمـون در . اند سؤاالت آزمون از آسان به مشكل تنظيم شده   . كند
 سـؤال   60هـر يـك از      ). 1378فرمهيني فراهـاني،    ( جاي گرفته است    » بري از فرهنگ  «

زمـان اجـراي   . شـود  هاي غلط نمرة منفي داده نمي    آزمون ريون يك نمره دارد و به پاسخ       
در مطالعات انجام شده در مورد ضـرائب اعتبـار و پايـايي آزمـون      .  دقيقه است  45آزمون  

پاشا شـريفي،   ( گزارش شده است     90/0 تا اندكي باالتر از      80/0زديك به   ريون، ضرائبي ن  
  ).316-322، ص 1374

  

  :ن اُ-نامة هوش هيجاني بار  پرسش-ب
هاي آزمون بر روي يك مقيـاس         پاسخ.  خرده مقياس است   15 سؤال و    90 كه داراي   

) الً مخـالفم كامالً موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم و كـام        (اي در طيف ليكرت        درجه 5
هاي آزمون شامل خودآگاهي هيجاني، خودابرازي، عزت نفـس،       مقياس. تنظيم شده است  

ــين فــردي،   خودشــكوفايي، اســتقالل، همــدلي، مــسئوليت ــذيري اجتمــاعي، روابــط ب پ
بينـي و   پذيري، حل مسئله، تحمل فشار رواني، كنترل تكانش، خـوش           گرايي، انعطاف   واقع

% 93ز طريق محاسبة آلفـاي كرونبـاخ بـراي كـل آزمـون              پايايي آزمون ا  . شادماني است 
  .گزارش گرديده است

  

  هاي آماري  روش
از .  مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گرفــتSPSS  13هــا از طريــق نــرم افــزار  داده
هـاي آمـار اسـتنباطي        هاي آمار توصـيفي ميـانگين و انحـراف معيـار و شـاخص               شاخص

  .اي بررسي نتايج، استفاده گرديد  تحليل واريانس بر Fرگرسيون چندمتغيري و
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  نتايج
هـاي توصـيفي مربـوط بـه ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرات                    داده 1جدول شـمارة    

  .دهد متغيرهاي پژوهش را در گروه نمونه نشان مي
  

  ميانگين و انحراف معيار نمرات هوش هيجاني و هوش عقالني گروه نمونه تحقيق : 1جدول 
    شاخص

  انحراف معيار  نميانگي  تعداد  متغير
  91/13  25/113  100  هوش عقالني
  25/38  72/323  100  هوش هيجاني
  95/2  06/24  100  حل مسئله
  4  35/24  100  خوشبختي
  75/3  26/20  100  استقالل

  93/4  91/18  100  تحمل فشار رواني
  26/4  28/23  100  خودشكوفايي

  74/3  10/21  100  خودآگاهي هيجاني

  91/3  48/19  100  گرايي واقع

  44/3  02/24  100  روابط بين فردي
  4  11/22  100  بيني خوش

  81/3  95/22  100  عزت نفس
  47/5  41/17  100  كنترل تكانش

  76/3  88/18  100  پذيري انعطاف

  15/3  87/25  100  پذيري مسئوليت

  32/3  11/25  100  همدلي
  47/4  65/19  100  خودابرازي

  
به منظور بررسي تأثير معنـاداري رابطـة هـوش هيجـاني بـا هـوش عقالنـي از روش               

نتـايج ايـن تحليـل در       . گـام اسـتفاده شـد       بـه   تحليل رگرسيون چندمتغيره با روش گـام      
  .  ارائه شده است 3  و2هاي  جدول
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  نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري: 2جدول 
همبستگي   مدل

 چندگانه

د خطاي استاندار ضريب تبيين
 برآورد

 سطح معناداري

1  508/0  258/0  83/8  044/0  
  

همبستگي بين متغيرهاي هوش هيجاني از يك طرف و هوش عقالني از طرف ديگـر               
نامند؛ يعني همبستگي بين      اين همبستگي را همبستگي چندگانه مي     .  است 508/0برابر  

 258/0برابـر   اگر اين ضريب به تـوان دو برسـد          . چند متغير مستقل و يك متغير وابسته      
 درصـد واريـانس يـا    25دهـد كـه    گويند و نشان مي   گردد كه به آن ضريب تبيين مي        مي

هـاي فـردي در متغيـر     هاي فردي در هوش عقالني مربوط به واريـانس يـا تفـاوت           تفاوت
   ايـن همبـستگي از نظـر آمـاري معنـادار اسـت            . هـاي آن اسـت      هوش هيجاني و مؤلفـه    

)05/0 (P< .درصد از تغييرات هوش عقالنـي توسـط هـوش    25د به عبارت ديگر، حدو 
  . است83/8همچنين خطاي استاندارد برآورد برابر با . شود هيجاني تبيين  مي

  
   نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري :3جدول 

خطاي استاندارد  ضريب تبيين همبستگي چندگانه  مدل
  برآورد

 سطح معناداري

  031/0  037/0  047/0  216/0  خودشكوفايي
  004/0  105/0  123/0  351/0  حمل فشار روانيت
  

دهـد كـه در مرحلـة اول، خودشـكوفايي و در مرحلـة دوم،                  نشان مي  3نتايج جدول   
هـاي هـوش هيجـاني از معادلـه           تحمل فشار رواني وارد معادله شده است و ساير مؤلفـه          

 دهد كه خودشكوفايي به طور      معنادار بودن ضرايب رگرسيون نشان مي     . حذف شده است  
كند و اضافه شدن تحمل فشاررواني به معادلـه،           بيني مي   معناداري هوش عقالني را پيش    

 كـه   چنان) . >P<  ،031/0 P 004/0(برد  بيني را به طور معناداري باال مي قدرت پيش
شـود،   گردد، در مرحلة اول وقتي خودشكوفايي وارد معادله مي در اين جدول مشاهده مي  

 درصد واريانس بـين خودشـكوفايي و   5است، يعني حدود  047/0مجذور همبستگي آن    
در مرحلة دوم، وقتي تحمل فشار رواني بـه معادلـه اضـافه             . هوش عقالني مشترك است   

كند، يعني رابطـة خـالص تحمـل           درصد افزايش پيدا مي    123/0گردد، اين ميزان به       مي
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ي فـردي در    هـا   درصد واريانس يـا تفـاوت      123/0 است و در مجموع      077/0فشار رواني   
  .گردد هوش عقالني مربوط به واريانس خودشكوفايي و تحمل فشار رواني مي

 گرديده و معنادار بودن آنهـا  t ضرايب خام و استاندارد، رگرسيون تبديل    4در جدول   
زمـان كنتـرل و وارد        دهد كه اگر همة متغيرها هم       نتايج نشان مي  . را مشخص كرده است   

. ل فشار رواني رابطة معناداري را با هوش عقالنـي دارد          معادله شوند،خودشكوفايي و تحم   
  .كند ضرايب استاندارد بتا ميزان رابطه را تعيين مي
  

   ضرايب خام و استاندارد در تحليل رگرسيون چند متغيري: 4جدول 
 سطح معناداري t  ضريب استاندارد B  مدل

  000  127/11    207/57  عدد ثابت
  041/0  -192/2  216/0  -476/0  خودشكوفايي
  000  59/10    87/53  عدد ثابت

  001/0  -42/3  -376/0  828/0  خودشكوفايي
  004/0  91/2  32/0  609/0  تحمل فشار رواني

  
  گيري بحث و نتيجه

هـاي آن بـا هـوش         هدف از پژوهش حاضر، تعيين رابطة بين هوش هيجاني و مؤلفـه           
وش هيجـاني بـا     نتايج پژوهش بر اساس تحليل رگرسيون نـشان داد كـه هـ            . عقالني بود 

به عبارت ديگر، بين اين دو متغير عوامـل مـشتركي           . هوش عقالني رابطة معناداري دارد    
توان از طريق هـوش هيجـاني، هـوش عقالنـي را              وجود دارد، به نحوي كه تاحدودي مي      

توان از طريق هوش عقالني تـا حـدودي هـوش هيجـاني               بيني كرد يا بر عكس، مي       پيش
 نتيجة ضمني اين يافته اين است كه براي موفقيت امـور زنـدگي   .بيني نمود   افراد را پيش  

توان به هـوش عقالنـي        تنها نمي ) تحصيل، كار و حرفه، خانواده و ديگر امور مهم        ( فردي  
، توجـه بـه هـوش هيجـاني و          )هـوش عقالنـي   ( بهر عمومي  تكيه نمود بلكه در كنار هوش     

هاي هوش هيجاني تنها عامل       فههمچنين از بين مؤل   . العاده اهميت دارد   سنجش آن، فوق  
هر چنـد   . توانند تعيين كنندة هوش عقالني باشند       خودشكوفايي و تحمل فشار رواني مي     

 درصـد و  8 درصـد و   5حـدود   (اين رابطه معنادار است اما ميزان اين رابطه قوي نيـست            
نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيق بـشارت، حـاجي آقـازاده و             ).  درصد 13مجموعاً حدود   
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ناهمسو است، زيرا آنها همبستگي معناداري بين هوش هيجاني و هوش           ) 1386( رباني  ق
؛ پترايـدز،  )2002 (1نيافتند اما با نتـايج پـژوهش وان ديـر زي، تـيش و اسـكاكل            عمومي

. همسو است ) 2005 (3؛ ونيتا، باستين، نيكالس، برنز و نتلبك      )2004 (2فارنهام و مارتين  
پيـدا  ) IQ(هاي هوش هيجاني و هوش عمومي       را بين مؤلفه  اين محققان رابطة معناداري     

نـشان داد كـه بـين هـوش     ) 2002(نتايج تحقيق وان دير زي، تيش و اسـكاكل     . نمودند
آنهـا همچنـين در پـژوهش       . و هوش هيجاني همبستگي  برقرار است      ) آكادميك( عمومي

ويـژه بـا     ت به خود يك رابطة قوي و معنادار بين ابعاد هوش هيجاني با پنج عامل شخصي             
طـور ويـژه نـشان داد كـه ابعـاد            نتايج تحقيق آنها بـه    . گرايي يافتند  ثبات هيجاني و برون   
و   بين سـنتي يعنـي هـوش عمـومي         تري نسبت به دو پيش     بين قوي  هوش هيجاني، پيش  

وان دير زي، تيش و     (شخصيت، براي تعيين ميزان موفقيت اجتماعي و تحصيلي هستند          
گونه تفسير نمود كه هـوش هيجـاني و          ن تفاوت اين نتايج را اين     توا  مي). 2002اسكاكل،  

، دو سازة روان شناختي هستند كه هـر چنـد از جنبـة شـناختي         )عمومي(هوش عقالني   
نظر نوع فعاليت، بسيار متمايز هستند؛ بدين معنـا كـه            عوامل مشتركي دارند، اما از نقطه     

قي و پردازش ذهني و ادراكي بـه        هاي هدفمند، تفكر منط     هوش عقالني در زمينة فعاليت    
كند، در حالي كه هوش هيجاني در حـوزة روابـط اجتمـاعي و عـاطفي بـه              فرد كمك مي  

بـه عبـارت ديگـر، هـوش عقالنـي      . پـردازد  ها مي شناخت، ابراز، تنظيم و مديريت هيجان  
كند اما هوش هيجاني در حوزه جمعي و اجتمـاعي معنـا              بيشتر در حوزة فردي عمل مي     

 به عالوه، بـراي انجـام فعاليـت هدفمنـد، تفكـر منطقـي و پـردازش شـناختي و            .يابد  مي
هاي مغزي بايد در حيطة هشياري صورت گيرد و فرد از اعمال خـود و                 اطالعاتي، فعاليت 

از طرفي هوش هيجاني    . نتايج آن آگاه باشد تا بتواند با هدف و به طور منطقي عمل كند             
كه عمدتاً در   ) 1997ماير و سالوي،    ( بر عهده دارد     شناخت، ارزيابي و مديريت هيجانها را     

؛ ديمبرگ، تونبرگ   2003،  4؛ بريج و وينكلمن   1995گلمن،  (كند    سطح ناهشيار عمل مي   
و هـوش     بر اين اساس، ضرايب هشياري و ناهشياري هـوش عمـومي            ). 2000،  5و ايلمهد 

تفـاوت تلقـي كـرد    توان اين دو ويژگي را به عنوان دو سازة م          هيجاني متفاوت است و مي    

                                                 
1- Van der Zee, Thijs & Schakel  
2- Petrides, Furnham & Martin  
3- Veneta, Bastian, Nicholas, Burns & Nettelbeck  
4- Berridge & Winkielman  
5- Dimberg, Thunberg & Elmehed  
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به سخني ديگر، تمايز هـوش عقالنـي بـا هـوش            ). 1386آقازاده، قرباني،    بشارت، حاجي (
پـذيري و   بخـشي، انطبـاق   هيجاني در اين است كه به رغم اينكه هر دو بـه قـصد آگـاهي         

پردازنـد، امـا هـوش عقالنـي، مـواد            سازگاري فرد با محيط خود به پردازش اطالعات مي        
كنـد، در حـالي        بيشتر در سطح هشياري فرد قرار دارد، پردازش مي         ذهني و فكري را كه    

كه هوش هيجاني، مواد احساسي و عاطفي را كه اغلب به صورت واكنـشي بـوده و كمتـر     
بنابراين، تفاوت اين دو سازه از نقطـه نظـر          . دهد  هشيارانه هستند، مورد پردازش قرار مي     

هـاي   ه هـوش عقالنـي در زمينـة فعاليـت    هاي مرتبط با آنها اين گونه است ك      نوع فعاليت 
كند، درحالي كه هوش هيجاني در حوزة روابـط         هدفمند و تفكر منطقي به فرد كمك مي       

آقـازاده،   بشارت، حاجي (پردازد    ها مي  اجتماعي به شناخت، ابراز، تنظيم و مديريت هيجان       
  ).  1386قرباني، 

ين نتيجه رسيد كـه هـوش     توان به ا    ها و پيشينة پژوهش مي      همچنين بر اساس يافته   
تواننـد در جهـت خودشـكوفايي و     هيجاني و هوش عقالني دو سازة مكمل هستند كه مي 

اي كه افرادي با هـوش هيجـاني بـاال بهتـر بـا                پذيري به فرد كمك كنند، به گونه       انطباق
آميز  ها و پريشاني، آنان را از حل موفقيت       دهند اضطراب   آيند و اجازه نمي     ديگران كنار مي  

هاي ديگر تحقيق نشان داد از تحمل بااليي بـراي            طور كه يافته   شكالت باز دارد و همان    م
آنان به سرعت و به سادگي ذهن خود را آرام          . رو شدن با فشارهاي رواني برخوردارند      روبه

هـاي خـالق    سازند و به اين ترتيب راه را براي بصيرت و بينش دروني و ايـده    و شفاف مي  
ويژه خودشكوفايي، استقالل،    به( هاي آن     هوش هيجاني و مؤلفه   . ندگشاي  به روي خود مي   

با تقويت سالمت روانـي، تـوان همـدلي بـا ديگـران،             ) ثبات هيجاني و تحمل فشار رواني     
سازش اجتماعي، بهزيستي هيجاني و رضايت از زندگي، مشكالت بين شخصي را كـاهش      

هر چه سـطح    ). 1384بشارت،  (زد  سا  دهد و زمينة بهبود روابط اجتماعي را فراهم مي          مي
كنـد تـا بـا        هوش هيجاني فرد باالتر باشد، ويژگي آسان سازي بيشتر به فرد كمـك مـي              

تـر بـا مـسائل و     اي انـسجام يافتـه    سازماندهي افكار، حافظه و محتويات حافظه بـه گونـه         
 اي كه بر روابط اجتمـاعي تـأثير        رو شود؛ پديده   هاي مربوط به محيط اجتماعي روبه       تنش

سازي هيجاني، با تغييرات مثبت رفتـاري، بـه          افزون بر اين ويژگي آسان    . گذارد  مثبت مي 
  ). 1384بشارت، (كند  هاي محيطي كمك مي سازش بهتر فرد با محيط و محرك
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تواند پيشرفت تحـصيلي، شـغلي و غيـره را            در واقع، هوش عقالني باال به تنهايي نمي       
ـ    ه طـور واضـحي بـراي پيـشبرد اهـداف شـغلي،       تضمين نمايد، بلكه هوش هيجاني باال ب
؛ وان ديـر زي، تـيش و اسـكاكل،     1995گلمـن،   (تحصيلي و غيره اهميت بيـشتري دارد        

هوش هيجاني، عدم موفقيت افراد با ضريب هوش باال و همچنين هوش هيجاني             ). 2002
ه كـ   هنگامي. كند  سطح باال، موفقيت غير منتظرة افراد داراي هوش متوسط را تعيين  مي            

توانيم افرادي را پيـدا كنـيم    كنيم، مي انداز متفاوت بررسي مي    اين موضوع را از يك چشم     
تـر از آن     هاي شـناختي متوسـط يـا پـايين          كه از نظر عاطفي باهوش، ولي از نظر توانايي        
؛ 2003سـياروچي، فورگـاس و مـاير،    (شـود     هستند ولي همين، باعث موفقيت آنهـا مـي        

شود افراد داراي هوش عقالني باال        معموالً تصور مي  ). 1383ي،  اي و نصير    زاده ترجمة امام 
از هوش هيجاني بااليي هم برخوردار خواهند بود يا بر عكس، افراد داراي هوش هيجـاني        

در صـورتي كـه براسـاس شـواهد         . باال از هوش عقالني بااليي هم برخوردار خواهند بـود         
چند بهرة هوشـي افـراد، يـك عامـل          هر  . شود  موجود اين مطلب به طور قاطع تأييد نمي       

بيني كننده براي چگونگي برخورد آنان با مسائل زندگي است با اين حال، بـه طـور                   پيش
هاي زنـدگي چگونـه تحمـل         دهد كه آنان در فراز و نشيب        باره نمي  قطعي اطالعي در اين   

گي در حقيقت هوش و استعداد تحصيلي، به عنوان تنها عامل، هرگونه آماد           . خواهند كرد 
هاي مطلـوب بـه دسـت         و مهارتي را براي جدال با ناماليمات زندگي يا استفاده از فرصت           

دهند و به رغم آن كه بهرة هوشي باال هيچ نوع تضميني براي رفـاه و تـأمين مـالي،                      نمي
اعتبـار و شـهرت اجتمـاعي يـا خوشـبختي در زنـدگي نيـست ولـي بـاز هـم مـدارس و            

 تحصيلي افـراد تأكيـد زيـادي دارنـد و از شـعور         هاي مختلف بر هوش و استعداد       فرهنگ
هـايي از خـصوصيات شخـصيتي اسـت و بـه همـان        احساسي و هيجاني كـه از مجموعـه   

  ). 1379گلمن، ترجمة بلوچ، (باشند  در سرنوشت فرد مؤثر است، غافل مي اندازه
تـوان گفـت    هـاي ايـن پـژوهش در مجمـوع مـي             با توجه به پيشينة نظـري و يافتـه        

هـاي شـناختي مـا داشـته          تواند تأثير نيرومندي بر توانـايي        هوش هيجاني مي   هاي  مؤلفه
كارگيري هر چه بهتر از فرايندهاي ذهني       باشد، زيرا هوش هيجاني مطلوب، زمينه ساز به       

  .هاي تبادلي تجربه و انديشه با ديگران است و شناختي و مهارت
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نامـة   فـصل . آموزان پسر سال اول راهنمايي شهرسـتان اهـواز          ستعدادهاي درخشان دانش  ا

شناسي دانشگاه شـهيد چمـران اهـواز، دورة سـوم، سـال              پژوهشي علوم تربيتي و روان    -علمي
  .64-50، صص 2 و1سوم، شمارة 
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 -هاي زيستي، شناختي و رواني بررسي تحليلي ويژگي
 و )CP(اجتماعي والدين كودكان مبتال به فلج مغّزي

   در شهر تهرانوالدين كودكان عادي
  

 1سعيد رضايي

 2دكتر غالمعلي افروز

  3دكتر الهه حجازي
  4دكتر كمال خرازي

 چكيده
 اجتماعي والدين كودكان مبتال به فلج –زيستي، شناختي و رواني  هاي پژوهش حاضر، بررسي تحليلي ويژگي

 70( آموز مبتال به فلج مغزي   دانش130بدين منظور تعداد. باشدمغزي و مقايسه آن با والدين كودكان عادي مي
به ) آموز دختر  دانش60آموز پسر و   دانش70( آموز عادي  دانش130و ) آموز دختر  دانش60آموز پسر و  دانش

اي كه توسط نامههاي اين پژوهش با استفاده از پرسشمتغير. آماري مربوط انتخاب گرديدصورت تصادفي از جامعه 
با ( هاي آماري  آوري گرديد و بعد از تحليل متخصصين اين رشته با روايي و پايايي منطقي تنظيم شده، جمع

 –ي، شناختي و رواني هاي زيست ، نشان داده شد كه بين ويژگي)استفاده از مجذور كاي، تي تست و يومن ويتني
اجتماعي والدين كودكان فلج مغزي و والدين كودكان عادي در بيشتر متغيرهاي مورد بررسي در دو سطح آلفاي 

  . تفاوت معناداري وجود دارد% 1و % 5
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  مقدمه
مروري بر تاريخچة معلوليت .  همزاد با تاريخ بشريت است1لي معلوليتبه طور ك

اي از تاريخ، در هر فرهنگ و تمدني و در همة طبقات دهد كه در هر دوره نشان مي
هاي ذهني و  هاي اجتماعي وكنش اند كه از نظر فعاليتاجتماعي افرادي وجود داشته

براساس  .انداي بوده ند توجهات ويژهتر از حد طبيعي عمل نموده و نيازمحركتي پايين
توان چنين اظهار داشت مغزي مي هاي موجود در گسترة علل بروز و شيوع فلج آگاهي

با وجود اين، . كه احتماالً بشر از ابتداي خلقت تاكنون به اين بيماري مبتال بوده است
جتماعي كمتر اندركاران امور پزشكي، پرورشي يا خدمات اتقريباً تا روزگار اخير دست

هاي بلندي كه علم پزشكي در گذشته در  گام. اند توجهي به اين بيماري مبذول داشته
هايي در  اين مورد برداشت، سبب شد كه تا حد زيادي به اين مسئله توجه شود و نگران

 ترجمة منشي 2فيت(وجود آيد مورد سرنوشت افرادي كه به اين بيماري مبتال هستند، به
 شناخت و درمان اين بيماري شده ةهايي كه در زمين خالف پيشرفتبر). 1374طوسي،

عدم آشنايي . رو هستنداست، باز افراد مبتال به فلج مغزي، با مشكالت متعددي روبه
  .گيرد عامة مردم با شرايط بيماري، فرصت رشد فردي را از آنها مي

دن است و در هايي در حركت و وضعيت ب اي است كه شامل ناتواني فلج مغزي عارضه
 در .آيد وجود ميتولد يا دورة نوزادي به هاي مغزي پيش از تولد، در حين نتيجه آسيب

هايي كه به مغز مرتبطند، طبيعي هستند  كودكان مبتال به فلج مغزي، عضالت و عصب
رويدادهايي مانند .  بين مغز و عضالت دچار اشكال است" ارتباطي"ولي فرايند

يا فقدان اكسيژن به هنگام تولد، سكته در دوران جنيني، ريزي مغزي، كمبود  خون
هاي مغزي و خيلي از اتفاقاتي كه در دوران  ناسازگاري خوني جنين و مادر و ضربه

شناختي شوند كه اين به نوبةخود  هاي عصب توانند باعث آسيب آيد مي جنيني پيش مي
ريباً در نيمي از موارد فلج با وجود اين، تق. گردد به برخي از انواع فلج مغزي منجر مي

 ،4 به نقل از هانت و مارشال31983هلي(گونه علت مشخصي وجود ندارد  مغزي هيچ
ترين برآوردها  معقول. ذهني دارد ماندگي تنگاتنگي با عقب فلج مغزي رابطة). 2002

 درصد بين 25 و 70تر از   مغزي پايين  درصد كودكان فلج50دهد كه هوشبهر  نشان مي
                                                 
1- handicap 
2- Fate, G. 
3- Helly 
4- Hunt & Marshall     
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به . 1995برل اشتين، (هنجار يا باالتراست   و نمرات هوشي بقيه در رتبة به90 تا 70
در يك تحقيق علمي، اين ). 1377 ترجمة ماهر،  1976 1نقل از رابينسون و رابينسون

فشار و استرس زيادي را تحمل ) فلج مغزي(هاي داراي كودك معلول  فرض كه خانواده
در اين بين مادران . تأييد شده است) 2002(و همكارانش 2كنند، توسط گونتارد مي

، 3آنگ( كنند كودك معلول، بيشتر از ساير اعضاي خانواده احساس فشار و ناراحتي مي
، كودكان با فلج مغزي و )مادران(هاي ديگري كه در مورد مراقبين اوليه  پژوهش). 1998

بين نمرات كيفيت كودكان عادي انجام شد، نتايج نشان داد كه ) مادران(مراقبين اوليه 
داري وجود  زندگي مراقبان كودكان با فلج مغزي و مراقبان كودكان عادي تفاوت معنا

طوري كه كيفيت زندگي مراقبان كودكان عادي نسبت به مراقبان كودكان  دارد، به
طور  همين). 2004، 5و هندون ؛ اكر2005 و همكاران، 4آنس(تر بود مغزي مطلوب فلج

مغزي بيشتر از مادران  سازگاري مادران كودكان مبتال به فلج ميزان افسردگي و نا
با عنايت به آنچه گفته ). 2005و همكاران،  6مائورين( كودكان عادي گزارش شده است

اي باعث فلج مغزي مي شود، اگر چه بسياري  شد، عوامل و شرايط بسياري در هر جامعه
  ).1382 تقوي، (ديگر از اين عوامل هنوز ناشناخته باقي مانده است

، عوامل فلج مغزي را با توجه به )1993(7در يك مطالعة طولي نلسون والنبرگ
تغييرات جمعيت شناختي در چهار استان كاليفرنيا بر روي يك نمونة بزرگ مربوط به 

نتايج آنها .  كه تا سه سالگي زنده بودند، بررسي كردند1985 تا 1983هاي  زادوولد سال
دادند كه به هنگام تولد  مبتاليان فلج مغزي را كودكاني تشكيل مينشان داد كه بيشتر 

 مغزي به هنگام تولد   درصد مبتاليان به فلج47حدود .  گرم داشتند2500وزني كمتر از
 گرم داشتند و بيش از هفت درصد كودكان مبتال شامل كودكاني 2500وزن باالتر از 

ميزان خطر ابتال . گرم به هنگام تولد بودند چهار تا چهار و نيم كيلويبودند كه داراي وزن
همچنين ميزان معلوليت در مادراني كه در . تر از دو قلوها گزارش شد قلوها پايين در تك

 40 سالگي زايمان داشتند كمتر از مادراني بود كه در سن باالي 32 تا 25فاصلة سني 

                                                 
1- Robinson & Robinson   
2- Gontard 
3- Ong, L.C. 
4- Ones, K.    
5- Eker, L. Handan Tuzun et al 
6- Maureen O. Donnell    
7- Nelson, K.B. & Ellenberg 
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 پدر و مادران جواني كه خطر معلوليت نوزاد در. سالگي اقدام به فرزندآوري كرده بودند
طول بارداري، يعني . دار شده بودند نيز بيشترگزارش شد سالگي بچه18در سن كمتر از 

.  مغزي نشان داده شد بارداري كمتر از نه ماه كامل نيز عامل مستقلي براي ابتال به فلج
پوست نيز به نسبت بيشتري در مقايسه با  ميزان شيوع فلج مغزي در كودكان سياه

ودكان سفيدپوست گزارش شد كه اغلب اين كودكان داراي وزني پايين به هنگام تولد ك
بودند و همچنين اغلب آنها از مادراني متولد شده بودند كه در دورة بارداري از تغذية 

 . مناسب برخوردار نبودند، طول بارداري كاملي نداشتند و غالب زايمان زودرس داشتند

  
  روش

  مونه و ابزار تحقيقجامعة آماري و حجم ن
 ساله مبتال به فلج مغزي 17 الي 5جامعة آماري اين پژوهش را والدين كلية كودكان 

بخشي كاردرماني و فيزيوتراپي شهر تهران،  هاي مختلف توان ها و مؤسسه كه در كلينيك
 سالة 17 الي 5تحت آموزش و درمان بودند، همچنين والدين كلية كودكاني عادي 

 گانة تهران، 22ي، راهنمايي و دبيرستاني شاغل به تحصيل در مناطق مقاطع ابتداي
 140 مغزي، تعداد  از بين تمام جامعة آماري كودكان مبتال به فلج. دهد تشكيل مي

مغزي يعني  هاي مختلف فلج  با شكل)  پسر70 دختر و 60(مغزي آموز مبتال به فلج دانش
 70جامعة آماري كودكان عادي نيز تعداد   و از كل.. پلژي، كوآدريپلژي، منوپلژي، همي

 دختر از مدارس شهر تهران در مقاطع مختلف تحصيلي به طور تصادفي 70پسر و 
  . انتخاب شدند

اي با مقياس ليكرت است  نامة چند درجه پرسش ابزار مورد استفاده در اين پژوهش
والدين كودكان  اجتماعي - هاي زيستي، شناختي و عاطفي كه اطالعات مربوط به ويژگي

 اين آزمون 1روايي. كند آوري مي  مغزي و عادي را به صورت توصيفي گرد مبتال به فلج
 نسخه از آن به صورت 15  2توسط متخصصان تعيين شده است و  براي تعيين پايايي

با استفاده از روش اجراي مجدد بر روي والدين كودكان فلج ) مطالعه مقدماتي(پايلوت 
ر تصادفي از حجم نمونه انتخاب شده بودند، اجرا شد و مقدار مغزي، كه به طو

                                                 
1- validity  
2- reliability 
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در نهايت ضريب قابليت . دست آمد  به92/0همبستگي آنها در طي دو اجراي اول و دوم 
  . است92/0نامه  اعتماد اين پرسش

  

  نتايج
هاي جمعيت  نتايج مربوط به اين پژوهش در قالب چهار مؤلفه، يعني، ويژگي

هاي شناختي والدين و    ويژگي هاي زيستي والدين، مطالعه، ويژگيشناختي كودكان مورد 
 اجتماعي  والدين در قالب جداول مجزا فقط  براي متغيرهايي كه –ويژگي عاطفي 

  . تفاوت معناداري داشتند، آورده شده است
  

  هاي كودك و رابطه آن با فلج مغزي  نتايج مربوط به ويژگي:1جدول 
  مشخصة آماري

  سطح معناداري  درجة آزادي  ار خي دو مقد  متغيرها

  05/0  3  48/13  فصل تولد
  001/0  2  46/42  وزن تولد

  05/0  10  90/34  به بيماري  ابتالسابقة
  

 ةنشان داد كه بين فصل تولد، وزن تولد، سابق) 2Χ(نتايج حاصل از آزمون خي دو
  .لج مغزي تفاوت معنادار وجود داردابتال به بيماري و فراواني كودكان مبتال به ف

  
   نتايج مربوط به تفاوت سن والدين و همچنين سن والدين به هنگام ازدواج: 2جدول  

   و تولد كودك مورد مطالعه
   آماريةمشخص

  متغيرها
سطح   )t(مقدار    آزاديةدرج  انحراف معيار  ميانگين گروه  گروه

  داريامعن
cp 82/18  46/4  258  سن مادر هنگام ازدواج  
n  77/20  38/4  258  

55/3-  001/0  

cp 72/20  79/5  258   سن مادر هنگام اولين
  n  47/22  50/4  258  بارداري

70/2-  007/0  

cp 27/25  04/7  258   سن مادر هنگام تولد
  n  28/27  24/6  258  كودك

39/2-  006/0  

cp 25/5  16/3  258  تفاوت سن پدر و مادر  
n  60/3  02/3  258  

29/4  001/0  
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براي سن مادر به هنگام ازدواج، سن مادر هنگام اولين )  t(نتايج حاصل از آزمون 
سن پدر هنگام تولد كودك، تفاوت بين سن پدر و   بارداري، سن مادر هنگام تولد كودك،

  .مادر كودك و فراواني كودكان مبتال به فلج مغزي تفاوت معناداري را نشان مي دهد
  

  بوط به قد، گروه خوني، مدت، كيفيت بارداري مادر و گروه خوني پدر و نتايج مر: 3جدول 
  ارتباط آنها با فلج مغزي

  مشخصة آماري
  سطح معناداري  مقدار خي دو   درجة آزادي  متغيرها

  001/0  64/25  2  قـد مـادر

  001/0  45/31  7  خوني مادر گروه
  001/0  45/31  7  خوني پدر گروه

  001/0  29/78  2  مدت بارداري

  001/0  95/31  2  كيفيت  بارداري

  
قد، گروه خوني مادر، مدت بارداري، دهد بين ميزان   نشان مي3طور كه جدول همان

  .كودكان با فلج مغزي تفاوت معنادار وجود داردكيفيت بارداري، گروه خوني پدر و تولد
  

توسط مادر به هنگام  نتايج مربوط به وضعيت سالمتي مادر قبل از تولد كودك، مصرف دارو  : 4جدول 
  بارداري، اعتياد پدر و مادر و ارتباط آنها با فلج مغزي

  مشخصة آماري
  سطح معناداري  مقدار خي دو  درجة آزادي  متغيرها

وضعيت سالمتي مادر قبل از تولد 
  194/0  69/1  1  كودك

  441/0  592/0  1  مصرف دارو توسط مادر
  05/0  81/2  4  اعتياد  پدر و مادر

  
 ةاز اعتياد پدر و مادر بقي  به غير،شود كه مالحظه ميرطو  همان،الدر جدول با

متغيرها يعني وضعيت سالمتي مادر قبل از تولد كودك، مصرف دارو توسط مادر به 
  . فلج مغزي تفاوت معنادار وجود ندارد فراواني تولد كودكان با عارضةهنگام بارداري و
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 رواني مادر، رغبت زناشويي، تمايل به فرزندآوري، نگرش -هاي عاطفي  نتايج مربوط به  ويژگي:5جدول 
  والدين به زندگي و ارتباط آنها با فلج مغزي

  مشخصة آماري
  سطح معناداري  مقدار خي دو  درجة آزادي  متغيرها

  001/0  160/8  2   رواني مادر - عاطفي وضعيت

  001/0  160/8  2  تمايل به فرزندآوري والدين

  001/0  39/32  4  رغبت زناشويي والدين

  003/0  74/13  3  نگرش والدين به زندگي

  001/0  39/32  4  رغبت زناشويي والدين

  003/0  74/13  3  نگرش والدين به زندگي

  
 رواني مادر، رغبت زناشويي، - هاي عاطفي نتايج آزمون خي دو بين ويژگيبا توجه به 

 فلج مغزي تفاوت ةرضتمايل به فرزندآوري، نگرش والدين به زندگي و تولد كودكان با عا
  .معنادار وجود دارد

  
ميزان آگاهي والدين از عوامل مولد  فلج مغزي، (هاي شناختي والدين نتايج مربوط به ويژگي: 6جدول  

و ارتباط آنها با )  فلج مغزية ميزان آگاهي مادر از عارض ومادر تحصيالت   تحصيالت پدر، ميزان انميز
  فلج مغزي

  مشخصة آماري
  سطح معناداري  مقدار خي دو  رجة آزاديد  متغيرها

ميزان آگاهي والدين از علل فلج 
  001/0  32/27  3  مغزي

  205/0  93/5  4   تحصيالت پدر ميزان

  002/0  18/17  4   تحصيالت مادر ميزان

  015/0  50/10  3  ميزان آگاهي مـــادر

  

والدين از دهد كه ميزان آگاهي  هاي شناختي والدين نشان مي ويژگينتايج مربوط به 
 ميزان آگاهي  و تحصيالت مادر  ميزان، تحصيالت پدر عوامل مولد فلج مغزي، ميزان
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 فلج مغزي و فراواني تولد كودكان با فلج مغزي تفاوت معنادار وجود ةمـــادر از عارض
  .دارد

  

 ميزان  ووضعيت اقتصادي خانواده( هاي اجتماعي والدين  نتايج مربوط به ويژگي:7جدول 
  و ارتباط آنها با فلج مغزي) اجتماعيروابط 

  مشخصة آماري
  سطح معناداري  مقدار خي دو  درجة آزادي  متغيرها

  001/0  35/41  3  شرايط اقتصادي

  001/0  86/103  3  روابط اجتماعي
  

وضعيت ( هاي اجتماعي والدين يكي ديگر از متغيرهاي مربوط به اين تحقيق، ويژگي
است كه با ميزان تولد كودكان با عارضة فلج ) جتماعياقتصادي خانواده و ميزان روابط ا

  .مغزي تفاوت معناداري دارد
  

  گيري بحث و نتيجه
متغيرهاي مربوط به فصل تولد كودك، نزديكي محل سكونت كودك به تأسيات 

ها، ترتيب تولد، فاصلة تولد كودك با  خطرآفرين، وزن تولد كودك، سابقة ابتال به بيماري
از اين، . شناختي اين پژوهش است هاي جمعيت  كه مربوط به ويژگيهمشير قبل از خود

بين متغيرهاي فصل تولد كودك، وزن تولد كودك، سابقة ابتال به بيماري كودك و 
دار مشاهده شد كه اين  ترتيب تولد با فراواني تولد كودكان با فلج مغزي تفاوت معنا

، اووشاو و )1378( قاسمي ،)1384(هاي مشابه از جمله افروز نتايج با نتايج پژوهش
 نزديكي  اما در مورد متغير. همسو است) 1993( ، كامينز و نلسون)1998(همكاران 

مغزي رابطة  محل سكونت كودك به تأسيسات خطرآفرين با فراواني تولد كودكان فلج 
ن هاي زيستي، معلوم شد كه بي مربوط به ويژگيبا تحليل نتايج .داري مشاهده نشد معنا

هاي مربوط به  خصوص متغير هاي زيستي والدين، به هاي مربوط به ويژگي اغلب متغير
سن مادر هنگام اولين بارداري، سن مادر به هنگام تولد كودك، تفاوت سني پدر و مادر، 

،  )p  >%1(قد مادر، گروه خوني پدر و مادر، مدت بارداري و كيفيت بارداري در سطح 
هاي والدين  شت، ولي بين ساير متغيرهاي مربوط به ويژگيداري وجود دا تفاوت معنا

مثل سن مادر هنگام ازدواج، سن پدر هنگام ازدواج، سن پدر هنگام اولين بارداري مادر، 
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سن پدر هنگام تولد كودك، ترتيب تولد پدر، ترتيب تولد مادر، سالمت عمومي پدر و 
ي والدين، اعتياد والدين، سالمت عمومي مادر قبل از تولد كودك، رابطة خويشاوند

 مغزي  ميزان مصرف دارو توسط مادر و نوع گويش والدين با فراواني تولد كودكان فلج
هاي كاميننز و نلسون  نتايج حاصل با نتايج پژوهش. داري مشاهده نشد تفاوت معنا

در مورد  .همسو است) 1989(و دانيل و همكاران) 2006(، ييلديز و همكاران )1993(
هاي سن مادر به هنگام ازدواج، سن مادر به هنگام اولين بارداري، گروه خوني پدر،  متغير

گروه خوني مادر، تفاوت سني پدر و مادر و رابطة آن با فراواني تولد كودكان فلج مغزي، 
دار، تاكنون پژوهشي مشابه و موازي با اين متغيرها انجام نشده  عليرغم وجود تفاوت معنا

 متغيرهاي سن پدر هنگام ازدواج، سن پدر هنگام اولين بارداري و همچنين در زمينة
عمومي  مادر، سن پدر هنگام تولد كودك، ترتيب تولد پدر، ترتيب تولد مادر، سالمت

مغزي تفاوت  پدر قبل از تولد كودك، نوع گويش والدين و رابطة آن با تولد كودكان فلج 
ت عمومي مادر، رابطة خويشاوندي در مورد متغيرهاي سالم. معناداري مشاهده نشد

والدين، اعتياد والدين، ميزان مصرف دارو توسط مادر هنگام بارداري و رابطة آن با تولد 
در مورد متغير قد مادر و رابطة آن با  .داري مشاهده نشد مغزي تفاوت معنا كودكان فلج 

همسو ) 1989(دانيلداري مشاهده شد كه با نتايج   مغزي تفاوت معنا تولد كودكان با فلج
همچنين در مورد متغير طول مدت بارداري و كيفيت بارداري با تولد كودكان با . است
هاي مشابه مانند  داري مشاهده شد كه با نتايج پژوهش مغزي تفاوت معنا فلج

 و مائورين) 2006(، ييلديز و همكاران)1999(جي و همكاران ،كيم)1378(قاسمي
هاي شناختي والدين پنج متغيرميزان آگاهي والدين  يژگيدربارة و. همسو است) 2003(

زا، ميزان تحصيالت پدر، ميزان تحصيالت مادر، ميزان آگاهي پدر  يتلاز عوامل معلو
مغزي و ميزان آگاهي مادر دربارة فلج مغزي مورد بررسي قرار گرفتند كه از  دربارة فلج 

زا و ميزان تحصيالت  ل معلوليتآن ميان، بين متغيرهاي ميزان آگاهي والدين از عوام
داري حاصل شد و    رابطة معناp >%1مادر با تولد كودكان فلج مغزي در سطح 

مغزي و ميزان آگاهي مادر دربارة  همچنين بين متغيرهاي ميزان آگاهي پدر دربارة فلج 
اين . داري حاصل شد  رابطه معناp >%5 مغزي در سطح   مغزي با تولد كودكان فلج فلج 

اما در مورد . همخواني نسبي دارد) 1369(و كمالي) 1370(تايج با نتايج پژوهش يزدانين
داري مشاهده  مغزي تفاوت معنا متغير ميزان تحصيالت پدر و فراواني تولد كودكان با فلج
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هاي مربوط به  هاي رواني والدين نشان داد كه بين همة متغير نشد و نتايج به ويژگي
 ، رابطة p >%1مغزي در سطح   ين و فراواني تولد كودكان با فلج هاي رواني والد ويژگي
داري وجود دارد؛ ضمن اينكه نتايج حاصله از متغيرهاي اين پژوهش با نتايج  معنا

، بريهاوت )1998(، آنگ ال سي)2002(تحقيقات مشابه، از جمله گونتارد و همكاران
دربارة  .،  همسو است)1989(و دانيل) 1997(، جواسچ و اسميت)2004(وهمكاران

هاي اجتماعي والدين نيز تفاوتي معنادار مشاهده شد كه با  متغيرهاي مربوط به ويژگي
 .همسو است) 2004(نتايج يري هاوت و همكاران 
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آموزان در پيشگيري  پذيري كودكان و دانش نقش جامعه
  جتماعيا كجرويبزهكاري و  از

  
 1دكتر رضاعلي محسني

  
  چكيده

آورنـد و    دست مـي پذيري جريان كنش متقابل اجتماعي است كه از طريق آن مردم شخصيت خود را به                جامعه
 اتـصالي   ة نقطـ  ؛ري بين فرد و جامعه است     اتصال ضرو ةپذيري يك نقط    جامعه. آموزند   خود را مي   ةشيوة زندگي جامع  

پـذيري فـرد را بـه آمـوختن هنجارهـا،             جامعه .تواند ادامه حيات دهد     كه حياتي است و خود و جامعه بدون آن نمي         
، قـادر  هـستند ها، عقايد و الگوهاي فكر و عمل كه همگي براي زنـدگي اجتمـاعي ضـروري               ها، مهارت   ها، زبان   ارزش
ترتيـب اسـتمرار آن را از    سـازد و بـدين   جامعه را به بازسازي خود از لحاظ اجتماعي قادر ميپذيري،  جامعه .سازد  مي

  .كند نسلي به نسل ديگر تضمين مي
پـذيري بـا    ضمن بررسي روابـط ميـان جامعـه    ،اي به نگارش درآمده اين مقاله كه بر پاية مطالعه اكتشافي و كتابخانه      

گـران   پـذيري افـراد و كـنش    هـا و نهادهـاي مـسئول در جامعـه        مان به نقش سـاز    ،هاي اجتماعي   ها و كجروي    آسيب
  .پردازد هاي اجتماعي مي هاي اجتماعي و آموزشي و سازوكارهاي الزم در كاهش نرخ جرايم و كجروي عرصه

  
  . شرايط آنوميك اده، آموزش و پرورشآموزان، خانو شناسي كودكان، دانش پذيري، آسيب امعه ج:ها كليدواژه

  
__________________________  

 Email: mohseninet@yahoo.com      نامعه شناسي دانشگاه ازاد اسالمي گرگاستاديار ج ا-1
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  مقدمه
دهـد و   هـا و هنجارهـاي فرهنگـي مربوطـه رخ مـي        برحـسب ارزش   1تعامل اجتماعي 

گيـرد، از      تمجيد قـرار مـي      مورد پذيري و نيز الگوهاي شخصيتي كه غالباً        محتواي جامعه 
تـوان گفـت صـفات شخـصيتي          در نتيجـه مـي    . يابـد    ديگر تفاوت مي   ةي به جامع  ا جامعه

پـذيري     يعني الگوهايي كه از تجربة مشترك جامعـه        ؛ وجود دارد  اي  شخصي در هر جامعه   
ا شخص  ب هر شخص متفاوت     ،البته درون هر جامعه   . شود  در يك فرهنگ خاص ناشي مي     
  .ذيري استپ  محصول جامعهديگر است و اين اختالفات عمدتاً

در ايـن   . يابـد   اي پيوسـته ادامـه مـي        پذيري از كودكي تا پيري، به گونه        يند جامعه افر
هاي نـويني     شوند و صورت    ها، پيوسته دگرگون مي     داشت  ها، هنجارها و چشم     يند نقش افر

شـويم     با شرايط جديد يا متغيري مواجه مـي         در طول زندگي، دائماً    ما. گيرند  به خود مي  
  . با آنها را بياموزيم2صي و هم جنبه اجتماعي دارد و بايد انطباق شخةكه هم جنب

آموزد و به عبارت ديگـر     دربارة فرهنگ مي  فرد  پذيري است كه      يند جامعه ااز طريق فر  
ها، هنجارها و انتظارات      ها، اعتقادات، ارزش    هر فرد دانش  . گيرد  انتقال فرهنگي صورت مي   

فرهنـگ،  ) شـدن   دروني(از طريق يادگيري  . يدنما  جامعه خويش را از اين طريق كسب مي       
ينـد اجتمـاعي شـدن داراي       افر.شود براي خويش شخصيت كسب نمايـد        انسان موفق مي  

  :چند هدف بنيادين است
بـه  . كه براي زندگي در يك جامعه الزمند، يـاد بگيـرد  را هايي   شخص بايد مهارت   -1

هـا كـه از طريـق        ه از آموختني  كه عبارتند از آن دست    -را  ها    د بايد مهارت  فر ،عبارت ديگر 
 مانند دسـت زدن بـه معـامالت بـزرگ و            ؛گردد  پذير مي   آنها نيل به هدف و آرزوها امكان      

ينـد  انقص در اين زمينـه، فـضا را بـراي خـروج از فر             . درستي بياموزد ه   ب -ثروتمند شدن 
ر بـه  هنجـا  نمايد و منجر بـه تبـديل رفتـار بـه       پذيري مساعد مي    اجتماعي شدن يا جامعه   

  .گردد ناهنجار مي
هـاي اصـلي    اصول مرتبط با نظم و انضباط روزمره كـه در حكـم مهـارت            فرد بايد    -2

 ...)هاي خـوردن و آشـاميدن و          هاي شستشو، شيوه    روش( براي زندگي در جامعه هستند    
  .فرا بگيرد

                                           
1- social interaction 
2- adaptation 
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هـا،   انگيـزه (گيـرد  كيد جامعـه را در برمـي  أهاي مورد ت    ها و هدف     آرزوها، كه ارزش   -3
  . در نظر شخص باشد)105: 1370محسني، ... )(ن، ثروتمند شدن و موفق شد

اي كـه پـذيرش اجتمـاعي داشـته           مين نيازهاي جسماني و احتياجات به شـيوه       أ ت -4
   ).68: 1990كوهن،(باشد
هـاي   ها كه عبارتنـد از الگوهـاي رفتـاري كـه بـراي كـسب و حفـظ پايگـاه                     نقش -5

  .اجتماعي رعايت آنها الزم است
 ذهـن  ةه و ملكـ كـرد هاي بنيادين جامعه را درونـي   ها و باور داشت    د ارزش  فرد باي  -6

  .خود سازد
 آيا در مـواقعي     ،به عنوان مثال  . پذيري در مواردي ممكن است نارسا تلقي شود         جامعه

ينـد  ا را ندارنـد، فر  آيند كه آمادگي همسازي با هنجارهاي جامعـه  كه افرادي به وجود مي  
  خورده و يا ناموفق تلقي كنيم؟  را بايد شكستپذيري اجتماعي شدن و جامعه

تر از جامعه قرار داشته و        افراد در مراحلي پيشرفته   گويند اين   افتد كه     گاهي اتفاق مي  
و جامعه در آينده آنها را قهرمـان تلقـي          ) انحراف مثبت (دنهاي نوآورانه باش    داراي انديشه 

 شدن بيشتر منظور است كه براثـر آن  ها در اجتماعي  آن نوع از نارسايي   اما معموالً  ،نمايد
هاي اجتماعي، بزهكاري، الكليسم، اعتيـاد و سـاير رفتارهـاي انحرافـي رو                افراد به آسيب  

  .آورند مي
  

    1پذيري يا اجتماعي شدن جامعه
پذيري آن است كه انسان از بدو تولدش چگونـه بـا    منظور از اجتماعي شدن يا جامعه   

 .)350: 1378پـور،     رفيـع (يابـد   هـاي آن، انطبـاق مـي      جامعه و فرهنگ، ارزشـها و هنجار      
 را يـاد  ة خودهاي زندگي جامع ها از طريق آن شيوه يندي است كه انساناپذيري فر   جامعه

 به عنوان عضو يـك جامعـه را         ند و آمادگي عملكرد   نماين گيرند، شخصيتي كسب مي     مي
  .كنند پيدا مي

گيرند كـه   پذيري ياد مي  يا جامعه يند اجتماعي شدن    اافراد از طريق دروني ساختن فر     
ي كـه از نظـر      ا هي و اجتماعي بنياديـشان را بـه شـيو         چگونه بايد مجموعه نيازهاي زيست    

د، بـرآورده سـازند و چگونـه امكـان و شـرايط             شـو اجتماعي قابل قبول و پذيرفته تلقـي        

                                           
1  - socialization 
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كننـد، فـراهم       خود را در جامعه و اجتماعي كـه در آن زنـدگي مـي              2 و عضويت  1پذيرش
ينـدي  اپـذيري فر     جامعه ،به زعم گيذنر  . )74: 1372كوئن،    و 362: 1983ان،  مه( ندساز

هـاي فرهنگـي كـه      است كه كودك به تدريج به شخصي خودآگاه، دانا و ورزيده در شيوه            
  .) 60 : 1989گيدنز، (شود در آن تولد يافته است، تبديل مي

  

     3شناسي اجتماعي آسيب
 اين  .»ها در ارگانيسم    نظمي  عه و شناخت ريشة بي    مطال«شناسي عبارت است از         آسيب

بـه ايـن ترتيـب    . هـا معرفـي شـده اسـت        يابي بيماري   يند و علت  امفهوم در پزشكي به فر    
هــا و  نظمــي يــابي بــي شناســي اجتمــاعي علــم مطالعــه و ريــشه تــوان گفــت آســيب مــي

هـا و    ناهنجـاري ةشناسي اجتمـاعي مطالعـ   در واقع، آسيب . هاي اجتماعي است    ناهنجاري
كودكـان  . شـود   مـي  عتياد، خودكـشي، طـالق، قتـل، سـرقت        هاي اجتماعي نظير ا     آسيب

هاي پيشگيري و درمان      همراه با علل و شيوه    نظاير اينها است كه     خياباني، فقر، بيكاري و     
  .)15: 1378ستوده، ( شرايط بيمارگونه و نابسامان اجتماعي استةآنها به انضمام مطالع

  

   4انحراف
ي از  ا عنوان عمل ناهمنوا در ارتباط با هنجـار يـا مجموعـه            توان به   را مي عمل انحراف   

هنجارها كه از سوي تعداد قابل توجهي از مردم در يك اجتماع يا جامعه پذيرفتـه شـده                  
شدن و يا زيرپا      داند كه منجر به شكسته       انحراف را رفتاري مي    5مارش .است، تعريف نمود  

گيـرد كـه    وي نتيجه مي. شود  يت افراد در جامعه مي     اكثر 6گذاشتن هنجارها يا معيارهاي   
  ).5: 1989مارش، ( شوند  شكلي از انحراف محسوب مي8و بزهكاري 7جرم

  
  جرم   

تـوان جـرم را عملـي         همچنين مي . كند  كه قانون را نقض مي    است   عملي   ،جرم يا بزه  
  ). 69: 1983مان، (رساند دانست كه به رفاه عمومي آسيب مي

                                           
1- acceptance 
2- membership 
3- social pathology 
4- deviance 
5- Marsh 
6- standards 
7- crime 
8- delinquency 
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بينـي   ه تنها فعل يا ترك فعلي را كه در قانون براي آن مجازات پيش      شناسي ن   در جرم 
 هـر چنـد در      ،داش بلكه هر عملي را كه مضر با وضع اجتماعي ب          ،نامند  شده است جرم مي   

شـامبياتي،  (دهنـد   بيني نشده باشد نيز مورد بررسي و تحقيـق قـرار مـي              قانون جزا پيش  
1375 :214(.  

  

  پذيري انواع جامعه
  : توان از دو ديدگاه مالحظه كرد را ميپذيري  جامعه

رسـد كـه ديـدگاه اول        چنـين بـه نظـر مـي         ديدگاه جامعه اين   از   :1عينيديدگاه   -1
يند اجتماعي  ادر فر . پذيري و ديدگاه دوم به جامعه    . به اجتماعي كردن توجه دارد    ) عيني(

ورت مـي   پذيري از ناحيـه فـرد صـ        كردن جامعه فعال است و فرد منفعل و فرآيند جامعه         
 خـود  يندي است كه به موجب آن جامعه فرهنـگ    اپذيري فر   از لحاظ عيني، جامعه   . گيرد

ييـد  أهاي پذيرفتـه شـده و ت   دهد و فرد را با شيوه را از يك نسل به نسل بعدي انتقال مي       
پـذيري ايـن      كند بنابراين، كاركرد جامعـه       اجتماعي سازگار مي    ة زندگي سازمان يافت   ةشد

 نظـام   ؛دهـد رش   پـرو  ،هايي را كه خـود بـه آنهـا نيـاز دارد              و انضباط  است كه استعدادها  
ي خـاص را بـه خـود منتقـل كنـد و      ا ها و انتظارات زندگي جاري جامعـه       ها، آرمان   ارزش

  . هاي اجتماعي را كه افراد بايد ايفا كنند، آموزش دهد  نقشمخصوصاً
از لحـاظ ذهنـي،    .دهد ثير جامعه پاسخ مي أديدگاه فرد به ت   اين   از   :2ذهنيديدگاه   -2
 فرهنگـي    و يندي است كه فرد از گذر آن خـود را بـا محـيط اجتمـاعي               اپذيري فر   جامعه
ـ        . كنـد    سازگار مـي    نشپيرامو هـاي    تـدريج هنجارهـا و ارزش     ه  شـخص از بـدو تولـدش ب
  .كند اش را از آن خود مي جامعه

اشـاره  هـاي زيـر     پـذير نمـودن كودكـان بـه روش          شناسان در جامعـه     بعضي از جامعه  
  :كنند مي

  .شود پذيري اوليه، قبل از دوره نوجواني را شامل مي  جامعه-1
  .شود پذيري ثانويه، از نوجواني تا سالخوردگي را شامل مي  جامعه-2
  وعنوان دسـتور ه  روش سركوب گرايانه، مبتني است بر تنبيه رفتار غلط، ارتباط ب      -3

  ...اطاعت كودك و 

                                           
1- objective 
2- subjective 
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ي است بر پاداش رفتار خوب، ارتباط به عنوان تعامـل  م با مشاركت، مبتن أ روش تو  -4
محسني، (اجتماعي، اجتماعي كردن مبتني بر كودك و گرايش والدين به نيازهاي كودك           

1370 :108(  
  

  ها ها و نظريه رهيافت
بينـي     توانـايي پـيش    ،پـذيري    يكي از نتايج حياتي جامعـه      1به زعم جورج هربرت ميد    

 مـي كنـد   او اسـتدالل    . ستادن به رفتارمان بر طبق آنها     انتظارات ديگران از ما و شكل د      
 يعنـي وانمـود كـردن بـه پـذيرش           ؛آيد  دست مي ه  پذيري ب   كه اين توانايي از طريق نقش     

طوري كه شـخص بتوانـد دنيـا و خويـشتن     ه  پذيرش نقش آنان بنقش ديگران و يا عمالً    
  .خود را از چشم آنان ببيند

ني كردن انتظارات افراد خاصي همچون والدين        ما فقط قادر به درو     ،در دوران كودكي  
عـام  آمـوزيم كـه انتظـارات         تدريج مي ه   ب ،شويم  تر مي  كه بزرگ  چنان  ليكن هم  هستيم،

 اين مفهوم   .هاي جامعه را نيز دروني كنيم       ها و نظرگاه    طور كلي، گرايش  ه  ديگري، يعني ب  
 و سـپس بـراي درك   عام دروني شده از انتظارات اجتماعي زمينه را بـراي ارزيـابي خـود    

  .)121: 1374رابرستون، (سازد خود فراهم مي
  :بر پايه تئوري مرتون

ي كـه جامعـه   ا هاي فرهنگـي ويـژه   ها و هدف  افراد هر جامعه براي برآورد خواست  -1
  .كنند ، تالش مي استبراي آنان تعيين كرده

ها   ها را شيوه  ها وجود دارد كه ما آن       ها و وسايل معيني براي نيل به اين هدف           شيوه -2
  .ناميم شده مي و يا وسايل نهادي

د كـه افـراد بـراي    كنـ   زمـاني شـدت پيـدا مـي    ،رسان و انحرافـي    رفتارهاي آسيب  -3
  .را در اختيار ندارند وسايل مجاز و قانوني ،يابي به اهدافتدس

هـاي ديگـري       مسدود باشد، راه   عشروميابي به اهداف    تهاي دس    اگر راه  ،به نظر مرتون  
 اما بـازدهي آنهـا سـريع        ،د كه با هنجارها و دستورات اخالقي جامعه تضاد دارد         وجود دار 

 از نظـر جامعـه     ،سـازد   هـا كـه رسـيدن بـه هـدف را آسـان مـي                بسياري از اين راه   . است

                                           
1- George Herbert Mead 
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هاي سريع و فوري است كـه جامعـه           احتكار، دزدي و تقلب از جمله راه      . غيراخالقي است 
  .)50: 1374سخاوت، (آنها را منع كرده است

پذيري افـراد بـه عـدم         ، عدم جامعه  »تئوري ناهماهنگي در سازمان اجتماعي    « ةبر پاي 
...) هـاي همگـاني و        خـانواده، مدرسـه، رسـانه     (هماهنگي عوامـل و كـارگزاران اجتمـاعي       

  .گردد برمي
هستة اصلي اين تئوري آن است كه جامعه داراي سازمان هماهنگ و به هم پيوسـته                

 ممكـن اسـت كاركردهـاي    ،ين به هم پيوستگي در هـم ريـزد    و چنانچه به داليلي ا     است
اين ديدگاه بـه    . كند هاي اجتماعي بروز      نامناسب پديد آيد و به دنبال آن مسائل و آسيب         

نگرد كه اجزاي آن به صـورتي مـنظم و           يافته مي  صورت يك نظام سازمان    هپذيري ب   جامعه
هايي از آن با      عي، بخشي يا بخش   اگر در يك نظام اجتما    . اند  هماهنگ به هم پيوند خورده    

 1هاگان. يابد  پذيري تقليل مي    ها ناهماهنگ عمل نمايند، كارايي نظام و جامعه         ديگر بخش 
 3 در خانواده بر روي رفتار مجرمانـه فرزندسازند كه شرايط رشد   خاطر نشان مي2و پالوني 

ديگـر انتقـال   از يـك نـسل بـه نـسل          در خـانواده    همچنين اين رفتار    .  دارد يثيرأ ت ها آن
  .)58: 1378پور،  رفيع( يابد مي

بدني مدعي است كه تنبيـه بـدني ماننـد       پذيري در پرخاشگري با تنبيه       جامعه ةنظري
ينـد تربيـت و   ا توسـط والـدين در فر     اوسيلي زدن به پشت بچه و مـشت و لگـدزدن بـه              

ي بـه پرخاشـگر   ) هـا   تر بچـه  بـه منظـور جلـوگيري از بـدرفتاري بيـش          ( ها شدن آن   بزرگ
اينكه بـه بچـه بگوينـد دوسـتت نـدارم، بـا او       مانند (انجامد و تنبيه رواني   ي مي يگرا  برون

ـ  صحبت نكنند و تقـصير را بـه گـردن او بيندازنـد              بـه  )ه منظـور اصـالح بـدرفتاري او       ؛ ب
سالي، زماني كـه بـا ناكـامي         گونه افراد در بزرگ    اين. شود  گرا منجر مي    پرخاشگري درون 

جام كنش پرخاشگرانه شوند، آنكه تنبيه بدني شده بود، ديگركـشي    ان ةو آماد شده  مواجه  
صـديق سروسـتاني،    ( كنـد   و كسي كه تنبيه رواني شده بـود، خودكـشي را انتخـاب مـي              

1383 :104(.  
  :كنند ثر زير اشاره ميؤتشان به عوامل مت  در تحقيقا5 و كروهن4مسنر

                                           
1- Hagan 
2- Palloni 
3- criminal behavior 
4- Messner 
5- Krohn 
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ييـد  أ موجب پيـدايش و ت     يتاًيعني شرايطي در خانواده كه نها     (ييد خانواده أ ساختار ت  -
  .)انحراف شود

 از جانــب  مخــصوصاً-يعنــي در صــورتي كــه در مدرســه(ييــد مدرســهأ ســاختار ت-
  .)ييد شودأها يك رفتار انحرافي ت همكالسي

  .ثير مثبت داردأ ارتباط با دوستان منحرف بر روي پيدايش رفتار انحرافي ت-
ن فرزنـدان و اوليـا بـر روي رفتـار            بي  مخصوصاً ، يك خانواده  ي پيوند قوي بين اعضا    -

  .گردد كننده دارد و مانع رفتار انحرافي مي ثير منفي، يعني كنترلأانحرافي ت
 ،در يك تحقيق، هاگان و همكارانشان به اين نتيجه رسيدند كه در بين جوانان برلين              

آنوميك موجب پيدايش انحرافـات،   حد  تضعيف كنترل اجتماعي غيررسمي و آرزوهاي بي     
هاي تند راستگرايانه در بـين ايـن جوانـان            ها و گرايش    شكني  هاي اجتماعي، قانون    بآسي

ثير أهـاي تندگرايانـه تـ     آنها در جهت مخالفت گرايش  ةگرچه مدرسه و خانواد   . شده است 
در نـزد جوانـان مـورد بررسـي، داراي آن     ) مدرسه و خـانواده ( نهاد  اما اين دو،گذارند  مي
ثير بگذارند و   أ ت 1وانند به عنوان يك منبع كنترل غيررسمي       اجتماعي نيستند كه بت    ةوجه

مـانع جوانـان را تـا    بـه عنـوان    باشند كـه بتواننـد   2 اجتماعيةدر نتيجه داراي آن سرماي  
تـر   تواند قوي  اجتماعي و فشارهاي هنجاري ناشي از آن، مي        ِ  اما جو  ،ندنحدودي كنترل ك  

جتمـاعي خـانواده در نظـر فرزنـدان بـاال           د و در صورتي كه سرماية ا      ناز نفوذ خانواده باش   
 ة اجتمـاعي و در نتيجـه سـرماي   ةنباشد و خانواده و مدرسه در نزد جوانان داراي آن وجه          

مـانع   كافي كنتـرل اجتمـاعي نماينـد و          ةتوانند فرزندان را به انداز      اجتماعي نباشند، نمي  
  .)60-61: 1378پور،  رفيع(رفتار آنان شوند

هاي اجتماعي عبارتند     ثر بر آسيب  ؤهمكارانش، چهار عامل م   مطابق مطالعات ازگود و     
  :از

  3 انگيزش در وضعيت-1
  4هاي همسن  ميزان گذران زمان با جوان-2
   5 عدم حضور يك شخصيت مقتدر-3

                                           
1- informal control 
2- social capital 
3- situational motivation 
4- time with peers 
5- the absence of authority figures 
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ي بنابراين پدران و مادران   . 1هاي ساختاري   ريزي شده و داراي فعاليت       زندگي برنامه  -4
براي ) نظير اينها  وجود الكل، قمار، وجود ماهواره و        مثالً( از پيش آمدن شرايط انحراف     كه

نـد و چـون در خـانواده حـضور دارنـد و از نظـر قـدرت                  نك   جلـوگيري مـي    فرزندان شان 
شخصيت موردقبول فرزندان هستند و براي فرزندان خـود برنامـه دارنـد، فرزنـدان آنهـا                 

  .مي شوندكمتر با خطر انحراف مواجه 
  

   2پذيري عوامل جامعه
  گيرد؟ يند انطباق با جامعه چگونه صورت مياال اينجاست كه فرؤحال س

پـذيري در     يندهاي مهم جامعـه   اهايي وجود دارد كه فر      ها يا زمينه    توان گفت گروه    مي
  :اين عوامل مهم عبارتند از. دهد درون آن رخ مي

    3 خانواده-1
         4 مدارس-2
     5هاي همساالن  گروه-3
     6هاي همگاني  رسانه يا و وسايل ارتباط جمعي-4

پذير شـدن كـودك در دوران طفوليـت     ها، خانواده عامل اصلي جامعه   در همة فرهنگ  
هـاي حـساس     ويژه در سال  ه  پذير كردن كودك، ب     ترين نهاد جامعه    خانواده، اساسي . است
هـاي    سازد تا توانايي    خانواده تحت شرايط صحيح، كودكان را آماده مي       .  زندگي است  ةاولي
هـاي سـودمندي را در جامعـه           خود را شناسايي كنند و به عنوان افراد بـالغ نقـش            ةوبالق

پذيري در خانواده، امـر و نهـي والـدين، تقليـد و      يند جامعهاكودكان در فر  . برعهده گيرند 
هاي اجتمـاعي    و سنتهاها، هنجار هاي انتقال ارزش ترين شيوه همانندسازي را كه از مهم   

  .گيرند است، ياد مي
  

  پذيري يند جامعهاپذير و فر نوادة آسيبخا
 عقـيم   بـسيار ضـعيف و بعـضاً   ،پـذير  هـاي آسـيب   پذيري در نزد خانواده  يند جامعه افر

اطفـال  . گـردد   روي در محبت نيز مانع رشد و تكامل شخـصيت طفـل مـي               زياده. ماند  مي
                                           
1- structural activities  
2- agencies of socialization 
3- family 
4- schools 
5- peer groups 
6- mass media 
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ـ هايشان بدون چون و چرا  نازپرورده كه در محيط خانواده تمام توقعات و خواسته        رآورده ب
و د، در محيط اجتماع نيز انتظار دارند تمام آرزوهاي آنان به فوريت برآورده شـود                شو مي

كنند كه همه عليـه آنـان قيـام            تصور مي  ،روشدن با شكست   هدر صورت عدم توفيق و روب     
 در نتيجـه ترسـو، خودخـواه، پرمـدعا و پرتوقـع بـوده و بـا قبـول                    ؛نموده و عداوت دارند   
  .)102: 1379، دانش،86: 1379محسني،(خواهند از جامعه انتقام بگيرند عضويت در باند مي

تفاوتي آنـان نـسبت        بي ؛ عدم مراقبت والدين در اوقات فراغت      ؛كثرت اوالد در خانواده   
وارد ي به آن هـا  شديدعاطفي ، لطمات  به آنها و كمبود محبت  فرزندانبه وضع تحصيلي    

  .ت اسفرزندانثر بر جرم ؤ از عوامل م وكند مي
ـ              تنش نجـاري بـا فقـدان      ه ههاي داخلي، عداوت و رفتار مخرب همراه بـا احـساس ناب

ادگي، رحمـي و خـشونت خـانو    الكليـسم، بـي   . محبت پدر و مادري پيونـد خـورده اسـت         
 وجـوه كـافي بـراي خـانواده، غيبـت مكـرر از              ةي در تهيـ   نهاي ضداجتماعي، ناتوا    نگرش

  .رتباط استبا بزهكاري در اامور نظير اينها خانواده و 
شوند در نگـرش والـدين بيـشتر خـشم و            ها خطاهايي را مرتكب مي       كه بچه  هنگامي

اين نقص به سيستم تعليم     . كند تا عشق و دوستي و چهرة حل مشكل          عصبانيت غلبه مي  
هـا بايـد در محـيط منـزل           بچـه . گـردد   سازي سنتي و ناكارآمد برمي      و تربيت و اجتماعي   

نگرفتـه از سـوي والـدين        وعـده وعيـدهاي انجـام     . باشنداحساس امنيت و اعتماد داشته      
كودكـان بايـد بـا والـدين خـود در           . تواند حس اعتماد را در كودكـان افـزايش دهـد            نمي

 ؛ شـخص تنهـا و  هايشان به راحتـي و صـميمانه صـحبت كننـد     خصوص نيازها و خواسته 
 نـد توانـد در برپـايي نظـام دموكراتيـك در محـيط خـانواده خـوب عمـل ك                    مستبد نمي 

پـذيري رفتـاري و     ميزان آسيب.)122: 1990رسواسي ،   پ و كو  86-87: 1379محسني،  (
  . نرمال استهاي مراتب بيشتر از خانوادهه هاي از هم گسيخته ب جرايم در ميان خانواده

 رفتارهاي پرخاشگرانه   اند كودكان بازمانده از طالق غالباً       و همكارانش دريافته   1تاكمن
 رابطـة  )جـدايي و طـالق والـدين      (يان خودكشي و ساخت خانواده    م .و ضداجتماعي دارند  

 درصــد 50 نــشان داده اســت كــه 2 بيگــراسةمطالعــ. معنــاداري مــشاهده شــده اســت
  .هاي از هم گسيخته بوده است ها از آن خانواده خودكشي

                                           
1- Tockman 
2- Bigras 
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 آثار شومي بر روان كودكان      ، دائمي پدر و مادر و اطرافيان      ةنفاق، ناسازگاري و مشاجر   
علت عدم آرامش روانـي بـه تحـصيل و كـار خـود               هب) كودك(طفل. هد گذاشت باقي خوا 

شود كه     مضطرب و پريشان خاطر است و همين امر گاهي باعث مي           عالقه شده و دائماً     بي
رشد پديدة كودكان خياباني، دختران فـراري و        . كنداز محيط خانواده فرار     ) كودك(طفل

  .نظاير آن را بايد بر اين مبنا تحليل نمود
 مدرسـه   ،شـود   طور رسمي وارد آن مي      هبنخستين محيطي كه بعد از خانواده، كودك        

هاي اجتماعي با وسايل     تدوين وظايف و حقوق افراد و انتقال ارزش        ه دليل مدرسه ب . است
د فـر » پـذيري  جامعه«ثري كه براي كنترل اجتماعي در اختيار دارد، يكي از مراكز مهم       ؤم

يند اها و هنجارها در فر     سمي و غيررسمي در انتقال ارزش     طور ر ه  مدرسه ب . شود  تلقي مي 
 وجود دارد كه انتظار داريم افـراد در جامعـة           ييسلسله هنجارها . پذيري نقش دارد    جامعه
 كوچك مدرسه نيز هنجارهايي از     ة در جامع  . خود را با آن هنجارها تطبيق دهند       ،تر بزرگ

كند، ممكن     خانه از قانون تبعيت مي     گاه كودكي كه در جامعه و در      . اين قبيل وجود دارد   
 بعضي از والـدين بـا دريافـت گـزارش رفتـار             .است در مدرسه رفتار انحرافي داشته باشد      

  .شوند  متحير ميفرزندان خود از مدرسه كامالً
 مساعدت  مندآموزاني كه در مورد وضعيت تحصيلي، اجتماعي و يا شخصي، نياز            دانش

هـاي    بـه شـيوه  رنـد، اما اميدي به دريافت كمك ندا    ،دهستنو كمك مالي، درسي و غيره       
 محبـت  گزين خأل  جاي،حس موفقيتدر آن بر   آورند تا     جبراني و رفتار مجرمانه روي مي     

  .دشو   قبليةو نيازهاي تحقق نيافت
سـازي     درسـي و تربيتـي، از طريـق غنـي          ةهاي متنوع و سـازند      مدارس بايد با برنامه   

 بـه  - در كنار رسالت اصـلي آموزشـي  -اي برنامه  و فوقهاي ورزشي، هنري، تفريحي    برنامه
هـا    آن د تا به ابراز وجود و خودشكوفايي استعداد       نكودكان و نوجوانان فرصت مناسبي ده     

بـدون چنـين بـازنگري و سـاير        . بينجامد و زمينة رشد و بالنـدگي آنهـا را فـراهم سـازد             
زشي روز به روز شديدتر و      هاي اجتماعي در محيط آمو       جرايم و آسيب   ،ثرؤهاي م   مكانيزم
  .تر خواهد بود كننده نگران

دهد   يندي قرار مي  اهاي همساالن براي نخستين بار كودكان را در فر          عضويت در گروه  
ي ا صورتي ناخودآگاه و بدون هرگونه طـرح سـنجيده         هپذيري ب   كه بيشترين ميزان جامعه   
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 خود را انتخاب نمـوده و بـر      توانند معاشران و دوستان     كودكان مي  .پذيرد  در آن انجام مي   
  .)44: 1378ستوده، (مبناي برابر با سايرين به كنش متقابل بپردازند

تواننـد بـه جـستجوي روابـط و موضـوعاتي             گروه همساالن برخالف خانواده مي    افراد  
كننـد از     بپردازند كه در خانواده و مدرسه با تحريم مواجه است و به اين ترتيب سعي مي               

و غالبـاً   (هاي متمـايزي    ها و هويت     مهم بر خود جلوگيري نمايند و نقش       نفوذ اين دو نهاد   
  .را مستقر سازند) يغيرمجاز
پـذيري    عنوان يكي از عوامل مهم جامعه     ه   با نقش وسايل ارتباط جمعي ب      خصوصدر  

  :شود هاي اجتماعي به چند موضوع اشاره مي و ارتباط آن با آسيب
   امور جنسي-1
   خشونت و پرخاشگري -2
   انحرافات و جرايم-3

هاي وسـايل      اين موضوعات تا حد زيادي محصول ناكارآمدي و بدآموزي         ةرشد فزايند 
هـاي    يافته. است... ارتباط جمعي اعم از راديو، تلويزيون، ويدئو، ماهواره، مجالت خاص و            

ي خاص از عوامـل بـسيار       يهاي سينمايي، تلويزيوني و ويدئو      دهد فيلم   پژوهشي نشان مي  
بـار، كـشتار،      نمـايش اعمـال خـشونت     . هاي اجتماعي اسـت      رشد جرايم و آسيب    ثر در ؤم

هـا اثـر    انگيز، اكشن و سكس در فزوني و تشديد كجـروي      هاي هيجان   آشامي، صحنه   خون
 سـاالنه دسـت كـم       بدانيم تنها در كشور آلمان    كافي است   نمونه  عنوان  ه  ب. سزايي دارد  هب

  .شود مي اي سكسه  ميليون مارك صرف خريد و فروش فيلم500
هـاي    وسـايل ارتبـاط جمعـي و رسـانه        سـوي  از   ييهـا  پخش چنين تصاوير و صـحنه     

 ذهني بر كودك وارد ساخته و در نهايـت ممكـن اسـت او را بـه انجـام                    يهمگاني، القائات 
  .هاي اجتماعي سوق دهد زا و آسيب عمليات جرم

  

  نجاره پذيري به موانع جامعه
هـاي    پيوسته بـا محـدوديت  ،اد و بلندپرواز باشديك شخص هر اندازه هم كه پراستعد  

 ة از امكانـات بـالقو     بخـش زيـادي   گذارند او حتي      روست كه نمي   هسازماني و موقعيتي روب   
 رشـد كامـل ظرفيـت       ةعوامـل بازدارنـد   . اي ببـرد   بهـره اش    فرهنگي و اجتماعي شـخص    

ثـل  م( اجتمـاعي ،)مثـل بيمـاري  ( چهار دسـتة جـسماني   درطور خالصه   ه  اجتماعي فرد ب  



 135                                                                                      … در آموزان پذيري كودكان و دانش نقش جامعه

 و طبيعــي و ،)مثـل اعتقـادات سـنتي   ( فرهنگـي ،)هـاي اجتمـاعي   نـابرابري و محروميـت  
  .شوند بندي مي جغرافيايي طبقه

ايـن   . بـسيارند  ،شوند  حائل مي ) پذير شدن   جامعه( موانعي كه ميان آدميان و هدف او      
  :توان در چهار گروه زير قرار داد  مييلطور ك هبموانع 
  .)بندان در خيابان راهمانند ( زيكي و طبيعيموانع مربوط به محيط في) الف
  .) ناتواني ذهني،ضعف بدني(هاي زيستي موانع مربوط به محدوديت) ب
  .)ناكامي ممكن است علت رواني داشته باشد(موانع رواني) ج
ناكامي ممكن است ناشي از محيط و معيارهـاي اجتمـاعي باشـد،             (موانع اجتماعي ) د

  .)154: 1373مهرآراء، ( )اي دست و پاگيره نظير قوانين و مقررات و سنت
  

  پذيري و ابعاد آسيب شناسي اجتماعي آن جامعه
 دچار مشكل تواند خود را با هنجارهاي اجتماعي انطباق دهد،            وقتي كه فرد نمي    غالباً

  :داشته باشدانواعي تواند  شود كه مي مي
ي خـانوادگي و    توانـد خـود را بـا هنجارهـا          در اين مرحلـه فـرد نمـي       : كژسازگار) الف

 ماننـد تنبلـي،   ؛شـود   ولي هنجـاري شكـسته نمـي   ،آموزشگاهي به حد كافي انطباق دهد 
  .گويي و غيره دروغ
در اين حالت انطباق فرد با هنجارهاي خانوادگي و آموزشگاهي كـافي   : ناسازگاري) ب

  . مانند فرار از مدرسه يا منزل؛ هنجارشكني استةنيست و فرد در آستان
ي از هنجارهـاي خـانوادگي و آموزشـگاهي و احيانـاً      ا پاره مورد،   ر اين د: خطاكاري) ج

 ولـي تنبيـه     ،بينـد   شود و فرد از طرف خانواده و آموزشگاه كيفر مي           اجتماعي شكسته مي  
 ماننـد تقلـب در جلـسة امتحـان، صـدمه بـه              ؛گـردد   شديد اجتماعي روي او اعمال نمـي      

  .اشخاص
ــاري ) د ــرم و بزهك ــه، هنجارهــ  : ج ــن مرحل ــسته   در اي ــي شك ــانوني و اخالق اي ق
  . مثل سرقت، اعتياد و قتل؛شود و فرد طبق قانون مجازات مي) نقض قوانين(شود مي

  
  نتايج
  ك طرف ـاز ي. هاي فراواني است پذيري در شرايط كنوني داراي نقائص و ضعف جامعه
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 ، در شـهرها   ؛نـد ه ا  افراد از هر گوشه به شهرهاي بزرگ روي آورد          با گسترش شهرنشيني،  
ها و هنجارهاي مختلف در كنـار هـم قـرار            ي از فرهنگ  ا  مجموعه ،ويژه شهرهاي بزرگ   هب

كه دركنار يا در تضاد بـا  ل يكديگر نيستند، بةكنند   با هم همسو و تقويت     ند كه غالباً  ا هگرفت
ـ هنجاري   بيوبيش    اين وضعيت، شرايط كم    ة نتيج .گيرند  هم قرار مي   سـامان اسـت     هو ناب

 آزادي عمـل بيـشتري در   جتماعي بسيار ضعيف اسـت و افـراد عمومـاً       كه در آن كنترل ا    
 در  .كننـد   رشد مي » درهم«ها و جواناني كه در اين نظام اجتماعي         بچه. هنجاري دارند  هناب

 ةآموزند كه در آن براي رفتار آنهـا نـه بـه انـداز     نجار را ميه واقع يك نظام آنوميك و نابه     
حمايـت  مورد  د دارد و نه هنجارهاي موجود       شده وجو   كافي هنجارهاي مشخص و تعريف    

شـود و كنتـرل        لذا كنترل دروني محدودتر و كمتر مـي        ؛گيرند  و كنترل قرار مي   شوند   مي
و ثانياً كاركرد آن نيـز ضـعيف        بوده   فقط براي برخي از هنجارهاي رسمي        بيروني نيز اوالً  

هـاي   ميزان برنامه ،از سوي ديگر با تحول در ساختار جمعيت و بافت هرم جمعيتي        . است
سنتي براي اجتماعي شدن و جاسازي ادغـام جوانـان در يـك نظـام اجتمـاعي منـسجم                   

 ،در خانواده . هاي سنتي نيز تضعيف گشته است       ناكافي بوده و كاركرد اين دسته از برنامه       
 تربيـت  داند كه چگونـه بايـ     ن آموزش ديده  پذير نمودن فرزندانشا    اوليا كمتر دربارة جامعه   

بـه علـت مـسائل اقتـصادي و چنـد           ،  تر  مهماز آن    .فرزندشان را به عهده گيرند    اجتماعي  
هـا    ر در منزل حضور دارند و بر كار و رفتار بچـه           ت پدرها و گاه مادران آنها كم      ،شغله بودن 

 ،گـردد   اين وضعيت كه منجر به تضعيف روابط اجتماعي مي        . كنند ميكمتري  نظارت  نيز  
در مدرسـه نيـز وظـايف يـا     . ي اجتماعي ناپايدار است شناس  شناسي و آسيب    از نظر جامعه  

ثيرات مطلـوبي   أ ابعـاد ديگـر تـ      در امـا    ،گيرد  ي انجام مي   خاص ابعاددر  پذيري فقط     جامعه
  .ندارد

هـا در    تعداد زيـادي از بچـه   اموري نظير اينها،علت كمبود فضا، بودجه و    هدر شهرها ب  
آنهـا را  يكايـك  بـه  دقيق دگي رسيكافي براي معلم فرصت و  شوند    يك كالس فشرده مي   

هـاي عمليـاتي       و كـارگزاران آموزشـي بـه جـاي متوسـل شـدن بـه روش                ها معلم ؛ندارد
 محتـوا و   و نيـز نماينـد   و توبيخي اسـتفاده مـي  آمرانههاي   از روشپذيري، احتماالً   جامعه

پيـام  ، خواننـد يـا وجـود دارد    پـذيري مـي    جامعهموردآموزان در      دانش مطالبي كه عموماً  
 از سـوي افـرادي اعـالم         گـاه  كننده است و يـا       خشك و خسته   يا عموماً و  دارد  ن جتماعيا

  .هاي اقتصادي، اجتماعي و شغلي است شود كه تمام فكرشان گريز از گرفتاري مي
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 ؛شـود   مشاهده مـي  » پذيري  جامعه«ةبه اين ترتيب يك نوع بيگانگي مفهومي در مقول        
... هـاي همـساالن، وسـايل ارتبـاط جمعـي و              عهدة خانواده، مدرسه، گروه    همفهومي كه ب  

 بازدارنـده و مـشكالتي وجـود    ، موانـع  ، ولي در قلمرو كاري اين عوامل و كارگزاران  ،است
ـ   يند جامعـه ادارد كه باعث شده فر    ريـزي و اجـرا نـشود و ايـن      درسـتي طـرح  ه پـذيري ب
هاي اجتماعي   پذيري، زمينه را براي رشد جرايم و آسيب         يند جامعه اناكارآمدي و نقض فر   

  .نمايد فراهم مي
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The Role of Students and Children Socialization in 

Prevention of Delinquency and Social Deviance 
 

Reza-Ali Mohseni, Ph.D. 1 
 
 

Socialization is the process of social interaction through which individuals finds 

their personality and learn their society's style of living. Socialization is an essential 

intersection of  individual and society. It is a connection point which is crucial for 

both of them and they can not live without it. Socialization empowers an individual 

to learn norms, values, languages, skills, beliefs and thinking patterns which are all 

crucial for social life. Socialization would empower the society to socially renew 

itself and consequently to guarantee its perpetuation from one generation to another. 

Individual and society health depends on accurate process of socialization. This 

article is carried out on the basis of exploration and library studies. It is going to 

study the relation between socialization with social deviance, while focusing on the 

role of organizations and institutions that are responsible for students and children 

socialization. 

  

Key words: socialization,  children pathology, students, family education 

___________________________ 
1- Assitant Professor of Sociology – Islamic Azad University of Gorgan 
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An Analytical and Comparative Study of Biological, 
Cognitive and Psycho-social Characteristics of Parents 
with Cerebral Palsy Children with Parents of Normal 

Children  
 

Saeed Rezaei1, Gholam-Ali Afrooz, Ph.D.2 
Kamal Kharazi, Ph.D.3 & Elahe Hejazi, Ph.D.  4 

 
The aim of the research is to analytically study biological, cognitive and psycho-
social characteristics of parents with cerebral palsy children and compare them with 
parents of normal children. 260 students (130 students with cerebral palsy and 130 
normal students) were selected randomly on a sexuality segregation from statistical 
population of the research. The data was collected through questionnaires that were 
devised by experts on the field. T-test, K-squere and U-man Vitny test were used for 
analyzing the data. The analytical results indicated that there were significant 
differences on the majority of the variables on levels of p< 0.01 and p< 0.05. 
 
Key words: cerebral palsy, biology, cognitive, psychosocial, parents 
___________________________ 
1- Ph.D. Student of University of Tehran (E.mail:Tehran.uc.ir@gmail.com) 
2- Professor of University of Tehran 
3- Associate Professor of University of Tehran  
4- Associate Professor of University of Tehran  
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The Effects of Cognitive Group Therapy on Reducing the 
Level of Depression of Female Students in Tarbiat 

Moallem University 
 

Sedigheh Taraghijah,1 Shokouh Navabinejad,  Ph.D. 2  
& Mostafa Hamdiye, Ph.D. 3 

 
 
The aim of this study was to assess the effects of cognitive group therapy on 
reducing the level of depression of female students in Tarbiat Moallem university. 
16 female students randomly selected from Hesarak Tarbiat Moallem University. 
They were assigned into a control and an experimental group. Prior to the treatment 
intervention, subjects were assessed by Beck Depression Inventory(BDI) and 
Psychiatric Interview. Then experimental group were exposed to 10 sessions of 
cognitive behavioral group therapy. The subjects in the control group received no 
interventions. After termination of group therapy, they were assessed with BDI 
again, then obtained data were analyzed and interpreted by dependent and 
independent t-tests findings indicated that cognitive group therapy significantly 
reduced depression of female students (p<0.01). Thus, it can be concluded that 
cognitive group therapy is effective in reducing depression in female students. 
 
Key words: depression, cognitive group therapy 
___________________________ 
1- Ph.D. Student of Counseling  
2- Professor of Trbiyat Moallem University 
3- A Faculty Member of Dept. of Medical Science of Shahid Beheshti University 
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The Relationship between Emotional Intelligence and 
Mental Intelligence 

 
Ahmad Yarmohammadian, Ph.D.1 

 
The aim of this study was to investigate the relationship between emotional 
intelligence and mental intelligence. One hundred students were included in this 
study. All participants completed Emotional Intelligence Scale (EIS) and Raven 
Intelligence Test. Analysis of the data involved both descriptive and inferential 
statistics including means, standard deviations, Pearson's correlation coefficient, and 
regression analyses. The results revealed that emotional intelligence was associated 
with mental intelligence. The results also showed that there is a significant relation 
between the mental intelligence and two factors belonging to emotional intelligence, 
that is, self-actualization and burden the mental stress. These factors predict the 
mental intelligence. The different aspects of emotional intelligence were also 
associated with mental intelligence. In fact, emotional intelligence improves the 
quality of social skills through enhancement of mental health, empathy, social 
adjustment, emotional well-being and life satisfaction. Emotional intelligence will 
also improve the quality of social intelligence through its main components 
including emotional perception, emotional facilitation, emotional understanding, and 
emotional management.  
 
Key words: emotional intelligence, mental intelligence, social skills  
___________________________ 
1- Department of Psychology, University of Esfahan 
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A Comparison of Coping styles of Game Dependent and 

Non-Dependent Adolescents 
 

Somaye Khodabakhsh, M.A.1, Farhad Maher, Ph.D. 2 

 
The aim of this research was to compare coping styles of game dependent 

adolescents with non-dependent. A sample of boys from Tehran, aged 11-20 year-

old (N=300), were selected by in-access sampling. 150 boys were game dependent 

and 150 boys were non-dependent. The dependency was determined by using Game 

Addiction Scale (a modified form of Young's Internet Addiction Scale). They 

completed demographic characteristics questionnaire and Lazarus-Folkman Ways of 

Coping Questionnaire. Data was analyzed through an independent t-test. The 

findings showed that there is a significant difference between game dependent and 

non-dependent boys in three types of stress coping styles, including: confronting 

coping, distancing and escape-avoidance. There was not a significant difference 

between tow groups in 5 types of coping styles, including: self-controlling, seeking 

social support, accepting responsibility, planed problem solving and positive 

reappraisal. 

 
Key words: coping, computer games, adolescents 
___________________________ 
1- M.A. in Clinical Psychology 
2- A Faculty Member of Dept. of Psychology of Azad University - Karaj 
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Effects of Correspondence Family Education Program on  
Enriching Parents' Educational Skills 

 

Seyyed Sadegh Nabbavi 
 

During current years, Tehran's Parents-Teachers Association (PTA) has started a 
Correspondence Family Education Program by using some brochures, Eshareh 
Brochures. The aim of the program was continuation, generalization and deepening 
the family education program. So far, many volumes of the brochure have been 
distributed among students' parents of Tehran. Now, it seems necessary to assess 
parents' view about the effects of this correspondence program as well as that of 
school principals in regard to the aim of the program which is increasing parents' 
knowledge on children's education.  Therefore, the main purpose of the present 
research is to assess the efficacy level of Correspondence Family Education Program 
in enriching parents' educational skills and increasing their level of educational 
knowledge as well. The required data were collected by taking interviews and using 
a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research, as a 
survey research, included all the parents and principals of Tehran's schools in the 
1385-1386 academic year. 100 voluntary parents and 360 principals, through cluster 
sampling, were selected as the research sample. The results shows that 
Correspondence Family Education Program (Eshareh Brochures) has highly been 
effective in enriching parents' educational skills regarding increasing their children's 
desired behaviors, improving mental health, empowering life skills, improving 
parents' educational methods and deceasing inter-family tensions. In parents' views 
as well as principals', Correspondence Family Education Program has highly been 
effective in increasing parents' knowledge. Contents of the brochures were simple 
and responsive to parents' needs and while simplified and understandable, they were 
in accordance with the brochures' title. 

 
Key words: family education, parents' educational skills, Parents-Teachers 
Association 
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The Role of Family Education in Well-adjusting 

Maladjusted Teenagers in Middle Schools of Suburban 

Cities of Tehran 
 

Lida Kakia, M.A.1 

 

This research is designed for studying the role of family education in creating well-
adjustemnt in maladjusted teenagers in Tehran suburban cities. Firstly, principals 
and teachers of six female middle schools were asked to introduce their maladjusted 
students according to the reports of KANOUR behavior evaluating questionnaires. 
On the next step, maladjusted students' parents were also invited to answer Kanour 
behavior evaluating questionnaire for their children' behavior in home enviroment. If 
there was a ganeral conformity and concordance for diagnosing teenagers' 
maladjusted, the maladjustment students were listed among final sample of 
maladjusted. Terefore, 40 students were selected randomly who were divided into 
two control and experimental groups. The research method was semi-experimental. 
Each two experiment and control groups were handed KANOUR behavior 
evaluating questionnaire as a pre-test and after two month sessions of family 
education for experiment group, both control and experiment groups were evaluated 
with KANOUR behavior evaluating questionnaire (normalized by researcher for 
female middle school teenagers of Tehran's suburban cities) which was considered 
as their post-test. Result analysis showed that statistically there was a significant 
different on level 0.01 among pre-test and post-test scores of each control and 
experiment groups. That meant family education was effective on well-adjusting 
their maladjustedteenagers.  
 
Key words: family education, maladjusted teenagers, well-adjusted 
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