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نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی
3

مریم میرزایی قزل گونی ،1سجاد بشرپور ،2محمد نریمانی

 -1مریم میرزایی قزل گونی ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
 -2سجاد بشر پور ،دکتری روانشناسی ،دانشیار و استاد دانشگاه محقق اردبیلی
 -3محمد نریمانی ،استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

هدف از مطالعهی حاضر بررسی نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی
بود .روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی است .جامعهی آماری در این پژوهش کلیهی افراد مبتلا به  OCDمراجعه کننده
به مراکز درمانی شهرستان اردبیل در تابستان  5931میباشند .نمونهی مورد مطالعه شامل  39نفر بیمار مبتلا به وسواس فکری
ـ عملی بودند که به روش دردسترس انتخاب شدند .از مقیاس وسواس فکری ـ عملی ییل براون (گودمن و همکاران،)5393 ،
پرسشنامهی وسواس مذهبی ( PIOSآبراموویتز و همکاران )2992 ،و پرسشنامه خلق و خوی بزرگسال( ،رودبار ،احدی و
ایوانز )2999 ،برای جمع آوری دادهها استفاده شد .نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان داد که کنترل فعالیت در
پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی نقش دارد.
واژگان کلیدی :کنترل فعالیت ،وسواس مذهبی ،اختلال وسواس فکری ـ عملی
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اختلال وسواس فکری ـ عملی )OCD( 5یک موقعیت ناتوان کننده محسوب میشود که میتواند کیفیت زندگی را به طور
معناداری کاهش دهد .میزان شیوع جهانی  OCDدر سال  5/5تا  5/9درصد جمعیت عمومی تخمین زده شده است (انجمن
روانپزشکی آمریکا OCD .)2959 ،با وجود وسواسهای فکری و یا وسواسهای عملی مشخص میشود .وسواسهای فکری
افکار ،امیال ،یا تصورات عود کننده و مداوم هستند که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه میشوند ،درحالی که وسواسهای
عملی رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر هستند که فرد احساس میکند در پاسخ به وسواس فکری یا برطبق مقرراتی که باید با
قاطعیت اجرا شوند ،وادار به انجام دادن آنها میشود .برخی دیگر از وسواسهای فکری ـ عملی و اختلالات مربوط همچنین
با اشتغالهای ذهنی و رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ به این اشتغالهای ذهنی مشخص میشوند (انجمن روانپزشکی
آمریکا.)2959 ،
بررسی اختلال وسواس فکری -عملی در عربستان و مصر نشان میدهد که وسواسهای بیش از  19درصد مبتلایان به وسواس
در کشورهای مسلمان مورد بحث ،دارای محتوای مذهبی است (محجوب و عبدالحفیظ .)5335 ،2براساس مطالعه فتی و بوالهری
( )5939بیشترین درصد ( 19-99درصد) وسواسهای فکری -عملی در ایران با محتوای مذهبی و بهخصوص نجس و پاکی
و شستوشو خود را نشان میدهند .وسواس مذهبی 9نوعی عادت ذهنی است که به خاطر ترس بی دلیل از گناه ،فرد افکار و
اعمال مشخصی را که به منزلهی گناه محسوب نمیشوند ،به عنوان خطای نابخشودنی فرض میکند یا این که خود را به شدت
گناهکارتر از آنچه که به واقع هست قلمداد میکند .به عبارت دیگر بیماران مبتلا به وسواس مذهبی شدت بد رفتاری خود را
فاجعه سازی میکنند و رفتارهای معمول و قابل قبول را نامناسب طبقه بندی میکنند.
یکی از سازههای شناختی که در بررسی وسواس فکری عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،کنترل فعالیت میباشد .دری
بری و رید )2992( 4اظهار میدارند که وسواس فکری ـ عملی میتواند از یک آسیب پذیری شناختی نشأت بگیرد .یک احتمال
برای این آسیب پذیری شناختی ممکن است نقص در کنترل فعالیت باشد .کنترل فعالیت به توانایی سرکوب یک پاسخ غالب
برای ارایه یک پاسخ غیر غالب گفته میشود ،این توانایی میزان کنترلی است که شخص بر تکانه ها و هیجاناتش دارد و توانایی
تمرکز و توجه به فعالیت ها را شامل میشود .عدم کنترل تکانههای نامربوط و مزاحم ،یکی دیگر از مشخصات بارز افراد مبتلا
به  OCDاست .کنترل فعالیت یک کارکرد اجرایی بنیادی است که برای تفکر بهنجار و در نهایت برای زندگی زندگی موفق
1-obsessive–compulsive disorder
2. Mahjoub & Abdel-Hafeiz
3- scrupulosity
4. Derryberry & Reed
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ضروری است (گاروان ،راس و استین .)53331،در تحقیق چمبرین ،فین برگ ،بلکول ،رابینز و ساهاکیان )2996( 6نیز رابطه
آسیب در کنترل فعالیت با اختلال وسواس و کندن مو مشاهده شد .بوهن ،ساواچ ،دکرسباخ ،کاتن و ویلهلم ،)2993( 3نشان
دادند که نارسایی در بازداری میتواند با افکار وسواسی رابطه داشته باشد .تحقیق آیدین و اویکشین ،)2959( 9اختلال در
بازداری شناختی در افراد مبتلا به  OCDرا نشان داد .در تحقیق لنن و پترووسکی )2951( 3نیز ،نقص در بازداری در افراد مبتلا
به  OCDمشاهده شد .به طور کلی ،تحقیقات اندکی در خصوص مشکلات کنترل فعالیت در افراد وسواسی صورت گرفته
است .در همین راستا این پژوهش در صدد یافتن پاسخ علمی برای این پرسش است که آیا کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس
مذهبی افراد مبتلا به  OCDنقش دارد؟
روششناسی تحقیق

کلیه افراد مبتلا به  OCDمراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان اردبیل در تابستان  ،5931جامعه آماری این پژوهش را
تشکیل دادند از آنجا که ،حجم نمونه در تحقیقات همبستگی به ازای هر متغیر پیشبین  99نفر ذکر شده است (دلاور،)5939 ،
در این مطالعه به دلیل وجود  9متغیر پیش بین تعداد  39نفر از جامعه آماری فوق انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند.
روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بود .روش این پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی است .در این پژوهش کنترل
فعالیت به عنوان متغیرهای پیش بین و وسواس مذهبی و وسواس فکری -عملی متغیرهای ملاک در نظر گرفته شدند.
ابزارهای جمعآوری اطلاعات -5:مقیاس وسواس فکری ـ عملی ییل براون ) :(Y-BOCSاین مقیاس در سال  5393توسط
گودمن و همکاران تهیه و تدوین شده است (آرشیو روانپزشکی عمومی5393 ،59؛ به نقل از ابولقاسمی و نریمانی )5994 ،که
به عنوان یک ابزار استاندارد جهت ثبت نشانه های وسواس و ارزیابی نشانه ها ،شدت آن و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به
اختلال وسواس فکری عملی استفاده می شود .پرسشنامه در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته و توسط متخصص بالینی اجرا
میشود .این مقیاس علائم افکار وسواس و اجبار را در یک مقیاس از صفر (بدون علامت ) تا ( 4بینهایت ) درجه بندی میکند.

1-Caravan, Ross, & Stein
2-Fineberg, Blackwell, Robbins & Sahakian
3-Bohne, Savage, Deckersbach, Keuthen & Wilhelm
4- Aydın & Öyekçin
5-Lehnen & Pietrowsky
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نمره کل در  59آیتم بین  59تا  49نمره گذاری میشود .از نقطه برش  9و بالاتر در مطالعات بالینی استفاده میشود .این مقیاس
یک مقیاس معتبر است که به طور گسترده ای برای اندازه گیری شدت اختلال وسواس -اجبار به کار میرود .ضریب پایایی
بین ارزیابان مختلف در  49بیمار  9/39و ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ  9/93گزارش شده است (ابولقاسمی
و نریمانی.)5994 ،
 -2پرسشنامه ی وسواس مذهبی  Peen) PIOSیا  :)Peen inventory of scrupulosityاین پرسشنامه توسط آبراموویتز و
همکاران ( )2992تهیه شد و داری  53ماده و دو خرده مقیاس "ترس از گناه" و "ترس از خدا" است .این مقیاس با طیف
لیکرت پنج گزینه ای است که از صفر تا  4نمرهگذاری شده است .طبق گزارش مؤلفان ،آلفای کرونباخ نمره ی کلی به دست
آمده برای  53مادهی پرسشنامه برابر  ، 9/39برای خرده مقیاس ترس از گناه برابر  9/39و برای خرده مقیاس ترس از خدا برابر
9/99بوده است .این مقیاس اولین بار در ایران توسط قره باغی ،عبدالهزاده و پورجعفری ( )5999اجرا شد و همسانی درونی
آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،برای کل پرسش نامه ،خرده مقیاس ترس از گناه و خرده مقیاس ترس از خدا به ترتیب
ضرایب  9/91 ،9/32و  9/39به دست آمد که گواه بر همسانی درونی بالای این پرسشنامه است( .قره باغی ،عبدالهزاده و
پورجعفری .)5999 ،
 -9فرم کوتاه پرسشنامه خلق و خوی بزرگسال :این پرسشنامه توسط رودبارت ،احدی و ایوانز در سال  2999ساخته شده
و مشـــتمل بر  33آیتم می باشـــد که شـــامل  4بعد عاطفه منفی ،کنترل هدفمند ،برون گرایی /شـــادخویی و جهت گیری به
حسـاسـیت میباشـد .بعد کنترل هدفمند این پرسـشنامه که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شامل  9خرده مقیاس
کنترل فعالیت ( 1ســوال) ،کنترل بازداری ( 3ســوال) و کنترل فعالیت ( 3ســوال) میباشــد .تمام ســوالات این پرســشنامه در
مقیاس لیکرت  3نقطه ای از ( 5کاملاً غلط) تا ( 3کاملاً درست) درجه بندی میشود .عاملهای این پرسشنامه همبستگی بالایی
با مقیاسـهای  1پنج عامل بزرگ شـخصـیت دارد ،همچنین مشـخص شده است که سنجههایی که زمان واکنش را میسنجند
همبستگی قابل ملاحظه ای با عامل کنترل هدفمند دارند .ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این آزمون در دامنه  9/31تا
 9/95گزارش شـده است (رودبارت و احدی .)2999 ،این ضرایب بر روی آزمودنی های یک نمونه ایرانی نیز در دامنه 9/69
تا  9/35بدست آمد (بشرپور.)5932 ،
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نتایج جدول  5نشان میدهد که کنترل فعالیت  51درصد از کل واریانس وسواس مذهبی را توجیه میکنند .نتایج آنوا نیز
معنی داری مدل را نشان میدهد (F =4/99؛  .)P > 9/95نتایج ضرایب رگرسیون نشان میدهد که متغیر کنترل فعالیت با بتای
t =2/53( 9/933؛  )P > 9/95به طور معناداری وسواس مذهبی را تبیین مینماید.
جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی وسواس مذهبی براساس کنترل فعالیت
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بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعهی حاضر بررسی نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی
بود .نتایج پژوهش نشان داد که کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی تاثیر دارد در واقع فرد به این باور نادرست میرسد
که افکار بر دنیای بیرونی وی اثر میگذارد و خود را در قبال وقوع آن مسئول میداند و احساس میکند باید برای وقوع نپیوستن
افکار پلیدی به ذهنش میرسد ،کاری انجام میدهد از قبیل اینکه شدیداً آنها را کنترل کند ،برای خنثیسازی و رهایی یافتن از
آنها کاری انجام دهد و برای اطمینانجویی از این که افکارش به وقوع نپیوستهاند ،مدام به وارسی بپردازد .بر اساس نظریه
فراشناختی ،این عمل یعنی سعی در کنترل کردن افکار خود سبب افزایش افکار مزاحم و اعمال اجباری برای خنثی سازی این
افکار میشود و در نتیجه باعث تداوم و گسترش وسواس میشود .پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آتی تا حد ممکن از
گروه بالینی بزرگتر و همچنین از پرسشنامههای دیگری که در حوزهی وسیعتری علایم شناختی و رفتاری اختلال وسواس
فکری عملی را بسنجد ،استفاده شود ،همچنین نقش سوگیریهای فراشناختی در اختلالات روانی دیگر نیز مورد مطالعه قرار
گیرد.
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نقش سازمانها و نهادها در پیشگیری از جرم
صادق یزدانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

چکیده

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه اثربخش میداند .متولی بودن قوه قضائیه در
پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادها نمیباشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه
قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب میآیند .با این تفاصیل لازم است نقش دیگر سازمانها در پیشگیری از جرم مورد
بررسی قرار گیرد .بخصوص سازمانهایی که با اقشار آسیبپذیر جامعه و آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد .با توجه به
آنکه زمینهی بسیاری از جرایم در فقر ،بیکاری ،محرومیت ،ناآگاهی و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد
جامعه است سازمانها و نهادهای مختلف با هدف حمایت و رساندن حداقلهای امکانات و خدمات به افراد جامعه و کمک
به اقشار آسیبپذیر و تجدید تربیت منحرفین به دنبال اصلاح افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینهی بسیاری از جرایم و آسیبها را
از بین میبرد و از وقوع جرم پیشگیری میکند .همچنین برای پیشگیری از جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای
مردمی و بخش خصوصی میباشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به خوبی امکانپذیر است .نتیجه آنکه میتوان این
سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری اجتماعی از جرم معرفی کرد.
واژگان کلیدی :پیشگیری از جرم ،جرمشناسی ،سازمانها ،وزارتخانهها
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پیشگیری ،مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با جرم و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی است؛ برنامهریزی برای کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیتها میباشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامههای کاربردی بستر لازم
را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند .در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیتهای
موجود در جامعه بهره بگیرند .کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،نیست و نخواهد بود .گرچه در ایران در حوزه پیشگیری
از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایتبخش نبوده که افزایش
پروندههای قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیریهای قضایی و انتظامی بوده و همچنین
پیشگیریهای وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار
نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی -انتظامی در این زمینه
اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد .با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی -تحلیلی میباشد برای جمعآوری اطلاعات
موردنیاز ،از روش کتابخانهای استفاده شده است .در این اثر ،تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل نقش وزارتخانه
ها ،سازمانها و نهادها در پیشگیری از جرم ،در قالب سه گفتار پرداخته شود.

گفتار اول :نقش وزارتخانهها در امر پیشگیری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی ،پیامدهای حاصل از بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
ناشی از آن موجب رشد و افزایش جرایم شد .باتوجه به اهمیت رسیدگی به این پدیده ،تصمیمات و اقدامات مختلفی در این
زمینه گرفته شد و طرحها و برنامههای بیشماری نیز ارائه گردید .یه طور کلی میتوان گفت سازمانها ،وزارتخانهها و
تشکیلات دولتی میتوانند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشند .با توجه به اینکه برخی از این سازمانها ،به دلیل
موقعیت حساس خود ،از فرصت و امکانات مناسبی برخوردار هستند ،مانند وزارت آموزش و پرورش ،وزارت امور اقتصاد و
دارایی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ...میتوانند در کاهش جرایم موثر باشند.
مبحث اول :نقش وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم

مسئلهی «آموزش» بعد از «تربیت» در برنامهها و مسئولیتهای حکومت اسلامی ،موقعیت مهم و حساسی دارد .اسلام بیش از
همه نظامات اجتماعی و همه شرایع آسمانی ،مردم را به فرا گرفتن علم و دانش تشویق و ترغیب نموده و برای پیریزی یک
فرهنگ اساسی ،تحصیل علم را بر همه واجب کرده است و مسلمانان موظف هستند برای تحصیل علم ،نهایت کوششهای
خود را صرف کنند.
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اهمیت آموزش در شکل دادن به اذهان افراد و تجهیزات فکری ایشان ،جهت برخورد درست و اصولیبا مسائل از طریق تجزیه
و تحلیل های آنها بر کسی پوشیده نیست؛ امری که تعداد بسیاری از افراد را معطوف خود کرده است .آموختن از اجزای
جداییناپذیر وجود انسان است به گونهای که آموزههای مختلف ،گاه ناخودآگاه بر ذهن او نقش میبندد( .سبحانی:5962 ،
)464
مهمترین نهادی که وظیفهی قانونمند ساختن این آموزهها و ارائهی صحیح آنها را به عهده دارد ،وزارت آموزش و پرورش
میباشد؛ نهادی که به واسطهی گستردگی و جوانی افراد تحت قلمروانش از یک سو و لزوم گزینش افراد شایسته جهت انتقال
معانی و مفاهیم از سوی دیگر ،حساسیت خاصی را دارا میباشد .به ویژه آنکه علیرغم کمبود امکانات و منابع ،هم باید
پاسخگوی نیازهای روز افراد تحت آموزش باشد و هم تامین کنندهی احتیاجات درونی در قالب روشهای ویژهی آموزش.
(طه)253 :5939 ،
اصل دوم قانون اساسی ،دولت را موظف ساخته تا آموزش وپرورش رایگان را در کلیهی سطوح و برای همگان فراهم آورد.
ضمن آنکه در اصل سیام مجدداً یادآوری میشود که دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را برای همه ملت
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد .به منظور ایفای وظایف مندرج در قانون اساسی ،در  ،5966/55/21قانون اهداف و وظایف
وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید .در این قانون ،مواردی درج شده است که به طور غیرمستقیم نقش موثری در
پیشگیری از جرایم داشته است.
ماده  59این قانون به طور مبسوط وظایفی را برای وزارت مذکور برمیشمارد نمونههایی از آنها که از مهمترین برنامههای
پیشگیری از جرایم در جمعیت دانشآموزی میباشد ،بدین شرح است:
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب  ،5966/55/21در فصل اول خود ،اهداف اساسی وزارت آموزش و
پرورش را برمیشمرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم میتواند در امر پیشگیری تاثیرگذار باشد.
تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانشآموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب
حقهجعفری اثنیعشری بر اساس عقل ،قرآن و سنت معصومین (ع).
رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانشآموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام.
تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانشآموزان بر اساس آنها.
ایجاد زمینههای لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم و
فنون و صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهای موجود در کشور.
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رشد دادن و تقویت روحیه عدالتپذیری و عدالتگستری و ظلمستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و
مستضعفین.
ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش.
تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط
توضیح آنکه مواردی از این اهداف یاد شده به تقویت روحیهی دینی برمیگردد .دین فرایندی بشری است که پدر ،مادر،
روحانیت و  ...آموزش آن را مردم برعهده می گیرند .دین با کنترل افراد ،آنان را به سوی زندگی بدون جرم فرا می خواند؛ چرا
که :
دین نوعی ضمانت اجراهای درونی برای افراد به همراه دارد که وقتی با مقررات و نظارت های بیرونی جامعه جمع شود،
بازدارندگی قوی برای افراد در برابر ارتکاب جرم ایجاد می کند .به عقیده علامه طباطبایی  :هر چند قوانین و مقررات عادلانه
ای وضع شود و احکام جزئی سخت و تهدید کننده هم وجود داشته باشد ،در عین حال ،جلوی تخلف و ارتکاب جرم را جز
به وسیله اخلاق فاضله انسانی نمی توان گرفت .باید گفت تقویت و تربیت وجدان یا نفس سرزنشگر یکی از کارکردهای
اساسی دین برای رویارویی با انحراف و پیشگیری از جرم است .ویژگی این نفس آن است که با انجام گناه و جرم ،صاحبش
را مورد سرزنش قرار می دهد و در نتیجه ،سبب پشیمانی او می شود و زمینه را برای رهایی وی از انحرافات آماده می سازد.
(طباطبایی )33 :5993 ،اگر وجدان انسان همواره بر اساس آموزه های دینی تربیت شود ،میزان گناه و جرم او به میزان فراوانی
کاهش می یابد .
اساساً دین ضمانت اجراهای قوی اخروی می آورد؛ آموزه های دین در رابطه با معاد و زندگی پس از مرگ و ترسیم انذار و
تبشیر ،پاداش و عقاب می تواند تاثیر زیادتری از ضمانت اجراهای دنیوی داشته باشد .دین با تبشیر و انذار و تأکید بر این نکته
که انسان پاداش یا کیفر کارهای نیک و بد دنیوی را در روز حساب خواهد دید ،انسان را ترغیب می کند که مراقب رفتارهای
خویش باشد و خود را از لغزش ها و جرم ها که سبب گرفتاری او در روز رستاخیز خواهد شد ،باز دارد .حضرت محمد
(ص) می فرماید :تعجب میکنم بر کسی که از ترس درد و بیماری از خوراک پرهیز میکند  ،پس چگونه از ترس دوزخ از
گناهان پرهیز نمیکند( .قمی؛  .)493 :5456بنابراین فرهنگ سازی درباره اعتقاد به روزقیامت ،یکی از عوامل سالم سازی جامعه
از ارتکاب جرم و بزه است .
وظایف
تامین و تدارک نیازهای آموزش و پرورش؛
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زیر پوشش دادن کلیهی کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی؛
ارتباط مستمر با اولیای دانشآموزان و استمداد از آنان در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در امر خطیر؛
برنامهریزی و اجرای برنامههای جذاب و متنوع به منظور استفاده سازنده و مفید از اوقات فراغت دانشآموزان و...
مبحث دوم :نقش وزارت امور اقتصاد و دارای در پیشگیری از جرایم

مسئلهی «اقتصادی» از اصول اساسی و مسائل مهم زندگی انسانهاست که در تمام ادوار و همه اجتماعات بشری نقش مهمی
دارد و چرخ زندگی بشر به دور آن میچرخد .علاوه بر این ،داشتن معاش و استقلال مالی از عوامل بسیار موثر در تکامل روحی
انسانی است و لذا مراعات فضایل اخلاقی برای کسی که از لحاظ معاش در مضیقه باشد ،سخت و دشوار است.
امروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی ،متولی برنامهریزی در زمینه مسائل خرد و کلان اقتصاد کشور میباشد؛ زیرا یکی از عواملی
که نقش مهمی در تقلیل میزان جرایم دارد ،بهبود وضع اقتصای مملکت است .توقع اساسی و اولیه از وزارت اقتصاد عبارت
است از  :توزیع عادلانه ثروت ،فراهم آوردن زمینه استفاده افراد از وامهای مختلف مثل وام ازدواج ،جهزیه ،مسکن و  ،...نظارت
بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه جهت انجام وظایف قانونی و در نهایت اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه قشر مستضعف از
اهم وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی است( .علینیا)13 :5994 ،
در این میان میتوان گفت اگر اقتصاد در کشور سالم باشد بیشترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرایم میتواند داشته باشد
و این امر را میتوانیم یکی از وظایف و برنامههای وزارت مذکور برشمریم.
مبحث سوم :نقش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پیشگیری از جرایم

یکی از مهمترین دلمشغولیهای مردم در روزگار حاضر ،بهداشت و سلامت و تامین هزینههای آن است؛ زیرا از یک سو عصر
نوین ،بیماریهای نوین خویش را نیز به همراه آورده که تا چندی پیش حتی نام آنها شنیده نشده بود و از سوی دیگر ،زندگی
شهری در جوامع صنعتی و مشکلات ناشی از آن ،مجموعهای از آسیبهای اجتماعی و بیماریهای جسمی و روحی برای افراد
را فراهم نموده که تامین هزینههای مبارزه با آنها بدون حمایتهای دولت ،از عهدهی اکثریت جامعه بر نمیآید .بنابرین ارائهی
حمایتهای بهداشتی جهت درمان یا پیشگیری از آنها به صورت یکی از مطالبات مهم مردم از دولت جلوه میکند .عاملی که
عدم آن میتواند موجب طغیان فرد یا خانوادهی وی و رویآوردن به روشهای ناهنجار گردد( .طه)293 :5939 ،
مقنن ما با درک صحیح از شرایط ،همواره این مهم را در نظر داشته باشد نه تنها ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه ،بلکه آموزش
مبارزه با بیماریها را نیز لحاظ نموده است.
به موجب قانون تشکیل و وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب  5963/9/9وظایف این ارگان را تشریح
نموده است .مطابق ماده یک این قانون « :تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق ارتقای سطح بهداشتی ،خصوصاً
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در زمینهی بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت خانواده و مدارس ،آموزش بهداشت عمومی ،بهداشت کار ،و شاغلین
با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه ،به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط
و تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان
و خانودهها و افراد بیسرپرست و نیازمند و معلولین جسمی ،ذهنی ،و اجتماعی و غیرقابل توانبخشی و ارائهی این خدمات
در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات( ».علینیا)62 :5994 ،
آنچه که از برای وظایف وزارت بهداشت و درمان مستفاد میگردد ،این است که هرچند صراحتاً دستگاههای مذکور ،مسئولیت
مستقیمی در خصوص نگهداری و بازپروری مجرمینِ (نیازمند اصلاح) ندارد ولی به لحاظ اینکه بخشی از مجرمین را ( به ویژه
جرایمی همچون ولگردی و تکدیگری و اعتیاد) معلولین جسمی ،ذهنی و یا زنان بیوه ،زنان سالخورده ،خانوادههای
بیسرپرست و بدسرپرست ،افراد از کار افتاده و ...تشکیل میدهند که به لحاظ مادی با عنایت به خصوصیات ذکر شده و
براساس قوانین و دستورالعملهای موجود ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف هستند افرادی از این قبیل را نه
به عنوان مجرم ،بلکه تحت عناوینی مثل بیمار ،معلول ،بیسرپرست ،از کار افتاده و ...حمایتهای مالی ،فرهنگی ،اجتماعی و
ارائهی خدمات توان بخشی قرار دهند .بدیهی است با تحت پوشش قرار گرفتن این گونه افراد بخش اعظم مشکلات ناشی از
وجود این معضلات که در جامعه پراکنده هستند ،حل میگردد.
مبحث چهارم :نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پیشگیری از جرایم

رفاه اجتماعی ،مجموعه اقداماتی (اعم از سیاست یا خدمات) است که با رفع نیازهای آحاد جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی
صورت می گیرد و در همه حال از شش قلمرو اصلی شامل :سلامت ،تامین اجتماعی ،خدمات اجتماعی ،آموزش همگانی،
اشتغال و مسکن تشکیل میگردد .از سوی دیگر ،نظام تامین اجتماعی را برنامهای رفاهی ،به منظور کاهش مخاطرات در زندگی
اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه تعریف کردهاند.
تامین اجتماعی با پرداخت پول و ارائهی خدمات و امدادهای اجتماعی مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری،
پیری ،بیماری و از کارافتادگی و تامین معاش افراد خانواده پس از مرگ حمایت میکند( .مرادی)529 :5939 ،
توضیحات مذکور نشان میدهد که وزارت رفاه ،بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف و آسیبهای
اجتماعی برعهده داشته و اصولا نام این دو ،در هم میآمیزد؛ زیرا هدف از رفاه اجتماعی ،پیشگیری اجتماعی است و از سوی
دیگر ،پیشگیری اجتماعی جز از طریق رفاه اجتماعی با شاخصههای خاص آن حاصل نمیشود.
اینک به منظور روشن شدن بیشتر موضوع در زمینهی پیشگیری از جرایم ،به مواردی از قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی به
عنوان قانون نظاممند و دارای هدف میپردازیم.
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ماده  5قانون مذکور ،اهداف قانون را برمیشمارد .به موجب این ماده ،در اجرای اصل  23قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و همچنین ( )2و ( )4اصل  25قانون اساسی و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی و به منظور توسعه ی عدالت
اجتماعی ،اقتص ادی ،طبیعی و پیامدهای آن ،نظام جامع تامین اجتماعی و  ...از جمله برای امور زیر برقرار میگردد( :مرادی،
)524 :5939
بازنشستگی ،از کار افتادگی و فوت
بیکاری
پیری
در راه ماندگی ،بیسرپرستی و آسیبهای اجتماعی
حوادث و سوانح
ناتوانیهای جسمی ،ذهنی و روانی و ایجاد بیمه خاص بیوگان ،زنان سالخورده و خودسرپرست و کاهش نابرابری و فقر
در مورخ  94/9/22نیز هیات وزیران ،آییننامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی را تصویب کردند .بند الف ماده  51این آیین نامه ،چتر
ایمنی رفاه اجتماعی را مجموعهای از سیاست و اقدامات جبرانی ،پیشگیرانه و ارتقایی معرفی میکند که برای کنترل و کاهش
فقر و پایداری جامعه سالم انجام میشود .ضمن بند ب ماده مذکور ،گروههای آسیبپذیر را افرادی از جامعه میداند که در
معرض مخاطرات اجتماعی بوده و به ساماندهی و بازپروری نیاز دارند.
خانوادههای دارای فقر شدید ،تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار میگیرند و اولویت ارائهی خدمات به خانوادههای
دارای فقر مطلق به این ترتیب است:
-5کودکان بیسرپرست؛  -2زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست؛  -9سالمندان؛  -4معلولان و  -1سایرین (بیکاران ،معتادان،
متکدیان ،ولگردان ،بیماران مزمن جسمی و روانی و)..
ماده  4آییننامه ،اقدامات و برنامههای حمایتی موضوع این آییننامه را شامل امنیت ،تغذیه ،بهداشت ودرمان ،اشتغال مولد،
توانمندسازی ،ارتقای آگاهی عمومی ،مسکن و مدیریت مخاطرات معرفی میکند( .مرادی)521 :5939 ،
بنابراین با توجه به مطالب فوق میتوان اقدامات وزارت رفاه را معادل پیشگیری اجتماعی از جرم در بالاترین حد دانست.
مبحث پنجم :نقش وزارت کار و امور اجتماعی در پیشگیری از جرایم

اشتغال یک مقولهی فرابخشی است؛ بنابراین بسیاری از مسائل ساختاری در هر اقتصاد میتواند بر اشتغال و افزایش فرصتهای
شغلی موثر باشد .به طور کلی در ادبسیات اقتصادی ،بازار کار برای مقابله با انواع بیکاری ،سیاستهای خاصی تعبیه شده است
که اجرای هر یک از آنها نقش موثری در تعادلبخشی بازار کار دارد .بنابراین برای حل مشکل بیکاری ،سیاستها و برنامههای
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متعددی باید اجرا شود که فقط مربوط به وزارت کار نیست .وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی نیست ،بلکه
مسئول پیگیری و نظارت بر سیاستهای مربوط به اشتغال است؛ از جمله تنظیک تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی در بنگاههای
کوچک زود بازده ،کمک کردن به ساخت مسکن در شهرها و زمینهی گسترش فرصتهای شغلی و بهبود بهرهبرداری از
فرصتهای شغلی موجود و شناسایی فرصتهای جدید ،توجه به توسعهی روستایی و ایجاد تنوع شغلی در روستاها و ...
رویکردهایی هستند که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم به مسئلهی اشتغال کمک میکنند( .ایرانشاهی)549 :5933 ،
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است افراد متعدد و دارای توان کار را که از طرف مجتمع اردوگاهها و یا کمیتهی امداد امام
خمینی (ره) ،بهزیستی و سازمانها و غیره معرفی میگردند ،به طور رایگان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفهای مناسب
قرار دهد و جهت تامین اشتغال افراد بیکار ،برنامهریزیهای اجرایی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصتهای شغل
به عمل آورد.
به هر روی ،کار و اشتغال ،آرامش خاطری ایجاد میکند که همین امر عاملی جهت ایجاد یا تقویت قدرت بازدارندگی و
استنکاف افراد در ابراز تمایل به اعمال خلاف و مجرمانه میباشد.
بنابراین اشتغال به عنوان یکی از شاخصههای پیشرفت کشور ،تلاش و تعامل میان نهادهای مختلف را میطلبد .به ویژه آنکه
در وهلهی اول ،کاریابی و در وهلهی دوم ،تناسب کار با تخصص ،کار مناسب توام با حقوق و مزایای مناسب ،امنیت و آسودگی
خاطر و پیشروی در مسیر مستقیم را ارتقاء میبخشد .ضمن آنکه گسترش امکانات لازم جهت کار آموزی خارج از زندان برای
افراد آزاد شده ،نقش بسزایی در پیشگیری از رویآوردن مجدد آنها به دنیای مجرمانه دارد( .گودرزی)35 :5999 ،

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

گپن برگ ،جرمشناس سوئدی ،معتقد است که وضع خانواده ،تحت تاثیر اطرافیان به طور محسوس دگرگون شده و ممکن
است فردی را به طرف ارتکاب جرم بکشاند و یا از وقوع جرایم پیشگیری نماید .اطرافیان مذکور عبارتند از  :همسایه ،رفقا،
همبازی کوچه و خیابان ،دوستان( ،شغلی ،حرفهای ،ورزشی ،تحصیلی و )...در بسیاری از موارد دیده شده که با تغییر محل
سکونت ،دگرگونیهایی در رفتار و اعمال افراد به وجود آمده است( .ایرانشاهی)219 :5933 ،
بحران مسکن در جامعه کنونی ما ،طی چندین سال گذشته به یکی از حادترین مشکلات اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان
تبدیل شده ،همچون مسئلهای لاینحل جلوه میکند که این امر یکی از عمدهترین دلایل خودداری جوانان از ازدواج و تشکیل
خانواده میباشد .بدیهی است این موضوع خود ،موجب مشکلات و مسایل روحی و روانی نیز میشود که ممکن است منجر
به انحراف در آنان شود.
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بنابراین یکی از شاخصههای مهم کشورها ایجاد ثبات در بازار مسکن میباشد .در کشور ما نیز ،وزارت مسکن به عنوان متولی
اصلی امور مربوط به مسکن ،نقش مهمی در این زمینه ایفاء میکند .اتخاذ سیاستهای مناسب و کارآمد ،از سوی مسئولین
وزارت مذکور در زمینهی مسکن لازم است.
به هر روی ،توسعه و رونق ساخت و ساز و ارائهی تسهیلات به متقاضیان تهیهی مسکن ،به گونهای که اقشار کمدرآمد و
مستضعف نیز با اندک درآمد خویش بتوانند حداقل در قالب اجاره ،سرپناهی برای خویش تهیه کنند ،کمترین توقع مردم
میباشد.
بنابراین ،جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها به ویژه پیدایش حلبیآبادها و حاشیهنشینها که خود پرورش دهندهی مجرمین
و منحرفین بسیاری میباشد ،از دیگر وظایف وزارت مسکن میباشد؛ ضمن آنکه نوسازی شهرها و محلات نیز در بهبود و
روحیهی افراد و ایجاد امید و انگیزهی بیشتر در آنان موثر میباشد .در نتیجه وزارت مسکن به عنوان متولی اصلی ساخت و
ساز مسکن در کشور می تواند با تقلیل این فضاها و افزایش نظارت اجتماعی ،گام مهمی در پیشگیری از جرم و یا حداقل
کاهش آن بردارد.
مبحث هفتم :نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فقر فرهنگی در کنار فقر مادی یکی از مهمترین دلایل ثانویه ارتکاب جرم است و به همان اندازه اهمیت دارد ،برای پیشگیری
از ارتکاب جرایم مختلف باید علاوه بر رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی برای رفع فقر فرهنگی گامهای اساسی برداشت تا از
بحران ارتکاب جرم به وجود آمده بهدلیل فقر فرهنگی جلوگیری کرد .بیشک فقر در زمره مهمترین معضلات جامعه است که
از جایگاه ویژهای در میان دیگر مسائل اجتماعی برخوردار است .فقر انواع مختلفی دارد که در این میان فقر مادی و فقر فرهنگی
بیش از نمونههای دیگر فقر بر بروز جرم تاثیر میگذارد .منظور از فقر فرهنگی ،ارزشها و هنجارهای رفتاری است که هر فرد
باید در مدت زندگی خود آنها را حفظ و رعایت کند .البته نباید در این میان نقش اعتقادات دینی را نادیده گرفت .افرادی که
دارای اعتقادات قوی هستند حتی در صورت بروز مشکلات مالی هم به دلیل این اعتقادات به عنوان عاملی بازدارنده سراغ
ارتکاب جرم نمیروند .به همین مناسبت دبیرخانه ستاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی با اهداف زیر تشکیل شده است:
برنامهریزی در خصوص چگونگی حسن اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب در
زمینه های آموزشی ،پژوهشی ،هنری و رسانهای.
برنامهریزی برای ایجاد انگیزه ،حساسیت در هنرمندان ،اهالی فرهنگ به منظور تولید برنامههای فرهنگی و هنری در ابعاد
مختلف با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
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تهیه و تدوین استراتژیهای بخش فرهنگ و هنر در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
بررسی و ارائه پیشنهاد سیاستهای امور فرهنگی ،تبلیغاتی و آموزشهای عمومی به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
از اعتیاد به ویژه مشروبات الکلی ،مواد دخانی ،ایدز و غیره.
حمایت از تولیدات نمایشی ،موسیقی ،هنرهای تجسمی با مضامین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقدیر از آثار برتر.
حمایت از تهیه و چاپ کلیه آثار مکتوب (بولتن ،نشریه ،بروشور ،پوستر) و آثار غیر مکتوب (نرم افزارهای رایانهای ) به منظور
اشاعه فرهنگ پیشگیری از اعتیاد.
جمع آوری اطلاعات جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
در واحدهای استانی.
گفتار دوم :نقش سازمانها در پیشگیری از جرایم

در این گفتار به برخی از شناختهترین سازمانهایی که در زمینهی پیشگیری از وقوع جرایم بیشترین نقش را دارند اشاره
میکنیم.
مبحث اول :نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از جرایم

سازمان بهزیستی همانند دیگر سازمانها ،در امر پیشگیری از وقوع جرایم ،سهم بسیاری را داراست .به موجب ماده واحدهی
لایحهی قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب  13/9/24و اصلاحات بعدی آن در جهت تحقق مفاد اصول
 25و  23قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین موجبات برنامهریزی ،هماهنگی ،نظارت و ارزشیابی و تهیهی
هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعهی دامنهی اجرایی برنامههای بهزیستی در زمینهی حمایت از خانوادههای بیسرپرست
و نیازمند و ارائهی خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی و تامین موجبات تشویق،
جلب مشارکت و فعالیت گروههای داوطلب و مؤسسات غیردولتی ،سازمان بهزیستی کشور تشکیل میشود( .علینیا:5994 ،
)32
سازمان بهزیستی نقش مهمی در حمایت از افراد بزهدیدگان و آسیبدیدگان اجتماعی ،همچنین افراد در معرض آسیب و مستعد
انحراف اجتماعی و ارتکاب جرم دارد .به ویژه آنکه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی نیز ،که یکی از عوامل پیشگیری از
ارتکاب مجدد جرم است ،بر عهدهی این سازمان نهاده شده است.
طبق بخشنامهی شماره  5/99/9292مورخ  5999//2/29قوه قضاییه با ارشاد افراد آسیبدیدهی اجتماعی یا در معرض آسیب
به مراکز بهزیستی کشور و معاونت امور اجتماعی ،طرح و برنامههایی را به اجرا در آورده است که از جملهی آنها ،ایجاد مراکز
مداخله در بحران اجتماعی استانها میباشد که به گروههای مختلف نظیر زوجین متقاضی طلاق ،همسران آزاردیده ،دختران
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فراری از منزل ،موارد اقدام به خودکشی ،زنان آسیبدیدهی اجتماعی و  ...به صورت شبانهروزی و رایگان ،خدمات تخصصی
ارائه میدهد و مراجع قضایی هم میتوانند افراد نیازمند را به آنجا هدایت نمایند تا از خدمات مراکز مذکور ،بهرهمند شوند.
(گودرزی)93 :5999 ،
پس با توجه به مفاد ماده واحده و بخشنامههای مذکور ،که هدف از تشکیل سازمان بهزیستی کشور ،از جهت حمایت از
خانوادههای بیسرپرست و نیازمند و نیز کسانی که توان ادارهی زندگی خود را از لحاظ اقتصادی ندارند و از جهت دیگر
نسبت به اشخاصی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند ،امکاناتی را فراهم نموده و آنها را یاری میرسانند و تدارک
امکانات پیشگیری و درمانی نسبت به کسانی که مشکلاتی از لحاظ روانشناسی داشته و از طریق مشاوره و خدمات دیگر
میتوانند اقدام نمایند4.
نگهداری کودکان بیسرپرست ،دختران فراری و ...در مؤسسات شبانهروزی ،که این موارد هر چند از جهت مستقیم ممکن
است با جرم در ارتباط نباشد؛ لیکن اقداماتی را که انجام میدهند ،در خصوص پیشگیری از جرایم موثر است و به منظور
فراهم ساختن امکانات برگشت این افراد به زندگی سالم و یا امحاء این پدیدههای غیر اخلاقی و نابهنجار و فراهم کردن زمینهی
اجرائی اصل  23قانون اساسی است.
مبحث دوم :نقش سازمان تربیت بدنی در پیشگیری از جرایم

یکی از سازمانهای مهم که مخاطبش ،همهی اقشار جامعه ،به ویژه جوانان و نوجوانان هستند ،سازمان تزبیت بدنی میباشد.
این سازمان به موجب ماده قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب  ،5919/9/29به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت
روحیهی سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و و تفریحات سالم در
کشور ،همچنین ایجاد اداره مراکز ورزش ،تاسیس شده است.
بنابراین یکی از عوامل بازدارندهی افراد از روی آوردن به جرایم و انحرافات و تقویت ارادهی آنها ،ایجاد روحیهی سالم در
ایشان و تشویق به امر ورزش میباشد که متولی اصلی این امر در کشور و مسئول جهتدهی به فعالیتهای ورزشی ،سازمان
تربیت بدنی است .اگر این سازمان به مقولهی ورزش پرداخته و با کنترل و تمرکز روی افراد و همگانی کردن ودر دسترس
قرار دادن اقشار مختلف جامعه ،به خصوص جوانان ،این امکان را فراهم مینماید و اوقات آنان را با این تقریح سالم جایگزین
نماید.
مبحث سوم :نقش سازمان صدا و سیما در پیشگیری از جرایم

صدا و سیما از طریق آموزشهای مثبت و سازنده ،تبلیغ الگوهای مناسب رفتاری ،انتشار افکار صحیح و سالم میتواند
جامعهپذیری افراد و هنجارمندی رفتار آنها را تسهیل نماید .کلا رسانههای گروهی و به ویژه رادیو و تلویزیون تاثیر شگرفی بر
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شیوهی تفکر و زندگی مردم و سلامت عمومی ایفا میکنند و از طریق آموزش ،به عنوان یک ابزار مهم اجتماعی شدن محسوب
میشوند .این رسانهها بهترین وسایل برای انتقال اطلاعات هستند و نقش موثری در داد و ستد عقاید و اطلاعات دارند بنابراین
برای پیشگیری از جرم باید به نحو مناسبی استفاده شوند.
بدین ترتیب این سازمان می تواند توجیه و آشنایی جامعه با جرایم مختلف و مشارکت مردم در در مبارزه با این پدیده و نیز
معرفی تجربههای موفق مردمی ،برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.
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
فعالیتهای خود دخیل میباشد یا به عنوان ناظر ،ایفای نقش میکنند ،اشاره کنیم.
مبحث اول :شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن

یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری ،سازمان امور رفاهی و تفریحی است .این سازمان از یک سو با تصدی اموری از قبیل
احداث نمازخانهها در پارکها به ترویج امور دینی و تقویت اعتقادات مذهبی افراد میپردازد و از سوی دیگر ،با ایجاد فضاهای
آموزشی و عملی در پارکها برای کودکان و نوجوانان ،ایجاد مراکز و محلهایی به منظور پر کردن مطلوب اوقات فراغت
گروههای سنی مختلف در پارکها و میادین و اماکن عمومی ،احداث و نگهداری کتابخانههای مخصوص شهرداری و ...از
وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی میتواند جلوگیری کند .همچنین اقدامات سازمان مذکور در توسعه آموزش عمومی برای
افزایش آگاهی نسبت به مقررات شهرنشینی واجد اهمیت میباشد( .حاجیان مطلق)29-22 :5933 ،
از دیگر سازمانهای وابسته به سازمان شهرداری ،سازمان نوسازی و بهسازی شهر میباشد .اقدامات این سازمان در نقش مهمی
در ایجاد احساس وابستگی افراد به محیط و جلوگیری از مهاجرتهای بیرویهی آنها ایفاء میکند .این نوع وابستگی به محیط
از اسباب عدم تمایل به انحراف میباشد.
سازمان خدمات طراحی شهرداری یکی دیگر از سازمانهای وابسته به شهرداری میباشد .این سازمان یکی از سازمانهایی
میباشد که می تواند در کاهش جرایم نقش موثر و مهمی داشته باشد؛ از جمله مصادیق عملکرد سازمان مذکور ،میتوان به
طراحی و اجرای تاسیسات مترو شهری اشاره کرد .طراحی فضای مترو به گونهای است که اجتماع نابهنجاران (من جمله
معتادان ولگردان) را به هیچ روی اجازه ندهد .ضمن آنکه با بسته شدن درهای ورودی در شب ،از تجمع کارتن خوابها نیز
جلوگیری میشود.
در تهیهی طرح ایمنسازی پارکها ،تئوریهای مختلفی در زمینهی جلوگیری از فعالیتهایی که به شکل رفتارهای هنجار بروز
میکند ،مورد بررسی قرار میگیرد .ارتقاء سطح ایمنی و امنیت پارکها ،موجب افزایش تمایل عمومی و استفاده از پارکها
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میشود .بنابراین طراحی محیطی و نقش آن بر وقوع بزه میتوان با لحاظ در برنامهریزیهای شهری ،از مگاه کلان به امر
پیشگیری پرداخت.
به طور کلی ،سازمانهای وابسته به شهرداری ،با ایجاد روحیهی نشاط و شادمانی در افراد و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ و
آگاهی مردم ،میتوانند ورود افراد را به قلمرو بزهکاری تقلیل دهند.
مبحث دوم :کمیتهی امداد امام خمینی (ره)

این نهاد یک نهاد انقلابی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل ده است .به طور کلی،
این کمیته ،قشر مستضعف و آسیبپذیر جامعه را تحت پوشش قرار میدهد و میکوشد تا سرحد امکان ،مشکلات این قشر را
برطربف ساخته و ادامهی یک زندگی شرافتمندانه و سالم را برای این افراد امکانپذیر سازد .اقداماتی که این نهاد به طور خاص
در قبال محرومان به عهده دارد ،میتوان به مواردی همچون انجام خدمات فرهنگی و آموزشی ،درمان بیماران ،اعطای وام،
کمک به تهیهی مسکن ،تحصیل ،ازدواج ،جهیزیه و ...اشاره کرد( .ایرانشاهی)231 :5933 ،
لذا این اقدامات در حمایت از خانوادهها میتواند ،از طریق مستقیم و غیر مستقیم نسبت به پیشگیری از جرایم کمک نماید.
مبحث سوم :جمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر هم در داخل کشور به ایفای نقش میپردازد و هم در خارج از کشور ،از جمله وظایف مهم آن که میتواند
موثر در امر پیشگیری از وقوع جرایم باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کمک به امر توانبخشی و ارائهی خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان ،پناهندگان مرضی و معلولین.
کمک به تهیهی دارو ،وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی ،درمانی و آموزشی کشور.
این اقدامات به ویژه پس از وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله بیشتر نمود پیدا میکند؛ زیرا غالبا در چنین مواقعی است
که آستانهی تحمل افراد لبریز گشته و مرتکب اعمالی نسبت به خود و دیگران میشوند.
حضور به موقع پرسنل جمعیتت هلال احمر ،نقش مهمی در ارتقاء آستانه تحمل و ثبات وضعیت روانی افراد دارد( .ایرانشاهی،
 ) 233 :5933ضمن آنکه حضور این نهاد در جمع آوارگان و پناهندگان و کمک به رفع مشکلات آنها میتواند جلوی بسیاری
از انحرافات افرادی را که دچار بلایای طبیعی شدهاند بگیرد.
نتیجه گیری

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش میداند .متولی بودن قوه
قضائیه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادها نمیباشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان
ابزار قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب میآیند .نتیجتاً لازم بود نقش دیگر سازمانها در پیشگیری از جرم مورد
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بررسی قرار گرفته شود که بخصوص سازمانهایی که با اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
پیشگیری از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در
صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیشبینی و در عمل فراهم گردد .در غیر این صورت
منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است .با توجه به آنکه زمینهی بسیاری از جرایم در فقر ،بیکاری ،محرومیت ،ناآگاهی
و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمانها و نهادهای مختلف با هدف حمایت و رساندن
حداقلهای امکانات و خدمات به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیبپذیر و تجدید تربیت منحرفین به دنبال اصلاح افراد
جامعه بوده که نتیجتاً زمینهی بسیاری از جرایم و آسیبها را از بین میبرد و از وقوع جرم پیشگیری میکند .همچنین برای
پیشگیری از جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی میباشد که این مهم در سازمان بهزیستی
کشور به خوبی امکانپذیر است .نتیجه آنکه میتوان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی را به عنوان متولی
پیشگیری اجتماعی از جرم معرفی کرد.
منابع
ایرانشاهی ،حمید ،پیشگیری از جرم و نقش سازمانهای مسئول در ایران ،ج  ،5انتشارات جاودانه جنگل5933 ،
حاجیان مطلق ،محمود« ،مقابله با گدایی» ،روزنامه اطلاعات،شماره 5933 ،29-22
سبحانی ،جعفر؛ مبانی حکومت اسلامی ،ج ،5چ ،2انتشارات توحید قلم5962 :
طه ،فریده؛ «بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد ( ،)5کودکان و نوجوانان در معرض خطر»  ،چاپ  ،5نشر
میزان 5939
علامه طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ معنویت تشیع ،تهران :انتشارات تشیع5939 ،
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
قمی ،شیخ عباس؛ سفینة البحار ،جلد  ،5الناشر :دار الاسوة للطباعة والنشر ،الطبعة :الثانیة 5456
گودرزی ،فرید ،بررسی حقوق و جرم شناختی جرایم ولگردی ،تکدی و کلاشی ،پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه قم،
5999
مرادی مدیران ،رضا ،نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ،چ ،5نشر آداک5935 ،
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اثر سن شروع مصرف مواد ،نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی،
تصادفات و جریمههای رانندگی
1
زهرا طبیبی  ،محسن پارسا

2

-1زهرا طبیبی ،دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
-2محسن پارسا ،کارشناسی روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
چکیده

پژوهش حاضر سه هدف داشت )5 .بررسی رابطه بین سن شروع مصرف مواد و رفتارهای پرخطر رانندگی (تخلفات
پرخاشگرانه ،تخلفات معمولی ،لغرشها و خطاهای رانندگی) و نیز میزان تصادفات و جریمه های رانندگی )2 ،مقایسه میزان
رفتارهای پرخطر رانندگی ،تصادفات و جریمه های رانندگی در دو گروه افراد معتاد به مصرف مواد محرکزا و افراد معتاد به
مصرف مواد رخوتزا و  )9مقایسه میزان رفتارهای پرخطر رانندگی ،تصادفات و جریمه های رانندگی در دو گروه افراد معتاد
به مصرف یک نوع ماده مخدر و معتاد به ترکیبی از مواد بود .صدو چهل نفر معتاد به مواد مخدر که رانندگی میکردند بصورت
داوطلبانه در این پژوهش شرکت جستند .از این تعداد  25مرد مصرف کننده مواد محرکزا (شیشه و کریستال) و  13مرد
مصرف کننده مواد رخوتزا (تریاک ،هروئین و حشیش) بودند 39 .نفر اعتیاد به یک نوع ماده مخدر یا الکل و  62نفر اعتیاد
به ترکیبی از مواد داشتند .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علی-مقایسهای و از منظر هدف کاربردی بود.
پرسشنامه رفتارهای رانندگی و پرسشنامه¬ای حاوی ویژگی¬های فردی و تاریخچه مصرف مواد بر روی شرکت کنندگان
اجرا شد .یافته¬های همبستگی نشان داد که پس از کنترل متغیرهای سن ،تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی،
سن شروع مصرف مواد با تعداد تصادفات ) (p=0.06و تخلفات پرخاشگرانه ) (p=0.06ارتباط نزدیک به معناداری داشت.
تحلیل  ANCOVAنشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد ،سن ،تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی
افراد مصرف کننده مواد محرکزا نسبت به گروه دیگر میزان رفتارهای پرخطر رانندگی بیشتری بروز دادند .از میان انواع
رفتارهای پرخطر رانندگی آنها بلاخص در تخلفات پرخاشگرانه ،تخلفات معمولی و لغزش¬ها نمره بالاتری کسب کردند.
تفاوت معنادااری در بین دو گروه در تعداد تصادفات و جریمه¬های رانندگی گزارش شده وجود نداشت .اما درصد افرادی
که گزارش نمودند در سال گذشته حداقل یکبار تجربه تصادف رانندگی داشتند در گروه مصرف کننده مواد محرکزا ( )%39
بیش از گروه رخوتزا (  )%99بود .رابطه بین تعداد تصادفات و جریمه ها با انواع رفتارهای پرخطر رانندگی برای هر دو
گروه بطور مجزا با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون بررسی شد .یافته¬های همبستگی در گروه مصرف کننده مواد
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محرکزا رابطه¬ی معناداری بین تعداد جریمه¬ها با تخلفات پرخاشگرانه و معمولی را نشان داد .در حالیکه در گروه مصرف
کننده مواد رخوتزا بین تعداد تصادفات با میزان خطاها و لغزش¬ها و میان تعداد جریمه¬ها با همه انواع رفتارهای پرخطر
رانندگی یعنی تخلفات پرخاشگرانه ،معمولی و خطاها و لغزشهای رانندگی ارتباط معنادار وجود داشت .تحلیل ANCOVA
نشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد ،سن ،تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی افراد مصرف کننده
ترکیبی از مواد نسبت به گروه معتاد به یک نوع مواد تعداد جریمه های بیشتر ) ،(p =0.05میزان خطاهای رانندگی = (p
)0.01و میزان لغزشهای رانندگی ) (p = 0.01بیشتری گزارش دادند .با وجود اثرات متفاوت عاملهای مختلف مصرف مواد
بر رفتارهای پرخطر رانندگی ،بررسیهای دقیق تر به منزله شناخت تخریبهای شناختی که منجر به اثر متفاوت مواد در رفتار
رانندگی می گردد توصیه می شود.
واژگان کلیدی :اعتیاد ،ایمنی ترافیک ،جریمه رانندگی ،رفتار پرخطر رانندگی ،سوانح رانندگی
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دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل ( ،)2991( )UNODCشمار مصرف کنندگان موجود مواد را در بین جمعیت
 64-51ساله ی سراسر جهان 299 ،میلیون نفر ،یا  %1کل جمعیت جهان برآورد کرده است (دباغی ،اصغرنژاد ،عاطف وحید،
و بوالهری .)5993 ،تخمین زده می شود ،که حدود  %99از آنها در کشورهای کم درآمد و متوسط زندگی می کنند (سازمان
بهداشت جهان .)2999 ،تحقیقات شیوع شناسی مربوط به وابستگی به مواد مخدر بلاخص ماده مخدر هرویین در سال 2952
نشان می دهد که در ایران معادل  9.9در هر  5999نفر جمعیت وابسته به مواد هستند (میلر.)2959 ،
همچنین ،شواهد بدست آمده از مطالعات شیوع شناسی و تحقیقات تجربی نشان می دهد که مصرف الکل ( حتی مصرف در
دوزهای پایین) ریسک تصادف های ترافیکی را افزایش می دهد (وست ،فرنچ ،کیمپ و آیروین5339 ،؛ دیری و لاو.)5336 ،
علاوه بر الکل ،مطالعات علمی مستندات محکمی را فراهم نموده اند که نشان می دهد مواد غیرمجاز دیگر مانند مصرف
حشیش ،ماری جوانا ،هروئی ن ،آمفتامین و متاآمفتامین نیز باعث افزایش ریسک تصادفات وسایل نقلیه می گردد (لی2952 ،؛
آسبریج ،هیدین و کارتویل2952 ،؛ جونیسا و همکاران .)2951 ،رمانو و پولینی ( )2959یافتند که  %41.5راننده های کشته شده
در حوادث رانندگی تک خودرو که در صحنه ی تصادف از آن ها تست گرفته شده بود ،نتیجه مثبت به الکل نشان دادند و
 %21.3افراد به سایر مواد مخدر مثبت بودند .اکثر مواد مخدر رایج موجود از دسته ی محرک ها ( ،)%3.2کانابینول ها ()%3.5
و سپس مواد مخدر دیگری ( ،)%4.5مواد مخدر چندگانه ( ،)%4.5مسکن های مخدر( )%2.5و افسرده سازها ( )%5.1بودند .در
یک پژوهش شیوع شناسی در سوئد در خون  9.3درصد رانندگان کشته شده در حوادث ترافیکی جاده ها آمفتامین ( هم به
تنهایی و هم همراه با سایر روان محرک ها مانند الکل ،حشیش ،دیازپام ،آپرازوم و غیره) یافت شد (جونیس و همکاران،
.)2951
تحقیقات نشان می دهد یکی از عاملهایی که بر تصادفات تاثیر می گذارد از طریق رفتارهای پرخطر و تهاجمی رانندگی است.
به عنوان مثال  ،تحقیقات در زمینه رفتارهای رانندگی افراد وابسته به مواد مخدر نشان داده است که اغلب در بین وابستگان به
کوکائین و کسانی که به هر دو کوکائین و هرویین که تحت درمان نگهدارنده ی متادون هستند خشم جاده و علی الخصوص
خشم جاده ای "جدی" دیده می شود .تحقیقات نشان می دهند که درصد بروز اشکال مختلف از خشم در جاده در افراد
وابسته به مواد مخدر بسیار بالاتر از عموم مردم می باشد (بیناویدزا و همکاران.)2959 ،
همچنین دانشمندان به این اتفاق نظر دست یافته اند که مواد مخدر می توانند بر پنج حیطه از توانایی های ضروری برای
رانندگی ماهرانه تاثیر بگذارد .این توانایی ها عبارت اند از  -5هشیاری/برانگیختگی -2 ،توجه و سرعت پردازش  -9زمان
عکس العمل /عملکرد روانی حرکتی  -4عملکرد ادراکی حواس و  -1عملکردهای اجرایی (کی و لوگان .)2955 ،علاوه بر
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این ،والش و همکاران ( )2954راهنمایی را برای تحقیق در زمینه رانندگی تحت تاثیر مواد فراهم نموده اند .آنها سه سطح
اصلی رفتار که از نظر آنها بهتر است مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند تا بتوان به وسیله ی آن ها خطر تصادف یا تصادم را
پیش بینی کرد ،پیشنهاد دادند .سطح اول ،رفتار اتوماتیک :مهارتهای آموخته شده؛ برای مثال ردگیری ،هدایت خودرو( ردیابی
راه ،ردیابی مهم ،وظایف جبرانی) ،گوش به زنگی یا توجه مستمر برای مثال تست ساعت  ،Mackworthسطح دوم ،کنترل
رفتاری :حفظ فاصله ،عبور و غیره .عملکرد حرکتی ،مانور( زمان عکس العمل ،تکلیف دنبال کردن خودرو) .توجه تقسیم شده
(تکلیف توجه دوگانه) .درک (تکلیف درک زمان برخورد) .سطح سوم ،رفتار برنامه ریزی اجرایی :کارکردهای تعاملی با ترافیک
موجود .خطرپذیری ،تکانشگری ( برای مثال تکالیف علامت توقف و قمار آیووا) .پردازش اطلاعات ،توجه ( تکالیف زمان
عکس العمل انتخاب ،توجه انتخابی یا متمرکز) .شناخت ،قضاوت (برای مثال تکلیف برج لندن).
شواهدی مبنی بر تاثیر متغیرهای مصرف مواد بر رفتار پرخطر رانندگی مانند نوع ماده مصرفی ،مدت زمان مصرف مواد ،سن
شروع به مصرف مواد و این که آیا فرد یک نوع ماده مخدر مصرف می کند یا ترکیبی از چند مواد وجود دارد .اظهارات قدیمی
ای وجود دارد که بیان می دارد انواع مختلف مواد اعتیاد آور ،از لحاظ فرآیند های روانشناختی و مکانیسم های عصبی زیستی
از پایه های مشترکی برخوردارند و لذا منجر به مشکلات روانی و شناختی یکسانی می گردند (وایز و بوزارت .)5393 ،حال
آنکه شواهد به دست آمده از مطالعات بر روی حیوانات و انسان نشانگر تفاوت های ساختاری و کارکردی بین افیون ها (
برای مثال هرویین و مورفین) و روان محرک ها ( برای مثال کوکائین و آمفتامین و متامفتامین) می باشد .روان محرک ها و
افیون ها باعث تغییر در مکانیسم های زیستی عصبی متفاوتی می شوند که در پی آن فرآیند های روانی متفاوتی تحت تاثیر
آنها قرار می گیرند و در نهایت اینها منجر به بروز مشکلات در فرآیندهای شناختی و رفتاری متفاوت می شوند.
علاوه بر این مطالعات نشان می دهند که تفاوت قابل ملاحظه ای در مدت ماندگاری ماده ی مخدر در خون وجود دارد .تفاوت
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
مصرف حاد دارد (کی و لوگان .)2955 ،مصرف کنندگان مزمن حشیش اغلب مقدار بالایی از  THCرا در طول زمان در بدنشان
نشر می دهند .در واقع  THCخون فرد  99روز پس از آخرین مصرف وی هنوز قابل اندازه گیری و ردیابی می باشد (برگاماشی
و همکاران .)2959 ،شواهدی وجود دارد که سه هفته بعد از مصرف حشیش برخی مهارتهای ضروری رانندگی مانند انجام
تکالیف توجه تحت تاثیر مواد قرار دارند (باسکر و همکاران .)2959 ،بیش از این تحقیق آلن و همکاران ( )2951نشان می
دهد اثر مصرف همزمان اتانول و حشیش بر رفتارهای پرخطر رانندگی افزاینده می باشد (برامنیس و همکاران.)2959 ،
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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
پژوهش حاضر سه سوال کلی را بررسی نمود .سوال اول :آیا بین سن شروع مصرف مواد و میزان رفتارهای پرخطر رانندگی
(تخلفات پرخاشگرانه ،تخلفات معمولی ،لغرشها و خطاهای رانندگی) و نیز میزان تصادفات و جریمه های رانندگی رابطه
وجود دارد؟ سوال دوم :آیا میزان رفتارهای پرخطر رانندگی ،تصادفات و جریمه های رانندگی بین دو گروه افراد معتاد به
مصرف مواد محرکزا و افراد معتاد به مصرف مواد رخوتزا متفاوت است؟ سوال سوم :آیا تفاوتی بین دو گروه افراد معتاد به
مصرف یک نوع ماده مخدر و معتاد به ترکیبی از مواد در میزان رفتارهای پرخطر رانندگی تصادفات و جریمه های رانندگی
وجود دارد؟
روش پژوهش

شرکت کنندگان :با رجوع به کلینیکهای ترک اعتیاد و درخواست همکاری ،صدو چهل نفر مرد معتاد به مواد مخدر که رانندگی
میکردند بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت جستند .از این تعداد  25مرد مصرف کننده مواد محرکزا (شیشه و کریستال)
و  13مرد مصرف کننده مواد رخوتزا (تریاک ،هروئین و حشیش) بودند .همچنین 39 ،نفر آنها اعتیاد به یک نوع ماده مخدر
یا الکل و  62نفر از آنها اعتیاد به ترکیبی از مواد داشتند.
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی برای هدف اول پژوهش و از نوع علی-مقایسهای برای هدف دوم و سوم
پژوهش بود .پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بود .پرسشنامه رفتارهای رانندگی و پرسشنامه¬ای حاوی ویژگی¬های
فردی و تاریخچه مصرف مواد بر روی شرکت کنندگان اجرا شد.
یافته های پژوهش

برای پاسخ به سوال اول از همبستگی سهمی مرتبه چهار برای بررسی رابطه بین سن شروع به مصرف مواد با انواع رفتارهای
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
جریمه ها ) (r= -0.17, p = 0.06و میزان تخلفات پرخاشگرانه ) (r = -0.17, p = 0.06ارتباط نزدیک به معناداری
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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برای پاسخ به سوال دوم از تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیرهای وابسته میزان رفتارهای پرخطر رانندگی (نمره کل)،
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
مصرف مواد محرک¬زا و افراد معتاد به مصرف مواد رخوت¬زا بود .متغیر کوواریت مدت مصرف مواد ،سن ،تحصیلات ،میزان
رانندگی در هفته و تجربه رانندگی بود.
تحلیل  ANCOVAنشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد ،سن ،تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی
افراد مصرف کننده مواد محرکزا نسبت به گروه دیگر میزان رفتارهای پرخطر رانندگی بیشتری بروز دادند .تفاوت معناداری
در بین دو گروه در تعداد تصادفات و جریمه¬های رانندگی گزارش شده وجود نداشت .تحلیل  MANCOVAنشان داد از
میان انواع رفتارهای پرخطر رانندگی افراد مصرف کننده مواد محرکزا در تخلفات پرخاشگرانه ،تخلفات معمولی و لغزش¬ها
نمره بالاتری نسبت به گروه رخوت زا کسب کردند.
برای پاسخ به سوال سوم از تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیرهای وابسته میزان رفتارهای پرخطر رانندگی (نمره کل)،
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
مصرف یک ماده مخدر و افراد معتاد به مصرف ترکیبی از چند مواد مخدر بود .متغیر کوواریت مدت مصرف مواد ،سن،
تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی بود.
تحلیل  ANCOVAنشان داد پس از کنترل اثر مدت مصرف مواد ،سن ،تحصیلات ،میزان رانندگی در هفته و تجربه رانندگی
افراد مصرف کننده ترکیبی از مواد نسبت به گروه معتاد به یک نوع ماده مخدر تعداد جریمه های بیشتری ( ،)p =0.05گزارش
دادند .تحلیل  MANCOVAنشان داد از میان انواع رفتارهای پرخطر رانندگی افراد مصرف کننده ترکیبی از مواد در میزان
خطاهای رانندگی ( )p = 0.01و میزان لغزشهای رانندگی ( )p = 0.01نمره بالاتری نسبت به گروه معتاد به یک نوع ماده
مخدر کسب کردند.
بحث و نتیجهگیری

سوال اول پژوهش حاضر این بود که آیا بین سن شروع مصرف مواد و میزان رفتارهای پرخطر رانندگی (تخلفات پرخاشگرانه،
تخلفات معمولی ،لغرش¬ها و خطاهای رانندگی) و نیز میزان تصادفات و جریمه های رانندگی رابطه وجود دارد .یافتههای
پژوهش نشان داد که بعد از کنترل متغیرهای سن ،تحصیلات ،میزان ساعت رانندگی در هفته و میزان سال تجربه رانندگی سن
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شروع مصرف مواد ارتباطی نزدیک به معناداری با تعداد جریمه ها و رفتارهای تخلفی پرخاشگرانه رانندگی داشت .فرد هر
چه در سن کمتر آغاز به مصرف مواد کرده است ،رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه بیشتری مرتکب می شود .احتمالا آن سری
از مهارتهای شناختی ضروری برای رانندگی مانند کارکردهای اجرایی مانند بازداری بیشتر تخریب و در پی آن رفتارهای
رانندگی پرخاشگرانه بیشتری مانند نور بالا انداختن ،بوق زدن و ناسزاگویی بروز می دهد .با این حال باید در نظر داشت که
ارتباط کوچک و نزدیک به معناداری بود و برای تایید یافته پژوهش های بیشتری در این زمینه لازم است .با توجه به سوال
اول پژوهش ،یافتهها نشان داد کسانی که مواد محرکزا مصرف می کنند نسبت به کسانی که مواد مخدر رخوتزا مصرف می
کنند رفتارهای پرخطر رانندگی مانند تخلفات معمولی و پرخاشگرانه و لغزش بیشتری مرتکب می شوند .به نظر می آید مواد
محرکزا مانند آمفتامین ،کوکایین بیش از مواد رخوتزا مهارتهای ضروری رانندگی مانند توجه و بازداری را تخریب می نماید.
بطوریکه مصرف کننده های محرکزا هنگام رانندگی از روی عمد تخلف بیشتری می کنند و آنها بیشتر دچار خطاهای ناخواسته
لغزشی نیز می شوند .با توجه به سوال مربوط به مصرف یگانه یا ترکیبی مواد نیز تحلیل دادهها نشان داد میزان خطاها و
لغزشهای رانندگی در افراد معتاد به چندین نوع ماده بیش از افراد معتاد به یک نوع ماده مخدر بودند .استفاده ترکیبی مواد بیش
از استفاده یک نوع ماده مخدر بر میزان خطاهای رانندگی تاثیر می گذارد .خطاهای و لغزشهای رانندگی حاصل شکست
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
رانندگی تاثیر می گذارد .شروع زودرس با رفتارهای پرخاشگرانه رانندگی ،مصرف ماده محرکزا با انواع تخلفات عمدی و
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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چکیده

کارکردهای اجرایی به اعمال خودفرمان فرد گفته میشود که برای خودگردانی به کارگرفته میشود .کارکردهای اجرایی،
کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعهای از تواناییهای شناختی شامل خودگردانی ،خودآغازگری و بازداری
گفته میشود .یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلال خواندن اشکال در کارکرد اجرایی است .هدف از این مقاله بررسی نقش
خودگردانی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانشآموزان مبتلا به اختلالات خواندن است ،که به روشکتابخانهای (تحلیلی -اسنادی)
و با استفاده از کتابها ،منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی انجام شد .در این مقاله پس از ارائه تعریف کارکردهای اجرایی
و خودگردانی ،تأثیر آنها را بر یادگیری و دانشآموزان مبتلا به اختلال خواندن بررسی کردیم .بررسیها نشان می دهد،
کارکردهای اجرایی توانایی هایی هستند که برای فرآیند یادگیری اهمیت دارند و خودگردانی که از مؤلفههای کارکردهای اجرایی
است نقش مهمی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانشآموزان مبتلا به اختلالات خواندن دارد.
واژگان کلیدی :اختلال خواندن ،کارکردهای اجرایی ،خودگردانی ،دانشآموزان.
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

کودکان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند به طوری که در کشورهای درحال توسعه ،سهم این قشر از کل
جمعیت تقریبا به  19درصد میرسد (نریمانی ،سلیمانی و ابولقاسمی .)5935 ،در هرجامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت
ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر
ایفا کنند .در این راستا ،شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه سنی وکوشش در راه تأمین شرایط مادی ومعنوی
مناسب برای رشد بدنی ،عاطفی و فکری آنان واضح تر از آن است که احتیاج به تأکید داشته باشد مطالعات انجام شده در
فرهنگ های مختلف نشان داده است درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه دچار مشکلات یادگیری هستند (خدام و
همکاران ،5999 ،به نقل از ملک ،حسن زاده ،تیرگری.)5932 ،
دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری به طور مداوم و مکرر شکست تحصیلی را تجربه می کنند و نسبت به مشکلات رفتاری
و اجتماعی – هیجانی آسیب پذیرتر هستند (گنجی ،زاهدبابلان و معینی کیا .)5935 ،انتظار می رود این دانش آموزان بعد از
تجربه شکست احساس ناشایستگی در چند سال متوالی تحصیلی علائمی از پریشانی همراه با مشکلات عاطفی و هیجانی بروز
دهند (آرچر .)2999 ،اختلال های یادگیری در خطر ابتلا به اختلال های همراه از جمله اختلال بیش فعالی ،کمبود توجه ،اختلال
های ارتباطی ،افسردگی هستند .دادهها حاکی از آن است که تا  21درصد کودکان مبتلا به اختلال خواندن بیش فعال هستند و
کودکان مبتلا به اختلال نوشتن تصور میشود در خطر بالاتر مشکلات اجتماعی قرار دارند (کاپلان و سادوک ،2993 ،ترجمه
رضاعی.)5993 ،
این امر شاید به این دلیل باشد که در بسیاری از دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری نوعی احساس خودارزشمندی منفی به
علت ناکامی حاصل از دشواری های یادگیری شکل می گیرد و فقدان احترام به خود منجر به خودپنداره و عزت نفس ضعیف
در آن ها می شود ،که در نهایت باور من نمی توانم را در آن ها ایجاد می کند (مرسر ،5332 ،ترجمه کریمی ،5999 ،به نقل از
ملک و همکاران.)5932 ،
اختلالهای یادگیری از اختلالهای شایع دوران کودکی و شایعترین اختلال یادگیری ،اختلال خواندن است (سادوک و سادوک،
 .)2999اختلال خواندن در چهارمین تجدید نظر طبقهبندی تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا،
 )2999به این صورت تعریف شده است :پیشرفت در زمینه خواندن بر پایه آزمون میزان شده انفرادی با در نظرگرفتن سن،
هوش و آموزش متناسب با سن ،به طور چشمگیری پایینتر از سطح مورد انتظار است (رحیمیان بوگر و صادقی.)5939 ،
"اختلال خواندن "اصطلاحی است که به دامنة وسیعی از نارساییهای خواندن در گسترة زندگی اشاره دارد .به نظر مییز و کلهون
( 99 ،)2996درصد اختلالات یادگیری به اختلال خواندن مربوط است .شیوع اختلال خواندن در پسران بیش از دختران است.
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بررسیهای آماری نشان میدهند که بیش از  99درصد دانشآموزان نارساخوان پسر هستند و پژوهشگران معتقدند که منشأ
بیش از  21درصد از افت تحصیلی کودکان دبستانی نارساخوانی است (چنگ ،هو ،سانگ.)2993 ،
در این اختلال فرد به رغم آموزش متعارف ،هوش کافی و وجود امکانات اجتماعی  -اقتصادی در خواندن مشکل دارد .فرد
نارساخوان ممکن است در تبدیل نمادهای نوشتاری به گفتاری (خواندن) و گفتاری به نوشتاری(هجی کردن و نوشتن) مشکل
داشته باشد .از دیدگاه عصب روانشناختی ،نارساخوانی تحولی ،ناشی از اختلال در ساختار و کنش نیمکرههای مغز است .بر
اساس این دیدگاه ،نارساخوانی ناشی از نارسایی در یکی از نیمکره های چپ و راست و یا هردو نیم کره است (بیکر ،ایساک،
 ،5393به نقل از امینایی و موسوی نسب.)5939 ،
کارکردهای اجرایی

کارکردهای اجرایی ،کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعهای از تواناییهای شناختی شامل خودگردانی،
خودآغازگری و بازداری ،برنامهریزی راهبردی ،انعطاف شناختی و کنترل تکانش گفته میشود (ویانت و ویلسون.)5334 ،55
در واقع میتوان فهرست بسیار جامعتری را به این کارکردها اضافه کرد :سازماندهی ،برنامهریزی -تصمیمگیری ،حافظهکاری،
حفظ و تبدیل کنترل حرکتی ،ادراک زمان و پیشبینی آینده ،بازسازی ،زبان درونی و حل مسئله (بارکلی ،5339 ،52ولش و
پنینگتون.)5339 ،59
در الگوی بارکلی ،کارکردهای اجرایی بدین گونه تعریف میشود :اصطلاح کارکردهای اجرایی به اعمال خودفرمان فرد گفته
میشود که برای خودگردانی به کار گرفته میشود .او میگوید میتوان کارکردهای اجرایی را به طور خلاصه اعمالی دانست
که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام میدهد تا خودکنترلی ،رفتار هدفمدار و بیشینهسازی پیامدهای آینده را به اجرا
درآورد .همچنین بر فعالیتهای خود فرمان دهد که در طول زمان درنگ انجام میشوند ،تا پاسخ نهایی را اصلاح کنند و
پیامدهای بلندمدت آینده را بهبود بخشند ،تأکید میشود .بارکلی اظهار میدارد که در فرایند رشد ،رفتارهای خودفرمان بهتدریج
ناآشکار یا درونی میشوند .زبان درونی نمونهی بارزی از این فرایند است .دلیل چنین رویدادی را میتوان ناشی از رشد
شبکههای عصبی در بخش پیش پیشانی مغز ،که جایگاه کارکردهای اجرایی به شمار میآیند ،دانست .از سوی دیگر ،عواملی
چون موفقیتهای این اعمال در بیشینهسازی پیامدهای رفتار آنی یا درنگیده در عرض زمان فرایند اجتماعی شدن کودک و نیز
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تقویت جاری برای اعمال خودگردانی بر ظهور کارکردهای اجرایی مؤثر هستند ولی با این حال صاحب نظران بر میزان بالای
وراثتی بودن آنها تأکید کردهاند (تیدوکولیج ،2995 ،به نقل از ثقفی.)5939 ،
کارکردهای اجرایی عصبی -شناختی ،ساختارهای مهمی هستند که در هدایت و کنترل رفتار نقش اساسی ایفا میکنند.
کارکردهای اجرایی ،کارکردهای عالی شناختی و کنترل تکانه را به انجام میرسانند (علیزاده .)5991 ،در واقع کارکردهایی
همچون سازماندهی ،تصمیمگیری ،حافظه کاری ،حفظ و تبدیل ،کنترل حرکتی ،احساس و ادراک زمان ،پیشبینی آینده،
بازسازی ،زبان درونی و حل مسأله را میتوان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و
انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشی به انسان کمک میکنند (بارکلی ،5339 ،به نقل از ثقفی.)5939 ،
کارکردهای اجرایی به طور خلاصه شامل چهار مؤلفه اصلی است :تدوین هدف ،طرحریزی ،اجرای برنامههای هدف مدار،
عملکرد مؤثر (نسائیان.)5939 ،

نقش کارکردهای اجرایی در یادگیری
فرایندهایی چون تمرکز ،توجه ،برنامهریزی،کنترل افکار ورفتار ،سازماندهی استدلال و حافظه که خاستگاه مغز است از جمله
کارکردهای شناختی هستند که انسان به واسطه این فرایندها میتواند فعالیتهای هوشمندانه داشته باشد (شهابی .)5932 ،گاتری
در پژوهشی که در سال  2993انجام دادند وظایف زیر را به شرح ذیل مطرح کرد :کنترل و هماهنگی رفتار ،برنامهریزی اهداف،
نظارت بر رفتار خود ،بازداری پاسخ نابجا ،انعظاف پذیری و جهت گیری رفتار آینده ،انجام امور به طور موفقیت آمیز در
زندگی روزمره (فیروزی .)5993 ،کارکردهای اجرایی این وظایف را به کمک یک سری کارکردها و نیروهای مهم از جمله
حافظه فعال ،انعطافپذیری ،بازداری پاسخ ،استدلال ،برنامهریزی و توجه انجام میدهد.
حافظه فعال :داوسون و گوایر( )2994برنامهریزی را توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف تعریف
کردند .همچنین برنامهریزی در بردارنده توانایی تصمیمگیری در مورد تعیین اولویتها مطرح میشود (علیزاده.)5991 ،
انعطافپذیری :داوسون و گوایر()2994انعطافپذیری را توانایی بازنگری در برنامه در هنگام برخورد با موانع ،اطلاعات یا
خطاهای جدید بیان کردند .داوسون انعطافپذیری را سازگاری با تغییر شرایط تعریف میکند (علیزاده.)5991 ،
بازداری پاسخ :لوفتیز ( )2993بازداری پاسخ کارکردهای اجرایی را ،شاخصی برای «چگونه» و «چه وقت »انجام دادن
عملکردهای رفتاری عادی توصیف کرد و از دیدگاه گارنر ( )2993بازداری به افراد برای برنامهریزی اهداف ،خود گردانی،
بازداری پاسخ نامناسب ،انعطافپذیری و رفتار آینده مدارکمک میکند .استدلال :برک استدلال را نوعی راهبرد مسئله گشایی
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در مرحله عملیات صوری که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه عوامل احتمالی آغاز میکند ،توصیف کرد که میتواند
بر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند (فیروزی.)5993 ،
برنامهریزی :داوسون و گوایر ( )2994برنامهریزی را توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف بیان میکند
همچنین برنامهریزی در بردارنده توانایی تصمیمگیری در مورد تعیین اولویت میباشد (علیزاده .)5991 ،توجه :آنچه در حافظه
فعال وارد میشود جهت ورود به حافظه بلند مدت باید مورد توجه قرار گیرد تا مواد درسی بهتر آموخته شود .میزان و چگونگی
توجه از عوامل مؤثر یادگیری است .به طوری که نقص در توجه ،فرصت پردازش ،ذخیره و فراخوانی اطلاعات از شخص
گرفته میشود (کسائیان ،کوثر وکیامنش)5932 ،
کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال خواندن
یکی از مشکلات کودکان نارساخوان اشکال در کارکرد اجرایی است .که در دهههای اخیر توجه زیادی به آن شده است .به نظر
میرسد کارکردهای اجرایی در رشد اجتماعی و موفقیت تحصیلی و آموزشگاهی نقش کلیدی داشته باشد (بلر ،54زلازو 51و
گرین برگ .)2991 ،کارکردهای اجرایی ساختارهای مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار نقش اساسی داشته و برای انطباق
و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت دارند .این کارکردها به افراد اجازه میدهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در
مواجهه با چالش ها مقاوم باشند؛ موقعیتهای غیرمنتظره را تشخیص داده و به سرعت نقشهها و برنامههای مناسب با موقعیت را
طراحی کنند؛ استرسهای روزانه را مدیریت و مانع بروز رفتارهای نامناسب شوند (اندرسون و اسمیت .)2995 ،56اصطلاح
کارکردهای اجرایی به سازههای کلی اشاره دارد که در بردارندة کارکردهای متعددی مثل تصمیم گیری ،برنامه ریزی ،بازداری و
سازماندهی است که به مهارتهای شناختی عالی مغز نظیر توجه ،حافظة فعال ،زبان ،ادراک و تفکرخلاق نیاز دارد .این کارکردها
در انجام تکالیف یادگیری ،کنشهای هوشی و مسایل تحصیلی به افراد کمک میکنند (بست ،میلر ،2959 ،تاپس و کالر.)2952 ،
به طور کلی ،کارکرد اجرایی را میتوان شامل توجه به اطلاعات مرتبط و تمرکز بر آن و بازداری از اطلاعات نامربوط توجه و
بازداری ،تغییر توجه و تمرکز در تکالیف مدیریت تکلیف ،برنامهریزی توالی انجام تکالیف برای دست یابی به اهداف برنامه-
ریزی ،بهروز رسانی و بررسی محتوای حافظة فعال جهت تعیین گام های بعدی در تکالیف زنجیرههای بازبینی و بازنمایی
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رمزها درحافظة فعال رمزگردانی دانست .این کارکردها شامل یکپارچه کردن دروندادهای حسی چندوجهی ،ایجاد پاسخهای-
گوناگون ،نگهداری مجموعه رفتارهای هدفمند ،انطباق با تغییرات محیطی ،توانایی برنامهریزی و ارزیابی خود است (هاروی و
سو.)2994 ،
مطالعات مربوط به بررسی تحولی کارکردهای اجرایی نشان داده که این کارکردها از همان دوران اولیة رشد احتمالا "تا پایان
سال اول زندگی ظاهر شده و به تدریج رشد می کند و در دو تا پنج سالگی دچار تغییرات بسیار مهمی میشود .در حدود 52
سالگی عملکردکودکان تا حد بسیار زیادی شبیه عملکرد بزرگسالان میشود .این یافته ها از این مفهوم که فرایندهای اجرایی
ضروری از ابتدای تولد ایجاد میشوند و در سراسرکودکی و بزرگسالی ادامه می یابند حمایت میکند .رشد تکالیف کارکردهای
اجرایی در طی دوران کودکی منطبق با جهشهای رشدی در لوب پیشانی است .پژوهشها نشان داده اند که هر گونه نقص در
رشدکارکردهای اجرایی می تواند به اختلال در برنامهریزی برای شروع و اتمام تکلیف ،به یادسپاری تکالیف ،اختلال حافظه و
اختلال یادگیری بینجامد (بل و فاکس ،5339 ،به نقل از امینایی و موسوی نسب.)5939 ،
خودگردانی
مهارتهای خودگردانی به کودکان مفاهیمی را آموزش میدهد تا با استفاده از آنها بر مشکلات رفتاری متداول خویش فائق آیند.
آنها به عنوان راهبردهایی توصیف میشوند که توانایی ذاتی در کودکان بیمار را جهت دستیابی به سطح مورد انتظاری از سلامتی
شناسایی و پرورش میدهند .کودکان با کاربرد راهبردهای گوناگون خودگردانی یاد میگیرند تا به طور فعالانه در تنظیم و حل
مشکلات دارویی متفاوت چون رفتاری ،روانی  -فیزیولوژیکی که در کودکی ایجاد میشود شرکت نمایند (لوین ،53کری و
کروکر.)5333 ،59
مطالعات اخیر اثربخشی اجتماعی روشهای آموزش خودگردانی را با سایر درمانها مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که
آن کودک را توانمند میسازد تا پاسخهای فیزیولوژیکی شرطی شده منفی را کاهش دهد و بدین وسیل از پیچیدهتر شدن
مشکلات در بزرگسالی جلوگیری مینماید .مهمترین جنبه آموزش ارائه حس تسلط و توانایی کنارآمدن با مشکلات در کودکان
است (پارکر و زاکرمن .)5331 ،راهبردهای درمانی خودگردانی ماهیت کودک و سائق رشدی را برای تسلط و خودمختاری
تسهیل میبخشد .آن به بیماران اجازه میدهد تا بر افکارشان تمرکز کنند به شیوهای که تأثیر مثبتی بر جسمشان داشته باشد.
مهارتهای تکنیک مذبور شامل تغییر و تعدیل ارادی عملکردهای فیزیولوژیکی منتخب و استعمال هدفمند تصور روانی و
خودنظارتی و خوددستوری کلامی مثبت و ارتقاء آگاهی از رابطه جسم و روان است .در طول کاربرد خودگردانی ،کودکان
.Lovin
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تشویق می شوند تا مسائلشان را درک کنند و مالک مشکلاتشان باشند .به عبارت دیگر مسئولیتپذیر باشند .انواع تکنیکهای
خودگردانی که برای کودکان مشکلدار به کار برده میشود شامل ،خودهیپنوتیزمی ،پسخوراند زیستی ،تنفس دیافراگمی،
آرمیدگی عضلانی ،آموزش خودآفرینی و درمان رفتاری -شناختی میشود و کاربرد آنها منجر به کاهش مشکلات زیستی رفتاری
از نقطه نظر بیرونی میشود .در طی کاربرد راهبردهای مذکور کودکان و نوجوانان میتوانند حس درونی از کنترل یافتن بر
مشکلاتشان را رشد دهند و آنها نیاز به درمان را کمتر احساس میکنند و به طور فعالانه در حفظ و مراقبت از خود شرکت
میکنند (کلبرت ورنی و کوهن.)5334 ،

اصول درمانی خودگردانی
 -5ارزیابی مشکل موجود با جلوگیری از علل زیستی که میتواند مستلزم درمانهای دیگر باشد.
 -2ارزیابی علاقه کودک و تمایل او به تمرین تکنیکهای خودگردانی ،مگر اینکه مشکل مربوط به والدین باشد نه کودک و
کودک نمیتواند تعهدی در قبال رفتار آنها بدهد.
 -9تعیین علاقه کودک ،تمایلات ،ترسها و الگوهای یادگیری او به منظور انتخاب رویکردی که باید به کارگرفته شود و از
سوی کودک تمرین گردد.
 -4از آنجایی که خودگردانی از کارهای کودک است نه والدین ،پس آموزش آن به کودک بدون حضور والدین باید صورت
بگیرد .اگرچه آنها میتوانند در طی جلسات اولیه مصاحبه حضور داشته باشند .چرا که جضور آنها به همراه کودک درباره آنچه
که به آنها گفته میشود الزامی است.
 -1مشخص بودن مفاهیم قابل درک ،برای کودک در زمینه مکانیسم مشکل که این میتواند به وسیله تصاویر ساده و زبان
واقعی صورت بگیرد.
 -6تأکید بر نقش درمانگر به عنوان یک مربی ،درمانگر کودک را مجبور به انجام کار نمیکند بلکه او فقط به کودک آموزش
میدهد ،کاری را که باید انجام دهد و کودک تصمیم میگیرد که آن را چه موقع انجام دهد.
 -3برقراری ارتباط به شیوهای که منجر به افزایش حس مقابله کودک و تسلط او شود.
 -9کمک به کودک تا پیشبینی کند که چطور زندگی متفاوت است ،چنانچه او مشکل خاصی نداشته باشد .تفاوت آن چگونه
است؟ پیامدی که او آرزو میکند چگونه است؟ کودک بدون تصویر ذهنی از فواید آن نمیتواند برای مداخله خودگردانی آماده
باشد.
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 -3برنامه ریزی برای کودک و برخی سیستمهایی که پیشرفت را ثبت میکند .مانند چارت یا تقویمی که در آن ثبت میکند .به
عبارت دیگر نه تنها ثبت علائم و شدت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه ثبت فراوانی انجام آن عمل از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد (پارکر و زاکرمن ،5331 ،53به نقل از موسوی.)5939 ،
خودگردانی و تأثیر آن بر یادگیری
یکی از عواملی که میتواند بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر بسزایی داشته باشد ،فرایندهای خودگردانی 29آنان است .به
عبارت دیگر هرگاه دانش آموزان توانایی تنظیم و جهت دادن به یادگیری خود را داشته باشند ،توفیق بیشتری در دستیابی به
مهارتها و دانش موضوعی خاص خواهند داشت (بوکارتس .)5333 ،25کارولی و همکاران )2991( 22یادگیری خودگردان را
توانایی جهت دهی درونی برای تنظیم توجه ،رفتار و عواطف به منظور رسیدن به هدف و پاسخگویی به نیازهای بیرونی و
محیط درونی میدانند .زیمرمن )2992( 29یادگیری خودگردان را افکار ،احساسات و رفتارهای خودانگیختهای میداند که افراد
برای دستیابی به اهدافی که خود وضع کردهاند ،مورد استفاده قرار میدهند .او بر این باور است که یادگیرنده خودگردان
مشارکت کننده فعال در یادگیری خویش است ،یعنی به لحاظ انگیزشی ،فراشناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خویش فعال
است .به بیان دیگر یادگیرنده خودگردان به توانایی خود اطمینان دارد ،مستقل و کنجکاو است و دارای خودبسندگی 24و علاقه
درونی بیشتری است (به نقل از عارفی.)5993 ،
از لحاظ نظری ،یادگیرندگان خودگردان ،راهبردهایی شناختی و فراشناختی را در اختیار دارند که در هنگام لزوم در تکمیل
کردن تکالیف درسی از آن استفاده میکنند .این یادگیرندگان اهداف یادگیری مناسبی دارند و در تلاش خود برای رسیدن به آن
اهداف اصرار میورزند (والترز ،5339 ،21داگلاس ،2999 ،26به نقل از کدیور .)5992 ،یادگیرندگان خودگردان در اعمال نظارت
بر یادگیری و تغییر راهبردها در انجام تکالیف ،بسیار توانا هستند .از نظر نظریهپردازان شناختی -اجتماعی ،یادگیرندگان
خودگردان ،با تکالیف آموزشی خود با اعتماد به نفس ،جدی و مدبرانه برخورد میکنند .مهمتر از همه اینکه ،یادگیرندگان
خودگردان میدانند که چه موقع چیزی را پردازش کنند .دانشآموزان خودگردان در مقایسه با همکلاسیهای منفعل خود به
طور فعال به جستجوی اطلاعات میپردازند و گامهایی ضروری برای مسلط شدن بر آن برمیدارند .این یادگیرندگان به هنگام
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برخورد با موانعی مانند :شرایط نامناسب ،کتابهای پیچیده یا معلمان ضعیف ،با ابتکار فردی ،راهی برای غلبه بر این مشکلات
پیدا میکنند (زیمرمن ،5339 ،به نقل از کدیور.)5992 ،
سوانسون ،سیز و گربر )2993( 23نشان دادهاند که نارسایی در کارکردهای اجرایی و مؤلفههای آن از جمله خودگردانی ،بازداری،
برنامهریزی ،کنترل تکانه و حافظه کاری از متغیرهای پیشانیدی ناتوانیهای دریادگیری تحصیلی از جمله (ناتوانی در خواندن)
در سال های آتی در مدرسه میباشند.
توانایی کودکان در کارکردهای اجرایی در دوران پیش دبستان میتواند ،توانمندی آن ها را در خواندن و ریاضیات در سال های
بعد به خوبی پیش بینی کند (به نقل از قلمزن ،مرادی و عابدی.)5939 ،
خودگردای یکی از سازههای پردازش حسی است ،که روی یک پیوستار (منفعل -فعال) قرار دارد .افرادی که راهبرد منفعلی
دارند پس از رویداد به آن واکنش نشان میدهند .برای مثال کودک ممکن است در طول بازی به نشستن در بین دو کودک
دیگر ادامه دهد حتی اگر صداهای محیطی برای او آزاردهنده باشد .زمانی که کودک از همه صداها احساس ناراحتی میکند
اما تغییری در وضعیت خود به وجود نمیآورد از راهبرد خودگردانی منفعل استفاده میکند .در انتهای دیگر این پیوستار افراد
از یک راهبرد فعال استفاده میکنند ،آنها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند تا مقدار و نوع دروندادی را که برایشان در دسترس
است کنترل کنند .برای مثال کودکی که بین دو کودک دیگر است در صورتی که صداها آزاردهنده باشند به یک مکان آرامتر
خواهد رفت .این یک راهبرد خودگردانی فعال برای سازگاری با یک موقعیت است که مقدار درونداد حسی را کنترلپذیرتر
میکند (دان ،2993 ،به نقل از نسائیان.)5939 ،

بحث و نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده نارسایی در کارکردهای اجرایی و مؤلفههای آن از جمله خودگردانی ،بازداری ،برنامهریزی ،کنترل
تکانه و حافظهکاری از متغیرهای پیشایندی ناتوانیهای یادگیری و از جمله اختلال خواندن در سالهای آتی در مدرسه میباشند.
توانایی کودکان در کارکردهای اجرایی در دوران پیش دبستان میتواند ،توانمندی آنها را در خواندن و ریاضیات در سالهای
بعد به خوبی پیشبینی کند .کودکان خردسال پیش از دبستان که دارای ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی هستند هنوز
با فعالیتهای جدی یادگیری روبرو نشده اند ،اما اغلب نشانههایی از مقدمات شکست تحصیلی را از خود نشان میدهند.

.Swanson, Saez & Gerber
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کودکان دچار نارساخوانی تحولی در کارکرد عصب شناختی اجرایی مانند سازمان دهی ،برنامهریزی و کارکرد حرکتی مشکل
دارند .کودکان نارساخوان در کارکرد اجرایی به ویژه در حیطة برنامهریزی ،سازماندهی و فعالیتهای نیازمند هماهنگی ضعیف
هستند .این پژوهش حاکی از آن است که خرده مقیاس سازماندهی (خودگردانی) که از مؤلفههای مهم اجرایی درکارهای روزمره
زندگی است نقشی کلیدی در یادگیری خواندن بازی میکند .همچنین خرده مقیاس بازداری که به توانایی سرکوب و خاموش
کردن آگاهانة پاسخهای خودکار و غالب به منظور ارایة پاسخ های مناسبتر و هدفمند اشاره دارد ،سبب کنترل محرکهای مزاحم
میشود و نقش بسزایی در خواندن ایفا می کند .همچنین خرده مقیاس تصمیمگیری -برنامه ریزی ،که در رأس کارکردهای
اجرایی و بخش مهمی از رفتار هدفمند است و نقش مهمی در اختلال خواندن دارد ،دربرگیرندة تنظیم اعمال برای پیشرفت
راهبردی و اثربخش است .کودکان برای تسلط بر تکالیف مدرسه باید به مجموعه ای از مهارتها که شامل کارکرد اجرایی تصمیم
گیری ،برنامهریزی ،سازماندهی و بازداری است مجهز باشند.
این مهارتها که حاصل تجربه ،آموزش و یادگیریاند و در حافظة درازمدت ذخیره میشوند ،فرایندهایی درونی هستند که بیشتر
کودکان هنگام حل مسأله برای یادگیری و کنترل و نظارت به صورت خودکار از آنها استفاده میکنند ،ولی کودکان دچار ناتوانی
یادگیری عصب روانشناختی تحولی هنگام استفاده از این مهارتها در یادگیری با مشکل مواجه می شوند و میبایست در این
زمینه آموزش ببینند .پیشنهادهای زیر جهت مداخلة زودهنگام در کودکان متبلا به نارسایی کارکرد اجرایی مفید است :کاهش
محرکهای محیطی ،نشستن در ردیف جلوی کلاس ،مشخص کردن زمان معین و یک قسمت خاص برای انجام دادن تکلیف.
کودکانی که در کارکردهای اجرایی مثل برنامه ریزی و استفاده از راهبردها مشکل دارند ممکن است در سازماندهی تکلیف،
نوشتن ،نقاشی کردن یا دیگر فعالیتهای پیچیده هم مشکل داشته باشند؛ لذا باید به این کودکان ساختارها و قوانین آموزش داده
شود تا در زمان انجام دادن تکالیف و فعالیتها ،آنها را دنبال کنند .برای مثال ،قبل از شروع تکلیف یک برنامة کوتاه مدت تهیه
و مواد و وسایل لازم برای انجام دادن آن آماده شود.
منابع
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چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر حسانسجام زوجین ناسازگار شهر اردبیل بود .این
پژوهش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .نمونهی پژوهش شامل  56زوج بود که از میان زوجی
که به بهزیستی استان اردبیل و فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند ،به صورت در دسترس انتخاب شدند .این  56زوج به
صورت تصادفی به دو گروه مساوی گروه آزمایش و کنترل ،گمارده شدند .مداخله به شیوه گروهی ،طی  9جلسه بر روی گروه
آزمایش اجرا شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامهی حس انسجام بود که زوجها در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از کواریانس تک متغیری استفاده شد .نتایج
نشان داد که ،بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ حسانسجام تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>9/995بنابراین خانوادهدرمانی
کوتاهمدت ستیر باعث افزایش حس انسجام زوجهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

واژگان کلیدی :حس انسجام ،خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر
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مقدمه

ازدواج مدتهاست که نهاد اجتماعی مهمی در شکل دادن خانواده است و خانواده به نوبهی خود مکانی امن برای زندگی
مردان ،زنان و کودکان در سراسر جهان است .این حقیقت وجود دارد که خانواده «منبع حمایت و گهگاهی مانع رشد فردی یا
اجتماعی؛ پناهگاهی هیجانی و گاهی منبع فشار هیجانی است» (لورا ،لیپمن و بردفورد .)2959 ، 29با این حال ،تحقیقات نشان
داده است که ازدواج و درگیری در یک رابطه ،حتی اگر نوعی همخانگی هم باشد ،در مقایسه با زندگی مجردی باعث افزایش
بهزیستی هم در مردان و هم زنان میشود (مککیون ،2995 ، 23نقل از آینیو .)2956 ،ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین
رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال ،همواره مورد تایید بوده و رابطة انسانی پیچیده ظریف
و پویا میباشد که از ویژگیهای خاصی برخوردار است .همچنین توجه به کانون خانواده ،محیط سالم و سازنده ،روابط گرم
و تعاملات میانفردی و صمیمیای ایجاد میکند که میتواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردد که از جمله اهداف و نیازهای
ازدواج محسوب میشوند (برنشتاین و برنشتاین .)5992 ،اما آنچه از خود ازدواج مهمتر است ،سازگاری یا ناسازگاری زندگی
زناشویی است .سازگاری زناشویی
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وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از

همدیگر دارند .سازگاری در ازدواج از طریق علاقة متقابل ،مراقبت از یکدیگر و پذیرش و درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد
میشود (سینها و موکرجی  .)2991،اما رویة تاریک زندگی خانوادگی بسیار گسترده است و با تصاویر آرمانی حاکی از هماهنگی
بیوقفه که در فیلمهای تجارتی تلویزیون و در جاهای دیگر در رسانههای جمعی مشاهده میکنیم ،در تناقض است .رویة
ناخوشایند خانواده دارای جنبههای متعددی است ،از جمله ستیزها و دشمنیهایی که به جدایی و طلاق میانجامد (گیدنز.)5992،
وجود ناسازگاری زناشویی در روابط زن و شوهر باعث مشکل در روابط اجتماعی ،گرایش به انحرافات اجتماعی و اخلاقی و
افول ارزشهای فرهنگی در بین زوجها میشود (سینها و مکرجی .)5339،95زوجین ناسازگار ،زوجینی هستند که از زندگی
زناشویی خود رضایت نداشته و به شیوههای ناسازگارانهای با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند (هالفورد.)2992،
در دهة اخیر ،اکثریت کارهایی که در زمینة رفتارهای زوجی انجام شده بر موضوعاتی همچون قدرت ،تصمیمگیری و برابری،
عدم اطمینان ،راهبردهای شریک برای حل تعارضهای بیننسلی بوده است (هلمز .)2959 ، 92از این میان ،یکی از عواملی که
سلامت فرد را در مواجهه با حوادث استرسزای زندگی محافظت میکند و موجب سازگاری میشود ،حس انسجام

99

میباشد

1. Laura, Lippman and Bradford
2. McKeown
3. Marital adjustment
4. Sinha & Mukerjee
5. Helmz
1. Sense of cohesiveness
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(گراوناستین و بلامک .)2951 ، 94آرون آنتونووسکی

91

( ،)5393حس انسجام را به صورت جهتگیری شخصی به زندگی

تعریف میکند و بر این باور خود تاکید دارد که از طریق حس انسجام میتوان توجیه کرد که چرا فردی میتواند حد بالایی
از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند .افراد دارای حس انسجام قوی نسبت به افراد دارای حس انسجام ضعیف در مقابل
استرس بسیار مقاوم و سختکوش هستند (کاپکا ،آلتشالر ،نولن 96و همکاران  .)2993،براساس تئوری آرونآنتونووسکی ،حس
انسجام یک تجربهدرونی است که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد میکند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتاً پایدار
برسد (لنگلند و ول )2993 ، 93در نتیجه ،حس انسجام یعنی تمایل افراد به اینکه دنیای خودشان را درککردنی ،ادارهشدنی و
با معنا ببینند (کراوتز ،دروری ،فلورین

99

 .)5339،سطوح بالای قابلیت ادراک و کنترلپذیری ،که در نظریة حسانسجام ارائه

شده است ،میتواند با فراهم کردن فرصت ادراک رویدادهای استرسزا به صورت قابل کنترل و پیشبینیپذیر ،میزان وقوع
مقابلة کنشی فرد را تحت تاثیر قرار دهد (میرینگ .)2959 ، 93حس انسجام را میتوان عامل تعیین کنندة سلامتروان در نظر
گرفت ،همچنین میتوان استدلال کرد که تغییر دائمی سطح حس انسجام ،چه مثبت و چه منفی ،نشاندهندة تغییرات اساسی
در شرایط زندگی افراد است (وولنن .)2955، 49پژوهشهای متعددی از دیدگاههای مختلف خانوادهدرمانی برای کاهش
ناسازگاری و افزایش سازگاری زناشویی صورت گرفته است .یکی از رویکردهایی که امروزه مقبولیت فزایندهای یافته ،رویکرد
کوتاهمدت تجربهنگر ستیر میباشد .بنمن )2992( 45معتقد است مدل کوتاهمدت ستیر

42

براساس توانایی انسان برای تغییر،

رشد و آشکار کردن آنهاست .هر انسانی موجودی یگانه است و دارای منابع درونی و نیروی بالقوهای است که آنها را به کار
نمیگیرد .مدل کوتاهمدت ستیر برای همة مراجعان امید را به ارمغان میآورد ،زیرا تصور میشود که همه انسانها دارای منابع
درونی برای تغییر و رشد هستند .همچنین تصور میشود که افراد قادرند استعدادها و نیروهای بالقوه خود را تحقق بخشیده و
به شکل کاملتری از انسانیت دست یابند .مدل ستیر برخلاف انواع درمانهای کوتاهمدتی که تکبعدی هستند و تنها به رفتار،
شناخت و یا احساسات میپردازند ،همهی این ابعاد را مورد توجه قرار میدهد و نشان میدهد که اختلال عملکرد خانواده از
ارتباطهای نادرست برخاسته است و این موضوع به عزتنفس پایین هر فرد مربوط میشود .در این رویکرد هر نشانه ناسالمی
در اعضای خانواده ،نشانگر مشکلاتی است که مانع رشد شناختی ،عاطفی و رفتاری آنها شده است (سیف و یادگاری.)5996،
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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سودانی ،امیری مقدم و مهرابی ( )5932اثربخشی رویکرد ارتباطی ستیر را بر کاهش تعارضات زناشویی و انطباقپذیری مورد
مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند درمان ستیر بر تعارض زناشویی و انطباقپذیری زوجین تاثیر مثبت دارد .همچنین نوابینژاد،
محسن زاده و گودرزی ( )5996در پژوهشی دریافتند که مشاوره گروهی با رویکرد ستیر باعث همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی
و کنترل رفتار زوجین ناکارآمد در روابط میانفردی آنها میشود .و قادری ( )5993در پژوهشی دریافت اجرای الگوی خانواده-
درمانی ستیر بر کاهش تعارضهای خانوادگی ،استفاده از سبک هیجانی و افزایش سازگاری خانواده و ابراز محبت موثر است.
با توجه به موارد ذکر شده و لزوم کاهش ناسازگاری زناشویی ،و عوامل موثر در ناسازگاری زناشویی ،اهمیت و ضرورت این
پژوهش مشخص میشود .بنابراین ،در راستای تحقق هدف مورد نظر ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است
که آیا خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر حس انسجام زوجین ناسازگار تاثیر دارد؟
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری این پژهش را زوجهای مراجعهکننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل در پاییز سال  5931که ناسازگار تشخیص
داده شده بودند را تشکیل میداد .حجم نمونهی این تحقیق شامل  56زوج (56زن و 56مرد) بودند که حداقل دو سال از ازدواج
آنها گذشته و دارای فرزند نیز بودند .روش نمونهگیری هدفمند بوده است ،بدین صورت که ابتدا از بین زوجینی که به مراکز
بهزیستی مراجعه و به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند ،و در پرسشنامة سازگاری زوجی پایینترین نمره را گرفته بودند،
انتخاب شدند .و از بین آنها هشت زوج به صورت تصادفی برای گروه آزمایش و هشت زوج برای گروه کنترل انتخاب شدند.
به گروه آزمایش  9جلسه  39دقیقهای ،رویکرد کوتاه مدت ستیر آموزش داده شد.
ابزارهای پژوهش

 .5فرم کوتاه پرسشنامهی حس انسجام آنتونوسکی: 49
فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام توسط آنتونوسکی در سال  5393طراحی شده است .این پرسشنامه  59سوال دارد که هر
سوال از لیکرت هفت نقطهای (از هرگز تا همیشه) تشکیل شده است و سوالات  3 ، 9 ، 2 ، 5و  59به صورت معکوس
نمرهگذاری میشود .سه خردهمقیاس دارد که عبارتند از :الف -ادراکپذیری ،ب -کنترلپذیری و ج -معناداری .در ایران
محمدزاده و همکاران پرسشنامه مذکور را پس از ترجمه بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی کردند که آلفای کرونباخ
پرسشنامه در دانشجویان پسر و دختر به ترتیب  9/31و  9/39و روایی همزمان این مقیاس با پرسشنامه  9/41سوالی سرسختی
روانشناختی  9/14به دست آوردند .همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس  9/66به دست آمده است .همچنین این

1. Sense of Coherence Questionnaire-Short Form ANtvnvsky
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پژوهشگران به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه ،ارتباط خردهمقیاسهای ادراکپذیری ،کنترلپذیری و معناداری را با نمرهی کل
پرسشنامه بررسی کردند که به ترتیب این نتایج به دست آمد  9/95 ،9/96و 9/36؛ نتایج به دست آمده نشان از اعتبار و پایایی
مطلوب مقیاس است (علیپور و شریف.)5935 ،
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده است و از لحاظ روش نیمهآزمایشی میباشد .پس از اجرای پیشآزمون ،آزمودنی-
های گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر) قرار گرفتند ،اما روی گروه کنترل مداخلهای
اعمال نشد .در پایان اجرای طرح ،مجددا از آزمودنیهای هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
جدول .1دیاگرام پژوهش
گروه ها

انتخاب نمونه

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

آزمایش

R

T1

X1

T2

کنترل

R

T2

-

T2

شیوه اجراء

در هر هفته ،یک جلسه برگزار میشد .محتوای هر جلسه شامل عنوان موضوعات و تکلیف بود .در جدول  2خلاصه جلسات
آورده شده است.
جدول  2خلاصه جلسات آموزشی براساس خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر
جلسات

شرح جلسات

جلسه

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

اول

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

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

دوم
جلسه

تشریح الگوهای ارتباطی و اجرای این الگوها از سوی زوجها .تشریح و تمرین الگوی پیامرسانی

سوم

همخوان.

جلسه

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

چهارم

با استفاده از پیامهای «من»

جلسه

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

پنجم

اجرای تکنیک نقشه خانوادگی.
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جلسه

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

ششم

درباره احساساتشان صحبت کنند و آنها را ابراز کنند.

جلسه

مرور جلسات قبلی و دادن بازخورد ،تقویت مهارت گوش دادن فعال و اجرای فن مجسمهسازی

هفتم

خانوادگی.

جلسه

اجرای پسآزمون و دریافت بازخورد و جمعبندی و نتیجهگیری

هشتم

یافتهها

یافتههای توصیفی پژوهش حاضر در جدول 2نشان داده شده است .جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرههای زوجهای
گروههای آزمایش و کنترل را در متغیر حس انسجام ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول 3میانگین و انحراف معیار نمرههای حسانسجام زوجهای گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
مرحله

گروهها

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

پیشآزمون

آزمایش

37/81

10/46

16

کنترل

38

0/84

16

آزمایش

14/06

0/74

16

کنترل

36

0/12

16

پسآزمون

با توجه به دادههای مندرج در جدول ،9مشاهده میشود که میانگین و انحراف معیار نمرهی کل حسانسجام در مرحلهی
پیشآزمون برای زوجهای گروه آزمایش به ترتیب برابر با  93/95و  59/46و برای زوج های گروه کنترل به ترتیب برابر با 99
و  3/94میباشد.
همچنین میانگین و انحراف معیار نمرههای کل حسانسجام در مرحله پسآزمون برای زوجهای گروه آزمایش به ترتیب 14/96
و  3/34و برای زوجهای گروه کنترل برابر با  96و  3/52میباشد.
برای آزمون سوال از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد .تجزیه و تحلیل کواریانس یک روش آماری است که به منظور
تعدیل تفاوتهای اولیهی آزمودنیها به کار میرود .بدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیش آزمون به عنوان هم تغییر در
پسآزمون به کاربرده میشود .در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهها ( مانند همگنی شیب رگرسیون ،وجود
رابطهی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته ،و همگنی واریانسهای خطا الزامی است) .در این پژوهش نیز
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ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد و از آنجا که این مفروضهها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور
مقایسه حس انسجام زوجین ناسازگار در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر آمده است.
جدول  . 4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه میانگین نمرات حس انسجام در پس آزمون
متغیر

منبع تغییرات

حس انسجام

پیش آزمون

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

f

سطح

ضریب اتا

معناداری

082/60

1

082/60

14/73

0/001

0/ 3

گروه

11063/28

1

11063/28

113/70

0/001

0/812

خطا

1033/00

20

66/60

کل

112437

32

با توجه به نتایج جدول )f=559/33 ،p>9/995( 4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در
سطح آلفای  9/995معنادار است .بنابراین ،این نتیجه به دست آمد که خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر حس انسجام زوجین
ناسازگار تاثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر حسانسجام زوجین ناسازگار شهر اردبیل در سال
 5931بود .از یافتههای پژوهش حاضر چنین بر میآید که این شیوة درمانی موجب افزایش حس انسجام زوجین در آزمودنیهای
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است .نتایج این تحقیق در مورد اثربخشی خانوادهدرمانی ستیر بر حس انسجام
خانواده با نتایج تحقیق نظری ،اسدی و شاهینی ( ،)5999بنمن ( )2992و کوهن ( )2996همخوانی دارد .این پژوهشگران در
پژوهش خود ،به تاثیر آموزش خانوادهدرمانی کوتاهمدت بر حس انسجام زوجین ناسازگار اشاره کردهاند .در تبیین یافتههای
حاصل از پژوهش میتوان چنین بیان کرد که رویکرد ستیر ،یک رویکرد آموزش است ،که برای حل مشکلات درون فردی و
بین فردی به کار میرود .منشاء نقص در ارتباط مربو ط به هر چیزی که باشد مانند :اسناد غلط ،پریشانی هیجانی ،مشکلات
جنسی ،مشکلات مالی ،روابط میان فردی و  ....قابل حل است با آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجها ،میتوان ادرک پذیری
و معناداری را در زوجین افزایش داد .رویکرد ستیر ،با توجه به تحقیقات انجام شده ،بارها مورد تایید قرار گرفته است .که
میتوان علت آن را در محتوای برنامههای این رویکرد جستجو کرد .ستیر ،ضمن آموزش الگوهای ارتباطی همخوان بر هیجانات،
عواطف ،انتظارات ،آرزو و نیازها تاثیر گذاشته و باعث میشود تا زوجین شیوههای مخرب و ناکارآمد ،مقابله با تعارض خود
را تغییر دهند و شیوههای کارآمدتری را به کار گیرند .تاکید اصلی ستیر در درمان خانواده و زوجین بر ارتباط اعضاء بوده است.
در این رویکرد سبکهای ارتباطی ناکارآمد و تدافعی (سازشگر ،سرزنشگر ،حسابگر و بیربطگو) زوجین اصلاح ،و بر ارتباط
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همخوان بین زوجین تاکید شده است .همچنین از طریق آموزش مهارتهای حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی،
آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار ،حالات ارتباطی موثر و ارزش شخصی فرد به حل تعارض کلی خانواده از جمله چگونگی تقسیم
وظایف بین اعضاء ،قدرت برنامهریزی برای ادای وظایف ،حمایت از یکدیگر در موقع بحران ،ارتباط صریح ،اعتماد متقابل،
مسئولیت پذیری ،پیشبینیپذیری و ابراز عواطف به یکدیگر کمک کرده است (بنمن.)2992،
بنابراین ،با توجه به تبیینهای بالا میتوان نتیجه گرفت ،که آموزش رویکرد ارتباطی ستیر میتواند باعث افزایش حس انسجام
زوجها شود .در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که ،برای افزایش حس انسجام زوجین از خانواده درمانی کوتاهمدت ستیر
استفاده کرد .با توجه به اثربخشی رویکرد کوتاهمدت ستیر بر افزایش حس انسجام در این پژوهش ،پیشنهاد میشود تاثیر این
رویکرد ،در زوجهای بدون فرزند نیز مورد بررسی قرار گیرد .برای زوجهای جوان و در آستانهی ازدواج آموزش داده شود.
همچنین پیشنهاد میشود؛ شوراهای حل اختلاف ،دیگر نهادها و سازمانها ،مراکز دولتی و خصوصی که با زوجها سروکار
دارند ،از این رویکرد جهت افزایش حس انسجام ،معناداری و پیش بینی پذیری برای کاهش تعارض زوجین استفاده کنند.
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چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار شهر اردبیل
بود .این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .نمونهی پژوهش شامل  56زوج بود که از
میان زوجی که به بهزیستی استان اردبیل و فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند ،به صورت در دسترس انتخاب شدند .این
 56زوج به صورت تصادفی به دو گروه مساوی گروه آزمایش و کنترل ،گمارده شدند .مداخله به شیوه گروهی ،طی  9جلسه
بر روی گروه آزمایش اجرا شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان حسنی بود
که زوجها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از کواریانس تک متغیری
استفاده شد .نتایج نشان داد که ،بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>9/995بنابراین خانوادهدرمانی کوتاه مدت ستیر باعث افزایش تنظیم شناختی هیجان مثبت و کاهش تنظیم شناختی هیجان
منفی زوجهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

واژگان کلیدی :تنظیم شناختی هیجان ،خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر
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ازدواج مدتهاست که نهاد اجتماعی مهمی در شکل دادن خانواده است و خانواده به نوبهی خود مکانی امن برای زندگی
مردان ،زنان و کودکان در سراسر جهان است .این حقیقت وجود دارد که خانواده «منبع حمایت و گهگاهی مانع رشد فردی یا
اجتماعی؛ پناهگاهی هیجانی و گاهی منبع فشار هیجانی است» (لورا ،لیپمن و بردفورد .)2959 ، 44با این حال ،تحقیقات نشان
داده است که ازدواج و درگیری در یک رابطه ،حتی اگر نوعی همخانگی هم باشد ،در مقایسه با زندگی مجردی باعث افزایش
بهزیستی هم در مردان و هم زنان میشود (مککیون ،2995 ، 41نقل از آینیو .)2956 ،ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین
رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال ،همواره مورد تایید بوده و رابطة انسانی پیچیده ظریف
و پویا میباشد که از ویژگیهای خاصی برخوردار است .همچنین توجه به کانون خانواده ،محیط سالم و سازنده ،روابط گرم
و تعاملات میانفردی و صمیمیای ایجاد میکند که میتواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردد که از جمله اهداف و نیازهای
ازدواج محسوب میشوند (برنشتاین و برنشتاین .)5992 ،اما آنچه از خود ازدواج مهمتر است ،سازگاری یا ناسازگاری زندگی
زناشویی است .سازگاری زناشویی

46

وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از

همدیگر دارند .سازگاری در ازدواج از طریق علاقة متقابل ،مراقبت از یکدیگر و پذیرش و درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد
میشود (سینها و موکرجی  .)2991،اما رویة تاریک زندگی خانوادگی بسیار گسترده است و با تصاویر آرمانی حاکی از هماهنگی
بیوقفه که در فیلمهای تجارتی تلویزیون و در جاهای دیگر در رسانههای جمعی مشاهده میکنیم ،در تناقض است .رویة
ناخوشایند خانواده دارای جنبههای متعددی است ،از جمله ستیزها و دشمنیهایی که به جدایی و طلاق میانجامد (گیدنز.)5992،
وجود ناسازگاری زناشویی در روابط زن و شوهر باعث مشکل در روابط اجتماعی ،گرایش به انحرافات اجتماعی و اخلاقی و
افول ارزشهای فرهنگی در بین زوجها میشود (سینها و مکرجی .)5339،43زوجین ناسازگار ،زوجینی هستند که از زندگی
زناشویی خود رضایت نداشته و به شیوههای ناسازگارانهای با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند (هالفورد.)2992
از عواملی که میتواند کارکردهای روانی اعضای خانواده را در قالب تفکر ،خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات
هیجانی و روانشناختی را افزایش دهد ،توانایی تنظیم شناختی هیجان 49میباشد .تنظیم هیجان را میتوان به صورت فرآیندهایی
تعریف کرد که از طریق آن ،افراد میتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و ابراز کنند ،تاثیر
بگذارند (قاسمزاده .)2993 ،یو ،ماتسو ماتو و لیروکس )2996( 43تنظیم هیجانها را مهمترین عامل پیشبینیکنندة سازگاری
مثبت دانستهاند .وان اودن هون و واندرزی )2992( 19در بررسی توانایی سازگاری مثبت با شرایط ،توانایی در تنظیم شناختی
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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هیجانها در مواجهه با تعارضها و فشارها را مهمترین عوامل سازگاری میانفرهنگی دانستند .تنظیم هیجان توسط گراس

15

( )5339بدینگونه تعریف شده است« :فرایندی که بدان وسیله افراد میفهمند که چه هیجانی دارند و کی چنین هیجانی را
دارند و چگونه این هیجانات را تجربه و ابراز میکنند» .تامپسون )5334( 12نیز تنظیم هیجان را اینگونه تعریف کرده است:
«فرایندهای درونی و بیرونی که مسئول نظارت ،ارزیابی و اصلاح واکنشهای هیجانی هستند ،تا فرد به اهدافش دست یابد».
هیجانات همسران در تعاملات زناشویی نقش مهمی ،هم در عملکرد کلی ارتباط (گرینبرگ و گلدمن )2999 ،19و هم در سلامت
فردی زوجین (مید )2992 ،14دارد .به ویژه ،هیجانات همسران در دورة کشمکش با سازگاری ارتباطی جاری و بلندمدت آنها
ارتباط دارد (فلتچر و توماس ،)2999 ،11و آسیبشناسی افسردگی افراد به صورت منظمی با تعاملات متعارض بیشتر زوجین
ارتباط دارد (هاتزینگر ،لیندن ،هافمن .)5392 ،16تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت میباشد ،دستاوردهایی چون
رشد صلاحیتهای اجتماعی (ایزنبرگ ،)2999 ،سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل ،هیجان تنظیم نشده با اشکال
برجسته آسیبهای روانی همراه است؛ مثلا گفته شده است که عدم تنظیم هیجان میتواند منادی رفتارهای مشکلآفرینی
همچون خشونت باشد (دیلون ،ریچی ،جانسون ،لا-بار.)2993 ،13
ابعاد تنظیم شناختی هیجان سبکهای تنظیم شناختی هیجان سازگار شامل پنج زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای بهنجار
محسوب میشوند که شامل .5 :پذیرش :تفکر با محتوی پذیرش و تسلیم رخداد .2 ،تمرکز مجدد مثبت :فکر کردن به موضوع
لذتبخش و شاد بجای تفکر در مورد حادثة واقعی .9 ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی :فکر کردن دربارة مراحل فایق آمدن بر
واقعة منفی یا تغییر آن .4 ،ارزیابی مجدد مثبت :تفکر دربارة جنبههای مثبت واقعه یا ارتقاء شخصی .1 ،اتخاذ دیدگاه :تفکرات
مربوط به کماهمیت بودن واقعه یا تاکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع .سبکهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار شامل
چهار زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای نابهنجار را تشکیل میدهد که عبارتند از .5 :سرزنش خود :تفکر با محتوای
مقصر دانستن و سرزنش خود .2 ،نشخوار ذهنی :اشتغال ذهنی دربارة احساسات و تفکرات مرتبط با واقعة منفی .9 ،فاجعه-
انگاری :تفکر با محتوای وحشت از حادثه .4 ،سرزنش دیگران :تفکر با محتوی مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه
اتفاق افتاده است (گارنفسکی ،کریج و اسپینهون .)2995 ،19شواهد بسیاری ثابت میکنند که افراد دارای مهارت هیجانی؛ یعنی
کسانی که احساسات خود را به خوبی میشناسند ،و آنها را تنظیم میکنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی
با آن برخورد میکنند ،در حوزههای مختلف زندگی موفق و کارآمد میباشند (یاریاری ،مرادی ،یحیی زاده .)5996 ،پژوهشهای
متعددی از دیدگاههای مختلف خانوادهدرمانی برای کاهش ناسازگاری و افزایش سازگاری زناشویی صورت گرفته است .یکی
51

. Gross
. Thompson
53
. Greenberg & Goldman
54
. Mead
55
.Fletcher & Thomas
56
. Hautzinger, Linden, & Hoffman
8. Dillon, Ritchey, Johnson, La-Bar,
58
.Garnefski , Kraaij & Spinhoven
52
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از رویکردهایی که امروزه مقبولیت فزایندهای یافته ،رویکرد کوتاهمدت تجربهنگر ستیر میباشد .بنمن )2992( 13معتقد است
مدل کوتاهمدت ستیر 69بر اساس توانایی انسان برای تغییر ،رشد و آشکار کردن آنهاست .هر انسانی موجودی یگانه است و
دارای منابع درونی و نیروی بالقوهای است که آنها را به کار نمیگیرد .مدل کوتاهمدت ستیر برای همة مراجعان امید را به ارمغان
میآورد ،زیرا تصور میشود که همه انسانها دارای منابع درونی برای تغییر و رشد هستند .همچنین تصور میشود که افراد
قادرند استعدادها و نیروهای بالقوه خود را تحقق بخشیده و به شکل کاملتری از انسانیت دست یابند .مدل ستیر برخلاف انواع
درمانهای کوتاهمدتی که تکبعدی هستند و تنها به رفتار ،شناخت و یا احساسات میپردازند ،همهی این ابعاد را مورد توجه
قرار میدهد و نشان میدهد که اختلال عملکرد خانواده از ارتباطهای نادرست برخاسته است و این موضوع به عزتنفس پایین
هر فرد مربوط میشود .در این رویکرد هر نشانه ناسالمی در اعضای خانواده ،نشانگر مشکلاتی است که مانع رشد شناختی،
عاطفی و رفتاری آنها شده است (سیف و یادگاری .)5996،نوابینژاد ،محسن زاده و گودرزی ( )5996در پژوهشی دریافتند
که مشاوره گروهی با رویکرد ستیر باعث همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار زوجین ناکارآمد در روابط میانفردی
آنها میشود .و قادری ( )5993در پژوهشی دریافت اجرای الگوی خانوادهدرمانی ستیر بر کاهش تعارضهای خانوادگی ،استفاده
از سبک هیجانی و افزایش سازگاری خانواده و ابراز محبت موثر است .در پژوهش نظری و همکاران ( )5999بین خانواده
درمانی کوتاه مدت ستیر با صمیمیت رابطه وجود داشته است .با توجه به موارد ذکر شده و لزوم کاهش ناسازگاری زناشویی،
و عوامل موثر در ناسازگاری زناشویی ،اهمیت و ضرورت این پژوهش مشخص میشود .بنابراین ،در راستای تحقق هدف
مورد نظر ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان
زوجین ناسازگار تاثیر دارد؟

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعهی آماری این پژهش را زوجهای مراجعهکننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل در پاییز سال  5931که ناسازگار تشخیص
داده شده بودند را تشکیل میداد .حجم نمونهی این تحقیق شامل  56زوج (56زن و 56مرد) بودند که حداقل دو سال از ازدواج
آنها گذشته و دارای فرزند نیز بودند .روش نمونهگیری هدفمند بوده است ،بدین صورت که ابتدا از بین زوجینی که به مراکز
بهزیستی مراجعه و به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند ،و در پرسشنامة سازگاری زوجی پایینترین نمره را گرفته بودند،
انتخاب شدند .و از بین آنها هشت زوج به صورت تصادفی برای گروه آزمایش و هشت زوج برای گروه کنترل انتخاب شدند.
به گروه آزمایش  9جلسه  39دقیقهای ،رویکرد کوتاه مدت ستیر آموزش داده شد.
ابزارهای پژوهش

.Banmen
.Satir Brief Family Therapy
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 .1فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

65

پرسشنامة سبکهای تنظیم شناختی هیجان فرم کوتاهشده یکی از معتبرترین ابزار ارزیابی برای اندازهگیری راهبردهای گوناگون
شناختی میباشد که به وسیله گرانفسکی ،کرایچ و اسپاینهون ( )2992ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  59سوال و در
طیف  1لیکرتی(از هرگز تا همیشه) نمرهگذاری میشود .در این پرسشنامه از فرد خواسته میشود تا واکنش خود را در مواجهه
با تجارب تهدیدآمیز و رویدادهای استرسزای زندگی که به تازگی تجربه کردهاند را به وسیله پاسخ به  59پرسش که  3راهبرد
شناختی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی میکند ،مشخص نماید 3 .راهبرد شناختی عبارتند از -5ملامت خویش -2
پذیرش -9نشخوارگری -4تمرکزمجدد مثبت -1تمرکز مجدد بر برنامهریزی -6ارزیابی مجددمثبت -3دیدگاهگیری -9فاجعه
سازی -3ملامت دیگران .پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی در فرهنگ ایرانی توسط حسنی مورد هنجاریابی قرار گرفته است.
در پژوهش حسنی پایایی مقیاس براساس روشهای همسانی درونی(با دامنه آلفای کرونباخ 9/36تا  )9/32و بازآزمایی (با دامنه
همبستگی  9/15تا  ) 9/33و روایی پرسشنامه مذکور از طریق تحلیل مولفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس همبستگی
بین خردهمقیاسها (با دامنه همبستگی  9/92تا  )9/63و روایی ملاکی مطلوب گزارش شده است (حسنی.)2955،
روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده است و از لحاظ روش نیمه آزمایشی میباشد .پس از اجرای پیشآزمون،
آزمودنیهای گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر) قرار گرفتند ،اما روی گروه کنترل
مداخلهای اعمال نشد .در پایان اجرای طرح ،مجددا از آزمودنیهای هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
جدول .1دیاگرام پژوهش
گروه ها

انتخاب نمونه

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

آزمایش

R

T1

X1

T2

کنترل

R

T2

-

T2

شیوه اجراء

. short form of the cognitive emotion regulation questionnaire
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در هر هفته ،یک جلسه برگزار میشد .محتوای هر جلسه شامل عنوان موضوعات و تکلیف بود .در جدول  2خلاصه جلسات
آورده شده است.
جدول  2خلاصه جلسات آموزشی بر اساس خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر
جلسات

شرح جلسات

جلسه

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

اول

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

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

دوم
جلسه

تشریح الگوهای ارتباطی و اجرای این الگوها از سوی زوجها .تشریح و تمرین الگوی پیامرسانی

سوم

همخوان.

جلسه

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

چهارم

با استفاده از پیامهای «من»

جلسه

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

پنجم

اجرای تکنیک نقشه خانوادگی.

جلسه

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

ششم

درباره احساساتشان صحبت کنند و آنها را ابراز کنند.

جلسه

مرور جلسات قبلی و دادن بازخورد ،تقویت مهارت گوش دادن فعال و اجرای فن مجسمهسازی

هفتم

خانوادگی.

جلسه

اجرای پسآزمون و دریافت بازخورد و جمعبندی و نتیجهگیری

هشتم

یافتهها

یافتههای توصیفی پژوهش حاضر در جدول  9نشان داده شده است .جدول  9میانگین و انحراف معیار نمرههای زوجهای
گروههای آزمایش و کنترل را در متغیر تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
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جدول .3میانگین و انحرافمعیار نمرههای تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
مرحله

گروهها

میانگین

انحراف

تعداد

معیار
مثبت
پیشآزمون
منفی
مثبت
پسآزمون
منفی

آزمایش

23/16

6/36

16

کنترل

24/38

1/11

16

آزمایش

23/23

1/60

16

کنترل

23/43

6/14

16

آزمایش

36/88

3

16

کنترل

23/10

1/80

16

آزمایش

18/44

6/07

16

کنترل

22/13

1/66

16

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار نمرههای تنظیم شناختی هیجان مثبت در مرحلة پیشآزمون
برای زوجهای گروه آزمایش به ترتیب  29/16و  6/96و برای زوجهای گروه کنترل  24/99و  1/11میباشد .میانگین و انحراف
معیار نمرههای تنظیم شناختی هیجان منفی در مرحلة پیشآزمون برای زوجهای گروه آزمایش به ترتیب  1/69 ،29/29و برای
زوجهای گروه کنترل  6/54 ،29/49میباشد .در مرحلة پسآزمون ،میانگین و انحراف معیار نمرههای تنظیم شناختی هیجان
مثبت برای زوجهای گروه آزمایش  9 ،96/99و برای زوج های گروه کنترل  1/99 ،29/59میانگین و انحراف معیار نمرههای
تنظیم شناختی هیجان منفی برای زوجهای گروه آزمایش  6/93 ،59/44و برای زوجهای گروههای کنترل  1/66 ،22/59میباشد.
برای آزمون سوال از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد .تجزیه و تحلیل کواریانس یک روش آماری است که به منظور
تعدیل تفاوتهای اولیهی آزمودنیها به کار میرود .بدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیش آزمون به عنوان هم تغییر در
پس آزمون به کاربرده میشود .در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهها (مانند همگنی شیب رگرسیون ،وجود
رابطهی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته ،و همگنی واریانسهای خطا الزامی است) .در این پژوهش نیز
ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد و از آنجا که این مفروضهها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور
مقایسه تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی زوجین ناسازگار در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر
آمده است.

جدول :4نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی در پس آزمون
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مولفه

گروه

تنظیم

اثر پیش

شناختی

آزمون

هیجان
مثبت

تنظیم
شناختی
هیجان منفی

اثر گروه
اثر پیش
آزمون
اثر گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

420/74

1

420/74

F

38

سطح
معناداری
0/001

1442/18

1

1442/18

166/41

0/001

3/23

1

3/23

1/02

0/064

180/02

1

180/02

1/17

0/031

اتا

__

0/811

0/11

مطابق جدول 4تفاوت آماری معنیداری بین میانگین گروهها در تنظیم شناختی هیجان مثبت ( )P>9/995 ،F=566/41و تنظیم
شناختی هیجانی منفی ( )P>9/995 ،F=1/53وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد میزان تاثیر بر تنظیم شناختی هیجان
مثبت  9/95و بر تنظیم شناختی هیجان منفی  9/51بوده است ،یعنی به ترتیب  95و  51درصد از تغییرات نمرات تنظیم شناختی
هیجان مثبت و تنظیم شناختی هیجان منفی مربوط به خانواده درمانی کوتاهمدت ستیر بوده است.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر بخشی خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار شهر
اردبیل در سال  5931بود .از یافتههای پژوهش حاضر چنین بر میآید که این شیوه درمانی موجب افزایش تنظیم شناختی
هیجان مثبت زوجین و کاهش تنظیم شناختی هیجان منفی در آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط بروباچر ( ،)2996تیلور ( ،)2999موریسون و جودی ()2992
مبنی بر اثربخشی خانوادهدرمانی ستیر بر آگاهی ،رهاسازی و ابراز مناسب هیجانات سرکوب شده همسو است .در تبیین احتمالی
این یافته میتوان گفت که بیان احساسات شامل نشان دادن عواطف با کلمات و انتقال احساسات درونی به طرف مقابل است
(اعتمادی .)5994،از آنجایی که خانوادهدرمانی کوتاهمدت ستیر گفتگوی مستقیم بین افراد را تسهیل میکند و آنها را ترغیب
مینماید تا در پیامرسانیهای خود همخوان عمل نمایند و بدون قید و شرط احساسات خود را با وضعیت بدنی خود همتا
سازند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،)5991،در نتیجه میتواند در بهبود روابط و در نهایت تنظیم هیجانات زوجین موثر واقع گردد.
همچنین ،در طول جلسات ،تمام اشخاص درگیر در این فرایند به نیازها و احساساتشان حساسیت بیشتری پیدا میکنند و با
هیجانهایشان بیشتر هماهنگ میشوند و بیشتر قادرند که خودمختاری ،هیجان و صمیمیت خود را نشان دهند (خزایی.)5996،
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در آیسبرگ خانوادة ستیر بر رفتار احساسات ،ادراکها و باورها تاکید زیادی میشود (لی )2995 ،و میتوان گفت زوجینی که
هنگام بروز مشکلات بر این ابعاد توجه دارند ،بهتر میتوانند هیجانات خود را کنترل و تنظیم نمایند و از تنظیم شناختی هیجان
مثبت استفاده نماید؛ یعنی بجای تفکر در مورد مشکل واقعی ،به موضوع لذتبخش و شاد فکر کنند (گارنفسکی .)2996 ،بیشتر
مشکلات میان اعضای خانواده و جو عاطفی خانواده ناشی از نقص و کمبود در مهارتها ،ارتباطات ،ابراز احساسات و ...
است .مفروضه زیربنایی این رویکرد این است که افراد در خانوادهها از هیجاناتشان آگاه نیستند ،یا اگر هم هستند ،این هیجانات
را سرکوب کرده و آنها را ابراز نمیکنند .اینگونه است که فضای مردگی عاطفی به وجود میآید .در چنین فضایی ،اعضای
خانواده از یکدیگر پرهیز میکنند و اینگونه رفتارها ،ناکارآمدی خانواده را نمایان و پایدار میکند .ستیر راهحل چنین وضعیتی
را تاکید بر ابراز احساسات و ترمیم بافتهای معیوب خانواده میداند (ستیر .)5999 ،در دیدگاه ستیر ،درمانگر فعالانه با مراجع
درگیر میشود تا به وی در قابدهی مجدد ادراکات خلق گزینههای احتمالی کمک کند .تمرکز بر سلامت و احتمالات مثبت
است و فرد قدردان منابع درونی خود میباشد و در انتظار رشد است نه در پی آسیبشناسی یا حل مشکل (کوهن .)2996،از
این روی طبیعی است که بجای ابعاد منفی تنظیم شناختی هیجان مثل فاجعهسازی یا نشخوار ذهنی منفی بر ابعاد مثبت آن مثل
پذیرش و بازارزیابی مثبت متمرکز شود .وقتی درمانگر بر احساسات مراجع تلنگور میزند ،معمولاً در انتظارات و ادراکات وی
تغییر ایجاد میکند و وقتی مراجع احساسات را دوباره تجربه میکند ،این باعث تصدیق و پذیرش آن احساسات شود و اگر
درمانگر آگاهی مراجع را از ادراکات و انتظارات وی بالا ببرد و آنها را با احساسات پیوند بزند ،مراجع از شر این احساسات
خلاص خواهد شد (بنمن )2999 ،و بنابراین ،این باعث بالا رفتن شناختهای مثبت مراجع میشود.

منابع
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بررسی تفاوت دانشآموزان دختر و پسر اردبیلی ،از لحاظ دارا بودن نشانههای اختلال نقص توجه/بیش
فعالی ))adhd

کاظم رستمزاده گنجی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه از لحاظ دارا بودن نشانههای اختلال نقص
توجه/بیش فعالی( )adhdبزرگسالان انجام شد .این پژوهش یک مطالعه همبستگی میباشد که جامعه آن شامل کلیه دانشآموزان
شهر اردبیل در نیمسال دوم سال تحصیلی  5931-36بود 299 .نفر از آنان به روش تصادفی خوشهای به عنوان نمونه انتخاب
شدند و از مقیاس تشخیصی کوتاه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالان کانرز( )CAARS-S:Sاستفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که نشان داد بین گروه های دختر و پسر از لحاظ دارا بودن
نشانههای  adhdتفاوت معناداری در دو جنس وجود دارد و در نهایت ما نتیجه گرفتیم که دانشآموزان پسر ،بیش از دانش
آموزان دختر در شهر اردبیل دارای نشانه  adhdهستند.

واژگان کلیدی ، adhd :دانش آموزان دختر  ،دانشآموزان پسر
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مقدمه

اختلال بیش فعالی -کم توجهی ( ) adhdیک الگوی رفتاری است که در کودکی ظاهر می شود و از نظر تکاملی با میزان
نامتناسبی از عدم توجه ،تکانش و پرتحرکی بروز می کند .مطالعات نشان داده است که  adhdبه دوره بزرگسالی کشیده می
شود و برای عده زیادی از این افراد مشکل ایجاد می کند 9/66 .از این افراد گزارش می کنند که حداقل یک علامت از این
اختلال (مانند بی قراری ،تمرکز ضعیف ،تکانشگری و حالات انفجاری) را دارند .احتمالاً شایع ترین اختلال روانپزشکی مزمن
که در بالغین تشخیص داده نمی شود adhd ،می باشد .اختلال و مشکلات توجه در دوره بزرگسالی ،بخصوص برای دانشجویان
مشکلزا خواهد بود .افراد بالغ مبتلا به  adhdدر برنامه ریزی ،تکمیل و به پایان رساندن تکالیف ،انجام دادن به موقع تکالیف،
انجام دادن به موقع وظایف کاری و حفظ توجه هنگام خواندن مشکل دارند .مشکلات توجه و تمرکز و تکانشگری ،به هم
ریختگی و عدم تحمل استرس و تغییرات هیجانی و خلقی و احتمالاً اختلال در روابط بین فردی نیز  adhdبزرگسالان را
مشخص می کند .به نظر می رسد که در این افراد میزان مصرف سیگار و سوء مصرف مواد و دارو و اختلالات روانپزشکی
همراه نیز بیشتر باشد .بسیاری از محققان معتقدند که مهمترین مشکل در  adhdعبارت از عدم توانایی اجتناب و خودداری
کردن می باشد که این امر باعث می شود تواناییهای فرد در مسایل اجتماعی ،کنترل نفس ،انضباط و وقت شناسی کاهش یابد.
) .بنابراین ،از دلایل که میتوان برای انجام این تحقیق به آن اشاره کرد ،وجود پژوهشهای معدود در مورد تفاوت های جنسیتی
در مورد نشانگان  ، adhdاستفادة از نتایج این پژوهش در محیطهای درمانی و مشاورهای مدارس و فراهم سازی زمینهای برای
تحقیقات بعدی میباشد .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که چه تفاوتی میان دانش آموزان دختر
و پسر از لحاظ دارا بودن نشانههای  adhdوجود دارد.
روششناسی تحقیق

نوع و طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل سال
تحصیلی  5931-5936بودند .با توجه به قانون حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی که  599نفر ذکر شده
است(دلاور ،)5996،از این میان تعداد  299نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر که 599نفر آنها دختر و  599نفر دیگر پسر
بودند به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند.
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ابزار پژوهش :مقیاس تشخیصی کوتاه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالان کانرز( :)CAARS-S:Sاین پرسشنامه به صورت
خود گزارشی است که توسط کانرز ،ارهارد و اسپارو ساخته شده است .این مقیاس شامل  26ایتم  9تا  9امتیازی است که در
تصحیح ان از  1خرده مقیاس زیر استفاده می شود (کانرز ،ارهارد و اسپارو A– .)5333 ،کم توجهی /مشکل حافظه B- ،بی
قراری /بیش فعالی C- ،بی ثباتی هیجانی /تکانه ای بودن D- ،مشکلات با تصور کلی از خود E- ،شاخص بیش فعالی /کم
توجهی ،نمرات خام هر زیر مقیاس با استفاده از جدول هنجاری مناسب به نمرات  Tتبدیل می شود (نمرات  Tدر این مقیاس
دارای میانگین  19و انحراف معیار  59می باشد) .نمرات  Tبالای  61به لحاظ بالینی معنی دار هستند و نمرات  Tبالای 99
علاوه بر آنکه شدت مشکلات و آسیبشناسی آن حوزه را نشان می دهد ،احتمال بد نمایی یا غراق در علایم را نیز مطرح کنند
(کانرز ،ارهارد و اسپارو .)5333 ،این پرسشنامه هنوز در ایران هنجاریابی نشده است ،اما عربگل ،حیاتی و حدیده ( )5999در
بررسی مقدماتی روی  29نفر اجرا و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  9/95بدست آورده اند و روایی محتوایی آن را سه
نفر فوق تخصص کودمان تایید کرده اند .سازندگان پرسشنامه پایایی آن را از  9/91تا  9/و اعتبار آن را از  9/93تا  9/93گزارش
کرده اند.
روش تجزیه و تحلیل و دادهها :تحلیل دادها به وسیله نرم افزار spssانجام شد.
یافتهها

در این مطالعه تعداد  599نفر (  19درصد) دختر و  599نفر ( 19درصد) پسر شرکت داشتند .طبق یافتههای جدول  ،5در
آزمودنیهای دختر  3 ،نفر(معادل )9/93و در آزمودنی های پسر 24 ،نفر (معادل  )9/24دارای نشانههای  adhdبودند.
جدول :1فراوانی و درصد دانشآموزان دختر و پسر در میزان دارا بودن نشانهای ADHD
جنسیت

دختر

پسر

فراوانی

درصد

فاقد نشانههای ADHD

11

11

دارای نشانههای ADHD

1

1

کل

111

111

فاقد نشانههای ADHD

67

67

دارای نشانههای ADHD

24

24

کل

111

111
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جدول 2نشان میدهد بین دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ وجود نشانههای  adhdتفاوت معنیداری در سطح )sig( 9/91
وجود دارد.
جدول 2
سطح معنی داری

متغیر
ADHD

1012
P=0.05

بحث و نتیجه گیری

هدف از این پژوهش یافتن تفاوت های دانشآموزان دختر و پسر با توجه به دارا بودن نشانههای  adhdبود .پژوهش ما نشان
داد تفاوت معناداری در دو جنس وجود دارد .در مجموع دانشآموزان پسر از نشانههای  adhdبیشتری نسبت به دختران
برخوردار بودند و تفاوت معنیداری داشتند .با توجه به تفاوتهای بدنی جنس مونث و مذکر و اقتضای محیط اجتماعی و
فرهنگی ،میتوان نتیجه پژوهش حاضر را تبیین کرد .پژوهش حاضر روی دانشآموزان اردبیلی اجرا گردید ،همچنین عدم
کنترل عواملی مثل شرایط اجتماعی  ،اقتصادی ،فرهنگی و ویژگی های فردی که ممکن است روی شرکت کنندگان اثر داشته
باشند ،تعمیمپذیری آن را بر روی سایر افراد جامعه محدود میکند .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی که در این زمینه انجام
میگردد متغیرهای شرایط اجتماعی و ویژگیهای فردی کنترل شوند زیرا این متغیرها میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکننده
تأثیر بسزایی در نتایج تحقیق گذاشته و مانع از نتیجهگیری صحیح توسط پژوهشگر شوند.

منابع
 -5شکوهییکتا ،م ،.پرند ،ا ،.متولیپور ،ع ،.رضایی ،م .5993 .اختلال نارسایی توجه بیشفعالی .تهران ،نشر تیمورزاده.
 -2نشاط دوست ،ح ،.کلانتری ،م ،.سلطانی ،ع .5999 .بررسی اثربخشی آموزش روش حل مسئله در کاهش علائم کمبود توجه /بیشفعالی .تازههای
علوم شناختی ،سال  ،9ش  ،9ص .12-46
 -9وندر ،پ .اچ .5331 .اختلال کمتوجهی /بیشفعالی در بزرگسالان .ترجمه پوریا صرامی فروشانی  ،5993تهران ،انتشارات رشد ،چاپ اول.
4. Alizadeh, H. 2004. Attention Deficit–Hyperactivity disorder. Tehran: Roshd publishing house.

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
1396  اردیبهشت21
5. Connerss, C.K., Erhardt, D., Sparrow, E. 1999. Connerss Adlt ADHD Rating Scales (CAARS) Tech Nical Manual. N Tonawanda,
Ny: Multi Health Systems, 431-437 PP.
6. Harvey, R., Fletcher, J., and French, D. 2001. Social reasoning: a source of influence on aggression. Clinical Psychology Review,
21: 494-527.
7. Hechtman, L. 2000. Assessment and diagnosis of attention deficit hyperactive- ty disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am,
9, 3: 481-498.
8. Heiman, T. 2005. An examination of relationships of children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. School
Psychology International, 26: 330-333.
9. Hommersen P, Murray C, Ohan J, Johnston C. Oppositional Defiant Disorder Rating scale: preliminary Evidence of Reliability
and validity. Journal of Emotional and Behavioral Disorder 2006; 14(2): 118-125.
10. Wender, P.H. 1987. The hyperactive child, adolescent, and adults. New York: Oxford University Press.

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

بررسی عوامل موثر بر بزهکاری (مطالعه موردی جوانان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز)
بهرام نیک بخش
عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری مرهون نیروی انسانی سالم  ،متعهد متخصص و جوان در آن جوامع است اما یکی
ازمواردی که در نابودی نیروی انسانی به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد  ،پدیده بزهکاری است .که
امروزه گریبانگر بسیاری از کشورها از جمله ایران شده است  .هدف این پژوهش شناخت عوامل اجتماعی موثر بر گرایش
جوانان (پسر) به بزهکاری است  .یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان نابسامانی خانواده باگرایش جوانان به بزهکاری
رابطه مستقیمی وجود دارد ،یعنی با افزایش میزان نابسامانی های خانواده بزهکاری این گونه افراد نیز به شدت افزایش می
یابد .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی  599نفر از افراد جامعه آماری که شامل دانشجویان دانشگاه شهید
چمران اهواز و تعداد افراد جوان سطح شهر اهواز به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفتند  .در طراحی
و تنظیم پرسشنامه از شاخص ها یی هم چون محرومیت نسبی ،گسستگی خانواده و وجود دوستان ناباب در زندگی مورد
استفاده قرار گرفته شد.
واژگان کلیدی :بزهکاری اجتماعی ،نابسامانی خانواده ،محرومیت نسبی و خانواده گسسته
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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
اجتماعی تداوم میابد چنا نچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیت هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی
دیگر را به عنوان رفتاری نامناسب تعریف می کنند تبعیت نکنند .فعالیت های آن ها دستخوش هرج و مرج میشود .برعکس
پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشید البته همیشه و همه کس
با انتظارات اجتماع ی هم نوایی نمیکنند وقتی که اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد از آن تحت
عنوان انحرافات جتماعی یاد میشود .
انحراف اجتماعی به لحاظ زمان  ،مکان امری نسبی است .از دیدگاه جامعه شنا سی انحراف اجتماعی به دو طبقه بزهکاری و
جرم قابل تقسیم میش ود گفتنی است که این طبقه بندی نه بر حسب نوع و شدت رفتار انحرافی بلکه براساس سن افراد در
هنگام ارتکاب چنین اعمالی است بنابراین چنان چه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد آن را جرم مینامند و
در صورتی که توسط جوانان و نوجوانان انجام شده باشد به عنوان بزهکاری محسوب میشود )5( .
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
خشونت آمیز در می ان جوانان ...بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی به ویژه برای نسل جوان جامعه
فراهم کرده است.
پیشینه تحقیق :
در تحقیقی که آندرسون در سال  2992در مورد بزهکاری نوجوانان انجام داده دریافت نوجوانانی که در خانواده های تک
والدین زندگی میکنند و یا در خانواده های نابسامان به سر می برند احتمال رفتار بزهکارانه شان بیشتر است .در پژوهشی که
ها فمن در زمینه بزهکاری انجام داد دریافت جوانانی که در خانواده های به سر میبرند که عامل استرس را تجریه می کنند و
همچنین والدین ان ها نظارت کمی بر اعمال و رفتار آنان دارند احتمال این که به رفتارهای بزهکارانه سوق یابند بیشتر است .
ساکرو همکاران در پژوهشی که  561نوجوان مجرم را از طریق مصاحبه مورد مطالعه قرار دادند دریافتند که اغلب نوجوانان
بزهکار دارای خانواده های پر جمعیت نا به سامان و به لحاظ اقتصادی و آموزشی در سطح پایینی هستند و کنترل و نظارت
کافی در خانواده آنان وجود ندارد .همچنین مطالعات نشان داده که اغلب جرائمی که نوجوانان مرتکب شده اند به طور گروهی
و در ارتباط با دوستان منحرف انجام شد است  .ها گان و فوستر در پژوهشی که در مورد بزهکاری نوجوانان انجام دادند که
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پسران نسبت به دختران بزهکاری بیشتری برخودار دارند  .بررسی و مطالعه جوانان محبوس در یکی از زندان های شهر تهران
نابسامانی خانوادگی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر بزهکاری جوانان میداند )2(.
بررسی علل بزهکاری نوجوانان مشهد در سال  36نشان داد که با به سامانی از هم گسیختگی خانوادگی سو رفتار والدین عدم
توجه به خواسته ها و نیازهای جوانان منجر به فرار فرزند از خانواده و افتادن در دامان دوستان ناباب و محیط نامساعد و
سرانجام منجر به ناهنجاری و کج رفتاری در اجتماع میشود  .در پژوهشی دیگر که تحت عنوان بررسی عوامل اقتصادی
اجتماعی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه در بین دانش آموزان دبیرستان ها بیشترانجام شد مشخص شد
جوانانی که به خانوادههای نابسامان و از هم پاشید تعلق داشته رفتارهای خرابکارانه شان افزایش داشته است همچنین متغیر
نحوه گذراندن اوقات فراغت ارتباط نیرومندی با رفتار خرابکارانه نوجوانان نشان داد.
چارچوب نظری :
چارچوب نظری تحقیق قلمرو تئوریکی طرح است و اساسا نگرش و چشم اندازه نظری است که برای بررسی موضوع تحقیق
پذیرفته میشود از آنجا که تاکنون هیچ نظریه ی واحدی نتوانسته تاثیر متغییر های مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار
تبین کند لذا در این پژوهش برای تبین تاثیر متغییر های مستقل بر متغیر وابسته از تلفیقی از نظریه های انحرافات استفاده شده
است .
خانواده گسسته  :این متغیر از نظریه کنترل اجتماعی استخراج گردیده است هیرشی نظریه پرداز بر جسته کنترل اجتماعی
براین اعتقاد است که کج رفتاری زمانی واقع میشود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد .
از جمله عناصری که هیرشی مطرح میکند وابستگی به والدین است در صورتی که خانواده از هم گسسته باشد این وابستگی
تضغیف و در نتیجه بچه های تکیه گاهی نداشته و دنبال یافتن تکیه گاه به انحراف به بزهکاری کشیده میشود چرا که دیگر
کنترل و نظارتی از سوی خانواده بر آنها اهمال نمیشود)9(.
معاشرت با دوستان بزهکار :
این متغیر از نظریه فراوانی معاشرت (یادگیری افترانی ) ساترلند استخراج شده است .زیرا براساس این نظریه نزدیکان و
همسالانی که بزهکار باشند تاثیر زیادی برتشکیل و تقویت نگرش بزهکاری میگذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق میدهند
 .این نظریه محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطه اش با خانواده
و محله رفقا و مصاحبان در نظر می گیرد.
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محرومیت نسبی :این متغیر از نظر آنومی مرتن قابل استخراج است مرتون موضوع محرومیت نسبی را مطرح میکند که به
مقایسه آنچه موقعیت اجتماعی فرد به ارتباطات وی با دیگران که در برخی از جنبه های مشابه او هستند مرتبط میسازد برمیگردد
( .)4متغییر فوق از نظریه کوهن و همچنین نظریه فرصت های نابرابر کلووارد و اوهلین نیز قابل استخراج است زیرا زمانی
که فرصت ها در جامعه نابرابر باشد و راه های دست یابی به موفقیت برای بسیاری از افراد مسدود باشد ناچار به گزینه های
غیر قانونی توسل جسته و به انحراف و بزهکاری روی آورند .
بیان مسئله :
بزهکاری جوانان پدیده ی اجتماعی جهانی گرچه بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از ان رو به
رو هست در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده میشود که اعمالی خلاف قانون یا موازین مذهبی
آن جامعه انجام میدهد .با توجه به اینکه احکام در جامعه ها گوناگون متفاوت است فرد مختلف در یک جامعه ممکن است
در جامعه ایی دیگر از تخلف بری باشد .بزهکاری مجموعه از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوند(به
همین نسبت زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی و فرهنگی بهداشتی سیاسی
مذهبی خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل میشود()1
اهمیت پژوهش :
مطالعه رفتار انحرافی یکی از جذاب ترین وظایف جامعه شنا سی است  .این حوزه تحلیل جامعه شنا سی پیچیده است چرا
که به اندازه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی انواع فراوان تخلف از قانون نیز وجود دارد .از نظر دورکیم در هر جامعه انسانی
جرم بروز میکند و جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است ولی وقتی از یک حدی تجاوز کرد میتوان آن را بیماری اجتماعی
نامید  .از آن جا که بین نا هنجارهای اجتماعی همبستگی متقابلی وجود دارد یک نا به هنجاری موجب رشد سایر آسیب های
میشود ضرورت دارد.
آسیب های اجتماعی و ارتباط بین آنها بایستی مورد برسی قرار گرفته و ریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل به وجود
آورند و تشدید کنند .این آسیب ها را مهار نمود .طبیعی است در همه جوامع سطحی از قانون شکنی ها و انحرافات وجود
دارد ،چیزی که مهم است طریقه ی رویارویی با آن ها ست .جامعه ای موفق است که بتواند انحرافات و علل آن را بشناسد
و پس از مطالعه گسترده روی آن تصمیم گیری وکنترل نماید  .از آن جا که نیروی انسان مهمترین عامل توسعه اجتماعی و
اقتصادی یک جامعه است بنابراین پرداختن به این مساله حایز اهمیت خواهد بود. .
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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
گرفته شده و هر سه مفهوم به تخلف و سر پیچگی از آداب و رسوم و ضوابط جامعه اطلاق می گردد .واژه انحراف یا بزهکاری
از صدها سال پیش به کار می رفته اما مفاهیم جامعه شناسی ان نسبتا جدید است  .جامعه شناسان و جرم شناسان بزهکاری را
به رفتاری اطلاق می کنند که مخرب زندگی بوده مورد سرزنش قرار می گیرد یا موجب لکه دار شدن و جریمه می گردد و
غالبا انحراف با قانون شکنی است و در جامعه موارد آن خیلی بیشتر از جرم است )6( .
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
آن به بزهکاری های شدید نظیر تجاوز به عنف سرقت مسلحانه و ضرب و جرم های شدید و بزهکاری های ملایم نظیر فرار
از خانه و مدرسه استفاده از داروهای مخدر مانند ماری جوانا حشیش مصرف الکل و تخریب اموال عمومی و خصوصی تقسیم
می شوند  .براین باور است که افراد بین  55سال تا سن قانونی در اصطلاح جامعه شناسی انحرافات جوان خوانده می شوند
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 :
آسیب شناسی اجتماعی مطالعه نا به هنجاری ها و اسیب های اجتماعی نظیر بیکاری اعتیاد فقر خودکشی طلاق ولگردی گدایی
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 :
جرم علی الا صول به کلیه ی اعمال ضد اجتماعی با کنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند  .خواه مواجب آنها
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
جستن و فرار از هنجارها ست و هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمیکند .
بزهکاری :منطبق نبودن فرد با معیارهای خانوادگی و اجتماعی بزهکاری نامیده می شود و شامل کلیه اعمال و نا به هنجار
هایی میشود که به دلیل عوامل روانی و بیرونی از فرد سر زده و ضد ارزش های اجتماعی محسوب میشود)3( .
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 :
مرتن موضوع محرومیت نسبی را مطرح میکند که به مقایسه آنچه موقعیت اجتماعی فرد را به ارتباطات وی با دیگران که در
برخی از جنبه ها مشابه او هستند مرتبط می سازد بر می گردد  .براساس منطق محرومیت نسبی فقر یا کسانی که در طبقه پایین
قرار دارند  .نباید با آنان که در شرایط زندگی طبقات متوسط یا بالاتر قرار دارند مقایسه شوند )9(.
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
عهده انجام تالیف ناشی از نقش خود ان طور که باید و شاید بر نیامده اند وضعیتی که بر اثر فوت یکی از والدین ترک محیط
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
جرگه اجتماعی تشکیل داده و فرد با عضویت در آن در کنش متقابل با افراد فرار می گیرد )3(.

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.
به نظر می رسد بین دوستان ناباب و بزهکاری جوانان رابطه معنی داری وجود دارد .
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تعاریف و مفاهیم :
متغیر وابسته و متغیر مستقل :
در این تحقیق متغیر وابسته ما بزهکاری در میان جوانان پسر که هر کدام با یک سوال مجزا و یک پیوستار پاسخ های  4گزینه
ایی (هیچکس – یک نفر یا در نفر یا بیشتر – موافقم و مخالفم و نظری ندارم ) مورد بررسی قرار گرفت .
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
گمراهی دوستان دیگر و یا راهنمایی کردن آن ها موثر باشند.تعداد افرادی که در امتحانات تنها به نفع خود تقلب میکنند .و
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
میخواستند نرسیدید .مقداری مقایسه ی با هم سن و سال های خود در داشتن تفریحات و هم چنین مقایسه ی محل سکونت
در مقایسه با سایر مناطق دیگر از نظر سطح اجتماعی در این تحقیق مورد سنجش و بررسی قرار گرفت .
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی  599نفر از افراد جامعه که شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز و تعداد افراد جوان سطح شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت  .جامعه آماری ما  599نفر که (19نفر بزهکار و 19نفر غیر
بزهکار به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفتند) که در طراحی و تنظیم پرسشنامه از شاخص ها یی
هم چون محرومیت نسبی ،گسستگی خانواده و وجود دوستان ناباب در زندگی مورد استفاده قرار گرفتند.

یافتهها
جدول شماره :1سطح معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته
دوستان ناباب

خانواده گسسته

محرومیت نسبی

سطح معنی داری 0/000

0/001

0/001

پس همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در هر سه حالت متغیرها بخاط کوچکتر بودن سطح معناداری از سطح
مشخص شد(پنج صدم) می توان گفت که این متغیرها دارای ارتباط می باشند.
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جدول شماره :2همبستگی بین بزهکاری پاسخ گویان و عوامل موثر بر آن :
متغیر ها

ضریب

مقدار

خانواده گسسته

پیرسون

/13

دوستان ناباب

پیرسون

/76

محرومیت نسبی

پیرسون

/14

همانطور که مشاهده میشود مقدار ضریب پیرسون هر سه متغیر بین صفر و مثبت یک بوده بنابراین بین این متغرها رابطه مستقیم
و مثبت وجود دارد  ،یعنی با افزایش دوستان ناباب و همچنین شیوع خانواده گسسته با افزایش حس محرومیت نسبی ارتباط
مستقیمی وجود دارد که سرانجام شدت این متغیرها باعث افزایش نا بهنجاریهای اجتماعی گردیده شد.
بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان نابسامانی های خانواده با میزان گرایش جوانان به بزهکاری رابطه مستقیمی وجود
دارد .یعنی با افزایش میزان نابسامانی خانواده بزهکاری این گونه افراد نیز شدت می یابد .این یافته پژوهش با نتایج تحقیق
اندرسون ( )2992هاگان و فوستر همانگ است  .علاوه بر این ،نتیجه تحقیق موید نظریه پارسونز است که انحراف اجتماعی
افراد را نتیجه عدم تعادل نابسامانی در نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده می داند و همچنین ندیگاویلیام نابسامانی خانواده را
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
سوق یابند بیشتر است .یافنه های این پژوهش با نتایج تحقیق ها همانگ و هم سو است  .محرومیت نسبی نسبتی است که
رابطه آن با متغیر شدت بزهکاری در این تحقیق محرز گردید .وقتی فرد احساس محرومیت نسبی میکند دچار ناکامی میشود
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 .
هر چقدر احساس محرومیت نسبی در فردی زیادتر شود گرایش به انحراف از هنجارهای جامعه و ارتکاب رفتارها بزهکارانه
بیشتر میشود که دراین تحقیق وجود رابطه معنی داری بین محرومیت نسبی و بزهکارانه موید این مطلب خواهد بود. .یافته
های این پژوهش نشان دهنده ی توانمندی نظریه های خرده فرهنگی مرتن سیمن و نظریه کنترل اجتماعی می باشد  .بنابراین
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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.
افزایش نظارت والدین در انتخاب دوستان -کسب اطاعات کافی در مورد اطرافیان و گذشته دوستان مورد انتخاب -مورد
گزینش قرار دادن دوستان خود در موقعیت های مختلف -افزایش سطح اعتماد به نفس فردی -کاهش فاصله طبقاتی در جامعه
برای کاهش محرومیت نسبی -کمک های (فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ) در توانمندسازی افراد -ایجاد محیط مناسب و
سالم جهت رشد جوانان -کاهش اختلافات خانواده و ایجاد تعاملی مناسب و کارآمد در بین والدین -فرهنگ سازی در بین
اعضای خانواده -انتخاب همسر از نظر فرهنگ و طبقه اجتماعی نزدیک به فردو عدم بروز مشاجرت در حضور فرزند از سوی
والدین را داشته باشند.

منابع
 -5احمدی .حبیب ( )5994جامعه شناسی انحرافات  .تهران سمت
 -2حلیبی .مسعود (. )5991تحلیل اجتماعی در فضای کنش تهران
 -9صالحی خواه .علی (. )5994ریشه یابی انحرافات اجتماعی .اضهان
 -4کیدنز .آنتونی ( )5999جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوری تهران
 -1آزادار مکی .مجید ()5999آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن تهران نشر پشوتن
 -6اشرف .احمد ()5911کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی تهران آموزشی عالی خدمات اجتماعی
 -3امانت .حمید ()5939بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران پایان نامه کارشناسی ارشد تهران دانشگاه تهران
 -9سیلمی .علی و محمد داوری ( )5999جامعه شناسی کجروی قم پژوهشکده حوزه دانشگاه
 -3ستوده .هدایت الله ( )5933آسیب شناسی اجتماعی تهران .آوای نور
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اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت از زندگی زنان مطلقه کلینیک مددکاری ارس شهرستان
پارس آباد
کاظم خزان -1مهدی میری

2

-1کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران
-2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران

چکیده

پژوهش حاضـر با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه صورت گرفت.
مطالعه حاضـــر از نوع نیمه آزمایشـــی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه ی آماری شـــامل زنان مطلقه ی
مراجعه کننده به کلینیک ارس شهرستان پارس آباد بود .با استفاده از ملاکهای ورود و خروج 19 ،نفر از زنان مطلقه ارزیابی
و از میان آنها 99 ،نفر واجد شــرایط ورود به مطالعه شــدند و به روش تصــادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
پرسشنامه رضایت از زندگی برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید .به منظور گردآوری داده ها ،از پرسشنامه رضایت
از زندگی داینر و همکاران( )5391اســـتفاده شـــد .جلســـات واقعیت آموزش مفاهیم واقعیت درمانی برای گروه مداخله،
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.
نتایج نشــان داد تفاوت میانگین نمرات رضــایت از زندگی دو گروه معنی دار نیســت و واقعیت درمانی ،بصــورت معنی دار
موجب افزایش رضایت از زندگی زنان مطلقه نمی شود(.)p<9/91نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر میزان
رضایت اززندگی زنان مطلقه تاثیر مثبت معنا داری نداشته است .
واژگان کلیدی  :واقعیت درمانی  ،رضایت اززندگی ،زنان مطلقه
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مقدمه :

رضــایت از زندگی  ،پذیرش وضــعیت زندگی یا بطور کلی برآورده شــدن خواســته ها و نیاز های زندگی یک فرد اســت .
کمپبل 62و همکارانش در سال  5336مفهوم رضایت از زندگی را در تفاوت بین آنچه یک فرد می خواهد و آنچه دارد و یا
بعبارتی مقایسـه بین واقعیت و ایده آل بیان می کنند  .مایکلز 69نیز در سال  5396رضایت از زندگی را انتظارات یک فرد از
آنچه هست و آنچه باید باشد  ،تعریف می کند  .مقایسه و ترکیب آنچه هست  ،فرد چه چیزی می خواهد  ،چه چیزی دارد ،
چه انتظاری دارد  ،دیگران چه چیزی دارند  ،و احســاس فرد از این وضــعیت و موقعیت  ،میزان رضــایت از زندگی فرد را
مشـخص می کند (سوسا و لیبومیرسکی . )2995 ،زمانی رضایت از زندگی وجود دارد که فرد احساسات مثبتی را تجربه می
کند و از این منابع در جهت برآورده کردن فرصــت ها و چالش های زندگی اســتفاده می کند  .کانمن 64در مقاله ی خود در
ســال  5333رضــایت از زندگی را چیزی بیش از مجموع احســاســات خوب و بد در طی زمان می داند (کوهن و همکاران،
 . )2993رضایت از زندگی با چهار عامل قابل توصیف است  :شغل یا فعالیت های روزمره  ،ارتباطات اجتماعی یا خانوادگی
 ،سـلامتی  ،و میزان درآمد  .از بین این عوامل  ،ارتباطات اجتماعی و خانوادگی بیشـترین تاثیر را بر میزان رضایت از زندگی
دارند (کاپیتن و همکاران . ) 2993 ،تحقیقات نشـان داده اند که همبستگی مثبتی بین متاهل بودن و میزان رضایت از زندگی
وجود دارد(سانگ و آپلتون . )2999 ،تحقیقات زیادی نیز آثار منفی و مخرب طلاق را بر افراد و بویژه در زنان نشان داده اند
 .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
بروز بسـیاری از آسـیب های اجتماعی مانند ارتکاب جرم و بزهکاری  ،فحشـاء  ،اعتیاد  ،انحرافات جنسـی  ،خودکشی  ،و
ســـرقـت از جملـه آثار منفی طلاق بر افراد و در نهایت بر جامعه اســـت(شـــکیبائی:2996 ،ویلیامز و برایانت :2996 ،لی و
گرامـاتوف:2993 ،گـاهلر . )2996 ،از طرفی یکی از جـدید ترین تلاشـــهای درمانگران در راه چگونگی نیل به رضـــایت ،
خوشـبختی و موفقیت انسـان ها واقعیت درمانی اسـت (شفیع آبادی و ناصری )2993 ،؛ اثربخشی واقعیت درمانی بر موارد
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
و منشـاء این درمان ( مان ند بسیاری دیگر از انواع درمان های دیگر ) در کشورهای دیگری شکل گرفته که از نظر اجتماعی ،
فرهنگی و مذهبی تفاوت های زیادی با جامعه ی ایرانی دارد  ،نیاز است که با بکارگیری روش های مختلف و اجرای آن در
جوامع مختلف آماری  ،برای تعیین میزان اثربخشـی و یا عدم اثربخشـی آن در جامعه ی ایرانی  ،مورد آزمایش بیشتری قرار
62
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گیرد .برخی از تحقیقات داخلی و خارجی  ،تاثیر مثبت واقعیت درمانی را بر موضــوعات مشــابه با رضــایت اززندگی و یا
مولفه های فرعی آن ( مانند داشـــتن ارتباطات اجتماعی) نشـــان داده اند (خالقی:2993 ،حســـینی و همکاران:2999 ،دربای،
:2993بخـارائی :2996 ،فرحبخش و گنـابادی:2996 ،هانگ:2991 ،لوید:2991 ،موترن .)2992 ،با این حال برخی از تحقیقات
نشــان داده اســت که واقعیت درمانی گروهی بر رابطه ی بین فردی ( از عوامل رضــایت اززندگی) موثر نبوده اســت (هانگ،
 . )2991با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین تحقیقاتی که در باره ی پیامدهای طلاق خصــوصــا" پیامدهای روانی آن ،
بویژه در مورد زنان وجود دارد و از طرفی دیگر اهمیت موضــوع رشــد و ارتقاء کیفیت روانی افراد و زندگی آنان در زمان
حاضــر  ،این تحقیق در نظر دارد فرضــیه ی خود را مبنی بر اثربخشــی این نوع از درمان بر نمونه ای از جامعه ی تحقیق ،
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
افراد عادی  ،در این تحقیق تلاش خواهد شـد که با استفاده از این شیوه ی درمانی  ،میزان رضایت اززندگی را در میان زنان
مطلقه مورد آزمون قرار داد  .بطور خلاصـه مسئله این است که آیا واقعیت درمانی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه
موثر اسـت ؟ جامعه ی تحقیق شـهرستان پارس آباد از شهرستانهای استان اردبیل است که به دلیل دارا بودن سهم بیشتری از
جمعیت استان و میزان آمار بیشتر طلاق در این شهر  ،از اهمیت بالاتری برای انجام این تحقیق برخوردار است .هدف تحقیق
تعیین میزان اثر بخشی واقعیت درمانی بر میزان رضایت از زندگی زنان مطلقه درشهرستان پارس آباد است  .فرضیه ی تحقیق
عبارتست از اینکه آیا واقعیت درمانی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه موثر است ؟
روش شناسی:

ابزار تحقیق  :در این تحقیق علاوه بر مصاحبه  ،از پرسشنامه ی رضایت از زندگی که توسط داینر و همکاران ساخته شده
 ،اسـتفاده شـده اسـت .این پرسشنامه بطور کلی شامل پنج گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند
تشـکیل شـده است؛ هر گذاره دارای هفت گزینه است و از  5تا  3نمره گذاری می شود(کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) .به
منظور بررسـی هماهنگی درونی سـوالات مقیاس از ضـریب آلفای کرنباخ استفاده شد .دامنه ضرایب همبستگی بین  %49تا
 %63با میانگین  %16بوده اسـت .همچنین دامنه ضـرایب همبسـتگی سوالات با نمره کل مقیاس بین  %14تا  %39با میانگین
 %39بوده است .سطوح رفتاری مرتبط با نمره رضایت اززندگی در این مقیاس به شرح زیر است :
سطوح رفتاری مرتبط با نمره میزان رضایت اززندگی
مقیاس
اززندگی

متوسط

ضعیف (کم)
0 - 64

قوی(زیاد)
61-80

رضایت
81-04
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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
حائز شــرایط بودن افراد در کلینیک مددکاری ارس ،نمونه ای به حجم  99نفر (  51نفر در هریک از گروهها ی آزمایش و
کنترل ) انتخاب شد  .داوطلبین بصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند .از هر دو گروه پیش آزمون
گرفته شد و از گروه کنترل خواسته شد که یک ماه دیگر نیز برای تکمیل پرسشنامه مربوطه (پس آزمون ) همکاری لازم را
داشته باشند  .جلسات گروه آزمایشی نیز در طول یکماه (هشت جلسه) و همچنین طول مدت هر جلسه  39دقیقه تشکیل
گردید .
روش اجرای جلســات  :جلســات مشــاوره گروهی بر اســاس نظریه واقعیت درمانی  ،هر هفته دوبار در کلینیک ارس
شهرستان پارس آباد تشکیل گردید  .در ابتدای هر جلسه از افراد در مورد جلسه قبل و سئوالات احتمالی در مورد آن جلسه
و همچنین بیان خلاصه ای از جلسه ی قبل خواسته می شد .با توجه به اصول نظریه واقعیت درمانی (نوابی نژاد)2993 ،
 ،اصـول بکار گرفته شـده در کل این جلسات عبارت بودند از  :ارتباط و درگیری عاطفی _ تمرکز بر رفتار کنونی نه بر
احسـاسات _ تمرکز بر زمان حال و نه بر زمان گذشته _ ارزشیابی رفتار توسط خود مراجع _ برنامه ریزی رفتارهای
مسئولانه _ تصمیم گیری و تعهد برای انجام و اجرای برنامه _ عدم پذیرش هیچ عذر و بهانه ای _ تنبیه نکردن بخاطر
شکستها _ و پافشاری و تسلیم نشدن  .همچنین در تمامی جلسات از فنون مختلف واقعیت درمانی مانند فن سوال کردن
 ،شوخی و ...استفاده گردید .خلاصه جلسات بشرح زیر است  :جلسه اول  :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و رهبر گروه
 ،بیان مزایای مشــاوره گروهی و قوانین گروه  ،ارایه توضــیحات مختصــری در باره نظریه واقعیت درمانی؛ جلســه دوم :
آشنایی با مفهوم نیازها و انواع آن ؛ جلسه سوم  :آشنایی با نظریه انتخاب گلاسر ؛ جلسه چهارم  :ادامه بحث نظریه انتخاب
بویژه در ارتباط با فرزند پروری ؛ جلسه پنجم  :توضیح مفاهیم کنترل ر فتار  ،رفتار کلی  ،خلاقیت ؛ جلسه ششم  :آشنایی
با مفهوم جهان کیفی و بحث در باره آن  ،آماده سـازی برای پایان گروه ؛ جلسـه هفتم  :یادآوری های مجدد  ،آماده سازی
برای پایان گروه ؛ جلسـه هشـتم  :جمع بندی از تمام جلسات و مطالب طرح شده  ،و انجام پس آزمون  .جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق زنان مطلقه ی مراجعه کننده به کلینیک ارس شـهرسـتان پارس آباد اسـت که حداقل یک سال از
طلاق آنها گذشته باشد  ،وسن آنها بین  29تا  41سال قرار داشته باشند .در این تحقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده
های تحقیق از روشهای آمار توصیفی از جمله محاسبه میانگین  ،انحراف معیار  ،و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل
کو واریانس استفاده شده است .
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یافته ها :
جدول شماره  -1میانگین نمره رضایت از زندگی در دو گروه پژوهش قبل و بعد از آموزش ،
و پس آزمون بعد از کنترل پیش آزمون
مقیاس

گروه

رضایت از زندگی

پیش آزمون

پس آزمون بعد از کنترل

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

انحراف

انحراف

میانگین

استاندارد

استاندارد

کنترل

67

11/17

67/21

8/18

67/02

4/31

آزمایش

18/21

13/30

62/62

12/72

61/02

4/21

نتایج حاصـل از جدول شماره یک نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش افزایش یافته است  .برای
بررسی معنا داری این تفاوت از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده که نتایج آن در جدول بعدی نشان داده شده است.
مفروضه های تحلیل کوواریانس(همگنی شیبها و واریانسها) برای بررسی فرضیه ی پژوهش برقرار است .
جدول شماره  -2خلاصه اطلاعات تحلیل کوواریانس
متغیر

مجموع

درجه آزادی

مجذورات
رضایت از

10/36

میییییانییگییییین

آزمون F

مجذورات
1

10/36

سطح

مجذور اتا

معنا داری
0/42

0/12

0/031

زندگی
گروه

124/76

1

124/76

خطا

1113/01

13

110/46

کل

60110

16

1/04

0/32

0/07

نتایج حاصل از جدول فوق نشان دهنده ی اینست که مقدار  Fمحاسبه شده در نمره رضایت از زندگی در این پرسشنامه معنا
دار نمی باشد و فرضیه ی مربوطه تائید نمی گردد.

بحث و نتیجه گیری :

از نتایج جدول شماره  2می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر میزان رضایت اززندگی زنان مطلقه تاثیر مثبت معناداری
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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هستند(کاپیتن و همکاران ، )2993 ،تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارند در اینجا مورد مقایسه قرار می گیرند  .هانگ()2991
در پژوهش خود نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر اساس " معیار اختلال رابطه بین فردی " تاثیر قابل توجهی در رابطه
ی بین فردی ضعیف این افراد نداشته است  .بنابراین نتیجه ی تحقیق او همسو با نتیجه ی این تحقیق است .اما تحقیقات
زیر با نتیجه ی این تحقیق غیر همسو هستند  :خالقی ( )2993در تحقیق خود تاثیر مثبت واقعیت درمانی را بر رضایت از
زندگی نشان داده است  .تحقیقات حسینی و همکاران ( ، )2999دربای ( ، )2993بخارایی ( ، )2996فرحبخش و
گنابادی( ) 2996تاثیر مثبت این شیوه ی درمانی را بر رضایت زناشویی  ،افزایش صمیمیت زوجین  ،و کاهش تعارضات
زناشویی نشان داده است  .هانگ( )2991تاثیر مثبت این شیوه ی درمانی را بر افزایش رابطه ی صمیمانه و بهبود روابط بر
اساس مقیاس " میزان اجتماعی شدن" نشان داده است  .همچنین با توجه به تعریفی که سوسا و لیبومیرسکی( )2995از
رضایت از زندگی کرده اند و آن را ارضاء نیازها و برآورده شدن خواسته ها بیان کرده اند تحقیقات لوید ( )2991و موترن
( )2992در این زمینه مورد مقایسه قرار می گیرد ؛ آنها در تحقیقات خود نشان داده اند که واقعیت درمانی گروهی بر ارضاء
نیازهای افراد تاثیر مثبت و معناداری دارد و بنابراین نتیجه ی مطالعات او غیرهمسو با نتیجه ی این تحقیق است .در تبیین رد
این فرضیه می توان چنین بیان کرد )5 :چون افرادِ شرکت کننده در گروه افرادی بودند که وضعیت مالی چندان مناسبی
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
خود را به عهده گیرند ) توجه به این مسئله و از طرفی مشکلات مربوط به امکان اشتغال خصوصا" برای زنان و بویژه برای
افرادی که از تحصیلات پایینی برخوردارند احتمالا" موجب خواهد شد که کلاس ها و گروه های مشاوره ای مانند گروه واقعیت
درمانی در این تحقیق تاثیر معناداری بر میزان رضایت از زندگی نداشته باشد .بر اساس نظریه ی بسیاری از صاحبنظران در این
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
نیاز اساسی خواهد بود  ،بنابراین به نظر محققین این تحقیق  ،این مسئله یکی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند از
علل عدم اثر بخشی متغیر مستقل در این تحقیق برمتغیر وابسته باشد  )2 .در ارتباط با غیر همسویی نتیجه ی بسیاری از
تحقیقات با نتیجه ی تحقیق حاضر می توان گفت چون بسیاری از تحقیقاتی که اثربخشی ندارند در منابع علمی چاپ نمی
شوند در نتیجه محقق امکان دسترسی به این تحقیقات را نداشت و بنابراین بسیاری از تحقیقات پیشینه ی این تحقیق ،
غیر همسو با نتیجه ی تحقیق حاضر است  )9 .با توجه به اینکه معمولا" در جمع آوری پیشینه ی تحقیق  ،محققین در جمع
آوری پژوهش ها یی که همسو با فرضیه های تحقیقات آنهاست سوگیری دارند و معمولا" فرضیه ها بصورت اثربخشیِ
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مثبت ذکر می گردند :بسیاری از تحقیقات گزارش شده ،غیر همسو با نتایج این تحقیق است )4 .یکی از دلایل احتمالی برای
تایید نشدن فرضیه ی این تحقیق  ،طول مدت گروه است؛ با توجه به نتایج پیش آزمون ( جدول شماره یک ) که نشان دهنده
یِ سطح بسیار پایین میزان رضایت اززندگی اعضاء این گروه بود  ،اگر تعداد جلسات بیشتری ( مثلا" حدود یکسال ) برگزار
می شد شاید می توانست تاثیرات قابل توجهی در تغییرات متغیر وابسته داشته باشد  )1اگر چه فرضیه ی این تحقیق رد شد
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
است .برخی از مشهود ترینِ این فواید عبارت بودند از  :الف) اعضا دریافتند که مشکلاتشان منحصر به فرد نیست و سایرین
هم با مشکلات مشابهی مواجه هستند .ب) گروه فرصتی برای ابراز احساسات انباشته شده و تخلیه هیجانیِ اعضا بود .ج)
در این گروهِ خاص که با توجه به فرهنگ موجود ،افراد بویژه زنان از مطلقه شناخته شدن خود در جامعه احساس نگرانی
زیادی دارند ،طوری که اعضا جداگانه و به صورت انفرادی در ابتدای تشکیل گروه ،نگرانی خود را از این مسئله به رهبر
گروه انتقال دادند ،مشاهده شد که چگونه در مراحل میانی و پایانیِ گروه ،اعضا تمایل زیادی به طرح مسائل و مشکلات
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
ندادن زیاد به گذشته  ،عدم توجه به شکایتها و داستان های تلخ آن ها ،عدم ِ تاکید زیاد بر احساسات از اصول واقعیت درمانی
است )  .د) از سایر منافع گروه  ،ارتقاء آگاهی و ارتباط موثر تر با فرزندانشان بود ،مسایل مربوط به فرزندان زمانی که نظریه
کنترل توسط رهبر گروه توضیح داده شد مورد بحث و گفتگوی زیادی بین اعضا و همچنین بین اعضا و رهبر گروه بود .ه) بر
اساس مشاهدات محققین در جلسات گروه  ،این زنان ،کار ناتمام با همسرانِ سابقِ خود ( بویژه احساس خشم ) دارند که
ضرورت دارد قبل از هر نوع اقدامی برای ارتقاء سلامت روانی  ،کارهای ناتمام آنها حل وفصل گردد .
در انجام این تحقیق محدودیت ها یی بشرح زیر وجود داشت  :الف  -به دلیل عدم تمایل افراد از آگاهیِ سایر افراد از
وضعیت تاهل شان ( مطلقه بودن ) امکانِ نمونه گیری به صورت تصادفی وجود نداشت و بنابراین استفاده از نتایج تحقیق
باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد .ب  -به دلیلی که در بالا ذکر شد کارِ نمونه گیری در این تحقیق بسیار دشوار و زمان
بر بود .ج  -تعدادِ اندکِ افرادی که مایل به شرکت در این جلسات بودند و یا به دلیل اشتغال و یا سایر عوامل  ،امکان
شرکت در گروه را نداشتند موجب شد که علیرغمِ سعی و تلاش محققین ،گروه با تعداد کمی از اعضا تشکیل شود .د  -به
دلیلِ دشواری در جذب آزمودنی ها برای شرکت در گروه ،امکان کنترل ِ برخی متغیرها مانند میزان تحصیلات وجود نداشت.
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 فرزندان طلاق؛ در سایر مناطق و یا در سطح کل، مردان مطلقه،پیشنهاد می گردد تحقیقِ مشابهی در مورد زنان بی سرپرست
شهر و همچنین سایر شهرها از طریق سایر شیوه های مشاوره و روان درمانی (به عنوان مثال شناخت درمانی ) و با استفاده از
سایر پرسشنامه ها و روش های نمونه گیری و همچنین با تعداد جلسات بیشتر ( افزایش طول مدت گروه ) اجرا و نتایج آن
. 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؛
 مقاله ها، توزیع و معرفی کتاب ها، تربیت مشاورین متبحر در زمینه ی طلاق و مشاوره پس از طلاق برای زنان مطلقه ؛ و تهیه
در جهت کمک به افزایش آگاهی های این افراد برای حل وفصل مشکلاتِ پس از طلاق از پیشنهادهای کاربردی در این تحقیق
. است
 از شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین از همکاری مسئول فنی کلینیک ارس شهرستان پارس آباد جناب: تقدیر و تشکر
.آقای علی لامعی که در برگزاری هر چه بهتر کارگاه آموزشی تمامی سعی خود را نمودند سپاس فراوان داریم
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چکیده

شبکههای اجتماعی امروزه نقشی کلیدی در جهان ارتباطات و جامعه دارند بهطوریکه میتوان آنها را از قدرتمندترین ابزارهای
تأثیرگذار در فرهنگ دانست .پیشگیری بهترین سیاست جنایی در قبال آسیبهای اجتماعی محسوب میشود .برای وصول به
امر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی ،از ابزارها و امکانات مختلفی استفاده میشود .یکی از طرق وصول به امر
پیشگیری ،ابزار قدرتمند رسانه است که نیاز به دانشی جهت استفاده از آن احساس میشود .محققین معتقدند تأثیرات رسانه به
نحو قابلتوجهی به شخصیت ،رفتار و خصایص خوانندگان که بر چگونگی تحلیل پیامهای مندرج در رسانههای گروهی تأثیر
میگذارد ،بستگی دارد .در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و هدف ،بررسی سواد رسانهای و نقش آن
در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از شبکههای اجتماعی در راستای کاهش تأثیرات آسیبزا و جرمزا و همچنین
افزایش تأثیرات مثبت این شبکهها بر مخاطبین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانهای موجب پیشگیری
از جرم گردیده و جنبهای کاربردی در نظام کیفری جهانی دارد .
واژگان کلیدی :رسانه ،سواد رسانهای ،پیشگیری از جرم ،آسیب اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،جرم

مقدمه
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پرداختن به پیشگیری از جرم راهکاری هوشمندانه است که در قانون اساسی کشورمان نیز به آن توجه ویژه گردیده است.
برای وصول به امر پیشگیری از وقوع جرم ،از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی ،قضایی و مشارکتی
بهرهبرداری میشود .یکی از طرق پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی است که این نوع پیشگیری مبتنی بر علت شناسی جرم است
و مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در جرم نقش دارند و میتوان با عوامل اجتماعی این عوامل را خنثی نمود.
یکی از این عوامل که نیاز به خنثیسازی دارد تأثیر رسانههای مختلف گروهی هست که امروزه نقش مهمی در توسعه ارتباطات
جهانی و ملی پیداکرده است .رسانه در عصر جدید ازجمله عوامل تفکیکنشدنی از زندگی روزمره هسـتند( .معینی فر،
 .)569:5999عملکرد رسانهها در شکل دادن بـه تعریـف جـرم و کجروی ،نقـش آنها را در ایجـاد تغییرات قانونی و تقویت
انواع خاص از راهکارهـای عملیـاتی پلـیس ،بـه نقـش بـسیار مؤثری بدل میکند ،برای مثال ،میتوان به وضع قوانین مربوط
به منع عبـور و مـرور جوانـان و اتخـاذ شیوههایی جهـت کنتــرل امـاکن خـاص اشــاره کـرد( .ســلیمی و داوری:569،
 .)5991بهعلاوه امروزه در جهانی زندگی میکنیم که به دهکده ارتباطات معروف است .رسانههای گروهی ما را احاطه کردهاند
و تأثیرات بسیاری بر رفتار و افکار ما خواهند داشت .در همین راستا برخی محققین اظهار میدارند که رسانههای گروهی توان
بالقوهای در جهت ایجاد تأثیرات و رویکردهای قوی بر خوانندگان دارند( .بیابانی ،5939،ص .)2.برخی محققین دیگر نیز اعلام
میدارند که تأثیرات رسانه به نحو قابلتوجهی به شخصیت ،رفتار و خصایص خوانندگان که بر چگونگی تحلیل پیامهای
مندرج در رسانههای گروهی تأثیر میگذارد ،بستگی دارد (بیابانی ،5939،ص )2.بهطوریکه اگر رسانه به نحو صحیحی در
راستای فرهنگ جامعه فعالیت کند ،میتواند موجـب ارتقای ارزشهای انسانی شود و از وقوع بسیاری معضﻼت و جرائم در
جامعه پیشـگیری کنـد .برعکس اگر محتوای رسانهها بدون کارشناسی و هدفگذاری مثبـت تنظیم شـود ،آثـار منفـی بسیاری
بر جامعه میگذارد و منجر به وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی میشود( .عابدیتهرانیو افشار .)551:5939 ،بر این اساس
رسانهها کارکردی امنیت ساز دارند .آنها در ایجاد امنیت از نقشی مؤثر برخوردارند ،اما آنگاهکه در کارکردی منفی نقش وارونه
بر عهده میگیرند ،فضای اطﻼعاتی جامعه را آلوده ،مبهم و تاریک میسازند (ر.ک بیابانی .)33:5994 ،در اینجا این سؤال مطرح
خواهد بود که آیا استفاده از این ابزار قوی نیازمند کسب دانشی نیست تا مخاطب با توجه به شخصیت و خصایص خویش
دادههای رسانهها را تحلیل نموده و از آن بهرهمند گردد؟ آیا میتوان با ترویج و بسط زیرساختهای مناسب در جهت استفاده
صحیح از رسانهای و ایجاد سواد رسانهای برای مخاطبین بهنوعی از پیشگیری اجتماعی رسید؟ بر اساس پایههای علمی و
تجربی میتوان گفت که شخصیت انسانها قابلتغییر است و بنابراین با مداخله محیط خارجی میتوان به آن شکل داد .قسمتی
از شخصیت ما در خصوصیات ذاتی و قسمت دیگر در خصوصیات اکتسابی قرار میگیرد( .نجفی ابرندآبادی-تقریرات
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جرمشناسی) که این نوعی پیشگیری اجتماعی خواهد بود .در این نوع از پیشگیری تشخیص و خنثیسازی محل و وضعیتی
مهم است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش بسزا و فعالی دارند .پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرمزا است و به دو
گونه عمل میشود اول هدایت عوامل جرمزا و دوم شناسایی و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثیسازی متناسب با آن جرم.
(نجفی ابرندآبادی-تقریرات جرمشناسی) پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل میشود که به انواع محیطهای پیرامون فرد
تأثیر میگذارد .کلیه این محیطها در فرایند جامع پذیری و اجتماعپذیری فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی است.
اگر هرگاه یکی از محیطهای اجتماعی (ازجمله رسانه) رسالت تربیتی پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرساند باعث
ایجاد خلل در جامع پذیری فرد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم را فراهم مینماید( .نجفی ابرندآبادی-تقریرات جرمشناسی)
ماهیت رسانهها امروزه مانند شمشیر دو لبه است که باید با دقت و ظرافت به آن نگریست (رسولی ،فهیم نژاد ،5939،ص)2.
رسانهها در دنیای کنونی بسیار پیچیدهاند و در عین تنوع از پیچیدگی خاصی برخوردارند ،بر این اساس رسانهها درروند تثبیت
یا وفاق و امنیت عمومی و پیشگیری از جرم ،مشارکت همهجانبه مردم در تأمین امنیت عمومی و شرکت در نظام عدالت کیفری
با نقشها و کارکردهای مختلفی ،نمود مییابند ،کارکردهایی که برآمده از توجه یا بیتوجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شدت
و شتاب تغییرات آن است( .مشکوة رضوی ،سید عباس ( ))5993حال میتوان در این شرایط با استفاده از سواد رسانهای و
جنبههای مثبت و کارکردهای مفید آن از جنبههای منفی و آسیبپذیر رسانه جلوگیری نمود .برای اینکه یک رسانه برافزایش
جرم در جامعه تأثیر بگذارد ،نیاز به برخی پیشزمینهها وجود دارد .وضعیت جسمی یا روانی یا اجتماعی که در رشد و افزایش
جرائم نقش مهمی بازی میکند عامل نام دارد .عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورشدهنده جرم است (بیابانی،5939،
ص )2.در این پژوهش بررسی خواهد گردید که با افزایش میزان سواد رسانهای و تأثیرات بر شخصیت و بهبیاندیگر عامل
پرورشدهنده جرم میتوان از کارکردهای منفی رسانه کاست و بهنوعی از پیشگیری اجتماعی دستیافت یا خیر؟ روش تحقیق
در این پژوهش توصیفی تحلیلی هست.
شبکههای اجتماعی:

شبکههای اجتماعی مجازی به آن دسته از فناوریهایی گفته میشود که در محیط اینترنت و با استفاده از فناوری  ،امکان
برقراری ارتباطات افقی میان اعضای همسو و با علایق مشترک را فراهم میآورد .این فناوریها مبتنی بر خرد جمعی بوده و به
اشتراکگذاری اطلاعات و دانش و تعامل ویژگی برجسته آن است.گروه سازی  ،تولید محتوای جمعی  ،سفارشیسازی اطلاعات
و امکان پیادهسازی توسط شکلهای مختلف از دیگر ویژگیهای این شبکهها است.
تاریخچه شبکههای اجتماعی:
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هرچند که سراچههای شبکهی اجتماعی در چند سال اخیر است که در دنیای اینترنت جایگاه قابلتوجهی پیداکردهاند ،ولی
قدمت آنها به بیش از یک دهه پیش برمیگردد .از سایت سیکس دگری 61بهعنوان نخستین شبکهی اجتماعی یادکردهاند .این
وبسایت در سال  5333راهاندازی شد و به مخاطب اجازه میداد پروفایل صفحهای شخصی شامل مشخصات و تصاویر فردی
بسازند و فهرستی از دوستانشان ایجاد کنند .نخستین تجربهی شبکهی اجتماعی موفق نبود و این سایت سه سال بعد تعطیل
شد .اما در این فاصله چند سایت دیگر نیز با چنین رویکردی راهاندازی شدند .ازجمله این سراچهها میتوان به اشیناونیو66و
بلکپلنت 63اشاره کرد .اغلب شبکههای اجتماعی اولیه باهدف دوستیابی و سرگرمی راهاندازی میشدند.لایوژورنال 69و
رایز 63ازجمله اولین شبکههای اجتماعی با اهداف حرفهای بودند .لایوژورنال شبکهی اجتماعی مبتنی بر مرور ژورنالها بود و
در رایز نیز کاربران میتوانستند حول فعالیتهای تجاریشان شبکهسازی کنند .راهاندازی شبکهی اجتماعی رایز در سال 2995
شروع دومین موج از شبکههای اجتماعی بود که فعالیت این نوع وبسایتها را از تمرکز بر حوزهی سرگرمی خارج کرد .در
ادامهی همین موج بود که سایت لینکداین 39نیز راهاندازی شد که هنوز فعالیت آن بهعنوان مهمترین شبکهی اجتماعی حرفهای
و تجاری ادامه دارد .در این سالها شبکههای اجتماعی ،وبسایتهای حاشیهای در دنیای مجازی محسوب میشدند و هنوز
وبسایتهای کلاسیک «وب »5ی در اینترنت حرف اول را میزدند.اصطلاح اشاره به اینترنت در قرن گذشته دارد که کاربران
نقشی کمرنگ در دنیای مجازی داشتند و استفاده از وبسایتهای اینترنتی اغلب فرآیند ارتباطی یکسویه از جانب رسانه به
مخاطب بود .از سالهای آغازین هزارهی جدید دنیای اینترنت وارد دورهی «وب  »2شد که در آن پایگاههای تعاملی اهمیت
بیشتری پیدا کردند و نقش کاربران برجستهتر شد .در دورهی «وب  »2وبسایتهای تعاملی که فعالیتشان برم بنای حضور
کاربران پیش میرفت بهتدریج اهمیت بیشتری پیدا کردند و شبکههای اجتماعی یکی از انواع این وبسایتها بودند .با گسترش
فضای وب 2کمکم سروکلهی شبکههای اجتماعی جدیتر پیدا شد که در سالهای بعد هرکدام به غولهای اینترنتی تبدیل
شدند .مایاسپیس 35و فیسبوک 32مهمترین این سراچهها بودند که همگی در سالهای  2999تا  2994شروع به فعالیت
کردند
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 21اردیبهشت 1396
رسانه دانشمدار

رسانههای دانشمدار رسانههایی هستند که توسط کارشناسان باهدف گذاری مثبتی تنظیم میشوند؛ و به نحو صحیحی در
راستای ترویج فرهنگ جامعه بهوسیله بالا بردن اطلاعات و دانش مردم جامعه فعالیت میکند .رسانه دانشمدار میتواند
موجب ارتقای ارزش انسانی شود و از وقوع بسیاری از معضلات و جرائم در جامعه پیشگیری کند.
اهمیت کاربرد شبکههای اجتماع:

(الف)شکلدهی تجارب یادگیری دستاول و یا نزدیک به آن
(ب)ایجاد انگیزه یادگیری و کمک به تداوم آن
(پ)صرفهجویی در زمان آموزش
(ت)ارتباط آسانتر و تفهیم بهتر
(ث)شکلدهی یادگیری سریعتر ،عمیقتر و پایدارتر
(ج)شکلدهی تجارب یادگیری ناممکن
سواد رسانهای

در دنیای امروز رسانهها یکی از اجزای اساسی جوامع بشری هستند .لذا سواد رسانهای شامل تحقیق ،تحلیل ،آموزش و
آگاهی از تأثیرات رسانهها (رادیو ،تلویزیون ،فیلم ،موسیقی ،روزنامه مجله ،کتاب و اینترنت) بر روی افراد و جوامع است .در
یک تعریف بسیار کلی سواد رسانهای را میتوان نوعی درک متکی بر مهارت که با استفاده از آن میتوان انواع رسانهها و
تولیدات آن را شناخت ،از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد بیان نمود .برخورد دانشمدار و هدفمند با رسانه ازجمله دلایل بالا
رفتن سطح آگاهی در مخاطبین رسانهها هست.
دلایل فراگیر شدن شبکههای اجتماعی

صاحبنظران حوزه سواد رسانهای دلیل فراگیری این موضوع را موارد ذیل بیان میکنند
الف :سلطه رسانه بر حیات فرهنگی سیاسی بشر
ب :رسانهها قادرند مدلهای ارزشی و رفتاری پرقدرتی خلق کنند
ج :رسانهها بدون آنکه خودآگاه ما را فعال کنند ،بر ما تأثیر میگذارند (ظهوریان ،مهدی ())5932
بنابراین آنچه در «سواد رسانهای» میتواند مطرح باشد ،آموزش مهارتهای لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با
رسانهها و درعینحال به وجود آوردن نگاهی دقیق ،نقاد و تحلیلی به پیامهای رسانهای (نوشتاری ،دیداری و شنیداری) هست.
(شکر خواه یونس .)5993

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396
ابعاد سواد رسانهای
توانایی ادراکی:

مجموعهای از شناخت ساده نشانه تا درک پیچیدهترین پیامها و کشف علل نحوه ارائه خاص آنها توسط یک رسانه خاص
را در برمیگیرد .این همان بعد فکری یا عقلانی است که به ایجاد مفهومی غنی در فرایند ساختن معنا منجر میشود( .ظهوریان،
مهدی ()5932
توانایی احساسی

بعدی است که کاملاً وابسته به احساس و عاطفه افراد است .برخی مخاطبان درزمینهٔ دریافت تأثیرات حسی پیامهای رسانهای
بسیار قوی هستند .برخی از این احساسات دارای تأثیرات مثبت و برخی دارای تأثیرات منفی میباشند( .ظهوریان ،مهدی
())5932
توانایی اخلاقی

به توانایی ادراک و دریافت ارزشهای نهفته در پیام تا اشاره دارد بهطور مثال ارزشهایی که در یک درام تصویر میشود،
عموماً تلقین کننده این است که توسل به خشونت موفقترین راه برای رسیدن به خواسته تا در این دنیای خطرناک است .با
این تفصیل به نظر میرسد درک و تشخیص درست مضامین اخلاقی تنها توسط افرادی که دارای درجه بالایی از سواد
رسانهای هستند ،میسر است( .ظهوریان ،مهدی ())5932
رویکردهای مثبت و منفی نسبت به رسانهها و شبکههای اجتماعی
رویکردهای مثبت رسانهها
اطلاعرسانی و هشدار:

یکی از کارکردهای اساسی رسانهها اطلاعرسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع میشود .پیشرفت بهتانگیز
وسایل ارتباطجمعی در قرن حاضـر جهـان را بـه دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسانها امکـان اطلاعیابی از همـه
وقـایع و حوادث جهان را بهطور سریع و جامع دارند .ازاینرو در عصر ارتباطات هیچ حادثهای هرچند در دورترین مناطق
جهانی باشد منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست( .ساروخانی)32:5939،
کنترل اجتماعی

رسانهها های همگانی نیز ،دارای کارکرد کنترل اجتمـاعی هـستند .رسانه بـا درج و انعکاس نابهنجارهای اجتماعی و عواقب
شومی که در انتظار افراد کجرو قـرار دارد بهطور غیر محسوس ،اقدام به کنترل و پیشگیری از ناهنجاریها در جامعـه میکنند.
(حبیب زاده و همکاران)
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پیشگیری از جرم

عملکرد رسانهها در شکل دادن بـه تعریـف جـرم و کجروی ،نقـش آنها را در ایجـاد تغییرات قانونی و تقویت انواع
خاص از راهکارهـای عملیـاتی پلـیس ،بـه نقـش بـسیار مؤثری بدل میکند ،برای مثال ،میتوان به وضع قوانین مربوط به منع
عبـور و مـرور جوانـان و اتخـاذ شیوههایی جهـت کنتــرل امـاکن خـاص اشــاره کـرد( .ســلیمی و داوری)5991 :569،
رویکردهای منفی رسانه
عادی شدن هنجارشکنی:

زمانی که ناهنجاری در نظر کنشگران اجتماعی ،امری زشت و غیرمنطقی جلوه کند ،میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و
خروج از هنجارهای اجتماعی کـاهش خواهـد یافـت .انعکاس کجرویهای اجتماعی در رسانهها در کاهش نفرت از انحرافات
و عادی شـدن نابهنجاری در جامعه تأثیر بسزایی دارد ،زیرا فرد ضمن اطﻼع از نقض هنجارهـا توسـط رسانهها ،درمییابد که
هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند ،قابل شکستن و تخلف هستند ،لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت
میشود و اینیکی از کارکردهای منفی بیان کجرویها و انحرافات اجتماعی در رسانههاست.
رسانه بروز و بسط خشونت و ناامنی

برخی پژوهشگران بر این عقیده بند که رسانهها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن ،ناامن و
پرمخاطره را تکوین بخشیده بند .آنچه آشکار است اینکه رسانهها همانطور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا میکنند
امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش تا ی اجتماعی و انتقال تصورها و انگارههای
ازهمگسیخته ،افراد جامعه را دچار تعارض تا و چندگانگیهای فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق ،مشارکت و همدلی را به نفاق،
جدایی بخشم و خصومت تبدیل کنند در چنین شرایطی تنش ،تعارض و خشونت پدیدارمی شوند و هنجارها و ارزشهای
پسندیده جامعه رنگ میبازند (عبدالملکی  ،)5999حال اگر که مخاطب با کسب سواد رسانهای قدرت انتخاب خویش را
افزایش بخشد نه شاهد دچار تعارض تا و چندگانگیهای فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود و نه و هنجارها و ارزشهای
پسندیده جامعه رنگ میبازند.
انتقال شگردهای جرم و جنایت:

رسانهها با تولید انبوه فیلمهای جنایی ،رشد وسیع اخبار جرم و جنایت ،خشونت و ناامنی سبب انتقال تجارب و فنون و
بهعبارتدیگر شگردهای مجرمانه بهکل مردم میشوند .بر این اساس شاید بتوان گفت که رسانهها بهنوعی ،بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم ،در ایجاد خشونت ،جرم ،جنایت و انحرافات اجتماعی دخیل میباشند (عظیمی و دیگران )5935:599،انتشار مکرر
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اینگونه اخبار بر ذهنیت مردم تأثیر نامطلوبی گذاشته و احساس ناامنی را در سطح جامعه تقویت میکند که البته این امر نیازمند
بررسی و کنکاش و ارزیابی دقیق کارشناسان و متولیان امر است .قتل ،جنایت و اختلافات خانوادگی ،انواع سرقت و درگیری
ازجمله موضوعاتی هستند که موردتوجه مخاطبان رسانهها قرار میگیرد .این در حالی است که در انعکاس حوادث ازآنجاییکه
فاقد تحلیل کارشناسی است ،تأثیر نامطلوبی بر خوانندگان دارد( .بررسی نقش دوگانه رسانههای جمعی و در پیشگیری از وقوع
جرائم) این در حالی است که فردی که از سواد رسانهای برخوردار است هیچگاه بهصورت اتفاقی اخبار جنایی را بدون تحلیل
کارشناسی نخواهد پذیرفت و البته به میزان نیاز خویش از این اخبار استفاده خواهد نمود.
پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی
تعریف پیشگیری

در فرهنگ معین پیشگیری از منظر لغت به معنای جلوگیری ،دفع ،منع سرایت مرض از پیش ،تقدم به حفظ ،صیانت ،حفظ
صحت ،جلو مرض گرفتن آمده است( .معین ص )399؛ اما نجفی ابرندآبادی این مفهوم را چنین تعریف مینماید :مجموعه
اقدامات سیاست جنایی بهاستثنای اقدامهای کیفری که غایت و هدف انحصاری آن محدود کردن امکان وقوع مجموعهای از
جرائم باشد.
انواع پیشگیری

این دستهبندی در حال حاضر رایجترین دستهبندی از اقدامات پیشگیرانه بـه شمارم میرود.
تعریف پیشگیری اجتماعی:
پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرمزا است که به دو گونه عمل میشود :اول :شناسایی عوامل جرمزا ،دوم :سازماندهی
اقداماتی که هدفشان جداسازی و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی نمودن و کنار زدن آنها هست .ازنظر جرمشناسی،
پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است؛ یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم ،مستلزم قبول این واقعیت است که
عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند؛ که عوامل اجتماعی باید این عوامل جرمزا را خنثی نمایند .عوامل محیط اجتماعی
عمومی و شخصی ،نقش عمدهای در بزهکاری دارند .پیشگیری اجتماعی ،یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی
افراد .پیشگیری اجتماعی سعی دارد که علل و عوامل خطرزای بزهکاری و بزه دیدگی را مـورد هدفگیری قرار دهد .این قسم
از پیشگیری تلاش دارد که از تولید بزهکار یـا بـزه دیـده جلوگیری کند.
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تعریف پیشگیری وضعی:

در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرمشناسی ،وضعیت ماقبل بزهکاری است ،ما با فرآیند گذار از اندیشه مجرمانه
به عمل مواجه هستیم و درصدد تغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم تا معادله جرم به ضرر مجرم تمام نشود .بهعبارتدیگر،
هدف اتخاذ اقداماتی است که فرآیند گذار آر اندیشه به عمل را قطع کند .در پیشگیری وضعی با در نظر گرفتن این واقعیـت
کـه علیـرغم بکـار بـستن تدابیر مختلف پیشگیری اجتماعی ،بازهم شاهد بزهکاری و بزه دیدگی هستیم و عملاً حذف بزهکاری
غیرممکن است و با در نظر گرفتن وضعیت ماقبل بزهکاری ،درصدد تغییر وضعیت مشرف بر جرم و تبدیل معادله جرم به
ضرر مجرم است .در این پیشگیری اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانه نهفقط به انگیزههای مجرم بستگی دارد،
بلکه به خصوصیات وضعی ،شرایط موضوعی ،شرایط موجود در اوضاعواحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد.
انواع پیشگیری اجتماعی

مرکز بینالمللی پیشـگیری از جرم ،پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده است :هر چیزی که بزهکاری،
خشـونت و ناامنی را از طریق هدفگیری موفقیتآمیز علل شـناختهشـدة جرم از طرق علمی کاهش دهد .رویکرد پیشگیری
اجتماعی از جرم ،تقویت روابط اجتماعی ،افزایش سـطح کنترل غیررسمی اجتماعی و درنتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و
بالفعل از ارتکاب جرم است که این نوع از پیشگیری به دو قسمت پیشگیری اجتماعی و جامع مدار تقسیم میگردد.
پیشگیری اجتماعی جامع مدار

منظور از این مفهوم آن است که اگر در محیط عوامل جرمزا وجود داشت آنها را خنثیسازیم.
مدل بومشناسی جنایی (مکتب شیکاگو)

تحقیقات مکتب شـیکاگو نشان داده که جرائم در یک محله خاص در یک شهر ،بیشتر از سایر محله تا هست .علت این
افزونی بزهکاری در سـاکنان محله نیست ،چراکه ساکنان این محله هرچند وقت یکبار تغییر میکنند ،افرادی که مدتزمانی
در این محلـه زنـدگی میکنند ،نرخ بزهکاری آنان تا زمانی که در آن محل هســـت بند بالا اســـت ولی بهمحض تغییر محل
سـکونت ،نرخ بزهکاری همین افراد پایین میآید .بهعبارتدیگر در محلههای دیگر آن جرائم را مرتکب نمیشوند .تحقیقات
در این محله نشـان میدهد که این محله در مجاورت مراکز تجاری -اداری شـهر قرار دارد و چون این محله در حال رشد و
توســعه اســت و از طرفی هم به دریاچه میشــیگان ختم میشــود ،لذا برای توســعه منطقه تجاری ،مناطق موردبحث نیز مورد
تجاوز قرار میگیرند .حال در فضای انتخابی مخاطب نیز اگر بی اندیشیم که وی ساکن رسانههایی است که جرمزا هستند اگر
رسانه وی را تغییر داده و مخاطب رسانه ،رسانهای مناسب و متعالی را انتخاب نماید میتواند از افکار و اندیشههای مجرمانه
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قبلی رهایی یافته و افقی جدید را در پیش خود نظارهگر باشد .البته در حوزه رسانه میتوان قائل به فیلترینگ یا مسدودسازی
رسانههای مخرب نیز بود اما این بحث موجب انتقال مجرم به رسانههای دیگر میگردد.
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
وی و محیط پیرامون وی جلوهی مزمن شـــدن بزهکاری را در آینده بگیریم .پیشـــگیری رشـــد مدار به دلیل اهمیت دوران
اجتماعی شـدن فرد و نقش محیط در پیشـگیری از بزهکار از ارزش زیادی برخوردار اســت .این پیشگیری نشان میدهد که
مداخله به هنگام و بهموقع درباره کســانی که به خاطر وضــعیت خاصــی در معرض ارتکاب جرم هســتند ،میتواند جلوی
بزهکاری و اســتمرار تمایلات مجرمانه را در آنها بگیرد .در پیشــگیری رشــد مدار در دورههای مختلف رشــد یک ســلســله
اقدامات مناســب صــورت میگیرد تا در آینده فرد مرتکب جرم نگرد .البته این اقدامات بلندمدت بوده و ممکن اســت حدود
چند سـال جواب خود را به نمایش بگذارد .این سـبک از پیشـگیری دو خصـوصیت عمده دارد که بخش اول آن مداخله در
عوامل محیطی اســت .بهعبارتدیگر در پیشــگیری رشــد مدار ،علاوه بر شــخص محیط اطراف وی نیز موردتوجه عملیات
پیشـــگیری قرار میگیرد .بخش دوم این نوع پیشـــگیری جنبـه تربیتی و فنی دارد .اختلالات رفتاری و روانی فرد هدف قرار
میگیرد .قدرت شــناخت و تمییز وی تقویتشــده و مانع عقبماندگی شــخص میگردد( .نجفی ابرندآبادی اصــول و مبانی
پیشگیری از جرم)
پیشگیری اجتماعی با استفاده از سواد رسانهای

پیشگیری موردنظر در این مقاله پیشگیری اجتماعی ترکیبی از رشد مدار و اجتماع مدار است که هم ویژگیهای اجتماعی
و هم رشد فردی مخاطب را موردتوجه قرار میدهد .این قسم از پیشگیری تلاش دارد که از تولید بزهکار یا بزه دیده جلوگیری
کند .مرکز بینالمللی پیشگیری از جرم ،پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده است :هر چیزی که بزهکاری،
خشونت و ناامنی را از طریق هدفگیری موفقیتآمیز علل شناختهشدة جرم از طرق علمی کاهش دهد .رویکرد پیشگیری
اجتماعی از جرم ،تقویت روابط اجتماعی ،افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و درنتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و
بالفعل از ارتکاب جرم است( .نجفی ابرندآبادی اصول و مبانی پیشگیری از جرم)
نتیجهگیری

شبکههای اجتماعی به شیوههای مختلفی میتوانند در پیشگیری از جرم و بهموازات آن ارتقا دانش جامعه مؤثر باشند.
راهکارهایی ازجمله پیشگیری از طریق آموزش عمومی ،پیشگیری از طریق انعکاس صحیح اخبار در رسانه و پیشگیری از
طریق بهبود محتوا و اسلام برنامههای رسانهای .بر اساس پایههای علمی و تجربی ،میتوان گفت که رسانههای جمعی در فرآیند
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تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که از شتابزدگی تاریخ در عصر ما نشایت میگیرد ،میتوانند نقش سازنده داشته باشند.
آنها میتوانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی ،ملی ،فرهنگی و تاریخی به تشدید توسعه بپردازند .روشن است که
در یک نظام هماهنگ رسانهای ،انسجام و پایداری توسعه و درنتیجه تقویت امنیت اجتماعی مدنظر است؛ اما در ازهمگسیختگی
رسانهها ،تهدید امنیت اجتماعی و زوال آن بهطورقطع قابل پیشبینی است( .مشکوة رضوی ،سید عباس ( ))5993از طرفی
شخصیت انسانها قابلتغییر است و بنابراین ،با مداخلهی محیط خارجی میتوانیم واکنش شخصیتی را تغییر دهیم .در این
راستا برخی روانشناسان معتقدند رسانههای تصویری و نوشتاری و فضای مجازی میتوانند نقش قابلتوجهی در پیشگیری
داشته باشند( ،مجید ابهری  .)5934شخصیت مانند مومی است که میتوان به آن شکل داد .قسمتی از شخصیت ما در خصوصیات
ذاتی و قسمتی دیگر در خصوصیات اکتسابی قرار میگیرد .در همین راستا افراد قادرند در تماس با محیط اجتماعی شخصیت
خود را تغییر دهند .این است که فضاهای اجتماعی قابلتغییر هستند و رفتار افراد همواره بر شرایط و زمینه تأثیر میگذارد که
تاثرانسان از این فضا تا گاه اتفاقی و گاه عالمانه است .رسانهها توانایی حساس سازی عموم جامعه را نسبت به موضوع
پیشگیری از جرم در سطح اجتماعات محلی و ملی دارند .لذا معرفی و شناسایی مزایا و نتایج اجرای طرحهای موفقیتآمیز و
تصریح در چگونگی کاهش جرائم یا حلوفصل اختلافات ازجمله اقداماتی است که باید از طریق رسانهها انجام پذیرد و به
این اساس رسانههای دانشمدار با افزایش نقش آموزش و اطلاعرسانی میتوانند سهم به سزایی در این زمینه داشته باشند.
رسانه بهعنوان یکی از متولیان سلامت جامعه نقش بسیار مهمی در آموزش مهارتهای زندگی به افراد جامعه و توانمندسازی
آنها دارند( .ظهوریان ،مهدی ( ))5932مرتن 39در کتاب ارتبـاط ،سـلیقه مـردم و عمل اجتمـاعی سازمانیافته وظایفی
ازجملهحمایت از هنجارهای اجتماعی و امکان اعطـای پایگـاه اجتمـاعی را برای وسایل ارتباطجمعی قائلشده اند
(ساروخانی )32:5939،سواد رسانهای جورچین گمشدهای برای تکمیل تأثیرگذاری رسانه و البته پیشگیری از جرم است .این
مطلوب با افزایش خصایص و ویژگیهای متناسب و راهنمایی مخاطب در جهت انتخاب اخبار دریافتی و آموزش مهارتهای
لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانهها ،موجب اجرایی شدن نوعی از پیشگیری اجتماعی گردیده تا مخاطب
در دریای اخبار و اطلاعات سردرگم نباشد .عصر جدید ،عصری است که به سمت مخاطب فعال ،انتخابگرمی رویم و برای
آنکه انسان بتواند در یک جامعه رسانهای شده عملکرد ارتباطات اجتماعی سالم ،مطلوب و مناسبی را با رسانهها داشته باشد،
باید بتواند اشکال مختلف رسانهها را از یکدیگر تشخیص دهد و بداند در ارتباط با رسانهها سؤالات اساسی و مفاهیم اصولی
را چگونه مطرح کند تا به مخاطبینی بیسواد ،بیهویت ،تک ساحت ،ناتوان ،مصرفکننده صرف و فاقد جسارت تبدیل نگردد.

Robert Merton
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برای این امر لازم است با تفکر عمیقتری با پیام تا روبهرو شویم و ببینیم چه چیزهایی از طریق رسانهها بر تفکر و عملکرد
ما تأثیر میگذارد .ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لحاظ امربهمعروف و نهی از منکر بهعنوان یکی از اصول
قانون مزبور میتواند با توسل به رسانه دانش مدار و استفاده صحیح از آن در کلیه شئون اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نقش
مؤثری را ایفاء نماید .بااینحال ،هنوز مقنن نتوانسته از طریق جلب سیاست جنایی مشارکتی ،امربهمعروف و نهی از منکر و
اتخاذ آموزش همگانی بهوسیله رسانهها ،آنگونه که باید به امر مهم پیشگیری از وقوع جرم توفیقی حاصل کند و یا حداقل
تأثیر آن ملموس نیست .نهادینه کردن رسانههای گروهی بهعنوان رکـن اساسـی و قاعدهمند دستگاههای قضایی ،انتظامی با
استفاده از آموزش شاغلین در رسانهها ،با عنایـت بـه نقشـی کـه رسانهها در ایجاد امنیت ،آرامش و کامیابی دارند ،چراغ
روشنی فرا راه پیشگیری از وقـوع جـرم خواهد بود (رنجبر و ایری.)93:5939 ،
پیشنهادها

(الف) میتوان در مراحلی از تحصیل که بیشتر افراد جامعه از آن مرحله میگذرند اقداماتی آموزشی قرارداد بهطور مثال در
دوره اول متوسطه میتوان دانش آموزان را به آموزش سواد رسانهای و گوشزد نمودن نکات استفاده از رسانه به خانواده ترغیب
نمود.
(ب) میتوان دریافت خدمات و استفاده از رسانه را منوط به گذراندن دورههای آموزشی قرارداد بهطور مثال برای دریافت
اشتراک اینترنت مشترک میبایست در آزمون آنلاین سواد رسانهای ابتدا شرکت کرده و نمره قبولی اخذ نماید.
منابع
آسیایی ،رؤیا ( ،)5932جایگاه رسانة ملی در عصر ارتباطات و نقش آن در جرمزدایی ،دایره المعارف علـوم جنایی زیر نظر علی حسین نجفی
ابرندآبادی ،کتاب دوم ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
استیفن لیتل ،جان ( ،)5994نظریههای ارتباطات ،ترجمه :سید مرتضی نوربخش و سید اکبر میر حسینی ،انتشارات جنگل ،تهران ،چاپ اول.
ارینگتون ،ریچارد ( ،)5939پیشگیری از جرم ،ترجمه عفت ملک ،انتشارات شرکت ناجی نشر.
بیابانی ،غلامحسین ( )5932نقش رسانه در پیشگیری از جرم ،فصلنامه علمی-ترویجی رسانه ،پاییز
پیوند ،محمد علی ،)5993( ،آسیب شناسی وسایل ارتباطجمعی ،انتشارات انتخاب ،تهران ،چاپ اول.
حبیب زاده ،اصحاب؛ افخمی ،حسین؛ نادرپور ،محمد رضا ،)5999( ،بررسی نقش دوگانه رسانههای جمعی در پیشگیری و وقوع جرائم ،فصلنامه
علمی پژوهشی انتظام اجتماعی ،سال اول ،شماره دوم.
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ظهوریان ،مهدی ( )5932رسانه ،جرمزا یا جرم زدا ،روزنامه حمایت
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=299343
فضای مجازی ،ملاحظات اخلاقی ،حقوقی و اجتماعی 5939 ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
فرجیها ،محمد تهران :بازتاب رسانهای جرم  5991فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی-سال ششم
ساروخانی ،باقر ( ،)5995نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع بزهکاری ،معاونت امنیتی وزارت کشور
سورین ،ورند و تانکارد جیمز ( )5994نظریههای ارتباطـات ،ترجمـه دکتـر علیرضـا دهقان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب  23تیر  .)5963بند  9مادة 4
معینی فر ،حشمت السادات ( ،)5999ازنمایی کلیشه های جنسیتی در رسانه مطالعه ی موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری مجله تحقیقات
فرهنگی ایران -پاییز  - 5999شماره  3علمی-پژوهشی صفحه  -از  563تا 533
مشکوة

رضوی،

سید

عباس

()5993

رسانه،

حلقه

مفقوده

پیشگیری

http://www.journalism.blogfa.com/post100.aspx
نجفی ابرندآبادی-علی حسین 5993-اصول و مبانی پیشگیری از جرم
نجفی ابرندآبادی-علی حسین 5993-تقریرات جرمشناسی
واژهنامه پژوهشهای ارتباطی و رسانهای 5935 ،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها

از

جرم،

سایت

روزنامه

نگار
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بررسی نقش سواد رسانهای در پیشگیری از هرزهنگاری با محوریت پیشگیری از آسیب اجتماعی
مسعود چمی نجف آبادی،1
مسعود چمی نجف آبادی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه گیلان
چکیده

پورنوگرافی و هرزهنگاری محصول گسترش رسانه و بی سوادی رسانهای است .مسئله گسترش بیسابقه آن به عنوان یک
صنعت و استفاده روزانه بیش از نیمی از مردم جهان ،باعث شده روز  29اکتبر به عنوان روز مبارزه با پورنوگرافی وارد تقویمها
شود و در این روز به صورت خاص به گسترش این صنعت ،دلایل ایجاد و پیامدهای آن توجه گردد .هرزهنگاری به معنی
ارائهی صحنههای آشکار جنسی که پیامد های مخربی بر اصلی ترین بنیان جامعه که همان خانواده است و موجب طلاق می
گردد را دارا هست،در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و هدف ،بررسی نقش سواد رسانهای در به وجود
آمدن نوعی از پیشگیری در راستای کاهش تأثیرات رسانههای گسترشدهنده هرزهنگاری و درنتیجه طلاق هست ،که با استفاده
از روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانهای موجب پیشگیری از طلاق گردیده و جنبهای کاربردی در نظام کیفری جهان دارد.
واژگان کلیدی :هرزهنگاری ،سواد رسانهای ،آسیب اجتماعی طلاق ،رسانه  ،پیشگیری  ،پیشگیری از هرزهنگاری
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مقدمه

انســان بهعنوان اشــرف مخلوقات ،یکی از پیچیدهترین مخلوقات خداوند اســت؛ خالق هســتی ،مجموعهای از احســاســات،
انگیزهها و غرایز متنوع و گاه متضـاد را در آن گرد هم آورده است .یکی از پیچیدهترین و اسرارآمیزترین این غرایز ،غریزهی
جنسـی اسـت که بسـیاری از ابعاد رفتاری انسان اعم از خوب و بد ،بدان وابسته است(.درستر)2992 ،عملکرد رسانهها در
شکل دادن بــه تعریــف جــرم و کجروی ،نقــش آنها را در ایجـاد تغییرات قانونی و تقویت انواع خاص از راهکارهـای
عملیــاتی پلــیس ،بــه نقــش بـسیار مؤثری بدل میکند ،برای مثال  ،میتوان به وضع قوانین مربوط به منع عبـور و مـرور
جوانـان و اتخـاذ شیوههایی جهـت کنتــرل امـاکن خـاص اشــاره کـرد( .ســلیمی و داوری .)5991 : 569،بهعلاوه امروزه
در جهانی زندگی میکنیم که به دهکده ارتباطات معروف است .رسانههای گروهی ما را احاطه کردهاند و تأثیرات بسیاری بر
رفتار و افکار ما خواهند داشـت.در همین راسـتا برخی محققین اظهار میدارند که رسانههای گروهی توان بالقوهای در جهت
ایجـاد تـأثیرات و رویکردهـای قوی بر خواننـدگان دارند( .بیابانی،5939،ص .)2.برخی محققین دیگر نیز اعلام میدارند که
تأثیرات رســانه به نحو قابلتوجهی به شــخصــیت ،رفتار و خصــایص خوانندگان که بر چگونگی تحلیل پیامهای مندرج در
رســانههای گروهی تأثیر میگذارد ،بســتگی دارد (بیابانی،5939،ص )2.بهطوریکه اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای
فرهنگ جامعه فعالیت کند ،میتواند موجـب ارتقای ارزشهای انسانی شود و از وقوع بسیاری معضﻼت و جرائم در جامعه
پیشــگیری کنــد .برعکس اگر محتوای رسانهها بدون کارشناسی و هدفگذاری مثبـت تنظیم شـود ،آثـار منفـی بسیاری بر
جامعه میگذارد و منجر به وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی میشــود(.عابدیتهرانیو افشار .) 5939: 551 ،بر این اساس
رســانهها کارکردی امنیت ســاز دارند .آنها در ایجاد امنیت از نقشی مؤثر برخوردارند ،اما آنگاهکه در کارکردی منفی نقش
وارونه بر عهده میگیرند ،فضای اطﻼعاتی جامعه را آلوده ،مبهم و تاریک میســازند (ر.ک بیابانی .)5994: 33 ،در اینجا این
سـؤال مطرح خواهد بود که آیا اسـتفاده از این ابزار قوی نیازمند کسـب دانشـی نیسـت تا مخاطب با توجه به شخصیت و
خصــایص خویش دادههای رســانهها را تحلیل نموده و از آن بهرهمند گردد؟ آیا میتوان با ترویج و بســط زیرســاختهای
مناسـب در جهت اسـتفاده صـحیح از رسـانهای و ایجاد سـواد رسـانهای برای مخاطبین بهنوعی از پیشــگیری از آسیبهای
هرزهنگاری رسـید ؟ بر اســاس پایههای علمی و تجربی میتوان گفت که شــخصـیت انســانها قابلتغییر اســت و بنابراین با
مداخله محیط خارجی میتوان به آن شـکل داد .قسمتی از شخصیت ما در خصوصیات ذاتی و قسمت دیگر در خصوصیات
اکتسـابی قرار میگیرد(.نجفی ابراندآبادی-تقریرات جرمشناسی) که این نوعی پیشگیری اجتماعی خواهد بود .در این نوع از
پیشــگیری تشــخیص و خنثیســازی محل و وضــعیتی مهم اســت که در فراهم کردن زمینه جرم نقش بســزا و فعالی دارند.
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پیشـگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرمزا اسـت و به دو گونه عمل میشـود اول هدایت عوامل جرمزا و دوم شـناسایی و
هدایت آثار این عوامل از طریق خنثیسازی متناسب با آن جرم(.نجفی ابراندآبادی-تقریرات جرمشناسی) پیشگیری اجتماعی
از اقداماتی تشـــکیل میشـــود که به انواع محیطهای پیرامون فرد تأثیر میگذارد .کلیه این محیطها در فرایند جامع پذیری و
اجتمـاعپـذیری فرد نقش داشـــتـه و دارای کـارکردهـای اجتمـاعی اســـت.اگر هرگاه یکی از محیطهای اجتماعی(ازجمله
رسـانه)رسـالت تربیتی پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرساند باعث ایجاد خلل در جامع پذیری فرد شده و درواقع
زمینه ارتکاب جرم را فراهم مینماید( .نجفی ابراندآبادی-تقریرات جرمشـناسی) ماهیت رسانهها امروزه مانند شمشیر دو لبه
اسـت که باید با دقت و ظرافت به آن نگریسـت (رسولی،فهیم نژاد،5939،ص )2.رسانهها در دنیای کنونی بسیار پیچیدهاند و
در عین تنوع از پیچیدگی خاصـی برخوردارند ،بر این اسـاس رسانهها درروند تثبیت یا وفاق و امنیت عمومی و پیشگیری از
جرم ،مشــارکت همهجانبه مردم در تأمین امنیت عمومی و شــرکت در نظام عدالت کیفری با نقشها و کارکردهای مختلفی،
نمود مییـابنـد ،کارکردهایی که برآمده از توجه یا بیتوجهی به ســـاختار فرهنگی جامعه و شـــدت و شـــتاب تغییرات آن
اسـت(.مشـکوة رضـوی ،سـید عباس())5993حال میتوان در این شـرایط با اسـتفاده از سـواد رسانهای و جنبههای مثبت و
کارکردهای مفید آن از جنبههای منفی و آسـیبپذیر رسـانه جلوگیری نمود .برای اینکه یک رسانه برافزایش جرم در جامعه
تأثیر بگذارد ،نیاز به برخی پیشزمینهها وجود دارد.وضـعیت جسـمی یا روانی یا اجتماعی که در رشد و افزایش جرائم نقش
مهمی بازی میکند عامل نام دارد .عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورشدهنده جرم است((بیابانی،5939،ص )2.در
این پژوهش بررسی خواهد گردید که با افزایش میزان سواد رسانهای و تأثیرات بر شخصیت و بهبیاندیگر عامل پرورشدهنده
جرم میتوان از کارکردهای منفی رسانه کاست و بهنوعی از پیشگیری اجتماعی دستیافت یا خیر؟ در این پژوهش از روش
توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و هدف ،بررسی نقش سواد رسانهای در به وجود آمدن نوعی از پیشگیری در راستای کاهش
تأثیرات جرمزا رسـانههای گسترشدهنده هرزهنگاری است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانهای موجب
پیشگیری از جرم گردیده و جنبهای کاربردی در نظام کیفری جهان دارد.
روش

در این پژوهش از روش توصـیفی تحلیلی اسـتفاده گردیده و هدف ،بررسی نقش سواد رسانه ای در به وجود آمدن نوعی از
پیشـگیری در راسـتای کاهش تأثیرات رسـانههای گسـترشدهنده هرزهنگاری و درنتیجه طلاق هست ،که با استفاده از روش
توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانهای موجب پیشگیری از طلاق گردیده و جنبهای کاربردی در نظام کیفری جهان دارد.
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یافته ها

با استفاده از سواد رسانه میتوان از ابتلای افراد به هرزهنگاری جلوگیری نموده و درنتیجه از آثار مخرب هرزهنگاری که همان
طلاق هست پیشگیری نمود .
بحث ونتیجه گیری

در سـال  5335ادارهی پلیس لسآنجلس دریافت که در دورهای دهساله ،هرزهنگاری در دوسوم پروندههای مربوط به تعرض
جنسـی به کودکان دخیل بوده است .از هر شش زندانی در زندانهای ایالتی و فدرال ،یک زندانی مجرم جرائم ،جنسی است
و این جرائم پس از جرائم مواد مخدر مقام دوم رادارند .در سال  5399ادارهی تحقیقات (بازجویی) فدرال گزارش داد که 95
درصـد مجرمان خشـونتهای جنسـی مرتباً از محصـولات (کتاب یا فیلم) هرزهنگاری خشـن اسـتفاده میکردند.رسانههای
گروهی به شـیوههای مختلفی میتوانند در پیشـگیری از جرم و به موازات آن ارتقا دانش حقوقی جامعه موثر باشند .راهکار
هایی ازجمله پیشـگیری از طریق آموزش عمومی ،پیشـگیری از طریق انعکاس صحیح اخبار در رسانه و پیشگیری از طریق
بهبود محتوا و اسـلاح برنامه های رسانهای  .بر اساس پایههای علمی و تجربی ،میتوان گفت که رسانههای جمعی در فرآیند
تداخل ضـروریات اجتماعی و فرهنگی که از شـتاب زدگی تاریخ در عصر ما نشات می گیرد ،می توانند نقش سازنده داشته
باشـند .آنها می توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی ،ملی ،فرهنگی و تاریخی به تشدید توسعه بپردازند .روشن
است که در یک نظام هماهنگ رسانه ای ،انسجام و پایداری توسعه و در نتیجه تقویت امنیت اجتماعی مدنظر است؛ اما در از
هم گســیختگی رســانهها ،تهدید امنیت اجتماعی و زوال آن به طور قطع قابل پیش بینی اســت(.مشــکوة رضــوی ،ســید
عباس( ))5993از طرفی شخصیت انسانها قابلتغییر است و بنابراین ،با مداخله ی محیط خارجی میتوانیم واکنش شخصیتی
را تغییر دهیم .در این راسـتا برخی روانشـناسـان معتقدند رسـانههای تصـویری و نوشتاری و فضای مجازی میتوانند نقش
قابلتوجهی در پیشـگیری داشـته باشـند(.،مجید ابهری .)-شـخصیت مانند مومی است که میتوان به آن شکل داد.قسمتی از
شخصیت ما در خصوصیات ذاتی و قسمتی دیگر در خصوصیات اکتسابی قرار میگیرد .در همین راستا افراد قادرند در تماس
با محیط اجتماعی شـخصـیت خود را تغییر دهند .این اسـت که فضـاهای اجتماعی قابلتغییر هستند و رفتار افراد همواره بر
شـرایط و زمینه ها تأثیر میگذارد که تاثرانسـان از این فضـا ها گاه اتفاقی و گاه عالمانه است.رسانهها توانایی حساس سازی
عموم جامعه را نسـبت به موضـوع پیشـگیری از جرم در سطح اجتماعات محلی و ملی دارند .لذا معرفی و شناسایی مزایا و
نتایج اجرای طرح های موفقیت آمیز و تصریح در چگونگی کاهش جرائم یا حل وفصل اختلافات زناشویی ازجمله اقداماتی
اسـت که باید از طریق رسـانهها انجام پذیرد و به این اسـاس رسانههای دانش مدار با افزایش نقش آموزش و اطلاع رسانی
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میتوانند سـهم به سـزایی در این زمینه داشـته باشـند .رسـانه به عنوان یکی از متولیان سـلامت جامعه نقش بسیار مهمی در
آموزش مهارت های زندگی به افراد جامعه و پیشـگیری از طلاق و توانمند سازی آنها دارند(.ظهوریان ،مهدی( ))5932مرتن
و ﻻزارسفلد در کتاب ارتبــاط ،ســلیقه مــردم وعمـل اجتمـاعی سـازمان یافته )وظایفی ازجمله -5حمایت از هنجار های
اجتماعی و امکان اعطـای پایگـاه اجتمـاعی را برای وسایل ارتباط جمعی قائلشده اند ( ساروخانی)32:5939،سواد رسانهای
پازل گمشـده ای برای تکمیل تأثیر گذاری رسـانه و البته پیشگیری از جرم است .این مطلوب با افزایش خصایص و ویژگی
های متناسب و راهنمایی مخاطب در جهت انتخاب اخبار دریافتی و آموزش مهارتهای لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه
و آگاهانه با رسـانهها ،موجب اجرایی شـدن نوعی از پیشـگیری اجتماعی گردیده تا مخاطب در دریای اخبار و اطلاعات سر
درگم نباشـد .عصر جدید  ،عصری است که به سمت مخاطب فعال  ،انتخاب گرمی رویم و برای آن که انسان بتواند در یک
جامعه رسـانه ای شـده عملکرد ارتباطات اجتماعی سـالم  ،مطلوب و مناسـبی را با رسـانهها داشته باشد ،باید بتواند اشکال
مختلف رسـانهها را از یکدیگر تشخیص دهد و بداند درارتباط با رسانهها سوالات اساسی و مفاهیم اصولی را چگونه مطرح
کند تا به مخاطبینی بی سـواد ،بی هویت ،تک سـاحت  ،ناتوان ،مصرف کننده صرف و فاقد جسارت تبدیل نگردد .برای این
امر لازم اسـت با تفکر عمیق تری با پیام ها روبه رو شویم و ببینیم چه چیزهایی از طریق رسانهها بر تفکر و عملکرد ما تاثیر
می گذارد .برای تغییر این عادت باید به ســمت ارتقای ســطح تعامل پویا با پیام برویم و خود را از اعتیاد به رســانهها نجات
دهیم و بهترین راه آگاه سـازی ،بالا بردن سـطح سواد رسانه ای است .ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لحاظ
امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصـول قانون مزبور میتواند با توسل به رسانه دانش مدار و استفاده صحیح از
آن در کلیه شـؤون اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نقش مؤثری را ایفاء نماید .با این حال ،هنوز مقنن نتوانسته از طریق جلب
سـیاسـت جنایی مشارکتی ،امر به معروف و نهی از منکر و اتخاذ آموزش همگانی به وسیله رسانهها ،آن گونه که باید به امر
مهم پیشـگیری از وقوع جرم توفیقی حاصـل کند و یا حداقل تأثیر آن ملموس نیست .برخی از آثار این فیلمهای غیراخلاقی
اشـاره میکند و توضـیح میدهد :کاهش شدید عشق و علاقه بین همسران ،ازجمله تأثیرات دیدن فیلمهای غیراخلاقی است.
چنین افرادی از توان عاطفی کمتری برخوردارند و در روابط عاشــقانه توفیق کمتری کســب میکنند .تماشــای فیلمها یا
عکسها ،نهتنها صـمیمیت و شـور و تمایل بین همسـران را افزایش نمیدهد؛ بلکه به شیوههای مختلف سبب تخریب رابطه
عاطفی بین همسران هم میشود .انزوا و کاهش روابط اجتماعی را هم از عوامل دیگر این فیلمها میداند و بیان میکند :اعتیاد
به دیدن فیلمها و تصــاویر ،ســبب انزوا و دوری فرد از اجتماع و کاهش روابط اجتماعی او میشــود .افزایش تقاضــاهای
غیرمتعارف ،آزار و اذیت و پرخاشــگری نیز ازجمله تأثیرات این فیلمهاســت که در نهایت ســبب فاصــلهگرفتن همســران از
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یکدیگر شـده و فرد را به سـمت روابط فرا زناشـویی و خیانت هدایت میکند (.دشتستانی)5934در نهایت میتوان این طور
نتیجه گرفت که با افزایش ســطح ســواد رســانهای در مخاطب از پورنوگرافی پیشــگیری نموده و درواقع از آثار ضــرر بار
پورنوگرافی که اهم آن طلاق هست هم جلوگیری خواهد شد
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نقش سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری در پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد مصرف کننده
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری در پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد
مصرف کننده هروئین صورت گرفت .روش پژوهش مقطعی -توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش افراد
مصرف کننده هروئین مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی شهر اردبیل بودند ( )n=99999که به روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای تعداد  39نفر از مراکز (مراکز درمان سرپایی دانشگاه علوم پزشکی ،شمیم ،دکتر شیردل ،مهراد ،رهایی) انتخاب
شدند .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های قدرت ریسک رضاخانی ،مقیاس هیجان خواهی آرنت و سیستمهای مغزی/
رفتاری کارور و وایت استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
میانگین بازداری رفتاری  ،54/92فعال سازی رفتاری  ،23/39هیجان خواهی  19/51و ریسک پذیری  46/32می باشد .همچنین
بین سیستم فعالساز رفتاری با تنوع طلبی ،شدت هیجان و هیجان خواهی رابطه مثبت و بین سیستم بازداری رفتاری با تنوع
طلبی و هیجان خواهی رابطه منفی معنی داری وجود دارد( .)p< 9/995بین سیستم بازدارنده رفتاری با ریسک پذیری رابطه
منفی معناداری به دست آمد ( .)p< 9/995نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سیستم فعالساز رفتاری  62درصد و
بازداری رفتاری  94درصد توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد .این نتایج بیان میکند سیستم فعالساز و
بازدارنده رفتاری توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد مصرف کننده هروئین را داشته و نیازمند برنامه هایی
برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می باشند.
واژگان کلیدی :سیستم فعالساز رفتاری ،سیستم بازدارنده رفتاری ،هیجان خواهی ،ریسک پذیری ،هروئین.
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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

اعتیاد 34به مواد مخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود .نزدیک به یک قرن است که جامعه
بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است .اعتیاد یک بیماری زیستی  -روانی -
اجتماعی قلمداد می شود و عوامل متعددی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر مؤثر است .این عوامل در تعامل با یکدیگر
منجر به سوء مصرف و سپس وابستگی به مواد میشوند زیرا به صورت درهم تنیدهای در پیدایش اعتیاد مؤثرند .اعتیاد یک
ناهنجاری فردیست که جسم ،فکر ،احساسات و عاطفه ،ارزشها ،روابط فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،معنوی و روحانی را در بر
میگیرد (رستمی .)5999 ،اعتیاد به مواد مخدر برحسب نوع ماده مصرفی دارای عوارض و اثرات مختلف است .در حال حاضر
حداقل  5999نوع ماده محرک وجود دارد (سجادی و همکاران .)2993 ،در این میان هروئین یا دی استیل مرفین ماده مخدری
از مشتقات مرفین است که شدیداً اعتیادآور می باشد و افرادی را که این مخدر را مصرف میکنند هروئینی مینامند (روک 31و
همکاران.)2996 ،
چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر ،کارکرد طبیعی قشر پاداشدهی مغز را مورد آسیب
قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداشدهی مغز 36میشود .چنین انحرافاتی در بافت
های مغزی ،انتقال دهندههای عصبی و سطوح ناحیهای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر میشود که هم
در نمونه حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است .علاوه بر آن ،این که چرا در برخی افراد معتاد اختلالات روانی گسترش
مییابند واضح نیست (رابرت .)2999 ،33دیدگاههای متفاوتی وجود دارند که تلاش میکنند این موضوع را توضیح دهند (آییاد
و الماشان .)2999 ،39مباحث سبب شناسی اختلالات روانی و اعتیاد ،به طور جداگانه این دو اختلال را این گونه شرح میدهند
که اختلالات روانی خطر اعتیاد به مواد مخدر را افزایش داده و همچنین مصرف مواد نیز میتواند خطر ابتلا به بیماری روانی را
افزایش دهد .در دو دهه اخیر ،با مطرح شدن نظریه گری

33

(5393-5395؛ به نقل از پارک 99و همکاران )2959 ،بسیاری از

اختلالات روانپزشکی در غالب دو سیستم گرایشی توضیح داده شد .این نظریه که با رویکرد روانی -فیزیولوژیکی به شخصیت
می نگرد ،در پاسخ افراد به محرک های محیطی بر اساس دو سیستم گرایشی فعال سازی رفتاری )BAS( 95و سیستم بازداری
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رفتاری )BIS( 92که دارای پایه نورولوژیکی میباشند ،عمل میکند .سیستم فعالسازی رفتاری مسئول رفتارهای گرایشی در
پاسخ به پاداش (عاطفه مثبت) و سیستم بازداری رفتاری مسئول رفتارهای مهاری در پاسخ به تهدید و تنبیه (عاطفه منفی)
است .به بیانی دیگر  BASباعث می شود که فرد پاداشها ،بالقوه حساس باشد و برای جستجوی این پاداشها ،انگیزش پیدا
کند و  BISحساسیت فرد را نسبت به تنبیه تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود فرد نسبت به تنبیه بالقوه حساس باشد و
از آن اجتناب کند (کازراس 99و همکاران .)2996 ،مالکیگمچی و خادمی ( )5939در تحقیقی نشان دادند که سطح سیستم
فعالساز رفتاری ( )BASدر افراد معتاد بالاتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری ( )BISدر افراد غیر معتاد بالاتر
از افراد معتاد است .همچنین عبدالطیف ( )5939در تحقیقی نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با افراد عادی نمرات بالایی در
سیستم فعالساز رفتاری دریافت کردند.
در زمینه اعتیاد ،بیشترین توجه به فعالیت سیستم فعالساز رفتاری معطوف است و بیشترین یافتهها در مورد فعالیت این سیستم
در انسان ،از مطالعات مربوط به انتقال دهنده عصبی دوپامین 94نشات میگیرد .مهمترین مدارمغزی شناخته شده در این زمینه،
مدارپاداش در مزولیمبیک است که ارتباط تنگاتنگی با هیجان بالا دارد که در مصرف کنندگان الکل و مواد مخدر مشاهده شده
است (دیو و لاکستون .)2994 ،91از اینرو ،به نظر میرسد که آشفتگی در سیستمهای مغزی رفتاری افراد معتاد ،آنها را بیشتر از
افراد عادی در معرض اعتیاد به مواد قرار میدهد (هیوگ 96و همکاران .)2996 ،از سوی دیگر ،به نظر میرسد که آشفتگی در
سیستم های مغزی رفتاری ارتباط زیادی با رفتارهای هیجان خواهی و ریسک پذیری داشته باشد .هیجان خواهی به عنوان
جستجوی هیجانها و تجارب متنوع ،تازه ،پیچیده و میل به خطر کردن تعریف شده است .از نظر زاکرمن ( )5334هیجان
خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساسهای گوناگون ،پیچیده ،بدیع و بیسابقه و تمایل به خطرجویی تعریف شده
است .افراد هیجان خواه افرادی هستند که دارای خصوصیاتی همچون برونگرایی ،خود مختاری ،جسور و ناهماهنگ می باشند.
در نگرشهای مذهبی و سیاسی بیشتر تمایل به آزاد اندیشی دارند ،در برابر موفقیت های مبهم تحمل بیشتری دارند .در نگرشهای
جنسی آنان از سلطه جویی ضعیف تری برخوردارند و پاسخهای فیزیولوژیکی آنان به محرکهای جدید شدیدتر از گروههای
دیگر است (زاکرمن .)2993 ،زاکرمن ( )5334به نقش بازداری زدایی به عنوان یک مولفه هیجانخواهی در سوء مصرف مواد
تاکید کرده است .مهرابی زاده ،فتحی و شهنی ( )5993در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان
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را میتوان براساس متغیرهای افسردگی ،هیجانخواهی ،پرخاشگری ،سبکهای دلبستگی و وضعیت اجتماعی اقتصادی پیشبینی
نمود .هامپسون 93و همکاران ( )2999در پژوهشی دریافتند که هیجان خواهی ،پیوندجویی و تصورات اجتماعی از پیشبینی
کنندههای سوء مصرف مواد میباشند .همچنین ریسکپذیری رفتاری است که به موجب آن ،فرد خود را در معرض آسیب
جسمی ،روانی وحتی مرگ قرار می دهد .پذیرش یک ریسک ،قرار دادن خود در معرض یک آسیب یا زیان است به طوری که
احتمال زیان وجود دارد (موری .)2999 ،99مککئون و همکاران ( )2959در تحقیقی نشان دادند بین سیستم فعالساز و بازدارنده
رفتاری با سوء مصرف مواد و رفتارهای ضد اجتماعی (مرتبط با ریسک پذیری) رابطه معناداری وجود دارد .به شرحی که افراد
دارای سیستم فعالساز رفتاری بیشتر در معرض رفتارهای ریسک پذیرانه و خطر سوء مصرف مواد قرار داشتند .پور کرد و
ابوالقاسمی ( )5932در تحقیقی نشان داد که تکانشوری ،سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با سوء مصرف مواد
رابطه معنیداری دارند .نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که قویترین متغیرهای پیشبینی کننده گرایش به سوء
مصرف مواد در نوجوانان به ترتیب تکانشوری حرکتی ،سیستم بازداری رفتاری ،سیستم فعالساز رفتاری ،بیبرنامگی و
تکانشوری شناختی میباشند.
در مجموع قابل بیان است که ردپای ویژگیهای شخصیتی خاص معمولاً در زمینه اعتیاد به مواد وجود دارد .فرض نامعقولی
نیست که بگوییم تقریباً هر فرد معتاد به مواد مخدر به نوعی دچار ویژگی شخصیتی مرتبط با نوع ماده مصرفی هم هست.
برخی از صاحب نظران معتقدند هیچ دارویی نیست که اعتیاد بیاورد بلکه شخصی است که دچار اعتیاد می گردد .از این رو
نقش شخصیت در همین نکته به خوبی پیدا است (حسینی حاجی بکندهای .)5993 ،بنابراین بررسی نقش عوامل روانشناختی
و مغزی  -رفتاری و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد .به ویژه اینکه مطالعات صورت گرفته
در این زمینه بصورت پراکنده بوده و نقش مستقیم رفتارهای پرخطر نظیر هیجان خواهی و همجنین سیستم فعالساز و بازدارنده
رفتاری مورد بررسی قرار نداده اند .بنابراین پژوهش حاضر در این راستا و با هدف بررسی نقش سیستم فعالساز و بازدارنده
رفتاری در پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد مصرف کننده هروئین صورت گرفت.
روششناسی تحقیق

روش پژوهش حاضر مقطعی -توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش افراد مصرف کننده هروئین مراجعه کننده
به مراکز درمان سرپایی شهر اردبیل بودند ( )n=99999که به روش نمونهگیری سرشماری خوشهای چند مرحلهای تعداد 39
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نفر از مراکز (مراکز درمان سرپایی دانشگاه علوم پزشکی ،شمیم ،دکتر شیردل ،مهراد ،رهایی) انتخاب شدند .حداقل نمونه برای
تحقیقات همبستگی  99نفر پشنهاد شده است (دلاور .)5996 ،ملاک های ورود به پژوهش شامل داشتین اعتیاد حداقل به مدت
 2سال ،مصرف هروئین ،داشتن حداقل تحصیلات برای پاسخگویی به پرسشنامه ها و تکمیل فرم رضایتنامه کتبی می باشند.
ملاک های خروج نیز شامل عدم تمایل به ادامه همکاری ،داشتن مشکلات روانشناختی ،مصرف مواد غیر از هروئین در زمان
بستری می باشند .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های قدرت ریسک رضاخانی ،مقیاس هیجان خواهی آرنت و
سیستمهای مغزی  /رفتاری کارور و وایت استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از
رگرسیون چندگانه صورت گرفته که برای این منظور از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شد .مشخصات ابزار گردآوری
دادهها به شرح ذیل می باشد:
مقیاس سـیستمهای مغزی  /رفتاری ( :) BAS،BISاین مقیاس شامل  24پرسش خود گزارشی است که توسط کارور و وایت
( )5334تهیه شـده اسـت .زیر مقیاس  BISدر این پرسـشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا
پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویایی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد .مقیاس  BASنیز شامل  59آیتم
بوده و حسـاسـیت سیستم فعال ساز رفتار را اندازه می گیرد .این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:
سـائق (شامل  4آیتم) ،پاسخدهی به پاداش (شامل  1آیتم) و جستجوی سرگرمی (شامل  4آیتم) .پاسخدهی به پاداش ،درجه
ای را که پاداشــها به هیجانهای مثبت منجر میشــوند ،اندازه میگیرد .در حالی که ســائق ،تمایل فرد به تعقیب فعالانه اهداف
مطلوب را اندازه گیری می کند و زیر مقیاس جسـتجوی لذت ،تمایل فرد به تعقیب اهداف مطلوب و تمایل فرد به پاداشهای
جـدید و روی آوردن به رویدادهای بالقوه پاداش دهنده در تحریک لحظه ای را اندازه میگیرد .چهار آیتم اضـــافی به عنوان
آیتم های پوشـشـی در مقیاس آورده شده اند و نقشی در ارزیابی  BAS ،BISندارند (رضاخانی .)5996 ،به گزارش کارور و
وایت  29ثبات درونی زیر مقیاس  9/34 ،BISاسـت و ثبات درونی سـه زیر مقیاس پاسخدهی به پاداش ،سائق و جستجوی
سرگرمی به ترتیب  9/36 ،9/39و  9/66می باشند (عبداللهی مجاریشن.)5993 ،
پرسـشـنامه قدرت ریسک :این پرسشنامه توسط رضاخانی ( )5996و در موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا ترجمه و تنظیم
شـده اسـت که برای ارزیابی میزان قدرت ریسک افراد مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه دارای 23سوال است هر سؤال
دارای  9گزینه الف -ب – ج اســت که آزمودنی با گذاشــتن علامت روی یکی از این گزینه ها آن را انتخاب می کند (.)29
ضریب پایایی این آزمون  9/94گزارش شده است .همچنین در مطالعه بهاری و شیرخانی (بهاری و شیرخانی )5999 ،ضریب
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آلفای کرونباخ این پرسـشـنامه  9/65بدست آمده است .علاوه بر این در پژوهش عسگری و همکاران ( )5939ضرایب پایایی
آزمون ریسک پذیری با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده و به ترتیب برابر  9/24و  9/64بدست آمد.
مقیاس هیجان خواهی آرنت :مقیاس هیجان خواهی آرنت توســط آرنت ( )5334ســاخته شــده و  29ماده دارد و تنوع طلبی
(ماده های فرد) و شــدت هیجان را میســنجد که هرکدام دارای  59ماده هســتند و پیوســتار پاســخها بر پایه طیف «هرگز»،
«بندرت»« ،گاهی اوقات»« ،اغلب اوقات»رتبه بندی شـده اسـت و به ترتیب نمره ها  4 – 9 – 2 – 5به هر پاسـخ اختصاص
یافته است و  6ماده از آن ها به منظور اجتناب از سوگیری تایید به شکل معکوس بیان شده است .این مقیاس با خرده مقیاس
رفتار مخاطره آمیز ،پرسـشـنامه روان شناختی کالیفرنیا 93و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن 39همبستگی بالایی نشان داده است.
خصـوصیات رواسنجی این مقیاس در ایران توسط پوروفایی (5936؛ به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی )5994 ،مناسب گزارش
شـده اسـت .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی پرسشنامه ی هیجان خواهی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد
که به ترتیب برابر با  9/93و  9/95به دست آمد .همچنین در تحقیق عسگری و همکاران ( )5939این ضریب به ترتیب برابر با
 9/33و  9/36به دست آمده است.
یافتهها

طبق یافته های پژوهش در گروه مورد مطالعه بیشـترین فراوانی تحصـیلات مربوط به افراد زیردیپلم و دیپلم است و کمترین
فراوانی مربوط به تحصـیلات فوقلیسانس و بالاتر است .همچنین  52درصد گروه مورد مطالعه مجرد و  92/96درصد متاهل
هسـتند .بعلاوه میانگین سن گروه مورد مطالعه  99/34و انحراف معیار آن  6/53میباشد .و میانگین سابقه مصرف مواد 2/93
و انحراف معیار  5/95می باشد.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار سیستم های مغزی رفتاری ،هیجان خواهی و ریسک پذیری
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بازداری رفتاری

14/82

3/66

فعال سازی رفتاری

27/20

6/08

تنوع طلبی

21/88

3/74

شدت هیجان

24/11

2/86

هیجان خواهی

10/11

4/66

ریسک پذیری

46/72

4/38

- California Psychological Inventory
- Sensation Seeking Scale
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده می شود میانگین (و انحراف معیار) بازداری رفتاری ( 54/92و  )9/66و فعال سازی رفتاری
( 23/39و )6/99؛ تنوع طلبی ( 21/99و  ،)9/34شدت هیجان ( 24/51و  )2/96و هیجان خواهی کل ( 19/51و  ) 4/66و
ریسک پذیری ( 46/32و )4/99است.
جدول -2ضریب همبستگی سیستم فعال سازی رفتاری و هیجان خواهی در افراد مصرف کننده هروئین
متغیر مستقل

آماره

تنوع طلبی

شدت هیجان

هیجان خواهی

ریسک پذیری

سیستم فعال سازی رفتاری

ضریب همبستگی

0/311

0/200

0/418

0/308

سطح معناداری

0/001

0/002

0/001

0/101

ضریب همبستگی

-0/111

0/122

-0/671

-0/422

سطح معناداری

0/001

0/211

0/001

0/001

سیستم بازداری رفتاری

همانطور که در جدول  2ملاحظه می شود بین سیستم فعال سازی رفتاری با مولفه تنوع طلبی ( ،)r= 9/915مولفه شدت هیجان
( )r= 9/233و هیجان خواهی کل ()r= 9/419؛ بین سیستم بازداری رفتاری با مولفه تنوع طلبی ( )r= -9/115و هیجان خواهی
( )r=-9/631همبستگی وجود دارد ( .)p< 9/995بین سیستم بازدارنده رفتاری با ریسک پذیری ( )r= -9/422همبستگی
معناداری وجود دارد ( .)p> 9/995اما بین سیستم بازداری رفتاری با مولفه شدت هیجان و بین سیستم فعالسازی رفتاری با
ریسک پذیری رابطه معناداری وجود ندارد (.)p> 9/91
جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سیستم فعال ساز رفتاری بر روی متغیرهای هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد مصرف کننده هروئین

مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسیون

3121/048

4

781/210

10/048

0/000

باقیمانده

2202/112

11

41/682

کل

1417/142

60

متغیرهای پیش بین

R

R2

ضرایب غیر استاندارد
B

SE

مقدار ثابت

-

-

11/324

8/746

ضرایب استاندارد

T

P

BETA

1/712

0/081

تنوع طلبی

0/61

0/37

1/111

0/180

0/612

1/106

0/000

شدت هیجان

0/71

0/11

0/036

0/142

0/028

0/216

0/100

هیجان خواهی

0/78

0/62

0/626

0/118

0/437

3/061

0/000

ریسک پذیری

0/78

0/62

0/608

0/110

0/481

4/063

0/000
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برای تعیین تاثیر متغیر سیستم بازداری رفتاری به عنوان متغیر پیش بین و هیجان خواهی و ریسک پذیری به عنوان متغیر ملاک
در معادله رگرسیون تحلیل شدند .همانطور که در جدول ( )4مشاهده می شود میزان  Fمشاهده شده معنادار است ()p< 9/995
و سیستم بازداری رفتاری  94درصد توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد .با توجه به مقادیر بتا شدت
هیجان ( ،)β =-9/159هیجان خواهی ( )β =-9/699و ریسک پذیری ( )β =-9/639می توانند تغییرات مربوط به سیستم فعال
بازداری رفتاری افراد مصرف کننده هروئین را به صورت معنی داری پیش بینی کند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد بین سیستم فعال سازی رفتاری با مولفه تنوع طلبی ( ،)r= 9/915شدت هیجان
( )r= 9/233و هیجان خواهی کل ( ) r= 9/419رابطه مثبت معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/995نتایج به دست آمده با یافته
های پژوهش میتچل و نیلسون گری ( ،)2996مهرابی زاده ،فتحی و شهنی ( ،)5993هامپسون و همکاران ( ،)2999لیندگرام و
همکاران ( )2959و مارکو و همکاران ( )2951همسویی داشت .مهرابی زاده ،فتحی و شهنی ( )5993در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای افسردگی ،هیجان خواهی ،پرخاشگری ،سبک
های دلبستگی و وضعیت اجتماعی اقتصادی پیش بینی نمود .هامپسون و همکاران ( )2999در پژوهشی دریافتند که هیجان
خواهی ،پیوندجویی و تصورات اجتماعی از پیش بینی کننده های سوء مصرف مواد می باشند .مارکو و همکاران ( )2951در
تحقیقی نشان دادند هیجان خواهی نقش معناداری در شیوع مصرف مواد روان گردان دارد.
در خصوص تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان کرد که سیستم فعال سازی رفتاری با محرک های خوشایند مرتبط با
پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود .حساسیت این سیستم نمایانگر زود انگیختگی فرد است و به نظر می رسد که برای تجاربی
نظیر امید ،وجد و شادی پاسخ گو باشد .فرض بر این است که سیستم فعال سازی رفتاری دلیل بنیادی صنعت زود انگیختگی
است و با انگیزش ،برون گردی و جستجوی احساس مرتبط می باشد (کنیازی و همکاران .)2992 ،که این عامل با هیجان
خواهی در ارتباط می باشد ،چرا که هیجان خواهی نیز به عنوان جستجوی هیجانها و تجارب متنوع ،تازه ،پیچیده و میل به
خطر کردن می باشد (زاکرمن .)5334 ،شواهد روانی فیزیولوژیک بیان میکند که هر دو سیستم انگیزشی  BISو  BASتحت
تاثیر شاخه سمپاتیک از سیستم عصبی خودکار است و هنگامی که  BASمسلط است به رفتار نزدیکی و اجتناب فعال منجر
می شود (بوچین.)2995 ،
قسمت دیگر نتایج نشان داد بین سیستم بازداری رفتاری با مولفه تنوع طلبی ( )r= -9/11و هیجان خواهی ( )r= -9/63رابطه
منفی معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/995اما بین سیستم بازداری رفتاری با مولفه شدت هیجان رابطه معناداری وجود ندارد
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( .)p> 9/91نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش لیندگرام و همکاران ( ،)2959مککئون و همکاران (مک کئون و همکاران،
 ،)2959مالکی گمچی و خادمی ( ،)5939محمودعلیلو و امیری ( )5939و مارکو و همکاران ( )2951همسویی داشت .لیندگرام
و همکاران ( ) 23در نتایج بررسی خود با نشان دادند که بین هیجان خواهی با مصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد .مارکو
و همکاران ( )2951در تحقیقی نشان دادند هیجان خواهی نقش معناداری در شیوع مصرف مواد روان گردان دارد .همچنین
مالکی گمچی و خادمی ( )5939در تحقیقی نشان داد تفاوت معنیداری در سیستمهای مغزی -رفتاری افراد معتاد و غیر معتاد
وجود دارد.
در خصوص تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان کرد ساختارها نوروآناتومی سیستم بازداری رفتاری موجب افزایش
برانگیختگی و سطح توجه و تجربه عواطف منفی می شوند (هپونینمی )2994 ،و با نظام هایی که اضطراب در آن نقش دارند،
همپوشی دارند .در نتیجه سیستم بازداری رفتاری با احساس اضطراب ،نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد (کنیازی و
همکاران .)2992 ،گری بیان می کند این سیستم که اساس فیزیولوژیکی داشته و تجربیات اضطراب در واکنش به نشانه های
وابسته به اضطراب را کنترل می کند .به نظر گری  BISبه علائم تنبیه ،فقدان پاداش و تازگی حساس است .آن رفتاری را که
ممکن است به نتیجه منفی یا دردناک منجر شود ،بازداری می کند .بنابراین فعال شدن  BISباعث بازداری حرکت به سوی
اهداف میشود .همچنین گری بیان می کند که  BISمسئول تجربیات احساسات منفی مثل ترس ،اضطراب ،ناکامی و ناراحتی
در واکنش به این نشانه ها است (گری )5339 ،که این تجربیات با گرایش به هیجان خوهی در تضاد می باشد.

یافته های دیگر تحقیق نشان داد بین سیستم فعالسازی رفتاری با ریسک پذیری رابطه معناداری وجود ندارد ( .)p> 9/91اما
بین سیستم بازدارنده رفتاری با ریسک پذیری ( )r= -9/42رابطه منفی معناداری وجود دارد (.)p> 9/95
نتایج به دست آمده با یافته های نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش اوکانر و کولدر ،)2991( 35هاندت و همکاران
( ،)2999پورکرد و ابوالقاسمی ( )5932و شریفی محمدی ( )5934همسویی داشت .هاندت و همکاران ( )2999در نتایج
بررسی خود گزارش نمودند که بین سیستم بازدارنده رفتاری با رفتارهای پرخطر مثل ریسک پذیری رابطه منفی معناداری
وجود دارد .این نتایج در پژوهش اوکانر و کولدر ( )2991نیز مورد تائید قرار گرفت .نتایج بررسی پارادو 32و همکاران ()2993
نشان داد که بین سیستم بازدارنده رفتاری با گرایش به مصرف مواد رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنین پورکرد و
ابوالقاسمی ( )5932در تحقیقی نشان دادند که تکانشوری ،سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با سوء مصرف
مواد رابطه معنی داری دارند.
- O’Connor & Colder
- Pardo
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در خصوص تبیین این نتیجه قابل بیان است که طبق نظریه انگیزشی گری سیستم بازداری رفتاری یک سیستم عصب شناختی
است که با ضعف آن نشانه های لذت و سرخوشی فعال شده و موجب تجربه احساس رهاشدگی در فرد می شود .حساسیت
بالای سیستم بازداری رفتاری می تواند حالت خوشی فزاینده و گرایش به بازداری را در فرد ایجاد نموده و آمادگی و ریسک
پذیری وی برای تجربه مواد مخدر و انحراف کاهش دهد (گری .)5339 ،چرا که ریسک پذیری رفتاری است که به موجب
آن ،فرد خود را در معرض آسیب جسمی ،روانی وحتی مرگ قرار می دهد .پذیرش یک ریسک ،قرار دادن خود در معرض یک
آسیب یا زیان است به طوری که احتمال زیان وجود دارد (موری.)2999 ،
در نهایت قسمت آخر نتایج پژوهش نتایج نشان داد سیستم فعالساز رفتاری  62درصد و سیستم بازداری رفتاری  94درصد
توانایی پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری را دارد .با توجه به مقادیر بتا تنوع طلبی ( ،)β =9/65هیجان خواهی (=9/49
 )βو ریسک پذیری ( )β =9/49می توانند تغییرات مربوط به سیستم فعالساز رفتاری و شدت هیجان ( ،)β =-9/19هیجان
خواهی ( )β =-9/69و ریسک پذیری ( )β =-9/63می توانند تغییرات مربوط به سیستم فعال بازداری رفتاری افراد مصرف
کننده هروئین را بطور معنی داری پیش بینی کند.
نتایج مطالعه شریفی و محمدی ( )5934نشان داد که سیستم های بازداری رفتاری  19درصد از واریانس مربوط به استعداد
اعتیاد را پیش بینی می کند .همچنین محمدزاده ابراهیمی و همکاران ( )5934در نتایج بررسی خود گزارش کردند که سیستمهای
بازداری رفتاری ( ،)BISفعالسازی رفتاری( )BASو توانایی پیشبینی رفتارهای پرخطر (ریسک پذیری) را دارند .همچنین
نتایج اوکانر و کولدر ( )2991نیز نشان داد سیستم های بازداری رفتاری  43درصد توانایی پیش بین گرایش به مصرف مواد را
دارند.
سیستمهای مغزی رفتاری اساس تفاوتهای فردی می باشند و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی واکنشهای هیجانی متفاوت،
نظیر زودانگیختگی ،اضطراب و ترس می انجامد .می تواند تحت تاثیر هیجانات و خطر پذیری های افراد قرار گیرد .براین
اساس وجود هیجان خواهی به عنوان نیاز به تجارب و احساسهای گوناگون ،پیچیده ،بدیع و بیسابقه و تمایل به خطرجویی
می باشد (زاکرمن ،)5334 ،و ریسک پذیری که به موجب آن ،فرد خود را در معرض آسیب جسمی ،روانی وحتی مرگ قرار
می دهد (موری )2999 ،و پذیرش یک ریسک ،قرار دادن خود در معرض یک آسیب یا زیان است و به نوعی با هیجان خواهی
در ارتباط است .هیجان ،می تواند ریسک پذیری را تحت تاثیر خود قرار دهد و به عنوان جستجوی احساسات و تجربیات جدید
بدیع ،پیچیده ،شدید و میل به پذیرش مخاطره های جسمی ،اجتماعی ،قانونی و مالی به واسطه تجربه نمودن چنین احساساتی
مطرح شود (غفوری و همکاران.)2999 ،
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پژوهش حاضر با هدف نقش سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری در پیش بینی هیجان خواهی و ریسک پذیری افراد مصرف
کننده هروئین صورت گرفت .در مجموع می توان بیان کرد سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری توانایی پیش بینی هیجان خواهی
و ریسک پذیری افراد مصرف کننده هروئین را داشته و نیازمند برنامه های برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می
باشند .با توجه به اینکه این پژوهش در قالب خودسنجی انجام گرفته ،بنابراین مانند تمامی پژوهشهای واپس نگر ،نتایج آن
ممکن است باسوگیری همراه باشد .همچنین عدم کنترل مدت مصرف مواد یکی از محدودیت های این پژوهش می باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود برای افزایش تعمیمپذیری یافتهها  ،در پژوهش های آتی علاوه بر استفاده از پزسشنامه از روش های
دیگر گرد آوری اطلاعات مانند مصاحبه و  ...بهره گرفته شود .همچنین پیشنهاد میشود پژوهش در نمونههای دارای انواع
مصرف مواد مخدر اجرا شود .بعلاوه با توجه به رابطه مثبت معنادار بین سیستم فعالساز رفتاری با هیجان خواهی ،پیشنهاد می
گردد روانشاسان مراکز ترک اعتیاد ،مسئولان مراکز و  ...در برنامه های درمانی خود بر روی تصحیح هیجان خواهی و راهکارهای
ابراز آن در این افراد بیشتر توجه و تمرکز نمایند.
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چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت جنسیتی در گرایش به انواع رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر اراک انجام شده است.
پژوهش حاضر از نوع علیمقایسه ای بود .جامعهی آماری پژوهش کلیهی دانشآموزان دختر و پسر دورهی دوم متوسطه شهر
اراک در سال تحصیلی  5934-31بودند که تعداد  291نفر ( 521پسر و  559دختر) به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند و به مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل
واریانس چندمتغیره استفاده شد.مقایسهی نمرات دو گروه در خرده مقیاس های متغیر مذکور نشان داد که در خرده مقیاسهای
گرایش به موادمخدر ،الکل ،خشونت ،رانندگی پرخطر ،رابطه و رفتار جنسی و دوستی با جنس مخالف تفاوت معنی داری
وجود ندارد و فقط در خرده مقیاس گرایش به مصرف سیگار نمره پسران بالاتر از دختران است (.)P > 9/91با توجه به یافتهها،
برای کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر ،تمرکز برآموزش ،پیشگیری و مداخله هم در پسران و هم در دختران ضروری است.
واژگان کلیدی :جنسیت ،رفتارهای پرخطر ،نوجوانان

Gender difference in tendency to high-risk behaviors among adolescents
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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

بدون شـک روش زندگی افراد و رفتارهایی که در گسـترهی عمر از خود نشان میدهند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،سلامت
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .متخصصان حوزهی سلامت با ارائهی شواهد تجربی محکم ثابت کردهاند که عمدهترین علل
مرگومیر در نوجوانان و جوانان مربوط به مواردی اســـت که مهمترین عامل زیربنایی آنها را رفتارهای آســـیبزا تشـــکیل
میدهند .این واقعیت ،روان شـناسان را واداشته است که در راستای شناخت هر چه بیشتر ارتباط میان رفتار و سلامت بشر به
مطالعه و پژوهش بپردازند (سلیمانی.)5994 ،
نوجوانی دورهی انتقال از کودکی به بزرگسـالی اسـت و انتقال از یک دورهی تحول به دورهی دیگر معمولاً با فشار ،تعارض،
تغییرات جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی گسترده همراه است .نوجوانی به دلیل خودمحوری و عدم درک مناسب نوجوانان
از رفتارهای خود ،مرحلهی مهمی برای شروع رفتارهای پرخطر محسوب میشود (بویر.)2996 ،39
به دلیل اینکه نوجوانی یک دورهی بحرانی از زندگی اســت ،الگوهای رفتاری مهم که میتوانند بر ســراســر زندگی فرد تأثیر
بگذارند ،در این دوره شـــکل میگیرند .در نوجوانی ،فرد جایگاه خویش را در خانواده ،دوســـتان و جامعه تعیین میکند .در
دورهی نوجوانی افراد تجربهآموزی مینمایند و ازاینرو با خطرهای گوناگونی روبهرو میشــوند تصــمیمگیریهای نادرســت
ممکن است آنها را به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند (فتحی و ذاکری پور.)5939،
رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته میشود که سلامت و بهزیستی جسمی ،روانشناختی و اجتماعی افراد جامعه را به خطر
میاندازد .این رفتارها به دو گروه تقسیم میشوند :گروه اول رفتارهایی هستند که سلامت و بهزیستی خود فرد را به خطر
میاندازد مثل مصرف مواد مخدر ،الکل ،سیگار و رفتارهای جنسی پرخطر ناایمن؛ گروه دوم رفتارهایی هستند که سلامت و
بهزیستی سایرین را تهدید میکنند مثل دزدی ،پرخاشگری و خشونت ،گریز از مدرسه و گریز از خانه (سلمانی ،حسنی و
آریاناکیا.)5939،
رفتارهای پرخطر محصول تعامل عوامل زیستی (بویر ،)2996 ،عوامل روانشناختی مانند علل هیجانی (بویر )2996 ،و شناختی
(استینبرگ 34و اسکات ،)2999،31عوامل اجتماعی مانند دوستان (احمدی ،خدادادی سنگده ،ملازمانی ،خانزاده و امینی منش،
 )5934و خانواده (شارما 36و جوشی )2951،33است؛ اما از بین عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر ،متغیرهای
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روانشناختی از اهمیت خاصی برخوردار هستند زیرا تأثیر عوامل زیستی و اجتماعی باید از دریچهی گرایشهای روانی فرد به
رفتارهای پرخطر بگذرد (لاو ،39اسویدو ،33گریفین 599و گیلبرت.)2959 ،595
جسور ،)5332( 592معتقد است باید از همهی پیامدهای بالقوه رفتارهای پرخطر آگاه بود .در دورهی نوجوانی رفتارهای پرخطر
تابعی از رشد به هنجار و طبی عی است خواه نوجوان از این امر آگاهی داشته باشد یا نه .این رفتارها اغلب دارای کارکرد،
هدفمند و جهتیابی شده هستند .نوجوانان ممکن است رفتارهایی مانند سیگار کشیدن ،نوشیدن مشروبات الکلی و مصرف
مواد مخدر انجام دهند تا بدینوسیله تأیید و احترام همسالان خود را به دست آورند ،از والدین خود مستقل شوند ،احساس
رشد و بلوغ ذهنی کسب کنند و با استرس مقابله نمایند .ازآنجاییکه این اهداف در رشد به هنجار نوجوانان مهم هستند،
رفتارهای پرخطر ،نوجوانان را در دستیابی به این اهداف کمک میکنند .برعکس ،پیامدهای منفی رفتارهای پرخطر میتواند
بسیاری از امور مربوط به رشد را به مخاطره بیندازد و مانع از شایستگی ،نقشهای اجتماعی مطلوب و گذر سالم و صحیح به
بزرگسالی شود (به نقل از احمدی و معینی.)5934،
 56/94%از جمعیت کشـورمان را نوجوانان تشـکیل میدهند این در حالی است که نوجوانان ،آسیبپذیرترین قشر جامعه در
برابر رفتارهای پرخطر هستند (مرکز آمار ایران.)5939 ،
بسیاری از نوجوانانی که مصرف مواد را تجربه میکنند ،سایر رفتارهای پرخطر دیگر مانند رفتار ضداجتماعی ،رفتار بزهکارانه
و رفتار جنسی ناایمن را نیز تجربه میکنند ،رفتارهایی که پیامدهای بالقوه خطرناکی را برای فرد به دنبال دارند .برای نمونه،
مسئلهی اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات فردی-اجتماعی اساسی است که در کنار پیامدهای جسمانی و روانی برای فرد،
سلامت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز مورد تهدید قرار میدهد .الکل میتواند به اساسیترین عضوهای
بدن مانند مغز ،کبد و معده آسیب وارد کند .کوکایین میتواند بر دستگاه عصبی ،تنفسی ،قلب و عروق اثر تخریبکنندهی جدی
داشته باشد ،سیگار نیز میتواند موجب سرطان و بیماریهای قلبی و تنفسی شود و خشونت و رفتارهای جنسی ناایمن عامل
بسیاری از مرگومیرهای دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی است (رشید.)5934،
یافتههای رشید ( ،)5934در پژوهشی پیرامون رفتارهای پرخطر روی  5922دانشآموز  59-51ساله شهر تهران نشان داد تجربه
کشیدن قلیان با  ،15/1%تجربه کشیدن سیگار با  ،91/2%تجربه رابطهی جنسی با میل خود با ،99/4%کتککاری در بیرون از
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خانه با  29/5%و تجربه مصرف الکل با  29/4%به ترتیب همهگیرترین رفتارهای پرخطر در میان دانشآموزان موردبررسی
بودهاند .همچنین تجربهی مصرف کراک و هرویین هرکدام با ،5/1%تجربه مصرف کوکایین با ،2%تجربه مصرف متادون با2/3%
و تجربهی مصرف تریاک با  9/9%به ترتیب کمترین میزان شیوع رفتارهای پرخطر را در میان دانشآموزان موردبررسی دارند.
پژوهشهای انجامشده در ایران (حمدیه ،مطلبی ،عاشری و بروجردی5993،؛ اسماعیلزاده ،اسدی ،میری و کرامتکار 5939،و
رشـید )5934 ،نشـانگر افزایش شـیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان در سالها ی اخیر است .رشد رفتارهای پرخطر تا آنجا
بوده اسـت که به یکی از موارد جدی تهدیدکنندهی سـلامت تبدیل شـده اسـت و به دلیل اهمیت آن ،موردتوجه سازمانهای
بهداشتی ،مجریان قانون و سیاستگذاران اجتماع قرارگرفته است.
اینگونه فرض میشـود که گرایش به رفتارهای پرخطر در نوج وانان دختر بیشـتر از نوجوانان پسر است برخی از پژوهشها
نیز این مســئله را ثابت کردهاند (محمودی ،بهمن پور و باســامی5993 ،؛ میری و بهرامی احســان5993،؛ شــکری و همکاران،
 5934و رشــید)5934،؛ اما در برخی پژوهشها نیز این تفاوت در همهی حوزهها معنادار نبوده اســت؛ برای مثال در پژوهش
سـلیمانی نیا ( ،)5994رفتارهای پرخطر پسـران در  9حوزه (مصـرف سـیگار ،مصـرف الکل و مصـرف مواد مخدر) بیشتر از
دختران است؛ اما این تفاوت در  9حوزهی دیگر (خشونت ،خودکشی و رفتارهای جنسی ناایمن) معنادار نیست.
عطا دخت ،رنجبر ،غلامی و نظری ( ،)5932در پژوهش ـی پیرامون گرایش دانشــجویان به رفتارهای پرخطر گزارش کردند که
میزان گرایش به مواد مخدر ،الکل ،سـیگار و رابطهی جنسـی در پسـران بیشـتر از دختران اسـت؛ اما در گرایش به خشونت،
رانندگی خطرناک و دوستی با جنس مخالف تفاوتی بین دختران و پسران دیده نمیشود.
با توجه به تناقضات پژوهشهای ذکرشده،پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تفاوت جنسیتی در گرایش به رفتارهای پرخطر
در نوجوانان انجام شد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضـر یک پژوهش از نوع علی مقایسه ای است .جامعهی آماری این پژوهش را دانشآموزان دختر و پسر دورهی
دوم متوسـطهی شـهر اراک ( 51-59سـاله) در سـال تحصـیلی  5934-31تشکیل میدهند .تعداد  219نفر روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه خطرپذیری پاسخ دادندکه  291پرسشنامه ( 521پسر و  559دختر) بدون
نقص جمعآوری گردید (میزان بازگشت پرسشنامهها.)34%
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در پژوهش حاضر برای سنجش میزان گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوان ،از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی
( )599IARSاستفاده شد .این مقیاس توسط زاده محمدی ،احمدآبادی و حیدری ( ،)5939برای سنجش خطرپذیری نوجوانان
ایرانی طراحیشده است 99.گویه دارد و  3خرده مقیاس گرایش به الکل ،گرایش به مواد مخدر ،گرایش به سیگار ،گرایش به
خشونت ،گرایش به رابطه و رفتار جنسی ،گرایش به رانندگی خطرناک و گرایش به دوستی با جنس مخالف را میسنجد.
نمرهی آن بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت در دامنهی (5کاملاً موافقم) تا (1کاملاً مخالفم) محاسبه میشود .پایایی594
بهدستآمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 591برای کل مقیاس  9/34و برای خرده مقیاسها  9/39تا  9/34گزارششده
است .روایی 596صوری این مقیاس نیز توسط  6متخصص تأییدشده است.
پایایی کل پرسشنامهی فوق در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  9/93و پایایی هر یک از خرده مقیاسهای گرایش
بـه الکل  ،9/39گرایش به مواد مخدر  ،9/99گرایش به ســـیگار  ،9/32گرایش به خشـــونت  ،9/39گرایش به رابطه و رفتار
جنسی  ،9/33گرایش به رانندگی خطرناک  9/31و گرایش به دوستی با جنس مخالف  9/39به دست آمد.
یافتهها

در پژوهش حاضـر از مجموع  291آزمودنی 521 ،آزمودنی ( )19/53%را پسـران و  559آزمودنی ( )46/9%را دختران تشکیل
دادند .میانگین سنی آزمودنیها برابر با  56/93و انحراف استاندارد آن  9/34است .میانگین و انحراف استاندارد انواع رفتارهای
پرخطر در دو گروه دختر و پسر در جدول  5ارائهشده است.
بـا توجه به نتایج جدول  ،5ازلحاظ توصـــیفی ،میانگین همهی خرده مقیاسهای رفتارهای پرخطر (بهجز گرایش به رابطه و
رفتار جنسی) ،در پسران بیشتر از دختران است.

103

.Iranian Youth Risk-Taking Scale
.reliability
105
.cronbach alpha coefficient
106
.validity
104

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد دو گروه دختر و پسر در خرده مقیاسهای گرایش به رفتارهای پرخطر
دختر

پسر
رفتارهای پرخطر
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

-1گرایش به مواد مخدر

13/33

1/22

12/86

1/24

 -2گرایش به الکل

12/43

4/01

11/21

4/02

 -3گرایش به سیگار

11/18

1/78

0/18

1/47

 -4گرایش به خشونت

16/07

4/78

11/14

4/70

 -1گرایش به رابطه و رفتار جنسی

10/01

4/48

11/03

4/67

 -6گرایش به رانندگی خطرناک

21/87

4/80

21/07

4/83

 -7گرایش به دوستی با جنس مخالف

14/10

3/17

13/47

4/16

برای آزمون معنیداری این تفاوت ،از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد .جهت رعایت پیشفرضهای آن از
آزمون باکس و لوین استفاده شد .برای بررسی پیشفرض همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس از آزمون باکس استفاده
شد و مقدار آزمون باکس معنیدار نبود()P> 9/995؛ درنتیجه پیشفرض همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس رعایت
شده است .برای بررسی پیشفرض برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .نتایج آزمون لوین برای هیچکدام از خرده
مقیاس ها معنیدار نبود ()P> 9/91؛ یعنی پیشفرض برابری واریانسها رعایت شده است .با توجه به سطح معنیداری آزمون
لامبدای ویلکز ( ،)P>9/91در میان دو گروه دختر و پسر حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.
مجذور اتا نیز نشان می دهد تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر
اساس آزمون لامبدای ویلکز  6درصد است.
همانطوری که در جدول  ،2ملاحظه میگردد فقط در خرده مقیاس گرایش به سـیگار ،تفاوت میان دخترها و پسرها معنیدار
اســت ( P > 9/91و )F= 3/96؛ که با توجه به آمارههای توصــیفی جدول  ،5پســرها نســبت به دخترها گرایش بیشــتری به
مصرف سیگار دارند.
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جدول  :2نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوتهای جنسیتی در گرایش به انواع رفتارهای پرخطر
خرده مقیاسهای
متغیر گرایش به رفتارهای پرخطر

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین

F

مجذورات

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

گرایش به مواد مخدر

12/61

1

12/61

0/46

0/408

0/002

گرایش به الکل

87/10

1

87/10

3/61

0/018

0/011

گرایش به سیگار

234/11

1

234/11

7/36

0/007

0/031

گرایش به خشونت

16/78

1

16/78

0/74

0/380

0/003

گرایش به رابطه و رفتار جنسی

0/77

1

0/77

0/03

0/847

0/0001

گرایش به رانندگی خطرناک

37/37

1

37/37

1/17

0/210

0/007

گرایش به دوستی با جنس مخالف

30/27

1

30/27

2/03

0/111

0/000

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتهای جنسیتی در گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان بود .پس از بررسی میانگین
هرکدام از رفتارهای پرخطر به تفکیک ،مشخص شد ازلحاظ توصیفی ،میانگین گرایش به همهی رفتارهای پرخطر (بهجز
گرایش به رابطه و رفتار جنسی) ،در پسران بیشتر از دختران است؛ اما این تفاوت ازلحاظ آماری فقط در خرده مقیاس گرایش
به سیگار معنیدار است و تفاوت دو گروه دختر و پسر در سایر رفتارهای پرخطر معنیدار نیست.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای محمودی و همکاران ( ،)5993میری و بهرامی احسان ( ،)5993شکری و همکاران ()5934
و رشید ( )5934که همهی رفتارهای پرخطر را در پسران بیشتر از دختران میدانند ،همسو نیست؛ اما میتوان آن را تا حدودی
با پژوهشهای ســلیمانی ( )5994و عطا دخت و همکاران ( )5932ازاینجهت که در نتایج پژوهشهای آنها نیز تفاوتهای
جنسـیتی در همهی رفتارهای پرخطر معنیدار نیست ،همسو دانست .علت اینکه بهطور توصیفی میانگین گرایش به رفتارهای
پرخطر در نوجوانان پسـر نسـبت به نوجوانان دختر بیشـتر اسـت میتواند سبک زندگی سالمتر در دخترها و تمایل کمتر به
استفاده از الکل ،مواد ،سیگار و گرایش به رانندگی بااحتیاط بیشتر (باقری ،عبدی زاده ،مقدم و عزیز ،)5932،همنشینی کمتر با
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همســـالان منحرف و عدم مقبولیت و پذیرش این رفتارها از ســـوی آنها (ایتان ،593کروگر ،599جانســـون ،593مک گو 559و
لاوکن ،)2993،555بالاتر بودن میزان خودکنترلی در دختران (پریفر 552و همکاران ،)2955،کمتر بودن بســتر بروز این رفتارها و
نظارت بیشـتر والدین بر دخترها (بویر ،)2996،چارچوبهای ذهنی خاصی که در جامعه برای دختران قائل هستند و محتاط
بودن دختران در انجام رفتارهای اجتماعی (محمودی و همکاران)5993،؛ عصـیان گری و امکان دسترسی بیشتر پسران به این
مواد(میری و بهرامی احسـان ،)5993،حسـاسـیت بالاتر به یکنواختی و روابط اجتماعی وسـیع تر پســران(شکری و همکاران
 ،)5934،هیجان خواهی بیشـتر پسـران و به تبع آن ماجراجویی و خطرجویی بیشـتر(سلمانی و همکاران ،)5939،آزادی عمل
بیشتر در پسران(عطادخت و همکاران ،)5932،محدود بودن نظارتها بر پسران (ردز ،559لیلی 554و فرناندز )2999،551باشد؛ اما
با توجه به اینکه در پژوهش حاضـر این تفاوت میان دختران و پسران در همهی حوزههای رفتارهای پرخطر معنادار نیست و
در برخی از حوزهها نیز دختران همپای پسران در معرض خطر این رفتارها قرار دارند؛ این زنگ خطری برای نوجوانان دختر
جامعهی ما اســـت و پژوهشهای بیشـــتری را در جهت بررســـی علل این امر میطلبد .اغلب پژوهشهای صـــورت گرفته
درزمینهی رفتارهای پرخطر به ویژه در ایران با استدلال اینکه شیوع رفتارهای پرخطر در پسران بیشتر از دختران بوده ،آنها را
در اولویت پژوهش و برنامهریزی قرار دادهاند و گروه دختران را از مطالعهی خود حذف نموده اند؛ این در حالی است مطابق
با یافتههای پژوهش حاضــر پیرامون نزدیکی مرز میان رفتارهای پرخطر دختران و پســران ضــرورت پرداختن به مداخلات
پیشگیرانه درزمینهی رفتارهای پرخطر در دختران نیز در کنار پسران بیشازپیش احساس میگردد.
با توجه به جمعآوری دادهها با استفاده از ابزار خود گزارشی (پرسشنامه) در پژوهش حاضر ،امکان سوگیری دانشآموزان در
پاسـخگویی به سؤالها وجود دارد بهویژه اینکه در پژوهش دربارهی گرایش به رفتارهای پرخطر سؤال شده بود .ازآنجاییکه
پژوهش حاضـــر تنها جامعهی نوجوانان دانشآموز را دربرمی گیرد ،پیشـــنهاد میشـــود در پژوهشهای بعدی آن دســـته از
نوجوانانی که ترک تحصـیلکردهاند و یا در مدارس حضور ندارند نیز نمونهگیری شود؛ زیرا اغلب مطالعات نشان دادهاند که
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گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانانی که ترک تحصـیلکردهاند و یا دوران متوسـطه را به اتمام نرساندهاند بیشتر از سایر
نوجوانان است.
با تشکر و قدردانی از همکاری آموزش پرورش شهر اراک.
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مقایسه تابآوری ،انعطافپذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی
2

فاطمه سوری ،1فرنگ رحمتی
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 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه تابآوری ،انعطافپذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد
عادی بود .روش پژوهش ،توصیفی از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه آماری شامل تمام مردان سوءمصرف کننده مواد مراجعه
کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کنگاور در سال  5931بود که  39نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شد .همچنین از افراد غیرمعتاد نیز  39نفر به روش در دسترس انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها ،هر دو گروه به پرسشنامههای
تابآوری کانر و دیویدسون ،انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال و هوش اخلاقی لنیک و کیل پاسخ دادند .نتایج نشان
داد که بین تابآوری ،انعطاف پذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود
دارد .از نتایج این پژوهش میتوان در کلینیکهای ترک اعتیاد و همچنین در استخدام کارکنان شرکتها استفاده کرد.
واژگان کلیدی :تابآوری ،انعطافپذیری شناختی ،هوش اخلاقی ،سوءمصرف مواد
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

آسیبهای اجتماعی بخش قابل توجهی از امور و سرمایههای هر جامعهای را به خود اختصاص میدهند و توجه به آنها منجر
به پیشگیری و همچنین درمان آسیبها میشود .اعتیاد یکی از آسیبهای اجتماعی است که جامعه همواره با آن درگیر است
(نقیبالسادات و قانع .)5935 ،اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی ،پدیدهای است که همراه با آن،
توانایی جامعه در سازمانیابی و حفظ نظم موجود از بین میرود ،عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل و باعث دگرگونیهای
ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یک اجتماع میشود (میریآشتیانی .)5991 ،با نگاهی واقع بینانه به
مسأله اعتیاد به مواد مخدر ،به راحتی در مییابیم که سوءمصرف مواد افیونی از قرنها پیش وجود داشته است ،اما در سالهای
اخیر سوءمصرف مواد مخدر در سراسر جهان افزایش یافته است ،به طوری که در حال حاضر همه کشورهای جهان ،هزینههای
قابل توجهی را در نتیجه خسارتهای ناشی از سوءمصرف مواد متقبل میشوند (میسیا .)2993 ،556اعتیاد به مواد مخدر ،یکی
از معضلات اجتماعی است که عوارض ناشی از آن منحصر به فرد معتاد نیست ،بلکه جامعه و خانواده را نیز تهدید میکند
(آبادنیسکی2995 ،553؛ به نقل از زینالی ،وحدت و قرهدینگه .)5993 ،همانطور که پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند،
با افزایش شمار معتادان و تقاضای مواد ،امنیت جامعه کاهش مییابد (سادوک و سادوک.)2993 ،559
در حال حاضر ،هرویین ،کوکایین و سایر مواد مخدر سالانه حدود  299هزار نفر را در جهان میکشد و باعث از هم پاشیدگی
خانوادهها و بدبختی هزاران نفر از مرد م دیگر میشود (گزارش جهانی سازمان مواد مخدر .)2952 ،553در واقع ،سوءمصرف
مواد مخدر هزینههای اجتماعی و اقتصادی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزایش جرم و جنایت و مرگ
و میر در جامعه تحمیل کرده است و در نتیجه به یک تهدید بزرگ برای جوامع تبدیل شده است (افشار ،صدیقیارفعی ،جعفری
و محمدی5934 ،؛ پیتر و آلیسیا .)2959 ،529مطالعات نشان میدهند قبل از آن که فرد مصرف مواد را شروع کند ،در طی دوران
رشد به موازات شکلگیری افکار ،عقاید ،رفتار ،شیوه زندگی ،روابط اجتماعی ،خصوصیات شخصیتی و  ...بستر ظهورش فراهم
میآید (فرانک ،ماریاز و گویال2999 ، 525؛ فلاگل ،وازگوز و رابینسون .)2999 ،522لذا پژوهش در این زمینه و تشخیص عواملی
که زمینهساز سوءمصرف و تداوم مصرف میشوند ،میتواند برای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد بسیار کمک کننده باشد.
اخیراً ،تاب آوری به عنوان یک مفهوم مهم در روانشناسی سلامت پدیدار شده و پژوهشگران به بیان و شفافسازی این که
چگونه افراد به صورت مطلوب به اتفاقات و شرایط دشوار پاسخ میدهند ،میپردازند (بنت ،آدن ،بروم ،میتکل و ریکدن،529
 .)2959تابآوری یعنی سازگاری مثبت در روبرو شدن با تجربههای تلخ و ناگوار (مستن.)2995 ،524
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گارمزی و ماستن

521

( )5335تابآوری را یک فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدید کننده تعریف

نمودهاند .البته تابآوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست ،بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط
پیرامونی خود است .بنابراین ،میتوان گفت ،تابآوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی -روانی در شرایط خطرناک
است (کانر و دیویدسون .)2999 ،526افراد تابآور چهار ویژگی اصلی دارند .5 :کفایت اجتماعی مانند همدلی و مهارت ارتباطی،
 .2مهارتهای حل مسئله مانند برنامهریزی و تفکر انتقادی .9 ،خود گردانی مانند خودکارآمدی و خودآگاهی و  .4هدفمندی
و خوشبینی به آینده (محمدی ،آقاجانی و زهتابور.)5939 ،
از نظر تاریخی عمدهی پژوهشهای پیشگیرانه و تدوین مداخلات معطوف به رفتارهای مشکلزا ،بر شناسایی عوامل خطر و
جمعیتهای پر خطر بوده است .اما در حال حاضر با توجه و تمرکز بر عوامل حفاظت کننده ،حوزه وسیعتری به وجود آمده
است (کگلر ،اومن ،وزلی ،مکلئوری و آسپی .)2991 ،523یکی از عوامل مهم حفاظت کننده در این حوزه وسیع ،تابآوری است
(محمدی .)5994 ،تابآوری توانایی تحمل و سازگاری با بحرانهای زندگی و غلبه بر آنها را افزایش میدهد .همچنین از
مشکلات روانشناختی بین افراد جلوگیری کرده و آنها را در برابر تأثیرات روانشناختی رویدادهای مشکلزا مصون نگه میدارد
(پینکووارت .)2993 ،529افراد تابآور دارای سطح سلامت ذهنی بالاتر ،مهارتهای خود تنظیمی وسیعتر ،اعتماد به نفس و
حمایت اجتماعی بیشتر هستند و کمتر درگیر رفتارهای پر خطر میشوند (کومو ،سارچیون ،گینانتونو ،مانسینی و روی،523
.)2999
برخی پژوهشها رابطه بین سخترویی و تابآوری با مصرف مواد را نشان میدهند .نتایج پژوهش مولایییساولی و عبدی
( )5934نشان داد بین تابآوری و راهبرد مسأله در دو گروه افراد وابسته به مواد و عادی تفاوت معناداری وجود دارد .پژوهش
قنبریطلب و فولادچنگ ( )5939نشان داد که تابآوری و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان رابطه منفی دارند .پژوهش
عباسی ( )5939نشان داد که سلامت عمومی و تابآوری و منبع کنترل در افراد معتاد به طور معنادارتری از افراد سالم کمتر
است .نتایج پژوهش مؤمنی ،مشتاق و پورشهباز ( )5932نشان داد بین تابآوری و گرایش به اعتیاد ،رابطه معکوس وجود دارد
و محمدی و همکاران ( )5939نشان دادند افرادی که احتمال سوءمصرف مواد در آنها بالا بوده ،میزان تابآوری در آنان پایین
بوده است .در پژوهش گلدشتاین ،فالکنر و وکرل )2959( 599تابآوری با وابستگی به نیکوتین و افسردگی رابطه معناداری
داشت.
تابآوری مرتبط با هیجانات مثبتی است که نقش حفاظتی برای افراد در موقعیتهای افسردگی و استفاده از مواد بعد از یک
موقعیت بحرانی دارد (بانانو ،گلیا ،بوسیارلی و ولاهو .)2993 ،595مفهوم تابآوری مبتنی بر این نظریه است که با وجود آن که
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برخی از افراد با عوامل خطر متعددی روبرو میشوند ،با اینکه بروز یک اختلال در آنها زیاد است ولی دچار آن اختلال و
آسیب نمیشوند .بر این اساس محققان ،تابآوری و آسیب پذیری را دو قطب متضاد یک پیوستار قرار میهند .آسیبپذیری
به افزایش احتمال پیامدهای منفی در برابر خطرات اطلاق میشود و تابآوری به افزایش احتمال پیامدهای مثبت در موقعیتهای
مشکلزا منجر میگردد (کانر و دیویدسون2999 ،؛ نیکلاس و رابرت .)2954 ،592تابآوری بالا با ایجاد انعطافپذیری انطباقی
منجر به کاهش سوءمصرف مواد در افراد میگردد (باربارا و ویلند .)2952 ،599همچنین تابآوری با واسطهگری ساختار
انگیزشی انطباقی بر عدم مصرف مواد تأثیر میگذارد (صالحی ،آزاد و نعمتی.)2959 ،594
انعطافپذیری شناختی به توانایی انسان برای سازگار کردن راهکارهای فرایند شناختی اطلاق میشود که به منظور مواجهه با
شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط به کار می رود (کاناس ،کوسادا ،آنتولی و فاجاردو .)2999 ،591انعطافپذیری شناختی یکی
از مؤلفههای اصلی کارکرد اجرایی میباشد .کارکرهای اجرایی ،برون دادهای رفتار را تنظیم میکنند که معمولاً شامل بازداری
و کنترل محرکها ،حافظة کاری ،انعطافپذیری شناختی ،برنامهریزی و سازماندهی است (دنکلا .)2999 ،596توانایی تغییر
آمایههای شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی ،عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیری
شناختی است (دنیس و وندروال .)2959 ،593بعضی پژوهشگران انعطافپذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل
کنترل بودن شرایط تعریف کردهاند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (زونگ 599و همکاران .)2959 ،مهمترین
تعریف انعطافپذیری شناختی ،به توانایی ذهنی برای تنظیم تفکر یا توجه در پاسخ به تغییر اهداف و یا محرکهای محیطی،
اشاره دارد (اسکت.)5336 ،593
محققان انعطاف پذیری شناختی را به عنوان یک ظرفیت برای جابجایی یا تغییر تفکر و توجه بین کارهای مختلف و یا
عملکردهای معمولی در پاسخ به تغییر در قوانین و یا خواستهها معرفی کردهاند (میاک و فریدمن .)2999 ،549بیرامی و همکاران
( ) 5934در پژوهشی به مقایسه عملکرد شناختی (کارکردهای اجرایی و حافظه) در معتادان سوءمصرف کننده مواد ،معتادان
تحت درمان با متادون و افراد بهنجار پرداختند .نتایج این پژوهش نتایج نشان داد که عملکرد گروه سومصرف کننده مواد نسبت
به گروه تحت درمان با متادون و افراد عادی و همچنین عملکرد گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه عادی در آزمون
ویسکانسین و مقیاس حافظه وکسلر تفاوت معنیدار داشت ( )p≤ 9/91ولی خطای درجاماندگی در گروه تحت درمان با
متادون و افراد عادی تفاوت معناداری نداشت .شاهمحمدزاده ( )5939نشان دادند که انعطافپذیری شناختی ،سوگیری توجه و
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حافظه هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد از افراد سیگاری و عادی پایینتر میباشد .این نتایج تلویحات مهمی در زمینه
پیشگیری از مصرف مواد در جوانان و پیشگیری از عود در معتادان به عنوان بخش مهمی از درمان دارد.
عملکرد شناختی معیوب ناشی از مصرف مواد ،منجر به عدم شرکت در درمان ،افزایش ریزش ،فقدان استفاده از خدمات پس
از درمان و بیکاری پس از درمان میشود (تیچنر ،هومر ،گرانت و دانوب .)2994 ،545بیماران دارای عملکرد شناختی معیوب
نمیتوانند به اندازه همسالان غیرمعیوب خود از درمان بهرهمند شوند؛ زیرا نمیتوانند توجه لازم را برای یکپارچه کردن اطلاعات
جدید حفظ کنند (نول 542و همکاران .)2993 ،تغییرات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمتهای مختلف مغزی نشان داده است
که آسیب در کارکردهای اجرایی از مشخصههای مصرف مواد و الکلیسم است (آهارون نوویچ ،نانز و هسین .)2999 ،549کورین
و آبین )2959( 544در پژوهشی نشان داد که نارسائیهای ادراکی با مصرف هروئین ارتباط تنگاتنگی دارد .وی در مطالعه خود
نشان داد که معتادان به هروئین که روانپریش و غیر روانپریش هستند ،در آزمون بندر گشتالت خطاهای به مراتب زیادی را
مرتکب میشوند .گلاسن )2993( 541اثر مصرف سیگار به همراه الکل را بر کارکردهای اجرایی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
این تحقیق نشان داد که مصرف الکل طیف وسیعی از کارکردهای اجرایی را تحت تأثیر قرار میدهد در حالی که مصرف سیگار
بر سرعت پاسخدهی اثر سو میگذارد.
هوش اخلاقی مفهومی جدید در عرصه علم میباشد که توسط لنیک و کیل )2991( 546ابداع گردیده است .در واقع هوش
اخلاقی ظرفیت ذهن افراد جهت تعیین این نکته مهم است که چگونه باید از اصول جهانشمول بشری در ارزش ها ،اهداف و
فعالیتهای خود استفاده کرد (لنیک و کیل .)2955 ،همچنین هوش اخلاقی به معنای تشخیص امور درست و غلط و تشخیص
امور اخلاقی جهانشمول است (بوربا .)2991 ،543لنیک و کیل ( )2955هوش اخلاقی را دارای چهار ویژگی میدانند که عبارتند
از -5 :درستکاری؛ مشخصه اصلی شخصی است که از هوش اخلاقی بر خوردار است .بدین معنا که هر وقت فرد با صداقت
عمل میکند ،رفتار و اعمال او نیز مطابق با اصول جهانشمول بشری است -2 .مسئولیت؛ فقط به فردی که برای اعمال و کردار
خود و نتایج احتمالی آن قبول مسئولیت کند ،میتوان اطمینان داد که اعمال و کردار او مطابق با اصول جهانشمول بشری است.
 -9دلسوزی برای دیگران نمایانگر احترام ،توجه و مراقبت فرد برای دیگران است -4 .بخشش یکی دیگر از خصوصیات مهم
است ،چرا که بدون تحمل اشتباهات دیگران و رسیدن به این بینش که خود فرد هم شخص کامل و عاری از اشتباه نیست ،به
احتمال زیاد با دیگران به صورت خشک و انعطافناپذیر رفتار خواهد کرد و از تعامل دو جانبه که منافع مشترک نیز در آن
رابطه وجود دارد ،عاجز خواهد ماند.
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بسیاری از رفتارها و اقدامهای افراد ،متأثر از ارزشهای اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد .بنابراین ،عدم توجه به اخلاق و
ضعف در رعایت اصول اخلاقی ،میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند و مشروعیت و اقدامات افراد را زیر سؤال ببرد
(مرتضایی ،قاسمیپیربلوطی و احمدی .)5932 ،هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت میکند و قادر است پایداری زندگی
اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد .بدون هوش اخلاقی ،زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض
خطر است (نورسیا .)2959 ،549بوزاکی )2954( 543در پژوهشی به این نتیجه رسید که هوش اخلاقی با سبکهای رفتار مصرف
پایدار در ارتباط است .سیروسی ( )5934در پژوهشی نشان داد که بین هوش اخلاقی و راهبردهای مقابلهای در افراد رها شده
از اعتیاد به مواد مخدر ،همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد .حاجیآبادیان ( )5934در پژوهشی نشان داد که مسیرهای مستقیم
هویت سردرگم ،خودکارآمدی ،هوش اخلاقی و هیجانخواهی در آمادگی فرد در گرایش به اعتیاد به لحاظ آماری معنیدار
بودند .نتایج پژوهش شیخی ( )5939با عنوان بررسی نقش پیشگیرانه هوش اخلاقی ،خودکارآمدی و تابآوری در اعتیادپذیری
دانشجویان ،نشان داد که اعتیادپذیری با هوش اخلاقی ،خودکارآمدی و تابآوری همبستگی منفی و معنیدار دارد ،همچنین
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای هوش اخلاقی و خودکارآمدی  49درصد از واریانس اعتیادپذیری
را پیشبینی میکنند.
با توجه به مطالب بیان شده در بالا ،هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تابآوری ،انعطافپذیری شناختی و هوش اخلاقی در افراد
وابسته به مواد مخدر و افراد عادی میباشد .لذا سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی در
تابآوری ،انعطافپذیری شناختی و هوش اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
 -1بین تابآوری افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -2بین انعطافپذیری شناختی افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -9بین هوش اخلاقی افراد وابسته به مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع علی -مقایسهای است.
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جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمام افراد معتادی بود که در فصل تابستان  5931به مراکز
ترک اعتیاد شهرستان کنگاور مراجعه کرده بودند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده  39نفر از افرادی که به کلینیک ترک
اعتیاد همت مراجعه کردند ،انتخاب شدند .برای تعیین افراد عادی نیز از افراد در دسترس که از لحاظ سن و جنس با افراد
معتاد همتا شده بودند 39 ،نفر انتخاب شدند.
ابزارها:
مقیاس تابآوری ( :)CD-RISCمقیاس تابآوری یک ابزار  21سؤالی پنج گزینهای (هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب
و همیشـه) اسـت که جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشـار و تهدید توسـط کانر و دیویدسون ( )2999تهیه شده است که
محمدی ( )5994آن را برای استفاده در ایران انطباق داده است .در پژوهش سامانی و همکاران ( )5996ضریب آلفای کرونباخ
این آزمون برابر با  9/93به دست آمد..
پرسشنامه هوش اخلاقی :این پرسشنامه شامل  49گویه میباشد که توسط لنیک وکیل ( )2991ساخته شده و توسط بهرامی و
همکاران ( )5935ترجمه شده است .سؤالات بر اساس یک مقیاس لیکرت پنج درجهای (هرگز ،به ندرت ،بعضی اوقات ،بیشتر
اوقات ،همیشه) پاسخ داده میشود و نمره بالاتر به معنای هوش اخلاقی بالاتر است .در پژوهش بهرامی و همکاران ()5935
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه هوش اخلاقی توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن با  %93مورد
تأیید قرار گرفت .مختاریپور و سیادت ( )5999هم در تحقیق خود پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل
 9/34برآورد نمودهاند.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی کوتاه  29سؤالی است که توسط دنیس و وندروال
( )2959ساخته شده است ،شیوه نمرهگذاری آن بر اساس یک مقیاس لیکرت  3درجهای میباشد و سه جنبه از انعطافپذیری
شناختی را میسنجد :الف) میل به درک موقعیتهای سخت به عنوان موقعیتهای قابل کنترل ،ب) توانایی ایجاد چندین راهحل
جایگزین برای موقعیتهای سخت ،ج) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها .دنیس
و وندروال ( )2959روایی همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی بک  -/.93و روایی همگرای آن را با مقیاس
انعطافپذیری مارتین و رابین برابر با  31 %به دست آوردند .این پژوهشگران پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ را برای
کل مقیاس ،ادراک کنترل ناپذیری و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب  9/94 ،9/35 ،9/35و با روش بازآزمایی به ترتیب
 9/33 ،9/31 ،9/95به دست آوردند.

یافتهها

آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول( )5ارائه شده است.
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جدول شماره  :1آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه
گروهها

گروه معتاد

متغیرها

n

گروه عادی
s

n

x

انعطافپذیری شناختی

70

68/26

4/63

70

04/60

1/37

تابآوری

70

40/33

7/34

70

100/11

10/30

هوش اخلاقی

70

61/66

8/80

70

177/10

16/63

x

s

نتایج جدول شماره  5نشان میدهدکه میانگین هر سه متغیر انعطافپذیری شناختی ،تابآوری و هوش اخلاقی (به ترتیب
 )533/19 ،593/11 ،34/69در گروه عادی بیشتر از گروه معتاد (به ترتیب  )65/66 ،49/99 ،69/26است.
فرضیه اول :بین تابآوری افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره  :2آزمون  tمستقل برای مقایسه تابآوری در افراد معتاد و عادی
متغیر

n

معتاد

140

40/33

عادی

140

100/11

x

s

d.f

t

p

7/34

33

-21/067

0/000

10/30

نتایج جدول شماره  2نشان میدهد که ( )tمحاسبه شده ( )-25/363در سطح  p>9/95معنادار میباشد .بنابراین تفاوت بین
گروه وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار میباشد .با توجه به اینکه میانگین افراد عادی ( )593/11بالاتر از
میانگین افراد معتاد ( )49/99است ،لذا گروه عادی تابآوری بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند.
فرضیه دوم :بین انعطافپذیری شناختی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره  :3آزمون  tمستقل برای مقایسه انعطافپذیری شناختی در افراد معتاد و عادی
متغیر

n

معتاد

140

68/26

عادی

140

04/60

x

s

d.f

t

p

4/63

33

-11/103

0/000

1/37

نتایج جدول شماره  9نشان میدهد که ( )tمحاسبه شده ( )-51/539در سطح  p>9/95معنادار است .بنابراین تفاوت بین گروه
وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار است .با توجه به اینکه میانگین افراد عادی ( )34/69بالاتر از میانگین افراد
معتاد ( )69/26است ،لذا گروه عادی انعطافپذیری شناختی بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند.
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فرضیه سوم :بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره  :4آزمون  tمستقل برای مقایسه هوش اخلاقی در افراد معتاد و عادی
متغیر

n

معتاد

140

61/66

عادی

140

177/10

x

s

d.f

t

p

8/80

33

-24/420

0/000

16/63

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که ( )tمحاسبه شده( )-24/429در سطح  p>9/95معنادار میباشد .بنابراین تفاوت بین
گروه وابسته به مواد و گروه عادی از لحاظ آماری معنادار میباشد .با توجه به اینکه میانگین افراد عادی ( )533/19بالاتر از
میانگین افراد معتاد ( )65/66است ،لذا گروه عادی هوش اخلاقی بالاتری نسبت به افراد معتاد دارند.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطافپذیری شناختی ،تابآوری و هوش اخلاقی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی انجام
گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش در زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
فرضیه اول :بین تابآوری افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
نتایج آزمون  tبرای گروههای مستقل در سطح  p>9/95نشان داد که تفاوت معناداری بین تابآوری افراد معتاد و عادی وجود
دارد .بنابراین ،فرضیه اول این پژوهش تأیید شد .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهای کانر و دیویدسون ( ،)2999نیکلاس
و رابرت ( ،)2954گلدشتاین و همکاران ( ،)2959واروالا و بیلند ( ،)2952صالحی و همکاران ( ،)2959مولایییساولی و عبدی
( ،)5939قنبریطلب و فولاد چنگ ( ،)5939عباسی ( ،)5939مؤمنی و همکاران ( )5932و محمدی و همکاران ()5939که
نشان دادند افراد وابسته به مواد دارای تابآوری پایینی هستند و در برخورد با عوامل تنشزا دچار مشکل میشوند ،مطابقت
دارد .محمدی و همکاران ( )5932نیز نشان دادند افرادی که احتمال سوءمصرف مواد در آنها بالا بوده ،میزان تابآوری در آنان
پایین بوده که همسو با نتایج این پژوهش میباشد.
تابآوری توانایی تحمل و سازگاری با بحرانهای زندگی و غلبه بر آنها را افزایش میدهد .افراد عادی در مقایسه با افرد
معتاد ،فرصت بیشتری برای همدلی ،تعامل و ارتباط با دیگران دارند و در جریان این ارتباط و تعامل تلاش میکنند تا راهحلهای
مختلف حل مسئله را یاد بگیرند .هرچه فرد راهکار بیشتری برای غلبه بر مشکلات داشته باشد ،میزان تابآوری او در مقابله با
مشکلات نیز بیشتر خواهد بود .غلبه بر مشکلات نیز باعث افزایش خودکارآمدی و خودآگاهی افراد شده و افزایش خودکارآمدی
و خودآگاهی منجر با اعتماد به نفس بیشتر که یکی از ویژگیهای افراد با تابآوری بالا است ،میشود .این افراد به طور فعال
در محیط خود اثر میگذارند و برای دریافت تأییدها و تشویقهای بیشتر ،سعی در افزایش قدرت خود در رویارویی با مشکلات
را دارند و نسبت به این تشویقها خوشبین هستند ،اما در مقابل ،افراد معتاد به دلیل مصرف مواد ،سیستم ایمنی بدن آنها دچار
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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
بودن زندگی بر روی قدرت اندیشیدن به زندگی و تصمیمگیری برای اهداف آن تأثیر میگذارد؛ لذا از زندگی ناامید شده و در
مقابل خطرات مقاومت نمیکنند .همچنین مصرف بلندمدت مواد به بخشهای لوب پیشانی آسیب رسانده و فرد توان
تصمیمگیری برای مقاومت و شناخت آسیبهای ناشی از مصرف مواد را ندارد.
افراد تابآور دارای سطح سلامت ذهنی بالاتر ،مهارتهای خود تنظیمی وسیعتر ،اعتماد به نفس و حمایت اجتماعی بیشتر
هستند و کمتر درگیر رفتارهای پر خطر می شوند (کومو ،سارچیون ،گینانتونو ،مانسینی و روی .)2999 ،تابآوری مرتبط با
هیجانات مثبتی است که نقش حفاظتی برای افراد در موقعیتهای افسردگی و استفاده از مواد بعد از یک موقعیت بحرانی دارد
(بانانو ،گلیا ،بوسیارلی و ولاهو .)2993 ،تابآوری بالا با ایجاد انعطافپذیری انطباقی منجر به کاهش سوءمصرف مواد در افراد
میگردد (باربارا و ویلند.)2952 ،
فرضیه دوم :بین انعطافپذیری شناختی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
نتایج آزمون  tبرای گروههای مستقل در سطح  p>9/95نشان داد که تفاوت معناداری بین انعطافپذیری شناختی افراد معتاد
و عادی وجود دارد .بنابراین ،فرضیه دوم این پژوهش تأیید شد .نتایج پژوهشهایی که در زمینه انعطافپذیری شناختی انجام
گرفته ،بیشتر متمرکز بر روی کارکردهای اجرایی بوده و پژوهشی که رابطه این متغیر را با مواد مخدر مورد پژوهش و بررسی
قرار دهد ،یافت نشد ولی این یافته به نوعی با یافتههای امینی ،علیزاده و رضایی ( ،)5993کورین و آبین ( ،)2959گلاسن و
همکاران ( )2993و نول و همکاران ( )2993همسو است که وجود نارساییهای ادراکی در افراد وابسته به مواد را تأیید کردند.
در تبیین این یافته چنین استدلا می شود که مصرف مزمن مواد مخدر با مناطق مختلف مغزی درگیر در حافظه و یادگیری
همچون قشر فرونتال و هیپوکامپ مرتبط است .یعنی با توجه به فرایندهای شناختی که به وسیله مواد مخدر از طریق تأثیر بر
روی نواحی هیپوکامپی و ساختارهای قشر پیشپیشانی مختل میشوند ،نشان داده شده است که مواد مخدر ممکن است فرایند
آپوپتسیس (مرگ سلولی برنامهریزی شده) و بازداری نوروژنز (تشکیل بافت عصبی) را افزایش دهد .بنابراین ،به نظر میرسد
که مواد مخدر فرایند نوروژنز را در ناحیه زیر دندانهای (بخشی از شگنج دندانهای در هیپوکامپ) کاهش میدهد و این بازداری
نوروژنز به نقایص ناشی از سوءمصرف مواد در عملکردهای شناختی منجر میشود .همچنین هرچه فرد از نظر انعطافپذیری
شناختی از سلامت بیشتری برخوردار باشد ،سرعت پردازش او در برنامهریزی ،سازماندهی ،تمرکز و یادآوری رویدادها و
تصمیم گیری بیشتر خواهد بود .چنین فردی در مواقع مواجه با اعتیاد و یا سفارش دوستان برای مصرف مواد ،شرایط جدید و
خطرات آن را مورد ارزیابی قرار میدهد و رفتار خود را در برابر وسوسه مصرف مواد کنترل و تنظیم میکند .بیماران دارای
عملکرد شناختی معیوب نمیتوانند به اندازه همسالان غیرمعیوب خود از درمان بهرهمند شوند؛ زیرا نمیتوانند توجه لازم را
برای یکپارچه کردن اطلاعات جدید حفظ کنند (نول و همکاران .)2993 ،تغییرات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمتهای
مختلف مغزی نشان داده است که آسیب در کارکردهای اجرایی از مشخصههای مصرف مواد و الکلیسم است (آهارون نوویچ،
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نانز و هسین .)2999 ،کورین و آبین ( )2959در پژوهشی نشان داد که نارسائیهای ادراکی با مصرف هروئین ارتباط تنگاتنگی
دارد.
فرضیه سوم :بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی تفاوت وجود دارد.
نتایج آزمون  tبرای گروههای مستقل در سطح  p>9/95نشان داد که تفاوت معناداری بین هوش اخلاقی افراد معتاد و عادی
وجود دارد .بنابراین ،فرضیه سوم این پژوهش تأیید شد .نتایج به دست آمده در این فرضیه تا حدودی با نتایج یافتههای بوزاکی
( ،)2954حاجیآبادیان ( ،)5934سیروسی ( )5934و شیخی ( )5939مطابقت دارد.
در تبیین این یافته میتوان چنین اســتدلال کرد که نتیجه پژوهشهای انجام شــده در زمینه هوش افراد وابســته به مواد ،نشــان
می دهد که عملکرد شـناختی و سـطح هوشـی اغلب این افراد پایین تر از میانگین جامعه اسـت (والیا ،فکسـا ،دریب و استار،
 .)2991ضعف در هوش اخلاقی افراد ،یکی از دلایل گرایش افراد به اعتیاد است .بسیاری از رفتارها و فعالیت های افراد ،متأثر
از ارزشهای اخلاقی اسـت و ریشه در اخلاق دارد .بنابراین ،عدم توجه به اخلاق و ضعف در رعایت اصول اخلاقی ،میتواند
مشـکلات زیادی را ایجاد کند و مشـروعیت و اقدامات افراد را زیر سـؤال ببرد (مرتضـایی و همکاران .)5932 ،افراد مصرف
کننده پس از کاهش اثر مواد در بدن که به کاهش دوپامین و نوردوپامین در مغز منجر میشــود ،به افرادی افســرده و بد خلق
تبدیل میشوند.
از آنجایی که جمعیت جوان کشور ما در معرض تهدید کنندههای سلامت روان و بهداشت واقعاند ،توصیه میشود برنامهریزان
آموزش و پرورش رویکرد آموزش مهارتهای زندگی را به عنوان درس اجباری به تمامی دانشآموزان ارائه دهند .پیشنهاد
می شود که این پژوهش در افراد وابسته به مواد مختلف انجام شود .همچنین این پژوهش در هر دو جنس انجام و نتایج آن با
هم مقایسه شوند.
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چکیده

این مطالعه حاضـر با هدف مقایسـه ریسـک پذیری و طرد همسـالان در مدرسـه در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به فضای
مجازی صـورت گرفت .روش پژوهش علزی-مقایسه می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره
دوم شـهر اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی  5936 -5931می باشند که به روش دردسترس تعداد  99نفر ( 49دانش آموز با و
 49دانش آموز بدن اعتیاد اینترنتی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شـدند .برای گردآوری اطلاعات از پرسـشنامه های ریسک
پذیری ،طرد همســالان در مدرســه و اعتیاد به فضــای مجازی اســتفاده شــد .دادههای پژوهش با روش تحلیل واریانس
چنـدمتغیره( )MANOVAمورد تجزیـه و تحلیـل قرار گرفت .یافته های پژوهش نشـــان داد دانش آموزان دارای اعتیاد به
فضـای مجازی نمرات بالاتری در ریسـک پذیری و طرد همسـالان در مقایسـه با دانش آموزان بدون اعتیاد به فضای مجازی
دریافت کردند .با توجه به این نتایج قابل بیان اسـت که انجام مداخلاتی در زمینه کاهش مشکلات مربوط به ریسک پذیری و
طرد همسالان در مدرسه در دانش آموزان ضروری می باشد.
کلمات کلیدی:ریسک پذیری ،طرد همسالان ،فضای مجازی ،اعتیاد به فضای مجازی.

مقدمه

امروز فضــای مجازی 519به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشــر جایگاهی قدرتمند
دارند و جزو لاینفک مناسـبات روزمره محسـوب میشوند به طوری که میتوان ادعا کرد برای بسیاری از افراد زندگی بدون
آنها امکانپذیر نیسـت یا دسـتکم مطلوبیتی ندارد(یاسمن نژاد و محمدیان .)5939 ،نفوذ کاربردهای فضای مجازی در شئون
زندگی پدیدهای جهانی اسـت و در جامعه ما با وجود فروکش کردن تب اولیه اسـتفاده از آنها ،مقبولیتش به حدی رسیده که
- cyberspace and mobile
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مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه میدارد .انتقال اطلاعات و روابط مجازی در نگاه اول بسیار
مطلوب اسـت ،اما تبدیل شـدن شـئون آن به بازیچه و وسـیله سرگرمی و وقتگذرانی آسیبی است که مضراتی در حوزههای
متنوع اجتماعی ،فرهنگی ،رفتاری ،روانشــناســی ،پزشــکی ،قانونی ،جزایی و  ...به آســیبزایی میپردازد و با کمی دقت و
موشـکافی میتوان به دامنه تاثیر نامطلوب آن پی برد(جنارو 515و همکاران .)2993 ،در حقیقت از یک دیدگاه آسـیبشناسانه
میتوان فضــای مجازی و تلفن همراه را یک منبع بزرگ برای تولید نارســاییها و معضــلاتی دانســت که آشــکارا یا پنهان در
مناسـبات زندگی کاربران نفوذ کرده اسـت(جنارو و همکاران .)2993 ،در واقع اعتیاد مجازی ،استفاده بیش از حد از اینترنت
اسـت .تا آن جا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می کند و روابط او با محیط متاثر از استفاده ی مکرر و دیوانه بار
فرد شده و از حالت عادی خارج میشود(شایق و همکاران .)5999 ،نتایج تحقیقات میزان استفاده بی روبه و نامعقول نوجوان
از فضـای مجازی و تلفن همراه بیشـتر از سـایر اقشـار جامعه می باشد(بهاری و شیر خانی .)5999 ،در واقع دوره نوجوانی
همیشــه به عنوان دوره ای پر از تنش و اســتقلال خواهی و ریســک پذیری 512مورد توجه بوده اســت .جوانان دوره ای پر از
خطر و هیجان را تجربه می کنند که البته تیپ شــخصــیتی جوان در قدرت خطرپذیری و ریســک طلبی او تأثیرگذار اســت.
ریســک پذیری رفتاری اســت که به موجب آن ،فرد خود را در معرض آســیب جســمی ،روانی وحتی مرگ قرار می دهد.
پذیرش یک ریســک ،قرار دادن خود در معرض یک آســیب یا زیان اســت به طوری که احتمال زیان وجود دارد(موری،519
 .)5333سـاندرس و چسـتر ) 2993(514در پژوهشـی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر از اینترنت می کنند ،بیشتر در خطر
برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان ریسک پذیری بالای دارند .یافتههای تجربی آندرسن )2951( 511نشان داد
اعتیاد به اینترنت و شـبکه های اجتماعی با مشـکلات روانی – هیجانی رابطه دارد .همچنین ینگ )2952( 516در بررسی خود
دریافت که حمایت اجتماعی کم ،ماجراجویی -هیجانخواهی و هدفمندی زندگی پایین پیش بین های اعتیاد به اینترنت
هستند.
علاوه براین با توجه به حسـاسـیت نوجوانانی و دوستی های این دوران ،عدم توجه و طردشدن از جانه دوستان می تواند در
گرایش افراد به رفتارهای پرخطر نقش داشـته باشد .از این رو یکی از متغیرهای بسیار مهمی که میتواند در بررسی اعتیاد به
فضای مجازی دانش آموزان به ویژه در دوران دبیرستان مورد بحث قرار بگیرد طرد شدن دانش آموزان توسط همکلاسیهایش
اسـت .هنگامی که دانش آموزان وارد دوره نوجوانی میشوند نقش همسالان در زندگی دانش آموزان افزایش مییابد .بنابراین
توجه به پذیرش یا طرد همسـالان نیز بیشتر میگردد .به ویژه که انتقال نوجوان از راهنمایی به دبیرستان معمولا موجب از بین
رفتن یا دگرگون شــدن شــبکههای اجتماعی وی میشــود و نوجوانان را با همســالان جدید و احتمالا با تغییراتی در رفتار
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همسـالان نسبت به وی مواجه میکند (لاندن 513و همکاران )2993 ،تحقیات پیوسته نشان داده است که روابط با همسالان در
مســایلی مانند بزهکاری ،ترک تحصــیل ،اعتیاد به شــبکه های مجازی و غیره تاثیر معناداری دارد(پارکر و آشــر)5393 ،519
کودکانی که در روابط با همسالان خود توفیق داشتهاند ،بیشتر در مسیر سلامت روانشناختی و سازگاری روانی قرار داشتهاند.
در حالی که آنان در سازگاری با همسالانشان موفق نبودهاند ،در معرض رفتارهای ناسازگارانه بودهاند .در پژوهشی 21 ،درصد
از دانش آموزانی که مورد طرد همسالان خود قرار گرفته بودند ،متعاقب آن ترک تحصیل کرده بودند ،در حالی که برای گروه
کنترل این رقم به  9درصـــد کاهش مییافت(پتریدز و همکاران .)2996 ،513نتایج مطالعات ین 569و همکاران ( )2993نشـــان
دهنده این اســت که اعتیاد به اینترنت در بین دانشــجویان دانشــگاههای آمریکا باعث احســاس تنهای و طرد شــدن از ســوی
اجتماع میشـــود .نتایج مطالعات پیمایشـــی هوانگ و دنگ
همکاران ( )2993در کره جنوبی ،باکن

564

565

( )2993؛ لیو 562و همکاران )2993( ،در تایوان ،بای آن 569و

( )2993در نروژ و قاسـم زاده و همکاران ( )2999در ایران نشـان دهنده این است

که در مجموع  34مطالعه در  22کشــور مختلف ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت با افســردگی ،تنهایی(که از تبعات نبود
ارتباط اجتماعی لازم است) ،تعارض با خانواده و طرد شدن از سوی خانواده و اجتماع وجود دارد .یانگ و آبرو )2955(561در
تحقیقات خود در مورد تاثیر منفی اعتیاد اینترنت بر نوجوانان گزارش کردند که کاهش عملکرد مدرســه ،اخراج از مدرســه،
افزایش تعارض و کشـمکش در خانواده ،رها کردن سـرگرمیها ،طرد شـدگی ،مشـکلات روانی مانند افسردگی ،اضطراب از
جمله تاثیرات منفی اینترنت بر نوجوانان می باشـد .وجود مشـکلات ناشی از اعتیاد به فضای مجازی و مسائلی که به طبع آن
پیش می آید ،اهمیت انجام هر گونه پژوهشــی را در این حیطه مشــخص می ســازد تا از طریق نتایج این مطالعات علاوه بر
شناخت بیشتر عوامل مرتبط با اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به فضای مجازی برنامه های برای پیشگری و کاهش این معضل تدارک
دیده شود .براین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه ریسک پذیری و طرد همسالان در مدرسه در دانش آموزان با و بدون
اعتیاد به فضای مجازی صورت گرفت.
روش شناسی

روش مطالعه حاضر علزی-مقایسه می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل
در نیمسـال دوم تحصـیلی  5936 -5931می باشند که به روش دردسترس تعداد  99نفر ( 49دانش آموز با و  49دانش آموز
بدن اعتیاد به فضـای مجازی) به عنوان نمونه آما ری انتخاب شـدند .انتخاب نمونه های آماری در دو مرحله صورت گرفت.
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الف) مرحله شـناسـایی :در این مرحله پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی در بین  199نفر از دانش آموزان توزیع گردید .ب)
مرحله انتخاب :در این مرحله از بین دانش آموزانی که نمرات بالا در پرســشــنامه اعتیاد به اینترنت دریافت کرده بودند تعداد
 49نفر و همچنین برای مقایسـه نیز از بین دانش آموزانی که نمرات دریافت کرده بودند ،انتخاب شدند .جهت انتخاب نمونه
آماری و اجرای پژوهش بعد از کســب مجوزهای لازم به مدارس دوره دوم متوســطه پســران شــهر اردبیل مراجعه و از دانش
آموزان برای همکاری در پژوهش جلب رضــایت شــدند .دادههای پژوهش با اســتفاده از نرم افزار آماری  SPSSو با روش
تحلیل واریانس چندمتغیره( )MANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به شرح
زیر بودند:
پرسـشـنامه اعتیاد به شـبکههای مجازی :نسخه اصلاح شده از مقیاس  6آیتمی اعتیاد فیس بوک برگن ( 566)BFASکه برای
اندازه گیری اعتیاد به شـبکه های اجتماعی (آندرسـون و همکاران)2952 ،اسـتفاده میشــود .اصطلاح اصلی"استفاده از فیس
بوک" که به"شـبکه های اجتماعی آنلاین" تغییر یافت که شـامل استفاده از شبکههای اجتماعی مختلف میباشد(آندرسون و
همکاران .)2952 ،نمره  9یا بالاتر بر روی حداقل چهار نفر از  6آیتم ،به عنوان اعتیاد به شـبکه های اجتماعی دسته بندی می
شود .قابلیت اطمینان داخلی این مقیاس توسط تانگ و کو 9/99 )2953( 563گزارش شد.
پرسشنامه ی قدرت ریسک :این پرسشنامه توسط رضاخانی و در موسسه ی تحقیقات علوم رفتاری سینا ترجمه و تنظیم شده
اسـت که برای ارزیابی میزان قدرت ریسـک افراد مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت .این پرسـشنامه دارای 23سوال است هر
ســؤال دارای  9گزینه الف -ب – ج اســت که آزمودنی با گذاشــتن علامت روی یکی از این گزینه ها آن را انتخاب می
کند(بهاری و شـیرخانی .)5999 ،ضـریب پایایی این آزمون  9/94گزارش شـده است .همچنین در مطالعه بهاری و شیرخانی
( )5999ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  9/65بدست آمده است .علاوه بر این در پژوهش عسگری و همکاران ()5939
ضـرایب پایایی آزمون ریسـک پذیری با اسـتفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده و به ترتیب برابر  9/24و
 9/64بدست آمد.
پرسشنامه طرد همسالان :این پرسشنامه توسط طهماسبیان( )5994و با توجه فقدان پرسشنامه ای متناسب با وضعیت فرهنگی
ایران سـاخته شده است .برای ساخت آن ابتدا فهرستی با توجه به منابع مربوط تهیه شده سپس با تشکیل گروه متمرکز شامل
چند روانشناس بالینی به منظور سنجش روایی محتوا ،فهرست استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفته و از میان این فهرست
در نهایت  51ماده انتخاب گردید .پایایی این آزمون از طریق آزمون باز آزمون به فاصله دو هفته برابر با  9/39و ثبات درونی
آن با آلفای کرونباخ  9/35و ضریب تنصیف گاتمن  9/39محاسبه گردید(طهماسبیان.)5994 ،
یافتهها

. Bergen Facebook Addiction Scale
. Tang& Koh
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طبق یافتهها پژوهش میانگین سن پاسخگویان برابر  53/95و انحراف معیار آن  5/55می باشد.
جدول ( :)5میانگین و انحراف معیار متغیرهای ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد بررسی
متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

ریسک

دارای اعتیاد فضای مجازی

43/99

1/56

پذیری

بدون اعتیاد فضای مجازی

99/35

4/11

طرد همسالان

دارای اعتیاد فضای مجازی

99/62

3/19

بدون اعتیاد فضای مجازی

23/53

6/91

طبق نتایج جدول ( )5میانگین (و انحراف معیار) ریسک پذیری در گروه دارای اعتیاد فضای مجازی و بدن اعتیاد به ترتیب برابر
 )1/56(43/99و  )4/11( 99/35و طرد همسالان به ترتیب  )3/19( 99/62و  )6/91( 23/53است.
جدول ( :)2نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها
متغیر

F

df1

df2

Sig

ریسک پذیری

9/193

5

33

9/499

طرد همسالان

9/693

5

33

9/193

چنانچه در جدول ( )2مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها ( )P>9/91نشان می دهد که
واریانس ها برابر هستند.

جدول ( :)9نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد بررسی

مدل

نام آزمون

مقدار

F

df
فرضیه

 dfخطا

P

اثر پیلایی

5/999

429995/492

2/999

36/999

9/999

5/999

لامبدا ویلکز

9/999

429995/492

2/999

36/999

9/999

5/999

اثر هتلینگ

54392/252

429995/492

2/999

36/999

9/999

5/999

بزرگترین ریشه خطا

54392/252

429995/492

2/999

36/999

9/999

5/999

اثر پیلایی

9/491

53/934

2/999

36/999

9/999

9/459

مجذور
اتا
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لامبدا ویلکز

9/133

53/934

2/999

36/999

9/999

9/459

اثر هتلینگ

9/643

53/934

2/999

36/999

9/999

9/459

بزرگترین ریشه خطا

9/643

53/934

2/999

36/999

9/999

9/459

گرو
ه

همانطور که جدول ( ) 9نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز
می شمارد( = 9/13 ،F=53/93 ،p< 9/91لامبدای ویلکز) .مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای
وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز  9/45است ،یعنی  45درصد واریانس مربوط
به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
جدول ( :)4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیرهای ریسک پذیری و طرد همسالان در گروه های مورد
بررسی
منبع

متغیر وابسته

تغییر
مدل
گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P

اتا

ریسک پذیری

9633/399

5

9633/399

349/699

9/999

9/353

طرد همسالان

9591/943

5

9591/943

696/459

9/999

9/993

ریسک پذیری

569/233

5

569/233

92/333

9/999

9/911

طرد همسالان

519/951

5

519/951

95/419

9/999

9/945

همانطور که جدول ( )4نشان می دهد بین میانگین ریسک پذیری و طرد همسالان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به فضای
مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی ریسک پذیری و
طرد همسالان بالاتری نسبت به گروه بدون بدون اعتیاد به فضای مجازی داشتند.

بحث و نتیجه گیری

امروزه اکثر نوجوانان و جوانان از اینترنت استفاده می کنند و از بسیاری امکانات و تهسیلات بی شمار آن از قبیل فعالیت های
بانکی و دسترسی به انواع اطلاعات علمی و سایر اموری از این دست بهره مند می شوند .فضای مجازی امکان برقراری ارتباط
و تعاملات بین انسانها را در همه جای جهان با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت فراهم نموده و آنها به سادگی می توانند
به خواسته ها و نیازهای خود دست یابند ،با این وجود عدم استفاده مناسب از آن نیز مشکلات و اختلالاتی را در زندگی فردی
به وجود می آورد .پژوهش حاضر با هدف مقایسه ریسک پذیری و طرد همسالان در مدرسه در دانش آموزان با و بدون اعتیاد
به فضای مجازی صورت گرفت.
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نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین میانگین ریسک پذیری در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به فضای مجازی تفاوت
معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی ریسک پذیری بالاتری نسبت به
گروه بدون بدون اعتیاد به فضای مجازی داشتند .ساندرس و چستر( )2993در پژوهشی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر
از اینترنت می کنند ،بیشتر در خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان ریسک پذیری بالای دارند .یافتههای
تجربی آندرسن ( )2951نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی با مشکلات روانی – هیجانی رابطه دارد .همچنین
ینگ ( )2952در بررسی خود دریافت که حمایت اجتماعی کم ،ماجراجویی ،هیجانخواهی و هدفمندی زندگی پایین پیش بین
های اعتیاد به اینترنت هستند .در خصوص تبیین این نتیجه قابل بیان است که دوران نوجوانایی دوره پرخطر می باشد .در این
دوران نوجوانان به دنبال تجربه چیزهای جدید می باشند ،بدون اینکه در خصوص عواقب آن اندیشه کنند .براین اساس
نوجوانانی که حس ریسک پذیری زیادی دارند به دنبال جذابیت های فضای مجازی به جستجوهای غیر محتاطانه در آن می
پردازند.
قسمت دیگر نتایج نشان داد بین میانگین طرد همسالان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به فضای مجازی تفاوت معنی داری
وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که دانش آموزان دارای اعتیاد به فضای طرد همسالان بالاتری نسبت به گروه بدون بدون
اعتیاد به فضای مجازی داشتند .نتایج مطالعات ین و همکاران ( )2993نشان دهنده این است که اعتیاد به اینترنت در بین
دانشجویان دانشگاههای آمریکا باعث احساس تنهای و طرد شدن از سوی اجتماع میشود .نتایج مطالعات پیمایشی هوانگ و
دنگ ()2993؛ لیو و همکاران )2993( ،در تایوان ،بای آن و همکاران ( )2993در کره جنوبی ،باکن ( )2993در نروژ و قاسم
زاده و همکاران ( )2999در ایران نشان دهنده این است که در مجموع  34مطالعه در  22کشور مختلف ارتباط معناداری بین
اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،تنهایی(که از تبعات نبود ارتباط اجتماعی لازم است) ،تعارض با خانواده و طرد شدن از سوی
خانواده و اجتماع وجود دارد .یانگ و آبرو( )2955در تحقیقات خود در مورد تاثیر منفی اعتیاد اینترنت بر نوجوانان گزارش
کردند که کاهش عملکرد مدرسه ،اخراج از مدرسه ،افزایش تعارض و کشمکش در خانواده ،رها کردن سرگرمیها ،طرد شدگی،
مشکلات روانی مانند افسردگی ،اضطراب از جمله تاثیرات منفی اینترنت بر نوجوانان می باشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که دانش آموزانی که توسط همسالان خود کمترین انتخاب را در مقوله مثبت و بیشترین انتخاب
را در مقوله منفی کسب میکنند به عنوان دانش اموزان مطرود شناخته میشوند .ویژگیهای چون پرخاشگری ،رفتارهای
تخریبی ،اجتماع پذیری کمتر ،کنارهگیری ،بی توجهی به تکالیف درسی و غیره .علت اینکه این دانش آموزان از سوی همکلاسی-
ها و اطرافیان خود به این عنوان شناخته میشوند هستند (نوهاب و همکاران .)5339 ،این عوامل در کنار عوامل دیگری همچون
تعارض خانواده ،طرد شدن از سوی خانواده ،خلاهای عاطفی باعث احساس تنهای دانش آموزان شده و سبب کشیده شدن
دانش آموزان به سوی دنیای مجازی و غرق شدن در اینترنت و وابستگی آنان به اینترنت میشود .در واقع دانش آموزانی که
معتاد به فضای مجازی هستند بیشتر از سایر دانش آموزان به اینترنت و گردش در اینترنت میپردازند .به عبارت دیگر ،اکثر
ساعات روزانه و شبانه خود را به اینترنت اختصاص میدهند .بنابراین همین امرموجب میشود که آنان اینترنت را در اولویت

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
1396  اردیبهشت21

 از.)5934 ،اول زندگی خود قرار دهند اطرافیان و تکالیف مربوط به خودشان را به فراموشی بسپارند (کیامرثی و پوران
 استفاده از روش نمونه گیری،محدودیت پژوهش حاضر می توان به استفاده خود گزارشی بودن ابزار اندازه گیری متغیرها
 و این سوگیری. زیرا استفاده از پرسشنامه خودگزارشی دهی و پاسخ دهی به آن با سوگیری همراه است.دردسترس اشاره کرد
 همچنین براساس. بنابراین در تحقیق آتی تعمیم نتایح باید با احتیاط صورت گیرد.ممکن است در نتایج تحقیق تاثیر داشته باشد
نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد تا مسئولان مدارس برنامه های برای آگاه سازی دانش آموزان در خصوص استفاده ای
.نامناسب از فضای مجازی و خطرات ناشی از آن تدارک ببینند
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تابآوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی بود.
روش پژوهش از نوع آزمایشی ،با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
کودکان کار و خیابان که تحت پوشش اداره بهزیستی استان کرمانشاه بودند .نمونه آماری شامل  99نفر از کودکان کار و خیابان
بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در مرحله بعد به صورت گمارش تصادفی در دو گروه ،قصه درمانی و
گروه کنترل گمارده شدند .ابزار گرد آوری دادهها شامل پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون و تکانشگری بارات بود .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که قصه درمانی بر افزایش
تابآوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی مؤثر میباشد .بنابر نتایج این پژوهش میتوان از قصه درمانی به عنوان
یک مداخله در افزایش تابآوری و کاهش تکانشوری کودکان ،به ویژه کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیب استفاده
کرد.
واژگان کلیدی :قصه درمانی ،تابآوری ،تکانشوری ،کودکان کار ،کودکان خیابانی
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

پرداختن به مقوله کودک به عنوان یکی ازمبانی حقوق بشر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی ،واجد اهمیت
فراونی است .کودکان ،آینده هر کشوری را رقم میزنند .آینده رو به رشد و شکوفا در هرجامعهای فقط با سرمایه گذاری
برکودکان آن جامعه تضمین میشود ،اما در برابر محرومیت های چندگانه اقتصادی ،آموزشی و بهداشتی ،آسیبهای روحی
جبران ناپذیری برکودکان آن جامعه بر جای میماند که هزینه این آسیبها در آینده به هر جامعه ای که وضعیتی چنین داشته
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باشد تحمیل خواهد شد .در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان و سلامت روانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا
از نظر روانی و جسمی سالم بوده و بتوانند نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند ،بنابراین توجه به عوامل تأثیر گذار بر این
گروه از جامعه که بخش عمدهای از جمعیت هر جامعهای را تشکیل میدهند و بزرگترین ثروت و سرمایه هر کشوری نیروی
انسانی آن جامعه میباشد ،یکی از مباحث توجه برانگیز روان شناسان در دهه های اخیر است (داور پناه و همکاران)5999 ،
پدیده کودکان کار و خیابانی مشکلی اجتماعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و دردهههای اخیر به علل
گوناگون افزایش یافته است .این پدیده یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر به ویژه درکشورهای
در حال توسعه از جمله در ایران است و به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی نه تنها بخش درخور توجهی از کودکان و
نوجوانان را که سرمایههای آینده جامعه هستند ،در معرض انواع آسیبها قرار داده است ،بلکه خانواده و جامعه را نیز با
زیانهای فراوانی رو به رو ساخته است .سازمان جهانی کار اعلام کرده است که بیش از  251میلیون کودک  1تا  54ساله در
کشورهای مختلف در دام کار گرفتار هستند .درباره شمار کودکان کار وخیابان در ایران ،تاکنون آمارهای متفاوتی منتشر شده
است .چنانچه پیشتر آمارهای رسمی از وجود تنها  2میلیون و آمارهای غیررسمی از وجود  3میلیون کودک کار ایرانی خبر
می دادند ،طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران یک میلیون و هفتصد هزار کودک در ایران به طور مستقیم درگیر کار هستند
(روزنامه اقتصادی صبح ایران.)5931 ،
پیامدهای این پدیده بسیار وخیم خواهند بود؛ چرا که کودک از بی عدالتی وحقارتی که در معرض آن بوده است سرخورده
خواهد شد وفرصت گذران مراحل طبیعی دوران کودکی و بازی و تفریح و پرورش استعدادهای خود را نخواهد داشت ،بلکه
باری بیش از توان جسمی و ذهنی خود را به دوش خواهد کشید که او را از آموزش وپرورش محروم میکند .علاوه بر این
اغلب محیطهای کاری برای کودکان ناسالم وخطرناک هستند و زندگی و پرورش ذهنی او را تحت تأثیر قرار میدهند (اصغری،
 .) 5999کودکان هر جامعه ،سرمایه های با ارزش آن جامعه هستند .کودکانی که در فقر و محرومیت اقتصادی ،اجتماعی،
آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی زندگی می کنند ،کودکان مطرود ،آسیب دیده و آسیب پذیری هستند .کودکانی که کودکی نکرده
بزرگ شده اند ،در محیط خشن بزرگ سالان بزرگ شده اند و فرصت بازی و رشد خلاقیت ،تحصیل و حقوق اولیه یک انسان
از آنها دریغ شده است ،جز افزودن آسیب های روانی و اجتماعی حاصلی به بار نخواهند آورد .کودکانی که در آینده والدینی
با رنج ها و آلام روانی شدید ،فاقد مهارت های والدی و آسیب دیده هستند و فرزندانی به مراتب مشکل دارتر از خود پرورش
می دهند .حضور کودکان در جامعه آسیب های متعددی از جمله آسیب های جسمی و روحی به دنبال دارد .از جمله آسیب
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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بعضی از این کودکان ناخواست ه یا خود خواسته وارد گروه های بزهکاری ،سرقت ،مواد مخدر می شوند و به خود و جامعه
آسیب می زنند .کودکان سرمایه اجتماعی هر جامعه ای هستند که در صورت تعلیم و تربیت صحیح می توانند نیرویی مفید
برای جامعه باشند .درگیری کودکان در پدیده اشتغال زود هنگام ،این ذخیره نیروی جامعه را از بین خواهد برد (افشاری،
)5934
ورنر از جمله اولین دانشمندانی بود که در دهه  5339از اصطلاح تابآوری استفاده کرد .تابآوری توانمندی فرد در برقراری
زیستی  -روانی در شرایط خطرناک است (کانرودیویدسون .)2999 ،در واقع تاب آوری پدیده ای است که از پاسخ های
انطباقی طبعی انسان حاصل می شود و علی رغم رویارویی فرد ،با تهدیدهای جدی ،وی را در دست یابی به موفقیت و غلبه
بر تهدیدها توانمند می سازد (خدارحیمی .)5934 ،کامپفر ( )5333باور داشت که تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن
به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدید کننده ) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می سازد .در روانشناسی
ظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع را تاب آوری نامیدهاند .در این معنا تابآوری به عنوان عوامل محافظتی
و مقاومت در مقابل عوامل خطر ساز آینده مورد توجه واقع شده است (کیانی .)5993 ،تاب آوری به عنوان یکی از سازههای
اصلی شخصیت برای فهم انگیزش ،هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک2991 ،؛ به نقل از کیانی .)5993 ،بلاک معتقد
است تاب آوری توانایی منطبق ساختن سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی میباشد .در نتیجه این انعطاف پذیری انطباقی،
افراد دارای سطح بالای تابآوری با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه مینمایند و اعتماد به نفس بالاتری
داشته و در مقایسه با افرادی که از سطح پایین تاب آوری برخوردارند ،سازگاری روانشناختی بهتری دارند (کیانی. )5993 ،
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
توجه ،قمار بازی بیمار گون ،خود کشی ،رفتار پرخاشگرانه و رفتارهای خود جرحی در نظر گرفته شده است (سایدر و اسمیت،
 .)2999این اختلال هر ساله موجب از بین رفتن زمان و سرمایه در بسیاری از کشورها می شود (ارس و سانتیستبن2996 ،؛ داو
و لوکستون .)2994 ،برخی تعاریف تکانشوری شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی ،عمل غریزه بدون توسل به ایگو و عمل
سریع ذهن بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می باشد (اوندن .)5333 ،تصمیم گیریهای مخاطره آمیز اهمیت بالایی در
زندگی فردی و اجتماعی دارد و اختلال در این نوع تصمیم گیری هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی را تشکیل
میدهد (اختیاری وبهزادی .)5999 ،تکانشوری طیف گسترده ای از رفتارهایی است که روی آن کمتر تفکر شده ،به صورت
رشد نایافته برای دست یابی به یک پاداش یا لذت بروز می کنند ،از خطر بالایی برخوردارند و پیامدهای ناخواسته ی قابل
توجهی را در پی دارند (اوندن.)5333 ،
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هنر درمانی شکل ی از درمان با استفاده از مواد هنری ساده است .بیان خود به خودی غیر قضاوت گرانه به فرد اجازه میدهد
که آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوب شده بدون تهدید دیگران صحبت کند .وقتی که احساسات فاش نشده بیان می
گردند ،مراجع وهنر درمانگر قادر هستند با مسائلی که به سطح آمده آشکار کار کنند .هنر درمانی به عنوان یک ابزار اولیه
وثانویه برای درمان مفید است و می تواند برای کودکان ،نوجوانان و بزرگسالان در قالب فردی و گروهی و طیف وسیعی از
نیازها به کار رود .به خاطر طبیعت ذاتی مواد و فرایند تخیل ،هنر درمانی خلاقیت را تشویق می کند (ولف .)2999 ،اشکال
هنری قادرند با فرایندهای فکری عمیق ارتباط برقرار کنند و از آن طریق بر تداوم تغییر روانی تأثیر بگذارند و تقویت کنندهی
امید رهایی از درد روانی باشند (براون ،5331 ،ترجمه وهابی .)5994 ،هنر درمانی یک وسیله درمان و یا حداقل یک امر جنبی
برای تمرکز حواس ،دقت ،یادگیری و بالا بردن روابط اجتماعی است و باعث میگردد افراد به جای تعارض و تمارض به
تبادل نظر و تفاهم بپردازند .انجام دادن فعالیت های هنری به افراد کمک می کند تا احساسات و هیجاناتی را که نمی توانند با
رفتار وگفتار شان نشان دهند هر طور که دلشان می خواهد به شکل بهتری با دیگران در میان بگذارند و برترسهایشان غلبه
کنند (کرولی. )2995 ،
استفاده از داستان به منظور اهداف درمانی را قصه درمانی میگویند .قصه درمانی از معرفت شناسی ساخت گرایان اجتماعی
پست مدرن ،که واقعیت و دانش را ساخته بافت فرهنگی و تاریخی میدانند پدیده آمده است .در قصه درمانی هدف اولیه این
است که مراجعان داستان زندگی خود را کشف کنند تا انعطاف پذیری بینش و توانایی در حل و فصل چالشهایشان را بدست
بیاورند .قصه درمانی به مراجع اجازه میدهد تا فرایند قصه گویی را هدایت کند به صورتی که او کاراکتر اصلی است و وجه
قابل توجه از زندگی خودش موضوع اصلی است (ریکا ،کوبا و نگاش.)2959 ،
قصه درمانی در سالهای اخیر به صورت یکی از روشهای هنر درمانی کودکان مطرح شده است (آراد .)2994 ،البته استفاده از
قصه درمانی به مثابه یک فن درمانی ابعاد گسترده ای دارد و تنها به درمان مشکلات روانشناختی کودکان ختم نمی شود .در
قصه درمانی فرض بر این است که تغییر در زبان و ادبیات قصههای زندگی خود به تغییر در معانی زندگی فرد منجر میشوند
و تغییر در قصههای زندگی فرصتهای جدیدی برای رفتار و روابط با دیگران ایجاد میکند (دساشیو .)2991 ،لذا سؤال اصلی
این پژوهش این است که آیا قصه درمانی بر افزایش تابآوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی تأثیر دارد؟
شهبازی ( )5934به بررسی تأثیر قصه درمانی در کاهش پرخاشگری و افزایش عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی پرداخت.
نتایج نشان داد که قصه درمانی موجب کاهش پرخاشگری و افزایش عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی میشود .باقری و
مکوندی ( )5934به بررسی اثربخشی قصه درمانی برمهارتهای اجتماعی درحیطه پرخاشگری ورفتارهای تکانشی کودکان پیش
دبستانی شهراهواز پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که قصه درمانی برمهارتهای اجتماعی درحیطه پرخاشگری ورفتارهای
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تکانشی کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد و این تاثیر درمرحله پیگیری نیز ادامه یافت .همچنین تکلو و سلطانی ( )5931پژوهشی
با عنوان بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر پرخاشگری ،سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانشآموزان مقطع چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمان انجام دادند .نتایج پسآزمون با روش تحلیل کوواریانس حاکی از این بود
که اجرای مداخله قصه درمانی منجر به کاهش پرخاشگری در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود.
روششناسی تحقیق

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
نمونه آماری این پژوهش شامل تعداد  41نفراز کودکان کار وخیابانی شهرستان کنگاور که به روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب و در مرحله بعد به صورت گمارش تصادفی در سه گروه نقاشی درمانی ) ،)n=15قصه درمانی ( ،)n=15گروه
کنترل ( )n=15گمارده شدند.
روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع آزمایشی ،با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است.
ابزارهای گرد آوری دادهها:
آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و تکانشگری بارات مورد آزمون قرار گرفتند.
پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون :ابزار سنجش تابآوری در این پژوهش ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون بود .این
پرسشنامه را کانر و دیویدسون (2999؛ به نقل از محمدی )5994 ،با مرور منابع پژوهشی  5333 -5335در حوزهی تابآوری
تهیه کردند .بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبتهای
اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر ،و دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال استرس پس
از سانحه ،انجام شده است .تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیدهاند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور
از غیر تابآور در گروههای بالینی و غیر بالینی بوده و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد
(محمدی .)5994 ،این پرسشنامه دارای  21سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است .طیف
پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز آن از(9کاملاً غلط5 ،تاحدودی غلط 2 ،نظری ندارم9 ،تاحدودی درست4 ،کاملاً
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درست) درجه بندی میشود .برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع میکنیم.
این امتیاز دامنه ای بین  9تا  599را خواهد داشت .هرچه این امتیاز بالاتر باشد ،بیانگر میزان تاب آوری بیشتر خواهد بود و
برعکس .نقطه برش این پرسشنامه امتیاز  19می باشد .به عبارتی نمره بالاتر از  19نشانگر افراد تاب آور خواهد بود و هر چه
این امتیاز بالاتر از  19باشد میزان تاب آوری فرد بالاتر خواهد بود .نتایج تحلیل عاملی حاکی از آنند که این آزمون دارای 1
عامل :تصور شایستگی فردی ،اعتماد به غرایز فردی ،تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن ،کنترل و تأثیرات
معنوی است .سؤالات  59 -55 -52 -56 -53 -29 -24 -21مربوط به زیر مقیاس تصور شایستگی فردی ،سؤالات -53 -29
 6 -3 -54 -51 -59مربوط به زیر مقیاس اعتماد به غرایز فردی ،تحمل عاطفه منفی ،سؤالات  5 -2 -4 -1 -9مربوط به زیر
مقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن ،سؤالات  59 -25 -22مربوط به زیرمقیاس کنترل و سؤالات  9 -3مربوط به زیر
مقیاس زیرمقیاس تأثیرات معنوی میباشد.
کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را  9/93گزارش کرده اند .همچنین ضریب پایایی حاصل از روش
بازآزمایی در یک فاصله  4هفتهای  9/93بوده است .همچنین در پژوهش بشارت ومحمدی ( )5996روایی و پایایی این
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است (به نقل از حق رنجبر و همکاران  .)5939 ،در پژوهش حق رنجبر و همکاران ()5939
نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای کرونباخ  9/94برای این
پرسشنامه به دست آمد .بنابراین این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.
پرسشنامه تکانشگری بارات :ویرایش یازدهم این پرسشنامه توسط بارات ساخته شد .این پرسشنامه دارای  99سؤال و به
صورت چهار گزینه ای تدوین شده است که سه عامل تکانشگری شناختی (گرفتن تصمیمهای شناختی) ،تکانشگری حرکتی
(عمل کردن بدون فکر) و بی برنامگی (جهت یابی آنی و فقدان آینده نگری) را ارزیابی میکند .سؤالات -29- 55 -3 6 -1
 29 -26 -24مربوط به عامل تکانشگری شناختی ،سؤالات  99 -21 -29 -22 -25 – 53 -53 -56 - 4 - 9 -2مربوط به
تکانشگری حرکتی و همچنین سؤالات 23 -23 -59 -51 -54 -59 -52 -59 -9 -3 -5مربوط به عامل بی برنامگی میباشد.
در این مقیاس پایینترین نمره  99و بالاترین نمره  529میباشد .پاتون ،استنفورد و بارت پایایی درونی برای نمره کل آن را
9/33تا  9/99گزارش دادند .نادری ،حق شناس( )5999در پژوهشی برای نخستین بار در ایران به اعتبار یابی مقیاس تکانشگری
بارات با محاسبه همبستگی آن با مقیاس هیجان خواهی زاکرمن در جامعه دانشجویی پرداختند .ضریب همبستگی  9/29و
ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  9/23و به روش تصنیف  9/69به دست آمد.

یافتهها
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فرضیه اول :قصه درمانی بر کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی تأثیر دارد.
متغیر تکانشوری
جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار نمره تکانشوری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله

گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش A

82/03

11/18

11

پیش آزمون
تکانشوری

گواه

13/03

3/61

11

آزمایش A

16/13

7/88

11

پس آزمون
گواه

11/60

1/30

11

آزمایش A

21/0

2/14

11

پیش آزمون
تکانشوری شناختی

گواه

11/20

3/60

11

آزمایش A

11/26

2/76

11

پس آزمون
گواه

16/1

4/10

11

آزمایش A

31/00

0/00

11

پیش آزمون
تکانشوری حرکتی

گواه

20/8

2/10

11

آزمایش A

20/33

3/60

11

پس ازمون
گواه

18/86

3/33

11

آزمایش A

30/00

3/04

11

پیش آزمون
تکانشوری بی
برنامگی

گواه

17/03

2/81

11

آزمایش A

20/03

1/13

11

پس آزمون
گواه

20/20

4/60

11
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همان طور که در جدول ( )5ارائه شده است در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر تکانشوری هر یک از
گروهها به ترتیب گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  92/39و  ،55/59در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)
 16/19و  ، 3/99در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر تکانشوری شناختی هر یک از گروهها به ترتیب گروه
آزمایش ( Aقصه درمانی)  25/3و  ، 2/14در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  51/26و  ،2/36در مرحله
پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر تکانشوری حرکتی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)
 95/99و  ، 3/93گروه ،در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  29/99و  ،9/63در مرحله پیش آزمون میانگین
و انحراف معیار در متغیر تکانشوری بی برنامگی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  99/99و ،9/94
در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  29/39و  ،1/19میباشد.
متغیر تاب آوری

فرضیه دوم :قصه درمانی بر افزایش تابآوری کودکان کار و خیابانی تأثیر دارد

جدول ( :)2میانگین و انحراف معیار نمره تاب آوری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله

گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش A

33,33

4,81

11

پیش آزمون
تاب آوری

گواه

26,13

7,61

11

آزمایش A

14,4

4,20

11

پس آزمون

پیش آزمون

گواه

32,26

3,41

11

آزمایش A

11,13

2,64

11
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زیر مقیاس تصور از

گواه

8,80

4,71

11

شایستگی فردی

آزمایش A

18,13

2,41

11

پس آزمون
گواه

10,6

2,70

11

آزمایش A

10,00

2,02

11

پیش آزمون
زیر مقیاس اعتماد به

گواه

7,66

3,13

11

غرایز فردی

آزمایش A

16,4

2,61

11

پس آزمون
گواه

10,33

2,60

11

آزمایش A

1,40

1,00

11

پیش آزمون
زیر مقیاس پذیرش

گواه

1,00

2,07

11

تغییر مثبت و روابط

آزمایش A

10,06

1,66

11

ایمن

پس آزمون
گواه

0,03

2,60

11

آزمایش A

3,03

2,01

11

پیش آزمون
زیر مقیاس کنترل

گواه

2,66

1,34

11

آزمایش A

6,73

1,70

11

پس آزمون
گواه

4,46

1,64

11

آزمایش A

2,86

1,18

11

پیش آزمون
زیر مقیاس تاثیرات

گواه

2,40

1,10

11

معنوی

آزمایش A

4,80

1,14

11

پس آزمون
گواه

2,73

1,17

11

همان طور که در جدول ( ) 2ارائه شده است ،در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیرتاب آوری هر یک از
گروهها به ترتیب گروه آزمایش ( Aقصه درمانی) 99.99و  ، 4.91در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی) 14.4
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و  ،4.29در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس تصور از شایستگی فردی هر یک از گروهها به ترتیب گروه
آزمایش ( Aقصه درمانی) 55.59و  ، 2.64در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  59.19و  ،2.45در مرحله
پیش آزمون میانگین و انحراف زیر مقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفی هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش
( Aقصه درمانی)  59.99و  ،2.32و گروه گواه  3.66و  ،9.59در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی  56.94و
 ،2.65در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن هر یک از گروهها به ترتیب
گروه آزمایش ( Aقصه درمانی) 1.49و  ،5.33در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  59.96و  ،5.66گروه
گواه  1.39و  ، 69. ، 2.69در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس کنترل هر یک از گروه ها به ترتیب گروه
آزمایش ( Aقصه درمانی) 9.39و  ،2.95در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی) 6.39و  ،5.33در مرحله پیش
آزمون میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس تاثیرات معنوی هر یک از گروهها به ترتیب گروه آزمایش ( Aقصه درمانی) 2.96
و  ،5.59در مرحله پس آزمون گروه آزمایش ( Aقصه درمانی)  4.99و  5.54میباشد.
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تابآوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی پرداخته
شده است ،بررسی دقیق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و مشاهده تفاوت معنادار در افزایش میزان تابآوری کودکان
گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل پس از اجرای قصه درمانی به عنوان یک برنامه مداخلهای ،نشانگر این است که
قصه درمانی بر افزایش تابآوری کودکان کار و خیابان مؤثر بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای شهبازی
( ،)5934باقری و مکوندی ( )5934و تکلو و سلطانی ( )5931که در آن به اثر بخشی نقاشی درمانی به عنوان یک روش مداخله
دست یافتند ،همسو میباشد.
در تبیین این نتایج میتوان چنین استدلال کرد که در فرآیند قصه درمانی رویدادهای روزمره زندگی در قالب قصهی با معنایی
مطرح میشود که به مراجع کمک میکند درک بهتری از خودش و دیگران بدست آورد (آنگوس ،لویت و هادرک .)5333 ،در
واقع در جریان یک قصه ممکن است شخصیتهای آن با بحرانی مواجه شوند و درصدد حل آن برآیند .ارائه این روشها بطور
مستقیم به افراد به ویژه کودکان همواره آسان نیست ولی میتوان از طریق قصه درمانی به این هدف دست یافت (ملانی.)2994 ،
قصهها به کودکان فرصتی میدهند تا خیالبافیهایشان را بیان کرده و موقعیتهای متضاد را بررسی کنند و آنها را قادر میسازد
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به مسائل و احساسهای مهم بپردازند (محمد اسمائیل .)5995 ،کودکان از راه تغییر و تبدیل قصهها و حکایتها تشخیص
میدهند تا چه اندازه میتوانند تغییر کنند و درباره روایتهای خود احساس به دست آورند و مسئولیت قصههای خود را
بپذیرند (زایپس/پرنیان .)5999 ،داستان سرایی ابزاری حساس برای فهم افکار کودکان ،شناسایی گرایشهای آنان و کمک به
آنها برای درک دقیقتر جهان پیرامون خود است .در واقع قصهها چارچوبی برای خود پدید آیی و نیز آموزش و بالا بردن خود
فهمی و کارایی روابط بین فردی فراهم میآورند .قصه گویی به کودک کمک میکند وقایع چاره ناپذیر را شناسایی کند .برای
مثال ،کودک بیماری که باید به بیمارستان برود با خواندن کتابی مرتبط با موضوع خودش مثلاً در مورد کودکی که او هم باید
به بیمارستان برود احساس بهتری پیدا میکند و از این راه ممکن است ترسها و آرزوهایش را نیز بشناسد .قصه درمانی
همچنین به کودکان در فهم این نکته کمک میکند که دیگران نیز تجربههایی همانند حوادث زندگی او را دارند و به کاهش
داغی تجارب غیر قابل قبول از نظر اجتماعی نیز کمک میکند .کودکان این موضوع را با خواندن قصههایی میفهمند که
شخصیتهای آنها تجارب مشابهی داشتهاند (گلدارد و گلدارد /پرنیانی .)5992 ،بنابراین ،در قصه گویی ،کودکان از اینجا و
اکنون رها میشوند و فراتر از آنچه میبینند و در دسترس است گام بر میدارند (ماچادو .)5331 ،کارکرد قصه درمانی از آن
جهت برای کودکان بسیار برجستهتر میشود زیرا که آنها نمیتوانند به سادگی افکار و احساساتشان را شناسایی و ابراز کنند،
به همین دلیل قصه درمانی به صورت یکی از روشهای عالی مشاوره و روان درمانی کودکان مطرح شده است (تامپسون و
رودلف ،ترجمه طهوریان .)5994 ،زمانی که کودکان به قصه گوش فرا میدهند یا قصهای نیمه تمام را تکمیل میکنند خود را
در نقش قهرمان قصه قرار میدهند و در واقع به سمت تعارضهای خودشان میروند .آنها ممکن است مهارتها و راه حلهایی
را که شخصیتهای قصه بکار میبرند بطور ناهشیار برای رویارویی با مشکلات خود امانت گیرند .این امر موجب میشود آنها
بتوانند بر گذشته و ناکامی های پیشین خود فایق آیند و آینده خود را پر معناتر بیابند و روان درمانی ،تمرینی برای ترمیم و
بازسازی قصه زندگی تلقی میشود (هاوئرد .)5335 ،همچنین میتوان گفت که در شیوه قصه درمانی ،قهرمان قصه به عنوان
الگو عمل کرده و کودک در جریان یادگیری مشاهدهای و شرطی سازی جانشینی رفتارهای جدیدی را از او میآموزد؛ یا به
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زبان روان تحلیلگری ،کودک با قهرمان قصه همانند سازی کرده و قالب رفتاری او را برای خود بر میگزیند و یا قواعد خود
ساختهای را بر اساس پیام استعارههای قصه شکل میدهد که این قواعد سرانجام به موقعیتهای واقعی زندگی او تعمیم مییابند
و رفتار کودک را هدایت خواهند کرد (هنفر .)2999 ،علاوه بر این ممکن است تکرار مضامین مغایر با طرح وارههای کودک،
زمینه تعدیل آنها را فراهم سازد (راحیل .)2992،در واقع در قصه با عرضه دیدگاه و نقطه نظرات دیگران ،فرد از قید خود
مداری رها و انعطافپذیر میشود .علاوه بر این ،تکانشوری در صورتی تداوم مییابد که پیامدهای مثبتی در پی داشته باشد،
زیرا در اغلب موارد کودکان ،تکانشوری را از طریق تقلیید یاد میگیرند .پس به راحتی میتوان با نشان دادن رفتار های
تکانشورانه و پیامدهای آن ،در قالب شخصیتهای الگو شده برای کودکان بر کاهش یا افزایش آن رفتار تأثیر گذاشت.
منابع
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مقایسه کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنتی
معصومه اسماعیل پور
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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چکیده

مطالعه حاضـــر با هدف مقایســـه کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد
اینترنتی صــورت گرفت .روش پژوهش علزی-مقایســه (مورد-شــاهدی) می باشــد .جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه دانش
آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی  5936 -5931می باشند که به روش دردسترس تعداد  99نفر
( 49دانش آموز بـا و  49دانش آموز بـدن اعتیاد اینترنتی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شـــدند .برای گردآوری اطلاعات از
پرسشنامه های کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان و اعتیاد اینترنتی یانگ استفاده شد .دادههای پژوهش
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با روش تحلیل واریانس چندمتغیره( )MANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته نشان دادند کنترل هدفمند ،تنظیم
هیجـان و الگوی جهت گیری گفت و شـــنود در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی و الگوی جهت گیری همنوایی در دانش
آموزان با اعتیاد اینترنتی بیشـــتر ســـت .این نتایج لزوم توجه به متغیرهای کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم
هیجان در دانش آموزان را از سوی مسئولان مدارس و خانواده ها را روشن می سازد.
واژگان کلیدی :کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده ،تنظیم هیجان ،عتیاد به اینترنت.

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
در تکنولوژی موبایل که اکنون دسـترسی آسان به اینترنت را از طریق تلفنهای هوشمند و تبلتها میسر می نمایند ،این پدیده را
تشـــدید می کند .اگرچه اینترنت در زندگی روزمره ،مفید اســـت زمانی که اســـتفاده از آن ،اعتیادی گردد ،می تواند منجر به
مشــکلاتی برای افراد شــود .در واقع ،برخی افراد از کمبود کنترل در اســتفاده از اینترنت ،رنج می برند که مســبب آشــفتگی
شـخصی ،نشانگان ،وابستگی و پیامدهای منفی مختلف است(تروژاک ،زولینو و آچاب .)2951 ،569اعتیاد به اینترنت ،سازه ای
گسـتره اسـت که شامل بازی اینترنتی و سایر اشکال استفاده ی اعتیادی از اینترنت (مثل دانلود اعتیادی ،استفاده ی افراطی از
سایت های مربوط به شبکه های اجتماعی و خرید آنلاین اعتیادی) می شود .شیوع این اختلال ،از یک درصد تا  96/3درصد
گزارش شـده است .این تفاوت ،احتمالاً به دلیل میزان متغیر دسترسی به اینترنت در کشورهای مختلف ،تعاریف متعدد اعتیاد
به اینترنت و ابزارهای تشخیصی متفاوت ،است(هو و همکاران .)2954 ،شیوع بیشتر این اختلال در پسران بیشتر گزارش شده

- Trojak, Zullino & Achab
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اســت(وادلین 563و همکاران .)2956 ،گلدبرگ 539برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت 535را در جولای  5331میلادی مطرح
کرد و معیارهای تشـخیصی آن را ثبت نمود(گونزالس .)2999 ،532اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر
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
آموزان و دانشجویان میباشد(فرانگوس و سوتیروپولاس.)2955 ،539
اعتیاد به اینترنت می تواند در هیجانات افراد تاثیر گذار باشد .تنظیم هیجانی بعنوان فرایندآغاز ،حفظ ،تعدیل و یا تغییر در بروز،
شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعی-روانی ،فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف
می شود(ویمز .)2959،174در واقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب هیجانها نیست ،بلکه شخص نباید همیشه در یک حالت آرام
و ساکن از برانگیختگی هیجانی قرار داشته باشد .در عوض تنظیم هیجانی ،شامل فرایندهای نظارت و تغییر تجربیات هیجانی
شخص است(تامسون .)2954 ،175ساندرس و چستر )2993(536در پژوهشی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر از اینترنت
می کنند ،بیشتر در خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان خطرپذیری بالای دارند .یافتههای تجربی
آندرسن )2951( 177نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال روانی – هیجانی رابطه دارد.
یکی از نگرانیهای مشترک والدین در همهی جوامع نحوه استفاده دانشآموزانشان از اینترنت است .نسل جوان امروز نسبت
به نسل گذشته با سرعت بیشتری از والدین خود رشد میکنند ،برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی اینترنت ،باید در جهت
آگاهسازی خانوادهها تلاش کرد .خانواده اولین پایه گذار شخصیزت ،ارزشها و معیارهای فکری فرد است .کلارک و
شیلدز)5333(539خانواده را سیستمی قانون گذار تعریف میکنند که اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف و تجدید نظر
در تعریف و ماهیزت روابط خود برمبنای الگوی ارتباط شان هستند .کنشهای متقابل میان والدین و فرزندان ،اساس تحول
عاطفی فرد تلقی میگردد و این کنش متقابل در تمام مراحل عمر وی ،خود را نشان می دهد .معنای ابتدایی ارتباط خانوادگی
این است که بچه ها ارتباط با دیگران را یاد بگیرند(کوئرنر .)2994،533با توجه به این مسئله فیتزپاتریک و کوئرنر دو بعد زیر
بنایی گفت و شنود و همنوایی را در الگوهای ارتباط خانوادگی شناسایی کردند(کوئرنر ،فیتزپاتریک .)2996 ،599در بعد گفت
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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
گونه ای است که اعضا را وادار به یکسان نمودن نگرش ها ،ارزش ها و باورها میکند و بر حرف شنوی از پدر و مادر و
دیگر بزرگسالان استوار است(کوئرنر و فیتزپاتریک .) 2992،لانگ ،سو-هوئی و سوسان شور )2951(595در پژوهشی نشان
دادند که الگوی ارتباطی ضعیف خانوادگی و شیوه های فرزند پروری مستبدانه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان همبسته است.
همچنین خسروی و علیزاده صحرائی( )5939در پژوهشی نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی
معنی داری وجود دارد.
شواهد جدید بیانگر آن است که عوامل مزاجی در نوع رفتار افراد نقش مهمی دارند(پلاتا 182و همکاران )2991 ،و در بین
عوامل مزاجی نیز میزان کنترل توجه و کنترل هدفمند مهم به نظر می رسند .کنترل توجه به توانایی تمرکز و برگرداندن آن از
محرکی به محرکی دیگر گفته می شود .کنترل هدفمند نیز به درجه کنترلی که شخص بر حفظ تمرکز خود در پاسخ به محرک
های حواس پرت کننده دارد اطلاق میشود(روتبرت ،الیس و پوسنر .)2994 ،183کنترل بالای توجه و کنترل هدفمند که به
عنوان بخشی از مزاج نظم جویی 184در نظر گرفته میشود .توانای بازداری پاسخ مسلط را در فرد فراهم میآورد(روتبرت،
الیس و پوسنر .)2994 ،بنابراین افرادی که کنترل توجهی پایینی دارند به دلیل اینکه توانایی ضعیفی در تغییر دادن توجه خود
از محرکهای برانگیزنده اضطراب و افسردگی دارند(برگرداندن توجه) ممکن است به اختلالات رفتاری شده آسیب پذیر باشند.
وانگ و همکاران ( )2959در نتایج مطالعه خود بیان کردند بین اعتیاد به اینترنت در نوجوانان یا دانشجویان ،همبستگی مثبتی
با روانرنجوری و کنترل پایین وجود دارد .همچنین نیئی و همکاران( )2956و ین و همکاران( )2956در نتایج مطالعه خود
گزارش کردند بین اعتیاد به اینترنت با مشکلات رفتاری رابطه معناداری وجود دارد.
در نهایت با توجه به افز ایش شیوع اعتیاد در دانش آموزان ،انجام مطالعه ای در این خصوص بسیار ضروری می باشد .تا از
این طریق بتوان گامی موثر در کاهش مشکلات مربوط اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان برداشت .براین اساس پژوهش حاضر
با هدف مقایسه کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنتی صورت
گرفت.
روش شناسی

روش پژوهش علزی-مقایسه (مورد-شاهدی) می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر
اردبیل در نیمسال دوم تحصیلی  5936 -5931می باشند که به روش دردسترس تعداد  99نفر ( 49دانش آموز با و  49دانش
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آموز بدن اعتیاد اینترنتی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شـدند .انتخاب نمونه های آماری در دو مرحله صورت گرفت .الف)
مرحله شناسایی :در این مرحله پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در بین  499نفر از دانش آموزان توزیع گردید .ب) مرحله انتخاب:
در این مرحله از بین دانش آموزانی که نمرات بالا ( 5انحراف معیار بالاتر از میانگین) در پرسـشنامه اعتیاد به اینترنت دریافت
کرده بودنـد تعـداد  49نفر و همچنین برای مقـایســـه نیز از بین دانش آموزانی کـه نمرات پـایین ( 5انحراف معیار پایینتر از
میانگین) دریافت کرده بودند ،انتخاب شــدند .جهت انتخاب نمونه آماری و اجرای پژوهش بعد از کســب مجوزهای لازم به
مدارس دوره دوم متوسـطه پسـران شـهر اردبیل مراجعه و از دانش آموزان برای همکاری در پژوهش جلب رضــایت شدند.
دادههای پژوهش با اســتفاده از نرم افزار آماری  SPSSو با روش تحلیل واریانس چندمتغیره( )MANOVAمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به شرح زیر بودند:
آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ:185آزمون اعتیاد برای ســنجش میزان وابســتگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر توســط
(یانگ )5339،تهیه شـده اسـت .در این آزمون خواننده باید به هر یک از  29سؤال روی مقیاس لیکرت پنج درجه ای شامل
هرگز ،به ندرت ،اغلب و همیشه پاسخ بدهد .دامنه نمرات این آزمون از  9تا  599است که نمره بیشتر ،نشان دهنده وابستگی
بیشـتر به اینترنت اسـت این آزمون توسـط اورنگ ( )5999به فارسی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است .بررسی پایایی
این پرســشــنامه به روش آلفای کرونباخ در تحقیقات مختلف اعداد  9/31در ســوئد و  9/39در کره گزارش شــده اســت .در
مطـالعه یانگ و همکاران ( )5339اعتبار درونی این مقیاس بالاتر از  9/32گزارش شـــده و روش بازآزمایی نیز معنی دار
گزارش شده است .عسگریان و مرعشیان ( )5993با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف ،به ترتیب ضرایب  9/33و
 9/33را گزارش نمودند.
مقیاس تنظیم هیجانی :این مقیاس توسط گروس و جان ( )2999تهیه شده است .مقیاس فوق از  59گویه تشکیل شده است
که دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد ( 6گویه) و فرونشــانی ( 4گویه) میباشــد .پاســخها بر اســاس مقیاس لیکرت (3
درجهای) ،از کاملاً مخالف ( )5تا کاملاً موافق ( )3میباشد .ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد  9/33و برای فرونشانی
 9/39و اعتبار بازآزمایی بعد از  9ماه برای کل مقیاس  9/63گزارش شــده اســت(گروس و جان .)2999 ،ضــریب همســانی
درونی این مقیاس در کارمندان ایالتی و دانشـجویان کاتولیک دانشگاه میلان برای ارزیابی مجدد در دامنه ای  9/46تا  9/69و
برای فرونشانی  9/42تا  9/69بدست آمده است(گروس و جان .)2999 ،در پژوهش حسینی و خیر ( )5939به منظور بررسی
پایایی ،از روش همسـانی درونی استفاده شد ،میزان ضریب آلفای کرنباخ برای این پرسشنامه  9/39محاسبه گردید که بیانگر
پایایی مطلوب این مقیاس میباشد .روایی این پرسشنامه نیز از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمره هر گویه با نمره ی کل
مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت .همبستگی نمرات هر گویه با نمره کل مقیاس بین  9/15تا  9/69محاسبه شد.
مقیاس تجدیدنظر شـده الگوهای ارتباطی خانواده :برای بررسی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی بعد گفت و شنود و بعد
همنوایی از ابزار تجدیده نظر شـده الگوی ارتباطات خانواده که توسط ریچی و فیتزپاتریک در سال  5334به این منظور تهیه
- Internet Addiction Test
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شــده اســتفاده گردید .پرســشــنامه الگوهای ارتباطی خانواده دارای  26گویه پنج گزینه ای از کاملاً موافقم (نمره پنج) تا کاملاً
مخـالفم (نمره یـک) اســـت 51 .گزاره اول مربوط به جهت گیری گفت و شـــنود و  55گزاره بعدی مربوط به جهت گیری
همنوایی می باشــد (جهانی زنگیر .)5935 ،برای اعتبار این ابزار در بررســی های انجام شــده ،میانگین مقدار آلفای کرونباخ
( 9/93دامنه  9/32تا  )9/94برای بعد گفت و شـنود( 9/33 ،دامنه  9/94تا  )9/39برای بعد همنوایی و ضریب اعتبار به روش
بازآزمایی 9/33 ،برای بعد گفت و شنود و  9/39تا  9/ 39برای بعد همنوایی گزارش شده است (جوکار و همکاران.)5996 ،
مقیاس کنترل هدفمند :596مقیاس کنترل هدفمند یک ابزار  46سوالی است که توسط لونیگان 593و همکاران ( )2994ساخته
شـده و میزان خود تنظیمی هیجانپذیری مثبت و منفی را در مقیاس لیکرت  1نقطه ای ازاصــلاً( )5تا همیشه( )1در دو خرده
مقیاس کنترل حواسپرتی ،پشــتکار/تکانش وری اندازه میگیرد .در این مطالعه از خرده مقیاس کنترل حواس پرتی/پشــتکار
استفاده خواهد است .این خرده مقیاس دارای  52آیتم می باشد و در مقیاس لیکرت  1نقطه ای ازاصلاً ( )5تا همیشه ( )1نمره
گـذاری میگردد .پـایـایی ثبات درونی این آزمون  9/94برای خرده مقیاس حواس پرتی /پذیرش و  9/36برای خرده مقیاس
تکانش وری گزارش شـده اسـت .ضرایب ثبات همزمان این آزمون نیز در دامنه  9/19تا  9/69بدست آمده است(لونیگان ،و
همکاران .)2994 ،ضــریب آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعه رضــاپور ( )5932که بر روی دانش آموزان صــورت گرفت،
 9/93بدست آمد.
یافته ها

طبق یافتهها پژوهش میانگین سن پاسخگویان برابر  56/29وانحراف معیار آن  5/99بود .بیشترین فراوانی در هر دو گروه پایه
اول و کمترین فراونی پایه سوم بودند.
جدول ( :)5میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش
گروه

میانگین

انحراف معیار

متغیر

دارای اعتیاد اینترنت

59/93

9/99

بدون اعتیاد اینترنت

24/54

9/56

الگوی جهت گیری گفت و

دارای اعتیاد اینترنت

49/54

3/14

شنود

بدون اعتیاد اینترنت

12/22

59/99

الگوی جهت گیری گفت

دارای اعتیاد اینترنت

23/99

3/62

همنوایی

بدون اعتیاد اینترنت

25/95

1/99

دارای اعتیاد اینترنت

25/99

1/22

بدون اعتیاد اینترنت

96/45

9/56

کنترل هدفمند

تنظیم هیجان

186- Effortful Control Scale
187- Lonigan

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

طبق نتایج جدول ( )5میانگین کنترل هدفمند در افراد دارای اعتیاد اینترنت و گروه بدون اعتیاد اینترنتی به ترتیب برابر 59/93
و 24/54؛ الگوی جهت گیری گفت و شنود به ترتیب  94/54و 12/22؛ الگوی جهت گیری گفت همنوایی  22/99و  25/95و
تنظیم هیجان  25/99و  96/45می باشد.
جدول ( :)2نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها
متغیر

F

df1

df2

Sig

کنترل هدفمند

9/611

5

33

9/494

تنظیم هیجان

9/122

5

33

9/154

الگوی جهت گیری گفت و شنود

2/599

5

33

9/592

الگوی جهت گیری همنوایی

9/533

5

33

9/619

چنانچه در جدول ( )2مشـاهده می شـود سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها ( ) P>9/91نشان می دهد که واریانس ها
برابر هستند.

جدول ( :)9نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره کنترل هدفمند و تنظیم هیجان
مدل

گروه

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

P

مجذور اتا

اثر پیلایی

5/999

429943/492

2/999

36/999

9/999

5/999

لامبدا ویلکز

9/999

429943/492

2/999

36/999

9/999

5/999

اثر هتلینگ

54366/133

429943/492

2/999

36/999

9/999

5/999

بزرگترین ریشه خطا

54366/133

429943/492

2/999

36/999

9/999

5/999

اثر پیلایی

9/931

59/693

2/999

36/999

9/999

9/931

لامبدا ویلکز

9/691

59/693

2/999

36/999

9/999

9/931

اثر هتلینگ

9/614

59/693

2/999

36/999

9/999

9/931

بزرگترین ریشه خطا

9/614

59/693

2/999

36/999

9/999

9/931

همانطور که جدول ( )9نشـــان می دهد ســـطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت اســـتفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می
شــمارد( = 9/69 ،F=59/69 ،p< 9/91لامبدای ویلکز) .مجذور اتا نشــان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابســته در
مجموع معنادار اســت و میزان این تفاوت بر اســاس آزمون لامبدا ویلکز  9/93اســت ،یعنی  93درصــد واریانس مربوط به اختلاف بین
گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
جدول ( :)4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیرهای کنترل هدفمند و تنظیم هیجان
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منبع

متغیر وابسته

تغییر
مدل
گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

P

F

اتا

کنترل هدفمند

9634/599

5

9634/599

349/552

9/999

9/329

تنظیم هیجان

9592/399

5

9592/399

696/369

9/999

9/353

کنترل هدفمند

569/999

5

569/999

99/213

9/999

9/964

تنظیم هیجان

519/399

5

519/399

95/315

9/999

9/914

همانطور که جدول ( ) 4نشان می دهد بین میانگین کنترل هدفمند و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی
داری وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که میانگین هر دو متغیر در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد
اینترنت است.
جدول ( :) 1نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره الگوهای ارتباطی خانواده
مدل

گروه

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

P

مجذور اتا

اثر پیلایی

9/316

693/135

2/999

36/999

9/999

9/316

لامبدا ویلکز

9/944

693/135

2/999

36/999

9/999

9/316

اثر هتلینگ

25/143

693/135

2/999

36/999

9/999

9/316

بزرگترین ریشه خطا

25/143

693/135

2/999

36/999

9/999

9/316

اثر پیلایی

9/539

6/199

2/999

36/999

9/999

9/539

لامبدا ویلکز

9/999

6/199

2/999

36/999

9/999

9/539

اثر هتلینگ

9/294

6/199

2/999

36/999

9/999

9/539

بزرگترین ریشه خطا

9/294

6/199

2/999

36/999

9/999

9/539

همانطور که جدول ( )1نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد
( = 9/99 ،F=6/19 ،p< 9/95لامبدای ویلکز) .مجذور اتا نشــان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابســته در مجموع
معنادار اســت و میزان این تفاوت بر اســاس آزمون لامبدا ویلکز  9/53اســت ،یعنی  53درصــد واریانس مربوط به اختلاف بین گروهها
ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
جدول ( :) 6نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیر الگوهای ارتباطی خانواده
منبع تغییر

متغیر وابسته

مدل
گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P

اتا

حساسیت اضطرابی

23993/999

5

23993/999

499/161

9/999

9/953

فرسودگی تحصیلی

433566/959

5

433566/959

5345/291

9/999

9/312

حساسیت اضطرابی

691/949

5

691/949

3/396

9/992

9/932
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فرسودگی تحصیلی

9954/959

5

9954/959

55/369

9/995

9/593

همانطور که جدول ( )6نشان می دهد بین میانگین الگوی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی در دانش آموزان با و بدون اعتیاد
اینترنت تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که الگوی جهت گیری گفت و شنود در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی
بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنت و الگوی جهت گیری همنوایی در دانش آموزان با اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان بدون
اعتیاد اینترنتی است.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضــر با هدف مقایســه کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده و تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد
اینترنتی صــورت گرفت .نتایج نشــان داد بین میانگین کنترل هدفمند در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی
داری وجود دارد ( .)p< 9/95بـه طوری که میانگین این متغیر در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنت بیشـــتر از دانش آموزان
دارای اعتیـاد اینترنـت اســـت .نتـایج بـه دســـت آمده در راســـتایی یافته های مطالعات وانگ و همکاران ( ،)2959نیئی و
همکـاران( )2956و ین و همکاران( )2956قرار دارد .وانگ و همکاران( )2959در نتایج مطالعه خود بیان کردند بین اعتیاد به
اینترنــت در نوجوانــان یــا دانشـــجویــان ،همبســـتگی مثبتی بــا روانرنجوری و کنترل پــایین وجود دارد .همچنین نیئی و
همکاران( )2956و ین و همکاران( )2956در نتایج مطالعه خود گزارش کردند بین اعتیاد به اینترنت با مشکلات رفتاری رابطه
معناداری وجود دارد.
در خصـوص اسـتنباط این یافته قابل بیان اسـت از سـوی براسا نظر که روتبرت ( )5396معتقد است که در تمام مراحل حل
مسـئله ،بدون کنترل هدفمند که جزئی از خودتنظیمی اسـت نمیتوان به موفقیت رسید .به این معنی که بدون تنظیم و کنترل
هدفمند در همان مرحله اول ،فرد نخواهد توانسـت به تشخیص درست دست یابد .در این صورت دیگر حل مسئله به شکل
درســـت اتفـاق نخواهـد افتـاد .علـاوه بر این کنترل توجـه و هدفمند به عنوان عاملی مهم در ،برقراری و نگهداری روابط و
شـایسـتگی اجتماعی محسـوب می شـود .و از سـوی دیگر وجود اعتیاد اینترنتی با دارا بودن ویژگی های مانند پرخاشگری،
خشم ،وجود افسردگی ،اضطراب و  ...موجب می گردد که افراد در کنترل هدفمند خود دچار مشکل گردند.
قسمت دیگر نتایج به دست آمده نشان داد بین میانگین تنظیم هیجان در دانش آموزان با و بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی
داری وجود دارد( .)p< 9/95به طوری که میانگین این متغیر در دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنت بیشتر از دانش آموزان دارای
اعتیاد اینترنت است .ساندرس و چستر ( )2993در پژوهشی نشان دادند که افرادی استفاده مکرر از اینترنت می کنند ،بیشتر در
خطر برنامه های اینترنتی بوده و همچنین این افراد میزان خطرپذیری بالای دارند .ویلسون ،فورنلسیر و وایت )2959( 599به
این نتیجه رسیدند که معتادان شبکه اجتماعی از لحاظ هیجانی ،روابط بین فردی ،سلامت و مشکلات عملکردی رنج می برند.
یافتههای تجربی آندرسن( ) 2951نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال روانی – هیجانی رابطه دارد.
هورمس و همکاران ( )2954در مطالعات خود نشان دادند استفاده از شبکههای اجتماعی آنلاین به طور بالقوه اعتیاد آور است؛
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اعتیاد به شبکههای اجتماعی به نظر میرسد به علت بخشی از یک خوشه از علائم مهارتهای تنظیم احساسات ضعیف به
وجود میآیند .ارتباط در دنیای مجازی مملو از هیجانات و تکانههای روانی است که امکان دریافت بعضی از این ادراکات در
دنیای واقعی امکان پذیر ،نیست .حضور در اتاقهای گفتگو ،استفاده از پستهای الکترونیک ،محاورهای تصویری ماهیتی کامل
پنهان و فردی دارد و مشخص نیست که چه نوع ارزشها و نگرشها یا متحوایی را منتقل میکند(ون دن اینجندن ،مرکرک و
ورماست و اسپیجکرمان .)2999 ،593بنابراین استفاده بیش از اندازه از شبکههای مجازی به دلیل جذابیتهای کاذبی که برای
کاربران ایجاد میکند .به آرامی آنها را به خود معتاد میسازد و میتواند با توجه به آنها ،نیازهای روانی و هیجانی آنها را تأمین
نماید این در حالی است کهاشتغال بیش از حد به اینترنت رشد روانی-اجتماعی و هیجانی آنها را به دلیل عدم تجارب معمول
و گروهی با همسالان دچار اختلالات رفتاری و در خودفرورفتگی میکند(دستجردی و همکاران.)5935 ،
در نهایت قسمت آخر یافته های پژوهش نشان داد میانگین الگوی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی در دانش آموزان با و
بدون اعتیاد اینترنت تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/95به طوری که الگوی جهت گیری گفت و شنود در دانش آموزان
بدون اعتیاد اینترنتی بیشتر از دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنت و الگوی جهت گیری همنوایی در دانش آموزان با اعتیاد اینترنت
بیشتر از دانش آموزان بدون اعتیاد اینترنتی است .لانگ ،سو-هوئی و سوسان شور ( )2951در پژوهشی نشان دادند که الگوی
ارتباطی ضعیف خانوادگی و شیوه های فرزند پروری مستبدانه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان همبسته است .همچنین
خسروی و علیزاده صحرائی( )5939در پژوهشی نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی معنی داری
وجود دارد .برشان و همکاران( )5935در نتایج مطالعه خود نشان دادند دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنتی عملکرد خانوادگی
نامناسبی دارند .اینترنت ،به عنوان رسانه ارتباطی و سرگرم کننده ،زندگی مفرح و امنی را برای تعدادی از افراد مهیا میکند ،که
در دنیای واقعی انکار شده اند (درگاهی .)5992 ،در چنین شرایطی زمانی که اعضای خانواده دارای ارتباطات مناسب (الگوی
جهت گیری گفت و شنود) باشند و اعضاء خانواده خود را جزئی از گروه خانواده دانسته و در جهت رشد آن تلاش میکنند و
در زمان مواجهه با شکل و عدم توانایی در حل آن سایر خانواده در جهت رفع آن و سازگاری مجدد وی به یاریاش میپردازند.
چنین پیوندی بین اعضا منجر به کاهش بسیاری از ارتباطات و رفتارهای نامناسب (مانند بزهکاری ،اعتیاد به اینترنت و )...
میگردد .بعلاوه در چنین خانوادههای نوجوان بیشتر می تواند به تخلیل انرژی خود پرداخته و اوقات فراغت خود را پر نمایند
که این عامل نیز میتواند پیشبینی کننده مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در چنین خانواده های باشد.
همچنین قابل بیان اسـت که قاعدتاً وجود سبک نامناسب برخورد خانواده می تواند در گرایش و اعتیاد فرزندانش به اینترنت
تاثیر گذار باشـد .چرا که د انش اموزان به ویزه در سـنین نوجوانی در دوره بحرانی قرار داشـته و هر گونه ناملایمتی از سوی
خـانواده (وجود الگوی خانوادگی جهت گیری همنوایی) می تواند در این گرایش تاثیر گذارد .اما در خصـــوص ناهمخوانی
نتیجه به دست آمده با یافتههای پیشین می توان به تعداد نمونه آماری و نیز جامعه های مورد بررسی اشاره کرد .وجود جامعه
و فرهنگهای متفاوت میتواند در پدیده اعتیاد به اینترنت دانشآموزان تاثیر گذار باشـد .در برخی از فرهنگهای شاید دانش
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آموزان نه به دلیل مشـکلات خانوادگی ،بلکه به عنوان نوعی مشـغولیت و تفریح برای پر کردن اوغات فراغت خود به سویی
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
باشــد .خودگزارشــی بودن ابزار پژوهشــی و به علت اینکه پژوهش حاضــر تنها در گســتره ی دانش آموزان دارای اعتیاد به
اینترنت یک شـهرستان صورت گرفته که این امر تعمیم نتایج تحقیق را با محدودیت مواجه میسازد .بنابراین پیشنهاد میگردد
برای افزایش تعمیم نتایج به دسـت آمده ،چنین پژوهشی بر روی جامعه آماری دیگر صورت گیرد .همچنین پیشنهاد میگردد
برنامههای از سـوی مسئولان مدارس جهت افزایش و ارتقاء کنترل هدفمند ،الگوهای ارتباطی خانواده مناسب و تنظیم هیجان
در دانش آموزان دارای اعتیاد اینترنتی صورت گیرد.
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نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره در پیشبینی گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره در پیشبینی گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان
انجام شد .روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه
محقق اردبیلی بود که در مقطع کارشناسی در سال  31-36مشغول تحصیل بودند بود که از این جامعه ،نمونهای به حجم 229

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

نفر به صورت نمونهگیری تصادفی و در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن) ،مقیاس
خودپنداره بک و مقیاس آمادگی برای اعتیاد ) )APSپاسخ دادند .جهت تجزیه وتحلیل دادهها ،به منظور بررسی فرضیهها و
سؤالات پژوهش ،علاوه بر استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (مثل میانگین و انحراف معیار) ،از آزمون-های آماری همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد .تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  spss-23انجام گرفت.
تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای جو عاطفی خانواده و خودپنداره با گرایش به اعتیاد رابطهی معنادار منفی داشتند .با توجه
به تأثیر متغیرهای فوق در پیشبینی کنندگی گرایش به اعتیاد در جوانان ،میتوان از نتایج پژوهش حاضر در برنامههای پیشگیری
و درمان اعتیاد به عنوان متغیرهای تأثیرگذار استفاده گردد.
واژگان کلیدی :جو عاطفی خانواده ،خودپنداره ،سوء مصرف مواد

مقدمه

اعتیاد 539در کنار سوء تغذیه و آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب میشود که پیامد ناشی از آن
تمام کشورهای دنیا را (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) تحت تأثیر قرار داده است (هیتنر و اسویکورت.)2993 ،535
اعتیاد به مواد مخدر ،بیماری روانی عود کننده و مزمنی است که با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری
همراه است (دالاس ،دیوید ،جولی .)2959 ،532بر طبق دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سال  2952حدود  299میلیون
نفر از مردم جهان در سال  2959مواد مصرف نمودند که جمعیتی بالغ بر  1درصد از افراد بالای  59سال را تشکیل میدهند و
حدود  23میلیون از آنها به مواد وابسته هستند و در چند سال اخیر ،روند اختلال مصرف مواد غیرقانونی ثابت بوده است ،هر
چند بعضی از کشورهای رو به توسعه ،افزایش مقدار اختلال مصرف مواد را شاهد هستند (گزارش جهانی مواد مخدر،539
 .)2952اعتیاد یک بیماری مغزی محسوب میشود چرا که مواد بر مغز اثر میکنند و ساختمان و کارکرد آن را تغییر میدهند.
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این تغییرات مغزی میتواند طولانی مدت و ماندگار باشد و به رفتارهای آسیب زایی که در مصرف کنندگان دیده می شود،
بینجامد (ممتازی .)2952 ،سوء مصرف و وابستگی به آن ،آسیبهای جدی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و بهداشتی
بر جوامع وارد میسازد که از آن جمله میتوان به مواردی همچون بیماریهای جسمانی واگیرداری همچون هپاتیت ،ایدز و
بیماریهای روانی-اجتماعی همچون ازدیاد جرایم مرتبط با اعتیاد مثل سرقت ،قتل ،خودسوزی ،بیکاری ،خشونت خانوادگی،
کودک آزاری ،افزایش آمار طلاق و افت تحصیلی فرزندانی که والدین معتاد دارند ،اشاره نمود (وست .)2996 ،534آمار رو به
افزایش مصرف مواد مخدر در دنیای کنونی به گونهای است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوین میگوید :اگر
غذا را مستثنی کنیم ،هیچ مادهای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد
(موال )2993 ،531وابستگی به مواد در تمامی حرفهها ،سطوح تحصیلی ،و طبقات اجتماعی-اقتصادی دیده میشود و صرفا به
فرد یا گروه خاصی مربوط نمیشود (مصطفایی ،حسینی ،و جنابادی .)2954 ،با توجه به شیوع بالای وابستگی به مواد و
دشواریهای درمان آن ،تلاش برای شناسایی عوامل خطر ابتلا به این مشکل در جمعیتهای مختلف بسیار ضروری است .در
ارتباط با گرایش به مواد مخدر ،دانشجویان در بیشتر جوامع از گروههای پرخطر محسوب میشوند (اندرسون5339 ،536؛ نقل
از قاضی نژاد و ساوالانپور.)5999 ،
یکی از عوامل موثر و حمایت کننده در تمایل و آمادگی به اعتیاد دانشجویان ،جو عاطفی خانواده یعنی میزان ارتباط مطلوب
فرد با والدین است .به طور کلی در تحقیقهای متعددی نشان داده شده است که جوانان دارای دلبستگی ایمن ،تجربهی کمتر
در مصرف مواد مخدر دارند (ووس :5334 ،533به نقل از :دویل ا ،مورتی ،برنگین و باکووسکی .)2999 ،539دیسویک،
ناتوویک ،گرد ،ایکیلند ،اولی ،جوهان ،،لیندستورم و دوریل ،)2991( 533ملیسا و دروتی ( )2991و بیفالکو ،موران ،استنفورد،
بانیس و بارن )2999(299نیز در بررسی خود گزارش کردند که بیشترین عوامل بروز حالتهای روانشناختی مثل استرس و
مقابل و دوری به فرار و سوء مصرف مواد در افراد ،مربوط به زندگی خانوادگی و فعالیت اجتماعی است .جو عاطفی خانواده
که چگونگی ارتباط و طرز برخورد و نظر افراد خانواده نسبت به هم ،احساسها و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت
یا عدم دخالتشان در کارهای اعضای دیگر و رقابت و همکاری آنها با یکدیگر است ،میتواند در سلامت روانی و رفتاری
فرزندان موثر باشد (شریعتمداری .)5991 ،به طور کلی روانشناسان در گسترهی تحقیقهای متعدد خود به این نتیجه رسیدهاند
که خانواده مطلوب ،خانوادهای است که امنیت عاطفی ،احساس ارزشمندی ،باور تعلق و مورد عشق بودن را تامین کند .در این
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خانوادهها افراد فرصت بیشتری برای رسیدن به استقلال و مسئولیتپذیری خواهند داشت و فرزندان سازگاری مناسبی دارند
(نوابی نژاد .) 5933 ،خانواده به پدر و مادر نیاز دارد که به برقراری یک رابطه سالم باهم متعهد باشند و بتوانند محیط آنچنان
امنی ایجاد کنند که فرزندان بدون ترس و به دور از تباهی و آلودگی رشد و تکامل یابند .در نظامهای سالم خانوادگی ،نقشها
انعطاف پذیرند و حرکت آرام و آهسته است .تبادل نظر و روابط افراد با یکدیگر ملایم و مطبوع است (ستیر.)5339 ،295
بیتوجهی والدین به سالم سازی روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و نبود روابط مناسب در بیشتر موارد آنها را با کمبود های
عاطفی ،انگیزش و مشکلات روانی رو به رو میسازد (بیرن .)2995 ،292در خانوادههایی که فضای روانی ناسالم است ،اعضای
آن پیوسته در نزاع و کشمکش به سر میبرند ،کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی چنین شرایطی محسوب میشوند (نوابی نژاد،
 .)5995اگر افراد جا معه به ویژه والدین از تاثیر جو عاطفی خانواده و عملکرد خود بر روی سلامت و شکوفایی فرزندان آگاه
باشند سعی خواهند کرد که فضایی آرام ،متعادل و حمایت کننده برای فرزندان خویش محیا کنند (نوابی نژاد.)5999 ،
از جمله متغیر دیگری که به نظر میرسد به گونهای میتواند زمینه ایجاد گرایش به سمت مصرف مواد را ایجاد کند ،نگرش فرد
نسبت به خودش میباشد .در واقع خودپنداره 299تصویر شخص است نسبت به کل وجود خویش که این برداشت در
مجموعهی اعمال و رفتار فرد منعکس میشود و باعث میشود در تعامل با دیگران و مواجهه با موقعیتهای مختلف ،سازگاری
لازم را کسب نماید (کوپر و پروین .)5339 ،294خودپنداره ارزیابی کلی فرد از خودش است .این ارزیابی ناشی از ارزیابیهای
ذهنی فرد از ویژگیهای خود است که ممکن است مثبت یا منفی باشد .خودپندارهی منفی منعکس کنندهی احساس بی ارزشی
و بی لیاقتی و نیز ناتوانی «خود» است (بونگ و اسکالویک .)2999 ،291به اعتقاد بارنت و گوتلیب )5399( 296این احتمال
وجود دارد که رویدادهای منفی زندگی در افرادی که از احساس خود ارزشی چندانی برخوردار نیستند ،افسردگی بیشتری ایجاد
نماید .طبق مطالعات مشخص شده است که افراد مبتلا به اعتیاد ،اعتماد به نفس پایینتری دارند ،در رفتارهای خود ،تکانشی
عمل میکنند و به هنگام روبه رو شدن با مشکلات ،به جای برخورد مسئله مدار و ریشهای از آنها اجتناب میکنند ،چرا که
توانایی خود را دست کم میگیرند و خود را از پیش شکست خورده میدانند (وارن ،اسین و گرلا .)2993 ،293به همین دلیل
تصور میرود در شرایط تنشزا و استرسآور افراد دارای خودپندارهی منفی و ضعیف از سرسختی کمتری برخوردار بوده و
بیشتر مستعد درگیر شدن در دام اعتیاد میباشند .مسألهی مصرف و سوء مصرف مواد در میان نوجوانان و جوانان به دلیل
حساسیت این دوره از زندگی و نقش آن در زندگی آینده افراد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده و به بررسی هر کدام از این متغیرها به صورت جداگانه پرداخته است .برای مثال
در پژوهش عسگری ،صفرزاده ،قاسمی مفرد ( )5939تحت عنوان بررسی رابطهی جو عاطفی خانواده و جهتگیری مذهبی با
گرایش به اعتیاد دریافتند که بین جو عاطفی خانواده ،جهتگیری مذهبی و گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه چندگانه وجود
دارد .در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که جو عاطفی خانواده نسبت به جهتگیری مذهبی ،پیشبینی کنندهی بهتری برای
متغیر ملاک گرایش به اعتیاد میباشند .در پژوهش راچکین 299و همکاران ( )2999رابطه عملکرد خانواده و تربیت و مراقبت
والدین و مشکلات رفتاری در نوجوانان دریافتند که درجات بالای بزهکار را نه به طور کلی با درجات بالای عملکرد منفی
خانواده و تربیت سخت و خشن والدین مرتبط بود و عملکرد خانواده پیشبینی کنندهی بالایی برای مشکلات رفتاری در مقایسه
با تربیت والدین دارد .پژوهشهای فروع الدین و صدرالسادات ( )5995که نتایج نشان داد که خودپندارهی افراد معتاد و
غیرمعتاد با یکدیگر تفاوت دارد و خودپندارهی منفی را میتوان عاملی در گرایش به اعتیاد دانست از دیگر همبستههای منفی
گرایش به مصرف مواد ،عزت نفس و خودکارآمدی است .فلیمینگ 293و همکاران ( )5339در پژوهشی  599نفر از معتادان
مرکز اجتماع درمان مدار  19نفر گروه آزمایش 19 ،نفر گروه گواه را بررسی کردند .نتایج نشان داد که افزایش معناداری در
عزت نفس و کاهش افسردگی و خودپندارهی منفی در گروه آزمایش که مهارتهای زندگی را آموزش دیده بودند ،مشاهده
شد.
پدیده اعتیاد یک بیماری زیستی و روانی-اجتماعی است که در جهان امروز به صورت یک معضل خانمان سوز باعث از هم
پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها ،به انحراف کشیده شدن جوانان و شیوع و گسترش بیماری ها و ضررهای فراوان اقتصادی
و مرگ و میرگردیده است .زیانهای ناشی از مصرف مواد علاوه بر شخص مصرف کننده ،به خانواده و دیگران هم سرایت
میکند (غفاری .)5993 ،اعتیاد به مصرف مواد میتواند کل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و اغلب منجر به دامنه وسیعی از
رفتارهای بیمارگونه شده کارکرد طبیعی فرد را در خانواده ،محیط کار و اجتماع مختل کند .از طرف دیگر ،دلبستگی و پیوند
خاصی بین اعضای یک خانواده وجود دارد ،آنها نگران یکدیگرند و از هم دفاع ،حمایت و پشتیبانی میکنند ،بنابراین کارکرد
سایر افراد خانواده نیز مختل میگردد (راهدرت و زچاویکس .)5331 ،259این مسئله وقتی مهمتر میشود که شیوع مصرف
مواد در میان جوانان دانشجو مطرح میشود ،بنابراین توجه به این موضوع در بین دانشجویان از موضوعات اساسی نظامهای
آموزشی بوده و میتواند گام مؤثری در شناسایی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد و ارائهی راهکارهای مؤثر در جهت
پیشگیری و درمان اختلالات سوء مصرف مواد و اعتیاد باشد .امروزه خطر مصرف مواد مخدر در نسل جوان روندی صعودی
پیدا کرده و در نتیجه سلامت روانی این قشر را با خطر جدی مواجه ساخته است .گزارشها نشان میدهد که دانشجویان
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دانشگاهها نیز به عنوان بخشی از نیروی جوان جامعه از آسیبهای مختلف روانی اجتماعی در امان نیستند و گاهی در معرض
خطر استفاده از مواد مخدر و سوء مصرف مواد قرار دارند (قائمی ،شریعت ،وزیری و بلوچی .)5993 ،این پژوهش به دلیل
ضرورت شناخت عوامل خطرساز و مستعدکنندهی گرایش به سوء مصرف مواد انجام شد تا شاید بتواند مبنایی جهت تدوین
برنامههای پیشگیرانه فراهم آورد ،همچنین به دلیل آن که روابط بین شخصیت و عوامل خانوادگی و گرایش به رفتارهای پرخطر
نظیر سوء مصرف مواد به لحاظ علی مبهم است ،پژوهش حاضر در جهت تعیین ویژگیهای شخصیتی و خانوادگی افراد مستعد
در زمینه پیشگیری از اعتیاد انجام شده است تا راهگشای محققین آتی و همچنین برنامه ریزان برنامههای پیشگیری از اعتیاد به
مواد مخدر باشد .لذا در پژوهش حاضر به بررسی نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره در پیشبینی گرایش به سوء مصرف
مواد در دانشجویان انجام شد.

روش شناسی

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
از آنجایی که پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها میپرداخت بنابراین یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .در
این پژوهش متغیرهای جو عاطفی خانواده و خودپنداره به عنوان متغیرهای برونزا (پیش بین) و متغیر گرایش به اعتیاد به عنوان
متغیر درون زا (ملاک) در نظر گرفته شدند .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود که
در مقطع کارشناسی در سال  31-36مشغول تحصیل بودند .که از این جامعه ،نمونهای به حجم  229نفر به صورت نمونهگیری
تصادفی و در دسترس انتخاب شدند .جهت تجزیه وتحلیل دادهها ،به منظور بررسی فرضیهها و سؤالات پژوهش ،علاوه بر
استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (مثل میانگین و انحراف معیار) ،از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چند متغیری استفاده شد .تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  spss-23انجام گرفت .ابزار پژوهش عبارت بودند از:
 -5مقیاس آمادگی برای اعتیاد  :255APSاولین بار توسط وید و بوچر 252در سال ( )5332ساخته شد ،مقیاس ایرانی آمادگی
به اعتیاد است توسط زرگر و همکاران در سال  5991ساخته شد (به نقل از زرگر ،نجاریان و نعامی .)5993 ،این پرسشنامه
دارای  96ماده به اضافه  1ماده دروغ سنج میباشد .نمرهگذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر (کاملا مخالفم) تا 9
(کاملا موافقم) میباشد .البته این شیوهی نمرهگذاری در سؤالات شمارهی  25 ،51 ،52 ،6معکوس خواهد شد .این پرسشنامه
دارای عامل دروغ سنج میباشد که شامل سؤالات شمارهی  99 ،25 ،51 ،59 ،52میشود .برای به دست آوردن امتیاز کلی
پرسشنامه باید مجموع امتیازات تک تک سؤالات (به غیر از مقیاس دروغ سنج) را باهم جمع نمود .این نمره دامنهای از  9تا
Addiction Potential Scale
Weed & Butcher
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 599را خواهد داشت .نمرات بالاتر به معنی آمادگی بیشتر فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد میباشند .ضریب پایایی این مقیاس در
پژوهش زرگر و همکاران ( )5993با روش آلفای کرونباخ  9/39درصد به دست آمد .روایی سازه این مقیاس از طریق همبسته
کردن آن با مقیاس فهرست بالینی علائم بالینی ( ، )scl-2ضریب همبستگی  9/41به دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی
پرسشنامه جو عاطفی خانواده بررسی شد که آلفای کرونباخ آن  9/39به دست آمد.
 -2پرسشنامه جو عاطفی خانواده :259این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مهرورزی در تعاملات کودک-والدین توسط هیل
برن5364( 254؛ به نقل از ناهیدی )5939 ،ساخته شد .پرسشنامه مذکور  56سوال دارد و  9متغیر فرعی (محبت ،نوازش ،تایید
کردن ،تجربه های مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت) را می سنجد .آزمودنی باید در یک مقیاس
لیکرتی به صورت ( =5خیلی کم تا  =1خیلی زیاد) بر حسب احساس خود به یکی از آنها پاسخ دهد .کل مقیاس دارای 56
سوال و هر خرده مقیاس در برگیرنده  2سوال است .پرسش های فرد به پیوند عاطفی پدر و فرزند و پرسشهای زوج به پیوند
عاطفی مادر و فرزند اختصاص دارند .نخستین پاسخ ضعیفترین و آخرین پاسخ قویترین رابطه عاطفی است که از زمان
گذشته تا حال بین پدر ،مادر و فرزند وجود داشته است .به منظور سنجش روایی آزمون کرامتی ( )5999از  51نفر از استادان
متخصص دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاههای استان خراسان نظر خواهی کرد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.
همچنین وی ضریب پایایی آزمون را  % 93به دست آورد .جمشیدی ( )5931ضریب پایایی آزمون جو عاطفی خانواده را از
طریق آلفای کرونباخ و باز آزمایی به ترتیب  % 93و  % 99گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه جو عاطفی
خانواده بررسی شد که آلفای کرونباخ آن  9/34به دست آمد.
 -9مقیاس خودپندارهی بک :251این مقیاس را نخستین بار بک ( )5339به منظور بررسی خودپنداره افراد مطرح کرد و مجدداً
بک و استیر ،اپستین و برون )5339( 256آن را ارزیابی کردند .این مقیاس  21گویهای وسیلهای برای ارزیابی نگرشهای منفی
شخص از خودش است که در نظریهی شناختی بک بخش شناخت منفی سه گانه (نظر منفی نسبت به خود ،محیط و دنیا) را
تشکیل میدهد .آزمون به گونهای طراحی شده است که نمرات بالاتر نشان دهندهی خودپندارهی مثبت است .بک و همکاران
( )5339در بررسی این مقیاس ضریب آلفای آن را  9/92به دست آوردند ضریب پایایی مقیاس از طریق آزمایش مجدد با فاصله
زمانی یک هفته  9/99و با فاصله زمانی سه ماه  9/61بود .این مقیاس را در ایران نبوی ( )5939از نظر اعتبار و روایی به سنجش
گذاشت و ضریب آلفای کرونباخ آن  9/91به دست آمد .در پژوهش حاضر نیز پایایی محاسبه گردید و میزان آلفای کرونباخ
پرسشنامه برابر  9/95به دست آمد.
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یافتهها
جدول :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (گرایش به اعتیاد ،خودپنداره و جو عاطفی خانواده)
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گرایش به اعتیاد

5

101

24/76

11/22

خودپنداره

25

102

17/52

5/75

جو عاطفی خانواده

42

75

52/22

1/12

براساس نتایج به دست آمده درجدول 5میانگین و انحراف معیار گرایش به اعتیاد به ترتیب  ،53/44 ،42/63میانگین و
انحراف معیار خودپنداره به ترتیب  96/14و  1/61و میانگین و انحراف معیار جو عاطفی خانواده به ترتیب  14/49و 9/99
می باشد.
جدول :4ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش (خود پنداره ،جو عاطفی خانواده) با گرایش به اعتیاد
متغیر پیش بین

همبستگی

سطح معناداری

خودپنداره

-0/21

0/001

جو عاطفی خانواده

-0/27

0/001

نتایج جدول  2نشان داده است که بین خودپنداره با گرایش به اعتیاد ضریب همبستگی  -9/93و بین جو عاطفی خانواده با
گرایش به اعتیاد  -9/46مشخص شد .همچنین هردو متغیر با گرایش به اعتیاد در سطح  P>9/995رابطه منفی معناداری وجود
داشت.
جدول:2خلاصه نتایج تحلیل پیش بینی گرایش به اعتیاد براساس خودپنداره و جو عاطفی خانواده
R

R2

 R2تعدیل شده

F

Sig

0/51

0/22

0/22

72/46

0/001

همان گونه که در جدول فوق آمده است ،مدل رگرسیون برای پیش بینی گرایش به اعتیاد با  ،F=69/23در سطح P>9/995
معنادار است و متغیرهای خودپنداره و جو عاطفی خانواده روی هم رفته می توانند  9/44درصد از تغییرات مربوط به گرایش
به اعتیاد را پیش بینی کنند.
جدول :2ضریب رگرسیونی گرایش به اعتیاد با ،خودپنداره ،جوعاطفی خانواده
متغیر پیش بین

T

B

B

خطای برآورد

سطح معناداری

خودپنداره

-0/17

-0/22

-4/12

0/47

0/001

جوعاطفی خانواده

-1/22

-0/44

-2/72

0/21

0/005
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براساس نتایج مندرج در جدول  ،خودپنداره با ضریب بتای  -0/22و جو عاطفی خانواده با ضریب بتای  -0/44توان پیش بینی گرایش به اعتیاد را
دارند.
بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان دارد که جو عاطفی خانواده توان پیشبینی گرایش به سوء مصرف مواد را دارد .نتایج این پژوهش با یافته
های پژوهشی عسگری ،صفرزاده ،قاسمی مفرد ( ،)5939شکرکن ،نیسی ،سپهوند ( )5999بیرز ،تامبور و کاتلاف ( )2994و برم،
جانسون ،نیل و فریسین ( )2994مبنی بر اینکه جو عاطفی خانواده پیش بینی کننده علل گرایش به مصرف مواد و بزهکاری
می باشد همسو است .در تبیین این یافته می توان بیان داشت که احتمالا از لحاظ مولفه های بیرونی ،مهمترین گروهی که روی
دانشجویان تاثیر گذاشته و آنها را برای گرایش به سوء مصرف مواد یا بازداری از آن ترغیب می کند؛ خانواده و به ویژه والدین
هستند .تحقیق های افرادی مانند اسپرینگر و همکارانش ( )2996نشان می دهد که جوانان مشتاق به استفاده از مواد اعتیاد آور،
از مشکلات خانوادگی مانند جدایی و طلاق ،شرایط خانوادگی متعارض و غیر قابل تحمل ،اشکال در برقراری ارتباط با اعضای
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
سوی دیگر ،در یافته های تحقیقهای متعددی ،از جمله پژوهش های وایت ( )2999و صمدی راد ( )5999حمایت والدین
سبب دلبستگی بیشتر بین والد و فرزند شده و باعث افزایش سلامت روان خانواده می شود .همچنین جو عاطفی گرم خانواده
بر خانواده نیازهای عاطفی اعضا را برآورده کرده و باعث استحکام نظام درون خانواده و وابستگی و جذب آنها به خانواده می
شود .چنین خانواده هایی نقش شفا بخشی و بیماری زا را برای افراد خود دارند که این نکته می تواند بر یافته تحقیق حاضر
مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین جو عاطفی خانواده و سوء مصرف مواد تاییدی بوده ،نشان دهنده تاثیر جو گرم و صمیمی
و یا آشفته و بیمار خانواده در رفتارهای مخرب از جمله تمایل به سوء مصرف مواد باشد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که خودپنداره توان پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد را دارد .طبق نتایج پژوهش میان
باور خودپنداره با گرایش به مصرف مواد رابطه منفی معنادار وجود داشت؛ یعنی داشتن خودپنداره مثبت موجب گرایش های
کمتر به سمت اعتیاد خواهد شد .که با یافتههای فروع الدین و صدرالسادات ()5995؛ استاکی (2999؛ نقل از جلیلیان)5934 ،؛
بوکستین (2999؛ نقل از جلیلیان )5934 ،و میلر و همکاران ( )2999همسو می باشد .در تبیین این یافته می توان بیان داشت
که اگر هر فرد دید درست و دقیقی از خود واقعی خود نداشته باشد آنگاه برای تصمیم گیری هیچ اصل و مبنایی ندارد .بنا به
اعتقاد بسیاری از روانشناسان ،میزان شناختی که ما از خودمان داریم و نیز نحوه نگریستن ما به خودمان ،مبنای بسیاری از تصمیم
ها و رفتارهای ماست .ازاین رو ،خودپنداره می تواند نقش یک راهنما و نقشه برای عملکرد و رفتارمان باشد .به همین دلیل
دقت ،صحت و واقع بینی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است .داشتن خودپنداره مثبت به ما کمک می کند تا نسبت به
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اشتباهات خود واقع بین باشیم .مسئولیت رفتارهایمان را بپذیریم و بی آنکه بین مسئولیت پذیری و سرزنش خود در حال نوسان
باشیم ،عملکرد خود را دقیقاً ارزیابی کنیم .افرادی که خودپنداره مثبت نسبت به خود دارند ،از جسارت بالاتری نیز برخوردارند
و چون دارای عزت نفس بالا و اطمینان به خود هستند؛ به راحتی قضاوت های منفی دیگران را در برابر مصرف مواد نادیده می
گیرند و بدان اهمیتی نمی دهند .در واقع توانایی نه گفتن به رفتارهای پرخطر از پیامدهای خودپنداره قوی و مثبت می باشد .
افرادی که خود پنداره قوی دارند در واقع خود وجودی خود را قبول داشته و نیاز ندارند که عملکرد غیرمنطقی خود را به
دیگران ثابت کنند که این طرز برخورد بخصوص در قشر جوان بیشتر دیده می شود که به دلیل خودپنداره ضعیف و خلاء
شخصیتی و جبران خود پنداره ضعیف به سمت مواد گرایش پیدا می کنند .در واقع فردی که خود پنداره ضعیف دارند در
بسیاری از زمینه ها خودش و توانمندیش را قبول ندارند به همین خاطر در برابر مشکلات شکننده تر بود و زودتر ناامید می
شود و این ضعف روحی نیز زمینه ساز گرایش فرد به سمت اعتیاد می شود.
هر پژوهشی دارای محدودیتهای ویژه ای است و میزان درستی در تفسیر نتایج باید در پرتو این محدودیتها مورد توجه
قرار گیرد .در پژوهش حاضر از آنجایی که جامعه آماری ،دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی است لذا تعمیم آن به سایر جوامع
آماری باید با احتیاط انجام گیرد .همچنین بررسی این پژوهش به شیوه همبستگی امکان مقایسه بین گروهی و تعمیم نتایج آن
به سایر جامعه ها را با محدودیت مواجه می کند .در آخر پیشنهاد می شود که در راستای موضع پژوهش ،پژوهش های طولی
نیز انجام شود .پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه وسیعتر و جوامع دیگر تکرار شود .جلسه اولیا و مربیان در مدارس بر
اساس نحوه ارتباط در خانواده تشکیل شده و پکیج آموزشی شیوه تربیتی برای والدین تهیه شود .همچنین پیشنهاد می شود
این پژوهش در شهرهای دیگر و بافرهنگ ها و جوامع مختلف نیز اجرا شود .به منظور کسب نتایج بهتر در مداخلات روانشناختی
به جو عاطفی خانواده و خودپنداره به عنوان عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد افراد توجه شود.
منابع
باقری ،نسرین ( .) 5991ارتباط شیوه های مقابله ای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه  9دانشگاه ازاد اسلامی ( طره پژوهش).
واحد رودهن.
شکر کن ،حسین؛ نیسی ،عبدالکاظم؛ سپهوند ،اسفندیار (  .)5999مقایسه هیجان خواهی ،عزت نفس؛ جو عاطفی خانواده؛ وضعیت اجتماعی-
اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی ،دست آوردهای روانشناختی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره ،4:شماره ،5ص.524-593
جمشیدی ،مرضیه ( .)5931رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه  5شهر شیراز .سایت سازمان آموزش و
پرورش فارس .پژوهش.
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زرگر ،یداله  .؛ نجاریان ،بهمن؛ نعامی ،عبدالزهرا .)5993( .بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی ،ابراز وجود ،سرسختی روان شناختی)،
نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک واحد صنعتی شهر اهواز .مجلة علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز.33-529 ،)5( ،
شریعتمداری ،ع ( .)5939روانشناسی تربیتی ،چاپ ،52تهران ،انتشارات امیر کبیر.
عسگری ،پرویز؛ صفرزاده ،سحر؛ قاسمی مفرد ،مریم ( .)5939رابطه جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد ،مطالعات اسلام
و روانشناسی ،سال1ف شماره .9
غفاری ،مسعود .)5993( .بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت  .پایان
نامه دکترا روان شناسی عمومی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
فروع الدین ،اکبر؛ صدرالسادات ،جلال الدین .)5995( .بررسی رابطة بین خودپنداره و گرایش به اعتیاد در جوانان ،مجله طب و تزکی-66 ،)46( ،
.34
قاضی نژاد ،م و ساوالان پور ،ا (  .)5999بررسی رابطة طرد اجتماعی و ،آمادگی برای اعتیاد ،مسائل اجتماعی ایران ،سال  ،59شماره  ،69ص -599
.593
قائمی ،فریده؛ صمصام شریعت ،محمدرضا؛ وزیری ،کیمیا؛ بلوچی ،دلارآم .)5993( .رابطه دیدگاه آگاهی و اثر منابع اطلاع رسان در مورد اعتیاد با
تمایل به مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان .مجله دانش و پژوهش در روانشناسی.39-594 ،)99( ،
کرامتی ،زهرا ( .) 5999بررسی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی ،شماره ،5
.11-93
ناهیدی ،م ( .)5939بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با شکل گیری ویژگی های شخصیتی سخت رویی و خودشکوفایی نوجوانان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
نوابی نژاد ،شکوه ( .)5933رفتارهای بهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان ناهنجاری ها ،چ ،6تهران :انتشارات انجمن اولیا و
مربیان.
نوابی نژاد ،شکوه ( .)5999سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزند ،چاپ ،3تهران ،انجمن اولیا و مربیان.
نوابی نژاد ،شکوه ( .)5995مشاوره ازدواج و خانواده درمانی ،چاپ ،4تهران ،انجمن اولیا و مربیان.
صمدی راد ،انور .)5999( .بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه ،اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران (
انجمن جامعه شناسی ایران) ،تهران.
جلیلیان کاسب ،فاطمه .)5934( .نقش جهت گیری مذهبی ،خودپنداره و خودکارآمدی در پیش بینی گرایش به اعتیاد با میانجیگری سرسختی روان
شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشکده علوم اجتماعی.
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بررسی رابطۀ بین سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
دانشگاه اردبیل
مریم محمدی ، 1علی رضایی شریف

2

 -1دانشجو کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -2استادیار گروه آموزش علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اعتیاد به اینترنت ،نوعی وابستگی رفتاری است که فرد برای مقابله با مشکلات از آن استفاده میکند .تحقیقات نشان داده است
که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی تأثیر مهمی بر استفاده از اینترنت دارند .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة
بین سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر دانشگاه اردبیل انجام شد .روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه اردبیل بود که با روش
نمونهگیری در دسترس  519نفر انتخاب شدند .برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ( ،)IATپرسشنامه
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دلبستگی بزرگسال( )RAASو پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ( )NEOاستفاده شد .داده ها با شاخصهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرمافزار  spssتحلیل شدندیافتهها نشان داد که بین توافقپذیری
و سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت رابطة منفی معناداری و بین وظیفهشناسی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
رابطة مثبت معناداری وجود داشت .اعتیاد به اینترنت با برخی از صفات شخصیتی دانشجویان از جمله روان توافقپذیری،
مسئولیتپذیری و همچنین سبکهای دلبستگی شامل سبک دلبستگی ایمن ارتباط دارد.
واژگان کلیدی  :اعتیاد ،اینترنت ،شخصیت ،دلبستگی ،دانشجویان

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری پیشرفته از اصلیترین سرمایهگذاریهای جدید ،قلمداد میگردد (میگ،
سیبل ویلیز .)2951 ،253اکنون بیش از چهار دهه از اختراع اینترنت میگذرد و جهان ،شاهد رشد بسیار چشمگیر این پدیده بوده
است (ین ،کو ،ین و چنگ .)2993 ،259تا جایی که در سال  2959تعداد سایتهای اینترنتی از تعداد انسانهای روی کرهی
زمین بیشتر بوده است .آمارها نشان میدهد که امروزه اینترنت بیش از تلویزیون و ماهواره وقت مردم را به خود اختصاص
میدهد و دیگر لقب جعبة جادو برازندة تلویزیون نیست ،چون جای خود را به کامپیوتر و اینترنت داده است (بروکمن،253
.)2955
از سوی دیگر ،کشور ایران نیز مقتضیات خاص خود را دارد که این ویژگیها بر نوع و چگونگی استفاده از اینترنت مؤثر
است .بسیاری از جوانان از اینترنت برای تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت استفاده میکنند یا در جستجوی پاسخ
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
- Yen, Ko, Yen, Chang
219
- Brockman
218
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اینترنت به دنبال آن هستند ،ممکن است به مرور موجب اعتیاد آنان شود .بعلاوه ،اینترنت رشد سریعی را در ایران طی میکند
و روز به روز بر کاربران آن افزوده می شود (آمار جهانی اینترنت .)2959 ،229اینترنت از سال  5935وارد ایران شد و از آن
زمان تا کنون تعداد کاربران آن رشد چشمگیری داشته است (فتحی آشتیانی و داستانی .)5999 ،بر اساس آمار تعداد کاربران
ایرانی اینترنت در سال  55 ،2996میلیون نفر بوده که در سال  ،2959به  99میلیون و  299هزار نفر رسیده و به این ترتیب،
رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است (آمار جهانی اینترنت.)2959 ،
مطالعات اخیر در استفاده مخرب از اینترنت بر سه عامل تأکید دارد که شامل عوامل فردی از قبیل اعتمادبهنفس پایین،
درونگرایی و نداشتن مهارتهای ارتباطی ،عوامل اجتماعی از قبیل حمایت خانوادگی ضعیف و عوامل مربوط به اینترنت از
قبیل استفاده گسترده و سریع ،دسترسی آسان و داشتن مهارت بالا در استفاده از اینترنت میباشد (هادادین ،ابیدین

225

و

منیرپور .)2959،استفاده مخرب از اینترنت در فرهنگهای مختلف وجود دارد و نوجوانان و جوانان نسبت به افراد دیگر در
معرض خطر بیشتری قرار دارند (آیدین و ساری .) 2955 ،222بنابراین تمایل فرد به آزاد و رها بودن ،خلق هویتهای گوناگون
و گمنام ماندن در فضای مجازی آنها را درگیر انواع بسیار متفاوتی از ارتباط میسازد .فرد در چنین فضایی زمان بیشتری را
اختصاص میدهد و از افشای اطلاعات شخصی لذت میبرد و احساس نزدیکی بیشتری را با شریک اینترنتی خود تجربه
میکند در نتیجه خودانگاره منفی فرد از بین میرود و فرد با اضطراب کمتری ارتباط برقرار میکند (یانگ و لیو.)2955 ،229
ایوان گلدبرگ ،روانپزشکی از دانشگاه کلمبیا ،اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای  5331مطرح کرد (به نقل از
حسنزاده و همکاران .)5935،اعتیاد به اینترنت ،به عنوان یکی از پدیدههای عصر جدید ،شامل جنبههای شناختی ،هیجانی و
رفتاری است (توکلی و جمهری و فرخی« .)5939 ،اعتیاد به اینترنت» ،رایجترین اصطلاح است که نوعی وابستگی رفتاری به
اینترنت ایجاد میکند و با این ویژگیها تعیین میشود :هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن ،احساس
هیجانی ناخوشایند (مانند اضطراب ،افسردگی و مانند آن) در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست ،قابلیت تحمل و عادت
کردن به اثرات در اینترنت بودن ،انکار رفتارهای مشکلزا از این دیدگاه ،اختلال به عنوان اختلال تنشی یا کنترل تکانه مانند
قماربازی بیمار گونه در نظر گرفته میشود و کسانی که به این معیار میرسند ،مشکلات روانشناختی ،اجتماعی و شغلی پیدا
میکنند (گونزالز.)2999 ،224
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- Internet World Stats
- Haddadain, Abedin and Monirpoor
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براساس مطالعات ،استفاده روزانه بیش از  9ساعت ،اختلال اعتیاد به اینترنت قلمداد میشود .اعتیاد به اینترنت صرفنظر از
این که آن را یک بیماری ،آسیبشناسی روانی یا معضل اجتماعی بدانیم ،پدیدهای است مزمن ،فراگیر و عودکننده که با صدمات
جدی ،ازجمله آسیبهای روانی (اضطراب ،افسردگی ،و احساس تنهایی) ،جسمانی (مشکلات خواب ،تغذیه) ،خانوادگی
(کاهش روابط خانوادگی و افزایش فاصلة بین اعضای خانواده) ،شغلی(کاهش بازده کاری ،اخراج از کار) ،و تحصیلی (افت
نمرات تحصیلی) همراه است (ویدیانتو وگریفیتس2996 ،221؛ به نقل از صلحی ،فرهندی و آرمون.)5932 ،
تاکنون در کشورهای گوناگون تحقیقات متعددی دربارة وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین کاربران انجام شده است .در سال
 2996انجمن اینترنت و تلفن همراه هند ،226در یک تحقیق خانگی در  26شهر هند 61999 ،نفر را مطالعه کرد .نتایج نشان داد
که  % 99کاربران اینترنت در هند نشانههایی از کاربرد افراطی اینترنت ،یعنی تقریباً هفته ای  2/9ساعت ،را در خود داشتند.
مردان جوان ،به ویژه دانشجویان ،بخش عمدة کاربران اینترنت را تشکیل می دادند .مردم هند از اینترنت بیش تر برای کارهایی
مانند ارسال ایمیل ( ،)%39جست وجوی کار ( ،)%15انجام دادن امور بانکی ( ،)%92پرداخت صورتحساب ( ،)%59خرید و
فروش سهام ( ،)%51و همسریابی ( )%51استفاده میکنند (یانگ .)2955 ،223بر اساس بررسی یانگ ( ،)2995میزان اعتیاد
دانشجویان تایوانی به اینترنت  %59است.
از جمله عواملی که میتواند دلایل رفتارهای متفاوت افراد را در اینترنت نشان دهد ،ویژگیهای شخصیتی آنان است (زهانگ،
هاردین و سان .)2955،229ویژگیهای شخصیتی ،صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمیکنند.
آنها گرایشهای باثبات و بادوام پاسخدهی به شیوه یکسان به محرکهای مختلف میباشند و میتوانند ،پیشبینی کننده رفتار
فرد در موقعیتهای مختلف باشند (شولتز و شولتز .)5999 ،این ویژگیها میتوانند فرد را در برابر برخی اختلالات آسیبپذیر
سازند.
نظریة پنج عاملی شخصیت امروزه یکی از جامعترین نظریات در عرصه مطالعه شخصیت میباشد که متشکل از پنج عامل
بزرگ شخصیتی روانرنجوری ،223برونگرایی ،299گشودگی به تجربه ،295سازشپذیری
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و وظیفه شناسی
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(فرانگوسدو

فراگکوس .)2955 ،294روان رنجورخویی ،بیثباتی هیجانی و تمایل فرد برای تجربه استرس و حساسیت نسبت به خطر را
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منعکس میکند .برونگرایی تمایل فرد در برقراری ارتباط با دیگران و تجربه هیجانات مثبت را نشان میدهد .گشودگی به
تجربه با اشتیاق فردی توجه فرد به رویکردهای متفاوت ،کنجکاوی و لذت بردن از مسائل مهیج مشخص میشود .توافق با
تمایل به متکی بودن ،همدردی و همکاری همراه است .وظیفهشناسی ،سختکوشی ،سازمان یافتگی ،دقت زیاد و خودکنترلی
را به دنبال دارد (ماسکنل و گودگنو.)2955 ،291
فرانگوس و کیوهوس

296

( )2959با هدف اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان یونانی نشان داد که  55/6درصد از این

دانشجویان اعتیاد به اینترنت داشتند ،همچنین این مطالعه نشان داد که افراد معتاد به اینترنت دچار افت عملکرد تحصیلی شدند
و بیشتر به اتاق های گفتگو ،وبلاگ و ...میپرداختند ،همچنین این نتایج نشان داد که مردان با احتمال بیشتری نسبت به زنان
معتاد به اینترنت میباشند .میرکرک

293

و همکاران ( )2993تحقیقی به روش طولی و به مدت یک سال بر روی  443فرد

بزرگسال معتاد به اینترنت که  56ساعت در هفته کار میکردند ،انجام دادند .یکی از نتایج ،وجود رابطه منفی معنادار بین ویژگی
شخصیتی از جمله توافق ،وجدانی بودن و برونگرایی و اعتیاد به اینترنت بود .گامبورو واس ،) 2999( 299نشان دادند که میان
برونگرایی و خوشایندی و روانرنجورخویی با استفاده مفرط از اینترنت در میان زنان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
این در حالی است که میان مقیاسهای آزمون نئو و استفاده مفرط از اینترنت در زنان مجارستانی ارتباطی مشاهده نمیشود
(به نقل از حسنزاده و همکاران .)5935 ،جاویدی و همکاران ( )5939در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین ویژگیهای
شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد و ویژگیهای شخصیتی پیشبینی کننده اعتیاد به اینترنت در دو جنس
میباشد .در مطالعه تمناییفر و همکاران ( )5993نیز بین اعتیاد به اینترنت با روانرنجورخویی و برونگرایی با  %31اطمینان
رابطه معنادار وجود داشت .اما ،بین با وجدان بودن با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری مشاهده نشد .طبق مطالعات انجام شده
اعتیاد به اینترنت با سن و ویژگیهای شخصیتی افراد مرتبط میباشد (خواجه موگهی و علاسوند .)5993 ،خانجانی و اکبری
( )5939در پژوهش خود نشان دادند که از بین پنج عامل شخصیتى عامل روانرنجورخویی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و
معنیدار و بین عامل باوجدان بودن ،دلپذیر بودن و برونگرایی رابطه منفی با اعتیاد به اینترنت وجود دارد و بین انعطافپذیرى
با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود ندارد.
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یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت ،سبک دلبستگی است (میکولینسرو شیور2999 ،293؛ کولینزو فنی،249
 .)2994خانواده اولین پایهگذار شخصیت ،ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین خطمشی زندگی فرد
در آینده دارد (بیرامی و بهادری خسروشاهی.)5993 ،
از نظر بالبی 245بین تجربههای دوران کودکی فرد با والدین خود و رفتار والدینی بعدی او رابطه و پیوستگی وجود دارد
(بالبی5333 ،؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی .)5939،بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین
نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و تهدید ،یک نظام دلبستگی گسترش پیدا میکند .تعریف مفهومی دلبستگی ،پیوند هیجانی
پایدار بین دو فرد است ،به طوری که هر یک از طرفین کوشش میکند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ و به
گونهای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه مییابد (فوگل5333 ،242؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت
آبادی .)5939،در تعاریف دیگر دلبستگی الگویی است که بر مبنای روابط اولیه فرد با والدین یا مراقبین خود شکل میگیرد و
به مناسبات و روابط بین شخصی در آینده منجر میشود .این الگو میتواند ایمن ،نا ایمن دوسوگرا و اجتنابی باشد (میکولینسر
و فلورین2995 ،249؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرتآبادی.)5939،
برخی از پژوهشگران رابطة بین اعتیاد به اینترنت و سبک دلبستگی را به طور وسیع مورد نظر قرار دادهاند .در پژوهشی در
ترکیه ،سنورمانچی 244و همکاران ( )2954گزارش کردند افراد مبتلا به اختلال اعتیاد به اینترنت نسبت به افراد گروه کنترل،
نمرات افسردگی بالاتر ،دلبستگی اضطرابی شدیدتر و آشفتگی بارزی در عملکرد خانوادگی داشتند .لین ،کو و وو)2955( 241
در پژوهشی نشان دادند اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن رابطة منفی و با سبک دلبستگی نا ایمن رابطة مثبت دارد .در
پژوهشی دیگر توسط لین ،هووانگ و هیووو )2991( 246نشان دادند اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن رابطة منفی و با
سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی رابطة مثبت دارد و سبک دلبستگی دوسوگرا ،نسبت به دو سبک دیگر ،بیشتر پیشبینی
کننده اعتیاد به اینترنت است .اینگلز ،هیدالگو و مندز

243

( )2991نیز در پژوهش خود نشان دادند در ارتباط افراد معتاد به

اینترنت با والدین خود اختلال وجود دارد .اندرسون )2995( 249نیز طی پژوهشی مطرح کرد افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی دارای
سبک دلبستگی ناایمن اند و در روابط شخصی و اجتماعی دچار اختلالاند (به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت
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آبادی .)5939،مغنیزاده و وقایی نجار ( )5931دریافتند که سبکهای دلبستگی قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت هستند و
 9/93واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت از طریق سبکهای دلبستگی ،قابل تبیین است .به علاوه ،سبک های ایمن و اجتنابی در
جهت مستقیم و سبک دوسوگرا در جهت معکوس ،قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان می باشند .توکلی و جمهری
و فرخی( )5939در پژوهش خود دریافتند که بین سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی ،ناایمن اضطرابی و ترس از ارزیابی منفی
با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد ،ولی بین سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت ،رابطه معناداری یافت نشد .نتایج
تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی و ترس از ارزیابی منفی سهم
معناداری در پیشبینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان دارند .تحقیقات معیدفر ،گنجی و حبیب پور گتابی ( )5996نیز نشان دادند
یکی از آثار وابستگی به اینترنت این است که افراد وابسته ،سبک دلبستگی ناایمن دارند و زمان کمتری را با خانواده خود
میگذارنند .از علائم این وابستگی گوشهگیری ،احساس نیاز به تنها بودن و فراموش کردن مسئولیتهای خانوادگی است.
آمارها نشان میدهد که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر در معرض آسیبهای اینترنتی را تشکیل میدهند (پوررمضان،
 .)5991در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد به اینترنت و عوامل
پدیدآورنده یا مستعدکننده آن در ابتدای مسیر قرار دارد و نیاز به پژوهشهای گسترده و کاربردی در این زمینه به ویژه روی
افراد و گروههایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند ،کاملاً احساس میگردد .بنابراین ،آن چه مهم و اساسی است بررسی
عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروههای در معرض خطر است .لذا پژوهش حاضر به بررسی ویژگیهای شخصیتی و
سبکهای دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر اردبیل میباشد.

روش شناسی

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که در آن جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه اردبیل
در سال  5936بود که حداقل یکسال تمام کاربر اینترنت بودهاند ،که با روش نمونهگیری در دسترس  519نفر انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری دادهها عبارت اند از:
الف) مقیاس دلبستگی بزرگسال :(RAAS(243پرسشنامه تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالان به وسیله کولینز و رید( 219به
نقل از پاکدامن ،)5999،ساخته شد مشتمل بر  59ماده و سه زیر مقیاس نزدیکی ،وابستگی و اضطراب است که با سه سبک
دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی مطابقت دارند .براساس یک مقیاس پنج درجهای سنجیده میشود .برای هر یک از سبکهای
- Revised Adult Attachment Scale
- Collins and Read
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دلبستگی  6پرسش در نظر گرفته شده است و نمره هر یک از سبکهای دلبستگی به صورت مجزا در نظر گرفته میشود که
بیشترین نمره این سه مقیاس نوع غالب سبک دلبستگی فرد را مشخص میکند .پاکدامن میزان پایایی این آزمون را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ در سبک دلبستگی ایمن  ،9/34سبک اجتنابی  9/12و در سبک دلبستگی مضطرب – دوسوگرا 9/29
گزارش داده است .نتایج نشان دادند که ضریب همبستگی بین زیر مقیاسها ،یعنی سبک دلبستگی مضطرب – دوسوگرا و
ایمن و سبک مضطرب– دوسوگرا و اجتنابی در سطح  9/995به ترتیب  -9/95و  -9/99میباشد و ضریب همبستگی بین زیر
مقیاسها یعنی سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی در سطح معناداری  9/95به مقدار  9/21میباشد (پاکدامن.)5999 ،
ب) پرسشنامه پنج عاملی شخصیت :)NEO-FF( 215پرسشنامه  NEO-FFIشکل کوتاهی از پرسشنامه تجدیدنظرشده NEO

است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است .این پرسشنامه  69جمله دارد که  1بعد
شخصیت بهنجار را اندازهگیری میکند .این  1بعد عبارتانداز :روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،سازشپذیری،
و وظیفهشناسی .ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده از طرف مک ری و کوستا با میانگین  9/95بین  9/34تا  9/93متغیر بوده
است .در تحقیقی که بوارد و همکارانش در سال  5333انجام دادند ،ضریب آلفای کرونباخ برای روانرنجوری  ،9/91برای
برون گرایی  ،9/32برای گشودگی به تجربه  ،9/69برای سازش پذیری  9/63و برای وظیفه شناسی  9/33به دست آمد که
نشاندهنده همسانی درونی بالای پرسشنامه مذکور است (به نقل از فتحی آشتیانی و داستانی .)5999 ،حق شناس ()5991
ضریب اعتبار بازآزمایی برای یک گروه نمونه ایرانی شامل دانشجو  299را با سه ماه فاصله زمانی به ترتیب ،9/9 ،9/33 ،9/33
 9/99 ،9/31به دست آورد .در آزمون روایی هم زمان این پرسشنامه با سه پرسشنامه ریخت مایرز بریگز ،پرسش نامه شخصیتی
مینه سوتا ،و پرسشنامه تجدیدنظرشده کالیفرنیا نیز رابطه بالایی مشاهده شده است .این یافتهها نشان دهنده روایی مناسب این
پرسشنامه است (گروسی فرشی.)5999،
ج) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 212یانگ ) :(IATاین پرسشنامه ،که کیمبرلی یانگ 219آن را در سال  5339طراحی کرد ،نسبت
به سایر پرسشنامههای موجود در این زمینه از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است .این پرسشنامه شامل  29آیتم در
مقیاس  1درجه اى لیکرت از نمره صفر (هرگز) تا نمره پنج (همیشه) در بین دانش آموزان سنجیده شد .وضعیت کاربران
براساس امتیاز  29تا ( 93کاربرطبیعی) 49 ،تا ( 63اعتیاد خفیف) و  39تا ( 599اعتیاد شدید) به اینترنت مشخص میشود.
درگاهی و رضوی ( )5996نیز در مطالعهای دربارة عوامل مؤثر در اعتیاد به اینترنت ضریب پایایی پرسشنامه یانگ را 9/99
گزارش کردهاند .در تحقیق علوی و همکاران ( )5999با عنوان ویژگیهای روانسنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در
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دانشجویان ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  9/99محاسبه شد که برای عوامل پنجگانه به ترتیب ،9/39 ،9/95
 9/31 ،9/31و  9/62بود .برای تعیین اعتبار درونی پرسشنامه از روش تصنیف استفاده شد .در این روش با استفاده از نمرات
زوج و فرد کردن سوالات و همچنین محاسبه ضریب همبستگی 9/32 ،بدست آمد .برای تعیین اعتبار بیرونی از روش بازآزمایی
استفاده شد و ضریب همبستگی  9/92محاسبه شد.
پس از جمعآوری اطلاعات ،دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام
و با کمک نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت و اعتیاد به اینترنت در جدول
 5گزارش شده است .با توجه به جدول  5و نتایج حاصل ملاحظه میشود که از بین ویژگیهای شخصیتی ،تنها بین ویژگی
توافقپذیری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر رابطة معناداری وجود دارد ،به طوری که رابطة بین ویژگی توافقپذیری با
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر  -9/595می باشد .هم چنین از آن جایی که ضریب همبستگی حاصل از نوع منفی یا
معکوس است لذا با افزایش متغیر توافقپذیری ،متغیر اعتیاد به اینترنت کاهش مییابد و بالعکس.

جدول .1ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
اعتیاد
میانگین

انحراف استاندارد

اعتیاد به اینترنت

31,41

13,111

سبک دلبستگی ایمن

10,73

2,618

10,03

2,670

12,87

4,141

به
اینترن
ت

سبک

دلبستگی

اجتنابی
سبک دلبستگی
دوسوگرا

1

سبک

سبک

سبک

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

ایمن

اجتنابی

دوسوگرا

روان

برون

رنجوری

گرایی

گشودگ
ی

به

تجربه

توافق
پذیری

-0,110

0,127

-0,011

-0,046

-0,040

-0,111

-0,181

1

0,122

0,000

-0,060

0,081

0,141

-0,072

1

-0,200

-0,080

0,048

-0,116

-0,087

1

0,300

0,007

0,114

0,322

وظیفه
شناس
ی

0,07
3
0,08
1
0,01
7
0,20
0
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روان رنجوری

21,88

4,217

برونگرایی

16,36

4,176

گشودگی به تجربه

22,13

3,078

توافق پذیری

20,60

4,086

وظیفه شناسی

18,73

3,068

1

0,466

0,307

0,101

1

0,361

0,374

1

0,127

1

0,14
4
0,11
6
0,37
6
0,48
4
1

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد در بین متغیرهای پیش بین ،تنها سه متغیر توانستند به طور تفکیکی تغییرات اعتیاد
به اینترنت را در دانشجویان پیشبینی کنند .به عبارتی دیگر ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری ،وظیفه شناسی و سبک دلبستگی
ایمن قادرند به طور سلسله مراتبی تغییرات اعتیاد به اینترنت را به طور معناداری پیشبینی کنند .در مجموع این سه متغیر
قادرند 59درصد از کل واریانس متغیر ملاک را پیشبینی کنند .از سویی ضریب تأثیر ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری،
وظیفهشناسی و سبک دلبستگی ایمن به ترتیب  -9.366 ،9.339،-9.953است .که در این میان ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی
به صورت مثبت و ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی ،اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکند؛
یعنی با افزایش ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی میزان اعتیاد به اینترنت افزایش و با افزایش ویژگی شخصیتی توافقپذیری و
سبک دلبستگی ایمن میزان اعتیاد به اینترنت کاهش مییابد.
جدول .2تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بین و رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
متغیر ملاک

R

R2

F

B

β

t

sig

0,181

0,033

1,032

-0,810

-0,311

-3,446

0,001

وظیفه شناسی

0,703

0,240

2,614

0,000

سبک دلبستگی ایمن

-0,066

-0,103

-2,430

0,016

متغیر پیش بین
توافق پذیری

اعتیاد به اینترنت

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش به منظور"بررسی رابطة بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
دانشگاه اردبیل" صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که میان توافقپذیری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
رابطة معنیداری وجود دارد .همچنین پس از توافقپذیری ،وظیفهشناسی و سپس سبک دلبستگی ایمن به ترتیب بیشترین رابطه
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را با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دارند .به طوری که با افزایش متغیرهای فوق میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر
افزایش مییابد و بالعکس.
بین سبک دلبستگی ایمن و اعتیاد به اینترنت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطة معنی داری وجود ندارد .اما با به
کار بردن تحلیل رگرسیون گام به گام رابطة معنیداری بین سبک دلبستگی ایمن و اعتیاد به اینترنت بدست آمد .یافتههای
پژوهش نشان دادند اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای لین ،کو و
وو ( ،)2955لین ،هوانگ و هیو ( )2991همسو و با مغنیزاده و وقایی نجار ( ،)5931توکلی و جمهری و فرخی ()5939
ناهمسو است .در تفسیر چنین یافتههایی میتوان گفت افراد واجد سبک دلبستگی ایمن ،روابط صمیمی و بهتری را با دیگران
برقرار میکنند ،ارتباط بین فردی بهتری دارند ،دارای اعتماد به خویشتن بالاتریاند و هنگامی که مانعی سر راه آنها قرار
میگیرد کم تر به سراغ رفتارهای اعتیادی میروند.
بین توافقپذیری و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر رابطهای معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل با پژوهشهای میرکرک
و همکاران ( ،)2993گامبور و واس ( )2999و خانجانی و اکبری ( )5939همخوانی دارد .افراد موافق (خوشایند) دارای برخی
ویژگیهای متمایز هستند که عبارتنداز  :نوع دوستی و کمک به دیگران ،تواضع ،سادگی ،اعتماد ،آمادگی برای دفاع از حق
فردی ،پیش روی به سمت جنبههای مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر به دلیل وجود برخی از ویژگیهای مذکور از جمله
سادگی و اعتماد است که دانشجویان دختر موافق تر نمرة کمی در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب میکنند .به این معنی که
دانشجویان دختر موافقتر کمتر به سوی اعتیاد به اینترنت سوق پیدا میکنند یعنی هر چه نمرة مقیاس مربوطه در آنها بیشتر
باشد ،کمتر به اینترنت وابسته خواهند شد.
بین وظیفهشناسی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر رابطة معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل با پژوهش گامبور و
واس ( )2999همخوانی دارد .افراد وظیفه شناس دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتنداز :توانایی کنترل تکانهها
و تمایلات ،به کارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف ،نمرة بالا در زمینههای حرفهای و دانشگاهی ،دقیق،
وسواسی ،محتاط و انعطاف ناپذیر ،وقتشناس و قابل اعتماد بودن و به دلیل وجود برخی از ویژگیهای مذکور است که این
افراد نمرة کمی در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب میکنند.
با توجه به پیامدهای اعتیاد به اینترنت برای فرد معتاد ،از جمله تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر در
اینترنت ،بی توجهی به سلامت خود ،اجتناب از فعالیتهای مهم زندگی ،کاهش روابط اجتماعی و بروز مشکلات خانوادگی،
مشکلات مالی ناشی از هزینههای بهره بردن از اینترنت و نظر به اهمیت مهارتهای اجتماعی و بین فردی در سلامت روانی و
جسمانی دانشجویان به عنوان قشر مولد جامعه ،لازم است تا به پدیده اعتیاد به اینترنت توجه بیشتری شود .نتایج نشان داد که
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یافتههاى این پژوهش باید با توجه به محدودیت هاى آن مورد توجه قرار گیرد .انتخاب نمونه صرفاً از بین دانشجویان یک
دانشگاه و از لحاظ جنسیت که فقط دختر بودن ،بهره گیری از پرسشنامههای خودسنجی به عنوان ابزار پژوهش ،تعمیم نتایج
این پژوهش را با محدودیتهایی مواجه می سازد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،گروهها و اقشار متفاوت سنی و
فرهنگی و جنسیت مذکر ،با استفاده از ابزارهای پژوهشی دیگر مدنظر قرار گیرند.
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پیش بینی هرزه نگاری اینترنتی براساس رفتار جنسی و سازگاری زناشویی در زوج های تحصیلکرده
3

 عیسی رزاقی،2 ثریا نظری گیلانده،1سجاد وکیلی عباسعلیلو
. دانشگاه تبریز،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی-1
 دانشگاه آزاد ابهر،کارشناس ارشد مشاوره-2
 دانشگاه محقق اردبیلی،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی-3
چکیده

.هدف از پژوهش حاضر پیشبینی هرزهنگاری اینترنتی براساس رفتار جنسی و سازگاری زناشویی زوجین تحصیلکرده بود
 که حداقل یکی از زوجین، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین متاهل دانشگاه. همبستگی بود-طرح پژوهش توصیفی
 به عنوان نمونه انتخاب،) زن و مرد529(  زوج69  تعداد، و به روش نمونه گیری در دسترس،دارای هرزه نگاری بودند
9/39 ، یافتههای پژوهش نشان داد که رفتار جنسی و سازگاری زناشویی.شدند و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند
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هرزهنگاری اینترنتی زوجین را پیشبینی میکند ( .)P<9/995با توجه به یافته ها می توان گفت که گسترش شبکه های
مجازی اینترنتی و به دنبال آن هرزه نگاری اینترنتی ،سازگاری زوجین را تحت تأثیر قرار داده ،لذا توجه مسئولین و مراکز
آموزشی در جهت آشنایی و برگزاری کلاسهای آموزشی در این باره ضرورت دارد.
واژگان کلیدی :هرزه نگاری اینترنتی ،رفتار جنسی و سازگاری زناشویی
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
رفتاری ویژه ای را به دنبال می آورد .مهمترین مسائل اینترنت از لحاظ فرهنگی ،عدم تطابق محتوای ارائه شده با الگوهای
فرهنگی و هنجارهای رفتاری جوامع مختلف است .حجم بالای محتوای مستهجن تجاری و مجانی در اینترنت ،یکی از معضلات
اخلاقی و خانوادگی است که بیشترین تأثیر را بر روی بنیان های خانواده می گذارد و در این بین نیز کودکان و نوجوانان را
بسیار تهدید می کند (افتخاری .)5993 ،آمارها نشان می دهد  52درصد از وب سایت های اینترنتی محتوای هرزه نگارانه

214

دارند ،که حدود  2میلیون وب سایت را شامل می شود (وینبرگ ،ویلیامز ،کلینر و ایریزاری .)2959 ،211تا پیش از تولد فضای
مجازی ،تهیه محصولات هرزه نگارانه با محدودیتهای قانونی ،اجتماعی و عرفی زیادی همراه بود .پیش از اینترنت ،خرید این
محصولات به سختی ممکن بود و تفاوتی نمی کرد که شما در کشوری غربی زندگی کنید که در آن خرید و فروش محصولات
هرزه نگارانه تحت شرایط خاصی قانونی است یا در کشوری با هنجارها و قوانین متفاوت مانند ایران که مبادله این محصولات
. pornography
. Weinberg, Williams, Kleiner &Irizarry
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در هر شکل آن غیرقانونی محسوب می شود؛ اما عمومی شدن استفاده از اینترنت صنعت هرزه نگاری را متحول کرده است ،تا
جایی که برخی از این تحول با عنوان انقلابی در حوزه اخلاقی و جنسی یاد می کنند .طبق پژوهش رومیتو و بلترامینی،)2955( 216
 4/2میلیون وب سایت هرزه نگارانه وجود دارد .این در حالی است که در سال  2999تنها  5/9میلیون وب سایت هرزه وجود
داشت .هر روز  299سایت هرزه جدید ساخته می شود .رشد صفحه های وب هرزه نیز قابل توجه است؛ به طوری که تعداد آن
ها از  54میلیون در سال  5339به  269میلیون در سال  2999و  932میلیون در سال  2991رسیده است .همچنین برآورد شده
بود در سال  2999بیش از  12درصد موضوعات در صفحات اینترنتی به فعالیت جنسی مربوط شود (رومیتو و بلترامینی،
..)2955هرزه نگاری اینترنتی ،به معنای وابستگی بیمارگونه به تماشای محتوای پورن اینترنت ،اعم از فیلم ،عکس ،نوشته ها،
بازی ها ،اطاق های گفتگوی آنلاین و حتی سکس های مجازی به واسطه وب کم است که به دنبال خود ،رابطه جنسی و غالبا
خودارضایی را به همراه دارد .این تمایل به مصرف داده های پورنوگرافیک اینترنتی ،به واسطه تکرار و تشدید ،می تواند تاثیرات
مخربی بر زندگی فردی و خانوادگی مصرف کنندگان داشته باشد .اولین تاثیر این تصاویر ،تغییر نظام ارزشی و الگوهای رفتار
جنسی است .رفتار جنسی 213نیز جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است .منظور از رفتار جنسی در واقع ترکیبی از مفاهیم،
نگرش ها ،تجربه ها ،فعالیت ها ،احساسات و اندیشه های همراه با آن است (دنرشتاین .)2995 ،تمامی فرهنگ ها ،در سراسر
جهان رفتار جنسی را به نوعی کنترل می کنند .در مورد زنان ساختارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی به تنش بیشتر بین این
رفتار و کلیشه های فرهنگی می انجامد .در مورد مردان نیز ساختارهای فرهنگی باعث شده است که مردان برای انجام رفتار
جنسی احساس فشار کنند و بر این باور باشند که رابطهی جنسی در مورد آن ها باید با مهارت و خبرگی صورت گیرد .در
واقع زنان و مردان ،هویت جنسی و رفتار جنسی خود را در چارچوب نقش های جنسیتی شکل می دهند .رفتار جنسی در
متن یک نظام جنسیتی شکل می گیرد (کرافورد و انگر .)2994 ،219الگوهای رفتاری موجود در تصاویر پورنوگرافیک ،در
بسیاری از موارد حاوی انواع خشونت ،تحقیر علیه زنان ،خودارضایی ،سکس های نامتعارفی چون سکس گروهی ،همجنس
گرایی و سکس با کودکان و گاها تاکید بر سکس با محارم است (تیلکا .)2951 ،213تجارب نیز نشان داده است که دانش و
آگاهی نسبت به مسائل جنسی ،زندگی را تغییر میدهد و اغلب آن را بهتر می کند .اما گاهی اوقات بین آموخته های فرد و پیوند
آن با زندگی شکاف وجود دارد (یوسفی .)5994 ،از همین رو ،هماهنگی و ارضای نیازهای زوجین ،برآوردن نیازهای عاطفی،
داشتن مهارت های مربوط ایجاد تفاهم و شیوه های محبت و ارضای نیازهای جنسی زوجین میتواند باعث رضایت زوجین از
زندگی مشترک و تداوم آن گردد .عشق ،صمیمیت و رابطه جنسی جنبه های در هم تنیده روابط نزدیک هستند که هر کدام می
تواند دیگری را به شیوه های مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد (دانش .)5999 ،بنابراین ،با توجه به تغییرات صورت گرفته و
رشد تکنولوژی ،شاهد پیدایش رقبای جدیدی در کنار روابط زناشویی ،نظیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت در امر جامعه
. Romito & Beltramini
. sexual behavior
. Crawford & Unger
. Tylka
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پذیری افراد هستیم .یکی از مهمترین عواملی که بر بقا و رشد خانواده اثر می گذارد ،روابط سالم و تفاهم بین اعضا به خصوص
زن و شوهر است .از این رو سازگاری زناشویی زیربنای عملکرد خوب خانوادگی ،تسهیل نقش والدینی و سبب رشد اقتصادی
و رضایت بیشتر از زندگی می شود .از سویی دیگر وجود ناسازگاری زناشویی در روابط زن و شوهر علاوه بر ایجاد مشکل
در موارد فوق ،باعث اشکال در روابط جنسی واجتماعی ،گرایش به انحرافات اجتماعی و اخلاقی و افول ارزش های فرهنگی
در بین زوج ها می شود .اگرچه رضایت جنسی تنها عامل دوام زندگی مشترک نیست ،اما تحقیقات نشان داده است که 99درصد
علت نارضایتی همسران  .به علت عدم رضایت آنها از روابط جنسی میان آنهاست (کاروالو ،269فرانسیسکو 265و ریلواس

262

( .)2951علاوه بر این در پژوهش یاسمینژاد ،آزادی و امویی ( )5939نیز نشان داده شد که فضای مجازی می تواند امنیت
اجتماعی و خانوادگی را مورد تهدید قرار دهد ،به طوری که منجر به جدایی زوجین گردد .همچنین رفعتجاه و شکوری
( )5993در پژوهشی هویت دینی ،هویت قومی ،هویت خانوادگی و هویت شخصی ،تحت تأثیر فضای مجازی و محتوای آن
قرار می گیرد .لذا با توجه به نکات بیان شده ،مسالهای که در این پژوهش به آن پرداخته شده این است که با توجه به گسترش
ارتباطات در فضاهای مجازی و اینترنت و همچنین افزایش محتواهای غیر اخلاقی در دنیای مجازی ،آیا براساس رفتار جنسی
و سازگاری زناشویی زوجین تحصیلکرده می توان هرزه نگاری اینترنتی آنان را پیشبینی نمود.

روششناسی تحقیق

طرح پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه دانشجویان دانشگاه سراسری
تبریز در سال تحصیلی  36-31بود با توجه به نوع پژوهش نمونه پژوهش شامل  69زوج (با هرزه نگاری اینترنتی) ،است که
به شیوهی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چند متغیری در برنامه  spssنسخه  29مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل:
پرسشنامه هرزه نگاری :269این پرسشنامه توسط کراوس ( )2959معرفی شده و ابعاد بسیاری از هرزه نگاری از قبیل سکس
چت ،سکس تلفنی ،سکس حضوری ،دانلود فیلم و عکس و داستان های جنسی را مورد ارزیابی قرار میدهد .این مقیاس
دارای  52گویه است که به صورت لیکرتی (کاملا موافقم =  ،1موافقم=  ،4بی نظر=  ،9مخالفم=  2و کاملا مخالفم= )5نمره
گذاری می شود .در این مقیاس نمرات بالاتر نشان دهندهی هرزه نگاری بیشتر و نمرات کم ،نشان دهندهی میزان هرزه نگاری
260

. Carvalho
. Francisco
262
. Relvas
261

. Pornography Questionnaire
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کمتر میباشد .کراوس ( )2959پایایی مقیاس  52سوالی هرزه نگاری را  9/95گزارش کرده است .در مطالعهی هاشمی ()5934
نیز الفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با  9/94بدست آمد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر ( :)DASاین مقیاس یک پرسشنامه خودسنجی  92سوالی است و برداشت های ذهنی
افراد در مورد سازگاری زناشویی را ثبت می کند .نمرات این پرسشنامه از  9تا  515متغیر است .که کسب نمرات برابر یا بیشتر
از  599به معنای سازگاری زوجین و نمرات کمتر از  599به معنی وجود مشکلی در روابط زناشویی و عدم سازگاری و تفاهم
خانوادگی است .مطالعات مربوط به پایایی و روایی  DASهمواره مثبت بوده است .در حقیقت اسپانیر (5336؛ به نقل از
هاشمی )5934 ،ضریب همسانی درونی  36درصد و ملاک و اعتبار بالایی را برای این مقیاس گزارش کرده است.
مقیاس الگوی رفتار جنسی ( :)BSPاین مقیاس  59سوال  1گزینه ای دارد (از هرگز که صفر میگیرد تا همیشه که  4به ان تعلق
میگیرد) و در مورد روابط خاص زناشویی ساخته شده که بر اساس مطالعات پیشین و سازگاری زوجی بوده است .این پرسشنامه
بر اساس نظریه شناختی بک ( )5339و نظریه های مربوط به کاهش میل جنسی کاستلو و کاستلو5332( 264؛ مهرابیزاده هنرمند،
منصوری و جوانمرد ،)5932 ،تهیه شده است .در ارتباط با اعتبار مقیاس مورد نظر یک زمینه یابی با استفاده از  49زوج در شهر
اهواز انجام شده است .همچنین در پژوهشی این مقیاس در مورد  599زوج جوان انجام شده که ضرایب پایایی آن با استفاده از
روش آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب  9/93و  9/93بدست امده که در حد مطلوب است (به نقل از مهرابیزاده هنرمند و
همکاران.)5932 ،
یافتهها

باتوجه به نتایج بدست آمده میانگین سن آزمودنیها  23سال بود و  64/54درصد آزمودنی ها دارای مدرک تحصیلی لیسانس،
 92/1درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  9/99درصد آزمودنی ها دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند.
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون همزمان هرزه نگاری اینترنتی با مولفه های سازگاری زناشویی و رفتار جنسی
آماره
متغیر پیش بین

B

SE

β

P

رضایت زناشویی

-/027

0/001

-/41

0/001

همبستگی دو نفری

-/013

0/012

-/06

0/20

توافق دو نفری

-/01

0/004

-/10

0/010

R

0/81

R2

0/73

F

62/4

P

0/001

. Castello and Castello
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ابراز محبت

-/067

0/018

-/21

0/001

رفتار جنسی

0/016

0/006

0/16

0/004

خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون همزمان هرزه نگاری اینترنتی با مولفههای سازگاری زناشویی (رضایت زناشویی ،همبستگی
دونفری ،توافق دونفری و ابراز محبت) ،و رفتار جنسی آزمودنی ها (زوجین تحصیلکرده) در جدول  5ارائه شده است .چنانکه
مشاهده می شود ،مولفه های سازگاری زناشویی و رفتار جنسی ،به طور همزمان  %39از تغییرات «هرزه نگاری اینترنتی»
آزمودنی ها را تبیین می کنند ( .)p<9/995به طوری که مولفه های «رضایت زناشویی» (« ،)=β -/41 ،p= 9/995توافق دونفری»
( ،)=β -/53 ،p= 9/953و «ابراز محبت» ( )=β -/25 ،p= 9/995اثر پیش بینی کنندگی منفی و معنی داری را بر هرزه نگاری
اینترنتی دارند .و از بین مولفه های سازگاری زناشویی مولفهی «همبستگی دونفری» ( )=β -/96 ،p= 9/23معنی دار نیست.
همچنین طبق جدول فوق؛ رفتار جنسی ( )=β 9/56 ،p= 9/994اثر مثبت و پیش بینی کنندگی معنی داری را بر هرزه نگاری
اینترنتی دارد.
بحث و نتیجه گیری

هدف کلی تحقیق پیش بینی هرزه نگاری اینترنتی با رفتار جنسی و سازگاری زناشویی در زوج های تحصیلکرده بود .براساس
نتایج بدست آمده مولفه های سازگاری زناشویی و رفتار جنسی ،به طور همزمان  %39از تغییرات «هرزه نگاری اینترنتی»
آزمودنیها را تبیین میکنند ،به طوری که مولفههای «رضایت زناشویی»« ،توافق دونفری» و «ابراز محبت» اثر پیشبینی کنندگی
منفی و معنیداری را بر هرزه نگاری اینترنتی داشتند و از بین مولفه های سازگاری زناشویی مولفهی «همبستگی دونفری» معنی
دار نبود .همچنین رفتار جنسی ،اثر مثبت و پیش بینی کنندگی معنی داری را بر هرزه نگاری اینترنتی داشت.
نتایج بدست آمده ،با نتایج پژوهشهای دهقان و نیکبخش ( )5991و یاسمی نژاد و همکاران ( ،)5939هاشمی (،)5934
فورتوناتی ( ،)2995لینگ ( ،)2994گسر ( .،)2993باسیگالوپ و لامب ( ،)2955هرتلین ( ،)2952و کاروالو ،و همکاران (،)2951
همسو و همخوان بود .در تبیین نتایج بدست آمده میتوان گفت ،وجود فضای مجازی ،مخصوصاً شبکه های اجتماعی مستهجن
و غیر اخلاقی ،و اثرگذاری آن بر هویت اعضای خانواده ،سازگاری زناشویی ،تعارضات زناشویی با فراهم کردن زمینه برای
گسترش ارتب اطات خارج از کنترل خانواده ،ایجاد سوء ظن و بد گمانی زوجین نسبت به یکدیگر ،افزایش بی توجهی به قول
و قرار ها و تعهدات خانوادگی ،تداخل حوزه های شغلی در زندگی خصوصی زمینه را برای کاهش روابط و سست شدن
اعتماد متقابل میان اعضاء خانواده را فراهم می نماید .باید توجه داشت ،به طور کلی فناوری اطلاعات در زندگی خانواده ها
تغییرات کیفی را به وجود می آورد و الگویی از تعامل و روابط جدید را ایجاد می کند .مسلماً وجود گسترده و انبوه شبکه
های مجازی ،و به تبع آن هرزه نگاری ،می تواند امنیت اجتماعی و خانوادگی را مورد تهدید قرار دهد ،زیرا اینترنت با وجود
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این که می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطلاع رسانی به کار گرفته شود تا آن جا که گاهی از آن به عنوان انفجار
اطلاعات هم نام برده می شود ،ولی این فناوری مدرن با تمام فوایدی که دارد ،تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر
داشت ه است ،که از جمله آن کاهش سازگاری زناشویی و در نهایت فروپاشی نظام خانواده است .گسترش و تأثیر روز افزون
شبکه های اینترنتی غیر اخلاقی ،بر برخی از ابعاد هویت اجتماعی از جمله هویت دینی ،هویت قومی ،هویت خانوادگی و هویت
شخصی نیز تأثیر گذار است .کاربران شبکه های اینترنتی غیر اخلاقی ،به واسطه گمنامی در اتاق های گفتگوی مجازی ،به بازی
نقش و خودافشایی پرداخته ،با بیان آنچه در دنیای واقعی امکان بازگو کردنش را ندارند ،زمینه برقراری ارتباط در محیط مجازی
را برای شکل گیری روابط صمیمانه آماده می کنند ،و با تکرار این کار و افزایش مراجعه به سایت های مستهجن ،هرزه نگار
شده ،و زمینهی تغییر هویت خود را فراهم می کنند .علاوه براین می توان اینگونه بیان نمود که سازگاری بیشتر و آرامش روانی
در خانه ،براساس تئوری شادمانی موجب بهزیستی و کاهش تنش اعضا ،می شود (دینر .)2999 ،اما زمانی که سازگاری زناشویی
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،
و در نهایت چنین خانوادهای به سوی طلاق پیش می رود .در واقع براساس مطالعات مختلف (نعیمی ،)5939 ،از علتهای
اصلی طلاق در خانواده ها ،ناسازگاری زناشویی و عدم رفتار جنسی مناسب می باشد .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان
به این نکات اشاره کرد که پژوهش حاضر بر روی زوجین جوان تحصیلکرده انجام گرفت ،بنابراین قابل تعمیم به سایر اقشار
نیست .لذا پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی ،چنین پژوهشی در سایر اقشار و افراد متاهل انجام گیرد .همچنین در جهت
آموزش و پیشگیری از گرایش زوجین و افراد مختلف به استفاده از شبکه های غیر اخلاقی ،برگزاری کلاسهای آشنایی و نحوه
ی استفاده مناسب از سایت اینترنتی احساس می شود.
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اثر بخشی آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده
سمیه شکاری، 1مریم رزمی

2

-1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی
-2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تربت جام
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده در سطح شهرستان
بجنورد انجام گرفته است .نوع پژوهش شبه آزمایشی(پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل) است .در این پژوهش با
استفاده از پرسشنامه سبک زندگی به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون به کار گرفته شده است .جامعه آماری
مورد مطالعه در این پژوهش شامل 99نفر از افراد خشونت دیده مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران در سطح شهرستان
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
فراشناختی قرار گرفتند و در پس آزمون مجدداً به هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه سبک زندگی ارائه گردید تا تکمیل
گردد .در این پژوهش داده ها با روش تحلیل کوواریانس (آزمون لوین ،میانگین و انحراف معیار) توسط نرم افزار spssمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده
تاثیرداشته و تفاوت های معنی داری بین میانگین های سبک زندگی گروه آزمایش و کنترل ایجاد کرده است .با در نظر گرفتن
مجذور اتا نتایج نشان می دهد که  9/33این تغییرات ناشی از تاثیر آموزش تکنیک های فراشناختی است .براساس نتایج پژوهش
بکارگیری آموزش تکنیک فراشناختی می تواند در بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده موثر باشد.
واژگان کلیدی :آموزش تکنیک فراشناختی ،سبک زندگی ،افراد خشونت دیده.
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
موارد شیوع خشونت خانگی بیش از  69تا  39درصد و نگران کننده است و به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت بشمار
می رود( .زاکاریاس 265و همکاران2952 ،؛ گارسیا مورنو 266و واتس.)2955 ،267
بنابر آمار جهانی ،حدود  39درصد قربانیان خشونت خانوادگی را زنان تشکیل می دهند .زنان و کودکان تقریباً دربین همه
فرهنگها ،درمقایسه با مردان ،از ارزش و مقام پایین تری در خانواده برخوردارند؛ بنابراین قربانیان اصلی این خشونت به حساب
می آیند .ارقام نشان می دهد که  49تا  19درصد کودکانی که خانواده هایشان دچار خشونت های خانوادگی هستند دست به
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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
بزرگ می شود( .وامقی،اردکانی،سجادی)5932،
یکی از انواع شایع خشونت خانگی ،همسر آزاری است .تحقیقات نشان داده اند که در نقاط مختلف دنیا  21-56درصد از
زنان توسط همسران یا شرکای جنسی خود مورد آزار جسمی قرار گرفته و حداقل از هر پنج نفر ،یک نفر در طول زندگی
خود مورد تجاوز و یا در معرض آن قرار می گیرد .شیوع آزارهای روانی از این ارقام هم بالاتر است .طبق آمارهای منتشر شده،
خشونت علیه همسران بار مالی ،روانشناختی و معنوی سنگینی به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند و سلامت جسمی و
روانی آنها را به خطر انداخته و عواقب وخیمی از جمله قتل ،آسیب های جدی(کبودی ها ،کوفتگی ها ،شکستگی ها ،معلولیت
های مزمن) آسیبهای دوران بارداری(زایمان زودرس ،بارداری ناخواسته) ،مشکلات روانپزشکی و روانشناختی(افسردگی
اضطراب ،ترس ،اعتماد به نفس پائین ،مشکلات جنسی وسواس ،استرس پس از ضربه و خودکشی) را می تواند در پی داشته
باشد( .هروویچ.)2992 ،
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
ضعیف بینی و همچنین ممکن است باعث بروز اختلال استرس پس آسیبی شود( .رفیعی فرد و پارسی نیا)5999 ،
از طرفی سبک زندگی بخشی از زندگی است که عملاً تحقق مییابد و دربردارنده طیف کامل فعالیت هایی است که افراد در
زندگی روزمره خود انجام می دهند .بنابراین طیف فعالیتهای مختلف در هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبک زندگی
آنها در آن عرصه باشد (کوکرهام 268و همکاران.)2994 ،
ضمناً پیشگیری از بیماری های متاثر از سبک زندگی و ارتقاء سطح سلامت روانی فردی و جمعی مستلزم آگاهی از این موضوع
است که موقعیت های زندگی سلامت افراد را چگونه به خطر می اندازند .امروزه اعتقاد بر این است که بیش از  39درصد
بیماری ها به گونه ای با سبک زندگی فرد ارتباط دارند .به طوری که بسیاری از ناخوشی های آدمی از جمله بیماری های
قلبی– عروقی ،تنفسی ،سیستم حرکتی عضلانی و غیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شیوه زندگی افراد خشونت دیده ناشی
می شوند .یا حداقل آنکه شیوه زندگی در تشدید یا دوام آن ها نقش دارد ( .بهدانی ،سرگلزایی و قربانی.)5933 ،
با توجه به آسیب هایی که این افراد به لحاظ روانشناختی می بینند تاکنون روشهای گوناگونی برای بهبود مشکلاتشان بکار برده
شد که از آن جمله می توان به درمانهای شناختی رفتاری ،آموزش مهارت های زندگی اشاره کرد .در این پژوهش تکنیک های
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فراشناختی برای افراد خشونت دیده در نظر گرفته شده است .دردرمان فراشناختی ،باورهای فراشناختی عوامل مهمی هستند
که بر شیوه ی پاسخ دهی فرد به افکار باورها ،علایم و هیجان های منفی تاثیر می گذارند .باورهای فراشناختی نیروی پنهان
برانگیزنده ی سبک تفکر زیان بار هستند که به ناراحتی هیجانی درازمدت منجر می شود.همچنین راهبردهای فراشناختی پاسخ
هایی هستند که برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خود تنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند .راهبردهای
انتخابی می توانند فعالیت های شناختی را تشدید یا سرکوب نموده و یا ماهیت آن را تغییر دهند .هدف برخی از راهبردها
کاهش افکار یا هیجان های منفی از طریق تغییر ابعاد خاص شناخت است( .ولز)5932،
با توجه به باور ولز و متیوس5334(269؛به نقل از ولز )5932،می توان گفت که برخی از جنبه های خاص فراشناخت با
اختلالات روانشناسی ،از جمله پرخاشگری رابطه دارد .یک رفتار پرخاشگرانه ی ضد اجتماعی ممکن است تحت تاثیر حوادث
شناختی قبلی نظیر احساس تنفر (مانند به یاد آوری یک کینه ی قدیمی) ناآگاهی از پیامدهای احتمالی اعمال پرخاشگرانه و یا
ناتوانی روانی در حل مسایل (به جای برونریزی خودکار) قرارگیرد .
در روش آموزش تکنیک فراشناختی نسبت به پردازش هیجانی بر مقابله باورهای فراشناختی زیر بنائی و بهبود راهبردهای
مقابله ای و تغییر در سبک های توجهی -شناختی افراد خشونت دیده تاکید می شود .به نظر می رسد که جنبه های فراشناختی
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
درونی برای کمک به بیماران برای داشتن قضاوت صحیح ضروری است( .ولز)5932،
این پژوهش درصدد یافتن پاسخ علمی به این مساله است که آیا آموزش تکنیک فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد
خشونت دیده تاثیر دارد؟
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) می باشد .در پیش آزمون کلیه آزمودنی های گروه های
آزمایش و کنترل پرسشنامه سبک زندگی را تکمیل نمودند .سپس طی  59جلسه گروه آزمایش در معرض آموزش تکنیک
فراشناختی قرار گرفت  .پشتوانه نظری شامل درمان فراشناختی اختلال استرس پس از آسیب ولز و محتوای آن اجرای تکنیک
آموزش توجه و ذهن آگاهی گسلیده در نظر گرفته شد.جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد خشونت دیده که خدمت
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گیرندگان مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهرستان بجنورد در سال  34می باشند که برابر گزارش دفتر امور آسیب
دیدگان اجتماعی بهزیستی تعداد  553نفر در سال  34در این مرکز پذیرش شده اند ،می باشند  .روش نمونه گیری به صورت
نمونه در دسترس استفاده شده است .حجم نمونه  99نفر از افراد خشونت دیده ( زنان و دختران ) مراجعه کننده به مرکز
اورژانس اجتماعی شهر بجنورد در سال  34انتخاب گردید.
ابزار گرد آوری داده ها
پرسشنامه سبک زندگی) LSQ( 270

این پرسشنامه دارای  39سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی ورزش و تندرستی،
کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماری ها ،سلامت روان شناختی ،سلامت معنوی سلامت اجتماعی اجتناب از داروها و مواد
مخدر ،پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی) است .در پژوهش لعلی و همکاران ( )5935با استفاده از آزمون تحلیل عاملی
روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به منزلة ابزاری چند بعدی برای ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی مورد تأیید قرار
دادند .همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .معمولاً دامنه
ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( )9به معنای عدم پایداری ،تا مثبت یک ( )+5به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر
چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.
نتایج پژوهش دیگر محمدی ( )5939که نشان داد پرسشنامه سبک زندگی( )LSQاز روایی و پایایی کافی و مناسب برای
ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی افراد برخوردار است .همچنین ،نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه سبک زندگی
( ،)LSQابزاری چند بعدی و دارای  59عامل است که به ترتیبِ درصد واریانس و ارزش ویژه ،عبارتند از سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی؛ کنترل وزن و تغذیه پیشگیری از بیماری ها؛ سلامت روان شناختی؛ سلامت معنوی؛ سلامت اجتماعی اجتناب
از داروها ،مواد مخدر و الکل پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی میباشد .ضریب الفای کرونباخ برای کل ابزار  9/92و برای
زیر شاخه ها از  9/64تا  9/35بود  .همه موارد همبستگی مورد کل قابل قبولی داشتند (بیشتر از ( )9/94به نقل از نوربالا و
همکاران .)5939 ،داده های به دست آمده از پرسشنامه های مورد استفاده ،در محیط نرم افزار  SPSS - 22و با استفاده از
آزمونهای آماری مناسب یعنی آمار توصیفی و آمار استنباطی (کوواریانس) تحلیل شد.
یافتهها

Lifestyle Questionnaire
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در این پژوهش آزمودنیها به دو گروه  51نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند .و سنین بین  51تا  41سال داشتند .در ادامه به
بررسی توصیفی و استنباطی دادهها پرداخته میشود.
جدول  :5شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون سبک زندگی
گروه

متغیر

تعداد

پیشآزمون
میانگین

پسآزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

سبک زندگی

51

262.63

92.339

935.39

29.933

گواه

سبک زندگی

51

269.63

31.691

236.99

39.451

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمره سبک زندگی اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون،
افزایش و بهبود چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیشود.
در ادامه به بررسی استنباطی و آزمون فرضیهها میپردازیم ،لازم به ذکر است پیشفرضهای تحلیل کوورایانس نیز رعایت شد.
جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمره سبک زندگی در گروه های آزمایش و کنترل
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور اتا

معناداری

پیش آزمون

60873,771

1

60873,771

74,171

0,00

0,734

گروه

71080,211

1

71080,211

01,071

0,00

0,773

خطا

22040,406

27

816,311

کل

3301101,000

30

با توجه به جدول بالا ملاحظه میشود که مقدار بدست آمده مربوط به پیش آزمون برابر با  34/13بوده و از لحاظ آماری در
سطح کمتر از  9/95معنادار است .بنابراین پیش آزمون بر روی نمره کل پس آزمون تاثیر داشته که دراین مدل تاثیر آن تعدیل
شده است .افزون بر این مربوط به متغیر مستقل برابر با  35/33و در سطح معناداری کمتر از  9/95معنادار است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت آموزش تکنیکهای فراشناختی بر بهبود سبک زندگی افراد خشونت دیده افراد مراجعه کننده تاثیر داشته و
تفاوتهای معنی داری بین میانگینهای سبک زندگی گروه آزمایش و گواه ایجاد کرده است.با در نظر گرفتن مجذور اتا،
میتوان گفت 9/33این تغییرات ناشی از تاثیر آموزش تکنیکهای فراشناختی است.
بحث و نتیجه گیری

نتایج حاکی از این بود که آموزش تکنیک فراشناختی به طور معناداری باعث بهبود سبک زندگی زنان آسیب میشود .آنچه در
این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ،سبک زندگی زنان خشونت دیده و تغییر آن به منظور سلامت روانی و اجتماعی افراد
است .این تغییر با توجه به رویکرد فراشناختی و کاربرد دو تکنیک ذهن آگاهی و آموزش توجه است .سبک زندگی مهمترین
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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
های عادتی رفتار ،هوی و هوس ها تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که تعیین کننده نوع خاص واکنش فرد می باشد.
سبک زندگی ،شیوه زندگی فرد است و عواملی چون ویژگیهای شخصیتی،تغذیه ،ورزش ،خواب ،مقابله با استرس ،حمایت
اجتماعی و استفاده از دارو را در بر می گیرد.هدف اصلی درمان فراشناختی شامل توانا کردن بیماران به گونه ای است که با
افکارشان به گونه ای متفاوت ارتباط برقرار کنند و کنترل و آگاهی فراشناختی قابل انعطافی را گسترش دهند و از انجام پردازش
به صورت نگرانی و نشخوار فکری و بازنگری تهدید ،جلوگیری نمایند .بنابر این فرض ما این بود که میتوان سبک زندگی
افراد خشونت دیده را با روشهای درمان فراشناختی در جهت توانمندسازی افراد ،تغییر داد .در درمان فراشناختی ،روشهای
اسنادسازی مجددکلامی و تجارب رفتاری ،درآمیختگی افکار را به چالش می طلبند دیگر اینکه از آن جا که نتایج درمان در
پی گیری نیز پایدار بود میتوان احتمال داد که افزایش کنترل فراشناختی به بیماران کمک کرده است رابطه ی جدیدی با افکار
خود شکل دهند و آنها را قادر نموده تا فراشناختهایی را که شیوه ی ناسازگارانه تفکرات منفی تکرارشونده را فزونی می
بخشند و یا باعث افزایش باورهای عمومی منفی میگردند ،تغییر دهند .ضمن اینکه به بیماران روشهایی آموزش داده شد که
در آینده و در صورت هجوم افکار مزاحم با به کار گیری این روشها با آنها مقابله کنند .در الگوی فراشناختی سعی بر این
بوده است که این نواقص از طریق تاکید بر فرآیند تفکر فرد اصلاح شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش تکنیک های فراشناختی روش مناسبی برای کمک و توانمندسازی افراد خشونت دیده
است،چرا که این تکنیک ها میتواند سبک زندگی افراد را تغییر داده و به آنها در جهت استقلال فکری،مراقبت از خود ،جهت
دادن مثبت فکر،تغییر افکار ناکارآمد و ....کمک کند.خشونت خانگی در تمام دنیا گزارش میشود .قشر قابل توجهی را مورد
آسیب فردی و اجتماعی قرار میدهد .بنابراین،آموزش تکنیک فراشناختی میتواند در کاهش میزان خشونت خانگی مثمر ثمر
باشد.در ادامه پیشنهاد میشود ،با توجه به اینکه آسیبهای اجتماعی دامنه گسترده ای دارد و افراد آسیب دیده نیاز به آموزش
تکنیکهای کاربردی و موثر دارند ،پیشنهاد میشود از تکنیک های فراشناختی در بهبود سبک زندگی و توانمندسازی افرادآسیب
دیده اجتماعی و در معرض آسیب در سایر زمینه ها،از جمله  :افرادی که قصد اقدام به خودکشی دارند ،اختلافات خانوادگی
حاد ،زوجین متقاضی طلاق  ،فرار از منزل و ...استفاده شود.همچنین با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که تکنیکهای
فراشناختی در بهبود سبک زندگی افراد تاثیر گذار است ،پیشنهاد میشود این تکنیکها به منظور پیشگیری سطح اول (آگاه
سازی) در بین عموم مردم نیز آموزش داده شده و پژوهش های مرتبط با آن انجام گیرد.
منابع

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396
-
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان میباشد .روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرستان
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آستارا میباشد که بالغ بر 4999نفر میباشند .روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله انجام گرفت
در مرحله اول از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه
اضطراب اجتماعی را تکمیل نمودند .در مرحله دوم از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه اضطراب
اجتماعی نمره بالایی به دست آورده بودند ،انتخاب شدند .سپس پرسشنامههای (نظم جویی هیجان و اضطراب اجتماعی) در
اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسشنامهها جمعآوری شده و اطلاعات توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .دادههای پژوهش ،با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند و نتایج تحلیل فرضیات نشان داد که نظم جویی شناختی هیجانی و ابعاد آن (ملامت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه گیری ،فاجعه سازی ،ملامت دیگران) توان پیش
بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان را دارند.
واژگان کلیدی :نظم جویی شناختی هیجانی ،اضطراب اجتماعی ،دانشجویان شهرستان آستارا
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

اضطراب اجتماعی با یک ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی مشخص میشود که در آن مبتلایان احساس
میکنند .که اعمال و رفتارهایشان مورد قضاوت قرار میگیرد و از موقعیت های اجتماعی و روابط بین فردی اجتناب می-
کنند(هنریچیس و هافمن .)2959 ،235اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کنندهاست که میتواند بسیاری از جنبههای
زندگی فرد را مختل کند .در موارد شدید اضطراب اجتماعی میتواند کیفیت زندگی فرد را تا حد زیادی کاهش دهد .مطالعات
همهگیر شناسی نشان میدهد که این اختلال در  52درصد عموم مردم شیوع دارد و بالاترین میزان بروز آن در دهه دوم عمر
است بعضی از مبتلایان ممکن است هفتهها از خانه خارج نشوند یا از بسیاری موقعیتهای اجتماعی مانند موقعیتهای شغلی و
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تحصیلی خود صرف نظر کنند .اضطراب اجتماعی میتواند از نوع خاص( 232زمانی که فقط برخی موقعیتهای اجتماعی خاص
موجب اضطراب میشود .مثل سخنرانی در حضور جمع) یا از نوع فراگیر239باشد .اضطراب اجتماعی فراگیر عموما شامل نوعی
نگرانی شدید ،مزمن و پایدار میشود که فرد از قضاوت دیگران در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت کشیدن و تحقیر شدن
در حضور دیگران دارد .در حالی که شخص مبتلا معمولاً متوجه غیرمنطقی بودن یا زیاده روی در این احساس ترس و نگرانی
میشود ولی غلبه کردن بر این ترس برایش بسیار سخت است(پور فرج)5939،
اضطراب اجتماعی یکیاز شایعترین اختلال روان پزشکی در جمعیت دانشجویی است .هم چنین تاثیر ورود به محیط جدید
دانشگاهی ،جدایی از خانواده و زندگی با افراد با فرهنگهای مختلف به ویژه در دانشجویان غیر بومی ساکن خوابگاه در ایجاد
اضطراب اجتماعی دخیل است.
دانشجویان به عنوان اعضای یکی از گروههای اجتماعی که نقش مهمی در ساختن آینده جامعه دارند(هافمن .)2959 ،234در
این راستا ،در سالهای اخیر محققان و پزشکان بالینی تلاش های فزاینده ای به منظور فهم اتیولوژی ،شیوع و اثرات گسترده
اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند .شیوع اضطراب اجتماعی در جمعیت کل در طول عمر دارای دامنهای از  2/4تا  56درصد
است(کارلسن و همکاران.)2954،231از جمله مشکلات مرتبط با اضطراب اجتماعی در دوران دانشجویی ،ترک تحصیل و عدم
توانایی در گذراندن واحدهای درسی میباشد .مطالعات صورت گرفته در این رابطه نشان میدهد دانشجویان دچار اضطراب
اجتماعی پیشرفت تحصیلی کمتری دارند(رندل.)2999 ،236
دوران دانشجویی برای دانشجویان ،دورهای پر چالش محسوب میشود .رویارویی کلیه دانشجویان ،با عوامل تنش زای متعدد
و لزوم سازگاری مناسب ،به منظور کسب موفقیتهای تحصیلی و حرفهای ،اهمیت برخورداری از سطوح بالای سلامت روانی
دراین گروه اجتماعی را روشن میسازد .نظریه پردازان بر این باورند ،افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر
رویدادهای روزمره نیستند ،بیشتر نشانه های تشخیصی ،اختلال های یادگیری و درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را
نشان میدهند .بنابراین میتوان گفت ،نظمدهی هیجان ،عاملی کلیدی و تعیین کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش
است(گرانفسکی و کراج .)2952،233نظم جویی هیجان ،مؤلفهی مرکزی در سازماندهی رفتار سازگارانه و جلوگیری از بروز
هیجانهای منفی و رفتارهای ناسازگارانه می باشد .به عبارت دیگر نظم جویی هیجان از زیر مولفههای نظم جویی عاطفه به
فرآیند تعدیل تجارب هیجانی به شیوهی هشیار یا ناهشیار اطلاق میشود که به منظور پاسخدهی مناسب به تقاضاهای متنوع
راهاندازی میشود(ملکی5939،؛ بیابانگرد )5993،مشکلات نظم جویی هیجان زمینه ساز بروز الگوهای مختلف آسیب شناسی
روانی میباشد .نظم جویی مشکل ساز هیجان در آسیبهای روانی گوناگون مانند اختلال شخصیت مرزی ،اختلالهای تغذیه،
272 .specific.
273.Generalized.
274. Hofmann
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اختلال افسردگی اساسی ،اختلال دوقطبی ،اختلال اضطراب فراگیر ،اختلال اضطراب اجتماعی و اختلالات سوء مصرف مواد و
الکل مشهود است(دینی5995،؛ حدادی .)5999 ،از آنجا که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بخش مهمی از زندگی هر
فرد را به خود اختصاص میدهد ،تعجب آور نیست که آشفتگی در هیجان و تنظیم آن میتواند موجب آسیبهای روانی
شود(کیسلرواولاتونجی.)2952،239در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی یکی ازملاک های اختلال های
روانی ،بدتنظیمی در هیجان بیماران قلمداد شده است .راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان از قبیل نشخوار ذهنی،
سرزنش خود و فاجعه سازی رابطهی معناداری با شدت علایم افسردگی واضطراب دارد(گارنفسکی ،کرایج ،اسپن-
هاون)2992،233بدتنظیمی هیجانی یک عامل کلیدی در سبب شناسی اختلالاتاضطرابیاست(آمستادر.)2999،299پژوهشهای اخیر
نشان داده است که افراد مضطرب در تنظیم هیجانهای منفی خود دشواریهای بیشتری دارند(برکینگ ،ایبرت ،کویجپرس و
هافمن.)2952،295
علاوه بر این مشخص شده است که اکثر متغیرهای تنظیم شناختی هیجانی با اختلالات اضطرابی از جمله اختلال اضطراب
اجتماعی ،رابطه معناداری نشان میدهند نتایج مطالعه مشهدی و همکاران ( )5932نشان داد بین راهبردهای نظمجویی شناختی
هیجان و نشانه های اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد و راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش ،نشخوارگری و فاجعه
سازی نشانه های اضطراب اجتماعی راتبیین می کنند .به اعتقاد منین ،کتی ،مگلوکین و فلنکان بین اضطراب اجتماعی وناتوانی
در تنظیم هیجان رابطه وجود دارد .با توجه به آنکه نظم جویی شناختی سازه مهم در بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی
میباشد پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی اضطراب اجتماعی
دانشجویان چه نقشی دارند؟
روش شناسی

روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد که در آن نظم جویی شناختی هیجانی به عنوان متغیر پیش بین
و متغیر اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر ملاک می باشد.
جامعه آماری :جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرستان آستارا می باشد که بالغ بر  4999نفر
می باشند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه :روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله به صورت زیر انجام
شد :در مرحله اول ،مرحله شناسائی :از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر بر اساس میزان شیوع
اضطراب اجتماعی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب اجتماعی را تکمیل نموده اند .در مرحله دوم،
مرحله انتخاب آزمودنیها که از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی نمره بالایی به
. Cisler, J. M., & Olatunji
. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven
. Amstadter
. Berking, M., Ebert, D., Cuijpers, P., & Hofmann
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دست آورده بودند انتخاب شدند .ضمناً حداقل تعداد نمونه در تحقیقات همبستگی 99نفر می باشد(دلاور.)5991 ،
روش گردآوری دادهها :برای ابتدا با کسب مجوزهای لازم از قسمت اداری ،به دانشگاه آزاد شهرستان آستارا مراجعه کردیم،
روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله به صورت زیر انجام شد ،در مرحله اول از بین کلیه
دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر با نظر استاد راهنما به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب
اجتماعی را تکمیل نموده اند .در مرحله دوم از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی
امتیاز بالای به دست آورده اند انتخاب شد .سپس نمونه آماری انتخاب شد و ضمن توضیح هدف پژوهش مورد نظر ،پرسشنامه
های نظم جویی شناختی هیجانی و اضطراب اجتماعی در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسش
نامه های مذکور جمع آوری شده و اطلاعات توسط نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است..
ابزارگردآوری اطلاعات :ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل:
نظم جویی هیجان :متغیر نظم جویی هیجان به عنوان متغیر ملاک ،در پرسشنامه گارانفسکی دارای  96سوال بوده و هدف آن
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
همکاران ( )2995به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی
به کار می برد ابداع شده است این مقیاس شامل  3خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را
ارزیابی می کند .خرده مقیاسها عبارتند از :مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن دیگران ،پذیرش رخداد ،توجه مجدد برنامه
ریزی برای چگونگی برخورد با رخداد ،توجه مثبت مجدد به مسائل خوشایند به جای تفکر دربارهآن رخداد واقعی ،نشخوار
فکری ،باز ارزیابی مثبت ،رسیدن به یک دورنما (افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها) و مصیبت
بار تلقی کردن .از میان این راهبردها ،راهبردهای مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن دیگران ،نشخوار فکری ،مصیبت بار تلقی
کردن رخداد راهبردهای منفی تنظیم هیجان هستند و راهبردهای پذیرش ،توجه مجدد به برنامه ریزی ،توجه مثبت مجدد ،باز
ارزیابی مثبت و رسیدن به یک دور نما راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان میدهند .نمره راهبرد از طریق جمع نمرات داده
شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و میتواند در دامنه ای از  4تا  29قرار بگیرد و جمع کل
نمرات در دامنه ای از  96تا  599قرار میگیرد .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش مشهدی و همکاران ()5932
بالای  9/39و همچنین نتایج نشان دهنده روایی  9/93در صدی این مقیاس می باشد.
اضطراب اجتماعی :متغیر اضطراب اجتماعی بعنوان متغیر پیش بین توسطپرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی اندازه گیری
میشود.این پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال 5393؛ به نقل از مشهدی و همکاران،
5932ساخته شده است .این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی ،جسمی ،رفتاری و ترس اجتماعی
مشتق شده است .این پرسشنامه دارای 22سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی هراس اجتماعی و گذر هراسی می
باشد 59 .سوال آن مربوط به هراس اجتماعی و  52سوال دیگر آن برای ارزیابی گذرهراسی است .همچنین مدانلو(رحیمی و
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طاقانکی )5932 ،در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق روشهای طریق روشهای آلفای کرونباخ و دو
نیمه سازی به ترتیب  9/33و  9/34بدست آورد و میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان برابر  9/93بدست
آوردهاند و میزان روایی آن  9/99بدست آمده بود.
 .1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین ،انحراف معیار
و  ...و در بخش دوم برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و
برای این منظور از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شده است.
یافته ها :
 .2جدول ( )1توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن
 .3دامنه سنی

 .4فراوانی

 .1درصد

21-21 .6

14 .7

23/3 .8

26-30 .0

30 .10

10/0 .11

31-31 .12

7 .13

11/7 .14

36-40 .11

8 .16

13/3 .17

 .18بیشتر از  40سال

1 .10

1/7 .20

 .21کل

60 .22

100 .23

همان طور که در جدول ( )5مشاهده میشود  29/9درصد پاسخگویان در دامنه سنی 25-21سال 19/9 ،درصد در دامنه
سنی  26-99سال 55/3 ،درصد در دامنه سنی  95-91سال 59/9 ،درصد در دامنه سنی  96-49سالگی و  5/3درصد نیز بیشتر
از  49سال قرار داشتند.

جدول ( )2توزیع آزمودنی ها برحسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

16

39/9

متاهل

4

6/3

کل

69

599

همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود  39/9درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی مجرد و  6/3درصد با کمترین
متاهل می باشند.
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جدول ( )3توزیع فراوانی برحسب جنسیت
 .24جنسیت

 .21فراوانی

 .26درصد

 .27زن

43 .28

71/7 .20

 .30مرد

17 .31

28/3 .32

 .33کل

60 .34

100 .31

همان طور که در جدول ( )9مشاهده میشود  35/3درصد از پاسخگویان زن و  29/9درصد مرد بودند.
جدول ( )4میانگین و انحراف معیار گذشت و مولفه های آن در نظم جویی هیجان
نظم جویی هیجان

میانگین

انحراف معیار

ملامت خویش

9/55

2/96

پذیرش

2/96

2/59

نشخوارگری

3/99

2/99

تمرکز مجدد مثبت

9/11

2/34

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

3/16

5/35

ارزیابی مجدد مثبت

3/99

2/95

دیدگاه پذیری

3/99

2/99

فاجعه سازی

3/99

5/59

ملامت دیگران

9/39

5/19

کل

35/59

3/32

طبق نتایج جدول ( )4میانگین و (انحراف معیار) ملامت خویش  9/55و( ،)2/96پذیرش  2/96و ( )2/59و نشخوارگری
 3/99و ( ،)2/99تمرکز مجدد مثبت  9/11و( ،)2/34تمرکز مجدد بر برنامه ریزی  3/16و ( )5/35و تمرکز مجدد بر برنامه
ریزی  3/16و ( ،)5/35ارزیابی مجدد مثبت  3/99و( ،)2/95دیدگاه پذیری  3/99و ( )5/59و فاجعه سازی  9/39و (،)5/19
ملامت دیگران  9/39و ( )5/19می باشد.
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

هراس اجتماعی

55/69

4/92

گذر هراسی

59/93

1/93

کل

99/43

25/29

طبق نتایج جدول ( )1میانگین و (انحراف معیار) هراس اجتماعی  55/69و( ،)4/92گذر هراسی  59/93و ( )1/93می باشد.
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آمار استنباطی
جدول ( )6نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نظم جویی شناختی هیجانی با اضطراب اجتماعی
مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسیون

8040/11

2

4020/216

12/34

0/000

باقیمانده

18232/201

16

321/171

کل

26272/18

18

متغیرهای پیش بین

R

R2

ARS

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب

)(P

استاندارد

consttant

-

-

-

SE
30/04

B
21/24

BETA
-

0/071

نظم جویی شناختی

0/11

0/30

0/28

0/82

-0/310

-0/311

0/010

هیجانی

همانطورکه درجدول شماره ( )6مشاهده می شود برای تعیین تاثیرهریک از متغیرهای نظم جویی شناختی هیجانی به عنوان
متغیرپیش بین و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند .درجدول فوق میزان  Fمشاهده شده معنی دار
است ( )p>9/999و حدود  99/9درصد واریانس اضطراب اجتماعی توسط متغیرهای نظم جویی شناختی هیجانی تبیین می
شود و با توجه به مقادیر بتا نظم جویی شناختی هیجانی ( )B=9/95می تواند تغییرات مربوط به اضطراب اجتماعی را به
صورت معناداری پیش بینی کنند.
جدول ( )3نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ابعاد نظم جویی شناختی هیجانی با اضطراب اجتماعی
 .96مدل

ss .93

df .99

ms .93

F .49

P .45

 .42رگرسیون

6939/23 .49

2 .44

364/219 .41

55/39 .46

9/993 .43

 .49باقیمانده

53934/49 .43

43 .19

931/991 .15

.12

.19

 .14کل

26232/35 .11

19 .16

 .13متغیرهای پیش بین

R .19

R2 .13

A .69
RS

consttant .69

- .63

- .39

- .35

ملامت خویش

/15 .36

9/26 .33

/52 .39

 .65ضرایب غیر استاندارد
B .61
3/14 .32

SE .66
99/45 .39

 .62ضرایب
استاندارد
BETA .63
- .34

(P) .69
.64
9/956 .31

1
9
پذیرش

/99 .99
9

9
9/38 .94

/59 .91
9

5/99 .33

5/16 .99

9/216 .95

9/921 .92

5/63 .96
-

5/39 .93

-9/263 .99

9/929 .93
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نشخوارگری

/19 .39

9/49 .35

9
تمرکز مجدد مثبت

/39 .33

9
9/12 .39

9
تمرکز مجدد بر برنامه
ریزی
ارزیابی مجدد مثبت

/69.594

9/11.591

دیدگاه پذیری

9/58.552

فاجعه سازی

9/99.553

ملامت دیگران

9

/22.529
9

9/36.526

9
/99.592

/93.559
9

9
/46.521

/93.596
9

9
/69.559

/29 .33
9

9
/62.555

/93 .32

/29.523
9

9/49.599

/56.594
9

5/33 .39

5/23 .34

9/961 .31

9/959 .36

9/92.599

2/69.595

-9/454.592

9/999.599

5/42.593

5/65.599

-9/629.593

9/999.559

1/69.554

2/35.551

-9/625.556

9/999.553

5/92.525

2/92.522

-9/943.529

9/994.524

2/91.529

9/59.523

9/999.599

9/992.595

2/95.591

5/33.596

9/419.593

9/999.599

-

همانطورکه درجدول شماره ( )3مشاهده میشود برای تعیین تاثیرهر یک از متغیرهای (ملامت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه گیری ،فاجعه سازی ،ملامت دیگران) به عنوان
متغیرپیش بین و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند .درجدول فوق میزان Fمشاهده شده معنی دار
است ( )p>9/993و حدود  49/9درصد واریانس اضطراب اجتماعی توسط متغیرهای (ملامت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه گیری ،فاجعه سازی ،ملامت دیگران) تبیین می
شود و با توجه به مقادیر بتا ملامت خویش ( ،)B=9/21پذیرش ( ،)B= -9/26نشخوارگری ( ،)B= 9/96تمرکز مجدد مثبت
( ،)B= -9/45تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ( ،)B= -9/62دیدگاه پذیری ( ،)B= -9/94فاجعه سازی ( )B= 9/99و ملامت
دیگران ( )B= 9/41می توانند تغییرات مربوط به اضطراب اجتماعی را به صورت معناداری پیش بینی کنند.
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جدول ( )8نتایج ضریب همبستگی پیرسون نظم جویی شناختی هیجانی و اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی

متغیر

*0/32

ملامت خویش

()0/01
*-0/28

پذیرش

()0/03
**0/38

نشخوارگری

()0/00
*-0/30

تمرکز مجدد مثبت

()0/01
**-0/20

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

()0/02
**-0/34

ارزیابی مجدد مثبت

()0/00
**-0/34

دیدگاه پذیری

()0/00
**0/33

فاجعه سازی

()0/00
*0/22

ملامت دیگران

()0/02
**-0/42

کل

*سطح معناداری در سطح 9/91

()0/00

**سطح معناداری در 9/95

نتایج جدول ( )9نشان می دهد بین اضطراب اجتماعی با پذیرش( ،)r= -9/29تمرکز مجدد مثبت ( ،)r= -9/99تمرکز مجدد
بر برنامه ریزی ( ،)r= -9/29ارزیابی مجدد مثبت ( ،)r= -9/94کل( )r= -9/42رابطه منفی معنی دار و با ملامت خویش
( ،)r= -9/92نشخوارگری ( )r=9/99و فاجعه سازی ( ،)r= 9/99ملامت دیگران( )r= 9/22رابطه مثبت معنادار وجود دارد
( )P>9/91و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  9/31می توان گفت که بین نظم جویی شناختی
هیجانی و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضــر با مطالعه نقش نظم جویی شــناختی هیجانی در پیش بینی اضــطراب اجتماعی دانشــجویان صــورت گرفت.
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یافتههای به دست آمده حاکی از این است که نظم جویی شناختی هیجانی و ابعاد آن (ملامت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجـدد مثبـت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه گیری ،فاجعه ســـازی ،ملامت دیگران) توان
پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان را دارند و همچنین بین نظم جویی شناختی هیجانی با اضطراب اجتماعی دانشجویان
رابطه معنی داری وجود دارد نتایج بدست آمده نشان داد که بین اضطراب اجتماعی با پذیرش( ،)r= -9/29تمرکز مجدد مثبت
( ،)r= -9/99تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ( ،)r= -9/29ارزیابی مجدد مثبت ( ،)r= -9/94کل( )r= -9/42رابطه منفی معنی
دار و با ملامت خویش ( ،)r= -9/92نشــخوارگری ( )r=9/99و فاجعه ســازی ( ،)r= 9/99ملامت دیگران( )r= 9/22رابطه
مثبت معنادار وجود دارد ( )P>9/91و با توجه به ســـطح معنی داری خطای آزمون برای ســـطح اطمینان 9/31

میتوان

گفت که بین نظم جویی شناختی هیجانی و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .نتیجه بدست آمده با
یافتههای پژوهشهای رحیمی و طاقانکی( ،)5932اسکنیر و کرافت( ،)2993اسمن و همکاران( )2954همخوانی دارد .مطالعة
کلارک و همکاران )2959( 282در زمینة مقایســة نتایج درمانی افراد دارای اضـطراب اجتماعی تعمیم یافته نشـان میدهد که
نتایج درمان شــناختی و نظم جویی شــناختی هیجانی نســبت به دو شــرایط در میانة درمان «دارونما به علاوة خودمواجهی» و
«فلوکسـتین به علاوة خودمواجهی» دیگر؛ یعنی و انتهای درمان ،برتری معناداری داشـته است و همچنین مشهدی و همکاران
( )5932در تحقیق "نقش حسـاسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیشبینی اضطراب اجتماعی دانشجویان" نشان دادند
که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مؤلفههای تنظیم هیجانی بصـورت منفی و معنادار و حسـاسیت اضطرابی بصورت مثبت و
معنادار قادر به پیش بینی اضـطراب اجتماعی در بین دانشـجویان بودند .نتایج این پژوهش بیانگر اینست که ارزیابی مجدد و
حسـاسـیت اضـطرابی سازههای روانشناختی مهم در پیشبینی اضطراب اجتماعی هستند .در تبیین نتایج این فرضیه می توان
گفـت که هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر ســـازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا ایفا
میکند .اصـولاً ،هیجان را میتوان واکنشهای زیسـت شـناختی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا چالش
برانگیز ارزیابی میکنیم و این واکنشـهای زیسـتی با پاسـخی که به آن رویدادهای محیطی میدهیم ،همراه می شوند .هر چند
هیجانها مبنای زیســتی دارند ،اما افراد قادرند بر شــیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند ،اثر بگذارند .این توانایی که
نظم جویی هیجان نامیده می شـود ،فرایندهای درونی و برونی اسـت که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی
فرد را در مســیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد .بنابراین نظم جویی هیجان ،یک اصــل اســاســی در شــروع ،ارزیابی و
سـازماندهی رفتار سـازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجان های منفی و رفتارهای ناسـازگارانه محسوب میشود .این سازه
یک مفهوم پیچیده اسـت که طیف گستردهای از فرایندهای زیستی ،اجتماعی ،رفتاری و همچنین فرایندهای شناختی هشیار و
ناهشیار را در بر می گیرد.

282 - Clark at el
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پیشنهادات کاربردی

 .5آگاه سازی دانشجویان در خصوص اضطراب اجتماعی با توجه به عوامل پیش بینی کننده آن می تواند از میزان شیوع آن
بکاهد.
 .2یافته های این پژوهش در سطوح مختلف آموزشی و بالینی میتواند از راه سنجش متغیرهای روانشناختی مطرح شده در
این پژوهش در رفع اضطراب اجتماعی دانشجویان کاربرد داشته باشد.
منابع
ابوالقاسمی ،عباس و نریمانی ،محمد .)5994(.آزمون های روان شناختی ،چاپ اول ،اردبیل :انتشارات باغ رضوان.
بیابانگرد ،اسماعیل .)5994(.روانشناسی تربیتی ،چاپ دوم ،تهران  :نشر ویرایش.
بیابانگرد ،اسماعیل .)5993(.روشهای پیشگیری از افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات اولیاء و مربیان.
پور فرج ،علی .)5939(.اثر بخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان ،فصلنامه دانش و تندرستی ،سال  ،6شماره ،2
صص5-1
حدادی ،علی اکبر  .)5999(.بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه
تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شاهد.
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رحیمی ،وحید و طاقانکی ،محمد  )5932(.رابطه ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در کودکان دوره ابتدایی ،مجله روانپزشکی و روانشناسی
بالینی ایران ،سال ،53شماره  ،2صص.593-553
سادوک،،بنیامین،و،سادوک ،ویرجینیا .)2954(.خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک :براساس ،DSM-5ترجمه گنجی ،مهدی .)5934(.تهران :
نشرساوالان.
طاهری فر ،زیبا و فتحی ،لیلا  .)5939(.الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان براساس مؤلفه های شناختی رفتاری ،مجلة روانپزشکی و
روان شناسی بالینی ایران ،سال پنجم ،شماره  ،56صص .56-41
مشهدی ،علی؛ قاسم پور ،عبدالله؛ اکبری ،ابراهیم؛ ایل بیگی ،رضا ،و حسن زاده ،شهناز  .)5932(.نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش
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نقش خود کارآمدی تحصیلی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان
پریسا اسدی نیا 1و ،2رضا کاظمی 1و* 2
 -1گروه روان شناسی بالینی ،پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ،ایران.
 -2گروه روان شناسی بالینی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ،ایران.
)(parisaasadinia65@gmail.com

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش خود کارآمدی تحصیلی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان میباشد .روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرستان
آستارا میباشد که بالغ بر 4999نفر میباشند .روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله انجام گرفت
در مرحله اول از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه
اضطراب اجتماعی را تکمیل نمودند .در مرحله دوم از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه خود کارآمدی
تحصیلی نمره بالایی به دست آورده بودند ،انتخاب شدند .سپس پرسشنامههای (خود کارآمدی تحصیلی و اضطراب اجتماعی)
در اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسشنامهها جمعآوری شده و اطلاعات توسط نرمافزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادههای پژوهش ،با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند و نتایج تحلیل فرضیات نشان داد که خود کارآمدی و ابعاد آن (خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی
اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی) توان پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان را دارند.

واژگان کلیدی :خود کارآمدی تحصیلی ،اضطراب اجتماعی ،دانشجویان شهرستان آستارا
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
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اضطراب اجتماعی با یک ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی مشخص میشود که در آن مبتلایان احساس
میکنند .که اعمال و رفتارهایشان مورد قضاوت قرار میگیرد و از موقعیت های اجتماعی و روابط بین فردی اجتناب می-
کنند(هنریچیس و هافمن .)2959 ،299اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کنندهاست که میتواند بسیاری از جنبههای
زندگی فرد را مختل کند .در موارد شدید اضطراب اجتماعی میتواند کیفیت زندگی فرد را تا حد زیادی کاهش دهد .مطالعات
همهگیر شناسی نشان میدهد که این اختلال در  52درصد عموم مردم شیوع دارد و بالاترین میزان بروز آن در دهه دوم عمر
است بعضی از مبتلایان ممکن است هفتهها از خانه خارج نشوند یا از بسیاری موقعیتهای اجتماعی مانند موقعیتهای شغلی و
تحصیلی خود صرف نظر کنند .اضطراب اجتماعی میتواند از نوع خاص( 294زمانی که فقط برخی موقعیتهای اجتماعی خاص
موجب اضطراب میشود .مثل سخنرانی در حضور جمع) یا از نوع فراگیر291باشد .اضطراب اجتماعی فراگیر عموما شامل نوعی
نگرانی شدید ،مزمن و پایدار میشود که فرد از قضاوت دیگران در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت کشیدن و تحقیر شدن
در حضور دیگران دارد .در حالی که شخص مبتلا معمولاً متوجه غیرمنطقی بودن یا زیاده روی در این احساس ترس و نگرانی
میشود ولی غلبه کردن بر این ترس برایش بسیار سخت است(پور فرج)5939،
اضطراب اجتماعی یکیاز شایعترین اختلال روان پزشکی در جمعیت دانشجویی است .هم چنین تاثیر ورود به محیط جدید
دانشگاهی ،جدایی از خانواده و زندگی با افراد با فرهنگهای مختلف به ویژه در دانشجویان غیر بومی ساکن خوابگاه در
ایجاد اضطراب اجتماعی دخیل است.
دانشجویان به عنوان اعضای یکی از گروههای اجتماعی که نقش مهمی در ساختن آینده جامعه دارند(هافمن .)2959 ،296در
این راستا ،در سالهای اخیر محققان و پزشکان بالینی تلاش های فزاینده ای به منظور فهم اتیولوژی ،شیوع و اثرات گسترده
اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند .شیوع اضطراب اجتماعی در جمعیت کل در طول عمر دارای دامنهای از  2/4تا 56
درصد است(کارلسن و همکاران.)2954،293از جمله مشکلات مرتبط با اضطراب اجتماعی در دوران دانشجویی ،ترک تحصیل
و عدم توانایی در گذراندن واحدهای درسی میباشد .مطالعات صورت گرفته در این رابطه نشان میدهد دانشجویان دچار
اضطراب اجتماعی پیشرفت تحصیلی کمتری دارند(رندل.)2999 ،299
دوران دانشجویی برای دانشجویان ،دورهای پر چالش محسوب میشود .رویارویی کلیه دانشجویان ،با عوامل تنش زای متعدد
و لزوم سازگاری مناسب ،به منظور کسب موفقیتهای تحصیلی و حرفهای ،اهمیت برخورداری از سطوح بالای سلامت روانی
دراین گروه اجتماعی را روشن میسازد مطالعات نشان داده است که اضطراب اجتماعی با خود کارآمدی تحصیلی رابطه
دارد (ممبینی ،مکتبی و بهروزی .)5934،مفهوم خودکارآمدی به قضاوت افراد درباره تواناییهایشان در انجام یک وظیفه و
283 . Heinriches N and Hoffman
284 .specific.
285.Generalized.
286. Hofmann
287.Karlsen at el
288.Randle J.
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یا انطباق با یک موقعیت خاص مربوط است (امینی .)5992،افراد با حس خودکارآمدی بالا تمایل دارند تکالیفی را که به
آنها واگذار میشود به طور شایسته انجام دهند .همچنین این افراد در مقایسه با دانش آموزان دارای خودکارآمدی پایین
احتمالاً در تلاش برای یک تکلیف یادگیری مقاومت بیشتری به خرج میدهند(بیابانگرد.)5994،در پژوهش چنس)2959(293
دانشجویان با سطح بالاتری از خودکارآمدی عملکرد بهتری در آزمونهای تخصصی دارند و همچنین این دانشجویان در
آزمونهای پیشرفت اهداف بالاتری را در نظر میگیرند.

یافتههای پژوهشی متعدد نیز توان پیش بینی خودکارآمدی در

اضطراب اجتماعی را مورد تأیید قرار داده است طبق نتایج پژوهشگران خودکارآمدی به عنوان باور فرد به تواناییهای خود،
با اضطراب اجتماعی ،به عنوان یک ویژگی آسیبشناختی ،مرتبط میباشد .موریس )2993(239درپژوهشی نشان داد که ابعاد
خاصی ازخودکارآمدی با انواع خاصی ازاختلالهای اضطرابی همراه است .گادیانو وهربرت )2996( 235نیزخودکارآمدی در
بافت اضطراب اجتماعی را به عنوان باوری که افراد قادر خواهند بود به ابراز خودشان در یک سبک مطلوب به منظور
پیشگیری از ارزیابی منفی توسط دیگران بپردازند ،تعریف کردهاند و در مطالعاتی که به بررسی رابطه خودکارآمدی و
اضطراب پرداختهاند همبستگیهایی رابین این دو متغیرگزارش کرده اند .زمانی که افراد با اضطراب اجتماعی بالا در
موقعیتهای تهدیدکننده اجتماعی قرار میگیرند ،خود متمرکز بودن شدید آنها ممکن است بر انتظارات و ادراکهای آنها بر
تسلط بر موقعیتهای اجتماعی تاثیرنامطلوبی داشته باشد؛ یعنی بر خودکارآمدی اجتماعی آنها اثر بگذارد .ورنر ،آلن ،روهدس
و همکاران )2955( 232بیان کردند که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی خودکارآمدی کمتری در به کارگیری ارزیابی
مجدد شناختی دارند .یافتههای پژوهش آنها همچنین نشان داد افرادمبتلا به اضطراب اجتماعی بیشتر از راهبردهای منفی
تنظیم هیجان شامل راهبردهای اجتناب و سرکوب استفاده می کنند و همچنین خودکارآمدی کمتر در ارزیابی شناختی نسبت
به افراد عادی دارند(ورنر و همکاران.)2955،
نظریه پردازان بر این باورند ،افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر رویدادهای روزمره نیستند ،بیشتر
نشانه های تشخیصی ،اختلال های یادگیری و درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشان میدهند( .گرانفسکی و
کراج .)2952،239با توجه به آنکه خودکارآمدی سازه مهم در بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی میباشد پژوهش حاضر
در صدد پاسخگویی به این سوال است که خود کارآمدی تحصیلی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان چه نقشی
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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روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد که در آن خود کارآمدی تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین و
متغیر اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر ملاک می باشد.
جامعه آماری :جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرستان آستارا می باشد که بالغ بر  4999نفر
می باشند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه :روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله به صورت زیر انجام
شد :در مرحله اول ،مرحله شناسائی :از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر بر اساس میزان شیوع
اضطراب اجتماعی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب اجتماعی را تکمیل نموده اند .در مرحله دوم،
مرحله انتخاب آزمودنیها که از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی نمره بالایی به
دست آورده بودند انتخاب شدند .ضمناً حداقل تعداد نمونه در تحقیقات همبستگی 99نفر می باشد(دلاور.)5991 ،
روش گردآوری دادهها :برای ابتدا با کسب مجوزهای لازم از قسمت اداری ،به دانشگاه آزاد شهرستان آستارا مراجعه کردیم،
روش نمونهگیری این پژوهش به صورت مرحله ای و در دو مرحله به صورت زیر انجام شد ،در مرحله اول از بین کلیه
دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان آستارا 699نفر با نظر استاد راهنما به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب
اجتماعی را تکمیل نموده اند .در مرحله دوم از بین این افراد تعداد  69نفر از دانشجویانی که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی
امتیاز بالای به دست آورده اند انتخاب شد .سپس نمونه آماری انتخاب شد و ضمن توضیح هدف پژوهش مورد نظر ،پرسشنامه
های خود کارآمدی تحصیلی و اضطراب اجتماعی در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسش نامه
های مذکور جمع آوری شده و اطلاعات توسط نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است..
ابزارگردآوری اطلاعات :ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل:
خودکارآمدی :مقیاس خودکارآمدی :مقیاس خودکارآمدی نوجوانان(موریس 24 )2995 ،ماده دارد که آزمودنیها به آن با یک
مقیاس پنج درجه (خیلی بد تا خیلی خوب) پاسخ میدهند .این پرسشنامه خودکارآمدی را با سه زیر مقیاس تحصیلی ،اجتماعی
و هیجانی میسنجد .ضریب آلفای پرسشنامه خودکارآمدی  9/99به دست آمده است .ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و
پرسشنامه کودکان ( )9/49به دست آمده است( .)P <9/95بیگی (5939؛ به نقل از رجبی و همکاران )5935 ،ضریب پایایی
این آزمون از طریق روش اسپیرمن– براون با طول برابر  9/36و با طول نابرابر  9/36و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر
 9/36به دست آمد روایی سازهای این مقیاس در پژوهش ابوالقاسمی و نریمانی( )5994از روایی سازه ای خوبی برخوردار
بوده است و میزان  9/93بدست آمده بود.
اضطراب اجتماعی :متغیر اضطراب اجتماعی بعنوان متغیر پیش بین توسطپرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی اندازه گیری
میشود.این پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال 5393؛ به نقل از مشهدی و همکاران،
5932ساخته شده است .این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی ،جسمی ،رفتاری و ترس اجتماعی
مشتق شده است .این پرسشنامه دارای 22سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی هراس اجتماعی و گذر هراسی می
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باشد 59 .سوال آن مربوط به هراس اجتماعی و  52سوال دیگر آن برای ارزیابی گذرهراسی است .همچنین مدانلو(رحیمی و
طاقانکی )5932 ،در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق روشهای طریق روشهای آلفای کرونباخ و دو
نیمه سازی به ترتیب  9/33و  9/34بدست آورد و میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان برابر  9/93بدست
آوردهاند و میزان روایی آن  9/99بدست آمده بود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین ،انحراف معیار و
 ...و در بخش دوم برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و
برای این منظور از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شده است.
يافته ها :

جدول ( )1توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن
دامنه سنی

فراوانی

درصد

21-21

14

23/3

26-30

30

10/0

31-31

7

11/7

36-40

8

13/3

بیشتر از  40سال

1

1/ 7

کل

60

100

همان طور که در جدول ( )5مشاهده میشود  29/9درصد پاسخگویان در دامنه سنی 25-21سال 19/9 ،درصد در دامنه سنی
 26-99سال 55/3 ،درصد در دامنه سنی  95-91سال 59/9 ،درصد در دامنه سنی  96-49سالگی و  5/3درصد نیز بیشتر از 49
سال قرار داشتند.
جدول ( )2توزیع آزمودنی ها برحسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

16

03/3

متاهل

4

6/ 7

کل

60

100

همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود  39/9درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی مجرد و  6/3درصد با کمترین
متاهل می باشند.
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جدول ( )3توزیع فراوانی برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

43

71/7

مرد

17

28/3

کل

60

100

همان طور که در جدول ( )9مشاهده میشود  35/3درصد از پاسخگویان زن و  29/9درصد مرد بودند.
جدول ( )4میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی
خودکارآمدی

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی تحصیلی

13/76

1/77

خودکارآمدی اجتماعی

7/08

3/11

خودکارآمدی هیجانی

1/03

1/11

کل

27/77

7/02

طبق نتایج جدول ( )4میانگین و (انحراف معیار) خودکارآمدی تحصیلی  59/36و( ،)5/33خودکارآمدی اجتماعی  3/39و
( )9/15و خودکارآمدی هیجانی  1/39و ( )1/15می باشد.
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

هراس اجتماعی

11/68

4/82

گذر هراسی

10/80

1/80

کل

80/47

21/28

طبق نتایج جدول ( )1میانگین و (انحراف معیار) هراس اجتماعی  55/69و( ،)4/92گذر هراسی  59/93و ( )1/93می باشد.
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آمار استنباطی
جدول ( )6نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری خود کارآمدی با اضطراب اجتماعی
.130

.140

ss

.141

df

مدل

.142

ms

.143

.141

رگرسیون

.146

8040/11

.147

2

.148

4020/216

.111

باقیمانده

.112

1823/201

.113

16

.114

321/171

کل

.118

.140

F

.144

P

/34

.110

00

12
.111

0/ 0
.116

2
.117

متغیرها

.160

ی پیش بین
const .171
tant
.170

خود

کارآمدی

.110

26272/18

18
.164

.162

R

A .163
RS

-

.174

-

.182

3

.161

R

.172

-

.173

.180

7

3 .181
0/3

2

ضرایب غیر

S

E
04 .171

.160
.176

30/
0/ 1

یب

استاندارد
.168

0/ 0

.161

.183

02
0/

ضرا

استاندارد
B
/24

BE .170
TA
- .177

.166

)(P
.167

.178

21
.184

28

07
0/ 1

.181

-0/8

374
-0/

.186

00
0/ 2

همانطورکه درجدول شماره ( )6مشاهده می شود برای تعیین تاثیرمتغیر خود کارآمدی به عنوان متغیرپیش بین و اضطراب
اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند .درجدول فوق میزان Fمشاهده شده معنی دار است ( )p>9/999و حدود
 9/99درصد واریانس اضطراب اجتماعی توسط متغیر خود کارآمدی تبیین می شود و با توجه به مقادیر بتا خود کارآمدی
( ،)B=9/93می تواند تغییرات مربوط به اضطراب اجتماعی را به صورت معناداری پیش بینی کنند.
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جدول ( )7نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی
مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسیون

6703/137

2

2264/370

6/30

0/001

باقیمانده

10406/118

40

310/380

کل

26100/611

18

متغیرهای پیش بین

R

R2

ARS

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب

)(P

استاندارد

consttant

-

-

-

B
67/82

SE
30/41

BETA
-

0/001

خودکارآمدی

0/10

0/41

0/21

-3/37

1/41

-0/284

0/024

تحصیلی
0/48

خودکارآمدی

0/28

0/31

-4/30

1/14

-0/340

0/004

اجتماعی
خودکارآمدی هیجانی

0/60

0/30

0/23

-1/04

1/72

-0/108

0/000

همانطورکه درجدول شماره ( )3 -4مشاهده می شود برای تعیین تاثیر هر یک از متغیر(خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی
اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی) به عنوان متغیر پیش بین و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در معادله وارد شدند.
درجدول فوق میزان  Fمشاهده شده معنی دار است ( )p>9/995و حدود  9/93درصد واریانس اضطراب اجتماعی توسط
متغیرهای (خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی) تبیین می شود و با توجه به مقادیر بتا
خودکارآمدی تحصیلی ( ،)B=-9/29خودکارآمدی اجتماعی ( ،)B= -9/94خودکارآمدی هیجانی ( )B= - 9/19می توانند
تغییرات مربوط به اضطراب اجتماعی را به صورت معناداری پیش بینی کنند.
جدول ( )8نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین خود کارآمدی تحصیلی و اضطراب اجتماعی
متغیر
خودکارآمدی تحصیلی
خودکارآمدی اجتماعی
خودکارآمدی هیجانی
کل
*سطح معناداری در سطح 9/91

اضطراب اجتماعی
**-0/41
()0/00
**-0/31
()0/00
**-0/43
()0/00
**-0/46
()0/00
**سطح معناداری در 9/95
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نتایج جدول ( )9نشان می دهد بین اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی ( ،)r= -9/45خودکارآمدی اجتماعی (-9/91
= )rو خودکارآمدی هیجانی ( )r= -9/49و کل( )r= -9/46رابطه منفی معنی دار وجود دارد ( )P>9/95و با توجه به سطح
معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  9/33می توان گفت که بین خود کارآمدی و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه
معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر در راستای مطالعه نقش خود کارآمدی تحصیلی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان صورت گرفت.
یافتههای به دست آمده حاکی از این است که خود کارآمدی و ابعاد آن (خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی اجتماعی و
خودکارآمدی هیجانی) توان پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان را دارند و همچنین بین خود کارآمدی با اضطراب
اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج بدست آمده نشان داد که بین اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی
تحصیلی ( ،)r= -9/45خودکارآمدی اجتماعی ( )r= -9/91و خودکارآمدی هیجانی ( )r= -9/49و کل( )r= -9/46رابطه منفی
معنی دار وجود دارد ( )P>9/95و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  9/33میتوان گفت که بین
خود کارآمدی و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .نتیجه بدست آمده با یافتههای پژوهشهای
رحیمی و طاقانکی( ،)5932اسکنیر و کرافت( ،)2993اسمن و همکاران( )2954همخوانی دارد طبق پژوهش رحیمی و
طاقانکی( )5932در تحقیق "رابطه ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در کودکان دوره ابتدایی" نشان داد که خودکارآمدی
به عنوان باور فرد به تواناییهای خود ،با اضطراب اجتماعی ،به عنوان یک ویژگی آسیبشناختی ،مرتبط میباشد؛ بر همین
اساس شایسته است در محیطهای تعلیم و تربیت ضمن پیشگیری از آسیبهای روانی ،به ارتقای تواناییها و استعدادهای
دانشآموزان پرداخته شود.در این پژوهش پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است و در تبیین این فرضیه میتوان
گفت که باور افراد به خودکارآمدی خویش ،بخش عمدهای از خودآگاهی آنان را تشکیل میدهد .مبتلایان به اضطراب اجتماعی
ناکارآمدتر از دیگران هستند و افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی خود را ضعیف و ناکافی میدانند .حتی اگر
این مساله نقشی در ایجاد اضطراب اجتماعی نداشته باشد اضطراب و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی در دراز مدت به کاهش
مهارتهای اجتماعی فرد منجر میشود و به همین دلیل آموزش و تمرین مهارتهای اجتماعی میتواند برای مبتلایان مفید باشد.
برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم تشخیص داده است .این منابع عبارتند از :تجربه های موفق،
تجربه های جانشینی ،ترغیبهای کلامی یا اجتماعی و حالات عاطفی و فیـزیولوژیک .منابع خودکارآمدی ذاتاً آگاهی دهنده
نیستند .آنها داده های خام هستند که از طریق پردازش شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده میشوند .بنابراین ،باید بین
اطلاعات و دانشهایی که از وقایع و رویدادها کسب می شود و اطلاعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر می گذارند
تفاوت قایل شد.
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پیشنهادات کاربردی
 .5آگاه سازی دانشجویان در خصوص اضطراب اجتماعی با توجه به عوامل پیش بینی کننده آن می تواند از میزان شیوع آن
بکاهد.
.2یافته های این پژوهش در سطوح مختلف آموزشی و بالینی میتواند از راه سنجش متغیرهای روانشناختی مطرح شده در این
پژوهش در رفع اضطراب اجتماعی دانشجویان کاربرد داشته باشد.
منابع
 .5ابوالقاسمی ،عباس و نریمانی ،محمد .)5994(.آزمون های روان شناختی ،چاپ اول ،اردبیل :انتشارات باغ رضوان.
 .2امینی ،شهریار .)5992( .بررسی نقش خودکارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته
علوم تجربی شهرکرد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تربیت معلم؛ سال سوم ،شماره
 ،4صص .5-51
 .9بیابانگرد ،اسماعیل .)5994(.روانشناسی تربیتی ،چاپ دوم ،تهران  :نشر ویرایش.
 .4بیابانگرد ،اسماعیل .)5993(.روشهای پیشگیری از افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات اولیاء و مربیان.
 .1پور فرج ،علی .)5939(.اثر بخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان ،فصلنامه دانش و تندرستی ،سال  ،6شماره ،2
صص.5-1
 .6حدادی ،علی اکبر  .)5999(.بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه
تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شاهد.
 .3دینی ،فائزه .)5995(.بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و سبکهای مقابله با بحران با هوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاههای تهران،
پایان نامه کارشناسی ارشد  ....دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه الزهراء ،سال دوم ،شماره  ،54صص.5-51
 .9رحیمی ،وحید و طاقانکی ،محمد  )5932(.رابطه ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در کودکان دوره ابتدایی ،مجله روانپزشکی و روانشناسی
بالینی ایران ،سال ،53شماره  ،2صص.593-553
 .3سادوک،،بنیامین،و،سادوک ،ویرجینیا .)2954(.خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک :براساس ،DSM-5ترجمه گنجی ،مهدی .)5934(.تهران :
نشرساوالان.
 .59طاهری فر ،زیبا و فتحی ،لیلا  .)5939(.الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان براساس مؤلفه های شناختی رفتاری ،مجلة روانپزشکی
و روان شناسی بالینی ایران ،سال پنجم ،شماره  ،56صص .56-41
 .55مشهدی ،علی؛ قاسم پور ،عبدالله؛ اکبری ،ابراهیم؛ ایل بیگی ،رضا ،و حسن زاده ،شهناز  .)5932(.نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در
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راهبردهای کاهش پرخاشگری دانش آموزان
محسن شاکری
استادیار دانشگاه یزد

چکیده

پرخاشگری یکی از مهمترین چالش هایی است که جوامع امروزی با آن مواجهند .بروز و نمود پرخاشگری در سنین مختلف
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
راهکارهایی برای کاهش پر خاشگری دانش آموزان در مدارس اهمیت می یابد .بر این اساس ما در این مقاله ضمن شناخت
انواع پرخاشگری و عوامل ایجاد کننده آن در مدارس ،راهکارهایی برای کاهش آن در دانش آموزان ارائه کرده ایم.
واژگان کلیدی :پرخاشگری ،راهبردهای کاهش پرخاشگری ،دانش آموزان
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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
جوانترین کشورهای جهان بشمار آید .بر این اساس نوجوانان میتوانند نقش بسزائی در تمامی ارکان جامعه داشته باشند .هر
چه نسل جوان ما ،سالمتر و به دور از معضلات اخلاقی و اجتماعی باشد ،جامعهای سالمتر و مترقی خواهیم داشت و رشد و
ترقی هر جامعهای در گرو نیروهای فعال انسانی آن جامعه است و با اینکه همه میدانیم که اکثریت قشر جامعه ما را دانشآموزان
و نوجوانان تشکیل میدهند ،باید توجه بیشتری به مسائل آنان بالاخص نابهنجاری آنان بنمائیم .بیشترین بروز و ظهور
پرخاشگری در سنین نوجوانی است و مسلماً تربیت و آموزش افراد در دوران نوجوانی و قبل از آن ،عامل مؤثری در بروز یا
عدم بروز واکنشهای خصمانه خواهد بود .به نظر می رسد که اگر افراد از شرایط تربیتی و آموزشی سالمی در محیط خانه،
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
اهمیت نیست .در عین حال که پرخاشگری یک رفتار مطلوب و طبیعی در مسیر رشد نوجوان است ،ولی اگر تحت کنترل
صحیح نباشد ،میتواند به صورت رفتار هیجانی از هم گسیختهای درآید ،اوقات مفید زندگی این قشر از افراد را به مخاطره
انداخته  ،وقت آنها را هدر دهد ،میزان آسیبهای اجتماعی را به شدت بالا ببرد و به بزهکاری در بزرگسالی منجر
شود(یخوابی .)5993،شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان ،موجب نگرانی بسیاری از خانوادهها ،اولیاء ،مربیان و مسئولان کشور
از جمله مقام معظم رهبری شده ،ایشان در دیدار با جوانان خراسان شمالی سال  5935فرمودند که(( :در محیط اجتماعی،
برخیها پرخاشگریهای بیمورد میکنند؛ علت پرخاشگری و بیصبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟)) .یکی
از اولویتهای پژوهشی را کنترل خشم و پرخاشگری بیان نمودند.
یکی از عواطف رایج کودکان و نوجوانان خشم است که اگر شدت بیابد به پرخاشگری منجر می گردد .پرخاشگری مربوط به
یک سن و دوره خاص نیست ولی بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری در سنین نوجوانی است .برخی علت پرخاشگری را
ناکامی ،برخی پاسخی که از راه مشاهده یا تقلید آموخته میشود و برخی به منزله نوعی شیوه رویارویی با مشکلات اجتماعی
روزمره می دانند .در نظریه یادگیری اجتماعی ،پرخاشگری پاسخی آموخته شده به شمار می آید که از راه مشاهده یا تقلید
آموخته می شود؛ یعنی افراد یاد می گیرند که پرخاشگرانه رفتار کنند و می توان رفتار آنها را با رفتارهای سازگارانه جایگزین
کرد(بندورا 5331 ،؛ به نقل از یخوابی )5993،

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

همه روزه در مدارس نوجوانانی مشاهده میشوند که به علت دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه انضباطی میشوند و با
عکسالعملهای اولیاء و مربیان مواجه میگردند .آنها در مدرسه پرخاشگری میکنند و میتوانند جوی نا آرام در کلاس به
وجود آورند و در بین دانشآموزان اضطراب ایجاد کنند .رفتار آنها ممکن است که نشان دهد آنها افرادی مزاحم و آشفته
هستند .این رفتارها باعث طرد شدن در میان همسالان و آموزگاران و افت تحصیلی ،مصرف مواد و بزهکاری میشود و نوجوانان
دائمأ در حالت تدافعی قرار میگیرند که این موضوع مانع رشد و شکوفایی جامعه می گردد .اگر این هیجان نیرومند درست
مهار نشود موفقیت جوامع تهدید می گردد.

مفهوم پرخاشگری

تعریف پرخاشگری  :پرخاشگری یعنی عملی که به آسیب رساندن به دیگران منتهی گردد البته ممکن است این نوع آسیب
رسانی به حالت های گوناگون انجام گردیده و حتی آزارهای روانی نظیر تحقیر ،توهین و فحاشی را نیز به همراه داشته
باشد(وزیری و لطفی.)5939 ،
محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف
پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ ،تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه و همکاران.)5993 ،
به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:
الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا انجام میدهد.
ب) آن رفتار در روابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ میدهد.
پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته
است.
ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت ،آن مسیر را پیموده
است(ایزدی طامه و همکاران.)5993 ،
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پرخاشگری یک کشش ویا یک گرایش درفرداست که به صورت زدن،کشتن وویران کردن خودرا نشان میدهد،امری که
فردبعنوان عکسالعمل ازخود بروز میدهد بگونهای که مناسب و مورد قبول طرف مقابل نباشد و منجر به دوری گزینی فرد
مقابل میشود (قائمی.)5936،
برخی از پژوهشگران پرخاشگری را یک رفتار قابل مشاهده که به قصدآسیب به دیگران بروزمیکندتعریف
کردهاند(لیندر،234ورنرولایل ; 2959،231نقل از مرتضایی .)5939 ،

انواع پرخاشگری دانش آموزان

یافته های مطالعات تجربی حاکی از آن است که پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کلامی و قلدری از انواع رایج پرخاشگری
در مدارس می باشند.
پرخاشگری فیزیکی :دعوا و حمله فیزیکی به عنوان شیوه های اصلی پرخاشگری دانش آموزان شناخته می شوند .در این
رابطه باس تأکید می کند که رفتار زمانی به پرخاشگری منجر می شود که یک فرد محرک های مضر به فرد دیگر ارائه می
کند (باس .)5365 ،236فرازک و زومکلی )5332( 233با این نظریه موافقند ،آنها می گویند که رفتار پرخاشگرانه به قصد آسیب
رساندن به دیگران انجام می شوند .اغلب بعد از پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کلامی بوسیله دانش آموزان اتفاق می افتد.
پرخاشگری کلامی :بسیاری از افراد مسئول در مدرسه تأیید می کنند که پرخاشگری کلامی یکی از رایج ترین انواع
پرخاشگری در مدارس است .باس در تئوری پرخاشگری خود ،پرخاشگری کلامی را به عنوان پاسخ صوتی معرفی می کند
که محرک های مخربی را ایجاد می کند که به مفهوم طرد ،تهدید و توهین هستند (باس.)5365 ،
قلدری :صاحبنظران بسیاری معتقدند که قلدری یکی از مسائل مزمن مدارس است که صرفا در زمین های بازی ،راهرو ها و
کلاس درس اتفاق نمی افتد بلکه بعد از مدرسه ،در اتوبوس مدرسه و هر جایی می تواند در اشکال مختلف رخ دهد .تئوری
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
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- Linder
Werner & Lyle
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- Buss
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- Fraczek and Zumkley
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که محرک مخربی را نسبت به آن آسیب ارائه دهد(باس .)5365 ،مولر

239

( )2995معتقد است قلدری زمانی رخ می دهد که

یک فرد پرزور به طور مکرر نسبت به یک فرد کم زورتر پرخاشگری می کند.
عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان

سه عامل عمده در پرخاشگری دانش آموزان نقش دارند که عبارتند از :عوامل خانوادگی ،عوامل محیطی و عوامل مدرسه.
عوامل خانوادگی :بسیاری از صاحبنظران معتقدند که پیش زمینه خانوادگی شامل از هم گسیختگی خانوادگی ،فقر و بی
سرپرستی ،مهمترین عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان هستند.
عوامل محیطی :به عقیده صاحبنظران عوامل محیطی که نقش کلیدی در پرخاشگری دانش آموزان ایفا می کنند عبارتند از:
مصرف مواد مخدر و الکل ،فشار همسالان ،سرقت های مسلحانه و نژاد پرستی.
عوامل مدرسه :عواملی مانند گروه سنی ،تنبیه بدنی ،بارداری نوجوانان و ساختار مدیریتی ضعیف از جمله عواملی هستند که
از جانب مدرسه بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان تأثیر می گذارد (گونام و همکاران)2959 ،233
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
فاقد این ساختارند .با این وصف ،سه عامل مدرسه ،والدین و آموزش و پرورش می توانند در کاهش پرخاشگری دانش
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
مدارس یکی از این عوامل است .در این زمینه روسو )2993( 999معتقد است که کمیته های انظباطی باید اطمینان حاصل کنند
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
شرطی سازی کلاسیک یا شرطی سازی عاملی یا پاداش و تنبیه ،آموخته یا حذف شود.
کادر مدیریت مدرسه نیز می تواند نقش مهمی در کاهش رفتار های پرخاشگرانه دانش آموزان ایفا کند .در این رابطه کادر
مدیریتی باید شرایطی فراهم کنند که تمام دانش آموزان پرخاشگر بدانند که با فرایندهای انظباطی شفافی سروکار دارند.
5- Moeller
1- Gunam D. Singh & Gertruida M. Steyn
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- 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.
عامل دیگری که از ناحیه مدرسه می تواند بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان اثر گذارد ،معلمان هستند .همانطور که
روانشناسی رفتاری بر این واقعیت تأکید می کند که رفتار آموختنی است ،معلمان می توانند رفتارهای جدید و مناسب
بسیاری را به دانش آموزانی که دارای رفتار پرخاشگرانه هستند بیاموزند (کوپر ،اسمیت و آپتون .)5334 ،995این واقعیت
حاکی از مسئولیت معلمان در شناسایی دانش آموزان دارای رفتار پرخاشگرانه و انجام مداخله های کارآمد از سوی آنان می
باشد.

نقش والدین

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،والدین سهم حیاتی در سیستم مدارس دارند و باید به مدیران و معلمان برای کاهش مسائل
انظباطی تا سرحد امکان یاری رسانند .بر طبق نظریه شناختی – اجتماعی بندورا ،والدین در شکل گیری رفتارهای مثبت یا
منفی فرزندانشان در مدرسه سهیم هستند .این تئوری تأکید می کند والدینی که مراقبت بیشتری روی فرزندانشان دارند ،این
محیط حمایتی می تواند بر توانایی های فرزندانشان اثر گذار باشد .بر این اساس زمانی که والدین نسبت به فرزندانشان کم
توجه هستند ،ممکن است سبب ایجاد رفتارهای منفی در فرزندانشان شوند .بماک و کیز )2999( 992با این تئوری موافقند که
پرخاشگری دانش آموزان به علت ضعف نظارت والدین تشدید می شود.

نقش آموزش و پرورش

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
برای تحقق این امر اتخاذ کنند که برخی از آنها عبارتند از :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 و در دسترس قرار دادن مراکز حمایتی در تمامی حوزه ها.

- Cooper, Smith & Upton
- Bemak and Keys
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عوامل تأثیر گذار )1 :عوامل خانوادگی؛  )2عوامل محیطی؛  )3عوامل مدرسه

انواع پرخاشگری )1 :پرخاشگری فیزیکی؛  )2پرخاشگری کالمی؛  )3قلدری
مدیریت پرخاشگری دانش آموزان در مدرسه:
 )1نقش مدرسه :نقش کمیته انظباطی ،نقش کادر مدیریتی مدرسه ،نقش معلمان ،نقش والدین
 )2نقش سازمان آموزش و پرورش
 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

شکل شماره  )1عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان و شیوه های مدیریت پرخاشگری آنان

بحث و نتیجه گیری

از آنجایی که پرخاشگری یکی از مشکلات اصلی دوران کودکی و نوجوانی است (دوین ،گلیگان ،میزک ،شیخ و فاو2994 ،؛
به نقل از وزیری و عظیمی ) 5939 ،پژوهشگران زیادی در این زمینه کار می کنند و در صدد ایجاد راهکارهایی برای مداخله
در رفتار پرخاشگرانه اند .از مدت ها قبل برخی از روان شناسان ،مانند بندورا ( ،)5333بر بهره گیری از روی آوردهای رفتاری
و رفتاری – شناختی در مهار و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه تأکید کرده اند .در حال حاضر پرخاشگری یک مسأله اجتماعی
و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به حساب می آید .مسائل مرتبط با خشم مانند رفتارهای مقابله ای ،خصومت و
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
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باعث انواع مشکلات جسمی – روانی مانند زخم معده ،سردردهای میگرنی و افسردگی می گردد .پژوهش ها نشان می دهد
که نوجوانان می توانند مدیریت احساساتی مانند خشم را بیاموزند (نیکولسون ،2959 ،به نقل از :گنجه و همکاران.)5932 ،
در واقع یکی از وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور ،آماده ساختن افراد برای جامعه فردا و ایجاد و تقویت توانایی حل مسأله
برای مقابله با شرایط متغیر زندگی است .به عبارت دیگر وظیفه اصلی آموزش و پرورش این است که افراد را در مسیر صحیح
قرار دهد تا به رشد مطلوب نائل شوند و در این راه باید بتواند کودکان و نوجوانان دارای اختلالات را شناسایی نموده و موانع
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.
منابع
 -5ایزدی طامه ،احمد .و همکاران (.)5993مقایسه تاثیرآموزش صبروحلم ساله برکاهش پرخاشگری وانتخاب راهبردهای مقابله ای
دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی،فصلنامه دانش انتظامی،سال یازدهم،شماره سوم.
 -2قائمی ،علی(« .)5936خانواده وکودکان دشوار» ،انتشارات امیری ،چاپ اول ،تهران
 -9گنجه ،سید علیرضا و همکاران ( .)5932مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش
آموزان پسر دبیرستانی .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،سال چهاردهم ،شماره 2
 -4مرتضایی  ،حسین( .)5939اثربخشی آموزشی همدلی بر کاهش زورگویی دانش آموزان پسر متوسطه شهر یزد  ،پایان نامه کارشناسی
ارشد  ،دانشگاه آزاد یزد.
 -1وزیری ،شهرام .لطفی عظیمی ،افسانه ( .)5939تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان ،روانشناسی تحولی ،سال هشتم،
شماره 99
 -6یخوابی ،زهرا( .)5993بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای حل مسئله با پرخاشگری در دانشآموزان دختر و پسر مقطع
سوم دبیرستان شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی عمومی ،دانشگاه الزهرا .
7- Kim, S., Kim, S.-H., & Kamphaus, R. W. (2010). "Is Aggression the Same for Boys and Girls? Assessing Measurement
Invariance With Confirmatory Factor Analysis and Item Response Theory". School Psychology Quarterly, 25(1), 45-61.
8- Bandura, A., 1973, Aggression: A social learning analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
9- Bemak, F. & Keys, S., 2000, Violent and aggressive youth: Intervention and prevention strategies in changing times,
Corwin Press, Thousand Oaks
10- Buss, A., 1961, The psychology of aggression, John Wiley & Sons, New York. http:// dx.doi.org/10.1037/11160-000,
PMid:13689382
11- Cooper, P., Smith, C.J. & Upton, G., 1994, Emotional and behavioural difficulties: Theory to practice, Routledge,
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14- Renfrew, J.W., 1997, Aggression and its causes: A biopsychosocial approach, Oxford University Press, New York.
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بررسی آسیب های عرفان های نوظهور بر جامعه ایران

دکتر اشرف میکائیلی ،1بهمن زاهدی ،2وحیده مقرب
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-2مربی ،گروه ادیان و عرفان اسلامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -3نویسنده مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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چکیده

یکی از تهـدیـدهـایی کـه در ســـالهای اخیر بر علیه فرهنگ دینی بروز و ظهور پیدا کرده اســـت جریان فرقههای نوظهور
معنویتگرا اسـت این فرقهها در قالب عرضه یک نوع عرفان کاذب ،آموزههایی را در تعارض با آموزههای دینی بیان میکنند
که میتواند در دراز مدت فرهنگ دینی را به شـــدت تحت تاثیر قرار دهد .از آنجا که اولاً عرصـــه فکر و عمل این فرقهها،
سـاحت عرفان و معنویت اسـت که به عنوان یکی از نیازهای ذاتی انسـان به شمار می رود و به همین دلیل در حالت کلی از
جـذابیت و مقبولیت عمومی برخوردار اســـت .گرچه در فرهنگ دینی رایج ما غنیترین و نابترین عرفانها وجود دارد که
مبتنی بر تعالیم وحیانی اســت .ولی چنان که باید بدان پرداخته نشــده و خوب تبیین نگردیده اســت ثانیاً ،ابزارهایی را که این
فرقهها برای ترویج افکار و اندیشـههای خود انتخاب کرده اند جذاب و فریبنده است ،چه بسا مخاطب آثار این گونه فرقه ها
متوجه انحراف آموزههای آن نشـود .لذا هدف اصـلی این مقاله بیان ویژگیهای مشـترک عرفانهای نوظهور و آسیبهای آن
میباشد.
واژگان کلیدی :آسیب ها ،عرفان های نوظهور ،جامعه ایران.
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مقدمه

پس از رنسـانس گرایش به اصالت تجربه و تحصلگرائی برای مدت محدودی گرایشات معنوی و دینی را تحتالشعاع قرار
داد و چهره واقعی دین و معنویت در بین خیلی از کشورهای دنیا علیالخصوص کشورهایی که تحت تاثیر عقاید صهیونیستی
قرار گرفته بودند به خاموشـی گرایید این مسأله به بن بستهای شدید روحی و اخلاقی انجامید .اما دنیای غرب در بازگشت
دوباره به معنویت نیز دچار اشـتباه شد .این بار به معنویتی روی آورد که خدا محوری در آن مورد غفلت قرار گرفته بود آنان
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.
اما تفکرات عرفان شــرقی به ویژه آیین بودیســم و تکنیکهای یوگا و مدیتیشــن به ســرعت در غرب گســترش یافت .جامعه
غرب آنچه را نیاز داشـت از این آیینها برگرفته و با شیوههای مختلف درآمیخته و سپس با چهرهای بسیار فریبنده با استفاده
از

الــــفــــاظــــی

شـــــــیــــریــــن

و

بــــا

هــــنــــرمــــنــــدی

خــــاصـــــــی

ارائــــه

مینمایند که متاسـفانه این روند باعث شـده گروندگان جدید به این آیینهای دروغین آب را از سراب و حقیقت را از مجاز
تشـخیص نداده و انسان و دین مدار و معنویتگرای امروز به چنان چالهای از دین زدگی و یا دین زدایی افتاده که بعید است
خروجش به ســلامت و صــحت باشــد لذا نقد منطقی و تنقیح این عقاید میتواند از بســیاری از گرایشهای انحرافی در میان
جوانان جلوگیری کرده و آسیبهای ناشی از این گرایشها را تقلیل دهد(.کاظم زاده ،5999 ،ص )599
تعریف عرفان

عرفان از نظر لغوی شناختن بعد از نادانی ،شناختن ،بازشناختن ،معرفت است(.لغت نامه دهخدا ،5991 ،ص  )5339و از نظر
اصـطلاحی یکی از تابناکترین تجلیات اندیشه بشری است که موجب و موجد بسیاری از پدیدههای فکری و هنری میباشد
و طریقه از معرفت در نزد آن دسـته از صاحب نظران است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بیشتر بر ذوق و اشراق
اعتقاد دارند تا بر عقل و استدلال .اساس عرفان عبارت است از اعتقاد به امکان ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد
عقل و معقول و از جهت عملی ترک رسـوم و آداب قشری ظاهری و تمسک به زهد و گرایش به عالم درون میباشد .بدین
قرار عـارف ذات مطلق را نـه به برهان بلکه به ذوق و وجد درک میکند و به اعتقاد او اگر برای دریافت جمال حق و نیل به
آن راهی است آن راه عشق است نه راه عقل(معصومی ،5939 ،ص .)19
در یک تقســیمبندی کلی میتوان عرفان را به دو دســته عرفان دینی و عرفان ســکولار تقســیم کرد .عرفان دینی یعنی عرفان
برآمده از ادیان الهی .عرفانی که نه تنها هدف نهایی خود را وصول به خدا یا قرب الهی میداند؛ بلکه معتقد است ابزار وصول
به این هدف نیز باید برآمده از دین یا مطابق با آموزههای دینی باشد و یا دست کم مخالف با آموزههای دینی نباشد.
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در مقابل به هر نوع عرفانی که به آموزههای دینی بیاعتنا باشد و غایت و هدف سلوک را در جایی غیر از خدا جستجو نماید
و انســان را فقط محدود به زندگی دنیایی کند ،عرفان ســکولار میگوییم .همه عرفانهایی که چیزی غیر از خدا را به عنوان
هدف خود قرار میدهند ،هر چند آن چیز ،امری ما ورائی باشد ،و یا با ابزاری غیر از دین و شریعت در صدد وصول به هدف
نهایی خود باشند .عرفان سکولار یا کاذب گفته میشود(شریفی ،5932 ،ص .)93
تاریخچه پیدایش فرقههای نوظهور

نیاز به معنویت در دوران گذر از مدرنیته به پست مدرن و تشدید نیازهای روحی انسان ،زمینه گرایش به فرقههای نوظهور را
در غرب بیشـتر نمود ،چرا که در پی درهم شـکستن و فرو ریختن بسیاری از افکار غربی که نقطه شروع اندیشههای فلسفی
قرن  59و  53اروپا بودند و با برچیده شــدن بســاط اندیشــههای فلســفی جدید توســط پســت مدرنیســم ،بیشــتر متفکران و
اندیشمندان معتقد شدند که دیگر مکاتب فلسفی نمیتوانند گره از کار غربیها بگشایند و تشنگی معنوی آنها را رفع کنند .از
این رو به بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در ربع قرن گذشته جنبشی در آمریکا و اروپا جهت رفع نیازهای معنوی به وجود
آمد و برخلاف مدرنیسم که مخالف تنوع طلبی و تکثرگرایی بود .میکوشید که همواره حمایت کننده یک اندیشه باشد ،پست
مدرنیســم تکثرگرایی و شــرایط شــکلگیری فرقهها و جنبشهای گوناگون را رقم زد .در چنین فضــایی این فرقهها در قالب
معنویت و نیازهای دینی به ترویج اموری پرداختند که هرگز تصـــور آن نمیشـــد .طالع بینی ،جادوگری ،ارتباط با ارواج و
اباحیگری پارهای از این القائات بود که در قالب معنویت و جنبشهای نوظهور به بشـر نیازمند ارائه گردید(.شعبانی ساروئی
و  ،5934 ،....ص )925
مبانی فکری عرفان های نوظهور

اومانیسم :اومانیسم که با قرار دادن انسان در کانون هستی به جای خداوند اصالت را به او داده و بر دو اصل زیر تاکید میکند.
انسان محور هستی است و لذتهای جسمانی هدف نهایی فعالیتهای بشری به شمار میرود.
آدمی باید برای رســیدن به ســعادت تنها بر اســتعدادهای درونی خویش تکیه کند و نیاز به تعالیم وحیانی ندارد(.همان ،ص
)922
هندوئیسم :هندوها دین خود را آیین ازلی میدانند و پیامبری برای آن نمیشناسند و اصول اعتقادی ،آیینها و خدایانی که در
هندو وجود دارد فراوان است( .مظاهری سیف ،5999 ،ص  5و )543
سکولاریسم :به معنی دخالت ندادن دین در شئون مختلف زندگی اجتماعی انسان و از ویژگیهای بارز تمدن و فرهنگ غربی
اسـت .بذر سکولاریسم را نواندیشان غربی در قرن  53و  59برای راندن مذهب از متن زندگی اجتماعی انسان در افکار مردم
کاشـتند .بدین سـان راه ورود اندیشههای الحادی را به غرب فراهم آوردند محور مهم این اندیشهها محوریت دادن به انسان،
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علمگرایی ،عقل گرایی ابزاری و اعتقاد به آزادی و آزاداندیشـی مطلق بوده و شعار آزادی سکولاریستی از قیود اخلاقی ،دینی،
بیشـتر بر دور شـدن انسـان از جایگاه واقعی خود تاکید داشت و زمینه پذیرش فرقهها و گروههای انحرافی را برای برآوردن
خواستههای نفسانی فراهم کرد(.شعبانی ساروئی ،5934 ،ص 924و)929
ویژگیهای عرفان های نوظهور

-5نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی :یکی از شاخصههای عرفانهای نوپدید نادیده گرفتن اعتقاد به خدا یا انکار وجود
خدا و یا ارائه الگوی نامعقول از خدا با انگیزه انکار خدای حقیقی است (شریفی ،5932 ،ص .)549
یکی از مکاتبه آیینهایی که در بسـیاری از کشـورها نفوذ کرده اسـت مکتب اشـو اسـت .شاید بتوان آن را مخربترین آیین
عرفانی برای جوامع اسلامی دانست.
از عوامل انحرافی در اندیشـههای اشـو ،تصویر نادرستی است که از خدا ارائه می دهد .البته اشو سخنان مختلفی درباره خدا
دارد .در جایی خدا را همان روح دانسته و میگوید روح خود خداوند است(همان ،ص .)519
گاهی نیز درباره خدا میگوید :خداوند یک شـخص نسـبت خدای من همان ذهنیت اسـت بلکه تنها تجربهای است که تمام
هسـتی را به پدیده های زنده مبدل میسـازد و تنهایی او مطرح نیست او با زندگی میتپد و با زندگی که دارای ضربان است
لحظهای که دریابی دل هستی میتپد خداوند را کشف کردهای( .اشو ،5999 ،ص )299
-2شادمانگی به عنوان هدف غایی :غایت عالی و هدف نهایی بسیاری از عرفانهای نوظهور امری دنیو و مادی است و شادی
و امید به زندگی این جهان را میتوان به عنوان عالیترین اهداف عرفانهای نوظهور به شـــمار آورد( .شـــریفی ،5932 ،ص
)519
سای بابا در این باره تصریح میکند ماموریت من اعطای شوق و شادی به شماست که از ضعف و ترس دورتان کنم مأموریت
من پراکندن شـادمانی است .تنها آرزوی من شادمانی به شماست .شادی شما شادی من ،شادمانی جدا از شما ندارم( .کوندار،
 ،5933ص )569
-9شریعت ستیزی و فقه گریزی :شریعت ستیزی وجه مشترک همه عرفانهای نوظهور شرقی و غربی است .به عنوان نمونه:
پائلو کوئلیو بعد شرعی دین را به طور کلی نادیده گرفته و مقررات و ضوابط دینی را انکار میکند و در پاسخ این پرسش که
مذهب یعنی چه میگوید من آن را نحوه گروهی پرســتش میدانم آدم می تواند بودایا خدای مســیح را پرســتش کند فرقی
نمیکند .برای من مذهب یعنی این و نه مجموعه ای از قراردادها و دســتوراتی که به دیگران تحمیل میشــود( .پائلوکوئلیو،
،5933
ص  94و )99
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-4افکار معاد و طرح مســاله تناســخ :یکی دیگر از مشــخصــههای عرفانهای نوظهور در بعد انســان شــناســی ،انکار معاد و
جایگزین کردن آموزه تناسخ یا بازگشتهای متوالی به جهان به جای آن است( .شریفی ،5932 ،ص )293
اشو معتقد است که یک انسان الی الابد دوباره و دوباره متولد میشود(همان ،ص .)256
دالایی لاما در توجیه تناسخ میگوید کسانی که به تناسخ باور دارند در مصیبتها یا اصلاً رنجی نمیبرند یا تحمل مصیبتها و
جدایی دوستان و عزیزان برای او خیلی آسان است (آفتاب و سایهها ،5939 ،ص .)293
 -1قطب محوری و اسـتادپرستی :یکی دیگر از ویژگی های مشترک عرفان های کاذب است .در عرفان اکنکار به جای توسل
به خدا برای حل مشکلات باید به پیر یا ماهانتا که رهبری اکنکار را بر عهده دارد متوسل شد(.شریفی ،5932 ،ص )229
-6خردسـتیزی و منطق گریزی :یکی دیگر از ویژگیهای مشترک عرفانهای نوظهور نفی عقلانیت و مخالفت جدی با فلسفه
منطق است.
اشـو معتقد اسـت که از راه عقل و ذهن نمیتوان به حقیقت دست یافت وی مدعی است اگر سالک به خواهد از راه عقل به
مقصـد برسـد ،در حقیقت از مقصـد دورتر میشـود مثل سگی میماند که سعی میکند دم خود را با دندان بگیرد .اما هر چه
بســوی آن حمله ور میشــود از آن دورتر میگردد .کار فیلســوفان را نیز به کار چنین ســگی تشــبیه می کند و معتقد اســت
فیلسوفان با هیچ ترفندی نمیتوانند مشکلی را حل نمایند(.اشو ،5992 ،ص )543
فرقه های نوظهور فعال در ایران

امروزه کشـور ما با هجوم برنامه ریزی شده معنویت های وارداتی از سوی دشمنان اسلام مواجهه شده است .و این جنبش ها
با دعوت به معنویت و وعده های فریبنده ای همچون تجربه مکاشــفه عرفانی کســب آرامش فکری و روحی ،ورود به عوالم
معنوی ،رسیدن به جهانی سرشار از عشق ،صلح و دوستی و رسیدن به حقیقت و مانند آن را به هواداران خود دادند این فرقه
ها با برقراری کلاسها و دوره های آموزشی و با استفاده از ابزارهای گوناگون همچون موسیقی و برپایی اردوها و مسافرتها
و دیدار با اسـتادان به ظاهر معنوی ،پیروان خود را امیدوار نگه داشته و به تدریج آنان را در برابر اصول و اعتقاداتشان سست
نمودند .برخی هم با شـکسـتن هنجارهای اجتماعی و دعوت به چهارچوب شکنی اخلاقی ،کسب لذتهای جنسی نامشروع،
اسـتفاده از انواع مواد مخدر و توهمزا و نیز با استفاده از سحر و جادوگری اذهان ج وانان و نوجوانانی را که به نوعی مبتلا به
افسردگی و ناراحتیهای روحی و روانی بود در به طرف خود جذب کردند(.شعبانی ساروئی ،5934 ،ص )926
در یک دسته بندی کلی میتوان فرقههای معنوی و عرفانی فعال در ایران را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته نخست :عرفانهایی که مدعی دین جدیدی هستند :مثل سای بابا ،رام الله ،اکنکار.
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دسته دوم :عرفان های غیر دینی :مثل ساحری یا عرفان جادو ،عرفان پائلوکوئلیو ،فالون دافا ،مدیتیشن متعالی یا ( TMشریفی،
 ،5932ص .)64
آسیبهای عرفان های نوظهور

فرقه ها با اهداف خاصـی شـکل میگیرند و این اهداف در سکس ،شهرت ،کسب ثروت ،قدرت خلاصه میشود این گروهها
برای رسیدن به اهدافشان از شیوه های بسیار پیچیده ای فریب کاری استفاده میکنند در این بین آسیب های فراوانی به جامعه
وارد می کنند که در ذیل به بررسی این آسیبها میپردازیم.
-5آسیبهای فردی
اصـلی ترین قربانی فرقهها اعضـا هسـتند .فرقههای غربی که منشـاء غربی دارند با پیروی از اومانیست و عرفانهای سکولار
گرائی ابزارهـایی چون مصـــرف مواد مخدر ،روان گردان و تخریب نظام خانواده فرد را در مســـیر تجربههای باطل و رو به
تاریکی سوق میدهند .در برخی موارد آسیبهای وارده به آنها غیر قابل جبران است و در مواردی که شخص آسیب کمتری
دیده با درمانهای فراوان باز هم نمی تواند همانند یک شـهروند متعادل در جامعه حضور مؤثر داشته باشد( .شعبانی ساروئی،
)5934 ،429
الف)شستشوی مغزی:
کسـانی که عضـو فرقه می شـوند قربانیان اصـلی این گروه ها هسـتند آنان وقتی وارد فرقه میشوند .استقلال روانی و گاهی
اوقات استقلال فیزیکی خود را از دست میدهند و به تعبیری آماده اجرای فرمان های صادره از طرف فرقه هستند .این فرامین
می تواند شامل از میان برداشتن رقبای فرقه ای ،خودکشی و  ...باشد( .شهبازنژاد ،ص )253
ب)سوء استفاده های جنسی:
فرقهها از سکس به عنوان راهی برای جذب اعضای جدید به فرقه استفاده میکنند:
رابطه جنسی در فرقه TSM

فرقه  TSMبا بیان اینکه هر فردی باید بتواند عاشـق دیگران باشـد و این موضـوع را به وضــوح و با صدای بلند بیان نماید،
افراط را از حد گذرانده و این عشـق به نامحرمان نیز سـرایت داده اسـت .در بسیاری از کلاسها و جلسات  TSMزن و مرد
باید دیگر رهروان را در آغوش کشـیده به ایشـان بگوی ند دوسـتشان دارند ،عاشقشان هستند و استاد شاخه تهران نیز خود را
مادر همه ی رهروان خوانده همه مردان را به آغوش کشیده ابراز علاقه نموده است .در هنگام خواندن سرود زن و مرد نامحرم
دست یکدیگر را گرفته آواز خوانده تا به شور و شوق رسند .در مراسم تمرین مردن ،زیر بدن رهرو را دیگر نامحرمان گرفته
و او را به دوش خود حمل نموده و بدن وی را لمس مینمایند .و در اردوها حجاب را رعایت نکرده ،ارتباط صـمیمی داشته
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و در هر صـــورت در  TSMچیزی بـه عنوان حجـاب محرم و نـامحرم وجود نـدارد( .خبرگزاری فارس ،93/2/53 ،کدخبر
)9392539433
فرقه  ،TSMتحت عنوان  Technical self-meditationیکی از محافل جلســات به اصــطلاح عرفانی اســت رهبر معنوی این
فرقه در ایران خانم نوشـین غ است وی بالای  19سال سن دارد و آرشیتکت می باشد قبل ًا عضو فرقه آمریکایی اکنکار بوده و
در حقیقت یک اکیسـت میباشـد TSM .اصـل عبادت را مدیتیشـن می داند عبادت را تونلی به ســوی نور دانسته و عمق را
مدیتیشـن می داند و معتقدند که نماز دروازه و یا راهروی یک تونل ولی مدیتیشن عمق و ژرفای این تونل است لذا رهروان
ایشان با رسیدن به عمق و ژرفای عبادت دیگر به نماز و دروازه آن نیازی احساس نمینمایند(.همان)
-2آسیب های معنوی
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
جلوه دادن دین در عرصه نیازهای بشری ،حضور دین در زندگی مردم کاهش بی سابقه ای پیدا کرده است(.شهبازنژاد،5939 ،
ص )294
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
تمکین نمودن آن ها استفاده میکند یعنی القا میکند که مانع رسیدن پاداشهای معنوی به این فرد می شود( .همان ،ص )293
زیرا در عرفانهای نوظهور وصـول به مقامات بالاتر معنوی و روحی و خودشـناسـی و شـکوفایی معنوی تنها و تنها در سایه
خواسـت و عنایت استاد میسر است .به عنوان مثال در اکنکار به جای توسل به خدا برای حل مشکلات ،باید به پیر یا ماهانتا
که رهبری اکنکار را به عهده دارد متوسل شد( .شریفی ،ص )5932 ،226
این روش سـرکوب کردن شخصیت معنوی ،افرادی که به مربی خود به عنوان راهی برای رسیدن به قلمرو معنوی می نگرند
میتواند یک تجربه معنوی بسیار آسیبزا باشد.
دو)توهین و نابودسازی مقدسات
ماهیت فرقهها به گونه ای است که نمی توانند قوانین ادیان اصیل را بپذیرند زیرا با پذیرفتن این قوانین و عقاید و آداب دیگر
نیازی به حضـور فرقه نیسـت .زیرا دین میتواند تمام نیازهای جامعه را پاسـخ دهد فرقه ها از هر فرصت و شرایطی استفاده
میکنند تا ناکارآمدی و ناتوانی ادیان اصــیل را به اعضــای فرقه و جامعه اعلام نمایند .در حقیقت از نگاه فرقهها ادیان اصــیل
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بزرگترین رقیب فرقهها محسـوب میشـوند لذا فرقهها برای اثبات خودناگزیر باید رقیب را نفی یا تضـعیف کنند(.شهبازنژاد،
)5939 ،245
تغییر در عقاید اعضـا و جایگزین نمودن باورهای جدید مهم ترین رسالت فرقهها در دین زدایی از عضو جدید و ایجاد باور
قوی نسـبت به ســاختار فکری و عقیدتی فرقه اسـت .فرقهها در این جایگزینســازی درصـدد هســتند تا تعصــب دینی افراد
تحریک نگردد و به حسب ظاهر در کنار دین ،تعالیم فرقهای را به آنان القا نمایند ،به گونهای که گاه خود افراد متوجه نشوند
که مسـائل جدیدی را به اعتقادات آن ها وارد کرده اند .نوع تعلیمات به گونهای است که رفته رفته جایگزین آموزههای دینی
میگردد .اعتقاد به آموزههایی همچون تناسـخ باعث ایجاد عقاید متضـادی با اصول اسلام گردیده و معاد و حیات اخروی را
زیر سوال میبرد( .شعبانی ساروئی ،5934 ،ص )422
-9آسیبهای تحصیلی:
فرقه ها برخی از بهترین استعدادهای جامعه را از آموزش و ادامه تحصیل باز میدارند .بسیاری از این افراد با توانایی ذهنی و
همت بالا به جای اینکه در خدمت بشـریت از طریق علم پزشـکی ،تدریس و سـایر مشاغل قرار گیرند .در عوض به فرقه ها
کشانده میشوند .تا جایی که نهایتاً سالهای عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رهبر فرقه صرف کارهای غیر انسانی و غیر
قانونی میکنند .این افراد بهترین سـالهای زندگیشـان را از دسـت دادهاند .و وقتی از فرقه جدا میشــوند ممکن است نتوانند
تواناییها و استعدادهای قبلی شان را به کار گیرند .چون در بسیاری از زمینهها عقب افتادهاند( .سایت خبرگزاری فارس)

-4آسیبهای اقتصادی
فرقه ها با فریب اعضا به دنبال افزایش سرمایه هستند .سوء استفاده از نیروی اعضای فرقه جهت کسب درآمد ،دریافت کمک
از مردم در پوشــش مؤســســات خیریهای فرقهها در برخی موارد در قالب مؤســســات خیریهای به افراد مراجعه میکنند این
مؤسـسـات چیزی نیسـتند که در ظاهر به نظر میرسـند .این مؤسـسـات از پروسههای بازسازی فکری ،که میتواند موجب
آسیبها و صدمات قابل ملاحظه و حتی تخریب روانی در برخی افراد شود استفاده میکنند( .شهبازنژاد ،5939 ،ص )266
-5فرقهها و کسب ثروت
الف-برگزاری انواع کلاسها
فـرقــه هــا در دنـیــا بـرای انـتـقــال عـقــایــد و تـفکرات خــاص خود بــه اعضــــا بــه برگزاری دورههــای آموزش
میکنند و آن ها با انجام این کار و دو هدف را دنبال میکنند.
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-5کسب درآمد به ظاهر مشروع
-2انتقال افکار و عقاید به اعضا (همان ،ص )292
نمونه
فرقه کیهانی بدون مجوز رسمی برای آموزش اقدام به برگزاری کلاس در تهران و چند شهر دیگر نموده است که هزینه شش
دوره کوتاه مدت سیصد هزار تومان است( .پایگاه خبری ،تحلیلی ،مذهب نیوز)
-1آسیبهای سیاسی
فرقه ها برای بهره برداری از قدرت و تأثیر در سـیاسـت کشورها از انجام هیچ کاری مضایقه نکرده و برای رسیدن به اهداف
خود بسته به شرایط و موقعیتشان از سیاستهای متفاوتی بهره میگیرند.
انزوای سـیاسـی :فرقهها برای اعضا فوق برنامههایی را برگزار میکنند تا با عدم حضور اعضا در برنامههای سیاسی و ملی در
روند انتخابات یا مناسبتهای ملی و مذهبی در سیاست داخلی کشورها تاثیر بگذارند( .شهبازنژاد ،5939 ،ص )539
عرفان اکنکار برای روزه سکوت و کنارهگیری از جامعه روز جمعه را پیشنهاد میکند ،روشن است که روز جمعه روزی است
که مسـلمانان در نماز جمعه شـرکت میکنند و بسیاری از تجمعات اسلامی و راهپیمایی های مهم سیاسی در کشور ما نیز در
روز جمعه صورت میگیرد( .شریفی ،5932 ،ص )922
و اعتقــاد بــه تنــاســـخ در فرقــههــا جــایگــاه بســـیــار بــالــایی دارد و این ابزار بســـیــار خوبی اســـت .بــا این اعتقــاد
می توان جلوی خیلی از شورش های اجتماعی و سیاسی را گرفت و افراد را به امید زندگی بهتر در مرحله بعدی ساکت نگه
داشت( .همان ،ص )929
-6آسیبهای خانواده ای:
بیشترین آسیب از ناحیه فرقه ها متوجه قلب اجتماع یعنی خانواده است .خانواده ها زمانی که شاهد تغییر مذهب فرزندانشان،
یعنی ورود آن ها به یک گروه فرقهای هســتند ،غالباً از هیچ تلاشــی برای منصــرف کردن و حجاب نمودن فرزندانشــان دریغ
نمیکنند .اما در اغلب موارد به دلیل فریب کاری فرقهها از تلاشــشــان چیزی جز ناکامی نصــیب آنها نمیشــود(.شــهبازنژاد،
 ،5939ص )259
یک) ترک خانواده
فرقهها باعث دوری افراد از خانوادههای خود میشــوند و آســیبهای اجتماعی فراوانی را متوجه نمادهای اجتماعی میکنند.
اعمالی نظیر اسـتفاده از مواد مخدر ،نوشـیدن مشـروبات الکلی ،اختلاط دختر و پسر و  ...آرام آرام افراد را در مقابل خانواده
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خود قرار میدهد این امر گاه به جایی میرســد که افراد ،تصــویری خشــن و منفی از پدر و مادر و نزدیکان در ذهن خود به
وجود میآورنـد و دیگر به آنان اعتماد نمیکنند و آنها را به صـــورت موقت و یا دائمی ترک میکنند که این اقدام موجبات
سردرگمی و آشفتگی خانواده را فراهم میکند( .شعبانی ساروئی و  ،5934 ، ...ص )951
دو)آزادی جنسی با هدف مقابله با نهاد خانواده و آرامش واقعی که در پرتو ازدواج حاصل میگردد.
فرقهها با هدف جذب افراد بیشـتر به گروه از جاذبههای جنسـی از قبیل آزادی روابط دختر و پســر ،روابط جنسی و ازدواج
های معنوی ،برگزاری های مهمانی های مختلط استفاده می کنند .که پیامد این رفتارها به صورت مستقیم دامن گیر خانواده و
اجتماع میشـود .با این وجود میل افراد به ازدواج کم میشود و بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی دچار
آشـفته بازاری از روابط جنسی خواهیم شد .که در آن انسانها به حیواناتی جفت جو تبدیل میشوند که تحریکات جنسی در
ایشان همه چیز و تعهد ،مسئولیت هیچ است!
همین قیود اخلاقی ازدواج و خانواده اسـت که انسـانها را وا می دارد احسـاسـات شـهوانی خود را پالایش و آن را به سطح
بالاتری هدایت کنند .سوگند وفاداری زوجین پرمعنی ترین لحظه در ازدواج است .با چنین سوگندی هر یک از دو زوج تعهد
میکننـد کـه عشـــق را از بی اعتقـادی برهانند و آن را وقف اهداف بزرگتر خانوادگی ،اجتماعی و معنوی کنند( .شـــعبانی
ساروئی ،5934 ،ص )996
اشو درباره ازدواج میگوید :من از ازدواج دل خوشی ندارم ،چون ازدواج موفق می شود به تو ثبات و آرامش دائمی بخشد و
خطر همین جاست که تو با یک اسباب بازی راضی میشوی( .اشو)219 ،5992 ،
سه) رهبران عامل از هم پاشیده شدن خانوادهها
رهبران فرقهها در بسیاری از موارد با ایجاد تصمیماتی که مبنای آن لذت طلبی یا شهوت است دستوراتی را صادر میکنند که
باعث صدمه به بنیان خانوادهها میشود .رهبر به یک از زوجین که وارد گروه شده این گونه القا میکند که همسرت مانع سیر
و سـلوک تو اسـت باید او را ترک کنی تا هیچ وابستگی نداشته باشی .دلایل متعددی را میتوان برای این عمل رهبران گروه
ذکر کرد ،مانند وابستگی شدید فرد به خانواده یا درز کردن اخبار فرقه به بیرون گروه باعث اتخاذ این سیاست از جانب رهبر
گروه میشود( .شهبازنژاد ،5939 ،ص )251
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عرفان های نوظهور میکوشـند به عطش معنوی بشر جدید پاسخ دهند .که هم اکنون دهها فرقه و آیین عرفانی و معنوی خرد
و کلان در سـطح کشـور ما به گونههای مختلف در حال فعالیت و عضوگیریاند برخی از آنان بصورت زیر زمینی به فعالیت
می پردازند .برخی نیز درسطح تبلیغات مکتوب و با نفوذ در رسانههای ارتباطی به جان ایمان و معنویت مردم افتاده میکوشند
با نام عرفان و معنویت پیروانی را به گرد خود جمع کنند و بهرههای سـیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،معنوی و  ...خود را از آنان
ببرند با اینکه بعضـی از آموزههای فرقه های نوظهور آن چنان سطحی و بی محتواست که بطلان آن ها بدیهی به نظر میرسد
ولی شـخصـیت های اصلی این فرقه ها آن چنان به جادوی کلام و بازی با کلمات ،ذهن مخاطب را تحت تاثیر قرار میدهند
که به راحتی جذب آثار مکتوب این فرقهها می شوند و چه بسا متوجه انحراف آموزه های آن نشود .در حالی که آثار مملو از
انحراف اسـت .چاپ  91عنوان از کتابهای اشـو به فارسـی و کسب عنوان پر فروش ترین کتاب سال توسط پائلوکوئلیو و
بارها تجدید چاپ شـــدن این آثار گواه این مدعاســـت .و ترویج آثار مکتوب فرقه های نوظهور با این درصـــد بالا با همه
محدودیتهایی که برای ترویج آنها اعمال میشـود نشان از این دارد که وجود فرقههای نوظهور میتواند یک تهدید بزرگ
برای فرهنگ دینی باشـد و نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت ،مطمئناً تنها با اعمال روشهای سلبی نمیتوان فرهنگ دینی
را در مقابل این تهدیدها بیمه کرد بلکه با به کارگیری روش های ایجابی و معرفی عرفان ناب اسلامی با ساز و کاری که برای
جوان امروز جذابیت داشـته باشـد می توان با آنها مقابله کرد .زیرا روشـن است که هیچ کدام از این افکار و گرایشات مبانی
صحیح عقلانی و فطری نداشته و تنها با توسل به مغالطات و شعارها سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
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تأثیرشبکه های مجازی در بحران هویت دانشجویان
الهام ابوالفضلی ،1سمیراحقی

2

-1گروه علوم تربیتی  ،پردیس علامه طباطبائی ،دانشگاه فرهنگیان  ،اردبیل ،ایران.
-2دانشجوی کارشناسی ،پردیس بنت الهدی صدر ،دانشگاه فرهنگیان  ،اردبیل ،ایران.

چکیده

این پژوهش برای بررسی تأثیر شبکه های مجازی در هویت دانش آموزان در سالتحصیلی 5931 -36انجام پذیرفت .جامعهی
آماری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به تعداد  5299نفربودند که تعداد  239نفر از بین آنهابه صورت طبقه بندی خوشه
ای بهعنوان نمونه آماری تعیین گردید .برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه  99ماده ای بحران هویت احمدی( )5936با
پایایی  9/31و پرسشنامهی استاندارد نگرش به اینترنت با پایایی ./39استفاده شد .برای آزمون فرضهای تحقیق از روشهای
آمار استنباطی رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که خود کارآمدی اینترنت و استفاده از اینترنت
تأثیر در بحران هویت دارد و میزان استفاده از اینترنت تاثیر معکوس در هویت و خود کارآمدی تاثیر مثبت در هویت دارد.
واژگان کلیدی :هویت ،شبکه های مجازی ،خودکارآمدی.
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یکی از مهمترین عوامل بروز بحرانهویت در جوامع فعلی،گسترش صنعت ارتباطات و بهویژه فضای مجازی و اینترنت است.
اینترنت که آزادترین محیطی است که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده ،منابع هویت ساز سنتی ومعمول در جوامع را تضعیف
وکارکرد آن هارا با دشواری روبه رو کرده است .این بحران فقط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه محدود نبوده
ونخواهد بود .به طوری که در جهان امروز هیچ جامعهای نمی تواند ادعا کند که از تأثیرات ناشی از بحران درامان خواهد بود.
هویت در سطوح وابعاد مختلف واکاوی شده است .هویت ملی ،هویت دینی ،هویت فردی ،هویت جهانی و مواردی ازاین
قبیل .هویتهای فردی،اجتماعی،قومی،گروهی،ودینی در ایران امروز،هر یک به گونهای ،با نوعی از بحران هویت مواجه-
اند(ربیعی .)5993،منتظرقائم()5933هویت را حائز دو ویژگی مهم می داند :اول اینکه هویت وجه تمایز من و ما با دیگری و
دیگران است ودوم اینکه هویت مهمترین واساسیترین منبع شناخت عواطف ،احساسات و سازماندهی رفتارهای جمعی درون
جامعهی پیرامون ما محسوب میشود وآنرا امری تاریخمند معرفی می کند .تاجفل هویت اجتماعی که نوعی خودشناسی در
رابطه با دیگران است را با عضویت گروهی پیوند می زند .وی عضویت گروهی را مبتنی بر سه عضویت زیر می داند:
.5عنصرشناختی :آگاهی فرد از اینکه به یک گروه تعلق دارد؛
.2عنصرارزشی :فرضهایی دربارهی پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛
.9عنصر احساسی :احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطهی خاص با آن گروه دارند(ربیعی)5993
هنگامی که ازهویت دینی سخن به میان میآید ،درواقع به ابعاد کارکردی و عینی دین اشاره می شود .هویت دینی آن احساس
خاصی است که پیروان یک دین را به یکدیگر پیوند می دهد و ایشان را در تعلقشان به یک هویت جمعی تعریف میکند(گزارش
راهبردی )5991،و هویت اجتماعی جنبه ای از هویت است که در روند جامعه پذیری شکل می گیرد و حتی به نوعی می توان
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
روانشناختی است ،هویت اجتماعی از ابعاد جامعه شناختی برخوردار است؛ به همین ترتیب ،همچنان که هویت فردی در نسبت
خود با خود شکل می پذیرد ،هویت اجتماعی در نسبت فرد با جوامع یا محافلی که با آن در ارتباط است صورتبندی می
شود(اریکسون به نقل از ربیعی .)5993،یکی از اتفاقات مهم درپایان هزاره دوم ،ظهور فناوریهای ارتباطی است که برجستهترین

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

آن اینترنت است (فلیکس وهمکاران)2991،؛ همچنین اینترنت ،اصلیترین عامل تشکیل دهندهی فضای مجازی ،شناخته می-
شود.
می توان گفت اینترنت صحنهی فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیتهای متنوع نقشها و سبک های زندگی
قرار می دهد .در این فضای عمومی ،مهارت فرهنگی جدیدی لازم است تا با تنظیمات نمادین بتوان بازی کرد .یکی از جنبه
های اینترنت ورود بی هویتی در آن است .نوجوانان در صحنهی اینترنت ،برای ایفای هر نقشی فرصت پیدا می کنند .البته
خصیصهی مثبتی که در این کار وجود دارد ،مجالی است که برای بروز و ظهور نوجوانان پیدا می شود .امکان خصوصی بودن
امور ،نکتهای است که کاربران جوان اینترنت بر آن تاکید دارند .این فضای جدید که عمدتاً توسط کاربران ساخته میشود،
احساس مشارکت بیشتری به نوجوانان می دهد.
ابتدایی ترین عوامل بحران ساز هویتی از تنش بین مفاهیم فرهنگی و روانشناختی ،هویت شخصی،گروهی ،تعریف سیاسی
جامعه ،ایستارها و ارزشهای حاکم و تناقضهای حاکم وتناقض های پیش آمده از هویت ذهنی و سایر هویت ها ناشی می
شود .مشکل هویت در جوامع مختلف با روش های متفاوت بروز کرده و امروزه به یک نگرانی جدی در حوزهی سیاست
تبدیل شده است .به اعتقاد بایندر ،بحران هویت ضرورتاً ،بحران یک کشور نیست؛ بلکه بحران عصر ماست(پای ودیگران)5999،
بحران هویت وقتی رخ میدهد که یک جامعه دریابدکه آنچه تا کنون به طور دربست و بیچون وچرا به عنوان تعاریف فیزیکی
و روانشناسانه«خودجمعی»اش پذیرفته است ،تحت شرایط تاریخی جدید ،دیگر قابل پذیرش نیست .از طرف دیگر ،نیرو های
تدریجی وغیرمهیجی ،مانند گسترش ارتباطات جهانی ،میتواند بنیان هویت یک جامعه سابقاً منزوی را از طریق آگاهسازی
مردم آن جامعه از یک دنیای کاملاً نوین از لحاظ کنش سیاسی ،متزلزل سازند(پای،ودیگران)5999،
هویت نقشی کلیدی را در ارتباطات مجازی ایفا میکند بعضی مدعی اند توانایی استقرار یک هویت بدون بدن ومستقل از
ارزشمندترین جنبه های فرهنگ آنلاین است که به مردم اجازه می دهد نقشها و روابطی راکه به گونه ای دیگر هستند
،جستوجو کنند؛ اما دیگران ادعا می کنند گمنامی ،بیمسئولیتی و رفتار خصومتآمیز را تشویق می کند (پراپرونیک)2994،
بحران هویت مجازی هنگامی رخ می دهد که فرد به واسطهی امکان تغییر در هویت واقعی در فضای مجازی با معانی وهویت
جدیدی روبهرو شود که ساختهی خود اوست و همزمان در کنار هویت واقعی قرار می گیرد و در صورتی که این دو هویت
از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند ،بهخصوص که فرد بتواند به واسطهی هویت مجازی برخی اعمال خلاف هنجار اجتماعی
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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مفاهیم جدیدی به داخل شبکه معنایی آنها نفوذ و وضعیت هم زمانی ایجاد میکند که اگر مفاهیم جدید درمفاهیم گذشته حل
نشود یا در وضعیت تساوی قرار نگیرد ،بحران هویت پیش می آید .حال با توجه به اینکه فضای مجازی ،فضایی است که در
آن فرد امکان خلق هویت جدید برای خود دارد ،بالقوه با یک بحران هویت روبه روست که در وضعیت های مختلف می تواند
اشکال مختلفی به خودبگیرد(عاملی .)5992،از طرفی کاربران اینترنت بر خلاف نسل اول که در فضایی واقعی و حقیقی فعالیت
میکردند ،امروزه در فضای مجازی مشغول هستند .برهمین اساس ،بسیاری از کارکردهای خانواده در جامعه پذیری افراد به
وسیله این رسانهی تعاملی در محیطی مجازی صورت میگیرد(بوربور.)5999،
علاوه برتأثیرات هویتی اینترنت بر جوانان ایرانی ،فضای مجازی و اینترنت آرام آرام کارکرد برخی حوزهها را تحت تأثیر قرار
داده است؛ برای مثال اینترنت توانسته است در حوزهی دین هم وارد شود وبا وجود مخالفتهای برخی نهادهای سنتی در
خصوص رواج اینترنت ،امروزه شاهد هستیم که برخی ازمراجع ،روحانیون حوزهی علمیه وحتی استشهادیون ،دارای وبلاگها
و وب سایت های رسمی هستند(تاریوردی .)5999،اینترنت بهعنوان یکی از مظاهر بارز فناوری های ارتباطی که طی سالهای
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
پیدایش ذهنیت های ناپایدار و هویتهای جدیده شده است (عقیلی و تاجیک اسماعیلی .)5993 ،اینترنت از جمله رسانه هایی
است که در بین جوانان از محبوبت فزاینده ای برخوردار است .اینترنت به جوانان کمک می کند تا با سایر هم فکرانشان
جماعت تشکیل دهند (وو-یانگ .)2991 ،999اینترنت رسانه ای با امکاناتی متفاوت از تمامی رسانه های پیشین از خود و
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.
ابتدائی ترین تأثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش می کشند .ابتدا کاربر را از
خود واقعی تهی می کنند و سپس به او فرصت می دهند خود ایده آلش را بروز دهد .شبکه های اجتماعی صحنه ای فراهم
می آورند که کاربران می توانند از هر جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،نژاد و قومیتی که باشند ،در آن ظاهر شوند ونقش دلخواه
خود را بازی کنند .در این سطح ،شبکه های اجتماعی مجازی ،کاربر را به هویتی با مشخصات منحصر به فرد سوق می دهند.
در واقع با شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده می شود تا خود را هرگونه که می خواهد ،فراتر از هویت واقعی
خود در جهان فیزیکی بازتعریف و روایت کند .بنابراین ،با قبول این فرض که شبکه های اجتماعی اینترنتی در درون جامعه
303
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مصرفی خلق شده اند ،خود منشأ بازتولید مکرر چنین جامعه ای می شوند(معمار و همکاران .)5935 ،هویت چیزی است که
در جریان رشد فرد و فعالیت های اجتماعی او شکل می گیرد .محیط معناشناختی فرد و تعامل او با این محیط نقش بسیارمهمی
در هویت یابی او ایفا می کند(منتظر قائم و شاه قاسمی)5993 ،
به نظر می رسد که رسانه ها علاوه بر هویت سازی ،باعث تغییر هویتی هم می شوند .رسانه ها هویتهای جدید شکل می
دهند (پولتن2994 ،994؛ نورهلم.)2996 ،991لذا تغییر در تکنولوژی رسانه ای باعث ایجاد تغییرات هویتی می شود
(کلوژینسکی.)2991 ،996
در این زمینه تحقیقات متعددی انجام گرفته است:
جهانگیری و ابوترابی زارچی( )5935در پژوهش بر روی  499نفر از دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین میزان استفاده از
اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .عقیلی و تاجیک اسماعیلی ( )5993در تحقیق خود
با عنوان «مقایسه وضعیت هویت ملی دانش آموزان دختر وابسته و غیروابسته به اینترنت» به این نتایج دست یافتند که :میزان
هویت اجتماعی ،جغرافیایی ،زبانی و فرهنگی دانش آموزان وابسته به اینترنت در مقایسه با دانش آموزان غیروابسته کمتر است.
میزان هویت دینی در بین دانش آموزان غیروابسته به اینترنت در مقایسه با دانش آموز وابسته به اینترنت بیشتر است ولی این
تفاوت از نظر آماری معنادار نیست .در تحقیقی که توسط رفعتجاه و شکوری ( )5993با روش پیمایشی و فنون پرسشنامه و
مصاحبه از دختران و زنان شهرستان سنندج برای تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر اینترنت و هویت صورت گرفته ،تفاوتی
معنادار میان دو گروه برخوردار از این امکانات و فاقد این امکانات مشاهده میشود؛ بدین معنا که هویت قومی کسانی که از
اینترنت استفاده میکنند ضعیفتر از کسانی است که از این وسیله استفاده نمیکنند.
و بررسی های ربیعی( )5993نشان داد که جوانان بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض
آثار ناشی از اینترنت هستند و همچنین در مییابیم که رسانه های نوین ،عامل تغییرات درنهادهای هویت ساز شده اند وفضای
مجازی عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییرنموده است  .لذا با اوجه به اهمیت هوین یابی نوجوانان این مقاله درصدد به
دست آوردن پاسخ برای این پرسش است که آیا بین بحران هویت و مؤلفه های اینترنت رابطه وجود دارد ؟
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روششناسی

پژوهش حاضر تحقیقی است کاربردی (برمبنای هدف) ،توصیفی -همبستگی (از لحاظ به دست آوردن دادهها) و کمی (به
دلیل استفاده از پرسشنامه) است .جامعهی مورد مطالعه در پژوهش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به تعداد  5299نفربودند
که تعداد  239نفر از بین آنهابه صورت طبقه بندی خوشه ای بهعنوان نمونه آماری تعیین گردید .برای جمع آوری داده ها نیز
از پرسشنامه 99گویهای بحران هویت احمدی( ، )5936که اعتبار پرسشنامه در پژوهشهای گوناگون تأیید شده است با پایایی
 9/31و پرسشنامه استاندارد نگرش به اینترنت(شامل دوبخش مقیاس خودکارآمدی اینترنت و نگرش نسبت به استفاده از
اینترنت) با پایایی  ./39استفاده شد.
پرسشنامه بحران هویت میزان ابتلا نوجوانان به بحران هویت را با تاکید بر  59بخش مجزا مورد سنجش قرار می دهد  .در
تدوین این پرسش نامه ابعاد مختلف تشخیصی بحران به صورت زیر دسته بندی شده است:
 .5اِشکال در اهداف بلند مدت  .2تردید در انتخاب شغل  .9نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت  .4نامتناسب بودن رفتار جنسی
 .1اِشکال در شناخت و معرفی مذهبی  .6عدم توجه به ارزش های اخلاقی  .3رعایت نکردن تعهد گروهی  .9داشتن دید منفی
نسبت به خود  .3نداشتن روحیه تلاش و ابتکار  .59اختلال در تنظیم وقت
برای هریک از بخش های فوق سوالاتی طرح شده است  .این سؤالها شامل چهار درجه می باشد و به صورتی تنظیم شده است
که در هر مقوله ،گزینه اول معرف نبودن اِشکال و نقصان بوده  .گزینه آخر معرف شدید بودن اِشکال و نقصان می باشد.شیوه
نمره گذاری این پرسش نامه  99ماده ای به صورتی است که آزمودنی ها باید به یکی از چهار گزینه ( در هر بخش) پاسخ
دهند و سپس پاسخ آنها بر اساس مقادیر  9،5،2،9نمره گذاری شود  .حد اکثر نمره در این پرسشنامه  39و حداقل آن صفر می
باشد  .هر قدر نمره آزمودنی به سوی  39گرایش یابد ،می توان اذعان داشت که در کسب هویت ،بحران بیشتری را دارا می
باشد و بر عکس  ،هرقدر نمره وی به به سوی سفر گرایش پیدا کند  ،معرف توانمندی بیشتر وی در اکتساب هویتش است.
پرسشنامه  91سؤالی نگرش به اینترنت که به صورت طیف لیکرت  1گزینه ای تنظیم شدهاست و برای آزمون فرضهای تحقیق
از روشهای آمار استنباطی رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شد.
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یافته ها:

سؤال :آیا بین بحران هویت و مؤلفه های استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد؟
نتایج مندرج در جدول  5نشان داد که متغیر استفاده از اینترنت با هویت رابطه مثبت ( )r = -9/956ندارد .و مولفه خود
کارآمدی اینترنت با بحران هویت رابطه مثبت معنادار( )r=140/0وجود دارد (.)P >9/95
جدول :1همبستگی سادهی بین زیرمقیاسهای بحران هویت و مولفه های استفاده از اینترنت
میانگین (انحراف معیار)

متغیر

**0/140

 -1خود کارآمدی اینترنت )13/3(48/3
 -2استفاده از اینترنت

هویت

**-0/316

)0/4(30/8

 N=200؛ **P>0/00
جدول :2همبستگی چندگانه بین زیرمقیاسهای استفاده از اینترنت و بحران هویت
گام

متغیر

مجموع

df

مجذورات

اول

مجذور
میانگین

ثابت

رگرسیون

363/5

1

363/5

خودکارآم

باقیمانده

3364/6

281

1/2

کل

3648/2

211

رگرسیون

715/8

2

دی اینترنت

F

41/1

sig

1/111

R

1/317

R2

1/1

Adj.
R2

1/116

346/1

ثابت
دوم

باقیمانده

3012/3

288

استفاده از
اینترنت

کل

3748/2

8/4

41/2

1/111

1/431

1/18

1/18

200

براساس نتایج جدول 2؛ در گام اول متغیر خودکارآمدی اینترنت وارد مدل شد .مقدار  F = 49/5 ،R =9/956و P > 9/95
نشان داد که مؤلفهی خود کارآمدی اینترنت با اطمینان  33درصد به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس بحران هویت را به
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میزان  9/933درصد دارا است .با توجه به تنها بودن مؤلفهی خود کارآمدی اینترنت در گام  ،5مقدار ( )  = 9/95برابر با
مقدار  Rاست.
در گام دوم مؤلفههای خود کارآمدی و استفاده از اینترنت واردمدل شدند .مقدار  F = 45/2 ،R =9/49و  P > 9/95نشان
داد که مؤلفههای خود کارآمدی و استفاده از اینترنت با اطمینان  33درصد به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس بحران
هویت را به میزان  59درصد دارا است .
جدول  :3جدول ضرایب
ضرایب غیر استاندارد

متغیرهای
گام
پیشبین

B

ثابت

7/ 0

خطای
معیار
0/60

ضرایب استاندارد
t

sig

Beta

-0/31

11/4

0/000

اول

دوم

خود کارآمدی اینترنت

-0/1

0/017

-6/3

0/000

ثابت

1/ 0

0/73

8/ 1

0/000

خود کارآمدی و استفاده از

-0/11

0/018

-0/44

-8/1

0/000

0/077

0/012

-0/32

6/ 1

0/000

اینترنت

نتایج جدول 9؛ نشان میدهد که سهم خود کارآمدی اینترنت برابر ( )  = 9/-44و سهم استفاده از اینترنت برابر (9/-92
=  ) در تبیین واریانس بحران هویت محاسبه شده است.

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396
بحث و نتیجه گیری:

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که خودکارامدی اینترنت و استفاده از اینترنت تاثیر در بحران هویت دارد و
میزان استفاده از اینترنت تاثیر معکوس در هویت و خود کارآمدی تأثیر مثبت در هویت دارد که این نتایج با یافته های
ربیعی( ،)5993عقیلی و تاجیک اسماعیلی ( ،)5993جهانگیری و ابوترابی زارچی ( )5935همسو می باشد .استفاده از اینترنت
تاثیرات عمیق بر ارزش های جوانان داشته وموجب شده نیازهایی که قبلاً توسط خانواده بر طرف می شد ،امروزه از سوی این
رسانهی جدید مرتفع گردد؛ مثلاً درگذشته دوست یابی تحت نظر والدین صورت می گرفت؛ اما امروزه برخی جوانان با استفاده
از سیاست های دوست یابی،گفتوگو (چت)وامثال آنها قادرند با افراد گوناگون وبا فرهنگ های مختلف آشنا شوند .لذا
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
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بررسی عواطف (مثبت و منفی) در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد
4

اسماعیل صدری دمیرچی ،1سجاد رئیس قره درویشلو ،2سعید خاکدال قوجه بگلو، 3مسعود درگاهی
-1استادیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی sajjad.raesi20@gmail.com
-3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی
-4دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه مسئله سوء مصرف مواد از اختلالات بسیار شایع مربوط به روان پزشکی در سراسر جهان است و به بحران اساسی دنیای
کنونی تبدیل شده است که سلامت  ،رفاه  ،ثبات سیاسی  ،اقتصادی و ساختار اجتماعی کشورهای مختلف جهان را تهدید میکند.
مسیرهایی که منجر به معتاد شدن افراد میشود پیچیده است ،با این حال ،از بین عوامل متعددی که در شروع و دوام اعتیاد
دخیلاند ،نقش شکلهای مختلف آسیبشناسی روانی و ناراحتی عاطفی مهم به نظر میرسد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی
عواطف (مثبت و منفی) در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد .این پژوهش از نوع توصیفی-کتابخانهای میباشد.
شواهدی از مطالعات همه گیرشناسانه و بالینی همواره ارتباط قوی بین عواطف و اختلالهای وابسته به مواد را نشان میدهند
.اشخاص مبتلا به آسیبشناسی روانی-عاطفی مثل اختلالهای اضطرابی و خلقی میزان بالایی همبودی با اختلال سوء مصرف
مواد نشان دادهاند .عواطف منفی به عنوان یک مکانیسم مرکزی در گسترش و دوام مصرف مواد و اختلالهای وابسته به مواد
معرفی شده است .اما تحقیقات انجام شده بر روی حالتهای عاطفی مثبت کمتر از عاطفه منفی است .با این حال تعدادی از
مطالعات نیز به شناسایی حالتهای عاطفی مثبت به عنوان یک عامل مؤثر در روند اعتیاد و همچنین به عنوان یکی از مؤلفههای
آسیبپذیر به اعتیاد میپردازند.
واژگان کلیدی :عواطف ،عواطف منفی ،عواطف مثبت ،اختلال مصرف مواد
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مقدمه

اعتیاد

993

در کنار سوء تغذیه و آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب میشود که پیامد ناشی از آن

تمام کشورهای دنیا را (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) تحت تأثیر قرار داده است (هیتنر و اسویکورت .)2993 ،999اعتیاد
به مواد مخدر ،بیماری روانی عود کننده و مزمنی است که با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری همراه است
(دالاس ،دیوید ،جولی .)2959 ،993بر طبق دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سال  2952حدود  299میلیون نفر از مردم
جهان در سال  2959مواد مصرف نمودهاند که جمعیتی بالغ بر  1درصد از افراد بالای  59سال را تشکیل میدهند و حدود 23
میلیون از آنها به مواد وابسته هستند و در چند سال اخیر ،روند اختلال مصرف مواد غیرقانونی ثابت بوده است ،هر چند بعضی
از کشورهای رو به توسعه ،افزایش مقدار اختلال مصرف مواد را شاهد هستند (گزارش جهانی مواد مخدر .)2952 ،959اعتیاد به
مواد مخدر به عنوان یکی از انحرافات اجتماعی نوعی احتیاج روانی و جسمانی شدید و مبرم به مواد مخدر است که اختیار
مصرف و ترک آن از اراده شخص یا گروه خارج شده باشد (محمدپور اصل و همکاران .)2954 ،اعتیاد یک بیماری مغزی
محسوب میشود چرا که مواد بر مغز اثر میکنند و ساختمان و کارکرد آن را تغییر میدهند .این تغییرات مغزی میتواند طولانی
مدت و ماندگار باشد و به رفتارهای آسیبزایی که در مصرف کنندگان دیده میشود ،بینجامد (ممتازی .)2952 ،آمار رو به
افزایش مصرف مواد مخدر در دنیای کنونی به گونهای است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوین میگوید :اگر
غذا را مستثنی کنیم ،هیچ مادهای در روی زمین نیست که به اندازهی مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد
(موال .)2993 ،955مسیرهایی که منجر به معتاد شدن افراد می شود پیچیده است ،با این حال ،از بین عوامل متعددی که در شروع
و دوام اعتیاد دخیلاند ،نقش شکلهای مختلف آسیبشناسی روانی و ناراحتی عاطفی مهم به نظر میرسید (کاسیل ،ویلیوکس،
واردل .)2993 ،952شواهدی از مطالعات همه گیرشناسانه و بالینی همواره ارتباط قوی بین عواطف و اختلالهای وابسته به مواد
را نشان میدهند .اشخاص مبتلا به آسیبشناسی روانی-عاطفی مثل اختلالهای اضطرابی ،خلقی میزان بالایی همبودی با اختلال
سوء مصرف مواد نشان دادهاند (مریکانگیاس ،دیرکیر و زکمیاری .)5339 ،959مصرف الکل ،مصرف نیکوتین و اختلال افسردگی
اساسی باهم همبودی بالایی را نشان دادهاند (چون  ،کوب  ،هاگمان .)2954 ،954به طور مشابه ،آسیبشناسی روانی در میان
افراد مبتلا به اختلال وابسته به مواد مشاهده شده است ،برخی مطالعات مطرح میکنند که اختلالهای وابسته به مواد ممکن است
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نقش علی در گسترش اختلالات عاطفی داشته باشند (اسکوکیت .)2996 ،951به لحاظ تئوری ساختار عواطف به روشهای
مختلفی تقسیمبندی شده اما بانفوذترین مدل ،عواطف را دارای  2بعد اساسی میداند که تمام تجارب هیجانی را احاطه کردهاند.
عواطف منفی 956و عواطف مثبت(953دیپیو و کا لینز .)5333 ،959شواهدی وجود دارد که نشان میدهد عواطف مثبت و منفی دو
بعد مستقل از هم هستند ،که به موجب آن کاهش در یکی لزوما موجب افزایش دیگری نمیشود (فین ،ویگر  ،تیلور و لیبرزون،953
 .)2992یافتهها نشان میدهند که سیستم عاطفه مثبت و منفی ممکن است به طور متفاوت جنبههای مختلف استفاده از مواد را
میانجیگری کنند (کاسل و همکاران.)2993 ،
تعریف عاطفهی منفی و مثبت
برای هیجان دهها اصطلاح از قبیل عاطفه ،رفلکس ،خلق ،تکانش ،احساس و ...را به کار بردهاند که برقراری ارتباط بین آنها
مشکل است .برای سازماندهی این بینظمی ،شرر )5394( 929عاطفه 925را به عنوان چتری برای انواع حالتهایی که در تمیز
نسبتا سریع خو-بد درگیرند (و همینین حالتهایی که در برخی فرآیندهای توجه و ظرفیت ارزیابی مشترک هستند) به کاربرد.
این حالتهای عاطفی عبارت اند از )5 :واکنش استرس کلی به اوضاع سخت  )2هیجانات مانند خشم و غم و  )9خلق وخو
مانند افسردگی ،شادی و سرخوشی (کابر .)2954 ،922در حالیکه استرس و هیجان هر دو شامل واکنش تمام بدن به رویدادهای
مهم هستند ،استرس به طور معمول به پاسخهای عاطفی منفی اشاره دارد درحالی که هیجانات به هر دو حالات عاطفی مثبت و
منفی اشاره دارد (لازاروس .)5339 ،929همچنین هیجانات ممکن است متمایز از خلق وخو باشد .خلق و خو اغلب طولانیتر از
هیجانات است .در مقایسه با خلق و خو هیجانات معمولا به سمت شیب خاصی هستند و گرایش پاسخهای رفتاری به این
شیب میباشد در مقابل خلق وخو مبهمتر است (کابر .)2954 ،واتسون و تلگن ( )5391عاطفه مثبت و منفی را ابعاد خلقی-
مزاجی تعریف میکنند که نشان دهندهی تفاوتهای فردی فراگیر از نظر هیجانپذیری مثبت و شناخت فردی هستند ،و معتقدند
که صفت عاطفه مثبت و عاطفه منفی شدیدا در ارتباط با عوامل غالب شخصیتی برونگرایی و اضطراب/روانرنجورخویی است.
بر این اساس و یافتههای دیگر ،تلگن صفت عاطفه منفی و عاطفه مثبت را به ترتیب به سازههای زیستی روانی و روانپویایی
حساسیت به علائم پاداش و تنبیه مرتبط میداند .وی همچنین معتقد است که عاطفهی مثبت پایین و عاطفه منفی بالا به ترتیب
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ویژگیهای بارز افسردگی و اضطراب هستند .همچنین مقیاس عاطفه مثبت و نه منفی ،با فعالیتهای اجتماعی مرتبط است و
تغییرات روزانه معناداری را نشان میدهد ،در حالی که عاطفه منفی و نه مثبت ،به صورت معناداری با استرس دریافت شده
ارتباط دارد (واتسون ،کلارک ،و تلگن.)5399 ،
عواطف (مثبت و منفی) و سوء مصرف مواد
واتسون ،کلارک و تلگن )5399( 924عواطف منفی را به عنوان بعد کلی پریشانی ذهنی و درگیری ناخوشایند استنتاج شده از
انواع حالتهای خلق وخوی آزار دهنده ،ازجمله خشم ،تحقیر ،انزجار ،احساس گناه ،ترس و عصبی بودن تعریف کردهاند که
همراه با کم شدن عواطف منفی حالت آرامش و آسودگی به وجود میآید (کاسل ،استرود ،و پارنیز .)2999 ،921عواطف منفی
به عنوان یک مکانیسم مرکزی در گسترش و دوام مصرف مواد و اختلالهای وابسته به مواد معرفی شده است (باکر ،پیپر ،مک
کارتی ،ماجسکی و فیور .)2994 ،926تعداد قابل توجهی از شواهد تجربی و نقلی نشان میدهند که عواطف منفی و اختلالهای
وابسته به مواد به هم مرتبط هستند .معمولا این ارتباط به عنوان یک مدل دو بخشی مفهومبندی شده است که در آن اشخاصی
که سطوح بیشتری از عواطف منفی را تجربه میکنند در معرض خطر استفاده از مواد و الکل به عنوان یک مکانیسم مقابلهای

923

هستند (به عنوان مثال استفاده برای بهبود خلق یا انحراف از احساسات ناخوشایند) (میاسلی ،استیک و اسپرینگر.)2996 ،929
بخش دیگر مدل اشاره به این دارد که وقتی وابستگی جسمی به اعتیاد در فرد گسترش مییابد شخص عمدتا به خاطر اجتناب
از حالتهای عاطفی منفی که با ترک مواد برانگیخته میشوند ،به مصرف مواد مخدر روی میآورد ( کاسل و همکاران.)2993 ،
برای افراد معتاد ،حالتهای عواطف منفی که با ترک از مواد ایجاد میشود ممکن است بیشتر یک عامل انگیزشی مهم برای
ادامه مصرف باشد (چیتام ،آللن ،یوسل و لوبمان .)2959 ،923داروهای اعتیادآور متنوع هرکدام نشانههای ترک متفاوتی دارند،
اما در تمام داروهای اعتیادآور ،نشانهی عواطف منفی شایع است .عاطفهی منفی تنها عنصر همگانی فراگیر ترک مواد نیست،
بلکه شواهد نشان میدهد که آن عنصر غالب و نیرومند انگیزشی است .عاطفهی منفی باعث خود تجویزی میشود ،که این
مصرف خود سرانه باعث میشود عاطفه منفی به سرعت و به طور کارآمد توسط مواد مخدر تسکین یابد ( باکر و همکاران،
 .)2994بررسی حالتهای عواطف منفی بر روی فرآیندهای توجه نشان میدهد که چنین حالتهایی ممکن است توجه افراد
را به سمت نشانههای مرتبط با مواد افزایش دهند .با تکرار مصرف دارو ،تصور میشود این نشانهها اهمیت انگیزشی پیدا
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میکنند ،بنابراین به آنها اجازه داده میشود به طور نامتناسبی منابع توجه را تحت سلطه خود درآورند (رابینسون و برریج،999
 .)2999سوگیری توجه به نشانههای مواد مخدر در طیف وسیعی از جمعیت معتاد مشاهده شده است (فیلد ،راش ،کول و
گوودی .)2993 ،995اخیرا یافت شده است که حالتهای عاطفی منفی سوگیری توجه را در میان مصرف کنندگان شدید الکل
به سمت نشانه های مرتبط با الکل افزایش میدهد (فیلد و پاول .)2993 ،992عواطف منفی به عنوان یک پیشبینی کنندهی قوی
مصرف مواد در نوجوانان است (تارتر ،ونیوکو ،قانکول .)2994 ،999نیمرخ هیجانی که به صورت منفی ،و همراه با توانایی
برانگیختگی بالا تعریف شده است ،به احتمال زیاد باعث میشود که فرد از حالت استفاده آزمایشی مواد به حالت سوء مصرف
مواد برسد (پاندینا ،جانسون و لابوی .)5332 ،994نتیجه شواهد به دست آمده به طور صریح از نقش عواطف منفی در گسترش
و نگهداری اختلالهای وابسته به مواد حمایت میکند .شواهد موجود نشان میدهند ،عواطف منفی ممکن است یکی از
مسیرهایی باشد که افراد را در معرض خطر افزایش مشکلات سوء مصرف مواد قرار میدهد (چیتام و همکاران.)2959 ،
گزارشهایی که از خود معتادان گرفته شده است ،نشان داد ،استفاده از مواد مخدر حقیقتا نشانههای عواطف منفی را کم میکند
( کاسل و همکاران .)2993 ،خطر ابتلا به اختلال وابسته به مواد ممکن است بسته به تفاوتهای فردی در تمایل به عمل
بیپروایانه 991در حالی که تحت شرایط عواطف منفی باشند ،متفاوت باشد .در اکثر موارد استفاده از روان گردانهای مختلف از
جمله الکل ،کوکائین ،ماری جوانا و تنباکو به دلیلی برای تنظیم خلق وخو و مقابله با استرس و عواطف منفی صورت میگیرد
(کاسل و همکاران .)2993 ،در مراحل مختلف مصرف مواد (شروع ،دوام و عود) عواطف منفی به صورتهای متفاوت بر
مصرف مواد تأثیر میگذارد .مدل انگیزشی مواد 996ادعا می کند ،وقتی سطح عاطفه منفی در حد پایین باشد ،اشخاص معتاد از
اینکه در حال تجربهی عواطف منفی هستند ناآگاهاند و درگیر استفاده از مواد میشوند در واقع در اینجا رفتار تبدیل به پاسخ
تقریبا خودکار برای مقابله با عواطف منفی شده است (تیفیانی .)5399 ،993اما در سطوح بالای عواطف منفی افراد به احتمال
زیاد از تجربهی عواطف منفی خودشان آگاهاند .اما ازآنجا که عواطف منفی ارزش انگیزه مصرف دارو را افزایش میدهد و تأثیر
پردازش کنترل شده و دانش اخباری 999را کاهش می دهد ،اشخاص نمیتوانند به طور مؤثر با عواطف منفی مقابله کنند و به
احتمال زیاد درگیر استفاده از مواد مخدر میشوند .در نهایت ،وقتی عواطف منفی در سطوح متوسط تجربه میشود ،افراد ممکن
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است قادر به پردازش شناختی کنترل شده باشند جهت تصمیم گیری در مورد اینکه آیا مواد مصرف کنند یا نه؟ دسترسی پیدا
کنند .در واقع این افراد تصمیم بهتری میگیرند (کاسل و همکاران .)2993 ،این همبستگیهایی که ذکر شد نشان میدهد افرادی
که عواطف منفی بالایی را تجربه میکنند در معرض افزایش خطر ابتلا به مصرف مواد هستند ،که این نتیجه منجر به این ادعا
میشود که عواطف منفی و اعتیاد به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط اند.
اما تحقیقات انجام شده بر روی حالتهای عاطفی مثبت کمتر از عاطفه منفی است .با این حال تعدادی از مطالعات به شناسایی
حالتهای عاطفی مثبت به عنوان یک عامل مؤثر در روند اعتیاد و همچنین به عنوان یکی از مؤلفههای آسیبپذیر به اعتیاد
میپردازند .هر دو سطح بالا و پایین عاطفهی مثبت ممکن است در اختلالهای وابسته به مواد نقش داشته باشند .یافتهها نشان
میدهند که عواطف مثبت بالا در شروع و خطرپذیری مصرف مواد ،و سطوح پایین آن در مراحل بعدی اعتیاد مشاهده شده
است  .برخی افراد ممکن است در مراحل اولیه اعتیاد با عاطفه مثبت بالا برانگیخته شوند اما عاطفه مثبت پایین در آنها به عنوان
عاملی برای گسترش وابستگی باشد ( چینام و همکاران .)2959 ،افرادی که سطوح بالایی از عاطفه مثبت را در پاسخ به مدیریت
دارو یا الکل تجربه میکنند ممکن است این مواد را به دلیل لذتش مصرف کنند .اما در سطوح پایین عواطف مثبت ممکن است
پاداش طبیعی (بی لذتی) مصرف فوری الکل را به عنوان وسیله برای چنین نقصی جایگزین کند (چیتام و همکاران.)2959 ،
شواهد و مدارکی وجود دارد که برخی افراد نسبت به تأثیرات لذتگرایانه مواد مخدر بسیار پاسخ دهنده هستند و این تأثیر تا
حدودی یک ویژگی موروثی است ،به طور بالقوه ،عواطف مثبت بالایی که منجر به اختلال مصرف مواد میشود به طور قوی با
زمینه محیطی مرتبط است .به این شکل که موقعیتی که عواطف مثبت را افزایش می دهد (مثل پارتی ها) در تعامل با آمادگی
زیستی باعث افزایش خطر سوء مصرف می شود (کولدر و اوکونار .)2992 ،993با این حال  ،مطالعات مورد بررسی عواطف
مثبت در موقعیتهای محیطی به طورکلی بر روی نمونههای غیربالینی تمرکز داشته و بنابراین مشخص نیست که چگونه این
روند ممکن است در طول اعتیاد ،ترک یا عود تغییر کند.
پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
بگیان کوله مرز ،نریمانی ،سلطانی و مهرابی ( )5939در پژوهشی که با هدف مقایسیه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در
سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین دو گروه افراد معتاد و افراد سالم در نارسایی
هیجانی و کنترل عواطف تفاوت معنیداری وجود دارد .و همچنین دشواری در شناسایی احساسات ،افسردگی ،اضطراب و
خشم مهمترین پیشبینی کنندههای شدت اعتیاد بودند .اکبری زردخانه ،رستمی و زارعان ( )5996در مطالعهای روی دانشجویان

Colder & O'Connor
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نشان دادند که بین نمرههای هوش هیجانی ،ادارک هیجانی و پذیرش اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد .بنابراین سازهی
هوش هیجانی که تنظیم هیجانی یکی از مؤلفههای آن محسوب میشود ،میتوانید نقش متغیر میانجی نیرومندی بین مؤلفههای
هیجانی و پذیرش اعتیاد داشته باشد .پرکین ،کارلیتز ،گیجود و کانکلین )2959( 949نشان دادند که خلق و خوی منفی ولع
مصرف سیگار را افزایش میدهد .این مطالعه همچنین نشان داد که ولع مصرف در طول ترک و در شرایط القایی خلق منفی
در زنان بیشتر از مردان بود .ولع مصرف به طور قوی با عواطف منفی هم در ترک و هم شرایط القای خلق منفی وابسته بود.
در پژوهش لیهر ،کروهمر ،اسیگ و همکارانش

945

( 59 )2951مطالعه تجربی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که

هیجانهای منفی به عنوان ماشه چکانی برای خوردن شراب در اختلال شراب خواری 942عمل میکند .در واقع مردم دارای
هیجانات منفی بیشتر و بیشتر از مواد استفاده میکنند برای اینکه فاقد مهارتهای تنظیمی دیگری غیر از مصرف مواد هستند.
بنابراین یاد میگیرند که از مواد به عنوان استراتژی مقابلهای در برابر عاطفه منفیشان استفاده کنند (مریل و توماس.)2959 ،949
کوهن و همکاران ( )2954نشان دادند که مصرف کنندگان نیکوتین با تاریخچهی داشتن اختلالات افسردگی اساسی به طور
قابل توجهی بیشتر از آنها که تاریخچهی اختلال افسردگی ندارند ،برای مصرف برانگیخته میشوند .ویسوکی ،بلومل ،گلیس
و همکاران )2955( 944با هدف ارزیابی تأثیر خلق و خو در سیر بیماری ،افراد وابسته به الکل به این نتیجه رسیدند که نمرات
سایکلوتایمی تنها خلقی بود که به طور معناداری بر سن شروع سوء مصرف الکل و سن شروع وابستگی به الکل تأثیر گذاشته
بود .به نظر میرسد غالبا سایکلوتایمی ،همچنین خلق و خوی افسرده و مضطرب عوامل پیشبینی کنندهی منفی برای دورهی
بیماری در افراد وابسته به الکل بود .سینها )2995( 941نیز در پژوهشی دریافت که مصرف کنندگان مواد نسبت به افراد عادی
بیشتر دچار مشکلات روانشناختی مثل استرس ،اضطراب ،ناامیدی ،افکار خودکشی و افسردگی میشوند.
نتیجهگیری

اکثر تئوریها توافق دارند که اعتیاد مبارزه با برخی از بیثباتیهای عاطفی است .در واقع عواطف یک جز مهم از رفتار اعتیادی
است .این افراد زمان طولانی است که با مصرف مواد هیجانات خود را تنظیم میکنند و سعی میکنند عواطف منفی خود را
کاهش دهند در واقع افراد مبتلا به اختلال مصرف ،مصرف مواد را به عنوان راهکاری برای رهایی از ناراحتی و عواطف منفی
میدانند پس زمان طولانی لازم است که این افراد بتوانند شیوهی درست تنظیم هیجان را جایگزین شیوه قبلی کنند و با این
کار عواطف منفی خود را کنترل کنند .تفاوتهای جنسیتی در زمینه اختلالات روانی یکی از زمینههایی است که پژوهشگران
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توجه ویژهای را به آن مبذول داشتهاند .دلایل مصرف مواد بین دختران و پسران فرق میکند .شروع مصرف مواد در دختران
اغلب یک ساز و کار انطباقی است ،در حالی که پسران معمولا از روی کنجکاوی مواد مصرف میکنند .پسرهای خطرپذیر و
هیجانطلب ،زودتر به مصرف مواد مخدر رو میآورند ،در حالی که دخترهای خجالتی ،مضطرب  ،افسرده و مشکلدار برای
غلبه بر این نقایص مواد الکلی مصرف میکنند تا به آنها کمک کند بر تنیدگیهای زندگی نوجوانی غلبه کنند (رومنز و سیمین،
 .)5939همچنین در شروع مصرف مواد ،تحت شرایط عواطف مثبت خیلی بالا  ،تمایل افراد به درگیری در رفتارهای پرخطر
افزایش مییابد .بدتنظیمی در پاسخ به حالتهای عاطفی بالا به طور مستقیم بر رفتار اثر میگذارد .بیرا و داماسیو)2992( 946
گروهی از افراد معتاد حساس به پاداش را شناسایی کردند و متوجه شدند این افراد به جهت انتظار و به دست آوردن اثرات
مثبت برانگیخته میشوند تا کاهش عواطف منفی .افرادی که سیستم پاداش مغزی آنها فعال است بیشتر از افرادی که سیستم
بازداری آنها فعال است سراغ مواد میروند.
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بررسی عرفانهای نوظهور در روند آسیبهای اجتماعی جامعه ایران(با تأکید بر اشو ،اکنکار ،پائولو کوئیلو)
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چکیده

از جمله موضوعات مورد توجه اندیشمندان عصر حاضر ،توجه به بعد معنوی و فرامادی انسان است که به شکلهای مختلف
در میان انسانها ظهور کرده است .یکی از مهمترین این تجلیات ،پیدایش فرقههائی است که با گرایشات خاص عرفانی مدزعی
کشـف حقیقت هسـتند و ادعای نجاتبخشـی انسـانها را دارند .هدف از طرح پژوهش حاضـر پاسخ بدین پرسش است که:
آســیبهای عرفانهای نوظهور و راهکارهای مرتفع نمودن آنها چیســت؟ یافتههای تحقیق حاکی از آن اســت که نظر به اینکه
گرایشـات عرفانی اعم از غربی و شـرقی فاقد مبنای الهی بوده و ریشـه اومانیسـتی و سکولاریستی دارند ،با انحرافات بسیار
زیادی همراه هسـتند؛ که این انحرافات منجر به سـردرگمی پیروان آنها و به بیراهه رفتنشـان شـده است .فلذا برای رفع این
آسیبها تقویت ایمان همراه با شناخت یقینی و دارا بودن اعتقادات مذهبی صحیح و پایدار ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :عرفانهای نوظهور ،آسیبهای اجتماعی ،پائولو کوئیلو ،اشو ،اکنکار
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واژه عرفان از نظر لغوی به معنای شناختن و دانستن بَعد از نادانی است ( دهخدا ،5991 ،ص )5339؛ اما در اصطلاح ،عرفان
عبارت است از شناخت شهودی و باطنی خدای متعال ،اسماء ،صفات و افعال او (شریفی ،5932،ص  .)29در یک تقسیمبندی
کلی میتوان فرقههای معنوی و عرفانی فعال در ایران را به سه دسته تقسیم کرد:
دستة نخست :عرفانهایی که مدعی دین جدیدی هستند :مثل سای بابا ،رام الله ،اشو ،اکنکار.
دستة دوم :عرفانهای غیر دینی :مثل عرفان ساحری یا عرفان جادو ،عرفان پائلو کوئیلو ،فالون دافا و مدیتیشن متعالی.

دستة سوم :عرفانهای که منشأ دینی (اسلامی،مسیحی یا یهودی)دارند :مثل فرقههای خانقاهی و صوفی ،شاهدان یهوه ،که زیر
شاخة مسیحیتاند و عرفان قبالا یا کبالا که عرفان یهودی است (همان،ص .)64
اصـطلاح نوظهور در این نوشتار تنها اشاره به سابقه زمانی دارد .اما این مطلب را هم اشاره میکنیم که برخی از این عرفانها،
از نظر تاریخی دارای ســابقه دیرینهای میباشــند .اما ورود آنها به ایران در دهههای اخیر شــدت گرفته و لذا در این نوشــتار
نوظهور تلقی شدهاند (رجایی زارع ، 5935 ،ص .)59به نظر میرسد یکی از دلایل مهم ،عدم توانایی مسئولان برای مهار چنین
پدیدهای ،عدم واقعگرایی و نپذیرفتن شرایط حقیقی اجتماع ونظریه پردازی بدون پشتوانه آماری و نبود مواجهه علمی با این
مسئله است .از اینرو ما موظفیم به
رشد و بالندگی اندیشه وران جوان و بالا بردن توان تجزیه وتحلیل علمی این جریانها در آنان کمک نماییم.
تا بدین طریق آسیبهای این جریانها را ریشه کن یا حداقل کاهش دهیم (وکیلی ومدنی،5993 ،ص .)55
قبل از ورود به مبحث آسیبها ابتدا بهتر است به توضیحات چندی در مورد سه فرقه مورد نظر پرداخت:
اکنکار

پال توئیچل ،رهبر و بنیانگذار مکتب اکنکار ،اهل شـهر کنتاکی آمریکا اسـت .دربارة تاریخ تولدش اختلاف است .برخی او را
متولـد ،5399برخی5352وامثال آن میدانند .او در جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی آمریکا مشـــغول فعالیت بود .ســـپس
توئیچل برای آشـنایی با روح شـناسـی و مسـائل مربوط به این حوزه به هندوستان مسافرت کرد .اما پس از این که به آمریکا
بازگشـت ادعا کرد که شـیوهای معنوی و آیینی دینی با نام اکنکار راکشف کرده است .و مدعی شدکه اکنکار کوتاهترین راه و
در نتیجه صـراط مسـتقیم رسـیدن به حقیقت اسـت.سـرانجام او در سـال5335از دنیا رفت .بعد از مرگ وی ،شخصی به نام
داروین گراس حدود ده ســال جانشــین او شــد .امابعدها او را عزل کردند .بعد از او شــخصــی به نام هارولد کلمپ از ســال
5395جانشـین وی شـد .هارولد کلمپ ،که چهار سـال در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرده بود ،در سال5363به پال

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
 21اردیبهشت 1396

توئیچل پیوســت و تحت تعلیمات او قرار گرفت .ایشــان تاکنون بیش از بیســت عنوان کتاب در مورد اکنکار نوشــته اســت.
همایش سـراسـری این مکتب نیز هر سـاله در روز 22اکتبر که سـالروز تولد پال توئیچل اسـت درمرکز اصلی این مکتب در
آمریکا برگزار میشود (شریفی،5932،صص .)39،35،32،39
پائلو کوئیلو

او در سـال5343میلادی در کشور برزیل در یک خانواده متوسط به دنیا آمد .پدرش ،مهندس بود و مادرش خانهدار .در سنین
نوجوانی و جوانی احساسات ضد مذهبی شدیدی پیدا کرد .چنان که پیشینة اخلاقی و اجتماعی او بسیار منفی و تاریک است.
او در تئاترهای ضـد اخلاقی و مسـتهجن نقش ایفا میکرد .چنانکه همین امر باعث شد که حکومت وقت برزیل او را زندانی
کند .او چندین بار تصمیم به خودکشی گرفت .نهایتاً او در یکی از مسافرتهای خود به اروپا ،ادعا کرد که در آلمان با هاتفی
غیبی ،مردی فراواقعی ،آشـنا شـده اسـت .آن مرد چندین بار در مکانهای مختلف بر او ظاهر گشـته و از او خواسته است تا
مجدداً به آیین کاتولیک ایمان بیاورد .او تعاملات سیاسی فراوانی با سران کشورهای دنیا به ویژه آمریکا و اروپا دارد .چنانکه
کتابهای او در اسرائیل فروش فوقالعادهای داشت و مسؤولان رژیم صهیونیستی از مضامین آنها حمایت کردند .وی جزء ده
نویسندة برتر جهان به شمار میرود( .همان ،صص)33،99،95
اشو

اشــو در ســال 5395میلادی در روســتای کوچک «کوچ وادا» در ایالت «مادیا پرادش» کشــور هند به دنیا آمد .دربارة دلیل
نامگذاری وی به اشــو چنین گفتهاند که اشــوoshoاز لغت) )oceanicبه معنای «حل شــده در اقیانوس» اســت .در واقع او با
نامیدن خود به اشـو میخواسته چنین القا کند که چنین تجربه ای را کشف کرده است .اشو هرگز خودش کتابی ننوشت .همه
کتابهای او که بالغ بر 619کتاب میشـود ،در حقیقت نسخهبرداری از سخنرانیهای وی هستند .اشو در سال5395به آمریکا
مهاجرت کرد .اما دولتمردان آمریکا در سـال 5396به دلیل فسـادهای اخلاقی و جنسـی بی حد و حصر اشو و مریدانش او را
اخراج کردند .حقیقت آن اسـت که تعالیم اشـو در بسیاری از موارد کاملاً متأثر از فرهنگ وتمدن غرب در همةابعاد آن است.
تفاوت آن با فرهنگ غرب این اسـت که اشـو همة هرزگیهای جنسی را به انگیزه معنویت و عرفان ترویج میدهد .سرانجام
اشو در سال5339میلادی به طرز مشکوکی از دنیا رفت( .همان،صص )63،69،63
اکنون برای اینکه بهتر بتوانیم آسـیبهای موجود در جامعه خود را مورد شـناسایی و ارزیابی قرار دهیم ،باید در وهله اول به
تعریف آسیبشناسی اجتماعی بپردازیم.
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تعریف آسیبشناسی اجتماعی

آسـیبشـناسـی اجتماعی عبارت است از مطالعه و ریشهیابی بینظمیها ،ناهنجاریها و آسیبهای نظیر مصرف مواد مخدر،
خودکشـی ،طلاق ،انحرافات جنسی و ،...همراه با علل و شیوههای پیشگیری و درمان آنها و نیز مطالع ه شرایط بیمارگونه و
نابسامانی اجتماعی است(ستوده،5933،ص . )54،51
اکنون با توجه به این تعریف ،آسیبهای وارده از سوی مکاتب اکنکار ،پائولو کوئیلو ،اشو را نام برده و به نقد و بررسی آنها
میپردازیم:
-1تخریب دین و باورهای دینی

یکی از مشخصههای عارفان کاذب و دروغین ،مبارزه و مخالفت علمی و عملی با ادیان الهی است .چنانکه در آیین آمریکایی
اکنکار ،به صورتی زیرکانه ،باور به ادیان توحیدی به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت معنوی دانسته شده و کنار زدن و زدودن
باورهای دینی پیروان یکی از راههای تکامل روحی و شـرط تأثیر گذاری ت عالیم معنوی اکنکار بیان شــده است .یکی دیگر از
کسـانی که در کتابهای خود با هنرمندی ،برضـد دستورات شرعی و مقررات دینی مبارزه میکند پائلو کوئلیو است .وی در
پاسخ این پرسش که «مذهب یعنی چه؟» میگوید :آدم میتواند بودا ،الله ،یا خدای مسیح را پرستش کند ،فرقی نمیکند؛ برای
من مذهب یعنی این و نه مجموعهای از قراردادها و دستوراتی که به دیگران تحمیل شود .اشو نیز گاهی با اصل وجود دین به
مبارزه پرداخته و گاهی نیز میکوشد با انکار برخی از آموزه های مهم ادیان الهی ،باور به آنها را باوری نادرست و غیر انسانی
قلمداد نماید(شریفی،5932،صص .)539،243،219
نقد و بررسی

با توجه به مباحث مطروح ،چنین به نظر میرســد ،معنویتی که مکاتب نوظهور معنوی و عرفانی به دنبال آن هســتند ،معنویتی
خارج از چارچوبة ادیان اســت .معنویتی اســت که هماهنگ و ســازگار با امیال پســت انســانی و متناســب با علوم جدید و
پیشرفتهای علمی میباشد .به همین دلیل در معنویت جدید ،یا اساساً سخنی از قوانین و مقررات ادیان وجود ندارد و یا اگر
قانونی هم باشد ،قانونهای بشری و هماهنگ با خواستهها و امیال حیوانی انسان است .اما حقیقت آن است که معنویت منهای
خدا و دین ،امری بیمعنا است .چگونه میتوان با بیاعتنایی به دستورات حق به آرامش و نشاط حقیقی دست یافت .کسی که
میخواهد از اضطراب و دلهره و ترس و نگرانی نجات یابد بهترین راه آن پذیرش دین و دستورات حق است( .همان ،صص
)211،216
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-2ترویج بیبند و باری

یکی دیگر از ویژگیهای برخی از فرقههای نوظهور دامن زدن به گرایشها و امیال جنسـی است .چنانکه کوئلیو درباره نقش
نیروی جنسـی در وصـول به مقامات عالی عرفانی و معنوی میگوید« :برای تحقق تشـرف ،باید با این نیرو آشنا شوی....پس
چطور با آن روبه رو شــوم؟ یک فرمول ســاده اســت....فرمول این اســت در تمام مدت رابطة جنســی ،از حواس پنجگانهات
اســـتفـاده کن .اگر در لحظـة اوج لذت جنســـی ،همةاین حواس با هم از راه برســـند ،برای تشـــرف پذیرفته میشـــوی»
(همان،ص .)294،291اشـو نیز در این باره میگوید« :آمیزش باید بزرگترین هنر مراقبه باشـد .این پیشـکش تانترا به دنیاست.
پیشکش تانترا از همه عالیتر است ،زیرا کلیدهای را در اختیارت قرار میدهد ،که از پستترین به والاترین استحاله پیدا کنی،
کلیدهای را در اختیارت قرار میدهد که لجن را به نیلوفر آبی بدل کنی» (الماسهای اشو،5999،ص.)249
نقد و بررسی

اشــو و ســایر طرفداران این دیدگاه ریشــة همة بیماریهای روحی و اجتماعی بشــر را در ســرکوب غریزة جنســی و ایجاد
محدودیت برای ارضــای آن میدانند .اما باید این چنین گفت که آزادی همه جانبه در ارضــای غرایز جنســی ،نه تنها موجب
وصول به سعادت و نجات از بیماریهای روانی نخواهد شد بلکه آشفتگیهای روحی و روانی شدیدتری را نیز درپی خواهد
داشـت و رشـد اینگونه بیماریها را میتوان به وضـوح در افراد و جوامعی که در ارضـای غریزة جنسی محدودیتی نداردیا
محدودیت کمتری دارند به خوبی مشـاهده کرد .حقیقت آن اسـت که اگر کسـی میخواهد غریزة جنســی خود را به درستی
اشـــبـاع کنـدراهی جز عفت و تقوا و پذیرش مقررات الهی در این باب ندارد .در ســـایة تقوای الهی اســـت که میتوان از
هیجانهای بیجا و احســاس محرومیتهایی که از این هیجانهای بیجا پدید میآید جلوگیری کرد (شــریفی5932،صـــص
.)239،234،231
-3تخریب چهره روحانیت

کوئلیو بـه خواننـدگـان آثـار خود توصـــیـه میکنـد کـه ســـخن هیچ کســـی برای شـــمـا حجیـت نــدارد .وقتی کســـی
میآید به تو میگوید :خدا این اســت و خدا آن اســت .تنها راه در دام نیفتادن این اســت که بفهمی جســتجوی معنویت یک
مسئولیت شخصی است که تو نه میتوانی به کسی منتقل کنی و نه به دیگران توصیه کنی .بهتر است انسان اشتباه کند و دنبال
نشانههای غلط برود تا اینکه به دیگران اجازه دهد برای سرنوشتش تصمیم بگیرند (همان،صص  .)539،535اشو نیز میگوید:
زمانی که آشـفتگی روانی داشته باشید ،میتوانید به تسخیر درآیید .کشیشان میتوانند تسخیرتان کنند ،فرمانروایان میتوانند به
چنگتان گیرند .اما اگر عصـبی نباشـید ،سـوی کشـیشـان نخواهید رفت....آنها نخست احساس گناه را پدید میآورند؛ آنگاه
مــــــــــــیگــــــــــــویــــــــــــنــــــــــــد

کــــــــــــه

ایــــــــــــنــــــــــــک
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میخواهند به شـما کمک کنند .سـپس میتوانند از شـما بهرهکشـی کنند (اشو،5999،ص  .)99در آیین اکنکار نیز در این باره
چنین آمده اسـت :احکام و مقررات پیکری است که از جانب قشر روحانیت رسمی برای تحت کنترل نگاه داشتن پیروانشان
تنظیم شده است تا بدان وسیله عنان سیاسی و اقتصادی تودههای مردم را به دست گیرند (شریفی،5932،ص .)243
نقد و بررسی

بنیانگذاران عرفانهای نوظهور همواره فقها را یک ســره به باد تمســخر گرفتهاند و آنها را فریبکار معرفی مینمایند .اما باید
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
جهان اســلام و امت اســلامی هر روزه در حال افزایش اســت ،اگر روحانیت در صــدد پر کردن خلاءهای فکری و عقیدتی بر
نیاید اینگونه نقاط ضعف و شبهات دینی به سرعت گسترش پیدا میکند و ریشهی دین را در جامعه میپوشاند .لذا از دیگر
شـئون روحانیت این اسـت که روحانیت اسـلام ،مرزبان فرهنگ و عقاید دینی است .لذا اعتلای اسلام در گرو حفظ حدود و
قداست رهبری دینی جهان اسلام یعنی نظام روحانیت است( .فعالی ،5999،صص .)539،299،295
-4ترویج نسبیت اخلاقی

اشـو میگوید« :تمام اصول اخلاقی ،اخلاقی نیستند .چیزی که در یک کشور اخلاقی به حساب می آید در کشور دیگر اخلاقی
نیسـت .چ یزی که در یک مذهب اخلاقی اسـت در مذهب دیگر اخلاقی نیسـت .چیزی که امروز اخلاقی است دیروز اخلاقی
نبود .اصـول اخلاقی در تغییرند ،اصول اخلاقی اختیاریاند .اما آگاهی جاودانی است .هرگز تغییری نمیکند»( .اشو،5999،ص
 .)999آیین اکنکار نیز هم چنین معتقد به این نسبیگرایی اخلاقی است .چنان که در این باره آمده است :سرکردگان عرفان اک
در پاسـخ به پرسـش یکی از پیروان اک که در سـایت فارسی آنها نقل شده است مبنی بر این که «آیا اکنکار با سقط جنین یا
همجنس بازی مخالفت میکند ؟» میگویند« :اکنکار موضــوعاتی از قبیل ســقط جنین ،طلاق یا گرایش جنســی را به عنوان
تصمیماتی شخصی در نظر گرفته و به عنوان یک سازمان نظری نمیدهد» (شریفی،5932،ص.)292
پائولو نیز با بیان شـراب و مســتی و خودکشــی در کتابهای خود به طور غیر مســتقیم این نســبیگرایی اخلاقی را در جامعه
ترویج داده است.
نقد و بررسی

مسائل اخلاقی به دو دسته اصول و فروع تقسیم شدهاند .اصول اخلاقی عبارتند از مسائلی که در همه زمانها و مکانها به یک
منوال بوده و دســتخوش تغییر نمیشــوند مانند نیکی عدل ،بدی ظلم و . ....اینها مســائلی هســتند که در طول تاریخ در همه
جوامع بشـری چنین بوده و هستند و خواهند بود .یعنی هرگز ،عدل در یک جامعه نیک و در جامعه دیگر بد نبوده و ظلم در
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یک جامعه بد و در جامعه دیگر خوب نبوده اسـت .فروع اخلاقی نیز در بعضی از جوامع مشترک است ولی در بعضی جوامع
دیگر متفاوت و متغیراند مانند :آداب و رســوم اجتماعی ،قومی و قبیلهای و کشــوری .در این بین ادیان الهی به بیان اصــول
اخلاقی پرداختهاند که همیشــه ثابت و غیر قابل تغییر اســت .از این رو عدل را واجب و ظلم را حرام کرده اســت .اشــو که
میگوید اصـول اخلاقی در تغییرند ،برای این اسـت که با اخلاق خصوصاً با اخلاقهای مکتبها و ادیان بزرگ جهان آشنایی
ندارد .اودرواقع چند مکتب هندویی را مقیاس همه مکاتب دنیا قرار داده و حکم کلی صــادر کرده اســت( .فاضــلی،5993،
صص.)533،539
-5تشویق به مصرف مواد اعتیاد آور

بسـیاری از دین وارهها هنگامی که از آرامشبخشی با خیال و خیالپردازی ناامید می شوند دست به دامن مواد مخدر و افیون
میشـــوند چنانکه گزارشهای خبری از جلســـات شـــبه آیین اکنکار نیز از این قاعده مســـتثنی نبوده اســـت (مشـــکانی
ســبزواری،5935،ص .)999در این بین کوئیلو نیز در کتابهای مختلفش و به مناســبتهای گوناگون از شــراب و مســتی و
بادهنوشی و الکل وامثال آن سخن به میان میآورد .به عنوان مثال ،در جاهای مختلف از کتاب «کنار رود پیدرا نشستم و گریه
کردم» همواره از مسـتی و باده و باده نوشی و می و میخانه و شراب و الکل سخن میگوید (شریفی،5932،ص .)535اشو نیز
میگویـد :در تـانترا ،بـه ویژه تانترای چپرو( )Ieftistبرای کمک به مراقبه از الکل بهره میگیرند .کار بیهودهای مینماید ،اما
چنین نیست .رهرو به اندازه معینی الکل مصرف کرده و سپس ،کوشش خواهد کردکه هوشیار بماند....او الکل مصرف کرده و
الکل جذب بدنش شده است ،اما ذهن او بالا دست میماند و آگاهیاش گم نمیشود (اشو،5999،ص.)243
نقد و بررسی

میدانیم که الکل یکی از مواد اعتیادآور و مســکر اســت .لذا آیات متعددی دربارة حرام بودن آن در قرآن کریم آمده از قبیل:
یسئلونک عن الخمر و المیسر ،قل فیهما اثم کبیر( .ای رسول خدا ،از تو دربارة خمر(الکل) و قمار سوال میکنند ،بگو در آنها
گناه کبیره اســت( ).ســورة بقره،آیه  .)253ولی دربارة اســتعمال تریاک و مواد مخدر آیه صــریحی در اینبارة در قرآن وجود
نـدارد .امـا ،در روایاتی که از رســـول خدا و ائمة معصـــومین نقل شـــده ،بر حرام بودن بنج که منعرب همان بنگ ،یکی از
فرآوردههای گیاه شـاه دانة مادة هندی و حشـیش است تأکید گردیده ،مانند روایت «سلموا علی الیهود و النصارا و لا تسلموا
علی آکل البنج» (حسین النوری الطبری :مستدرک الوسایل) .لذا در کلام علمای اسلامی به طور مکرر ،حرام بودن مصرف مواد
مخدر مشاهده میشود .چرا که مصرف مواد اعتیادآور در برگیرندة آسیبهای اقتصادی ،بهداشتی ،خانوادگی ،شغلی ،فرهنگی،
سـیاسـی و اجتماعی میباشد .از این روست که اعتقاد به خدا و متدین بودن به یکی از ادیان الهی و به خصوص دین مقدس
اسلام ،یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده و بازدارنده از سوء مصرف مواد اعتیادآور است .اما باید در کنار این پیشگیری
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دیـن مـحـور بــه پـیشـــگـیـری قــانـونمـحـور ،خــانوادهمحور و اجتمــاعمحور نیز توجــه داشــــت( .اســـعــدی و
اسعدی،5993،صص.)599،593،295
-6تشویق به خودکشی

اشـو در اینباره میگوید :برای یکی شـدن و کامل شـدن ،برای خردمند شدن ،میبایست رشد کنید....اما اکنون به نقطةبحران
رسـیدهایم .اینک تنها 2امکان پیش روی ماسـت :یکی این که انسانها یک خودکشی گروهی انجام دهند....انسان یا خودکشی
خواهد کرد ،یا به میان پهنههای بالاتر هســتی خواهد پرید (اشــو ،5999،صــص  .)33،39پائولو نیز میگوید :ورونیکا به این
تصمیم رسید که سرانجام زمان آن رسیده تا خودش را بکشد ...افتخار ملتش دیگربرایش مهم نبود .وقت آن بود که به خودش
افتخار کند .وقت آن رســیده بود که باور کند قدرت انجام این کار را داشــته که ســرانجام شــهامتش را یافته و به زودی این
زندگی را ترک میکند .چه لذتی! (شریفی،5932،ص.)532
نقد و بررسی

به عقیدهی نگارندگان ،علت اصلی خودکشی ،همان عدم ویا ضعف ایمان به خداوند و جهان آخرت و مأنوس نبودن با قرآن
و اهل بیت (ع) و دوری از معنویت و بالاخره یأس و ناامیدی از رحمت و لطف الهی میباشد.
علتهایی چون احسـاس پوچی ،یأس و ناامیدی نسـبت به آینده و بنبسـت فکری ،بیصـبری و امثال اینها ناشـی از ضعف
اعتقاد  ،نداشـتن شناخت کافی از خداوند متعال و عدم شناخت جایگاه انسان و فلسفهی آفرینش است .اگر کسی به خداوند
ایمان داشـته باشـد و بداند که همه چیز هدفمند آفریده شـده ،هیچگاه احساس پوچی نمی کند و در هنگام بروز مشکلات به
خدا تکیه میکند و با توکل بر خداســـت که میتواند مشـــکلات را یکی پس از دیگری پشـــت ســـر بگذارد (گواهی و اله
دادی ،5999،ص  .)311جامعهای که در آن افراد از چنین دیدگاه و بینشــی برخوردار باشــد در این صــورت اســت که آمار
خودکشـــی در آن جـامعـه کـاهش مییابد .به عبارت دیگر میتوان گفت که پایبندی به دین و باورهای دینی یکی از عوامل
دفاعی در برابر افسردگی و خودکشی میباشد .به طوری که تحقیقات نشان داده است که آمار خودکشی در جامعههای دینی
به مراتب کمتر از جامعههای سکولار میباشد.
 -7ترویج روحیه خشونت

عارفان دروغین همواره سعی در ترویج خشونت داشته اند ،که در این میان برخی به طور غیر مستقیم و برخی به طور مستقیم
به این امر مبادرت کردهاند .دراین بین پیروان اکنکار وخودکوئیلوکه به عنوان الگو برای پیروان خود میباشــد با رو آوردن به
مصــرف مواد اعتیادآور به طور غیر مســتقیم به ترویج خشــونت در جامعه پرداختهاند .چرا که یکی از پیامدهای مهم و بارز
مصـرف مواد اعتیادآور ،ترویج خشونت در خانواده و جامعه میباشد .اشو نیز به طور مستقیم پیروانش را به خشونت دعوت
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میکند چنان که میگوید :زمانی که کودکی خشمگین میشود ،به او میگوییم خشمگین نباش .او آغاز میکند جلوی خشمش
را بگیرد .با گذشت زمان ،چیزی که رخدادی آنی بود ،ریشهدار میشود .اکنون او دیگر با خشم رفتار نمیکند ،بلکه خشمگین
باقی میماند .بنابراین با من که باشـد ،به کودک اجازه میدهم که به گونة قانونی تری خشمگین باشد .خشمگین باشید ،ژرف
در آن فرو روید؛ جلوی خشم را نگیرید( .اشو ،5999،صص.)36،33
نقد وبررسی

براساس احادیث خشم به دو دسته تقسیم میشود :خشم پسندیده و خشم ناپسند .که طبق آیهی قرآن ،خشم پسندیده فقط بر
کافرانی است که با دستورات الهی آگاهانه دشمنی میورزند .در حدیثی از امام علی در مورد پیامبر آمده است که ایشان خشم
خــــود را فــــقــــط در راه خــــدا و بــــرای دفــــاع از ارزشهــــای دیــــنــــی نشــــــان
میدادند .اما خشـمی که در دیگر موارد صـورت میگیرد خشـم ناپسند است .چنان که در قرآن کریم و در سخنان اهل بیت
آیات و روایات بسـیاری دال بر مذمت خشـم وجود دارد  .چرا که خشم نابهجا و عدم کنترل آن ،زیانهای فراوانی به انسان
وارد میکند که میتوان این زیانها را به دو دسته تقسیم نمود:
زیانهای جسمی ؛ مانند بالا رفتن فشار خون ،آسیب دیدن کلیه ،افسردگی و اضطراب ،لکنت زبان و...
زیانهای روحی و معنوی؛ هر گاه دچار خشـم و غضـب شویم در باطن و قلبمان تیرگی خاص ،بیحالی ،بیذوقی به ذکر و
عبادت حس میشــود .در واقع خشــم نابهجا باعث کاهش درجات ایمان و ضــعیف شــدن رشــتهی ارتباطی با خدای متعال
مـــیگـــردد .از ایـــن روســـــت کـــه اگـــر ســـــعـــی کـــنـــیـــم ایـــن احـــادیـــث و گـــفـــتـــههـــای
گرانسـنگ را همیشه ،به ویژه در لحظههای خشمگین شدن در ذهن خود مرور کنیم ،راحتتر میتوانیم اختیار خشم خود را
به دسـت بگیریم .هم چنین عفو و گذشـت از صـفات پسـندیدهای است که فرد را دارای روح بزرگ میکند ،توانی به انسان
می دهد که بتواند بر خشـــم خود غلبه کند وحتی اســـباب شـــفای فرد پر خاشـــگر را مهیا میکند(.کربلایی علیگل،5999،
صص)1،6،59،59،559،592
راهکارهای مقابله با فرقههای انحرافی نوظهور

برای مقابله با نقشــهها و اهداف شــوم دشــمنان تشــیع در ترویج آیینهای انحرافی نوظهور دو نوع فعالیت باید انجام داد:
راهکارهای علمی و راهکارهای عملی.
الف :راهکارهای علمی

-5شناخت عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب :نخستین گام برای مقابله ،شناخت و آگاهی است .هم شناخت
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معنویت حقیقی و هم شـناخت معنویت های کاذب و دروغین و انحرافی .چرا که انسـان بدون عرفان و شناخت ممکن است
گمان کند کار نیکو انجام میدهد در حالی که در مسیر شیطان باشد و در دستان او گرفتار.
-2طراحی مهندسی اخلاقی و تربیتی در سطح خرد و کلان :بسیاری از ما اگر نمیتوانیم در سطح کشور یک مهندسی فرهنگی
جامعی داشته باشیم ،دستکم در سطح شهر خود که میتوانیم چنین کنیم .اگر در سطح شهر نیز امکان و توان چنین کاری را
نداریم دسـت کم در برنامههای خود که میتوانیم چنین کنیم .مثلاً مسؤولان مدارس و معلمان واساتید میتوانند در قالب یک
نظام فرهنگی ،دانشآموزان و دانشجویان خود را به سمت و سویی که اسلام میخواهد هدایت نمایند.
-9تأکید بر عقلانیت و پرهیز از امور خرافی :یکی از ضعفهای اساسی آیینهای نوظهور معنوی ،بیمنطقی
حاکم بر آنها اســت .این آیینها بیشــتر در میان افراد و گروههایی که به خرافاتی همچون فالبینی ،طالعبینی ،ســنگ درمانی و
امثال آن اعتقاد دارندبیشتر نفوذ میکنند .به همین دلیل وظیفة ارباب فرهنگ و اخلاق است
که ضمن تأکید بر عقلانیت و منطق با امور خرافی و غیر واقعی نیز مبارزه نمایند( .شریفی،5932،صص992
.)991،994،999

ب :راهکارهای عملی

-5افشـاگری و ایجاد حساسیت :یکی از کارهایی که برای مبارزه با رشد قارچگونة این آیینها باید صورت گیرد ،افشاگری و
ایجاد حساسیت در میان افراد و خانوادهها است .چرا که این فرقهها در پی سود جویی و منافع مادی و سیاسی خود هستند.
-2جلوگیری از فعالیتهای خزنده :در زمینة مســائل معنوی و فرهنگی اطلاعرســانی به مردم و افشــاگری علیه این گروه و
آگاهی مردم نسـبت به نادرسـتی این شـیوهها ،برای بیمه شـدن در مقابل آنها کافی نیست و بر متصدیان و مسؤولان فرهنگی
جامعه است که جلوی فعالیتهای ضددینی و ضد فرهنگی آنها را بگیرند.
-9اسـتفاده از ظرفیت مجالس مذهبی :ظرفیت تبلیغی هیچ یک از ادیان رسـمی به اندازة ظرفیتهای تشیع نیست .واین خود
یــکــی از فــرصــــتهــای بــیبــدیــل بــرای تــبــلــیــغ مــعــنــویــت و عــرفــان حــقــیــقــی و افشــــاگــری عــلــیــه
عرفانهای بدلی و دروغین است.
-4احیـای ابعـاد عرفـانی منـاســـبـتهـای مـذهبی :منـاســـبـتهـای مـذهبی و دینی فراوانی در کشـــور ما وجود دارد .و
همه اینها فرصتهای بینظیری را در اختیار عالمان شیعی قرار داده است تا بتوانند ابعاد عرفانی این مناسبتها را احیا نمایند.
اما متأســـفانه ما نتوانســـتهایم از این فرصـــتها و امکانات بینظیر اســـتفادة بهینه داشـــته باشـــیم و ابعاد اخلاقی و عرفانی
شخصیتهای شیعی و اسلامی را معرفی نماییم.
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-1ارائةالگوهای عینی :ذکر داسـتان های عارفان راستین و بیان خاطرات اخلاقی و عرفانی شهدای بزرگ این کشور برای نسل
جوان میتواند بســیار آموزنده و اثر گذار باشــد .جوانان ما اگر بدانند چه الگوهای بزرگی دارند ،هرگز افراد فرصــتطلب،
عیــاش و بریــده از خــدایی چون هــارولــد کلمــپ ،اشـــو و امثــال آن را بــه عنوان رهبر معنوی خود انتخــاب نمیکننــد.
(همان،صص)991،996،993،999
نتیجه گیری

آسیبهای اجتماعی یکی از معضلاتی است که کشور اسلامی ما دست به گریبان آن بوده و هست و با توجه به هجوم دشمنان
علیه اسلام و ایران ،جوانان و نوجوانان بیش تر از سایر اقشار جامعه در معرض به دام افتادن این منجلاب که بیشترشان در اثر
تعالیم و آموزههای عرفانهای نوظهور می باشد قرار دارند .اما باید دانست که از نیازهای قطعی و اساسی برای داشتن زندگی
سـالم و توأم با آرامش و موفقیت ،داشـتن ایمان و اعتقاد مذهبی صـحیح و پایدار ،داشـتن تحصیلات مناسب ،برخورداری از
امنیت اقتصـادی ،داشـتن شـغل مناسب ،داشتن تفریحات سالم برای پر کردن اوقات فراغت و...است .به عقیدهی کارشناسان
اجتماعی بسـیاری از انسانهای سست بنیاد و بیاعتقاد به مسائل مذهبی که در کنار آن نیازهای اساسیشان تامین نشده است
بیشـتر از سـایر اقشـار جامعه توان ایسـتادگی در برابر مشـکلات را ندارند و در معرض گرایش به سمت عرفانهای نوظهور
هســتند .جوانی که در جامعه امروزی به انواع وســایل تفریحی و شــادیهای کاذب مجهز اســت و پایههای حکومت غرایز
طغیانگر در کانون وجود او مسـتحکم و پا برجاسـت وبرای تمایلات جنسـی و هوســهای نفســانی خود ،براساس آموزههای
بنیانگذاران عرفانهای نوظهور ،مرزی نمی شـناسد یگانه وسیله برای کنترل کردن او یاد خداوند است .فردی که خدا را ناظر
بر اعمال خود میداند و درمحیط خانواده و جامعه احساس امنیت وآرامش میکند ،تلاش میکند در برخورد با اعضای جامعه
و هم چنین خانواده و انجام وظایف خود در قبال آنان ،رضـــایت حق و آنان راجلب نماید و هرچه این حالت در او قویتر
باشد مشکلات و آسیب های فرد کمتر و به تبع آن مشکلات و آسیبهای خانواده و اجتماع نیز کمتر خواهد شد.
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بررسی رابطه مولفه های بین عملکرد خانواده وبحران هویت یابی نوجوانان شهر ارومیه
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چیکده

بسیاری از مشکلات دوران نوجوانی ریشه در چگونگی گذر وی از بحران هویت دارد و چنانچه ابعاد گوناگون این دوران مهم
زندگی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و نوجوان با آگاهی کامل این دوران را سپری کند ،مصونیت وی در برابر آسیبهای
اجتماعی افزایش خواهد یافتو به سهولت هویت موفق را احراز خواهد کرد ،افراد نمونه در این پژوهش  999نفر از نوجوانان
منطقه یک شهرداری ارومیه می باشند ،از نظر موضوع روش این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی میباشد ،دراین روش
پژوهشگر سعی دارد آنچه را که هست راحت و بدون هیچگونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت
بگیرد ،ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون عملکرد خانواده وتست هویت میباشد که به صورت تصادفی ساده دراختیار افراد
جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین هویت با کارکردهای خانواده ،نوع روابط خانوادگی ،توانایی حل مشکلات خانوادگی و
میزان کنترل رفتار رابطه معناداری وجود دارد ولی بین آمیزش عاطفی با بحران هویت رابطه معناداری مشاهده نشد.
واژگان کلیدی :عملکرد خانواده،کارکردهای خانواده ،روابط خانوادگی،آمیزش عاطفی ،بحران هویت
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مقدمه:
انسان به طور معمول در خانواده چشم به جهان گشوده وفرو می بندد .خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می
گیرد ،دارای اهمیت شایان توجهی است .گذشته ازذخیره ژنتیکی که حاصل مسیر طولانی تکامل اجدادی وتأثرات دوران های
گذشته است ،اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می کند ،از محیطهای خانواده می باشد و حتی اثر پذیری فرد از سایر
محیطها می تواند تحت تأثیر فضای حاکم بر روابط خانوادگی باشد .محیط خانواده ونحوه ی ارتباط و پاسخ گویی والدین در
ساخت شخصیت فرد نقش عمده ای دارد.
هویت حالتی است غیر قابل توصیف .هویت صرفا یک احساس است ،نوعی احساس استقلال اینکه یک من با یک مای مبهم
و حتی ناشناخته وجود دارد ،احساس هویت معمولا ریشه های واقعی دارد و بسیاری از این ریشه ها قابل کشف هستند ولی
همیشه این نکته باقی است که آن ریشه های واقعی و این احساس هویت رابطه ضروری لزومی ندارد و همیشه همراه هم
نیستند .نمونه این امر ،احساس هویت ملی است .این احساس را گروهی به سرزمین ،نژاد ،خون ،زبان ،دین و امثال آنها باز
میگردانند ،ولی احساس هویت ملی گاه بدون برخی از آنها ظاهر میشود .همچنین میتوان گفت که سرزمین یا زبان یا دین واحد
میتواند خود ،نشات گرفته از احساس هویت یکی بودن یا یک ملت واحد بودن باشد.
خانواده یکنهاد اجتماعی است و هیچ نهادی در تاریخ و فرهنگو تمدن انسانی به اندازه آن قدمت ندارد .خانواده سنگبنای جامعه
بزرگانسانی است و در روابط اجتماعی و رشد تعالی یکایکاعضای جامعه نقش بنیادین دارد .تلاشدر جهت استحکام خانواده
ارج نهادن به ارزشهای پایه دار زندگی مشترک در خانواده و روابط درون این نهاد اجتماعی ،زمینه را برای سلامت اخلاقی و
سلامت عمومی مردم یک جامعه فراهم میکند .خانواده همچون صدفی است که اگر پایه های آن سنجیده و درست نباشد هرگز
مرواریدی نخواهد پرورید .خانواده تنها در تامین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تداوم نسل نیست بلکه حس مشارکت و
تفاهم برای وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است(رضایی) 1378،
نیاز به احساس هویت از شرایط هستی انسان سرچشمه میگیرد و منبع شدیدترین کوششها و کشش هاست،چون شخص بدون
احساس ( من ) بودن نمیتواند از سلامت روانی برخوردار باشد .لذا برای به دست آوردن  (.من ) از هیچ کاری فروگذار نیست
این نیاز در فراسوی میل شدید به موقعیت اجتماعی و انطباق نهفته است و گاهی شدیدتر از میل به ادامه ی زندگی جسمی
است .مردم زندگی خود را به خطر می اندازند ،از عشق خود صرف نظر میکنند ،از آزادی خود چشم می پوشند ،فکر و اندیشهی
خود را فدا میکنند تا جزئی از گروهی شوند و در نتیجه احساس هویت کنند .نیاز به پیوند ،ریشه داشتن و اعتلا از لحاظ ابراز
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هویت آنچنان حیاتی است که اگر انسان نتواند این نیاز را به طریقی تأمین کند ،سلامت روحی هم نخواهد داشت( .فروم86 ،
):1370
روانشناسان از بحران هویت فرد و جامعه تعریفهای متفاوتی ارائه داده اند .برای مثال عدم موفقیت نوجوان در شکل دادن به
هویت فردی خود ،اعم از اینکه به علت تجارب کودکی یا شرایط نامساعد فعلی باشد ،بحرانی ایجاد میکند که بحران هویت یا
سرگشتگی نام دارد(شرفی) 18 :1378،
یکی از مهمترین وظایفی که در خانواده نقش بسیار مهمی دارد توجه به فرزندان مخصوصاً جوانان میباشد .اگر هویت شخصیتی
نوجوان در طی زمان و بر اساس تجربیاتحاصل از برخورد اجتماعی شکل بگیرد و بتوانند خود را بشناسند و از دیگران جدا
سازند ،تعادل روانی وی تضمین میشود ،ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جایگزین اعتماد گردد و نوجوان به جای تماس با
مردم گوشه گیر و منزوی شود و به جای تحرک به رکود گراید و به جای خودآگاهی و تشکیل هویت مثبت ،دچار ابهام در
نقش خود شود ،هماهنگی و تعادل روانی وی به هم میخورد و به بحران هویت دچار میشود .تحول بلوغ تصویر ذهنی از بدن
و هویت شخصی نوجوان را دگرگون میکند .نوجوان با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و برخورد با تحولات بلوغ میخواهد
هویت خویش را از نو بازسازی کند .مخالفت و ستیز نوجوانان با والدین خود و عصیان آنان در برابر ارزشها و قدرتها و
دخالتهای دیگران برای تثبیت هویت و جدا نمودن هویت خویش از سایرین است؛ این عملکرد خانوادهها می باشد که به
جوانان شخصیت میدهد .چرا که تعیین کننده سرنوشت واقعی هر نوجوانی خانواده او می باشند(احمدی.) 1379،
بحران هویت نیز به وضعیتی گفته میشود که فرد یا جامعه ،هوشیاری و آگاهی لازم را نسبتبه خود از دستبدهد و حالت مردد و
ناپایدار به خود بگیرد(ربانی)29 :5995،
رابرت،کی،مرتون کوشیده است تا بی هنجاری را به انحراف اجتماعی ربط دهد .او میگوید :فرد در نتیجه فراگرد اجتماعی
شدن ،هدفهای مهم فرهنگی و نیز راههای دستیابی به این هدفها را که از نظر فرهنگی و نیز راههای دستیابی به این هدفها را که
از نظر فرهنگی مورد قبول باشند ،فرا میگیرد .هرگاه راههای مقبول دستیابی به این هدفها برای فرد فراهم نباشد و او ناچار شود
راههای دیگری در پیش گیرد ،رفتاری ممکن است از مدها مانند هوسهای اجتماعی بی ثبات و غیرمنطقی اند .مدگرایی نشان
دهنده تزلزل و بحران هویت اجتماعی افراد جامعه است .در این وضعیت جامعه دچار انحراف شده است و افراد سعی میکنند
خود را به یکنوع مدل و گرایش نسبت دهند تا بدین وسیله هوس های خود را ارضا کنند .فرد سر زند که به انحراف اجتماعی
بی نجامد(ثلاثی)561 :5991،
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اولین قدم پیشگیری از بحرانها و آسیبهای اجتماعی ،جهت دهی و ساماندهی روشهای تربیتی و امور اجتماعی براساس ارزشها
و هنجارهای دینی است .دین زندگی را معنی دار و هدف دار میکند ،به شکلی که انسان بدون اینکه زندگی را به عنوان یک
هدف اصلی بنگرد ،در عین حال از زندگی لذت برده،آن را وسیله تقرب به سعادت قرار میدهد .دین انسان را از سردرگمی و
رنج که همواره گریبان گیر انسانهاست ،نجات میدهد(همیلتون)5933:233،
پیشینه تحقیق

تحقیقی تحت عنوان عملکرد خانواده و پذیرش اجتماعی انجام شده است که این تحقیق توسط عزتاله قاسمی در سال 5933
انجام شده است .نتایج تحقیق نشان داده است ،والدین و نوجوانان درباره ضوابط نوجوانان والدین و عملکرد خانواده با رشد
رفتاری و درونی خودشان مطابق بوده استو دریافتند که مطلوبیت پایین عملکرد خانواده مجموعاً با رشد رفتاری بالا و بلوغ
روانشناختی نوجوان همراه است(قاسمی و دیگران)5936 ،
تحقیقی دیگر توسط مریم محمدی در سال  99تحتعنوان روابط والدین با فرزندان و ارتباط آن با هویت فرزندانشان انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که روابط ناشایست والدین با یکدیگر و نداشتن عملکرد مناسب و مثبت از خانوادهها باعث از خود
بیگانگی و بحران هویت در نوجوان میشود.
شکل گیری هویت در نوجوانان و جوانان

با فرا رسیدن دوران بلوغ زندگی آرام و بیدغدغه دوران کودکی به پایان میرسد .ابتدا نوجوان تصویر ذهنی خاصاز بدن خویشرا
پیدا میکند .این تصویر ذهنی با تصویری که فرد از خود درآینه میبیند متفاوت است و شامل برداشت بدنی همراه با برداشت
ذهنی است .هرگونه نقصبدنی برداشت ذهنی نوجوان را از بدن خویش مختل میکند .پسرانی که در رشد بدنی آنان تأخیر بیفتد،
تصور میکنند که دارای نقص ژنتیکی هستند .چاقی مختصر و تغییر در یکی از اعضای بدن تاثیر فراوانی در شخصیت نوجوان
میگذارد .استولز در تحقیقات خود نشان داد که هشت درصد از پسران در اثر کوتاه بودن قد خود احساس حقارت میکنند.
سیزده درصد از دختران
براثر بلند نبودن قد خود دچار احساس افسردگی میشوند .کولب تصویر ذهنی را به درک بدنی و فهم بدنی تقسیم نموده است .
درک بدنی برداشتی که فرد از بدن خویشدارد ،فهم بدنی مربوط به درونی نمودن احساساتی است که فرد در مورد شخصیت
خود از داخل و خارج کسب میکندبه عبارت دیگر درکبدن شامل برداشت فیزیکی از خود است .در صورتی که فهم بدنی
برداشت فیزیکی همراه با قضاوت دیگران در مورد بدن خود است و در آن ارزیابی فرد و دیگران قرار دارد .
آموزش و بحران هویت
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امروزه نقش تعلیم و تربیت در اصلاح فرد جامعه چنان بارز است که هیچ کشوری را در جهان نمیتوان یافت که بدون بهره
مندی از آن توانسته باشد به مراحلی از رشد و توسعه ،به ویژه در زمینه حل مشکلات اجتماعی خود دست بیابد .توجه به تکوین
هویت و چگونگی حفظ آن و برطرف کردن عوامل ایجاد بحران هویت ،به ویژه در نوجوانان و جوانان امری است حیاتی که
بایستی از طریق آموزشو به وسیله نهادهای تربیتی و در درجه اول خانواده و آموزشو پرورشاعمال شود(ربانی)11 :5996،
والدین بی تفاوت در مورد کودک ،دارای فرزندانی غمگین و گریزان از فعالیت -های اجتماعی خواهند داشت .در این مورد
مثالهای فراوانی وجود دارد که با مشاهده عمیق در رفتار والدین نسبت به کودک میتوان آنها را نتیجه گیری کرد(رمضان
زاده)5933:23،
کار نهادهای تربیتی ،پرورشانسان با کفایت ،متعادل و موزونی باشند و بیزار از نوآوری و نه تجددگرای سنت ستیز ،نه سیاست
گریز باشند و منزوی ،است که از هر افراط و تفریطی منزه ،پاک و مبر است .انسانهای متعادلی که نه سنت گرای محض و نه
سیاست زدگانی دین گریز ،بلکه باید جوانان و نوجوانان را طوری آموزش دهند و تربیت کنندکه به خوبی و مهارت بتوانند
سنت ر در کنار تجدد ،استدلال را در کنار نص ،عقل را در کنار نقل ،فرد را در کنار جامعه ،سیاست را در کنار فرهنگ ،آزادگی
را در کنار عبودیت و علم را در کنار دین ،قرار دهند .زیور دانش را به حلیه تقوا آذین بخشند ،دینداری را کهنه پرستی ندانند
و نوآوری و خلاقیت را مساوی بی دینی نشمارند.آزادی را در مقابل دین قرار ندهند و دینداری را مخالف آزادی ندانند.آزادی
را گوهری برای صیقل اندیشه ها بدانند و آن را بیقید و شرط و لاابالیگری ندانند.
آزادی را توطئه ندانند و توطئه را آزادی نخوانند .نه اهل تحجر و و جمود و خشکی باشند و نه اهل تأویل و التقاط و خود
رأیی .نه از گذشته و اصالت های شگسسته شوند و بیزاری جویند و نه به گذشته خویش ،هرچند مقدس ،اکتفا و بسنده کنند .
نه متعصب و خشک و غیرمنعطف باشند ،نه گرفتار اباحه گری و بی تفاوتی شوند .نه تحمیل عقیده کنند و نه عقیده تحمیلی
را پذیرا باشند .در پرورش متعادل وموزون ،روش ایجابی و اثباتی ،بر روش منع و سلب ترجیح دارد و در مواجه با فرهنگهای
مهاجم ،گوهرجان آینده سازان را از فرهنگ و تمدن خودی لبریز میکند (مظفر)34 :5999،
عوامل متعددی در شکلگیری هویت نوجوانان دارای نقش و اهمیت هستند.از جمله این عوامل میتوان به خانواده ،مذهب،
مدرسه ،محل زندگی ،نهادهای اجتماعی و مذهبی و رسانه های گروهی اشاره کرد(احدی )5999،
حل موفقیت آمیز بحران هویت در برابر سردرگمی ،به فرایندههای کاوشگری و تعمد بستگی دارد که بر رشد روانشناختی و
روابط بین فردی نوجوان تأثیر میگذارد .فرایندهای اجتماعی و روانی در متن روابط بین فردی رخ میدهند .زیرا رابطه والدین
نوجوان از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از پایدارترین میکرو اکولوژیها را
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برای رشد هویت نوجوان فراهم میکند .اعضای خانواده که در این اکولوژی باهم در تعامل هستند ،بر شکلگیری هویت نوجوان
تأثیر میگذارند(گروتوانتو کوپر)5396،
خانواده و بحران هویت

هنگام زندگی در غربت نوجوان ایرانی مجبور است کشاکش فرهنگی جدیای را از سر بگذراند .در برخورد با مسائلی که از
زاده های این کشاکش فرهنگی هستند ،جایگاه و معنای خانواده دستخوش تغییراتی میشود که برای یک دوره نسبتا طولانی
برای پاسخگویی به مشکلات رشد روانی نوجوان را با مشکلات جدی روبرو میکند.
وقتی که خانواده ارزش بسیاری بر آن میگذارد تا مدافع قاطع و بدون چون و چرای فرهنگ ایرانی باشد خود به خود در ابتدای
این دوره ،نوجوان این آتوریته را می پذیرد و در سنگر خانواده و به عنوان یک گروه در مقابل فرهنگ جامعه بیرون ظاهر میشود .
در این دوره خانواده برای نوجوان محلی را می یابد تا بتواند به محض لمس
دشواریهای زندگی در این جامعه و به مجرد روبرو شدن با مسائل جاری زندگی دیگران ،به خانواده پناه ببرد .در این حال
خانواده برای نوجوان حکم "حمایت اجتماعی را می یابد(ساراسون )5391،و به یک سپر دفاعی در برابر جامعه تبدیل می
شود .طبیعی است که حمایتعاطفی خانواده ،برای نوجوان نوعی آرامش خاطر را به همراه می آورد که بسیار هم ضروری و
لازم است .چنان چه نوجوان خود را در خانواده به عنوان موجودی دوست داشتنی ،مهم و با ارزش مییابد و این حساس به
وی می بخشد .ولی ظهور خانواده به عنوان گروه مدافع فرهنگ خودی « خاطر امن » نوعی در برابر فرهنگ غیرخودی،
مسائلی را برای جهتگیری رفتار نوجوان به دنبال میآورد که به دو مورد آنها اشاره میکنیم
اول این که با این کار مرز بین فشارهای روانی خاص زندگی در غربت به معنای استرسهایی که زاده عوامل محدودکننده بیرونی
هستند و فشارهای روانی عادی رشد که حاصل رو در رویی با سئوالات اساسی رشد در آن مرحله اند ،به سادگی مخدوش شده
و با هر دوی آنها به عنوان فشارهایی بیرونی برخورد میشود که در این حال مشکل اصلی نادیده گرفته میشود و حل منطقی آن
ناممکن میگردد .برای مثال این نکته را میتوان در نظر گرفت که حل ناتمام و یا ناقص سئوالات رشد کودک تا رسیدن به مرحله
نوجوانی ،نظیر (کسب احساس تکیه به خود) در برابر احساس خجالت و تردید ،که مربوط به دورهی دوم رشد روانی است،
بقای خود را در دورهی نوجوانی هم بروز میدهد و این نکته هم برای مثال ارتباط گیری با دیگران را تحت شعاع خود قرار
داده و میل به انزوا را در نوجوان تشدید میکند .در این حال امکان این که وجود این احساس انزواطلبی بیش از حد را به
سردی عاطفی فرهنگ آلمانی نسبت بدهیم بسیار زیاد خواهد بودکه در این حال برای پسزدن این احساس راهی باقی نمی ماند
به غیر از پناه بردن بیشتر به خانواده و تشدید کردن تمایل به انزوا از محیط بیرون .درحالی که با تشخیص درست زمینهه ای
شکل گرفتن این احساس میتوان راهی برای ترمیم آن به وجود آورد .مساله دوم خود را در پی این نکته نمایان میکند که گفته
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شد .در این دوره نوجوان نیاز به کسب استقلال عاطفی از خانواده دارد .ولی در این کشاکش فرهنگی که خانواده یکطرف آن
است ،نوجوان در برخورد با محیط بیرون از خانواده از طرفی محیط بیرون را نفی میکند و از سوی دیگر(به دنبال ضرورت
مقایسه اجتماعی برای کسب هویت) نیاز دارد تا خود را به آن نزدیک کند.
الگوهای همانندسازی که نوجوان در پذیرش نقشهای آینده اش از آنها تبعیت میکند .متعلق به گروه مقایسه ای در جامعهای
هستند که نوجوان در آن زندگی میکند.
گرایش به نقش پذیری اجتماعی از یکسوی و نفی فرهنگی از سوی دیگر خواه ناخواه نوجوان را در برابر خانواده و فرهنگی
قرار میدهد که خانواده مدافع آن است .در این حالت مشاهدات نشان میدهند که برشی غیرمنطقی از خانواده پیش می آید.
چرا که خانواده با توابع فرهنگی که از آن دفاع میکند ،توان پاسخگویی به نیازهای جهت گیری هویت نوجوان را هنگامی که
وی خود را با گروههای همسن خود در این جامعه مقایسه میکند ،ندارد و فرهنگ ایرانی نیز ارزش و هویت در این جامعه
ندارد.
روش تحقیق

در این پژوهش از روش اسنادی کتابخانهای و روش توصیفی همبستگی استفاده شده است ،زیرا بنابر تعریف روش توصیفی
روشی است که هدف تحقیق از انجام آن ،توصیف عینی ،واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت است .جامعه آماری
جامعه انتخاب شده در این تحقیق عبارت است از نوجوانان ساکن درمنطقه یک شهرداری ارومیه
حجم نمونه
حجم نمونه به تعداد  300نفر از نوجوانان این دو خیابان به صورت نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد
تحقیق قرار گرفتند.
روشهای آماری
متغیرهای مورد بررسی در دو سطح اسمی و ترتیبی اندازه گیری گردیده اند ،روش تجربه و تحلیل داده های این پژوهش در
دوسطح توصیفی ،فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و سایر آماره ها است.
فرضیه های تحقیق

.-5به نظر می رسد بین کارکردهای خانواده و بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
-2به نظر می رسد بین نوع روابط خانوادگی و بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
-9به نظر می رسد بین توانایی حل مشکلات خانوادگی و بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه ها
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جدول شماره ( 1):رابطه بین کارکردهای خانواده و بحران هویت
تعداد پاسخگویان

متغیر مورد بررسی
کارکردهای خانواده و بحران هویت

300

میانگین
1/2130

انحرافاستاندارد
0/6128

انحراف استانداردومیانگین
%71

در جدول فوق مقدار آمار tو در جهی آزادی این آزمون((n1و سطح معناداری و میانگین انحرافات و یک فاصله اطمینان 95
%برای میانگین انحرافات آمده است.
جدول آزمونt
متغیر مورد بررسی

مقدار آماریt

درجه آزادی

سطح معناداری

کارکردهای خانواده و بحران

17/281

348

0/000

هویت

با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان %31فرض H9رد میشود به عبارت دیگر
بین کارکردهای خانواده و بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ) ( 2رابطه بین نوع روابط خانوادگی و بحران هویت
تعداد پاسخگویان

متغیر مورد بررسی
نوع روابط خانوادگیو بحران هویت

300

میانگین
7/2130

انحرافاستاندارد
0/128

انحراف استانداردومیانگین
%68

در جدول فوق مقدار آمارتوصیفی مقدار آماری tو در جه ی آزادی این آزمون()n1و سطح معناداری و میانگین انحرافات و
یک فاصله اطمینان  %31برای میانگین انحرافات آمده است.
جدول آزمونt
متغیر مورد بررسی

مقدار آماریt

درجه آزادی

سطح معناداری

نوع روابط خانوادگیو بحران

22/28

347

0/000

هویت

با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان %31فرض H9رد میشود به عبارت دیگر
بین نوع روابط خانوادگی و بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ) ( 3رابطه بین توانایی حل مشکلات خانوادگی وبحران هویت
متغیر مورد بررسی
توانایی حل مشکلات خانوادگی
وبحران هویت

تعداد پاسخگویان
300

میانگین
7/114

انحرافاستاندارد
0/428

انحراف استانداردومیانگین
%71
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در جدول فوق مقدار آمارتوصیفی مقدار آماری tو در جه ی آزادی این آزمون()n-1و سطح معناداری و میانگین انحرافات و
یک فاصله اطمینان  %31برای میانگین انحرافات آمده است.
جدول آزمونt
متغیر مورد بررسی

مقدار آماریt

درجه آزادی

سطح معناداری

توانایی حل مشکلات

31/472

340

0/000

خانوادگی وبحران هویت

با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان %31فرض H9رد میشود به عبارت دیگر
بین توانایی حل مشکلات خانوادگی وبحران هویت رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری:

فرضیه اول :از آنجا که با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان  % 31فرض  H0رد
می شود ،لذا فرضصفر رد و فرض خلاف تائید میگردد ،به عبارت دیگر بین کارکردهای خانواده و بحران هویت رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان  % 31فرض  H0رد می شود،
لذا فرضصفر رد و فرض خلاف تائید میگردد ،به عبارت دیگر بین نوع روابط خانوادگی و بحران هویت رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه سوم :با توجه به سطح معناداری 9/999و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  %1با اطمینان  % 31فرض  H0رد می شود،
لذا فرضصفر رد و فرض خلاف تائید میگردد ،به عبارت دیگر بین میزان توانایی حل مشکلات خانوادگی وبحران هویت رابطه
معناداری وجود دارد.
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علی غفاری ،1بهمن زاهدی ،2رقیه صدساله

3

 ، -1عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
، -2عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 ، -3کارشناسی ارشد ،دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

با توجه به اینکه پدیده فرقه های نوظهور ،به عنوان آفتی مهم فراروی نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران قرار گرفته اســت.
این موضـوع باعث شده یکی از ضروریات جامعه امروزی باز پژوهی و آسیبشناسی عمیق و همه جانبه عرفان های نوظهور
باشد تا کشوری که پرچمدار اسلام ناب محمدی است از نفوذ تفکرات انحرافی در امان بماند .هدف اصلی از این تحقیق این
است که ضمن آشنایی با فرقههای معنوی و عرفانی ،چرایی و چگونگی تبلیغ و عضوگیری در آنها ،بررسی نقش سیاستمداران
و قدرتطلبان در ترویج این نوع فرقهها مخصوصاً در جهان اسلام ،و همچنین راه های مقابله آنها ،قصد داریم با مبانی فکری
و شیوههای سلوکی و رفتاری یکی از مهمترین این فرقهها(اشو) نیز آشنا شویم و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی :بررسی آسیبها ،عرفان های نوظهور ،ایران ،اشو.
مقدمه

گرایش به معنویت و دین به معنای عام کلمه از امیال و گرایشهای نهفته در وجود بشر است هر چند ممکن است این میل و
گرایش درونی سـرکوب گردد و یا نادیده گرفته شـود ولی اگر زمینه و شـرایط مهیا گردد این میل خود را نشان داده و ابراز
وجود میکنـد هم اکنون دهها فرقه و آیین عرفانی و معنوی خرد و کلان در ســـطح کشـــور ما به گونههای مختلف در حال
فعالیت و عضــوگیریاند .برخی از آنان به صــورت زیرزمینی به فعالیت میپردازند برخی نیز در ســطح تبلیغات مکتوب و با
نفوذ در رســانههای ارتباطی به جان ایمان و معنویت مردم افتاده و میکوشــند با نام عرفان و معنویت پیروانی را به گرد خود
جمع کنند و بهرههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خود را در آنان ببرند.
باید اعتراف کنیم که ما در معرفی عرفان و اخلاق ناب اســلامی به جوانان و تشــنگان معنویت و عرفان کوتاهی کردهایم نه به
شــیوهای مناســب ،عرفان حقیقی را به طالبان و جســتجوگران راه معنویت نشــان داده ایم و نه آنان را در مقابل هجوم خزندة
دشــمنان اســلام در این عرصــه بیمه کردهایم .اگر جوانان ما بدانند چه الگوهای اخلاقی و عرفانی بزرگی دارند ،هرگز افراد
فرصـت طلب ،عیاش ،قدرت گرا و بریده از خدایی چون هارولد کلمپ ،سـای بابا ،اوشـو ،لی هنگجی ،ماهاریشی ما هش و
امثال آن را به عنوان رهبر معنوی خود انتخاب نمیکنند .امروزه با شــکل گیری معنویتهای نوپدید دینی ،آیین اشــو را ذیل
عنوان جنبش های جدید دینی یا ادیان جدید بررسی میکنند(.شریفی ،5932،ص)999،51
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عرفان اشـو ( )Oshoکه به بیش از  3999هزار سخنرانی و  699عنوان کتاب از او منتشر شده و کتابهای او به  53زبان زنده
دنیا از جمله فارسـی ترجمه شده است .در این آثار از زبان ساده و معمولی استفاده میشود  .گاهی اوقات سخنان او متناقض
و متفاوت با یکدیگر به نظر میرســد و گاهی هم اشــو با اعتماد به نفس بیش از حدی که به غرور و خودشــیفتگی شــباهت
بیشتری پیدا میکند با اغراق و افراط و دیدن تنها یک جنبه از یک موضوع خاص و تعمیم آن به دیگر ابعاد ،نتیجه گیری های
غیر منطقی میکند .هر چند که اشو اصالتاً برای منطق اهمیت و ارزشی قائل نیست .و معنویتی که «باگوان شری راجنیش» که
امروزه با نام «اشو» در جهان شناخته میشود ارائه میدهد از نوع معنویتهای هندی به شمار میآید(.فعالی ،5999،ص)22
مفهوم عرفان

ازنظر لغوی عرفان به معنای «شـناختن و دانستن بعد از نادانی ،شناختن ،باز شناختن ،معرفت» است .نام علمی است از علوم
الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست(فرهنگ دهخدا ،ذیل واژه عرفان).
ولی در اصـطلاح «عرفان» شـناخت ویژهای است که از راه شهود درونی و دریافت باطنی به دست میآید .یا عبارت است از
«شناخت شهودی و باطنی خدای متعال ،اسماء و صفات و افعال او»(شریفی :5932 ،ص .)29
در تقسیم بندی کلی ،میتوان عرفان را به دو دسته تقسیم کرد:
-5عرفان دینی ،یعنی عرفان برآمده از ادیان الهی
-2عرفان سکولار ،یعنی عرفانی که به آموزههای دینی بی اعتنا باشد و عنایت و هدف سلوک را در جایی غیر از خدا جستجو
نماید و انسان را فقط به زندگی دنیایی محدود کند(همان :ص )93
مهمترین فرقههای جدید معنوی فعال در ایران

 سای بابا ()Sri sathya sai Baba اوشو (باگوان شری راجنیش) ()Osho اکنکار (سفر باستانی روح) (پال توئیچل؛ هارولد کلمپ) ()Eckankar سرخپوستی (کارلوس کاستاندا) ()Carlos Castaneda فالون دافا (لی هنگجی) ()Falan DaFa دالایی لاما )دالایی= اقیانوس؛ لاما=پیر) رام الله (پیمان فتاحی؛ با اسم معنوی م.م .رام الله) عرفان کیهانی یا عرفان حلقه (محمد علی طاهری) -پائولوکوئیلو ()Paulo Coelho
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 مدیتیشن متعالی (تی .ام (ماهاریشی ماهاش یوگی) ()T.Mعلت تاثیرگذاری عرفانهای نوظهور با دلایل گرایش به فرقههای معنوی و چگونگی عضـوگیری آنها میتواند متعدد باشد به
برخی از آنها اشاره میکنیم.
-5علت اصلی تاثیرگذاری این فرقهها جهل افراد است (نادانی از عرفان حقیقی و عرفانهای بدلی و دروغین)
-2معمولاً اعضـای این فرقهها دلبسـتهتر و پایبندتر هسـتند و تعصـب بیشـتری به مراسم و مسلک خود دارند و با حرارت و
شیفتگی فراوانی از آن تبلیغ میکنند.
-9مخفی کاری سرکرده ها،آنان چنین وانمود می کنند که حقایق زیادی را می دانند،اما از برملا کردن آنها معذورند.
-4کنترل همـهی جوانب زندگی مریدان از نوع غذا ،محل مســـکن ،همســـر ،لباس و  ....موجب جذابیت و تاثیرگذاری این
آیینها میشود.
-1بمباران محبت ،وعده شــغل ،مســکن ،تســکین آلام روحی ،بهبود امراض مزمن یا صــعب العلاج جســمی ،قرار گرفتن در
محیطی صمیمی ،یافتن یاران شفیق و ...
-6ادعا میکنند که راهی سریع ،مرحلهبندی شده و قابل اجرا برای رسیدن به حقیقت دارند که نیاز به عمل به دستورات دینی
ندارد.
-3ساده و در دسترس جلوه دادن تجربههای معنوی جدید
-9ضعف مدافعان عرفان حقیقی در ارائه معنوی اسلام(شریفی ،5932ص .)992-923 ،929
نقش سیاست بازان در ترویج عرفان های کاذب

-5بهره برداری از برخی آموزهها:مثلاً آموزهی درون گرایی افراطی و گوشه نشینی و آموزهی تناسخ ،در اغلب آیینهای جدید
اعتقاد به تناسـخ که به گونهای ملازم با جبر اجتماعی و سـیاسی هم هست و این ابزار خوبی در دست زورگویان و ستمگران
اســت با این اعتقاد میتوان جلوی خیلی از شــورشهای اجتماعی و ســیاســی را گرفت و افراد را به امید زندگی بهتر در
مرحلهی بعدی ساکت نگه داشت.
-2ایجاد پایگاه :مانندنقش کینیاز دالگورکی ،شاهزاده روسی در پیدایش بابیت و بهائیت
-9مقابله با معنویت اســلام شــیعی :طرح ایده هایی همچون اســلام منهای مدیریت ،جدایی دین از ســیاســت ،اســلام منهای
روحانیت.
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-4مهار قدرت مرجعیت:نقش مرجعیت را در خنثی کردن توطئه هایش به وضـوح در سـدههای اخیر دیدهاند براین اساس با
ترویج چنین فرقـههایی با محوریت دادن به نقش پیرو اســـتاد در حقیقت میخواهند بدیلی برای مرجعیت ایجاد کنند(.همان
،ص)923-925
راههای مقابله

برای مقابله با ترویج آیینهای انحرافی نوظهور دو نوع فعالیت باید انجام داد :فعالیتهای علمی و فعالیتهای عملی.
راههای علمی

-5شناخت عرفان حقیقی و کاذب  :علم مقدمه عمل است .اگر جهل مهمترین عامل اثرگذاری این نوع مکاتب است نخستین
گام برای مقابله ،شناخت و آگاهی است.
-2طراحی مهندسی اخلاقی و تربیتی در سطح خرد و کلان  :پرهیز از نگاه بخشی و جزیره ای و داشتن نگاه سیستمی و جامع
در مسائل اخلاقی و تربیتی
 -9تـأکید بر عقلانیت و پرهیز از امور خرافی :این آیین ها بیشـــتر در میان افرادی که به خرافاتی همچون رویابینی ،فال بینی،
طــالــع بــیــنــی ،کــف بــیــنــی ،ســـــنــگ درمــانــی و  ...اعــتــقــاد دارنــد بــیشـــــتــر نــفــوذ
می کنند(.همان ،5932 ،ص )999
راه های عملی

-5افشاگری و ایجاد حساسیت در میان افراد و خانوادهها
-2جلوگیری از فعالیتهای خزنده دشمنان و تهاجم اخلاقی و معنوی آنان
-9استفاده از ظرفیت مجالس مذهبی و خانگی و پایگاههای بسیج برای معرفی عرفان حقیقی
-4احیای ابعاد عرفانی و اخلاقی عاشورا ،فاطمیه ،شعبانیه ،دهه فجر ،هفته ی دفاع مقدس و امثال آن
 -1ارائه الگوهای اخلاقی و عرفانی به جوانان ،بیان داسـتان های عارفان و عالمان راستین ،خاطرات اخلاقی و عرفانی شهدای
بزرگ(همان ،5932 ،ص .)991

اشو

نام اصـلی او عبارت بود از «راجنیش چاندراموهان»  ،در سـن چهل و یک سالگی به پیشنهاد یکی از دوستانش نام خود را به
«باگوان شـری راجینش» تغییر داد .حدود  59سال بعد ،یعنی یک سال قبل از آنکه او در گذرد بار دیگر به پیشنهاد دوستانش
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نام خود را به «انشـو» تغییر داد .و دستور داد تا دیگر او را تنها با نام «انشو» بخوانند.وی در سال  5395در روستای کوچک در
استان «ماهیا پرارش» هندوستان به دنیا آمد و در سال  5339مرد.
اشـو هرگز کتابی ننوشـت ولی سـخنرانیهای او به صـورت کتاب منتشر شده است و تعداد آنها حدود  699عنوان کتاب را
تشکیل داده است(فعالی ،5999 ،ص 25 ،29و .)22
وی در سال  5334مرکزی را در شهر (پونا) هند بنیان گذاشت .مرکز معنوی به نام (کومون) که هم اکنون نیز به فعالیت خود
ادامه میدهد(فعالی ،5993 ،ص .)549
اصول اعتقادی و مبانی نظری معنویت اشو
-1خدا در عرفان اشو

اشو میگوید« :روح ،خود خداوند است» «.مردم نزد من میآیند و میگویند ما آرزوی جست و جوی خداوند را دادیم .من به
آنها میگویم که در این باره با من صـحبت نکنید .این مقوله را به بحث نکشید؛ هر گونه صحبتی دربارهی جستجوی خدا بی
فایده است هیچ معنا و مفهومی در آنچه میگویند ،نیست»«.کلمهی خدا فقط بهانه است ابزاری است برای ابراز احساسات ما
به کل ،در واقع کل هستی ،خداست .کل ،الهی است و وقتی شما لبریز احساس الوهیت شدید با کل هستی یکی خواهید شد
راه حل مشکل شما رسیدن به آن وحدت است .هر گاه انسان به نقطهای برسد که خودش را کاملاً خارج از ذهن ببیند ،آن گاه
خدا شده است( .اشو ،5992،رازبزرگ)219-21 ،591،59،
نقد و بررسی

مبانی مکتب عرفانی اشـو از یک طرف سـه آیین تنتره ،یوگا و بودا بود و از سوی دیگر این مکتب براساس ایدههایی از قبیل
تناسخ ،نیروانه ،و اصالت بدن شکل گرفته است.
در باب نقد دیدگاه اشـو دربارهی خدا و آسـیبهای آن در جامعه نیازی نیست قضاوتی انجام گیرد فقط کافی است برخی از
جملات فراوانی که او در این زمینه گفته است را کنار هم قرار دهیم قضاوت با خواننده محترم:
خداوند یک شخص نیست بلکه تنها تجربهای است که تمام هستی را به پدیدهای زنده مبدل میسازد تنهایی او مطرح نیست.
او با زندگی می تپد! با زندگی که دارای ضـربان اسـت .لحظهای که دریابی دل هسـتی میتپد خداوند را کشف کردهای(اشو،
 ،5999شورشی ،ص .)299
اگر از من بپرسید ،من به شما میگویم خدا را فراموش کنید حقیقت را فراموش کنید .من به شما میگویم تنها به دنبال عشق
باشید  .وقتی شما عاشق کسی میشوید به او می گویید با تمام وجودم با تمام روحم عاشقت هستم ولی کبیر فقط از جسم و
ذهن حرف به میان میآورد چون روح ،خود خداوند است(اشو ،رازبزرگ ،5992،ص.)93 ،59،
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اشو در جایی خدا را این گونه توصیف میکند:
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،
ولی خداوند همزمان در تک تک آنها موجود اسـت .و اگر متعصـبانه و یک بعدی به سمت او بروید او که خنثی است او که
در تمامی ابعاد و جنبه پنهان است .اصول و قوانین و کتب آسمانی تان زنجیری میشود که در آن اسیر خواهید شد .اگر عمیقاً
به طلب درونتان نگاه کنید می بینید وداها ،انجیل و تورات و  ...مثل وزنههای سنگین روی گردنتان سنگینی می کنند .زیر این
بار سـنگین له خواهید شـد هستی خنثی است(همان ،ص .)513 ،543هیچ کس نمیتواند شما را به جلو براند و هیچ کس به
جز خودتان نمی تواند به آنجا برســد .همانطور که هیچ کس دیگری هم نمیتواند شــما را به عقب بکشــاند .شــیطان قدرت
گمراه کردن شما را ندارد خداوند هم قدرت هدایت شما را ندارد (همان ،ص .)563
یک شـب نوجوانی بدون اینکه دعا بخواند ،پرید توی رختخواب و پتو را روی سـرش کشید .مادرش به او یادآوری کرد که
دعایش را نخوانده است او جواب داد :آیا درست است که این وقت آن هم شب به این سردی خدا ر ا از خواب بیدار کنم از
چنین بچه ای خداوند دعای کلامی نمی خواهد .همان ملاحظهای که کرده اسـت که در یک شب سرد خدا را از خواب بیدار
نکند عین دعاست .همین احساس او کافی است .نیازی به گفتن چیزی نیست کلمه ی خدا فقط یک بهانه است .ابزاری است
برای ابراز احساسات ما به کل( ...همان ،ص .)219-215
این هم آخرین جمله از اشو در باب خدا:
چهره اصـیل هر کودک ،چهرهی خداسـت .البته خدای من ،خدای یک مسـیحی ،خدای یک هندو خدای یک یهودی نیست.
خدای من حتی یک شـخص نیسـت بلکه یک حضور است .کمتر شبیه به گل و بیشتر شبیه به یک رایحه است .تو میتوانی
آن را احســاس کنی .ولی نمیتوانی آن را با دســت بگیری ،تو میتوانی به وســیله آن غرقه شــوی ولی نمیتوانی آن را مالک
شوی ،خدای من چیزی عینی ،آنجا ،نیست .خدای من همان ذهنیت است اینجا(.اشو ،کودک نوین ،5999 ،ص .)64
-2عقلانیت ،فلسفه و منطق در مکتب اشو

اشـو با افتخار میگوید« :من صـاحب هیچ نظام فلسفی نیستم ...من حتی نمی دانم که دیروز چه گفته ام به این موضوع اصلاً
فکر نمیکنم من فقط پاســخگوی این لحظهام من پاســخ گوی حرف های دیروز نیســتم .برو از دیروز بپرس .قطعاً پیدایش
نخواهی کرد فردا نیز مرا نخواهی یافت .نه دیروزی وجود دارد و نه فردایی .تنها همین لحظه واقعیت دارد(.اشــو ،ریشــهها و
بالها ،5992 ،ص )531
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«فکر چیزی نیسـت ،مگر غباری در چشم کور ذهن ،زیرا نمی توانی به چیزی فکر کنی که پیشاپیش شناخته نشده باشد .و به
فکر کردن به چیزی که پیشاپیش شناخته شده است نیازی نیست – رویارویی ،همواره با ناشناخته صورت میگیرد .ناشناخته،
همه جا حضـور دارد در درون و در بیرون و تفکر همیشه ،در درون شناختهها و در اطراف ناشناختههاست .تو نمی توانی از
خلال شـناخته ها ،با ناشـناخته تماس بگیرد پس شـناختهها را دور بریز و با ناشناخته تماسبگیر و من این را مراقبه مینامم»
(اوشو ،یک فنجان چای ،5992 ،ص .)229
«گرایش خود را از ذهن به قلب تغییر بده این نخستین تغییر است کمتر فکر کن بیشتر احساس کن ،کمتر هوشمندی به خرج
بده بیشـتر از شـمز خود مدد بگیر ،فکر کردن ،فرایندی بسـیار فریبنده است ،سبب میشود احساس کنی کارهای مهمی انجام
مــــیدهــــی،

ولــــی

فــــقــــط

در

هــــوا،

در

بــــالــــای

ابــــرهــــا

مــــقصـــــــر

میسازی .افکار ،چیزی جز قصرهای معلق در هوا نیست» (اشو ،الماسهای اشو ،5994 ،ص .)253
نقد و بررسی

در باب نقد دیدگاه اشـو درباره عقل و فلسـفه و منطق و آسیب های آن در جامعه باید گفت که عرفان حقیقی ،عرفانی است
که همراه با عقل باشـد ضـد عقل و منطق و فلسـفه نباشـد زیرا عقل شاخصه ی اساسی انسانیت است .کنار گذاشتن عقل به
معنی رها کردن انسـانیت می باشـد طبیعتاً مکتبی که فاقد شـاخصه انسانی باشد کاذب و نادرست تلقی شمرده میشود .البته
عرفان فراتر از عقل و فلسـفه است اما هرگز با آن ضدیت ندارد اگر کسی مدعی باشد با اصول فلسفه ،منطق و عقل میتواند
همه ی رازها و حقایق عالم را کشف نماید روشن است که ادعایی بلند پروازانه و دست نایافتنی دارد در عین حال ،اگر کسی
گمان کند که با بی اعتنایی به عقل و منطق نیز میتواند به حقایق دست یابد نیز در خیالی خام به سر میبرد.
عرفان بدون عقلانیت عرفانی انسـانی نخواهد بود همانگونه که عقلانیت منهای عرفان از انسان موجودی تک ساحتی ،خشک
و خشـن میسـازد .از دیدگاه اسلام همهی ابعاد وجودی انسان کامل با هم پیشرفت مینمایند و وی هیچ بعدی را فردای بعد
دیگر نمیکند).شریفی ،5939،ص)561
-3انکار معاد و دفاع از تناسخ

اشو از مدافعان جدی تناسخ است و دلیلی که برای اثبات تناسخ اقامه میکند ،تمسک به تجربهی شخصی است .وی میگوید
«من مراقبه کردهام .من به نقطهای رسیدهام که از آن جا میتوانم زندگی های قبلی خود را ببینم و همین برهان بس است .این
شناخت من است .این تجربه ی من است .این به میراث هندوان ،باورها یا هیچ چیز دیگرشان ربطی ندارد من براساس اختیار
خود سخن میگویم(.اوشو ،اینک برکه ای کهن ،5999 ،ص )46
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اسـتدلال اشـو برای اثبات تناسـخ که میگوید من وجودهای سـابقم را دیده و با تجربهی شخصی به آن رسیدهام هیچ ارزش
منطقی و عقلانی ندارد .در پاسـخ به آن به سادگی میتوان ادعا کرد که میلیونها نفر دیگر چنین تجربهای نداشتهاند .هیچ یک
از ما زندگیهای قبلی خود را ندیدهایم.
شـهود و تجربه شـخصـی باید با میزان و سـنجه عقل مورد بررسی قرار گیرد و اگر تجربه شخصی فردی ،ضد براهین قطعی
باشـد طبیعتاً مورد پذیرش نخواهد گرفت و این امور جزو مکاشفات شیطانی دسته بندی میشود .شهودی که با معارف الهی
مطابقت نداشته باشد و ضد موازین عقلی باشد .قطعاً شهودی شیطانی است .و براساس تناسخ ،اموری از قبیل توبه ،استغفار،
عفو الهی ،احباط عمل و امثال هیچ جایگاهی ندارد(.شریفی ،5932،ص)222
-4دین ستیزی در آیین اشو

مکتب اشو ،آیینی معنوی و به اصطلاح غریبان جنبشی دینی است .اما معنویتی به شدت دین ستیز است وی علیه ادیان سخنان
فراوانی دارد و هیچ یک از ادیان بزرگ از زیر تیغ ناسـزاگویی وی خارج نیسـتند .یکی از انتقادهای اشو از ادیان آن است که
ادیان ،مردم را سرکوب کرده و آزادی آنها را گرفتهاند و علت این کار ادیان آن است که میخواهند مردم را کنترل کرده و در
جهت منافع خود استفاده کنند(فعالی ،5999 ،ص .)53
اشــو دربارهی ادیان میگوید«از آن زمان که دین دل مشــغولی بوده اســت .همگان دارند دروغ میگویند .مســیحیان ،یهودیان،
جینها ،همگان درحال دروغگفتن هســتند همگی از خدا میگویند ،از بهشــت و از دوزخ وفرشــتگان بدون آنکه هرچیزی را
درکل شناختهباشند(اوشو ،اینکبرکهایکهن ،5999 ،ص .)46
وی در کتاب دیگر چنین می گوید« :اگر میل جنســی تو واقعاً ارضــا شــود ،نیازی به آن همه وعدههای پوچ نداری ،چون به
خواسـته ات رسیدهای .اگر میل جنسی تو نکوهش ،سرکوب و نابود شود و اگر تو را مجبور کردند از این بابت احساس گناه
میکنی ،موهوم پرسـتی می تواند برای همیشه به حیاتش ادامه دهد .با این ترفند ،موهوم و موهوم پرستی انرژی خویش را از
خودکشی تو به دست می آورد.
وی دین را ساخته و پرداخته روحانیون میداند و میگوید که چون نان روحانیان در ترویج دین نهفته است .دین را سرپا نگه
داشته اند وگرنه ادیان به خودی خود هیچ جذابیتی ندارند(اوشو ،آینده طلایی ،5995 ،ص .)99-93
اشـو گناه را سـاخته و پرداخته ی روحانیون به منظور تسلط بر توده ها می داند و میگوید «گناه یکی از قدیمیترین ترفندها
برای ســلطه بر مردم اســت .آنها در تو احســاس گناه ایجاد میکنند آنها ایدههایی بس احمقانه به خودت میدهند که قادر به
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محقق ساختن آنها نیستی سپس گناه به وجود میآید و همین که گناه به وجود آمد توبه دام افتادهای گناه راز کاسبی همهی به
اصطلاح ادیان تثبیت شده (بنیادگرا) است( .شریفی ،5932 ،ص )214
نقد و بررسی

همانگونه که میبینیم ،این سخنان اوج لیبرالیسم است هر چند به نام دین و معنویت ،اوشو هر چند یکی از معنویان و رهبران
معنوی دنیا به شـمار می رود روح اندیشـه ی لیبرالیستی را به نام معنویت و دین تئوریزه میکند .اساس این سخنان ،پذیرش
اباحی گری اسـت اشو بدون توجه به براهین عقلی و فلسفی در اثبات ادیان و با چشم بستن بر همه ی براهین عقلی و دقیق،
ادعا می کند که دین و باورهای دینی ریشه در مسائل جنسی دارد.
اشـو دین را موجب اختلاف انسان ها و از دست رفتن یکپارچگی و انسجام زندگی آدمیان دانسته و میگوید« :ادیان انسان را
شقه شقه کرده اند و نه تنها به قطعات مختلف که به قطعاتی مخالف یکدیگر»(اوشو ،آینده طلایی ،5995 ،ص .)93
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
جنسـی انسـا ن می شـوند در حالیکه انسان می تواند آنچه که ادیان به او وعده می دهند که در دنیایی دیگر نصیبش کنند .در
همین دنیا به دست آورد او می تواند هر گونه که می خواهد میل جنسی خود را ارضا نماید.
-5شریعت ستیزی در آیین اشو

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
اسـت و باید دور انداخته شـود .نعش به بدن واقعی شبیه است و یک بدن دروغین می باشد .شریعت هیچ تاثیری ندارد و به
همین دلیل با فقها به شدت مبارزه میکند« :فقها دیگران را فریب می دهند ولی خودشان را چه طور گول میزنند؟! آنچه آنها
دانش و خرد نامیده اند شـبیه داسـتانی اسـت که بودا تعریف می کرد «یک مرد دهاتی جلو در خانهاش مینشست و هر روز
صـبح و غروب گاوها و گوسـاله های روستاییان دیگر را می شمرد او دقیقاً می دانست که چند گاو گوساله در ده است .ولی
این اطلاعات ،هرگز قطره ای شیر برای او تامین نکرد(.اشو ،راز بزرگ ،5992 ،ص )43
نقد و بررسی

نکتهی اول :همه ی عرفانهای کاذب اعم از آیینهای سنتی و جدید با وجود انکار شریعت دارای شریعت ویژه هستند .آیین
اشـو نیز تعالیم فقهی و دسـتورالعمل های رفتاری ویژه دارد! برای نمونه ،مراقبههای او همگی از این سنخاند .اینها به معنای
ایجاد محدودیت برای افراد است .تفاوت فقه دینی با تعالیم افرادی مثل ا شو این است که فقها در پی یافتن دستورات الهی و
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قوانین فقهی از ناحیه خدا هستند اما داعیه داران معنویت دستوراتی را از ناحیه ذهن بیمار خویش به بشر تحمیل میکنند والا
عرفان بدون فقه و شریعت معنا ندارد.
نکته دوم :در حقیقت ،اگر عرفان راهی برای رسیدن به خدا و تقرب به اوست باید دانست که جز با عمل کردن به دستورهای
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
آنان از لحظهای از عمل به دستورهای شرعی فروگذار نکردند .امام (ع) در محراب عبادت به شهادت رسید و امام حسین(ع)
و یارانشان برای عمل به امر معروف و نهی از منکر به شهادت رسیدند(.شریفی،5932،ص)596-599
-6مخالفت با احکام قضایی دین

اشـو به جبر ژنتیکی معتقد اسـت و به همین خاطر با مجازات جنایتکاران به مخالفت برخاسته و ادیان را به همین خاطر زیر
ســوال میبرد «اکنون این واقعیت علمی مبرهن و مســجل اســت که تنبیه کردن ،هر کس به خاطر جنایتی که مرتکب شــده،
حماقت محض میباشـد .این درست به این میماند که کسی را به خاطر مسلول بودن تنبیه کنند یا چون سرطان دارد او را به
زندان بیندازند» اشـــو در ادامه میگوید در جامعه ی ایده آل وی دادگاه وجود دارد ولی حقوق دانها و وکیلان در آن جایی
ندارند ،ژن شناسان همه کاره اند.
اشـو می گوید به هیچ وجه نمی توان کسـی را که دسـت به تجاوز جنسـی می زند مسـئول چنان رفتاری دانست! او به دلیل
پیروی از کشـیش ها و ادیانی که عزوبت را رواج می دهند .به چنین کاری دسـت یازیده به دلیل وجود هورمون های جنسی
در بدنش ،به ناچار ،مرتکب چنین عملی شده است.
اشو در همین زمینه می گوید« :مردی که از هورمون های جنسی بیشتری برخوردار است باید زنان بیشتری داشته باشد درباره
ی زن هم همینطور» (اشو ،آینده طلایی ،5995 ،ص .)553-556
نقد و بررسی

این سـخنان به معنای نفی اختیار انسـانی در انجام بزههای اجتماعی است .می توان کمترین اشکال سخن مزبور را چنین بیان
کرد :اگر ما اختیار نداریم ،پس تعالیم اشـو و راهاندازی مرکز تربیتی (کمون) به چه منظوری اســت؟ این همه تبلیغات اشــو و
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؟
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اشـو در این جهت متأثر از نظریهی جبر ژنتیکی اسـت که بعد از پیشـرفتهای علمی در عرصـهی ژنها مطرح شد .کمترین
پیامد پذیرش جبر ژنتیکی نفی هر گونه معنویت و عرفان اســت .اگر انســانها تحت تاثیر جبری عمل ژنها هســتند در آن
صورت دعوت آنان به معنویت از هر نوعی که باشد .دعوتی بی معنا خواهد بود(.شریفی ،5932،ص)213
-7دامن زدن به مسائل جنسی

نکته ای که از لکههای ننگ عرفان اشـو به حساب می آید و نام گذاری این مکتب را به عنوان مکتبی عرفانی در وادی تردید
قرار می دهد .دامن زدن به مسـائل جنسـی و اباحی گری محض است عرفان اشو ،عرفان سکس و هرزگی به تمام معنا است
اشـو سـکس را مقدس و مهمترین نیروی زندگی دانسته ،همگان را از نکوهش سکس بر حذر داشته معتقد است که همه ی
دگرگونی های زندگی به وسـیلهی این نیرو رخ میدهد وی سـکس را مقدمه ی عبادت میداند البته نه هر ســکسی را ،بلکه
سـکسـی را که از روی شور و سرخوشی باشد! چنین سکسی مولد عشق است و عشق نیز مولد عبادت است .اشو سکس را
تنها در ارتباط با غیر همجنس خلاصـه نمیکند ،بلکه همجنس بازی را نیز تقدیس مینماید و بهترین مکان برای دین شناسی
و خداشناسی را کاباره ها میداند نه کلیساها و مساجد(.اشو ،الماسهای اشو ،5994 ،ص 526و.)999
اشـو انسـان ایده آل را در قالب ترکیبی با عنوان «زوربای بودایی» معرفی میکند زوربا شـخصـیتی است زمینی و اهل خوش
گذرانی های دنیوی و جســـمانی ولی بودا مظهر عرفان ،معنویت ،زهد و کناره گیری از دنیاســـت .وی در این باره میگوید:
«همهی تلاش من بر یک چیز متمرکز اسـت .آفرینش انسانی نوین مانند «زوربای بودا» در کمون نمونه ،همهی افراد از هر دو
این کیفیتها برخوردار خواهند بود».
«سـکس باید بزرگترین هنر مراقبه شـود .این پیشکش تانترا به دنیاست .پیشکش تانترا از همه عالیتر است زیرا کلیدهایی در
اختیار قرار میدهد که از پسـت ترین به والاترین اسـتحاله پیدا کنی ،کلیدهایی در اختیارت قرار می دهد که لجن را به نیلوفر
آبی بدل نمایی( .همان ،ج ،2ص )249
اشـــو میگوید هر روز به انســـانها بر میخورم و آنها میآیند و میگویند که در پی خداوند هســـتند هر چه بیشـــتر آنها را
میسنجم ،بیشتر در می یابم که مشکل آنها سکس است ولی اگر به آنها بگویم که دشواری آنها به مسائل جنسی باز میگردد،
به ایشـان بر میخورد و باد شخصیتشان خالی میشود ،ولی سکس مسئلهای اصلی است و تا زمانی که این مسئله حل نشود،
جست جوی خداوند امکان ناپذیر است»« مهر کین ،دو روی سکس است (»...اشو ،مراقبه هنر وجد و سرور ،5999 ،ص -92
 99و .)94
«پسـربین چهارده و  25سالگی در اوج هیجانات و قوای جسمی و تمایلات جنسی است ...چنانچه آن لحظات از دست برود.
او هرگز به کمال شـور و شیدایی و انزال زیبایی که میتوانست نزدیک به هفده یا هیجده سالگی داشته باشد ،نمیرسد ...اگر
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بین چهارده و  25سـالگی به فرد اجازه دهند .آزادانه ،آمیزش داشـته باشد -آمیزش جنسی کاملاً آزاد – او دیگر هرگز در بند
آمیزش جنسـی نخواهد بود حتی محل سـگ هم به مجلات مسـتهجن نمیگذارد -او تصاویر قبیح و شنیع را در گنجه و لای
انجیل پنهان نمیکند ،سـر راه مزاحم دخترها و زن ها نمیشـود و از بدن آنها نیشـگون نمیگیرد ...بین چهارده و  25سالگی،
اجتماع سـالم ،برای آمیزش جنسی ،آزادی مطلق قائل است .در این اجتماع ،به طور خودکار از شدت هیجانات جنسی کاسته
می شــود .پس از یک دوره ی زمانی خاص ،مســائل جنســی دیگر در اذهان مردم مطرح نیســت  ...به جای اعتنا به نظرات
پیشـینیان ،به طبیعت گوش جان بسـپار .وقتی طبیعت ،ز مزمه کنان ،می گوید وقت عشق بازی است ،برو معاشقه کن و وقتی
طبیعت هشدار میدهد که وقت کناره گیری است ،خویشتن خویش را بازدار و به روان کاوان و روان شناسان یاوه باف غرب
هم گوش مده(»...اشو ،بلوغ ،5999 ،ص .)95-39
-8ترویج همجنس گرایی

اشـو در کتاب انسان می گوید« :همجنس گرایی را مسئله نکنید ،هیچ چیز اشتباهی در آن نیست این ایدههای اجتماعی است
که چیزی را غلط یا درست میشمارد ،خوب است ،ابتدا آن را بپذیرید زیرا در صورت رد آن نمیتوانید آن را حل نمایید .هر
چه بیشـتر آن را رد کنید بیشتر جذب همجنس ها خواهید شد چون هر چیزی که ممنوع میشود ،جذابیت بیشتری مییابد و
همجنسگرایی یکی از مراحل ضروری رشد انسان – مرد یا زن -است سه مرحله رشد جنسی وجود دارد :رابطهی جنسی با
خود در کودکی ،همجنسگرایی ،ناهمجنس گرایی .زن و مرد هرگز دوســتان خوبی نیســتند و نخواهند بود .عشــاق دوســتان
خوبی نیستند ولی میتوانند دشمن هم باشند ولی مردان با مردان و زنان با زنان بهتر میتوانند دوستی کنند رابطهی مرد با مرد
بسیار راحتتر و درک شدنیتر است تا رابطهی زن و مرد از ازدواج دو زن با یکدیگر یا دو مرد با یکدیگر با وجودی که غیر
طبیعی میباشد ،ولی پذیرفتنی است و کسی نمی تواند مانع آن شود».
-9نفی ازدواج در آیین اشو

اشـو می گوید« :نمی گویم اگر زنی را دوسـت داری ،با او زندگی نکن ،با او باش ولی به «عشق» صادق و وفادار بمان ،نه به
شــخص ...وقتی عشــق ناپدید می شــود ،وقتی شــادی از میان می رود ،آن وقت باید به حرکت ادامه دهید  ...از لحظهای که
احسـاس می کنید دیگر از چیزی خوشـتان نمیآید و آن چیز گیرایی و جاذبه اش را از دســت داده است و شما را خوشحال
نمیکند ،از آن دست بردارید .فقط به او بگویید متاسفم( ».اشو،5992،ص)593
وی در جــای دیگر میگویــد« :من ســـراپــا طرفــدار عشـــقم ،چون عشـــق (رابطــه ی جنســـی آزاد) شـــکســــت
می خورد .من از ازدواج دل خوشــی ندارم چون ازدواج موفق می شــود و بر ثبات و آرامش دایمی میبخشــد و خطر همین
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جاسـت ،تو به یک اسباب بازی راضی می شوی تو با یک شی پلاستیکی و مصنوعی اقناع میشوی( ».اشو ،الماس های اشو،
 ،5994ص )299
نقد و بررسی

از نظر عرفان حقیقی هیچ تعارضــی میان بعد مادی و بعد روحی وجود انســان نیســت این دو بعد کاملاً در هم تنیدهاند بهره
مندی مشروع از لذت های جنسی نه تنها تعارض و تضادی با معنویت و عرفان ندارد بلکه شرط تکامل معنوی انسان و یکی
از بهترین اسـباب و وسایل وصول به سعادت واقعی است جزء اخلاق پیامبران است براساس آموزههای عرفان حقیقی پاداش
کارهای خیری که از سـوی شـخص ازدواج کرده صـورت می پذیرد چندین برابر پاداشــی است که به کارهای خیر شخص
مجرد اعطا میشود.
اسـلام با دیدگاه فروید و نگرش معنوی افرادی همچون اشـو به شدت مخالف است و افسار گسیختگی و بی بند و باری در
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
بندی اجازه ی فعالیت به غرایز انسانی بدهد و هرگز بی بند و باری جنسی را در راستای تکامل معنوی انسان نمیداند برخی
روایات دیدگاه اسلام را در این زمینه به خوبی نشان میدهد(.شریفی،5939ص)299،295
-10نفی خانواده در آیین اشو

اشو به تبع نفی ازدواج با ثمره آن یعنی خانواده به شدت مخالفت می کند.
«باید شـکل جدیدی از زندگی گروهی پدید آید من اسم آن را اجتماع یا جامعه می گذارم بلکه این زندگی گروهی جدید را
«کمون» میخوانم  ...از قدیم الایام ،نخســتین و مهمترین واحد اجتماع «خانواده» بوده اســت .اگر خانواده به همین شــکل که
هست باقی بماند آن وقت اجتماع از بین نخواهد رفت و موهوم پرستی عرصهی تاخت و تاز خود را از دست نخواهد داد آن
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
خانواده هم برکت و سعادت را از مردان و زنان کل بشریت گرفته است  ...اساس ساختار اصلی خانواده بر مالکیت قرار دارد:
شـوهر مالک زن اسـت و هر دو مالک فرزندان امروزه در غرب با وجود همهی دعواهای قانونی سرسام آور بر سر نگهداری
فرزند و تملک داراییها ،از هر ســه ازدواج یکی به طلاق منجر میشــود .در دنیا اکثر جنایات و جرمهای خشــونت آمیز در
درون خانواده و بین اعضــای خانواده اتفاق می افتد .لحظهای که تو مالک انســان شــدی ،منزلت ،آزادی و انســانیت را از او
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گرفتهای ...اشو مدعی است با از میان رفتن خانواده ،قسمت اعظم بیماریهای روانی و جنون سیاسی نیز از میان خواهد رفت
و عشق جایگاه خود را باز خواهد یافت(اشو ،آینده طلایی،بزرگترین چالش انسان،5995،ص)36-33
بنابراین در مدل کمون ،خانواده جایی ندارد مفهوم ضــمنی این نکته روشــن اســت .در کمون از ازدواج خبری نیســت .آنچه
ازدواج صـوری به ارمغان میآورد ،فقط عذاب ،پریشـانی ،آزردگی ،بردگی ،و نابودی معنویت انسان است  . ...بچهها باید به
کمون تعلق داشـته باشند ...با از بین رفتن خانواده بساط ملتها نیز چیده میشود زیرا خانواده ،واحد ملت است( .اشو ،آینده
طلایی ،5995 ،ص .)39-36
-11مخالفت اشو با سیاست

یکی از کســـانی کـه در ظـاهر بـا ســـیـاســـت و ســـیـاســـت بـازان بـه شـــدت مخـالفت میکنند اشـــو اســـت .وی
می گوید «سـیاستمداران آدم هایی کودن اند .از کودنی است که به سیاست رو آوردهاند .کسی که کودن نباشد از میان شعر و
شـورو شـعور و قدرت ،قدرت را انتخاب نمیکند .انتخاب قدرت نشانهی ضعف اوست ،نه قدرتش ،آنها آدمهایی ضعیف و
کم جنبه اند که قدرت را به دست گرفتهاند از این رو همه شان برای زندگی سالم و انسانی خطر آفرینند(.اشو ،ریشه ها و بال
ها ،5992 ،ص )591
افراد پیش و پا افتاده و کسـانی که از عقده حقارت رنج میبرند سـیاست باز می شوند.سیاستمداران مردمانی دیوانه اند تاریخ
برهانی کافی است .سیاست بازان نابالغترین اذهان دنیا هستند .فقط ذهنهای دست دوم به تزویر علاقمند می شوند افراد پیش
پا افتاده و افرادی که از عقده ی حقارت رنج میبرند سیاست باز می شوند(اشو،الماس های اشو ،5994،ص)914 ،296
«هیچ سـیاسـتمداری نمی تواند قدیس نیز باشد .برای سیاستم دار شدن باید از قداست صرف نظر کرد برای سیاستمدار شدن
باید ابتدا عروس شـیطان شـد .قداست و بی پیرایگی و درستی به درد سیاست نمیخورد( .اشو ،ریشهها و بالها ،5992 ،ص
.)994اصـولاً سیاستمداران در اعماق وجود خویش ضعیف و ناتواناند و پافشاری آنان بر اعمال قدرت نیز از همین جا ناشی
می شــود .این عده ،ضــعف ،زبونی ،حقارت و عجز خود را احســاس میکنند .خودشــان خوب میدانند که کســی نیســتند...
سـیاستمدار چیزی جز یک نفس پرست لاف زن نیست .او در درون احساس حقارت کرده و از این احساس حقارت خویش
وحشـت دارد .سـیاسـت بیماری اسـت بشر از بیماریهای بسیاری رنج برده است و حتی نسبت به این نکته واقف است که
اینها همه بیماری بوده اند .بشــریت همواره تبهکاران کوچک را مجازات و تبهکاران بزرگ راســتایش کرده اند(اوشــو ،آینده
طلایی ،5995 ،ص.)529،99اشـو پس از خارج شـدن از دانشـگاه به سـیر و سـفر در هندوسـتان پرداخت و دربارهی مسائل
سیاسی ،اجتماعی و دینی پرداخت از جمله موضع گیریهایی که اوشو در زمینهی مسایل سیاسی داشت ،مخالفت او با مهاتما
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گاندی ،رهبر هندوستان بود .اشو به شدت با گاندی مخالف بود و گفته است که هزاران سخنرانی در مخالفت با گاندی انجام
داده است(.فعالی ،5999 ،ص )46-41
اشـو با رأی دادن و دموکراسـی نیز مخالف است ،در واقع او با هر تشکیلات و سازمانی مخالف است .به نظر او ،این مایه ی
تشـویش بیهوده ای است که شما مجبور باشید از بین دو ابله (کاندیداها) یکی را برگزینید ،به هر کس که رأی بدهید به یک
احمق رأی دادهاید پس بهتر است رأی ندهید تا دست هایتان پاک بماند( .اوشو ،اینک برکهای کهن ،5999 ،ص )969
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
نگاه سـطحی و اولیه از فرد سلب مسئولیت میکند اما در نگاهی وسیعتر و کلان باز هم منجر به تاثیر در نتیجهی انتخابات و
در نتیجه مسئول بودن نسبت به نتایج آن می شود به طور معمول ،رأی ندادن در انتخابات ،به نفع گروه و کاندیدای ضعیفتر
و یا به تعبیر اشو ابله تری است که کاندیدا شده است و نتایج برتری را به بار میآورد .علاوه بر این ،بدبینی مزمن اشو نسبت
به سـیاستمداران هم در گفتارش تمام شدنی نیست .این کاندیداهای به اصطلاح ابلهی که اشو میگوید ،معمولاً کسانی هستند
که سـال های بسـیاری از عمر خود را در زیر ذره بین دستگاههای نظارتی ،احزاب و رسانهها ،به فعالیت در عرصهی سیاسی
اجتماعی کشـور خود گذراندهاند و در زمان انتخابات ،احزاب و گروههای حاضر در صحنهی اجتماع با توجه به واقعیتها و
نه آرمان گراییهای رویایی و باطل آنها را به عنوان نمایندگان و ســخنگویان تفکر و اندیشــهی خود به میدان فرســتادهاند.
(فعالی ،5999 ،ص .)49عارف حقیقی کســی اســت که بندگی همه ابعاد وجودی اش را ادا می کندبه همین دلیل هرگز نمی
تواند نسبت به مسائل اجتماعی بی اعتنا باشد(شریفی ،5932،ص)291
نتیجه گیری

از مجموع مطالب پیش گفته بدسـت میآید که محدودهی نفی و سلبهای اشو فراوان است در مکتب اشو علم و تکنولوژی
نفی میشـود ،فلسـفه نفی میشود ،قانون نفی میشود ،شریعت نفی میشود ،فقه و مناسک نفی میشود ،زیارت ،دعا ،نیایش،
اعتقادات ،توسل به واسطه ،توبه ،زهد نفی میشود همه چیز تصادفی است لذا تقدیر هم نفی میشود مذهب هم سرانجام نفی
میشود اما از پی این همه نفیها و کنار گذاشتن ها تنها چیزی که اثبات می شود عشق است .آن هم عشق زمینی و خاکی که
در نهایت به شهوت و سکس ختم میشود .تنها چیزی که مقدس است و پل آسمان است و باعث اتحاد نیروانه است رابطهی
جنسی طولانی مدت است و این است «معنویت مدرن اشو».
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الـبـتــه چـیـز دیـگـری کــه هـم اثـبــات مـیشـــود و آن خود اشـــو اســــت او بــه صـــورت مکرر و گســـترده
دربارهی خودش و اهمیت و جایگاهش سـخن گفته است که باید دانست که به طور کلی اگر انسانی به «خدا» دعوت کند و
هیچ قدرت و مزیتی را برای خود نسـبت ندهد این نشان دهنده ی آن است که او به خدا نزدیک شده است اما اگر انسانی به
گونههای مختلف و با بیانهای متنوع به «خود» دعوت کند این امر چیزی جز شــرک ،دوری از خدا و ســقوط نیســت .با این
ملاک مدعیان از موحدان جدا میشود.
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بررسی شیطان پرستی و آسیب های اجتماعی آن

3

دکتر علی غفاری ،1آقای بهمن زاهدی ،2رقیه صدساله
-1علی غفاری ،عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
-2بهمن زاهدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
-3رقیه صدساله ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با توجه به اینکه امروزه ما در جهان پست مدرن زندگی میکنیم که جهان چند صدائی است ،و شکل گرفتن فرقههای نوظهور
همچون شـیطان پرستی یکی از دستاوردهای آن می باشد .گرچه این تنوع تفکر در جهان غرب شکل گرفت ولی آثار گرایش
به آن در کشورهای دیگر مثل ایران روز به روز ظاهرتر میگردد .هدف اصلی از این تحقیق بازپژوهی و آسیب شناسی عمیق
و معرفی گروههای شـیطانی و شیطان پرستان از آن جهت که جنبه فساد و انحراف بارز دارند و به سرعت بر جامعه تأثیر می
گذارند حائز اهمیت فراوان می باشــد .از این رو چنین پژوهش هایی میتواند مصــونیتهای فکری آحاد جامعه را به همراه
داشته باشد با این رویکرد این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:
آگاهی بخشـی و مصـون سـازی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان ،افزایش آگاهی به جریان سـازی دشـمنان در قالب تشکیل
گــروههــای شـــــیــطــانــی ،ارائــه راهــکــارهــای اصـــــلــاحــی جــهــت جــلــوگــیــری از رشـــــد
بی رویه گروههای شیطانی و ...
واژگان کلیدی :بررسی شیطان پرستی ،آسیب های اجتماعی
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مقدمه

شـیطان پرستی ( )Satanismیکی از اعتقاداتی است که برخی به آن پیشینه هزاران ساله میدهند و دلیل آن را نیز پرستش هر
موجودی دارای قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم ،یعنی خدای «خیر و شر» می
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
قدرت دو جهان ،مورد توجه و پرســتش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ شــمرده میشــود قانونمند می کند در
شـیطان پرستی ،غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح های پلید و شیطانی
نیز برای رسـیدن به اهداف خود اسـتفاده میشـود .و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است( .رنجبران،
 ،5993ص )29
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
متوجه آن ملعونی می شـود که رودر روی خدا ایسـتاد و نافرمانی کرد و در برابر آدم علیه ا لســلام سجده نکرد دیگری معنی
لغوی آن اسـت ،شـیطان از « َشـطَن» و «شاطن» گرفته شده و هر دو به معنی پلید ،خبیث ،پست و موجودی سرکش ،متمرد و
نافرمان به کاربرده می شود به عبارت دیگر ،به هر چیز مرموز ،موذی و آزار دهنده گفته می شود همچنین به معنی منحرف و
منحرف کننده ،یاغی و طاغی ،شریر و شرارت کننده ،دور بودن و دور شدن از حق و حقیقت ،دور شدن از رحمت و مغفرت
الهی ،بدخوری و سـخت دل ،بدجنس و بدذات و ناپاک ،هلاک شده و هلاک شونده آمده است این معانی و صفات در انسان
باشـد یا در جن در چهارپایان باشد یا وحوش ،خزندگان و غیره این ها از معانی و مصادیق شیطان است .و فرد شاخص آن،
همان معنای و مفهوم اصــطلاحی آن اســت .که میان مردم مشــهود و معروف اســت همان کســی که باعث بدبختی خود و
آدم علیه السلام ،باعث بیرون شدن خود و آدم (ع) از بهشت شد(.صالحی حاجی آبادی ،سایت قیامت ،ص )3
برای شیطان اسامی و صفات متعددی ذکر شده که مهمترین آن ابلیس است.
ابلیس ،کلمه ای مفرد و دارای دو جمع (ابالیس و بالســه) از ماده بلی و ابلاس گرفته شــده اســت معنای آن ناامیدی ،مأیوس
شـدن از رحمت خدا ،تحیر و سـرگردانی ،حزنی که از شدت یاس پیدا میشود ،اندوهگین و سردرگریبان کردن آمده ابلیس،
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
بهشـت گردید و الان با تمام قدرت ،خود و لشـگریانش در کمین انسـان های بی ایمان و سست عنصر بلکه در کمین همهی
انسان بوده مگر بندگان مخلص ،که از آنان مأیوس است( .همان ،ص )55
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تاریخچهی شیطان پرستی

شـاید عدهای شـیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتاً مربوط به قرن « ،»51-56میلادی بدانند اما واقعیت چیز دیگریست .شاید
بتوان تاریخچه شـیطان پرسـتی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می
کند که شــیطان پرســتی در نواحی «آمریکای لاتین ،آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی» به قرن ها قبل از میلاد مســیح بر می
گردد .و قبایلی که آثاری از آن ها باقی مانده اســت این مطالب را تصــدیق می کند .در اکتشــافات بدســت آمده در آمریکای
جنوبی ،یکی از قبایل این قاره که اعتقاد بسیاری به «خوب و بد» داشتند ،شیطان را پرسش میکردند و حتی قربانی هایی را از
انســان به شــیطان هدیه می کردند که هنوز مکان های انجام مراســم و قربانی وجود دارد .اجســاد مومیایی بدســت آمده و
چگونگی کشته شدن ها ،نشانگر قربانی شدن این انسانها (که بیشتر زنان به چشم می خورند) است.
در آفریقای مرکزی و در دشت و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی که معروفترین آن قبیله «اوکاچا» می باشد ،شیطان به
عنوان قدرت مطلق زمین و آسمان و پدیدآورنده آن و خدای «خشم و نفرت» پرستش میشد.
تاریخچه ی شیطان پرستی به سال های بسیار دور بر می گردد که بعدها این آئینها و سنتها به صورت های دیگر درآمد که
چیزهایی از گذشــته ،چه با تحریف و چه بدون تحریف ،دســت به دســت ،در حال عبور ،همراه با زمان اســت البته شــیطان
پرسـتی در زمان پیدایش زبان و خط و زمان مادها و سومریان ،بابلیان و  ...نیز ادامه داشت تا در قرون  51-54میلادی شیطان
پرستی نوین به وجود آمد( .رنجبران ،5993 ،ص )21
انواع شیطان پرستی از نظر ایدئولوژی

جریان شیطان پرستی را می توان از لحاظ رویکردها و ایدئولوژی به چهار دسته تقسیم کرد:
-5شـیطان پرستی فلسفی(لاویی) :این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه ی آنتون زندر لاوی که در کتاب مقدس شیطان و
دیگر آثارش آمده ،تشـکیل شـده است .لاوی مؤسس کلیسای شیطان در سال  5336بود شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت
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.
 -2شـیطان پرستی دینی :شیطان پرستی دینی اغلب مشابه شیطان پرستی فلسفی است چرا که خود شخص را در اولویت اول
قرار داده اند این نظریه معمولاً توسط کسانی که خدا را به دید شیطانی مینگرند حمایت شده است.
این گروه شـیطان پرستان خود را بسیار قدیمیتر میدانند نام «شیطان پرستی سنتی» را بر خود گذاشتهاند و به شیطان پرستان
فلسفی «شیطان پرستان معاصر» میگویند.
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-9شیطان پرستی گوتیک :این فرقه از شیطان پرستان ،به دوران «تفتیش عقاید مذهبی» از طرف کلیسا مربوط می شود این نوع
شیطان پرستان معمولاً متهم به اعمالی از قبیل خوردن نوزادان ،بزکشی ،قربانی کردن دختران باکره و نفرت از مسیحیان هستند.
-4شــیطان پرســتی آته ایســتیک :این گروه هیچ خدای را قبول ندارند و منکر خدا هســتند عقیده دارند قدرت خدایان همان
اندازه ای اســت که پیروانشــان قدرت دارند می گویند در جهان زمین چیزی برای هدایت نمی خواهیم .و در یکی از آموزه
هـــای خـــود مـــی گـــویـــنـــد« :تـــو تـــنـــهـــا کســــــی هســــــتـــی کـــه کـــنـــتـــرل
زندگیات را به دست داری چیزی به اسم خدا زندگی ات را بهتر نمی کند» (امین خندقی ،5993 ،ص .)529-525 ،39
تاریخچه شیطان پرستی در ایران
-1شیطان پرستی قدیمی
«-1-1دروزی ها»:

اقوام مهاجری هســتند که از مناطق غربی کشــور ،طی فاصــله زمانی حداقل  59قرن پیش ،به دلیل آزارهای حکومت وقت بر
علیه برخی از مسـلمانان ،فراری شده و در مناطقی از فلسطین اشغالی ،سوریه ،لبنان ... ،سکنی گزیده اند برخی از مورخان و
کارشــناســان ادیان بر این باورند که دروزی های «درون گرا» نوعی از شـیطان پرســتی را در اختیار کرده اند و ریشــههایی از
ایشان نیز در عراق و ایران (مناطق غرب کشور ایران) مستقر هستند و دارای معبد مقدس میباشند.
«-1-2گنوسی» ها در کرمانشاه:

با فرض صـحیح تر استنادهای تاریخی دقیق انتصاب شیطان پرستی به فرقه گنوسی منشعب از اهل حق می باشند که آشکارا
به شیطان پرستی روی آورده اند .در این رابطه باید متذکر شد بانیان «تقدیس ابلیس» در تصوف دارای قدرت تاریخی زیادی
می باشند در تاریخ افرادی همچون «احمد غزالی»« ،ذالنون» مصری از پایه گذاران اولیه شیطانیسم در میان مسلمانان بوده اند.
در این خصـوص «عطار» نقل میکند« :اگر کسـی به شیطان لعنت می فرستاد به شدت از سوی غزالی طرد می شد .زیرا وی
مدعی بود کسی را موحدتر از «شیطان» ندیده است( .رنجبران)69 ،5993 ،
طبیعی است فرق تصوف نیز مجموعاً تحت تأثیر این اقطاب بوده و شکلگیری شیطان پرستی در میان ایشان« ،آن گونه که در
فرق گنوسـی دیده میشـود) امری بدیهی است .اما گنوسی ها از جذب معاشرت و رویارویی با سایر مردم پرهیز داشته و در
چند دسته کوچک به اسمهای خاص شیطان پرستی؛ همچون قربانی و حج شیطان و  ...میپردازند( .همان ،ص )63

-2شیطان پرستی نوین
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نوع جدید شــیطان پرســتی طی یک بازه ده ســاله با چند وقفهی کوتاه به ایران نفوذ پیدا کرده که در چند بند به بررســی آن
میپردازیم:
-5نحوهی ورود:
 -5-5مهم ترین عامل ورود شـیطان پرستی بر ایران رواج یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز و گیتار برقی
بوده است که طی ده سال گذشته موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیر مجاز وارد کشور شده است.
-5-2اقدام تأمل برانگیز و بســـیار غیر مؤدبانه ی متولیان امر ،در صـــدور مجوز برای گروه ها ،آلبومها و کتابهای اشـــعار
موسیقی متالیکا نیز نقش اساسی را در جلب توجه عموم مخاطبین جوان به این نحله انحرافی فراهم آورد.
-2حاملان شیطان پرستی :آورندگان شیطان پرستی به ایران شامل افراد و گروه های زیر می باشند.
-2-5تحصـیل کردهها و سرخوردههای اجتماعی در خارج از کشور که دچار خسارت و شکستهای سنگین عادی و معنوی
شده بودند.
-2-2فرزندان منافقین فراری ،سلطنت طلب ها ،مفسدان اقتصادی رژیم پهلوی که قبل و بعد از انقلاب موفق به فرار از کشور
شده بودند.
-2-9افرادی از خانواده های بسیار ثروتمند مقیم داخل کشور که دارای روابط خانوادگی و  ...با خارج میباشند.
-2-4جاسـوسـان فرهنگی سـازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و رژیم صـهیونیستی که با هدف استحاله ی فرهنگی وارد
کشور میشوند.
 -2-1فعالان حوزه ی هنر و موسـیقی که با کشـورهای دیگر به خصـوص آمریکا ،انگلیس ،کانادا و استرالیا در ارتباط بوده و
بنابر دلایل حرفه ای و شغلی مسافرت های متعدد داشته اند( .امین خندقی ،5993 ،ص  244و  243و )249
دفاع از شیطان نزد صوفیه

علاوه بر احترام به شیطان در متون ادبی و عرفانی ،بسیاری از بزرگان «صوفیه» نیز از «ابلیس» دفاع کرده اند .برخی نیز در آثار
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
او را بی گناه دانسته اند.
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
می شود(.افراسیاب پور ،5939 ،ص )63
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از «حسـن بصـری» منقول اسـت« :ان نور ابلیس من نارالعزه؛ اگر نور خود را به خلق ظاهر کند به خدایی پرستیده می شود».
(عین القضات همدانی5945 ،ش ،ص )255
«حلاج» از زبان «ابلیس» چنین می گوید« :من خود در کتابی مبین خوانده بودم که بر من چه خواهد گذشـــت؛ اگر غیر تو را
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
و اختیار از توســت«( .ابلیس» اراده و اختیارش را از خود نمی داند و خداوند اســت که او را به ســجود به آدم و از آن منع
میکند) تمامی اختیارات و اختیار من ،همه با توست و تو از بهر من اختیار کردی .اگر باز داشتی مرا از سجود به او ،بازدارنده
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
«صــوفیان» دوره بعد همچون «خواجه عبدالله انصــاری ،ســنایی ،احمد غزالی ،عین القضــات ،عطار و موســوی» نیز بســط و
گسترش یافته است.
«عین القضات» چنین بیان کرده است« :گبرم که خلق را اضلال ابلیس کند ،ابلیس را بدین صفت که آفرید  ...دریغا! گناه خود
همه از اوسـت کسی را چه گناه باشد؟ خدا یا این بلا و فتنه از توست؛ لیکن کس نمی یارد چخیدن در این عقاید «ابلیس» از
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
کار بازش می دارد در جایی دیگر عین القضــات می گوید« :محمد (ص) بی ابلیس نشــایســتی .طاعت بی عصــیان و کفر بی
ایمان ،صورت نسبتی و همچنین ،جمله ی اضداد و (بصدها تبیین الاشیاء) این بود ایمان محمد(ص) ،بی کفر ابلیس نتوانست
بودن»
مقابله میان «ابلیس» و حضــرت محمد(ص) در ســخنان «عین القضــات» ،همچون مقابله ی دو وجه متلازم و متخالف یک
حقیقت ،مطرح و به تعبیرات گوناگون باز نموده می شــود عین القضــات ،حضــرت محمد(ص) را مظهر جمال و «ابلیس» را
مظهر جلال ذات حق می داند در اسلام و عرفان اسلامی« ،ابلیس» مظهر صفات قهر و جلال الهی و محکوم سرز قدر و حکمت
ازلی است .در عرفان ،او موحدی است که عصیانش برای گریز از شرک بوده است( .افراسیاب پور ،5939 ،ص )95-32
احمـدغزالی میگویـد«:من لم یتعم التوحیـد من ابلیس فهو زنـدیق» یعنی هر که توحید را از ابلیس نیاموخت پس آن زندیق
اسـت وی همچنین شیطان را سیدالموحدین میدانست زیرا به غیر از خدا در برابر هیچکس دیگری سجده نکرد .حال همین
جمله را میتوانیم در پشت جمله یکی از کتابهای شیطان پرستان امروز ( )Satanistsمشاهده کنیم (.)forum.eideha.com
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
است( .سوره اسراء :آیه )19
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ل مِن نکم جِبل ًا
ض زَ
ط مستقیم* و لَقد َا َ
« اَلَم أعَهد اِلیکنم یا بنی آدم اَن لاتعبد والشـیطان اِنزَهن لَکنم عَدزوز مبین *و اَن اعبدونی هذا صرا ن
کثیراً اَفَلَم تکونوا تعلقون*
آیا با شـما عهد نکردم ای فرزندان آدم! که شـیطان را پرستش نکنید ،که او را برای شما دشمن آشکاری است* و این که مرا
بپرسـتید که راه مسـتقیم این است؟ * و خلق بسیاری را به گمراهی کشید ،آیا هنوز هم تعقل نمی کنید (سوره یاسین ،آیات
)62-65-69
مراسم و اعمال شیطان پرستی

 اعمال و مراسم مختلفی به عنوان شیطانپرستی انجام میگیرد که به مهم ترین آنها اشاره میکنیم. مناسک جنسی :مسائل جنسی آن هم همراه با خشونت ،از شاخصه های مهم این گروه است و نشان از مشکلات روحیو روانی چنین افرادی دارد .عمده ترین نشـانه شـیطان پرستان را میتوان در تجاوز و قتل و به ویژه تجاوز به کودکان و
نوجوانان همراه با قتل آنان دنبال کرد.
 مراسم عضویت :در این مراسم پنج بوسه ی مقدس توسط کشیش کلیسای شیطان پرستان و یا همسر وی بر بدن شخصعضو شونده زده می شود که باعث خیر و برکت او ،تقدس او در بین شیطان پرستان میشود.
 مراسـم نماز سـیاه (نماز جماعت سـیاه) :در کلیسای شیطانی انجام می شود و همانند مراسم عشای ربانی مسیحیت میباشد با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام میشود.
 مراسـم حج شـیطان پرستان یزیدیه :مراسم جمعی که در آن مرقد شیخ عدی را کعبه قرار داده و مراسم خود را در روزپانزدهم ماه ســپتامبر شــرقی آغاز می کنند تا پنج روز ادامه دارد .امروزه لالش یکی از پرســتشــگاهها و محل انجام حج
شیطان پرستان است .اصلی ترین مرحله حاجی شدن پرتاب دستمال سیاه بزرگ به طرف سنگ است که با چشمان بسته
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
روز بعد باید دوباره انجام دهی.
 موسـیقی شـیطان پرستان :شنیدن آهنگ های تند ،همواره با خشونت که وحشت و نفرت را با خود دارد( .امین خندقی، ،5993ص )595-529
مراسـم قربانی :اجرای این مراسـم به هنگام کسـوف و خسوف است این مراسم بیش تر در قبایل آمریکای جنوبی رایج بوده
است( .افراسیاب پور ،5939 ،ص )96
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ترفندهای گروه های شیطانی برای جذب افراد

-1نمادسـازی :نماد از عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ عمومی اســت و از نظر هنری دارای ظرفیت بالایی هســتند این ،نمادهای
شـیطانی بر روی خنجرها ،کمربندها ،بازوبندها ،پیراهن ها و کلاه و زیورآلات طرح داخل اتاق خواب ،تا عروسک و مانند آن
دیده می شود( .نگارش ،5999 ،ص )35
از مهم ترین این نمادها ،سـتاره پنج سـر یا پنتاگرام( 666 ،شـماره تلفن شـیطان) صـلیب وارونه (نشانهی سخره گرفتن دین
مسـیحیت) ،صـلیب شکسته یا چرخ خورشید ،چشمی در حال نگاه به همه جا ،آنخ (سمبل شهوت رانی و باروری) ،سر بز،
تبر رو به پایین (نماد ضد عدالت) ،اس شیطانی ،صلیب شیطانی ،ستاره و هلال ماه ،هرج و مرج یا آنارش (نماد منسوخ کردن
تمام قوانین) و ( ...افراسیاب پور ،5939 ،ص )33-39
-2ترویج آهنگهای مخرب :موسیقی همواره نقش موثری در جذب جوانان و نوجوانان داشته نوع موسیقیهای مورد استفاده
در این گروهها غیر عادی است به گونه ای که فعالیت مغز را مختل میکند گروههای شیطانی با استفاده از سیستمهای پیشرفته
صـوتی و داد و فریاد و صداهای بلند ،همراه با ریتم تند و ملودی های آشفته بر قدرت تفکر و تشخیص هواداران خود تاثیر
میگذارند موســیقی عمده مرتبط با باورهای شــیطان پرســتی ،متال اســت خوانندگان این گروه های انحرافی ،هنگام اجرای
موسیقی ،دست به خوردن و آشامیدن میوه های فاسد ،مردار ،خون و  ...می زنند ترانههای متال به وضوح به مسائلی چون زنا
با محارم ،تجاوز جنسـی ،شکنجه و قربانی کردن انسانها میپردازد از چهره های مشهور و مبتذل این موسیقی مرلین منسون
( )Marilyn Mansonاست.
-3فعالیت اینترنتی :بر اثر گسـترش علم و تکنولوژی جهان به دهکده ای تبدیل شـده است که هر نقطه ی آن از نقطه دیگر
اثر می پذیرد .بسـیاری از فرقه ها و گروههای انحرافی در خارج از کشور از طریق این ترنت افکار و اندیشه های خود را وارد
ایران اسلامی می کنند در میان همه امکانات اینترنت ،وبلاگها فضاهای ارزان و حتی رایگان اینترنتی هستند که اطلاعات افراد
و یادداشـت های شـخصی او را در خود جای می دهد گروه های شیطانی عمده فعالیت خود را در قالب وبلاگنویسی انجام
میدهند .وبلاگ و سایتهای شیطان پرستی در ایران در حال گسترش روزافزون است.
-4فیلم سـازی :از راه های دیگر جذب افراد از سـوی گروههای شـیطانی استفاده از صنعت سینما است .این مهم در دنیا با
تلاش هالیوود بزرگترین مرکز فیلم سازی جهان صورت میگیرد این مرکز سالانه هفتصد عنوان فیلم تولید میکند که شاخصه
اصـلی آن خشونت و سکس میباشد از دههی شصت سدة بیست میلادی به بعد و با توجه به گرایش مردم به معنویت بیشتر
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فیلم های هالیوودی بر معنویت و عرفان متمرکز شد .البته معنویت هالیوودی ،سکولاری است و شریعت ستیزی و اباحیگری
را تجویز می نماید.
-5اشـاعهی اباحی گری :اباحی گری به معنای بی اعتنایی به ارزشهای دینی اســت و از بیاعتقادی کافر ،یا ســهل انگاری
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
برابر خود و خـداونـد دارد ادا نکند و حرام را مباح بشـــمارد و بی قیدی در پیش گیرد .پیامد اباحی گری با مباح شـــمردن
نبایدهای اجتماعی به هر کاری که میپسندد دست میآلاید .هنجارهای زندگی جمعی را نادیده میانگارد .حدود الهی را کنار
میگذارد .و همه چیز را در دایره مباحات گنجانده و در پی بیش ترین حد آزادی است( .نگارش ،5999 ،ص )551-592
فریـب خوردگـان این گروه های شـــیطانی معمولاً نوجوانان و جوانان ناآگاه و فرزندان مرفهین و ثروت اندوزان و همچنین
وابسـتگان به رژیم طاغوتی ،طرد شـدگان از خانواده و آسـیب دیدگان اجتماعی و کاربران سایت های مبتذل هستند( .همان،
ص )521-553
علل و عوامل گرایش به گروه های شیطانی

از علل و عوامل گرایش به گروههای شـیطانی میتوان )5به نفوذ اندیشـههای بیگانه که بیشـتر از طریق اینترنت ،صورت می
گیرد و افراد بدون هیچ محدودیتی به اندیشـهها و عقاید بیگانگان دسـترسی دارند)2 .ترویج موسیقی غربی که با مدرن ترین
آلات و ابزاری سـاخته می شود البته همهی علاقمندان به موسیقی غرب گرایش های شیطانی ندارند از سر تفنن به طرف این
گونه موسـیقیها کشیده می شوند .طی ده سال گذشته موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیر مجاز وارد کشور شده و در
چارچوب آن مفاهیم شـیطانی در دسـترسی جوانان قرار گرفته است موسیقی متال دارای سبکهایی همچون هوی متال ،متال
تاریک ،تراش متال ،بلک متال و شـاخه های دیگر اسـت که شرک و کفر هیچ کدام به پای بلک متال نمیرسد )9 ،ترویج بی
بند و باری و مصرف مواد مخدر)4 ،پوچ گرایی)1 ،هیجانات سرکش مانند داد و فریاد ،تحرک ،مصرف مواد مخدر و داروهای
روانگردان ،زیرپا گذاشتن ارزش های انسانی و اخلاقی همه و همه لحظات متفاوتی فراهم میکند و فرصتی برای تجربه تخلیه
هیجان بدست می دهد اشاره کرد( .همان ،ص )593-523
پیامدهای گرایش به شیطان پرستی مدرن

بررسیها مؤید این مهم است که اندیشههای گروه های شیطانی آثار ویرانگری بر رفتار و عملکرد هواداران خود می گذارد و
زمینه ساز آسیب های اجتماعی ،دینی ،فرهنگی در جامعه خواهد بود که به مهم ترین این آسیب ها اشاره می کنیم:
-5دین گریزی :عملکرد شـیطان پرستان ،گرچه در شروع ،مبارزه با آموزه های مسیحیت بود ،امروزه به مخالفت با آموزههای
همه ادیان درآمده اسـت .این تقابل با اسلام که برترین ادیان آسمانی است و در جهان گسترده میباشد به مراتب بیشتر است.
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امروزه شـاهد رواج نمودهای اباحیگری در میان جوانان سـراسـر جهان ،به ویژه بعضـی از نسل های سوم و چهارم جوانان
کشور اسلامی مان هستیم از جمله این نمودهای اباحی گری عبارتند از:
 استفاده از گردنبند ،و دستبند طلا و نیز نمادهای شیطانی که در بعضی از فروشگاه های تهران آزادانه به فروش میرسد. گوش دادن به موسیقیهای زننده که در میان جوانان رایج است و در بسیاری موارد محتوای ضد دینی دارد. مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در مجالس و نیز مهمانیهای شبانه 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 ظاهر شــدن در ســطح جامعه با آرایش غلیظ و گاه خیره کننده در حال حاضــر ،در ایران ،تعدادی آرایشــگاه فعالیتزیرزمینی 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.
 اسـتفاده از زیورآلات مخصوص مانند انگشترهای اسکلتی ،گردن بند ،دست بند و مچ بندهای چرمی ،دست بندهای تیغدار ،لنزهای چشمی شیطانی و  ...است.
 پوشیدن لباس نامناسب ،و نیز بی اعتنایی به حریم محرم و نامحرم-2رواج فرهنگ ضدیت با ارزشهای انسانی
-9گرایش به جادوگری
-4شیوع فساد و اعتیاد
-1ترویج پوچ گرایی (نیهیلیسم)
-6ترویج خشونت (همان ،ص )513-593
راهکارهای پیشگیری و مهار

 .5شناساندن اسلام
 .2مبارزه با خرافات و انحرافات
 .9پاسخگویی به شبهات و معرفی عرفان اسلامی
 .4تقویت و تحکیم نهاد خانواده و ارتباط صمیمی با جوانان ،شناخت و توجه به مشکلات فکری و عقیدتی نسل جوان
 .1دشمن شناسی و زمینه سازی برای خویشتن داری (نگارش ،5999 ،ص )593-569
 .6کنترل و تعطیلی کامل فعالیت گروههای موسیقی متالیکا و راک
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 .3اطلاع رسانی و اعلام ویژگیهای نمادها و سمبلهای مورد استفاده شیطانپرستان به اصناف جهت کنترل در عدم فروش
 .9اطلاع رسانی محدود و جهت مند به اقشار مختلف و تاثیرگذار همچون معلمان و روحانیت و ...
 .3جمعآوری و ارسال مطالب از سوی سفارت خانههای جمهوری اسلامی ایران و ( ...رنجبران ،5993 ،ص )292-295
نتیجه گیری

از مجموع مطالب گفته شـــده میتوان فهمید که همواره در کنار خط مســـتقیم انبیای الهی و لشـــکر خدا ،راههای انحرافی و
شـیطانی نیز وجود داشتهاند و عدهای در میان آن راهها ،همواره راه منحرف و باطل را انتخاب میکنند با آنکه خدای متعال از
ابتدا با انســان عهد بســت که شــیطان را نپرســتند .در این پژوهش در مورد مطالبی از قبیل باز نمودن مفاهیم کلیدی همچون
شیطان ،ابلیس و بررسی انواع شیطان پرستی و اعمال و مراسمشان و جذب شدگان گروههای شیطانی و علل و عوامل گرایش
به شیطان پرستی و آسیب های آن و در آخر نیز به راهکارهای مقابله با این پدیده دنیای مدرن اشاره کردهایم.
منابع
 .5قرآن مجید.
 .2رنجبران ،داود( .)5993شیطان پرستی «نحوه شکل گیری گروه های شیطان پرستی در ایران» .چاپ دوم ،ساحل اندیشه تهران.
 .9امین خندقی ،جواد( .)5993شناخت و بررسی شیطان پرستی .چاپ اول ،انتشارات آفتاب توس.
 .4افراسیاب پور ،علی اکبر(  .)5939شیطان پرستی .چاپ اول ،انتشارات خرمشهر.
 .1نگارش ،حمید( .)5999کژ راهه شیطان پرستی .چاپ اول ،انتشارات زمزم هدایت.
 .6زند قزوینی ،علی ( .)5939شیطان پرستی .چاپ چهارم ،انتشارات خادم الرضا(ع).
 .3همدانی،عین القضات ( . )5945تمهیدات به کوش عفیف عسیران ،تهران.
https//www.forum.eideha.com. .9
 .3صالحی ،حاجی آبادی .سایت قیامت ،شیطان در کمینگاه.sheytan-parsti-persianblog.ir .

رابطه گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی
مریم یعقوبی1و ،2توکل موسی زاده 1و* 2
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 -1گروه روان شناسی بالینی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل،

ایران(Maryamyaghoobi9556@gmail.com) .

 -2گروه روان شناسی بالینی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی میباشد .روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی
میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال 5931میباشد.
دانشجویان متاهل و دانشجویان مجرد شناسایی شدند در مرحله دوم از بین این افراد تعداد  529نفر به صورت در دسترس
انتخاب شدند .دادههای این پژوهش با استفاده از مقیاسهای گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی جمعآوری شدند.
دادههای پژوهش ،با تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد
که بین گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .طبق نتایج آزمون رگرسیون متغیر
رضایت زناشویی گرایشات خود شیفتگی تبیین می شود .با توجه به مقادیر بتا گرایشات خود شیفتگی ( )β = -9/25می توانند
تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را به صورت معنی داری پیشبینی کنند.
واژگان کلیدی :گرایشات خود شیفتگی ،رضایت زناشویی
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

رضایت زناشویی یکی از عمیق ترین و اساسی ترین لذت های بشری و در عین حال نبود آن یکی از بزرگترین و ژرف ترین
سرچشمه های رنج است .عشق همیشه با امید فراوان آغاز می شود .امید به اینکه روزی کاملاً شناخته شوید ،امید به تعلق
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خاطر ،حمایت شدن ،امید با عشقی عمیق و پیوندی ماندگار .اما گاهی اوقات این امید در تضاد با واقعیت های زندگی قرار
می گیرد .نیازها با هم نمی خوانند و گاهی در تضاد با هم هستند ،عصبانیت باعث جدایی و فاصله می شود ،قضاوت ها مانع
از پذیرش می شوند و تنهایی بر زندگی های موازی اما دور از هم سایه می افکند (پسندیده.)5939 ،
رضایت زناشویی ،نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است .سعادت و سلامت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده
زوجین بستگی دارد و چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد ،پیام منفی آن انواع مشکلات جسمی و روانی
است .در واقع این پدیده عمر زن و شوهر را طولانی تر و باعث افزایش سلامت جسمانی و روانی ،پیشرفت اقتصادی و رضایت
از کل زندگی می گردد(ایرانپرور .)5935 ،متغیرهای مختلفی با روند رضایت زناشویی در طول زمان رابطه دارند ،این متغیرها
می توانند ،پیش بینی کننده شانس حفظ رضایت زناشویی و یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی و طلاق باشد .یک دسته از این
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.
خودشیفتگی تاریخچة گسترده ای در حوزة روان شناسی اجتماعی و روان شناسی بالینی دارد .خودشیفتگی اولین بار به عنوان،
یک سازة بالینی ،با نام نوعی اختلال از نوشته های فروید برخاست .این دیدگاه بالینی را دربارة خودشیفتگی ادامه دادند که
مدتی بعد به وارد شدن آن در  DSM-5به عنوان یکی از اختلالات شخصیت با نام اختلال شخصیت خودشیفته منجر شد.
خودشیفتگی از نظر روا نشناسی بالینی یک اختلال شخصیت محسوب می شود که افراد براساس مجموعه ای از ملاک های
تشخیصی ،یا مبتلا به آن هستند و یا نیستند (طبقه بندی مقوله ای) ،در حالی که روان شناسان اجتماعی عموماً دیدگاه ابعادی
به خودشیفتگی دارند و بر اساس آن مرز مشخصی در گسترة خودشیفتگی که میان بهنجار و خودشیفته تفاوت ایجاد کند،
وجود ندارد (حمزوی و قربانی .)5939 ،با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی
است که بین گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی چه رابطه ای وجود دارد؟
روش شناسی
روش کار :روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیههای آن توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال  34-31بوده
است که آمار دقیق آنها وجود ندارد.
روش نمونه گیری و حجم نمونه :روش نمونهگیری این پژوهش به صورت در دسترس و در دو مرحله به صورت زیر انجام
شد :به این صورت که در مرحله اول دانشجویان متاهل و دانشجویان مجرد شناسایی شدند در مرحله دوم از بین این افراد
تعداد  529نفر دانشجویان متاهل انتخاب شدند .ضمناً حداقل تعداد نمونه در تحقیقات همبستگی 99نفر می باشد( دلاور،
 )5991که در این پژوهش به دلیل وجود دو متغیر پیش بین ،احتمال افت نمونه و همچنین افزایش اعتبار بیرونی اندازه نمونه
 529نفر انتخاب شد.
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روش گردآوری دادهها :برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد .به این صورت که بعد از کسب
مجوز و هماهنگی های لازم بصورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اردبیل تعداد  999نفر از دانشجویان انتخاب
شدند سپس از بین آنان تعداد  529نفر انتخاب و اهداف پژوهشی را به آنان توضیح داده شد .سپس پرسشنامههای
پژوهشی(پرسشنامه های و رضایت زناشویی) در اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسشنامهها جمعآوری
شده و اطلاعات توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزارگردآوری اطلاعات :ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای می باشد که شامل:
آزمون رضـایتمندی زناشویی انریچ :این آزمون توسط (اولسون )5399،943ساخته شد .این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های
بالقوه مشـکل زا یا شـناسـایی زمینه قوت وپربار سـازی رابطه زناشـویی بکار میرود .اولسـون از این پرسشنامه برای بررسی
رضـایت زناشـویی استفاده نموده است ومعتقد است که این مقیاس به تغییراتی که در طول دوره ی حیات آدمی رخ میدهد
مربوط می شود و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است .هر یک از موضوعات
این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است .پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ از  43سوال بسته تشکیل شده
اسـت که به جزءمقیاس اول آن  1سوال دارد بقیه مقیاس ها شامل  59سوال است ،پاسخ به سوالات به صورت  1گزینه ای( :
کاملا موافقم -موافقم -نه موافقم نه مخالفم –مخالفم – کاملا مخالفم ) می باشــد که میزان پایایی  9/95و میزان روایی 9/91
بوده است.
پرسشنامة شخصیت خودشیفته راسکین و ترس ( : )5399این مقیاس به منظور سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته در
گروههای غیربالینی ساخته شده است .صفاری نیا و ملکی ( )5939این پرسشنامه را بر روی  459دانشجوی کاردانی و کارشناسی
مراکز تربیت معلم و دانشگاههای دولتی و آزاد شهر سنندج ( 536زن و  294مرد) اجرا کرده اند .این «،خودنمایی  «، » 2اقتدار
 »5مقیاس  49گویه و هفت خرده مقیاس و « خودبسندگی  «،»6محقز بودن  «،»1بهره کشی  «،»4برتری جویی  » 9دارد .در هر
گویة این پرسشنامه ،یک جفت عبارت «خودبینی  » 3ارائه می شود و از پاسخ دهنده خواسته می شود ،جمله ای که بیشترین
مطابقت را با وضعیت وی دارد ،انتخاب نماید .گویهها به صورت صفر و یک نمرهگذاری می شوند .نمرة صفر نشان دهندة
نبود نشانه و نمرة یک وجود نشانة خودشیفتگی است .بنابراین کمترین و بیشترین نمرة کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب
برابر با  9و  49بود که نمرات بالاتر نشان دهندة خودشیفتگی بیشتر است .میانگین نمره برای جامعة عمومی  52تا  51و برای
افراد مشهور  53تا  59است .نمرات بالاتر از  ،29خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان می دهد در پژوهشهای متعدد در ایزان
میزان پایایی این پرسشنامه  9/33گزارش شده و میزان روایی آن  9/92بوده است.

-Olson
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روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین ،انحراف معیار
و  ...و در بخش دوم برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و
برای این منظور از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شده است.
یافته ها :
یافته های جمعیت شناختی
جدول ( )1توزیع فراوانی و درصد مقطع تحصیلی پاسخگویان
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

کاردانی

8

6/ 7

لیسانس

14

41

فوق لیسانس

13

44/2

دکتری

1

4/ 2

کل

120

100

همانطور که در جدول ( )5مشـاهده می شـود کمترین مقطع تحصیلی مربوط به دکتری با  4/2درصد و بیشترین میزان با 41
درصد مربوط به مقطع لیسانس می باشد.
جدول ( :)2توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

32

26/7

زن

88

73/3

120

100

همانطور که در جدول ( )2مشـاهده می شـود  26/3درصـد پاسـخگویان با کمترین میزان مرد و  39/9درصد نیز با بیشترین
میزان زن می باشد.
جدول  :3آمارهای توصیفی متغیر سن
آماره

مقدار

تعداد نمونه

120

میانگین

26/13

انحراف معیار

1/46

واریانس

20/88

دامنه تغییرات

20

حداقل نمرات

53

حداکثر نمرات

93
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طبق نتایج جدول  9میانگین سن پاسخگویان برابر  26/19با انحراف معیار  1/46و با واریانس  23/99می باشد .همچنین دامنه
تغییرات نیز برابر  29می باشد.
جدول ( )4میانگین و انحراف استاندارد گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی
آماره

گرایشات خود شیفتگی

رضایت زناشویی

میانگین

113/01

214/16

انحراف استاندارد

0/12

12/74

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود میانگین (و انحراف استاندارد) گرایشات خود شیفتگی ( 519/31و  )3/12و رضایت
زناشویی (254/56و  )52/34است.
جدول  -1نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آماره

گرایشات خود شیفتگی

رضایت زناشویی

کولمگروف -اسمیرنوف

1/34

0/03

سطح معنی داری

0/06

0/31

طبق نتایج جدول  1و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  9/31بیش از  9/91است ،بنابراین
می توان گفت که توزیع متغیرهای گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی نرمال است و جهت تحلیل فرضیات باید از
آزمون های پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده کرد.
یافته های استنباطی
جدول  -6ماتریس ضریب همبستگی پیرسون گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی

گرایشات خود شیفتگی

آماره

رضایت زناشویی

ضریب همبستگی

*-0/202

سطح معنی داری

0/027

** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 9/95
همانطور که جدول ( )6نشان می دهد بین گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی ( )r = -9/23رابطه منفی معنی داری
وجود دارد ( .)p< 9/91بنابراین می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و بین گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی
رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.
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جدول ( :)3نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی سهم متغیر گرایشات خود شیفتگی در پیش بینی رضایت زناشویی
ضرایب

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

T

Constant

B
117/00

SE
24/41

BETA
-

6/46

0/000

گرایشات خود شیفتگی

-1/11

0/132

-0/21

-1/10

0/031

متغیرهای پیش بین

F=4/14

R2 = 0/20

P

0/01

برای تعیین نقش گرایشـات خود شـیفتگی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضـایت زناشـویی به عنوان متغیر ملاک در معادله
رگرسـیون تحلیل شدند .همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده می شود میزان  Fمشاهده شده معنادار است( )p< 9/91و
متغیر رضایت زناشویی توسط گرایشات خود شیفتگی تبیین می شود .با توجه به مقادیر بتا گرایشات خود شیفتگی(= -9/25
 )βبدست آمد و می توانند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را به صورت معنی داری پیشبینی کنند.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضـر در راستای بررسی رابطه گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی صورت گرفت .یافتههای به دست آمده
حاکی از رابطه معنی دار بین گرایشـات خود شیفتگی با رضایت زناشویی است .در نتیجه می توان اذعان کرد که در رضایت
زناشـویی با متغیر گرایشـات خود شـیفتگی رابطه منفی معنی داری دارد و همچنین تغییرات متغیر رضـایت زناشویی توسط
متغیر گرایشـات خود شـیفتگی تبیین می شود .با توجه به مقادیر بتا گرایشات خود شیفتگی( )β = -9/25می توانند تغییرات
مربوط به رضــایت زناشــویی را به صــورت معنی داری پیشبینی کنند .نتایج بدســت آمده نشــان داد که بین گرایشـات خود
شـیفتگی و رضایت زناشویی ( )r = -9/23رابطه منفی معنی داری وجود دارد ( .)p< 9/91بنابراین می توان گفت که فرضیه
سـوم تایید می شـود و بین گرایشات خود شیفتگی و رضایت زناشویی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد .نتیجه بدست
آمده با یافته های پژوهشهای (آقایوســفی و امیرپور( ،)5935 ،تروســیو و همکاران( ،)2959،ماریســن و همکاران،)2952،
(زانگ )2954،همخوانی داشـت .در خصـوص تبیین نتیجه به دسـت آمده باید عنوان نمود که ویژگی های شخصیتی یکی از
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
فرصت هایی هستند که نشان دهند ،عملکرد آنان نسبت به سایرین بهتر می باشد ،در واقع چنین افرادی در طلب فرصتهای
خودارتقایی هسـتند و هنگامی که موفقیت به عنوان یک نشـانه تحسـین برانگیز برتری شخصی در نظر گرفته شود به خوبی
عمل می کنند .همچنین چنین افرادی ،هنگامی که کار چالشــی تر بوده و در حضــور مخاطبانی انجام پذیرد که برای فرد
دارای اهمیت اسـت عملکرد بهتری از خود ارائه خواهند داد .البته بسـته به زمینه موقعیتی خودشـیفتگی می تواند اثر مضر یا
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مفید بر عملکرد داشـته باشـد .در هنگام مواجه با شـرایطی که افراد خودشیفته باید عملکردشان را ارزیابی کنند ،انتظار می
رود که آن ها در توانائی هایشــان مبالغه کرده و شــرایط ارزیابی عملکرد ،فرصــتی را برای آن ها فراهم میآورد تا
عملکردشان را بیش از حد واقعی تخمین بزنند .البته در نوع بهره ور چنین افرادی به طور خلاق و استراتژیک عمل می
کنند و قادرند در محیط چالشــی و دائما در حال تغییر مفید باشــند .آن ها از دوران گذار نترســیده زیرا فرصــتها را
تشخیص داده و جهت ایجاد تعادل جدید آنها را کنترل می کنند نیاز به تحسین و نداشتن همدلی تخیلات مربوط به قدرت
زیاد ،زیبایی و موفقیت ،حساسیت زیاد به انتقاد و تمایل به بهره کشی از دیگران در روابط بین فردی مشخص می شود و یک
اختلال روانی جدی است افراد مبتلا به شخصیت خودشیفته معتقدند که برتر ،خاص تر و منحصربه فردتر از سایرین هستند و
نســبت به انتقاد فوق العاده حســاس اند و از این رو در حوزه های مهم زندگی نظیر شــغل ،تحصــیل و برقراری روابط میان
فردی مشـکل دارند زن و شـوهر هایی که توانایی برقراری رابطه دوسـتانه و عاشـقانه را نداشته باشند معمولا زندگی سرد و
خشک و بیجانی دارند زمانی که هر دو طرف فاقد چنین توانایی باشند در این زمینه شکایتی وجود ندارد اما اگر یکی از آنان
نتواند احسـاسـات دوسـتانه و عاشقانه دیگری را درک کند و واکنش مناسب نشان دهد منجر به کشمکش خواهد شد که در
نهایت موجب دلســردی و جدایی احســاس و عاطفی می گردد در صــورتی که زن و شــوهر هر دو توانایی برقراری ارتباط
دوستانه و عاشقانه را داشته باشند زندگی لذت بخش و شیرین خواهد بود که این حالت حتی مانع بروز بسیاری از مشکلات
و کشمکش های دیگر می شود.
-2

پیشنهادات کاربردی

 .5این مطالعه اگرچه یک طرح مداخله ای نیست اما چارچوب نظری و پایه عملکرد برای طرح های مداخلهای است .با تکیه
براین یافته ،میتوان برنامههایی برای آموزش صحیح رفتاری و سایر روشهای اصلاح رفتار ،درقالب اصلاح رفتاری و شخصیتی
بکار برد.
 .2نتایج این پژوهش نشان از رابطه منفی بین طرحواره های شناختی با رضایت زناشویی در مراکز مشاوره و درمان نیز در
جهت کاهش دادن این موارد برنامه ریزی سازنده داشته باشند.
منابع

.5اکبری ،ابراهیم؛ علیلو ،مجید محمود؛ خانجانی ،زینب؛ پور شریفی ،حمید و فهیمی ،صمد" .)5935( .مقایسه دانشجویان دارای شکست عشقی با
و بدون نشانگان بالینی در طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوهای فرزند پروری" .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال هجدهم ،شماره
 ،9ص.594-534:
.2ایرانپرور ،رقیه .)5939(.بررسی رضایت زناشویی با توجه به پنج عامل بزرگ شخصیتی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه جهت دریافت
مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره.
.9آقایوسفی ،علیرضا و امیرپور ،برزو .)5935(.بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه در کودکان به روش تحلیل عاملی.
پژوهنده ،مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال هفدهم ،شماره  ،1پی در پی  . 93ص.261-235 :
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معتاد در مراکز خود معرف بوشهر.فصلنامه اعتیاد پژوهی  ،سال دوم،شماره  ، 6صص.519 -592-
.3سودانی ،منصور؛ دهقانی ،مصطفی؛ دهقان زاده ،زهرا .)5935( .بررسی کمی و کیفی رضایت زناشویی در معتادان و همسران آنها  ،فصلنامه مشاوره
و روان درمانی خانواده،سال  ،9شماره ،2ص .513-599

.9شاکر ،علی و حمیلی ،نسیرین .)5993( .مقایسه سبکهای دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی ،اضطراب
و افسردگی .مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم .سال نهم ،شماره  ،56ص .12-45

.3صدوقی ،زهره؛ آکیلار ،وفایی؛ رسول زاده ،کاظم؛ اصفهانیان ،نامیه  .)5993(.تحلیل عامل نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ در نمونه غیر بالینی
ایرانی  ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران  ،سال چهاردهم  ،شماره . 253 ، 254

.59صفاری نیا ،مجید؛ تدریس تبریزی ،معصومه؛ محتشمی ،طیبه و حسن زاده ،پرستو  .)5939(.تأثیر مؤلفه های شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی
بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران ،فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ،سال پانزدهم ،شماره  ،9صص .91-44
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