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 کمیته اجرایی همایش 

 ضیایی منوچهر دکتر
                      هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - همايش رئيس

 سماوي عبدالوهاب سید دکتر
 هرمزگان دانشگاه - همايش علمي دبير

            همایی باقرزاده مظفر دکتر
 هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - همايش اجرايي دبير

           سماوي عبدالهادي سید دکتر
 همايش مديراجرايي

 دکتر محمد رضا فرشاد
 دبير اجرايي همايش

                       باختري بدریه خانم
 اجرايي کميته مسئول

                     فراشبندي رضا دکتر
 همايش عمومي روابط

   ذاکري مختار دکتر
 هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته

  مرادي علیآقاي 

 گانهرمز فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته 

 کمیته علمی همایش 
 

 علمی( هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد نژاد: دانشگاه تقی نوشین دکتر

 علمی( هیات عضو) یزد محمودابادي: دانشگاه زارعی حسن دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: زارعی اقبال دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: فرد صادقی مریم دکتر

 قم فرهنگیان دانشگاه: سجادي مجید سید کترد

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: محمدي کوروش دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: نجارپوریان سمانه دکتر

 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه:  فراشبندي رضا دکتر

 (پژوهشی معاون) هرمزگان دانشگاه: پور زینلی حسین دکتر

 بندرعباس فرهنگیان دانشگاه: ذاکري تارمخ دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: بخت نیک علی دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: جاودان موسی دکتر

 (علمی هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه: امیرفخرایی آزیتا دکتر

 حد بندر لنگه : دانشگاه آزاد اسالمی واسماوي عبدالهادي سید دکتر

 (علمی هیات عضو) فیروزآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه: خضري حسن دکتر

 (علمی هیات عضو) کردستان دانشگاه: زمستانی مهدي دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: الهی طاهره دکتر

 (علمی هیات عضو) تهران دانشگاه: شاهمرادي سمیه دکتر

 (علمی هیات عضو) اراک دانشگاه: دنژا سجادي السادات مرضیه دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: زاده صالح مریم دکتر

 (علمی هیات عضو) مالیر دانشگاه: کریمی جواد دکتر

 (علمی هیات عضو) نیشابور اي حرفه فنی دانشگاه: ایمانی ثابت محبوبه دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: مروتی اله ذکر دکتر

 (علمی هیات عضو) زاهدان دانشگاه: جناآبادي حسین دکتر

 (علمی هیات عضو)زاهدان دانشگاه: خنجرخانی اهلل ذبیح دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: اسعدي سمانه دکتر

 بندر ساز آرامش موسسه: وزیري معین مجتبی دکتر

 هرمزگان دانشگاه:سلیمی هادي دکتر

 واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(دکتر مجید برزگر: دانشگاه آزاد اسالمی 

 دکتر حجت اله جاویدي: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:مرادیان مریم

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:معین سمانه

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:زارعی محمد

 مزگانهر دانشگاه دکتري دانشجوي:ناجی سارا

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:باغستانی علیرضا



 

 

  

 پیشگفتار

 روانشناسي يك عقايد و ها نظريه اما است شده آغاز پيش دهه يك از رسمي صورت به مثبت شناسي روان جنبش که حالي در

 باره در نظر اظهار اولين شايد. گردد مي بر شناسي روان علم آغاز به حتي و لقب هاي دهه به و نيست جديد کامالً محور-مثبت

 روان هاي جلوه ديگر. کرد مطرح را  سالم ذهنيت مفهوم قبل ها سال که باشد  جيمز ويليام به متعلق مثبت شناسي روان ي

 با راجرز و خودشكوفايي مفهوم طرح با لوماز. کرد جستجو  راجرز و  مازلو انسانگرايي هاي مكتب در توان مي را مثبت شناسي

 آن امروز که اي گونه به – مثبت شناسي روان ردّ حال، اين با. اند شده نزديك مثبت شناسي روان به شادماني و کمال بر تاکيد

 انجمن وقت رئيس و مثبت شناسي روان پدر سليگمن مارتين که هنگامي کرد؛ دنبال 1998 سال از توان مي را – شناسيم مي را

 تنها شناسي روان قرن نيم مدت به که داشت اظهار مفهوم اين معرفي با سليگمن. کرد مطرح را مفهوم اين آمريكا، شناسان روان

 اصلي هاي ماموريت به بايد شناسان روان که داشت تاکيد سليگمن. است داشته کار و سر رواني بيماري يعني واحد موضوع يك با

 را شناسي روان تعريف و کنند توجه افراد استعدادهاي پرورش و شناسايي و زايندگي جهت ديگران به کمك ييعن شناسي روان

 هاي کتاب و ها مقاله سليگمن، کارهاي ي ادامه در. دهند گسترش بيماري، نبود جاي به مثبت، رواني سالمت گرفتن بر در جهت

 در متعددي سمينارهاي و ها کنفرانس و شد تاسيس مثبت شناسي روان ي مجله. شد چاپ مثبت شناسي روان ي باره در زيادي

 انسان هاي برتري و ها توانمندي ي مطالعه عنوان به را مثبت شناسي روان( 2001)  کينگ و  شلدون .شد برگزار آن ي باره

 موثر فرايندهاي و شرايط بر تمرکز با انسان تمثب عملكردهاي ي مطالعه به ،مثبت شناسي روان از توصيف اين. دانند مي معمولي

 شده ارائه( 2000) مهالي زنت سيك و سليگمن ي وسيله به مثبت شناسي روان از تر دقيق تعريف. دارد اشاره عملكردها اين بر

 بهزيستي چون ييها تجربه. دارد تاکيد ارزشمند ذهني هاي تجربه بر که دانند مي شناسي روان علم از اي شاخه را آن که است

 و  داشتن جريان و( آينده زمان به مربوط) بيني خوش و اميد ،(گذشته زمان به مربوط) خاطر رضايت و تعهد شناختي، روان

 ارتقاء و رشد به تنها نه نگر مثبت شناسي روان تعريف، اين طبق. روند مي شمار به دست اين از( حال زمان به مربوط) شادماني

 گذشته، يعني زندگي ي مرحله سه بر که هدفي. است مربوط نيز گروهي خصوصيات و ها ژگيوي مشابه سازي هبهين به بلكه فردي

 بلكه نيست پريشاني تسكين يا کاهش شناس، روان يك فردي نقش مثبت شناسي روان نظام طبق. است متمرکز آينده و حال

، کنفرانس بر اين اساس و با پيروي از سنت روانشناسي مثبت .است پيشگيري مفاهيم بر تاکيد با افراد بهزيستي تسهيل به کمك

تازه هاي روانشناسي مثبت امسال نيز به ياري خداوند متعال برگزار گرديد و پژوهشگران ارجمند، يافته هاي پژوهشي خود را در 

 ان مستمر و ماندگار بماناد.ت ارزشمند پژوهشي به اشتراک گذاشتند. اميدوار هستيم اين سنت پژوهشي همچنالقالب مقا

 دکتر سيد عبدالوهاب سماوي
 دبير علمي همايش

 

 



 

 گزارش برگزاری همایش  

 
هفتمین دوره از همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر در شرایطی برگزار گردید که تمام شهرها و استان هاي کشور 

ی در زمینه روانشناسی آن هم با رویکرد مثبت، خواسته اکثر فعاالن بودند. بالتّبع برگزاري همایش 19-درگیر پاندمی کووید

حوزه روانشناسی است تا با نظر به دستاوردهاي چنین همایشی، فضاي غبارآلود احساسات، عواطف  و هیجانات مردم این 

 خاک را مورد تسلّی قرار دهند. 

مثبت نگر، نظارت دقیق بر دریافت، داوري و اصالح ترین رسالت اجرایی هفتمین همایش ملی تازه هاي روانشناسی اصلی

مقاالت در محورهاي مختلف همایش بود. در این دوره، تمام توان اجرایی عوامل به کار گرفته شد تا اساتید، دانشجویان، 

 د بپردازند.به ارائه مقاالت خو ،فرهنگیان و حتی کارمندان اداري بتوانند به دور از  دغدغه هاي معمول شرایط حاد پاندمی

وب سایت همایش را در شبکه جهانی اینترنت بارگذاري نموده و همزمان  1399عوامل اجرایی در اولین روز از آذرماه سال 

در کانال هاي ارتباطی و شبکه هاي اجتماعی مختلف، به تبیین و تشریح محورهاي همایش پرداختند. در زمان شروع به کار 

به عنوان آخرین مهلت  31/1/1400نوان آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت، تاریخ به ع 30/11/1399همایش، تاریخ 

به عنوان تاریخ  30/2/1400به عنوان آخرین مهلت ثبت نام در همایش و تاریخ  15/2/1400ارسال اصل مقاالت، تاریخ 

عزیز مبنی بر تمدید زمان  برگزاري همایش در نظر گرفته شد، اما به دلیل درخواست هاي مکرر دانشجویان و فرهنگیان

تاریخ برگزاري  ،پذیرش مقاالت، با دریافت نظر ریاست محترم و دبیر علمی همایش و با کسب مجوز از مراجع ذي ربط

 تغییر یافت. 10/4/1400همایش به 

ر کرد. ابتدا هفتمین دوره ي همایش به صورت برخط و در فضاي ارتباطی اسکاي روم آغاز به کا 1400ماه  تیر دهمدر تاریخ 

ریاست محترم همایش ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و قدردانی از عوامل همایش، به ایراد سخنانی پیرامون اهمیت 

برگزاري این همایش پرداخت. سپس دبیر علمی همایش ضمن تشریح محورها، به گزارش تعداد دریافت مقاالت، ارائه 

از آن یکی از اساتید داور به تشریح مالک هاي داوري مقاالت در زمینه پذیرش ها و میزان اصالحات مقاالت پرداخت. پس 

هاي مختلف همایش پرداخت و عمده مشکالت مقاالت رد شده را برشمرد. سپس چندتن از پژوهشگران برگزیده به ارائه 

ر اجرایی و با تقدیر مقاالت خود پرداختند و از دستاوردهاي پژوهشی مقاالتشان دفاع نمودند. همایش حاضر با سخنان مدی

 وي از داوران، اساتید، پژوهشگران و همراهان این دوره از همایش، به اتمام رسید.

در کتابچه حاضر چکیده مقاالت پذیرش شده به همراه مشخصات نویسندگان آورده شده است. این کتابچه جهت استفاده 

وهشگران عزیز از این همایش، مدیریت اجرایی این عموم در سایت همایش بارگذاري شده است. با توجه به استقبال پژ

 همایش در نظر دارد تا با کسب مجوز از عوامل علمی ، هشتمین دوره ي این همایش را در بازه زمانی بیشتري برگزار نماید. 

 دکتر سيد عبدالهادي سماوي
 مدير اجرايي همايش

 
 
 
 



 

 

 

 خانواده الگوهای تدریس اجتماعی

 
 2، مهنوش عابدینی1رامین اکبری امیر حاجلو 

 .دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات پردیس بین المللی قشم ، ایران1

 ایران استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران ، .2

 چکیده

ژوهشی ارتباط عمیق دارد. تعلیم و تربیت موثر وکارآمد ، تعلیم و تربیتی پ با میزان گـسترش روحیـه، وجه به پژوهش ت ی تردیـدب

روش تدریس و یادگیری یکی از  . دانش آموزان قرار می دهد چگونه یاد گرفتن و کشف مجهول را در اختیار است که مهارت هـای

یک روش تدریس متناسب با یک موضوع خاص می توان انتخاب  با.  دهای انتقال دانش و محتوا به دیگران استمهمترین راهبر

الگوی تدریس از یک پشتوانه نظری یا فلسفه برخوردار است و همچنین دربردارنده  موضوع باال برد.آن یادگیری دانش آموز را نسبت به 

 عبارتند از خانواده از الگوهای تدریس  چهـار ابی به نتایج مطلوب طراحی شده است.ای از تدریس است که برای دست یمراحل ویژه

 این مقالـه. هدف  ریرفتا سیستم های و خانواده الگوهای انفردی پردازش اطالعات ،خانواده الگوهای تدریس اجتماعی ، الگوهای : 

 الگوهــا و شــیوه هــای تــدریس وجــود دارد های یادگیری و های متنوعی که در زمینه نظریه استنباط ازنظریه هـا و رویکـرد با

 ارائه دهـد.این الگو را از ، کوشش دارد تا تبیین تازه ای بررسی نقش ، اهداف و مزایای خانواده الگوهای تدریس اجتماعی است و  ،

آموزان را در امر یادگیری  دانش که استیک طرح کلی تدریس اجتماعی که یادگیری ترکیبی و الگوی  نتیجه این تحقیق نشان داد

که در دوران جدید پژوهش های آموزشـی تـدوین  و نیز خانواده الگوی اجتماعی دهد ها یاری می ها و مهارت ها، نگرش انواع دانش

فاده از منابع این تحقیق با است نمی نمایند. شـده ، نسبت به پرورش تفکر منطقی و پژوهشی و رشد قوه قضاوت فراگیران خنثی عمل

  است . تحلیلی به این موضوع پرداخته -به روش توصیفیو و اسنادکتابخانه ای 

: الگوهای تدریس ، خانواده الگوهای تدریس اجتماعی ،الگوهای پردازش اطالعات ، الگوهای فردی ، سیستم های  کلیدی واژگان

 رفتاری
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 مقدمه 

مرحله ی تولید دانش واطالعات حیاتی است. در سال  عالیت های یادگیری برای رسیدن بهادگیری یک فرایند اجتماعی است و فی

هدف اند .  دریافتهق  پیشبرد الگوهای تدریس های راهبردهای یادگیری را از طری های اخیر بسیاری از معلمان فواید و اثرگذاری

 ( 1385واتکینز، مادلین.  براون، جورج؛) .های عالی ذهنی استنهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق دستیابی به فعالیت 

( یکی از مهمترین 1390در طول تاریخ آموزش و پروش، مربیان بزرگی در راه تعالی روش های تدریس و آموزش کوشیده اند . )صفوی.

 ی آنها در فرایند آموزش است. راه های ایجاد تحول در آموزش و پرورش تسلط معلمان بر این روش ها و فنون متنوع و بکارگیر

 الزم و ملزوم همدیگر هستند به عبارت دیگر، زمانی می معتقدند که تـدریس و یـادگیری  لآیزنر ،جویس و وی دیویی ،گیلبرت ،

در این رویکرد، مسئولیت یـادگیری بـر ( 1382آذر،  فتحی) .که یادگیری تحقق یابد توان ادعا کرد تـدریس انجـام شـده اسـت

یادگیرنده بلکه معلم و یادگیرنده است. باید به این حقیقت توجه شود که یـادگیری درانسان امری است بسیار  عهـده نـه فقـط

یادگیری و  و جـستجوی بیـشتر بـه قلمـرو روان شناسـی چنان وسیع قرار دارد که بهتر است برای مطالعه پیچیـده و در قلمـروی

 (1385. پرونـد . )قلمرو های دیگر پـا نهـاد

توان به نقش  نمایند که از آن جمله می طریق تدریس، نقش ایفا می عوامل متعددی در اثربخشی تدریس و تحقـق یـادگیری از 

پیـدایش  فن آوری در ابعاد گوناگون زنـدگی روزمـره و در تدریس اشاره نمود. گسترش فزاینـده الگوهای مورد اسـتفاده معلمـان

 اجتماعی و اقتصادی ناشـی از ایـن دگرگـونی ابزار و وسـایل و همچنـین آثـار حرف، مشاغل، سـریع و متـوالی دردگرگـونی هـای 

تعامل و مقابله با آنها و  می سازد. مسائل و معما ها و بحران های متوالی مواجهـه های پیاپی همواره انسان امـروز و آینـده را بـا

شیوه های مبتنی بـر  جهان متغیر ایجاب می کند که بیش از پیش بـه صیتی و شـغلی در ایـناجتماعی ،روحی ،شخـ حفـظ تعـادل

جهان متغیر  معما ها توجه شود تا بتـوان فراگیـران را بـرای پژوهشی و کسب مهارت در برخورد علمی بـا پـرورش تفکـر عقالنـی و

توجه به هدف های اساسـی تعلـیم و تربیـت ، نش آموز پژوهندهآموزش و پرورش تربیت دا ماموریــت .و جهانی شدن آماده ساخت

متناسب در هـر موقعیـت ، رشـد قـوه  ،فراگیـری چگـونگی تـشکیل عـادات پرورش و رشد عقالنی یا تقویـت طـرز تفکـرمنطقـی ،

پردازان   طوریکه نظریه به( 1380 ،شریعتمداری) .اد استرقویت فکر منطقی در افت همچنین آشنایی بـه پـژوهشهای علمی و بیـان و

 در یـادگیری دارد. معلمـان موفـق تنهـا ارائـه دانش آموزانهـای  ارتقـای توانـایی معتقدند نحوه انجام تـدریس، اثـر بـسیاری بـر

اجتماعی نموده و به  خـود را درگیـر تکـالیف شـناختی و دانش آموزانمتقاعدگر نیستند بلکه آنان با کاربـست الگوهـایی،  وده دهنـ

الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم ( 1387بهرنگی، ) .دهند آنان نحوه استفاده موثر از آن تکالیف را یاد می

تعلیم و تربیت  در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تدریس

 .پذیرد ی ،تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت م خواهد داشت

رفتار معلم، زمان استفاده از الگو را  کنـد و الگوی تدریس محـیط یـادگیری را توصـیف مـی (،2004به نظر جویس، ویل و کالهون )

هـای  د زیادی از قبیل طراحـی برنامـه درسـی، دورهموار کند. الگوها فواید بسیاری دارند که در دامنه و حـوزه آن تعیین می

الگوی عمومی تدریس می  ای قرار دارد. ی چندرسانهاه و تدوین مطالب آموزشی، از جمله برنامهی آموزشـی، واحـدهای آموزشـ

ی تواند در تمام سطوح آموزش تواند در طراحی، اجرا، ارزشیابی و اصالح مراحل تدریس، مورد استفاده  معلم قرار گیرد؛ زیرا این الگو م

 (1386)شعبانی،.نامیده می شود « الگوی عمومی تدریس» و پرورش و در تمام دروس اجرا شود. به همین دلیل، این الگو 



 
الگوهای تدریس در  ،«الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس »بروس جویس و دیگران در کتاب  بر اساس آخرین طبقه بندی 

 عبارتند از:که اصلی تقسیم بندی شده اند چهار خانواده 

 الف(خانواده الگوهای تدریس اجتماعی 

  ب(پردازش اطالعات 

  ج(خانواده الگوهای انفرادی 

 د(سیستم های رفتاری 

موزشی ها قابلیت کاربرد گسترده آنها در موقعیتهای آمعیار اصلی در انتخاب الگوها در هریک از خانواده( ، 1390) شعبانی  از نظر 

توان به سهولت و با کارایی مطلوب آنها را در کالسهای درس و بوده است. لذا الگوهای معرفی شده دامنه کاربرد وسیعی دارند که می

های یادگیری  توان آنها را به تناسب سبکسایر مقاطع آموزش به کار گرفت. در ضمن این الگوها انطباق پذیر نیز هستند. یعنی می

توان و حتی می تنظیم نمود. استفاده از الگوهای معرفی شده محدود به زمان یا دوره خاصی نیست، مواد درسی آنها  آموزان ودانش

های علمی که با هدف آزمودن مبانی  حساب آورد. تمامی الگوها از پشتوانه پژوهش  آنها را ابزارهایی برای یادگیری مادام العمر به

های انجام شده درباره الگوهای مختلف  یادگیری انجام شده است، برخوردارند. میزان پژوهش نظری و سنجش میزان تأثیر آنها بر

ای متشکل از مندند، و برخی دیگر دارای پشتوانهمتفاوت است، در حالی که برخی از آنها از حمایت تعداد محدودی پژوهش بهره

  باشند.صدها مورد پژوهش می

 

 اجتماعی تدریس خانواده الگوهای

طراحی الگوهای خانواده اجتماعی بدین . مشاهده رفتار و اعمال دیگران آموخته می شود  بزرگــی از یــادگیری انــسان از راهخش ب

ت کالس درس چیزی جز یشود. اساساً مدیر یادگیری فراهم می منظور است که استفاده بهینه از این پدیده با برپا کردن اجتماعات

های  آموزان مهارت شود که معلم بخواهد، دانش هنگامی از این الگو استفاده می .رانه در کالس نیستبه روابط همکا ن شکل داد

الگوهای خانواده اجتماعی به  .مهم اجتماعی و عمومی اندیشه و بررسی کنند یها موضوعات و جریان اجتماعی را بیاموزند و درباره

های شناختی خویش بپردازند، کار کردن به طور  قابلیت با دیگران به تقویتکند تا بتوانند از طریق تعامل  آموزان کمک می دانش

 هستند، بیاموزند؛ و چگونگی ایفای نقش را به عنوان یکی از اعضای گروه فرابگیرند.ع سازنده  با افرادی که دارای شخصیتهای متنو

های دیگران، خواه دیدگاه  آموزان بتوانند از دیدگاه ششود دان شناختی نیز استفاده از این الگوها باعث می در زمینه رشد علمی و 

 .ها، بهره گرفته و به شفاف سازی و بسط افکار و تلقینهای خویش از اندیشه های مختلف بپردازند یا گروه افراد

ایت در دانش افزایش می دهند و در نه افزایی را الگوهای اجتماعی شبیه به هم هستند از این جهت که همگی مهارت اجتماعی و هم

نمایند . الگوهای می در باالترین اشکال جریان دموکراتیک فراهم  را برای مشارکت یآموزان تعهد اجتماعی ایجاد می کند و ابزارهای

اهداف اجتماعی را مورد توجه و تأکید قرار می دهند . مهم ترین نظریه یادگیری موجود  اجتماعی ، از لحاظ تعامل اجتماعی دامنه

بــه همــراه  1963ر سال  است. نظریـه بنـدورا کـه در کتـابی کـه او د مشاهده تاکید می ورزد ، نظریه آلبرت بنـدورا همیتکه بر ا

نظریه  ارائه شده است. دلیل نام گذاری این نظریـه بـه نوشت "یادگیری اجتماعی و تحول شخصیت" بــه نــام ریچــارد والتــرز

یادگیری اجتمـاعی ، فرآینـد هـای  تاکید شده اسـت. در نظریـه اجتمـاعی آن رفتـار که در آن بربافـتیادگیری اجتماعی، این است 

می شـود کـه تـاثیر رویـدادهای محیطـی بـر اکتساب و نظم بخـشیدن   شناختی مورد تاکید قرار دارند. چنـین فـرض واسـطه ای

آن است  طراحی الگوهای خانواده اجتمـاعی بـرای( 1373، سـیف. )مـی شـوند وسیله این فرایند ها تعیـین بـه رفتـار عمـدتا بـه

بر ماهیت اجتماعی انسان،  الگوهای اجتماعی تدریس،  کردن اجتماعات یادگیری فراهم شود. که استفاده بهینه از این پدیده، با برپـا



 
بـدرخانی، . )دهـد، تأکیـد دارد شـگاهی را افـزایش مـیآموز چگونگی یادگیری اجتماعی و اینکه چگونه تعامل اجتمـاعی، یـادگیری

1388 ) 

کاوشگری الگوی پیش سازمان دهنده ،بررسی گروهی ،کاوشگری به شیوه محاکم قضایی ،  همیاری،  ایـن خـانواده شـامل الگوهـای

تـدریس مبتنـی بـرکاوشگری در  هـای دریافت که میـانگین انـدازه اثـر در شـیوه( 1987)ایفای نقش است. هیالکس  اجتماعی و

 .(1999انـسون محور متفاوت است .) ون و جهای کتاب  مقایسه با شیوه

  

 ی همیاریالگو

تجربه   یا بایک، صحبت  شود . ممکن است این روبروساختن در برانگیزنده شروع می ائلاین الگو با روبروساختن دانش آموزان با مس

العمل نشان دهند ، معلم توجه آنان را به  وسط معلم صورت گیرد . اگر دانش آموزان عکسبطور طبیعی یا ضمن ارائه مطالب ت

کند . معلم با  نحوه سازماندهی به موارد واحساسشان جلب می تفاوتهای موجود در عکس العمل هایشان ، یعنی موضوع ، درک ،

ه برای ئلبه سوی قانونمند کردن و سازمان دادن به مسهـای خود ، آنان را  المعل عکس عالقمند شدن دانش آموزان به تفاوت در

 های مقرر گزارش نتایج خود را تحلیل می کنند . سرانجام گروه برحسب آموزان ، سپس با توجه به نقش کشاند . دانش خود می

جدیدتری که از خود تفحص  ئلهمس های دیگر یا با منظورهای اولیه راه حل خود را ارزشیابی می کند . این دور با رو بروشدن با مثال

 . تکرار می شود، برمی آید 

 وی همیاریمراحل الگ

 دانش آموزان با موقعیت مبهمی مواجه می شوند. -1

 دانش آموزان واکنش به آن موقعیت را کشف می کنند . -2

 لیف می کنند .دانش آموزان ، طرح مسئله بررسی را تدوین و برای بررسی سازمان یافته تعریف مسئله ، تعیین تک -3

 دانش آموزان به صورت مستقل و گروهی به بررسی مسئله می پردازند . -4

 دانش آموزان پیشرفت مسئله را تجزیه و تحلیل می کنند .  -5

 فعالیت با برخورداری از نتایج ، دوباره از سر گرفته می شود . -6

 هدف های آموزشی وپرورشی

مدیریت درکار گروهی  ایجاد ، ذهن، انتقال معلومات، خود باوری، ایجاد تفکر وبحث گروهیایجاد کاوشگری علمی، فعال شدن بیشتر  

 ، رشد و نمو دانش آموزان، کاهش رفتارهای مخل ایجادفرصت برای انجام کار برای تمام افراد گروه ، افزایش یادگیری ،نتیجه کار و

، کالمی ، منطقی   ایجاد رضایت درونی در افراد، افزایش هوش ، در گروه پذیرفتن دیگرانو  پذیرفته شدن  دانش آموزان ضعیف ،

 .درون داد فردی ریاضی ، برون داد و

  هدف های جزئی یا رفتاری

، جلوگیری  ، احساس تعلق به گروه نفس در دانش آموزان احساس مسئولیت در هر فرد، همکاری و یاری رساندن به دیگران، اعتماد به

 از انزوا طلبی

 عاطفیهدف های 

 ( عاطفی-اجتماعی  -حرکتی -سازگار شدن هدف های درس با هدف های اجتماعی، رشد خالقیت )فکری 

 همیاریمراحل اجرای الگوی 



 
 مسئله   -1

 ن(دعوت به فکر کردن )به یاد آورد -2

 دعوت به مکتوب کردن افکار خود به طور انفرادی -3

 رهبحث وتبادل نظر چند نف -4

 یادگیری گروهی توسط یک نفر فعالیت های ارائه -5

 ها نقد و بررسی و ارزشیابی توسط سایر گروه -6

 رزشیابی معلم از فعالیت های سایر گروههاا -7

 جمع بندی و نتیجه گیری توسط معلم -8
 

 الگوی پیش سازمان دهنده

سازمان دهندگان ارتباط می  یری را بههمواره مطالب یادگ ،این الگو باعث یادگیری با معنا در دانش آموزان می شود و در آن معلم

درون سازی  ،این الگو منجر به تقویت مفاهیم.دهند  کمک می کند تا مطالب جدید را از مطالب قبلی تمیز دانش آموزاندهد و به 

قدار زیادی انتقال ماین الگو ، هدف   .برای کلیه سطوح تحصیلی مناسب است  معنی دار اطالعات و افکار در دانش آموزان می شودو

 است. گروه کثیری از مخاطبان در محدوده زمانی کوتاه از اطالعات به

 دهنده سازمان پیش الگوی مراحل 

 یجاد آمادگی در مخاطب برای طرح موضوعا -1

 بحث مورد ارائه چارچوب موضوع -2

 توضیح و تشریح گام به گام مطالب به منظور تسلط تدریجی -3

 نمونه درباره مفاهیم و مهارت هاارائه مثال و نشان دادن  -4

 یالگوسازی یا توصیف تکلیف یادگیر -5

 درستوضیح مجدد نکات دشوار  -6

 

 بررسی گروهی 

 علمی های ،مهارت اجتماعی رشد بر ،تاکیـد همزمان دموکراسـی فراینـد در مـشارکت بـه مربوط های مهارت این روش به پرورش

 (73راقیه و همکاران ، فرد می پردازد .) ع شخصی فهم و درک و

 نتایج مستقیم الگوی بررسی گروهی

 فرایند ومدیریت گروهی -1

 دیدگاه ساخت و ساز گرایانه دانش-2

 نظم پژوهش مبتنی بر همیاری-3

 همدلی و احترام-4

 تحلیل ارزش ها و رفتارفردی-5

 راهبردهایی برای حل مساله بین فردی-6



 
 نتایج غیر مستقیم الگوی بررسی گروهی 

 ستقالل به عنوان یادگیرندگانا -1

 احترام نسبت به شان دیگران -2

 پژوهش اجتماعی به عنـوان یـک شـیوه -3

                                                                                               فردی صـمیمیت و همبـستگی در روابـط بـین -4

 در هم تنیدگی -5

 ی خاطر در ابراز عقایدآسودگ-6

 مهارت در مذاکره-7

 

  قضایی شـیوه محاکم به کاوشگری

تجزیه و تحلیل  قضایی،گرد َآوری اطالعات ، بـا اسـتفاده از چهـار چـوب تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سیاست ها ،این روش به 

، می واقعیات به طور اتفاقی  ای یادگیری یک مجموعهکاربرد صحیح قوانین به ج،مطالعه عقاید شخصی  سوال ها و مواضع ارزشـی و

 (1382، مشایخپردازد. )

را تجزیه و تحلیل کرده و نسبت به آنها جهت گیری نمایند.  فراگیران به صورت هوشمندانه می توانند موضوعات مربوط به خط مـشی

 ( .1380نژاد .  خوی)

 الگوی کاوشگری به شیوه محاکم قضایی  مراحل

                                                                                                                           ی به موردجهت ده -1

 شناسایی مسایل جاری -2

 اتخاذ موضع  -3

    ها(، طرحهای استدالل  کشف مورد مثال برای موضع )یا موضع -4

     هااصالح و مناسب ساختن موضع -5

 آزمون پیش فرضهای واقعی و در پس موضعهای مناسب شده -6

 

 الگوی کاوش اجتماعی

الگوی کاوش اجتماعی به منزله روشی که مستقیماً به تکوین اجتماع یادگیرندگان منتهی می شود اختصاص دارد. الگوی کاوش 

الگوی اجتماعی اصلی در کل مدرسه به کار گرفته گروهی در آموزش تمام مواد درسی، یا کودکان سنین مختلف و حتی به عنوان 

های مختلف درباره مسائل شناسایی شده، و  شده است. هدف این الگو هدایت دانش آموز به سمت تعریف مسائل، بررسی دیدگاه

 است . مطالعه جمعی

 

  الگوی ایفای نقش

لهای اجتماعی و راههای مؤثرتر برطرف ساختن مشکالت الگوی ایفای نقش می تواند به درک و فهم رفتار اجتماعی، نقش آن در تعام

تعارضها پرداخته و بدین ترتیب بیاموزند چگونه در « بازی»منجر می شود. الگوی ایفای نقش، دانش آموزان را وادار می کند تا به 

 نقش دیگران ظاهر شده و به مشاهده رفتارهای اجتماعی بپردازند.



 
 

 تیجه گیرین

تجزیـه و تحلیـل با در ایـن پـژوهش ست . با تفکر پژوهشی بوده اخانواده الگوهای تدریس اجتماعی  ارتباط هدف این پژوهش بررسی

زمینه نظریه های یادگیری و  منابع و کتب معتبر و نتایج پژوهـشی کـه در گرفته با استفاده از رویکردهای متنوعط صورت و اسـتنبا

پژوهشی خنثی عمل  لگوهای تـدریس نـسبت بـه پـرورش تفکـری اداد کـه روش هـا نـشان، دریس وجود دارد ت الگوها و روشهای

  با یکدیگر مرتبط هستند. این الگوها  داشته و نقـش مـؤثّریو در فرایند یادگیری دانش آموز نمی کننـد، 

ا بیاموزند و درباره موضوعات و های اجتماعی ر مهارت آموزان از این پژوهش می توان نتیجه گرفت هنگامی که معلم بخواهد، دانش

 ، الگوهای برتر تدریس به ویژه الگوی اجتماعی ، این امر را تسهیل می کند . اینمهم اجتماعی و عمومی اندیشه کنند یها جریان

ر کردن های شناختی خویش بپردازند، کا قویت قابلیتت کند تا بتوانند از طریق تعامل با دیگران به آموزان کمک می به دانش الگو

فرا متنوعی هستند، بیاموزند؛ و چگونگی ایفای نقش را به عنوان یکی از اعضای گروه  به طور سازنده با افرادی که دارای شخصیت

دیدگاه افراد  های دیگران، خواه آموزان بتوانند از دیدگاه شود دانش علمی و شناختی نیز استفاده از این الگو باعث می گیرند .از لحاظ

ختلف بپردازند.الگوهای متعلق به این م ها، بهره گرفته و به شفاف سازی و بسط افکار و تلقینهای خویش از اندیشه های یا گروه

که هریک کانون توجه خود را به پرورش مهارتهای فکری هستند ، به لحاظ این خانواده  دارای تفاوتها و ویژگیهای منحصر به فردی

 اند .  داده خاص و نیز تعامالت ویژه قرار

پرورش  وش هاســت؛ بنــابراین بایــد بــر ر شود و چگونگی یادگیری هـر دو تحـت تـاثیر توجه به اینکه آنچه باید یـاد گرفتـه

خش قدرتمندی از تجربه یادگیری ب سرمایه گذاری بیشتری شود. چرا که فراگیـران توانمنـدی هـای یـاددهی و یـادگیری معلمـان

دارای شخصیت د، چرا که تدریس مشخص ,واکنش های متفـاوتی دارنـ خلق شدن است و نسبت بـه یـک روش شرف کـه در هستند

برنامه های  که معلم بر آن تسلط دارد بیشتر باشد، طراحـیس فاوتی هستند. هرچه تعداد الگوهای تدریـی متو استعداد و مهارت هـا

 ند.وسیع تر و متنوع تری متّکی ای وهشی بر اندوختـه هـاجهت پرورش تفکر پژ آموزشـی بـرای دانـش آمـوزان در

یم. باید زمان استفاده و چگونگی آنها، نوع دتدریس، درباره هدف طراحی این الگوها اطالعاتی بدست آوراجتماعی  با مطالعه الگوهای 

تدریس، باال بردن اجتماعی ین هدف الگوی زیربنایی تر و سرعت یادگیری، آثار مستقیم و غیرمستقیم الگو ها را مورد توجه قرار داد.

دانش آموزان، چگونگی پیشرفت علمی آنها، تفاوت های فردی و شخصیتی « تاریخ یادگیری»سطح یادگیری است. بدین سبب باید به 

 .ها و نگرشهای اجتماعی شان توجه خاصی شود آنها و مهارت
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 دهیچک

 یتارهارف به شیگرا با هیاول ناسازگار طرحواره و یرفتار -یمغز یهاستمیس رابطه یبررس حاضر، مطالعه از هدف

 از و یکاربرد هایپژوهش جزء هدف لحاظ از حاضر پژوهش. بود بروجرد شهر ساله 12-18 نوجوانان در پرخطر

 در بروجرد شهرستان ساله 12-18 نوجوانان هیکل را پژوهش ۀجامع. است یهمبستگ مطالعات نوع از روش لحاظ

. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 377 یا بقهط یریگنمونه صورت به آنها نیب از که دادند لیتشک 1398-99 سال

 هیاول ناسازگار طرحواره ۀپرسشنام ،(1989) یرفتار -یمغز یهاستمیس پرسشنامه شامل پژوهش نیا یابزارها

 یابیارز جهت چندگانه ونیرگرس پژوهش، نیا لیتحل روش. بود( 2008) پرخطر یرفتارها پرسشنامه و( 1998)

 یرفتارها به شیگرا با ناسازگار یهاطرحواره نیب که داد نشان ها افتهی. شد یبررس شپژوه یرهایمتغ نیب رابطه

 وجود رابطه نوجوانان در پرخطر یرفتارها به شیگرا با یرفتار یبازدار نیب. دارد وجود رابطه نوجوانان در پرخطر

 شود یم جهینت نیبنابرا. دارد جودو رابطه نوجوانان در پرخطر یرفتارها به شیگرا با یرفتار یسازفعال نیب. دارد

 شهر ساله 18-12 نوجوانان در پرخطر یرفتارها به شیگرا با هیاول ناسازگار طرحواره و یرفتار یبازدار نیب که

 بروجرد شهر ساله 18-12 نوجوانان در پرخطر یرفتارها به شیگرا با یرفتار یفعالساز نیب و مثبت رابطه بروجرد

 .دارد وجود یمنف رابطه

 .پرخطر یرفتارها ه،یاول ناسازگار طرحواره ،یرفتار یمغز یهاستمیس: یدیکل هایواژه
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 مقدمه
ومیر در نوجوانان و جوانان مربوط به مواردی ترین علل مرگاند که عمدهی شواهد تجربی ثابت کردهی سالمت با ارائهمتخصصان حوزه

شناسان را واداشته است که در راستای دهند. این واقعیت، روانزا تشکیل مییباست که مهمترین عامل زیربنایی آنها را رفتارهای آس

که نوجوانی یک (. به دلیل این1384نیا، شناخت هر چه بیشتر ارتباط میان رفتار و سالمت بشر به مطالعه و پژوهش بپردازند )سلیمانی

گیرند. در ر سراسر زندگی فرد تاثیر بگذارند، در این دوره شکل میتوانند بم که میی بحرانی از زندگی است، الگوهای رفتاری مهدوره

رو، نمایند و از اینآموزی میی نوجوانی افراد تجربهکند. در دورهنوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می

مت رفتارهای پرخطر سوق دهد )فتحی و سآنها را به  های نادرست ممکن استگیریشوند. تصمیمرو میبا خطرهای گوناگونی روبه

پذیرترین قشر جامعه در برابر رفتارهای پرخطر هستند. بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور، (. نوجوانان، یکی از آسیب1393پور، ذاکری

ز ااز آن به ترتیب مسمومیت ناشی  سال در ایران، در درجه اول صدمات رانندگی و پس 25وانان و نوجوانان زیر ترین علل مرگ جشایع

 (. 1388الکل، مواد مخدر، خودکشی است )گرمارودی، مکارم، علوی و عباسی، 

اندازد شناختی و اجتماعی افراد جامعه را به خطر میشود که سالمت و بهزیستی جسمی، روانبه رفتارهایی گفته می 1رفتارهای پرخطر

توان علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان را به عوامل گوناگونی، تقسیم طور کلی می(.به1393)سلمانی، حسنی و آریاناکیا، 

، اینیو خراسانی بردنجانیمیرح ،یمیابراهمحمدزادهاشاره نمود ) 2رفتاری -های مغزیسیستمتوان به ی این عوامل میکرد. از جمله

از جمله ، است تیکه حائز اهم تیشخص یعصب -یستیز عدبُ یبررس ،موثر در رفتارهای پرخطر یتیعوامل شخص یدر بررس. (1394

رفتاری می داند  -های مغزیهای مرتبط با این بعد شخصیت گری است که مبنای انگیزش، هیجان و رفتار انسان را سیستم هینظر

 یرفتاری اصل-مغزی ستمیدو س شودیم دهینام زین تیبه تقو تیحساس هینظر گری که تیشخص هینظر .(1394)محمدزاده و همکاران، 

رفتاری  -های مغزی( نمره کلی سیستم2009) 4(. همچنین در مطالعه کانور، استوارت و وات2018، 3ناتان)گرای و مک کندیم یرا معرف

ت توانست به صورت مثب« جستجوی سرگرمی»مصرف سیگار و الکل نبود، در عوض،  بینی رفتارهای پرخطر قماربازی،قادر به پیش

بینی کند. سائق نیز به صورت مثبت تنها قادر به پیش بینی قماربازی بود. این پژوهش مصرف الکل و به صورت منفی قماربازی را پیش

 سازد.رفتاری در انواع رفتارهای پرخطر را خاطر نشان می -های مغزیهای مختلف سیستماهمیت تمایز بین مولفه

(. 1395اشاره نمود )کوهی و کرمی،  5طرحواره ناسازگار اولیهتوان به خطر در نوجوانان، میاز دیگر عوامل گرایش به رفتارهای پر

ها، الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند که از خاطره ها، هیجان شناخت واره ها و احساس های بدنی تشکیل طرحواره

در مسیر زندگی تداوم دارند و به شدت ناکارآمد هستند )صلواتی و شده اند، معموال در دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفته اند، 

شود و مستقیم یا شوند، سطوحی از هیجان منتشر میهای ناسازگار اولیه فعال می(. هنگامی که طرحواره1389دوست، یزدانیکه

توانایی شغلی، سو مصرف مواد، غیرمستقیم منجربه اشکال مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم 

( این فرضیه را مطرح ساخته است که بعضی 2017) یانگ(. 1390شود )محمدخانی و فراهانی، تعارضات بین فردی و مانند آن می

ی توانند بنیان و مرکز اختالالت شخصیت، مشکالت منشی مالیم تر و بسیاری از اختالالت مزمن محور یک باشند. برامی  هاوارهطرح

(. گروهی 2017، 6د )یانگهای ناسازگارانه اولیه نامید تعریف کروارهها را طرحها که آنوارهای از طرحبررسی این فرضیه، و زیر مجموعه

های شناختی در رفتار پرخطر و پرخاشگرانه در زمان و وارههای ناسازگار و طرحوارهی محوری طرحاز محققان نیز، بر نقش رابطه

                                                           
1 High-risk behaviors 
2 Behavioral brain systems 
3 Gray & McNatan 
4 O'Connor, Stewart & Watt 
5 Initial maladaptive schema 
6 Yang 



 
( با ارائه مدل پردازش 1994) 2(. در این خصوص، کریک و دودیچ1991، 1اند )ارون و هیوسمانای گوناگون تاکید داشتههموقعیت

 اند.های شناختی را در تنظیم رفتارهای پرخطر و پرخاشگرانه مهم تلقی کردهوارهاطالعات اجتماعی، نقش ساختارهای ذهنی، بویژه طرح

دانشجوی پسر  491( در پژوهشی در خصوص 1386زاده )اگونی انجام شده است، از جمله؛ شریفهای گوندر همین راستا، پژوهش

 9/9درصد، شیوع مصرف مواد مخدر را  43ی مصرف سیگار را درصد، تجربه 30در مقاطع مختلف تحصیلی، شیوع استعمال سیگار را 

(. بر اساس 1389نقل از میری و بهرامی احسان، ؛ به1386زاده، درصد گزارش نموده است )شریف 45درصد و شیوع الکلی بودن را 

ترین رفتار پرخطر در میان نوجوانان درصد شایع 7/25( مصرف الکل با 1387های پژوهش حمیدیه، مطلبی، عاشری و بروجردی )یافته

آموزان ( در دانش1393تکار )یری و کراممزاده، اسدی، ساله شهرستان تهران است. همچنین در پژوهش اسماعیل 35تا  15و جوانان 

درصد و مصرف  7/3درصد، مصرف سیگار با  2/59ی قزوین بیشترین شیوع را به ترتیب مصرف قلیان با دختر و پسر مقطع متوسطه

رایه شده است به درصد به خود اختصاص دادند. در این زمینه پژوهش های متناقضی انجام شده و نتایج ناهمگون ا 3/7مواد مخدر با 

ر پژوهش خود از نوان مثال ضعیف بودن بازداری رفتاری با افزایش خطر رفتارهای تکانشی همراه بوده است .الکستون و داو نیز دع

از پژوهش ها  رابطه بین بازداری رفتاری و رفتار پرخطر مربوط به خوردن و سو مصرف مواد حمایت کردند.در حالی که برخی دیگر

عتقد هستند حساسیت ارهای پرخطر با استفاده از بازداری رفتاری دست نیافتند.برخی پژوهشگران  نیز مشواهدی مبنی بر پیش بینی رفت

بطه معکوس دارد.بنابراین بازداری رفتاری بیشتر با عالیم درونی سازی و صفات اظطرابی همراه بوده و با به کارگیری رفتارهای پر خطر را

 (. 2015)امیرپویا.  & محمدزاده ابراهیمی, علی, رحیمی پردنجانی, خراسانی نیا,اهمیت است انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه حایز

و با نظر به اینکه  با توجه به اینکه امروزه شیوع رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان به یکی از مسائل اساسی جامعه تبدیل شده

آمیز های صورت گرفته در گذشته، رفتارهای مخاطرهرغم فعالیت. علیباشددوران نوجوانی، دوران بسیار حساسی در زندگی انسان می

رابطه  یررسبدر سطح جهان دارای رشدی تصاعدی بوده است. همچنین از آنجایی که تا کنون در کشور پژوهشی به صورت همزمان به 

ست، بنابراین محقق در اپرداخته نشده وانان پرخطر در نوج یبه رفتارها شیبا گرا هیو طرحواره ناسازگار اول یرفتار یمغز یهاستمیس

 -های مغزیی سیستماین پژوهش به دنبال پر کردن خالء پژوهشی در این راستا است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه

 رد است. ساله شهرستان بروج 12-18های ناسازگار اولیه با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان رفتاری و طرحواره

 پژوهش روش
نوجوانان کلیه  جامعۀ  پژوهش را .بودمطالعات همبستگی ماهیت جزء های کاربردی و از لحاظ پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش

نفر به  377 گیری طبقه ای روش نمونه تشکیل دادند که از بین آنها به صورت 1398-99د در سال ساله شهرستان بروجر 18-12

 12ها حداقل پنجم ابتدایی، سن آزمودنی حداقل معیارهای ورودی و خروجی عبارتند از: تحصیالت آزمودنیانتخاب شدند.  عنوان نمونه

ها( برای حضور در سال و اشتیاق نوجوانان )آزمودنی 1ی سکونت در شهرستان بروجرد حداقل سال، داشتن سابقه 18سال و حداکثر 

رفتارهای  مالک متغیرو فتاری و طرحواره ناسازگار اولیه ر -های مغزیسیستمر این پژوهش د پیش بینمتغیرهای این آزمون است. 

 بود.  پرخطر

 سنجش ابزار

 20( تهیه کردند. این آزمون دارای 1989این پرسشنامه را گری ویلسون ): )BBSQ( 3رفتاری -های مغزیپرسشنامه سیستم

( در پژوهش خود 1394است. حسینی و همکاران ) زیگرجنگ و  ،یمنفعل، خاموش آوردن، اجتناب فعال، اجتناب یروعامل:  6سوال و 

                                                           
1 Eron & Huresman 
2 Crick & Dodge 
3 Brain-Behavioral Systems Questionnaire 



 
، 79/0ترتیب گریز بهروایی محتوایی این پرسشنامه را مطلوب و با محاسبه آلفای کرونباخ برای اجتناب فعال، اجتناب منفعل و جنگ

گزارش نمود، همچنین در زمینه اعتبار پرسشنامه،  ( روایی آن را مطلوب1989به دست آوردند، همچنین بارت و گری ) 70/0و  78/0

، 58/0، 61/0، 71/0آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به ترتیب های رویضرایب آلفای کرونباخ را برای مولفه

 (.1386قوزلو، گزارش نمود )آقایوسفی، جوانمرد و محمدی قره 65/0، 65/0، 61/0

سوال  75( تهیه کرده است. این پرسشنامه دارای 1998: این پرسشنامه را یانگ ))PMSQ( 1ره ناسازگار اولیهی طرحواپرسشنامه

منشی، خودتحول ماده )شکست، نقص/ شرم، محرومیت هیجانی، خودانضباطی ناکافی، آسیب پذیری نسبت به ضرر، استحقاق/ بزرگ 9و 

ثباتی، اطاعت، هیجانی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، از خودگذشتگی، رهاشدگی/ بیاعتمادی، بدرفتاری، بازداری نیافته، گرفتار، بی

کفایتی( تشکیل شده است. روایی این پرسشنامه توسط پژوهش محمدی معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی و وابستگی/ بی

( پایایی پرسشنامه را 1390نژاد )مچنین قاسمی( بررسی شد و آن را مناسب توصیف نمودند. ه1389نژاد و همکاران )( و باقری1380)

جویی افراطی و انزوای های اطاعت، معیارهای سرسختانه/ عیب، همچنین برای مولفه71/0به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 (.1386فر،  و بشارت، گزارش نمود )آهی، محمدی 51/0، 72/0، 60/0ترتیب اجتماعی/ بیگانگی به

( با اقتباس از پرسشنامه مرکز پیشگیری 1395-1385: این پرسشنامه را محمدخانی ))HRBQ( 2فتارهای پرخطری رپرسشنامه

( تهیه کرده است. هر بخش از این پرسشنامه، شامل سواالتی درباره اولین انجام 2008ها( )از رفتارهای پرخطر )مرکز کنترل بیماری

ماه گذشته و یک ماه اخیر و تمایل به انجام آن کار در آینده است. در پژوهش  12 رفتار پرخطر، میزان رفتار پرخطر در طول عمر،

 76/0های پرسشنامه رفتارهای پرخطر همسانی درونی خوبی داشتند، دامنه آلفای کرونباخ ( نیز نشان داد که زیرمقیاس1389حسنی )

 87/0( پایایی آن را 1386محمدخانی ) ادار همبسته بودند.ها به صورت معنهای کلی زیرمقیاسهای ماده و نمرهبود. نمره 92/0تا 

گزارش  82/0( پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 1388(. در مطالعه آزرمی و محمدخانی )1385گزارش کرده است )محمدخانی، 

ه دست آمد. در پژوهش ب 87/0( بر اساس آلفای کرونباخ 1389شده است. ضریب همسانی درونی آن در پژوهش عنبری و محمدخانی )

 (. 1393محاسبه شده است )اسدی و همکاران،  83/0حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ، 

ان سه پرسشنامه توضیح در خصوص شیوه ی تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی به آزمودنی ها داده شد. به هر کدام از دانش آموز

ن روش تحلیل ای نفر پرسشنامه را پر کردند. 377جواب دادند که در مجموع داده شد. آزمودنی ها در کمال آرامش به پرسشنامه ها 

ثیر متغیرها متغیر و رگرسیون چند گانه جهت بررسی تاثیر یا عدم تا دوهمبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین  پژوهش، آزمون

 تحلیل شد. 21ویراست  SPSSها نیز با . دادهصورت گرفت

 

 اهافتهی
های فتاری، طرحوارهر -های مغزیشود متغیرهای سیستمپردازد. همانطور که مشاهده میآمار توصیفی تحقیق می به بیان 1جدول 

 باشد. ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر از کشیدگی نرمال برخوردار می

 

 نوجوانان  واره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطررفتاری، طرح -های مغزیهای توصیفی سیستم. مشخصه1جدول 

 تعداد میانگین انحراف استاندارد بیشینه کمینه متغیرها

                                                           
1 Primary Maladaptive Schema Questionnaire 
2 High Risk Behaviors Questionnaire (HRBQ)  



 

 377 11/15 02/7 44 4 بازداری رفتاری

 377 55/23 28/4 30 9 سازی رفتاریفعال

 377 232 55/70 45 101 های ناسازگار اولیهطرحواره

 377 59/45 06/8 69 21 رفتارهای پرخطر

 

 

های ناسازگار اولیه با گرایش به رفتارهای پرخطر رفتاری و طرحواره -های مغزیی بین سیستم. ضریب تعیین مدل رگرسیون2جدول 

 در نوجوانان

 انحراف معیار ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده (2Rضریب تعیین ) (Rجذر ضریب تعیین )

656/0 430/0 425/0 501/1 

 

تغییرات متغیر مالک )رفتارهای پرخطر( به  %43ر این مدل رگرسیون ، میزان ضریب تعیین به دست آمده د2بر اساس نتایج جدول 

های ناسازگار اولیه( استخراج شده و ضریب همبستگی متغیر مالک وارههای مغزی رفتاری و طرحبینی )سیستموسیله متغیرهای پیش

 شده است.  656/0بینی متغیر مالک، و متغیر پیش

 ناسازگار اولیه با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان رفتاری و طرحواره -های مغزیبین سیستم. نتایج آزمون آنوا در رابطه 3جدول 

 سطح معنی داری مقدار آماره میانگین مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0* 706/93 307/3499 3 921/10497 رگرسیون

   344/37 373 172/13929 باقی مانده

    376 093/24427 جمع

05/0* P 
 

پرخطر  یبه رفتارها شیبا گرا هیو ناسازگار اول یرفتار یطرحواره مغز یهاستمیس نیب ونیبرازش مدل رگرس، 3بر اساس نتایج جدول 

 دار بوده است.یمعن 05/0در نوجوانان در سطح 

 پرخطر در نوجوانان یبه رفتارها شیبا گرا هیطرحواره ناسازگار اولو  یرفتار یمغز یهاستمیس نیرگرسیون چندگانه ب جینتا. 4جدول 

 
 ضریب رگرسیون استاندارد شده ضریب رگرسیون استاندارد نشده

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا )مقدار پیش بینی( خطای استاندارد ضریب

 133/0* -506/1 - 420/3 -150/5 مقدار ثابت



 

 000/0* 545/2 223/0 093/0 236/0 بازداری رفتاری

 000/0* 655/3 -301/0 095/0 -346/0 سازی رفتاریفعال

های ناسازگار طرحواره

 اولیه
450/0 071/0 438/0 303/6 *000/0 

05/0* P 
 

ــدول   ــایج ج ــی 4نت ــان م ــه  ، نش ــد ک ــاری »ده ــازداری رفت ــی  «ب ــطح معن ــدار س ــون مق ــر ، چ ــت. <05/0P) 000/0داری براب ( اس

 شیبـا گـرا   بـازداری رفتـاری   مانـد. بـه ایـن معنـا کـه بـین      درصد متغیر بازداری رفتـاری در مـدل بـاقی مـی     95ن با اطمینان بنابرای

، چــون مقــدار ســطح «ســازی رفتــاریفعــال»دارد.  وجــود ســاله مــورد مطالعــه رابطــه 18-12پرخطــر در نوجوانــان  یبــه رفتارهــا

ـ   <05/0P) 000/0داری برابـر  معنی مانـد.  سـازی رفتـاری در مـدل بـاقی مـی     درصـد متغیـر فعـال    95ا اطمینـان  ( اسـت. بنـابراین ب

 وجـود  سـاله مـورد مطالعـه رابطـه     18-12پرخطـر در نوجوانـان    یبـه رفتارهـا   شیبـا گـرا   سـازی رفتـاری  فعـال  به این معنا که بین

( اســت. بنــابراین بــا <05/0P) 000/0، چــون مقــدار ســطح معنــی داری برابــر «هــای ناســازگار اولیــهکــل مقیــاس طرحــواره»دارد. 

کـل مقیــاس   مانـد. بـه ایـن معنـا کـه بـین      هـای ناسـازگار اولیـه رفتـاری در مـدل بــاقی مـی      درصـد متغیـر طرحـواره    95اطمینـان  

 وجــود ســاله مــورد مطالعــه رابطــه 18-12پرخطــر در نوجوانــان  یبــه رفتارهــا شیبــا گــرا هــای ناســازگار اولیــه رفتــاریطرحــواره

 دارد. 

 یرگیجهینت و بحث
رفتـاری و طرحـواره ناسـازگار اولیـه بـا گـرایش بـه رفتارهـای پرخطـر           -هـای مغـزی  هدف پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـه سیسـتم     

ســازی رفتــاری و ی، فعــالرفتــار یبــازدار نیارتبــاط بــد. نتــایج نشــان داد کــه بــو ســاله شهرســتان بروجــرد 12-18در نوجوانــان 

. نتـایج ایـن بخـش از پـژوهش، بـا نتـایج       شـود یمـ  دییـ پرخطـر در نوجوانـان تا   یهـا بـه رفتار  شیبا گـرا  های ناسازگار اولیهوارهطرح

ــی،   ــین )بهمن ــات پیش ــوی 1392تحقیق ــاورز و تق ــاری؛ کش ــونی، س ــدزاه1394گ ــاران،  ؛ محم ــی و همک ــوان 1394ابراهیم ( همخ

آمـوزان پرداخـت.   انـش بینـی رفتارهـای پرخطـر د   هـای ناسـازگار اولیـه در پـیش    (، بـه بررسـی نقـش طرحـواره    1392است. بهمنی )

پرخطــر وجــود  یبــا رفتارهــا هیــطرحــواره ناســازگار اول یمؤلفــه هــا نیبــ یرابطــه مثبــت و معنــادارنتــایج حاصــل نشــان داد کــه 

رفتـاری و آمـادگی بـه اعتیـاد      -هـای مغـزی  هـای ناسـازگار اولیـه، سیسـتم    (، بـه بررسـی طرحـواره   1394کشاورز و همکاران ) دارد.

بــه  یآمــادگ تواننــدیمــ یرفتــار -یمغــز یهــاســتمیو س هیــناســازگار اول یهــاطرحــوارهشــان داد کــه پرداختنــد. نتــایج حاصــل ن

ــ ادیــاعت ــه بررســی نقــش سیســتم1394ابراهیمــی و همکــاران )نــد. ینما ینــیبشیرا پ رفتــاری در پــیش بینــی  -هــای مغــزی(، ب

ــ رفتارهــای پرخطــر دانــش ــی ای اسبــین ل نشــان داد کــه آمــوزان مقطــع متوســطه شهرســتان بجنــورد پرداخــت. نتــایج حاص ، ب

. در تبیــین ایــن یافتــه مثبــت و معنــی داری وجــود داشــت طــهجســتجوی ســرگرمی و پاســخ بــه پــاداش بــا رفتارهــای پرخطــر راب

اجتمــاعی درامــان نیســتند و  -تــوان گفــت، نوجوانــان بــه عنــوان بخشــی از نیــروی جــوان جامعــه از آســیبهای مختلــف روانــیمــی

منبــع  یدهنــد دارا یپرخطــر را انجــام مــ یاکــه رفتارهــ ینوجوانــانفتارهــای پرخطــر قــرار دارنــد. گــاهی در معــرض گــرایش بــه ر

ــرل ب ــیکنت ــاد ســهیهســتند و در مقا یرون ــان ع ــا نوجوان ــر  یب ــه نفــس کمت ــد یاعتمــاد ب ــالینی نشــان   دارن مطالعــات و تجــارب ب

کــه در  ینوجوانــانکننــد. وق پیــدا مــیســالگی بــه ســمت رفتارهــای پرخطــر ســ 18تــا  12انــد کــه اکثــر نوجوانــان در ســنین داده

پرخطـر را   یدارد کـه رفتارهـا   یشـتر یوجـود داشـته اسـت، احتمـال ب     یشـتر یب یمنفـ  یهـا  دادیـ شـان حـوادو و رو   یسابقه زندگ



 
 یفـ مقابلـه بـا مشـکالت، احساسـات من     یبـرا  یوجود دارد که نوجـوان از مصـرف مـواد مخـدر بـه منزلـه راهـ        یانجام دهند شواهد

کننــده مصــرف  ینـ یب شیپــ ،یفشــار گــروه همسـاالن و پرخاشــگر  ریـ نظ یکنـد. فشــار روانــ یشـارزا اســتفاده مــ ف یهــا تیـ و موقع

سـزایی در سـوق دادن افـراد بـه ویـژه نوجوانـان بـه سـمت رفتارهـای          از عوامـل روانشـناختی کـه تـاثیر بـه      .مواد در نوجوانان اسـت 

هــای عمیــق و فراگیــری مایــههــا، الگوهــا یــا درونطرحــوارههــای ناســازگار اولیــه اســت. باشــد، طرحــوارهپرخطــر در ارتبــاط مــی

ــدنی تشــکیل شــدههــا و احســاسوارههــا، هیجــان، شــناختهســتند کــه از خــاطره ــد، معمــوال در دوران نوجــوانی شــکل هــای ب ان

عیــت هــای تجربــی و بــالینی حــاکی از ایــن واقانــد، در مســیر زنــدگی تــداوم دارنــد و بــه شــدت ناکارآمــد هســتند. پــژوهشگرفتــه

هــای ناســازگار اســت کــه رفتارهــای پرخطــر یکــی از راهبردهــای کنارآمــدن اســت کــه فــرد بــرای دوری از تــاثیر منفــی طرحــواره 

هـای ناسـازگار بیشـتری از    بـرد و همچنـین افـرادی کـه دچـار رفتارهـای پرخطـر هسـتند، طرحـواره         برانگیخته شـده، بـه کـار مـی    

عصـبی شخصـیت    -صـیتی مـوثر در رفتارهـای پرخطـر، بررسـی بُعـد زیسـتی       دهنـد. در بررسـی عوامـل شخ   افراد عـادی نشـان مـی   

 یتوجـه خـود را بـر انتخـاب افــراد     ،یاز نظـر رفتـار   نوجوانـان  توانـد زیربنـای هیجـان و رفتـار باشـد، حـائز اهمیــت اسـت.       کـه مـی  

 یوابسـتگ  اد،یـ ادت زحسـ  ریـ نظ ییرفتارهـا  رنـد، یگیمـ  ادیـ  نیکنند که بتواننـد بـه تعهداتشـان عمـل کننـد. آنهـا همچنـ       یجلب م

نوجوانـان  . دآنهـا را رهـا کننـ    گـران، یکـه د  شـوند یرفتارهـا باعـث م   نیکنتـرل کـردن را کنـار بگذارنـد چـون همـ       ایـ خشم  ،یافراط

ثبــات کنــار بکشــند و در روابــط باثبــات،  یرا تحمــل کننــد و بــه ســرعت، خــود را از روابــط بــ ییتنهــا رنــدیگ یمــ ادیــ جیبــه تــدر

ـ           نیـ را تجربه کننـد. ا  یشتریب یو راحت تیاحساس امن  یثبـات کـه نـوع    یامـر مسـتلزم آن اسـت کـه بـا جـذب خـود بـه روابـط ب

ــار طــرح ــ یزور مخــالف اســت، خاســت –واره رفت ــد. آنهــا همچن ــ نیکنن ــ ادی ــدیگ یم ــا رن ــا طــرح واره یطــرح واره ه ــرتبط ب  م

را  شـان زندگی مشـکالت روزمـره   رنـد یگ یمـ  ادیـ آنهـا را کنتـرل کننـد،     گـران یدهنـد د  یبهبود بخشند: اجـازه نمـ   زیرا ن رهاشدگی

هـای مـرتبط بـا    از جملـه نظریـه   ادیـ کنند کـه کمتـر احسـاس نقـص در آنهـا بـه وجـود ب        یکار ایحل کنند  یمؤثرتر یها وهیبه ش

دانـد. نظریـه   رفتـاری مـی   -هـای مغـزی  ی شخصیت گـری کـه مبنـای انگیـزش، هیجـان و رفتـار انسـان را سیسـتم        این بعد، نظریه

کنـد. ایـن   رفتـاری اصـلی را معرفـی مـی     -شـود دو سیسـتم مغـزی   ی که نظریه حساسیت بـه تقویـت نیـز نامیـده مـی     شخصیت گر

هـای  هـای هیجـانی و تفـاوت   ها، که عبارتنـد از سیسـتم فعـال سـازی رفتـاری و سیسـتم بـازداری رفتـاری، مبنـای واکـنش          سیستم

 دادیـ از رو یجداگانـه ا  یهـا بـه مجموعـه  رفتـاری   -مغـزی  هـای باشـند. سیسـتم  فردی در پاسخ بـه رویـدادهای تقویـت کننـده مـی     

بـه   یمغـز  یاز سـاختارها  یجداگانـه ا  یمجموعـه   ی لهیدهـد، و بـه وسـ    یاز رفتـار پاسـخ مـ    یکننده بـا انـواع خاصـ    تیتقو یها

 .  کند یرا پردازش م یهم مرتبط که اطالعات خاص

را پرخطــر در آنهــا  یبــه رفتارهـا  شیدر نوجوانـان، گــرا  ناســازگار یهــاطرحـواره  شیافــزاهمچنـین، نتــایج پـژوهش، نشــان داد   

پرخطــر در نوجوانــان  یبــه رفتارهــا شیهــای ناســازگار بــا گــراطرحــواره نیبــبنــابراین ارتبــاط و بــرعکس. دهــد مــی شیافــزا زیــن

ــی ــد م ــرددتایی ــریفی )     .گ ــمی و ش ــات قاس ــایر تحقیق ــایج س ــا نت ــو ب ــایج، همس ــن نت ــوش 1396ای ــی و خ (؛ 1397روش )(؛ واعظ

 یمولفــه هــا نیبــ یرابطــه مثبــت و معنــادار( اســت. بــدین معنــی کــه 1394(؛ آقاجــانی و همکــاران )2015ایردوز و همکــاران، )فــ

، یجـان یه تیـ ، محرومیمـار یاز ب یریپـذ بیآسـ  یمولفـه هـا   نیپرخطـر وجـود دارد. همچنـ    یبـا رفتارهـا   هیـ طرحواره ناسـازگار اول 

ــتگ ــاطف یوابس ــ یع ــزرگ منش ــتحقاق اب ــتنداری، خوی، اس ــو معی ش ــختانه ب اری ــتریسرس ــوار نیش ــا انسی ــر را در  یرفتاره پرخط

گیـری رفتارهـای پرخطـر و شخصـیت     تـوان گفـت تـاثیر محـیط بـر شـکل      . در تبیـین ایـن یافتـه مـی    سازد یم نییدانش آموزان تب

بســتگی دانســت. هـا و دل وارهتــوان تشـکیل طــرح افـراد و در بــروز صـفات ژنتیکــی ثابـت شــده اسـت. دو مــورد از ایـن تــاثیر را مـی      

انـد.  هـا، باورهـا و احساسـات مهمـی در در مـورد خـود و محـیط هسـتند کـه نوجوانـان آن را بـدون چـون و چـرا پذیرفتـه              وارهطرح

کفـایتی  کننـد. بـرای مثـال، نوجـوانی کـه طرحـواره بـی       آنها خودشان تـداوم بخـش هسـتند و در برابـر تغییـر، بسـیار مقاومـت مـی        



 
کنـد کـه در رشـد یـک طرحـواره      (، بیـان مـی  1990کنـد. یانـگ )  نیز با تغییـر ایـن بـاور مبـارزه مـی      دارد حتی در دوران بزرگسالی

هـای ناسـازگار اولیـه    کننـد. طرحـواره  ناسازگار اولیه، تجـارب ناخوشـایند بـا والـدین در طـول دوره نوجـوانی نقـش مهمـی ایفـا مـی          

در موقعیـت هـای زنـدگی و در سـبک ارتباطـات بـین        الگوهایی بـرای پـردازش اطالعـات هسـتند کـه در تعـامالت هیجـانی فـردی        

شناســی هــا و رویکردهــای مختلفــی بــه منظــر تبیــین آســیبفــردی افــراد مــوثر هســتند. در گســتره متــون روانشــناختی دیــدگاه 

و پـردازش اطالعـات فـرد را دربـاره      دهنـد یمـ  لیفـرد را تشـک   یخودپنـداره  یهسـته اصـل   هـا، طرحـواره روانی تدوین شـده اسـت.   

 یداریــو پا ریــموضــوعات ثابــت، فراگ هیــناســازگار اول هــایطرحــواره انــگی هیــ. طبــق نظرکننــدیمــ تیهــدا گــرانیو د ایــدن خــود،

ـ . اانـد دهشـ  لیتشـک  یبـدن  هـای احسـاس  و هـا شـناخت  هـا، جانیهستند که از خاطرات، ه تعامـل خلـق و    قطریـ  از هـا طرحـواره  نی

. امـا،  کننـد یکمـک مـ   طشیمحـ  ایـ فـرد بـا خـانواده     یو بـه سـازگار   درنـ گییشـکل مـ   یو مـداوم و  یمنف اتیکودک با تجرب یخو

و در مقابــل  رناپــذی انعطــاف هــاطرحــواره رایــممکــن اســت ناســازگارانه باشــند، ز یزنــدگ یبعــد هــایدوران در هــاطرحــواره نیــا

ـ . بـه ا ندشـو یمـ  یدیشـد  یروانـ  یو نـاراحت  یمنفـ  نـد یافکـار خودآ  کیـ طرحواره هـا باعـث تحر   نیمقاوم هستند.ا رییتغ  ب،یـ ترت نی

هــای پژوهشــی . در ایــن راســتا یافتــهاز اخــتالالت باشــند یاریدر بســ شناســیبیآســ یاصــل یهســته اســت ممکــن هــاطرحــواره

 یرفتـار پرخطـر  در قالـب رفتـار    کنـد.  هـای ناسـازگار نقـش مهمـی در رفتارهـای پرخطـر ایفـا مـی        دهنـد کـه طرحـواره   نشان مـی 

از رفتارهـا را در   یشـود. مفهـوم گسـترده رفتـار پرخطـر سلسـله ا       یمنجـر مـ   یسـالمت  یرابـ  یمنفـ  امـد یشود کـه بـه پ  یم فیتعر

آورد، بلکـه باعـث   یبـه بـار مـ    یجـد  یهـا انیـ ز یو یرفتـار و افـراد مهـم زنـدگ     نیـ در ا ریخود فرد درگ یکه نه تنها برا ردیگیبرم

ـ   یرعمدیصدمه غ مشـروب، سـوء    ادیـ رخطـر عبارتنـد از: مصـرف ز   پ یرفتارهـا  نیتـر جیـ را ،شـود یمـ  زیـ ن یگـر ید گنـاه یبه افـراد ب

 .یقانون ریبند و بار و غ یاعمال ب ،یخطرناک، قمارباز یهاپروا، ورزش یب یرانندگ من،یناا یجنس زشیمصرف مواد، آم

 زیـ پرخطـر در آنهـا ن   یبـه رفتارهـا   شیدر نوجوانـان، گـرا   یرفتـار  یبـازدار  شیبـا افـزا  های پژوهش ایـن بـود کـه    از دیگر یافته

ـ بنـابراین ارتبـاط   و بـرعکس.   ابدییم شیزااف  .شـود تاییـد مـی  پرخطـر در نوجوانـان    یبـه رفتارهـا   شیبـا گـرا   یرفتـار  یبـازدار  نیب

ــی )     ــنی و خلج ــات حس ــا تحقیق ــژوهش ب ــش از پ ــن بخ ــایج ای ــاران)  1396نت ــرپور و همک ــاران،  1397(؛ بش ــرادی و همک (؛ علیم

 یبــازدار ســتمیسانــد ( همســو اســت، کــه نشــان داده   2017ران )(؛ مارگــات و همکــا 1394(؛ آقاجــانی و همکــاران ) 1397)

 یبــازدار ســتمیهرچــه س رســدینظــر مــبــه و همچنــین کنــد ینــیبشیآمــوزان را پــدانــش یتوانــد اخــتالالت رفتــاریمــ یرفتــار

. در شــودیمــ انیــنما یشــتریب یداشــته باشــند، اخــتالالت رفتــار یعصــر یهــاپیــبــه ت شیتــر باشــد و افــراد گــرافعــال یرفتــار

هـای بـازداری رفتـاری نوجـوان را نسـبت بـه احتمـال وقـوع خطـر یـا تنبیـه هشـیار نگـه              توان گفـت سیسـتم  تبیین این یافته، می

هـای بـازداری رفتـاری موجـب احسـاس اضـطراب شـده،        کنـد، بـه طـور کلـی فعالیـت سیسـتم      داشته، رفتار اجتنابی را تسهیل مـی 

 یبـازدار هـای موجـود در موقعیـت را بـه خـوبی بررسـی کنـد. سیسـتم         سـازد تـا فـرد بتوانـد نشـانه     می فعالیت فعلی فرد را متوقف

اســت.  یضــرور گــرید یروانشــناخت -عصــب ییپــنج توانــا یعملکــرد عــاد یبــرا یمعتقــد اســت کــه رشــد مناســب بــازدار یرفتــار

ـ   ،یختگـ یبرانگ زهیـ انگ یجـان یه یخـودگردان  ،یعبارتنـد از حافظـه کـار    ییپـنج توانـا   نیا ـ   ،یبازسـاز  ،یگفتـار درون  یو سـاخت روان

 لهیکنتـرل رفتـار بـه وسـ     ،یخـودگردان  یرا بـرا  طیشـرا  رایـ دارنـد ز  یهماهنـگ سـاز   تیـ ه. چهـار کـارکرد اول ما  یو کنترل حرکت

بـه   ینـوع خـودگردان   نیـ کننـد. ا  یمـ  ایـ رفتـار در عـرض زمـان وکنتـرل اضـطراب مه      یسازمان دهـ  ،یدرون ۀشد ییاطالعات بازنما

 نیکنــد. بـه همــ  یکمــک مـ  کـار بـه  ” مجــدد دنیچسـب ” ییو توانــا یبـه اهــداف آتـ   دنیرسـ  یرفتـار بــرا  یداریــو پا یجهـت دهـ  

ــدل ــتم  ل،ی ــازدارسیس ــار یب ــار  یرفت ــه ک ــه حافظ ــ  ،یب ــان، درون ــاس زم ــاز یاحس ــیخودانگ ،یس ــخالق ،یزش ــار تی ــه  یرفت و ب

ـ    یطورکل ل شخصـیتی مـوثر در رفتارهـای پرخطـر،     . همچنـین در بررسـی عوامـ   کنتـرل اضـطراب متصـل اسـت     و یبـه خـود کنترل

، حـائز اهمیـت اسـت. از جملـه نظریـه مـرتبط       توانـد زیربنـای هیجـان و رفتـار باشـد     عصبی شخصیت کـه مـی   -بررسی بعد زیستی



 
با ایـن بُعـد، نظریـه شخصـیت گـری اسـت کـه مبنـای انگیـزش، هیجـان و رفتـار انسـان را سیسـتم نظریـه حساسـیت بـه تقویـت                  

هـا، کـه عبارتنـد از سیسـتم فعـال سـازی       کنـد. ایـن سیسـتم   رفتـاری اصـلی را معرفـی مـی     -دو سیسـتم مغـزی  شود نیز نامیده می

هـای فـردی در پاسـخ بـه رویـدادهای تقویـت کننـده        هـای هیجـانی و تفـاوت   بـازداری رفتـاری، مبنـای واکـنش     رفتاری و سیسـتم 

 باشندمی

آنهـا  در پرخطـر   یبـه رفتارهـا   شیگـرا ، در نوجوانـان رفتـاری   سـازی های پـژوهش ایـن بـود کـه بـا افـزایش فعـال       از دیگر یافته

ــین فعــال کــاهش مــی ــابراین ارتبــاط ب ــرعکس. بن ــد و ب ــا گــرا ســازی رفتــارییاب ــه رفتارهــا شیب ــان  یب ــد پرخطــر در نوجوان تایی

ــی ــودم ــی )      .ش ــنی و خلج ــات حس ــا تحقیق ــژوهش ب ــش از پ ــن بخ ــایج ای ــاران)  1396نت ــرپور و همک ــات و 1397(؛ بش (؛ مارگ

پرخطـر دارد. عـالوه    یبـر رفتارهـا   میمسـتق  ریتـأث  یسـاز رفتـار  فعـال  سـتم یسانـد  ( همسـو اسـت، کـه نشـان داده    2017اران )همک

پرخطـر نوجوانـان نقـش     یدر رفتارهـا  یرفتـار  یمغـز  هـای سـتم یس تیـ اثـر فعال  لیبـا تعـد   یجـان یمجدد تجـارب ه  یابیارز ن،یبر ا

 یفتارهــادر ر یرفتــار یمغــز یهــاســتمیس تیــفعال لیبـا تعــد  یجــانیب هتجــار یفرونشــان کــهیدارد، درحــال یکاهشــ گــریانجیـ م

 ییجــونظــم یو راهبردهــا تیشخصــ یســتیز یهــاهیــنقــش پا یطــور کلــدارد. بــه میمســتق گــریانجیــپرخطــر نوجوانــان نقــش م

بــه رفتــاری  یسیســتم فعــال ســازتــوان گفــت . در تبیــین ایــن یافتــه، مــیکنــدیمــ تیــپرخطــر حما یدر بــروز رفتارهــا جــانیه

گـری  رفتـاری، نشـان دهنـدۀ تکـانش     یسـاز دهـد و حساسـیت سیسـتم فعـال    مـی  های شرطی پاداش و فقدان تنبیـه پاسـخ  محرک

هـای درونشـد و برونشـد آن، یـک حلقـه پسـخوراند مثبـت        سـازی رفتـاری و ارتبـاط   . با توجه بـه اینکـه، سیسـتم فعـال    باشدفرد می

کنـد  ای عمـل مـی  شـود و بـه گونـه   ا فقـدان تنبیـه همخـوانی دارنـد، فعـال مـی      هایی که با پاداش یـ ساده است، که از طریق محرک

سـاز رفتـاری سیسـتمی اسـت کـه بـه طـور قابلیـت         هـا افـزایش یابـد، سیسـتم فعـال     که مجـاورت فضـایی زمـانی بـه ایـن محـرک      

هـای  هـدف سیسـتم   هدایت ارگانیزم به سـوی اهـدافی )ماننـد آب و غـذا( دارد، کـه بـرای بقـا ضـروری هسـتند، بـه عبـارت دیگـر،            

تـر  هـا نزدیـک  سازی رفتاری، شـروع و هـدایت رفتـار اکتشـافی مبتنـی بـر روی آورد اسـت؛ کـه ارگـانیزم را بـه تقویـت کننـده            فعال

رفتارهـای ضـروری بـرای     تـوان رفتارهـای نشـات گرفتـه از نیـاز نوجوانـان بـه دلبسـتگی را نیـز در رده         کند. با این توصـیف مـی  می

ـ   ه صـورت نظـری پـذیرفت کـه در راه انـدازی نیـاز نوجوانـان بـه دلبسـتگی و حمایـت، سیسـتم فعـال سـازی              بقا در نظر گرفـت و ب

ــین   ــ  ســتمیسرفتــاری نقــش مهمــی دارد. همچن ــه س ــار ب ــرار از مجــازات   یهــا گنالیفعــال ســاز رفت ــاداش، عــدم مجــازات و ف پ

ـ  ایـ بـه اهـداف شـروع کـرده      یابیدسـت  یشـود فـرد حرکـت خـود را بـه سـو       یباعـث مـ   ستمیس نیدر ا تیاست. فعال سحسا  شیب

اسـت.   یو خوشـحال  یشـاد  د،یـ مسـئول تجربـه احساسـات مثبـت همچـون ام      یفعـال سـاز رفتـار    سـتم یدهـد. س  شیافـزا  شیاز پ

 شیهســتند، گــرا یفعــال ســاز رفتــار ســتمیدر س یادیــز تیحساســ یکــه دارا یافــراد، کســان تیشخصــ یهــادر مــورد تفــاوت 

کــه  ییهــا تیــتجربــه کــردن احساســات مثبــت در موقع یبــرا یادیــز لیــارنــد و تمابــه هــدف د دنیرســ یبــه تــالش بــرا یادیــز

 .  است دارند ادیاحتمال پاداش در آنها ز

ــه  ــاس یافت ــر اس ــی ب ــنهاد م ــژوهش پیش ــای پ ــتم  ه ــه سیس ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ب ــزیش ــای مغ ــاس -ه ــاری و مقی ــای رفت ه

ــواره ــر     طرح ــای پرخط ــه رفتاره ــرایش ب ــا گ ــاری ب ــه رفت ــازگار اولی ــای ناس ــابی   ه ــق ارزی ــود دارد، از طری ــه وج ــان رابط در نوجوان

هـای  تـوان نوجوانـان مسـتعد رفتارهـای پرخطـر را شـناخت و تمهیـداتی را بـرای انجـام مداخلـه          رفتـاری مـی   -های مغـزی سیستم

منسـجم در   یدرمـان  کـرد یرو کیـ بـه عنـوان   هـای ناسـازگار اولیـه    هـای طرحـواره  پیشگیرانه تدارک دیـد و همچنـین کـل مقیـاس    

همچنـین بـا بکـارگیری کلیـه      اثـربخش بـه کـار گرفتـه شـود.      وهیشـ  کیـ توسط درمانگران و بـه عنـوان    یها و مراکز درمانکینیلک

ــانی کــه دچــار رفتارهــای    هــای طرحــوارهمقیــاس ــاری رســانند، و نوجوان ــان، آنهــا را در زمینــه ســالمت ذهنــی ی ــرای نوجوان هــا ب

هــا، از رفتارهــای پرخطــر اجتنــاب ورزنــد. همچنــین بــا دادن جلســات  مقیــاستواننــد بــا اســتفاده از ایــن باشــند مــیپرخطــر مــی



 
ــر خطــر ناشــی از سیســتم   ــان را در براب ــن رفتارهــا، نوجوان ــوگیری از ای ــازداری رفتــاری ایمــن نگــاه  مشــاوره و آمــوزش جل هــای ب

باشـند و  زی رفتـاری مـی  هـای مغـ  دارند. همچنین از آنجـایی کـه در جامعـه، نوجوانـان بیشـتر در معـرض عوامـل روانـی و سیسـتم         

هـای برقـراری ارتبـاط صـحیح     شـود راه شود نوجوانـان بـه رفتارهـای پرخطـر گـرایش پیـدا کننـد، پیشـنهاد مـی         این عامل باعث می

هــای مغــزی رفتــاری بــه نوجوانــان آمــوزش داده و مــوثر نوجوانــان بــرای والــدین آمــوزش داده شــود، و همچنــین عوامــل سیســتم

هـای تحقیـق حاضـر شـامل؛ محـدود بـودن نتـایج بـه نوجوانـان شهرسـتان بروجـرد بـوده،             محـدودیت شود. الزم بـه توضـیح اسـت    

 یپـژوهش بـه صـورت مقطعـ     نیـ اهـای دیگـر بـا احتیـاطج بایـد صـورت گیـرد. محـدودیت دیگـر؛          بنابراین تعمـیم نتـایج بـه گـروه    

 .   سازدیرا دشوار م رهایمتغ نیدرباره رابطه ب یریگ جهینت ل،یدل نیانجام شده است. به ا
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 چکیده 

انجام  مداخله ذهن آگاهی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری در نوجوانان یاثربخش رسیپژوهش حاضر با هدف بر

روه کنترل بود. جامعه آماری گپس آزمون و  -شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

 30ه شامل بود. نمون 1398-99شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی 

ود و خروج نفر برای هر گروه( بود که به روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن مالک های ور 15نفر )

ل پیش و شرکت کنندگان دو گروه در مراح انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردند.

ای گروه هرا تکمیل و در این اثناء آزمودنی  (MSLQپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )پس آزمون 

تجزیه و  دقیقه تحت آموزش های مربوط به مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. 90جلسه  8آزمایش طی 

مداخله ن داد که انجام گرفت. تحلیل داده ها نشا SPSSتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه 

نسبت به گروه کنترل شده است ها در خودتنظیمی یادگیری دار بین گروهر به تفاوت معنیذهن آگاهی منج

(01/0P< با توجه به نتایج بدست آمده .) ادگیریخودتنظیمی یبر مداخله ذهن آگاهی می توان مطرح کرد که 

خودتنظیمی ل نمره ک میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در منجر به افزایشبوده و موثر نوجوانان پسر 

  شده است. راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی آن شاملمولفه های  و یادگیری

 مداخله ذهن آگاهی، خودتنظیمی یادگیری، نوجوانان پسرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

و اساسی برای جوامع، والدین، ( به عنوان یک موضوع مهم SRL) 1در چند سال اخیر یادگیری و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

معلمان و فراگیران مطرح بوده است. یادگیری خودتنظیمی از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد 

ی ( را به عنوان فرایندهاSRL( یادگیری خودتنظیمی )2011، 3)به نقل از هاول و بارو 2(. پینتریچ1395)پوراصغر، کیامنش و سرمدی، 

فعال و سازنده ای تعریف می کند که در آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود تعیین کرده و سپس تالش می کنند شناخت، 

 انگیزه و رفتار خود را بمنظور نیل به اهداف تعیین شده با توجه به ویژگی های بافتی محیط نظارت، تنظیم و کنترل کنند. 

 4عنوان کردند و عصاره این نوع یادگیری را، راهبردهای شناختی 1990در سال ت تریچ و دی گرونظریه یادگیری خودتنظیمی را پین

(. یادگیرنده های خودتنظیم به وسیله ویژگی هایی از قبیل ابتکار شخصی، 2016، 6تشکیل می دهند )ژنگ، لی و چن 5و فراشناختی

 یمیخودتنظ یادگیریکه در  یدانش آموزان(. 2015، 7مرمانتسلط بر یادگیری هدف و خوداسنادی مطلوب، متمایز می شوند )زی

قادرند تا بر  یلدل ینمورد نظارت قرار دهند و به هم شده، یینخود را به سمت اهداف تع یشرفتپ یندتوانند فرآ یشوند م یم یلدخ

 فراگیران در خودتنظیمی یهارتهام بهبود( 2009 ،9یمبنتی، نقل از ب2002) 8بوکارتس .خود تمرکز کنند یادگیری یکردهایرو ییکارآ

کند، بلکه  یم یترا هدا یشخو یادگیری یلمهارتها نه تنها در دوران تحص ینفرد با ا یراز ی داند،آموزش و پرورش م یرا هدف اصل

ودتنظیمی آموزان به کمک راهبردهای خدانشدهد.  یقروز تطب شتواند دانش خود را همزمان با دان یفرد م یزن یالتپس از اتمام تحص

یابد. آموزان بهبود میهای متعدد خود را دوباره مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و در نهایت یادگیری فعال در دانشتوانند شکستمی

توانند از مفید بودن راهبردهای خاص برای حل مسئله کارا و یادگیری مؤثر آگاهی داشته  می خودگردانیآموزان به واسطه دانش این

 (.1390)پینتریچ، د باشن

نظریه های جدید آموزش معتقدند باید فراگیران را به فعالیت واداشت و از این طریق باعث ایجاد نگرش، انگیزه و باور مثبت و 

(. در 2010، 10همچنین منجر به بهبود فرایندهای یادگیری خودتنظیمی در آنان شد )کاراهوکا، کاراهوکا، کارغلو، گولوقلو و آرفغلو

های اخیر، اقدامات و مداخالت در زمینه ذهن آگاهی به طور فزاینده ای محبوبیت یافته و توجه بسیاری را به خود جلب کرده سال 

 (. 1395است )اسدی، ابوالقاسمی و بشرپور، 

 12ویلیامزتیزدل، سگال و است که توسط  ای یهبرخاسته از نظر یدرمان یکردرو یک (MBCT) 11یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت درمان 

و با اضافه کردن  15ینز-کابات (MBSR) 14یبر ذهن آگاه یبراساس مدل کاهش استرس مبتن (،2011، 13؛ به نقل از هیلگار2002)

از  یبیترک یبرنامه درمان ینشده است. ا یجادا هیجانات منفی با هیجانات خوشایند جایگزینیبه آن، با هدف  یاصول درمان شناخت

                                                           
 1. self-regulated learning (SRL) 

 2. Pintrich 

 3. Howell & Buro 

 6. cognitive strategies 
5 . metacognitive strategies 
6 . Zheng, Li  & Chen 
7 . Zimmerman 
8 . Boekaerts 
9 . Bembenutty 
1 0 . Karahoca,  Karahoca,  Karaoglu,  Gulluoglu  &  Arifoglu 
1 1 . mindfulness- based cognitive therapy (MBCT) 
1 2 . Teasdale, Segal & Williams  
1 3 . Hillgaar 
1 4 . mindfullness-based  stress  reduction (MBSR) 
1 5 . Kabat-Zinn 



 
. در طول تمرین های ذهن آگاهی، توانایی های شود یرا شامل م یاز شناخت درمان ینه و مداخالتآموزش مراقبه ذهن آگاها

خودتنظیمی از طریق تمریناتی با تمرکز بر توجه داخلی مانند آگاهی از تنفس، یا تمرکز بر اشیاء خارجی مانند صداها آموزش داده 

(، و با یک 2012، 1مان حال است )دیکنسون، برکمن، آرچ و لیبرمنمی شود که در هر دو شیوه توجه تاکید اصلی بر تجربیات ز

( در طول تمرینات 2010، 2دیدگاه غیرقضاوتی نسبت به افکار، احساسات و رفتارها )زیدان، جانسون، دایموند، دیوید و گولکاسیان

نجر به نگرانی می شوند، گردد )هاسنکامپ، ذهن آگاهی، می تواند منجر به تغییر بی درنگ توجه از افکار غیرمرتبط در لحظه حال که م

( در پژوهشی خاطر نشان ساختند 2016) 4(. در این راستا، تیری، برایانت، نوبل و نوریس2012، 3مندنهال، دانکن و بارسالو-ویلسون

شده است. که بکارگیری برنامه آموزش مبتنی بر ذهن اگاهی منجر به افزایش خودتنظیمی یادگیری در کودکان پیش دبستانی 

( در مطالعه ای مطرح کرد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی موجب افزایش میزان خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان 1394کاظمیان )

( در مطالعه ای اشاره کردند که ذهن آگاهی از طریق مکانیسم های عصب 2017) 5جدید الورود می شود.  کانهوون و دورجی

( در پژوهشی اشاره 1394خودتنظیمی کودکان در دوره پیش نوجوانی می گردد. تاج الدینی )اجرایی منجر به تغییرات -شناختی

تاثیر مثبتی  آموزانآموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانشکرده است که 

 دارد. 

ع مطالعات رفتاری موج سوم قلمداد می شوند و در مجمو مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی

هش های تاکنون پژومحدودی روی اثربخشی مداخالت و تکنیک های مبتنی بر ذهن آگاهی صورت گرفته و این در حالی است که 

 پژوهش ینلذا ا. دپرداخته انمداخله ذهن آگاهی بر افزایش خودتنظیمی یادگیری در نوجوانان  یاثربخشبی نهایت اندکی به بررسی 

 پسر موثر است؟ به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا مداخله ذهن آگاهی برای افزایش خودتنظیمی یادگیری در نوجوانان

 روش 
روه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش گپس آزمون و  -پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

 30از این جامعه، نمونه ای به حجم  بود. 1398-99دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی  شامل کلیه

ه تصادف در دو بنفر برای هر گروه( به روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن مالک های ورود و خروج انتخاب و  15نفر )

دارس پسرانه سطح منتخاب نمونه آماری نیز بدین صورت بود که ابتدا از بین تمامی گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردند. نحوه ا

دانش  ( در بینMSLQدبیرستان شهر خوی یک مدرسه به تصادف انتخاب و سپس پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

نفر( و کنترل  15)  نتخاب و در دو گروه آزمایشدر مقیاس فوق ا 85نفر براساس کسب نمره پایینتر از  30آموزان آن مدرسه اجرا و 

 .انجام شد spss-26تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در برنامه  نفر( جایگزین شدند. 15)

(، حداقل MSLQدر پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ) 85مالک های ورود به پژوهش شامل کسب نمره پایین تر از 

ت جسمی و سال، رضایت آگاهانه دانش آموز و موافقت کتبی پدر و مادر برای شرکت در پژوهش، وضعی 18و حداکثر سن  15سن 

ی همزمان با اجرای روانی مطلوب برای شرکت در مطالعه و مالک های خروج نیز عبارت بودند از دریافت سایر مداخله های روانشناخت

نی یا روانی و وجود هفته قبل از شروع مداخله، ابتال به بیماری های شدید جسما 2روهای روانپزشکی حداقل مطالعه، استفاده از دا

 سابقه بیماری جسمانی و روانی.

                                                           
1 . Dickenson, Berkman, Arch & Lieberman 
2 . Zeidan,  Johnson,  Diamond,  David & Goolkasian 
3 . Hasenkamp, Wilson-Mendenhall,  Duncan & Barsalou 
4 . Thierry, Bryant, Nobles & Norris 
5 . Kaunhoven & Dorjee 



 
 ابزار

 (MSLQپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

 ( استفاده شد که توسطMSLQادگیری )برای سنجش یادگیری خودتنظیم در این مطالعه از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای ی

(. این پرسشنامه دارای دو بخش 1395گویه است )درتاج و افشاریان،  81ساخته شده و دارای  1991پینتریچ و همکاران در سال 

دگیری راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری است که در این پژوهش با توجه به الگو و سازه های پژوهش، از بخش راهبردهای یا

، 25، 24، 22، 21، 20، 18، 13، 11، 9، 5، 1ماده شامل سواالت ) 14ماده دارد که   31استفاده گردید. بخش راهبردهای یادگیری 

، 3، 2ماده )سواالت  17ماده سازمان دهی( و  4ماده بسط دهی و  6ماده مرور ذهنی،  4( مربوط به راهبردهای شناختی )31و  27

ماده برنامه ریزی یا تفکر  5( نیز مربوط به راهبردهای فراشناختی )30و  29، 28، 26، 23، 19، 17، 16، 15 ،14، 12، 10، 8، 6، 4

به صورت  یکرتل یا پنج درجه یاسپرسشنامه بر اساس مق ینا التسواماده نظارت و خودتنظیمی فراشناختی( است.  12انتقادی و 

به  17و  2نمره گذاری سواالت . گذاری می شود ( نمره5) کامال موافق( و 4) فقموا(، 3) بدون نظر(، 2) مخالف(، 1) کامال مخالف

و برای  155 تا 31در دامنه ای از در کل پرسشنامه  یپرسشنامه، مجموع نمره هر آزمودن یندر اصورت معکوس انجام می گیرد. 

( 2015ساکس و همکاران ) (.1395و افشاریان، می باشد )درتاج  85تا  17و راهبردهای فراشناختی  70تا  14راهبردهای شناختی 

در بررسی روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ساختار کلی پرسشنامه را تایید و همچنین در بررسی پایایی 

ند. درتاج و افشاریان گزارش نمود 92/0و برای کل مقیاس  90/0تا  34/0مقیاس، همسانی درونی مولفه های آن را در دامنه ای از 

( ضمن تایید روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی، همسانی درونی زیرمقیاس های مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان 1395)

 گزارش نمودند.  82/0و  87/0، 90/0، 91/0، 88/0دهی، تفکر انتقادی و خودتنظیمی فراشناختی را به ترتیب برابر با 

 

 بر ذهن آگاهیمداخله مبتنی  

( تیزدل و همکاران MBCTبرای اجرای مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی از برنامه مداخله ای درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی )

دقیقه ای به صورت گروهی برگزار گردید. شرح مختصر  90جلسه  8( استفاده شد. این برنامه در 2011؛ به نقل از هیلگار، 2002)

 ارائه شده است. 1ر جدول جلسه های درمانی د

 

 جلسه ای مداخله ذهن آگاهی 8: برنامه 1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

اجرای پیش آزمون، برقراری ارتباط و مفهوم سازی، لزوم استفاده از آموزش ذهن آگاهی و آشنایی با هدایت  اول

 خودکار، آشنایی با مراقبه.

هانه و مراقبه ذهنی، تمرکز در مورد تمرین ها و حس کردن آموزش مراقبه وارسی بدن، انجام تنفس آگا دوم

 دقیق آنها.

انجام سه دقیقه تنفس، انجام حرکات هوشیارانه، پیگیری تمرین های مراقبه و تمرکز بر تنفس آگاهانه و  سوم

 اعضای بدن به صورت یک تفکر ذهن آگاهانه از طریق دیدن یا شنیدن.

قه دیدن یا شنیدن با شیوه آگاهانه، کشف تجارب ناخوشایند، کشف و تعریف دقی 5ماندن در لحظه حاضر،  چهارم

 مساله خودتنظیمی یادگیری و تمرکز متناوب بر فرایندهای هیجانی همچون اضطراب و افسردگی



 

 

  یافته ها
( 40/16( و میانگین سنی کل شرکت کنندگان )67/16(، گروه کنترل )13/16میانگین سنی برای گروه آزمایش )در این پژوهش 

درصد نیز  7/16سوم دبیرستان، و  7/36ن، درصد دوم دبیرستا 3/23درصد از شرکت کنندگان در مقطع اول دبیرستان،  3/23بود، 

 در مقطع پیش دانشگاهی مشغول تحصیل بودند.

 

 ویلک برای خودتنظیمی یادگیری-: شاخص های مرکزی، پراکندگی و نتایج آزمون شاپیرو2جدول 

 میانگین حداکثر حداقل مرحله گروه
انحراف 

 معیار
 zآماره  کشیدگی کجی

معنی 

 داری

 آزمایش
 321/0 935/0 084/1 -432/0 73/4 13/79 87 68 پیش آزمون

 165/0 916/0 559/2 -143/1 40/4 60/98 105 87 پس آزمون

 کنترل
 947/0 977/0 097/0 506/0 05/5 20/81 92 73 پیش آزمون

 640/0 957/0 954/0 167/0 27/6 13/86 100 75 پس آزمون

 

وه آزمایش و کنترل در پیش آزمون خودتنظیمی یادگیری دارای سطح مشاهده می شود شرکت کنندگان دو گر 2چنانکه در جدول 

میانگین مشابهی هستند ولی در پس آزمون خودتنظیمی یادگیری شرکت کنندگان گروه آزمایش سطح میانگین باالتری نسبت به 

دن توزیع داده ها در حاکی از نرمال بو 2ویلک در جدول -شرکت کنندگان گروه کنترل دارند. همچنین، نتایج آزمون شاپیرو

( و پیش فرض نرمال بودن توزیع داده ها برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار است. بمنظور <05/0pخودتنظیمی یادگیری بوده ) 

ویلک استفاده شد. نتایج این آزمون برای خودتنظیمی یادگیری نشان -بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات، از آزمون شاپیرو

(. در =p=004/0F ,950/0توزیع نمرات گروها با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد، بنابراین فرض نرمال بودن برقرار است )داد که 

ای مراقبه تاکید بر چگونه واکنش نشان دادن به آنچه که فکر و احساس می گردد، کشف تاثیرات تمرین ه پنجم

 بدن و تمرین واکنش به الگوهای عادی شده.بر ذهن و 

آموزش نظارت آگاهانه، برقرار نمودن رابطه با افکار، آموزش توجه به ذهن، افکار مثبت و منفی، خوشایند و  ششم

ناخوشایند بودن افکار، آموزش توجه به ذهن، توجه بدون قضاوت به افکار و اجازه دادن برای ورود و پذیرش 

 آنها.

 ییشده چشمها را باز نموده آنها یقهدق یک یدکه احساس کرد یکامال بسته از زمان شروع تا زمان چشمها هفتم

 ی دهندانجام م یرگذرد. معموال کارشان با تاخ یم یقهدق یککه از  یدارند و آنها یادعجولند کار ز یلیکه خ

 .دبا زمان مسابقه گذاشته ان یاکنند و  یزمان اشتباه م یندر تخم ینکهمشکل ا

تمرین وارسی بدن، بازنگری تالیف خانگی، بازنگری و مرور کل برنامه، بحث در مورد اینکه چگونه به بهترین  هشتم

نحو، تحرک و نظمی که در هفته های گذشته چه در تمرین های منظم و چه در تمرین های غیرمنظم 

ل مثبت برای ادامه تمرین، پایان دادن ایجاد شده ادامه یابد. وارسی و بحث در مورد برنامه ها و یافتن دالی

 به برنامه با آخرین مراقبه



 
ادامه، پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیونی و وجود رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند 

 (.3ش فرض برای خودتنظیمی یادگیری بود )جدول که نتایج حاکی از برقراری این دو پی

 

 خودتنظیمی یادگیرینتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی  برای گروه های آزمایش و کنترل در  :3 جدول 

 میانگین مجذورات F معنی داری اتا ضریب  توان آزمون
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییرات

 گروه*پیش آزمون 053/19 1 053/19 188/3 086/0 109/0 405/0

 پیش آزمون 871/648 1 871/648 420/100 0001/0 788/0 1

 گروه 572/1504 1 572/1504 850/232 0001/0 896/0 1

 خطا 462/174 27 462/6    

 

هی منجر به تفاوت آزمون به عنوان متغیر همپراش، مداخله ذهن آگادهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشنشان می 3نتایج جدول 

درصد از تفاوت های فردی  90درصد شده است. بدین معنا که  90، به میزان ها در متغیر خودتنظیمی یادگیریدار بین گروهمعنی

به خاطر تفاوت در عضویت گروهی )تاثیر مداخله( می باشد. لذا، مداخله ذهن آگاهی منجر به افزایش خودتنظیمی یادگیری در متغیر 

نسبت به گروه کنترل شده است.  از این رو می توان مطرح  نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در خودتنظیمی یادگیریمیانگین 

نمودار خطی میانگین خودتنظیمی  1شکل  مداخله ذهن آگاهی برای افزایش خودتنظیمی یادگیری در نوجوانان موثر است.کرد که 

 حل پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد. یادگیری گروه های آزمایش و کنترل را در مرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راحل پیش آزمون در منمودار خطی میانگین خودتنظیمی یادگیری  1شکل 
  و پس آزمون 



 
  گیریبحث و نتیجه

شده است. لذا،  یریها در متغیر خودتنظیمی یادگدار بین گروهمداخله ذهن آگاهی منجر به تفاوت معنییافته پژوهش نشان داد که 

روه کنترل گنسبت به  یش در خودتنظیمی یادگیریمداخله ذهن آگاهی منجر به افزایش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزما

این  وثر است.مداخله ذهن آگاهی برای افزایش خودتنظیمی یادگیری در نوجوانان مشده است. از این رو می توان مطرح کرد که 

هوون و دورجی ان(، ک1390(، پورشهسواری )2011(، هیلگار )1394(، تاج الدینی )2014یافته با یافته های علی اکبری و قریشی )

طرح ساختند که ( در مطالعه ای م1396و همکاران ) عزیزی کرج( همسویی دارد. در این راستا، 2015)و همکاران  ( و فلوک2017)

ی خاطر نشان ( در پژوهش2014علی اکبری و قریشی )بین ذهن آگاهی و خودتنظمی هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

( در پژوهشی 2011به طور قابل توجهی قادر به پیش بینی یادگیری خودتنظیم در دانشجویان است. هیلگار ) ساختند که ذهن آگاهی

دگیری و مطرح ساخت که رابطه معنی دار مثبتی بین ذهن آگاهی و یادگیری خودتنظیم و مولفه های آن شامل راهبردهای یا

ح ساختند که تمرین های مبتنی ( در مطالعه ای مطر2016)کاران و هم فریش-پریراهبردهای خودتنظیمی فراشناختی وجود دارد. 

 بر ذهن اگاهی در بهبود خودتنظیمی نوجوانان موثر است. 

شود  یادگیری خودتنظیمی بهبودتواند باعث  یدارد، م یو کمک طلب یخودکنترل یشکه بر افزا یمثبت یرتأث یلبه دل یذهن آگاه

( نشان دادند که با افزایش ذهن آگاهی میزان آگاهی، خودتنظیمی و بازیابی 2003) 1هارتون داتسچ و-(. هارتون2011)هاول و بارو، 

تعادل نیز بهبود می یابد. شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می دهد مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی در کودکان ابتدایی منجر 

( و رفتارهای کالسی 2008مهارت های اجتماعی )بیوچمین و همکاران، (، 2005به بهبود توجه انتخابی و تمرکز )ناپولی و همکاران، 

(. در تبیین این یافته مبتنی بر موثر 2014همچون خودکنترلی، یادگیری خودتنظمی و مشارکت فعال می گردد )بلک و فرناندو، 

 یالگوها یلبه افراد در تعد ین آگاهکه ذه بودن مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش خودتنظیمی یادگیری می توان اشاره نمود

 یقاز طر یذهن آگاه یگرکند. به عبارت د یکمک م یادگیریمثبت مرتبط با  ایرفتاره یمو تنظ یکو افکار اتومات یمنف یرفتار

از آن  .(2007، 2)جانکی یدنما یجادافراد ا عملکرد یادگیریرا در  یمثبت ییراتتواند تغ یم یاتتجرب یدنو واضح د یسرزندگ یبترک

توان انتظار داشت که شرکت  یکند م یم یتتقو ار یو هم عملکرد رفتار یهم عملکرد ذهن ی،که برنامه آموزش ذهن آگاه ییجا

فرایندهای خود داشته باشند و در کنار آمدن با  یها یینسبت به توانا ینگرش مثبت تر یبر ذهن آگاه یمبتن مداخلهکنندگان در 

 (. 2009، 3)ویرعمل کنند  یزیآم یتبه طور موفق تحصیلی

ت های مطالعه محدود شدن جامعه و نمونه آماری پژوهش به دانش آموزان دوره دوم متوسطه و دانش آموزان پسر از جمله محدودی

موزان دختر، و آبود که در تعمیم نتایج بایستی جانب احتیاط رعایت گردد. پیشنهاد می شود پژوهش های مشابه ای بر روی دانش 

ثربخشی مداخله چنین دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی انجام گیرد تا بتوان مقایسه بین گروه های سنی مختلف را فراهم و اهم

مبتنی بر ذهن  مداخالتشود حاضر، پیشنهاد میه های پژوهش با توجه به یافتذهن آگاهی را در طی فرایند رشدی بررسی کرد. 

آموزان را ارتقاء داده انشگیری از آن، سطح انگیزش دی آموزش مدارس قرار گیرد، تا بتوانند با بهرههاعنوان بخشی از برنامه، بهآگاهی

 .گردندبهبود فرایندهای خودتنظیمی یادگیری و موجب 

 تشکر و قدردانی

 از تمامی عزیزانی که در انجام این پژوهش یاری رسان بودند صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
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 چکیده 

انجام شد. خودتنظیمی تحصیلی  و خودکارآمدی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزانپژوهش حاضر با هدف 

آموزان دختر و پسر وهش، شامل کلیه دانشجامعه آماری پژهمبستگی بود. -این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی

نفر با استفاده  260بودند. از این جامعه، نمونه ای به حجم  97-98در سال تحصیلی  شهر خویدورۀ دوم متوسطه 

 آموزگیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های خودکارآمدی دانشاز جدول مورگان به روش نمونه

(MJSES) انگیزش تحصیلی ،(SHAM) و خودتنظیمی بوفارد ،(BSRQ ) .تجزیه و تحلیل را تکمیل نمودند

یافته های پژوهش نشان داد که  انجام شد. 20نسخه  SPSSداده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون در برنامه 

با انگیزش تحصیلی )درونی و بیرونی( دارند.  رابطه مثبت و معنی داری خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی

درصد از تغییرات انگیزش درونی و  32خودتنظیمی تحصیلی قادر به تبیین  و خودکارآمدیمتغیرهای ین، همچن

با توجه به نتایج بدست آمده می توان مطرح نمود که  درصد از تغییرات انگیزش بیرونی دانش آموزان بودند. 20

 است.  خودتنظیمی و با سطوح باالی انگیزش تحصیلی مرتبط و افزایش خودکارآمدی

 انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

 تحصیلی انگیزش. شودمی محسوب کشور یک پرورش و آموزش نظام پیشرفت و رشد هایشاخص ترینمهم از یکی تحصیلیانگیزش

 فعالیت آن طی که است فرآیندی انگیزش از رمنظو. شودمی محسوب پیشرفت و توسعه سوی به پرورش و آموزش نظام حرکت موتور

انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرودهنده و (. 2008 ،1سیمی و پینتریچ شانک،) شودمی حفظ و برانگیخته هدف به معطوف

یادگیری  انگیزش تحصیلی یکی از ملزومات (.2010، 2هدایت کننده رفتار تعریف کرد که به تالش فرد شدت و جهت می دهد )کایان

به حساب می آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می کند. در واقع، 

انگیزش آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی می دهد و فعالیت های او را هدایت می کند )نصری، تیموری و حمیدی مجلج، 

. 7و بی انگیزگی 6، انگیزه بیرونی5سه نوع انگیزش وجود دارد: انگیزه درونی 4دسی و رایان 3یطبق نظریه خود تعیین گر(. 1392

مشخص کردن انواع انگیزش به این دلیل اهمیت دارد که مقدار خود مختاری در هر حالت انگیزشی، بر آنچه افراد فکر می کنند و 

 آموزاندانش که اندداده نشان تحصیلی انگیزش زمینۀ در یافته انجام هایپژوهش(. 1391انجام می دهند تاثیر بسزای دارد )مرزیه، 

 در دیگران با رقابت در و هستند باالیی سطح انگیزش دارای آموزاندانش بعضی. دارند یکدیگر با زیادی تفاوت نیاز این لحاظ از

 شکست ترس از و ندارند موفقیت و صیلتح به چندانی انگیزش دیگر بعضی و کوشندمی سختی به موفقیت کسب برای خود کارهای

 (.1386 سیف،) نیستند موفقیت برای کردن خطر آمادۀ
مطالعات نشان می دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون )فردی و محیطی( تاثیرگذار بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی 

 را عملکرد از معینی سطوح که است هایشانتوانایی دربارۀ افراد رباو ازخودکارآمدی منظور نقش برجسته و مهمتری را ایفا می نماید.

 افزایش و فعالیت برای انگیزش تواند می خودکارآمدی باالی سطح. گذارد می تأثیر زندگی در مؤثر اتفاقات بر و کندمی مشخص

 فرایندهای از باال خودکارآمدی با فرادا است معتقد بندورا(. 1395 سیف،) کند تحریک را نفس به اعتماد حتی و آن در موفقیت شانس

. کنند می استفاده پیچیده مسئله حل برای( 8بلوم سوم ی طبقه از ارزشیابی و ترکیب تحلیل، و تجزیه قبیل از) باالتر سطح فکری

 فرایندهای از ینپای خودکارآمدی با افراد آنکه حال کنند؛ میی تصور موفق سخت، مسائل و تکالیف دادن انجام در را خود افراد این

 تفاوت ایجاد به منجر عملکرد و نگرش تفاوت این. دانند می بدشانس تکالیف، انجام در را خود و کرده استفاده ترپایین سطح فکری

 و محمودی اصفهانی، مفتخری کوهی راستا، این در(. 1389 احقر، و بهرامی فرد،عباسیانبه نقل از ) شود می ها آن انگیزش در

 قادر خودکارآمدی و دارد وجود داری معنی رابطه تحصیلی پیشرفت انگیزش و خودکارآمدی بین که نمودند اشاره( 1395) گلشنی

 معنی تاثیر خودکارآمدی که نمود مطرح (2018) 9آرکادیوس. باشد می تحصیلی پیشرفت انگیزش مثبت و دار معنی بینی پیش به

 .باشد می پیشرفت انگیزش واریانس از بخشی بینی پیش به درقا و داشته آموزان دانش پیشرفت انگیزش بر داری

                                                           
1 . Schunk, Pintrich & Meece 

2 . Kayan 

3 . Self Determination Theory 

4 . Deci & Ryan 

5 . Internal Motivation 

6 . External Motivation 

7 . Amotivation 

8 . Bloom 

9 . Arcadius 



 
 کار یکدیگر با یلیتحص یادگیری در انگیزشی و شناختی هایمؤلفه چه اینکه مورد در تربیتی روانشناسی در مختلفی تحقیقات اخیراً

 از ودتنظیمیخ که است معتقد ابندور. است تحصیلی خودتنظیمی زمینه این در مهم تحقیقی حوزۀ یک. اندکرده تمرکز کنند،می

 و واقعی هدافا بندیدسته برای الزم اطالعات خودواکنشی؛ و اهداف انتخاب نگری،خویشتن: کندمی کار جانبی عملکرد سه طریق

 طریق از را رفتار یزش،انگ خودارزیابانۀ هایواکنش. کندمی فراهم خودواکنشی برای مبنایی عنوان به کارگیری به برای الزم اطالعات

 انگیزاندمی بر ار افراد خودواکنشی، این بنابراین،. دهندمی جهت شخصی، معیارهای بندیاولویت اساس بر شخص رضایتمندی ایجاد

 خود پیشرفت از افراد که نحوۀ بر همچنین خودواکنشی و بگیرند سر از دانند،می ارزشمند که چه آن برای را الزم هایتالش تا

 نشان خاطر( 1395) زارع و داوودی زاده، استاد راستا، این در(. 1395 همکاران، و دالور) گذاردمی تأثیر نند،کمی رضایت احساس

 داری معنی و مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت انگیزه با آن فراشناختی و شناختی های مولفه یادگیری خودتنظیمی بین که ساختند

 بر مثبتی و دار معنی تاثیر خودتنظیمی های مهارت آموزش که ساختند مطرح (2018) زاده تقی و خرسند رشاسبی،گ. دارد وجود

 . دارد دانشجویان تحصیلی پیشرفت انگیزش افزایش

 و عملکرد در یتموفق برای تالش معیارها، ترین عالی به توجه با  عملکرد جانبه همه ارزیابی برای است گرایشی تحصیلی انگیزش

 چرا است؛ شده یشناسای آموزش در مهمی عامل عنوان به تحصیلی انگیزه. است همراه عملکرد در یتموفق با که لذتی از برخورداری

 لزوم نابراینب یابند، دست باشد، می ای حرفه مناسب عملکرد واقع در که آموزشی اهداف به تا کند می کمک آموزان دانش به که

 تحصیلی دهایفراین در مهمی نقش تحصیلی انگیزش اینکه به توجه با. گردد می احساس آموزان دانش میان در سازه این به توجه

 متغیرهای یبررس لذا. است شده انجام آن با مرتبط های همبسته کشف منظور به متفاوتی تحقیقات کند، می بازی آموزان دانش

 اصلی سوال این به پاسخ هدف با حاضر پژوهش بنابراین .سازد روشن پیش از بیش را تحصیلی انگیزش ماهیت تواند می آن با مرتبط

 دانش آموزان هستند.  تحصیلی قادر به پیش بینی انگیزش تحصیلی خودکارآمدی و خودتنظیمی آیا که گرفت انجام

 روش 
آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر خوی مبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشه -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول نفر که بر اساس روش نمونه 260بود. حجم نمونه، بالغ بر  97-98ی در سال تحصیل

ستان دخترانه و دبیر 5دبیرستان ) 10بدین صورت که ابتدا از بین کلیه مدارس سطح دبیرستان بطور تصادفی مورگان محاسبه شد. 

ل داده تجزیه و تحلی . کالس به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. 2رس دبیرستان پسرانه( و از هر یک از این مدا 5

 انجام شد. 20نسخه  SPSSها با استفاده از تحلیل رگرسیون در برنامه 

 ابزار

توسط جینک و مورگان  1999( در سال MJSES) 1پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزآموز: پرسشنامۀ خودکارآمدی دانش

های این مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ سؤال و سه بعد زیرمقیاس استعداد، کوشش و بافت است. ماده 30شده و دارای  ساخته

، 16، 15، 5، 4های )کامالً مخالفم( است و سؤال 1)تا حدودی مخالم( و  2)تا حدودی موافقم(،  3)کامالً موافقم(،  4ای چهار درجه

شود. سازنده مقیاس، میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش آلفای گذاری میوی نمرهبه صورت معک 23و  22، 20، 19

و  66/0، 78/0گزارش کرده است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ سه زیرمقیاس استعداد، کوشش و بافت به ترتیب  82/0کرونباخ، 

( نیز به منظور به دست آوردن 1392ر پژوهش جمالی و همکاران )(. د1392گزارش کرده است )به نقل از جمالی و همکاران،  70/0

، 79/0های استعداد و برای خرده مقیاس 76/0پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب پایایی برای خودکارآمدی کلی 

 به دست آوردند. 59/0و کوشش  62/0بافت 

                                                           
1 . Morgan-Jinks Student Efficacy Scale (MJSES) 



 
های فردی در ابعاد بر پایۀ تفاوت 1981که در سال ( HAMS) 1ی هارترپرسشنامه انگیزش تحصیلپرسشنامۀ انگیزش تحصیلی: 

پوشی از های متعدّد، هارتر و همکاران با چشمانگیزشی در دو بُعد انگیزش درونی و بیرونی و اطالعاتی تدوین شد. بعد از پژوهش

ای مقیاس طرح و آن را با یک طیف پنج درجهفرض دو قطبی بودن انگیزش، مقیاس هارتر را برای دو بُعد انگیزش درونی و بیرونی 

سؤال اصلی  18(. در شکل تغییر یافتۀ مقیاس هارتر 1384=تقریبا همیشه، طراحی و اجرا کردند )بحرانی، 5=هیچوقت تا 1لیکرت، از 

ل برای انگیزش سؤا 17سؤالی ) 33سؤال ضعیف، یک فرم  3ها با حذف سؤال جداگانه تفکیک شد و پس از بررسی عاملی سؤال 36به 

( در مقطع راهنمایی 1384سؤال برای انگیزش بیرونی( از آن به دست آمد. روایی و پایایی این مقیاس، توسط بحرانی ) 16درونی و 

 های مشابه از آن استفاده شده است.به دست آمده و در پژوهش 73/0سنجیده شده که با ضریب آلفای کرونباخ 

ها از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، گیری میزان استفاده آزمودنیبرای اندازه(: BSRQ-14پرسشنامۀ خودتنظیمی بوفارد )

 3استفاده شده است. این پرسشنامه را بوفارد، بوریس ورت، وزیو و الروشه (BSRQ-14) 2از پرسشنامۀ یادگیری خودتنظیمی بوفارد

ای لیکرت از درجههای پنجاندازه در را خودتنظیمی سازۀ که( 1392 به نقل از عطاردی و کارشکی،) اندکرده طراحی 1995  در سال

گزینه در نظر گرفته که شامل کامالًموافقم، موافقم،  5گویه است و برای هر سؤال 14سنجد. این مقیاس مشتمل بر یک تا پنج می

 14و  13، 5گذاری سؤاالت ینکه نمرهامتیاز هستند؛ ضمن ا 5تا  1ترتیب دارای نظری ندارم، مخالفم و کامالًمخالفم است که به

، راهبردهای 12، 10، 9، 7، 3گویه( شامل سؤاالت 5مؤلفه دارد که شامل راهبردهای شناختی ) 3این مقیاس  صورت معکوس است.به

 است. برای 14و  13، 5، 4، 2، 1گویه( شامل سؤاالت6، راهبردهای فراشناختی )11و  8، 6گویه( شامل سؤاالت  3انگیزشی )

 اختصاص خود به خودتنظیمی کلی نمرۀ یک و شده جمع هم با مؤلفه  3گیری خودتنظیمی در یادگیری میانگین نمرات اندازه

( ضریب 1396و همکاران،  انتظامی بیانبه نقل از ) 1380در سال کدیور  .(1396، شعبانی گیل چاالن و احقر ،انتظامی بیاندهد )می

گزارش کرده و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سؤاالت مناسب بوده  %71خ، اعتبار را با روش آلفای کرونبا

 واریانس خودتنظیمی را تبیین کند.  52/0تواند است و پرسشنامه می

  یافته ها
 20/16برابر با  17ا ت 15با دامنه سنی  کنندگانشرکتو برای  93/16برابر با  کنندگانشرکتدر این پژوهش، میانگین سنی برای کل 

 است. 93/16سال برابر با  19تا  18با دامنه سنی  کنندگانشرکتو برای 

                                                           
1 . Harter Academic Motivation Scale (HAMS) 
2 . breastfeeding self-regulation questionnaire (BSRQ) 
3 .  Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche 

 هادادهجهت بررسی نرمال بودن توزیع  Zی مرکزی، پراکندگی و آماره هاشاخص( 1جدول )

 میانگین حداکثر حداقل متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 دارییمعن zآماره 

 012/0 064/0 49/5 52/28 42 17 استعداد

 0001/0 150/0 39/2 51/10 15 5 کوشش

 0001/0 136/0 02/6 92/34 45 19 بافت

 0001/0 083/0 65/10 95/73 94 44 خودکارآمدی

 0001/0 097/0 38/2 00/14 20 8 راهبردهای شناختی

 0001/0 102/0 75/2 23/10 15 4 راهبردهای انگیزشی



 

 

ونی را نشان ( میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای خودکارآمدی، خودتنظیمی تحصیلی، انگیزش درونی، و انگیزش بیر1جدول )

اسمیرنف حاکی از این است که توزیع داده ها فقط برای انگیزش درونی و خودتنظیمی تحصیلی -می دهد. نتایج آزمون کالموگروف

توان یماسمیرنف -کالموگروف zدار شدن آماره یمعننرمال نیست. در خصوص  موردمطالعهنرمال است، اما برای سایر متغیرهای 

احتمال  موردمطالعهی هانمونهاست، بنابراین با افزایش تعداد  هانمونهن این شاخص، آزمونی مبتنی بر تعداد چنین عنوان کرد که چو

  .(1395)مصرآبادی، بیشتر خواهد بود  شدهمحاسبه zداری یمعن

 32قادر به تبیین  ( مالحظه می گردد به طور کلی خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی به صورت ترکیبی2چنانکه در جدول )

درصد و  19درصد از تغییرات انگیزش درونی دانش آموزان می باشند؛ همچنین بصورت تفکیکی نیز متغیرهای خودکارآمدی 

درصد، از تغییرات انگیزش درونی را به صورت معنی دار پیش بینی می کنند. براساس تحلیل رگرسیون  34خودتنظیمی تحصیلی 

 پیش بینی کننده انگیزش درونی دانش آموزان می باشند. به شیوه مثبت مدی و خودتنظیمی تحصیلی همزمان، متغیرهای خودکارآ

 

 20( مالحظه می گردد به طور کلی خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی به صورت ترکیبی قادر به تبیین 3چنانکه در جدول )

درصد و  18همچنین بصورت تفکیکی نیز متغیرهای خودکارآمدی درصد از تغییرات انگیزش بیرونی دانش آموزان می باشند؛ 

درصد از تغییرات انگیزش بیرونی را به صورت معنی دار پیش بینی می کنند. براساس تحلیل رگرسیون  22خودتنظیمی تحصیلی 

 آموزان می باشند.  پیش بینی کننده انگیزش بیرونی دانشبه شیوه مثبت همزمان، متغیرهای خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی 

 

 0001/0 105/0 94/3 08/18 29 8 راهبردهای فراشناختی

 064/0 054/0 96/5 30/42 60 26 خودتنظیمی تحصیلی

 054/0 055/0 56/10 40/56 78 30 انگیزش درونی 

 0001/0 101/0 26/10 32/50 72 24 انگیزش بیرونی

 ( نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای  پیش بینی انگیزش درونی از طریق متغیرهای پیش بین2جدول )

 B SE β T P R 2R F P یش بینمتغیر پ

 0001/0 522/19 316/0 563/0      مدل کلی

     002/0 089/3 189/0 061/0 187/0 خودکارآمدی

     0001/0 255/6 345/0 098/0 612/0 خودتنظیمی تحصیلی

 ( نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای  پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق متغیرهای پیش بین3جدول )

 B SE β T P R 2R F P متغیر پیش بین

 0001/0 803/10 204/0 452/0      مدل کلی

     005/0 806/2 185/0 064/0 178/0 کارآمدیخود

     0001/0 758/3 224/0 103/0 385/0 خودتنظیمی تحصیلی



 
  گیریبحث و نتیجه

خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی قادر به پیش بینی معنی دار انگیزش تحصیلی یافته مربوط به سوال پژوهش نشان داد که 

ی درونی و بیرونی دانش آموزان بودند. این یافته نشان می دهد که با افزایش یا کاهش سطوح خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیل

سطوح انگیزش درونی دانش آموزان نیز افزایش یا کاهش یافته، و همچنین، با افزایش یا کاهش سطوح خودکارآمدی و خودتنظیمی 

بادارن و همکاران -التحصیلی سطوح انگیزش بیرونی دانش آموزان نیز افزایش یا کاهش می یابد. این یافته با بخشی از یافته های 

کوماراجا، در این راستا، ( همسو است. 2011) 1(، و آلیورنینی و لوسیدی2015دنیال )(، 1395)ران و همکا استاد زاده(، 2015)

( در مطالعه ای خاطر نشان ساختند که خودکارآمدی به طور معنی داری قادر به پیش بینی بخشی از 2014) 2سوانسون و نادلر

شی مطرح نمود که بین خودتنظیمی و انگیزش یادگیری دانش ( در پژوه2015واریانس انگیزش خودتعیین گری می باشد. دنیال )

( در پژوهشی اشاره نمودند که خودکارآمدی به طور معنی 2015بادارن و همکاران )-آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ال

کردند که خودکارآمدی تاثیر ( در پژوهشی اشاره 2011داری قادر به پیش بینی انگیزش تحصیلی می باشد. آلیورنینی و لوسیدی )

( در 1395)و همکاران  استاد زادهمعنی دار و مثبتی بر هر دو متغیر انگیزش خودتعیین گری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. 

پژوهشی خاطر نشان ساختند که بین خودتنظیمی یادگیری مولفه های شناختی و فراشناختی آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه 

 بت و معنی داری وجود دارد. مث

نقاط ، رخوردارندبدانش آموزانی که از خودکارآمدی باالیی در تبیین تاثیر خودکارآمدی بر انگیزش تحصیلی می توان اشاره نمود 

ند. ای یادگیری هستبا عالقه بیشتری به تکالیف درسی می پردازند و دارای انگیزش بیشتری بر و قوت و ضعف خود را بهترمی شناسند

ی بعدی می دانند و این افراد در برخورد با مسائل و مشکالت با دید بازتری وارد عمل می شوند و شکست را عاملی برای موفقیت ها

ی شوند و در نتیجه منیز بیشتر بر روی اهداف یادگیری متمرکز می شوند تا اهداف عملکرد. در موقع امتحان نیز کمتر دچار اضطراب 

وفقیت خود را به د و در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق ترند. افراد با سطوح باالی خودکارآمدی معملکرد بهتری دارن

ی، نعمت طاوس و درتاج ،افروز یمی،عظی لطف) تالش باال و عدم موفقیت و شکست خود را به تالش کم یا عدم تالش نسبت می دهند

 یوهش یریکارگ در به ینکته نقش مهم ینکند که ا یم یجرا بس یزشیو انگ یختشنا یابزارها ی،خودکارآمد یگربه عبارت د(. 1394

دارد،  ییقدر تواناچنفر  یککه  یستمهم ن ینا ی،کل (. به طور1394)کخا،  در افراد خواهد داشتموثر یادگیری و بهبود انگیزش  یها

 یزانکه م یکردند کسان صاحبنظران اشارهنانچه را دارد. چ باور کردن خود یینفر تا چه حد توانا یکمهم است که  ینبلکه ا

کوماراجا ی دهند )نشان م وداز خ یشتریب یداریشوند پا یروبرو م یکه با مسائل حل نشده ا یآنان باالتر است، هنگام یخودکارآمد

بر عملکرد  ینابراو بنست ا ها یتخود در کنترل افکار، احساسات و فعال یها ییبه توانا یناناطم ی. خودکارآمد(2014و همکاران، 

 ، مؤثر است. کند یم یتفعال یککه شخص صرف  یتالش یزانو انتخاب افراد و سرانجام م یجانات، انگیزش تحصیلیافراد، ه یواقع

 ی،گر از لحاظ فراشناخت یمخود تنظ یرانمعتقدند که فراگ 3شانکو  یمرمنزتاثیر خودتنظیمی تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، در تبیین 

 یت،خود را با کفا راگیرانف ینا یزشی،انگ ینهکنند. در زم یم یترا خودشان آغاز و هدا یادگیری یندهایفرآ ی،و رفتار شییزانگ

ویژگی اصلی فراگیران خودتنظیم مشارکت فعال آنها در فرایند یادگیری است.  (.2010 ،4مگنو) کنند یخودکارآمد و مستعد درک م

گان عملکرد مطلوب و باال و نیز ظرفیت باالی آنها برای یادگیری است که آنها را از فراگیران با ویژگی دیگر این دسته از یادگیرند

عملکرد نامطلوب متمایز می سازد. لذا خودتنظیمی تحصیلی به دانش آموزان کمک می کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به 

                                                           
1 . Alivernini & Lucidi 
2 . Komarraju, Swanson & Nadler 
3 . Zimmerman & Schunk 
4 . Magno 



 
(، راهبردهای یادگیری را برای تقویت نتایج تحصیلی به کار 2011، 1ترزوجود آورند، مهارت های مطالعه خود را بهبود بخشند )وال

دانش  (، بنابراین،2011، 2گیرند، عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند و پیشرفت آموزشی را ارزیابی نمایند )دبروین، تید و کمپ

 یتقرار دهند و در نها ینیو بازب یمورد بررسمتعدد خود را دوباره  یتوانند شکست ها یم خودتنظیمی تحصیلیآموزان به کمک 

 .یابد یم یافته و انگیزش تحصیلی افزایش فعال در دانش آموزان بهبود یادگیری

ی مطالعه از جمله محدودیت ها شهر خویمحدود شدن جامعه و نمونه آماری پژوهش به دانش آموزان مقاطع دوره دوم متوسطه 

هش حاضر ای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از جمله محدودیت های پژوبود. استفاده از مقیاس خودگزارشی بر

دهای خودکارآمدی فراینآموزش و کاربست ی پژوهش، هابا توجه یافته است که می تواند منجر به سوگیری پاسخ آزمودنی ها گردد.

نظر وری بهحفظ انگیزش تحصیلی فراگیران ضر شرایط و بستر مناسب برای افزایش و نمودن، برای فراهم تحصیلیخودتنظیمی  و

گیزش تحصیلی پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و ان .رسدمی

 بررسی شود.  دانش آموزان

 تشکر و قدردانی

 ه تشکر می گردد. از همه دانش آموزان و عزیزانی که در این پژوهش یاری رسان بودند، صمیمان
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 یدهچک
هدف پژوهش حاضر برطرف کردن انزواطلبی وگوشه گیری یکی از دانش آموزان دختر کالس سوم ابتدایی می 

باشد.طرح این پژوهش توصیفی و از نوع اقدام پژوهی می باشد.از روش های مشاهده، گفت وگو ویادداشت برداری 

است مسئولیت هایی به دانش آموز  برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.برای رفع این مشکل سعی شده

محول شود و با تالش وکوشش خود، دوستانش وهمکارانم سعی شده است او را از حالت انزواطلبی و گوشه گیری 

 خارج، و به سوی افزایش مشارکت در فعالیت گروهی با دانش آموزان دیگر، سوق دهیم.

ستیار خودم معرفی کردم و همچنین سعی کرده ام که ودرنهایت با همکاری دوستانش و والدینش، اورا به عنوان د

نقاط قوت اورا خوب جلوه دهم.پس از پایان پژوهش او بودن درکنار دوستانش و شرکت درفعالیت گروهی را به 

 انزواطلبی وگوشه گیری ترجیح داد وبه نظر می رسد این راه حل انتخابی، به خوبی واقع شده است.
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 مقدمه

علم از آن نقطه وزمان آغاز شد که بشر به فکر حل مسائل مختلف زندگی افتاد.به عبارت دیگر،تاریخ تولد بشر است.بشر اولیه برای 

درا بشناسد حل مسائل و مشکالت خود از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد پیرامون خو

(. درهرطبقه وصنفی ودر هرگروه و جمعی، اشخاص 3،ص1380وبدین طریق از پیچ وتاب وفراز ونشیب هستی آگاه شد.)دالور،

نامتعادلی زندگی می کنند.بنابراین درمورد همه افراد اعم از کارگر ودانش پژوه،پزشک ومهندس،زارع،استاد دانشگاه وغیره، خطرابتال 

(. رفتار کم رویی 11،ص1378ی وجود دارد.به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی دربرابر امراض مصونی ندارد)شاملو،به ناراحتی های روان

وانزواطلبی یکی از رفتارهای نسبتا شایع است که فرد را آزار می دهد.واگر درمان نشود نوجوان را به سوی مشکالت دیگری مثل عدم 

وق خواهد داد.عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس ونیز ناتوانی در بروز اعتماد به نفس،افسردگی،اضطراب وزود رنجی س

احساسات،بیان افکار ونظریات،خودباعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی است. گوشه گیری از نظر لغوی به معنای تنها ومجرد ودر 

زیند و بدان وسیله خود را با محیط اطراف خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است.گوشه گیر کسی است که از مردم دوری می گ

سازگار سازد.البته هرنوع عزلت و درتنهای ماندن گوشه گیری محسوب نمی شود.هر انسان گاه گاهی دوست دارد تنها باشد تا به 

عان بیزار خودشناسی و حل مشکالت زندگی بپردازد.گوشه گیری زمانی حالت بیماری پیدا می کند که فرد از آمیزش با جمع و همنو

و بیمناک باشد.دراین مورد اگر گوشه گیری درمان نشود به پیدایش حالت روانی شدید وافسردگی منجر می شود)شفیع 

(.درچندین جلسه کالس حضوری که در مهرماه برگزار شد حضور پیدا کردم،متوجه دختری به نام فاطمه شدم 94،ص1374آبادی،

غول بازی است.فاطمه از همان روز توجه مرا به خودجلب کرد.مشکل فاطمه گوشه گیری که گوشه ای از حیاط و به دوراز بقیه مش

وانزواطلبی بود وحس انسان دوستانه و مقتضیات شغلی اینجانب ایجاب می کرد که نسبت به حل این مسئله باید احساس وظیفه 

 نم.نمود وتمام سعی و فکر خود را به کار انداخت تا مشکل این دانش آموز را حل ک

 

 اهداف پژوهش :

 رفع گوشه گیری  .1

 ترغیب دانش آموز به کارگروهی .2

 تقویت عزت نفس او .3

 افزایش عالقه او برای وارد شدن به اجتماع .4

 

 سواالت پژوهش: 

 چه عواملی باعث گوشه گیری دانش آموز میشود .1

 نقش معلم در رفع این مشکل چیست .2

 با چه روشی میتوان این مشکل را بهبود بخشید .3

 نظران دیگر در این مورد چیست نظر صاحب .4

 

 فرضیات پژوهش

 به نظر می رسد یکی از دالیل کم رویی و گوشه گیری دانش آموز کمبود اعتماد به نفس میباشد .1

 به نظر میرسد از دیگر دالیل کم رویی و گوشه گیری دانش آموز تجربه حوادو بر استرس در زندگی است .2



 
 

 روش

 ه رفتار دانش آموز ، مصاحبه با والدین و نزدیکان استفاده شده است/برای گردآوری داده ها از روش مشاهد

 :1شواهد 

 ودوستان: نیمصاحبه از والد

 بود. زمسنیشصت وپنج ساله و مادرش ن بأیمسن تقر یاو مالقات کردم.پدر او فرد نیبه خانه فاطمه رفتم و با والد یروز

 ؟و فاطمه فرزند چندم شماست دیشما چند فرزند دار پدرم

 که شش فرزند دارم چهار پسر ودودخترکه هر کدام بعد از ازدواج به شهر رفتند کردیم انیگونه ب نیپدرش ا 

 فرزند من است. نیآخر فاطمه

 شده است؟ یاش دچار مشکل یزندگ یفاطمه در طول سال ها پدرم

برطرف شد. و  یداشت که در سن شش سالگ لکنت زبان یدچار تشنج شد و بعد از مداوا کم یاو پاسخ داد: فاطمه در سن سه سالگ 

 .ندارد یمشکل چیاالن ه

 و رفتار فاطمه در خانه چگونه است؟ اخالق

 فشیبعد ازانجام تکال شهیکنم.  او هم یاو آماده  م یدوست دارم و هرچه بخواهد برا یلیاست او را خ یفاطمه دختر مؤدب و کم حرف 

 یبدون چون چرا م دیایاقواممان ب یبه خانه  ایانجام دهد و  یخواهم کار یازاوم یوقترودویم رونیب رود،کمتریم ونیزیبه سراغ تلو

دهد و بارها او را  یجواب کوتاه م گرانیزند و فقط به سواالت د یهم حرف نم یها آرام و ساکت است و با کس یاما در مهمان ردیپذ

 ندارد. یمشکل چیو گفتند که ه مینزد پزشک برده ا

 ه:فاطم دوست

بچه ها او را  یاست ول یتا االن بامن است او دختر خوب  ییفاطمه از اول ابتدا دیگو یباشد م یمسوم  فاطمه که االن کالس وستد

خواند و  یرا هم خوب م شیندارد درس ها یکار یاست و با کس یکند اما اودختر مؤدب و ساکت ینم یدوست ندارد چون خوب باز

 بزند. فحر یبا کس ادیفقط دوست ندارد ز

 :گرید یها یهمکالس

 است؟ یاز نظر شما چگونه آدم فاطمه

:  دیگو یاز دوستانش م گریدیکیکند. ینم یاوخودش دوست ندارد با ما باشد وبا ما باز  میبا او ندار ی: که ما کاردیگو یاز آنها م یکی

 ضیاو مر "از بچه گفت یکیباشد و فقط مال خودش  زشیدهد و دوست دارد همه چ یبه ما قرض نم یزیکالس هم چ یرو یحت

 کردند دییأبچه ها هم او را ت هیبق "است

 سال قبل: معلم

 بود؟ یشما فاطمه درسال قبل در کالس چگونه آدم بنظر

دهم که بر  رییآرام وساکت بود وهر چه تالش کردم که او را تغ نیچن زی: که فاطمه در سال قبل ندیگو یسال قبل فاطمه م معلم

عکس داشت.  ریشدم که بدتر در او تأث یمتوسل م هیبه تنب ینداشت و گاه یظهار نظرکند و خود را نشان دهد در او اثرکالس ا یرو

دچار تشنج شده و الزم است که توجه  نییکه از طرف بهداشت آمدند اظهار داشتند که فاطمه در سن پا یودر طول سال مأموران

 به او شود. یشتریب

 و مدارک موجود: اسناد



 
 حهیو در نت نییو اعتماد به نفس پا یریدر گوشه گ توانستیشدم که م یفاطمه متوجه عوامل متعدد طیشرا یوبررس قیتحق با

 یاو کامال ب نیبا خانواده او مالقات کردم متوجه شدم که والد یو وقت -1عوامل عبارت بود از: نیباشد ا لیاودخ یریادگیاختالل در 

فعال در مناطق محروم خصوصا  یدبستان شینبود مراکز پ-2باشند  یم زین یواجتماع یفقر فرهنگ یادار یسواد هستن و به گونه ا

از  یاریبس حیشکل نگرفتن کامل خزانه لغات وتلفظ ناصح-3سال زودتر مشکالت او رامرتفع کن کی توانستیکه م یریمدارس عشا

کلمات را تلفظ کند  یبه خوب توانستیکه نم یساالن وقت هممورد تمسخر قرار گرفتن فاطمه توسط -4لکنت زبان  لیکلمات به دل

 یکه م یریادگیمشکالت  ایو یریادگیقبل از دبستان و عدم توجه به نوع  یفرزندشان درسالها طیاز شرا نیوالد حیدرک ناصح-5

گذار هست  ریتاث اریبس که یسال اول زندگ6کودکانه در  یهایعدم توجه به باز-7  یوحرکت یضعف جسمان-6تواند وحود داشته باشد 

 ...گریعوامل د یاریوبس

 

 تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها:

بعد از جمع آوری مطالب به تجزیه وتحلیل آن پرداختم و متوجه شدم که علل های مختلفی می تواند سبب گوشه گیری واعتماد به 

 عبارت اند از: نفس پایین ودر نتیجه اختالل دریادگیری شود که این عوامل به صورت خالصه

 سطح پایین سواد والدین وفقر فرهنگی واجتماعی-1

 مورد تمسخر قرار گرفتن توسط همساالن-2

 ضعف جسمانی وحرکتی-3

 سال اول زندگی 6عدم توجه به بازی های کودکانه در-4

 درک ناصحیح والدین از شرایط فرزندشان در سال های قبل دبستان--5

 

 اب راه جدید:بررسی راه حل های موجود وانتخ

 رونیدوستانش از حالت انزوا ب ریمعلم و سا یبه او واگذار شود و باهمکار ییها تیفاطمه الزم بود مسول یریرفع گوشه گ یبرا_1

 .میحالت خارج کن نیکه او را از ا میکه داشت تالش کرد ییمهارت ها تیبا تقو نی.و همچندیآ

 یوگروه یجمع یها تیجهت حضور او در فعال یساز نهیزم_2

 که او را با القاب قشنگ صدا بزنند. میاو خواست نیاز والد_3

 .دیراه جد دنیشیفاطمه )در صورت وجود مشکل( و رفع مشکل و اند یجسم تیوضع یمراجعه به پزشک و بررس_4

 .مینیبرگز ندهیدر مدرسه او را به عنوان نما_5

به هدفمان که رفع  دنیو او را در راه رس میده ییها تیبه او مسول دوستانش یکردم که با همکار یسع یاقدام پژوه نیا یبرا من

تا اعتماد به نفس او باال رود و از حالت انزوا خارج  میاو را خوب جلوه ده یمهارت ها میکرد یسع ننی.همچمیکن یاریاو  یریگوشه گ

بود که  نیا گرید تیقابل اجراست.و مز یراحتاست و به  نهیبود که آسان و بدون هز نیراه حل ا نیا خابانت لیشود.از جمله دال

 کنم. یریگ میتصم توانستمیراه حل،بهتر م یاز او هنگام اجرا ییها میعال دنیو با د کردمیفاطمه اجرا م یخودم آن را رو

او کامال  نید که والدبو نیفاطمه اجرا کنم ا یراه حل را رو نیاو نخواستم که اورا با القاب قشنگ صدا بزنند و ا نیاز والد نکهیا لیدل

به  یدر کنار راه حل اصل یعکس بدهد.ول جهینت دیاجرا کنند و شا یراه حل را به خوب نیسواد هستند و ممکن است نتوانند ا یب

 است. یخوب نهیگز ردیاط صورت گینظرم اگر با احت



 
از وجود  کردیم یکه فاطمه در آن زندگ ییاجالب نبود.و روست ادیاطراف ز یوجود کرونا در شهر ها لیبه پزشک هم به دال مراجعه

 نیا یقرار دهم، از اجرا یماریب نیاورا در معرض ا خواستمیکند محروم بود.و چون نم یاریمشکل  نیما را در رفع ا یپزشک نیهمچ

 کردم. یراه حل خوددار

 نبود. ریبودن مدارس امکان پذ یرحضوریغ لیبه دل زین ندهیاو به عنوان نما دنیبرگز

 

 رای طرح جدید ونظارت برآن:اج

مشکل با چند تن از دوستانش صحبت  نیرفع ا یگرفتم برا می؛ تصمشد لیکرونا،مدارس تعط روسیوجود و لیکه به دل ییآنجا از

نکرده  دایکه خداروشکر کرونا به آن خطور پ کردیم یزندگ یی.فاطمه در روستامیمشکل را برطرف نما نیآنها ا یکنم و با همکار

 نیاز ا زیفاطمه و دوستانش ن نیآنها برگزار کنم که والد یرا برا یکالس یدر هفته چندساعت تمگرف میمشکل تصم نیا یس برابوده.پ

 یبهبود بخشم.روز زیفاطمه را ن یریاستقبال کردند.و عالوه بر رفع مشکل در دروس او و دوستانش،مشکل گوشه گ یبه خوب شنهادیپ

و جلو  دیاینشاندم و از فاطمه خواستم که نزد من ب گریکدیو با فاصله از  باز یها را در فضابودند، آن کالس نزد من آمده یکه آنها برا

موضوع با دوستان او صحبت کرده ام  نیکند.)قبالً راجع به ا یم یاری میمن است و مرا در کارها اریدوستانش اعالم کردم که او دست

کار  نیشود ا یو اگر م ستیکار ن نیو گفت که او مناسب ا خورد(ابتدا فاطمه جارفتندیا پذموضوع ر نیو آنها با عالقه و شوق فراوان ا

 یمرا خوشحال م اریبس یریخواسته من است و اگر آن را بپذ نیمن از او خواستم که ا ی.ولمیاز دوستانش واگذار نما گرید یکیرا به 

من بود خواستم که  اریکه دست اطمهخسته شدم و از ف کردمیم سیکه من داشتم تدر ی.روزرفتی.باالخره با اصرار من او پذیکن

.پس از آنکه او کارش تمام شد من و دوستانش دیلرزیم شیکار صدا یو ابتدا دیدوستانش بخواند.او ابتدا خجالت کش یادامه متن را برا

به مرور .«میرلذت بب تیبخوان تا از صدا مانیهم تو برا گرید یروزها شودیاست ،اگر م نیواضح و دلنش تیچقدر صدا» :میبه او گفت

بلرزد درس را جلو من و دوستانش  شیصدا نکهیدهد و بدون ا یخواندن درس عالقه نشان م یمتوجه شدم که فاطمه خودش برا

که  یو هنگام میبرگزار کرد یمسابقه نقاش کیدارد، دنیکش یدر نقاش یکه فاطمه مهارت خوب میدانست یچون م نی.همچنخواندیم

شرکت کند و  یگروه تیدر فعال شتریاعتماد به نفس به وجود آمد که ب نیکردند و در او ا شیاو را ستا دندیاو را د یدوستانش نقاش

 خارج شود. یریاز حالت انزوا و گوشه گ

 

 :2شواهد

خارج  یریحالت انزوا و گوشه گداد از  یشدم که نشان م یاز فاطمه م ییراه حل را اجرا کردم روز به روز متوجه رفتارها نکهیپس از ا

 یکسریرفتم و  نشیواقع شده است باز هم به سراغ دوستان او و والد دیراه حل چقدر مف نیا میمتوجه شو نکهیا یشود.برا یم

 .دمیها پرسسواالت را از آن

 فاطمه:  دوستان

 دیکرد انیب شیشما چند ماه پ نکهیاست و ا کرده یراتییچه تغ ریکه فاطمه در چند ماه اخ یده حیتوض مانیشود برا یجان م نرگس

را  یبه باز اقیدوستانم عالقه و اشت هیاز بق شتریدهد که او ب یکند، االن وضع او چگونه است؟ نرگس پاسخ م ینم یکه او با ما باز

خوشحالم  یلیخموضوع  نیشود.و من از ا یقدم م شیپ یباز یخودش برا دیبگو یزیبه او چ یکس نکهیاکرده است و بدون  دایپ

 او میدیدم.را در وجود  یو ناراحت یحالت افسردگ شیچون چندماه پ

 او:  نیوالد

 در رفتارش به وجود آمده است؟  یراتییتا به االن چه تغ شیفاطمه از چندماه پ پدرجان



 
االن با ما  نیدهد.همچن یرفتن عالقه نشان م رونیب ای یجمع خانوادگ یو برا ندینش یدهد: او کمتر در خانه م یاو پاسخ م پدر

 یخود بازگو م یرا برا یاز فاطمه شدم که او مطلب یکه بارها متوجه رفتارات دیگو یدهد. او م یم حینشستن را به اتاق خودش ترج

دوستانش  یرا برا یدارد از او خواسته بودم که متن یقشنگ یدهد.من هم چون متوجه شدم او صدا یم حیخودش توض یکند و برا

دهد  ینشان م نیکند.و ا یکالس آماده م یخودرا برا شیکارها نیمن شروع کننده درس باشد.و بنظرم فاطمه با ا یبه جا ای بخواند

 دهد. ینشان م که او به صحبت کردن در جمع و درکنار دوستانش بودن عالقه

دادن به سواالت من کامال آماده کرده  پاسخ یآمد تا به او درس بدهم هم متوجه شدم که خودش را برا یکه او نزد من م یهنگام

 داد. یصدا و دستانش بلرزد،به آن پاسخ م ای ردیاسترس بگ نکهیبدون ا میدیپرس یم یزیکه از او چ یبود و هنگام

 ارزیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن:

اورا بررسی نماید.وی از اعتماد به نفس فاطمه برای اعتبار سنجی از تاثیر اقدامات انجام شده از معلم فاطمه خواستم تا وضعیت 

درکالس مجازی بسیار ابراز رضایت داشت و می گفت تکلیف هایش را به موقع برایم می فرستد وهمیشه دوست دارد در کالس اظهار 

نزد من می آمدند  نظر کند ونظر خود را بگوید.میزان مشارکت فاطمه در فعالیت گروهی با دوستانش افزایش یافته بود و هنگامی که

تا برای آنها رفع اشکال کنم،بدون اینکه استرس بگیرد یا صدایش بلرزد،درسی را برای دوستانش توضیح می داد. از صحبت هایی که 

با والدین فاطمه داشتم فهمیدم که درخانه هم وضع رضایت بخشی حاکم است و بنظر می رسد راه حل اتخاذ شده موثر واقع شده 

 است.

 

 گیری:نتیجه 

 راتیتأث زینه تنها در دانش آموز بوده بلکه در خودم ن جینتا نیا راتیکه تأث دمیرس یمهم جیکه انجام دادم به نتا قیتحق نیا در

مختلف به دانش  یدادن معلومات به روش ها ادی ی فهیمعلم در امر آموزش فقط وظ کیکه  دمیرس جهینت نیداشته.به ا یفراوان

 یو اگر دانش آموز ردیبگ یآنها را بسنجد و با آنها ارتباط خوب یروح تیلحظه ورود به کالس ابتدا وضع در دیبا آموزان را ندارد.بلکه

داشته باشد و  یدانش آموز ممکن است مشکل کوچک و بزرگ کیتواند کار خود را شروع کند. یآماده نباشد معلم نم یاز لحاظ روح

 یظلم را در حق دانش آموز کرده است.در مورد فاطمه پ نیگذرد،بزرگتریم آنکنار  و راحت از بردیم یموضوع پ نیکه به ا یمعلم

کردم که ابتدا  یاز نداشتن عزت نفس باالست.پس سع یناش شتریاو ب یریگوشه گ نیاست و ا یریبردم که او دچار مشکل گوشه گ

به نظرم آمد  یادیز ی.راه هامیطمه را حل کنمشکل فا گریکدیدوستانش را بشناسم و سپس با کمک  نیاو و خانواده اش و همچن

 کیاو و دوستانش  ینبودند.پس برا ریکرونا امکان پذ روسیبودن مدارس و و یرحضوریاز جمله غ یمختلف لیاز آنها به دال یکه برخ

من  اریدست نه عنوابرگزار کردم و با کمک دوستانش اورا ب یبهداشت یپروتکل ها تیکالس را با رعا نیکالس رفع اشکال گذاشتم و ا

که  میبرد یپ گرید یدهد به عبارت یکه او به بودن در جمع و درکنار دوستانش عالقه نشان م میدید یو پس از مدت میکرد یمعرف

 اریاشاره کردند و بس جهینت نیمصاحبه آنها هم به ا نیا یانجام دادم و ط یاو مصاحبه ا نیعزت نفس او باالتر رفته است.با والد

و حال بهتر، وارد اجتماع و جمع دوستانه اش شده  یخارج شده است و با خوشحال یریفاطمه از حالت گوشه گ کهبودند خرسند 

 است.

 

 

 

 



 
 :شنهاداتیپ

عزت نفس  تیشود، و باتوجه به اهم یم یمثل افسردگ یباعث بروز مشکالت حادتر یریکه کمبود عزت نفس و گوشه گ ییآنجا از

و  میو دست اندرکاران تعل نیبه والد ریآن،موارد ز شیو افزا تیکودکان و نوجوانان،درجهت تقو یانو سالمت رو تیدر رشد شخص

 شود: یم هیتوص تیترب

 باشد. یم ریحل مشکل دانش آموزان گوشه گ یبرا نهیگز نیبهتر تیدادن مسول_

 دهد. شیتواند اعتماد به نفس را افزا یکردن م قیتشو _

 .دیده شین را افزاآنا زیآم تیموفق یتجربه ها_

 .دیمطلوب آشنا کن یرفتار یآنان را با الگو_

 هارا. یناتوان د،نهیآنها را مورد نظر قرار ده یها یدر برخورد با کودکان و نوجوانان،توانمند دیکن یسع_

 .دیده شیافزا یاحتمال یها یمواجه شدن با ناکام یقدرت تحمل کودکان و نوجوانان را برا_

 .دیکن یدانش آموزان خوددار یدرباره  زیآم ریو تحق یهیرفتار تنب از انجام هرگونه_

 .دیرا مورد نظر قرار ده یفرد یو تفاوت ها دیزیکردن دانش آموزان بپره سهیاز مقا_

 .دیباش یو منطق میدربرخورد با کودکان و نوجوانان،مال_

 .میذارآنها احترام بگ اتیو به نظر میبه آنها اجازه ابراز نظرات خودرا بده_

 .میبده تیمسول شانیها ییبه دانش آموزان در حد توانا_

 .میکن قیو تشو ییدر انجام دادن کارها، آنها را راهنما_

 

 

 

 منابع:

دانش آموزان  یاجتماع یریو گوشه گ ییدر کاهش کم رو کنبامیما یرفتاریدرمان یباز یاثربخش(. 1392)یزاده،مهد یاثیغ-

 ششم. کم،شمارهیو  ستیدوره ب الم،یا یشکپزدانشگاه علوم ،مجلهیدبستان

شهرستان  یو انزوا در دانش آموزان دبستان یریاز گوشه گ یناش یمشکالت رفتار یبررس(.1397)مهی،حلیو شاهباز خا،عالمهیک_

 یاجتماع یو مطالعات فرهنگ ،حقوقیت،روانشناسیو ترب میجهان در تعل نینو یو دستاوردها یزابل،کنفرانس مل

دختران  ییبر کمرو یاجتماع یو آموزش مهارت ها یجانیهیعقالنیرفتار یگروه درمان قیتلف یاثربخش(.)1390)،فاطمهیزیکر یاکبر-

 مشهد. یارشد،دانشگاه فردوس ینامه کارشناس انیو نوجوان(. پا

و  یدانش آموزان دبستان یبانزواطل یپرتال جامع علوم انسان یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان ،پژوهشگاهیلیاسماع کیاهلل تاج زیعز _

 رابطه آن با ساخت خانواده.

 

 

 

 

 



 
 

 

ارتقا هویت فردی وملی برپیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان ابتدایی شهر  تأثیر

 بندرعباس

 

 الهام رنجبری

 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، بندرعباس ناحیه 

 

 :چکیده

 این.است گرفته انجام بندرعباس شهر ابتدایی آموزان دانشوملی ارتقا هویت فردی  تأثیر منظور به حاضر پژوهش

 شـــهر پســـر ابتدایی آموزان دانش .بود کنترل گروه و آزمون از پس و آزمون پیش با آزمایشـــی شـــبه پژوهش

بودکه  ششم   پسر پایه  آموز دانش 50 شامل  تحقیق نمونه .بودند پژوهش آماری جامعه دهنده تشکیل  بندرعباس

ــدند. گروه  انفر برای گروه آزم  25و  کنترل گروه برای نفر 25 ــه ماه  مدت  به  آزمایش  یش انتخاب شـ آموزش  سـ

ــنتی روش به  هم کنترل گروه مدت  این در و دیدند    برای نیاز  مورد های  داده آموزش الزم را دریافت کردند.    سـ

شرفت  صیلی  پی شرفت  آزمون دو طریق از آموزان دانش تح صیلی  پی  پس و آزمون پیش عنوان به سطح  هم تح

ست  به آزمون سش نامه خالقیت   سنجش  برای و آمد د سین چاری به     خالقیت از  پر سط ح ساخته تو  محقق 

ارتقا هویت  داد نشان نتایج شد. تحلیل  کواریانس با که گرفت قرار استفاده مورد آزمون پس و آزمون پیش عنوان

شرفت بر  کهفردی وملی  صیلی  پی  همچنین،. دارد تأثیر بندرعباس شهر  بتداییا دوره آموزان خالقیت دانش و تح

ــرفت بر  ارتقا هویت فردی وملی   و تأثیر  آموزان برخالقیت دانش ارتقا هویت فردی وملی     ــیلی پیشـ  دانش تحصـ

ــرفت بین. دارد تأثیر آموزان ــیلی پیش ارتقا هویت بنابراین، روش  .دارد وجود رابطه آموزان دانش وخالقیت  تحص

 تحصیلی پیشرفت بودند دیده آموزش که آموزانی دانش و دارد بیشتری کارآیی سنتی روش به نسبتفردی وملی 

  دادند نشان خود از را خالقیت بیشتری و

 وخالقیت  سنتی تدریس ، روشارتقا هویت فردی وملی تحصیلی،  پیشرفت:کلیدی های واژه

 

 



 
 

 مقدمه

سیر حرکت یک         وجایگاه هویت به عنوان یکی از مفاهیم عمیق فرهنگ ازآن ر اهمیت سایی وتعیین م شنا ست که نقش مهمی در و

(وبه همین خاطر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اساسی    1381جامعه وافرادآنبه ویژه نسل جوان ایفا می کند )درویشیواحمدی ،  

 (.1390ترین مولفه های علوم اجتماعی وانسانی مورد توجه صاحب نظران قرارگرفته است .)نیازی ،

سازمان دادن سائق ها توانایی ها اعتقادات وتاریخ دریک تصویر بی تناقض وهمچنین انتخابهای عمدی و تصمیم ها به ویژه  هویت به 

سیا،      ست رادربرمی گیرد. )مار شغل ،ارزش ها جهان بینی وارتباط بامردم ونظریه ه شکل  1987آن چه درمورد  ( هویت ملی زمانی 

شبکه     صورت یک طرحواره یا ساس        می گیرد که به  شد . وهمچنین اح شده با شناختی ،عاطفی ورفتاری فرد ایجاد ذهنی درنظام 

ست که           سانی ا شان ان صلی با مرکزیت  سبت به ان . میهن دوستی در زمره ی ارزش های ا همبستگی عاطفی بزرگ ملی ووفاداری ن

ستگی ملی احترام به فرهنگ خودی وفرهنگ دیگران ارزش گذاری به میراو ملی ،و  سولیت اجتماعی ازاهداف برنامه  درقالب همب م

  با را آموزشی  سیستم   هر کارآیی و است  جامعه آن آموزشی  توان گروه در ایجامعه هر تحصیلی  درسی شمرده شده است .پیشرفت     

ستیابی  میزان سنجش  ستم    آن فراگیران د شی  هدف های به سی شی  هدف های. نمود برآورد می توان آموز  تعیین همچنین آموز

شها  کننده شی  برنامه های و رو ستند  آموز سیار  آموزش در امروزه که آنچه .ه سد  نظر به حیاتی و مهم ب ست  این می ر  به باید که ا

ستدالل  و تفکر در را خود مهارت تا شود  کمک شاگردان    برند. کار به را آن ها و کنند پردازش را موجود اطالعات و دهند افزایش ا

ــحیح برقراری برای زمال تجارب  و زمینه  آموزش حین در همچنین،  گردد فراهم دیگران با  همدلی  و همدردی  و اجتماعی  روابط صـ

 (.1380 زاده، فاتحی)

شته ورایج درجامعه به کاربرده که      1390ایزدی وقائمی ) سنت ها وارزش های گذ سوم  (هویت ملی را در معنای پای بند به آداب ور

ــی ،تاریخی         (هویت  1390خود منجر به غرور ملی می گرد. حاجی خیاط )    ــیاسـ ــت که ابعاد فرهنگی زبانی ،سـ ملی مفهومی اسـ

 ،واجتماعی ،ودینی یک جامعه انسانی خاص را دریر می گیرد .

سیار  آموزش در امروزه که آنچه  تفکر در را خود مهارت تا شود  کمک شاگردان  به باید که است  این می رسد  نظر به حیاتی و مهم ب

ــتدالل و  الزم تجارب و زمینه آموزش حین در همچنین، برند. کار به را آن ها و کنند پردازش را وجودم اطالعات و دهند افزایش اس

 (.1996، اسالوین  1996اران  (.1380 زاده، فاتحی) گردد فراهم دیگران با همدلی و همدردی و اجتماعی روابط صحیح برقراری برای

  .بک بر افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان موثراست (در پژوهشی به این نتیجه رسید که درمان شناختی1379اسودی )

ستاوردهای       1392)منجزی ، سیدکه خالقیت یعنی پدید آوردن د شد ذهنی اجتماعی کودکان به این نتیجه ر (درتحقیق خالقیت ور

 جدیدوارزشمند براساس نوعی تفکر که درهمه ی افراد کمابیش وجود دارد.  

ــاز خالقیت با   رابطه  و خالقیت دارند   با  زیادی  ارتباط  اجتماعی  های  مهارت  زمینه  در ــناختی  روان کارهای   و سـ   افزایش مانند   شـ

سردگی  کاهش نفس، عزت و خودپنداره شرفت  و اف صیلی  پی ست  شده  انجام زیادی های پژوهش تح سکون  هارجی)ا  و  ،کوتج ،دی

  درخالقیت  می تواند تحصیلی پیشرفت که اهمیتی به باتوجه. (2007، ومیگلی ترند ، کارتینا ، فرایدل2006 ، آنسئی ؛1377، میرون

درمورد  تاثیر ارتقا هویت فردی وملی   بر . قرارگیرد خاص توجه مورد تدریس روش که اســـت ضـــروری تاثیر بگذارد آموزان دانش



 
 ارتباط بر مبنی ،(1997)باندروا مطالعات به میتوان جمله ازآن که است  گرفته صورت  چندی پیشرفت تحصیلی و خالقیت مطالعات  

 رابطه وجود دهنده نشــان که پژوهشــی های یافته با چنین هم دارد ســویی هم آموزشــی فرایندهای با فرهنگی اجتماعی عوامل

ــتقیم ــاالن هم با  اجتماعی  تعامل   خالقیت در  بین مسـ ــرفت  و سـ ــیلی پیشـ ــت تحصـ ــتر، و پارکر  مانند  ) اسـ  پاژارس  ؛1987آسـ

 (.1999 ، کابرارا و  ،باربارانکی ؛پاستورلی1996،

(نیز موید وجود رابطه مثبت وقوی میان رشــد عناصــر هویتی فرد وبهبود عملکرد تحصــیلی دانش  2007پژوهش شــاناهان وپیچی )

 آموزان است. 

(نیزبه نوبه خود نشانگر آن است که دانش آموزان برخورداراز هویت اجتماعی مناسب درمقایسه باسایر        2010تحقیق لی وهمکاران )

(درپژوهش خود بروجود 2010توماس و کولومبوس )وفق ترعمل کرده ودارای استقالل شناختی بیش تر ی هستند . دانش آموزان م

ست که تفکر وتعامالت        ست که فرهنگ وهویت فرد ا صر فرهنگ ،هویت ،یادگیری تاکید کرده ومعتقدا سه عن ارتباط تنگاتنگ میان 

د .لذا درهرتالش برای برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی باید این واقعیت   اجتماعی عملکرد وپیشرفت تحصیلی هرفرد را تعیین می کن  

 مهم را مورد توجه قراردهد. 

ــت  مقاله   این ــدداسـ ــرفت ارتقا هویت فردی وملی بر    تاثیر  میزان درصـ ــیلی برپیشـ   ابتدایی  مقطع آموزان دانش وخالقیت   تحصـ

سی  ضر  تحقیققراردهد.  راموردبرر سی تاثیر به  حا صیلی و خالقیت دانش آموزان دوره    ارتقا هویت ف برر شرفت تح ردی وملی بر پی

 50از گرفت.داده های مورد نیاز تحقیق نتایج آن به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار  پرداخته است که یی شهر بندرعباسابتدا

ــات    که دانش آموز که در دو گروه)آزمایش و کنترل( و دو مرحله اندازه گیری)پیش آزمون و پس آزمون( ــخص ــؤاالت مش حاوی س

 ،سپس  .شاخص ها ارائه گردید  توصیفی  وضعیت . ابتداتحلیل جمع آوری گردیداست،  فردی و سؤاالت مربوط به فرضیه های تحقیق   

سی جهت  ضیه های تحقیق از آزمونهای  برر شد.    و آزمون کورایانس  Tفر ستفاده  سی      ا ضر به برر سایل تحقیق حا باتوجه به این م

 پردازد .فرضیه های زیر می 

 ارتقا هویت فردی وملی بر پیشرفت تحصیلی وخالقیت  دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بندرعباس تاثیر دارد.

 ارتقا هویت فردی وملی بر خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهربندرعباس تاثیر دارد.

 رعباس تاثیر دارد.ارتقا هویت فردی وملی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بند

 بین پیشرفت تحصیلی وخالقیت  دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

 روش

ی تصادفی ساده به   نفر از دانش آموزان مدرسه ابتدایی بود .که به شیوه   50جامعه آماری نمونه روش اجرای پژوهش در این تحقیق 

ــد: دو کالس که متشـــکل  ــرح زیر انتخاب شـ نفر گروه کنترل در نظر گرفته  25نفر به عنوان گروه آزمایش و  25نفر که  50از شـ

ــتفاده از ارتقا هویت فردی وملی و درگروه گواه    ــی بااس ــد.آموزش در گروه آموزش ــبه آزمایشــی می باش ــد.روش پژوهش ازنوع ش ش

 بااستفاده از روش متداول آغازشد.

سنجش آزمون خالقیت پ  شد که  این             برای گردآوری داده های   ستفاده  سین چاری ا سط ح ساخته تو شنامه خالقیت محقق  س ر

سه مهارت زیربنایی خالقیت یعنی روانی          صوص  ساس دیدگاه گیلفورد درخ شنامه برگرفته از آزمون تفکر خالق تورنس که برا س پر



 
ــ از  می باشد.برای محاسبه   2-1-0-1ماده وگزینه 19،انعطاف پذیری وابتکار ساخته شده است که دارای     پایایی مقیاس خالقیت ــ

(. برای محاسبه پایایی 1386بوده است)حسین چاری، %87ضریب الفای کرونباخ استفاده شد مقدار این ضریب برای کل مقیاس برابر

 درونی وبیرونی ابزار از روش الفای کرونباخ استفاده شد که ضریب الفای کرونباخ نشانگر پایایی پرسش نامه بود.

شرفت تح  شد و جمع نمره میانگین دانش آموز در  طول کالس به        برای پی ساخته گرفته  سه آزمون معلم  صیلی آن ها هر جل

شد و همچنین از   طرح درس به روش های علمی وتجربی که جهت آموزش گروه آزمایش به کار رفت  8عنوان معدل در نظر گرفته 

 در این پژوهش استفاده شده است.

 یافته ها

 روضه های تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نتایج پژوهش بیان می شود.دراین قسمت ابتدا مف

سبت ( M=92/61، میانگین نمره خالقیت در گروه ارتقا هویت فردی وملی در پیش آزمون )1با توجه به جدول  پس آزمون  به ن

(08/70=M   ست. اما در مورد میانگین نمره صیفی کمتر بوده ا سنتی در پیش آزمون )  (  از نظر تو ( M=20/59ی خالقیت در گروه 

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که گروه ارتقا هویت فردی وملی بر خالقیت . نشــان ندادتفاوتی ( M=38/61پس آزمون ) به نســبت

 بندرعباس تاثیر داشت. دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر

توصیفی متغیرخالقیت  برحسب گروه 1جدول  

 

 

 خالقیت

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون روهگ

ارتقا هویت 

 فردی وملی

 

 38/9 92/61 25 پیش آزمون

 25/6 08/70 25 پس آزمون

 

 سنتی

 08/14 20/59 25 پیش آزمون

 23/12 38/61 25 پس آزمون

 

صیلی در گروه ارتقا هویت فردی وملی در پی    2با توجه به جدول  شرفت تح سبت ( M=88/17ش آزمون )میانگین نمره پی پس   به ن

سنتی در پیش              M=12/19آزمون ) صیلی در گروه  شرفت تح ست. اما در مورد میانگین نمره ی پی شده  ا شتر صیفی بی ( از نظر تو

ــبت( M=84/17آزمون ) ــان ندادتفاوتی ( M=6938/1پس آزمون ) به نس بر  می توان نتیجه گرفت که ارتقا هویت فردی وملی  .نش

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهربندرعباس تاثیر نداشت. پیشرفت تحصیلی

 

 توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی برحسب گروه 2جدول 

 

 

 پیشرفت تحصیلی

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون گروه

 
 38/9 88/17 25 پیش آزمون

 25/6 12/19 25 پس آزمون



 
هویت فردی 

 وملی

 

 سنتی

 46/1 84/17 25 پیش آزمون

 69/1 96/18 25 پس آزمون

 

شاپیرو      3طبق جدول  شده نرمالیته متغیرهای تحقیق را از طریق آماره  سبه  شان می دهد، که برای خالقیت      -، مقدار محا ویلک ن

سطح   938/0در گروه هویت فردی وملی در پیش آزمون برابر با  سطح   971/0، پس آزمون برابر=P  13/0و در  . =P  97/0و  در 

و در سـطح  0/ 937،  در پس آزمون برابر=P  41/0و در سـطح  960/0ن در گروه یادگیری سـنتی برای پیش آزمون برابر با  همچنی

12/0  P= 05/0، بزرگتر از مقدار معنی داری یعنی>P  بوده اســـت.  لذ،ا متغیر خالقیت در  هر دوگروه از توزیع نرمالیته برخوردار

 است. 

  003/0و در سطح 846/0پیشرفت تحصیلی  در گروه هویت فردی وملی در پیش آزمون برابر با  همچنین مقدار محاسبه شده برای

P=سطح  687/0، پس آزمون برابر سنتی برای پیش آزمون برابر با    =P  001/0و در  شد. همچنین در گروه یادگیری  و 862/0می با

سطح   سطح  918/0،  در پس آزمون برابر=P  07/0در  ست.      P<05/0تر از مقدار معنی داری یعنی ، بزرگ=P  056/0و در  بوده ا

ــت. اما در گروه هویت فردی وملی از توزیع   ــنتی  از توزیع نرمالیته برخوردار اس ــیلی در گروه یادگیری س ــرفت تحص لذا متغیر پیش

 نرمال برخوردار نیست.

 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها 4جدول 

 متغیر

 

ویلک -روشاپی  

یداری معن سطح درجه آزادی مقدار آماره  

 خالقیت

هویت 

فردی 

 وملی

 پیش آزمون
938/0  

986/0  

25 

25 

31/0  

97/0  پس ازمون 

 سنتی
960/0 پیش آزمون  

937/0  

25 

25 

41/0  

12/0  پس ازمون 

پیشرفت 

 تحصیلی

هویت 

فردی 

 وملی

 پیش آزمون
846/0  

687/0  

25 

25 

003/0  

001/0  پس آزمون 

862/0 پیش آزمون سنتی  25 07/0  



 

918/0 پس آزمون  25 056/0  

 

ضه ی برابری واریانس         4جدول  شان می دهد، که مفرو شده واریانس متغیرهای تحقیق را از طریق آزمون لون ن سبه  مقدار محا

ــته در گروه ها رعایت شـــده اســـت. این آماره به ترتیب برای خالق ،  P>05/0یت در گروه هویت فردی وملی ، خطای متغیر وابسـ

40/6=(1,48)F   ،سنتی شرفت     P  ،63/2= (1,48)F>05/0و گروه یادگیری  ست. همچنین مقدار این آزمون برای پی شده ا ، رعایت 

، رعایت شده  P  ،73/0=(1,48)F>05/0 و در یادگیری سنتی P  ،73/0=(1,48)F>05/0تحصیلی در گروه ارتقا هویت فردی وملی 

 ت.اس

 آزمون لون مربوط به پیش فرض برابری واریانس ها 4جدول 

 F گروه متغیر
درجه آزادی 

1 
 سطح معناداری 2درجه آزادی 

 خالقیت
 ./015 48 1 407/6 هویت فردی وملی

 ./10 48 1 63/2 سنتی

 پیشرفت تحصیلی
 73/0 48 1 121/0 هویت فردی وملی

 ./39 48 1 375/0 سنتی

 

ــ  ــده            آزمون باکس ام نشـ ــته در هر یک از گروه ها رعایت شـ ــه ی برابری ماتریس کوواریانس متغیر های وابسـ ان داد که مفروضـ

 . P  ،895/0=)10(F ،84/9=s M,Box<05/0است،

 آزمون باکس برابری ماتریس کوواریانس 5جدول 

 مدل باکس Fآماره آزمون  1درجه آزادی  2درجه آزادی  Pمقدار 

001/0 139/11015 10 895/0 84/9 

 

صیلی به کمک تحلیل کواریانس با دو عامل درون     5با توجه به جدول  شرفت تح ، داده های مربوط به متغیرهای خالقیت و پی

گروهی)خالقیت و پیشرفت تحصیلی( و کنترل اثر گروه )ارتقا هویت و سنتی(  تحلیل شدند. آزمون های چند متغیری نشان دادند       

همچنین در مورد اثر  .p2 η ،0001/0=P  ،09/419 =(4,45)F=97/0ای عامل گروه وجود دارد   که اثر چند متغیری معناداری بر   

 .p2 η ،001/0=P  ،001/0=(4,45)F=50/0آزمون هم تاثیر معناداری بین اندازه گیری ها)پیش آزمون و پس آزمون( وجود دارد، 

 آزمون معناداری چند متغیری 6جدول  

 F مقادیر اثرات
درجه 

1آزادی  

جه آزادی در

2 

سطح 

 معناداری
η2

p توان 



 

 ثابت

974/0 اثرپیالی  09/419  4 45 0001/0  97/0  1 

026/0 الندای ویلکس  09/419  4 45 0001/0  97/0  1 

25/37 رد هتلینگ  09/419  4 45 0001/0  97/0  1 

بزرگترین ریشه ی 

 روی
25/37  09/419  4 45 0001/0  97/0  1 

 گروه

001/0 رد پیالی  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

000/1 الندای ویلکس  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

001/0 رد هتلینگ  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

بزرگترین ریشه ی 

 روی
001/0  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

 آزمون

001/0 رد پیالی  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

000/1 الندای ویلکس  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

001/0 رد هتلینگ  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

بزرگترین ریشه ی 

 روی
001/0  001/0  4 45 000/1  001/0  50/0  

 

پس آزمون( ارتقا هویت فردی  -، بررســی اثر های بین گروهی نشــان داد که عامل آزمون)پیش آزمون 6همچنین طبق جدول 

صیلی     p2 η ،073/0=P،03/8= (1,48)F=51/0وملی بر خالقیت  شرفت تح ، تاثیر p2 η ،001/0=P ،35/8= (1,48)F=52/0و پی

، و پیشــرفت تحصــیلی p2 η ،51/0=P ،24/3= (1,48)F=021/0معنی دار داشــته اســت. ولی برای یادگیری ســنتی بر خالقیت  

021/0=p2 η ،064/0=P ،22/3= (1,48 )F      صفر مبن ضیه های  ست. پس فر شته ا ی بر عدم تاثیر ارتقا هویت تاثیری معنی دار ندا

بر پیشرفت تحصیلی   فردی وملی بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی رد می شود. در نتیجه می توان گفت که ارتقا هویت فردی وملی    

 و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بندرعباس تاثیر دارد.

 

 آزمون و پس آزمون(آزمون تی وابسته  متغیرخالقیت   برحسب اندازه گیری) پیش  7جدول 

 

 

 متغیر

 تعداد آزمون گروه
 -پیش آزمون

 پس آزمون
T df R P 

 0001/0 46/0 24 52/52 08/9 25 پیش آزمون  



 
 

 خالقیت

هویت فردی 

 وملی
 25 پس آزمون

 

 سنتی

 25 پیش آزمون
36/2 14/34 24 09/0 16/0 

 25 پس آزمون

 

ست   7همانگونه که در جدول  سته نتایج آزمون تی  ،آمده ا صیلی در گروه ارتقا هویت      واب شرفت تح شان می دهد که متغیر پی ن

ــت. در نتیجه با   ( P<0/00,24=,df,00/85=t 1(فردی وملی با مقدار   اطمینان می توان گفت که تفاوت معنی       %99معنی دار اسـ

صیلی در گروه ارتقا هویت فردی ومل    شرفت تح شان می دهد. لذ،ا می توان گفت که ارتقا  داری بین پیش آزمون و پس آزمون پی ی ن

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهربندرعباس تاثیر دارد. پیشرفت تحصیلیبر هویت فردی وملی 

 

 آزمون تی وابسته  متغیرپیشرفت تحصیلی برحسب اندازه گیری) پیش آزمون و پس آزمون( 8جدول  

 

 متغیر
 تعداد آزمون گروه

پس  -پیش آزمون

 آزمون
T df R P 

 

 پیشرفت تحصیلی

 

ارتقا هویت 

فردی 

 وملی

 25 پیش آزمون

76/2 00/85 24 40/0 001/0 
 25 پس آزمون

 

 سنتی

 25 پیش آزمون
76/1 20/76 24 34/0 01/0 

 25 پس آزمون

 

 

پیشرفت تحصیلی و   رمتغیدو بین پیرسون  ، مشخص شد که ضریب همبستگی       8در جدول  با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها

یت   با  011/0برابر  دانش آموزانخالق قدار )معنی داری(برابر  -pو  ــد، که معنی داری بزرگتر   91/0 م باشـ ــطح معنی دار می  از سـ

پیشــرفت تحصــیلی و بین می شــود و در نتیجه پذیرفته یعنی عدم وجود رابطه   صــفر ، لذا در این ســطح فرضاســت

 رابطه وجود دارد. خالقیت در دانش آموزان مقطع ابتدایی

 

 پیشرفت تحصیلی و خالقیتمربوط به پیرسون آماره های آزمون همبستگی  9جدول 

 خالقیت متغیر
 نوع رابطه وجود رابطه

 پیرسون پیشرفت تحصیلی

05.0



 
 تعداد معنی داری ضریب همبستگی

 - ندارد
011/0 91/0 50

 

 بحث

ی بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان دوره ابتدایی بود نتایج نشان هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتقا هویت فردی ومل 

سنتی تاثیر معنی دار           ست . اما یادگیری  شته ا صیلی تاثیرمعنی داری دا شرفت تح داد که ارتقا هویت فردی وملی بر خالقیت و پی

شرف     ست . بنابراین می توان گفت که ارتقا هویت فردی وملی بر خالقیت و پی شته ا شهر    ندا صیلی دانش آموزان دوره ابتدایی  ت تح

ــرفت   ــت که دانش آموزانی که ارتقا هویت فردی وملی آموزش دیده بودند پیش ــت. این نتایج به این معنا اس بندرعباس موثربوده اس

ضیه اول پژوهش را مورد تایید قرارمی دهد و با پ          شتند این نتیجه فر سنتی دا سبت به روش  صیلی و خالقیت باالتری ن ژوهش  تح

ــکون1های )هارجی   ــئی1،1377و میرون 1،کوتج1،دیسـ ــالوین 2003(و پاژاراس ) 1،2007ومیگلی1، ترند 1، کارتینا  1فرایدل 2006، 1؛ آنسـ (اسـ

(. همســو می باشــد و نتایج پژوهش های آن ها را مورد تایید قرارمی دهد . همچنین نتایج پژوهش نشــان می دهد که ارتقا 1991)

یت      یت فردی وملی برخالق ندورا)           هو با های  تا پژوهش  ــ تاثیر دارد.دراین راسـ تدایی  ــتر و 1982دانش آموزان دوره اب (و آسـ

ــو1( پارکر 1983و  1970، 1؛هارتاپ  1990کوای، که باور دارند کودکانی که از ایجاد ارتباط اجتماعی با دیگران پرهیز می کنند            1و آشـ

شوند آمادگی ابتال به انو      ساالن خود پذبرفته نمی  سوی هم  صیلی آن ها     یا از  شکالت رفتاری و عاطفی را دارند و عملکرد تح اع م

کاهش می یابد که نتایج این پژوهش نتایج تحقیقات آن ها را مورد تایید قرارمی دهد .با توجه به یافته های آماری پژوهش تدریس       

ست. یافته های ا       سیار موثرا صیلی دانش آموزان ب شرفت تح ین پژوهش بانتایج تحلیل گیلیس از طریق ارتقا هویت فردی وملی برپی

سالوین )   2003(.جوانا)2007(.هانز برگر)2003) ستونس و ا صیلی و خالقیت    2003(، ا شرفت تح ( همخوانی دارد.  همچنین بین پی

تدایی رابطه وجود دارد .همچنین این پژوهش با یافته های باندورا )          ( مبنی بر ارتباط عوامل اجتماعی    1997دانش آموزان دوره اب

شده         فر شان دهنده وجود رابطه مستقیم بین خالقیت ادراک  سویی دارد. یافته های پژوهشی که ن هنگی با فرایندهای آموزشی هم 

، 1و کابرارا 1،باربارانکی1؛پاســتورلی1،1996؛ پاژارس1987در تعامل اجتماعی با هم ســاالن و پیشــرفت تحصــیلی اســت . پارکر و آســتر، 

 ( هم خوانی دارد.  1999

شند      باتوجه ب سدهرچه دانش آموزان از یادگیری عمیق و معنادار برخوردار با سد. به نطر می ر ه نتایج این پژوهش به نظر می ر

شود. ارتقا هویت فردی وملی برای مردم           صیلی آن ها می  شرفت تح سلط یابند و باعث افزایش خالقیت و پی ضوع ت می توانند برمو

بود ارتباط مثبت باخود ،ارتباط مثبت بادیگران وزندگی ونیز افزایش پیشرفت تحصیلی   بویژه کودکان ونوجوانان به منظور تقویت وبه

وخالقیت  بسیار مفید وسودمند به نظر می رسد. این  پژوهش همانند سایر پژوهش های شبه آزمایشی دارای محدودیت هایی بوده       

ــت که از آن جمله می توان به مدت زمان اجرای کوتاه طرح و عدم عادت دا نش آموزان به ارتقا هویت فردی وملی به علت عادت  اس

ــته تحقیق تاثیرمی گذارند               ــنتی بود. همچنین امکان کنترل همه ی متغیرهایی که بر متغیر وابسـ دیرینه به روش های تدریس سـ

جامعه این وجود نداشــت. از دیگر محدودیت های این تحقیق مقطع تحصــیلی آزمودنی ها بود که فقط دانش آموزان مقطع ابتدایی 

شود        شنهاد می  سایر مقاطع با احتیاط باید تعمیم داد. پی شکیل می دهند. پس نتایج را به  سترهای مورد نیاز  -1تحقیق رات ایجاد ب



 
ــازی والدین .   ــب ،آموزش معلمان تغییر روش های اموزش وفرهنگ س ــاخت های ارتباطی محتوای مناس اموزش مهارت به -2زیرس

ش  سی      دانش اموزان تاخودرابهتر ب شنا شتن وجهان کنجکاوی کنند وتجربه مثبت وخوب خودراباز سند وپیرامون نظر درباره ی خوی نا

کودک ونوجوان به یک نگرش مثبت وسالم   -4دانش آموزان می اموزندتازندگی خودرا شخصا شکل دهند ومنفعل نبا شند.      -3کنند.

شمندی           ساس ارز ستقیم زندگی خود را بیابند واح سیرم شوند تام سلح می  ستگذاران امرآموزش و       م سیا شود  شنهاد می  کنند.  پی

پرورش کشور توجه بیش از پیش به ارتقا هویت ر داشته باشند.وبه صورت یک برنامه مدون ومنظم درطول سال تحصیلی به دانش        

شکل گیری هویت ملی وایجاد خودباوری ملی دردانش آموزان دراول       سی ، شی ودر شود.دربرنامه های آموز ویت قرارگیرد اموزان ارائه 

ودر هر دوره تحصیلی برای دست یابی بدان راهکارهای عملی درنظرگرفته شود. روش های تقویت حس تعلق به هویت ملی درمولفه 

صورت هماهنگ باهدف آگاهی یابی  برهویت ملی       سی و..(به  سی ،نقش معلم ، برنامه ریزی در های مختلف تعلیم وتربیت )کتب در

ساس تعلق بدان  شور توجه بیش از پیش به ارتقا هویت فردی وملی       وایجاد اح ستگذاران امرآموزش و پرورش ک سیا مدنظرقرارگیرد 

شود              شنهادمی  شود. محققان نیز پی صیلی به دانش اموزان ارائه  سال تح صورت یک برنامه مدون ومنظم درطول  شند.وبه  شته با دا

           اثربخشی این روش را درسایر دروس مقاطع تحصیلی بررسی کنند.   
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 چکیده 

علیم و تربیت در جوامع امروزی و آینده و از لوازم آن ، مسئله پرورش تفکر عمیق و منطقی یکی از مسائل مهم ت

بر پایه تجزیه و تحلیل اطالعات  در دانش آموزان است . پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش فلسفه )روش 

انجام شده است .  نطقه جوکارمفکر کردن ( بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان پسرپایه پنجم دوره ی ابتدایی 

منطقه روش پژوهش آزمایشی)شبه تجربی( و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی 

نفری( از یک مدرسه به روش خوشه ای تصادفی)چندمرحله ای( به 30می باشد که از بین آنها دو کالس ) جوکار

دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. با انجام پیش آزمون برای هر عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به 

دقیقه ای تحت آموزش فلسفه برای کودکان )داستان های کوتاه ( قرار  45جلسه 12دو گروه ، گروه آزمایش طی

سوال ( در سه خرده مقیاس  33( )دارای 2003گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس )

سوال ( بوده است . یافته های حاصل از پژوهش  13سوال ( و درگیری ذهنی)9سوال (؛ بلوغ شناختی) 11قیت )خال

و تفسیر آزمون تحلیل کواریانس نشان داده است که آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی دانش آموزان تاثیر داشته 

بین مولفه های تفکر انتقادی، آموزش فلسفه است و باعث افزایش این نوع تفکر در دانش آموزان گردیده است ؛  از 

هد( پاسخگویان تاثیری نداشته بر مولفه خالقیت تاثیر داشته ولی بر بلوغ شناختی)بالندگی( و درگیری ذهنی)تع

 . است

 دانش آموزان ، فلسفه تعلیم و تربیت، تفکرواژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 



 
 
 

 مقدمه  

 اهمیت. ست و تعلیم و تربیت فرایندی است که فکر انسان را پرورش می دهدویژگی اساسی انسان برخورداری از قدرت تفکر ا

اندیشیدن و تفکر برای انسان به اندازه ای است که بدون آن زندگی در شأن انسانی ممکن نیست . تفکر انتقادی به منزله مهارت 

تجارت به منزله مهارت ضروری مورد حمایت  اساسی برای مشکالت عاقالنه در یک جامعه دموکراتیک شناخته شده و در دنیای مدرن

اما متأسفانه بیشترمدرسه ها . (. هدف عمده و اصلی هر نظام آموزشی متفکر بار آوردن افراد است 1386است )ملکی و حبیبی پور، 

انتقال اطالعات و  امروز به دلیل پیشرفت های علوم و فنون و با توجه به بعضی از رویکردهای روان شناختی، توجه خود را بیشتر به

(با آموزش تفکر انتقادی به فراگیران 2007حقایق معطوف کرده اند و از تربیت انسان های متفکر و خالق فاصله گرفته اند. لوئیز)

دریافت ، علی رغم آموزش ، یک سوم فراگیران به این مهارت دست نیافته اند. وی سطوح مهارت تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه 

(نشان داده که دانشجویان فرصت اندکی برای تفکر در کالس های شلوغ 2004در سطح پایینی برآورد نموده است . اسمیت )ها را 

 دارند. 

(دریافت نظام آموزشی به دلیل ارائه چارچوب ذهنی خاص لزوما رشد عقالنی را میسر نمی سازد. دره زرشکی و 1388دژگاهی)

ه فعالیت های مدارس به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، شواهد نشان می دهد که برنامه ( معتقدند به رغم اینک1396همکاران )

های آموزشی فعلی نتوانسته اند اندیشیدن ، پرسیدن و درست انتقاد کردن را در دانش آموزان ارتقاء دهند. اگر کودکان هنگام اشتغال 

ارکردن را نیاموزند، چگونه می توانند به یادگیری ادامه دهند و در به تحصیل ، اندیشیدن و با هم اندیشیدن و به صورت گروهی ک

( تفکر انتقادی را اینگونه تعریف می کند: هنر اندیشیدن در باره تفکرتان وقتی که شما می 1992جامعه قدم بگذارند.  ریچارد پاول )

(. 1394یه تر بیان کنید)ملکی آوراسین و همکاران ،اندیشید تا تفکر خود را بهتر کنید؛ یعنی آن را روشن تر، درست تر و قابل توج

تفکر در اهداف نظام های آموزشی و ادعاهای مسئوالن ، متصدیان و مجریان آموزشی، در  ۀمتأسفانه علی رغم تأکید و توجه به مسال

وجود ندارد. معلمان نیز با  عمل برای تشویق دانش آموزان در جهت تفکر و به ویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزۀ کافی

وجود اظهاراتی که حاکی از پذیرفتن این فرض است که تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر  هموار می کند، همواره با 

حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انضباطی، زمینه را برای حفظ کردن اطالعات درسی فراهم می کنند. آنان  شیوه های قالبی و

کرده اند که حفظ کردن مطالب و انباشتن ذهن دانش آموز از اطالعات مرتبط و نامرتبط با زندگی واقعی سبب  نکته را فراموش این

برای آنکه نسلی پویا و تالشگر داشته باشیم ، باید شیوه های قضاوت . ها، امکانات و قابلیت های افراد می شود به هدر رفتن هزینه

 (. 1398مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزند)صالحیان دربارۀ جامعه و تفکر در 

در گذشته به ندرت تصور می شد که ممکن است افراد رابتوان متفکر و خالق بارآورد و عموماً  تفکر را دارای ماهیتی ذاتی موروثی 

( 1384ن و همکاران )محمدیاری،دانستند و به امکان کنترل و دخل و تصرف در آن معتقد نبودند. اما نتایج تحقیقات مالتزم می

دادند که تفکر، حل مسأله و خالقیت پدیده های متافیزیکی نیستند، بلکه تفکر یک واقعیت و پدیده ای طبیعی است که تمام  نشان

مهارتی ( تفکر انتقادی 1988قوانین و نظام ها و اصول حاکم بر رفتار انسان در اینجا نیز صادق است .  برا اساس نظر والش و پول )

است که همه می توانند آن را کسب کنند. یعنی، تفکر رفتاری یاد گرفتنی است و بنابراین می توان افراد را با فراهم کردن شرایط 

  .(1396قابل کنترل ، متفکر و خالق بار آوریم )میرزاپور قهفرخی، 

 ا فراهم می آورد تا کودکان و نوجوانان افکار پیچیدۀبرنامه فلسفه برای کودکان از جمله برنامه های آموزشی است که این امکان ر

خود را شکل داده و  عالوه بر پرورش قدرت تفکر و تعمق روی مسائل ، منجر به تفکر تاملی، تفکر مشارکتی، احساس کفایت در 



 
. برنامه فلسفه برای (2008تولید و پرورش ایده ها و مسئولیت پذیری اخالقی شده و مانع از احساس حقارت کودک می شود)هاینز،

توسط میتو لیپمن ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه  1970( می نامیم ، در اوایل دهه PC4کودکان که به اختصار آن را )

نیوجرسی مطرح شد. وی هدف غایی خود را پرورش مهارت های فکری سطح باال خصوصا تفکر نقاد، خالق و خود مراقبتی برای رشد 

فردی کودکان و نوجوانان می داند. از نظر مدعیان این برنامه ، چنین رشدی تنها از طریق روش جامع فلسفه ورزی در فردی و میان 

(.  لیپمن 1395یک فضای امن با استعانت از هنر پرسشگری، گفت و شنود و تبادل ایده ها صورت می گیرد)هدایتی و ماه زاده ،

سفیدن مهارت هایی چون سوال کردن ، استدالل کردن ، تفکر خالق ، ارتباطات ، ( بر این عقیده است که در فرآیند فل1999)

کاوشگری و ارزشیابی که به دانش آموزان کمک می کند تا به ارزیابی اطالعات به دست آمده ، بپردازند و همچنین در مورد ارزش 

برای قضاوت ارزش کار خود یا ایده های دیگران توسعه آنچه که خوانده اید، شنیده اید، انجام داده اید، قضاوت کنند و معیارهایی 

( در ایران ، سابقه طوالنی ندارد، PC4دهند و به قضاوت خود اعتماد داشته باشند. مطالعات انجام شده در خصوص اثربخشی برنامه )

، بنی جمالی و خسروی (؛ کالنتری1387(؛طباطبایی)1386(؛ ناجی و قاضی نژاد)1387(؛ مرعشی و همکاران )1385صفایی مقدم )

(؛ میرزاپور 1396(؛ فتحی و همکاران ،)1395(؛ هدایتی و ماه زاده )1394(؛ قاسمی)1394(؛ قبادیان )1391(؛ طالعی)1392)

 ( و.... همگی اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان را تایید نموده اند. 1396قهفرخی)

باالیی برخوردار بوده ، تربیت انسانهایی متفکر است که قادر به رویارویی با  یکی از اهدافی که در همه نظام های تربیتی از اولویت

موقعیت های منحصر به فرد زندگی خویش و کشف و صورت بندی راه حل های یکتای معطوف به آنها باشند. این هدف در نظام 

این هدف  1377آموزش و پرورش مصوب سال آموزشی ایران نیز مد نظر بوده و بر آن تاکید شده است . چنانکه در مجموعه اهداف 

مورد توجه قرار گرفته و سپس در اهداف هر مقطع نیز به آن اشاره شده است . اما مدارس امروز متاسفانه به دلیل پیشرفت های علوم 

 و از تربیت انسانو فنون و براساس بعضی ازرویکردهای روان شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده 

های متفکر و خالق فاصله گرفته اند. در عصر کنونی کتاب های درسی قبل از چاپ شدن کهنه می شوند و بیشتر مشاغل ، سریعاً 

تغییر می کنند، پس وقت آن رسیده است که تعلیم و تربیت نیز متحول شده  و به پرورش تفکر انتقادی به منزله یکی از هدف های 

تربیت بیش تر توجه کند. در همین راستا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی  تعلیم و اصلی

دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهرستان فسا به این سوال پاسخ دهد که آیا برنامه آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی دانش 

 آموزان تاثیر دارد؟ 

 ی مبانی نظر

 برنامه ی فلسفه برای کودکان چیست ؟  

تصور کنید که به کودکان ، فلسفه آموزش می دهید. چه برداشتی از این موقعیت خواهید داشت ؟ آیا باید کالسی را تصور کنیم که 

ی ایده ها و مفاهیمی  در پی آموزش افکار افالطون ، ارسطو، کانت و...  است ؟ هر چند کارهای این فالسفه و دیگر فالسفه دربردارنده

مستقیماً  از نظریات این «  فلسفه برای کودکان» است که هم برای بزرگساالن و هم برای کودکان جالب هستند، ولی در کالس 

فالسفه صحبت نمی شود. ایده ها و مفاهیمی از قبیل زیبایی، حقیقت ، عدالت ، آزادی و حقوق به عنوان مسائلی تلقی می شوند که 

رک آن ها برای کودکان به سادگی امکان پذیر نیست . این مسائل و سؤاالت متعدد مربوط به آن هاو هم چنین مجموعه فهم و د

مسائلی که با رشد مهارت های مهم شناختی کودکان مرتبط هستند و به تقویت مهارت های تفکر و استدالل در آنان منجر میشوند 

دکان بیان کرد. داستان های دارای ایده ها و مفاهیم فلسفی، کودکان را به نحو جالب و را میتوان در قالب داستان و رمان برای کو

 (. 1386عمیقی وارد حیطه ی فلسفه میکنند)مرعشی و همکاران ، 



 
چنین میگوید: این عنوان مبیّن کوششی علمی است جهت یافتن راه حل  "فلسفه برای کودکان "( در تبیین معنای 1388حبیبی)

کودکان از همان ایام عادت میکنند با مسائل اطراف خود با کنجکاوی و جست . اینکه ذهن کودکان فلسفی پرورش یابدعملی برای 

این هدف ، بسیار بزرگ و متعالی است ؛ چه ، کودکان در فطرت الهی . وجو و پرسش مواجه گردند و با این روحیه بزرگ میشوند

استعدادهای بسیار دیگر نیز دارند و مهم این است که در تربیت کودکان به استعدادهاو خویش بر نعمت عقل آفریده شده اند. چنان که 

 جمله به استعداد خردورزی و چون  و چرا توجه شود و برای  پرورش آن اهتمام الزم صورت گیرد.  از

  اهداف آموزش فلسفه برای کودکان 

ن به گونه ای بود که هم در این دوره و هم در دوره ی بزرگسالی هدف این برنامه ، افزایش مهارت های فکری کودکان و نوجوانا

آمادگی برخورد معقول با مشکالت زندگی را داشته باشند و بتوانند، از مهارت های سطح باالی فکری استفاده کنند)مرعشی و 

 (. 1386همکاران ، 

یکند و این کار را از طریق چالش ها، تفکر اصولی و فلسفه برای کودکان ، هدف های شناختی روشنی دارد؛ ذهن را وادار به عمل م

تعامل ساختاری انجام میدهد. این برنامه در عین حال هدف اجتماعی نیز دارد و آن آموزش فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک است 

 (.  2001، این برنامه در پرورش مشارکت منظم و پرورش خود آگاهی فرد سهمی قطعی دارد )هانیز، 

 

 مرتبط با فلسفه برای کودکان  نظریات

نظریات متعددی توسط لیپمن ، شارپ ،  دیوید کندی،اکورینتی، جنکینز،  متیوز،  ساتکلیف و  فیشر در رابطه با فلسفه برای کودکان 

 مطرح شده است اما بنیادی ترین نظریه توسط لیپمن ارائه شده است . 

 دیدگاه لیپمن 

 فلسفه در آموزش و پرورش اعمال میشود تا دانش آموزانی ماهر در استدالل و درایت "ن میگوید:لیپمن در تعریف فلسفه برای کودکا

 1960بسازد. او به عنوان استاد فلسفه با  مشکل فقدان و با نقصان قدرت استدالل ، تمیز و داوری نزد دانشجویان خود مواجه شد و از 

وی عامل عمدۀ این وضعیت را در ضعف تفکر، به . و حل مسئله انجام داد مطالعات نظام مندی را در تحلیل ، تشخیص. م 1970تا 

ویژه سستی در تفکر انتقادی و خالق یافت که ریشه در آموزشهای دور ۀ کودکی دارد و به همین دلیل ، بر حسب تحول در سبکهای 

 (. 1387اران ، آموزشی در دورۀ کودکی میتوان آن را پیشگیری و  درمان کرد )فرمهینی فراهانی و همک

درسی فلسفه برای کودکان به وسیله لیپمن و دستیاران وی برای پایه های دوم تا دوازدهم نوشته شد. یک واحد  ۀنخستین برنام

درسی نوعاً  شامل یک کتاب درسی یا یک داستان کوتاه است که به گروهی از کودکان ارائه میشود، سپس آنها در یک اجتماع 

درسی ارائه شده توسط لیپمن در پایه های مختلف تنظیم شده و  ۀبیرون از آن مشارکت داده می شوند. برنام مدرسه یا پژوهشی در

 (. 1387دارای محتوا و هدفهای متفاوت و راهنمای آموزشی مخصوص به هر پایه است )فرمهینی فراهانی و همکاران ، 

برنامه ای است که با انجام فلسفه به روش مباحثه ملزومات رشد فلسفه برای کودکان تنها  ۀ( معتقد است که برنام1999لیپمن )

اخالقی کودک را تأمین میکند و این با درگیر کردن کودک در کاوشگری اخالقی که مستلزم تفکر نقادانه و خالقانه است میسر 

قق این اهداف و فراگیری بسیاری تح. این اساس یکی از اهداف این برنامه تأمین رشد اخالقی کودکان دانسته شده است . بر.میشود

جایی که  " اجتماع پژوهشی"از مهارت های ذکر شده و نیز ایجاد تمایل برای استفاده از این مهارت ها از طریق زبان و با ایجاد یک 



 
ی فراهانی و کودکان به عنوان اقدامی مشارکتی به تبادل نظر با همدیگر میپردازند به بهترین شکل ممکن  امکان پذیر است )فرمهین

 (. 1387همکاران ، 

پژوهشگر به منظور کاوش مشترک تبدیل میشود و کودکان با کار گروهی  ۀلیپمن ، کالس درس به یک جامع ۀبنابراین ، در برنام

 رایلیپمن در یک رشته از کتابهای درسی به نام فلسفه برای کودکان تفکر انتقادی را ب. مهارت تفکر منطقی خود را افزایش میدهند

آموزش ارائه میدهد که در آن نشان میدهد چگونه کودکان بخش عمده ای از وقت خود را صرف تفکر دربارۀ تفکر می کنند)همان 

  .منبع (

 مفهوم تفکر 

  از واژه تفکر انتقادی تعاریف گوناگونی به عمل آمده است :

انسان کمک کند تا در جریان یک مساله ، شیوه ای موثر و  تفکر انتقادی نگاهی تیزبینانه و فرآیندی تحلیلی است که می تواند به

(. تفکر انتقادی تفکری است مستدل ، منظم ، 2001سازماندهی شده پیش بگیرد و در باره آن مشکل فکر کند)وینینگهام پروس ،

ات و نظرات در دسترس می هدفمند، اثر گذار، منطقی و مبتنی بر پیامد که به روش علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل تمامی اطالع

( تفکر انتقادی را ارزیابی صحیح گفته های دیگران و تحلیل دقیق آنها 2012(. رینبولت و دایر)2005پردازد)اسمتلزر و همکاران ، 

ون ( تفکر انتقادی را فرآینده پیچیده ای از تفکر تعریف میکند که شامل مهارتها و نگرش هایی همچ2011تعریف کرده اند. کاتترل )

 درک دیدگاه و موقعیت دیگران و ارزیابی دقیق آن می باشد. 

 گالسر، فهرستی از تواناییها و مهارتها را بعنوان عناصر اصلی تفکر انتقادی مطرح میکند: 

 بازشناسی مشکل  -1

 یافتن ابزارها و وسایل عملی برای برخورد با این مشکالت -2

 مناسب جمع آوری و مرتب کردن اطالعات مرتبط و  -3

 شناسایی فرضیه ها و ارزشهای اظهار نشده  -4

 فهم و کاربرد صحیح , شفاف و مشخص زبان  -5

 تفسیر اطالعات  -6

 تخمین شواهد و ارزیابی اظهارات  -7

 بازشناسی وجود روابط منطقی بین قضایا  -8

 ارائه تعمیم ها و نتایج تأیید شده  -9

 اجرای آزمون , تعمیم ها و نتایج  -10
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( نیز به مانند گالسر بطور صریح و روشن تفکر انتقادی را بعنوان یک فرایند در نظر میگیرد. وی اظهار میکند که تفکر 1988لیپمن )

دی ، تفکر مسئوالنه و ماهرانه یی است که قضاوت خوب را تسهیل میکند، زیرا متکی بر مالکهاست . مرکز بررسی تفکر انتقا

  (  تفکر انتقادی را تفکری می داند که خود را مورد ارزیابی قرار می دهد.  این مرکز، تفکر انتقادی را توانایی اندیشیدن1996انتقادی)

 :  که در برگیرندهدرباره تفکر شخصی می داند 

 الف ( تشخیص نقاط قوت و ضعف 



 
 (. 2002ب (  قالب ریزی دوباره در شکل بهتر و اصالح شده )آدسیت ،

  مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی

بر  لیپمن میان تقکر عادی و تفکر انتقادی تمیز قائل میشود. تفکر عادی، ساده و فاقد مال ک است اما تفکر انتقادی، پیچیده تر و

مالکهای عینی است . او از معلمان میخواهد تا تغییرات زیر را )از تفکر عادی به سمت تفکر انتقادی (در دانش آموزان پدید  ۀپای

 مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی از دیدگاه لیپمن را نشان می دهد.   1(. جدول 1386آورند ) ملکی و حبیبی پور، 

 (1386فکر انتقادی از دیدگاه لیپمن )ملکی و حبیبی پور، : مقایسه تفکر عادی و ت1جدول 

 تفکر انتقادی تفکر عادی

 حدس زدن

 ترجیح دادن

 گروه بندی

 باور کردن

 استنتاج

 مفاهیم همخوان

 توجه به ارتباطات

 تصور کردن

 پیشنهاد بدون دلیل

 قضاوت بدون معیار

 تخمین زدن

 ارزشیابی کردن

 طبقه بندی

 فرض کردن

 استنتاج منطقی

 اصول درک شده

 توجه به روابط متقابل

 فرض کردن

 پیشنهاد با دلیل

 قضاوت معیار

  

 نقش داستان در برنامه فلسفه کودکان 

 ابزار اصلی و اساسی آموزش فلسفه به کودکان داستان می باشد نکته ای که پیش از هر توضیحی باید به آن اشاره کرد این است که 

، کاربرد عام این لغت است . هر گونه بیان هدفمند از انجام عمل یا واقع شدن رویدادی که باعث بروز مقصود از داستان در این نوشتار

غایت داستان هم در این رویکرد تولید و تربیت . پرسش در ذهن مخاطب یا ایجاد انگیزه به دانستن نکته اییا حل معمایی میشود

ان هدفمند میتواند داستان ، حکایت یا قصه باشد که با مقتضای هدفی که این بی. اندیشه است ، برای مواجهه با چالش های فکری

مربی آن را دنبال میکند، میتواند پیرامون یک قهرمان یایک شخصیت باشد، به دنبال بیان یک ماجرایایک دسته از رویدادهای پراکنده 

ز دوران باستان ، نهاد خانواده با استفاده از داستان گویی باشد ویا تأثیرات علّی را دنبال کند. نگاهی به متون ادبی نشان میدهد که ا

برای کودکان ، بخشی از کارکرد تربیتی خود را به انجام رسانده است . داستان در این کارکرد خود، با نشان دادن وضعیت اجتماعی، 

انتخاب رفتار صحیح ویا به بیان بهتر، مورد کودکان را از چگونگی و چرایی بسیاری از رفتارها آگاه ساخته و بدین سان آنها را برای 

اجتماع راهنمایی میکند. از دیگر سوی، با نشان دادن بنیادهای رفتار و پیامدهای آن ، مبانی اخالقی اجتماع را روشن کرده و  قبول

 . (1392نقش بسزایی در تربیت اخالقی آنها خواهد داشت )مهاجری،یاسینی و شریعتی، 

ن تأثیرات بی شماری که بر زندگی افراد اجتماع دارد، و انتخاب یک یا چند موقعیت خاص ، این امکان را به داستان ، با جدا کرد

مورد نظر خود را برجسته ساخته و آن را بررسی کند. به شنوندۀ آن نیز این امکان را میدهد تا با  ۀگویندۀ داستان میدهد که مسئل



 
از سوی دیگر میتوان مواردی را در تاریخ  .کارکرد مسائل مختلف را بهتر متوجه شوندحذف پیچیدگیهای مسائل پیرامونی، تأثیر و 

دید که در آنها، از داستان به عنوان وسیله ای برای انتقال مفاهیم و شرح اندیشه های پیچیده استفاده شده تا بدین سان ،  اندیشه

ستداللی آن برهاند و مخاطب را در فهم آسانتر آن ایده هایاری اندیشمند را از دشواری شرح چگونگی پدید آمدن یک ایده و روند ا

کند.  برای مثال ، میتوان به زنون الئایی اشاره کرد. وی چندین معما در غالب داستان مطرح میکند تا بر اساس آنها نظریات پارمنیدس 

و سن گپشت یکی از مشهورترین این معماهاست آشیل  ۀمثال مسابق. را در محال بودن حرکت و انکار وجود عدم یا خالء، تقویت کند

 (. 1375)کاپلستون ، ترجمه مجتبوی، 

 افالطون نیز در شرح فلسفه خود از داستان به صورت گسترده استفاده میکند. مثالهای بی شماری میتوان از این کارکرد داستان ارائه

قرار گرفت ، تا جایی که برخی از فالسفه مانند ژان پل سارتر،  کرد. این کارکرد در دنیای معاصر بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه

  .رما ننویسان قدرتمندی هستند که از این توانایی در جهت گستردن اندیشه های خودیاری جسته اند

 حتیپس به نظر میرسد که داستان راهی است برای متفکر تا شرایط طرح مسئله ای خاص را به کمک موقعیت سازی خیالی )یا گاه 

واقعی، اگر داستان از اتفاقی واقعی سرچشمه گرفته باشد( برای مخاطب ایجاد کند، و با درگیر ساختن ذهن او، راه را برای پذیرش 

به هر روی، در . پاسخ خویش هموار ساخته ،یا زمینه را برای سست کردن ایده های دیگری که به نظر او اشتباه میرسد فراهم آورد

در روش لیپمن ، آنچه که به فلسفه برای  .جستجوگری و کنجکاوی ذهن انسان است که اساس قرار گرفته است این کارکرد، ویژگی 

 : رابرت فیشر مینویسد. کودکان مشهور شده است نیز، چنین کاربردی از داستان مورد نظر قرار گرفته است

 لقوه ای را نیز برای پردازش شناختی فراهم میکنند. داستانعاطفی نیرومند هستند، چالش های با ۀداستانها عالوه بر اینکه در زمین"

میتواند در عمل ، برای کودک پیچیده ترین موضوع فکری باشد؛ چون عناصر، موضو عها و روابط مختلفی است که در روند خاص 

در  داستان برای کودک،....  رویدادها آشکار میشوند. دریافت و درک داستان مستلزم توجه موضعی مکرر و تالش برای فهمیدن است

حکم بخشی از واقعیت است که میتوان بر آن تکیه کرد و شاید برای همین است که دریافت صحیح داستان و شنیدن دوبارۀ آن 

 (. 1389)مکتبی فرد، "اهمیت دارد

اجتماعی  ۀو فلسفی و چه در زمینتفکر منطقی  ۀداستان ، زمینه ای را فراهم میکند تا مفاهیم انتزاعی و پیچیدۀ فکری را، چه در زمین

 و اخالقی، ملموس و عینی سازیم و از این راه کودکان را برای روبه رو شدن با مسائل و حل آنها با تفکر انتقادی و استداللی آماده

که داستا نهای سازیم .  از این رو، لیپمن و برخی از همفکران وی به خلق داستان های فکری و فلسفی روی میآورند با این استدالل 

 معمولی برای فراهم آوردن ابزارهای فکری و آموزش اندیشه به کودکان نوشته نشده اند؛ البته برخی دیگر مانند فیشر و جفری کین

معتقدند که داستا نهای موجود در ادبیات را نیز میتوان در این جهت مورد استفاده قرار داد واز جذابیت وبرجستگی ادبی آن نیز بهره 

 (. 1392)مهاجری،یاسینی و شریعتی،   جست

 

 روش پژوهش 

این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش در قلمرو پژوهش های تجربی)شبه آزمایشی( قرار دارد. جامعه 

-1400سال تحصیلی در  منطقه جوکار آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهرستان فسا

نفری از یک آموزشگاه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس )خوشه ای تصادفی( انتخاب و به 30بودند که دو کالس  1399

طور تصادفی  در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش آموزش فلسفه را در قالب آموزشی طراحی شده دریافت 



 
سوال  33( )دارای 2003ابزار مورد استفاده پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ) .هیچ مداخله ای را دریافت نکردند کردند و گروه کنترل

سوال ( بوده است . از انجایی که پرسشنامه  13سوال ( و درگیری ذهنی)9سوال (؛ بلوغ شناختی) 11( در سه خرده مقیاس خالقیت )

مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و روایی آن تائید و پایایی آن توسط ایزدی فرد و  مورد استفاده استاندارد بوده و در تحقیقات

( پایایی آزمون را برای 1396و میرزاپور ) 0،92و برای پسران  0،95و برای دختران  0،94( برای کل آزمون 1389سپاسی آشتیانی)

 گزارش نموده است .  0،83دانش آموزان پسر پایه هفتم 

 هش گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل )آموزش داستانهای فکری(و گروه کنترل تحت شرایط آموزش رسمی قراردر این پژو

دانش آموزان مطرح می کند و آنها را به بحث درباره این ( pc4)میگیرد. معلم کالس با روش سقراطی سؤالها ی باز پاسخی را برای

 ق این فرایند میآموزند تا به سخنان هم ساالن خود گوش دهند و به نظرات آنها احترامسؤالها تشویق میکند؛ بنابراین کودکان از طری

بگذارند. پذیرفتن باورهای دیگران به موازات درک این نکته رشد می کند که برای بسیاری از پرسش های فلسفی هیچ جواب معین 

 دیشی را مورد سؤال قرار دهند و فرضیه ها را به چالش کشیدهمطلقاً  صحیح یا مطلقا غلط وجود ندارد. آنان یاد میگیرند که جزم ان

 آمده است .   3دقیقه ای برنامه آموزش فلسفه به کودکان اجرا و در جدول  45لسه ج 12ین منظور طی ماستداللها را بیازمایند. به ه

 : شرح جلسات در برنامه آموزشی فلسفه3جدول 
 هدف محتوا جلسات  روش

 بیان هدف  معارفه ش آزمون  جلسه اول اجرای پی

 مفهوم سازی  داستان نشانه بهشت و جهنم جلسه دوم بحث و تبادل نظر       

 چگونگی تمیز امور داستان شام آخر       جلسه سوم فعالیت گروهی     

 پرورش قدرت استدالل داستان فکر و انرژی      جلسه چهارم بارش مغزی       

 داستان پیام جغد       سخجلسه پنجم قصه گویی و پرسش و پا
 پرورش مهارت خود اصالحی 

 داستان درخت زندگی     جلسه ششم قصه گویی        
 تقویت خویشتن داری 

     می خورد داستان کسی که چای کم رنگ جلسه هفتم مشاهده کلیپ و بحث
 درک مفهوم زیبایی گروهی

 داستان مورچه و قلم      جلسه هشتم سخنرانی و پرسش و پاسخ
 ک مفهوم حقیقت در

 نکردن داستان شک   و پاسخجلسه نهم پخش فایل صوتی و پرسش 
 نکردن آموزش زود قضاوت

 خرمالو         انداست جلسه دهم قصه گویی و بحث گروهی
 آشنایی با مفهوم آگاهی

 داستان موش آهنخوار      جلسه یازدهم قصه گویی       
 تقویت تفکر منطقی

 مون      اجرای پس آز جلسه دوازدهم  
 بندی جلسات پیشین جمع

 

 

 یافته ها 

 تاثیر دارد.  منطقه جوکارفرضیه اول :آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه پنجم 



 
ــتقل بودن     ــته ، مس ــبی بودن مقیاس در متغیر وابس ــله ای یا نس ــهایی وجود دارد که فاص برای انجام آزمونهای آماری، پیش فرض

شاهدات ، نمونه  شیب      م سها، خطای نوع اول ، توان آزمون و همگنی  صادفی، توزیع بهنجار نمرات در جامعه ، همگنی واریان گیری ت

رگرسیون را شامل می شود که باید قبل از انجام آزمون رعایت شود. باید توجه داشت که متغیرهای مطرح شده در پژوهش فاصله          

ستقل     ای صورت کامالً  م شاهدات آن ها به  ست    بوده و م شده ا همچنین نمونه گیری و جایگزینی دانش آموزان در دو گروه . انجام 

و آزمایش به صورت کامالً  تصادفی انجام شده است . به عالوه در تحلیل کوواریانس باید متغیرهای همگام مشخص شوند که  کنترل

ضر فقط اثر پیش آزمون به عنوان متغیر همگام )کواریته ( کنترل می   ضروری برای     در پژوهش حا شفرض های الزم و  شود. همه پی

ضیه  پژوهش را       سی فر شده اند، در نتیجه داده ها قابلیت اجرای این آزمون را به منظور برر انجام آزمون تحلیل کوواریانس رعایت 

 دارند.  

 . تاثیر دارد منطقه جوکارفرضیه دوم :آموزش فلسفه بر ابعاد تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه پنجم 

 

  بحث و نتیجه گیری

 منطقه جوکارمطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی و ابعاد آن بر دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی 

 دیاجرا گردید. تاثیر مثبت آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی و بعد خالقیت آن تائید شد. در فرضیه اول آموزش فلسفه بر تفکر انتقا

بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در پس آزمون تفکر انتقادی به طور معناداری نسبت به گروه گواه افزایش 

یافته است . بدین معنا که آموزش فلسفه به کودکان باعث بهبود تفکر انتقادی شده است و  فرضیه اول تائید شد؛ که این یافته با 

(؛ عسگری، دیناروند و 1393(؛ قمری گیوی و همکاران )1393؛ رضایی، پادروند، سبحانی و رضایی)(1391نتایج طالعی)

(؛  برهمن و خدابخشی صادق آبادی 1395(؛ عابدینی نظری )2014(؛ پرسی و جاپری)2014(؛ عرفانی و کریمی)1394ترکاشوند)

(  همخوان 1397( ؛ سلگی وکشاورز رودکی)1396مکاران )(؛ دره زرشکی و ه1396(؛ جلیلیان ، محمدی ، نجاتی و جلیلیان )1396)

 .  است

در تبیین این یافته می توان گفت که آموزش فلسفه به کودکان باعث افزایش کنجکاوی و پرسش های دانش آموزان ، تمایل آنها به 

آموزان در مباحث گروهی، بدون اصالح خود و شناخت خویشتن ، احترام به دیگران ، انعطاف پذیری، احساس یگانگی معلم و دانش 

هدف اصلی آموزش فلسفه ، پرورش  .هر گونه  زور و اجبار از طرف معلم و ایجاد حس شایستگی و توانمندی دانش آموزان شده است 

دانش آموزانی جستجوگر فعال و پرسشگر، هوشیاری دائمی برای مشاهده ارتباطات و اختالفات ، آمادگی همیشگی برای مقایسه ، 

(. بنابراین در برنامه لیپمن ، کالس درس به یک 1993و تحلیل فرضیه ها، تجربه مشاهده ، سنجش و امتحان است )لیپمن ،  ابلهمق

جامعه پژوهشگر، به منظور کاوش مشترک تبدیل میشود و کودکان با کار گروهی مهارت تفکر منطقی خود را افزایش می دهند. در 

میتوان به عنوان روشی اثربخش در بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان در نظر گرفت که موجب  آموزش فلسفه به کودکان را نتیجه

در فرضیه دوم آموزش فلسفه  بر ابعاد تفکر انتقادی بررسی شد. نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمایش در .  آن شده است افزایش

ایش یافته است . بدین معنا که آموزش فلسفه به کودکان باعث بهبود پس آزمون بعد خالقیت تفکر انتقادی نسبت به گروه کنترل  افز

خالقیت در دانش آموزان شده و بر ابعاد بلوغ شناختی و درگیری ذهنی تاثیری نداشته است . این یافته با نتایج  کیایی و موسی زاده 

 ( همخوان است . 1397( و مهدی زاده و همکاران )1397)

 بعد تفکر انتقادی، خالقیت  میتوان گفت آموزش فلسفه به  دانش آموزان پسر پایه پنجم باعث شد تا آنهادر بررسی و تبیین اولین 

بتوانند داده های درست از نادرست را از میان اطالعات تشخیص بدهند، و با دقت وتوجه ایده های جدیدی را ارائه دهند. برنامه 



 
بر این اساس ، آلبرت انیشتین معتقد است خیال پردازی مهم تر از حقایق  .ی داردفلسفه برای کودکان بر تخیل و خالقیت تأکید زیاد

است و تخیل و الهام ،  پایه و اساس تفکر خالق است . کودکان با عطش کنجکاوی و اشتیاق یادگیری به مدرسه می روند، اما رفته 

برآوردن نیازهای کودکان موجب می شود برخی کودکان  رفته این کنجکاوی و شور و شوق دانستن ، محو می شود. ناتوانی مدرسه در

از مدرسه بیزار شوند. بر همین اساس ، هدف آموزش فلسفه به کودکان ، تغییر در نحوه تفکر، اندیشه ، استدالل و پرورش آن در 

 کودکان است . 

داللی و دانشی خود را از طریق ارتباطات و فلسفه برای کودکان بر این ایده مبتنی است که کودکان ، قابلیت ها و توانایی های است

نقش معلمان در آموزش فلسفه به کودکان ، تدارک مدلی از تفکر مجرب برای شاگردان  .تعامالت اجتماعی کسب و گسترش می دهند

وزش تفکر، متفکر کالس و تضمین تفکر سطح باال در کالس است . یکی از موفق ترین تالش ها برای ایجاد برنامه ای منسجم در آم

برنامه فلسفه برای کودکان است . این برنامه برای فراهم کردن برنامه ای درسی درزمینه کاوش فلسفی برای کودکان از سطح 

فلسفه برای دانش آموزان  ۀکودکستان تا دانشگاه کاربرد دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و نیز تاثیرات مثبت برنام

و تفکر انتقادی کودکان ، به نظر میرسد این برنامه می تواند بر اصالح ساختار نظام آموزشی که هدف آن پرورش افراد بر پرسشگری 

پرسشگر و دارای تفکر نقادانه است ، تأثیر مثبت داشته باشد. عدم برنامه ریزی برای پیگیری داده ها می تواند در قابلیت برنامه فلسفه 

 دد  موثر باشد. پیشنهاد می گر

پژوهش هایی بر روی گروه های متفاوتی از نظرسن ، جنسیت ، پایه تحصیلی و شهرهای دیگر صورت گرفته زیرا موجب تعمیم 

 پذیری بیشتر نتایج می گردد. 
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 دهیچک

در  ییدانا تیریو مد یریادگیو  یاددهی ندیفعال و هوشمند است که ضمن تحول در فرا یریادگی یمجاز آموزش

آموزش  یمقاله به بررس نیدارد. در ا یو محور ینقش اساس ICTینمودن فرهنگ داریو پا قیگسترش تعم

 یکیآموزش الکترون یبه رابطه  توانیمعلمان و عملکرد دانش آموزان پرداخت شده است که م ییو کارا یکیالکترون

و  یکیالکترون یسواد اطالعات شیافزا ،آموزانبه دانش یشبخ زهیانگ ی،کیالکترون یبازخوردها ی،لیتحص شرفتیبا پ

منابع مکتوب و  یبررس قیاست واز طر یفیتوص_یلینوع تحل تقاینوع آموزشها اشاره کرد. تحق نیا بیو معا ایمزا

از  نهیاز آن است که با استفاده به یحاک جهیاست. نت دهیگرد میو تنظ هیته یمقاالت علم یاانهیرا یجستجو

به دانش  توانیمعلمان کمک کرد و هم م سیاطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در  بهبود تدر یفناور

 العمر بپردازند.مادام یریادگیکه  تیترب یآموزان

 آموزانمعلمان، عملکرد دانش ییکارا ،یکی:آموزش الکترونکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 قیتعم گسترش، در ،ییدانا تیریمد و یریادگی و یاددهی ندیفرآ در تحول ضمن که است یهوشمند و فعال یریادگی مجازی آموزش

 و اطالعات فناوری صنعت هایپیشرفت از گیریبهره با مجازی آموزش. دارد یمحور و یاساس نقش ICT یفرهنگ نمودن داریپا و



 
 فنآوری متخصصان و کارشناسان اعالم بر بنا و میرود شمار به معاصر دنیای در آموزشی عدالت توسعه نوین کارهایراه از ارتباطات

 کارشناسان. بود خواهد جهان در آموزشی متعارف روش الکترونیک فضای بر مبتنی مجازی آموزش 2020 سال تا ارتباطات و اطالعات

 را موجود طالعاتا انتومی آن در که وردآمی وجود به را ایهزمینه (وارتباطات طالعاتا یفناور) فاوا ککم به یادگیری گویندمی

ر. تغیی بدون و شده دریافت اطالعات بازگرداندن نه است جدید محصوالت تولید روش، این در یادگیری. داد تغییر یا کرد دستکاری

 و آموزاندانش به را امکان این ،اطالعات فناوری پایه بر آموزش. شودمی پیدا مسائل برای جدیدی هایحلراه یادگیری نوع این در

(. 1390دالور، قربانی، (دکنن استفادهک مشتر صورت به هاایده این از و ندیشندابی نوآورانه و فعاالنه صورتی به که دهدمی دانشجویان

 و قدرت مالک م،یکنیم یزندگ امروزه که یعصر در .است مشاغل و هاسازمان از یمهم بخش اطالعات و ارتباطات یتکنولوژ مروزها

 گرید امروزه. است یعلم هنگام به و حیصح اطالعات به افراد یدسترس سرعت و یگستردگ اطالعات، دیتول نزایم کشورها یبرتر

 ،یارتباط و یاطالعات یابزارها کمک به ها،فاصله و مرزها رفتن انیم از به توجه با و ستین محدود مدارس بسته چارچوب به آموزش

 طیشرا که یاگونه به دارد؛ قرار همگان دسترس در باال یریپذ انعطاف با و عیوس یسطح در همواره یریادگی یبرا مناسب طیمح

 ی، مکمل نظام آموزش"ارتباطات و اطالعات یاطالعات و فناور یفناور. است آمده فراهم افراد یبرا العمر مادام ای مستمر آموزش

 یاست. توسعه فناور یمنابع انسان ژهیو پرورش، به وآن و هدف از توسعه آن، بهبود وکارآمدتر ساختن منابع آموزش  نیگزیاست نه جا

اعم از  رانیفراگ یرا برا نهیو کم هز آسان یگسترش اطالعات و دسترس ی نهیزم ن،ینو میاطالعات و استفاده از ابزارها و مفاه

از  یکیراستا،  نی. در اسازدیم سریرا م یاطالعات و تعامالت فرهنگ عیو تبادل سر کندیو معلمان فراهم م انیآموزان، دانشجودانش

 یهاو کالس مندمدارس هوش ،یاطالعات، تحول در عرصه آموزش و پرورش است مدارس مجاز یتوسعه فناور یدستاوردها نیمهم تر

 (.1394نجفی، مقامی، حسینی و همکاران، ). است هایتوسعه توانمند یمهم برا یهاتیاز قابل یکیالکترون یریادگیو  ،یمجاز

 و ارتباطات دیجد یهایآورفن توسعه با. رودیم شیپ توسعه یسو به ،یتکنولوژ افزون روز شرفتیپ با همراه پرورش و زشآمو   

 و یکاربرد یهارافزا نرم از یامجموعه آموزش، نوع نیا. استافتهی یاریبس رواج کیالکترون آموزش مفهوم آن، گسترش و رشد

 یآموزش روش و شودیم شامل را یمجاز درس کالس و وب بر یمبتن آموزش انه،یرا بر یمبتن آموزش که است یآموزش یهاروش

 یریادگی یهانهیزم یساز فراهم جهت یآورفن بر یمبتن یهارکا راه با یریادگی _ یاددهی ندیفرآ یدهسازمان جهت یدیجد

 مثل افتهی سازمان یها شبکه وب، نترنت،یا ،یکیالکترون یها رسانه قیطر از ها انهیرا کمک به یکیالکترون آموزش. است مستقل

 پست ،یمجاز درس کالس ،یا چندرسانه یها طیمح و فشرده یها لوح ،یصوت ینوارها ،یا ماهواره پخش و نترانتیا و اکسترانت

به   Zandi et al ،2010د)شو یم هیارا وهایدیو و متحرک ریتصاو برخط، یها متن گو، و گفت یتاالرها و کیالکترون پست ،یصوت

 (.1398ضابط، و  نژاد یعجم، رستم نقل از

 را یریادگی-یاددهی ندیفرا در یگرلیتسه فهیوظ نخست یمرحله در معلم س،یتدر نینو یهاروش در معلم نقش به توجه با   

 ادامه در و کندیم لیتسه آنان یبرا را یریادگی فقط معلم و هستند یریادگی مسئول آموزاندانش که معنا نیا به. دارد برعهده

 و میتعل یکردهایرو طبق. است آموزاندانش یریادگی به دنیبخش سرعت یبرا یمعلم هنر از استفاده یمعنا به یریادگی عیتسر

 یهاروش از دیبا معلمان هدف نیهم یراستا در و است یزندگ در آن کاربرد و آموزان دانش یریادگی تیتثب آموزش از هدف تیترب

 یاساس از یکی یآموزش یتکنولوژ. ابندی دست داریپا و قیعم یریادگی به آموزاندانش تا ندینما استفاده خود کالس در سیتدر نینو

 و هاروش مجموعه یآموزش یتکنولوژ. شودیم توجه آن به سیتدر نینو یهاروش در که است پرورش و آموزش مباحث نیتر

 



 
 به یآموزش یهابرنامه در یابیارزش و اجرا طرح، از اعم یآموزش مسائل حل یبرا یلمع یهاافتهی از استفاده با که ییهادستورالعمل

 (.1397 ،یعباسی و ریبص ،یآزاد ، به نقل از1394فردانش، . )شودیم گرفته کار

 یاهمطالع انجام با میدار یسع راستا نیا در پژوهشگران گرید یهاتجربه و مرتبط مقاالت و اسناد از یریگبهره با ما   

 در. میکن یبررس آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و زهیانگ در را یکیالکترون یآموزش یمحتوا از استفاده نقش یاکتابخانه_یفیتوص

 شرفتیپ و زهیانگ بر یریتاث چه یکیالکترون یآموزش یمحتوا از استفاده: است مقاله نیا یاصل پرسش مهم نیا به یابیدست یراستا

 ارد؟د آموزان دانش یلیتحص

 پیشینه

 «یکیالکترون و یحضور آموزش نظام آموزان دانش یاجتماع یهامهارت سهیمقا عنوان» با یپژوهش در ینوروز و یزوارک یزارع ؛یفالح

 نیا از و دهندیم قرار آموزش تحت را هستند یحضور صورت به گروه کی و یکیالکترون صورت به گروه کی که یشیآزما گروه دو

 گروه دو نیا نیب را است...  و یریپذ تیمسئول و یانتقاد تفکر و یریپذ تحمل شامل که را یاجتماع یهاهارتم یهامولفه قیطر

 نشان که دارد وجود یآزمودن گروه دو نیانگیم نیب یمعنادار تفاوت که یافتند دست جهینت نیا به و  دادند قرار یبررس مورد شیآزما

 طیمح کاربران و دارد مثبت ریتاث آموزاندانش بر آن یهامولفه و یاجتماع یها مهارت زانیم بر یکیالکترون یریادگی طیمح دهدیم

  (.1397)فالحی، زارعی زوارکی و نوروزی، است داده نشان یحضور آموزش به نسبت یبهتر عملکرد یکیالکترون آموزش

 تیاهم نقش، یبررس به پرورش و آموزش در کیالکترون آموزش از استفاده لزوم بر یکردیرو عنوان با یپژوهش در رزادهیام و رنجبر   

 در آنها. پردازند یم آن از استفاده یها چالش و ایمزا پرورش، و آموزش بر ارتباطات و اطالعات یفناور و کیالکترون آموزش ریتاث و

 ،یآموزش نظام فهیوظ و ستا اطالعات عصر دیجد دوران در یاتیح یها ضرورت از کیالکترون آموزش که کند یم انیب پژوهش نیا

 برخورد یبرا یساز بستر لزوم و یاطالعات یها مهارت با ییآشنا مولفه دو گرفتن نظر در با اطالعات یفناور آموزش برنامه یطراح

 کردن هنینهاد خصوص در و رندیبگ قرار اموزش مورد نهیزم نیا در دیبا  باورند نیا بر و باشد یم اطالعات یفناور با ریفراگ مند کنش

 یها افتهی که ردیگ صورت موقع به یرساناطالع و روشن یزیربرنامه و یگذاراستیس دیبا ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده

 ،یفرهنگ ضعف ،یفن _یزاتیتجه شامل ارتباطات و اطالعات کاربرد حوزه در مدارس یرو فرا یهاچالش که دهد یم نشان قیتحق

 (. 1397زاده، )رنجبر، امیریباشد یم رهیغ و یاقتصاد و یمال ضعف و علمانم یآموزش _یزشیانگ ضعف

 

 روش پژوهش

. شودیم هیتوص یریادگی و آموزش در یکیالکترون آموزش از یریگبهره امروزه. است کشور هر داریپا توسعه در یاساس رکن آموزش

 و امکانات از ییهانمونه و شودیم پرداخته آموزاندانش ردعملک و معلمان ییکارا بر یمجاز آموزش نقش یبررس به مقاله نیا در

 یبرا یمجاز آموزش قیطر از که را... وبخشی به فراگیران، افزایش سواد اطالعاتی  انگیزه ،یکیالکترون فیتکال ارائه مانند ییهافرصت

 و است یلیتحل -یفیتوص نوع از قیتحق نیا. استدهیگرد ارائه نمانند باز ستهیشا لیتحص از تا شودیم فراهم آموزاندانش و معلمان



 
 نیا در که یجینتا و هاافتهی جمله از. استدهیگرد میتنظ و هیته یعلم مقاالت یاانهیرا یجستجو و مکتوب منابع یبرس قیطر از

 آموزش قیطر از آموزاندانش یاطالعات سواد شیافزا ،یلیتحص شرفتیپ آموزان،دانش به یبخشزهیانگ م،یاافتهی دست آن به پژوهش

 .باشدیم ...و یکیالکترون آموزش یهاتیمحدود و بیمعا و ایمزا زین و یمجاز

 رانیفراگ در اطالعات داری نگه قدرت شیافزا باعث یکیالکترون آموزش: که است نیا یکیالکترون آموزش یایمزا از راستا نیا در که

 دیتأک برای موارد ریسا و ریفراگ با تعامل و مدت، کوتاه امتحانات ر،یتصو صوت، :رینظ یمتفاوت عناصر از راستا نیا در که شود یم

 مناسب زمان در توانند یم رندینگ فرا را مطلب کی از بخش کی رانیفراگ کهیصورت در و شودیم استفاده هدفمند رییفراگ در مجدد

 دور مجـازی آمـوزش از استفاده عمده ینگران: گفت توانیم زین آن بیمعا از و. است یبررس قابل رندیگ فرا را آن و کرده رجوع آن به

 ـرانیفراگ از یبعضـ در اضـطراب باعث معلم با رو رودر ارتباط کـاهش.  اسـت مجـازی اییدن سوی به حرکت و یانسان روابط از شـدن

 .ستین برخوردار الزم ـتیفیک از یکنـون یکیالکترون آموزش هایبرنامه. شودیم

 ترونیکیآموزش الک

 از استفاده. شودیم استفاده یتیفعال و کار هر یبرا مردم یزندگ در صرفه به مقرون حال نیع در و قدرتمند یابزار عنوان به انهیرا از

 مرتبط هایآوریفن و هاانهیرا از حاضر حال در و استافتهی شیافزا یریگچشم طور به ریاخ هایسال در پرورش، و آموزش در انهیرا

 یـمشخص ناـمک و نماز به زنیا یگیردیا و زشموآ یابر ادفرا پیش یچند تا. گرددیم استفاده جهان سراسر در مدارس از یاریبس در

 هرکسی و ستا فتهر بین از زاـنی ینا یودحد تا شبکه و یانهرا یهایورفنا پیشرفت با وزهمرا لیو شوند جمع همدور هـک تندـشدا

 هـک گیردمیصورت  موزشآ از دیدیج ماـنظ سایه در رـما ینا. دبگیر دیا  مکانی و زمانی هر در را  زییچ هر دبوهداخو درقا یزودبه

  (.1397شود)فالح و همکاران، یم دهینام یکیالکترون زشوـمآ

 توانیم یکیالکترون آموزش عرصه در. پرداخت« یخودآموز» به راحت و عیسر یلیخ توانیم یکیالکترون آموزش از استفاده با   

 اریبس شرفته،یپ یداریشن و یدارید یآموزش کمک امکانات از استفاده با را یآموزش مطالب و میمفاه هیارا  که افتی را ییهافرصت

 تعهدات لیدل به که آورد یم فراهم  یافراد یبرا را یمناسب یآموزش طیمح آموزش، نوع نیا یریپذ انعطاف. دینما یم جذاب و یغن

 و میتعل امر در روز یفناور از استفاده با آموزش وهیش نیا در. ستندین یرسم کالس کی در کردن شرکت به ادرق یشخص ای یشغل

 یها یآگاه سطح ارتقاء و ستیز طیمح یهمگان آموزش نهیزم در یموثر یها گام توان یم مجرب دیاسات از یریگ بهره و  تیترب

 دوره یبرگزار امکان ،یآموزش یافزارها نرم انواع و نترنتیا رینظ یفناور یهاابزار از یریگ بهره با. برداشت جامعه یطیمح ستیز

 به توان یم مکان هر در و زمان هر در شبکه، از استفاده با. داشت میخواه را یطیمح ستیز یها آموزش متنوع و مختلف یها

 یدسترس مشکل و ستین آموزش یبرا باال نهیهز اب یکیزیف یها مکان به ازین گرید ،یکیالکترون آموزش شیدایپ با. پرداخت یریادگی

 نیح در. باشد یم سریم زمان حداقل در یریادگی امکان و اطالعات به یدسترس نیچن هم. گردد یم مرتفع زین مجرب دیاسات به

)زاهدی، است مفراه مختلف یها تیسا وی تالیجید یها کتابخانه قیطر از یاریبس یاطالعات منابع به یابیدست امکان ز،ین مطالعه

 . (1394، زادگان و همکارانشبیری، کریم

 



 
 های آموزش مجازیروش

  یمجاز_آموزش از راه دور یاساس یروش ها

آموزش می  Onlineکنفرانس یا گفتگوهای زنده  ویروش همزمان: در تکنولوژی همزمان دانشجویان بطور همزمان از طریق وید -1

 یهایی که با روش بحث گروهی، میزان یادگیری را افزایش می دهد. ایده آل است)فالح بینند و استفاده از این روش جهت دوره

 (.1383 ،یخشکناب، مظاهر

است که دانشجویان مواد آماده شده از قبل را در زمانهایی که خود ترجیح می دهند  یروش ناهمزمان: تکنولوژی ناهمزمان روش -2 

 .(1383)فالحی خشکناب، مظاهری، ه محتوای مطالب آن ثابت می باشد مثمر ثمر استدریافت می نمایند. این روش در دوره هایی ک

 نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 جهـت اطالعاتی، جهانی شبکه فراگیرشدن و ارتباطات و اطالعـات فنـاوری آورشـگفت توسـعه یکـم، و بیـست قـرن هـایویژگی از

 ارائه امکان و معرفـی طـرف یـک از فنـاوری ایـن نقـش. باشـدمی مطلوب اطمینان با خدمات ارائه در یـتکیف و سـرعت افـزایش

 پیدا تجلی موجود فرایندهای در بخشیدن سرعت دیگر سـوی از و است نبوده تصور قابل آنها اجرای این از پیش که نوین خدمات

 جامعه یعنی دانـش، از برخـوردار آرمـانی اجتمـاع تصویرگر و دانایی انتقال و قخل ابزار ارتباطات، و اطالعـات فنـاوری .استکرده

 بوجـود را بزرگـی هـایچـالش عمـومی پـرورش و آمـوزش سیـستم بـرای اطالعـاتی جامعـه.شودمی شمرده بر محور دانایی

 ایجـاد یـادگیری بـرای را جدیـدی هایفرصت ه،روزان زندگی روند بر تاثیر تعل به ارتباطات و اطالعـات فنـاوری. اسـتآورده

 مداردانش جامعه برای و اندداده دست از را خودشان کـارایی دیگـر قـدیمی و گذشـته پـداگوژی هـایروش و ابزارها. اسـتکـرده

 اکتشاف، بـه آمـوزاننشدا آن در که کنند خلق را یادگیری محیط باید معلمان. است تحول ایجاد مربیان اصلی نقش نیستند مناسب

 هایشانتجربه نطباقا و هاگروه در و مستقل طور هب کـار همکاری، ای،چندرسانه ارتباط در شدن درگیر خود، خالقیت از استفاده

 (.1378 ،یدآبادیسع یوسفی به نقل از 2004مارتاکورسو،)شوند تشویق

 فـراوان منـابع به دسترسی و یادگیری هایفرصت وسیع گسترش جـبمو ارتباطـات و اطالعـات فنـاوری در جهـانی هایپیشرفت   

 این از آموزش جهـش و اطالعـات بـه گستردگی این سنتی هایروش و ابزار با که طوریه ب .استگردیده آموزشـی و تحـصیلی

 امر و گردیده آموزشی هایستمسی بخش اثر مدیریت سطح ارتقـاء موجـب فنـاوری ایـن کارگیری به. است نبوده تصور قابل طریق،

  (.1378)یوسفی سعیدآبادی، نمود خواهد تسهیل و تـسریع را تربیت و تعلیم

. است یریادگی در نترنتیا از استفاده بر یمبتن که نمود اشاره یکیالکترون آموزش به توانیم آموزش در یفناور یکاربردها گرید از   

)رنجبر، کند رفع را یآموزش یهانظام یهایناکارآمد از یاریبس توانسته یسنت آموزش رد یاساس راتییتغ جادیا ضمن یمجاز آموزش

 (. 1397زاده، امیری

 عبارت به. شودیم انجام یارسانه چند صورت به نترنتیا مانند ییهاشبکه قیطر از انهیرا کمک به مدارس در یکیالکترون آموزش   

 و تعامل از یریگبهره امکان اس ام ال. شودیم ارائه …و لمیف متن، ر،یتصو صدا، از هاستفاد با یدرس یهابرنامه یمحتوا گر،ید

 



 
 خود سطح نیباالتر به را یریادگی _یاددهی ندیفرآ تیفیک شاگردان، نیب زین و شاگرد و معلم نیب هیسو چند و هیدوسو ارتباطات

 یایدن بتواند کیالکترون آموزش که ستین زیبرانگ تعجب م،یبود آن شاهد ریاخ یها سال در که یاالعاده فوق شرفتیپ با. رساندیم

 را آن مکمل نقش بلکه ست،ین درس کالس در یسنت آموزش نیگزیجا کیالکترون آموزش نقش. کند رو و ریز را پرورش و آموزش

 امکان نه،یهز لیدل به ای و یمکان و یزمان یها تیمحدود مانند یلیدال به که، یافراد از دسته آن یبرا یکیالکترون آموزش. دارد

 (.1396قربان، )جانکند یم فراهم یریادگی یها فرصت ندارند، را معمول و یسنت یریادگی

 بر رفتار دانش آموزان و معلمان کیآموزش الکترون ریتاث

دارد،  یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یمختلف علم یهاکه در عرصه یآموزش و پرورش بخاطر نقش ،یدر هر کشور امروزه

دو چندان شده است. از  نهیزم نیاطالعات و ارتباطات نقش آموزش و پرورش در ا یبرخوردار است. با ورود فناور یخاص تیاز اهم

 یو دانش آموزان را با کاربردها رانیوابسته است اگر آموزش و پرورش بتواند دب یو فناور لمهمه کشورها به ع ندهیکه آ ییآنجا

از خود نشان دهند.   یبهتر یعلم یهاشرفتیو دانش آموزان خواهند توانست پ رانیاطالعات و ارتباطات آشنا سازد. دب یمختلف فناور

که با  افتیدر توانیداشته باشد.  پس م یشگرف ریتأث یریادگیآموزش و  در تواندیاطالعات و ارتباطات م یفناور رانیدب دگاهیاز د

 توانیمعلمان کمک کرد، هم م سیبه بهبود تدر توانیعات و ارتباطات در آموزش و پرورش هم ماطال یاز فناور نهیاستفاده به

 گریاز د یدهکده جهان نیالعمر بپردازند. و در امادام یریادگیمستقل باشند و بتوانند به  ندهیکرد که بتوانند در آ تیترب یآموزاندانش

 (.1394ران، و همکا یبرزگر، هاد ،یزدانیکشورها عقب نمانند)

 اریجذاب در اخت یارا به گونه یمطالب درس یکیالکترون یمحتواها دیها و تولگذاشتن امکانات و فرصت اریبا در اخت یآموزش مجاز   

. ردیصورت گ یشتریبا سرعت ب یریادگیشده و  شتریآموزان به درس بو عالقه دانش زهیانگ شودیو سبب م دهدیقرار م رندگانیادگی

امکان  ی. آموزش مجازشودیم یریادگیمختلف  یهاآموخته ها در حوزه زانیم تیو تثب یحس کنجکاو ختنینگمنجر به برا نیهمچن

 زهیانگ جادیو ا یساز ینیدر درک، ع ییبسزا ریرافراهم کرده که تاث رندگانیادگیتوسط مدرس به  یآموزش طیهر نوع مح یساز هیشب

و مشارکت  یآموزان به کار گروهدانش یکی. در آموزش الکترونکندیماندگارتر م و ترقیرا عم یریادگیآموزان  به درس دارد و دانش

بپردازند   یقاتیو تحق یپژوهش یبه انجام کارها یبه صورت گروه گریکدیو مشارکت  یتا بتوانند با همکار شوندیم قیتشو گریکدیبا 

 .ابدییارتقا م زیآموزان نمعلمان و دانش یو سواد اطالعات

 یکیالکترون طیدانش اموزان در مح یو مهارت اجتماع یسواد اطالعات

های برخط و تحت شبکه هستند. با استفاده از روش یلیهـای خالقانـه تحصبرنامـه ـهیدر حـال ارا یاز مؤسسـات آموزشـ ارییبسـ

از زمان و مکـان  یدون مواجهه با موانع ناشخود را ب یاند قلمروی آموزشهـای مذکور، توانستهمؤسسات با استفاده ازروش نیا

کرده و  لیبـر وب تکم یبـرخط مبتنـ یخود را با استفاده از ابزارهای آموزشـ ینترنتیرایمعمول غ یهاگسـترش دهند. آنها کالس

و بهبود  یآموزش هاینهیدر هز ییجوبه صرفه ت،یفیبـاک یهای تحت شبکه توانسته است با ارائه خدمات آموزشمعتقدند که آموزش

 ینمـوده اسـت. اگـر زمـان ـادییز ـراتییآن تغ میاز مفاه یو تلق یطالعاتها منجر شود. گستره و ابعاد سواد اآن یآموزش ییکارآ

 ،یاقتصادی، علم ،یمختلف اجتماع هاینهیهای متنوع در زمامروزه به علت ضرورت آموزش آمد،یخواندن و نوشتن سواد به حساب م

جامعه  کیای که افراد است. به گونه افتهی یعیوس بعادو ا ارگستردهیبسـ رییادگی رهیها، داآن ریای و نظابصری و رسانه ای،انهیرا

 



 
بـه  یهای اجتمـاعهای مختلف مسلط شوند. مهارتبه مهارت دیهای خود به فراخور شغل و رشته خود بابرای برآورده کردن خواسته

نگـرش و  ،یابیارز دراک،هوش، زبان، ا ت،یانسان مانند: شخص یاساس هاییژگیو و یهـای روانشناختسـازه ریشـدت تحـت تـأث

و آموختن چگونـه آمـوختن اسـت، در  یقرار دارد. از آنجا که هـدف آمـوزش وپـرورش امـروز، پژوهنـدگ طیرفتار و مح انیتعامل م

 زمگـر ا ـد،یآیبـه دسـت نمـ ـنیالعمر مبدل خواهد شد و امادام رنـدهیادگیاهـداف اسـت کـه جامعـه، بـه جامعـه  ـنیقالـب ا

سـواد  ،یکـیوآموزش الکترون نترنتیا قیمدرسه که از طر التیدر دوران تحص ژهیوبه ،یهـای سـواد اطالعاتکسـب مهـارت ـقیطر

. بر اساس شودیآموزان مدانش یهـای اجتمـاعرتمهـا شیامـر بـه نوبـه خـود منجـر بـه افـزا ـنیحاصل خواهد شد که ا یاطالعات

و  یو سواد اطالعات یکیالکترون رییادگیو مدارس به امر  یمراکز آموزش گرددیم شنهادیمختلف، پ قاتیتحقبه دست آمده از  جینتا

و برگزاری  یهای آموزشهکارگا ها،شیدر قالب هما تواند،یامر م نیداشته باشند. ا یآموزان توجه خاصدانش یهای اجتماعمهارت

 دیآموزان بادانش ن،یبرگزار گردد. بنابرا یدر مدارس و مراکز آموزش یوزشکوتاه مدت از سوی مسئوالن آم یهای آموزشدوره

به دست آورند تا به مدد آن بتوانند آگاهانه  یهای اجتماعو مهارت یو سواد اطالعات یکیالکترون رییادگی هاینهیدر زم ییهامهارت

 ،یاری)بختندینما فایکشورها ا گریو در رقابت با د شوررا درک یمهم یدانش حرکت کنند و نقش علم دیو تول یترق ریو مستقل در مس

 (. 1393و همکاران،  سادینپور، قدم

 یاژهیرت وو ضرو تیآموزش از دور از اهم یهاندیدر فرآ یسواد اطالعات یهامهارت تیجهان امروز، تقو یهایژگیتوجه به و   

و اعتبار مناسب گسترش کاربرد  تیفیاطالعات بدون ک میحجم عظ دیدانش، تول یشامل؛ رشد تصاعد هایژگیو نیبرخوردار است. ا

 تالیجیفرهنگ د ندهیرواج فزا ،یریادگی -یاددهی ندیبه فرآ یآموزش ندیفرآ رییو انتقال اطالعات، تغ یگذاراشتراک یهاشکل نترنت،یا

 با یکیالکترون یریادگیکه  ییهابا توجه به تفاوت نیمختلف هستند. همچن یهاو ارتباط با فرهنگ یجهان یهادگاهین دو لزوم داشت

ها تفاوت نیاشاره داشت. ا یروش آموزش نیدر ا یتوجه به سواد اطالعات رورتو ض تیبه اهم شتریب توانیآموزش مرسوم دارد م

و افراد  یسنت یهامحدود به کتابخانه یحضور یدسترس ،یو خانوادگ یتعهدات شغل دهنده،ادیاز  رندهیادگی ییعبارتند از؛ جدا

. با توجه به اصل استقالل در یریادگی در یمحتو -یو نوع تعامل فناور رندهیادگیتوسط خود  یریادگی ندیمتخصص، کنترل فرآ

ها را پردازش آن نش،یو گز یابیدهد و بعد از ارز صید را تشخخو یاطالعات یهاازین دیبا یکیالکترون رندهیادگی ،یکیالکترون یریادگی

تعامل برقرار کند،  یند آموزشیفرآ گریبتواند با عوامل د دیبا یکیالکترون رندهیادگی نیسازد. همچن قیخود تلف ینموده و با دانش قبل

ها از جمله سواد گریانواع د رندهیکه در برگ میبدان یرا چتر یبا جهان دانش که خارج از کالس درس است. اگر سواد اطالعات ژهیوبه

 شودیم لیبدبه فرصت ت یریادگیمانع  نیا یسواد اطالعات یهاگفت: با مهارت توانیاطالعات است، م یو سواد فناور یاسواد رسانه

 (.1394و همکاران،  یج اللهفر ،یسرمد ،ی)زندشودیم انیوضوح نمابه یکیالکترون یریادگیدر  یسواد اطالعات یهاو کارکرد مهارت

 

 دانش اموزان زهیبر انگ یکیاموزش الکترون ریتاث

در آنان  زهیعالقه و انگ جادیمستلزم ا گریبا مطالعه، جستجوگر و پژوهشگر در وهله نخست همانند هر رفتار د یآموزاندانش تیترب

 یبرنامه درس قیآن از طر یوهش، مستلزم توجه و سازماندهآموزان به مطالعه و پژدانش حیمند ساختن صحو عالقه زاندنیاست. برانگ

 (.1387 ،یفیپور و پاشاشرقدم ،ییاست)رضا

 



 
 یمحتواها دیبه تول دیاست معلمان با تیحائز اهم اریبس یبه دانش آموزان در آموزش مجاز یبخشزهیکه مسئله انگ ییاز آنجا    

 مبادرت ورزند.  زانندهیمناسب و برانگ یکیالکترون

از  زیو ن ردیصورت گ شترییبا سرعت ب رییادگیسـبب گـردد کـه  توانـد،یمـ انـهیآموزان به کار با راگفت که عالقه دانش توانیم   

را بـرای  ییهـاتیحس کنجکاوی، موفق جادیبا ا تواند،یم انهیاست، استفاده از را رنـدهیادگی زهیانگ ری،یادگی یآنجا که محور اصل

نرم  ،ییانمایو پو ـکیگراف ر،یگونـاگون صـدا، تصـو هـایـتیاز قابل ـرییگبـه علـت بهـره گـر،ی. از سوی ددینما دجـایا ـرانیفراگ

که بتوانند مطالب  کنندیم جادیآموزان اامکـان را بـرای دانش ـنیای همزمـان چنـد حـس را بـه کـار گرفتـه و اافزارهای چندرسانه

 ،ی)قندالشوندیم شتریب رییادگیبرای  رندهیادگیدر  زهیکننـد و سبب باال بردن انگ افـتیتـر درکامـل تـر وتـر، متنـوعرا جذاب

 (.1393و همکاران،  یجعفر یحسن ان،یضراب

 

 تکالیف الکترونیکی

س مجازی یادگیری است که در بستر کال_های مهم و ضروری جهت ارزشیابی دانش آموزان در فرایند یاددهیتکلیف از جمله مؤلفه

 شود.به صورت تکالیف الکترونیکی ارائه می

 ،یکیالکترون یهافیک و هابسته فیتکال از استفاده با. اندشده ساخته و یطراح یآموزش نینو یها روش به باتوجه یکیالکترون فیتکال   

 ارتباط امکان و شکسته یریادگی و یاددهی مکان و زمان انحصار شد، خواهد گسترده و قیتعم ع،یتسر یریادگی و یاددهی ندیفرا

 یدرسبرنامه  اهداف از امر نیا که شودیم حاصل لیتعط یروزها نیهمچن و مدرسه ساعات از خارج در آموز دانش و معلم یآموزش

 یهامهارت تیتقو و یکنجکاو حس ختنیبرانگ ،یدانش و یمهارت ،ینگرش مختلف ابعاد در یکیالکترون فیتکال ارائه از هدف است یمل

 طبق پرورش و آموزش در مورداستفاده فیتکال یکیالکترون یمحتوا. است گرید اهداف و هاآموخته زانیم تیتثب و مستقل یریادگی

 یمحتوا. است یدرس کتب دیجد راتییتغ و یمل برنامه سند و نیادیبن تحول سند با مطابق که شودیم نیتدو یآموزش اهداف

 یمنطق ریس ح،یصح یدهپاسخ زانیم تیتقو شامل مشخصات نیا. دهدیم نشان را آن اعتبار زانیم که دارد یمشخصات یکیالکترون

 کار شرفتیپ روند از معلم یابیارزش و یابیارز در توانندیم که است آموزاندانش پاسخ ینگهدار و یرکالمیغ اطالعات وجود م،یمفاه

 . (1395المی، نصیرپور و همکاران، به نقل از آزادی، غ 1391 ان،ی)قورچباشند مؤثر آموزدانش

 و آموزان دانش به شده محول تکالیف یآور جمع منظور به lms یمجاز یهاکالس از یریبهرهگ با یکیالکترون آموزش قیطر از   

 به ربرانکا طرف از  شده فرستاده  یها سخپا و شودیم داده قرار نیانال اموزش سیستم در فیالتک تحویل امکان انها به دادن هنمر

 به پاسخ لیفا ودآپل امکان بر عالوه و. باشد تواندیم یریتصو و یصوتیها لیفا و ها فرمت انواع و نتیپاورپو اکسل، ورد، فایل صورت

 .دارد وجود فیتکال

 مجازی آموزش و معایب ایمزا

 ایمزا

 



 
 یاز کالس برا یتا وقت کمتر گذارندیم شما اریدر اخت نتیو پاورپو pdfرا به صورت  لیفا رانیمدرس و دب ی.در آموزش مجاز1

 به عنوان جزوه استفاده کنند. هالیفا نیکه بخواهد از ا یدر هر زمان رندهیادگی شودیشود که باعث م یتخته سپر ینوشتن رو

 نیفاده کند و او بارها از آن است کندتواند به آن مراجعه یهر زمان که بخواهد م رندهیادگی ،ضبط شود نیآنال سیتدر لمی. اگر ف2

فراهم کرده  یطیاند شرامدرس را متوجه نشده حاتیاز توض یبخش ای ننددر کالس شرکت ک اندنتوانسته یلیکه به هر دل یافراد یبرا

 ضبط شده استفاده و مشکل خود را رفع کنند. سیتدر لمیاز ف تا

بپردازند  یریادگیدر هر زمان و مکان به  توانندیافراد مو بوده  ریپذانعطاف یآموزش مجاز .شودیم ییجوصرفه نهیزمان و هز در. 3

مورد  یو محتوا لیدانلود کردن فا قیخانه از طر طیکتاب کنند در مح دیصرف رفت و آمد و خر یادیز نهیهز نکهیا یو افراد به جا

 .پردازندیم یریادگیو  شنظر خود به آموز

مختلف به  یاست که معلم با استفاده از ابزارها یآموزش مجاز یایمزا گریاز د یزمجا یدر فضا یابیارزش ی تدریس و. تنوع ابزارها4

 به مشارکت و تالش داشته باشند. شتریرغبت ب تاموضوع سبب شده  نیپردازد که ایآموزان مدانش یابیارزشآموزش و 

حل  یاو سوال کنند. و آنها مکلف هستند برا به طور مداوم از توانندیآموزان نممعلم در دسترس نبوده و دانش ی. در آموزش مجاز5

مداوم صورت  یریگیکه با تالش و پ یریادگیو  ردیمعلم مراجعه کنند تا مطالب را فرا گ یارسال یها لمیها و ف لیمسائل کتاب به فا

 خواهدبود. دگارترو مان ترقیعم ردیگ

 نیدروس با تالش کمتر ا یو صوت به آموزش برخ ، عکس، اسالیدملیف شن،یمیاز ان یریگتواند با بهرهیمعلم م ی. در آموزش مجاز6

معلم  یحضور طیکه در شرا یرا شرح دهد در حال شیمراحل انجام آزما لمیف کیکند. مثالً در درس علوم با پخش  میموضوع را تفه

 بپردازد. شیبه انجام آزما اریصرف وقت بس اکرده و ب هیرا ته شیآزما لیموظف است وسا

 

 بیمعا

به صورت  نیدر آموزش آنال رایز ،باشدتوسط دانش آموز و دانشجو توسط خود فرد انجام نشده فی.  ممکن است انجام پروژه و تکال1

 ر.یخ ایانجام شده  یکار توسط خود دانش آموز واقع نیا ستیرا ارسال نموده و معلوم ن فیتکل کیفرد  یکیزیف ریغ

استرس و  شیبودن سرعت آن منجر به افزا فیضع ای  ییبه خطوط در مناطق روستا ترنتنیا یمشکالت مربوط به قطع لی. به دل2

 شود. یم رندگانیادگیاضطراب امتحان در 

 (.1390بیگی، ای فراگیران)نظری، شاهعدم دسترسی همه به رایانه و خدمات جانبی آن و کافی نبودن دانش رایانه. 3

و مشارکت دادن دانش  تیفعال ایموضوع را با طرح پرسش  تواندیر وجود دارد و معلم ممحور کمت تیبه صورت فعال سی. امکان تدر4

  .پردازندیم سیاز قبل آماده شده به تدر یهالیو فا یدر قالب سخنران شتریآموزان آموزش دهد و ب

 گیرینتیجهبحث و 

 



 
م زدنـی کـاهش یافتـه اسـت، انتقـال اطالعات از در دنیای امروز که اطالعات روز به روز نو شده و سرعت تولید آن به چشم بره

ها به فردی به فرد دیگر به عنوان هدف آموزش کاری عبث و بیهوده است؛ بنابراین هدف آموزش بـه آمـوزش بازیـابی این دانسته

کند. هر ف را دنبال مینوظهور به طـور جـدی ایـن هدای است. آموزش مجازی نیز به عنوان شیوهفراخور حال هر فرد تغییر یافته

های طالئـی را برای افراد ایجاد کرده، اما وجود های مدرنی همچون اینترنت و رایانه فرصتوری از رسانهچند این نوع آموزش و بهره

آموزش از مسائل  یاریدر حل بس دیاز راه دور، بدون ترد آموزش. (1390 ،ینظر ،یگیبموانع و مشکالت در آن امکان ناپذیر است)شاه

 زیو ن گریهر علت د ایاشتغال  لیبه دل لیبازماندگان از تحص لیآنها، امکان ادامه به تحص نیو پرورش موفق بوده است که از عمده تر

آموزش در هر زمان و  ای یریادگیو  وزشدراختصاص اوقات آم یریانعطاف پذ یدار و به طورکلو زنان خانه نیمعلول لیادامه تحص

نگر ممکن است؛ و با استفاده  ندهینو آورانه و آ یکردیابعاد گسترده در آموزش از راه دور، تنها با رو نیبا چن یکالتمکان است. حل مش

 یمناسب عمل یهاهبرنام نیها و تدوها و دورهبرنامه یبازنگر ،یو اطالعات یارتباط یهایو گسترش فناور نینو یهااز روش

 (.1391آقاکثیری، اعتضادی، شعبانی، )شودیم

 یکردهایرو یدر راستا نیقرارگرفت و همچن یآن مورد بررس یبرگزار یهاو روش یآموزش مجاز یستیپژوهش به عمل آمده، چ در   

آموزان، بر رفتار معلمان و دانش یکیآموزش الکترون ریاطالعات و ارتباطات نقش آن در آموزش و پرورش، تاث یو فناور یآموزش مجاز

 ایمزا زینوع آموزش و ن نیمختص ا فینوع تکال ران،یفراگ زهیبر انگ یکیآموزش الکترون ریتاث ،یمجاز طیدر مح یسطح سواد اطالعات

اثربخش  تیریسطح مد ءموجب ارتقا یفناور نیا یریپژوهش نشان داد که به کارگ جیشد. نتا یبررسی آموزش مجاز بیو معا

که به  یآن دسته از افراد یبرا یکیخواهدنمود آموزش الکترون عیو تسر لیهرا تس تیو ترب میو امر تعل دهیگرد یآموزش یهاستمیس

را  یریادگی یهاو معمول را ندارند، فرصت یسنت یریادگیامکان  نهیزه لیبه دل ایو  یو مکان یزمان یهاتیمانند محدود یلیدال

 ختنیمنجر به برانگ یکیالکترون فیو ارائه تکال انهیرا استفاده از رندهیادگی زهیانگ یریادگی یکه محور اصل یی. از آنجاکندیفراهم م

و  یمهارت یآموزان در ابعاد مختلف نگرش انشد یهاآموخته زانیم تیمستقل و تثب یریادگی یهامهارت تیو تقو یحس کنجکاو

عمده  ینشان داده که نگران های. بررسردیصورت گ یشتریبا سرعت ب یریادگیباعث شده که  انهیآموزان به رااست. عالقه دانش یدانش

 شودیم شنهادیپ آمدهبدست  جیاست. بر اساس نتا یباز یایدن یو حرکت به سو یدور شدن از روابط انسان یاستفاده از آموزش مجاز

 یریادگی نهیآموزان را در زمدانش یهامهارت یمراکز آموزش یکوتاه مدت از سو یآموزش یهادوره یو برگزار هاشیهما قیکه از طر

 توانیحرکت کنند و م شرفتیو پ یترق ریداده تا به طور آگاهانه در مس شیافزا یو مهارت اجتماع یو سواد اطالعات یکیالکترون

معلمان کمک کرده و  سیبه بهبود تدر توانیاطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش هم م یاز فناور نهیکه با استفاده به افتیدر

 .العمر بپردازندمادام یریادگیمستقل باشند و بتوانند  ندهیکرد که بتوانند در آ تیترب ینآموزادانش توانیهم م

 پیشنهادات

                                                                        :                                                         شودیآموزش و پرورش و معلمان ارائه م نیمند،مسئولپژوهشگران عالقه یبرا یشنهاداتیپ قیتحق نیا جیبر اساس نتا

موانع موجود  زیمدارس و ن یدر برخ یکیآموزش الکترون یریعدم بکارگ لیدال یشود که به بررس یم هیپژوهشگران عالقمند توص _

 کشور داشته باشد.                                                                                                         یبه نظام آموزش  یانیاکمک ش تواندیم قاتیتحق گرید س،دریدر تدر یکیآموزش الکترون یریدر راه بکارگ



 
مدارس در فراهم کردن  رانیو مد نیمسئول اقیو اشت یهمکار زانیاطالعات در خصوص م یجمع آور یمشابه برا قاتیدر تحق _

         استفاده گردد.                                                                                                                 یریادگیعوامل در  نیو نقش ا یکیکالس ها به صورت آموزش الکترون یبرگزار یمناسب برا طیشرا

 شنهادیلذا پ ستین کسانیهمه  یاز معلم برا یابیکه مالک ارزش ییه از آنجاگردد ک یم هیآموزش و پرورش توص نیبه مسئول _

معلمان و مدارس آموزش به صورت   بیترغ یبرا شودیم شنهادیپ زیاز معلمان اصالح گردد و ن یابیگردد نظام ارزش یم

                    .                                   ردیگ تالزم صور یهایبانیامکانات پشت یکیالکترون

 هیو دوسو کینزد یبه همکار ازیکارآمد ن سیتدر یاز روش ها یکیبه عنوان  یکیآموزش الکترون یریبه کارگ نکهیبا توجه به ا _

 .     ابدییآموزان ضرورت ممعلمان و دانش یسواد اطالعات شیمعلمان با دانش آموزان دارد لذا افزا

و  یکیآموزش الکترون یبرگزار یدر خصوص ارائه خدمات برا یآموزش ستمیدر س یتیریمدضعف  یگردد به بررس یم هیتوص _

 ها پرداخته شود.                                                                       سیو تدر نیاز ا تیحما

 بهبود عملکرد معلمان.                و  یاسواد رسانه شیافزا یمناسب برا یبا دوره ها یآموزش یکارگاهها یبرگزار _

در جهت به روز  شهیدر نظر داشته باشند و هم ایپو ندیفرا کیحرفه خود را  دیهنر است معلمان با یحرفه معلم نکهیبا توجه به ا _

       کردن اطالعات خود تالش کنند.                                                                          

 رفع آن.  یاند و ارائه راهکار برا دهیآموزش د یکیآموزش الکترون قیکه از طر ییکالس درس در مناطق روستا فیضع یعلل بازده _
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     36-37صفحات
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 چکیده 
، انزواطلبی و کم رویی معموال صفات افرادی است که در محیط مدرسه یا کار یا هر فضای دیگری از گوشه گیری

ورود به جمع ها خودداری می کنند. انزوا احساس تهی بودن و پوچی در درون می باشد و انواع و درجه های 

ون حضور دیگران انجام دهد. متفاوتی دارد.کودک گوشه گیر ترجیح می دهد فعالیت های خود را به تنهایی و بد

این کودکان کمتر در جمع حضور پیدا می کنند و عالئمی از اختالالت کم رویی و خجالتی بودن در آن ها مشاهده 

می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی و ریشه یابی عواملی است که موجب گوشه گیری و کم رویی یکی از 

بندرعباس شده است. این پژوهش سعی دارد با روش های مصاحبه، مشاهده  2دانش آموزان پایه دوم دبستان ناحیه

 و استفاده از منابع معتبر کتابخانه بهترین راهکارها را برای کاهش کم رویی و گوشه گیری دانش آموز ارائه دهد.
دیکان یافته های پژوهش نشان داد عامل اصلی گوشه گیری دانش آموز طالق والدین و عدم توجه والدین و نز

با توجه به یافته های پژوهش مهم ترین عامل برای کاهش کم رویی دانش آموز توجه  نسبت به دانش آموز است.

به او و دادن مسئولیت های متعدد به وی است که پس از ارائه این راه حل ها تا حد زیادی گوشه گیری و کم 

 رویی در دانش آموزان کاهش پیدا کرد.
 ری، انزوا طلبی، کم رویی، مهارت اجتماعی، اعتماد به نفسگوشه گیواژگان کلیدی: 

 
 

 

 
 مقدمه  

علم از آن زمان آغاز شد که بشر به فکر مسائل مختلف زندگی افتاد به طوری که بشر برای حل مشکالت خود از ابتدایی ترین مرحله 

، یکی از مشکالت انسان کم رویی و  شروع کرد و به کمک برخی روابط تجربی قادر شد پیرامون خویش را کم و پیش بشناسد

انزواطلبی است که فرد را بشدت آزاد میدهد و اگر درمان نشود افراد را به سمت عدم اعتماد ، افسردگی و اضطراب سوق خواهد داد. 

آنها موجب از آنجایی که کودکان سرمایه های ارزشمند و آینده جامعه هستند توجه به مسائل و مشکالت کودکان و تالش برای رفع 

سالگی را شامل می شود و به دوره دبستان معروف است. آغاز آموزش 12تا6دوره سوم کودکی سنین  ترقی و پیشرفت جامعه می شود.

رسمی کودک در این دوره است، خواندن، نوشتن و حساب کردن را می آموزد عالقه مند است کارهایش را خوب انجام دهد، محتاطانه 

به نفس دارد و می خواهد کارهایش را خودش انجام دهد. رشد جسمانی در این دوره کندتر از دوره قبل است. عمل می کند، اعتماد 

در دوره دبستان دختران اندکی بلندتر و سنگین ترند در رشد جسمانی کودکان دبستانی تفاوت های کمی و کیفی وجود دارد و از 

اری هایی نظیر: روماتیسم قلبی، دیابت، فلج و انواع حساسیت ها افزایش می نظر سالمت، احتمال پوسیدگی دندان ها و پیدایش بیم

یابد. سالمت جسمانی در سازگاری عاطفی و اجتماعی کودک موثر است و بیماری های طوالنی موجب گوشه گیری می شود. 

 (292:1370)مهریار،



 
کناره گرفتن است ، البته هر نوع کناره گیری را نمی  گوشه گیری از نظر لغوی به معنی تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع

توان گوشه گیری در نظر گرفت چرا که گاهی انسان دوست دارد تنها باشد تا به خودشناسی و حل مشکالت زندگی بپردازد .گوشه 

ر گوشه گیری به موقع گیری زمانی به بیماری تبدیل می شود که فرد از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار باشد . در این مورد اگ

پس از مراجعه پژوهشگران به مدرسه  (97:1375درمان نشود به پیدایش حاالت روانی شدید و افسردگی منجر می شود.)شفیع آبادی،

و ارزیابی رفتارهای دانش آموز متوجه شدند دانش آموز بیشتر اوقات به تنهایی روی میز آخر کالس نشسته و تمایلی به صحبت کردن 

ران ندارد. اکثر اوقات کالس سرش پایین است و حرفی نمی زند. بارها سعی شد با او ارتباط برقرار شود که او فقط لبخندی زد با دیگ

و به بیرون از کالس رفت. در طی چند جلسه متمادی در گوشه ای از حیاط جدا از بقیه نشسته بود. درحالی که بچه های دیگر با 

ن طرف و آن طرف رفتن بودند. او هیچ عالقه ای به انجام بازی های گروهی نداشت. مثال زمانی که شادمانی درحال بازی کردن و ای

معلم پسرهای کالس را در زنگ ورزش برای بازی فوتبال فراخواند این دانش آموز تمایلی به بازی کردن با دیگر همکالسی هایش 

سوالی می پرسید هرگز برای پاسخ گویی داوطلب نمی شد و گاهی که نداشت و فقط از دور آنها را تماشا می کرد. زمانی که معلم 

مجبور به پاسخ دادن می شد چون معلم نام او را صدا زده با سرعت پاسخ می داد و سر جایش می نشست. اگر جواب سوالی را هم 

می گرفت و پاهایش را به  نمی دانست چشم هایش را گرد می کرد یا دست هایش را به هم فشار می داد گاهی لب هایش را گاز

 زمین می زد. حتی یکبار مشاهده نشد که با معلم ارتباط چشمی برقرار کند.  

ساله روبه رو هستیم که دچار  8با توجه به این عالئم و نشانه ها متوجه شدیم دانش آموز دچار کم رویی است و حال با یک پسر

 بچه ها از زندگی لذت ببرد. گوشه گیری و انزواطلبی شده و نمی تواند مانند سایر

اهمیت موضوع در این است که کم رویی و گوشه گیری اگر ادامه دار شوند و به مراحل بعدی زندگی فرد اعم از نوجوانی و 

جوانی راه پیدا کنند موجب می شود شخص نتواند بسیاری از کارهای خود را پیش ببرد و در امورات خود با مشکل روبه رو می شود 

می تواند از حقوق خود در مقابل دیگران دفاع کند از سویی دانش آموزان دوره ابتدایی در مرحله حساس و بحرانی قرار دارند و ، او ن

اگر این اختالل رفتاری در این مقطع سنی مورد توجه و درمان قرار نگیرد سبب یافتن هویت و جایگاه فرد در جامعه و در سنین 

 باالتر خواهد شد.

 تحقیق رهنمون های بسیار مفیدی در جهت مبارزه با گوشه گیری و انزوا طلبی دانش آموزان است.نتایج این 

 و کودکان و از مشکالت  تربیت جدی رفتاری اختالل یک حکم در انزواطلبی و کمرویی ، روان سالمت و بهداشت متخصصان نظر از

در موقعیت های اجتماعی است که به دنبال آن ، فرد دچار نوعی  توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن (کمرویی) . است نوجوانان

 های واکنش و خام رفتارهای بروز موجب و گیرد می قرار تأثیر تحت او شناختی و عاطفی شرایط و شود می عضالتی – تنش روانی

 (75ص – 1381- و افزایش اعتماد به نفس رشد)  .گردد می نامناسب

صت های خجالت کشیدن بیشتر از دیگران در اختیار او قرار می گیرد تا به جایی که آشکارا می کمرویی واقعی شخصی است که فر

توان گفت تمام روز خود را با این عارضه می گذراند. او در این حالت اگر بخواهد دست به ساده ترین کارها بزند و یا آسان ترین 

چنان وضع اسفناکی می افتد که هیچ کس جز خود او نمی تواند آن را توصیف برخورد و رابطه را ایجاد نمایدیا مثالً تصمیم بگیرد به 

نماید . چون در آن موقع در او عدم اعتماد به نفس ایجاد می شود و حاالت هیجانی در او ظاهر می گردد . )مثل لکنت زبان و غیره( 

 (78 ص – 1389)ژان شارتیه ، 

 : کودک – والد یبستگ دل ی هینظر

 نیوالد حضور در شودیم باعث که کندیم برقرار خود مراقبان ای نیوالد با یعاطف وندیپ یزندگ اوّل سال دو در کودک ه،ینظر نیبنابرا

 ریتصو کودک، و نیوالد یعاطف یبستگ دل. شود برخوردار تشانیحما از ها استرس با مواجهه هنگام در و کند یشادمان احساس



 
 و تیامنّ احساس کودک شودیم موجب د،یجد طیمح به ورود هنگام در که کندیم جادیا گرانید و خود از کودک  ذهن در را یمثبت

 عوامل که نابسامان یخانوادهها در. بپردازد نالهمسا با تعامل و یباز و یاجتماع طیمح کشف به بتواند و باشد داشته نفس به اعتماد

 نیوالد دارد، وجود مادر یافسردگ مانند نیوالد یروان یبهایآس ای و یکاریب ،ییزناشو فاتالاخت ،یمال مشکالت: رینظ متعدّد یزا فشار

 شکل درکودک یناامن احساس جه،ینت در. شودیم فیضع کودک - نیوالد یدلبستگ و ندارند کودک از مراقبت یبرا را حساسیت الزم

 میابراه و یمحمدخان) .دینما یدور نالهمس با تعاملو  یباز، دیجد یهایت موقع ها، طیمح با مواجهه از یو شودیم موجب و ردیگیم

 (1392زاده،

 

 اهداف پژوهش

 دانش آموز  یریو گوشه گ یی: بهبود اختالل کم رویکلهدف 

 :یجزئ اهداف

 آن بر دانش آموز کم رو یرو تاث ینوالد یتیترب یوهش ارزیابی

 دانش آموز ییتوجه معلم در کاهش کم رو تاثیر

 ییبر کاهش کم رو یاجتماع یمهارت ها یادگیری تاثیر

 سواالت پژوهش

 دانش آموز موثر باشد؟ یریتواند بر گوشه گ یم ینوالد یتیروش ترب آیا

 دانش آموز موثر باشد؟ یریتواند بر گوشه گ یمعلم م یها یتفعال آیا

 دانش آموز کمک کند؟ یریتواند به گوشه گ یم یاجتماع یمهارت ها یادگیریعدم  آیا

 فرضیات پژوهش

 ی رسد یکی از مهم ترین علل کم رویی دانش آموز مشکالت خانوادگی است.. به نظر م1

 . به نظر می رسد از دیگر دالیل کم رویی و گوشه گیری دانش آموز کمبود اعتماد به نفس است.2

 . به نظر می رسد از دیگر دالیل کم رویی دانش آموز تجربه حوادو بر استرس در زندگی است.3

 

 روش

 ه ها از روش های مشاهده رفتار دانش آموز، مصاحبه با والدین و نزدیکان استفاده شده است.برای گردآوری داد

 (1مشاهده)

رفتارهای دانش آموز هنگام پرسش سوال درسی و غیر درسی نشان دهنده استرس و کم رویی وی است. زمانی که دیگران با او  

دهد شکلک هایی در می آورد مثال چشمانش را سیاه و سفید می کند، صحبت می کنند یا سوالی از او می پرسند، سرش را تکان می 

گردنش را کج کرده، لب هایش را گرد می کند. گویی احساس می کند برای اینکه با دیگران ارتباط برقرار کند حتما باید این کار ها 

فس عمیق می کشد)شاید خوشحال است را انجام دهد. صحبت کردن او خیلی آرام و سریع است و بعد از تمام شدن صحبت هایش ن

که مکالمه تمام شده( بیشتر اوقات ترجیح  می دهد در کالس باشد چون اگر در حیاط با سایر دانش آموزان روبه رو می شد معموال 

از تمام شدن  او را با نام دیگر صدا می زدند و دانش آموز را مسخره می کنند. معموال دانش آموز تغذیه ای همراه خود نمی آورد. بعد

کالس اولین نفر خارج می شود و به تنهایی راه خانه را طی می کند. اما دانش آموز در درس هایش هیچ اشکالی ندارد و شاگرد دوم 



 
کالس است تکالیفش را به موقع انجام می دهد ولی با همه اینها روزی که قرار بود کارنامه ها را بدهند مادر دانش آموز نتوانسته بود 

مدرسه بیاید و مدیر کارنامه را به زن دایی دانش آموز تحویل داده بود. در پایین کارنامه نیمسال اول تحصیلی دانش آموز جهت به 

 مشاهده ارائه می گردد.

 : کارنامه دانش آموز در نیمسال اول تحصیلی1جدول شماره 
 نتیجه تابستان نوبت دوم نوبت اول نام درس

 اتمامن ---- ---- خیلی خوب هنر

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب تربیت بدنی

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب هدیه های آسمان

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب فارسی

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب قرآن

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب ریاضی

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب عوم تجربی

 ناتمام ---- ---- خیلی خوب شایستگی های عمومی

 

 پس از گرد آوری اطالعات یافته زیر بدست آمد:

 پدر دانش آموز دچار اعتیاد بوده و به علت سکته مغزی قدرت تکلم خود را از دست داده است.

 وقتی دانش آموز چهار سال داشته  والدین از یک دیگر جدا شده اند و دانش آموز با پدر خود مالقات چندانی ندارد.

وری این اطالعات یکی از فرضیه های اساسی علت کم رویی دانش آموز عدم توجه از سوی والدین و نزدیکان قلمداد بعد از جمع آ

 گردید.

 (1مصاحبه)

از آنجایی که مادر دانش آموز معموال مشغول بود و وقتی برای صحبت کردن نداشت مصاحبه زیر با خواهر بزرگ تر دانش آموز انجام 

 شد. 

 ه معموال چه فعالیتی انجام می دهد؟ معموال بعد از انجام تکالیف به تماشای کارتون می نشیند.دانش آموز در خان

چه کسی به او در انجام تکالیفش کمک می کند؟ دوست دارد تکالیفش را به تنهایی انجام دهد مگر سوالی باشد که نمی تواند حل 

 کند یا از زن دایی می پرسد یا از خواهرم.

 اس نزدیکی می کند؟ یعنی دوست دارد اوقاتش را با او بگذراند؟ با داداش بزرگم اما او معموال خانه نیست.به چه کسی احس 

 دانش آموز اتاق جدا دارد؟ نه خانه مادربزرگم دو تا اتاق دارد که همه با هم شریک هستند.

هایش را می چرخاند کال دوست ندارد به  دانش آموز وقتی با شما صحبت می کند ارتباط چشمی برقرار می کند؟ نه معموال چشم

 آدم خیره شود یا آدم به او خیره شود.

 می دانستید که  بچه ها روی دانش آموز اسم گذاشته اند؟ بله چون دایی ام او را اینگونه صدا می زند.

گویند دست و پاچلفتی به همین دایی شما مربی تیم فوتبال است آیا دانش آموز در تیم فوتبال بازی می کند؟ نه معموال به او می 

 خاطر او را عضو این تیم نکرده اند.



 
ساله ناخوشایند نیست؟ بله همین ها باعث شده او خودش را از بقیه جدا کند معموال موقع ناهار  8به نظرت این حرف برای یک بچه 

ود با کارتن و پالستیک خانه ساخته غذایش غذایش را زودتر می خورد یا غذایش را بر می دارد و بیرون توی حیاط جایی که برای خ

 را می خود.

 پس او به دنبال گوشه گیری و دوری از جمع است؟بله 

 (1مصاحبه با معلم)

 به نظر شما دانش آموز )الف( دست و پا چلفتی است؟ نه اصال، اتفاقا خیلی پسر باهوشی است و از پس هرکاری بر می آید.

 نه، ترجیح می دهد به تنهایی کارهایش را انجام دهد. او در کارهای گروهی شرکت می کند؟

 دوست زیادی دارد؟ نه گاهی وقت ها او را با پسر همسایشان دیدم به غیر از آن با کسی ندیدمش.

 

 1تجزیه تحلیل شواهد 

ل کم رویی و گوشه پس از مورد تجزیه تحلیل قرار دادن اطالعاتی که از طریق مشاهده، مصاحبه بدست آوردم ، دالیل زیر از عوام

 گیری دانش آموز است:

 . عدم باور به توانمندی های خود در دانش آموز1

 . عدم توجه افراد تاثیر گذار در زندگی وی به دانش آموز2

 . اوضاع نامناسب اقتصادی3

 . تمسخر و یا ترس از مسخره شدن4

 . به تنهایی سپری کردن اوقات فراغت5

 . ندادن مسئولیت به دانش آموز6

 . طالق والدین7

 نتخاب راه حل هاا

 پس از تجزیه تحلیل داده ها و یافتن علل گوشه گیری و کم رویی دانش آموز راه حل های زیر انتخاب گشت:

 ایجادموقعیتی برای حرف زدن دانش آموز .1

 دادن مسئولیت به او توسط خانواده و معلم  .2

 ذارد و با او با احترام صحبت کند.صحبت با دایی دانش آموز برای اینکه دیگر روی او اسم نگ .3

 تاحد امکان شرکت دادن وی در کارهای گروهی و تیمی .4

صحبت با مادر دانش آموز تا اینکه خود را با واقعیت موجود وفق دهد و برای زندگی از هیچ کوششی دریغ نکند : به خواسته  .5

 هایش توجه کند.

 برده تا مالقاتی با پدر خود داشته باشد و با او وقت بگذراند  حداقل هفته ای یکبار دانش آموز را به خانه پدر بزرگش .6

داستان خوانی برای دانش آموز که موضوع داستان ها بیشتر مرتبط با برقراری روابط اجتماعی باشد و در نهایت نیز از خود  .7

 نتیجه گیری داستان خواسته شود

 



 
 2شواهد 

 ا صورت گرفته است.هاستفاده شده است. که بعد از ارائه راه حل  1نند شواهد برای گردآوری داده از روش های مشاهده، مصاحبه هما

 (2مشاهده)

پس اجرای راه حل ها دانش آموز در برقراری تماس چشمی بهتر شده بود بدون اینکه چشم هایش را به این طرف و آن طرف 

ت با صدای بلند و رسا بودند با وجود اینکه هنوز بچرخاند یا لب هایش را گاز بگیرد صحبت می کرد معموال ویس هایی که می گرف

کمی سریع حرف می زد. در فیلم هایی که از خود در گروه قرار میداد معموال لبخند بر لب داشت. در درس هایش مانند گذشته 

 موفق بود.

 

 : کارنامه دانش آموز در نیمسال دوم تحصیلی2جدول شماره 
 تیجهن تابستان نوبت دوم نوبت اول نام درس

  ---- خیلی خوب خیلی خوب هنر

  ---- خیلی خوب خیلی خوب تربیت بدنی

  ---- خیلی خوب خیلی خوب هدیه های آسمان

  ---- خیلی خوب خیلی خوب فارسی

  ---- خیلی خوب خیلی خوب قرآن

  ---- خیلی خوب خیلی خوب ریاضی

  ---- خیلی خوب خیلی خوب علوم تجربی

  ---- خیلی خوب خیلی خوب شایستگی های عمومی

 

 (2مصاحبه)

بعد از مصاحبه با خواهر دانش آموز مشخص شد دانش آموز برای انجام تکالیف خود به پیش همکالسی هایش می رود و گاهی آنها 

بازی های  را برای دیدن کارتون به خانه می آورد. بعد از عضو شدن در تیم فوتبال برای انجام سایر بازی ها مثل دوچرخه سواری،

 فکری و ... داوطلب می شود و داستان هایی که مادر وی برایش تعریف می کند را برای سایر خانواده بازگو می کند

 (2مصاحبه با معلم)

با تشکر از زحماتی که برای دانش آمور)الف( کشیده اید به نظر شما وضعیت وی تغییر کرده است ؟ وضعیت تحصیلی او مانند گذشته 

با اینکه آموزش مجازی شد و خیلی ارتباط نزدیک با دانش آموزان ندارم ولی بعد از ارسال فیلم ها و ویس های دانش خوب است. 

آموز متوجه نغییرات او شدم حتی زمانی که برای پرسش داوطلب خواستم، او داوطلب شد و برای گروهبندی هم دو نفر از بچه ها 

 . می خواستند دانش آموز در گروه آنها باشد

 2تجزیه تحلیل شواهد 

دارد.  یکه تنها فرزند خانواده است وضع خاص یتفاوت دارد. کودک یکدیگربا  یگرد یخانواده و در خانواده ها یکفرزند در  یتموفق

 لیقب یناز ا یگرپسر بودن فرزند و عوامل د یافرزند، دختر  ینکندتر یا ینفرزند، باهوش تر ینفرزند، جوان تر ینمسن تر ینهمچن

 یتهمچون مرکز ینکامال موثر است. والد یبا و یگرانو با فرزند و د یکدیگربا  ینبرخورد و ارتباط والد هدر طرز پرورش او و نحو

 یتو تولد در خانواده موقع یتشده اند. فرزندان با ترب یهو مرکز منظومه تشب یدبه دور خورش یاراتو فرزندان بسان س یمنظومه شمس

از  یکآن پاسخ دهند که هر  یبه احتیاجات اساس یبه گونه ا یدبا یناست. والد اوتفرزندان متف یگرکه با د کنند یم یداپ یخاص



 
به  ینکه والد ی. در هر موردیگریخانواده نباشد بلکه بخواهد خودش باشد نه د یگررتبه فرزند د یا یتتصاحب موقع یآنان در آرزو

 یشود فاصله عاطف یباعث م ینوالد یری. آثار عمده سختگندساز یفرزندان خود وارد مبه  ییشوند ضربه ها یدهگرائ یطتفر یاافراط 

 ینامطلوب م یربر اعتماد به نفس آن تاث یجشود و به تدر یشتردر فرزند ب یتر شود، احساس ناتوان یقو عم یشترب ینفرزندان با والد

در  یعال قگ یکدورت وب ی احساس. نوعیشودم یجاددر فرزندان ا ینوالد یزو تزلزل به لحاظ رفتار خشونت آم یگذارد. احساس ناامن

 ینشود. ادامه چن یفرزندان منتقل م یندهآ یبه زندگ ینوالد یدشد یری. روش سختگیدآ یبه وجود م ینفرزندان نسبت به والد

رند یگ یامر در نظر م ینا یرا برا یگریابراز نکنند و افراد د ینخود را به والد یدرون یشود فرزندان مسائل و رازها یموجب م یروند

 ((89و88: 1374 ینی،. امیستندن یو مطلوب یطکه لزوما افراد واجد شرا

اطراف ساختار  یطاو رفته رفته و در ارتباط با مح یتو شخص یدآ یدر م یاست که به هر شکل یتر یدر ابتدا بسان شاخه  آدمی

از برخوردها و  یغامر به ت یاو در ابتدا یتدهد و شخص یم یلکودک را تشک یننخست یایآورد . خانواده دن یخود را بدست م یاصل

 .شود یو ساخته م یابد یقوام م یدآ یدر آن به عمل م یکه از و ییمراقبت ها

از آن ها  یکخاص هر  یریباشد ، بهره گ یکسانتمام فرزندان آن  یبرا یبه طور کل یتو ترب یمتعل یخانواده که نحوه  یکدر  حتی

کند ، تفاوت  یم یداپ یاز آن بستگ یفرد یدر خانواده و برخوردار یتو ترب یمتعل یکه به چگونگ یامر به علت عوامل متعدد یناز ا، 

 ین. با ا یرهطفل و غ یبه هنگام تولد کودک ، ساختار جسمان ینوالد ییکودک ، وضع زناشو یقو رغبت عم یلخواهد داشت : مثل م

 یعالئم را در خواهران و برادران او نم یندهد که معموال ا یاز خود بروز م یریاز گوشه گ ییشانه هاکه کودک ن ی، هنگام یبترت

روابط  طبیعت حالت را در او به وجود آورده و به عبارت بهتر ینبر آمد که ا یگرید یزشهایانگ یافتندر صدد  ید، آنگاه با یافتتوان 

 یجاددر طفل ا یهنگام یریاوقات خجالت کشدن و گوشه گ یشترمعلوم ساخت : ب و ینکه او را هدف خود قرار داده ، مع یمشخص

 یتساختن و تثب یبرا یگاه مطمئن یهقادر به فراهم ساختن تک یتو ترب یم، تعل یروزمره خانوادگ یشود که او در متن زندگ یم

به  یخانوادگ یطتازه و عجب در مح یعقاترس مفرط از مقابله با تجارب و و ینوع کمبود در کودک ین. ا شود یخود نم یتشخص

مواظب باشند که بر  یدبا یانو مرب یانپندارد ، اطراف یرا به قاعده و درست م یشخود کار خو یرآورد . فرد کمرو و گوشه گ یوجود م

 (90: 1374 ینی،رفتار کرد. )ام یبا ظرافت خاص یدبا یرآن صحه نگذارند که با افراد گوشه گ

کند،  یاز کودکان جلوه م یریکودکان معموال نه به صورت اجتناب از افراد بزرگسال بلکه به صورت کناره گ یریگآنجا که گوشه  از

 ارتباط متقابل با همسن و ساالن کودک باشد.  یشافزا یدهدف درمان و قسمت عمده آن با

 یتمناسب و موفق یرفتار ییراتبه تمام تغ یدو محبت با یمیتدارند و با صم یینقش بسزا یردر رفع مشکل کودکان گوشه گ معلمان

سازنده در مدرسه و خانه راغب  یاجتماع یها یتفعال یکودکان را به سو یلهوس ینکنند و بد یقآنان توجه کرده، آنان را تشو یزآم

 .سازند

تواند  یکه م یمعن ینو دوستان و بستگان و جرات دادن به او بد ینبه سخن گفتن در حضور والد یقتشو ی،علم یبه گردش ها بردن

 یها از جمله اعمال یشنامهنقش در نما یفایا ی،پرورش ی،و درس یهنر یها یتو شرکت دادن در فعال یدجمع سخن بگو یاندر م

دهد. )شفیع  یم یاری یریبخشد و آنان را در مبارزه با گوشه گ یم یشو کودکان را افزا وزاندانش آم یاجتماع یاست که مهارت ها

 (97و  96: 1375 ی،آباد

انتخاب دانش آموز  -1دانش آموز انجام دهد شامل:  یریبهبود گوشه گ یا یریدر جهت جلوگ یتواندکه معلم م ییها یتجمله فعال از

و تذکرات الزم به خانواده  یدادن آگاه -3 یر( به دانش آموز گوشه گ یردرسیغ ی،درس یت)دادن مسئول -2بعنوان سرگروه  یرگوشه گ

( با دانش  یمانه)صم یکرابطه نزد یبرقرار -4در قبال کار مثبت  یقتشو یت،دادن مسئول متعارف،هت محبت در حد دانش آموز ج

در  یرشرکت دادن دانش آموز گوشه گ6و عواقب آن  یریمناسب در کالس در مورد گوشه گ یها خواندن کتاب -5 یرآموز گوشه گ



 
 یردانش آموز گوشه گ یقتشو -8دانش آموزان کالس  سطتو یریرد گوشه گدر مو یشنامهنما یاجرا -7 یشیو نما یگروه یکارها

  .در قبال کار مثبت

 

  گیریبحث و نتیجه
گوشه گیری و انزوا یکی از اختالل های روانی دانش آموزان است که با اختالل های رفتاری و اضطرابی همزیستی دارد و ممکن است 

ت تحصیلی و افسردگی همراه باشد. پس بهتر است در ابتدای راه شناسایی و حل گردد. با پیامدهای جدی مانند غیبت از مدرسه، اف

اگر مشکل گوشه گیری و انزوا طلبی در همان سنین کودکی حل نگردد در بزرگسالی موجب بروز مشکالت و ناهنجاری های متعددی 

ن گوشه گیری دانش آموز و با کسب شواهد موجود از قبیل پرخاشگری، اعتیاد، استرس و... می شود. در بررسی علل به وجود آمد

 عوامل مختلفی از جمله: کاهش توجه نزدیکان، طالق والدین و عدم فراگیری مهارت های اجتماعی و...دخیل بودند.
ارائه  هرکدام از عوامل فوق تاثیرات زیادی بر افزایش و ایجاد گوشه گیری در دانش آموز داشت که پس از ریشه یابی علل سعی شد با

 راه حل مناسب این مسائل کم رنگ شوند تا گوشه گیری و کم رویی کاهش یابد.

این تحقیق پاسخگوی این است که چگونه می توان به چنین دانش آموزانی و یا حتی افراد دیگر کمک کرد تا بتوانند مسیر صحیح  

 زندگی خود را پیدا کنند. 

  منابع
 ،راهنمایی و مشاوره کودک.1375، پاییز. شفیع آبادی، عبداهلل، ، چاپ پنجم1

 ، بهداشت روانی.1370. مهریار، مهدی، ، 2

 ،کم رویی و راه های درمان آن.1389. ژان شارتیه، تالهو، 3

 ، رشد و افزایش اعتماد به نفس.1381. ماتیو مک کی، پاتریک فنینگ، 4

 رفتاری دانش آموزان. ، مشکالت روانی و1392. محمد خانی، شهرام ؛ ابراهیم زاده، ناهید،5

 ، اسالم و تعلیم و تربیت، انتشارات انجمن اولیا74. امینی، ابراهیم، زمستان6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

بر نشانگان افسردگی و  گرامثبت ختیشنامداخالت روان بررسی اثر بخشی جلسات

 بهزیستی افراد نابینا در دوران اپیدمی کرونا
 

 2ممنصور شادکا، 1حسین سراوانی

 کارشناس ارشد روانشناسی،آموزش وپرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران -1

  ((saravani79@gmail.com 

 منابع انسانی،انجمن نابینایان ایران کارشناس ارشد -2

 

 چکیده 

ر اپیدمی کرونا یکی از شوم ترین اپدیمی های تاریخ بشر است که  نوع و روند زمانی درمان  آن آثار وخیم تری نسبت به ه

دیگر را به دنبال دارد.شرایط زمانی پیچیده تر می گردد که اگر  افردی دچار معلولیت بینایی که مهمترین عضو حسی خود 

 ختیشناجلسات مداخالت روان یاثر بخش یبررسرا بهر دلیلی از دست داده باشند روبرو باشیم هدف از این پژوهش  

در شهر تهران   می باشد . روش پژوهش  کرونا یدمیدوران اپ طی یناافراد ناب ییستو بهز یبر نشانگان افسردگ گرامثبت

سال 50تا20که جامعه آماری شامل کلیه افراد مرد نابینای بین سنین  آزمونو پس آزمونیشبا طرح پ آزمایشییمهن بصورت

 یشدر دو گروه آزماه که بودرد نابینا ف 70شامل  به روش هدفمند با نمونه پژوهش نفر می باشد که455شهر تهران به تعداد 

 یماه شرکت کردند. برا یکبه مدت  اییقهدق 90 یجلسه درمان 8در  یش( همتا شدند. سپس گروه آزما35( و کنترل )35)

 یلتحل یجاستفاده شد. نتا ینردا یذهن یستیبهز یاسبک و مق یپژوهش از پرسشنامه فرم کوتاه افسردگ یهاداده یآورجمع

از  یکهر  یل. تحلرددا داریمعن یرتاث افراد نابینا یذهن یستیمثبت بر بهز یدرماننشان داد که روان یرهچند متغ سیانکوار

گروه  هاییراهه نشان داد که آزمودن یک یانسکوار یلبا استفاده از تحل یزن ییبه تنها یذهن یستیبهز هاییاسخرده مق

با گروه کنترل نشان دادند. اما در  دارییتفاوت معن یو عاطفة منف یاز زندگ یتدر رضا ی،برنامه درمان یرتحت تاث یشآزما



 
 یرهمتغ یک یانسکوار یلتحل یجنتا ینوجود نداشت. همچن دارییو کنترل تفاوت معن یشگروه آزما ود ینعاطفة مثبت ب

کاربست  یبرا یاپشتوانه تواندیم یجانت ینداشت. ا داریمعن یرتاث یافسردگ یهانگر بر کاهش نشانهنشان داد که درمان مثبت

اپیدیمی های با  اوضاع  در یاختالالت روان ینتر یعشا از یکینگر در جهت کاهش بر روانشناختی مثبت یمداخالت مبتن

 .باشد ی افراد نابینا،ذهن یستیسطح بهز یارتقا ینو همچن یافسردگ یعنی تلفات جانی وروانی

 یستیو بهز ینشانگان افسردگ ،روان درمانی مثبت نگر نابینا،کرونا،واژگان کلیدي:   

 
 مقدمه 

 یناییقرار دهد، اما ناب یررا تحت تأث ینافرد ناب یتشخص یکل یافتگیو سازمان  یتعادل روان تواندیاست که م یجد یتوضع یک یناییناب

 یراو تأث یتشخص یافتگیکه در سازمان  یناستناب بلکه نگرش فرد برد،ینم ینرا از ب ینافرد ناب یتو شخص یافتگیخود سازمان  یبه خود

 یبرو،)ر شودیم یمشکالت عاطف یرو سا یمستعد و مبتال به افسردگ ینایی،به ناب ینگرش منف یرتحت تأث یناافراد ناب عضی. بگذاردیم

اضطراب و کاهش عزت نفس در افراد استرس،  ی،باعث افسردگ ینایی،و ناب ینایی(. کم ب2015جاکا، باربوسا و همکاران،  یبرو،ر یور،جون

و  یجاناتمنجر به رفتار، ه یجه،و در نت کندیفراهم م یناو افراد ناب ینایاندر ناب یمنطق یرباورها و تفکرات غ وزبر یرا برا ینهو زم شودیم

از حواسشان در انجام کارها و  ییکاز دست دادن  یلبه دل یناییب یببا آس افراد(. 1385 ی،. )داورمنش و براتشودیاحساسات نابهنجار م

و  یددلسرد، ناام یشترب ین،است. بنابرا یرممکنغ یشانبرا یفکه انجام تکل کنندیو تصور م شوندیم دگیدچار احساس درمان یفتکال

به استقالل در  یازو احساس ن یگرانبه کمک د یازاحساس ن ینب یناافرادناب (.2014 ی،فدر یصالح ی،موسو ی،)مظفر جالل شوندیم افسرده

از مشکالت  یناافراد ناب ینخواهد داشت. همچن یندهها در آآن یبر سالمت روان ییبه سزا یرتعارض تاث یندر حل ا یتعارض هستند. ناتوان

 ی،سکل ین،گومک ی،)اوسل برندیرنج م یتکفاو احساس عدم عیاجتما یانزوا یدی،غم، ترس، ناام ی،همچون افسردگ یاعمده یجانیه

 یگران،قطع مکالمه د یان،دعوا با اطراف ی،قلدر ی،را حواسپرت ینامختلف مشکالت عمده افرادناب یها(. پژوهش2006و ماسون،  یبرا یر،رد

در حفظ شغل، فقدان  یو ناتوان یشغل یهاکمبود فرصت یلی،ارتباط، افت تحص ی(، ضعف در برقرار1381 یم،)شه یو لجباز یتعصبان

( 1392) یابوالقاسم جویباری،یطالب یمانی،(. مطالعه نر1390 ی،درآمد یفیاند )شردانسته یو اجتماع یفرد یوابستگو  یمال یتاحساس امن

( تفاوت معنادار ییو جز یو کل یدارو پا یدارناپا ی،رونیب - ی)درون یدر ابعاد مختلف اسناد یناو ناب ینابافراد  یناز آن است که ب یحاک

به  یشتریمشکالت ب یناییب یباست. افرادبا آس ینانهبدب یاسناد یک نشان دهنده یناناب افراددر  یسبک اسنادمعنا که  ینوجود دارد. بد

افراد با  ینکه ا شودیآنان موجب م یدر تعامالت اجتماع عمان یکبه عنوان  ینایینقص ب یراز کنند،یخود تجربه م یناینسبت همساالن ب

 یناست، بنابرا یاجتماع یبار قو یداشته باشند و چون ادراک از خود و برداشت فرد از خود دارا یکمتر یهمساالن خود ارتباط اجتماع

سازگاری با محیط  مهمترین مسأله روانی افراد (.1391پژوه، ؛ به1388)افروز،  گذاردیم یرهمان عزت نفس آنان تأث یاخود  یابیبر ارزش

به لحاظ کیفی وکمی دستخوش تعقییر گردد ناکامی های روانی زیادی سراغ افراد نابینا  نابینا می باشد زمانی که میزان تعامالت اجتماعی

می آید وقوع پدیده پاندومی کرونا و نوع درمان و شرایط پیشگیری  وفوبیای ابتالی به کرونا و وجود محدودیتهای شدید ارتباطی که 

فراد می باشد لطمات روانی زیادی به افراد نابینا به وجود می آورد که بایستی یکی از  نیاز های مهم افراد نابینا در سطح جامعه و تماس با ا



 
یکی از بهترین و کارآمد ترین روش غیر دارویی برای تقلیل آثار منفی روانی به شیوه های علمی رجوع کرد. بنابراین هدف از این 

 می باشد. کرونا یدمیدر دوران اپ یناافراد ناب یستیو بهز یمثبت نگر بر نشانگان افسردگ یجلسات روان درمان یاثر بخش یبررسپژوهش 

 روش  
باشد که با نمونه پژوهش به  ینفر م455سال شهر تهران به تعداد 50تا20 ینسن ینب ینایافراد مرد ناب یهشامل کلجامعه آماری این پژوهش 

و  یافسردگ یهاپرسشنامه ی( همتا شدند پس از اجرا35( و کنترل )35) یشبوده که در دو گروه آزما ینافرد ناب 70شامل  یروش تصادف

( داشتند و 39تا  16) ید( و شد15تا  12)نمره  سط(، متو11تا  8تا متوسط )نمره  یفخف یکه افسردگنفر از این نابینایان  70 یستی،بهز

بر اساس سن،  یشروه کنترل و آزماکرده بودند، به صورت هدفمند انتخاب و در دو گ یافتدر ینمرات کمتر یذهن یستیدر بهز ینهمچن

 تاهل تا حد امکان همتا شدند.  یتو وضع یالتتحص

که فرد در  یافسردگ یهانشانه یریگشده که به اندازه یلتشک یهگو 13پرسشنامه از  ینبک: ا یافسردگ یاههسنجش: فرم کوتاه س ابزار

 ینی= من احساس غمگ0) یکرتل یوةبه ش یانمره 4 یبنددرجه یکهفتة گذشته تجربه کرده است، اشاره دارد. هر سوال بر اساس  2 یط

است. سطوح  39. نمرة کل از صفر تا شودیم یگذار( نمرهیستمسر پا با توانمیکه نم کنمیم ینیاحساس غمگ آنقدر= من 3تا  کنمیم

-15متوسط  ی، افسردگ8-11تا متوسط  یفخف ی، افسردگ4-7 یفخف ی، افسردگ0 -3پرسشنامه شامل بهنجار با نمره  یندر ا یافسردگ

 یآزمون با آلفا یاییاند.پاانتخاب شده یبه باال به عنوان آزمودن 8پژوهش افراد با نمره  ینکه در ا باشد،یم 16-39 یدشد یو افسردگ 12

 21پرسشنامه با فرم  یستگصورت که همب ینشده است، به ا ییدهمگرا تا یوهبه ش یزپرسشنامه ن ییبه دست آمده است. روا 89/0کرانباخ 

 )1384 ی،گزارش شده است )رجب 67/0 یسوال

 ین( استفاده شد. ا1389 یاری،، به نقل از اسفند2000) ینردا یذهن یستیبهز یاساز مق یذهن یستیسنجش بهز ی: برایذهن یستیبهز مقیاس

 یجانیبخش ه یو عاطفة مثبت و عاطفة منف یبخش شناخت ی،از زندگ یتمولفة رضا شود،یم یجانیو ه یشامل دو بخش شناخت یاسمق

کسب کند،  یدر عاطفة منف ترییینو عاطفة مثبت و نمرة پا یاز زندگ یترضا یاسرا در مق یفرد نمرة باالتر چقدر. هر دهدیم یلرا تشک

 ی( برا1985همکارانش ) و ینرتوسط دا یذهن یستیاز بهز یبه عنوان بخش یاز زندگ یترضا یاسبرخوردار است. مق یشتریب یستیاز بهز

 یزانپنج ماده است که م یپرسشنامه دارا ین. اکندیرا منعکس م یاز زندگ یترضا یزانم یاسمق ینشده است. ا یهته یسن یهاهمة گروه

کرانباخ  یآلفا یب. ضرشودیم یگذار)کامالً موافقم( نمره 7)کامالً مخالفم( تا  1از  یه. هر گوسنجدیرا م یاز زندگ یکل مندییترضا

که شامل عاطفه  یجانی(. بخش ه1389 یاری،، به نقل از اسفند2004 لر،گزارش شده است )ک 82/0آن  ییبازآزما یبو ضر 87/0آن 

. منظور شودیم یگذار( نمرهیادز یار( تا پنج )بسیچه یاکم  یار)بس 1که هر ماده از  شودیسوال م 20شامل  باشدیم یمثبت و عاطفه منف

 ینکه نمرة باال در ا یاست. کس یو خشنود یترضا اساحس ی،لذت بردن از زندگ ینی،بخوش یزانپرسشنامه م ینمثبت در ااز عاطفه 

، 3، 1برخورداراست. سواالت  یباالتر یستیاز بهز یجهتجربه کرده و در نت یرا در زندگ یشتریب ینیبخوش کند،یکسب م یاسخرده مق

را  یدیاضطراب و ناام ردگی،افس ی،است که سطح نگران یشاخص ی. عاطفة منفسنجدیفة مثبت را معاط 19، 17، 16، 14، 12، 10، 9، 5

است. سواالت  تریینپا یستیبهز یجهو در نت یشترب یاحساسات و عواطف منف یبه معنا یاسمق ین. به دست آوردن نمرة باال در اسنجدیم

که  یذهن یتیسبهز یاسمق یاییپا یبمتعدد ضر یها. در پژوهشسنجدیرا م یاسقم ینا یعاطفة منف 20، 18، 15، 13، 11، 8، 7، 6، 4، 2

، به نقل از 1998و همکاران،  ینرگزارش شده است )دا 82/0محاسبه شده پس از دو هفته تا دو ماه حداقل  ییروش باز آزما یقاز طر

 (1389 یاری،اسفند



 
 ینایافراد مرد ناب یهشامل کل یآزمون که جامعه آمارو پس آزمونیشح پبا طر آزمایشییمه: روش پژوهش بصورت نیلاجرا و تحل روش

بوده که در دو گروه  ینافرد ناب 70باشد که با نمونه پژوهش به روش هدفمند شامل  ینفر م455سال شهر تهران به تعداد 50تا20 ینسن ینب

 یماه شرکت کردند. برا یکبه مدت  اییقهدق 90 یجلسه درمان 8در  یش. سپس گروه آزماد( همتا شدن35( و کنترل )35) یشآزما

  استفاده شد. ینردا یذهن یستیبهز یاسبک و مق یپژوهش از پرسشنامه فرم کوتاه افسردگ یهاداده یآورجمع

  نتایج 
گرا بر افسردگی و بهزیستی مثبت یشناختبرای ارزیابی تاثیر مداخالت روان

های همگنی ز بررسی مفروضه، پس اافراد نابینای مورد آزمودنیذهنی 

 آزمون از متغیرها، توزیع بودن نرمال و کواریانس –های واریانس ماتریس

 .تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد

. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابستة مربوط به 1ولجد

 های دو گروهآزمودنی

 گروه کنترل گروه آزمایش  

 میانگین ف معیارانحرا میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

آزمون پیش

 افسردگی
62/12 63/3 41/12 88/3 

آزمون پس

 افسردگی
13/3 72/8 70/10 83/3 

آزمون پیش

 بهزیستی ذهنی
59/18 38/6 72/16 42/6 

آزمون پس

 یهزیستی ذهنی
86/20 37/7 26/16 09/6 

آزمون عاطفه پیش

 مثبت
02/24 66/3 92/23 25/4 

طفه آزمون عاپس

 مثبت
30/22 90/4 88/23 38/4 

آزمون عاطفه پیش

 منفی
57/22 71/22 55/3 26/3 

آزمون عاطفه پس

 منفی
83/18 18/23 50/3 91/3 

گرا بر مثبت یشناخت. تحلیل کواریانس تاثیر مداخالت روان2جدول 

 بهزیستی ذهنی

منبع 

 تغییر
المبدای 

 ویلکز
F sig مجذور اتا 

توان 

 آزمون

 99/0 35/0 000/0 53/11 65/0 اثر گروه



 
درمانی مثبت بر . نتایج تحلیل کواریانس یک راهة تاثیر روان3جدول 

 افسردگی

منبع 

 تغییر

میانگین  Df مجموع مجذورات

 مجذورات
F داریمعنی 

 021/0 55/5 19/39 1 19/39 افسردگی

 یشناختنشان داد که مداخالت روان یرهچندمتغ یانسکوار یلتحل یجنتا

 یدارد مقدار المبدا داریمعن یرتاث یانزندان یذهن یستیگرا بر بهزمثبت

 یبه دست آمد. هر چه مقدار المبدا 35/0 یزو مجذور اتا ن 65/0 یلکزو

. مقدار اتا یستندار ندیها معنتفاوت یعنیباشد  تریکنزد یکبه  یلکزو

ر بررسی به منظو است. یاددهندة اندازه اثر زهر چه بزرگتر باشد نشان یزن

های بهزیستی گرا بر هر یک از مولفهمثبت یشناختتاثیر جلسات مداخالت روان

های فرعی پژوهش از تحلیل کواریانس یک راهه ذهنی و پاسخ به فرضیه

 .آمده است باالول ااستفاده شد که نتایج آن در جد

  گیريبحث و نتیجه

 یو روان یروح یتکه بر وضع یریبوده، تاث یرگذارتاث یزطرز فکر و نگرش آنها ننه فقط در جسم بلکه در  یت بیناییکه معلول ییاز آنجا

کردن در اجتماع حاضر زدن و لمستواند از طریق دستنابینا مییک  است. یرگذارد، انکارناپذ یم یو یاجتماع یفرد و روابط خانوادگ

 .شودیها محس المسه آن ییکار باعث کاهش کارا ینند، اما امجبور به استفاده از دستکش شو ینایانسطوح باعث شده ناب یشود آلودگ

باعث شد که کمترین ارتباطات اجتماعی را داشته باشد که این امر بر مسائل روانشناختی اما کرونا عامل اصلی محدودیت  در این مدت 

هی بودن، و کم عارضه بودن را دارد ازین مانند افسردگی بیشتر ملموس گردد.روشهای درمان غیر دارویی قابلیت کم هزینه بودن ،گرو

 را در این پژوهش ارجح دانستیم ونتایج هم موید اثربخشی این مهم می باشد  گرامثبت یشناختجلسات مداخالت روانرو 
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اقدام  نه توانستم رفتارهای بی انضباطی دانش آموزان کالس چهارم را کاهش دهم؟)چگو

ی(پژوه  
 

دکتر مهنوش عابدینی استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران-1  

احد عامری سیاهویی،مدرس دانشگاه آزادبندرعباس -2  

 3-راضیه منصوری نژاد ، مهارت آموز ماده 28، دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

 چکیده

و رفتارهای های رفتاری از نوع مسایل انضباطی، زورگویی ای در مورد بروز اختاللامروزه مدارس با نگرانی فزاینده

هدف اقدام پژوهی حاضر کاهش رفتارهای بی انضباطی در  اند.آموزان مواجهادبانه از سوی دانشو بی گرانهتخریب

این اقدام پژوهی با طرح این سوال که علل رفتارهای بی انضباطی در  دانش اموزان کالس چهارم ابتدایی است. در

دانش اموزان چه مواردی می تواند باشد به بررسی فرضیه ها از طریق روش مشاهده در موقعیت های مختلف، 

مصاحبه با والدین، پرسشنامه و همچنین استفاده از نظریات و منابع علمی و پژوهشی پرداخته شد. یافته های 

حیطی از طریق مشاهده، مصاحبه با والدین و اطالعات به دست امده از پرسشنامه نشان داد که مهارت اجتماعی م

پایین و سبک فرزند پروری نامناسب )سهل گیرانه و مستبدانه( علل رفتارهای بی انضباطی در دانش اموزان کالس 

(. 1هش رفتارهای بی انضباطی تدارک دیده شد: چهارم هستند. با توجه به شواهد به دست آمده سه اقدام برای کا

(. آموزش اصول رفتاری برای 3(. آموزش سبک فرزند پروری مقتدرانه و 2آموزش مهارت اجتماعی به دانش اموزان 

والدین به روش بارکلی برای کاهش رفتارهای بی انضباطی. بعد از اجرای اقدامات ذکر شده برای مشاهده و بررسی 



 
گر به بررسی  یافته های محیطی از طریق مشاهده، مصاحبه با والدین و خودگزارش دهی والدین تغییرات بار دی

پرداخته شد. اطالعات به دست آمده از یافته های محیطی به طور کلی نشان داد که اقدامات مزیور جهت کاهش 

وه بر این نتایج اقدام پژوهی رفتارهای بی انضباطی تا حد زیادی اثر بخش بوده است و نیاز به پیگیری دارد. عال

معلم  حاضر منجر به استفاده بهینه از زمان آموزشی بدون اتالف وقت، افزایش کارآمدی در تدریس، افزایش رابطه

با والدین و تشریک مساعی برای حل مشکالت دانش اموزان، تغییر نگرش والدین نسبت به سبک فرزند پروری و 

ان به عنوان شاخص با اهمیت در سازگازی و کیفیت روابط انها در مدرسه و افزایش مهارت اجتماعی دانش اموز

کنند. بنابراین ها، والدین نقش مهمی در شکل گیری شخصیت و رفتار فرزند ایفا میبا توجه به یافتهاجتماع شد. 

هت آموزش های آموزشی جشود که نهادهای تربیتی با کمک مشاوران و روانشناسان متخصص کارگاهپیشنهاد می

های پروری و آموزش مهارت اجتماعی در برنامههای مطلوب فرزندوالدین در زمینه اصول اساسی تربیت کودک و شیوه

 خود لحاظ کنند.

 کلمات کلیدی: بی انضباطی، مهارت اجتماعی، شیوه فرزند پروری، اقدام پژوهی 
 

 مقدمه  و بیان مسأله

 کردن سازگار و جامعه پذیر مسئولیت اجتماع، مختلف سطوح در که است اجتماعی مهم نهادهای از یکی تربیت و تعلیم نظام

 کمک می کند افراد قابلیتهای و توانایی افزایش و استعدادها شکوفایی به یکسو از آموزش و پرورش. دارد عهده به را افراد جانبه همه

 جهت در را دانش آموزان که میباشد تربیتی نوین رویکردهای دنبال به همواره و می آید در اجتماعی نظام خدمت در دیگر سوی از و

 به دستیابی جهت در بلندی گام تا میکند یاری درس کالس و مدارس در انضباطی مشکالت کاهش و سازگاری مسئولیت پذیری،

 سازمان فراگیران در یادگیری تسهیل با هدف که هستند محیط های اجتماعی درس کالسهای. باشد برداشته تربیت و تعلیم اهداف

 کالس هر موضوعات مهمترین از یکی. است یادگیری -یاددهی فرایند الزمه مناسب کالسی جو کردن فراهم بی شک. می شوند داده

 این در سیف. است موفقیت آمیز تدریس شاخصه های مهمترین از منضبط آموزان دانش با کالس یک درواقع. است انضباط درسی

 ازاینرو،. می آوردند فراهم دانش آموزان برای را یادگیری فرصت بهترین شوندمی اداره خوبی به که کالسهایی که می دارد اظهار رابطه

اند )مصر  کرده تأکید یادگیری مناسب فرصتهای و سالم محیط های ایجاد بر درس کالس اداره از خود تعریف در صاحبنظران همه

 هم دانش آموز سالم شخصیت رشد به بلکه می کند فراهم را بهتر یادگیری زمینه انه تنه کالس در انضباط (. رعایت1394آبادی، 

 و مادی خسارت و گناه احساس شرمندگی سبب انضباط و مقررات رعایت عدم و بی انضباطی هرگونه عکس به می گردد، منجر

 مقررات و قوانین از تبعیت معنای به ار مدارس در انضباط و نظم (2016) 1کابوکا و آگاک (. سیمبا،91می شود )سپهری،  معنوی

 در. است خویشتنداری و خودکنترلی از نشان که میدانند مدرسه طرف از شده تعریف رفتاری استانداردهای به احترام و شده وضع

 اطیانضب بی رفتارهای مهمترین ازجمله. میشود آن بروز سبب متفاوتی علتهای که است چندوجهی پدیده یک بی انضباطی مقابل،

 مدرسه، و کالس به ورود در تاخیر عرف، خالف رفتارهای مدرسه، اموال تخریب قوانین، از نافرمانی: شامل کالس در دانش آموزان

                                                           
1. Simba, Agak & Kabuka 



 
( در 2011) 3و الوگبد 2اوجداپو (. 2015، 1مونگو و تینگوری است )اومتو، کردن مسخره و توهین آمیز الفاظ از استفاده پرسه زنی،

ل که بیشتر از سایرین در بروز بی انضباطی موثرترند را مشخص کرده اند از جمله: نگرش و شیوه های تربیتی بررسی خود برخی عوام

والدین، دانش آموزانی که از وجود هر دو والد یا یکی از آنان محروم هستند و یا والدینی که نقش و مسئولیت خود را در قبال فرزند 

د پروری نامناسبی به کار می بندند(. عامل دیگر می تواند حضور معلمان فاقد انگیزه و به درستی ایفا نمی کنند )شیوه های فرزن

ناامید در محیط مدرسه باشد که نمی توانند رابطه صمیمی با دانش آموزان برقرار کنند. عامل دیگر می تواند نگرش دولت به مسئله 

تجهیزات الزم در مدرسه در کاهش بی انضباطی موثر باشد. عامل دیگر آموزش و پرورش باشد. یعنی دولت می تواند با ارائه امکانات و 

 نفوذ گروه همساالن است که می تواند جوی ناامن و مغشوش را در مدرسه ایجاد کند. 

است  جهان سراسر معلمان روی در رو چالشهای بزرگترین از یکی درس کالس در رفتار مدیریت که می دهند نشان پژوهشها 

(. امروزه روانشناسان تربیتی بر این باورند که مدیریت موثر کالس درس می تواند فرصت های یادگیری فراگیران را 0920، 4)لویزوی

افزایش دهد. اما پژوهش ها نشان می دهند که مدیریت کالس درس برای معلمان آن چنان هم امری آسان نیست. اکنون بی انضباطی 

(. پژوهش های داخل کشور نیز حکایت از شیوع اختالل های نافرمانی 2007، 5ت )تابربه صورت مشکل درجه اول مدارس درآمده اس

و سلوک، خشونت، مصرف سیگار در مدارس دارد. چنین گزارش هایی نشانگر این موضوع هستند که مشکالت مرتبط با بدرفتاری 

عالیت های آموزشی معلم دارند. نیرو و زمانی که دانش آموزان و فقدان انضباط بسیار جدی هستند و تأثیر مهمی بر اثر بخش بودن ف

می توان آن را به نحو مفیدتری برای برنامه ریزی و افزایش کیفیت تدریس سرمایه گذاری کرد، صرف پرداختن به مسائل بی انضباطی 

ی آموزش و دانش آموزان می شود. مشکالت بی انضباطی هم موجب افت تحصیلی در دانش آموزان می شود و هم بر جو عموم

یادگیری کالس درس تأثیر منفی می گذارد. همچنین چنین شرایطی بی تردید موجب افزایش فشار روانی معلمان می شود. از این 

رو یک بخش استرس زای از زندگی حرفه ای معلمان مشکالت انضباطی موجود در کالس ها است.پس باید در جهت شناسایی همه 

. مسئله فوق ذهن اقدام پژوه را به خود مشغول کرده بود و بسیاری از همکاران نیز انضباطی تالش کردجانبه عوامل موثر بر بروز بی 

با این مسئله درگیر بوده و مباحثی پیرامون آن مطرح می کردند لذا پس از تشخیص مسئله بر آن شدم تا موضوع را به صورت علمی 

ثر برای بروز بی انضباطی دانش آموزن و تالش در جهت رفع و یا کاهش هدف محقق از اجرای طرح، بررسی عوامل موواکاوی کنم. 

 آن بوده و از طرفی ارائه راهکارهای عملیاتی در این زمینه  از سایر اهداف های طرح محسوب می شوند.

 توصیف وضعیت موجود 

ام ک هستم. امسال اولین سال تجربه راضیه منصوری نژاد آموزگار پایه چهارم دبستان یکی از روستاهای شهرستان سیری اینجانب 

 24در آموزش و پرورش است. مدرک تحصیلی ام کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی است. کالسی که در آن مشغول به تدریس هستم

را به  با توجه به این که تعداد آنها زیاد نیست نظم کالس این کالسوزان مبا شروع مدارس متوجه شدم دانش آنفر دانش آموز دارد. 

، سر کالس و زنگ مدام جابه جا می شوند، در یک جای ثابت نمی شینند، با هم صحبت می کنند ،سر وصدا می کنند، هم می ریزند

به طور مکرر در رفتار   دهند، به یک دیگر توهین و تمسخر می کنند، در گیری لفظی و هل دادن  هم دیگرتفریح به هم فحش می 

بعد  وجه به تذکرات پی در پی مدتی نظم کالس برقرار می شود اما دوباره به همان وضع سابق بر می گردد وو با تآنها مشاهده کردم 

                                                           
1. Omote, Thinguri & Moenga 
2. Ojedapo 
3. Olugbade 
4. Loizou 
5. Tauber 



 
در وضعیت های مختلف مانند زنگ تفریح وپرسش از دانش آموزان   ی آن هامدیر مدرسه و مشاهده با معلمان دیگر و از گفت و گو

به  ی بعضی از دانش آموزان متوجه شدم وضع این کالس در موقعیت های دیگرپایه های دیگر و همچنین در طی گفت و گو با اولیا

شد کارایی تدریس و کالس . از آنجا  که زمان مفید آموزشی صرف تذکر دادن و برقرار کردن نظم در کالس میهمین گونه است

ه دانش اموزان شکایت  داشتند و بیان پایین آمده بود همچنین تعدادی دیگر از دانش اموزان کالس هم از این وضع بی نظمی بقی

می کردند که با سر وصدا و بی نظمی آنها نمی توانند تمرکز کنند و درس را فرا بگیرند. همچنین با توجه به وضعیت کالس و 

تصمیم  پس شدم.مسئولیتی که در قبال آموزش و تربیت دانش آموزان داشتم به عنوان معلم و مربی فشار روانی زیادی را متحمل می

 گرفتم راهکار مناسبی را برای این مشکل پیدا کنم.

 :1گرداوری شواهد 

 های محیطی: الف(. یافته 

از طریق مشاهده و ثبت دقیق رفتار دانش آموزان در موقعیت های مختلف مانند کالس درس، مراسم صبحگاهی، زنگ  (. مشاهده :1

 . تفریح، زنگ ورزش، هنگام رفت و آمد با اتوبوس مدرسه

بدون اجازه معلم شروع به صحبت می کردند، پچ پچ کنان با بغل  ای از رفتارها ی بی انضباطی مشاهده شده در کالس:نمونه

دستی شان صحبت می کردند، کتاب ها و تکالیف برنامه روزانه خود را به طور مکرر فراموش می کردند، سر کالس مدام جا به جا 

د. هنگام حل کردن تمرین توسط دانش اموزی او را مسخره می کردند. در ساعات تفریح کارهایی می شدند و یک جا ثابت نمی نشستن

مانند رفتن به ابخوری و دستشویی را انجام نمی دادند و به محض ورود معلم به کالس خواهان انجام آن بودند. در هنگام دادن نظر، 

هم توهین کنند و همدیگر را مسخره کنند. تعدادی از آنها غیب هایشان  دایماً دعوا می کردند و بحث را به سمتی می کشیدند که به

زیاد و بدون دلیل موجهی بود. سر کالس بدون اجازه تخمه می خوردند و ادامس می جویدند. به جای توجه به صحبت های معلم و 

گم شدن کتاب ها و دفترهایشان به طور حل تمرین های کالسی در مورد اتفاقات دیروز با بغل دستی شان صحبت می کردند. پاره و 

 مکرر از جمله رفتارهای مشاهده شده در کالسم بود.

: سر صف در صورت عدم حضور مدیر یا معلمان به جای ای از رفتارها ی بی انضباطی مشاهده شده در مراسم صبحگاهینمونه

سط دانش اموزان دیگر و اجرای برنامه صبحگاهی، درست ایستادن، می نشستند، دیرسر صف حاضر می شدند، هنگام خواندن شعر تو

 دادند و به انها می خندیدند، ناخن ها و لباس هایشان منظم نبود.آنها را مورد استهزاء قرار می

پشت کالس های دیگر می رفتند و از پنجره سرک می  ای از رفتارها ی بی انضباطی مشاهده شده در زنگ تفریح:نمونه 

لم در آن کالس حضور داشت و به طور مکرر چنین رفتارهایی را بروز می دادند، همدیگر را هل می دادند، کتاب کشیدند با اینکه مع

داشتند و پرت می کردند. به لوازم سرمایشی دست می زدند و المپ ها را خاموش و روشن می های همدیگر را بدون اجازه بر می

 درسه می ریختند.ی مواد غذایی خود را در حیاط مکردند. پس مانده



 
توپ و وسایل ورزشی را پرت می کردند یا اجازه نمی دادند  ای از رفتارها ی بی انضباطی مشاهده شده در زنگ ورزش:نمونه

که بقیه دانش اموزان از ان استفاده کنند، دایماً درگیری لفظی و هل دادن و ناسزا گفتن به همدیگر  را در هنگام عدم توافق با یک 

 ر بازی در رفتار آنها مشاهده کردم.دیگر بر س

همدیگر را هل می دادند، نویت را  ای از رفتارها ی بی انضباطی مشاهده شده در هنگام رفت و آمد با اتوبوس مدرسه:نمونه

انع رعایت نمی کردند، از دانش اموزان کالس های پایین تر بخصوص کالس اول و دوم سبقت می گرفتند و آنها را هل می دادند و م

 ورود آنها به اتوبوس می شدند.

با (. مشاهده و بررسی فعالیت خودم به عنوان معلم: ) روش تدریس/ وضع قوانین/ کیفیت رابطه با دانش آموزان(: 2

 ی رفتار دانش اموزانم و عدم رعایت نظم در آنها برای کالس قوانین و مقرراتی وضع کردم. و قوانین را به طور واضح برایشانمشاهده

توضیح دادم و در مورد پیامدهای عدم رعایت نظم و ضررهای آن برای کالس و روند یادگیری شان توضییح دادم. در مورد تحلیل 

کیفیت رابطه با دانش اموزانم؛  با همه رفتار یکسانی داشتم، در هنگام انجام تکالیف درسی و بررسی و همچنین پرسیدن نوبت را  

ای وارد نشود و حس سرخوردگی کر دادن به گونه ای رفتار می کردم که به شخصیت دانش آموز لطمهرعایت می کردم، در هنگام تذ

ی و تحقیر نکند، با صحبت هایم سعی می کردم امید و انگیزه در یادگیری را در آنها تقویت کنم. سعی کردم با تک تک شان رابطه

ضعیت خانوادگی شان آگاه شوم در مورد روش تدریسم من از روش عاطفی برقرار کنم و در مورد عالیق و سرگرمی هایشان و  و

ایی که دانش آموزان را در فرایند تدریس مشارکت می دادم و آنها را درگیر فعالیت می گروهی و فعال استفاده می کردم به گونه

 در یادگیری استفاده کردم. کردم. همچنین در حد امکانات مدرسه و توان و وسع خودم از امکانات آموزشی جدید برای تنوع 

دانش اموزان مدرسه از یک فرهنگ و از یک روستا هستند و همدیگر مشاهده و بررسی امکانات و شرایط محیطی مدرسه:   (.3

کالس و یک دفتر و یک انبار و نمازخانه است. وسایل ورزشی   6را می شناسند. مدرسه دارای یک حیاط بزرگ و یک باغچه دارای 

سط است. وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب است، نور کافی در کالس ها فراهم است و وسایل بهداشتی مناسب در حد متو

 هستند.به طور کلی امکانات در حد مناسب هستند.

 در این قسمت به مصاحبه با والدین یا یکی از اعضای خانواده انها پرداختم.  (. مصاحبه:4

 سواالتی که من در مصاحبه مطرح کردم:

کند/ به قوانینی که شما در خانه وضع ؟ ) لباس و وسایلش را  در اتاقش منظم می(. رفتار فرزندتان در خانه به چه شکل است1

اید احترام می گذرد و انها را رعایت می کند/ هنگام  رفتن به بیرون از منزل از شما اجازه می گیرد/ هنگام صحبت کردن  وسط کرده

گذارد/چه سرگرمی و فعالیت خاصی در خانه انجام می دهد(. یافته های من به به دیگران احترام می  /حرف بقیه صحبت نمی کند

طور کلی در این مرحله این بود که قوانین مشخصی در خانه برای فرزندان وضع نشده بود یا اگر قوانینی هم وضع شده بود چندان 

ود و با اجبار و تنبیه آنها را ملزم به انجام دادن یکسری کارها، از جمله تمیز پیگیری از جانب والدین برای اجرای ان صورت نگرفته ب

کردن اتاقشان و منظم کردن وسایلشان می کردند. عده ای دیگر از والدین هم با مشخص کردن قوانین سخت و بدون انعطاف  آزادی 

ها و بدون اجازه یکسری کارها مانند رفتن به خانه دوستان و استقالل فرزندانشان را محدود کرده بودند. به گونه ایی دور از چشم ان



 
برای بازی، رفتن به مغازه را انجام می دادند. در مورد مهارت های اجتماعی مانند احترام به دیگران، رعایت نوبت در صحبت و کارهای 

ر نمی کردند آنها را کتک می زدند یا تنبیه دیگر چندان آموزشی برای فرزندانشان نداده بودند و اگر طیق انتظار و عرف خودشان رفتا

ی انجام آنها با فرزندانشان صحبت نکرده بودند. از مشاهدات خودم در مورد رفتار والدین  در این می کردند و در مورد اهمیت و نحوه

کنم و یا با ایجاد ترس و تهدید زمینه این بود که از من تقاضا می کردند در صورت بی انضباطی فرزندانشان آنها را کتک بزنم و تنبیه 

جلو رفتارهای آنها را بگیرم.  از تعداد زیادی از والدین که برای مصاحبه دعوت کرده بودم فقط تعداد کمی حضور پیدا کردند آن هم 

دلیلی برای  فقط مادر یا بعضی هم خواهر یا برادرشان حضور یافتند و سایرین هم نداشتن فرصت و رسیدگی به امور سایر فرزندان را

 عدم حضور خود بیان کردند.

گذارند/ انشان می) پدر و مادر چقدر زمان برای صحبت وگذراندن وقت با فرزندی عاطفی شما با فرزندتان چگونه است؟ (. رابطه2

در خارج از کشور انه چه فعالیت هایی را با هم انجام میدهند(. یافته های من به طور کلی در این مرحله این بود که اکثراً پدر خ

د یا کار پدر به گونه ایی کردن)امارات یا دبی( مشغول به کار بودند  و ساالنه یکبار یا حتی در مواردی کمتر فرزندانشان را دیدار می

 واده های پرجمعیتتوانست در خانه باشد و روزهای دیگر در خانه حضور نداشت. دانش اموزانم اکثراً از خانبود که فقط جمعه می

رهای خانه و رسیدگی به نفره بودند و از نظر سنی خیلی بهم نزدیک بودند. مادر هم با انجام دادن کا 10یا حداکثر  5بودند و حداقل 

کردند یا تلوزیون یمفرزندان دیگر فرصت چندانی برای گذراندن وقت با آنها را نداشت و آنها با خواهر و برادرهای همسنشان بازی 

 و هیچ سرگرمی دیگری نداشتند.تماشا می کردند 

امریند های فرزند پروری ببرای کسب اطالعات در این مورد از پرسشنامه سبک (.  سبک فرزندپروری شما چگونه است؟ )3

د سواالت را درک کنند، ایی که بتوانناستفاده کردم و چون اکثرًا سواد الزم برای تکمیل پرسشنامه نداشتند به صورت شفاهی به گونه

دین دانش اموزان دارای های من به طور کلی در این مرحله این بود: با توجه به پاسخ های که والز آنها اطالعات کسب کردم(. یافتها

آنها مشخص شد:  رفتار بی انضباطی  به سواالت برگرفته از پرسشنامه سبک فرزند پروری بامریند دادند دو سبک فرزند پروری در

 لدین مستبدانه.  والدین سهل گیرانه و وا

 ب(. یافته های علمی: 

( از صاحبنظران حوزه مدیریت کالس در این رابطه معتقدند که اداره کالس درس برای معلمان تازه کار 2006)2و وانشتاین1اورستون

ان در کالس های و باسابقه به یک اندازه دشوار است. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دالئل بی انضباطی دانش آموز

درس چیست؟ پاسخ به این سوال راحت نیست و می توان پاسخ های بیشمار درستی را برای آن در نظر گرفت. برای یافتن بهترین 

این عوامل را می توان به طور خالصه در موارد زیر  پاسخ باید در موقعیت های خاصی که بی انضباطی رخ داده به جستجو پرداخت.

  تقسیم بندی کرد.

 بندی کرد:

 علل مربوط به دانش آموزان -الف

                                                           
1. Evertson 
2. Weinstein 



 
کالس، نداشتن  ناراحتی های جسمی، روحی و روانی، نداشتن عالقه و انگیزه، سردرگم بودن و بی توجهی به انتظارات معلم و

ر معلم )سپهری، قتداابرنامه شخصی مطالعه، کم خوابی و خستگی مفرط، انجام ندادن تکالیف خود، تغذیه نامناسب و استقالل طلبی با 

 کنند می عنوان دازانپر نظریه .باشند می دانش آموزان رفتار بر تأثیرگذار و مرتبط دیگر عوامل از روان شناختی، متغیرهای(. 1390

 تحت را دارسم آموزان دانش ناسازگارانه رفتارهای که عواملی باشند جمله از است ممکن شناختی روان و شناختی متغیرهای که

 دهند.  رقرا تاثیر

 مورد اخیر در دهه های که است مفاهیمی جمله از نفس کرد. عزت اشاره نفس عزت به توان می متغیرها این ترین از مطرح

 مذکور دارد. ویژگی اشاره خود به نسبت فرد به ارزشیابی نفس است. عزت گرفته قرار پژوهشگران و روان شناسان از بسیاری توجه

 (. منبع2003، 1می کند )تونی حفظ را آن فرد معموالً که است فردی ارزش و اهمیت، موفقیت بلیت،قا پذیرش، از نگرشی بیانگر

 شد. اصطالح مطرح بیرونی و درونی منبع کنترل عنوان تحت راتر جانب از بار اولین و است رفتار با مرتبط های متغیر دیگر از کنترل

 کنترل می را خود سرنوشت معتقدند، که است. افرادی شده معرفی بیرونی -درونی کنترل در بین افراد تمایز برای کنترل منبع

 منبع دارای شود، می تعیین عوامل بیرونی وسیله به آنها سرنوشت دارند، اعتقاد که هایی آن و درونی، کنترل منبع دارای کنند،

 (.1391هستند )یوسلیانی، حبیبی و سلیمانی،  بیرونی کنترل

 هعلل مربوط به خانواد -ب

 شخصیت تکوین در املع ترین با دوام و اولین خانواده محیط است. زیرا خانواده رفتار و تربیت در موثر نهادهای مهمترین از یکی
 جمله: بگذارد از تأثیر نوجوانان و کودکان رفتار تواند در می متعددی خانوادگی باشد. عوامل می نوجوانان و کودکان

 عاطفی و روانی فضای 1- 

 های )آموزش مستقیم صورت به و داشته باشد وجود خانواده اعضای بین که است عاطفی و روانی تعامالت و روابط جموعهم منظور
 است منظومه ای باز انوادهخ واقع، در .دهد می قرار تأثیر تحت را تقلید( رفتار فرزندان و سازی مستقیم )همانند غیر اخالقی و ...( یا

کنند.  می تشویق خود را فرزندان فردی هویت ، خانواده های گرم و صمیمی گسترشاندهپیوست مه به عاطفی طوره ب اعضاء که

 رغبت، و یلم با و کنند می تحمل را نتیجه، تعارض در .است شرط و قید بدون پذیرش و عشق از مملو خانواده هایی چنین فضای

 (.1391اجابت می کنند )یوسلیانی و همکاران،  را یکدیگر کمک درخواست

 نابجا از انتظار ،کودک اساسی نیازهای به توجه عدم شدید، تنبیه کودک، طرد مانند مواردی خانوادگی: شامل ناسالم شرایط  2-

 .باشد می ...و کودک

 ناگواری اثرات همراه شود اساسی و یطبیع نیازهای ارضای کمبود با چنانچه مادر بویژه والدین، از یک هر والدین: نبود فقدان -3
 .گذاشت خواهد کودک اجتماعی شرایط در

 مدرسه آموزان )والدین( با دانش اولیاء ارتباط -4
 با آموزان دانش اولیاء ارتباط فرزندان، میزان انضباطی و تحصیلی امور به والدین دادن اهمیت دهنده نشان های شاخص از یکی
 های دوره در مدرسه و خانه ارتباط اما دارند، مدارس با دبستان تماس بیشتری دوره در والدین باشد. می شان فرزندان مدارس

 فرزندان تربیتی و تحصیلی امور کلیه والدین سنین این در رسد. گویی می خود حداقل به به تدریج دبیرستان و راهنمایی تحصیلی
 مطلع مدرسه نین و سیاست های( تأکید دارد که خانواده باید از قوا2004)2کنند. چریتنسون می واگذار مدرسه اولیاء به خود را

                                                           
1. Tony 
2. Christenson 



 
 باید مدرسه و والدین بین تعامل بگذارند. این والدین درمیان با را آموزان دانش رشد موانع و مشکالت باید مدرسه باشند. مسئولین

  .ردبب باال آنها در را پذیری مسئولیت و همکاری حس و باشد رابطه ادامه دهنده این کننده تشویق عامل که باشد ای گونه به

 علل مربوط به معلم -ج

هایی نادیده انگاشت. از بین عوامل موثر بر بی انضباطی های دانش اموزان نمی توان نقش معلمان را در وقوع و ادامه چنین رفتار

 شوند. در واقع هم چنین این خود معلمان هستند که تعیین می کنند عوامل دیگر چقدر در نظم و انضباط دانش اموزان موثر واقع

وزان است و بسیاری از مشکالت انضباطی دانش اموزان نتیجه مستقیم نحوه عمل و عکس العمل معلم در مقابل کارهای دانش آم

 (. 1394هرگز نبایستی در تشخیص علت بی انضباطی فقط رفتار دانش اموزان را در نظر گرفت )مصرآبادی، 

وانی، نامناسب رفقدان آمادگی جسمی، روحی و زایش دهد. از جمله: برخی ویژگی های معلم می تواند این رفتار نامطلوب را اف

لم، ناتوانی در بودن وضعیت ظاهری معلم، ناآگاهی از روش های جدید تدریس و استفاده از روش های سنتی، بی عالقگی به شغل مع

فت عوامل مرتبط می توان گ س داری.برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان، نداشتن طرح درس، استفاده از سبک های نامطلوب کال

هم ترین مولفه مبا معلم موجب وقوع و شیوع بی انضباطی در دانش آموزان می شود نامحدود هستند، اگر بخواهیم به کلی ترین و 

 ت. رفتاری معلم که بر وقوع و تداوم بی انضباطی های کالسی تأثیر می گذارد اشاره کنیم، آن سبک تدریس معلم اس

می مجموعه راهکارهایی منحصر به فردی در فعالیت های آموزشی خود دارد که غالبا در طول زمان و مکان ثابت هستند. هر معل

معروف است، همچون سبک های یادگیری دانش آموزان هستند که معلمان به تجربه 1شیوه های مختلف معلمی که به سبک تدریس

یس معلم، سبک مقتدرانه است. کاربست سبک مقتدرانه توسط معلمان بر بهبود (. بهترین سبک تدر2003، 2یاد گرفته اند )براون

روابط آن ها با شاگردان شان اثرات مثبتی دارد. روابط بهتر معلم با شاگردان می تواند زمینه ساز پیشگیری از بروز مشکالت انضباطی 

 باشد.

 درس کالس به مربوط علل -ج

 .داد قرار بررسی مورد عاطفی و یکیفیز بعد دو از توان می را مدرسه محیط

 راحت صندلی و میز مناسب، هوای نور و از پاکیزگی، برخورداری و نظافت مانند، کالس فیزیکی کالس: وضعیت فیزیکی محیط تأثیر
در  (1975) 3دارند. مارلند کالس انضباط و نظم ایجاد در نقش انکارناپذیری مناسب گرمایشی و سرمایشی وسایل و تخته وکافی،

  کالسداری هنر از بخشی و باشد درآموزش مانعی یا کمک تواند می کالس فیزیکی اهمیت محیط فیزیکی کالس می گوید: تأثیر
 است. کالس فضای از مناسب ی استفاده

 ندازها از بیش گرمای یا زیاد سرمای دلیل به آموزان ،دانش باشد مناسبی وجود نداشته گرمایشی یا سرمایشی وسایل که کالس در
 کند. مختل را کالس نظم که بزنند اعمالی به دست شوند می مجبور رو از این. بنشیند راحت توانند نمی

 نامناسب ورددرسی، برخ ی مکرر برنامه تعویض مانند عاطفی عوامل کالس، فیزیکی عوامل بر کالس: عالوه عاطفی محیط تأثیر
 خواسته هب توجهی بی مدرسه عصرگاهی یا صبحگاهی های بودن برنامه ختآموزان، یکنوا دانش با مدرسه ستادی اندرکاران دست

 می فراهم آموزان انشد نامطلوب رفتارهای بروز برای را موقعیت و شرایط که برد نام توان را می آموزان دانش معقول انتظارات و ها
 (.1390کند )سپهری، 

                                                           
1. teaching style 
2. Brown 
3. Marland 



 
ی کالس درس را توضیح می دهد که نشانگر پیچیدگی و ویژگ 6در تحلیل جو کالس های درس دویل به نقل از سانتراک 

 -1مشکالت بالقوه کالس های درس هستند. ویژگی هایی که یک کالس درس را مستعد مشکالت انضباطی می سازد عبارتند از: 

پنهان کاری،  نبود امکانات برای -4رخداد سریع اتفاقات،  -3رخداد همزمان فعالیت های مختلف  -2چند بعدی بودن جو کالس ها، 

کالس های درس دارای تاریخچه هستند. با وجود چنین جوی در کالس های درس، طبیعی  -6غیر قابل پیش بینی رویداد ها و  -5

 (. 2006، 1است که معلمان انتظار بی انضباطی هایی را در کالس درس خود داشته باشند )سانتراک

 

 

 مرحله ب(. ایجاد تغییر 

 اطالعات جمع آوری شده )یافتن راه حل( تجزیه و تحلیل و تفسیر

هده و بررسی براساس اطالعات گرداوری شده در مرحله قبل از طریق مشاهده رفتار  دانش اموزان در موقعیت های مختلف، مشا 

ه کار کردن م در زمینفعالیت خودم به عنوان معلم، مصاحبه با والدین و استفاده از پرسشنامه سبک فرزند پروری بامریند و تجربیات

م دانش اموزان  ی منابع علمی مرتبط متوجه شدی مقطع فوق لیسانسم و مطالعهبر روی مشکالت رفتاری و قلدری در  پایان نامه

هایم از بررسی  دارای رفتارهای بی انضباطی  درکالس چهارم از نظر مهارت اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند، همچنین یافته

ضور پدر و کمتر حشان داد که والدین آنها دارای دو سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه هستند و عدم سبک فرزند پروری ن

انش اموزان کالس تواند دلیلی بر رفتارهای بی انضباطی ددر دسترس بودن او و دعدم دریافت محبت و توجه عاطفی ناشی از آن می

 چهارم باشد.  

  اعتبار بخشی به آنهاانتخاب راه حل یا راه حل ها و 

نضباطی دانش اموزان ابا توجه به اطالعات گرداوری شده  و تجزیه و تحلیل انها در مرحله قبل دو راه حل برای تغییر رفتارهای بی 

زندپروری مناسب (. آموزش به والدین در مورد سبک فر2(. آموزش مهارت اجتماعی به دانش اموزان 1کالس چهارم در نظر گرفتم . 

دم با دانش آموزان . همچنین در کنارآن ارتقاء کیفیت رابطه عاطفی خوواصول رفتاری برای کاهش رفتارهای بی انضباطیمقتدرانه و 

عدی انجام شود به عنوان یک سپر حفاظتی. زیرا  پژوهش ها حاکی از آن هستند که برای حل مشکل بی انضباطی باید اقدام چند ب

 نار هم و هماهنگ با هم عمل کنند.  و مدرسه، معلم و خانواده در ک

های و عرصه  زمانی که از مهارت های اجتماعی یاد می شود، رفتارهای ساده در موقعیتمهارت های اجتماعی و بی انضباطی: 

زی، شیوه های گوناگون اجتماعی مد نظر است، مانند: ریختن زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شکسته شدن چی

ن، آویختن به کار بردن وسایل غذا خوری و رعایت آداب غذا خوردن، رعایت آداب لباس پوشیدن در موقعیت های گوناگودرست 

سئوال پرسیدن  لباس در جای مخصوص، وارد و خارج شدن از کالس به شیوه آرام و بدون ایجاد سرو صدا، رعایت کردن نوبت هنگام

واقع مخوردن تنقالت و نوشیدنی در حین تدریس معلم، عذر خواهی کردن در در سر کالس درس، صف بستن و رعایت نوبت، ن

 (. 1388ضروری و همکاری با دوستان در انجام کارها و ... )به نقل از به پژوه، سلیمانی، افروز و لواسانی، 

                                                           
1. Santrock 



 
ودکان ایتالیایی به این (، در ارزیابی صالحیت و شایستگی اجتماعی و مشکالت رفتاری در ک2015) 3و مکینون 2، بامگارتر1سته

نتیجه رسیدند، که هرچه درجه مهارت های مثبت و شایستگی اجتماعی در کودکان پایین تر باشد، مشکالت رفتاری از جمله: تمایل 

 به پرخاشگری، سازگاری کمتر در کالس درس، محبوبیت کمتر در بین همساالن، اضطراب بیشتر دیده می شود.

(، در بررسی شایستگی اجتماعی و رفتار مشکل آفرین در کودکان پیش دبستانی به این 2012) 6و فرجیان 5، فرخی4وحیدی

نتیجه رسیدند که پیشرفت در شایستگی و صالحیت اجتماعی با افزایش سن از مشکالت رفتاری کودکان می کاهد. همچنین مشخص 

داشته و مشکالت ناسازگاری کمتری در مدرسه  کردن که دختران به طور معمول مهارت های اجتماعی باالتری نسبت به پسران

 نشان دادند

(، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فقدان مهارت های اجتماعی با بی انضباطی رابطه دارد. از جمله اعمالی 2007) 7آتیسا

ه )شکلک(، اذیت کردن، که این دانش آموزان در کالس درس انجام می دهند می توان به تحریک دانش آموزان دیگر با ساخت چهر

خنده، تولید صداهای عمدی، سر و صدا کردن اشاره کرد. این گونه دانش آموزان معموال در ابراز احساسات مشکل دارند. به منظور 

کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان در مدرسه، معلمان نیاز دارند راه هایی را برای آموزش مهارت های اجتماعی و عاطفی در طول 

 بیابند. روز 

نظیمی، مهارت ت(، نیز در پژوهش خود یافتند که دانش آموزان بی انضباط در متغیرهای خود 1390رحمانی، مصرآبادی و زوار )

 اجتماعی، خود آگاهی، هشیاری اجتماعی نمرات پایین تری نسبت به دانش آموزان منضبط کسب کردند. 

 فرزندپروری و بی انضباطی: 

ی پاسخگو بودن والدین افراطی به علت پذیرنده بودن سطح باالزند پروری مستبدانه با بی انضباطی: ی شیوه فرالف(. رابطه

ی شوند و به گونه و سطح پایین درخواست کنندگی به طور طبیعی بیشتر از سایر والدین، پیگیر طرز رفتار و برخورد فرزندانشان م

ت آن ها را متکی و ند. این دخالت مستقیم و بیش از حد در رفتار ممکن اسای بیش از حد در نوع رفتار و کردار آنان دخالت می کن

آمدن رفتار سازشی دانش  وابسته به والدین نماید و در نتیجه، استقالل عمل را از فرزندانشان سلب کند. این امر می تواند سبب پایین

نین سبک چود را در کالس درس نشان دهند. در اموز بخصوص در کالس درس و اجرای قوانین گردد. چون می خواهند استقالل خ

اد عدم آرامش در فرزندپروری به علت ضعف عملکرد خانواده از جمله پیگیر نبودن مسائل نوجوان و حمایت نکردن از او، باعث ایج

وده و فکر می کند که بفرد و ناراحتی او در جریان ارتباط با دیگران خواهد شد، زیرا فرد در ارتباط اجتماعی با دیگران نیز حساس 

ثل کالس و مدرسه دیگران نیز با او مشکل دارند و در پی صدمه زدن به او هستند، وقتی که فرد وارد محیط های اجتماعی دیگری م

ر دمی شود به علت احساس خجالت و راحت نبودن، احساس درک نشدن، بی تفاوتی، احساس خشم و طردشدگی و بی حوصلگی 

د. این گونه افراد در شایجاد یک جو ناسالم و نامناسب کرده و به نوعی بر میزان ناسازگاری او افزدوه خواهد  انجام تکالیف سعی در

ده به دلیل نبودن محیط خانواده به علت ترس و اضطراب از تنبیه شدن طبق قوانین والدین رفتار می کنند، اما در خارج از خانوا

 (.1395نشان می دهند ) به نقل از فرزادی، عامل تنبیه، تمام خشم و عصبانیت خود را 

                                                           
1. Sette 
2. Baumgarther 
3. Mackinnoni 
4. Vahedi 
5. Farrokhi 
6. Farajian 
7. Atici 



 
فرزندان خود  والدین سهل گیر، هیچ گونه کنترلی بیرونی بر ی شیوه فرزند پروری سهل گیرانه با بی انضباطی:ب(. رابطه 

ری برون ریزی شده ت رفتاندارند و اجازه می دهند هر کاری که تمایل دارند انجام دهند. و فرزندانشان بیشتر در خطر ابتال به اختالال

نترل تکانه های خود کنظیر رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه و رفتارهای ضد اجتماعی قرار می گیرند. فرزندان والدین آسان گیر، در 

، نافرمانی و مشکل دارند و هنگامی که از آن ها خواسته می شود کاری را انجام دهند که با عالئق زودگذر آن ها مخالف است

فاده می کنند. هر چند می کنند عالوه  بر این، افرادی پرتوقع هستند. این والدین از قواعد ناپایدار و فاقد ساختار است پرخاشگری

فس پایین منجر ممکن است این والدین، با عاطفه باشند، ولی شکست آن ها در نظم دهی به رفتار کودکانشان می تواند به عزت ن

خیص رفتارهای شکل های مناسب خود نظم بخشی با شکست مواجه می شوند. این افراد قدرت تش شود، زیرا کودکان نیز در یادگیری

قاومت می کنند) به نقل مصحیح از نامناسب را ندارند، و با نبودن خطوط قرمز و محدودیت در خانواده در اجتماع نیز در برابر قوانین 

 (.1395از فرزادی، 

ترام به حقوق در خانواده های مقتدر، احترام به قوانین، اح نه با  بی انضباطی :ی شیوه فرزند پروری مقتدراج(. رابطه

ه و واقع بینانه شخصی، بحث و تبادل نظر وجود دارند. در این سبک تعامل مناسب و توأم با صمیمیت  در عین حال، کنترل منصفان

ن درخواست کودکان محترم شمرده می شود، والدی است. سبک فرزندپروری مقتدرانه روشی منطقی است که در آن حقوق والدین و

از آن ها تبعیت کند  های معقولی از فرزندان خود دارند و این درخواست ها را با تعیین محدودیت ها و تأکید بر این که کودک باید

شکالت رفتاری مبرابر به اجرا می گذارند و در عین حال به آن ها صمیمت و محبت نشان می دهند. این ویژگی ها، کودکان را در 

غیب می کنند و در مصون می دارد. والدین مقتدر در عین ایجاد موازین رفتاری روشن برای فرزندان، آن ها را به سمت استقالل تر

ت و تعارض های یک چهارچوب خاص اجازه تصمیم گیری و رفتار مستقالنه را به وی می دهند در نتیجه فرزندان در مواجه با مشکال

فقیت آمیز چالش راه های مختلف حل مسئله را تجربه می کنند و در سنین جوانی و نوجوانی به طور مناسبی قابلیت حل مو بیرونی

وانی، اجتماعی، رها را کسب کرده اند. بدین ترتیب کودکانی که والدینشان از سبک فرزندپروری مقتدران بهره می جویند از رشد 

نین کمتری در آنان یشتری برخورداند و رفتارهای ناسازگارانه و مقاومت در برابر اجرای قواعملکرد تحصیلی و مقبولیت اجتماعی ب

 (. 1395دیده می شود) به نقل از فرزادی، 

(، در پژوهش خود  مشخص کردند که سبک فرزندپروری مقتدرانه که همراه با نظارت و حمایت 2015) 3و ریسلند2، آدامز1سنگاوی

با سطح پایین مشکالت رفتاری در کودکی همراه است و به تبع آن در سن نوجوانی نیز ناسازگاری هایی از بیشتری از فرزندان است 

( در پژوهش  خود نشان دادند  که 2014) 4جمله بزهکاری، بی انضباطی، پرخاشگری و درگیری کمتری را نشان می دهند. هاسکینز

الی فرزندان ایفا می کنند. شیوه های فرزندپروری مقتدرانه یعنی سبکی که پدر و مادر نقش بسیار مهمی در دوران نوجوانی و بزرگس

( 2014) 5حمایت و کنترل بیشتری بر روی نوجوان دارد با اختالالت رفتاری کمتری همراه است. در پژوهش انجام شده توسط نگاری

ی، شیوه های فرزندپروری والدین یا  سرپرست، در کنیا انجام شده است در صدد بررسی عوامل موجود درخانه از جمله وضعیت اقتصاد

 %2/46سطح سواد والدین یا قیم بر بی انضباطی دانش آموزان در مدارس متوسطه است. نتایج نشان داد که  فرزندپروری مستبدانه 

ین شکل بی میزان بی انضباطی را گزارش دادند. همچنین در این پژوهش سرقت دوم %2/42در مقایسه با فرزندپروری آسان گیر

 انضباطی معرفی شد که در خانواده های فقیر بیشتر گزارش شده است. 

                                                           
1. Sangawi 
2. Adams 
3. Reissland 
4. Hoskins 
5. Ngari 



 
 فرزندپروری و مهارت های اجتماعی     

(، نشان دادند که سبک های فرزندپروری بر انتظارات والدین درباره صالحیت های اجتماعی فرزندان نقش دارد. 2014) 2و ادوارد 1رن

دارند، شایستگی  و مهارت های اجتماعی باالتری در فرزندانشان دیده می شود. والدینی که ارزش  والدینی که فرزندپروری مقتدرانه

بیشتری برای رفتارهای موثر و مثبت اجتماعی نشان می دهند. سبک مقتدرانه را بر می گزینند که همین امر شایستگی و مهارت 

(، در بررسی به این نتیجه رسید که هر چه مادر دارای روابط گرم و 2013) 3های اجتماعی فرزندانشان را افزایش می دهد. ابوطالبی

حمایت کننده باشد )سبک فرزندپروری مقتدرانه( که هم مهارگری و هم حمایت باال دارند فرزندان مهارت های اجتماعی و مسئولیت 

مترین درجه مهارت های اجتماعی را پذیری بیشتری نشان می دهند. در مقابل سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه مادر ک

(، در بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و شایستگی اجتماعی نوجوانان 2013) 6و پناسام5، توماس4حاصل می کنند. ویجیال

 7به این نتیجه رسیدند، سبک فرزندپروری مقتدارنه تأثیر مثبتی بر شایستگی و مهارت های مثبت اجتماعی نوجوانان دارد. وو

(، نیز نشان داد، کودکانی که والدین سهل گیر دارند، سرکش تر و دستاوردهای اجتماعی پایینی نشان می دهند. آنان بیشتر 2009)

از قوانین و دستورالعمل ها سرپیچی کرده و تنظیم هیجانی ضعیفی را نشان می دهند. اما کودکان دارای والدین مقتدر، از انجام کارها 

 ، کمتر خجالتی هستند و سطوح باالیی از رفتارهای مثبت اجتماعی را نشان می دهند.به خوبی بر می آیند

  اجرای راه حل یا راه حل ها

 آموزش دادم: که اجتماعی : مهارتهایالف(. آموزش مهارت اجتماعی به دانش اموزان

 (: کوتاه های گفتمان شامل) گو و گفت مهارتهای -

 وگو گفت سب برایمنا موضوعات انتخاب ها، اسم بردن کار به و گرفتن یاد ،‹  متشکرم›  یا ‹ کنم می خواهش›  گفتن پرسی، احوال

 حالت رگیریبه کا ،(توجه داشت فرهنگی های تفاوت به باید اینجا در البته)  چشمی تماس وحفظ برقراری ، آن کردن دنبال و

 گوش و سنجیدهن رفتار از جلوگیری به دیگران، نسبت اسبمن جایگاه در گرفتن قرار صدا، مناسب طنین از استفاده صورت، مناسب

  .فعال سپردن

 ، ها کردن مسخره به دادن نشان واکنش پرخاشگر، افراد با آمدن کنار ،‹  نه›  گفتن : ها مشاجره با آمدن کنار -

 متقاعد کردن، - مذاکره ا،انتقاده با کنارآمدن گشایی، مسأله های مهارت خواستن، کمک توجه، آوردن دست به کردن، عذرخواهی

 .فردی های تفاوت به گذاشتن احترام دیگران، احتیاجات به دادن پاسخ کردن،

 کردن یتها، رعا شوخی به دادن پاسخ و کردن شوخی گرفتن، قرار امتنان مورد و کردن تشکر شدن، دوست :دوستی های مهارت

 زندگی در اجتماعی آداب و عرف به دادن اهمیت ، همساالن روهگ فرهنگ با بودن هماهنگ آراسته، و تمیز ظاهر داشتن نوبت،

  .روزمره

 اعتما جلب ،هدایت و رهبری سؤال، پرسیدن ، کردن برقرار ارتباط خوبی به چشمی، تماس برقراری کردن، گوش: گروهی مهارتهای

 به احترام تر مهم همه از و سایرین تنظرا درک مساعی، تشریک و همکاری قبول کردن، تشویق مشاجره ها، مهار تصمیم گرفتن، د،

  .فردی های تفاوت
                                                           
1. Ren  
2. Edwards  
3. Abotaleb  
4.Vijila  
5. Thomas   
6. Ponnusamy  
7.Wu   
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اجرای نمایش و ایفای نقش و استفاده از  -اجرای پانتومیم -نمایش فیلم و انیمیشن مهارت های اجتماعیابزار و وسایل آموزش: 

 داستان و قصه برای ارزیابی درک  آنها از مهارت اجتماعی استفاده کردم. 

 رت اجتماعی به دانش اموزان: مراحل اجرای آموزش مها 

 کاربرد آن چگونه و است مهم ویژه مهارت این چرا که زمینه این در. کردم توصیف به آنها یاد می دادم، را که را مهارتی :(. تعریف1

 تذکر یا و عروسکی نمایش یک کارتون، یا عکس یک کوتاه، فیلم از استفاده با را مهارت.  کردم بحث کند، می کمک رابطه ایجاد به

در جریان آموزش  معلم عنوان دادم و به شرح است، جریان در همساالن گروه در که فعالیتهایی به او راهنمایی و آموز دانش به دادن

 کمک هم به پازل ساختن در دختر دو آن چطور کن نگاه. کند می کمک دیگری به دیوار ساختن در چطور او کن نگاه: مثالً می گفتم

 .گویند می چه یکدیگر به آنها بگو نم به. میکنند

 دانش یک دادم یا شرح روشنی به را آن خودم و کردم تقسیم ساده جزء چند به را مهارت.  کردم الگو را مهارت :سازی (. الگو2

 دهد. انجام را کار این تا کردم انتخاب را آموز

موفقیت  امر اینکه این برای. کند می امتحان است، دیده شآموز آن در که محیطی در را مهارت یک دانش آموز: تمرین و (. تقلید3

میدهم  شرح من که آنچه را و کند توجه دقت با اجراء، مرحله در دوباره درخواست کردم آموز دانش از معلم عنوان به من باشد، آمیز

 .بسپارد خاطر به را

 باید یاد نگرفته اید که کامالً را آن هنوز شما› : می گفتم معلم نعنوا مثالً من به . باشد دهنده اطالع باید مرحله این : (. بازخورد 4

 ‹  خوب است.  زدی لبخند و کردی نگاه.  است بهتر این›  ،‹  کن سعی دوباره.  کنی نگاه او به صحبت هنگام

آموزش می  که مهارتی به توجه با معلم عنوان من به. بندد به کار را مهارت دانش آموز تا کردم فراهم فرصتی: فرصت ایجاد (.5

 .یابند تعمیم طبیعی مکانهای دیگر یا و کالس در ها مهارت تا دادم ترتیب دو به دو کاری فعالیتهای یا کوچک گروهی کارهای دادم

ت میگرف بکار بعد های هفته در یا روز دیگر مواقع در اجبار، بدون را مهارتها دانش آموز آن در نمونه هایی که :متناوب (. تقویت6

میکردم و بازخورد  توجه آن اکتساب از پس مهارت پایداری همچنین به . دادم کننده توصیف تقویتی و پاداش او به.  داشتم نظر زیر را

 . ارایه می دادم

ب(: آموزش به والدین: در مورد سبک فرزندپروری مناسب و مقتدرانه و واصول رفتاری برای کاهش رفتارهای بی 

 انضباطی

ابتدا چند مورد از رفتارها ی   ی کارهایی که برای آموزش سبک فرزند پروری مقتدرانه و مناسب انجام دادم:(. خالصه1-ب

ی رفتار معمولشان را در ی شیوه فرزند پروری آنها بود  بیان کردم و خواستم تا نحوهعملی در رابطه با فرزندانشان که مشخص کننده

های انواع ی این بود که به سبک فرزند پروری خود پی ببرند و سپس من ویژگی ها و شاخصاین موقعیت بیان کنند. این فعالیت برا

ی  تأثیر  بر روی رفتار فرزند و  در نتیجه بروز مشکالت رفتاری ی هر کدام را بر نحوهسبک فرزند پروری را بیان کردم و سپس رابطه

دین به عنوان سبک فرزند پروی بهینه و مطلوب و بیان ویژگی ها و شرح دادم. همچنین معرفی سبک فرزند پروری مقتدرانه به وال

ی والدگری مقتدرانه از جمله برقراری ارتباط مثبت با فرزند، نحوه ارتباط برقرار کردن با اصول رفتاری برای عمل کردن به شیوه

ماعی جدید و راهبردهای مدیریت رفتار کودک، اصول و روش تشویق و تایید مثبت، شیوه دستور دادن به کودک ، آموزش مهارت اجت

نامطلوب به والدین آموزش داده شد. سپس قوانین مدرسه را که دانش اموزان باید رعایت کنند به طور واضح برای آنها بیان کردم تا 

 نسبت به ان آگاهی یابند.



 
: ی بی انضباطی دانش آموزانی محتوای آموزش رفتاری به  والدین با روش بارکلی برای کاهش رفتارها(. خالصه2 -ب 

 طی هشت جلسه  این اقدام را انجام دادم.

 کارآمد و درمان شناسی سبب آگهی، پیش سیر، شیوع، ماهیت، مورد در ضروری و مفید اطالعات ارائه به جلسه این در: اول جلسه

 اشاره بی انضباطی و نافرمانی مشکالت مورد در ها سوء تفاهم برخی رفع به همچنین. شد پرداخته والدین به مشکالت بی انضباطی

 .گرفت قرار آنان اختیار در والدین دانش سطح ارتقاء برای مناسب آموزشی مواد و مطالب جلسه، انتهای در و شد

. شد فراهم رفتار مدیریت اصول رعایت ضرورت و رفتار گیری شکل اصول مورد در توضیح برای الزم زمینه جلسه این در: دوم جلسه

 جلسه پایان در و گرفته قرار توضیح مورد دیگر موارد برخی و تفکیکی تقویت مثبت، تقویت همچون رفتار مدیریت کلی صولا سپس

 .شد داده قرار والدین اختیار در مناسب آموزش مواد و مطالب نیز

 به توجه های کارآمدتر روش آن بر عالوه و شد تأکید کودک رفتارهای بر والدین توجه اهمیت و نقش بر جلسه این در: سوم جلسه

 انگاری نادیده همچنین و مثبت به رفتار توجه اصول و مثبت های جمله از استفاده و کالمی های تکنیک والدین، به کودکان رفتارهای

 با ارتباط کیفیت و کمیت افزایش برای کید گردید که وقت ویژه ای تأ والدین به همچنین. شد داده آموزش نامناسب رفتارهای

 .دهند اختصاص فرزندانشان

 توجه مورد باید نیز دیگر وقتهای در و در که رفتارهایی و شد پرداخته سوم جلسه شهای آموز بسط به جلسه این در: چهارم جلسه

 قرار بحث مورد خانواده مقررات از پیروی نیز و والدین دستور از برداری فرمان به مثبت توجه جلسه، این در. گردید ذکر گیرند قرار

 هایجمله افزایش و "جواب-سوال"از قبیل  کاهش   کودک کردن  مناسب دستوردهی روشهای هدف، این به رسیدن برای و گرفت

 .شد داده آموزش میکنند، ایجاد اخالل تکلیف انجام در که موقعیتهایی حذف و امری

 و مناسب رفتارهای حفظ برای مشکالت این دارای کانکود که آنجا از زیرا شد پرداخته ای پته اقتصاد روش آموزش به: پنجم جلسه

 تدوین برای. است مفید بسیار ای پته اقتصاد سیستم از استفاده دارند، احتیاج چشمگیرتر و فوری مکرر، پیامدهای به برداری فرمان

 می شد.  تعیین امتیاز و ارزش نها آ از یک هر برای و میکردند تهیه را کودک تکالیف و ها مسؤلیت از فهرستی باید والدین برنامه این

 .شد داده آموزش سازی محروم روش و جریمه روش از استفاده: ششم جلسه

 رفتاری و مشکالت پرخاشگری دارای کودکان بیشتر که آنجا از. شد داده آموزش عمومی موقعیتهای در رفتار مدیریت: هفتم جلسه

 دارند، مشکل دیگران خانه مسجد یا بازارچه، رستوران، فروشگاه، همچون یعموم موقعیتهای در رفتارهایشان مدیریت و کنترل در

 مورد در بحث ضمن. بگیرند کار به دیگر نیز تهای موقعی در هاند آموخت خود خانه در که را تهایی مهار بدانند باید نها آ والدین

 والدین که تهایی موقعی نخست، می شود. تأکید نکته چند بر آموخته اند  گذشته در والدین که هایی تکنیک از برخی بودن ناکارآمد

داشته باشد.  "برنامه عمل"موقعیتها  گونه این برای تا شودمی والدین خواسته از سپس. می اید وجود به مشکل که میکند بینی پیش

 مناسب رفتار از را خود (. انتظار1 باید والدین برنامه این پیش می رود. در "بلند فکر کن و قبالً فکر کن "این برنامه عمل با شیوه 

 نظر در مشوق هایی برداری و منظم بودن کودک، فرمان و همکاری حس برانگیختن برای (. باید2کنند، مرور موقعیت آن در کودک

 از رفتن بیرون زا قبالً والدین که است بهتر. ببرند کار به باید تنبیهی چه نبود کارساز قها مشو این اگر که بگیرند تصمیم( 3 بگیرند،

 کنند. روشن او برای را چیز همه تا برسانند کودک اطالع به را موارد این خانه

 شهای رو و منزل در کودک مثبت رفتارهای ثبت آموزش با و شد مطرح خانه سوی از مدرسه در کودک رفتار بهبود: هشتم جلسه

 .پذیرفت خاتمه رفتارها این به دهی امتیاز

 ی و ارائه گزارشمرحله ج: نتیجه گیر

 (:2گرداوری شواهد)



 
ی فرزند پروری مقتدرانه و اصول رفتاری برای کاهش بی انضباطی به در مرحله این بعد از آموزش مهارت اجتماعی و آموزش شیوه 

 جمع آوری اطالعات در مورد تغییرات حاصل شده از طریق مشاهده و مصاحبه و خود گزارش دهی پرداختم.

طریق مشاهده و ثبت دقیق رفتار دانش آموزان در موقعیت های مختلف مانند کالس درس، مراسم صبحگاهی، زنگ از  (. مشاهده :1

 تفریح، زنگ ورزش، هنگام رفت و آمد با اتوبوس مدرسه.

اکنون به ندرت دیر سر کالس حاضر می شوند، سر کالس کمتر حرکت می کنند و  ای از رفتار مشاهده شده در کالس:نمونه

سر جای خود می نشینند ولی گاهی هم پیش می آید که ثبات ندارند و جابه جا می شوند.  بیشتر اوقات در ساعات تفریح  اغلب

کارهایی را مانند رفتن به آبخوری و  رفتن دستشویی انجام می دهند اما  گاهاًپیش آمده که برای انجام آن سر کالس درخواست 

در کالس اجازه می گیرند، سرو صدا کردن آنها به میزانی زیادی کمتر شده است. غیبت های داشته باشند.غالباً برای صحبت کردن  

بدون دلیل موجهه کاهش پیدا کرده است. در نگهداری  ازکتاب ها و انجام دادن تکالیف رغبت بیشتری نشان می دهند، به ندرت 

مدردی و همکاری در کالس نشان می دهند و توهین و کنند، تمایل بیشتری برای هی هفتگی را فراموش میکتاب های برنامه

مسخره کردن همدیگر به طور آشکار به ندرت در رفتار انها مشاهده کردم. تشکر کردن از دوستان هنگام کمک کردن به آنها، عذر 

تر در هنگام انتقاد خواهی کردن و بیان کلمه معذرت می خواهم بعد از انجام عملی نادرست در قبال دوستشان. انعطاف پذیری بیش

 از آنها به طوری که زود از کوره در نمی رفتند.

:  اکنون سر صف در صورت عدم حضور مدیر یا معلمان به قوانین صف ای از رفتار مشاهده شده در مراسم صبحگاهینمونه

خواندن شعر توسط دانش اموزان احترام می گذارند وتمایل بیشتری برای همکاری برای اجرای کردن آن از خود نشان دادند، هنگام 

دادند، حتی برای تشویق او نسبت به بقیه پیشی می گرفتند. در مورد دیگر و اجرای برنامه صبحگاهی،  آنها را مورد استهزاء قرار نمی

 رعایت نظافت ناخن و لباس بسیار منظم عمل کردند.

تفاده از وسایل بهداشتی را رعایت می کردند ، در بین صحبت نوبت آبخوری و اس ای از رفتار مشاهده شده در زنگ تفریح:نمونه 

هایشان کمتر جرو بحث و تمسخر و توهین همدیگر به گوش می خورد، تمایل بیشتری به نگهداری از وسایل سرمایشی و گرمایشی 

لپرسی و سالم کردن با دوستان و روشنایی نشان دادند، در جمع آوری زباله با دیگر دانش اموزان همکاری  بیشتری نشان دادند. احوا

 و سایر دانش اموزان.

در هنگام بروز مشکل با یکدیگر کمتر درگیری لفظی و مشاجره  نشان دادند و  ای از رفتار مشاهده شده در زنگ ورزش:نمونه

از وسایل ورزشی و بازی اغلب برای حل مشکلشان و رسیدن به توافق مساله را با من در میان گذاشتند، در رعایت نوبت برای استفاده 

تمایل بیشتری نشان دادند، در حفظ وسایل ورزشی و جمع آوری ان توجه بیشتری نشان دادند همچنین برای خرید وسایل ورزشی 

 جدید و استفاده همگانی از آن توافق کردند. 

را رعایت می کردند و به حق نوبت ورود و خروج  ای از رفتار مشاهده شده در هنگام رفت و آمد با اتوبوس مدرسه:نمونه

دیگران احترام می گذاشتند، سر موقع برای استفاده از اتوبوس حاضر می شدند، در اتوبوس از وسایل خوراکی استفاده نمی کردند و 

 در رعایت نظم و بهداشت اتوبوس با یک دیگر همکاری و کمک بیشتری نشان دادند.



 
ی من در این مرحله این بود که والدین گزارش کردند فرزندانشان نسبت به رعایت نظم به طور کلی یافته ها (. مصاحبه با والدین:2

درخانه تمایل و رغبت بیشتری نشان می دهند. لباس ها و وسایل مدرسه را در جای مناسب آن قرار می هند، اتاقشان را منظم 

ن داری و نظم بیشتری نشان می دهند، در مورد مدرسه گیرند، در مهمانی خویشتکنند، هنگام رفتن به بیرون از خانه اجازه میمی

شود، کنند و عالقه و رغبت بیشتری برای همکاری با دانش آموزان دیگر در صحبت هایشان مشخص میو قوانین جدید آن صحبت می

توافق به مادر یا پدر  کمتر موقع دعوا با خواهر و برادرهایشان  درگیری فیزیکی از خود نشان می دهند و برای حل آن و رسیدن به

مراجعه می کنند. در اجرای دستورات والدین تعلل کمتری نشان می دهند و غالباً درست آن را انجام می دهند. حس همکاری و 

 دهند. در انجام و رسیدگی به تکالیف مدرسه رغبت بیشتری نشان می دهند. کمک بیشتری در کارهای خانه از خود بروز می

دین گزارش کردند که احساس بهتری نسبت به عملکرد خود با فرزندانشان دارند و احساس رضایت بیشتری از خود همچنین وال     

کنند. در شیوه والدگری خود احساس کفایت بیشتری گذرانند و بیشتر با آنها صحبت میدارند، زمان بیشتری را با فرزندانشان می

الت فرزندانشان کمتر شده است. در صورت بروز مشکل و بی انضباطی زود دچار کنند و اضطراب و نگرانی آنها در مورد مشکمی

اشفتگی نمی شوند و توانایی بیشتری در خود برای  حل و رفع آن می بینند. قوانینی که اتخاذ کرده اند واضح و انعطاف پذیرتر و در 

کارها استقالل بیشتری می دهند. گرمی و صمیمیت اجرای آن قاطعیت بیشتری از خود نشان می دهند، به فرزندانشان در انجام 

 دهند. بیشتری  در ارتباط با فرزندانشان  نشان می

 ارزشیابی و اعتبار سنجی:

در مرحله قبل پرداختم. یافته های  2بعد از تشخیص علل مشکل و انتخاب و اجرای اقدام برای کاهش و رفع آن به گرداوری شواهد 

ده رفتار دانش آموزان  در موقعیت های مختلف از جمله مشاهده در کالس درس، مشاهده در زنگ محیطی به دست امده از مشاه

تفریح، زنگ ورزش و رفت و آمد با اوتوبوس مدرسه و همچنین یافته های به دست آمده از مصاحبه با والدین و خود گزارش دهی 

مهارت های اجتماعی  نسبت به عملکرد و رفتارشان در موقعیت آنان نشان می دهد که  دانش آموزان گروه هدف کالس چهارم از نظر 

قبل از اجرای اقدام  بهبود یافته اند و مشاهدات رفتاری آنها نشان می دهد که آنها توانایی و مهارت بیشتری در مهار مشاجره، رعایت 

دست آورده اند و از این رو با یادگیری و  قوانین و احترام به یک دیگر، گفتگو با همساالن، مهارت های گروهی و تشریک مساعی به

کاربرد مهارت اجتماعی مشکالت رفتاری و بی انضباطی آنها  نسبت به موقعیت قبل از اجرای اقدام کاهش یافته است. سایر همکاران  

غان کردند تغییر رفتاری ی اتوبوس اذدر مدرسه از جمله مدیر و معلمان دیگر و دانش اموزان پایه های دیگر، مستخدم مدرسه و راننده

در  رفتار دانش اموزان گروه هدف کالس چهارم  مشاهده میشود و از آن جمله به همکاری و تشریک مساعی، رعایت قوانین و احترام 

به دیگران، کمتر شدن شکایت دانش اموزان دیگر از آنها برای ارجاع به مدیریت مدرسه، منظم شدن در موقعیت های مختلف و 

کمتر با دانش آموزان دیگر اشاره کردند. همچنین بر اساس یافته های به دست آمده از مصاحبه و خود گزارش دهی  تعدادی  درگیری 

از والدین گروه هدف کالس چهارم، مشخص شد که  با توجه به آموزش های داده شده در مورد  اصول فرزند پروری به آنها توانستند، 

با فرزندان خود برقرار کنند، به مسایل انها توجه و اهمیت بیشتری بدهند، در وضع قوانین انعطاف ارتباط مثبت تر و صمیمانه تری 

پذیری و در اجرای آن  قاطعیت بیشتری نشان دهند و نگرششان نسبت به سبک تربیتی فززندانشان تغییر پیدا کرده است خود 

ی رفتار با فرزندانشان در موقعیت های مختلف نشانگر ی و نحوهگزارش دهی  و مراجعه به من برای راهنمایی پیرامون سبک تربیت

 تغییر نگرش و تالش آنان برای بهبود سبک والدگریشان است.

 نتیجه گیری 

می باشد و این کاری است که به نظر  توانستم  رفتارهای بی انضباطی در دانش آموزانم را کاهش دهم،چگونه  عنوانتحقیق حاضر با 

اقداماتی جهت شناسایی  دانش آموزان،تشخیص مشکل بی انضباطی گروهی از م شده است. یعنی بالفاصله پس از من به موقع انجا



 
علل مشکل و سپس انتخاب راه حل و اجرای راه حل برای کاهش رفتارهای بی انضباطی انجام شد. طبق یافته های به دست امده از 

سایر دست اندرکاران در مدرسه رفتارهای مخرب و بی انضباطی دانش  مشاهده و مصاحبه و خودگزارش دهی والدین و مشاهدات

اموزان نسبت به قبل از اقدام کاهش یافت. به عنوان معلم کالس چهارم  اذغان می کنم با کاهش رفتارهای بی انضباطی دانش اموزان 

کارامدی در تدریسم بهبود یافته است و اختالل کمتر در زمان کالسی، از فرصت آموزشی به شکل مطلوبتری استفاده می کنم و 

همچنین عملکرد و یادگیری دانش اموزانم بهبود یافته است. عالوه بر این به عنوان مربی آرامش و کارآمدی بیشتری در  مورد هویت 

ان و والدین  ایی خودم دارم و همچنین این اقدام بر روی محیط روانی و عاطفی مدرسه تأثیر گذاشت و کیفیت روابط بین معلمحرفه

ای به مدرسه برای حل مشکالت دانش اموزان را ارتقاء داد، تشریک مساعی و همدلی بیشتری را به وجود آورد و نشاط روانی تازه

بخشید. والدین احساس رضایت و کارامدی بیشتری در مورد سبک فرزند پروری بهینه به دست آوردند و نگرششان نسبت به الگوی 

شان تغییر کرد. همچنین آموزش مهارت اجتماعی برای سنین دبستان الزم است که در این اقدام پژوهی به آن رفتاری با فرزندان

 کنند، یم و حفظ آغاز را دیمف و مثبت یاجتماع روابط که ها هستند ییتوانا از مجموعه ای یاجتماع مهارت هایپرداخته شد. زیرا 

 یم اجازه افراد به و کنند یم جادیا در مدرسه را یت بخشیرضا سازگاری دهند، یم را گسترش همساالن با تیمیصم و یدوست

. همجنین آنها را در محیط رشد اجتماعی تگه تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند و داده وفق موجود طیشرا با را تا خود دهند

 .فیت زندگی و سازگاری آن هاست، اهمیت داردبنابراین بهبود مهارت های اجتماعی افراد به این قصد که تعیین کننده کیمیدارد و 

 که هیچ طرح و تحقیقی بدون اشکال نیست در این طرح نیز ایراداتی وجود داشت از جمله: با این

 نها نیز همکاری نمی نمودند.آوالدین در چند جلسه که دعوت می شدند به سختی حاضر می شدند. و بعضی از  -

مشاهده در موقعیت های  و نوار ضبط کوتاهی نمودم و فقط به CDینکه در ضبط شواهد توسط ایرادی که بر خود من وارد است ا -

 یادداشت مصاحبه هایی که با دانش آموزان، والدین، همکاران ... داشتم اکتفا نمودم. مختلف و 

 کمتر شده است. هر طرح و اقدامی نیاز به پیگیرهای مکرر دارد اما به علت عدم همکاری خانواده ها این پیگیری  -

 به علت نداشتن سواد بعضی از والدین نتوانستم نتایج پرسشنامه ها را به صورت کمی گزارش دهم و به شرح کیفی آن بسنده کردم. -

 پیشنهادهای کاربردی

والدین برای ی بی انضباطی در مدرسه و آموزش معلمان و مربیان و های آموزشی برای آشنایی با پدیدهشود کارگاهپیشنهاد می -1

 شود.های آموزش و پرورش لحاظ پیشگیری و کنترل آن در برنامه

شناختی برای کاهش این های رواناقدام به شناسایی کودکان مستعد یا مبتال به مشکالت رفتاری در مراکز آموزشی و انجام مداخله -2

 شگیری از عواقب آن.مشکالت، گامی است در جهت کاهش رشد مسیر رفتارهای پرخطر و در نتیجه پی

باشد و با افراد آموزان توجیه شوند که رعایت استانداردها جزو مقررات مدرسه میشود در ابتدای سال تحصیلی دانشپیشنهاد می -3

 شود.خاطی به طور جدی برخورد می

شود که نهادهای تربیتی با پیشنهاد میکنند. بنابراین ها، والدین نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزند ایفا میبا توجه به یافته -4

های مطلوب های آموزشی جهت آموزش والدین در زمینه اصول اساسی تربیت کودک و شیوهکمک مشاوران و روانشناسان متخصص کارگاه

  های خود لحاظ کنند.پروری در برنامهفرزند

 

 

 منابع فارسی

 اجتماعی سازگاری بر اجتماعی های مهارت آموزش تأثیر(. 1388. )غالمعلی مسعود اسانی،لو و غالمعلی افروز، منصور، سلیمانی، احمد، پژوه، به

  .186-163صص ،33 شماره نهم، سال آموزشی، های نوآوری فصلنامه. دیرآموز آموزان دانش تحصیلی عملکرد و



 
باط از لحاظ هوش هیجانی و ذهن خوانی. فصلنامه (. تمایز دانش آموزان منضبط و بی انض1390رحمانی، سامان، مصرآبادی، جواد و زوار، تقی )

 .109-95، سال دوزادهم، صص 47نوآوری های آموزشی، شماره 

(. نامه پایان. )تبریز شهر انضباطی مشکالت با انضباطی دبیرستان آموزان دانش و دلبستگی سبک و خانواده (. عملکرد1391سپهری، آسیه  )

 آذربایجان. دانشگاهی آموزش: تبریز

 مهارتهای هیجانی، خودتنظیمی میانجیگری با بیانضباطی و دلبستگی سبکهای فرزندپروری، شیوههای بین علی (. رابطه1395زادی، فاطمه . )فر

 .3-16ذهن.  فصلنامه روانشناسی خانواده ، دوره سوم ، شماره دوم ، صص  نظریه و اجتماعی

، شماره 6دوره  شخص. بر مبتنی تحلیل: آموزان دانش هایانضباطی بی میزان رب معلمان تدریس هایسبک (. نقش1394مصر آبادی، جواد. )

 . 189-206، صفحه 1394، تابستان 22

(. رابطه رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس 1391یوسلیانی، غالمعلی، حبیبی، غالمعلی و سلیمانی، اسماعیل )

 .134-114، 2ی مدرسه، شمارهدانش آموزان، مجله روان شناس

 منابع انگلیسی
.  

Abotaleb, F. (2013). Parenting styles and children's social skills as perceived by Jordanian mothers of     

preschool children. Early Child Development and Care, 183(11), 1646-1660. 
 Atici, M. (2007). A small-scale study on student teacher’s perceptions of classroom management and 

methods for dealing with misbehavior. Emotional and Behavioural Difficulties, 12(1), 15-27. 

 

 Brown, B. (2003). Teaching Style vs. Learning Style. Educational Resources Information Center, 26, 105-

110. 

Christenson, S. L. (2004). The family-school partnership: An opportunity to promote the learning 

competence of all students. School Psychology Review, 33, 83- 112. 

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006).Classroom management as a field of inquiry, In C. M. Evertson, 

& C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management. Research, practice and 

contemporary issues, Lawrence Erlbaum Associates, 3-15. 
Hoshiar Sadiq Sangawi, John Adams, Nadja Reissland. (2015). The Effects of Parenting Styles on 

Behavioral Problems in Primary School Children: A Cross-Cultural Review.Asian Social Science, 

11(22), 171-186. 
Hoskins, D. (2014). Consequences of parenting on adolescent outcomes. Societies, 4, 506- 531.  

Loizou E. In-service early childhood teachers reflect on their teacher training program: reconceptualizing 

the case of Cyprus. J Early Child Teacher Education 2009; 30(3): 195-209. 

 Marland, M. (1975). The Craft of the Classroom: A Survival Guide, London: Heinemann. 

 Ngari, F. (2014). The influence of home based factors on students discipline in secondary school in 

manyatta division, embu eastdistrict. A research project master of education of the university 

Nairobi. 

 

Ojedapo, f., & Olugbade, D. (2011). Indiscipline in secondary schools: A cry to all stakeholders in 

education. International Conference on Teaching, Learning and Change,  

Omote,M.J., Thinguri, R.W., & Moenga,M.E. ( 2015). A Critical Analysis of Acts of Student Indiscipline 

and Management Strategies Employed by School Authorities in Public High Schools in Kenya. 

International Journal of Education and Research, 3 (12), 1-10. 

Ren, L., & Edwards, C. P. (2014). Pathways of influence: Chinese parents' expectations, parenting styles, 

and child social competence. Early Child Development and Care, 185(4), 614-630 
Santrock, J. W. (2006). Educational Psychology. McGraw-Hill, Higher Education. 

http://jedu.miau.ac.ir/issue_133_135_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+189-206%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-226.html
http://jedu.miau.ac.ir/issue_133_135_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+189-206%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-226.html
http://jedu.miau.ac.ir/issue_133_135_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+189-206%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-226.html


 
Sette, S., Baumgarther, E., & Mackinnon, D. P. (2015). Assessing social competence   competence and 

behavior evaluation scale. Early Education and Development, 26(1), 46-65 
Simba, N. O.‚ Agak‚ J. O.‚ & Kabuka‚ E. K. (2016). Impact of discipline on academic performance of 

pupils in public primary schools in Muhoroni Sub-County, Kenya. Journal of Education and 

Practice‚ 7‚164- 173. 
Tauber, T. R. (2007). Classroom management: sound theory and effective practice. United States: 

Greenwood Publishing Group. 

Tony, T. S. K. (2003). locus of control, attributional style and discipline problems in secondary schools. 

Early Child Development and Car, 173 (5), 455-466. 

Vahedi, S., Farrokhi, F., & Farajian, F. (2012). Social Competence and Behavior Problems in Preschool 

Children, Iranian Journal of Psychiatry, 7(3), 126-134. 

Vijila, Y., Thomas, J., & Ponnusamy, A. (2013). Relationship between Parenting Styles and Adolescent 

Social Competence, Journal of Humanities and Social Science, 17(3), 34-36. 
Wu, M. (2009). The relationship between parenting styles, career decision self-efficacy, and career maturity 

of Asian American college students, University of Southern California Dissertations and Theses. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی(اقدام پژوهچگونه توانستم مشکل افسردگی و بی انگیزگی فاطمه را حل کنم)

 
 دکتر مهنوش عابدینی،استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران-1

 احد عامری سیاهویی،مدرس دانشگاه آزاد بندرعباس-2

 ن هرمزگان، دانشگاه فرهنگیا28، کارشناس روانشناسی عمومی. مهارت آموز ماده  آمنه ابراهیمی-3



 

 

 چکیده

یجه بی محبتی متن اقدام پژوهی زیر مربوط به یک دانش آموز کالس اول است که در اثر مشکالت خانواده و در نت

.شده است که پدر و مادر دچار گوشه گیری و کم رویی، ناخن جویدن، پرخاشگری، عدم تمرکز، گریه های زیاد و..

ن منابع علمی ادر و مدیرمدرسه و مشورت با یک روانشناس و هم چنیطی بررسی ها که با استفاده از مصاحبه با م

نتیجه  معتبر، مشخص شد که این دانش آموز دچار افسردگی شده است. این افسردگی باعث کاهش انگیزه و در

رهایی که خودم ضعف درسی در او شده بود که در نهایت با ارائه ی یک سری راه کارها به مادر و هم چنین راه کا

 ر مدرسه به کار گرفتم موفق به حل این مشکل شدم.د

ن سعی منکته: جویدن ناخن نشانه ی اضطراب است اما چون در فاطمه نشانه های افسردگی بیشتر مشهود بود 

رند و کاهش کردم بیشتر روی این موضوع تمرکز بگیرم. در واقع افسردگی و اضطراب هر دو بر هم تاثیر می گذا

عنی فردی دودی به کاهش دیگری می انجامد و هر کدام هم می توانند علت دیگری باشند ییکی از این دو تا ح

ی که افسرده که اضطراب دارد، این اضطراب به مرور زمان ممکن است باعث ناراحتی و افسردگی در او شود و فرد

د یا جمع ن با افرااست به علت گوشه گیری و کم رویی، ممکن است دچار ترس و اضطراب در هنگام  روبه رو شد

ست، خود شود. در این اقدام پژوهی متوجه خواهید شد که روند درمانی که برای رفع افسردگی صورت گرفته ا

 باعث کاهش اضطراب فاطمه شده است. 

 کلمات کلیدی: افسردگی، انگیزه، اضطراب، درمان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

( اختالل افسردگی به 1،2005است )واتس و مارکاناختالل افسردگی یکی از رایج ترین مشکالت دوران کودکی 

عنوان یک مساله ی روانی که در آن شخص به گونه ی پایدار، ناراحتی عمیق و مداوم و عالقه ی کاسته شده ای 

                                                           
1.watts,sh,marham,r 

2. Sabatino, D.A, Webste, B.G, Booneyvance, H 



 
را در تمام فعالیت ها برای دوره ای حداقل دو هفته ای تجربه می کند، تعریف شده است.) انجمن روانپزشکی 

دگی روی همه ی سنین از جمله کودکان تاثیر می گذارد و مخصوص نژاد، مذهب یا فرهنگ (. افسر2001آمریکا

(. چنانکه کودکانی که دارای افسردگی اند، حالت خمودگی 1،2001خاصی نیست ) سابتینو و بست و بونی وانس

ی حرکتی آن و کرختگی از خود نشان می دهند، خود را کنار می کشند و در گوشه ای منزوی می شوند. بازدار

ها به صورت مشکالت در بازی کردن یا انجام دادن هر وظیفه یا اشتغال به خصوص کارهایی که برای آن ها لذت 

بخش بوده، مشاهده می گردد. احساس مورد عالقه نبودن در این کودکان فراوان است. یکی از بارزترین جنبه های 

ی رغبتی و بی عالقگی نسبت به تحصیل در این دوران قابل رویت در مورد این احساس، شکست تحصیلی و یا ب

 (.1376می باشد )دادستان، 

کودکانی که افسرده هستند ممکن است به عنوان افسرده برچسب نخورند، زیرا افسردگی آن ها ذهنی و یک 

، (. در سبب شناسی اختالل افسردگی کودکی، به سابقه ی خانوادگی2003، 2واکنش شخصی است )هامن ورودالف

عوامل زیستی، عوامل اجتماعی و شیوه ی فرزندپروری اشاره شده است. در این جامعه نقش عوامل خانوادگی و 

 (2003؛ 3اجتماعی دارای بیش ترین تاثیر می باشد ) گلد، گرین برگ، ولتینگ و شافر

تند، سرکوب و عدم کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیس

مهارت در بیان احساسات به ویژه از نوع منفی آن، بهداشت روانی کودک را به مخاطره می اندازد. ) رای، اسکتل 

 (.2007، 4کرب وستای

ره ی دو هفته ای، تشخیص افسردگی کودکان زمانی داده می شود که در یک یا چند دو – DSM-IVمطابق با 

ی عالقه شود بنشان بدهد. از جمله اینکه کودک افسرده ممکن است تحریک پذیر یا شواهدی دال بر تغییر کارکرد 

ز نشانه های او از خیلی چیزها لذت نبرد یا هر دو حالت را داشته باشد. در ضمن کودک باید حداقل چهار مورد 

 زیر را تقریبا هر روز داشته باشد و برخی از کارکردهای مهم او مختل شود:

 یدن به وزن مورد انتظارالغر شدن و نرس

 اختالل در خواب ) بی خوابی یا پرخوابی(

 حرکتی شدید –کندی یا تحریک روانی 

 خستگی یا کم انرژی بودن

 احساس بی ارزش بودن یا احساس گناه بی جا و افراطی

 افت توانایی تفکر، تمرکز و تصمیم گیری

                                                           
 
3. Hammen, C. Rudolph, K.D  
4. Gould MS, Greenberg T, Velting DM, Shaffer D. 
5. Ray D, Schottelkorb A, Tsai M-h                                                                                                                                            

 



 
 (1385مه ی فیروز بخت، افکار تکراری در مورد مرگ و خودکشی) شرودر و گوردون، ترج

 توصیف وضعیت موجود

قدام پژوهی ااینجانب آمنه ابراهیمی روانشناس و معلم کالس اول، از استان هرمزگان شهرستان قشم هستم. این 

 را در اولین سال معلمی خود انجام داده ام. 

ش را حل نمی کرد. در کالس درس من دانش آموزی به اسم فاطمه بود که اصال سر کالس حرف نمی زد. کتاب

حتی وقتی که حضور و غیاب می کردم، دستش را باال نمی آورد. روزهای اول مدرسه که همه را نمی شناختم 

موقه ی حضور و غیاب، وقتی جواب نمی داد می گفتم خب پس فاطمه غایب است. بقیه ی دانش اموزان به فاطمه  

ت. من هم به فاطمه می گفتم وقتی حاضری دستت را باال اشاره می کردند و می گفتند: نه خانم فاطمه حاضر اس

کن تا ببینم که آمدی. اما او رویش را برمی گرداند. فاطمه  دختر الغری بود. چهره ای زیبا داشت و از رخت و 

لباسش مشخص بود از خانواده ای با وضع مالی خیلی خوبی بود. ظاهری شلخته داشت. مقنه اش همیشه نامرتب 

به زحمت آن را توی سرش نگه داشته بود. من از روز اول با بچه ها مهربانانه برخورد می کردم، برایم بود انگار 

خیلی عجیب بود که اصال حرف نمی زد. گاهی هم ناخن هایش را می جوید و گاهی هم مقنعه اش را در دهانش 

. اصال نمی خندید حتی اگر می کرد. حالت چهره اش هم در همه شرایط یکسان بود. حالت مات و مبهوت داشت

سر کالس شوخی می کردم. گاهی وقت ها هم به جایی خیره می شد. انگار اصال توی کالس نبود. زنگ های بیرون 

هم فقط با دخترعمویش بازی می کرد. گاهی وقت ها هم یک گوشه ای می نشست و کاری به بقیه ی بچه ها 

بچه ها نداشت. به خودم گفتم شاید روزهای اول مدرسه است  نداشت.  زنگ های ورزش تمایل به بازی گروهی با

و هنوز با محیط مدرسه سازگار نشده و به مرور زمان که احساس امنیت کند و محبت و توجه من را ببیند، درست 

می شود. موقه ی حل کتاب فقط قسمتی از تمرینات کتاب را حل می کرد و بعد مات و مبهوت می نشست. 

بش را حل می کرد که باالی سرش می رفتم، به سرش دست می کشیدم و از دست خطش درصورتی هم کتا

تعریف می کردم. آن هم  تا حدودی می نوشت، دوباره می رفت تو عالم خودش. بعد از یک هفته دیدم که گاهی 

می خواست وقت ها سر کالس جیغ می کشد و وقتی به او نگاه می کردم لبخند می زد، انگار با این جیغ کشیدنش 

بگوید به من نگاه کن و یا به من توجه کن. چیزی به او نمی گفتم. گاهی وقت ها هم پیش می آمد سرجایش نمی 

نشست، باالی میزها می دوید یا روی کمد می نشست. گاهی هم رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشان می داد و 

ان می داد یا می نشست و مات و مبهوت بود یا همکالسی هایش را می زد. در کل دو حالت رفتار از خودش نش

بیش از اندازه پرجنب و جوش بود و بچه ها را می زد.) البته بیشتر وقت ها گوشه گیر بود و رفتارهای پرخاشگرانه 

را خیلی کم از خودش نشان می داد(. انگار گاهی وقت ها تنش های درونیش را توی خودش می ریخت ) موقه 

گیر بود و مالت و مبهوت بود( و یا تنش های درونیش را بیرون می ریخت ) زمانی که  ای که ساکت و گوشه

رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می داد(. کم کم متوجه شدم موقه ی نوشتن تمرکز ندارد و حواسش به راحتی 



 
سردگی می برد. وقتی پرت می شد. در واقع این رفتارها و نشانه ها ذهن من را به سمت نشانه های اضطراب و اف

روی میزمی دوید من بی توجهی می کردم تا این کارش را دوباره تکرار نکند. فقط زمانی که روی کمد می رفت 

از ترس اینکه مبادا بیفتد به او می گفتم بیا پایین! یا خودم می رفتم او را پایین می آوردم. کم کم دیدم که کار 

همین که به او می گفتم بیا پایین یا پایینش می آوردم، را دوست داشت و هر روزش  این بود که برود روی کمد! 

این کار من درواقع نوعی توجه به کارش بود. کم کم متوجه شدم که به لحاظ عاطفی مشکل دارد، چون تمام 

سعیش را می کرد که توجه و محبت من را به سمت خودش بکشاند. من به همه ی دانش آموزانم به یک اندازه 

وجه و محبت داشتم. و تمام سعیم این بود که با توجه و محبت،  دانش آموزانم احساس امنیت در کالس داشته ت

باشند اما فاطمه انگار این توجه و محبت ها برایش کافی نبود. روش انضباطی کالس من این گونه بود که به دانش 

ن به ده تا می رسید جایزه می گرفتند. اما آموزان با انضباط یک برچسب ستاره می دادم و وقتی ستاره هاشو

فاطمه هیچ عالقه ای به جایزه نداشت وهیچ تاثیری بر رفتار فاطمه نداشت. اگر هم به او جایزه می دادم هیچ 

عکس العمی در برابر جایزه گرفتن نداشت و اصال خوشحال نمی شد. در نوشتن خیلی کند بود به گونه ای که سه 

 رای نوشتن زمان نیاز داشت. یا چهاربرابر بقیه ب

 گردآوری شواهد و جمع آوری اطالعات 

 من برای تشخیص و درمان مشکل فاطمه از این راه ها و منابع استفاده کردم:

 مشاهده ی رفتار فاطمه: 

مشاهده ی رفتار فاطمه سر کالس در واقع مهم ترین راه برای تشخیص مشکل فاطمه بود. این که گاهی مات و 

نشست و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشان می داد، حواسش زود پرت می شد و تمرکز  مبهوت می

نداشت و گاهی هم ناخن هایش را می جوید، بهترین سرنخها برای تشخیص مشکل او بود. موقه ی حل کتاب 

ون این کمی که می نوشت حواسش پرت می شد و من صدایش می زدم و می گفتم فاطمه نوشتی؟ فاطمه هم بد

که جوابی بدهد دوباره شروع به نوشتن می کرد. امال را اصال بلد نبود چون عالقه ای به نوشتن درس و تمرین 

نداشت اما چیزی که من را متعجب می کرد این بود که فاطمه توی درس ریاضی خوب بود بدون این که تمرین 

لی خوبی نشان می داد و این موضوع من را بیشتر کند. با این که در امال خیلی ضعیف بود ولی در ریاضی هوش خی

مصمم می کرد که به حل مشکالتی که او دارد، بپردازم. چون نمی توانستم ببینم چنین دانش آموز باهوشی به 

 خاطربی انگیز گی ای که به خاطر افسردگی در او است، مردود شود.

 مصاحبه با مادر:

گرفتم با مادر فاطمه صحبت کنم  و ببینم آیا فاطمه همین رفتارها را بعد از دو هفته که از شروع مدرسه، تصمیم 

 در خانه هم دارد.

 از مادر فاطمه پرسیدم رفتار فاطمه در خانه چگونه است؟



 
مادر فاطمه: فاطمه بیشتر مواقع پرخاشگرانه برخورد می کند. توی بازی ها نمی تواند با بچه ها بسازد، معموال با 

می کند و بقیه ی بچه ها را از خودش می راند. خیلی لجباز است. ناخن هایش را همیشه می  یکی از بچه ها بازی

جود. به گونه ای که گاهی وقت ها پوست دستش را می کند و بعد گریه می کند. می دانستم که در مدرسه با هم 

می کند. از مدرسه که کالسی هایش با مشکل بر می خورد. بیشتر وقت ها در خانه به خاطر مسائل کوچک گریه 

بر می گردد شروع به گریه می کند. اگر عمه یا خاله اش بخواهند با او کتابش را کار کنند، گریه می کند. و فقط 

با من آن هم به زور مشق هایش را می نویسد. گاهی هم کامل نمی نویسد. کلی بهانه می گیرد تا مشق هایش را 

 ای می نشیند، اصال حرف نمی زند یا می رود به اتاق خودش.می نویسد. وقتی مهمان داریم یک گوشه 

 از نظر خوردن غذا چگونه است؟

 مادر فاطمه: خیلی کم غذا است. اصال تمایلی به غذا خوردن ندارد. به زور و اصرار من کمی می خورد.

 از چه زمانی این رفتارها را از خودش نشان داد؟

چکش )رضا( به دنیا آمد. فاطمه نمی دانست که قرار است فرزندی به مادر فاطمه: از سه سال پیش که برادر کو

دنیا بیاورم، وقتی در بیمارستان یک بچه ی کوچک  کنار من دید، فوری به خاله اش که کنارش ایستاده بود، 

چسبید. رنگ از رویش پرید.انگار که شوکه شده بود. از آن روز به بعد شروع به لجبازی و پرخاشگری و ناخن 

ویدن کرد. از جمع گریزان  و گوشه گیر و کم رو شد. بعد از حدود یک سال متوجه شدیم که رضا مشکل دارد. ج

او را پیش متخصص بردیم. تشخیص دکتر اوتیسم بود. رضا کم کم رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشان داد. 

بود. رضا من و پدرش را کامال راحت نمی توانست غذا بخورد. مشکل گفتاری داشت. به لحاظ هوشی هم ضعیف 

به خودش مشغول کرد. از فاطمه غافل ماندیم. به خاطر مشکالت رضا برای فاطمه خیلی کم گذاشتیم. االن که 

 رضا سه سال دارد، همچنان درگیر مشکالت او هستیم.  

 رابطه ی فاطمه با برادر کوچکش چگونه است؟

ی به فاطمه می گویم بیا با رضا بازی کن، می گوید من چرا باید با مادر فاطمه: فاطمه اصال اورا دوست ندارد. وقت

 او بازی کنم؟ او که چیزی نمی فهمد. 

 رابطه ی فاطمه با پدرش چگونه است؟

مادر فاطمه: پدرش از صبح تا شب سر کار است. وقتی برمی گردد خانه، شام می خورد و می خوابد. اصال رابطه 

 ویم خوب است یا نه. اهمیتی به درس و رفتار فاطمه هم نمی دهد.ای با هم ندارند که بخواهم بگ

 واکنش شما در مقابل لجبازی ها و پرخاشگری های فاطمه چیست؟

مادر فاطمه: وقتی لجبازی می کند خیلی عصبانی می شوم، مجبور می شوم او را دعوا کنم. و گاهی کتکش می 

 دم را در برابر لجبازی هاو پرخاشگری هایش کنترل کنم.زنم. نمی خواهم او را دعوا کنم اما نمی توانم خو

 رابطه اش با فامیل و کسانی که با خانواده ی شما رفت و آمد دارند، چگونه است؟ 



 
مادر فاطمه: اصال با آن ها حرف نمی زند، فقط یک گوشه می نشیند و یا از جمع می رود. بیرون از خانه هم همین 

رود اصال حرف نمی زند، فقط به آن چیزی که می خواهد اشاره می کند. گاهی  گونه است مثال  وقتی مغازه می

وقت ها دوستان و فامیل به من می گویند، دخترت حرف هم می زند؟! به خانه ی فامیل و دوست و آشنا بدون 

 نمی رود.من اصال نمی رود. زیاد تمایلی به بیرون رفتن از خانه هم ندارد. اگر برود، بدون من به هیچ عنوان 

 رابطه ی خودتان با همسرتان چگونه است؟ 

مادر فاطمه: ما همیشه با هم دعوا داریم. در کل در خانه ی ما همیشه دعواست. از این شرایط زندگی خیلی خسته 

 ام.

برای تربیت کودک در وهله ی اول نیازبه یک خانواده ی خوب و در واقع پدرو مادر خوب هست که امنیت را در  "

برقرار کنند. وقتی مادر فاطمه گفت که با همسرش مشکل دارد، به این نتیجه رسیدم که بهترین کار این خانه 

است که او را به یک مشاورخانواده ارجاع دهم و مشکالتی که با همسرش دارد، برطرف شود. بنابراین او را به یک 

 "مشاور ارجاع دادم که خودش هم استقبال کرد.

 در ناامیدانه حرف می زد و مشخص بود پر از درد و رنج است() در طول مصاحبه، ما

 مصاحبه با مدیر مدرسه

 موضوع را با مدیرمطرح کردم. از مدیر پرسیدم وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ی فاطمه چگونه است؟

که تا االن بیشترین مدیر: از نظر اقتصادی در سطح خیلی باالیی قرار دارند. پدر و پدربزرگ فاطمه از کسانی هستند 

 کمک مالی را به مدرسه داشته اند. از نظر جایگاه اجتماعی  از خانواده های با اعتبار روستا محسوب می شوند.

 به لحاظ رفتاری چگونه خانواده ای هستند؟ 

م مدیر: کمی اخالق تندی دارند. یکی از خاله های فاطمه به اسم آسیه کالس ششم است. آسیه تا وقتی کالس سو

بود خیلی کم رو و خجالتی بود.اصال حرف نمی زد. از کالس چهارم به بعد بهتر شد.االن که کالس ششم است 

 رفتارهای پرخاشگرانه دارد و همکالسی هایش را می زند. 

 آسیه وضعیت درسی اش چگونه است؟

علمانش گاهی وقت ها  آسیه از کالس اول تا االن بهترین دانش آموز این مدرسه بوده است. حتی به گفته ی م

 سواالتی را جواب می داده که  نیاز به هوش زیاد داشته است.

 خانم مدیر کمی فکر کرد بعد گفت: لیال که دانش آموز شما هست خاله ی فاطمه و خواهر آسیه است.

طرف شد. لیال هم مثل فاطمه کم رو بود، اما رفتارهای پرخاشگرانه نداشت. لیال به مرور زمان کم رویی اش بر"

 "وضعیت درسی اش هم از همان ابتدا خوب بود

 مصاحبه و مشورت با روانشناس



 
با یک روان شناس که مادر فاطمه به او مراجعه کرده بود و کامل در جریان رفتارهای فاطمه بود صحبت کردم. 

ک بار هم گفت که فاطمه در شرایط بد خانوادگی بزرگ شده. چند جلسه مادرش به من مراجعه کرده است. ی

فاطمه همراهش بود. بعد از دنیا آمدن برادر فاطمه، فاطمه دچار محرومیت از محبت خانواده شده و در نتیجه 

 دچار افسردگی شده. ناخن جویدنش هم به خاطر اضطرابی است که ناشی از عدم امنیت در خانواده بوده است. 

 منابع علمی

لب در کودکان و گاهی در بزرگساان بروزمی کند. افراد مبتال به ناخن جویدن یکی از اختالالت عادتی است که اغ

این اختالل هنگام جویدن ناخن متوجه عمل خود نیستند. بعضی از افراد مبتال به ناخن جویدن و بعضی دیگر به 

، جویدن اطراف ناخن می پردازند و عده ای نیز هر دو عمل را انجام می دهند. جویدن ناخن برخالف مکیدن انگشت

در سر فرصت انجام نمی گیرد. عده ای آن را نشانه ی دلواپسی، اضطراب یا ترس و... می دانند. اما این عادت در 

بسیاری از کودکان سالم که نشانی از این عالئم را ندارند نیز دیده می شود. وکسلر با تحقیق روی تعدادی از 

عصبانیت بیش از حد که ناشی از فشار  -1رده است: کودکان مبتال با این اختالل، سه علت را برای آن بیان ک

دلواپسی و تضادهای فکری، مخصوصا زمانی که کودک در موقعیت حساس ترس آور،   -2روحی و اضطراب باشد.

تقلید از دیگران که به صورت عادت در آمده است )دژکام،  -3بالتکلیفی و حاالت هیجانی دیگر قرار می گیرد. 
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به جای پرداختن به  عمل شخصی باید به خود او توجه کرد، به عبارت  -1به نکات زیر توجه کنند:والدین باید 

چون ناخن جویدن ناخودآگاه و بر اثر فشار و اضطراب  -2دیگر درمان اساسی با شناخت علل آن امکان پذیر است. 

 -3فرد را از عمل خود آگاه سازید.درونی صورت می گیرد، لذا با رفع علل اضطراب زا ، و با روش های خوشایند، 

اوقات فراغت فرد را با فعالیت های مورد  -4هیجان پذیری فرد را با ایجاد بهداشت روانی در زندگی او کاهش دهید.

هر بار که فرد در ترک عادتش  -5عالقه اش از جمله با فعالیت های علمی ، فرهنگی، ورزشی و هنری پر کنید.

 -6ابراز رضایت و خوشحالی او را به خاطر اراده اش تشویق کنید و به او روحیه دهید.  موفقیتی به دست آورد، با

-7سرزنش، تهدید و تنبیه نه تنها اثر درمانی نداشته بلکه تاثیر منفی نیز دارد وباعث تشدید این عمل می شود. 

موثرنبوده، بلکه به ایجاد احساس  مالیدن مواد وداروهای تلخ و بدمزه مانند: فلفل، رنگ و... برای ترک ناخن جویدن

در کودک به خاطر جویدن ناخن ایجاد ترس نکنید، زیرا این عمل  -8گناه کاری واضطراب در فرد منجر می شود.

 (1391در کودک اضطراب واحساس گناه بوجود می آورد وباعث تشدید ناخن جویدن می شود. )دژکام، 

ری می کند و عزلت می گزیند و بدان وسیله خود را با محیط گوشه گیری: گوشه گیر کسی است که از مردم دو

اطراف سازگار می سازد. البته هر نوع عزلت و تنهایی، گوشه گیری تلقی نمی شود. هر انسانی گاه گاهی دوست 

دارد تنها باشد تا به خودشتاسی و حل مشکالت زندگی اش بپردازد. گوشه گیری زمانی حالت بیماری پیدا می 



 
رد از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد. در این مورد، اگر گوشه گیری به موقع درمان کند که ف

 نشود، به پیدایش حاالت روانی شدید و افسردگی منجر می شود.

عالئم و نشانه های گوشه گیری: گوشه گیری با یک سلسله عالئم متعدد و به هم پیوسته همراه است. گوشه گیر 

را نمی تواند در عالم واقعیت حل کند، به تحلیل فرو می رود و به خیال بافی می پردازد. او انسانی  چون مشکالتش

است بی هدف! نمی داند چه باید بکند و برای آینده اش چه طرحی بریزد! از مردم گریزان است و هر تمنا و 

ز این رو، با اطرافیان دچار تضاد و خواهش را یک تحمیل تلقی می کند و در برابر آن به شدت مقاومت می کند. ا

کشمکش می شود. برای دفاع از حقش اقدام نمی کند و کناره گیری را بر تالش ترجیح می دهد. محدود ساختن 

تمام جنبه ها و فعالیت های زندگی، خجالت و سکوت، محرومیت، ناتوانی در برقراری رابطه با دوستان و معلمان،  

ی و به تعویق انداختن انجام دادن کارها، بی حوصلگی و کسالت و احساس خستگی و فرار از فعالیت های اجتماع

نگرانی از آینده، کمک نخواستن از دیگران هنگام نیاز، در انجام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پردن، سازش 

ناهان را به گردن با وضع موجود و اعتراض نکردن به آن، حتی در صورت احساس ناراحتی و نگرانی، تقصیر گ

گرفتن، ناتوانی در بروز احساس خصومت و پرخاشگری، پریشانی و بی قراری، غیبت از مدرسه، بی عالقگی به 

درس، عدم تمرکز حواس، اختالل در خواب و خوراک، بی اعتنایی به وقایع اطراف، مطرح نکردن اشکاالت درسی 

زان از جمله عالئم و نشانه های گوشه گیری محسوب در کالس و مدرسه، عقب ماندگی درسی در بین دانش آمو

می شود. علل: عوامل متعددی موجب گوشه گیری می شود. غم و اندوه شدید و مداوم، فقر و تنگدستی، احساس 

گناه، ضعف و نقص جسمانی، تکبر و غرور، احساس حقارت شدید، عقب ماندگی درسی، پذیرفته نشدن در خانه و 

م جویی، احساس ترس و ناامنی، نابسامانی های خانوادگی، طالق، بی پاسخ گذاشتن پرسش مدرسه، حسادت و انتقا

های کنجگاوانه ی کودکان، بی حوصلگی در برقراری ارتباط سالم با کودکان، نبود الگوی اجتماعی مطلوب در 

می های پی در پی، خانه، محرومیت از محبت مادر، عدم حضور پدر در خانواده، اعتیاد والدین، شکست ها و ناکا

اختالل در عملکرد غدد فوق کلیوی، حمایت افراطی کودک همراه با چشم پوشی شدید، بیماری های طوالنی 

کودک، انتقال کودک به مدرسه و مکان جدید، بهانه گیری های مستمر و بی مورد والدین و معلمان در بروز گوشه 

 (1391گیری نقش به سزایی دارد. )دژکام، 

 رمان گوشه گیریروش های د

شیوه های درمان گوشه گیری بسیار متعدد و متنوع است. معلمان و والدین در رفع مشکالت کودکان گوشه گیر 

نقش بسزایی دارند و با صمیمیت و محبت باید به تمام تغییرات رفتاری مناسب و موفقیت آمیز آنان توجه کرده، 

فعالیت های اجتماعی سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند.  آنان را تشویق کنند و بدین وسیله کودکان به سوی

معلم باید کار را در مدرسه با آنچه کودک قادر به انجام دادن آن است، آغاز کند و او را عمال به ارزشمند بودن 

خویش آگاه و مطمئن سازد. اگر کودک احساس کند که می تواند در انجام دادن امور موفق شود، بر اعتماد به 



 
نفس او افزوده می شود و در می یابد که دیگر به گوشه گیری نیازی ندارد. به عبارت دیگر، باید کاری به کودک 

محول شود که بتواند با موفقیت از عهده ی انجام دادن آن برآید. با کودک بحث منطقی به عمل آید و بر توانایی 

ی به موقع و مناسب  رفتارهای مطلوب و نامطلوب، به ها و نقاط مثبت او توجه و تاکید شود. هم چنین با شناسای

او آموخته شود که چگونه می تواند احساسات خود را از طریق صحیح و سازنده، نه با شیوه های مخرب ابراز کند. 

والدین و معلمان باید با کودکان گوشه گیر با مالیمت و مسالمت و دلجویی رفتار کنند. بردن به گردش های علمی، 

ق به سخن گفتن در حضور والدین و دوستان و بستگان و جرات دادن به او بدین معنی که می تواند در بین تشوی

جمع سخن بگوید و شرکت دادن در فعالیت های هنری و ایفای نقش در نمایش نامه ها، از جمله اعمالی است که 

و آنان را در مبارزه با گوشه گیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان و کودکان گوشه گیر را افزایش می دهد 

 (1391یاری می بخشد. )دژکام، 

 انگیزه

انگیزش چیست؟ انگیزش معموال به عنوان یک ویژگی درونی که رفتار را برانگیخته، هدایت و نگهداری می کند 

 تعریف می شود.

 انگیزه ی درونی و بیرونی

زها، عالیق و کنجکاوی تکیه دارند. برخی انگیزه ها به برخی از انگیزه ها مربوط به عالئم درونی/ شخصی، مثل نیا

عوامل بیرونی / محیطی، مثل پاداش ها، فشارهای اجتماعی، تنبیه، و از این قبیل اشاره کرد. گرایش های درونی 

و بیرونی دو احتمال مستقل هستند، و در هر زمان معین، می توانیم از هر کدام از آن ها تاثیر بپذیریم. تدریس 

تواند از طریق ایجاد ارتباط با عالیق دانش آموزان و کمک به رشد شایستگی ها ی آن ها انگیزش درونی ایجاد  می

کند. اما می دانید که همیشه این اتفاق نمی افتد. آیا جدول مندلیف ذاتا جالب است؟ آیا افعال بی قاعده کنجکاوی 

ونی حساب کنند تا همیشه به تمام دانش آموزانشان شما را بر می انگیخت؟ اگر معلمان همیشه روی انگیزش در

انرژی دهند، ناکام می شوند. موقعیت هایی وجود دارد که مشوق ها و حمایت های بیرونی ضروری هستند. معلمان 

باید انگیزش درونی را تشویق کرده و پرورش دهند، در عین حال اطمینان داشته باشند که انگیزش بیرونی به 

 (1395کند.)وولفولک هودی،  یادگیری کمک می

تقویت ژتونی: غالبا تهیه ی پیامدهای مثبت برای تمام دانش آموزانی که شایسته ی آن هستند، دشوار است. یک 

نظام تقویت ژتونی می تواند این مشکل را حل کند، بدین طریق که تمام دانش آموزان می توانند در ازای رفتارهای 

هایی دریافت کنند. ژتون ها می توانند به شکل نمره، چک، سوراخ های روی مثبت تحصیلی  و انضباطی ژتون 

یک کارت، قطعات فلزی، اسکناس های بازی، یا هر چیز دیگری باشد که بتوان آن را به سادگی به یک دانش آموز 

بشان تعویض داد. در پایان هر دوره، دانش آموزان می توانند ژتون هایی که دریافت کرده اند را با پاداش مطلو

کنند. با توجه به این که دانش آموز چند ساله است، پاداش ها می توانند یک اسباب بازی کوچک ، منابع مدرسه، 



 
وقت آزاد، سمت های خاصی در کالس، یا امتیازهای دیگری باشند. وقتی اقتصاد ژتونی، برای نخستسن بار اجرا 

ارائه داد. با این وجود وقتی برنامه تاثیر ثابت خود را گذاشت می شود، ژتون ها را باید در یک برنامه ی پیوسته 

 (1395باید از برنامه ی متناوب استفاده کرد تا رفتار را برای مدت طوالنی تری ایفا کرد. )وولفولک هودی، 

 تجزیه و تحلیل داده ها

و روان شناس داشتم و هم  طبق مشاهداتی که از رفتار فاطمه سر کالس داشتم و مصاحبه هایی که با مدیر و مادر

چنین اطالعاتی که ازمنابع علمی کسب کردم، به این نتیجه رسیدم که فاطمه دچار افسردگی و بی انگیزگی شده 

 است.

بعد از دنیا آمدن رضا، فاطمه احساس طرد شدگی کرده ، و با رفتارهای پرخاشگرانه و لجبازی سعی کرده است 

د بکشاند. چون رضا دچار مشکالتی بوده  و پدر و مادر توجهشان فقط به که توجه و محبت مادر را به سمت خو

سمت رضا بوده و به نیازهای عاطفی فاطمه بی توجهی کرده بودند، فاطمه را دچار انزوا کرده بود. ازطرفی هم 

ه مادر تنبیه کالمی که مادر داشته ، فاطمه را دچار ترس و اضطراب کرده و باعث این احساس در او شده است ک

 این واقع در و او را دوست ندارد. همه ی این شواهد نشان داد که فاطمه دچار افسردگی و بی انگیزگی شده بود

 .بود شده او در گی انگیز بی باعث افسردگی

 انتخاب راه حل 

رفی برای رفع یک مشکل در کودک نیاز هست که خانواده و معلم و مدرسه همه با هم هماهنگ کار کنند.  و از ط

چون تربیت فرزند نیاز به پدرو مادری دارد که بتوانند برای فرزند خود وقت بگذارند و درگیر مشکالت خودشان 

 نباشند، اول باید مشکالت پدر و مادر حل شود.

با توجه به مصاحبه ای که با مادر فاطمه داشتم ، پدر و مادر فاطمه با هم مشکل داشتند و در خانه همیشه دعوا  

. بنابر این دراولین قدم بهتر بود که مشکالت پدر و مادر حل شود. به خاطر همین مادر را به یک روانشناس داشتند

 ارجاع دادم. 

از آن جا که بدون کمک مادر نمی توان مشکل افسردگی را حل کرد و حل مشکالت پدر و مادر طول می کشد و 

ه با پدرش حل شود و بعد با کمک مادرفاطمه، به حل من باید تا چند هفته صبر می کردم که مشکالت مادر فاطم

 مشکل او می پرداختم، تصمیم گرفتم موقتا راه حل هایی به کار بگیرم.

 اجرای راه حل ها

 این فعالیت ها را در طول این مدت که هنوز مشکالت پدر و مادر فاطمه  حل نشده بود، موقتا انجام دادم:

 فاطمه رانماینده ی کالس کردم.



 
م حل تمرینات کتاب، بیشتر وقت ها فاطمه را پای تخته می آوردم و بازخوردهایی می دادم که از حل کردن هنگا

مسائل کتاب خوشش بیاید.)چون وضعیت درسی ضعیفی داشت برای حل تکالیف ساده او را پای تخته می آوردم 

 تا از این طریق اعتماد به نفس پیدا کند(.

ه ای بود که دانش آموزان باید دست یکدیگر را بگیرند، تا حد امکان سعی می زنگ های ورزش اگر بازی به گون

کردم  دست فاطمه را بگیرم. وقتی هم که فاطمه می نشست تا خستگی اش برطرف شود، من هم کنارش می 

 نشستم و کمی با او حرف می زدم.

 چون تمرکز پایینی داشت اورا از آخر کالس به اول کالس آوردم.

کشیدن خیلی عالقه داشت و همچنین استعداد خوبی داشت. هر وقت نقاشی می کشید به او می گفتم به نقاشی 

 خیلی زیبا کشیدی تو حتما یک روز نقاش بزرگی می شوی. فاطمه هم لبخند می زد و سرجایش می نشست.

و در کالس احساس  در طول دوهفته سعی کردم که با فاطمه ارتباط خوبی داشته باشم و فاطمه به من اعتماد کند

 امنیت داشته باشد.

نتیجه: در طول این دو هفته کمی وضعیتش بهتر شد. در درس ریاضی چون هوش خوبی داشت و خیلی نیاز به 

تمرین کردن نداشت، همین که او را پای تخته می بردم برای پیشرفتش کافی بود. اما در درس امال تغییر چندانی 

از نظر حرف زدن سر کالس، وقتی اسمش را صدا می زدم و  از او می خواستم  نکرد، چون اصال تمرین نداشت. 

کلمه ای را که پای تخته نوشته ام را بخواند، خیلی اهسته می خواند. به گونه ای که مجبور بودم لب خوانی کنم 

 فت.تا بفهمم چه می گوید. ناخن جویدنش هم خیلی کم تر شد و ترس و اضطرابی که قبال داشت کاهش یا

بعد از دو هفته که مادر سه جلسه به روانشناس مراجعه کرد بود، تصمیم گرفتم دوباره با مادر صحبت کنم و با 

کمک همدیگر به رفع مشکل فاطمه بپردازیم. اولین بار که با مادر فاطمه صحبت کرده بودم کامال ناامید بود، اما 

د. قبل از اینکه من چیزی بگویم، گفت اتفاقا خودم می این بار که با او حرف زدم خیلی با انرژی و سرحال بو

خواستم با شما تماس بگیرم. من حاضرم وآمادگی کامل دارم که برای حل مشکل فاطمه با هم همکاری کنیم. هر 

 کاری الزم باشد به خاطر فاطمه انجام می دهم.

 از مادر فاطمه خواستم که فردا به مدرسه بیاید.

اشی که مادر فاطمه به او مراجعه کرده بود، زنگ بزنم و مشورت کنم. تمام کارهایی را که تصمیم گرفتم به روانشن

انجام داده بودم، با ایشان در میان گذاشتم . ایشان همه ی این کارها را تایید کردند و گفتند با توجه به وضعیت 

امه ای ترتیب دهی که رابطه ی خانوادگی فاطمه سعی کن ارتباط محبت آمیزت را همچنان با او حفظ کنی و برن

 فاطمه با مادرش هم عمیق تر شود.

 بنابراین من سه نوع برنامه را ترتیب دادم:

 فعالیت هایی که عالوه بر فعالیت های قبلی درمدرسه انجام داده بودم.



 
 فعالیت هایی که  برای مادر مشخص کردم تا در خانه انجام دهد.

 ه با هم انجام دادیم.فعالیت هایی که من و مادرش در مدرس

 فعالیت هایی که عالوه بر فعالیت های قبلی در مدرسه انجام دادم:  

در نظر گرفتن جایزه برای حل تکالیف: برای ایجاد انگیزه ی انجام دادن تکالیف و حل کتاب از روش تقویت  -1

به او یک برگه ی امتیاز می ژتونی استفاده کردم به این صورت که به ازای حل تکالیفش، چهارشنبه ی هر هفته 

دادم. وقتی که این برگه ها به پنج تا می رسید، یک جایزه داشت.) برگه ی امتیاز را قبال هم به فاطمه داده بودم 

اما هیچ عکس العملی در برابر آن از خودش نشان نداده بود، اما این بار خیلی خوشحال شد و به گفته ی مادرش 

 ی کند و خوشحال می شود(روزی چند بار به آن نگاه م

در نظر گرفتن تنبیه برای عدم همکاری) تنبیه سالم(: وقتی تکالیفش را سر کالس کامل انجام نمی داد، زنگ -2

های بیرون در کالس می ماندم و به او می گفتم تا کتابش را حل نکرده است، نمی تواند از کالس خارج شود. این 

گرفتم بعد از آن فاطمه هر روز کتابش را قبل از این که زنگ بیرون بخورد  روش را چهار روز به طور جدی به کار

حل می کرد و در واقع هوشیارتر شد و تمرکزبهتری هم پیدا کرد. این تنبیه اینقدر موثر بود که االن اگر گاهی 

ون این که پیش بیاید که سرکالس کتابش را حل نکند، خودش زنگ بیرون ادامه ی تمریناتش را حل می کند، بد

من از او خواسته باشم! و در واقع به حل تمرین کتاب عالقه نشان می دهد. کمی از کندنویسی اش هم برطرف 

 شد.

در نظر گرفتن فعالیت های گروهی در کالس طبق عالیق فاطمه با هدف یادگیری همکاری، اجتماعی شدن و -3

قه داشت، بچه ها را به گروه های سه نفره تقسیم کردم همچنین افزایش اعتماد به نفس در او: فاطمه به نقاشی عال

، به هر گروه یک برگه دادم، از آن ها خواستم یک نقاشی بکشند و نماینده ی گروه درباره ی نقاشی یک داستان 

در کالس تعریف کند. از آن جا که فاطمه به نقاشی خیلی عالقه داشت و استعداد خوبی داشت، هم گروهی هایش 

تر مشورت می کردند و این به فاطمه اعتماد به نفس داد و باعث شد که فاطمه به عنوان نماینده ی گروه با او بیش

 قصه را برای هم کالسی هایش بخواند.

دادن مسئولیت به فاطمه: فاطمه به همراه سه نفر دیگر از همکالسی هایش به عنوان مسئول بهداشت کالس -4

 انتخاب شد.

 خانه انجام داد: فعالیت هایی که مادر در

 طی جلسه ای که با مادر داشتم، این فعالیت ها را از مادر خواستم که انجام دهد:

 در خانه متناسب با توانایی فاطمه به او مسئولیت مشخص بدهید و تشویقش کنید.-1

سعی همیشه سعی کند جمالت محبت آمیز مثل دوستت دارم یا دلم برایت تنگ شده را به فاطمه  بگویید و -2

 کنید بیشتر به او محبت داشته باشید.



 
ا ه ، شما هم گاهی وقتنشان بدهدبه صورت کالمی  اهر وقت عصبانی شد، عصبانیتش رد برای اینکه یاد بگیر-3

خشمش  تا وقتی که خودش عصبانی شد به صورت کالمی  ،که مثال من از فالن کار عصبانی و ناراحت هستم بگویید

 زند.ا نو کسی ر دبیان کنرا 

 ادر ر آب برای شما آوردیالیوان  کیاگر.مثال او را تشویق کنید  دای خوب هر چند کوچک باشهخاطر کاره ب-5

 .از او تشکر کنیدو  دلبخند بزنی ه او بتشویق  برایو... تشویقش کنید. باز کرد

 .ط را ترک کنیدباعث عصبانیت شما شد، محیوقتی  .از تنبیهات ناسالم )کالمی و بدنی( استفاده نکنید-6

 روی بند. دبا هم ببری امثال لباس ها ر .هیدبا هم انجام بد ار منزلای هبعضی کارتا حد امکان  -7

 تا حد امکان با همدیگر بازی کنید. -8

 تکالیفی را حل کنید. او وهمراه دشما هم یه دفتر داشته باشی د، دوست داشته باش ار حل تکالیفشبرای اینکه -9

تشویق بشود تکالیفش را بنویسد، به ازای هر روز یک برچسب ستاره به دفترش بزنید و وقتی که برای این که 

ستاره هایش به ده تا رسید یک جایزه به او بدهید. جایزه ای که به او می دهید هم حتما عالیق او را در نظر 

به پارک را به عنوان جایزه ی او در بگیرید. اگر رفتن به پارک را بیشتر از جایزه ی مادی دوست دارد، حتما رفتن 

 نظز بگیرید.

 هیدن بداا هم نشه بازیی .تو همراه برادر کوچکش انجام دهید ا بازیهای سه نفره ه گاهی وقت دسعی کنی-10

که به اندازه ی  دتا بفهم دهم ببوسی فاطمه را د،بوسی می ان اندازه که برادر کوچکش را. همدتوجه داری به او که 

 .ددوست داری و را ابرادرش 

هایش را نگاه کنید  .کتابی انجام داده است کاره مدرسه چ درکه  دبپرسی او از آید هر روز که از مدرسه می-11

دیدید که کتاب هایش را حل وقتی هم  .و از او بخواهید که به شما بگوید چگونه مسائل کتاب را حل کرده است

 ست.کرده است، به او بگویید که دختر باهوشی ا

است، به هیچ عنوان از تنبیه) کالمی و بدنی( استفاده نکنید، در چنین حل نکرده  را کتابش د که اگه دیدی-12

بازی کنم ولی چون  مخواست باه که دلم می وییدبگ او .بعد بهشرایطی از او بخواهید در خانه تکالیفش را حل کند

مدرسه  درهر روز  را کتابش رکه اگ شود متوجه می هم او ،حل کنیرا  اول باید کتابت ،یه احل نکرد را کتابت

 ویدش نشیتسلیم گریه هاتوجهی  نکنید و گریه و لجبازی کرد  ر.اگبیشتر با مادرش بازی کند ی تواندم دحل کن

به هیچ عنوان به تندی از بازی خبری نیست. دقت کنین که  دحل نکن ش راتا وقتی که کتاب با قاطعیت بگوییدو 

قدر  که این دکه خوشحالی وییدبگ او حل کرد به را .وقتی هم کتابشبگویید او  یکبار بهنزنید، و فقط  با او حرف

 .است و دختر تالشگر و باهوشی دکن حل می را تمیز و مرتب کتابش

چه حرف های خوشحال کننده باشد، چه حرف هایی که نشان دهنده  .هیدش گوش بدیاه همیشه به حرف-13

هر وقت هم می خواهد با شما حرف بزند، کار دیگه ای انجام ندهید و تمام توجه خود را .استی ناراحتی هایش 



 
به سمت او متمرکز کنید. اگر حرف زدنش حالت غرغر کردن و گله و شکایت داشت، با او دعوا نکنید و به او بگویید 

بعد با  داول خودش فکر کن بدهیداجازه فکرکن. فهمم تو ناراحتی ولی حاال به نظرت باید چکار کنیم؟ من میکه 

 حل کنین. امشکل و ناراحتیش ر رکمک همدیگ

که در خانه افتاده است را برایش تعریف کنید تا او هم اتفاقاتی که در مدرسه  یمد اتفاقاتآهر روز که از مدرسه -14

  برایش افتاده است را برای شما تعریف کند.

اطمه هم حرف بزنید و به حرف هایش توجه نشان دهید. با مادران هنگامی که مهمان دارید، سعی کنید با ف-15

فامیل که دخترهای هم سن فاطمه دارند هماهنگ کنید که دخترهایشان را با خودشان بیاورند و در بحث کردن 

آن ها را مشارکت دهند و شما نیز فاطمه را مشارکت دهید تا به مرور زمان این کم رویی برطرف شود. می توانید 

 ه فاطمه و بقیه ی دختران مسئولیتی مثل پذیرایی از مهمان ها یا پهن کردن سفره بدهید. ب

، استسرکار بیشتر وقت ها .اگه پدرش دکه با هم هماهنگ باشی میان بگذاریدبا پدرش هم در  اهمه ی این مسائل ر

با او حرف بزند و تا و  دگوش بده فاطمهای ه به حرف به خانه باز می گرددهمین نیم ساعت شب یا ظهر که 

 جایی که برای پدرش امکان دارد با شما همراه باشد.

) همه ی این موارد را پیگیری کردم و نکات الزم را به مادر می گفتم و مادر مشتاقانه تمام مواردی که می گفتم 

 .را انجام می داد(

 فعالیت هایی که من و مادرش در مدرسه با هم انجام دادیم:

 مادر فاطمه در مدرسه و مشارکت در امور مدرسه از جمله: حضور فعال-1

اجرای طرح قصه خوانی مادر برای کودک: در این طرح مادران در مدرسه برای دختر خود کتاب می خوانند. در 

این طرح چهار نفر از مادران حضور پیدا کردند و هر کدام از مادران برای پنج نفر از دانش آموزان کتاب خواندند. 

 در فاطمه برای فاطمه و چهار نفر دیگر کتاب قصه خواند. ما

درست کردن کاردستی در زنگ هنر همراه دانش آموزان: مادر فاطمه همراه دو نفر دیگر از مادران در مدرسه 

 حضور پیدا کردند و در زنگ هنر برای تزئین کالس جهت جشن دهه ی فجر مشارکت کردند.

زان از جمله:  درست کردن کیک و آوردن برای بچه ها ی کالس، برای زمانی کمک به ایجاد انگیزه دردانش آمو

 که می خواستم حرف ) ک( را درس بدهم.

زمانی که مادر فاطمه در مدرسه حضور داشت ، همکالسی های فاطمه خیلی اشتیاق نشان می داند. فاطمه خیلی "

اول اهمیتی نمی داد ولی وقتی می دید از این موضوع خوشحال می شد. وقتی مادر فاطمه می آمد، فاطمه 

همکالسی هایش چقدر دوست دارند کنار مادر او بنشینند ، احساس غرور می کرد و از حضور مادرش لذت می 

 "برد. این کار به رابطه ی بهتر فاطمه با مادرش کمک کرد.

 ارزشیابی



 
گی بهبود یافت، هم از نظر درسی پیشرفت بعد از شروع انجام این اقدامات، فاطمه به مرور زمان هم از نظر افسرد

قابل مالحظه ای کرد. در مهرماه اصال نمی دانستم حرف زدن فاطمه چگونه است، چون هروقت با او حرف می 

زدم اصال جواب نمی داد. از اواخر آبان وقتی از او درس می پرسیدم جواب می داد اما خودش هیچ وقت برای 

در اواسط آذر بود که برای اولین بار سر کالس برای رفتن به آبخوری از من اجازه جواب دادن داوطلب نبود. حدودا 

گرفت و کم کم  وضعیت او خیلی بهتر شد.پرخاشگری اش به شدت کاهش یافت. از نظر کم رویی قبال به زور 

گونه ای که  صدایش را می شنیدم و یا گاهی هم لب خوانی می کردم اما از آن زمان به بعد بلند حرف می زد، به

از آخر کالس راحت صدایش را می شنیدم. حدودا یک ماه بعد از اجرای اقدام پژوهی مادرش می گفت که به 

تنهایی بدون من به خانه ی فامیل ودوست و آشنا می رود و اصال نمی ترسد. و تمایلش به بیرون رفتن از خانه 

جویدن را بیشتر در خانه داشت که مادر فاطمه بیشتر شده است. ناخن جویدنش خیلی کمتر شد. البته ناخن 

گفت که به شدت کاهش یافته به گونه ای که بعضی از روزها اصال نمی بینم که ناخنش را بجود. از نظر درسی به 

مرورزمان پیشرفت کرد . تا آذرماه در ارزشیابی درسی اسمش را به عنوان دانش آموز نیاز به تالش بیشتر)مردود( 

ه اعالم کرده بودم. اما در دی و بهمن ماه تا حدی پیشرفت کرد که در ارزشیابی درسی به عنوان به مدیر مدرس

دانش آموز خیلی خوب اسمش را به مدیرمدرسه اعالم کردم.  فاطمه  در جشن دهه ی فجر به عنوان دانش آموز 

 ممتاز از مدیر مدرسه جایزه و لوح تقدیر دریافت کرد. 

 گزارش نهایی

ن دارای اعتماد به نفس خیلی باال نشده  و روابط اجتماعی خیلی گسترده پیدا نکرده است اما از حالت فاطمه اکنو

گوشه گیری درآمده است. اضطرابش به شدت کاهش یافته است. سر کالس راحت حرفش را می زند. هر کاری 

بین رفته است. تمرکزش بهبود داشته باشد به راحتی به من می گوید. رفتار پرخاشگرانه که گاهی اوقات داشت از

یافته  وحاالت مات و مبهوت که داشت به شدت کاهش یافته است. جالب این جاست که خودش هم می داند که 

تمرکزش کم است به خاطر همین هنگام نوشتن گاهی وقت ها اصال سرش را بلند نمی کند یا به گونه ای می 

هایش حواسش را پرت نکنند. بیشتر می خندد. بیشتر وقت ها نشیند که رویش به طرف دیوار باشد تا همکالسی 

او را خوشحال می بینم. زنگ ورزش به انجام دادن بازی های گروهی بیشتر تمایل نشان می دهد. از بودن با 

همکالسی هایش خوشحال است. با این که وضعیت فاطمه تقریبا به طورکامل بهبود یافته است، اما هم چنان به 

ش پیگیر وضعیت او هستم. با توجه به پیشینه ی خانوادگی او که دو تا از خاله های فاطمه هم سابقه همراه مادر

ی گوشه گیری و کم رویی داشتند باید هم چنان به اقدام پژوهی ام ادامه دهم، چون احتمال دارد دوباره وضعیت 

 قبلی خود را پیدا کند.

 پیشنهادات: 



 
ی من به مادران و معلمان و مربیان کودک این است که به هیچ عنوان به  اولین پیشنهاد و در واقع توصیه-1

مشکالت کودکان به عنوان مسائل ساده نگاه نکنند و حتما ریشه یابی کنند و بعد وارد عمل بشوند. به طور مثال 

م رو یی اگر در این اقدام پژوهی بخواهیم ساده به مشکل فاطمه نگاه کنیم ، ممکن است فکر کنیم مشکل او ک

است اما بقیه ی عالئم مثل عدم تمرکز، حواس پرتی، بی اشتهایی، رفتارهای پرخاشگرانه، گوشه گیری و ترس از 

جمع، اعتماد به نفس پایین و... نشان دهنده ی افسردگی در فاطمه است که راه حل هایی خیلی بیشتر نسبت به 

دارد و هم چنین باید به طور جدی تا مدت زمان کم رویی می خواهد و مدت زمان بیشتری برای درمان نیاز 

 بیشتری پیگیر بود.

برای معلمان و مربیانی که با کودک در ارتباط اند دوره های مربوط به مشکالت رفتاری و اختالل های دوران -2

 کودکی برگزار شود.

با کمک مادر یا سرپرست  معلمان و مربیانی که با کودک در ارتباط اند اگر مشکلی را تشخیص داده اند، حتما-3

کودک به رفع مشکل بپردازند. چون خانواده کانونی است که کودک اول در آن رشد می کند و بعد وارد مدرسه و 

جامعه می شود. و اگر مشکل کودک در حد اختالل است  حتما با کمک یک روانشناس و زیرنظر او به رفع مشکل 

 بپردازند.

پرورش انتظار می رود که برای مدارس خصوصا مدارس دبستان محیط  شاداب  از مدیران و مسئولین آموزش و-4

با امکانات تفریحی و بازی مناسب مهیا کنند تا کودکان در شرایط شاد درس بخوانند و حالت پیشگیرانه برای 

 افسردگی داشته باشد.

 ه باشد.همه ی مدارس دبستان ما یک روانشناس یا مشاور برای حل این گونه مسائل داشت-5
 منابع

 1391دژکام محمدرضا، مشاوره ی روانشناسی خانواده، نشرذهن آویز، -1

وولفولک هوی آنیتا، مترجمان/حقیقی سلیم، جاودان موسی، روانشناسی تربیتی)یادگیری و انگیزش( جلد دوم، نشر دانشگاه -2

 1395هرمزگان، 

 ( 22 پیاپی) 4  شماره,  6  دوره,  1385 زمستان: هشیبانی شهناز و همکاران، نشریه ی کودکان استثنایی، شمار-3

 .9  شماره,  2  دوره,  1391 پاییز: اصلی آزاد مسلم و همکاران، نشریه ی روش ها و مدل های روانشناختی، شماره-4

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه روابط ساختاری کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی

 ن مقطع دبیرستان : نقش میانجی گری عزت نفسبر روی دانش آموزا
 

 *1مریم اخوان

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اهلل آملی،مازندران، ایران.-1
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 چکیده 

ار ذهنی می تواند پیامدهای منفی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد کمالگرایی و نشخو هدف:

که عزت نفس هم نقش واسطه ای بر میزان این ارتباط خواهد داشت.  هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط 

فس ساختاری کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی بر روی دانش آموزان با نقش میانجیگری عزت ن

mailto:maryam2015a@gmail.com


 

نمونه ای به تعداد  بود که شهر فریدونکنار 12-18دانش آموزان مقطع سنی  کلیه شاملجامعه آماری  روش:بود. 

ه های . برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامگردیدنفر با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب  180

( 1991خواری و هوکسما و مارو)(؛ پاسخ های نش1993)تومـاس و نوجنـت (؛ 1991)کمالگرایی هویت و فلت 

نتایج : یافته ها. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادله های ساختاری انجام گرفتاستفاده شد. 

وروی هم  پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای یاد شده از برازش قابل قبولی برخوردار بود.

 ، با پیشرفت عزت نفسهم به گونه مستقیم و هم به گونه غیرمستقیم از راه ذهنی و نشخوار  کمال گراییرفته 

باافزایش نتیجه گیری: .در رابطه هستند. هم چنین، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتندتحصیلی 

تجه باعث پیشرفت عزت نفس در دانش آموزان، می توان کمالگرایی آنها را بهبود و نشخوار ذهنی را کاهش و در نی

 تحصیلی آنها شد.

 کمالگرایی، نشخوارذهنی، پیشرفت تحصیلی، عزت نفسواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 مقدمه

مهمترین احساسات نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای کسب دانش، مهارت های شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماعی 

(. یکی از موضوعاتی که می بایست درباره دانش آموزان 1398ی و همکاران، است.جامعه ما هم در حال توسعه و پیشرفت است )رابر

شده یا  پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته(. 1391،قراملکی صبحی)با اهمیت و مورد توجه قرار داد، پیشرفت تحصیلی آنها است

 ستانداردشده یا آزمونهای معلم ساخته اندازهوسیله آزمونهای فراگیری ا شود که به می القاکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اط

که بتوان آنها را در مقوله کلی  طوری ح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است، بهالطورکلی این اصط شود. به گیری می

نسب،  ر و حسینیدلیرناص)وپرورش موردمطالعه قرار گرفت عوامل مربوط به تفاوتهای فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش

می  1. یکی از عواملی که می تواند پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار بدهد؛ کمالگرایی(1398؛ به نقل از عینی و همکاران، 1394

گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن، کوچکترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار  باشد که

گرایی مشتمل بر دو بعد مالدر مجموع، ک (.1395؛ علی یاری، 1382را دربرمی گیرد)امامی،  شکست را کشیدن پیامدهای شوم

باشد.در کمالگرایی مثبت، اشاره به ابعادی از کمالگرایی مییا سازش نایافته  گرایی منفیو کمال یا سازش یافته گرایی مثبتکمال

ی دقیق و سطح باال برای اعمال شخصی و کوششی برای کامل بودن است و در کمالگرایی است که کوشش فرد در معیارها و ارزیابی ها

منفی مشتمل بر ابعادی از کمالگرایی است که فرد استرس درباره اشتباهات فرد دارد و تضاد و تعارضی بین انتظارات و دستاوردهای 

تحصیلی و کمالگرایی نتایج پژوهشی که توسط علی رابطه پیشرفت (. در خصوص 1391)بشارت و حسینی ، خود مشاهده می کند

                                                           
1 . perfectionsim 



 
بین کمال گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه رابطه وجود دارد. بین ( بیانگر این بود که 1395یاری)

و پیشرفت تحصیلی کمال گرایی پدران و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه رابطه وجود دارد. بین کمال گرایی مادران 

که ابعاد ( در پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند 1393. بدری گرگری، بیرامی و دبیری)در دانش آموزان متوسطه رابطه وجود ندارد
بر رضایت و پیشرفت تحصیلی اثرگذار است. اهداف پیشرفت نیز به عنوان متغیر واسطه   گرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیمکمال

( در پژوهش خود به این نتیجه 1399زاده درزی، حسین زاده و کیانپور)یحیی  .ایت و پیشرفت تحصیلی اثرگذار استای بر رض

 پیشرفت اضطراب بر معنوی هوش میانجی متغیر و دارد مستقیم اثر تحصیلی پیشرفت اضطراب بر تحصیلی کمالگراییرسیدند که 
 معنوی هوش .دارند امتحان اضطراب برای بیشتری آسیب پذیری هستند، ضطربم عموماً که افرادی دارد. مستقیم غیر اثر تحصیلی

( 2017)1باشند. دامیان و همکاران داشته مثبت اثر دانش آموزان در تحصیلی اضطراب میزان تعدیل در می توانند مثبت کمالگرایی و

تحصیلی موثر در بلندمدت و نهایتاً  نشان دادند که گسترش کمالگرایی در فراگیران سبب کاهش پیشرفت تحصیلی و عملکرد

راهبر و مدیریتی یادگیری خودبعد خود( نشان داد که 1398نتایج پژوهش عینی، نریمانی و بشرپور) فرسودگی تحصیلی خواهد شد.

دراهبر کنند و ابعاد رغبت به یادگیری و خودکنترلی یادگیری خوبینی میآموزان را پیشسرزندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش

.افزون براین متغیری دیگری که فرض می شود می تواند پیشرفت تحصیلی باشندآموزان نمیبینی پیشرفت تحصیلی دانشقادر به پیش

نشخوارذهنی، به عنوان اشتغال به اندیشه دائمی به اندیشه یا موضوعی و تفکر درباره  را تحت تاثیر قرار بدهد، نشخوار ذهنی است.

طبقه ای از افکار آگاهانه است که حول محوری مشخص می شود. این افکار تکرار شونده، به طور غیرارادی وارد  ان شناخته شده و

(. 1396؛ به نقل از طبیب زاده و سپهریان آذر، 2007، 2آگاهی می شوند و توجه و اهداف را منحرف می سازند)لوتانز، یوسف و آولیو

تواند به درمان  شود که می مؤثر و ساختاریافته است و مانع بروز رفتارهای مؤثر می های نشخواری، نقطه مقابل حل مسئله اسخپ

رسد که موفقیت و پیشرفت تحصیلی از عمق تصورات  به نظر می(. 1398؛ به نقل از ریاحی و همکاران، 2013)مداحی، کمک کند

ی تالالتری از پیشرفت تحصیلی خود، دچار اخه نشخوار ذهنی، بدون تصوتال بگیرد، بنابراین دانشجوی مب فردی شخص ریشه می

شود که هر یک از آنها به تنهایی کافی است تا فرد را از دستیابی به  تکلیفی، نگرانی، اضطراب و غیره میبالازجمله افسردگی، 

( 1397همکاران) در این راستا حاج حسینی و (.1398)ریاحی و همکاران، ها ازجمله پیشرفت تحصیلی در زندگی خود بازدارد پیشرفت

درصد از واریانس انگیزه پیشرفت تحصیلی توسط نشخوار فکری تبیین شده  14که حدود در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 

یکی از سازوکارهایی که فرض می شود، .درصد از واریانس متغیر وابسته را هوش هیجانی به تنهایی تبیین می کند 13است و حدود 

 ساختار اساس بر که است مفهومی نفس، عزتهنی را به پیشرفت تحصیلی مرتبط کرده است؛ عزت نفس است. کمالگرایی و نشخوارذ

 شخصی دیگر، عبارتی می شود. به اطالق جهان در ارزشمندبودن  فرد احساس به می کند، زندگی آن با فرد که و اعتقادی فرهنگی

 با مثبت تعامالت در قرارگرفتن توانایی که است فردی ارزشمند که کند می  ارزیابی گونه ای به را خود دارد، زیادی عزت نفس که

عزت نفس یک عامل مهم در اختالالت روانشناختی (. 1398؛  به نقل از سلیمانی و همکاران، 2013، 3دیگران را نیز دارد)سوسلو و اورد

مانطوری که هست بپذیرد . وقتی احساس ارزشمندی فرد کمال گرا قادر نیست خود را ه (.2018، 4به شمار می آید)ورابل و همکاران

و لیاقت می کند که به اهداف دور از انتظار خود برسد. از آنجا که این اهداف غیر واقعی هستند و دست یافتن به آنها ممکن نیست، 

جود نمی آید. وقتی که بنابر این خود را بی ارزش، بی لیاقت و بی کفایت می داند. احساس عزت نفس و اعتماد بنفس در وی به و

چنین فردی در پذیرش خود دچار مشکل است، طبیعی است که در پذیرش و قبول دیگران نیز با مشکل مواجه می شود. وقتی که 

                                                           
1 . Damian & et al 
2 . Luthans,  Youssef & Avolio 
3 . Sowisl & Orth 
4 . Vrabel, Zeigler-Hill & Southard 



 
در مورد خود مرتباً قضاوت و ارزش گذاری می کند و خود را به باد انتقاد می گیرد، طبیعی است که به تدریج تمایل به قضاوت و 

در نظر افراد کمال گرا نیل به ایده آل است که به زندگی معنی می دهد، هر کسی که به ایده آل نرسد  .یگران پیدا کندانتقاد از د

زندگیش معنایی ندارد. همیشه باید شماره یک بود و هدف قابل قبول برنده شدن است تنها یک راه برای رسیدن به هدف وجود دارد، 

با یک مانع در راه رسیدن به هدف مساوی تسلیم شدن دست از کار کشیدن است من هرگز که مسیر مستقیم است. روبه رو شدن 

توان تغییر اوضاع را آنطوری که می خواهم باشد ندارم، پس چرا تالش نمایم دارند. این افکارغیر منطقی عواقب منفی بسیاری از 

عتماد بنفس، فقدان انگیزه، بی تحرکی و افسردگی را به جمله احساس گناه، نارضایتی از خود، بدبینی، پایین بودن عزت نفس و ا

 (.1399و شارز و همکاران،  1382)مهرابی زاده هنرمند، دنبال خواهد داشت

اغلب اینطور تصور می شود افرادی که عزت نفس پایینی دارند، دارای کمالگرایی و آرمان خواهی پایین تری هستند. کمالگرایی به  

؛ به نقل اکبری شایه 2005آشکار در تالش فرد برای رسیدن به تمامیت، تعریف می شود)فلت و هویت،  مثابه نوعی سبک شخصیتی

(. همان طور که پیش تر اشاره شد؛ کمالگرایی دارای دو بعد مثبت و منفی است. کمالگرایی مثبت و منفی بر عزت 1391و همکاران، 

ها گواه رابطه مثبت بین کمالگرایی مثبت و عزت نفس است. در واقع نفس می تواند به طور مستقیم تاثیر می گذارند. پژوهش 

کمالگرایی مثبت، انتظاراتی عقالنی و واقع گرایانه با توجه توانایی ها و محدودیت های فرد ایجاد می کند که این واقع بینی با 

سخت و هدف های تحقق نیافتنی را  محدودسازی انتظارات در دو زمینه شخصی و بین شخصی، به فرد کمک می کند تا معیارهای

برخود و دیگران تحمیل نکند و درسایه این واقعیت روان شناختی با کاهش ترس از شکست و افزایش رضایت شخصی، عزت نفس 

( و کمالگرایی منفی براساس عدم رضایت و انتقاد دائمی از 1388خود را تقویت می کند)ملکیان بهابادی، محسنی ذنوزی و کشاورز، 

لکرد شخصی تعیین می شود که چنین وضعیتی نوعی احساس عدم شایستگی را به وجود می آورد و باعث کاهش عزت در شخص عم

بین کمال گرایی مثبت و عزت نفس ( بیانگر این بود که 1388می شود. نتایج پژوهش ملکیان به آبادی، محسنی ذنوزی و کشاور)

و عزت نفس رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها بیانگر این نکته  رابطه مثبت و معنادار و بین کمال گرایی منفی

( در پژوهشی 1395. ایزدی و باقری)است که بین کمال گرایی و عزت نفس آزمودنی های نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری  وجود دارد

شکی وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت معنا عزت نفس دربین دانشجویان پسررشته های پزدیگر به این نتیجه رسیدند که 

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت معناداری وجود  داری وجود ندارد. عزت نفس دربین دانشجویان دختررشته های پزشکی و

اری وجود دارد. بین دارد. بین کمالگرایی دردانشجویان پسررشته های پزشکی وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت معناد

مطابق با یافته  و کمالگرایی دردانشجویان دختررشته های پزشکی وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت معناداری وجود ندارد

 .پژوهش نتایج مربوط به تفاوت عزت نفس و کمال گرایی در دو گروه دانشجویان دانشکده پزشکی و علوم انسانی معنادار شده است

بینی رضایت بین به صورت ترکیبی قادر به پیشمتغیرهای پیش( نیز بیانگر این بود که 1394پژوهش نظری و ابوالمعالی)نتایج 

شود. همچنین از بین متغیرهای درصد از تغییرات متغیر رضایت جنسی توسط این متغیرها تبیین می 04/0و فقط  جنسی زنان نبوده

بینی و تبیین تواند به تنهایی و مستقل از سایر متغیرها رضایت جنسی زنان را پیشمی دبین، فقط متغیر رضایتمندی از خوپیش

آموزان غیرمصروع در آموزان مصروع و دانشداد که بین دانش بیانگر این بود که ( 1391. نتایج پژوهش اکبری شایه و همکاران)کند

آموزان مصروع، از نظر عزت نفس وضعیت طوری که دانشبه .داردداری وجود عزت نفس و عملکرد تحصیلی دو گروه، تفاوت معنی

 .تری داشتندتر و عملکرد تحصیلی ضعیفنامطلوب

ین: به طور معمول افراد با عزت نفس پایافزون براین اینطور فرض می شود که بین نشخوار ذهنی و عزت نفس رابطه وجود دارد. 

افراد با عزت نفس پایین  .گیرند خصوصیات مثبت خود را همواره نادیده می .کنند سیار انتقادگرایانه نسبت به خود فکر و عمل میب

از کلمات منفی مانند احمق ، چاق  .کنند که گویی از دیگران همیشه در مرحله ای پایین تر قرار دارند خود را به گونه ای قضاوت می



 
یین همیشه در حال سرزنش خود هستند، حتی برای چیزهایی افراد با عزت نفس پا .کنند برای توصیف خود استفاده می ....، زشت و

همه چیز برای افراد با عزت نفس پایین بستگی به شانس دارد، از این رو خود را فرد  .مانند رفتار دیگران که کنترلی بر آن ندارند

توجه به این مواردی که اشاره شد، نشخوار ، بنابراین با کنند  کنند را باور نمی حرف افرادی که از آنها تعریف می .دانند بدشانسی می

ذهنی در این گونه افراد هم مشاهده می گردد. یکی از مولفه های مهم عزت نفس پایین، بی ارزشی خود و خود انتقادی است و به 

یش آسیب پذیری نظر می رسد عزت نفس پایین می تواند افراد را به آسانی در نشخوار یا سبک خودانتقادی قرار دهد و منجر به افزا

 ضرایب( بیانگر این بودکه 1398نتایج پژوهش ختائی و تقوی)(. 2004در طیف وسیعی از مشکالت ارتباطی شود)گیلبرت و و ایرونز، 

 دارمعنی جنسی نفس عزت به خشم نشخوار و خشم، نشخوار به خودقضاوتی از فرضی مدل مستقیم مسیر استاندارد غیر و استاندارد

 رابطه تهرانA  نوع دیابت به مبتال زنان در خشم نشخوار ایواسطه نقش با جنسی نفس عزت با خودقضاوتی بین یگرد عبارت به شد؛

شان هم دارند. در واقع، کمبود ، مشکالتی در عزت نفسدارندخیلی از کسانی که نشخوار ذهنی رض می شود که . ف.داشت وجود

در پژوهشی بیگی هرچگانی .نین با افزایش احتمال افسردگی هم ارتباط داردعزت نفس با افزایش نشخوار فکری مرتبط است. همچ

 کل در سردرد از ناشی ناتوانی با منفی و مثبت کمالگرایی بین رابطه در فکری، نشخوار که( به این نتیجه رسیدند 1398و همکاران)

 ناتوانی با منفی گراییکمال مثبت گراییکمال بین رابطه در فکری، نشخوار کنندهتعدیل نقش .دارد داریمعنی تعدیلی نقش نمونه،

 از ناشی ناتوانی با مثبت گراییکمال بین رابطه در فکری، نشخوار کنندهتعدیل نقش ولی بود. دارمعنی نیز  زنان در سردرد از ناشی

بین عزت نفس کلی ، عزت  که سیدر نتیجه این به دیگر پژوهشی در (1398بازگیر) .نیامد دستبه معنادار مردان و زنان در سردرد

عمومی ،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی با رفتارهای سازگارانه دانشچویان دانشگاه آزاد واحد خرم آباد رابطه مثبت معنی 

ختی داری وجود دارد. وبین نشخوار فکری ، باورهای فراشناختی و مولفه های آن یعنی کنترل ناپذیری افکار و عدم اطمینان شنا

رابطه منفی معنی دار وجود دارد.همچنین بین باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی در مورد افکار و خودهشیاری از مولفه 

های باورهای فراشناختی و بعد عزت نفس تحصیلی /شغلی از ابعاد عزت نفس با رفتارهای سازگارانه رابطه معنی داری وجود 

رگرسیون نشان می دهد از بین ابعاد عزت نفس، بعد عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی ،و عزت  ندارد.همچنین نتایج تحلیل

نفس اجتماعی و از بین مولفه های باورهای فراتشناختی ، مولفه عدم اطمینان شناختی و کنترل ناپذیری افکار پیش بینی کننده 

عزت نفس شغلی /تحصیلی و مولفه های باورهای مثبت در مورد نگرانی مناسبی برای رفتارهای سازگارانه دانشجویان می باشند و بعد 

،باورهای منفی در مورد افکار و خودهشیاری توان پیش بینی رفتارهای سازگارانه دانشجویان را نداشته و از تحلیل خارج شده 

 حصیلی فراگیران است چراکه میعنوان هدف نهایی در پس همه این اقدامات نهفته است، افزایش میزان موفقیت ت آنچه به.است

وسوی  تواند مسیر حرکت آنها را به سمت جسمی و روانی افراد را تهدید کند، عدم وجود انگیزه موفقیت در افراد می المتتواند س

کاهش وری آن را از بین ببرد و به دنبال آن باعث  مرور زمان اعتبار اجتماعی، کارایی، اثربخشی و بهره نامناسب گسترش دهد، به

؛ به نقل از ریاحی و همکاران، 2012)بهمن پورو همکاران، های زیادی را متوجه جامعه و دولت نمایید عملکرد واقعی فرد شده و هزینه

دهد  نوینی را به دست می العاتهایی دانش و اط با توجه به نقش کلیدی موفقیت در عملکردهای فراگیران چنین پژوهش (.1398

به این بپردازد که  های بعدی مورد استفاده قرار گیرد و راهگشا باشد. بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد تواند در پژوهش که می

چه روابطی بین کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد، چه روابطی بین کمالگرایی و نشخوار ذهنی با عزت نفس 

 ن کمالگرایی با نشخوار ذهنی می تواند نقش میانجیگری ایفا کند یا خیر ؟وجود دارد و درنهایت آیا عزت نفس در رابطه بی

 روش پژوهش

 شامل این پژوهش جامعه آماری .گرفت صورت ساختاری معادالت تحلیل از استفاده با که بود همبستگی پژوهش یک حاضر مطالعه

دویست نفرمشتمل بر مدارس فنی  بر بالغ جامعه کل دادسال مقطع دبیرستان شهر فریدونکنار بود. تع 18تا  12 نوجوانان دختر کلیه



 
 شد. حجم انجام ای مرحله چند ای خوشه تصادفی گیری نمونه شیوه از استفاده با نمونه گیری بود. حرفه ای توانگر و شاهد الغدیر

الک ورود داده ها: مقطع سنی یافت. م تقلیل نفر  180 به ها، برخی پرسشنامه بودن مخدوش به علت حجم جامعه،  به توجه با نمونه

سال، جنسیت دختر داشتن، نداشتن سابقه بیماری روحی روانی بود. مالک خروج داده ها هم مخدوش بودن پرسشنامه ها  18تا  12

فردی برای آنها در  صورت به ها پرسشنامه ها، آن برای پژوهش اهداف توضیح و موافقت جلب کنندگان، انتخاب شرکت از بود. پس

 .شد توزیع و به شیوه الکترونیکی گروه

 ابزار پژوهش

محور  ماده دارد که سه بعد کمالگرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه 30( 1991)کمالگرایی هویت و فلت پرسشنامه کمالگرایی: 

قل و حداکثر شود. حدا سنجیده می 5تا 1ای لیکرت از نمره  درجه 5ماده در یک طیف  10سنجد. هریک از این سه بعد با  را می

در پژوهش خود بر روی یک نمونه ( 2006)خواهد بود. فلت و هویت  50و 10گانه به ترتیب  نمره آزمودنی در زیر مقیاسهای سه

برای ابعاد کمالگرایی کمالگرایی خودمحور، دیگرمحور  ترتیب که به کردند اعالمنفری، هماهنگی درونی مقیاس خود را قابل قبول  263

نفری از دانشجویان، ضریب  500در یک نمونه ( 1386)در پژوهش بشارت  بوده است. 81/0و  74/0، 88/0برابر بلت و جامعه محور 

 81/0و 91/0، 90/0محور به ترتیب  های کمالگرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه ها برای زیرمقیاس آلفای کرونباخ پرسشنامه

 این مقیاس است. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسگزارش شده است که نشانه همسانی درونی خوب برای 

دست آمد. همچنین، برای بررسی  به 71/0و  64/0، 69/0محور به روش آلفای کرونباخ  های کمالگرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه

های مقیاس  دی نشان داده است، که کلیه مادهروایی مقیاس کمالگرایی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تأیی

)غالمی اند ذاشتهگ داری  بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی 30/0کمالگرایی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از 

دازه می ( عزت نفس کلی و ارزش شخصی را ان1965مقیاس عزت نفس روزنبرگ ) پرسشنامه عزت نفس:(.1394و همکاران، 

عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد. به نظر  10گیرد. این مقیاس شامل 

یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری عزت نفس بوده و مقیاس  )SES (( مقیاس عزت نفس روزنبرگ2002بورنت و رایت )

« خود»را برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه های روان شناختی درباره معتبری در نظر گرفته می شود زی

؛ 1979به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است )روزنبرگ،  .SESاستفاده می کند

دارد و در  )SEI (باالتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (.این مقیاس ضریب همبستگی2002به نقل از بورنت و رایت، 

 2این پرسشنامه را هوکسما  و مارو :1(RRSپرسشنامه پاسخ های نشخواری )سنجش سطوح عزت نفس روایی باالتری دارد.

حرف کننده حواس تدوین و واکنش های خلقی منفی را ارزیابی کردند. از دو خرده مقیاس پاسخ های نشخواری و پاسخ های من

)اغلب اوقات( نمره گذاری  4)هرگز( تا 1عبارت دارد که طیف لیکرت از  22عبارت را شامل می شود.  11تشکیل شده و هر کدام 

(، ضریب آلفای این مقیاس 2003ترینور و همکاران )(. 1396؛ به نقل از طبیبیان و سپهریان آذر، 2010می شود)شاکرنیا و محمدپور، 

باقری نژاد، صالحی و طباطبایی ضریب پایایی پرسشنامه باورهای فراشناختی  .گزارش کرده اند 68/0تبار بازآزمایی را ، اع90/0را 

الزم به ذکر است در این مطالعه پیشرفت تحصیلی .مطرح شد که نشان می دهد از روایی زیادی برخوردار است 001/0در سطح  65/0

، دانش آموزممتاز، 17ها مورد بررسی قرار گرفته است و درتقسیم بندی معدل باالتر از دانش آموزان براساس معدل ترم گذشته آن

 .به عنوان دانش آموز ضعیف، در نظر گرفته شد 99/13دانش آموز متوسط و معدل زیر  14-99/16معدل 

 یافته های پژوهش

                                                           
1 .ruminative responses (RRS) 
2 .Hoeksema & Maro 



 
نگین و انحراف استاندارد( و آمار تحلیلی)معادالت دراین پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی)توزیع فراوانی، میا

آورده شده است. میانگین  1های کجی و کشیدگی در جدول میانگین، انحراف معیار متغیرها همراه با آمارهساختاری( استفاده شد.

ی بررسی شد. است. نرمال بودن یک متغیره با شاخصهای کجی و کشیدگ 63/2و انحراف معیار آن  72/15معدل دانش آموزان 

است که متعلق به معدل هستند. این مقادیر نشان می دهد مفروضه نرمال  74/1و بیشترین کشیدگی -37/1بیشترین مقدار کجی 

بودن برای معدل برقرار نیست. این مساله بعالوه استفاده از سواالت به عنوان نشانگرهای کمالگرایی مثبت و منفی و عزت نفس موجب 

میانگین، . 1ل جدوبرای آزمون فرضیه ها استفاده شود.                 smartplsمجذورات جزئی در نرم افزار روش حداقل  شد از

 انحراف معیار، کجی و کشیدگی متغیرها

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر

 74/1 -37/1 63/2 72/15 معدل

 -63/0 -35/0 48/3 32/22 گرایی مثبتکمال

 -35/0 10/0 06/4 84/16 یگرایی منفکمال

 -58/0 16/0 92/3 47/23 برودینگ

 -49/0 32/0 69/4 17/23 رفلکشن

 33/0 -80/0 92/4 34/31 عزت نفس

در مدل طراحی شده کمالگرایی مثبت و منفی و نشخوار ذهنی متغیرهای مستقل، عزت نفس متغیر میانجی و معدل متغیر وابسته 

مدل تحقیق پس از حذف  از مدل حذف شدند. 4/0ها بررسی شدند. نشانگرهای با بار کمتر از بود. نخست بارهای عاملی نشانگر

شود.مشاهده می 1بارهای عامل نامناسب در شکل 

 



 
 : مدل پیشرفت تحصیلی در حالت ضرایب استاندارد1شکل 

 . پایایی و روایی همگرای متغیرهای مکنون2جدول 

 اعتبار ترکیبی 

(CR) 

 میانگین واریانس

 (AVEاستخراجی ) 

 51/0 90/0 عزت نفس

 61/0 76/0 نشخوار ذهنی

 56/0 83/0 گرایی مثبتکمال

 64/0 88/0 گرایی منفیکمال

است. این نتایج حاکی از  90/0و بیشترین آن  76/0(. کمترین اعتبار ترکیبی 2پایایی متغیرها با اعتبار ترکیبی بررسی شد )جدول 

ون است. روایی همگرای متغیرهای مکنون با میانگین واریانس استخراجی آزمون می شود. چناچه پایایی مناسب متغیرهای مکن

باشد آن متغیر دارای روایی همگرا است. کمترین میزان  میانگین  5/0میانگین واریانس استخراجی یک متغیر بیشتر یا مساوی 

مربوط به عزت نفس و کمال گرایی منفی است. بیشتر بودن است که  به ترتیب  64/0و بیشترین مقدار  51/0واریانس استخراجی 

 روایی همگرای متغیرهای مکنون را حمایت می کند. 5/0مقادیر میانگین واریانس استخراجی از 

 

 الکر-. روایی واگرای متغیرهای مکنون به روش فورنل3جدول 

 1 2 3 4 5 

     71/0 . عزت نفس1

    1 41/0 . معدل2

   78/0 -43/0 -49/0 .نشخوار ذهنی3

  75/0 -32/0 42/0 33/0 گرایی مثبت.کمال4

 80/0 15/0 11/0 -13/0 -34/0 گرایی منفی.کمال5

مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراجی هستند و عناصر مثلث پایین ماتریس مقادیر همبستگی بین  3عناصر قطری جدول 

های آن با سایر متغیرها باشد یک متغیر بزرگتر از همبستگی AVEچناچه جذر  الکر-متغیرهای مکنون هستند. در روش فورنل

های بین متغیرها بیشتر از عناصر قطر ماتریس نیست. روایی واگرا برقرار است. همانطور که مشاهده می شود، هیچکدام از همبستگی

ها نشان می دهد که معدل با عزت نفس مبستگیدر نتیجه روایی واگرای متغیرهای مکنون مورد حمایت قرار می گیرد. بررسی ه

(41/0=r( و کمالگرایی مثبت )33/0=r( رابطه مثبت دارد. معدل با نشخوار ذهنی )49/0-=r( و کمالگرایی منفی )34/0-=r رابطه )

 منفی دارد.

 و اندازه اثر t. ضرایب مسیر مستقیم، مقادیر 4جدول 

 معدل عزت نفس 

 t 𝑓2 ضریب T 𝑓2 ضریب

 02/0 27/2* 16/0 - - - عزت نفس 

 06/0 21/3** -24/0 19/0 19/6** -37/0 نشخوار ذهنی



 
 11/0 67/4** 31/0 09/0 70/3** 26/0 گرایی مثبتکمال

 01/0 47/1 -10/0 17/0 10/5** -33/0 گرایی منفیکمال

     P<0.01** P<0.05* 

برای تعیین میزان نشان دهنده معناداری آماری ضریب هستند.  t>96/1قادیر آورده شده است. م 4ضرایب تاثیر مستقیم در جدول 

برای  35/0و  15/0، 02/0( مقادیر 1988کوهن ) نظر استفاده شده است. طبق 𝑓2تاثیر هر متغیر مستقل بر وابسته از اندازه اثر  

𝑓2 .نشخوار ذهنی  بترتیب بیانگر اثر کوچک، متوسط و بزرگ است(37/0-=β ،19/6=t و کمال گرایی منفی ) (33/0-=β ،10/5=t )

(. اندازه اثر کمال گرایی β ،70/3=t=26/0) تاثیر منفی روی عزت نفس دارند. کمالگرایی مثبت تاثیر مثبتی روی عزت نفس دارد 

 کمال گرایی مثبت  ( وβ ،27/2=t=16/0) مثبت کوچک و اندازه اثرهای کمال گرایی منقی و نشخوار ذهنی متوسط است.عزت نفس 

(31/0=β ،67/4=t تاثیر مثبتی روی معدل دارند. نشخوار ذهنی تاثیر منفی بر معدل دارد ) (24/0-=β ،21/3=t تاثیر کمال گرایی .)

(. همه اندازه اثرهای مشاهده شده برای تاثیر متغیرها بر معدل در سطح کوچک β ،47/1=t=-10/0منفی بر معدل معنادار نیست )

آورده شده است. نشخوار ذهنی   5میانجی عزت نفس در رابطه کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی در جدول  است.نقش

(06/0-=β ،97/1=t(  و کمال گرایی منفی )05/0-=β ،08/2=t با نقش میانجی عزت نفس تاثیر منفی بر معدل دارند. کمال گرایی )

 زت نفس تاثیر مثبتی روی معدل دارد.( با نقش میانجی عβ ،05/2=t=04/0مثبت  )

 . ضرایب تاثیر غیرمستقیم مدل5جدول 

 T ضریب 

 97/1* -06/0 نشخوار ذهنی

 05/2* 04/0 گرایی مثبتکمال

 08/2* -05/0 گرایی منفیکمال

  P<0.05* 

 برای متغیرهای وابسته 2Qو   2Rشاخص. 6جدول 

 2R 2R 2 تعدیل شدهQ   
 17/0 37/0 38/0 عزت نفس

 29/0 30/0 32/0 معدل

و  50/0، 25/0مجذور همبستگی نشان می دهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیرهای برونزا تبیین می شود. مقادیر      

سی                 75/0 شاخص برر شد. این  ستفاده  شاخص افزونگی نیز ا ست. بعالوه از  شده ا صیف  سط و قابل توجه تو ضعیف، متو به ترتیب 

( است. معروفترین و شناخته شده ترین معیار     blindfoldingساختاری در پیش بینی کردن به روش چشم پوشی )    توانایی مدل

باالی صفر نشان می دهند که مقادیر مشاهده شده خوب         2Qگایسلر استک مقادیر   -استون    2Qاندازه گیری این توانایی شاخص 

   2R=38/0، مقادیر مجذور همبستگی  عزت نفس  6وابسته را دارد. در جدول   بازسازی شده اند و مدل توانایی پیش بینی  آن متغیر  

ــت. مقدار    2R=32/0و معدل  ــط اس ــطح متوس ــفر   29/0و معدل  17/0برای عزت نفس   2Qدر س ــتر از ص ــت که هر دو بیش اس

شاخص     شاخص    SRMRو  Gofهستند.برازش کلی مدل با دو  شد. حدود  صفر و یک بوده و تز  Gofآزمون  لس و همکاران بین 

سه مقدار  2009) سفیدانی،          36/0و  25/0، 01/0(  سنین و ا سط و قوی معرفی نمودند )مح ضعیف، متو به ترتیب به عنوان مقادیر 



 
شود. مقادیر      Gof=51/0میزان  (.1393 سوب می  ست آمد که یک مقدار قوی مح سب    SRMR<08به د شان دهنده برازش منا ن

 بود که در سطح مطلوب قرار دارد. SRMR =066ق مدل است. این شاخص برای مدل تحقی

 بحث ونتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر مطالعه روابط ساختاری کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه 

با پیشرفت تحصیلی وجود با نقش میانجی گری عزت نفس، بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی بین کمالگرایی 

(؛ 1393(؛ بدری گرگری، بیرامی و دبیری)139(؛ یحیی زاده درزی و همکاران)1396مشعل پور)دارد. نتایج این یافته با نتایج یافته 

کمالگرایی ( همسو است.آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1396(؛ عبدی )1395(؛ علی یاری)1396عقیلی و همکاران)

بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان باشد و کمال گرایی سازنده والدین می تواند موجبات ارتقاء  ن می تواند شاخصی برای پیشوالدی

ابعاد کمال گرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت و پیشرفت همچنین  .پیشرفت تحصیلی در فرزندانشان را فراهم نماید

. ونگلر و ت نیز به عنوان متغیر واسطه ای بر رضایت و پیشرفت تحصیلی اثرگذار استتحصیلی اثرگذار است. اهداف پیشرف

 هم دیگر از تر موفق حتی و بهتر را کارشان فقط که نمی شوند راضی این به گرا کمال آموزان دانش( بیان می کنند 1982کونرت)
 نتیجه به یا ضعفی خدشه گونه هیچ که نگیرد ورتص کامل کاری که شوند می راضی صورتی در دهند، آنها انجام خود های رتبه
 دسترسی قابل اهداف که است حالی در این و است مشکالت جهت رفع در تالش و تکاپو شامل کمالگرایی وسیع طور به نشود. وارد
 وسیله و آموز شدان سرمایه برای یک عنوان به را عملکرد و پیشرفت انگیزه سالم های جنبه موفقیت، از جستجوی مورد این و اند

 بازخوردهای دادن و تحصیلی عملکرد زمینه در آموزان دانش از وضعیت آگاهی لزوم.کند می پیچیده معلم برای خاطر تسکین

 شناختی عوامل یا محیطی و عوامل فردی از مجموعه ای مطمئناً است. مسجل آن، مورد در عالی آموزش اندرکاران به دست اطالعاتی
(. از نتایج دیگر پژوهش وجود 1396تاثیر می گذارد)به نقل از عقیلی و همکاران،  آموز دانش تحصیلی لکردعم بر شناختی غیر و

(؛ سلیمانی فر و 1397حاج حسینی و همکاران)رابطه بین نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلی بود. نتایج این یافته یا نتایج یافته های 

 واریانس انگیزهدرصد متوسطی از که ا در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که (؛ همسو بود. آنه1389(؛ محمدی)1393همکاران)

و نشخوار ذهنی می تواند اثرات منفی روی پیشرفت تحصیلی افراد داشته  پیشرفت تحصیلی توسط نشخوار فکری تبیین شده است

ر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد و های مقابله با افکار منفی ب دارد که آشنایی با شیوه می( بیان 1389)محمدی  باشد.

. همچنین های مقابله با افکار منفی داشته باشند، میزان پیشرفت تحصیلی آنها زیاد خواهد بود دانشجویانی که آشنایی زیاد با شیوه

ت دانشجویان در زمینه دروسیس و همکاران، عدم مهارت های الزم برای مقابله با افکار منفی را به عنوان یکی از عمده ترین مشکال

بدون تردید افرادی که دارای نشخوارهای ذهنی هستند، به دلیل افکار عادات مطالعه شناسایی نمودند. با توجه به تایید این فرضیه، 

شوند، توان توجه و تمرکز بر روی موضوعات موردنظر و اهداف فعلی  طور غیرارادی وارد آگاهی می تکراری و منفی و مقاوم که به

که برای تبیین این یافته وجود دارد این است که نشخوار ذهنی افراد را به اشتغال  الیلیخود را از دست میدهند. همچنین ازجمله د

شود. زمانی که افراد  کند. حاصل این افکار به افسردگی و شدت یافتن آن منتهی می دائمی به یک اندیشه یا موضوع تحریک می

 ت در کارهای خود، تصویری نخواهند داشت.یند، دیگر در ذهنشان نسبت به دستیابی به اهداف و موفقکن نشخوار ذهنی را شروع می

بنابراین فردی که درگیر نشخوار ذهنی می شود به دلیل اینکه این مسأله باعث افسردگی فرد شده و در نهایت مانع حل مساله می 

د داشت. نتایج دیگرپژوهش وجود رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس شود و همین اثرات منفی در پیشرفت تحصیلی به همراه خواه

(؛ 1391(؛ اکبری شایه و همکاران)1388(؛ ملکیان بهابادی)1394میرشکاری و سعادتمند)بود .نتایج این یافته با نتایج یافته های 

( همسو است. آنها در پژوهش 1390ران)(؛ آرمین و همکا1396افشاری، پیامی و پیمان)(؛ 1395(؛ ایزدی و باقری)2005فلت و هویت)

همان طور که پیش تر اشاره شد؛ کمالگرایی دارای دو خود نشان دادند که بین ابعاد کمالگرایی و عزت نفس افراد رابطه وجود دارد. 



 
گواه رابطه بعد مثبت و منفی است. کمالگرایی مثبت و منفی بر عزت نفس می تواند به طور مستقیم تاثیر می گذارند. پژوهش ها 

مثبت بین کمالگرایی مثبت و عزت نفس است. در واقع کمالگرایی مثبت، انتظاراتی عقالنی و واقع گرایانه با توجه توانایی ها و 

محدودیت های فرد ایجاد می کند که این واقع بینی با محدودسازی انتظارات در دو زمینه شخصی و بین شخصی، به فرد کمک می 

ت و هدف های تحقق نیافتنی را برخود و دیگران تحمیل نکند و درسایه این واقعیت روان شناختی با کاهش کند تا معیارهای سخ

از (.1388ترس از شکست و افزایش رضایت شخصی، عزت نفس خود را تقویت می کند)ملکیان بهابادی، محسنی ذنوزی و کشاورز، 

(؛ 1398زت نفس بود. نتایج این یافته با نتایج یافته های ختائی و تقوی )نتایج دیگر پژوهش حاضر، وجود رابطه بین نشخوار ذهنی با ع

 اساس تکیه این بر عزت نفس)خودارزشمندی(( همسو است. 2001(؛ کروکر و ولف)1398(؛ بازگیر)1393کریمی طاهر و همکاران)

 یا موفقیت برای هایی وضعیت چگونه یهای زندگ موقعیت که یابند می در خود، اجتماعی و فردی تجارب به توجه با مردم که دارد

 بیشتر و بهتر را خود وجودی بها و منزلت و قدر افراد چقدر هر زندگی، در تجارب موجود به توجه با .کند می فراهم ها آن شکست

 خود از دردانیق .بود مند خواهند بهره باالیی نفس عزت از نهایت در و شده افزوده ها آن خویشتن به اعتماد نسبت به همان بدانند،

یکی از مولفه (. 1391؛ به نقل از زکی، 2001خودارزشمندی است)کروک رو ولف؛  نظریه مهم مصادیق از خویشتن به دادن بها و

های مهم عزت نفس پایین، بی ارزشی خود و خود انتقادی است و به نظر می رسد عزت نفس پایین می تواند افراد را به آسانی در 

انتقادی قرار دهد و منجر به افزایش آسیب پذیری در طیف وسیعی از مشکالت ارتباطی شود)گیلبرت و و ایرونز، نشخوار یا سبک خود

عزت نفس یک شکل از حفاظت از خود است که پس از،  از دست رفتن آن می تواند احساس پریشانی و احیاناً نشخوار و (. 2004

اب و پریشانی می تواند عزت نفس ما را به حداقل برساند، مکانیزم دفاع برای مشغله فکری به وجود آورد. از آنجایی که وجود اضطر

نگهداری از یک تصویر ایده آل الزم است. در واقع فرد نیازمند است دفع اضطراب کند تا اضطرابی را که در اثر تهدیدات بر عزت نفس 

به طور  (.1393؛ به نقل از کریمی طاهر و همکاران، 2008 )از طریق طرد یا ارزیابی منفی دیگران( حاصل شده است دفع نماید)دیاز،

کلی یافته های این پژوهش نشان داد که عزت نفس به صورت غیرمستقیم می تواند در رابطه بین کمالگرایی و نشخوار ذهنی با 

شاره شد، دارای عزت نفس پیشرفت تحصیلی می تواند نقش میانجیگری ایفا کند. افراد برخوردار از کمالگرایی منفی همانطور که ا

خودانتقادی  و خودتردیدی از باالیی سطوح دارای و اساسی می شوند اشتباهات پایین و خودارزشمندی کمی هستند. این افراد مرتکب

 شرم نفس و عزت فقدان افسردگی، اضطراب، نظیر مشکل زا پیامدهای روانشناختی پیش بینی کنندۀ بالطبع عوامل این هستند.

 دارد. درواقع، سازگاری مثبت و مطلوب عملکرد باال، شخصی معیارهای با همبستگی معناداری مثبت کمالگرایی مقابل در ت.اس درونی

 واقع بینی، چون ویژگیهایی و به خود اعتماد و نفس عزت مثل مثبت درون روانی زمینه های طریق تقویت از مثبت کمالگرایی

 مثبت صورت به را تحصیلی و اشتیاق انگیزه شخصی، عملکرد از خرسندی و ندیرضایتم احساس شخصی و محدودیت های پذیرش

 کمالگرایی که است آن مؤید شواهد پژوهشی و بوده دوسویه کمالگرایی سازۀ که گفت می توان بنابراین .می دهد قرار تحت تأثیر

است)احمدی  همبسته مثبت کرد تحصیلیعمل و زندگی در سازگاری با مثبت کمالگرایی .نیست و ناسالم منفی صفت یک لزوماً

 خصوصاً می کند، مختل را افراد عملکرد ذهنی نشخوار(. افزون براین، 1396؛ به نقل از عباسی، پیرانی و صالحی، 2010طهوری، 

 قابل کنترلغیر و غیرعادی سرگردان ذهن، که زمانی یا اینکه و ندارد وجود عملکرد یک انجام برای موردنیاز شناختی که منابع زمانی

دچار  که کند می احساس شود، می غرق فکری در نشخوار فرد وقتی(. 2016، 1است، نشخوار ذهنی بیشتر می شود)سلی و همکاران

 شدن افسرده به و منجر آید می وجود به فکری نشخوار مورد در منفی یعنی باورهای است؛ خطرناک که شده کنترل قابل غیر وضعیت
 نشخوار بودن کنترل قابل غیر منفی مثل فراشناختی باورهای با ابتدا بایستی افسردگی برای کاهش مدل ینا اساس بر .شود می فرد

فاصله  و خود درون به فرد حد از بیش توجه زیرا چالش کشید؛ به را فکری نشخوار مورد در مثبت باورهای و سپس کرد مقابل فکری

                                                           
1 .Seli & et al 



 
 وضعیت این و دهد قرار می منفی خلق حالت در را فرد و شود می گذشت ر موردد خصوص به منفی افکار تکرار موجب بیرون از گرفتن
(. همچنین طبق نظریه هدف پیشرفت، پاسخ 1399؛ به نقل از خرم نیا و همکاران، 2010، 1شود)رایس می افسردگی پایداری باعث

جه واقعی)شکست در تکالیف( است. طبق این نشخواری فرد ناشی از ایجاد ناهمخوانی بین هدف فرد)خوب انجام دادن تکالیف( و نتی

نظریه نشخوار ذهنی تفکر آکاهانه است که به عنوان پیامدی از تالش شکست خورده برای پیشرفت به یک هدف مهم اتفاق می افتدبه 

، 2مکلنتوش گفته مارتین و تیزر، در این حالت، پیشرفت به اندازه کافی در جهت هدف انجام می گیرد یا کاهش می یابد)اسکات و

یکی از  مولفه  (. پس منطقی به نظر می رسد که نشخوار ذهنی مانع پیشرفت تحصیلی بشود.1392؛ به نقل از سلیمانی فر، 1999

های مهم عزت نفس پایین، بی ارزشی خود و خود انتقادی است و به نظر می رسد عزت نفس پایین می تواند افراد را به آسانی در 

تقادی قرار دهد و منجر به افزایش آسیب پذیری در طیف وسیعی از مشکالت ارتباطی شود)گیلبرت و و ایرونز، نشخوار یا سبک خودان

(. لذا عزت نفس نیز اگر در شخصی پایین باشد می تواند باعث نشخوار ذهنی گردد و همین امر بیشتر پیشرفت تحصیلی اش 2004

کاری  فظهودیت هایی وجود داشت که به آن اشاره می گردد. از آنجا که محارا تحت تاثیر قرار دارد. در راستای پژوهش حاضر محد

عدم همکاری و گاهی عدم آگاهی برخی پاسخگویان در امر تکمیل نمودن فراد وجود دارد، بنابراین و محتاط کاری بر افکار بیشتر ا

سال  12-18قط شامل مقطع سنی نوجوانان ؛ همچنین اینکه جامعه مورد پژوهش فها از جمله محدودیتهای تحقیق است پرسشنامه

بود و اینکه روی مدارس شهر فریدونکنار فقط اجرا گردید پیشنهاد می گردد که بر روی دانشجویان و ماقطع سنی دیگر و همچنین 

 جامعه دیگر این پژوهش تکرار گردد.

 منابع
یتی و سبک ن کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربسومی مقایسه عزت نفس و کمال گرایی،(. 1395)یزدی، محدثه و باقری، حسینا

 .زندگی،مشهد

ل بهداشت مجله اصو ،ندر نوجواناگرایی با شدت آکنه خودپنداره، عزت نفس و کمال (. رابطه1396بهرام. ) ،پیمان نیا ؛پیامی, پریا ؛افشاری, علی
 .430-436(، 6)19، روانی

مجله روش ها و زندان، (. رابطه ابعاد کمالگرایی والدین با عزت نفس و خودکارامدی فر1390طانعلی)آرمین، مریم؛ سهرابی، نادره و کاظمی، سل
 .15-28سال دوم،  مدلهای روانشناختی،

گرایی مقایسۀ عزت نفس، کمال (.1391)یدمج ،عیدی بایگی و بهمن، احمدیان علی؛ زادگانمهناز،زارع؛ زاده هنرمندمهرابی ؛یحیی ،کبری شایها

 .35-42( 3) 12 ،ینامه کودکان استثنایفصلآموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع شهر اهواز. ملکرد تحصیلی دانشو ع

گرایی دو بعدی و اهداف بینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال(. مدل پیش1393بدری گرگری, رحیم, بیرامی, منصور, دبیری, سولماز )

 . 46-12(،33)10،یفصلنامه روان شناسی تربیت ن،تاآموزان مقطع دبیرسپیشرفت در دانش

انشجویان دانشگاه آزاد پیش بینی رفتارهای سازگارانه بر اساس عزت نفس ، نشخوار فکری و باورهای فراشناختی در بین د(.1398)بازگیر، کامران

 .ن،تهرابیتی و روانشناسی ایرانسومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تراسالمی واحد خرم آباد،
، سال ناسی ایرانششمین کنگره انجمن روانش، ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (.1396بشارت، محمدعلی و فرهمند، هادی)

1396 ،6-1. 

کری و هوش هیجانی با انگیزه بررسی رابطه نشخوار ف(. 1397)درویشی، مطهره و کریم نیا، فریدون ؛درویشی، محدثه؛ حاج حسینی، نجمه

 .9-1، (،1)4،فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول

ه خود و نشخوار ذهنی ببررسی نقش شفقت (.1399)لی اکبر، گودرزی گلفام، بهاری بابادی مهرداد، طاهری امیرعباس. خرم نیا صمد، فروغی ع

 .29-15( :5) 7 ،مجله روانشناسی و روانپزشکی شناختبینی افسردگی مزمن. در پیش

                                                           
1 . Raes 
2 . Scott  & Mclntosh 

https://civilica.com/l/40970/


 
ش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتال به دیابت رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نق (.1398)سید آرش ،تقوی و علیرضا ،ختائی

 .160-171( :1) 12. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایرانتهران.  A نوع

-64(، 6)4، دسیمجله نخبگان علوم و مهن(. بررسی رابطه عزت نفس و خالقیت بین دانش آموزان شهر جیرفت، 1398رابری، ساره و همکاران)

56.  

(. رابطه کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی 1398زهرا) ،نقش و ملوک ،ی اشکذریخادم ؛کوثر ،رئوف

 .236-207(، 1)15، اندیشه های نوین تربیتی مجلهی، تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیل

مجله روش  ین دانش آموزان دختر و پسردبیرستانهای شهر اصفهان،(. آزمون و اعتباریابی پرسشنامه خودارزشمندی در ب1391زکی، محمدعلی)
 .85-63(، 7)2، های و مدلهای روانشناختی

رابطه بین جهت گیری های هدف تحصیلی و نشخوار فکری تحصیلی در دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی (. 1393سلیمانی فر، امید و همکاران)

 .173-180، 3، سال هفتم، شمارهدر علوم پزشکی مجله راهبردهای آموزش، جندی شاپور اهواز

ترجمه سارا کمالی و فروغ  رفتاری(.-)راهنمای خودیاری به استفاده از روش های شناختیغلبه بر کمال خواهی(. 1399شافران، رز و همکاران)

 ادریسی، چاپ هفتم، تهران:ارجمند.

مجله درمان شناختی رفتاری بر تاب آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل، (. اثربخشی 1396طبیب زاده، فریناز و سپهریان آذر، فیروزه )
 .1-9(، 13)6،مطالعات ناتوانی

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و (. بررسی رابطه کمالگرایی والدین یا پیشرفت تحصیلی فرزندان، 1395علی یاری، فرضعلی)
 تیرماه  تهران. 23و22 رفتاری،

آموزان راهبر دانشبینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود(. پیش1398ناز, نریمانی, محمد, بشرپور, سجاد. )عینی, سا

  .45-33(، 12)7،دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.دختر

 دانش تحصیلی پیشرفت و اضطراب امتحان با دیخودکارآم و درونی مهار جایگاه کمالگرایی، رابطه بررسی (.1396عقیلی، رضا و همکاران)

 .53-78(، 2)6 مجله رویش روانشناسی،شهرکرد،  درخشان مراکزاستعداد آموزان

، علمی آموزش و ارزشیابی مجله ی،گرایی و عملکرد تحصیلگیری اهداف پیشرفت در رابطه بین کمال(. نقش میانجی جهت1396عبدی, رضا. )
10(39 ،)68-53. 

، مجله مطالعات منابع انسانی(. بررسی رابطه بین احساس عزت مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 1393ی، رسول و همکاران)کریمی طاهر

3(13 ،)56-41. 

(. رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه ،کمالگرایی و ابرازگری هیجانی با ناگویی هیجانی با نقش میانجیگری انعطاف 1399وکیلیان، لیلی)

 یری شناختی در بیماران مبتال به درد مزمن، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد واحد تنکابن.پذ

کمال گرایی و عزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد (. 1388ملکیان به آبادی، محسن؛ محسنی ذنوزی، هاشم و کشاورز، محسن)

 .127-147(، 4)11، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی. غیرنخبه در شهر تهران

سومین همایش ملی مطالعات و والدین، پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بر اساس ویژگی کمالگرایی(. 1396)مشعل پورفرد، مرضیه
 /647618https://civilica.com/doc،تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

شناختی دانشجویان واجد نفس و بهزیستی رواننمایشگری بر اضطراب اجتماعی، عزتی روان(. اثربخش1398قایق, سید عباس)و ح حامد ،وسویم

 .30-22(، 3)20، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی مجلهی، تشخیص اختالل اضطراب اجتماع

 ، چاپ اول، تهران: رسش.کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی(. 1382مهرابی زاده هنرمند، مهناز)

 28. پرستاری ایران مجلهگرایی و عزت نفس با رضایت جنسی زنان متاهل. بررسی ارتباط کمال (.1394)خدیجه ،ابوالمعالی و سوسن ،نظری

(95: )11-21. 



 
مدل یابی روابط ساختاری کمال گرایی تحصیلی با میانجیگری هوش معنوی  (.1399)کیاپور آزادهو  بابک ،حسین زاده ؛مهدی ،یحیی زاده درزی

 .70-53( :3) 36. پژوهشی تعلیم و تربیت -فصلنامه علمی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. بر 
 

Damian, L. E., Stoeber, J., Negru-Subtirica, O., & Baban, A. (2017). On the development of perfectionism: 

The longitudinal role of academic achievement and academic efficacy. Journal of Personality, 85, 565-577. 

Seli P, Risko EF, Smilek D, Schacter DL.(2016). Mind‐ wandering with and without intention. Trends 
Cogn Sci, 20(8): 605-17. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 و رفتارهای خودمراقبتی در دانش آموزانپیش بینی اضطراب کرونا براساس شفقت خود 
 

 *1مریم اخوان

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اهلل آملی،مازندران، ایران.-1

mryam2015a@gmail.com 

 

 چکیده 

فتارهای خودمراقبتی در افراد می تواند بر اضطراب کرونا وقتی در معرض این ویروس شفقت خود و انجام ر مقدمه:

قرار می گیرند، تاثیر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا براساس شفقت خود و رفتارهای 

سال مقطع  18ا ت 12 نوجوانان دختر کلیه شامل این پژوهش جامعه آماریخودمراقبتی در دانش آموزان بود. 

 چند ای خوشه تصادفی گیری نمونه شیوه از استفاده نفر نمونه با 180دبیرستان شهر فریدونکنار بود که تعداد 

(، پرسشنامه رفتارهای 1398اضطراب کرونا علیپور و همکاران) انتخاب گردید و به پرسشنامه های ای مرحله

( به صورت الکترونیکی پاسخ 2003خود نف و همکاران)( و پرسشنامه شفقت 1991خودمراقبتی کون و همکاران)

شفقت خود می تواند اضطراب کرونا  را در دانش آموزان پیش بینی نماید و همچنین بین رفتارهای  یافته ها:دادند.

mailto:maryam2015a@gmail.com


 

داشتن شفت خود و آگاهیو انجام رفتارهای نتیجه گیری: خودمراقبتی با اضطراب کرونا رابطه وجود دارد. 

 ی تواند باعث کاهش اضطراب افراد در معرض کرونا بشود.خودمراقبتی م

 کرونا، شفقت خود و رفتارهای خودمراقبتی اضطرابواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

کروناویروس، خانواده بزرگ از ویروس هاهستند که ممکن است باعث عفونت های تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های 

 عالئم(.  2020نام گذاری شده است)سازمان بهداشت روانی،  19شوند. اخیراً این ویروس به نام کووید 1رسشدیدتر مانند مرس و سا
است)وو و مک  تنفس در مشکل و تب، سرفه شامل عفونت های نشانه و .عالئم .است شدید متغیر تا خفیف از ویروس این بیماری

 نمود توصیه و اعالم اضطراری وضعیت فوریه 4 در جهان بهداشت سازمان ،بیماری انتقال و شیوع قدرت به توجه با (.2020، 2کوگان

 درماان و مراقبت های بخش کارکنان و مبتال افراد بخصوص افراد تماس کاهش طریق از را بیماری این فرد به فرد انتقال کشورها تا

 نشان مبتالیان فزایندۀ تعداد و نبود کارساز هایبه تن روش این متاسفانه . نمایند کنترل را آن جهان وگسترش داده کاهش بیماران

 به مجبور مناطق برخی تا شد موجب امر این .دارند حضور جامعه در نیز بدون عالمت ناقالن از زیادی تعداد ، بیماران بر عالوه که داد

 جنوبی کره امارات، ، ایران مانند( لیم و کالن سطح در پیشگیری های مراقبت اجرای با و  )ایتالیا و مانند چین( کامل قرنطینۀ انجام

 روان منفی اثرات با روز موجب مثبت، پیامدهای علیرغم بهداشت های سیاست این اجرای .شدند حتی کشور یا استان در شهر، )

 ،های روزمره فعالیت در تداخل ، شایعات و غلط اخبار انتشار مرگ، از ترس بیماری، از است. ترس شده جامعه در سطح شناخت

 ده و ، مالی و شغل مشکالت ، بروز) خانواده دوستان، همکاران،( اجتماع روابط کاهش مرور، و عبور و سفر محدودیت یا منع مقررات

(. 1399؛ به نقل از پاشازاده مرادی، 1398)علیزاده و صفاری نیا،  نماید ما تهدید را جامعه افراد روان سالمت شرایط، این دیگر پیامد ها

، آلوده شدن به این ویروس را گزارش نمود، تا درکنار سایر کشورهای جهان، دست 98به طور رسمی از ابتدای اسفند سالایران هم 

و پنجه نرم کردن با بحران ناشی از این پدیده را تجربه نماید. تالش برای انکار و یا نادیده انگاری این ویروس برای مخاطبان از سوی 

یکردهای مختلف اتخاذ شده از سوی متولیان و رسانه های رسمی و غیررسمی کشور بوده است که دیگر، دو سوی سیاست ها و رو

بینی خطر که ممکن است  اضطراب احساس نگرانی ناشی از پیش (.1399ایرانیان در این دوره کوتاه تجربه نموده اند)اسکندریان، 

                                                           
1 .Mers & Sarse 
2 . Wu &  McGoogan 



 
 -الی که ترس حالت هیجانی ناخوشایند به شکل تغییرات روانیدرونی یا بیرونی باشد و با تنگی نفس و تپش قلب همراه است، درح

(. اضطراب 1391؛ به نقل از عزتی، 1389)اسدی نوقابی و همکاران،شود فیزیولوژیک در پاسخ به تهدید یا خطر واقعی محسوب می

(. اضطراب در افراد 1388کاپالن،  واکنش به تهدیدی نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ همراه با تعارس است)پورافکار، به نقل از

در معرض کرونا و مبتالیان، به نظر می رسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس است. ترس 

اطالعات کافی از ناشناخته ها ادراک ایمنی را درانسان کاهش می دهد همواره برای بشر اضطراب زا بوده است. درباره کرونا همچنان 

 رفع برای بیشتر دنبال، اطالعات به افراد زمان، این در(. 2020، 1نیست و این اضطراب را تشدید می کند)بجاما، اوستر و مک گورن
 آن است ممکن دهند، بنابراین تشخیص را غلط و درست نتوانند اطالعات افراد شود باعث تواند می اضطراب.هستند خود اضطراب

 یاد هایی استراتژی باید با اضطراب مقابله برای مردم نتیجه، در (.2020، 2ییپ و تسانگ تو،(بگیرند قرار ار نادرستاخب معرض در ها

 شناسایی کمک به برای تحقیقات انجام رسد می نظر به این زمینه، در تحقیق عدم و بیماری این سریع شیوع توجه به با .بگیرند

 زندگی مردم کیفیت بهبود به تواند می و است امری ضروری اضطراب با مقابله راهکارهای و هاضطراب ایجادشد ویژه به و بیماری این
دراین راستا پژوهش هایی انجام شده است. نتایج پژوهش اعزازی  (.1398کند)به نقل از علیپور و همکاران،  کمک جامعه سالمت و

سالمت،  سرسختی هیجان، شناختی تنظیم راهبردهای بقبرط کرونا اضطراب پیش بینی( با عنوان 1399بجنوردی و همکاران )

بیانگر این بود رابطه منفی میان راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و سرسختی سالمت مربوط به اضطراب کرونا وجود داشت. 

 از ناشی اعیاجتم همبستگی و اضطراب اساس بر روانی سالمت بینی پیش( با عنوان 1399در پژوهشی صفاری نیا و علیزاده )

اضطراب بیماری کرونا با همبستگی اجتماعی مربوط به کرونا رابطه منفی و به شکل مثبت با کرونا، به این نتیجه رسیدند که  ویروس

درصد و همبستگی اجتماعی مربوط به کرونا  47سالمت روان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اضطراب مربوط به کرونا 

( با عنوان اضطراب و افسردگی در 2020)3نتایج پژوهش گنارومزا و همکاران مت روان را می تواند پیش بینی نماید.درصد سال 26

از نمونه ها  55/0، بیانگر این بود که ویروس کرونا، مثل ویروس های دیگر همراه با پیامدهای روانپزشکی بود.19-بازماندگان کووید

دند؛ سابقه روانپزشکی، شرایط و مدت بستری در آنها مشاهده شد؛ زنان بیشتر از مردان رنج می حداقل یک اختالل روانی را نشان دا

در پژوهشی دیگر که توسط مغنی باشی  وجود دارد. 19-برند و درنهایت نیاز به تشخیص و درمان در بازماندگان کووید

انجام گرفت؛ نتایج نشان  19-ان در هنگام شیوع کووید( با عنوان بررسی ارزیابی میزان اضطراب جمعیت عمومی ایر2020)4منصوریه

داد که اضطراب در بین ساکنان استانها با شیوع باالی عفونت ویروس باالتر است؛ اضطراب در بین  افرادی که حداقل یک عضو 

 را دارند.  خانواده یا دوست او مبتال باشد به طور قابل توجهی باالتر است؛ زنان و بزرگساالن جوان اضطراب بیشتری

 داشتن دوست احساس شفقت خود بامی تواند بر اضطراب افراد در معرض کرونا تاثیر بگذارد.  5شفقت خودفرض براین است که سازه 

نیست. شفقت  دیگران به خود نیازهای ترجیح یا معنای خودمحوری به اما است، مرتبط دیگران مورد در مراقبت و و نگرانی خود

 خود و قضاوتی داشتن دیدگاه بدون خود به نسبت صحیح درک و مهربانی .داشتن1است:  اساسی جزء هس دارنده بر در خود

 در را تجاربی چنین نیز دیگر، سایرین عبارت به است. انسانها همه تجارب از جزیی فرد که تجارب دیدگاه این داشتن .2انتقادگر؛

 متعادل گونه ای به را خود و احساسات تجارب .3 دیگران؛ از ودنب متمایز و بودن دور داشتن احساس بدون دارند خود زندگی

می  تجربه متفاوتی به طور و بوده یکدیگر متفاوت با شفقت ورزی خود جنبه های این .کند بزرگ نمایی آنها را اینکه بدون نگریسته

                                                           
1 . Bajema, Oster & McGovern 
2 . To, Tsang & Yip 
3 .  GennaroMazza & et al 
4 . Moghanibashi-Mansourieh 
5 . self-compassion 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120316068#!


 
 آگاهی ذهن بودن باز و پذیرا حالت مثال، برای.هستند نیز یکدیگر برگیرنده در و مکمل گونه ای به که نظر می رسد به اما شوند،

افرادِ با شفقت به خود در مقایسه با (. 1392؛ به نقل از مومنی و همکاران، 1،2011می شود)نف خود مورد در کاهش قضاوت باعث

طرابِ کم، بیشتر افراد فاقد شفقت به خود، از سالمت روانی بهتری برخوردارند؛ برای نمونه شفقت به خود در افراد با افسردگی و اض

شود. شفقت به خود با تواناییهای روانشناختی مثبت، ازقبیل شادی، خوشبینی، خِرد، کنجکاوی و کاوش و هوش هیجانی،  دیده می

 با مهربان افراد که دهد می نشان تحقیقات (.1398؛ به نقل از طاهرپور و همکاران، 2011)هافمن، گراسمن و هینتون، ارتباط دارد

 عامل یک تواند می دلسوزی خود که دهد می نشان همچنین تحقیقات دارند. کمتری شکست از ترس و افسردگی ،اضطراب خویش،

 .بینند می تر عینی را آنها زیرا ببخشند بهبود را خود های کاستی و ها نارسایی اشتباهات، افراد ودش می باعث که باشد انگیزشی
تجربه هیجان  از آن در که شود گرفته نظر همچنین شفقت خود می تواند از راه های مختلف به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان در

 شوند. پذیرش واقع مورد مهربانانه صورتی به احساسات تا شود می شبلکه تال نمی شود، جلوگیری نامطلوب و آزاردهنده های

 وجود با (.2008می کند)نف،  پیدا مقابله برای جدیدی راههای فرد و تغییر می کنند مثبت احساسات به منفی احساسات بنابراین

 آگاهانه ذهن جزء اما تناقض است، در دکن رفتار خود با قضاوتی و خشن طور به فرد امر که این با شفقت خود، احساس داشتن اینکه

 .(2010، 2مکفرسون و مشاهده کند)پاولی وضوح به را آنها خود، نواقص انگاشتن نادیده جای فرد به که است این شامل مولفه این

، یزناشوی شفقت به خود به طور مثبتی با رضایت  ت کهرت گرفته نشان داده اسوردر مورد شفقت به خود ص هک پژوهش هایی 

افسردگی، اضطراب، عاطفه منفی، نشخوار ذهنی و سرکوب فکر  با یمنف ورقیت و به طالشادکامی، خوشبینی، خرد، ابتکار شخصی، خ

( انجام شد نتایج 2007(. پژوهشی که توسط نف و همکارانش)2011، 3و هوالیس واکرو همکاران 2008؛ نف، 2003)نف، رابطه دارد

ادی، خوشبینی، انگیزش، عواطف مثبت و خودآگاهی در ارتباط است. همچنین آنها دریافتند شفقت شفقت به خود با شنشان داد که 

در  .عمل کند (کند خصوص زمانهایی که فرد خود را ارزیابی و سرزنش می به)تواند به عنوان سپر در مقابل اضطراب  به خود می

درمان موجب کاهش معنادار در نشانگان اختالل یج نشان داد که ( انجام گرفت نتا1398پژوهشی دیگر که توسط طاهرپور و همکاران)

. نتایج پژوهش کرد و خوردن و عالئم افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش خودکارآمدی وزن در افراد مبتال شده است

ی پژوهشی نشان داده اند ( بیانگر این بود که بین شفقت خود با استرس تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. یافته ها1395باباخانی)

که برخی از ویژگی های روانشناختی مثبت افراد ازجمله خوددلسوزی، می تواند تاثیر بسزایی در غلبه بر موقعیت استرس زا داشته 

( نشان دادند، افراد که شفقت خود )خوددلسوزی( باالیی دارند در مقایسه با افرادی که شفقت خود کمی 2012باشد. نف و پومیر)

ند؛ از سالمت روانشناختی بیشتری نیز برخوردارند، این دست از افراد با دیدگاه و بینشی متعادل و مثبت اندیش همراه با مراقبه دار

از خود، فشارهای روانی و حتی شست ها را سپری می کنند. همچنین شفقت خود عالوه براینکه فرد را در مقابل حاالت روانی منفی 

( در پژوهش به این 2010حاالت هیجانی مثبت و عواطف مثبت و ایجاد رضایت نیز نقش دارد. ریس) محافظت می کند، در تقویت

 ( نشان2008)ویلیامز و همکاران  پژوهشهمچنین نتیجه رسیدند که شفقت خود باال با اضطراب و افسردگی کمتری همراه است. 

 (.1396)افشانی و ابویی، اب کمتری از خود نشان دادندتری داشتند، سطوح اضطراالآموزانی که شفقت به خود ب داد که دانش

ازسویی دیگر، به نظر می رسد رفتارهای خودمراقبتی ممکن است  بر میزان اضطراب کرونا افراد در معرض کرونا تاثیر بگذارد. طبق 

است که توسط فرد به منظور  ، خودمراقبتی مجموعه فعالیت های آگاهانه، آموخته شده و هدف داری4نظریه خودمراقبتی دورتی اورم

تامین حیات،  حفظ و ارتقای سالمت انجام می شود تا آنجا که ضعف اطالعات و درک آن باعث کاهش قدرت قضاوت و تصمیم گیری 

                                                           
1 .Neff 
2. Pauley & McPherson 
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https://danabrain.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-gad/
https://danabrain.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-gad/
https://danabrain.ir/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d8%af%d8%a8%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/
https://danabrain.ir/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d8%af%d8%a8%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/


 
های  استفاده از برنامه (.1396؛ به نقل از مظلومی، 2001شده و منجر به ایجاد محدودیت در عملکرد خودمراقبتی فرد می شود)ارم، 

باشد و یک روش ایمن،  ود مراقبتی نظیر برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم که شیوه استانداردی برای ارائه مراقبت میخ

 (. 1394)شهباز و همکاران، هزینه در کنترل مشکالت جسمی و روانشناختی است غیردارویی، غیرتهاجمی و کم

حساس شادی، آرامش و صلح، تقویت اان به تجدید انرژی، کاهش استرس، ایجاد توترین آن میخود مراقبتی مزایای دارد که از مهم

اره احساس سالمت و تندرستی جسم، افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، شور و شوق زندگی و افزایش انگیزه موفقیت اش

رژیم  شود.ن غذاهای سالم میزشی و خوردها، تمرینات ورکه نیازمند زندگی سالم است، شامل: فعالیت :کرد.خودمراقبتی جسمی

 :بتی عاطفی و روانیغذایی و ورزش نه تنها بر سالمت جسمی، بلکه تأثیر بسیار زیادی بر سالمت روحی و روانی انسان دارد.خودمراق

مشکالت هایمان برای مدیریت احساسات و مقابله با نیازهای عاطفی و روانی ما دربرگیرنده احساسی است که نسبت به خود و توانایی

 داریم.

داشتن سالمت روانی و عاطفی شامل وجود احساس رضایت، اعتماد به نفس کافی، صمیمیت، رغبت به زندگی شادی و نشاط و 

تواند به ما کمک کند داشتن فعالیت اجتماعی و حفظ روابط بین فردی می :خودمراقبتی اجتماعی شود.توانایی مقابله با استرس می

روابط و تعامالت اجتماعی ما با تقویت سیستم ایمنی بدن سبب حفاظت انسان در  خوبی داشته باشیم. تا سالمت جسمی و روحی

تر شویم و در سایه لطف و رحمتش با سهولت بیشتری کند به خدا نزدیکبه ما کمک می :شود.خودمراقبتی معنویها میبرابر بیماری

دهد و وقتی که معنای واقعی زندگی خود را درک است که به انسان آرامش مییاد خد های زندگی مقابله کنیم.با تمام فراز و نشیب

شود.خود مراقبتی، به منزله یکی از رفتارهای ارتقا دهنده سالمتی شناخته شده است . رفتارهای ارتقاء دهنده کنیم، شفا آغاز می

ری سطح سالمتی و خود شکوفایی فرد و یا گروه صورت عبارتند از هر گونه اقدامی که برای افزایش و نگهدا"سالمت طبق نظریه پندر 

براساس پژوهش هایی مختلفی که انجام شده است، رابطه بین رفتار خودمراقبتی و اضطراب رابطه ای (.1399)یارپزشکان،  "گیرد

کاهش  دوسویه است. همانطور که رفتارخودمراقبتی طبق پژوهش ها باعث کاهش اضطراب می شود؛ داشتن اضطراب هم باعث

حمایتی _استفاده از بسته آموزشی ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1396رفتارخودمراقبتی می گردد. آقاخانی و همکاران)

( نیز در 1397نجفی قزلجه و همکاران) .شودخود مراقبتی موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران انفارکتوس میوکارد می

 به آن معیار انحراف و میانگین و داشتند متوسط سطح در خودمراقبتی رفتار هانمونه بیشتررسیدند که  پژوهشی دیگر به این نتیجه

 حمایت شناختی، عملکرد وضعیت بیماری، شناختی، جمعیت عوامل از یک کدام هیچ بین مطالعه این در آمد. دست به ترتیب

 که رسیدند نتیجه این به نیز (2005)1همکاران و هنسن .نشد یافت یدارمعنی ارتباط خودمراقبتی رفتارهای با اضطراب و خانوادگی

 و خدابخشی (.1398 همکاران، و دارد)خدابخشی ارتباط زندگی کیفیت بهبود با مشخص خودمراقبتی راهبردهای بکارگیری

 در معنوی تجارب و خودمراقبتی رفتارهای بین مثبتی رابطه که رسیدند نتیجه این به دیگر پژوهشی در نیز (1398همکاران)

 مورد در بیماران اضطراب و ترس و نگرانی( بیانگر این بود که 1391نتایج پژوهش عزتی) دارد. وجود بیماران در زندگی بهبودکیفیت

 مراقبت انجام و تر وخیم را بیماری وضعیت توانند می عالیم این که بودند، اجتماعی و فردی بین ارتباطات فردی، سالمت و بهداشت

 کل در بود. یافته کاهش داری معنی طور به آزمون گروه در ترس و اضطراب میزان مداخله از بعد نماید. دشوارتر را آنان از آینده در

 خانواده و مددجو آموزش به نیاز مساله این که داد نشان گروه دو بین ای مالحظه قابل تفاوت خودمراقبتی رفتارهای از آگاهی میزان

 آموزشی های حمایت رساند. می را بیماران و درمانگران بین ارتباط کیفیت ارتقای و پرستاران برای آموزشی های دوره برقراری و ها

 و عمر طول سالمتی، و بهبودی و کاهش را بیماران مجدد بستری میزان کرونری، عروق بیماری به مبتال بیماران در ترخیص از پس

همراه بوده است، به  و اضطراب وع ویروس کرونا برای بسیاری از افراد با تجربه استرسشی .دهد می افزایش را بیماران زندگی کیفیت

                                                           
1 .Hansson & et al 



 
یا اضطراب در خصوص سالمتی خود،  های هیجانی مختلفی نظیر نگرانی، ممکن است واکنشطوری که افراد در پاسخ به این استرس

های د. از سوی دیگر زمانی که میزان این نگرانی ها یا اضطرابدهنعزیزان و حتی نارضایتی از تغییر سبک زندگی و شغلی از خود نشان 

و اگر افراد از مهارت  ای باشد که روند شغلی، تحصیلی و روابط بین فردی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهدتجربه شده به گونه

بهتر این اضطراب و استرس را مدیریت نمایند.  شفقت خود برخوردار باشند وآگاهی از رفتارهای خودراقبتی داشته باشند، می توانند

پیش بینی اضطراب کرونا براساس شفقت خود و رفتارهای خودمراقبتی در دانش آموزان بنابراین پژوهش حاضر درصدداست به 

 بپردازد.

 روش پژوهش

سال مقطع دبیرستان  18تا  12 نوجوانان دختر کلیه شامل این پژوهش امعه آماریجهمبستگی است. -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 با نمونه گیری بود. دویست نفرمشتمل بر مدارس فنی حرفه ای توانگر و شاهد الغدیر بر بالغ جامعه کل تعداد شهر فریدونکنار بود.

 مخدوش علت به حجم جامعه،  به توجه با نمونه شد. حجم انجام ای مرحله چند ای خوشه تصادفی گیری نمونه شیوه از استفاده

داشتن، نداشتن  سال، جنسیت دختر 18تا  12یافت. مالک ورود داده ها: مقطع سنی  تقلیل نفر  180 به ها، برخی پرسشنامه دنبو

 جلب گان،کنند انتخاب شرکت از سابقه بیماری روحی روانی بود. مالک خروج داده ها هم مخدوش بودن پرسشنامه ها بود. پس

الزم .شد توزیع یکیفردی برای آنها در گروه و به شیوه الکترون صورت به ها پرسشنامه ها، آن برای پژوهش اهداف توضیح و موافقت

 نامه توسط آنها وبه ذکر است تمام مالحظات اخالقی از جمله محرمانه ماندن اطالعات پرسشنامه دانشجویان و اختیاری بودن پرسش
نگین و انحراف اده ها، پس از محاسبه شاخص های توصیفی )میادر نهایت، برای تجزیه و تحلیل د رضایت آنها در نظر گرفته شد.

وش همزمان ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به راستاندارد( به بررسی شاخص های آمار استنباطی، از روش 

 انجام شد. 17نسخه  spssاستفاده گردید. همچنین عملیات آماری پژوهش به وسیله نرم افزار  

 

 وهشابزارپژ

جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران توسط علیپور، قدمی،  این ابزار:1پرسشنامه اضطراب کرونا

 9تا  1های  گویه .مؤلفه است 2گویه و  18تهیه و اعتباریابی شده است. نسخه نهایی این ابزار دارای ( 1398) زاده علیپور و عبداله

 نمره ( 3تا همیشه:  0هرگز: )ای لیکرت  درجه 4سنجد. این ابزار در طیف  ئم جسمانی را میالع 18تا  10های  م روانی و گویهالئع

تری از اضطراب در فرد است. االدهنده سطح ب نشان باال   خواهد بود. نمره 54تا  0شود. بیشترین و کمترین نمره بین  گذاری می

به دست آمد؛  91/0و برای کل پرسشنامه  86/0و عامل دوم  87/0 اخ برای عامل اولپایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونب

(. در پژوهش حاضر پایایی 1398همچنین روایی آن با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی شده است)علی پور و همکاران، 

این پرسشنامه  پرسشنامه خود مراقبتی:(.1399ان، برآورد گردید)به نقل از عینی وهمکار 95/0پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

حیطه  5گویه می باشد که رفتارهای خودمراقبتی بیماران را در  20( استفاده شد. این بخش شامل 1991)2توسط کان و همکاران

اثر متغیرهای استرس  رژیم غذایی مناسب، فعالیت های فیزیکی مربوط به بیماری، ترک سیگار، استفاده از دارو دراثر بیماری و تعدیل

نشانگر احتمال زیاد، از پیروی از رژیم غذایی  5احتمال کم و نمره  1زا بررسی می کند. پاسخدهی در یک طیف لیکرت از نمره 

( مورد تایید قرار گرفته است 1394. در ایران نیز روایی روش کمی اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه توسط نیاکان و همکاران)25است

گزارش شد)خدابخشی کوالیی و همکاران،  85/0یایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در کل ابزار و پا

                                                           
1 . Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 
2 .Conn & et al 



 
ساخته شد. که شامل  2003ف و همکاران در سال ندر دو فرم بلند و کوتاه است. فرم بلند توسط  :شفقت خود پرسشنامه(.1398

مولفه مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی  6گویه و  26

 ،16، 13، 11، 8، 6، 4، 2، 1نمره گذاری می گردد. گویه های  5تا کامالً موافقم  1درجه ای از کامالً مخالفم= 5در یک طیف لیکرت 

گیری ماده برای اندازه 26فرم کوتاه شامل  –پرسشنامه شفقت خود  .دارای نمره گذاری معکوس می باشند 25و  24، 21، 20، 18

 4ماده( و ذهن آگاهی ) 4ماده( در برابر انزوا ) 4ماده(، اشتراک انسانی ) 5ماده( قضاوت نسبت خود ) 5شش مولفه مهربانی به خود )

تا تقریباً  1ای، از تقریباً هرگز= رتبه 5ها در یک مقیاس لیکرت ماده( تدوین شده است. ماده 4ازی افراطی )ماده( در برابر همانندس

به صورت  12و  11، 9، 8، 4، 1های دهد. ضمناً مادهتنظیم شده که نمره باالتر سطح باالتر شفقت خود را نشان می 5همیشه= 

ای در ماده 12خود از فرم کوتاه  –گیری شفقت ( برای اندازه1394و همکاران ) شوند. در پژوهش شهبازیگذاری میمعکوس نمره

 .تدوین گردیده استفاده شد 2011شش خرده مقیاس و هر کدام دو ماده که توسط ریس و همکاران در سال 

 یافته ها

رهای خودمراقبتی رابطه منفی با ارائه شده است. رفتا 1شاخصهای توصیفی متغیرها و همبستگی آنها با اضطراب کرونا در جدول 

زا (، تعدیل متغیر استرسr= -17/0های فعالیت فیزیکی )(.  در بین مولفه های خودمراقبتی مولفهr= -23/0اضطراب کرونا دارد )

(22/0-=r( و استفاده از دارو )16/0-=rرابطه معکوس و معناداری با اضطراب کرونا دارند. شفقت نسبت به خود با اضطراب )  کرونا

(. بجز مولفه همانندسازی افراطی سایر مولفه های شفقت نسبت به خود رابطه منفی و معناداری با r=-38/0رابطه منفی دارد )

 ( است.r=-32/0آگاهی )اضطراب  کرونا دارند که قویترین رابطه مربوط به ذهن

 . میانگین، انحراف معیار، و رابطه متغیرها با اضطراب کرونا1جدول 

همبستگی با  انحراف معیار میانگین یرمتغ

 اضطراب کرونا

 -17/0* 94/2 00/12 فعالیت فیزیکی

 -22/0** 95/2 19/12 زاتعدیل اثر استرس

 -07/0 55/2 60/12 ترک سیگار

 -16/0* 49/2 41/11 استفاده از دارو

 -14/0 91/2 77/12 رژیم غذایی

 -22/0** 39/1 94/6 قضاوت نسبت به خود

 -31/0** 41/1 00/7 ی با خودمهربان

 -20/0** 39/1 52/6 اشتراکات انسانی

 -32/0* 50/1 87/5 ذهن آگاهی

 -19/0* 50/1 89/6 انزوا

 -13/0 29/1 76/7 همانندسازی افراطی

 -23/0** 39/9 98/60 رفتارهای خود مراقبتی

 -38/0** 17/5 98/40 شفقت خود

 - 95/6 92/92 اضطراب کرونا

  **P<0.01 *P<0.05 

https://porseshsanj.ir/product-category/questionnaire/
https://porseshsanj.ir/product-category/questionnaire/


 
 

برای بررسی رابطه همزمان شفقت نسبت به خود و رفتارهای خود مراقبتی با اضطراب کرونا تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه 

(؛ 1گام به گام اجرا شد. سه تحلیل رگرسیون اجرا شد: رگرسیون اضطراب کرونا روی شفقت به خود و رفتارهای خود مراقبتی )مدل 

های شفقت نسبت به (؛ رگرسیون اضطراب کرونا روی مولفه2های رفتارهای خود مراقبتی )مدل کرونا روی مولفهرگرسیون اضطراب 

( بررسی شد. مقادیر VIFچندگانه با آماره تورم واریانس )های تحلیل رگرسیون بررسی شد. همخطی(؛ ابتدا مفروضه3خود )مدل 

، بیشترین تورم VIF=06/1ضه هستند. آماره تورم واریانس برای مدل یک برای این شاخص حاکی از برقراری مفرو 10کمتر از 

ویلک و همگنی -ها  با آزمون شاپیروبود. نرمال بودن توزیع باقیمانده VIF=41/1و برای مدل سه  VIF=45/1واریانس برای مدل دو 

 (. 2پاگان بررسی شد که هر دو مفرضه برقرار بودند )جدول -پراکنش با آرمون بروش

 ها. مفروضه نرمال بودن و همگنی پراکنش باقیمانده2جدول 

 پاگان-بروش  ویلک-شاپیرو 

 سطح معناداری آماره  سطح معناداری آماره مدل رگرسیون

 960/0 002/0  535/0 992/0 1مدل 

 435/0 610/0  978/0 997/0 2مدل 

 978/0 001/0  733/0 994/0 3مدل 

، رفتارهای خودمراقبتی 1آورده شده است. در مدل رگرسیون  4و ضرایب متغیرها در جدول  3 خالصه مدلهای رگرسیون در جدول

( در Beta=-34/0( و شفقت به خود )Beta=-14/0و شفقت نسبت به خود وارد معادله رگرسیون شدند. رفتارهای خودمراقبتی )

فقط  2(.در مدل رگرسیون 2Radj ،23/17( =177 ،2)F=15/0کنند )درصد واریانس اضطراب کرونا را تبیین می 15مجموع حدود 

( بود که  این متغیر Beta=-22/0زا وارد معادله رگرسیون شد. ضریب رگرسیون استاندارد شده  )مولفه تعدیل اثر متغیر استرس

مولفه مهربانی  ، دو3(. در مدل رگرسیون 2adjR ،22/9( =178،1)F=04/0کند )درصد واریانس اضطراب کرونا را تبیین می 4حدود 

( در مجموع حدود Beta=-25/0آگاهی )( و ذهنBeta=-22/0آگاهی وارد معادله رگرسیون شدند. مهربانی با خود )با خود و ذهن

 (.2adjR ،63/15( =177 ،2)F=14/0کنند )درصد واریانس اضطراب کرونا را تبیین می 14

 های رگرسیون . خالصه مدل3جدول

 R R2 Adjusted R2 F df1 df2 سطح معناداری 

 001/0 177 2 23/17 15/0 16/0 40/0 1مدل 

 003/0 178 1 22/9 04/0 05/0 22/0 2مدل 

 001/0 177 2 63/15 14/0 15/0 39/0 3مدل 

 

 . ضرایب مدلهای رگرسیون اضطراب کرونا4جدول

 B SE Beta T متغیر پیش بین 

 50/12** - 42/0 31/55 مقدار ثابت 1مدل 

 02/2* -14/0 05/0 -11/0 از خود مراقبت 

 85/4** -34/0 09/0 -46/0 شفقت به خود 

 81/16** - 16/2 29/36 مقدار ثابت 2مدل 



 
 04/3* -22/0 17/0 -52/0 زاتعدیل متغیر استرس 

 49/16** - 69/2 45/44 مقدار ثابت 3مدل 

 05/3** -22/0 36/0 -11/1 مهربانی با خود 

 35/3** -25/0 34/0 -14/1 ذهن آگاهی 

     *P<0.05**P<0.01 

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا براساس شفقت خود و رفتارهای خودمراقبتی در دانش آموزان بود. نتایج تحلیل 

اضطراب کرونا  را در  همبستگی نشان داد که بین شفقت خود و اضطراب کرونا رابطه وجود دارد به عبارتی شفقت خود می تواند

 و پاولی(؛  2008(؛ نف)1398دانش آموزان پیش بینی نماید. نتایج این یافته با نتایج یافته های طاهرپور و همکاران)

( و ویلیامز و 2010(؛ ریس)2011هوالیس واکرو همکاران)(؛ 2012(؛ نف و پومیر)1395(؛کرد و باباخانی)2010مکفرسون)

در ابتدای شیوع این بیماری، دولت چین برای جلوگیری از ایپدمی شدن آن تصمیم گرفت شهر ووهان ( همسو بود. 2008همکاران)

را قرنطینه کند و پس از آن در بین مردم ترس از بیماری و انتقال آن شدت گرفت؛ زیرا عده ای در ابتدا تصور می کردند این ویروس 

عتاً شایعات در همچین فضایی به سرعت پخش می شود و این خود باعث (. طبی2019، 1مدتی در هوا باقی می ماند)رن، گائو وچن

اضطراب در افراد در معرض کرونا و مبتالیان، به نظر  (.1399نگرانی و حس اضطراب بیشتر در مردم می شد)به نقل از پاکزاد و اولیا، 

س است. ترس از ناشناخته ها ادراک ایمنی را می رسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد شناختی در افراد درباره این ویرو

درانسان کاهش می دهد همواره برای بشر اضطراب زا بوده است. درباره کرونا همچنان اطالعات کافی نیست و این اضطراب را تشدید 

ز سالمت روانی بهتری افرادِ با شفقت به خود در مقایسه با افراد فاقد شفقت به خود، ا (.2020، 2می کند)بجاما، اوستر و مک گورن

شود. شفقت به خود با تواناییهای  برخوردارند؛ برای نمونه شفقت به خود در افراد با افسردگی و اضطرابِ کم، بیشتر دیده می

)هافمن، گراسمن و هینتون، روانشناختی مثبت، ازقبیل شادی، خوشبینی، خِرد، کنجکاوی و کاوش و هوش هیجانی، ارتباط دارد

شفقت  ت کهرت گرفته نشان داده اسوردر مورد شفقت به خود ص هک (. پژوهش هایی 1398از طاهرپور و همکاران،  ؛ به نقل2011

باا افسردگی، اضطراب،  یمنف ورقیت و به طال، شادکامی، خوشبینی، خرد، ابتکار شخصی، خزناشویی به خود به طور مثبتی با رضایت 

(. افزون براین، 2011، 3و هوالیس واکرو همکاران 2008؛ نف، 2003)نف، ه داردعاطفه منفی، نشخوار ذهنی و سرکوب فکر رابط

افرادی که دارای سطوح باالتری از شفقت به خود هستند، معموالً از خود مهروزی، حس اشتراکات انسانی مانند نوع دوستی و 

برای رشد و بالندگی فراهم می سازد. ازآنجایی که  بهوشیاری بهره می برند که این امر موجبات سالمت روان و ایجاد انگیزه درونی را

سازه شفقت خود در تعادل و تنظیم هیجان ها نقش بسزایی دارد، معموالً زمینه ساز شکل گیری هیجانهای مثبت است و راهبردهای 

از جمله اضطراب و استرس سازگارانه در برخورد با مسائل و شرایط استرس زا را فراهم می سازد و مانع بروز برخی هیجان های منفی 

(. بنابر آنچه اشاره شد، فردی که در معرض اضطراب کرونا قرار می گیرد، اگر از شفقت خود کافی 1395تحصیلی خواهد شد)کرد، 

برخوردار باشد می تواند هیجانات خود را تنظیم نماید و به جای دامن زدن به اضطراب کرونا، متمرکز بر هیجانات مثبت و عاطفه 

 بشود و درنتیجه اضطراب کمتری را تجربه نماید و از سالمت روانی مناسبی برخوردار بشود. مثبت

                                                           
1 . Ren, Gao & Chen 
2 . Bajema, Oster & McGovern 
3 .Hollis-Walker & et al 



 
 از دیگر نتایج پژوهش وجود رابطه دوسویه بین رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب کرونا بود. نتایج این یافته با نتایج یافته های آقاخانی

های خود  استفاده از برنامه( همسو بود. 1391(؛ عزتی)2005سن و همکاران)(؛ هن1397(؛ نجفی قزلجه و همکاران)1396و همکاران)

باشد و یک روش ایمن، غیردارویی،  مراقبتی نظیر برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم که شیوه استانداردی برای ارائه مراقبت می

خودمراقبتی، عملی است که در  (.1394همکاران، )شهباز و هزینه در کنترل مشکالت جسمی و روانشناختی است غیرتهاجمی و کم

کند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند که آن هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می

برای تأمین، حفظ منظور از به طور مستقل تصمیم گیری درباره خود و اتکا به خود است .اگرچه خودمراقبتی، فعالیتی است که مردم 

ها و همشهریان آنان دهند؛ ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلیو ارتقای سالمت خود انجام می

براساس پژوهش هایی مختلفی که انجام شده است، رابطه بین رفتار خودمراقبتی و اضطراب  (.1399)یارپزشکان، یابدنیز گسترش می

ای دوسویه است. همانطور که رفتارخودمراقبتی طبق پژوهش ها باعث کاهش اضطراب می شود؛داشتن اضطراب هم باعث  رابطه

( در پژوهش خود به این 1396کاهش رفتارخودمراقبتی می گردد. دراین راستا پژوهش هایی انجام گردیده است. آقاخانی و همکاران)

حمایتی خود مراقبتی موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران انفارکتوس میوکارد _استفاده از بسته آموزشی نتیجه رسیدند که 

 سطح در خودمراقبتی رفتار هانمونه بیشتر( نیز در پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که 1397نجفی قزلجه و همکاران) .شودمی

 شناختی، جمعیت عوامل از یک کدام هیچ بین مطالعه این در آمد. دست به ترتیب به آن معیار انحراف و میانگین و داشتند متوسط

اسدی و  .نشد یافت داریمعنی ارتباط خودمراقبتی رفتارهای با اضطراب و خانوادگی حمایت شناختی، عملکرد وضعیت بیماری،

؛ ط معناداری وجود ندارد که بین اضطراب کرونا با رفتار مراقبتی ارتبا( نیز در پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند1399معاذاللهی)

پرستاران شاغل در بخش های کرونا از اضطراب متوسط رنج می برند و میزان رفتارهای مراقبتی ارایه شده توسط پرستاران، در حد 

 و استرس با خودمراقبتی نمره بین( نیز در پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که 1396رضاییان و همکاران)مطلوب بوده است. 

 نتیجه .درنشد مشاهده معناداری خطی ارتباط اضطراب و خودمراقبتی بین اما داشت، وجود معکوس و معنادار خطی ارتباط دگیافسر

 بنابراین .شود می آنان در خودمراقبتی رفتارهای کاهش باعث زودرس، زایمان خطر معرض در زنان در افسردگی و استرس افزایش

 از شود. می کرونا از ناشی اضطراب کاهش درنتیجه و آگاهی افزایش باعث رفتارها اینگونه امانج و خودمراقبتی رفتارهای از آگاهی

جمله محدودیت های پژوهش حاضر، استفاده از ابزار خودسنجی پرسشنامه  است که پیشنهاد می شود در آینده همین پژوهش به 

ه چون این ویروس قابلیت سرایت باالیی دارد و هنوز درمان یا مداخله ای تکرار بشود؛ محدودیت بعدی هم این بود ک آزمایشیصورت 

قطعی برای آن کشف نشده است، به همین دلیل مراجعه مستقیم به مراکز درمانی، محقق را با محدودیت هایی مواجه می ساخت، 

مستقیم روی بیماران که پیشنهاد می گردد بعد از کشف درمان قطعی آن و کاهش سرایت این ویروس، همین پژوهش مجددا به طور 

اجرا گردد. همچنین پیشنهاد می گردد ورک شاپ ها و کارگاه هایی در جهت آموزش شفقت خود و ارتقای رفتارهای خودمراقبتی 

 برای افراد در معرض اضطراب کرونا در نظر گرفته بشود.

 منابع
بینی اضطراب کرونا بر اساس راهبردهای تنظیم ( پیش1399راضیه) زاده،پور، سمانه؛ مرادی شکیب، آمنه و غضباناعزازی بجنوردی، المیرا؛ قدم
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85-65. 

همبستگی بین اضطراب کرونا و  (.1399)مهین. ،سلمانیو  زهرا ،رویانی ؛معصومه ،مهدوی فر ؛سیروس ،پورخواجویی؛فاطمه ،سلمانی ؛اسدی ندا

 .306-319( :3) 26. ایران مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینیهای ارجاعی کرونا. های مراقبتی پرستاران شاغل در بیمارستانرفتار
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 چکیده 

نوجوان، به  آموزش والدگری مثبت مبتنی بر شادی، بر شادی دختران اثربخشیحاضربا هدف بررسی  پژوهش

جامعه آماری این پس آزمون وتوام با گروه کنترل انجام شد.-صورت یک مطالعه ی آزمایشی با طرح پیش آزمون

نوجوان داشتند وخود دانش آموزان دختر که درسال تحصیلی  پژوهش شامل کلیه مادرانی که دانش آموز دختر

نفر ازآنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش دقیق 327مشغول به تحصیل بودند،بود که 1399-1400

نفر از مادرانی که نمره پایینی در 30ترمیزان شادی مادران، پرسشنامه شادی آکسفوردمیان آنها توزیع شدو 

به صورت تصادفی به گروه های آزمایش کرده بودند، به همراه دانش آموزدخترشان انتخاب شده وپرسشنامه کسب 

دوساعته آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی جلسه  8 درطیو کنترل تقسیم شدند. مادران گروه آزمایش 

چ مداخله ای را ، درحالیکه مادران گروه کنترل هیبراساس الگوی شادی سلیگمن و فوردایس را دریافت کردند

دریافت نکردند.ازدانش آموزان دو گروه آزمایش وکنترل، پیش آزمون وپس آزمون گرفته شد.نتایج تحلیل واریانس 

نشان  LSD با طرح اندازه گیری مکرر، آزمون ماچولی و آزمون تعقیبی21نسخه SPSSدر نرم افزارکامپیوتری 

 شادی دختران نوجوان به طورموجب شده است که ن، به مادرا آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی کهداد

وده آزمون تا پیگیری ثابت بنشان داد که این تغییرات از پسنیز پس از دوماه و آزمون پیگیری افزایش یابد معنادار

 است.

 والدگری مثبت، شادی، نوجوانواژگان کلیدی: 



 
 

 

 
 

 

 
 مقدمه

هایی  تعداد مقاله کهمتوجه شد،2000تا سال 1997ای روانشناسی از سال در بررسی های خود بر روی خالصه های پژوهش همایرز 

هیجانات مثبت مانند شادی انجام  با تعداد بررسی هایی که برپرداخته اند در مقایسه مانند عصبانیت  منفیبه بررسی هیجانات که 

درمان  وناتوانیهـا  رش روان شناسان بالینی بگذشته بیشتر تالسالهای در واقع  . است است. 1به  14و نسبت  بیشتر بسیار شده است

، توانایی های فـردی و خودشکوفایی یاخیراً تالش ها برای بررسی مفاهیمی از قبیل شاداما  .متمرکز بوده استآن  کمبودها و رفـع

م گرفته است )سلیگمن، این جنبش ایجاد شده روانشناسی مثبت گرا، ناکه تراز تجارب انسان رو به افزایش است  با هدف درک کامل

 (.2000سیکزنت میهالی؛ 

شادی به عنوان یکی از حیاتی ترین و مهم ترین مولفه های زندگی بشر است تا آنجا که در صورت فقدان آن، آدمی دچار بی رغبتی 

(. 1388دیده، و رکودی می گردد که عمال میل به ادامه زندگی در او کاهش یافته و تمایل به مرگ در او تقویت می شود )پسن

به دلیل تأثیرات عمده که رود  های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می ترین خواسته احساس شادی و نشاط یکی از ضروری

 .ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده استکه شادی ، مدت مدیدی است انسانها داردسازی و بهسازی  بر سالمای که 

آفرین مشروع و کاهش اضطراب، افسردگی و غم در جامعه بستگی  دی به فراوانی عناصر شادیتا حد زیا افرادو تحرک پویایی 

ایجاد اختالل آور و پراضطراب یکی از عوامل اصلی  اند، وضعیتهای اجتماعی نابسامان، مالل چنانکه برخی پژوهشها نشان دادهد.دار

که میتواند روابط فرد را مختل نموده، می شودوری خرد و اندیشه توقف استعدادها و باردر حس شادکامی افراد بوده است ومنجر به 

 به ها را برای قبول ضعف و ناتوانی آماده سازد تدریج نیروی انسانی را ضعیف کرده، قوای جسمی و فکری را فرسوده و انسان به

را به نظر میرسد احساس شادی از یکسو طوریکه امروزه بسیاری از ملل به نوعی در صدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند، زی

انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط 

مـی ورزد که  نقش شادکامی در زندگی افراد به حدی اهمیت دارد که متفکر اجتماعی راسکین بر این نکته تاکیـد .گسترده میکند

 (.1379دار،  )طریقهاستثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاد را در خود داشته باشد 

انواده مجموعه منحصر بفرد اجتماعی است که در عوامل بسیار بر شادکامی موثر است و یکی از مهم ترین آنها خانواده می باشد.خ

رون خانواده ه در ددر واقـع روابطـی کـ.الگوهای بسیار ماندگاری را درفرد جای میدهـدمقایسه با دیگر مجموعه ها ی اجتماعی، 

نقش خانواده در پاسخگویی، حمایت وهدایت فرزند در این .)1389برک،)هستندبرقرار می شود، برخالف مجموعه های دیگر بالعوض 

ست که در آن خودپنداره ی فرد که شامل آگاهی فرد از دوره پررنگ تر از دوره های رشدی دیگر است چراکه نوجوانی، دوره ای ا

رشد می یابدکه بخش مهمی از سرنوشت او را   (1993خود کنونی و خود بالقوه آینده اش به عنوان یک بزرگسال است )دارلینگ،

نی تقسیم می کنند )برک، رقم خواهد زد. برخی پژوهشگران نوجوانی را به سه مرحله ی اوایل نوجوانی، اواسط نوجوانی و اواخر نوجوا

(. هر مرحله چالش ها و ویژگی ها و وظایف رشدی مجزایی را شامل می شود. بنابراین وجود والدین راهنما، پاسخگو، مهربان 1389

 ومقتدردرگذر ازچالش های دوره نوجوانی حائز اهمیت میباشد.



 
 

 بیان مسئله

ا اینکه، این تروانی است  بر پیشگیری، تشخیص، و رفع آسیب شناسیحوزه ی روانشناسی سراسر پوشیده از تاریخچه ای متمرکز 

برده اند و گرایش به پاتولوژی بـه پی می شود،  روان اواخر محققان به ارزش مطالعه ی تواناییهای شخصی که موجـب رشد سالمت

شاخه ای از روانشناسی، به نام روانشناسی .از این رو، سـوی بررسـی توانـایی هـای روانشـناختی و شایستگی ها تغییر پیدا کرده است

روان شناسی مثبت گرا به بررسی جدی تر استعدادها و توانایی های، آرزوها، تجربیات مثبت زندگی، هیجانات  مثبت گرا شکل گرفت.

ت اصطالحی است مثبت، توانایی های شخصیتی اشخاص و اینکه چگونه آنها در برابر اختالل مقاومت کنند می پردازد.روانشناسی مثب

و قوی از جمله خانواده را در بر می   که همانند یک چتر هیجان های مثبت مانند شادی، ویژگی های شخصیتی مثبت و روابط سالم

(. سلیگمن و همکارانش معتقدند که موضوع روانشناسی مثبت گرا درباره ی سعادتمندی و شادکامی 2006گیرد )پارک و پترسون، 

 ی شادمانه، زندگی است که افراد از آن رضایت دارند. چنین زندگی را روانشناسان مثبت گرا زندگی کامل می دانند.انسان بوده و زندگ

(. 2002یکی از فرضیات روانشناسی مثبت گرا این است که شکوفایی و زندگی شاد، چیزی بیش از نبود بدعملکردی روانی است )کیز،

ب و انکار هیجان های منفی یا ناراحتی های شخصی نیست بلکه به افراد کمک می کند هدف این شاخه ی جدید از روانشناسی اجتنا

تا توانایی هایشان را تشخیص داده و به کار ببرند و در مواجهه شدن با رویدادهای ناگوار زندگی، ارزشمندی زندگی را احساس کنند 

مطالعه علمی نیرومندی ها و شادمانی انسان نظر دارد)نوریش و  و این منابع درونی را استخراج کنند. روانشناسی مثبت گرا اساسا به

 (. 2009برودریک، 

یک اصل مهم شادکامی این است که شادکامی علّی و انگیزشی می باشـد و نسـبت بـه احسـاس خـوب داشتن محض، دارای فواید 

متغیر  از برخی .(2005سلیگمن وهمکاران،)هستندتر، و بـه لحـاظ اجتمـاعی درگیرتـر  بسیاری است. افراد شاد، سـالمتر، مـوفق

از این رو افراد شاد  .(1383کار،بینی، تفکـرات مثبت، همبستگی مثبتی با شادکامی دارند ) های شناختی مانند کنترل درونی، خوش

را در خود احساس  اول آنکه از عزت نفس باالیی برخوردارند و خودشان را دوست دارند.دوم آنکه افراد شادکنترل شخصی بیشتری

(. سوم آنکه افراد شاد خوش بین هستندوذهن خود را از تفکرات مثبت پر می کنند.این افراد موفق تر، سالم 1386می کنند)کریمی، 

(و در نهایت افراد شاد مکررا احساسات مثبت را تجربه می کند و شادی یعنی 1386تر و شاد تر از افراد بدبین هستند)شولتز و شولتز،

 (. 2005اسات مثبت زیاد، رضایت باال از زندگی و احساسات منفی نادر داشتن )لیوبومیرسکی ،کینگ و دینر،احس

، روابط مسـتحکمی که در قسمت قبل ذکر شد(، افراد شاد عالوه بر خصوصیات ویژه ای که دارند1995بق تحقیقات مایرز و دینر)ط

 (ارتباط با همساالن وعملکرد مدرسه)ومدرسه (ارتباط با والدین) اعی، خانوادهشبکه های اجتم نیز با شبکه های اجتماعی دارند. دو

از میان دو  .(1987آرگایل،)های اجتماعی مهم دانسته شده اند و سـازگاری توسط مطالعات بسیاری در بررسی بهزیسـتی روانـی

در تربیت فرزندان، می تواند با ایجاد شرایط مناسب  شبکه اجتماعی نام برده شده، خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی

(. 1389هیجانی و عاطفی مانند مامن امنی باشدکه نوجوانان می توانند با اطمینان خاطر به سمت دنیای گسترده تر پیش بروند )برک،

ارتباط با انتظارات فرهنگی و از طرفی با توجه به اینکه دوره نوجوانی دوره ای است که به وسیله تالش جهت رسیدن به اهداف در 

عاطفی و جسمانی مشخص می شود، خانواده با انتخاب سبک والدگری صحیح، می تواند به فرزند نوجوان -جهش های رشد اجتماعی

در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند تا نوجوان بتواند به حس شادی ورضایت از خود دست یابد.خانواده به ویژه والدین عامل 

ه می تواند به نوجوان کمک کند تا از عهده آن چه الزمه ی مستقل شدن است برآیند و به بزرگسالی توانا و متکی به مهمی ست ک

( در تحقیقات خود تاکید کردند 1999و گلون ) مانند هرزبسـیاری از محققـین ماننـد (.1387خود بدل شوند )ماسن و همکاران؛ 



 
رزند تاثیر بسزایی در بهزیستی، انعطاف و صمیمیت در بلند مدت وشادکامی کودکان ف-که سبک فرزندپروری وکیفیت ارتباط والد

 دارد.

اصطالح والدگری از والدین با سبک های والدگری خود نقش بسزایی بر شکل گیری شخصیت نوجوان واحساساتش بازی می کنند.

(. توجه به شیوه 2000بت های والدینی دارد )مایرز، ریشه التین پریو به معنی زندگی بخش گرفته شده است، مفهومی فراتر از مراق

طبق تعریف بامریندعبارتند والدگری  های فرزندپروری و نیز بازخوردها، عقاید و هیجان های والدینی بیش از پیش رو به گسترش است.

د و عاملی موثر در شکل گیری فرزندی است که شامل باورها، اصول و روش ها و رفتارهای ویژه می شو-گونه ای از ارتباط والد»از 

 (.1391)پناهی، رفتارهای دورنی شده و برونی شده فرزندان است.

بی اعتنایی و بیگانگی شدید از جانب والدین، طرد فعاالنه ی ارزش ها و استقالل فرزند، طغیان و تمرد جوانان، امری عمومی نبوده و 

انان، آشفتگی عاطفی و روابط به شدت متعارض را با والدین تجربه می جزء موارد استثناء هستند و تنها جمعیت کوچکی از نوجو

تعامالت خانوادگی ضعیف، شامل والدگری بی ثبات و مبتنی بر تنبیه، نگرش والدینی طردکننده یا سرد، قوانین انضباطی  کنند.

ه کودک و فقدان ارتباط مثبت با او، به سخت و ناپایدار، دلبستگی ناایمن، نظارت یا کنترل ناکافی والدین، اختصاص زمان اندک ب

عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می شوند که به طور کلی کودکان را در معرض خطر بروز رفتارهای پرخاشگرانه قرار می دهند 

ت زندگی فرزندی در والدگری والدین از جمله عوامل مهمی هستند که در کیفی-بنابراین شادی و روابط مثبت والد (.2002)گرشاف، 

 نوجوانان تاثیر بسزایی دارند.

آنچه که در رابطه با والدین حائز اهمیت است ارتباط مثبت بین آنها و فرزند نوجوان است که می تواند یادگیری نوجوان را در مورد 

جهت اجتماعی شدن آنچه با شایستگی های اجتماعی او مربوط می شود، تسهیل کند. زیرا روابط متقابل با خانواده، نوجوان را در 

روابط خانوادگی  به طور کلی وروابط بین والدین و فرزندان به طور خاص، تأثیر عمیقی (. عالوه برآن 1384سوق می دهد )برجعلی، 

چنانچه که والدین رابطه ی گرم و پاسخگو با پسران و دختران خود  بر سالمت روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی نوجوان دارد.

شند،کودکان، پرخاشگری و تخلف کمتری از خود نشان می دهند و سطوح پایین تری از کناره گیری اجتماعی، پریشانی داشته با

 (.1995روانی و عالیم جسمانی در آنها دیده می شود )پتیت ومایز،

از آنجاییکه میزان سالمت فرزندی از جمله عوامل مهم در کیفیت زندگی نوجوانان می باشد و -همانطورکه بیان شد، روابط مثبت والد

و پیشرفت یک جامعه به میزان زیادی به سالمت روانی افراد آن جامعه بستگی دارد، توجه نکردن به کیفیت زندگی نوجوانان و نحوه 

ی ارتباط والدین با فرزندانشان، موجب بروز مشکالت جسمانی و روانی بسیاری شده و نهایتا جامعه خسارت و زیان های زیادی را 

  متحمل خواهد شد.
از آنجاییکه تحقیقات بسیاری نمایان ساختند، توانایی های شخصیتی مانند شادی، همبستگی منفی با مشکالت شناختی رفتاری 

( و همبستگی 2002و کاردمیل، رویچ و سلیگمن؛  1998نوجوانان مانند افسردگی، تخلف، خشونت )بنسون، لفرت، اسکیلز، و بلث ؛

و  2002ی خواسته شده مانند موفقیت تحصیلی، رفتارهای مثبت اجتماعی و شایستگی )اسکیلز و همکاران؛ مثبت با دستاوردها

( داردو همچنین روان شناسی معاصر نیز برای روابط سالم میان والدین و فرزندان اهمیت زیادی قائل است 1994اسکیلز، و لبورن؛ 

زندگی نوجوانان می دانند، پژوهش حاضر قصد دارد، تاثیر آموزش والدگری مثبت و والدین را به عنوان فاکتور بسیار موثر در کیفیت 

 مبتنی برشادی، برشادی نوجوانان را مورد بررسی قرار دهد. 



 
 

 ضرورت واهمیت 

اسی با ترک اهمیت شادکامی در سال های اخیر توسط یافته های روان شناسی مثبت گرا برجسته شده است.این شاخه از روان شن

امل ارتقاء دهنده شناسی سنتی که فقط به علتها و درمان بیماری های روانی می پرداخت،شاخه جدیدی را ایجاد کرد که بر عوروان 

مع آوری کرده از این رو پژوهش های مختلف شواهد بسیاری را به نفع شادکامی انسان ج سالمت روانی یا بهزیستی متمرکز است.

 (. 1387یکجو،؛ به نقل از ن2006است)ریدر، ملوین،

( در یک پژوهش مروری به رابطه شادمانی با عملکرد دستگاه ایمنی پرداخته است. پژوهش ها نشان می 2006به عنوان مثال بارک)

دهد هیجان های مثبت ایجاد شده از طریق محرک های لذت بخش از قبیل بوی خوش یا تصاویر زیبا موجب تغییراتی در عملکرد 

ن ریز می گردد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد تجربه هیجان های مثبت موجب افزایش در ترشح سیستم ایمنی و غدد درو

(. به طور کلی مولفه های روانشناسی مثبت نگر مانند 2006و کاهش در میزان کورتیزول بزاق می گردد )بارک،  Aایمونوگلوبولین 

 (. 2011عروقی( مرتبط است )هافمن و همکاران، -قلبیشادی، احساسات مثبت و یا خوش بینی، با نتایج سالمت جسم )

شادی نه تنها بر سالمت جسم تاثیر دارد بلکه بر سالمت روانی نیز موثر است.همانطورکه یافته های پژوهش دانش و حسن 

بر سالمت ( نشان دهنده نقش موثر شادی در اقزایش سالمت روان وکیفیت زندگی است. بدین ترتیب که متغیر شادی 1394آبادی)

روان اثر مستقیم دارد ودر میزان کیفیت زندگی دارای اثر غیر مستقیم است چراکه شادی با تاثیر بر نوع احساس ها وهیجان های 

فرد و نگرش مثبت بر کیفیت زندگی فرد تاثیر می گذارد.بنابراین شادی باعث می شود افراد از سالمت جسمی باالیی برخوردار شوند، 

، به نقل از حبیب زاده و اله وردی 2008ت و احساس امنیت بیشتری را تجربه نمایند )د ریدر و ربنسینگ، و بونگیا، در نتیجه موفقی

 (.  2011یانی، 

اهمیت شادی در دین مبین اسالم که دین کامل و جامعی است و به تمام نیازهای فطری انسان توجه کامل داشته نیز مشخص 

بار با الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده و از کسانی که  25فرح و سرور یاد شده است. مفهوم شادی  در قرآن از شادی با واژگاناست.

موجبات دلخوشی و شادکامی را فراهم می آورند ستایش شده است.از دیدگاه دین مبین اسالم، . انسان به طور فطری از غم گریزان 

(. شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان بلکه بر جسم او نیز 1391و به سوی شادی در حرکت است )زارعی متین و همکاران، 

تاثیر می گذارد. شادی های نشاط برانگیز در ارتباطات فردی و اجتماعی نیز زمینه ساز گفتگوهای سالم و نشست و برخاستهای فرح 

  (.1386مانی، انگیز است تا در مراحل مختلف زندگی، حیاتی همراه با سعادت و سالمت پدید آید )لق

نگاهی گذرا به تعالیم دینی نشان می دهد، شادی و سرزندگی از آثار ایمان مذهبی است، نداشتن نگرانی و اضطراب و غم و اندوه در 

رسیدن به اطمینان قلبی اساس هر نوع شادی است و این ممکن نیست، مگر با ایمان به قدرت مطلقی که سرآغاز همه نیکی ها است. 

شادی مؤمن، به اطاعت از پروردگارش و ")ع( مؤید این مطلب است، چنانچه حضرت علی )علیه السالم( می فرمایند:  سخنان ائمه

هر مسلمانی که به مسلمان دیگر برخورد "امام صادق )ع( می فرمایند: (. . 1386حزنش، بر گناه و عصیان است)محمدی ری شهری، 

 (.1385)سماک امانی،  "می گرداند کند و او را شاد سازد خدای عزوجل او را شاد

بنابراین متغیر شادی از جایگاه ویژه ای در زندگی انسان برخوردار است. از طرفی دیگر اهمیت شادی در بین دوره های مختلف 

انتقال رشدی انسان، در دوره نوجوانی بیش از دوره های دیگری مورد بررسی وپژوهش قرار می گیرد چراکه دوره نوجوانی دوره دشوار 

از کودکی به بزرگسالی است که چالش هایی را برای نوجوان به همراه دارد.چنانچه نوجوان بتواند از پس چالش های این دوره برآید 

به احساس مثبت رضایت از خود، اعتمادبه نفس، عزت نفس و... ودرنهایت به احساس شادی که نقطه مقابل افسردگی است، دست 

 می یابد.



 
وند رو به رشد جوامع مدرن علیرغم تمام مزیت های آن، با چند برابر کردن هزینه های زندگی، افـزایش سطح توقعات ر درمتاسفانه 

و رقابت ها، دغدغه ها و مشغله های فکری فراوان، استرس و فشار روانـی را بـرای جوامـع امروزی در پی داشته است، و روز به روز 

از طرفی شیوع (.1392)خان محمدی، .می شودافزوده انشناختی مثـل اضـطراب،افسردگی به تعداد افرادی که دچار مشکالت رو

افسردگی واضطراب در میان نوجوانان شایع تر از دوره های رشدی دیگر است چراکه نوجوانی، دروه ای همراه با نوسانات وتالطم های 

 فراوان است که در تعیین سرنوشت انسان نقش بسزایی دارد.

مروزی، حفظ سالمت روان و هیجانات مثبت همچون شادکامی برای نوجوان کار بسیار دشواری به نظر می آید.به میزانی در دنیای ا

که حس شادکامی نوجوان کاهش یابد، احساسات منفی همچون تنهایی وافسردگی در او افزایش می یابدکه پیامدهای ناگواری 

همانطور که در پژوهش لیوبومیرسکی نیز مشخص شد که کاهش میزان شادی  رد.همچون خودکشی، فرار از خانه و...را به همراه دا

به همین دلیل  (.1394)دانش وحسن آبادی، ونشاط در زندگی فرد با نوعی احساس فشار روانی، اضطراب یا افسردگی همراه است.

امی وتاثیر آن بر کیفیت زندگی نوجوان اهمیت توجه به شادکروانشناسی و جامعه شناسی  در حوزه هـای گونـاگونمحققان بسیاری 

  وبه طور کلی انسان را متذکر شده اند.

فراهم می سازد، شکل گیری شخصیت وهیجانات فرزند را ، زمینه و بافتی است که موجبات اجتماعیمهمترین نهادبه عنوان خانواده 

 یا نوجوان خود می کارد و با رشد آنها رشد میکندمانند بذری در ذهن کودک نحوه اندیشیدن وبرخورد کردن با افراد ومسائل را 

می باش و این خانواده است که  پرورش و ایجاد شخصیت مطلوب در کودک و نوجوان از مهمترین اهداف خانواده و جامعـه.بنابراین 

 می تواند همچون پناهگاهی محکم برای فرزند خود از شر چالش ها ومشکالت جامعه عمل کند.

تالش های علمی تنها نباید برای افراد دارای مشکالت سالمت روان  وان حامی افزایش سالمت روان معتقداست که(به عن2005کیز)

ت ودر میان از نقش خانواده نیز نباید غافل صورت گیرد، بلکـه برای افزایش سالمت روان نوجوانان باید تالشهای بسیاری داش

 (2005بود)کیز،

ت داردکه پژوهشی در خصوص شادی نوجوانان انجام گردد و رابطه بین شادکامی نوجوانان و با توجه به مطالب ذکر شده، ضرور

 آموزش مبتنی برشادی والدین آنان مشخص گردد.

 

 ادبیات وپیشینه 

در دوره های مختلف فرهنگی بشر، نظرات متفاوتی درمورد شادی وجود داشته است که آنها را می توان این چنین خالصه کرد: 

ابر است با شانس)عصرهومر(، شادی برابر است با فضیلت)عصر کالسیک(، شادی برابر است با بهشت )قرون وسطی(، شادی شادی بر

برابر است با لذت وخوشی)عصرروشنگری( و شادی برابر است با یک چیز لذت بخش )دوره معاصر( فوردایس )خوش فر وهمکاران، 

و مختلفی از شادی یافت می شود. تعریف های اولیه بر بعد هیجانی و عاطفی  (. در ادبیات روانشناسی نیز تعاریف متعدد1393

شادمانی تمرکز کرده اند در حالی که تعریف های بعدی جنبه های شناختی شادمانی را مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است 

 ا مد نظر قرار داده اند.شناختی ر-که تعریف های اخیر، بیشتر جنبه ترکیبی داشته و هر دو بعد هیجانی

( از شادمانی اشاره نمود. او معتقد است شادمانی عبارتست از میزان عاطفه مثبت منهای عاطفه منفی، فوردایس 1969براد بورن )

( معتقد است که شادی تنها یک هیجان است، نه بیشتر و نه کمتر، شادی، هیجان مثبت یا احساسی است که به وسیله لغاتی 2000)

خرسندی، احساس بهزیستی، رضایت و غیره توصیف می شود. شادی یکی از شش هیجانی است که در کنار خشم، ترس، تنفر، چون 

 (.1384تعجب و ناراحتی هیجان های اساسی را تشکیل می دهند )عابدی، 



 
ت که افراد را جهت شادی احساس بهزیستی درونی اس»گونه تعریف کرده است: لیئون کچین موسس باشگاه شادی، شادی را این

در تعریفی دیگر شادی حالت لذت «.سود بردن از تفکرات، هوش، خرد، آگاهی، حس مشترک و ارزش های معنوی توانا می سازد

(. در 2002بخش ذهنی توصیف شده است که از موفقیت یا دستیابی به آنچه که خوب به نظر می رسد حاصل می شود )مانیون، 

ادی، بودن در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجانات مثبت، بعالوه رضایت از زندگی است که با تعریف های ترکیبی جدید، ش

 (.1999و دینر و همکاران،  1997، 1984فقدان افسردگی یا اضطراب یا دیگر عواطف منفی توام باشد )دینر، 

ز مولفه های مهم شادی می داند و پیوندهای نزدیک ( به عنوان پیشگام در نظریه پردازان شادی، ارتباطات اجتماعی را ا2001آرگیل )

هم چون دوستی، عشق و ازدواج را از نمونه های بارز و اثرگذار بر به کامی شمرده است. آرگیل بر این باور است که خانواده یکی از 

درآمد، ساختار قدرت و  قوی ترین پیوندهای ارتباط اجتماعی است و ابعاد گوناگون آن مانند شمار اعضای خانواده، تحصیالت،

 1967همبستگی اعضای خانواده از تعیین کننده های شادی هستند و با اشاره به بررسی کالسیک کمپل و همکاران )کمپل وهمکاران،

ان (، و سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه شواهد آزمایشی این ایده را ارائه می نماید. آرگایل و همکار2001به نقل از آرگیل، 

( به سه جزء شادکامی اذعان دارند که عبارتست از : هیجانهای مثبت، رضایت از زندگی و 1383؛ ترجمه گوهری وهمکاران،  2001)

نبودن هیجان های منفی از جمله افسردگی و اضطراب. آنان دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، رشد شخصی، 

 نیز از اجزاء شادکامی می باشد. دوست داشتن دیگران و طبیعت

بر طبق دیدگاه شناختی شادکامی، ارزشیابی هایی است که افراد از خود و زندگی شان به عمل می آورند. در راستای دیدگاه شناختی، 

ادهای ریس بیان می دارد زمانی که فرد شاد است، رویدادهایی که از نظر فرهنگی مطلوب هستند را بیشتر تجربه می کند و روید

خنثی را مثبت و وقایع مثبت، را مثبت تر در نظر می گیرد. در این دیدگاه، شادی با کنترل افکار و خوش بینی یعنی دیدن نیمه ی 

پرلیوان افزایش می یابد. زمانی که افراد خود را با افرادی که در وضعیت پایین تری نسبت به خودشان هستند مقایسه می کنند، 

آنها بیشتر می شود. در واقع نگریستن به طرف روشن قضایا، شادی را متاثر می سازد و ناشی از خوش بینی و رضایت از زندگی در 

 (.1382: ترجمه گوهری انارکی و همکاران، 2001حس شوخ طبعی می باشد )آرگایل،

نتیجه گیری های او، از طریق  (در مورد شادکامی معتقدند که بسیاری از1967( با اشاره به بررسی ویلسون )2000داینر و لوکاس )

مطالعات بعدی مورد تایید قرار گرفته است. ویلسون با بررسی شواهد تجربی و همبسته های شادکامی، به این نتیجه رسیده بود، که 

که از فرد شادکام، فردی است زنده دل، سالم و فرهیخته، برونگرا، خوشبین، آزاد از نگرانی، مذهبی، دارای عزت نفس باال و کسی 

اخالق حرفه ای و فروتنی برخوردار است. طبق این نظریه شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود و زندگیشان به عمل می 

آورند. این ارزشیابی می تواند جنبه شناختی داشته باشد، مانند قضاوتهایی که در مورد رضایت از زندگی صورت میگیرد و یا جنبه 

  .هیجان هایی است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود عاطفی که شامل خلق و

در مدلی که الکساندر جرولف برای شادی ارائه کرده، شش اقدام مورد مالحظه قرار گرفته است؛ که عبارتند از: مثبت اندیشی، خوش 

 بینی و تفکر مثبت، خودگشودگی، مشارکت، معنادار بودن زندگی و عالقه.

ت والدین وفرزندان در امر والدگری به عنوان مولفه بسیار مهم وموثر،مورد پژوهش وبررسی روانشناسان قرار داشته کیفیت ارتباطا

 است.

نشان می دهند که روابط خانوادگی به طور کلی و روابط بین والدین و فرزندان به طور خاص، تأثیر عمیقی بر پژوهش های اخیر  

تصادی کودک داردکه درنهایت منجر به کاهش عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت در نوجوان سالمت روانی، فیزیکی، اجتماعی و اق

 می گردد. تحقیقاتی در خارج حول محور شادی نوجوانان وتاثیر خانواده انجام گردیده است.



 
حمایت خانوادگی (در پژوهش گسترده خود به منظور بررسی آثار حمایت خانواده به این نتیجه رسیده است که 2006کارلتون )

موجب افزایش بهزیستی روانی و کاهش خطر نشانه شناسی درون ریزی و برون ریزی در نوجوانان می شود و به عکس، روابط غیر 

فرزندی بر بهزیستی روانی به طور منفی ای تاثیر گذار است. سطوح پایین حمایت والدین با نشانه های درون -حمایت گرایانه والد

 سردگی و اختالل استرس پس از سانحه مرتبط است. ریزی اضطراب، اف

در .ندا رداختهپ ر فرزندانسبکهای والدگری ب تاثیربسیاری از پژوهشها به بررسی در ( 2004)ناتسن، دی گارمو و رید (2004)بنک 

نتایج حاکی از  ورت گرفت.صهایی با آنان  مورد مشاهده قرار گرفته و مصاحبه فرزندان شان این پژوهشها عمدتاً رفتارهای والدین و

شایسته در برخورد با مسائل رفتاری، عموماً دارای والدینی بوده اند که خود را درگیر مسائل فرزندشان کرده و  فرزندانکه بودآن 

  .یی برخوردار بوده اندالکنترل را به صورت مشارکت اعمال میکردند و از سطح گرمی با

خود بیان می دارند هنگامی که والدین رابطه ی گرم و پاسخگو با پسران و دختران خود  (در پژوهش های1997) باتز وداگ گرشاف

دارند، کودکان، پرخاشگری و تخلف کمتری از خود نشان می دهند و سطوح پایین تری از کناره گیری اجتماعی، پریشانی روانی و 

 عالیم جسمانی در آنها دیده می شود.

قیقات نمایان ساختند که توانایی های شخصیتی مانند شادی، همبستگی منفی با مشکالت (در تح2002) رویچ وسلیگمن گرشاف

شناختی رفتاری نوجوانان مانند افسردگی، تخلف، خشونت و همبستگی مثبت با دستاوردهای خواسته شده مانند موفقیت تحصیلی، 

فرزندی از جمله عوامل مهمی هستند که در کیفیت -رفتارهای مثبت اجتماعی و شایستگی دارد.در نتیجه شادی و روابط مثبت والد

 زندگی نوجوانان تاثیر بسزایی دارند.

نفرازافرادعادی 406(،درتحقیقی باعنوان رفتارهای دریافتی والدین ،عزت نفس وشادکامی که برروی2002فارنهام وچنج )

حوه تربیت والدین،شخصیت وعزت نفس آن هامی وسرشارازاحساسات انجام گرفت به بررسی این موضوع پر داختندکه تاچه اندازه ن

توانددررضایت ازخویشتن نقش داشته باشد.نتایج نشان می دهندکه جنسیت،برون گرایی،روان رنجوری،عزت نفس ومسئولیت پذیری 

 مادرانه وپدرانه ازعوامل مهم شادکامی هستند.

( در 1386)فرزندان صورت گرفته است از جمله: سهرابی تحقیقاتی نیز در داخل در زمینه بررسی تایر عوامل خانوادگی در شادی

اززندگیشان هم می تواندجنبه شناختی داشته پژوهش خود به منظور ارزیابی شادی نوجوانان به این نتیجه رسیدکه شادی نوجوانان 

مثبتی که درواکنش باشدکه شامل قضاوت های آن هادرمورداین خشنودی ازشرایط می باشدوجنبه عاطفی آن شامل خلق وهیجانات 

 به رویدادهای زندگی ظاهرمی شود.

( در پژوهش خود به منظور بررسی سبک والدگری و تربیت فرزندان، متوجه شدند که روش تربیت فرزندان 1385شکوهی وفقیهی)

تواند الدگری نیز میتواند از بروز بسیاری از آسیبهای روانی و اجتماعی پیشگیری کند سبک واز اهمیت ویژه ای برخوردار است و می

 بینی کننده رشد روانی اجتماعی، عملکرد تحصیلی، رفاه و سالمت و حتی مشکالت رفتاری فرزندان در آینده باشد.پیش

با توجه به مطالب بیان شده، پژوهشگرقصد دارد با هدف تعیین تاثیر آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی، بر افزایش شادی دختران 

 انجام دهد. نوجوان، پژوهشی

 

 پژوهشروش 

طرح  و باآزمایشی  روشبا  اضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی ، برشادی دختران نوجوانپژوهش ح

نجام شد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادرانی که دانش آموز دختر با گروه کنترل اتوام پس آزمون  -تحقیق پیش آزمون 

نفر از دانش 327مشغول به تحصیل بودند،بود. 1400-1399شتند و خود دانش آموزان دخترنوجوانی که درسال تحصیلی نوجوان دا



 
آموزان به همراه مادران شان به صورت تصادفی انتخاب شدند.سپس به منظور سنجش دقیق تر میزان شادی مادران، پرسشنامه 

ی که نمره پایینی کسب کرده بودند، به همراه دانش آموزدخترشان انتخاب شدند. نفر از مادران30شادی آکسفوردمیان آنها توزیع شدو 

دوساعته آموزش جلسه  8آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مادران گروه آزمایش به مدت  نفره15دو گروه به صورت تصادفی به سپس 

درحالیکه مادران گروه کنترل هیچ مداخله  دندوالدگری مثبت مبتنی برشادی براساس الگوی شادی سلیگمن و فوردایس را دریافت کر

داده های گردآوری شده با  ای را دریافت نکردند.در ادامه از دختران دو گروه آزمایش وکنترل، پیش آزمون وپس آزمون گرفته شد.

مورد  LSDتعقیبی  ، آزمون ماچولی وآزمونگیری مکرربا طرح اندازه21نسخه SPSSنرم افزارکامپیوتری استفاده ازتحلیل واریانس 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 ابزار پژوهش

سنجد. پايه نظري اين پرسشنامه ماده است و ميزان شادکامي فردي را مي 29آزمون شادکامي آکسفورد داراي پرسشنامه شادي آکسفورد: 
اي داراي سه بخش مهم دکامي آن را سازهاز شادکامي است آنها به منظور ارايه يك تعريف عملياتي از شا تعريف آرگايل و کراسلند

 1989اند: فراواني و درجة عاطفة مثبت، ميانگين سطح رضايت در طول يك دوره و نداشتن احساس منفي. اين آزمون در سال دانسته
 BDIاز  عبارت از عبارات اين پرسشنامه 21ساخته شده است. BDI 1( 1976توسط مايكل آرگايل و براساس پرسشنامه افسردگي بك)

هاي سالمت ذهني را پوشش دهد. مانند آزمون گرفته شده و معكوس گرديده و يازده پرسش به آن اضافه شده است تا ساير جنبه
ها را افسردگي بك، هر گوية پرسشنامة شادکامي داراي چهار گزينه است که آزمودني بايد برطبق وضعيت فعلي خودش يكي از آن

از (.1386پور، مژگان، شود )عليهاي مربوط به شادکامي استفاده مياي از اين آزمون در پژوهشور گستردهانتخاب نمايد. امروزه به ط
 اين پرسشنامه در ابتدا پژوهش به منظور سنجش ميزان شادي مادران نمونه استفاده شد.

 یافته ها

زمایشی تحقیق آبا توجه به اینکه طرح  وجواناثر بخشی آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی، برشادی دختران نمنظور بررسی  به

ی چند مفروضه میباشد این روش آماری دارا شدد.گیری مکرراستفاده  از روش آماری تحلیل واریانس اندازه، گیری مکرر میباشد اندازه

 ی هر یک از مفروضهبررس ابتدا به .ها تایید شوند، امکان استفاده از این روش آماری وجود خواهد داشت که در صورتیکه این مفروضه

حساس نمیباشد و  گیری مکرر نسبت به تخطی از این مفروضه مفروضه اول: نرمال بود: آزمون تحلیل واریانس اندازه .ها میپردازیم

 .لذا توزیع تقریبی نرمال کفایت میکند

کرر مربوط گیری م قل در اندازهبه تشابه روابط بین متغیرهای وابسته و مست ماچولی مفروضه دوم: فرض کرویت ماچلی؛کرویت

ساله شانس ارتکاب به ممیشود. اگر روابط بین آنها مقادیر متغیر وابسته را تغییر بدهد، فرضیه کرویت زیر پا گذاشته میشود و این 

ج ه نتایکمیباشد جهت بررسی پیش فرض همگنی درون آزمودنی شادی آزمون کرویت ماچلی د.خطای نوع اول را افزایش خواهد دا

 :زیر گزارش شده است(1)آن در جدول

 

 

 

                                                           
1 Beck Depress on Inve 



 
 :برآوردآزمون ماچولی جهت بررسی پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس واریانس درون آزمونی(1)جدول

 

  

آزمودنی متغیر شادی در مراحل چهارگانه نقض شده نس درونفرض همگنی واریاتوان گفت پیشبر حسب مقادیر جدول باال می

 – Greenhouseهای متغیر شادی در چهار مرحله آزمایشی از آزمون جایگزین )است، بنابراین به منظور بررسی تفاوت بین نمره

Geisser:استفاده گردید برآوردهای مربوط به این آزمون در جدول زیر گزارش شده است ) 

 

 های تکرار شده جهت مقایسه میانگین متغیر شادی در بین گروه آزمایشرآوردآزمون سنجه(: ب2جدول )

المبدای  مرحله متغیر

 ویلکز

سطح 

 معناداری

مجموع  میانگین

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

سطح  F آماره

 معناداری

 000/0 69/34 2250 83/1 6751 06/57 001/0 11/0 آزمونپیش شادی

 46/78 آزمونپس

 86/81 پیگیری اول

 33/83 پیگیری دوم

آزمون و پیگیری اول آزمون، پسمقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است که میانگین متغیر شادی در مراحل چهارگانه پیش

تر تفاوت میانگین متغیر شادی در بین مراحل جزئیتر و (. به منظور بررسی دقیق Sig< 05/0و دوم دارای تفاوت معناداری است )

 :است شده گزارش زیر جدول در تعقیبی آزمون این به مربوط برآوردهای است، شده استفاده LSD  چهارگانه فوق از آزمون تعقیبی

 جهت مقایسه میانگین متغیر شادی در مراحل چهارگانه آزمایش LSD (: برآورد آزمون تعقیبی3جدول )

 سطح معناداری خطای معیار تفاوت میانگین رحلهم متغیر

 000/0 99/3 -40/21 آزمونپس آزمونپیش شادی

 000/0 59/2 -80/24 اول یپیگیر

 000/0 60/2 -26/26 دوم یپیگیر

 309/0 22/3 -40/3 اول یپیگیر آزمونپس

 177/0 42/3 -86/4 دوم یپیگیر

 027/0 59/0 -46/1 دوم یپیگیر پیگیری اول

آزمون با در جدول باال بیانگر این است که میانگین متغیر شادی در مرحله پیش LSD مقادیر برآورد شده مربوط به آزمون تعقیبی

(. به عبارت دیگر با مدنظر قرار دادن مقدار  Sig< 05/0آزمون، پیگیری اول و پیگیری دوم دارای تفاوت معنادار است )مراحل پس

آزمون، مراحل پس تر ازآزمون به طور معناداری پایینتوان گفت میانگین متغیر شادی در مرحله پیشاحل میمیانگین در این مر

 پیگیری اول و دوم است و در نتیجه میانگین این متغیر تحت تأثیر شرایط آزمایشی در طول زمان افزایش داشته است.

 سطح معناداری کای اسکوئر آماره آزمون ماچولی متغیر

 001/0 91/33 07/0 شادی



 
  گیریبحث و نتیجه

الدگری مثبت مبتنی برشادی، برشادی دختران نوجوان موثر بوده است.در تبیین نتیجه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش و

بدست آمده از این پژوهش می توان گفت شادی به عنوان یکی از حیاتی ترین مولفه های زندگی بشر تحت تاثیر صفات روانشناختی 

ستناد به تحقیقات انجام شده ونظریه های مختلف می . با ا(2015:لیم وهمکاران،2008کیم وچانگ،)ومحیط زندگی او قرار می گیرد

، (2004تونگ وسونگ،)، خودکارآمدی(2003چنگ وفورنهام،)توان به عوامل موثر بسیاری برشادکامی از جمله: شخصیت وعزت نفس

-ویا سبک های والدگری وکیفیت روابط والد (2011چان وکو،)، شیوه های تربیتی والدین(2001هیلز وآرگیل،)عواطف

و ... اشاره کردکه دراین پژوهش، سبک والدگری را به عنوان عامل موثر برشادی نوجوانان مورد بررسی قرار (1999هرزوگلون،)فرزندی

 گرفت.

فرزندی است که شامل باورها، اصول و روش ها و -گونه ای از ارتباط والد»عبارتند از (1991)سبک والدگری از دیدگاه بامریند

او با مشاهده تعامل های . د و عاملی موثر در شکل گیری رفتارهای دورنی شده و برونی شده فرزندان استرفتارهای ویژه می شو

والدین با فرزندان، اطالعات بسیاری درباره تجارب والدگری جمع آوری کرد و دو بعد را برای شیوه های والدگری تعریف کرد. بعد 

دارهای باالیی را برای فرزندان خود تعیین می کردند و بالعکس عده ای دیگر از والدین اول توقع دار، که در آن عده ای از والدین استان

از فرزندان خود توقع بسیارکمتری داشتند. بعد دوم پذیرندگی بود که در آن والدین نسبت به فرزندان خود پذیرنده وقبول کننده 

ه پژوهش های بامریند بر سه شیوه آن تمرکز داشت: مستبدانه، بودند. از ترکیب این دو بعد چهار سبک والدگری به وجود می آید ک

  .(1997برک،)مقتدرانه، سهیل گیر. چهارمین سبک والدگری یعنی طردکننده را محققان دیگر مورد مطالعه قرار دادند

دبیری ) .ل هستندشادوسرحا و یابند که فرزندان والدین مقتدر، بسیار خوب پرورش میدر ادامه، یافته های بامریند نشان داد

با  فرزندپروریصحیح های  آموزش شیوه،آموزش والدگری مثبت مبتنی بر شادی منظور از در پژوهش حاضر نیز، .(1390ودالور،

که منجر به بهبودهرچه می باشدآموزش دو برنامه شادی سلیگمن و فوردایس  استفاده ازسبک والدگری مقتدرانه به والدین وهمچنین

تارهای اجتماعی نوجوانان می شود.سبک والدگری مقتدرانه مناسب ترین سبک تربیت فرزندان است که همراه با بیشتر عملکرد ورف

نتایج بررسی ها نشان دادکه بین گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار وجود دارد. به این معنی که مداخالت کنترل ومحبت کافی است.

ختران نوجوان گروه آزمایش شده است و همچنان هم در پس آزمون وهم در پیگیری انجام شده منجربه افزایش پایدار سطح شادی د

 مرحله اول و دوم، شادی افزایش یافته بود.

با توجه به دو بعد  (1983)همانطور که مکوبی ومارتین.مقتدرانه نتیجه پاسخگویی و کنترل به صورت توامان استوالدگری سبک 

تعریف کردندو معتقد بودند، والدین مقتدر هم پاسخگو هستند وهم کنترل (کنترل)اضاو تق(صمیمت واطمینان بخشی)پاسخدهی 

کافی دارند اما والدین مستبد تنهاکنترل میکنند وپاسخگو نیستند و همینطور والدین سهل گیر تنها پاسخگو هستند وکنترل نمی 

انه این باشد که فرزندان، کنترل باال همراه با مقتدر شاید علت پیامدهای مثبت سبک از این رو.(1396فیروزی ومحمدی،)کنند

 . (2007سیمون وکانجر،)ندی اهمیت و رسیدگی والدین می دانپاسخگویی را نشانه

والدین مقتدری که پاسخگو هستند وکنترل متوسطی را اعمال می کنند، در تحول شایستگی اجتماعی فرزندان نیز در مقایسه با 

ه میزان بیشتری تسهیل کننده هستند.تحقیقات مختلف نیز نشان داده است که فرزندان والدین شیوه های مستبدانه وسهل گیر ب

 .چراکه فرزندان والدین مقتدر(1396فیروزی ومحمدی،)مقتدر درمقایسه باهمساالن شایستگی وسازگاری روان شناختی بیشتری دارند

ه حساب آوردن نقطه نظر طرف مقابل در یک مذاکره دوستانه مجموعه ای ازمهارت هایی که باعث حل مشکل به صورت موثر بوده، ب

وداشتن روابط خوب با همساالن که درنهایت منجر به تشکیل یک شبکه خوب حمایت اجتماعی می شود را، می 

 .(1385:ترجمه پاشاشریفی ونجفی زند،2004کار،)آموزند



 
، جعفرزاده (1390)دبیری ودالور، (2006)وهمکاران استرنبرگ،(2000)پژوهش حاضر با پژوهش های فورنهام وچنگ یافته های

همسو است. به عنوان مثال (1396)و صالح زاده وفالحی(1396)، رشیدی کوچی ونجفی (1396)، فیروزی ومحمدی(1394)وفرخی

ار دبیری ودالور در یافته های پژوهش خود با عنوان نقش پیش بینی کننده سبک فرزند پروری وحرمت خود در شادکامی، اظه

داشتندکه شادکامی با سبک والدگری مقتدرانه رابطه مثبت و با سبک والدگری مستبدانه رابطه منفی دارد. به عبارتی زمانی که روابط 

ند، گرم ومحبت آمیز بین والد وفرزندان برقرار باشد، والدین از اقتدار منطقی برخوردار باشند وبی اعتنا بودن یا مستبد بودن را کناربگذار

انواده بسیار مثبت وسرشار از شادی خواهد بود. فیروزی ومحمدی نیز در پیش بینی نقش هوش هیجانی وسبک های والدگری جو خ

برشادکامی دانش آموزان، متوجه شدند که نوع سبک والدگری انتخابی والدین در پیش بینی شادکامی دانش آموزان نقش بسیار مهم 

واده به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در تربیت فرزندان باید بداند که عملکرد واساسی را بازی می کند. بنابراین، خان

 صحیح اعضای آن به ویژه والدین برسازگاری وشادکامی نوجوانان موثراست.  

ده کمک هر پژوهشی با محدودیت هایی روبرو است که آگاهی از آن ها در جهت گیری پژوهش های دیگر و بهبود پژوهش های آین

 کننده خواهد بود. در این بخش به برخی از محدودیت های این پژوهش اشاره می گردد:

سال و مادران آنها در شهر قم بود نتایج پژوهش برای  14تا  12.به دلیل اینکه نمونه پژوهش تنها شامل دختران نوجوان دوره سنی 1

 قابل تعمیم است.دختران در دوره های رشدی دیگر و همچنین پسران با احتیاط 

 .به دلیل شرایط سخت اپیدمیک بیماری کرونا، دسترسی به افراد در شرایط قرنطینه دشواربود.2

.در انجام پژوهش، برخی که به عنوان نمونه انتخاب شدند حاضر به همکاری و شرکت در پژوهش نبودند و این مساله مشکل هم 3

 .سانی را در گروه کنترل و آزمایش به همراه داشت

با توجه به اینکه پژوهش مورد نظر شامل گروه سنی نوجوان بود واز آنجاییکه راهکارهای افزایش شادی در بعد جنسیت نیز دارای 

تفاوات مشهود است، پیشنهاد میشود که در تحقیقات بعدی به بررسی اثربخشی آموزش والدگری مثبت بر شادی پسران و بر سایر 

 ی، پرداخته شود. گروه های سنی یا دوره های رشد

با توجه به تاثیر سبک های والدگری وشیوه های تربیتی بر شخصیت وهیجانات فرزندان، پیشنهاد می شودکه مسئولین مربوطه نسبت 

فرزندی،برگزاری -به آموزش والدگری مثبت توسط فرهنگسراها، مدارس به منظور تسهیل فرایند رشد فرزندان و بهبود شرایط والد

موزشی به منظور افزایش سطح شادی افرادودوره های آموزشی ویژه والدینی که در برخورد با فرزندانشان دچار کمبود کارگاه های آ

انرژی و مشکل برقراری ارتباط هستند، اهتمام ورزندچراکه بسیاری از والدین از سواد کافی برای داشتن برخورد مناسب با چالش 

 های تربیت فرزندان را ندارند.
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 چکیده

شناسی مثبت، نه تنها نقش بسیار مهمی در سالمت ی روانقدردانی به عنوان یک سازه هدف:

ی تکرار، فراوانی و تداوم رفتارهای مطلوب آنان را ها دارد، بلکه قدردانی، انگیزهروانی انسان

بخشد. هدف ی انسانی رنگ و معنای زیبایی میکند و به زندگی اجتماعی و جامعهاعف میمض

 روش:آموزان بود. بینی قدردانی بر مبنای عوامل شخصیتی در دانشپژوهش حاضر پیش

های آن، توصیفی و از نوع همبستگی است. ی گردآوری و تحلیل دادهپژوهش، کاربردی و شیوه

باشند که از این تعداد ی شهر یزد میی دوم متوسطهآموزان دورهدانشی آماری پژوهش جامعه

ای انتخاب شدند گیری تصادفی خوشهبه روش نمونه( دختر 288 و پسر 186) آموزدانش 474

 ها:یافتهای قدردانی و فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت پاسخ دادند. و به مقیاس چند مؤلفه

پذیری به بین، توافقز بین عوامل شخصیتی به عنوان متغیر پیشنتایج پژوهش نشان داد که ا

: نتیجه آن که عامل شخصیتی گیرینتیجه بینی قدردانی است.طور مستقیم قادر به پیش

آموزان در آموزان را افزایش دهند. در چنین شرایطی دانشتواند قدردانی دانشپذیری میتوافق

 روند.تر شدن پیش میمسیر قدردان

 

گرایی، گشودگی به تجربه، نژندگرایی، برونقدردانی، عوامل شخصیتی، رواناژگان کلیدی: و

 گراییپذیری، وظیفهتوافق
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 مقدمه

شود. هدف یاد می 1شناسی مثبتشناسی گسترش یافت که از آن با عنوان روانی روانهای اخیر رویکردی نوین در حوزهدر سال

بدین  .ها در زندگی حرکت کندز توجه صرف به بدترین چیزها، به سوی ساختن بهترین کیفیتشناسی مثبت این است که اروان

(، که از 2011، 2های روانی قرار داده شود )هفرون و بونیولها در صف مقدم درمان و پیشگیری از بیماریمنظور، باید تحقق توانایی

شناسان ای است که به تازگی نظر روان(. قدردانی سازه2000، 4مونز و کرامپلراشاره کرد )ا 3توان به قدردانیها، میی این تواناییجمله

ی واژه (.2009، 5نگر قلمداد شده است )وود، جوزف و مالتبیشناسی مثبترا به خود جلب نموده و به عنوان صفت جوهری روان

تین این واژه بر مهربانی، سخاوت، هدیه دادن و ی الی مشتقات ریشهقدردانی به معنای سپاس، بزرگواری یا سپاسگزاری است. همه

شناسی یک حالت شناختی و عاطفی است. این حالت قدردانی در روان (.2009، 6هدیه گرفتن داللت دارند )المبرت، گراهام و فینچام

است، بلکه این منفعت به  اغلب با این ادراک همراه است که فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار آن نبوده یا آن را به دست نیاورده

( در تبیین 2003) 8(. در این زمینه، امونز و مک کولوف2006، 7دلیل نیات خوب فرد دیگری به او رسیده است )بونو و مک کولوف

هایی را که دیگران به دلیل رفاه و بهزیستی ما انجام پردازند که در وضعیت قدردانی، تالششناختی قدردانی، به این موضوع می

ایم و فرد خیّر آن نیکی را از روی قصد و ی خیر و خوبی بودهگیرنده که کنیممی تصدیق آوریم. به عبارت دیگر،دهند، به یاد میمی

 فرد عمل از ما شود که عبارت است از ادراکبه صورت عمدی برای ما انجام داده است. در اینجا جزء شناختی قدردانی مشخص می

ما قصد فرد کمک کننده را انسانی و نوع دوستانه ارزشیابی کنیم و کمکی را که به ما کرده است ارزشمند  کمک کننده )خیر(، که اگر

شود )امونز کنیم که باید قدردان وی باشیم. در غیر این صورت، احساس قدردانی در ما ایجاد نمیبدانیم، در این صورت احساس می

 (.2003و مک کولوف، 

، 10یکی از این متغیرها است )ریکارت، هیوبنر، هیلس و والویس 9پذیرد، عوامل شخصیتیگون اثر میقدردانی از متغیرهای گونا

های با ثبات ها گرایشکنند. آن(. عوامل شخصیتی، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمی2017

های مختلف ی رفتار فرد در موقعیتبینی کنندهتوانند پیشهستند و میهای مختلف ی یکسان به محرکدهی به شیوهو با دوام پاسخ

گرا است که شخصیت آدمی را به عوامل درونی و وراثتی ی شخصیت، دو دیدگاه مهم وجود دارد: یکی دیدگاه صفتباشند. درباره

توان دهد. با ترکیب این دو نظریه میگرا است که شخصیت را به عوامل موقعیتی نسبت میدهد و دیگری دیدگاه موقعیتنسبت می

ها و صفات آدمی است که الگوهای نسبتاً پایدار پاسخ ای از ویژگیشخصیت را به این صورت تعریف کرد: شخصیت شامل مجموعه

. های مختلفی تبیین شده است(. ساختار شخصیت بر اساس مدل2008/1394، 11کند )شولتز و شولتزها را تعیین میوی به موقعیت

های ارائه شده های نظری و پژوهشی قابل توجه از معتبرترین و مشهورترین مدلبا داشتن پشتوانه 12مدل پنج عامل بزرگ شخصیت

                                                           
1. positive psychology 

2. Hefferon, & Boniwell 

3. gratitude 

4. Emmons, & Crumpler 

5. Wood, Joseph, & Maltby 

6. Lambert, Graham, & Fincham 

7. Bono, & McCullough 

8. Emmons, & McCullough 

9. personality factors 

10. Reckart, Huebner, Hills, & Valois 

11. Schultz, & Schultz 

12. The Big Five Factors Of Personality 



 
شود. در این مدل فرض بر آن است که شخصیت هر فرد از پنج عامل زیربنایی و فراگیر تشکیل ی شخصیت محسوب میدر زمینه

 شده است. این عوامل عبارتند از:

ی آن شامل اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، : که با ثبات هیجانی و سازگاری رابطه دارد و صفات زیر مجموعه1نژندگراییروان -1

 پذیری است.کمرویی، تکانشگری و آسیب

ی هآمیزی، فعال بودن، گرایش به شادمانی و خطرجویی ارتباط دارد و صفات زیر مجموع: که با گرایش به مردم2گراییبرون -2

 های مثبت.خواهی و هیجانگرایی، قاطع بودن، فعال بودن، هیجانآمیزی یا گروهآن عبارت است از: گرمی و صمیمیت، مردم

هایی مانند باز بودن نسبت به تجارب، غنای تخیل، کنجکاوی نسبت به جهان درونی و : که با ویژگی3گشودگی به تجربه -3

شناسی، احساسات، اعمال، رایی ارتباط دارد و از صفات زیر تشکیل یافته است: تخیل، زیباییگبیرونی خود، آزاداندیشی و عدم سنت

 ها.ها وارزشایده

ی ی باال در این عامل نشان دهندههای میان فردی و محبوبیت در گروه ارتباط دارد. نمره: که با گرایش4پذیریتوافق -4

گویی، ی این عامل عبارت است از: اعتماد، رکگران است. صفات زیر مجموعهمندی به کمک و همدردی با دیدوستی، عالقهنوع

 دوستی، همراهی، تواضع و دل رحم بودن.نوع

ریزی در کارها و گرایش به موفقیت داری، با اراده و مصمم بودن، برنامهها و خویشتن: این عامل با کنترل تکانه5گراییوظیفه -5

داری شناسی، تالش برای موفقیت، خویشتناین عامل عبارت است از: شایستگی و کفایت، نظم، وظیفههای ارتباط دارد. خرده مقیاس

 (.1995، 6گیری )مک کری و کوستاو محتاط بودن در تصمیم

های شخصیتی در قدردانی ی ویژگیبینی کنندهها به اثر پیشهای شخصیتی با قدردانی بیشتر پژوهشدر مورد ارتباط بین ویژگی

-های شخصیتی با قدردانی در دانشجویان گزارش دادند که روان( در بررسی ارتباط ویژگی1390اند. آقابابائی و فراهانی )داختهپر

ی مثبت دارند گرایی با قدردانی رابطهپذیری و وظیفههای گشودگی در تجربه، توافقی منفی دارد و ویژگینژندگرایی با قدردانی رابطه

های شخصیتی و ی ویژگی( در پژوهشی که در مورد رابطه1391دار ندارد. فرح بیجاری )ی معنیقدردانی رابطه گرایی باولی برون

ی منفی دارد و نژندگرایی با قدردانی رابطهقدردانی در دانشجویان انجام داد، به این نتیجه رسید که از بین ابعاد شخصیت، روان

( در 2002) 7کولوف، امونز و تسانگی مثبت دارند. مکگرایی با قدردانی رابطهری و وظیفهپذیگرایی، گشودگی در تجربه، توافقبرون

نژندگرایی شخصیت، همبستگی منفی پژوهشی با عنوان بررسی قدردانی از نظر مفهومی و تجربی دریافتند که قدردانی با ویژگی روان

( در 2009وود و همکاران ) دگی در تجربه، همبستگی مثبت دارد.گرایی و گشوگرایی، وظیفهپذیری، برونهای توافقو با ویژگی

شناختی از طریق قدرانی فراتر از پنج عامل شخصیتی در دانشجویان، مشخص کردند که بینی بهزیستی روانپژوهشی با عنوان پیش

گرایی دارد و پذیری و وظیفهگرایی، گشودگی در تجربه، توافقهای خاصی از برونبه طور کلی قدردانی همبستگی مثبت با جنبه

های شخصیتی ی ویژگی( در پژوهشی به بررسی رابطه2014) 8نژندگرایی دارد. ری و اکسترمراهای خاصی از روانارتباط منفی با جنبه

های یی منفی دارد در حالی که ویژگنژندگرایی با قدردانی رابطهو قدردانی در دانشجویان پرداختند و نتیجه گرفتند که روان

                                                           
1. Neuroticism 

2. extraversion 

3. openness to experience 

4. agreeableness 

5. conscientiousness 

6. Mccrea, & Costa 

6. McCullough, Emmons, & Tsang 

8. Rey, & Extremera 



 
های شخصیتی یک گرایی با قدردانی به طور مثبت مرتبط است. در واقع ویژگیپذیری و وظیفهگرایی، گشودگی در تجربه، توافقبرون

نژندگرایی و های شخصیتی روانی ویژگیی رابطه( در پژوهش خود درباره2017عامل مهم برای قدردانی است. ریکارت و همکاران )

گرایی به طور ی منفی دارد ولی بروننژندگرایی با قدردانی رابطهآموزان به این نتیجه رسیدند که روانانی در دانشگرایی با قدردبرون

های خاصی که دارند از جمله کمرویی، تمایل کمتری نژند به دلیل ویژگیمثبت با قدردانی مرتبط است. بر همین اساس، افراد روان

های شخصیتی با ی ارتباط ویژگی( در پژوهشی که درباره2018) 1ن دارند. همچنین لی و همکارانبه ابراز قدردانی در مقابل دیگرا

گرایی، وظیفهی منفی ولی گشودگی در تجربه، نژندگرایی با قدردانی رابطهای انجام دادند دریافتند که رواننشانان کرهقدردانی در آتش

 مثبت دارند.ی پذیری با قدردانی رابطهگرایی و توافقبرون

 عناصر از به عنوان یکی حتی و سالم ویژگی انسان یک به عنوان بلکه ی اخالقی،سازه یک نه به عنوان صرفاً قدردانی امروزه

 بر عالوه .است پرداخته سازه این بررسی به مطالعات اندکی ایران، در در حالی که است. گرفته قرار توجه مورد مثبت شناسیروان

 نشده بررسی نوجوانی سنی گروه در تاکنون قدردانی، مؤثر بر عوامل شناسایی که دارد این از حکایت کشور داخل هایبررسی این،

، ژانگ، ژانگ، 2017اند )ریکارت و همکاران، ی قدردانی پرداختهاست. همچنین کمتر پژوهشی به بررسی عوامل توانمندساز حوزه

 آموزان انجام شد.بینی قدردانی در دانشهدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در پیش (. بنابراین پژوهش حاضر با2017، 2یانگ و لی
 

 روش

ی شهر یزد ی دوم متوسطهآموزان دورهی آماری این پژوهش را تمامی دانشهمبستگی است. جامعه-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

( 2015) 3ی آماری، بر اساس دیدگاه کالینجامعهمشغول به تحصیل بودند. از میان  1396-97تشکیل دادند که در سال تحصیلی 

ای انتخاب شدند. بدین منظور ابتدا از ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهی نمونهدختر( به شیوه 288پسر و  186آموز )دانش 474

نتخاب شدند و های مختلف به تصادف پنج مدرسه و از هر مدرسه به تصادف سه کالس )یک کالس از هر پایه( ابین دبیرستان

های منتخب، مشارکت کنندگان در پژوهش را تشکیل دادند. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش آموزان حاضر در کالسدانش

 از ابزارهای زیر استفاده شده است:

مشتمل بر  ( طراحی شده است و2017) 5جانسون: این مقیاس توسط مورگان، گیلفورد و کریس4ای قدردانیمقیاس چند مؤلفه

)کامالً  5)موافقم( و  4)نظری ندارم(،  3)مخالفم(،  2)کامالً مخالفم(،  1ای لیکرت از گزینه 5گویه است که به صورت مقیاس  29

گویه( است.  13گویه( و رفتاری ) 10گویه(، نگرشی ) 6شود. این مقیاس دارای سه خرده مقیاس هیجانی )گذاری میموافقم( نمره

شوند. این مقیاس گذاری میبه صورت معکوس نمره 25و  16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7ی های شمارهگویه در این مقیاس،

کند. سال( ارزیابی می 75تا  11ی سنی های سنی نوجوان تا بزرگسال )دامنهیک مقیاس خود گزارشی است که قدردانی را در گروه

، 87/0های هیجانی، نگرشی و رفتاری را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با ( پایایی خرده مقیاس2017مورگان و همکاران )

های اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین هم نشان داد که این مقیاس از سه اند. نتایج تحلیل مؤلفهبه دست آورده 84/0و  80/0

ی این مقیاس به این نتیجه ( در بررسی روایی سازه2017) ی هیجان، نگرش و رفتار تشکیل شده است. مورگان و همکارانمؤلفه

ی قدردانی دار با پرسشنامهای قدردانی از همبستگی مثبت و معنیهای هیجان، نگرش و رفتار مقیاس چند مؤلفهرسیدند که مؤلفه

                                                           
1. Lee Etal 

1. Zhang, Zhang, Yang, & Li 

3. Kline 

4. Multi-Component Gratitude Measure (MCGM) 

5. Morgan, Gulliford, & kristjansson 



 
، از تحلیل عاملی سی رواییدر پژوهش حاضر جهت بررهای بهزیستی برخوردار بوده است. ( و مقیاس2002)مک کولوف و همکاران، 

(، 78/0تا  53/0گویه )با بار عاملی  3های بعد هیجان قدردانی از افراد با تأییدی استفاده شد نتایج تحلیل عاملی نشان داد که گویه

( و قدردانی 65/0تا  46/0گویه )با بار عاملی  4(، تآمالت قدردانانه با 63/0تا  47/0گویه )با بار عاملی  4ها با هیجان قدردانی از داشته

های برازش مدل نشان داد که ( در جای مناسب خود بارگذاری شدند. نتایج شاخص72/0تا  38/0گویه )با بار عاملی  8از دیگران با 

و  04/0، 94/0، 90/0، 94/0به ترتیب  PCLOSEو  GFI ،CFI ،IFI، RMSEAهای مدل دارای برازش مطلوب است و مقدار شاخص

همچنین به منظور بررسی پایایی نمرات مقیاس قدردانی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر ضرائب  ت آمدند.به دس 95/0

ها، تامالت قدردانانه، قدردانی از دیگران و قدردانی کل به ترتیب های هیجان قدردانی از افراد، هیجان قدردانی از داشتهبرای عامل

 به دست آمد. 84/0، و 78/0، 69/0، 64/0، 70/0

( ساخته شده است و خرمائی و 1999: این پرسشنامه توسط گلدبرگ )1ی پنج عامل بزرگ شخصیت )فرم کوتاه(پرسشنامه

ی تری را تهیه کردند. نتایج تحلیل عاملی این محققان نشان دهندههایی از این پرسشنامه، فرم کوتاه( با انتخاب گویه1393فرمانی )

این پرسشنامه گرایی( بود. پذیری و وظیفهگرایی، گشودگی در تجربه، توافقنژندگرایی، برونزرگ شخصیت )رواناستقالل پنج عامل ب

ی های مثبت به انتخاب گزینهای است که در مورد گویهدرجه 5ها بر اساس مقیاس بندی این ویژگیگویه است. درجه 21شامل 

گذاری های منفی به صورت عکس نمرهگیرد. گویهتعلق می 1ی امالً نادرست، نمرهی کو به انتخاب گزینه 5ی کامالً درست، نمره

ی پنج عامل بزرگ شخصیت از روش آلفای کرونباخ ( جهت بررسی پایایی فرم کوتاه پرسشنامه1393شوند. خرمائی و فرمانی )می

گرایی به ترتیب پذیری و وظیفهگشودگی در تجربه، توافقگرایی، نژندگرایی، برونهای رواناستفاده کردند و ضرایب پایایی برای عامل

( جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش 1396به دست آوردند. احیاکننده، یوسفی و خرمائی ) 81/0و  83/0، 69/0، 72/0، 83/0

محاسبه شد که در سطح  44/1981و مقدار آزمون بارتلت،  73/0برابر با  KMOتحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردند. مقدار شاخص 

ی اصلی تأیید ی باالتر از یک، وجود پنج عامل همسو با پرسشنامههای ویژهدار است. بر اساس نمودار اسکری و ارزشمعنی 0001/0

ی پنج عامل بزرگ شخصیت، از روش آلفای کرونباخ ( برای تعیین پایایی فرم کوتاه پرسشنامه1396شد. احیا کننده و همکاران )

گرایی به ترتیب پذیری و وظیفهگرایی، گشودگی در تجربه، توافقنژندگرایی، برونهای روانده کردند که مقدار آن برای عاملاستفا

ی پنج عامل بزرگ شخصیت از در پژوهش حاضر برای تعیین روایی پرسشنامهبه دست آوردند.  80/0و  81/0، 77/0، 79/0، 81/0

لی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد و نتایج وجود پنج عامل بزرگ شخصیت را مورد های اصتحلیل عاملی به روش مؤلفه

ی پنج عامل بزرگ شخصیت، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر تأیید قرار داد. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه

، 59/0، 70/0، 53/0نژندگرایی و گشودگی به تجربه به ترتیب گرایی، روانپذیری، وظیفهگرایی، توافقهای برونضرائب برای عامل

 به دست آمد.50/0و  52/0

ورش استان یزد، ها، با هماهنگی به عمل آمده با مسئوالن اداره کل آموزش و پرپس از انتخاب نمونه و آماده شدن پرسشنامه

حاظ محرمانه ها از لرای جلب همکاری بیشتر، به آنی توضیحات الزم به مشارکت کنندگان و بیان هدف کلی پژوهش بضمن ارائه

های آماری توصیفی و وشها با ردر نهایت داده ها اجرا شد.ی آنهای مدنظر دربارهماندن اطالعات نیز اطمینان داده شد و پرسشنامه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. spssافزار استنباطی، با نرم

 

 هایافته

                                                           
4. Big Five Factor Personality Inventory (Short Form) (BFFPI) 



 
های متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت اطالعات توصیفی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره به منظور بررسی

 ارائه گردیده است. 1که نتایج حاصل در جدول 

 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته1جدول 

انحراف  میانگین  متغیرها

 معیار

 حداقل نمره       حداکثر نمره

 

یت
ص

شخ
ل 

وام
ع

ی
 

 25 5 27/3 37/16 گراییبرون

 20 4 83/2 04/16 پذیریتوافق

 20 5 04/3 45/13 گراییوظیفه

 15 3 53/2 18/9 نژندگراییروان

 15 3 41/2 06/10 به تجربه گشودگی

 

ی
دان

در
ق

 

 

 15 3 10/2 04/12 هیجان قدردانی از افراد

 20 5 44/2 67/16 هاهیجان قدردانی از داشته

 20 4 66/2 15/15 ت قدردانانهتامال

 40 15 73/5 17/37 قدردانی از دیگران

 95 37 39/8 20/78 ی کل(قدردانی )نمره 

 دهد.های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میجدول فوق نتایج شاخص

 دهد.را نشان میها داری آنی صفر بین ابعاد متغیرهای پژوهش همراه با سطوح معنیماتریس همبستگی مرتبه 2جدول 

 : ماتریس همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش2جدول 
*01/0 >P ،**05/0 >P 

 9                    8                   7 6 5 4 3 2 1 متغیر

       1 گرایی. برون1

 پذیری. توافق2
*13/0 1      

 گرایی. وظیفه3

 نژندگرایی. روان4

 . گشودگی به تجربه5

01/0- 

02/0 

03/0 

**16/0 

03/0 
*10/0 

1 
**21/0 
**14/0 

 
1 

**16/0- 

 
 

1 

  

 . هیجان قدردانی از افراد6
**18/0 **30/0 06/0 05/0- 08/0 1  

 ها. هیجان قدردانی از داشته7
**15/0 **32/0 **18/0 *11/0- *11/0 **46/0 1 

 1 40/0** 17/0** 07/0 -12/0 11/0* 32/0** -02/0 . تامالت قدردانانه8



 

 رسیون مسیر مستقیمرگ ضرایب: 3جدول 

 مقدار برآورد  بینمتغیر پیش
(B)  

مقدار استاندارد 

(β) 

خطای 

 استاندارد

داری سطح معنی tمقدار 

(P) 

 001/0 93/8 05/0 49/0 44/0 پذیریتوافق

 

 دار قدردانی است.مثبت و معنی یبینی کننده( پیشp ،49/0=β=001/0پذیری )حاکی از آن است که عامل توافق 3ج جدول نتای

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش آموزان پسر و دختر انجام شد. یافتهبینی قدردانی در دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در پیش

گرایی چهار عامل دیگر شخصیت قابل ذکر است که به جز برون –پذیری اثر مستقیم مثبت بر قدردانی دارد توافقحاضر نشان داد که 

 –دار دارند ای بر قدردانی اثر معنیپذیری( با اثرگذاری بر متغیرهای واسطهنژندگرایی و توافقگرایی، گشودگی به تجربه، روان)وظیفه

(، وود 2002(، مک کولوف و همکاران )1391(، فرح بیجاری )1390العات مانند آقابابائی و فراهانی )های برخی مطاین یافته با یافته

( همسو است که شخصیت را 2018( و لی و همکاران )2017(، ریکارت و همکاران )2014(، ری و اکسترمرا )2009و همکاران )

 کنند.زیربنای قدردانی عنوان می

کنند ی باالیی کسب میپذیری نمرهتوان تبیین کرد؟ افرادی که در عامل توافقدانی را چگونه میپذیری و قدرارتباط بین توافق

ها زیاد است، با کاری و خوش نیتی نسبت به دیگران تمایل دارند، توجه زیادی به دیگران دارند و میل مساعدت در آنبه درست

(. 1995دهند )مک کری و کوستا، نسبت به دیگران حساسیت نشان میگذارند و کنند، به دیگران احترام میدیگران همنوایی می

بینی قدردانی بر اساس پذیر در مقابل لطف دیگران قدرانی بیشتری نشان دهند. لذا پیشبنابراین دور از انتظار نیست که افراد توافق

 رسد.پذیری قابل تبیین به نظر میتوافق

( و حتی دینداری 2002، 2؛ ساراگلو1999، 1دونالدترین رابطه را دارند )تایلور و مکیپذیری با دینداری قوهمچنین عامل توافق

(. قدردانی، فضیلتی است که در ادیان بزرگ به آن 2008، 3پذیری قلمداد شده است )امونز، بارت و اسکینتکرناشی از عامل توافق

ها و الطافش، موضوعی مشترک بین ادیان است )امونز و عمتشود. پرستش همراه با قدردانی نسبت به خدا به خاطر نپرداخته می

ها، ( قدردانی را یکی از ابعاد دینداری در نظر گرفتند. با توجه به این نکته2003) 4(. از این رو، کندلر و همکاران2008همکاران، 

ار تبیین تکاملی یکسان از قدردانی و دینداری پذیری دور از انتظار نیست. این مطلب در کنی مشابه قدردانی و دینداری با توافقرابطه

(. 2008های اجتماعی در رابطه با گروه تأکید دارد )امونز و همکاران، شود. تبیین تکاملی قدردانی همچون دینداری بر جنبهکامل می

 یین است.پذیری بر قدردانی، بدین گونه نیز قابل تبی پژوهش مبنی بر اثر مستقیم توافقبنابراین، این یافته

هایی داشته است. رعایت احتیاط در تعمیم نتایج به دیگر جوامع و احتیاط در استنباط علی از روابط بین این پژوهش محدودیت

همچنین با توجه به نتایج پژوهش از آن جایی که از بین عوامل شخصیتی، عامل  های پژوهش حاضر بوده است.متغیرها از محدودیت

                                                           
1. Taylor, & MacDonald 

2. Saroglou 

3. Emmons, Barrett, & Schnitker 

4. Kendler Etal 
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 هایهای درسی و برگزاری کارگاهتوان از طریق برنامهیشترین اثر کل را بر قدردانی نشان داده است، میپذیری بشخصیتی توافق

های رحمی را در ایجاد و تقویت فضیلتدوستی، همراهی، تواضع و دلگویی، نوعهایی همچون اعتماد، رکآموزشی اهمیت ویژگی

 آموزان قدردان را وارد جامعه ساخت.ها دانشی این ویژگیتا بتوان به واسطه آموزان یادآور شدمختلف از جمله قدردانی برای دانش

 

 تشکر و قدردانی

 شود.اضر صمیمانه تشکر و قدردانی میحکننده در پژوهش آموزان شرکتدر پایان از تمام دانش

 منابع
های شخصیتی و انشجویان با دانشگاه بر اساس ویژگیبینی سازگاری د(. پیش1396احیا کننده، منیژه.، یوسفی، فریده و خرمائی، فرهاد. )

 .36-1(، 26)14 شناسی تربیتی،ی مطالعات روانفصلنامهگرایی. هدف

شناسی تحولی ی روانفصلنامهشناختی و فاعلی. بینی بهزیستی روانی قدردانی در پیش(. نقش رگه1390آقابابائی، ناصر.، و فراهانی، حجت اهلل. )
 .85-75(، 29)8رانی، شناسان ایروان

ها ی روشفصلنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت. سنجی فرم کوتاه پرسشنامههای روان(. بررسی شاخص1393خرمائی، فرهاد. و فرمانی، اعظم. )
 .39-29(، 16)4 شناختی،های روانو مدل

 (. تهران: نشر ویرایش.1394محمدی )ی یحیی سید ترجمه های شخصیت.نظریه(. 2008شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی الن )

ی مطالعات فصلنامهگرا در دانشجویان دختر و پسر. های شخصیتی و رفتارهای جامعهی قدردانی با ویژگی(. رابطه1391فرح بیجاری، اعظم. )
 .134-107(، 3)8 شناختی،روان
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 چکیده

عصبی می باشد.که با نقص درمهارت اجتماعی وارتباطی  –اختالل طیف اوتیسم ازشایع ترین اختالالت رشدی 

ورفتارهای کلیشه ای وتکراری توصیف می شود.علت واقعی این بیماری هنوز مشخص نیست اما مطالعاتی دررابطه 

بروز این بیماری درحال انجام است عواملی مثل شرایط پری ناتال ،عوامل ژنتیکی ،عوامل بیولوژیکی وعوامل  با دلیل

مربوط به ساختار مغز جز عوامل مورد مطالعه در سبب شناسی اختالل طیف اوتیسم می باشد هدف از پژوهش 

مداخالت مبتنی بر مهارت حاضر سبب شناسی ،تشخیص وتعیین تاثیر درمان اختصاصی مداخالت رفتاری و

درنگارش این پژوهش ازمقاالت  بود. ارتباطی دراختالالت طیف اوتیسم بود.روش پژوهش مروری ) کتابخانه ای(

نمایه شده درپایگاه اطالعاتی ایران داک، مگ ایران، سیویلیکا و همچنین منابع کتابخانه ای استفاده شد.سبب 

ن های اوتیسم ، درمان مداخالت رفتاری ومداخالت مبتنی بر مهارت شناسی وتشخیص بررسی شد .وازمیان  درما

ارتباطی بررسی شد.نتایج پژوهش نشان داد استفاده ازدرمان  مداخالت رفتاری ومداخالت مبتنی بر مهارت ارتباطی 

 باعث کاهش مشکالت رفتاری وکاهش اثر ناتوانی وافزایش توانمندی در اختالل طیف اوتیسم می شود. 

 .هارت ارتباطی واختالل طیف اوتیسممداخالت رفتاری ، مداخالت مبتنی بر مواژه ها : کلید 
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غز نتواند درزمینه ماوتیسم یکی از اختالالت نافذ رشد است که خودش را درسال های اولیه کودکی نمایان می کند.وباعث می شود که 

گران می شود ومانع اوبرای یادگیری چگونگی ارتباط وتعامل با دیرفتارهای اجتماعی ومهارت های ارتباطی به درستی عمل کند

 ( .1395)جلوانی اصفهانی ،

تارهای بی هدف می اوتیسم منجر به ایجاد مشکالتی در گفتار ،انجام مهارت های اجتماعی ونیز بروز حرکات تکراری ،کلیشه ای ورف

 (1394ی ن  ها به طور دقیق مشخص نشده است )احمدی وشاهشود واین بیماری شامل اختالالت پیچیده ای است که پاتوژنز آ

تواند تظاهرات ببه دلیل شیوع باالی اوتیسم وافزایش پیشرونده آن ،شناسایی مکانیسم های پاتوفیزیووژیکی دخیل دراوتیسم که 

کمک شایانی در ،می تواندبالینی آن را توضیح دهد،ضروری به نظر می رسد شناخت بیومارکرهایی که در پاتوژنزاوتیسم نقش دارند

 ( 1393،تشخیص دقیق تر ،به موقع تر ونیز درمان های بهتری وموثرتر برای مبتالیان فراهم آورد.)ادیب سرشکی ودیگران

 1پژوهشگران براین اعتقاد هستند که کودکان دارای این اختالل توانایی برقرار کردن ارتباط با همساالن خودرا ندارند)الوشی و هفلین

،2000.) 

با تولد کودک اوتیسم وآگاهی از اختالل وی ،والدین بهت وناباوری ودر پی آن سرخوردگی هایی را تجربه می کنند.آن ها بایستی با 

 (.  2 2010کنار بیاید )اسبورن ورید این واقعیت که کودک آن ها در شرایطی است که تا پایان عمر با آن ها درگیر است

انشان می دهند .سایر رم در یادگیری علم و مهارت کند بوده وبعضی از آن ها نشانه هایی از هوش پایین اغلب کودکان مبتال به اوتیس

ان مبتال به اوتیسم کودکان مبتال در یادگیری مشکلی نداشته اما درارتباط اجتماعی وزندگی طبیعی مشکل دارند.تعداد کمی از کودک

سیقی ویا ریاضی رت های مثال زدنی در بعضی از مهارت های خاص همچون هنر ،موبه صورت بالقوه توانایی های باالیی داشته ومها

 (1394ازخود نشان می دهند.)بهبهانی وکریمی مریدانی ،

 بیان مساله   

مهارت های اجتماعی و ارتباط فرد را مختل می کند. یعنی این تشخیص نشان دهنده ی اوتیسم اختاللی است که رشد و گسترش 

شدی است که با نقض در رفتارهای ارتباطی و کالمی و وجود الگوهای غیر طبیعی در هر دو زمینه مشخص می شود. نوعی اختالل ر

و یا  "اختالل طیف اوتیسم  "این اختالل در افراد مختلف عالئم متفاوتی دارد و برای جدا سازی آن از سایر اختالالت ، اصطالح 

. علت این امر این است که دسته ای از افراد وجود دارند که دارای اوتیسم هستند مورد استفاده قرار می گیرد  (ASD)مخفف آن 

مشاهده نمی شود و عملکردهای شناختی مشابهی با جمعیت عادی دارند، با وجود این اما اثری از مشکالت و عالئم دیگر در آنان 

م آسپرگراز سایرین جدا می شوند . بر اساس این اطالعات می ویژگی ها و عالئم تشخیصی اتیسم را نیز در خود دارند. این گروه ؛ با نا

توان نتیجه گرفت که اختالل آسپر گر و عالئم بیان شده توسط کانر با هم اختالالت طیف اتیسم را تشکیل می دهند .بنابراین به 

اوتیسم استفاده می شود . این  جای استفاده از بر چسب تشخیصی اتیسم برای این دسته از اختالالت ، از اصطالح اختالالت طیف

طبقه بندی باعث می شود که اوتیسم از مقوله ناتوانی های یادگیری خارج شده و به عنوان اختاللی متفاوت مورد توجه قرار گیرد. 

                                                           
1laushey & Heflin  

2 Osborn & Reed 



 
ر نمی دادند. زیرا تا پیش از آن افراد دارای اوتیسم را به عنوان کسانی که می توانند دارای عملکرد هوشی عادی باشد مورد بررسی قرا

 امروز باور این امر برای ما آسان است که افراد دارای اوتیسم می توانند افرادی با هوش متوسط و یا حتی باالتر از حد معمول باشد .

 (.1392) صمدی ، 

کننده سالمت عمومی درعصر حاضر محسوب  اوتیسم یک اختالل عصب تحولی پیچیده است که به عنوان یک چالش عمده تهدید

(.این اختالل دردرک فرد ازجهان اطراف وارتباطش با دیگران تاثیر می گذارد، همچنین زمینه ساز فشار 1398می شود )پرهون ،

روانی زیادی بر فرد مبتال وخانواده واطرافیان وی می شود. شناخت علل و عالئم و درمان های اختصاصی برای آن نگرش اطرافیان را 

 مشکالت رفتاری وکاهش اثر ناتوانی در اختالل طیف اوتیسم می شود. نسبت بیماری و همچنین کاهش 

 سبب شناسی اوتیسم :

علت واقعی این بیماری هنوز مشخص نیست اما مطالعاتی دررابطه با دلیل بروز این بیماری درحال انجام است عواملی مثل شرایط  

تار مغز جز عوامل مورد مطالعه در سبب شناسی اختالل طیف پری ناتال ،عوامل ژنتیکی ،عوامل بیولوژیکی وعوامل مربوط به ساخ

 اوتیسم می باشد

 .شرایط پری ناتال که شامل آلرژی ،اتو آنتی بادی های مغز ،عفونت ،پره اکالمپسی ،نارس بودن است1

ی یک تخمکی مبتال .عوامل ژنتیکی :که در مطالعات دوقلوهای تک تخمکی ،مبنای ژنتیکی این اختالل می باشداگریکی از دوقلوها2

 درصد دارای این اختالل خواهد بود 90تا 30باشد ،آن دیگری با احتمال 

 .عوامل بیولوژیکی که نشان دهنده سرتونین باال دراین افراداست.3

ات .عوامل مربوط به ساختار مغز که این افراد نقص در نورون های آینه ای که سبب ایجاد عدم توانیی درتقلید وفراگیری ارتباط4

اجتماعی می گردد،می باشد همچنین این افراد توانایی یکپارچه سازی اطالعات را ندارند که ناشی از قسمت خلفی آهیانه می 

 (1399باشد.)رحمانی ، مرجان 

 عالیم ابتال به اوتیسم : 

 وتیسم ضروری است مورد از عالیم زیر برای تشخیص ا6براساس راهنمای تشخیصی انجمن روان پزشکان آمریکا وجود مجموعا 

گروه یک :آسیب جدی در روابط اجتماعی که شامل اختالل در استفاده رفتارهای غیر کالمی متعدد نظیر نگاه چشم در چشم ،بیان 

 چهره ای ووضعیت بدنی،عدم تعامل اجتماعی هیجانی  

انیی تکلم ،آسی جدی در توانایی شروع یا گروه دو آسیب در ارتباط که شامل تاخیر در رشد یا فقدان کامل زبان کالمی با وجود تو

ادامه مکالمه با دیگران ،استفاده قالبی یا تکراری از زبان یا زبان مخصوص،فقدان بازی های خودجوش یا بازی تقلیدی گروهی متناسب 

 با سطح رشد 

 می شود  گروه سه :الگوهای محدود ،تکراری وقالبی در رفتار وعالیق که بوسیله یکی از عالیم زیر آشکار

اشتغال ذهنی وسواس گونه با یک یا دو الگوی محدود وقالبی که از نظر تمرکز وشدت غیر طبیعی می باشد .تبعیت از عادت ها وآداب 

 بی فایده 

 تشخیص :



 
هرچه زودتر اوتیسم در فرد تشخیص داده شود به همان اندازه شانس این که فرد کمک و حمایت مناسب را دریافت کند بیشتر 

سال اول به نظر نرمال می رسند سپس دچار پسرفت می شوندیعنی مهارت های قبلی مثل 2تا1درصد کودکان اوتیسم ،20هد بودخوا

( .به طور کلی این بیماری نشان دهنده یک گستره وسیعی از اختالات است 1390حرف زدن را از دست می دهند )وثوقی وهمکاران 

جتماعی ورفتارهای کلیشه ای معرفی می شودواگرچه عملکرد حرکتی بخشی از معیار مشخصه: .نقص درمهارت ارتباطی ،ا 3که با

های تشخیصی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم نیست اما شدت آسیب های حرکتی در این کودکان بسیار گسترده است 

العات )توجه ،درک ،حافظه ،زبان ( ( مشکل اساسی وپایه درکودکان اوتیسم اختالل در پردازش اط1398)پورجعفری وزارع زاده ،

است که برروی تفکر ،گوش دادن ،صحبت کردن تاثیر می گذارد.مهم ترین بخش زندگی که در آن همه این عناصر باهم 

درگیرهستند.عالیم بالینی اختالل طیف اوتیسم بسیار گسترده وشامل دامنه وسیعی از رفتارها وتوان هوشی مانند عملکردشناختی 

(یا ادراک که درک ضعیف از موقعیت های اجتماعی)نظریه ذهن بارون و 1398ر عادی عملکرد های اجرایی )حیدریه زاده،الگوی غی

 است.  1(2000کوهن 

 درمان:

 درمان مداخالت رفتاری 

 به منظور ایجاد تغییردر رفتارجهت کاهش رفتارنا مطلوب وافزایش رفتارهای مطلوب صورت می گیرد.

 ABA 2روش 

تسم می جزیه رفتار کودک به گام ها ومراحل کوچک وساده ،رفتار موردنظررا متناسب با فراخنای توجه کودک اوبه کمک ت

رفتار بزرگتروطوالنی  نماید..درابتدا آموزش از اجزا ومراحل ساده تشکیل شده است .با افزایش دامنه توجه کودک ،گام ها ومراحل یک

لیل استفاده ه کودک ،توان یادگیری را افزایش می دهد،درآموزش به این روش به دبه کمک توسعه توج ABAتر می شوندبنابراین

کسب رفتار پیچیده وازتقویت کننده ها بعداز یادگیری هرگام توسط کودک، انگیزه کودک برای یادگیری وورود به گام هاومراحل بعد 

می ،مهارت ها و به وضوح وبدون طول وتفسیرهای کال ترافزایش می یابد.این روش از ویژگی ساده بودن وعینی بودن برخورداراست

و قوی تر می اورفتارها رادرقالب مراحل واجزا برای کودک آشکار می سازد همان طور که کودک پیشرفت می کند وزبان دریافتی 

 پیچیده تر می شود. ABAشود آموزش 

 ABAاجزا 

دتابا ارائه درمانگریا والدین می خواهندبه کودک آموزش دهن(:عالمت یا یک نشانه محیطی است که معلم ،DSمحرک های تمیزی)

 یا مشاهده آن پاسخ مناسب بدهد.

ی م( :یک نشانه ،عالمت یا محرک پیش آیندی است که به تمیزو تشخیص محرک تمیزی در کودک کمک PSمحرک های سرنخ )

بی برای حرک های سرنخ یاری رسان بسیارخوکند وموجب آن می شود تا کودک درمقابل محرک تمیزی پاسخ صحیح بدهد.اگرچه م

 کودک هستند،براساس توان یادگیری کودک استفاده آن برای معلم آزاد می باشد.

                                                           
1 Baron & cohen 
2Applied Behavior Intervention 



 
له میانی فاص رفتاری است که هدف آموزشی می باشد وبا تشخیص محرک تمیزی کودک باید آن پاسخ را ارائه دهد. (: Rپاسخ )

وشش های متوالی کودک برای دادن یک پاسخ مناسب ، محرک تقویت : مکث های کوتاهی است میان کITI) )کوشش 

 (1399کننده.)رحمانی ،مرجان 

 درمان مداخالت مبتنی بر مهارت ارتباطی 

له مواردزیر در این مداخله به منظورنگهداری وتقویت مهارت های ارتباطی خصوصا مهارت های اجتماعی صورت می پذیرد .این مداخ

 برمی گیرد.

 )سیستم ارتباط برمبنای تصویر(PECS1.برنامه 1

 TEACCH2.برنامه 2

 PRT3.روش 3

 SI4.روش4

 )سیستم ارتباط برمبنای تصویر(PECS 5برنامه 

مه آموزش گفتار به حاصل دیدگاه کسانی است که قبول دارند این گروه از کودکان از طریق تصویر بهتر یاد میگیرند. هدف این برنا

اولیه، ایجاد و  حل بویژه پایان این برنامه کودک ممکن است به توسعه گفتار نیز برسد. بلکه هدفباشد هرچند در مرا کودک نمی

یازها و کودک ضمن آنکه به ن PECS  تقویت یک سیستم ارتباطی بین کودک و محیط او میباشد، انتظار میرود پس از آموزش

را دریافت  در یک سیستم مبادله تصویر مطرح و یا پاسختمایالت خود آشنا شده است، آنها را بتواند در قالب یک تقاضا و 

هند که افراد دبرنامه ای است برای آموزش ارتباط غیرکالمی و سمبلیک. تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می  PECS.نماید

  .ارند.طیف اتیسم از طریق تصویر بهتر یاد میگیرند و نیز تمایل بیشتری به استفاده از سمبل های غیرکالمی د

می دهدکه افراد  یا سیستم ارتباط بر مبنای تبادل برنامه ای برای اموزش و بهبودارتباط غیر کالمی که نشان  روش درمانی پکس

کی که باید از مبتال به اختالل طیف اوتیسم از طریق تصویر بهتر یاد می گیرند.این روش توسط سه نفر هدایت می شود.اول کود

ین کودک ودریافت بنتقال دهد.دوم فردی که)مربی یا والدین( پیام را دریافت می کندوسوم شخصی که ارتباط طریق تصویرپیامی را ا

 کننده پیام را تسهیل می کند

 مرحله می باشد6این روش درمانی شامل  

ک قرار می دهدوکودک :در این مرحلهءمربی در ابتدا از عالیق کودک اگاهی پیدا می کند وسپس تصویر محرک دلخواه را مقابل کود-1

باید برای بدست اوردن ان محرک دلخواه و خوشایند تصویر آن را به مربی نشان می دهد.دراین مرحله تسهیل گر این فرایند را هز 

                                                           
 
1.Picture Exchange Communiction system 
2Treatment and Education of Autistic and related Communications Children  Handicapped  
3 .Pivotal Response Treatment 
4 .Sensort Integration 

. 



 
طریق هدایت فیزیکی کودک تسهیل می کندووقتی کودک تصویر را به مربی نشان داد مربی بدون هیچ کالمی محرک دلخواه 

 ی دهد )شکالت(را به او م

د تا کودک برای درابن مرحله هدف افزایش تقاضای خود انگیخته است به این معنی که تسهیل گرکم کم از کودک فاصله می گیر-2

 بدست اوردن محرک دلخواه اصرارو پافشاری بیشتری بکند 

لخواه وغیر دلخواه(مقابل کودک هدف از این مرحله اموزش تمیز دادن بین محرک ها می باشد.یعنی تصاویر مختلفی از محرک ها)د-3

قرار داده می شو د و اگر کودک تصویر محرک غیر دلخواه)مثال عینک( را به اشتباه به مربی نشان مربی سریعا ان محرک را به کودک 

 .می دهد تا کودک یاد بگیرد که انتخاب صحیحی داشته باشد

ی شود که تصویر محرک دلخواه رادر جای خالی عبارت مقابل بگذارد در این مرحله جمله سازی اغاز می شود به کودک یاد داده م -4

 می خواهم..………وبه مربی بدهد.من

 مرحله پاسخ به سوال است در این مرحله.کودک باید توانایی پاسخ به سوال چه می خواهی؟راپیدا کند  ،این مرحله -5

ن مرحله کودک این توانایی را پیدا می کندکه خودش ابراز عواطف و احساسات توسط کودک است در ای ششم :هدف از مرحله-6

 خواسته هایش را از طریق کالم ابراز نماید. 

 :پکس برای کودکان اوتیستیک  روش درمانی٫کارآِیی وکاربرد

پکس روشی است برای برقراری ارتباط کودکان مبتالبه اختالل طیف اوتیسم.پایه گذاران این روش هدفشان این است که به افراد 

اوتیستیک کمک کنند تا بتوانندبدین وسیله نیاز های خود را بر طرف سازنددر حقیقت پکس زبان مشترک کودک ووالداست.واز زمان 

طراحی پکس مطالعاتی در جهان انجام شده که همگی گویای تاثیر معنا دار این روش اموزشی بر مهارت های ارتباطی کودکان 

دارد های اموزشی وابزارخاص ءکه این روش را از سایر روش های درمانی که اغلب از اصول تغییر روش با استان ایناوتیتیک می باشد. 

سالگی را در بر می گیرد  85ماهگی تا  14رفتار ریشه گرفته اند متمایز می سازددر ضمن این روش محدودیت سنی ندارد واز سن 

ان داده اند که پس یکسال اموزش از طریق پکس مهارت های وهمچنین این بسیار کاربردی و قابل دسترس می باشد تحقیقات نش

درصد وضوح کالمی بیشتری نسبت به کودکانی  80کالمی کودکان به طور قابل مالحظه ای بهبود می یابدبه طوری که این کودکان 

توانند به راحتی بعد از چند  که از ابین روش استفاده نکرده اند پیدا می کنند. این روش درمانی به گونه ای است که والدین هم می

 .جلسه دریافت اموزش ان را فرا بگیرند ودر خانه بااستفاده از تصاویر با کودک خود به تعامل بپر دازند.

 TEACCH. برنامه 2

TEACCH   واژه اختصاری (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped  Children )  عنی درمان و آموزش کودکان اتیسم و کودکان دارای نقص ارتباطی وابسته به آن است.به م 

 ، در دانشگاه پزشکی کارولینای شمالی به وجود آمد.1970این روش در دهه ی 

داز گستره وسیعی از خدمات را به گروه های زیادی از افراد دارای اتیسم در همه سنین ارائه می دهد که عبارتن TEACCHبرنامه 

تشخیص و ارزیابی، برنامه های درمانی فردی، آموزش های خاص تحصیلی، آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش های شغلی، 

 مشاوره های مدرسه و آموزش والدین.



 
رویکرد آموزشی ساختار یافته ای که در این روش ارائه می شود بر این اساس است که محیط را با کودک دارای اتیسم باید تطبیق 

 داد، نه کودک را با محیط.

این روش روی نیروهای مکانیکی دیداری وحافظه تقلیدی کودکان اوتیسم با عملکرد باال تکیه می کندوآن ها را برای بهبود وتقویت 

مهارت های ضعیف تری چون قدرت تکلم ،تقلید ،پیروی،مهارت های اجتماعی وادراکی به کار می گیرد.این روش به طورویژه مهارت 

ای آموزشی ،اجتماعی ،ارتباطی ،وکارهای تقلیدی کودک را بازسازی می کند.برنامه های تصویری شامل لغات وعکس های مختلف ه

که وقایع روزمره را به ترتیب وقوع نشان می دهدبه کودک کمک می کندتا بتواند پیش بینی کنداالن چه خواهدشدویا چه کاری 

ام دهد.سپس کودک می تواند به خودی خودوبدون راهنمایی مربی آینده را پیش بینی الزم است درطول ساعات درس وتمرین انج

 کند. 

 PRTروش 

ازشیوه های مداخله طبیعی برای ایجاد تغییر مثبت دررفتارهای بحرانی کودک استفاده می کند.این مداخالت رفتارهای  PRTروش  

ای در نظیرگیری یک رفتار درهرزمان ،محورهای رشدی کودک را ارتباطی واجتماعی کودک را هدف قرار می دهد .این روش به ج

آماج مداخالت خودقرار می دهدومحورهایی مانند انگیزه ،نشان دادن واکنش به نشانه های مختلف محیطی ،مدیریت وکنترل 

 خودونحوه شروع برخوردهای اجتماعی را در نظر می گیرد.

های رفتاری دیگراست وسعی در برقراری ارتباط طبیعی بین تقویت کننده  تقویت طبیعی دراین روش به صورت متفاوتی ازروش

وموضوع مورد تقویت دارد.به عنوان مثال اگر هدف آموزش نام حیوانی به کودک باشد.درصورت بیان نام حیوان به درستی توسط 

اساس اصول تغییررفتار استفاده می شود کودک به جای یک تقویت کننده مانند شکالت یا آب نبات که اغلب دربرنامه های تقویتی بر

 از این روش برای آموزش مهارت های گفتاری ،کاهش رفتارهای مخربوخودانگیخته وافزایش مهارت های ارتباطی استفاده می شود.

 :SIروش 

که توسط  در این روش درمانی برای کمک به کودکان اوتیسم جهت نظام یکپارچه حسی فعالیت های مختلفی پیشنهاد شده است .

اگر کودک با   مثالً: بازی درمان ، کار درمان و یا گفتار درمان انجام شود به کودک کمک میشود تا بهتر از اطالعات حسی بهره ببرد

.ورزش حس المسه خود مشکل دارد از کودک خواسته میشود تا اشیاء متفا وت با جنس های متفاوت را لمس کرده و با آن ها کار کند

تی هماهنگ ،گرفتن توپ درهوا،دوچرخه سواری ومهارت های حرکتی ظریف مثل رنگ آمیزی ،لمس کردن مثل نوازش وفعالیت حرک

حیوانات، فعالیت بینایی مثل سازماندهی وادراک فضایی از طریق پازل وجورچین،فعالیت شنوایی مثل زمزمه کردن یک آواز ،حس 

برای کودکان، حس عمقی مثل استفاده از تشک های فنری کوچک واستفاده بویایی مثل رایحه درمانی با روغن های الزم وضروری 

 از تمرینات کششی.

یکی از طبیعی ترین راه ها برای کسب یک نظام هماهنگ حسی استفاده از بازی وسرگرمی ها مختلف است که بخش بزرگی از 

  توانبخشی این کودکان درقالب بازی ارایه می شود.

 پیشینه مطالعاتی : 



 
 اش هدف از نگارش مقالهپرداخت.  شرحی کوتاه پیرامون مسئله مشکالت رفتاری و اوتیسم(. در پژوهشی با عنوان 1395ی)باقر

، مدرسه و جامعه، و اوتیسم می باشد. همچنین معرفی برنامه های (خانه)شناسایی مشکالت رفتاری کودکان با تأکید بر نقش والدین 

. در نهایت نمودودکان می باشد. درباره مشکالت رفتاری و اوتیسم به صورت گذرا بحث آموزش والدین در کاهش این مشکالت ک

، به کرد برنامه های پیشنهادی برای کاهش عالئم کودکانی که به لحاظ روانشناختی تشخیص مشکالت رفتاری دریافت کردند بیان 

 نمود.مشکالت مربوط به اختالالت طیف اوتیسم اشاره 

درخودماندگی یک اختالل نافذ رشد پرداخت. او در پژوهش خود، اوتیسم را  اوتیسم(. در پژوهشی با عنوان 1395)برمکی کردکالئی

توصیف شد این  1943این اختالل برای اولین بار توسط کانر درسال  بیان کرد. که برنحوه روابط فرد با افراد پیرامون تاثیر می گذارند

برابر دختران است و ویژگی اصلی آن این است که توانایی کودک درپاسخ 4سران حدود اختالل دراوایل کودکی شروع میشود و درپ

دهی به دیگران ظرف سی ماه اول زندگی رشد نمی کند درنوباوگی این ویژگی ها میتواند ناتوانی آنها دربغل کردن فقدان تماس 

که توسط انجمن روانپزشکان  DSMIVخیص درچشمی و ... باشد برای تشخیص این بیماری عالوه بردرنظر گرفتن مالکهای تش

امریکا تنظیم شدها ست ابزارهای تشخیصی جدیدی طراحی شده است ازجمله ابزارهای جدید برای تشخیص این بیماری براساس 

صدای کودک است علل متعددی برای این بیماری درنظر گرفته شده است که بررسیهای جدید نشان میدهد که عملکرد غیرعادی 

 .اعث ایجادحاالت اوتیسم می شودمغز ب
 

پژوهش هدف پرداخت .  (یرفتار کردیرو با درمان و یشناس نشانه) سمیاوت(. در پژوهشی با عنوان 1394محنایی، پوالدی ریشهری، ) 

 . بیان کردبررسی نشانه شناسی و راههای درمان رفتاری برای این اختالل  خود
 

 اختالالتپرداخت .  مروری اجمالی به درمان های کودکان اوتیسم(. درپژوهشی با عنوان 1393) مرادی، و قاسمی، بهنام نژاد و عابدی،

 ندهیفزا نرخ با اکنون هم یول شدیم تصور ینادر یماریب سمیاوت اختالل یزمان. باشد یم یرشد عصب اختالل اساس در سمیاوت فیط

 نام به عیوس یبند طبقه کی در را اختالل چهار DSM5 و شود یم محسوب یرشد-عصب اختالالت نیتر جیرا از یکی دارد که یا

 کی و اند شده بیترک PDD-NOS اختالل و یکودک هیتجز ،اسپرگر،اختالل سمیاوت اختالل.است کرده ادغام سمیاوت فیط اختالل

 .اند داده لیتشک واحد طبقه
 

 تشخیص و درمان اختالل اوتیسم و روش های آموزشیراه های (. در پژوهشی با عنوان 1395)مطلبی، عبدالمناف، عسگری، روستایی،

بررسی این نوع اختالل و انواع راه های تشخیص و درمان خود ، هدف از تحقیق پرداخت.  به کودکان دارای این اختالل در مدارس

  بیان نمود.گذار است، آن و شناسایی روش هایی که به صورتی کاربردی در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان دارای این اختالل تاثیر
 

اوتیسم نوعی پرداخت. او در پژوهش خود بیان نمود،  اضطراب در بزرگساالن مبتال به اوتیسم(. در پژوهشی با عنوان 1399)مرادی، 

شرایط رشدی عصبی است که بر اساس تفاوتهای موجود در برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی و همچنین عالیق محدود و رفتارهای 

تفکر  2تغییرات در درمان روانشناسی . 1شود. از طریق تحلیل موضوعی، چهار زمینه ی کلیدی شناسایی شدند: . ری تعریف میتکرا

مشکالت مربوط به معیارهای اضطراب. تغییر مداخله های استاندارد اضطراب در عمل رایج  4پشتیبانی مستمر . 3خارج از جعبه .

 ت معموال ناسازگار و به تجربیات پزشک وابسته هستند. هستند اما دوره و ماهیت این تغییرا
 



 
هدف این پرداخت.  کاربرد مفهوم اطالعات در اختالالت طیف اوتیسم(. در پژوهشی با عنوان 1395)یعقوبیان، صادقی بجستانی، 

الگو است. اختالل  با رویکرد تشخیص تغییرات (ASD) بررسی دادگان مغزی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم خود، پژوهش

طیف اوتیسم توسط مشکالت تعامل اجتماعی، چالش های ارتباطی و تمایل به بکار گرفتن رفتارهای تکراری، مشخص می شوند؛ در 

واقع مشکل اصلی در این اختالل اشکال در ارتباطات نرم افزاری مغز است، که به مرور زمان می تواند منجر به مشکالت سخت افزاری 

این پژوهش با استفاده از مفهوم بایوس و با هدف یافتن تغییرات الگو در اختالل طیف اوتیسم برروی در سایر اندامها گردد. در مغز و 

سال انجام شده است. برای یافتن علیت آگاهانه با تکیه بر مفاهیم  13تا  3کودک اوتیسمی در بازه سنی  10کودک سالم و  10

ود و بررسی نسبت جمالت دنباله زمانی داگان مغزی ، با هدف تشخیص، چند نسبت بهینه جهت اطالعات، انرژی تکرار، فراز و فر

 .باشد بررسی بیشتر یافت شدند. نتایج ، تایید کننده مطالعات اخیر در زمینه اطالعاتی بودن اختالل طیف اوتیسم می
 

 مبتال جوانان و کودکان یبرا یورزش مداخالت از پس رفتار کیستماتیس یبررس(. در پژوهشی با عنوان 2016برمر، کروزیر و لوید )

پرداخت. هدف از پژوهش خود را جستجوی سیستماتیک و تحلیل انتقادی ادبیات مربوط به رفتار بود. نتایج مداخالت   سمیاوت به

اخالت ورزشی متشکل از سال به باال انجام شد. نتایج نشان داد که مد 16ورزشی برای افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم با سن 

دویدن ، اسب سواری ، ورزش های رزمی ، شنا یا یوگا  می تواند باعث پیشرفت در تعداد زیادی شود . نتایج رفتاری از جمله رفتارهای 

ه عاطفی ، شناخت و توجه، اسب سواری مداخالت ورزشهای رزمی و سواری به ترتیب می توانند با انداز-کلیشه ای ، عملکرد اجتماعی

تا زیاد بیشترین نتیجه را داشته باشند و میزان مزایای رفتاری که ورزش ممکن است برای این جمعیت فراهم کند های تأثیر متوسط 

 را بهتر درک کنید.

آیا زمان از دست دادن ماسک است؟ پرداخت . او بیان نمود  -(. در پژوهشی با عنوان استتار اجتماعی در اوتیسم 2019ویلدی)

ی از افراد اوتیسم احساس تکلیف می کنند که تظاهر به عدم اوتیسم بودن می کنند. آنها روزانه تالش قابل توجهی در نظارت بسیار

نامیده  "استتار اجتماعی"و اصالح رفتار خود برای انطباق با قراردادهای رفتار اجتماعی غیر اوتیستیک انجام می دهند. این پدیده 

نیز شناخته می شود. نتایج این پژوهش این  "تظاهر به عادی بودن"و  "جبران خسارت"،  "پوشاندن" می شود ، همچنین به عنوان

می تواند به ایجاد فضاهای اجتماعی ، آموزشی و کاری بیشتر کمک کند که در آن افراد اوتیسم آزادتر از خود باشند. و شانس بیشتری 

ین کار این خواهد بود که تعداد فزاینده ای از افراد اوتیسم احساس کم استتار در بروز استعدادهای خود دارند. معیار موفقیت در ا

 کنند.

( . در پژوهشی با عنوان نتایج کودک و والدین به دنبال مداخالت 2019تارور، پالمر ،  وب ، اسکات، اسلونیمس، سیمونوف  و چارمن)

پرداخت. بیان داشتند عالقه به رشد مداخالت  (ASDتیسم )مشکالت رفتاری در اختالالت طیف او والدین برای کودک احساسی و

( افزایش می یابد. هدف قرار دادن مشکالت عاطفی و رفتاری در کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم BPIرفتاری والدین )

(ASDچنین مداخالتی می تواند تعدادی از فرزندان و والدین را بهبود بخشد و نتایج فراتر از رفتاره ) .ای مخل کودک بود 



 
عاطفی تعیین کننده عالئم افسردگی در نوجوانان و بزرگساالن -( . در پژوهشی با عنوان عوامل اجتماعی2020ایزاک ، وایت، وایت)

مبتال به اختالل طیف اوتیسم: یک بررسی سیستماتیک پرداخت . بیان کردند مشکالت همزمان خلق و خو و اضطراب در بین نوجوانان 

االن در طیف اوتیسم بسیار شیوع دارد و به نتایج ضعیف و کاهش کیفیت زندگی کمک می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر و بزرگس

ارزیابی تنوع در ارائه عالئم افسردگی در میان نوجوانان و بزرگساالن مبتال به اختالل طیف اوتیسم ، به ویژه به تعیین کنید که آیا 

نوع خاص از افسردگی طیف اوتیسم نقش داشته باشد. در میان نوجوانان و بزرگساالن مبتال به انگیزه اجتماعی ممکن است در یک 

اختالل طیف اوتیسم بسیار شیوع دارند. کدگذاری متغیرهای مطالعه مربوط به هسته عالئم اختالل طیف اوتیسم شواهد اولیه را برای 

 ارائه یک مدل مفهومی دخیل در اجتماعی فراهم می کند.

 پژوهش هدف 

 سبب شناسی و تشخیص وتعیین تاثیر درمان مداخالت رفتاری ومداخالت مبتنی بر مهارت ارتباطی براختالل طیف اوتیسم  

 روش تحقیق 

روش پژوهش مروری )کتابخانه ای( بود.در نگارش این پژوهش از مقاالت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی ایران داک، مگ ایران ، 

 منابع کتابخانه ای استفاده شد.سیویلیکا و همچنین 

 فرضیه پژوهش :

 درمان مداخالت رفتاری ومداخالت مبتنی بر مهارت ارتباطی براختالل طیف اوتیسم تاثیر دارد. 

 

 بحث ونتیجه گیری 

هنوز هیچ علت واحدی برای اختالل طیف اوتیسم شناخته نشده است اگرچه اختالل طیف اوتیسم ممکن است دراثرکنش وواکنش 

سال اول زندگی ظاهر می شودوبرخی کودکان این 3وامل زیستی ومحیطی با استعداد ژنتیکی ایجاد شود. عالئم اوتیسم معموال درع

 36تا 18عالئم را ازبدو تولد نشان می دهند ،با این حال برخی نیز در ابتدا نرمال به نظرمی رسند اما این عالئم به طورناگهانی از 

وجه به ماهیت این اختالل پیشنهاد می گردددرمان گران عالقمند به حوزه درمان کودکان اوتیسم از ترکیبی ماهگی ظاهر می شود با ت

از درمان ها استفاده نمایند زیرا هرکدام از درمان هامعطوف به یکی از ویژگی های کودکان اوتیسم می باشد  درمان های مداخالت 

ج مفیدی را دراین راستا گزارش کرده است لذا در این مقاله به طور اجمالی به بررسی رفتاری ومداخالت مبتنی بر مهارت ارتباطی نتای

بیماری اوتیسم ودرمان هایی در حوزه این بیماری معرفی شده است پرداخت . که درمان گران می توانند به منابع مراجعه واز آن ها 

 در فرایند درمان استفاده کنند.

 منابع 

 منابع فارسی

(،تاثیر تمرین های ادراکی وحرکتی وریاضی دراوتیسم ،بررسی تک آزمودنی ،مجله بهداشت روانی ،سال 1394،شاهی ،یوسف)احمدی ،احمد .1

 .2دوازدهم ،دوره 



 
ادیب سرشکی ،نرگس،نساییان عباس ،اسدی گندمانی ،رقیه ،کریم لو،مسعود،تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقا همکاری وخویشتن داری  .2

 .11ساالز دیدگاه مادران ،فصلنامه افراد استثنایی سال سوم شماره  7 -12ر اوتیستیک وقاطعیت کودکان پس

 .شرحی کوتاه پیرامون مسئله مشکالت رفتاری و اوتیسم،کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی،تهران(. 1395) باقری، اشکان، .3

،ازتشخیص تادرمان ،مجله مهندسی وتجهیزات آزمایشگاهی ،شماره  (. بیماری اوتیسم1394بهبهانی، سروروکریمی مریدانی ،محمد،) .4

147،71-60 . 

اوتیسم،اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (. 1395) برمکی کردکالئی، الهام، .5

 .و فرهنگی،تهران

ی کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم ،همایش خانواده ،اختالل اوتیسم وچالش حرکت–( ،مشکالت ارتباطی وادراکی 1398پرهون، علی، ) .6

 های همراه آن ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

حرکتی منتخب بر توانایی حرکتی وتعامالت اجتماعی کودکان –( ،تاثیر تمرینات ادراکی 1398پورجعفرآبادی ،خاطره وزارع زاده ،مهشید، ) .7

 ش بین المللی افق های نوین درعلوم ورزشی وسالمت ،تهران ،انجمن افق نوین علم وفناوری .اوتیسم با عملکرد باال ،همای

(،بررسی ویژگی های رفتاری کودکان اوتیسم در جهت ارتباط مناسب با محیط وفضای معماری ،چهارمین 1395جلوانی اصفهانی ،علی ) .8

 دائمی کنفرانس ،دانشگاه شهید بهشتی . کنگره بین المللی عمران ،معماری وتوسعه شهری ،تهران ،دبیرخانه

( ،نشانگان اوتیسم وروش های کاربردی آموزشی جهت بهبود کودکان اوتیسم ،اولین کنفرانس ملی 1398حیدریه زاده ،بهاره السادات ، ) .9

 کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی ،علوم شناختی وآسیب شناختی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

 (،نهمین کنفرانس ملی روانشناسی ،علوتربیتی واجتماعی .1399،مرجان ،) رحمانی .10

 (،کودکان دارای اتیسم، تهران.1392صمدی، علی ،) .11

نشانه شناسی و درمان با رویکرد رفتاری(،اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری  )،اوتیسم( 1394) محنایی، ستاره و پوالدی ریشهری، علی، .12

 .ی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،تهرانتوسعه و ترویج علوم تربیت

مروری اجمالی به درمان های کودکان اوتیسم،نخستین همایش (1393)مرادی، محبوبه و قاسمی، ندا و بهنام نژاد، نسرین و عابدی، احمد، .13

 .ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه،قائنات

 .،اضطراب در بزرگساالن مبتال به اوتیسم،اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی1399مرادی، گلناز، .14

راه های تشخیص و درمان اختالل اوتیسم و روش های (. 1395)مطلبی، فاطمه و عبدالمناف، اکرم و عسگری، زهرا و روستایی، فاطمه، .15

 .ارسآموزشیبه کودکان دارای این اختالل در مد

،کاربرد مفهوم اطالعات در اختالالت طیف اوتیسم،دومین کنفرانس بین المللی پردازش 1395یعقوبیان، الهه و صادقی بجستانی، قاسم، .16

 .سیگنال و سیستم های هوشمند،تهران
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 های  شبکه، همراه تلفن، اینترنت مانند)مجازی فضای این پژوهش ، تعیین نقش استفاده از از هدف

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی بندرعباس در سال تحصیلی  تحصیلی دانش پیشرفت و ( مجازی اجتماعی

 به رشته تحریر در آمد .   1400-1399

پسر  آموزان دانش آماری در این پژوهش شامل کلیه جامعه .تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود روش

نفر دختر( و 16888پسر و  17926نفر) 34،814ششم ابتدایی بندرعباس بود که تعداد آنها و دختر پایه 

تصادفی طبقه ای انتخاب  گیری نمونه روش نفر بود، 380نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران شامل 

اندارد ، پرسشنامه است(2005و همکاران) یل یمجاز یایاستاندارد دن پرسشنامهدر این پژوهش از  .شد

(، پرسشنامه استاندارد پیشرفت میدگلی و 2005اینترنت کولیمر و همکاران) از میزان استفاده

انجام شد.در این پژوهش  26نسخه    spss(استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با نرم افزار  1998همکاران)

ایج تجزیه وتحلیل فرضیه با توجه به نت از روش آماری رگرِسیون چند متغیره  و پیرسون استفاده  شد.

 =0,935Pپژوهش حاضر نشان داد که فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مقدار آلفای

با مقدار  رابطه معنی داری ندارد. ولی میزان استفاده اینترنت بر پیشرفت تحصیلی0,05در سطح 

درصد از پیشرفت 0,07ر رابطه معنی داری وجود دارد و عبارت دیگ0,01در سطح  =P 0,001آلفای

  تحصیلی دانش آموزان به وسیله فضای مجازی و اینترنت تبیین می شود.
 

  ی.لیتحص شرفتیپو   نترنتیا ی ، مجاز یفضا  :واژه های کلیدی 
 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه



 
 ندیکشور در فرا یهاانشگاهد رونیداشته و از ا یاافراد کاردان نقش عمده تیو ترب یو منابع انسان یی اجتماعدر توسعه ،یآموزش عال

 دارند. یاساس تییاهم ،یانسان یرویی نتوسعه

های علمی، فرهنگی و ی اُفت تحصیلی است که زیاناز مشکالت شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان، پدیده یکی

ی راهبردها و انجام حصیلی و ارایهپیشرفت تکند. تالش برای شناسایی عوامل مهم در ها میهاو خانوادهاقتصادی زیادی متوجه دولت

 اقداماتی در جهت کاهش خسارات ناشی از اُفت تحصیلی، مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است.

در  یخصوص ای یعموم یاکتساب یهامهارت ایاست که مفهوم آن معلومات  یلیتحص شرفتیدر آموزش عالی، پ شرفتیاز ابعاد پ یکی

 یریگاندازه -کنندیدانش آموزان وضع م یه معلمان براک-هر دو ایها نشانه ای هاشیآزما یلهیوسکه معموالً بهاست  یموضوع درس

 (.198: 1364نژاد،  ی)شعارشودیم

تا  شدهنییتعشیرو بوده است و تحقق اهداف ازپآموزش و پژوهش روبه یهاتیمحدود ینهیدر زم یهمواره با مشکالت ،یعال آموزش

طور به یو پژوهش یاز امکانات آموزش ،یلیدانش آموزان دارد. دانش آموزان، بنابه دال تیموفق زانیبه م میمستق یبستگ یادیحد ز

 ل،یدر تحص تیعدم موفق لیدلوجود دارند که به یساله دانش آموزانتر مدارس، همهدر بیش کهیطوربه ستند؛یبرخوردار ن سانکی

 (.200:1381 انیفیررو هستند)شروبه یبا مشکالت

 اصلی در آموزش امروز دسترسی به اطالعات بیشتر نیست در حقیقت یکی از چالشهای دانش آموزان، معنی بخشیدن به مسئله

حجم محتوایی است که با آن روبه رو می شوند و جذب هدفمند تمام اطالعات است. به خاطر انفجار اطالعات و پیشرفتهای همراه با 

 داریم. نیازبه رویکردهای جدید آن در ارتباطات 

حقیقت یادگیری الکترونیکی باعث شده است که متوجه بعضی از نقصهای فعلی آموزش مانند سخنرانیهای طوالنی بشویم یادگیری  در

سازگاری های منحصر به فردی در پشتیبانی از ارتباط غیر همزمان و مشارکتی در محیط آموزشی پویا وبا قابلیت   الکترونیکی توانایی

نقاد و مشارکتی بخشی جدا نشدنی از آموزش عالی است. توانایی یاد گیری الکترونیکی قابلیت برقراری  شیدارد. ایجاد اجتماع آموز

ارتباط بین افراد به صورت شخصی و گروهی را دارد. یکی از دیدگاههای معمول و مورد قبول که به وسیله یادگیری الکترونیکی عملی 

ناگزیر گفتگوهای زیادی را ایجاد می کند. پژوهش در محیط آموزشی چهره  تراین است که آموزش مفاهیم سطح باالتر شده است، 

 (.1378،ماهنامه شبکه) به چهره و مبتنی بر رسانه مزایای به کار گیری یاد گیری مشارکتی را در پشتیبانی از سطوح باال اثبات می کند

 بیان مساله

گذرد و در همان مدت کوتاه شاهد رشد  یاز آن م یسال از استفاده همگان ستیاز ب شیو ب نترنتیراع ااز چهار دهه از اخت شیب

کرده است و  دایپ یو متنوع تر دیجد یاکنون در همه جا حضور دارد و کاربردها یمجاز ی. فضامیهست دهیپد نیا ریچشمگ اریبس

 یمنف ریآنها تأث یخانوادگ یبر زندگ کنند،یاستفاده م شتریب نترنتیه از اک یر گذاشته است. اشخاصیو افراد مختلف تأث نیبر تمام سن

 شتریو کمبود عزت نفس در آنها ب یو افسردگ ییو احساس تنها کنندیبا خانواده صحبت م یافراد ،  زمان کمتر کهیبطور گذارد،یم

اطالعات  یامروز که فناور یای. در دنشوندی م رایپذرا  یشتریب یبهایآس زین یو فرهنگ یو جسم یمال یافراد از جنبه ها نی. اشودیم

از اطالعات  یمیدر انتقال و مبادله حجم عظ نترنتیا یکرده، نقش شبکه ها دایبشر پ یرا در زندگ یمنحصر به فرد گاهیو ارتباطات جا

 روشن تر و بارزتر شده است. یبه خوب

 است : لیست به نظر مارشال  مک لومان به شرح ذدر جهان بوجود آورده ا نترنتیا یکه فناور یرییتغ نیمهمتر

تواند با هم و  یم زیکه در آن همه چ  کیبنام جهان ا لکترون گذارد،یو همه جانبه قدم م یکل یانسان به جهان یمجاز یشبکه ها در

 یآن است که پس از مدت ،یمجاز یفضا ژهیو یتهایاز خاص یکی ".شودیم لیبزرگ تبد یو جهان به دهکده ا فتدیدر کنار هم اتفاق ب



 
آنان  یبرا نترنتیبدون ا یآورد و زندگ یم ینترنتیا ادیافراد اعت یبرخ یکه برا یتا حد کندیم وابستهافراد را به شدت به خود 

هدف و بازداشتن آنها  یکاربران ب دیمثبت آن سبب اتالف وقت مف یدر کنار جنبه ها یمجاز یفضا بیترت نی.  بد شودیم رممکنیغ

 شود. یم یتماعو اج یاست که سبب تکامل فرد یهدف دار یتهایعالاز ف

است.   یروابط خانوادگ بیتخر یمجاز یاز آثار سوء  شبکه ها گرید یکی .در تمام جوامع است دهیمورد نکوه  کیهدر رفتن وقت 

 نیا یمشترک برنامه ها امیاست و پتمام تمرکز خود را بر مقوله خانواده نهاده  یکه به طور تخصص یماهواره ا یاز شبکه ها یبعض

همسران به  انتیخ یساز یدر مقابل ساختار خانواده، عاد ختهیسامان و لجام گس یب یخانواده ها جیترو "شبکه ها عبارتند از: 

ادن جلوه د یازدواج و عاد یبه جا یفرهنگ با هم باش جیاز ازدواج، ترو شیدختر و پسر پ یجلوه دادن روابط جنس یعاد گر،یکدی

بوجود آورده است که از جمله آن  یراتییتغ زین نیدر حوزه رابطه فرزندان و والد یمجاز ی. گسترش فضا "دختران یبرا نیسقط جن

 نیب میرفتن حر نیاز ب ،یرشد تکنولوژ لیبه دل یبا فرزند، شکاف نسل نیبه کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط والد

ازدواجها،  یداریچون ناپا یمسائل زینام برد . در بحث ازدواجها ن توانیهر دو را م ای نیاز والد یکیدر برابر  ستادنیو ا نیفرزندان و والد

روابط دختر و پسر در  شیآموزش به فرزندان، افزا یبرا نیوالد یناتوان  ازدواج،ی برا یینداشتن مهارتها ،ینیهمسرگز یالگو رییتغ

 یسامان یمردان و ب یجنس یتنوع طلب شیباال رفتن سن ازدواج و افزا ن،یسنگ یها هیمهر افتیبه در لیبدون عقد، تما یزمان نامزد

در  ینید یدر جامعه رخ داده، کاهش آموزه ها ینیکه در حوزه د یراتییاشاره کرد. تغ توانمی  را … یدر فرهنگ مسائل جنس

 .( 1391ی،گیشکرب)است. یر روابط خانوادگد ینید یمهایکمرنگ شدن حر عت،یخانواده از شر یخانواده، دور

به خصوص در شرایط فعلی  شیوع بیماری کرونا  ریاخ یدر سالها زیدر توسعه جوامع، درجامعه ما ن یمجاز یفضا تیبا توجه به اهم 

 نیدر ا یولشده است.  یادیاطالعات و ارتباطات توجه ز یبه فن آورو استفاده بیش از پیش از فضای مجازی توسط دانش آموزان 

که استفاده  یلیو تحص یآن پرداخته شود. با توجه به مشکالت روان یابی شهیاست به ر یوجود دارد که ضرور یجد یبهایرابطه آس

 است :  ریپژوهشگر پاسخ به پرسش ز یآورد هدف اصل یبه بار م یمجاز یفضا زمفرط ا

 دارد؟نقش بندرعباس  پایه ششم مقطع ابتدایی ش آموزاندان یلیتحص شرفتیبر پ نترنتیو ا یمجاز یاستفاده از فضا ایآ

 ضرورت  و اهمیت پژوهش:

کند که بتوانند تمام اطالعات و  یکاربران فراهم م یبرا یامکان و فرصت،جهان شمول دهیپد کیتکنولوژی های مجازی به عنوان 

 بشر و یدستاوردها نیکه های مجازی ، از تازه ترکنند. شب افتیکه بخواهند در زانیخود را هر زمان و به هر م ازیخدمات مورد ن

 ینیمختلف نقش آفر یانسان گذاشته و درعرصه ها یسال است قدم به زندگ که حدود چهل است یتکنولوژ عضو خانواده نیآخر

انسان با  ،یزدارد. درجهان مجا ییما تفاوت ها رامونیپ یواقع یایاست که با دن یمجاز یایدن، مجازی  شبکه های  یایدن کند. یم

. انسان با بهره جستن از شبکه های مجازی از استشده  لیمختلف تشک یگردد که از فرهنگ ها یبدون مرز مواجه م ینیسرزم

است  یواردات یشبکه های مجازی ابزار نکهی( باتوجه به ا20:1380,یشود.)محسن یگوناگون آشنا م یمرزها با فرهنگ ها یفراسو

کند که  یم دیهدرا ت یخاص یسن یگروهها ییزا بیآس نیباشد. ا  زیزا ن بیآس اریتواند بس یفراوان، مسودمند  یبه رغم جنبه ها

 کنند. یتر استفاده م شیاز شبکه های مجازی ب

خانه و  یکه امروزه در فضا یلیوسا از  یکی بیترت نیبد قرار دارند. یجد داتیدرمعرض تهد ) دانش آموز (قشر نوجوان  ن،یبنابرا 

 است. مجازیشبکه های  دهد یالشعاع خود قرار م و فرزندان را تحت نیروابط والد یکند و حت یم ینیه مشکل آفرجامع



 
وبایل بر پیشرفت مپژوهش به بررسی تکنولوژی های مجازی مانند اینترنت و بازیهای کامپیوتری و برنامه های چت  نیرو در ا نیاز ا 

 پردازیم. می ایی بندرعباسپایه ششم مقطع ابتد تحصیلی دانش آموزان

 پژوهش: یرهایمتغ یفتعر

 :  یرهامتغ یمفهوم یف( تعر الف

است که ارتباطات  یتئور یی،فضا یمجاز یاست : فضا یندهد چن یارائه م یمجاز یکه اکسفورد از فضا تعریفی:  یمجاز یفضا 

 یمتعدد و حت یدر اندازه ها یا یانهگوناگون را یاه شبکه که اسـت یگسترده، جهان یمجاز یدهد. فضا یدر آن رخ م یوتریکامپ

 .کند یوصل م یکدیگربه  یارتباط یگوناگون و بـا قراردادها یو نرم افزارها ارهااستفاده از سخت افز ، بارا یشخص یها یانهرا

. اینترنت، شبکۀ شبکه ( 162 1387: اینترنت اصل ی ترین عامل تشکیل دهنده فضای مجازی شناخته می شود )ربیعی،  ینترنتا

هاست که از میلیون ها شبکه تشکیل شده که با آرایه وسیعی از فناوری های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده اند، )ویکی پدیای 

 فارسی(.

های عملی و کاربردی اهمیت بسیار دارد. پیشرفت تحصیلی از عوامل اساسی :پیشرفت تحصیلی از لحاظ جنبه یلیتحص یشرفتپ

چنین برای به دست آوردن شغل یا مدرک از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در حوزه باشد، همذیرش در کالس درس میپ

های پیچیده پیشرفت تحصیلی را مشخص نمایند. اصطالح پیشرفت تحصیلی روانشناسی سعی محققین بر این است که تعیین کننده

ا دانشجو اشاره دارد، این جلوه ممکن است نشان دهنده نمره برای یک دوره، میانگین آموز یای از وضعیت تحصیلی دانشبه جلوه

 (. 1370 عی،های مختلف باشد)پورشافها در یک درس یا میانگین نمرات دورهای از دورهنمرات برای مجموعه
 

 :  یرهامتغ  یاتیعمل یف( تعرب

 کند.  یاست که دانش آموز از پرسشنامه کسب م یا ، نمره یمجاز یپژوهش منظور از فضا ینا در:  یمجاز یفضا

 کند.   یاست که دانش آموز از پرسشنامه کسب م ی، نمره ا  ینترنتپژوهش منظور از  ا ینا در: ینترنتا 

 کند.  یاست که دانش آموز از پرسشنامه کسب م ی، نمره ا یلیتحص یشرفتپژوهش منظور از پ ینا در: یلیتحص یشرفتپ 

 پژوهش ( ینظر یشینهو پ یش: )مبانپژوه ادبیات

 مساله مورد پژوهش یگستره نظر

کنند و اینکه به اینترنت متصل است، در حالیکه  یآید مردم اغلب به کامپیوتری فکر م یصحبت از فضای مجازی به میان م وقتی

ی مجازی فقط مجموعه ای از ( فضا2011دهد. از نگاه دیوید  بل ) یاز فضای مجازی را تشکیل م یاین فقط بخش بسیار کوچک

 ینمادین است که شبکه ای از عقاید و باورها را در قالب داد و ستد، بیت رد و بدل م اریفسخت افزار نیست بلکه مجموعه ای از تع

است که بیش از  یکم سابقه و نوظهور در عصر پیدایش و گسترش رسانه های جدید ارتباط یبرای دنیای یکنند. فضای مجازی عنوان

ارتباط متقابل رایانه ها و جامعه حاصل از این ارتباطها  انتوان فضای مجازی را جه یگذرد. م یدو دهه از رواج آن در جهان نم

 ( .1396زاده و انصاری نسب،  یدانست)هاشم

تعدد و است که شبکه های مختلف رایانه ای در اندازه های م ی( معتقد است فضای مجازی یک شبکه گسترده جهان1384)دهقان

کند.  یبه یکدیگر وصل م یرا با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباط یرایانه های شخص یحت

رویه از فضای مجازی و عدم آموزش های الزم  یدهند. استفاده ب یفضای مجازی را تشکیل م سفناوری های ارتباط راه دور، اسا

برای استفاده کنندگان از آن و بخصوص دانش آموزان گردیده است که از مهم  یصحیح از آن موجب مشکالت جهت استفاده بهینه و

 دانش آموزان اشاره کرد. یو خشم و کاهش پیشرفت تحصیل یپرخاشگر یشترین تاثیرات آن برافزا



 
مورد استفاده  1982در سال  -یلیتخ -یعلم یرمان ها ییکانادا یسندهنو -یمسبونگ یلیامبار توسط و یننخست یبرا یمجاز فضای

انسان  یآمده است که تمام یدپد ییها یانهاست که از اتصال را یلیتخ ییفضا یقتدر حق یبسونگ یبرا یمجاز یقرار گرفت. فضا

روزه از است که ما ام ییمشابه معنا یبیمعنا به صورت تقر یندر جهان را به هم متصل کرده اند. ا یها و منابع اطالعات ینها، ماش

 یکه م یاطالعات -یبر ساخته از اطالعات نامرئ یطیمثال مح یرا برا یمجاز یفضا ینزا. کیمدر نظر دار یمجاز یکاربرد لفظ فضا

خوب و مناسب از  یرتصو یکو ارائه  یمفهوم ساز ینکمک به فهم ا یبرا یکند. و یم یفتعر -یردبه خود بگ یتواند اشکال مختلف

 (.1389، یخان یپردازد)مهد یم ینترنتا یقفضا از طر یاجزا یفبه تعر یمجاز یفضا

 یکدیگرارتباط با  یبرا «ینترنتمجموعه پروتکل ا»است که از پروتکلِ  یوستهبه هم پ اییانهرا یهااز شبکه یجهان یاسامانه اینترنت

در  یو دولت یتجار ی،دانشگاه ی،عموم ی،شبکه خصوص هایلیوناست که از م یشبکه ا ینترنت،ا یگر. به عبارت دکنندیاستفاده م

به هم  یو نور یکیالکترون هاییاز فناور یعیوس یهشده است که با آرا یلبزرگ تشک یارو بس یتا جهان وچکو ک یمحل یهااندازه

 یانامهراگستر و آنها وب جهان ینتراست که برجسته یاو خدمات گسترده یمنابع اطالعات یرندهدر برگ ینترنتاند. امتصل شده

 (.1391 یی،هستند)صحرا

جهت گیری اهداف پیشرفت یک جهت گیری نوین در پژوهش های انگیزشی است. جهت گیری اهداف پیشرفت مدلی منسجم  نظریه

 (.1392باشد )بهمن و همکاران یاز باورها، اسنادها، و تأثیرات نتایجی که اهداف رفتار بر فرآورده های رفتاری دارد م

آموزش و پرورش است، تمام کوششهای این نظام  یاز شاخص های مهم در ارزیاب یدانش آموزان یک یپیشرفت تحصیلکه  یآنجای از

دیگر، جامعه به طور ویژه نظام آموزش و پرورش، به رشد و تکامل  یشود. به عبارت یم یدر واقع جامه عمل پوشاندن به این امر تلق

عه عالقمند مند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون او در جام گاهموفقیت آمیز دانش آموز و جای

یابند. برای رسیدن به پیشرفت  یها آنچنان که باید پیشرفت و تعال یو کسب مهارتها و توانای یشخصیت ی،عاطف ی،اعم از ابعاد شناخت

ریزه،  ی؛ به نقل از امام2008داشته باشیم)لویس و همکاران،  یخاص در آن توجه ثردر دانش آموزان الزم است به عوامل مو یتحصیل

1395). 

 
 

 :  یمطالعات یشینهپ یبررس

 انجام شده در داخل کشور  یپژوهش ها

دانش  یلیتحص یشرفتبر عملکرد و پ یمجاز یرسانه ها و فضا یربا عنوان تاث ی(. در پژوهش1399)یلاسماع ینی،و حس یشهعا طوائی،

 یشرفتو پ یرسانه ها و فضای مجازی بر عملکرد درس یرتاث یه محروم صالح آباد،پرداختند . هدف پژوهش حاضر بررسآموزان منطق

مدرسه  8و یی(مدرسه روستا100مدرسه  108پژوهش  ینباشد. جامعه آماری ا یصالح آباد م ومدانش اموزان منطقه محر یلیتحص

شد و با استفاده  ییننفر تع 146مرگان  ینمونه بااستفاده از جدول گرجس باشد. حجم یم 99-98 یلیدر سطح شهر(، در سال تحص

پرسش نامه محقق ساخته ای بر  ین.و همچنیمبعنوان نمونه انتخاب کرد یمدرس ه را بطور تصادف 24طبقه ای  یریاز روش نمونه گ

و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر  ییمحتوا ییشده بود، پاسخ دادند. روا یهنظری پژوهش ته یو مبان یشینپ یقاتاساس تحق

شد. به منظور  حاسبهم 0/94آلفای  یبپرسش نامه با استفاده از ضر یاییاز متخصصان و کارشناسان به دست آمده است و پا یجمع

و آزمون  رسونیپ ی) همبستگیانحراف استاندارد( و روش های آمار استنباط یانگین،، درصد، م ی) فراوان یفیداده ها، آمار توص یفتوص

 ( بکار رفته است.یریچند متغ یونرگرس

دانش آموزان و نقش معلم  یمجاز یو فضا ینترنتا یاجتماع یببا عنوان آس ی(. در پژوهش1399پروانه) یرزایی،فاطمه و م چنانی،

ن و نقش معلم در دانش آموزا یشناس یبآس یو علت اصل یشناس یبآس یفکاهش آن پرداختند. در پژوهش خود، تعار یادر کنترل 



 
 یندر ب یمجاز یفضا یشناس یبآس یبه نقش محور یو با استفاده از اطالعات کتابخانه ا یلیو تحل یفیکاهش آن با روش توص

دانش آموزان مطرح کردند و  ینرا در ب ینترنتو محاسن استفاده از ا یبمعا ینو برجسته تر ینپرداختند. وبه مهمتر دانش آموزان

 کردند.  یمساله بررس ینرا در خصوص ا یانبو مر یننقش والد

 یادگیریو  یلیتحص یشرفتبر پ یمجاز یفضا یربا عنوان تاث ی(. در پژوهش1399سلمان) ی،و رستم یرضاعل ی،و باقر یمصطف شهرانی،

آموزان  دانش یلیتحص یشرفتبر پ یمجاز یفضا یمثبت و منف یراتتاث یپرداختند. هدف از پژوهش بررس ییدانش آموزان ابتدا

باشد  یمنابع م یبه منظور گردآور یعلم یها یتو سا یو استفاده از منابع کتابخانها صیفیتو یوهپژوهش ش ینا یقاست. روش تحق

 یلدل یندانش آموزان است به هم یلیتحص یشرفتبر پ یمثبت و منف یراتشامل تاث یمجاز یپژوهش فضا ینا یها یافتهبا توجه به 

 یددانش آموزان مف یلیتحص یشرفتپ یانجام دهند که برا یرا به گونه ا یمجاز یاستفاده از فضا یدبا یشمعلمان و مسئوالن آموز

 باشد.

و  ینترنتا یبا عنوان چالش ها و کارکردها ی(. در پژوهش1397آباد، اشکان) یمکر یو حسن یممر ینی،سودا و شمس الد نوجوان،

 یطاز مح یکیهمواره به عنوان  یمجاز یو فضا ینترنتکه ا یافتنددست  یجنتا یندر آموزش و پرورش پرداختند. به ا یمجاز یفضا

دانش  یمبتوان ینکها یاما برا یست،ن یدضابطه و بدون کنترل کودکان و نوجوانان در آن مف یشوند که حضور ب یشناخته م ییها

 یاسناد ینو تدو یهته یزدر آموزش و پرورش و ن یزشآمو یبا استفاده از سازو کارها یدبا یمها در امان ساز یطمح ینآموزان را از ا

دانش آموزان و  یاءتوسط آموزش و پرورش، اول یانتیاسناد ص انبه کودکان و دانش آموزان به عنو یبخش یتدر جهت حفظ و هو

 یتهایاستفاده از مز را دارند در جهت یاسالم یرانفرزندان ا یکه دغدغه آموزش یو آموزش یشرکتها و موسسات علم یرخانواده ها، سا

 گام برداشت. یمجاز یو فضا ینترنتا

پرداختند.  یادگیریبر ارتقا سطح  یمجاز یو فضا ینترنتا یربا عنوان تاث ی(. در پژوهش1397)یلاسماع یران،و دو یمصطف فخاری،

در پژوهش حاضر از نوع  قی. روش تحقیردگ یانجام م یادگیریبر ارتقا سطح  یمجاز یو فضا ینترنتا یرپژوهش با هدف تاث ینا

استفاده شده است. دانش آموزان در دوران  یو اسناد یموضوع از اطالعات کتابخانه ا تلفابعاد مخ یو در جهت بررس یفیتوص

 یلمسا ینبگذارد. شناخت ا یرآنها تاث یادگیری یتواند رو یم یلمشکالت و مسا ینروبرو هستند.ا یادیز یلخود با مسا یلیتحص

بهتر دانش آموزان موثر باشد.  یادگیریو  یلیتحص یشرفتپ تتواند در جه یآنها، م یکاف یراتو اقدام در جهت کاهش تاث یرگذارتاث

وجود  یندانش آموزان و همچن یاجتماع -یفرهنگ یو باورها یطیاز عوامل مح یناش ی،مشکالتفرد یها ی،ویژگیمشکالت اقتصاد

بگذارد،  یمنف یرتاث موزاندانش آ یادگیریتواند در ارتقا سطح  یاست که م یله عواملاز جم یرو مدرن عصر اخ یمجاز یها یتکنولوژ

 یابزارها ینازمهم تر یکیبه  یمجاز یاجتماع یو دانش هستند. امروزه، شبکه ها یآگاه یزمنابع شگفت انگ یمجاز یو فضا ینترنتا

 الهمق یندانش آموزان را دارند. در ا یادگیریبر ارتقا سطح  یگذار یرتاث یتشده اند که قابل یلدرسطح جامعه و جهان تبد یارتباط

نشان  یادگیریرا بر ارتقا سطح  یمجاز یو فضا ینترنتا یرانجام شده تاث یقاتو تحق ینظر یمبان یباشد تا با بررس یمحقق درصدد م

 دهد.

 انجام شده در خارج کشور یپژوهش ها

 یاندانشجو یلیتحص یشرفتمورد انتظاردر مورد پ یامدهایو پ یبریسا یان قلدربا عنو ی(. در پژوهش2019عبدالرحمن) ینتب نورا

بر اهداف  یدرک شده ، خودکارآمد ی، و کنترل رفتار یذهن ی، هنجارها یهنجار یپژوهش اثرات نگرش ، باورها ینپرداخت . در ا

 یرستانیدانش آموزان دب یپرسشنامه را برا 395عه مطال ینشد. ا یمورد انتظار بررس یاجتماع تایجون یمجاز یدر فضا ینسبت به قلدر

اجرا شد ، پس  یخط یونرگرس یقشده از طر یجمع آور یدوازدهم در مدارس عربستان انجام شد. داده ها یدر دوره نهم ،کالس ها

 یاجتماع یز رسانه هادرک شده ، استفاده ا یرفتار ی، کنترلها تماعیاج ی، هنجارها یرفتار یها نشان داد که نگرشها یافتهاز آن 



 
نشان  ینها همچن یافتهداشت.  یمجاز یدر فضا یبر اهداف مربوط به قلدر یمیمستق یرو کمبود مقررات تأث ین،فقدان کنترل والد

 بر دانشجو دارد.  یمیمستق یرتأث ینترنتیا یتداد که اهداف نسبت به آزار و اذ

که نقش فضای مجازی و جنسیت،  یافتدست  یجنتا یندر مدارسبه ا با عنوان پرخاشگری ی( در پژوهش 2117و همکاران) شرما

 دهند. یکنند، پرخاشگری بیشتری در کالس درس نشان م یاز فضای مجازی استفاده م یشترکه ب یدانش آموزان

ویان دانشگاه، دانشج یو فضای مجازی بر عملکرد تحصیل یبا عنوان اثرات استفاده از رسانههای اجتماع ی(  نیز در تحقیق2017لو) 

 آنان دارد. یبر عملکرد تحصیل یبه این نتیجه رسیدند که استفاده دانشجویان از فضای مجازی اثر منف

به  یاضیدانش آموزان در درس ر یلیتحص یشرفتبر پ یچندرسانه ای تعامل یرتاث"ی( با بررس 1389، ی،به نقل از افضل2000) مندل

 داشتند.  یزبهتری ن یادگیریفعال تر بودند و  یادگیری ینددرسانه ای استفاده کردند در فراکه از چن یدانش آموزان یدرس یجهنت ینا

: ینترنتبه ا یادبا عنوان شناخت اعت ی(. در پژوهش2013)یدیاستفان-ی، فروسو موت یالکساندراک یاکیر یاستاوروپولوس، ک واسیلیس

نوجوان  2090پرداختند. شرکت کنندگان  یونان ییروستا یرستانهایدبدر نوجوانان ثبت نام شده در شهرو  یلیتحص یشرفتتا پ یوعش

 یمنف یرتاث یلیتحص یشرفتپ یرو ینترنتبه ا یادنشان داد اعت یجزن( بود.نتا1050مرد ،  1036سال و تعداد  16یسن یانگینبودند )م

 دارد.

انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین  با عنوان رابطه استفاده از اینترنت و پرخاشگری ی( تحقیق2011و همکاران) آپل

با والدینشان نداشتند، و رابطه  یکه رابطه خوب یداری وجود دارد و دانش آموزانی استفاده از اینترنت و پرخاشگری رابطه مثبت معن

 نیز از خود نشان دادند.  آنها با همساالن شان بیشتر بود، استفاده بیشتری از اینترنت داشتند و در نتیجه پرخاشگری بیشتری

 یلیبر عملکرد تحص ینآنال یاجتماع یشبکه ها یربا عنوان تأث ی(. در پژوهش2011. او)یدیمای، ف یدو سع یس، اولوما دور اونوها

خ پاس 402از  یفیتوص یقتحق یک یپژوهش با استفاده از داده ها ین. پرداختند. در ایجریهاوگون ، ن یالتمنتخب در ا یدانشگاه ها

 402اطالعات از پرسشنامه استفاده شد.  یجمع آور یبرا یسیفدرال و دانشگاه اوالب یدهنده از دانشگاه بابکاک ، دانشگاه کشاورز

شده با  یجمع آور های داده. بود ٪70,15آنها  ییپاسخگو یزانشد که م یابیباز 282شد و در مجموع  یعنسخه ازپرسشنامه توز

 یکنند شبکه ها ینشان داد که اکثر پاسخ دهندگان از استفاده م ایجشد. نت یلو تحل یهدرصد تجزاستفاده از تعداد فرکانس و 

حال ،  ینباشد. اکثر پاسخ دهندگان ، با ا یتعامل اجتماع یبرا یاز اهداف دانشگاه یشاستفاده ب یزهاگر انگ یحت ینآنال یاجتماع

 ینها ، ا یافته ین. بر اساس اییداردکارا نهاآ یبر سطح علم یمثبت یرتأث ینآنال یاجتماع یموافقت کردند که استفاده از شبکه ها

 یاجتماع یها یتاز فعال یشب یدبا ینآنال یاجتماع یانجام شد شبکه ها یان، زمان صرف شده در پا یگراند یان، در م یهمطالعه با توص

 اختصاص داده شود تا آموزش آن به حداکثر برسد. یدانشگاه یها یتبه فعال

بر عملکرد  ینترنتا یربا عنوان تأث ی(. در پژوهش2010)یاسد عباس رضو ید، دکتر س یرخان، محمد نص یواسدک یموس محمد

بر عملکرد  ینترنتاستفاده از ا یرتأث ییندانشگاه در پاکستان پرداختند.هدف از پژوهش تع یاندانشجو یاجتماع یو زندگ یکآکادم

 یصد دانشجو یبر رو یمایشیپ یقاتدانشگاه پاکستان بود. تحق یانآزاد دانشجو یفضا رد یتو فعال یاجتماع ی، زندگ یلیتحص

 یشرفتبر پ ینترنتاستفاده از ا یرنشان داد تأث یجارشد ، انتخاب شده از دو دانشگاه فدرال پاکستان انجام شده است. نتا یکارشناس

 دانشگاه است.  یاندانشجو یاجتماع یو زندگ یلیتحص

 ش :هدف کلی پژوه

 دانش آموزان  یلیتحص شرفتیبر پ نترنتیو ا یمجاز یاستفاده از فضا تعیین نقش

 فرضیه کلی پژوهش : 

  .دارد تاثیربندرعباس  پایه ششمدانش آموزان  یلیتحص شرفتیبر پ یمجاز یاستفاده از فضا



 
 روش 

 پیش بینی است.پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی است؛ روش تحقیق نیز توصیفی از نوع همبستگی و 

  گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه 
 34،814پسر و دختر پایه ششم ابتدایی بندرعباس بود که تعداد آنها  آموزان دانش آماری در این پژوهش شامل کلیه جامعه

تصادفی  گیری نمونه وشر نفر بود، 380نفر دختر( و نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران شامل 16888پسر و  17926نفر)

 .طبقه ای انتخاب شد
 متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 ، مدل مفهومی تحقیق1شکل 

با توجه به مدل پژوهش متغیرهای فضای مجازی و اینترنت در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل و متغیر پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر 

 وابسته در نظر گرفته شده است.
 

 ری اطالعات:ابزار گردآو
 در این پژوهش برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه هایی استفاده شدکه به شرح زیر می باشد:

 (2005مجازی لی و همکاران) پرسشنامه استاندارد دنیای

شد. در این بعد می با 7سوال در  21طراحی شده است و دارای  2005همکاران در سال  و توسط لی مجازی دنیای استاندارد پرسشنامه

 گویه ای پرسشنامة 21بندرعباس به سواالت 2ای است که دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه مجازی نمره پژوهش منظور از  دنیای

 دهند.مجازی می دنیای

 مولفه های پرسشنامه :
 

 

 

 

تا کامال لیکرت از کامال موافق  5بر اساس طیف  نمره گذاری پرسشنامه:

 مخالف نمره گذاری شده است.

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 3تا  1 نیت استفاده

 6تا  4 نگرش

 10تا  7 مفید بودن درک شده

دهسهولت استفاده درک ش  14تا  11 

 16تا  15 سازگاری

 18تا  17 تاثیر اجتماعی

 21تا  19 لذت درک شده

 فضای مجازی

 اینترنت
 پیشرفت تحصیلی

وابستهمتغیر  متغیر مستقل  



 
 پرسشنامه: پایایی و روایی

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی  مجازی اس های پرسشنامه دنیای( بین خرده مقی1389در پژوهش مهدی خانی )

 می باشد. 0.812مجازی این پژوهش  همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دنیای

 (2005اینترنت کولیمر و همکاران) از استفادهپرسشنامه استاندارد میزان 

 سوال می باشد. 11طراحی شده است و دارای  2005همکاران در سال  و توسط کولیمر اینترنت از استفاده میزان استاندارد پرسشنامه

  پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 لیکرت از کامال موافق تا کامال مخالف نمره گذاری شده است. 5بر اساس طیف  نمره گذاری پرسشنامه:

 پرسشنامه: پایایی و روایی

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر  اینترنت از استفاده ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه میزان1391در پژوهش صحرایی )

 روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 می باشد. 0.704آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت این پژوهش.

 : ( 1998پیشرفت میدگلی و همکاران)ندارد پرسشنامه استا

گویه و سه  16( طراحی شده است. این مقیاس دارای 1988پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت ، توسط  میدگلی و همکاران در سال )

 است. 5تا  1ای )کامال نادرست تا کامال درست( و هر ماده دارای ارزشی بین مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

 

 

 

 لیکرت از کامال موافق تا کامال مخالف نمره گذاری شده است. 5بر اساس طیف  نمره گذاری پرسشنامه:

 آوری داده روایی ابزار جمع 

 ( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.1392در پژوهش )کرد و همکاران، 

 پایایی ابزار جمع آوری داده  

 می باشد.0.874آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی این پژوهش

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات و روش های آماری:

 spssع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه ها به صورت آنالین ) با عنایت به شیوع بیماری کرونا (توسط نرم افزار ی و جمپس از بررس

دردوبخش آماری شامل آمار توصیفی)فراوانی، درصد فراوانی، میانگین ،انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی وچولگی( و آمار 

د متغیری( تجزیه وتحلیل می شود .سپس از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چن

 سواالت مربوط به هر مولفه هامولفه

 5تا  1 تسلطی مقیاس

 10تا  6 گرایش -عملکرد

 16تا  11 اجتناب - عملکرد



 
رابطه بین متغیرها به صورت دو به دو استفاده گردید، جهت پیش بینی متغیر وابسته) پیشرفت تحصیلی( از طریق متغیرهای مستقل) فضای 

 اطمینان انجام شد. %95خطا و  %5با در نظر گرفتن مجازی و اینترنت( نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد، البته 

  یافته ها
 شخصات توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی وچولگی متغییرهای پژوهشم -1جدول 

 چولگی کشیدگی دامنه تغییرات واریانس انحراف استاندارد میانگین تعداد متغییرها

91,1 0,41 0,203 4,189 380 فضای مجازی  1,944 0,764-  

-0,210 1,25 0,66 0,257 2,99 380 اینترنت  0,228-  

-2,186 7,831 1,14 0,034 0,183 4,13 380 پیشرفت تحصیلی  

 

  .دارد نقشدانش آموزان  یلیتحص شرفتیبر پ ی و اینترنتمجاز یاستفاده از فضافرضیه کلی : 
 

سه پرسشنامه فضای مجازی، اینترنت و پیشرفت تحصیلی همزمان وارد  تجزیه وتحلیل این فرضیه به این صورت انجام شد که نتایج

معادله رگرسیونی شد ونقش فضای مجازی و اینترنت بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. سپس باز هم بصورت جداگانه 

نده آن ها در اثر پیشرفت تمامی ریز مؤلفه های متغیرها به صورت همزمان وارد معادله رگرسیونی شدند و نقش پیش بینی کن

 تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.  

 

 خالصه مدل رگرسیون خطی بین متغیر فضای مجازی و اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -2جدول

 

وضریب تعیین تعدیل  0,78وضریب تعیین  0,280کلی ضریب همبستگی بین فضای مجازی و اینترنت با پیشرفت تحصیلی  به طور

 درصد از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وسیله فضای مجازی و اینترنت تبیین می شود.0,07به عبارت دیگر 0,073شده 

  فضای مجازی و اینترنتراساس ضریب رگرسیون برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ب -3جدول 

 رضایت اززندگی
 

 ضرایب غیراستادارد
Betaمقداراستاندارد Tسطح معنی داری مقدار 

Bمقدارخطای استاندارد مقدار 

 001/0 18,750  0,188 3,527 عرض ازمبدا

 0,935 0,081 0,005 0,050 0,004 فضای مجازی 

 0,001 5,001 0,278 0,040 0,198 اینترنت

 

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیر تعداد مدل

0,280* اینترنت -فضای مجازی  1  0,78 0,073 



 

دول فوق ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیونی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس فضای مجازی و اینترنت را نشان داد ج

پیش بینی کننده معنی داری برای پیشرفت تحصیلی محسوب نمی شود. 935/0درسطح آلفای  005/0فضای مجازی با مقداربتای 

 پیش بینی کننده معنی داری برای پیشرفت تحصیلی محسوب می شود. 001/0ای درسطح آلف 001/5میزان اینترنت با مقدار بتای 

 

 

 فرضیه های جزئی:

  .دارد ی دانش آموزان رابطه وجودلیتحص شرفتیپبا  بین فضای مجازی و  اینترنت. 1

 های اینترنت با پیشرفت تحصیلی مؤلفهضریب همبستگی پیرسون بین -4جدول 

 متغیر
 پیشرفت تحصیلی

 P بستگیضریب هم

 0,11 0,131 فضای مجازی

 0,001 0,280 پیشرفت تحصیلی
 

 مشخص شد: 4همان گونه که در جدول 

 (=0,11Pبین فضای مجازی  با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجودندارد.) -

 (=001/0pبین اینترنت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجودارد.)-
 

  .دارد رابطه وجود یلیتحص شرفتیبر پ های اینترنت بین مولفه. 2
 های اینترنت با پیشرفت تحصیلی مؤلفهضریب همبستگی پیرسون بین -5جدول 

 خالصه مدل رگرسیون چند متغیره بین مولفه های اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -2جدول

 مولفه های اینترنت
 پیشرفت تحصیلی

 P ضریب همبستگی پیرسون

 0.001 0.286** نیت استفاده
 0.040 0.106* نگرش

 0.470 0.037 مفید بودن درک شده
 0.001 0.176** سهولت استفاده درک شده

 0.002 0. -156** سازگاری
 0.191 0.067 تاثیر اجتماعی

 0.001 0. -188** لذت درک شده

 مشخص شد: 5همان گونه که در جدول 

 (=001/0pرنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. )بین مؤلفه نیت استفاده اینت-

 (=040/0pبین مؤلفه نگرش اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. )-



 
 (=470/0pبین مؤلفه مفید بودن درک شده اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. )-

 (=001/0pین مؤلفه سهولت استفاده درک شده اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. )ب-

 (=002/0pبین مؤلفه سازگاری اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. )-

 (=191/0pش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. )بین مؤلفه تاثیر اجتماعی اینترنت با پیشرفت تحصیلی دان-

 (=001/0pبین مؤلفه لذت درک شده  اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. )-

 گیری:نتیجه و بحث

  .دارد نقشدانش آموزان  یلیتحص شرفتیبر پ یمجاز یاستفاده از فضافرضیه کلی پژوهش : 

پایه ششم بندرعباس انجام    دانش آموزان  یلیتحص  یشرفت بر پ ینترنتو ا یمجاز یاز فضا  ف تعیین نقش استفاده این پژوهش با هد

فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مقدار     نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پژوهش حاضر نشان داد که    گرفت. با توجه به 

رابطه معنی داری ندارد. و از نتایج  0,05در ســطح   =0,935Pو مقدار آلفای  =0,081tو  اســتاندارد    =0,005Bبتای اســتاندارد  

و مقدار    =5,001tاســتاندارد  و   =0,278Bبا مقدار بتای اســتاندارد  بدســت آمده میزان اســتفاده اینترنت بر پیشــرفت تحصــیلی

ن فضای مجازی و اینترنت با پیشرفت ضریب همبستگی چند گانه بیرابطه معنی داری وجود دارد و 0,01در سطح  =P 0,001آلفای

صیلی  ضریب تعیین   .0,280تح شده     0,78و  ضریب تعیین تعدیل  صیلی دانش       0,07به عبارت دیگر 0,073و شرفت تح صد از پی در

 آموزان به وسیله فضای مجازی و اینترنت تبیین می شود.

 فرضیه های جرئی: 

 .دارد ی دانش آموزان رابطه وجودلیصتح شرفتیپبا  بین فضای مجازی و  اینترنت: 1فرضیه جزئی 

صیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجودندارد.)        شرفت تح ضای مجازی  با پی شان داد که بین ف ( و بین اینترنت با  =0,11Pنتایج ن

 (=001/0pوجودارد.) 0,01پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار در سطح آلفای 

 . دارد رابطه وجود یلیتحص شرفتیبر پ بین مولفه های اینترنت: 2فرضیه جزئی 

شده (با              سازگاری تاثیر اجتماعی لذت درک  ستفاده، سهولت ا ستفاده ،نگرش،  شان داد که بین مؤلفه های اینترنت )نیت ا نتایج ن

یر وجود دارد و بین مولفه های اینترنت )مفید بودن و تاث 0,01پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزان رابطه معنی دار درســطح آلفای   

 اجتماعی( با پیشرفت تحصیلی رابطه  معنی دار وجود ندارد.

بر عملکرد  یمجاز یرسانه ها و فضا یر(. با عنوان تاث1399)یلاسماع ینی،و حس یشهعا نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش طوائی،

 یاجتماع یب(. با عنوان آس1399پروانه) یرزایی،فاطمه و م چنانی،و  دانش آموزان منطقه محروم صالح آباد یلیتحص یشرفتو پ

 ی،و رستم یرضاعل ی،و باقر یمصطف ، شهرانی،کاهش آن  یادانش آموزان و نقش معلم در کنترل  یمجاز یو فضا ینترنتا

 ینی،سودا و شمس الد ، نوجوان، ییدانش آموزان ابتدا یادگیریو  یلیتحص یشرفتبر پ یمجاز یفضا یر(. با عنوان تاث1399سلمان)

 ، فخاری،در آموزش و پرورش یمجاز یو فضا ینترنتا ی(. با عنوان چالش ها و کارکردها1397آباد، اشکان) یمکر یحسنو  یممر

(. 2019عبدالرحمن) ینتب ، نورا یادگیریبر ارتقا سطح  یمجاز یو فضا ینترنتا یر(. با عنوان تاث1397)یلاسماع یران،و دو یمصطف

( با عنوان پرخاشگری  2117و همکاران) یان، شرمادانشجو یلیتحص یشرفترد انتظاردر مورد پمو یامدهایو پ یبریسا یبا عنوان قلدر

، دانشجویان دانشگاه یو فضای مجازی بر عملکرد تحصیل یهای اجتماع (  با عنوان اثرات استفاده از رسانه2017لو) ، در مدارس

 یاضی، واسیلیسدانش آموزان در درس ر یلیتحص یشرفتبر پ یچندرسانه ای تعامل یرتاث(. 1389، ی،به نقل از افضل2000) مندل

 یشرفتتا پ یوع: شینترنتبه ا یاد(. با عنوان شناخت اعت2013)یدیاستفان-ی، فروسو موت یالکساندراک یاکیر یاستاوروپولوس، ک

نوان رابطه استفاده از اینترنت با ع .(2011و همکاران) یونان، آپل ییروستا یرستانهایدر نوجوانان ثبت نام شده در شهرو دب یلیتحص



 
 یلیبر عملکرد تحص ینآنال یاجتماع یشبکه ها یر(. با عنوان تأث2011. او)یدیمای، ف یدو سع یس، اولوما دور ، اونوهاو پرخاشگری 

با  (.2010)یاسد عباس رضو ید، دکتر س یرخان، محمد نص یواسدک یموس یجریه و محمداوگون ، ن یالتمنتخب در ا یدانشگاه ها

 همسو و هم خوانی دارد.دانشگاه در پاکستان  یاندانشجو یاجتماع یو زندگ یکبر عملکرد آکادم ینترنتا یرعنوان تأث

در تبین این فرضیه ها می توان گفت: که فضای مجازی و اینترنت در برخی موارد به آن در مسائل آموزشی کمک می کند.ولی نکته 

بر روی دانش آموزان متاسفانه بیشتر از تاثیر مثبت آن هاست . به طور کلی این نتایج را می  قابل توجه این که تاثیر منفی آن ها

توان چنین استنباط کرد که در جهان آفرینش هیچ پدیده ای نه خیر مطلق است و نه شر مطلق، اینترنت و فضای مجازی نیز از این 

ستفاده شود و کاربردهای جدی تر و حساب شده تری در یادگیری و قاعده مستثنی نیست. اگر از این فناوری درست و به اندازه ا

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیدا کند، از این رویکرد رایانه ها به دلیل ویژگی های دیداری و شنیداری و نیز امکان تعامل میان 

کرونا( می تواند نقش مهمی در آموزش  دانش آموزا و برنامه درسی مجازی ) خصوصاً در ایام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری

و انتقال مطالب داشته باشد و کیفیت یادگیری را ارتقا دهد، در غیر اینصورت و عدم توجه به این مسائل باعث افزایش تهدید های 

عنایت به  بالقوه ی فضای مجازی و اینترنت می شود و جامعه و نسل جدید با این تهدید ها بیش از پیش روبرو خواهد شد. که با

یافته های پژوهشی و کاربردی ساختن اهداف پژوهش پیشنهاد می گردد جلسات اطالع رسانی به والدین و معلمان در مورد فناوری 

های جدید و به روز به ویژه اینترنت و فضای مجازی ، آگاهی دادن به دانش آموزان در مورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوه 

از آن ، وضع قوانین سختگیرانه جهت برخورد با مجرمان فضای مجازی و جرائم اینترنتی و اجرایی نمودن آن ، پخش استفاده صحیح 

آگهی های آموزنده از سوی نهاد های فرهنگی در رسانه های جهت افزایش آگاهی والدین ، طراحی بازی های رایانه ای با موضوع 

دانش آموزان مقاطع ابتدایی ، تهدید های بالقوه را تبدیل به فرصت های سازنده  آشنایی با خطرات فضای مجازی و اینترنت برای
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مقایسه تاب آوری والدین با آموزش آنالین و والدین با آموزش حضوری شهرستان 

 بستک

 2، عاطفه شهبازی سید احمدیانی1نیسید حسین حسی

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد بندرعباس، دانشگاه هرمزگان -1

 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد یزد -2

 چکیده

مقایسه تاب آوری والدین با آموزش آنالین و والدین با آموزش حضوری شهرستان این پژوهش با هدف هدف: 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  .شد استفاده ای مقایسه –در پژوهش حاضر از طرح علی انجام شد.  بستک

-1400در سال تحصیلی  بستکن آموزش مجازی و والدین با آموزش حضوری شهرستا والدین مقطع ابتدایی با

به روش نمونه گیری در  نفر والدین با آموزش حضوری 30نفر والدین با آموزش مجازی و  30. تعدادبود1399

برای تحلیل داده ها از  .بود یدسونومقیاس تاب آوری کونرو و دیشد. ابزار به کار گرفته شده دسترس انتخاب 

بین والدین با آموزش حضوری با والدین با آموزش آنالین در آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد 

والدینی که فرزندان  می توان نتیجه گرفت  این پژوهش های  براساس یافتهتاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد. 

شان با  آموزش حضوری کار کردند، تاب آوری باالتری داشتند. و والدینی که فرزندان شان با  آموزش آنالین کار 

  کردند، تاب آوری پایین تری داشتند.

 آموزش حضوری، آموزش آنالین، تاب آوریواژگان کلیدی: 

 

 

 



 
 

 مقدمه

که سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به  ;مهمترین رکن توسعه در ابعاد فردی، سازمانى و اجتماعی، آموزش است

 قادر را او تا فرد، در پایدار نسبتا تغییرات ایجاد منظوربه و یادگیری بر مبتنی است ایتجربه آموزش همراه دارد. 

 مفهومبه آموزش بنابراین. کند اجتماعی رفتار و نگرش دانش، ها،مهارت تغییر ها،توانایی بخشی بهبود و کار انجام به

ای است که بینی شدههای پیشنش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامهدا تغییر

شود، رد میهای تازه در فهای موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و تواناییشایستگی

 (.1389کند)باقری نوع پرست، ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل میگونهبه

است. این دو واژه در انگلیسی به  "Teaching"یا  "Instruction"معادل واژه انگلیسی  "آموزش "کلمه 

ه آن اشاره معنای آموزش، تعلیم و تدریس آمده است. تدریس و آموزش، در اصطالح، از هم متفاوتند که ب

باشد. آموزش، در اصطالح معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت نیزمیخواهیم کرد. همچنان آموزش به

 به چند معنا آمده است:

 تحریک و راهنمای یادگیری؛ -

 هنر کمک کردن به یادگیری در دیگری؛ -

نش آموزان و دانشجویان، در داخل و خارج از فراهم آوردن شرایط و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای دا -

 (.1368مکان درسی، آسان کند)نقیب زاده،

با ورود رایانه به زندگی انسان و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و 

وزمره ما بیشتر نمایان می یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است که هر روز تاثیرات این دگرگونی در زندگی ر

دستاوردهای کم نظیر برای جوامع به  شود. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری نامیده می شود،

پرقدرت ی موتورها بزرگ اقتصادی، یفروشگاهها و بنگاهها ارمغان آورده است. شبکه های عظیم اطالع رسانی،

زی و ....به جرات می توان گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای جستجوی اطالعات، موسسات و انجمن های مجا

امروزه بسیاری از دانشگاهها و آموزشکده ها در حال سرمایه  (.1387)غالمحسینی، آن یادگیری الکترونیکی است

ا گذاری کالن در طراحی نظام های آموزشی الکترونیکی و مجازی می باشند. فهم اینکه کدام عامل ها یا مؤلفه ه



 
و یادگیرندگان می تواند مهم تلقی شود، به این گونه مؤسسات کمک  در اثر بخشی این نظام ها از دیدگاه کابران

خواهند کرد تا خط مشی مناسب را برای سرمایه گذاری روی عامل های اثر بخش و طراحی مجدد عوامل غیر اثر 

 (.1390بخش به کار گیرند)ابراهیم زاده و زارع،

ت به طور عام و شبکه وب به طور خاص در فرآیند آموزش و یادگیری یکی از ابعاد مهم ظهور و کاربرد اینترن

گسترش فن آوری اطالعات و ارتباطات به شمار می آید. آنچه بر اهمیت استفاده از آموزش الکترونیکی در عرصه 

ی به ویژه نظریه ها و رویکردهای آموزش می افزاید، همراهی و هم افق شدن این فنآوری با دیگر ابعاد حیات اجتماع

ر عصر حاضر و رشد و تکوین  (. با توجه به افزایش روز افزون اطالعات د1390جدید یادگیری است)ابراهیم آبادی،

الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، تغییر رویکرد آموزش از شیوه های حضوری به 

استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیار یافته  روند آموزش الکترونیکی در جهت

مستقل نظام آموزشی با ظهور تکنولوژی جدید نظیر چند رسانه ای ها و فرا رسانه رویکرد  است. در سال های اخیر

ترونیکی (.  آموزش الک73،ص 1390ای ها دستخوش تغییرات اساسی شده است)زارعی زوارکی و طوفانی نژاد،

پس از ناکارآمدی آموزش های حضوری، برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آموزش های رسمی در 

کشورهای مختلف به وجود آمد و همین نکته نیز، هدف از طرح روش جدید یادگیری بود. یعنی دستیابی به روشی 

گیرنده پرداخت؛ اما چندی  لیم تعداد بیشتری یادکه در آن بتوان از هرجا و در هر زمان با هزینه مالی کمتری به تع

که تجربیات آموزشی فقط الکترونیکی، در مؤسسات مجازی در جهان، نقاط ضعف این رویکرد را نشان  نگذشت 

و همکارانش 1اوایل قرن حاضر با ظهور مکتب روانشناسی مثبت گرا توسط سلیگمن (. 1390داد)زارعی زوارکی،

مکتب،شامل کمک به افراد دارا شخصیت سالم و کمک به شکوفاسازی قابلیت های  بود، که اهداف عمده این

است.  "3تاب آوری"(. یکی از مسایل مطرح در روانشناسی مثبت، 2،2007انسانی بود)التنس،آوولیو،اوی و نورمن

. در تاب آوری ظرفیت روبه رو شدن، غلبه کردن و حتی قوی شدن به وسیله تجربه مشکالت یا آسیب ها است

. با 2. افراد با تهدیدهای مهم یا سختی های شدید روبه رو می شوند، 1فرایند تاب آوری دو شرط مهم وجود دارد:

(. 4،2000وجود سختی ها و مشکالت مهم به سازگاری مثبت دست یافته و پیشرفت می کنند)التر، سیستی و بکر

آفرین و آسیب زا و شرکت سازنده و فعال در محیط  تاب آوری به معنای صبر و شکیبایی در مقابله با مسایل خطر

                                                           
1 . Seligman 
2. Luthans ،Avolio & oue& Norman 
3 . resilience 
4 . Luthar, Cicchetti & Becker 



 
اطراف بوده به گونه ای که فرد بتواند قدرت انطباق و سازگاری با شرایط کنونی زندگی خود را داشته باشد )کانرو 

(. بر اساس دیدگاه برخی از پژوهشگران تاب آوری پس از بروز یک حادثه نمایان می شود؛ 2003، 1سون و دیوید

افرادی که در زندگی خود اتفاق مهمی را تجربه نکرده اند، احتمال دارد که این متغیر را از خودشان بروز  بنابراین

(. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تاب آوری والدین با آموزش آنالین با والدین با 1389ندهند )قمرانی، 

 آموزش حضوری شهرستان بستک می باشد.

 روش پژوهش

الدین جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه و .است شده استفاده ای مقایسه –ز طرح علی در پژوهش حاضر ا

می 1399-1400در سال تحصیلی  ک بستن آموزش مجازی و والدین با آموزش حضوری شهرستا مقطع ابتدایی با

در دسترس  رینفر والدین با آموزش حضوری به روش نمونه گی 30نفر والدین با آموزش مجازی و  30باشد. تعداد

 انتخاب شده است.

 

 ابزار پژوهش

ت( تا پنج گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامال نادرس 25مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون 

برای  ( هنجاریابی شده است.1384)همیشه درست( نمره گذاری می شود. این مقیاس در ایران توسط محمدی )

را نشان  64/0تا  41/0ضرایبی بین  3ت همبستگی هر گویه با نمره کل به جز گویه تعیین روایی این مقیاس نخس

ضریب پایایی  داد. برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کانرو و دیویدسون از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و

 (.1384به دست آمد )محمدی  89/0

 تحلیل و تجزیه ابزار و ها داده تحلیل و تجزیه روش

ن های توصیفی ه و تحلیل داده ها شامل دو بخش توصیفی و استنباطی می باشد. برای تحلیل داده ها از آزموتجزی

شد. تمام  تی مستقل استفادهنظیر میانگین و انحراف استاندارد و همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون 

 د.انجام ش 05/0( در سطح25ه محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس )نسخ

                                                           
1 . Conroe & Davidson 



 

 یافته ها

 

 مربوط به متغیر پژوهش می باشد ، اطالعات توصیفی1اطالعات مندرج در جدول 

 ، اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 

 .اطالعات جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد را به تفکیک گروهها ارایه می کند

 در جدول زیر نتایج مرتبط با تأیید و رد فرضیه پژوهش ارایه شده است.

 د فرضیه پژوهش. اطالعات مربوط به تأیید و ر2جدول

  

می باشد و در سطح معناداری مورد  829/4با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق و تی بدست آمده که برابر با 

نظر می باشد، فرضیه پژوهش بر وجود تفاوت معنادار بین والدین با آموزش حضوری و والدین با آموزش آنالین 

ا آموزش حضوری با والدین با آموزش آنالین در تاب آوری تفاوت تأیید می گردد. و می توان گفت بین والدین ب

 معناداری وجود دارد. 

 بحث و نتیجه گیری

  گروه ها تعداد میانگین انحراف استاندارد

  والدین با آموزش حضوری 30 5667/85 61294/8

 وادین با آموزش آنالین 30 9333/64 95693/3 تاب آوری

Sig T متغییر پژوهش درجه آزادی 

 تاب آوری 58 829/4 006/0



 
 کمقایسه تاب آوری والدین با آموزش آنالین و والدین با آموزش حضوری شهرستان بستاین پژوهش با هدف 

با آموزش آنالین در تاب آوری تفاوت بین والدین با آموزش حضوری با والدین  انجام شد. یافته ها نشان داد که

براساس یافته این پژوهش والدینی که فرزندانشان آموزش حضوری دارند تاب آوری باالتری  معناداری وجود دارد.

نسبت به والدینی دارند که فرزندانشان آموزش آنالین دارند.  یافته های این پژوهش همانند یافته های سایر بررسی 

مندی از  این زمینه نشان دهنده نقش مؤثر ارتباط تاب آوری و میزان سالمت روانی و رضایتهای انجام شده در 

(. بدین ترتیب که متغیر تاب آوری بر سالمت هیجانی اثر مستقیم دارد و 2004، 1زندگی بود )سیلیمن، الزاروس

آوری با تأثیر بر نوع احساس  در زمینه رضایت مندی از زندگی دارای اثر غیر مستقیم می باشد. به بیان دیگر تاب

ها و هیجان های فرد، نگرش مثبت و در نتیجه رضایت از زندگی را در پی دارد. این یافته همسو با یافته های 

( است که کاهش میزان تاب آوری در برابر رویدادهای زندگی را 2004( و الزاروس )1987) 2پژوهش آنتونوسکی

( 2004) 3وانسته اند و همسو با یافته های باسداضطراب یا افسردگی همراه  در فرد، با نوعی احساس فشار روانی،

( است که ناخرسندی درباره زندگی را به دنبال این احساس ها 2001) 4و هامارات و تامبستون، استیل و ماتچینی

ه کرد که نتایج البته به عنوان یک محدودیت در این پژوهش نیز باید به این نکته اشاردر فرد گزارش کرده اند. 

حاصل از این پژوهش، محدود به والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بستک می باشد. از این رو به سایر 

  پژوهشگران پیشنهاد می شود برای اطمینان از نتایج، این مقیاس را در سایر شهرها و مقاطع آموزشی بررسی کنند. 

 منابع

ادگیری و انگیزش یسه تاثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی سخنرانی بر ی(. مقا1387ابراهیم آبادی، حسین )

ه عالمه طباطبایی.پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. رساله دوره ی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگا  

.1389هوری اسالمی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، باقری، نوع پرست، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جم  

.3-12، 2شناسی معاصر، (. نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه با هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. روان1386جوکار، بهرام. )  

                                                           
1 . Siliman & Lazarus 
2 . Antonovsky 
3 . Basu 
4 . Hamarat,Thompson, Zabrucky, Steele & Matheny 



 
آموزشی. فصل نامه آموزش عالی. سال چهارم، (. یادگیری تلفیقی: رویکرد جدید در نظام 1390زارعی زوارکی، اسماعیل و  طوفانی، احسان )

.87-71شماره چهاردهم، تابستان. ص  

(. یادگیری الکترونیک و جایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی 1387غالمحسینی، لیال )

.28-35(، 2) 3ایران،   

امید، تاب آوری، خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و (. اثربخشی آموزش قدردانی بر 1389قمرانی، ا.)

 ایثارگر. پایان نامه دکترای روان شناسی دانشگاه اصفهان.

(. مقایسه ی تاب آوری، رضایت زنا شویی و سالمت روان در والدین با 1391میکایلی، نیلوفر، گنجی، مسعود و طالبی جویباری، مسعود )

120-137/1، شماره ی 2ودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. مجله ی ناتوانی یادگیری، دوره ی ک  

(. مبانی اصول آموزش و پرورش )انتشارات آستان قدس رضوی(. 1368نقیب زاده، میرعبدالحسین )  

Basu, D. (2004). Quality-of-life issues in mental health care: Past, present, future. German 

Journal of Psy-chiatry, 7, 35-43  

Lazarus, A. (2004). Relationships among indicators of child and family resilience and 

adjustment following the 

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new 

resilience scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). 

 

 
 

 

 

 



 

 اشناختی بحران کرونگرا برای مقابله با پیامدهای روانشناسی مثبتموج سوم روان
 

 5، سودابه خوارزمی4، بدریه باختری3، زیبنده حامدی2، صابر آریامنش*1حمید حقیقی

 gmail.com27Haghigh@تی: دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربی .5

 خانواده کارشناسی ارشد مشاوره .6

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی .7

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی .8

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده .9

 چکیده

-روان ای شروع جنبشی سوم عمر خود را آغاز کرده است. از ابتدگرا دههشناسی مثبتروان

ر سال های اساسی خود که دگرا این رویکرد به بازنگری در بسیاری از اندیشهشناسی مثبت

گرا شناسی مثبتمعرفی شدند پرداخته است. از دل این بازنگری موج دوم و سوم روان 2000

ود. موج بگیری بحران ویروس کرونا گرا با همهشناسی مثبتظهور کردند. ظهور موج سوم روان

مدار، خالقگرا، سیستمی، ااندازی بافتکند با اتخاذ چشمگرا تالش میشناسی مثبتسوم روان

-سی مثبتشناهای زندگی بشری بپردازد. رویکرد روانشناختی به مقابله بحرانفرهنگی و زبان

ن آشود بلکه روی دیگر گیری ویروس کرونا تنها با پیامدهای منفی محدود نمیهمهگرا 

ی ی زیستهتوانند برای رشد و بالندگی بشر مفید و سازنده باشند. تجربهتجربیاتی است که می

-های مقابلهتهایی مثل معنایابی، مهارگیری از مؤلفهبشر در بحران کرونا نشان داده است بهره

-هیجان های مثبت انسانی،ورزی به خود، شهامت، قدردانی کردن، تمرکز بر قابلیتای، شفقت

تواند ن میفردی پایدار و پیوندهای عاطفی محکم با محیط پیراموهای مثبت و منفی، روابط بین

    .بهزیستی روانی و اجتماعی افراد را بهبود بخشید

 ی.شناختگرا، بحران کرونا و پیامدهای روانشناسی مثبتموج سوم روان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ست که روان   20اکنون بیش از  سلیگمن    شناسی مثبت  سال ا سانی معرفی      به جامعه روان 1گرا رسماً توسط مارتین  شناسی و علوم ان

ــلیگمن به همراه همکاران دیگرش چون چیک  ــد. حرکتی که س ــنت میهایش ــون 2س ــیار مورد توجه جامعه 3و پاترس ی آغاز کرد بس

در وهله  اگرشناسی مثبتهدف روانانسانی قرار گرفت. ی علوم طور کلی جامعهشناسی، تعلیم تربیت، علوم اجتماعی و بهعلمی روان

سازی      که در نظام روان بوداول این  سی جهان تحول به وجود بیاورد و توجه خود را از باز سیب شنا صر   هاو درمان آ به بهترین عنا

باید مد   درمانیروانگیری و ی مهم در پیشها به عنوان مؤلفهسوق دهد. به همین منظور شکوفایی توانمندی   انسانی  کیفیت زندگی

ضوع روان گرفتندنظر قرار  سی مثبت  . مو شور و    شنا ضایت از زندگی،  سالمت ذهن، ر شادی در زمان حال،    گرا، تجاربی مانند  شوق، 

 (.1398و همکاران،  حامدی)است امید  و مفاهیمی چون خوش بینی شاملکه در گرفت در برمیدرک کارآمد از آینده 

بیل زیبایی دوستی، قاز  یگرا هم بر مفاهیم فردی و هم بر مفاهیم گروهی تأکید دارد. مفاهیم فردشناسی مثبتوانرسد ربه نظر می

هرورزی، نگری و خردورزی است. در سطح گروهی به فضائل شهروندی مانند احساس مسئولیت، مپشتکار، بخشش، اصالت، آینده

هورش در قرن بیستم ظشناسی در ابتدای شود. سلیگمن براین باور است که روانمیو اخالق کاری تأکید  اایثار، ادب، اعتدال، مدار

ستعدادها. درحالی اسه وظیقه اساسی داشت که عبارتند بود از: درمان اختالالت روانی، بهبود زندگی دیگران، و شناسایی و پرورش 

وف به آن شد و ی روانی تأکید شد و عمده تمرکز معطهااین بین این سه وظیفه اساسی در طول قرن بیستم فقط بر درمان بیماری

 (.1399حامدی و باختری، )حقیقی،  ه استاز دو وظیفه دیگر غفلت شد

 شناسی مثبت گراموج اول روان

های مثبت انســانی متمرکز کیفیتو ها بر وضــعیت از ابتدای ظهورشگرا شــناســی مثبتکه روانند ( معتقد2016) 4لوماس و اواتزن

است که وقایع اطراف را یا خیلی   ای و قطبی گرایانه متنهی شده گرا به نگاهی دو مقولهشناسی مثبت  روان در رویکردت. این بوده اس 

ــورت خوش  ای پدیده  گیرد. برای مثال در نگاه دو مقوله   خوب و مطلوب و یا خیلی بد در نظر می   بینی در مقابل بدبینی،     ها به صـ

. این نگاه  قرار دارند ی در مقابل محدویت، بخشــش در مقابل خشــم و شــادکامی در مقابل غمگینینفس در مقابل تحقیر، آزادعزت

شوند و از کارکرد  ای منجر به این شده است که همواره ابعاد مثبت به عنوان هدف مطلوب در نظر گرفته میگرایانه و دو مقولهقطبی

ستبداد  "گرا را به سمت چیزی که منتقدان آن را  شناسی مثبت  روان رویکرددلیل این  همینهای منفی غلفت شده است. به   جنبه ا

 .خوانند سوق داده استمی "5گراییمثبت

در جستجوی آنان بود و این کیفیات شوند که باید کیفیات مثبت همیشه مفید در نظر گرفته میشناسی مثبت گرا در موج اول روان

ست آورد  شتن چنین نگاهی  را به د سی مثبت   موج اول روانب رویکرد غال. دا شکیل  شنا سان و    دادمیگرا را ت شتی از ان . چنین بردا

 باید خاطر نشــان ســاخت کهگرا شــد. روانشــناســی مثبت بهحوادو اطرافش موجب انتقادات بســیاری چه از درون و چه از بیرون 

شند  به صورت مداوم مثبت در نظر گرفته می که  یهایکیفت شند. برای      شوند؛ ممکن همواره مثبت نبا شته با و اثر کامال متضادی دا

شود از قبیل مصرف مواد   مثال خوشبینی غیر واقع بینانه با دسته کم گرفتن خطر ارتباط دارد و منجر به رفتارهای مخاطره آمیز می  

شود. در  رزا میکم گرفتن و محاسبات اشتباه در مورد خطر و عوامل خط  بینی منجر به دست کید افراطی بر خوشأمخدر یا سیگار. ت 

سک فاکتورها و عوامل خطرزا می  ست و واقع مقابل بدبینی در مواجه با ری شود.  منجر گریانه از موقعیت تواند تا اندازه به ارزیابی در

                                                           
1 . Martin Sligman 
2 . Csikszentmihalyi 
3 . Paterson 
4 . Lomas & Ivtzan 
5 . tyranny of the positive 



 
شودگی به عنوان یک هیجان مثبت هموراه در روان  ست که در        برای مثال بخ ست. این درحالی ا سی مثبت مورد تأکیده بوده ا شنا

شش            تواند زیانوارد این هیجان مثبت میبرخی از م ستفاده گرانه قرار دارد، بخ سوء ا شار روابط  شرایطی فرد تحت ف شد. در  بار با

هایی چون خشم و بدبینی   فرد را بهبود ببخشد. بلکه در مقابل وضعیت   شرایط تواند بینی نیز نمیتواند مفید باشد، و حتی خوش نمی

   (.2016، 1)لوماس در چنین شرایطی کمک کننده هستند

 گراشناسی مثبتموج دوم روان

شت روان باتوجه به آن شروع یک جریان جدید بود که به موج دوم       چه ازنظر گذ سیر تحول و بلوغ خود نیازمند  سی مثبت در م شنا

ته اســت. معروف شــد. موج دوم همچنان تمرکز خود را از مفاهیم کالنی چون شــکوفایی و بهزیســتی برنداشــ 2شــناســی مثبتروان

سانی و حوادو جهان اطراف       صیات ان صو سویه و تک بعدی به خ نگاهی  بلکه درعوض ، ندارد بنابراین در موج دوم به جای نگاهی یک

ساً دیالکتیکی    سا ساده  هابه آن 3ا سی مثبت   تر موج دوم رواندارد. به عبارت  صورت دیالکتیک  گرا ماهیت افراد و پدیدهشنا ها را به 

شتن  می ضاد همواره تنش و تعامل پویا وجود دارد. به    بیند. دا صر و نیروهای مت ست بین عنا طور مثال نگاه دیالکتیک به این معنی ا

هایی وجود دارد که موجودیت یک طرف بسته به حضور طرف متضاد دارد. بین مثبت و منفی و بین روشنی و تاریکی همواره پویایی

های  شود؛ بلکه در نگاهی دیگر دیالکتیک به وضعیتی اشاره دارد که پویاییا محدود نمینگاه دیالکتیکی ضروتاً به وضعیت بین تضاده

 . (1399)حقیقی، حامدی و باختری،  موجود در یک وضعیت ممکن است موجب تحول و یا تغییر در آن پدیده شوند

شگام 2012) 4پاول وونگ سی مثبت گرا؛    (، به عنوان پی شنا سی مثبت   موج اول روانگیری از با بهره موج دوم روان گرا )تأکید بر شنا

سی وجودگرایانه        شنا سانی( و روان صیات مثبت ان صو سان( به پی )تمرکز بر جنبه 5خ سی    ریزی موج دوم روانهای تاریک وجود ان شنا

ها ساس این ارزش ها غربی متکی بود که بهزیستی افراد را برا ارزش پایه گرا برشناسی مثبت  موج اول روان چرا کهپرداخت.  گرامثبت

سی مثبت   داد. در موج دوم روانمورد ارزیابی قرار می ستی روانی را در بافت     شنا ست تا با نگاهی بین فرهنگی، بهزی گرا تالش کرده ا

 .گرایانه به بهزیستی روانی افراد داردروانی، اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیرد. به عبارتی نگاهی بومی

ضطراب وجودی( و      های وجنادیده گرفتن جنبه سئولیت، و ا سان )آزادی، م س  به عدم توجهودی ان ت بوم فرد از بافت اجتماعی و زی

گرفت. در  (، معرفی شــده بود، صــورت2000گرا که توســط ســلیگمن )شــناســی مثبتترین انتقاداتی بود که به موج اول روانمهم

سی مثبت   روان سلگیمن و همکارانش مثل چیک   شنا سط  سون نیز دنبال می سنت م گرا که تو شادکام   یهای و پاتر ی و یافتن  شد بر 

شادکامی نمی   شد. اما نتایج پژوهش معنا از طریق آن تأکید می شان دادن که یافتن معنا از طریق  شود. بلکه معنا     تواند حاها ن صل 

صل می      ست و معنا و معنایابی از طریق تجارب منفی حا ستلزم قربانی کردن و تقال سلی  شود. م خوب، بیانگر   گمن از زندگیدیدگاه 

را پیشــنهاد  ســازی وضــعیت انســان معمولی بود. این دیدگاه بســیار جذاب بود برای اینکه یک روش زندگی کردن بدون دردایدئال

ا نگاهی تجزیه گرشـــناســـی مثبتموج اول روان بر اینعالوهزندگی بود. های عادی و مثبت داد. مدل ســـلیگمن مربوط به حوزهمی

ــان دنبال می  گرایان   ــت. به عب       گرایانه و تفکر کل   کند و از نگاه کل   ه را در ابعاد وجودی انسـ ــادهگرایانه غافل اسـ تر در نگاه   ارت سـ

صی تمرکز می        نگرانه موج اول روانجزئی سات، رفتارها و تفکرات خا سا سی مثبت، بر اح ل گرایانه ممکن شود. چنین نگاه تقلی شنا

سان نیازمند نگاهی کل   است در زمینه تحقیقات کمی مفید  سان را به  گرایانه هستیم که شخصی   باشد. درحالی که برای درک ان ت ان

  (.2018ونگ و روی، تر تقسیم نکند )اجزاء کوچک

                                                           
1 . Lomas 
2 . Second Wave Positive Psychology 
3 . dialectical 
4 . Paul Wong 
5 . existential psychology 



 
درمانی گسترش وانرگرا را در مشاوره و گرا در تالش است تا کاربرد روانشناسی مثبتشناسی مثبت( در موج دوم روان2019وونگ )

ظر گرفته شده است، ندرمانی در ای و روانهای مشاورهگرا در کاربستهایی برای موج دوم روانشناسی مثبتفرضاین پیشدهد. بنابر

 ها شامل:آن ترینکه مهم

 تواند سرشار از شرارت و رنج باشد.پذیرش و قبول این مسأله که زندگی می (1

 های تاریک زندگی حاصل شود.هتواند از طریق فائق آمدن بر رنج و جنببهزیستی پایدار می (2

یابی به ست آید و درک این مسأله که د ها به وجود میمسأله که هرچیزی در زندگی از طریق قطبیت تشخیص و درک این  (3

 پذیر است.ها از طریق دیالکتیک امکانتعادل بین آن

های بد  وقعیتدی درونی عمیق در مباستانی که بر یافتن شا  کهن و شناسی بافتی و بومی، مثل خرمندی   یادگیری از روان (4

 تأکید دارد. 

 راگیرتر است. تر و فتر، متعادلگرا در مقایسه با موج اول آن، ظریفشناسی مثبتتوان گفت که موج دوم روانمی رواز این

 شناسی مثبت گراموج سوم روان

در مواجهه با   ت و موج دوم رویکردی دیالکتیکیهای مثبت وجود انســانی تأکید داشــشــناســی مثبت گرا بر جنبهاگر موج اول روان

توجه کرد. موج  های منفی وجود انســان نیز بایســتیهای مثبت بر جنبهمســائل زندگی روزمره اتخاذ کرد که درکنار توجه به جنبه

شامل توجه به حوزه    ستمی، فرهنگ، زبان   سوم بر پیچیدگی تمرکر کرد. این پیچیدگی  سی شناختی و  هایی چون بافت، ارتباطات 

ه نگاهی  بهایی چون تمرکز فرد و تغییرات فردی اخالق اســت. درحقیقت موج ســوم روان شــناســی مثبت گرا نگاه خود را مقوله   

 (. 2020سیستمی و گروهی گسترش داده است )لوماس و همکاران، 

 رویکردی بافت گرایانه

فردی ل متعدد بینای شده است. به عبارت دیگر توجه به عوام  در موج سوم روان شناسی مثبت گرا به بافت زندگی افراد توجه ویژه    

ــناختی برای فهم بهتر و ایجاد محیطی حمایتو بوم ــت. به ش ــروری اس هایی چون یططور مثال تمرکز بر محگر و نهادهای مثبت ض

 (.2020محل کار، مدارس و خانواده )لوماس و همکاران، 

ها منظور رشــد و های کاری و ســازمانگر و غنی در محیطایجاد محیطی حمایت تمرکز بر محیط کار به موضــوعاتی چون چگونگی

ــفقت بالندگی کارکنان انجام می ــود. به عنوان مثال ش ــت که ورزی مقولهش ــتنی به عنوان یک کیفیت فردی مفهوم بهای اس طور س

های کاری و به همان میزان شود که محیط می گرا به این مسأله پرداخته سوم روانشناسی مثبت   سازی شده است. اما در رویکرد موج   

ورزی را در سطح سازمانی تقویت کنند )داتون،  های شفقتتوانند راهبردهایی را اتخاذ کنند تا قابلیتها چطور میرهبران در سازمان

عموالً از بر بهزیسـتی  گرا مشـناسـی مثبت  هایی مثل مدرسـه در رویکردهای موج اول و دوم روان (. در محیط2014، 1ورکم و هارتین

آموزان به صــورت فردی متمرکز بوده اســت مورد انتقاد واقع شــده اســت. چرا که آموزش مثبت توجه بیش از حدی بر تغییر  دانش

گرا شـناسـی مثبت  بردن به تأثیر بافت محیطی داشـته اسـت. در عوض در موج سـوم روان   آموزان به منظور پیتجربیان درونی دانش

هایی چون احســـاس تعلق به ا به جو محیط کالس درس و مدرســـه توجه کند و بجای تمرکز بر درونی بودن مقولهکند تتالش می

 کند.  های محیطی و بافتی احساس تعلق به مدرسه و چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای محیطی تمرکز میمدرسه؛ به جنبه

خانواده و کارکردهای سیتسمی    اده یا تغییرات درون فردی به سیستم  جای توجه به تغییر افراد در درون خانوی خانواده بهدر مقوله

گرا بر تغییر الگوهایی تعاملی درون شناسی مثبتآن توجه دارد. بنابراین هرگونه مداخله در مسائل خانواده در رویکرد موج سوم روان

                                                           
1 . Dutton, Workman, & Hardin 



 
ست. به همین ترتیب بافت هیجانی و عاطفی حاکم بر خانواده از طریق تب  ست و  خانوده ا ادل هیجان و الگوهای تعاملی قابل تغییر ا

 (.2015، 1وریس و هریست-گیرد )هنری، شفیلدبه دنبال آن معنایی از این فرایند برای اعضای خانواده شکل می

 رویکردی سیستمی

ی را اتخاذ کرده گرا برای تبیین مسائل و مشکالت افراد رویکردی سیستم    شناسی مثبت  گونه که از نظر گذشت موج سوم روان  همان

ستند می         شکالت پیچیده ه ستمی هنگامی که م سی ست. دنبال کردن نگاه  سنتی       ا شد. رویکرد  شکا با شکالت راهگ تواند در حل م

شــد که تنها یک عامل باعث آشــفتگی داشــت. در این رویکرد تصــور می 2گرا )موج اول( ماهیتی تقلیل گرایانهشــناســی مثبتروان

توان از طریق مدخالت مشخص به ارتقای بهزیستی افراد اقدام کرد. در   شود که با مداخالت مشخص می  یفردی مفردی یا بیندرون

سازمان دهی تآکید دارد. قدر       ستمی بر پیچیدگی، پویایی و غیرخطی بودن روابط، نگاه چندوجهی، مرزها و خود  سی مقابل رویکرد 

،  3یده دارد واقعیت نیز ماهیتی چند وجهی و چند الیه دارد )آرنولد و ویدتنو درهم مسلم در این سیستم اجتماعی که روابط پیچیده    

2015 .) 

 شناختیاتخاذ رویکردی فرهنگی و زبان

تری نسبت به گرا در موج سوم کمک کرده است تا به چشم وسیعشناسی مثبتشناختی به رواندنبال کردن نگاهی فرهنگی و زبان

ه مسائل و مشکالت گرا عمدتاً براساس عناصر فرهنگی دنیای غرب بشناسی مثبتموج اول روانمسائل انسانی دست یابد. چرا که در 

های مسائل از ویژگی پرداخت. بنابراین اتخاذ رویکردی بین فرهنگی و دنبال نکردن عناصر فرهنگی صرفاً غربی برای تبیینانسان می

 (.2020شود )لوماس و همکاران، این رویکرد محسوب می

 رویکردی اخالق مدار  اتخاذ

ی خود پرداخت انتخاب رویکردی اخالق مدار به مسائل ی نظریهگرا به توسعهشناسی مثبتای که موج سوم روانچهارمین حوزه

پردازد. بنابراین ای و علمی به مسائل بشری میگرا به عنوان یک رویکردی حرفهشناسی مثبتجایی که رویکرد روانانسانی بود. از آن

شناسی های مهمی بود که رویکرد روانپذیری یکی از مقولهطور مثال مسئولیتشول ضرورت دارد. بهاشتن چارچوبی اخالقی و جهاند

گرا چارچوب، ساختار و خطوط راهنمایی را برای سازه شناسی مثبتگرا از ابتدای ظهورش برآن تأکید کرد. اما رویکرد روانمثبت

های اخیر این رویکرد تالش کرده است تا با استفاده از محققان در سرتاسر دنیا به چارچوبی ا در سالمسئولیت را مشخص نکرد. ام

طورکلی خطوط راهنمای اخالقی بر اطمینان از مفید درمانی دست یابد. بهاخالقی برای مداخالت در زمینه آموزش، مشاوره و روان

های اخالقی، اصول اخالقی و نقاط ن تمرکز دارد. لذا این رویکرد بر ارزشبودن مداخالت و پرهیز از مداخالت مخرب و آسیب رسا

 (.2019، 4قوت فردی تمرکز دارد )جاردن و همکاران

 گرا در مواجهه با بحران کروناشناسی مثبتروان

حران کرونا باعث شد گیر شدن بآغاز دهه سوم ظهور رویکرد روانشناسی مثبت گرا با شیوع همه گیری ویروس کرونا همراه شد. عالم

شناختی کوتاه مدت و درازمدت آن روبرو شوند )لوماس و همکاران، بر مشکالت سالمت جسمانی با پیامدهای روانتا جوامع عالوه

در جهان  2020زا در سال ترین عوامل استرسهای مرتبط با سالمتی در جریان فراگیری بیماری کرونا یکی از مهم(. نگرانی2020

تنی، اختالالت پانیک، انزوای اجتماعی، شناختی از قبیل اضطراب، افسردگی و اختالالت روان. به همین سبب مشکالت روانبوده است

                                                           
1 . Henry, Sheffield-Morris & Harrist 
2 . reductionistic 
3 . Arnold & Wade 
4 . Jarden & et al 



 
گیری ویروس کروناست. در حقیقت وضعیت قرنطینه و کم شدن روابط اجتماعی حضوری توانند از پیامدهای منفی همهو استرس می

 (.2020، 2شده است )ارسالن و همکاران 1شناختیی موجب خستگی روانتا اندازه

گرا به آن شناسی مثبتاست که در موج دوم روان 4شناسی مثبت گرا است و در مقابل آن بدبینیهای روانیکی از سازه 3خوشبینی

های پیشین بر ارتباط بین خوشبینی و عزت نفس، عواطف مثبت و رضایت از زندگی همبستگی توجه شده است. هرچند پژوهش

توان تا اندازه افراد به افراط در خوشبینی ی مهم که میبسیار قوی نشان دادند. اما در طرف مقابل نباید از بدبینی به عنوان یک سازه

های مقابله با استرس نقش دارند. شود باز دارد. خوشبینی و بدبینی در شیوهها میکه موجب نادیده گرفتن بسیاری خطرات و آسیب

های مناسب در مقابله با کارگیری شیوهتواند به درک صحیح از محیط اطراف و بهتعادل بین خوشبینی و بدبینی می روست کهاز این

 (.2020زا است )ارسالن و همکاران، های استرسموقعیت

های مؤثر مقابله ا شیوهتواند به افراد کمک کند تا بهایی که در مواجهه با بحران کرونا میاز دیگر سازه 5شناختیپذیری روانانعطاف

شناختی پذیری روانگیری انعطافبا استرس بتوانند به بهزیستی روانی مطلوبی دست یابند. یکی از متغیرهای مهمی در که در شکل

آوری توانایی فرد برای بازگشت به حالت عادی پس از تحمل پریشانی و استرس است. است. در حقیقت تاب 6آوریمؤثر است تاب

 (.2020ی که فرد بتواند عملکرد روزانه و نرمال خود را مانند سابق دنبال کند )ارسالن و همکاران، نحوبه

شناختی منفی ناشی از گرا در زمینه کاهش عواقب روانشناسی مثبترویکرد روانهرچند که مطالعات اندکی در زمینه اثربخشی 

گرا در شناسی مثبتاند که مدخالت روانالعات انجام شده نشان دادهگیری کرونا انجام شده است. اما همین مقدار اندک مطهمه

)بروزیز  های مثبت نیز مؤثر استآوری و ارتقای هیجانکاهش اضطراب، افسردگی، تنهایی و ترس مؤثر است و در ارتقای همدلی، تاب

ضوعات زیر به کاهش تأثیر پیامدهای مخرب گرا تالش دارد تا مداخله در موشناسی مثبتهم رفته روانروی (.2021، 7و همکاران

 شناختی ناشی از شیوع ویروس کرونا بپردازد.روان

 یافتن معنا

داده است یا در حال جریان  معنایابی تالشی است که افراد برای معنا بخشیدن به جهان اطرافشان و حوادثی که در اطرافشان رخ

شان نه تنها در شرایط کنونی بلکه برای مدت طوالنی ارزش زیستن ند که زندگیدهند و به دنبال آن این درک را داراست انجام می

، 11و هدفمندی از عناصر مهم برای دست یافتن به معنا هستند )واترز و همکاران10، اهمیت داشتن9، قصدمندی8دارد. احساس انسجام

است و اطمینان به محیط اطراف و حوادثی که در  بینی(. احساس انسجام به این مسأله اشاره دارد که جهان اطراف قابل پیش2021

جریان هستند اشاره دارد. در مقابل انسجام احساس عدم قطعیت و عدم اطمینان وجود دارد که به فراگیر بودن این احساس اشاره 

در زندگی اشاره دارد. انداز و هدف طور کلی انسجام به درک شناختی فرد از رویدادها مربوط است. قصدمندی به داشتن چشمدارد. به

رو قصدمندی قابلیت انگیزشی دارد های آینده فرد مربوط است. از اینگیریدرواقع قصدمندی به داشتن یک مسیر است که به جهت

                                                           
1 . psychological burnout 
2 . Arslan & et al 
3 . optimism 
4 . pessimism 
5 . psychological flexibility 
6 . resiliency 
7 . Brouzos & et al 
8 . coherence 
9 . purpose 
1 0 . significance 
1 1 . Waters & et al 



 
ها کند. سومین بعد از معنایابی اهمیت داشتن است. این بعد به ارزشو به فرد انگیزه و نیروی الزم برای دستیابی به معنا را فراهم می

ها در زندگی و یافتن اهداف ارزشمند مربوط است. این بعد معنایابی و ارزشمند بودن زندگی اشاره دارد. اهمیت داشتن به وجود ارزش

 (. 2016، 1به ارزیابی فرد از گذشته، حال و آینده اشاره دارد )مارتال و استیجر

گر به عبارت دی شناختی مؤثر نقش دارد.های رواناد توانمندیشناختی و هم در ایجمعنایابی هم در کاهش پیامدهای مخرب روان

ها ناختی را برای مقابلهشهای روانتواند قابلیتشناختی دارد؛ بلکه میهای روانمعنایابی نه تنها نقش محافظت کننده در مقابل تنش

قابله با استرس، های مه نقش مهمی در مهارتی مهمی از زندگی بشر است کهای شدید تقویت کند. در مجموع معنایابی جنبهبا تنش

 (.2021های شدید دارد )واترز و همکاران، تروما و تنش

 ایهای مقابلهمهارت

 کردن، غلبه رمنظو به روانی فشــارهای با شــدن رو به رو هنگام که فرد رفتاری و هیجانی هایای شــامل کوشــشهای مقابلهمهارت

سترس  عوارض رساندن  حداقل به یا و کردن تحمل یروها و انرژی فرد مقابله، نیازمند بسیج و آماده سازی ن  شود.   می گرفته کار به ا

سی دارد          سا شود تفاوت ا ست می آید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام می  ست که با آموزش و تالش به د ذکر این نکته  .ا

ست که مهارت    شمند ا شدن فرد با ر   افکار و رف دربرگیرنده مقابله ایهای ارز ستند که پس از روبه رو  سترس زا به  تارهایی ه ویداد ا

ــترس وجود دارن    ــتند که قبل از وقوع اس ــخص هس ــوند در حالی که منابع مقابله ای ویژگی های خود ش د، مانند  کار گرفته می ش

ــناختی، منبع کنترل، خوداثربخشــی و تو  . لهانایی حل مســئبرخورداری از عزت نفس، احســاس تســلط بر موقعیت، ســبک های ش

های  ی بنا بر ویژگیهر فردشــوند. مدار تقســیم میهای هیجانمدار و مهارتمســأله مهارت ای افراد به دو دســتههای مقابلهمهارت

 خاصین فرد به شبکل ها به معنی رفتار کردن آهرکدام از آن استفاده کند.را استفاده می این دو روششخصیتی خود دارای یکی از 

سترس  شرایط در  ست.   زاا سأله ای مقابله رویکردهایا صیبف می شیوه مدار م ساس  بر کهکنند هایی را تو   باید کهرا  عمالیا فردآن  ا

سترس از  یا کاهش برای سبه ، دهدمی انجام زابین بردن عامل ا ستجوی اطالعات   کند. می محا شامل ج شتر در مورد   این رفتارها  بی

. درمقابل  شــودمی مســألهتوجه قرار دادن برای کانون هایی روانشــناختی و اولویت دادن به گام نظر از ســاختارمســألهتغییر مســأله، 

ساس  بر که کنندمیهایی را توصیف  شیوه مدار ای هیجانراهبردهای مقابله  متوجهرا  تالشش م شده و تما  متمرکز خود بر فردآن،  ا

سات   کاهش  سا شایند  اح سترس را کاهش می ای مؤثرمقابله .کندمی خود ناخو سترس عو مدیریت تواناییدهند و آثار منفی ا  زاامل ا

از اســـترس را افزایش  مؤثر آثار منفی ناشـــیغیر ایمقابله هایروشکه . درحالییابدمی این رفتارهاکارگیری و درونی با به محیطی

 (.2020)رستگار کازرونی، امینی، طبری و موسوی،  دهندمی

 2خودشفقت به

های ناشی از  زا مانند استرس توانند در مواجهه با انواع شرایط تنش خود یکی از رفتارهای بسیار مطلوبی است که افراد می   شفقت به 

شیوع ویروس کرونا به  ست که افراد با مهربانی و گرمی باخود چنان رفتار کنند که با     بحران  شفقت به خود بدین معنی ا کار گیرند. 

دهند. درحقیقت شفقت به خود دربرگیرنده عناصری چون   خرج میهم چنین مراقبت و دلسوزی به  دوستان نزدیک وصمیمانه خود  

ضروری هستند. عالوه      آگاهی و ویژگیذهن سالم  ساختن یک ذهنیت  سانی که برای  شفقت های عمومی ان شان  براین  ورزی به خود ن

ــت. به باور نفدهنده ــفقت به خود مفهوم(، 2011) 3ی باال بودن عزت نفس در فرد اس ــازش  ش ــکال س یافته  را به عنوان یکی از اش

شفقت      شود درنظر گرفته میپذیرش خود  صورت گرفته نیز خود سیاری از مطالعات  بینی کننده قوی برای ارتقای  ورزی را پیشو ب
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ای نامطلوب خود و هجنبه یک شکل سالم خودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش و قبولشفقت به خود  .انددانستهروانی  سالمت

ساسی است.     ای که شامل سه مؤلفه  ورزی سازه . شفقت باشد زندگی ما می شتن مهربانی و درک صحیح نسبت به خود بدون    ( 1ا دا

ضاوتی و خود انتقادگر    شتن دیدگاه ق ست. به عبارت دیگر،       ( 2، دا سانها ا شتن این دیدگاه که تجارب فرد جزیی از تجارب همه ان دا

تجارب و احساسات ( 3و  ن تجاربی را در زندگی خود دارند بدون داشتن احساس دور بودن و متمایز بودن از دیگرانسایرین نیز چنی

 (.2021)واترز و همکاران،  دخود را به گونهای متعادل نگریسته بدون اینکه آنها را بزرگنمایی کن

 1شهامت

س  به توانایی افراد برای انتخاب و انجام کارهایی که ارزش شاره دارد. هرچند که مم ری ست که انتخاب و  ک و خطر کردن دارند ا کن ا

ــهامت در طول بحران    چنین کارهایی برای فرد پیامدهای منفی و هیجان       انجام  دهد   اطمینان می  ها به افراد  های منفی دارد. لذا شـ

پیگیری اهداف   هامت برای خطر کردم وهایی نظیر کرونا اهمیت شــروی هســتند. در بحرانها و اهداف ارزش پیگیری و دنبالارزش

عات اقتصادی،  تری برخودار است. چرا که در چنین شرایطی افراد در موضوعاتی از قبیل موضو    ارزشمند با حساسیت و اهمیت بیش   

 (.2021)واترز و همکاران، فردی با مشکالت متعددی مواجه هستند فردی و درونمعیشتی، شغلی و حتی بین

 2قدردان بودن

ــکرگذار بودن از منافع و نعماتی اســت که فرد دارد.قدر ــانی و  دان بودن به معنای ش ــد انس ملکرد همدالنه  عقدردان بودن برای رش

ست که نمونه       ست. قدردان بودن یک هیجان مثبتی ا ضروری ا سان  ست. مطالعات     ان سانی ا صفت مثبت ان تجربی  ی کاملی از یک 

ی نقش دارد. آور، رضــایت از زندگی و تابهای مثبتاســتر و هم در افزایش هیجاناند احســاس قدردانی هم در کاهش نشــان داده

ــت که در حفظ روابط اجتماعی به افراد کمک می ه افراد کمک بکند. قدردان بودن قدردان بودن نقش مهم دیگری که دارد این اسـ

شم می شند. به    کند که چ سعت بخ سبت به زندگی و شتر قادر خواهند بود تا تغی نحوی که افراد  انداز خود را ن یرات زندگی خود و بی

 (.2021)واترز و همکاران، رشد شخصی خود را در طول دوران بحران ببیند 

 های مثبتویژگی

ها زندگی  واجهه با بحرانها در می این ویژگیهایی است. همه ها، منابع و توانمندیها، استعداد، ارزش انسان دارای بسیاری از ویژگی  

ی برای مقابله با  روانی و اجتماعی افراد ضـروری هسـتند. لذا هم منابع مهم   های مثبت برای ارتقای بهزیسـتی سـتند. ویژگی مفید ه

ــوی دیگر این ویژگی    ــتند. از سـ ــتی افراد مفید هسـ ــالمت روانی و بهزیسـ عی قابلیت  های مثبت به نوبحران و هم برای ارتقای سـ

 (.2021)واترز و همکاران، دارند ها را سازی افراد در مقابل بحرانایمن

 های مثبتهیجان

صورت مثبت و چه به هیجان سازند را  ها میها و معنایی که از آن پدیدهتوانند نحوه نگرش افراد به پدیدهصورت منفی می ها چه به 

ست  ها منبع غنی که در برگیرندهدهند. هیجانتحت تأثیر قرار می شناختی و زی شنا  -ی فرایندهای  صب  ستند که اطالعات  ع ختی ه

ــتند که برای  دهند. هیجانزیادی را در اختیار ما قرار می ــورت مثبت منبع غنی از اطالعات هس ــورت منفی و چه به ص ها چه به ص

ــتند.     ــروری هسـ ــر ضـ قای بشـ یه  هیجان ب ثانویه   ، هیجان 3های اول ــت )گرینبرگ، گلدمن،   5های ابزاری و هیجان  4های  (.  62019اسـ
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شند هیجان    و ثانویه میهای اولیه هیجان سازگار با سازگار یا نا شامل واکنش  های اولیهتوانند  سازگار  ستی و بی ی  سطه  هایی که زی وا

هایی هستند که در ابتدای وقوع  ی ناسازگار، پاسخ  های اولیهشوند. هیجان ی ارگانیزم به منظور حفظ بقاء برانگیخته میکه به وسیله 

ســاز هســتند. ا فقدان مفید هســتند؛ اما تکرار آن بعد از حادثه به طور متناوب برای فرد مشــکلیک رویداد مثل تهدیدات خارجی ی

شوند.   های دردناک اولیه میزا و محافظت کننده در مقابل هیجانهایی هستند موجب بروز رفتارهای مشکل  های ثانویه، پاسخ هیجان

شته، ابراز می طور مثال شخصی که هیجان خشم را در مقابل احساس آسیبی       به های هیجانی  های ابزاری، واکنشکند. هیجانکه دا

 (. 2011شوند )انگئس و گرینبرگ، هستند که برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران و برای رسیدن به مقاصد خاصی بیان می

 گیریبحث و نتیجه

نظران حباســت توجه محققان و صــا نســتهگرا که در آغاز قرن بیســت و یکم شــروع شــد رفته رفته تواشــناســی مثبتجریان روان

های رار دادن خصیصه  قگرا ابتدا با مد نظر شناسی مثبت  شناسی و علوم اجتماعی را به خود معطوف دارد. جریان روان  های روانحوزه

ــانی به ــانی، تالش کرد تا به جنبهجای آســـیبمثبت انسـ رویکرد  به های رشـــدی انســـان توجه کند. در ادامهها و بیمارهای انسـ

های و ز ظرفیتهای مثبت موجب شــده اســت تا اکه توجه بیش از به جنبهگرا انتقاداتی وارد شــد از جمله اینشــناســی مثبتروان

های ا توجه به جنبههای منفی غافل شود. از سوی دیگر وجود انسان و رشد آن همواره ب    های انسانی از قبیل عواطف و هیجان قابلیت

صل نمی  ستند.       ی جنبههای منفی نیز به اندازه؛ بلکه توجه جنبهشود مثبت حا ضروری ه شر  شد ب همین جهت هبهای مثبت برای ر

را تالش شده است تا    گشناسی مثبت  های انسانی دنبال کند. در موج سوم روان  این رویکرد تالش کرد تا نگاه دیالکتیکی را به پدیده

ــیتمی، اخالقایی افراطی، رویکردی بافتگربر نگاه دیالکتیکی و پرهیز از مثبتعالوه اتخاذ رویکردی فرهنگی   چنینمدار و همگرا، س

 های انسانی بتواند کمک شایانی برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی بشر بکند.شناختی به پدیدهو زبان

نظر ا مواجه شد. به گیری ویروس کرونهدادف جهان با بحران همی خود ادامه میگرا به رشد و توسعه  شناسی مثبت  چنان که روانهم

رای مواجهه با بحران های الزم بگرا اتفاق افتاده اســت؛ این رویکرد از قابلیتشــناســی مثبترســد با تحوالتی که در رویکرد روانمی

 شناختی ناشی از آن را دارد. های روانچنین بهبود بخشیدن به آسیبکرونا و هم

 

 

شــود بلکه روی دیگر آن تجربیاتی اســت که گیری ویروس کرونا تنها با پیامدهای منفی محدود نمیمهتوان گفت که هدرنهایت می

شند. تجربه       می سازنده با شر مفید و  شد و بالندگی ب سته توانند برای ر ست بهره     ی زی شان داده ا شر در بحران کرونا ن گیری از ی ب

های مثبت انســانی،  ورزی به خود، شــهامت، قدردانی کردن، تمرکز بر قابلیتای، شــفقتهای مقابلههایی مثل معنایابی، مهارتمؤلفه

ــتی روانی و اجتماعی فردی پایدار و پیوندهای عاطفی محکم با محیط پیرامون میهای مثبت و منفی، روابط بینهیجان تواند بهزیس

 (.20121؛ وارتز و همکاران، 2020، 1)یامگوچی و همکارانافراد را بهبود بخشید 

سی مثبت  های رواندرمجموع مداخله شان داده شنا شکل دادن به مق گرا در بحران کرونا ن آوری افراد ی تابولهاند که این رویکرد در 

کار گرفته شود.  رونا بهدرمانی در مواجهه با پیامدهای بحران کای یا روانآموزشی، مشاوره   تواند به عنوان یک روشاثربخش است می 

سبب مد به صر زیر تالش دارد تا به ارتقای کیفیت زندگی افراد     اخالت روانهمین  سی مثبت با تأکید بر عنا گیری ر دوران همهدشنا

 کرونا بپردازد:

 .زندگی لذت بخش: لذت بردن از فعالیت روزانه 

 ها.سازی زندگی با استفاده از مهارتزندگی خوب: غنی 
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 تازه های روان شناسی مثبت نگر

 حکیمه حیدری 

 @hadisemolavi9gmail.comرنودانشگاه پیام  -فارغ التحصیل کارشناسی علوم تربیتی ،گرایش مشاوره و راهنمایی

 چکیده:

و  یرفتار یاه یو کاست یروان یو مطالعه کمبودها ییبر شناسا دیتاک یربه جانگمثبت  یروانشناس

مطالعه  تیاهم .پردازد یوجوه مثبت و نقاط قوت انسان م یدرمان آن ها به شناخت و ارتقا ای میترم

توجه به  یبهتر است به جا ،معتقدند پردازانهنظری و هشگرانپژوکه  ی استبه حد یشادکام

 ،خارج شده استاز تعادل و توازن  زیکه همه چ ینیماش یایدر دن .توجه شود یبه شادکام یردگافس

باید امراض بر ریسبقت را از سا یرود تا گو یم یروان یهایماریآمده و ب نییپا اریانسان ها بس هیروح

تواند  ینم، یشیاند کین ، روان شناسی مثبت نگر و  یشیو مثبت اند یجز پشتوانه معنو یزیچ ،

 یدگیو از هم پاش یختگیهم گسو از  ینابسامان نیبشر بشود و بشر را از ا یو تحول درون رییباعث تغ

.دراین مقاله با استفاده از کتب روان شناسی بر آن شدیم تا به بررسی راهکارهای دهدبنجات  یروان

 ساده برای شادزیستن افراد ودر نتیجه خانواده شادو جامعه شاد بپردازیم.

 ه شادجامع-خانواده شاد -شادزیستن-مثبت اندیشی-واژگان کلیدی:روان شناسی مثبت نگر

 

 

 

 مقدمه



 
گر علم شاد زیستن نیز گفته می شود. یکی از سواالتی که روانشناسی مثبت گرا سعی در ارائه پاسخی نگاهی به روانشناسی مثبت 

بین بود .روانشناسی مثبت گرا در عین به رسمیت شناختن برای آن دارد این است که، آیا میتوان همزمان هم شاد زیست و هم واقع

بخش داشت. هدف روانشناسی مثبت گرا این است که توان زندگی خالق، پرمعنا و رضایتو فرد معتقد است باز هم می مشکالت دنیا

داشته  زندگی اجتماعی ،حرفه ای و معنویدر رفتار و تفکر منفی را در فرد به حداقل برساند تا رویکرد خوش بینانه تری

ختلف برای تقویت خود آگاهی فرد بر شناخت خصوصیات و نقاط قوت استفاده های مگرازروشنسان و مشاوران مثبت .روانشناباشد

 کنند.می

به روش های درمان آغاز شد. روانشناسان دریافتند  «رویکرد انسانی»جنبش روانشناسی مثبت گرا در سطح گسترده ایی با معرفی 

تنهایی کافی نیست وبه پیشگیری از بروز مشکالت تمرکز روی آسیبی که در بزرگسالی رخ داده و اغلب ریشه در کودکی دارد به 

محققان و متخصصان باید برای پیشگیری ،دریافت «مارتین سلیگمن »روانشناسی به نام  90کند .اواخر دهه روانی کمک چندانی نمی

مثبت را در افراد جوانی  از بروز اختالل روانی نگاه دقیق تری به نقاط قوت انسان داشته باشند و به دنبال راهی بگردند تاخصوصیات

 . که در معرض عواقب و رفتار ناسالم هستند و ممکن است دچار اختالل روانی شوند تقویت کنند

خواهد در آینده موفق باشد نباید صرفاً حول محور صحبت در مورد این مسئله را مطرح کرد که اگر روان درمانی می «سلیگمن»

ن درمانی نقاط قوت خود را بشناسند و استفاده از آن را یاد بگیرند. او پیشنهاد داد تمرین مشکالت بچرخد بلکه افراد باید در روا

 شادی می تواند تاثیر مثبت و پایداری در زندگی افراد افسرده ،مضطرب یا دچار کشمکش درونی ایجاد کند.

 

 

شاد زیستن درجامعه و زیرگروه هایش ارزشیابی به بررسی پدیده مثبت نگری و -: دراین تحقیق با روش توصیفی روش پژوهش

یعنی خانواده و افرد خانواده ؛ به توصیف ،تفسیر، مطلوب بودن و موثر بودن نگرش مثبت در افراد وپس از آن در خانواده و جامعه 

امی هرچند پرداختیم.با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده و قابل گسترش  درراستای شاد زیستن و نگرش مثبت بر آن شدیم تا گ

کوچک در بهینه سازی روابط افراد درجامعه  و گسترش بستر الزم برای تغییر نگرش افراد به سمت مثبت نگری و شاد زیستن برداریم 

. 

 یافته ها

 انواع شادکامی در زندگی:

ویی ،تحصیل ،شغل همچون زناش شرایط مخصوص زندگیاز رهگذر که از دیدگاه روانشناسان دونوع شادکامی وجود دارد :نوعی از 

 شادکامی می گویند.وجه عینی حاصل می گردد که به آن  امکانات مالی و رفاهی،آسایش و به طور کلی 



 
است که به آن شادکامی ذهنی و احساس شادکامی گفته می شود. شناسایی  حاالت درونی و ادراکات شخصینوع دیگر، متاثر از   

 1 .ی نیستاعوامل مرتبط با شادکامی کار چندان ساده

 2شخصیت خوشبخت

دانید که برخی افرادی را که مالقات می کنید خوشبین تر و روراست تر و سرشار از انرژی و شاداب تر از دیگران شما در اثر تجربه می

شند . هستند، با اینکه می دانید آنها با مشکالت شغلی، اجتماعی و مالی روبرو هستند .چه چیزی باعث میشود که به این صورت با

روانشناسان به شخصیت خوشبخت با عناوین مختلفی همچون  سالمت ذهنی و رضایت از زندگی برچسب  زده اند و آن را به صورت 

های عقالنی تجربه زندگی فرد و برخوردار بودن از عاطفه مثبت تعریف کرده اند. بنابراین خوشبختی جنبه و ارزیابی شناختی از کیفیت

 و هیجانی دارد.

 1ف شادی:تعری

ترین تعریف شادکامی است .همچنین اند که این تعریف کاربردیشادکامی را حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی تعریف کرده

شادی با مجموعه ای از کلمات مثبت از قبیل نشاط ،خرسندی، خوشی، مسرت، وجد،  لذت وخوشبینی هم معناست. اکثر روانشناسان 

هیجانات اساسی انسان عبارتند از خشم ،ترس ،تنفر، تعجب ،ناراحتی و .هیجان اساسی انسان می دانند  شادکامی را یکی از شش

 شادکامی

 2تعریف روان شناسی مثبت گرا

علمی که به . آنطور که مارتین سلیگمن )پدر روانشناسی مثبت(می گوید :روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی قرن بیست و یکم است

بینی انی ها و ضعف های بشری،برروی توانایی افراد،از قبیل شاد زیستن ،لذت بردن، قدرت حل مسئله و خوشجای توجه به ناتو

گوید: تصور کنید دارویی کشف شده است که می دکتر مارتین سلیگمن بنیانگذار جنبش روانشناسی مثبت  میمتمرکز شده است.

 .همان دارو است وشبختیاحساس خسال بیشتر کند،  9الی  8تواند طول عمر شما را 

دوقلو نشان داده  4000محققان در زمینه خوشبختی به پشتوانه هزاران تحقیق می گویند:) خوشبختی ساختنی است( تحقیق روی 

پس حتی اگر به جای خوش اخالقی ،اخم کردن به ارو  .درصد در میزان خوشبختی انسان نقش دارد 50حدود ،است که ژنتیک 

 محکوم به زندگی توأم با اخم یا ناراحتی نیستیم. برده باشیم، باز هم

یک شغل یا دکتر مارتین سلیگمن میگویند :بیشترانسانها تصور و فکر می کنند چیزهای ظاهری مانند داشتن یک خانه بزرگ 

شادی ناشی از آنها  توانند زندگی را شادتر کنند، در حالی که آنها فقط یک شادی موقتی را به ارمغان می آورند و هیجان وعالی،می

درصد  40درصد به خوشبختی کمک کند و  10کم کم رنگ می بازد.امتیازاتی نظیر سالمتی، ثروت، تحصیالت یا زیبایی می تواند 

 باقی آن بستگی دارد که چگونه خود را شاد سازید و خوشحال باشید.



 
نشانگر آن است که بعد از حتی بهترین و  ،مده استتحقیقاتی که روی جدول روند احساس خوشبختی در طول عمر انسان به عمل آ

این احساس  ،یابد .اما با افزایش سنشادترین دوران کودکی احساس خوشبختی و شادی در دوران نوجوانی و اوایل جوانی کاهش می

شود. زیرا افراد یشود .در واقع برخی دانشمندان معتقدند در سنین پیری احساس خوشبختی و رضایت خاطر بیشتر منیز بیشتر می

کنند و  نسبت به جوانان نگرش مثبت تری به زندگی مانند جوانان با شدت و حساسیت برخورد نمی؛مسن با پیشامدهای زندگی 

نتیجه سعی دارند و همچنین پس از گذراندن عمری درک کرده اند که زندگی کوتاه تر از آن است که بتوان آن را سخت گرفت و در 

 گی، افراد یا چیزهایی را که موجب ناراحتی شان می شود به کلی نادیده بگیرند.می کنند در زند

 1:های انسانگروه از توانایی 6

که نظام  طبقه بندی اختالالت روانشناختی بیماران است یک نظام DSMجالب است بدانید که روانشناسان این مکتب در مقابل 

 توانایی های آدم ها را گروه بندی می کند : را به وجود آورده اند که CSVبندی به نامطبقه

 .خرد و دانایی: شامل خالقیت، کنجکاوی، باز و پذیرا بودن در مقابل تجارب جدید، عشق به یادگیری و وسعت نظر -1

 .شجاعت: شامل خودباوری ،پایداری، کمال وسرزندگی -2

 .تنوع دوستی: شامل عشق، مهربانی و هوش اجتماعی-3 

 طرفی و رهبریی: شامل رعایت حقوق شهروندی، بیعدالت جوی -4 

  اعتدال :شامل بخشش و دلسوزی، فروتنی و آزرم و نظم بخشیدن به عملکرد خود-5 

 طبعی و معنویت .ها و شگفتی ها، قدرشناسی، امیدواری، شوختعالی: شامل دانستن ارزش زیبایی -6

 اد خلق شده است وتمایل به شاد زیستن دارد.این طبقه بندی گویای این است که انسان به طور فطری ش

 1384کشاورز -1997دیکی-1

 

 چگونه با استفاده از فنون روانشناسی مثبت گرا خانواده ای شاد داشته باشیم : 

مهمترین مسأله در ایجاد شادی در  .می توان خانواده ای شاد داشت ،با تغییر نگرش وتنها با رعایت اصول  بسیار سادهتنها 

 ده  نوع نگرش اعضای خانواده می باشد،گاه راهکارهای بسیار ساده میتواند بهترین نتیجه را به ارمغان بیاورد.خانوا



 
، راهی است بسوی شاد بودن .چرا که  انسان منفی باف، باعث ایجاد محیطی پر از تنش برای خانواده می شود اندیش بودنمثبت

 نواده در خانه و یا در اجتماع نیز می شود .،اینکار باعث تضعیف عملکرد و رفتار اعضای خا

، توانایی تفکر را تقویت کرده و به خانواده کمک می کند تا دایما در  اطالعات جدیدکسب مطالعه ،آموختن مهارت ها و 

اعضای کند ،اعتماد به نفس جستجوی اطالعات جدید باشند . این امر در نهایت  به موفق شدن در مسیر اهداف خانواده کمک می

 .دهد ودر نتیجه باعث نشاط در خانواده میشودخانواده را افزایش می

 «خوشبینی آموختنی است همانگونه که درماندگی آموخته شد»

ذهن  .یکی از جالب ترین کارهای سلیگمن آزمایشی است که روی سگها انجام داده بود سگهایی که آموخته بودند که در مانده باشند

گی آموخته شده در سگ ها را به  افسردگی درانسانها  ربط داد. او  این آزمایش را انسانی تر کرد و مسائل خالق سلیگمن،درماند

شدند، انگار آنها غیرقابل حل را به آزمودنی هایش داد .آنها بعد از چند بار شکست ،دیگر مسائل ریاضی قابل حل را هم بیخیال می

آزمایشها وتالشهای سلیگمن نشان داد،خوش بینی نیز آموختنی ».ن خاطر غمگین می شدندآموخته بودند که درمانده باشند ،و به همی

 «.است

 «درماندگی آموخته شده»پیدا کرد که توانست با آنها پل بزند بین  یهایاینبارسلیگمن رفت سراغ روانشناسی اجتماعی و آنجا نظریه 

سبک های »بود، او سالها  قبل از سلیگمن «واینر»از نوشته های کامل ترین نظریه ای که به دردش خورد .«آموزش خوشبینی »و

 .کنیمآدم ها را معلوم کرده بود.به گفته  واینر:وقتی یک رویداد در زندگی ما اتفاق می افتد  با سه شیوه آن را تبیین می«اسنادی(

 سبک اسنادی کلی یا سبک اسنادی خاص -2

  سبک اسنادی دائمی یا سبک اسنادی گذرا -3

به دست آورد.او «اسنادها»و نظریه«درماندگی آموخته شده»ترین مفاهیم روانشناسی مثبت را از تلفیق نظریهسلیگمن توانست عمده

توان خوشبینی را هم آموخت. در واقع درماندگی گفت اگر درماندگی آموختنی است،پس به وسیله تغییر سبک های اسنادی میمی

 .یه واکنش به اتفاق های بد زندگی استآموخته شده ،شکل بدبینانه و اول

رویدادهای  وگونه تبیین کرد .در واقع انسان هایی که عزت نفس باالتری دارند،  شادتر زندگی میکنندرا هم همین عزت نفساو 

،آسیبی به دهند رویدادهای بد دهند .همچنین آنها با ربط دادن وقایع به محیط و دیگران اجازه نمیخوب را به خودشان نسبت می

عزت نفسشان وارد کند .البته خود سلیگمن هم قبول داشت که در شرایطی که ما کامالً به محیط کنترل داریم و اشتباهی می کنیم، 

 مسئولیتی است .)نه خوش بینی(ربط دادن آن به عوامل بیرونی ،بی



 
است که ما کنترل مبهمی به محیط مان داشته  گوید سبک های اسنادی بدبینانه و خوش بینانه ،بیشتر در مقابل شرایطیاو می

باشیم.اگر ما یاد بگیریم که در مقابل رویدادهای ناخوشایند ،سبک اسنادی بیرونی ،خاص و گذرا داشته باشیم و در مقابل رویدادهای 

دریافتند که آموزش . سلیگمن و همکارانش خواهیم بودخوشایند، سبک اسنادی درونی ،کلی و دائمی داشته باشیم آن وقت خوشبین 

 .شود افراد نشانه های افسردگی را کنار بگذارندو شادتر زندگی کنندتغییر در سبک های اسنادی باعث می

این بسیار بسیار مهم است که بین فعالیت های شغلی و خانوادگی خود تعادل  ایجاد تعادل بین فعالیت های شغلی و خانوادگی؛

ا به دلیل کمبود وقت ناشی از روزهای کاری قادر به وقت گذرانی با اعضای خانواده خود نیستند و ایجاد کنیم. بسیاری از خانواده ه

 . این باعث ایجاد ناراحتی در خانواده می شود

،البته بسیار مهم است دلیل خود را برای تعیین این مرزها نیز توضیح بدهیم تا اعضای خانواده به  تعیین مرزهای مشخص رفتاری

  .این مرزها و مقررات ترغیب شوندپیروی از 

است که از بیرون به فرد رو دای داینر معتقد است: شادکامی نوعی  ارزشیابی است که فرد از خود و زندگیش دارد. شادکامی نوع

خصی پذیرد. براین اساس شادکامی بر نگرش و ادراکات ششود بلکه حالتی است درونی که از هیجان های مثبت تأثیر میتحمیل نمی

گیرد کند که مطبوع و دلپذیر است واز تجربه هیجان های مثبت و خوشنودی از زندگی نشأت میمبتنی است و بر حالتی داللت می

. 

،در زندگی میتواند در سالمت و شادی افراد نقش بسزایی داشته باشد.امید یعنی دید مثبتی در آینده  امید واری و داشتن انگیزه

زندگی با انگیزه گام برداریم و به اتفاقات خوبی که قرار است برایمان بیافتد ایمان داشته باشیم.امید باعث می داشته باشیم ،در مسیر 

 .شود برای دست یابی به هدف هایمان تالش کنیم

 1تعریف اسنایدر از امیدواری

 :شودطبق تعریف اسنایدر امیدواری ازدو جز تشکیل می 

  مورد نظر و دلخواه داشتن اراده برای رسیدن به هدف-1 

 بررسی راه هایی که برای رسیدن به اهداف وجود دارد -2

مطالعات زیادی نشان دادند که حتی در مورد بیماریهای صعب العالج و دشواری مثل سرطان با کمک امیدواری می توان نتایج  

های راه او را از دهد سختیگیرد و اجازه نمی هایش را دست کم نمیحیرت انگیزی را مشاهده کرد. انسان امیدوار هیچگاه توانایی

 نفس بیاندازد .امید از ضروریات زندگی هر فرد است.



 
دهند آنها رفتار کنیم ،و وقتی اعضای خانواده کاری ستودنی انجام می با مهربانی و عشق ومحترمانهبهتر است با اعضای خانواده 

 را تحسین کنیم

داشته هایمان لذت ببریم وبه اندک یا بسیارش قانع وراضی باشیم ،قطعا از زندگیمان رضایت  :وقتی ازرضایت و لذت بردن از زندگی

 خواهیم داشت وطبیعتا شادی وآرامش به دنبال خواهد داشت.

احساس رضایت از زندگی از مباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا است ، احساس رضایت از زندگی باعث احساس راحتی و آرامش 

ادی حقیقی  میشود.انسان باید از درون احساس رضایت کند و برای این کار باید تصمیم بگیرد که به شکایت ها و ورسیدن به ش

 .اعتراض هایش نسبت به هر چیزی که باب میلش نیست پایان دهد

یعی اززندگی های وسکند رضایت جنبهرضایت در زندگی یک انتخاب است .این  انسان است که رضایت و نارضایتی را انتخاب می

 مانند: شغلی ،مالی و عاطفی را در بر میگیرد.

دید منعطف و سازگارانه منجر به رضایت از زندگی می شود. رضایت از زندگی به این معنی نیست که هیچ مشکل یا درگیری وجود  

این فرصت را به فرد می دهد که  های مثبت نگاه کردوتوان در کنار همه نامالیماتی ها به جنبهندارد بلکه به این معناست که می

 . تسلیم فراز و نشیب های زندگی نشود

فکری یا عملی و یا حتی کامپیوتری با نجام بازی های ،یا ا آغوش گرفتن یکدیگرانجام کارهای ساده و پیش پا افتاده نظیر در 

 منیت بیشتری دریافت کنند .خانواده بیشتر احساس شود و احساس شادی وافرادکند تا محبت اکمک میاعضای خانواده 

اعضای درراهی عالی برای ایجاد ارتباط صمیمانه و ایجادواحساس نشاط گوش دادن به موسیقی یا حتی آواز خواندن و رقصیدن 

 خانواده  است .

ن یا تاکید کردن بیش از حد برای انجام تکالیف مدرسه برای فرزنداایجاد فضای تفریحی گاهی بسیارالزم است ،پس باید از 

های تفریحی مختلف ،مانند پیاده روی وسروغذا در صرفاً خودداری کرد و با آنها به انجام فعالیت ،انجام امور کار منزل برای همسر

از استرس و  بیرون از منزل  پرداخت. اینگونه فعالیت ها عالوه بر بهبود روابط خانوادگی ،ایجاد انرژی و شادی کرده و باعث رهایی

 از فعالیت های روزانه خواهد بود. اضطراب ناشی

مانند دویدن در طبیعت ،دوچرخه سواری وانجام تمرینات یوگا ونرمش در فضای خانه، فرصتی برای باهم ورزش کردن با یکدیگر   

 .کند ومنجر به ایجاد حس مثبت و کاهش استرس و اضطراب روزانه خواهد شد بودن اعضای خانواده را فراهم می



 
مانند آماده کردن غذا و یا تمیز کردن منزل ،یکی دیگر از روش های ایجاد رابطه عمیق وشاد بین اعضای های گروهی تانجام فعالی 

باشد.  تقسیم کردن وظایف خانوادگی به اعضای خانواده، احساس تعلق می دهدوحس مسولیت پذیری افراد خانواده را خانواده می

 ضای خانواده افزایش می یابد.افزایش می دهد،در نتیجه حس نشاط بین اع

برای نشان دادن ارزش وجودی اعضای خانواده بسیار حائز اهمیت میباشد.باید  سپاسگزار بودن و قدردانی کردن از یکدیگر

یت روابط مثبت و  روابط با کیفیت و همراه با احترام و اعتماد و حما تالش کرد در جهت بهبود روابط خانوادگی از آنها قدردانی نمود.

کوچک ،بسیار  حتی برای انجام کارهای  که با افراد خانواده و نزدیکان و دوستان برقرار می کنیم،سبب بروز شادی میشود. تشکرکردن

 مفید است و باعث استحکام روابط و ایجاد صمیمیت وشادی در خانواده می شود.

است. بخشش عملی است که فرد آن را به بخشش حث یکی  دیگراز مباحث جدی که روانشناسی مثبت گرابه آن توجه کرده است ب

کند. بخشش یکی از مهارت های مهم بین فردی و توسعه فردی است که باعث بهبود روابط  وکاهش صورت آگاهانه انتخاب می

 شود.پیامدهای بلندمدت تعارضات می

کند تا زمانی که به در بسته برخورد کردیم ییعنی اینکه ما در زندگی برای خودمان معنایی داشته باشیم،این کمک ممعناجویی  

دهیم هدفمند است فکر نکنیم که هیچ راهی وجود ندارد و به پوچی رسیده ایم .معنا  داشتن در زندگی یعنی هر کاری که انجام می

گی پیدا کنیم .افرادی که خوانیم ،اگرازدواج کرده ایم به خاطر آن بوده است که معنایی در زندرویم ،اگر درس می.اگر به سر کار می

ای برایشان مهم نیست و تالش در جهت برای زندگی کردن معنایی ندارند، منفعالنه عمل می کنندو نتیجه کار ها در هیچ زمینه

 بهبود اوضاع نمی کنند.

 سطوح زندگی شاد

 شاد صحبت کرده است و آن را دارای سه سطح می داند:سلیگمن از سلسله مراتب زندگی

 ول زندگی لذت بخش است سطح ا 

 سطح دوم زندگی خوب است 

 (2002)سلیگمنسطح سوم زندگی معناداراست 

 در واقع یک زندگی خوب چیزی فراتر از زندگی لذت بخش است و زندگی معنادار چیزی فراتر از زندگی  خوب.

توانیم از عذرخواهی اشتباه خود می راهی  است برای کاهش تنش وایجاد آرامش در خانواده،برای جبرانجبران صحیح اشتباه ، 

 ایم باشیم .ای که وارد نمودهکردن و دلجویی کردن یا حتی تهیه هدیه کوچک استفاده کرد و یا به دنبال راهی برای بهبود صدمه



 
خود را  ،این نشان می دهد که ما عاشق آنها هستیم و برای رفع نیازهای آنها تمام تالش داشتن توجه کافی به اعضای خانواده

 شود.کنیم. این امر باعث ایجاد حس امنیت و آرامش  ونشاط در اعضای خانواده میمی

 گاهی بزرگتر ها نیز می توانند بچگی کنند و از زندگی با خوشی های کوچکش لذت ببرند.انجام کار های کودکانه،  

یباشد .برای مثال ممکن است یکی از اعضای خانواده اهمیت زیادی قائل م توجه به  احساسات غیرکالمیروانشناسان این حوزه، به 

تمایلی به صحبت کردن با شما نداشته باشد ولی از طریق رفتارهای خود نشان می دهد که نیاز به آغوش گرفتن و محبت شما  دارد 

.  

روانشناس مجاری  ایمیه میهای چیک سنتتوسط یکی دیگر از پایه گذاران رشته روانشناسی مثبت  گرا به نام  غرقگیاصطالح 

ابداع شده است. فعالیت ها ی علمی وی در زمینه شادی و خالقیت  باعث شهرت بیشتر او شده است.  اصطالح غرقگی، به معنی 

دهد حالت غرقگی برایش جذب در کاری است  .غرقگی نوعی  حالت خلسه مانند است .وقتی فردی کاری را با عشق و عالقه انجام می

 و تمرکز بسیار زیادی دارد واحساس مضطرب  شدن و یا مالمت نمی کند.افتد اتفاق می

شود فرد خودش را فراموش کند واحساس کند زمان به سرعت میگذردوغرق سرخوشی و لذت غرقگی تجربه ایی است که باعث می

مان گذشته است وما غرق شویم که چقدر زمیشود. مثال گاهی که در حال مطالعه کتاب مورد عالقه مان هستیم ولی متوجه می

شود. کند تا به اهدافش برسد و مهارت هایش را بهبود ببخشد وباعث رشد بینش خالقانه میغرقگی به فرد کمک می .مطالعه بودیم

دهد مهارت داشته باشد و فعالیتش چالش برانگیز باشد ،همچنین بین ترین شرط غرقگی این است که فرد در کاری که انجام میمهم

 ت و چالش تعادل برقرار باشد .مهار

یا  ارتباط با  نسل پیش ،تاثیرمثبت حضور والدین پیر در خانه و گاهی مراقبت کردن از آنها به خوبی ارتباط با بزرگترهای خانواده  

هم باعث افزایش  توان در گرفتاری ها و مشکالت  وبیماری ها از راهنمایی و تجربیات آنها استفاده کرد.این موضوعدیده می شود.  می

  اعتماد به نفس در سالمندان میشود وهم حس امنیت ونشاط به اعضای خانواده می بخشد.

ها و تعارض های زندگی  در روانشناسی به معنی ظرفیت مثبت داشتن،کنار آمدن با  استرس ها ،سختی ها  و ناکامی آوریتاب

های بهتری تالش کنند، میتوانند  ،دست از تالش برندارد و برای خلق موقعیت میباشد.اگر افراد با این موارد سازگارانه برخورد کنند

دهد  گیر باشد، خسته نمیشود، مسیر را ادامه میبر مشکالتشان غلبه کنند. فردی که  تاب آور است هرچند هم شرایط سخت و نفس

رشد کردن استفاده میکنند .آنها واقعیت های زندگی را ها برای شود. افراد تاب آوراز چالشتر میتر و محکمودر انتهای مسیر قوی

 پذیرند و توانایی های زیادی برای منطبق کردن خود با تغییرات بزرگ دارند.می



 
، اتفاق خوبی که در طول روز برایتان رخ داده است را یادداشت کنید و دلیل  هریک از آنها را  یادداشت کردن اتفاقات خوب

کنید که شاید در بعضی روزها اتفاق خوبی نیافتاده باشد، شما سعی کنید تا این اتفاقات را خودتان  بسازید  بنویسید .ممکن است فکر

 .همچنین وقتی به دنبال مرور کردن اتفاقات خوب هستید سختگیر نباشید هر چقدر هم کوچک بودن یادداشت کنید .

تواند در ایجاد شور و نشاط و شادی در خانواده موثر گلدان می حتی به اندازه چند باغچه کوچک خانوادگی و پرورش گل و گیاه 

 باشد.حتما تمام اعضای خانواده در حفظ ونگهداری از گلها سهیم باشند.

های موثر در شاد بودن، داشتن سنت های ومراسمات مخصوص  است.این ترین فعالیت، یکی از جالب داشتن سنت های خانوادگی 

 ی، مذهبی و خانوادگی باشد.سنت ها می تواند حتی مل

،یک خانواده سالم و شاد هیچ وقت حرف مبهم و سوالی در ذهنشان باقی نمیماند.از هم درباره اتفاقات روزمره  از هم سوال بپرسید

انی که ، زمالبته در یک خانواده سالم سواالت با چرا شروع  نمی شود .عالوه بر این .وشرایط کاری یا  برنامه هایشان سوال میکنند

هایش نپرید چیزی را گوش می دهید همیشه حواستان را به صحبت های طرف مقابل تان بدهید ،سوال بپرسید، وسط صحبت

 ،همدلی کنید ،به موضوع  با زاویه دید او نگاه کنید ،قضاوت و نصیحت نکنید. گوش دادن فعال در بهبود روابط بسیار اثرگذار است. 

حفظ احترام اشخاص،کدورتها وبحثها ادامه دار  در صورتنباید با یکدیگر غیر محترمانه صحبت شود. ،در بحث هاعادالنه بحث کنید

 نمیشود و دلخوریها ریشه نمی گستراند.در نتیجه آرامش  وشادی زودتر به خانواده بر میگردد.

ه با صحبت کردن و آرامش ، خطرات ،در یک خانواده سالم وشادهیچ وقت افراد همدیگر را کنترل نمی کنند ،بلک کنترلگر نباشید

 احتمالی و نگرانی هایشان  را گوشزد میکنند.

،افراد شاد همیشه به سالمت خود و اطرافیان خود اهمیت قائلند.بیماری وکسالت از موارد سلب شادی  اهمیت دادن به سالمتی

، حل مسئله، ارتقای کیفیت زندگی ،موفقیت شاد بودن و داشتن احساس مثبت ،تاثیر زیادی بر طول عمر، رشد، خالقیتمیباشد. 

 های شغلی وتحصیلی، پیشگیری از اختالالت و بیماریهای جسمی و روانی دارد.

از شروطی است که در  تفاهم و همدلیهای هم توجه کنند. در واقع و به خواسته یکدیگر را درک کننداعضای خانواده باید 

قابل اعضای خانواده و اهمیت دادن به نیازهای یکدیگر در روحیه و اخالق آنها اثر خانواده ها نقش مهمی ایفا می کند .درک مت

 گذارد و باعث ایجاد نشاط وشادی درخانواده خواهد شد .می

،گذشت کردن در برابر خطای دیگران آرامش خاصی به دنبال دارد. حاال اگر این  گذشت در برابر  بدون چشم داشت محبت کنید

 کان و اعضای خانواده باشد نه تنها به افراد آرامش می دهد بلکه خانواده ای شاد به وجود می آید.خطای یکی از نزدی

 تعادل در مثبت نگری



 
کنیم و همین افراط باعث به دردسر افتادن ما شود .برای مثال فقدان مهربانی  افراطگاهی ممکن است دراستفاده از بعضی ویژگی ها 

ند منجر به سنگ دلی شود و از طرف دیگر مهربانی بیش از اندازه ممکن است باعث سوء استفاده تواو محبت کردن به دیگران می

 دیگران از ما بشود.پس اگر درمهربانی تعادل را رعایت کنیم مشکلی ایجاد نمی شود.

ین هستند،مثالً فشار توان ذکر نمود،ویژگی خوشبینی است.بعضی از افراد بیش از اندازه خوشبمثال دیگری که در این زمینه می 

 کند.کنند چون بر این باورند که فشارخون مشکلی برای سالمتیشان ایجاد نمیخون دارند و به پزشک مراجعه نمی

 دغدغه ی  روانشناسی مثبت نگر فهم این تعادل و استفاده صحیح از توانمندی هاست .

 

 معنویت

ع معنویت پرداخته است و معتقد است که روانشناسی قرن بیستم دیدگاهی سلیگمن در یکی از آثار خود به نام شادی حقیقی به موضو

 منفی نسبت به دین داشته است و به همین دلیل خود را از یکی از منابع مهم کمال و رشد محروم کرده است .

وم قرن بیستم نشان های نیمه داکثریت روانشناسان قرن بیستم معتقد بودند که سالمت روان با دین ارتباطی ندارد ولی پژوهش

تواند از بسیاری از اختالالت روانی مثل افسردگی، اضطراب، مصرف مواد، طالق و رفتارهای ضد های دینی میدادند که گرایش

 اجتماعی پیشگیری کند .

خودشان یا دیگران تواند در بسیاری از رفتارها تاثیرگذار باشند ،چنانچه افراد خیلی از کارهایی که  به اعتقاد به مسائل دینی می

 زنند را ممکن است به خاطر باورهای دینی انجام ندهند.آسیب می

 توصیه های اسالم برای داشتن خانواده شاد

یکی از مهمترین و بهترین راهکارها برای داشتن یک خانواده شاد و پرنشاط این است که هر اتفاقی که  روی به خدا تکیه کنید ، 

شود که اعضای ، وبه قضا و قدر الهی رضایت داشته باشند. احساس رضایت از مقدرات الهی،  باعث میدهد راضی و خرسند باشندمی

 خانواده باید ها و نباید هایی را که خداوند برای آنان تعیین کرده است  را بپذیرند.

  گذرد.می فرماید:اگر به مقدرات راضی باشید زندگی شما شیرین و خوش میحضرت علی علیه السالم 

آید و اندوه و غم در می فرمایند: نشاط و شادی در اثر راضی بودن از رضای خدا و یقین به دست می امام صادق علیه السالم

 ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل می شود. 

 



 
ن در روز :می خواهید  نزدیک ترین شخص به من در روز قیامت  را  معرفی کنم، نزدیکترین شما به م فرمایندپیامبر اعظم می

 با محبت  رفتار می کند. رستاخیز همان است  که با همسروفرزندانش

شاد تأثیر باالیی دارد. پیامبر اکرم صلی  به یکدیگر از راهکارهایی است که درایجاد خانوادهاحترام گذاشتن شیوه رسول اهلل یعنی 

 م باشید.اهلل می فرماید :به کودکان و بزرگساالن احترام بنمایید تا از دوستان

 :نشاط یا شادی از دیدگاه اسالم 

شادی و نشاط در آموزه های دینی از جایگاه و اهمیت بسیاری برخوردار است ؛به گونه ای که در آیاتی از قرآن از جمله سوره یونس 

 فرماید :،خداوند مومنین را به شادی دعوت کرده و می

 «وا هوَ خیراٌ مِما یَجمَعونقُل بِفضَلِ اهلل و برَحمتهِ فِبذالِکَ  فَلیفرَح»

)ای رسول خدا به خلق بگو که شما باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوید و به نزول قرآن مسرور باشید که آن بهتر و 

 مفیدتر از ثروتی است که برای خود اندوخته اید(

اِذ قالَ لهُ »ه داشت ،از زبان قومش می فرمایند:     های مستانقرآن کریم در داستان قارون که فردی خودخواه و مغرور بود و شادی

 «قومه التفرَحَ اِن اهلل ال یُحِب الفرَحین

 ) هنگامی که قوم قارون به او گفتند :شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست ندارد.(

ه به ناحق در زمین شادی می کردید و به خاطر آن قرآن کریم ضمن بیان عذاب های دوزخ می فرماید: این به خاطر آن است ک 

 است که سخت به خود می نازید .و از روی غرور و مستی  به خوشحالی می پرداختید.

کند . اگر با لبخند و نشاط با خانواده روبرو شوید ؛عنصر خوبی است همانگونه که اخالق بد سرایت میاخالق خوش سرایت کننده  

ترین آن تعادل روحی و روانی انسان ها تحت نظر عواطف است .هرچندهم خشن و سخت گیر باشید باز هم گذارد که کمبر جای می

از محبت ها و گذشت ها شرمنده و تسلیم خواهید شد. لبخند ونشاط سرایت کننده است،از لبخند کوچک گرفته تا خنده های از 

 عمق وجود سرایت پذیر میباشد.

که ،همانگونه که برخی از بیماریهای جسمی مسری است،برخی ازمسائل روحی وحتی عاطفی نیز  حقیقت غیر قابل انکار این است

همانگونه که انسان با آموزش وتکرار وتمرین قادر به آموختن مسائل  است،با تکرار وتمرین  ،مسری است.حقیقت دیگر اینکه

احساس خوشبختی آموختنی است همانگونه که در میتواند مسائل روحی وعاطفی را نیز بیاموزد.در واقع به گفته سلیگمن 

 آموختنی بود.«درآزمایش مربوط به سگها»ماندگی 



 
  بررسی ابعاد روانشناسی مثبت گرا

 : توان به سه سطح یا حوزه مختلف تقسیم کردروانشناسی مثبت گرا را می 

 (lntrapersonal) حوزه ذهنی و درون فردی

 (personal )حوزه فردی

 (community level)اجتماعیحوزه گروهی و 

سطح ذهنی/درون فردی: در این سطح تجربه های ذهنی مثبت و احساس خوب انسانها قرار می گیرد، نظیر لذت و شادی، سالمت 

 ،رضایت، خوشبینی ،غرق شدن در لحظات زندگی

بلکه به چشم دیگران هم می آید سطح فردی: در این سطح ویژگی هایی از فرد را می بینیم ،که صرفا در ذهن خودش وجود ندارد 

 و نمای بیرونی دارد. نظیر استعداد ؛خالقیت، پشتکارو پختگی

سطح جمعی: مسئولیت اجتماعی ،کمک به دیگران ،هوش هیجانی، اخالق حرفه ای و سایر ویژگی هایی که در یک جمع یاجامعه 

 کند در این سطح قرار می گیرد.معنا پیدا می

 ون روانشناسی مثبت گرا جامعه ای شاد داشته باشیم:فن ازچگونه با استفاده 

زیرا  مردم با زندگی مدرن وصنعتی  .برنامه ریزی برای تحقق شادی ونشاط اجتماعی اصلی ترین نیازهای زندگی امروزی است

تند. جامعه شاد کنند که به خودشان و نیازهایشان فکر کنند و به شدت مستعد افسردگی هسوپرمشغله امروز، کمتر فرصت پیدا می

وبا نشاط جامعه ای است که تک تک  افراد آن شاد باشند،زمانی یک جامعه از سالمت ونشاط برخوردار میشودکه اجزای سازنده آن 

 شاد باشند.«افراد خانواده»شاد باشند  وزمانی خانواده ها شاد میباشند که اجزای سازنده آن«خانواده ها»

 منابع  پرورش و رشد خوشبینی 

 اند :یگمن وهمکارانش چهار منبع برای پرورش و رشد خوشبینی معرفی کردهسل
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دهد، چون های زندگی مان خود را نشان میای که ما در آن بزرگ شده ایم در همه جنبه: بافت و نظام رفتاری خانوادهخانواده 

گذارند. خانواده هایی که دید مثبتی به اتفاق هایی که برایشان می افتد دارندو دالیل ر رفتار ما میتاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی ب

کند که آنها نیز خوش بینی را الگو قرار دهند ،فرزندانی را تربیت میشکست را به عوامل خارج از کنترل خودشان و موقتی نسبت می



 
یشتر خوشبین باشند تا بدبین. البته این توضیحات به آن معنا نیست که اگر پدر و مادری می دهند، آنها در خانواده یاد گرفته اند که ب

 شوند ،که بی شک هر شخصی منحصر به فرد است. سبک تبیینی بدبینانه داشته باشند فرزندان آنها حتماً بدبین می

 د که خوش بینی تا حدودی جنبه ارثی دارد .های بالینی و آزمایشهایی که برروی دوقلوها انجام شده نشان دادنپژوهش وراثت:

انرژی منفی بر مخاطبان وارد می کند، زیرا تکرار این موضوع  نه تنها شادی و  خبرهای جنگ و اتفاقات ناگوار :رساندن رسانه

ده را نیز پوشش نشاط را از جامعه می گیرد بلکه یاس و ناامیدی را به مخاطب القامیکند.بهتراست  است اخبار شاد و امیدوار کنن

کشد ،موضوعاتی مثل دهند.  رسانه های اجتماعی تاثیر زیادی بر سبک زندگی افراد دارند . اخبار، مسائل روز دنیا را به تصویر می

ها اثر منفی ها و دیدهشود. در نتیجه ممکن است شنیدهجنگ وخشونت معموالً با تحریف همراه است و عوامل منفی برجسته می

 ذارند. بگروی فرد 

های طنز در ارتباط با لهجه و ها و سریالمتناسب با فرهنگ بومی و نمایش فیلم تولید محتوای جذابریزی جدی برای برنامه

 فرهنگ بومی هر استان، امری  ضروری درایجاد شادی در جامعه می باشد.

معلمان و مربیان نیز ازافراد تاثیرگذار بر  .نندک: افرادی هستند  که سبک زندگی  خود را ناخواسته تحمیل می معلمان و مربیان

شوند گیرد باعث میروی اشخاص هستند.معلمان  ومربیان باید در نظر داشته باشند که انتقادهایی که می کنند و ایرادهایی که می

شوند باید ردانشان مواجه میگذارباشند. آن ها زمانی که با شکست شاگکه بر دید افراد نسبت به خودشان و جهان پیرامونشان تأثیر 

به این موضوع توجه داشته باشند که با دید بدبینانه و ناامیدکننده با آنها برخورد نکنند، چون  به نگرش آنها نسبت به همه چیز به 

 گذارند.شدت تاثیر می

مشکالتش افزوده شده و با شتاب رو برای مردم جامعه شادی  به ارمغان می آورد، جامعه افسرده و غمگین هر روز بر  رفاه و امنیت 

یکی از مهم ترین امور در راستای شادی ورزی ،ترویج آزادی ،احترام به باورهای شخصی و خورده فرهنگ های به انحطاط می گراید.

لی به طور ک موجود است . شادی برای زیبا و قابل تحمل کردن زندگی رابطه ی مستقیمی با ابراز وجود و احساس امنیت دارد .

نشاط و شادی تحت تاثیر جامعه و شرایط فردی انسانها قرار دارد. شادکامی موجب تحرک فیزیکی و شکوفایی :توان گفت می

 شود.های جدید در جامعه میظرفیت

شادی در زندگی ،احساس خوشبختی، اعتماد متقابل ، احساس تعهد و حس امنیت وموارد مشابه همه در یک دسته فرهنگی قرار 

 و نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامونش است. دارند

 

از آثار شادی و سالمت اجتماعی است.   وهدفمندی جامعه های مردمی برقراری گسترده روابط اجتماعی و گسترش مشارکت

باشد شادی اجتماعی حاصل عواملی است که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است .این  تفاوت ناشی از فرهنگ جوامع می 



 
.مقبولیت اجتماعی، امید به آینده، عدالت اجتماعی ،پایبندی به معتقدات دینی ، امنیت و رفاه ،همبستگی و محرومیت اجتماعی از 

توان در قالب سرمایه فرهنگی و سرمایه عواملی هستند که در کاهش و افزایش نشاط اجتماعی موثر است .این عوامل را در مجموع می

ها دخالت دارند که محیط اجتماعی، شخصیت فردی و فرهنگی در کاهش و ارتقای  شادی ،مجموعه ای از علت کرد.اجتماعی بیان

 حاکم بر جامعه مهم ترین آنها هستند. 

نیازهای امروزشان برآورده شود ونسبت به آینده هیچ  جامعه  شادکامی اجتماعی است،زماینکه افراد عامل  مهمترین امید به آینده

 گرانی نداشته باشند با شادی و دلهره و ن

 انگیزه بیشتری زندگی می کنند.

باعث ایجاد شادی در جامعه می شود. زمانیکه افراد جامعه به لحاظ پذیرفته شدن در اجتماع ارضا احساس مقبولیت اجتماعی، 

 شوند این مسلئه باعث شادی آنها می شود.

 المت فرد و درنتیجه سالمت جامعه و شادکامی می شود.ازجمله مواردی است که باعث سارضای نیازهای عاطفی  

جامعه ی دارای افراد معتقد و پایبند ،فضای مناسب اخالقی ایجاد مینماید که می تواند باعث سالمت  های دینی،پایبندی به ارزش

  جامعه شده و شادی عمیق و ماندگاری به ارمغان می آورد.سالمت افراد و درنتیجه 

اهمیت ندارد که اعضای جامعه برای چه  خیلی کند .این، همبستگی و انسجام اجتماعی را ایجاد و حفظ مییانجام مناسک دین

دهند؛ به عبارت بهتر  انسان ها جمعی انجام میآیند و کاری را به گونه دستهآیند، مهم این است که آنها گردهم میکاری گردهم می

کنند و به صورت یک کنش جمعی آن را بیان می دارند و با تمسک به یک ه میدر این  گردهمایی  احساسات مشترکی را تجرب

عالوه بر این ،اینگونه مرا سم ها باعث شادابی، کاهش تنش  .موضوع خاص به تبادل احساسات و عواطف نسبت به هم می پردازند

المت روحی و روانی جامعه را به ارمغان های اجتماعی میشود و سهای عاطفی و رفع تیرگی های روابط بین افراد و کاهش کشمکش

 می آورد.

 تفاوت شادی و نشاط

مطلب مهمی که باید خاطرنشان کرد،تفاوت شادی و نشاط است ، شادی همیشه با هیجان و خنده و حرکت همراه است در حالی  

د. نشاط یک حس درونی شوکه در نشاط احساس بهجت و سرور با خنده همراه نیست ولی احساسی است که موجب لذت فرد می

 است به این ترتیب شادی می تواند یک هیجان کاذب و زودگذرباشد در حالی که ماهیت نشاط مثبت وبادوام است.

نشاط اجتماعی شرایطی است که افراد از آن احساس رضایت کرده و پویایی دارند ،به عنوان مثال مردم در ماه محرم با شرکت در 

های کنند که با آرمان، پویایی و نشاط درونی می کند، زیرا برای امام حسین علیه السالم کار میمجلس عزاداری احساس رضایت



 
های فرهنگی ادبی خوانی دارد، یا کسی که در حرفه خود می تواند کار مفیدی انجام دهد و یا در کانونایشان از یک انسان کامل هم

 داقع شدن نشاط واقعی پیدا میکنند و از رضایت درونی باالیی بهره مند می شونکنند، به علت احساس مفید ویا خیریه ها فعالیت می

آگاه سازی مردم برای درک تمایز نشاط با لذت های مادی و زودگذر و یا شادی های کاذب بسیار مهم است چرا که شادی های 

آید کوتاه و گذرا ست و پیامد ه به دست میکاذبی که توسط محرک های متفاوت مثل داروهای روانگردان و مواد مخدر والکل و غیر

 هایی مانند اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت .

در منزل و در جامعه متناسب با هنجارهای اجتماعی و باورهای دینی ازجمله راه  استفاده از لباس هایی با رنگ های شادترویج 

 .های افزایش شادی در خانواده و جامعه است

های سالم. برای مثال در برخی شهرها و روی آوردن به سمت طبیعت برای ایجاد تفریحات وسرگرمی از شرایط موجود بهره بردن 

 تواند غذای ساده خود را بردارد و به دامن طبیعت یا پارک محل زندگی برود .بسیار متداول است یک خانواده می

 نظافت جامعه  یا روز خندهعمومی مانند روز پاکسازی محیط زیست،برای جلب توجه مردم به مقوله شادی، تعیین روز های خاص 

 و عصبانیت در طی سال راه کارهای مفید برای داشتن جامعه ی شاد می باشد . و یا هفته مبارزه با اخم

ر باشد تواند در حوزه شادی اجتماعی بسیار تأثیرگذاساالری هم میو شایستهامنیت اقتصادی و امنیت شغلی وسالمت اداری  

.حفظ شأن کارکنان و تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمان ها تاثیر بسزایی بر آرامش روانی و اجتماعی  و افزایش روحیه کار و 

 حس آرامش روحی در آنان دارد.

روحیه افراد برای با طراوت نمودن فضاهای انتظار ارباب رجوع درادارات  نقش به سزایی در  استفاده از گیاهان و رنگهای شاد 

د.رنگ،مهم ترین عنصری است که حس شادی را در انسان جاری می کند وقتی که دیگر از کلمات برای ارتباط برقرار کردن دار

استفاده نمی کنیم ،رنگ ها به میان می آیند چراکه پراز معنا و مفهوم هستند رنگ ها می توانند حواس را تحریک کنند، افکار را 

 ساتمان را بیان کنند.متمرکز کنند و احسا

فرسوده یا آسیب دیده ،رنگ آمیزی شهرها و رنگ آمیزی هماهنگ ها ، اصالح مبلمان شهری رنگ آمیزی شاد دیوارها و خیابان 

 دیوارها و پاکسازی آلودگی دیوارها ضروری است .

 شادابی اجتماعی چیست ؟  

مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان است که نه تنها به عقیده دانشمندان نشاط اجتماعی یا شادی عمومی یک پیامد 

ها و ارتباطاتی را که با دیگران برقرار می کند را نیزتحت تأثیر خود قرار داده های اجتماعی یعنی کنشدر زندگی شخصی، بلکه جنبه

 است .



 
است و هرگاه چنین جامعه  ایی قادر به برقراری به عبارتی توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مستلزم داشتن شهروندان شاداب و بانشاط 

کند بلکه ارتقاء مشارکت و همبستگی آنها در امر توسعه و های مختلف موفق عمل میو ثبات نشاط اجتماعی بود نه تنها در عرصه

از  ایت و شادیاحساس رضای به نام آبادانی کشور را در پی خواهد داشت. یکی از شاخص های اصلی توسعه جامعه کنونی پدیده

زندگی است چراکه به عقیده بسیاری از محققان رسیدن به شادی ،سالمت و امنیت اجتماعی از مهمترین اهداف زندگی هرانسان 

 است.

 زمانی یک جامعه می تواند ادعای توسعه، پیشرفت و سالمت را داشته باشد که تمام مردم احساس نشاط و شادابی داشته باشند .

فن آوری ارتباطات و توسعه شهرنشینی ،کاهش ارتباطات عاطفی بین مردم ،مشغله های فراوان و استرس زا و  هایی چونپدیده

بسیاری از اختالالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی موجب شده تا جامعه امروزی آن طور که باید و شاید شادکامی اجتماعی را 

مت ،امنیت و آسیب های اجتماعی جامعه را بیشتر از گذشته تحت تاثیر احساس نکرده و بروز پدیده های مختلف در حوزه های سال

 قرار میدهد . پرداختن به مسئله شادی اجتماعی امری ضروری و الزم به نظر می رسد.

 

 آثارشادی اجتماعی در زندگی مردم:

 وفاق اجتماعی-1 

 رضایت زندگی و شغلی -2 

 ارتقای شاخص های سالمت روحی و روانی  -3

 ئولیت پذیری اجتماعی مس -4

 افزایش خالقیت و نوآوری -5

 تعلق اجتماعی  -6

 همبستگی اجتماعی -7

 

 دهد ؟آیا روانشناسی مثبت گرا به تمامی مشکالت جامعه پاسخ می



 
وانمندی ها را به تقویت تدر زمینه آموزش ،تجارت ، نظام سیاسی استفاده کنیم؛اگر افراد و سازمانر گناگرازاصول روانشناسی مثبت  

هایشان تشویق کنیم ،اگر توجه خود را  به بهتر کردن کیفیت زندگی معطوف کنیم و یا اگر انرژی بیشتری به سمتی  که زندگی را 

 ارزشمند تر می سازد صرف کنیم به نتایج بهتری می توان رسید.

ها سهم دارد. ها و بهبود عملکرد سازمانروهروانشناسی مثبت مطالعه  فرآیندهای است که در پیشرفت و موفقیت افراد، موسسات و گ

کند و روانشناسی را بررسی بیماری ها و ضعف ها و آسیب شناسی و از این قبیل روانشناسی مثبت مانند روانشناسی سنتی عمل نمی

 .داند بلکه برنقاط قوت و صفات مثبت فرد تمرکز داردمحدود نمی

  یبحث و نتیجه گیر

دنبال آن است که  زندگی روزمره را رضایت بخش تر کند و برای  رسیدن به این هدف راهکارهایی را  روانشناسی مثبت  گرابه 

پیشنهاد کرده است. رواشناسی مثبت گرا مفهومی آرمانی نیست که بر  آرزوها تکیه کند بلکه رویکردی علمی است که از عالی ترین 

 گیرد.روش ها برای کمک به انسان بهره می

مون خانواده شاد با اطمینان  گفته شد که شادی آموختنی وسرایت کننده است،این آموختن وسرایت در موردجامعه نیز در بحث پیرا

البته با این تفاوت که باید بسترشادی در جامعه فراهم باشد،نوع نگرش افراد جامعه  تغییر یابد وسپس آموزشهای الزم .صدق میکند 

امعه مستلزم یک برنامه بلند مدت وهدفمند میباشدکه اولین گام آن نیز برنامه ریزی هدفمند جهت شاد زیستن ارائه شود.شادی در ج

 در راستای شاد سازی خانه وخانواده میباشد.

در مسئله شادکامی اجتماعی توجه ویژه به وضعیت شهروندان جامعه بسیار تاثیر گذار بوده و ارتقاء سطح شادی اجتماعی و فضای 

امعه مستلزم توجه ویژه به مولفه هایی چون عدالت اجتماعی ،وضعیت معیشتی مردم ،تقویت معنویت ،ارتباطات امیدوارکننده در ج

های ارتباطی و ارتباطات جمعی ،تمسک جستن به مبانی دینی و اسالمی اجتماعی، توجه ویژه به مدیریت شهری و تقویت شبکه

حات سالم، توجه به اوقات فراغت ویژه برای جوانان و نوجوانان ،توسعه سیاست ،بهره وری بهتر از امکانات موجود، در نظر داشتن تفری

شادی ،توجه به نیازهای فردی و اجتماعی ،توجه ویژه به آرامش فرهنگی روانی و اجتماعی افراد و از همه مهمتر توجه به سبک 

مت روحی و روانی و نشاط اجتماعی را منجر شادی آفرینی را به دنبال داشته و سال،زندگی از جمله مواردی است که در جامعه 

خواهد شد .عواملی چون ضعف امکانات تفریحی و ورزشی، فقر، نداشتن امید به شغل ،ناامیدی جوانان از آینده ،تنش های اجتماعی 

جامعه  میباشد. ساز پیامدها وتبعات منفی و فقدان شادی اجتماعی در ،نداشتن رفاه اجتماعی و مشکالت اقتصادی و فرهنگی زمینه

باید از های الزم جهت شادی اجتماعی در جهت افزایش مشارکت و همبستگی اجتماعی افراد فراهم آید و در این راستا باید زمینه

 تمامی ظرفیت های جامعه برای ایجاد این پدیده در جامعه استفاده کرد.
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 المهدی آلومینیوم شرکت کارکنان در تولید ضد رفتارهای با شخصیت ویژگیهای رابطه

 1سیده ندا امیرنیا



 
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس -1

 

 

 :چکیده

نیوم تولید در کارکنان شرکت آلومی ضد تارهایرف با شخصیت ویژگیهای رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی

رکنان)زن المهدی بندرعباس انجام شد. این طرح یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کا

نفر  322مونه ننفر برآورد شد. تعداد افراد  2000بودند که در حدود  بندرعباس المهدی آلومینیوم شرکت و مرد(

دند. ابزار تحقیق شرگان در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب مطابق  با جدول مو

 (NEO)نئو شخصیتی ، فرم کوتاه پرسشنامه(2000) رابینسون و بنت ساخته کار محیط در کجروی شامل، مقیاس

ری سازمانی و وارهای ضدبهره رفتارهای ضد تولید بود. در این پژوهش متغیر مالک عبارت بود از رفت و پرسشنامه

نی بودن( متغیرهای پیش بین شامل ویژگیهای شخصیتی)روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق، وجدا

 بود. 

 : ویژگیهای شخصیتی، رفتارهای ضد بهره وری سازمانی، کارکنان آلومینیوم المهدیواژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 

به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای اشتغال، از جمله موضوع های مهم در مطالعات رفتار سازمانی به  ضرورت توجه به بهره وری

شمار می آید. عوامل مثبت یا منفی محیط کار می توانند سبب کاهش بهره وری و عملکرد سازمان گردند. این شرایط ممکن است 

در کارکنان شود. مراکز صنعتی  یکی از مهم ترین مراکز تولیدی کشور شامل موقعیت هایی شود که باعث افزایش یا کاهش راندمان 

به شمار می آید که در ارتقای اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می کنند .در این بین کارکنان از اصلی ترین نیروهای انسانی مراکز 



 
را  یسازمانو یتوجه روانشناسان صنعت یعد عملچه از ب وی مهم، چه از نظر مفهوم اریبس ریمتغیک  ریاخ یدر سالهاصنعتی هستند.

دامنه  دیضدتول یرفتارها .باشدی م (دیتول) 1بهره وریضد  یرفتارها ر،یمتغ  نیدر جهت توسعه سازمانها به خود جلب نموده است و ا

در  عیوشا جیرا اریسدو مثال ب بتی. سرقت وغباشندی مسازمانها مضر یکه برا گرددی کارکنان را شامل م یاز رفتارها یگستردها

اموال سازمان، استفاده نادرست از اطالعات  بیاز: تخرسایر رفتارهای ضد بهره وری عبارتند  . (2006 2ینسکیموچ)است  طهیح نیا

نامناسب  یکار، رفتارها طیاستفاده از الکل و مواد مخدر در مح ت،یفیک بدون کار کردن ،یسازمان، استفاده نادرست از زمان کار

 مثل تنه زدن. یجسمان و مثل جروبحث کردن یکالم

بی انجام دهند . از دیدگاه اجتماعی در هر لحظه ایده آل ترین حالت برای یک سازمان اینست که کارمندان وظایف خود را به خو

زایش جب افعملکرد مناسب بهره وری سازمان را افزایش می دهد . همانطور که مستقیما وظایف تامین شده دولت به خوبی مو

اشد می تواند وظیفه را کارایی اقتصاد ملی شده است . فرد تنها در صورتی که هم توانایی های الزم و هم انگیزه ی الزم را داشته ب

ن محدودیتی که با به خوبی انجام دهد . فعالیت سازمانی و شرایط شغلی می تواند این شخصیت انفرادی را بهبود دهد و یا بعنوا

 .شود ل می یابد ظاهر میعملکرد شغلی تداخ

 نی(. اما، نخست2002اند )روتاندو و ساکت ، بوده یعملکرد شغل ییربنایساختار ز ییشناسان به دنبال شناساروان یمتماد انیسال

مثبت،  یالوه بر رفتارهاعنشان دادند که  یبعد یهانشان دادند. پژوهش شیمثبت گرا یبه مطالعه رفتارها شتریشناسان بروان

مطالعات هر چند  نیا .گذارندیکارکنان اثر م یهستند که بر عملکرد کل بتیو غ یدزد ،یپرخاشگر ریظن یمنف یاز رفتارها یاهدست

 ریتن ارتباط آن با سارفتارها را به طور مستقل و بدون در نظر گرف نیاز ا کیکمک کردند، اما از آنجا که هر  یبه فهم عملکرد شغل

رو،  نی(. از ا2003،  نسونیبرخوردار نبودند )بنت و راب یچندان تیاز اهم یر داده بودند، به لحاظ نظرقرا یرفتارها مورد بررس

 یمفهوم کجرو جادیها منجر به اتالش نیا جهیسازمان دهند. نت یکل مفهوم کیرفتارها را در قالب  نیتالش کردند تا ا پژوهشگران

(. 1995بنت،  و نسونی؛ راب1999)فاکس و اسپکتور ،  دیگرد  ه وری یا تولید()ضد بهرنابارور یکار یرفتارها ایکار   طیدر مح

سازمان  یشتن هنجارهاپا گذا ریسازمان با هدف ز یکه از اعضا یهر نوع رفتار اراد»نابارور را به عنوان  یو بنت رفتارها نسونیراب

) هاشمی شیخ کنندیم فی(، تعر556)ص،  «افتدیطر مهر دو به خ ایسازمان و  یسازمان، اعضا یستیو بر اثر آن بهز زندیسر م

 (.1387شبانی و همکاران 

به طور  یتیشخص یهایژگیو ایکار  طیدارند به ادراکات از مح لینابارور، پژوهشگران تما یدر خصوص مطالعه عوامل مؤثر بر رفتارها

با رفتارهای ضد بهره وری رابطه داشته باشد. بسیاری . تصور بر ان است که ویژگیهای شخصیتی متفاوتی می تواند مجزا توجه کنند

 یرهایمتغ قیاز طر ،یشغل یکار، مانند فشارزاها طیمختلف مح یهااند که ادراکات از جنبهکرده یرویپ یکل یالگو نیها از اپژوهشاز 

 یها. پژوهشکنندیم فاینابارور ا یارهادر بروز رفت ینقش مهم  یتیشخص یرهایمتغ .گذارندینابارور اثر م یرفتارها بر بروز یتیشخص

؛ 1991و مانت،  کیاند )بارکرده یو رفتار کارکنان را بررس تیشخص نیرابطه ب  تیشخص یپنج عامل یبا استفاده از الگو یقابل توجه

آمده است، نشان نابارور به عمل  یو رفتارها یتیشخص یهایژگیرابطه و نهیکه در زم ییهای(. اکثر بازنگر2002 س،یلیجاج و ا

 سوسوارانی؛ اونز، و2003و ساکت،   نیاند )کولبوده هانیبشیپ نیتری( و توافق، قوتی)عصب یجانیثبات ه ،یشناسفهیاند که وظداده

(. در ارتباط با 2001 ر،یوو یکننده بوده است )ساکت و د ینیبشیپ نیتربا ثبات یشناسفهیوظ انیم نی( و در ا2003،  تیو اشم

( نشان دادند که 1993) تیو اشم نزیاند. کولمعدود بوده اریها بسو بازبودن، پژوهش ییگرابرون یعنی گرید یتیشخص یژگیودو 

                                                           
1 - counterproductive behavior  
2 - muchincky 



 
با هر دو رفتار  ییراگبرون افتندیدر زی( ن2005)  نیاشتون و ش ،یرتبه رابطه دارد. ل یبا ارتکاب جرم توسط کارکنان عال ییگرابرون

 (.1387و همکاران  یشبان خیش یرابطه مثبت دارد) هاشم یو سازمان ینابارور فرد

لید رابطه دارد با توجه به مطالب فوق تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا ویزگیهای شخصیت با رفتارهای ضد تو

 یا خیر ؟

 روش پژوهش:

کارکنان و پرسنل  کلیه پژوهش، این آماری هروش پژوه حاضر یک روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پیش بینی است. جامع

  نفر 322 حجم به ای نمونه فوق جامعه از.  نفر بودند 2000بودند که در حدود   1399شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس در سال 

تارهای ضد بهره متغیرهای مالک در این تحقیق رف. کردند  تکمیل را تحقیق های پرسشنامه و شدند انتخاب مورگان جدول با مطابق

 وری سازمانی و متغیر پیش بین ،ویژگیهای شخصیتی بود.

 ابزار پژوهش:

 پرسشنامه های پژوهش بصورت آنالین و غیرمستقیم دراختیار افراد گروه نمونه قرار گرفته شد.

 ماده 60 دارای و است شده ساخته( 1985) کاستا و کری مک توسط پرسشنامه این (.NEO- FFI) نئو شخصیتی پرسشنامه

 جهـت حاضر پژوهش در .سنجدمی را بودن وجدانی و توافق بودن، باز گرایی، برون عصبیت، شخصیتی ویژگی 5 مقیاس این. است

 1از ای درجه 5 لیکـرت مقیـاس یک روی بر پرسشنامه این در پاسخها. شد استفاده نئـو شخصیتی عامل پنج پرسشنامه از سـنجش

 ترتیـب به گرایی آزرده روان و برونگرایی بـرای را اعتبار ضرایب کاستا و کری مک. می شوند مشخص موافقم کامالً 5 تا مخالفم کامالً

 ،80/0 ، 79/0 ترتیب به عامل پنج برای کرونباخ الفای( 1391)زارع و پیریایی ارشدی، پژوهش در. کردنـد گزارش 79/0 و 80/0

 است شده تأیید ایرانی یهانمونه روی متعددی هایپژوهش در پرسشنامه این اراعتب و پایایی. است شده گزارش 79/0و 78/0 ،78/0

 بدست آمد. 80/0و  79/0، 81/0، 79/0، 78/0در پژوهش حاضر الفای کرونباخ برای پنج عامل به ترتیب  (.1386 لرگانی، حسینی)

  

 روش نمره گذاری:

تک تک سواالت با هم جمع می شوند و به عنوان امتیاز کلی در نظر  برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از

ن گرفته می شود. این امتیاز بیانگر میزان باال یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده می باشد و هر چه امتیاز باالتر باشد، نشا

 دهنده باال بودن متغیر است و برعکس.

« نسبتا موافقم»، « بسیار موافقم»گزینه ای می باشد و شامل گزینه های  7اده به صورت م 24شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 

گزینه  7می باشد. آزمودنی ها باید به یکی از « کامال مخالفم»، « نسبتا مخالفم»، «کمی مخالفم»، «نظری ندارم»، « کمی موافقم»،

امتیاز  168نمره گذاری می شود. در این پرسشنامه حداکثر نمره  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هر سوال، پاسخ داده و پس بر اساس مقادیر 

دارای شیوه نمره گذاری 24، 21، 19، 18، 17، 16، 15، 10، 9، 8، 6، 5، 4می باشد و سواالت شماره  24بوده و حداقل آن نیز 

 معکوس می باشند.

 ویژگی های روان سنجی: 



 
ایران انجام گرفت با تاکید بر روش ضریب آلفای کرونباخ اعتبار هر یک از  توسط احمدی پور در 1378در مطالعه ای که در سال 

، ضرایب اعتبار تعهد مستمر 77/0خرده مقیاس های پرسشنامه به دست آمده و مشخص گردید که ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با 

، تعهد مستمر 68/0کرونباخ تعهدعاطفی  آلفای حاضر لعهمطا میباشد.در 61/0و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با  79/0برابر با 

 بود. 68/0و  تعهدسازمانی کل  70/0و تعهد هنجاری  48/0

طراحی و اعتباریابی شده است،  (1999اسپکتور )و فاکس پرسشنامه رفتارهای ضد تولید توسط پرسشنامه رفتارهای ضد تولید: 

طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو رفتارهای ضد تولید نسبت گویه بسته پاسخ بر اساس  44این پرسشنامه شامل 

( اعتباریابی 1393سازمان و رفتارهای ضد تولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط شیخ خوزانی)

 شده است.

 

 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 

و از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. آمار  22نسخه   spssبا استفاده از نرم افزار 

 توصیفی مورد استفاده در این تحقیق )تهیه جداول، توزیع فراوانی مطلق و نسبی میانگین و انحراف معیار و...( بود.

 

 یافته های تحقیق:

توصیفی و استنباطی ارایه شده است .در بخش توصیفی اطالعات مربوط به متغیر در فصل حاضر یافته های پژوهش در دو بخش 

های جمعیت شناختی ارائه شده است . در بخش استنباطی نیز ابتدا هریک از فرضیه ها بیان شده وسپس نتیجه آزمون آماری مربوط 

 به آن ارائه شده است . 

 

 بخش توصیفی 

 تغیرهای جمعیت شناختی آزمودنی ها در قالب جدول و نمودار ارائه شده است.در این بخش اطالعات توصیفی مربوط به م

 

 . میانگین و انحراف معیار  برای نمرات متغیرهای تحقیق1جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 282 63/5 13/22 روان نژندی

 282 64/5 82/31 برونگرایی

 282 43/3 03/28 انعطاف پذیری

 282 13/4 30/33 دلپذیربودن

 282 71/3 33/30 مسئولیت پذیری

 282 16/7 43/17 رفتار ضد بهره وری سازمانی

 282 95/11 57/95 تعهد سازمانی



 
 

ن و انحراف معیار جدول فوق بیانگر شاخص های آماری برای امتیاز به دست آمده از متغیرهای بکار رفته در تحقیق است که میانگی

  ان ارائه شده است.

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق2ل جدو

 1 2 3 4 5 6 7 

       1 روان نژندی 

      1 *-25/0 برونگرایی 

     1 *21/0 *-23/0 انعطاف پذیری 

    1 *31/0 *29/0 *-31/0 دلپذیری 

   1 17/0 *26/0 14/0 -11/0 مسئولیت پذیری 

  1 **36/0 *27/0 **36/0 *26/0 *-33/0 تعهد سازمانی

رفتارهای ضد 

 بهره وری سازمانی 

16/0** 31/0** 30/0* 31/0* 35/0** 39/0** 1 

 

 می باشد. 01/0همبستگی های متغیرهای تحقیق ارائه شده است.  عالمت * نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح  2در جدول 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

یافته های تحقیق است. در ابتدا نتایج مربوط به فرضیه ها مورد بحث و این بخش از پژوهش مربوط به بحث و نتیجه گیری پیرامون 

 بررسی قرار می گیرد و در آخر نیز محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

 یافته های تحقیق:

 یافته های مربوط به بررسی فرضیه های تحقیق:

 سازمانی رابطه دارد.  یور بهره ضد رفتارهای با شخصیتی فرضیه اصلی تحقیق: ویژگیهای

 بحث و نتیجه گیری کلی:

 شناسانروان توجه مورد موضوعات مهمترین از در تبیین یافته های فوق با توجه به مبانی نظری می توان به این نکات اشاره کرد: یکی

 دنبال به شناسانروان ادیمتم سالیان. شودمی یاد "مالک" عنوان به آن از که نحوی به است، "شغلی عملکرد" سازمانی و صنعتی

 رفتارهای مطالعه به بیشتر شناسانروان نخستین اما،(. 2002ساکت، و روتاندو) اندبوده شغلی عملکرد زیربنایی ساختار شناسایی

 ،پرخاشگری نظیر منفی رفتارهای از ایدسته مثبت، رفتارهای بر عالوه که دادند نشان بعدی هایپژوهش. دادند نشان گرایش مثبت

 از اما کردند، کمک شغلی عملکرد فهم به چند هر مطالعات این. گذارندمی اثر کارکنان کلی عملکرد بر که هستند دزدی و غیبت



 
 به بودند، داده قرار بررسی مورد رفتارها سایر با آن ارتباط گرفتن نظر در بدون و مستقل طور به را رفتارها این از یک هر که آنجا

 در را رفتارها این تا کردند تالش پژوهشگران رو، این از(. 2003 ، رابینسون و بنت) نبودند برخوردار چندانی اهمیت از نظری لحاظ

کاری نابارور یا ضد  رفتارهای یا  کار محیط در کجروی مفهوم ایجاد به منجر هاتالش این نتیجه. دهند سازمان کلی مفهوم یک قالب

 هایپژوهش. کنندمی ایفا نابارور رفتارهای بروز در مهمی نقش  شخصیتی متغیرهای که ندا دریافته قبلی بهره وری شد. تحقیقات

 ؛1991 مانت، و باریک) اندکرده بررسی را کارکنان رفتار و شخصیت بین رابطه  شخصیت عاملی پنج الگوی از استفاده با توجهی قابل

 نشان است، آمده عمل به نابارور رفتارهای و شخصیتی هایویژگی رابطه زمینه در که هاییبازنگری اکثر(. 2002 ایلیس، و جاج

 ویسوسواران اونز، ؛2003 ساکت، و  کولین) اندبوده هابینپیش ترینقوی توافق، و( عصبیت) هیجانی ثبات شناسی،وظیفه که اندداده

 و اشتون لی،(. 2001 وویر، دی و ساکت) است بوده کننده بینیپیش ترینثبات با شناسیوظیفه میان این در و( 2003 ، اشمیت و

 همکاران و مانت دیگر، جانب از. دارد مثبت رابطه سازمانی و فردی نابارور رفتار دو هر با گراییبرون دریافتند نیز( 2005)  شین

 به ایرابطه رفتارها این با بازبودن بین اما کردند، پیدا منفی همبستگی سازمانی و فردی نابارور رفتارهای و گراییبرون بین( 2006)

  (.1387نیاوردند)هاشمی شیخ شبانی و همکاران، دست

 در که هاییویژگی یعنی هستند، پذیری مسئولیت و پیشرفت انگیزه بردباری، و تحمل مانند هاییویژگی واجد شناسوظیفه افراد

 کار محل در موقع به برسانند، آسیب سازمان به کمتر فرادا این که دارد وجود امکان این لذا. دارند زیادی اهمیت کاری هایموقعیت

 غیر خودمحور، افرادی دارند، پایین جوییتوافق که افرادی. باشند نداشته ناشایست رفتارهای همکاران به نسبت و شوند حاضر

 بیش که دارد وجود امکان این رو، این از ،(1999 گلدبرگ،) هستند بحث و جر اهل و توزکینه فریبکار، مالحظه،بی کننده، مشارکت

 ویژگی واجد افراد. شوند نابارور رفتارهای مرتکب هستند، مهربانی و دوستی گرمی، هایویژگی واجد که باال جویتوافق افراد از

 ار خود هایهیجان توانندنمی هیجانی هایموقعیت با مواجهه در و هستند توزکینه و متخاصم تکانشی، افرادی عصبیت شخصیتی

 کار محیط در عصبی کارکنان که دارد امکان رو، این از. دهندمی نشان واکنش عصبانیت و خشم با معموالً و کنند مدیریت و کنترل

. شوند تالش و کار از گیریکناره و همکاران مورد در زننده و نیشدار نظرهای اظهار مانند نابارور رفتارهای مرتکب دیگران از بیش

 با یافته این. دارد منفی رابطه سازمانی و فردی نابارور رفتارهای با برونگرایی که دادند نشان انتظار با مطابق حاضر تحقیق نتایج

 کنندمی استدالل آنان. است ناهمخوان نابارور رفتارهای با برونگرایی مثبت رابطه وجود بر مبنی( 2005) شین و اشتون لی پژوهش

 استدالل چند هر داشت اظهار توانمی. است ایرابطه چنین وجود مسئول جسارت و بلندپروازی مانند برونگرایی هایمؤلفه برخی که

 هایهیجان و بینـیخـوش زنـدگی، سـر گرایی،جمع صمیمیت، مانند دیگری هایویژگی برونگرا افراد لیکن نماید،می منطقی آنها

 ترجیح را دیگران با روابط برونگرا افراد که آنجا از این، بر عالوه. دارد باز نابارور رفتارهای ارتکاب از را آنها تواندمی که دارند مثبت

 نسبت مثبت هاینگرش نیرومند، ارتباطی شبکه این که کنندمی برقرار تریگسترده روابط خود سرپرستان و همکاران با دهند،می

 .  دهد سوق سازنده رفتارهای انجام سمت به را آنها نهایت در تواندمی که شود،می موجب را آن اعضای و سازمان به

 

 محدودیت های پژوهشی:



 
همانطور که تحقیق در علوم انسانی دارای محدودیت روش تحقیقی است این تحقیق نیز از لحاظ محدودیت های روش تحقیق)نمونه 

ی باشد. عمده ترین محدودیت گیری، جمع آوری داده های تحقیق، دسترسی به اعضای جامعه و...( از دیگر تحقیقات مستثنی نم

 های این پژوهش عبارت بودند از:

 تاثیر برخی از عوامل مزاحم از قبیل خستگی و... بر متغیرهای مورد پژوهش و عدم کنترل این عوامل توسط پژوهشگر. -

 مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا -

 همکاری کم و زیاد بودن پرسشنامه ها -

 تی باعث می شود که ازمودنیها در ارامش نتوانند به پرسشنامه ها پاسخ دهند.محدویتهای تحقیق در محیطهای صنع -

 پیشنهادهای پژوهش:

 پیشنهاد کاربردی

 برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با هدف آموزش و ایجاد تعهد سازمانی -

دف جلوگیری از ایجاد یا هدف کاهش اضطراب ، افسردگی و خشم کارکنان با ه با آموزشی های دوره و کارگاهها برگزاری -

 تثبیت صفت روان رنجوری

 آموزش مهارتهای زندگی بخصوص حل مساله و اعتماد به نفس جهت ارتقای بهره وری -

 پیشنهاد پژوهشی:

 متغیر جنسیت در مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. -

بیمارستانها و محیط های آموزش  انجام تحقیقات مشابه در محیط های صنعتی مثل کارخانه ها، محیط های خدماتی مثل -

 مثل دانشگاهها

 ویژگی رابطه بعدی هایپژوهش شودمی پیشنهاد شدند، بررسی کلی رویکرد یک از نابارور رفتارهای حاضر تحقیق در -

 .دهند قرار بررسی مورد غیره و حوادو در درگیری غیبت، دزدی، مانند نابارور رفتارهای جزئی های شکل با را شخصیتی

 

 بعمنا
 منابع فارسی

 شناسیروان رشته ارشد کارشناسی نامه پایان. شغلی گانه سه هاینگرش با شخصیتی هایویژگی رابطه بررسی(. 1386) فاطمه لرگانی، حسینی

 .اهواز چمران شهید دانشگاه سازمانی، و صنعتی

 ان( نشر ویرایش تهر1395ریو، جان مارشال. انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی)

 ،مترجم: الهه میرزایی، انتشارات رشد، چاپ اول.«روانشناسی سالمت»،1384سارافینو، ادوادپ، 

 (. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد.1381شفیع آبادی، عبدا ... )

 ، انتشارات : مرکز مدیریت دولتی.20،فصلنامه مدیریت دولتی شماره «(فشارهای عصبی و روانی در سازمان،)استرس»، 1372علوی، امین ا... ،

 (. تعهدسازمانی، مجله دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه 1375رنجیران، بهران)

 ،مترجم: الهه میرزایی، انتشارات رشد، چاپ اول.«روانشناسی سالمت»،1384سارافینو، ادوادپ، 



 
ثیر تعهدسازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن. پایان نامه)کارشناسی ارشد(، (. بررسی تا1375ساروقی،احمد)

 تهران: دانشگاه تهران.
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 ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد.(. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه 1381شفیع آبادی، عبدا ... )

 ، انتشارات : مرکز مدیریت دولتی.20،فصلنامه مدیریت دولتی شماره «فشارهای عصبی و روانی در سازمان،)استرس(»، 1372علوی، امین ا... ،

پیوند میان استرس و فرسودگی شغلی با  ج(. عاطفه منفی و نقش آن در1389گل پرور، محسن.، خلعت بری، جواد.، و شرافت، علی اکبر. )

ایران،  رفتارهای غیراخالقی: معرفی رویکردی انسان گرایانه درنگاه به رفتارهای غیراخالقی. دومین کنگره دو ساالنه روانشناسی صنعتی و سازمانی

 .1389اسفند ماه  4و3اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان،

(. رابطه استرس،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در شرکت سهامی ذوب 1387اد،علی.)گل پرور، محسن.،نیری،شیرین.،و مهد

 34-19(،8)2آهن: شواهدی برای مدل استرس ـ فرسودگی )عدم تعادل( ـ جبران. یافته های نو در روانشناسی ،

 مهم متغیرهای تعاملی و چندگانه ساده، روابط بررسی (.1387ییالق) شهنی نیسی، منیجه شکرکن، عبدالکاظم شبانی،حسین شیخهاشمی

 شناسی. دانشگاهروان و تربیتی علوم صنعتی. مجله شرکت یک کارکنان در کار محیط در نابارور رفتارهای با عاطفی و شخصیتی نگرشی، محیطی،

 1 شماره پانزدهم، سال سوم، اهواز، دورۀ چمران شهید

(. مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع انسانی، ترجمه قاسم کبیری. تهران: جهاد 1373نت اچ )حقیقی، جمال. هرسی، پاول و بالنچارد، ک 

 (.1988دانشگاهی. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 

 ( نظریه های شخصیت. تهران، نشر روان1384فیست، جس و فیست، گریگوری. ترجمه یحیی سید محمدی)

 آموزش ادارات در شاغل زنان در شغلی ورضایت انتقادی تفکر با شخصیت های ویژگی رابطه(. 1392.)سیروس سروقد،. الهام طلب، برحق یاوری

 مرودشت ازاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. شیراز شهرستان وپرورش

 .1375 دانشگاهی، جهاد انتشارات پنجم، چاپ. "انسانی منابع از استفاده سازمانی رفتار مدیریت". قاسم کبیری اچ؛ کنت بالنچارد، پاول؛ هرسی،

 

 

 

 

 
 

 

المهدی شهر  آلومینیوم شرکت در مقایسه کیفیت زندگی کاری شاغلین زن و مرد

 بندرعباس



 
 

 سیده ندا امیرنیا

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

 

  
 :چکیده

المهدی شهر   آلومینیوم شرکت  در ن و مردمقایسه کیفیت زندگی کاری شاغلین ز   پژوهش حاضر با هدف بررسی  

ست. جامعه آماری کلیه کارکنان)زن و مرد(      سه ای ا شد. این طرح یک طرح علی مقای  شرکت  بندرعباس انجام 

سال   بندرعباس المهدی آلومینیوم شد. تعداد افراد نمونه   2000بودند که در حدود  1400در  نفر  58نفر برآورد 

فاده از روش نمونه گیری در دســترس انتخاب شــدند. ابزار تحقیق شــامل کیفیت در نظر گرفته شــده که با اســت

ــتاندارد کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون )   ــنامه اس ــش برای تجزیه و ( بود. 1391زندگی کاری فرم کوتاه پرس

صیفی)میانگین تحلیل داده ستنباطی    انحرافو  ها از آمار تو ستاندارد و آمار ا ستقل )ا  در نرم افراز (از آزمون تی م

SPSS  ستفاده شاغلین زن  . کیفیت زندگی /05کمتراز sig  در تحلیل داده ها با سطح معناداری . شد  ا کاری در 

کاری در شاغلین  تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر کیفیت زندگیو مرد 

 فاوت معناداری وجود ندارد.ت المهدی بندرعباس انجام شد آلومینیوم زن و مرد شرکت

 کیفیت زندگی کاری، کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی واژه های کلیدی:

 
 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه 
نیروی انسانی یکی از عوامل مهم تولید است که از طریق مشارکت در روند تولید چه از نظر فیزیکی، و چه از نظر فکری، مدیریتی و    

سته ای را در    سیار برج شده اند با    فن آوری نقش ب روند تولید ایفا می کند، به نحوی که به جراًت می توان گفت جوامعی که موفق 

شی از دیگر         سانی کارآمد به وجود آوردند، به خوبی بر کمبود های نا ضوابط علمی نیروی ان صول و  صحیح و متکی بر ا برنامه ریزی 

راهم کرده اند.کیفیت زندگی کاری فرآیندی از تصـــمیم گیری عوامل تولید غالب آمده اند، اوضـــاع اقتصـــادی مطلوبی برای خود ف

ست که کارکنان            شرایط کار به گونه ای ا شد و هدف آن تغییر  سازش متقابل میان مدیریت و کارکنان می با شترک، همکاری و  م



 
سب کنند. ) عالمه،               سازمانی خود ک شغل  شتری از  شته اند و منافع بی شتری در کار دا شارکت بی سترام نیو(. 1378م  دیویس و ا

ــغلی                  2002) یت محیط شـ یا عدم مطلوب یت  والتون  .( معتقدند که کیفیت زندگی کاری از دیدگاه و منظر کارکنان یعنی مطلوب

ست که موًلفه های کیفیت زندگی کاری را طبقه بندی کرد. او    1973) شهورترین فردی ا صلی را بعنوان هدف    8( اولین و م متغیر ا

سعه          ارتقاء کیفیت زندگی را  سب برای تو صت منا شتی ،فر شرایط کاری ایمن و بهدا صفانه و کافی،  مورد توجه قرار داد: پرداخت من

سانی، فرصت مناسب برای رشد و امنیت مداوم، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی.مفهوم        های قابلیت های ان

تاسر دنیا مبدل شده است. در حالیکه در گذشته فقط تاکید بر زندگی       کیفیت زندگی کاری امروز به یک موضوع اجتماعی عمده در 

ست.           سازمان و کارکنان آن درآمده ا صورت یکی از مهمترین اهداف  صی بود، در جامعه امروز بهبود زندگی کاری به  کیفیت شخ

ــر مهم و کلیدی فره          ــمار می رود،      زندگی کاری که به عنوان یکی از رویکردهای بهبود عملکرد و از جمله عناصـ نگ تعالی به شـ

رویکردی است که موجب همسویی کارکنان و سازمان می شود. امروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از        

ــت، چرا که                ــازمان ها الزم اسـ اهمیتی که همگان برای آن قائلند. بنابراین تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های آن برای سـ

را فراهم می ســازد که بر اســاس آن ســازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشــی های مناســب و پرداختن به راهکارهای   اطالعاتی

مطلوب، در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری منابع انســـانی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری گام بردارد. بدین ســـبب 

مهمترین ضرورت انجام این پژوهش  .(1385گی کاری کارکنان ضرورت می یابد)سراجی،  وجود الگو یا مدلی برای ارزیابی کیفیت زند

ــت که در کیفیت زندگی کاری تاثیر گذارند ولی کمتر مورد مطالعه قرار گرفتند بعنوان نمونه هنوز پژوهش های   به دلیل عواملی اس

 در آن اهمیت و انسانی نیرویانجام نشده است.زیادی درخصوص کیفیت زندگی کاری در شرکت آلومینیوم المهدی شهر بندرعباس 
ست  واقعیتی سازمان  شیده  هیچکس نظر از امروزه که ا ست  پو ستی  به .نی شرفت  را ستمرار  و پی  همه توجه گرو در ها سازمان  حیات ا

 از یکی .میطلبد را اقدامات گوناگون ها سازمان  در انسانی  نیروی شدن  شکوفا  .است  انسانی  سرمایه  جایگاه و به نقش مدیران جانبه

باتوجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سوال است         است.  کارکنان شغلی  رضایت  تأمین اقدامات این

 تفاوت معناداری در کیفیت زندگی کاری در شاغلین مرد و زن وجود دارد یا خیر؟

 روش پژوهش:

 1400پژوهش، شاغلین زن و مرد شرکت آلومینیوم بندرعباس در سال  مقایسه ای است.جامعه آماری این-روش پژوهش حاضر علی

نفر زن ( به روش نمونه  29نفر مرد و  29نفر ) 58نفر می باشـــند. از جامعه فوق نمونه ای به حجم  2000می باشـــد که در حدود 

( اســتفاده 1391د والتون )گیری در دســترس انتخاب شــدند. برای جمع آوری اطالعات از پرســشــنامه کیفیت زندگی کاری ریچار

  در تحلیل داده ها با سطح معناداری  تحلیل شدند.  26نسخه   SPSS گردید. داده از نظر توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار  

sig تفاوت معناداری وجود نداشتکاری در شاغلین زن و مرد . کیفیت زندگی /05کمتراز 

 ابزار پژوهش:

 الین و غیرمستقیم دراختیار افراد گروه نمونه قرار گرفته شد.پرسشنامه های پژوهش بصورت آن

ستاندارد کیفیت زندگی کاری.     ساخته 1973توسط ریچارد والتون )  پرسشنامه   این پرسشنامه ا ست.  شده  (  این پرسشنامه دارای    ا

شد که به طور کلی میزان کیفیت زندگی کاری فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد  24 شنامه    شی  .گویه می با س وه نمره گذاری این پر

 به صورت زیر است:

  

 



 

فم
خل

ال م
ام

ک
 

فم
خال

م
رم 

نظ
ی 

ب
 

قم
واف

م
 

قم
واف

ال م
ام

ک
 

 گزینه

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

در نهایت، به منظور محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، امتیاز بدست آمده از تک تک سواالت محاسبه گردیده و با هم جمع می شود.          

ن کیفیت زندگی کاری فرد پاســخ دهنده بوده و هر چه باالتر باشــد، نشــان دهنده کیفیت زندگی کاری باالتر  این امتیاز بیانگر میزا

 خواهد داشت.   95تا  24فرد خواهد بود و برعکس. این نمره دامنه ای از 

 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 

و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی مستقل    جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین  

 ، انجام شد. 26نسخه   SPSSاستفاده شد.تمام محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 یافته ها

ستنباطی که تًا        ستاندارد و ا شامل میانگین و انحراف ا ضر یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی که  یید یا رد فرضیه  در بخش حا

 پژوهشی می باشد ارائه می گردد.

 

   .متغیر پژوهش می باشدتوصیفی مربوط به ، اطالعات 1مندرج در جدول  در این بخش اطالعات

 

 : اطالعات توصیفی متغییرهای پژوهش1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 کیفیت زندگی کاری
 15,42006 88,2759 28 مرد

 13,09956 82,7931 28 نز

ــت که میانگین و    ــت آمده از متغیرهای بکار رفته در تحقیق اس ــاخص های آماری برای امتیاز به دس اطالعات جدول فوق بیانگر ش

  انحراف معیار آن ارائه شده است.

 

 در جدول زیر نتایج مرتبط با تایید و رد فرضیه پژوهش ارائه شده است.

 

 تایید و رد فرضیه پژوهش : اطالعات مربوط به2جدول

 t SIG درجه متغییر پژوهش

 395 1.459 46 کیفیت زندگی کاری

 



 
در جدول فوق نتایج مرتبط با تایید و رد فرضیه پژوهش ارائه می گردد.با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق و تی بدست آمده    

 می باشد و در سطح معناداری مورد نظر نمی باشد. 1.495که برابر

 

 

 نتیجه گیری:

  المهدی شهر بندرعباس انجام شد. آلومینیوم شرکت در مقایسه کیفیت زندگی کاری شاغلین زن و مرد هدف پژوهش حاضر بررسی

شان می دهد که متغیر کیفیت زندگی  شرکت    نتایج این پژوهش ن شاغلین زن و مرد  المهدی بندرعباس انجام  آلومینیوم کاری در 

 ندارد.تفاوت معناداری وجود  شد

خالصـــی و ســـیفی)  ،) 1382ترک سمائی)(، 1378رســـتگاری)، ) 2007بنگ کوفول) نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش ،

 . همسو نمی باشد (  1386در گاهی و همکاران)و ) 1385

و  نئوالـ مس دـ بای هـ ک ستای ا ظیفهو ن،گوناگو یها بخشدر  ریکا ندگیز کیفیت شناختدر تبیین این یافته باید اشاره کرد که 

  بیابندرا  نکنارکا ریکا ندگیز کیفیت یها مؤلفهاز  بعضی نماند وکمتر الیلو د نددازبپرآن  به بیشتر تالشی اـ ب ،هـ جامع اندیرـ م

 رتعبا هـ ب د،وـ ش نمی خالصه دستمزدر د رکااز  ضایتر که ستا ینا حقیقت. باشند شتهآن دا توسعهو  حفظ ش،گستر در سعیو 

  فعلی پستاز  که نیست اـه کمحر به مستقیمو  دهسا پاسخ سلسله یکآن  برابردر  هایش کنشو وا رکا با ننساا عاطفی طبروا یگرد

 ،گذشتهدر  رکا کل به که متغیرهایی سایرو  نظرها جههو قبیلاز  دیمتعد یها میانجیاز  ها پاسخ ینا. باشد گرفته تنشأ رشکا

ــک منزلتیو  رقدو  هجایگا وهعال به. کند می رعبو دشو می طمربو هیندو آ لحا و  ها پاسخدر  ،شوند می قائل دخو ایبر نکنارکا هــ

و  ها نماآر به توجه ونبد لیهاو ادموو  منابع رکنادر  نسانیا منابع یگیررکا بهو  صنعت سریع شدر ".  اردگذ می ثرا نناآ یکنشهاوا

 همافر ها نمازسارا در  اتمشاجرو  تختالفاا ،ها ضایتیرنا وزبر مینهز ننساا ردمودر  اریبزا نگرشی لعماو ا شاغل ننساا یستههااخو

 شغلی یها هنگیزا فتنر ینـ باز  ثـ باع ر،کا اربزا رتصو به نسانیا وینیر اوممد یگیررکا به هیژو بهو  ضعیتو ینا مهادا ،ستآورده ا

 زمال تمکاناا دنکر همافر  طریقاز  ریکا ندگیز یتکیف یتقاار ،گفت انتو می ینا بنابر(. 173: 1387،توسلی)شد هداخو ننسادر ا

ــکنرکا کترمشا جهت و  دتحاا به که انمدیرو  نکنارکا نمیا دعتماا بر مبتنی یجو دیجاا ،مانیزسا یها یگیر تصمیمدر  ناــــ

  یها قابلیتو  ها رتمها یگیررکا به جهت زمال یها فرصت دنبو همافر ن،کنارکا به مسئولیت اریگذوا ،دـنجاما می نناآ همبستگی

 .   ددگر می میسر رکادر  عتنو دیجاا ر،کادر  کتحرو  شخصی شدر ،شغل دنکردار  معنی ،شغلی یغنا ن،اـکنرکا دیفر

محدودیت هایی که در پژوهش حاضــر وجود داشــت در دوران بیماری منحوس کرونا انجام شــد پرســنل بصــورت شــیفتی بودند و  

اشته ایم و عوامل مزاحم از قبیل خستگی دخیل بود.براساس این یافته ها پیشنهاد می      دسترسی کامل به افراد در یک رده سنی ند   

ـات  گردد ـان  مطالع ـه را در       پژوهشی در حیطه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکن ـازی رابط ـی س ـه غن  انجام شود، مشاوران، برنام

ـان   ـاری کارکن ـنهاد  در   .استفاده کنند سازمانها برای افزایش کیفیت زندگی ک ـل پیش میشود مانند بسیاری از سازمانهای موفق،  ک

ـط   ـه رواب ـا هـم     ب ـرای انجـام امورشـان       موجود در محیط کار اهمیت زیادی داده شـود، ت ـرژی بیشـتری ب داشته  خود کارکنان ان

 .باشند و هم کارایی سازمان افزایش یابد

 سپاسگزاری 

داشته اند قدردانی می   در انجام این پژوهش همکاری وم المهدی شهر بندرعباس که  مدیریت و کارکنان شرکت آلومین از بدینوسیله  

 گردد.

 این پژوهش با هزینه شخصی نویسنده انجام شده است. تضاد منافع
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مقایسه افسردگی در دانشجویان کارشناسی روانشناسی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس



 
 سحر خسروی

 د اسالمی واحد بندر عباسدانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزا .1

 چکیده  

های اعصاب و روان است که ترین بیماریدر میان اختالالت روانی شایع در جوامع، افسردگی یکی از شایع هدف:

میگیرد. نظر به اهمیت های جامعه را در برها و ردهی گروهبه زمان و مکان و شخص خاصی محدود نیست و همه

ها، هدف پژوهش حاضر بین دانشجویان جهت برنامه ریزی و انواع پیشگیری به حساب آوردن شیوع افسردگی

زاد اسالمی واحد بندرعباس بررسی میزان افسردگی در بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دختر و پسردانشگاه آ

دانشگاه باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان روانشناسی ای میمقایسه _پژوهش حاضر از نوع علی  روش:بود. 

 25بودند. نمونه پژوهش شامل  1400-1399آزاد اسالمی واحد بندرعباس مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

نفر از دانشجویان پسر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد بندرعباس بودند، که به صورت  25نفر از دانشجویان دختر و 

ها از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. داده دهگیری در دسترس انتخاب شدند.به منظور جمع اواری دانمونه

آزمون  ها:یافته و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 26نسخه  spssها با استفاده از نرم افزار 

 -0,65به دست آمده که برابر با  تی مستقل تفاوت آماری معنی داری را بین جنسیت و افسردگی نشان نداد. تی

نتیجه   داری بین جنسیت و افسردگی پیدا نشد.. رابطه معنیباشددار نمیر سطح مورد نظر معنیباشد دمی

سازان جامعه، نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت جامعه دارند، با توجه به اینکه دانشجویان به عنوان آینده گیری:

ظور بهبود و جلوگیری به موقع افراد در توجه به سالمت روانی دانشجویان از اهمیت باالیی بر خوردار است. به من

معرض افسردگی باید عوامل زمینه ساز بررسی گردد، امکانات تفریحی و رفاهی برای دانشجویان فراهم گردد. 

تقویت مراکز مشاوره وخدمات روانپزشکی، جهت شناخت و درمان به موقع مشکالت روحی و روانی دانشجویان مد 

 نظر قرار گیرد. 

 دانشجویان، افسردگی،آزمون بک،بندرعباسکلید واژه: 

                                                                                                                                             مقدمه

در ایفای نقش آنها در جامعه بسیار مهم است.برای ای هستند . سالمت جسم و روان آنها ساز هر جامعهدانشجویان قشر جوان و آینده

داشتن جامعه رو به پیشرفت نیاز به قشر جوان  است که بیشتر در طبقه دانشجویان قرار دارند.گروه دانشجویان با تغیییر دوره از 



 
و تنش قرار بگیرند، که پذیری بیشتر باعث میشود، بیشتر در معرض استرس نوجوانی به جوانی به همراه فشار اجتماعی و مسولیت

در دنیای پرتنش کنونی اختالالت  شود.های این دوره باعث افسردگی میاز اثرات استرس اثرات مخربی بر روان و جسم آنها میگذارد.

ند. اند که در این میان افسردگی به دلیل شیوع باال و تاریخچه طوالنی از جایگاه خاصی برخوردارای پیدا کردهروانی اهمیت ویژه

چیز ارزشمند به نظر نمی رسد. در طی تاریخ روانشناسی این اختالل به  افسردگی نوعی عکس العمل به استرس است که در آن هیچ

است و از این رو پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفته و حجم  های ناگوار و شیوع باال همواره مورد توجه بودهدلیل پیامد

و انسانی را به خود اختصاص داده است. طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت میزان شیوع این اختالل در  وسیعی از منابع مالی

های این سازمان افسردگی چهارمین علت ناتوانی در جوامع بشری بوده کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. براساس گزارش

ها را به خود اختصاص خواهد داد. با توجه به مطالعات اخیر انی ناشی از بیماریاین بیماری احتمال دومین علت ناتو 2027و تا سال 

درصد در کشورهای مختلف اروپایی  9/9تا  8/3ماهه افسردگی اساسی از  6انجمن اضطراب و افسردگی ایاالت متحده امریکا شیوع 

 21در راس اختالالت روانی بوده و بر همین اساس  درصد 8/3های انجام شده در ایران افسردگی با شیوع  متغیر است. طبق بررسی

در میان (.  1393زونی،احمد آبادی،کالنی،درصد افراد مورد بررسی از عالیم افسردگی و اضطراب رنج می برند. )اسالمی اکبر،کوتی،مر

ان و مکان و شخص خاصی های اعصاب و روان است که به زمترین بیماریاختالالت روانی شایع در جوامع، افسردگی یکی از شایع

های ها و مکانمیگیرد . اما میزان شیوع آن نسبت به سن و جنس ، گروههای جامعه را در برها و ردهی گروهمحدود نیست و همه

مختلف ،متفاوت است . ورود افراد ، بخصوص گروه دانشجویان جوان؛ به یک نقطه مکانی جدید، آنها را در معرض فشارهای متعدد، 

های متعددی در افراد گردد ) آزاد مرزآبادی قرار خواهد داد . این فشار روانی میتواند زمینه ساز ناهنجاری« شوک فرهنگی»له؛ ازجم

دانند، به خصوص ارزشی میدرصد از بیماران افسرده خود را انسان بی 80بیش از  ( .1384؛ به نقل از فروتنی ، محمد رضا  1381، 

توانی می کنند ها را دارد احساس نا، موفقیت، اشتها، جذابیت، سالمتی و توانایی که برایشان بیشترین ارزش هایی مثل هوشدر زمینه

باشد. همچنین طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و بانک ترین عوارض افسردگی کاهش میل به کار و فعالیت می. از جمله مخرب

کار افتادگی در جهان قرار دارد ) ایلدرآبادی، اسحق؛ فیروزکوهی، محمد رضا؛ مظلوم، جهانی، افسردگی در صدر علل مهم ناتوانی و از 

ابتالء به افسردگی می تواند منجر به کاهش اعتماد به نفس، اعتیاد، اختالل در عملکردهای تحصیلی، (. 1383سیدرضا؛ نویدیان، علی ، 

توان به خلق االیی به جامعه شود. از عالئم متعدد افسردگی میهای بشغلی، خانوادگی و اجتماعی فرد شده و باعث تحمیل هزینه

توان به ترین عارضه افسردگی میافسرده، فقدان عالقه و لذت، کاهش انرژی، عدم تمرکز، اختالل خواب اشاره نمود که از مخرب

(. بررسی این اختالل می تواند به 1396کاهش میل به کار و فعالیت اشاره نمود ) بهرامی، مهشید؛ دهدشتی، علیرضا؛ کرمی،میثم، 

خطی، نازیال ؛جعفری، اصغر؛ یزدی نژاد،علیرضا؛ شناسایی و انجام مداخالت آموزشی و درمانی به موقع و موثرتر کمک کند ) خوش

 (.1394خطی، ندا، خوش

 روش پژوهش

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان روانشناسای میمقایسه _پژوهش حاضر از نوع علی 

نفر از دانشجویان  25نفر از دانشجویان دختر و  25بودند. نمونه پژوهش شامل  1400-1399مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 



 
ن گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک ورود دانشجویاپسر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد بندرعباس بودند، که به صورت نمونه

های غیر از دختر وپسر کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس بود.  مالک خروج دانشجویان رشته

 روانشناسی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا بود.

 ابزار پژوهش 

( ، جهت بررسی میزان افسردگی می  ) فرم بلنددر این پژوهش از پرسشنامه ، افسردگی بک استفاده شد .پرسشنامه افسردگی بک 

و امتیازات کل  3تا  0سوال است که نمرات پاسخ های هر یک از سواالت بین  21باشد . پرسشنامه افسردگی بک )فرم بلند ( دارای 

: نمرات باشد . نحوه طبقه بندی نمرات حاصله از پرسشنامه به این صورت می باشد که  63تا  0حاصله از پرسشنامه می تواند بین 

 63_29) افسردگی متوسط ( ،  28_20) افسردگی خفیف ( ، 19_ 14به معنی وجود افسردگی جزیی در فرد ، نمرات  0-13

)افسردگی شدید ( می باشد . مطالعات روان سنجی انجام شده بر روی ویرایش دوم پرسشنامه بک نشان می دهد که این پرسشنامه 

است و به طور کلی این پرسشنامه جانشین مناسبی برای  ویرایش اول آن محسوب می شود . بک  از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار

گزارش کرد  81/0و غیر بیمار  86/0و ضریب آلفا برای گروه بیمار  86/0با میانگین   92/0تا  73/0( ثبات درونی این ابزار را 2000) 

هران و دانشگاه عالمه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه دانشجوی دانشگاه ت 125. به عالوه در یک بررسی بر روی 

و اعتبار بازآزمایی به  78/0استاندارد افسردگی بک ) فرم بلند ( بر روی جمعیت ایرانی انجام گرفت ، نتایج بیانگر آلفای کرونباخ 

تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و جهت تجزیه و (.  1393بود )کالنی ، نوید و همکاران ،  73/0فاصله دو هفته 

انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی مستقل استفاده شد. تمام محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم 

 ( انجام شد. 26)نسخه   spssافزار 

 یافته ها

 غییر پژوهش می باشد.، اطالعات توصیفی مربوط به مت1اطالعات مندرج در جدول 

 

 میانگین و انحراف استاندارد را به تفکیک گروه ها -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین      تعداد       گروه       متغییر  

 افسردگی  

 

 8,60          12,60     25         پسر       

 11,3       14,44      25         دختر       

                     



 
 نتایج مرتبط با تایید و رد فرضیه پژوهش -2جدول 

 t            Sig              درجه آزادی         متغییر پژوهش      

 0,081          -0,65            48             افسردگی           

   

می باشد در سطح مورد نظر معنی دار نمی باشد. فرضیه  -0,65ا به دست آمده که برابر ب  tبا توجه به اطالعات مندرج درجدول فوق 

پژوهش مبنی بر تفاوت میزان افسردگی در دانشجویان پسر و دختر تایید نمی گردد. تجزیه و تحلیل داده های آماری بیانگر عدم 

ختر وپسر در میزان افسردگی ارتباط معنی داری بین جنس و میزان افسردگی دانشجوبان بود. و می توان گفت بین دانشجویان د

 تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

 بحث و نتیجه گیری

های اعصاب و روان است که به زمان و مکان و شخص ترین بیماریدر میان اختالالت روانی شایع در جوامع، افسردگی یکی از شایع

گی در بین دانشجویان مساله ای با اهمیت است، زیرا میگیرد افسردهای جامعه را در برها و ردهی گروهخاصی محدود نیست و همه

های مرتبط با خدمات سالمت جامعه،عوارض تواند به ویژه در رشتهاز موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان کاسته و عدم درمان آن می

در بین دانشجویان  این پژوهش با هدف بررسی میزان افسردگی. (1394زیادی را به دنبال داشته باشد. )خوش خطی، یزدی نژاد ،

ها نشان داد که بین میزان افسردگی دانشجویان دختر دختر و پسر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس بود. یافته

؛ اسالمی 1396؛ بهرامی وهمکاران، 1394خطی و همکاران، های) خوشها با یافتهداری مشاهده نشد. این یافتهو پسر تفاوت معنی

( همخوانی دارد. در تبیین این یافته باید اشاره کرد، تفاوت  1393؛ رحمانی بیدختی، صادقی خراشاد، بیجاری، 1393کاران، وهم

بندی گروهها داری بین دانشجویان دختر وپسر مشاهده نشد، این عدم تفاوت را می توان به کم بودن حجم نمونه وتقسیممعنی

ها تعداد ( و مجازی بودن دانشگاه1400-1399یری با بیماری کرونا در این ترم جاری )براساس جنسیت نسبت داد. به علت درگ

با توجه به اینکه دانشجویان  های آینده با حجم نمونه بیشتر انجام شود.شود در پژوهشنمونه محدود در دسترس بود. پیشنهاد می

ه دارند، توجه به سالمت روانی دانشجویان از اهمیت باالیی بر سازان جامعه، نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت جامعبه عنوان آینده

خوردار است. به منظور بهبود و جلوگیری به موقع افراد در معرض افسردگی باید عوامل زمینه ساز بررسی گردد، امکانات تفریحی و 

درمان به موقع مشکالت روحی و  رفاهی برای دانشجویان فراهم گردد. تقویت مراکز مشاوره وخدمات روانپزشکی، جهت شناخت و

 روانی دانشجویان مد نظر قرار گیرد. 

 تشکر و قدردانی



 
از مساعدت دکتر محمدرضا فرشاد )دکتری تخصصی مشاوره ( و دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش تشکر و سپاسگزاری 
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