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 دکتری روانشناسی، دانشیار و استاد دانشگاه محقق اردبیلی، سجاد بشر پور -2

 محمد نریمانی، استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی -3

 چکیده

ی حاضر بررسی نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی هدف از مطالعه

مراجعه کننده  OCDی افراد مبتلا به ی آماری در این پژوهش کلیهبود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه

نفر بیمار مبتلا به وسواس فکری  39ی مورد مطالعه شامل باشند. نمونهمی 5931ان به مراکز درمانی شهرستان اردبیل در تابست

(، 5393ـ عملی بودند که به روش دردسترس انتخاب شدند. از مقیاس وسواس فکری ـ عملی ییل براون )گودمن و همکاران، 

خوی بزرگسال، )رودبار، احدی و ( و پرسشنامه خلق و 2992)آبراموویتز و همکاران،  PIOSی وسواس مذهبی پرسشنامه

ها استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان داد که کنترل فعالیت در ( برای جمع آوری داده2999ایوانز، 

 پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی نقش دارد.

 وسواس فکری ـ عملیکنترل فعالیت، وسواس مذهبی، اختلال  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

تواند کیفیت زندگی را به طور شود که می( یک موقعیت ناتوان کننده محسوب میOCD) 5اختلال وسواس فکری ـ عملی 

درصد جمعیت عمومی تخمین زده شده است )انجمن  9/5تا  5/5در سال  OCDمعناداری کاهش دهد. میزان شیوع جهانی 

های فکری شود. وسواسهای عملی مشخص میهای فکری و یا وسواسبا وجود وسواس OCD(. 2959روانپزشکی آمریکا، 

های درحالی که وسواسشوند، افکار، امیال، یا تصورات عود کننده و مداوم هستند که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می

کند در پاسخ به وسواس فکری یا برطبق مقرراتی که باید با عملی رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر هستند که فرد احساس می

های فکری ـ عملی و اختلالات مربوط همچنین شود. برخی دیگر از وسواسها میقاطعیت اجرا شوند، وادار به انجام دادن آن

شوند )انجمن روانپزشکی های ذهنی مشخص میی و رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ به این اشتغالهای ذهنبا اشتغال

 (.2959آمریکا، 

درصد مبتلایان به وسواس  19های بیش از دهد که وسواسعملی در عربستان و مصر نشان می -بررسی اختلال وسواس فکری 

(. براساس مطالعه فتی و بوالهری 5335، 2هبی است )محجوب و عبدالحفیظدر کشورهای مسلمان مورد بحث، دارای محتوای مذ

خصوص نجس و پاکی عملی در ایران با محتوای مذهبی و به -های فکریدرصد( وسواس 19-99( بیشترین درصد )5939)

افکار و  فرد ه،نوعی عادت ذهنی است که به خاطر ترس بی دلیل از گنا 9وسواس مذهبیدهند. وشو خود را نشان میو شست

 یا این که خود را به شدت کندنابخشودنی فرض می یبه عنوان خطا شوند،گناه محسوب نمی یاعمال مشخصی را که به منزله

ود را شدت بد رفتاری خ مبتلا به وسواس مذهبیبه عبارت دیگر بیماران د. کنآنچه که به واقع هست قلمداد میاز گناهکارتر 

 کنند.رفتارهای معمول و قابل قبول را نامناسب طبقه بندی می کنند وفاجعه سازی می

 باشد. دریهای شناختی که در بررسی وسواس فکری عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، کنترل فعالیت مییکی از سازه 

 حتمالا یک .بگیرد نشأت شناختی آسیب پذیری یک از توانددارند که وسواس فکری ـ عملی میاظهار می (2992) 4رید و بری

خ غالب کنترل فعالیت به توانایی سرکوب یک پاس .باشد فعالیت کنترل در نقص است ممکن شناختی آسیب پذیری این برای

شود، این توانایی میزان کنترلی است که شخص بر تکانه ها و هیجاناتش دارد و توانایی برای ارایه یک پاسخ غیر غالب گفته می

های نامربوط و مزاحم، یکی دیگر از مشخصات بارز افراد مبتلا شود. عدم کنترل تکانهه فعالیت ها را شامل میتمرکز و توجه ب

است. کنترل فعالیت یک کارکرد اجرایی بنیادی است که برای تفکر بهنجار و در نهایت برای زندگی زندگی موفق  OCDبه 

                                                           
1-obsessive–compulsive disorder 

2. Mahjoub & Abdel-Hafeiz  

3- scrupulosity 

Derryberry & Reed  4. 
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( نیز رابطه 2996) 6ساهاکیان و رابینز ول،بلک برگ، فینمبرین، (. در تحقیق چ15333ضروری است )گاروان، راس و استین،

(، نشان 2993) 3آسیب در کنترل فعالیت با اختلال وسواس و کندن مو مشاهده شد. بوهن، ساواچ، دکرسباخ، کاتن و ویلهلم

(، اختلال در 2959) 9کشینتواند با افکار وسواسی رابطه داشته باشد. تحقیق آیدین و اویدادند که نارسایی در بازداری می

( نیز، نقص در بازداری در افراد مبتلا 2951) 3تحقیق لنن و پترووسکیرا نشان داد. در  OCDبازداری شناختی در افراد مبتلا به 

به طور کلی، تحقیقات اندکی در خصوص مشکلات کنترل فعالیت در افراد وسواسی صورت گرفته  مشاهده شد. OCDبه 

است. در همین راستا این پژوهش در صدد یافتن پاسخ علمی برای این پرسش است که آیا کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس 

 نقش دارد؟ OCDمذهبی افراد مبتلا به 

 شناسی تحقیق روش

      جامعه آماری این پژوهش را ، 5931مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان اردبیل در تابستان   OCDلا بهافراد مبت کلیه

(، 5939نفر ذکر شده است )دلاور،  99بین جا که، حجم نمونه در تحقیقات همبستگی به ازای هر متغیر پیشدادند از آنتشکیل 

نفر از جامعه آماری فوق انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند.  39بین تعداد متغیر پیش  9در این مطالعه به دلیل وجود 

نترل کروش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. در این پژوهش  روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بود.

 در نظر گرفته شدند.عملی متغیرهای ملاک  -به عنوان متغیرهای پیش بین و وسواس مذهبی و وسواس فکری فعالیت

توسط  5393این مقیاس در سال  :(Y-BOCS)ییل براون  عملی ـ مقیاس وسواس فکری -5آوری اطلاعات:ابزارهای جمع

( که 5994؛ به نقل از ابولقاسمی و نریمانی، 5393، 59پزشکی عمومیگودمن و همکاران تهیه و تدوین شده است )آرشیو روان

جهت ثبت نشانه های وسواس و ارزیابی نشانه ها، شدت آن و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به به عنوان یک ابزار استاندارد 

شود. پرسشنامه در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته و توسط متخصص بالینی اجرا اختلال وسواس فکری عملی استفاده می

کند. )بینهایت ( درجه بندی می 4)بدون علامت ( تا شود. این مقیاس علائم افکار وسواس و اجبار را در یک مقیاس از صفر می

                                                           
1-Caravan, Ross, & Stein 

2-Fineberg, Blackwell, Robbins & Sahakian  

3-Bohne, Savage, Deckersbach, Keuthen & Wilhelm  

4- Aydın & Öyekçin 

5-Lehnen & Pietrowsky 

 

 
 

 

 
 

1.Archives of General Psychiatry 
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شود. این مقیاس و بالاتر در مطالعات بالینی استفاده می 9شود. از نقطه برش نمره گذاری می 49تا  59آیتم بین  59نمره کل در 

ایایی رود. ضریب پاجبار به کار می -یک مقیاس معتبر است که به طور گسترده ای برای اندازه گیری شدت اختلال وسواس

گزارش شده است )ابولقاسمی  93/9و ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ  39/9بیمار  49بین ارزیابان مختلف در 

 (.5994و نریمانی، 

و آبراموویتز این پرسشنامه توسط  (:Peen inventory of scrupulosityیا  Peen) PIOS ی وسواس مذهبی پرسشنامه -2 

با طیف  این مقیاس . است "ترس از خدا"و  "ترس از گناه"دو خرده مقیاس  ماده و 53داری تهیه شد و ( 2992)همکاران 

ی کلی به دست  گذاری شده است. طبق گزارش مؤلفان، آلفای کرونباخ نمرهنمره  4 ای است که از صفر تا لیکرت پنج گزینه

خرده مقیاس ترس از خدا برابر  یو برا 39/9ده مقیاس ترس از گناه برابر خری ، برا 39/9ی پرسشنامه برابر ماده 53آمده برای 

اجرا شد و همسانی درونی ( 5999زاده و پورجعفری )قره باغی، عبدالهبوده است. این مقیاس اولین بار در ایران توسط 99/9

آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای کل پرسش نامه، خرده مقیاس ترس از گناه و خرده مقیاس ترس از خدا به ترتیب 

زاده و . )قره باغی، عبدالهبه دست آمد که گواه بر همسانی درونی بالای این پرسشنامه است 39/9و  91/9، 32/9ضرایب 

 (.5999پورجعفری ، 

ساخته شده  2999نامه توسط رودبارت، احدی و ایوانز  در سال این پرسش: نامه خلق و خوی بزرگسالفرم کوتاه پرسش -9

بعد عاطفه منفی، کنترل هدفمند، برون گرایی/ شـــادخویی و جهت گیری به  4آیتم می باشـــد که شـــامل  33و مشـــتمل بر 

خرده مقیاس  9مه که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شامل ناباشـد. بعد کنترل هدفمند این پرسـشحسـاسـیت می

نامه در باشــد. تمام ســوالات این پرســشســوال( می 3ســوال( و کنترل فعالیت ) 3ســوال(، کنترل بازداری ) 1) کنترل فعالیت

نامه همبستگی بالایی پرسش شود. عاملهای این)کاملاً درست( درجه بندی می 3)کاملاً غلط( تا  5نقطه ای از  3مقیاس لیکرت 

سنجند هایی که زمان واکنش را میپنج عامل بزرگ شـخصـیت دارد، همچنین مشـخص شده است که سنجه 1با مقیاسـهای 

تا  31/9همبستگی قابل ملاحظه ای با عامل کنترل هدفمند دارند. ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این آزمون در دامنه 

 69/9(. این ضرایب بر روی آزمودنی های یک نمونه ایرانی نیز در دامنه 2999)رودبارت و احدی، گزارش شـده است  95/9

 (.5932بدست آمد )بشرپور،  35/9تا 
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 ها یافته

کنند. نتایج آنوا نیز درصد از کل واریانس وسواس مذهبی را توجیه می 51 دهد که کنترل فعالیتنشان می 5نتایج جدول 

ا بتای ب کنترل فعالیتدهد که متغیر (. نتایج ضرایب رگرسیون نشان میP < 95/9؛ F= 99/4دهد )معنی داری مدل را نشان می

933/9 (53/2 =t 95/9؛  >P ) نماید.وسواس مذهبی را تبیین می طور معناداریبه 

 : نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی وسواس مذهبی براساس کنترل فعالیت1جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری 

نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی ی حاضر بررسی هدف از مطالعه

رسد ادرست میبه این باور نفرد وسواس مذهبی تاثیر دارد در واقع  در پیش بینی بود. نتایج پژوهش نشان داد که کنترل فعالیت

تن داند و احساس میکند باید برای وقوع نپیوسوع آن مسئول میگذارد و خود را در قبال وقکه افکار بر دنیای بیرونی وی اثر می

تن از سازی و رهایی یافدهد از قبیل اینکه شدیداً آنها را کنترل کند، برای خنثیرسد، کاری انجام میافکار پلیدی به ذهنش می

م به وارسی بپردازد. بر اساس نظریه اند، مداجویی از این که افکارش به وقوع نپیوستهآنها کاری انجام دهد و برای اطمینان

فراشناختی، این عمل یعنی سعی در کنترل کردن افکار خود سبب افزایش افکار مزاحم و اعمال اجباری برای خنثی سازی این 

های آتی تا حد ممکن از گردد که در پژوهشپیشنهاد می شود.شود و در نتیجه باعث تداوم و گسترش وسواس میافکار می

 م شناختی و رفتاری اختلال وسواسیعلا تری ی وسیعهای دیگری که در حوزهاز پرسشنامهالینی بزرگتر و همچنین گروه ب

های فراشناختی در اختلالات روانی دیگر نیز مورد مطالعه قرار سوگیری را بسنجد، استفاده شود، همچنین نقشعملی  فکری

 .گیرد

 

 

 R           RS           ARS         F         Sig.F      B       SE(B)    Beta             t        Sig.t پیش بین          

                211/0       11/0         070/0     03/4        88/2    

 237/0       10/2        007/0      663/0      28/1کنترل فعالیت                                                                         
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 جرم از پیشگیری در نهادها و هاسازمان نقش

 صادق یزدانی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم 
 

 

 چکیده

 در قضائیه قوه نبود متولی. داندمی اثربخش مجرمانه پدیده به واکنش در را کیفر و پیشگیری از ترکیبی جنایی سیاست امروزه

 قوه ابزار عنوان به نهادها و هاسازمان دیگر بلکه باشدنمی نهادها و سازمانها دیگر نداشتن نقش معنای به جرم از پیشگیری

 مورد جرم از پیشگیری در هاسازمان دیگر نقش است لازم تفاصیل این با. آیندمی حساب به جرم از پیشگیری برای قضاییه

 به توجه با دارد. مستقیم ارتباط اجتماعی هایآسیب و جامعه پذیرآسیب اقشار با که هاییسازمان بخصوص. گیرد قرار بررسی

 افراد نبی برابر فرصتهای نداشتن و لازم آموزش عدم و ناآگاهی محرومیت، بیکاری، فقر، در جرایم از بسیاری یزمینه آنکه

 کمک و جامعه افراد خدمات به و امکانات هایحداقل رساندن و حمایت هدف ها و نهادهای مختلف باسازمان است جامعه

 را آسیبها و جرایم زا بسیاری یزمینه نتیجتاً که بوده جامعه اصلاح افراد دنبال به منحرفین تربیت تجدید و پذیرآسیب اقشار به

 هادهاین مشارکت به نیاز کشور سطح در جرم ازپیشگیری  برای همچنین .کندمی پیشگیری جرم وقوع از و بردمی بین از

 این توانمی آنکه نتیجه. است پذیرامکان خوبی به کشور بهزیستی سازمان در مهم این که باشدمی خصوصی بخش و مردمی

 .کرد معرفی جرم از اجتماعی پیشگیری متولی سازمان یک عنوان به را سازمان

 هاها، وزارتخانهشناسی، سازمانپیشگیری از جرم، جرم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ریزی برای کنترل و کاهش برنامه؛ های اجتماعی استیشگیری، مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با جرم و دیگر ناهنجاریپ

لازم  های کاربردی بسترباشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامهها میهای اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیتآسیب

های سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیترا برای ارتقاء 

 و نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیست

بخش نبوده که افزایش ات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایتاز وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخل

چنین های قضایی و انتظامی بوده و همهای قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیریپرونده

دار و جامعیت لازم و اثرگذاری برخور های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیریپیشگیری

 انتظامی در این زمینه -نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی

آوری اطلاعات باشد برای جمعتحلیلی می -با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی .اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد

ه وزارتخان نقش تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل ،ر این اثرد .ای استفاده شده استدنیاز، از روش کتابخانهمور

 شود. پرداختهها و نهادها در پیشگیری از جرم، در قالب سه گفتار ها، سازمان

 

 ها در امر پیشگیریخانهگفتار اول: نقش وزارت

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بروز جنگ تحمیلی، پیامدهای حاصل از بحرانپس از پیروزی انقلاب اسلامی و 

، تصمیمات و اقدامات مختلفی در این ناشی از آن موجب رشد و افزایش جرایم شد. باتوجه به اهمیت رسیدگی به این پدیده

ها و خانهها، وزارتتوان گفت سازمانکلی می شماری نیز ارائه گردید. یه طورهای بیها و برنامهزمینه گرفته شد و طرح

ها، به دلیل توانند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشند. با توجه به اینکه برخی از این سازمانتشکیلات دولتی می

اقتصاد و موقعیت حساس خود، از فرصت و امکانات مناسبی برخوردار هستند، مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور 

 توانند در کاهش جرایم موثر باشند.دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... می

 مبحث اول: نقش وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم

های حکومت اسلامی، موقعیت مهم و حساسی دارد. اسلام بیش از ها و مسئولیتدر برنامه« تربیت»بعد از « آموزش»ی مسئله

ک ریزی یهمه نظامات اجتماعی و همه شرایع آسمانی، مردم را به فرا گرفتن علم و دانش تشویق و ترغیب نموده و برای پی

های فرهنگ اساسی، تحصیل علم را بر همه واجب کرده است و مسلمانان موظف هستند برای تحصیل علم، نهایت کوشش

 خود را صرف کنند.
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اذهان افراد و تجهیزات فکری ایشان، جهت برخورد درست و اصولیبا مسائل از طریق تجزیه اهمیت آموزش در شکل دادن به 

های آنها بر کسی پوشیده نیست؛ امری که تعداد بسیاری از افراد را معطوف خود کرده است. آموختن از اجزای و تحلیل

: 5962بندد. )سبحانی، اه بر ذهن او نقش میهای مختلف، گاه ناخودآگای که آموزهناپذیر وجود انسان است به گونهجدایی

464) 

ی صحیح آنها را به عهده دارد، وزارت آموزش و پرورش ها و ارائهمند ساختن این آموزهی قانونترین نهادی که وظیفهمهم

هت انتقال ج ی گستردگی و جوانی افراد تحت قلمروانش از یک سو و لزوم گزینش افراد شایستهباشد؛ نهادی که به واسطهمی

رغم کمبود امکانات و منابع، هم باید باشد. به ویژه آنکه علیمعانی و مفاهیم از سوی دیگر، حساسیت خاصی را دارا می

ی آموزش. های ویژهی احتیاجات درونی در قالب روشپاسخگوی نیازهای روز افراد تحت آموزش باشد و هم تامین کننده

 (253: 5939)طه، 

ی سطوح و برای همگان فراهم آورد. اساسی، دولت را موظف ساخته تا آموزش وپرورش رایگان را در کلیهاصل دوم قانون 

شود که دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را برای همه ملت ام مجدداً یادآوری میضمن آنکه در اصل سی

، قانون اهداف و وظایف 21/55/5966رج در قانون اساسی، در تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. به منظور ایفای وظایف مند

وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید. در این قانون، مواردی درج شده است که به طور غیرمستقیم نقش موثری در 

 است. پیشگیری از جرایم داشته

های ترین برنامههایی از آنها که از مهمنهشمارد نمواین قانون به طور مبسوط وظایفی را برای وزارت مذکور برمی 59ماده 

 باشد، بدین شرح است:آموزی میپیشگیری از جرایم در جمعیت دانش

 آموزش و وزارت اساسی ، در فصل اول خود، اهداف21/55/5966پرورش مصوب  و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون

 ند در امر پیشگیری تاثیرگذار باشد.  تواشمرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم میپرورش را برمی

 مذهب و لاماس مبین دین احکام معارف و تعیین اصول و تبیین طریق از آموزاندانش معنوی و اعتقادی مبانی تحکیم و تقویت

 (.ع) معصومین سنت قرآن و عقل، اساس بر عشریاثنی جعفریحقه

 اسلام. عالیه تعالیم پایه بر آموزاندانش تزکیه و اخلاقی فضائل رشد

 .آنها اساس بر آموزاندانش پرورش و اسلامی هایارزش تبیین

 و لومع به آموزانساختن دانش آشنا از طریق سیاسی و اقتصادی فرهنگی، استقلال تداوم و حفظ برای لازم هایزمینه ایجاد

 .کشور در موجود هایاولویت براساس جامعه نیاز مورد حرف و صنایع و فنون
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 و ومینمظل از حمایت و ناروا با تبعیضات مبارزه و ستیزیظلم و گستریعدالت و پذیریعدالت روحیه تقویت و دادن رشد

 .مستضعفین

 .خویش قانونی حقوق از عموم مردم برخورداری از حمایت و آن اجرای به التزام و قانون به احترام روحیه ایجاد

 انضباط و نظم به پایبندی و مسلمین امور به اهتمام و مسئولیت حس تقویت

 ادر،م پدر، که است بشری فرایندی دین. گرددبرمی دینی یروحیه تقویت به شده یاد اهداف این از مواردی آنکه توضیح

 راچ خواند؛ می فرا جرم بدون زندگی سوی به را آنان افراد، کنترل با دین. گیرند می برعهده مردم را آن آموزش...  و روحانیت

  :که

 شود، جمع جامعه بیرونی های نظارت و مقررات با وقتی که دارد همراه به افراد برای درونی اجراهای ضمانت نوعی دین

 ادلانهع مقررات و قوانین چند هر:  طباطبایی علامه عقیده به. کند می ایجاد جرم ارتکاب برابر در افراد برای قوی بازدارندگی

 جز را جرم ارتکاب و تخلف جلوی حال، عین در باشد، داشته وجود هم کننده تهدید و سخت جزئی احکام و شود وضع ای

 کارکردهای زا یکی سرزنشگر نفس یا وجدان تربیت و تقویت گفت باید. گرفت توان نمی انسانی فاضله اخلاق وسیله به

 احبشص جرم، و گناه انجام با که است آن نفس این ویژگی. است جرم از پیشگیری و انحراف با رویارویی برای دین اساسی

. سازد می آماده انحرافات از وی رهایی برای را زمینه و شود می او پشیمانی سبب نتیجه، در و دهد می قرار سرزنش مورد را

 فراوانی میزان به او جرم و گناه میزان شود، تربیت دینی های آموزه اساس بر همواره انسان وجدان اگر( 33: 5993 طباطبایی،)

  .یابد می کاهش

 و انذار ترسیم و مرگ از پس زندگی و معاد با رابطه در دین های آموزه آورد؛ می اخروی قوی اجراهای ضمانت دین اساساً

 نکته این بر أکیدت و انذار و تبشیر با دین. باشد داشته دنیوی اجراهای ضمانت از زیادتری تاثیر تواند می عقاب و پاداش تبشیر،

 رهایرفتا مراقب که کند می ترغیب را انسان دید، خواهد حساب روز در را دنیوی بد و نیک کارهای کیفر یا پاداش انسان که

 محمد حضرت. دارد باز شد، خواهد رستاخیز روز در او گرفتاری سبب که ها جرم و ها لغزش از را خود و باشد خویش

 زا دوزخ ترس از چگونه پس ، کندمی پرهیز خوراک از بیماری و درد ترس از که کسی بر کنممی تعجب: فرماید می( ص)

 عهجام سازی سالم عوامل از یکی روزقیامت، به اعتقاد درباره سازی فرهنگ بنابراین(. 493: 5456 قمی؛. )کندنمی پرهیز گناهان

 . است بزه و جرم ارتکاب از

 وظایف

 تامین و تدارک نیازهای آموزش و پرورش؛
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 ویت نهضت سوادآموزی؛التعلیم و تقی کودکان لازمکلیهزیر پوشش دادن 

 آموزان و استمداد از آنان در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در امر خطیر؛ارتباط مستمر با اولیای دانش

 آموزان  و...های جذاب و متنوع به منظور استفاده سازنده و مفید از اوقات فراغت دانشریزی و اجرای برنامهبرنامه

 مبحث دوم: نقش وزارت امور اقتصاد و دارای در پیشگیری از جرایم

هاست که در تمام ادوار و همه اجتماعات بشری نقش مهمی از اصول اساسی و مسائل مهم زندگی انسان« اقتصادی»ی مسئله

مالی از عوامل بسیار موثر در تکامل روحی  بر این، داشتن معاش و استقلال چرخد. علاوهدارد و چرخ زندگی بشر به دور آن می

 انسانی است و لذا مراعات فضایل اخلاقی برای کسی که از لحاظ معاش در مضیقه باشد، سخت و دشوار است.

واملی باشد؛ زیرا یکی از عریزی در زمینه مسائل خرد و کلان اقتصاد کشور میامروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، متولی برنامه

نقش مهمی در تقلیل میزان جرایم دارد، بهبود وضع اقتصای مملکت است. توقع اساسی و اولیه از وزارت اقتصاد عبارت که 

های مختلف مثل وام ازدواج، جهزیه، مسکن و ...، نظارت است از : توزیع عادلانه ثروت، فراهم آوردن زمینه استفاده افراد از وام

جهت انجام وظایف قانونی و در نهایت اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه قشر مستضعف از های زیر مجموعه بر عملکرد دستگاه

 (13: 5994نیا، اهم وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی است. )علی

اند داشته باشد توتوان گفت اگر اقتصاد در کشور سالم باشد بیشترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرایم میدر این میان می

 های وزارت مذکور برشمریم.توانیم یکی از وظایف و برنامهامر را میو این 

 مبحث سوم: نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیشگیری از جرایم

های آن است؛ زیرا از یک سو عصر های مردم در روزگار حاضر، بهداشت و سلامت و تامین هزینهمشغولیترین دلیکی از مهم

های نوین خویش را نیز به همراه آورده که تا چندی پیش حتی نام آنها شنیده نشده بود و از سوی دیگر، زندگی بیمارینوین، 

های جسمی و روحی برای افراد های اجتماعی و بیماریای از آسیبشهری در جوامع صنعتی و مشکلات ناشی از آن، مجموعه

ی آید. بنابرین ارائهی اکثریت جامعه بر نمیهای دولت، از عهدها آنها بدون حمایتهای مبارزه برا فراهم نموده که تامین هزینه

 کند. عاملی کهها به صورت یکی از مطالبات مهم مردم از دولت جلوه میهای بهداشتی جهت درمان یا پیشگیری از آنحمایت

 (293: 5939ای ناهنجار گردد. )طه، هآوردن به روشی وی و رویتواند موجب طغیان فرد یا خانوادهعدم آن می

مقنن ما با درک صحیح از شرایط، همواره این مهم را در نظر داشته باشد نه تنها ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه، بلکه آموزش 

 ها را نیز لحاظ نموده است.مبارزه با بیماری

وظایف این ارگان را تشریح  9/9/5963ب به موجب قانون تشکیل و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصو 

تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق ارتقای سطح بهداشتی، خصوصاً » نموده است. مطابق ماده یک این قانون: 
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ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، و شاغلین ی بهداشت محیط، مبارزه با بیماریدر زمینه

ربط ذی هایهای بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاهتاکید بر اولویت مراقبت با

و تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان 

 ی این خدماتبخشی و ارائهو معلولین جسمی، ذهنی، و اجتماعی و غیرقابل توان سرپرست و نیازمندها و افراد بیو خانوده

 (62: 5994نیا، )علی« در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.

یت مسئولهای مذکور، گردد، این است که هرچند صراحتاً دستگاهآنچه که از برای وظایف وزارت بهداشت و درمان مستفاد می

داری و بازپروری مجرمینِ )نیازمند اصلاح( ندارد ولی به لحاظ اینکه بخشی از مجرمین را ) به ویژه مستقیمی در خصوص نگه

های خورده، خانوادهگری و اعتیاد( معلولین جسمی، ذهنی و یا زنان بیوه، زنان سالجرایمی همچون ولگردی و تکدی

دهند که به لحاظ مادی با عنایت به خصوصیات ذکر شده و ار افتاده و... تشکیل میسرپرست و بدسرپرست، افراد از کبی

های موجود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند افرادی از این قبیل را نه براساس قوانین و دستورالعمل

و  های مالی، فرهنگی، اجتماعیده و... حمایتسرپرست، از کار افتابیمار، معلول، بی به عنوان مجرم، بلکه تحت عناوینی مثل

بخشی قرار دهند. بدیهی است با تحت پوشش قرار گرفتن این گونه افراد بخش اعظم مشکلات ناشی از ی خدمات توانارائه

 گردد.وجود این معضلات که در جامعه پراکنده هستند، حل می

 ی از جرایممبحث چهارم: نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پیشگیر

رفاه اجتماعی، مجموعه اقداماتی )اعم از سیاست یا خدمات( است که با رفع نیازهای آحاد جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی 

گیرد و در همه حال از شش قلمرو اصلی شامل: سلامت، تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی، آموزش همگانی، صورت می

ای رفاهی، به منظور کاهش مخاطرات در زندگی دیگر، نظام تامین اجتماعی را برنامهگردد. از سوی اشتغال و مسکن تشکیل می

 اند.اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه تعریف کرده

ی خدمات و امدادهای اجتماعی مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، تامین اجتماعی با پرداخت پول و ارائه

 (529: 5939کند. )مرادی، ز کارافتادگی و تامین معاش افراد خانواده پس از مرگ حمایت میپیری، بیماری و ا

 هایگیری اجتماعی از جرم و انحراف و آسیبترین نقش را در پیشدهد که وزارت رفاه، بیشتوضیحات مذکور نشان می

رفاه اجتماعی، پیشگیری اجتماعی است و از سوی آمیزد؛ زیرا هدف از اجتماعی برعهده داشته و اصولا نام این دو، در هم می

 شود.های خاص آن حاصل نمیدیگر، پیشگیری اجتماعی جز از طریق رفاه اجتماعی با شاخصه

ی پیشگیری از جرایم، به مواردی از قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی به اینک به منظور روشن شدن بیشتر موضوع در زمینه

 پردازیم.دارای هدف می مند وعنوان قانون نظام
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قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  23شمارد. به موجب این ماده، در اجرای اصل قانون مذکور، اهداف قانون را برمی 5ماده 

ی عدالت های رفاهی و به منظور توسعه قانون اساسی و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست 25( اصل 4( و )2و همچنین )

گردد: )مرادی، ادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام جامع تامین اجتماعی و ... از جمله برای امور زیر برقرار میاجتماعی، اقتص

5939 :524) 

 بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت

 بیکاری

 پیری

 های اجتماعیسرپرستی و آسیبدر راه ماندگی، بی

 حوادث و سوانح

 خورده و خودسرپرست و کاهش نابرابری و فقریمه خاص بیوگان، زنان سالهای جسمی، ذهنی و روانی و ایجاد بناتوانی

این آیین نامه، چتر  51نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی را تصویب کردند. بند الف ماده نیز هیات وزیران، آیین 22/9/94در مورخ 

اهش کند که برای کنترل و کقایی معرفی میای از سیاست و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتایمنی رفاه اجتماعی را مجموعه

داند که در پذیر را افرادی از جامعه میهای آسیبشود. ضمن بند ب ماده مذکور، گروهفقر و پایداری جامعه سالم انجام می

 دهی و بازپروری نیاز دارند.معرض مخاطرات اجتماعی بوده و به سامان

ای هی خدمات به خانوادهگیرند و اولویت ارائهایمنی رفاه اجتماعی قرار می های دارای فقر شدید، تحت پوشش چترخانواده

 دارای فقر مطلق به این ترتیب است:

سایرین )بیکاران، معتادان،  -1معلولان و  -4سالمندان؛  -9زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست؛  -2سرپرست؛ کودکان بی-5

 نی و..(متکدیان، ولگردان، بیماران مزمن جسمی و روا

نامه را شامل امنیت، تغذیه، بهداشت ودرمان، اشتغال مولد، های حمایتی موضوع این آییننامه، اقدامات و برنامهآیین 4ماده 

 (521: 5939کند. )مرادی، مندسازی، ارتقای آگاهی عمومی، مسکن و مدیریت مخاطرات معرفی میتوان

 ات وزارت رفاه را معادل پیشگیری اجتماعی از جرم در بالاترین حد دانست.توان اقدامبنابراین با توجه به مطالب فوق می

 مبحث پنجم: نقش وزارت کار و امور اجتماعی در پیشگیری از جرایم

های فرصت تواند بر اشتغال و افزایشی فرابخشی است؛ بنابراین بسیاری از مسائل ساختاری در هر اقتصاد میاشتغال یک مقوله

عبیه شده است های خاصی ت. به طور کلی در ادبسیات اقتصادی، بازار کار برای مقابله با انواع بیکاری، سیاستشغلی موثر باشد

های نامهها و بربخشی بازار کار دارد. بنابراین برای حل مشکل بیکاری، سیاستها نقش موثری در تعادلکه اجرای هر یک از آن
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، بلکه های شغلی نیستارت کار نیست. وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال و فرصتمتعددی باید اجرا شود که فقط مربوط به وز

های زایی در بنگاههای مربوط به اشتغال است؛ از جمله تنظیک تسهیلات بانکی برای اشتغالمسئول پیگیری و نظارت بر سیاست

برداری از غلی و بهبود بهرههای شی گسترش فرصتکوچک زود بازده، کمک کردن به ساخت مسکن در شهرها و زمینه

ی روستایی و ایجاد تنوع شغلی در روستاها و ... های جدید، توجه به توسعههای شغلی موجود و شناسایی فرصتفرصت

 (549: 5933کنند. )ایرانشاهی، ی اشتغال کمک میرویکردهایی هستند که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم به مسئله

ی امداد امام ها و یا کمیتهی موظف است افراد متعدد و دارای توان کار را که از طرف مجتمع اردوگاهوزارت کار و امور اجتماع

ب ای مناسهای فنی و حرفهگردند، به طور رایگان تحت پوشش آموزشها و غیره معرفی میخمینی )ره(، بهزیستی و سازمان

شغل  هایای اجرایی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصتهریزیقرار دهد و جهت تامین اشتغال افراد بیکار، برنامه

 به عمل آورد.

کند که همین امر عاملی جهت ایجاد یا تقویت قدرت بازدارندگی و به هر روی، کار و اشتغال، آرامش خاطری ایجاد می

 باشد.استنکاف افراد در ابراز تمایل به اعمال خلاف و مجرمانه می

یژه آنکه طلبد. به وهای پیشرفت کشور، تلاش و تعامل میان نهادهای مختلف را میبه عنوان یکی از شاخصه بنابراین اشتغال

ی دوم، تناسب کار با تخصص، کار مناسب توام با حقوق و مزایای مناسب، امنیت و آسودگی ی اول، کاریابی و در وهلهدر وهله

. ضمن آنکه گسترش امکانات لازم جهت کار آموزی خارج از زندان برای بخشدخاطر و پیشروی در مسیر مستقیم را ارتقاء می

 (35: 5999ها به دنیای مجرمانه دارد. )گودرزی، آوردن مجدد آنافراد آزاد شده، نقش بسزایی در پیشگیری از روی

 

 مبحث ششم: نقش وزارت مسکن و شهرسازی در پیشگیری از جرایم

ت که وضع خانواده، تحت تاثیر اطرافیان به طور محسوس دگرگون شده و ممکن شناس سوئدی، معتقد اسگپن برگ، جرم

است فردی را به طرف ارتکاب جرم بکشاند و یا از وقوع جرایم پیشگیری نماید. اطرافیان مذکور عبارتند از : همسایه، رفقا، 

ی از موارد دیده شده که با تغییر محل ای، ورزشی، تحصیلی و...( در بسیاربازی کوچه و خیابان، دوستان، )شغلی، حرفههم

 (219: 5933هایی در رفتار و اعمال افراد به وجود آمده است. )ایرانشاهی، سکونت، دگرگونی

انان ویژه جوبحران مسکن در جامعه کنونی ما، طی چندین سال گذشته به یکی از حادترین مشکلات اقشار مختلف مردم به

ترین دلایل خودداری جوانان از ازدواج و تشکیل کند که این امر یکی از عمدهحل جلوه میای لاینتبدیل شده، همچون مسئله

شود که ممکن است منجر باشد. بدیهی است این موضوع خود، موجب مشکلات و مسایل روحی و روانی نیز میخانواده می

 شود.به انحراف در آنان 
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باشد. در کشور ما نیز، وزارت مسکن به عنوان متولی در بازار مسکن می های مهم کشورها ایجاد ثباتبنابراین یکی از شاخصه

های مناسب و کارآمد، از سوی مسئولین کند. اتخاذ سیاستاصلی امور مربوط به مسکن، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می

 ی مسکن لازم است.وزارت مذکور در زمینه

د و درآمای که اقشار کمی مسکن، به گونهتسهیلات به متقاضیان تهیه یبه هر روی، توسعه و رونق ساخت و ساز و ارائه

مستضعف نیز با اندک درآمد خویش بتوانند حداقل در قالب اجاره، سرپناهی برای خویش تهیه کنند، کمترین توقع مردم 

 باشد.می

ی مجرمین ها که خود پرورش دهندهنشینحاشیهآبادها و رویه شهرها به ویژه پیدایش حلبیبنابراین، جلوگیری از گسترش بی

باشد؛ ضمن آنکه نوسازی شهرها و محلات نیز در بهبود و باشد، از دیگر وظایف وزارت مسکن میو منحرفین بسیاری می

و  تباشد. در نتیجه وزارت مسکن به عنوان متولی اصلی ساخی بیشتر در آنان موثر میی افراد و ایجاد امید و انگیزهروحیه

تواند با تقلیل این فضاها و افزایش نظارت اجتماعی، گام مهمی در پیشگیری از جرم و یا حداقل ساز مسکن در کشور می

 کاهش آن بردارد.

 نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: هفتم مبحث

 شگیریپی برای دارد، اهمیت هانداز همان به و است جرم ارتکاب ثانویه دلایل ترینمهم از یکی مادی فقر کنار در فرهنگی فقر

 از تا رداشتب اساسی هایگام فرهنگی فقر رفع برای اقتصادی و معیشتی مشکلات رفع بر علاوه باید مختلف جرایم ارتکاب از

 که ستا جامعه معضلات ترینمهم زمره در فقر شکبی. کرد جلوگیری فرهنگی فقر دلیلبه آمده وجود به جرم ارتکاب بحران

 فرهنگی رفق و مادی فقر میان این در که دارد مختلفی انواع فقر. است برخوردار اجتماعی مسائل دیگر میان در ایویژه جایگاه از

 فرد هر که است رفتاری هنجارهای و هاارزش فرهنگی، فقر از منظور. گذاردمی تاثیر جرم بروز بر فقر دیگر هاینمونه از بیش

 که رادیاف. گرفت نادیده را دینی اعتقادات نقش میان این در نباید البته. کند رعایت و حفظ را آنها خود زندگی مدت در باید

 راغس بازدارنده عاملی عنوان به اعتقادات این دلیل به هم مالی مشکلات بروز صورت در حتی هستند قوی اعتقادات دارای

اجتماعی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد  هایآسیباز  پیشگیری ستاد به همین مناسبت دبیرخانه .روندنمی جرم ارتکاب

 اسلامی با اهداف زیر تشکیل شده است:

 در مناسب اجرایی راهکارهای ارائه و مخدر مواد با مبارزه ستاد مصوبات اجرای حسن چگونگی در خصوص ریزیبرنامه 

 .ایرسانه و هنری پژوهشی، آموزشی، های زمینه

 عاداب در هنری و فرهنگی هایبرنامه تولید منظور به فرهنگ اهالی هنرمندان، در حساسیت ،انگیزه ایجاد برای ریزیبرنامه

 .اجتماعی های آسیب از پیشگیری رویکرد با مختلف
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 های اجتماعی. آسیب از پیشگیری راستای در هنر و فرهنگ بخش هایاستراتژی تدوین تهیه و

 اجتماعی هایآسیب از پیشگیری منظور به عمومی هایآموزش و تبلیغاتی فرهنگی، های امورسیاست پیشنهاد و ارائه بررسی

 .غیره و ایدز دخانی، مواد الکلی، مشروبات به ویژه اعتیاد از

 .برتر آثار از تقدیر و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری مضامین با تجسمی هنرهای موسیقی، نمایشی، تولیدات از حمایت

 منظور به(  ایرایانه افزارهای نرم) مکتوب غیر آثار و( پوستر بروشور، نشریه، بولتن،) مکتوب آثار کلیه چاپ و تهیه از حمایت

 .اعتیاد از پیشگیری فرهنگ اشاعه

 اعیاجتم هایآسیب از پیشگیری زمینه در هنری و فرهنگی هایفعالیت اجرای بر نظارت و ارزیابی جهت اطلاعات آوری جمع

 .استانی واحدهای در

 ها در پیشگیری از جرایمدوم: نقش سازمان گفتار

شاره ترین نقش را دارند ای پیشگیری از وقوع جرایم بیشهایی که در زمینهترین سازماندر این گفتار به برخی از شناخته

 کنیم.می

 مبحث اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از جرایم

ی یشگیری از وقوع جرایم، سهم بسیاری را داراست. به موجب ماده واحدهها، در امر پسازمان بهزیستی همانند دیگر سازمان

و اصلاحات بعدی آن در جهت تحقق مفاد اصول  24/9/13ی قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب لایحه

ی رت و ارزشیابی و تهیهریزی، هماهنگی، نظاقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین موجبات برنامه 23و  25

ست سرپرهای بیی حمایت از خانوادههای بهزیستی در زمینهی اجرایی برنامهی دامنههنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه

، بخشی و تامین موجبات تشویقی خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانو نیازمند و ارائه

: 5994یا، نشود. )علیهای داوطلب و مؤسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل میرکت و فعالیت گروهجلب مشا

32) 

چنین افراد در معرض آسیب و مستعد دیدگان اجتماعی، همدیدگان و آسیبسازمان بهزیستی نقش مهمی در حمایت از افراد بزه

که تجدید تربیت منحرفین اجتماعی نیز، که یکی از عوامل پیشگیری از نانحراف اجتماعی و ارتکاب جرم دارد. به ویژه آ

 ی این سازمان نهاده شده است.ارتکاب مجدد جرم است، بر عهده

ی اجتماعی یا در معرض آسیب دیدهقوه قضاییه با ارشاد افراد آسیب 5999//29/2مورخ  9292/99/5ی شماره نامهطبق بخش

ی آنها، ایجاد مراکز هایی را به اجرا در آورده است که از جملهعاونت امور اجتماعی، طرح و برنامهبه مراکز بهزیستی کشور و م

های مختلف نظیر زوجین متقاضی طلاق، همسران آزاردیده، دختران باشد که به گروهها میمداخله در بحران اجتماعی استان
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روزی و رایگان، خدمات تخصصی ی اجتماعی و ... به صورت شبانهدیدهفراری از منزل، موارد اقدام به خودکشی، زنان آسیب

مند شوند. توانند افراد نیازمند را به آنجا هدایت نمایند تا از خدمات مراکز مذکور، بهرهدهد و مراجع قضایی هم میارائه می

 (93: 5999)گودرزی، 

تشکیل سازمان بهزیستی کشور، از جهت حمایت از های مذکور، که هدف از نامهپس با توجه به مفاد ماده واحده و بخش

ی زندگی خود را از لحاظ اقتصادی ندارند و از جهت دیگر سرپرست و نیازمند و نیز کسانی که توان ادارههای بیخانواده

 تدارکرسانند و ها را یاری مینسبت به اشخاصی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند، امکاناتی را فراهم نموده و آن

شناسی داشته و از طریق مشاوره و خدمات دیگر امکانات پیشگیری و درمانی نسبت به کسانی که مشکلاتی از لحاظ روان

 4توانند اقدام نمایند.می

روزی، که این موارد هر چند از جهت مستقیم ممکن سرپرست، دختران فراری و... در مؤسسات شبانهداری کودکان بینگه

دهند، در خصوص پیشگیری از جرایم موثر است و به منظور ارتباط نباشد؛ لیکن اقداماتی را که انجام میاست با جرم در 

ی های غیر اخلاقی و نابهنجار و فراهم کردن زمینهفراهم ساختن امکانات برگشت این افراد به زندگی سالم و یا امحاء این پدیده

 قانون اساسی است. 23اجرائی اصل 

 سازمان تربیت بدنی در پیشگیری از جرایم مبحث دوم: نقش

د. باشی اقشار جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان هستند، سازمان تزبیت بدنی میهای مهم که مخاطبش، همهیکی از سازمان

 ، به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت29/9/5919این سازمان به موجب ماده قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 

های تربیت بدنی و و تفریحات سالم در ی سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتروحیه

 چنین ایجاد اداره مراکز ورزش، تاسیس شده است.کشور، هم

ی سالم در ایجاد روحیهها، ی آنی افراد از روی آوردن به جرایم و انحرافات و تقویت ارادهبنابراین یکی از عوامل بازدارنده

مان های ورزشی، سازدهی به فعالیتباشد که متولی اصلی این امر در کشور و مسئول جهتایشان و تشویق به امر ورزش می

ی ورزش پرداخته و با کنترل و تمرکز روی افراد و همگانی کردن ودر دسترس تربیت بدنی است. اگر این سازمان به مقوله

نماید و اوقات آنان را با این تقریح سالم جایگزین تلف جامعه، به خصوص جوانان، این امکان را فراهم میقرار دادن اقشار مخ

 نماید.

 مبحث سوم: نقش سازمان صدا و سیما در پیشگیری از جرایم

واند تهای مثبت و سازنده، تبلیغ الگوهای مناسب رفتاری، انتشار افکار صحیح و سالم میصدا و سیما از طریق آموزش

های گروهی و به ویژه رادیو و تلویزیون تاثیر شگرفی بر پذیری افراد و هنجارمندی رفتار آنها را تسهیل نماید. کلا رسانهجامعه
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کنند و از طریق آموزش، به عنوان یک ابزار مهم اجتماعی شدن محسوب ی تفکر و زندگی مردم و سلامت عمومی ایفا میشیوه

بهترین وسایل برای انتقال اطلاعات هستند و نقش موثری در داد و ستد عقاید و اطلاعات دارند بنابراین  هاشوند. این رسانهمی

 برای پیشگیری از جرم باید به نحو مناسبی استفاده شوند.

نیز  وتواند توجیه و آشنایی جامعه با جرایم مختلف و مشارکت مردم در در مبارزه با این پدیده بدین ترتیب این سازمان می

 های موفق مردمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.معرفی تجربه

 گفتار سوم: نقش نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در پیشگیری از جرایم

در این مبحث به اجمال از برخی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که قوه مجریه از طریق نمایندگان خود، در اعمال و 

 کنند، اشاره کنیم.باشد یا به عنوان ناظر، ایفای نقش میهای خود دخیل میفعالیت

 های وابسته به آنها و سازمانمبحث اول: شهرداری

های وابسته به شهرداری، سازمان امور رفاهی و تفریحی است. این سازمان از یک سو با تصدی اموری از قبیل یکی از سازمان

پردازد و از سوی دیگر، با ایجاد فضاهای به ترویج امور دینی و تقویت اعتقادات مذهبی افراد می هاها در پارکاحداث نمازخانه

هایی به منظور پر کردن مطلوب اوقات فراغت ها برای کودکان و نوجوانان، ایجاد مراکز و محلآموزشی و عملی در پارک

های مخصوص شهرداری و... از داری کتابخانهو نگه ها و میادین و اماکن عمومی، احداثهای سنی مختلف در پارکگروه

تواند جلوگیری کند. همچنین اقدامات سازمان مذکور در توسعه آموزش عمومی برای وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی می

 (29-22: 5933باشد.  )حاجیان مطلق، افزایش آگاهی نسبت به مقررات شهرنشینی واجد اهمیت می

باشد. اقدامات این سازمان در نقش مهمی وابسته به سازمان شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی شهر می هایاز دیگر سازمان

ط کند. این نوع وابستگی به محیی آنها ایفاء میرویههای بیدر ایجاد احساس وابستگی افراد به محیط و جلوگیری از مهاجرت

 باشد.از اسباب عدم تمایل به انحراف می

هایی باشد. این سازمان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری میات طراحی شهرداری یکی دیگر از سازمانسازمان خدم

 توان بهتواند در کاهش جرایم نقش موثر و مهمی داشته باشد؛ از جمله مصادیق عملکرد سازمان مذکور، میباشد که میمی

ای است که اجتماع نابهنجاران )من جمله ضای مترو به گونهطراحی و اجرای تاسیسات مترو شهری اشاره کرد. طراحی ف

ها نیز با بسته شدن درهای ورودی در شب، از تجمع کارتن خواب معتادان ولگردان( را به هیچ روی اجازه ندهد. ضمن آنکه

 شود.جلوگیری می

ز هایی که به شکل رفتارهای هنجار بروتی جلوگیری از فعالیها، تئوریهای مختلفی در زمینهسازی پارکی طرح ایمندر تهیه 

ها ها، موجب افزایش تمایل عمومی و استفاده از پارکگیرد. ارتقاء سطح ایمنی و امنیت پارککند، مورد بررسی قرار میمی
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ر امهای شهری، از مگاه کلان به ریزیتوان با لحاظ در برنامهشود. بنابراین طراحی محیطی و نقش آن بر وقوع بزه میمی

 پیشگیری پرداخت.

چنین ارتقاء سطح فرهنگ و ی نشاط و شادمانی در افراد و همهای وابسته به شهرداری، با ایجاد روحیهبه طور کلی، سازمان

 توانند ورود افراد را به قلمرو بزهکاری تقلیل دهند.آگاهی مردم، می

 ی امداد امام خمینی )ره(مبحث دوم: کمیته

باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی )ره( تشکیل ده است. به طور کلی، قلابی میاین نهاد یک نهاد ان

کوشد تا سرحد امکان، مشکلات این قشر را دهد و میپذیر جامعه را تحت پوشش قرار میاین کمیته، قشر مستضعف و آسیب

پذیر سازد. اقداماتی که این نهاد به طور خاص ا برای این افراد امکانی یک زندگی شرافتمندانه و سالم ربرطربف ساخته و ادامه

توان به مواردی همچون انجام خدمات فرهنگی و آموزشی، درمان بیماران، اعطای وام، در قبال محرومان به عهده دارد، می

 (231: 5933ی مسکن، تحصیل، ازدواج، جهیزیه و... اشاره کرد. )ایرانشاهی، کمک به تهیه

 تواند، از طریق  مستقیم و غیر مستقیم نسبت به پیشگیری از جرایم کمک نماید. ها میلذا این اقدامات در حمایت از خانواده

 مبحث سوم: جمعیت هلال احمر

تواند پردازد و هم در خارج از کشور، از جمله وظایف مهم آن که میجمعیت هلال احمر هم در داخل کشور به ایفای نقش می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در امر پیشگیری از وقوع جرایم باشد می موثر

 ی خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان مرضی و معلولین.بخشی و ارائهکمک به امر توان

 ی دارو، وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور.کمک به تهیه

است  کند؛ زیرا غالبا در چنین مواقعین اقدامات به ویژه پس از وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله بیشتر نمود پیدا میای

 شوند.ی تحمل افراد لبریز گشته و مرتکب اعمالی نسبت به خود و دیگران میکه آستانه

تحمل و ثبات وضعیت روانی افراد دارد. )ایرانشاهی، حضور به موقع پرسنل جمعیتت هلال احمر، نقش مهمی در ارتقاء آستانه 

تواند جلوی بسیاری ( ضمن آنکه حضور این نهاد در جمع آوارگان و پناهندگان و کمک به رفع مشکلات آنها می233: 5933

 اند بگیرد.از انحرافات افرادی را که دچار بلایای طبیعی شده

 نتیجه گیری

 قوه بودن لیمتو. داندمی اثربخش و مفید مجرمانه پدیده به واکنش در را کیفر و گیریپیش از ترکیبی جنایی سیاست امروزه

 عنوان هب نهادها و سازمانها دیگر بلکه باشدنمی نهادها و سازمانها دیگر نداشتن نقش معنای به جرم از پیشگیری در قضائیه

 مورد جرم از پیشگیری در سازمانها دیگر نقش بود نتیجتاً لازم. آیندمی حساب به جرم از پیشگیری برای قضاییه قوه ابزار
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دارد.  تقیممس ارتباط اجتماعی های آسیب و جامعه پذیر آسیب اقشار با که سازمانهایی گرفته شود که بخصوص قرار بررسی

 در قطف ممنوعات از بزرگی شمار از اجتناب و بوده مشروع و طبیعی نیازهای بودن فراهم به منوط جرایم وقوع از پیشگیری

 ورتص این غیر در. گردد فراهم عمل در و بینیپیش قانونی صورت به مردم مشروع و منطقی حوائج که است ممکن صورتی

 اآگاهین محرومیت، بیکاری، فقر، در جرایم از بسیاری یزمینه آنکه به توجه با. است اجرا قابل نه و معقول نه مجازات و منع

 رساندن و حمایت هدف ها و نهادهای مختلف باسازمان است جامعه افراد بین برابر فرصتهای نداشتن و لازم آموزش عدم و

 راداصلاح اف دنبال به منحرفین تربیت تجدید و پذیرآسیب اقشار به کمک و جامعه افراد خدمات به و امکانات هایحداقل

 برای نهمچنی. کندمی پیشگیری جرم وقوع از و بردمی بین از را آسیبها و جرایم از بسیاری یزمینه نتیجتاً که بوده جامعه

 زیستیبه سازمان در مهم این که باشدمی خصوصی بخش و مردمی نهادهای مشارکت به نیاز کشور سطح در جرم ازپیشگیری 

 لیمتو عنوان به را و نهادهای دولتی و عمومیها سازمان ها وخانهوزارت توانمی آنکه نتیجه. است پذیرامکان خوبی به کشور

 .کرد معرفی جرم از اجتماعی پیشگیری

 منابع

 5933، انتشارات جاودانه جنگل، 5ایرانشاهی، حمید، پیشگیری از جرم و نقش سازمانهای مسئول در ایران، ج 

 5933، 29-22، روزنامه اطلاعات،شماره «مقابله با گدایی»حاجیان مطلق، محمود، 

 5962، انتشارات توحید قلم: 2، چ5سبحانی، جعفر؛ مبانی حکومت اسلامی، ج

، نشر 5، چاپ « (، کودکان و نوجوانان در معرض خطر5بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد )»طه، فریده؛ 

 5939میزان 

 5939ت تشیع، تشیع، تهران: انتشارا علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ معنویت

علی نیا، بابک؛ نقش یازمانهای دولتی در پیشگیری از جرایم ولگردی، تکدی و کلاشی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی 

 دانشگاه تهران

 5456 الثانیة: الطبعة والنشر، للطباعة الاسوة دار: ، الناشر5 جلد البحار، قمی، شیخ عباس؛ سفینة

بررسی حقوق و جرم شناختی جرایم ولگردی، تکدی و کلاشی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم،  گودرزی، فرید،

5999 

 5935، نشر آداک، 5مرادی مدیران، رضا، نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم، چ
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مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی،  یترکیبمصرف یگانه و اثر سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و 

 های رانندگیتصادفات و جریمه

 2، محسن پارسا 1زهرا طبیبی

 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. ،زهرا طبیبی-1

 محسن پارسا، کارشناسی روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.-2

 چکیده

بررسی رابطه بین سن شروع مصرف مواد و رفتارهای پرخطر رانندگی )تخلفات ( 5پژوهش حاضر سه هدف داشت. 

( مقایسه میزان 2ها  و خطاهای رانندگی( و نیز میزان تصادفات و جریمه های رانندگی، پرخاشگرانه، تخلفات معمولی، لغرش

 زا و افراد معتاد بهمصرف مواد محرکرفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه های رانندگی در دو گروه افراد معتاد به 

تصادفات و جریمه های رانندگی در دو گروه افراد معتاد  ،( مقایسه میزان رفتارهای پرخطر رانندگی9زا و مصرف مواد رخوت

رت صوکردند ببه مصرف یک نوع ماده مخدر و معتاد به ترکیبی از مواد بود. صدو چهل نفر معتاد به مواد مخدر که رانندگی می

مرد  13زا )شیشه و کریستال( و مرد مصرف کننده مواد محرک 25داوطلبانه در این پژوهش شرکت جستند. از این تعداد 

نفر اعتیاد  62نفر اعتیاد به یک نوع ماده مخدر یا الکل و  39زا )تریاک، هروئین و حشیش( بودند. مصرف کننده مواد رخوت

د. ای و از منظر هدف کاربردی بومقایسه-حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علیبه ترکیبی از مواد داشتند. روش پژوهش 

 انکنندگ شرکت روی بر مواد مصرف تاریخچه و فردی های¬ویژگی حاوی ای¬پرسشنامه رفتارهای رانندگی و پرسشنامه

، رانندگی ربهتج و هفته در رانندگی میزان تحصیلات، سن، متغیرهای کنترل از پس که داد نشان همبستگی های¬یافته. شد اجرا

ارتباط نزدیک به معناداری داشت.  (p=0.06)و تخلفات پرخاشگرانه  (p=0.06)سن شروع مصرف مواد با تعداد تصادفات 

نشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد، سن، تحصیلات، میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی   ANCOVAتحلیل 

زا نسبت به گروه دیگر میزان رفتارهای پرخطر رانندگی بیشتری بروز دادند. از میان انواع محرک افراد مصرف کننده مواد

. ردندک کسب بالاتری نمره ها¬رفتارهای پرخطر رانندگی آنها بلاخص در تخلفات پرخاشگرانه، تخلفات معمولی و لغزش

اشت. اما درصد افرادی ند وجود شده گزارش ندگیران های¬جریمه و تصادفات تعداد در گروه دو بین در معنادااری تفاوت

(  %39 زا )که گزارش نمودند در سال گذشته حداقل یکبار تجربه تصادف رانندگی داشتند در گروه مصرف کننده مواد محرک

 هر دو (  بود.  رابطه بین تعداد تصادفات و جریمه ها با انواع رفتارهای پرخطر رانندگی برای%99زا ) بیش از گروه رخوت

 مواد نندهک مصرف گروه در همبستگی های¬گروه بطور مجزا با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون بررسی شد. یافته
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 فمصر گروه در حالیکه در. داد نشان را معمولی و پرخاشگرانه تخلفات با ها¬جریمه تعداد بین معناداری ی¬رابطه زامحرک

 پرخطر رفتارهای انواع همه با ها¬جریمه تعداد میان و ها¬لغزش و خطاها میزان با تصادفات تعداد بین زارخوت مواد کننده

  ANCOVA تحلیل. داشت وجود معنادار ارتباط رانندگی هایلغزش و خطاها و معمولی پرخاشگرانه، تخلفات یعنی رانندگی

ننده  افراد مصرف کنشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد، سن، تحصیلات، میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی 

 = p)، میزان خطاهای رانندگی (p =0.05)ترکیبی از مواد نسبت به گروه معتاد به یک نوع مواد تعداد جریمه های بیشتر 

مواد عاملهای مختلف مصرف متفاوت  اتبیشتری گزارش دادند. با وجود اثر (p = 0.01)و میزان لغزشهای رانندگی  (0.01

های دقیق تر به منزله شناخت تخریبهای شناختی که منجر به اثر متفاوت مواد در رفتار بر رفتارهای پرخطر رانندگی، بررسی

 رانندگی می گردد توصیه می شود. 

 رانندگی، رفتار پرخطر رانندگی، سوانح رانندگی اعتیاد، ایمنی ترافیک، جریمه  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

(، شمار مصرف کنندگان موجود مواد را در بین جمعیت UNODC( )2991دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل )

)دباغی، اصغرنژاد، عاطف وحید، کل جمعیت جهان برآورد کرده است  %1میلیون نفر، یا  299ساله ی سراسر جهان،  51-64

)سازمان  از آنها در کشورهای کم درآمد و متوسط زندگی می کنند %99، که حدود د(. تخمین زده می شو5993و بوالهری، 

  2952تحقیقات شیوع  شناسی مربوط به وابستگی به مواد مخدر بلاخص ماده مخدر هرویین در سال . (2999بهداشت جهان، 

 (. 2959مواد هستند )میلر، وابسته به نفر جمعیت  5999در هر  9.9نشان می دهد که در ایران معادل 

رف الکل ) حتی مصرف در همچنین، شواهد بدست آمده از مطالعات شیوع شناسی و تحقیقات تجربی نشان می دهد که مص

(. 5336؛ دیری و لاو، 5339دوزهای پایین( ریسک تصادف های ترافیکی را افزایش می دهد )وست، فرنچ، کیمپ و آیروین، 

علاوه بر الکل، مطالعات علمی مستندات محکمی را فراهم نموده اند که نشان می دهد مواد غیرمجاز دیگر مانند مصرف 

؛ 2952ن، آمفتامین و متاآمفتامین نیز باعث  افزایش ریسک تصادفات وسایل نقلیه می گردد )لی، حشیش، ماری جوانا، هروئی

راننده های کشته شده  %41.5( یافتند که 2959(. رمانو و پولینی )2951؛ جونیسا و همکاران، 2952آسبریج، هیدین و کارتویل، 

ست گرفته شده بود، نتیجه مثبت به الکل نشان دادند و در حوادث رانندگی تک خودرو که در صحنه ی تصادف از آن ها ت

( %3.5(، کانابینول ها )%3.2افراد به سایر مواد مخدر مثبت بودند. اکثر مواد مخدر رایج موجود از دسته ی محرک ها ) 21.3%

در  ( بودند.%5.1( و افسرده سازها )%2.5(، مسکن های مخدر)%4.5(، مواد مخدر چندگانه )%4.5و سپس مواد مخدر دیگری )

درصد رانندگان کشته شده در حوادث ترافیکی جاده ها آمفتامین ) هم به  9.3یک پژوهش شیوع شناسی در سوئد در خون 

یافت شد )جونیس و همکاران،  (تنهایی و هم همراه با سایر روان محرک ها مانند الکل، حشیش، دیازپام، آپرازوم و غیره

2951 .) 

یکی از عاملهایی که بر تصادفات تاثیر می گذارد از طریق رفتارهای پرخطر و تهاجمی رانندگی است. تحقیقات نشان می دهد 

تگان به بین وابسدر اغلب ، تحقیقات در زمینه رفتارهای رانندگی افراد وابسته به مواد مخدر نشان داده است که به عنوان مثال

ت درمان نگهدارنده ی متادون هستند خشم جاده و علی الخصوص هرویین که تح وکوکائین کسانی که به هر دو کوکائین و 

دیده می شود. تحقیقات نشان می دهند که درصد بروز اشکال مختلف از خشم در جاده در افراد  "جدی"خشم جاده ای 

 (. 2959وابسته به مواد مخدر بسیار بالاتر از عموم مردم می باشد )بیناویدزا و همکاران، 

به این اتفاق نظر دست یافته اند که مواد مخدر می توانند بر پنج حیطه از توانایی های ضروری برای  همچنین دانشمندان

زمان  -9توجه و سرعت پردازش  -2 ،هشیاری/برانگیختگی -5رانندگی ماهرانه تاثیر بگذارد. این توانایی ها عبارت اند از 

علاوه بر . (2955عملکردهای اجرایی )کی و لوگان،  -1 عملکرد ادراکی حواس و -4عکس العمل/ عملکرد روانی حرکتی 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
( راهنمایی را برای تحقیق در زمینه رانندگی تحت تاثیر مواد فراهم نموده اند. آنها سه سطح 2954این، والش و همکاران )

ا تصادم را تصادف ی اصلی رفتار که از نظر آنها بهتر است مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند تا بتوان به وسیله ی آن ها خطر

رفتار اتوماتیک: مهارتهای آموخته شده؛ برای مثال ردگیری، هدایت خودرو) ردیابی  . سطح اول،پیش بینی کرد، پیشنهاد دادند

کنترل سطح دوم، ، Mackworthراه، ردیابی مهم، وظایف جبرانی(، گوش به زنگی یا توجه مستمر برای مثال تست ساعت 

رفتاری: حفظ فاصله، عبور و غیره. عملکرد حرکتی، مانور) زمان عکس العمل، تکلیف دنبال کردن خودرو(. توجه تقسیم شده 

رفتار برنامه ریزی اجرایی: کارکردهای تعاملی با ترافیک سطح سوم، )تکلیف توجه دوگانه(. درک )تکلیف درک زمان برخورد(. 

رای مثال تکالیف علامت توقف و قمار آیووا(. پردازش اطلاعات، توجه ) تکالیف زمان موجود. خطرپذیری، تکانشگری ) ب

  عکس العمل انتخاب، توجه انتخابی یا متمرکز(. شناخت، قضاوت )برای مثال تکلیف برج لندن(.

سن  ،مصرف موادتاثیر متغیرهای مصرف مواد بر رفتار پرخطر رانندگی مانند نوع ماده مصرفی، مدت زمان ی مبنی بر شواهد

و این که آیا فرد یک نوع ماده مخدر مصرف می کند یا ترکیبی از چند مواد وجود دارد. اظهارات قدیمی شروع به مصرف مواد 

ای وجود دارد که بیان می دارد انواع مختلف مواد اعتیاد آور، از لحاظ فرآیند های روانشناختی و مکانیسم های عصبی زیستی 

حال . (5393برخوردارند و لذا منجر به مشکلات روانی و شناختی یکسانی می گردند )وایز و بوزارت،  از پایه های مشترکی

آنکه شواهد به دست آمده از مطالعات بر روی حیوانات و انسان نشانگر تفاوت های ساختاری و کارکردی بین افیون ها ) 

ئین و آمفتامین و متامفتامین( می باشد. روان محرک ها و برای مثال هرویین و مورفین( و روان محرک ها ) برای مثال کوکا

افیون ها باعث تغییر در مکانیسم های زیستی عصبی متفاوتی می شوند که در پی آن فرآیند های روانی متفاوتی تحت تاثیر 

 شوند. آنها قرار می گیرند و در نهایت اینها منجر به بروز مشکلات در فرآیندهای شناختی و رفتاری متفاوت می

 در مدت ماندگاری ماده ی مخدر در خون وجود دارد. تفاوتتفاوت قابل ملاحظه ای  علاوه بر این مطالعات نشان می دهند که 

در اینکه تا چه حد ماده ی مخدر مصرفی طولانی مدت یا کوتاه مدت در بدن فعال می ماند و اینکه فرد، مصرف مزمن یا 

را در طول زمان در بدنشان  THC. مصرف کنندگان مزمن حشیش اغلب مقدار بالایی از (2955مصرف حاد دارد )کی و لوگان، 

می باشد )برگاماشی و ردیابی روز پس از آخرین مصرف وی هنوز قابل اندازه گیری  99خون فرد  THCنشر می دهند. در واقع 

شواهدی وجود دارد که سه هفته بعد از مصرف حشیش برخی مهارتهای ضروری رانندگی مانند انجام (. 2959و همکاران، 

( نشان می 2951تحقیق آلن و همکاران )(. بیش از این 2959تکالیف توجه تحت تاثیر مواد قرار دارند )باسکر و همکاران، 

 . (2959زاینده می باشد )برامنیس و همکاران، اثر مصرف همزمان اتانول و حشیش بر رفتارهای پرخطر رانندگی افدهد 
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هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سن مصرف مواد، نوع ماده مخدر و مصرف یگانه یا ترکیبی از مواد بر رفتارهای پرخطر 

 رانندگی، تصادفات و جریمه های رانندگی است. 

 سوالات پژوهش 

بین سن شروع مصرف مواد و میزان رفتارهای پرخطر رانندگی  پژوهش حاضر سه سوال کلی را بررسی نمود. سوال اول: آیا

ها  و خطاهای رانندگی( و نیز میزان تصادفات و جریمه های رانندگی رابطه )تخلفات پرخاشگرانه، تخلفات معمولی، لغرش

افراد معتاد به  وجود دارد؟ سوال دوم: آیا میزان رفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه های رانندگی بین دو گروه

زا متفاوت است؟ سوال سوم: آیا تفاوتی بین دو گروه افراد معتاد به زا و افراد معتاد به مصرف مواد رخوتمصرف مواد محرک

مصرف یک نوع ماده مخدر و معتاد به ترکیبی از مواد در میزان رفتارهای پرخطر رانندگی تصادفات و جریمه های رانندگی 

 وجود دارد؟

 ش روش پژوه

شرکت کنندگان: با رجوع به کلینیکهای ترک اعتیاد و درخواست همکاری، صدو چهل نفر مرد معتاد به مواد مخدر که رانندگی 

زا )شیشه و کریستال( مرد مصرف کننده مواد محرک 25کردند بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت جستند. از این تعداد می

نفر آنها اعتیاد به یک نوع ماده مخدر  39)تریاک، هروئین و حشیش( بودند. همچنین،  زامرد مصرف کننده مواد رخوت 13و 

 نفر از آنها اعتیاد به ترکیبی از مواد داشتند.  62یا الکل و 

ای برای هدف دوم و سوم مقایسه-روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی برای هدف اول پژوهش و از نوع علی

 ایه¬ویژگی حاوی ای¬از منظر هدف کاربردی بود. پرسشنامه رفتارهای رانندگی و پرسشنامه پژوهش بود. پژوهش حاضر

 .شد اجرا کنندگان شرکت روی بر مواد مصرف تاریخچه و فردی

 یافته های پژوهش 

های ربرای پاسخ به سوال اول از همبستگی سهمی مرتبه چهار برای بررسی رابطه بین سن شروع به مصرف مواد با انواع رفتا

پرخطر رانندگی، تعداد جریمه ها و تصادفات استفاده گردید. متغیرهای سن، تحصیلات، میزان ساعت رانندگی در هفته و میزان 

سال تجربه رانندگی به عنوان کوواریت در تحلیل وارد شدند. نتایج تحلیل نشان داد که سن شروع به مصرف مواد با تعداد 

ارتباط نزدیک به معناداری  (r = -0.17, p = 0.06)و میزان تخلفات پرخاشگرانه  (r= -0.17, p = 0.06)جریمه ها 

داشت. هر چه سن شروع مصرف مواد پایین تر بود میزان تصادفات گزارش شده و رفتارهای تخلفی پرخاشگرانه بیشتر می 

 شد. 
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ل(، زان رفتارهای پرخطر رانندگی )نمره کبرای پاسخ به سوال دوم از تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیرهای وابسته می

تعداد تصادفات و جریمه ها استفاده شد. از تحلیل کوواریانس چند متغیره برای انواع رفتارهای پرخطر رانندگی )تخلف 

پرخاشگرانه، تخلف معمولی، خطاها و لغزش ها( استفاده شد. در هر دو تحلیل کوواریانس متغیر مستقل دو گروه معتاد به 

 زانمی تحصیلات، سن، مواد، مصرف مدت کوواریت متغیر. بود زا¬رخوت مواد مصرف به معتاد افراد و زا¬ف مواد محرکمصر

 . بود رانندگی تجربه و هفته در رانندگی

نشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد، سن، تحصیلات، میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی   ANCOVAتحلیل 

زا نسبت به گروه دیگر میزان رفتارهای پرخطر رانندگی بیشتری بروز دادند. تفاوت معناداری کننده مواد محرک افراد مصرف

نشان داد از  MANCOVA تحلیل. نداشت وجود شده گزارش رانندگی های¬در بین دو گروه در تعداد تصادفات و جریمه

 ها¬زا در تخلفات پرخاشگرانه، تخلفات معمولی و لغزشمیان انواع رفتارهای پرخطر رانندگی افراد مصرف کننده مواد محرک

 . کردند کسب زا رخوت گروه به نسبت بالاتری نمره

)نمره کل(،  پرخطر رانندگیبرای پاسخ به سوال سوم از تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیرهای وابسته میزان رفتارهای 

تعداد تصادفات و جریمه ها استفاده شد. از تحلیل کوواریانس چند متغیره برای انواع رفتارهای پرخطر رانندگی )تخلف 

پرخاشگرانه، تخلف معمولی، خطاها و لغزش ها( استفاده شد. در هر دو تحلیل کوواریانس متغیر مستقل دو گروه معتاد به 

ر و افراد معتاد به مصرف ترکیبی از چند مواد مخدر بود. متغیر کوواریت مدت مصرف مواد، سن، مصرف یک ماده مخد

 تحصیلات، میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی بود. 

نشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد، سن، تحصیلات، میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی   ANCOVAتحلیل 

(، گزارش p =0.05ننده  ترکیبی از مواد نسبت به گروه معتاد به یک نوع ماده مخدر تعداد جریمه های بیشتری )افراد مصرف ک

نشان داد از میان انواع رفتارهای پرخطر رانندگی افراد مصرف کننده ترکیبی از مواد در میزان  MANCOVAدادند. تحلیل 

( نمره بالاتری نسبت به گروه معتاد به یک نوع ماده p = 0.01ی  )( و میزان لغزشهای رانندگp = 0.01خطاهای رانندگی )

 مخدر کسب کردند. 

 

 گیری بحث و نتیجه

رانه، )تخلفات پرخاشگ یپرخطر رانندگ یرفتارها زانیسن شروع مصرف مواد و م نیب ایآسوال اول پژوهش حاضر این بود که 

 های. یافتهرابطه وجود دارد یرانندگ یها مهیتصادفات و جر زانیم زی( و نیرانندگ خطاهای و  ها¬لغرش ،یتخلفات معمول

ن س تحصیلات، میزان ساعت رانندگی در هفته و میزان سال تجربه رانندگیپژوهش نشان داد که بعد از کنترل متغیرهای سن، 
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رد هر ف شروع مصرف مواد ارتباطی نزدیک به معناداری با تعداد جریمه ها و رفتارهای تخلفی پرخاشگرانه رانندگی داشت. 

چه در سن کمتر آغاز به مصرف مواد کرده است، رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه بیشتری مرتکب می شود. احتمالا آن سری 

ند کارکردهای اجرایی مانند بازداری بیشتر تخریب و در پی آن رفتارهای از مهارتهای شناختی ضروری برای رانندگی مان

رانندگی پرخاشگرانه بیشتری مانند نور بالا انداختن، بوق زدن و ناسزاگویی بروز می دهد. با این حال باید در نظر داشت که 

وال ین زمینه لازم است. با توجه به سارتباط کوچک و نزدیک به معناداری بود و برای تایید یافته پژوهش های بیشتری در ا

 زا مصرف میزا مصرف می کنند نسبت به کسانی که مواد مخدر رخوتها نشان داد کسانی که مواد محرکاول پژوهش، یافته

کنند رفتارهای پرخطر رانندگی مانند تخلفات معمولی و پرخاشگرانه و لغزش بیشتری مرتکب می شوند. به نظر می آید مواد 

زا مهارتهای ضروری رانندگی مانند توجه و بازداری را تخریب می نماید. زا مانند آمفتامین، کوکایین بیش از مواد رخوتمحرک

زا هنگام رانندگی از روی عمد تخلف بیشتری می کنند و آنها بیشتر دچار خطاهای ناخواسته بطوریکه مصرف کننده های محرک

ا و ها نشان داد میزان خطاهربوط به مصرف یگانه یا ترکیبی مواد نیز تحلیل دادهلغزشی نیز می شوند. با توجه به سوال م

لغزشهای رانندگی در افراد معتاد به چندین نوع ماده بیش از افراد معتاد به یک نوع ماده مخدر بودند. استفاده ترکیبی مواد بیش 

ذارد. خطاهای و لغزشهای رانندگی حاصل شکست از استفاده یک نوع ماده مخدر بر میزان خطاهای رانندگی تاثیر می گ

 فرایندهای پردازشی است. 

در کل، پژوهش حاضر نشان داد که سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی بر رفتارهای پرخطر 

انواع تخلفات عمدی و  زا بارانندگی تاثیر می گذارد. شروع زودرس با رفتارهای پرخاشگرانه رانندگی، مصرف ماده محرک

لغزش و مصرف ترکیبی با خطاهای غیرعمدی رانندگی ارتباط دارد. هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه حاضر قادر به تبیین 

  تصادفات نبودند.
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 آموزان مبتلا به اختلالات خواندننقش خودگردانی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش

 

 3، تقی جباری فر2فردویی ، زهرا نظری1کاظم برزگر بفرویی

 k.barzegar@yazd.ac.ir -دکتری روانشناسی تربیتی ، گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد-1

 یزد  دانشگاه ، تربیتیکارشناس ارشد روانشناسی -2

 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد-3

 

 چکیده 

شود. کارکردهای اجرایی، شود که برای خودگردانی به کارگرفته میکارکردهای اجرایی به اعمال خودفرمان فرد گفته می 

شناختی شامل خودگردانی، خودآغازگری و بازداری های ای از تواناییکارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعه

هدف از این مقاله بررسی نقش . است اجرایی کارکرد در اشکال کودکان مبتلا به اختلال خواندن مشکلات از شود. یکیگفته می

اسنادی(  -)تحلیلی ایکتابخانهآموزان مبتلا به اختلالات خواندن است، که به روشخودگردانی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش

های اطلاعاتی انجام شد. در این مقاله پس از ارائه تعریف کارکردهای اجرایی ها، منابع الکترونیکی و بانکو با استفاده از کتاب

ها نشان می دهد، آموزان مبتلا به اختلال خواندن بررسی کردیم. بررسیو خودگردانی، تأثیر آنها را بر یادگیری و دانش

های کارکردهای اجرایی دارند و خودگردانی که از مؤلفه اهمیت یادگیری برای فرآیند که هستند هایی توانایی اجرایی یکارکردها

 آموزان مبتلا به اختلالات خواندن دارد. است نقش مهمی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش

 

 آموزان.اختلال خواندن، کارکردهای اجرایی، خودگردانی، دانش واژگان کلیدی:

 

 ABSTRACT 
 Executive functions  refer to personls  autonomous action that are used for autonomy. Executive functions are higher functions of 

cognitive apparatus  that refer to a set of cognitive abilities including autonomy self-initiating and inhibition. One of the problems 

children with reading disorders is problem in executive function. The purpose of  this article is checking the autonomy  in student 

with reading disorder promotion. This article written by document analysis method and using books and electronic resources and 

data base. In this article after definition of executive functions and autonomy checked their impact in students with reading disorder 

learning studies show executive functions are abilities that are important for learning process and autonomy which is one of 

components of executive functions. executive functions has an important role in students with reading disorder promotion. 

Key words:  reading disorder, executive functions, autonomy, students 
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 مقدمه 

 کل از قشر این سهم توسعه، درحال کشورهای در که طوری به دهند می تشکیل را جهان جمعیت از ای عمده قشر کودکان

 اهمیت نوجوانان و کودکان سلامت هرجامعه (. در5935رسد )نریمانی، سلیمانی و ابولقاسمی، می درصد 19 به تقریبا جمعیت

 را بهتر خود اجتماعی نقش و بوده سالم و جسمی روانی نظر از تا کند می کمک آنان روانی به بهداشت و توجه دارد ای ویژه

 ومعنوی مادی شرایط تأمین راه در وکوشش سنی گروه این روانی و جسمی مختلف ابعاد صحیح شناخت راستا، این در کنند. ایفا

 در شده انجام مطالعات باشد داشته تأکید به احتیاج که است آن از تر آنان واضح فکری و عاطفی بدنی، رشد برای مناسب

مشکلات یادگیری هستند )خدام و  دچار مدرسه سنین کودکان از توجهی درصد قابل است داده نشان مختلف های فرهنگ

 (. 5932، به نقل از ملک، حسن زاده، تیرگری، 5999همکاران، 

 رفتاری مشکلات به نسبت کنند و تجربه می را تحصیلی شکست مکرر و مداوم طور به یادگیری اختلالات دارای آموزان دانش

 از بعد آموزان دانش این رود می (. انتظار5935هستند )گنجی، زاهدبابلان و معینی کیا،  پذیرتر آسیب هیجانی – اجتماعی و

 بروز هیجانی و عاطفی مشکلات با همراه پریشانی از علائمی  تحصیلی متوالی سال در چند ناشایستگی احساس شکست تجربه

 اختلال توجه، کمبود بیش فعالی، اختلال جمله از همراه های اختلال به ابتلا خطر در یادگیری های (. اختلال2999دهند )آرچر، 

 و هستند فعال بیش خواندن اختلال به مبتلا کودکان درصد 21تا  که است آن از حاکی هاهستند. داده افسردگی ارتباطی، های

، ترجمه 2993دارند )کاپلان و سادوک،  قرار اجتماعی مشکلات بالاتر خطر در شودمی تصور نوشتن اختلال به مبتلا کودکان

 (. 5993رضاعی، 

 به منفی خودارزشمندی احساس نوعی اختلالات یادگیری دارای آموزان دانش از بسیاری در که باشد دلیل این به شاید امر این

 ضعیف نفس عزت و خودپنداره به منجر خود به اماحتر فقدان و گیرد می یادگیری شکل های دشواری از حاصل ناکامی علت

، به نقل از 5999، ترجمه کریمی، 5332کند )مرسر،  می ایجاد ها آن در را توانم نمی من باور نهایت در شود، که می ها آن در

 (. 5932ملک و همکاران، 

یادگیری، اختلال خواندن است )سادوک و سادوک، ترین اختلال های شایع دوران کودکی و شایعهای یادگیری از اختلالاختلال

های روانی )انجمن روانپزشکی آمریکا، بندی تشخیصی و آماری اختلال(. اختلال خواندن در چهارمین تجدید نظر طبقه2999

، ن( به این صورت تعریف شده است: پیشرفت در زمینه خواندن بر پایه آزمون میزان شده انفرادی با در نظرگرفتن س2999

 (. 5939تر از سطح مورد انتظار است )رحیمیان بوگر و صادقی، گیری پایینهوش و آموزش متناسب با سن، به طور چشم

کلهون  مییز و نظر به دارد. اشاره زندگی گسترة در خواندن نارساییهای وسیعی از دامنة به که است اصطلاحی "خواندن اختلال"

 است. دختران از بیش در پسران خواندن اختلال شیوع .است مربوط خواندن به اختلالیادگیری  اختلالات درصد 99 (،2996)
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 منشأ که معتقدند پژوهشگران و هستند نارساخوان پسر آموزاندانش درصد 99از  بیش که دهندنشان می آماری هایبررسی

 (. 2993نارساخوانی است )چنگ، هو، سانگ،  دبستانی کودکان تحصیلی افت از درصد 21از  بیش

 فرد دارد. در خواندن مشکل اقتصادی - اجتماعی امکانات وجود و کافی متعارف، هوش آموزش رغم به فرد اختلال این در

 مشکل و نوشتن( کردن نوشتاری)هجی گفتاری به و گفتاری )خواندن( به نوشتاری نمادهای در تبدیل است ممکن نارساخوان

 بر است. های مغزنیمکره کنش و ساختار در اختلال از ناشی نارساخوانی تحولی، روانشناختی، عصب دیدگاه باشد. از داشته

است )بیکر، ایساک،  کره نیم یا هردو و راست و چپ های نیمکره از یکی در از نارسایی ناشی نارساخوانی دیدگاه، این اساس

 (. 5939، به نقل از امینایی و موسوی نسب، 5393

 

  کارکردهای اجرایی  

های شناختی شامل خودگردانی، ای از تواناییکارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعه 

(. 5334، 55شود )ویانت و ویلسونتکانش گفته می ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترلخودآغازگری و بازداری، برنامه

کاری، گیری، حافظهتصمیم -ریزیدهی، برنامهتری را به این کارکردها اضافه کرد: سازمانتوان فهرست بسیار جامعدر واقع می

، ولش و 5339، 52بینی آینده، بازسازی، زبان درونی و حل مسئله )بارکلیحفظ و تبدیل کنترل حرکتی، ادراک زمان و پیش

 (.5339، 59پنینگتون

شود: اصطلاح کارکردهای اجرایی به اعمال خودفرمان فرد گفته در الگوی بارکلی، کارکردهای اجرایی بدین گونه تعریف می

توان کارکردهای اجرایی را به طور خلاصه اعمالی دانست گوید میشود. او میشود که برای خودگردانی به کار گرفته میمی

سازی پیامدهای آینده را به اجرا مدار و بیشینهدهد تا خودکنترلی، رفتار هدفبرای خود و برای هدایت خود انجام می که فرد

شوند، تا پاسخ نهایی را اصلاح کنند و های خود فرمان دهد که در طول زمان درنگ انجام میدرآورد. همچنین بر فعالیت

دریج تدارد که در فرایند رشد، رفتارهای خودفرمان بهشود. بارکلی اظهار میتأکید میپیامدهای بلندمدت آینده را بهبود بخشند، 

توان ناشی از رشد ی بارزی از این فرایند است. دلیل چنین رویدادی را میشوند. زبان درونی نمونهناآشکار یا درونی می

 آیند، دانست. از سوی دیگر، عواملیه شمار میهای عصبی در بخش پیش پیشانی مغز، که جایگاه کارکردهای اجرایی بشبکه

سازی پیامدهای رفتار آنی یا درنگیده در عرض زمان فرایند اجتماعی شدن کودک و نیز های این اعمال در بیشینهچون موفقیت

                                                           
11 .Weyandt and Wilson 
12 .Barkley 
13 .Welsh and Penington 
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الای ن بتقویت جاری برای اعمال خودگردانی بر ظهور کارکردهای اجرایی مؤثر هستند ولی با این حال صاحب نظران بر میزا

 (. 5939، به نقل از ثقفی، 2995اند )تیدوکولیج، وراثتی بودن آنها تأکید کرده

د. کننشناختی، ساختارهای مهمی هستند که در هدایت و کنترل رفتار نقش اساسی ایفا می -کارکردهای اجرایی عصبی

(. در واقع کارکردهایی 5991نند )علیزاده، رساکارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی و کنترل تکانه را به انجام می

، بینی آیندهگیری، حافظه کاری، حفظ و تبدیل، کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان، پیشهمچون سازماندهی، تصمیم

توان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و بازسازی، زبان درونی و حل مسأله را می

 (. 5939، به نقل از ثقفی، 5339کنند )بارکلی، های هوشی به انسان کمک میکالیف یادگیری و کنشانجام ت

های هدف مدار، ریزی، اجرای برنامهکارکردهای اجرایی به طور خلاصه شامل چهار مؤلفه اصلی است: تدوین هدف، طرح

 (. 5939عملکرد مؤثر )نسائیان، 

 

 نقش کارکردهای اجرایی در یادگیری

ریزی،کنترل افکار ورفتار، سازماندهی استدلال و حافظه که خاستگاه مغز است از جمله فرایندهایی چون تمرکز، توجه، برنامه

گاتری (. 5932)شهابی،  تواند فعالیتهای هوشمندانه داشته باشدکارکردهای شناختی هستند که انسان به واسطه این فرایندها می

 ،ریزی اهدافبرنامه، کنترل و هماهنگی رفتارد: ام دادند وظایف زیر را به شرح ذیل مطرح کرانج 2993در پژوهشی که در سال 

انجام امور به طور موفقیت آمیز در ، انعظاف پذیری و جهت گیری رفتار آینده، بازداری پاسخ نابجا، نظارت بر رفتار خود

کمک یک سری کارکردها و نیروهای مهم از جمله  کارکردهای اجرایی این وظایف را به(. 5993)فیروزی،  زندگی روزمره

 .دهدریزی و توجه انجام میپذیری، بازداری پاسخ، استدلال، برنامهحافظه فعال، انعطاف

ریزی را توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف تعریف ( برنامه2994داوسون و گوایر): حافظه فعال

(. 5991د )علیزاده، شوها مطرح میگیری در مورد تعیین اولویتریزی در بردارنده توانایی تصمیمکردند. همچنین برنامه

پذیری را توانایی بازنگری در برنامه در هنگام برخورد با موانع، اطلاعات یا (انعطاف2994داوسون و گوایر): پذیریانعطاف

 (.5991د )علیزاده، کنبا تغییر شرایط تعریف می پذیری را سازگاریخطاهای جدید بیان کردند. داوسون انعطاف

انجام دادن  «چه وقت»و « چگونه»زداری پاسخ کارکردهای اجرایی را، شاخصی برای ( با2993)لوفتیز : بازداری پاسخ

ی، ریزی اهداف، خود گردانبازداری به افراد برای برنامه( 2993) و از دیدگاه گارنر دعملکردهای رفتاری عادی توصیف کر

 برک استدلال را نوعی راهبرد مسئله گشایی: استدلالد. کنپذیری و رفتار آینده مدارکمک میبازداری پاسخ نامناسب، انعطاف
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تواند کند، توصیف کرد که میدر مرحله عملیات صوری که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه عوامل احتمالی آغاز می

 (.5993د )فیروزی، و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کنبر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد 

کند ریزی را توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف بیان می( برنامه2994داوسون و گوایر ): ریزیبرنامه

آنچه در حافظه : توجه(. 5991د )علیزاده، باشن اولویت میگیری در مورد تعییریزی در بردارنده توانایی تصمیمهمچنین برنامه

شود جهت ورود به حافظه بلند مدت باید مورد توجه قرار گیرد تا مواد درسی بهتر آموخته شود. میزان و چگونگی فعال وارد می

لاعات از شخص توجه از عوامل مؤثر یادگیری است. به طوری که نقص در توجه، فرصت پردازش، ذخیره و فراخوانی اط

 (5932یامنش، وک کسائیان، کوثرد )شوگرفته می

 کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال خواندن

نظر  است. به شده آن به زیادی توجه اخیر هایدر دهه که است. اجرایی کارکرد در اشکال کودکان نارساخوان مشکلات از یکی 

و  51، زلازو54داشته باشد )بلر کلیدی نقش آموزشگاهی و تحصیلی موفقیتو  اجتماعی رشد در اجرایی کارکردهای رسدمی

انطباق  برای و داشته اساسی نقش رفتار هدایت و در کنترل که هستند مهمی ساختارهای اجرایی (. کارکردهای2991گرین برگ، 

 در و کنند و تکمیل آغاز را تکالیف تا دهندمی اجازه افراد به دارند. این کارکردها اهمیت واقعی زندگی در موفق عملکرد و

 را موقعیت با مناسب هایبرنامه و هاسرعت نقشه به و داده تشخیص را غیرمنتظره باشند؛ موقعیتهای مقاوم ها چالش با مواجهه

 اصطلاح (.2995، 56شوند )اندرسون و اسمیت رفتارهای نامناسب بروز مانع و مدیریت را روزانه هایکنند؛ استرس طراحی

و  بازداری ریزی، برنامه گیری، تصمیم مثل کارکردهای متعددی بردارندة در که دارد اشاره کلی هایبه سازه اجرایی کارکردهای

 کارکردها دارد. این تفکرخلاق نیاز و ادراک زبان، فعال، حافظة مغز نظیر توجه، عالی شناختی مهارتهای به که است سازماندهی

 (. 2952، تاپس و کالر، 2959کنند )بست، میلر، می افراد کمک به تحصیلی مسایل و هوشی هایکنشتکالیف یادگیری،  انجام در

 و توجه نامربوط اطلاعات از بازداری آن و بر تمرکز و مرتبط اطلاعات به توجه شامل توانرا می اجرایی کارکرد کلی، طور به 

-برنامه به اهداف یابی دست برای تکالیف انجام توالی ریزیبرنامهتکلیف،  مدیریت تکالیف در تمرکز و توجه بازداری، تغییر

 و بازنمایی بازبینی هایدر تکالیف زنجیره بعدی های گام تعیین جهت فعال محتوای حافظة بررسی و رسانی روزبه ریزی،
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-پاسخهای ایجاد چندوجهی، حسی دروندادهای یکپارچه کردن شامل کارکردها فعال رمزگردانی دانست. این درحافظة رمزها

خود است )هاروی و  ارزیابی و ریزیبرنامه توانایی محیطی، هدفمند، انطباق با تغییرات رفتارهای مجموعه نگهداری گوناگون،

 (. 2994سو، 

 پایان تا "رشد احتمالا اولیة دوران از همان کارکردها این که داده اجرایی نشان کارکردهای تحولی بررسی به مربوط مطالعات 

 52حدود  در شود.می بسیار مهمی دچار تغییرات سالگی پنج تا دو در و کند می رشد و به تدریج شده ظاهر زندگی اول سال

 اجرایی که فرایندهای مفهوم این از ها یافته شود. اینمی عملکرد بزرگسالان شبیه زیادی تا حد بسیار سالگی عملکردکودکان

 کارکردهای تکالیف رشد کند.می یابند حمایت می ادامه و بزرگسالی در سراسرکودکی و شوندمیایجاد  تولد ابتدای از ضروری

در  نقص هر گونه که اند داده نشان پژوهشها است. لوب پیشانی در رشدی هایجهش با منطبق کودکی دوران در طی اجرایی

 و حافظه اختلال تکالیف، تکلیف، به یادسپاری اتمام و شروع برای ریزیبرنامه در به اختلال تواند می اجرایی کارکردهایرشد

 (. 5939، به نقل از امینایی و موسوی نسب، 5339یادگیری بینجامد )بل و فاکس،  اختلال

 خودگردانی

دهد تا با استفاده از آنها بر مشکلات رفتاری متداول خویش فائق آیند. مهارتهای خودگردانی به کودکان مفاهیمی را آموزش می

شوند که توانایی ذاتی در کودکان بیمار را جهت دستیابی به سطح مورد انتظاری از سلامتی آنها به عنوان راهبردهایی توصیف می

 گیرند تا به طور فعالانه در تنظیم و حلدهند. کودکان با کاربرد راهبردهای گوناگون خودگردانی یاد میشناسایی و پرورش می

، کری و 53شود شرکت نمایند )لوینفیزیولوژیکی که در کودکی ایجاد می -رفتاری، روانی مشکلات دارویی متفاوت چون 

 (. 5333، 59کروکر

ها مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که های آموزش خودگردانی را با سایر درمانمطالعات اخیر اثربخشی اجتماعی روش

دن تر شی شرطی شده منفی را کاهش دهد و بدین وسیل از پیچیدههای فیزیولوژیکسازد تا پاسخآن کودک را توانمند می

نماید. مهمترین جنبه آموزش ارائه حس تسلط و توانایی کنارآمدن با مشکلات در کودکان مشکلات در بزرگسالی جلوگیری می

و خودمختاری  (. راهبردهای درمانی خودگردانی ماهیت کودک و سائق رشدی را برای تسلط5331است )پارکر و زاکرمن، 

ان داشته باشد. شای که تأثیر مثبتی بر جسمدهد تا بر افکارشان تمرکز کنند به شیوهبخشد. آن به بیماران اجازه میتسهیل می

های تکنیک مذبور شامل تغییر و تعدیل ارادی عملکردهای فیزیولوژیکی منتخب و استعمال هدفمند تصور روانی و مهارت

کلامی مثبت و ارتقاء آگاهی از رابطه جسم و روان است. در طول کاربرد خودگردانی، کودکان  خودنظارتی و خوددستوری
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های تکنیک پذیر باشند. انواعشوند تا مسائلشان را درک کنند و مالک مشکلاتشان باشند. به عبارت دیگر مسئولیتتشویق می

ودهیپنوتیزمی، پسخوراند زیستی، تنفس دیافراگمی، شود شامل، خدار به کار برده میخودگردانی که برای کودکان مشکل

شود و کاربرد آنها منجر به کاهش مشکلات زیستی رفتاری شناختی می -آرمیدگی عضلانی، آموزش خودآفرینی و درمان رفتاری

بر  یافتن توانند حس درونی از کنترلشود. در طی کاربرد راهبردهای مذکور کودکان و نوجوانان میاز نقطه نظر بیرونی می

کنند و به طور فعالانه در حفظ و مراقبت از خود شرکت مشکلاتشان را رشد دهند و آنها نیاز به درمان را کمتر احساس می

 (.5334کنند )کلبرت ورنی و کوهن، می

 

 اصول درمانی خودگردانی 

 گر باشد.های دیتواند مستلزم درمانارزیابی مشکل موجود با جلوگیری از علل زیستی که می -5

های خودگردانی، مگر اینکه مشکل مربوط به والدین باشد نه کودک و ارزیابی علاقه کودک و تمایل او به تمرین تکنیک -2

 تواند تعهدی در قبال رفتار آنها بدهد.کودک نمی

د و از کارگرفته شو ها و الگوهای یادگیری او به منظور انتخاب رویکردی که باید بهتعیین علاقه کودک، تمایلات، ترس -9

 سوی کودک تمرین گردد.

از آنجایی که خودگردانی از کارهای کودک است نه والدین، پس آموزش آن به کودک بدون حضور والدین باید صورت  -4

 توانند در طی جلسات اولیه مصاحبه حضور داشته باشند. چرا که جضور آنها به همراه کودک درباره آنچهبگیرد. اگرچه آنها می

 شود الزامی است.که به آنها گفته می

تواند به وسیله تصاویر ساده و زبان مشخص بودن مفاهیم قابل درک، برای کودک در زمینه مکانیسم مشکل که این می -1

 واقعی صورت بگیرد.

آموزش  به کودک کند بلکه او فقطتأکید بر نقش درمانگر به عنوان یک مربی، درمانگر کودک را مجبور به انجام کار نمی -6

 گیرد که آن را چه موقع انجام دهد.دهد، کاری را که باید انجام دهد و کودک تصمیم میمی

 ای که منجر به افزایش حس مقابله کودک و تسلط او شود. برقراری ارتباط به شیوه -3

گونه شته باشد. تفاوت آن چبینی کند که چطور زندگی متفاوت است، چنانچه او مشکل خاصی نداکمک به کودک تا پیش -9

تواند برای مداخله خودگردانی آماده کند چگونه است؟ کودک بدون تصویر ذهنی از فواید آن نمیاست؟ پیامدی که او آرزو می

 باشد.
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ند. به ککند. مانند چارت یا تقویمی که در آن ثبت میهایی که پیشرفت را ثبت میبرنامه ریزی برای کودک و برخی سیستم -3

عبارت دیگر نه تنها ثبت علائم و شدت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه ثبت فراوانی انجام آن عمل از اهمیت 

 (.  5939، به نقل از موسوی، 5331، 53باشد )پارکر و زاکرمنای برخوردار میویژه

 خودگردانی و تأثیر آن بر یادگیری

آنان است. به  29آموزان تأثیر بسزایی داشته باشد، فرایندهای خودگردانیدانشتواند بر عملکرد تحصیلی یکی از عواملی که می

آموزان توانایی تنظیم و جهت دادن به یادگیری خود را داشته باشند، توفیق بیشتری در دستیابی به عبارت دیگر هرگاه دانش

( یادگیری خودگردان را 2991) 22(. کارولی و همکاران5333، 25ها و دانش موضوعی خاص خواهند داشت )بوکارتسمهارت

توانایی جهت دهی درونی برای تنظیم توجه، رفتار و عواطف به منظور رسیدن به هدف و پاسخگویی به نیازهای بیرونی و 

داند که افراد ای می( یادگیری خودگردان را افکار، احساسات و رفتارهای خودانگیخته2992) 29دانند. زیمرمنمحیط درونی می

دهند. او بر این باور است که یادگیرنده خودگردان اند، مورد استفاده قرار مییابی به اهدافی که خود وضع کردهبرای دست

کننده فعال در یادگیری خویش است، یعنی به لحاظ انگیزشی، فراشناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خویش فعال مشارکت

و علاقه  24ایی خود اطمینان دارد، مستقل و کنجکاو است و دارای خودبسندگیاست. به بیان دیگر یادگیرنده خودگردان به توان

 (. 5993درونی بیشتری است )به نقل از عارفی، 

از لحاظ نظری، یادگیرندگان خودگردان، راهبردهایی شناختی و فراشناختی را در اختیار دارند که در هنگام لزوم در تکمیل 

کنند. این یادگیرندگان اهداف یادگیری مناسبی دارند و در تلاش خود برای رسیدن به آن کردن تکالیف درسی از آن استفاده می

(. یادگیرندگان خودگردان در اعمال نظارت 5992، به نقل از کدیور، 2999، 26، داگلاس5339، 21ورزند )والترزاهداف اصرار می

رندگان اجتماعی، یادگی -پردازان شناختیاز نظر نظریهبر یادگیری و تغییر راهبردها در انجام تکالیف، بسیار توانا هستند. 

کنند. مهمتر از همه اینکه، یادگیرندگان خودگردان، با تکالیف آموزشی خود با اعتماد به نفس، جدی و مدبرانه برخورد می

منفعل خود به  هایآموزان خودگردان در مقایسه با همکلاسیدانند که چه موقع چیزی را پردازش کنند. دانشخودگردان می

 دارند. این یادگیرندگان به هنگامهایی ضروری برای مسلط شدن بر آن برمیپردازند و گامطور فعال به جستجوی اطلاعات می
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های پیچیده یا معلمان ضعیف، با ابتکار فردی، راهی برای غلبه بر این مشکلات برخورد با موانعی مانند: شرایط نامناسب، کتاب

 (.5992، به نقل از کدیور، 5339زیمرمن، کنند )پیدا می

 بازداری، خودگردانی، جمله از آن هایمؤلفه و اجرایی کارکردهای در نارسایی که اندداده نشان (2993) 23گربر و سیز سوانسون،

 )ناتوانی در خواندن(های دریادگیری تحصیلی از جمله ناتوانی پیشانیدی متغیرهای از کاری حافظه و تکانه کنترل ریزی،برنامه

 باشند.می مدرسه در  آتی های سال در

 های سال در ریاضیات و خواندن در ها را آن توانمندی تواند،می دبستان پیش دوران در اجرایی کارکردهای در کودکان توانایی

 (.5939کند )به نقل از قلمزن، مرادی و عابدی،  بینی پیش خوبی به بعد

فعال( قرار دارد. افرادی که راهبرد منفعلی  -های پردازش حسی است، که روی یک پیوستار )منفعلخودگردای یکی از سازه

دهند. برای مثال کودک ممکن است در طول بازی به نشستن در بین دو کودک دارند پس از رویداد به آن واکنش نشان می

کند ی که کودک از همه صداها احساس ناراحتی میدیگر ادامه دهد حتی اگر صداهای محیطی برای او آزاردهنده باشد. زمان

د کند. در انتهای دیگر این پیوستار افراآورد از راهبرد خودگردانی منفعل استفاده میاما تغییری در وضعیت خود به وجود نمی

 ی را که برایشان در دسترسکنند، آنها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند تا مقدار و نوع درونداداز یک راهبرد فعال استفاده می

ر تاست کنترل کنند. برای مثال کودکی که بین دو کودک دیگر است در صورتی که صداها آزاردهنده باشند به یک مکان آرام

رتر پذیخواهد رفت. این یک راهبرد خودگردانی فعال برای سازگاری با یک موقعیت است که مقدار درونداد حسی را کنترل

 (.5939، به نقل از نسائیان، 2993کند )دان، می

 

 بحث و نتیجه گیری 

نترل ریزی، کهای آن از جمله خودگردانی، بازداری، برنامهبا توجه به مطالب گفته شده نارسایی در کارکردهای اجرایی و مؤلفه 

اشند. بهای آتی در مدرسه میهای یادگیری و از جمله اختلال خواندن در سالکاری از متغیرهای پیشایندی ناتوانیتکانه و حافظه

ای هتواند، توانمندی آنها را در خواندن و ریاضیات در سالتوانایی کودکان در کارکردهای اجرایی در دوران پیش دبستان می

 هنوز هستند شناختی روان عصب یادگیری های دارای ناتوانی که دبستان از پیش خردسال بینی کند. کودکانبعد به خوبی پیش

 دهند.نشان می خود از را تحصیلی شکست مقدمات از هایینشانه اغلب اما اند، روبرو نشده یادگیری جدی هایالیتفع با

                                                           
27 .Swanson, Saez & Gerber 
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 مشکل حرکتی کارکرد و ریزیبرنامه دهی، سازمان مانند اجرایی شناختی عصب در کارکرد تحولی نارساخوانی دچار کودکان

 ضعیف نیازمند هماهنگی فعالیتهای و سازماندهی ریزی،حیطة برنامه در ویژه به اجرایی کارکرد در دارند. کودکان نارساخوان

 درکارهای روزمره اجرایی مهم هایمؤلفه از که مقیاس سازماندهی )خودگردانی( خرده که است آن از حاکی پژوهش هستند. این

 خاموش و سرکوب توانایی به که بازداریمقیاس  خرده کند. همچنینمی بازی یادگیری خواندن در کلیدی نقشی است زندگی

 مزاحم کنترل محرکهای سبب دارد، اشاره هدفمند و های مناسبتر پاسخ ارایة منظور به غالب و خودکار آگاهانة پاسخهای کردن

کارکردهای  رأس در که ریزی، برنامه -گیریمقیاس تصمیم خرده کند. همچنین می ایفا خواندن در بسزایی نقش و میشود

 پیشرفت اعمال برای تنظیم دربرگیرندة دارد، خواندن اختلال در نقش مهمی و است هدفمند رفتار از مهمی بخش و اجرایی

 تصمیم اجرایی کارکرد شامل که از مهارتها ای مجموعه به باید مدرسه تکالیف بر برای تسلط است. کودکان اثربخش و راهبردی

 .باشند مجهز است بازداری و سازماندهی ریزی،برنامه گیری،

 بیشتر که هستند فرایندهایی درونی شوند،می ذخیره درازمدت حافظة در اند ویادگیری و آموزش تجربه، حاصل که مهارتها این

 ناتوانی دچار کودکان ولی کنند،می آنها استفاده از خودکار صورت به نظارت و کنترل و برای یادگیری مسأله حل هنگام کودکان

 این در بایستو می شوند می مواجه مشکل با یادگیری در این مهارتها از استفاده هنگام تحولی روانشناختی یادگیری عصب

 کاهش است: مفید اجرایی نارسایی کارکرد به متبلا کودکان در زودهنگام مداخلة زیر جهت پیشنهادهای ببینند. آموزش زمینه

 .تکلیف دادن انجام برای خاص قسمت یک و زمان معین کردن مشخص کلاس، جلوی ردیف در محیطی، نشستن محرکهای

 تکلیف، در سازماندهی است ممکن دارند مشکل راهبردها از و استفاده ریزی برنامه مثل اجرایی کارکردهای در که کودکانی

 داده آموزش قوانین و ساختارها کودکان به این باید لذا باشند؛ داشته مشکل هم پیچیده دیگر فعالیتهای یا کردن نقاشی نوشتن،

 کوتاه مدت تهیه برنامة یک تکلیف شروع از قبل مثال، برای .کنند دنبال را آنها و فعالیتها، تکالیف دادن انجام در زمان تا شود

 .آماده شود آن دادن انجام برای لازم وسایل و مواد و

 منابع 

آموزان عادی، آموزان دارای اختلال خواندن با دانش(. مقایسه کارکردهای اجرایی دانش5939)امینایی، فرشته؛ موسوی نسب، سیدمحمد حسین  -

 . 69-19(، 9) 56های علوم شناختی، فصلنامه تازه

 آموزان(. تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضیات و خواندن دانش5999میرمهدی، سیدرضا؛ علیزاده، حمید؛ سیف نراقی، مریم ) -

 . 52-5(، 5) 3دبستانی با ناتوانیهای یادگیری ویژه، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 
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ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات (. اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه5932ملک، مریم؛ حسن زاده، رمضان؛ تیرگری، عبدالحکیم ) -

 . 519-549(، 4) 2های یادگیری، ی ناتوانیرفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن، مجله

های ی نیم رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی(. مقایسه5939قلمزن، شیما؛ مرادی، محمدرضا؛ عابدی، احمد ) -

 . 541-33(، 4) 9های یادگیری، ی ناتوانییادگیری، مجله

اهبرد خودگردانی در کودکان پرخاشگر، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی ناتوانیهای (. تأثیر آموزش ر5939موسوی، حکیمه السادات ) -

 یادگیری و اختلالات رفتاری. 

های یادگیری غیرکلامی و نارساخوان، پایان نامه کارشناسی ارشد، آموزان با ناتوانی(. مقایسه انواع کارکردهای اجرایی دانش5939ثقفی، مجید ) -

 اد اسلامی تهران.دانشگاه آز

(. بررسی الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف در خودمانده برای تدوین الگوی مداخله 5939نسائیان، عباس ) -

 بهنگام، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی. 

کنندگی ابعاد خودگردانی برای عملکرد بینیوشان و عادی و نقش پیشآموزان مدارس تیزه(. مقایسه خودگردانی دانش5993عارفی، مژگان ) -

 . 39-31(، 9) 53تحصیلی، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 

ریزی و حافظه کاری با میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پایه برنامه -(. رابطه کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی5993یروزی، ستاره )ف -

  .نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیابتدایی شهر تهران. پایان پنجم

های بهایی از آسیای کارکردهای اجرایی مغز دانش آموزان دبستانی و تعیین رابطه کارکردهای اجرایی با حیطه(. بررسی مقایسه5932شهابی، زیبا ) -

نامه یاناختیاری( در دو جنس. پابی –بیش فعالی، اختلال یادگیری، اختلال سلوک، اختلال وسواس  –ختلال افسردگی، اختلال کم توجهی روانی )ا

  .شناسیزهرا، دانشکده علوم تربیتی و رواندکتری چاپ نشده: دانشگاه ال

  13-39(، 4)9های علو م شناختی، های رشدی. تاز ه(رابطة کارکردهای اجرایی عصبی شناختی با اختلال5991علیزاده، حمید. ) -

(. مقایسة کارکردهای اجرایی بر پایة اضطراب امتحان در دانش آموزان پایة پنجم 5939فیروزی، ستاره؛ ابراهیمی قوام، صغری و درتاج، فریبرز ) -

  .91-36(، 5)52ابتدایی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

های عملکرد حافظه فعال و نگهداری توجه دانش آموزان با و بدون ناتوانی (. مقایسه5932یامنش، علیرضا و بهرامی، هادی )سائیان، کوثر؛ کک-

 .541-552(، 552-4/529)9های یادگیری، یادگیری. مجله ناتوانی
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ان دبیرستانی، مجله علوم تربیتی و آموز(. نقش باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش5992کدیور، پروین ) -

 . 19-41(، 59) 9روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 

آموزان دبستانی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران )اندیشه (. شیوع اختلال خواندن در دانش5991رحیمیان بوگر، اسحق؛ صادقی، احمد ) -

. 492-936(، 4) 52و رفتار(،   
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 انسجام  زوجین ناسازگارمدت ستیر بر حسدرمانی کوتاهاثربخشی خانواده

 3، حسین قمری2، احمدرضا کیانی1سعید خاکدال قوجه بگلو

 saeedkhakdal@gmail.comسعید خاکدال قوجه بگلو، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی - 1

 دکتر احمدرضا کیانی، استادیار مشاوره دانشگاه  محقق اردبیلی -2

 مشاوره دانشگاه محقق اردبیلیدکترحسین قمری، استاد  -3

 

 چکیده

 

انسجام زوجین ناسازگار شهر اردبیل بود. این مدت ستیر بر حسدرمانی کوتاههدف این پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده

زوج بود که از میان زوجی  56ی پژوهش شامل آزمون با گروه کنترل است. نمونهپس-آزمونپژوهش نیمه تجربی از نوع پیش

زوج به  56بهزیستی استان اردبیل و فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. این  که به

جلسه بر روی گروه  9ی، طی صورت تصادفی به دو گروه مساوی گروه آزمایش و کنترل، گمارده شدند. مداخله به شیوه گروه

ی حس انسجام بود که زوجها در مرحله هش شامل فرم کوتاه پرسشنامهآزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژو

ج ها از کواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایآزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهآزمون و پسپیش

درمانی (. بنابراین خانوادهp<995/9د )داری وجود دارانسجام تفاوت معنینشان داد که، بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ حس

 های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.مدت ستیر باعث افزایش حس انسجام زوجکوتاه

 

 

 ستیر مدتکوتاه درمانیخانواده انسجام، حس :یواژگان کلید
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 مقدمه

 زندگی برای امن مکانی خود ینوبه به خانواده و است خانواده دادن شکل در مهمی اجتماعی نهاد که هاستمدت ازدواج

 یا فردی رشد مانع گاهیگه و حمایت منبع» خانواده که دارد وجود حقیقت این. است جهان سراسر در کودکان و زنان مردان،

 نشان تحقیقات حال، این با(. 2959 ، 29بردفورد و لیپمن لورا،) «است هیجانی فشار منبع گاهی و هیجانی پناهگاهی اجتماعی؛

 شافزای باعث مجردی زندگی با مقایسه در باشد، هم خانگیهم نوعی اگر حتی رابطه، یک در درگیری و ازدواج که است داده

 ترینعالی و ترینمهم عنوان به ازدواج(. 2956 نیو،آی از نقل ،2995 ، 23کیونمک) شودمی زنان هم و مردان در هم بهزیستی

 ظریف یچیدهپ انسانی رابطة و بوده تایید مورد همواره بزرگسال، افراد امنیتی و عاطفی نیازهای به دستیابی برای اجتماعی رسم

 رمگ روابط سازنده، و سالم محیط خانواده، کانون به توجه همچنین. است برخوردار خاصی هایویژگی از که باشدمی پویا و

 اینیازه و اهداف جمله از که گردد افراد پیشرفت و رشد موجب تواندمی که کندمی ایجاد ایصمیمی و فردیمیان تعاملات و

 زندگی ناسازگاری یا سازگاری است، مهمتر ازدواج خود از آنچه اما(. 5992 برنشتاین، و برنشتاین) شوندمی محسوب ازدواج

 زا رضایت و خوشبختی احساس مواقع بیشتر در شوهر و زن آن در که است وضعیتی  99زناشویی سازگاری. است زناشویی

 یجادا نیازها ارضای و یکدیگر درک و پذیرش و یکدیگر از مراقبت متقابل، علاقة طریق از ازدواج در سازگاری. دارند همدیگر

 اهنگیهم از حاکی آرمانی تصاویر با و است گسترده بسیار خانوادگی زندگی تاریک رویة اما(. 2991، موکرجی و سینها) شودمی

 ةروی. است تناقض در کنیم،می مشاهده جمعی هایرسانه در دیگر جاهای در و تلویزیون تجارتی هایفیلم در که وقفهبی

(. 5992گیدنز،) انجامدمی طلاق و جدایی به که هاییدشمنی و ستیزها جمله از است، متعددی هایجنبه دارای خانواده ناخوشایند

 و اخلاقی و اجتماعی انحرافات به گرایش اجتماعی، روابط در مشکل باعث شوهر و زن روابط در زناشویی ناسازگاری وجود

 زندگی از که هستند زوجینی ناسازگار، زوجین(. 95،5339مکرجی و سینها) شودمی هازوج بین در فرهنگی هایارزش افول

 (. 2992هالفورد،) کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با ایناسازگارانه هایشیوه به و نداشته رضایت خود زناشویی

 بری،برا و گیریتصمیم قدرت، همچون موضوعاتی بر شده انجام زوجی رفتارهای زمینة در که کارهایی اکثریت اخیر، دهة در

 که عواملی از یکی میان، این از(. 2959 ، 92هلمز) است بوده نسلیبین هایتعارض حل برای شریک راهبردهای اطمینان، عدم

 باشدمی  99انسجام حس شود،می سازگاری موجب و کندمی محافظت زندگی زایاسترس حوادث با مواجهه در را فرد سلامت

                                                           
1. Laura, Lippman and Bradford 

2. McKeown 

3. Marital adjustment 

4. Sinha & Mukerjee 

5. Helmz 

1. Sense of cohesiveness 
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 زندگی به شخصی گیریجهت صورت به را انسجام حس ،(5393)  91آنتونووسکی آرون(. 2951 ، 94بلامک و استینگراون)

 الاییب حد تواندمی فردی چرا که کرد توجیه توانمی انسجام حس طریق از که دارد تاکید خود باور این بر و  کندمی تعریف

 قابلم در ضعیف انسجام حس دارای افراد به نسبت قوی انسجام حس دارای افراد. بماند سالم و بگذراند سر از را استرس از

 حس آنتونووسکی،آرون تئوری براساس(. 2993، همکاران و  96نولن آلتشالر، کاپکا،) هستند کوشسخت و مقاوم بسیار استرس

 پایدار بتاًنس کیفیت یک به فرد یک در تا کندمی رشد جوانی طول در تدریجی صورت به که است درونیتجربه یک انسجام

 و شدنیاداره کردنی،درک را خودشان دنیای اینکه به افراد تمایل یعنی انسجام حس نتیجه، در( 2993 ، 93ول و لندلنگ) برسد

 ارائه انسجامحس نظریة در که پذیری،کنترل و ادراک قابلیت بالای سطوح(. 5339،  99فلورین دروری، کراوتز،) ببینند معنا با

 وقوع زانمی پذیر،بینیپیش و کنترل قابل صورت به زااسترس رویدادهای ادراک فرصت کردن فراهم با تواندمی است، شده

 نظر در روانسلامت کنندة تعیین عامل توانمی را انسجام حس(. 2959 ، 93میرینگ) دهد قرار تاثیر تحت را فرد کنشی مقابلة

 اساسی تغییرات دهندةنشان منفی، چه و مثبت چه انسجام، حس سطح دائمی تغییر که کرد استدلال توانمی همچنین گرفت،

 کاهش برای درمانیخانواده مختلف هایدیدگاه از متعددی هایپژوهش (.2955، 49وولنن) است افراد زندگی شرایط در

 رویکرد افته،ی ایفزاینده مقبولیت امروزه که رویکردهایی از یکی. است گرفته صورت زناشویی سازگاری افزایش و ناسازگاری

 تغییر، برای انسان توانایی براساس  42ستیر مدتکوتاه مدل است معتقد( 2992) 45بنمن. باشدمی ستیر نگرتجربه مدتکوتاه

 ارک به را آنها که است ایبالقوه نیروی و درونی منابع دارای و است یگانه موجودی انسانی هر. آنهاست کردن آشکار و رشد

 منابع دارای هاانسان همه که شودمی تصور زیرا آورد،می ارمغان به را امید مراجعان همة برای ستیر مدتکوتاه مدل. گیردنمی

 و خشیدهب تحقق را خود بالقوه نیروهای و استعدادها قادرند افراد که شودمی تصور همچنین. هستند رشد و تغییر برای درونی

 رفتار، به نهات و هستند بعدیتک که مدتیکوتاه هایدرمان انواع برخلاف ستیر مدل. یابند دست انسانیت از تریکامل شکل به

 از خانواده عملکرد اختلال که دهدمی نشان و دهدمی قرار توجه مورد را ابعاد این یهمه پردازند،می احساسات یا و شناخت

 اسالمین نشانه هر رویکرد این در. شودمی مربوط فرد هر پایین نفسعزت به موضوع این و است برخاسته نادرست هایارتباط

 (.5996یادگاری، و سیف) است شده آنها  رفتاری و  عاطفی شناختی، رشد مانع که است مشکلاتی نشانگر خانواده، اعضای در

                                                           
2. Grevenstein & Bluemke 

3. Antonovsky 

4. Kupka , Altshuler , Nolen 

5. Langeland , Whal 

6. Kravetz , Drory , Florian 

7. Meiring 

8. Volanen 

9. Banmen 

10. Satir Brief Family Therapy 
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ی مورد پذیرزناشویی و انطباق( اثربخشی رویکرد ارتباطی ستیر را بر کاهش تعارضات 5932سودانی، امیری مقدم و مهرابی )

نژاد، یپذیری زوجین تاثیر مثبت دارد. همچنین نوابزناشویی و انطباق مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند درمان ستیر بر تعارض

( در پژوهشی دریافتند که مشاوره گروهی با رویکرد ستیر باعث همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی 5996ن زاده و گودرزی )محس

-( در پژوهشی دریافت اجرای الگوی خانواده5993شود. و قادری )فردی آنها میو کنترل رفتار زوجین ناکارآمد در روابط میان

 استفاده از سبک هیجانی و افزایش سازگاری خانواده و ابراز محبت موثر است. های خانوادگی،درمانی ستیر بر کاهش تعارض

با توجه به موارد ذکر شده و لزوم کاهش ناسازگاری زناشویی، و عوامل موثر در ناسازگاری زناشویی، اهمیت و ضرورت این 

ت گویی به این سوال اسل پاسخشود. بنابراین، در راستای تحقق هدف مورد نظر، پژوهش حاضر به دنباپژوهش مشخص می

 مدت ستیر بر حس انسجام زوجین ناسازگار تاثیر دارد؟درمانی کوتاهکه آیا خانواده

 گیرینمونه روش و نمونه جامعه،

 تشخیص ناسازگار که 5931 سال پاییز در اردبیل شهر بهزیستی مراکز به کنندهمراجعه هایزوج را پژهش این آماری یجامعه

 ازدواج از سال دو حداقل که بودند( مرد56 و زن56) زوج 56 شامل تحقیق این ینمونه حجم. دادمی تشکیل را بودند شده داده

 مراکز به هک زوجینی بین از ابتدا که صورت بدین است، بوده هدفمند گیرینمونه روش. بودند نیز فرزند دارای و گذشته آنها

 بودند، رفتهگ را نمره ترینپایین زوجی سازگاری پرسشنامة در و بودند، داده مثبت پاسخ محقق فراخوان به و مراجعه بهزیستی

. دندش انتخاب کنترل گروه برای زوج هشت و آزمایش گروه برای تصادفی صورت به زوج هشت آنها بین از و. شدند انتخاب

 .شد داده آموزش ستیر مدت کوتاه  رویکرد ای،دقیقه 39 جلسه 9 آزمایش گروه به

 پژوهش ابزارهای

 : 49آنتونوسکی انسجام حس یپرسشنامه کوتاه فرم. 5

 هر که دارد سوال 59 پرسشنامه این. است شده طراحی 5393 سال در آنتونوسکی توسط انسجام حس پرسشنامه کوتاه فرم

 معکوس صورت به 59 و 3 ، 9 ، 2 ، 5 سوالات و است شده تشکیل (همیشه تا از هرگز) اینقطه هفت لیکرت از سوال

 ایران در. معناداری -ج و پذیریکنترل -ب پذیری،ادراک -الف: از عبارتند که دارد مقیاسخرده سه. شودمی گذارینمره

 کرونباخ آلفای که کردند هنجاریابی ایرانی دانشجویان روی بر ترجمه از پس را مذکور پرسشنامه همکاران و محمدزاده

 سرسختی سوالی 41/9 پرسشنامه با مقیاس این همزمان روایی و 39/9 و 31/9 ترتیب به دختر و پسر دانشجویان در پرسشنامه

 این همچنین. است آمده دست به 66/9 مقیاس کل بازآزمایی اعتبار ضریب همچنین. آوردند دست به 14/9 روانشناختی

                                                           
1. Sense of Coherence Questionnaire-Short Form ANtvnvsky 
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 کل ینمره اب را معناداری و پذیریکنترل پذیری،ادراک هایمقیاسخرده ارتباط پرسشنامه، اعتبار بررسی منظور به پژوهشگران

 پایایی و اعتبار از نشان آمده دست به نتایج ؛36/9 و 95/9 ،96/9 آمد دست به نتایج این ترتیب به که کردند بررسی پرسشنامه

 (.5935 شریف، و پورعلی) است مقیاس مطلوب

 پژوهش شناسیروش

-آزمودنی آزمون،پیش اجرای از پس. باشدمی آزمایشینیمه روش لحاظ از و است بوده کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش 

 یامداخله کنترل گروه روی اما گرفتند، قرار( ستیر مدتکوتاه درمانیخانواده)مستقل  متغیر معرض در آزمایش گروه های

 .آمد عمل به آزمونپس گروه دو هر هایآزمودنی از مجددا طرح، اجرای پایان در. نشد اعمال

 . دیاگرام پژوهش1جدول

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب نمونه گروه ها

 R 1T 1X 2T آزمایش

 R 2T - 2T کنترل

 اجراء شیوه

 جلسات خلاصه 2 جدول در. بود تکلیف و موضوعات عنوان شامل جلسه هر محتوای. شدمی برگزار جلسه یک هفته، هر در

 .است شده آورده

 مدت ستیردرمانی کوتاهخلاصه جلسات آموزشی براساس خانواده 2جدول 

 شرح جلسات جلسات

جلسه 

 اول

آمدگویی به اعضا، معرفی رهبر گروه به اعضا و سایر اعضا به یکدیگر، بررسی اهداف، خوش

مروری بر ساختار جلسات و قوانین اصلی، بحث در مورد ارزش شخصی و میزان توجه هر فرد 

 مورد ارتباط زناشویی. به خود، بحث در

جلسه 

 دوم

 تمرین فنون توجه کردن، حرف زدن و گوش دادن به همسر، تمرین تکنیک توجه به حالات هم.

جلسه 

 سوم

سانی رها. تشریح و تمرین الگوی پیامتشریح الگوهای ارتباطی و اجرای این الگوها از سوی زوج

 همخوان.

جلسه 

 چهارم

آن در روابط. تشریح و تمرین تکنیک الگوسازی ارتباط موثر تشریح فن لمس یا تماس و نقش 

 «من»های با استفاده از پیام

جلسه 

 پنجم

ها برای نشان دادن این موضوع که همه اعضا به نوعی با هم در ارتباط هستند. تشریح فن حائل

 اجرای تکنیک نقشه خانوادگی.
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جلسه 

 ششم

و  یکدیگر به صورت مستقیم و روشن ارتباط برقرارکنندآموزش به اعضا برای این که بتوانند با 

 شان صحبت کنند و آنها را ابراز کنند.درباره احساسات

جلسه 

 هفتم

 سازیمرور جلسات قبلی و دادن بازخورد، تقویت مهارت گوش دادن فعال و اجرای فن مجسمه

 خانوادگی.

جلسه 

 هشتم

 گیرینتیجه بندی وآزمون و دریافت بازخورد و جمعاجرای پس

 

 هایافته

های های زوجمیانگین و انحراف معیار نمره 2نشان داده شده است. جدول  2های توصیفی پژوهش حاضر در جدولیافته

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسهای آزمایش و کنترل را در متغیر حس انسجام، در مراحل پیشگروه

 آزمونآزمون و پسهای آزمایش و کنترل در مرحله پیشهای گروهانسجام زوجهای حسمیانگین و انحراف معیار نمره 3جدول

 تعداد معیارانحراف میانگین هاگروه مرحله

 16 46/10 81/37 آزمایش آزمونپیش

 16 84/0 38 کنترل

 16 74/0 06/14 آزمایش آزمونپس

 16 12/0 36 کنترل

 

ی انسجام در مرحلهی کل حسمعیار نمره شود که میانگین و انحرافمشاهده می، 9های مندرج در جدولبا توجه به داده

 99و برای زوج های گروه کنترل به ترتیب برابر با  46/59و  95/93های گروه آزمایش به ترتیب برابر با آزمون برای زوجپیش

 باشد.می 94/3و 

 96/14های گروه آزمایش به ترتیب آزمون برای زوجمرحله پس انسجام درهای کل حسهمچنین میانگین و انحراف معیار نمره

 باشد.می 52/3و  96های گروه کنترل برابر با و برای زوج 34/3و 

برای آزمون سوال از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل کواریانس یک روش آماری است که به منظور 

رود. بدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیش آزمون به عنوان هم تغییر در ا به کار میهی آزمودنیهای اولیهتعدیل تفاوت

ها ) مانند همگنی شیب رگرسیون، وجود شود. در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهآزمون به کاربرده میپس

های خطا الزامی است(. در این پژوهش نیز نسی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته، و همگنی واریارابطه
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ها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور ها پرداخته شد و از آنجا که این مفروضهابتدا به بررسی این مفروضه

 مقایسه حس انسجام زوجین ناسازگار در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر آمده است.

 . نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه میانگین نمرات حس انسجام در پس آزمون4جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

f  سطح

 معناداری

 ضریب اتا

ام
سج

س ان
ح

 

 3/0 001/0 73/14 60/082 1 60/082 پیش آزمون

 812/0 001/0 70/113 28/11063 1 28/11063 گروه

    60/66 20 00/1033 خطا

     32 112437 کل

آزمون تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در ( پس از تعدیل نمرات پیشp ،33/559=f<995/9) 4با توجه به نتایج جدول

ستیر بر حس انسجام زوجین  مدتدرمانی کوتاهمعنادار است. بنابراین، این نتیجه به دست آمد که خانواده 995/9سطح آلفای 

 ناسازگار تاثیر دارد.

 گیریبحث و نتیجه

انسجام زوجین ناسازگار شهر اردبیل در سال مدت ستیر بر حسدرمانی کوتاههدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی خانواده

ای هانسجام زوجین در آزمودنیآید که این شیوة درمانی موجب افزایش حس های پژوهش حاضر چنین بر میبود. از یافته 5931

نسجام ا درمانی ستیر بر حسگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. نتایج این تحقیق در مورد اثربخشی خانواده

( همخوانی دارد. این پژوهشگران در 2996( و کوهن )2992(، بنمن )5999خانواده با نتایج تحقیق نظری، اسدی و شاهینی )

ای هاند. در تبیین یافتهمدت بر حس انسجام زوجین ناسازگار اشاره کردهدرمانی کوتاه، به تاثیر آموزش خانوادهپژوهش خود

توان چنین بیان کرد که رویکرد ستیر، یک رویکرد آموزش است، که برای حل مشکلات درون فردی و حاصل از پژوهش می

ط به هر چیزی که باشد مانند: اسناد غلط، پریشانی هیجانی، مشکلات رود. منشاء نقص در ارتباط مربوبین فردی به کار می

ها، میتوان ادرک پذیری های ارتباطی به زوججنسی، مشکلات مالی، روابط میان فردی و .... قابل حل است با آموزش مهارت

 مورد تایید قرار گرفته است. کهو معناداری را در زوجین افزایش داد. رویکرد ستیر، با توجه به تحقیقات انجام شده، بارها 

های این رویکرد جستجو کرد. ستیر، ضمن آموزش الگوهای ارتباطی همخوان بر هیجانات، توان علت آن را در محتوای برنامهمی

های مخرب و ناکارآمد، مقابله با تعارض خود شود تا زوجین شیوهعواطف، انتظارات، آرزو و نیازها تاثیر گذاشته و باعث می

های کارآمدتری را به کار گیرند. تاکید اصلی ستیر در درمان خانواده و زوجین بر ارتباط اعضاء بوده است. ا تغییر دهند و شیوهر

رتباط گو( زوجین اصلاح، و بر اربطهای ارتباطی ناکارآمد و تدافعی )سازشگر، سرزنشگر، حسابگر و بیدر این رویکرد سبک
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ها، همراهی عاطفی، های حل مشکل، ارتباط، نقشاست. همچنین از طریق آموزش مهارتهمخوان بین زوجین تاکید شده 

آمیزش عاطفی، کنترل رفتار، حالات ارتباطی موثر و ارزش شخصی فرد به حل تعارض کلی خانواده از جمله چگونگی تقسیم 

بحران، ارتباط صریح، اعتماد متقابل، ریزی برای ادای وظایف، حمایت از یکدیگر در موقع وظایف بین اعضاء، قدرت برنامه

 (.2992پذیری و ابراز عواطف به یکدیگر کمک کرده است )بنمن،بینیمسئولیت پذیری، پیش

ایش حس انسجام تواند باعث افزتوان نتیجه گرفت، که آموزش رویکرد ارتباطی ستیر میهای بالا میبنابراین، با توجه به تبیین

مدت ستیر گیری کرد که، برای افزایش حس انسجام زوجین از خانواده درمانی کوتاهتوان نتیجهها شود. در مجموع میزوج

ود تاثیر این شمدت ستیر بر افزایش حس انسجام در این پژوهش، پیشنهاد میاستفاده کرد. با توجه به اثربخشی رویکرد کوتاه

ی ازدواج آموزش داده شود. های جوان و در آستانهای زوجهای بدون فرزند نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررویکرد، در زوج

ها سروکار ها، مراکز دولتی و خصوصی که با زوجشود؛ شوراهای حل اختلاف، دیگر نهادها و سازمانهمچنین پیشنهاد می

 نند. ده کدارند، از این رویکرد جهت افزایش حس انسجام، معناداری و پیش بینی پذیری برای کاهش تعارض زوجین استفا
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 3،حسین قمری 2، احمدرضا کیانی1سعید خاکدال قوجه بگلو

 saeedkhakdal@gmail.comسعید خاکدال قوجه بگلو، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی -1

 دکتراحمدرضا کیانی استادیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی -2

 دکترحسین قمری استاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی -3

 چکیده

مدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار شهر اردبیل درمانی کوتاههدف این پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده

زوج بود که از  56ی پژوهش شامل آزمون با گروه کنترل است. نمونهپس-آزمونبود. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش

میان زوجی که به بهزیستی استان اردبیل و فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. این 

جلسه  9له به شیوه گروهی، طی زوج به صورت تصادفی به دو گروه مساوی گروه آزمایش و کنترل، گمارده شدند. مداخ 56

بود  سنیح هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه کوتاه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم

ری ها از کواریانس تک متغیآزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهآزمون و پسکه زوجها در مرحله پیش

ارد داری وجود داستفاده شد. نتایج نشان داد که، بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی

(995/9>pبنابراین خانواده .)هیجان ناختیش تنظیم کاهش و مثبت هیجان شناختی درمانی کوتاه مدت ستیر باعث افزایش تنظیم 

 با گروه کنترل شده است.های گروه آزمایش در مقایسه زوج منفی

 

 ستیر مدتکوتاه درمانیخانواده تنظیم شناختی هیجان، :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 مقدمه
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 زندگی برای امن مکانی خود ینوبه به خانواده و است خانواده دادن شکل در مهمی اجتماعی نهاد که هاستمدت ازدواج

 یا فردی رشد مانع گاهیگه و حمایت منبع» خانواده که دارد وجود حقیقت این. است جهان سراسر در کودکان و زنان مردان،

 نشان تحقیقات حال، این با(. 2959 ، 44بردفورد و لیپمن لورا،) «است هیجانی فشار منبع گاهی و هیجانی پناهگاهی اجتماعی؛

 شافزای باعث مجردی زندگی با مقایسه در باشد، هم خانگیهم نوعی اگر حتی رابطه، یک در درگیری و ازدواج که است داده

 ترینعالی و ترینمهم عنوان به ازدواج(. 2956 نیو،آی از نقل ،2995 ، 41کیونمک) شودمی زنان هم و مردان در هم بهزیستی

 ظریف یچیدهپ انسانی رابطة و بوده تایید مورد همواره بزرگسال، افراد امنیتی و عاطفی نیازهای به دستیابی برای اجتماعی رسم

 رمگ روابط سازنده، و سالم محیط خانواده، کانون به توجه همچنین. است برخوردار خاصی هایویژگی از که باشدمی پویا و

 اینیازه و اهداف جمله از که گردد افراد پیشرفت و رشد موجب تواندمی که کندمی ایجاد ایصمیمی و فردیمیان تعاملات و

 زندگی ناسازگاری یا سازگاری است، مهمتر ازدواج خود از آنچه اما(. 5992 برنشتاین، و برنشتاین) شوندمی محسوب ازدواج

 زا رضایت و خوشبختی احساس مواقع بیشتر در شوهر و زن آن در که است وضعیتی  46زناشویی سازگاری. است زناشویی

 یجادا نیازها ارضای و یکدیگر درک و پذیرش و یکدیگر از مراقبت متقابل، علاقة طریق از ازدواج در سازگاری. دارند همدیگر

 اهنگیهم از حاکی آرمانی تصاویر با و است گسترده بسیار خانوادگی زندگی تاریک رویة اما(. 2991، موکرجی و سینها) شودمی

 ةروی. است تناقض در کنیم،می مشاهده جمعی هایرسانه در دیگر جاهای در و تلویزیون تجارتی هایفیلم در که وقفهبی

(. 5992گیدنز،) انجامدمی طلاق و جدایی به که هاییدشمنی و ستیزها جمله از است، متعددی هایجنبه دارای خانواده ناخوشایند

 و اخلاقی و اجتماعی انحرافات به گرایش اجتماعی، روابط در مشکل باعث شوهر و زن روابط در زناشویی ناسازگاری وجود

 زندگی از که هستند زوجینی ناسازگار، زوجین(. 43،5339مکرجی و سینها) شودمی هازوج بین در فرهنگی هایارزش افول

 (. 2992هالفورد) کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با ایناسازگارانه هایشیوه به و نداشته رضایت خود زناشویی

رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات تواند کارکردهای روانی اعضای خانواده را در قالب تفکر، خلق و از عواملی که می

توان به صورت فرآیندهایی باشد. تنظیم هیجان را میمی 49شناختی را افزایش دهد، توانایی تنظیم شناختی هیجانهیجانی و روان

ر ها را تجربه و ابراز کنند، تاثیتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنتعریف کرد که از طریق آن، افراد می

کنندة سازگاری بینیترین عامل پیشها را مهم( تنظیم هیجان2996) 43(. یو، ماتسو ماتو و لیروکس2993زاده، بگذارند )قاسم

 ی( در بررسی توانایی سازگاری مثبت با شرایط، توانایی در تنظیم شناخت2992) 19اند. وان اودن هون و واندرزیمثبت دانسته

                                                           
1. Laura, Lippman and Bradford 

2. McKeown 

3. Marital adjustment 

4. Sinha & Mukerjee 
48 . Cognitive-emotion regulation 
49 . Yoo, Matsumoto, LeRoux 
50 . Vanouden hoven and Vanderzecis 
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 15گراس. تنظیم هیجان توسط فرهنگی دانستندها و فشارها را مهمترین عوامل سازگاری میانها در مواجهه با تعارضهیجان

فهمند که چه هیجانی دارند و کی چنین هیجانی را فرایندی که بدان وسیله افراد می»گونه تعریف شده است: ( بدین5339)

( نیز تنظیم هیجان را اینگونه تعریف کرده است: 5334) 12تامپسون«. کنندابراز می دارند و چگونه این هیجانات را تجربه و

 . «های هیجانی هستند، تا فرد به اهدافش دست یابدفرایندهای درونی و بیرونی که مسئول نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش»

( و هم در سلامت 2999، 19و گلدمنگرینبرگ هیجانات همسران در تعاملات زناشویی نقش مهمی، هم در عملکرد کلی ارتباط )

کشمکش با سازگاری ارتباطی جاری و بلندمدت آنها   ة( دارد. به ویژه، هیجانات همسران در دور2992، 14میدفردی زوجین )

شناسی افسردگی افراد به صورت منظمی با تعاملات متعارض بیشتر زوجین (، و آسیب2999، 11و توماسفلتچر ارتباط دارد )

باشد،  دستاوردهایی چون تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می (.5392، 16، لیندن، هافمنهاتزینگرباط دارد )ارت

(، سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل، هیجان تنظیم نشده با  اشکال 2999، ایزنبرگهای اجتماعی )رشد صلاحیت

ینی  آفرتواند منادی رفتارهای مشکللا گفته شده است که عدم تنظیم هیجان میهای روانی همراه است؛ مثبرجسته آسیب

 (.2993، 13بار-، ریچی، جانسون، لادیلونهمچون خشونت باشد )

ای بهنجار باشد و راهبردهای مقابلههای تنظیم شناختی هیجان سازگار شامل پنج زیرمقیاس میابعاد تنظیم شناختی هیجان سبک

. تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع 2. پذیرش: تفکر با محتوی پذیرش و تسلیم رخداد، 5که شامل: شوند محسوب می

ریزی: فکر کردن دربارة مراحل فایق آمدن بر . تمرکز مجدد بر برنامه9بخش و شاد بجای تفکر در مورد حادثة واقعی، لذت

. اتخاذ دیدگاه: تفکرات 1های مثبت واقعه یا ارتقاء شخصی، ارة جنبه. ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درب4واقعة منفی یا تغییر آن، 

ازگار شامل های تنظیم شناختی هیجان ناساهمیت بودن واقعه یا تاکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع. سبکمربوط به کم

. سرزنش خود: تفکر با محتوای 5تند از: دهد که عبارای نابهنجار را تشکیل میباشد و راهبردهای مقابلهچهار زیرمقیاس می

-. فاجعه9. نشخوار ذهنی: اشتغال ذهنی دربارة احساسات و تفکرات مرتبط با واقعة منفی، 2مقصر دانستن و سرزنش خود، 

. سرزنش دیگران: تفکر با محتوی مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه 4انگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه، 

کنند که افراد دارای مهارت هیجانی؛ یعنی (.  شواهد بسیاری ثابت می2995، 19، کریج و اسپینهونگارنفسکیاق افتاده است )اتف

کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی شناسند، و آنها را تنظیم میکسانی که احساسات خود را به خوبی می

های پژوهش (.5996، مرادی، یحیی زاده، یاریاریباشند )مختلف زندگی موفق و کارآمد می هایکنند، در حوزهبا آن برخورد می

درمانی برای کاهش ناسازگاری و افزایش سازگاری زناشویی صورت گرفته است. یکی های مختلف خانوادهمتعددی از دیدگاه

                                                           
51 . Gross 
52 . Thompson 
53 . Greenberg & Goldman 
54 . Mead 
55 .Fletcher & Thomas 
56. Hautzinger, Linden, & Hoffman 

8. Dillon, Ritchey, Johnson, La-Bar, 
58 .Garnefski , Kraaij & Spinhoven 
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( معتقد است 2992) 13باشد. بنمننگر ستیر میجربهمدت تای یافته، رویکرد کوتاهاز رویکردهایی که امروزه مقبولیت فزاینده

بر اساس توانایی انسان برای تغییر، رشد و آشکار کردن آنهاست. هر انسانی موجودی یگانه است و  69مدت ستیرمدل کوتاه

 ارمغان هب را امید نمراجعا همة برای ستیر مدتکوتاه گیرد. مدلای است که آنها را به کار نمیدارای منابع درونی و نیروی بالقوه

 راداف که شودمی تصور همچنین. هستند رشد و تغییر برای درونی منابع دارای هاانسان همه که شودمی تصور زیرا آورد،می

 انواع رخلافب ستیر مدل. یابند دست انسانیت از تریکامل شکل به و بخشیده تحقق را خود بالقوه نیروهای و استعدادها قادرند

 وجهت مورد را ابعاد این یهمه پردازند،می احساسات یا و شناخت رفتار، به تنها و هستند بعدیتک که مدتیکوتاه هایدرمان

 ایینپ نفسعزت به موضوع این و است برخاسته نادرست هایارتباط از خانواده عملکرد اختلال که دهدمی نشان و دهدمی قرار

 ی،شناخت رشد مانع که است مشکلاتی نشانگر خانواده، اعضای در ناسالمی نشانه هر رویکرد این در. شودمی مربوط فرد هر

( در پژوهشی دریافتند 5996نژاد، محسن زاده و گودرزی )(. نوابی5996است )سیف و یادگاری، شده آنها  رفتاری و  عاطفی

ردی فزوجین ناکارآمد در روابط میان که مشاوره گروهی با رویکرد ستیر باعث همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار

های خانوادگی، استفاده درمانی ستیر بر کاهش تعارض( در پژوهشی دریافت اجرای الگوی خانواده5993شود. و قادری )آنها می

( بین خانواده 5999از سبک هیجانی و افزایش سازگاری خانواده و ابراز محبت موثر است. در پژوهش نظری و همکاران )

مدت ستیر با صمیمیت رابطه وجود داشته است. با توجه به موارد ذکر شده و لزوم کاهش ناسازگاری زناشویی، انی کوتاهدرم

شود. بنابراین، در راستای تحقق هدف و عوامل موثر در ناسازگاری زناشویی، اهمیت و ضرورت این پژوهش مشخص می

ی هیجان مدت ستیر بر تنظیم شناختدرمانی کوتاهسوال است که آیا خانوادهگویی به این مورد نظر، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ

 زوجین ناسازگار تاثیر دارد؟

  

 گیرینمونه روش و نمونه جامعه،

 تشخیص ناسازگار که 5931 سال پاییز در اردبیل شهر بهزیستی مراکز به کنندهمراجعه هایزوج را پژهش این آماری یجامعه

 ازدواج از سال دو حداقل که بودند( مرد56 و زن56) زوج 56 شامل تحقیق این ینمونه حجم. دادمی تشکیل را بودند شده داده

 مراکز به هک زوجینی بین از ابتدا که صورت بدین است، بوده هدفمند گیرینمونه روش. بودند نیز فرزند دارای و گذشته آنها

 بودند، رفتهگ را نمره ترینپایین زوجی سازگاری پرسشنامة در و بودند، داده مثبت پاسخ محقق فراخوان به و مراجعه بهزیستی

. دندش انتخاب کنترل گروه برای زوج هشت و آزمایش گروه برای تصادفی صورت به زوج هشت آنها بین از و. شدند انتخاب

 .شد داده آموزش ستیر مدت کوتاه  رویکرد ای،دقیقه 39 جلسه 9 آزمایش گروه به

 پژوهش ابزارهای

                                                           
59 .Banmen 
60 .Satir Brief Family Therapy 
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 65. فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1

ردهای گوناگون گیری راهبشده یکی از معتبرترین ابزار ارزیابی برای اندازههای تنظیم شناختی هیجان فرم کوتاهپرسشنامة سبک

سوال و در  59رای ( ساخته شده است. این پرسشنامه دا2992باشد که به وسیله گرانفسکی، کرایچ و اسپاینهون )شناختی می

شود تا واکنش خود را در مواجهه شود. در این پرسشنامه از فرد خواسته میگذاری میلیکرتی)از هرگز تا همیشه( نمره 1طیف 

راهبرد  3پرسش که  59اند را به وسیله پاسخ به زای زندگی که به تازگی تجربه کردهبا تجارب تهدیدآمیز و رویدادهای استرس

-2ملامت خویش  -5راهبرد شناختی عبارتند از 3کند، مشخص نماید. کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی میشناختی برای 

فاجعه -9گیری دیدگاه-3ارزیابی مجددمثبت -6ریزی تمرکز مجدد بر برنامه-1تمرکزمجدد مثبت -4نشخوارگری -9پذیرش 

ایرانی توسط حسنی مورد هنجاریابی قرار گرفته است. ملامت دیگران. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی در فرهنگ -3سازی 

( و بازآزمایی )با دامنه 32/9تا  36/9های همسانی درونی)با دامنه آلفای کرونباخدر پژوهش حسنی پایایی مقیاس براساس روش

ی کس همبستگ( و روایی پرسشنامه مذکور از طریق تحلیل مولفه اصلی با استفاده از چرخش واریما33/9تا  15/9همبستگی 

 (.2955( و روایی ملاکی مطلوب گزارش شده است )حسنی،63/9تا  92/9ها )با دامنه همبستگی مقیاسبین خرده

 پژوهش شناسی روش

 آزمون،پیش اجرای از پس. باشدمی آزمایشی نیمه روش لحاظ از و است بوده کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش 

 کنترل گروه روی اما گرفتند، قرار( ستیر مدتکوتاه درمانیخانواده)مستقل  متغیر معرض در آزمایش گروه هایآزمودنی

 .آمد عمل به آزمونپس گروه دو هر هایآزمودنی از مجددا طرح، اجرای پایان در. نشد اعمال ایمداخله

 . دیاگرام پژوهش1جدول

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب نمونه گروه ها

 R 1T 1X 2T آزمایش

 R 2T - 2T کنترل

 

 

 

 

 اجراء شیوه

                                                           
61 . short form of the cognitive emotion regulation questionnaire 
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 جلسات خلاصه 2 جدول در. بود تکلیف و موضوعات عنوان شامل جلسه هر محتوای. شدمی برگزار جلسه یک هفته، هر در

 .است شده آورده

 مدت ستیردرمانی کوتاهخلاصه جلسات آموزشی بر اساس خانواده 2جدول 

 شرح جلسات جلسات

جلسه 

 اول

آمدگویی به اعضا، معرفی رهبر گروه به اعضا و سایر اعضا به یکدیگر، بررسی اهداف، خوش

مروری بر ساختار جلسات و قوانین اصلی، بحث در مورد ارزش شخصی و میزان توجه هر فرد 

 به خود، بحث در مورد ارتباط زناشویی.

جلسه 

 دوم

 تمرین تکنیک توجه به حالات هم.تمرین فنون توجه کردن، حرف زدن و گوش دادن به همسر، 

جلسه 

 سوم

سانی رها. تشریح و تمرین الگوی پیامتشریح الگوهای ارتباطی و اجرای این الگوها از سوی زوج

 همخوان.

جلسه 

 چهارم

تشریح فن لمس یا تماس و نقش آن در روابط. تشریح و تمرین تکنیک الگوسازی ارتباط موثر 

 «من»های با استفاده از پیام

جلسه 

 پنجم

ها برای نشان دادن این موضوع که همه اعضا به نوعی با هم در ارتباط هستند. تشریح فن حائل

 اجرای تکنیک نقشه خانوادگی.

جلسه 

 ششم

آموزش به اعضا برای این که بتوانند با یکدیگر به صورت مستقیم و روشن ارتباط برقرارکنند و 

 را ابراز کنند.شان صحبت کنند و آنها درباره احساسات

جلسه 

 هفتم

 سازیمرور جلسات قبلی و دادن بازخورد، تقویت مهارت گوش دادن فعال و اجرای فن مجسمه

 خانوادگی.

جلسه 

 هشتم

 گیریبندی و نتیجهآزمون و دریافت بازخورد و جمعاجرای پس

 

 هایافته

های های زوجمیانگین و انحراف معیار نمره 9نشان داده شده است. جدول  9های توصیفی پژوهش حاضر در جدول یافته

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسهای آزمایش و کنترل را در متغیر تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی، در مراحل پیشگروه
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 زمونآآزمون و پسیشهای آزمایش و کنترل در پهای تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی گروهمعیار نمره. میانگین و انحراف3جدول

 انحراف میانگین هاگروه  مرحله

 معیار

 تعداد

 

 آزمونپیش

 16 36/6 16/23 آزمایش مثبت

 16 11/1 38/24 کنترل

 16 60/1 23/23 آزمایش منفی

 16 14/6 43/23 کنترل

 

 آزمونپس

 16 3 88/36 آزمایش مثبت

 16 80/1 10/23 کنترل

 16 07/6 44/18 آزمایش منفی

 16 66/1 13/22 کنترل

 

زمون آهای تنظیم شناختی هیجان مثبت در مرحلة پیششود، میانگین و انحراف معیار نمرهمشاهده می 9گونه که در جدول همان

باشد. میانگین و انحراف می 11/1و  99/24های گروه کنترل و برای زوج 96/6و  16/29های گروه آزمایش به ترتیب برای زوج

و برای  69/1، 29/29های گروه آزمایش به ترتیب آزمون برای زوجهای تنظیم شناختی هیجان منفی در مرحلة پیشمعیار نمره

های تنظیم شناختی هیجان آزمون، میانگین و انحراف معیار نمرهباشد. در مرحلة پسمی 54/6، 49/29های گروه کنترل زوج

های میانگین و انحراف معیار نمره 99/1، 59/29و برای زوج های گروه کنترل  9، 99/96های گروه آزمایش مثبت برای زوج

 باشد. می 66/1، 59/22های کنترل های گروهو برای زوج 93/6، 44/59تنظیم شناختی هیجان منفی برای زوجهای گروه آزمایش 

کواریانس یک روش آماری است که به منظور برای آزمون سوال از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل 

رود. بدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیش آزمون به عنوان هم تغییر در ها به کار میی آزمودنیهای اولیهتعدیل تفاوت

ود جها )مانند همگنی شیب رگرسیون، وشود. در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهپس آزمون به کاربرده می

های خطا الزامی است(. در این پژوهش نیز ی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته، و همگنی واریانسرابطه

ها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور ها پرداخته شد و از آنجا که این مفروضهابتدا به بررسی این مفروضه

و منفی زوجین ناسازگار در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر  مقایسه تنظیم شناختی هیجان مثبت

 آمده است.

 

 

 : نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی در پس آزمون4جدول
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 گروه مولفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اتا

تنظیم 

شناختی 

هیجان 

 مثبت

اثر پیش 

 آزمون
74/420 1 74/420 38 001/0 __ 

 811/0 001/0 41/166 18/1442 1 18/1442 اثر گروه

تنظیم 

شناختی 

 هیجان منفی

اثر پیش 

 آزمون
23/3 1 23/3 02/1 064/0  

 11/0 031/0 17/1 02/180 1 02/180 اثر گروه

 

( و تنظیم F ،995/9>P=41/566ها در تنظیم شناختی هیجان مثبت )داری بین میانگین گروهآماری معنیتفاوت  4مطابق جدول

دهد میزان تاثیر بر تنظیم شناختی هیجان ( وجود دارد. همچنین نتایج نشان میF ،995/9>P=53/1شناختی هیجانی منفی )

درصد از تغییرات نمرات تنظیم شناختی  51و  95به ترتیب  بوده است، یعنی 51/9و بر تنظیم شناختی هیجان منفی  95/9مثبت 

 مدت ستیر بوده است.هیجان مثبت و تنظیم شناختی هیجان منفی مربوط به خانواده درمانی کوتاه

 گیریبحث و نتیجه

هر ش مدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگاردرمانی کوتاههدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی خانواده

آید که این شیوه درمانی موجب افزایش تنظیم شناختی های پژوهش حاضر چنین بر میبود. از یافته 5931اردبیل در سال 

های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. هیجان مثبت زوجین و کاهش تنظیم شناختی هیجان منفی  در آزمودنی

( 2992(، موریسون و جودی )2999) (، تیلور2996های انجام شده توسط بروباچر )هشهمچنین نتایج این تحقیق با نتایج پژو

درمانی ستیر بر آگاهی، رهاسازی و ابراز مناسب هیجانات سرکوب شده همسو است. در تبیین احتمالی مبنی بر اثربخشی خانواده

انتقال احساسات درونی به طرف مقابل است  توان گفت که بیان احساسات شامل نشان دادن عواطف با کلمات واین یافته می

رغیب کند و آنها را تمدت ستیر گفتگوی مستقیم بین افراد را تسهیل میدرمانی کوتاه(. از آنجایی که خانواده5994)اعتمادی،

همتا های خود همخوان عمل نمایند و بدون قید و شرط احساسات خود را با وضعیت بدنی خود رسانینماید تا در پیاممی

تواند در بهبود روابط و در نهایت تنظیم هیجانات زوجین موثر واقع گردد. (، در نتیجه می5991سازند )گلدنبرگ و گلدنبرگ،

نند و با کشان حساسیت بیشتری پیدا میهمچنین، در طول جلسات، تمام اشخاص درگیر در این فرایند به نیازها و احساسات

(. 5996وند و بیشتر قادرند که خودمختاری، هیجان و صمیمیت خود را نشان دهند )خزایی،شهایشان بیشتر هماهنگ میهیجان
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توان گفت زوجینی که ( و می2995شود )لی، ها و باورها تاکید زیادی میخانوادة ستیر بر رفتار احساسات، ادراکآیسبرگ در 

هیجانات خود را کنترل و تنظیم نمایند و از تنظیم شناختی هیجان توانند هنگام بروز مشکلات بر این ابعاد توجه دارند، بهتر می

(. بیشتر 2996مثبت استفاده نماید؛ یعنی بجای تفکر در مورد مشکل واقعی، به موضوع لذتبخش و شاد فکر کنند )گارنفسکی، 

، ابراز احساسات و ... ها، ارتباطاتمشکلات میان اعضای خانواده و جو عاطفی خانواده ناشی از نقص و کمبود در مهارت

ها از هیجاناتشان آگاه نیستند، یا اگر هم هستند، این هیجانات است. مفروضه زیربنایی این رویکرد این است که افراد در خانواده

آید. در چنین فضایی، اعضای گونه است که فضای مردگی عاطفی به وجود میکنند. اینرا سرکوب کرده و آنها را ابراز نمی

عیتی حل چنین وضکند. ستیر راهکنند و اینگونه رفتارها، ناکارآمدی خانواده را نمایان و پایدار میده از یکدیگر پرهیز میخانوا

(. در دیدگاه ستیر، درمانگر فعالانه با مراجع 5999داند )ستیر، های معیوب خانواده میرا تاکید بر ابراز احساسات و ترمیم بافت

های احتمالی کمک کند. تمرکز بر سلامت و احتمالات مثبت دهی مجدد ادراکات خلق گزینهدر قاب شود تا به ویدرگیر می

(. از 2996شناسی یا حل مشکل )کوهن،باشد و در انتظار رشد است نه در پی آسیباست و فرد قدردان منابع درونی خود می

مثل  سازی یا نشخوار ذهنی منفی بر ابعاد مثبت آناجعهاین روی طبیعی است که بجای ابعاد منفی تنظیم شناختی هیجان مثل ف

ی زند، معمولاً در انتظارات و ادراکات وپذیرش و بازارزیابی مثبت متمرکز شود. وقتی درمانگر بر احساسات مراجع تلنگور می

اگر  حساسات شود وکند، این باعث تصدیق و پذیرش آن اکند و وقتی مراجع احساسات را دوباره تجربه میتغییر ایجاد می

درمانگر آگاهی مراجع را از ادراکات و انتظارات وی بالا ببرد و آنها را با احساسات پیوند بزند، مراجع از شر این احساسات 

 شود. های مثبت مراجع می( و بنابراین، این باعث بالا رفتن شناخت2999خلاص خواهد شد )بنمن، 

 

 

 منابع
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 (.5339(. آدم سازی در روانشناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. انتشارات رشد.)تاریخ انتشار به زبان اصلی،5999ستیر، ویرجینیا )

بررسی یک مورد از مشکلات خانوادگی بر اساس دیدگاه ستیر. مجموعه مقالات مشاوره خانواده و ازدواج (. 5996سیف،سوسن، و یادگاری،هاجر )

 تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

، 55(9های مقابله با تعارض. اندیشه و رفتار،)درمانی ستیر بر تغییر سبک(. اثربخشی خانواده5999قادری،زهرا، تبریزی، مصطفی و احقر، قدسی )

63-36. 
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 روان، چاپ دهم.
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 شبی/توجه نقص اختلال های دارا بودن  نشانه اردبیلی،  از لحاظ پسر و دختر آموزاندانش تفاوت بررسی

 ( (adhdفعالی

 

 زاده گنجیکاظم رستم

 محقق اردبیلی  کارشناسی ارشد دانشگاه دانشجوی

 چکیده

 نقص اختلالهای دارا بودن نشانهاز لحاظ  دوره متوسطهدختر و پسر  آموزانپژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت دانش

موزان آدانشباشد که جامعه آن شامل کلیه این پژوهش یک مطالعه همبستگی می. انجام شد بزرگسالان  (adhd)فعالی بیش/توجه

ای به عنوان نمونه انتخاب آنان به روش تصادفی خوشه از نفر  299. بود 5931-36 شهر اردبیل در نیمسال دوم سال تحصیلی

برای تجزیه و . استفاده شد (CAARS-S:S)کانرز بزرگسالان فعالی بیش/توجه نقص اختلال کوتاه تشخیصی شدند و از مقیاس

ارا بودن دبین گروه های دختر و پسر از لحاظ تحلیل دادهها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که نشان داد 

آموزان پسر، بیش از دانش دانشما نتیجه گرفتیم که  و در نهایت وت معناداری در دو جنس وجود داردتفا  adhdهای نشانه

  هستند.  adhd آموزان دختر در شهر اردبیل دارای نشانه

 

 آموزان پسردانش آموزان دختر ، دانش،  adhd واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 میزان با تکاملی نظر از و شود می ظاهر کودکی در که است رفتاری الگوی یک ( adhd) توجهی کم -فعالی بیش اختلال

 می کشیده بزرگسالی دوره به  adhd که است داده نشان مطالعات. کند می بروز پرتحرکی و تکانش، توجه عدم از نامتناسبی

 این از علامت یک حداقل که کنند می گزارش افراد این از 66/9. کند می ایجاد مشکل افراد این از زیادی عده برای و شود

 مزمن کیروانپزش اختلال ترین شایع احتمالاً. دارند را( انفجاری حالات و تکانشگری، ضعیف تمرکز، قراری بی مانند) اختلال

 اندانشجوی برای بخصوص، بزرگسالی دوره در توجه مشکلات و اختلال .باشد می  adhd، شود نمی داده تشخیص بالغین در که

، فتکالی موقع به دادن انجام، تکالیف رساندن پایان به و تکمیل، ریزی برنامه در  adhd به مبتلا بالغ افراد. بود خواهد زامشکل

 هم به، تکانشگری و تمرکز و توجه مشکلات. دارند مشکل خواندن هنگام توجه حفظ و کاری وظایف موقع به دادن انجام

 را بزرگسالان  adhd نیز فردی بین روابط در اختلال احتمالاً و خلقی و هیجانی تغییرات و استرس تحمل عدم و ریختگی

 روانپزشکی اختلالات و دارو و مواد مصرف سوء و سیگار مصرف میزان افراد این در که رسد می نظر به. کند می مشخص

 خودداری و اجتناب توانایی عدم از عبارت  adhd در مشکل مهمترین که معتقدند محققان از بسیاری. باشد بیشتر نیز همراه

 .یابد اهشک شناسی وقت و انضباط، نفس کنترل، اجتماعی مسایل در فرد تواناییهای شود می باعث امر این که باشد می کردن

 سیتیجن های تفاوت مورد در معدود هایپژوهش وجود، کرد اشاره آن به تحقیق این انجام برای توانمی که دلایل از، بنابراین(. 

 برای ایزمینه سازی فراهم و مدارس  ایمشاوره و درمانی هایمحیط در پژوهش این نتایج از استفادة،  adhdنشانگان  مورد در

 دختر آموزان دانش میان تفاوتی چه که است سوال این به دادن پاسخ دنبال به حاضر پژوهش بنابراین. باشدمی بعدی تحقیقات

 .دارد وجود  adhdهای دارا بودن نشانه لحاظ از پسر و

 شناسی تحقیق روش

 . است همبستگی نوع از توصیفی پژوهشی، حاضر پژوهش: پژوهش طرح و نوع

 سال اردبیل شهر متوسطه مقطع آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری جامعه: گیرینمونه روش و نمونه، آماری یجامعه

 شده ذکر نفر 599 که همبستگی تحقیقات در نمونه حجم حداقل قانون به توجه با .بودند 5931-5936 تحصیلی

 پسر دیگر نفر 599 و دختر آنها نفر599 که پسر و دختر  آموزان دانش بین از  نفر 299 تعداد میان این از(، 5996،دلاور)است

 . کردند شرکت پژوهش این در و انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه صورت به بودند
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 صورته ب پرسشنامه این :(CAARS-S:S)کانرز بزرگسالان فعالی بیش/توجه نقص اختلال کوتاه تشخیصی مقیاس: پژوهش ابزار

 در که است امتیازی 9 تا 9 ایتم 26 شامل مقیاس این. است شده ساخته اسپارو و ارهارد، کانرز توسط که است گزارشی خود

 بی B-، حافظه مشکل/ توجهی کم A–(. 5333، اسپارو و ارهارد، کانرز) شود می استفاده زیر مقیاس خرده 1 از ان تصحیح

 کم/ فعالی بیش شاخص  E-، خود از کلی تصور با مشکلات D-، بودن ای تکانه/ هیجانی ثباتی بی  C-، فعالی بیش/ قراری

 مقیاس این در T نمرات) شود می تبدیل  T نمرات به مناسب هنجاری جدول از استفاده با مقیاس زیر هر خام نمرات، توجهی

 99 بالای  T نمرات و هستند دار معنی بالینی لحاظ به 61 بالای T  نمرات(. باشد می 59 معیار انحراف و 19 میانگین دارای

 نندک مطرح نیز را علایم در غراق یا نمایی بد احتمال، دهد می نشان را حوزه آن شناسیآسیب و مشکلات شدت آنکه بر علاوه

 در( 5999) حدیده و حیاتی، عربگل اما ،است نشده هنجاریابی ایران در هنوز پرسشنامه این(. 5333، اسپارو و ارهارد، کانرز)

 سه را آن محتوایی روایی و اند آورده بدست 95/9 کرونباخ آلفای روش با را آن پایایی و اجرا نفر 29 روی مقدماتی بررسی

 گزارش 93/9 تا 93/9 از را آن اعتبار و 9/ تا 91/9 از را آن پایایی پرسشنامه سازندگان. اند کرده تایید کودمان تخصص فوق نفر

 .اند کرده

 .شد انجام  spssافزار نرم وسیله به دادها تحلیل: هاداده و تحلیل و تجزیه روش

 هایافته

 در، 5 جدول هاییافته طبق. داشتند شرکت پسر( درصد 19) نفر 599 و ردخت( درصد 19)  نفر 599 تعداد مطالعه این در

 بودند.  adhdهای ( دارای نشانه24/9نفر )معادل  24( و در آزمودنی های پسر، 93/9نفر)معادل 3دختر ،  هایآزمودنی

  ADHD هایآموزان دختر و پسر در میزان دارا بودن نشاندانش فراوانی و درصد : 1جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 

 دختر

 ADHDهای فاقد نشانه

 ADHD هاینشانه دارای

 کل

11 

1 

111 

11 

1 

111 

 

 پسر

 ADHDهای فاقد نشانه

 ADHD هاینشانه دارای

 کل

67 

24 

111 

67 

24 

111 
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 (sig) 91/9در سطح  داریمعنی تفاوت  adhd هاینشانه وجود لحاظ از پسر و دختر آموزاندانش بین دهدمی نشان 2جدول

 .دارد وجود

 2جدول 

 متغیر                                                             سطح معنی داری        

ADHD                                                                1012 

P=0.05 
 

 بحث و نتیجه گیری

 نشان ما پژوهش. بود adhdهای دارا بودن نشانه به توجه با پسر و دختر آموزاندانش های تفاوت یافتن پژوهش این از هدف

 نسبت به دختران بیشتری  adhdهای از نشانه آموزان پسردانش مجموع در. دارد وجود جنس دو در معناداری تفاوت داد

 و اقتضای محیط اجتماعی و مذکر و مونث جنس بدنی هایتفاوت به توجه با. داشتند داریمعنی برخوردار بودند و تفاوت

 دمع همچنین، گردید اجرا اردبیلی آموزاندانش روی حاضر پژوهش. کرد تبیین را حاضر پژوهش نتیجه توانفرهنگی، می

 داشته راث کنندگان شرکت روی است ممکن که فردی های ویژگی و فرهنگی، اقتصادی،  اجتماعی شرایط مثل عواملی کنترل

 انجام مینهز این در که آتی تحقیقات در که شودمی پیشنهاد. کندمی محدود جامعهافراد  سایر روی بر را آن پذیریتعمیم، باشند

 کنندهمخدوش عوامل عنوان به توانندمی متغیرها این زیرا شوند کنترل فردی هایویژگی و اجتماعی شرایط متغیرهای گرددمی

 .شوند گرپژوهش سطتو صحیح گیرینتیجه از مانع و گذاشته تحقیق نتایج در بسزایی تأثیر
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 پسر دانشگاه شهید چمران اهواز( بررسی عوامل موثر بر بزهکاری )مطالعه موردی جوانان

 

 بهرام نیک بخش

 دانشگاه پیام نور  جامعه شناسی عضو هیات علمی 

 

 چکیده

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری مرهون نیروی انسانی سالم ، متعهد متخصص و جوان در آن جوامع است اما یکی 

ن و فعال جوامع سهم بسزایی دارد ، پدیده بزهکاری است .که ازمواردی که در نابودی نیروی انسانی به ویژه جمعیت جوا

هدف این پژوهش شناخت عوامل اجتماعی موثر بر گرایش بسیاری از کشورها از جمله ایران شده است .  امروزه گریبانگر

هکاری انان به بزجوانان )پسر( به بزهکاری است . یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان نابسامانی خانواده باگرایش جو

رابطه مستقیمی وجود دارد،  یعنی با افزایش میزان نابسامانی های خانواده بزهکاری این گونه افراد نیز به شدت افزایش می 

نفر از افراد جامعه آماری که شامل دانشجویان دانشگاه شهید  599یابد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی 

قرار گرفتند . در طراحی  داد افراد جوان سطح شهر اهواز به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجشچمران اهواز و تع

محرومیت نسبی، گسستگی خانواده و وجود دوستان ناباب در زندگی مورد هم چون  و تنظیم پرسشنامه از شاخص ها یی

 .استفاده قرار گرفته شد

 

 نابسامانی خانواده، محرومیت نسبی و خانواده گسستهبزهکاری اجتماعی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار است در حقیقت زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای 

 وان رفتار مناسب و برخیعن به از انواع رفتار را در وضعیت هاییکه بعضی  یافراد از قواعد اجتماعی تداوم میابد چنا نچه 

رعکس بمیشود.  مرجتبعیت نکنند .فعالیت های آن ها دستخوش هرج و  رفتاری نامناسب  تعریف می کننددیگر را به عنوان 

پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می  بخشید البته همیشه و همه کس 

ی هم نوایی نمیکنند وقتی که  اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد از آن تحت با انتظارات اجتماع

 عنوان انحرافات جتماعی یاد میشود .

انحراف اجتماعی به دو طبقه بزهکاری و  انحراف اجتماعی به لحاظ زمان ، مکان امری نسبی است. از دیدگاه جامعه شنا سی

ود گفتنی است که این طبقه بندی نه بر حسب نوع و شدت رفتار انحرافی بلکه براساس سن افراد در جرم قابل تقسیم میش

هنگام ارتکاب چنین اعمالی است بنابراین چنان چه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد آن را جرم مینامند و 

 (5) ن بزهکاری محسوب میشود .در صورتی که توسط جوانان و نوجوانان انجام شده باشد به عنوا

امروزه توسعه زندگی شهری صنعتی مهاجرت از نقاط مختلف به کلان شهرها و مراکز استان ها افزایش حاشیه نشینی بیکاری 

فقر جوان بودن جمعیت کشور و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی روابط نامشروع جنسی فرار از خانه و مدرسه اعمال 

ان جوانان ...بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی به ویژه برای نسل جوان جامعه خشونت آمیز در می

 فراهم کرده است.

 پیشینه تحقیق :

دریافت نوجوانانی که در خانواده های تک  در مورد بزهکاری نوجوانان انجام داده 2992در سال  در تحقیقی که آندرسون

ژوهشی که پدر .شان بیشتر است  های نابسامان به سر می برند احتمال رفتار بزهکارانهو یا در خانواده زندگی میکنند  والدین

 و خانواده های به  سر میبرند که عامل استرس را تجریه می کننددر زمینه بزهکاری انجام داد دریافت جوانانی که در  ها فمن

ت . سوق یابند بیشتر اس آنان دارند احتمال این که به رفتارهای بزهکارانهوالدین ان ها نظارت کمی بر اعمال و رفتار همچنین 

نوجوان مجرم را از طریق مصاحبه مورد مطالعه قرار دادند دریافتند که اغلب نوجوانان  561که همکاران در پژوهشی  ساکرو

طح پایینی هستند و کنترل و نظارت اقتصادی و آموزشی در سسامان و به لحاظ  بزهکار دارای خانواده های پر جمعیت نا به

کافی در خانواده آنان وجود ندارد. همچنین مطالعات نشان داده که اغلب جرائمی که نوجوانان مرتکب شده اند به طور گروهی 

 هدادند کو فوستر در پژوهشی که در مورد بزهکاری نوجوانان انجام  و در ارتباط با دوستان منحرف انجام شد است . ها گان
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مطالعه جوانان محبوس در یکی از زندان های شهر تهران  سران نسبت به دختران بزهکاری بیشتری برخودار دارند . بررسی وپ

 (2نابسامانی خانوادگی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر بزهکاری جوانان میداند .)

گسیختگی خانوادگی سو رفتار والدین عدم از هم   نشان داد که با به سامانی 36بررسی علل بزهکاری نوجوانان مشهد در سال 

 نامساعد واز خانواده و افتادن در دامان دوستان ناباب و محیط  توجه به خواسته ها و نیازهای جوانان منجر به فرار فرزند

 دیسرانجام منجر به ناهنجاری و کج رفتاری در اجتماع میشود . در پژوهشی دیگر که تحت عنوان بررسی عوامل اقتصا

شد  انجام شد مشخصها بیشتردر بین دانش آموزان دبیرستان  رفتار بزهکارانهبه عنوان نوعی  اجتماعی موثر بر خرابکاری

شان افزایش داشته است همچنین متغیر  جوانانی که به خانوادههای نابسامان و از هم پاشید تعلق داشته رفتارهای خرابکارانه

 .نوجوانان نشان داد نیرومندی با رفتار خرابکارانهفراغت ارتباط نحوه گذراندن اوقات 

 چارچوب نظری :

اندازه نظری است که برای بررسی موضوع تحقیق طرح است و اساسا نگرش و چشم  چارچوب نظری تحقیق قلمرو تئوریکی

ر فرد بزهکار اجتماعی را بمستقل فردی و  پذیرفته میشود از آنجا که تاکنون هیچ نظریه ی واحدی نتوانسته تاثیر متغییر های

فاده شده های مستقل بر متغیر وابسته از تلفیقی از نظریه های انحرافات است  تبین کند لذا در این پژوهش برای تبین تاثیر متغییر

 است .

اعی نظریه پرداز بر جسته کنترل اجتم خانواده گسسته : این متغیر از نظریه کنترل اجتماعی استخراج گردیده است هیرشی 

 زمانی واقع میشود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد .   کج رفتاریبراین اعتقاد است که 

 که خانواده از هم گسسته باشد این وابستگیمطرح میکند وابستگی به والدین است در صورتی  از جمله عناصری که هیرشی

گر یه گاه به انحراف به بزهکاری کشیده میشود چرا که دیگاهی نداشته و دنبال یافتن تکو در نتیجه بچه های تکیه   تضغیف

 (9)خانواده بر آنها اهمال نمیشود. کنترل و نظارتی از سوی

 معاشرت با دوستان بزهکار :

شده است .زیرا براساس این نظریه نزدیکان و استخراج  ساترلند(  این متغیر از نظریه فراوانی معاشرت )یادگیری افترانی

تاثیر زیادی برتشکیل و تقویت نگرش بزهکاری میگذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق میدهند زهکار باشند که ب همسالانی

با خانواده  این نظریه محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطه اش .

 .گیرددر نظر می  مصاحبانو محله رفقا و 
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محرومیت نسبی را مطرح میکند که به موضوع  مرتونقابل استخراج است  مرتن ر از نظر آنومی نسبی :این متغی محرومیت

 رمیگردداو هستند مرتبط میسازد ب مقایسه آنچه موقعیت اجتماعی فرد به ارتباطات وی با دیگران که در برخی از جنبه های مشابه

 نیز قابل استخراج است زیرا زمانی اوهلینو  کلووارد   و همچنین نظریه فرصت های نابرابر متغییر فوق از نظریه کوهن. (4)

باشد و راه های دست یابی به موفقیت برای بسیاری از افراد مسدود باشد ناچار به گزینه های که فرصت ها در جامعه نابرابر 

  غیر قانونی توسل جسته و به انحراف و بزهکاری روی آورند .

 : مسئله نایب

 به رو ان از یمتفاوت انواع با خود یاجتماع و یاقتصاد تیوضع حسب بر گرچه یجهان یاجتماع ی دهیپد جوانان یبزهکار

 یمذهب نیمواز ای قانون خلاف یاعمال که شودیم برده کار به یافراد مورد در بزهکار اصطلاح یانسان جوامع همه در هست رو

 است ممکن جامعه کی در مختلف فرد است متفاوت گوناگون ها جامعه در احکام نکهیا به توجه با. دهدیم انجام جامعه آن

 به)ندویپی م وقوع به نیمع مکان و زمان کی در که است یمیجرا از مجموعه یبزهکار .باشد یبر تخلف از گرید ییا جامعه در

 یاسیس یبهداشت یفرهنگ و یاقتصاد یها دهیپد هیکل قتیحق در ردیگیم قرار یبررس مورد دهیپد نیا که یزمان نسبت نیهم

 (1)شودیم شامل جامعه در را آن مانند و یخانوادگ یمذهب

 : پژوهش تیاهم

 چرا تاس دهیچیپ یس شنا جامعه لیتحل حوزه نیا.  است یس شنا جامعه فیوظا نیتر جذاب از یکی یانحراف رفتار مطالعه

 یانسان جامعه هر در  میدورک نظر از. دارد وجود زین قانون از تخلف فراوان انواع یاجتماع یهنجارها و ها ارزش اندازه به که

 یتماعاج یماریب را آن توانیم کرد تجاوز یحد کی از یوقت یول است یاجتماع و یعیطب دهیپد کی جرم و کندیم بروز جرم

 یها بیآس ریسا رشد موجب یهنجار به نا کی دارد وجود یمتقابل یهمبستگ یاجتماع یهنجارها نا نیب که جا آن از.  دینام

 . دارد ضرورت شودیم

 وجود به علل هب توجه با بتوان تا شوند یابی شهیر و گرفته قرار یبرس موردبایستی  آنها نیب ارتباط و یاجتماع یها بیآس

 وجود انحرافات و ها یشکن قانون از یسطح جوامع همه در است یعیطب . نمود مهار را ها بیآس نیا. کنند دیتشد و آورند

 بشناسد را آن علل و انحرافات بتواند که است موفق یا جامعه . ست ها آن با ییارویرو ی قهیطر است مهم که یزیچ دارد،

 و یاجتماع توسعه عامل نیمهمتر انسان یروین که جا آن از.  دینما کنترلو یریگ میتصم آن یرو گسترده مطالعه از پسو 

 . بنابراین پرداختن به این مساله حایز اهمیت خواهد بود. است جامعه کی   یاقتصاد
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 تعاریف و مفاهیم :

 مفهوم بزهکاری :

در جوامع بدوی و ایستا یعنی جوامع که در آنها قوانینی مکتوب وجود ندارد انحراف بزهکاری و جرم در یک معنی به کار 

 واژه انحراف یا بزهکاری وم و ضوابط جامعه اطلاق می گردد.گرفته شده و هر سه مفهوم به تخلف و سر پیچگی از آداب و رس

از صدها سال پیش به کار می رفته اما مفاهیم جامعه شناسی ان نسبتا جدید است . جامعه شناسان و جرم شناسان بزهکاری را 

ریمه می گردد و به رفتاری اطلاق می کنند که مخرب زندگی بوده مورد سرزنش قرار می گیرد یا موجب لکه دار شدن و ج

 (6غالبا انحراف با قانون شکنی است و در جامعه موارد آن خیلی بیشتر از جرم است . )

 انواع بزهکاری :

بزهکاری جوانان انواع مختلفی دارد که در طیف گسترده ایی از رفتار ضد اجتماعی قرار می گیرد که بر حسب عمق و شدت 

ف سرقت مسلحانه و ضرب و جرم های شدید و بزهکاری های ملایم نظیر فرار آن به بزهکاری های شدید نظیر تجاوز به عن

از خانه و مدرسه استفاده از داروهای مخدر مانند ماری جوانا حشیش مصرف الکل و تخریب اموال عمومی و خصوصی تقسیم 

افات جوان خوانده می شوند سال تا سن قانونی در اصطلاح جامعه شناسی انحر 55می شوند . براین باور است که افراد بین 

 که به ندرت مرتکب بزهکاری های شدید می شوند و بیشتر در بزهکاری های ملایم درگیر می باشند.

 تعریف مفاهیم و واژه ها :

 آسیب شناسی اجتماعی :

دی گدایی ولگرآسیب شناسی اجتماعی مطالعه نا به هنجاری ها و اسیب های اجتماعی نظیر بیکاری اعتیاد فقر خودکشی طلاق 

و غیر ... همراه با علل آثار و عوارض شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نا بسمان 

اجتماعی است . به عبارت دیگر آسیب شناسی اجتماعی مطالعه خواستگاه اختلال ها و بی نظمی ها و نابسمانی های اجتماعی 

 است .

 جرم :

صول به کلیه ی اعمال ضد اجتماعی با کنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند . خواه مواجب آنها جرم علی الا

 غلتهای روانی باشد با اجتماعی اطلاق می گردد.
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 انحراف :

هر گونه رفتاری است که انتظارات جامعه با یکی از گروه ها مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد . انحراف دوری 

 ن و فرار از هنجارها ست و هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمیکند .جست

بزهکاری :منطبق  نبودن فرد با معیارهای خانوادگی و اجتماعی بزهکاری نامیده می شود و شامل کلیه اعمال و نا به هنجار 

 (3زده و ضد ارزش های اجتماعی محسوب میشود. )هایی  میشود که به دلیل عوامل روانی و بیرونی از فرد سر 

 بزهکاری :

در ایران طفل بزهکار به کسی گفته میشود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک 

 عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته .

 محرومیت نسبی : 

که به مقایسه آنچه موقعیت اجتماعی فرد را به ارتباطات وی با دیگران که در مرتن موضوع محرومیت نسبی را مطرح میکند 

برخی از جنبه ها مشابه او هستند مرتبط می سازد بر می گردد . براساس منطق محرومیت نسبی فقر یا کسانی که در طبقه پایین 

 (9دارند مقایسه شوند .)قرار دارند . نباید با آنان که در شرایط زندگی طبقات متوسط یا بالاتر قرار 

 از هم گسیختگی خانواده :

از هم گسیختگی خانواده شکستن واحد خانوادگی و با تجزیه ترکیبی از نقش های اجتماعی به علت آن که یک یا چندتن از 

رک محیط ن تعهده انجام تالیف ناشی از نقش خود ان طور که باید و شاید بر نیامده اند وضعیتی که بر اثر فوت یکی از والدی

 خانواده توسط یکی از والدین و طلاق یا جدایی والدین به وجود می آید .

 گروه همسالان :

گروه همسالان گروهی گروهی است که اعضای آن عمدتا سن مشابه داشته و اغلب از یک جنس می باشند و با یکدیگر یک 

 (3ا افراد فرار می گیرد .)جرگه اجتماعی تشکیل داده و فرد با عضویت در آن در کنش متقابل ب

 

 فرضیه های تحقیق :

 به نظر می رسد بین از هم گیسختگی خانواده و بزهکاری جوانان رابطه معنی داری وجود دارد .

 به نظر می رسد بین محرومیت نسبی و بزهکاری جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.

 طه معنی داری وجود دارد .به نظر می رسد بین دوستان ناباب و بزهکاری جوانان راب
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 تعاریف و مفاهیم : 

 متغیر وابسته و متغیر مستقل :

گزینه  4یک سوال مجزا و یک پیوستار پاسخ های  ما بزهکاری در میان جوانان پسر که هر کدام با در این تحقیق متغیر وابسته

 ( مورد بررسی قرار گرفت .موافقم و مخالفم و نظری ندارم  –یک نفر یا در نفر یا بیشتر  –ایی )هیچکس 

 متغیر مستقل که شامل مواردی چون گسستگی خانواده ، محرومیت های نسبی وجود دوستان ناباب میباشد. 

متغیر دوم :ما میزان تاثیر گذاری دوستان ناباب در بزهکاری پسران جوان که دارای تعریف زیر میباشد. تعداد دوستانی که باعث 

راهنمایی کردن آن  ها موثر باشند.تعداد افرادی که در امتحانات تنها به نفع خود تقلب میکنند. و  گمراهی دوستان دیگر و یا

 تعداد افرادی که اهل دعوا و مشاجره با یکدیگر هستند.

متغیر سوم : میزان محرومیت نسبی افراد و تاثیر گذاری آن بر بزهکاری جوانان به چه اندازه در زندگی به چیزهایی که 

ستند نرسیدید .مقداری مقایسه ی با هم سن و سال های خود در داشتن تفریحات و هم چنین مقایسه ی محل سکونت میخوا

  در مقایسه با سایر مناطق دیگر از نظر سطح اجتماعی در این تحقیق مورد سنجش و بررسی قرار گرفت .

 شناسی تحقیق روش

نفر از افراد جامعه که شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران  599پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی 

نفر غیر 19نفر بزهکار و 19نفر که ) 599اهواز و تعداد افراد جوان سطح شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت . جامعه آماری ما 

 ا یینامه از شاخص هقرار گرفتند( که در طراحی و تنظیم پرسش بزهکار به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش

 .محرومیت نسبی، گسستگی خانواده و وجود دوستان ناباب در زندگی مورد استفاده قرار گرفتندهم چون 

 

 ها یافته

 :سطح معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته1جدول شماره 

 دوستان ناباب خانواده گسسته محرومیت نسبی

 000/0سطح معنی داری  001/0 001/0

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در هر سه حالت متغیرها بخاط کوچکتر بودن سطح معناداری از سطح پس 

 دارای ارتباط می باشند.م( می توان  گفت که این متغیرها مشخص شد)پنج صد
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 :همبستگی بین بزهکاری پاسخ گویان و عوامل موثر بر آن :2جدول شماره 

 مقدار ضریب   متغیر ها 

 /13 پیرسون  خانواده گسسته 

 /76 پیرسون  دوستان ناباب 

 /14 پیرسون  محرومیت نسبی 

 

همانطور که مشاهده میشود مقدار ضریب پیرسون هر سه متغیر بین صفر و مثبت یک بوده بنابراین بین این متغرها رابطه مستقیم 

ع خانواده گسسته با افزایش حس محرومیت نسبی ارتباط و مثبت وجود دارد ، یعنی با افزایش دوستان ناباب و همچنین شیو

 مستقیمی وجود دارد که سرانجام شدت این متغیرها باعث افزایش نا بهنجاریهای اجتماعی گردیده شد.

 بحث و نتیجه گیری 

وجود  مستقیمییافته های پژوهش نشان داد که بین میزان نابسامانی های خانواده با میزان گرایش جوانان به بزهکاری رابطه 

دارد .یعنی با افزایش میزان نابسامانی خانواده بزهکاری این گونه افراد نیز شدت می یابد. این یافته پژوهش با نتایج تحقیق 

علاوه بر این،  نتیجه تحقیق موید نظریه پارسونز است که انحراف اجتماعی  ( هاگان و فوستر همانگ است .2992اندرسون )

تعادل نابسامانی در نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده می داند و همچنین ندیگاویلیام نابسامانی خانواده را  افراد را نتیجه عدم

 مهم ترین عامل در انخراف جوانان دانسته است .

همچنین رابطه مستقیم و قوی بین نوع انتخاب  دوستان با میزان  بزهکاری پاسخ گویان وجود دارد که به این معنا است هر 

چقدر نوجوانان و جوانان دوستان ناباب بیشتری داشته باشند و معاشرت آنها در این راستا باشد . احتمال این که به بزهکاری 

ت که محرومیت نسبی نسبتی اس سوق یابند بیشتر است .یافنه های این پژوهش با نتایج تحقیق ها همانگ و هم سو است .

تحقیق محرز گردید. وقتی فرد احساس محرومیت نسبی میکند دچار ناکامی میشود رابطه آن با متغیر شدت بزهکاری در این 

که احتمالا واکنش او در این حالت خشونت و پرخاشگری است زیرا چنین احساس میکند که جامعه فرصت های و امکانات 

 را ناعادلانه توزیع کرده است .

به انحراف از هنجارهای جامعه و ارتکاب  رفتارها بزهکارانه  هر چقدر احساس محرومیت نسبی در فردی زیادتر شود گرایش 

بیشتر میشود  که دراین تحقیق وجود رابطه معنی داری بین محرومیت نسبی و بزهکارانه موید این مطلب خواهد بود. .یافته 

براین بنا می باشد . های این پژوهش نشان دهنده ی توانمندی نظریه های خرده فرهنگی مرتن سیمن و نظریه کنترل اجتماعی
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با توجه به موارد مورد بررسی،  نتیجه گیری و پیشنهاد می گردد که با در نظر گرفتن موارد ذیل می توان  در جامعه از شدت 

 نابسامانیهای اجتماعی به روش موثر کاست.

د مور-ن مورد انتخاب کسب اطاعات کافی در مورد اطرافیان و گذشته دوستا-افزایش نظارت والدین در انتخاب دوستان 

عه کاهش فاصله طبقاتی در جام-افزایش سطح اعتماد به نفس فردی -گزینش قرار دادن دوستان خود در موقعیت های مختلف 

ایجاد محیط مناسب و -کمک های )فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ( در توانمندسازی افراد -برای کاهش محرومیت نسبی 

فرهنگ سازی در بین -ختلافات خانواده و ایجاد تعاملی مناسب و کارآمد در بین والدین کاهش ا-سالم جهت رشد جوانان 

ی از سو انتخاب همسر از نظر فرهنگ و طبقه اجتماعی نزدیک به فردو عدم بروز مشاجرت در حضور فرزند-اعضای خانواده 

 را داشته باشند. والدین

 

 منابع

 ت . تهران سمت ( جامعه شناسی انحرافا5994احمدی .حبیب ) -5

 ( .تحلیل اجتماعی در فضای کنش تهران 5991حلیبی .مسعود ) -2

 ( .ریشه یابی انحرافات اجتماعی .اضهان 5994صالحی خواه .علی ) -9

 ( جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوری تهران 5999کیدنز .آنتونی ) -4

 ه با آن تهران نشر پشوتن (آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابل5999آزادار مکی .مجید ) -1

 (کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی تهران آموزشی عالی خدمات اجتماعی 5911اشرف .احمد ) -6

 (بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران پایان نامه کارشناسی ارشد تهران دانشگاه تهران 5939امانت .حمید ) -3

 ( جامعه شناسی کجروی قم پژوهشکده حوزه دانشگاه 5999اوری )سیلمی .علی و محمد د -9

 ( آسیب شناسی اجتماعی تهران .آوای نور 5933ستوده .هدایت الله ) -3
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اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت از زندگی زنان مطلقه کلینیک مددکاری ارس شهرستان 

 پارس آباد

 2مهدی میری -1کاظم خزان

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران-1

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران-2

 

 چکیده

ت.  صورت گرفپژوهش حاضـر با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت اززندگی زنان  مطلقه  

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شـــامل زنان مطلقه ی -مطالعه حاضـــر از نوع نیمه آزمایشـــی پیش آزمون

نفر از زنان مطلقه ارزیابی  19مراجعه کننده به  کلینیک ارس شهرستان پارس آباد بود. با استفاده از ملاکهای ورود و خروج، 

شــرایط ورود به مطالعه شــدند و به روش تصــادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.  نفر واجد 99و از میان آنها، 

پرسشنامه رضایت از زندگی برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه رضایت 

یم واقعیت درمانی برای گروه مداخله، جلســـات واقعیت آموزش مفاه ( اســـتفاده شـــد.5391از زندگی داینر و همکاران)

بصـورت هفته ای دو جلسه و به مدت هشت جلسه برگزار شد و نیز پیگیری یک ماهه نیز صورت گرفت. تجزیه و تحلیل 

 داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. 

ی دو گروه معنی دار نیســت و واقعیت درمانی، بصــورت معنی دار نتایج نشــان داد تفاوت میانگین نمرات رضــایت از زندگ

نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر میزان (.>91/9p)موجب افزایش رضایت از زندگی زنان مطلقه نمی شود

 رضایت اززندگی زنان مطلقه تاثیر مثبت معنا داری نداشته است .

 یت اززندگی، زنان مطلقهواقعیت درمانی ، رضا واژگان کلیدی :
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 مقدمه :

ــته ها و نیاز های زندگی یک فرد اســت .  ــدن خواس رضــایت از زندگی ، پذیرش وضــعیت زندگی یا بطور کلی برآورده ش

مفهوم رضایت از زندگی را در تفاوت بین آنچه یک فرد می خواهد و آنچه دارد و یا  5336و همکارانش در سال   62کمپبل

رضایت از زندگی را انتظارات یک فرد از  5396نیز در سال  69ه بین واقعیت و ایده آل  بیان می کنند . مایکلزبعبارتی مقایسـ

آنچه هست و آنچه باید باشد ، تعریف می کند . مقایسه و ترکیب آنچه هست ، فرد چه چیزی می خواهد ، چه چیزی دارد ، 

دگی فرد  را چه انتظاری دارد ، دیگران چه چیزی دارند ، و احســاس فرد از این وضــعیت و موقعیت ،  میزان رضــایت از زن

( . زمانی رضایت از زندگی وجود دارد که فرد احساسات مثبتی را تجربه می 2995مشـخص می کند )سوسا و لیبومیرسکی، 

در مقاله ی خود در  64کند و از این منابع در جهت برآورده کردن فرصــت ها و چالش های زندگی اســتفاده می کند . کانمن

یش از مجموع احســاســات خوب و بد در طی زمان می داند )کوهن و همکاران، رضــایت از زندگی را چیزی ب  5333ســال 

( . رضایت از زندگی با چهار  عامل قابل توصیف است : شغل یا فعالیت های روزمره ، ارتباطات اجتماعی یا خانوادگی 2993

 تاثیر را بر میزان رضایت از زندگی ، سـلامتی ، و میزان درآمد . از بین این عوامل ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی بیشـترین

( . تحقیقات  نشـان داده اند که همبستگی مثبتی بین متاهل بودن  و میزان رضایت از زندگی  2993دارند )کاپیتن و همکاران، 

د اده ان( .  تحقیقات زیادی نیز آثار منفی و مخرب  طلاق را بر افراد و بویژه در زنان نشان د2999وجود دارد)سانگ و آپلتون، 

. ترس ازآینده ، احساس گناه ، احساس تنهایی ، مشکلات عاطفی و جسمی ، مشکلات دوگانگی نقش ، مشکلات اقتصادی  ، 

انزوای اجتماعی ، کاهش رضایت از زندگی ، پایین آمدن حرمت نفس ، احساس بی ارزشی ، احساس شکست و ناکامی ، و 

کاب جرم  و بزهکاری ، فحشـاء ، اعتیاد ، انحرافات جنسـی ، خودکشی ، و بروز بسـیاری از آسـیب های اجتماعی مانند ارت

ـــکیبائی،  ـــت)ش ـــرقـت از جملـه آثار منفی طلاق بر افراد و در نهایت بر جامعه اس : لی و 2996:ویلیامز و برایانت، 2996س

ـــهای درمانگران در راه چگونگی2996:گـاهلر، 2993گرامـاتوف،  نیل به رضـــایت ،  ( . از طرفی یکی از جـدید ترین تلاش

( ؛  اثربخشی واقعیت درمانی بر موارد 2993خوشـبختی و موفقیت انسـان ها  واقعیت درمانی اسـت )شفیع آبادی و ناصری، 

مشابه با موضوع این تحقیق در بین گروهی از جمعیت ها و جوامع مورد بررسی قرار گرفته است ولی با توجه به این که مبدا 

ند بسیاری دیگر از انواع درمان های دیگر ( در کشورهای دیگری شکل گرفته که از نظر اجتماعی ، و منشـاء این درمان ) مان

فرهنگی و مذهبی تفاوت های زیادی با جامعه ی ایرانی دارد ، نیاز است که با بکارگیری روش های مختلف و اجرای آن در 

شـی آن در جامعه ی ایرانی ، مورد آزمایش بیشتری قرار جوامع مختلف آماری ،  برای تعیین میزان اثربخشـی و یا عدم اثربخ

                                                           
62 Campbell , A 
63 Michalos , A 
64 Kahneman , D 
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ــایت اززندگی و یا  ــابه با رض ــوعات مش گیرد.  برخی از تحقیقات داخلی و خارجی ، تاثیر مثبت واقعیت درمانی را بر موض

ربای، :د2999:حســـینی و همکاران، 2993مولفه های فرعی آن ) مانند داشـــتن ارتباطات اجتماعی( نشـــان داده اند )خالقی، 

(. با این حال برخی از تحقیقات 2992:موترن، 2991:لوید، 2991:هانگ، 2996: فرحبخش و گنـابادی، 2996:بخـارائی، 2993

نشــان داده اســت که واقعیت درمانی گروهی بر رابطه ی بین فردی ) از عوامل رضــایت اززندگی( موثر نبوده اســت )هانگ، 

ــا( . با توجه به مطالب فوق الذکر و هم2991 ــوص پیامدهای روانی آن ،  "چنین تحقیقاتی که در باره ی پیامدهای  طلاق خص

ــد و ارتقاء کیفیت روانی افراد و زندگی آنان در زمان  ــوع رش بویژه  در مورد زنان وجود دارد و از طرفی دیگر اهمیت  موض

ــی این نوع از درمان ــیه ی خود را مبنی بر اثربخش ــر ، این تحقیق در نظر دارد  فرض بر نمونه ای از جامعه ی تحقیق ،   حاض

مورد آزمون قرار دهد.  با بررسـی تحقیقات داخلی و خارجی و تناقض در اثربخشی این درمان بر  میزان رضایت اززندگی و 

یـا مولفـه هـای فرعی آن ؛ و همچنین  با توجه به کوتاه مدت  بودن  این  نوع روان درمانی و همچنین کاربرد آن برای همه 

عادی ، در این تحقیق تلاش خواهد شـد که با استفاده  از این شیوه ی درمانی ، میزان رضایت اززندگی را در میان زنان  افراد

مطلقه  مورد آزمون  قرار داد . بطور خلاصـه مسئله این است  که  آیا واقعیت درمانی  بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه  

پارس آباد از شهرستانهای استان اردبیل است که به دلیل دارا بودن سهم بیشتری از موثر اسـت ؟ جامعه ی تحقیق شـهرستان 

جمعیت استان و میزان آمار بیشتر طلاق در این شهر ، از اهمیت بالاتری برای انجام این تحقیق برخوردار است. هدف تحقیق 

قیق درشهرستان پارس آباد است . فرضیه ی تح تعیین میزان اثر بخشی واقعیت درمانی بر میزان رضایت از زندگی زنان مطلقه

 عبارتست از اینکه آیا  واقعیت درمانی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه  موثر است ؟

 شناسی:روش 

ابزار تحقیق : در این تحقیق علاوه بر مصاحبه ، از  پرسشنامه ی  رضایت از زندگی که توسط داینر و همکاران ساخته شده 

شـده اسـت. این پرسشنامه بطور کلی شامل پنج گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند ، اسـتفاده 

نمره گذاری می شود)کاملا مخالفم تا کاملا موافقم(. به  3تا  5تشـکیل شـده است؛  هر گذاره دارای هفت گزینه است و از 

تا  %49فای کرنباخ استفاده شد. دامنه ضرایب همبستگی بین منظور بررسـی هماهنگی درونی سـوالات مقیاس از ضـریب آل

با میانگین  %39تا  %14بوده اسـت. همچنین دامنه ضـرایب همبسـتگی سوالات با نمره کل مقیاس بین  %16با میانگین  63%

 بوده است. سطوح رفتاری مرتبط با نمره رضایت اززندگی در این  مقیاس به شرح زیر است : 39%

 سطوح رفتاری مرتبط با نمره میزان رضایت اززندگی                                         

رضایت                           مقیاس                       ضعیف )کم(                متوسط                   قوی)زیاد(                                        

 81-04                              61-80                                  0 - 64                    اززندگی                
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روش اجرا : پس از هماهنگی های لازم با اداره بهزیسـتی شهرستان پارس آباد ، و ثبت نام افراد داوطلب ، و مصاحبه برای 

نفر در هریک از گروهها ی آزمایش و   51نفر )  99نمونه ای به حجم حائز شــرایط بودن افراد در کلینیک مددکاری ارس، 

کنترل ( انتخاب  شد . داوطلبین  بصورت تصادفی به دو گروه  کنترل و آزمایشی تقسیم شدند.  از هر دو گروه پیش آزمون 

لازم را  آزمون ( همکاری گرفته شد و از گروه کنترل خواسته شد که  یک ماه دیگر نیز برای تکمیل پرسشنامه مربوطه )پس

دقیقه  تشکیل  39داشته باشند . جلسات گروه آزمایشی نیز در طول یکماه )هشت جلسه( و همچنین طول مدت هر جلسه 

 گردید  . 

روش اجرای جلســات : جلســات مشــاوره گروهی بر اســاس نظریه  واقعیت درمانی ، هر هفته دوبار  در کلینیک ارس 

گردید . در ابتدای هر جلسه از افراد در مورد جلسه قبل و سئوالات احتمالی در مورد آن جلسه  شهرستان پارس آباد تشکیل

( 2993و همچنین  بیان  خلاصه ای از جلسه ی قبل خواسته می شد.  با توجه به اصول نظریه واقعیت درمانی )نوابی نژاد، 

ه بر تمرکز بر رفتار کنونی ن  _اط و درگیری عاطفی  ،  اصـول بکار گرفته شـده در کل این جلسات عبارت بودند از : ارتب

برنامه ریزی رفتارهای   _ارزشیابی رفتار توسط خود مراجع    _تمرکز بر زمان حال و نه بر زمان گذشته    _احسـاسات  

خاطر نکردن بتنبیه   _عدم پذیرش هیچ عذر و بهانه ای    _تصمیم گیری و تعهد برای انجام و اجرای برنامه   _مسئولانه  

و پافشاری و تسلیم نشدن . همچنین در تمامی جلسات از فنون مختلف واقعیت درمانی مانند  فن سوال کردن    _شکستها 

، شوخی و... استفاده  گردید. خلاصه جلسات بشرح زیر است :  جلسه اول : آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و رهبر گروه 

وانین گروه ، ارایه توضــیحات مختصــری در باره نظریه واقعیت درمانی؛  جلســه دوم : ، بیان مزایای مشــاوره گروهی و  ق

آشنایی با مفهوم نیازها و انواع آن ؛  جلسه سوم : آشنایی با نظریه انتخاب گلاسر ؛ جلسه چهارم : ادامه بحث نظریه انتخاب 

نایی فتار ، رفتار کلی ، خلاقیت ؛  جلسه ششم : آشبویژه در ارتباط با فرزند پروری ؛  جلسه پنجم : توضیح مفاهیم کنترل ر

با مفهوم جهان کیفی و بحث در باره آن ، آماده سـازی برای پایان گروه ؛ جلسـه هفتم : یادآوری های مجدد ، آماده سازی 

اری : برای پایان گروه  ؛  جلسـه هشـتم : جمع بندی از تمام جلسات و مطالب طرح شده ، و انجام پس آزمون . جامعه آم

جامعه آماری این تحقیق زنان مطلقه ی مراجعه کننده به کلینیک ارس شـهرسـتان پارس آباد  اسـت که حداقل یک سال از 

سال قرار داشته باشند. در این تحقیق  برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده  41تا  29طلاق آنها گذشته باشد ، وسن آنها بین 

ز جمله محاسبه میانگین ، انحراف معیار ،  و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل های تحقیق از روشهای آمار توصیفی ا

 کو واریانس  استفاده شده است .
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 یافته ها :

 میانگین نمره رضایت از زندگی در دو گروه پژوهش قبل و بعد از آموزش ،   -1جدول شماره  

 و پس آزمون بعد از کنترل پیش آزمون

پس آزمون بعد از کنترل  پس آزمون آزمونپیش  گروه مقیاس

 پیش آزمون

انحراف  میانگین 

 استاندارد

انحراف  میانگین 

 استاندارد

انحراف  میانگین 

 استاندارد

 31/4 02/67 18/8 21/67 17/11 67 کنترل رضایت از زندگی

 21/4 02/61 72/12 62/62 30/13 21/18 آزمایش

نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش  افزایش یافته است . برای نتایج حاصـل از جدول شماره یک 

 بررسی معنا داری این تفاوت از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده که نتایج آن در جدول بعدی نشان داده شده است.

 پژوهش برقرار است .مفروضه های تحلیل کوواریانس)همگنی شیبها و واریانسها( برای بررسی فرضیه ی 

 خلاصه اطلاعات تحلیل کوواریانس -2جدول شماره 

مجموع  متغیر

 مجذورات

میییییانییگییییین  درجه آزادی

 مجذورات

 سطح Fآزمون 

 معنا داری 

 مجذور اتا

رضایت از 

 زندگی

36/10 1 36/10 42/0 12/0 031/0 

 07/0 32/0 04/1 76/124 1 76/124 گروه

    46/110 13 01/1113 خطا

     16 60110 کل

 

محاسبه شده در نمره رضایت از زندگی در این پرسشنامه معنا  Fنتایج حاصل از جدول فوق نشان دهنده ی اینست که مقدار 

 دار نمی باشد و فرضیه ی مربوطه تائید نمی گردد.

 

 بحث و نتیجه گیری :

می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه تاثیر مثبت معناداری   2از نتایج جدول شماره  

نداشته است. با در نظر گرفتن این نکته که ارتباطات اجتماعی و خانوادگی از عوامل مهم و موثر بر رضایت  از زندگی 
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( 2991قاتی که در این زمینه وجود دارند در اینجا مورد مقایسه قرار می گیرند .  هانگ)( ، تحقی2993هستند)کاپیتن و همکاران، 

طه تاثیر قابل توجهی در راب "معیار اختلال رابطه بین فردی  "در پژوهش خود نشان داد که  واقعیت درمانی گروهی بر اساس 

قات او همسو با نتیجه  ی این تحقیق است. اما تحقی ی  بین فردی ضعیف این افراد  نداشته است . بنابراین نتیجه ی تحقیق

( در تحقیق خود تاثیر مثبت واقعیت درمانی را بر رضایت از 2993زیر با نتیجه ی این تحقیق  غیر همسو هستند : خالقی )

( ، فرحبخش و 2996( ،  بخارایی )2993( ، دربای )2999زندگی نشان داده است . تحقیقات  حسینی و همکاران )

(  تاثیر مثبت این  شیوه ی درمانی  را  بر رضایت زناشویی ، افزایش صمیمیت زوجین ، و کاهش تعارضات 2996نابادی)گ

( تاثیر مثبت این شیوه ی درمانی را بر افزایش رابطه ی صمیمانه  و  بهبود روابط  بر 2991زناشویی نشان  داده است . هانگ)

( از 2995ن داده است . همچنین با توجه به تعریفی که سوسا و لیبومیرسکی)نشا  "میزان اجتماعی شدن "اساس  مقیاس 

( و موترن 2991رضایت از زندگی کرده اند و آن را  ارضاء نیازها و برآورده شدن خواسته ها بیان کرده اند تحقیقات لوید )

اند که واقعیت درمانی گروهی بر ارضاء  ( در این زمینه مورد مقایسه قرار می گیرد ؛ آنها در تحقیقات خود نشان داده2992)

نیازهای افراد تاثیر مثبت و معناداری دارد و بنابراین نتیجه ی مطالعات او غیرهمسو با نتیجه ی این تحقیق است.  در تبیین رد  

مناسبی (چون افرادِ شرکت کننده در گروه افرادی بودند که وضعیت مالی چندان 5این فرضیه می توان  چنین بیان کرد : 

نداشتند) با توجه به وضعیت اقتصادی افراد مطلقه که غالبا از نواحی حاشیه نشین شهر بودند ( و حتی  برخی از آن ها وابستگی  

مالی به والدین خود داشتند ) زنان پس از طلاق ناچار هستند که خود ، مسئولیت امرار معاشِ خود و در اکثر مواقع فرزندان 

ه برای  برای زنان و بویژ "ند (  توجه به این مسئله و  از طرفی مشکلات مربوط به امکان  اشتغال خصوصاخود را  به عهده گیر

موجب خواهد شد که کلاس ها و گروه های مشاوره ای مانند گروه واقعیت  "افرادی که از تحصیلات پایینی برخوردارند احتمالا

ت از زندگی نداشته باشد. بر اساس نظریه ی بسیاری از صاحبنظران در این درمانی در این تحقیق تاثیر معناداری بر میزان رضای

زمینه مانند  گلاسر و مزلو  که نیاز بقا را نیرومندتر از سایر نیازها می داند و این که ارضای  سایر نیازها پس از ارضای  این 

یکی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند از   نیاز اساسی خواهد بود ،  بنابراین  به نظر محققین این تحقیق ، این مسئله

( در ارتباط با غیر همسویی نتیجه ی بسیاری از 2علل عدم اثر بخشی متغیر مستقل در این تحقیق  برمتغیر وابسته  باشد . 

نمی   پتحقیقات با نتیجه ی تحقیق حاضر می توان گفت چون بسیاری از تحقیقاتی که اثربخشی ندارند در منابع علمی  چا

شوند  در نتیجه محقق  امکان  دسترسی به این تحقیقات را  نداشت  و بنابراین بسیاری از تحقیقات پیشینه ی این تحقیق ، 

در جمع آوری پیشینه ی تحقیق ، محققین در جمع  "( با توجه به اینکه  معمولا9غیر همسو با نتیجه ی تحقیق  حاضر است . 

فرضیه ها  بصورت اثربخشیِ  "فرضیه های تحقیقات آنهاست  سوگیری دارند و معمولا  آوری  پژوهش ها یی که همسو با
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( یکی از دلایل احتمالی برای 4مثبت  ذکر می گردند: بسیاری از تحقیقات  گزارش شده،  غیر همسو با نتایج این تحقیق است. 

پیش آزمون ) جدول شماره  یک ( که نشان دهنده تایید نشدن فرضیه ی این تحقیق ، طول  مدت گروه است؛ با توجه به نتایج 

ال ( برگزار حدود یکس "یِ سطح بسیار پایین  میزان رضایت اززندگی اعضاء این گروه بود ، اگر تعداد جلسات  بیشتری ) مثلا

یق رد شد  ( اگر چه فرضیه ی این تحق1می شد شاید می توانست تاثیرات قابل توجهی در تغییرات متغیر وابسته داشته باشد 

ولی نظرِ محققان  بر اساس مشاهدات  و برآیندِ بازخورد هایی که اعضا گروه پس از اتمامِ کارِ گروه دادند  بر این است که 

صرفِ مشاوره ی گروهی ، تاثیرات مثبت  خود را در گروه داشته است  وآن ، فواید کلی مشاوره ی گروهی یا گروه درمانی 

این فواید عبارت بودند از :  الف( اعضا دریافتند که مشکلاتشان منحصر به فرد نیست و سایرین  است.  برخی از مشهود ترینِ 

هم با  مشکلات مشابهی  مواجه هستند. ب( گروه فرصتی برای ابراز احساسات انباشته شده و تخلیه هیجانیِ اعضا  بود. ج( 

نان از مطلقه شناخته شدن خود در جامعه  احساس نگرانی در این گروهِ خاص که با توجه به فرهنگ موجود، افراد بویژه ز

زیادی دارند، طوری که اعضا جداگانه و به صورت انفرادی  در ابتدای تشکیل گروه، نگرانی خود را از این مسئله  به رهبر 

ح مسائل  و مشکلات گروه  انتقال  دادند،  مشاهده شد که چگونه در مراحل میانی و پایانیِ گروه، اعضا تمایل زیادی به طر

مربوط به  طلاقشان و داستنان زندگی شان و ابرازِ  احساساتِ مربوط  به آن را داشتند ) خودافشایی(  و البته رهبر گروه با 

توجه به کوتاه مدت بودن طول گروه و همچنین با توجه به اصول واقعیت درمانی  مجبور به قطع ِ این روند بود ! ) اهمیت 

گذشته ، عدم توجه به شکایتها و داستان های تلخ آن ها، عدم ِ تاکید زیاد بر احساسات  از اصول واقعیت درمانی  ندادن زیاد به

است ( . د( از سایر منافع گروه ، ارتقاء آگاهی و ارتباط موثر تر با  فرزندانشان  بود، مسایل مربوط به فرزندان زمانی که نظریه 

شد مورد بحث و گفتگوی زیادی بین اعضا و همچنین بین اعضا و رهبر گروه بود. ه( بر  کنترل توسط رهبر گروه توضیح داده

اساس مشاهدات محققین در جلسات گروه ، این زنان ،کار ناتمام با همسرانِ سابقِ خود ) بویژه احساس خشم (  دارند که 

 ام آنها حل وفصل گردد . ضرورت دارد قبل از هر نوع اقدامی برای ارتقاء سلامت روانی ، کارهای  ناتم

به دلیل عدم تمایل افراد از آگاهیِ سایر افراد  از   -در انجام این تحقیق محدودیت ها یی بشرح زیر وجود داشت : الف 

وضعیت تاهل شان ) مطلقه بودن (  امکانِ نمونه گیری به صورت تصادفی وجود نداشت و بنابراین استفاده از نتایج تحقیق 

به دلیلی که در بالا ذکر شد کارِ نمونه گیری در این تحقیق  بسیار دشوار و زمان   -ط بیشتری صورت گیرد.  ب باید با احتیا

تعدادِ اندکِ افرادی که مایل به شرکت در این جلسات بودند و یا به دلیل اشتغال و یا  سایر عوامل ،  امکان   -بر بود.  ج 

به   -غمِ سعی و تلاش محققین، گروه با تعداد  کمی از  اعضا  تشکیل شود.  د شرکت در گروه را نداشتند موجب شد که علیر

 دلیلِ دشواری در جذب آزمودنی ها برای شرکت در گروه، امکان کنترل ِ برخی متغیرها مانند  میزان تحصیلات وجود نداشت.    
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رزندان طلاق؛  در سایر مناطق و یا در سطح کل پیشنهاد می گردد تحقیقِ  مشابهی در مورد  زنان بی سرپرست، مردان مطلقه، ف

شهر و همچنین سایر شهرها از طریق سایر شیوه های مشاوره و روان درمانی )به عنوان مثال شناخت درمانی ( و با استفاده از 

ج آن تایسایر پرسشنامه ها و روش های نمونه گیری و همچنین با تعداد جلسات بیشتر ) افزایش طول مدت گروه ( اجرا و ن

 با نتیجه ی این تحقیق مورد مقایسه قرار گیرد .

برگزاری کارگا ه ها و کلاس هایی برای افزایش میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه توسط نهادها و سازمان های مربوطه؛  

قاله ها ی کتاب ها، متربیت مشاورین متبحر در زمینه ی طلاق و مشاوره پس از طلاق برای زنان مطلقه ؛ و تهیه ، توزیع و معرف

در جهت کمک به افزایش آگاهی های این افراد برای حل وفصل مشکلاتِ  پس از طلاق از پیشنهادهای کاربردی در این تحقیق 

 است .  

تقدیر و تشکر : از  شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین از همکاری مسئول فنی کلینیک ارس شهرستان پارس آباد جناب 

 که در برگزاری هر چه بهتر کارگاه آموزشی تمامی سعی خود را نمودند سپاس فراوان داریم. آقای علی لامعی 
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 مسعود چمی نجف آبادی

 مسعود چمی نجف آبادی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه گیلان

 

 چکیده

 یزارهااب نیترها را از قدرتمندآن توانیم کهیطورد بهندر جهان ارتباطات و جامعه دار یدیکل یامروزه نقشی اجتماعی هاشبکه

وصول به  یشود. برامحسوب می یاجتماعی هابیدر قبال آس ییسیاست جنا نیبهتر یدانست. پیشگیردر فرهنگ  رگذاریتأث

از طرق وصول به امر  یشود. یکاستفاده می یمختلف کانات، از ابزارها و امیاجتماع بیاز وقوع جرم و آس یامر پیشگیر

ات رسانه به معتقدند تأثیر نیشود. محققاستفاده از آن احساس میجهت  یبه دانش ازیابزار قدرتمند رسانه است که ن ،یپیشگیر

تأثیر  یوههای گرهای مندرج در رسانهپیام لیتحل یخوانندگان که بر چگونگ صیرفتار و خصا ت،یتوجهی به شخصنحو قابل

قش آن ای و نسواد رسانه یو هدف، بررس دهیاستفاده گرد یلیتحل یفیپژوهش از روش توص نیدارد. در ا یگذارد، بستگمی

 نیزا و همچنزا و جرمکاهش تأثیرات آسیب یدر راستا های اجتماعیناشی از شبکه یهای اجتماعاز آسیب یریشگیدر پ

 یریشگیای موجب پهاز نوع کتابخان یلیتحل یفیبوده که با استفاده از روش توص نیبر مخاطب هااین شبکه بتتأثیرات مث شیافزا

  .دارد ی جهانیفریدر نظام ک یای کاربردو جنبه هدیاز جرم گرد

 

 های اجتماعی، جرمآسیب اجتماعی، شبکه پیشگیری از جرم، ای،سواد رسانه رسانه، :واژگان کلیدی
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 .پرداختن به پیشگیری از جرم راهکاری هوشمندانه است که در قانون اساسی کشورمان نیز به آن توجه ویژه گردیده است    

 یو مشارکت یقضای ،یتقنین یدر انواع مهم سیاست جنای یاز وقوع جرم، از ابزارها و امکانات مختلف یوصول به امر پیشگیر یبرا

پیشگیری اجتماعی است که این نوع پیشگیری مبتنی بر علت شناسی جرم است  ،یاز طرق پیشگیر یشود. یکبرداری میبهره

 توان با عوامل اجتماعی این عوامل را خنثی نمود.و مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در جرم نقش دارند و می

اطات در توسعه ارتب یهست که امروزه نقش مهم یگروه تلفخهای متأثیر رسانهسازی دارد ی از این عوامل که نیاز به خنثیکی

فر،  ینی. )معتندـهس روزمره زندگی از نشدنیتفکیک عوامل ازجمله جدید عصرپیداکرده است. رسانه در  یو مل یجهان

 تقویتو  قانونی اتتغییر داـیجها را در اآن شـنق ،رویکجو  مرـج فـتعری هـبدادن  شکلها در رسانه دعملکر(. 569:5999

 طمربو نیناقو ضعو به توانمی، لمثا ایبر ،کندمی لبد یمؤثر رسیاـب شـنق هـب ،یسـپل اتیـعملی یاـهرهکااز را صخا اعنوا

: 569و داوری، لیمیــس. )درـک رهاــشا صاـخ اکنـما لرــکنت تـجه هاییشیوه ذاـتخو ا ناـناجو وررـمو  روـعب منع به

اند کرده ما را احاطه یهای گروهرسانه. کنیم که به دهکده ارتباطات معروف استمی یزندگ یعلاوه امروزه در جهان(. به5991

توان  یهای گروهدارند که رسانهاظهار می نیمحقق یراستا برخ نیبر رفتار و افکار ما خواهند داشت. در هم یاریو تأثیرات بس

اعلام  زین گرید نیمحقق ی(. برخ2، ص.5939،یابانیبر خوانندگان دارند. )ب یقو یکردهایتأثیرات و رو جادیجهت ا ای دربالقوه

های پیام لیتحل یخوانندگان که بر چگونگ صیرفتار و خصا ت،یتوجهی به شخصدارند که تأثیرات رسانه به نحو قابلمی

 در صحیحی نحو به رسانه اگر کهطوریبه( 2، ص.5939،یابانیدارد )ب یگذارد، بستگتأثیر می یهای گروهمندرج در رسانه

 در جرائم و معضالت بسیاری وقوع از و شود انسانی هایارزش ارتقای بـموج تواندمی ،کند فعالیت جامعه فرهنگ راستای

 بسیاری یـمنف ارـآث ،ودـشتنظیم  تـمثب گذاریهدف و کارشناسی بدون هارسانه محتوای اگر برعکس. دـکن گیریـپیش جامعه

 اساس این بر(. 551:5939 ،افشار عابدیتهرانیوشود. )می اجتماعی انحرافات و جرائم وقوع به منجر و گذاردیم جامعه بر

 وارونه نقش منفی کارکردی درکه آنگاه اما ،برخوردارند مؤثر نقشی از امنیت ایجاد درها . آندارندساز  تیامن کارکردی هارسانه

سؤال مطرح  نیا نجای(. در ا33:5994 ،بیابانی ک.ر) سازندیم تاریک و مبهم ،آلوده را جامعه اطالعاتی فضای رند،یگیم عهده بر

 شیخو صیو خصا تیتا مخاطب با توجه به شخص ستین یکسب دانش ازمندین یابزار قو نیاستفاده از ا ایخواهد بود که آ

های مناسب در جهت استفاده و بسط زیرساخت جیتوان با ترومی ایمند گردد؟ آنموده و از آن بهره لیها را تحلرسانه یهاداده

و  یهای علم؟ بر اساس پایهدیرس یاجتماع یریشگینوعی از پبه نیمخاطب یای براسواد رسانه جادیای و ااز رسانه حیصح

 یداد. قسمت لتوان به آن شکمی یخارج طیبا مداخله مح نیراتغییر است و بنابها قابلانسان تیتوان گفت که شخصمی یتجرب

 راتیرتق-ابرندآبادی یگیرد. )نجفقرار می یاکتساب اتیدر خصوص گریو قسمت د یذات اتیما در خصوص تیاز شخص



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
عیتی سازی محل و وضاین نوع از پیشگیری تشخیص و خنثی که این نوعی پیشگیری اجتماعی خواهد بود. درشناسی( جرم

 زا است و به دومهم است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش بسزا و فعالی دارند. پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم

 سازی متناسب با آن جرم.زا و دوم شناسایی و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثیشود اول هدایت عوامل جرمگونه عمل می

فرد  رامونیهای پشود که به انواع محیطمی لیتشک یاز اقدامات یاجتماع یریشگیپ شناسی(جرم راتیتقر-ابرندآبادی ی)نجف

است.  یکارکردهای اجتماع یپذیری فرد نقش داشته و داراو اجتماع یریجامع پذ ندیها در فرامحیط نیا هیگذارد. کلتأثیر می

اعث ب نرساندرا به انجام  شیخو یو سازگار یپرورش یتی)ازجمله رسانه( رسالت ترب یهای اجتماعاز محیط یکیاگر هرگاه 

 اسی(شنجرم راتیتقر-ابرندآبادی ینماید. )نجفارتکاب جرم را فراهم می نهیفرد شده و درواقع زم یریخلل در جامع پذ جادیا

( 2، ص.5939نژاد، میفه ،ی)رسول ستیبا دقت و ظرافت به آن نگر دیدو لبه است که با ریها امروزه مانند شمشرسانه تیماه

روند تثبیت ها دراند و در عین تنوع از پیچیدگی خاصی برخوردارند، بر این اساس رسانهها در دنیای کنونی بسیار پیچیدهرسانه

و شرکت در نظام عدالت کیفری  جانبه مردم در تأمین امنیت عمومیو پیشگیری از جرم، مشارکت همه یا وفاق و امنیت عمومی

 توجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شدتیا بی یابند، کارکردهایی که برآمده از توجهکارکردهای مختلفی، نمود میها و با نقش

ای و با استفاده از سواد رسانه طیشرا نیتوان در ا( حال می(5993عباس ) سید رضوی، مشکوة) .و شتاب تغییرات آن است

ش نمود. برای اینکه یک رسانه برافزای یریپذیر رسانه جلوگو آسیب یمنف هایآن از جنبه دیهای مثبت و کارکردهای مفجنبه

ها وجود دارد. وضعیت جسمی یا روانی یا اجتماعی که در رشد و افزایش زمینهجرم در جامعه تأثیر بگذارد، نیاز به برخی پیش

، 5939،یابانیدهنده جرم است )بپرورش کند عامل نام دارد. عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکهجرائم نقش مهمی بازی می

ر عامل دیگبیانو به تیای و تأثیرات بر شخصسواد رسانه زانیم شیکه با افزا دیخواهد گرد یپژوهش بررس نی( در ا2ص.

تحقیق  روش ر؟یخ اییافت دست یاجتماع یریشگینوعی از پرسانه کاست و به یتوان از کارکردهای منفدهنده جرم میپرورش

 در این پژوهش توصیفی تحلیلی هست.

 های اجتماعی:شبکه

 ، امکان فناوری از استفاده با و اینترنت محیط در که شودمی هایی گفتهفناوری از دسته آن به مجازی اجتماعی هایشبکه     

 به و بوده جمعی خرد بر مبتنی هافناوری این. آوردمی فراهم را مشترک علایق با و همسو اعضای میان افقی ارتباطات برقراری

 اطلاعات سازیسفارشی ، جمعی محتوای تولید ، سازی گروه.آن است برجسته ویژگی تعامل و دانش و اطلاعات گذاریاشتراک

 . است هاشبکه این هایویژگی دیگر از مختلف های توسط شکل سازیپیاده امکان و

 های اجتماعی:تاریخچه شبکه
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 ولی اند،پیداکرده توجهیقابل جایگاه اینترنت دنیای در که است اخیر سال چند در اجتماعی یشبکه هایسراچه که هرچند     

 این. اندیادکرده اجتماعی یشبکه نخستین عنوانبه61 سیکس دگری سایت از. گرددبرمی پیش دهه یک از بیش به هاآن قدمت

ی فرد تصاویر و مشخصات شامل شخصی ایصفحه پروفایل دادمی اجازه به مخاطب و شد اندازیراه 5333 سال در سایتوب

 تعطیل بعد الس سه سایت این و نبود موفق اجتماعی یشبکه یتجربه نخستین. کنند ایجاد دوستانشان از فهرستی و بسازند

 و66یواوناشین به توانمی هاسراچه این ازجمله. شدند اندازیراه رویکردی چنین با نیز دیگر سایت چند فاصله این در اما. شد

 و 69لایوژورنال.شدندمی اندازیراه سرگرمی و یابیدوست باهدف اولیه اجتماعی هایشبکه اغلب. کرد اشاره 63پلنتبلک

 و ودب هاژورنال مرور بر مبتنی اجتماعی یشبکه لایوژورنال. بودند ایحرفه اهداف با اجتماعی هایشبکه اولین ازجمله 63رایز

 2995 سال در رایز اجتماعی یشبکه اندازیراه. کنند سازیشبکه شانتجاری هایفعالیت حول توانستندمی کاربران نیز رایز در

 در .کرد خارج سرگرمی یحوزه بر تمرکز از را هاسایتوب نوع این فعالیت که بود اجتماعی هایشبکه از موج دومین شروع

 ایحرفه اجتماعی یشبکه ترینمهم عنوانبه آن فعالیت هنوز که شد اندازیراه نیز 39اینلینکد سایت که بود موج همین یادامه

 هنوز و شدندمی محسوب مجازی دنیای در ایحاشیه هایسایتوب اجتماعی، یهاشبکه هاسال این در .دارد ادامه تجاری و

 کاربران که دارد گذشته قرن در اینترنت به اشاره اصطلاح.زدندمی را اول حرف اینترنت در ی«5 وب» کلاسیک هایسایتوب

 به رسانه بجان از سویهیک ارتباطی فرآیند اغلب اینترنتی هایسایتوب از استفاده و داشتند مجازی دنیای در کمرنگ نقشی

 اهمیت تعاملی هایپایگاه آن در که شد« 2 وب» یدوره وارد اینترنت دنیای جدید یهزاره غازینآ هایسال از. بود مخاطب

 حضور برم بنای فعالیتشان که تعاملی هایسایتوب« 2 وب» یدوره در. شد تربرجسته کاربران نقش و کردند پیدا بیشتری

 گسترش با. ودندب هاسایتوب این انواع از یکی اجتماعی هایشبکه و کردند پیدا بیشتری اهمیت تدریجبه رفتمی پیش کاربران

 یلتبد اینترنتی هایغول به هرکدام بعد هایسال در که شد پیدا ترجدی اجتماعی هایشبکه یسروکله کمکم2 وب فضای

 فعالیت به شروع 2994 تا 2999 هایسال در همگی که بودند هاسراچه این ترینمهم 32بوکفیس و 35اسپیسمای. شدند

 کردند

 

                                                           
65 Six Degree 
66 Asian Avenue 
67 BlackPlanet 
68 Live Journal 
69 Ryze 
70 LinkedIn 
71 My Space 
72 Facebook 
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 مداردانش رسانه

در  شوند؛ و به نحو صحیحیهایی هستند که توسط کارشناسان باهدف گذاری مثبتی تنظیم میمدار رسانههای دانشرسانه    

 تواندمدار میکند. رسانه دانشوسیله بالا بردن اطلاعات و دانش مردم جامعه فعالیت میراستای ترویج فرهنگ جامعه به

 یاری از معضلات و جرائم در جامعه پیشگیری کند.موجب ارتقای ارزش انسانی شود و از وقوع بس

 های اجتماع:شبکهد بررهمیت کاا

 آنیک به دیا نزاول و ی دستگیردیارب هی تجادشکل)الف( 

 اوم آنکمک به تدی و گیردیاه نگیزد ایجاا)ب(

 زشمون آماجویی در زصرفه)پ(

 تفهیم بهترو تر نساط آتباار)ت(

 ترارپایدو تر عمیق ،ترسریعی گیردهی یادشکل)ث( 

 ناممکنی گیردیارب هی تجادشکل)ج( 

 ایسواد رسانه

 و آموزش تحلیل، تحقیق، شامل ایرسانه سواد لذا هستند. بشری جوامع اساسی اجزای از یکی هارسانه امروز دنیای در    

در  .است جوامع و افراد روی اینترنت( بر و کتاب مجله، روزنامه موسیقی، فیلم، تلویزیون، )رادیو، هاتأثیرات رسانه از آگاهی

ها و توان انواع رسانهتوان نوعی درک متکی بر مهارت که با استفاده از آن میای را مییک تعریف بسیار کلی سواد رسانه

ایل بالا ازجمله دل مدار و هدفمند با رسانهتولیدات آن را شناخت، از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد بیان نمود. برخورد دانش

 ها هست.رفتن سطح آگاهی در مخاطبین رسانه

 های اجتماعیدلایل فراگیر شدن شبکه

 کنندای دلیل فراگیری این موضوع را موارد ذیل بیان مینظران حوزه سواد رسانهصاحب    

 الف: سلطه رسانه بر حیات فرهنگی سیاسی بشر 

 کنند خلق پرقدرتی رفتاری و ارزشی هایمدل قادرند هاب: رسانه 

 ((5932هوریان، مهدی ))ظ گذارندتأثیر می ما بر کنند، فعال را ما خودآگاه آنکه بدون هاج: رسانه 

های لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با تواند مطرح باشد، آموزش مهارتمی« ایسواد رسانه»بنابراین آنچه در 

ای )نوشتاری، دیداری و شنیداری( هست. های رسانهآوردن نگاهی دقیق، نقاد و تحلیلی به پیامحال به وجود ها و درعینرسانه

 (.5993 ونسیخواه )شکر 
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 ایابعاد سواد رسانه

 توانایی ادراکی:

 خاص رسانه یک توسط هاآن خاص ارائه نحوه علل ها و کشفپیام ترینپیچیده درک تا نشانه ساده شناخت از ایمجموعه    

هوریان، )ظ .شودمی منجر معنا فرایند ساختن در غنی مفهومی ایجاد به که است عقلانی یا فکری بعد همان این .گیرددر برمی را

 (5932مهدی )

 توانایی احساسی 

 ایرسانه هایپیام حسی تأثیرات دریافت ٔ  درزمینه است. برخی مخاطبان افراد عاطفه و احساس به وابسته کاملاً  که است بعدی 

هوریان، مهدی )ظ .باشندمی منفی دارای تأثیرات برخی و مثبت تأثیرات دارای احساسات از این برخی .قوی هستند بسیار

(5932)) 

 یی اخلاقیتوانا

 شود،می تصویر درام یک در که هاییطور مثال ارزشدارد به اشاره تا در پیام نهفته هایارزش دریافت و ادراک توانایی به    

 با است. خطرناک این دنیای در تا خواسته به برای رسیدن راه ترینموفق خشونت به توسل است که این کننده تلقین عموماً 

سواد  از بالایی درجه دارای که افرادی توسط تنها مضامین اخلاقی تشخیص درست و درک رسدمی نظر به تفصیل این

 ((5932هوریان، مهدی )است. )ظ میسر هستند، ایرسانه

 های اجتماعیها و شبکهرویکردهای مثبت و منفی نسبت به رسانه

 هارسانه مثبترویکردهای 

 :ارهشدو  رسانیاطلاع

 انگیزبهت شود. پیشرفتمی قعوا جتماعیا محیطدر  که ستا قایعرسانی از وها اطلاعرسانه ساسیا یهادکررکااز یکی     

 هـهمیابی از اطلاع ناـمکها اانسان که ستا دهکر تبدیل کوچکی ههکدد هـبرا  ناـجه رـحاضجمعی در قرن وسایل ارتباط

 مناطق ینرتدر دور هرچند ایحادثه هیچ تتباطاار عصردر  روازاین ند.دار جامعو  سریع طوربهرا  نجها ادثحوو  ایعـقو

 (32:5939،خانیروسا. )نیست فیاییاجغر منطقه یک به منحصر باشد جهانی

 کنترل اجتماعی

 قباعوو  جتماعیا یهارنابهنجا سنعکادرج و ا اـب رسانهستند. ـه اعیـجتما لکنتر دکررکادارای  ،نیز همگانی یهاها رسانه    

کنند. می هـجامعدر  هاناهنجاریاز  یپیشگیرو  لکنتر به امقدا ،غیر محسوس طوربه دارد اررـق روکج ادفرا رنتظادر ا که شومی

 (و همکاران زاده )حبیب
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 پیشگیری از جرم

اع نواتقویت و قانونی ات تغییرد اـیجها را در اآنش ـنقروی، م و کجرـف جـه تعریـبدادن شکل ها در د رسانهعملکر    

به منع ط نین مربواضع قووبه توان ل، میمثاای برکند، ل میبدی مؤثرر سیاـش بـه نقـب، یسـاتی پلـعملیی اـهرهکاص از راخا

 (5991: 569و داوری،لیمی ــ)سد. رـکره اــشص ااـاکن خـمل ارــت کنتـجههایی ذ شیوهاـتخن و ااـناجوور رـمر و وـعب

 رویکردهای منفی رسانه

 عادی شدن هنجارشکنی:

 و جتماعیا افنحرا بتکاار انمیز ،کند هجلو غیرمنطقی و شتز یمرا ،جتماعیا انکنشگر نظر در ریناهنجا که زمانی    

 تفاانحرا از تنفر کاهش در هارسانه در جتماعیا هایرویکج سنعکاا ت.ـیاف دـهاخو اهشـک جتماعیا یهارهنجا از وجخر

 که یابددرمی ها،رسانه طـتوس اـهرهنجا نقض از عطالا ضمن دفر ایرز دارد، ییابسز تأثیر جامعه در رینابهنجا ندـش دیعا و

 تقویت دفر در مجر بتکاار هنگیزا الذ ،هستند تخلف و شکستن قابل ،نددبو تخطی غیرقابل وی نظر به که جتماعیا یهارهنجا

 .هاسترسانه در جتماعیا تفاانحرا و هارویکج نبیا منفی یهادکررکا از یکیاین و شودمی

 ناامنی و خشونت بسط و رسانه بروز

 و ناامن خشن، جهانی و آورده فراهمرا  خشونت توسعه و بروز موجبات هارسانه که بند عقیده این بر پژوهشگران برخی    

 کنندمی ایفا نقش امنیت و مشارکت ایجاد در که طورهمان هارسانه کهاست این آشکار آنچه .بند بخشیده تکوین را پرمخاطره

 هایانگاره و تصورها انتقال و تا ی اجتماعی ارزش شدن نهادی روند تضعیف و مخاطبان انتخاب قدرت تنزل با که امکان دارد

 نفاق، به را همدلی و مشارکت وفاق، کرده اجتماعی و فرهنگی هایو چندگانگی تا تعارض دچار را جامعه افراد گسیخته،ازهم

 هایارزش و هنجارها و شوند پدیدارمی خشونت و تعارض تنش، شرایطی چنین کنند در تبدیل خصومت و بخشم جدایی

ای قدرت انتخاب خویش را اگر که مخاطب با کسب سواد رسانه (، حال5999)عبدالملکی بازند می رنگ جامعه پسندیده

 هایارزش و هنجارها اجتماعی خواهیم بود و نه و و فرهنگی هایو چندگانگی تا تعارض افزایش بخشد نه شاهد دچار

 بازند.می رنگ جامعه پسندیده

 

 :جنایت و جرم شگردهای انتقال

 و فنون و تجارب انتقال سبب ناامنی خشونت و جنایت، و جرم اخبار وسیع رشد جنایی، هایفیلم انبوه تولیدبا  هارسانه    

 یا و مستقیم طوربه نوعی،به هارسانه که گفت بتوان اساس شاید این بر .شوندمی مردم کلبه مجرمانه شگردهای دیگرعبارتبه

 مکرر انتشار (5935:599دیگران، و باشند )عظیمیمی دخیل انحرافات اجتماعی و جنایت جرم، خشونت، ایجاد در غیرمستقیم،
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 نیازمند امر این البته که کندمی تقویت جامعه سطح در را ناامنی احساس و گذاشته تأثیر نامطلوبی مردم ذهنیت بر اخبار گونهاین

 درگیری و سرقت انواع خانوادگی، اختلافات و جنایت قتل، .است امر متولیان و کارشناسان دقیق و ارزیابی کنکاش و بررسی

 کهازآنجایی حوادث انعکاس در که است حالی در این .گیردمی قرار هارسانه مخاطبان موردتوجه که هستند ازجمله موضوعاتی

های جمعی و در پیشگیری از وقوع )بررسی نقش دوگانه رسانه .دارد خوانندگان بر نامطلوبی تأثیر است، کارشناسی تحلیل فاقد

صورت اتفاقی اخبار جنایی را بدون تحلیل گاه بهای برخوردار است هیچجرائم( این در حالی است که فردی که از سواد رسانه

 کارشناسی نخواهد پذیرفت و البته به میزان نیاز خویش از این اخبار استفاده خواهد نمود.
 

 یری از جرم و آسیب اجتماعیپیشگ

 تعریف پیشگیری

 حفظ ،یانتص ،حفظ به تقدم ،منع سرایت مرض از پیش ،دفع ،به معنای جلوگیری از منظر لغتدر فرهنگ معین پیشگیری     

 مجموعه نماید:اما نجفی ابرندآبادی این مفهوم را چنین تعریف می(؛ 399 ص معین) .است آمده گرفتن مرض جلو ،صحت

ای از امکان وقوع مجموعه که غایت و هدف انحصاری آن محدود کردن های کیفریاستثنای اقداماقدامات سیاست جنایی به

 جرائم باشد.

 انواع پیشگیری 

 رود.می بندی از اقدامات پیشگیرانه بـه شمارمترین دستهبندی در حال حاضر رایجاین دسته

 :تعریف پیشگیری اجتماعی

دهی زا، دوم: سازمانشود: اول: شناسایی عوامل جرمزا است که به دو گونه عمل میپیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم    

 شناسی،ها هست. ازنظر جرماقداماتی که هدفشان جداسازی و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی نمودن و کنار زدن آن

یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم، مستلزم قبول این واقعیت است که ؛ ی جرم استی اجتماعی مبتنی بر علت شناسریشگیپ

زا را خنثی نمایند. عوامل محیط اجتماعی عوامل اجتماعی باید این عوامل جرم ؛ کهعوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند

محیط اجتماعی عمومی و شخصی  ی مداخله درعنی ی اجتماعی،ریشگیپ ای در بزهکاری دارند.عمده نقش عمومی و شخصی،

گیری قرار دهد. این قسم هدف دیدگی را مـورد اجتماعی سعی دارد که علل و عوامل خطرزای بزهکاری و بزه یریشگیپ افراد.

 .جلوگیری کند دیـده از پیشگیری تلاش دارد که از تولید بزهکار یـا بـزه
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 تعریف پیشگیری وضعی:

رمانه با فرآیند گذار از اندیشه مج ما ماقبل بزهکاری است، تیوضع شناسی،مبنای نظری آن در جرم که در پیشگیری وضعی     

دیگر، رتعبابه به عمل مواجه هستیم و درصدد تغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم تا معادله جرم به ضرر مجرم تمام نشود.

در پیشگیری وضعی با در نظر گرفتن این واقعیـت  قطع کند. هدف اتخاذ اقداماتی است که فرآیند گذار آر اندیشه به عمل را

بزهکاری  دیدگی هستیم و عملاً حذف کـه علیـرغم بکـار بـستن تدابیر مختلف پیشگیری اجتماعی، بازهم شاهد بزهکاری و بزه

ه جرم به ادلوضعیت مشرف بر جرم و تبدیل مع غیرممکن است و با در نظر گرفتن وضعیت ماقبل بزهکاری، درصدد تغییر

ی دارد، های مجرم بستگفقط به انگیزهاین پیشگیری اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانه نه در .ضرر مجرم است

 واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد.موجود در اوضاع طیشرا بلکه به خصوصیات وضعی، شرایط موضوعی،

 پیشگیری اجتماعی انواع

چیزی که بزهکاری،  هر :پیشـگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده استالمللی مرکز بین    

شـدة جرم از طرق علمی کاهش دهد. رویکرد پیشگیری علل شـناخته آمیزگیری موفقیتخشـونت و ناامنی را از طریق هدف

اجتماعی و درنتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و اجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سـطح کنترل غیررسمی 

 دد.گربالفعل از ارتکاب جرم است که این نوع از پیشگیری به دو قسمت پیشگیری اجتماعی و جامع مدار تقسیم می

 پیشگیری اجتماعی جامع مدار

 سازیم.خنثیها را آن زا وجود داشتمنظور از این مفهوم آن است که اگر در محیط عوامل جرم    

 مکتب شیکاگو() ییجناشناسی بوم مدل

این  علت تحقیقات مکتب شـیکاگو نشان داده که جرائم در یک محله خاص در یک شهر، بیشتر از سایر محله تا هست.     

مانی زکنند، افرادی که مدتبار تغییر میافزونی بزهکاری در سـاکنان محله نیست، چراکه ساکنان این محله هرچند وقت یک

ـــت ولی بهدر این محلـه زنـدگی می محض تغییر محل کنند، نرخ بزهکاری آنان تا زمانی که در آن محل هســـت بند بالا اس

ات شوند. تحقیقهای دیگر آن جرائم را مرتکب نمیدیگر در محلهعبارتآید. بهسـکونت، نرخ بزهکاری همین افراد پایین می

اداری شـهر قرار دارد و چون این محله در حال رشد و -در مجاورت مراکز تجاریدهد که این محله در این محله نشـان می

موردبحث نیز مورد  مناطق شــود، لذا برای توســعه منطقه تجاری،توســعه اســت و از طرفی هم به دریاچه میشــیگان ختم می

تند اگر زا هسهایی است که جرمدر فضای انتخابی مخاطب نیز اگر بی اندیشیم که وی ساکن رسانه حال گیرند.تجاوز قرار می

ه های مجرمانتواند از افکار و اندیشهنماید می ای مناسب و متعالی را انتخابرسانه وی را تغییر داده و مخاطب رسانه، رسانه
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ودسازی توان قائل به فیلترینگ یا مسدگر باشد. البته در حوزه رسانه میقبلی رهایی یافته و افقی جدید را در پیش خود نظاره

 گردد.های دیگر میهای مخرب نیز بود اما این بحث موجب انتقال مجرم به رسانهرسانه

 پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشـگیری رشد مدار آن است که اگر فرد به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر روی     

ـــدوی و محیط پیرامون وی جلوه ـــد مدار به دلیل اهمیت دوران ریشـــگیپ ن بزهکاری را در آینده بگیریم.ی مزمن ش ی رش

ه دهد کاجتماعی شـدن فرد و نقش محیط در پیشـگیری از بزهکار از ارزش زیادی برخوردار اســت. این پیشگیری نشان می

ــتند،مداخله به هنگام و به ــی در معرض ارتکاب جرم هس ــعیت خاص ــانی که به خاطر وض تواند جلوی یم موقع درباره کس

های مختلف رشــد یک ســلســله پیشــگیری رشــد مدار در دوره در ها بگیرد.بزهکاری و اســتمرار تمایلات مجرمانه را در آن

گیرد تا در آینده فرد مرتکب جرم نگرد. البته این اقدامات بلندمدت بوده و ممکن اســت حدود اقدامات مناســب صــورت می

ذارد. این سـبک از پیشـگیری دو خصـوصیت عمده دارد که بخش اول آن مداخله در چند سـال جواب خود را به نمایش بگ

ــت. به ــخص محیط اطراف وی نیز موردتوجه عملیات عبارتعوامل محیطی اس ــد مدار، علاوه بر ش ــگیری رش دیگر در پیش

هدف قرار  روانی فرددوم این نوع پیشـــگیری جنبـه تربیتی و فنی دارد. اختلالات رفتاری و  بخش گیرد.پیشـــگیری قرار می

نجفی ابرندآبادی اصــول و مبانی ) گردد.ماندگی شــخص میشــده و مانع عقبگیرد. قدرت شــناخت و تمییز وی تقویتمی

 پیشگیری از جرم(

 ایاز سواد رسانه پیشگیری اجتماعی با استفاده 

تماعی های اجپیشگیری موردنظر در این مقاله پیشگیری اجتماعی ترکیبی از رشد مدار و اجتماع مدار است که هم ویژگی    

دهد. این قسم از پیشگیری تلاش دارد که از تولید بزهکار یا بزه دیده جلوگیری و هم رشد فردی مخاطب را موردتوجه قرار می

چیزی که بزهکاری،  هر :رم، پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده استالمللی پیشگیری از جکند. مرکز بین

شدة جرم از طرق علمی کاهش دهد. رویکرد پیشگیری علل شناخته آمیزگیری موفقیتخشونت و ناامنی را از طریق هدف

 یجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه واجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و درنت

 ()نجفی ابرندآبادی اصول و مبانی پیشگیری از جرم .بالفعل از ارتکاب جرم است

 گیرینتیجه

موازات آن ارتقا دانش جامعه مؤثر باشند. توانند در پیشگیری از جرم و بههای مختلفی میهای اجتماعی به شیوهشبکه    

از  پیشگیری طریق آموزش عمومی، پیشگیری از طریق انعکاس صحیح اخبار در رسانه و راهکارهایی ازجمله پیشگیری از

رآیند های جمعی در فرسانه توان گفت کههای علمی و تجربی، میای. بر اساس پایههای رسانهطریق بهبود محتوا و اسلام برنامه
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اشند. توانند نقش سازنده داشته بگیرد، میشایت میزدگی تاریخ در عصر ما نتداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که از شتاب

توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی، ملی، فرهنگی و تاریخی به تشدید توسعه بپردازند. روشن است که ها میآن

تگی گسیخدر ازهمای، انسجام و پایداری توسعه و درنتیجه تقویت امنیت اجتماعی مدنظر است؛ اما در یک نظام هماهنگ رسانه

(( از طرفی 5993عباس ) سید رضوی، مشکوة) .بینی استطورقطع قابل پیشها، تهدید امنیت اجتماعی و زوال آن بهرسانه

 توانیم واکنش شخصیتی را تغییر دهیم. در اینی محیط خارجی میتغییر است و بنابراین، با مداخلهها قابلشخصیت انسان

گیری توجهی در پیشتوانند نقش قابلهای تصویری و نوشتاری و فضای مجازی میرسانهراستا برخی روانشناسان معتقدند 

ی از شخصیت ما در خصوصیات قسمت توان به آن شکل داد.(. شخصیت مانند مومی است که می5934 یابهرمجید داشته باشند، )

گیرد. در همین راستا افراد قادرند در تماس با محیط اجتماعی شخصیت ذاتی و قسمتی دیگر در خصوصیات اکتسابی قرار می

گذارد که فتار افراد همواره بر شرایط و زمینه تأثیر میتغییر هستند و رخود را تغییر دهند. این است که فضاهای اجتماعی قابل

ها توانایی حساس سازی عموم جامعه را نسبت به موضوع رسانه تاثرانسان از این فضا تا گاه اتفاقی و گاه عالمانه است.

آمیز و ای موفقیتهپیشگیری از جرم در سطح اجتماعات محلی و ملی دارند. لذا معرفی و شناسایی مزایا و نتایج اجرای طرح

ه ها انجام پذیرد و بوفصل اختلافات ازجمله اقداماتی است که باید از طریق رسانهتصریح در چگونگی کاهش جرائم یا حل

 توانند سهم به سزایی در این زمینه داشته باشند.رسانی میمدار با افزایش نقش آموزش و اطلاعهای دانشاین اساس رسانه

های زندگی به افراد جامعه و توانمندسازی از متولیان سلامت جامعه نقش بسیار مهمی در آموزش مهارت عنوان یکیرسانه به

ظایفی و یافتهسازمان اعیـجتما و عمل دمرـم لیقهـس ط،اـتبار بکتا در 39مرتن ((5932هوریان، مهدی )ظ) ها دارند.آن

ند ا هقائلشد جمعیارتباط سایلو ایبر را اعیـجتما هاـپایگ یاـعطا نمکاا عی وجتماا هنجارهای از حمایتازجمله

ای برای تکمیل تأثیرگذاری رسانه و البته پیشگیری از جرم است. این ای جورچین گمشدهرسانه ( سواد32:5939،خانیروسا)

ای هآموزش مهارتهای متناسب و راهنمایی مخاطب در جهت انتخاب اخبار دریافتی و افزایش خصایص و ویژگی مطلوب با

، موجب اجرایی شدن نوعی از پیشگیری اجتماعی گردیده تا مخاطب هالازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه

 برای و رویم گرمیانتخاب فعال، مخاطب سمت به که است عصری جدید، در دریای اخبار و اطلاعات سردرگم نباشد. عصر

 باشد، داشته هارسانه با را مناسبی و مطلوب سالم، اجتماعی عملکرد ارتباطات شده ایرسانه جامعه یک در بتواند انسان کهآن

 اصولی مفاهیم و اساسی سؤالات هارسانه با در ارتباط بداند و دهد تشخیص یکدیگر از را هارسانه مختلف اشکال بتواند باید

 .نگردد تبدیل جسارت فاقد صرف و کنندهمصرف ناتوان، ساحت، تک هویت،بی سواد،بی مخاطبینی تا به کند مطرح چگونه را

                                                           
Robert Merton 73 
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 و عملکرد تفکر بر هارسانه طریق از چیزهایی چه ببینیم و شویم روروبه تا پیام تری باعمیق تفکر با است لازم امر این برای

عنوان یکی از اصول از منکر بهمعروف و نهی ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لحاظ امربهگذارد. می تأثیر ما

مدار و استفاده صحیح از آن در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش تواند با توسل به رسانه دانشقانون مزبور می

ر و معروف و نهی از منکحال، هنوز مقنن نتوانسته از طریق جلب سیاست جنایی مشارکتی، امربهمؤثری را ایفاء نماید. بااین

گونه که باید به امر مهم پیشگیری از وقوع جرم توفیقی حاصل کند و یا حداقل ها، آنوسیله رسانهخاذ آموزش همگانی بهات

انتظامی با ، قضاییهای دستگاه مندقاعدهی و ـن اساسـرکعنوان بهگروهی های نهادینه کردن رسانه .تأثیر آن ملموس نیست

چراغ ، آرامش و کامیابی دارند، در ایجاد امنیتها رسانه هـی کـه نقشـت بـبا عنایا، هرسانهاستفاده از آموزش شاغلین در 

 (.93:5939، خواهد بود )رنجبر و ایری رمـوع جـروشنی فرا راه پیشگیری از وق

 هاشنهادیپ

 طور مثال درقرارداد به یآموزش یاقدامات گذرندیافراد جامعه از آن مرحله م شتریکه ب لیاز تحص یدر مراحل توانیم)الف( 

 بیو گوشزد نمودن نکات استفاده از رسانه به خانواده ترغ یادانش آموزان را به آموزش سواد رسانه توانیدوره اول متوسطه م

 نمود.

طور مثال برای دریافت ی آموزشی قرارداد بههادورهتوان دریافت خدمات و استفاده از رسانه را منوط به گذراندن )ب( می

 ای ابتدا شرکت کرده و نمره قبولی اخذ نماید.بایست در آزمون آنلاین سواد رسانهاشتراک اینترنت مشترک می

 منابع

زیر نظر علی حسین نجفی جنایی وم ـدایره المعارف عل، ییزداجرمجایگاه رسانة ملی در عصر ارتباطات و نقش آن در (، 5932) ای، رؤآسیایی

 شارات بنیاد حقوقی میزان.انت، کتاب دوم، ابرندآبادی

 انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول. ،ینیحس ریاکبر م دینوربخش و س یمرتض دیارتباطات، ترجمه: س یهاهی(، نظر5994جان ) تل،یل فنیاست

 انتشارات شرکت ناجی نشر.، عفت ملکه ترجم، پیشگیری از جرم(، 5939ریچارد )، رینگتونا

 پاییز رسانه، ترویجی-علمی فصلنامه جرم، از پیشگیری در رسانه نقش( 5932غلامحسین ) بیابانی،

 انتشارات انتخاب، تهران، چاپ اول. ،یجمعارتباط لیوسا یشناس بی(، آس5993) ،یمحمد عل وند،یپ

و وقوع جرائم، فصلنامه  یریشگیدر پ یجمع یهانقش دوگانه رسانه ی(، بررس5999نادرپور، محمد رضا، ) ن؛یحس ،یزاده، اصحاب؛ افخم بیحب

 سال اول، شماره دوم. ،یانتظام اجتماع یپژوهش یعلم
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 حمایت روزنامه ،جرم زدا ایزا ( رسانه، جرم5932هوریان، مهدی )ظ

299343http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid= 

 تهران،تهران: انتشارات دانشگاه  5939، یو اجتماع یحقوق ،یملاحظات اخلاق ،یمجاز یفضا

 سال ششم-علمی پژوهشی رفاه اجتماعی فصلنامه 5991 جرم ایرسانه بازتاب تهران: محمد فرجیها،

 (، نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع بزهکاری، معاونت امنیتی وزارت کشور5995) باقر ،خانیروسا

 ارتباطـات، ترجمـه دکتـر علیرضـا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران یهاهی( نظر5994سورین، ورند و تانکارد جیمز )

 4مادة  9(. بند 5963تیر  23)مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قانون 

قیقات تح مجله ازنمایی کلیشه های جنسیتی در رسانه مطالعه ی موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری (،5999معینی فر، حشمت السادات )

 533تا  563از  -پژوهشی صفحه -یعلم 3شماره  - 5999پاییز  -نایرا فرهنگی

نگار  روزنامه سایت جرم، از پیشگیری مفقودهحلقه  رسانه، (5993عباس ) سید رضوی، مشکوة

http://www.journalism.blogfa.com/post100.aspx 

 و مبانی پیشگیری از جرم اصول 5993-علی حسین-نجفی ابرندآبادی

 شناسیجرم راتیتقر 5993-علی حسین-ابرندآبادی ینجف

 هاتهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه 5935ای، های ارتباطی و رسانهنامه پژوهشواژه
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 آسیب اجتماعی از یریشگیپ تینگاری  با محوراز هرزه یریشگیای در پنقش سواد رسانه یبررس

 ، 1مسعود چمی نجف آبادی

 مسعود چمی نجف آبادی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه گیلان

 چکیده

 کیان آن به عنو سابقهیای است. مسئله گسترش برسانه یسواد یمحصول گسترش رسانه و ب ینگارو هرزه یپورنوگراف

 هامیوارد تقو یاکتبر به عنوان روز مبارزه با پورنوگراف 29از مردم جهان، باعث شده روز  یمیاز ن شیصنعت و استفاده روزانه ب

نگاری به معنی آن توجه گردد. هرزه یامدهایو پ جادیا لیصنعت، دلا نیا ترشروز به صورت خاص به گس نیشود و در ا

 یجامعه که همان خانواده است و موجب طلاق م انیبن نیتر یبر اصل یمخرب یها امدیهای آشکار جنسی که پی صحنهارائه

وجود  ای در بهنقش سواد رسانه یرسو هدف، بر دهیاستفاده گرد یلیتحل یفیپژوهش از روش توص نیگردد را دارا هست،در ا

 نگاری و درنتیجه طلاق هست ،که با استفادهدهنده هرزههای گسترشکاهش تأثیرات رسانه یدر راستا یریشگیاز پ یآمدن نوع

 .ردجهان دا یرفیدر نظام ک یای کاربردو جنبه دهیاز طلاق گرد یریشگیای موجب پاز نوع کتابخانه یلیتحل یفیاز روش توص

 نگاریاز هرزه یریشگی، پ یریشگیه ، پ، رسانآسیب اجتماعی طلاق ،ایسواد رسانه ،نگاریهرزه واژگان کلیدی:
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   مقدمه

از احســاســات،  یامخلوقات خداوند اســت؛ خالق هســتی، مجموعه نیتردهیچیعنوان اشــرف مخلوقات، یکی از پانســان به

ی و اسرارآمیزترین این غرایز، غریزه نیتردهیچیو غرایز متنوع و گاه متضـاد را در آن گرد هم آورده است. یکی از پ هازهیانگ

ها در رسانه دعملکر(2992تر، جنسـی اسـت که بسـیاری از ابعاد رفتاری انسان اعم از خوب و بد، بدان وابسته است.)درس

 یاـهرهکااز را صخا اعنوا تقویتو  قانونی اتتغییر داـیجها را در اآن شــنق ،رویکجو  مرــج فــتعری هــبدادن  شکل

 وررـمو  روـعب منع به طمربو نیناقو ضعو به توانمی،  لمثا ایبر ،کندمی لبد یمؤثر رسیاـب شــنق هــب ،یســپل یاتــعملی

علاوه امروزه (.  به5991:  569و داوری، لیمیــس. )درـک رهاــشا صاـخ اکنـما لرــکنت تـجه هاییشیوه ذاـتخو ا ناـناجو

بر  یاریاند و تأثیرات بسما را احاطه کرده یهای گروهکنیم که به دهکده ارتباطات معروف است. رسانهمی یزندگ یدر جهان

ای در جهت توان بالقوه یهای گروهدارند که رسانهاظهار می نیمحقق یراسـتا برخ نیو افکار ما خواهند داشـت.در هم اررفت

دارند که اعلام می  زین گرید نیمحقق ی(. برخ2،ص.5939،یابانید. )ببر خواننـدگان دارن یقو یکردهـایتـأثیرات و رو جـادیا

ــانه به نحو قابل ندرج در های مپیام لیتحل یخوانندگان که بر چگونگ صیرفتار و خصــا ت،یتوجهی به شــخصــتأثیرات رس

ــانه  راستای در صحیحی نحو به رسانه اگر کهطوریبه( 2،ص.5939،یابانیدارد )ب یگذارد، بســتگتأثیر می یهای گروهرس

 جامعه در جرائم و معضالت بسیاری وقوع از و شود انسانی هایارزش ارتقای  بـموج تواندمی ،کند فعالیت جامعه فرهنگ

 بر بسیاری یـمنف ارـآث ،ودـشم تنظی تـمثب گذاریهدف و کارشناسی بدون هارسانه محتوای اگر برعکس. دــکن گیریــپیش

ــودمی اجتماعی انحرافات و جرائم وقوع به منجر و گذاردمی جامعه  اساس این بر(.  5939: 551 ،افشار عابدیتهرانیو.)ش

ــانه ــاز کارکردی هارس  نقش منفی کارکردی در کهآنگاه اما ،برخوردارند مؤثر نقشی از امنیت ایجاد در هاآن. دارند امنیت س

 نیا نجای(. در ا5994: 33 ،بیابانی ک.ر) ســازندمی تاریک و مبهم ،آلوده را جامعه اطالعاتی فضای ،گیرندمی عهده بر وارونه

و  تیتا مخاطب با توجه به شخص سـتین یکسـب دانشـ ازمندین یابزار قو نیاسـتفاده از ا ایسـؤال مطرح خواهد بود که  آ

ــا ــانهداده شیخو صیخص ــاخت جیتوان با ترومی ایمند گردد؟ آنموده و از آن بهره لیها را تحلهای رس ــط زیرس های و بس

 هایاز آسیب یریشــگینوعی از پبه نیمخاطب یای براسـواد رسـانه جادیای و ااز رسـانه حیمناسـب در جهت اسـتفاده صـح

با  نیتغییر اســت و بنابراها قابلانســان تیتوان گفت که شــخصــمی یو تجرب یهای علم؟ بر اســاس پایه دیرســ نگاریهرزه

 اتیدر خصوص گریو قسمت د یذات اتیما در خصوص تیاز شخص یبه آن شـکل داد. قسمتتوان می یخارج طیمداخله مح

نوع از  نیخواهد بود. در  ا یاجتماع یریشگیپ ینوع نیشناسی( که اجرم راتیتقر-یابراندآباد یگیرد.)نجفقرار می یاکتسـاب

د. دارن یجرم نقش بســزا و فعال نهیمهم اســت که در فراهم کردن زم یتیســازی محل و وضــعو خنثی صیتشــخ یریشــگیپ
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و  ییاسازا و دوم شـنعوامل جرم تیشـود اول هدازا اسـت و به دو گونه عمل میمربوط به عوامل جرم یاجتماع یریشـگیپ

 یاجتماع یریشگیشناسی( پجرم راتیتقر-یابراندآباد یسازی متناسب با آن جرم.)نجفخنثی قیعوامل از طر نیآثار ا تیهدا

و  یریجامع پذ ندیها در فرامحیط نیا هیگذارد. کلفرد تأثیر می رامونیهای پشـــود که به انواع محیطمی لیتشـــک یاز اقدامات

ـــتـاجتمـاع ـــت.اگر هرگاه  یکـارکردهـای اجتمـاع یو دارا هپـذیری فرد نقش داش )ازجمله یهای اجتماعاز محیط یکیاس

ع فرد شده و درواق یریخلل در جامع پذ جادیساند باعث ارا به انجام نر شیخو یو سازگار یپرورش یتیرسـانه(رسـالت ترب

لبه  دو ریها امروزه مانند شمشرسانه تیه( مایجرمشـناس راتیتقر-یابراندآباد ینماید. )نجفارتکاب جرم را فراهم می نهیزم

اند و ها در دنیای کنونی بسیار پیچیده( رسانه2،ص.5939نژاد، می،فهی)رسول سـتیبا دقت و ظرافت به آن نگر دیاسـت که با

 زاها درروند تثبیت یا وفاق و امنیت عمومی و پیشگیری در عین تنوع از پیچیدگی خاصـی برخوردارند، بر این اسـاس رسانه

ــارکت همه ــرکت در نظام عدالت کیفری با نقشجرم، مش ارکردهای مختلفی، ها و کجانبه مردم در تأمین امنیت عمومی و ش

ـــتاب تغییرات آن یـابنـد، کارکردهایی که برآمده از توجه یا بینمود می ـــدت و ش ـــاختار فرهنگی جامعه و ش توجهی به س

های مثبت و ای و جنبهبا اسـتفاده از سـواد رسانه طیشـرا نیتوان در ا((حال می5993سـید عباس) ،یاسـت.)مشـکوة رضـو

نمود. برای اینکه یک رسانه برافزایش جرم در جامعه  یریپذیر رسـانه جلوگو آسـیب یهای منفآن از جنبه دیکارکردهای مف

قش و افزایش جرائم ن دها وجود دارد.وضـعیت جسـمی یا روانی یا اجتماعی که در رشزمینهتأثیر بگذارد، نیاز به برخی پیش

( در 2،ص.5939،یابانیدهنده جرم است))برشکند  عامل نام دارد. عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرومهمی بازی می

دهنده  رشدیگر عامل پروبیانو به تیای و تأثیرات بر شخصسواد رسانه زانیم شیکه با افزا دیخواهد گرد یپژوهش بررس نیا

ش پژوهش از رو نیدر ا ر؟یخ اییافت دست یاجتماع یریشگینوعی از پرسانه کاست و به یتوان از کارکردهای منفجرم می

کاهش  یتادر راس یریشگیاز پ یای در به وجود آمدن نوعنقش سواد رسانه یو هدف، بررس دهیاستفاده گرد یلیتحل یفیتوص

ای موجب از نوع کتابخانه یلیتحل یفینگاری است که با استفاده از روش توصدهنده هرزههای گسترشزا رسـانهتأثیرات جرم

 جهان دارد. یفریدر نظام ک یای کاربردجنبهو  دهیاز جرم گرد یریشگیپ

 روش 

از  یای در به وجود آمدن نوعنقش سواد رسانه یو هدف، بررس دهیاسـتفاده گرد یلیتحل یفیپژوهش از روش توصـ نیدر ا

نگاری و درنتیجه طلاق هست ،که با استفاده از روش دهنده هرزههای گسـترشکاهش تأثیرات رسـانه یدر راسـتا یریشـگیپ

 دارد. جهان یفریدر نظام ک یای کاربردو جنبه دهیاز طلاق گرد یریشگیای موجب پاز نوع کتابخانه یلیتحل یفیتوص
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 یافته ها 

 همان هک نگاریهرزه مخرب آثار از درنتیجه و نموده جلوگیری نگاریهرزه به افراد ابتلای از توانمی رسانه سواد از استفاده با

 . نمود پیشگیری هست طلاق

 بحث ونتیجه گیری

 تعرض به مربوط هایپرونده دوسوم در نگاریهرزه ساله،ده ایدوره در که دریافت آنجلسلس پلیس یاداره 5335 سـال در

 است جنسی جرائم، مجرم زندانی یک فدرال، و ایالتی هایزندان در زندانی شش هر از. است بوده دخیل کودکان به جنسـی

 95 که داد گزارش فدرال( بازجویی) تحقیقات یاداره 5399 سال در. رادارند دوم مقام مخدر مواد جرائم از پس جرائم این و

 هایرسانه.کردندمی اسـتفاده خشـن نگاریهرزه( فیلم یا کتاب) محصـولات از مرتباً جنسـی هایخشـونت مجرمان درصـد

 اهکارر. باشند موثر جامعه حقوقی دانش ارتقا آن موازات به و جرم از پیشـگیری در توانندمی مختلفی هایشـیوه به گروهی

 طریق زا پیشگیری  و رسانه در اخبار صحیح انعکاس طریق از پیشـگیری عمومی، آموزش طریق از پیشـگیری ازجمله هایی

 رآیندف در جمعی هایرسانه که گفت توانمی تجربی، و علمی هایپایه اساس بر.  ایرسانه های برنامه اسـلاح و محتوا بهبود

 اشتهد سازنده نقش توانند می گیرد، می نشات ما عصر در تاریخ زدگی شـتاب از که فرهنگی و اجتماعی ضـروریات تداخل

 روشن. ردازندبپ توسعه تشدید به تاریخی و فرهنگی ملی، مذهبی، پیوندهای تعمیق و تحکیم طریق از توانند می آنها. باشـند

 از رد اما است؛ مدنظر اجتماعی امنیت تقویت نتیجه در و توسعه پایداری و انسجام ای، رسانه هماهنگ نظام یک در که است

ــیختگی هم ــانه گس ــت بینی پیش قابل قطع طور به آن زوال و اجتماعی امنیت تهدید ها،رس ــکوة.)اس ــوی، مش ــید رض  س

 خصیتیش واکنش توانیممی خارجی محیط ی مداخله با بنابراین، و است تغییرقابل هاانسان شخصیت طرفی از( (5993)عباس

 قشن توانندمی مجازی فضای و نوشتاری و تصـویری هایرسـانه معتقدند روانشـناسـان برخی راسـتا این در. دهیم تغییر را

 از متیقس.داد شکل آن به توانمی که است مومی مانند شـخصیت(. -ابهری مجید.)باشـند، داشـته پیشـگیری در توجهیقابل

 تماس در ندقادر افراد راستا همین در. میگیرد قرار اکتسابی خصوصیات در دیگر قسمتی و ذاتی خصوصیات در ما شخصیت

 بر موارهه افراد رفتار و هستند تغییرقابل اجتماعی فضـاهای که اسـت این. دهند تغییر را خود شـخصـیت اجتماعی محیط با

 سازی حساس توانایی هارسانه.است عالمانه گاه و اتفاقی گاه ها فضـا این از تاثرانسـان که گذاردمی تأثیر ها زمینه و شـرایط

 و مزایا شناسایی و معرفی لذا. دارند ملی و محلی اجتماعات سطح در جرم از پیشـگیری موضـوع به نسـبت را جامعه عموم

 داماتیاق ازجمله زناشویی اختلافات وفصل حل یا جرائم کاهش چگونگی در تصریح و آمیز موفقیت های طرح اجرای نتایج

 رسانی اطلاع و آموزش نقش افزایش با مدار دانش هایرسانه اسـاس این به و پذیرد انجام هارسـانه طریق از باید که اسـت



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
 در میمه بسیار نقش جامعه سـلامت متولیان از یکی عنوان به رسـانه. باشـند داشـته زمینه این در سـزایی به سـهم توانندمی

 مرتن( (5932)مهدی ظهوریان،.)دارند آنها سازی توانمند و طلاق از پیشـگیری و جامعه افراد به زندگی های مهارت آموزش

 یها رهنجا از حمایت-5 ازجمله ظایفیو( یافته نمازاـس اعیـجتما لـعمو دمرــم لیقهــس، طاــتبار بکتا در سفلدزارال و

 ایرسانه سواد(32:5939،خانیروسا)  ندا هقائلشد جمعی طتباار سایلو ایبر را اعیـجتما هاـپایگ یاـعطا نمکاا و عیجتماا

 ویژگی و خصایص افزایش  با مطلوب این. است جرم از پیشگیری البته و رسـانه گذاری تأثیر تکمیل برای ای گمشـده پازل

 انهمتفکر ارتباطی برقراری برای لازم هایمهارت آموزش و دریافتی اخبار انتخاب جهت در مخاطب راهنمایی و متناسب های

 سر اطلاعات و اخبار دریای در مخاطب تا گردیده اجتماعی پیشـگیری از نوعی شـدن اجرایی موجب ها،رسـانه با آگاهانه و

 یک در بتواند انسان که آن برای و رویم گرمی انتخاب ، فعال مخاطب سمت به که است عصری ، جدید عصر. نباشـد درگم

 کالاش بتواند ،باید باشد داشته هارسـانه با را مناسـبی و مطلوب ، سـالم اجتماعی ارتباطات عملکرد شـده ای رسـانه جامعه

 طرحم چگونه را اصولی مفاهیم و اساسی سوالات هارسانه با درارتباط بداند و دهد تشخیص یکدیگر از را هارسـانه مختلف

 این برای. نگردد تبدیل جسارت فاقد و صرف کننده مصرف ناتوان، ، سـاحت تک هویت، بی سـواد، بی مخاطبینی به تا کند

 تاثیر ما لکردعم و تفکر بر هارسانه طریق از چیزهایی چه ببینیم و شویم رو روبه ها پیام با تری عمیق تفکر با اسـت لازم امر

 نجات هارســانه به اعتیاد از را خود و برویم پیام با پویا تعامل ســطح ارتقای ســمت به باید عادت این تغییر برای. گذارد می

 اظلح در ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون ظرفیت. است ای رسانه سواد سـطح بردن بالا سـازی، آگاه راه بهترین و دهیم

 از یحصح استفاده و مدار دانش رسانه به توسل با تواندمی مزبور قانون اصـول از یکی عنوان به منکر از نهی و معروف امربه

 جلب قطری از نتوانسته مقنن هنوز حال، این با. نماید ایفاء را مؤثری نقش فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شـؤون کلیه در آن

 امر هب باید که گونه آن ها،رسانه وسیله به همگانی آموزش اتخاذ و منکر از نهی و معروف به امر مشارکتی، جنایی سـیاسـت

 یراخلاقیغ هایفیلم این آثار از برخی. نیست ملموس آن تأثیر حداقل یا و کند حاصـل توفیقی جرم وقوع از پیشـگیری مهم

. تاس غیراخلاقی هایفیلم دیدن تأثیرات ازجمله همسران، بین علاقه و عشق شدید کاهش: دهدمی توضـیح و کندمی اشـاره

ــقانه روابط در و برخوردارند کمتری عاطفی توان از افرادی چنین ــب کمتری توفیق عاش ــای. کنندمی کس  یا هافیلم تماش

 ابطهر تخریب سبب مختلف هایشیوه به بلکه دهد؛نمی افزایش را همسـران بین تمایل و شـور و صـمیمیت تنهانه ها،عکس

 اداعتی: کندمی بیان و داندمی هافیلم این دیگر عوامل از هم را اجتماعی روابط کاهش و انزوا. شودمی هم همسران بین عاطفی

ــبب تصــاویر، و هافیلم دیدن به ــودمی او اجتماعی روابط کاهش و اجتماع از فرد دوری و انزوا س  تقاضــاهای افزایش. ش

 از انهمســر گرفتنفاصــله ســبب نهایت در که هاســتفیلم این تأثیرات ازجمله نیز پرخاشــگری و اذیت و آزار غیرمتعارف،
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 طور این توانمی نهایت در(5934دشتستانی.) کندمی هدایت خیانت و زناشـویی فرا روابط سـمت به را فرد و شـده یکدیگر

 ارب ضــرر آثار از درواقع و نموده پیشــگیری پورنوگرافی از مخاطب در ایرســانه ســواد ســطح افزایش با که گرفت نتیجه

  شد خواهد جلوگیری هم هست طلاق آن اهم که پورنوگرافی
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  تابستان دوم شماره اول سال– یانتظام اجتماع یپژوهش یفصل نامه علم5999زاده و همکاران.  بیحب .3

 سال ششم-یرفاه اجتماع یپژوهشفصلنامه علمی 5991فرجیها ، محمد تهران: بازتاب رسانه ای جرم   .59
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و ریسک پذیری افراد مصرف کننده  نقش سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری در پیش بینی هیجان خواهی 

 هروئین در شهر اردبیل

 

 2، عذرا غفاری*1سجاد جعفری بریس

 sj64esteghlal@gmail.com ایران. اردبیل، اسلامی، آزاد دانشگاه اردبیل، واحد روانشناسی، گروه-1

 

 ایران. اردبیل، اسلامی، آزاد دانشگاه اردبیل، واحد روانشناسی، گروه-2

 

 چکیده

افراد  یریپذ سکیو ر یخواه جانیه ینیب شیدر پ یفعالساز و بازدارنده رفتار ستمینقش سپژوهش حاضر با هدف بررسی 

د پژوهش افرا یجامعه آمارتوصیفی، از نوع همبستگی بود.  -صورت گرفت. روش پژوهش مقطعی نیمصرف کننده هروئ

 یاخوشه یریگروش نمونه(  که به =99999n) ندبود لیشهر اردب ییمراجعه کننده به مراکز درمان سرپا هروئینمصرف کننده 

خاب ( انتییمهراد، رها ردل،یدکتر ش م،یشم ،یدانشگاه علوم پزشک یی)مراکز درمان سرپانفر از مراکز  39تعداد  یاچند مرحله

مغزی/  هایو سیستم قیاس هیجان خواهی آرنت، مرضاخانی ریسک برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های قدرتشدند. 

 رت گرفت.چندگانه صو ونیو رگرس رسونیهمبستگی پاستفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون کارور و وایت رفتاری 

می باشد. همچنین  32/46و ریسک پذیری  51/19، هیجان خواهی 39/23، فعال سازی رفتاری 92/54میانگین بازداری رفتاری 

فتاری با تنوع بازداری ر بین سیستم فعالساز رفتاری با تنوع طلبی، شدت هیجان و هیجان خواهی رابطه مثبت و بین سیستم

ریسک پذیری رابطه بازدارنده رفتاری با  (. بین سیستم>p 995/9طلبی و هیجان خواهی رابطه منفی معنی داری وجود دارد)

درصد و  62 یفعالساز رفتار(. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سیستم >p 995/9) منفی معناداری به دست آمد

عالساز و فسیستم  کندیم انیبیج نتا نیادرصد توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد.  94رفتاری  یبازدار

ی یامه هارا داشته و نیازمند برن نیافراد مصرف کننده هروئ یریپذ سکیو ر یخواه جانیه ینیب شیپ تواناییی بازدارنده رفتار

 برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می باشند.

 . هروئین پذیری، ریسک خواهی، هیجان رفتاری، بازدارنده سیستم رفتاری، فعالساز سیستم :کلیدی واژگان
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Abstract  
This research was performed to examine the role of behavioral activation and inhibition systems in anticipating the thrill and risk 

disclosure of heroin consumer. The study method was cross-sectional and correlation type. The study population consisted of heroin 

consumer referred to outpatient treatment centers in Ardabil city (n=30000) that using multi-stage cluster sampling 70 people from 

centers were selected  (Outpatient treatment centers University of Medical Sciences, SHAMIM, Dr. SHIRDEL, MEHRAD, 

RAHAEI).  To collect data the power of risk questionnaire, ARNET sensation Seeking Scale and Brain/behavioral systems was 

used. Data analysis was performed using Pearson correlation and multiple regression that the SPSS statistical software was used for 

this purpose. Results showed that between behavioral activation system with diversity, excitement and thrill-seeking There is a 

positive relationship and between behavioral inhibition system with diversity and sensation seeking there is a significant negative 

relationship. Between behavioral inhibition system and risks was obtained a significant negative relationship. The results of 

multivariate regression analysis showed that behavioral activation system and behavioral inhibition system have the ability to predict 

62% and 34% of sensation seeking and risk-taking. These results imply that behavioral inhibition and activation system can be able 

to anticipate the thrill of risk and vulnerability of heroin consumer and requires the correct adjustment and training programs for 

these variables. 

 

Keywords: behavioral activation and inhibition system, sensation seeking, risk-taking, heroin 
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 مقدمه 

 جامعه که است قرن یک به نزدیک. رود می شمار به بشری زندگی اساسی معضلات از یکی امروزه مخدر مواد به 34اعتیاد

 -روانی  -اعتیاد یک بیماری زیستی  .است شده معضل این مورد در اساسی اندیشی چاره به مصمم گسترده سطحی در بشری

اجتماعی قلمداد می شود و عوامل متعددی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر مؤثر است. این عوامل در تعامل با یکدیگر 

ک ای در پیدایش اعتیاد مؤثرند. اعتیاد یبه صورت درهم تنیده شوند زیرامنجر به سوء مصرف و سپس وابستگی به مواد می

ناهنجاری فردیست که جسم، فکر، احساسات و عاطفه، ارزشها، روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی و روحانی را در بر 

ف است. در حال حاضر دارای عوارض و اثرات مختل یبه مواد مخدر برحسب نوع ماده مصرف  ادیاعت(. 5999گیرد )رستمی، می

 یماده مخدر نیمرف لیاست ید ای نیهروئدر این میان  (.2993سجادی و همکاران، نوع ماده محرک وجود دارد ) 5999حداقل 

و  31وک)ر نامندیم ینیهروئ کنندیمخدر را مصرف م نیرا که ا یافراد می باشد و ادآوریاعت داًیشد است که نیاز مشتقات مرف

 (.2996همکاران، 

آسیب  مورد دهی مغز رامصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که

انحرافاتی در بافت  چنین شود.می 36انحراف در عملکرد سیستم پاداشدهی مغز قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث

شود که هم ظاهر می ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدرناحیه های عصبی و سطوحدهنده های مغزی، انتقال

 معتاد اختلالات روانی گسترش اثبات رسیده است. علاوه بر آن، این که چرا در برخی افراد در نمونه حیوانی و هم در انسان به

د )آییا موضوع را توضیح دهند کنند اینمی دیدگاههای متفاوتی وجود دارند که تلاش (.2999، 33)رابرت یابند واضح نیستمی

هند دشرح می روانی و اعتیاد، به طور جداگانه این دو اختلال را این گونه شناسی اختلالات مباحث سبب(.  2999، 39و الماشان

انی را بیماری روتواند خطر ابتلا به افزایش داده و همچنین مصرف مواد نیز می که اختلالات روانی خطر اعتیاد به مواد مخدر را

از ( بسیاری 2959و همکاران،  99؛ به نقل از پارک5393-5395)  33در دو دهه اخیر، با مطرح شدن نظریه گری .افزایش دهد

ی به شخصیت فیزیولوژیک -اختلالات روانپزشکی در غالب دو سیستم گرایشی توضیح داده شد. این نظریه که با رویکرد روانی

( و سیستم بازداری BAS) 95به محرک های محیطی بر اساس دو سیستم گرایشی فعال سازی رفتاریدر پاسخ افراد  می نگرد،

                                                           
74- Addiction 
75- Rook 
76- Brains Reward System 
77- Robert 
78- Ayyad & Al-Mashaan 
79- Gray 
80- Park 
81- Behavioral Activation System 
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کند. سیستم فعالسازی رفتاری مسئول رفتارهای گرایشی در باشند، عمل می( که دارای پایه نورولوژیکی میBIS) 92رفتاری

ی( هاری در پاسخ به تهدید و تنبیه )عاطفه منفپاسخ به پاداش )عاطفه مثبت( و سیستم بازداری رفتاری مسئول رفتارهای م

 ها، انگیزش پیداها، بالقوه حساس باشد و برای جستجوی این پاداشباعث می شود که فرد پاداش BASاست. به بیانی دیگر 

باشد و  شود فرد نسبت به تنبیه بالقوه حساسدهد و باعث میحساسیت فرد را نسبت به تنبیه تحت تأثیر قرار می BISکند و 

سطح سیستم ( در تحقیقی نشان دادند که 5939ی )خادم و یگمچیمالک (.2996و همکاران،  99)کازراس از آن اجتناب کند 

( در افراد غیر معتاد بالاتر BIS) یرفتار ی( در افراد معتاد بالاتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازدارBAS) یساز رفتارفعال

( در تحقیقی نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با افراد عادی نمرات بالایی در 5939) فیعبدالطاست. همچنین  از افراد معتاد

 ی دریافت کردند. ساز رفتارسیستم فعال

ت این سیستم فعالی وردم در هایافته بیشترین و است معطوف رفتاری فعالساز سیستم فعالیت به توجه بیشترین اعتیاد، زمینه در

 نه،یزم نیشناخته شده در ا یمدارمغز نی. مهمترگیردنشات می 94در انسان، از مطالعات مربوط به انتقال دهنده عصبی دوپامین

ارتباط تنگاتنگی با هیجان بالا دارد که در مصرف کنندگان الکل و مواد مخدر مشاهده شده که  است کیمبیمدارپاداش در مزول

از  شتریافراد معتاد، آنها را ب یرفتار یمغز هایستمیدر س یکه آشفتگ رسدیبه نظر م نرو،یااز  (.2994، 91و لاکستون یو)د است

در  یکه آشفتگ رسدیبه نظر م گر،ید یز سو.  ا(2996و همکاران،  96)هیوگدهد یمبه مواد قرار  ادیدر معرض اعت یافراد عاد

وان به عن یخواه جانیه. داشته باشدی و ریسک پذیری خواه جانیه یبا رفتارها یادیارتباط ز ی رفتاریمغز های ستمیس

 جانیه( 5334از نظر زاکرمن ) شده است. فیبه خطر کردن تعر لیو م دهیچیها و تجارب متنوع، تازه، پجانیه یجستجو

شده  فیتعر ییبه خطرجو لیسابقه و تمایو ب عیبد ده،یچیگوناگون، پ یهابه تجارب و احساس ازیتحت عنوان ن یخواه

د. باشن یجسور و ناهماهنگ م ،یخود مختار ،ییهمچون برونگرا یاتیخصوص یهستند که دارا یخواه افراد جانیافراد ه .است

 یارند. در نگرشهاد یشتریمبهم تحمل ب یها تیدارند، در برابر موفق یشیبه آزاد اند لیتما شتریب یاسیو س یمذهب یدر نگرشها

 یوههااز گر دتریشد دیجد یآنان به محرکها یکیولوژیزیف یو پاسخها رندبرخوردا یتر فیضع ییآنان از سلطه جو یجنس

در سوء مصرف مواد  یخواهجانیمولفه ه کیبه عنوان  ییزدا ی( به نقش بازدار5334اکرمن )ز .(2993)زاکرمن،  است گرید

به مواد مخدر در نوجوانان  یکه وابستگ دندیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش5993) یو شهن یزاده، فتح یمهراب است. هکرد دیتاک

                                                           
82- Behavioral Inhibition System 
83- Caseras 
84 - Dopamine 
85 - Dawe & Loxton, 
86 - Hewig 
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 ینیبشیپ یاقتصاد یاجتماع تیضعو و یدلبستگ یهاسبک ،یپرخاشگر ،یخواهجانیه ،یافسردگ یرهایتوان براساس متغیرا م

 ینیبشیاز پ یو تصورات اجتماع ییوندجویپ ،یخواه جانیکه ه افتندیدر ی( در پژوهش2999)و همکاران  93هامپسون نمود.

 آسیب معرض در را خود فرد آن، موجب به که است رفتاریپذیری همچنین ریسک باشند.یمصرف مواد م ءسو یهاکننده

 که طوری به است زیان یا آسیب یک معرض در خود دادن قرار ریسک، یک پذیرشد. ده می قرار مرگ وحتی روانی جسمی،

فعالساز و بازدارنده  ستمیس( در تحقیقی نشان دادند بین 2959کئون و همکاران )مک (.2999، 99موریزیان وجود دارد ) احتمال

ی با سوء مصرف مواد و رفتارهای ضد اجتماعی )مرتبط با ریسک پذیری( رابطه معناداری وجود دارد. به شرحی که افراد رفتار

 ء مصرف مواد قرار داشتند. پور کرد وی بیشتر در معرض رفتارهای ریسک پذیرانه و خطر سوساز رفتارسیستم فعالدارای 

وء مصرف مواد با س یرفتار یبازدار ستمیو س یفعالساز رفتار ستمیس ،ینشان داد که تکانشور( در تحقیقی 5932ابوالقاسمی )

به سوء  شیراگ کنندهی نیبشیپ یرهایمتغ نیترینشان داد که قو یریچند متغ ونیرگرس لیتحل یجدارند. نتا یداریرابطه معن

 و یبرنامگیب ،یفعالساز رفتار ستمیس ،یرفتار یبازدار ستمیس ،یحرکت یتکانشور بیمصرف مواد در نوجوانان به ترت

  .باشندیم یشناخت یتکانشور

 یبه مواد وجود دارد. فرض نامعقول یاداعت ینهخاص معمولاً در زم یتیشخص یژگیهایو یردپادر مجموع قابل بیان است که 

هم هست.  یمرتبط با نوع ماده مصرف یتیشخص یژگیدچار و یهر فرد معتاد به مواد مخدر به نوع یباًتقر ییمکه بگو یستن

رو  ینگردد. از ا یم یاداست که دچار اعت صیبلکه شخ یاوردب یادکه اعت یستن ییدارو یچاز صاحب نظران معتقدند ه یبرخ

 ینقش عوامل روانشناخت یبررس بنابراین(. 5993ای، حسینی حاجی بکندهاست ) یداپ ینکته به خوب یندر هم یتنقش شخص

می باشد. به ویژه اینکه مطالعات صورت گرفته برخوردار  یایژهو یتپرخطر از اهم یو ارتباط آن با رفتارها یرفتار - یو مغز

از و بازدارنده فعالس یستمسهمجنین  در این زمینه بصورت پراکنده بوده و نقش مستقیم رفتارهای پرخطر نظیر هیجان خواهی و

ازدارنده فعالساز و ب یستمنقش سوهش حاضر در این راستا و با هدف بررسی ژی مورد بررسی قرار نداده اند. بنابراین پرفتار

 ین صورت گرفت.افراد مصرف کننده هروئ یریپذ یسکو ر یخواه یجانه ینیب یشدر پ یرفتار

 

 شناسی تحقیقروش

ننده مراجعه ک هروئینپژوهش افراد مصرف کننده  یجامعه آمارتوصیفی، از نوع همبستگی بود.  -مقطعی حاضر روش پژوهش

 39تعداد  یاچند مرحله یاخوشهسرشماری  یریگروش نمونه(  که به =99999n) ندبود لیشهر اردب ییبه مراکز درمان سرپا

                                                           
87- Hampson 
88- Moore 
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رای شدند. حداقل نمونه ب( انتخاب ییمهراد، رها ردل،یدکتر ش م،یشم ،یدانشگاه علوم پزشک یی)مراکز درمان سرپانفر از مراکز 

(. ملاک های ورود به پژوهش شامل داشتین اعتیاد حداقل به مدت 5996نفر پشنهاد شده است )دلاور،  99تحقیقات همبستگی 

ی می باشند. ه کتبسال، مصرف هروئین، داشتن حداقل تحصیلات برای پاسخگویی به پرسشنامه ها و تکمیل فرم رضایتنام 2

ملاک های خروج نیز شامل عدم تمایل به ادامه  همکاری، داشتن مشکلات روانشناختی، مصرف مواد غیر از هروئین در زمان 

و  قیاس هیجان خواهی آرنت، مرضاخانی ریسک بستری می باشند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های قدرت

از و  رسونیهمبستگی پ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون ضریبایت کارور و ومغزی / رفتاری  هایسیستم

. مشخصات ابزار گردآوری بهره گرفته شد SPSSمنظور از نرم افزار آماری  نیا یکه براچندگانه صورت گرفته  ونیرگرس

 ها به شرح ذیل می باشد:داده

پرسش خود گزارشی است که توسط کارور و وایت  24(: این مقیاس شامل BIS، BASمغزی / رفتاری ) هایمقیاس سـیستم

در این پرسـشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا  BIS( تهیه شـده اسـت. زیر مقیاس 5334)

آیتم  59نیز شامل  BASپاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویایی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. مقیاس 

بوده و حسـاسـیت سیستم فعال ساز رفتار را اندازه می گیرد. این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از: 

آیتم(. پاسخدهی به پاداش، درجه  4آیتم( و جستجوی سرگرمی )شامل  1آیتم(، پاسخدهی به پاداش )شامل  4سـائق )شامل 

گیرد. در حالی که ســائق، تمایل فرد به تعقیب فعالانه اهداف شــوند، اندازه میجانهای مثبت منجر میای را که پاداشــها به هی

کند و زیر مقیاس جسـتجوی لذت، تمایل فرد به تعقیب اهداف مطلوب و تمایل فرد به پاداشهای مطلوب را اندازه گیری می

گیرد. چهار آیتم اضـــافی به عنوان لحظه ای را اندازه می جـدید و روی آوردن به رویدادهای بالقوه پاداش دهنده در تحریک

(. به گزارش کارور و 5996ندارند )رضاخانی،  BIS ،BASآیتم های پوشـشـی در مقیاس آورده شده اند و نقشی در ارزیابی 

جوی اسـت و ثبات درونی سـه زیر مقیاس پاسخدهی به پاداش، سائق و جست BIS ،34/9ثبات درونی زیر مقیاس  29وایت 

 (. 5993می باشند )عبداللهی مجاریشن،  66/9و  36/9، 39/9سرگرمی به ترتیب 

 تنظیم و ترجمه رفتاری سینا علوم موسسه تحقیقات در و (5996رضاخانی ) توسط پرسشنامه ریسک: این قدرت پرسـشـنامه

سؤال  است هر سوال23دارای  پرسشنامهگرفت. این  قرار استفاده افراد مورد ریسک قدرت میزان ارزیابی برای که اسـت شـده

ــت ج – ب -الف گزینه 9دارای  ــتن با آزمودنی که اس  (.29کند ) می انتخاب را آن ها این گزینه از یکی روی علامت گذاش

( ضریب 5999گزارش شده است. همچنین در مطالعه بهاری و شیرخانی )بهاری و شیرخانی،  94/9آزمون  این پایایی ضریب
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پایایی  ( ضرایب5939بدست آمده است. علاوه بر این در پژوهش عسگری و همکاران ) 65/9خ این پرسـشـنامه آلفای کرونبا

 بدست آمد. 64/9و  24/9برابر  ترتیب به و شده محاسبه تنصیف و کرونباخ آلفای روش از دو استفاده با پذیری ریسک آزمون

ــط قیاس هیجان خواهی آرنت: مقیاس هیجان خواهی آرنتم ــاخته 5334آرنت ) توس ــده و ( س ماده دارد و تنوع طلبی  29ش

ــتاریماده هســتند و پ 59 یکه هرکدام دارا ســنجد)ماده های فرد( و شــدت هیجان را می ، «هرگز» فیط هیها بر پاپاســخ وس

اختصاص  پاسـخ هر به 4 – 9 – 2 – 5نمره ها  بیشـده اسـت و به ترت یرتبه بند«اغلب اوقات»، «اوقات یگاه»، «بندرت»

قیاس م این مقیاس با خرده. شده است انیبه شکل معکوس ب دییتا یریماده از آن ها به منظور اجتناب از سوگ 6است و  افتهی

است.  داده نشان بالایی همبستگی 39خواهی زاکرمن هیجان مقیاس و 93پرسـشـنامه روان شناختی کالیفرنیا رفتار مخاطره آمیز،

مناسب گزارش ( 5994؛ به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، 5936) توسط پوروفاییایران  در مقیاس رواسنجی این خصـوصیات

 شد محاسبه تنصیف و کرونباخ آلفای روش دو با خواهی هیجان شـده اسـت. در پژوهش حاضر، ضریب پایایی پرسشنامه ی

( این ضریب به ترتیب برابر با 5939)آمد. همچنین در تحقیق عسگری و همکاران  دست به 95/9و  93/9با  برابر ترتیب به که

 به دست آمده است.  36/9و  33/9

 ها یافته

در گروه مورد مطالعه بیشـترین فراوانی تحصـیلات مربوط به افراد زیردیپلم و دیپلم است و کمترین طبق یافته های پژوهش 

درصد متاهل  96/92مورد مطالعه مجرد و درصد گروه  52همچنین  لیسانس و بالاتر است.فراوانی مربوط به تحصـیلات فوق

 93/2باشد. و میانگین سابقه مصرف مواد می 53/6و انحراف معیار آن  34/99 گروه مورد مطالعهمیانگین سن بعلاوه  هسـتند.

 می باشد. 95/5و انحراف معیار 

 پذیری ریسک و خواهی هیجان رفتاری، مغزی های سیستم معیار انحراف و میانگین -1 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 66/3 82/14 بازداری رفتاری

 08/6 20/27 فعال سازی رفتاری

 74/3 88/21 تنوع طلبی

 86/2 11/24 شدت هیجان

 66/4 11/10 هیجان خواهی

 38/4 72/46 ریسک پذیری

                                                           
89 - California Psychological Inventory 
90 - Sensation Seeking Scale 
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( و فعال سازی رفتاری 66/9)و  92/54( مشاهده می شود میانگین )و انحراف معیار( بازداری رفتاری 5همانطور که در جدول )

( و  66/4)و  51/19( و هیجان خواهی کل 96/2)و  51/24(، شدت هیجان 34/9)و  99/21(؛ تنوع طلبی 99/6)و  39/23

 ( است.99/4)و 32/46ریسک پذیری 

 هروئین کننده مصرف افراد در خواهی هیجان و رفتاری سازی فعال سیستم همبستگی ضریب -2جدول

 ریسک پذیری هیجان خواهی شدت هیجان  تنوع طلبی آماره مستقلمتغیر 

 308/0 418/0 200/0 311/0 ضریب همبستگی رفتاری سازی فعال سیستم

 101/0 001/0 002/0 001/0 سطح معناداری 

 -422/0 -671/0 122/0 -111/0 ضریب همبستگی بازداری رفتاری سیستم

 001/0 001/0 211/0 001/0 سطح معناداری 

(، مولفه شدت هیجان r= 915/9با مولفه تنوع طلبی ) رفتاری سازی فعال ملاحظه می شود بین سیستم 2همانطور که در جدول 

(233/9 =r( و هیجان خواهی کل )419/9 =r؛ بین سیستم) ( 115/9بازداری رفتاری با مولفه تنوع طلبی- =r و هیجان خواهی )

(631/9-=r( همبستگی وجود دارد )995/9 p<بین سیستم .) ( 422/9بازدارنده رفتاری با ریسک پذیری- =r همبستگی )

ری با فعالسازی رفتا بازداری رفتاری با مولفه شدت هیجان و بین سیستم (. اما بین سیستم<p 995/9معناداری وجود دارد )

 (.<p 91/9ریسک پذیری رابطه معناداری وجود ندارد )

 وئینهر کننده مصرف افراد پذیری ریسک و خواهی هیجان متغیرهای روی بر رفتاری ساز فعال سیستم چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج -3 جدول

 ss df ms F P مدل

 000/0 048/10 210/781 4 048/3121 رگرسیون

   682/41 11 112/2202 باقیمانده

    60 142/1417 کل

 T P ضرایب استاندارد غیر استانداردضرایب  R R2 متغیرهای پیش بین

B SE BETA 

 081/0 712/1  746/8 324/11 - - مقدار ثابت

 000/0 106/1 612/0 180/0 111/1 37/0 61/0 یتنوع طلب

 100/0 216/0 028/0 142/0 036/0 11/0 71/0 جانیشدت ه

 000/0 061/3 437/0 118/0 626/0 62/0 78/0 یخواه جانیه

 000/0 063/4 481/0 110/0 608/0 62/0 78/0 پذیریریسک 
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 رفتاری به عنوان متغیر پیش بین و هیجان خواهی و ریسک پذیری به عنوان متغیر ملاک یبازداربرای تعیین تاثیر متغیر سیستم 

( >p 995/9مشاهده شده معنادار است ) F( مشاهده می شود میزان 4در معادله رگرسیون تحلیل شدند. همانطور که در جدول )

دت شدرصد توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد. با توجه به مقادیر بتا  94رفتاری  یبازدارو سیستم 

 ( می توانند تغییرات مربوط به سیستم فعالβ= -639/9( و ریسک پذیری )β= -699/9ی )خواه جانیه(، β= -159/9) جانیه

 افراد مصرف کننده هروئین را به صورت معنی داری پیش بینی کند. یرفتار یبازدار

 

 بحث و نتیجه گیری 

(، شدت هیجان r= 915/9با مولفه تنوع طلبی ) رفتاری سازی فعال نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد بین سیستم

(233/9 =r( و هیجان خواهی کل )419/9 =r ( رابطه مثبت معنی داری وجود دارد )995/9 p< نتایج به دست آمده با یافته .)

، لیندگرام و (2999)، هامپسون و همکاران (5993) یو شهن یزاده، فتح یمهراب (،2996) های پژوهش میتچل و نیلسون گری

 جهینت نیبه ا ی( در پژوهش5993) یو شهن یزاده، فتح یمهراب( همسویی داشت. 2951( و مارکو و همکاران )2959همکاران )

سبک  ،یپرخاشگر ،یخواه جانیه ،یافسردگ یرهایتوان بر اساس متغ یبه مواد مخدر در نوجوانان را م یکه وابستگ دندیرس

 جانیکه ه افتندیدر ی( در پژوهش2999)هامپسون و همکاران  نمود. ینیب شیپ یاقتصاد یاجتماع تیضعو و یدلبستگ یها

( در 2951مارکو و همکاران ) باشند. یمصرف مواد م ءسو یکننده ها ینیب شیاز پ یو تصورات اجتماع ییوندجویپ ،یخواه

 دارد. مصرف مواد روان گردان  ی نقش معناداری در شیوعخواه جانیه تحقیقی نشان دادند

سیستم فعال سازی رفتاری با محرک های خوشایند مرتبط با در خصوص تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان کرد که 

پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود. حساسیت این سیستم نمایانگر زود انگیختگی فرد است و به نظر می رسد که برای تجاربی 

ود انگیختگی زنظیر امید، وجد و شادی پاسخ گو باشد. فرض بر این است که سیستم فعال سازی رفتاری دلیل بنیادی صنعت 

(. که این عامل با هیجان 2992است و با انگیزش، برون گردی و جستجوی احساس مرتبط می باشد )کنیازی و همکاران، 

ه ب لیو م دهیچیها و تجارب متنوع، تازه، پجانیه یبه عنوان جستجو ی نیزخواه جانیهخواهی در ارتباط می باشد، چرا که 

تحت  BASو  BISکند که هر دو سیستم انگیزشی شواهد روانی فیزیولوژیک بیان می(. 5334می باشد )زاکرمن، خطر کردن 

مسلط است به رفتار نزدیکی و اجتناب فعال منجر  BASتاثیر شاخه سمپاتیک از سیستم عصبی خودکار است و هنگامی که 

 (.2995می شود )بوچین، 

( رابطه r= -63/9( و هیجان خواهی )r= -11/9بازداری رفتاری با مولفه تنوع طلبی ) قسمت دیگر نتایج نشان داد بین سیستم

بازداری رفتاری با مولفه شدت هیجان رابطه معناداری وجود ندارد  (. اما بین سیستم>p 995/9منفی معنی داری وجود دارد )
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(91/9 p>( نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش لیندگرام و همکاران .)(، مککئون و همکاران )مک کئون و همکاران، 2959

( همسویی داشت. لیندگرام 2951( و مارکو و همکاران )5939(، محمودعلیلو و امیری )5939ی )خادم و یگمچ یمالک(، 2959

 مارکو ( در نتایج بررسی خود با نشان دادند که بین هیجان خواهی با مصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد.23و همکاران )

دارد. همچنین مصرف مواد روان گردان  ی نقش معناداری در شیوعخواه جانیه ( در تحقیقی نشان دادند2951و همکاران )

افراد معتاد و غیر معتاد  یرفتار -یمغز یهادر سیستم یداریداد تفاوت معن اننش( در تحقیقی 5939ی )خادم و یگمچ یمالک

 . وجود دارد

ساختارها نوروآناتومی سیستم بازداری رفتاری موجب افزایش ه دست آمده می توان بیان کرد در خصوص تبیین نتیجه ب

( و با نظام هایی که اضطراب در آن نقش دارند، 2994برانگیختگی و سطح توجه و تجربه عواطف منفی می شوند )هپونینمی، 

در نتیجه سیستم بازداری رفتاری با احساس اضطراب، نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد )کنیازی و  همپوشی دارند.

(. گری بیان می کند این سیستم که اساس فیزیولوژیکی داشته و تجربیات اضطراب در واکنش به نشانه های 2992همکاران، 

نبیه، فقدان پاداش و تازگی حساس است. آن رفتاری را که به علائم ت BISوابسته به اضطراب را کنترل می کند. به نظر گری 

باعث بازداری حرکت به سوی  BISممکن است به نتیجه منفی یا دردناک منجر شود، بازداری می کند. بنابراین فعال شدن 

 اراحتیمسئول تجربیات احساسات منفی مثل ترس، اضطراب، ناکامی و ن BISشود. همچنین گری بیان می کند که اهداف می

 .( که این تجربیات با گرایش به هیجان خوهی در تضاد می باشد5339در واکنش به این نشانه ها است )گری، 

(. اما <p 91/9فعالسازی رفتاری با ریسک پذیری رابطه معناداری وجود ندارد ) یافته های دیگر تحقیق نشان داد بین سیستم

 (.<p 95/9( رابطه منفی معناداری وجود دارد )r= -42/9بازدارنده رفتاری با ریسک پذیری ) بین سیستم

(، هاندت و همکاران 2991) 35نتایج به دست آمده با یافته های نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش اوکانر و کولدر

( در نتایج 2999( همسویی داشت. هاندت و همکاران )5934) شریفی محمدیو  (5932پورکرد و ابوالقاسمی )(، 2999)

بازدارنده رفتاری با رفتارهای پرخطر مثل ریسک پذیری رابطه منفی معناداری  بررسی خود گزارش نمودند که بین سیستم

( 2993و همکاران ) 32پارادونتایج بررسی قرار گرفت.  یدمورد تائ یز( ن2991در پژوهش اوکانر و کولدر ) یجنتا ینا وجود دارد.

رد و پورکبازدارنده رفتاری با گرایش به مصرف مواد رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین  نشان داد که بین سیستم

وء مصرف با س یرفتار یبازدار ستمیو س یفعالساز رفتار ستمیس ،یکه تکانشور ندنشان داد( در تحقیقی 5932ابوالقاسمی )

 ارند.د یداری مواد رابطه معن

                                                           
91 - O’Connor & Colder 
92 - Pardo 
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ی شناخت عصب ستمیس کی یرفتار یبازدار ستمیسی گر یزشیانگ هیطبق نظردر خصوص تبیین این نتیجه قابل بیان است که 

 تی. حساسشودی م فرد در یشده و موجب تجربه احساس رهاشدگ فعالی لذت و سرخوش یها که با ضعف آن نشانه است

ریسک  و ینموده و آمادگ جادیرا در فرد ا یبازداربه  شیو گرا ندهیفزا یحالت خوش تواندی می رفتار یبازدار ستمیس بالای

 موجب به که است رفتاری پذیری ریسک(. چرا که 5339کاهش دهد )گری، مواد مخدر و انحراف  تجربهی برا یوپذیری 

 یک معرض در خود دادن قرار ریسک، یک دهد. پذیرش می قرار مرگ وحتی روانی جسمی، آسیب معرض در را خود فرد آن،

 (.2999زیان وجود دارد )موری،  احتمال که طوری به است زیان یا آسیب

درصد  94رفتاری  یبازداردرصد و سیستم  62 یفعالساز رفتاردر نهایت قسمت آخر نتایج پژوهش نتایج نشان داد سیستم 

= 49/9ی )خواه جانیه(، β= 65/9تنوع طلبی ) توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد. با توجه به مقادیر بتا

β( و ریسک پذیری )49/9 =β جانیشدت هو  یفعالساز رفتار( می توانند تغییرات مربوط به سیستم (19/9- =β ،)جانیه 

 افراد مصرف یرفتار یبازدار ( می توانند تغییرات مربوط به سیستم فعالβ= -63/9( و ریسک پذیری )β= -69/9ی )خواه

 هروئین را بطور معنی داری پیش بینی کند.کننده 

استعداد درصد از واریانس مربوط به  19 یرفتار یبازدار یها ستمینشان داد که س (5934نتایج مطالعه شریفی و محمدی )

 یهاسیستم( در نتایج بررسی خود گزارش کردند که 5934ی و همکاران )محمدزاده ابراهیمهمچنین  را پیش بینی می کند. ادیاعت

خطر )ریسک پذیری( را دارند. همچنین پر یرفتارها یبینپیشو توانایی ( BAS)یرفتار یساز(، فعالBIS)ی رفتار یبازدار

درصد توانایی پیش بین گرایش به مصرف مواد را  43ی رفتار یبازدار یها ستمیس( نیز نشان داد 2991اوکانر و کولدر )نتایج 

 دارند.

متفاوت،  یجانیه یواکنشها یبه فراخوان آنها از کیهر  تیو فعال باشندی م یفرد یهااساس تفاوت یرفتاری مغز یستمهایس

راین بمی تواند تحت تاثیر هیجانات و خطر پذیری های افراد قرار گیرد. . انجامدی اضطراب و ترس م ،یختگیزودانگ رینظ

یی جوبه خطر لیسابقه و تمایو ب عیبد ده،یچیگوناگون، پ یهابه تجارب و احساس ازیعنوان ن بهاساس وجود هیجان خواهی 

 قرار مرگ وحتی روانی جسمی، آسیب معرض در را خود فرد آن، موجب به که(، و ریسک پذیری 5334می باشد )زاکرمن، 

 خواهی هیجان با نوعی به است و زیان یا آسیب یک معرض در خود دادن قرار ریسک، یک ( و پذیرش2999موری، ) دده می

جدید  تجربیات و احساسات جستجوی عنوان به و دهد قرار خود تاثیر تحت را پذیری تواند ریسک می است. هیجان، ارتباط در

 احساساتی چنین نمودن واسطه تجربه به مالی و قانونی اجتماعی، جسمی، های مخاطره پذیرش به میل و شدید پیچیده، بدیع،

 (.2999غفوری و همکاران، شود ) مطرح
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د مصرف افرا یریپذ سکیو ر یخواه جانیه ینیب شیدر پ یفعالساز و بازدارنده رفتار ستمینقش س پژوهش حاضر با هدف

 یخواه جانیه ینیب شیپ ی تواناییفعالساز و بازدارنده رفتارسیستم در مجموع می توان بیان کرد صورت گرفت.  نیکننده هروئ

را داشته و نیازمند برنامه های برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می  نیافراد مصرف کننده هروئ یریپذ سکیو ر

تایج آن های واپس نگر، نبا توجه به اینکه این پژوهش در قالب خودسنجی انجام گرفته، بنابراین مانند تمامی پژوهش باشند.

عدم کنترل مدت مصرف مواد یکی از محدودیت های این پژوهش می باشد. ممکن است باسوگیری همراه باشد. همچنین 

، در پژوهش های آتی علاوه بر استفاده از پزسشنامه از روش های هایافته یریپذمیش تعمیافزا یشود برایشنهاد میپبنابراین 

دارای انواع  یهاپژوهش در نمونهشود یشنهاد میپ دیگر گرد آوری اطلاعات مانند مصاحبه و ... بهره گرفته شود. همچنین

بعلاوه با توجه به رابطه مثبت معنادار بین سیستم فعالساز رفتاری با هیجان خواهی، پیشنهاد می  اجرا شود.مصرف مواد مخدر 

ای هگردد روانشاسان مراکز ترک اعتیاد، مسئولان مراکز و ... در برنامه های درمانی خود بر روی تصحیح هیجان خواهی و راهکار

 ابراز آن در این افراد بیشتر توجه و تمرکز نمایند.

 

 منابع 
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 تفاوت جنسیتی در گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان
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  ره(، قزوین، ایران) شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.دانشیار،گروه روان2

 ره(، قزوین، ایران) شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.دانشیار،گروه روان3

 چکیده

 رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر اراک انجام شده است. جنسیتی در گرایش به انواعپژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت 

ی دوم متوسطه شهر آموزان دختر و پسر دورهی دانشی آماری پژوهش کلیهجامعهمقایسه ای بود. پژوهش حاضر از نوع علی

ای گیری تصادفی خوشهبه روش نمونهدختر(  559پسر و  521نفر ) 291تعداد  بودند که 5934-31اراک در سال تحصیلی 

ای انتخاب شدند و به مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل چندمرحله

 ایهی نمرات دو گروه در خرده مقیاس های متغیر مذکور نشان داد که در خرده مقیاسمقایسهواریانس چندمتغیره استفاده شد.

گرایش به موادمخدر، الکل، خشونت، رانندگی پرخطر، رابطه و رفتار جنسی و دوستی با جنس مخالف تفاوت معنی داری 

ها، با توجه به یافته(.P < 91/9وجود ندارد و فقط در خرده مقیاس گرایش به مصرف سیگار نمره پسران بالاتر از دختران است )

 رکز برآموزش، پیشگیری و مداخله هم در پسران و هم در دختران ضروری است. برای کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر، تم

 جنسیت، رفتارهای پرخطر، نوجوانان واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

Gender difference in tendency to high-risk behaviors among adolescents 
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, Seyed Ali Mohammad Mousavi2, Abdoljavad Ahmadi1Faezeh Adibnia 
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, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. Associate Professor2 

, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. Associate Professor .3 

Abstract 

Aims: The purpose of present study was the comparison of tendency to high-risk behaviors between male and female adolescents. 

Methods: This research was a causal-comparative study. The population of this study included all second grade high school students 

in 1394-95 school year in Arak city. 235 students (125 male students and 110 female students) were selected by multistage cluster 

random sampling method. All participants completed Iranian Adolescents Risk Scale (IARS). For analyzing the data, multivariate 

analysis of variance were used.  

Results: Comparing the scores of the two groups in sub-scales of variable showed that in sub-scales tendency to drugs, alcohol, 

violence, dangerous driving, and sexual relationship and friendship with the opposite sex there is no significant differences in two 

groups and only in tendency to cigarette sub-scale, male adolescents had more significant tendency than female adolescents. 

Conclusion: According to the results, for reducing tendency to high-risk behaviors, it is necessary to focus training, prevention and 

intervention of both male and female adolescents. 

Keywords: Adolescents, Gender, High-risk behaviors 
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 مقدمه

طور مستقیم یا غیرمستقیم، سلامت دهند بهی عمر از خود نشان میبدون شـک روش زندگی افراد و رفتارهایی که در گسـتره

لل ترین عاند که عمدهی شواهد تجربی محکم ثابت کردهی سلامت با ارائهدهد. متخصصان حوزهها را تحت تأثیر قرار میآن

زا تشـــکیل ها را رفتارهای آســـیبترین عامل زیربنایی آننوجوانان و جوانان مربوط به مواردی اســـت که مهمومیر در مرگ

دهند. این واقعیت، روان شـناسان را واداشته است که در راستای شناخت هر چه بیشتر ارتباط میان رفتار و سلامت بشر به می

 (.5994سلیمانی، ) مطالعه و پژوهش بپردازند

ی دیگر معمولاً با فشار، تعارض، ی تحول به دورهی انتقال از کودکی به بزرگسـالی اسـت و انتقال از یک دورهدوره نوجوانی

شناختی و اجتماعی گسترده همراه است. نوجوانی به دلیل خودمحوری و عدم درک مناسب نوجوانان تغییرات جسمانی، روان

 (.2996، 39شود )بویررهای پرخطر محسوب میی مهمی برای شروع رفتااز رفتارهای خود، مرحله

ــراســر زندگی فرد تأث توانند بری بحرانی از زندگی اســت، الگوهای رفتاری مهم که میبه دلیل اینکه نوجوانی یک دوره یر س

در کند. گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوســـتان و جامعه تعیین میبگذارند، در این دوره شـــکل می

های نادرســت گیریشــوند تصــمیمرو میرو با خطرهای گوناگونی روبهنمایند و ازاینآموزی میی نوجوانی افراد تجربهدوره

 (.5939فتحی و ذاکری پور،) ها را به سمت رفتارهای پرخطر بکشاندممکن است آن

 شناختی و اجتماعی افراد جامعه را به خطرشود که سلامت و بهزیستی جسمی، روانرفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته می

شوند: گروه اول رفتارهایی هستند که سلامت و بهزیستی خود فرد را به خطر اندازد. این رفتارها به دو گروه تقسیم میمی

 وگروه دوم رفتارهایی هستند که سلامت  اندازد مثل مصرف مواد مخدر، الکل، سیگار و رفتارهای جنسی پرخطر ناایمن؛می

کنند مثل دزدی، پرخاشگری و خشونت، گریز از مدرسه و گریز از خانه )سلمانی، حسنی و بهزیستی سایرین را تهدید می

 (.5939آریاناکیا،

 و شناختی (2996بویر، ) علل هیجانیشناختی مانند (، عوامل روان2996)بویر،  رفتارهای پرخطر محصول تعامل عوامل زیستی

احمدی، خدادادی سنگده، ملازمانی، خانزاده و امینی منش، )دوستان  (، عوامل اجتماعی مانند31،9929و اسکات 34استینبرگ)

( است؛ اما از بین عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر، متغیرهای 33،2951و جوشی 36شارما)و خانواده  (5934

                                                           
93. Boyer, T. 
94. Steinberg, L. D. 
95. Scott, E. S. 
96 .Sharma, M. 
97. Joshi, H.L. 
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رد به های روانی فی گرایشیستی و اجتماعی باید از دریچهشناختی از اهمیت خاصی برخوردار هستند زیرا تأثیر عوامل زروان

 (.2959، 595و گیلبرت 599، گریفین33، اسویدو39لاو) رفتارهای پرخطر بگذرد

ی نوجوانی رفتارهای پرخطر ی پیامدهای بالقوه رفتارهای پرخطر آگاه بود. در دوره(، معتقد است باید از همه5332) 592جسور

عی است خواه نوجوان از این امر آگاهی داشته باشد یا نه. این رفتارها اغلب دارای کارکرد، تابعی از رشد به هنجار و طبی

یابی شده هستند. نوجوانان ممکن است رفتارهایی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و مصرف هدفمند و جهت

دست آورند، از والدین خود مستقل شوند، احساس  وسیله تأیید و احترام همسالان خود را بهمواد مخدر انجام دهند تا بدین

 این اهداف در رشد به هنجار نوجوانان مهم هستند، کهرشد و بلوغ ذهنی کسب کنند و با استرس مقابله نمایند. ازآنجایی

تواند کنند. برعکس، پیامدهای منفی رفتارهای پرخطر میرفتارهای پرخطر، نوجوانان را در دستیابی به این اهداف کمک می

های اجتماعی مطلوب و گذر سالم و صحیح به نقش بسیاری از امور مربوط به رشد را به مخاطره بیندازد و مانع از شایستگی،

 (.5934به نقل از احمدی و معینی،) بزرگسالی شود

قشر جامعه در پذیرترین دهند این در حالی است که نوجوانان، آسیبرا نوجوانان تشـکیل می از جمعیت کشـورمان %94/56

 (.5939برابر رفتارهای پرخطر هستند )مرکز آمار ایران، 

کنند، سایر رفتارهای پرخطر دیگر مانند رفتار ضداجتماعی، رفتار بزهکارانه بسیاری از نوجوانانی که مصرف مواد را تجربه می

نه، کی را برای فرد به دنبال دارند. برای نموکنند، رفتارهایی که پیامدهای بالقوه خطرناو رفتار جنسی ناایمن را نیز تجربه می

 اجتماعی اساسی است که در کنار پیامدهای جسمانی و روانی برای فرد،-ی اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات فردیمسئله

ضوهای ع ترینتواند به اساسیدهد. الکل میسلامت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز مورد تهدید قرار می

ی جدی کنندهتواند بر دستگاه عصبی، تنفسی، قلب و عروق اثر تخریببدن مانند مغز، کبد و معده آسیب وارد کند. کوکایین می

های قلبی و تنفسی شود و خشونت و رفتارهای جنسی ناایمن عامل تواند موجب سرطان و بیماریداشته باشد، سیگار نیز می

 (.5934رشید،) ن نوجوانی و اوایل بزرگسالی استومیرهای دورابسیاری از مرگ

ساله شهر تهران نشان داد تجربه  59-51آموز دانش 5922(، در پژوهشی پیرامون رفتارهای پرخطر روی 5934های رشید )یافته

بیرون از کاری در ، کتک4/99ی جنسی با میل خود با%، تجربه رابطه2/91، تجربه کشیدن سیگار با %1/15کشیدن قلیان با %

                                                           
98. Lowe, S.R. 
99. Acevedo, B.P. 
100. Griffin, K.W. 
101. Gilbert, G. J. 
102. Jessor,R. 
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آموزان موردبررسی گیرترین رفتارهای پرخطر در میان دانشبه ترتیب همه 4/29و تجربه مصرف الکل با % 5/29خانه با %

 3/2، تجربه مصرف متادون با%2، تجربه مصرف کوکایین با%1/5ی مصرف کراک و هرویین هرکدام با%اند. همچنین تجربهبوده

 آموزان موردبررسی دارند.ترتیب کمترین میزان شیوع رفتارهای پرخطر را در میان دانش به 9/9ی مصرف تریاک با %و تجربه

و  5939زاده، اسدی، میری و کرامتکار،؛ اسماعیل5993حمدیه، مطلبی، عاشری و بروجردی،) شده در ایرانهای انجامپژوهش

ی اخیر است. رشد رفتارهای پرخطر تا آنجا ها( نشـانگر افزایش شـیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان در سال5934رشـید، 

های شـده اسـت و به دلیل اهمیت آن، موردتوجه سازمانی سـلامت تبدیلبوده اسـت که به یکی از موارد جدی تهدیدکننده

 گذاران اجتماع قرارگرفته است.بهداشتی، مجریان قانون و سیاست

ا هوانان دختر بیشـتر از نوجوانان پسر است برخی از پژوهششـود که گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجگونه فرض میاین

؛ شــکری و همکاران، 5993میری و بهرامی احســان، ؛5993محمودی، بهمن پور و باســامی، ) اندنیز این مســئله را ثابت کرده

ــید، 5934 مثال در پژوهش ها معنادار نبوده اســت؛ برای ی حوزهها نیز این تفاوت در همهاما در برخی پژوهش (؛5934و رش

حوزه )مصـرف سـیگار، مصـرف الکل و مصـرف مواد مخدر( بیشتر از  9(، رفتارهای پرخطر پسـران در 5994سـلیمانی نیا )

 ی دیگر )خشونت، خودکشی و رفتارهای جنسی ناایمن( معنادار نیست.حوزه 9دختران است؛ اما این تفاوت در 

ی پیرامون گرایش دانشــجویان به رفتارهای پرخطر گزارش کردند که (، در پژوهشــ5932عطا دخت، رنجبر، غلامی و نظری )

ی جنسـی در پسـران بیشـتر از دختران اسـت؛ اما در گرایش به خشونت، میزان گرایش به مواد مخدر، الکل، سـیگار و رابطه

 شود.رانندگی خطرناک و دوستی با جنس مخالف تفاوتی بین دختران و پسران دیده نمی

طر جنسیتی در گرایش به رفتارهای پرخ های ذکرشده،پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تفاوتضات پژوهشبا توجه به تناق

 در نوجوانان انجام شد.

 روش شناسی تحقیق

ی آموزان دختر و پسر دورهدانش ی آماری این پژوهش راپژوهش حاضـر  یک پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه

گیری نفر روش نمونه 219تعداد  دهند.تشکیل می 5934-31سـاله( در سـال تحصـیلی  51-59) ی شـهر اراکدوم متوسـطه

دختر( بدون  559پسر و  521پرسشنامه ) 291ای انتخاب شدند و به پرسشنامه خطرپذیری پاسخ دادندکه ای چندمرحلهخوشه

 (.34ها%میزان بازگشت پرسشنامه) آوری گردیدنقص جمع
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 جش میزان گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوان، از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانیدر پژوهش حاضر برای سن

(IARS599) ( برای سنجش خطرپذیری نوجوانان 5939استفاده شد. این مقیاس توسط زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری ،)

مخدر، گرایش به سیگار، گرایش به  خرده مقیاس گرایش به الکل، گرایش به مواد 3گویه دارد و  99شده است.ایرانی طراحی

سنجد. گرایش به دوستی با جنس مخالف را می و رفتار جنسی، گرایش به رانندگی خطرناک و خشونت، گرایش به رابطه

 594شود. پایایی)کاملاً مخالفم( محاسبه می1)کاملاً موافقم( تا 5ی ای لیکرت در دامنهدرجهی آن بر اساس طیف پنجنمره

شده گزارش 34/9تا  39/9ها و برای خرده مقیاس 34/9برای کل مقیاس  591ه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخآمددستبه

 متخصص تأییدشده است. 6صوری این مقیاس نیز توسط  596است. روایی

های گرایش سو پایایی هر یک از خرده مقیا 93/9در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  فوق یپایایی کل پرسشنامه

ـــیگار 99/9، گرایش به مواد مخدر 39/9بـه الکل  ، گرایش به رابطه و رفتار 39/9، گرایش به خشـــونت 32/9، گرایش به س

 به دست آمد. 39/9و گرایش به دوستی با جنس مخالف  31/9 ، گرایش به رانندگی خطرناک33/9 جنسی

 هایافته

( را دختران تشکیل 9/46آزمودنی )% 559( را پسـران و 53/19آزمودنی )% 521آزمودنی،  291در پژوهش حاضـر از مجموع 

انواع رفتارهای  است. میانگین و انحراف استاندارد 34/9و انحراف استاندارد آن  93/56ها برابر با دادند. میانگین سنی آزمودنی

 شده است.ارائه 5دو گروه دختر و پسر در جدول  پرخطر در

گرایش به رابطه و  جزبهی رفتارهای پرخطر )هااسیخرده مقی همهتوصـــیفی، میانگین  ازلحاظ، 5ل جدوبـا توجه به نتایج 

 رفتار جنسی(، در پسران بیشتر از دختران است.

 

 

 

 

                                                           
103.Iranian Youth Risk-Taking Scale 
104.reliability 
105.cronbach alpha coefficient 
106.validity 
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 های گرایش به رفتارهای پرخطرمیانگین و انحراف استاندارد دو گروه دختر و پسر در خرده مقیاس :1 جدول

 رفتارهای پرخطر
 دختر پسر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

گرایش به مواد مخدر-1  33/13 22/1  86/12 24/1 

گرایش به الکل -2  43/12 01/4  21/11 02/4 

گرایش به سیگار -3  18/11 78/1  18/0 47/1 

گرایش به خشونت -4  07/16 78/4 14/11 70/4 

گرایش به رابطه و رفتار جنسی -1  01/10 48/4  03/11 67/4 

گرایش به رانندگی خطرناک -6  87/21 80/4  07/21 83/4 

گرایش به دوستی با جنس مخالف -7  10/14 17/3  47/13 16/4 

 های آن ازفرضداری این تفاوت، از تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا( استفاده شد. جهت رعایت پیشبرای آزمون معنی

اده کوواریانس از آزمون باکس استف-واریانس هایفرض همگنی ماتریسشد. برای بررسی پیشآزمون باکس و لوین استفاده 

رعایت  کوواریانس -های واریانسفرض همگنی ماتریس(؛ درنتیجه پیش<P 995/9دار نبود)شد و مقدار آزمون باکس معنی

از خرده  کدامنتایج آزمون لوین برای هیچ ها از آزمون لوین استفاده شد.فرض برابری واریانسشده است. برای بررسی پیش

ن داری آزموسطح معنی توجه به ها رعایت شده است. بافرض برابری واریانس(؛ یعنی پیش<P 91/9دار نبود )مقیاس ها معنی

د. د دار، در میان دو گروه دختر و پسر حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجو(P<91/9)لامبدای ویلکز 

 دهد تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع معنادار است و میزان این تفاوت برمجذور اتا نیز نشان می

 درصد است. 6اساس آزمون لامبدای ویلکز 

ر دامعنیگردد فقط در خرده مقیاس گرایش به سـیگار، تفاوت میان دخترها و پسرها ، ملاحظه می2 طوری که در جدولهمان

، پســرها نســبت به دخترها گرایش بیشــتری به 5های توصــیفی جدول که با توجه به آماره(؛ F= 96/3و  P < 91/9) اســت

 مصرف سیگار دارند.

 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
 های جنسیتی در گرایش به انواع رفتارهای پرخطر: نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت2 جدول

 یهااسیمقخرده 

 رپرخطمتغیر گرایش به رفتارهای 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F 

 

 سطح

 یداریمعن

مجذور 

 اتا

 002/0 408/0 46/0 61/12 1 61/12 گرایش به مواد مخدر

 011/0 018/0 61/3 10/87 1 10/87 گرایش به الکل

 031/0 007/0 36/7 11/234 1 11/234 گرایش به سیگار

 003/0 380/0 74/0 78/16 1 78/16 گرایش به خشونت

 0001/0 847/0 03/0 77/0 1 77/0 یرفتار جنسگرایش به رابطه و 

 007/0 210/0 17/1 37/37 1 37/37 گرایش به رانندگی خطرناک

 000/0 111/0 03/2 27/30 1 27/30 گرایش به دوستی با جنس مخالف

 گیریبحث و نتیجه

های جنسیتی در گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان بود. پس از بررسی میانگین هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت

 جزهبی رفتارهای پرخطر )همههرکدام از رفتارهای پرخطر به تفکیک، مشخص شد ازلحاظ توصیفی، میانگین گرایش به 

یش آماری فقط در خرده مقیاس گرا ازلحاظران است؛ اما این تفاوت گرایش به رابطه و رفتار جنسی(، در پسران بیشتر از دخت

 دار نیست.است و تفاوت دو گروه دختر و پسر در سایر رفتارهای پرخطر معنی داریمعنبه سیگار 

( 5934) (، شکری و همکاران5993) میری و بهرامی احسان (،5993) های محمودی و همکاراننتایج این پژوهش با پژوهش

توان آن را تا حدودی دانند، همسو نیست؛ اما میرفتارهای پرخطر را در پسران بیشتر از دختران می ی( که همه5934) رشیدو 

ــلیمانیبا پژوهش های ها نیز تفاوتهای آنجهت که در نتایج پژوهش( ازاین5932( و عطا دخت و همکاران )5994) های س

ای طور توصیفی میانگین گرایش به رفتارهعلت اینکه به ار نیست، همسو دانست.دی رفتارهای پرخطر معنیهمه جنسـیتی در

ر به تر در دخترها و تمایل کمتسبک زندگی سالم تواندپرخطر در نوجوانان پسـر نسـبت به نوجوانان دختر بیشـتر اسـت می

نشینی کمتر با (، هم5932ده، مقدم و عزیز،باقری، عبدی زا) سیگار و گرایش به رانندگی بااحتیاط بیشتر استفاده از الکل، مواد،
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ـــوی آن ـــالان منحرف و عدم مقبولیت و پذیرش این رفتارها از س و   559، مک گو593، جانســـون599، کروگر593ایتان) هاهمس

ــتر بروز این رفتارها و  (،2955و همکاران، 552پریفر) (، بالاتر بودن میزان خودکنترلی در دختران555،2993لاوکن کمتر بودن بس

های ذهنی خاصی که در جامعه برای دختران قائل هستند و محتاط چارچوب (،2996تر والدین بر دخترها )بویر،نظارت بیشـ

(؛ عصـیان گری و امکان دسترسی بیشتر پسران به این 5993محمودی و همکاران،)بودن دختران در انجام رفتارهای اجتماعی 

واختی و روابط اجتماعی وسـیع تر پســران)شکری و همکاران (، حسـاسـیت بالاتر به یکن5993مواد)میری و بهرامی احسـان،

عمل  (، آزادی5939(، هیجان خواهی بیشـتر پسـران و به تبع آن ماجراجویی و خطرجویی بیشـتر)سلمانی و همکاران،5934،

اما  باشد؛ (551،2999و فرناندز 554، لیلی559ردز)ها بر پسران (، محدود بودن نظارت5932بیشتر در پسران)عطادخت و همکاران،

های رفتارهای پرخطر معنادار نیست و ی حوزهبا توجه به اینکه در پژوهش حاضـر این تفاوت میان دختران و پسران در همه

این زنگ خطری برای نوجوانان دختر  ها نیز دختران همپای پسران در معرض خطر این رفتارها قرار دارند؛در برخی از حوزه

های صـــورت گرفته طلبد. اغلب پژوهشبیشـــتری را در جهت بررســـی علل این امر میهای و پژوهش ی ما اســـتجامعه

ا را هویژه در ایران با استدلال اینکه شیوع رفتارهای پرخطر در پسران بیشتر از دختران بوده، آنی رفتارهای پرخطر بهدرزمینه

اند؛ این در حالی است مطابق ی خود حذف نمودهلعهاند و گروه دختران را از مطاریزی قرار دادهدر اولویت پژوهش و برنامه

های پژوهش حاضــر پیرامون نزدیکی مرز میان رفتارهای پرخطر دختران و پســران ضــرورت پرداختن به مداخلات با یافته

 گردد.ازپیش احساس میی رفتارهای پرخطر در دختران نیز در کنار پسران بیشپیشگیرانه درزمینه

ر آموزان دپرسشنامه( در پژوهش حاضر، امکان سوگیری دانش) گزارشی ها با استفاده از ابزار خودی دادهآورتوجه به جمع با

که ی گرایش به رفتارهای پرخطر سؤال شده بود. ازآنجاییویژه اینکه در پژوهش دربارهها وجود دارد بهپاسـخگویی به سؤال

های بعدی آن دســـته از شـــود در پژوهشرمی گیرد، پیشـــنهاد میآموز را دربی نوجوانان دانشپژوهش حاضـــر تنها جامعه

که  اندزیرا اغلب مطالعات نشان داده گیری شود؛یا در مدارس حضور ندارند نیز نمونه اند وکردهنوجوانانی که ترک تحصـیل

                                                           
107..Eaton,N.R. 
108 .Krueger, R.F. 
109 .Johnson,W. 
110. Mcgue,M. 
111 .Lacono,W.G. 
112 .Pfeifer, J. H. 
113. Rhodes, T. 
114. Lilly,R. 
115 .Fernandes, C.O. 
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از سایر  اند بیشترنرساندهاند و یا دوران متوسـطه را به اتمام کردهگرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانانی که ترک تحصـیل

 نوجوانان است.

 با تشکر و قدردانی از همکاری آموزش پرورش شهر اراک.

 منابع

ـــی رابطه5934احمدی، حبیب، و معینی، مهدی. ) های راهبردی ی پژوهشهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان. فصـــلنامهی مهارت(. بررس

 .5-24، 3امنیت و نظم اجتماعی، 
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 پذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادیآوری، انعطافمقایسه تاب

 2، فرنگ رحمتی1فاطمه سوری

      sourifatemeh1371@gmail.com  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی دانشجویمسئول:  . نویسنده1

 

 شناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.. دانش آموخته کار2

 

 چکیده

پذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد آوری، انعطافهدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاب

مردان سوءمصرف کننده مواد مراجعه ای بود. جامعه آماری شامل تمام مقایسه -عادی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی

گیری تصادفی ساده انتخاب نفر از آنها به روش نمونه 39بود که  5931کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کنگاور در سال 

های ها، هر دو گروه به پرسشنامهآوری دادهنفر به روش در دسترس انتخاب شد. برای جمع 39شد. همچنین از افراد غیرمعتاد نیز 

پاسخ دادند. نتایج نشان  لنیک و کیلو هوش اخلاقی  دنیس و وندروالپذیری شناختی آوری کانر و دیویدسون، انعطافتاب

پذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود آوری، انعطافداد که بین تاب

 ها استفاده کرد.های ترک اعتیاد و همچنین در استخدام کارکنان شرکتدر کلینیک تواندارد. از نتایج این پژوهش می

 پذیری شناختی،  هوش اخلاقی، سوءمصرف موادآوری، انعطافتابواژگان کلیدی: 

Abstract 

Objective: The aim of this study is to compare the resiliency, flexibility cognitive and moral intelligence on drug dependent people 

and ordinary people. Methods: This descriptive study was causal-comparative. The population consisted of all men of substance 

abuse rehab centers Kangavar city was in 1395 that 70 of them were selected by simple random sampling. The addict people, 70 

people were selected by convenience sampling. Both questionnaires for data collection connor and Davidson Resilience, cognitive 

flexibility responded Dennis and Vanderval and Lennik & Kiel  moral intelligence. Results: The results showed that the resiliency, 

flexibility cognitive and moral intelligence in drug-dependent persons and non-addicts there is a significant difference. Conclusion: 

The results of this research can be employed in addiction clinics as well as the Company's employees 

Keywords: Resilience, cognitive flexibility, moral intelligence, substance abuse 
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 مقدمه 

ها منجر دهند و توجه به آنای را به خود اختصاص میهای هر جامعههای اجتماعی بخش قابل توجهی از امور و سرمایهآسیب

های اجتماعی است که جامعه همواره با آن درگیر است شود. اعتیاد یکی از آسیبها میبه پیشگیری و همچنین درمان آسیب

ای است که همراه با آن، (. اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده5935السادات و قانع، )نقیب

های و باعث دگرگونی ر حیات اجتماعی مختلرود، عملکرد بهنجایابی و حفظ نظم موجود از بین میتوانایی جامعه در سازمان

(. با نگاهی واقع بینانه به 5991آشتیانی، شود )میریساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک اجتماع می

های الدر س ها پیش وجود داشته است، امایابیم که سوءمصرف مواد افیونی از قرنمسأله اعتیاد به مواد مخدر، به راحتی در می

های اخیر سوءمصرف مواد مخدر در سراسر جهان افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر همه کشورهای جهان، هزینه

(. اعتیاد به مواد مخدر، یکی 2993، 556شوند )میسیاهای ناشی از سوءمصرف مواد متقبل میقابل توجهی را در نتیجه خسارت

کند ض ناشی از آن منحصر به فرد معتاد نیست، بلکه جامعه و خانواده را نیز تهدید میاز معضلات اجتماعی است که عوار

دهند، های صورت گرفته نشان میطور که پژوهش(. همان5993دینگه، ؛ به نقل از زینالی، وحدت و قره2995، 553)آبادنیسکی

 (. 2993، 559ک و سادوکیابد )سادوبا افزایش شمار معتادان و تقاضای مواد، امنیت جامعه کاهش می

کشد و باعث از هم پاشیدگی هزار نفر را در جهان می 299در حال حاضر، هرویین، کوکایین و سایر مواد مخدر سالانه حدود 

(. در واقع، سوءمصرف 2952، 553شود )گزارش جهانی سازمان مواد مخدرها و بدبختی هزاران نفر از مرد م دیگر میخانواده

ی اجتماعی و اقتصادی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزایش جرم و جنایت و مرگ هامواد مخدر هزینه

عی، جعفری ارفافشار، صدیقیو میر در جامعه تحمیل کرده است و در نتیجه به یک تهدید بزرگ برای جوامع تبدیل شده است )

هند قبل از آن که فرد مصرف مواد را شروع کند، در طی دوران د(. مطالعات نشان می2959، 529؛ پیتر و آلیسیا5934و محمدی، 

گیری افکار، عقاید، رفتار، شیوه زندگی، روابط اجتماعی، خصوصیات شخصیتی و ... بستر ظهورش فراهم رشد به موازات شکل

زمینه و تشخیص عواملی (. لذا پژوهش در این 2999، 522؛ فلاگل، وازگوز و رابینسون2999،  525آید )فرانک، ماریاز و گویالمی

 تواند برای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد بسیار کمک کننده باشد.شوند، میساز سوءمصرف و تداوم مصرف میکه زمینه

سازی این که آوری به عنوان یک مفهوم مهم در روانشناسی سلامت پدیدار شده و پژوهشگران به بیان و شفافاخیراً، تاب

، 529پردازند )بنت، آدن، بروم، میتکل و ریکدندهند، میمطلوب به اتفاقات و شرایط دشوار پاسخ می چگونه افراد به صورت

 (. 2995، 524های تلخ و ناگوار )مستنآوری یعنی سازگاری مثبت در روبرو شدن با تجربه(. تاب2959
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آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف موفقیتآوری را یک فرایند توانایی یا پیامد سازگاری ( تاب5335) 521گارمزی و ماستن

ها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط آوری تنها پایداری در برابر آسیباند. البته تابنموده

خطرناک روانی در شرایط  -آوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیتوان گفت، تابپیرامونی خود است. بنابراین، می

. کفایت اجتماعی مانند همدلی و مهارت ارتباطی، 5آور چهار ویژگی اصلی دارند: (. افراد تاب2999، 526است )کانر و دیویدسون

. هدفمندی 4آگاهی و کارآمدی و خود. خود گردانی مانند خود9ریزی و تفکر انتقادی، های حل مسئله مانند برنامه. مهارت2

 (. 5939ور، مدی، آقاجانی و زهتاببینی به آینده )محو خوش

زا، بر شناسایی عوامل خطر و های مشکلگیرانه و تدوین مداخلات معطوف به رفتارهای پیشی پژوهشاز نظر تاریخی عمده

تری به وجود آمده های پر خطر بوده است. اما در حال حاضر با توجه و تمرکز بر عوامل حفاظت کننده، حوزه وسیعجمعیت

آوری است (. یکی از عوامل مهم حفاظت کننده در این حوزه وسیع، تاب2991، 523گلر، اومن، وزلی، مکلئوری و آسپیاست )ک

دهد. همچنین از ها را افزایش میهای زندگی و غلبه بر آنآوری توانایی تحمل و سازگاری با بحران(. تاب5994)محمدی، 

دارد زا مصون نگه میها را در برابر تأثیرات روانشناختی رویدادهای مشکلمشکلات روانشناختی بین افراد جلوگیری کرده و آن

تر، اعتماد به نفس و های خود تنظیمی وسیعآور دارای سطح سلامت ذهنی بالاتر، مهارت(. افراد تاب2993، 529کووارت)پین

، 523ن، گینانتونو، مانسینی و رویشوند )کومو، سارچیوحمایت اجتماعی بیشتر هستند و کمتر درگیر رفتارهای پر خطر می

2999 .) 

یساولی و عبدی دهند. نتایج پژوهش مولاییآوری با مصرف مواد را نشان میرویی و تابها رابطه بین سختبرخی پژوهش

وهش آوری و راهبرد مسأله در دو گروه افراد وابسته به مواد و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. پژ( نشان داد بین تاب5934)

آوری و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان رابطه منفی دارند. پژوهش ( نشان داد که تاب5939چنگ )طلب و فولادقنبری

آوری و منبع کنترل در افراد معتاد به طور معنادارتری از افراد سالم کمتر ( نشان داد که سلامت عمومی و تاب5939عباسی )

آوری و گرایش به اعتیاد، رابطه معکوس وجود دارد ( نشان داد بین تاب5932شتاق و پورشهباز )است. نتایج پژوهش مؤمنی، م

آوری در آنان پایین ها بالا بوده، میزان تاب( نشان دادند افرادی که احتمال سوءمصرف مواد در آن5939و محمدی و همکاران )

آوری با وابستگی به نیکوتین و افسردگی رابطه معناداری ( تاب2959) 599بوده است. در پژوهش گلدشتاین، فالکنر و وکرل

 داشت. 

ک های افسردگی و استفاده از مواد بعد از یآوری مرتبط با هیجانات مثبتی است که نقش حفاظتی برای افراد در موقعیتتاب

ن نظریه است که با وجود آن که آوری مبتنی بر ای(. مفهوم تاب2993، 595موقعیت بحرانی دارد )بانانو، گلیا، بوسیارلی و ولاهو
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ها زیاد است ولی دچار آن اختلال و شوند، با اینکه بروز یک اختلال در آنبرخی از افراد با عوامل خطر متعددی روبرو می

پذیری هند. آسیبآوری و آسیب پذیری را دو قطب متضاد یک پیوستار قرار میشوند. بر این اساس محققان، تابآسیب نمی

های آوری به افزایش احتمال پیامدهای مثبت در موقعیتشود و تابافزایش احتمال پیامدهای منفی در برابر خطرات اطلاق میبه 

پذیری انطباقی آوری بالا با ایجاد انعطاف(. تاب2954، 592؛ نیکلاس و رابرت2999گردد )کانر و دیویدسون، زا منجر میمشکل

گری ساختار آوری با واسطه(. همچنین تاب2952، 599گردد )باربارا و ویلندراد میمنجر به کاهش سوءمصرف مواد در اف

 (. 2959، 594گذارد )صالحی، آزاد و نعمتیانگیزشی انطباقی بر عدم مصرف مواد تأثیر می

واجهه با مشود که به منظور به توانایی انسان برای سازگار کردن راهکارهای فرایند شناختی اطلاق می پذیری شناختیانعطاف

شناختی یکی  پذیریانعطاف(. 2999، 591شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط به کار می رود )کاناس، کوسادا، آنتولی و فاجاردو

کنند که معمولاً شامل بازداری باشد. کارکرهای اجرایی، برون دادهای رفتار را تنظیم میهای اصلی کارکرد اجرایی میاز مؤلفه

توانایی تغییر (. 2999، 596دهی است )دنکلاریزی و سازمانپذیری شناختی، برنامهحافظة کاری، انعطافها، و کنترل محرک

ذیری پهای در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافهای شناختی به منظور سازگاری با محرکآمایه

پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل (. بعضی پژوهشگران انعطاف2959، 593شناختی است )دنیس و وندروال

ترین (. مهم2959و همکاران، 599کند )زونگ های مختلف تغییر میاند که این ارزیابی در موقعیتکنترل بودن شرایط تعریف کرده

های محیطی، کمحر پذیری شناختی، به توانایی ذهنی برای تنظیم تفکر یا توجه در پاسخ به تغییر اهداف و یاتعریف انعطاف

 (. 5336، 593اشاره دارد )اسکت

پذیری شناختی را به عنوان یک ظرفیت برای جابجایی یا تغییر تفکر و توجه بین کارهای مختلف و یا محققان انعطاف

همکاران  بیرامی و (.2999، 549اند )میاک و فریدمنها معرفی کردههای معمولی در پاسخ به تغییر در قوانین و یا خواستهعملکرد

( در پژوهشی به مقایسه عملکرد شناختی )کارکردهای اجرایی و حافظه( در معتادان سوءمصرف کننده مواد، معتادان 5934)

تحت درمان با متادون و افراد بهنجار پرداختند. نتایج این پژوهش نتایج نشان داد که عملکرد گروه سومصرف کننده مواد نسبت 

ن و افراد عادی و همچنین عملکرد گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه عادی در آزمون به گروه تحت درمان با متادو

( ولی خطای درجاماندگی در گروه تحت درمان با  ≥91/9pدار داشت )ویسکانسین و مقیاس حافظه وکسلر تفاوت معنی

پذیری شناختی، سوگیری توجه و دادند که انعطاف( نشان 5939زاده )محمدمتادون و افراد عادی تفاوت معناداری نداشت. شاه
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باشد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه تر میحافظه هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد از افراد سیگاری و عادی پایین

 پیشگیری از مصرف مواد در جوانان و پیشگیری از عود در معتادان به عنوان بخش مهمی از درمان دارد.

شناختی معیوب ناشی از مصرف مواد، منجر به عدم شرکت در درمان، افزایش ریزش، فقدان استفاده از خدمات پس  عملکرد

(. بیماران دارای عملکرد شناختی معیوب 2994، 545شود )تیچنر، هومر، گرانت و دانوباز درمان و بیکاری پس از درمان می

توانند توجه لازم را برای یکپارچه کردن اطلاعات مند شوند؛ زیرا نمین بهرهتوانند به اندازه همسالان غیرمعیوب خود از درمانمی

های مختلف مغزی نشان داده است (. تغییرات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمت2993و همکاران،  542جدید حفظ کنند )نول

(. کورین 2999، 549نانز و هسینهای مصرف مواد و الکلیسم است )آهارون نوویچ، که آسیب در کارکردهای اجرایی از مشخصه

های ادراکی با مصرف هروئین ارتباط تنگاتنگی دارد. وی در مطالعه خود ( در پژوهشی نشان داد که نارسائی2959) 544و آبین

پریش هستند، در آزمون بندر گشتالت خطاهای به مراتب زیادی را پریش و غیر رواننشان داد که معتادان به هروئین که روان

 اند. نتایج( اثر مصرف سیگار به همراه الکل را بر کارکردهای اجرایی مورد بررسی قرار داده2993) 541شوند. گلاسنیمرتکب م

گار دهد در حالی که مصرف سیاین تحقیق نشان داد که مصرف الکل طیف وسیعی از کارکردهای اجرایی را تحت تأثیر قرار می

 گذارد. دهی اثر سو میبر سرعت پاسخ

( ابداع گردیده است. در واقع هوش 2991) 546باشد که توسط لنیک و کیللاقی مفهومی جدید در عرصه علم میهوش اخ

شمول بشری در ارزش ها، اهداف و اخلاقی ظرفیت ذهن افراد جهت تعیین این نکته مهم است که چگونه باید از اصول جهان

وش اخلاقی به معنای تشخیص امور درست و غلط و تشخیص (. همچنین ه2955های خود استفاده کرد )لنیک و کیل، فعالیت

دانند که عبارتند ( هوش اخلاقی را دارای چهار ویژگی می2955(. لنیک و کیل )2991، 543شمول است )بورباامور اخلاقی جهان

ت صداق درستکاری؛ مشخصه اصلی شخصی است که از هوش اخلاقی بر خوردار است. بدین معنا که هر وقت فرد با -5از: 

مسئولیت؛ فقط به فردی که برای اعمال و کردار  -2شمول بشری است. کند، رفتار و اعمال او نیز مطابق با اصول جهانعمل می

است.  شمول بشریتوان اطمینان داد که اعمال و کردار او مطابق با اصول جهانخود و نتایج احتمالی آن قبول مسئولیت کند، می

بخشش یکی دیگر از خصوصیات مهم  -4نمایانگر احترام، توجه و مراقبت فرد برای دیگران است.  دلسوزی برای دیگران -9

است، چرا که بدون تحمل اشتباهات دیگران و رسیدن به این بینش که خود فرد هم شخص کامل و عاری از اشتباه نیست، به 

د و از تعامل دو جانبه که منافع مشترک نیز در آن ناپذیر رفتار خواهد کراحتمال زیاد با دیگران به صورت خشک و انعطاف

 رابطه وجود دارد، عاجز خواهد ماند.
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های اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد. بنابراین، عدم توجه به اخلاق و های افراد، متأثر از ارزشبسیاری از رفتارها و اقدام

کند و مشروعیت و اقدامات افراد را زیر سؤال ببرد تواند مشکلات زیادی را ایجاد ضعف در رعایت اصول اخلاقی، می

کند و قادر است پایداری زندگی هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می(. 5932بلوطی و احمدی، پیر)مرتضایی، قاسمی

معرض اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در 

های رفتار مصرف ( در پژوهشی به این نتیجه رسید که هوش اخلاقی با سبک2954) 543بوزاکی(. 2959، 549نورسیاخطر است )

ای در افراد رها شده های مقابله( در پژوهشی نشان داد که بین هوش اخلاقی و راهبرد5934پایدار در ارتباط است. سیروسی )

( در پژوهشی  نشان داد که مسیرهای مستقیم 5934آبادیان )دار وجود دارد. حاجیمثبت معنیاز اعتیاد به مواد مخدر، همبستگی 

دار خواهی در آمادگی فرد در گرایش به اعتیاد به لحاظ آماری معنیهویت سردرگم، خودکارآمدی، هوش اخلاقی و هیجان

آوری در اعتیادپذیری اقی، خودکارآمدی و تاب( با عنوان بررسی نقش پیشگیرانه هوش اخل5939بودند. نتایج پژوهش شیخی )

دار دارد، همچنین آوری همبستگی منفی و معنیدانشجویان، نشان داد که اعتیادپذیری با هوش اخلاقی، خودکارآمدی و تاب

پذیری درصد از واریانس اعتیاد 49گام نشان داد که متغیرهای هوش اخلاقی و خودکارآمدی  بهنتایج حاصل از رگرسیون گام 

 کنند.بینی میرا پیش

پذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد آوری، انعطافبا توجه به مطالب بیان شده در بالا، هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب

باشد. لذا سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی در وابسته به مواد مخدر و افراد عادی می

 پذیری شناختی و هوش اخلاقی تفاوت وجود دارد؟آوری، انعطافابت

 

 های پژوهشفرضیه
 آوری افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.بین تاب -1

 پذیری شناختی افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.بین انعطاف -2

 افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بین هوش اخلاقی -9

 

 

 

 شناسی تحقیق روش

 ای است. مقایسه -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع علی

                                                           
148  .Norcia 
149  .Bozaci 
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به مراکز  5931جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام افراد معتادی بود که در فصل تابستان  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

نفر از افرادی که به کلینیک ترک   39گیری تصادفی ساده یاد شهرستان کنگاور مراجعه کرده بودند که به روش نمونهترک اعت

اعتیاد همت مراجعه کردند، انتخاب شدند. برای تعیین افراد عادی نیز از افراد در دسترس که از لحاظ سن و جنس با افراد 

 . نفر انتخاب شدند 39معتاد همتا شده بودند، 

 :ابزارها

ای )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب سؤالی پنج گزینه 21آوری یک ابزار مقیاس تاب (:CD-RISCآوری )مقیاس تاب

( تهیه شده است که 2999گیری قدرت مقابله با فشـار و تهدید توسـط کانر و دیویدسون )و همیشـه( اسـت که جهت اندازه

( ضریب آلفای کرونباخ 5996ایران انطباق داده است. در پژوهش سامانی و همکاران )( آن را برای استفاده در 5994محمدی )

  .به دست آمد. 93/9این آزمون برابر با 

توسط بهرامی و ( ساخته شده و 2991باشد که توسط لنیک وکیل )گویه می 49این پرسشنامه شامل  پرسشنامه هوش اخلاقی:

ای )هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، بیشتر بر اساس یک مقیاس لیکرت پنج درجهسؤالات  ( ترجمه شده است.5935همکاران )

( 5935نمره بالاتر به معنای هوش اخلاقی بالاتر است. در پژوهش بهرامی و همکاران ) وشود اوقات، همیشه( پاسخ داده می

مورد  %93آلفای کرونباخ آن با روایی صوری و محتوایی پرسشنامه هوش اخلاقی توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و 

( هم در تحقیق خود پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 5999پور و سیادت )مختاریتأیید قرار گرفت. 

 اند. برآورد نموده 34/9

یس و وندروال سؤالی است که توسط دن 29یک ابزار خود گزارشی کوتاه  این پرسشنامهپذیری شناختی: پرسشنامه انعطاف

پذیری باشد و سه جنبه از انعطافای میدرجه 3گذاری آن بر اساس یک مقیاس لیکرت ( ساخته شده است، شیوه نمره2959)

حل های قابل کنترل، ب( توانایی ایجاد چندین راههای سخت به عنوان موقعیتسنجد: الف( میل به درک موقعیتشناختی را می

زندگی و رفتار انسانها. دنیس  رویدادهای برای جایگزین توجیه چندین درک تواناییسخت، ج(  هایجایگزین برای موقعیت

و روایی همگرای آن را با مقیاس  -./93( روایی همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی بک 2959و وندروال )

به دست آوردند. این پژوهشگران پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ را برای  31پذیری مارتین و رابین برابر با % انعطاف

و با روش بازآزمایی به ترتیب  94/9، 35/9، 35/9های مختلف به ترتیب س، ادراک کنترل ناپذیری و ادراک گزینهکل مقیا

 به دست آوردند.  33/9، 31/9، 95/9

 

 

 ها یافته

 . ( ارائه شده است5های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول)آماره
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 مطالعه به تفکیک گروههای توصیفی متغیرهای مورد : آماره1جدول شماره 

 هاگروه

 متغیرها

 گروه عادی گروه معتاد

n x 
s n x 

s 

 37/1 60/04 70 63/4 26/68 70 پذیری شناختیانعطاف

 30/10 11/100 70 34/7 33/40 70 آوریتاب

 63/16 10/177 70 80/8 66/61 70 هوش اخلاقی

 

آوری و هوش اخلاقی )به ترتیب پذیری شناختی، تابدهدکه میانگین هر سه متغیر انعطافنشان می 5جدول شماره نتایج 

 ( است. 66/65، 99/49، 26/69( در گروه عادی بیشتر از گروه معتاد )به ترتیب 19/533، 11/593، 69/34

 

 .آوری افراد معتاد و عادی تفاوت وجود داردبین تاب فرضیه اول:

 آوری در افراد معتاد و عادیتابمستقل برای مقایسه  t: آزمون 2شماره  جدول
p t d.f s x 

n متغیر 

 معتاد 140 33/40 34/7 33 -067/21 000/0

 عادی 140 11/100 30/10

 

باشد. بنابراین تفاوت بین معنادار می p<95/9( در سطح -363/25( محاسبه شده )tدهد که )نشان می 2نتایج جدول شماره 

( بالاتر از 11/593)عادی باشد. با توجه به اینکه میانگین افراد گروه وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار می

 آوری بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند. تابعادی ( است، لذا گروه 99/49میانگین افراد معتاد )
 

 پذیری شناختی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.: بین انعطاففرضیه دوم
 پذیری شناختی در افراد معتاد و عادیانعطافمستقل برای مقایسه  t: آزمون 3شماره  جدول

p t d.f s x 
n متغیر 

000/0 

 

103/11- 

 

33  

 

 معتاد 140 26/68 63/4

 عادی 140 60/04 37/1

 

معنادار است. بنابراین تفاوت بین گروه  p<95/9( در سطح -539/51( محاسبه شده )tدهد که )نشان می 9نتایج جدول شماره 

( بالاتر از میانگین افراد 69/34وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار است. با توجه به اینکه میانگین افراد عادی )

 پذیری شناختی بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند.روه عادی انعطاف( است، لذا گ26/69معتاد )
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 بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد. فرضیه سوم:

 هوش اخلاقی در افراد معتاد و عادیمستقل برای مقایسه  t: آزمون 4شماره  جدول

p t d.f s x 
n متغیر 

 معتاد 140 66/61 80/8 33 -420/24 000/0

 عادی 140 10/177 63/16

 

باشد. بنابراین تفاوت بین معنادار می p<95/9( در سطح -429/24( محاسبه شده)tدهد که )نشان می 4نتایج جدول شماره 

( بالاتر از 19/533)عادی باشد. با توجه به اینکه میانگین افراد گروه وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار می

 هوش اخلاقی  بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند.عادی ( است، لذا گروه 66/65میانگین افراد معتاد )

 

 بحث و نتیجه گیری 

آوری و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی انجام پذیری شناختی، تابپژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطاف

 های پژوهش در زیر مورد بررسی قرار گرفته است:ایج تجزیه و تحلیل فرضیهگرفت. نت

 آوری افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.بین تاب فرضیه اول:

وجود آوری افراد معتاد و عادی بین تابنشان داد که تفاوت معناداری  p<95/9های مستقل در سطح برای گروه tنتایج آزمون 

(، نیکلاس 2999های کانر و دیویدسون )فرضیه اول این پژوهش تأیید شد. نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشدارد. بنابراین، 

یساولی و عبدی (، مولایی2959(، صالحی و همکاران )2952(، واروالا و بیلند )2959(، گلدشتاین و همکاران )2954و رابرت )

(که 5939( و محمدی و همکاران )5932(، مؤمنی و همکاران )5939(، عباسی )5939طلب و فولاد چنگ )(، قنبری5939)

شوند، مطابقت زا دچار مشکل میآوری پایینی هستند و در برخورد با عوامل تنشنشان دادند افراد وابسته به مواد دارای تاب

آوری در آنان بوده، میزان تاب ( نیز نشان دادند افرادی که احتمال سوءمصرف مواد در آنها بالا5932دارد. محمدی و همکاران )

 باشد. پایین بوده که همسو با نتایج این پژوهش می

دهد. افراد عادی در مقایسه با افرد ها را افزایش میهای زندگی و غلبه بر آنآوری توانایی تحمل و سازگاری با بحرانتاب

های حلکنند تا راهدر جریان این ارتباط و تعامل تلاش میمعتاد، فرصت بیشتری برای همدلی، تعامل و ارتباط با دیگران دارند و 

و در مقابله با آوری امختلف حل مسئله را یاد بگیرند. هرچه فرد راهکار بیشتری برای غلبه بر مشکلات داشته باشد، میزان تاب

کارآمدی افراد شده و افزایش خودآگاهی کارآمدی و خودمشکلات نیز بیشتر خواهد بود. غلبه بر مشکلات نیز باعث افزایش خود

ر فعال شود. این افراد به طوآوری بالا است، میهای افراد با تابآگاهی منجر با اعتماد به نفس بیشتر که یکی از ویژگیو خود

کلات های بیشتر، سعی در افزایش قدرت خود در رویارویی با مشگذارند و برای دریافت تأییدها و تشویقدر محیط خود اثر می

اما در مقابل، افراد معتاد به دلیل مصرف مواد، سیستم ایمنی بدن آنها دچار بین هستند، ها خوشرا دارند و نسبت به این تشویق
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آسیب شده و در مقابل خطرات توان مقاومت ندارند. زندگی برای بسیاری از افراد معتاد رنگ باخته و معنایی ندارد. بی معنی 

گذارد؛ لذا از زندگی ناامید شده و در گیری برای اهداف آن تأثیر میرت اندیشیدن به زندگی و تصمیمبودن زندگی بر روی قد

های لوب پیشانی آسیب رسانده و فرد توان کنند. همچنین مصرف بلندمدت مواد به بخشمقابل خطرات مقاومت نمی

 رد. های ناشی از مصرف مواد را نداگیری برای مقاومت و شناخت آسیبتصمیم

تر، اعتماد به نفس و حمایت اجتماعی بیشتر های خود تنظیمی وسیعآور دارای سطح سلامت ذهنی بالاتر، مهارتافراد تاب

آوری مرتبط با (. تاب2999هستند و کمتر درگیر رفتارهای پر خطر می شوند )کومو، سارچیون، گینانتونو، مانسینی و روی، 

های افسردگی و استفاده از مواد بعد از یک موقعیت بحرانی دارد برای افراد در موقعیتهیجانات مثبتی است که نقش حفاظتی 

پذیری انطباقی منجر به کاهش سوءمصرف مواد در افراد آوری بالا با ایجاد انعطاف(. تاب2993)بانانو، گلیا، بوسیارلی و ولاهو، 

 (.2952گردد )باربارا و ویلند، می

 پذیری شناختی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.بین انعطاف فرضیه دوم:

پذیری شناختی افراد معتاد بین انعطافنشان داد که تفاوت معناداری  p<95/9های مستقل در سطح برای گروه tنتایج آزمون 

انجام  یری شناختیپذهایی که در زمینه انعطافوجود دارد. بنابراین، فرضیه دوم این پژوهش تأیید شد. نتایج پژوهشو عادی 

گرفته، بیشتر متمرکز بر روی کارکردهای اجرایی بوده و پژوهشی که رابطه این متغیر را با مواد مخدر مورد پژوهش و بررسی 

(، گلاسن و 2959(، کورین و آبین )5993های امینی، علیزاده و رضایی )قرار دهد، یافت نشد ولی این یافته به نوعی با یافته

 های ادراکی در افراد وابسته به مواد را تأیید کردند. ( همسو  است که وجود نارسایی2993( و نول و همکاران )2993همکاران )

شود که مصرف مزمن مواد مخدر با مناطق مختلف مغزی درگیر در حافظه و یادگیری در تبیین این یافته چنین استدلا می

توجه به فرایندهای شناختی که به وسیله مواد مخدر از طریق تأثیر بر  همچون قشر فرونتال و هیپوکامپ مرتبط است. یعنی با

شوند، نشان داده شده است که مواد مخدر ممکن است فرایند پیشانی مختل میروی نواحی هیپوکامپی و ساختارهای قشر پیش

رسد دهد.  بنابراین، به نظر میریزی شده( و بازداری نوروژنز )تشکیل بافت عصبی( را افزایش آپوپتسیس )مرگ سلولی برنامه

دهد و این بازداری ای در هیپوکامپ( کاهش میای )بخشی از شگنج دندانهکه  مواد مخدر فرایند نوروژنز را در ناحیه زیر دندانه

پذیری شود. همچنین هرچه فرد از نظر انعطافنوروژنز به نقایص ناشی از سوءمصرف مواد در عملکردهای شناختی منجر می

دهی، تمرکز و یادآوری رویدادها و ریزی، سازمانناختی از سلامت بیشتری برخوردار باشد، سرعت پردازش او در برنامهش

گیری بیشتر خواهد بود. چنین فردی در مواقع مواجه با اعتیاد و یا سفارش دوستان برای مصرف مواد، شرایط جدید و تصمیم

 بیماران دارایکند. رفتار خود را در برابر وسوسه مصرف مواد کنترل و تنظیم می دهد وخطرات آن را مورد ارزیابی قرار می

توانند توجه لازم را مند شوند؛ زیرا نمیتوانند به اندازه همسالان غیرمعیوب خود از درمان بهرهعملکرد شناختی معیوب نمی

های رات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمت(. تغیی2993برای یکپارچه کردن اطلاعات جدید حفظ کنند )نول و همکاران، 

های مصرف مواد و الکلیسم است )آهارون نوویچ، مختلف مغزی نشان داده است که آسیب در کارکردهای اجرایی از مشخصه
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های ادراکی با مصرف هروئین ارتباط تنگاتنگی ( در پژوهشی نشان داد که نارسائی2959(. کورین و آبین )2999نانز و هسین، 

 رد. دا

 بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد. فرضیه سوم:

بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی نشان داد که تفاوت معناداری  p<95/9های مستقل در سطح برای گروه tنتایج آزمون 

های بوزاکی وجود دارد. بنابراین، فرضیه سوم این پژوهش تأیید شد. نتایج به دست آمده در این فرضیه تا حدودی با نتایج  یافته

 ( مطابقت دارد. 5939( و شیخی )5934(، سیروسی )5934آبادیان )(، حاجی2954)

م شــده در زمینه هوش افراد وابســته به مواد، نشــان های انجانتیجه پژوهشتوان چنین اســتدلال کرد که در تبیین این یافته می

تر از میانگین جامعه اسـت )والیا، فکسـا، دریب و استار، دهد که عملکرد شـناختی و سـطح هوشـی اغلب این افراد پایینمی

د، متأثر افرا هایبسیاری از رفتارها و فعالیتضعف در هوش اخلاقی افراد، یکی از دلایل گرایش افراد به اعتیاد است.  (.2991

تواند های اخلاقی اسـت و ریشه در اخلاق دارد. بنابراین، عدم توجه به اخلاق و ضعف در رعایت اصول اخلاقی، میاز ارزش

(. افراد مصرف 5932مشـکلات زیادی را ایجاد کند و مشـروعیت و اقدامات افراد را زیر سـؤال ببرد )مرتضـایی و همکاران، 

شــود، به افرادی افســرده و بد خلق در بدن که به کاهش دوپامین و نوردوپامین در مغز منجر می کننده پس از کاهش اثر مواد

 شوند. تبدیل می

 ریزانبرنامه شودمی توصیه اند،واقع و بهداشت روان سلامت هایکننده تهدید معرض در ما کشور جوان جمعیت که آنجایی از

پیشنهاد  .دهند ارائه آموزاندانش تمامی به اجباری درس عنوان به را زندگی هایآموزش مهارت رویکرد پرورش و آموزش

شود که این پژوهش در افراد وابسته به مواد مختلف انجام شود. همچنین این پژوهش در هر دو جنس انجام و نتایج آن با می

 هم مقایسه شوند. 

 

 منابع 

عصب شناختی در بزرگسالان معتاد به مواد افیونی و افراد  -مقایسه کارکردهای اجرایی(. 5993امینی، فرشته؛ علیزاده، حمید و رضایی، امید ) -

 .99-21(، ص 4) 59عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، شماره 

ایسه آن بین (. رابطه ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مق5934ارفعی، فریبرز؛ جعفری، اصغر و محمدی، حسین )افشار، سارا؛ صدیقی -

 .59-59، ص 2، شماره 5دانشجویان دختر و پسر. مجله پژوهش در دین و سلامت، دوره 

(. سطح هوش اخلاقی اعضای هیئت علمی 5935تفتی، آزاده و احمدی تهران، غلامرضا )آزاده؛ دهقانیپناهبهرامی، محمدامین؛ اصمی، مریم؛ فاتح -

 .99-31، 1یزد. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ  پزشکی، شماره  و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

(. بررسی عملکرد شناختی 5934پور، مالک )بکلو، یونس؛ محمدیاری، قاسم و طهماسبگان، رضا؛ موحدی، یزدان؛ قاسمزادهبیرامی، منصور؛ محمد -

-29(، ص 3)94جار. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، شماره در معتادان سوءمصرف کننده مواد، معتادان تحت درمان با متادون و افراد بهن

96. 
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(. آزمون الگوی رابطه علزی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجیگری 5934حاجی آبادیان، سلمان ) -

 تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.خواهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم هیجان

، 29های والدینی با استعداد اعتیاد در فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره (. رابطه سبک5993دینگه، خاور)زینالی، علی؛ وحدت، رقیه و قره -

 .991-912ص 

و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی  آوری، سلامت روانی(. تاب5996سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس ) -
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 . )های نوین ایران )متاناانسانی مرکز توسعه آموزشهزاره سوم و علوم 

پذیری شناختی، سوگیری توجه و حافظه هیجانی در بین افراد مبتلا به سوءمصرف مواد، سیگاری و (. مقایسه انعطاف5939زاده، یحیی )محمدشاه -

 اردبیلی. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محققعادی. پایان

آوری در اعتیادپذیری دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، (. بررسی نقش پیشگیرانه هوش اخلاقی، خودکارآمدی و تاب5939شیخی، سکینه) -

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

نامه نبع کنترل در معتادین به مواد مخدر و افراد عادی شهرستان بوانات. پایانآوری و م(. مقایسه سلامت عمومی، تاب5939عباسی، محمدعلی ) -

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

ان. فصلنامه اعتیاد پژوهی آوری و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجوی(. رابطه بین تاب5939طلب، محمد و فولادچنگ، محبوبه )قنبری -

 .22-3(، ص 94) 3سوءمصرف مواد، شماره 

 آور.(. جامعه شناسی اعتیاد. تهران: نشر دید5991آشتیانی، الهام )میری -

 روانشناسی و روانپزشکی هیجانی. مجله هایمؤلفه و آوریتاب اعتیاد، (. ارتباط5939حسین )ور، غلاممحمدی، ابوالفضل؛ آقاجانی، میترا و زهتاب -

 . 596-542ص  ،2 شماره هفدهم، سال ایران، بالینی

 یبهزیست علوم دانشگاه دکتری، نامهپایان مواد. سوءمصرف خطر افراد در معرض در آوریتاب بر مؤثر عوامل بررسی .(5934) مسعود محمدی، -

 و توانبخشی.

رابطه بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه اعضای (. 5999پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی )مختاری -

 .65-63(، ص 59)52نشریه مدیریت سلامت، شماره  هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

آوری و راهبرد های مقابله با فشار روانی در افراد وابسته به مواد و عادی. فصلنامه (. مقایسه تاب5934یساولی، هادی و عبدی منصور )مولایی -

 .23-24(، ص5)4مددکاری اجتماعی، شماره 

به  نرفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادا -(. اثربخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی5932مؤمنی، فرشته؛ مشتاق، نهاله و پورشهباز، عباس ) -

 . 23مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره  

آموزان (. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون مداری دانش5932بلوطی، محمد و احمدی، رضا )پیرمرتضایی، شکوفه؛ قاسمی -

 .5-25(، ص 9)5انش انتظامی چهار محال و بختیاری، شماره شهرستان شهرکرد. فصلنامه د

http://jha.iums.ac.ir/article-1-425-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-425-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-425-fa.pdf
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 چکیده

 فضای به اعتیاد بدون و با آموزان دانش در مدرسـه در همسـالان طرد و پذیری ریسـک این مطالعه حاضـر با هدف مقایسـه

دانش آموزان متوسطه دوره  کلیهمقایسه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل -مجازی صـورت گرفت. روش پژوهش علزی

دانش آموز با و  49نفر ) 99می باشند که به روش دردسترس تعداد  5936 -5931دوم شـهر اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی 

 دانش آموز بدن اعتیاد اینترنتی( به عنوان نمونه آماری انتخاب شـدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسـشنامه های ریسک 49

های پژوهش با روش تحلیل واریانس اعتیاد به فضــای مجازی اســتفاده شــد. داده و مدرســه در لانهمســا پذیری، طرد

ـــان داد دانش آموزان دارای اعتیاد به MANOVAچنـدمتغیره) ( مورد تجزیـه و تحلیـل قرار گرفت. یافته های پژوهش نش

 مجازی فضای آموزان بدون اعتیاد بهفضـای مجازی نمرات بالاتری در ریسـک پذیری و طرد همسـالان در مقایسـه با دانش 

 و ذیریپ دریافت کردند. با توجه به این نتایج قابل بیان اسـت که انجام مداخلاتی در زمینه کاهش مشکلات مربوط به ریسک

 مدرسه در دانش آموزان ضروری می باشد.  در همسالان طرد
 

 مجازی. فضای به همسالان، فضای مجازی، اعتیاد ریسک پذیری، طردکلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ــای مجازیامروز  ــر جایگاهی قدرتمند  519فض به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بش

افراد زندگی بدون توان ادعا کرد برای بسیاری از د به طوری که مینشود و جزو لاینفک مناسـبات روزمره محسـوب میندار

در شئون فضای مجازی نفوذ کاربردهای  (.5939)یاسمن نژاد و محمدیان، کم مطلوبیتی نداردامکانپذیر نیسـت یا دسـت هاآن

، مقبولیتش به حدی رسیده که هاای جهانی اسـت و در جامعه ما با وجود فروکش کردن تب اولیه اسـتفاده از آنزندگی پدیده

                                                           
150 - cyberspace and mobile 
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انتقال اطلاعات و روابط مجازی در نگاه اول بسیار  .داردفناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه میمضرات جدی و اساسی این 

های مطلوب اسـت، اما تبدیل شـدن شـئون آن به بازیچه و وسـیله سرگرمی و وقتگذرانی آسیبی است که مضراتی در حوزه

ــکی، قانونی، جزایی ومتنوع اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، روان ــی، پزش ــناس ــیب ش پردازد و با کمی دقت و زایی می... به آس

شناسانه در حقیقت از یک دیدگاه آسـیب (.2993و همکاران،  515)جناروتوان به دامنه تاثیر نامطلوب آن پی بردموشـکافی می

ر د ها و معضــلاتی دانســت که آشــکارا یا پنهانتلفن همراه را یک منبع بزرگ برای تولید نارســاییفضــای مجازی و توان می

استفاده بیش از حد از اینترنت  اعتیاد مجازی،(. در واقع 2993ت)جنارو و همکاران، مناسـبات زندگی کاربران نفوذ کرده اسـ

کند و روابط او با محیط متاثر از استفاده ی مکرر و دیوانه بار  تا آن جا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می اسـت.

نتایج تحقیقات میزان استفاده بی روبه و نامعقول نوجوان (. 5999)شایق و همکاران، شودج میفرد شده و از حالت عادی خار

 (. در واقع دوره نوجوانی5999از فضـای مجازی و تلفن همراه بیشـتر از سـایر اقشـار جامعه می باشد)بهاری و شیر خانی، 

 از پر ای دوره اســت. جوانان بوده مورد توجه 512پذیری ریســک خواهی و اســتقلال و تنش از پر ای دوره عنوان به همیشــه

اســت.  تأثیرگذار او طلبی ریســک و خطرپذیری قدرت در شــخصــیتی جوان تیپ البته که کنند می تجربه را هیجان و خطر

دهد.  می قرار مرگ وحتی روانی جســمی، آســیب معرض در را خود فرد آن، موجب به که اســت رفتاری پذیری ریســک

، 519زیان وجود دارد)موری احتمال که طوری به اســت زیان یا آســیب یک معرض در خود دادن قرار ریســک، یک پذیرش

( در پژوهشـی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر از اینترنت می کنند، بیشتر در خطر 2993)514(. سـاندرس و چسـتر5333

( نشان داد 2951) 511های تجربی آندرسنیافته برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان ریسک پذیری بالای دارند.

 ( در بررسی خود2952) 516ینگهمچنین  هیجانی رابطه دارد. –اعتیاد به اینترنت و شـبکه های اجتماعی با مشـکلات روانی 

 اینترنت به اعتیاد های بین پیش پایین زندگی هدفمندی و هیجانخواهی -ماجراجویی کم، اجتماعی حمایت که دریافت

 هستند.

علاوه براین با توجه به حسـاسـیت نوجوانانی و دوستی های این دوران، عدم توجه و طردشدن از جانه دوستان می تواند در 

یاد به تواند در بررسی اعتگرایش افراد به رفتارهای پرخطر نقش داشـته باشد. از این رو یکی از متغیرهای بسیار مهمی که می

ایش هدوران دبیرستان مورد بحث قرار بگیرد طرد شدن دانش آموزان توسط همکلاسیفضای مجازی دانش آموزان به ویژه در 

یابد. بنابراین شوند نقش همسالان در زندگی دانش آموزان افزایش میاسـت. هنگامی که دانش آموزان وارد دوره نوجوانی می

ین از راهنمایی به دبیرستان معمولا موجب از ب گردد. به ویژه که انتقال نوجوانتوجه به پذیرش یا طرد همسـالان نیز بیشتر می

شــود و نوجوانان را با همســالان جدید و احتمالا با تغییراتی در رفتار های اجتماعی وی میرفتن یا دگرگون شــدن شــبکه

                                                           
151 - Jenaro 
152 - Risk Taking 
153 - Moore 
154 - Saunders & Chester 
155. Andreassen 
156 - ying   
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در ( تحقیات پیوسته نشان داده است که روابط با همسالان 2993و همکاران،  513کند )لاندنهمسـالان نسبت به وی مواجه می

ــر ــبکه های مجازی و غیره تاثیر معناداری دارد)پارکر و آش ــیل، اعتیاد به ش ــایلی مانند بزهکاری، ترک تحص ( 5393، 519مس

اند. هشناختی و سازگاری روانی قرار داشتاند، بیشتر در مسیر سلامت روانکودکانی که در روابط با همسالان خود توفیق داشته

درصد  21اند. در پژوهشی، اند، در معرض رفتارهای ناسازگارانه بودهسالانشان موفق نبودهدر حالی که آنان در سازگاری با هم

از دانش آموزانی که مورد طرد همسالان خود قرار گرفته بودند، متعاقب آن ترک تحصیل کرده بودند، در حالی که برای گروه 

( نشـــان 2993و همکاران ) 569نتایج مطالعات ین (.2996، 513یافت)پتریدز و همکاراندرصـــد کاهش می 9کنترل این رقم به 

های آمریکا باعث احســاس تنهای و طرد شــدن از ســوی دهنده این اســت که اعتیاد به اینترنت در بین دانشــجویان دانشــگاه

ـــود. نتایج مطالعات پیمایشـــی هوانگ و دنگاجتماع می و  569( در تایوان، بای آن2993و همکاران، ) 562( ؛ لیو2993) 565ش

( در ایران نشـان دهنده این است 2999( در نروژ و قاسـم زاده و همکاران )2993) 564( در کره جنوبی، باکن2993) همکاران

کشــور مختلف ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت با افســردگی، تنهایی)که از تبعات نبود  22مطالعه در  34که در مجموع 

( در 2955)561و طرد شدن از سوی خانواده و اجتماع وجود دارد. یانگ و آبروارتباط اجتماعی لازم است(، تعارض با خانواده 

ــه،  ــه، اخراج از مدرس تحقیقات خود در مورد تاثیر منفی اعتیاد اینترنت بر نوجوانان گزارش کردند که کاهش عملکرد مدرس

افسردگی، اضطراب از  ها، طرد شـدگی، مشـکلات روانی مانندافزایش تعارض و کشـمکش در خانواده، رها کردن سـرگرمی

جمله تاثیرات منفی اینترنت بر نوجوانان می باشـد. وجود مشـکلات ناشی از اعتیاد به فضای مجازی و مسائلی که به طبع آن 

ــازد تا از طریق نتایج این مطالعات علاوه بر  ــخص می س ــی را در این حیطه مش پیش می آید، اهمیت انجام هر گونه پژوهش

بط با اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به فضای مجازی برنامه های برای پیشگری و کاهش این معضل تدارک شناخت بیشتر عوامل مرت

 بدون و با آموزان دانش در مدرسه در همسالان طرد و پذیری ریسک دیده شود. براین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه

 مجازی صورت گرفت. فضای به اعتیاد

 

 روش شناسی

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل  کلیهمقایسه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل -روش مطالعه حاضر علزی

دانش آموز  49دانش آموز با و  49نفر ) 99می باشند که به روش دردسترس تعداد  5936 -5931در نیمسـال دوم تحصـیلی 

ری انتخاب شـدند. انتخاب نمونه های آماری در دو مرحله صورت گرفت. بدن اعتیاد به فضـای مجازی( به عنوان نمونه آما

                                                           
157 - London 
158 - Parker & Asher 
159 - Petrides 
160 - Yen 
161 - Huang & Deng 
162 - Liu 
163 - Byun 
164 - Bakken 
165 - Abreu 
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نفر از دانش آموزان توزیع گردید. ب(  199الف( مرحله شـناسـایی: در این مرحله پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی در بین 

ــنامه اعتیاد به ای ــش د نترنت دریافت کرده بودند تعدامرحله انتخاب: در این مرحله از بین دانش آموزانی که نمرات بالا در پرس

نفر و همچنین برای مقایسـه نیز از بین دانش آموزانی که نمرات دریافت کرده بودند، انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه  49

آماری و اجرای پژوهش بعد از کســب مجوزهای لازم به مدارس دوره دوم متوســطه پســران شــهر اردبیل مراجعه و از دانش 

ــدند. دادهآموزان برای ه ــایت ش ــتفاده از مکاری در پژوهش جلب رض و با روش  SPSSنرم افزار آماری های پژوهش با اس

 به شرح اطلاعات شامل پرسشنامه گردآوری ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارMANOVAتحلیل واریانس چندمتغیره)

 زیر بودند:

که برای  566(BFAS)آیتمی اعتیاد فیس بوک برگن  6نسخه اصلاح شده از مقیاس های مجازی: پرسـشـنامه اعتیاد به شـبکه

استفاده از فیس "شــود. اصطلاح اصلی(اسـتفاده می2952اندازه گیری اعتیاد به شـبکه های اجتماعی )آندرسـون و همکاران، 

باشد)آندرسون و ی مختلف میهای اجتماعتغییر یافت که شـامل استفاده از شبکه "شـبکه های اجتماعی آنلاین"که به "بوک

آیتم، به عنوان اعتیاد به شـبکه های اجتماعی دسته بندی می 6یا بالاتر بر روی حداقل چهار نفر از  9نمره  (.2952همکاران، 

563شود. قابلیت اطمینان داخلی این مقیاس توسط تانگ و کو
 گزارش شد. 99/9( 2953) 

 شده تنظیم و ترجمه رفتاری سینا علوم تحقیقات ی موسسه در و رضاخانی توسط پرسشنامه این ریسک: قدرت ی پرسشنامه

 است هر سوال23دارای  خواهد گرفت. این پرسـشنامه قرار اسـتفاده افراد مورد ریسـک قدرت میزان ارزیابی برای که اسـت

ــؤال ــت ج – ب -الف گزینه 9دارای  س ــتن با آزمودنی که اس  می انتخاب را آن ها این گزینه از یکی روی علامت گذاش

گزارش شـده است. همچنین در مطالعه بهاری و شیرخانی  94/9آزمون  این پایایی ضـریب (.5999کند)بهاری و شـیرخانی، 

( 5939بدست آمده است. علاوه بر این در پژوهش عسگری و همکاران ) 65/9( ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 5999)

و  24/9برابر  ترتیب به و شده محاسبه تنصیف و کرونباخ آلفای روش از دو اسـتفاده با پذیری ریسـک آزمون پایایی ضـرایب

 بدست آمد. 64/9

( و با توجه فقدان پرسشنامه ای متناسب با وضعیت فرهنگی 5994: این پرسشنامه توسط طهماسبیان)پرسشنامه طرد همسالان

مل نابع مربوط تهیه شده سپس با تشکیل گروه متمرکز شاایران سـاخته شده است. برای ساخت آن ابتدا فهرستی با توجه به م

چند روانشناس بالینی به منظور سنجش روایی محتوا، فهرست استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفته و از میان این فهرست 

و ثبات درونی  39/9 ماده انتخاب گردید. پایایی این آزمون از طریق آزمون باز آزمون به فاصله دو هفته برابر با 51در نهایت 

 (.5994محاسبه گردید)طهماسبیان،  39/9و ضریب تنصیف گاتمن  35/9آن با آلفای کرونباخ 

 

 هایافته

                                                           
166 . Bergen Facebook Addiction Scale 
167 . Tang& Koh 
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 می باشد.  55/5و انحراف معیار آن  95/53ها پژوهش میانگین سن پاسخگویان برابر طبق یافته

 

 معیار متغیرهای ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد بررسی (: میانگین و انحراف5جدول )

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

ریسک 

 پذیری

 56/1 99/43 دارای اعتیاد فضای مجازی

 11/4 35/99 اعتیاد فضای مجازیبدون 

 19/3 62/99 دارای اعتیاد فضای مجازی طرد همسالان

 91/6 53/23 اعتیاد فضای مجازیبدون 

 

پذیری در گروه دارای اعتیاد فضای مجازی و بدن اعتیاد به ترتیب برابر  ( میانگین )و انحراف معیار( ریسک5طبق نتایج جدول )

 ( است.91/6) 53/23( و 19/3) 62/99( و طرد همسالان به ترتیب 11/4) 35/99( و 56/1)99/43

 واریانس ها(: نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری 2جدول )

 F df1 df2 Sig متغیر

 499/9 33 5 193/9 ریسک پذیری

 193/9 33 5 693/9 طرد همسالان

 

( نشان می دهد که <91/9P( مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها )2چنانچه در جدول )

 واریانس ها برابر هستند.

 

 

 

 

 

 تحلیل واریانس چند متغیره ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد بررسی(: نتایج آزمون معناداری 9جدول )

  F df مقدار نام آزمون 
 فرضیه

df  خطا P  مجذور

 اتا

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429995 999/5 اثر پیلایی مدل

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429995 999/9 لامبدا ویلکز

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429995 252/54392 اثر هتلینگ

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429995 252/54392 بزرگترین ریشه خطا

 459/9  999/9 999/36 999/2 934/53 491/9 اثر پیلایی
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گرو

 ه

 459/9  999/9 999/36 999/2 934/53 133/9 لامبدا ویلکز

 459/9  999/9 999/36 999/2 934/53 643/9 اثر هتلینگ

 459/9  999/9 999/36 999/2 934/53 643/9 بزرگترین ریشه خطا

 

( نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز 9همانطور که جدول )

می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای  = لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان p< ،93/53F= ،13/9 91/9می شمارد)

درصد واریانس مربوط  45است، یعنی  45/9وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 

 به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
 

واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیرهای ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد (: نتایج آزمون تحلیل 4جدول )

 بررسی

منبع 

 تغییر

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 353/9 999/9 699/349 399/9633 5 399/9633 ریسک پذیری مدل

 993/9 999/9 459/696 943/9591 5 943/9591 طرد همسالان

 911/9 999/9 333/92 233/569 5 233/569 ریسک پذیری گروه

 945/9 999/9 419/95 951/519 5 951/519 طرد همسالان

 

 ایفض ( نشان می دهد بین میانگین ریسک پذیری و طرد همسالان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به4همانطور که جدول )

(. به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی ریسک پذیری و >p 95/9مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد )

 مجازی داشتند. فضای طرد همسالان بالاتری نسبت به گروه بدون بدون اعتیاد به
 

 

 بحث و نتیجه گیری

از بسیاری امکانات و تهسیلات بی شمار آن از قبیل فعالیت های نوجوانان و جوانان از اینترنت استفاده می کنند و  امروزه اکثر

فضای مجازی امکان برقراری ارتباط . بانکی و دسترسی به انواع اطلاعات علمی و سایر اموری از این دست بهره مند می شوند

وانند ت و آنها به سادگی می و تعاملات بین انسانها را در همه جای جهان با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت فراهم نموده

، با این وجود عدم استفاده مناسب از آن نیز مشکلات و اختلالاتی را در زندگی فردی به خواسته ها و نیازهای خود دست یابند

 اعتیاد بدون و با آموزان دانش در مدرسه در همسالان طرد و پذیری ریسک به وجود می آورد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه

 مجازی صورت گرفت. فضای به
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ازی تفاوت مج فضای نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین میانگین ریسک پذیری در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به

(. به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی ریسک پذیری بالاتری نسبت به >p 95/9معنی داری وجود دارد )

( در پژوهشی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر 2993مجازی داشتند. ساندرس و چستر) فضای اعتیاد بهگروه بدون بدون 

های افتهیاز اینترنت می کنند، بیشتر در خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان ریسک پذیری بالای دارند. 

ن همچنی هیجانی رابطه دارد. –و شبکه های اجتماعی با مشکلات روانی  ( نشان داد اعتیاد به اینترنت2951تجربی آندرسن )

 بین پیش پایین زندگی هدفمندی و هیجانخواهی، ماجراجویی کم، اجتماعی حمایت که دریافت ( در بررسی خود2952ینگ )

در خصوص تبیین این نتیجه قابل بیان است که دوران نوجوانایی دوره پرخطر می باشد. در این  هستند. اینترنت به اعتیاد های

دوران نوجوانان به دنبال تجربه چیزهای جدید می باشند، بدون اینکه در خصوص عواقب آن اندیشه کنند. براین اساس 

زی به جستجوهای غیر محتاطانه در آن می نوجوانانی که حس ریسک پذیری زیادی دارند به دنبال جذابیت های فضای مجا

 پردازند. 

داری  مجازی تفاوت معنی فضای قسمت دیگر نتایج نشان داد بین میانگین طرد همسالان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به

بدون بدون (. به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای طرد همسالان بالاتری نسبت به گروه >p 95/9وجود دارد )

( نشان دهنده این است که اعتیاد به اینترنت در بین 2993نتایج مطالعات ین و همکاران )مجازی داشتند.  فضای اعتیاد به

شود. نتایج مطالعات پیمایشی هوانگ و های آمریکا باعث احساس تنهای و طرد شدن از سوی اجتماع میدانشجویان دانشگاه

( در نروژ و قاسم 2993( در کره جنوبی، باکن )2993( در تایوان، بای آن و همکاران )2993)(؛ لیو و همکاران، 2993دنگ )

کشور مختلف ارتباط معناداری بین  22مطالعه در  34( در ایران نشان دهنده این است که در مجموع 2999زاده و همکاران )

 ماعی لازم است(، تعارض با خانواده و طرد شدن از سویاعتیاد به اینترنت با افسردگی، تنهایی)که از تبعات نبود ارتباط اجت

( در تحقیقات خود در مورد تاثیر منفی اعتیاد اینترنت بر نوجوانان گزارش 2955خانواده و اجتماع وجود دارد. یانگ و آبرو)

ها، طرد شدگی، کردند که کاهش عملکرد مدرسه، اخراج از مدرسه، افزایش تعارض و کشمکش در خانواده، رها کردن سرگرمی

 مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب از جمله تاثیرات منفی اینترنت بر نوجوانان می باشد. 

توان گفت که دانش آموزانی که توسط همسالان خود کمترین انتخاب را در مقوله مثبت و بیشترین انتخاب در تبیین این یافته می

های چون پرخاشگری، رفتارهای شوند. ویژگیش اموزان مطرود شناخته میکنند به عنوان دانرا در مقوله منفی کسب می

-گیری، بی توجهی به تکالیف درسی و غیره. علت اینکه این دانش آموزان از سوی همکلاسیتخریبی، اجتماع پذیری کمتر، کناره

عوامل در کنار عوامل دیگری همچون   (. این5339شوند هستند )نوهاب و همکاران، ها و اطرافیان خود به این عنوان شناخته می

های عاطفی باعث احساس تنهای دانش آموزان شده و سبب کشیده شدن تعارض خانواده، طرد شدن از سوی خانواده، خلا

شود. در واقع دانش آموزانی که دانش آموزان به سوی دنیای مجازی و غرق شدن در اینترنت و وابستگی آنان به اینترنت می

ر، اکثر پردازند. به عبارت دیگضای مجازی هستند بیشتر از سایر دانش آموزان به اینترنت و گردش در اینترنت میمعتاد به ف

شود که آنان اینترنت را در اولویت دهند. بنابراین همین امرموجب میساعات روزانه و شبانه خود را به اینترنت اختصاص می
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(.  از 5934ف مربوط به خودشان را به فراموشی بسپارند )کیامرثی و پوران، اول زندگی خود قرار دهند اطرافیان و تکالی

محدودیت پژوهش حاضر می توان به استفاده خود گزارشی بودن ابزار اندازه گیری متغیرها، استفاده از روش نمونه گیری 

 گیری همراه است. و این سوگیریدردسترس اشاره کرد. زیرا استفاده از پرسشنامه خودگزارشی دهی و پاسخ دهی به آن با سو

ممکن است در نتایج تحقیق تاثیر داشته باشد. بنابراین در تحقیق آتی تعمیم نتایح باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین براساس 

نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد تا مسئولان مدارس برنامه های برای آگاه سازی دانش آموزان در خصوص استفاده ای 

 سب از فضای مجازی و خطرات ناشی از آن تدارک ببینند.نامنا

 

 منابع
(. مدل یابی خود اثر مندی در افســـردگی نوجوانان ایرانی بر مبنای مدل عاملیتی بندورا از افســـردگی. رســـاله دکتری 5994طهماســـبیان، کارینه.)

 روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 

ی روانشاسی مدرسه، ی آن با تعلل ورزی و پرخاشگری در دانش آموزان. مجلله(. شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه5934آریا. ) کیامرثی، آذر. پوران،

 .63-9/91، شماره 4ی . دوره5934پاییز 

 تازه های اندیشه نامهجوانان. فصل در خطرجویی با دلبستگی های سبک شخصیتی، های ویژگی (. رابطه5999بهاری، سیف اله؛ شیرخانی، محمد. )

  .43 -23، ص 9 شماره ،4 سال تربیتی، علوم در

تیپ شخصیتی  با خواهی هیجان و پذیری ریسک پذیری، مسوولیت ی (. رابطه5939الدین. ) عسـگری، پرویز؛ عسـگری، مانا؛ عنایتی،  میرصـلاح

 .21 -53، ص 29، دوره 53دی. مجله اندیشه و رفتار، شماره 

 دانشجویان در همراه تلفن از زا آسیب اسـتفاده و شـخصـیت نیرومند عامل پنج رابطه بررسـی(. 5939یاسـمن نژاد، پریسـا؛ محمدیان، محسـن. )
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 چکیده

آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی بود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب

روش پژوهش از نوع آزمایشی، با طرح پیش آزمون  و پس آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

نفر از کودکان کار و خیابان   99خیابان که تحت پوشش اداره بهزیستی استان کرمانشاه بودند. نمونه آماری شامل کودکان کار و 

بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در مرحله بعد به صورت گمارش تصادفی در دو  گروه، قصه درمانی و 

آوری کانر و دیویدسون و تکانشگری بارات بود. برای امل پرسشنامه  تابها شگروه کنترل گمارده شدند. ابزار گرد آوری داده

ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش  نشان داد که قصه درمانی بر افزایش تجزیه و تحلیل داده

توان از قصه درمانی به عنوان ن پژوهش میباشد. بنابر نتایج ایآوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی مؤثر میتاب

آوری و کاهش تکانشوری کودکان، به ویژه کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیب استفاده یک مداخله در  افزایش تاب

 کرد. 

 آوری، تکانشوری، کودکان کار، کودکان خیابانیقصه درمانی، تاب واژگان کلیدی:

Abstract 

The experimental method of research, with a pretest and post-test groups. The study population consisted of all street children were 

covered by the Welfare Department of Kermanshah province. Data collection tools include questionnaire and Barratt Impulsiveness 

Scale was rocking. For the analysis of multivariate data analysis of covariance was used. The results showed that narrative therapy 

to increase resilience and reduce impulsivity and street children is effective. The results of this study can be of narrative therapy as 

an intervention to increase resilience and reduce impulsivity in children, especially children affected by or vulnerable to be used . 

Key word: Narrative therapy, resiliency, impulsivity, child labor, street children 

 

 

 

 مقدمه 

های اجتماعی، واجد اهمیت ازمبانی حقوق بشر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروهپرداختن به مقوله کودک به عنوان یکی 

ای فقط با سرمایه گذاری زنند. آینده رو به رشد و شکوفا در هرجامعهفراونی است. کودکان، آینده هر کشوری را رقم می

های روحی ی، آموزشی و بهداشتی، آسیبشود، اما در برابر محرومیت های چندگانه اقتصادبرکودکان آن جامعه تضمین می

ها در آینده به هر جامعه ای که وضعیتی چنین داشته ماند که هزینه این آسیبجبران ناپذیری برکودکان آن جامعه بر جای می
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ا ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است تباشد تحمیل خواهد شد. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان و سلامت روانی آن

از نظر روانی و جسمی سالم بوده و بتوانند نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند، بنابراین توجه به عوامل تأثیر گذار بر این 

دهند و بزرگترین ثروت و سرمایه هر کشوری نیروی ای را تشکیل میای از جمعیت هر جامعهگروه از جامعه که بخش عمده

 (5999مباحث توجه برانگیز روان شناسان در دهه های اخیر است )داور پناه و همکاران،  باشد، یکی ازانسانی آن جامعه می

های اخیر به علل پدیده کودکان کار و خیابانی مشکلی اجتماعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و دردهه

شهرهای بزرگ در جهان معاصر به ویژه درکشورهای گیر اکثر گوناگون افزایش یافته است. این پدیده یکی از معضلات گریبان

در حال توسعه از جمله در ایران است و به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی نه تنها بخش درخور توجهی از کودکان و 

یز با ها قرار داده است، بلکه خانواده و جامعه را نهای آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیبنوجوانان را که سرمایه

ساله در  54 تا 1میلیون کودک  251های فراوانی رو به رو ساخته است. سازمان جهانی کار اعلام کرده است که بیش از زیان

کشورهای مختلف در دام کار گرفتار هستند. درباره شمار کودکان کار وخیابان در ایران، تاکنون آمارهای متفاوتی منتشر شده 

میلیون کودک کار ایرانی خبر  3میلیون و آمارهای غیررسمی از وجود  2رسمی از وجود تنها  تر آمارهایاست. چنانچه پیش

می دادند، طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران یک میلیون و هفتصد هزار کودک در ایران به طور مستقیم درگیر کار هستند 

 (.5931)روزنامه اقتصادی صبح ایران، 

یم خواهند بود؛ چرا که کودک از بی عدالتی وحقارتی که در معرض آن بوده است سرخورده پیامدهای این پدیده بسیار وخ

خواهد شد وفرصت گذران مراحل طبیعی دوران کودکی و بازی و تفریح و پرورش استعدادهای خود را نخواهد داشت، بلکه 

کند. علاوه بر این پرورش محروم میباری بیش از توان جسمی و ذهنی خود را به دوش خواهد کشید که او را از آموزش و

دهند )اصغری، های کاری برای کودکان ناسالم وخطرناک هستند و زندگی و پرورش ذهنی او را تحت تأثیر قرار میاغلب محیط

(. کودکان هر جامعه، سرمایه های با ارزش آن جامعه هستند. کودکانی که در فقر و محرومیت اقتصادی، اجتماعی، 5999

فرهنگی و بهداشتی زندگی می کنند، کودکان مطرود، آسیب دیده و آسیب پذیری هستند. کودکانی که کودکی نکرده آموزشی، 

بزرگ شده اند، در محیط خشن بزرگ سالان بزرگ شده اند و فرصت بازی و رشد خلاقیت، تحصیل و حقوق اولیه یک انسان 

اعی حاصلی به بار نخواهند آورد. کودکانی که در آینده والدینی از آنها دریغ شده است، جز افزودن آسیب های روانی و اجتم

با رنج ها و آلام روانی شدید، فاقد مهارت های والدی و آسیب دیده هستند و فرزندانی به مراتب مشکل دارتر از خود پرورش 

ارد. از جمله آسیب می دهند. حضور کودکان در جامعه آسیب های متعددی از جمله آسیب های جسمی و روحی به دنبال د

های روحی این پدیده می توان به دوری از گروه همسالان خود و فضای نشاط کودکی و خانواده اشاره کرد. علاوه بر این، این 

پدیده باعث زشت شدن چهره جامعه می شود و گسترش آن آسیب های اجتماعی و بزهکاری در پی خواهد داشت؛ چرا که 
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ه یا خود خواسته وارد گروه های بزهکاری، سرقت، مواد مخدر می شوند و به خود و جامعه بعضی از این کودکان ناخواست

آسیب می زنند. کودکان سرمایه اجتماعی هر جامعه ای هستند که در صورت تعلیم و تربیت صحیح می توانند نیرویی مفید 

یروی جامعه را از بین خواهد برد )افشاری، برای جامعه باشند. درگیری کودکان در پدیده اشتغال زود هنگام، این ذخیره ن

5934) 

آوری توانمندی فرد در برقراری تاب آوری استفاده کرد.از اصطلاح تاب 5339ورنر از جمله اولین دانشمندانی بود که در دهه 

خ های در واقع تاب آوری پدیده ای است که از پاس (.2999)کانرودیویدسون،  روانی در شرایط خطرناک است -زیستی 

رغم رویارویی فرد، با تهدیدهای جدی، وی را در دست یابی به موفقیت و غلبه  انطباقی طبعی انسان حاصل می شود و علی

( باور داشت که تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن 5333کامپفر ) (.5934)خدارحیمی،  سازد بر تهدیدها توانمند می

است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می سازد. در روانشناسی  هدید کننده (به تعادل سطح بالاتر )در شرایط ت

آوری به عنوان عوامل محافظتی اند. در این معنا تابظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع را تاب آوری نامیده

های تاب آوری به عنوان یکی از سازه (.5993)کیانی،  تو مقاومت در مقابل عوامل خطر ساز آینده مورد توجه واقع شده اس

بلاک معتقد  (.5993؛ به نقل از کیانی، 2991اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است )بلاک، 

انطباقی،  در نتیجه این انعطاف پذیری باشد.است تاب آوری توانایی منطبق ساختن سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می

نمایند و اعتماد به نفس بالاتری آوری با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه میافراد دارای سطح بالای تاب

 ( .5993)کیانی،  داشته و در مقایسه با افرادی که از سطح پایین تاب آوری برخوردارند، سازگاری روانشناختی بهتری دارند

تکانشوری که به طور کلی به صورت فقدان توانایی در به تأخیر انداختن کامروا سازی تعریف شده است؛ به عنوان یک عامل 

اساسی در بسیاری از اختلالات روانی از جمله پرخوری عصبی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال بیش فعالی همراه با کمبود 

پرخاشگرانه و رفتارهای خود جرحی در نظر گرفته شده است )سایدر و اسمیت،  توجه، قمار بازی بیمار گون، خود کشی، رفتار

؛ داو 2996(. این اختلال هر ساله موجب از بین رفتن زمان و سرمایه در بسیاری از کشورها می شود )ارس و سانتیستبن، 2999

غریزه بدون توسل به ایگو و عمل  (. برخی تعاریف تکانشوری شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی، عمل2994و لوکستون، 

های مخاطره آمیز اهمیت بالایی در (. تصمیم گیری5333سریع ذهن بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می باشد )اوندن، 

زندگی فردی و اجتماعی دارد و اختلال در این نوع تصمیم گیری هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی را تشکیل 

(. تکانشوری طیف گسترده ای از رفتارهایی است که روی آن کمتر تفکر شده، به صورت 5999تیاری وبهزادی، دهد )اخمی

رشد نایافته برای دست یابی به یک پاداش یا لذت بروز می کنند، از خطر بالایی برخوردارند و پیامدهای ناخواسته ی قابل 

 (.5333توجهی را در پی دارند )اوندن، 
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دهد ی از درمان با استفاده از مواد هنری ساده است. بیان خود به خودی غیر قضاوت گرانه به فرد اجازه میهنر درمانی شکل

که آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوب شده بدون تهدید دیگران صحبت کند. وقتی که احساسات فاش نشده بیان می 

سطح آمده آشکار کار کنند. هنر درمانی به عنوان یک ابزار اولیه گردند، مراجع وهنر درمانگر قادر هستند با مسائلی که به 

وثانویه برای درمان مفید است و می تواند برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در قالب فردی و گروهی و طیف وسیعی از 

(. اشکال 2999کند )ولف،  نیازها به کار رود. به خاطر طبیعت ذاتی مواد و فرایند تخیل، هنر درمانی خلاقیت را تشویق می

ی هنری قادرند با فرایندهای فکری عمیق ارتباط برقرار کنند و از آن طریق بر تداوم تغییر روانی تأثیر بگذارند و تقویت کننده

(. هنر درمانی یک وسیله درمان و یا حداقل یک امر جنبی 5994، ترجمه وهابی، 5331امید رهایی از درد روانی باشند )براون، 

گردد افراد به جای تعارض و تمارض به رای تمرکز حواس، دقت، یادگیری و بالا بردن روابط اجتماعی است و باعث میب

تبادل نظر و تفاهم بپردازند. انجام دادن فعالیت های هنری به افراد کمک می کند تا احساسات و هیجاناتی را که نمی توانند با 

هایشان غلبه که دلشان می خواهد به شکل بهتری با دیگران در میان بگذارند و برترسرفتار وگفتار شان نشان دهند هر طور 

 ( .2995کنند )کرولی، 

گویند. قصه درمانی از معرفت شناسی ساخت گرایان اجتماعی استفاده از داستان به منظور اهداف درمانی را قصه درمانی می

دانند پدیده آمده  است. در قصه درمانی هدف اولیه این و تاریخی میپست مدرن، که واقعیت و دانش را ساخته بافت فرهنگی 

را بدست  هایشاناست که مراجعان داستان زندگی خود را کشف کنند تا انعطاف پذیری بینش و توانایی در حل و فصل چالش

او کاراکتر اصلی است و وجه  دهد تا فرایند قصه گویی را هدایت کند به صورتی کهبیاورند. قصه درمانی به مراجع اجازه می

 (.2959قابل توجه از زندگی خودش موضوع اصلی است )ریکا، کوبا و نگاش، 

(. البته استفاده از 2994قصه درمانی در سالهای اخیر به صورت یکی از روشهای هنر درمانی کودکان مطرح شده است )آراد، 

و تنها به درمان مشکلات روانشناختی کودکان ختم نمی شود. در  قصه درمانی به مثابه یک فن درمانی ابعاد گسترده ای دارد

شوند های زندگی خود به تغییر در معانی زندگی فرد منجر میقصه درمانی فرض بر این است که تغییر در زبان و ادبیات قصه

(. لذا سؤال اصلی 2991یو، کند )دساشهای جدیدی برای رفتار و روابط با دیگران ایجاد میهای زندگی فرصتو تغییر در قصه

 آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی تأثیر دارد؟این پژوهش این است که آیا قصه درمانی بر افزایش تاب

آموزان مقطع ابتدایی پرداخت. بررسی تأثیر قصه درمانی در کاهش پرخاشگری و افزایش عزت نفس دانش( به 5934شهبازی )

شود. باقری و آموزان مقطع ابتدایی میه درمانی موجب کاهش پرخاشگری و افزایش عزت نفس دانشنتایج نشان داد که قص

( به  بررسی اثربخشی قصه درمانی برمهارتهای اجتماعی درحیطه پرخاشگری ورفتارهای تکانشی کودکان پیش 5934مکوندی )

مهارتهای اجتماعی درحیطه پرخاشگری ورفتارهای دبستانی شهراهواز پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که قصه درمانی بر
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(  پژوهشی 5931تکانشی کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد و این تاثیر درمرحله پیگیری نیز ادامه یافت. همچنین تکلو و سلطانی )

ع چهارم، آموزان مقطبا عنوان بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر پرخاشگری، سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش

آزمون با روش تحلیل کوواریانس حاکی از این بود پنجم و ششم ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمان انجام دادند. نتایج پس

 آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود. که اجرای مداخله قصه درمانی منجر به کاهش پرخاشگری در دانش

 شناسی تحقیق روش

 جامعه آماری

 جامعه آماری این پژوهش را  کلیه کودکان کار و خیابان که تحت پوشش اداره بهزیستی استان کرمانشاه بودند، تشکیل دادند. 

 نمونه  آماری و روش نمونه گیری 

نفراز کودکان کار وخیابانی شهرستان کنگاور که به روش نمونه گیری در دسترس  41نمونه آماری این پژوهش شامل  تعداد 

(، گروه n=15(، قصه درمانی )(n=15اب و در مرحله بعد به صورت گمارش تصادفی در سه گروه نقاشی درمانی انتخ

 ( گمارده شدند. n=15کنترل )

 روش پژوهش

 روش این پژوهش از نوع  آزمایشی،  با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است. 

 ها: ابزارهای گرد آوری داده

 ه از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و تکانشگری بارات مورد آزمون قرار گرفتند.  آزمودنی ها با استفاد

آوری کانر و دیویدسون بود. این آوری در این پژوهش، مقیاس تابابزار سنجش تاب پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون:

آوری ی تابدر حوزه 5333 -5335ر منابع پژوهشی ( با مرو5994؛ به نقل از محمدی، 2999نامه را کانر و دیویدسون )پرسش

های های روانسنجی این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبتتهیه کردند. بررسی ویژگی

سترس پس ا اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال

آور اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاباز سانحه، انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیده

های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد تواند در موقعیتهای بالینی و غیر بالینی بوده و میآور در گروهاز غیر تاب

سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است. طیف  21. این پرسشنامه دارای (5994)محمدی، 

کاملاً 4تاحدودی درست، 9نظری ندارم،  2تاحدودی غلط، 5کاملاً غلط، 9پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز آن از)
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کنیم. مه، مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع میشود. برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنادرست( درجه بندی می

را خواهد داشت. هرچه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر خواهد بود و  599تا  9این امتیاز دامنه ای بین 

د تاب آور خواهد بود و هر چه نشانگر افرا 19می باشد. به عبارتی نمره بالاتر از  19برعکس. نقطه برش این پرسشنامه امتیاز 

 1نتایج تحلیل عاملی حاکی از آنند که این آزمون دارای باشد میزان تاب آوری  فرد بالاتر خواهد بود.  19این امتیاز بالاتر از 

 عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن، کنترل و تأثیرات

 -53 -29مربوط به زیر مقیاس تصور شایستگی فردی، سؤالات  59 -55 -52 -56 -53 -29 -24 -21سؤالات  .معنوی است

مربوط به زیر  5 -2 -4 -1 -9مربوط به زیر مقیاس اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، سؤالات  6 -3 -54 -51 -59

مربوط به زیر  9 -3مربوط به زیرمقیاس کنترل و سؤالات  59 -25 -22مقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، سؤالات 

 باشد. مقیاس زیرمقیاس تأثیرات معنوی می

گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش  93/9کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 

( روایی و پایایی این 5996در پژوهش بشارت ومحمدی ) نینبوده است. همچ 93/9ای هفته 4بازآزمایی در یک فاصله 

( 5939(. در پژوهش حق رنجبر و همکاران )5939پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است )به نقل از حق رنجبر و همکاران ، 

برای این  94/9خ نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای کرونبا

 پرسشنامه به دست آمد. بنابراین این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. 

سؤال و به  99پرسشنامه تکانشگری بارات: ویرایش یازدهم این پرسشنامه توسط بارات ساخته شد. این پرسشنامه دارای 

های شناختی(، تکانشگری حرکتی رفتن تصمیمصورت چهار گزینه ای تدوین شده است که سه عامل تکانشگری شناختی )گ

 -29- 55 -3 6 -1کند. سؤالات )عمل کردن بدون فکر( و بی برنامگی )جهت یابی آنی و فقدان آینده نگری( را ارزیابی می

مربوط به  99 -21 -29 -22 -25 – 53 -53 -56 - 4 - 9 -2مربوط به عامل تکانشگری شناختی، سؤالات  29 -26 -24

باشد. مربوط به عامل بی برنامگی می23 -23 -59 -51 -54 -59 -52 -59 -9 -3 -5ی حرکتی و همچنین سؤالات تکانشگر

باشد. پاتون، استنفورد و بارت پایایی درونی برای نمره کل آن را می 529و  بالاترین نمره  99ترین نمره در این مقیاس پایین

( در پژوهشی برای نخستین بار در ایران به اعتبار یابی مقیاس تکانشگری 5999گزارش دادند. نادری، حق شناس) 99/9تا 33/9

و  29/9بارات با محاسبه همبستگی آن با مقیاس هیجان خواهی زاکرمن در جامعه دانشجویی پرداختند. ضریب همبستگی 

 به دست آمد. 69/9و به روش تصنیف  23/9ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 

 

 هایافته
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 فرضیه اول: قصه درمانی بر کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی تأثیر دارد. 

 متغیر تکانشوری

 (: میانگین و انحراف معیار نمره تکانشوری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون1جدول )

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

 

 

 

 تکانشوری

 

 پیش آزمون

 A 03/82 18/11 11آزمایش 

 11 61/3 03/13 گواه

 

 پس آزمون

 A 13/16 88/7 11آزمایش 

 11 30/1 60/11 گواه

 

 

 تکانشوری شناختی

 

 پیش آزمون

 A 0/21 14/2 11آزمایش 

 11 60/3 20/11 گواه

 

 پس آزمون

 A 26/11 76/2 11آزمایش 

 11 10/4 1/16 گواه

 

 

 تکانشوری حرکتی

 

 پیش آزمون

 A 00/31 00/0 11آزمایش 

 11 10/2 8/20 گواه

 

 پس ازمون

 A 33/20 60/3 11آزمایش 

 11 33/3 86/18 گواه

 

 

تکانشوری بی 

 برنامگی

 

 پیش آزمون

 A 00/30 04/3 11آزمایش 

 11 81/2 03/17 گواه

 

 پس آزمون

 A 03/20 13/1 11آزمایش 

 11 60/4 20/20 گواه
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( ارائه شده است در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر تکانشوری هر یک از 5طور که در جدول )همان 

)قصه درمانی(  A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش 59/55و  39/92)قصه درمانی(  Aها به ترتیب گروه آزمایش گروه

ها به ترتیب گروه معیار در متغیر تکانشوری شناختی هر یک از گروه ، در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف 99/3و  19/16

، در مرحله 36/2و  26/51)قصه درمانی(  A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  14/2و  3/25)قصه درمانی(  Aآزمایش 

)قصه درمانی(  Aزمایش پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر تکانشوری حرکتی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آ

، در مرحله پیش آزمون میانگین 63/9و  99/29)قصه درمانی(  A، گروه، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  93/3و  99/95

،  94/9و  99/99)قصه درمانی(  Aو انحراف معیار در متغیر تکانشوری بی برنامگی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 

 . باشد، می19/1و  39/29)قصه درمانی(  Aن گروه آزمایش در مرحله پس آزمو

 

 تاب آوریمتغیر 

 

 آوری کودکان کار و خیابانی تأثیر داردفرضیه دوم: قصه درمانی بر افزایش تاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: میانگین و انحراف معیار نمره تاب آوری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون2جدول )

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

 

 

 

 تاب آوری

 

 پیش آزمون

 A 33,33 4,81 11آزمایش 

 11 7,61 26,13 گواه

 

 پس آزمون

 A 14,4 4,20 11آزمایش 

 11 3,41 32,26 گواه

 

 

 

 پیش آزمون

 A 11,13 2,64 11آزمایش 
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زیر مقیاس تصور از 

 شایستگی فردی

 11 4,71 8,80 گواه

 

 پس آزمون

 A 18,13 2,41 11آزمایش 

 11 2,70 10,6 گواه

 

 

زیر مقیاس اعتماد به 

 غرایز فردی

 

 پیش آزمون

 A 10,00 2,02 11آزمایش 

 11 3,13 7,66 گواه

 

 پس آزمون

 A 16,4 2,61 11آزمایش 

 11 2,60 10,33 گواه

 

 

زیر مقیاس پذیرش 

تغییر مثبت و روابط 

 ایمن

 

 پیش آزمون

 A 1,40 1,00 11آزمایش 

 11 2,07 1,00 گواه

 

 پس آزمون

 A 10,06 1,66 11آزمایش 

 11 2,60 0,03 گواه

 

 

 زیر مقیاس کنترل

 

 پیش آزمون

 A 3,03 2,01 11آزمایش 

 11 1,34 2,66 گواه

 

 پس آزمون

 A 6,73 1,70 11آزمایش 

 11 1,64 4,46 گواه

 

 

تاثیرات زیر مقیاس 

 معنوی

 

 پیش آزمون

 A 2,86 1,18 11آزمایش 

 11 1,10 2,40 گواه

 

 پس آزمون

 A 4,80 1,14 11آزمایش 

 11 1,17 2,73 گواه

 

( ارائه شده است، در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیرتاب آوری هر یک از 2همان طور که در جدول )

 14.4)قصه درمانی(  A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  4.91و  99.99)قصه درمانی( Aها به ترتیب گروه آزمایش گروه
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ها به ترتیب گروه ، در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس تصور از شایستگی فردی هر یک از گروه4.29و 

، در مرحله 2.45و  59.19)قصه درمانی(  A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  2.64و  55.59)قصه درمانی( Aآزمایش 

پیش آزمون میانگین و انحراف زیر مقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 

A  )در مرحله پس آزمون گروه آزمایش 9.59و  3.66، و گروه گواه 2.32و  59.99)قصه درمانی ،A  و  56.94)قصه درمانی

ها به ترتیب ، در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن هر یک از گروه2.65

، گروه 5.66و  59.96)قصه درمانی(  A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش 5.33و  1.49)قصه درمانی( Aگروه آزمایش 

، در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس کنترل هر یک از گروه ها به ترتیب گروه  69. ، 2.69و  1.39گواه 

، در مرحله پیش 5.33و  6.39)قصه درمانی( A، در مرحله پس آزمون گروه آزمایش 2.95و   9.39)قصه درمانی( Aآزمایش 

 2.96)قصه درمانی(  Aها به ترتیب گروه آزمایش حراف معیار زیر مقیاس تاثیرات معنوی هر یک از گروهآزمون میانگین و ان

 باشد.می 5.54و  4.99)قصه درمانی(  A،  در مرحله پس آزمون گروه آزمایش 5.59و 

 بحث و نتیجه گیری 

تکانشوری کودکان کار و خیابانی پرداخته آوری و کاهش در این پژوهش به بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب

آوری کودکان شده است، بررسی دقیق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و مشاهده تفاوت معنادار در افزایش میزان تاب

ای، نشانگر این است که گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل پس از اجرای قصه درمانی به عنوان یک برنامه مداخله

شهبازی های آوری کودکان کار و خیابان مؤثر بوده است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشصه درمانی بر افزایش تابق

( که در آن به اثر بخشی نقاشی درمانی به عنوان یک روش مداخله 5931( و تکلو و سلطانی )5934باقری و مکوندی )(، 5934)

 باشد. دست یافتند، همسو می

ی با معنایی توان چنین استدلال کرد که  در فرآیند قصه درمانی رویدادهای روزمره زندگی در قالب قصهنتایج میدر تبیین این 

(. در 5333کند درک بهتری از خودش و دیگران بدست آورد )آنگوس، لویت و هادرک، شود که به مراجع کمک میمطرح می

ها بطور انی مواجه شوند و درصدد حل آن برآیند. ارائه این روشهای آن با بحرواقع در جریان یک قصه ممکن است شخصیت

(. 2994توان از طریق قصه درمانی به این هدف دست یافت )ملانی، مستقیم به افراد به ویژه کودکان همواره آسان نیست ولی می

سازد ا بررسی کنند و آنها را قادر میهای متضاد رهایشان را بیان کرده و موقعیتدهند تا خیالبافیها به کودکان فرصتی میقصه
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ها تشخیص ها و حکایت(. کودکان از راه تغییر و تبدیل قصه5995های مهم بپردازند )محمد اسمائیل، به مسائل و احساس

های خود را های خود احساس به دست آورند و مسئولیت قصهتوانند تغییر کنند و درباره روایتدهند تا چه اندازه میمی

های آنان و کمک به (. داستان سرایی ابزاری حساس برای فهم افکار کودکان، شناسایی گرایش5999یرند )زایپس/پرنیان، بپذ

ها چارچوبی برای خود پدید آیی و نیز آموزش و بالا بردن خود تر جهان پیرامون خود است. در واقع قصهآنها برای درک دقیق

کند وقایع چاره ناپذیر را شناسایی کند. برای آورند. قصه گویی به کودک کمک مییفهمی و کارایی روابط بین فردی فراهم م

مثال، کودک بیماری که باید به بیمارستان برود با خواندن کتابی مرتبط با موضوع خودش مثلاً در مورد کودکی که او هم باید 

ها و آرزوهایش را نیز بشناسد. قصه درمانی ترسکند و از این راه ممکن است به بیمارستان برود احساس بهتری پیدا می

هایی همانند حوادث زندگی او را دارند و به کاهش کند که دیگران نیز تجربههمچنین به کودکان در فهم این نکته کمک می

ند که فهمهایی میکند. کودکان این موضوع را با خواندن قصهداغی تجارب غیر قابل قبول از نظر اجتماعی نیز کمک می

(. بنابراین، در قصه گویی، کودکان از اینجا و 5992اند )گلدارد و گلدارد/ پرنیانی، ها تجارب مشابهی داشتههای آنشخصیت

(. کارکرد قصه درمانی از آن 5331دارند )ماچادو، بینند و در دسترس است گام بر میشوند و فراتر از آنچه میاکنون رها می

شان را شناسایی و ابراز کنند، توانند به سادگی افکار و احساساتشود زیرا که آنها نمیتر میبرجستهجهت برای کودکان بسیار 

های عالی مشاوره و روان درمانی کودکان مطرح شده است )تامپسون و به همین دلیل قصه درمانی به صورت یکی از روش

کنند خود را ای نیمه تمام را تکمیل میدهند یا قصهرا می(. زمانی که کودکان به قصه گوش ف5994رودلف، ترجمه طهوریان، 

هایی ها و راه حلروند. آنها ممکن است مهارتهای خودشان میدهند و در واقع به سمت تعارضدر نقش قهرمان قصه قرار می

شود آنها امر موجب می برند بطور ناهشیار برای رویارویی با مشکلات خود امانت گیرند. اینهای قصه بکار میرا که شخصیت

های پیشین خود فایق آیند و آینده خود را پر معناتر بیابند و روان درمانی، تمرینی برای ترمیم و بتوانند بر گذشته و ناکامی

در شیوه قصه درمانی، قهرمان قصه به عنوان توان گفت که همچنین می(. 5335شود )هاوئرد، بازسازی قصه زندگی تلقی می

آموزد؛ یا به ای و شرطی سازی جانشینی رفتارهای جدیدی را از او میکرده و کودک در جریان یادگیری مشاهدهالگو عمل 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
گزیند و یا قواعد خود گری، کودک با قهرمان قصه همانند سازی کرده و قالب رفتاری او را برای خود بر میزبان روان تحلیل

یابند های واقعی زندگی او تعمیم میدهد که این قواعد سرانجام به موقعیتمی های قصه شکلای را بر اساس پیام استعارهساخته

های کودک، (. علاوه بر این ممکن است تکرار مضامین مغایر با طرح واره2999و رفتار کودک را هدایت خواهند کرد )هنفر، 

اه و نقطه نظرات دیگران، فرد از قید خود (. در واقع در قصه با عرضه دیدگ2992ها را فراهم سازد )راحیل،زمینه تعدیل آن

های مثبتی در پی داشته باشد، یابد که پیامدشود. علاوه بر این، تکانشوری در صورتی تداوم میپذیر میمداری رها و انعطاف

فتار های توان با نشان دادن رگیرند. پس به راحتی میزیرا در اغلب موارد کودکان، تکانشوری را از طریق تقلیید یاد می

 های الگو شده برای کودکان بر کاهش یا افزایش آن رفتار تأثیر گذاشت. تکانشورانه و پیامدهای آن، در قالب شخصیت
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 مقایسه کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنتی

 

 معصومه اسماعیل پور

 ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، 
esmailpour.m@yahoo.com 

 

 چکیده

مطالعه حاضـــر با هدف مقایســـه کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد 

شــاهدی( می باشــد. جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه دانش -مقایســه )مورد-اینترنتی صــورت گرفت. روش پژوهش علزی

نفر  99می باشند که به روش دردسترس تعداد  5936 -5931دوم متوسطه شهر اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی آموزان دوره 

ـــدند. برای گردآوری اطلاعات از  49دانش آموز بـا و  49) دانش آموز بـدن اعتیاد اینترنتی( به عنوان نمونه آماری انتخاب ش

ای پژوهش هو تنظیم هیجان و اعتیاد اینترنتی یانگ استفاده شد. دادهپرسشنامه های کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده 
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( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته نشان دادند کنترل هدفمند، تنظیم MANOVAبا روش تحلیل واریانس چندمتغیره)

ـــنود در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی و الگوی جهت گیری همنوایی در دانش  هیجـان و الگوی جهت گیری گفت و ش

ـــت. این نتایج لزوم توجه به متغیرهای کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم  ـــتر س آموزان با اعتیاد اینترنتی بیش

 هیجان در دانش آموزان را از سوی مسئولان مدارس و خانواده ها را روشن می سازد.

 

 ده، تنظیم هیجان، عتیاد به اینترنت.: کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

با توسعه ی سریع اینترنت در قرن بیست و یکم، استفاده از آن در جامعهی مدرن به سرعت در حال افزایش است و پیشرفتها 

ده را لفنهای هوشمند و تبلتها میسر می نمایند، این پدیدر تکنولوژی موبایل که اکنون دسـترسی آسان به اینترنت را از طریق ت

تشـــدید می کند. اگرچه اینترنت در زندگی روزمره، مفید اســـت زمانی که اســـتفاده از آن، اعتیادی گردد، می تواند منجر به 

ــتفاده از اینترنت، رنج می برند ک ــود. در واقع، برخی افراد از کمبود کنترل در اس ــمشــکلاتی برای افراد ش فتگی ه مســبب آش

(. اعتیاد به اینترنت، سازه ای 2951، 569شـخصی، نشانگان، وابستگی و پیامدهای منفی مختلف است)تروژاک، زولینو و آچاب

گسـتره اسـت که شامل بازی اینترنتی و سایر اشکال استفاده ی اعتیادی از اینترنت )مثل دانلود اعتیادی، استفاده ی افراطی از 

درصد  3/96شبکه های اجتماعی و خرید آنلاین اعتیادی( می شود. شیوع این اختلال، از یک درصد تا سایت های مربوط به 

گزارش شـده است. این تفاوت، احتمالاً به دلیل میزان متغیر دسترسی به اینترنت در کشورهای مختلف، تعاریف متعدد اعتیاد 

(. شیوع بیشتر این اختلال در پسران بیشتر گزارش شده 9542به اینترنت و ابزارهای تشخیصی متفاوت، است)هو و همکاران، 

                                                           
168 - Trojak, Zullino & Achab 
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میلادی مطرح  5331را در جولای  535برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت 539(. گلدبرگ2956و همکاران،  563اســت)وادلین

ظر نترنت صرف ن(. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به ای2999، 532کرد و معیارهای تشـخیصی آن را ثبت نمود)گونزالس

از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای است مزمن، فراگیر و عود کننده که با صدمات 

جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. نتایج پژوهشی حاکی از وجود اعتیاد اینترنتی در میان دانش 

 (.2955، 539باشد)فرانگوس و سوتیروپولاسمیآموزان و دانشجویان 

اعتیاد به اینترنت می تواند در هیجانات افراد تاثیر گذار باشد. تنظیم هیجانی بعنوان فرایندآغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز، 

ریف رساندن اهداف فرد تعروانی، فیزیکی در به انجام -شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعی

(. در واقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب هیجانها نیست، بلکه شخص نباید همیشه در یک حالت آرام 174،2959می شود)ویمز

و ساکن از برانگیختگی هیجانی  قرار داشته باشد. در عوض تنظیم هیجانی، شامل فرایندهای نظارت و تغییر تجربیات هیجانی 

( در پژوهشی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر از اینترنت 2993)536(. ساندرس و چستر2954، 175شخص است)تامسون

ربی های تجمی کنند، بیشتر در خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان خطرپذیری بالای دارند. یافته

 هیجانی رابطه دارد. –ختلال روانی ( نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی با ا2951) 177آندرسن

آموزانشان از اینترنت است. نسل جوان امروز نسبت ی جوامع نحوه استفاده دانشهای مشترک والدین در همهیکی از نگرانی

جهت  های احتمالی اینترنت، باید درکنند، برای جلوگیری از آسیبتری از والدین خود رشد میبه نسل گذشته با سرعت بیش

ها و معیارهای فکری فرد است. کلارک و ها تلاش کرد. خانواده اولین پایه گذار شخصیزت، ارزشسازی خانوادههآگا

کنند که اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف و تجدید نظر (خانواده را سیستمی قانون گذار تعریف می5333)539شیلدز

های متقابل میان والدین و فرزندان، اساس تحول ان هستند. کنشدر تعریف و ماهیزت روابط خود برمبنای الگوی ارتباط ش

گردد و این کنش متقابل در تمام مراحل عمر وی، خود را نشان می دهد. معنای ابتدایی ارتباط خانوادگی عاطفی فرد تلقی می

یتزپاتریک و کوئرنر دو بعد زیر (. با توجه به این مسئله ف533،2994این است که بچه ها ارتباط با دیگران را یاد بگیرند)کوئرنر

(. در بعد گفت 2996، 599بنایی گفت و شنود و همنوایی را در الگوهای ارتباط خانوادگی شناسایی کردند)کوئرنر، فیتزپاتریک

                                                           
169 - Vadlin 
170 . Goldberg 
171 . Internet Addiction 
172 . Gonzalez 
173 . Frangos & Sotiropoulos 
174 - Vimz 
175 - Thompson 
176 - Saunders & Chester 
177. Andreassen 
178- Clark & Shields 
179- Koerner 
180- Fitzpatrick 
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و شنود اعضای خانواده به طور پیوسته و خود انگیخته با یکدیگر تعامل دارند و در بعد همنوایی، ارتباط های خانوادگی به 

کند و بر حرف شنوی از پدر و مادر و ای است که اعضا را وادار به یکسان نمودن  نگرش ها، ارزش ها و باورها می گونه

( در پژوهشی نشان 2951)595هوئی و سوسان شور-(. لانگ، سو 2992دیگر بزرگسالان استوار است)کوئرنر و فیتزپاتریک،

زند پروری مستبدانه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان همبسته است. دادند که الگوی ارتباطی ضعیف خانوادگی و شیوه های فر

( در پژوهشی نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی 5939همچنین خسروی و علیزاده صحرائی)

 معنی داری وجود دارد. 

( و در بین 2991و همکاران،  182مهمی دارند)پلاتاشواهد جدید بیانگر آن است که عوامل مزاجی در نوع رفتار افراد نقش 

عوامل مزاجی نیز میزان کنترل توجه و کنترل هدفمند مهم به نظر می رسند. کنترل توجه به توانایی تمرکز و برگرداندن آن از 

محرک  هشود. کنترل هدفمند نیز به درجه کنترلی که شخص بر حفظ تمرکز خود در پاسخ بمحرکی به محرکی دیگر گفته می

(. کنترل بالای توجه و کنترل هدفمند که به 2994، 183شود)روتبرت، الیس و پوسنرهای حواس پرت کننده دارد اطلاق می

آورد)روتبرت، شود. توانای بازداری پاسخ مسلط را در فرد فراهم میدر نظر گرفته می 184عنوان بخشی از مزاج نظم جویی

که کنترل توجهی پایینی دارند به دلیل اینکه توانایی ضعیفی در تغییر دادن توجه خود (. بنابراین افرادی 2994الیس و پوسنر، 

از محرکهای برانگیزنده اضطراب و افسردگی دارند)برگرداندن توجه( ممکن است به اختلالات رفتاری شده آسیب پذیر باشند. 

 اینترنت در نوجوانان یا دانشجویان، همبستگی مثبتی( در نتایج مطالعه خود بیان کردند بین اعتیاد به 2959وانگ و همکاران )

( در نتایج مطالعه خود 2956( و ین و همکاران)2956با روانرنجوری و کنترل پایین وجود دارد. همچنین نیئی و همکاران)

 گزارش کردند بین اعتیاد به اینترنت با مشکلات رفتاری رابطه معناداری وجود دارد.

ایش شیوع اعتیاد در دانش آموزان، انجام مطالعه ای در این خصوص بسیار ضروری می باشد. تا از در نهایت با توجه به افز

این طریق بتوان گامی موثر در کاهش مشکلات مربوط اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان برداشت. براین اساس پژوهش حاضر 

هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنتی صورت با هدف مقایسه کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم 

 گرفت.

 روش شناسی

شاهدی( می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر -مقایسه )مورد-روش پژوهش علزی

دانش  49انش آموز با و د 49نفر ) 99می باشند که به روش دردسترس تعداد  5936 -5931اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی 

                                                           
181 - Lung, Sue-Huei & Susan Shur 
182 - Plata 
183  - Rachman, Ellis & Posner 
184 - Regulatory Temperament 
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آموز بدن اعتیاد اینترنتی( به عنوان نمونه آماری انتخاب شـدند. انتخاب نمونه های آماری در دو مرحله صورت گرفت. الف( 

نفر از دانش آموزان توزیع گردید. ب( مرحله انتخاب:  499مرحله شناسایی: در این مرحله پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در بین 

انحراف معیار بالاتر از میانگین( در پرسـشنامه اعتیاد به اینترنت دریافت  5رحله از بین دانش آموزانی که نمرات بالا )در این م

ـــه نیز از بین دانش آموزانی کـه نمرات پـایین ) 49کرده بودنـد تعـداد  انحراف معیار پایینتر از  5نفر و همچنین برای مقـایس

ــب مجوزهای لازم به  میانگین( دریافت کرده بودند، انتخاب ــدند. جهت انتخاب نمونه آماری و اجرای پژوهش بعد از کس ش

مدارس دوره دوم متوسـطه پسـران شـهر اردبیل مراجعه و از دانش آموزان برای همکاری در پژوهش جلب رضــایت شدند. 

( مورد تجزیه و MANOVAو با روش تحلیل واریانس چندمتغیره) SPSSهای پژوهش با اســتفاده از نرم افزار آماری داده

 تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به شرح زیر بودند:

ــنجش برای اعتیاد :آزمون185اینترنت یانگ به اعتیاد آزمون ــتگی میزان س ــط  کامپیوتر یا اینترنت با کار به افراد وابس توس

 شامل ای درجه پنج لیکرت مقیاس روی سؤال 29از  یک هر به باید خواننده این آزمون اسـت. در ( تهیه شـده5339)یانگ،

وابستگی  دهنده بیشتر، نشان نمره که است 599تا  9آزمون از  این نمرات بدهد. دامنه پاسخ همیشه و ندرت، اغلب هرگز، به

پایایی  بررسیاست.  گرفته قرار استفاده مورد و فارسی ترجمه ( به5999اورنگ ) توسـط آزمون این اسـت اینترنت به بیشـتر

در کره گزارش شــده اســت. در  39/9در ســوئد و  31/9اعداد  مختلف تحقیقات در پرســشــنامه به روش آلفای کرونباخ این

ـــده و 32/9از  بالاتر مقیاس این درونی ( اعتبار5339مطـالعه یانگ و همکاران ) دار  معنی نیز بازآزمایی روش گزارش ش

و  33/9ضرایب  ترتیب به تصنیف، و آلفای کرونباخ روش دو از استفاده ( با5993است. عسگریان و مرعشیان ) شده گزارش

 را گزارش نمودند.  33/9

 است شده گویه تشکیل 59از  است. مقیاس فوق شده ( تهیه2999جان ) و گروس توسط مقیاس هیجانی: این تنظیم مقیاس

ــانی ) 6مجدد ) ارزیابی مقیاس خرده دو دارای که ــخهاگویه( می 4گویه( و فرونش ــد. پاس  3مقیاس لیکرت ) اســاس بر باش

و برای فرونشانی  33/9مجدد  ارزیابی برای کرونباخ آلفای باشد. ضریب( می3موافق ) ( تا کاملا5ًمخالف ) کاملاً از ای(،درجه

 همســانی (. ضــریب2999اســت)گروس و جان،  شــده گزارش 63/9مقیاس  کل برای ماه 9 از بعد بازآزمایی اعتبار و 39/9

و  69/9تا  46/9دامنه ای  در مجدد ارزیابی برای میلان دانشگاه ایالتی و دانشـجویان کاتولیک کارمندان در مقیاس این درونی

 بررسی منظور ( به5939(. در پژوهش حسینی و خیر )2999است)گروس و جان،  آمده بدست 69/9تا  42/9فرونشانی  برای

 بیانگر که گردید محاسبه 39/9پرسشنامه  این برای کرنباخ آلفای میزان ضریب شد، استفاده درونی همسـانی روش از پایایی،

 کل ی نمره با گویه نمره هر همبستگی ضرایب بررسی طریق از نیز پرسشنامه این باشد. رواییمی مقیاس مطلوب این پایایی

 محاسبه شد.  69/9تا  15/9بین  مقیاس نمره کل با گویه هر نمرات گرفت. همبستگی قرار تحلیل مورد مقیاس

مقیاس تجدیدنظر شـده الگوهای ارتباطی خانواده: برای بررسی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی بعد گفت و شنود و بعد 

 به این منظور تهیه 5334همنوایی از ابزار تجدیده نظر شـده الگوی ارتباطات خانواده که توسط ریچی و فیتزپاتریک در سال 

                                                           
185 - Internet Addiction Test 
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گویه پنج گزینه ای از کاملاً موافقم )نمره پنج( تا کاملاً  26شــده اســتفاده گردید. پرســشــنامه الگوهای ارتباطی خانواده دارای 

ـــت.  ـــنود و  51مخـالفم )نمره یـک( اس گزاره بعدی مربوط به جهت گیری  55گزاره اول مربوط به جهت گیری گفت و ش

ــد )جهانی زنگیر،  ــده، میانگین مقدار آلفای کرونباخ (. برا5935همنوایی می باش ــی های انجام ش ی اعتبار این ابزار در بررس

( برای بعد همنوایی و ضریب اعتبار به روش 39/9تا  94/9)دامنه  33/9( برای بعد گفت و شـنود، 94/9تا  32/9)دامنه  93/9

 (.5996شده است )جوکار و همکاران،  برای بعد همنوایی گزارش 9/ 39تا  39/9برای بعد گفت و شنود و  33/9بازآزمایی، 

( ساخته 2994و همکاران ) 593سوالی است که توسط لونیگان 46: مقیاس کنترل هدفمند یک ابزار 596مقیاس کنترل هدفمند

( در دو خرده 1( تا همیشه)5نقطه ای ازاصــلًا) 1پذیری مثبت و منفی را در مقیاس لیکرت شـده و میزان خود تنظیمی هیجان

ــتکار/تکانش وری اندازه میحواس مقیاس کنترل گیرد. در این مطالعه از خرده مقیاس کنترل حواس پرتی/پشــتکار پرتی، پش

( نمره 1( تا همیشه )5نقطه ای ازاصلاً ) 1آیتم می باشد و در مقیاس لیکرت  52استفاده خواهد است. این خرده مقیاس دارای 

برای خرده مقیاس  36/9برای خرده مقیاس حواس پرتی/ پذیرش و  94/9گردد. پـایـایی ثبات درونی این آزمون گـذاری می

بدست آمده است)لونیگان، و  69/9تا  19/9تکانش وری گزارش شـده اسـت. ضرایب ثبات همزمان این آزمون نیز در دامنه 

ــاپور )2994همکاران،  ــریب آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعه رض ــورت5932(. ض گرفت،   ( که بر روی دانش آموزان ص

 بدست آمد. 93/9

 

 یافته ها

بود. بیشترین فراوانی در هر دو گروه پایه  99/5وانحراف معیار آن  29/56ها پژوهش میانگین سن پاسخگویان برابر طبق یافته

 اول و کمترین فراونی پایه سوم بودند.

 (: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش5جدول )

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 کنترل هدفمند
 99/9 93/59 دارای اعتیاد اینترنت

 56/9 54/24 بدون اعتیاد اینترنت

الگوی جهت گیری گفت و 

 شنود

 14/3 54/49 دارای اعتیاد اینترنت

 99/59 22/12 بدون اعتیاد اینترنت

الگوی جهت گیری گفت 

 همنوایی

 62/3 99/23 دارای اعتیاد اینترنت

 99/1 95/25 اعتیاد اینترنتبدون 

 تنظیم هیجان
 22/1 99/25 دارای اعتیاد اینترنت

 56/9 45/96 بدون اعتیاد اینترنت
 

                                                           
186- Effortful Control Scale 

187- Lonigan 
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 93/59( میانگین کنترل هدفمند در افراد دارای اعتیاد اینترنت و گروه بدون اعتیاد اینترنتی به ترتیب برابر 5طبق نتایج جدول )

و  95/25و  99/22؛ الگوی جهت گیری گفت همنوایی 22/12و  54/94شنود به ترتیب ؛ الگوی جهت گیری گفت و 54/24و 

 می باشد. 45/96و  99/25تنظیم هیجان 

 (: نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها2جدول )

 F df1 df2 Sig متغیر

 494/9 33 5 611/9 کنترل هدفمند

 154/9 33 5 122/9 تنظیم هیجان

 592/9 33 5 599/2 گیری گفت و شنودالگوی جهت 

 619/9 33 5 533/9 الگوی جهت گیری همنوایی
 

( نشان می دهد که واریانس ها <91/9P( مشـاهده می شـود سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها )2چنانچه در جدول )

 برابر هستند.

 

 

 

 متغیره کنترل هدفمند و تنظیم هیجان(: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند 9جدول )

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429943 999/5 اثر پیلایی مدل

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429943 999/9 لامبدا ویلکز

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429943 133/54366 اثر هتلینگ

 999/5 999/9 999/36 999/2 492/429943 133/54366 بزرگترین ریشه خطا

 931/9 999/9 999/36 999/2 693/59 931/9 اثر پیلایی گروه

 931/9 999/9 999/36 999/2 693/59 691/9 لامبدا ویلکز

 931/9 999/9 999/36 999/2 693/59 614/9 اثر هتلینگ

 931/9 999/9 999/36 999/2 693/59 614/9 بزرگترین ریشه خطا

 

ـــتفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می 9همانطور که جدول ) ( نشـــان می دهد ســـطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت اس

وابســته در = لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نشــان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای  p< ،69/59F= ،69/9 91/9شــمارد)

درصــد واریانس مربوط به اختلاف بین  93اســت، یعنی  93/9مجموع معنادار اســت و میزان این تفاوت بر اســاس آزمون لامبدا ویلکز 

 گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
 

 هدفمند و تنظیم هیجان(: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیرهای کنترل 4جدول )
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منبع 

 تغییر

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 329/9 999/9 552/349 599/9634 5 599/9634 کنترل هدفمند مدل

 353/9 999/9 369/696 399/9592 5 399/9592 تنظیم هیجان

 964/9 999/9 213/99 999/569 5 999/569 کنترل هدفمند گروه

 914/9 999/9 315/95 399/519 5 399/519 تنظیم هیجان

( نشان می دهد بین میانگین کنترل هدفمند و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی 4همانطور که جدول )

اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد  (. به طوری که میانگین هر دو متغیر در دانش آموزان بدون>p 95/9داری وجود دارد )

 اینترنت است.

 

 (: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره الگوهای ارتباطی خانواده1جدول )

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 316/9 999/9 999/36 999/2 135/693 316/9 اثر پیلایی مدل

 316/9 999/9 999/36 999/2 135/693 944/9 ویلکز لامبدا

 316/9 999/9 999/36 999/2 135/693 143/25 اثر هتلینگ

 316/9 999/9 999/36 999/2 135/693 143/25 بزرگترین ریشه خطا

 539/9 999/9 999/36 999/2 199/6 539/9 اثر پیلایی گروه

 539/9 999/9 999/36 999/2 199/6 999/9 لامبدا ویلکز

 539/9 999/9 999/36 999/2 199/6 294/9 اثر هتلینگ

 539/9 999/9 999/36 999/2 199/6 294/9 بزرگترین ریشه خطا

 

ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد ( نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون1همانطور که جدول )

(95/9 p< ،19/6F= ،99/9  ــته در مجموع ــان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابس = لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نش

ها درصــد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه 53اســت، یعنی  53/9معنادار اســت و میزان این تفاوت بر اســاس آزمون لامبدا ویلکز 

 می باشد.ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته 
 

 (: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیر الگوهای ارتباطی خانواده 6جدول )

مجموع  متغیر وابسته منبع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 953/9 999/9 161/499 999/23993 5 999/23993 حساسیت اضطرابی مدل

 312/9 999/9 291/5345 959/433566 5 959/433566 فرسودگی تحصیلی

 932/9 992/9 396/3 949/691 5 949/691 حساسیت اضطرابی گروه
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 593/9 995/9 369/55 959/9954 5 959/9954 فرسودگی تحصیلی

 

الگوی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی در دانش آموزان با و بدون اعتیاد  ( نشان می دهد بین میانگین6همانطور که جدول )

(. به طوری که الگوی جهت گیری گفت و شنود در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی >p 95/9اینترنت تفاوت معنی داری وجود دارد )

دانش آموزان با اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان بدون بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنت و الگوی جهت گیری همنوایی در 

 اعتیاد اینترنتی است.
 

 بحث و نتیجه گیری

ــه کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد  ــر با هدف مقایس پژوهش حاض

ــان داد بین میانگین کنترل ــورت گرفت. نتایج نش  هدفمند در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی اینترنتی ص

ـــتر از دانش آموزان >p 95/9داری وجود دارد ) (. بـه طوری که میانگین این متغیر در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنت بیش

ـــتایی یافته های مطالعات وانگ و همکارا ـــت آمده در راس ـــت. نتـایج بـه دس (، نیئی و 2959ن )دارای اعتیـاد اینترنـت اس

( در نتایج مطالعه خود بیان کردند بین اعتیاد به 2959( قرار دارد. وانگ و همکاران)2956( و ین و همکاران)2956همکـاران)

ـــتگی مثبتی بــا روانرنجوری و کنترل پــایین وجود دارد. همچنین نیئی و  اینترنــت در نوجوانــان یــا دانشـــجویــان، همبس

( در نتایج مطالعه خود گزارش کردند بین اعتیاد به اینترنت با مشکلات رفتاری رابطه 2956ان)( و ین و همکار2956همکاران)

 معناداری وجود دارد. 

( معتقد است که در تمام مراحل حل 5396در خصـوص اسـتنباط این یافته قابل بیان اسـت از سـوی براسا نظر که روتبرت )

توان به موفقیت رسید. به این معنی که بدون تنظیم و کنترل اسـت نمی مسـئله، بدون کنترل هدفمند که جزئی از خودتنظیمی

هدفمند در همان مرحله اول، فرد نخواهد توانسـت به تشخیص درست دست یابد. در این صورت دیگر حل مسئله به شکل 

ـــت اتفـاق نخواهـد افتـاد. علـاوه بر این کنترل توجـه و هدفمند به عنوان عاملی مهم در، برقراری و  داری روابط و نگهدرس

شـود. و از سـوی دیگر وجود اعتیاد اینترنتی با دارا بودن ویژگی های مانند پرخاشگری، شـایسـتگی اجتماعی محسـوب می

 خشم، وجود افسردگی، اضطراب و ... موجب می گردد که افراد در کنترل هدفمند خود دچار مشکل گردند.

نگین تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی قسمت دیگر نتایج به دست آمده نشان داد بین میا

(. به طوری که میانگین این متغیر در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان دارای >p 95/9داری وجود دارد)

استفاده مکرر از اینترنت می کنند، بیشتر در ( در پژوهشی نشان دادند که افرادی 2993اعتیاد اینترنت است. ساندرس و چستر )

( به 2959) 599ویلسون، فورنلسیر و وایت خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان خطرپذیری بالای دارند.

. رندبمشکلات عملکردی رنج می این نتیجه رسیدند که معتادان شبکه اجتماعی از لحاظ هیجانی، روابط بین فردی، سلامت و 

هیجانی رابطه دارد.  –( نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال روانی 2951های تجربی آندرسن)یافته

های اجتماعی آنلاین به طور بالقوه اعتیاد آور است؛ ( در مطالعات خود نشان دادند استفاده از شبکه2954هورمس و همکاران )
                                                           

188. Wilson, Fornasier & White 
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های تنظیم احساسات ضعیف به رسد به علت بخشی از یک خوشه از علائم مهارتعی به نظر میهای اجتمااعتیاد به شبکه

های روانی است که امکان دریافت بعضی از این ادراکات در ارتباط در دنیای مجازی مملو از هیجانات و تکانه آیند.وجود می

امل های الکترونیک، محاورهای تصویری ماهیتی کاز پستهای گفتگو، استفاده دنیای واقعی امکان پذیر، نیست. حضور در اتاق

)ون دن اینجندن، مرکرک و کندها یا متحوایی را منتقل میها و نگرشپنهان و فردی دارد و مشخص نیست که چه نوع ارزش

ای اذبی که برهای کهای مجازی به دلیل جذابیت(. بنابراین استفاده بیش از اندازه از شبکه2999، 593ورماست و اسپیجکرمان

تواند با توجه به آنها، نیازهای روانی و هیجانی آنها را تأمین سازد و میکند. به آرامی آنها را به خود معتاد میکاربران ایجاد می

اجتماعی و هیجانی آنها را به دلیل عدم تجارب معمول -نماید این در حالی است کهاشتغال بیش از حد به اینترنت رشد روانی

 (.5935کند)دستجردی و همکاران، با همسالان دچار اختلالات رفتاری و در خودفرورفتگی می و گروهی

در نهایت قسمت آخر یافته های پژوهش نشان داد میانگین الگوی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی در دانش آموزان با و 

ه الگوی جهت گیری گفت و شنود در دانش آموزان (. به طوری ک>p 95/9بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی داری وجود دارد )

بدون اعتیاد اینترنتی بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنت و الگوی جهت گیری همنوایی در دانش آموزان با اعتیاد اینترنت 

ان دادند که الگوی ( در پژوهشی نش2951هوئی و سوسان شور )-بیشتر از دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی است. لانگ، سو

ارتباطی ضعیف خانوادگی و شیوه های فرزند پروری مستبدانه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان همبسته است. همچنین 

( در پژوهشی نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی معنی داری 5939خسروی و علیزاده صحرائی)

عملکرد خانوادگی ( در نتایج مطالعه خود نشان دادند دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنتی 5935اران)برشان و همکوجود دارد. 

ند، که کاینترنت، به عنوان رسانه ارتباطی و سرگرم کننده، زندگی مفرح و امنی را برای تعدادی از افراد مهیا مینامناسبی دارند. 

(. در چنین شرایطی زمانی که اعضای خانواده دارای ارتباطات مناسب )الگوی 5992اند )درگاهی،  شده در دنیای واقعی انکار

و  کنندمی تلاش آن رشد در جهت و گروه خانواده دانسته از را جزئی خود جهت گیری گفت و شنود( باشند و اعضاء خانواده

پردازند. اش مییبه یار وی مجدد سازگاریو  آن رفع جهت در خانواده سایر آن حل توانایی در عدم و شکل مواجهه با در زمان

چنین پیوندی بین اعضا منجر به کاهش بسیاری از ارتباطات و رفتارهای نامناسب )مانند بزهکاری، اعتیاد به اینترنت و ...( 

نمایند  را پرهای نوجوان بیشتر می تواند به تخلیل انرژی خود پرداخته و اوقات فراغت خود گردد. بعلاوه در چنین خانوادهمی

 بینی کننده مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در چنین خانواده های باشد.تواند پیشکه این عامل نیز می

همچنین قابل بیان اسـت که قاعدتاً وجود سبک نامناسب برخورد خانواده می تواند در گرایش و اعتیاد فرزندانش به اینترنت 

انش اموزان به ویزه در سـنین نوجوانی در دوره بحرانی قرار داشـته و هر گونه ناملایمتی از سوی تاثیر گذار باشـد. چرا که د

خـانواده )وجود الگوی خانوادگی جهت گیری همنوایی( می تواند در این گرایش تاثیر گذارد. اما در خصـــوص ناهمخوانی 

ی و نیز جامعه های مورد بررسی اشاره کرد. وجود جامعه های پیشین می توان به تعداد نمونه آمارنتیجه به دست آمده با یافته

د دانش های شایآموزان تاثیر گذار باشـد. در برخی از فرهنگتواند در پدیده اعتیاد به اینترنت دانشهای متفاوت میو فرهنگ

                                                           
189 . Van Den Eijnden, Meerkerk, Vermulst& Spijkerman  
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ویی راغت خود به سآموزان نه به دلیل مشـکلات خانوادگی، بلکه به عنوان نوعی مشـغولیت و تفریح برای پر کردن اوغات ف

 اینترنت کشیده شده باشند که این عامل در نهایت منجر به اعتیاد اینترنتی در آنان شده است.

براســـاس یافته های این پژوهش قابل بیان اســـت که متغیرهای کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در 

دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنتی تفاوت معناداری داشــته و نیازمند برنامه های برای ارتقاء و تصــحیح این متغیرها می 

ــی بودن ابزار پژوهشــی ی دانش آموزان دارای اعتیاد به  گســتره در تنها حاضــر و به علت اینکه پژوهش باشــد. خودگزارش

گردد سازد. بنابراین پیشنهاد میمواجه می محدودیت با را تحقیق تعمیم نتایج این امر که گرفته صورت شـهرستان یک اینترنت

ردد گصورت گیرد. همچنین پیشنهاد می برای افزایش تعمیم نتایج به دسـت آمده، چنین پژوهشی بر روی جامعه آماری دیگر

های از سـوی مسئولان مدارس جهت افزایش و ارتقاء کنترل هدفمند، الگوهای ارتباطی خانواده مناسب و تنظیم هیجان برنامه

 در دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنتی صورت گیرد.
 

 

 

 منابع

 ران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران.(. بررسی علل روانی چت کردن در شهر ته5999اورنگ، طیبه. )
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 چکیده

بینی گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان عاطفی خانواده و خودپنداره در پیشنقش جو  بررسی با هدف حاضر پژوهش

 دانشگاه دانشجویان شامل کلیه پژوهش آماری یبود. جامعه همبستگی از نوع توصیفی مورد استفاده پژوهش انجام شد. روش

 229حجم  به اینمونه این جامعه، از همشغول تحصیل بودند بود ک 31-36در سال   کارشناسی مقطع در محقق اردبیلی بود که
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 و به سه پرسشنامه جو عاطفی خانواده )هیل برن(، مقیاس شدند تصادفی و در دسترس انتخاب گیرینمونه صورت نفر به

 و هافرضیه بررسی منظور به ها،داده وتحلیل تجزیه پاسخ دادند. جهت ((APSاعتیاد  برای آمادگی بک و مقیاس خودپنداره

 همبستگی آماری های-آزمون از معیار(، انحراف و میانگین توصیفی )مثل های آمارشاخص از استفاده بر علاوه پژوهش، سؤالات

انجام گرفت.  spss-23افزار  نرم از استفاده با پژوهش هایداده شد. تحلیل استفاده متغیری رگرسیون چند تحلیل پیرسون و

 توجه داشتند. با منفی معنادار یرابطه اعتیاد به گرایش عاطفی خانواده و خودپنداره باداد که متغیرهای جو  نشان هاداده تحلیل

 پیشگیری هایبرنامه در حاضر پژوهش نتایج از توانمی جوانان، در اعتیاد به گرایش کنندگی بینیدر پیش فوق متغیرهای تأثیر به

 .گردد استفاده تأثیرگذار متغیرهای عنوان به درمان اعتیاد و

 جو عاطفی خانواده، خودپنداره، سوء مصرف مواد واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 آن از ناشی پیامد که شودمی بشری محسوب جوامع مهم مسائل از یکی زیست محیط آلودگی و تغذیه سوء کنار در  539اعتیاد

(. 2993، 535اسویکورت و است )هیتنر داده قرار تأثیر را )اعم از توسعه یافته و در حال توسعه( تحت دنیا کشورهای تمام

 تسلط رفتاری دادن دست از و شدید انگیزشی اختلالات با که است مزمنی و کننده عود بیماری روانی مخدر، مواد به اعتیاد

 میلیون 299حدود  2952سال  در ملل سازمان جرم و مواد با مبارزه (. بر طبق دفتر2959، 532جولی دیوید، است )دالاس، همراه

 و دهندمی تشکیل را سال 59بالای  افراد از درصد 1بر  بالغ جمعیتی که نمودند مصرف مواد 2959سال  در مردم جهان ازنفر 

 هر است، بوده ثابت غیرقانونی مواد مصرف اختلال روند اخیر، چند سال در و هستند وابسته مواد به آنها از میلیون 23حدود 

، 539هستند )گزارش جهانی مواد مخدر شاهد را مواد مصرف اختلال مقدار افزایش توسعه، به رو از کشورهای بعضی چند

 دهند.می تغییر را آن کارکرد و و ساختمان کنندمی اثر مغز بر مواد که چرا شودمی محسوب  مغزی بیماری یک (.  اعتیاد2952
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191 Hittner&Swickert 
192 Dallas, David &Julie 
193 World Drug Report 
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 می شود، دیده کنندگان مصرف در که زاییآسیب  به رفتارهای و باشد ماندگار و مدت  طولانی تواندمی مغزی تغییرات این

 و بهداشتی فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جدی هایآسیب آن، به وابستگی و (. سوء مصرف2952بینجامد )ممتازی، 

 و ایدز هپاتیت، همچون واگیرداری های جسمانیبیماری همچون مواردی به توانجمله می آن از که سازدمی وارد جوامع بر

خانوادگی،  خشونت بیکاری، خودسوزی، قتل، سرقت، مثل اعتیاد با مرتبط ازدیاد جرایم همچون اجتماعی-روانی هایبیماری

 به رو (. آمار2996، 534اشاره نمود )وست دارند، معتاد والدین که فرزندانی تحصیلی افت و طلاق آمار افزایش کودک آزاری،

 اگر  گوید:می لودوین نام به دنیا معروف شناسان سم از یکی که ای استگونه به کنونی دنیای در مخدر مواد مصرف افزایش

باشد  شده هاملت وارد زندگی آسان چنین این مخدر مواد اندازه به که نیست زمین روی در ایماده هیچ مستثنی کنیم، را غذا

 به صرفا و شودمی دیده اقتصادی-اجتماعی طبقات و سطوح تحصیلی، ها،حرفه تمامی در مواد به ( وابستگی2993، 531)موال

 و مواد به وابستگی بالای شیوع به توجه (. با2954جنابادی،  و حسینی، شود )مصطفایی،نمی خاصی مربوط گروه یا فرد

در  .است ضروری بسیار مختلف هایجمعیت در مشکل این به ابتلا خطر عوامل شناسایی برای تلاش آن، های درماندشواری

 ؛ نقل5339، 536شوند )اندرسونمی محسوب پرخطر هایگروه از جوامع بیشتر در دانشجویان مواد مخدر، به گرایش با ارتباط

 (.  5999ساوالانپور،  و نژاد قاضی از

طلوب میکی از عوامل موثر و  حمایت کننده در تمایل و آمادگی به اعتیاد دانشجویان، جو عاطفی خانواده یعنی میزان ارتباط 

کمتر  یهای متعددی نشان داده شده است که جوانان دارای دلبستگی ایمن، تجربهفرد با والدین است. به طور کلی در تحقیق

(. دیسویک، 2999، 539: به نقل از: دویل ا، مورتی، برنگین و باکووسکی5334، 533در مصرف مواد مخدر دارند )ووس

( و بیفالکو، موران، استنفورد، 2991(، ملیسا و دروتی )2991) 533ستورم و دوریلناتوویک، گرد، ایکیلند، اولی، جوهان،، لیند

های روانشناختی مثل استرس و ( نیز در بررسی خود گزارش کردند که بیشترین عوامل بروز حالت2999)299بانیس و بارن

جتماعی است. جو عاطفی خانواده مقابل و دوری به فرار و سوء مصرف مواد در افراد، مربوط به زندگی خانوادگی و فعالیت ا

ها و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت که چگونگی ارتباط و طرز برخورد و نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساس

تواند در سلامت روانی و رفتاری یا عدم دخالتشان در کارهای اعضای دیگر و رقابت و همکاری آنها با یکدیگر است، می

ند اهای متعدد خود به این نتیجه رسیدهی تحقیق(. به طور کلی روانشناسان در گستره5991ر باشد )شریعتمداری، فرزندان موث

ای است که امنیت عاطفی، احساس ارزشمندی، باور تعلق و مورد عشق بودن را تامین کند. در این که خانواده مطلوب، خانواده
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پذیری خواهند داشت و فرزندان سازگاری مناسبی دارند ه استقلال و مسئولیتها افراد فرصت بیشتری برای رسیدن بخانواده

(. خانواده به پدر و مادر نیاز دارد که به برقراری یک رابطه سالم باهم متعهد باشند و بتوانند محیط آنچنان 5933)نوابی نژاد، 

ها های سالم خانوادگی، نقشتکامل یابند. در نظام امنی ایجاد کنند که فرزندان بدون ترس و به دور از تباهی و آلودگی رشد و

(. 5339، 295پذیرند و حرکت آرام و آهسته است. تبادل نظر و روابط افراد با یکدیگر ملایم و مطبوع است )ستیرانعطاف

مبود های با ک توجهی والدین به سالم سازی روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و نبود روابط مناسب در بیشتر موارد آنها رابی

هایی که فضای روانی ناسالم است، اعضای (.  در خانواده2995، 292بیرنسازد )عاطفی، انگیزش و مشکلات روانی رو به رو می

نوابی نژاد، شوند )برند، کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی چنین شرایطی محسوب میآن پیوسته در نزاع و کشمکش به سر می

معه به ویژه والدین از تاثیر جو عاطفی خانواده و عملکرد خود بر روی سلامت و شکوفایی فرزندان آگاه (. اگر افراد جا5995

 (. 5999باشند سعی خواهند کرد که فضایی آرام، متعادل و حمایت کننده برای فرزندان خویش محیا کنند )نوابی نژاد، 

 فرد نگرش کند، ایجاد را مصرف مواد سمت به گرایش ایجاد زمینه تواندمی ایگونه به رسدمی نظر به که متغیر دیگری جمله از

 در برداشت این که خویش وجود به کل نسبت است تصویر شخص 299خودپنداره واقع در  باشد.می خودش به نسبت

 سازگاری مختلف، هایموقعیت با مواجهه و دیگران تعامل با در شودمی باعث و شودمی منعکس فرد رفتار و اعمال یمجموعه

 هایارزیابی از ناشی ارزیابی است. این خودش از فرد کلی ارزیابی (. خودپنداره5339، 294پروین و نماید )کوپر کسب را لازم

 ارزشی بی احساس یکننده منعکس منفی یخودپنداره باشد. منفی یا مثبت است ممکن که است های خودویژگی از فرد ذهنی

 احتمال ( این5399) 296گوتلیب و بارنت اعتقاد (. به2999، 291اسکالویک و است )بونگ« خود»نیز ناتوانی  و لیاقتی و بی

 ایجاد بیشتری افسردگی نیستند، برخوردار چندانی خود ارزشی احساس که از افرادی در زندگی منفی رویدادهای که دارد وجود

 تکانشی خود، رفتارهای در دارند، تریپایین نفس به اعتماد اعتیاد، به مبتلا افراد که شده است مشخص مطالعات طبق نماید.

که  چرا کنند،می اجتناب هاآن از ایریشه و مدار مسئله برخورد جای به مشکلات، با شدن رو روبه به هنگام و کنندمی عمل

 دلیل به همین(. 2993، 293گرلا و اسین دانند )وارن،می خورده شکست پیش از را خود و گیرندمی کم دست را خود توانایی

 و بوده برخوردار سرسختی کمتری از ضعیف و منفی یخودپنداره دارای افراد آوراسترس و زاتنش شرایط در رودمی تصور

 دلیل به جوانان و نوجوانان میان در مواد مصرف سوء و مصرف یمسأله .باشندمی اعتیاد دام در شدن درگیر مستعد بیشتر

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از افراد، آینده زندگی در نقش آن و زندگی از دوره این حساسیت
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های اندکی در این زمینه انجام شده و به بررسی هر کدام از این متغیرها به صورت جداگانه پرداخته است. برای مثال پژوهش

گیری مذهبی با و جهت ی جو عاطفی خانواده( تحت عنوان بررسی رابطه5939در پژوهش عسگری، صفرزاده، قاسمی مفرد )

گیری مذهبی و گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه چندگانه وجود گرایش به اعتیاد دریافتند که بین جو عاطفی خانواده، جهت

بهتری برای  یبینی کنندهدارد. در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که جو عاطفی خانواده نسبت به جهتگیری مذهبی، پیش

( رابطه عملکرد خانواده و تربیت و مراقبت 2999و همکاران ) 299باشند. در پژوهش راچکینرایش به اعتیاد میمتغیر ملاک گ

والدین و مشکلات رفتاری در نوجوانان دریافتند که درجات بالای بزهکار را نه به طور کلی با درجات بالای عملکرد منفی 

ر مقایسه ی بالایی برای مشکلات رفتاری دبینی کنندهرد خانواده پیشخانواده و تربیت سخت و خشن والدین مرتبط بود و عملک

 و معتاد افراد یکه خودپنداره داد نشان ( که نتایج5995صدرالسادات ) و الدین فروع هایبا تربیت والدین دارد. پژوهش

 منفی هایهمبسته دیگر از دانست اعتیاد گرایش به در عاملی توانمی را منفی یخودپنداره و دارد تفاوت یکدیگر با غیرمعتاد

 معتادان از نفر 599پژوهشی  ( در5339همکاران ) و293 است. فلیمینگ خودکارآمدی و نفس عزت مواد، مصرف به گرایش

 در معناداری افزایش که داد نشان نتایج کردند. بررسی را گواه گروه نفر 19گروه آزمایش،  نفر 19مدار  درمان اجتماع مرکز

 بودند، مشاهده دیده آموزش را زندگی هایمهارت که آزمایش گروه در منفی یخودپنداره و افسردگی و کاهش نفس عزت

 .شد

 هم از باعث سوز معضل خانمان یک صورت به امروز جهان در که است اجتماعی-روانی و زیستی بیماری یک اعتیاد پدیده

 اقتصادی فراوان ضررهای و ها بیماری و گسترش شیوع و جوانان شدن کشیده انحراف به ها، خانواده از بسیاری شدن پاشیده

 سرایت هم دیگران و خانواده به کننده، مصرف شخص بر مواد  علاوه مصرف از ناشی هایاست. زیان میرگردیده و مرگ و

 از وسیعی دامنه به منجر اغلب و داده قرار تأثیر تحت را فرد زندگی کل تواندمی مصرف مواد به (. اعتیاد5993کند )غفاری، می

پیوند  و دلبستگی دیگر، طرف از کند. مختل اجتماع و کار محیط خانواده، در را فرد طبیعی کارکرد بیمارگونه شده رفتارهای

 کارکرد بنابراین کنند،پشتیبانی می و حمایت دفاع، هم از و یکدیگرند نگران هاآن دارد، وجود خانواده یک اعضای بین خاصی

 مصرف شیوع که شودمی ترمهم مسئله وقتی (. این5331، 259زچاویکس و گردد )راهدرتمی مختل نیز خانواده افراد سایر

 هاینظام اساسی موضوعات از دانشجویان بین در این موضوع به توجه بنابراین شود،می مطرح دانشجو جوانان میان در مواد

 جهت در مؤثر راهکارهای یارائه و مواد مصرف به گرایش با مرتبط شناسایی عوامل در مؤثری گام تواندمی و بوده آموزشی

 صعودی روندی جوان نسل در مخدر مواد مصرف خطر امروزه باشد. اعتیاد و مواد اختلالات سوء مصرف درمان و پیشگیری

 که دانشجویان دهدمی نشان هاگزارش است. ساخته مواجه جدی خطر با را قشر این روانی سلامت نتیجه و در کرده پیدا

                                                           
208 Runchkin 
209 Feleming 
210 Rahdert & Czechowicz  
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 معرض در گاهی و نیستند در امان اجتماعی روانی مختلف هایآسیب از جامعه جوان نیروی از بخشی عنوان به نیز هادانشگاه

 دلیل به پژوهش (. این5993بلوچی،  و شریعت، وزیری دارند )قائمی، قرار مواد سوء مصرف و مخدر مواد از استفاده خطر

 تدوین جهت مبنایی بتواند شاید تا شد انجام مواد سوء مصرف به گرایش یو مستعدکننده خطرساز عوامل تشناخ ضرورت

 پرخطر رفتارهای به گرایش و شخصیت و عوامل خانوادگی بین روابط که آن دلیل به همچنین آورد، فراهم های پیشگیرانهبرنامه

 افراد مستعد شخصیتی و خانوادگی هایویژگی تعیین جهت در حاضر پژوهش است، مبهم علی لحاظ به مواد نظیر سوء مصرف

 به اعتیاد از پیشگیری هایریزان برنامه برنامه همچنین و آتی محققین گشایراه تا است شده انجام اعتیاد از پیشگیری زمینه در

به سوء مصرف  گرایش بینیپیش نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره در بررسی به حاضر پژوهش در لذا باشد. مخدر مواد

 .شد انجام دانشجویان در مواد

 

 شناسیروش 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 در بود. همبستگی از نوع توصیفی پژوهش یک بنابراین پرداختمی متغیرها بین روابط بررسی به حاضر پژوهش که آنجایی از

 عنوان به اعتیاد به گرایش متغیر زا )پیش بین( ومتغیرهای برون عنوان به خودپنداره و جو عاطفی خانواده متغیرهای پژوهش این

 محقق اردبیلی بود که دانشگاه دانشجویان یشامل کلیه پژوهش ی آماریجامعه  .شدند گرفته نظر زا )ملاک( در متغیر درون

 گیرینمونه صورت نفر به 229جم ح به ایاین جامعه، نمونه از مشغول تحصیل بودند. که 31-36کارشناسی در سال  مقطع در

 بر علاوه پژوهش، سؤالات و هافرضیه بررسی منظور به ها،داده وتحلیل تجزیه جهت .شدند تصادفی و در دسترس انتخاب

رگرسیون  تحلیل پیرسون و همبستگی آماری هایآزمون از معیار(، انحراف و میانگین توصیفی )مثل های آمارشاخص از استفاده

 انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت بودند از: spss-23افزار  نرم از استفاده با پژوهش هایداده تحلیل .شد استفاده متغیری چند

 آمادگی ایرانی ( ساخته شد، مقیاس5332در سال ) 252بوچر و وید توسط بار : اولین255APSاعتیاد  برای آمادگی مقیاس -5

 پرسشنامه (. این5993نعامی،  و نجاریان از زرگر، نقل شد )به ساخته 5991سال  در همکاران و زرگر توسط است اعتیاد به

 9صفر )کاملا مخالفم( تا  از پیوستار یک روی بر سؤال هر گذارینمره . باشدمی سنج دروغ ماده 1اضافه  ماده به 96دارای 

 پرسشنامه این شد. خواهد معکوس 25، 51، 52، 6ی شماره سؤالات در گذارینمره یاین شیوه البته باشد.)کاملا موافقم( می

کلی  امتیاز آوردن دست به برای شود.می 99، 25، 51، 59، 52ی شماره سؤالات شامل که باشدمی سنج عامل دروغ دارای

تا  9 از اینمره دامنه این نمود. جمع باهم سؤالات )به غیر از مقیاس دروغ سنج( را تک تک امتیازات مجموع باید پرسشنامه
                                                           

211 Addiction Potential Scale 
212 Weed & Butcher 
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 در مقیاس این پایایی باشند. ضریباعتیاد می برای دهنده پاسخ فرد بیشتر آمادگی معنی به بالاتر نمرات داشت. خواهد را 599

 همبسته طریق از مقیاس این سازه روایی آمد. دست به درصد 39/9کرونباخ  آلفای روش ( با5993همکاران ) و زرگر پژوهش

آمد. در پژوهش حاضر پایایی  دست به 41/9همبستگی  ضریب ( ،scl-2علائم بالینی ) بالینی فهرست مقیاس با آن کردن

 به دست آمد. 39/9پرسشنامه جو عاطفی خانواده بررسی شد که آلفای کرونباخ آن 

 والدین توسط هیل-: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مهرورزی در تعاملات کودک259پرسشنامه جو عاطفی خانواده -2

متغیر فرعی )محبت، نوازش، تایید  9سوال دارد و  56( ساخته شد. پرسشنامه مذکور 5939؛ به نقل از ناهیدی، 5364) 254برن

کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت( را می سنجد. آزمودنی باید در یک مقیاس 

 56د( بر حسب احساس خود به یکی از آنها پاسخ دهد. کل مقیاس دارای = خیلی زیا1= خیلی کم تا 5لیکرتی به صورت )

 های زوج به پیوندسوال است. پرسش های فرد به پیوند عاطفی پدر و فرزند و پرسش 2سوال و هر خرده مقیاس در برگیرنده 

مان اطفی است که از زترین رابطه عترین و آخرین پاسخ قویعاطفی مادر و فرزند اختصاص دارند. نخستین پاسخ ضعیف

نفر از استادان  51( از 5999گذشته تا حال بین پدر، مادر و فرزند وجود داشته است. به منظور سنجش روایی آزمون کرامتی )

های استان خراسان نظر خواهی کرد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. متخصص دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه

( ضریب پایایی آزمون جو عاطفی خانواده را از 5931به دست آورد. جمشیدی ) % 93یی آزمون را همچنین وی ضریب پایا

گزارش شده است. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه جو عاطفی  % 99و  % 93طریق آلفای کرونباخ و باز آزمایی به ترتیب 

 به دست آمد. 34/9خانواده بررسی شد که آلفای کرونباخ آن 

 مجدداً  و کرد مطرح خودپنداره افراد بررسی منظور ( به5339بک ) بار نخستین را مقیاس : این251بک یودپندارهخ مقیاس -9

 منفی هاینگرش ارزیابی برای ایای وسیلهگویه 21مقیاس  این کردند. ارزیابی را ( آن5339) 256برون و اپستین استیر، و بک

 دنیا( را و محیط خود، به نسبت منفی گانه )نظر سه شناخت منفی بخش بک شناختی ینظریه در که است خودش از شخص

همکاران  و بک است. مثبت یخودپنداره یدهنده نشان بالاتر نمرات است که شده طراحی ایگونه به آزمون دهد.می تشکیل

 فاصله با مجدد آزمایش طریق از مقیاس پایایی ضریب آوردند دست به 92/9را  آن ضریب آلفای مقیاس این بررسی ( در5339)

سنجش  به روایی و اعتبار نظر ( از5939نبوی ) ایران در را مقیاس این بود. 61/9ماه  سه زمانی فاصله با و 99/9هفته  یک زمانی

 کرونباخ میزان آلفای و گردید محاسبه پایایی نیز حاضر پژوهش دست آمد. در به 91/9آن  کرونباخ آلفای ضریب و گذاشت

 .آمد دست به 95/9ابر بر پرسشنامه

                                                           
213 Family Emotional Conditions Questionnaire 
214 Burn 
215 Beck - self-concept Scale 
216 Beck,Steer, Epstin & Brown 
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 هایافته

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش )گرایش به اعتیاد، خودپنداره و جو عاطفی خانواده(1جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرها

 22/11 76/24 101 5 گرایش به اعتیاد

 75/5 52/17 102 25 خودپنداره

 12/1 22/52 75 42 جو عاطفی خانواده

، میانگین و 44/53، 63/42میانگین و انحراف معیار گرایش به اعتیاد به ترتیب  5براساس نتایج به دست آمده درجدول 

 99/9و  49/14و میانگین و انحراف معیار جو عاطفی خانواده به ترتیب  61/1و  14/96انحراف معیار خودپنداره به ترتیب 

 .می باشد

 ی پژوهش )خود پنداره، جو عاطفی خانواده( با گرایش به اعتیاد:ضرایب همبستگی بین متغیرها4جدول 

 سطح معناداری همبستگی متغیر پیش بین

 001/0 -21/0 خودپنداره

 001/0 -27/0 جو عاطفی خانواده

و بین جو عاطفی خانواده با  -93/9نشان داده است که بین خودپنداره با گرایش به اعتیاد ضریب همبستگی  2نتایج جدول  

رابطه منفی معناداری وجود  P<995/9مشخص شد. همچنین هردو متغیر با گرایش به اعتیاد در سطح  -46/9گرایش به اعتیاد 

 .داشت

 گرایش به اعتیاد براساس خودپنداره و جو عاطفی خانواده:خلاصه نتایج تحلیل پیش بینی 2جدول

R 2R 2R تعدیل شده F Sig 

51/0 22/0 22/0 46/72 001/0 

 P<995/9، در سطح F=23/69همان گونه که در جدول فوق آمده است، مدل رگرسیون برای پیش بینی گرایش به اعتیاد با 

درصد از تغییرات مربوط به گرایش  44/9معنادار است و متغیرهای خودپنداره و جو عاطفی خانواده روی هم رفته می توانند 

 به اعتیاد را پیش بینی کنند.

 :ضریب رگرسیونی گرایش به اعتیاد با، خودپنداره، جوعاطفی خانواده2جدول 

 سطح معناداری خطای برآورد T B B متغیر پیش بین

 001/0 47/0 -12/4 -22/0 -17/0 خودپنداره

 005/0 21/0 -72/2 -44/0 -22/1 جوعاطفی خانواده
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توان پیش بینی گرایش به اعتیاد را  -44/0و جو عاطفی خانواده با ضریب بتای  -22/0براساس نتایج مندرج در جدول  ، خودپنداره با ضریب بتای 

 دارند. 

 گیریبحث و نتیجه

بینی گرایش به سوء مصرف مواد را دارد. نتایج این پژوهش با یافته نشان دارد که جو عاطفی خانواده توان پیشنتایج پژوهش 

( و برم، 2994( بیرز، تامبور و کاتلاف )5999(، شکرکن، نیسی، سپهوند )5939های پژوهشی عسگری، صفرزاده، قاسمی مفرد )

اطفی خانواده پیش بینی کننده علل گرایش به مصرف مواد و بزهکاری ( مبنی بر اینکه جو ع2994جانسون، نیل و فریسین )

می باشد همسو است. در تبیین این یافته می توان بیان داشت که احتمالا از لحاظ مولفه های بیرونی، مهمترین گروهی که روی 

ن ب می کند؛ خانواده و به ویژه والدیدانشجویان تاثیر گذاشته و آنها را برای گرایش به سوء مصرف مواد یا بازداری از آن ترغی

( نشان می دهد که جوانان مشتاق به استفاده از مواد اعتیاد آور، 2996هستند. تحقیق های افرادی مانند اسپرینگر و همکارانش )

عضای ااز مشکلات خانوادگی مانند جدایی و طلاق، شرایط خانوادگی متعارض و غیر قابل تحمل، اشکال در برقراری ارتباط با 

خانواده، عدم ابراز محبت افراد خانواده به سایر اعضا، نبود محبت و عشق دو طرفه و همچنین تنبیه بیش از حد و جو عاطفی 

سرد خانواده، رنج می برند و این شرایط به عنوان عوامل موثر در انجام رفتار پرخطر نظیر سوء مصرف مواد بیان می شود. از 

( حمایت والدین 5999( و صمدی راد )2999قیقهای متعددی، از جمله پژوهش های وایت )سوی دیگر، در یافته های تح

سبب دلبستگی بیشتر بین والد و فرزند شده و باعث افزایش سلامت روان خانواده می شود. همچنین جو عاطفی گرم خانواده 

انواده و وابستگی و جذب آنها به خانواده می بر خانواده نیازهای عاطفی اعضا را برآورده کرده و باعث استحکام نظام درون خ

شود. چنین خانواده هایی نقش شفا بخشی و بیماری زا را برای افراد خود دارند که این نکته می تواند بر یافته تحقیق حاضر 

میمی و ص مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین جو عاطفی خانواده و سوء مصرف مواد تاییدی بوده، نشان دهنده تاثیر جو گرم

 و یا آشفته و بیمار خانواده در رفتارهای مخرب از جمله تمایل به سوء مصرف مواد باشد.

 میان پژوهش نتایج همچنین نتایج پژوهش نشان داد که خودپنداره توان پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد را دارد. طبق

 های گرایش موجب مثبت خودپنداره یعنی داشتن داشت؛ ودوج معنادار منفی رابطه مواد مصرف به گرایش با خودپنداره باور

(؛ 5934؛ نقل از جلیلیان، 2999(؛ استاکی )5995و صدرالسادات ) الدین فروع هاییافته با شد. که خواهد اعتیاد سمت به کمتر

در تبیین این یافته می توان بیان داشت  .باشد می ( همسو2999( و میلر و همکاران )5934؛ نقل از جلیلیان، 2999بوکستین )

 به بنا .ندارد مبنایی و اصل هیچ گیری برای تصمیم آنگاه باشد نداشته خود واقعی خود از دقیقی و درست دید فرد هر که اگر

 تصمیم از بسیاری مبنای خودمان، به ما نگریستن نحوه نیز و خودمان داریم از ما که شناختی میزان روانشناسان، از بسیاری اعتقاد

 دلیل همین به .باشد رفتارمان و عملکرد برای نقشه و راهنما یک نقش تواند خودپنداره می رو، ازاین .ماست رفتارهای و ها

 به نسبت تا کند می کمک ما به مثبت خودپنداره داشتن .است برخوردار بسیاری از اهمیت آن بینی واقع و صحت دقت،



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
نوسان  حال در خود سرزنش و پذیری مسئولیت بین آنکه بی و بپذیریم را رفتارهایمان مسئولیت .باشیم بین خود واقع اشتباهات

 برخوردارند نیز جسارت بالاتری از دارند، خود به نسبت مثبت خودپنداره که افرادی .کنیم ارزیابی دقیقاً را خود عملکرد باشیم،

 می نادیده مواد مصرف برابر در را منفی دیگران های قضاوت راحتی به هستند؛ خود به اطمینان و بالا نفس عزت دارای چون و

 .باشد می مثبت و قوی خودپنداره پیامدهای از پرخطر به رفتارهای گفتن نه توانایی واقع در .دهند نمی اهمیتی بدان و گیرند

 به را خود غیرمنطقی عملکرد که ندارند نیاز و داشته قبول را خود وجودی واقع خود در دارند قوی پنداره خود که افرادی

 خلاء و ضعیف خودپنداره دلیل به که شود می دیده بیشتر جوان قشر در بخصوص برخورد این طرز که کنند ثابت دیگران

در  دارند ضعیف پنداره خود که فردی واقع در .کنند می پیدا گرایش مواد سمت به ضعیف پنداره خود و جبران شخصیتی

 می ناامید و زودتر بود تر شکننده مشکلات برابر در خاطر همین به ندارند قبول را توانمندیش و خودش ها زمینه از بسیاری

 .شود می اعتیاد سمت به فرد گرایش ساز زمینه نیز روحی ضعف این و شود

ه ها مورد توجهای ویژه ای است و میزان درستی در تفسیر نتایج باید در پرتو این محدودیتهر پژوهشی دارای محدودیت

قرار گیرد. در پژوهش حاضر از آنجایی که جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی است لذا تعمیم آن به سایر جوامع 

نین بررسی این پژوهش به شیوه همبستگی امکان مقایسه بین گروهی و تعمیم نتایج آن آماری باید با احتیاط انجام گیرد. همچ

به سایر جامعه ها را با محدودیت مواجه می کند. در آخر پیشنهاد می شود که در راستای موضع پژوهش، پژوهش های طولی 

ر شود. جلسه اولیا و مربیان در مدارس بر نیز انجام شود. پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه وسیعتر و جوامع دیگر تکرا

 شود می اساس نحوه ارتباط در خانواده تشکیل شده و پکیج آموزشی شیوه تربیتی برای والدین تهیه شود. همچنین پیشنهاد

 تیروانشناخ مداخلات در بهتر نتایج کسب منظور به .شود اجرا نیز مختلف جوامع و ها بافرهنگ و دیگر شهرهای در پژوهش این

 .شود توجه افراد اعتیاد به گرایش در مؤثر عوامل عنوان به جو عاطفی خانواده و خودپنداره به

 منابع

دانشگاه ازاد اسلامی ) طره پژوهش(.  9(. ارتباط شیوه های مقابله ای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 5991باقری، نسرین )

 واحد رودهن.

 -(. مقایسه هیجان خواهی، عزت نفس؛ جو عاطفی خانواده؛ وضعیت اجتماعی5999عبدالکاظم؛ سپهوند، اسفندیار ) شکر کن، حسین؛ نیسی، 

 .524-593، ص5، شماره4اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی، دست آوردهای روانشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره:

شهر شیراز. سایت سازمان آموزش و  5ده با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه (. رابطه جو عاطفی خانوا5931جمشیدی، مرضیه )

 پرورش فارس. پژوهش.
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شناختی(،  روان سرسختی وجود، خواهی، ابراز شخصیتی )هیجان های ویژگی رابطة (. بررسی5993عبدالزهرا. ) نعامی، بهمن؛ نجاریان، ؛ . یداله زرگر،

 روانشناسی و تربیتی علوم مجلة .اهواز شهر صنعتی واحد یک کارکنان در مواد مخدر به اعتیاد به آمادگی با زناشویی رضایت و مذهبی نگرش

 .33-529(، 5اهواز، ) چمران شهید دانشگاه

 ، تهران، انتشارات امیر کبیر.52(. روانشناسی تربیتی، چاپ5939شریعتمداری، ع )

(. رابطه جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد، مطالعات اسلام 5939مفرد، مریم )عسگری، پرویز؛ صفرزاده، سحر؛ قاسمی 

 .9ف شماره 1و روانشناسی، سال

 پایان . اینترنت اجباری کاربری و گیری اجتماعی کناره کاهش در تکانه کنترل و هیجانی خودآگاهی آموزش تأثیر (. بررسی5993) .مسعود غفاری،

 .طباطبایی علامه تربیتی دانشگاه علوم و شناسی روان دانشکده عمومی، شناسی روان کتراد نامه

-66(، 46تزکی، ) و طب مجله در جوانان، اعتیاد به گرایش و خودپنداره بین (. بررسی رابطة5995) .الدین جلال صدرالسادات، اکبر؛ الدین، فروع

34. 

-599، ص 69، شماره 59سال  ایران، اجتماعی مسائل اعتیاد، برای آمادگی و، اجتماعی طرد رابطة بررسی(. 5999ا )  پور، ساوالان و م نژاد، قاضی

593. 

 با اعتیاد مورد در رسان منابع اطلاع اثر و آگاهی دیدگاه (. رابطه5993دلارآم. ) بلوچی، کیمیا؛ وزیری، محمدرضا؛ شریعت، صمصام فریده؛ قائمی،

 .39-594(، 99روانشناسی، ) در پژوهش و دانش مجله اسلامی واحد خوزستان. آزاد دانشگاه دانشجویان دیدگاه از مخدر مواد مصرف به تمایل

، 5(. بررسی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 5999کرامتی، زهرا )

93-11. 

رابطه جو عاطفی خانواده با شکل گیری ویژگی های شخصیتی سخت رویی و خودشکوفایی نوجوانان، پایان نامه (. بررسی 5939ناهیدی، م )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

، تهران: انتشارات انجمن اولیا و 6(. رفتارهای بهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان ناهنجاری ها، چ5933نوابی نژاد، شکوه )

 مربیان.

 ، تهران، انجمن اولیا و مربیان.3(. سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزند، چاپ5999نوابی نژاد، شکوه )

 ، تهران، انجمن اولیا و مربیان.4(. مشاوره ازدواج و خانواده درمانی، چاپ5995نوابی نژاد، شکوه )

بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه، اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران )  (.5999صمدی راد، انور. )

 انجمن جامعه شناسی ایران(، تهران.

 روان یسرسخت با میانجیگری اعتیاد به گرایش بینی پیش در خودکارآمدی و خودپنداره مذهبی، گیری جهت (. نقش5934جلیلیان کاسب، فاطمه. )

 کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی. رازی دانشگاه پسر دانشجویان در شناختی



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
Barnet, P.A., & Gotlib, I.H. (1988). Psychological functioning and depression. Distinguishing among antecedents, concomitants 

and consequences.Psychological Bulletin, 104, 97-128. 

Beck AT, Steer RA, Epstin N, Brown B.(1990) Beck self-concept test. Psychol Assess.;2(2):191-7. 

behavior. Offices, mental health, social and addiction. Ministry of Health and Medical Education: Publications sepidbarg; first 

published: p15 

Bifulco ,A, Moran , p . stanford , M. , Baines , k. , & Burn , R(2000) psychological abuse in childhood II: Association with adult 

major depression submitted for publication . 

Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and selfefficacy: How different are they really? Educational Psychology 

Review, 15, 1–40. 

Byrene , B . M ( 2001) . structural education modeling with amos . Basic concepts , aplication and programing newjersy : Lawrence 

Erblam Associated. 

Brems, C. ,johnson, ME . , neal ,d. and, freemon, M.(2004). child hood abouse history and subsance use among men and women 

receiving detoxification services the American journal .of the drug and alcohol abuse.(4). 799-821. 

Beyers, JM. , Toumbourou , jw. , catalano , Rf.(2004). Across - national comparison of risk and protective factors adolescent 

substance use: the united states and austalia . journal of adolescent 2004 Elsevier. 

Cooper, C. L., & Pervin, L. A. (1998). Personality :Critical concepts in sychology. New York: Routledge. 

Dallas, T.X., David, W. & Julie, K. (2010). Staley Behavioral Neuroscience of Drug Addiction. Biosocieties, 39, 22-6. 

Doyle, A.B ; M Morettl , M . Brenbgen & w Bukowski (2003) . parent child relationship and adjustment in adolescent , Available 

on http.www.phacaste.com. 

Dysvic,E., Natvig , Gerd . k , Eikeland , ole . Johan & lindstorm , Thoril.ch (2004). coping with chronic pain International Journal 

of Nursing studeis, Available online , 10 August , Full text . 

Feleming CB, Kim H, Harachi TW, Catalanno RF. (1998). Family process for children in early elementary school as predictor of 

smoking initiation. J Adolesc Health;30:184-9. 

Hittner, J. B. & Swickert, R. (2009). Sensation seeking and alcohol use: A meta analytic review. Addictive Behaviors, 31 (8), 1383-

1401. 

Melissa , K.H ,& Dorothy , L.E . (2005) . support as moderator between dating violence victimization and depression anxiety among 

Africa Americans and caucasians . school psychology Review , 4 , 179-185. 

Moal, M. (2007). Drug addiction: pathways to the disease and pathophysiological Perspectives . European 

Neuropsychopharmacology, 17(1), 77-93. 

Momtazi S, Jafari S, Khosravi N, Nikfarjam A.(2012) Science of addiction: drugs, the brain and 

Rahdert, E., Czechowicz, D. (1995). Adolescent drug abuse: clinical assessment and therapeutic interventions. National Institute of 

Drug Abuse (NIDA) research monograph. 

Runchkin , E . , & koposov , B . ( 2000) . family Functioning , parental rearing and behavioral problems in delinquents . clinical 

psychology and psychotherapy , 7 , 310-319. 

satir ( 1970) . The satir model : family Therapy and beyond palo ahto , Ca : science and behavior Books . 

Warren, J. I., Stein, J. A., & Grella, C. E. (2007). Role of social support and self-efficacy in treatment outcomes among clients with 

co-occurring disorders. Drug and Alcohol Dependence, Article in press. 

Weed, N., Butcher, N.J., McKenna, T., & Ben-Porath Y. (1992). New measures for assessing alcohol and other drug problems with 

MMPI-2, APS & AAS.Journal of Personality Assessment, 58, 389-404. 

World Drug Report. (2012). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). No. E.12. XI.1. 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
West, R. (2006). Theory of Addiction, London: Blackwell and Addiction Press Yan Y, Nabeshima T. (2009). Mouse Model of 

Relapse to the Abuse of Drugs:Procedural Considerations and Characterizations. Behavioural BrainResearch. 196(1),1-10. 

Springer, A; G. parcel; E . Bauornler & M. Ross (2006). "supportive social Relationships and adolescent Health Risk Behavior 

Among secondary 120 school students in El Salvador", Journal of social & medicine 62, pp-6628-664 

White, F . A (2000) . Relationship of family socialization processes to adolescent moral thought. Journal of social psychology, 604 

(6), 75-93. 

Miller, I.; Davies M.; Greenwald.S.(2000). Religiosity and Substance Use and Abuse Among Adolescents in the National 

Comorbidity Survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume: 39 Issue:9. Pages: 1190 to 

1197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خترد دانشجویان در اینترنت به اعتیاد با شخصیتی هایویژگی و دلبستگی هایسبک بین ۀبررسی رابط

 دانشگاه اردبیل

 2، علی رضایی شریف 1مریم محمدی

 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجو  -1

  استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی -2

 

 چکیده 

 است داده نشان تحقیقات کند.می استفاده آن از مشکلات با مقابله برای فرد که است رفتاری وابستگی نوعی اینترنت، به اعتیاد

 ةبررسی رابط حاضر با هدف پژوهش دارند. اینترنت از استفاده بر مهمی ثیرتأ های دلبستگیشخصیتی و سبک هایویژگی که

های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر دانشگاه اردبیل انجام شد. روش های دلبستگی و ویژگیبین سبک

ه با روش ک اردبیل بود دانشگاه دختر دانشجویان شامل کلیه آماری است. جامعه همبستگی از نوع و توصیفیپژوهش حاضر 

 پرسشنامه (،IATگ )یان اینترنت به اعتیاد امهنبرای گردآوری اطلاعات از پرسش نفر انتخاب شدند. 519سترس گیری در دنمونه
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 های آماری ضریباستفاده شد. داده ها با شاخص( NEO) شخصیت عاملی و پرسشنامه پنج( RAAS)بزرگسال دلبستگی

 یپذیرتوافقها نشان داد که بین تحلیل شدندیافته spssافزار م و با استفاده از نرمگا به گام رگرسیون پیرسون و تحلیل همبستگی

دختر  دانشجویان در اینترنت به شناسی و اعتیادوظیفه بینو  معناداری منفی ةاینترنت رابط به اعتیاد با  و سبک دلبستگی ایمن

 پذیری،توافق روان جمله از دانشجویان شخصیتی صفات از برخی با اینترنت به . اعتیادوجود داشتمثبت معناداری  ةرابط

 د.دار های دلبستگی شامل سبک دلبستگی ایمن ارتباطسبکهمچنین  و پذیریمسئولیت

 شخصیت، دلبستگی، دانشجویان اینترنت، اعتیاد،  :کلیدی گانواژ

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

)میگ،  گرددمی قلمداد جدید، هایگذاریسرمایه تریناز اصلی پیشرفته وریفنا یک عنوان به ارتباطات و اطلاعات وریفنا

بسیار چشمگیر این پدیده بوده  رشد شاهد جهان، و گذردمی اینترنت اختراع از دهه بیش از چهار (. اکنون2951، 253یلیزسیبل و

 یکره روی هایانسان تعداد از اینترنتی هایسایت تعداد 2959 سال که در (. تا جایی2993، 259، کو، ین و چنگین) است

 صاختصا به خود را مردم وقت ماهواره و تلویزیون از بیش اینترنت امروزه که دهدمی نشان آمارها. بوده است بیشتر زمین

 ،253نبروکم) است داده اینترنت و کامپیوتر به خود را جای چون نیست، تلویزیون برازندة جادو جعبة لقب دیگر و دهدمی

2955.) 

ثر مؤ از اینترنتع و چگونگی استفاده ها بر نواز سوی دیگر، کشور ایران نیز مقتضیات خاص خود را دارد که این ویژگی

وی پاسخ جکنند یا در جستاست. بسیاری از جوانان از اینترنت برای تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت استفاده می

برای نیازهایی هستند که در دنیای واقعی برآورده نشده است. احساس صمیمیت و تعلق، شکوفایی و نیاز جنسی که افراد در 
                                                           

217 - Muge, Sibel, Yeliz 
218 - Yen, Ko, Yen, Chang 
219 - Brockman 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
ند کعلاوه، اینترنت رشد سریعی را در ایران طی میه مرور موجب اعتیاد آنان شود. بتند، ممکن است باینترنت به دنبال آن هس

 آن از و شد ایران وارد 5935 سال از (. اینترنت2959، 229)آمار جهانی اینترنت و روز به روز بر کاربران آن افزوده می شود

بر اساس آمار تعداد کاربران  (.5999 داستانی، و آشتیانی فتحی) است داشته رشد چشمگیری آن کاربران تعداد کنون تا زمان

هزار نفر رسیده و به این ترتیب،  299میلیون و  99، به 2959میلیون نفر بوده که در سال  55، 2996ایرانی اینترنت در سال 

 (.2959)آمار جهانی اینترنت،  رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است

 ایین،پ نفساعتمادبه قبیل از فردی عوامل شامل که دارد تأکید عامل سه بر اینترنت از مخرب استفاده در یراخ مطالعات

 از اینترنت به مربوط عوامل و ضعیف خانوادگی حمایت قبیل از اجتماعی عوامل ارتباطی، هایمهارت نداشتن و درونگرایی

 و 225دین، ابیهادادین) دباشمی اینترنت از استفاده در بالا مهارت داشتن و آسان دسترسی سریع، و گسترده استفاده قبیل

 در دیگر افراد به نسبت جوانان و نوجوانان و دارد وجود مختلف هایفرهنگ در اینترنت از مخرب استفاده (.2959منیرپور،

 گوناگون هایهویت خلق، بودن رها و آزاد به فرد تمایل بنابراین(.  2955 ،222ساری و آیدین) دارند قرار بیشتری خطر معرض

 را تریبیش زمان فضایی چنین در فرد. سازدمی ارتباط از متفاوتی بسیار انواع درگیر را هاآن مجازی فضای در ماندن گمنام و

 جربهت خود اینترنتی شریک با را بیشتری نزدیکی احساس و بردمی لذت شخصی اطلاعات افشای از و دهدمی اختصاص

 .(2955 ،229لیو و یانگ) کندمی برقرار ارتباط کمتری اضطراب با فرد و رودمی بین از فرد منفی خودانگاره نتیجه در کندمی

 به نقل از) کرد مطرح 5331 در جولای را اینترنت به اعتیاد اختلال بار اولین کلمبیا، دانشگاه از پزشکیروان گلدبرگ، ایوان

های شناختی، هیجانی و های عصر جدید، شامل جنبهپدیده از یکی عنوان به اینترنت، به اعتیاد (.5935و همکاران، زادهحسن

 به ریرفتا وابستگی نوعی که ترین اصطلاح استرایج ،«اینترنت به اعتیاد»(. 5939 فرخی، رفتاری است )توکلی و جمهری و

حساس ا آن، به مربوط موضوعات و اینترنت برای روزافزون هزینه: شودمی تعیین هاویژگی این با و کندمی ایجاد اینترنت

 عادت و ملتح قابلیت اینترنت نیست، با تماس در فرد که زمانی در( آن مانند و افسردگی اضطراب، مانند) ناخوشایند هیجانی

 مانند کانهت کنترل یا تنشی اختلال عنوان به اختلال این دیدگاه، از زامشکل رفتارهای انکار بودن، اینترنت در اثرات به کردن

پیدا  غلیش و اجتماعی شناختی،روان مشکلات رسند،می معیار این به که کسانی و شودگرفته می نظر در گونه بیمار قماربازی

 (.2999 ،224گونزالز) کنندمی

                                                           
220 - Internet World Stats 
221 - Haddadain, Abedin and Monirpoor 
222 - Aydin and sari 
223 - Young and Yee Lo 
224 - Gonzalez 
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 از ظرنصرف اینترنت به اعتیاد. شودمی قلمداد اینترنت به اعتیاد اختلال ساعت، 9 از بیش روزانه استفاده مطالعات، براساس

 صدمات با که و عودکننده فراگیر مزمن، است ایپدیده بدانیم، معضل اجتماعی یا روانی شناسیآسیب بیماری، را یک آن که این

 خانوادگی ،(تغذیه خواب، مشکلات) جسمانی ،(تنهایی احساس و افسردگی، اضطراب،) روانی هایآسیب ازجمله جدی،

 فتا) تحصیلی و ،(کار از کاری، اخراج بازده کاهش)شغلی ،(خانواده اعضای بین ةفاصل افزایش و خانوادگی روابط کاهش)

 (.5932 آرمون، ؛ به نقل از صلحی، فرهندی و2996، 221)ویدیانتو وگریفیتس است همراه (تحصیلی نمرات

 سال در .ستا شده انجام کاربران بین در اینترنت به اعتیاد وضعیت دربارة متعددی تحقیقات گوناگون کشورهای در تاکنون

 داد نشان نتایج. کرد مطالعه را نفر 61999 هند، شهر 26 در خانگی تحقیق یک در ،226هند همراه تلفن و اینترنت انجمن 2996

. داشتند خود در را ساعت، 9/2 ای هفته تقریباً یعنی اینترنت، افراطی کاربرد از هایینشانه هند در اینترنت کاربران % 99 که

 کارهایی ایبر تر بیش اینترنت از هند دادند. مردم می تشکیل را  اینترنت کاربران عمدة بخش دانشجویان، ویژه به جوان، مردان

 و خرید ،(%59) حسابصورت پرداخت ،(%92) بانکی امور دادن انجام ،(%15) کار وجوی ، جست(%39) ایمیل ارسال مانند

 اعتیاد میزان ،(5299) یانگ بررسی اساس بر (.2955 ،223یانگ) کنندمی استفاده( %51) همسریابی و ،(%51) سهام فروش

 . است %59 اینترنت به تایوانی دانشجویان

، زهانگ) است آنان های شخصیتیویژگی دهد، نشان اینترنت در را افراد متفاوت رفتارهای دلایل تواندکه می عواملی جمله از

 کنند.نمی چندان تغییر دیگر موقعیت به موقعیتی از که هستند پایداری صفات شخصیتی، هایویژگی(. 229،2955هاردین و سان

 رفتار بینی کنندهپیش توانند،می باشند ومی مختلف هایمحرک به یکسان شیوه به دهیپاسخ بادوام و باثبات هایگرایش هاآن

 پذیرآسیب اختلالات برخی برابر در را فرد توانندمی هاویژگی(. این 5999شولتز،  و )شولتز باشند مختلف هایموقعیت در فرد

 سازند. 

 عامل پنج از متشکل که باشدمی شخصیت مطالعه عرصه در نظریات ترینجامع از امروزه یکی شخصیت عاملی پنج نظریة

دو فرانگوس) 299شناسی وظیفه و 292پذیریسازش ،295تجربه به ، گشودگی299گرایی، برون223رنجوریشخصیتی روان بزرگ

 را طرخ به نسبت حساسیت و تجربه استرس برای فرد تمایل و هیجانی ثباتیبی . روان رنجورخویی،(2955 ،294فراگکوس

                                                           
225 - Widyanto & Griffiths 
226 - Internet and Mobile Association India of 
227 - Young 
228 - Zhong, Hardin and Sun 
229 - neuroticism 
230 - extraversion 
231 - openness to experience 
232 - agreeableness 
233 - conscientiousness 
234 - Frangos and Fragkost 
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به  دگیگشو. دهدمی نشان را مثبت هیجانات تجربه و دیگران با ارتباط در برقراری فرد تمایل گراییبرون. کندمی منعکس

 با وافقت. شودمی مشخص مهیج از مسائل بردن لذت و کنجکاوی متفاوت، رویکردهای به فرد توجه فردی اشتیاق با تجربه

 ترلیخودکن و زیاد دقت سازمان یافتگی، کوشی،سخت شناسی،وظیفه. است همکاری همراه و همدردی متکی بودن، به تمایل

 (. 2955 ،291گودگنو و ماسکنل) دارد دنبال را به

 این از درصد 6/55 که داد نشان یونانی دانشجویان بین در اینترنت به اعتیاد هدف ( با2959) 296کیوهوس و فرانگوس

 شدند حصیلیت عملکرد افت دچار اینترنت به معتاد افراد که داد نشان مطالعه این همچنین داشتند، اینترنت به اعتیاد دانشجویان

 زنان به سبتن بیشتری احتمال با مردان که داد نشان نتایج این همچنین پرداختند،می... و وبلاگ گفتگو، های اتاق به بیشتر و

 فرد 443 روی بر سال یک مدت به و طولی روش به تحقیقی( 2993) همکاران و 293باشند. میرکرکمی اینترنت به معتاد

 ویژگی بین معنادار منفی رابطه وجود نتایج، از یکی. دادند انجام کردند،می کار هفته در ساعت 56 که اینترنت به معتاد بزرگسال

 میان که دادند نشان ،( 2999) 299واس گامبورو .بود اینترنت به اعتیاد و گراییبرون و بودن وجدانی توافق، جمله از شخصیتی

 .دارد ودوج داریمعنی و مثبت ارتباط زنان میان در اینترنت از مفرط استفاده با رنجورخوییروان و خوشایندی و گراییبرون

 شودینم مشاهده ارتباطی مجارستانی زنان در اینترنت از مفرط استفاده و نئو آزمون هایمقیاس میان که است حالی در این

 های( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین ویژگی5939جاویدی و همکاران ). (5935 همکاران، و زادهحسن از نقل )به

ت در دو جنس بینی کننده اعتیاد به اینترنهای شخصیتی پیشوجود دارد و ویژگیشخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری 

 اطمینان %31 با گراییبرون و رنجورخوییروان با اینترنت به اعتیاد نیز بین( 5993) همکاران و فرتمنایی مطالعه در باشد.می

 شده جامان مطالعات طبق .نشد مشاهده معناداری رابطه اینترنت به اعتیاد با بودن وجدان با بین اما،. داشت وجود معنادار رابطه

 خانجانی و اکبری (.5993 علاسوند، و موگهی خواجه) باشدمی مرتبط افراد شخصیتی هایویژگی و سن با اینترنت به اعتیاد

 و مثبت رابطه اینترنت به اعتیاد با رنجورخوییروان شخصیتى عامل عامل پنج بین از ( در پژوهش خود نشان دادند که5939)

 پذیرىانعطاف بین و دارد وجود اینترنت به اعتیاد با منفی رابطه گراییبرون و بودن دلپذیر بودن، باوجدان عامل بین و دارمعنی

 ندارد. وجود رابطه اینترنت به اعتیاد با

                                                           
235 - Muscanell and Guadagno 

236  - Frangos and Kiohos 

237  - Meerkerk 

238  - Gambor and Vas 
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، 249؛ کولینزو فنی2999 ،293)میکولینسرو شیور گذار بر اعتیاد به اینترنت، سبک دلبستگی استیکی دیگر از عوامل تأثیر

رد مشی زندگی فخطها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین گذار شخصیت، ارزش(. خانواده اولین پایه2994

 (.5993 )بیرامی و بهادری خسروشاهی، در آینده دارد

رفتار والدینی بعدی او رابطه و پیوستگی وجود دارد های  دوران کودکی فرد با والدین خود و بین تجربه 245از نظر بالبی

(. بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین 5939؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی،5333)بالبی، 

ند هیجانی وکند. تعریف مفهومی دلبستگی، پینوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و تهدید، یک نظام دلبستگی گسترش پیدا می

کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ و به یک از طرفین کوشش می پایدار بین دو فرد است، به طوری که هر

؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت 5333 ،242)فوگل یابدای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه میگونه

یرد و گگی الگویی است که بر مبنای روابط اولیه فرد با والدین یا مراقبین خود شکل می(. در تعاریف دیگر دلبست5939آبادی،

میکولینسر ) تواند ایمن، نا ایمن دوسوگرا و اجتنابی باشدشود. این الگو میبه مناسبات و روابط بین شخصی در آینده منجر می

 (. 5939دی،آبا؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت2995، 249و فلورین

 در پژوهشی اند. درداده قرار نظر مورد وسیع طور به را دلبستگی سبک و اینترنت به اعتیاد بین ةرابط پژوهشگران از برخی

 کنترل، گروه افراد به نسبت اینترنت به اعتیاد اختلال به مبتلا افراد کردند ( گزارش2954) همکاران و 244ترکیه، سنورمانچی

( 2955) 241وو و کو داشتند. لین، خانوادگی عملکرد در بارزی آشفتگی و شدیدتر اضطرابی دلبستگی بالاتر، افسردگی نمرات

 در .دارد مثبت ةرابط ایمن نا دلبستگی سبک با و منفی ةرابط ایمن دلبستگی سبک با اینترنت به اعتیاد دادند نشان پژوهشی در

 با و یمنف ةرابط ایمن دلبستگی سبک با اینترنت به اعتیاد دادند نشان( 2991) 246هیووو و هووانگ لین، توسط دیگر پژوهشی

 بینیپیش بیشتر ر،دیگ سبک دو به نسبت دوسوگرا، دلبستگی سبک و دارد مثبت ةرابط اجتنابی و دوسوگرا دلبستگی سبک

 به معتاد افراد ارتباط در دادند نشان خود پژوهش در نیز( 2991) 243مندز و هیدالگو اینگلز،. است اینترنت به اعتیاد کننده

 اراید اینترنتی اعتیاد به مبتلا افراد کرد مطرح پژوهشی طی نیز( 2995) 249اندرسون .دارد وجود اختلال خود والدین با اینترنت

 رتنص هاشمی و خسروشاهی بهادری از نقل )به انداختلال دچار اجتماعی و شخصی روابط در و اند ناایمن دلبستگی سبک

                                                           
239 - Mikulincer and Shaver  
240 - Collins and Feeney 
241 - Bowlby 
242 - Fogle 
243 - Florin 
244 - Şenormancı 
245 -Lin, Ko, & Wu 
246 -Lin, Hua Wang & Huei Wu 
247 -Inglés, Hidalgo & Méndez 
248 -Anderson  
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و   اینترنت هستند به اعتیاد بینیپیش به قادر دلبستگی های( دریافتند که سبک5931) زاده و وقایی نجارمغنی .(5939آبادی،

 و اجتنابی در ایمن سبک های علاوه، است. به تبیین قابل دلبستگی، هایطریق سبک از اینترنت به اعتیاد نمرات واریانس 93/9

باشند. توکلی و جمهری  می دانشجویان اینترنت به اعتیاد پیش بینی به قادر جهت معکوس، دوسوگرا در سبک و مستقیم جهت

 منفی ارزیابی از ترس و اضطرابی اجتنابی، ناایمن ناایمن دلبستگی هایسبک بین ( در پژوهش خود دریافتند که5939و فرخی)

نشد. نتایج  یافت معناداری رابطه اینترنت، به اعتیاد ایمن با دلبستگی سبک بین ولی دارد، وجود معنادار رابطه اینترنت به اعتیاد با

 منفی سهم ارزیابی از و ترس اضطرابی ناایمن و اجتنابی ناایمن دلبستگی هایسبک که بود آن بیانگر نیز رگرسیون تحلیل

 دادند نشان نیز( 5996) گتابی پور حبیب و گنجی معیدفر، تحقیقات دارند. دانشجویان اینترنت به اعتیاد بینیپیش در معناداری

 خود خانواده اب را کمتری زمان و دارند ناایمن دلبستگی سبک وابسته، افراد که است این اینترنت به وابستگی آثار از یکی

 ست.ا خانوادگی هایمسئولیت کردن فراموش و بودن تنها به نیاز احساس گیری،گوشه وابستگی این علائم از. گذارنندمی

 ،پوررمضان) دهندمی تشکیل را اینترنتی هایآسیب معرض در قشر ترینبیش جوانان و نوجوانان که دهدمی نشان آمارها

 لعوام و اینترنت به اعتیاد حوزه در و تحقیقات مطالعات هنوز توسعه حال در کشورهای از بسیاری مانند ایران در (.5991

 ژه رویبه وی زمینه این در کاربردی و گسترده هایپژوهش به نیاز و دارد قرار مسیر در ابتدای آن مستعدکننده یا پدیدآورنده

 سیبرر است اساسی و مهم چه آن بنابراین،. گرددمی احساس کاملاً دارند، قرار بیشتری خطر معرض در که هاییگروه و افراد

 و یتیشخص هایبررسی ویژگی به حاضر پژوهش لذا. است خطر معرض در هایگروه در بین اعتیاد این بروز با مرتبط عوامل

 .باشدمی اردبیل دختر دانشجویان در اینترنت به اعتیاد دلبستگی با هایسبک

 

 شناسیروش 

 ردبیلا دانشگاه دختر دانشجویان شامل کلیه آماری جامعه همبستگی بود که در آن و از نوع حاضر توصیفی روش پژوهش

  نفر انتخاب شدند. 519گیری در دسترس که با روش نمونه اند،بوده اینترنت کاربر تمام یکسال حداقل بود که 5936 سال در

 ها عبارت اند از:ابزارهای گردآوری داده

 به) 219یدر و کولینز وسیله بزرگسالان به دلبستگی شده نظر تجدید پرسشنامه :RAAS))243بزرگسال دلبستگی الف( مقیاس

 سبک سه با که است اضطراب و وابستگی نزدیکی، مقیاس زیر سه و ماده 59 بر مشتمل شد ساخته ،(5999پاکدامن، از نقل

 هایسبک از کی هر برای. شودمی سنجیده ایدرجه پنج مقیاس یک براساس. دارند مطابقت اضطرابی و اجتنابی ایمن، دلبستگی

                                                           
249 - Revised Adult Attachment Scale 
250 - Collins and Read 
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 که ودشمی گرفته نظر در مجزا صورت به دلبستگی هایسبک از یک هر نمره و است شده گرفته نظر در پرسش 6 دلبستگی

 استفاده با را آزمون این پایایی میزان پاکدامن. کندمی مشخص را فرد دلبستگی سبک غالب نوع مقیاس سه این نمره بیشترین

 29/9 دوسوگرا – مضطرب دلبستگی سبک در و 12/9 اجتنابی سبک ،34/9 ایمن دلبستگی سبک در کرونباخ آلفای روش از

 و وسوگراد – مضطرب دلبستگی سبک یعنی ها،مقیاس زیر بین همبستگی ضریب که دادند نشان نتایج. است داده گزارش

 زیر بین همبستگی ضریب و باشدمی -99/9 و -95/9 ترتیب به 995/9 سطح در اجتنابی و دوسوگرا –مضطرب سبک و ایمن

  .(5999 پاکدامن،) باشدمی 21/9 مقدار به 95/9 معناداری سطح در اجتنابی و ایمن دلبستگی سبک یعنی هامقیاس

 NEO تجدیدنظرشده پرسشنامه از کوتاهی شکل FFI-NEO پرسشنامه :(FF-NEO) 215شخصیت عاملی ب( پرسشنامه پنج

 بعد 1 که دارد جمله 69 پرسشنامه این. است شده طراحی شخصیت اصلی عامل پنج سریع و مختصر ارزیابی برای که است

 پذیری،سازش تجربه، به گشودگی گرایی،برون رنجوری،روان: اندازعبارت بعد 1 این. کندمی گیریاندازه را بهنجار شخصیت

 بوده متغیر 93/9 تا 34/9 بین 95/9 میانگین با کوستا و ری مک طرف از شده گزارش کرونباخ آلفای ضریب. شناسیوظیفه و

 برای ،91/9 رنجوریروان برای کرونباخ آلفای ضریب دادند، انجام 5333 سال در همکارانش و بوارد که تحقیقی در. است

 که آمد دست به 33/9 شناسی وظیفه برای و 63/9 پذیری سازش برای ،69/9 تجربه به گشودگی برای ،32/9 گرایی برون

( 5991) شناس حق(. 5999 داستانی، و آشتیانی فتحی از نقل به) است پرسشنامه مذکور بالای درونی همسانی دهندهنشان

 ،9/9 ،33/9 ،33/9 ترتیب به زمانی فاصله ماه سه با را 299دانشجو  شامل ایرانی نمونه گروه یک برای بازآزمایی اعتبار ضریب

 صیتینامه شخ پرسش بریگز، مایرز پرسشنامه ریخت سه با پرسشنامه این زمان هم روایی آزمون در. آورد دست به 99/9 ،31/9

 این مناسب اییرو دهنده نشان هایافته این. است شده مشاهده بالایی رابطه نیز کالیفرنیا تجدیدنظرشده پرسشنامه و سوتا، مینه

 (.5999فرشی، گروسی) است پرسشنامه

 نسبت کرد، طراحی 5339 سال در را آن 219یانگ کیمبرلی که پرسشنامه، این :(IAT) یانگ 212اینترنت به ج( پرسشنامه اعتیاد

 در آیتم 29 شامل پرسشنامه این. است برخوردار قبولی قابل اعتبار و روایی از زمینه این در موجود هایپرسشنامه سایر به

 کاربران وضعیت. شد سنجیده آموزان دانش بین در( همیشه) پنج نمره تا( هرگز) صفر نمره از لیکرت اى درجه 1 مقیاس

 .شودمی مشخص اینترنت به( شدید اعتیاد) 599 تا 39 و( خفیف اعتیاد) 63 تا 49 ،(کاربرطبیعی) 93 تا 29 امتیاز براساس

 99/9 را یانگ پرسشنامه پایایی ضریب اینترنت به اعتیاد در مؤثر عوامل ةدربار ایمطالعه در نیز( 5996) رضوی و درگاهی

 در یانگ اینترنت به اعتیاد آزمون روانسنجی هایویژگی عنوان با( 5999) همکاران و علوی تحقیق در. اندکرده گزارش

                                                           
251 - Neo-Five Factor Inventory 
252 - Internet Addiction Test 
253 - Young 
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 ،39/9 ،95/9 ترتیب به پنجگانه عوامل برای که شد محاسبه 99/9 با برابر پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای ضریب دانشجویان،

 نمرات از استفاده با روش این در. شد استفاده تصنیف روش از پرسشنامه درونی اعتبار تعیین برای. بود 62/9 و 31/9 ،31/9

 بازآزمایی روش از بیرونی اعتبار تعیین برای. آمد بدست 32/9 همبستگی، ضریب محاسبه همچنین و سوالات کردن فرد و زوج

 .شد محاسبه 92/9 همبستگی ضریب و شد استفاده

م گا به گام رگرسیون پیرسون و تحلیل همبستگی های آماری ضریبها با استفاده از روشآوری اطلاعات، دادهپس از جمع

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  spssافزار و با کمک نرم

 

 هایافته

ت در جدول های شخصیت و اعتیاد به اینترنهای دلبستگی و ویژگیمیانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین سبک

 ویژگی بین تنها شخصیتی، هایویژگی بین از که شودمی ملاحظه حاصل نتایج و 5 جدول به توجه گزارش شده است. با 5

 با پذیریوافقت بین ویژگی رابطة که طوری به دارد، وجود معناداری دانشجویان دختر رابطة در اینترنت به اعتیاد با پذیریتوافق

 یا منفی نوع از حاصل ضریب همبستگی که جایی آن از چنین هم. باشد می -595/9  دختر دانشجویان در اینترنت به اعتیاد

 .بالعکس و یابدمی اینترنت کاهش به اعتیاد متغیر پذیری،توافق افزایش متغیر با لذا است معکوس

 

 تردخاعتیاد به اینترنت در دانشجویان  های شخصیتی وهای دلبستگی، ویژگی. ضریب همبستگی پیرسون بین سبک1جدول

 انحراف استاندارد میانگین 

اعتیاد 

به 

اینترن

 ت

سبک 

 دلبستگی

 ایمن

سبک 

 دلبستگی

 اجتنابی

سبک 

 دلبستگی

 دوسوگرا

روان 

 رنجوری

برون 

 گرایی

گشودگ

ی به 

 تجربه

توافق 

 پذیری

وظیفه 

شناس

 ی

 -0,181 -0,111 -0,040 -0,046 -0,011 0,127 -0,110 1 13,111 31,41 اعتیاد به اینترنت
0,07

3 

 -0,072 0,141 0,081 -0,060 0,000 0,122 1  2,618 10,73 سبک دلبستگی ایمن
0,08

1 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی
10,03 2,670   1 0,200- 0,080- 0,048 0,116- 0,087- 

0,01

7 

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا
12,87 4,141    1 0,300 0,007 0,114 0,322 

0,20

0 
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 0,101 0,307 0,466 1     4,217 21,88 روان رنجوری
0,14

4 

 0,374 0,361 1      4,176 16,36 برونگرایی
0,11

6 

 0,127 1       3,078 22,13 گشودگی به تجربه
0,37

6 

 1        4,086 20,60 توافق پذیری
0,48

4 

 1         3,068 18,73 وظیفه شناسی

 

ییرات اعتیاد های پیش بین، تنها سه متغیر توانستند به طور تفکیکی تغام به گام نشان داد در بین متغیرنتایج تحلیل رگرسیون گ

ی و سبک دلبستگی پذیری، وظیفه شناسهای شخصیتی توافقبینی کنند. به عبارتی دیگر ویژگیبه اینترنت را در دانشجویان پیش

متغیر  بینی کنند. در مجموع این سهداری پیشعتیاد به اینترنت را به طور معناایمن قادرند به طور سلسله مراتبی تغییرات ا

 پذیری،افقتو شخصیتی هایثیر ویژگیبینی کنند.  از سویی ضریب تأتغیر ملاک را پیشدرصد از کل واریانس م 59قادرند

 شناسیاست. که در این میان ویژگی شخصیتی وظیفه -9.366، 9.339،-9.953ایمن به ترتیب  دلبستگی سبک و شناسیوظیفه

کند؛ بینی میرا پیش اعتیاد به اینترنت پذیری و سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی،به صورت مثبت و ویژگی شخصیتی توافق

 و پذیریتوافق یتیشخص ویژگی میزان اعتیاد به اینترنت افزایش و با افزایش شناسیوظیفه شخصیتی ویژگی یعنی با افزایش

 یابد.می شاینترنت کاه به اعتیاد میزان ایمن دلبستگی سبک

 رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر. تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بین و 2جدول

 R 2R F B β t sig متغیر پیش بین متغیر ملاک

 اعتیاد به اینترنت

 0,001 -3,446 -0,311 -0,810 1,032 0,033 0,181 توافق پذیری

 0,000 2,614 0,240 0,703    وظیفه شناسی

 0,016 -2,430 -0,103 -0,066    سبک دلبستگی ایمن

 

 گیریبحث و نتیجه

های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر های شخصیتی و سبکبین ویژگی ةرابط بررسی"منظور به پژوهش این

 دختر جویاندانش در اینترنت به اعتیاد با پذیریمیان توافق که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است گرفته صورت" دانشگاه اردبیل

 بیشترین رابطه ترتیب به ایمن دلبستگی سپس سبک و شناسیوظیفه پذیری،توافق از پس همچنین. دارد وجود داریمعنی رابطة
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دختر  انشجویاند در اینترنت به اعتیاد میزان فوق متغیرهای با افزایش که طوری به. دارند دانشجویان در اینترنت به اعتیاد با را

 . بالعکس و یابدمی افزایش

 به با اما رد.ندا وجود داری معنی ةرابط پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با اینترنت به اعتیاد وسبک دلبستگی ایمن  بین

های یافته آمد. دستب اینترنت به اعتیاد و ایمن دلبستگی سبک داری بینمعنی ةرابط گام به گام رگرسیون تحلیل بردن کار

 و کو لین، ایهها با نتایج پژوهشبا سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس دارد. این یافتهپژوهش نشان دادند اعتیاد به اینترنت 

( 5939) (، توکلی و جمهری و فرخی5931) زاده و وقایی نجارهمسو و با مغنی (2991) هیو و هوانگ ، لین،(2955) وو

ا دیگران ایمن، روابط صمیمی و بهتری را بتوان گفت افراد واجد سبک دلبستگی هایی میناهمسو است. در تفسیر چنین یافته

ا قرار هاند و هنگامی که مانعی سر راه آندارای اعتماد به خویشتن بالاتری کنند، ارتباط بین فردی بهتری دارند،برقرار می

 روند.گیرد کم تر به سراغ رفتارهای اعتیادی میمی

 میرکرک هایپژوهش با حاصل نتایج .دارد وجود داریمعنی ایرابطه دانشجویان دختر در اینترنت به اعتیاد و پذیریتوافق بین

 برخی دارای (خوشایند) موافق افراد دارد. خوانی( هم5939) و خانجانی و اکبری (2999) واس و ، گامبور(2993) همکاران و

 حق از دفاع برای آمادگی اعتماد،سادگی،  تواضع، ن،دیگرا به کمک و دوستی نوع:  عبارتنداز که هستند متمایز هایویژگی

 جمله از مذکور هایویژگی از وجود برخی دلیل به بیشتر روانی سلامت و اجتماعی مثبت هایسمت جنبه به روی پیش فردی،

 که معنی این به کنند. کسب می اینترنت به اعتیاد آزمون در کمی ةنمر تر موافق که دانشجویان دختر است اعتماد و سادگی

 بیشتر هادر آن مربوطه مقیاس ةنمر چه هر یعنی کنندمی پیدا سوق به اینترنت اعتیاد سوی به کمتر ترموافق دانشجویان دختر

 د.ش خواهند وابسته اینترنت به کمتر باشد،

 و گامبور با پژوهش حاصل نتایج دارد.  وجود داریمعنی ةرابط دانشجویان دختر در اینترنت به اعتیاد و شناسیوظیفه بین

 هاتکانه کنترل عبارتنداز: توانایی که هستند متمایز های برخی ویژگی دارای شناس وظیفه دارد. افراد همخوانی  (2999) واس

دقیق،  دانشگاهی، و ایحرفه هایزمینه در بالا ةنمر به اهداف، رسیدن برای رفتار در برنامه و طرح کارگیری به و تمایلات،

این  که است مذکور هایویژگی از برخی وجود دلیل به و اعتماد بودن قابل و ناسشوقت ،ناپذیر انعطاف و محتاط وسواسی،

  کنند.می کسب اینترنت به اعتیاد آزمون در کمیة نمر افراد

ر دبا توجه به پیامدهای اعتیاد به اینترنت برای فرد معتاد، از جمله تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر 

های مهم زندگی، کاهش روابط اجتماعی و بروز مشکلات خانوادگی، اینترنت، بی توجهی به سلامت خود، اجتناب از فعالیت

های اجتماعی و بین فردی در سلامت روانی و های بهره بردن از اینترنت و نظر به اهمیت مهارتمشکلات مالی ناشی از هزینه

 که داد نشان جامعه، لازم است تا به پدیده اعتیاد به اینترنت توجه بیشتری شود. نتایج جسمانی دانشجویان به عنوان قشر مولد
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از بین دانشجویان یک  انتخاب نمونه صرفاً .گیرد قرار توجه مورد آن محدودیت هاى به توجه با باید پژوهش این هاىیافته

های خودسنجی به عنوان ابزار پژوهش، تعمیم نتایج دانشگاه و از لحاظ جنسیت که فقط دختر بودن، بهره گیری از پرسشنامه

ها و اقشار متفاوت سنی و های آتی، گروهشود در پژوهشهایی مواجه می سازد. پیشنهاد میاین پژوهش را با محدودیت

 فرهنگی و جنسیت مذکر، با استفاده از ابزارهای پژوهشی دیگر مدنظر قرار گیرند.

 

 منابع

 

 به اعتیاد با روان سلامت و ای مقابله راهبردهای دلبستگی، های سبک رابطه(. 5939)تورج. آباد، نصرت هاشمی و جعفر خسروشاهی، بهادری

 .533-599، صص 99 شماره ،9دوره  تحولی، روانشناسی اینترنت. نشریه

نش آموزان راهنمایی مدارس شهر (. ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دا5993بیرامی، منصور و بهادری خسروشاهی، جعفر. )

 .3-25، صص 59ایلخچی. مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره 

 .تهران دانشگاه روانشناسی، دکترای نامه پایان نوجوانی، در طلبی جامعه و دلبستگی بین ارتباط بررسی(. 5999. )شهلا پاکدامن،

 در مشهد های نت کافی به مراجعین در SCL-90-R تست اساس بر روان سلامت و اینترنت به اعتیاد بین رابطة . بررسی(5991منا.) پوررمضان،

 .مشهد اسلامی آزاد دانشگاه ، پزشکی علوم دانشکدة دکتری، رسالة.5994 سال دوم ماهة شش

 عمقط آموزان دانش شخصیتی های ویژگی با اینترنت به اعتیاد بین رابطه(. 5993.)زینب گندمی، و فریبرز ارفعی، صدیقی محمدرضا؛ فر، تمنایی

 .63-35صص ،5 شماره ،54 دوره زاهدان، پژشکی علوم تحقیقات مجله. متوسطه

. ویاندانشج در اینترنت به اعتیاد با منفی ارزیابی از ترس و دلبستگی های سبک رابطه(. 5939.)نورعلی فرخی، و فرهاد جمهری، نازلی؛ توکلی،

 .65-33 صص ،2 شماره پنجم، سال.تربیتی علوم در ارتباطات و اطلاعات آوری فن فصلنامه

 تیشخصی های ویژگی با اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی(. 5939. )مرضیه خداهمتی، و زهرا ایزدی، طاهره؛ سیده حسینی، اله؛ حجت جاویدی،

 .روانشناسی و تربیتی علوم ملی همایش نخستین. طرح در کننده شرکت آموزان دانش

 خصیتیش های ویژگی و تحصیلی پیشرفت با اینترنت به اعتیاد رابطه(. 5935فاطمه.) رهایی، و  عباس رضایی، عاطفه؛ بیدختی، رمضان؛ زاده، حسن

 .31-531صص اول، شماره سوم، سال تربیتی، علوم در ارتباطات و اطلاعات آوری فن فصلنامه فراگیران،
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 پیش بینی هرزه نگاری اینترنتی براساس رفتار جنسی و سازگاری زناشویی در زوج های تحصیلکرده

 

 3، عیسی رزاقی2، ثریا نظری گیلانده1سجاد وکیلی عباسعلیلو

 ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز.کارشناس -1

 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد ابهر-2

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی-3

 چکیده

نگاری اینترنتی براساس رفتار جنسی و سازگاری زناشویی زوجین تحصیلکرده بود. بینی هرزههدف از پژوهش حاضر پیش

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین متاهل دانشگاه، که حداقل یکی از زوجین  بود.همبستگی  -توصیفیطرح پژوهش 

زن و مرد(، به عنوان نمونه انتخاب  529زوج ) 69دارای هرزه نگاری بودند، و به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 

 39/9نشان داد که رفتار جنسی و سازگاری زناشویی،  های پژوهششدند و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند. یافته
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(. با توجه به یافته ها می توان گفت که گسترش شبکه های >995/9Pکند )بینی مینگاری اینترنتی زوجین را پیشهرزه

ن و مراکز یمجازی اینترنتی و به دنبال آن هرزه نگاری اینترنتی، سازگاری زوجین را تحت تأثیر قرار داده، لذا توجه مسئول

 های آموزشی در این باره ضرورت دارد. آموزشی در جهت آشنایی و برگزاری کلاس

 هرزه نگاری اینترنتی، رفتار جنسی و سازگاری زناشویی :واژگان کلیدی

 

Abstract 

 

The aim of the present study predicts online pornography based on sexual behavior and marital adjustment was educated. Method 

of current study is descriptive- correlational. Statistical population of this study includes all married university couples that at least 

one of them has internet pornography. Sixty couples (n=120) are chosen by convenience sampling as sample and they fill in their 

questionnaires.The The results showed that sexual behavior and marital adjustment, 0/73 pornography couples forecasts (p<0.001). 

With regard to our finding it can be said that expanding internet virtual network and thus internet pornography influence couple 

compatibility, so it is necessary for authority and educational centers to hold some courses in this respect to familiarize them about 

this matter.  

 

Key Words: internet pornography, sexual behavior and marital compatibility 

 

 

 

 

 مقدمه

رایانه و به دنبال آن اینترنت، از یک سو نیاز به نوعی خاص از سواد و مهارت دارد و از سوی دیگر، الگوهای فرهنگی و 

آورد. مهمترین مسائل اینترنت از لحاظ فرهنگی، عدم تطابق محتوای ارائه شده با الگوهای  ای را به دنبال می رفتاری ویژه

فرهنگی و هنجارهای رفتاری جوامع مختلف است. حجم بالای محتوای مستهجن تجاری و مجانی در اینترنت، یکی از معضلات 

می گذارد و در این بین نیز کودکان و نوجوانان را اخلاقی و خانوادگی است که بیشترین تأثیر را بر روی بنیان های خانواده 

 214نگارانه هرزه محتوای اینترنتی های سایت وب از درصد 52دهد  می نشان (. آمارها5993بسیار تهدید می کند )افتخاری، 

 فضای تولد از پیش (. تا2959، 211شود )وینبرگ، ویلیامز، کلینر و ایریزاری می شامل را سایت وب میلیون 2 حدود که دارند،

 این خرید اینترنت، از پیش بود. همراه زیادی عرفی و اجتماعی قانونی، هایمحدودیت با نگارانه هرزه محصولات تهیه مجازی،

 محصولات فروش و خرید آن در که کنید زندگی غربی کشوری در شما که کرد نمی تفاوتی و بود ممکن سختی به محصولات

 محصولات این مبادله که ایران مانند متفاوت قوانین و هنجارها با کشوری در یا است قانونی خاصی شرایط تحت نگارانه هرزه

                                                           
254 . pornography 
255 . Weinberg, Williams, Kleiner &Irizarry 
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 تا است، کرده متحول را نگاری هرزه صنعت اینترنت از استفاده شدن عمومی اما شود؛ می محسوب غیرقانونی آن شکل هر در

(، 2955) 216طبق پژوهش رومیتو و بلترامینی کنند. می یاد جنسی و اخلاقی حوزه در انقلابی عنوان با تحول این از برخی که جایی

 وجود هرزه سایت وب میلیون 9/5 تنها 2999 سال در که است حالی در این دارد. وجود  نگارانه هرزه سایت وب میلیون 2/4

 آن تعداد که طوری به است؛ توجه قابل نیز هرزه وب های صفحه رشد شود. می ساخته جدید هرزه سایت 299 روز داشت. هر

 شده برآورد همچنین است. رسیده 2991 سال در میلیون 932 و 2999سال  در میلیون 269 به 5339 سال در میلیون 54 از ها

)رومیتو و بلترامینی،  شود مربوط جنسی فعالیت به اینترنتی صفحات در موضوعات درصد 12  از بیش 2999 سال در بود

 ها، نوشته عکس، فیلم، از اعم اینترنت، پورن محتوای تماشای به بیمارگونه وابستگی معنای به اینترنتی، نگاری هرزه(..2955

 غالبا و جنسی رابطه خود، دنبال به که است کم وب واسطه به مجازی های سکس حتی و آنلاین گفتگوی های ،اطاق ها بازی

 تاثیرات تواند می تشدید، و تکرار واسطه به اینترنتی، پورنوگرافیک های داده مصرف به تمایل دارد. این همراه به را خودارضایی

 رفتار الگوهای و ارزشی نظام تغییر تصاویر، این تاثیر اولین باشد. داشته کنندگان مصرف خانوادگی و فردی زندگی بر مخربی

نیز جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است. منظور از رفتار جنسی در واقع ترکیبی از مفاهیم،  213رفتار جنسیاست.  جنسی

(. تمامی فرهنگ ها، در سراسر 2995نگرش ها، تجربه ها، فعالیت ها، احساسات و اندیشه های همراه با آن است )دنرشتاین، 

ن ختارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی به تنش بیشتر بین ایجهان رفتار جنسی را به نوعی کنترل می کنند. در مورد زنان سا

رفتار و کلیشه های فرهنگی می انجامد. در مورد مردان نیز ساختارهای فرهنگی باعث شده است که مردان برای انجام رفتار 

ر گی صورت گیرد. دی جنسی در مورد آن ها باید با مهارت و خبرجنسی احساس فشار کنند و بر این باور باشند که رابطه

واقع زنان و مردان، هویت جنسی و رفتار جنسی خود را در چارچوب نقش های جنسیتی شکل می دهند. رفتار جنسی در 

 در پورنوگرافیک، تصاویر در موجود رفتاری الگوهای(. 2994، 219متن یک نظام جنسیتی شکل می گیرد )کرافورد و انگر

 همجنس گروهی، سکس چون نامتعارفی های سکس خودارضایی، زنان، علیه حقیرت خشونت، انواع حاوی موارد از بسیاری

 و دانش که است داده نیز نشان (. تجارب2951، 213است )تیلکا محارم با سکس بر تاکید گاها و کودکان با سکس و گرایی

 پیوند و فرد های آموخته بین اوقات گاهی اما می کند. بهتر را آن اغلب و میدهد تغییر را زندگی جنسی، مسائل به نسبت آگاهی

 عاطفی، نیازهای برآوردن زوجین، نیازهای ارضای و از همین رو، هماهنگی (.5994)یوسفی،  دارد وجود شکاف زندگی با آن

 از زوجین رضایت باعث میتواند زوجین جنسی نیازهای ارضای و محبت های شیوه و تفاهم ایجاد مربوط مهارت های داشتن

می  کدام هر که هستند نزدیک روابط تنیده هم در های جنبه جنسی رابطه و صمیمیت گردد. عشق، آن تداوم و مشترک زندگی

(. بنابراین، با توجه به تغییرات صورت گرفته و 5999دهد )دانش،  قرار تأثیر تحت منفی یا مثبت های شیوه به را دیگری تواند

کنار روابط زناشویی، نظیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت در امر جامعه  رشد تکنولوژی، شاهد پیدایش رقبای جدیدی در

                                                           
256 . Romito & Beltramini 
257 . sexual behavior 
258 . Crawford & Unger 
259 . Tylka 
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یکی از مهمترین عواملی که بر بقا و رشد خانواده اثر می گذارد، روابط سالم و تفاهم بین اعضا به خصوص  پذیری افراد هستیم.

تسهیل نقش والدینی و سبب رشد اقتصادی زن و شوهر است. از این رو سازگاری زناشویی زیربنای عملکرد خوب خانوادگی، 

و رضایت بیشتر از زندگی می شود. از سویی دیگر وجود ناسازگاری زناشویی در روابط زن و شوهر علاوه بر ایجاد مشکل 

اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و اخلاقی و افول ارزش های فرهنگی جنسی ودر موارد فوق، باعث اشکال در روابط 

درصد 99اگرچه رضایت جنسی تنها عامل دوام زندگی مشترک نیست، اما تحقیقات نشان داده است که . زوج ها می شوددر بین 

 262و ریلواس 265، فرانسیسکو269علت نارضایتی همسران . به علت عدم رضایت آنها از روابط جنسی میان آنهاست )کاروالو

فضای مجازی می تواند امنیت ( نیز نشان داده شد که 5939)یی نژاد، آزادی و امو(. علاوه بر این در پژوهش یاسمی2951)

 شکوری و جاهرفعتاجتماعی و خانوادگی را مورد تهدید قرار دهد، به طوری که منجر به جدایی زوجین گردد. همچنین 

آن شخصی، تحت تأثیر فضای مجازی و محتوای  هویت و خانوادگی هویت قومی، هویت دینی، هویت پژوهشی در (5993)

ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده این است که با توجه به گسترش مسالهلذا با توجه به نکات بیان شده،   قرار می گیرد.

ی براساس رفتار جنسآیا  ،ارتباطات در فضاهای مجازی و اینترنت و همچنین افزایش محتواهای غیر اخلاقی در دنیای مجازی

 بینی نمود.تحصیلکرده می توان هرزه نگاری اینترنتی آنان را پیشو سازگاری زناشویی زوجین 

 

 

 

 شناسی تحقیقروش

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه سراسری طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. 

)با هرزه نگاری اینترنتی(، است که  زوج 69بود با توجه به نوع پژوهش نمونه پژوهش شامل  36-31تبریز در سال تحصیلی 

یون با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات بدست آمده به شیوه

 ابزار پژوهش شامل:مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  29نسخه   spssچند متغیری در برنامه 

سکس ابعاد بسیاری از هرزه نگاری از قبیل  ( معرفی شده و2959توسط کراوس ) پرسشنامه: این 269پرسشنامه هرزه نگاری

این مقیاس  دهد.چت، سکس تلفنی، سکس حضوری، دانلود فیلم و عکس و داستان های جنسی را مورد ارزیابی قرار می

( نمره 5و کاملا مخالفم= 2مخالفم= ، 9، بی نظر= 4، موافقم= 1گویه است که به صورت لیکرتی )کاملا موافقم =  52دارای 

ی میزان هرزه نگاری ی هرزه نگاری بیشتر و نمرات کم، نشان دهندهدر این مقیاس نمرات بالاتر نشان دهنده گذاری می شود.

                                                           
260 . Carvalho  
261 . Francisco 
262 . Relvas 

263 . Pornography Questionnaire 
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( 5934ی هاشمی )گزارش کرده است. در مطالعه 95/9سوالی هرزه نگاری را  52( پایایی مقیاس 2959کراوس ) باشد.کمتر می

 بدست آمد. 94/9ز الفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با نی

سوالی است و برداشت های ذهنی  92(: این مقیاس یک پرسشنامه خودسنجی DASپرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر )

متغیر است. که کسب نمرات برابر یا بیشتر  515تا  9افراد در مورد سازگاری زناشویی را ثبت می کند. نمرات این پرسشنامه از 

زناشویی و عدم سازگاری و تفاهم  به معنی وجود مشکلی در روابط 599به معنای سازگاری زوجین و نمرات کمتر از  599از 

؛ به نقل از 5336همواره مثبت بوده است. در حقیقت اسپانیر ) DASخانوادگی است. مطالعات مربوط به پایایی و روایی 

 درصد و ملاک و اعتبار بالایی را برای این مقیاس گزارش کرده است.  36( ضریب همسانی درونی 5934هاشمی، 

به ان تعلق  4گزینه ای دارد )از هرگز که صفر میگیرد  تا همیشه که  1سوال  59این مقیاس (: BSP) مقیاس الگوی رفتار جنسی

میگیرد( و در مورد روابط خاص زناشویی ساخته شده که بر اساس مطالعات پیشین و سازگاری زوجی بوده است. این پرسشنامه 

زاده هنرمند، ؛ مهرابی5332) 264میل جنسی کاستلو و کاستلو ( و نظریه های مربوط به کاهش5339بر اساس نظریه شناختی بک )

زوج در شهر  49(، تهیه شده است. در ارتباط با اعتبار مقیاس مورد نظر یک زمینه یابی با استفاده از 5932منصوری و جوانمرد، 

ب پایایی آن با استفاده از زوج جوان انجام شده که ضرای 599اهواز انجام شده است. همچنین در پژوهشی این مقیاس در مورد 

زاده هنرمند و بدست امده که در حد مطلوب است )به نقل از مهرابی 93/9و  93/9روش آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب 

 (.5932همکاران، 

 

 هایافته

تحصیلی لیسانس، درصد آزمودنی ها دارای مدرک  54/64سال بود و  23ها میانگین سن آزمودنیباتوجه به نتایج بدست آمده 

 درصد آزمودنی ها دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند. 99/9درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  1/92

 : نتایج تحلیل رگرسیون همزمان هرزه نگاری اینترنتی با مولفه های سازگاری زناشویی و رفتار جنسی5جدول 

                                                           
264 . Castello and Castello 

 آماره 

 B SE β P R R2 F P متغیر پیش بین

-/027 زناشوییرضایت   001/0  41/-  001/0      

-/013 همبستگی دو نفری  012/0  06/-  20/0      

-/01 توافق دو نفری  004/0  10/-  010/0  81/0  73/0  4/62  001/0  
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های سازگاری زناشویی )رضایت زناشویی، همبستگی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان هرزه نگاری اینترنتی با مولفهخلاصه 

که ارائه شده است. چنان 5( در جدول تحصیلکردهدونفری، توافق دونفری و ابراز محبت(، و رفتار جنسی آزمودنی ها )زوجین 

« هرزه نگاری اینترنتی»از تغییرات  %39تار جنسی، به طور همزمان مشاهده می شود، مولفه های سازگاری زناشویی و رف

« توافق دونفری»(، 995/9p=  ،41/- =β« )رضایت زناشویی»(. به طوری که مولفه های >995/9pآزمودنی ها را تبیین می کنند )

(953/9p=  ،53/- =β و ،)«ابراز محبت( »995/9p=  ،25/- =β اثر پیش بینی کنندگی منفی و ) معنی داری را بر هرزه نگاری

 ( معنی دار نیست.23/9p=  ،96/- =β« )همبستگی دونفری»ی اینترنتی دارند. و از بین مولفه های سازگاری زناشویی مولفه

(  اثر مثبت و پیش بینی کنندگی معنی داری را بر هرزه نگاری 994/9p=  ،56/9 =β) جنسیهمچنین طبق جدول فوق؛ رفتار 

 د.اینترنتی دار

 بحث و نتیجه گیری

راساس بهدف کلی تحقیق پیش بینی هرزه نگاری اینترنتی با رفتار جنسی و سازگاری زناشویی در زوج های تحصیلکرده بود. 

« هرزه نگاری اینترنتی»از تغییرات  %39مولفه های سازگاری زناشویی و رفتار جنسی، به طور همزمان نتایج بدست آمده 

بینی کنندگی اثر پیش« ابراز محبت»و « توافق دونفری»، «رضایت زناشویی»های کنند، به طوری که مولفهمیها را تبیین آزمودنی

معنی « فریهمبستگی دون»ی داری را بر هرزه نگاری اینترنتی داشتند و از بین مولفه های سازگاری زناشویی مولفهمنفی و معنی

 بینی کنندگی معنی داری را بر هرزه نگاری اینترنتی داشت.دار نبود. همچنین رفتار جنسی، اثر مثبت و پیش 

(، 5934(، هاشمی )5939)و یاسمی نژاد و همکاران  (5991های دهقان و نیکبخش )نتایج بدست آمده، با نتایج پژوهش

(، 2951، و کاروالو، و همکاران )(2952هرتلین )(، 2955باسیگالوپ و لامب )(،. 2993(، گسر )2994(، لینگ )2995فورتوناتی )

توان گفت، وجود فضای مجازی، مخصوصاً شبکه های اجتماعی مستهجن در تبیین نتایج بدست آمده میهمسو و همخوان بود. 

و غیر اخلاقی، و اثرگذاری آن بر هویت اعضای خانواده، سازگاری زناشویی، تعارضات زناشویی با فراهم کردن زمینه برای 

اطات خارج از کنترل خانواده، ایجاد سوء ظن و بد گمانی زوجین نسبت به یکدیگر، افزایش بی توجهی به قول گسترش ارتب

و قرار ها و تعهدات خانوادگی، تداخل حوزه های شغلی در زندگی خصوصی  زمینه را برای کاهش روابط و سست شدن 

جه داشت، به طور کلی فناوری اطلاعات در زندگی خانواده ها باید تو اعتماد متقابل میان اعضاء خانواده را فراهم می نماید.

تغییرات کیفی را به وجود می آورد و الگویی از تعامل و روابط جدید را ایجاد می کند. مسلماً وجود گسترده و انبوه شبکه 

هد، زیرا اینترنت با وجود های مجازی، و به تبع آن هرزه نگاری، می تواند امنیت اجتماعی و خانوادگی را مورد تهدید قرار د

-/067 ابراز محبت  018/0  21/-  001/0      

016/0 رفتار جنسی  006/0  16/0  004/0      
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تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطلاع رسانی به کار گرفته شود تا آن جا که گاهی از آن به عنوان انفجار این که می

اطلاعات هم نام برده می شود، ولی این فناوری مدرن با تمام فوایدی که دارد، تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر 

ه است، که از جمله آن کاهش سازگاری زناشویی و در نهایت فروپاشی نظام خانواده است. گسترش و تأثیر روز افزون داشت

 هویت و خانوادگی هویت قومی، هویت دینی، هویت جمله اجتماعی از هویت ابعاد از برخی برشبکه های اینترنتی غیر اخلاقی، 

اینترنتی غیر اخلاقی، به واسطه گمنامی در اتاق های گفتگوی مجازی، به بازی شخصی نیز تأثیر گذار است. کاربران شبکه های 

نقش و خودافشایی پرداخته، با بیان آنچه در دنیای واقعی امکان بازگو کردنش را ندارند، زمینه برقراری ارتباط در محیط مجازی 

فزایش مراجعه به سایت های مستهجن، هرزه نگار را برای شکل گیری روابط صمیمانه آماده می کنند، و با تکرار این کار و ا

ی تغییر هویت خود را فراهم می کنند. علاوه براین می توان اینگونه بیان نمود که سازگاری بیشتر و آرامش روانی شده، و زمینه

زگاری زناشویی زمانی که سا(. اما 2999)دینر،  در خانه، براساس تئوری شادمانی موجب بهزیستی و کاهش تنش اعضا، می شود

خدشه دار می شود، موجب عدم مسئولیت پذیری، ناتوانی در برقراری روابط عاطفی، بی علاقگی به همسر، بی وفایی به همسر، 

مشکل داشتن در برقراری روابط جنسی مطلوب، برآورده نکردن انتظارات یکدیگر و دخالت خانواده همسر و اطرافیان شده، 

های (، از علت5939ی به سوی طلاق پیش می رود. در واقع براساس مطالعات مختلف )نعیمی، او در نهایت چنین خانواده

وان تهای پژوهش حاضر میاصلی طلاق در خانواده ها، ناسازگاری زناشویی و عدم رفتار جنسی مناسب می باشد. از محدودیت

 انجام گرفت، بنابراین قابل تعمیم به سایر اقشارکه پژوهش حاضر بر روی زوجین جوان تحصیلکرده  به این نکات اشاره کرد

نیست. لذا پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی، چنین پژوهشی در سایر اقشار و افراد متاهل انجام گیرد. همچنین در جهت 

یی و نحوه اهای آشنآموزش و پیشگیری از گرایش زوجین و افراد مختلف به استفاده از شبکه های غیر اخلاقی، برگزاری کلاس

 ی استفاده مناسب از سایت اینترنتی احساس می شود.

 منابع
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 زندگی افراد خشونت دیدهاثر بخشی آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک 
 2،مریم رزمی 1سمیه شکاری

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تربت جام-2

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده در سطح شهرستان 

پس آزمون با  گروه کنترل( است. در این پژوهش با  –بجنورد انجام گرفته است. نوع پژوهش شبه آزمایشی)پیش آزمون 

استفاده از پرسشنامه سبک زندگی به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون به کار گرفته شده است. جامعه آماری 

هرستان نفر از افراد خشونت دیده مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران در سطح ش 99مورد مطالعه در این پژوهش شامل

بجنورد می باشد که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از تکمیل 
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پرسشنامه سبک زندگی توسط دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون سپس گروه آزمایش ده جلسه تحت آموزش تکنیک 

به هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه سبک زندگی ارائه گردید تا تکمیل فراشناختی قرار گرفتند و در پس آزمون مجدداً 

مورد  spssگردد. در این پژوهش داده ها با روش تحلیل کوواریانس )آزمون لوین، میانگین و انحراف معیار( توسط نرم افزار

ونت دیده بهبود سبک زندگی افراد خشتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تکنیک فراشناختی بر 

های معنی داری بین میانگین های سبک زندگی گروه آزمایش و کنترل ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن تاثیرداشته و تفاوت

این تغییرات ناشی از تاثیر آموزش تکنیک های فراشناختی است. براساس نتایج پژوهش  33/9مجذور اتا نتایج نشان می دهد که 

 بکارگیری آموزش تکنیک فراشناختی می تواند در بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده موثر باشد.

 آموزش تکنیک فراشناختی، سبک زندگی، افراد خشونت دیده. واژگان کلیدی:

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the efficacy of cognitive techniques to improve the lifestyle of people had seen violence in 

the city Bojnord. Type study quasi-experimental (pretest - posttest control group).  In This study, pretest - posttest control group 

Shd.prsshnamh lifestyle as a measure in the pre-test and post-test was used. 30 of the abused women were selected for the sample 

and were divided in two groups. After completing the test, the test group of ten sessions of cognitive techniques Grftnd.Data  

multivariate analysis of covariance with(Levin test, the mean and standard deviation) by software spss, were analyzed. The results 

showed that cognitive learning techniques to improve the lifestyle of violence and differences seen in patients who have no 

significant impact on the lifestyle of experimental and control groups at 99/0 created. With regard to the square of the room, the 

said 77/0 the changes resulting from the impact of cognitive training techniques. Based on the results of the use of cognitive 

techniques can be effective in improving the lifestyle of violence. 

Key words: Violence, Life style, Metacognitive techniques 

 

 مقدمه

شیوع بالای خشونت علیه زنان بخصوص خشونت خانگی به طور مکرر در کشورهای مختلف گزارش  شده اند. در اغلب 

درصد و نگران کننده است و به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت بشمار  39تا  69موارد شیوع خشونت خانگی بیش از 

 (.2955، 267و واتس 266؛ گارسیا مورنو2952و همکاران،  265رود. )زاکاریاسمی 

درصد قربانیان خشونت خانوادگی را زنان تشکیل می دهند. زنان و کودکان تقریباً دربین همه  39بنابر آمار جهانی، حدود 

اب ن قربانیان اصلی این خشونت به حسفرهنگها، درمقایسه با مردان، از ارزش و مقام پایین تری در خانواده برخوردارند؛ بنابرای

درصد کودکانی که خانواده هایشان دچار خشونت های خانوادگی هستند دست به  19تا  49می آیند. ارقام نشان می دهد که 
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جنایات می زنند. بی توجهی نسبت به این شهروندان در اجتماع، باعث روی آوردن به مواد مخدر و تبدیل شدن به جنایتکاران 

 (5932می شود. )وامقی،اردکانی،سجادی، بزرگ

درصد از  21-56یکی از انواع شایع خشونت خانگی، همسر آزاری است. تحقیقات نشان داده اند که در نقاط مختلف دنیا 

زنان توسط همسران یا شرکای جنسی خود مورد آزار جسمی قرار گرفته و حداقل از هر پنج نفر، یک نفر در طول زندگی 

اوز و یا در معرض آن قرار می گیرد. شیوع آزارهای روانی از این ارقام هم بالاتر است. طبق آمارهای منتشر شده، خود مورد تج

خشونت علیه همسران بار مالی، روانشناختی و معنوی سنگینی به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند و سلامت جسمی و 

له قتل، آسیب های جدی)کبودی ها، کوفتگی ها، شکستگی ها، معلولیت روانی آنها را به خطر انداخته و عواقب وخیمی از جم

های مزمن( آسیبهای دوران بارداری)زایمان زودرس، بارداری ناخواسته(، مشکلات روانپزشکی و روانشناختی)افسردگی 

ی داشته در پاضطراب، ترس، اعتماد به نفس پائین، مشکلات جنسی وسواس، استرس پس از ضربه و خودکشی( را می تواند 

 (.2992باشد. )هروویچ، 

در نتیجه افردای که مورد خشونت قرار می گیرند بار سنگینی را به خاطر این رویداد آسیب زا بر دوش خود حمل می کنند. 

خشونت علیه زنان افزون بر مشکلات جسمانی، موجب پیامدهای روان شناختی پایدار از قبیل افسردگی اضطراب ، خود 

 (5999همچنین ممکن است باعث بروز اختلال استرس پس آسیبی شود. )رفیعی فرد و پارسی نیا،  ضعیف بینی و

از طرفی سبک زندگی بخشی از زندگی است که عملاً تحقق مییابد و دربردارنده طیف کامل فعالیت هایی است که افراد در 

ر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبک زندگی زندگی روزمره خود انجام می دهند. بنابراین طیف فعالیتهای مختلف در ه

 (.2994و همکاران،  268آنها در آن عرصه باشد )کوکرهام

ضمناً پیشگیری از بیماری های متاثر از سبک زندگی و ارتقاء سطح سلامت روانی فردی و جمعی مستلزم آگاهی از این موضوع 

درصد  39اندازند. امروزه اعتقاد بر این است که بیش از است که موقعیت های زندگی سلامت افراد را چگونه به خطر می 

بیماری ها به گونه ای با سبک زندگی فرد ارتباط دارند. به طوری که بسیاری از ناخوشی های آدمی از جمله بیماری های 

ونت دیده ناشی شعروقی، تنفسی، سیستم حرکتی  عضلانی و غیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شیوه زندگی افراد خ –قلبی

 (.5933می شوند. یا حداقل آنکه شیوه زندگی در تشدید یا دوام آن ها نقش دارد. ) بهدانی، سرگلزایی و قربانی، 

با توجه به آسیب هایی که این افراد به لحاظ روانشناختی می بینند تاکنون روشهای گوناگونی برای بهبود مشکلاتشان بکار برده 

ان به درمانهای شناختی رفتاری، آموزش مهارت های زندگی اشاره کرد. در این پژوهش تکنیک های شد که از آن جمله می تو
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فراشناختی برای افراد خشونت دیده در نظر گرفته شده است. دردرمان فراشناختی، باورهای فراشناختی عوامل مهمی هستند 

نفی تاثیر می گذارند. باورهای فراشناختی نیروی پنهان  که بر شیوه ی پاسخ دهی فرد به افکار باورها، علایم و هیجان های م

برانگیزنده ی سبک تفکر زیان بار هستند که به ناراحتی هیجانی درازمدت منجر می شود.همچنین راهبردهای فراشناختی پاسخ 

ی کنند. راهبردهای م هایی هستند که برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خود تنظیمی هیجانی و شناختی کمک

انتخابی می توانند فعالیت های شناختی را تشدید یا سرکوب نموده و یا ماهیت آن را تغییر دهند. هدف برخی از راهبردها 

 (5932کاهش افکار یا هیجان های منفی از طریق تغییر ابعاد خاص شناخت است. )ولز،

( می توان گفت که برخی از جنبه های خاص فراشناخت با 5932؛به نقل از ولز،5334)269با توجه به باور ولز و متیوس

اختلالات روانشناسی، از جمله پرخاشگری رابطه دارد. یک رفتار پرخاشگرانه ی ضد اجتماعی ممکن است تحت تاثیر حوادث 

گرانه و یا پرخاششناختی قبلی نظیر احساس تنفر )مانند به یاد آوری یک کینه ی قدیمی( ناآگاهی از پیامدهای احتمالی اعمال 

 ناتوانی روانی در حل مسایل )به جای برونریزی خودکار( قرارگیرد .

 راهبردهای دبهبو و بنائی زیر باورهای فراشناختی مقابله بر هیجانی آموزش تکنیک فراشناختی نسبت به پردازش روش در

ختی به نظر می رسد که جنبه های فراشنا .شود می تاکید افراد خشونت دیده شناختی -توجهی های در سبک تغییر و ای مقابله

بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده بسیار حایز اهمیت باشد.  زیرا یکی از متغیرهایی که در جریان رفتار مختل می شود 

و ممکن است به طور ویژه ای با تحلیل های شناختی افراد خشونت دیده مرتبط باشد. همچنین مفهوم محوری در درمان 

فراشناختی این است که تغییر فرایندهای شناختی مانند سبک تفکر، فرایند توجه و راهبردهای ویژه برای استفاده از اطلاعات 

 (5932درونی برای کمک به بیماران برای داشتن قضاوت صحیح ضروری است. )ولز،

راد ناختی بر بهبود سبک زندگی افاین پژوهش درصدد یافتن پاسخ علمی  به این مساله است که آیا آموزش تکنیک فراش

 خشونت دیده تاثیر دارد؟

 تحقیقشناسی روش

پس آزمون( می باشد. در پیش آزمون کلیه آزمودنی های گروه های  –پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی )پیش آزمون 

جلسه گروه آزمایش در معرض آموزش تکنیک  59آزمایش و کنترل پرسشنامه سبک زندگی را تکمیل نمودند. سپس طی 

ی تکنیک افراشناختی قرار گرفت . پشتوانه نظری شامل درمان فراشناختی اختلال استرس پس از آسیب ولز و محتوای آن اجر

آموزش توجه و ذهن آگاهی گسلیده در نظر گرفته شد.جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد خشونت دیده که خدمت 
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می باشند که برابر گزارش دفتر امور آسیب  34گیرندگان مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهرستان بجنورد در سال 

در این مرکز پذیرش شده اند، می باشند . روش نمونه گیری به صورت  34ر سال نفر د 553دیدگان اجتماعی بهزیستی تعداد 

نفر از افراد خشونت دیده ) زنان و دختران ( مراجعه کننده به مرکز  99نمونه در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه 

 انتخاب گردید. 34اورژانس اجتماعی شهر بجنورد در سال 

 ابزار گرد آوری داده ها

 ( LSQ) 270نامه سبک زندگیپرسش

سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی )سلامت جسمانی  ورزش و تندرستی،  39این پرسشنامه دارای 

کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی سلامت اجتماعی اجتناب از داروها و مواد 

 عاملی ( با استفاده از آزمون تحلیل5935در پژوهش لعلی و همکاران )حوادث و سلامت محیطی( است. مخدر، پیشگیری از 

 قرار أییدت مورد زندگی سبک و اندازه گیری ارزیابی برای بعدی چند ابزاری منزلة به را زندگی سبک پرسشنامه سازه روایی

 دامنه شد. معمولاً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی .دادند

 هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به5یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (9صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

 شود.می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه

( از روایی و پایایی کافی و مناسب برای LSQنشان داد پرسشنامه سبک زندگی)که  (5939) دیگر محمدی نتایج پژوهش

ی نشان داد که پرسشنامه سبک زندگ ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی افراد برخوردار است. همچنین، نتایج تحلیل عاملی

(LSQ ابزاری چند بعدی و دارای ،)عامل است که به ترتیبِ درصد واریانس و ارزش ویژه، عبارتند از سلامت جسمانی  59

ورزش و تندرستی؛ کنترل وزن و تغذیه پیشگیری از بیماری ها؛ سلامت روان شناختی؛ سلامت معنوی؛ سلامت اجتماعی اجتناب 

و برای  92/9ای کرونباخ برای کل ابزار ضریب الف .میباشد و سلامت محیطی پیشگیری از حوادث از داروها، مواد مخدر و الکل

( )به نقل از نوربالا و 94/9بود . همه موارد همبستگی مورد کل قابل قبولی داشتند )بیشتر از  35/9تا  64/9زیر شاخه ها از 

ده از و با استفا SPSS - 22داده های به دست آمده از پرسشنامه های مورد استفاده، در محیط نرم افزار (.5939همکاران، 

 آزمونهای آماری مناسب یعنی آمار توصیفی و آمار استنباطی )کوواریانس( تحلیل شد. 

 ها یافته
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سال داشتند. در ادامه به  41تا  51نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. و سنین بین  51ها به دو گروه در این پژوهش آزمودنی

 شود.ها پرداخته میبررسی توصیفی و استنباطی داده

 سبک زندگیآزمون : شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس5جدول 

 آزمونپس     آزمونپیش     تعداد    متغیر گروه

 انحراف معیار   میانگین       انحراف معیار  میانگین   

 29.933 935.39 92.339 262.63 51 سبک زندگی آزمایش

 39.451 236.99 31.691 269.63 51 سبک زندگی گواه

اعضای گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون،  سبک زندگیشود میانگین نمره طور که مشاهده میهمان

 شود.گیری داشته است. این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیافزایش و بهبود چشم

 شد. های تحلیل کوورایانس نیز رعایتفرضپردازیم، لازم به ذکر است پیشمیها در ادامه به بررسی استنباطی و آزمون فرضیه
 : نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمره سبک زندگی در گروه های آزمایش و کنترل2جدول 

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 مجذور اتا

 0,734 0,00 74,171 60873,771 1 60873,771 پیش آزمون

 0,773 0,00 01,071 71080,211 1 71080,211 گروه

    816,311 27 22040,406 خطا

     30 3301101,000 کل

 

بوده و از لحاظ آماری در  13/34با توجه به جدول بالا ملاحظه میشود که مقدار بدست آمده مربوط به پیش آزمون برابر با 

است. بنابراین پیش آزمون بر روی نمره کل پس آزمون تاثیر داشته که دراین مدل تاثیر آن تعدیل معنادار  95/9سطح کمتر از 

توان معنادار است. بنابراین می 95/9و در سطح معناداری کمتر از  33/35شده است. افزون بر این مربوط به متغیر مستقل برابر با 

زندگی افراد خشونت دیده افراد مراجعه کننده تاثیر داشته و  های فراشناختی بر بهبود سبکنتیجه گرفت آموزش تکنیک

های سبک زندگی گروه آزمایش و گواه ایجاد کرده است.با در نظر گرفتن مجذور اتا، های معنی داری بین میانگینتفاوت

 های فراشناختی است.این تغییرات ناشی از تاثیر آموزش تکنیک33/9توان گفت می

 بحث و نتیجه گیری 

ود. آنچه در شتایج حاکی از این بود که آموزش تکنیک فراشناختی به طور معناداری باعث بهبود سبک زندگی زنان آسیب مین

این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، سبک زندگی زنان خشونت دیده و تغییر آن به منظور سلامت روانی و اجتماعی افراد 

همترین سبک زندگی می و کاربرد دو تکنیک ذهن آگاهی و  آموزش توجه است. است. این تغییر با توجه به رویکرد فراشناخت
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عاملی است که هر کس زندگی اش را براساس آن تنظیم می کند. بر این اساس سبک زندگی مجموعه عقاید، طرح ها و نمونه 

 د.ص واکنش فرد می باشهای عادتی رفتار، هوی و هوس ها تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که تعیین کننده نوع خا

های شخصیتی،تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی چون ویژگی

هدف اصلی درمان فراشناختی شامل توانا کردن بیماران به گونه ای است که با اجتماعی و استفاده از دارو را در بر می گیرد.

متفاوت ارتباط برقرار کنند و کنترل و آگاهی فراشناختی قابل انعطافی را گسترش دهند و از انجام پردازش افکارشان به گونه ای 

ک زندگی توان سببه صورت نگرانی و نشخوار فکری و بازنگری تهدید، جلوگیری نمایند. بنابر این فرض ما این بود که می

 روشهای فراشناختی، درمان درت توانمندسازی افراد، تغییر داد. افراد خشونت دیده را با روشهای درمان فراشناختی در جه

 در درمان نتایج که جا آن از اینکه دیگرد طلبن می چالش به را افکار درآمیختگی رفتاری، تجارب و مجددکلامی اسنادسازی

 افکار با جدیدی ی رابطه است کرده کمک بیماران به فراشناختی کنترل افزایش که داد احتمال میتوان بود پایدار نیز گیری پی

 می فزونی را تکرارشونده منفی تفکرات ناسازگارانه ی شیوه که را فراشناختهایی تا نموده قادر را آنها و دهند شکل خود

 که شد داده آموزش روشهایی بیماران به اینکه ضمن .دهند تغییر میگردند، منفی عمومی باورهای افزایش باعث یا و بخشند

 این بر سعی فراشناختی الگوی در .کنند مقابله آنها با روشها این گیری کار به با مزاحم افکار هجوم صورت در و آینده در

 .شود اصلاح فرد تفکر فرآیند بر تاکید طریق از نواقص این که است بوده

ونت دیده توانمندسازی افراد خشتوان نتیجه گرفت که آموزش تکنیک های فراشناختی روش مناسبی برای کمک و بنابراین می

است،چرا که این تکنیک ها میتواند سبک زندگی افراد را تغییر داده و به آنها در جهت استقلال فکری،مراقبت از خود ،جهت 

د شود. قشر قابل توجهی را موردادن مثبت فکر،تغییر افکار ناکارآمد و.... کمک کند.خشونت خانگی در تمام دنیا گزارش می

تواند در کاهش میزان خشونت خانگی مثمر ثمر دهد. بنابراین،آموزش تکنیک فراشناختی میفردی و اجتماعی قرار میآسیب 

های اجتماعی دامنه گسترده ای دارد و افراد آسیب دیده نیاز به آموزش شود، با توجه به اینکه آسیبباشد.در ادامه پیشنهاد می

شود از تکنیک های فراشناختی در بهبود سبک زندگی و توانمندسازی افرادآسیب هاد میهای کاربردی و موثر دارند، پیشنتکنیک

دیده اجتماعی و در معرض آسیب در سایر زمینه ها،از جمله : افرادی که قصد اقدام به خودکشی دارند، اختلافات خانوادگی 

 به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که تکنیکهای حاد، زوجین متقاضی طلاق ، فرار از منزل و... استفاده شود.همچنین با توجه

گاه شود این تکنیکها به منظور پیشگیری سطح اول )آفراشناختی در بهبود سبک زندگی افراد تاثیر گذار است، پیشنهاد می

 سازی( در بین عموم مردم نیز آموزش داده شده و پژوهش های مرتبط با آن انجام گیرد.

 منابع
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 ،سبزوار دانشجویان در اضطراب و افسردگی زندگی با سبک ارتباط مطالعه (،5933) اسماعیل قربانی، و محمدرضا؛ سرگلزایی، فاطمه؛ بهدانی، -

 .23-93، 2 ،سبزوار درمانی و خدمات بهداشتی و پزشکی علوم دانشکده مجله

پیشگیری از اختلال های روانی شایع به ویژه اختلال (،اصلاح سبک زندگی به منظور 5939نوربالا، احمد علی، دماری، بهزاد، ریاضی،سهند،) -

 .559، شماره22،سال دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی دانشگاه شاهد افسردگی،

فصلنامه علمی (، 5993-5999(. خشونت خانگی در ایران )مرور مطالعات5932وامقی، مروئه؛ خدایی اردکانی، محمد رضا؛ سجادی، حمیرا ) -

 .19،سال سیزدهم، شمارهاجتماعیپژوهشی رفاه 

 .(، انتشارات ورای دانش5939، ترجمه : شهرام محمد خانی )راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی(، 5362ولز، آدریان) -

- Cockerham, W., Hinote, B. P, & Abbott, P., & Haerpfer, C. (2004). Health lifestyles in central Asia: the case of Kazakhstan 

and Kyrgyzstan.Social Science & Medicine, 59, 1409-1421. 

- Horowitz, A. V. (2002). Outcomes in the sociology of mental health and illness: Where have we been and where are we 

going? Journal of Health and Social Behavior , 43, 143-151. 

- Zacarias, Antonio Eugenio; Macassa, Gloria; Svanström, Leif; Soares, Joaquim J.F.; Antai, Diddy. (2012). Intimate partner 

violence against women in Maputo city, Mozambique. BMC International Health and Human Rights, 12:35. 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان اجتماعی اضطراب بینی پیش در هیجانی شناختی جویی نظم نقش

 * 2و1 کاظمی رضا، 2و1 نیا اسدی پریسا

 .رانیا ل،یاردب دانشگاه آزاد اسلامی، ،پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ،روان شناسی بالینیگروه  -1

 گروه روان شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. -2
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  چکیده

 وشر باشد.یان میدانشجو یاضطراب اجتماع ینیب یشدر پ یجانیه یشناخت یینقش نظم جوحاضر مطالعه پژوهش  ازهدف 

تان شهرس یاندانشجو یهپژوهش شامل کل ینمورد نظر در ا یجامعه آمار .باشدمیی همبستگ یفی از نوعتوص حاضر پژوهش
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 انجام گرفتو در دو مرحله  مرحله ایپژوهش به صورت  نیا یریگروش نمونه باشند.یم نفر 4999که بالغ بر باشدیآستارا م

و پرسشنامه  ندانتخاب شد ینفر به صورت تصادف 699دانشگاه آزاد شهرستان آستارا یاندانشجو یهکل یندر مرحله اول از ب

که در پرسشنامه اضطراب  یانینفر از دانشجو 69افراد تعداد  ینا یننمودند. در مرحله دوم از ب یلرا تکم یاضطراب اجتماع

( در یاضطراب اجتماعیجان و ه یی)نظم جو یهاسپس پرسشنامه .ندانتخاب شد ده بودند،به دست آور ییبالا نمره یاجتماع

 یهمورد تجز SPSSافزار شده و اطلاعات توسط نرم یآورها جمعپرسشنامه یتدر نهاکنند و  یلآنان قرار گرفت تا تکم یاراخت

 تحلیل و مورد تجزیه یرهچند متغ یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمونهایبا  های پژوهش،داده قرار گرفتند. یلو تحل

وارگری، خملامت خویش، پذیرش، نشیجانی و ابعاد آن )ه یشناخت یینظم جوند و نتایج تحلیل فرضیات نشان داد که گرفت قرار

 یشپ وانت (تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران

 . دندار را یاندانشجو یاضطراب اجتماع ینیب

   شهرستان آستارا یاندانشجو ،یاضطراب اجتماع ،یجانیه یشناخت یینظم جو واژگان کلیدی:

Abstract 
The purpose of this research is to study the role of cognitive emotion regulation in predicting students' social anxiety. The research 

is descriptive and correlational. The target population included all students in the city of Astara is Which amounted to 4,000 persons. 

This study stage sampling was conducted in two stages In the first stage students of Azad University Astara city, 600 were randomly 

selected And social anxiety questionnaires were completed. In the second stage, among them 60 students who had earned high 

marks in Social Anxiety Inventory, were chosen. The questionnaires (emotion regulation and social anxiety) were given to them in 

order to complete And finally questionnaire and data were analyzed by SPSS software. Research data, the Pearson correlation 

coefficient and multivariate regression analyzes were And the results of the research showed that cognitive emotion regulation and 

its dimensions (blame, acceptance, rumination, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, perspective-taking, 

catastrophizing, blaming others) Students are able to predict social anxiety. 

 

Keywords: cognitive emotion regulation, social anxiety, students Astara city 

 

 

 

 مقدمه 

که در آن مبتلایان احساس  شوداضطراب اجتماعی با یک ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی مشخص می

-گیرد و از موقعیت های اجتماعی و روابط بین فردی اجتناب میکنند. که اعمال و رفتارهایشان مورد قضاوت قرار میمی

 یهااز جنبه یاریبس تواندیاست که مناتوان کننده اریاختلال بس کی یاضطراب اجتماع (.2959، 235کنند)هنریچیس و هافمن

لعات مطاکاهش دهد.  زیادیفرد را تا حد  یزندگ تیفیک تواندیم یاضطراب اجتماع دیفرد را مختل کند. در موارد شد یزندگ

درصد عموم مردم شیوع دارد و بالاترین میزان بروز آن در دهه دوم عمر  52دهد که این اختلال در گیر شناسی نشان میهمه

و  یشغل یتهایمانند موقع یاجتماع یتهایموقع یاریاز بس ایخانه خارج نشوند  ها ازممکن است هفته انیاز مبتلا یبعضاست 

                                                           
271 . Heinriches N and Hoffman 
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خاص  یاجتماع یتهایموقع یکه فقط برخ ی)زمان 232از نوع خاص تواندیم یاجتماع اضطراب نظر کنند. خود صرف یلیتحص

 یعموما شامل نوع ریفراگ یباشد. اضطراب اجتماع239ریاز نوع فراگ ایدر حضور جمع(  ی. مثل سخنرانشودیموجب اضطراب م

شدن  ریو تحق دنیخجالت کش ایرفتارش و  ایدر مورد ظاهر  گرانیکه فرد از قضاوت د شودیم داریمزمن و پا د،یشد ینگران

 یاحساس ترس و نگران نیدر ا یرو ادهیز ایبودن  یرمنطقیکه شخص مبتلا معمولاً متوجه غ یدارد. در حال گرانیدر حضور د

 (5939)پور فرج،سخت است اریبس شیترس برا نیه کردن بر اغلب یول شودیم

 دیجد طیورود به مح ریتاث نیهم چنترین اختلال روان پزشکی در جمعیت دانشجویی است. از شایعاضطراب اجتماعی یکی

 جادیساکن خوابگاه در ا یبوم ریغ انیدر دانشجو ژهیمختلف به و هایبا افراد با فرهنگ یاز خانواده و زندگ ییجدا ،یدانشگاه

  است. لیدخ یاضطراب اجتماع

در  (.2959، 234)هافمندارند جامعه ندهیدر ساختن آ یکه نقش مهم یاجتماعی هااز گروه یکی یبه عنوان اعضا انیدانشجو

گسترده  اثراتمنظور فهم اتیولوژی، شیوع و ه این راستا، در سالهای اخیر محققان و پزشکان بالینی تلاش های فزاینده ای ب

درصد  56تا  4/2ی از ادامنه یطول عمر دارا کل در تیدر جمع یاضطراب اجتماع وعیش اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند.

عدم  و لیترک تحص ،ییدر دوران دانشجو یاضطراب اجتماع از جمله مشکلات مرتبط با(.231،2954)کارلسن و همکاراناست

دچار اضطراب  انیدهد دانشجویم رابطه نشان نیباشد. مطالعات صورت گرفته در ایم یدرس یدر گذراندن واحدها ییتوانا

 (.2999، 236)رندلدارند یکمتر یلیتحص شرفتیپ یاجتماع

تعدد م یتنش زا عوامل با ان،یدانشجو هیکل ییاروی. روشودیپر چالش محسوب م یادوره، انیدانشجو یبرا ییدوران دانشجو

 یوانسلامت ر یاز سطوح بالا یبرخوردار تیاهم ،یاو حرفه یلیتحص یتهایکسب موفق منظور مناسب، به یو لزوم سازگار

قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر  نظریه پردازان بر این باورند، افرادی که .سازدیرا روشن م یگروه اجتماع نیادر

ا درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب ریادگیری و  روزمره نیستند، بیشتر نشانه های تشخیصی، اختلال های رویدادهای

دهی هیجان، عاملی کلیدی و تعیین کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش توان گفت، نظممی بنابراین دهند.می نشان

از بروز  ی مرکزی در سازماندهی رفتار سازگارانه و جلوگیریمؤلفه ،نظم جویی هیجان (.233،2952)گرانفسکی و کراجاست

های نظم جویی عاطفه به عبارت دیگر نظم جویی هیجان از زیر مولفهه های منفی و رفتارهای ناسازگارانه می باشد. بهیجان

ی هشیار یا ناهشیار اطلاق میشود که به منظور پاسخدهی مناسب به تقاضاهای متنوع فرآیند تعدیل تجارب هیجانی به شیوه

مشکلات نظم جویی هیجان زمینه ساز بروز الگوهای مختلف آسیب شناسی  (5993؛ بیابانگرد،5939)ملکی،شوداندازی میراه

یه، های تغذهای روانی گوناگون مانند اختلال شخصیت مرزی، اختلالباشد. نظم جویی مشکل ساز هیجان در آسیبروانی می
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طراب اجتماعی و اختلالات سوء مصرف مواد و اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اض

جویی شناختی هیجان بخش مهمی از زندگی هر  از آنجا که راهبردهای نظم (.5999؛ حدادی، 5995)دینی،الکل مشهود است

 تواند موجب آسیبهای روانیآور نیست که آشفتگی در هیجان و تنظیم آن می میدهد، تعجب فرد را به خود اختصاص

در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی یکی ازملاک های اختلال های (.239،2952اولاتونجیوشود)کیسلر

هنی، ذ جویی شناختی هیجان از قبیل نشخوار نظم روانی، بدتنظیمی در هیجان بیماران قلمداد شده است. راهبردهای ناسازگارانه

-اسپنگارنفسکی، کرایج، )دارد اضطرابو ایم افسردگیشدت عل ی معناداری باسازی رابطه سرزنش خود و فاجعه

اخیر  پژوهشهای(.299،2999آمستادر)استاضطرابیشناسی اختلالات بدتنظیمی هیجانی یک عامل کلیدی در سبب(233،2992هاون

 )برکینگ، ایبرت، کویجپرس ودشواریهای بیشتری دارند نشان داده است که افراد مضطرب در تنظیم هیجانهای منفی خود

 (.295،2952هافمن

راب از جمله اختلال اضط یبا اختلالات اضطراب یجانیه یشناخت میظنت یرهایمشخص شده است که اکثر متغ نیعلاوه بر ا

 یشناخت ییجونظمی راهبردها نینشان داد ب (5932و همکاران ) یمطالعه مشهد جینتا دهندینشان م یمعنادار رابطه ،یاجتماع

فاجعه  وی نشخوارگر ش،یملامت خو افتهیسازش نا یو راهبردها دارد وجود رابطه یاضطراب اجتماع یها و نشانه جانیه

 یناتوانو یاعاضطراب اجتم نیو فلنکان ب نیمگلوک ،یکت ن،یمن اعتقاد کنند. به یم نییراتب یاضطراب اجتماع ینشانه ها یساز

 ی پیش بینی اضطراب اجتماعیسازه مهم در بررس شناختی نظم جوییبا توجه به آنکه  .رابطه وجود دارد جانیه میدر تنظ

 یراب اجتماعاضط ینیب شیدر پ یجانیه یشناخت یینظم جوپژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که باشد یم

 چه نقشی دارند؟ انیدانشجو
 

 روش شناسی

 بین پیش رمتغی عنوان به هیجانی شناختی جویی نظم آن در که باشد می همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش :کار روش

 .باشد می ملاک متغیر عنوان به اجتماعی اضطراب متغیر و

 نفر  4999 بر بالغ که باشد می آستارا شهرستان دانشجویان کلیه شامل پژوهش این در نظر مورد آماری جامعه جامعه آماری:

 .باشند می

 انجام زیر صورت به مرحله دو در و ای مرحله صورت به پژوهش این گیرینمونه روش روش نمونه گیری و حجم نمونه:

 شیوع میزان اساس بر نفر 699آستارا شهرستان آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه بین از: شناسائی مرحله اول، مرحله در: شد

 وم،د مرحله در. اند نموده تکمیل را اجتماعی اضطراب پرسشنامه و شد انتخاب ساده تصادفی صورت به اجتماعی اضطراب

 به بالایی نمره اجتماعی اضطراب پرسشنامه در که دانشجویانی از نفر 69 تعداد افراد این بین از که آزمودنیها انتخاب مرحله

                                                           
278 . Cisler, J. M., & Olatunji 

279 . Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven 

280 . Amstadter 

281 . Berking, M., Ebert, D., Cuijpers, P., & Hofmann 
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 (. 5991 دلاور،)باشد می نفر 99همبستگی تحقیقات در نمونه تعداد حداقل ضمناً. شدند انتخاب بودند آورده دست

 کردیم، مراجعه آستارا شهرستان آزاد دانشگاه به اداری، قسمت از لازم مجوزهای کسب با ابتدا یبرا ها:گردآوری دادهروش 

 کلیه بین از اول مرحله در شد، انجام زیر صورت به مرحله دو در و مرحله ای صورت به پژوهش این گیرینمونه روش

 طراباض پرسشنامه و شد انتخاب ساده تصادفی صورت به راهنما استاد نظر با نفر 699آستارا شهرستان آزاد دانشگاه دانشجویان

 اجتماعی اضطراب پرسشنامه در که دانشجویانی از نفر 69 تعداد افراد این بین از دوم مرحله در. نموده اند تکمیل را اجتماعی

 سشنامهپر نظر، مورد پژوهش هدف توضیح ضمن و شد انتخاب آماری نمونه سپس. شد انتخاب آورده اند دست به بالای امتیاز

 رسشپ نهایت در و کنند تکمیل تا گرفت قرار دانشجویان اختیار در اجتماعی اضطراب و هیجانی شناختی جویی نظم های

 ..است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS آماری افزار نرم توسط اطلاعات و شده آوری جمع مذکور های نامه

  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل: اطلاعات:ابزارگردآوری 

سوال بوده و هدف آن  96دارای  متغیر نظم جویی هیجان به عنوان متغیر ملاک، در پرسشنامه گارانفسکی نظم جویی هیجان:

سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان)ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 

بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران( است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و 

منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی ( به 2995همکاران )

را  یشناخت یراهبرد خاص از راهبردها کیاست که هر کدام  اسیخرده مق 3شامل  اسیمق نیا به کار می برد ابداع شده است

رخداد، توجه مجدد برنامه  رشیپذ گران،یخود، مقصر دانستن دها عبارتند از: مقصر دانستن اسیکند. خرده مق یم یابیارز

شخوار ن ،یتفکر دربارهآن رخداد واقع یجا به ندیبرخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشا یچگونگ یبرا یزیر

 بتیو مص رخدادها( ریبا سا سهیبودن آن رخداد در مقا ی)افکار مربوط به نسب نمادور کیبه  دنیمثبت، رس یابیباز ارز ،یفکر

 یتلق ارب بتیمص ،یفکر نشخوار گران،یمقصر دانستن خود، مقصر دانستن د یراهبردها راهبردها، نیا انیاز م کردن. یبار تلق

 توجه مثبت مجدد، باز ،یزیتوجه مجدد به برنامه ر رش،یپذ یهستند و راهبردها جانیه میتنظ یمنف یکردن رخداد راهبردها

داده  جمع نمرات قیدهند. نمره راهبرد از طریرا نشان م جانیه میمثبت تنظ یدور نما راهبردها کیبه  دنیمثبت و رس یابیارز

و جمع کل  ردیقرار بگ 29تا  4از  یتواند در دامنه ایو م دیآ یدهنده آن راهبرد به دست م لیاز عبارات تشک کیشده به هر 

( 5932و همکاران ) در پژوهش مشهدی پرسشنامه نیکرونباخ ا یآلفا بی. ضرردیگیمقرار  599تا  96از  ینمرات در دامنه ا

 باشد. یم اسیمق نیا یدر صد 93/9 یینشان دهنده روا جینتا نیهمچنو  39/9 یبالا

دازه گیری ی انپرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعمتغیر اضطراب اجتماعی بعنوان متغیر پیش بین توسط اضطراب اجتماعی:

و همکاران،  به نقل از مشهدی ؛5393است که توسط ترنر و همکاران در سال  یپرسشنامه خود سنج کیپرسشنامه  نیامیشود.

 یترس اجتماع و یرفتار ،یجسم ،یابعاد شناخت یبیترک یاز ابزار پاسخها یپرسشنامه از نظر تجرب نیساخته شده است. ا5932

 یم یو گذر هراس یاجتماع اسهر یکل اسیدو خرده مق یباشد و دارا یم سوال 22یپرسشنامه دارا نیمشتق شده است. ا

 و رحیمی. همچنین مدانلو)است یگذرهراس یابیارز یآن برا گریسوال د 52و  یسوال آن مربوط به هراس اجتماع 59باشد. 
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آلفای کرونباخ و دو های های طریق روش( در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق روش5932، طاقانکی

بدست  93/9بدست آورد و میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان برابر  34/9و  33/9نیمه سازی به ترتیب 

  بدست آمده بود. 99/9اند و میزان روایی آن آورده

عیار باشد که شامل میانگین، انحراف م یم یفیاطلاعات ابتدا به صورت توص لیو تحل هیتجزتجزیه و تحلیل اطلاعات:  روش .1

فاده شد و است ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره لیها از آزمون تحل هیآزمون فرض یو ... و در بخش دوم برا

 .ه استبهره گرفته شد SPSS یمنظور از نرم افزار آمار نیا یبرا

 یافته ها : 

 ن( توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب س1جدول ) .2

 درصد .1 فراوانی .4 دامنه سنی .3

6. 21-21 7. 14 8. 3/23 

0. 30-26 10. 30 11. 0/10 

12. 31-31 13. 7 14. 7/11 

11. 40-36 16. 8 17. 3/13 

 7/1 .20 1 .10 سال  40بیشتر از  .18

 100 .23 60 .22 کل .21

 

درصد در دامنه  9/19سال، 25-21درصد پاسخگویان در دامنه سنی  9/29شود ( مشاهده می5همان طور که در جدول )

 یشترب درصد نیز 3/5سالگی و  96-49درصد در دامنه سنی  9/59سال،  95-91سنی درصد در دامنه  3/55سال،  26-99سنی 

 .قرار داشتند سال 49از 
 

 

 ( توزیع آزمودنی ها برحسب وضعیت تاهل2جدول )

 درصد فراوانی وضعیت تاهل

 9/39 16 مجرد

 3/6 4 متاهل

 599 69 کل

درصد با کمترین  3/6درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی مجرد و  9/39شود ( مشاهده می2همان طور که در جدول )

 متاهل می باشند. 
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 ( توزیع فراوانی برحسب جنسیت3جدول )

 درصد .26 فراوانی .21 جنسیت .24

 7/71 .20 43 .28 زن .27

 3/28 .32 17 .31 مرد .30

 100 .31 60 .34 کل .33

 بودند.  مرددرصد  9/29و  زندرصد از پاسخگویان  3/35شود ( مشاهده می9همان طور که در جدول )
 ( میانگین و انحراف معیار گذشت و مولفه های آن در نظم جویی هیجان4جدول )

 انحراف معیار میانگین یجانه یینظم جو

 96/2 55/9 ملامت خویش

 59/2 96/2 پذیرش

 99/2 99/3 نشخوارگری

 34/2 11/9 تمرکز مجدد مثبت

 35/5 16/3 تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

 95/2 99/3 مثبتارزیابی مجدد 

 99/2 99/3 پذیریدیدگاه 

 59/5 99/3 فاجعه سازی

 19/5 39/9 ملامت دیگران

 32/3 59/35 کل

 نشخوارگری( و 59/2و ) 96/2 پذیرش(، 96/2و) 55/9 ملامت خویش( میانگین و )انحراف معیار( 4طبق نتایج جدول )

تمرکز مجدد بر برنامه ( و 35/5و ) 16/3 مجدد بر برنامه ریزیتمرکز (، 34/2و) 11/9 تمرکز مجدد مثبت(، 99/2و ) 99/3

 (،19/5و ) 39/9 فاجعه سازی( و 59/5و ) 99/3 پذیریدیدگاه (، 95/2و) 99/3 ارزیابی مجدد مثبت(، 35/5و ) 16/3 ریزی

 ( می باشد. 19/5و ) 39/9 ملامت دیگران

 
 یاضطراب اجتماع( میانگین و انحراف معیار 1جدول )

 انحراف معیار میانگین اجتماعیاضطراب 

 92/4 69/55 یاجتماع اسهر

 93/1 93/59 یگذر هراس

 29/25 43/99 کل

 ( می باشد. 93/1و ) 93/59 یگذر هراس(، 92/4و) 69/55 یاجتماع اسهر( میانگین و )انحراف معیار( 1طبق نتایج جدول )
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 آمار استنباطی

 یاضطراب اجتماعبا  یجانیه یشناخت یینظم جو ( نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری6جدول )

 ss df ms F P مدل

 000/0 34/12 216/4020 2 11/8040 رگرسیون

   171/321 16 201/18232 باقیمانده

 18 18/26272 کل

 R R2 ARS متغیرهای پیش بین
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 (P) 

 
SE B BETA 

consttant - - - 04/30 24/21 - 071/0  

 یشناخت یینظم جو

 یجانیه

11/0 30/0 28/0 82/0 310/0- 311/0- 010/0 

وان یجانی به عنه یشناخت یینظم جو( مشاهده می شود برای تعیین تاثیرهریک از متغیرهای 6همانطورکه درجدول شماره )

مشاهده شده معنی دار F ی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند. درجدول فوق میزان اضطراب اجتماعمتغیرپیش بین و 

یجانی تبیین می ه یشناخت یینظم جوی توسط متغیرهای اضطراب اجتماعدرصد واریانس  9/99( و حدود p<999/9است )

ی را به اضطراب اجتماع( می تواند تغییرات مربوط به B=95/9یجانی )ه یشناخت یینظم جوشود و با توجه به مقادیر بتا 

 صورت معناداری پیش بینی کنند. 
 یبا اضطراب اجتماع یجانیه یشناخت یینظم جو( نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ابعاد 3جدول )

 ss 99. df 93. ms 49. F 45. P .93 مدل .96

 993/9 .43 39/55 .46 219/364 .41 2 .44 23/6939 .49 رگرسیون .42

  .19  .12 991/931 .15 43 .19 49/53934 .43 باقیمانده .49

 19 .16 35/26232 .11 کل .14

 R 13. R2 .19 متغیرهای پیش بین .13
69. A

RS 
 ضرایب غیر استاندارد .65

ضرایب  .62

 استاندارد
69.  (P) 

64.  
61. B 66. SE 63. BETA 

69. consttant 63. - 39. - 35. - 32. 14/3

1 

39. 45/99 34. - 31. 956/9  

/15 .36 ملامت خویش

9 

33. 26/9 39. 52/

9 

33. 99/5

- 

99. 16/5 95. 216/9 92. 921/9 

/99 .99 پذیرش

9 

94. 38/9 91. 59/

9 

96. 63/5

- 

93. 39/5 99. 263/9- 93. 929/9 
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/19 .39 نشخوارگری

9 

35. 49/9 32. 93/

9 

39. 33/5

- 

34. 23/5 31. 961/9 36. 959/9 

/39 .33 تمرکز مجدد مثبت

9 

39. 12/9 33. 29/

9 

599. 92/9

- 

595. 69/2 592. 454/9- 599. 999/9 

تمرکز مجدد بر برنامه 

 ریزی

594. 69/

9 

591. 11/9 596. 93/

9 

593. 42/5

- 

599. 65/5 593. 629/9- 559. 999/9 

/62 .555 ارزیابی مجدد مثبت

9 

552. 58/9 559. 93/

9 

554. 69/1

- 

551. 35/2 556. 625/9- 553. 999/9 

/69 .559 پذیریدیدگاه 

9 

553. 99/9 529. 22/

9 

525. 92/5

- 

522. 92/2 529. 943/9- 524. 994/9 

/46 .521 فاجعه سازی

9 

526. 36/9 523. 29/

9 

529. 91/2

- 

523. 59/9 599. 999/9 595. 992/9 

/99 .592 ملامت دیگران

9 

599. 49/9 594. 56/

9 

591. 95/2

- 

596. 33/5 593. 419/9 599. 999/9 

ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، شود برای تعیین تاثیرهر یک از متغیرهای )( مشاهده می3همانطورکه درجدول شماره )

ه عنوان بتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران( 

مشاهده شده معنی دار F ی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند. درجدول فوق میزاناضطراب اجتماعمتغیرپیش بین و 

ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، ی توسط متغیرهای )اضطراب اجتماعدرصد واریانس  9/49( و حدود p<939/9است )

بیین می ت تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران(

 تمرکز مجدد مثبت(، B= 96/9) نشخوارگری (،B= -26/9) رشپذی(، B=21/9) ملامت خویششود و با توجه به مقادیر بتا 

(45/9- =B،) تمرکز مجدد بر برنامه ریزی (62/9- =B،)  پذیریدیدگاه (94/9- =B ،)فاجعه سازی (99/9 =Bو )  ملامت

 ی را به صورت معناداری پیش بینی کنند. اضطراب اجتماع( می توانند تغییرات مربوط به B= 41/9) دیگران
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 یو اضطراب اجتماع یجانیه یشناخت یینظم جو( نتایج ضریب همبستگی پیرسون 8جدول )

 یاضطراب اجتماع متغیر

 ملامت خویش
32/0* 

(01/0) 

 پذیرش
28/0-* 

(03/0) 

 نشخوارگری
38/0** 

(00/0) 

 تمرکز مجدد مثبت
30/0-* 

(01/0) 

 تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
20/0-** 

(02/0) 

 مثبت ارزیابی مجدد
34/0-** 

(00/0) 

 پذیریدیدگاه 
34/0-** 

(00/0) 

 فاجعه سازی
33/0** 

(00/0) 

 ملامت دیگران
22/0* 

(02/0) 

 کل
42/0-** 

(00/0) 

 95/9سطح معناداری در **            91/9سطح معناداری در سطح *

تمرکز مجدد (، r= -99/9) مجدد مثبتتمرکز (، r= -29/9)پذیرشی با اضطراب اجتماع( نشان می دهد بین 9نتایج جدول )

 ملامت خویش (  رابطه منفی معنی دار و باr= -42/9)کل(، r= -94/9) ارزیابی مجدد مثبت(، r= -29/9) بر برنامه ریزی

(92/9- =r ،)نشخوارگری (99/9=r و )فاجعه سازی (99/9 =r ،)ملامت دیگران(22/9 =r رابطه مثبت معنادار وجود دارد )

(91/9>Pو )  یشناخت یینظم جو ینبمی توان گفت که  31/9با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 

 وجود دارد. یدار یرابطه معن یاندانشجو یو اضطراب اجتماع یجانیه

 بحث و نتیجه گیری 

. صــورت گرفت یاندانشــجو یاضــطراب اجتماع ینیب یشدر پ یجانیه یشــناخت یینقش نظم جوپژوهش حاضــر با مطالعه 
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 ی،نشخوارگر یرش،پذ یش،و ابعاد آن )ملامت خو یجانیه یشناخت یینظم جوهای به دست آمده حاکی از این است که یافته

ـــاز یری،گ یدگاهمجدد مثبت، د یابیارز یزی،تمرکز مجـدد مثبـت، تمرکز مجدد بر برنامه ر وان ( تیگرانملامت د ی،فاجعه س

 یانانشجود یبا اضطراب اجتماع یجانیه یشناخت یینظم جو ینب ینرا دارند و همچن یانجودانش یاضطراب اجتماع ینیب یشپ

 تمرکز مجدد مثبت(، r= -29/9)پذیرشی با اضطراب اجتماعنتایج بدست آمده نشان داد که بین  وجود دارد یدار یرابطه معن

(99/9- =r ،)تمرکز مجدد بر برنامه ریزی (29/9- =r ،)ارزیابی مجدد مثبت (94/9- =r(کل ،)42/9- =r رابطه منفی معنی  )

ــخوارگری(، r= -92/9) ملامت خویش دار و با ــازی( و r=99/9) نش ( رابطه r= 22/9)ملامت دیگران(، r= 99/9) فاجعه س

توان می       31/9( و با توجه به ســـطح معنی داری خطای آزمون برای ســـطح اطمینان P<91/9مثبت معنادار وجود دارد )

ده با نتیجه بدست آم وجود دارد. یدار یرابطه معن یاندانشجو یو اضطراب اجتماع یجانیه یشناخت یینظم جو ینبگفت که 

 همخوانی دارد. مطالعة (2954)همکاران و ، اسمن(2993و کرافت) ریاسکن (،5932)طاقانکی و رحیمی هایهای پژوهشیافته

 هک میدهد نشـان یافته تعمیم اجتماعی اضـطراب افراد دارای درمانی نتایج مقایســة زمینة در( 2959) 282همکاران و کلارک

 و «خودمواجهی علاوة به دارونما» درمان میانة شــرایط در دو به نســبت یجانیه یشــناخت یینظم جوشــناختی و  درمان نتایج

ی و همکاران مشهد است و همچنین داشـته معناداری برتری درمان، انتهای یعنی و دیگر؛« خودمواجهی علاوة به فلوکسـتین»

ان دادند نش "انیدانشجو یاضطراب اجتماع ینیبشیدر پ یجانیه ییو نظم جو یاضطراب تینقش حسـاس"( در تحقیق 5932)

ثبت و بصورت م یاضطراب تیو معنادار و حسـاس یبصـورت منف یجانیه میتنظ هایاز مؤلفه یکیمجدد به عنوان  یابیارزکه 

 نتایج این پژوهش بیانگر اینست که ارزیابی مجدد و. بودند انیدانشـجو نیدر ب یاضـطراب اجتماع ینیب شیبه پ معنادار قادر

وان . در تبیین نتایج این فرضیه می تبینی اضطراب اجتماعی هستندهای روانشناختی مهم در پیشحسـاسـیت اضـطرابی سازه

ـــازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا ایفا هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر گفـت که  س

یا چالش  شـناختی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم های زیسـتواکنش توانکند. اصـولاً، هیجان را میمی

چند  هر .ندمی شو دهیم، همراهبا پاسـخی که به آن رویدادهای محیطی می کنیم و این واکنشـهای زیسـتیمی برانگیز ارزیابی

ــتی دارند، اماهیجان ــیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند، ها مبنای زیس اثر بگذارند. این توانایی که  افراد قادرند بر ش

عاطفی  هایکنترل، ارزیابی و تغییر واکنش می شـود، فرایندهای درونی و برونی اسـت که مسئولیت نظم جویی هیجان نامیده

ــیر ــروع، ارزیابی و  بنابراین نظم جویی .قق یافتن اهداف بر عهده داردتح فرد را در مس ــی در ش ــاس ــل اس هیجان، یک اص

این سازه  .شودرفتارهای ناسـازگارانه محسوب می رفتار سـازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجان های منفی و سـازماندهی

شیار و ه ی، رفتاری و همچنین فرایندهای شناختیزیستی، اجتماع ای از فرایندهایمفهوم پیچیده اسـت که طیف گسترده یک

 .ناهشیار را در بر می گیرد

                                                           
282 - Clark at el 
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 پیشنهادات کاربردی

آگاه سازی دانشجویان در خصوص اضطراب اجتماعی با توجه به عوامل پیش بینی کننده آن  می تواند از میزان شیوع آن  .5

 بکاهد.

تواند از راه سنجش متغیرهای روانشناختی مطرح شده در یافته های این پژوهش در سطوح مختلف آموزشی و بالینی می .2

 این پژوهش در رفع اضطراب اجتماعی دانشجویان کاربرد داشته باشد.
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 دانشجویان اجتماعی اضطراب بینی پیش در تحصیلی کارآمدی خود نقش
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  چکیده

 روش باشد.یان میدانشجو یاضطراب اجتماع ینیب یشدر پ تحصیلی کارآمدی خودنقش حاضر مطالعه پژوهش  ازهدف 

تان شهرس یاندانشجو یهپژوهش شامل کل ینمورد نظر در ا یجامعه آمار .باشدمیی همبستگ یفی از نوعتوص حاضر پژوهش

 انجام گرفتو در دو مرحله  مرحله ایپژوهش به صورت  نیا یریگروش نمونه باشند.یم نفر 4999باشد که بالغ بریآستارا م

و پرسشنامه  ندانتخاب شد ینفر به صورت تصادف 699دانشگاه آزاد شهرستان آستارا یاندانشجو یهکل یندر مرحله اول از ب

 کارآمدی خودکه در پرسشنامه  یانینفر از دانشجو 69افراد تعداد  ینا یننمودند. در مرحله دوم از ب یلرا تکم یطراب اجتماعاض

( یاجتماع اضطرابو  تحصیلی کارآمدی خود) یهاسپس پرسشنامه .ندانتخاب شد ده بودند،به دست آور ییبالا نمره تحصیلی

مورد  SPSSافزار شده و اطلاعات توسط نرم یآورها جمعپرسشنامه یتدر نهاکنند و  یلآنان قرار گرفت تا تکم یاردر اخت

 و مورد تجزیه یرهچند متغ یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمونهایبا  های پژوهش،داده قرار گرفتند. یلو تحل یهتجز

 خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی) آن ابعاد و کارآمدی خودند و نتایج تحلیل فرضیات نشان داد که گرفت قرار تحلیل

 . دندار را یاندانشجو یاضطراب اجتماع ینیب یشپ وانت (هیجانی خودکارآمدی و اجتماعی

 

   شهرستان آستارا یاندانشجو ،یاضطراب اجتماع ،تحصیلی کارآمدی خود واژگان کلیدی:

Abstract 
The aim of this study is its role in predicting academic performance of students is social anxiety. The research is descriptive and 

correlational. The target population included all students in the city of Astara is Which amounted to 4,000 persons. This study stage 

sampling was conducted in two stages In the first stage students of Azad University Astara city, 600 were randomly selected And 

social anxiety questionnaires were completed. In the second stage, among them 60 students who earned high scores on academic 

self-efficacy questionnaire.  Were selected. The questionnaires (academic self-efficacy and social anxiety) were given to them in 

order to complete And finally questionnaire and data were analyzed by SPSS software. Research data, the Pearson correlation 

coefficient and multivariate regression analyzes were Assumptions and results of the analysis showed that self-efficacy and its 

dimensions (academic self-efficacy, self-efficacy, social and emotional) students are able to predict social anxiety. 

Keywords: Academic self-efficacy, social anxiety, students Astara city 

 

 مقدمه 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
شود که در آن مبتلایان احساس اضطراب اجتماعی با یک ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی مشخص می

-گیرد و از موقعیت های اجتماعی و روابط بین فردی اجتناب میکنند. که اعمال و رفتارهایشان مورد قضاوت قرار میمی

 یهااز جنبه یاریبس تواندیاست که مناتوان کننده اریاختلال بس کی یاضطراب اجتماع (.2959، 299هافمنکنند)هنریچیس و 

لعات مطاکاهش دهد.  زیادیفرد را تا حد  یزندگ تیفیک تواندیم یاضطراب اجتماع دیفرد را مختل کند. در موارد شد یزندگ

درصد عموم مردم شیوع دارد و بالاترین میزان بروز آن در دهه دوم عمر  52دهد که این اختلال در گیر شناسی نشان میهمه

و  یشغل یتهایمانند موقع یاجتماع یتهایموقع یاریاز بس ایها از خانه خارج نشوند ممکن است هفته انیاز مبتلا یبعضاست 

خاص  یاجتماع یتهایموقع یکه فقط برخ ی)زمان 294خاصاز نوع  تواندیم یاجتماع اضطراب نظر کنند. خود صرف یلیتحص

 یعموما شامل نوع ریفراگ یباشد. اضطراب اجتماع291ریاز نوع فراگ ایدر حضور جمع(  ی. مثل سخنرانشودیموجب اضطراب م

شدن  ریو تحق دنیخجالت کش ایرفتارش و  ایدر مورد ظاهر  گرانیکه فرد از قضاوت د شودیم داریمزمن و پا د،یشد ینگران

 یاحساس ترس و نگران نیدر ا یرو ادهیز ایبودن  یرمنطقیکه شخص مبتلا معمولاً متوجه غ یدارد. در حال گرانیدر حضور د

 (5939)پور فرج،سخت است اریبس شیترس برا نیغلبه کردن بر ا یول شودیم

 دیجد طیورود به مح ریتاث نیچنهم ترین اختلال روان پزشکی در جمعیت دانشجویی است. از شایعاضطراب اجتماعی یکی

ساکن خوابگاه در  یبوم ریغ انیدر دانشجو ژهیمختلف به و هایبا افراد با فرهنگ یاز خانواده و زندگ ییجدا ،یدانشگاه

  است. لیدخ یاضطراب اجتماع جادیا

در  (.2959، 296)هافمندارند جامعه ندهیدر ساختن آ یکه نقش مهم یاجتماعی هااز گروه یکی یبه عنوان اعضا انیدانشجو

ده منظور فهم اتیولوژی، شیوع و اثرات گستره این راستا، در سالهای اخیر محققان و پزشکان بالینی تلاش های فزاینده ای ب

 56تا  4/2ی از ادامنه یطول عمر دارا کل در تیدر جمع یاضطراب اجتماع وعیش اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند.

 لیترک تحص ،ییدر دوران دانشجو یاضطراب اجتماع از جمله مشکلات مرتبط با(.293،2954و همکاران )کارلسندرصد است

دچار  انیدهد دانشجویم رابطه نشان نیباشد. مطالعات صورت گرفته در ایمی درس یدر گذراندن واحدها ییعدم توانا و

 (.2999، 299)رندلدارند یکمتر یلیتحص شرفتیپ یاضطراب اجتماع

متعدد  یتنش زا عوامل با ان،یدانشجو هیکل ییاروی. روشودیپر چالش محسوب م یادوره، انیدانشجو یبرا ییدانشجودوران 

 یت روانسلام یاز سطوح بالا یبرخوردار تیاهم ،یاو حرفه یلیتحص یتهایکسب موفق منظور مناسب، به یو لزوم سازگار

 رابطهی لیتحص یخود کارآمد اجتماعی با داده است که اضطرابمطالعات نشان  سازدیرا روشن م یگروه اجتماع نیادر

و  فهیوظ کیدر انجام  شانیهاییبه قضاوت افراد درباره توانا یمفهوم خودکارآمد(. 5934،بهروزی و مکتبی، ممبینیدارد )

                                                           
283 . Heinriches N and Hoffman 

284 .specific. 

285.Generalized. 

286. Hofmann 

287.Karlsen at el 

288.Randle J. 
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را که به  یفیتکالدارند  لیبالا تما ی(. افراد با حس خودکارآمد5992ی،نیخاص مربوط است )ام تیموقع کیانطباق با  ای

 نییپا یخودکارآمد یدارا وزانبا دانش آم سهیافراد در مقا نیا نیانجام دهند. همچن ستهیشود به طور شایآنها واگذار م

( 2959)293چنس(.در پژوهش 5994،ابانگردیدهند)بیم  به خرج یشتریمقاومت ب یریادگی فیتکل کی یاحتمالاً در تلاش برا

های تخصصی دارند و همچنین این دانشجویان در از خودکارآمدی عملکرد بهتری در آزمون دانشجویان با سطح بالاتری

در  یرآمدخودکا ینیب شیتوان پ زیمتعدد ن یپژوهش یهایافته      .گیرندمی های پیشرفت اهداف بالاتری را در نظرآزمون

خود،  یهاییبه عنوان باور فرد به توانا یخودکارآمدطبق نتایج پژوهشگران قرار داده است  دییرا مورد تأ یاضطراب اجتماع

نشان داد که ابعاد ی درپژوهش( 2993)239سیمور .باشدیمرتبط م ،یشناختبیآس یژگیو کیبه عنوان  ،یبا اضطراب اجتماع

 در یزخودکارآمدین( 2996) 235وهربرت انویهمراه است. گاد یاضطراب یازاختلالها یبا انواع خاص یازخودکارآمد یخاص

مطلوب به منظور  کسب یکبود به ابراز خودشان در  که افراد قادر خواهند یرا به عنوان باور یبافت اضطراب اجتماع

و  یآمدرابطه خودکار یکه به بررس یمطالعات درد و انکرده فیتعر، بپردازند گرانیتوسط د یمنف یابیاز ارز یریشگیپ

ا در بال یکه افراد با اضطراب اجتماع یاند. زمان کرده رگزارشیدو متغ نیا نیراب ییهایاند همبستگاضطراب پرداخته

نها بر آ یآنها ممکن است بر انتظارات و ادراکها دیخود متمرکز بودن شد رند،یگیقرار م یاجتماع دکنندهیتهد یتهایموقع

آلن، روهدس نر، ور. آنها اثر بگذارد یاجتماع یبر خودکارآمد یعنیداشته باشد؛  یرنامطلوبیتاث یاجتماع یتهایتسلط بر موقع

 یابیرزا یریدر به کارگ یکمتر یخودکارآمد یاجتماع کردند که افراد مبتلا به اختلال اضطراب انیب (2955) 232و همکاران

 یمنف یاز راهبردها شتریب یبه اضطراب اجتماع مبتلانشان داد افراد نیپژوهش آنها همچن یهاافتهیدارند.  یشناخت مجدد

نسبت  یشناخت یابیکمتر در ارز یخودکارآمد نیو همچن کنندی اجتناب و سرکوب استفاده م یراهبردها شامل جانیه میتنظ

  (.2955)ورنر و همکاران،دارند یبه افراد عاد

یشتر روزمره نیستند، ب قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر رویدادهای نظریه پردازان بر این باورند، افرادی که

کی و )گرانفس دهند.می درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشانیادگیری و  نشانه های تشخیصی، اختلال های

ر پژوهش حاضباشد یم ی پیش بینی اضطراب اجتماعیسازه مهم در بررس یبا توجه به آنکه خودکارآمد (.239،2952کراج

چه نقشی  انیدانشجو یاضطراب اجتماع ینیب شیدر پ یلیتحص یخود کارآمددر صدد پاسخگویی به این سوال است که 

 دارند؟
 

 

 

 روش شناسی

                                                           
289.Chenc. 

290 . Morris 

291 . Gadyanv.F,Herbert 

292 . Werner KD, Allen ES, Rhoades at el 

293.Garnefski N, Kraaij 
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 و بین یشپ متغیر عنوان به یلیتحص یخود کارآمد آن در که باشد می همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش :کار روش

 .باشد می ملاک متغیر عنوان به اجتماعی اضطراب متغیر

 نفر  4999 بر بالغ که باشد می آستارا شهرستان دانشجویان کلیه شامل پژوهش این در نظر مورد آماری جامعه آماری: جامعه

 .باشند می

 انجام زیر صورت به مرحله دو در و ای مرحله صورت به پژوهش این گیرینمونه روش نمونه گیری و حجم نمونه: روش

 شیوع میزان اساس بر نفر 699آستارا شهرستان آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه بین از: شناسائی مرحله اول، مرحله در: شد

 وم،د مرحله در. اند نموده تکمیل را اجتماعی اضطراب پرسشنامه و شد انتخاب ساده تصادفی صورت به اجتماعی اضطراب

 به بالایی نمره اجتماعی اضطراب پرسشنامه در که دانشجویانی از نفر 69 تعداد افراد این بین از که آزمودنیها انتخاب مرحله

 (. 5991 دلاور،)باشد می نفر 99همبستگی تحقیقات در نمونه تعداد حداقل ضمناً. شدند انتخاب بودند آورده دست

 کردیم، مراجعه آستارا شهرستان آزاد دانشگاه به اداری، قسمت از لازم مجوزهای کسب با ابتدا یبراها: روش گردآوری داده

 کلیه بین از اول مرحله در شد، انجام زیر صورت به مرحله دو در و مرحله ای صورت به پژوهش این گیرینمونه روش

 طراباض پرسشنامه و شد انتخاب ساده تصادفی صورت به راهنما استاد نظر با نفر 699آستارا شهرستان آزاد دانشگاه دانشجویان

 اجتماعی اضطراب پرسشنامه در که دانشجویانی از نفر 69 تعداد افراد این بین از دوم مرحله در. نموده اند تکمیل را اجتماعی

 سشنامهپر نظر، مورد پژوهش هدف توضیح ضمن و شد انتخاب آماری نمونه سپس. شد انتخاب آورده اند دست به بالای امتیاز

 نامه پرسش نهایت در و کنند تکمیل تا گرفت قرار دانشجویان اختیار در اجتماعی اضطراب و یلیتحص یخود کارآمد های

 ..است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS آماری افزار نرم توسط اطلاعات و شده آوری جمع مذکور های

  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل: ابزارگردآوری اطلاعات:

 کیبه آن با  هایماده دارد که آزمودن 24( 2995 س،ینوجوانان)مور یخودکارآمد اسی: مقیمقیاس خودکارآمد خودکارآمدی:

 یاجتماع ،یلیتحص اسیمق ریرا با سه ز یپرسشنامه خودکارآمد نی. ادهندیخوب( پاسخ م یلیبد تا خ یلیپنج درجه )خ اسیمق

پرسشنامه و  نیا نیب یهمبستگ بیبه دست آمده است. ضر 99/9 یپرسشنامه خودکارآمد یآلفا بی. ضرسنجدیمی جانیو ه

ضریب پایایی ( 5935و همکاران،  ی؛ به نقل از رجب5939) یگی(. بP >95/9( به دست آمده است)49/9پرسشنامه کودکان )

و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر  36/9و با طول نابرابر  36/9براون با طول برابر  –این آزمون از طریق روش اسپیرمن

( از روایی سازه ای خوبی برخوردار 5994ی این مقیاس در پژوهش ابوالقاسمی و نریمانی)ابه دست آمد روایی سازه 36/9

 بدست آمده بود. 93/9بوده است و میزان 

دازه گیری ی انپرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعمتغیر اضطراب اجتماعی بعنوان متغیر پیش بین توسط اضطراب اجتماعی:

و همکاران،  به نقل از مشهدی ؛5393است که توسط ترنر و همکاران در سال  یپرسشنامه خود سنج کیپرسشنامه  نیامیشود.

 یترس اجتماع و یرفتار ،یجسم ،یابعاد شناخت یبیترک یاز ابزار پاسخها یپرسشنامه از نظر تجرب نیساخته شده است. ا5932

 یم یو گذر هراس یاجتماع اسهر یکل اسیرده مقدو خ یباشد و دارا یسوال م 22یپرسشنامه دارا نیمشتق شده است. ا
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 و رحیمی. همچنین مدانلو)است یگذرهراس یابیارز یآن برا گریسوال د 52و  یسوال آن مربوط به هراس اجتماع 59باشد. 

های آلفای کرونباخ و دو های طریق روش( در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق روش5932، طاقانکی

بدست  93/9بدست آورد و میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان برابر  34/9و  33/9سازی به ترتیب  نیمه

  بدست آمده بود. 99/9اند و میزان روایی آن آورده

یار و باشد که شامل میانگین، انحراف مع یم یفیاطلاعات ابتدا به صورت توص لیو تحل هیتجزتجزیه و تحلیل اطلاعات:  روش

ه شد و استفاد ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره لیها از آزمون تحل هیآزمون فرض ی... و در بخش دوم برا

 .ه استبهره گرفته شد SPSS یمنظور از نرم افزار آمار نیا یبرا
 يافته ها : 

 سن( توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب 1جدول )

 درصد فراوانی دامنه سنی

21-21 14 3/23 

30-26 30 0/10 

31-31 7 7/11 

40-36 8 3/13 

 7/1 1 سال  40بیشتر از 

 100 60 کل

درصد در دامنه سنی  9/19سال، 25-21درصد پاسخگویان در دامنه سنی  9/29شود ( مشاهده می5همان طور که در جدول )

 49از  یشترب درصد نیز 3/5سالگی و  96-49درصد در دامنه سنی  9/59سال،  95-91درصد در دامنه سنی  3/55سال،  99-26

 قرار داشتند. سال
 ( توزیع آزمودنی ها برحسب وضعیت تاهل2جدول )

 درصد فراوانی وضعیت تاهل

 3/03 16 مجرد

 7/6 4 متاهل

 100 60 کل

درصد با کمترین  3/6درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی مجرد و  9/39شود ( مشاهده می2همان طور که در جدول )

 متاهل می باشند. 
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 ( توزیع فراوانی برحسب جنسیت3جدول )

 درصد فراوانی جنسیت

 7/71 43 زن

 3/28 17 مرد

 100 60 کل

 بودند.  مرددرصد  9/29و  زندرصد از پاسخگویان  3/35شود ( مشاهده می9همان طور که در جدول )

 
 یخودکارآمد( میانگین و انحراف معیار 4جدول )

 انحراف معیار میانگین یخودکارآمد

 77/1  76/13 یلیتحص یخودکارآمد

 11/3 08/7 یاجتماع یخودکارآمد

 11/1 03/1 یجانیه یخودکارآمد

 02/7 77/27 کل

 

و  39/3 یاجتماع یخودکارآمد(، 33/5و) 36/59 یلیتحص یخودکارآمد( میانگین و )انحراف معیار( 4طبق نتایج جدول )

 ( می باشد. 15/1و ) 39/1 یجانیه یخودکارآمد( و 15/9)
 

 یاضطراب اجتماع( میانگین و انحراف معیار 1جدول )

 انحراف معیار میانگین اضطراب اجتماعی

 82/4 68/11 یاجتماع اسهر

 80/1 80/10 یگذر هراس

 28/21 47/80 کل

 می باشد.  (93/1و ) 93/59 یگذر هراس(، 92/4و) 69/55 یاجتماع اسهر( میانگین و )انحراف معیار( 1)طبق نتایج جدول 
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 آمار استنباطی

 یاضطراب اجتماعبا  کارآمدی خود ( نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری6جدول )

 ss 141. df 142. ms 143. F 144. P .140 مدل .130

/34 .140 216/4020 .148 2 .147 11/8040 .146 رگرسیون .141

12 

110. 00

0/0 

201/1823 .112 باقیمانده .111

2 

113. 16 114. 171/321 111.  116.  

 18 .110 18/26272 .118 کل .117

متغیرها .160

 ی پیش بین
161. R 

162. R
2 

163. A
RS 

ضرایب غیر  .164

 استاندارد

ضرا .161

یب 

 استاندارد

166.  
(P) 

167.  
168. S

E 
160. B 170. BE

TA 

171. const
tant 

172. - 173. - 174. - 171. 04

/30 

176. 24/

21 

177. - 178. 07

1/0  

خود  .170

 یکارآمد

180. 7

1/0 

181. 3

3/0 
182. 3

0/0 

183. 02

/0 

184. 28

8/0- 

181. 374

/0- 

186. 00

2/0 

 

 

راب اضطی به عنوان متغیرپیش بین و خود کارآمد( مشاهده می شود برای تعیین تاثیرمتغیر 6همانطورکه درجدول شماره )

( و حدود p<999/9مشاهده شده معنی دار است )F  ی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند. درجدول فوق میزاناجتماع

ی مدخود کارآی تبیین می شود و با توجه به مقادیر بتا خود کارآمدی توسط متغیر اضطراب اجتماعدرصد واریانس  99/9

(93/9=B می تواند تغییرات مربوط به ،)ی را به صورت معناداری پیش بینی کنند. اضطراب اجتماع 
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 یبا اضطراب اجتماع ( نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ابعاد خودکارآمدی7جدول )

 ss df ms F P مدل

 001/0 30/6 370/2264 2 137/6703 رگرسیون

   380/310 40 118/10406 باقیمانده

 18 611/26100 کل

 R R2 ARS متغیرهای پیش بین
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 (P) 

 
B SE BETA 

consttant - - - 82/67 41/30 - 001/0  

 یخودکارآمد

 یلیتحص

10/0 41/0 21/0 37/3- 41/1 284/0- 024/0 

 یخودکارآمد

 یاجتماع

48/0 28/0 31/0 30/4- 14/1 340/0- 004/0 

 000/0 -108/0 72/1 -04/1 23/0 30/0 60/0 یجانیه یخودکارآمد

 یخودکارآمدی، لیتحص یخودکارآمدهر یک از متغیر) ( مشاهده می شود برای تعیین تاثیر3 -4همانطورکه درجدول شماره )

ی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند. اضطراب اجتماعپیش بین و  عنوان متغیربه ( یجانیه یخودکارآمد ی واجتماع

ی توسط اضطراب اجتماعدرصد واریانس  93/9( و حدود p<995/9مشاهده شده معنی دار است )F درجدول فوق میزان 

تبیین می شود و با توجه به مقادیر بتا  (یجانیه یخودکارآمد ی واجتماع یخودکارآمدی، لیتحص یخودکارآمدمتغیرهای )

( می توانند B= - 19/9ی )جانیه یخودکارآمد (،B= -94/9ی )اجتماع یخودکارآمد(، B=-29/9ی )لیتحص یخودکارآمد

 ی را به صورت معناداری پیش بینی کنند. اضطراب اجتماعتغییرات مربوط به 
 یو اضطراب اجتماع یلیتحص یخود کارآمد ینب( نتایج ضریب همبستگی پیرسون 8جدول )

 

 95/9سطح معناداری در **            91/9سطح معناداری در سطح *

 یاضطراب اجتماع متغیر

 یلیتحص یخودکارآمد
41/0-** 

 (00/0) 

 یاجتماع یخودکارآمد
31/0-** 

(00/0) 

 یجانیه یخودکارآمد
43/0-** 

(00/0) 

 کل
46/0-** 

(00/0) 
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 -91/9) یاجتماع یخودکارآمد(، r= -45/9) یلیتحص یخودکارآمدی با اضطراب اجتماع( نشان می دهد بین 9نتایج جدول )

=r یجانیه یخودکارآمد( و (49/9- =r و )کل(46/9- =r( رابطه منفی معنی دار وجود دارد  )95/9>P و با توجه به سطح )

رابطه  یاندانشجو یو اضطراب اجتماع یخود کارآمد ینبمی توان گفت که  33/9معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 

 وجود دارد. یدار یمعن

 بحث و نتیجه گیری 

 گرفت. صورتیان دانشجو یاضطراب اجتماع ینیب یشدر پ یلیتحص ینقش خود کارآمدپژوهش حاضر در راستای مطالعه 

 ی واجتماع یخودکارآمدی، لیتحص یخودکارآمدی و ابعاد آن )خود کارآمدهای به دست آمده حاکی از این است که یافته

اضطراب  با یخود کارآمد ینبو همچنین  دندار را یاندانشجو یاضطراب اجتماع ینیب یشپ توان ی(جانیه یخودکارآمد

 یخودکارآمدی با اضطراب اجتماعبین که  نتایج بدست آمده نشان داد وجود دارد. یدار یرابطه معن یاندانشجو یاجتماع

(  رابطه منفی r= -46/9)کل( و r= -49/9) یجانیه یخودکارآمد( و r= -91/9) یاجتماع یخودکارآمد(، r= -45/9) یلیتحص

 ینبتوان گفت که می 33/9اطمینان ( و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح P<95/9معنی دار وجود دارد )

 هایهای پژوهشنتیجه بدست آمده با یافته وجود دارد. یدار یرابطه معن یاندانشجو یو اضطراب اجتماع یخود کارآمد

 و رحیمیپژوهش  طبقهمخوانی دارد  (2954)همکاران و ، اسمن(2993و کرافت) ریاسکن ،(5932)طاقانکی و رحیمی

 که خودکارآمدینشان داد  "رابطه ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در کودکان دوره ابتدایی" ( در تحقیق5932)طاقانکی

ر همین باشد؛ بشناختی، مرتبط میهای خود، با اضطراب اجتماعی، به عنوان یک ویژگی آسیببه عنوان باور فرد به توانایی

عدادهای ها و استهای روانی، به ارتقای تواناییز آسیبهای تعلیم و تربیت ضمن پیشگیری ااساس شایسته است در محیط

وان تدر تبیین این فرضیه میو  آموزان پرداخته شود.در این پژوهش پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده استدانش

 یتماعاج اضطراب به انیمبتلا دهد.آنان را تشکیل می ای از خودآگاهیباور افراد به خودکارآمدی خویش، بخش عمدهگفت که 

 اگر یتح. دانندیم یناکاف و فیضع را خود یاجتماع یمهارتها ی،اجتماع اضطراب به مبتلا افراد و هستند گرانید از ناکارآمدتر

 اهشک به مدت دراز در یاجتماع یتهایموقع از اجتناب و اضطراب باشد نداشته یاجتماع اضطراب جادیا در ینقش مساله نیا

. باشد دیمف انیمبتلا یبرا تواندیم یاجتماع یمهارتها نیتمر و آموزش لیدل نیهم به و شودیم منجر فرد یاجتماع یمهارتها

برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم تشخیص داده است. این منابع عبارتند از: تجربه های موفق، 

منابع خودکارآمدی ذاتاً آگاهی دهنده  .و حالات عاطفی و فیـزیولوژیک ترغیبهای کلامی یا اجتماعی ،تجربه های جانشینی

اید بین شوند. بنابراین، بنیستند. آنها داده های خام هستند که از طریق پردازش شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده می

شود و اطلاعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر می گذارند می  اطلاعات و دانشهایی که از وقایع و رویدادها کسب

 .تفاوت قایل شد
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 راهبردهای کاهش پرخاشگری دانش آموزان

 محسن شاکری

 استادیار دانشگاه یزد

 

 چکیده

 مختلفپرخاشگری یکی از مهمترین چالش هایی است که جوامع امروزی با آن مواجهند. بروز و نمود پرخاشگری در سنین 

متفاوت است اما به اعتقاد اکثر صاحبنظران در سنین نوجوانی و جوانی با شدت بیشتری رخ می نماید. با توجه با این که دانش 

آموزان بیشتر در سنین نوجوانی هستند و زمینه های بروز رفتار پرخاشگرانه در آنان به لحاظ عوامل زیستی مهیا است، یافتن 

خاشگری دانش آموزان در مدارس اهمیت می یابد. بر این اساس ما در این مقاله ضمن شناخت راهکارهایی برای کاهش پر

 انواع پرخاشگری و عوامل ایجاد کننده آن در مدارس، راهکارهایی برای کاهش آن در دانش آموزان ارائه کرده ایم.

 پرخاشگری، راهبردهای کاهش پرخاشگری، دانش آموزان واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

نوجوانان امروز در کشور ما میزان قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند و این امر سبب شده که کشور ما از 

توانند نقش بسزائی در تمامی ارکان جامعه داشته باشند. هر آید. بر این اساس نوجوانان میترین کشورهای جهان بشمار جوان

تر و مترقی خواهیم داشت و رشد و ای سالمو به دور از معضلات اخلاقی و اجتماعی باشد، جامعهتر ما، سالم چه نسل جوان

آموزان دانیم که اکثریت قشر جامعه ما را دانشای در گرو نیروهای فعال انسانی آن جامعه است و با اینکه همه میترقی هر جامعه

ل آنان بالاخص نابهنجاری آنان بنمائیم. بیشترین بروز و ظهور دهند، باید توجه بیشتری به مسائو نوجوانان تشکیل می

پرخاشگری در سنین نوجوانی است و مسلماً تربیت و آموزش افراد در دوران نوجوانی و قبل از آن، عامل مؤثری در بروز یا 

سالمی در محیط خانه، عدم بروز واکنشهای خصمانه خواهد بود. به نظر می رسد که اگر افراد از شرایط تربیتی و آموزشی 

مدرسه و اجتماع برخوردار باشند، چنین رفتارهای ناهنجاری از خود بروز نخواهند داد. در تربیت اجتماعی کودک و نوجوان 

خواه از نظر سازگاری خود نوجوان و خواه از نظر تأثیرات آن روی جامعه، هیچ قالب رفتاری به اندازه پرخاشگری حائز 

حال که پرخاشگری  یک رفتار مطلوب و طبیعی در مسیر رشد نوجوان است، ولی اگر تحت کنترل اهمیت نیست. در عین 

ای درآید، اوقات مفید زندگی این قشر از افراد را به مخاطره تواند به صورت رفتار هیجانی از هم گسیختهصحیح نباشد، می

دت بالا ببرد و به بزهکاری در بزرگسالی منجر های اجتماعی را به شها را هدر دهد، میزان آسیبانداخته ، وقت آن

ها، اولیاء، مربیان و مسئولان کشور شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده (.5993شود)یخوابی،

جتماعی، فرمودند که: ))در محیط ا 5935از جمله مقام معظم رهبری شده، ایشان در دیدار با جوانان خراسان شمالی سال 

صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟((. یکی کنند؛ علت پرخاشگری و بیمورد میهای بیها پرخاشگریبرخی

 های پژوهشی را کنترل خشم و پرخاشگری بیان نمودند.از اولویت

به  دد. پرخاشگری مربوطیکی از عواطف رایج کودکان و نوجوانان خشم است که اگر شدت بیابد به پرخاشگری منجر می گر

یک سن و دوره خاص نیست ولی بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری در سنین نوجوانی است. برخی علت پرخاشگری را 

شود و برخی به منزله نوعی شیوه رویارویی با مشکلات اجتماعی ناکامی، برخی پاسخی که از راه مشاهده یا تقلید آموخته می

یادگیری اجتماعی، پرخاشگری پاسخی آموخته شده به شمار می آید که از راه مشاهده یا تقلید  روزمره می دانند. در نظریه

گزین ها را با رفتارهای سازگارانه جایآموخته می شود؛ یعنی افراد یاد می گیرند که پرخاشگرانه رفتار کنند و می توان رفتار آن

 (5993؛ به نقل از یخوابی ،5331کرد)بندورا ، 
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شوند و با شوند که به علت دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه انضباطی میدر مدارس نوجوانانی مشاهده میهمه روزه 

توانند جوی نا آرام در کلاس به کنند و میها در مدرسه پرخاشگری میگردند. آنهای اولیاء و مربیان مواجه میالعملعکس

ها افرادی مزاحم و آشفته ها ممکن است که نشان دهد آنکنند. رفتار آنآموزان اضطراب ایجاد وجود آورند و در بین دانش

وانان و نوج هستند. این رفتارها باعث طرد شدن در میان همسالان و آموزگاران و افت تحصیلی، مصرف مواد و بزهکاری میشود

دد. اگر این هیجان نیرومند درست گیرند که این موضوع مانع رشد و شکوفایی جامعه می گردائمأ در حالت تدافعی قرار می

 مهار نشود موفقیت جوامع تهدید می گردد.

 

 مفهوم پرخاشگری

پرخاشگری یعنی عملی که به آسیب رساندن به دیگران منتهی گردد البته ممکن است این نوع آسیب  تعریف پرخاشگری :

رسانی به حالت های گوناگون انجام گردیده و حتی آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی را نیز به همراه داشته 

 (.5939باشد)وزیری و لطفی، 

هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف 

 (.  5993پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است )ایزدی طامه و همکاران، 

 به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

 دهد.رفتار را عمدا انجام میالف( فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن 

 دهد.ب( آن رفتار در روابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می

پ( شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته 

 است.

جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده  ت( شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت

 (.5993است)ایزدی طامه و همکاران، 
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دهد،امری که پرخاشگری یک کشش ویا یک گرایش درفرداست که به صورت زدن،کشتن وویران کردن خودرا نشان می

ل نباشد و منجر به دوری گزینی فرد ای که مناسب و مورد قبول طرف مقابدهد بگونهالعمل ازخود بروز میفردبعنوان عکس

 (.5936شود )قائمی،مقابل می

کندتعریف برخی از پژوهشگران پرخاشگری را یک رفتار قابل مشاهده که به قصدآسیب به دیگران بروزمی

 (.5939نقل از مرتضایی ،   ; 231،2959،ورنرولایل234لیندر)اندکرده

 

 انواع پرخاشگری دانش آموزان

تجربی حاکی از آن است که پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی و قلدری از انواع رایج پرخاشگری یافته های مطالعات 

 در مدارس می باشند.

: دعوا و حمله فیزیکی به عنوان شیوه های اصلی پرخاشگری دانش آموزان شناخته می شوند. در این پرخاشگری فیزیکی

ری منجر می شود که یک فرد محرک های مضر به فرد دیگر ارائه می رابطه باس تأکید می کند که رفتار زمانی به پرخاشگ

( با این نظریه موافقند، آنها می گویند که رفتار پرخاشگرانه به قصد آسیب 5332) 233(. فرازک و زومکلی5365، 236کند )باس

 ی افتد.آموزان اتفاق مرساندن به دیگران انجام می شوند. اغلب بعد از پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی بوسیله دانش 

: بسیاری از افراد مسئول در مدرسه تأیید می کنند که پرخاشگری کلامی یکی از رایج ترین انواع پرخاشگری کلامی

پرخاشگری در مدارس است. باس در تئوری پرخاشگری خود، پرخاشگری کلامی را به عنوان پاسخ صوتی معرفی می کند 

  (.5365باس، ) د که به مفهوم طرد، تهدید و توهین هستندکه محرک های مخربی را ایجاد می کن

: صاحبنظران بسیاری معتقدند که قلدری یکی از مسائل مزمن مدارس است که صرفا در زمین های بازی، راهرو ها و قلدری

ری هد. تئوکلاس درس اتفاق نمی افتد بلکه بعد از مدرسه، در اتوبوس مدرسه و هر جایی می تواند در اشکال مختلف رخ د

پرخاشگری باس در این زمینه دو نوع پرخاشگری را معرفی می کند. پرخاشگری ابزاری که شامل پرخاشگری مستقیمی 

است که به صورت علنی رخ می دهد و هدفش آسیب رساندن است و پرخاشگری فعال که مستلزم یک پاسخ ابزاری است 

                                                           
294- Linder 

 Werner & Lyle -2  
296- Buss 
297- Fraczek and Zumkley 
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(  معتقد است قلدری زمانی رخ می دهد که 2995)  239. مولر(5365باس، )که محرک مخربی را نسبت به آن آسیب ارائه دهد

 یک فرد پرزور به طور مکرر نسبت به یک فرد کم زورتر پرخاشگری می کند. 

 عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان

 مدرسه. سه عامل عمده در پرخاشگری دانش آموزان نقش دارند که عبارتند از: عوامل خانوادگی، عوامل محیطی و عوامل

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که پیش زمینه خانوادگی شامل از هم گسیختگی خانوادگی، فقر و بی عوامل خانوادگی: 

 سرپرستی، مهمترین عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان هستند. 

ایفا می کنند عبارتند از: به عقیده صاحبنظران عوامل محیطی که نقش کلیدی در پرخاشگری دانش آموزان عوامل محیطی: 

 مصرف مواد مخدر و الکل، فشار همسالان، سرقت های مسلحانه و نژاد پرستی.

عواملی مانند گروه سنی، تنبیه بدنی، بارداری نوجوانان و ساختار مدیریتی ضعیف از جمله عواملی هستند که عوامل مدرسه: 

 (2959، 233می گذارد )گونام و همکاراناز جانب مدرسه بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان تأثیر 

 راهبردهای کاهش پرخاشگری دانش آموزان در مدراس

شواهد حاکی از آن است که ساختارهای مدیریت پرخاشگری در مدارس، غیر اثربخش و نا کافی اند و در بسیاری از مدارس 

توانند در کاهش پرخاشگری دانش  فاقد این ساختارند. با این وصف، سه عامل مدرسه، والدین و آموزش و پرورش می

 آموزان ایفای نقش کنند.

 

 نقش مدارس

عوامل متعددی در مدارس وجود دارند که می توانند در کاهش پرخاشگری دانش آموزان نقش داشته باشند. کمیته انظباطی 

اید اطمینان حاصل کنند ( معتقد است که کمیته های انظباطی ب2993) 999مدارس یکی از این عوامل است. در این زمینه روسو

که نظم مثبت و خود نظم دهی ارتقاء یافته و همانطور که رفتارهای ناشایست با تنبیه مواجه می شوند، به رفتارهای نمونه 

پاداش تعلق گیرد. این دیدگاه همسو با تئوری رفتاری است که تأکید می کند رفتار پرخاشگرانه می تواند از طریق فرایند 

 سیک یا شرطی سازی عاملی یا پاداش و تنبیه، آموخته یا حذف شود.شرطی سازی کلا

کادر مدیریت مدرسه نیز می تواند نقش مهمی در کاهش رفتار های پرخاشگرانه دانش آموزان ایفا کند. در این رابطه کادر 

ارند. طی شفافی سروکار دمدیریتی باید شرایطی فراهم کنند که تمام دانش آموزان پرخاشگر بدانند که با فرایندهای انظبا
                                                           

5- Moeller 
 Gertruida M. Steyn Gunam D. Singh & -1 

300- Rossouw 
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همچنین کادر مدیریتی باید برای دانش آموزانی که بی انظباطی رفتاری دارند، مشاوره های ضروری تدارک ببینند، که 

 اثربخشی این مشاوره های می تواند سهم تعیین کننده ای در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشد.

بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان اثر گذارد، معلمان هستند. همانطور که  عامل دیگری که از ناحیه مدرسه می تواند

روانشناسی رفتاری بر این واقعیت تأکید می کند که رفتار آموختنی است، معلمان می توانند رفتارهای جدید و مناسب 

(. این واقعیت 5334، 995ونبسیاری را به دانش آموزانی که دارای رفتار پرخاشگرانه هستند بیاموزند )کوپر، اسمیت و آپت

حاکی از مسئولیت معلمان در شناسایی دانش آموزان دارای رفتار پرخاشگرانه و انجام مداخله های کارآمد از سوی آنان می 

 باشد.

 

 نقش والدین

سائل مبه اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، والدین سهم حیاتی در سیستم مدارس دارند و باید به مدیران و معلمان برای کاهش 

اجتماعی بندورا، والدین در شکل گیری رفتارهای مثبت یا  –انظباطی تا سرحد امکان یاری رسانند. بر طبق نظریه شناختی 

منفی فرزندانشان در مدرسه سهیم هستند. این تئوری تأکید می کند والدینی که مراقبت بیشتری روی فرزندانشان دارند، این 

ی های فرزندانشان اثر گذار باشد. بر این اساس زمانی که والدین نسبت به فرزندانشان کم محیط حمایتی می تواند بر توانای

( با این تئوری موافقند که 2999) 992توجه هستند، ممکن است سبب ایجاد رفتارهای منفی در فرزندانشان شوند. بماک و کیز

 پرخاشگری دانش آموزان به علت ضعف نظارت والدین تشدید می شود.

 

 وزش و پرورشنقش آم

صاحبنظران بر این عقیده اند که سازمان آموزش و پرورش می تواند نقش محوری در ساماندهی مدارسی که به مدیریت دانش 

آموزان پرخاشگر همت می گمارند، داشته باشد. به اعتقاد آنان سازمان آموزش و پرورش می تواند سازوکارهای گوناگونی را 

د که برخی از آنها عبارتند از: نظارت و پی گیری اقدامات برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در برای تحقق این امر اتخاذ کنن

دانش آموزان، حصول اطمینان از صحت کارکرد و عملکرد کمیته های انظباطی، ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به تمامی 

 مدارس و در دسترس قرار دادن مراکز حمایتی در تمامی حوزه ها. 

                                                           
301- Cooper, Smith & Upton 
302- Bemak and Keys 
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 عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان و شیوه های مدیریت پرخاشگری آنان (1شکل شماره 

 

 بحث و نتیجه گیری 

؛ 2994از آنجایی که پرخاشگری یکی از مشکلات اصلی دوران کودکی و نوجوانی است )دوین، گلیگان، میزک، شیخ و فاو، 

( پژوهشگران زیادی در این زمینه کار می کنند و در صدد ایجاد راهکارهایی برای مداخله 5939به نقل از وزیری و عظیمی، 

(، بر بهره گیری از روی آوردهای رفتاری 5333خی از روان شناسان، مانند بندورا )در رفتار پرخاشگرانه اند. از مدت ها قبل بر

شناختی در مهار و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه تأکید کرده اند. در حال حاضر پرخاشگری یک مسأله اجتماعی  –و رفتاری 

ند رفتارهای مقابله ای، خصومت و و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به حساب می آید. مسائل مرتبط با خشم مان

پرخاشگری از علل اصلی مراجعه نوجوانان و کودکان به مراکز مشاوره و روان درمانی است. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه 

بر اینکه باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران می شود، ممکن است درون ریزی شود و 

عوامل مدرسه( 3عوامل محیطی؛ ( 2عوامل خانوادگی؛  ( 1: عوامل تأثیر گذار

قلدری( 3پرخاشگری کالمی؛ ( 2پرخاشگری فیزیکی؛ ( 1: انواع پرخاشگری

:مدیریت پرخاشگری دانش آموزان در مدرسه

ننقش کمیته انظباطی، نقش کادر مدیریتی مدرسه، نقش معلمان، نقش والدی:  نقش مدرسه( 1

نقش سازمان آموزش و پرورش( 2

نظارت و پی گیری اقدامات برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در دانش آموزان-

حصول اطمینان از صحت کارکرد و عملکرد کمیته های انظباطی-

ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به تمامی مدارس -

در دسترس قرار دادن مراکز حمایتی در تمامی حوزه ها-
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روانی مانند زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی می گردد. پژوهش ها نشان می دهد  –اع مشکلات جسمی باعث انو

 (.5932، به نقل از: گنجه و همکاران، 2959که نوجوانان می توانند مدیریت احساساتی مانند خشم را بیاموزند )نیکولسون، 

ه ساختن افراد برای جامعه فردا و ایجاد و تقویت توانایی حل مسأله در واقع یکی از وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور، آماد

برای مقابله با شرایط متغیر زندگی است. به عبارت دیگر وظیفه اصلی آموزش و پرورش این است که افراد را در مسیر صحیح 

اختلالات را شناسایی نموده و موانع  قرار دهد تا به رشد مطلوب نائل شوند و در این راه باید بتواند کودکان و نوجوانان دارای

رشد آنان را مرتفع سازد. بر این اساس شناخت راهکارهای کاهش پرخاشگری در دانش آموزان، می تواند نقش بسزایی در 

 تحقق اهداف اصیل نظام آموزشی داشته باشد.
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 چکیده

ـــالیکی از تهـدیـدهـایی کـه در  ـــت جریان فرقهس های نوظهور های اخیر بر علیه فرهنگ دینی بروز و ظهور پیدا کرده اس

ند کنهای دینی بیان میهایی را در تعارض با آموزهها در قالب عرضه یک نوع عرفان کاذب، آموزهگرا اسـت این فرقهمعنویت

ـــدت تحت تاثیر قرار دهکه می ها، د. از آنجا که اولاً عرصـــه فکر و عمل این فرقهتواند در دراز مدت فرهنگ دینی را به ش

رود و به همین دلیل در حالت کلی از سـاحت عرفان و معنویت اسـت که به عنوان یکی از نیازهای ذاتی انسـان به شمار می

ـــت. گرچه در فرهنگ دینی رایج ما غنی د که ها وجود دارترین عرفانترین و نابجـذابیت و مقبولیت عمومی برخوردار اس

مبتنی بر تعالیم وحیانی اســت. ولی چنان که باید بدان پرداخته نشــده و خوب تبیین نگردیده اســت ثانیاً، ابزارهایی را که این 

اند جذاب و فریبنده است، چه بسا مخاطب آثار این گونه فرقه ها های خود انتخاب کردهها برای ترویج افکار و اندیشـهفرقه

های آن های نوظهور و آسیبهای مشـترک عرفانآن نشـود. لذا هدف اصـلی این مقاله بیان ویژگیهای متوجه انحراف آموزه

 باشد. می

 آسیب ها، عرفان های نوظهور، جامعه ایران. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ر قرا الشعاعگرائی برای مدت محدودی گرایشات معنوی و دینی را تحتپس از رنسـانس گرایش به اصالت تجربه و تحصل

الخصوص کشورهایی که تحت تاثیر عقاید صهیونیستی داد و چهره واقعی دین و معنویت در بین خیلی از کشورهای دنیا علی

های شدید روحی و اخلاقی انجامید. اما دنیای غرب در بازگشت قرار گرفته بودند به خاموشـی گرایید این مسأله به بن بست

این بار به معنویتی روی آورد که خدا محوری در آن مورد غفلت قرار گرفته بود آنان دوباره به معنویت نیز دچار اشـتباه شد. 

به دنبال معنویتی بودند که با تفکرات سـکولارسیتی حاکم بر دنیای غرب قابل جمع باشد. که این با معنویت موجود در ادیان 

 الهی سازگار نبود. 

های یوگا و مدیتیشــن به ســرعت در غرب گســترش یافت. جامعه کاما تفکرات عرفان شــرقی به ویژه آیین بودیســم و تکنی

ستفاده ای بسیار فریبنده با اهای مختلف درآمیخته و سپس با چهرهها برگرفته و با شیوهغرب آنچه را نیاز داشـت از این آیین

ــــه  ــــاصـــــــی ارائ ــــدی خ ــــن ــــرم ــــن ــــا ه ــــن و ب ــــری ــــی شـــــــی ــــاظ ــــف  از ال

های دروغین آب را از سراب و حقیقت را از مجاز گان جدید به این آییننمایند که متاسـفانه این روند باعث شـده گروندمی

زدایی افتاده که بعید است ای از دین زدگی و یا دینگرای امروز به چنان چالهتشـخیص نداده و انسان و دین مدار و معنویت

های انحرافی در میان از گرایشتواند از بســیاری خروجش به ســلامت و صــحت باشــد لذا نقد منطقی و تنقیح این عقاید می

 (599، ص 5999ها را تقلیل دهد.)کاظم زاده، های ناشی از این گرایشجوانان جلوگیری کرده و آسیب

 تعریف عرفان

( و از نظر 5339، ص 5991عرفان از نظر لغوی شناختن بعد از نادانی، شناختن، بازشناختن، معرفت است.)لغت نامه دهخدا، 

اشد بهای فکری و هنری میترین تجلیات اندیشه بشری است که موجب و موجد بسیاری از پدیدهابناکاصـطلاحی یکی از ت

و طریقه از معرفت در نزد آن دسـته از صاحب نظران است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بیشتر بر ذوق و اشراق 

د به امکان ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد اعتقاد دارند تا بر عقل و استدلال. اساس عرفان عبارت است از اعتقا

باشد. بدین عقل و معقول و از جهت عملی ترک رسـوم و آداب قشری ظاهری و تمسک به زهد و گرایش به عالم درون می

 یل بهکند و به اعتقاد او اگر برای دریافت جمال حق و نقرار عـارف ذات مطلق را نـه به برهان بلکه به ذوق و وجد درک می

 (.19، ص 5939)معصومی، آن راهی است آن راه عشق است نه راه عقل

ــیم ــیم کرد. عرفان دینی یعنی عرفان بندی کلی میدر یک تقس ــکولار تقس ــته عرفان دینی و عرفان س توان عرفان را به دو دس

داند؛ بلکه معتقد است ابزار وصول یبرآمده از ادیان الهی. عرفانی که نه تنها هدف نهایی خود را وصول به خدا یا قرب الهی م

 های دینی نباشد.های دینی باشد و یا دست کم مخالف با آموزهبه این هدف نیز باید برآمده از دین یا مطابق با آموزه
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اعتنا باشد و غایت و هدف سلوک را در جایی غیر از خدا جستجو نماید های دینی بیدر مقابل به هر نوع عرفانی که به آموزه

هایی که چیزی غیر از خدا را به عنوان گوییم. همه عرفانو انســان را فقط محدود به زندگی دنیایی کند، عرفان ســکولار می

دهند، هر چند آن چیز، امری ما ورائی باشد، و یا با ابزاری غیر از دین و شریعت در صدد وصول به هدف هدف خود قرار می

 (.93، ص 5932شود)شریفی، ذب گفته مینهایی خود باشند. عرفان سکولار یا کا

 های نوظهورتاریخچه پیدایش فرقه

هور را های نوظنیاز به معنویت در دوران گذر از مدرنیته به پست مدرن و تشدید نیازهای روحی انسان، زمینه گرایش به فرقه 

لسفی های فکه نقطه شروع اندیشهدر غرب بیشـتر نمود، چرا که در پی درهم شـکستن و فرو ریختن بسیاری از افکار غربی 

های فلســفی جدید توســط پســت مدرنیســم، بیشــتر متفکران و اروپا بودند و با برچیده شــدن بســاط اندیشــه 53و  59قرن 

ا رفع کنند. از ها رها بگشایند و تشنگی معنوی آنتوانند گره از کار غربیاندیشمندان معتقد شدند که دیگر مکاتب فلسفی نمی

بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در ربع قرن گذشته جنبشی در آمریکا و اروپا جهت رفع نیازهای معنوی به وجود  این رو به

کوشید که همواره حمایت کننده یک اندیشه باشد، پست آمد و برخلاف مدرنیسم که مخالف تنوع طلبی و تکثرگرایی بود. می

الب ها در قهای گوناگون را رقم زد. در چنین فضــایی این فرقهبشها و جنگیری فرقهمدرنیســم تکثرگرایی و شــرایط شــکل

ـــد. طالع بینی، جادوگری، ارتباط با ارواج و معنویت و نیازهای دینی به ترویج اموری پرداختند که هرگز تصـــور آن نمی ش

اروئی )شعبانی سارائه گردید.های نوظهور به بشـر نیازمند ای از این القائات بود که در قالب معنویت و جنبشگری پارهاباحی

 (925، ص 5934و ....، 

 مبانی فکری عرفان های نوظهور 

 ند. کاومانیسم: اومانیسم که با قرار دادن انسان در کانون هستی به جای خداوند اصالت را به او داده و بر دو اصل زیر تاکید می

 رود. بشری به شمار میهای های جسمانی هدف نهایی فعالیتانسان محور هستی است و لذت

ــتعدادهای درونی خویش تکیه کند و نیاز به تعالیم وحیانی ندارد.)همان، ص  ــعادت تنها بر اس ــیدن به س آدمی باید برای رس

922) 

ر ها و خدایانی که دشناسند و اصول اعتقادی، آییندانند و پیامبری برای آن نمیهندوئیسم: هندوها دین خود را آیین ازلی می

 (543و  5، ص 5999وجود دارد فراوان است. )مظاهری سیف، هندو 

های بارز تمدن و فرهنگ غربی سکولاریسم: به معنی دخالت ندادن دین در شئون مختلف زندگی اجتماعی انسان و از ویژگی

افکار مردم  برای راندن مذهب از متن زندگی اجتماعی انسان در 59و  53اسـت. بذر سکولاریسم را نواندیشان غربی در قرن 

ها محوریت دادن به انسان، های الحادی را به غرب فراهم آوردند محور مهم این اندیشهکاشـتند. بدین سـان راه ورود اندیشه
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گرایی ابزاری و اعتقاد به آزادی و آزاداندیشـی مطلق بوده و شعار آزادی سکولاریستی از قیود اخلاقی، دینی، گرایی، عقلعلم

های انحرافی را برای برآوردن ها و گروهانسـان از جایگاه واقعی خود تاکید داشت و زمینه پذیرش فرقهبیشـتر بر دور شـدن 

 (929و924، ص 5934های نفسانی فراهم کرد.)شعبانی ساروئی، خواسته

 های عرفان های نوظهورویژگی

نادیده گرفتن اعتقاد به خدا یا انکار وجود های نوپدید های عرفاننادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی: یکی از شاخصه-5

 (.549، ص 5932خدا و یا ارائه الگوی نامعقول از خدا با انگیزه انکار خدای حقیقی است )شریفی، 

آیین  ترینهایی که در بسـیاری از کشـورها نفوذ کرده اسـت مکتب اشـو اسـت. شاید بتوان آن را مخربیکی از مکاتبه آیین

 سلامی دانست.عرفانی برای جوامع ا

دهد. البته اشو سخنان مختلفی درباره خدا های اشـو، تصویر نادرستی است که از خدا ارائه میاز عوامل انحرافی در اندیشـه 

 (.519گوید روح خود خداوند است)همان، ص دارد. در جایی خدا را همان روح دانسته و می

ای است که تمام ای من همان ذهنیت اسـت بلکه تنها تجربهگوید: خداوند یک شـخص نسـبت خدگاهی نیز درباره خدا می

تپد و با زندگی که دارای ضربان است سـازد و تنهایی او مطرح نیست او با زندگی میهسـتی را به پدیده های زنده مبدل می

 (299، ص 5999ای. )اشو، تپد خداوند را کشف کردهای که دریابی دل هستی میلحظه

های نوظهور امری دنیو و مادی است و شادی هدف غایی: غایت عالی و هدف نهایی بسیاری از عرفان شادمانگی به عنوان-2

ـــریفی، ترین اهداف عرفانتوان به عنوان عالیو امید به زندگی این جهان را می ـــمار آورد. )ش ، ص 5932های نوظهور به ش

519) 

و شادی به شماست که از ضعف و ترس دورتان کنم مأموریت کند ماموریت من اعطای شوق سای بابا در این باره تصریح می

من پراکندن شـادمانی است. تنها آرزوی من شادمانی به شماست. شادی شما شادی من، شادمانی جدا از شما ندارم. )کوندار، 

 (569، ص 5933

نه: ست. به عنوان نموهای نوظهور شرقی و غربی اشریعت ستیزی و فقه گریزی: شریعت ستیزی وجه مشترک همه عرفان-9

رسش که کند و در پاسخ این پپائلو کوئلیو بعد شرعی دین را به طور کلی نادیده گرفته و مقررات و ضوابط دینی را انکار می

ــتش میمذهب یعنی چه می ــتش کند فرقی گوید من آن را نحوه گروهی پرس ــیح را پرس دانم آدم می تواند بودایا خدای مس

شــود. )پائلوکوئلیو، ب یعنی این و نه مجموعه ای از قراردادها و دســتوراتی که به دیگران تحمیل میکند. برای من مذهنمی

5933 ، 

 (99و  94ص 
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های نوظهور در بعد انســان شــناســی، انکار معاد و های عرفانافکار معاد و طرح مســاله تناســخ: یکی دیگر از مشــخصــه-4

 (293، ص 5932لی به جهان به جای آن است. )شریفی، های متواجایگزین کردن آموزه تناسخ یا بازگشت

 (.256شود)همان، ص اشو معتقد است که یک انسان الی الابد دوباره و دوباره متولد می

ها و صیبتبرند یا تحمل مها یا اصلاً رنجی نمیگوید کسانی که به تناسخ باور دارند در مصیبتدالایی لاما در توجیه تناسخ می

 (.293، ص 5939ها، و عزیزان برای او خیلی آسان است )آفتاب و سایه جدایی دوستان

قطب محوری و اسـتادپرستی: یکی دیگر از ویژگی های مشترک عرفان های کاذب است. در عرفان اکنکار به جای توسل -1

 (229، ص 5932یفی، )شربه خدا برای حل مشکلات باید به پیر یا ماهانتا که رهبری اکنکار را بر عهده دارد متوسل شد.

های نوظهور نفی عقلانیت و مخالفت جدی با فلسفه های مشترک عرفانخردسـتیزی و منطق گریزی: یکی دیگر از ویژگی-6

 منطق است.

توان به حقیقت دست یافت وی مدعی است اگر سالک به خواهد از راه عقل به اشـو معتقد اسـت که از راه عقل و ذهن نمی

کند دم خود را با دندان بگیرد. اما هر چه ماند که سعی میشـود مثل سگی میاز مقصـد دورتر می مقصـد برسـد، در حقیقت

گردد. کار فیلســوفان را نیز به کار چنین ســگی تشــبیه می کند و معتقد اســت شــود از آن دورتر میبســوی آن حمله ور می

 (543، ص 5992توانند مشکلی را حل نمایند.)اشو، فیلسوفان با هیچ ترفندی نمی

 فرقه های نوظهور فعال در ایران

ها  های وارداتی از سوی دشمنان اسلام مواجهه شده است. و این جنبش امروزه کشـور ما با هجوم برنامه ریزی شده معنویت

ــفه عرفانی کســب آرامش فکری و روحی، ورود به عوالم  با دعوت به معنویت و وعده های فریبنده ای همچون تجربه مکاش

 رسیدن به جهانی سرشار از عشق، صلح و دوستی و رسیدن به حقیقت و مانند آن را به هواداران خود دادند این فرقه معنوی،

ا ههای آموزشی و با استفاده از ابزارهای گوناگون همچون موسیقی و برپایی اردوها و مسافرتها و دورهها با برقراری کلاس

ان خود را امیدوار نگه داشته و به تدریج آنان را در برابر اصول و اعتقاداتشان سست و دیدار با اسـتادان به ظاهر معنوی، پیرو

های جنسی نامشروع، نمودند. برخی هم با شـکسـتن هنجارهای اجتماعی و دعوت به چهارچوب شکنی اخلاقی، کسب لذت

وانان و نوجوانانی را که به نوعی مبتلا به زا و نیز با استفاده از سحر و جادوگری اذهان جاسـتفاده از انواع مواد مخدر و توهم

 (926، ص 5934های روحی و روانی بود در به طرف خود جذب کردند.)شعبانی ساروئی، افسردگی و ناراحتی

 های معنوی و عرفانی فعال در ایران را به دو دسته تقسیم کرد: توان فرقهدر یک دسته بندی کلی می

 دین جدیدی هستند: مثل سای بابا، رام الله، اکنکار.هایی که مدعی دسته نخست: عرفان
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)شریفی،  TMدسته دوم: عرفان های غیر دینی: مثل ساحری یا عرفان جادو، عرفان پائلوکوئلیو، فالون دافا، مدیتیشن متعالی یا 

 (.64، ص 5932

 های عرفان های نوظهورآسیب

ها شود این گروه، شهرت، کسب ثروت، قدرت خلاصه میگیرند و این اهداف در سکسفرقه ها با اهداف خاصـی شـکل می

امعه کنند در این بین آسیب های فراوانی به جبرای رسیدن به اهدافشان از شیوه های بسیار پیچیده ای فریب کاری استفاده می

 پردازیم.ها میوارد می کنند که در ذیل به بررسی این آسیب

 های فردی آسیب-5

کولار های سهای غربی که منشـاء غربی دارند با پیروی از اومانیست و عرفانها اعضـا هسـتند. فرقهاصـلی ترین قربانی فرقه

ـــیر تجربه های باطل و رو به گرائی ابزارهـایی چون مصـــرف مواد مخدر، روان گردان و تخریب نظام خانواده فرد را در مس

غیر قابل جبران است و در مواردی که شخص آسیب کمتری ها های وارده به آندهند. در برخی موارد آسیبتاریکی سوق می

تواند همانند یک شـهروند متعادل در جامعه حضور مؤثر داشته باشد. )شعبانی ساروئی، های فراوان باز هم نمیدیده با درمان

429 ،5934) 

 الف(شستشوی مغزی:

شوند. استقلال روانی و گاهی ی وارد فرقه میکسـانی که عضـو فرقه می شـوند قربانیان اصـلی این گروه ها هسـتند آنان وقت

دهند و به تعبیری آماده اجرای فرمان های صادره از طرف فرقه هستند. این فرامین اوقات استقلال فیزیکی خود را از دست می

 (253می تواند شامل از میان برداشتن رقبای فرقه ای، خودکشی و ... باشد. )شهبازنژاد، ص 

 جنسی: ب(سوء استفاده های

 کنند:ها از سکس به عنوان راهی برای جذب اعضای جدید به فرقه استفاده میفرقه

 TSMرابطه جنسی در فرقه 

با بیان اینکه هر فردی باید بتواند عاشـق دیگران باشـد و این موضـوع را به وضــوح و با صدای بلند بیان نماید،  TSMفرقه 

زن و مرد  TSMها و جلسات افراط را از حد گذرانده و این عشـق به نامحرمان نیز سـرایت داده اسـت. در بسیاری از کلاس

ند دوسـتشان دارند، عاشقشان هستند و استاد شاخه تهران نیز خود را باید دیگر رهروان را در آغوش کشـیده به ایشـان بگوی

مادر همه ی رهروان خوانده همه مردان را به آغوش کشیده ابراز علاقه نموده است. در هنگام خواندن سرود زن و مرد نامحرم 

رهرو را دیگر نامحرمان گرفته  دست یکدیگر را گرفته آواز خوانده تا به شور و شوق رسند. در مراسم تمرین مردن، زیر بدن

نمایند. و در اردوها حجاب را رعایت نکرده، ارتباط صـمیمی داشته و او را به دوش خود حمل نموده و بدن وی را لمس می
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، کدخبر 53/2/93چیزی بـه عنوان حجـاب محرم و نـامحرم وجود نـدارد. )خبرگزاری فارس،  TSMو در هر صـــورت در 

9392539433) 

یکی از محافل جلســات به اصــطلاح عرفانی اســت رهبر معنوی این  Technical self-meditationحت عنوان ، تTSMفرقه 

باشد قبلًا عضو فرقه آمریکایی اکنکار بوده و سال سن دارد و آرشیتکت می 19فرقه در ایران خانم نوشـین غ است وی بالای 

داند عبادت را تونلی به ســوی نور دانسته و عمق را اصـل عبادت را مدیتیشـن می TSMباشـد. در حقیقت یک اکیسـت می

مدیتیشـن می داند و معتقدند که نماز دروازه و یا راهروی یک تونل ولی مدیتیشن عمق و ژرفای این تونل است لذا رهروان 

 نمایند.)همان(ایشان با رسیدن به عمق و ژرفای عبادت دیگر به نماز و دروازه آن نیازی احساس نمی

 ی معنوی آسیب ها-2

انسان معاصر تلاش نموده است دانش و تکنولوژی را جایگزین دین خواهی و معنویت گرایی نماید و برای اثبات این اندیشه 

به ناتوان جلوه دادن دین در پاسـخگویی به نیازهای بشـری پرداخته است. با گسترش تفکر سکولار و رفاه گرایی و ناکارآمد 

، 5939ی بشری، حضور دین در زندگی مردم کاهش بی سابقه ای پیدا کرده است.)شهبازنژاد، جلوه دادن دین در عرصه نیازها

 (294ص 

 یک(بهره کشی توسط رهبران معنوی: 

وقتی اعضـای گروه حاضـر نباشـند خواسته ها و فرامین رهبر را تمکین کنند در این موقع رهبر از روش تهدید معنوی برای 

( 293های معنوی به این فرد می شود. )همان، ص کند که مانع رسیدن پاداشکند یعنی القا میتمکین نمودن آن ها استفاده می

های نوظهور وصـول به مقامات بالاتر معنوی و روحی و خودشـناسـی و شـکوفایی معنوی تنها و تنها در سایه زیرا در عرفان

به خدا برای حل مشکلات، باید به پیر یا ماهانتا  خواسـت و عنایت استاد میسر است. به عنوان مثال در اکنکار به جای توسل

 (5932، 226که رهبری اکنکار را به عهده دارد متوسل شد. )شریفی، ص 

این روش سـرکوب کردن شخصیت معنوی، افرادی که به مربی خود به عنوان راهی برای رسیدن به قلمرو معنوی می نگرند 

  زا باشد.تواند یک تجربه معنوی بسیار آسیبمی

 دو(توهین و نابودسازی مقدسات 

ای است که نمی توانند قوانین ادیان اصیل را بپذیرند زیرا با پذیرفتن این قوانین و عقاید و آداب دیگر ها به گونهماهیت فرقه

ده اها از هر فرصت و شرایطی استفتواند تمام نیازهای جامعه را پاسـخ دهد فرقهنیازی به حضـور فرقه نیسـت. زیرا دین می

ل ها ادیان اصــیکنند تا ناکارآمدی و ناتوانی ادیان اصــیل را به اعضــای فرقه و جامعه اعلام نمایند. در حقیقت از نگاه فرقهمی
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ها برای اثبات خودناگزیر باید رقیب را نفی یا تضـعیف کنند.)شهبازنژاد، شـوند لذا فرقهها محسـوب میبزرگترین رقیب فرقه

245 ،5939) 

ها در دین زدایی از عضو جدید و ایجاد باور ید اعضـا و جایگزین نمودن باورهای جدید مهم ترین رسالت فرقهتغییر در عقا

ســازی درصـدد هســتند تا تعصــب دینی افراد ها در این جایگزینقوی نسـبت به ســاختار فکری و عقیدتی فرقه اسـت. فرقه

د ای که گاه خود افراد متوجه نشونبه آنان القا نمایند، به گونه ای راتحریک نگردد و به حسب ظاهر در کنار دین، تعالیم فرقه

ینی های دای است که رفته رفته جایگزین آموزهکه مسـائل جدیدی را به اعتقادات آن ها وارد کرده اند. نوع تعلیمات به گونه

گردیده و معاد و حیات اخروی را هایی همچون تناسـخ باعث ایجاد عقاید متضـادی با اصول اسلام گردد. اعتقاد به آموزهمی

 (422، ص 5934برد. )شعبانی ساروئی، زیر سوال می

 های تحصیلی: آسیب-9

دارند. بسیاری از این افراد با توانایی ذهنی و فرقه ها برخی از بهترین استعدادهای جامعه را از آموزش و ادامه تحصیل باز می

ق علم پزشـکی، تدریس و سـایر مشاغل قرار گیرند. در عوض به فرقه ها همت بالا به جای اینکه در خدمت بشـریت از طری

های عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رهبر فرقه صرف کارهای غیر انسانی و غیر شوند. تا جایی که نهایتاً سالکشانده می

شــوند ممکن است نتوانند قه جدا میاند. و وقتی از فرکنند. این افراد بهترین سـالهای زندگیشـان را از دسـت دادهقانونی می

 اند. )سایت خبرگزاری فارس(ها عقب افتادهها و استعدادهای قبلی شان را به کار گیرند. چون در بسیاری از زمینهتوانایی

 

 های اقتصادی آسیب-4

ت کمک درآمد، دریاف فرقه ها با فریب اعضا به دنبال افزایش سرمایه هستند. سوء استفاده از نیروی اعضای فرقه جهت کسب

کنند این ای به افراد مراجعه میها در برخی موارد در قالب مؤســســات خیریهای فرقهاز مردم در پوشــش مؤســســات خیریه

تواند موجب های بازسازی فکری، که میرسـند. این مؤسـسـات از پروسهمؤسـسـات چیزی نیسـتند که در ظاهر به نظر می

 (266، ص 5939کنند. )شهبازنژاد، حتی تخریب روانی در برخی افراد شود استفاده میها و صدمات قابل ملاحظه و آسیب

 ها و کسب ثروت فرقه-5

 ها برگزاری انواع کلاس-الف

ــه برگزاری دورهفـرقــه ــــا ب  هــای آموزش هــا در دنـیــا بـرای انـتـقــال عـقــایــد و تـفکرات خــاص خود بــه اعض

 کنند. دنبال میکنند و آن ها با انجام این کار و دو هدف را می
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 کسب درآمد به ظاهر مشروع -5

 (292انتقال افکار و عقاید به اعضا )همان، ص -2

 نمونه

فرقه کیهانی بدون مجوز رسمی برای آموزش اقدام به برگزاری کلاس در تهران و چند شهر دیگر نموده است که هزینه شش 

 ، مذهب نیوز(دوره کوتاه مدت سیصد هزار تومان است. )پایگاه خبری، تحلیلی

 های سیاسیآسیب-1

ها برای بهره برداری از قدرت و تأثیر در سـیاسـت کشورها از انجام هیچ کاری مضایقه نکرده و برای رسیدن به اهداف فرقه

 گیرند. های متفاوتی بهره میخود بسته به شرایط و موقعیتشان از سیاست

ر های سیاسی و ملی دکنند تا با عدم حضور اعضا در برنامهرا برگزار میهایی ها برای اعضا فوق برنامهانزوای سـیاسـی: فرقه

 (539، ص 5939های ملی و مذهبی در سیاست داخلی کشورها تاثیر بگذارند. )شهبازنژاد، روند انتخابات یا مناسبت

که روز جمعه روزی است کند، روشن است گیری از جامعه روز جمعه را پیشنهاد میعرفان اکنکار برای روزه سکوت و کناره

های مهم سیاسی در کشور ما نیز در کنند و بسیاری از تجمعات اسلامی و راهپیماییکه مسـلمانان در نماز جمعه شـرکت می

 (922، ص 5932گیرد. )شریفی، روز جمعه صورت می

ـــخ در فرقــه ـــیــار خوبی اســـت. بــا این اعتقــاد و اعتقــاد بــه تنــاس ـــیــار بــالــایی دارد و این ابزار بس  هــا جــایگــاه بس

می توان جلوی خیلی از شورش های اجتماعی و سیاسی را گرفت و افراد را به امید زندگی بهتر در مرحله بعدی ساکت نگه 

 (929داشت. )همان، ص 

 های خانواده ای:آسیب-6

ها زمانی که شاهد تغییر مذهب فرزندانشان، قلب اجتماع یعنی خانواده است. خانواده بیشترین آسیب از ناحیه فرقه ها متوجه

ای هســتند، غالباً از هیچ تلاشــی برای منصــرف کردن و حجاب نمودن فرزندانشــان دریغ یعنی ورود آن ها به یک گروه فرقه

شــود.)شــهبازنژاد، ها نمیز ناکامی نصــیب آنها از تلاشــشــان چیزی جکنند. اما در اغلب موارد به دلیل فریب کاری فرقهنمی

 (259، ص 5939

 یک( ترک خانواده 

کنند. های اجتماعی فراوانی را متوجه نمادهای اجتماعی میشــوند و آســیبهای خود میها باعث دوری افراد از خانوادهفرقه

و ... آرام آرام افراد را در مقابل خانواده اعمالی نظیر اسـتفاده از مواد مخدر، نوشـیدن مشـروبات الکلی، اختلاط دختر و پسر 
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رســد که افراد، تصــویری خشــن و منفی از پدر و مادر و نزدیکان در ذهن خود به دهد این امر گاه به جایی میخود قرار می

موجبات کنند که این اقدام ها را به صـــورت موقت و یا دائمی ترک میکنند و آنآورنـد و دیگر به آنان اعتماد نمیوجود می

 (951، ص 5934کند. )شعبانی ساروئی و ... ، سردرگمی و آشفتگی خانواده را فراهم می

 گردد. دو(آزادی جنسی با هدف مقابله با نهاد خانواده و آرامش واقعی که در پرتو ازدواج حاصل می

دختر و پســر، روابط جنسی و ازدواج های جنسـی از قبیل آزادی روابط ها با هدف جذب افراد بیشـتر به گروه از جاذبهفرقه

های مهمانی های مختلط استفاده می کنند. که پیامد این رفتارها به صورت مستقیم دامن گیر خانواده و های معنوی، برگزاری

شود و بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی دچار شـود. با این وجود میل افراد به ازدواج کم میاجتماع می

ر شوند که تحریکات جنسی دها به حیواناتی جفت جو تبدیل میفته بازاری از روابط جنسی خواهیم شد. که در آن انسانآشـ

 ایشان همه چیز و تعهد، مسئولیت هیچ است!

دارد احسـاسـات شـهوانی خود را پالایش و آن را به سطح ها را وا میهمین قیود اخلاقی ازدواج و خانواده اسـت که انسـان

اتری هدایت کنند. سوگند وفاداری زوجین پرمعنی ترین لحظه در ازدواج است. با چنین سوگندی هر یک از دو زوج تعهد بال

ـــعبانی کننـد کـه عشـــق را از بی اعتقـادی برهانند و آن را وقف اهداف بزرگمی تر خانوادگی، اجتماعی و معنوی کنند. )ش

 (996، ص 5934ساروئی، 

شود به تو ثبات و آرامش دائمی بخشد و د: من از ازدواج دل خوشی ندارم، چون ازدواج موفق میگویاشو درباره ازدواج می

 (219، 5992شوی. )اشو، خطر همین جاست که تو با یک اسباب بازی راضی می

 هاسه( رهبران عامل از هم پاشیده شدن خانواده

نند که کی آن لذت طلبی یا شهوت است دستوراتی را صادر میها در بسیاری از موارد با ایجاد تصمیماتی که مبنارهبران فرقه

کند که همسرت مانع سیر شود. رهبر به یک از زوجین که وارد گروه شده این گونه القا میها میباعث صدمه به بنیان خانواده

گروه  ی این عمل رهبرانتوان براو سـلوک تو اسـت باید او را ترک کنی تا هیچ وابستگی نداشته باشی. دلایل متعددی را می

ذکر کرد، مانند وابستگی شدید فرد به خانواده یا درز کردن اخبار فرقه به بیرون گروه باعث اتخاذ این سیاست از جانب رهبر 

 (251، ص 5939شود. )شهبازنژاد، گروه می
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 نتیجه گیری

ها فرقه و آیین عرفانی و معنوی خرد ده کوشـند به عطش معنوی بشر جدید پاسخ دهند. که هم اکنونعرفان های نوظهور می

اند برخی از آنان بصورت زیر زمینی به فعالیت های مختلف در حال فعالیت و عضوگیریو کلان در سـطح کشـور ما به گونه

شند وکهای ارتباطی به جان ایمان و معنویت مردم افتاده میمی پردازند. برخی نیز درسطح تبلیغات مکتوب و با نفوذ در رسانه

های سـیاسی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و ... خود را از آنان با نام عرفان و معنویت پیروانی را به گرد خود جمع کنند و بهره

سد رهای فرقه های نوظهور آن چنان سطحی و بی محتواست که بطلان آن ها بدیهی به نظر میببرند با اینکه بعضـی از آموزه

 دهندها آن چنان به جادوی کلام و بازی با کلمات، ذهن مخاطب را تحت تاثیر قرار می ولی شـخصـیت های اصلی این فرقه

شوند و چه بسا متوجه انحراف آموزه های آن نشود. در حالی که آثار مملو از ها میکه به راحتی جذب آثار مکتوب این فرقه

فروش ترین کتاب سال توسط پائلوکوئلیو و های اشـو به فارسـی و کسب عنوان پر عنوان از کتاب 91انحراف اسـت. چاپ 

ـــت. و ترویج آثار مکتوب فرقه های نوظهور با این درصـــد بالا با همه  ـــدن این آثار گواه این مدعاس بارها تجدید چاپ ش

تواند یک تهدید بزرگ های نوظهور میشـود نشان از این دارد که وجود فرقهها اعمال میهایی که برای ترویج آنمحدودیت

دینی  توان فرهنگهای سلبی نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت، مطمئناً تنها با اعمال روشی فرهنگ دینی باشـد و نمیبرا

های ایجابی و معرفی عرفان ناب اسلامی با ساز و کاری که برای را در مقابل این تهدیدها بیمه کرد بلکه با به کارگیری روش

توان با آنها مقابله کرد. زیرا روشـن است که هیچ کدام از این افکار و گرایشات مبانی جوان امروز جذابیت داشـته باشـد می 

 صحیح عقلانی و فطری نداشته و تنها با توسل به مغالطات و شعارها سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

 منابع
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 مجازی در بحران هویت دانشجویانتأثیرشبکه های 

 2، سمیراحقی1الهام ابوالفضلی

 گروه علوم تربیتی ، پردیس علامه طباطبائی، دانشگاه فرهنگیان ، اردبیل، ایران.-1

 دانشجوی کارشناسی، پردیس بنت الهدی صدر، دانشگاه فرهنگیان ، اردبیل، ایران.-2

 

 

 چکیده

ی . جامعهانجام پذیرفت5931 -36در سالتحصیلی  هویت دانش آموزاندر  مجازیتأثیر شبکه های بررسی  برایاین پژوهش 

هابه صورت طبقه بندی خوشه از بین آن نفر 239تعداد  نفربودند که 5299دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به تعداد  آماری

( با 5936ماده ای بحران هویت احمدی) 99 پرسشنامهگردید. برای جمع آوری داده ها نیز از آماری تعیین  عنوان نمونههب ای

های های تحقیق از روشآزمون فرض /. استفاده شد. برای39پایاییی استاندارد نگرش به اینترنت با پرسشنامهو  31/9پایایی 

فاده از اینترنت است نشان داد که خود کارآمدی اینترنت وپژوهش   رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایجآمار استنباطی 

 تأثیر در بحران هویت دارد و میزان استفاده از اینترنت تاثیر معکوس در هویت و خود کارآمدی تاثیر مثبت در هویت دارد.

 هویت، شبکه های مجازی، خودکارآمدی. کلیدی: واژگان
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 مقدمه 

. ویژه فضای مجازی و اینترنت استصنعت ارتباطات و بههویت در جوامع فعلی،گسترش ترین عوامل بروز بحرانیکی از مهم

اینترنت که آزادترین محیطی است که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده ،منابع هویت ساز سنتی ومعمول در جوامع را تضعیف 

حدود نبوده هارا با دشواری روبه رو کرده است. این بحران فقط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه موکارکرد آن

ای نمی تواند ادعا کند که از تأثیرات ناشی از بحران درامان خواهد بود. ونخواهد بود. به طوری که در جهان امروز هیچ جامعه

جهانی و مواردی ازاین  هویت در سطوح وابعاد مختلف واکاوی شده است. هویت ملی، هویت دینی، هویت فردی ،هویت

-ای، با نوعی از بحران هویت مواجهومی،گروهی،ودینی در ایران امروز،هر یک به گونههای فردی،اجتماعی،ققبیل. هویت

و ما با دیگری و  (هویت را حائز دو ویژگی مهم می داند: اول اینکه هویت وجه تمایز من5933(. منتظرقائم)5993اند)ربیعی،

رون داحساسات و سازماندهی رفتارهای جمعی ترین منبع شناخت عواطف، واساسیترین دیگران است ودوم اینکه هویت مهم

را امری تاریخمند معرفی می کند. تاجفل هویت اجتماعی که نوعی خودشناسی در شود وآنی پیرامون ما محسوب میجامعه

 رابطه با دیگران است را با عضویت گروهی پیوند می زند. وی عضویت گروهی را مبتنی بر سه عضویت زیر می داند:

 به یک گروه تعلق دارد؛ختی: آگاهی فرد از اینکه .عنصرشنا5

 ی پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛هایی درباره.عنصرارزشی :فرض2

 (  5993ی خاص با آن گروه دارند)ربیعی.عنصر احساسی: احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه9

آید، درواقع به ابعاد کارکردی و عینی دین اشاره می شود. هویت دینی آن احساس میهنگامی که ازهویت دینی سخن به میان 

ند)گزارش کخاصی است که پیروان یک دین را به یکدیگر پیوند می دهد و ایشان را در تعلقشان به یک هویت جمعی تعریف می

ری شکل می گیرد و حتی به نوعی می توان پذی ( و هویت اجتماعی جنبه ای از هویت است که در روند جامعه5991راهبردی،

 سایر اقسام هویت های جمعی را اشکال  مختلفی از هویت اجتماعی دانست.

به لحاظ قراردادی اغلب هویت اجتماعی در برابر هویت فردی تعریف می شود؛ زیرا هر اندازه که هویت فردی دارای ابعاد 

اختی برخوردار است؛ به همین ترتیب، همچنان که هویت فردی در نسبت روانشناختی است، هویت اجتماعی از ابعاد جامعه شن

خود با خود شکل می پذیرد، هویت اجتماعی در نسبت فرد با جوامع یا محافلی که با آن در ارتباط است صورتبندی می 

رین ترتباطی است که برجستههای ا(. یکی از اتفاقات مهم درپایان هزاره دوم، ظهور فناوری5993شود)اریکسون به نقل از ربیعی،
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-ی فضای مجازی، شناخته میترین عامل تشکیل دهنده(؛ همچنین اینترنت، اصلی2991آن اینترنت است )فلیکس وهمکاران،

 شود.

 ها و سبک های زندگیهای متنوع نقشی فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیتمی توان گفت اینترنت صحنه

این فضای عمومی، مهارت فرهنگی جدیدی لازم است تا با تنظیمات نمادین بتوان بازی کرد. یکی از جنبه  قرار می دهد. در

ی اینترنت، برای ایفای هر نقشی فرصت پیدا می کنند. البته های اینترنت ورود بی هویتی در آن است. نوجوانان در صحنه

رای بروز و ظهور نوجوانان پیدا می شود. امکان خصوصی بودن ی مثبتی که در این کار وجود دارد، مجالی است که بخصیصه

شود، یم ای است که کاربران جوان اینترنت بر آن تاکید دارند. این فضای جدید که عمدتاً توسط کاربران ساختهامور، نکته

 احساس مشارکت بیشتری به نوجوانان می دهد.

مفاهیم فرهنگی و روانشناختی، هویت شخصی،گروهی، تعریف سیاسی ابتدایی ترین عوامل بحران ساز هویتی از تنش بین 

های حاکم وتناقض های پیش آمده از هویت ذهنی و سایر هویت ها ناشی می های حاکم و تناقضجامعه، ایستارها و ارزش

سیاست ی شود. مشکل هویت در جوامع مختلف با روش های متفاوت بروز کرده و امروزه به یک نگرانی جدی در حوزه

 (5999تبدیل شده است. به اعتقاد بایندر ،بحران هویت ضرورتاً، بحران یک کشور نیست؛ بلکه بحران عصر ماست)پای ودیگران،

ی چون وچرا به عنوان تعاریف فیزیکدهد که یک جامعه دریابدکه آنچه تا کنون به طور دربست و بیبحران هویت وقتی رخ می

است، تحت شرایط تاریخی جدید، دیگر قابل پذیرش نیست. از طرف دیگر، نیرو های رفتهاش پذی«خودجمعی»و روانشناسانه

ازی ستواند بنیان هویت یک جامعه سابقاً منزوی را از طریق آگاهتدریجی وغیرمهیجی، مانند گسترش ارتباطات جهانی، می

 (5999پای،ودیگران،مردم آن جامعه از یک دنیای کاملاً نوین از لحاظ کنش سیاسی، متزلزل سازند)

کند بعضی مدعی اند توانایی استقرار یک هویت بدون بدن ومستقل از هویت نقشی کلیدی را در ارتباطات مجازی ایفا می

ارزشمندترین جنبه های فرهنگ آنلاین است که به مردم اجازه می دهد نقشها و روابطی راکه به گونه ای دیگر هستند 

 (2994آمیز را تشویق می کند )پراپرونیک،مسئولیتی و رفتار خصومتعا می کنند گمنامی، بیوجو کنند؛ اما دیگران اد،جست

ی امکان تغییر در هویت واقعی در فضای مجازی با معانی وهویت بحران هویت مجازی هنگامی رخ می دهد که فرد به واسطه

قرار می گیرد و در صورتی که این دو هویت ی خود اوست و همزمان در کنار هویت واقعی رو شود که ساختهجدیدی روبه

ی هویت مجازی برخی اعمال خلاف هنجار اجتماعی خصوص که فرد بتواند به واسطهاز یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، به

را انجام دهد، بحران هویت مجازی شکل می گیرد. در مبحث بحران هویت ،گاهی همزمان با مفاهیم ذهنی یک جامعه یا فرد، 
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کند که اگر مفاهیم جدید درمفاهیم گذشته حل ها نفوذ و وضعیت هم زمانی ایجاد میمفاهیم جدیدی به داخل شبکه معنایی آن

آید. حال با توجه به اینکه فضای مجازی، فضایی است که در نشود یا در وضعیت تساوی قرار نگیرد، بحران هویت پیش می

رد، بالقوه با یک بحران هویت روبه روست که در وضعیت های مختلف می تواند آن فرد امکان خلق هویت جدید برای خود دا

(. از طرفی کاربران اینترنت بر خلاف نسل اول که در فضایی واقعی و حقیقی فعالیت 5992اشکال مختلفی به خودبگیرد)عاملی،

خانواده در جامعه پذیری افراد به  کردند، امروزه در فضای مجازی مشغول هستند. برهمین اساس، بسیاری از کارکردهایمی

 (.5999گیرد)بوربور،ی تعاملی در محیطی مجازی صورت میوسیله این رسانه

أثیر قرار ها را تحت تعلاوه برتأثیرات هویتی اینترنت بر جوانان ایرانی، فضای مجازی و اینترنت آرام آرام کارکرد برخی حوزه

های برخی نهادهای سنتی در ی دین هم وارد شود وبا وجود مخالفتدر حوزه داده است؛ برای مثال اینترنت توانسته است

ا هی علمیه وحتی استشهادیون، دارای وبلاگخصوص رواج اینترنت، امروزه شاهد هستیم که برخی ازمراجع، روحانیون حوزه

ری های ارتباطی که طی سالهای عنوان یکی از مظاهر بارز فناو(. اینترنت به5999و وب سایت های رسمی هستند)تاریوردی،

اخیر رشد و گسترشی چشمگیر داشته است، تأثیرات بسیار مهم بر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی جوامع امروزی 

گذاشته و با ایجاد دگرگونی در مفاهیم زمان و مکان، تغییر در اشکال نوین ارتباطی و ایجاد مراجع جدید هویت، موجب 

(. اینترنت از جمله رسانه هایی 5993ناپایدار و هویتهای جدیده شده است )عقیلی و تاجیک اسماعیلی، پیدایش ذهنیت های 

است که در بین جوانان از محبوبت فزاینده ای برخوردار است. اینترنت به جوانان کمک می کند تا با سایر هم فکرانشان 

مکاناتی متفاوت از تمامی رسانه های پیشین از خود و (. اینترنت رسانه ای با ا2991، 999یانگ-جماعت تشکیل دهند )وو

واجد تمام امکانات آنهاست. به نظر می رسد جوانانی که از اینترنت استفاده می کنند با آنهایی که استفاده نمی کنند یا کمتر 

 استفاده می کنند مبتلا به بحران هویت بیشتر می شوند. 

ترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش می کشند. ابتدا کاربر را از ابتدائی ترین تأثیر شبکه های اجتماعی این

خود واقعی تهی می کنند و سپس به او فرصت می دهند خود ایده آلش را بروز دهد. شبکه های اجتماعی صحنه ای فراهم 

ی که باشند، در آن ظاهر شوند ونقش دلخواه می آورند که کاربران می توانند از هر جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیت

خود را بازی کنند. در این سطح، شبکه های اجتماعی مجازی، کاربر را به هویتی با مشخصات منحصر به فرد سوق می دهند. 

اقعی ودر واقع با شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده می شود تا خود را هرگونه که می خواهد، فراتر از هویت 

خود در جهان فیزیکی بازتعریف و روایت کند. بنابراین، با قبول این فرض که شبکه های اجتماعی اینترنتی در درون جامعه 

                                                           
303- woo-yug 
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(. هویت چیزی است که 5935مصرفی خلق شده اند، خود منشأ بازتولید مکرر چنین جامعه ای می شوند)معمار و همکاران، 

عی او شکل می گیرد. محیط معناشناختی فرد و تعامل او با این محیط نقش بسیارمهمی در جریان رشد فرد و فعالیت های اجتما

 (5993در هویت یابی او ایفا می کند)منتظر قائم و شاه قاسمی، 

های جدید شکل می به نظر می رسد که رسانه ها علاوه بر هویت سازی، باعث تغییر هویتی هم می شوند. رسانه ها هویت

(.لذا تغییر در تکنولوژی رسانه ای باعث ایجاد تغییرات هویتی می شود 2996، 991؛ نورهلم2994، 994دهند )پولتن

 (.2991، 996)کلوژینسکی

 در این زمینه تحقیقات متعددی انجام گرفته است:

ز انفر از دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین میزان استفاده  499( در پژوهش بر روی 5935جهانگیری و ابوترابی زارچی)

( در تحقیق خود 5993اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. عقیلی و تاجیک اسماعیلی )

د که: میزان به این نتایج دست یافتن« مقایسه وضعیت هویت ملی دانش آموزان دختر وابسته و غیروابسته به اینترنت»با عنوان 

و فرهنگی دانش آموزان وابسته به اینترنت در مقایسه با دانش آموزان غیروابسته کمتر است. هویت اجتماعی، جغرافیایی، زبانی 

میزان هویت دینی در بین دانش آموزان غیروابسته به اینترنت در مقایسه با دانش آموز وابسته به اینترنت بیشتر است ولی این 

( با روش پیمایشی و فنون پرسشنامه و 5993اه و شکوری )جتفاوت از نظر آماری معنادار نیست. در تحقیقی که توسط رفعت

مصاحبه از دختران و زنان شهرستان سنندج برای تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر اینترنت و هویت صورت گرفته، تفاوتی 

ویت قومی کسانی که از شود؛ بدین معنا که همعنادار میان دو گروه برخوردار از این امکانات و فاقد این امکانات مشاهده می

 کنند.تر از کسانی است که از این وسیله استفاده نمیکنند ضعیفاینترنت استفاده می

( نشان داد که جوانان بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض 5993و بررسی های ربیعی)

یم که رسانه های نوین ،عامل تغییرات درنهادهای هویت ساز شده اند وفضای آثار ناشی از اینترنت هستند و همچنین در مییاب

مجازی عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییرنموده است . لذا با اوجه به اهمیت هوین یابی نوجوانان این مقاله درصدد به 

 ابطه وجود دارد ؟دست آوردن پاسخ برای این پرسش است که آیا بین بحران هویت و مؤلفه های اینترنت ر

 

                                                           
304- Poulton 
305- Norholm 
306- Kluxczynski 
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  شناسی روش

می )به ها( و کداده آوردن دست همبستگی )از لحاظ به -هدف(، توصیفی تحقیقی است کاربردی )برمبنای حاضر پژوهش

نفربودند  5299دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به تعداد مورد مطالعه در پژوهش  یجامعه دلیل استفاده از پرسشنامه( است.

گردید. برای جمع آوری داده ها نیز آماری تعیین  عنوان نمونههب هابه صورت طبقه بندی خوشه ایاز بین آن نفر 239تعداد  که

یی پایاهای گوناگون تأیید شده است با پژوهش دراعتبار پرسشنامه ( ، که 5936ای بحران هویت احمدی)گویه 99پرسشنامهاز 

به اینترنت)شامل دوبخش مقیاس خودکارآمدی اینترنت و نگرش نسبت به استفاده از استاندارد نگرش  پرسشنامهو  31/9

 /. استفاده شد.39 پایاییاینترنت( با 

بخش مجزا مورد سنجش قرار می دهد . در  59میزان ابتلا نوجوانان به بحران هویت را با تاکید بر  پرسشنامه بحران هویت

 بحران به صورت زیر دسته بندی شده است: تدوین این پرسش نامه ابعاد مختلف تشخیصی

. نامتناسب بودن رفتار جنسی 4. نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت 9. تردید در انتخاب شغل 2. اِشکال در اهداف بلند مدت 5

ی . داشتن دید منف9. رعایت نکردن تعهد گروهی 3. عدم توجه به ارزش های اخلاقی 6. اِشکال در شناخت و معرفی مذهبی 1

 . اختلال در تنظیم وقت59. نداشتن روحیه تلاش و ابتکار 3نسبت به خود 

برای هریک از بخش های فوق سوالاتی طرح شده است . این سؤالها شامل چهار درجه می باشد و به صورتی تنظیم شده است 

ن اِشکال و نقصان می باشد.شیوه که در هر مقوله، گزینه اول معرف نبودن اِشکال و نقصان بوده . گزینه آخر معرف شدید بود

ماده ای به صورتی است که آزمودنی ها باید به یکی از چهار گزینه ) در هر بخش( پاسخ  99نمره گذاری این پرسش نامه 

و حداقل آن صفر می  39نمره گذاری شود . حد اکثر نمره در این پرسشنامه  9،5،2،9دهند و سپس پاسخ آنها بر اساس مقادیر 

گرایش یابد، می توان اذعان داشت که در کسب هویت، بحران بیشتری را دارا می  39ر قدر نمره آزمودنی به سوی باشد . ه

باشد و بر عکس ، هرقدر نمره وی به به سوی سفر گرایش پیدا کند ، معرف توانمندی بیشتر وی در اکتساب هویتش است. 

های تحقیق آزمون فرض است و برایگزینه ای تنظیم شده 1کرت سؤالی نگرش به اینترنت که به صورت طیف لی 91پرسشنامه 

 رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شد.های آمار استنباطی از روش
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 یافته ها:

 سؤال: آیا بین بحران هویت و مؤلفه های استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد؟

( ندارد. و مولفه خود r=  -956/9نشان داد که متغیر استفاده از اینترنت با هویت رابطه مثبت  ) 5نتایج مندرج در جدول 

 (.P <95/9( وجود دارد )r=140/0کارآمدی اینترنت با بحران هویت رابطه مثبت معنادار)

 فاده از اینترنتهای بحران هویت و مولفه های استی بین زیرمقیاس:  همبستگی ساده1جدول

 هویت میانگین )انحراف معیار( متغیر

 140/0** (3/13)3/48 خود کارآمدی اینترنت -1

 -316/0** (4/0)8/30 استفاده از اینترنت  -2

200=N    00/0؛>P** 

 های استفاده از اینترنت و بحران هویت :  همبستگی چندگانه بین زیرمقیاس2جدول

Adj. 

R2 
R2 R sig F 

مجذور 

 میانگین
df 

مجموع 

 مجذورات

 گام متغیر 

116/1 1/1 317/1 111/1 1/41 

 ثابت رگرسیون 5/363 1 5/363

خودکارآم

 دی اینترنت

 باقیمانده 6/3364 281 2/1 اول 

 کل 2/3648 211 

18/1 18/1 431/1 111/1 2/41 

 رگرسیون 8/715 2 1/346
 ثابت

استفاده از 

 اینترنت

 مدو
 باقیمانده 3/3012 288 4/8

 کل 2/3748 200 

 

 P < 95/9و  R ،5/49  =F= 956/9؛ در گام اول متغیر خودکارآمدی اینترنت وارد مدل شد. مقدار 2براساس نتایج جدول 

داری توان تبیین واریانس بحران هویت را به ی معنیدرصد به گونه 33ی خود کارآمدی اینترنت با اطمینان نشان داد که مؤلفه
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( برابر با =  95/9، مقدار )5ی خود کارآمدی اینترنت در گام درصد دارا است. با توجه به تنها بودن مؤلفه 933/9میزان 

 است. Rمقدار 

نشان  P < 95/9و  R ،2/45  =F= 49/9های خود کارآمدی و استفاده از اینترنت واردمدل شدند. مقدار در گام دوم مؤلفه

داری توان تبیین واریانس بحران ی معنیدرصد به گونه 33های خود کارآمدی و استفاده از اینترنت با اطمینان داد که مؤلفه

 درصد دارا است . 59هویت را به میزان 

 : جدول ضرایب3جدول 

sig t 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
 متغیرهای

 بینپیش 
 گام

Beta 
خطای 

 معیار
B 

 ثابت 0/7 60/0 -31/0 4/11 000/0

 خود کارآمدی اینترنت
 اول

000/0 3/6-  017/0 1/0- 

 ثابت 0/1 73/0  1/8 000/0

خود کارآمدی و استفاده از 

 اینترنت

 -11/0 018/0 -44/0 -1/8 000/0 دوم

000/0 1/6 32/0- 012/0 077/0 

 

 9/-92( و سهم استفاده از اینترنت برابر ) = 9/-44که سهم خود کارآمدی اینترنت برابر )دهد ؛ نشان می9نتایج جدول 

 ( در تبیین واریانس بحران هویت  محاسبه شده است. =
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 بحث و نتیجه گیری:

یت دارد و هوبا توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که خودکارامدی اینترنت و استفاده از اینترنت تاثیر در بحران 

میزان استفاده از اینترنت تاثیر معکوس در هویت و خود کارآمدی تأثیر مثبت در هویت  دارد که این نتایج با یافته های 

( همسو می باشد. استفاده از اینترنت 5935(، جهانگیری و ابوترابی زارچی )5993(، عقیلی و تاجیک اسماعیلی )5993ربیعی)

که قبلاً توسط خانواده بر طرف می شد، امروزه از سوی این  جوانان داشته وموجب شده نیازهایی تاثیرات عمیق بر ارزش های

ی جدید مرتفع گردد؛ مثلاً درگذشته دوست یابی تحت نظر والدین صورت می گرفت؛ اما امروزه برخی جوانان با استفاده رسانه

ذا . لافراد گوناگون وبا فرهنگ های مختلف آشنا شوند ها قادرند باوگو )چت(وامثال آناز سیاست های دوست یابی،گفت

رسالت والدین و معلمان بسیار سنگین شده است و باید با مجهز نمودن خود به ابزارهای نوین رسال خطیر خویش را به 

 سرانجام برسانند.

 

 منابع 

 (.4)3های نوین و بحران هویت. فصلنامه مطالعات ملی، (. رسانه5993ربیعی، علی ) 

 .آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش  (5993)مهناز،عسکریان.؛کامبیز،کامکاری؛محمود،ساعتچی

نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اجتماعی ها در بین دو نسل: پایان(. بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش5999بوربور حسین بیگی،مریم) 

 دانشگاه تهران.

 ها در توسعه سیاسی.مترجم غلامرضا خواجه سروی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ها و توالیران(. بح5999پای، لوسین ودیگران ) 

(.فصلنامه مطالعات 5935های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأکید بر بحران هویتی ایران ()معمار، ثریا؛عدلی پور،صمد؛خاکسار، فائزه.شبکه

 .511-536(:4)5و تحقیقات اجتماعی ایران ،

(.بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه های جمعی بر مؤلفه های فرهنگ سیاسی دانشجویان: 5935جهانگیری، جهانگیر؛ ابوترابی زارع چی، فاطمه)

 . 93-522: 29مطالعه موردی دانشگاه شیراز.فصلنامه علوم سیاسی،

انش آموزان دختر وابسته و غیر وابسته به اینترنت . فصلنامه تعلیم و (.مقایسه وضعیت هویت ملی د5993عقیلی، وحید؛ تاجیک اسماعیلی، سمیه)

 .34-592:35تربیت ، 

(.اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران:نگاهی فراتحلیلی با تاکید بر جوانان .فصلنامه جامعه شناسی 5993منتظر قائم ، مهدی؛ شاه قاسمی، احسان)

 (.9،4)3ایران ، 

 نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.های بحث اینترنتی، پایانامل دینی در گروه(.تع5999تاریوردی،علیرضا) 

 . 1(.اینترنت و هویت اجتماعی. مجله جهانی رسانه؛ ش5993جاه، مریم؛ علی، شکوری)رفعت 

 .25، فصلنامه علوم اجتماعی، ش«ها و جامعه اضطرابدو جهانی شدن(.»5992عاملی، سعیدرضا)
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 های فرهنگی.(.بررسی بحران هویت در ایران.تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش5991گزارش راهبردی)

 .59-49(: 59)9فصلنامه مطالعات ملی،«.جهانی شدن و بحران هویت(. »5999محمدی، احمد)گل 

 .215-239(:4)2مطالعات ملی،«. های جمعی و هویترسانه»(؛ 5933منتظرقائم،مهدی) 

(. پاییز 4)5های خاموش.انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،(.اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه5994منتظرقائم، مهدی؛ عبدالعزیز، تاتار) 
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 مواد مصرف اختلال به منفی( در افراد مبتلا و )مثبت بررسی عواطف

 4،مسعود درگاهی 3، سعید خاکدال قوجه بگلو2، سجاد رئیس قره درویشلو1اسماعیل صدری دمیرچی

 استادیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی-1

 sajjad.raesi20@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی  -2

 اده دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانو-3

 اردبیلی محقق دانشگاه عمران ارشد کارشناسی دانشجوی-4

 

 چکیده

 اساسی دنیای بحران به جهان است و سراسر در پزشکی روان به مربوط شایع بسیار اختلالات از سوء مصرف مواد مسئله امروزه

کند. می تهدید را جهان کشورهای مختلف اجتماعی ساختار و ، اقتصادی سیاسی ثبات ، رفاه ، سلامت که است شده تبدیل کنونی

 اعتیاد دوام و شروع در متعددی که عوامل بین از حال، با این است، پیچیده شودمی افراد شدن معتاد به منجر که مسیرهایی

حاضر با هدف بررسی رسد. لذا پژوهش می نظر به عاطفی مهم ناراحتی و روانی شناسیآسیب مختلف هایشکل نقش اند،دخیل

باشد. یای مکتابخانه-عواطف )مثبت و منفی( در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی

 دهندمی نشان را مواد به وابسته هایاختلال و عواطف بین ارتباط قوی همواره بالینی و همه گیرشناسانه مطالعات از شواهدی

 سوء مصرف اختلال همبودی با بالایی میزان خلقی اضطرابی و هایاختلال مثل عاطفی-روانی شناسیآسیب به مبتلا اشخاص.

 مواد به وابسته هایاختلال و مواد مصرف دوام و گسترش در مکانیسم  مرکزی یک عنوان به منفی اند. عواطفداده نشان مواد

 از حال تعدادی این است. با منفی عاطفه از کمتر مثبت عاطفی هایحالت روی بر شده انجام تحقیقات است. اما شده معرفی

 هایمؤلفه از یکی عنوان به و همچنین اعتیاد روند در مؤثر عامل یک عنوان به مثبت عاطفی هایحالت شناسایی به مطالعات نیز

 پردازند.می اعتیاد به پذیرآسیب

 اختلال مصرف موادعواطف، عواطف منفی، عواطف مثبت، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 آن از ناشی پیامد که شودمی بشری محسوب جوامع مهم مسائل از یکی زیست محیط آلودگی و تغذیه سوء کنار در  993اعتیاد

 (. اعتیاد2993، 999اسویکورت و است )هیتنر داده قرار تأثیر را )اعم از توسعه یافته و در حال توسعه( تحت دنیا کشورهای تمام

است  همراه تسلط رفتاری دادن دست از و شدید انگیزشی اختلالات با که است مزمنی و کننده عود بیماری روانی مخدر، مواد به

مردم  نفر از میلیون 299حدود  2952سال  در ملل سازمان جرم و مواد با مبارزه (. بر طبق دفتر2959، 993جولی دیوید، )دالاس،

 23حدود  و دهندمی تشکیل را سال 59بالای  افراد از درصد 1بر  بالغ جمعیتی که اندنموده مصرف مواد 2959سال  در جهان

 بعضی چند هر است، بوده ثابت غیرقانونی مواد مصرف اختلال روند اخیر، چند سال در و هستند وابسته مواد به آنها از میلیون

 به (. اعتیاد2952، 959هستند )گزارش جهانی مواد مخدر شاهد را مواد مصرف اختلال مقدار افزایش توسعه، به رو از کشورهای

 اختیار که است مخدر مواد مبرم به و شدید جسمانی و روانی احتیاج نوعی اجتماعی انحرافات از یکی عنوان به مخدر مواد

 مغزی بیماری یک (. اعتیاد2954و همکاران،  اصل باشد )محمدپور شده خارج گروه یا شخص اراده از آن ترک و مصرف

 طولانی تواندمی مغزی تغییرات این دهند.می تغییر را آن کارکرد و و ساختمان کنندمی اثر مغز بر مواد که چرا شودمحسوب می

 به رو (. آمار2952بینجامد )ممتازی،  شود،می دیده کنندگان مصرف در که زاییآسیب به رفتارهای و باشد ماندگار و مدت

 اگر گوید:می لودوین نام به دنیا معروف شناسان سم از یکی که ای استگونه به کنونی دنیای در مخدر مواد مصرف افزایش

باشد  شده هاملت وارد زندگی آسان چنین این مخدر مواد یاندازه به که نیست زمین روی در ایماده هیچ مستثنی کنیم، را غذا

 شروع در متعددی که عوامل بین از حال، با این است، پیچیده شودمی  افراد شدن معتاد به منجر که (. مسیرهایی2993، 955)موال

 ویلیوکس، رسید )کاسیل،می نظر به عاطفی مهم ناراحتی و روانی شناسیآسیب مختلف هایشکل نقش اند،دخیل اعتیاد دوام و

 مواد به وابسته هایاختلال و عواطف بین ارتباط قوی همواره بالینی و همه گیرشناسانه مطالعات از (. شواهدی2993، 952واردل

 اختلال همبودی با بالایی میزان خلقی اضطرابی، هایاختلال مثل عاطفی-روانی شناسیآسیب به مبتلا اشخاص. دهندمی نشان را

 افسردگی اختلال و نیکوتین الکل، مصرف (. مصرف5339، 959زکمیاری و دیرکیر اند )مریکانگیاس،داده نشان مواد سوء مصرف

 میان در روانی شناسیآسیب مشابه، طور (. به2954، 954، هاگمان کوب ، اند )چونداده نشان را بالایی همبودی باهم اساسی

است  ممکن مواد به وابسته هایاختلال که کنندمی مطرح مطالعات برخی است، شده مشاهده مواد وابسته به اختلال مبتلا به افراد

                                                           
307 Addiction 
308 Hittner & Swickert 
309 Dallas, David &Julie 
310 World Drug Report 
311 Moal 
312 Kassel,Veilleux, Wardle 
313 Merikangas, Dierker, & Szatmari  
314 Cohn, Cobb, Hagman 
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 هایروش به ساختار عواطف تئوری لحاظ (. به2996، 951باشند )اسکوکیت داشته عاطفی اختلالات گسترش در علی نقش

 اند.کرده احاطه را هیجانی تجارب تمام که دانداساسی می بعد 2دارای  را عواطف مدل، بانفوذترین اما شده بندیتقسیم مختلفی

 دو منفی و مثبت عواطف دهدمی نشان که دارد وجود (. شواهدی5333، 959لینز کا و )دیپیو953و عواطف مثبت 956منفی عواطف

، 953لیبرزون و تیلور ، ویگر شود )فین،نمی دیگری افزایش موجب لزوما در یکی کاهش آن موجب که به هستند، هم از مستقل بعد

 را مواد از استفاده های مختلفجنبه متفاوت طور به است ممکن منفی و مثبت عاطفه سیستم که دهندمی نشان ها(. یافته2992

 (.2993همکاران،  و کنند )کاسل میانجیگری

 مثبت و منفی یعاطفه تعریف

 آنها ارتباط بین برقراری اند کهکار برده به را ...و احساس تکانش، خلق، رفلکس، عاطفه، قبیل از اصطلاح هاده هیجان برای

 تمیز در که هاییحالت انواع برای چتری عنوان را به 925( عاطفه5394) 929شرر نظمی،بی این سازماندهی برای است. مشکل

 .کاربرد هستند( به مشترک ارزیابی ظرفیت و توجه فرآیندهای برخی در که هاییحالت همینین درگیرند )و بد-خو سریع نسبتا

 وخو خلق (9غم و  و مانند خشم ( هیجانات2 سخت اوضاع به کلی استرس واکنش (5از:  اند عبارت عاطفی هایحالت این

 رویدادهای به بدن تمام واکنش شامل دو هر هیجان و استرس (. در حالیکه2954، 922سرخوشی )کابر و شادی افسردگی، مانند

 مثبت و عاطفی حالات دو هر به هیجانات که درحالی دارد اشاره منفی عاطفی هایپاسخ به طور معمول استرس به هستند، مهم

 از طولانیتر اغلب باشد. خلق و خو وخو خلق از متمایز است ممکن هیجانات (.  همچنین5339، 929دارد )لازاروس اشاره منفی

 این به رفتاری هایپاسخ گرایش و هستند شیب خاصی سمت به معمولا هیجانات خلق و خو با مقایسه است. در هیجانات

-خلقی ابعاد را منفی و مثبت ( عاطفه5391تلگن ) و (. واتسون2954است )کابر،  ترمبهم وخو خلق مقابل در باشدمی شیب

 معتقدند و هستند، فردی شناخت و مثبت پذیریهیجان از نظر فراگیر فردی هایی تفاوتدهنده نشان که کنندمی تعریف مزاجی

 است. اضطراب/روانرنجورخویی برونگرایی و شخصیتی غالب عوامل با ارتباط در شدیدا منفی عاطفه و مثبت عاطفه که صفت

 پویاییروان و روانی زیستی هایسازه به به ترتیب را مثبت عاطفه و منفی عاطفه صفت تلگن دیگر، هاییافته و اساس این بر

 ترتیب به بالا منفی عاطفه و پایین مثبت یعاطفه که است معتقد وی همچنین میداند. مرتبط تنبیه و پاداش علائم به حساسیت

                                                           
315 Schuckit 
316 negative affect  
317 positive affect 
318 Depue & Collins 
319 Phan, Wager, Taylor, & Liberzon 
320 Scherer 
321 affect 
322 Kober 
323 Lazarus 
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و  است مرتبط اجتماعی هایفعالیت با منفی، نه و مثبت عاطفه مقیاس همچنین و اضطراب هستند. افسردگی بارز هایویژگی

 شده دریافت با استرس معناداری به صورت مثبت، نه و منفی عاطفه که در حالی دهد،می نشان را معناداری روزانه تغییرات

 (.5399دارد )واتسون، کلارک، و تلگن،  ارتباط

 موادعواطف )مثبت و منفی( و سوء مصرف 

 از شده استنتاج درگیری ناخوشایند و ذهنی پریشانی کلی بعد عنوان به را منفی ( عواطف5399) 924تلگن و کلارک واتسون،

 که اندکرده تعریف بودن عصبی و ترس گناه، انزجار، احساس تحقیر، خشم، ازجمله آزار دهنده، وخوی خلق هایحالت انواع

 منفی (. عواطف2999، 921پارنیز و استرود، آید )کاسل،می وجود به و آسودگی آرامش حالت منفی عواطف شدن با کم همراه

 پیپر، مک است )باکر، شده معرفی مواد به وابسته هایاختلال و مواد مصرف دوام و گسترش در مکانیسم  مرکزی یک عنوان به

 هایاختلال و منفی که عواطف دهندمی نشان نقلی و تجربی شواهد از توجهی قابل (. تعداد2994، 926فیور و ماجسکی کارتی،

 اشخاصی آن در که است شده بندیمفهوم مدل دو بخشی یک عنوان به ارتباط این معمولا هستند. مرتبط هم به مواد به وابسته

 923ایمقابله مکانیسم یک عنوان به الکل و مواد از استفاده خطر معرض در کنندتجربه می را منفی عواطف از بیشتری سطوح که

(. 2996، 929اسپرینگر و استیک ناخوشایند( )میاسلی، احساسات از انحراف یا خلق بهبود برای مثال استفاده عنوان هستند )به

 اجتناب خاطر به عمدتا شخص یابدمی گسترش فرد در اعتیاد به وابستگی جسمی وقتی که دارد این به اشاره مدل دیگر بخش

(. 2993آورد ) کاسل و همکاران، می روی مخدر مواد مصرف به شوند،می مواد برانگیخته ترک با منفی که عاطفی هایحالت از

 برای مهم انگیزشی یک عامل بیشتر است ممکن شودمی ایجاد مواد از ترک با که منفی عواطف هایحالت معتاد، افراد برای

 دارند، متفاوتی ترک هاینشانه هرکدام متنوع اعتیادآور(. داروهای 2959، 923لوبمان و یوسل آللن، باشد )چیتام، مصرف ادامه

 نیست، مواد ترک فراگیر همگانی عنصر تنها ی منفیعاطفه است. شایع عواطف منفی ینشانه اعتیادآور، داروهای تمام در اما

این  که شود،می تجویزی خود باعث منفی یاست. عاطفه انگیزشی نیرومند و غالب عنصر آن دهد کهمی نشان شواهد بلکه

تسکین یابد ) باکر و همکاران،  مخدر مواد توسط کارآمد طور به و سرعت به منفی عاطفه شودمی باعث خود سرانه مصرف

 افراد توجه است هایی ممکنحالت چنین که دهدمی نشان توجه فرآیندهای روی بر منفی عواطف هایحالت (. بررسی2994

 پیدا انگیزشی اهمیت هانشانه این شودمی دارو، تصور مصرف با تکرار دهند. افزایش مواد با مرتبط هاینشانه سمت به را

                                                           
324 Watson, Clark, & Tellegen 
325 Stroud, Paronis  
326 Baker, Piper, McCarthy, Majeskie, & Fiore 
327 coping mechanism 
328 Measelle, Stice, & Springer 
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، 999برریج و درآورند )رابینسون خود سلطه تحت را توجه منابع طور نامتناسبی به شودمی داده اجازه هاآن به بنابراین کنند،می

 و کول راش، است )فیلد، شده مشاهده معتاد جمعیت از وسیعی طیف در مخدر مواد هایبه نشانه توجه (. سوگیری2999

 الکل کنندگان شدید مصرف میان در را توجه سوگیری منفی عاطفی هایحالت که است شده یافت (. اخیرا2993، 995گوودی

 قوی یکننده بینیپیش یک عنوان منفی به (.  عواطف2993، 992پاول و دهد )فیلدمی افزایش الکل با مرتبط نشانه های سمت به

 توانایی با همراه و منفی، صورت به که هیجانی (. نیمرخ2994، 999قانکول ونیوکو، است )تارتر، نوجوانان در مواد مصرف

 سوء مصرف حالت به مواد آزمایشی استفاده حالت از فرد که شودمی باعث زیاد احتمال است، به شده تعریف بالا برانگیختگی

 گسترش در منفی عواطف نقش از صریح طور به آمده دست به شواهد (. نتیجه5332، 994لابوی و جانسون برسد )پاندینا، مواد

 یکی از است ممکن منفی عواطف دهند،می نشان موجود شواهد کند.می حمایت مواد به وابسته هایاختلال نگهداری و

(. 2959دهد )چیتام و همکاران، می قرار مواد سوء مصرف مشکلات افزایش خطر معرض در را افراد که باشد مسیرهایی

کند می کم را منفی عواطف هاینشانه مخدر حقیقتا مواد از استفاده داد، نشان است، شده گرفته معتادان خود از که هاییگزارش

عمل  به تمایل در فردی هایتفاوت به بسته است ممکن مواد به وابسته اختلال به ابتلا (. خطر2993) کاسل و همکاران، 

از  مختلف هایگردان از روان استفاده موارد اکثر باشد. در متفاوت باشند، منفی عواطف شرایط تحت که در حالی 991پروایانهبی

گیرد می صورت منفی عواطف و استرس با و مقابله وخو خلق تنظیم برای دلیلی به تنباکو و جوانا ماری کوکائین، الکل، جمله

 بر متفاوت هایصورت به منفی عود( عواطف و دوام )شروع، مواد مختلف مصرف مراحل (. در2993)کاسل و همکاران، 

از  معتاد اشخاص باشد، پایین حد در منفی عاطفه سطح وقتی می کند، ادعا 996مواد انگیزشی گذارد. مدلمی تأثیر مواد مصرف

 پاسخ به تبدیل اینجا رفتار در در واقع شوندمی مواد از استفاده درگیر و اندناآگاه هستند منفی عواطف یتجربه حال در اینکه

 احتمال به افراد منفی عواطف بالای (. اما در سطوح5399، 993است )تیفیانی شده منفی عواطف با مقابله برای خودکار تقریبا

 تأثیر و دهدمی افزایش را دارو مصرف انگیزه ارزش منفی ازآنجا که عواطف اما .اندآگاه خودشان منفی عواطف یتجربه از زیاد

 به و کنند مقابله منفی عواطف با مؤثر طور به توانندنمی اشخاص می دهد، را کاهش 999دانش اخباری و شده کنترل پردازش

 ممکن افراد شود،می تجربه متوسط سطوح در منفی عواطف وقتی در نهایت، شوند.می مخدر مواد از استفاده زیاد درگیر احتمال
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 پیدا دسترسی نه؟ یا کنند مصرف مواد اینکه آیا مورد در تصمیم گیری جهت باشند شده کنترل شناختی پردازش به قادر است

 افرادی دهدمی نشان شد ذکر که هاییهمبستگی (. این2993گیرند )کاسل و همکاران، می بهتری تصمیم افراد این در واقع کنند.

 ادعا این به منجر نتیجه این که هستند، مواد مصرف به ابتلا خطر افزایش معرض کنند درمی تجربه را بالایی منفی عواطف که

  .مرتبط اند هم به جدایی ناپذیری طور به اعتیاد و منفی که عواطف شودمی

 شناسایی به مطالعات از حال تعدادی این با .است منفی عاطفه از کمتر مثبت عاطفی هایحالت روی بر شده انجام تحقیقات اما

 اعتیاد به پذیرآسیب هایمؤلفه از یکی عنوان به و همچنین اعتیاد روند در مؤثر عامل یک عنوان به مثبت عاطفی هایحالت

 نشان هایافته باشند. داشته نقش مواد به وابسته هایاختلال در است ممکن ی مثبتعاطفه پایین و بالا سطح هر دو پردازند.می

 شده اعتیاد مشاهده بعدی مراحل در آن پایین سطوح و مواد، مصرف خطرپذیری و شروع در بالا عواطف مثبت که دهندمی

 عنوان به هاآن در پایین مثبت عاطفه شوند اما برانگیخته بالا مثبت با عاطفه اعتیاد اولیه مراحل در است ممکن افراد برخی . است

 مدیریت به پاسخ در را مثبت عاطفه از بالایی سطوح که افرادی(. 2959باشد ) چینام و همکاران،  وابستگی گسترش برای عاملی

است  ممکن مثبت عواطف پایین سطوح در اما کنند. مصرف لذتش دلیل به را مواد این است کنند ممکنمی تجربه الکل یا دارو

(. 2959و همکاران،  کند )چیتام جایگزین نقصی چنین برای وسیله عنوان به را الکل فوری مصرف  )بی لذتی( طبیعی پاداش

 تا تأثیر این و هستند بسیار پاسخ دهنده مخدر مواد گرایانهلذت تأثیرات به نسبت افراد برخی که دارد وجود مدارکی و شواهد

 با قوی طور به شودمی مواد مصرف اختلال به منجر که مثبت بالایی عواطف بالقوه، طور به است، موروثی ویژگی یک حدودی

 آمادگی با تعامل در پارتی ها( )مثل می دهد افزایش را مثبت عواطف که موقعیتی شکل که این به .است مرتبط محیطی زمینه

 عواطف مورد بررسی مطالعات ، حال این (. با2992، 993اوکونار و می شود )کولدر سوء مصرف خطر باعث افزایش زیستی

 این چگونه که نیست مشخص و بنابراین داشته تمرکز بالینیغیر هاینمونه روی بر طورکلی به محیطی هایموقعیت در مثبت

  .کند تغییر عود یا ترک اعتیاد، طول در است ممکن روند

 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

 در عواطف کنترل و نارسایی هیجانی مقایسیه با هدف که پژوهشی ( در5939مهرابی ) و سلطانی نریمانی، مرز، کوله بگیان

 نارسایی در سالم افراد و معتاد افراد گروه دو بین رسیدند که نتیجه این به دادند، انجام سالم افراد و مواد سوء مصرف کنندگان

 و اضطراب افسردگی، احساسات، شناسایی در دشواری همچنین دارد. و داری وجودمعنی تفاوت عواطف کنترل و هیجانی

 دانشجویان روی ایمطالعه ( در5996زارعان ) و رستمی زردخانه، اکبری .بودند اعتیاد شدت هایکننده بینیترین پیشمهم خشم
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 یبنابراین سازه دارد. وجود معناداری منفی رابطه اعتیاد پذیرش و هیجانی ادارک هیجانی، هوش هایبین نمره که دادند نشان

 هایمؤلفه بین نیرومندی متغیر میانجی نقش توانیدمی شود،می محسوب آن هایمؤلفه از یکی هیجانی تنظیم که هیجانی هوش

 ولع منفی و خوی خلق که دادند نشان( 2959) 949کانکلین و گیجود کارلیتز، پرکین، .باشد داشته اعتیاد پذیرش و هیجانی

 منفی القایی خلق شرایط در و ترک طول در مصرف ولع داد که نشان همچنین مطالعه این .دهدمی افزایش را سیگار مصرف

 .بود وابسته منفی خلق القای هم شرایط و ترک در هم منفی عواطف با قوی طور به مصرف ولع بود. مردان از بیشتر زنان در

 که رسیدند نتیجه این و به کردند بررسی را تجربی مطالعه 59( 2951) 945همکارانش اسیگ و کروهمر، لیهر، پژوهش در

 دارای مردم در واقع کند.می عمل 942شراب خواری اختلال در شراب خوردن برای ماشه چکانی عنوان به منفی هایهیجان

 هستند. مواد مصرف از غیر دیگری تنظیمی هایمهارت فاقد برای اینکه کنندمی استفاده مواد از بیشتر و بیشتر منفی هیجانات

(. 2959، 949توماس و کنند )مریل استفاده منفیشان عاطفه برابر در ایمقابله استراتژی عنوان مواد به از که گیرندیاد می بنابراین

 طور به اساسی افسردگی داشتن اختلالات یتاریخچه با نیکوتین کنندگان مصرف که دادند ( نشان2954کوهن و همکاران )

گلیس  بلومل، ویسوکی، .شوندمی برانگیخته مصرف ندارند، برای افسردگی اختلال یتاریخچه که هاآن از بیشتر توجهی قابل

 نمرات که رسیدند نتیجه این به الکل به وابسته بیماری، افراد سیر در خلق و خو تأثیر ارزیابی ( با هدف2955) 944و همکاران

 گذاشته تأثیر الکل به وابستگی شروع سن و الکل سوء مصرف شروع سن معناداری بر طور به که بود خلقی تنها سایکلوتایمی

 یدوره برای ی منفیکننده بینیپیش عوامل مضطرب و افسرده و خوی خلق همچنین غالبا سایکلوتایمی، رسدمی نظر به بود.

 عادی افراد به نسبت مواد مصرف کنندگان که دریافت پژوهشی ( نیز در2995) 941سینها .بود الکل به وابسته افراد بیماری در

  .شوندمی افسردگی و خودکشی افکار ناامیدی، اضطراب، استرس، مثل شناختیروان دچار مشکلات بیشتر

 گیرینتیجه

 اعتیادی رفتار از مهم جز یک عواطف در واقع است. عاطفی هایثباتیبی از برخی با مبارزه اعتیاد که دارند توافق هاتئوری اکثر

 را خود منفی عواطف کنندمی سعی و کنندمی تنظیم را خود هیجانات مواد مصرف با که است طولانی زمان افراد این .است

 منفی عواطف و ناراحتی از رهایی برای راهکاری عنوان به را مواد مصرف مصرف، اختلال به مبتلا افراد واقع در دهند کاهش

 این با و کنند قبلی شیوه جایگزین را هیجان تنظیم درست یشیوه بتوانند افراد این که است لازم طولانی زمان پس دانندمی

 پژوهشگران که است هاییزمینه از یکی روانی اختلالات زمینه در جنسیتی هایکنند. تفاوت کنترل  را خود منفی عواطف کار

                                                           
340 Perkins, Karelitz, Giedgowd, & Conklin 
341 Leehr, Krohmer, Schag 
342 Bing eating disorder 
343 Merrill & Thomas 
344 Vyssoki, Bluml, Gleiss 
345 Sinha 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
 دختران در مواد مصرف شروع کند.می فرق پسران و دختران بین مواد مصرف دلایل. اندداشته مبذول آن به را ایویژه توجه

 و خطرپذیر پسرهای کنند.می مصرف مواد کنجکاوی روی از معمولا پسران که حالی در است، انطباقی ساز و کار یک اغلب

 برای دارمشکل و افسرده ، مضطرب خجالتی، دخترهای که در حالی آورند،می رو مخدر مواد مصرف به زودتر طلب،هیجان

کنند )رومنز و سیمین،  غلبه نوجوانی زندگی هایتنیدگی بر کند کمک آنها به تا کنندمی مصرف الکلی مواد نقایص این بر غلبه

 پرخطر رفتارهای  در درگیری به افراد تمایل ، بالا خیلی مثبت عواطف شرایط تحت مواد، مصرف شروع (. همچنین در5939

( 2992) 946داماسیو و گذارد. بیرامی اثر رفتار بر مستقیم طور به بالا عاطفی هایحالت به پاسخ در بدتنظیمی  یابد.می افزایش

 اثرات آوردن دست به و انتظار جهت به افراد این شدند متوجه و کردند شناسایی را پاداش به حساس معتاد افراد از گروهی

 سیستم که افرادی از بیشتر است فعال آنها مغزی پاداش سیستم که افرادی منفی. عواطف کاهش تا شوندمی برانگیخته مثبت

 . روندمی مواد سراغ است فعال آنها بازداری

 منابع
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 چکیده

 های مختلفاز جمله موضوعات مورد توجه اندیشمندان عصر حاضر، توجه به بعد معنوی و فرامادی انسان است که به شکل

هائی است که با گرایشات خاص عرفانی مدزعی در میان انسانها ظهور کرده است. یکی از مهمترین این تجلیات، پیدایش فرقه

بخشـی انسـانها را دارند. هدف از طرح پژوهش حاضـر پاسخ بدین پرسش است که: هسـتند و ادعای نجات کشـف حقیقت

ــت؟ یافته ــیبهای عرفانهای نوظهور و راهکارهای مرتفع نمودن آنها چیس های تحقیق حاکی از آن اســت که نظر به اینکه آس

بسیار  ، با انحرافاتاومانیسـتی و  سکولاریستی دارندگرایشـات عرفانی اعم از غربی و شـرقی فاقد مبنای الهی بوده و ریشـه 

راهه رفتنشـان شـده است. فلذا برای رفع این درگمی پیروان آنها و به بیزیادی همراه هسـتند؛ که این انحرافات منجر به سـر

 رسد.میآسیبها تقویت ایمان همراه با شناخت یقینی و دارا بودن اعتقادات مذهبی صحیح و پایدار ضروری به نظر 

 های اجتماعی، پائولو کوئیلو، اشو، اکنکار، آسیبهای نوظهورعرفان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

(؛ اما در اصطلاح، عرفان 5339، ص 5991واژه عرفان از نظر لغوی به معنای شناختن و دانستن بَعد از نادانی است ) دهخدا، 

بندی (. در یک تقسیم29، ص 5932اسماء، صفات و افعال او )شریفی،عبارت است از شناخت شهودی و باطنی خدای متعال، 

 های معنوی و عرفانی فعال در ایران را به سه دسته تقسیم کرد:توان فرقهکلی می

 هایی که مدعی دین جدیدی هستند: مثل سای بابا، رام الله، اشو، اکنکار.دستة نخست: عرفان

 عرفان ساحری یا عرفان جادو، عرفان پائلو کوئیلو، فالون دافا و مدیتیشن متعالی.های غیر دینی: مثل دستة دوم: عرفان

  

های خانقاهی و صوفی، شاهدان یهوه، که زیر های که منشأ دینی )اسلامی،مسیحی یا یهودی(دارند: مثل فرقهدستة سوم: عرفان

 (.64اند و عرفان قبالا یا کبالا که عرفان یهودی است )همان،ص شاخة مسیحیت

ا، هکنیم که برخی از این عرفاناصـطلاح نوظهور در این نوشتار تنها اشاره به سابقه زمانی دارد. اما این مطلب را هم اشاره می

های اخیر شــدت گرفته و لذا در این نوشــتار باشــند. اما ورود آنها به ایران در دههای میاز نظر تاریخی دارای ســابقه دیرینه

رسد یکی از دلایل مهم، عدم توانایی مسئولان برای مهار چنین (. به نظر می59، ص 5935د )رجایی زارع، اننوظهور تلقی شده

پردازی بدون پشتوانه آماری و  نبود مواجهه علمی با این گرایی و نپذیرفتن شرایط حقیقی اجتماع ونظریهای، عدم واقعپدیده

 مسئله است. از اینرو ما موظفیم به 

 .ها در آنان کمک نماییموران جوان و بالا بردن توان تجزیه وتحلیل علمی این جریانی اندیشه رشد و بالندگ

 (.55،ص 5993ها را ریشه کن یا حداقل کاهش دهیم )وکیلی ومدنی، های این جریانتا بدین طریق آسیب

 ورد نظر پرداخت: ها ابتدا بهتر است به توضیحات چندی در مورد سه فرقه مقبل از ورود به مبحث آسیب

 اکنکار

پال توئیچل، رهبر و بنیانگذار مکتب اکنکار، اهل شـهر کنتاکی آمریکا اسـت. دربارة تاریخ تولدش اختلاف است. برخی او را 

ـــپس وامثال آن می5352، برخی5399متولـد ـــغول فعالیت بود. س دانند. او در جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی آمریکا مش

شـناسـی و مسـائل مربوط به این حوزه به هندوستان مسافرت کرد. اما پس از این که به آمریکا ی با روحتوئیچل برای آشـنای

ین راه و ترای معنوی و آیینی دینی با نام اکنکار راکشف کرده است. و مدعی شدکه اکنکار کوتاهبازگشـت ادعا کرد که شـیوه

از دنیا رفت. بعد از مرگ وی، شخصی به نام 5335ر سـالدر نتیجه صـراط مسـتقیم رسـیدن به حقیقت اسـت.سـرانجام او د

ها او را عزل کردند. بعد از او شــخصــی به نام هارولد کلمپ از ســال داروین گراس حدود ده ســال جانشــین او شــد. امابعد

ل به پا5363جانشـین وی شـد. هارولد کلمپ، که چهار سـال در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرده بود، در سال5395
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توئیچل پیوســت و تحت تعلیمات او قرار گرفت. ایشــان تاکنون بیش از بیســت عنوان کتاب در مورد اکنکار نوشــته اســت. 

اکتبر که سـالروز تولد پال توئیچل اسـت درمرکز اصلی این مکتب در 22همایش سـراسـری این مکتب نیز هر سـاله در روز 

 .(39،35،32،39،صص 5932شود )شریفی،آمریکا برگزار می

 پائلو کوئیلو

دار. در سنین میلادی در کشور برزیل در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش، مهندس بود و مادرش خانه5343او در سـال

که پیشینة اخلاقی و اجتماعی او بسیار منفی و تاریک است. نوجوانی و جوانی احساسات ضد مذهبی شدیدی پیدا کرد. چنان

کرد. چنانکه همین امر باعث شد که حکومت وقت برزیل او را زندانی ی و مسـتهجن نقش ایفا میهای ضـد اخلاقاو در تئاتر

های خود به اروپا، ادعا کرد که در آلمان با هاتفی کند. او چندین بار تصمیم به خودکشی گرفت. نهایتاً او در یکی از مسافرت

های مختلف بر او ظاهر گشـته و از او خواسته است تا مکانغیبی، مردی فراواقعی، آشـنا شـده اسـت. آن مرد چندین بار در 

ه کمجدداً به آیین کاتولیک ایمان بیاورد. او تعاملات سیاسی فراوانی با سران کشورهای دنیا به ویژه آمریکا و اروپا دارد. چنان

نها حمایت کردند. وی جزء ده ای داشت و مسؤولان رژیم صهیونیستی از مضامین آالعادههای او در اسرائیل فروش فوقکتاب

 (33،99،95رود. )همان، صصنویسندة برتر جهان به شمار می

 اشو

کشــور هند به دنیا آمد. دربارة دلیل « مادیا پرادش»در ایالت « کوچ وادا»میلادی در روســتای کوچک 5395اشــو در ســال 

ــوگذاری وی به اشــو چنین گفتهنام ــده در اقیانوس»ی ( به معنا(oceanicاز لغتoshoاند که اش اســت. در واقع او با « حل ش

ای را کشف کرده است. اشو هرگز خودش کتابی ننوشت. همه خواسته چنین القا کند که چنین تجربهنامیدن خود به اشـو می

 به آمریکا5395های وی هستند. اشو در سالبرداری از سخنرانیشـود، در حقیقت نسخهکتاب می619های او که بالغ بر کتاب

حد و حصر اشو و مریدانش او را به دلیل فسـادهای اخلاقی و جنسـی بی5396مهاجرت کرد. اما دولتمردان آمریکا در سـال 

اخراج کردند. حقیقت آن اسـت که تعالیم اشـو در بسیاری از موارد کاملاً متأثر از فرهنگ وتمدن غرب در همةابعاد آن است. 

دهد. سرانجام های جنسی را به انگیزه معنویت و عرفان ترویج میمة هرزگیتفاوت آن با فرهنگ غرب این اسـت که اشـو ه

 (63،69،63میلادی به طرز مشکوکی از دنیا رفت. )همان،صص 5339اشو در سال

های موجود در جامعه خود را مورد شـناسایی و ارزیابی قرار دهیم، باید در وهله اول به اکنون برای اینکه بهتر بتوانیم آسـیب

 شناسی اجتماعی بپردازیم.آسیبتعریف 
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 شناسی اجتماعی تعریف آسیب

های نظیر مصرف مواد مخدر، ها و آسیبها، ناهنجارینظمییابی بیشـناسـی اجتماعی عبارت است از مطالعه و ریشهآسـیب

ه شرایط بیمارگونه و ها و نیز مطالعگیری و درمان آنهای پیشخودکشـی، طلاق، انحرافات جنسی و...، همراه با علل و شیوه

 ( .54،51،ص 5933نابسامانی اجتماعی است)ستوده،

ا ههای وارده از سوی مکاتب اکنکار، پائولو کوئیلو، اشو را نام برده و به نقد و بررسی آناکنون با توجه به این تعریف، آسیب

 پردازیم:می

 تخریب دین و باورهای دینی-1

که در آیین آمریکایی ین، مبارزه و مخالفت علمی و عملی با ادیان الهی است. چنانهای عارفان کاذب و دروغیکی از مشخصه

اکنکار، به صورتی زیرکانه، باور به ادیان توحیدی به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت معنوی دانسته شده و کنار زدن و زدودن 

عالیم معنوی اکنکار بیان شــده است. یکی دیگر از های تکامل روحی و شـرط تأثیر گذاری تباورهای دینی پیروان یکی از راه

کند پائلو کوئلیو است. وی در های خود با هنرمندی، برضـد دستورات شرعی و مقررات دینی مبارزه میکسـانی که در کتاب

ند؛ برای کتواند بودا، الله، یا خدای مسیح را پرستش کند، فرقی نمیگوید: آدم میمی« مذهب یعنی چه؟»پاسخ این پرسش که 

ای از قراردادها و دستوراتی که به دیگران تحمیل شود. اشو نیز گاهی با اصل وجود دین به من مذهب یعنی این و نه مجموعه

های مهم ادیان الهی، باور به آنها را باوری نادرست و غیر انسانی کوشد با انکار برخی از آموزهمبارزه پرداخته و گاهی نیز می

 (.539،243،219،صص 5932فی،قلمداد نماید)شری

 نقد و بررسی

ــتند، معنویتی  ــد، معنویتی که مکاتب نوظهور معنوی و عرفانی به دنبال آن هس با توجه به مباحث مطروح، چنین به نظر میرس

خارج از چارچوبة  ادیان اســت. معنویتی اســت که هماهنگ و ســازگار با امیال پســت انســانی و متناســب با علوم جدید و 

باشد. به همین دلیل در معنویت جدید، یا اساساً سخنی از قوانین و مقررات ادیان وجود ندارد و یا اگر های علمی میپیشرفت

ها و امیال حیوانی انسان است. اما حقیقت آن است که معنویت منهای های بشری و هماهنگ با خواستهقانونی هم باشد، قانون

اعتنایی به دستورات حق به آرامش و نشاط حقیقی دست یافت. کسی که توان با بیمعنا است. چگونه میخدا و دین، امری بی

خواهد از اضطراب و دلهره و ترس و نگرانی نجات یابد بهترین راه آن پذیرش دین و دستورات حق است. )همان، صص می

211،216) 
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 بند و باریترویج بی-2

ها و امیال جنسـی است. چنانکه کوئلیو درباره نقش دامن زدن به گرایشهای نوظهور های برخی از فرقهیکی دیگر از ویژگی

برای تحقق تشـرف، باید با این نیرو آشنا شوی....پس »گوید: نیروی جنسـی در وصـول به مقامات عالی عرفانی و معنوی می

ات حواس پنجگانه چطور با آن روبه رو شــوم؟ یک فرمول ســاده اســت....فرمول این اســت در تمام مدت رابطة جنســی، از

ـــند، برای تشـــرف پذیرفته می ـــتفـاده کن. اگر در لحظـة اوج لذت جنســـی، همةاین حواس با هم از راه برس ـــویاس « ش

آمیزش باید بزرگترین هنر مراقبه باشـد. این پیشـکش تانترا به دنیاست. »گوید: باره می (. اشـو نیز در این294،291)همان،ص

کنی،  ترین به والاترین استحاله پیدادهد، که از پستت، زیرا کلیدهای را در اختیارت قرار میتر اسپیشکش تانترا از همه عالی

 (.249،ص5999های اشو،)الماس« دهد که لجن را به نیلوفر آبی بدل کنیهای را در اختیارت قرار میکلید

 نقد و بررسی

ــایر طرفداران این دیدگاه ریشــة همة بیماری کوب غریزة جنســی و ایجاد اجتماعی بشــر را در ســرهای روحی و اشــو و س

دانند. اما باید این چنین گفت که آزادی همه جانبه در ارضــای غرایز جنســی، نه تنها موجب محدودیت برای ارضــای آن می

 های روحی و روانی شدیدتری را نیز درپی خواهدهای روانی نخواهد شد بلکه آشفتگیوصول به سعادت و نجات از بیماری

توان به وضـوح در افراد و جوامعی که در ارضـای غریزة جنسی محدودیتی نداردیا ها را میگونه بیماریداشـت و رشـد این

خواهد غریزة جنســی خود را به درستی محدودیت کمتری دارند به خوبی مشـاهده کرد. حقیقت آن اسـت که اگر کسـی می

ـــبـاع کنـدراهی جز عفت و تقوا و پذیرش مقررات الهی  ـــت که میاش ـــایة تقوای الهی اس توان از در این باب ندارد. در س

صـــص 5932آید جلوگیری کرد )شــریفی،های بیجا پدید میهایی که از این هیجانجا و احســاس محرومیتهای بیهیجان

239،234،231.) 

 تخریب چهره روحانیت -3

ـــمـاکوئلیو بـه خواننـدگـان آثـار خود توصـــیـه می ـــخن هیچ کســـی برای ش  حجیـت نــدارد. وقتی کســـی  کنـد کـه س

گوید: خدا این اســت و خدا آن اســت. تنها راه در دام نیفتادن این اســت که بفهمی جســتجوی معنویت یک آید به تو میمی

توانی به کسی منتقل کنی و نه به دیگران توصیه کنی. بهتر است انسان اشتباه کند و دنبال مسئولیت شخصی است که تو نه می

گوید: (. اشو نیز می539،535برود تا اینکه به دیگران اجازه دهد برای سرنوشتش تصمیم بگیرند )همان،صص های غلط نشانه

توانند به می توانند تسخیرتان کنند، فرمانروایانتوانید به تسخیر درآیید. کشیشان میزمانی که آشـفتگی روانی داشته باشید، می

اه آورند؛ آنگشـیشـان نخواهید رفت....آنها نخست احساس گناه را پدید میتان گیرند. اما اگر عصـبی نباشـید، سـوی کچنگ

ــــــــــــی ــــــــــــک م ــــــــــــن ــــــــــــه ای ــــــــــــد ک ــــــــــــن ــــــــــــوی  گ
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(. در آیین اکنکار نیز در این باره 99،ص 5999کشـی کنند )اشو،توانند از شـما بهرهخواهند به شـما کمک کنند. سـپس میمی

رسمی برای تحت کنترل نگاه داشتن پیروانشان  چنین آمده اسـت: احکام و مقررات پیکری است که از جانب قشر روحانیت

 (.243،ص 5932های مردم را به دست گیرند )شریفی،تنظیم شده است تا بدان وسیله عنان سیاسی و اقتصادی توده

 نقد و بررسی

اید نمایند. اما بکار معرفی میاند و آنها را فریبســره به باد تمســخر گرفتههای نوظهور همواره فقها را یک گذاران عرفانبنیان

دانسـت که روحانیت اسـلام در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه و حسـاس داشـته است. چنان که مساعی روحانیت در ابعاد 

مختلف سیاسی، اجتماعی و علمی بر کسی پوشیده نیست. امروزه نیز که هجوم تفکرات انحرافی، التقاطی و انحرافی به سوی 

های فکری و عقیدتی بر روزه در حال افزایش اســت، اگر روحانیت در صــدد پر کردن خلاء جهان اســلام و امت اســلامی هر

دیگر  پوشاند. لذا ازی دین را در جامعه میکند و ریشهگونه نقاط ضعف و شبهات دینی به سرعت گسترش پیدا مینیاید این

ت. لذا اعتلای اسلام در گرو حفظ حدود و شـئون روحانیت این اسـت که روحانیت اسـلام، مرزبان فرهنگ و عقاید دینی اس

 (.539،299،295، صص 5999قداست رهبری دینی جهان اسلام  یعنی نظام روحانیت است. )فعالی،

 ترویج نسبیت اخلاقی-4

 آید در کشور دیگر اخلاقیتمام اصول اخلاقی، اخلاقی نیستند. چیزی که در یک کشور اخلاقی به حساب می»گوید: اشـو می

یزی که در یک مذهب اخلاقی اسـت در مذهب دیگر اخلاقی نیسـت. چیزی که امروز اخلاقی است دیروز اخلاقی نیسـت. چ

،ص 5999)اشو،«. کنداند. اما آگاهی جاودانی است. هرگز تغییری نمینبود. اصـول اخلاقی در تغییرند، اصول اخلاقی اختیاری

گرایی اخلاقی است. چنان که در این باره آمده است: سرکردگان عرفان اک (. آیین اکنکار نیز هم چنین معتقد به این نسبی999

ین یا آیا اکنکار با سقط جن»در پاسـخ به پرسـش یکی از پیروان اک که در سـایت فارسی آنها نقل شده است مبنی بر این که 

ــقط جنین، طلاق یا »گویند: می« کند ؟همجنس بازی مخالفت می ــوعاتی از قبیل س ــی را به عنوان اکنکار موض گرایش جنس

 (. 292،ص5932)شریفی،« دهدتصمیماتی شخصی در نظر گرفته و به عنوان یک سازمان نظری نمی

امعه گرایی اخلاقی را در جهای خود به طور غیر مســتقیم این نســبیپائولو نیز با بیان شـراب و مســتی و خودکشــی در کتاب

 ترویج داده است.

 نقد و بررسی

ه یک ها بها و مکاناند. اصول اخلاقی عبارتند از مسائلی که در همه زماندو دسته اصول و فروع تقسیم شده مسائل اخلاقی به

شــوند مانند نیکی عدل، بدی ظلم و.... . اینها مســائلی هســتند که در طول تاریخ در همه منوال بوده و دســتخوش تغییر نمی

هرگز، عدل در یک جامعه نیک و در جامعه دیگر بد نبوده و ظلم در  جوامع بشـری چنین بوده و هستند و خواهند بود. یعنی
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اخلاقی نیز در بعضی از جوامع مشترک است ولی در بعضی جوامع فروع یک جامعه بد و در جامعه دیگر خوب نبوده اسـت. 

ــوم اجتماعی، قومی و قبیله ــوری. در این بین ادیادیگر متفاوت و متغیراند مانند: آداب و رس ــولای و کش  ن الهی به بیان اص

ــو که اخلاقی پرداخته ــت. اش ــت. از این رو عدل را واجب و ظلم را حرام کرده اس ــه ثابت و غیر قابل تغییر اس  اند که همیش

ها و ادیان بزرگ جهان آشنایی های مکتبگوید اصـول اخلاقی در تغییرند، برای این اسـت که با اخلاق خصوصاً با اخلاقمی

، 5993ند مکتب هندویی را مقیاس همه مکاتب دنیا قرار داده و حکم کلی صــادر کرده اســت. )فاضــلی،ندارد. اودرواقع چ

 (.533،539صص

 تشویق به مصرف مواد اعتیاد آور-5

شوند دست به دامن مواد مخدر و افیون پردازی ناامید میبخشی با خیال و خیالها هنگامی که از آرامشواره بسـیاری از دین

ـــبه آیین اکنکار نیز از این قاعده مســـتثنی نبوده اســـت )مشـــکانی که گزارشنشـــوند چنامی های خبری از جلســـات ش

ــبزواری، ــبت(. در این بین کوئیلو نیز در کتاب999،ص5935س ــتی و های مختلفش و به مناس ــراب و مس های گوناگون از ش

 کنار رود پیدرا نشستم و گریه»اهای مختلف از کتاب آورد. به عنوان مثال، در جنوشی و الکل وامثال آن سخن به میان میباده

(. اشو نیز 535،ص5932گوید )شریفی،همواره از مسـتی و باده و باده نوشی و می و میخانه و شراب و الکل سخن می« کردم

نماید، اما ای میدهگیرند. کار بیهو( برای کمک به مراقبه از الکل بهره میIeftistرو)گویـد: در تـانترا، بـه ویژه تانترای چپمی

چنین نیست. رهرو به اندازه معینی الکل مصرف کرده و سپس، کوشش خواهد کردکه هوشیار بماند....او الکل مصرف کرده و 

 (.243،ص5999شود )اشو،اش گم نمیماند و آگاهیالکل جذب بدنش شده است، اما ذهن او بالا دست می

 نقد و بررسی

ــت. لذا آیات متعددی دربارة حرام بودن آن در قرآن کریم آمده از قبیل: د اعتیاددانیم که الکل یکی از موامی ــکر اس آور و مس

آنها  کنند، بگو دریسئلونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر. )ای رسول خدا، از تو دربارة خمر)الکل( و قمار سوال می

بارة در قرآن وجود عمال تریاک و مواد مخدر آیه صــریحی در این(. ولی دربارة اســت253گناه کبیره اســت.( )ســورة بقره،آیه 

ـــده، بر حرام بودن بنج که منعرب همان بنگ، یکی از  ـــول خدا و ائمة معصـــومین نقل ش نـدارد. امـا، در روایاتی که از رس

النصارا و لا تسلموا سلموا علی الیهود و »های گیاه شـاه دانة مادة هندی و حشـیش است تأکید گردیده، مانند روایت فرآورده

)حسین النوری الطبری: مستدرک الوسایل(. لذا در کلام علمای اسلامی به طور مکرر، حرام بودن مصرف مواد « علی آکل البنج

های اقتصادی، بهداشتی، خانوادگی، شغلی، فرهنگی، آور در برگیرندة آسیبشود. چرا که مصرف مواد اعتیادمخدر مشاهده می

باشد. از این روست که اعتقاد به خدا و متدین بودن به یکی از ادیان الهی و به خصوص دین مقدس ی میسـیاسـی و اجتماع

ی آور است. اما باید در کنار این پیشگیراسلام، یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده و بازدارنده از سوء مصرف مواد اعتیاد
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ـــعــدی و اجتمــاعمحور و مـحـور، خــانوادهدیـن مـحـور بــه پـیشـــگـیـری قــانـون ــــت. )اس محور نیز توجــه داش

 (.599،593،295،صص5993اسعدی،

 تشویق به خودکشی-6

بایست رشد کنید....اما اکنون به نقطةبحران گوید: برای یکی شـدن و کامل شـدن، برای خردمند شدن، میباره میاشـو در این

خودکشی گروهی انجام دهند....انسان یا خودکشی  ها یکامکان پیش روی ماسـت: یکی این که انسان2ایم. اینک تنها رسـیده

ــو،خواهد کرد، یا به میان پهنه ــتی خواهد پرید )اش ــص 5999های بالاتر هس گوید: ورونیکا به این (. پائولو نیز می33،39، ص

ه خودش بتصمیم رسید که سرانجام زمان آن رسیده تا خودش را بکشد... افتخار ملتش دیگربرایش مهم نبود. وقت آن بود که 

ــهامتش را یافته و به زودی این  ــرانجام ش ــته که س ــیده بود که باور کند قدرت انجام این کار را داش افتخار کند. وقت آن رس

 (.532،ص5932کند. چه لذتی! )شریفی،زندگی را ترک می

 نقد و بررسی

ن آخرت و مأنوس نبودن با قرآن ی نگارندگان، علت اصلی خودکشی، همان عدم ویا ضعف ایمان به خداوند و جهابه عقیده

 باشد. و اهل بیت )ع( و دوری از معنویت و بالاخره یأس و ناامیدی از رحمت و لطف الهی می

صـبری و امثال اینها ناشـی از ضعف بسـت فکری، بیهایی چون احسـاس پوچی، یأس و ناامیدی نسـبت به آینده و بنعلت

ی آفرینش است. اگر کسی به خداوند ل و عدم شناخت جایگاه انسان و فلسفهاعتقاد ، نداشـتن شناخت کافی از خداوند متعا

کند و در هنگام بروز مشکلات به گاه احساس پوچی نمیایمان داشـته باشـد و بداند که همه چیز هدفمند آفریده شـده، هیچ

ـــر بکند و با توکل بر خداســـت که میخدا تکیه می گذارد )گواهی و اله تواند مشـــکلات را یکی پس از دیگری پشـــت س

ای که در آن افراد از چنین دیدگاه و بینشــی برخوردار باشــد در این صــورت اســت که  آمار (. جامعه311، ص 5999دادی،

توان گفت که پایبندی به دین و باورهای دینی یکی از عوامل یابد. به عبارت دیگر میکـاهش می خودکشـــی در آن جـامعـه

ینی های دباشد.  به طوری که تحقیقات نشان داده است که آمار خودکشی در جامعهودکشی میدفاعی در برابر افسردگی و خ

 باشد.های سکولار میبه مراتب کمتر از جامعه

 ترویج روحیه خشونت -7

اند، که در این میان برخی به طور غیر مستقیم و برخی به طور مستقیم عارفان دروغین همواره سعی در ترویج خشونت داشته

وردن به باشــد با رو آاند. دراین بین پیروان اکنکار وخودکوئیلوکه به عنوان الگو برای پیروان خود میبه این امر مبادرت کرده

ــونت در جامعه پرداخته ــتقیم به ترویج خش ــرف مواد اعتیادآور به طور غیر مس اند. چرا که یکی از پیامدهای مهم و بارز مص

باشد. اشو نیز به طور مستقیم پیروانش را به خشونت دعوت ونت در خانواده و جامعه میمصـرف مواد اعتیادآور، ترویج خش
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ش کند جلوی خشمگوییم خشمگین نباش. او آغاز میشود، به او میگوید: زمانی که کودکی خشمگین میکند چنان که میمی

شمگین ، بلکه خکنداو دیگر با خشم رفتار نمی شود. اکنوندار میرا بگیرد. با گذشت زمان، چیزی که رخدادی آنی بود، ریشه

 تری خشمگین باشد. خشمگین باشید، ژرفدهم که به گونة قانونیماند. بنابراین با من که باشـد، به کودک اجازه میباقی می

 (.36،33، صص5999در آن فرو روید؛ جلوی خشم را نگیرید. )اشو،

 نقد وبررسی

قط بر ی قرآن، خشم پسندیده فشود: خشم پسندیده و خشم ناپسند. که طبق آیهیم میبراساس احادیث خشم به دو دسته تقس

ورزند. در حدیثی از امام علی در مورد پیامبر آمده است که ایشان خشم کافرانی است که با دستورات الهی آگاهانه دشمنی می

ــــــان خــــود را فــــقــــط در راه خــــدا و بــــرای دفــــاع از ارزش  هــــای دیــــنــــی نش

گیرد خشـم ناپسند است. چنان که در قرآن کریم  و در سخنان اهل بیت ما خشـمی که در دیگر موارد صـورت میدادند. امی

های فراوانی به انسان جا و عدم کنترل آن، زیانبهآیات و روایات بسـیاری دال بر مذمت خشـم وجود دارد . چرا که خشم نا

 قسیم نمود:ها را به دو دسته تتوان این زیانکند که میوارد می

 های جسمی ؛ مانند بالا رفتن فشار خون، آسیب دیدن کلیه، افسردگی و اضطراب، لکنت زبان و...زیان

ذوقی به ذکر و حالی، بیهای روحی و معنوی؛ هر گاه دچار خشـم و غضـب شویم در باطن و قلبمان تیرگی خاص، بیزیان

ی ارتباطی با خدای متعال ات ایمان و ضــعیف شــدن رشــتهجا باعث کاهش درجشــود. در واقع خشــم نابهعبادت حس می

ـــــعـــی کـــنـــیـــم ایـــن احـــادیـــث و گـــفـــتـــهمـــی ـــــت کـــه اگـــر س  هـــای گـــردد. از ایـــن روس

توانیم اختیار خشم خود را تر میهای خشمگین شدن در ذهن خود مرور کنیم، راحتسـنگ را همیشه ،به ویژه در لحظهگران

 کند، توانی به انسانای است که فرد را دارای روح بزرگ میات پسـندیدهبه دسـت بگیریم. هم چنین عفو و گذشـت از صـف

ـــگر را مهیا میمی ـــفای فرد پر خاش ـــباب ش ، 5999کند.)کربلایی علیگل،دهد که بتواند بر خشـــم خود غلبه کند وحتی اس

 (1،6،59،59،559،592صص

 های انحرافی نوظهورراهکارهای مقابله با فرقه

ــه ــمنان تشــیع در ترویج آیینها برای مقابله با نقش های انحرافی نوظهور دو نوع فعالیت باید انجام داد: و اهداف شــوم دش

 راهکارهای علمی و راهکارهای عملی.

 الف: راهکارهای علمی

 های کاذب: نخستین گام برای مقابله، شناخت و آگاهی است. هم شناخت شناخت عرفان حقیقی و عرفان-5
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های کاذب و دروغین و انحرافی. چرا که انسـان بدون عرفان و شناخت ممکن است عنویتمعنویت حقیقی و هم شـناخت م

 دهد در حالی که در مسیر شیطان باشد و در دستان او گرفتار.گمان کند کار نیکو انجام می

رهنگی سی فتوانیم در سطح کشور یک مهندطراحی مهندسی اخلاقی و تربیتی در سطح خرد و کلان: بسیاری از ما اگر نمی-2

توانیم چنین کنیم. اگر در سطح شهر نیز امکان و توان چنین کاری را کم در سطح شهر خود که میجامعی داشته باشیم، دست

 توانند در قالب یکتوانیم چنین کنیم. مثلاً مسؤولان مدارس و معلمان واساتید میهای خود که مینداریم دسـت کم در برنامه

 خواهد هدایت نمایند.ان و دانشجویان خود را به سمت و سویی که اسلام میآموزنظام فرهنگی، دانش

 منطقی های نوظهور معنوی، بیهای اساسی آیینتأکید بر عقلانیت و پرهیز از امور خرافی: یکی از ضعف-9

انی و بینی، ســنگ درمطالعبینی، هایی که به خرافاتی همچون فالها بیشــتر در میان افراد و گروهحاکم بر آنها اســت. این آیین

 کنند. به همین دلیل وظیفة ارباب فرهنگ و اخلاق است امثال آن اعتقاد دارندبیشتر نفوذ می

  992،صص5932که ضمن تأکید بر عقلانیت و منطق با امور خرافی و غیر واقعی نیز مبارزه نمایند. )شریفی،

991،994،999.) 

 

 ب: راهکارهای عملی

و  ها باید صورت گیرد، افشاگریگونة این آیینساسیت: یکی از کارهایی که برای مبارزه با رشد قارچافشـاگری و ایجاد ح-5

 ها در پی سود جویی و منافع مادی و سیاسی خود هستند.ها است. چرا که این فرقهایجاد حساسیت در میان افراد و خانواده

ــائل معنوی وجلوگیری از فعالیت-2 ــاگری علیه این گروه و فرهنگی اطلاع های خزنده: در زمینة مس ــانی به مردم و افش رس

ها، برای بیمه شـدن در مقابل آنها کافی نیست و بر متصدیان و مسؤولان فرهنگی آگاهی مردم نسـبت به نادرسـتی این شـیوه

 های ضددینی و ضد فرهنگی آنها را بگیرند.جامعه است که جلوی فعالیت

خود  های تشیع نیست. واین: ظرفیت تبلیغی هیچ یک از ادیان رسـمی به اندازة ظرفیتاسـتفاده از ظرفیت مجالس مذهبی-9

ــــت ــــاگــری عــلــیــه هــای بــییــکــی از فــرص  بــدیــل بــرای تــبــلــیــغ مــعــنــویــت و عــرفــان حــقــیــقــی و افش

 های بدلی و دروغین است.عرفان

ـــبـت-4 ـــبـتاحیـای ابعـاد عرفـانی منـاس ما وجود دارد. و                           هـای مـذهبی و دینی فراوانی در کشـــور هـای مـذهبی: منـاس

ا نمایند. ها را احینظیری را در اختیار عالمان شیعی قرار داده است تا بتوانند ابعاد عرفانی این مناسبتهای بیهمه اینها فرصت

 بعاد اخلاقی و عرفانینظیر اســـتفادة بهینه داشـــته باشـــیم و اها و امکانات بیایم از این فرصـــتاما متأســـفانه ما نتوانســـته

 های شیعی و اسلامی را معرفی نماییم.شخصیت
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های عارفان راستین و بیان خاطرات اخلاقی و عرفانی شهدای بزرگ این کشور برای نسل ارائةالگوهای عینی: ذکر داسـتان-1

ــد. جوانان ما اگر بدانند چه الگوهای بزرگی داجوان می ــیار آموزنده و اثر گذار باش ــتتواند بس طلب، رند، هرگز افراد فرص

ـــو و امثــال آن را بــه عنوان رهبر معنوی خود انتخــاب نمی کننــد. عیــاش و بریــده از خــدایی چون هــارولــد کلمــپ، اش

 (991،996،993،999)همان،صص

 نتیجه گیری
شمنان جوم دهای اجتماعی یکی از معضلاتی است که کشور اسلامی ما دست به گریبان آن بوده و هست و با توجه به هآسیب

تر از سایر اقشار جامعه در معرض به دام افتادن این منجلاب که بیشترشان در اثر علیه اسلام و ایران، جوانان و نوجوانان بیش

باشد قرار دارند. اما باید دانست که از نیازهای قطعی و اساسی برای داشتن زندگی های نوظهور میهای عرفانتعالیم و آموزه

با آرامش و موفقیت، داشـتن ایمان و اعتقاد مذهبی صـحیح و پایدار، داشـتن تحصیلات مناسب، برخورداری از لم و توأم سـا

ناسان ی کارشامنیت اقتصـادی، داشـتن شـغل مناسب، داشتن تفریحات سالم برای پر کردن اوقات فراغت و...است. به عقیده

ه است شان تامین نشدائل مذهبی که در کنار آن نیازهای اساسیاعتقاد به مسهای سست بنیاد و بیاجتماعی بسـیاری از انسان

ر های نوظهوبیشـتر از سـایر اقشـار جامعه توان ایسـتادگی در برابر مشـکلات را ندارند و در معرض گرایش به سمت عرفان

ــادی ــایل تفریحی و ش ــتند. جوانی که در جامعه امروزی به انواع وس ــت و پایههس حکومت غرایز های های کاذب مجهز اس

های طغیانگر در کانون وجود او مسـتحکم و پا برجاسـت وبرای تمایلات جنسـی و هوســهای نفســانی خود، براساس آموزه

شـناسد یگانه وسیله برای کنترل کردن او یاد خداوند است. فردی که خدا را ناظر های نوظهور، مرزی نمیگذاران عرفانبنیان

کند در برخورد با اعضای جامعه کند، تلاش میخانواده و جامعه احساس امنیت وآرامش می داند و درمحیطبر اعمال خود می

تر قویو هم چنین خانواده و انجام وظایف خود در قبال آنان، رضـــایت حق و آنان راجلب نماید و هرچه این حالت در او 

 اده و اجتماع نیز کمتر خواهد شد. های خانوهای فرد کمتر و به تبع آن مشکلات و آسیبباشد مشکلات و آسیب 
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                                                    esmailisaber@gmail.comکارشناسی مددکاری اجتماعی، اداره بهزیستی  شهرستان سلماس   -1

     کارشناسی ارشدجزاوجرم شناسی پلیس آذربایجان غربی                                      -2

 کارشناسی ارشد بالینی معاونت اجتماعی پلیس آذربایجان غرب            -3

 ،کارشناسی ارشد بالینی معاونت بهزیستی-4

                                                                         رئیس بهزیستی شهرستان سلماس                                          ،کارشناسی ارشد روانشناسی-1

                                                                                 عقیدتی سیاسی مرزبانی ناجا، کارشناسی ارشد علوم سیاسی-6

                                                                                                              

 چیکده      

 مهم دوران این گوناگون ابعاد چنانچه و دارد هویت بحران از وی گذر چگونگی در ریشه نوجوانی دوران مشکلات از بسیاری

 آسیبهای برابر در وی مصونیت کند، سپری را دوران این کامل آگاهی با نوجوان و گیرد قرار مطالعه مورد دقت به زندگی

 نوجوانان از نفر 999 پژوهش این در نمونه افراد کرد، خواهد احراز را موفق هویت سهولت به یافتو خواهد افزایش اجتماعی

 روش دراین میباشد، همبستگی -توصیفی نوع از تحقیق روش این موضوع نظر از باشند، می ارومیه یک شهرداری منطقه

 موقعیت از عینی نتایج و گزارش دهد ذهنی استنتاج یا دخالتی هیچگونه بدون هست راحت و که را آنچه دارد سعی پژوهشگر

 افراد دراختیار ساده تصادفی به صورت که میباشد هویت وتست خانواده عملکرد آزمون تحقیق این در استفاده مورد ابزار بگیرد،

 .است گرفته قرار مطالعه مورد جامعه

 و خانوادگی مشکلات حل توانایی خانوادگی، روابط نوع خانواده، کارکردهای با هویت بین که است آن نشانگر تحقیق نتایج

 .نشد مشاهده معناداری هویت رابطه بحران با آمیزش عاطفی بین ولی دارد وجود معناداری رابطه رفتار کنترل میزان

 هویت بحران عاطفی، خانوادگی،آمیزش روابط خانواده، خانواده،کارکردهای عملکرد :کلیدی واژگان

 

 

 

 

mailto:esmailisaber@gmail.com
mailto:esmailisaber@gmail.com
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 :مقدمه

 می قرار آن در فرد که کانونی اولین عنوان به خانواده. بندد می وفرو گشوده جهان به چشم خانواده در معمول طور به انسان

 های دوران وتأثرات اجدادی تکامل طولانی مسیر حاصل که ژنتیکی ازذخیره گذشته .است توجهی شایان اهمیت دارای گیرد،

 سایر از فرد پذیری حتی اثر و باشد می محیطهای خانواده از کند، می دریافت که فرد محیطی تأثیرات اولین است، گذشته

 در والدین گویی پاسخ و خانواده ونحوه ی ارتباطمحیط . باشد خانوادگی روابط بر فضای حاکم تأثیر تحت تواند می محیطها

 .دارد ای نقش عمده فرد شخصیت ساخت

 مبهم یک مای با یک من اینکه استقلال احساس نوعی یک احساس است، صرفا هویت .توصیف قابل غیر است حالتی هویت

ولی  کشف هستند قابل ریشه ها این از بسیاری و دارد واقعی ریشه های معمولا احساس هویت دارد، وجود ناشناخته حتی و

 هم همراه همیشه و ندارد لزومی ضروری رابطه احساس هویت این و واقعی ریشه های آن که است باقی نکته این همیشه

 باز آنها امثال و دین زبان، خون، نژاد، سرزمین، به گروهی را این احساس .است ملی احساس هویت امر، این نمونه .نیستند

 واحد دین یا زبان یا سرزمین که گفت میتوان همچنین .میشود ظاهر آنها از برخی بدون گاه ملی احساس هویت ولی میگردانند،

 .باشد بودن یک ملت واحد یا بودن یکی احساس هویت از گرفته نشات خود، میتواند

 جامعه سنگبنای خانواده .ندارد قدمت آن اندازه انسانی به تمدن فرهنگو و تاریخ در نهادی هیچ و است اجتماعی یکنهاد خانواده

 خانواده جهت استحکام تلاشدر .دارد نقش بنیادین جامعه یکایکاعضای تعالی رشد و اجتماعی روابط در و است بزرگانسانی

 و اخلاقی سلامت برای را زمینه اجتماعی، نهاد این روابط درون و خانواده مشترک در زندگی پایه دار ارزشهای به نهادن ارج

 هرگز نباشد درست و سنجیده آن پایه های اگر است که صدفی همچون خانواده .میکند فراهم یک جامعه مردم عمومی سلامت

 و حس مشارکت بلکه نیست نسل تداوم و اقتصادی و نیازهای مادی رفع و تامین در تنها خانواده .پرورید نخواهد مرواریدی

 (1378 است)رضایی، بیشتر فرصتهای به دستیابی امکان و وسعت نگرش  برای تفاهم

 شخص بدون کشش هاست،چون و شدیدترین  کوششها منبع و میگیرد سرچشمه انسان هستی شرایط از احساس هویت به نیاز

نیست  فروگذار کاری هیچ از (  من ) .آوردن دست به برای لذا .باشد برخوردار روانی سلامت از نمیتواند بودن ( من احساس )

 جسمی زندگی ادامه ی به میل از گاهی شدیدتر است و نهفته انطباق و اجتماعی موقعیت به شدید میل فراسوی در نیاز این

 اندیشهی و فکر می پوشند، چشم خود آزادی از میکنند، صرف نظر خود عشق از می اندازند، خطر به را خود زندگی مردم .است

 ابراز لحاظ از اعتلا و داشتن ریشه پیوند، به نیاز .احساس هویت کنند نتیجه در و شوند گروهی از جزئی تا میکنند فدا را خود
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 86 )فروم، داشت. نخواهد هم سلامت روحی کند، تأمین طریقی به را نیاز این نتواند انسان که اگر است حیاتی آنچنان هویت

:1370) 

 به دادن شکل نوجوان در موفقیت برای مثال عدم .اندداده  ارائه متفاوتی تعریفهای جامعه و فرد هویت بحران از روانشناسان

 هویت یا بحران که میکند ایجاد بحرانی باشد، فعلی نامساعد شرایط یا کودکی علت تجارب به اینکه از اعم خود، فردی هویت

 (1378: 18 دارد)شرفی، نام سرگشتگی

 هویت شخصیتی اگر .میباشد جوانان فرزندان مخصوصاً به توجه دارد مهمی نقش بسیار خانواده در که وظایفی مهمترین از یکی

 جدا دیگران از و بشناسند را خود بتوانند و بگیرد شکل اجتماعی برخورد از اساس تجربیاتحاصل بر و زمان طی در نوجوان

 تماس با جای به نوجوان و گردد اعتماد جایگزین عدم اعتماد و سرخوردگی اگر ولی میشود، تضمین وی روانی تعادل سازند،

 در دچار ابهام مثبت، هویت تشکیل و خودآگاهی جای به و گراید رکود تحرک به جای به و شود منزوی و گوشه گیر مردم

 بدن از ذهنی تصویر بلوغ تحول .میشود دچار بحران هویت به و میخورد هم به وی روانی تعادل و هماهنگی شود، نقش خود

 میخواهد بلوغ تحولات با برخورد و گذشته تجربیات گرفتن نظر در با نوجوان .میکند دگرگون را نوجوان شخصی هویت و

 و قدرتها و ارزشها برابر در آنان عصیان و والدین خود با نوجوانان ستیز و مخالفت .کند بازسازی نو از خویش را هویت

 به که می باشد خانوادهها عملکرد این است؛ سایرین هویت خویش از نمودن جدا و هویت تثبیت برای دیگران دخالتهای

 (.1379 می باشند)احمدی، او خانواده نوجوانی هر سرنوشت واقعی کننده تعیین که چرا .میدهد شخصیت جوانان

 و حالت مردد و دستبدهد از خود نسبتبه را آگاهی لازم و هوشیاری جامعه، یا فرد که میشود گفته وضعیتی به نیز هویت بحران

 (29: 5995بگیرد)ربانی، خود به ناپایدار

 اجتماعی فراگرد نتیجه در فرد :میگوید او .دهد ربط اجتماعی انحراف به را بی هنجاری تا است کوشیده رابرت،کی،مرتون

 که هدفها را این به دستیابی راههای نیز و فرهنگی نظر از که را هدفها این به راههای دستیابی نیز و فرهنگی مهم هدفهای شدن،

 شود ناچار او و نباشد فراهم فرد برای هدفها این به دستیابی مقبول راههای هرگاه .میگیرد فرا باشند، قبول مورد فرهنگی نظر از

 نشان مدگرایی .غیرمنطقی اند و بی ثبات اجتماعی هوسهای مانند مدها از است ممکن رفتاری پیش گیرد، در دیگری راههای

 میکنند سعی افراد و است انحراف شده دچار وضعیت جامعه این در .است جامعه افراد اجتماعی هویت بحران و تزلزل دهنده

 انحراف اجتماعی به که زند سر فرد .کنند ارضا را خود هوس های وسیله بدین تا دهند گرایش نسبت و مدل یکنوع به را خود

 (561: 5991ثلاثی،)بی نجامد
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 براساس ارزشها اجتماعی امور و تربیتی روشهای ساماندهی و جهت دهی اجتماعی، آسیبهای و بحرانها از پیشگیری قدم اولین

یک  عنوان به را زندگی اینکه بدون انسان که شکلی به میکند، هدف دار و معنی دار را زندگی دین .است دینی هنجارهای و

 و سردرگمی از را انسان دین .میدهد قرار سعادت به تقرب وسیله را برده،آن لذت زندگی از حال عین در بنگرد، هدف اصلی

 (5933:233میدهد)همیلتون، نجات انسانهاست، گریبان گیر همواره که رنج

 تحقیق پیشینه

 5933 سال در قاسمی عزتاله توسط این تحقیق است که شده انجام پذیرش اجتماعی و خانواده عملکرد تحت عنوان تحقیقی

 رشد با خانواده عملکرد و والدین نوجوانان ضوابط درباره نوجوانان و والدین است، داده نشان تحقیق نتایج. است شده انجام

 بلوغ و بالا رفتاری رشد با مجموعاً خانواده عملکرد مطلوبیت پایین که دریافتند استو بوده مطابق خودشان درونی و رفتاری

 (5936 دیگران، و قاسمی)است همراه نوجوان روانشناختی

. دش انجام فرزندانشان هویت با آن ارتباط و فرزندان با والدین روابط تحتعنوان 99 سال در محمدی مریم توسط دیگر تحقیقی

 خود اعث ازخانوادهها ب مثبت از مناسب و عملکرد نداشتن و یکدیگر با ناشایست والدین روابط که داد نشان تحقیق این نتایج

 .میشود نوجوان هویت در بحران و بیگانگی

 جوانان و نوجوانان در هویت گیری شکل

 خویشرا دنب خاصاز ذهنی تصویر نوجوان ابتدا .میرسد پایان به کودکی دوران بیدغدغه و آرام زندگی بلوغ دوران رسیدن فرا با

 برداشت با اههمر بدنی برداشت شامل و است متفاوت میبیند درآینه خود از فرد که تصویری با ذهنی تصویر این. میکند پیدا

 بیفتد، أخیرت آنان بدنی رشد در که پسرانی. میکند خویش مختل بدن از را نوجوان ذهنی برداشت نقصبدنی هرگونه. است ذهنی

 نوجوان خصیتش در فراوانی تاثیر بدن اعضای از یکی در تغییر و مختصر چاقی. هستند نقص ژنتیکی دارای که میکنند تصور

. ندمیکن احساس حقارت خود قد بودن کوتاه اثر در پسران از درصد هشت که داد نشان خود تحقیقات در استولز. میگذارد

 دختران       از درصد سیزده

 .است نموده تقسیم بدنی فهم و درک بدنی به را ذهنی کولب تصویر .میشوند احساس افسردگی دچار خود قد نبودن بلند براثر

شخصیت  مورد در فرد که است احساساتی نمودن  درونی به مربوط بدنی فهم خویشدارد، بدن از فرد که برداشتی درک بدنی

 بدنی فهم که صورتی است .در خود از فیزیکی برداشت شامل درکبدن دیگر عبارت کسب میکندبه خارج و داخل از خود

 دارد . قرار دیگران و فرد ارزیابی در آن و است خود بدن مورد در دیگران قضاوت با همراه فیزیکی برداشت

 هویت بحران و آموزش
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بهره  بدون یافت که نمیتوان جهان در را کشوری هیچ است که بارز چنان جامعه فرد اصلاح تربیت در و نقش تعلیم امروزه

 وینتک به توجه. بیابد دست خود اجتماعی مشکلات حل زمینه در ویژه به توسعه، و رشد از مراحلی به باشد توانسته آن از مندی

 که حیاتی است امری جوانان و در نوجوانان ویژه به هویت، بحران ایجاد عوامل کردن برطرف و آن حفظ چگونگی و هویت

 (11 :5996ربانی،)شود پرورشاعمال آموزشو و خانواده اول درجه در و تربیتی  نهادهای وسیله به آموزشو طریق از بایستی

 مورد این در .داشت خواهند اجتماعی های -فعالیت از گریزان و غمگین فرزندانی دارای کودک، مورد در بی تفاوت والدین

 رمضان)کرد نتیجه گیری را آنها کودک میتوان به نسبت والدین رفتار در عمیق مشاهده با که دارد وجود فراوانی مثالهای

 (5933:23زاده،

 سیاست نه ستیز، سنت تجددگرای نه و نوآوری از بیزار و باشند موزونی و متعادل کفایت، با پرورشانسان تربیتی، نهادهای کار

 نه محض و سنت گرای نه که متعادلی انسانهای .است مبر پاک و منزه، تفریطی و افراط هر از است که منزوی، و باشند گریز

 توانندب مهارت و خوبی به کنندکه تربیت و آموزش دهند طوری را نوجوانان و جوانان باید بلکه دین گریز، سیاست زدگانی

 ادگیآز فرهنگ، کنار در را سیاست جامعه، کنار در را فرد نقل، کنار در را عقل نص، کنار در را استدلال تجدد، کنار در ر سنت

 دانندن کهنه پرستی را دینداری آذین بخشند، تقوا حلیه به دانش را زیور. دهند قرار دین، کنار در را علم عبودیت و کنار در را

 آزادی.ندانند مخالف آزادی را دینداری و ندهند قرار دین مقابل در را آزادی.دینی نشمارندبی  مساوی خلاقیت را و نوآوری و

 .ندانند لاابالیگری و شرط و بیقید را آن و بدانند اندیشه ها صیقل برای گوهری را

 خود و التقاط و تأویل اهل نه و باشند خشکی و جمود و و تحجر اهل نه .نخوانند آزادی را توطئه و ندانند توطئه را آزادی

 .کنند بسنده و اکتفا مقدس، هرچند خویش، گذشته به نه و جویند بیزاری و شوند اصالت های شگسسته و گذشته از نه .رأیی

 تحمیلی عقیده نه و کنند عقیده تحمیل نه .شوند بی تفاوتی و اباحه گری گرفتار نه غیرمنعطف باشند، خشک و و متعصب نه

 فرهنگهای با مواجه در و دارد ترجیح سلب و منع روش بر اثباتی، و روش ایجابی وموزون، پرورش متعادل در .باشند پذیرا را

 (34: 5999مظفر،) میکند لبریز خودی تمدن فرهنگ و از را آینده سازان گوهرجان مهاجم،

 مذهب، خانواده، به میتوان عوامل این جمله از.اهمیت هستند نقش و دارای نوجوانان هویت شکلگیری در متعددی عوامل

 (5999، احدی)کرد اشاره گروهی رسانه های و مذهبی و  اجتماعی نهادهای محل زندگی، مدرسه،

 و روانشناختی رشد بر که دارد بستگی تعمد و کاوشگری فرایندههای به سردرگمی، برابر در هویت بحران موفقیت آمیز حل

 والدین رابطه زیرا .میدهند رخ فردی بین روابط متن در روانی و اجتماعی فرایندهای .میگذارد تأثیر نوجوان فردی بین روابط

 را اکولوژیها میکرو پایدارترین از یکی و است برخوردار خاصی اهمیت از نوجوان
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 نوجوان هویت شکلگیری بر هستند، تعامل در باهم اکولوژی این در که خانواده اعضای .میکند فراهم نوجوان هویت رشد برای

 (5396کوپر، گروتوانتو)میگذارند تأثیر

 هویت بحران و خانواده

 از که مسائلی با برخورد در .بگذراند سر از را جدیای است کشاکش فرهنگی مجبور ایرانی نوجوان غربت در زندگی هنگام

 طولانی نسبتا یک دوره برای که میشود دستخوش تغییراتی خانواده معنای و جایگاه هستند، کشاکش فرهنگی این زاده های

 .میکند روبرو مشکلات جدی با را نوجوان روانی رشد مشکلات به پاسخگویی برای

 ابتدای در خود به خود باشد فرهنگ ایرانی چرای و چون بدون و قاطع مدافع تا میگذارد آن بر ارزش بسیاری خانواده که وقتی

 .میشود ظاهر بیرون فرهنگ جامعه مقابل در یک گروه عنوان به و خانواده سنگر در و می پذیرد را آتوریته این نوجوان دوره، این

 محض لمس به بتواند تا می یابد را محلی نوجوان برای خانواده دوره این در

 حال این در. ببرد پناه خانواده به دیگران، زندگی جاری مسائل با شدن روبرو مجرد به و جامعه این در زندگی دشواریهای

 می تبدیل جامعه برابر در دفاعی یک سپر به و (5391اجتماعی را می یابد)ساراسون، حمایت"حکم  نوجوان برای خانواده

 و ضروری هم بسیار که می آورد به همراه را آرامش خاطر نوعی نوجوان برای خانواده، حمایتعاطفی که است طبیعی. شود

 حساس به این و ارزش مییابد با و مهم دوست داشتنی، موجودی عنوان به در خانواده را خود نوجوان چه چنان. است لازم

 فرهنگ غیرخودی، برابر نوعی در«  امن خاطر»  فرهنگ خودی مدافع گروه عنوان به خانواده ظهور ولی. وی می بخشد

 میکنیم اشاره آنها مورد دو به که دنبال میآورد به نوجوان رفتار جهتگیری برای را مسائلی

 بیرونی محدودکننده عوامل زاده که استرسهایی معنای غربت به در خاص زندگی روانی فشارهای بین مرز کار این با که این اول

 شده مخدوش سادگی به مرحله اند، آن در رشد اساسی سئوالات با رویی در رو حاصل که رشد عادی روانی فشارهای و هستند

 آن منطقی حل و میشود گرفته نادیده اصلی مشکل حال این در که میشود برخورد بیرونی فشارهایی عنوان به آنها دوی هر با و

 مرحله به رسیدن کودک تا رشد ناقص سئوالات یا و ناتمام حل گرفت که نظر در میتوان را نکته این مثال برای .میگردد ناممکن

 ت،اس روانی رشد دوم دورهی به مربوط که تردید، احساس خجالت و برابر در خود( به احساس تکیه کسب) نظیر نوجوانی،

 ارقر خود تحت شعاع را دیگران با ارتباط گیری مثال برای هم نکته این و میدهد بروز هم دورهی نوجوانی در را خود بقای

 به را حد بیش از احساس انزواطلبی این وجود این که امکان حال این در. میکند تشدید نوجوان در را انزوا به میل و داده

 می ماندباقی ن احساس راهی این پسزدن برای حال این در بودکه خواهد زیاد بسیار نسبت بدهیم فرهنگ آلمانی عاطفی سردی

 زمینهه ای تشخیص درست با که درحالی. محیط بیرون از انزوا به تمایل کردن تشدید و خانواده به بیشتر بردن پناه از غیر به

 گفته همیکند ک نمایان نکته این پی در را خود دوم مساله. آورد وجود به آن ترمیم برای میتوان راهی احساس این گرفتن شکل
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 آن یکطرف خانواده که کشاکش فرهنگی این ولی در. دارد خانواده از عاطفی کسب استقلال به نیاز نوجوان دوره این در. شد

 رورتض دیگر)به دنبال سوی از و میکند نفی را بیرون محیط طرفی از خانواده از بیرون محیط با برخورد در نوجوان است،

 .نزدیک کند آن به را خود تا دارد نیاز هویت( کسب برای اجتماعی مقایسه

 هایجامع در مقایسه ای گروه به متعلق میکند. تبعیت آنها آینده اش از پذیرش نقشهای در نوجوان که همانندسازی الگوهای

 .میکند زندگی آن در نوجوان که هستند

 رهنگیف و خانواده برابر در را نوجوان خواه ناخواه دیگر سوی از فرهنگی نفی و یکسوی از اجتماعی نقش پذیری به گرایش

 .پیش می آید خانواده از غیرمنطقی برشی که میدهند نشان مشاهدات حالت این در .است آن مدافع خانواده که میدهد قرار

 که میهنگا را نوجوان هویت نیازهای جهت گیری به پاسخگویی توان میکند، دفاع آن از که فرهنگی توابع با خانواده که چرا

 جامعه این هویت در ارزش و نیز فرهنگ ایرانی و ندارد میکند، مقایسه این جامعه در خود همسن گروههای با را خود وی

 .ندارد

 روش تحقیق

 تعریف روش توصیفی بنابر زیرا است، شده استفاده همبستگی روش توصیفی و کتابخانهای روش اسنادی پژوهش از این در

 آماری جامعه .یک موقعیت است خصوصیات ومنظم واقعی توصیف عینی، آن، انجام از هدف تحقیق که است روشی

 ارومیه شهرداری یک درمنطقه ساکن نوجوانان است از عبارت تحقیق این در شده انتخاب جامعه

 نمونه حجم

 مورد مصاحبه و پرسشنامه طریق از تصادفی نمونه گیری صورت به خیابان دو این نوجوانان از نفر 300 تعداد به نمونه حجم

 .گرفتند قرار تحقیق

 آماری روشهای

 پژوهش در این داده های تحلیل و روش تجربه گردیده اند، اندازه گیری ترتیبی و اسمی سطح دو در بررسی مورد متغیرهای

 است. ها آماره سایر و انحراف معیار میانگین، درصد، فراوانی، توصیفی، دوسطح

 تحقیق های فرضیه

 .دارد معناداری وجود هویت رابطه بحران و خانواده کارکردهای بین رسد می به نظر.-5

 دارد. معناداری وجود رابطه هویت بحران و خانوادگی روابط نوع بین رسد می به نظر-2

 .دارد وجود معناداری هویت رابطه بحران و خانوادگی مشکلات حل توانایی بین رسد می به نظر-9

 ها فرضیه آزمون
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 هویت بحران و خانواده کارکردهای بین رابطه :(1 )شماره جدول

 انحراف استانداردومیانگین انحرافاستاندارد میانگین پاسخگویان تعداد بررسی مورد متغیر

 %71 6128/0 2130/1 300 هویت بحران و خانواده کارکردهای

 95 اطمینان یک فاصله و انحرافات میانگین و معناداری سطح و)n1آزمون) این آزادی جهی در و tآمار مقدار فوق جدول در

 .است آمده انحرافات میانگین برای %

 t آزمون جدول

 سطح معناداری آزادی درجه t آماری مقدار بررسی مورد متغیر

 بحران و خانواده کارکردهای

 هویت

281/17 348 000/0 

 دیگر عبارت به میشود رد  9Hفرض %31اطمینان با %1 مجاز خطای مقدار با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با

 .دارد وجود معناداری رابطه هویت بحران و خانواده کارکردهای بین

 هویت بحران و خانوادگی روابط نوع بین رابطه ( 2 )جدول

 انحراف استانداردومیانگین انحرافاستاندارد میانگین پاسخگویان تعداد بررسی مورد متغیر

 %68 128/0 2130/7 300 هویت بحران خانوادگیو روابط نوع

 و انحرافات میانگین و معناداری سطح (وn1آزمون) این آزادی جه ی در و tآمارتوصیفی مقدار آماری مقدار فوق جدول در

 .است آمده انحرافات میانگین برای %31 اطمینان یک فاصله

 t آزمون جدول

 سطح معناداری آزادی درجه t آماری مقدار بررسی مورد متغیر

 بحران خانوادگیو روابط نوع

 هویت

28/22 347 000/0 

 دیگر عبارت به میشود رد  9Hفرض %31اطمینان با %1 مجاز خطای مقدار با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با

 .دارد وجود معناداری رابطه هویت بحران و خانوادگی روابط نوع بین

 هویت وبحران خانوادگی مشکلات حل توانایی بین رابطه ( 3 )جدول

 انحراف استانداردومیانگین انحرافاستاندارد میانگین پاسخگویان تعداد بررسی مورد متغیر

 خانوادگی مشکلات حل توانایی

 هویت وبحران

300 114/7 428/0 71% 
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 و انحرافات میانگین و معناداری سطح (وn-1آزمون) این آزادی جه ی در و tآمارتوصیفی مقدار آماری مقدار فوق جدول در

 .است آمده انحرافات میانگین برای %31 اطمینان یک فاصله

 t آزمون جدول

 سطح معناداری آزادی درجه t آماری مقدار بررسی مورد متغیر

 مشکلات حل توانایی

 هویت وبحران خانوادگی

472/31 340 000/0 

 دیگر عبارت به میشود رد  9Hفرض %31اطمینان با %1 مجاز خطای مقدار با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با

 .دارد وجود معناداری رابطه هویت وبحران خانوادگی مشکلات حل توانایی بین

 نتیجه گیری:

 رد 0H فرض % 31 اطمینان با %1 مجاز مقدار خطای با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با که آنجا از: اول فرضیه

رابطه  هویت بحران و خانواده کارکردهای بین دیگر عبارت به میگردد، تائید خلاف فرض و رد فرضصفر لذا شود، می

 .دارد وجود معناداری

 شود، می رد 0H فرض % 31 اطمینان با %1 مجاز خطای مقدار با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با: دوم فرضیه

 رابطه معناداری هویت بحران و خانوادگی روابط نوع بین دیگر عبارت به میگردد، تائید خلاف فرض و رد فرضصفر لذا

 .دارد وجود

 شود، می رد 0H فرض % 31 اطمینان با %1 مجاز مقدار خطای با آن مقایسه و 999/9معناداری سطح به توجه با: مسو فرضیه

رابطه  هویت بحرانمشکلات خانوادگی و حل توانایی میزان بین دیگر عبارت به میگردد، تائید خلاف فرض و رد فرضصفر لذا

 دارد. وجود معناداری

 منابع

 .پردیس نشر: تهران رشد، روانشناسی(.  5999. ) دیگران و حسن احدی،

 .مشعل نشر: خمینیشهر. نوجوانان و جوانان روانشناسی(.  5933. ) ا احمدی،

 .رشد نشر :تهران .دهقانی م، :مترجم .پایه درمانی خانواده .( 1375 ) .بارکر،ف

 .فرهنگ معاصر نشر :تهران. ثلاثی محسن ترجمه. جامعهشناسی به درآمدی(.  5932)  بروس،کوئن،

 .شیرازه نشر. یاراحمدی تورج ترجمه هویتاجتماعی،(.  5995)  ریچارد، جنکینز،

 .مربیان و اولیا انجمن انتشارات: تهران. هویتملی(.  5995)  ربانی،جعفر،
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 همسران دیدگاه از شاهد فرزندان تحصیلی و اخلاقی رشداجتماعی، در آموزشخانواده تأثیر بررسی(.  5933. ) دیگران و زیدی زاده رمضان

 .ساری نور، پیام دانشگاه کارشناسی، مقطع نامه پایان. قائمشهر و ساری شاهدشهرستان

 .سروش انتشارات سوم، چاپ هویت، بحران و جوان(.  5995. ) محمدرضا شرفی،

 .بهجت انتشارات: تهران تبریزی، اکبر: ترجمه سالم، جامعه(.  5939)  فروم،اریک،

 .انتشاراتتبیان: تهران. ثلاثی محسن: ترجمه دین، جامعهشناسی ،( 5933)  همیلتون،پیتر،
Grotevant, HD, Cooper & Catherin, R, (1985), Patterns of interaction in Family relationships and the development of identity 

explorotion in adolescence.child development. Vol 59.special issua.415-428 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه ایران )با تاکید بر اشو(بررسی آسیب های عرفان های نوظهور در 
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 3، رقیه صدساله2، بهمن زاهدی1علی غفاری 

 ، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی -1

 ،عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی -2

 ، کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی -3
 

 چکیده

فراروی نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران قرار گرفته اســت. با توجه به اینکه پدیده فرقه های نوظهور، به عنوان آفتی مهم 

شناسی عمیق و همه جانبه عرفان های نوظهور این موضـوع باعث شده یکی از ضروریات جامعه امروزی باز پژوهی و آسیب

این  تحقیقباشد تا کشوری که پرچمدار اسلام ناب محمدی است از نفوذ تفکرات انحرافی در امان بماند. هدف اصلی از این 

های معنوی و عرفانی، چرایی و چگونگی تبلیغ و عضوگیری در آنها، بررسی نقش سیاستمداران است که ضمن آشنایی با فرقه

های مقابله آنها، قصد داریم با مبانی فکری ها مخصوصاً در جهان اسلام، و همچنین راهطلبان در ترویج این نوع فرقهو قدرت

 )اشو( نیز آشنا شویم و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.هاترین این فرقهری یکی از مهمهای سلوکی و رفتاو شیوه

  اشو.، ها، عرفان های نوظهور، ایرانواژگان کلیدی: بررسی آسیب

 مقدمه

های نهفته در وجود بشر است هر چند ممکن است این میل و گرایش به معنویت و دین به معنای عام کلمه از امیال و گرایش

گرایش درونی سـرکوب گردد و یا نادیده گرفته شـود ولی اگر زمینه و شـرایط مهیا گردد این میل خود را نشان داده و ابراز 

ـــطح کشـــور ما به گونهها کنـد هم اکنون دهوجود می های مختلف در حال فرقه و آیین عرفانی و معنوی خرد و کلان در س

ا پردازند برخی نیز در ســطح تبلیغات مکتوب و باند. برخی از آنان به صــورت زیرزمینی به فعالیت میفعالیت و عضــوگیری

با نام عرفان و معنویت پیروانی را به گرد خود  کوشــندهای ارتباطی به جان ایمان و معنویت مردم افتاده و مینفوذ در رســانه

 های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در آنان ببرند.جمع کنند و بهره

ــلامی به جوانان و تشــنگان معنویت و عرفان کوتاهی کرده نه به  ایمباید اعتراف کنیم که ما در معرفی عرفان و اخلاق ناب اس

یقی را به طالبان و جســتجوگران راه معنویت نشــان داده ایم و نه آنان را در مقابل هجوم خزندة ای مناســب، عرفان حقشــیوه

ایم. اگر جوانان ما بدانند چه الگوهای اخلاقی و عرفانی بزرگی دارند، هرگز افراد دشــمنان اســلام در این عرصــه بیمه کرده

، سـای بابا، اوشـو، لی هنگجی، ماهاریشی ما هش و فرصـت طلب، عیاش، قدرت گرا و بریده از خدایی چون هارولد کلمپ

ــکل گیری معنویتامثال آن را به عنوان رهبر معنوی خود انتخاب نمی ــو را ذیل کنند. امروزه با ش های نوپدید دینی، آیین اش

 (999،51،ص5932کنند.)شریفی ،عنوان جنبش های جدید دینی یا ادیان جدید بررسی می
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زبان زنده  53های او به عنوان کتاب از او منتشر شده و کتاب 699هزار سخنرانی و  3999یش از ( که به بOshoعرفان اشـو )

شود . گاهی اوقات سخنان او متناقض دنیا از جمله فارسـی ترجمه شده است. در این آثار از زبان ساده و معمولی استفاده می

به نفس بیش از حدی که به غرور و خودشــیفتگی شــباهت رســد و گاهی هم اشــو با اعتماد و متفاوت با یکدیگر به نظر می

کند با اغراق و افراط و دیدن تنها یک جنبه از یک موضوع خاص و تعمیم آن به دیگر ابعاد، نتیجه گیری های بیشتری پیدا می

که « ششری راجنیباگوان »کند. هر چند که اشو اصالتاً برای منطق اهمیت و ارزشی قائل نیست. و معنویتی که غیر منطقی می

 (22،ص5999آید.)فعالی ،های هندی به شمار میدهد از نوع معنویتشود ارائه میدر جهان شناخته می« اشو»امروزه با نام 

 مفهوم عرفان

 است. نام علمی است از علوم« شـناختن و دانستن بعد از نادانی، شناختن، باز شناختن، معرفت»ازنظر لغوی عرفان به معنای 

 موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست)فرهنگ دهخدا، ذیل واژه عرفان(. الهی که

آید. یا عبارت است از ای است که از راه شهود درونی و دریافت باطنی به دست میشـناخت ویژه« عرفان»  ولی در اصـطلاح

 (.29: ص 5932شریفی، «)شناخت شهودی و باطنی خدای متعال، اسماء و صفات و افعال او»

 توان عرفان را به دو دسته تقسیم کرد:ر تقسیم بندی کلی، مید

 عرفان دینی، یعنی عرفان برآمده از ادیان الهی -5

های دینی بی اعتنا باشد و عنایت و هدف سلوک را در جایی غیر از خدا جستجو عرفان سکولار، یعنی عرفانی که به آموزه-2

 (93کند)همان: ص  نماید و انسان را فقط به زندگی دنیایی محدود

 های جدید معنوی فعال در ایرانترین فرقهمهم

 (Sri sathya sai Babaسای بابا ) -

 (Oshoاوشو )باگوان شری راجنیش( ) -

 (Eckankarاکنکار )سفر باستانی روح( )پال توئیچل؛ هارولد کلمپ( ) -

 (Carlos Castanedaسرخپوستی )کارلوس کاستاندا( ) -

 (Falan DaFaفالون دافا )لی هنگجی( ) -

 دالایی= اقیانوس؛ لاما=پیر((دالایی لاما  -

 رام الله )پیمان فتاحی؛ با اسم معنوی م.م. رام الله( -

 عرفان کیهانی یا عرفان حلقه )محمد علی طاهری( -

 (Paulo Coelhoپائولوکوئیلو ) -
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 (T.Mمدیتیشن متعالی )تی. ام )ماهاریشی ماهاش یوگی( ) -

د به تواند متعدد باشهای معنوی و چگونگی عضـوگیری آنها میر با دلایل گرایش به فرقههای نوظهوعلت تاثیرگذاری عرفان

 کنیم.برخی از آنها اشاره می

 های بدلی و دروغین(ها جهل افراد است )نادانی از عرفان حقیقی و عرفانعلت اصلی تاثیرگذاری این فرقه-5

سـتند و تعصـب بیشـتری به مراسم و مسلک خود دارند و با حرارت و تر و پایبندتر هها دلبسـتهمعمولاً اعضـای این فرقه-2

 کنند.شیفتگی فراوانی از آن تبلیغ می

 مخفی کاری سرکرده ها،آنان چنین وانمود می کنند که حقایق زیادی را می دانند،اما از برملا کردن آنها معذورند.-9

همســـر، لباس و .... موجب جذابیت و تاثیرگذاری این ی جوانب زندگی مریدان از نوع غذا، محل مســـکن، کنترل همـه-4

 شود.ها میآیین

بمباران محبت، وعده شــغل، مســکن، تســکین آلام روحی، بهبود امراض مزمن یا صــعب العلاج جســمی، قرار گرفتن در -1

 محیطی صمیمی، یافتن یاران شفیق و ...

برای رسیدن به حقیقت دارند که نیاز به عمل به دستورات دینی بندی شده و قابل اجرا کنند که راهی سریع، مرحلهادعا می-6

 ندارد.

 های معنوی جدیدساده و در دسترس جلوه دادن تجربه-3

 (.992-923، 929، ص 5932ضعف مدافعان عرفان حقیقی در ارائه معنوی اسلام)شریفی-9

 نقش سیاست بازان در ترویج عرفان های کاذب

د های جدیی تناسخ ،در اغلب آیینی درون گرایی افراطی و گوشه نشینی و آموزهها:مثلاً آموزهبهره برداری از برخی آموزه-5

ای ملازم با جبر اجتماعی و سـیاسی هم هست و این ابزار خوبی در دست زورگویان و ستمگران اعتقاد به تناسـخ که به گونه

اســی را گرفت و افراد را به امید زندگی بهتر در های اجتماعی و ســیتوان جلوی خیلی از شــورشاســت با این اعتقاد می

 ی بعدی ساکت نگه داشت.مرحله

 ایجاد پایگاه: مانندنقش کینیاز دالگورکی، شاهزاده روسی در پیدایش بابیت و بهائیت-2

مقابله با معنویت اســلام شــیعی :طرح ایده هایی همچون اســلام منهای مدیریت ،جدایی دین از ســیاســت، اســلام منهای -9

 روحانیت.
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اند براین اساس با های اخیر دیدهمهار قدرت مرجعیت:نقش مرجعیت را در خنثی کردن توطئه هایش به وضـوح در سـده-4

ـــتاد در حقیقت میترویج چنین فرقـه خواهند بدیلی برای مرجعیت ایجاد کنند.)همان هایی با محوریت دادن به نقش پیرو اس

 (923-925،ص

 های مقابله راه

 های عملی.های علمی و فعالیتهای انحرافی نوظهور دو نوع فعالیت باید انجام داد: فعالیتبله با ترویج آیینبرای مقا

 های علمی راه

ترین عامل اثرگذاری این نوع مکاتب است نخستین شناخت عرفان حقیقی و کاذب : علم مقدمه عمل است. اگر جهل مهم-5

 گام برای مقابله، شناخت و آگاهی است.

 ای و داشتن نگاه سیستمی و جامعطراحی مهندسی اخلاقی و تربیتی در سطح خرد و کلان : پرهیز از نگاه بخشی و جزیره-2

 در مسائل اخلاقی و تربیتی 

ـــتر در میان افرادی که به خرافاتی همچون رویابینی، فال بینی، -9 تـأکید بر عقلانیت و پرهیز از امور خرافی: این آیین ها بیش

 نــی، کــف بــیــنــی، ســـــنــگ درمــانــی و ... اعــتــقــاد دارنــد بــیشـــــتــر نــفــوذ طــالــع بــیــ

 (999، ص 5932می کنند.)همان، 

 راه های عملی 

 ها افشاگری و ایجاد حساسیت در میان افراد و خانواده-5

 های خزنده دشمنان و تهاجم اخلاقی و معنوی آنان جلوگیری از فعالیت-2

 های بسیج برای معرفی عرفان حقیقی پایگاه استفاده از ظرفیت مجالس مذهبی و خانگی و-9

 احیای ابعاد عرفانی و اخلاقی عاشورا، فاطمیه، شعبانیه، دهه فجر، هفته ی دفاع مقدس و امثال آن -4

ارائه الگوهای اخلاقی و عرفانی به جوانان، بیان داسـتان های عارفان و عالمان راستین، خاطرات اخلاقی و عرفانی شهدای -1

 (.  991، ص 5932 بزرگ)همان،

 

 

 اشو

، در سـن چهل و یک سالگی به پیشنهاد یکی از دوستانش نام خود را به «راجنیش چاندراموهان»نام اصـلی او عبارت بود از 

سال بعد، یعنی یک سال قبل از آنکه او در گذرد بار دیگر به پیشنهاد دوستانش  59تغییر داد. حدود « باگوان شـری راجینش»
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در روستای کوچک در  5395بخوانند.وی در سال « انشو»تغییر داد. و دستور داد تا دیگر او را تنها با نام « انشـو»نام خود را به 

 مرد.  5339هندوستان به دنیا آمد و در سال « ماهیا پرارش»استان 

عنوان کتاب را  699آنها حدود های او به صـورت کتاب منتشر شده است و تعداد اشـو هرگز کتابی ننوشـت ولی سـخنرانی

 (.22و  25، 29، ص5999تشکیل داده است)فعالی، 

مرکزی را در شهر )پونا( هند بنیان گذاشت. مرکز معنوی به نام )کومون( که هم اکنون نیز به فعالیت خود  5334وی در سال 

 (.549، ص 5993دهد)فعالی، ادامه می

 اصول اعتقادی و مبانی نظری معنویت اشو

 دا در عرفان اشو خ-1

گویند ما آرزوی جست و جوی خداوند را دادیم. من به آیند و میمردم نزد من می« .»روح، خود خداوند است»گوید: اشو می

خدا بی  ی جستجویگویم که در این باره با من صـحبت نکنید. این مقوله را به بحث نکشید؛ هر گونه صحبتی دربارهآنها می

ی خدا فقط بهانه است ابزاری است برای ابراز احساسات ما کلمه«.»گویند، نیستو مفهومی در آنچه میفایده است هیچ معنا 

به کل، در واقع کل هستی، خداست. کل، الهی است و وقتی شما لبریز احساس الوهیت شدید با کل هستی یکی خواهید شد 

ی برسد که خودش را کاملاً خارج از ذهن ببیند، آن گاه اراه حل مشکل شما رسیدن به آن وحدت است. هر گاه انسان به نقطه

 (219-21، 591،59،رازبزرگ،5992خدا شده است. )اشو ،

 نقد و بررسی 

ی از قبیل هایمبانی مکتب عرفانی اشـو از یک طرف سـه آیین تنتره، یوگا و بودا بود و از سوی دیگر این مکتب براساس ایده

 رفته است.تناسخ، نیروانه، و اصالت بدن شکل گ

های آن در جامعه نیازی نیست قضاوتی انجام گیرد فقط کافی است برخی از ی خدا و آسـیبدر باب نقد دیدگاه اشـو درباره

 جملات فراوانی که او در این زمینه گفته است را کنار هم قرار دهیم قضاوت با خواننده محترم:

ست. سازد تنهایی او مطرح نیای زنده مبدل میستی را به پدیدهای است که تمام هخداوند یک شخص نیست بلکه تنها تجربه

اشو، ای)تپد خداوند را کشف کردهای که دریابی دل هسـتی میاو با زندگی می تپد! با زندگی که دارای ضـربان اسـت. لحظه

 (.299، شورشی، ص 5999

عشق  گویم تنها به دنبالوش کنید. من به شما میگویم خدا را فراموش کنید حقیقت را فراماگر از من بپرسید، من به شما می

شوید به او می گویید با تمام وجودم با تمام روحم عاشقت هستم ولی کبیر فقط از جسم و باشید . وقتی شما عاشق کسی می

 (.93، 59، ص،5992آورد چون  روح، خود خداوند است)اشو، رازبزرگ،ذهن حرف به میان می
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 کند:گونه توصیف میاشو در جایی خدا را این 

خدا جدا از شـما نیسـت. خدا نهایت هستی شماست. درون موجودی تان است. روح شماست او صدای پنهانی است که در 

عمق وجودتان آرمیده است. درست مثل یک رقاص که از رقصش جدا نیست. شما می گویید: این هندو است و آن مسلمان، 

د اسـت. و اگر متعصـبانه و یک بعدی به سمت او بروید او که خنثی است او که ولی خداوند همزمان در تک تک آنها موجو

شود که در آن اسیر خواهید شد. اگر عمیقاً در تمامی ابعاد و جنبه پنهان است. اصول و قوانین و کتب آسمانی تان زنجیری می

ن سنگین روی گردنتان سنگینی می کنند. زیر ای هایبه طلب درونتان نگاه کنید می بینید وداها، انجیل و تورات و ... مثل وزنه

تواند شما را به جلو براند و هیچ کس به (.هیچ کس نمی513، 543بار سـنگین له خواهید شـد هستی خنثی است)همان، ص 

تواند شــما را به عقب بکشــاند. شــیطان قدرت جز خودتان نمی تواند به آنجا برســد. همانطور که هیچ کس دیگری هم نمی

 (.563کردن شما را ندارد خداوند هم قدرت هدایت شما را ندارد )همان، ص  گمراه

یک شـب نوجوانی بدون اینکه دعا بخواند، پرید توی رختخواب و پتو را روی سـرش کشید. مادرش به او یادآوری کرد که 

ا از خواب بیدار کنم از دعایش را نخوانده است او جواب داد: آیا درست است که این وقت آن هم شب به این سردی خدا ر

ای که کرده اسـت که در یک شب سرد خدا را از خواب بیدار چنین بچه ای خداوند دعای کلامی نمی خواهد. همان ملاحظه

نکند عین دعاست. همین احساس او کافی است. نیازی به گفتن چیزی نیست کلمه ی خدا فقط یک بهانه است. ابزاری است 

 (.219-215کل... )همان، ص  برای ابراز احساسات ما به

 این هم آخرین جمله از اشو در باب خدا:

ی خداسـت. البته خدای من، خدای یک مسـیحی، خدای یک هندو خدای یک یهودی نیست. چهره اصـیل هر کودک، چهره

انی وتخدای من حتی یک شـخص نیسـت بلکه یک حضور است. کمتر شبیه به گل و بیشتر شبیه به یک  رایحه است. تو می

 توانی آن را مالکتوانی به وســیله آن غرقه شــوی ولی نمیتوانی آن را با دســت بگیری، تو میآن را احســاس کنی. ولی نمی

 (.64، ص 5999شوی، خدای من چیزی عینی، آنجا، نیست. خدای من همان ذهنیت است اینجا.)اشو، کودک نوین، 

 عقلانیت، فلسفه و منطق در مکتب اشو -2

دانم که دیروز چه گفته ام به این موضوع اصلاً  من صـاحب هیچ نظام فلسفی نیستم... من حتی نمی»گوید: ار میاشـو با افتخ

ــخگوی این لحظهفکر نمی ــتم. برو از دیروز بپرس. قطعاً پیدایش کنم من فقط پاس ــخ گوی حرف های دیروز نیس ام من پاس

ها و دارد و نه فردایی. تنها همین لحظه واقعیت دارد.)اشــو، ریشــهنخواهی کرد فردا نیز مرا نخواهی یافت. نه دیروزی وجود 

 (531، ص 5992ها، بال



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
فکر چیزی نیسـت، مگر غباری در چشم کور ذهن، زیرا نمی توانی به چیزی فکر کنی که پیشاپیش شناخته نشده باشد. و به »

رد. ناشناخته، گیرویارویی، همواره با ناشناخته صورت می –فکر کردن به چیزی که پیشاپیش شناخته شده است نیازی نیست 

هاست. تو نمی توانی از ها و در اطراف ناشناختههمه جا حضـور دارد در درون و در بیرون و تفکر همیشه، در درون شناخته

« ناممیاین را مراقبه م بگیر و منها را دور بریز و با ناشناخته تماسخلال شـناخته ها، با ناشـناخته تماس بگیرد پس شـناخته

 (.229، ص 5992)اوشو، یک فنجان چای، 

گرایش خود را از ذهن به قلب تغییر بده این نخستین تغییر است کمتر فکر کن بیشتر احساس کن، کمتر هوشمندی به خرج »

همی انجام ارهای مشود احساس کنی کبده بیشـتر از شـمز خود مدد بگیر، فکر کردن، فرایندی بسـیار فریبنده است، سبب می

 دهــــی، ولــــی فــــقــــط در هــــوا، در بــــالــــای ابــــرهــــا مــــقصـــــــر مــــی

 (.253، ص 5994های اشو، )اشو، الماس« سازی. افکار، چیزی جز قصرهای معلق در هوا نیستمی

 نقد و بررسی 

ت رفانی اسدر باب نقد دیدگاه اشـو درباره عقل و فلسـفه و منطق و آسیب های آن در جامعه باید گفت که عرفان حقیقی، ع

ی اساسی انسانیت است. کنار گذاشتن عقل به که همراه با عقل باشـد ضـد عقل و منطق و فلسـفه نباشـد زیرا عقل شاخصه

ود. البته شمعنی رها کردن انسـانیت می باشـد طبیعتاً مکتبی که فاقد شـاخصه انسانی باشد کاذب و نادرست تلقی شمرده می

واند تا هرگز با آن ضدیت ندارد اگر کسی مدعی باشد با اصول فلسفه، منطق و عقل میعرفان فراتر از عقل و فلسـفه است ام

ی رازها و حقایق عالم را کشف نماید روشن است که ادعایی بلند پروازانه و دست نایافتنی دارد در عین حال، اگر کسی همه

 برد.یابد نیز در خیالی خام به سر میتواند به حقایق دست گمان کند که با بی اعتنایی به عقل و منطق نیز می

عرفان بدون عقلانیت عرفانی انسـانی نخواهد بود همانگونه که عقلانیت منهای عرفان از انسان موجودی تک ساحتی، خشک 

نمایند و وی هیچ بعدی را فردای بعد ی ابعاد وجودی انسان کامل با هم پیشرفت میسـازد. از دیدگاه اسلام همهو خشـن می

 (561،ص5939شریفی ،(کند.نمی دیگر

 انکار معاد و دفاع از تناسخ-3

گوید ی شخصی است. وی میکند، تمسک به تجربهاشو از مدافعان جدی تناسخ است و دلیلی که برای اثبات تناسخ اقامه می

و همین برهان بس است. این  توانم زندگی های قبلی خود را ببینمام که از آن جا میای رسیدهام. من به نقطهمن مراقبه کرده»

ی من است. این به میراث هندوان، باورها یا هیچ چیز دیگرشان ربطی ندارد من براساس اختیار شناخت من است. این تجربه

 (46، ص 5999گویم.)اوشو، اینک برکه ای کهن، خود سخن می

 



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
 نقد و بررسی 

زش ام هیچ اری شخصی به آن رسیدهقم را دیده و با تجربهگوید من وجودهای سـاباسـتدلال اشـو برای اثبات تناسـخ که می

د. هیچ یک انای نداشتهها نفر دیگر چنین تجربهتوان ادعا کرد که میلیونمنطقی و عقلانی ندارد. در پاسـخ به آن به سادگی می

 ایم.های قبلی خود را ندیدهاز ما زندگی

بررسی قرار گیرد و اگر تجربه شخصی فردی، ضد براهین قطعی  شـهود و تجربه شـخصـی باید با میزان و سـنجه عقل مورد

 شود. شهودی که با معارف الهیباشـد طبیعتاً مورد پذیرش نخواهد گرفت و این امور جزو مکاشفات شیطانی دسته بندی می

ه، استغفار، ل توبمطابقت نداشته باشد و ضد موازین عقلی باشد. قطعاً شهودی شیطانی است. و براساس تناسخ، اموری از قبی

 (222،ص5932عفو الهی، احباط عمل و امثال هیچ جایگاهی ندارد.)شریفی ،

 دین ستیزی در آیین اشو-4

مکتب اشو، آیینی معنوی و به اصطلاح غریبان جنبشی دینی است. اما معنویتی به شدت دین ستیز است وی علیه ادیان سخنان 

ر تیغ ناسـزاگویی وی خارج نیسـتند. یکی از انتقادهای اشو از ادیان آن است که فراوانی دارد و هیچ یک از ادیان بزرگ از زی

خواهند مردم را کنترل کرده و در اند و علت این کار ادیان آن است که میادیان، مردم را سرکوب کرده و آزادی آنها را گرفته

 (.53، ص 5999جهت منافع خود استفاده کنند)فعالی، 

گویند. مســیحیان، یهودیان، از آن زمان که دین دل مشــغولی بوده اســت. همگان دارند دروغ می»گویدی ادیان میاشــو درباره

چیزی را فرشــتگان بدون آنکه هرگویند، از بهشــت و از دوزخ وگفتن هســتند همگی از خدا میحال دروغها، همگان درجین

 (.46، ص 5999کهن، ایبرکهباشند)اوشو، اینککل شناختهدر

ــود، نیازی به آن همه وعده»در کتاب دیگر چنین می گوید:  وی های پوچ نداری، چون به اگر میل جنســی تو واقعاً ارضــا ش

ای. اگر میل جنسی تو نکوهش، سرکوب و نابود شود و اگر تو را مجبور کردند از این بابت احساس گناه خواسـته ات رسیده

حیاتش ادامه دهد. با این ترفند، موهوم و موهوم پرستی انرژی خویش را از کنی، موهوم پرسـتی می تواند برای همیشه به می

 خودکشی تو به دست می آورد.

گوید که چون نان روحانیان در ترویج دین نهفته است. دین را سرپا نگه داند و میوی دین را ساخته و پرداخته روحانیون می

 (.99-93، ص 5995رند)اوشو، آینده طلایی، داشته اند وگرنه ادیان به خودی خود هیچ جذابیتی ندا

رفندها ترین تگناه یکی از قدیمی»گوید اشـو گناه را سـاخته و پرداخته ی روحانیون به منظور تسلط بر توده ها می داند و می

قادر به  دهند کههایی بس احمقانه به خودت میکنند آنها ایدهبرای ســلطه بر مردم اســت. آنها در تو احســاس گناه ایجاد می
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ی به ای گناه راز کاسبی همهآید و همین که گناه به وجود آمد توبه دام افتادهمحقق ساختن آنها نیستی سپس گناه به وجود می

 (214، ص 5932اصطلاح ادیان تثبیت شده )بنیادگرا( است. )شریفی، 

 بررسی و نقد

نام دین و معنویت، اوشو هر چند یکی از معنویان و رهبران  بینیم، این سخنان اوج لیبرالیسم است هر چند بههمانگونه که می

رش کند. اساس این سخنان، پذیمعنوی دنیا به شـمار می رود روح اندیشـه ی لیبرالیستی را به نام معنویت و دین تئوریزه می

ی و دقیق، راهین عقلاباحی گری اسـت اشو بدون توجه به براهین عقلی و فلسفی در اثبات ادیان و با چشم بستن بر همه ی ب

 ادعا می کند که دین و باورهای دینی ریشه در مسائل جنسی دارد.

ا ادیان انسان ر»گوید: اشـو دین را موجب اختلاف انسان ها و از دست رفتن یکپارچگی و انسجام زندگی آدمیان دانسته و می

 (.93، ص 5995اوشو، آینده طلایی، «)شقه شقه کرده اند و نه تنها به قطعات مختلف که به قطعاتی مخالف یکدیگر

به نظر او هنر ادیان این است که با هر چیزی که موجب لذت آدمی می شود مخالفت می کنند و هر نوع امکاناتی را که برای 

آرامش و نشــاط آدمی باشــد از او ســلب می کنند ادیان با وعده های ســرخرمن و پوچ و غیر واقعی خود مانع ارضــای میل 

ن می شـوند در حالیکه انسان می تواند آنچه که ادیان به او وعده می دهند که در دنیایی دیگر نصیبش کنند. در جنسـی انسـا

 همین دنیا به دست آورد او می تواند هر گونه که می خواهد میل جنسی خود را ارضا نماید.

 شریعت ستیزی در آیین اشو-5

 اشوبه شدت با بعد فقهی ادیان مبارزه می کند.وی می گوید که هر مذهبی سه سطح دارد: شریعت، طریقت، حقیقت 

سـطح اول، شـریعت است. ولی شریعت پیامبران، تا زمانی که خود ایشان زنده اند حجت است و پس از آنان تنها یک نعش 

و یک بدن دروغین می باشد. شریعت هیچ تاثیری ندارد و به  اسـت و باید دور انداخته شـود. نعش به بدن واقعی شبیه است

 زنند؟! آنچه آنهافقها دیگران را فریب می دهند ولی خودشان را چه طور گول می»کند: همین دلیل با فقها به شدت مبارزه می

نشست و هر روز می اشیک مرد دهاتی جلو در خانه»دانش و خرد نامیده اند شـبیه داسـتانی اسـت که بودا تعریف می کرد 

دانست که چند گاو گوساله در ده است. ولی صـبح و غروب گاوها و گوسـاله های روستاییان دیگر را می شمرد او دقیقاً می

 (43، ص 5992این اطلاعات، هرگز قطره ای شیر برای او تامین نکرد.)اشو، راز بزرگ، 

 نقد و بررسی  

های سنتی و جدید با وجود انکار شریعت دارای شریعت ویژه هستند. آیین آیین های کاذب اعم ازی اول: همه ی عرفاننکته

ای ها به معناند. اینهای او همگی از این سنخاشـو نیز تعالیم فقهی و دسـتورالعمل های رفتاری ویژه دارد! برای نمونه، مراقبه

 شو این است که فقها در پی یافتن دستورات الهی وایجاد محدودیت برای افراد است. تفاوت فقه دینی با تعالیم افرادی مثل ا
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نند والا کقوانین فقهی از ناحیه خدا هستند اما داعیه داران معنویت دستوراتی را از ناحیه ذهن بیمار خویش به بشر تحمیل می

 عرفان بدون فقه و شریعت معنا ندارد.

به اوست باید دانست که جز با عمل کردن به دستورهای  نکته دوم: در حقیقت، اگر عرفان راهی برای رسیدن به خدا و تقرب

 خداوند وصول به چنین هدفی امکان ندارد.                      

نکته سـوم: هیچ انسانی به درجه ی معرفتی و شهودی پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم)ع( نرسیده است و نخواهد رسید و 

فروگذار نکردند. امام )ع( در محراب عبادت به شهادت رسید و امام حسین)ع(  ای از عمل به دستورهای شرعیآنان از لحظه

 (596-599،ص5932و یارانشان برای عمل به امر معروف و نهی از منکر به شهادت رسیدند.)شریفی،

 مخالفت با احکام قضایی دین-6

برخاسته و ادیان را به همین خاطر زیر  اشـو به جبر ژنتیکی معتقد اسـت و به همین خاطر با مجازات جنایتکاران به مخالفت

ــوال می ــده، »برد س ــت که تنبیه کردن، هر کس به خاطر جنایتی که مرتکب ش ــجل اس اکنون این واقعیت علمی مبرهن و مس

ماند که کسی را به خاطر مسلول بودن تنبیه کنند یا چون سرطان دارد او را به باشـد. این درست به این میحماقت محض می

ـــو در ادامه می« یندازندزندان ب ها و وکیلان در آن جایی گوید در جامعه ی ایده آل وی دادگاه وجود دارد ولی حقوق داناش

 ندارند، ژن شناسان همه کاره اند.

توان کسـی را که دسـت به تجاوز جنسـی می زند مسـئول چنان رفتاری دانست! او به دلیل اشـو می گوید به هیچ وجه نمی

و ادیانی که عزوبت را رواج می دهند. به چنین کاری دسـت یازیده به دلیل وجود هورمون های جنسی  پیروی از کشـیش ها

 در بدنش، به ناچار، مرتکب چنین عملی شده است.

مردی که از هورمون های جنسی بیشتری برخوردار است باید زنان بیشتری داشته باشد درباره »اشو در همین زمینه می گوید: 

 (.553-556، ص 5995)اشو، آینده طلایی، « وری زن هم همینط

 نقد و بررسی

توان کمترین اشکال سخن مزبور را چنین بیان های اجتماعی است. میاین سـخنان به معنای نفی اختیار انسـانی در انجام بزه

و  این همه تبلیغات اشــواندازی مرکز تربیتی )کمون( به چه منظوری اســت؟ کرد: اگر ما اختیار نداریم، پس تعالیم اشـو و راه

پیروانش و مسـافرت های فراوان وی به شهرها و کشورهای گوناگون برای جذب پیروان تازه برای چیست؟ چرا کتاب های 

 اشو ترجمه شده و افکارش تبلیغ می گردد؟



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
 شد. کمترین ها مطرحی ژنهای علمی در عرصـهی جبر ژنتیکی اسـت که بعد از پیشـرفتاشـو در این جهت متأثر از نظریه

ن ها هســتند در آها تحت تاثیر جبری عمل ژنپیامد پذیرش جبر ژنتیکی نفی هر گونه معنویت و عرفان اســت. اگر انســان

 (213،ص5932صورت دعوت آنان به معنویت از هر نوعی که باشد. دعوتی بی معنا خواهد بود.)شریفی ،

 دامن زدن به مسائل جنسی-7

عرفان اشـو به حساب می آید و نام گذاری این مکتب را به عنوان مکتبی عرفانی در وادی تردید های ننگ نکته ای که از لکه

قرار می دهد. دامن زدن به مسـائل جنسـی و اباحی گری محض است عرفان اشو، عرفان سکس و هرزگی به تمام معنا است 

بر حذر داشته معتقد است که همه ی ترین نیروی زندگی دانسته، همگان را از نکوهش سکس اشـو سـکس را مقدس و مهم

داند البته نه هر ســکسی را، بلکه دهد وی سـکس را مقدمه ی عبادت میی این نیرو رخ میدگرگونی های زندگی به وسـیله

سـکسـی را که از روی شور و سرخوشی باشد! چنین سکسی مولد عشق است و عشق نیز مولد عبادت است. اشو سکس را 

 نماید و بهترین مکان برای دین شناسیکند، بلکه همجنس بازی را نیز تقدیس میهمجنس خلاصـه نمی تنها در ارتباط با غیر

 (.999و526، ص 5994های اشو، داند نه کلیساها و مساجد.)اشو، الماسو خداشناسی را کاباره ها می

زوربا شـخصـیتی است زمینی و اهل خوش کند معرفی می« زوربای بودایی»اشـو انسـان ایده آل را در قالب ترکیبی با عنوان 

ـــت. وی در این باره میگذرانی گوید: های دنیوی و جســـمانی ولی بودا مظهر عرفان، معنویت، زهد و کناره گیری از دنیاس

ی افراد از هر دو در کمون نمونه، همه« زوربای بودا»ی تلاش من بر یک چیز متمرکز اسـت. آفرینش انسانی نوین مانند همه»

 «ها برخوردار خواهند بود.کیفیتاین 

را کلیدهایی در تر است زیسـکس باید بزرگترین هنر مراقبه شـود. این پیشکش تانترا به دنیاست. پیشکش تانترا از همه عالی»

یلوفر ندهد که از پسـت ترین به والاترین اسـتحاله پیدا کنی، کلیدهایی در اختیارت قرار می دهد که لجن را به اختیار قرار می

 (249، ص 2آبی بدل نمایی. )همان، ج

گویند که در پی خداوند هســـتند هر چه بیشـــتر آنها را آیند و میخورم و آنها میها بر میگوید هر روز به انســـاناشـــو می

ردد، گیابم که مشکل آنها سکس است ولی اگر به آنها بگویم که دشواری آنها به مسائل جنسی باز میسنجم، بیشتر در میمی

ای اصلی است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، شود، ولی سکس مسئلهخورد و باد شخصیتشان خالی میبه ایشـان بر می

-92، ص 5999اشو، مراقبه هنر وجد و سرور، ...«)مهر کین، دو روی سکس است «» جست جوی خداوند امکان ناپذیر است

 (.94و  99

ج هیجانات و قوای جسمی و تمایلات جنسی است... چنانچه آن لحظات از دست برود. سالگی در او 25پسـربین چهارده و »

سد... اگر رتوانست نزدیک به هفده یا هیجده سالگی داشته باشد، نمیاو هرگز به کمال شـور و شیدایی و انزال زیبایی که می
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او دیگر هرگز در بند  –یزش جنسی کاملاً آزاد آم -سـالگی به فرد اجازه دهند. آزادانه، آمیزش داشـته باشد 25بین چهارده و 

او تصاویر قبیح و شنیع را در گنجه و لای  -گذاردآمیزش جنسـی نخواهد بود حتی محل سـگ هم به مجلات مسـتهجن نمی

، سالگی 25گیرد... بین چهارده و شـود و از بدن آنها نیشـگون نمیکند، سـر راه مزاحم دخترها و زن ها نمیانجیل پنهان نمی

اجتماع سـالم، برای آمیزش جنسی، آزادی مطلق قائل است. در این اجتماع، به طور خودکار از شدت هیجانات جنسی کاسته 

ــت ... به جای اعتنا به نظرات  ــی دیگر در اذهان مردم مطرح نیس ــائل جنس ــود. پس از یک دوره ی زمانی خاص، مس می ش

مزمه کنان، می گوید وقت عشق بازی است، برو معاشقه کن و وقتی پیشـینیان، به طبیعت گوش جان بسـپار. وقتی طبیعت، ز

دهد که وقت کناره گیری است، خویشتن خویش را بازدار و به روان کاوان و روان شناسان یاوه باف غرب طبیعت هشدار می

 (.95-39، ص 5999اشو، بلوغ، «)هم گوش مده...

 ترویج همجنس گرایی-8

ت های اجتماعی اسمجنس گرایی را مسئله نکنید، هیچ چیز اشتباهی در آن نیست این ایدهه»اشـو در کتاب انسان می گوید: 

توانید آن را حل نمایید. هر شمارد، خوب است، ابتدا آن را بپذیرید زیرا در صورت رد آن نمیکه چیزی را غلط یا درست می

ابد و یشود، جذابیت بیشتری میکه ممنوع میچه بیشـتر آن را رد کنید بیشتر جذب همجنس ها خواهید شد چون هر چیزی 

ی جنسی با است سه مرحله رشد جنسی وجود دارد: رابطه -مرد یا زن –گرایی یکی از مراحل ضروری رشد انسان همجنس

گرایی، ناهمجنس گرایی. زن و مرد هرگز دوســتان خوبی نیســتند و نخواهند بود. عشــاق دوســتان خود در کودکی، همجنس

مرد با مرد  یتوانند دوستی کنند رابطهتوانند دشمن هم باشند ولی مردان با مردان و زنان با زنان بهتر مید ولی میخوبی نیستن

ی زن و مرد از ازدواج دو زن با یکدیگر یا دو مرد با یکدیگر با وجودی که غیر تر است تا رابطهتر و درک شدنیبسیار راحت

 «کسی نمی تواند مانع آن شود. باشد، ولی پذیرفتنی است وطبیعی می

 نفی ازدواج در آیین اشو-9

صادق و وفادار بمان، نه به « عشق»نمی گویم اگر زنی را دوسـت داری، با او زندگی نکن، با او باش ولی به »اشـو می گوید: 

ــادی از میان می رود، آن وقت باید به حرکت ادامه دهید ... ای که از لحظه شــخص... وقتی عشــق ناپدید می شــود، وقتی ش

اش را از دســت داده است و شما را خوشحال آید و آن چیز گیرایی و جاذبهاحسـاس می کنید دیگر از چیزی خوشـتان نمی

 (593،ص5992)اشو،« کند، از آن دست بردارید. فقط به او بگویید متاسفم.نمی

ـــ»گویــد: وی در جــای دیگر می ـــراپــا طرفــدار عشـــقم، چون عشـــق )رابطــه ی جنس ــــت من س ـــکس  ی آزاد( ش

بخشــد و خطر همین می خورد. من از ازدواج دل خوشــی ندارم چون ازدواج موفق می شــود و بر ثبات و آرامش دایمی می
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اشو،  )اشو، الماس های« شوی.جاسـت، تو به یک اسباب بازی راضی می شوی تو با یک شی پلاستیکی و مصنوعی اقناع می

 (299، ص 5994

 نقد و بررسی 

ــت این دو بعد کاملاً در هم تنیدهاز نظر  ــان نیس ره اند بهعرفان حقیقی هیچ تعارضــی میان بعد مادی و بعد روحی وجود انس

مندی مشروع از لذت های جنسی نه تنها تعارض و تضادی با معنویت و عرفان ندارد بلکه شرط تکامل معنوی انسان و یکی 

 های عرفان حقیقی پاداشجزء اخلاق پیامبران است براساس آموزه از بهترین اسـباب و وسایل وصول به سعادت واقعی است

کارهای خیری که از سـوی شـخص ازدواج کرده صـورت می پذیرد چندین برابر پاداشــی است که به کارهای خیر شخص 

 شود.مجرد اعطا می

ر ی و بی بند و باری داسـلام با دیدگاه فروید و نگرش معنوی افرادی همچون اشـو به شدت مخالف است و افسار گسیختگ

مسـاله جنسـی را به شـدت نهی کرده اسـت در اسلام شهوت پرستی و شهوت خواهی به طور مطلق اعم از شهوت جنسی، 

شـهوت مقام، شـهوت مال و ... امری مذموم و منفور است منطق اسلام این نیست که به صورت نامحدود و بدون هیچ قید و 

د برخی داننی بدهد و هرگز بی بند و باری جنسی را در راستای تکامل معنوی انسان نمیبندی اجازه ی فعالیت به غرایز انسا

 (299،295،ص5939دهد.)شریفیروایات دیدگاه اسلام را در این زمینه به خوبی نشان می

 نفی خانواده در آیین اشو-10

 اشو به تبع نفی ازدواج با ثمره آن یعنی خانواده به شدت مخالفت می کند.

شـکل جدیدی از زندگی گروهی پدید آید من اسم آن را اجتماع یا جامعه می گذارم بلکه این زندگی گروهی جدید را  باید»

بوده اســت. اگر خانواده به همین شــکل که « خانواده»ترین واحد اجتماع خوانم ... از قدیم الایام، نخســتین و مهممی« کمون»

ی تاخت و تاز خود را از دست نخواهد داد آن د رفت و موهوم پرستی عرصههست باقی بماند آن وقت اجتماع از بین نخواه

 موقع ما نمی توانیم جهان واحد، بشریت واحد خلق کنیم.

خانواده مریض، ریشـه و علت میلیون ها بیماری است، خانواده آجر اصلی تشکیل ملیت ها، نژادها و تشکیلات مذهبی است 

ان و زنان کل بشریت گرفته است ... اساس ساختار اصلی خانواده بر مالکیت قرار دارد: خانواده هم برکت و سعادت را از مرد

ی دعواهای قانونی سرسام آور بر سر نگهداری شـوهر مالک زن اسـت و هر دو مالک فرزندان امروزه در غرب با وجود همه

ــه ازدواج یکی به طلاق منجر میفرزند و تملک دارایی ــود. در دنیاها، از هر س ــونت آمیز در اکثر جنایات و جرم ش های خش

ــانیت را از او درون خانواده و بین اعضــای خانواده اتفاق می افتد. لحظه ــدی، منزلت، آزادی و انس ــان ش ای که تو مالک انس
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ت فهای روانی و جنون سیاسی نیز از میان خواهد رای... اشو مدعی است با از میان رفتن خانواده، قسمت اعظم بیماریگرفته

 (36-33،ص5995و عشق جایگاه خود را باز خواهد یافت)اشو ،آینده طلایی،بزرگترین چالش انسان،

بنابراین در مدل کمون، خانواده جایی ندارد مفهوم ضــمنی این نکته روشــن اســت. در کمون از ازدواج خبری نیســت. آنچه 

ه ها باید ب، و نابودی معنویت انسان است ... . بچهآورد، فقط عذاب، پریشـانی، آزردگی، بردگیازدواج صـوری به ارمغان می

شود زیرا خانواده، واحد ملت است. )اشو، آینده ها نیز چیده میکمون تعلق داشـته باشند... با از بین رفتن خانواده بساط ملت

 (.39-36، ص 5995طلایی، 

 مخالفت اشو با سیاست-11

ـــت بـازا ـــیـاس ـــت و س ـــیـاس ـــانی کـه در ظـاهر بـا س ـــدت مخـالفت مییکی از کس ـــت. وی ن بـه ش ـــو اس  کنند اش

اند. کسی که کودن نباشد از میان شعر و سـیاستمداران آدم هایی کودن اند. از کودنی است که به سیاست رو آورده»می گوید 

هایی ضعیف و ی ضعف اوست، نه قدرتش، آنها آدمکند. انتخاب قدرت نشانهشـورو شـعور و قدرت، قدرت را انتخاب نمی

اند از این رو همه شان برای زندگی سالم و انسانی خطر آفرینند.)اشو، ریشه ها و بال جنبه اند که قدرت را به دست گرفتهکم 

 (591، ص 5992ها، 

شوند.سیاستمداران مردمانی دیوانه اند تاریخ برند سـیاست باز میافراد پیش و پا افتاده و کسـانی که از عقده حقارت رنج می

 های دست دوم به تزویر علاقمند می شوند افراد پیشترین اذهان دنیا هستند. فقط ذهنست. سیاست بازان نابالغبرهانی کافی ا

 (914، 296، ص5994برند سیاست باز می شوند)اشو،الماس های اشو،پا افتاده و افرادی که از عقده ی حقارت رنج می

دار شدن باید از قداست صرف نظر کرد برای سیاستمدار شدن هیچ سـیاسـتمداری نمی تواند قدیس نیز باشد. برای سیاستم»

، ص 5992ها، ها و بالخورد. )اشو، ریشهباید ابتدا عروس شـیطان شـد. قداست و بی پیرایگی و درستی به درد سیاست نمی

ز همین جا ناشی اند و پافشاری آنان بر اعمال قدرت نیز ا(.اصـولاً سیاستمداران در اعماق وجود خویش ضعیف و ناتوان994

دانند که کســی نیســتند... کنند. خودشــان خوب میمی شــود. این عده، ضــعف، زبونی، حقارت و عجز خود را احســاس می

سـیاستمدار چیزی جز یک نفس پرست لاف زن نیست. او در درون احساس حقارت کرده و از این احساس حقارت خویش 

ی بسیاری رنج برده است و حتی نسبت به این نکته واقف است که هاوحشـت دارد. سـیاسـت بیماری اسـت بشر از بیماری

. بشــریت همواره تبهکاران کوچک را مجازات و تبهکاران بزرگ راســتایش کرده اند)اوشــو، آینده ها همه بیماری بوده انداین

ی مسائل باره(.اشـو پس از خارج شـدن از دانشـگاه به سـیر و سـفر در هندوسـتان پرداخت و در529،99، ص5995طلایی، 

ی مسایل سیاسی داشت، مخالفت او با مهاتما هایی که اوشو در زمینهسیاسی، اجتماعی و دینی پرداخت از جمله موضع گیری



 1396اردیبهشت  21

   اجتماعی های آسیب ملی همایش اولین

 
گاندی، رهبر هندوستان بود. اشو به شدت با گاندی مخالف بود و گفته است که هزاران سخنرانی در مخالفت با گاندی انجام 

 (46-41 ، ص5999داده است.)فعالی، 

رأی دادن و دموکراسـی نیز مخالف است، در واقع او با هر تشکیلات و سازمانی مخالف است. به نظر او، این مایه ی  اشـو با

تشـویش بیهوده ای است که شما مجبور باشید از بین دو ابله )کاندیداها( یکی را برگزینید، به هر کس که رأی بدهید به یک 

 (969، ص 5999ای کهن، است رأی ندهید تا دست هایتان پاک بماند. )اوشو، اینک برکهاید پس بهتر احمق رأی داده

 نقد وبررسی

این نظر اشـو هم دور از واقع نگری اسـت چرا که عدم مشـارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و رأی ندادن اگر چه در 

انتخابات و  یکلان باز هم منجر به تاثیر در نتیجه تر وکند اما در نگاهی وسیعنگاه سـطحی و اولیه از فرد سلب مسئولیت می

ر تشود به طور معمول، رأی ندادن در انتخابات، به نفع گروه و کاندیدای ضعیفدر نتیجه مسئول بودن نسبت به نتایج آن می

من اشو نسبت ، بدبینی مزآورد. علاوه بر اینو یا به تعبیر اشو ابله تری است که کاندیدا شده است و نتایج برتری را به بار می

تند گوید، معمولاً کسانی هسبه سـیاستمداران هم در گفتارش تمام شدنی نیست. این کاندیداهای به اصطلاح ابلهی که اشو می

ی سیاسی ها، به فعالیت در عرصههای نظارتی، احزاب و رسانهکه سـال های بسـیاری از عمر خود را در زیر ذره بین دستگاه

ها و ی اجتماع با توجه به واقعیتهای حاضر در صحنهاند و در زمان انتخابات، احزاب و گروهخود گذرانده اجتماعی کشـور

ند. ای خود به میدان فرســتادههای رویایی و باطل آنها را به عنوان نمایندگان و ســخنگویان تفکر و اندیشــهنه آرمان گرایی

ــت که بن49، ص 5999)فعالی،  ــی اس دگی همه ابعاد وجودی اش را ادا می کندبه همین دلیل هرگز نمی (.عارف حقیقی کس

 (291،ص5932تواند نسبت به مسائل اجتماعی بی اعتنا باشد)شریفی ،

 نتیجه  گیری

های اشو فراوان است در مکتب اشو علم و تکنولوژی ی نفی و سلبآید که محدودهاز مجموع مطالب پیش گفته بدسـت می

ایش، شود، زیارت، دعا، نیشود، فقه و مناسک نفی میشود، شریعت نفی میشود، قانون نفی میمی شـود، فلسـفه نفینفی می

ی شود مذهب هم سرانجام نفشود همه چیز تصادفی است لذا تقدیر هم نفی میاعتقادات، توسل به واسطه، توبه، زهد نفی می

که اثبات می شود عشق است. آن هم عشق زمینی و خاکی که  ها و کنار گذاشتن ها تنها چیزیشود اما از پی این همه نفیمی

 یشود. تنها چیزی که مقدس است و پل آسمان است و باعث اتحاد نیروانه است رابطهدر نهایت به شهوت و سکس ختم می

 «.معنویت مدرن اشو»جنسی طولانی مدت است و این است 
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ـــترده الـبـتــه چـیـز دیـگـری کــه هـم اثـبــات مـی ــــت او بــه صـــورت مکرر و گس ـــو اس ـــود و آن خود اش  ش

 دعوت کند و« خدا»ی خودش و اهمیت و جایگاهش سـخن گفته است که باید دانست که به طور کلی اگر انسانی به درباره

ه بی آن است که او به خدا نزدیک شده است اما اگر انسانی هیچ قدرت و مزیتی را برای خود نسـبت ندهد این نشان دهنده

دعوت کند این امر چیزی جز شــرک، دوری از خدا و ســقوط نیســت. با این « خود»های متنوع به های مختلف و با بیانگونه

 شود.ملاک مدعیان از موحدان جدا می

 منابع 

 .فرهنگ لغت دهخدا-5

 چاپ هشتم، انتشارات عابد. .آفتاب و سایه ها )نگرشی بر جریان های نوظهور معنویت گرا( )5993 .(فعالی، محمدتقی-2

 چاپ اول، انتشارات عابد. .نگرشی بر آراء و اندیشه های اشو )5999 .(فعالی، محمدتقی-9

 چاپ دوازده، انتشارات: پرتو ولایت. .درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های کاذب) .5939 .(شریفی، احمدحسین-4

 باغ نو. :ترجمه روان کهریز، تهران .راز بزرگ )5992.(اشو-1
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 پرستی و آسیب های اجتماعی آنبررسی شیطان 

 

 3، رقیه صدساله2، آقای بهمن زاهدی1دکتر علی غفاری

 علی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی-1

 بهمن زاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی-2

 رقیه صدساله، کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی-3

 

 چکیده 

ظهور های نوکنیم که جهان چند صدائی است، و شکل گرفتن فرقهما در جهان پست مدرن زندگی می با توجه به اینکه امروزه

باشد. گرچه این تنوع تفکر در جهان غرب شکل گرفت ولی آثار گرایش همچون شـیطان پرستی یکی از دستاوردهای آن می

از این تحقیق بازپژوهی و آسیب شناسی عمیق  گردد. هدف اصلیبه آن در کشورهای دیگر مثل ایران روز به روز ظاهرتر می

های شـیطانی و شیطان پرستان از آن جهت که جنبه فساد و انحراف بارز دارند و به سرعت بر جامعه تأثیر می و معرفی گروه

ــد. از این رو چنین پژوهش هایی می ــونیتگذارند حائز اهمیت فراوان می باش اه های فکری آحاد جامعه را به همرتواند مص

 داشته باشد با این رویکرد این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند: 

سـازی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، افزایش آگاهی به جریان سـازی دشـمنان در قالب تشکیل آگاهی بخشـی و مصـون

ــروه ــری از رشـــــد گ ــی ــوگ ــل ــت ج ــی جــه ــاح ــای اصـــــل ــاره ــک ــه راه ــی، ارائ ــان ــط ــای شـــــی  ه

 .. های شیطانی و .بی رویه گروه

 بررسی شیطان پرستی، آسیب های اجتماعی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر ( یکی از اعتقاداتی است که برخی به آن پیشینه هزاران ساله میSatanismشـیطان پرستی )

می « خیر و شر»یعنی خدای موجودی دارای قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم، 

داند. شـیطان پرسـتی به معنی پرسـتش شـیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قوی تر و موثرتر از نیروهای خوب 

دنیوی همچون خداسـت. در شـیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین، قدرتی به عنوان برترین 

ــمرده میقدرت دو جهان، مورد تو ــتش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ ش ــود قانونمند می کند در جه و پرس ش

شـیطان پرستی، غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح های پلید و شیطانی 

ی شیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است. )رنجبران، شـود. و در نهایت معنانیز برای رسـیدن به اهداف خود اسـتفاده می

 (29، ص 5993

 معنی شیطان

شـیطان دو معنی دارد: یکی اصـطلاحی و آن معنایی اسـت که بر سـر زبان مردم است. وقتی شیطان گفته می شود ذهن مردم 

لســلام سجده نکرد دیگری معنی متوجه آن ملعونی می شـود که رودر روی خدا ایسـتاد و نافرمانی کرد و در برابر آدم علیه ا

طَن»لغوی آن اسـت، شـیطان از  گرفته شده و هر دو به معنی پلید، خبیث، پست و موجودی سرکش، متمرد و « شاطن»و « شـَ

نافرمان به کاربرده می شود به عبارت دیگر، به هر چیز مرموز، موذی و آزار دهنده گفته می شود همچنین به معنی منحرف و 

اغی و طاغی، شریر و شرارت کننده، دور بودن و دور شدن از حق و حقیقت، دور شدن از رحمت و مغفرت منحرف کننده، ی

الهی، بدخوری و سـخت دل، بدجنس و بدذات و ناپاک، هلاک شده و هلاک شونده آمده است این معانی و صفات در انسان 

از معانی و مصادیق شیطان است. و فرد شاخص آن، باشـد یا در جن در چهارپایان باشد یا وحوش، خزندگان و غیره این ها 

ــی که باعث بدبختی خود و  ــت همان کس ــهود و معروف اس ــت. که میان مردم مش ــطلاحی آن اس  همان معنای و مفهوم اص

 (3آدم علیه السلام، باعث بیرون شدن خود و آدم )ع( از بهشت شد.)صالحی حاجی آبادی، سایت قیامت، ص 

 ت متعددی ذکر شده که مهمترین آن ابلیس است.برای شیطان اسامی و صفا

ابلیس، کلمه ای مفرد و دارای دو جمع )ابالیس و بالســه( از ماده بلی و ابلاس گرفته شــده اســت معنای آن ناامیدی، مأیوس 

 شود، اندوهگین و سردرگریبان کردن آمده ابلیس،شـدن از رحمت خدا، تحیر و سـرگردانی، حزنی که از شدت یاس پیدا می

کلمه عربی و اسـم خاص اسـت و معروف شـده به همان کسـی که آدم را فریب داد و باعث بیرون شــدن او و همسرش از 

 یبهشـت گردید و الان با تمام قدرت، خود و لشـگریانش در کمین انسـان های بی ایمان و سست عنصر بلکه در کمین همه

 (55ان، ص انسان بوده مگر بندگان مخلص، که از آنان مأیوس است. )هم
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 ی شیطان پرستیتاریخچه

، میلادی بدانند اما واقعیت چیز دیگریست. شاید «51-56»ای شـیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتاً مربوط به قرن شـاید عده

بتوان تاریخچه شـیطان پرسـتی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می 

ــتی در نواحی  کند ــیطان پرس  به قرن ها قبل از میلاد مســیح بر می« آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی»که ش

گردد. و قبایلی که آثاری از آن ها باقی مانده اســت این مطالب را تصــدیق می کند. در اکتشــافات بدســت آمده در آمریکای 

هایی را از  کردند و حتی قربانیداشتند، شیطان را پرسش می« خوب و بد»اری به جنوبی، یکی از قبایل این قاره که اعتقاد بسی

ــت آمده و  ــاد مومیایی بدس ــم و قربانی وجود دارد. اجس ــیطان هدیه می کردند که هنوز مکان های انجام مراس ــان به ش انس

 ند( است.ها )که بیشتر زنان به چشم می خورچگونگی کشته شدن ها، نشانگر قربانی شدن این انسان

یطان به می باشد، ش« اوکاچا»در آفریقای مرکزی و در دشت و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی که معروفترین آن قبیله 

 شد. پرستش می« خشم و نفرت»عنوان قدرت مطلق زمین و آسمان و پدیدآورنده آن و خدای 

ه ها به صورت های دیگر درآمد کها و سنتکه بعدها این آئینتاریخچه ی شیطان پرستی به سال های بسیار دور بر می گردد 

چیزهایی از گذشــته، چه با تحریف و چه بدون تحریف، دســت به دســت، در حال عبور، همراه با زمان اســت البته شــیطان 

میلادی شیطان  51-54پرسـتی در زمان پیدایش زبان و خط و زمان مادها و سومریان، بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا در قرون 

 (21، ص 5993پرستی نوین به وجود آمد. )رنجبران، 

 انواع شیطان پرستی از نظر ایدئولوژی 

 جریان شیطان پرستی را می توان از لحاظ رویکردها و ایدئولوژی به چهار دسته تقسیم کرد:

س شیطان و در لاوی که در کتاب مقدشـیطان پرستی فلسفی)لاویی(: این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه ی آنتون زن-5

بود شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت  5336دیگر آثارش آمده، تشـکیل شـده است. لاوی مؤسس کلیسای شیطان در سال 

بوده در حالی که تعالیم خداجویانه ی کلیسـا را مورد تمسـخر و مرکزیت عالم هسـتی، خود انسـان است. و به خدایی برای 

 پرسش قائل نیستند.

شـیطان پرستی دینی: شیطان پرستی دینی اغلب مشابه شیطان پرستی فلسفی است چرا که خود شخص را در اولویت اول -2

 نگرند حمایت شده است. قرار داده اند این نظریه معمولاً توسط کسانی که خدا را به دید شیطانی می

یطان پرستان اند و به شرا بر خود گذاشته« ان پرستی سنتیشیط»دانند نام تر میاین گروه شـیطان پرستان خود را بسیار قدیمی

 گویند. می« شیطان پرستان معاصر»فلسفی 
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ود این نوع از طرف کلیسا مربوط می ش« تفتیش عقاید مذهبی»شیطان پرستی گوتیک: این فرقه از شیطان پرستان، به دوران -9

 دان، بزکشی، قربانی کردن دختران باکره و نفرت از مسیحیان هستند. شیطان پرستان معمولاً متهم به اعمالی از قبیل خوردن نوزا

شــیطان پرســتی آته ایســتیک: این گروه هیچ خدای را قبول ندارند و منکر خدا هســتند عقیده دارند قدرت خدایان همان -4

و در یکی از آموزه اندازه ای اســت که پیروانشــان قدرت دارند می گویند در جهان زمین چیزی برای هدایت نمی خواهیم. 

ـــد:  ـــن ـــوی ـــی گ ـــود م ـــای خ ـــرل »ه ـــت ـــن ـــه ک ـــی ک ـــا کســــــی هســــــت ـــه ـــن ـــو ت  ت

 (.529-525، 39، ص 5993)امین خندقی، « ات را به دست داری چیزی به اسم خدا زندگی ات را بهتر نمی کندزندگی

 تاریخچه شیطان پرستی در ایران

 شیطان پرستی قدیمی -1

  «:دروزی ها»-1-1

قرن پیش، به دلیل آزارهای حکومت وقت بر  59مناطق غربی کشــور، طی فاصــله زمانی حداقل  اقوام مهاجری هســتند که از

علیه برخی از مسـلمانان، فراری شده و در مناطقی از فلسطین اشغالی، سوریه، لبنان، ... سکنی گزیده اند برخی از مورخان و 

هایی از یطان پرســتی را در اختیار کرده اند و ریشــهنوعی از شــ« درون گرا»کارشــناســان ادیان بر این باورند که دروزی های 

 باشند. ایشان نیز در عراق و ایران )مناطق غرب کشور ایران( مستقر هستند و دارای معبد مقدس می

 ها در کرمانشاه:« گنوسی»-2-1

شند که آشکارا ابا فرض صـحیح تر استنادهای تاریخی دقیق انتصاب شیطان پرستی به فرقه گنوسی منشعب از اهل حق می ب

یادی در تصوف دارای قدرت تاریخی ز« تقدیس ابلیس»به شیطان پرستی روی آورده اند. در این رابطه باید متذکر شد بانیان 

مصری از پایه گذاران اولیه شیطانیسم در میان مسلمانان بوده اند. « ذالنون»، «احمد غزالی»می باشند در تاریخ افرادی همچون 

اگر کسـی به شیطان لعنت می فرستاد به شدت از سوی غزالی طرد می شد. زیرا وی »کند: نقل می« ارعط»در این خصـوص 

 (69، 5993ندیده است. )رنجبران، « شیطان»مدعی بود کسی را موحدتر از 

که در آن گونه »گیری شیطان پرستی در میان ایشان، طبیعی است فرق تصوف نیز مجموعاً تحت تأثیر این اقطاب بوده و شکل

ها از جذب معاشرت و رویارویی با سایر مردم پرهیز داشته و در شـود( امری بدیهی است. اما گنوسیفرق گنوسـی دیده می

 (63پردازند. )همان، ص های خاص شیطان پرستی؛ همچون قربانی و حج شیطان و ... میچند دسته کوچک به اسم

 

 

 شیطان پرستی نوین-2
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ــتی طی ی ــیطان پرس ــاله با چند وقفهنوع جدید ش ــی آن ک بازه ده س ی کوتاه به ایران نفوذ پیدا کرده که در چند بند به بررس

 پردازیم:می

 ی ورود: نحوه-5

مهم ترین عامل ورود شـیطان پرستی بر ایران رواج یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز و گیتار برقی -5-5

 موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیر مجاز وارد کشور شده است.بوده است که طی ده سال گذشته 

ـــعار ها و کتاباقدام تأمل برانگیز و بســـیار غیر مؤدبانه ی متولیان امر، در صـــدور مجوز برای گروه ها، آلبوم-2-5 های اش

 راهم آورد.موسیقی متالیکا نیز نقش اساسی را در جلب توجه عموم مخاطبین جوان به این نحله انحرافی ف

 حاملان شیطان پرستی: آورندگان شیطان پرستی به ایران شامل افراد و گروه های زیر می باشند.-2

های سنگین عادی و معنوی های اجتماعی در خارج از کشور که دچار خسارت و شکستها و سرخوردهتحصـیل کرده-5-2

 شده بودند.

ن اقتصادی رژیم پهلوی که قبل و بعد از انقلاب موفق به فرار از کشور فرزندان منافقین فراری، سلطنت طلب ها، مفسدا-2-2

 شده بودند. 

 باشند. افرادی از خانواده های بسیار ثروتمند مقیم داخل کشور که دارای روابط خانوادگی و ... با خارج می-9-2

با هدف استحاله ی فرهنگی وارد جاسـوسـان فرهنگی سـازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و رژیم صـهیونیستی که -4-2

 شوند.کشور می

فعالان حوزه ی هنر و موسـیقی که با کشـورهای دیگر به خصـوص آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در ارتباط بوده و -1-2

 (249و  243و  244، ص 5993بنابر دلایل حرفه ای و شغلی مسافرت های متعدد داشته اند. )امین خندقی، 

 ان نزد صوفیه دفاع از شیط

یز در آثار دفاع کرده اند. برخی ن« ابلیس»نیز از « صوفیه»علاوه بر احترام به شیطان در متون ادبی و عرفانی، بسیاری از بزرگان 

منظوم و منشورشان عباراتی در هم دردی و هم دلی با او دارند و به وی حسن نظر داشته و گناهش را کوچک شمرده و حتی 

 انسته اند.او را بی گناه د

البته تاکید می شـود در عرفان اسلامی و ادبیات فارسی نه کسی شیطان را پرستیده و نه در برابر خداوند برای او تقدسی قایل 

اسـت، اما کسـانی هم بوده اند که برایش احترام گذاشته اند و این احترام دارای نتایجی است که به شیطان پرستی هم مربوط 

 (63، ص 5939، می شود.)افراسیاب پور
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 «ان نور ابلیس من نارالعزه؛ اگر نور خود را به خلق ظاهر کند به خدایی پرستیده می شود.»منقول اسـت: « حسـن بصـری»از 

 (255ش، ص 5945)عین القضات همدانی، 

ا غیر تو رمن خود در کتابی مبین خوانده بودم که بر من چه خواهد گذشـــت؛ اگر »چنین می گوید: « ابلیس»از زبان « حلاج»

سجده کنم یا نکنم، مرا از بازگشت به اصل، چاره نیست؛ زیرا که مرا از آتش آفریدی و بازگشت آتش، به آتش است و تقدیر 

ــت.  ــجود به آدم و از آن منع « ابلیس)»و اختیار از توس ــت که او را به س اراده و اختیارش را از خود نمی داند و خداوند اس

اختیار من، همه با توست و تو از بهر من اختیار کردی. اگر باز داشتی مرا از سجود به او، بازدارنده کند( تمامی اختیارات و می

تویی و اگر خواسـتی که او را سـجده کنم، فرمان بردارم، نکاتی که در گفته ی حلاج دیده می شود، در اقوال و آثار برخی از 

نیز بســط و « یی، احمد غزالی، عین القضــات، عطار و موســویخواجه عبدالله انصــاری، ســنا»دوره بعد همچون « صــوفیان»

 گسترش یافته است.

گبرم که خلق را اضلال ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید ... دریغا! گناه خود »چنین بیان کرده است: « عین القضات»

از « سابلی»ی یارد چخیدن در این عقاید همه از اوسـت کسی را چه گناه باشد؟ خدا یا این بلا و فتنه از توست؛ لیکن کس نم

خود اختیاری نداشـته و فرمانبردار است و پروردگارش از یک سو او را به سجود بر آدم امر می کند و از سویی دیگر از این 

محمد )ص( بی ابلیس نشــایســتی. طاعت بی عصــیان و کفر بی »کار بازش می دارد در جایی دیگر عین القضــات می گوید: 

 ( این بود ایمان محمد)ص(، بی کفر ابلیس نتوانستبصدها تبیین الاشیاءصورت نسبتی و همچنین، جمله ی اضداد و )ایمان، 

 « بودن

، همچون مقابله ی دو وجه متلازم و متخالف یک «عین القضــات»و حضــرت محمد)ص( در ســخنان « ابلیس»مقابله میان 

را « ابلیس»د عین القضــات، حضــرت محمد)ص( را مظهر جمال و حقیقت، مطرح و به تعبیرات گوناگون باز نموده می شــو

مظهر صفات قهر و جلال الهی و محکوم سرز قدر و حکمت « ابلیس»مظهر جلال ذات حق می داند در اسلام و عرفان اسلامی، 

 (95-32، ص 5939ازلی است. در عرفان، او موحدی است که عصیانش برای گریز از شرک بوده است. )افراسیاب پور، 

یعنی هر که توحید را از ابلیس نیاموخت پس آن زندیق « من لم یتعم التوحیـد من ابلیس فهو زنـدیق»گویـد:احمـدغزالی می

دانست زیرا به غیر از خدا در برابر هیچکس دیگری سجده نکرد. حال همین اسـت وی همچنین شیطان را سیدالموحدین می

 (.forum.eideha.com( مشاهده کنیم )Satanistsهای شیطان پرستان امروز )توانیم در پشت جمله یکی از کتابجمله را می

 پرستش شیطان از نظر قرآن 

خداوند متعال در قرآن می فرماید: اِنزَ الشیطانَ کان لِلإنسانَ عَدنوزاً مبینا * بدرستی که شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار 

 (19است. )سوره اسراء: آیه 
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ِجبلًا م ِمنکن  اَلَم أعَهد اِلیکنم یا بنی آدم اَن لاتعبد والشـیطان اِنزَهن لَکنم عَدزوز  مبین *و اَن اعبدونی هذا صراطن مستقیم* و َلقد َاَضلزَ »

 اَفَلَم تکونوا تعلقون* کثیراً

آشکاری است* و این که مرا آیا با شـما عهد نکردم ای فرزندان آدم! که شـیطان را پرستش نکنید، که او را برای شما دشمن 

بپرسـتید که راه مسـتقیم این است؟ * و خلق بسیاری را به گمراهی کشید، آیا هنوز هم تعقل نمی کنید )سوره یاسین، آیات 

69-65-62) 

 مراسم و اعمال شیطان پرستی 

 کنیم. گیرد که به مهم ترین آنها اشاره میپرستی انجام میاعمال و مراسم مختلفی به عنوان شیطان -

مناسک جنسی: مسائل جنسی آن هم همراه با خشونت، از شاخصه های مهم این گروه است و نشان از مشکلات روحی  -

توان در تجاوز و قتل و به ویژه تجاوز به کودکان و و روانی چنین افرادی دارد. عمده ترین نشـانه شـیطان پرستان را می

 نوجوانان همراه با قتل آنان دنبال کرد. 

م عضویت: در این مراسم پنج بوسه ی مقدس توسط کشیش کلیسای شیطان پرستان و یا همسر وی بر بدن شخص مراس -

 شود.عضو شونده زده می شود که باعث خیر و برکت او، تقدس او در بین شیطان پرستان می

ربانی مسیحیت می  مراسـم نماز سـیاه )نماز جماعت سـیاه(: در کلیسای شیطانی انجام می شود و همانند مراسم عشای -

 شود. باشد با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام می

مراسـم حج شـیطان پرستان یزیدیه: مراسم جمعی که در آن مرقد شیخ عدی را کعبه قرار داده و مراسم خود را در روز  -

ــرقی آغاز می کنند تا پنج روز ادامه دارد. امروزه لالش یکی از  ــپتامبر ش ــتشــگاهپانزدهم ماه س ها و محل انجام حج پرس

ترین مرحله حاجی شدن پرتاب دستمال سیاه بزرگ به طرف سنگ است که با چشمان بسته شیطان پرستان است. اصلی

از فاصـله هفت متری انجام می شود اگر سه بار موفق شوی این عمل را انجام دهی حج شما قبول است اما اگر نشد دو 

 ی.روز بعد باید دوباره انجام ده

موسـیقی شـیطان پرستان: شنیدن آهنگ های تند، همواره با خشونت که وحشت و نفرت را با خود دارد. )امین خندقی،  -

 (595-529، ص 5993

مراسـم قربانی: اجرای این مراسـم به هنگام کسـوف و خسوف است این مراسم بیش تر در قبایل آمریکای جنوبی رایج بوده 

 (96، ص 5939است. )افراسیاب پور، 
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 ترفندهای گروه های شیطانی برای جذب افراد 

ــتند این، نمادهای  نمادسـازی:-1 نماد از عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ عمومی اســت و از نظر هنری دارای ظرفیت بالایی هس

نند آن شـیطانی بر روی خنجرها، کمربندها، بازوبندها، پیراهن ها و کلاه و زیورآلات طرح داخل اتاق خواب، تا عروسک و ما

 (35، ص 5999دیده می شود. )نگارش، 

ی سخره گرفتن دین )شـماره تلفن شـیطان( صـلیب وارونه )نشانه 666از مهم ترین این نمادها، سـتاره پنج سـر یا پنتاگرام، 

مسـیحیت(، صـلیب شکسته یا چرخ خورشید، چشمی در حال نگاه به همه جا، آنخ )سمبل شهوت رانی و باروری(، سر بز، 

به پایین )نماد ضد عدالت(، اس شیطانی، صلیب شیطانی، ستاره و هلال ماه، هرج و مرج یا آنارش )نماد منسوخ کردن  تبر رو

 (33-39، ص 5939تمام قوانین( و ... )افراسیاب پور، 

 ادههای مورد استفموسیقی همواره نقش موثری در جذب جوانان و نوجوانان داشته نوع موسیقی های مخرب:ترویج آهنگ-2

پیشرفته  هایهای شیطانی با استفاده از سیستمکند گروهها غیر عادی است به گونه ای که فعالیت مغز را مختل میدر این گروه

صـوتی و داد و فریاد و صداهای بلند، همراه با ریتم تند و ملودی های آشفته بر قدرت تفکر و تشخیص هواداران خود تاثیر 

ــیقی عمده می ــت خوانندگان این گروه های انحرافی، هنگام اجرای گذارند موس ــتی، متال اس ــیطان پرس مرتبط با باورهای ش

های متال به وضوح به مسائلی چون زنا موسیقی، دست به خوردن و آشامیدن میوه های فاسد، مردار، خون و ... می زنند ترانه

از چهره های مشهور و مبتذل این موسیقی مرلین منسون پردازد ها میبا محارم، تجاوز جنسـی، شکنجه و قربانی کردن انسان

(Marilyn Manson.است ) 

بر اثر گسـترش علم و تکنولوژی جهان به دهکده ای تبدیل شـده است که هر نقطه ی آن از نقطه دیگر  فعالیت اینترنتی:-3

ترنت افکار و اندیشه های خود را وارد های انحرافی در خارج از کشور از طریق ایناثر می پذیرد. بسـیاری از فرقه ها و گروه

ها فضاهای ارزان و حتی رایگان اینترنتی هستند که اطلاعات افراد ایران اسلامی می کنند در میان همه امکانات اینترنت، وبلاگ

 نویسی انجامهای شـخصی او را در خود جای می دهد گروه های شیطانی عمده فعالیت خود را در قالب وبلاگو یادداشـت

 های شیطان پرستی در ایران در حال گسترش روزافزون است.دهند. وبلاگ و سایتمی

های شـیطانی استفاده از صنعت سینما است. این مهم در دنیا با از راه های دیگر جذب افراد از سـوی گروه فیلم سـازی:-4

ند که شاخصه کتصد عنوان فیلم تولید میگیرد این مرکز سالانه هفتلاش هالیوود بزرگترین مرکز فیلم سازی جهان صورت می

ی شصت سدة بیست میلادی به بعد و با توجه به گرایش مردم به معنویت بیشتر باشد از دههاصـلی آن خشونت و سکس می
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ری گهای هالیوودی بر معنویت و عرفان متمرکز شد. البته معنویت هالیوودی، سکولاری است و شریعت ستیزی و اباحیفیلم

 ز می نماید. را تجوی

ــت و از بیاباحی گری به معنای بی اعتنایی به ارزش ی اباحی گری:اشـاعه-5 ــهل انگاری های دینی اس اعتقادی کافر، یا س

دینـدار پدید می آید. و در دو حوزه فردی و اجتماعی نمود می یابد در حوزه فردی موجب می گردد آدمی وظایفی را که در 

ـــمردن  برابر خود و خـداونـد دارد ادا نکند و حرام را مباح بشـــمارد و بی قیدی در پیش گیرد. پیامد اباحی گری با مباح ش

 انگارد. حدود الهی را کنار آلاید. هنجارهای زندگی جمعی را نادیده میپسندد دست مینبایدهای اجتماعی به هر کاری که می

 (551-592، ص 5999ین حد آزادی است. )نگارش، گذارد. و همه چیز را در دایره مباحات گنجانده و در پی بیش ترمی

ـــیطانی معمولاً نوجوانان و جوانان ناآگاه و فرزندان مرفهین و ثروت اندوزان و همچنین  فریـب خوردگـان این گروه های ش

وابسـتگان به رژیم طاغوتی، طرد شـدگان از خانواده و آسـیب دیدگان اجتماعی و کاربران سایت های مبتذل هستند. )همان، 

 (521-553ص 

 علل و عوامل گرایش به گروه های شیطانی

های بیگانه که بیشـتر از طریق اینترنت، صورت می (به نفوذ اندیشـه5توان های شـیطانی میاز علل و عوامل گرایش به گروه

با مدرن ترین (ترویج موسیقی غربی که 2ها و عقاید بیگانگان دسـترسی دارند. گیرد و افراد بدون هیچ محدودیتی به اندیشـه

ی علاقمندان به موسیقی غرب گرایش های شیطانی ندارند از سر تفنن به طرف این آلات و ابزاری سـاخته می شود البته همه

شوند. طی ده سال گذشته موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیر مجاز وارد کشور شده و در ها کشیده میگونه موسـیقی

هایی همچون هوی متال، متال دسـترسی جوانان قرار گرفته است موسیقی متال دارای سبک چارچوب آن مفاهیم شـیطانی در

( ترویج بی 9رسد، تاریک، تراش متال، بلک متال و شـاخه های دیگر اسـت که شرک و کفر هیچ کدام به پای بلک متال نمی

اد، تحرک، مصرف مواد مخدر و داروهای (هیجانات سرکش مانند داد و فری1(پوچ گرایی، 4بند و باری و مصرف مواد مخدر، 

ه کند و فرصتی برای تجربه تخلیروانگردان، زیرپا گذاشتن ارزش های انسانی و اخلاقی همه و همه لحظات متفاوتی فراهم می

 (593-523هیجان بدست می دهد اشاره کرد. )همان، ص 

 پیامدهای گرایش به شیطان پرستی مدرن

های شیطانی آثار ویرانگری بر رفتار و عملکرد هواداران خود می گذارد و های گروهاندیشه ها مؤید این مهم است کهبررسی

 زمینه ساز آسیب های اجتماعی، دینی، فرهنگی در جامعه خواهد بود که به مهم ترین این آسیب ها اشاره می کنیم:

ای هیحیت بود، امروزه به مخالفت با آموزهدین گریزی: عملکرد شـیطان پرستان، گرچه در شروع، مبارزه با آموزه های مس-5

ت. باشد به مراتب بیشتر اسهمه ادیان درآمده اسـت. این تقابل با اسلام که برترین ادیان آسمانی است و در جهان گسترده می
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ن گری در میان جوانان سـراسـر جهان، به ویژه بعضـی از نسل های سوم و چهارم جواناامروزه شـاهد رواج نمودهای اباحی

 کشور اسلامی مان هستیم از جمله این نمودهای اباحی گری عبارتند از:

 سد. راستفاده از گردنبند، و دستبند طلا و نیز نمادهای شیطانی که در بعضی از فروشگاه های تهران آزادانه به فروش می -

 ی ضد دینی دارد. های زننده که در میان جوانان رایج است و در بسیاری موارد محتواگوش دادن به موسیقی -

 های شبانهمصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در مجالس و نیز مهمانی -

 اختلاط شایع میان زنان و مردان در مجالس عروسی و میهمانی های شبانه  -

 مرسوم شدن رقص مشترک و دسته جمعی زنان و مردان به ویژه در محافل شبانه  -

خیره کننده در حال حاضــر، در ایران، تعدادی آرایشــگاه فعالیت  ظاهر شــدن در ســطح جامعه با آرایش غلیظ و گاه -

زیرزمینی و پنهانی دارند. البته یادآور این نکته ضـروری است که بسیاری از جوانان صرفاً برای جلب توجه به این گونه 

 آرایش ها رو می آورند و چه بسا گرایش شیطانی نداشته باشند. 

انگشترهای اسکلتی، گردن بند، دست بند و مچ بندهای چرمی، دست بندهای تیغ  اسـتفاده از زیورآلات مخصوص مانند -

 دار، لنزهای چشمی شیطانی و ... است.

 پوشیدن لباس نامناسب، و نیز بی اعتنایی به حریم محرم و نامحرم -

 های انسانی رواج فرهنگ ضدیت با ارزش-2

 گرایش به جادوگری -9

 شیوع فساد و اعتیاد -4

 گرایی )نیهیلیسم( ترویج پوچ-1

 (513-593ترویج خشونت )همان، ص -6

 راهکارهای پیشگیری و مهار 

 شناساندن اسلام  .5

 مبارزه با خرافات و انحرافات  .2

 پاسخگویی به شبهات و معرفی عرفان اسلامی  .9

 تقویت و تحکیم نهاد خانواده و ارتباط صمیمی با جوانان، شناخت و توجه به مشکلات فکری و عقیدتی نسل جوان  .4

 (593-569، ص 5999دشمن شناسی و زمینه سازی برای خویشتن داری )نگارش،  .1

 های موسیقی متالیکا و راک کنترل و تعطیلی کامل فعالیت گروه .6
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 پرستان به اصناف جهت کنترل در عدم فروش های مورد استفاده شیطاننمادها و سمبلهای اطلاع رسانی و اعلام ویژگی .3

 اطلاع رسانی محدود و جهت مند به اقشار مختلف و تاثیرگذار همچون معلمان و روحانیت و ...  .9

 (292-295، ص 5993های جمهوری اسلامی ایران و ... )رنجبران، آوری و ارسال مطالب از سوی سفارت خانهجمع .3

 نتیجه گیری 

های انحرافی و توان فهمید که همواره در کنار خط مســـتقیم انبیای الهی و لشـــکر خدا، راهاز مجموع مطالب گفته شـــده می

کنند با آنکه خدای متعال از ها، همواره راه منحرف و باطل را انتخاب میای در میان آن راهاند و عدهشـیطانی نیز وجود داشته

عهد بســت که شــیطان را نپرســتند. در این پژوهش در مورد مطالبی از قبیل باز نمودن مفاهیم کلیدی همچون ابتدا با انســان 

های شیطانی و علل و عوامل گرایش شان و جذب شدگان گروهشیطان، ابلیس و بررسی انواع شیطان پرستی و اعمال و مراسم

 ایم.مقابله با این پدیده دنیای مدرن اشاره کردهبه شیطان پرستی و آسیب های آن و در آخر نیز به راهکارهای 

 منابع 

 قرآن مجید. .5

 چاپ دوم، ساحل اندیشه تهران.«. نحوه شکل گیری گروه های شیطان پرستی در ایران»(. شیطان پرستی 5993رنجبران، داود) .2

 (. شناخت و بررسی شیطان پرستی. چاپ اول، انتشارات آفتاب توس.5993امین خندقی، جواد) .9

 (. شیطان پرستی. چاپ اول، انتشارات خرمشهر. 5939افراسیاب پور، علی اکبر)  .4

 (. کژ راهه شیطان پرستی. چاپ اول، انتشارات زمزم هدایت.5999نگارش ،حمید) .1

 (. شیطان پرستی. چاپ چهارم، انتشارات خادم الرضا)ع(.5939زند قزوینی، علی ) .6

 فیف عسیران، تهران.( . تمهیدات به کوش ع5945همدانی،عین القضات ) .3

9. https//www.forum.eideha.com. 

 .sheytan-parsti-persianblog.irصالحی ،حاجی آبادی. سایت قیامت، شیطان در کمینگاه.  .3

 

 

 

 

 

 زناشویی  رضایت با شیفتگی خود گرایشات رابطه

 

 * 2و1 زاده موسی ، توکل2و1یعقوبی مریم
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 (Maryamyaghoobi9556@gmail.com) .رانیا ل،یاردب دانشگاه آزاد اسلامی، ،واحد اردبیل ،روان شناسی بالینیگروه  -1

 گروه روان شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. -2
   

 

  چکیده

 ستگینوع همب از حاضر پژوهش روش باشد.می ییزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاترابطه گرابررسی  هدف این پژوهش

. باشدیم5931کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال  شامل پژوهش نیا یآمار جامعه .باشدمی

نفر به صورت در دسترس  529 افراد تعداد ینا یناز ب شدند در مرحله دوم ییشناسادانشجویان مجرد و دانشجویان متاهل 

 د.دنآوری شیی جمعزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاتگرا مقیاسهایهای این پژوهش با استفاده از داده .ندانتخاب شد

 داد نشاننتایج پژوهش  .ندگرفت قرار تحلیل و مورد تجزیه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون لیتحلبا  های پژوهش،داده

 یرتغمرابطه منفی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون  ییزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاتگرا بینکه 

توانند  ی( مβ=  -25/9) یفتگیخود ش یشاتبتا گرا یرشود. با توجه به مقاد یم یینتب یفتگیخود ش یشاتگرا ییزناشو یترضا

  .کنند بینیپیش یدار یرا به صورت معن ییزناشو یتمربوط به رضا ییراتتغ

 زناشویی رضایت شیفتگی، خود گرایشات واژگان کلیدی:

 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the relationship is their fascination with marital satisfaction. The 

research is correlational The study population included all married students of Azad University of Ardabil in 

the second half of 1395 is. Students married and single students were identified in the second phase of these 

120 individuals were selected. The data using measures of marital satisfaction were collected narcissistic 

tendencies. Research data analysis Pearson correlation and regression analysis were used. The results showed 

that narcissistic tendencies there is a significant negative relationship with marital satisfaction. The variable 

regression test results marital satisfaction narcissistic tendencies is explained. According to the narcissistic 

tendencies beta values (-0/ 21= β) changes related to marital satisfaction significantly predict. 

Keywords: Narcissistic tendencies, marital satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 ترین رفژ و بزرگترین از یکی آن نبود حال عین در و بشری های لذت ترین اساسی و ترین عمیق از یکی زناشویی رضایت

 لقتع به امید شوید، شناخته کاملاً روزی اینکه به امید. شود می آغاز فراوان امید با همیشه عشق. است رنج های سرچشمه
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 ارقر زندگی های واقعیت با تضاد در امید این اوقات گاهی اما. ماندگار پیوندی و عمیق عشقی با امید شدن، حمایت خاطر،

 مانع اه قضاوت شود، می فاصله و جدایی باعث عصبانیت هستند، هم با تضاد در گاهی و نمی خوانند هم با نیازها. گیرد می

 (.5939)پسندیده،  افکند می سایه هم از دور اما موازی های زندگی بر تنهایی و شوند می پذیرش از

 الندهب و سالم ارتباطات وجود به خانواده سلامت و سعادت. است خانواده نظام کارایی و استحکام نشانگر زناشویی، رضایت

 وانیر و جسمی مشکلات انواع آن منفی پیام نباشد، برخوردار لازم استحکام از خانواده پایه چنانچه و دارد بستگی زوجین

 رضایت و اقتصادی پیشرفت روانی، و جسمانی سلامت افزایش باعث و تر طولانی را شوهر و زن عمر پدیده این واقع است. در

(. متغیرهای مختلفی با روند رضایت زناشویی در طول زمان رابطه دارند، این متغیرها 5935گردد)ایرانپرور،  می زندگی کل از

. یک دسته از این دمی توانند، پیش بینی کننده شانس حفظ رضایت زناشویی و یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی و طلاق باش

متغیرها مربوط به ویژگی های شخصیتی افراد است، بنابراین داشتن ویژگی خودشیفتگی را می توان بعنوان یکی از فاکتورهایی 

 که بر سطح رضایت زناشویی افراد تاثیرگذار است، یاد کرد. 

 ،ه عنوانخودشیفتگی اولین بار ب .ینی دارداجتماعی و روان شناسی بال خودشیفتگی تاریخچة گسترده ای در حوزة روان شناسی

یک سازة بالینی، با نام نوعی اختلال از نوشته های فروید برخاست. این دیدگاه بالینی را دربارة خودشیفتگی ادامه دادند که 

 د.شبه عنوان یکی از اختلالات شخصیت با نام اختلال شخصیت خودشیفته منجر   DSM-5 مدتی بعد به وارد شدن آن در

که افراد براساس مجموعه ای از ملاک های  نظر روا نشناسی بالینی یک اختلال شخصیت محسوب می شود خودشیفتگی از

عادی روان شناسان اجتماعی عموماً دیدگاه اب به آن هستند و یا نیستند )طبقه بندی مقوله ای(، در حالی که تشخیصی، یا مبتلا

ند، میان بهنجار و خودشیفته تفاوت ایجاد ک مشخصی در گسترة خودشیفتگی که اساس آن مرز دارند و بر به خودشیفتگی

 یسوال اساس نیبه ا ییپژوهش درصدد پاسخگو نیا با توجه به مطالب گفته شده (.5939 قربانی، و حمزویوجود ندارد )

 وجود دارد؟  یچه رابطه ا ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگرا نیاست که ب

 روش شناسی

 باشد.های آن توصیفی از نوع همبستگی میروش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه :کار روش

 بوده 34-31 سال دوم نیمه در اردبیل شهر آزاد دانشگاه متاهل دانشجویان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه جامعه آماری:

 . ندارد وجود آنها دقیق آمار که است

 انجام زیر صورت به مرحله دو در و دسترس در صورت به پژوهش این گیرینمونه روش نمونه:روش نمونه گیری و حجم 

 افراد این بین از  دوم مرحله در شدند شناسایی مجرد دانشجویان و متاهل دانشجویان اول مرحله در که صورت این به: شد

 دلاور،) باشد می نفر 99همبستگی تحقیقات در نمونه تعداد حداقل ضمناً. شدند انتخاب متاهل دانشجویان نفر 529 تعداد

 نمونه ندازها بیرونی اعتبار افزایش همچنین و نمونه افت احتمال بین، پیش متغیر دو وجود دلیل به پژوهش این در که( 5991

 .شد انتخاب نفر 529
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 کسب از بعد که صورت این به. شد استفاده پرسشنامه از پژوهش این در اطلاعات گردآوری برای ها:روش گردآوری داده

 انتخاب دانشجویان از نفر 999 تعداد اردبیل شهر آزاد دانشگاه دانشجویان بین از تصادفی بصورت لازم های هماهنگی و مجوز

 هایپرسشنامه سپس. شد داده توضیح آنان به را پژوهشی اهداف و انتخاب نفر 529 تعداد آنان بین از سپس شدند

 آوریمعج هاپرسشنامه نهایت در و کنند تکمیل تا گرفت قرار آنان اختیار در( زناشویی رضایت و های پرسشنامه)پژوهشی

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزارنرم توسط اطلاعات و شده

  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل: ابزارگردآوری اطلاعات:

( ساخته شد. این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های 943،5399این آزمون توسط )اولسون زناشویی انریچ:آزمون رضـایتمندی 

اولسـون از این پرسشنامه برای بررسی  .زا یا شـناسـایی زمینه قوت وپربار سـازی رابطه زناشـویی بکار میرود بالقوه مشـکل

تغییراتی که در طول دوره ی حیات آدمی رخ میدهد  رضـایت زناشـویی استفاده نموده است  ومعتقد است که این مقیاس به

هر یک از موضوعات . خانواده به وجود می آید حساس است مربوط می شود و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در

سوال بسته تشکیل شده  43از  ر ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچاین پرسشنامه د

گزینه ای: )  1سوال است، پاسخ به سوالات به صورت  59سوال دارد بقیه مقیاس ها شامل  1اول آن  اسـت که به جزءمقیاس

 91/9و میزان روایی  95/9( می باشــد که میزان پایایی  کاملا مخالفم –مخالفم –نه موافقم نه مخالفم  -موافقم-موافقم  کاملا

 بوده است.

خودشیفته در  این مقیاس به منظور سنجش ویژگی های شخصیت ( :5399راسکین و ترس ) پرسشنامة شخصیت خودشیفته

کاردانی و کارشناسی  انشجوید 459( این پرسشنامه را بر روی 5939و ملکی ) گروههای غیربالینی ساخته شده است. صفاری نیا

اقتدار » ،«  2خودنمایی » مرد( اجرا کرده اند. این، 294زن و  536و آزاد شهر سنندج ) مراکز تربیت معلم و دانشگاههای دولتی

دارد. در هر  « 9برتری جویی » ،«4بهره کشی » ،«1محقز بودن » ،«6خودبسندگی » و  گویه و هفت خرده مقیاس 49مقیاس « 5

بیشترین  دهنده خواسته می شود، جمله ای که ارائه می شود و از پاسخ « 3خودبینی »این پرسشنامه، یک جفت عبارت گویة 

ة نشان دهند گذاری می شوند. نمرة صفربه صورت صفر و یک نمره هامطابقت را با وضعیت وی دارد، انتخاب نماید. گویه

سشنامه به ترتیب پر بنابراین کمترین و بیشترین نمرة کسب شده از این است. نبود نشانه و نمرة یک وجود نشانة خودشیفتگی

و برای  51تا  52جامعة عمومی  دهندة خودشیفتگی بیشتر است. میانگین نمره برای بالاتر نشان بود که نمرات 49و  9برابر با 

در پژوهشهای متعدد در ایزان  دهد ، خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان می29است. نمرات بالاتر از  59تا  53افراد مشهور 

 بوده است. 92/9گزارش شده و میزان روایی آن  33/9میزان پایایی این پرسشنامه 

                                                           
347-Olson 
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عیار باشد که شامل میانگین، انحراف م یم یفیاطلاعات ابتدا به صورت توص لیو تحل هیتجزتجزیه و تحلیل اطلاعات:  روش

فاده شد و است ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره لیها از آزمون تحل هیآزمون فرض یو ... و در بخش دوم برا

 .ه استبهره گرفته شد SPSS یمنظور از نرم افزار آمار نیا یبرا

 یافته ها : 

 جمعیت شناختییافته های 

 تحصیلی پاسخگویان مقطع توزیع فراوانی و درصد (1)جدول 

 درصد فراوانی تحصیلی مقطع

 7/6 8 کاردانی

 41 14 لیسانس

 2/44 13 فوق لیسانس

 2/4 1 دکتری

 100 120 کل

 41درصد و بیشترین میزان با  2/4کمترین مقطع تحصیلی مربوط به دکتری با مشـاهده می شـود ( 5)همانطور که در جدول 

 درصد مربوط به مقطع لیسانس می باشد.
 جنسیت پاسخگویانتوزیع فراوانی  (:2)جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 7/26 32 مرد

 3/73 88 زن

 120 100 

درصد نیز با بیشترین  9/39درصـد پاسـخگویان با کمترین میزان مرد و  3/26مشـاهده می شـود ( 2)همانطور که در جدول 

 میزان زن می باشد. 
 : آمارهای توصیفی متغیر سن3جدول 

 مقدار آماره

 120 تعداد نمونه

 13/26 میانگین

 46/1 معیارانحراف 

 88/20 واریانس

 20 دامنه تغییرات

 53 حداقل نمرات

 93 حداکثر نمرات
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می باشد. همچنین دامنه   99/23و با واریانس  46/1با انحراف معیار  19/26میانگین سن پاسخگویان برابر  9طبق نتایج جدول 

 می باشد. 29تغییرات نیز برابر 

 
 یی زناشو یترضا یفتگی وخود ش یشاتگرا( میانگین و انحراف استاندارد 4جدول )

 ییزناشو یترضا یفتگیخود ش یشاتگرا آماره

 16/214 01/113 میانگین

 74/12 12/0 انحراف استاندارد

 یترضاو ( 12/3 و) 31/519 شیفتگی خود شود میانگین )و انحراف استاندارد( گرایشاتمشاهده می 4همانطور که در جدول 

 ( است.34/52)و 56/254یی زناشو

 
 اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق -نتایج آزمون کولمگروف -1جدول 

 ییزناشو یترضا یفتگیخود ش یشاتگرا آماره

 03/0 34/1 اسمیرنوف -کولمگروف

 31/0 06/0 سطح معنی داری

است، بنابراین  91/9بیش از  31/9و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  1طبق نتایج جدول 

از  نرمال است و جهت تحلیل فرضیات بایدیی زناشو یترضا شیفتگی و خود گرایشاتمی توان گفت که توزیع متغیرهای 

  فاده کرد.آزمون های پارامتریک )ضریب همبستگی پیرسون( است

 یافته های استنباطی

 ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگراماتریس ضریب همبستگی پیرسون  -6جدول 

 ییزناشو تیرضا آماره 

 یفتگیخود ش شاتیگرا
 -202/0* ضریب همبستگی

 027/0 سطح معنی داری

 95/9** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

 داری معنی ( رابطه منفیr=  -23/9) ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگرا دهد بین( نشان می 6همانطور که جدول )

 ییزناشو تیضار و یفتگیخود ش شاتیگرا بین(. بنابراین می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و >p 91/9دارد ) وجود

 .دارد معنی داری وجود رابطه معکوس

 سوال تحقیق -5

 است؟ پاسخگویان چقدر ییزناشو تیرضاپیش بینی  در یفتگیخود ش شاتیگرا متغیر سهم
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 ییوزناش تیرضاپیش بینی  در یفتگیخود ش شاتیگرا متغیر سهم پیش بینی برای  گانه نتایج تحلیل رگرسیون چند  (:3)جدول 

 متغیرهای پیش بین
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 T P استاندارد

B SE BETA 

Constant 00/117 41/24 - 46/6 000/0 

 031/0 -10/1 -21/0 132/0 -11/1 یفتگیخود ش شاتیگرا

  14/4F= 20/0=   2R                      01/0 

اک در معادله متغیر ملبه عنوان  ییزناشـو تیرضـامتغیرهای پیش بین و به عنوان  یفتگیخود شـ شـاتیگرا نقشبرای تعیین 

 ( و>p 91/9مشاهده شده معنادار است) Fمشاهده می شود میزان  (3)رگرسـیون تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره 

=  -25/9)یفتگیود شخ شاتیگرا با توجه به مقادیر بتا می شود. تبیین یفتگیخود ش شاتیگراتوسط  ییزناشو تیرضا متغیر

β) دنبینی کنرا به صورت معنی داری پیش ییزناشو تیرضابه  مربوط تغییرات توانند بدست آمد و می . 
 

 بحث و نتیجه گیری 
ه دست آمده های بیافته صورت گرفت. ییزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاترابطه گرا پژوهش حاضـر در راستای بررسی

 یترضار داست. در نتیجه می توان اذعان کرد که  ییزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشـاتگراحاکی از رابطه معنی دار بین 

توسط  ییزناشو تیرضـا تغییرات متغیر یفتگی رابطه منفی معنی داری دارد و همچنینخود شـ یشـاتگرایی با متغیر زناشـو

 تغییرات توانند می (β=  -25/9)یفتگیخود ش شاتیگرا با توجه به مقادیر بتا می شود. تبیین یفتگیخود شـ شـاتیگرامتغیر 

خود  اتشــیگرا بین نتایج بدســت آمده نشــان داد که د.نبینی کنرا به صــورت معنی داری پیش ییزناشــو تیرضــابه  مربوط

(. بنابراین می توان گفت که فرضیه >p 91/9دارد ) وجود داری معنی ( رابطه منفیr=  -23/9) ییزناشو تیرضا و یفتگیشـ

بدست  تیجهن .دارد معنی داری وجود رابطه معکوس ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگرا بینسـوم تایید می شـود و 

(، 2952(، )ماریســن و همکاران،2959، )تروســیو و همکاران،(5935، آقایوســفی و امیرپور) هایهای پژوهش آمده با یافته

ویژگی های شخصیتی یکی از  که نمود عنوان باید آمده دسـت به جهینت نییتب خصـوص در همخوانی داشـت. (2954،زانگ)

عوامل اثر گذار بر عملکرد و یادگیری فردی می باشـد و در این بین خودشیفتگی یکی از ابعاد شخصیتی است که عملکرد و 

یادگیری از آن  متاثر می شود، افراد خودشیفته خود را به عنوان  افرادی منحصر به فرد و خارق العاده در نظر گرفته و در پی 

 یرصتهاف طلب در ی هستند که نشان دهند، عملکرد آنان  نسبت  به  سایرین بهتر می باشد، در واقع چنین افرادیفرصت های

 یخوب به ودش گرفته نظر در یشخص یبرتر زیبرانگ نیتحسـ نشـانه  کی عنوان به تیموفق که یهنگام و هسـتند ییخودارتقا

ــور مخاطبانی انجام  پذیرد که  برای فرد  .کنند یم عمل ــی تر بوده  و در حض همچنین چنین  افرادی، هنگامی که کار چالش

 ای مضر ثرا تواند یم یفتگیخودشـ یتیموقع نهیزم به بسـتهدارای اهمیت اسـت عملکرد بهتری از خود ارائه خواهند داد. البته 
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انتظار می  یطی که افراد خودشیفته باید عملکردشان  را  ارزیابی کنند، . در هنگام مواجه با شـراباشـد داشـته عملکرد بر دیمف

ــتی  را  برای آن ها  فراهم  می رود که آن ها  در ــرایط  ارزیابی  عملکرد،  فرص ــان  مبالغه کرده  و  ش آورد تا  توانائی هایش

به طور  خلاق  و  استراتژیک  عمل می  رادی بهره ور  چنین اف  عملکردشان را بیش از حد واقعی تخمین بزنند. البته  در نوع

ــتها را   ــیده  زیرا  فرص ــند. آن ها از دوران گذار نترس ــی  و دائما  در حال  تغییر مفید  باش کنند و قادرند  در  محیط  چالش

 قدرت هب مربوط تخیلات همدلی نداشتن و تحسین به نیازتشخیص داده  و جهت  ایجاد  تعادل جدید آنها را کنترل می کنند 

 یک و شود یم مشخص فردی بین روابط در دیگران از کشی بهره به تمایل و انتقاد به زیاد حساسیت موفقیت، و زیبایی زیاد،

 و هستند ایرینس از فردتر منحصربه و تر خاص برتر، که معتقدند خودشیفته شخصیت به مبتلا است افراد جدی روانی اختلال

 میان روابط برقراری و تحصــیل شــغل، نظیر زندگی مهم های حوزه در رو این از و اند حســاس العاده فوق انتقاد به نســبت

زن و شـوهر هایی که توانایی برقراری رابطه دوسـتانه و عاشـقانه را نداشته باشند معمولا زندگی سرد و  دارند مشـکل فردی

خشک و بیجانی دارند زمانی که هر دو طرف فاقد چنین توانایی باشند در این زمینه شکایتی وجود ندارد اما اگر یکی از آنان 

و واکنش مناسب نشان دهد منجر به کشمکش خواهد شد که در  نتواند احسـاسـات دوسـتانه و عاشقانه دیگری را درک کند

ــوهر هر دو توانایی برقراری ارتباط  ــاس و عاطفی می گردد در صــورتی که زن و ش ــردی و جدایی احس نهایت موجب دلس

ات لدوستانه و عاشقانه را داشته باشند زندگی لذت بخش و شیرین خواهد بود که این حالت حتی مانع بروز بسیاری از مشک

 و کشمکش های دیگر می شود.

 پیشنهادات کاربردی -2

 هیتک با. است یامداخله یها طرح یبرا عملکرد هیپا و ینظر چارچوب اما ستین یا مداخله طرح کی اگرچه مطالعه نیا. 5

 و شخصیتی رفتاریاصلاح  درقالب رفتار، اصلاح یروشها ریسا و صحیح رفتاری آموزش یبرا ییهابرنامه توانیم افته،ی نیبرا

 .برد بکار

ز در نی مراکز مشاوره و درماندر  ییزناشو تیرضا با یشناخت یطرحواره ها. نتایج این پژوهش نشان از رابطه منفی بین 2

 جهت کاهش دادن این موارد برنامه ریزی سازنده داشته باشند.   
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