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هویت بنا بر فرض، واقعیتی ذهنی و بالطبع در رابطه ی 
دیالكتیكی با جامعه است كه در اثر تأثیر متقابل ارگانیسم، 
می آید. به وجود  اجتماعی  ساختار  و  فردی،  آگاهی 

دیگران  یاری  با  است،  مجبور  زیستی  لحاظ  از  آدمی 
جهان،  این  گزیند.  سكونت  آن  در  و  بسازد  جهانی 
درمی آید.  قاطع  و  مسلط  واقعیت  صورت  به  او  برای 
همین  اما  می دارد،  مقرر  طبیعت  را  جهان  این  حدود 
می گذارد.  متقابل  تأثیر  طبیعت  بر  شود،  ساخته  كه 
و  ساخته  دنیای  و  طبیعت  میان  دیالكتیك  در 
دگرگون  آدمی  ارگانیسم  خود  جامعه،  پرداخته ی 
را  واقعیت  انسان  دیالكتیك،  همین  در  می شود. 
می آفریند. را  خود  راه،  این  از  و  می آورد  به وجود 
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 مقدمه 
»هویت« هر پدیــده ای بيانگر ضمير و ماهيت وجودی آن پدیده اســت. واژة 
هویت در یك معنا به ویژگی های فردی و یكتایی، و در معنای دیگر به ویژگی های 
همســاني كه به سبب آن ها اشــخاص می توانند به یكدیگر پيوسته باشند، داللت 
دارد. احساس هویت انســان دارای دو ركن »حس تعلق« و »مجزا بودن« است. 
اینكه ما دربارة خودمان چگونه می اندیشــيم، نه تنهــا بر انتخاب ها و رفتارهایمان 
اثــر دارد، بلكه به عنوان نقطة مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با 

آن هاست.
آگاهی به وجود و هویت خود از درون ارتباط در جامعه به وجود می آید. هویت 
اجتماعی دستاورد عمل است و فهم هویت های اجتماعی فردی و جمعی از طریق 
به كار گرفتن كنش متقابل دیالكتيكی درونی و بيرونی امكان پذیر اســت. از جمله 
عوامل مؤثر بر شكل گيری هویت می توان به برداشت فرد از خصوصيات شخصيتی 
خویش، عوامل فردی و خانوادگی و نظام آموزشــی و اجتماعی و فرهنگی اشاره 

كرد.
انسان موجودی دارای استعدادهای بسيار و قابليت های بی شمار است. نخستين 
گام در جهت تحقق هر كمال و ســعادتی، شناخت استعدادهای درونی و رسيدن 

به خودآگاهی است.
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برای »خودبهسازی« كه به معنی توسعة آگاهانة مهارت ها، خودآغازی و هدایت، 
كنترل و رهبری خود برای مدتی طوالنی است، می توان از فرایندهای خودآگاهی، 
خودكارآمدی، مدیریت بحران، خودنمایان ســازی، خودتنظيمی، احساس تعهد و 
ارزشــمندی، پرورش بعد دینی و معنویت برای شخصيت و منش سالم و متعادل 

هویت بهره گرفت.
اصواًل فردی كه تعادل دارد، نوعی ثبات در موقعيت خود احســاس می كند و 
در برابر حوادث خود را نمی بازد. خود را نباختن و با مســائل زندگی خردمندانه 
و بصيرانه مواجه شــدن از عالئم مهم تعادل اســت. تعادل داشتن رفتار محصول 

هویت یابی و هویت یابی نيز محصول تربيت صحيح است.
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 مديريت اضطراب  

صدیقه احمدی، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی
حسين ایالنلو، دانشجوی دكتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی
فریناز عمادی، كارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانش آموزان قشــر مهمی از جامعه هستند و سالمت روان آن ها اهميت زیادی 
دارد. آغاز ســال تحصيلی همه ســاله در دانش آموزان هيجان و اضطراب به وجود 
می آورد كه در سال جاری، این امر با همه گيری ویروس كرونا تركيب شده است و 

می تواند اثرات مخربی بر سالمت روان دانش آموزان بر جای نهد.

كليدواژه ها: مدیریت اضطراب، دانش آموزان، ویروس كرونا، دستورالعمل های 
ایمنی، سارس، كووید 1۹

»اضطراب« پاسخ به شــرایطی خاص و تهدیدكننده است. حالتی طبيعی است 
كه همراه با تحــوالت، تغييرات و تجربيات جدید رخ می دهد. همچنين در زمينة 
كشــف هویت و معنا در زندگی، هر فردی ممكن اســت اضطراب را تجربه كند. 
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اضطراب حالتی عاطفی و دارای خصوصيات برانگيختگی فيزیولوژیكی، احساسات 
ناخوشایند، تنش و ترس از وقوع اتفاق وحشتناک است. این واكنش ها حاصل دفاع 

افراد در برابر اضطراب است.
عواملی كه وجود اضطراب را تحت تأثير قرار می دهند، عبارت اند از:

الف( محيط خانوادگی: شــرایط خانه در صورتی كه مملو از مشــاجره یا پر از 
ســوءتفاهم و ناآگاهی والدین از وضعيت فرزندان باشــد، می تواند باعث 

ناراحتی و اضطراب كودكان در خانه شود. 
ب( محيط اجتماعی: محيط اجتماعی یكی از عواملی است كه می تواند بر اضطراب 
فــرد تأثير بگذارد. اگر فرد در یک محيط نامناســب اجتماعی قرار بگيرد، 
این محيط می تواند موجب شــكل گيری رفتار ناكارآمد در او شود. همين 
موضوع، قضاوت های مختلفی را در جامعه پدید می آورد كه می تواند باعث 

اضطراب فرد شود. 
یكی از شرایطی كه اخيراً باعث اضطراب شدید شده، شيوع »كرونا« یا كووید 1۹ 
اســت. این امر نه تنها از نظر جسمی بلكه از نظر روانی نيز بر سالمت جامعه تأثير 
می گذارد. طی چند ماه اخير، تقریباً همة كشورهای جهان به عنوان منطقة گذار كرونا 

در نظر گرفته شده اند كه به یک بيماری همه گير جهانی تبدیل شده است. 
ویروس كرونا »یک خانوادة بزرگ از ویروس هاست كه باعث بيماری  انسان و 

حيوانات می شود«.
  عواملــی كه معموالً باعث عفونت های تنفســی در انســان ها  می شــوند، از 
سرماخوردگی عادی گرفته تا بيماری های جدی مانند »سندرم تنفسی خاورميانه« 
)مرس( و »سندرم تنفسی حاد شدید« )سارس( متنوع اند. نوع جدیدی از ویروس 
كرونا  در دسامبر سال 201۹ در ووهان چين در انسان یافت شد. نام آن را »سندرم 
حاد تنفســی حاد كرونا ویروس 2« )ســارس-كووید 2( گذاشتند كه بعداً باعث 
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كووید 1۹ شد. 
ســارس كه در سال 2003 شناسایی شــد، از همان خانوادة ویروس های بزرگ 
كووید 1۹ است. عالئم سارس شبيه عالئم كووید 1۹ است، اما سارس سنگين تر و 
كشنده تر است؛ گرچه عفونت آن كمتر از كووید 1۹ است. مانند سایر بيماری های 
تنفسی، كووید 1۹ می تواند عالئم خفيفی از جمله سرماخوردگی، گلودرد، سرفه و 
تب ایجاد كند و حدود 80 درصد مبتالیان ممكن است بدون نياز به مراقبت ویژه 

بهبود یابند. 
از هر شــش نفر حدود یک نفر ممكن اســت دچار عالئم شدید بيماری، مانند 
ذات الریه یا مشكل تنفس شود كه معموالً به تدریج اتفاق می افتد. اگرچه مرگ و مير 
در اثر این بيماری هنوز نادر است )حدود 2 درصد(، » ولی برای افراد مسن و دارای 
پيشــينة پزشكی نامناسب« )مانند دیابت، فشار خون باال و بيماری قلبی( خطرناک 

است و آن ها در برابر این بيماری به شدت آسيب پذیر هستند. 
از ابتدای ســال 2020،  مردم در سراســر جهان به ســبب شيوع ویروس كرونا 
الزام رعایت بهداشت دســت، فاصلة اجتماعی و سایر اقدامات توصيه شده برای 
جلوگيری از مبتال شدن به بيماری را شنيده اند و معموالً انجام داده اند. با این حال، 
گرچه برخی از افراد دقيقاً از این محدودیت ها پيروی می كنند، برخی دیگر قوانين 
دولت ها را نادیده می گيرند و در ازدحام جمعيت در مكان های عمومی و سواحل 

حضور می یابد و یا در خانه هایشان مهمانی های پرجمعيت می گيرند. 
درک عوامل روان شناختی و فرایندهایی كه بر انطباق افراد با اقدامات پيشگيرانه در 
برابر این بيماری همه گير تأثير می گذارند، به منظور توسعة كارزارهای اطالعاتی و 
ارتباطی مناسب و مداخالت ضروری، از اهميت اساسی برخوردار است. مطالعات 
تحقيقاتی كشــورهای مختلف تالش كرده اند، نقش طيف وسيعی از عوامل )مثل 
درک خطر، اعتماد به مقامات، و هنجارهای اجتماعی( را آزمایش كنند. براســاس 
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مطالعة  نادیک، نایباهو و ســيالالهی، برای كنترل اضطراب فرد باید دو كار انجام 
شود: 

الــف( یافتن و درک اطالعات علمی كوویــد 1۹  از منابع معتبر به طور صحيح یا 
افرادی كه مسئوليت توضيح آن ها را دارند )دولت یا نهادهای بهداشتی(؛ 

ب( پيروی از دستورالعمل های ایمنی مربوط به كووید 1۹.
نویســنده نتيجه می گيرد كه راه مدیریت اضطراب دانشجویان از طریق یافتن و 
درک اطالعــات صحيح و پيروی از دســتورالعمل های ایمنی مربوط به كووید 1۹ 
اســت. تعطيلی مدارس یک سياست اساسی برای كاهش سرعت شيوع كووید 1۹ 
در سراســر جهان اســت. پس از 13 مارس 2020، در آلمان چند مدرسه تعطيل 
شدند. همانند سایر كشورها، آلمان در حال حاضر با موضوع بازگشایی مدارس در 
سراسر كشور مواجه است. بخشی از این موضوع به بحث امتحانات فارغ التحصيلی 
دبيرستان های آلمان اختصاص دارد كه قرار است طی چند هفتة آینده برگزار  شوند. 
اگرچه مدارس از طریق تهية مطالب درسی و یادگيری به طور منظم از دانش آموزان 
خود حمایت می كنند، دانش آموزان در ســال آخر مدرسه زمان محدودی را صرف 
فعاليت های مربوط به مدرسه می كنند. هم زمان دانش آموزان نگران عملكرد تحصيلی 

و آیندة شغلی خود هستند.  

 بحث 
شدت اضطراب در شرایطی كه استرس زا نباشند، یا در شرایطی كه خطر به عنوان 
تهدید احساس نمی شود، كم است. ظهور اضطراب به شدت تحت تأثير »محرک 
بيرونی« یا »محرک درونی« اســت كه در اثر آن فرد تهدید احساس می كند یا خود 
را در خطــر می بيند. چگونگی واكنش فرد به محركی كه اضطراب را برمی انگيزد، 
به تجربة او در شرایطی مشابه بستگی دارد. شرایط استرس زایی كه مدام بر زندگی 
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غلبه می كند،  توانایی افراد را در ارائة  پاسخ های مناسب باال می برد. احساس تهدید را 
كاهش می دهد و سطح اضطراب را پایين می آورد. اضطراب زیاد تجربة ناخوشایندی 
اســت كه فرایندهای شناختی و حركتی را مختل می كند و سازوكارهای دفاعی را 

فعال نگه می دارد. 

 نتیجه گیری 
بهترین راه های مدیریت اضطراب عبارت اند از: 

الف( یافتن اطالعات صحيح و یا علمــی از یک منبع معتمد و درک صحيح آن. 
نهادهای دولتی و بهداشــتی باید بهترین راه را پيدا كنند و اطالعات مربوط به 
كووید 1۹ را به طور فعال به جامعه تحویل دهند تا جامعه از عملكرد كووید 1۹ 

آگاه  شود.
ب( پيروی از دستورالعمل های ایمنی كووید 1۹، مانند حفظ سالمتی و تناسب اندام، 
شستن منظم دست ها با استفاده از آب و صابون یا الكل، پوشاندن بينی و دهان 
هنگام ســرفه و عطسه با دستمال یا  قسمت فوقانی بازو، اجتناب از تماس با 
افراد دیگر، پرهيز از مسافرت به مكان های عمومی، اجتناب از لمس چشم، بينی 
و دهان، استفاده از ماسک دهان و بينی، دفع دستمال و ماسک های استفاده شده 
در ســطل زباله، به تعویق انداختن سفر به منطقه / كشوری كه این ویروس در 
آن پيدا شــده است. در صورت ناراحتی ناشی از بيماری، از رفتن به خارج از 
خانه خودداری كنيد و هميشه پيشرفت بيماری كووید 1۹ را از منابع رسمی و 

دقيق كنترل كنيد.
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 كنترل استرس 
 دستورالعمل هاي اجرايي مشاوران در ايام كرونا 

مجتبي دهدار
دانشجوي دكتراي برنامه ریزي درسي

كودكان و نوجوانان امروز، شهروندان جهانی، عامالن قدرتمند تغيير و نسل آیندة 
مراقبان، دانشمندان و پزشكان جهان ما هستند. هر بحران فرصتی است برای كمک 
به كودكان و نوجوانان برای یادگيری، تمرین مهربانی و شفقت، افزایش تاب آوری 
و در نهایت، ســاختن جامعه ای امن تر و دلسوزتر. داشتن اطالعات درست دربارة 
بيماری كرونا، به از بين رفتن ترس و نگرانی های دانش آموزان نســبت به بيماری 
كمک می كند و آن ها را برای مقابله با هرگونه پيامد ثانویة بيماری در زندگی شــان 

آماده می سازد. 
در واقع، زیســتن در دهكدة جهانی كه امروزه با چالشی نفس گير و بحرانی به 
نام كرونا دســت و پنجه نرم می كند، نيازمند فراگيری اطالعات، آگاهی و كســب 
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مهارت هایی ویژه از سوی شهروندان است. لذا الزم است، این موضوع را از منظر 
تربيت شهروندی به طور عام، و ارائة خدمات تخصصی از سوی مشاوران در سطوح 
گسترده به طور خاص، رصد و پيگيری كنيم. چرا كه مهم ترین اولویت شهروندان 
در چنين بحران هایی حفظ آرامش و كنترل استرس است. اگر این مهم تحقق نيابد، 
جامعه با پيامدهای بسيار ســنگين تری در درازمدت مواجه خواهد شد و چه بسا 

نسل های آینده را هم تحت تأثير قرار دهد.

كليد واژه ها: كرونا، خودمراقبتی، استرس

حال این پرسش ها مطرح می شوند كه: 
 نقش مشاور در چنين شرایطی چيست؟ 

 چگونه می توانيم  به مدیریت بحران بپردازیم و به جامعة هدف خود در سطح 
تخصصی و مهارتی خدمات ارائه كنيم؟ 

مهم ترین هدف و رسالت مشــاور در وهلة اول مدیریت بحران و پيشگيری از 
مشــكالت روانی و اجتماعی )اضطراب و استرس( در دانش آموزان است. رعایت 
بسياری از نكات و دستورالعمل های  اجرایی در مدرسه می تواند به این روند كمک 
كند. به همين منظور در ادامه به بررســی برنامه هایی می پردازیم كه در مدرســه ها 

قابل اجرا هستند.

1. تشكيل كانالی با عنوان پيام مشــاور در فضای مجازی: با توجه به تعطيلی 
مدرسه ها در این ایام، از فضای مجازی می توان به بهترین شكل ممكن بهره 
گرفت و از طریق آن، آموزش های الزم و اطالعاتی را كه دانش آموز برای 

شناخت و پيشگيری از بيماری كرونا نياز دارد، ارائه داد.
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2. صدای مشــاور: قطعاً هنگام بروز چنين بحران هایی، استرس و اضطراب كل 
فضای جامعه را  فراخواهد گرفت. گفت و شــنود از مهم ترین راهكارهای 
كاهش بار استرس و اضطراب نزد مخاطب ما، یعنی دانش آموزان  و والدین 
خواهد بود. باید بســتری فراهم سازیم كه مشاور و دانش آموزان،  یا حتی 
والدین، صدای  یكدیگر را بشــنوند. به عالوه، با توجه به شرایط خاص 
این بيماری، ارتباط تلفنی، مجازی و غيرحضوری توصيه می شــود، تا هم 
در مســير ارائة خدمات خللی وارد نشود، و هم پروتكل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده باشد.

3. آموزش مهارت های خود مراقبتی )دانش آموزان، والدین و كاركنان مدرسه(: 
هر چه آموزش ها غنی تر و گسترده تر باشند، قطعاً تأثيرگذاری  بيشتری را در 
جامعه شاهد خواهيم بود و به تبع  آن، پيشگيری و كاهش بيماری نيز بيشتر 

خواهد شد. برای این بخش از آموزش ها می توان به سه طریق عمل كرد:
 الف( تهيه و توليد محتوا در قالب كليپ های كوتاه،  اینفوگرافی، پوستر، پادكست 

و ... و ارائة آن در فضای مجازی.  
ب( تهية بروشور و جزوه های آموزشی مكتوب و توزیع گستردة آن ها بين جامعة 
هدف، از طریق ارسال به صورت پستی یا پيک های  نامه رسان با رعایت تمامی موارد 

و توصيه های بهداشتی.  
ج( در صورت داشتن امكانات و مهيا بودن شرایط الزم، برگزاری ویدیوكنفرانس 
و استفاده از ظرفيت پزشكان متخصص و مشاوران باتجربه به صورت هم زمان و در 

كنار هم، برای ارائة یک بستة )پكيج( تخصصی و كاربردی به جامعة هدف.

4. گســترش پایگاه ها و مراكز مشــاوره )با حضور مشــاوران، روانشناسان و 
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مـــددكاران اجتماعی( به صورت غيرحضوری و مجازی: با توجه به 
بحــران موجود، حضور و فعاليت افراد نامبــرده در كنار هم بيش از پيش 
احســاس می شــود. همان طور كه در »هفتة بهداشــت روان« از وجود و 
تخصص افراد نامبرده در مدرسه ها استفاده می شود، می توان در چنين ایامی 
كه جامعه دچار بحرانی گســترده شده است، با تشكيل گروه هایی از افراد 

مذكور، به ارائة خدمات پرداخت و از این ظرفيت عظيم استفاده كرد.

5. تشــكيل كمپين های اجتماعی: این كمپين ها را می توان با عنوان »ما كرونا را 
شكست می دهيم« تشكيل داد و با حضور در مدرسه  ها و ارائة آموزش های 
الزم به دانش آموزان و كاركنان مدرسه )در صورت وضعيت سفيد و زرد( 
و ادامــة برنامه های كمپين در فضای مجازی و شــبكه های اجتماعی كه 
دانش آموزان در آن ها حضور و فعاليت دارند )در صورت وضعيت قرمز(، 

واقعاً كرونا را شكست داد.

6. شناسایی خيرین: خيرین و مؤسسه های خيریه ای را كه می توانند ماسک و مواد 
ضدعفونی كننده را برای دانش آموزان و مدرسه ها تهيه كنند، بشناسيم و از 

آن ها كمک بگيریم. 
در صورت توجه به تمامی موارد توصيه شده و اجرای آن ها در مدرسه ها می توان 
شاهد پيشگيری و كنترل بيشتر بيماری شد. از فضای روانی ملتهب مدرسه ها كاست 
و آرامش بيشتری به جامعه تزریق كرد. در پایان اميدوارم این بيماری هر چه زودتر 

از زندگی مردم جهان پاک شود و شاهد نشاط، شادابی و پویایی در جامعه باشيم.
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 مديريت خشم 
 بررسي اثربخشي آموزش گروهي 

آرش محرمی، كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي تهران

جعفر نعمتی، كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران

 مقدمه 
این پژوهش اثربخشــی آموزش گروهی مدیریت خشــم به شــيوة شــناختی 
ـ رفتــاری را بــر كاهش پرخاشــگری و افزایش عزت نفس دانش آموزان پســر 
دبيرســتانی منطقة یک كرج مورد آزمایش قرار داد. آزمودنی های پژوهش 24 نفر 
 دانش آموز بودند كه در پيش آزمون پرخاشگری )ابراز خشم بيرونی( نمرة باال و در 
عين حال، در پرسش نامة عزت نفس نمرة پایين كسب كرده بودند. آزمودنی ها به دو 
گروه آزمایش و گواه 12 نفره تقســيم شدند. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش 
گروهی مدیریت خشم با رویكرد شناختیـ  رفتاری دریافت كرد، ولی گروه كنترل 
هيچ آموزشی دریافت نكرد. پس از اتمام جلسه ها پس آزمون روی دو گروه آزمایش 
و كنترل اجرا شد. یافته ها نشان دادند: آموزش گروهی مدیریت خشم باعث كاهش 
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ابراز خشــم بيرونی و درونی، و افزایش كنترل خشــم درونی و بيرونی می شود. 
همچنين، آموزش گروهی مدیریت خشم باعث افزایش عزت نفس می شود.

رفتار پرخاشگرانه پيوسته از مهم ترین معضالتی بوده كه جهان امروز با آن رو به روست. 
در حقيقت، »پرخاشگری« و »خشونت« در جوامع آن قدر زیاد است كه غيرممكن  
به نظر می رسد روزی روزنامه یا مجله ای را ورق بزنيم و چيزی در مورد بروز حوادث 
خشونت بار مالحظه نكنيم، اما در حقيقت باید دانست كه تاریخ بشر همواره شاهد 
دوره  های طوالنی و پيوستة جنگ، وحشت و تخریب بوده است. از طرفی با افزایش 
جرم و جنایت بين نوجوانان، تجاوزات خانوادگی گسترده، و اختالفات نژادی مداوم، 
 پرخاشگری به عنوان مهم ترین مشكل در روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته است

]Beck, et al., 1998[. بنابراین منطقی به نظر می آید كه نتيجه بگيریم: گســترش 

خصومت به قرن حاضر منحصر نيست و هميشه همراه بشر بوده و هست. از این رو 
باید برای مدیریت خشم چاره اندیشی كنيم.

  پیشینة پژوهش 
پژوهش هایی كه در زمينة مدیریت خشم انجام گرفته اند، سودمندی روش های 
مدیریت خشــم را تأیيد كرده اند. فنون مدیریت خشم در بسياری از مجامع، مانند 
مجامع قانونی، بهداشت روانی، و غيركلينيكی به كار می روند ]نویدی، 1387[. به نظر 
هيلگارد، پرخاشگری به عنوان رفتاری تعریف می شود كه در آن شخص تمایل به 
صدمه زدن به دیگران )فيزیكی و روانی( یا تخریب اشيا دارد. واژة اساسی این تعریف 
»تمایل« اســت، زیرا اگر كسی به طور تصادفی در ميان جمعيت مرتكب شكستن 
شيئی شــود و بالفاصله معذرت خواهی كند، هيچ كس به او برچسب پرخاشگری 
نخواهد زد ]پورحســين، 1388[. با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، 
مدت مدیدی اســت كه عصبانيت و خشونت به عنوان مشكل تلقی می شود و به 
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بررسی های  بالينی و قانونی نياز دارد. جوانانی كه در كنترل خشم خود دچار مشكل 
می شوند و اغلب رفتارهای خشنی از خود بروز می دهند،  هدف روش های درمانی 
متعددی قرار گرفته اند ]فایندلر و واكتــون، 1۹86؛ به نقل از: صادقی و همكاران، 
1381[. در زمينة پرخاشگری در داخل كشور نيز مطالعات فراوانی انجام شده اند كه 

در ادامه به نتایج برخی از این مطالعات اشاره می كنيم: 
نتایج تحقيق صادقی نشان داد كه آموزش گروهی كنترل خشم به روش عقالنی 
ـ رفتاریـ  عاطفی، رفتار پرخاشگرانه را كاهش می دهد ]صادقی،1380[. یافته های 
پژوهشی زهره رافضی )1383( نشان داد كه آموزش گروهی كنترل خشم تأثير زیاد 
و پایایی در كاهش خشم نوجوانان دختر 15 تا 18 سالة شهر تهران دارد. پژوهش 
صدیقه ملكی )1385( نشان داد كه آموزش گروهی كنترل خشم روی دانش آموزان 
15-12 ســاله مؤثر واقع شده و هيجان خشــم و بروز رفتار پرخاشگرانه در این 

نوجوانان كاهش یافته است. 
به  هر حال الزم اســت فراموش نكنيم كه بسياری از مشكالت انسان در رابطه 
با عزت نفس وی شــكل می گيرند. چنانچه فرد بــه خود بها دهد و افكار مثبت و 
باورهای منطقی را جایگزین  افكار منفی و غيرمنطقی كند، خواهد توانســت در 
رویارویی با مشكالت و مسائل زندگی، بهترین، سالم ترین و منطقی ترین راه ها را 
برای پاســخ گویی به محيط و شرایط آن برگزیند و بدین سان به  ميزان قابل توجهی 
از پرخاشگری و در نتيجه بی نظمی و اختالل در روند رشد جامعه كاسته می شود. 
در این صورت می توان اميد داشــت كه با اصالح رفتارها، جامعه به رشد و تعالی 
برســد ]عبدی، 1378[. امروزه روش های مقابله ای فراوانی برای كنترل اختالالت 
و ناســازگاری های دورة نوجوانی وجود دارند كه یكی از مؤثرترین آن ها رویكرد 
شناختیـ  رفتاری است. این رویكرد حاصل تلفيق دو الگوی موفق رفتاردرمانی و 
شناخت درمانی است كه نقش موفق آن در درمان بسياری از مشكالت روان شناختی  
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به اثبات رســيده است. در رویكرد شناختیـ  رفتاری، می كوشند هم رفتارها و هم 
افكاری كه باعث آشفتگی هستند،  آشكار شوند و تغيير یابند تا رفتار سازگار شود 

]قوامی، 1387[. 

  روش شناسی و تحلیل 
در تحقيــق حاضــر، پژوهشــگران در صدد بودنــد، تأثير آمــوزش گروهی 
مدیریت خشــم براســاس رویكرد شــناختیـ  رفتاری را بر كاهش پرخاشگری 
و افزایــش عزت نفــس دانش آموزان پســر ســال دوم دبيرســتان شهرســتان 
كرج بررســی كنند. ایــن پژوهش از نوع شبه آزمایشــی با طــرح پيش آزمون ـ 
 پس آزمون با گروه كنترل اســت. پژوهش دو گروه آزمودنی داشــت كه هر كدام 
دو بــار مورد اندازه گيری قرار گرفتند. اندازه گيــری اول با اجرای یک پيش آزمون 
و اندازه گيری دوم با یک پس آزمون انجام شــد. یک گروه كه »گروه آزمایشــی« 
ناميده می شــود، به طور تصادفی در معرض متغير مســتقل قــرار گرفت و برنامة 
 آموزش مدیریت خشــم با رویكرد شــناختیـ  رفتاری در هشت جلسه به مدت 
یک ساعت و نيم، هفته ای دو جلسه به این گروه ارائه شد. به گروه دیگر كه »گروه 
كنترل« ناميده می شد، هيچ آموزشــی داده نشد. سپس با استفاده از آزمون مقایسة 
ميانگين ها، به مقایســة نتایج پيش آزمون و پس آزمون پرداخته شد. جامعة پژوهش 
حاضر شامل تمامی دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان های دولتی ناحية یک كرج 

در سال تحصيلی ۹4-13۹3 بود. 
در این پژوهش نمونه به روش نمونه گيری تصادفی ســاده انتخاب شــد. بدین 
ترتيــب كه ابتدا فهرســتی از مدارس ناحية یک كرج تهيه و از بين  ۹ دبيرســتان 
به صورت تصادفی یک دبيرســتان انتخاب شــد. سپس پرســش نامة اسپيلبرگر و 
عزت نفس كوپر اسميت برای دانش آموزان سال دوم همان مدرسه كه متشكل از 6 
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كالس و 173 دانش آموز  بودند، به اجرا درآمد. تعداد 24 نفر كه دارای پرخاشگری 
باال )نمرة ابراز خشــم بيرونی60 به باال( بودند و در عين حال در پرسش نامة كوپر 
اســميت، عزت نفس پایين )زیر نمرة 25( داشتند، انتخاب شدند. انتخاب شدگان 
به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و كنترل تقسيم شدند و گروه ها به صورت 12 
نفره مورد بررســی قرار گرفتند. بدین ترتيب كه گروه آزمایش طی هشت جلسه 
تحت آموزش برنامة مدیریت خشــم طبق نظریة شناختیـ  رفتاری قرار گرفت و 
گروه كنترل هيچ نوع آموزشــی دریافت نكرد. در نهایت پس آزمون برای دو گروه 
اجرا شد. ابزار مزبور شامل »سياهة پرخاشگری اسپيلبرگر« و »پرسش نامة عزت نفس 
كوپر اسميت« بود. در این پژوهش از روش های توصيفی  و تحليل واریانس چند 

متغيری استفاده شد.

 يافته ها و نتیجه گیری 
به طوركلی نتایج تحليل داده ها نشان داد كه آموزش گروهی مدیریت خشم به شيوة 
شناختی ـ رفتاری در كاهش ابراز بيرونی و درونی خشم، افزایش كنترل بيرونی و 
درونی خشــم، و همچنين در افزایش عزت نفس مؤثر است. پژوهشگران در طول 
جلسات با مشاهدات گوناگون از مشاركت فعال اعضای گروه، اظهارنظرهای آن ها 
در بحث ها، و حضور به موقع در جلسات و انجام تكاليف منزل به صورت منظم و 
دقيق، به این نتيجه رسيدند كه اعضای گروه به بحث های مطرح شده عالقه مند بودند 
و حتی در حين جلسات نيز سعی می كردند كه آموخته های خود را در مورد كنترل 
پرخاشگری خود به كار بندند. مثاًل در جلسة ششم، یكی از دانش آموزان عمداً دفتر 
یادداشت سعيد را از پيش او برداشت و برگه ای را از آن جدا كرد. سعيد نگاه تندی 
به آرش انداخت، ولی بالفاصله رو به بچه ها كرد و لبخند زد. همة اعضای گروه از 
عمل سعيد متعجب شدند. از سعيد در مورد رفتارش سؤال كردم. وی گفت: »رفتار 
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آرش )برداشتن دفتر من بدون اجازة من( ابتدا مرا عصبانی كرد، ولی فكر كردم كه 
از ترس پاک شــدن مطالب روی تخته توسط پژوهشگر، آرش عجله داشته است، 
آن مطالب را یادداشــت كند و فرصت كســب اجازه از من را نداشته است. من از 
اینكه ناآگاهانه عصبانی شده بودم، خندیدم. این اتفاق نشان داد كه آموزش گروهی 

مدیریت خشم برای اعضای گروه چقدر مفيد بوده است.
بنابراین از آنجا كه نتایج پژوهش حاضر حاكی از همبســتگی معنی دار آموزش 
گروهی با مدیریت خشــم است،  به نظر می رســد ارائة گزارشی هرچند مجمل از 
جلسات آموزش و مشــاورة گروهی برای مشاوران مدرسه سودمند باشد. در زیر 

خالصة این جلسات تقدیم می گردد.

 شرح كلی جلسات 
شرح جلســات در واقع توصيفی است از یک درمان گروهی مبتنی بر رویكرد 
شــناختیـ  رفتاری برای مدیریت خشم. الزم به ذكر است كه محتوای جلسات از 
منابع معتبر مرتبط، با پشتوانة پژوهشی الزم بود و آموزش دهندة جلسات نيز یكی از 
نویسندگان مقاله بود كه به عنوان درمانگر اجرای برنامه را بر عهده داشت. برای هر 
 جلسه  تكاليفی در مورد مسائل مطرح شده در جلسه در نظر گرفته شده بود كه الزم بود 
هر یک از افراد گروه آن تكاليف را تا جلسة بعد و با توجه به شرایط واقعی خود، 
انجام دهد. در هر جلســه، ضمن دریافت بازخورد از جلسة قبل، تكاليف جلسة 
قبل مرور می شدند و پس از پاسخ به سؤال ها و رفع اشكاالت، مطالب جدید ارائه 

می شدند.  

 جلسة اول 
بعد از خوشــامدگویی، مربی خود را معرفی می كند و هدف از اجرای برگزاری 
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جلســه را برای دانش آموزان توضيح می دهد. سپس از دانش آموزان می خواهد كه 
به منظور آشنایی بيشتر خود را معرفی كنند. آنگاه پرسش نامة اسپيلبرگر اجرا می شود. 
به منظور شروع آموزش، مربی داستان زیر را كه از قبل متن آن را آماده و به تعداد 
دانش آموزان كپی گرفته است، در اختيارشان می گذارد و از آن ها می خواهد كه همراه 

هم داستان را بخوانند:
مریم در كالس پایة هفتم درس می خواند. یک بار هنگام بازی در حياط مدرسه، 
مينا پای مریم را لگد كرد و همين  موضوع باعث شد كه مریم خيلی عصبانی شود 
و شــروع به داد زدن و توهين كند. بدین ترتيب بازی آن ها  به هم خورد و با هم 

قهر كردند.
مربی از دانش آموزان می پرسد:  »بچه ها فكر می كنيد كه چرا این اتفاق برای مریم 

افتاد؟«
مربی تمام جواب ها را روی تختة كالس می نویسد: 

 چون مينا پایش را لگد كرد.
 چون مریم داد زد.           
 چون مریم توهين كرد.     

 چون بازی آن ها به هم خورد و ...
مربی می پرسد: »اگر بخواهيم برای رفتارهایی كه نام بردید، اسمی انتخاب كنيم، 

چه اسمی به نظر شما مناسب تر است؟
بعد از اینكه بچه ها نظراتشــان را گفتند، مربی كلمة خشم را در مقابل جوابشان 

می نویسد. 
مربی سه سؤال زیر را روی تخته می نویسد و از بچه ها می خواهد كه به تک تک 

آن ها پاسخ دهند:
1. خشم را چگونه تعریف می كنيد؟
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2. خشم خوب است یا بد؟
3. آیا همة افراد خشمگين می شوند یا بعضی از افراد؟

بعد از نظرخواهی از بچه ها، مربی چنين توضيح می دهد: »خشــم هيجانی كاماًل 
طبيعی و عادی است و مانند هيجان های دیگری است كه تجربه می كنيم: مثل غم، 
شادی و ترس. خشم یا عصبانيت به ما می گوید كه اتفاقی برخالف ميل و انتظار ما 
و برخالف چيزی كه ما دوست داریم، اتفاق افتاده است. خشم هيجان بدی نيست، 
اما بعد از عصبانی شــدن كارهایی كه انجام می دهيم و روشی كه خشممان را ابراز 
می كنيم، گاهی می تواند بد و حتی خطرناک باشــد. همة ما آدم ها خشم را تجربه 
می كنيم و هيچ آدمی نيســت كه عصبانی نشــده باشد. سپس مربی تكاليفی را هم 
برای خانه ارائه می دهد: »تا جلسة آینده سه نفر از آشناهایتان را كه زیاد خشمگين 
می شــوند، شناسایی كنيد و توضيح  دهيد كه خشم آن ها چه زیان هایی برای آن ها 

داشته است.

 جلسة دوم 
ابتدا بررسی تكاليف خانه و رفع اشكال انجام می گيرد. مربی می گوید: »بچه ها هر 
كدام از شما یک ویژگی مثبت و یک ویژگی منفی خود را مطرح كنيد«. و تک تک 
جواب ها را روی تخته یادداشــت می كند و از دانش آمــوزان می خواهد در مورد 
ویژگی های مطرح شــدة دیگر دانش آموزان اظهارنظر كنند. سپس توضيح می دهد: 
»دوستانتان در مورد ویژگی های شــما نظر دادند، اما ممكن است در مورد برخی 
ویژگی هایتان اشتباه قضاوت كنند«. آن گاه از بچه ها می پرسد: »به نظر شما بين سيل 

و خشم چه شباهتی وجود دارد؟«. سپس داستان زیر را به بچه ها ارائه می دهد: 
»پسربچه ای بود كه اخالق خوبی نداشت. پدرش جعبه ای ميخ به او داد و گفت: 
هر بار كه عصبانی می شــوی،  باید یک ميخ به دیوار بكوبی. روز اول، پســربچه 
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تعدادی ميخ به دیوار كوبيد. طی چند هفتة بعد، همان طور كه یاد می گرفت چگونه 
عصبانيتش را كنترل كند، تعداد ميخ های كوبيده شده به دیوار كمتر می شد. باالخره 
روزی رسيد كه پسربچه دیگر عصبانی نمی شد. او موضوع را به پدرش گفت و پدر 
نيز پيشنهاد داد كه ميخ ها را از دیوار بيرون بياورد .پسربچه باالخره توانست به پدرش 

بگوید كه تمام ميخ ها را از دیوار بيرون آورده است.
پدر دست پســربچه را گرفت و به كنار دیوار برد و گفت: پسرم! تو كار خوبی 
انجام دادی، اما به سوراخ های دیوار نگاه كن. وقتی تو هنگام عصبانيت حرف هایی 

می زنی، آن حرف ها هم می توانند چنين آثاری به جای گذارند.«
بعد از گفتن داستان، مربی ادامه می دهد: »از این داستان چه برداشتی كردید؟ شما 
هم مثل پسربچه هر وقت كه خشمگين می شوید، ممكن است كارهایی انجام دهيد 

یا حرف هایی بزنيد كه مانند سوراخ ها باقی بمانند.«
آن گاه از دانش آموزان می خواهد كه در مورد داســتان نظر بدهند. بعد از شنيدن 
نظرات دانش آموزان توضيح می دهد: »ما می دانيم كه ميزان خشــم و عصبانيت از 
تحریک خفيف و احساس رنجش تا خشمی شدید و جنون آميز در نوسان است. 
خشم احساسی است كه همه آن را به خوبی می شناسند و در كل واكنشی طبيعی 
به ناكامی و بدرفتاری محســوب می شود. خشم با اینكه جزئی از زندگی ماست، 
می تواند ما را از رســيدن به زندگی  باز دارد. بنابراین  شــما هم ممكن است موقع 
خشــمگين شدن و عصبانيت حرف هایی بزنيد یا رفتارهایی از خود بروز دهيد كه 

شاید هيچ وقت در زندگی تان نتوانيد آن ها را جبران كنيد.«
مربی این سؤال بارش فكری را برای دانش آموزان مطرح می كند: »به نظر شما چه 

شباهتی بين خشم و سيل وجود دارد؟« دانش آموزان می گویند: 
 هر دو مخرب هستند.  

 هر دو از جایی شروع می شوند.  
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 مهار كردن هر دو غيرممكن است.
 مربی توضيح می دهد: »احساس خشم احساسی طبيعی است؛ همان گونه كه سيل 
پدیده ای طبيعی اســت. ما در طول تاریخ یاد گرفته ایم كه در مسير سيل سد بزنيم 
و از انرژی آن برای توليد برق، تهية آب آشــاميدنی، و آبياری زمين های كشاورزی 
استفاده كنيم. بدین ترتيب، اگر ما یاد نگيریم كه چگونه خشم خود را كنترل كنيم، 
خشم كنترل ما را به  دست خواهد گرفت. تاریخ نشان می دهد كه جامعة بشری از 
سيل كنترل نشدة خشم آسيب های فراوانی دیده است«. سپس برای خانه نيز تكليف 
می دهد. در این هفته هر كدام از شــما، ســه نفر از آشنایانتان را كه به پرخاشگری 

معروف اند، شناسایی كنيد و بگویيد این افراد چه ویژگی هایی دارند.

 جلسة سوم 
ابتدا تكاليف بررسی می  شــود. سپس مربی می گوید: »اعتقاد بر این است كه ما 
معموالً توسط دیگران و یا محركه ای بيرونی خشمگين و عصبانی می شویم. ولی به 
نظر می رسد كه حد فاصل بين محرک ناخوشایند و بروز خشم و عصبانيت عوامل یا 
فيلترهایی وجود داشته باشد«. او این سؤال بارش فكری را در كالس مطرح می كند 
و از دانش آموزان می خواهد كه جواب هایشان را ارائه دهند: »به نظر شما در ایجاد 
محرک ناخوشــایند و بروز خشم و عصبانيت چه عواملی می توانند مؤثر باشند؟«. 
نمونه ای از پاســخ های اعضای گروه چنين است: محيط تبعيض بين افراد؛ تربيت 

والدین؛ خصومت نسبت به دیگران.
مربی ادامه می دهد: »همان طور كه شما هم اشاره كردید، عوامل زیادی می توانند 
در این زمينه مؤثر باشند« و در مورد هر یک از عوامل و شيوه های تأثير آن ها مطالبی 

می گوید.
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 جلسة چهارم 
نكات مطرح شده در این جلسه عبارت اند از: بررسی چرخة پرخاشگری؛ آرميدگی 
پيشــرونده عضالنی، بازسازی شناختی و  توقف فكر؛ آموزش نشانه های رفتاری، 

هيجانی و فيزیولوژیک خشم؛ جلوگيری از تبدیل خشم به پرخاشگری. 
همان طور كه مالحظه شد تا جلسة ســوم به جزئيات و روش كار اشاره شد و 
بقية جلســات نيز از این ساختار بهره مندند. در این مقاله فرصت پرداختن به تمام 
جزئيات وجود ندارد، لذا همكاران محترم می توانند براساس صالحدید و خالقيت 
خود از مثال ها و داستان های جذاب دیگری برای روشن شدن مفاهيم  استفاده كنند. 
به عالوه، با اســتفاده از كليپ ها و انيميشن هایی كه دربارة مهارت های اجتماعی و 
ارتباطی وجود دارد، می توان به تثبيت مطالب در ذهن دانش آموزان كمک كرد و به 

جذابيت جلسات افزود.

 جلسة پنجم 
 در این جلســه نيز ابتدا تكاليف منزل بررســی شدند. ســپس برای آشنایی 
دانش آموزان با مراحل مدیریت خشــم، روش های خنثا  كردن خشم به شرح زیر 

معرفی شدند: 
1. شيوه های بلندمدت: ورزش های هوازی، آرميدگی، پيش بينی، و تخلية احساسات 

منفی گذشته.
2. شــيوه های كوتاه مدت: خودآگاهــی هيجانی، تنفس عميــق، و روش های 

حواس پرتی. 
پرسش بارش فكری مطرح شد، بررسی پاسخ های نوشته شده،  روی تختة كالس 

صورت پذیرفت و  تكليف در منزل ارائه شد.
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 جلسة ششم 
 در این جلســه نيز پس از بررسی تكليف جلسة قبل و رفع اشكال، به آموزش 
»ابراز وجود« و مدل »حل تعارض« )روش دیگری برای بيان خشــم( پرداخته شد. 
همچنين، با اســتفاده از روش ایفای نقش توسط دانش آموزان، سبک های ارتباطی 
جرئتمندانه، منفعالنه و پرخاشگرانه آموزش داده شدند. هدف جلسه این بود كه به 
افراد آموزش دهيم، چگونه مدل حل تعارض را برای ایجاد پاسخ های جرئتمندانه 
به جای پاسخ های پرخاشگرانه و منفعالنه به كار برند. در نهایت پس از جمع بندی 
مطالب، برای جلسة بعد از دانش آموزان خواسته شد، به صورت عملی مهارت ابراز  

وجود و روش جرئت مندانه را تمرین كنند و از آن فيلم بگيرند. 

 جلسة هفتم 
موضوع هاي مطرح شــده در این جلسه عبارت بودند از روش وارسی، بررسی 
و مرور نكات  مطرح شده، خشم و خانواده، و تكليف خانه. هدف جلسه این بود 
كه دانش آموزان به عنوان یک نوجوان یا جوان، به ارتباط بين رفتاری كه در گذشته، 
در خانواده ای كه در آن بزرگ شــده اند، یاد گرفته اند، با رفتار و تعامالت فعلی شان 
با دیگران پی ببرند. در واقع به آن ها كمک كردیم تا متوجه شوند چطور تعامالت 
گذشته، رفتار، افكار، احساسات، نگرش های فعلی شان و شيوة كنونی تعاملشان با 
دیگران را تحت تأثير قرار داده است. بسياری از مردم از ارتباط بين یادگيری گذشته 

و رفتار فعلی آگاه نيستند. 
ســپس به افراد كمک شــد  تا درک بهتری از رابطة خشمشان با تعامالتی كه با 
والدین و اعضای خانواده  ای كه در آن پرورش یافته اند،  داشــته اند، به دست آورند. 
همچنين در این جلســه از تئوری خودروی هيجانات استفاده شد تا دانش آموزان 
تصوری كلی و قابل فهم از افكار، احساســات، هيجان ها و نشــانه های جسمانی 
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داشته باشند و در پایان از دانش آموزان خواسته شد، برای جلسة بعد طرحی دلخواه 
از ارتباط افكار و هيجان ها ترســيم كنند و به كالس بياورند. یا در صورت امكان، 

موشن گرافيک یا انيميشنی از این موضوع تهيه كنند. 

 جلسة هشتم 
اقدامات صــورت گرفته در این جلســه عبارت بودند از: مرور جلســة قبلی 
و تقویــت مفاهيــم یاد گرفته شــده، در این جلســه  مفاهيم اساســی مدیریت 
خشــم كه معرفی شــده بودند، مرور و خالصه شــدند. توجه ویــژه ای باید به 
تبييــن و تقویت مفاهيم )مثل مقياس خشــم، نشــانه های خشــم، طرح كنترل 
 خشــم، چرخــة پرخاشــگری، بازســازی شــناختی و حل تعارض( می شــد. 
به عــالوه، باید تالش هایی را   كه برای كنترل خشــم و متعادل كردن راهكارهای 
شــناختی، رفتاری، فوری و پيشــگيرانه صورت گرفته بودند، تشویق و حمایت 
می كردیم.  همة مفاهيم مرور شــدند و هر سؤالی كه داشتند، توضيح داده شد. طی 
این مرور، از ایشان خواسته شد، دركشان را از مفاهيم مدیریت خشم توصيف كنند.

و در آخر، ضمن تشــویق اعضای گروه به كامل كردن درمان مدیریت خشــم، 
سؤال های زیر را از آن ها  پرسيدیم: 

 دربارة مدیریت خشم چه چيزی یاد گرفته اید؟ 
 از راهكارهای مدیریت خشــم كه در طرح مدیریت خشمتان فهرست كرده اید، 

چگونه می توانيد برای بهتر مدیریت كردن خشمتان استفاده كنيد؟ 
 آیا حوزه های خاصی وجود دارند كه نياز به بهبود داشته باشند؟ 

 با چه روشی می توانيد به بهبود مهارت های مدیریت خشمتان ادامه دهيد؟
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 مديريت اندوه 
 نقش مشاوران در غم گساري از بازماندگان قربانیان كرونا 

سميه فكریان 
كارشناس ارشد مشاوره، مدیرداخلي نشریه پژوهش هاي مشاوره

رویــداد تكان دهندة »كرونا«، همانند خيلی از بحران ها و حادثه ها، آســيب ها و 
تهدیدهــای متعددی در زندگی ما ایجاد كرد. از آنجــا كه بيش از هزاران خانوادة 
ایرانی گریبان گير ســوگ از دست دادن عزیزان خود هستند و متأسفانه با توجه به 
شرایط كنونی، پيش بينی تعداد بيشتر این خانواده ها و به تبع آن مواجه با دانش آموزان 

سوگوار و داغ دیده در شروع سال تحصيلی جدید دور از انتظار نيست.
اخيراً به دليل بحران جهانی »كووید 1۹«، موضوع مرگ مورد تأمل جدی در مباحث 
ميان فرهنگی و انسان شناختی نيز قرار گرفته است. یكی از گروه های آسيب پذیر در 
برابر این فقدان نوجوانان هستند. احساس تعلق داشتن در این دوره از اهميت ویژه ای 
برخوردار است، چرا كه نوجوان به دنبال شكل دهی هویت »ایگو« در خود  است؛ 
احساســی كه به انسان می گوید كيست و جایگاه وی در نظام اجتماعی كجاست. 
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این احســاس نوین به طور طبيعی سبب داغ دیدگی نوجوانی می شود، زیرا با مرگ 
كودكی و تولد بزرگ سالی همراه است. در این دوران، نيروهای شناختی نوجوان نيز 
دستخوش تحول می شوند و او را به سمت آرمان گرایی و مدینة فاضله پيش می برند. 
نوجوان به صورت یک رویابين در می آید كه نظریه هایی برای برپا كردن دنيایی بهتر 
كه می خواهد بســازد، ارائه می دهد. حال اگر در چنين شرایطی فقدانی رخ دهد، 
نوجوان دچار نوعی افكار جادویی می شود. او ممكن است رخدادهای روی داده را 
حاصل آرزوی اجابت شدة خود بداند و احساس گناه كند. بنابراین هر نوع تجربة  

فقدان در این دورة  انتقالی تأثير مضاعفی دارد.
بنابراین، حضور مشاوران به عنوان متخصصان سالمت روان، یكی از كليدی ترین 
اركان مدرســه است تا آنان، در شــرایط كنونی و با ارائة خدمات روان شناختی و 
مشــاوره ای به دانش آموزان، بتوانند از ميزان درد ناشــی از سوگشــان بكاهند و 

دانش آموزان دوران پيش آمده را با رنج كمتری سپری كنند. 
»ماتم« اوج اندوه انســانی، و بهایی است كه باید به خاطر دوست داشتن پرداخت. 
دوست داشتن و ماتم دو روی یک سكه اند؛ زیرا هر آنچه كه انسان به آن دل می بندد، 
هر لحظه ممكن است از دست برود. هر عشقی را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی 
اســت. از دست دادن عزیزی كه فرد با او رابطة عميقی داشته است، به مثابه سقوط 
در گودالی بی انتها، احساس ناخوشایندی است كه می تواند باعث سوگ در فرد شود. 
سوگ یک پدیدة انسانی همگانی، بسيار شخصی و چندبعدی است و تأثير جامعی بر 
فرد داغ دار می گذارد. این واكنش ها بسته به چگونگی رخداد حادثه، اعتقادات اجتماعی 
و فرهنگی، و به طور كلی مضمون و معنایی كه مرگ از دید افراد دارد، متفاوت است.

 عالئم سوگ در كودكان و نوجوانان 
 عالئم شــایعی كــه در افــكار، رفتار و احساســات كودكان دیده می شــوند، 
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عبارت اند از: 
1. دیدن رؤیاهایی  از شخص ازدست رفته؛ 

2. تقليد رفتارهاي شخص ازدست رفته؛
3. احساس اینكه شخص ازدست رفته با اوست؛ 

4. طرد كردن دوستان قدیم و جست وجوي دوستان جدیدی كه شرایط مشابهي را 
تجربه كرده اند؛ 

5. تلفن زدن مكرر در ساعات خارج از منزل؛ 
6. وارسی )چک( كردن سالمتي سایر افراد خانواده؛

7. مشكل تمركز و توجه روي تكاليف و وظایف محوله؛
8. جست وجوي اطالعات پزشكي در مورد شخص ازدست رفته؛ 

9. احساس نگراني دربارة سالمت خود و یا گاهي بی تفاوتی نسبت به آن؛
10. نياز به توجه و مراقبت از سوی اطرافيان؛

11. داشتن افكار مربوط به خودكشی، مرگ یا آسيب به خود.

 مقابله با سوگ 
درد هيجانی و آشــوب درونی كه بســياری از افراد بعــد از مرگ عزیز خود 
تجربه می كنند، ممكن است غيرقابل تحمل باشد. خوش بختانه این درد با گذشت 
زمان تســكين می یابد و نظم درونی تا حدی به فرد باز می گردد. اما سوگ فقط 
احســاس نيست، بلكه فرایندي پيچيده است كه جنبه های مختلفی دارد. واكنش 
به فقدان، سازگاری با غيبت فرد فوت شــده، تالش برای درک رویداد و معنای 
آن، و داللت هایش دربارة آینده، از جمله مسائلی هستند كه فرد سوگوار، به ویژه 
نوجوان، باید به آن ها بپردازد. همانند بهبود جسمانی، عوامل زیادی هستند كه در 
تداوم ســوگ و یا توانایی فرد برای مقابلة موفقيت آميز با سوگ دخيل اند. در این 
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بين، متخصص سالمت روان یا مشاور سوگ می تواند در زمينه های زیر دانش آموز 
سوگوار را یاری دهد:

 پذیرش واقعيت فقدان؛
 اجازه دادن به تجربة درد هيجانی و پرداختن به آن؛ 

 سازگار شدن با غيبت جسمانی فرد فوت شده؛ 
 یافتن راه هایی برای حفظ خاطرة متوفی و بازگشت به زندگی عادی؛

 نوشــتن نامه به عزیز ازدست رفته )در آن افكار و احساسات خود را ابراز كند و 
سپس نامه را در كنار مزار او بخواند و آن را در جای امنی بگذارد، یا زیر درخت 

یا گياهی كه به یاد متوفی كاشته شده است، چال كند(؛ 
 درســت كردن یادبود بــرای متوفی )مثاًل درختی بكارد، چيزی در باغ بســازد، 
عكس های او را در آلبوم قرار دهد، یا جعبة خاطرات تهيه كند و چيزهای مهم 

را در آن بگذارد(؛

 مداخله های درمانی در كار با دانش آموزان سوگوار 
1. فعاالنه و از طریق تماس چشــمی مــداوم، گوش دادن فعال، توجه مثبت بدون 
قيد و شــرط، و پذیرش گرم، در دانش آموز اعتماد ایجاد كنيد و از او بخواهيد 

احساسات خود را پيرامون فقدان پيش آمده شناسایی و ابراز كند.
2. از وی بخواهيد تا نامه ای برای فرد ازدست رفته بنویسد و در آن احساسات خود 

را بيان كند و این نامه را برای شما بخواند.
3. از دانش آموز بخواهيد داستان فقدان را از طریق كشيدن نقاشی هایی پيرامون این 

تجربه بازگو كند.
4. به دانش آموز، والدین و اطرافيان او دربارة مراحل و فرایند سوگواری آموزش دهيد 

و والدین را در مورد اینكه چگونه به پرسش های او پاسخ دهند، یاری رسانيد. 
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از جمله پرسش های كودكان و نوجوانان پيرامون مرگ و نحوة پاسخ گویی به آنان 
بدین شرح اند: 

 سؤال هایی كه نشان دهندة خشم كودک از خدا هستند؛ مثل اینكه: خدایا چرا مادر 
مرا از من گرفتی؟ ممكن اســت این سؤال ها در ذهن كودک باشند، اما به دليل 
خشم و یا احساس گناه، آن ها را مطرح نكند. بهتر است ما به او بگویيم به نظر 
می رسد از دست خدا ناراحتی و با این جمله باب گفت وگو دربارة موضوع را 

باز كنيم.
 سؤال هایی دربارة شــخص مرده. حقيقت این است كه گاهی بچه ها اوضاع را 
بدتر از آنچه واقعاً اتفاق افتاده اســت، تصور می كنند. مثل اینكه: وقتی كه مرد 
خيلی درد كشيد؟ آیا دكتر گفت او خيلی رنج برده؟ آیا شما در لحظة مرگ او 
را دیدید؟راجع به من چه گفت؟ بهتر است به كودک اجازه دهيم،  سؤال هایش 
را بپرسد و فكر نكنيم پرسش و پاسخ دادن در این زمينه باعث می شود كودک 
به مرگ عزیز ازدست رفته  بيشتر فكر كند. باید شرایطی فراهم كرد تا او تمام 

احساساتش را بيان كند.
 سؤال هایی در مورد فراموش كردن شخص مرده. كودكان از اینكه شخص مرده را 
فراموش كنند، متنفر هستند. بدترین كار این است كه ما كارهای زیر را در جهت 

آرام كردن كودک داغ دار انجام دهيم: 
الف. به او بگویيم تو روزی همه چيز را در رابطه با او فراموش می كنی. ممكن 
است كه این موضوع واقعيت داشته باشد، اما بيان آن در مرحلة سوگ در كودک 

احساس گناه ایجاد می كند. 
ب. جمع كردن وسایل شخص مرده: ممكن است با خود فكر كنيم كه هر چه او 
كمتــر در معرض محركات دردناک قرار گيرد، زودتر همة اتفاقات را فراموش 
می كند. اما بهتر است بگذاریم او وسایل عزیز ازدست رفته را نگه دارد، عكس او 
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را در اتاقش بگذارد و خاطراتش را با او بيان كند. این ها همه تكنيک هایی هستند 
كه كمک می كنند، ترس كودک از فراموش كردن كاهش یابد.

 سؤا ل هایی در مورد علت ناتوانی برای سوگواری كردن: چرا من نمی توانم گریه 
كنم؟ چرا اشكم در نمی آید؟ شاید ما ناآگاهانه پيام هایی را به كودک داده ایم كه 
مانع از بروز راحت احساســات و عواطف او شده است؛ مانند اینكه: تو دیگه 
مرد شدی، مرد كه گریه نمی كنه. نباید كودک را دچار تناقض كرد كه قوی بودن، 
یعنی گریه نكردن. او را تشویق كنيد، هيجان های فروخوردة خود را آشكار كند.

 ســؤال هایی  در مورد نگرانی از مرگ اطرافيان: آیا تو هم می ميری؟ بهتر است 
در این زمان به كودک بگویيد، من ســالم هستم، هيچ مشكل جسمی ندارم و 

نمی خواهم بميرم. من هستم و هر زمان كه نياز داشتی، به تو كمک می كنم.
 سؤال هایی در مورد اینكه بهشت كجاست و چه شكلی است. در این حالت بهتر 
است به او بگویيم شكلی از بهشت بكشد و افكار و احساساتش را به نمایش 

بگذارد. 
5. از دانش آموز بخواهيد فهرستی از روش های پيشنهادی خود را برای اجتناب از 

درد و رنج سوگواری و تأثيرهای منفی سوگ بر زندگی خود تهيه كند.
6. وی را مكلف كنيد كه افكار و احساسات خود را پيرامون موضوع فقدان و نحوة 
برانگيخته شدن آن ها به صورت روزانه ثبت كند و این یادداشت ها را در جلسات 

مشاوره بررسی كنيد.
7. از او بخواهيد، فهرستی از چيزهای مثبت دربارة فرد متوفی و برنامه هایی كه برای 

به یادسپردن هركدام دارد، تهيه كند.
8. افكار و احساســات گناه و ســرزنش پيرامون فقدان پيش آمده را روشن كنيد و 

سپس افكار واقع گرایانه را جایگزین افكار غيرمنطقی سازید. 
9. به منظور كاستن از احساس گناه و سرزنش دانش آموز پيرامون فقدان پيش آمده، به 
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او پيشنهاد دهيد كه برای آمرزش گناه خود كاری انجام دهد؛ مثل اختصاص دادن 
وقت به مؤسسة خيریه ای كه فرد متوفی از آن حمایت می كرده است و ... نتایج 
را بررسی و در صورت لزوم آن را به نحوی تغيير دهيد كه به نتيجة مورد نظر 

دست یابيد.
10. در جلسه ها دانش آموز را تشویق و از او حمایت كنيد تا خشم خود را ابتدا در 

چهره، سپس در اعمال و رفتار، و در نهایت  در قالب كلمات ابراز كند.

 مالحظات اخالقی در ارتباط با فرد سوگوار 
مالحظات اخالقی كه در ارتباط با فرد سوگوار دیگران می باید رعایت كنند و بهتر 

است مشاور به اطرافيان متذكر شود، از این قرارند: 
 به شأن و استقالل فرد داغ دیده احترام بگذارند، خود را به جای او قرار دهند و 

تصور كنند كه اگر در این شرایط بودند، چه احساسی داشتند.
 از نصيحــت كردن اجتناب كنند، ولی اگر امنيت فــرد یا دیگران در خطر بود، 

نگرانی خود را به صراحت  بگویند. 
 نگویند: »می دانم چه حســی داری«؛ چرا كه نوع احساسی كه در موقعيت های 

مشابه داشته اند، دقيقاً مشابه احساس فعلی فرد داغ دیده نيست.
 از سخنرانی و نظریه پردازی دربارة سوگ بپرهيزند. اگر گمان می كنند فرد داغ دیده 
پذیرا خواهد بود، می توانند كتاب یا نوشته ای دربارة سوگ به او بدهند تا مطالعه 

كند.
 از پيشنهاد هرگونه مدت زمان برای سوگواری به فرد داغ دیده، بپرهيزند. مراقب 
باشند،  اگر گمان كردند گفته های فرد داغ دیده خسته كننده و نچسب است، از 
او روی برنگردانند. اگرچه ممكن است آنچه فرد می گوید تكراری باشد، ولی 
همين كه می تواند هيجانات خود را در حضور شخصی مورد اعتماد ابراز كند، 
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برایش بسيار مفيد است.
ســوگ فرد داغ دیده را كوچک نشمارند. همچنين ســوگ او را بسيار بزرگ و 

فاجعه آميز جلوه ندهند. 
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 تاب آوري 
 مداخلة مؤثر در مواجهه با چالش های نوپديد روان شناختی 

دكتر زیور اشرف پوري
دكتراي مشاوره و كارشناس تاب آوري

تصویر »شيوع شناختی« مشكالت روان شناسی در دهكدة جهانی تغيير كرده است 
و در نتيجه شــكل خدمات كاربردی كه مشاوران و درمانگران باید ارائه دهند نيز 

متفاوت از گذشته شده است.
بحران های روان شناختی حاصل از زندگی در فضای مجازی بدون داشتن مهارت 
مراقبــت از خود، ورود به عصر طغيان اطالعات، تغيير نظام های ارزشــی زندگی 
اجتماعی، تغييــر مفهوم رنج و خوش بختی، زندگی متعهدانه و وفاداری، مســير 
رشد كودكان و نوجوانان با وجود محرک های الكترونيكی و... صورت مسئله های 
پيش روی درمانگران را متغير ساخته است و آن ها باید خود را با شرایط زمانه همراه 
كنند. وقتی ارزش ها و به دنبال آن ها هدف های انســان ها متفاوت می شوند، رفتار 
آن ها نيز تغيير می كند و بدیهی است كه نيازهای خدماتی آن ها نيز شكل جدیدی 

به خود می گيرد.



40

مشاوره و هويت يابي 1

با وجود این، همة مأموریت های جدیدی كه در ابعاد پيشــگيری، درمان، رشد 
و ارتقا برای روان شناســان رقم خورده اســت، در حال حاضر و در طی چند ماه 
گذشــته، بستر روانی دنيا و كشــور ما در یكی از پرتالطم ترین دوره های تاریخی 
 خود قرار گرفته است. بحران كرونا تقریباً تمامی جوامع بشری و كشور ما را در 
برگرفته است. قابل پيش بينی نبودن و نداشتن اطالعات كافی دربارة این بيماری 
باعث شده است كه روح حاكم بر جامعه مملو از احساس یأس، افسردگی و 
فقدان انرژی شود. از طرف دیگر، این نگرانی و استرس بين افراد به عنوان یك 
عامل قابل ســرایت روانی از فردی به فردی دیگر منتقل می شود. نگرانی های 
شدید نســبت به اتفاقات غيرقابل كنترل در آینده عامل اضطراب می شود و 

می تواند تمامی افراد را در بحران نگه دارد.

كليد واژه هــا: مداخالت روان شــناختی، تقویت تاب آ وری. ســالمت روانی 
دانش آموزان

برخالف بالیــای طبيعی، به دليل همه گيری و شــيوع بيمــاری، امكان ایجاد 
شــبكه های حمایتی ـ اجتماعی وجــود ندارد تا جایی كه حتی ســوگ افراد در 
این شــرایط، به دليل نداشتن مراســم و گردهمایی های عزاداری، ناتمام می ماند و 
ایــن موضوع حال بد بازماندگان را دوچندان می كنــد. از طرف دیگر، این بحران 
به چالش ها و مســائل درون خانواده ها به دليل خانه نشينی، مشكالت اقتصادی، و 
نداشــتن مهارت های ارتباطی، دامن می زند. مدیریت استرس های زندگی كه حتی 
 می تواند ربطی به كرونا هم نداشــته باشــد، در چنين شــرایطی بسيار ضروری تر 
به نظر می آیند. زیرا تنيدگی آشفتگی بر ميزان استرس و در نتيجه كاهش سطح ایمنی 

جسم می افزاید. 
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در كنار تــالش برای جذب حمایت های اجتماعی از طریق فضاهای مجازی و 
تشــكيل گروه هایی با عالقه های یكســان، یا كمک های داوطلبانه و یا تماس های 
تلفنــی، مداخالت فردی با هدف تقویت تاب آوری سيســتم ایمنی روان، یكی از 
مهم ترین مداخالت روان شناختی اســت كه در سطوح متفاوت به منظور كاهش 
ميزان آسيب های ناشی از بحران كووید 1۹ ضروری است. این مداخالت با هدف 
تقویت تاب آوری می تواند روی پيوستاری از آموزش و توسعة مهارت های فردی و 
اجتماعی تبيين شود. در این راستا، درمانگران با ارتقای احساس ارزشمندی، باالبردن 
ســطح مهارت های مؤثر در حل مســئله، بهره مندی از هدف و معنا در زندگی، و 
توسعة ارتباطات و انعطاف پذیری در افراد، می توانند به باالرفتن سطح سيستم ایمنی 

روان و به تبع آن كاهش آسيب های ناشی از بحران كرونا كمک كنند. 
تاب آوری، به عنوان فرایندی روان شــناخت، می تواند روی عكس العمل و نوع 
پاســخ های انتخابی افراد در چالش های زندگی اثر بگذارد و با مدیریت احساس و 
هيجان، موجبات عملكرد بهتر افراد را فراهم آورد. مداخالت درمانی و پيشگيرانه، 
در جهت افزایش تاب آوری، شامل به كارگيری فنون هيجانی، شناختی و اجتماعی 
اســت. مؤلفه های هيجانی شامل شناخت و مدیریت هيجان می شود كه به مراجع 
آموزش می دهد تا در موقعيت های مختلف بتواند هيجان های مناسب خود را كشف 
كند. این راهبردها از طریق آموزش مهارت های آرامش عضالنی تدریجی و تداعی 
تصویرهای ذهنی انجام به اجرا در می آیند. در ادامة تقویت فنون هيجانی، درمانگر 

به راه های ارتقا و افزایش همدلی در مراجع نيز می پردازد. 
مؤلفة اجتماعی آموزش تاب آوری، توانایی شــكل دادن و نگهداری ارتباطات 
مثبت فرد در محيط های اجتماعی اســت كه  طی آن، مشاور از راهبردهای تقویت 
ارتباطات كالمی و غيركالمی در مراجع، آموزش مهارت های ارتباطی به او، و ایجاد 

حس خود اثربخشی در اجتماع در او،  بهره می گيرد.
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در نهایت، مؤلفة شــناختی آموزش تاب آوری شــامل فراشــناخت و داشــتن 
برنامه ریزی و هدف برای آینده است. این بخش توانایی حل مسئله و بهره گيری از 

فضا و باورهای عميق فلسفی را در زندگی، در مراجع تقویت می كند. 
در نهایت همة  این راهكارهای آموزشی در جهت افزایش تاب آوری، به افراد در 
كشف توانمندی هایشــان و برگشت به وضعيت عادی پس از گذراندن یک دورة 

بحران كمک می كنند.
آموزش تاب آوری باعث اعتمادبه نفس و كارآمدی در دانش آموزان می شود و به 
آن ها امكان می دهد، با موفقيت چالش های زندگی را پشت سر بگذارند. دانش  آموزان 
تاب آور احســاس نااميدی و تنهایی كمتری دارند و از این مهارت برخوردارند كه 
به مشكل به عنوان مســئله ای كه می توانند آن را كندوكاوكنند، تغيير دهند، تحمل 
كنند و یا به روش های دیگر حل كنند، نگاه  كنند. همين موضوع ســبب باالرفتن 
تحمل آن ها در برابر مشكالت، رسيدنشان به چشم انداز مثبت، و خوش بينی آن ها 
به زندگی می شــود. از آنجا كه خوش بينی یكی از ویژگی های افراد تاب آور است، 
این دانش آموزان با وجود قرار گرفتن در محيط های پرخطر و آســيب زا، روانشان 
آسيبی نمی بيند و با مسائل و مشكالت زندگی با دید مثبت و همراه با خوش بينی 

كنار می آیند. 
تاب آوری باعث می شــود، دانش آموزان هنگام تجربة هيجان های منفی بتوانند 
سازگاری و سالمت روان خود را حفظ كنند. مهارت هایی چون حل مسئله، سبک 
تبيينــی كارآمد، خودكارآمدی و حمایت اجتماعی در این امر دخيل اند. تاب آوری 
ظرفيت تغيير شرایط ناگوار به تجاربی است كه به رشد و پيشرفت فرد می انجامد. 
یعنی اینكه تاب آوری پاســخی به استرس های بسيار زیاد است و می تواند سطوح 
اســترس و ناتوانی را در شرایط استرس زا تعدیل كند و افزایش رضایت از زندگی 

را باعث شود.
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تاب آوری در محيط آموزشــی را می توان عامل احتمالی موفقيت بسيار باال 
در مدرسه و سایر موقعيت های زندگی، به رغم مسائل و دشواری های محيطی 
دانســت. دانش آموزان دارای تاب آوری، به رغم موانع و مشكالت اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی، در سطح باالیی موفق می شوند و كمتر نسبت به مدرسه 
و انجام فعاليت های مربوط به مدرسه احساس خستگی می كنند. در این مدل، 
چرخة تاب آوری شامل فراهم ســازی مهربانی و حمایت، ارتباط سازی برای 
افزایش اميدواری، فراگرفتن مهارت های زندگی، داشتن دلبستگی های مثبت، 

مرزبندی شفاف و سازگار، و فرصت سازی برای مشاركت معنادار است.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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 راز سرزندگی 
 تکنیک هايی برای ارتقای توانمندی َمنِشی و شخصیتی 

دكتر منيره نسيمی
كارشناس مسئول سالمت و مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی

از زمانی كه مــدارس به وجود آمده اند، بحث هایی دربارة نقش آن ها در ارتقای 
رشــد منش مثبت وجود داشته اســت. آموزش دهندگان و فالسفه هم بحث های 
طوالنی داشته اند كه مدارس به »آموزش قلب« نيز همانند »آموزش ذهن« نياز دارند.

رویكرد مبتنی بر روان شناسی مثبت به افراد كمک می كند كه توانمندی های منشی شان 
را شناسایی و با آن ها درگير شوند تا به این وسيله بهزیستی آن ها ارتقا پيدا كند.

 با این اوصاف، مدرسه فضایی است كه امكان شناسایی و تحقق همة توانمندی ها 
در آن وجــود دارد و می تواند با فراهم كردن شــرایط انعطاف پذیر و متنوع به افراد 
كمک كند تا بتوانند انواع توانمندی های خود را كشــف كنند و در این زمينه رشد 
یابند. به عالوه و به تبع آن نيز، در زمينة عملكرد تحصيلی، بر اساس توانمندی های 
منشــی و شخصيتی و هدف گذاری گروهی، در اجرای فعاليت های رضایت بخش 
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و موفق  به سمت وسویی حركت كنند كه به رشد شخصی و رفتارهای اجتماعی، 
فعاليت های گروهی و ســازگاری مؤثر برای رویاروشدن با شرایط دست یابند. در 
این صورت می توانند، با اســتفاده از نقاط قوت و توانمندی ها، به اصالح و تعدیل 

نقاط ضعف و موانع بپردازند.
از دیدگاه روان شناســی مثبت، همان قدر كــه روی توانمندی ها تمركز می كنيم، 
روی ضعف ها هم تمركز می كنيم، همان قدر به ســاختن بهترین چيزها در زندگی 
عالقه مندیم كه اصالح بدترین ها را در نظر داریم، و همان اندازه نگران رضایت بخش 
كردن زندگی افراد عادی هستيم كه نگران مرهم گذاشتن بر زخم های افراد پریشان. 
بنابراین با دیدگاه مثبت باور داریم كه توانمندی های منشی و شخصيتی پایه و اساس 
حاالت انسان هستند و فعاليت های هماهنگ با توانمندی ها، راهی مهم برای رسيدن 

به یک زندگی خوب روان شناسانه را به ما نشان می دهند. 
توجه به »فضایل اخالقی« رویكردی نوین به توانمندی های منشی و شخصيتی در 
فلسفه است و ما باور داریم كه فضایل اخالقی حداقل برای روان شناسان و مشاوران 
خيلی جالب تر از قوانين هستند؛ چرا كه فضایل در زندگی افراد را هدایت می كنند. به 
روایت دیگر، روان شناسی نياز دارد كه به جای تأكيد بر دستورالعمل هایی برای زندگی 

خوب )قوانين اخالقی(، بيشتر بر چگونگی و چرایی شخصيت خوب تأكيد كند.

كليدواژه ها: مشــاورة توانمندمحور، توانمندی های منشی و شخصيتی، فضایل 
اخالقی، سرزندگی، شجاعت

فضایل: صفات اصلی هستند كه دین و فلسفة اخالق آن ها را ارزشمند دانسته اند 
و شامل شش فضيلت می شوند: خرد، شجاعت، انسانيت، عدالت، خویشتن داری 

و تعالی.
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غالباً دانش آموزانی به مشاوره مراجعه می كنند كه به دليل رنج كشيدن از مشكلی و 
برای رفع آن به دنبال كمک گرفتن از یک منبع خارجی هستند. اگر بخواهيم مدارس  
را بر اساس مفهوم توانمندســازی شكل بدهيم، الزم است در تمامی فعاليت های 
خود، چه آموزشی، چه تربيتی و چه  مشاوره ای، این  چشم انداز را در نظر بگيریم. 
 توانمندی های منشــی و شخصيتی به صورت مســتقيم در عملكرد تحصيلی 
دانش آموزان كاربرد دارند. در بسياری از اوقات، مشاور مدرسه می تواند، برای كاهش 
رفتارهای مخرب دانش آموزان، از طریق افزایش رفتارهای مثبت و رضایت بخش 
مبتنی بر توانمندی ها متناسب با موقعيت های پيش آمده، وارد فرایند مداخله شود و 
در كنار حل برخی مشــكالت، با سوق دادن آنان در مسيرهای معنادار و ارزشمند، 

توأم با هيجانات مثبت، موجبات شكوفایی دانش آموزان را فراهم آورند.
با توجه به شرایط محيطی و اجتماعی یک سال اخير، قرنطينه های مداوم، و انزوا 
و محدود شدن تعامالت به خاطر ایجاد ترس از ابتال به كرونا و رعایت پروتكل های 
بهداشــتی،  به نظر می رسد كه سطح انرژی و نشاط مردم، به ویژه دانش آموزان كه 
از فضای شــاد مدرســه به دور بوده اند، كاهش یافته است و آنان دچار كرختی و 
بی حوصلگی عاطفی و هيجانی شده اند. یكی از  توانمندی های منشی مناسب برای 

بهبود این وضعيت، »سرزندگی« از زیرمجموعه های »فضيلت شجاعت« است. 

 سرزندگی 
سرزندگی یكی از حالت های مورد عالقه و دوست داشتنی انسان است.سرزندگی 
دیدگاهی نسبت به زندگی است كه با انرژی زیاد، و زنده دلی و هيجان، خودش را 
نشان می دهد. این توانمندی هم جنبة جسمانی دارد و هم روان شناختی. روا ن شناسان 
عقيده دارند،  سرزندگی یكی از توانمندی هایی است كه تأثير زیادی بر شادكامی و 

رضایت ما از زندگی دارد.
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 عوامل مؤثر بر سرزندگی 
 بيماری، درد و خستگی، سيگار كشيدن، و رژیم غذایی ناسالم باعث كاهش 

سرزندگی می شوند؛
  تمرینات ورزشی، داشتن روابط صميمانه، داشتن حق انتخاب، و رژیم غذایی 

سالم و مغذی موجب افرایش سرزندگی می شوند.

در كار با دانش آموزان دارای سطح انرژی پایين می توانيد از این تكنيک های بهره  
بگيرید: 

از دانش آموز بپرســيد: چه چيزهایی شما را هيجان زده می كند؟ چطور می توانيد 
سرزندگی تان را حفظ كنيد؟ از او بخواهيد به این موضوع فكر كند.

محرک ها و انرژی های كليدی من: ایــن محرک ها و انرژی دهنده ها می توانند 
شامل افراد و موقعيت های خاص، تفریحات و سرگرمی ها، عالقه ها، هيجان ها یا هر 
چيز دیگری باشند كه ما را به سر شوق  می آورند. به دانش آموز بگویيد: محرک ها 
و انرژی زاهای  كليدی تان را مشــخص كنيد و بنویسيد هركدام از آن ها سالم اند یا 
ناسالم. سپس فكر كنيد كه از بين آن ها، كدام یک واقعاً موجب بهترین پيامد ممكن 

می شود. 
تار و مار عادت های بد: یكی از راه های افزایش ســرزندگی، و شور و اشتياق، 
غلبه بر عادت های بد است. در این تمرین كمک كنيد دانش آموز با انرژی و برداشتن 
گام هــای كوچک و عملی، بر یک عادت بد غلبه كند. برای این كار از او بخواهيد 
روی یک كاغذ همة  عادت های بد خود را یادداشــت كند و پس از مرتب كردن 
آن ها، عادتی را كه ترک آن از همه دشوارتر است، در باالی صفحه و عادتی را كه 
ترک آن از بقيه آسان تر است، در پایين صفحه قرار دهد. سپس از بين  عادت های 
فهرســت شــده یكی را انتخاب و در برگه ای یادداشت كند. در ادامه، با استفاده از 
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مطالب گفته شده در بخش هدف گزینی،  گام های كوچكی را برای غلبه بر این عادت 
طراحی كند و به ترتيب در برگه بنویسد. در مرحلة بعدی از او بخواهيد كه روی این 
موضوع فكر كند كه چگونه می تواند در راه رسيدن به هدفش كه همان ترک عادت 
بد است، آرامشــش را حفظ كند. به این منظور از چه گفت وگوی درونی استفاده 
می كند؟ در پایان این تكنيک یادداشت كندكه چه افرادی می توانند در راه رسيدن به 
این هدف به او كمک كنند، یا او را مورد حمایت قرار دهند، و از چه طریقی به او 

كمک خواهند كرد؟
حفظ كردن هيجان و مواجهه با چالش: از دانش آموز بخواهيد خود را مجسم 
كند كه موفق شده است. وقتی خود را تجسم كرد كه اولين گام موفقيت را برداشته 
است، گفت وگوی درونی این چالش را تكرار كند، به خود پاداش دهد و به خاطر 
موفقيت خود را تشویق كند . به او آموزش دهيد تسليم نشود. در صورتی كه موفق 

نشد، باز هم گام هایش را خردتر و كوچک تر كند. 
سرمایه گذاری روی خبرهای خوب: در ميان گذاشتن اتفاقات خوب زندگی 
با دیگران، انرژی و ســرزندگی را بيشــتر می كند. از دانش آموز بخواهيد برای 
تمرین به اشتراک گذاشتن خبرهای خوب، با یكی از دوستانش گروهی دونفره 
تشــكيل دهــد و از او بخواهد اتفاقی را كه در آن روز برایش رخ  داده اســت 
تعریف كند؛ حتی اگر بی اهميت باشد. همين كه یک رویداد مثبت باشد، كافی 

است. 
ســپس جای خود را با دوستش عوض كند و این بار خودش اتفاق خوبی را 
كه برایش رخ  داده اســت، با او در ميان بگذارد. در همين حين، عالوه بر تماس 
چشــمی كه با یكدیگر برقرار می كنند، به طرف مقابل نشان دهند به ماجرایی كه 

برایشان تعریف شده عالقه مند هستند و واكنش نشان دهند.
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 توصیه ها و راهکارهايی برای افزايش سرزندگی 
از  لحظه ها لذت ببرید: ســعی كنيد زودتر از خواب بيدار شوید و صبحانه تان 
را بــا حوصله ميــل كنيد. به بخار ليوان چای دقت كنيــد و از تک تک لحظه ها و 

فعاليت هایتان لذت ببرید.
از ماجراجویی غافل نشــوید: یكی از شــيوه های درست پرورش سرزندگی، 
شكستن چرخة روزمره و دست زدن به كارهای جدید، مفرح و چالش انگيز است؛ 

به طوری كه جهان را طور دیگری ببينيد.
برای خودتان سرگرمی پيدا كنيد: به انجام كارهایی كه در دوران كودكی دوست 

داشتيد، دست بزنيد.
بازی كنيد: از  فرصت هایی كه برای بازی كردن در اطرافتان وجود دارند، استفاده 

كنيد.
با دشمنان سرزندگی، روابطتان را محدود كنيد: خاصيت افرادی كه بدبين و 
اهل غرزدن و ناله كردن هســتند، پایين آوردن سطح و انرژی  طرف مقابلشان است. 

معاشرت با افرادی را كه مثبت و سرزنده نيستند، محدود كنيد.
به دامان طبيعت بروید: طبيعت روان ما را سالم تر می كند، به ما انرژی می دهد، 

استرس را از بين می برد،خالقيت را افزایش می دهد و ما را مهربان تر می كند.
با اصالت باشيد: اصيل بودن یكی از مؤلفه های سرزندگی است. به این معنا كه 

نقش بازی نكنيد، خودتان باشيد و از این خود بودن لذت ببرید.
به طور مرتب ورزش كنيد: رشــتة ورزشــی مورد عالقه تان را انتخاب كنيد و 

حداقل دو روز در هفته زمانی را به آن اختصاص دهيد.

منابع در دفتر مجله موجود است. 
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 خالقیت  

ویدا ذهبی
كارشناس ارشد رشتة روانشناسی تربيتی

ما انســان ها توانایی های ذهنی بســياری داریم كه هر كدام ســهم جداگانه ای 
در تســهيل فرایندهــای زندگــی دارنــد و از مهم ترین آن ها خالقيت اســت. 
به طــور خالصه، خالقيــت را می توان هنر خلــق ایده ها و كشــف راه حل های 
جدیــد ناميد؛ به ویــژه در زندگــی امروز كــه اســتفاده از این »هنر راه گشــا« 
 می توانــد ضریــب موفقيت های فردی را بــه طرز چشــمگيری افزایش دهد و 
راه حل های بهتر و گاه مفيد و مختصرتری را در اختيار افراد بگذارد. بی شک، آهنگ 
پرشتاب تغييرات همراه با نيازها و اقتضائات جدید، افراد را با موقعيت های مختلفی 
روبه رو می سازد كه لزوم مهم شمردن خالقيت را صدچندان می كند، اما سؤال مهم 
این است كه با چه شيوه هایي می توان این نيروی ذهنی خارق العاده را پرورش داد. 
آن گونه كه تحقيقات علمی نشان می دهند، ميان »خالقيت« و »سن« ارتباط نزدیكی 
وجود دارد و نقطة مشترک ارتباط این دو، احتماالً عامل تجربه و كسب معلومات 
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اســت. دست كم در شــرایط فعلی نمی توان سير تحولی خالقيت را با عرضة یک 
جدول زمان بندی شــده پيش بينی كرد. با اینكه دورة شكوفایی خالقيت، سال های 
اولية بزرگ سالی است و چهل ســالگی نقطة اوج خالقيت فردی شمرده می شود، 
باید توجه داشت كه تحقق این امر، نيازمند لوازم و زمينه های قبلی است. دوره های 
كودكی، نوجوانی و جوانی ســه دورة مهم برای رشــد تدریجی خالقيت است.  با 
گذشت زمان و باالرفتن سن افراد، محدودیت ها و موانع زیادی در مسير شكوفایی 

خالقيت ایجاد می شود كه كار مربيان و مشاوران تربيتی را دشوار می سازد.
بــرای پرورش خالقيت می توان از همان دوران كودكی وارد عمل شــد؛ همان 
زمانی كه كودک تحت  حمایت ها و محبت های والدین خویش قرار مي گيرد و ذهن 
و روان او آمادة پذیرش القائات مثبت محيطی اســت. البته اینكه هوش و خالقيت 
امری پيوسته و مستمر است و یا طی مراحلی مستقل صورت می گيرد، از جدال  های 
قدیمی و حل نشــدة علم روان شناسی اســت. نظریة رشد شناختی پياژه1 از اصل 
مرحله ای بودن رشد حمایت می كند و بر آن است كه كودک توانش های جدیدی 
به دست می آورد كه در مرحلة قبلی فاقد آن ها بوده است. بنابراین، هر كودک باید از 
مراحل مشخص رشد با ترتيب زمانی منظمی گذر كند تا به مرحلة نهایی رشد خود 
برسد )پياژه، 1۹54(. مسلم است كه پدران و مادران اولين مشاوران تربيتی كودک 

هستند و در این خصوص مسئوليت خطيری برعهده دارند.
ارتباط كالمی با كودک به همراه انجام دادن برخی بازی های تقویت كنندة  حّس 
كنجكاوی و جســت وجوگری، از عوامل مهم در پرورش نيروی خالقيت است. 
جالب اینكه سينگر2 )1۹73( در تحقيقی كه انجام داد، متوجه شد نوجوانانی كه در 
دوران كودكی دوســت خيالی داشته اند، از لحاظ پيشرفت تحصيلی و خالقيت در 
هنر و ادبيات، از گروه همســن خود برترند )به نقل از تلخابی، 1380(. از مقایسة 
كودكان خالق با كودكان معمولی نيز چنين اســتنباط می شود كه كودكان خالق، 
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آزادی عمل و اصالت رفتاری و شــوخ طبعی و روانی كالم بيشتری دارند و بيشتر 
درگير بازی های تخيلی می شوند )سينگر، 1۹83(.

اما خالقيت در ســنين نوجوانی و جوانی وضع متفاوتی پيدا می كند. در بيشتر 
صاحب نظران در آرای مربوط به رشد شناختی، محدودة سنی نوجوانی و سال های 
نخستين جوانی را سنين انتهایی برای رشد نهایی فعاليت های ذهنی می دانند. در این 
دوره، مغز به نهایت رشد فيزیكی خود می رسد و تفكر صوری، كه حد اعالی رشد 
شناختی است، مستقر می گردد. در پی استقرار هوش و عمليات انتزاعی در دستگاه 
روانی فرد، او در زمينة تفكر صوری، استدالل های فرضی استنتاجی،  تفكر منطقی و 
تفكر فراشناختی به ظرفيت های جدید خود پی می برد و قدرت حل مسئله در وی 
افزایش می یابد )پياژه،  1۹54(. از ســوی دیگر، برحسب نظریة روانی ـ اجتماعی 
اریكســون )1۹68(، مرحلة نوجوانی دورة انسجام هویت و آماده سازی فرد برای 
ورود به زندگی بزرگسالی است. نقش جنسی، هویت روانی و ارزش های اخالقی 
و فرهنگی در این دوره شكل می گيرند و نوجوان به همنوایی با دیگران و پذیرفته 
شدن در گروه همگن تمایل شدیدی پيدا می كند. عموماً انتظار می رود كه نوجوانان 
به دليل مسلط شدن به فرایند استدالل منطقی، از قدرت خالقيت زیادی برخوردار 
باشند؛ در حالی  كه در تحقيقات موجود، همبستگی معناداری بين نوع فرایند تفكر 
نوجوان و ميزان رفتارهای خالقانه او یافته نشــده اســت )ولف3، 1۹81(. تحقيق 
دیگری كه دربارة جامعة نوجوانان صورت گرفته، مؤید آن است كه به طور ميانگين، 
13 ســالگی از سنينی است كه در آن كمترین ميزان خالقيت وجود دارد )تورنس، 

.)1۹75
نتيجه آنكه، نقش اصلی در خالقيت برعهدة تجربه، تعليم وتربيت و محيط مساعد 
اســت. خالقيت عالوه بر زمينة مناسب ارثی، به عوامل متعدد درون فردی و ميان 
فردی دیگر نيز نياز دارد. محيط مناسب، والدین آگاه، مربيان شایسته و برنامه های 
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آموزشــی مبتنی بر ارزش گذاری تفاوت های فردی و سخت كوشی از جمله لوازم 
خالقيت اند. بنيامين بلوم4 )1۹85( محيط زندگی، چگونگی رشد و نحوة آموزش 
120 نفر از افراد خالق را در تحقيقی مطالعه و بررسی كرده است. در این بررسی، 
فرضيه های او مبنی بر نقش ارزنده و بسيار مهم فضای داخل خانواده و محيط مساعد 
برای فرزندان، نقش آموزش و داشــتن معلمان با تجربه و آگاه، و اهميت ساعات 

متمادی كار طوالنی و سخت در ایجاد و گسترش خالقيت به اثبات رسيده اند.
اكنون نوبت پاسخ دادن به این سؤال است كه افراد خالق دارای چه خصوصيات 
شــخصيتی هســتند و چه رفتارهایی از خود بروز می دهند. محققان سرشــناس 
آزمایشــگاه روان سنجی دانشگاه كارولينای شــمالی آمریكا، از جمله تورستون و 
ميلنجر )1۹54(، طی پروژه  ای مشــترک با دانشــگاه شيكاگو كه قصدش ساخت 
آزمونی معتبر برای ســنجش خالقيت )CREE( كاركنان شــركت عظيم جنرال 
موتورز و شناخت افراد خالق و غيرخالق بود، دریافتند كه افراد خالق، كار منظم 
و نظام دار را دوســت ندارند، كم حوصله اند، از گوش دادن به سخنرانی خوششان 
نمی آید،  بی قرار و ناآرام اند، در بيان عقاید خود صراحت دارند، اهل مطالعه هستند 
اما نه برای حل مشــكالت، تمایالت هنری مشــخصی دارند، وقت زیادی را در 
بيرون از منزل ســپری نمی كنند، از مشكالت نمی هراسند، نگرانی كمتری از آینده 
دارند و تحت شرایط فشار، بهترین ایده ها را ارائه می دهند )یوسفی، 13۹1(. مردم 
كنجكاو هرگز خسته نمی شوند. برای آن ها زندگی یک پژوهش پایان ناپذیر است 
)رانكو، 1۹۹1(. اقليت خالق مثبت اند و در ميان تردیدها و نوميدی ها، جرقة  اميد و 
خوش بينی را روشن نگه می  دارند. آن ها به پيشرفت فرهنگ معتقدند و به چرخ های 
تاریخ، توسعه و ترقی جامعة بشریت حركت بيشتری می دهند. افراد خالق خود را 
مقيد می دانند كه از حد انتظاری كه دیگران از آن ها دارند، فراتر روند. این جمالت 
تنها گوشــه ای از اظهار نظر صاحب نظران در مورد خصوصيات افراد خالق است. 
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برخی از روان شناسان، مانند تایلور و بارون5، كوشيده اند خالقيت را با ویژگی های 
شخصيتی مشخص سازند. آنان ویژگی های بارزی چون استقالل عمل، نسبی گرایی، 
اذعان به اشتباه، ميل به پيچيدگی و تازگی و شوخ طبعی را به خالقان نسبت داده اند. 
استيز6 نيز ســالمت روانی، انعطاف پذیری، ترجيح پيچيدگی، استقالل رأی و قوة  
ابتكار را از جمله خصوصيات خالقان بر شمرده است. افراد خالق حتی از دوران 
كودكی معموالً خصوصيات شــخصيتی و رفتــاری متفاوت، جالب و گاه عجيبی 
دارند. مطالعه در احوال دانشمندان و هنرمندانی كه دستاوردهای اصيل و مهمی در 
رشته های تخصصی شان داشته اند، نشان می دهد كه عوامل شخصيتی نظير استقالل 
در قضاوت، برخورداری از انگيزة پيشرفت،  ابتكار عمل و بردباری در برابر ابهامات 
از جمله شرایط مهم ر دستيابی به كشفيات خالق هستند )سيف، 13۹0(. باید بدانيم 
كه بســياری از صاحب نظران به بيان ویژگی های افراد خالق عالقه مندند. اســتينر 
)1۹65( بارون )1۹6۹( و بارباركالرک )1۹7۹( از جملة این افرادند. در ســال های 
ميانی دهة 1۹80، توماس بكلی و دیوید بوید پس از مطالعة نوشــته های مربوط به 
»روان شناسی خالقيت«، سرانجام توانســتند چهار عامل بعد به عنوان ابعاد مهم و 

عمومی زندگی افراد خالق تعيين و بيان كنند:
الف: نياز به كسب موفقيت7. این قبيل افراد همواره در پی اهداف بلند پروازانه و 

موفقيت هستند.
ب: خودكنترلی8. زندگی و سرنوشت این قبيل افراد را نه شانس بلكه اراده و كنترل 

خود تعيين می كند.
ج: تحمل ریسك9. خطر كردن و ریسک بيشتر از خصوصيات افراد خالق است.

د: رویارویی با وضع مبهم. از نظر افراد خالق، برای اتخاذ تصميمات و انجام دادن 
كارها الزم نيست همه چيز روشن باشد.

در اینجا با تأكيد مجدد بر این حقيقت كه افراد خالق خصوصياتی متفاوت و گاه 
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متضاد با ســایر افراد دارند، رئوس ویژگی های افراد خالق را كه در منابع مختلف 
آورده شده است، برمی شمریم:

1. ميل به استقالل و خودپيروی؛ 
2. قدرت تخيل و رویا پردازی؛ 

3. مشورت با دوستان نه با والدین؛
4. ارتباط نسبتاً سرد عاطفی با والدین؛ 

5. همانندسازی با دوستان؛
 6. اجتناب از وقت گذرانی؛ 

7. ميل به مطالعه، نقاشی و شعر گفتن؛ 
8. بيزاری از دروسی مثل ریاضی؛ 
9. شوخ طبعی و بی نظمی نسبی؛ 
10. ناسازگاری و تطابق مشكل؛ 

11. ابهام پذیری و تحمل پيچيدگی؛ 
12. پشتكار داشتن و فعال بودن؛ 

13. تحمل ناكامی ها و خستگی ناپذیری؛ 
14. انگيزة درونی قوی؛ 

15. ریسک پذیری و انعطاف ؛ 
16. اعتماد به نفس و جسارت؛ 

17. بی اعتنایی به پاداش، نام و نشان؛
18. ميل به ناشناخته ماندن؛ 

19. بی ميلی به تعریف و تمجيد؛  
20. ميل به آزادی و فرار از محدودیت؛ 

21. مهارت كالمی قوی؛ 
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22. توجه به ارزش ها نه قوانين؛ 
23. نيل به دستاورد نه نتيجه و ... )كولدری رو 2001، به نقل از شيرازی، 1388(.

پی نوشت ها 
1. Piaget
2. Singer
3. Wolf
4. Bloom
5.Taylor&Borron
6. Estiz
7. needachvement
8. self control
9. tolerance for ammbiguity

منابع
1. تلخانی، محمود. )1380(. بررسی عوامل درون مدرسه ای مؤثر بر خالقیت دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی شهرستان زنجان.

۲. سیف، علی اکبر. )1390(. روان شناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
3. شــیرازی، رباب. )1388(. »بررســی عوامل مؤثر بر خالقیت در شــغل معلمــی از دیدگاه دبیران شــاغل در مراکز دولتی 

پیش دانشگاهی استان تهران«. پایان نامة کارشناسی ارشد، الزهرا )س(.
4.یوســفی،  فریده. )1391(. »بررســی نقش ســبک های فرزندپروری با خود کار آمدی و خالقیت« دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رودهن.
5. piaget.j. (1954). The construction of reality in the chid. New York: Basic Books.
6. Runco. M.A. (1991). Divergent thinking. Norwood: Ablex.
7.Singer. J.L (1983). The childs World of makebelieve. New York: Academic Press.
8.Torrance, E.P. (1975). Creativity Research in education.in I. A. Talor&J. W.Getzels. 





59

 آموزش مهارت حل مسئله )با هدف كمک به هويت موفق( 
 با رويکرد نمايشی 

زهرا شاهسواری
كارشناس ارشد مشاورة خانواده

 عنوان تجربه: 
آموزش مهارت  حل مسئله )با هدف كمک به درک هویت( با توجه به رویكرد 

نمایشی )ایفای نقش، تئاترهای دانش آموزی، فيلم كوتاه آموزشی(

1. شرح تجربه:
مبنای علمی طرح: 

این طرح بر مبنای دیدگاه عاملی آلبرت بندورا، روان شناس بزرگ، تنظيم و اجرا 
شده است. براساس این دیدگاه، اوالً انسان از توانایی كنترل كردن ماهيت و كيفيت 
زندگی خود برخوردار اســت. او از طریق تالش های فردی، جانشينی، تالش های 
جمعی، محيط های اجتماعی و فرهنگی خود را شــكل می دهد. ثانياً، شــخصيت 
به وسيلة تعامل رفتار، عوامل شخصی )مخصوصاً شناخت(، و محيط شكل می گيرد. 
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افــراد از توانایی فكر كردن، پيش بينی كردن، برنامه ریزی كــردن و ارزیابی كردن 
اعمالشان برخوردارند. گرچه محيط می تواند به شكل گيری رفتار كمک كند، عوامل 
شــناختی و رفتاری برای به وجود آوردن عملكرد انسان با نيروهای محيطی تعامل 
می كنند. ثالثاً، بسياری از عوامل تأثيرگذار مهم بر زندگی افراد، نتيجة رویارویی های 
تصادفی یا غير منتظره اند؛ رویارویی هایی كه پيش بينی یا برنامه ریزی نشده اند. رابعاً، 
انسان ها از توانایی به كارگيری زبان و نمادهای دیگر برای تنظيم كردن زندگی شان 
برخوردارند. آن ها بدون این توانایی، صرفاً به تجارب حسی واكنش نشان می دهند 
و توانایی پيش بينی كردن رویدادها، آفریدن اندیشه های تازه یا استفاده از معيارهای 
درونی برای ارزیابی كردن تجربه های جاری را ندارند. انســان ها نه تنها می توانند 
فكر كنند بلكه می توانند به تفكر بيندیشند. باالخره، تأكيد این دیدگاه بر این است 
كه ویژگی برجســتة انسان ها شكل پذیری اســت، یعنی، توانایی آن ها در آموختن 
انواع رفتارها. بندورا بر یادگيری جانشينی )غيرمستقيم( تأكيد داشت؛ یعنی یادگيری 
به وسيلة مشاهده كردن رفتار دیگران. حتی تقویت می تواند جانشينی باشد و افراد 
می توانند با مشاهده كردن فرد دیگری كه پاداش دریافت می كند، تقویت شوند. این 

تقویت غيرمستقيم، مقدار قابل مالحظه ای از یادگيری انسان را توجيه می كند.

 2. شرح طرح:
اهمیت و ضرورت مسئله:

نوجوانی یكی از مهم ترین مراحل رشــد شخصيت اســت كه تا حدود زیادی 
پایه های شخصيت فرد در بزرگســالی را تشكيل می دهد. بدیهی است نوجوان با 
مسائل متعددی روبه روست و می توان گفت دوران نوجوانی یكی از بحران زاترین 
دوران هاســت. بخش زیادی از هویت افراد در نوجوانی شكل می گيرد و بنابراین، 
می تــوان اذعان نمود كه توفيق و شكســت فرد در زندگی آتــی تحت تأثير نوع 
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هویت شــكل گرفته در نوجوانی است. نوجوانان این دوران را با تجارب متفاوتی 
می گذرانند؛ بدین معنی كه اگر هویت توفيق كســب كرده باشــند در زندگی آتی 
موفق و مؤثر خواهند بود و در غيراین صورت، دچار نابســامانی و گاهی ارتكاب 
جرم و بزه می شوند. نوجوان به واسطة تغييرات درونی گاهی با بحران هایی روبه رو 
می شود و به دنبال پاسخ به كيستی و چيستی خود است. لذا بسيار ضروری است 
كه زمينة الزم تشكيل هویت توفيق در نوجوان فراهم گردد تا بتواند تصویر مثبت و 
كارآمدی از خود داشته باشد و در آینده نيز شهروندی كارآمد و موفق گردد. هویت 
توفيق، داشتن تصویر مثبت و كارآمد از خود است و افرادی به آن دست می یابند كه 
موفقيت هایی را تجربه كرده باشند و در برخورد با مسائل زندگی احساس كارآمدی 

داشته باشند.
باتوجه به آنچه آمد، در می یابيم كه مهم ترین ســالحی كه نوجوان برای كسب 
این عنصر مهم نياز دارد، مهارت حل مســئله و تصميم گيری اســت تا بتواند به 
سؤاالت خود پاسخ گوید، برای مسائل خویش راه حل پيدا كند، دچار سردرگمی 
هویت نشــود و به هویت توفيق، كه نشان دهندة سالمت روان است، دست یابد. 
ایــن امر مهم وقتی بهتر تحقق می یابد كه این مهــارت در قالب الگوهای متنوع 
آموزشی از جمله آموزش نظری )تئوریک(، نمایشی، تئاتر و ایفای نقش آموزش 
داده شــود تا یادگيری بهتر و بيشتر صورت گيرد. چرا كه در نظریه های یادگيری 
آنچه بيش از هر چيز یادگيری را جذاب و خوشــایند می كند و باعث سرعت و 
تثبيت آن می شــود، درگير كردن تمام حواس مخاطب اســت؛ از جمله حواس 

دیداری، شنيداری و عملی.
لذا با توجه به اهميت دوران نوجوانی و اهميت تأثير یادگيری مهارت حل مسئله 
در زندگی فردی و اجتماعی آنان درصدد برآمدیم به آموزش این امر مهم با توجه به 

رویكرد نمایشی، تئاتر و ایفای نقش به جمعی از دانش آموزان اقدام نمایيم.
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 اهداف طرح: 
الف. كمک به دانش آموزان برای مقابله با مشكالت و حل مسائل دوران نوجوانی و 

رسيدن به یک هویت منسجم و رشدیافته؛
ب. تمرین و تجهيز نوجوان به مهارت حل مسئله جهت آماده شدن برای زندگی 

بزرگسالی؛
ج. كمک به ایجاد »هویت موفق« در نوجوان به واسطة توانمندی در حل مسائل و 

كسب اعتماد و عزت نفس.

 مراحل اجرای طرح: 
* ابتدا جلســه ای برای توجيه دانش آموزان )30 نفر( برگزار شــد و اهميت و 
ضرورت مهارت حل مســئله و تصميم گيری در پرسشنامه ای در قالب مثال های 
ملموس مطرح گردید. در ادامة جلسه پرسشنامه كه حاوی 20 سؤال محقق ساخته 
بود بين دانش آموزان توزیع گردید. در این جلسه سعی بر این بود كه دانش آموزان 
بيشتر به چالش كشيده شوند و به یادگيری این مهارت  نياز بيشتری احساس كنند. 
با این رویكرد، اصل و چارچوب های مهارت حل مســئله و تصميم گيری آموزش 
داده شد و سعی شد دانش آموزان با مبانی نظری آن آشنا شوند. بروشورهایی هم با 
این مضمون در اختيار آنان قرار گرفت تا با اصول مهارت حل مســئله آشنا شوند. 
طی این جلسه مشخص شد كه درصد باالیی از دانش آموزان با این مهارت آشنایی 
ندارند. در این مرحله، دانش آموزان به گروه های پنج نفره تقسيم شدند و از گروه ها 
خواسته شد با مشورت و كمک  مربی، سناریویی برای نمایش بخش های مختلف 
این مهارت آماده كنند تا در هر جلســه، یكی از آن ها نمایش خود را ارائه دهد و 
بعد از آن، بحث و تبادل نظر با دانش آموزان صورت گيرد. این نمایش ها به ســبب 
اینكه دانش آموزان را از لحاظ دیداری و شناختی و عاطفی ـ روانی  درگير می كردند، 
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هيجان مثبت به همراه داشتند و تأثير زیادی بر یادگيری آنان می گذاشتند؛ به طوری 
كه پس از اتمام دوره، دانش آموزان و خانواده های آنان به این قضيه اذعان داشــتند. 
این برنامه طی چهار هفته و هر هفته طی 60 دقيقه اجرا می شد كه بخشی به اجرای 
نمایش و بخشی به بحث و تبادل نظر برای تثبيت بيشتر مطلب اختصاص می یافت. 
طی دو جلسة دیگر نيز فيلم های آموزشی با همين مضمون برای آنان نمایش داده 

شد و پس از نمایش، فيلم موردبحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخش دیگر، كه ایفای نقش بود، مربی ابتدا از دانش آموز می خواســت نقش 
فردی را ایفا كند كه در برخورد با مسئله ای مهارت حل آن مسئله را نمی داند. بعد، 
خود مربی نقش را برعكس می كرد و نقش فردی را ایفا می نمود كه با مسئله برخورد 

و آن را حل می كند.

 3. دامنة كاربرد تجربه:
از آنجا كه همة افراد در زندگی خود با مسائلی مواجه می شوند  مشاوران و مربيان 
خالق می توانند این تجربه را متناسب با سنين مختلف در تمام دوره های تحصيلی 
اجرا كنند و آموزش دهند. برای این كار آن ها می بایســت روش نمایشی را به كار 
بندند كه باعث ماندگاری و تســهيل در آموزش و یادگيری می شود و چون تمامی 
حواس فرد )دیداری، شنيداری و...( را درگير می كند، یادگيری زودتر و بهتر اتفاق 
می افتــد و ماندگار می گردد. همچنين، برای دانش آموزان جنبة تفریحی و هيجانی 

دارد و جذاب است.

 4. پیشنهادهای توسعة تجربه:
* پيشــنهاد می شــود این طرح به عنوان یک تكليف آموزشی در قالب كتابچه ای 
همراه با محتوای الزم )فيلم و نمایشنامه های پيشنهادی( به مدارس ارسال شود 
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تا مربيان متناســب با ســن دانش آموزان آن را اجرا كنند و گزارش دهند و در 
غيراین صورت، خود مدیران اقدام به اجرای آن كنند. مدیران باالدســتی نيز از 
مدیران مجری این طرح تقدیر كنند تا انگيزه ای برای دیگران شود و این امر در 

حضور دیگر مدیران انجام گيرد )یادگيری مشاهده ای(.
* از آنجا كه یادگيری از طریق تركيب حواس دیداری و شنيداری و... بهتر صورت 
می گيرد، بهتر اســت از این روش ها برای باالبردن سطح یادگيری دانش آموزان 

استفاده شود. 
* اولين اصل ایجاد انگيزة یادگيری، به وجود آوردن فضایی هيجان انگيز و نشاط آور 
بــرای دانش آموزان اســت و این امر مهم در قالب نمایــش و فيلم و... عملی 

می گردد.
* یک اصل اساســی برای یادگيری و تثبيت آن، درگير كردن دانش آموز با مطلب 
است و این امر در قالب تهيه و تدوین نمایشنامه و ایفای نقش عملی می شود.

* اصل اساسی دیگر در ارتقای سطح یادگيری دانش آموزان، ایجاد ارتباط بين معلم 
و دانش آموز  است. این امر مهم نيز از طریق تعامل دانش آموز و معلم برای آماده 

كردن نمایشنامه و مطالب درسی محقق می شود.
* مهارت حل مسئله از مهم ترین مهارت های زندگی است كه همة انسان ها در تمام 
مراحــل زندگی خود به آن نياز دارنــد. لذا آموزش این مهارت مهم برای حل 
موفقيت آميز مسائل و ایجاد حس توفيق در تمام دانش آموزان در همة دوره های 

تحصيلی توصيه می شود.
* یكی از علل همة اعتيادها، مجهز نبودن افراد به سالح مهارت مسئله است. آنان كه 
در برخورد با مسائل ســخت به بن بست می رسند و قادر به حل مسائل خود 
نيستند، برای فرار از حس شكست به اعتياد روی می آورند؛ پس، آموختن این 

مهارت می تواند بسيار كارگشا باشد.
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 5. مستندات:
* مصاحبه هایــی هم كه قبل و بعد از آموزش بــا والدین و دانش آموزان صورت 
گرفت از تغييرات ایجاد شده در دانش آموزان در حل مسائل و تصميم گيری ها 

خبر می داد.

جدول مقایسة نمرات دانش آموزان در پيش و پس از اجرای آموزش

ميانگين نمرات آزمون مهارت حل مسئله

11/13پيش آزمون )از 20 نمره(

17/26پس آزمون )از 20 نمره(

20
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ميانگين نمرة آزمون 
مهارت حل مسئله

پيش از آموزش

پس از آموزش

 6. منابع و مراجع مورد استفاده در تدوين تجربه:
* كلينكه، كریس ال. )1380(. مهارت های زندگی. مترجم: شهرام محمدخانی. 

تهران: اسپندهنر.
* كمک گرفتن از دانش آموزان ساعی و عالقه مند به نمایش و تئاتر

* تبادل نظر با همكاران برجستة مشاور و روان شناس و.. .
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 خوش بیني و امیدواري نیاز جّدی نسل امروز و فردا 
 رابطة شــیوه های فرزند پروری با خوش بینی، امیدواری و پیشــرفت 

تحصیلی دانش آموزان 

فهيمه كاكایي، كارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دبير آموزش وپرورش
دكتر محمدسعيد احمدی، استادیار گروه روان شناسی پردیس فرهنگيان زنجان

 اشـاره 
شــيوه هایي كه والدیــن در تربيت فرزندان به كار مي گيرند، در تأمين ســالمت 
آن ها نقش اساســي دارد. در سایة ارتباط ســالم است كه مي توان نيازهاي فرزندان 
را شــناخت و به رفع آن ها همت گماشت. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة 
شيوه هاي فرزند پروري با خوش بيني، اميدواري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

شهر ماهنشان صورت گرفته است. 
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونة آماري پژوهش شامل 
184 نفر )۹2 دختر و ۹2 پسر( و مادران آن ها بود كه به روش نمونه گيري تصادفي 
 طبقه اي از ميان دانش آموزان مشــغول به تحصيل شــهر ماهنشان سال تحصيلي 
۹5- 13۹4 انتخاب شــدند و با اســتفاده از پرســش نامه هاي جهت مندي زندگي 
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(R-LOT)، اميد به زندگي ميلر (MHS) و پرسش نامة فرزند پروري بامریند مورد 

بررسي قرار گرفتند. سپس، داده هاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون 
و رگرسيون هم زمان در محيط Spss مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد بين شيوة فرزند پروري منطقي با خوش بيني، اميدواري و پيشرفت 
تحصيلي رابطة مثبت و معني  دار وجود دارد )p>0/01(؛ بين شــيوة فرزند پروري 
 )p>0/05( مستبدانه با خوش بيني و اميدواري رابطة معكوس و معني دار وجود دارد
ولي با پيشــرفت تحصيلي رابطة معني دار ندارد )p<0/05(. همچنين، بين شــيوة 
 )p>0/05( فرزند پروري سهل گيرانه با خوش بيني رابطة مثبت و معني دار وجود دارد
ولي با اميدواري و پيشرفت تحصيلي رابطة معني دار وجود ندارد )p<0/05(. نتایج 
تحليل رگرسيون هم زمان نشان داد كه شيوه هاي فرزند  پروري منطقي و استبدادي 
قادر به پيش بيني اميدواري هستند )p>0/01( ولي شيوة فرزند پروري سهل گير قادر 
به پيش بيني اميدواري نيســت )p>0/05(. همچنين، یافته ها نشان داد كه شيوه هاي 
فرزند پروري منطقي )p>0/05( و استبدادي )p>0/01( قادر به پيش بيني خوش بيني 
هســتند ولي شــيوة فرزند پروري ســهل گير قادر به پيش بيني خوش بيني نيست. 
همچنين، شــيوه هاي فرزند پروري منطقي )p>0/01( و سهل گير )p>0/05( قادر 
به پيش بيني پيشرفت تحصيلي هستند ولي شــيوة فرزند پروري استبدادي قادر به 

 .)p>0/05( پيش بيني پيشرفت تحصيلي نيست

كليد واژه ها: فرزند پروري، اميدواري، خوش بيني، پيشرفت تحصيلي، شهر ماهنشان

 مقدمه 
پيشــرفت تحصيلي یكي از عمده ترین و در عين حال چالش انگيز ترین مباحث 
و مفاهيم روان شناســي تربيتي به حساب مي آید؛ به گونه اي كه پژوهش هاي زیادي 
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صرف تدوین مدل هاي كارآمد به  منظور تبيين و پيش بيني آن شده است )عسگري، 
1387(. نظر به اهميت پيشــرفت تحصيلي و نقــش آن در زندگي دانش آموزان، 
نظریه پردازان تربيتي بســياري از پژوهش هاي خود را بر شــناخت عوامل مؤثر بر 

پيشرفت تحصيلي متمركز كرده اند )عالءالدیني، كج باف و مولوي، 1386(.
در دهه هاي اخير، رویكرد روان شناســي مثبت نگر1 در حوزة روان شناسي ظهور 
كــرد و موجب تحوالت قابل مالحظه و پژوهش هاي نافذ و مؤثري در زمينه هاي 
مختلف رفتاري، از جمله مطالعات مربوط به پيشــرفت تحصيلي دانش آموزان و 
دانشــجویان شد. رویكرد روان شناسي مثبت نگر سعي دارد با استفاده از روش هاي 
علمي به مطالعه و كشــف توانایي هایي نایل آید كه اجازه مي دهند افراد، گروه ها، 

سازمان ها و جوامع پيشرفت كنند،  )سليگمن2، 200۹(.
خوش بيني یكي از خصوصيات مثبت انسان است كه در دو دهة گذشته، توجه 
ویژه اي را در حوزه هاي روان شناســي و علوم اجتماعي به خود جلب كرده است. 
خوش بيني به جهت گزیني اي اشــاره  دارد كه در آن معموالً پيامدهاي مثبت مورد 
انتظارنــد و این پيامد ها به عنوان نتایج عوامل ثابــت، كلي و دروني در نظر گرفته 
مي شوند )پترســون3، 2000(. شي یر و كارور4 خوش بيني را انتظار تعميم یافته اي 
مي داننــد كه بر مبناي آن پيامدهاي خوب در سراســر زندگي فــرد رخ مي دهد 

)خسروشاهي و هاشمي، 13۹1(.
اميدواري نيز یكي از دیدگاه هاي مطرح در حوزة روان شناســي مثبت است كه 
به عنوان یک سازة شناختي- انگيزشي بر سالمت رواني تأثير مي گذارد. اميد یكي از 
مفاهيم بسيار نزدیک به خوش بيني و یكي از ویژگي هاي زندگي است كه افراد را 
به جست وجوي فرداي بهتر وا مي دارد. اميد یعني انتظار موفقيت و آیندة بهتر، یعني 
دليلي براي زیستن؛ وقتي اميد در دل و ذهن وجود داشته باشد، اشتياق زندگي نيز 

وجود خواهد داشت. 
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الگوي تربيتي والدین نقش مهمي در پيشرفت تحصيلي فرزندان دارد. یافته هاي 
پژوهشــي در این زمينه نشــان مي دهد كه موفقيت زیاد در مدرســه با روش هاي 
فرزند پــروري ارتباط دارد )درونباخ، ریتر، ليدرمن و همــكاران5، 1۹87(. بامریند 
الگوي فرزند پروري والدین را به سه گروه مستبد، سهل گير، و قاطع و اطمينان بخش  

تقسيم كرده است. 
در پژوهش آنوال و همكاران نشان داده شد كه بين شيوة تربيتي والدین و ميزان 
موفقيــت تحصيلي نوجوانان ارتباط وجود دارد؛ بــه این ترتيب كه هر چه ميزان 
حمایت و پاسخ دهي والدین در شيوة تربيتي باالتر باشد، ميزان پيشرفت تحصيلي 

فرزندان نيز باالتر است )آنوال6، استاتين ونورمي، 2000(.
سانتراک7 )1۹84( نشان داد كه والدین داراي سبک مقتدرانه به ایجاد اعتماد به نفس 
و عزت نفس، احســاس مسئوليت، خودمختاري و رابطة نزدیک و كمک كردن به 

پيشرفت تحصيلي در رابطه با فرزندانشان كمک مي كنند. 
مطابق تحقيقات دبورا، آن، بالدوین، مک  اینتایر، هارد وي و اليزابت8 )2007( و 
كومر، شارما و هوددا۹ )2010( سبک هاي تربيتي كه والدین در تربيت فرزندانشان 
به كار مي گيرند، با خوش بيني و اميدواري آن ها رابطة مثبت و معنا داري دارد. مطابق 
نتایج این تحقيقات، ســبک  فرزند پروري مقتدرانه بيشترین تأثير را بر خوش بيني 
و اميدواري10 فرزندان داشــته است. بنابراین، مي توان گفت سبک فرزند پروري و 
رفتار هاي والدین یكي از عوامل تأثيرگذار بر خوش بيني و اميدواري فرزندان است. 
تحقيقات نشــان مي دهد كودكاني كه والدین آن ها از سبک فرزند پروري مقتدرانه 
براي تربيت فرزندان خود اســتفاده مي كرده اند، از خوش بيني و اميدواري باالتري 
برخوردار بوده اند )حاتملو، بازدارو نریماني، 13۹2؛ حســيني نســب، احمدیان، 
روان بخش، 1384؛ مقدس، 13۹3؛ دانياري، 13۹2؛ برازجاني وفاني، 13۹0؛ كومر، 
شــارما وهودا11، 2012(. همچنين، برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه بين سبک 
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فرزند پروري مقتدرانة والدین با اميدواري و خوش بيني فرزندان رابطة منفي وجود 
دارد )مقدس، 13۹3، دانياري، 13۹2(. كلي12 )2007( در بررسي رابطة اميد، عملكرد 
اجرایي، توانایي هاي هيجاني- رفتاري با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان10 تا 12 
ساله نشان داد 74 درصد از آثار نقص در عملكرد تحصيلي در دانش آموزان از اميد 

تأثير مي پذیرد.
یافته هاي پژوهشي در این زمينه حاكي از آن است كه موفقيت زیاد در مدرسه با 
روش هاي فرزند پروري قاطعانه ارتباط دارد. یک مطالعة وسيع نشان داد كه والدین 
دانش آموزان دبيرستاني بســيار موفق كه نمره هاي باالیي داشتند، در فرزند پروري 
روشي قاطعانه داشــته  اند. كمترین نمره نيز متعلق به دانش آموزاني بود كه والدین 
مستبد داشــتند )ليدرمن، رابرتز و فرالي13، 1۹87(. ســبک فرزند پروري مقتدرانه 
موفق ترین روش فرزند پروري است كه پذیرش و روابط نزدیک، روش هاي كنترل 
سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل مي شود. والدین مقتدر، صميمي و دلسوز 
و نسبت به نياز كودكان حساس اند. سبک فرزند پروري مستبدانه از نظر پذیرش و 
روابط نزدیک پایين، از نظر كنترل اجبار باال و از نظر اســتقالل دادن پایين اســت. 
والدین مستبد سرد و طردكننده اند. در فرزند پروري سهل گير، والدین مهرورز و پذیرا 
هستند ولي متوقع نيستند، كنترل كمي بر رفتار فرزندان خود اعمال مي كنند و به آن ها 
اجازه مي دهند در هر سني كه باشند، خودشان تصميم گيري كنند؛  حتي زماني كه 

هنوز قادر به انجام دادن آن نيستند )ثابتي و رضواني، 138۹(. 
پژوهش هاي بســياري ارتباط ســبک  فرزند پروري14 با ابعاد گوناگون زندگي 
فرزندان را تأیيد كرده اند كه از آن جمله مي توان به رابطة ســبک هاي فرزند پروري 
با خوش بيني اشــاره كرد. در پژوهشــي، مقدس)13۹3( نشان داد بين سبک هاي 
فرزند پروري مقتدرانه15 و سهل گيرانه16 والدین با خوش بيني دانشجویان رابطة مثبت 
و معنادار و بين سبک فرزند پروري مستبدانه17 والدین و خوش بيني دانشجویان رابطة 
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منفي وجود دارد. مهر افزار )1384( در پژوهشي رابطة شيوه هاي فرزند پروري را با 
خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم دبيرستان بررسي نموده است. نتيجة 
تحقيقات وي نشان داد كه بين شيوه هاي سهل گيرانه با خالقيت و پيشرفت تحصيلي 
فرزند ارتباط مثبت و معنا داري وجود دارد. بين شــيوه  هاي مســتبدانه با پيشرفت 
تحصيلي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد ولي بين شيو ه هاي فرزند پروري كاماًل 

آزاد با پيشرفت تحصيلي ارتباط معناداري مشاهده نكرد. 
به طور كلي، اغلب تحقيقات نشان از تأثير شيوة فرزند پروري والدین بر اخالق، 
رفتار، شخصيت و عملكرد بعدي فرزندان دارند. با توجه به تأثير گذاري سبک هاي 
فرزند پروري بر رفتار و شــخصيت فرزندان، پژوهشگر درصدد است به این سؤال 
پاســخ  دهد كه آیا بين شيوه هاي فرزند پروري با خوش بيني، اميدواري و پيشرفت 

تحصيلي دانش آموزان شهر ماهنشان رابطه وجود دارد یا نه. 

 روش پژوهش 
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبســتگي است. جامعة آماري پژوهش 
شامل كلية دانش آ موزان پسر و دختر مدارس دورة متوسطة اول شهر ماهنشان شاغل 
به تحصيل در سال تحصيلي ۹5-۹4 و مادران آن هاست. مجموع دانش آموزان طبق 
آمار رسمي 350 نفر )170 پسر و 180 دختر( بوده است. حجم نمونه طبق محاسبة 
فرمــول كوكران 184 نفر )۹2 دختر و ۹2 پســر( و مادران آن ها محاســبه گردید. 

نمونه گيري نيز به صورت تصادفي طبقه اي انجام شد. 

 ابزار سنجش 
 الف( پرسش نامة شیوه هاي فرزند پروري دياناباوم ريند18

این پرسش نامه را دیاناباوم ریند در سال 1۹72 ميالدي طراحي كرد. پرسش نامة 
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یادشده اقتباسي است از نظر رفتار والدین كه براساس نظریة باوم ریند از آزاد گذاري، 
استبدادي و اقتدار منطقي والدین براي بررسي الگوهاي نفوذ و شيوه هاي فرزند پروري 

ساخته شده است. 
پرســش نامة دیاناباوم ریند در تحقيقات متعددي بررسي شده و اعتبار و روایي 
آن به دست آمده است. یوري1۹ در ســال )1۹۹1( ميزان پایایي پرسش نامة  مزبور 
را با اســتفاده از روش باز آزمایي در بين گروه مادران به ترتيب 0/81 براي شــيوة 
سهل گيرانه، 0/86 براي شيوة مستبدانه و 0/78 براي شيوة مقتدرانه و در بين پدران 
به ترتيب 0/77 براي شــيوة ســهل گيرانه، 0/85 براي شيوة مستبدانه و 0/88 براي 
شيوة قاطع گزارش نمود. روایي محتواي آزمون نيز توسط 10 نفر از صاحب نظران 

روان شناسي و روان پزشكي مورد تأیيد قرار گرفت. 
اسفندیاري )1374( براي تعيين پایایي این پرسش نامه از روش بازآزمایي استفاده 
كرده است. او از 120 نفر از مادران گروه نمونه خواست به پرسش نامة مذكور پاسخ 
دهند. پس از یک هفته مجدداً همان افراد پرسش نامه را تكميل كردند. ميزان پایایي 
براي روش ســهل گيرانه 0/6۹، براي شيوة مســتبدانه 0/77 و براي شيوة مقتدرانه 
0/73 به دســت آمد. در كل، نتایج به دســت آمده از مطالعات خارجي و داخلي، 
اعتبار و روایي پرسش نامة شيوه هاي فرزند پروري را مورد تأیيد قرار مي دهد. پایایي 
پرسش نامة فوق در پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/668 محاسبه گردید 

كه نشانگر قابل اعتماد بودن ابزار است. 

 ب( آزمون امید به زندگي میلر 
 پرســش نامة اميد بــه زندگي ميلر20 (MHS) یا پرســش نامة اميــدواري ميلر
(Miller Hope Scale) را ميلر و پاورز در سال 1۹88 ساختند. ميلر بر این باور بود 

كه اميد باعث سالمت رواني است و كسي كه اميدوار باشد، درک درستي از زندگي 
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خواهد داشت )نادري و حسيني، 138۹(.
 حسيني )1385( براي تعيين روایي این پرسش نامه، از نمرة مالک استفاده كرد. به 
این ترتيب، نمرة كل پرسش نامة با نمرة سؤال مالک هم بسته شد و مشخص گردید 
كه بين این دو رابطة مثبت معني داري وجــود دارد )r=0/61 و p>0/0001(. براي 
تعيين پایایي پرسش نامه نيز از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده كرد كه به 
این ترتيب ضرایب آن برابر با 0/۹0 و 0/8۹مي باشد. در تحقيق حسينيان )1386( نيز 
براي تعيين پایایي پرسش نامة مذكور از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده 
شــده و ضرایب به دست آمده به ترتيب براي كل آزمون 0/6۹ و 0/65 مي باشد كه 
بيانگر ضرایب قابل قبول پرســش نامة یاد شده اســت. پایایي پرسش نامة فوق در 
پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/۹23 محاسبه گردید كه نشانگر قابل اعتماد 

بودن ابزار است. 

21 )R- LOT( آزمون تجديد نظر شدة جهت مندي زندگي )ج 
بــراي آزمون خوش بينــي، از آزمون جهت مندي زندگي كه شــي یرر و كارور 
)1۹85( طراحي كرده و بریگز22 )1۹۹4(  آن را مورد تجدید نظر قرار داده اســت، 
اســتفاده شد. آزمون تجدید نظر شدة جهت مندي زندگي (R- LOT) یک آزمون 
شش ماده اي خود گزارش دهي است كه انتظارات كلي را در مورد جنبه هاي مثبت 
زندگي در مقابل جنبه هاي منفي ارزیابي مي كند. شــي یر و كارور روایي )به شيوة 
همگــرا و افتراقي( و پایایي )آلفاي كرونباخ برابر 0/78( مطلوبي براي این مقياس 
گزارش كرده اند. این آزمون داراي ده بخش است كه سه بخش آن مورد استفاده قرار 
مي گيرد. ســه بخش مربوط به جمالت منفي و سه بخش دیگر مربوط به جمالت 
مثبت اســت. آزمودني با اســتفاده از یک مقياس 5 درجه اي از »كاماًل مخالفم« تا 
»كاماًل موافقم«، توافق خود را اعالم مي كند. كيویماكي23 و همكاران )2005( ضریب 
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آلفاي 0/65 براي مقياس خوش بيني و 0/72 براي مقياس بدبيني، اكانرو كاسدي24 
)2007( ضریــب آلفاي 0/80 را براي كل آزمودني ها گــزارش كرده اند. در ایران، 
نســخة اولية این آزمون در اصفهان هنجاریابي و اعتبار یابي شد كه اعتبار و روایي 
باالیي را گزارش داده است. پایایي كل آزمون براساس آلفاي كرونباخ 0/74 و روایي 
با اســتفاده از روش وابسته به مالک محاسبه شده كه بين خوش بيني و افسردگي 
0/65- و با خود تســلط یابي 0/73 گزارش شده است. روایي و پایایي این مقياس 
در پژوهش خدابخشي )1383( مطلوب ارزیابي شده است. پایایي پرسش نامة فوق 
در پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/786 محاسبه گردید كه نشانگر قابل 

اعتماد  بودن ابزار است. 

 يافته ها 
براي تجزیه و تحليل داده ها از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد. در جدول 
شمارة 1، نتایج ضریب همبستگي براي هر كدام از متغير هاي پژوهش ارائه مي شود. 

جدول1. ماتریس ضرایب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

سطح معناداري )P(ضریب  همبستگي )R(متغيرها

فرزند پروري منطقي
اميدواري
خوش بيني

پيشرفت تحصيلي

0/462
0/272
0/252

0/0001٭٭

0/0001٭٭

0/001٭٭

فرزند پروري 
استبدادي

اميدواري
خوش بيني

پيشرفت تحصيلي

-0/17۹
-0/156
0/130

0/025٭

0/037٭
0/080

فرزند پروري 
سهل گير

اميدواري
خوش بيني

پيشرفت تحصيلي 

0/14۹
0/173
0/123

0/143

0/01۹٭
0/075

P>0/05٭                 P>0/01٭٭
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براســاس یافته هاي جــدول1، بين شــيوة فرزند پروري منطقي بــا اميدواري، 
خوش بيني و پيشرفت تحصيلي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد )P>0/01(؛ 
بين شــيوة فرزند پروري اســتبدادي با اميدواري و خوش بينــي ارتباط معكوس 
و معناداري وجود دارد )P>0/05( ولي بين فرزند پروري اســتبدادي با پيشــرفت 
تحصيلي ارتباط معناداري یافت نشد )P<0/05(. همچنين، بين شيوة فرزند پروري 
ســهل گير با خوش بيني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد )P>0/05( ولي بين 
شيوة فرزند پروري سهل گير با پيشرفت تحصيلي و اميدواري ارتباط معناداري یافت 

.)P<0/05( نشد
براي بررســي پيش بيني پذیري مؤلفه هاي اميدواري، خوش بيني و پيشــرفت 
تحصيلي براساس شيوه هاي فرزند پروري والدین از رگرسيون هم زمان استفاده شد. 

جدول2. تحليل رگرسيون هم زمان پيش بيني اميدواري، خوش بيني و پيشرفت تحصيلي براساس
شيوه هاي فرزند پروري

ضریب متغير پيشبينمتغير مالک 
همبستگي

BBeta انحراف
استاندارد

T ضریب
معني داري

اميدواري
سهل گير

0/526
0/0630/0500/0830/7610/448

0/2660/2350/0753/5550/0001استبدادي
0/6070/4۹10/0807/6030/0001منطقي

خوش بيني

سهل گير

0/327
0/1320/0۹60/1011/3120/1۹1

استبدادي
0/3310/2700/0۹03/6730/000

0/1۹50/1450/0۹02/0230/045منطقي

پيشرفت 
تحصيلي 

سهل گير

0/316
0/3230/1700/13۹2/3150/022

استبدادي
0/2170/1170/1331/62۹0/105

0/3310/1۹60/1252/6540/00۹منطقي
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همان گونه كه در جدول 2 مشاهده مي شود، نتایج تحليل رگرسيون نشان مي دهد 
كه شــيوة فرزند پروري استبدادي و منطقي قادر به پيش بيني اميدواري هستند ولي 
شــيوة فرزند پروري ســهل گير قادر به پيش بيني اميدواري نيست. همچنين، نتایج 
تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه شيوه هاي فرزند پروري استبدادي و منطقي قادر 
به پيش بيني خوش بيني هســتند ولي شيوة فرزند پروري سهل گير قادر به پيش بيني 

خوش بيني نيست. 

 بحث و نتیجه گیري 
پژوهش حاضر با هدف بررســي رابطة شــيوه هاي فرزند پروري با خوش بيني، 
 اميدواري و پيشــرفت تحصيلي دانش آموزان شــهر ماهنشــان در سال تحصيلي 
13۹5- 13۹4 انجام شــد. همان گونه كه نتایج نشــان داده اســت، بين شيوه هاي 
فرزند پروري منطقي و سهل گير با خوش بيني رابطة مثبت و معني داري وجود دارد 
و بين سبک فرزند پروري استبدادي و خوش بيني رابطة منفي و معني دار وجود دارد. 
نتایج به دســت آمده از پژوهش با یافته هاي پژوهشي مقدس )13۹3( همخواني 
كامل دارد و با یافته هاي پژوهشي ناتاليا، جاســتين و پاوال25 )2003( و دبورا، آن، 
اليزابت، بالدوین، مک اینتایر، هاردوي26 )2007( نيز همسوست. نتایج پژوهش هاي 
آنان حاكي از آن اســت كه افرادي كه والدینشــان در تربيت آن  ها مقتدرانه عمل 
كرده اند، از خوش بيني بيشتري برخوردارند. در تبيين نتایج به دست آمده از پژوهش 
مي تــوان گفت، والدین مقتدر به دليل گرمي، صميميت، پذیرش و حمایت زیادي 
كه از فرزندان خود دارند، باعث شــكل گيري الگــوي فعاليت امنيت و اعتماد در 
آنان مي شوند. این الگو به یک طرح وارة سازگارانه تبدیل مي گردد و كودک اعتماد 
و خوش بيني را به دنياي بيرون از خانواده تعميم مي دهد. در ســبک فرزند پروري 
استبدادي، فرزندان اعتماد به نفس پایيني دارند و ميزان افسردگي در آنان بيشتر است. 
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بنابراین، مي توان گفت ســبک فرزند پروري و رفتارهــاي والدین یكي از عوامل 
تأثير گذار بر خوش بيني فرزندان است. 

یافته هاي پژوهش همچنين نشان داد كه بين شيوة فرزند پروري منطقي با اميدواري 
رابطة مثبت و معني دار و بين سبک فرزند پروري استبدادي با اميدواري رابطة منفي 
و معني دار  و همچنين بين شيوة فرزند پروري سهل گير با اميدواري رابطة مثبت و 
معني دار وجود دارد. این نتایج نشان مي دهد فرزنداني كه والدین آن ها براي تربيت  
و پرورش آن ها از ســبک منطقي اســتفاده كرده بودند، از سطح اميدواري باالتري 
برخوردار بودند. نتایج به دست آمده از فرضيه با یافته هاي پژوهشي دانياري )13۹3( 
و ابراهيمي و همكاران )13۹0( همسویي كامل دارد. همچنين نتایج به دست آمده با 
یافته هاي پژوهشي كومر، شارما و هوددا27 )2010( كه سبک هاي فرزند پروري ادراک 
شــده و اميدواري را در فرزندان بررسي كرده بود، همخواني دارد. طبق تحقيقات 
بالبي و فروید28 )1۹۹4( وقتي خانواده با بي اعتنایي نوجوان را طرد مي كند، بسياري 
از نوجوانان با نااميدي به آینده مي نگرند. این گونه نوجوانان هر گونه كوشش براي 
یافتن معنا و احســاس هویت را به طور كلي كنار مي گذارند. در مقابل، كودكان و 
نوجواناني كه والدینشان از سبک فرزند پروري مقتدرانه بهره مي جویند، در مقایسه 
با ســایر كودكان و نوجوانان اميدوارترند )ادوارد و پرایس2۹، 2002(. در تبيين این 
نتيجه مي توان چنين اظهار نظر كرد كه والدین مقتدر و منطقي داراي سطح باالیي از 
كنترل و پاسخ دهي هستند. آن ها فرزندان خود را افرادي با كفایت و موفق مي دانند 
و از آن ها مطابق با توانایي شــان انتظار دارند. همچنين، این والدین به شــخصيت 
فرزندان خود احترام مي گذارند و رفتارشان بر سالمت روان  و اميدواري فرزندانشان 
تأثير مثبت دارد. فرزندان آن  ها مستقل، صميمي و داراي روحية همكاري بيشتري 
خواهند بود و توانایي ابراز و انگيزة بيشتري دارند، كه چنين رویه اي احتماالً منجر به 
اميدواري بيشتر مي شود. سخت گيري شدید والدین نسبت به فرزندان باعث ناایمني 
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و خصومت و در نهایت، نااميدي مي شود. نگرش هاي سهل گيرانة والدین فضایي 
را فراهم مي آورد كه در آن فرزندان فرصت ابرازگرایي و كسب اطمينان و اميد پيدا 

مي كنند. 
از دیگر یافته هاي پژوهش، ارتباط شيوه هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي 
در دانش آموزان بود. نتایج پژوهش نشــان داد بين شــيوة فرزند پروري منطقي با 
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطة مثبت و معني دار وجود دارد و بين شيوه هاي 
فرزند پروري استبدادي و سهل گير با پيشرفت تحصيلي رابطة معني دار وجود ندارد. 
نتایج به دســت آمده با نتایج مهر افزار )1384(، كماچالــي و همكاران )1386( و 
بيرامي و خسروشــاهي )138۹( همسوست. نتایج تحقيقات آنان نشان داد كه بين 
ســبک فرزند پروري مقتدرانه با پيشــرفت تحصيلي رابطة مثبت و معني  دار و بين 
سبک فرزند پروري سهل گير و مستبدانه با پيشرفت تحصيلي رابطة منفي و معني  دار 
وجود دارد. همچنين، نتایج حاصل با یافته هاي پژوهشي )لورین30، 2004، به نقل 
از عبادي و معتمدین، 1385( و آنوال، اســتاتين ونورمي31 )2000( كه نشان دادند 
بين شيوة تربيتي والدین با ميزان موفقيت تحصيلي نوجوانان ارتباط وجود دارد، نيز 
مطابقت دارد. در تبيين این نتيجه مي توان چنين اظهار نظر كرد كه والدین منطقي كه 
پاسخگوي احساسات و عواطف فرزندان خود هستند و از پيشرفت تحصيلي آنان 
حمایت مي كنند، نقش مؤثري در پيشرفت تحصيلي فرزندان خود دارند اما والدین 
سهل گير توجهي به نمرات درسي فرزندان خود ندارند یا اگر دارند، واكنش منفي در 
برابر آنان نشان مي دهند و بر تكاليف درسي فرزندان نظارتي ندارند و آن ها را كنترل 
نمي كنند. والدین استبدادي نيز با كنترل بيش از حد و صميميت كم سبب مي شوند 
فرزندان مضطرب و ناســازگار باشند. در مجموع، شيوة فرزند پروري استبدادي و 
ســهل گيرانه به سبب رعایت نكردن اعتدال، آثار نامطلوبي بر تربيت فرزندان دارد 
و از این رو، با قاطعيت مي توان گفت كه شيوه هاي مناسبي براي تربيت و هدایت 
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فرزندان نيستند ولي شيوة منطقي با ویژگي هاي مثبت فراوان، تضمين كنندة پرورش 
توانایي ها و رسانندة فرزندان به خود شكوفایي و كمال است. 

اجراي این پژوهش همانند ســایر پژوهش ها با محدودیت هاي مختلفي روبه رو 
بوده اســت؛ از جمله بوروكراسي زیاد اداري براي دریافت مجوز به منظور توزیع 
پرسش نامه ها در بين آزمودني ها و طوالني  بودن تعداد زیاد سؤاالت پرسش نامه هاي 
اميدواري و فرزند پروري كه ممكن اســت باعث خستگي آزمودني ها شده باشد و 
به تبع آن، نحوة پاســخ دهي آن ها را تحت تأثير قرار داده و سوگيري پاسخ ها را به 
وجود آورده باشد. به علت تازگي متغيرهاي خوش بيني و اميدواري و رابطة آن ها 
با فرزند پروري، منابع كافي براي مطالعه و بررسي پيشينه وجود نداشت. همچنين، 
در این پژوهش برخي از متغيرها از جمله وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده و 
سطح سواد والدین كنترل نشده اند كه ممكن است به عنوان متغيرهاي مزاحم نتایج 

را تحت تأثير قرار دهد. 
با توجه به نتایج حاصل، پيشــنهاد مي شــود مسئوالن و دســت اندركاران نظام 
تعليم و تربيت با تشــكيل كالس هاي آموزش خانواده، آموزش هاي الزم و كافي را 
در رابطــه با نحوة برخورد صحيح والدین با فرزندان، به خانوادة دانش آموزان ارائه 
دهند. مؤلفه هاي خوش بيني و اميدواري بر پایة یافته هاي تحقيق حاضر، از متغيرهاي 
مهم و تأثيرگذار بر ســالمت جســمي و رواني دانش آموزان است و از آنجا كه در 
روان شناسي مثبت اعتقاد بر آن است كه سازه هاي اميد و خوش بيني مي تواند از افراد 
در برابر آثار رویداد هاي تنش زاي زندگي حمایت كند، به نظر مي رســد كه تدوین 
برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه و مدنظر قرار دادن آن  ها به والدین و دانش آموزان 
مفيد باشد. همچنين، به نظر مي رســد كه آموزش صحيح سبک هاي فرزند پروري 
والدین، به خصوص دانش آموزان مشــغول به تحصيل، تأثيرات سودمندي بر آیندة 
تحصيلي آنان داشته باشد. براي دست یافتن به نتایج منطقي تر در پژوهش هاي آینده 
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پيشنهاد مي شــود تأثير سبک هاي فرزند پروري بر متغيرهاي بيشتري مورد بررسي 
قرار گيرد و براي جمع آوري اطالعات، عالوه بر پرسش نامه از شيوه هاي دیگر نظير 

مشاهده و مصاحبه نيز استفاده شود. 

پي نوشت ها
1. positive psychology
2. Sligman
3. Patterson
4. scheier & Carver
5. Dornbusch, Ritter. Leiderman & et al
6. Aunola, Statin & Nurmi
7. Santrock
8. Debora, Elizabet & Anne, Baldwin, McIntyre& Hardaway
9. Kumer & Sharma & Hooda
10. Optimism & Hope
11. Kumer & Sharma & Hooda
12. Kelli
13. Leiderman, Roberts & Fraleigh
14.Parenting styles
15. Authoritative
16. Permissive
17. Authoritarian
18.Baumrind
19. Buri
20.Miller
21. Revised Life- Orientati
22. Bridges
23. Kivimaki & et al
24. O'connor & Cassidy
25. Natalia, justin & paula
26. Debora, Anne, Elizabeth, Baldwin, McIntyre & Hardaway
27.Kumer & Sharma & Hooda
28. Bowlby & Freud
29. Edward & Price
30.Lorraine
31. Aunola, Statin & Nurmi

فهرست كامل منابع فارسي و انگلیسي در دفتر مجله موجود است.
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 تأثیر آموزش ابراز وجود 
 بر افزايش عزت نفس و كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان  

زهرا شاهسواري
كارشناس ارشد مشاوره خانواده
مهدي عليزاده لداري
كارشناس روان شناسي باليني

 چکیـده 
هدف از پژوهش حاضر »بررسي تأثير آموزش مهارت ابراز وجود بر ميزان افزایش 
عزت نفس و كاهش اضطراب اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان« 
بوده است. جامعة آماري، دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان هاي شهرستان رباط 
كریم در ســال تحصيلي ۹3ـ 13۹2 بودند كه از بين 300 نفر نمونه اولية آن ها، ۹0 
دانش آموز انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه آزمایشي، دارونما و گواه گمارده 
شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: مقياس عزت نفس كوپر 
اسميت و مقياس اضطراب اجتماعي. طرح پژوهشي، طرح پيش آزمونـ  پس آزمون 
با دو كنترل اســت. نتایج تحليل فرضيه ها با اســتفاده از روش هاي آماري تحليل 
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واریانس نشــان داد كــه آموزِش ابراز وجود باعــث افزایش عزت نفس و كاهش 
اضطراب اجتماعي مي شود. این تأثير فقط در گروه آزمایشي مشاهده شد و دو گروه 
دیگر تفاوت معناداري در پيش آزمون و پس آزمون نداشتند. یافته هاي این پژوهش، 
مؤثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزایش عزت نفس و كاهش اضطراب اجتماعي 

نشان مي دهد.

كليدواژه ها: آموزش ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي

 مقـدمه
روان شناســان اجتماعي تعامل و روابط متقابل افراد را مطالعه مي كنند. از این رو، 
مهارت برقراري ارتباط مؤثر در حيطة مطالعات روان شناسي اجتماعي قرار مي گيرد. 
با وجود اینكه ارتباط بين فردي بزرگ ترین دســتاورد بشــري محسوب مي شود، 
افراد عادي به خوبي قادر به برقراري ارتباط نيستند. ارتباط غير مؤثر موجب ایجاد 
فاصلة بين فردي عميقي مي گردد كه پيامدهاي آن در همه جنبه هاي زندگي و همه 
بخش هاي جامعه احساس مي شود و در اغلب موارد تنهایي، مشكالت خانوادگي، 
عدم صالحيت، نارضایتي شغلي، فشار رواني، بيماري جسمي و حتي مرگ به دنبال 
مي آورد. در حال حاضر، عالوه بر نااميدي شــخصي و اندوه ناشي از آن، شكاف 
بين فردي نيز یكي از مســائل عمدة اجتماعي در جامعة ما به شمار مي رود. انسان 
در نتيجة فرایند اجتماعي شــدن، برخي از مهارت هاي ارتباط بين فردي را كسب 
مي كند كه مي توان عملكرد او را در این مهارت ها بهبود بخشيد )بولتون، 1381(1. 
در شناخت ارزش مهارت هاي اجتماعي، روان شناسان برنامه هاي آموزشي را توسعه 
داده انــد كه به افراد مي آموزند چگونه مهار ت هاي خود را در تعامل هاي اجتماعي 

اصالح كنند )كلينكه، 1382(.
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یكي از مهم تریِن این مهارت ها مهارت ابراز وجود است. ابراز وجود یعني دفاع از 
حق و عقيدة خود، بدون اینكه به حق و عقيدة دیگران تجاوز شود )شلينگ، 1382(2. 
ژوزف ولپي ابراز وجود را این گونه تعریف مي كند: ابراز مناســب هرگونه هيجاني 
نسبت به طرف مقابل، بدون احساس اضطراب. بنابراین، افرادي كه در موقعيت هاي 
ميان فردي منفعل یا پرخاشگرند، موارد مناسبي براي جرئت آموزي تلقي مي شوند. 
جرئت آموزي، براي اغلب اضطراب هاي مربوط به تعامل هاي ميان فردي، درماني 
انتخابي محسوب مي شــود. این حمایت، برابري ميان انسان ها را افزایش مي دهد، 
به ما امكان مي دهد تا به سود خود اقدامي صورت دهيم و بـدون اضطراب، روي 
پاي خود بایستيم و احساسات خود را صـــادقانه و با خيالي راحت ابراز كنيم. نيز 
به ما امكان مي دهد كه بدون ضایع كردن حـقوق دیگـران، حقوق خود را به دست 
آوریم )آلبرتي و آمونز، 1374(3. انسان موجودي اجتماعي است و طبيعتاً احساس 
تنهایي او را دچـــار اضطراب و دلـــهره مي كند. تنهایي ترس آور است؛ ترسي كه 
سبب مي شود انسان به گروه هاي اجتماعي پناه ببرد و در ميان مردم و با مردم آميخته 
گردد. اضطراب از تنهایي، یعني ترس از اینكه كسي یار و غمخوار آدمي نباشد، یک 
اضطراب طبيعي است؛ زیرا طبيعت انسان اقتضا مي كند به صورت گروهي و جمعي 
زندگي كند، اما هميشــه این گونه نيست، گاهي اتفاق مي افتد كه انسان از رفتن در 
ميان جمع مي ترسد كه باید گفت این ترس پایة غریزي و فطري دارد و به صيانت 
از نفس و مراقبت از خود برمي گردد؛ بنابراین، تا آنجا كه از حد طبيعي )نرمال( فراتر 
نرود اختالل محسوب نمي گردد. اما گاهي فرد به ترس بيمارگونه از اجتماع مبتال 
مي شود كه با خطرهایي كه احياناً او را تهدید مي كند تناسب ندارد. براي مثال، ترس 
موهوم و غيرمنطقي از مورد ارزیابي قرار گرفتن توسط دیگران؛ به طوري كه گویي 
چشــمان دیگران چونان كارآگاهاني همواره در تعقيب فرد است تا ابعاد و زوایاي 
پنهان و ناپيداي روح و جان او را به نمایش بگذارد. در نتيجه، فرد از جمع مي گریزد 



86

مشاوره و هويت يابي 1

و گروه هــا و جمعيت ها نه تنها او را به خود فرا نمي خوانند، بلكه مایة عذابش هم 
مي شوند. 

كوپر اســميت4 در تحقيقات خود به این نتيجه رســيد كه كودكان با عزت نفس 
باال افرادي هستند كه احساس استقالل، خالقيت و حتي خودكنترلي مي كنند و به 
راحتي تحت تأثير و نفوذ عوامل محيطي قرار نمي گيرند. برعكس نيز، آسيب شناسي 
رواني حكایت از آن دارد كه علت بســياري از رفتارهاي آســيب زاي فرزندان در 
خانه و مدرسه مانند پرخاشگري، اضطراب، بزهكاري، افكار مربوط به خودكشي، 
مصرف ســيگار، ســوءمصرف مواد مخدر، افت تحصيلي، مســئوليت ناپذیري و 
مواردي از این قبيل، ریشــه در كمبود »عزت نفس«5 آنان دارد. در واقع، هرچه فرد 
از خودباوري و عزت نفس باالتري برخوردار باشد، از كارآمدي باالتري برخوردار 
است و از آســيب هاي رواني ـ اجتماعي نيز مصون خواهد ماند )شيهان6، 1۹88؛ 
ترجمه ميرهاشمي و گنجي، 1383(. عزت نفس یعني ارزش یا حيثيتي كه فرد براي 
خود قائل اســت؛ یعني نظر شــخص دربارة خود. حال این سؤال پيش مي آید كه 
این احســاس دربارة خود چگونه شــكل مي گيرد، كه باید گفت از طریق ارزیابي 
شخص از رفتارها، ظاهر، هوش، موفقيت اجتماعي خود، و نيز از طریق بازخوردها 
و ارزیابي هایي كه شــخص از دیگران در مورد خود دریافت مي كند. این احساس 
رشد مي كند. گاهي ارزیابي هایي كه فرد از خود دارد تحت تأثير ارزیابي دیگران از 
اوست. بنابراین، عقيدة ما دربارة خوبي یا بدي خود، اعم از رفتارها، زشتي یا زیبایي 
قيافه، كمي یا زیادي هوش، موفقيت ها و شكســت هاي اجتماعي، با عقيده اي كه 
دیگران دربارة رفتارها، شــكل ظاهري، ميزان هوش و موفقيت ها یا شكست هاي 
ما دارند و آن ها را منعكس مي سازند، كنش متقابل پيدا مي كنند و ميزان عزت نفس 
ما را تشكيل مي دهند )فيلد7؛ ترجمة گنجي( براي مثال، كسي كه به دفعات متعدد 
شكســت مي خورد، به تدریج عزت نفس خود را در حال افت احساس مي كند اما 
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كسي كه به طور مكرر موفقيت هایي به دست مي آورد، احساس مي كند كه ارزشمند 
است و لذا عزت نفس وي رشد مي یابد. بدیهي است كساني كه عزت نفس ضعيفي 
دارند، به استعدادها و توانایي هاي خود اطمينان چنداني ندارند و براي خود ارزش 
چنداني قائل نيستند )شيهان، ترجمة ميرهاشمي و گنجي، 1383( عزت نفس با توان 
ســازگاري همراه اســت. افرادي كه عزت نفس باالیي دارند، در مقایسه با كساني 
كه عزت نفس آن ها پایين اســت بهتر مي توانند با موقعيت هاي مختلف و متفاوت 
ســازگار شوند. به دیگر ســخن، افراد با درجة عزت نفس باال در مقایسه با افراد با 
درجة عزت نفس پایين، در موقعيت هاي مختلف اضطراب كمتري را تجربه مي كنند 

و كمتر افسرده، هيجاني و پرخاشگر مي شوند.
اما افرادي كه عزت نفس ضعيفي دارند، از احســاس تندخویي، اختالل رفتاري 
و اندوه رنج مي برند. همچنين از بي خوابي و ســندرم هاي روانـ  تني شكوه دارند. 
عزت نفس مخصوصاً در روابط متقابل اشخاص، خود را بهتر نشان مي دهد. كساني 
كه احساس خوبي نسبت به خود دارند، دیگران را نيز دوست دارند و ضعف هاي 
خود را بهتر مي پذیرند، آن ها به واســطة احساس مثبتي كه به دیگران دارند و آن ها 
را مي پذیرند، بهترین دوســتان را به دست مي آورند. خودشان نيز براي مردم بسيار 

جذاب اند و لذا همواره بر عزت نفس ایشان افزوده مي شود.

  اضطراب اجتماعي چیست؟ 
اضطراب اجتماعي مفهومي است كه از دو جزء »اضطراب«8 و »اجتماعي«۹ تركيب 
شده است. واژة »اضطراب«، به حالتي رواني و عاطفي اشاره دارد كه ممكن است از 
یک احساس ناراحتي كوچک شروع شود و به ترس یا وحشت حاد منجر شود. فرد 
مضطرب در معرض هراس دائمي قرار دارد، كه مبادا ارزش هاي اساسي زندگي اش 
را از دست بدهد. اضطراب حالت معكوس »جيغ« و در واقع نوعي »فریاد معطوف 
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به درون« است. اضطراب عموماً واكنشي است كه در شرایط ترس آور رخ مي دهد 
و با افكار منفي و هراس آور تشــدید مي شــود. واژة »اجتماعي« نيز به حالت »در 
ميان جمع« بودن اشــاره دارد. وضعيت هایي مانند صحبت كردن در جمع، رفتن به 
جلســة امتحان و رستوران، نوشتن در مقابل دیگران، حضور در جلسات عمومي، 
حضــور در اماكن عمومي و صحبت كردن با تلفــن نمونه هایي از قرار گرفتن در 
وضعيت هاي گوناگون اجتماعي اســت. اضطراب اجتماعي برآیند ارزیابي منفي 
شخص از موقعيت هاي مختلف اجتماعي خویش است. فردي كه دچار اضطراب 
اجتماعي است، هيچ گونه تمایلي به برقراري ارتباط با دیگران ندارد و با احساسي 
از ترس و مقاومت غيرمعقول، از نزدیک شدن به هر موقعيتي كه ممكن است او را 
در معرض داوري دیگران قرار دهد، اجتناب مي ورزد. شخصي كه به شدت دچار 
اضطراب اجتماعي است تصور مي كند كه در هر موقعيت یا شرایط اجتماعي، فرد یا 
افرادي به محض مواجه شدن با او رفتار و شخصيتش را نقد و ارزیابي خواهند كرد. 
یا ممكن است احساس كند كه مورد تحقير دیگران واقع مي شود و تحت فشار و 
دردسر قرار مي گيرد. هنگامي كه چنين اضطرابي بر فرد مستولي شود، اعتمادبه نفس 
وي كاهش مي یابد، قدرت نگرش واقع بينانه و توانایي برقراري ارتباط متقابل وي 
با دیگران به حداقل مي رســد و احساس تنش یا ناتواني در تنش زدایي، افسردگي، 
ناآرامي و بي قراري، گریز از ارتباطات معمول اجتماعي و دل مشــغولي هاي مفرط، 

شخصيت فرد را فرا مي گيرد.
تنها با درمان است كه مي توان ترس حضور در اجتماع را از بين برد یا كاهش داد. 
اضطراب اجتماعي، تابعي از شرایط و وضعيت هاي مختلف است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه به طور كلي، اضطراب در مردها، طبقات اقتصادي مرفه و جوانان كمتر 
است و برعكس در زنان، كودكان، افراد كم درآمد و سالمندان شيوع بيشتري دارد 

)احمدي، 1381(. 
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اما مطابق پژوهش هاي انجام شــده و تا آنجا كه به جامعة ایران مربوط مي شود، 
این نوع اضطراب در این موارد بيشتر مشاهده مي شود: ترس از عدم تأیيد، ترس از 
انتقاد دیگران؛ ترس از قرار گرفتن در موقعيتي كه مي بایست مصمم و قاطع جواب 
داد یا اظهارنظر كرد؛ ترس از مقابله كردن با شرایط خاص اجتماعي، عصبانيت ها و 
پرخاشگري ها؛ ترس از مواجه شدن و هم كالمي با جنس مخالف؛ ترس از ناتواني 
در برقــراري و حفظ روابط صميمي  بين فردي، تــرس از بروز جدي تعارض و 
دوگانگي احساس در خانواده و طرد شدن توسط والدین، ترس از طرد شدن و از 

دست دادن روابط بين فردي. 
اضطراب اجتماعي یک آسيب است. هرچه شمار افراد مضطرب در یک جامعه 
بيشتر باشد، آن جامعه آسيب پذیرتر خواهد بود. جامعة مضطرب در معرض ترس 
دائمي قرار دارد. مبارزه با اضطراب بسيار دشوار است؛ زیرا بعضي اوقات پرهيز از 
اضطراب، خود ایجاد اضطراب مي كند. همچنين، افراد مبتال به اضطراب اجتماعي، 

در معرض خودكشي، اعتياد، تعارض نقشي و آسيب هاي دیگر قرار دارند.
در آمــوزش جرئت آموزي به فرد آموخته مي شــود كه چگونه رفتاري مبتني بر 
جرئت و جسارت از خود نشان دهد. فرد با تالش براي كشف و تعریف مشكل ، 
پيگيري هدف هاي مــورد نظر )همراه با رفتار توأم با جرئت(، تكرار نقش گذاري، 
واژگون ســازي نقش و ارائة تدریجــي و متوالي رفتارهاي مطلوب، شــيوه هاي 
مناســب مبتني بر جرئت را براي بيان خواســته هاي خود مي آموزد )مان، 1۹۹5؛ 
ترجمة ساعتچي، 1374(. رفتارهاي جرئتمندانه با عواملي چون خودپندارة مثبت، 
عزت نفس، تســلط بر خود، خودبسندگي و اعتماد به نفس همبستگي و همگرایي 
دارند ولي رفتارهاي غيرجرئتمندانه، بازدارنده و اجتنابي هستند و همبستگي مثبت 
و باالیي با ترس ها، هوس ها و اضطراب اجتماعي و انواع پرخاشگري هاي دروني 
دارند )محامد، 1378(. آموزش جرئتمندي، یک شيوة »مداخلة ساخت یافته« است 
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كه از آن براي بهبود اثربخشي روابط اجتماعي استفاده مي شود. از این روش براي 
درمان اختالل هاي اضطرابي و ترس هاي مرضي كودكان،  نوجوانان و بزرگ ساالن 
بهــره مي گيرند. این رویكرد صرفًا  براي افرادي كه مشــكالت خاص باليني دارند 
كاربرد ندارد،  بلكه در حد بســيار وسيعي در دنياي تجارت، به ویژه در حوزه هاي 

فروش و مدیریت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
در زمينة به كارگيري آموزش ابراز وجود، به عنوان یک روش درماني، تحقيقات 
متعددي انجام گرفته اســت. دالماتر و مک نامارا10 )1386( در پژوهش خود نشان 
دادند كه رفتارهاي جرئتمندانه در روابط بين فردي و درون فردي زنان در موقعيت هاي 
بحران زا مؤثر است. نتایج این تحقيق نشان داد افرادي كه كمتر ابراز وجود مي كردند، 
در تعامالت خود با آزمایشــگر، اضطراب بيشتري نشان دادند. همچنين، دلوتي11 
)1۹81( در پژوهش خود به این نتيجه رســيد كــه دانش آموزاني كه آموزش ابراز 
وجود مي بينند، از خود پيشــرفت تحصيلي بهتري نشان مي دهند و محبوبيت آنان 
نيز افزایش مي یابد. در پژوهشــي دیگر وورلي12 )1۹۹7(، نشــان داد كه اضطراب 
باال و جرئت ورزي پایين در دانشجویان باعث اختالل در عملكرد تحصيلي، وقفه 
در یادگيري، تضعيف توانایي و عدم شــكوفایي استعداد هاي آنان مي شود و نه تنها 
سالمت روانشــان را به خطر مي اندازد بلكه آنان را از یک زندگي سالم و شكوفا 
نيز باز مي دارد و به جاي ایجاد ميل به رشد، تعالي و پویایي شخصيت، آن ها را به 
سمت بيماري سوق خواهد داد. در این رابطه، راویكز13)1۹۹8( در مطالعات خود 
به این نتيجه دست یافت كه آموزش و یادگيري مهارت هاي اجتماعي، مهارت هاي 
مقابله اي و مهارت هاي ابراز وجود باعث كاهش فشــار رواني و افزایش بهداشت 

روان مي گردد.
در همين زمينه فروولد، اهر و دویر14 )1۹۹8( به این نتایج دست یافتند كه فقدان 
عزت نفس و جرئتمندي نقش مهمي در رفتار متجاوزان جنســي دارد و با تعدادي 
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از جرم هاي آن ها در رابطه اســت. آزایس، گرانگر، دبــري و واكروكس معتقدند 
كه ابراز وجود، كاركردي فردي اســت كه به سازگاري در تعامل اجتماعي كمک 
مي كند. نداشــتن مهارت ابراز وجود یا ابراز وجود ناموفق، بر اضطراب،  افسردگي 
و اختالالت شــخصيت مي افزاید. پژوهش هاي متعدد نشان داده اند كه بين »ابراز 
وجود« و »عزت نفس« رابطه وجود دارد. تمپل و رابينسون )1۹۹1( تأثير جرئتمندي 
را بر عزت نفس بررسي كردند و به این نتيجه رسيدند كه )در نتيجة آموزش( عزت 
نفــس در اكثر آزمودني ها به طور معناداري افزایش یافته اســت. همچنين آریندل، 
ساندرمن، هيگمن و پيكرزگيل )1۹۹1( در پژوهش هاي مختلف همبستگي رفتار 
غير جرئتمندانه را با عزت نفس كم و فقدان اعتماد به نفس، نشان دادند. آن ها به این 
نتيجه رسيدند كه رفتار بدون جرئت با عزت نفس باال، اعتماد به نفس، خودبسندگي 
اجتماعي و رفتارهاي مســتقل رابطة معكوس دارد )نقل از نيسي و شهني یيالق، 
1380(. در مورد اثربخشــي آموزش جرئت ورزي بر مهارت هاي اجتماعي، پرزلو 
و ترینگر)1۹۹8( در پژوهش خود روي 1۹ بيمار سرپایي و بستري شده، بهبودي 
معنــاداري را در مهارت هاي اجتماعي آنان گزارش كرده اند. به عقيدة آنان آموزش 

جرئت ورزي در افزایش بهداشت رواني این بيماران تأثير بسزایي داشته است.
در زمينة چگونگي ارتباط بين اضطــراب اجتماعي و ابراز وجود نيز تحقيقات 
زیادي انجام شده است. سالتر )1۹4۹( معتقد بود كه افراد غير جرئت ورز، اضطراب 
اجتماعي و هراس اجتماعي دارند. همچنيــن، ولپي )1۹58( فقدان ابراز وجود را 
در ميــان بيماران مبتال به اضطراب اجتماعي شناســایي كرد و این بيماران را فاقد 
جرئت ورزي دانســت. وي آموزش ابراز وجود را درمان مناســبي براي اضطراب 
اجتماعي تشخيص داد. در همين رابطه، دلوتي )1۹81( پژوهشي را در زمينة تأثير 
جرئت آموزي بر دانش آموزان كم رو و خجالتي انجام داد و نتيجة مثبت به دســت 
آورد. در پژوهشــي كه ورو كافمن15)1۹87( انجام داد، تأثير آموزش جرئت ورزي 
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بر گروهي نوجوان مضطرب مورد بررسي قرار گرفت. كافمن نشان داد كه آموزش 
جرئت ورزي باعث افزایش عزت نفس و كاهش پرخاشــگري و اضطراب در این 
نوجوانان شــده است )نقل از نيسي و شــهني یيالق،  1380(. بررسي رابطة ساده 
و چندگانة عزت نفس، احســاس تنهایي و اضطراب اجتماعي با ابراز وجود نشان 
داد كه عزت نفس كّلي، عزت نفس خود، عزت نفس تحصيلي، اضطراب اجتماعي، 
اجتناب و پریشــاني اجتماعي و ترس از ارزیابي منفي با ابراز وجود رابطة معنادار 

دارند )منصوري،  1377(.
آمالي )1373( نيز ميزان كارایي روش جرئت آموزي و روش جرئت آموزي توأم 
با بازسازي شناختي را در كاهش اضطراب اجتماعي بررسي كرد. همچنين یعقوبي 
)1377( در پژوهش خود نشــان داد كه آموزش جرئت ورزي از طریق ایفاي نقش 
به صورت گروهي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي مؤثر است. غفاریان زاده )137۹( 
در پژوهش خــود، تأثير مثبت آموزش جرئت ورزي را بر پيشــرفت تحصيلي و 
مهارت هاي اجتماعي دختران گزارش كرده اســت. نيسي و شهني یيالق )1380( 
نيز در یک پژوهش روي دانش آموزان پســر نشــان دادند كه آموزش جرئتمندي 
باعث افزایش ابراز وجود، عزت نفس، بهداشت  رواني و كاهش اضطراب اجتماعي 
مي شود. رحيمي و همكاران )1385( در بررسي هاي پژوهشي خود چنين استنباط 
كردند كه آموزش جرئت ورزي باعث افرایش مهارت هاي اجتماعي، ابراز وجود و 

كاهش اضطراب اجتماعي مي شود. 

é جامعة آماري و روش نمونه گیري
جامعــة آماري این پژوهش كلية دانش آموزان دختر ســال دوم دبيرســتان هاي 
شهرستان رباط  كریم بود كه در سال تحصيلي ۹3 ـ ۹2 مشغول به تحصيل بودند. 
براي گزینش نمونة مورد نياز،  ابتدا سه دبيرستان به طور تصادفي از ميان دبيرستان هاي 
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دخترانه انتخاب گردیدند. ســپس، از ميان دانش آموزان سال دوم این دبيرستان ها 
تعداد ۹0 دانش آموز به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و بعداً به طور تصادفي 
به سه گروه 30 نفري تقسيم شدند. در نهایت، گروه آزمایشي و گواه و دارونما نيز 

به صورت تصادفي مشخص شدند. 

 ابزار پژوهش 
براي گردآوري داده هاي مورد نياز، از چند ابزار به شرح زیر استفاده شده است. 

1. مقیاس اضطراب اجتماعي
در این پژوهش، با استفاده از مقياس واتسون وفرند16)1۹6۹( اضطراب اجتماعي 
دانش آموزان اندازه گيري شــد. این مقياس خود گزارشي و مداد كاغذي داراي  28 
ماده و حاوي دو خرده مقياس به نام اجتناب و پریشاني اجتماعي و ترس از ارزیابي 
منفي اســت. در تحقيق حاضر، براي سنجش اضطراب اجتماعي از خرده مقياس 
اجتناب و پریشــاني استفاده شد. واتسون و فرند )1۹6۹( در پژوهش خود ضریب 
پایایي بازآمایي خرده مقياس هاي پرســش نامه را به ترتيب 0/7۹ و 0/۹4 گزارش 
كرده اند. در تحقيق نيسي و شــهني )1380( نيز ضریب پایایي با استفاده از روش 

آلفاي كرونباخ به ترتيب 0/۹0 و 0/86 گزارش شده است.

2. مقیاس عزت نفس كوپراسمیت
ایــن مقياس 58 ماده دارد كه خود گزارشــي و مداد كاغذي مي باشــد و 8 مادة 
دروغ سنج دارد. مقياس عزت نفس كوپر اسميت از این چهار خرده مقياس تشكيل 
شده است: عزت نفس خود، عزت نفس همساالن، عزت نفس خانوادگي، و عزت نفس 
تحصيلي. كوپراسميت و دیگران )شيرازي، 1376( ضرایب بازآمایي را بعد از پنج 
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هفته 0/88 و بعد از ســه سال 0/70 گزارش نمودند. همچنين، همساني دروني آن 
توسط ابراهيمي قوام )136۹( روي دانش آموزان اهواز 0/82 گزارش شده است.

 روش اجراي پژوهش 
پس از گزینش دانش آموزان و تقســيم تصادفي آنان به سه گروه و اجراي پيش 
آزمون ها، مداخلة آزمایشي در هشت جلسه به شرح زیر براي گروه آزمایشي به اجرا 
درآمد. گروه دارونما نيز طي هشت جلسه دربارة مسائل مختلف كه ارتباطي هم با 
ابراز وجود نداشتند، بحث و گفت وگو كردند. گروه گواه نيز هيچ گونه مداخله اي 

دریافت نكردند.

جلسة اول
معارفه و آشــنایي با دانش آموزان و برقــراري ارتباط با آن ها، تعریف و توضيح 
جرئــت ورزي و اهميت و فواید این مهارت  در زندگــي فردي و اجتماعي؛ دادن 
این تكليف به دانش آموزان كه موقعيت هایي را كه در زندگي خود غير جرئتمندانه 

برخورد كرده اند و عكس العمل هاي دیگران را در آن موقعيت ها،  به یاد آورند.

جلسة دوم
ارائة گزارش دانش آموزان در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پس خوراند و 
تبادل نظر در مورد آنچه تجربه كرده اند؛ بحث دربارة حقوق افراد و آشــنا كردن 
دانش آمــوزان با حقوق خود )براي مثال، او در ابراز وجود و عقيده آزاد اســت، 
حق انتخاب دارد و مي تواند اطالعات متعددي داشته باشد و غيره(، دادن تكليف 
در مورد مواجه شــدن با موقعيت هاي مختلف و عكس العمل  نشــان دادن به آن 

موقعيت ها.
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جلسة سوم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
رفتارهاي مبتني بر ابراز وجود و رفتارهاي جایگزین )براي مثال، بحث و گفت وگو 
در مورد انواع رفتار و روش هاي كنار آمدن با تغيير(، آموزش مهارت هایي براي ابراز 
رفتار جرئتمندانه مانند نه گفتن، دادن تكليف دربارة تشخيص رفتار جرئتمندانه از 

غير جرئتمندانه )پرخاشگرانه، منفعالنه(.

جلسة چهارم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
اینكه چرا خشــمگين مي شــویم؟ آیا خشم مفيد اســت؟ تفاوت آن با ابراز رفتار 
جرئتمندانه چيست؟ پرخاشگري و خشــم در واقع نادیده گرفتن حقوق دیگران 
است. خشم مي تواند بسيار مخرب و آسيب زا باشد. اشاره به عالئم خشم پنهاني؛ 
چه وقت و چگونه خشم را ابراز كنيم. تكليف دربارة حفظ آرامش و كنترل خشم 

در موقعيت هاي مختلف.

جلسة پنجم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ بحث دربارة فواید 
خشم )به عنوان مثال: تخلية فشار رواني، رها كردن احساسات و دستيابي به اهداف(؛ 
شــيوه هاي كنار آمدن با خشم و رهنمودهایي براي ابراز آن، دادن تكليف در زمينة 

كنار آمدن با خشم.

جلسة ششم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
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درخواســت كردن و »بله« و »نه« گفتن، علل ناتوانــي در »بله« و »نه« گفتن؛ دادن 
تكليف براي تمرین این مهارت و بحث جلسة بعد.

جلسة هفتم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ بحث و تبادل نظر 
دربارة اینكه چرا باید انتقاد كنيم، برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد، كنار آمدن با انتقاد، 
فواید و مضّرات انتقاد كردن و چگونگي انجام دادن آن؛ دادن تكليف در زمينة انتقاد 

كردن و كنار آمدن با انتقاد. 

جلسة هشتم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ مروري بر مطالب 
ارائه شده در هفت جلسة قبل و تأكيد بر ابراز عقيده و اظهار نظر، درخواست كردن، 
»بله« و »نه« گفتن در موقعيت هاي مختلف، كنار آمدن با خشــم خود و برخورد با 

انتقاد؛ تشكر و قدرداني از شركت كنندگان در جلسات. 

 يافته هاي پژوهشي 
در این قسمت، ابتدا یافته هاي توصيفي و سپس یافته هاي مربوط به فرضيه ها ارائه 

خواهد شد.

 داده هاي توصیفي 
جــداول 1و 2و 3 یافته هاي مربوط به ميانگيــن، انحراف معيار،  حداقل و حداكثر 
نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون كسب شده در متغيرهاي مورد مطالعه را در گروه هاي 
آزمایشي، دارونما و گواه نشان مي دهند. در گروه آزمایش،  ميانگين متغير عزت نفس در 
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پس آزمون، افزایش و ميانگين متغير اضطراب اجتماعي، كاهش داشته است.

جدول1. ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرة گروه آزمایشي در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغيرها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمون پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

25/232/256/758/454153254عزت نفس

اضطراب 
17/2511/173/613/21832317اجتماعي

همان طور كه جدول شمارة 1 نشان مي دهد، در گروه آزمایشي ميانگين و انحراف 
معيــار پيش آزمون عزت نفس 25/2)6/75( و اضطــراب اجتماعي 17/25)3/61( 
مي باشــد. ميانگين )و انحــراف معيار( پس آزمون همين گــروه براي عزت نفس 

32/25)8/45( و براي اضطراب اجتماعي 11/17)3/21( است.

جدول2. ميانگين،  انحراف معيار ، حداقل و حداكثر نمرة گروه گواه در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغيرها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

25/2324/526/756/6615163840عزت نفس 

اضطراب 
اجتماعي

16/۹717/215/56/2872627

چنان كه در جدول شمارة 2 مالحظه مي شود، در گروه گواه،  ميانگين )و انحراف 
معيار( پيش آزمون عزت نفــس 25/23 )6/75( و ميانگين نمرة اضطراب اجتماعي 
16/۹6)5/5( به دست آمده است. ميانگين و انحراف معيار پس آزمون همين گروه 
نيز براي عزت نفس 24/52)6/66( و براي اضطراب اجتماعي 17/21)6/2( مي باشد.

جدول 3. ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرة گروه دارونما در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغير ها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون پس آزمونپيش آزمون

28/2328/533/763/6725263۹40عزت نفس

اضطراب 
16/۹717/164/053/8110112527اجتماعي
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چنان كه در جدول شمارة 3 مالحظه مي شود، در گروه دارونما ميانگين )و انحراف 
معيار( پيش آزمون عزت نفــس 28/23)3/76( و ميانگين نمرة اضطراب اجتماعي 
16/۹7)4/05( مي باشــد. ميانگين و انحراف معيار پس آزمون همين گروه نيز براي 

عزت نفس 28/53)3/67( و اضطراب اجتماعي 17/16)3/81( است.

 يافته هاي مربوط به فرضیه هاي پژوهش 
در این بخش براي بررسي فرضيه هاي پژوهش، ابتدا تحليل واریانس چند متغيري 
انجام گرفت، سپس، فرضيه هاي پژوهشي مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحليل 

واریانس چند متغيري در جدول شمارة  4 درج شده است.

 )MANOVA( جدول 4. نتایج تحليل واریانس چند متغيري
روي متغيرهاي مورد مطالعه در گروه هاي آزمایشي و گواه و دارونما

سطح معنا داريdf فرضيهFمقدارنام آزمون

PILLAIS0/6۹215/2120/001

HOTELLING2/1730/1720/001

WILKS0/35122/1420/001

همان طور كه از داده هاي این جدول استنباط مي شود، تفاضل نمره هاي پيش آزمون 
و پس آزمون در گروه هاي ســه گانه در آزمون هاي عزت نفس و اضطراب اجتماعي 
تفاوت معناداري را نشــان مي دهد؛ بدین معني كــه حداقل دو گروه در یک متغير 

وابسته با یكدیگر تفاوت معنادار دارند.

 (onewey) جدول5. تحليل واریانس یك متغيره
ميانگين نمره هاي آزمودني ها در متغير عزت نفس در گروه هاي گواه، دارونما و آزمایش

FP مشاهده شدهميانگين مجموع مجذوراتدرجة  آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات

8۹8/۹4244۹/4715/720/0001بين گروهي

2487/438728/5۹درون گروهي

6386/378۹كلي



99

جدول 6. تحليل واریانس یك متغيره (onewey) ميانگين نمره هاي آزمودني ها 
در متغير اضطراب اجتماعي در گروه هاي گواه، دارونما و آزمایش

 ميانگين مجموع درجة آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
Fp مشاهده شدهمجذورات

254/482127/2431/4۹0/0001بين گروهي

352/34874/04درون گروهي

606/828۹كلي

جداول 5 و 6 یافته هاي مربوط به فرضيه هاي 1 و 2 را نشان مي دهند.
فرضية 1: آموزش ابراز وجــود در دانش آموزان موجب افزایش عزت نفس در 
آن ها مي شــود. براي تحليل این فرضيه، از روش آماري تحليل واریانس یک راهه 
اســتفاده شــد. با توجه به اطالعات مندرج در جدول 5 مي توان گفت كه بين سه 
 گروه آزمایشــي، گواه و دارونما از لحاظ عزت نفس تفاوت معناداري وجود دارد 
)F مشاهده شده 15/72 بود كه در سطح 0/0001 معني دار است(. مقایسة ميانگين هاي 
نمره ها در مقياس عزت نفس با استفاده از روش  پيگيري توكي انجام شد. نتایج نشان 
 )p=0/0001( داد كه گروه آزمایشي با گروه هاي گواه و دارونما تفاوت معنادار دارد

و بين گروه دارونما و گروه گواه تفاوت معنادار مشاهده نشد )جدول شمارة 7(.

جدول7. مقایسه تفاضل ميانگين هاي پيش  و پس آزمون هاي گروه ها با استفاده از روش توكي

دارونماگواهآزمایشيگروه هاتفاضل ميانگين هامتغيرها

عزت نفس

٭٭آزمایشي7/05-
٭گواه0/71
٭دارونما0/3-

اضطراب اجتماعي

٭٭آزمایشي6/08
٭گواه0/24-
٭دارونما0/1۹-

P=0/0001
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فرضية 2: آموزش ابراز وجود در دانش آموزان موجب كاهش اضطراب اجتماعي 
در آن ها مي شود. براي تحليل  این فرضيه، از روش آماري تحليل واریانس یک راهه 
اســتفاده شــد. با توجه به اطالعات مندرج در جدول 6 مي توان گفت كه بين سه 
گروه آزمایشي، گواه و دارونما از لحاظ ميزان اضطراب اجتماعي تفاوت معناداري 
وجود دارد )F مشاهده شده 31/4۹ بود كه در سطح 0/0001 معنادار است(. مقایسة 
ميانگين نمره ها در مقياس اضطراب اجتماعي با استفاده از روش  پيگيري توكي انجام 
شــد. نتایج نشان داد كه گروه آزمایشي با گروه هاي گواه و دارونما تفاوت معنادار 
دارد )p =0/0001( و بين گروه دارونما و گروه گواه تفاوت معنادار مشــاهده نشد 

)جدول شمارة 7(.

 بحث و نتیجه گیري 
یكي از مهارت هاي ارتباط مؤثر، جرئت ورزي است. جرئت ورزي مهارتي است 
در خدمت خودكارآمدي و خودكنترلي در افراد، كه اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها 
را تقویت مي كند. لذا با توجه به این مسئلة مهم، آموزش جرئت ورزي توجه بسياري 
از روان شناسان و رفتار درمانگران را به خود جلب كرده است. این مهارت كه جزء 
مهارت هاي مقابله با خشم و همچنين بهترین روش ارتباط رضایت بخش با دیگران 
است، به سان سایر مهارت هاي ارتباطي به دانش، تدبير، مذاكره و انعطاف پذیري نياز 
دارد. هــدف از آموزش این روش، ایجاد توانایي در فرد براي رویارویي واقع بينانه 
با موقعيت هاي بيروني است كه گاهي تنش آفرین و فشارزا هستند. در این پژوهش 
سعي شد به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا آموزش مهارت جرئت ورزي مي تواند 
موجب افزایش عزت نفس و كاهش اضطراب اجتماعي در دانش آموزان شود. براي 

پاسخ به این پرسش، دو فرضيه تدوین شد و مورد بررسي آماري قرار گرفت. 
در مــورد تأثير آموزش جرئت ورزي بر افزایــش عزت نفس، نتيجة فرضية اول 
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تحقيق نشــان داد كه آموزش جرئت آموزي باعث افزایــش عزت نفس در گروه 
آزمایش مي شود. در دو گروه دارونما و كنترل چنين تأثيري مشاهده نشد. این نتيجه 
با نتایج تحقيقات تمپل و رابسون )1۹۹1( و هميگن و پيكرزگيل )1۹۹1(، همچنين 
با یافته هاي پژوهش نيســي و شهني یيالق )1380( مطابقت دارد. در رابطه با تأثير 
آموزش ابراز وجود بر اضطراب اجتماعي نتایج نشــان داد كه آموزش ابراز وجود 
باعث كاهش اضطراب اجتماعي در گروه آزمایش شد؛ بدین صورت كه اضطراب 

اجتماعي گروه آزمایشي به طور معناداري كمتر از گروه گواه و دارونما بود.
این نتایج با یافته هاي تحقيق آمالي )1۹73(، سالتر )1۹4۹(، دالماتر و مک نامارا 
)1۹86(، پــرزل و ترینگر)1۹۹8(، هيتروتيبت )1۹88( و آزایس و دیگران )1۹۹۹( 
هماهنگ است. همچنين با نتایج پژوهش نيسي و شهني یيالق )1380( و رحيمي 
و همكاران )1385( همســو مي باشد. بدیهي اســت كه از طریق آموزش مهارت 
جرئت ورزي مي توان به رشــد و بالندگي دانش آموزان كمک شایاني نمود. از این 
طریق مي توان افرادي با عزت نفس و اعتمادبه نفس باال و با اضطراب و تنش رواني 
كمتر تربيت كرد. افراد جرئت ورز براي خود و دیگران احترام قائل اند، منفعل نيستند 
و ضمن اینكه به خواســته ها و نيازهاي دیگران احترام مي گذارند، اجازه نمي دهند 
دیگران از آن ها سوءاســتفاده نمایند و لذا به شيوه اي ماهرانه با آن ها ارتباط برقرار 
مي كنند. مشاوران و دست اندركاران آموزش مي توانند چگونگي جرئت ورزي سالم 
را به دانش آموزان بياموزند و از این طریق به رشــد و بالندگي آن ها كمک كنند. در 
نتيجه، جامعه اي خواهيم داشــت كه افراد به ســطح باالیي از سالمت روان دست 

خواهند یافت و در نتيجه كارآمدتر خواهند بود.

پي نوشت ها
1.Bolton
2. Sheling
3. Alberti&Amoons
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4. Coopersmith
5. Selfsteem
6. Shehan
7. Feeld
8.Anxiety
9. sociality
10. Delamater&McNamara
11. Deluty
12. worly
13. Ravicz
14. Frueh wold, Eher&Dwyer
15. wehro kafman
16. Watson&Friend

منابع
1. آمالي، شهره. )1373(. مقایسة جرئت آموزي و جرئت آموزي توأم با بازسازي شناختي در کاهش اضطراب اجتماعي. فصلنامة 

اندیشه و رفتار. سال اول. شمارة 4. صص 19 -18.
۲. البرتي، رابرت، وامونز، مایکل. )1374(. روان شناسي ابراز وجود: حق مسلم شما: ابراز وجود کنید و حق خود را بستانید. ترجمة 

مهدي قراچه داغي. تهران: علمي.
3. ابراهیمي قوام، صغري. )1373(. رابطة بین رشد اجتماعي با میزان دریافت انواع حمایت اجتماعي. پایان نامة کارشناسي ارشد 

روان شناسي تربیتي. دانشکدة علوم تربیتي و روان شناسي. دانشگاه شهید چمران اهواز.
4. بولتون، رابرت. )1381(. روان شناسي روابط انساني )مهارت هاي مردمي(. ترجمة حمیدرضا سهرابي و افسانه حیات روشنایي. 

تهران: رشد.
5. بدار، لوک و دیگران. )1380(. روان شناسي اجتماعي. ترجمة حمزه گنجي.  تهران: ساواالن.

6. پروچاسکا، اوجمیزو نورکراس، جان سي. )1381(. نظریه هاي روان  درماني، ترجمة یحیي سیدمحمدي. تهران: رشد.
7. گنجي، حمزه. )1384(. ارزشیابي شخصیت ، تهران: انتشارات ساواالن.  چاپ سو.

8. شیهان، ایلین. )1378(. عزت نفس. ترجمة مهدي گنجي، انتشارات ویرایش.
9. شلینگ،  لویس. )138۲(. نظریه هاي مشاوره )دیدگاه هاي مشاوره(. ترجمة خدیجه آرین. ویرایش دوم. تهران: اطالعات.

10. شاملو، سعید. )1387(. مکتب ها و نظریه ها در روان شناسي شخصیت، تهران: انتشارات رشد.
11. شارف، ریچارد اس. )1386(. نظریه هاي مشاوره و روان درماني. ترجمة مهرداد فیروزبخت،  تهران: انتشارات رسا.

1۲. شــیراز،  ناظم. )1376(. ساخت و اعتباریابي مقیاسي براي سنجش عزت نفس و بررسي رابطه آن با پرخاشگري، رفتارهاي 
ضد اجتماعي، وضعیت اجتماعيـ  اقتصادي و عملکرد تحصیلي در دانش آموزان پسر پایة اول تا سوم دورة متوسطة شهرستان 

اهواز. پایان نامة کارشناسي ارشد روان شناسي تربیتي. دانشکدة علوم تربیتي و روان شناسي.  دانشگاه شهید چمران اهواز.
13. فیلد، لیندا. )1378(. عزت نفس براي زنان، ترجمة مهدي گنجي. انتشارات ویرایش.

14. فنسترهایم، هربرت،  وبائر، جین. )1378(. آموزش قاطعیت،  ترجمة عباس چیني. تهران: البرز.
15. کلینکه، کریس. )138۲(. رویارویي با چالش هاي زندگي و فناوري،  ترجمه و نگارش علي محمد گودرزي. تهران: رسا

16. منصوري، فریبا. )1377(. بررســي رابطة ســاده و چندگانة عزت نفس، احســاس تنهایي و اضطراب اجتماعي با ابراز وجود 
دانش آموزان دختر دبیرســتان هاي نظام جدید شهرستان اهواز.  پایان نامة کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي. دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد اهواز.
17. محامد، رحیم. )1378(. مقایسة دانش آموزان آزاررسان، آزارپذیر و عادي، از لحاظ ابراز وجود، عملکرد تحصیلي و پرخاشگري 
پدران آن ها در مدارس راهنمایي پسرانة شهرستان بهبهان. پایان نامة کارشناسي ارشد، دانشکدة علوم تربیتي و روان شناسي. 

دانشگاه شهید چمران اهواز.
18. مان فل. نرمان. )1995(. اصول روان شناسي. ترجمة محمود ساعتچي )1374(. تهران: سپهر.

19. منصور، محمود. دادستان، پریرخ. )1387(، روان شناسي ژنتیک،  تهران:  انتشارات رشد.
۲0. نیســي، عبدالکاظم و شهني ییالق، منیجه. )1380(. تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي 
و بهداشت رواني دانش  آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبیرستاني شهرستان اهواز. مجلة علوم تربیتي و روان شناسي، دانشگاه 



103

شهید چمران اهواز. دورة سوم. سال هشتم. شماره هاي 1 و ۲ صص: 30 ـ 11.
21. Alvarado, k.a; Templer, D.i; Bresler, c; & Thomas - Dobson,s.(1995). ''The relationship of religious 

variables to death depression and death anxiety''.
Journal of clinical psychology, 51(2),202-204.
22. Busfield, J.1996. Men, women, and madness: understanding Gender and Mental Disorder. London: 

Mac Millian press.
23. Worly NK. Mental health nursing in the community. New Yorkt mosby company. 1997; pp: 112 - 

118.
24. Carol R. Glass, Thomas V.Merluzzi,joan. Biever and Kathryn H.Larson, ''The social Interaction 

self - statement Test'' , Cognitive Therapy and Research, 1982,p.37 -55.
25. Deluty, R.h.(1981).Assertiveness in children: som research consideration. journal of clinical child 

psychology, 10, 149- 156.
26. Muriel B.Ryden, ''An Adult version of the Coopersmith Self - Esteem Inventory: Tes - Retest and 

Social Desirability'', Psychological Report, no 43,1978,p.1189 - 1190
27. Perczel, D&Tringer, L. (1998). Introducting assertiveness training in Hungary. scandinavian Jornal 

of Behaviour Therapy, vol. 27(3),124-129.
28. Teri,r.(2003). Self - Esteem and self - efficacy of college student with disabilities, College student-

journal. Vol 18:34-42.
29. Taylor SE.(1995). Health psychology New York: Mc Graw-Hill.Inc.
30. Wolpe, J, (1959). Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford university Prem. Stanford, 

CaLiifornia.





105

 تأثیر باورهاي فراشناختي و خودكارآمدي 
 بر شادكامي دانش آموزان  

شهاب عزیزیان
كارشناس ارشد روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان، خوراسگان

 چکیده 
تحقيق حاضر با هدف بررســی رابطة بين باورهای فراشناختی و خودكارآمدی 
با شــادكامی دانش آموزان به مرحلة اجرا درآمد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود 
و جامعة آماری پژوهش را كلية دانش آموزان دختر دورة متوســطة شهر اليگودرز 
در ســال تحصيلی ۹3ـ13۹2 تشــكيل دادند كه از بين آن ها تعداد 56 نفر به شيوة 
تصادفی ساده انتخاب شد و گروه نمونه را تشكيل داد. ابزار اندازه گيری اطالعات 
شامل سه پرسش نامة باورهای فراشناختی )ولز، 1۹۹7(، پرسش نامة خودكارآمدی 
)شرر، 1۹82( و پرسش نامة شادكامی )آكسفورد، 1۹۹0( بود و برای تحليل داده های 
حاصل از ابزارهای پژوهش، از آمار توصيفی و استنباطی به تناسب برای ارائه نتایج 
استفاده شد. تحليل های آماری مربوطه با استفاده از برنامة SPSS نسخة 18 انجام 
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شد. نتایج حاكی از آن بود كه بين ابعاد باورهای فراشناختی )باورهای فراشناختی 
منفی، باورهای فراشــناختی مثبت، كارامدی شــناختی پایين( و خودكارآمدی با 

شادكامی رابطة معنی دار وجود دارد.

كليدواژه ها: فراشناخت، خودكارآمدی، شادكامی

 مقدمه 
شــادكامی از جمله ارمغان های آفرینش است كه نقش مهمی در بهداشت روانی 
انســان دارد اما این ارمغان به خودی خود به دســت نمی آید. افالطون شادكامی را 
حالت تعادل ميان سه عنصر استدالل، هيجان و اميال )ویكی، 1۹۹۹( و ارسطو آن 
را »عبارت از زندگی معنوی« )آیزنک، 1۹۹0( می دانست. شادكامی بخش مهمی از 
كيفيت زندگی و باالتر از ثروت یا فعاليت جنســی به شمار می رود )اسكونيگتون، 
مک آرتور و سامرســت، 1۹۹7(. آرچيل1 و كروسلند2 )1۹87( برای ارائة تعریفی 
عملياتی از شادكامی آن را دارای سه بخش مهم دانسته اند: فراوانی و درجة عاطفة 
مثبت یا احســاس خوشی، ميانگين ســطح رضایت در طول یک دوره، و نداشتن 
احساس منفی افسردگی و اضطراب. این تعریف در پرسش نامة شادكامی آكسفورد 

مبنای اندازه گيری شادكامی قرار گرفته است.
براساس بسياری از نظریه های هيجان، شش هيجان بزرگ عبارت اند از: شادكامی، 
تعجب، ترس، خشم، تنفر و نگرانی. آیزنگ )1۹45( شادكامی را با عنوان برون گرایی 
پایدار در نظر گرفته است آرگایل3 )2003( بين احساس خوشی و شادكامی تمایز 
قایل می شــود. به زعم وی، احساس خوشی یكی از رایج ترین شيوه هایی است كه 
افراد با آن شــادكامی خود را تعریف می كنند. در تعریف احساس خوشی، آرگایل 
معتقد است كه افراد خلق های منفی بسياری دارند؛ مثل خشم، اضطراب، افسردگی، 
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ولی یک خلق مثبت دارند كه با عنوان خوشی توصيف می شود. در واقع، می توان 
گفت شادكامی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی، دو جزء دیگر 
آن رضایت از زندگی و نبود عاطفة منفی اســت. خوشی بُعد عاطفی شادكامی و 

رضایت بُعد شناختی آن است )به نقل از عابدی، 1381(.
جنبش روان شناســی مثبت نگری4 كه در هزارة جدید شروع شده است، به مردم 
جهت بهينه كردن زندگی مثاًل از طریق تجربة بيشتر شادمانی ذهنی كمک می كند. 
شادمانی ذهنی عبارت است از خرسندی )از گذشته(، اميد و خوش بينی )به آینده( و 
شادمانی )در حال(. بالندگی، نشاط و سرزندگی انسان به سبب تأثير قابل مالحظه ای 
كه بر تمامی جنبه های شخصيتی انسان و چگونگی بروز رفتارهای مختلف او دارد، 
همواره مورد توجه محققان و پژوهشــگران بوده است. از آنجا كه انسان موجودی 
تک بعدی نيست و شــخصيت او از ابعاد شناختی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی و 
معنوی تشــكيل شده، سالمت روانی و جســمانی وی مرهون رشد همه جانبه و 

هماهنگ این ابعاد است.
یكی از عواملی كه به نظر می رسد بر ميزان شادكامی افراد تأثيرگذار باشد، باورهای 
فراشــناختی افراد است. واژة فراشناخت را نخستين بار فالول5 )1۹7۹( به مفهوم 
فرایند »تفكر دربارة تفكر« و دانش در مورد اینكه چه می دانيم و چه نمی دانيم، به 
كار برد. به نظر او، فراشناخت هم شامل فرایندهای شناختی و هم شامل تجارب 
یا تنظيم شناختی است. اصطالح فراشناخت به دانش دربارة فرایندهای شناختی 
 و چگونگی استفادة بهينه از آن ها برای دستيابی به اهداف یادگيری گفته می شود. 

)بایلر واسنومن6، 1۹33 به نقل از زوهر7، 1۹۹1(.



108

مشاوره و هويت يابي 1

شكل 1: مؤلفه های فراشناختی براساس دیدگاه فالول )1979 به نقل از كدیور 1383(

توضيحمؤلفه

فرد: آگاهــی از توانایی 
خود و دیگران به عنوان 

پردازشگرشناختی

آگهی فرد از نقاط ضعف و قوت خود.
آگاهی از اینكه چه چيزی را می دانيم و چه چيزی را نمی دانيم.

آگاهی از محدودیت های حافظة كوتاه مدت.

تكليف: آگاهی از انواع 
تكاليف شناختی

آگاهی فراگير از اینكه بازشناسی ساده تر از یادآوری یک سلسله اطالعات است.
آگاهی از اینكه یادآوری كلمه به كلمه دشوارتر از بيان خالصه یک مطلب است.

آگاهی از اینكه یادگيری دوبارة چيزی بسيار آسان تر از یادگيری آن برای اولين بار است.

انواع  از  آگاهی  راهبرد: 
راهبردهای شناختی

آگاهی از روش های یادیار مانند تكرار، ســازماندهی، خودآزمایی، تفسير و استفاده از 
آن ها.

علم به اینكه استفاده از راهبردها می تواند به عملكرد موفقيت آميز كمک كند.

برخی از جنبه های خاص فراشــناخت با اختالالت روان شــناختی رابطه دارد 
)ولــز و ماتيــوز، 1۹۹6؛ ولز، 2003( و آنچه ما مورد توجه قــرار می دهيم و وارد 
حيطة هوشــياری خود می كنيم، ارزیابی و تأثير انواع راهبردهایی را كه برای تنظيم 
افكار و احساســاتمان به كار می بریم، شــكل می دهد )ولز، 200۹(. فراشناخت8 
هرگونه دانش یا فرایند شــناختی تعریف می شــود كه در ارزیابــی، نظارت و یا 
كنترل شناخت مشــاركت دارد )فالول۹، 1۹7۹(، همچنين، می تواند به عنوان جنبة 
عمومی شــناخت در نظر گرفته شــود كه شامل اختالالت شــناختی و برخی از 
 زمينه های خاص فراشناختی است كه با آشفتگی های روان شناختی همراه می باشد

)ولز10 و ميتوس11، 1۹۹4؛ ولز، 1۹۹5؛ نيلسون12 و همكاران، 1۹۹۹(.
شوارز13 و كلور14 )1۹۹8( بيان می كنند كه مردم احساساتشان را به عنوان اطالعاتی 
برای ارزیابی و قضاوت به كار می گيرند؛ بنابراین، ارزیابی منفی باعث نابسامانی های 
روانی و عملكرد ناصحيح می شــود. به همين سبب، تغييرات احساسی و عاطفی 
ممكن است در ارزیابی و شــناخت تغيير ایجاد كند. در واقع، هيجان ها داده هایی 
درونی هستند كه بر انگيزه ها، رفتار و عملكرد تأثير می گذارند و حتی ممكن است 
مقدم بر شــناخت نيز باشند و بر دامنه ای از پردازش های شناختی شامل سوگيری 
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توجه، سوگيری حافظه )ولز و متيوس، 1۹۹4(، قضاوت و ارزیابی و تصميم گيری 
)كلورت و پرت، 1۹۹4( تأثير بگذارند. به همين سبب، به نظر می رسد كه باورهای 
فراشناختی هر فرد می تواند تأثيرات مهمی بر احساسات، سرخوشی و شادكامی او 
داشته باشد. در این پژوهش سعی شده است ارتباط بين این دو مؤلفه مشخص شود.

در نظریه های موســوم به هدف نهایی، اعتقاد بر این است كه شادكامی موقعی 
به دســت می آید كه افراد، به اهداف مبتنی بر ارزش ها و نيازهای خود جامة عمل 
بپوشانند. افرادی كه اهدافشان را مهم تر و احتمال موفقيت و رسيدن به آن ها را بيشتر 
در نظر می گيرند، احساس شادكامی و خوشبختی بيشتری خواهند كرد؛ در حالی كه 
افراد دارای شادكامی اندک، غرض ورزی بيشتری در هدف هایشان احساس می كنند 
)داینر و همكاران، 2002(. به نظر می رسد كه حركت كارآمد افرد به سمت هدف های 
خود، علت تغييرهای مثبت در شادكامی و خوشبختی آن هاست و به طور كلی، تالش 
 برای دســتيابی به هدف های درونی باعث ارتقای خوشبختی و شادكامی می شود

)رایان و دسی، 2000؛ كيسر و شلدون، 2003(.
مؤلفة دیگری كه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، خودكارآمدی و رابطة 
آن با شادكامی اســت. خودكارآمدی مفهومی كلی مانند عزت نفس نيست و افراد 
می توانند در یک موقعيت، كارایی شخصی زیاد و در موقعيت دیگر كارایی شخصی 
كمی داشته باشند. كارایی باال و پایين برای توليد چهار متغير پيش  بين، با محيط های 
پذیرا و بی اعتنا تركيب می شوند. زمانی كه كارایی باال و محيط  پذیراست، پيامدها به 
احتمال زیاد موفقيت آميزند. زمانی كه كارایی پایين و محيط  پذیرا تركيب می شوند، 
چنانچه افراد ببينند كه دیگران در كارهایی كه به نظر آن ها خيلی مشــكل می رسد 
موفق اند، امكان دارد افسرده شوند. زمانی كه افراد دارای كارایی باال با موقعيت های 
محيطی بی اعتنا مواجه می شــوند، معموالً تالش های خود را تشدید می كنند تا آن 
محيط را تغيير دهند. آن ها برای ایجاد تغيير، ممكن است اعتراض كنند، به مبارزة 
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اجتماعی دست بزنند یا حتی به زور متوسل شوند، اما به نظر بندورا، اگر تمام این 
تالش ها شكست بخورند، آن ها یا كاًل این روش را كنار می گذارند و روش دیگری 
را اختيار می كنند یا اینكه درصدد یافتن محيط  پذیراتری برمی آیند. سرانجام اینكه، 
خودكارآمدی پایين اگر با محيط بی اعتنا تركيب شــود، افراد احساس بی تفاوتی، 

تسليم و درماندگی می كنند )فيست، 1384(.

ميزان احساس 
كارایی

انتخاب )گرایش 
در برابر اجتناب(

سابقة رفتار 
شخص

تجربة غيرمستقيمتالش و استقامت

تفكــر و 
تابع سازی كالمیتصميم گيری

واكنش های 
هيجانی

فعاليت 
فيزیولوژیكی

شكل 2. منابع و تأثيرات عقاید كارایی )ریو، 1384، ص 249(

خودكارآمدی15 بــه عقاید و باورهای افراد در مورد قابليت ها و سياســت های 
خودشــان برای كنترل عملكرد خویش بر رویدادهای مؤثر زندگی اشاره دارد. این 
باورهای افراد در مورد اثربخشی خودشــان مهم ترین سازوكار )مكانيسم( اعمال 

چنين كنترل هایی در نظر گرفته می شود )بندورا، 2002(. 
به نظر می رسد كه باورهای فراشــناختی هر فرد، یعنی باورهای نگرانی مثبت، 
باورهــای غيرقابل كنترل، باورهای صالحيت شــناختی، باورهای منفی عمومی و 
خودهشــياری شناختی می تواند در بهزیســتی و بالطبع، شادكامی او نقش مؤثری 
داشته باشد. همچنين، خودكارآمدی و خودارزیابی افراد و شناخت توانایی هایشان 
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در مقابله با مسائل گوناگون نيز بر شادكامی و بهزیستی سالم آن ها بی تأثير نيست. ندا 
اسماعيلی فر و همكاران )13۹0( در پژوهش خود نشان دادند كه بين خودكارآمدی و 
شادكامی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور كلی، پژوهش های گسترده ای 

در مورد ارتباط صفات شخصيتی و شادكامی وجود دارد )آرچيل، 2001(.
قورچيــان )1378( در تحقيقی با عنوان »تأثير آموزش و به كارگيری راهبردهای 
فراشــناختی )عوامل عاطفی و اجتماعی(« نشــان داد كه به كارگيری راهبردهای 
فراشــناختی در كالس درس، زمينة درگيری علمی، شــادابی عاطفی، سازندگی، 
خالقيت و پختگی و خودمســئوليت پذیری اجتماعــی را فراهم می آورد و باعث 
افزایش اعتماد به نفس می شــود. از طرفی، افرادی كــه خودكارآمدی پایينی دارند، 
احســاس می كنند كه در اعمال كنترل بر رویدادهــای زندگی درمانده و ناتوان اند 
و هنگامی كه با موانع روبه رو می شــوند، اگر تالش های اوليه شــان در برخورد با 
مشكالت بی نتيجه باشد، به سرعت قطع اميد می كنند )بندورا، 1۹۹۹؛ پيسشاب و 
همكاران، 2004(. خودكارآمدی پایين می تواند انگيزش را نابود سازد، آرزوها را كم 
كند. با توانایی های شناختی تداخل نماید و تأثيری نامطلوب بر سالمت جسمانی 
بگذارد. از این رو، می توان انتظار داشت كه خودكارآمدی به نوعی با احساس شادمانی 

ارتباط داشته باشد.
لذا با توجه به نقش اساسی بهزیستی و شادكامی در زندگی افراد جامعه و سالمت 

روانی آن جامعه، موضوع پژوهش انتخاب و بررسی شد.

 روش پژوهش، جامعة آماری و نمونه 
پژوهش حاضر كه كاربســت روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است، 
بررسی رابطة باورهای خودكارآمدی با شادكامی را هدف قرار داده است؛ به صورتی 
كه ارتباط باورهای فراشــناختی با شــادكامی و همچنين ارتباط خودكارآمدی با 
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شــادكامی مدنظر باشــد تا در پایان پژوهش، نقش و تأثير باورهای فراشناختی و 
همچنين خودكارآمدی را در شادكامی افراد سنجيده باشيم. همچنين، جامعة آماری 
پژوهش را كلية دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر اليگودرز در سال تحصيلی 

۹3- 13۹2 تشكيل داده اند.
در این پژوهش، تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شــدند و پرسش نامه 
روی آن ها اجرا گردید كه پس از جمع آوری پرســش نامه ها تعداد 56 عدد از آن ها 
قابل قبول بود. بنابراین، نمونة پژوهش 56 نفر اســت كه به شــيوة تصادفی ساده 

انتخاب شده اند.

 ابزار سنجش 
در این پژوهش با توجه به اهداف، از ســه پرســش نامة باورهای فراشــناختی، 
پرسش نامة خودكارآمدی و پرسش نامة شادكامی استفاده شد كه در زیر به تفصيل 
آن ها را معرفی و شواهد حاكی از روایی و پایایی این پرسش نامه ها را بيان می كنيم.

 پرسش نامة باورهای فراشناختی 
باورهای فراشــناختی در این پژوهش با استفاده از مقياس 30 سؤالی ولز كه بر 
مقياس 4 درجه ای ليكرتی پاسخ داده می شود، مورد سنجش قرار گرفته است. این 
پرسش نامه، ابعاد مختلف باورهای فراشناختی را به صورت جداگانه می سنجد. پایایی 
پرســش نامه با استفاده از آلفای كرونباخ معادل 0/78 برآورد گردید كه نشان دهنده 

پایایی قابل قبول پرسش نامه است.

 پرسش نامة خودكارآمدی 
مؤلفة خودكارآمدی با استفاده از مقياس 17 سؤالی شرر كه بر مقياس 5 درجه ای 
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ليكرتی )از كاماًل موافق تا كاماًل مخالف( پاســخ داده می شود، مورد سنجش قرار 
گرفته است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه و مقدار آن معادل 

0/73 برآورد گردید كه نشان دهندة پایایی قابل قبول پرسش نامه است.

  پرسش نامة شادكامی آكسفورد 
برای سنجش شادكامی، از پرسش نامة 2۹ سؤالی آكسفورد استفاده شده است كه 
بر مقياس 4 درجه ای پاسخ داده می شود. حداقل نمره در این آزمون 2۹ و حداكثر 
آن 116 می باشد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه و مقدار آن 

0/841 برآورد گردید.

 روش اجرا و تحلیل داده ها 
روش گــردآوری اطالعــات به صورت خودگزارش دهی و شــامل جمع آوری 
پاسخ های ارائه شده به پرسش نامه های پژوهش بود. برای تحليل داده های حاصل 
از ابزارهای پژوهش، از آمار توصيفی و استنباطی به تناسب برای ارائة نتایج استفاده 
شــد. شاخص های آمار توصيفی مورد اســتفاده جدول فراوانی و درصد فراوانی، 
درصد تراكمی، ميانگين، انحراف اســتاندارد و نمودار بوده است اما برای بررسی 
فرضيه های پژوهش از ضریب همبســتگی پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام و 
ضریب تعيين استفاده شد. تحليل های آماری مربوطه با استفاده از بستة آماری برای 

علوم اجتماعی16 (SPSS) نسخة 18 انجام شد.

 يافته ها 
داده های به دســت آمده از گروه نمونه در دو بخش توصيفی و استنباطی در این 
قسمت تحليل شده است. در بخش تحليل توصيفی، داده ها به كمک فراوانی، درصد 
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فراوانی ميانگين، انحراف معيار، باالترین نمره، پایين ترین نمره، جداول و نمودارها 
نمایش داده می شــوند. در بخش تحليل استنباطی و به منظور بررسی فرضيه های 
 (V) تحقيق از ضریب همبستگی پيرسون، رگرســيون گام به گام و ضریب تعيين

استفاده شده است.

جدول 4ـ1: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت پدر

درصد فراوانیفراوانیتحصيالتردیف

2341/1سيكل1

3358/۹دیپلم2

56100مجموع3

چنانچــه در جدول 4ـ1 دیده می شــود، از 56 نفر گروه نمونة پژوهش، 23 نفر 
)معادل 41/1 درصد( پدرانشــان دارای ســيكل و 33 نفر )معــادل 58/۹ درصد( 
پدرانشان دارای تحصيالت دیپلم بوده اند. در نمودار 4ـ1، توزیع فراوانی گروه نمونة 

پژوهش برحسب تحصيالت پدر ارائه شده است.

نمودار 4ـ2: فراوانی گروه نمونة پژوهش برحسب تحصيالت مادر

35
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جدول 4ـ2: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت مادر

درصد فراوانیفراوانیتحصيالتردیف

111۹/6بی سواد1

3562/5سيكل2

1017/۹دیپلم3

56100مجموع4

چنانكــه در جدول 4ـ2 دیده می شــود، از 56 نفر گروه نمونة پژوهش، 11 نفر 
)معادل 1۹/6 درصد( مادرانشان بی سواد، 35 نفر )معادل 62/5 درصد( دارای سيكل 
و 10 نفر )معادل 17/۹درصد( مادرانشان دارای تحصيالت دیپلم بوده اند. در نمودار 
4ـ2، توزیع فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت مادر ارائه شده است.

نمودار 4ـ1: فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصيالت پدر

35
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بی سوادسيكلدیپلم

در جدول 4ـ3 ميانگين و انحراف اســتاندارد متغيرهای مطرح در پژوهش ارائه 
شده است. همان طور كه مالحظه می شود، ميانگين هر یک از متغيرها به شرح زیر 
است: شادكامی 73/12، خودكارآمدی 5۹/۹1، بعد باورهای نگرانی مثبت 15/6۹، 
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بعد باورهای فراشــناختی منفی 17/3۹، بعد كارآمدی شناختی پایين 1۹/1۹، بعد 
باورهای فراشناختی پایين 15/71 و بعد خودآگاهی شناختی 21/12.

جدول 4ـ3: ميانگين و انحراف استاندارد شادكامی، 
خودكارآمدی و ابعاد مختلف باورهای فراشناختی در گروه نمونه

انحراف ميانگينمتغيرها
استاندارد

باالترین 
نمره

پایين ترین 
نمره

73/1214/25610052شادكامی

5۹/۹17/6۹77844خودكارآمدی

15/6۹3/362228باورهای نگرانی مثبت

17/3۹2/7212312باورهای فراشناختی منفی

1۹/1۹4/1052710كارآمدی شناختی پایين

15/713/40۹23۹باورهای فراشناختی پایين

21/123/7412811خودآگاهی شناختی

4ـ1. بخش دوم: آمار استنباطی/ بررسی فرضیه های پژوهش
فرضية اول: بين باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادكامی 

رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول 4ـ4: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی 
)مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادكامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
(v)

مقدار احتمال 
(sig)

باورهای فراشناختی 
)مؤلفه  باورهای نگرانی 

مثبت( با شادكامی
0/0870/70/522

نتيجة بررسی این فرضيه در جدول 4ـ4 ارائه شده است. چنان كه در جدول 4ـ4 
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مشاهده می شود، بين باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادكامی 
رابطة معناداری وجود ندارد )p< 0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیيد و فرض پژوهش 

رد می شود.

فرضية دوم: بين باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادكامی 
رابطة معنی دار وجود دارد.

جدول 4ـ5: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی 
)مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادكامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
(v)

مقدار احتمال 
(sig)

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة  باورهای نگرانی 

منفی( با شادكامی
-0/60536/60/0001

نتيجة بررســی این فرضيه در جدول 4ـ5 ارائه شــده است. چنان كه در جدول 
4ـ5 مشاهده می شود، بين باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با 
شادكامی رابطة منفی معناداری وجود دارد )P≥ 0/01(. ضریب تعيين نشان می دهد 
كه بين باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادكامی 36/6 
درصد تغييرات همدیگر را تحت تأثير قــرار می دهند. به عبارت دیگر، با افزایش 
باورهای فراشناختی منفی، شادكامی افراد كاهش می یابد و بالعكس؛ بنابراین، فرض 

صفر رد و فرض پژوهش تأیيد می شود.

فرضية سوم: بين باورهای فراشناختی )مؤلفة كارآمدی شناختی پایين( با شادكامی 
رابطة معنی دار وجود دارد.
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جدول 4ـ6: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة كارآمدی شناختی پایين( با شادكامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
(v)

مقدار احتمال 
(sig)

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة  كارآمدی شناختی 

پایين( با شادكامی
0/0680/50/616

نتيجة بررســی این فرضيه در جدول 4ـ6 ارائه شــده است. چنان كه در جدول 
4ـ6 مشــاهده می شود، بين باورهای فراشناختی )مؤلفة كارآمد ی شناختی پایين( با 
شادكامی رابطة معناداری وجود ندارد )p< 0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیيد فرض 

پژوهش رد می شود.

فرضية چهارم: بين باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشــناختی پایين( با 
شادكامی رابطة معنی دار وجود دارد.

جدول 4ـ7: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)مؤلفة باورهای فراشناختی پایين( با شادكامی

متغيرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعيين 

(v)
مقدار احتمال 

(sig)

باورهای فراشناختی )مؤلفة  
باورهای فراشناختی پایين( 

با شادكامی
-0/50525/50/0001

نتيجة بررســی این فرضيه در جدول 4ـ7 ارائه شــده است. چنانكه در جدول 
4ـ7 مشاهده می شود، بين باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی پایين( با 
شادكامی رابطة منفی معناداری وجود دارد )P≥ 0/01(. ضریب تعيين نشان می دهد 
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كه بين باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی پایين( با شادكامی 25/5 
درصد همپوشــی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش مؤلفة باورهای شناختی 
پایين، شــادكامی كاهش پيدا می كند و بالعكس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض 

پژوهش تأیيد می شود.

فرضية پنجم: بين باورهای فراشــناختی )خودآگاهی شناختی( با شادكامی رابطة 
معنی دار وجود دارد.

جدول 4ـ8: نتایج ضریب همبستگی بين باورهای فراشناختی
)خودآگاهی شناختی( با شادكامی

متغيرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعيين 

(v)
مقدار احتمال 

(sig)

باورهای فراشناختی 
)خودآگاهی شناختی( با 

شادكامی
0/35112/320/008

نتيجة بررســی این فرضيه در جدول 4ـ8 ارائه شده است. چنان كه در جدول 
4ـ8 مشاهده می شود، بين باورهای فراشناختی )خودآگاهی شناختی( با شادكامی 

.)P≥ 0/01( رابطة معناداری وجود دارد
ضریب تعيين نشان می دهد كه بين باورهای فراشناختی )خودآگاهی شناختی( 
با شــادكامی 12/32 درصد همپوشــی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش 
خودآگاهی شناختی، شــادكامی نيز افزایش می یابد و بالعكس؛ بنابراین، فرض 

صفر رد و فرض پژوهش تأیيد می شود.

فرضية ششم: بين خودكارآمدی با شادكامی رابطة معنی دار وجود دارد.
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جدول 4ـ9: نتایج ضریب همبستگی بين خودكارآمدی با شادكامی

ضریب متغيرها
همبستگی

ضریب تعيين 
(v)

مقدار احتمال 
(sig)

0/313۹/80/01۹خودكارآمدی با شادكامی

نتيجة بررســی این فرضيه در جدول 4ـ۹ ارائه شده است. چنان كه در جدول 
 4ـ۹ مشاهده می شود، بين خودكارآمدی با شادكامی رابطة معناداری وجود دارد 
)P≥ 0/05(. ضریب تعيين نشان می دهد كه بين خودكارآمدی با شادكامی ۹/8 
درصد همپوشــی وجود دارد. به عبارت  دیگر، با افزایش خودآگاهی، شادكامی 
نيــز افزایش می یابد و بالعكس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیيد 

می شود.

فرضية هفتم پژوهش: بين باورهای فراشناختی و خودكارآمدی با شادكامی رابطة 
چندگانه )تركيبی( وجود دارد.

بررسی فرضيه از طریق تحليل رگرسيون گام به گام در جداول )4ـ10( و )4ـ11( 
ارائه شده است.

جدول 4ـ10: ضریب همبستگی چندگانه بين مؤلفه های باورهای فراشناختی 
و خودكارآمدی با شادكامی به شيوه گام به گام

R2FP تعدیل شدهRR2گام ها

0/605a0/3360/35531/230/001-گام اول

0/6۹2b0/4780/45۹24/310/001-گام دوم
a. باورهای فراشناختی منفی

b. باورهای فراشناختی منفی و باورهای فراشناختی پایين

براساس نتایج جدول 4ـ10 در گام اول باورهای فراشناختی منفی، حدود 33/6 
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درصد واریانس شادكامی را تبيين می كند و در گام دوم باورهای فراشناختی منفی 
به همراه باورهای فراشناختی پایين حدود 45/۹ درصد واریانس شادكامی را تبيين 

می كند. 

جدول 4ـ11: رگرسيون چندگانه )گام به گام( پيش بينی شادكامی از طریق
مؤلفه های باورهای فراشناختی و خودكارآمدی

متغيرهای پيش بينگام ها
ضریب استانداردضرایب غيراستاندارد

tp

B
خطای 
استاندارد

Beta

گام اول
12/840/000ـ128/27۹/۹8ضریب ثابت

5/580/000-0/605-3/170/56-باورهای فراشناختی منفی

گام دوم

14/220/000ـ141/51۹/۹5ضریب ثابت

4/760/000-0/4۹7-2/600/54-باورهای فراشناختی منفی

3/370/001-0/352-1/470/43-باورهای فراشناختی پایين

چنان كه در جدول 4ـ11 مشاهده می شــود، بهترین پيش بينی كنندة شادكامی، 
باور فراشــناختی منفی بوده است. براســاس ضریب بتا مشخص شد كه در گام  
اول به ازای یک واحد افزایش در باورهای فراشــناختی منفی، ميزان شــادكامی 
ميزان 0/605 واحد كاهش می یابد. همچنين، در گام دوم با اضافه شدن باورهای 
فراشــناختی پایين، به ازای یک واحد افزایش، ميــزان 0/352 واحد كاهش در 

شادكامی به وجود می آید.

 بحث و نتیجه گیری 
این پژوهش با هدف بررســی رابطه بين باورهای فراشــناختی و خودكارآمدی 
با شــادكامی دانش آمــوزان به مرحلة اجرا درآمده اســت و از رابطة بين باورهای 

فراشناختی و خودكارآمدی با شادكامی دانش آموزان حمایت می كند.
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نتایج به دست آمده نشان داد به جز مؤلفه های كارآمدی شناختی پایين و نگرانی 
مثبت، بين بقية مؤلفه های باورهای فراشناختی و شادكامی رابطة معنادار وجود 
دارد؛ برای مثال، با افزایش خودآگاهی شناختی، شادكامی نيز افزایش می یابد و 

بالعكس. 
همچنين، مشــخص شد كه بين خودكارآمدی با شــادكامی رابطة معناداری 
وجود دارد و نتایج، وجود رابطه چندگانه )تركيبی( بين باورهای فراشناخت و 

خودكارآمدی با شادكامی را نشان داد. 
از بين متغيرهای مســتقل تنها در گام اول باور فراشناختی منفی، حدود 33/6 
درصد واریانس شــادكامی را تبيين می كند و در گام دوم، باورهای فراشناختی 
منفی به همراه باورهای فراشناختی پایين حدود 45/۹ درصد واریانس شادكامی 
را تبيين می كند. یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش  زاده محمدی، عابدی 
و خانجانی )1387( در مورد تأثير تمرین های شناختی بر افزایش خودكارآمدی 
و همچنين خرازی و همكاران )1387( كه نشان دادند راهبردهای فراشناختی در 
خودكارآمدی مؤثرند، و یافته های وی مان ونهوت )2006(، ولز )2001(، ملكی 
)1384(، كولــی )1۹۹3(، غباری و آدمــزاده )1386(. پورحيدری )138۹( كه 
یافته هایشان نشان داد راهبردهای شناختی و فراشناختی موجب بهبود عملكرد 
می شــود، و همچنين یافته های كروون و آرتيستيكو )2003(، فراست )2005(، 
سعيدیان )2006(، آویشی و همكاران )2005(، ساالمی )2008( همسویی دارد. 
صراف )1381( نيز در تحقيق خود نشــان داد كه بين باورهای خودكارآمدی و 

شادكامی در دانشجویان رابطة معنی داری وجود دارد.
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 محدوديت های پژوهش 
در هر تحقيقی، همواره پژوهشگر با محدودیت هایی مواجه است كه می توانند 
عمدتــاً در نتایج حاصل، تأثيرگذار باشــند. محدودیت های این پژوهش چنين 
است كه اوالً به دليل اینكه تحقيق حاضر روی دانش آموزان دختر دورة متوسطة 
شــهر اليگودرز اجرا شده است، تعميم آن به سایر جوامع باید بااحتياط صورت 
پذیرد. دوم اینكه ابزار مورد اســتفاده در این تحقيق پرسش نامة خودسنجی بوده 
اســت. همانند تحقيقات مشابه، این تحقيق شــامل محدودیت های حاصل از 

پرسش نامه های خود سنجی است.

پیشنهادهای پژوهشی
به محققان عالقه مند به زمينة شادكامی و باورهای فراشناختی پيشنهاد می شود 
كه تحقيق حاضر را در بيــن دانش آموزان دوره های تحصيلی مختلف و در هر 
دو جنس مورد مطالعه قرار دهند و مدلی متناســب با عوامل مؤثر بر شــادكامی 
دانش آموزان تبيين كنند. همچنين، پيشــنهاد می شــود رابطة عوامل اجتماعی، 
ویژگی های شخصيتی و دیگر عوامل فردی مؤثر بر شادكامی را بررسی و تحليل 
كنند تا نقش عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر شــادكامی دانش آموزان مشخص 

شود.

پی نوشت ها
1. arggle
2. crossland
3. Argyle
4. positive psychology
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5. meta cognition – felavell
6. bailer- snoman
7. Zohar
8. metacognition
9. flavell
10. wells
11. matthws
12. nilson
13. Schwarz
14. clor
15. self-efficacy
16. Statisical Package for social science
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 رابطة سبک هاي مقابله با استرس و تاب آوري با میزان 
 آمادگي به اعتیاد 

 در دانش آموزان دختر و پسر دورة متوسطة دوم شهرستان شیروان

محمد كرمي
كارشناس ارشد مشاوره خانواده، مشاور مدرسه

 اشـاره 
اعتياد به مواد مخدر یک بيماري و یكي از چهار بحران بزرگ جهان )بحران محيط 
زیست، فقر، تهدید اتمي و مواد مخدر( به شمار مي آید. این موضوع كه در كشور 
ما ایران به دليل وجود بافت جوان جمعيتي پيچيدگي خاص خود را یافته، یكي از 
معضالت جوامع بشري است كه در سال هاي اخير پایه ها و بنيان هاي جامعه انساني 
را تضعيف كرده و ســرمایه هاي كالني صرف مبارزه با آن و نيز درمان و صدمات 

ناشي از آن شده است 
این تحقيق با رویكرد پيشگيرانه رابطة سبک هاي مقابله با استرس و تاب آوري با 

آمادگي به اعتياد را بررسي كرده است.
نمونة مورد مطالعه 246 نفر از دانش آموزان دختر و پســر كه در سال تحصيلي 
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۹6-۹5 در دورة متوســطة دوم شهرستان شيروان مشغول تحصيل بودند، به روش 
نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي آمادگي به اعتياد، سبک هاي 

مقابله با استرس و تاب آوري را تكميل كردند.
نتایج نشان داد كه بين تاب آوري با آمادگي به اعتياد همبستگي منفي وجود دارد. 
همچنين، بين سبک مقابله اي مسئله مدار با آمادگي به اعتياد، همبستگي منفي وجود 
داشت ولي رابطة سبک مقابله اي هيجان مدار با آمادگي به اعتياد مثبت بود. بين سبک 
مقابله اي اجتناب مدار با آمادگي به اعتياد همبستگي معناداري نبود. همچنين، براي 

تعيين قدرت پيش بيني كنندگي متغيرها از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.
براساس نتایج تحقيق مي توان گفت ميزان تاب آوري و سبک مقابله اي مسئله مدار 
مي توانند عواملي پيشــگيرانه در مصرف مواد باشــند ولي سبک مهارت مقابله اي 

هيجان مدار، عامل خطري براي سوء مصرف مواد محسوب مي شود.

كليدواژه ها: سبک هاي مقابله با استرس، تاب آوري، آمادگي به اعتياد، دانش آموزان

 مقدمه 
اعتياد به مواد مخدر به معناي وابستگي بيمارگونه به مصرف یک یا چند نوع مادة 
مخدر است كه سبب بروز رفتارهاي موادجویانه مي شود و در صورت عدم مصرف 
مواد مورد نظر، عالئم محروميت در فرد معتاد بروز مي كند. )صابري، 1384؛ به نقل 
از بهاري، 1388(. از ســویي، فرایندهاي مقابله راهبردهاي اختصاصي تري هستند 
كه افراد در برابر اوضاع تنيدگي زاي زندگي به كار مي برند و تالش هاي شــناختي 
و رفتاري افراد را در تفســير و غلبه بر مشكالت در بر مي گيرند. راهبرد مقابله اي 
مســئله مدار، شامل اقدامات سازنده و مفيدي است كه فرد در رویارویي با شرایط 
اســترس زا انجام مي دهد و دربرگيرندة راهبردهــاي رویارویي فعال، برنامه ریزي، 
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خودداري از فعاليت هاي رقابتي و اعمال عجوالنه، و جست وجوي حمایت ابزاري 
است.

راهبرد مقابله اي هيجان مدار مثبت كوشش هایي را شامل مي شود كه براي تنظيم 
پاسخ هاي هيجاني واقعة استرس زا به كار مي رود و دربرگيرندة راهبرد جست وجوي 

حمایت اجتماعي مبتني بر هيجان، تفسير مجدد مثبت، پذیرش و شوخي است. 
راهبرد مقابلــه اي هيجان مدار منفي یا غيرمؤثر كه دربرگيرندة درگيري ذهن با 
مسئله، انكار، عدم درگيري رفتاري در جهت مسئله، تمركز بر هيجان و استفاده از 
داروها و الكل مي باشد )الزاروس و فولكمن1، 1۹85(، از دیگر متغيرهاي پژوهش 
تاب آوري است. به اعتقاد ارک و همكاران2 )2008(، افراد داراي تاب آوري، اغلب 
با ایجاد هيجانات مثبت پس از رویارویي هاي فشارزا به حالت طبيعي باز مي گردند. 
افراد تاب آور بدون اینكه سالمت روانشان كاهش یابد و دچار بيماري رواني شوند، 
رویدادهاي فشارزا را پشت سر مي گذارند؛ بنابراین، تاب آوري مي تواند به عنوان یک 
عامل تأثيرگذار در آمادگي به مصرف مواد و یا پيشگيري از آن به شمار رود. با توجه 
به باال بودن آمار افراد وابســته به مواد در كشور و همچنين نياز مبرم به برنامه هایي 
در خصوص پيشگيري و كاهش مصرف مواد و با عنایت به كم بودن پژوهش هاي 
مربوط به مداخالت روان شناختي نظير مهارت هاي مقابله اي و تاب آوري در اعتياد، 

انجام پذیرفتن پژوهش حاضر در كنار مداخالت دیگر ضروري به نظر مي رسد.

 روش پژوهش 
نمونه شامل 260 نفر دانش آموز )دختر و پسر( دورة متوسطة دوم بود كه به روش 
نمونه گيري خوشه اي از بين كلية دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي شهرستان 
شيروان انتخاب شدند. تعداد كالس هاي دبيرستان ها 60 كالس بود كه از این تعداد، 
10 كالس )5 كالس پسر و 5 كالس دختر( به صورت تصادفي انتخاب شدند. از 
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كل نمونة مورد مطالعه، 246 نفر پرسش نامه ها را به طور كامل تكميل كردند.

 ابزار پژوهش 
1. مقياس تاب آوري كانر و دیویدســونCD-RISC( 3(: یک ابزار 25 سؤالي 
است كه سازة  تاب آوري را در اندازه هاي پنج درجه اي ليكرت از صفر تا چهار 
مي سنجد. پایایي و روایي فرم فارسي مقياس تاب آوري نيز در مطالعات مقدماتي 
نمونه هاي بهنجار و بيمار بررســي و تأیيد شده است )بشارت، 1386(. در این 
تحقيق، براي تعيين روایي ابتدا همبستگي هر گویه با نمرة كل مقوله محاسبه و 
سپس، از روش تحليل عامل استفاده شد. محاسبة همبستگي هر نمره با نمرة كل 
نشان داد كه به جز مورد )گویة( 3 ضرایب بين 0/64 تا 0/41 بودند. در مرحلة 
بعد، گویه هاي مقياس با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي مورد تحليل عاملي 
قرار گرفتند. به منظور تعيين پایایي مقياس تاب آوري از روش آلفاي كرونباخ 

استفاده شد و ضریب پایایي حاصل برابر 0/8۹ بود. )محمدي، 1384(
2. پرسش نامة مهارت مقابله ايCISS( 4(: این پرسش نامه به منظور ارزیابي انواع 
روش هاي مقابله اي در موقعيت هاي تنيدگي زا توســط اندلر و پاركر )1۹۹0( 
ســاخته شد. این آزمون شــامل 48 ماده اســت كه بر مبناي شيوة ليكرت به 
هر عبارت یک تا پنج نمره داده مي شــود و سه راهبرد مقابله اي مسئله محور، 
هيجان محور و راهبرد مقابله اي اجتنابي را اندازه مي گيرد. روایي این  آزمون از 
طریق محاســبة ضریب آلفاي كرونباخ براي مهارت هاي سه گانه بدین ترتيب 
است: در راهبرد مسئله محور براي دختران 0/۹0، و براي پسران 0/۹2، راهبرد 
هيجان محور براي دختران 0/85، و براي پسران 0/82، و در راهبرد اجتنابي براي 
دختران 0/82، و براي پســران 0/85 )اندلر و پاركر، 1۹۹0(. جعفرنژاد )1382( 
ضریب پایایي براي ســبک هاي مسئله مدار، هيجان مدار و اجتنابي را به ترتيب 
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0/83، 0/80، 0/72، به دست آورد. پایایي كل پرسش نامة مقابله با موقعيت هاي 
استرس زا با استفاده از روش آلفاي كرونباخ )0/84( به دست آمد.

3. پرســش نامة آمادگي به اعتياد5: این مقياس را وید و بوچر )1۹۹2( ساخته اند 
و تالش هایــي براي تعيين روایي آن در كشــور ایران صورت گرفته اســت. 
پرسش نامه از دو عامل تشكيل شده و داراي 36 ماده به اضافة 5 مادة دروغ سنج 
است كه در مجموع 41 ماده مي شود. این پرسش نامه تركيبي از دو عامل آمادگي 
فعال و آمادگي منفعل اســت. آمادگي فعال مربوط به رفتارهاي ضداجتماعي، 
ميل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افسردگي و هيجان خواهي مي باشد 
و در عامل دوم )آمادگي منفعل( بيشــترین ماده ها مربوط به ابراز وجود نكردن 
و افسردگي است. در پژوهش زرگر و همكاران )1387( اعتبار مقياس با روش 
آلفاي كرونباخ 0/۹0 محاسبه شد كه در حد مطلوب مي باشد. نمره گذاري هر 
سؤال روي یک پيوستار از صفر )كاماًل مخالفم( تا 3 )كاماًل موافقم( است. البته 
این شيوة نمره گذاري در سؤاالت شمارة  12، 15، 21 و 33 معكوس خواهد شد. 
این پرسش نامه عامل دروغ سنج دارد. براي به دست آوردن امتياز كلي پرسش نامه 
باید مجموع امتيازات تک تک ســؤال ها )به غير از مقياس دروغ سنج( را با هم 
جمع كرد. نمرات باالتر به منزلة آمادگي بيشتر فرد پاسخ دهنده براي اعتياد است 

و برعكس.

 پیشینة پژوهش 
پژوهش هاي زیادي نشــان داده اند كه سبک مقابله اي با درجة باالیي از توانایي 
در كاهش مصرف مواد و پيشــگيري رابطــه دارد  و افراد با مهارت هاي مقابله اي 
شــناختي و رفتاري، موفقيت باالیي در فرایند پيشگيري دارند )ليت و همكاران، 
2008، ونســترا، 2007، بودني، 2006، آندرسون، 2006، بال، 2005، براون، 2004، 
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مونتي، 2002(.
همچنين، نتایج پژوهشي كه دنيل دیوید و همكاران6 )2010( با عنوان ارتباط بين 
پاسخ هاي مقابله اي و خوش بيني - بدبيني در پيش بيني سطوح رنج و ناراحتي اي كه 
بيماران سرطاني متحمل مي شوند انجام دادند، نشان داد كه خوش بيني - بدبيني و 
پاسخ هاي مقابله اي با سطوح رنج و ناراحتي اي كه بيماران سرطاني متحمل مي شوند، 

رابطه دارد.
نتایج پژوهش كمپبل و همكاران )2006( نشان داد كه مهارت هاي مقابله اي به طور 
معناداري در پيش بيني تاب آوري در نمونة مورد پژوهش مؤثر بوده اند. به ویژه، استفاده 
از راهبردهاي مقابله اي مســئله محور، رابطة مثبت و معناداري با تاب آوري داشته 
است. پيشينة پژوهشي مربوط به تاب آوري نشان مي دهد كه مهارت هاي مقابله اي و 
مؤلفه هاي آن یكي از عوامل مهم تشكيل دهندة تاب آوري است. پژوهش هاي متعدد 
نشــان داده اند كه مهارت هاي مقابله اي نقش مؤثــري در افزایش تاب آوري دارند 

)پریسكات، 2008، گيلپسي، 2007، كمپبل، 2006(.
هومل7 و همكاران )2013( در تحقيقي نشان دادند كه كيفيت ضعيف روابط بين  
والدین و فرزنــدان مي تواند در افزایش گرایش نوجوانان به مواد مخدر تأثير قابل 

توجهي داشته باشد.
نتایج تحقيق وانگ و همكاران )2012( نشان مي دهد فرزنداني كه در خانواده هایي 
زندگي مي كنند كه اعضاي آن سيگاري هستند، در مقایسه با فرزنداني كه اعضاي 
خانوادة آن ها ســيگاري نيستند، به احتمال بيشتري به سيگار گرایش پيدا مي كنند. 
مامي و همكاران )13۹1( تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم ویژگي هاي شخصيتي مؤثر 
بر گرایش به اعتياد را بررسي كردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد كه روان رنجوري، 
برون گرایي و وظيفه شناســي به ترتيب بيشــترین تأثير را داشته اند و گشودگي و 
توافق پذیري در اولویت هاي بعدي قرار گرفته اند. در تحقيقي دیگر، آدرم و نيک منش 
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)13۹0( نشان داد كه بين ویژگي هاي شخصيتي و استعداد اعتياد ارتباط مستقيمي 
وجود دارد؛ به طوري كه سهم قابل توجهي از استعداد اعتياد را ویژگي هاي شخصيتي 

پيش بيني مي كند.

 يافته ها 
جدول 1. نتايج آزمون همبستگي بين تاب آوري و مهارت هاي مقابله

با استرس با آمادگي به اعتياد

سطح  معني داريضريب  همبستگيمتغير

0/28P >0/001-تابآوري

0/29P >0/001-مسئلهمدار

0/22P >0/001هيجانمدار

0/090/14اجتنابمدار

جدول 2. خالصة تحليل واريانس و مدل رگرسيون رابطة راهبردهاي مقابله اي و تاب آوري
با آمادگي به اعتياد

مجموع الگو
مجذورات

درجه 
FRR2   adg R2آزادي

رگرسيونمسئلهمدار
باقيماندةكل

4486/40
46054/35

50540/752

1
244
245

23/76**0/290/080/08

رگرسيونهيجانمدار
باقيماندةكل

8341/08
42199/67
50540/75

2
243
245

24/01**0/400/160/15

رگرسيوناجتنابمدار
باقيماندةكل

10029/37
40511/37
50540/75

3
242
245

19/97**0/440/190/18

رگرسيونتابآوري
باقيماندةكل

11456/0
39084/74
50540/75

4
241
245

17/66**0/470/220/21

*P  > 0/01
**P  >  0/001
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جدول 3. شاخص هاي آماري رگرسيون رابطة سبك مقابله اي و تاب آوري 
با آمادگي به اعتياد

BSEBetatSigرگرسيونگام

عددثابتگاماول
مسئلهمدار

64/06
-0/46

4/73
0/09-0/29

13/53
-4/87

0/001
0/001

گامدوم
عددثابت

مسئلهمدار
هيجانمدار

46/80
-0/53
0/43

5/83
0/09
0/09

-0/34
0/28

8/02
-5/75
4/71

0/001
0/001
0/001

گامسوم

عددثابت
مسئلهمدار
هيجانمدار
اجتنابمدار

38/67
-0/63
0/40
0/31

6/27
0/09
0/09
0/10

0/40
0/26
0/19

6/16
-6/57
4/48
3/17

0/001
0/001
0/001
0/002

گامچهارم

عددثابت
مسئلهمدار
هيجانمدار
اجتنابمدار
تابآوري

46/28
-0/51
0/35
0/36
-0/17

6/68
0/10
0/09
0/10
0/05

-0/32
0/23
0/22
-0/19

6/92
-4/95
3/98
3/66
-2/96

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

چنان كه در جداول مشاهده مي شود، نتایج نشان داد كه در گام اول متغير رویكرد 
مسئله مدار با بيشترین همبستگي وارد معادله شده است. قوي ترین متغيرهاي پيش بين 
براي متغير آمادگي به اعتياد، به ترتيب ســبک مقابله اي مســئله مدار، هيجان مدار، 
اجتناب مدار و تاب آوري اســت. در كل، مي توان گفت متغيرهاي ارائه شــده 22 

درصد واریانس آمادگي به اعتياد را پيش بيني مي كنند.

 بحث و نتیجه گیري 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير مهارت هاي مقابله اي و تاب آوري در ميزان 
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آمادگي به اعتياد در بين دانش آموزان بود. یافته هاي حاصل از این پژوهش نشــان 
داد كه بين تاب آوري و آمادگي به مصرف مواد رابطة منفي وجود دارد. این یافته با 
یافته هاي سایر پژوهشگران مبني بر اثربخشي تاب آوري در آمادگي به مصرف مواد 
و پيشگيري همسوســت )ون، 2008، ونگ، 2006، تز، 2006، ميلر، 2003، لوبو، 

.)2003
مي توان گفت كه افراد داراي تاب آوري پایين در زندگي هدف مشخصي ندارند 
و معناي مهمي براي زندگي خود نيافته اند، با هر سختي و مشكلي از هم مي  پاشند 
و انگيزه شان را از دست مي دهند. نسبت به تغييرات زندگي منعطف نيستند، همواره 
در بيم و ترس باقي مي مانند و توانایي مواجه شــدن با آن را ندارند. در نتيجه، در 
شرایط و موقعيت هاي تهدیدآميز به مصرف مواد گرایش پيدا مي كنند. همچنين، این 
افراد در برابر مشكالت بسيار آسيب پذیر عمل مي كنند و به سرعت در هم مي شكنند 
و نمي توانند احساسات و هيجان هاي خود را كنترل و به شيوة سالم مدیریت كنند. 
آن ها در مواقع بحراني دچار اســترس مي شــوند و خود را قرباني و ناتوان تصور 
مي كنند و قادر نيســتند با استفاده از فنون حل مسئله به راه حل هاي امن و مطمئن 

دست یابند. )باقري یزدي، 1384(.
نتایج پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه بين مهارت هاي مقابله اي مسئله مدار 
و هيجان مدار با آمادگي به اعتياد همبســتگي وجــود دارد. البته، مهارت مقابله اي 
مسئله مدار رابطة منفي و مهارت مقابله اي هيجان مدار رابطة مثبت با آمادگي به اعتياد 
داشــت ولي بين مهارت هاي مقابله اي اجتناب مدار با آمادگي به اعتياد همبستگي 
وجود نداشــت. یافتة فوق با یافته هاي ســایر پژوهشگران مبني بر اثربخش بودن 
مهارت هاي مقابله اي در آمادگي به اعتياد و پيشــگيري همسوست )برادیزا، 200۹، 
دي جونگ، 200۹، ليت، 2008، راســنو، 2005، براون، 2004(. پاسخ هاي مقابله اي 
مورد اســتفاده متأثر از نحوة ارزیابي موقعيت ها از سوي افراد است. یكي از دالیل 
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ابتال به سوء مصرف مواد، استفاده از مهارت هاي مقابله اي ناكارامد مي باشد. به دليل 
ضعيف بودن مهارت هاي مقابله اي، آســودگي و راحتي ناشي از سوء مصرف مواد 

براي چنين افرادي جذاب تر و دلچسب تر مي شود.

 پیشنهادهايي براي اولیاي دانش آموزان 
1. والدین باید از اعتياد و نوع مواد اعتيادآور شــایع در منطقة محل زندگي خود، 
شــكل و اسامي رایج  آن ها، نحوة مصرف و عالئم مصرفشان مطلع باشند و از 
ویژگي هاي دوران بلوغ نيز آگاهي و شناخت كسب كنند. همچنين، باید نحوة 

پاسخ  دادن به سؤاالت فرزندان خود را در مورد این مواد بدانند.
2. كودكان به اصول و مقررات خاص در خانواده نياز دارند. دوستان فرزندتان را در 

بازي ها، مسابقات ورزشي، تماشاي فيلم و ... بشناسيد.
3. تنبيه كردن فرزند به دنبال مشاهدة كوچک ترین عالئم اعتياد در او، نه تنها باعث 
كاهش اعتماد به نفس و عزت نفس وي مي شود، بلكه زمينة ذهني منفي نسبت 
به عملكرد والدین در او ایجاد مي كند و این شــروع كنندة پنهان كاري و  آسيب 
رواني در نوجوان اســت؛ بنابراین، از قضاوت عجوالنه و برچسب زدن روي 

فرزندان خودداري كنيد.
4. والدین همواره از مهم ترین الگوهاي زندگي فرزندان خود هســتند و فرزندان، 
بسياري از الگوهاي رفتاري، خصوصيات اخالقي، انگيزه ها و ارزش هاي والدین 
خویش را از طریق فرایندهاي تقليد و همانندســازي كسب مي كنند. بنابراین، 
والدیــن مي توانند از تأثير قوي خود بر فرزندان بــراي ارائة الگوهاي رفتاري 
صحيح استفاده كنند. آن ها باید در مورد نگرش خود نسبت به مصرف مواد و 
پيام هایي كه به طور مســتقيم یا غيرمستقيم منتقل مي كنند، آگاهي داشته باشند. 
همچنين از دالیل خود براي مصرف سيگار، دارو یا احياناً مواد مخدر )مثاًل براي 
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آرامش، جشن، ...( و زمان مصرفشان و تأثير این نگرش ها یا رفتارها بر فرزندان 
خویش آگاه باشند. عالوه بر این، بتوانند مهارت »نه گفتن« و مقاومت در مقابل 

خواسته هاي خالف دیگران را عماًل به فرزندان خود آموزش دهند.

 ساير پیشنهاد ها 
1. پيشنهاد مي شــود وزارت آموزش وپرورش دو ساعت از برنامة درسي هفتگي 
مدارس را به صورت رســمي به آموزش مهارت هاي زندگي توسط مشاوران 
متخصص و آگاه اختصاص دهد و براي اوقات فراغت دانش آموزان، برنامه هاي 
مفرح، ســازنده و جذاب طراحي كند. همچنين، در زمينة آموزش روش هاي 
پيشــگيري از اعتيــاد، وزارت آموزش وپرورش، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان بهزیستي و نيروي انتظامي رابطة تنگاتنگي با خانواده ها 
داشته باشد و این ارتباط بيشتر جنبة آموزشي داشته باشد تا اطالع رساني؛ زیرا 
اطالع رساني به تنهایي نمي تواند در تقویت كاركرد خانواده ها تأثير داشته باشد.

2. مراكز مشــاوره و روان شناسي پيشگيري از اعتياد ایجاد، تقویت و معرفي شوند 
تا افراد بتوانند به راحتي و بدون پرداخت هزینه مشكالت رواني خود را با  آن 

مراكز در ميان بگذارند.
3. اجراي برنامه هاي آموزش كارگاهي با موضوعات افزایش عزت نفس و تاب آوري 
براي نوجوان در دستور كار مدارس قرار گيرد؛ چرا كه با تاب آوري و عزت نفس 

دانش آموزان، سوءمصرف مواد در آن ها كاهش مي یابد.
4. براي پيشگيري از عادات و رفتارهاي منفي و غيرسالم جوانان، نباید صبر كنيم تا 
آنان با چنين مشكالتي درگير شوند و آن گاه در صدد یافتن راه حل مقابله با آن 
برآیيم. از طرف دیگر، با نادیده گرفتن یا انكار واقعيات موجود، نه تنها نمي توان 
مشــكلي را حل كرد بلكه فرصت یافتن راه حل هم از دســت مي رود. روش 
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پيشگيري مؤثر از اعتياد فرزندان، همانا هوشياري هميشگي والدین و اعضاي 
مؤثر خانواده است.
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 بررسي رابطة بین ويژگي هاي شخصیتي و سبک هاي 
 حل مسئله با پرخاشگري در دانش آموزان  

محمد كرمي
كارشناس ارشد مشاوره خانواده/ مشاور مدرسه

 چکیده 
پژوهش حاضر، با هدف تعيين رابطة ميان ویژگي هاي شخصيتي و سبک هاي حل 
مسئله و نقش این عوامل در پيش بيني پرخاشگري انجام گرفت. نمونة مورد مطالعه 
شــامل 352 نفر از بين دانش آموزان دورة  دوم متوسطه شهرستان شيروان بود كه با 
اســتفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي 
شــخصيتي نئو، سبک حل مسئله و پرخاشگري باس و پري اجرا گردید. داده هاي 
پژوهش با اســتفاده از روش هاي آماري همبســتگي بين متغيرها، رگرسيون چند 
متغيره و آزمون t مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافته هاي پژوهش حاكي از آن 
بود كه از ميان ویژگي هاي شــخصيتي، برون گرایي به جز با پرخاشگري جسماني 
با انواع پرخاشــگري رابطة منفي معنادار، توافق پذیــري و با وجدان بودن با انواع 
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پرخاشــگري رابطة منفي معنادار و انعطاف پذیــري فقط با خصومت، رابطة منفي 
معنــادار دارد و روان رنجور خویي با انواع پرخاشــگري داراي رابطة مثبت معنادار 
است. از ميان سبک هاي حل مسئله، درماندگي و مهارگري با همة  انواع پرخاشگري 
رابطة مثبت معنادار و سبک خالقانه و اعتماد با انواع پرخاشگري رابطة منفي معنادار 
دارنــد و ســبک گرایش فقط با خصومت و نمرة كل رابطة منفــي معنادار دارد و 
سبک اجتناب با هيچ یک از انواع پرخاشگري رابطة معنادار ندارد. به عالوه، نتایج 
حاصل از آزمون t، تفاوت معناداري را بين دو جنس در انواع پرخاشــگري نشان 
نداد. در ویژگي هاي شــخصيتي، فقط در توافق پذیري و در سبک هاي حل مسئلة 
سازنده، در دو سبک خالقانه و گرایش و در سبک هاي حل مسئلة غيرسازنده، در 
سبک درماندگي تفاوت بين دو جنس مشاهده شد. در نهایت، از ميان ویژگي هاي 
شخصيتي، روان رنجورخویي و از ميان سبک هاي حل مسئله درماندگي، بهترین و 

قوي ترین پيش بيني كنندة پرخاشگري بودند.

كليدواژه ها: ویژگي هاي شخصيتي، سبک حل مسئله، پرخاشگري، دانش آموزان

 مقدمه 
نوجواني مرحله اي از زندگي اســت كه در آن بلوغ جســماني، رواني، عاطفي، 
معنوي و اجتماعي پایه ریزي مي شــود. سالمت نوجوانان، امروزه به عنوان یكي از 
اركان اساسي سالمت جامعه در تمام دنيا مطرح است. توجه به این موضوع به دنبال 
كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه كه در سال 1۹۹4 در قاهره تشكيل شد، بيش 
از پيش مورد تأكيد قرار گرفته است. با توجه به اینكه در دنياي امروز نسبت جوانان 
به كل جمعيت بيش از هر زمان دیگري افزایش یافته، توجه به بهداشت نوجوانان 
نيز از اهميت ویژه اي برخوردار شــده است. پرخاشگري یكي از مسائل مهم دورة 
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نوجواني اســت و مشكالت مربوط به خشم، همچون كينه ورزي و پرخاشگري از 
دالیل مهم ارجاع كودكان و نوجوانان براي مشاوره و روان درماني به حساب مي آید. 
آ نچه باعث توجه پژوهشگران به پرخاشگري شده، پيامدهاي این گونه رفتارها براي 
نوجوانان مانند ایجاد تصویر منفي در ميان همســاالن و آموزگاران، طرد از سوي 
همســاالن، افت تحصيلي، مصرف مواد و بزهكاري است )كاسينوف1 و گرمن2، 
2004(. پرخاشــگري3 یكي از زمينه هایي است كه در روان شناسي، محققان به آن 
توجه كرده و تحقيقات مبسوطي دربارة آن انجام داده اند. تأثير مشكالت رفتاري بر 
عملكرد تحصيلي و اجتماعي و همچنين بررسي عواملي چون جنسيت، ویژگي هاي 
شخصيتي و اجتماعي و اقتصادي و عوامل شناختي در بروز اختالل هاي رفتاري از 
جمله رفتار پرخاشــگرانه در دوران نوجواني مورد توجه پژوهشگران بوده است. 
نوجواني یک دگرگوني جسماني، رواني، شناختي و نيز تغيير در الزامات اجتماعي 
اســت. به طور كلي، نوجوانان در این دوران حساس مي شوند، هيجان هاي شدید 
دارند، و به دنبال احساس عدم اطمينان و تنش، ناسازگاري و پرخاشگري در آنان 
دیده مي شود. پرخاشگري در دورة نوجواني جلوه هاي مشهودتر و مسئله سازتري 
دارد. شایع ترین و بيشترین ميزان پرخاشگري مربوط به دورة نوجواني و جواني است 
و ممكن است جلوه ها و نمودهاي خود را از طریق كالمي، فيزیكي، آزار دیگران، 
تخریب، صدمه زدن به اشيا و یا اشخاص و مانند آن ظاهر سازد )وكيليان، 1386(. 
پرخاشگري رفتاري است كه جنبه هاي زیستي، روان شناختي و جامعه شناختي دارد. 
هر نظریه پردازي به جنبه اي از پرخاشــگري پرداخته اســت؛ به گونه اي كه گاهي 
شاهد تعارض بين نظریه ها هستيم. براساس نظریة فروید، بسياري از اعمال آدمي را 

غریزه ها، به ویژه غریزة جنسي، تعيين مي كند. 
وقتي مانعي در تجلي غرایز پيش آید، سائق پرخاشگري سر بر مي آورد. براساس 
این نظریه، علت پرخاشــگري معموالً ناكامي است و پرخاشگري از ویژگي  سائق 
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برخوردار است )براهني و همكاران، 1386(.
حل مســئله راهبرد مقابله اي مهمي اســت كه مي تواند فرد را قادر ســازد كه 
موقعيت هاي مشكل آفرین روزمره و تأثير هيجاني آن ها را به خوبي كنترل كند و از 
این طریق تنيدگي روان شناختي را كاهش دهد، به حداقل رساند و یا از آن پيشگيري 
نماید. اگر این الگو صحيح باشــد، توانایي حل مســئله به طور معني داري با ميزان 
تنيدگي روان شناختي ارتباط دارد؛ بدین صورت كه ميزان باالي توانایي حل مسئله، 
پيش بيني كنندة سطح تنيدگي پایين و در نتيجه، ميزان سالمت باالست )فروغان فر، 
1385(. كسب مهارت هاي حل مسئله نقش مهمي در بهداشت رواني و جسماني 
دارد؛ به خصــوص زماني كه افراد با رویدادهاي ناگوار و تنيدگي هاي منفي زندگي 
مواجه مي شوند )محمدي، 1383(. به طور كلي، حل مسئله به فرایندهاي شناختي 
رفتاري و ابتكاري فرد اطالق مي شــود كه به وسيلة آن، فرد مي خواهد راهبردهاي 
موثر و سازش یافتة مقابله اي براي مشكالت روزمره را تعيين، كشف یا ابداع كند. به 
عبارت دیگر، حل مسئله راهبرد مقابله اي مهمي است كه توانایي و پيشرفت شخصي 
و اجتماعي را افزایش و تنيدگي را كاهش مي دهد )دزوریال4، شيدي5، 1۹۹2؛ نقل 

از باباپور خيرالدین، 1382(.
اخيــراً، تحقيق در زمينة شــخصيت6 و ارتباط آن با ســالمت و آســيب هاي 
روان شناختي، توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است. شواهد تجربي 
زیادي نيز وجود دارد كه نشان مي دهد صفات شخصيتي در ایجاد، كاهش یا از بين 
بردن عالئم اختالالت رفتاري و عدم سازگاري اجتماعي نقش مهمي ایفا مي كنند 
)وایدیگر7، 2005(. تصور بر این اســت كه شخصيت به دو شيوه مي تواند سالمت 
رواني را تحت تأثير قرار دهد؛ به صورت غيرمستقيم، از طریق تأثير بر سالمت عيني 
افراد، مثاًل از طریق تأثير ویژگي هاي شخصيتي بر نوع پاسخ هاي فيزیولوژیكي افراد 
به تنيدگي. دوم، ویژگي هاي شــخصيتي بر ارزیابي هاي افراد از وضعيت سالمت 
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عيني آن ها، تأثير بســزایي مي گذارد )چلبيانلو و گروسي فرشي، 138۹(. محققان 
در این زمينه متغيرهاي گوناگوني چون ســن و جنس را در حيطه هاي زیســتي و 
اجتماعي، در سازگاري عمومي افراد مؤثر دانسته اند اما نتایج حاكي از آن بوده است 
كه این متغيرها تأثير اندكي در ســازگاري و سالمت عمومي افراد دارند )فریدمن، 
2000(. از آن پس، محققان به طور فزاینده اي طي مطالعات و بررسي هاي خود نشان 
دادند كه شــخصيت افراد مي تواند مهم ترین عامل تأثيرگذار در سازگاري آنان به 
شمار آید )مک كري8 و كوستا۹، 2004؛ هایز10و جوزف11، 2003(. بعضي از صفات 
شخصيتي نقش مهمي در سبب شناسي و پيشرفت اختالالت دارند و شخصيت فرد 
مي تواند به طور غيرمستقيم و از طریق ایجاد رفتارهاي ناسالم نظير سوء استفاده از 
مواد، بي خوابي و ســوءتغذیه باعث رفتارهاي پرخاشگرانه شود )گوستاوسون12 و 
همكاران، 2003(. در این پژوهش رابطة بين ویژگي هاي شــخصيتي و سبک هاي  
حل مسئله با پرخاشگري بررسي شده است. پرخاشگري كه محققان و نظریه پردازان 
آن را به عنــوان یكي از معضالت دوران نوجواني به صورت هاي مختلفي تعریف 
كرده انــد، در ارتباط بــا عوامل و متغيرهاي مختلف و تحــت تأثير این عوامل به 
شكل هاي مختلفي بروز مي كند. به عبارت دیگر، این مفهوم با متغيرهاي متعددي در 
ارتباط است كه از ميان آن ها شيوه هاي حل مسئله و ویژگي هاي شخصيتي، در این 

پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند. 

 روش پژوهش 
جامعة آماري این پژوهش كلية دانش آموزان دختر و پســر دورة متوســطة دوم 
شهرســتان شيروان در سال تحصيلي ۹5-۹4 اســت. انتخاب نمونة مورد مطالعه 
براساس روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از تمام مدارس شهرستان انجام شد. 
ابتدا از بين تمام مدارس شهرستان شيروان به صورت تصادفي، شش دبيرستان )سه 
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دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان پسرانه( انتخاب شدند. سپس، از هر دبيرستان دو 
كالس به صورت تصادفي انتخاب شــدند و تعداد 352 نفر به عنوان نمونة آماري 

پژوهش حاضر، مورد مطالعه قرار گرفتند.

 ابزار پژوهش 
1( پرسش نامة شــخصيتي نئو13: مک كري و كوســتا )1۹83( براي اندازه گيري 
شخصيت، آزموني ساختند و نام آن را پرسش نامة نئو گذاشتند.  آن ها براي 
ســاخت این پرســش نامه از رویكرد زباني و آماري استفاده كردند؛ بدین  
ترتيب كه كليــة واژگان موجود در زبان انگليســي را جمع آوري كردند 
و پــس از تحليل عاملي چند مرحله اي آن، بــه پنج عامل بزرگ به همراه 
30 زیرعامل دســت یافتند. NEO-PI-R، پرســش نامه اي اســت كه در 
پژوهش هــاي بين المللي مورد توجه قرار گرفتــه و یكي از ابزارهاي مهم 
روان شناختي اســت كه براي پژوهش هایي كه هدف آن ها بررسي عوامل 
شخصيت است، به تنهایي یا در كنار سایر متغيرها به كار مي رود. با توجه 
به پيچيدگي و طوالني بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزئي و متعدد در 
هر یک از صفات مربوط به پنج  عامل بزرگ شخصيت و ضرورت سرند 
سریع در مواقع الزم و مهم تر از همه، عدم تمایل آزمودني  ها در پاسخ دادن 
 به ابزاري طوالني در موقعيت هاي باليني و پژوهشــي، نســخة كوتاهي از 
NEO-PI-R، بــا عنوان »پرســش نامة 5 عاملي14« طراحي شــد. در این 

پرســش نامه، براي هر عامل 12 بخش وجود دارد و این بخش ها با توجه 
به دارا بودن بيشــترین بار عاملي15 در ارتباط با صفت مورد نظر، انتخاب 
شده اند )كاستا و مک كري، 2004(. به عبارت دیگر، این پرسش نامه شامل 
60 ماده است كه براي ارزیابي پنج عامل اصلي شخصيت:روان رنجورخویي 
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انعطاف پذیري )گشــودگي(،  )برون گردي(،  برون گرایــي  )نورزگرایي(، 
توافق پذیــري )دلپذیر بودن، مقبوليت، مطلوب بــودن( و با وجدان بودن 
)وظيفه شناسي(، به كار مي رود. این پرسش نامه را گروسي فرشي )1380( به 
زبان فارسي ترجمه كرده و بر روي دانشجویان ایران هنجاریابي16 شده است. 
اجراي این آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه است، مقياس هاي آن 
از اعتبار باالیي برخوردارند و همبستگي بين مقياس ها زیاد است. از همه 
مهم تر، بر این آزمون برخالف سایر آزمون هاي شخصيتي، انتقادات كمتري 

وارد شده است )روشن چسلي و همكاران، 1385(. 

2( پرســش نامة سبك حل مســئله17)PSS(: این مقياس كه  كسيدي و النگ 
)1۹۹6(، آن را طي دو مرحله ســاخته اند، داراي 24 پرســش است كه 
شــش عامل را مي ســنجند و هر كدام از عوامل دربرگيرندة چهار ماده 
آزمون مي باشــند. ایــن عوامل عبارت اند از درماندگي در حل مســئله 
یا جهت یابي )بيانگــر بي یاوري فرد در موقعيت هایي مسئله زاســت(، 
مهارگري حل مســئله یا كنترل در حل مســئله )بعــد كنترل بيروني ـ 
دروني را در موقعيت هاي مســئله زا منعكس مي كند(، سبک حل مسئلة 
خالقانه )نشــان دهندة برنامه ریزي و در نظــر گرفتن راه حل هاي متنوع 
برحســب موقعيت مسئله زاســت(، اعتماد در حل مسئله )بيانگر اعتقاد 
در توانایي فرد براي حل مشــكالت است(، سبک اجتناب )نشان دهندة 
تمایل به رد شدن از كنار مشكالت به جاي مقابله با آن هاست( و سبک 
گرایش یا تقرب و روي  آورد )نشــان دهندة نگرش مثبت به مشكالت 
و تمایل به مقابلة رودررو با آن هاست(. بنابراین، سبک هاي درماندگي، 
مهارگري و اجتناب  زیر مقياس هاي حل مسئله غيرسازنده و سبک هاي 



146

مشاوره و هويت يابي 1

گرایش، خالقيت و اعتماد زیر مقياس هاي حل مســئله سازنده هستند 
)شــاطري، اشــكاني، مدرس غروي، 1388(. این پرسش نامه به خوبي 
مي تواند آســيب پذیري فرد را در برابر اســترس نشان دهد و جمعيت 

سالم را از جمعيت بيمار جدا كند )كسيدي و النگ، 1۹۹6(.

3( پرسش نامة پرخاشگري18: یكي از آخرین حركت هاي علمي سازمان یافته براي 
سنجش پرخاشــگري، تالش هاي باس و پري )1۹۹2(، براي ساختن یک 
ابزار عيني كوتاه و ابعادي بوده است. این ابزار كه »پرسش نامة پرخاشگري« 
نام دارد، برگرفته از عناصر و مؤلفه هایي اســت كه پيش تر، باس و دوركي 
)1۹57( و سيگل1۹ )1۹86(، در ابزارهاي پرخاشگري، به آن ها استناد كرده 
بودند. پرســش نامة اولية باس و پري )1۹۹2(، از شش عامل ساخته شده 
بود. آن ها با تركيب دو عامل تنفر و بدگماني )باس و دوركي، 1۹57(، زیر 
عنوان عامل خصومت و حذف و تعدیل شماري از پرسش ها به چهار عامل 
اصلي دست یافتند )نقل از محمدي، 1385(. این پرسش نامه را متخصصان 
روان شناســي دانشگاه شــيراز ترجمه و به كمک متخصص آموزش زبان 
انگليسي در همان دانشگاه ترجمه برگردان20 كرده اند. سپس با مقایسة دو 
متن انگليسي پرسش نامه )متن اصلي و متن به دست  آمده از ترجمة فارسي 
به انگليسي(، اصالحات الزم انجام و فرم نهایي فارسي تهيه گردیده است 
)ساماني، 1386(. این پرســش نامه داراي 2۹ سؤال پنج گزینه اي است كه 
چهار جنبة پرخاشگري )پرخاشگري فيزیكي: ۹ سؤال، پرخاشگري كالمي: 

5 سؤال، خشم: 7 سؤال و خصومت: 8 سؤال( را مي سنجند.
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)n=352( جدول 1. آماره هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش هاي در كل نمونه 

بيشينهكمينه انحراف معيارميانگينمقياس هاپرسش نامه ها

پرخاشگري

25/746/70945جسماني

13/764/18525كالمي

18/101/6735خشم

20/095/62740خصومت

77/6918/8929145كل

ويژگيهاي
شخصيتي

23/167/03145روانرنجورخويي

27/445/08940برونگرايي

27/705/201142انعطافپذيري

28/745/421443توافقپذيري

29/337/14847باوجدانبودن

سبكحل
مسئله

1/181/0004درماندگي

1/680/9504مهارگري

2/791/0904خالقانه

2/291/0404اعتماد

2/041/0904اجتناب

3/070/840/504گرايش

 جدول2.ضرايب همبستگي ميان ويژگي هاي شخصيتي باپرخاشگري

كلخصومتخشمكالميجسمانيمتغير

٭٭0/41٭٭0/31٭٭0/40٭٭0/30٭٭0/35روانرنجورخويي

٭٭0/18-٭٭0/19-٭٭0/18-٭0/12-0/10-برونگرايي

0/10-٭٭0/19-0/05-0/01-0/06-انعطافپذيري

٭٭0/30-٭٭0/30-٭٭0/29-٭٭0/19-٭٭0/21-توافقپذيري

٭٭0/28-٭٭0/28-٭٭0/24-٭٭0/15-٭٭0/22-باوجدانبودن
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 يافته  
فرضية اول پژوهش بيان مي كند كه بين ویژگي هاي شــخصيتي با پرخاشگري 

رابطه معنادار وجود دارد.
فرضية دوم پژوهش بيانگر آن اســت كه بين سبک هاي حل مسئله )درماندگي، 
مهارگري، خالقانه، اعتماد، اجتناب و گرایش( با پرخاشگري رابطه معنادار وجود 

دارد.

 بحث و نتیجه گیري 
در پژوهش حاضر، فرضية اول بين ویژگي هاي شخصيتي )روان رنجورخویي، 
برون گرایي، انعطاف پذیري، توافق پذیري و باوجدان بودن( با پرخاشــگري رابطة 
معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج تحليل هاي ارائه شده در یافته ها، عامل شخصيتي 
روان رنجورخویي با همة انواع پرخاشــگري و نمرة كل، همبستگي مثبت معنادار 
)P>0/01(، از 0/30 تا 0/41 دارد؛ به گونه اي كه بيشــترین همبستگي به نمرة  كل 
پرخاشــگري با )r=0/41( و كمترین ميزان همبستگي نيز به پرخاشگري كالمي با 
)r=0/30(، مربوط است. عامل شخصيتي برون گرایي غير از پرخاشگري جسماني 
با بقية انواع پرخاشــگري و نمرة كل همبستگي منفي معنادار )P>0/01( اما نسبتًا 
ضعيف دارد؛ به گونه اي كه بيشترین ميزان همبستگي به پرخاشگري خصومت با 
 ،)r =-0/12( و كمترین ميزان همبستگي نيز به پرخاشگري كالمي با )r =-0/1۹(
مربوط است. عامل انعطاف پذیري فقط با پرخاشگري خصومت همبستگي منفي 
معنادار )P>0/01؛ r=-0/1۹(، دارد. عامل توافق پذیري با همة انواع پرخاشگري و 
نمرة كل، همبســتگي منفي معنادار )P>0/01(، از r=-0/1۹ تا r=-0/30  دارد؛ به 
گونه اي كه بيشترین ميزان همبستگي به نمرة كل و خصومت با )r=-0/30(، تعلق 
دارد و كمترین ميزان به پرخاشگري كالمي با )r=-0/1۹(. عامل شخصيتي با وجدان 
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بودن با همة انواع پرخاشــگري و نمرة  كل همبستگي منفي معنادار)P>0/01(، از 
r=-0/15 تا r=-0/28 دارد. كمترین ميزان همبســتگي را با پرخاشــگري كالمي 
)r=-0/15( و بيشــترین ميزان همبســتگي را با پرخاشگري خصومت و نمرة  كل 

)r=-0/28( دارد.
بنابراین، فرضية اول تأیيد مي گردد. این نتيجه بــا یافته هاي هادي پور )1386(؛ 
ماني )1383(، گروسي فرشــي، ماني و بخشي پور )1385(؛ جعفرنژاد و همكاران 
)1384(؛ جنسن و كمپل )2007(؛ متيوز، دیاري و وایتمن )2003(؛ كونارد )2006(؛ 
برناردو و همكاران )2005(؛ شارپ و دسایي )2001(؛  اندرسون )2001(؛ واتسون 
)2000(؛ فارنهــام و همكاران )1۹۹۹(؛ جعفري و عابدي )1384(؛ هایز و جوزف 
)2002(؛ وایدیگر )2005(؛ كوســتا و مک كري )1۹۹۹(؛ كوروتكو و هانا )2004(؛ 
هایز و جوزف )2003( و فریدمن و همكاران )2000(، همخوان است و با یافته هاي 
گوستاوسون )2003( و مک كري و جان )1۹۹2(، در ارتباط با نتيجة مربوط به بعد 

انعطاف پذیري ناهمخوان است.
در تبييــن این نتيجه مي توان گفت از آنجا كه مؤلفه هاي بعد روان  رنجورخویي 
در مدل پنج عاملي شــخصيت عبارت اند از: اضطراب، پرخاشــگري، افسردگي، 
خودنگراني، تكانشَوري و آسيب پذیري، ارتباط این بعد شخصيت با پرخاشگري 
منطقي خواهد بود. به عبارتي، روان رنجوخویي همان مفهوم پرخاشــگري است. 
در رابطه با برون گرایي مي تــوان گفت كه مؤلفه هاي بعد برون گرایي در مدل پنج 
عاملي شخصيت عبارت اند از:  مهرباني، جمع  گرایي، قاطعيت، فعاليت، تهييج طلبي و 
هيجانات مثبت، و چنان كه مي دانيم، این ویژگي ها مستلزم گرایش به سرمایه گذاري، 
عالقه به مردم، خوش بيني، بشاش بودن، جرئت، هيجان خواهي و ترجيح گروه هاي 
بزرگ است. همين امر به نوبة خود و از راه افزایش حمایت هاي اجتماعي، مي تواند 

به افزایش سالمت رواني و اجتماعي و كاهش پرخاشگري بينجامد.
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عامل انعطاف پذیري )باز بودن به تجربه ها( بســيار كمتر از روان رنجورخویي و 
برون گرایي در نزد اهل فن شــناخته شده است و در نظر بسياري از روان شناسان، 
باز بودن نسبت به تجارب یا همان انعطاف پذیري، ممكن است معادل سالم تر بودن 
به نظر آید اما ارزش باز بودن وابســته به ضرورت ها در موقعيت هاست )شاپوري، 

.)1387
همبستگي منفي ولي غيرمعنادار بعد انعطاف پذیري با پرخاشگري را مي توان چنين 
توجيه كرد كه با توجه به اینكه افراد داراي نمرة باال در این ویژگي از خصوصياتي مانند 
تخيلي بودن، غيرسنتي بودن، خالق، مبتكر و متنوع بودن برخوردارند، در نتيجه، این 
خصوصيات به همراه تجربة برخي عواطف منفي در این دورة تحصيلي كه تا حدي 
با این خصوصيات ناسازگارند )نظير رقابت بيش از حد با هم شاگردي ها، نياز شدید 
به پيشرفت، روند ثابت در مطالعات درسي به علت آزمون كنكور، انتظار اطرافيان 
و به ویــژه خانواده براي موفقيت در امتحانات  و از همه مهم تر اســترس كنكور(، 
مي تواند این همبستگي غيرمعنادار را توجيه كند. شاخص توافق پذیري بر گرایش ها 
و ارتباطات بين فردي تأكيد دارد و این شاخص بيانگر جنبه هاي مثبت اجتماعي و 
سالمت رواني است. افراد ناسازگار بيش از آنكه همكاري كنند، ستيزه جو، خودميان 
بين، شكاک و رقابت  جو هستند؛ در حالي كه افراد داراي سطوح باالي توافق پذیري، 
نه تنها ویژگي هاي ذكر شده را ندارند بلكه همواره مایل اند به دیگران كمک كنند و 
باور دارند كه دیگران نيز متقاباًل به آن ها كمک خواهند كرد. این ویژگي همانند افراد 
برو ن گرا منجر به عالقه مندي به انجام دادن كارهاي گروهي مي شود و همچنين، در 
برقراري و حفظ رابطة مناســب و سودمند با همكالسي ها و معلمان نقش مؤثري 

دارد. همين امر مي تواند علت سازگاري بهتر در این دانش آموزان باشد.
شــاخص با وجدان بودن با صفاتي كه مي تواند نشان دهندة سازگاري رفتاري و 
ارتباطات غيرپرخاشگرانه باشد همبســتگي دارد، كه در اینجا به چند مورد اشاره 
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مي شود: وظيفه شناسي با توانایي در كنترل تكانه ها و هوس ها، اعمال طرح و برنامه 
در رفتار براي رسيدن به اهداف، هيجان مثبت، همدردي، شادي، اميدواري و غرور 
همبستگي مثبت دارد. موارد ذكر شده مي توانند تبييني براي ارتباط منفي و معنادار 

بُعد باوجدان بودن با پرخاشگري باشند.
در این ميان، نكتة جالب توجه رابطة  عوامل شخصيتي با پرخاشگري خصومت 
است. خصومت بيشترین همبستگي را با همة صفات شخصيتي دارد و یک حالت 
خشم و تنفر اظهار نشده اما مزمن است و معلوم شده است كه با برخي بيماري ها، از 
جمله بيماري هاي قلبي، رابطة مثبت دارد )سانتراک، 1385(. مزمن بودن خصومت 
نشان مي دهد كه احتماالً خصومت بيشتر یک سازة  صفتي است تا یک سازة حالتي 

و از این رو طبيعي است كه با عوامل شخصيتي نيز همبستگي باالیي داشته باشد.
در فرضية دوم، بين سبک هاي حل مسئله )خالقانه، اعتماد، گرایش، درماندگي، 
مهارگري و اجتناب(، با پرخاشــگري رابطة معنــادار وجود دارد. با توجه به نتایج 
تحليل هاي ارائه شــده مشخص مي شود كه سبک حل مسئلة خالقانه با همة  انواع 
پرخاشگري و نمرة كل آن رابطة معنادار )P>0/01(، دارد. بيشترین ميزان همبستگي 
را با پرخاشگري خشــم )r=-0/2۹( و كمترین ميزان همبستگي را با زیر مقياس 
خصومت )r=-0/20(، دارد. ســبک حل مسئلة اعتماد با همة  انواع پرخاشگري و 
 ،)P>0/01( نمرة كل آن به غير از پرخاشگري، خصومت همبستگي منفي معنادار
دارد. بيشترین ميزان همبستگي را با پرخاشگري خشم )r =0/24( و كمترین ميزان 
همبســتگي را با پرخاشگري كالمي )r =0-/14(، دارد. سبک حل مسئلة گرایش، 
 فقط با پرخاشــگري جســماني )r =0-/13(، خصومت )r =0-/21( و نمرة كل 
)r =0-/15(، همبستگي منفي معنادار )P>0/01( دارد. سبک اجتناب با هيچ یک از 
انواع پرخاشگري و نمرة كل همبستگي ندارد. سبک حل مسئلة درماندگي با همة 
انواع پرخاشگري و نمرة كل آن همبستگي مثبت معنادار )P>0/01( دارد. بيشترین 
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ميزان همبستگي به نمرة كل پرخاشگري با )r =0/38( و كمترین ميزان همبستگي به 
پرخاشگري كالمي با )r =0/27(، مربوط است. سبک حل مسئلة مهارگري با همة 
انواع پرخاشگري و نمرة كل آن همبستگي مثبت معنادار )p>0/01( دارد. بيشترین 
ميزان همبستگي به پرخاشگري خصومت با r =0/24 و كمترین ميزان همبستگي به 
پرخاشگري كالمي با r =0/13 مربوط است و بنابراین، فرضية فوق تأیيد مي گردد. 
این نتيجه با یافته هاي باباپور خيرالدین )1382(؛ شریفي درآمدي )1384(؛ عظيمي 
)1376(، بهرامي )1384(؛ توزنده جاني و همكاران )137۹(؛ بورنشــتاین، كاترین 
و ســوزان )2003(؛ هریک و اليــوت )2001(؛ داگز و همكاران )2003(؛ مليندا و 
همكاران )2004(؛ پســينين و مک كري )2003(؛ ریچارد و داج )2003(؛ استاک، 
رینولدز و كاسلو )2000(؛ مویر، بســویک، ویليامسون )2008(؛ شور و اسپيواک 

)1۹80(؛ بيگام و پاور )2002( و بل و دزوریال )200۹( همخوان است.
سبک هاي حل مسئلة درماندگي و مهارگري با همة انواع پرخاشگري و نمرة كل 
آن رابطة مثبت معنادار و ســبک حل مسئلة خالقانه و با آن ها رابطة منفي معنادار 
دارد. به این ترتيب، هر چه فرد در مواجهه با تنيدگي ها بيشــتر از سبک هاي حل 
مسئلة درماندگي و مهارگري استفاده كند، پرخاشگري در وي مشهودتر است و این 
امر سبب مي شــود كه كمتر از خالقيت خود براي حل مسائل بهره ببرد. در واقع، 
پرخاشگري به راه هاي از پيش تعيين شدة حل مسئله مي انجامد و مجال كمي براي 
بروز راه جدید و خالقانه باقي مي گذارد؛ زیرا سبک خالقيت، نشان دهندة برنامه ریزي 
و در نظر گرفتن راه حل هاي متنوع بر حسب موقعيت مسئله زاست. هم سبک حل 
مسئلة درماندگي و هم سبک حل مسئلة مهارگري روش هایي براي اجتناب از مسئله 
و اضطرابي هســتند كه مسئله با خود به همراه دارد. اگر فرد خود را در برخورد و 
مقابله با مسئله كم توان ببيند، درمانده مي شــود و احساس درماندگي، راه او براي 
برون رفت از مسئله و اضطراب ناشي از آن خواهد بود. احساس درماندگي، به عنوان 
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یک راهبرد غيرسازندة حل مسئله، در مقابل موقعيت هاي پيچيده بيروني، استفاده 
از امكانات عقالني و روان شــناختي را ناممكن مي سازد. این احساس، توانمندي 
رواني و جســماني را با سطحي از بازداري مواجه مي كند و به تدریج، زمينة بروز 
بسياري از اختالالت رواني و جســماني را فراهم مي آورد. افزون بر این، مي توان 
گفت كه احســاس درماندگي نه تنها سطح فعاليت جســماني را - كه تأمين كننده 
سالمت جسماني است - كاهش مي دهد بلكه همچنين سبب مي گردد بي تفاوتي و 
بي توجهي به موقعيت هاي پيچيده، جزء ساختار رواني فرد شود و نيمرخ رواني وي 

را به سطح مرضي هدایت كند.
ســبک هاي اعتماد در حل مســئله و گرایش، اعتقاد بــه توانایي فرد براي حل 
مشــكالت و نگرش مثبت به مشكالت و تمایل به مقابلة رودررو با آن ها را نشان 
مي دهد. رویارویي و برخورد مناســب با موقعيت هاي مســئله دار، حس كارآمدي 
و اثربخشــي را به همراه دارد و عامل مهمي اســت كه از شكســت هاي احتمالي 
پيشگيري مي كند؛ شكست هایي كه مي توانند به راحتي سبب تغيير خلق گردند. به 
بيان دیگر، افرادي كه از رویارویي با مشكالت نمي هراسند و به شكل رودررو در 
راستاي حل مسائل مي كوشند و از اعتماد باالیي براي حل مشكالت برخوردارند، 
در مقایســه با افرادي كه از رویارویي پرهيز مي كنند، از حمایت اجتماعي بيشتري 
برخوردارند. همين امر، اعتماد به هنگام رویارویي با مشــكالت را به همراه دارد و 
به تبع آن، عدم استرس و اضطراب و در نتيجه عدم پرخاشگري نتيجة به كارگيري 
این دو سبک خواهند بود. به نظر مي رسد كه سبک هاي سازنده كه بهترین راه حل 
»جانشــيني« را از بين راه حل هاي متعدد، در اختيار فرد قرار مي دهد و ســبک هاي 
غيرســازنده، كه بالفاصله ترین پاسخ محسوب مي گردند، به ترتيب سبب استقرار 
و گســترش كنش وري سازشــي و مرضي قابل مالحظه اي در فرد مي شوند. در 
هر صورت، به همان اندازه كه اتخاذ روش هاي ســازندة حل مسئله، به استقرار و 
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پيشرفت سالمت عمومي منتهي مي گردد، به كارگيري سبک هاي غيرسازنده نيز، رفته 
رفته، استخوان بندي ساختار رواني و جسماني را در هم مي شكند )محمدي، 1385(. 
نتایج حاصل از آزمون t در رابطه با تفاوت دو جنس در متغيرهاي پژوهش، تفاوت 
معناداري را در انواع پرخاشگري بين دو جنس نشان نداد. در ویژگي هاي شخصيتي 
فقط در توافق پذیري بين دو جنس تفاوت وجود داشت؛ به گونه اي كه در ویژگي 
 )m=28/08( نمرات بيشتري را نسبت به پسران )m=2۹/46( توافق پذیري، دختران
كسب كردند. در سبک هاي حل مسئلة سازنده، در دو سبک خالقانه و گرایش بين 
دو جنس تفاوت معنادار وجود داشــت؛ به گونه اي  كه در سبک گرایش، دختران 
)m=3/26۹( نســبت به پسران )m=2/۹76( نمرات بيشتري به دست آوردند و در 
سبک خالقانه، پسران )m=2/۹17(، نسبت به دختران )m=2/641( حائز نمره هاي 
بيشتري شدند. در سبک هاي غيرسازنده، درماندگي بين دو جنس تفاوت معناداري 
داشت؛ به گونه اي كه در این سبک، دختران )m=1/33( نمرات بيشتري نسبت به 
پســران )m=1/08( به دســت آوردند. نتایج حاصل از اجراي مدل رگرسيوني در 
زمينة متغيرهاي پژوهش نشان داد كه از پنج ویژگي شخصيتي، روان رنجورخویي 
بهترین پيش بيني كنندة انواع پرخاشــگري بود؛ به طوري كه این ویژگي به تنهایي 
توانســت حدود 22 درصد از واریانس پرخاشــگري كل در دختران و حدود 10 
درصد از واریانس پرخاشــگري كل را در پسران تبيين كند. از ميان سبک هاي حل 
مسئله، سبک درماندگي مهم ترین و قوي ترین پيش بيني كنندة انواع پرخاشگري بود؛ 
به طوري كه این سبک به تنهایي توانست حدود 11 درصد از واریانس پرخاشگري 
كل را در پسران و حدود 18 درصد از واریانس پرخاشگري كل را در دختران تبيين 

كند.
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  جدول3.ضرايبهمبستگيميانسبكهايحلمسئلهباپرخاشگري
كلخصومتخشمكالميجسمانيمتغير

٭٭0/38٭٭0/29٭٭0/34٭٭0/27٭٭0/35درماندگي

٭٭0/23٭٭0/24٭٭0/20٭0/13٭٭0/16مهارگري

٭٭0/28-٭٭0/20-٭٭0/29-٭٭0/21-٭٭0/22-خالقانه

٭٭0/21-0/08-٭٭0/24-٭٭0/14-٭٭0/22-اعتماد

0/010/020/0200-٭٭0/04-اجتناب

٭٭0/15-٭٭0/21-0/10-0/01-٭٭0/13-گرايش

 پیشنهادهاي پژوهشي 
1. پيشنهاد مي شــود كه پژوهش حاضر روي نمونة بزرگ تر و از شهرها و مناطق 

مختلف ایران انجام گيرد تا بتوان تعميم پذیري بهتري از نتایج پژوهش داشت.
2. پيشنهاد مي گردد كه در پژوهش هاي آتي، عالوه بر پرسش نامه از روش هاي دیگر 
ارزیابي نوع و ميزان پرخاشگري همانند مشاهده و گزارش معلمان و همساالن 

استفاده شود.
3. پيشــنهاد مي گردد كه در پژوهش هاي آتي نقش عواملي مانند هوش، وضعيت 
تحصيلي پدر و مادر، اعتمادبه نفس و سبک هاي فرزند پروري والدین، مهارگري 

عاطفي، بلوغ اجتماعي و تاب آوري بررسي یا كنترل شود.

 پیشنهادهاي كاربردي 
1. با توجه به قدرت پيش بيني كنندگي سبک هاي حل مسئله در انواع پرخاشگري 
در دختران و پسران و این موضوع كه سبک هاي حل مسئله عموماً متغيرهایي 
محيطي هستند نه صفتي، مي توان با آموزش شيوه هاي حل مسئله به خوبي در 

جهت كاهش پرخاشگري نوجوانان تالش كرد.
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2. با توجه به اینكه پرخاشگري در پسران بيشتر سازه اي محيطي  است تا شخصيتي، 
و یادگيري در آن بســيار دخيل اســت، مي توان با آگاهي دادن به خانواده ها و 
مدارس دربارة این موضوع، از پرخاشــگري در پسران تا حد زیادي پيشگيري 

كرد و آن را كنترل نمود.
3. با توجه به شيوع پرخاشگري در دورة نوجواني، به بهزیستي و سازمان زندان ها 
توصيه مي شود كه در مراكز اصالح، تربيت و نگهداري نوجوانان بي سرپرست، 

شيوة مهار خشم براي بهبود مهارت هاي اجتماعي آنان  آموزش داده شود.
4. از آنجا كه راه حل هایي كه فرد در هنگام مواجه شدن با موقعيت هاي مسئله مدار از 
آن ها استفاده مي كند به اتخاذ نوعي سبک زندگي مبتني بر خالقيت مي انجامند، 
پيشــنهاد مي گردد برنامه هایي آموزشي تدوین شوند كه از رهگذر آن ها بتوان 
اصول، قوانين، و مهارت هاي حل مســئله فــردي و اجتماعي را به نوجوانان 
آموزش داد. بي گمان، این فرایند در تأمين بهداشــت و ســالمت رواني نقش 

مهمي ایفا مي كند.

پي نوشت ها
1. Kassinove
2. Gorman
3. Aggression
4. Zurilla,D
5. Sheedy
6. Personality
7. Widiger
8. McCrae
9. Costa
10. Hayess
11. Joseph
12. Gustavsson
13. (NEO Personality Inventory) (NEO-P)
14. (NEO- Five Factor Inventory)(NEO-FFI)
15. Factor Load
16. Standarddization 
17. Problem Solving Style
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18. Aggression Quesionnaire (AQ)
19. Siegl
20. Back - translation
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 مشاور مدرسه در مسیر حرفه اي 
 راهکارهايي براي مشاور مدرسه در آغاز و ادامه سال تحصیلي 

روح اهلل رحيمي
دانشجوي دكتري تخصصي مشاوره

مشــاوره در مدارس برنامه اي مهم اســت كه در عرصة تعليم وتربيت جهان از 
ســال هاي دور مورد توجه قرار گرفته است. مشــاور یكي از اركان مدرسه است 
و شــروع كار موفق او در آغاز ســال تحصيلي مي تواند سالي بانشاط و پرغرور را 
براي مدرسه و حوزة مشاورة آن رقم بزند. در آغاز، ارتباط مناسب با مدیر مدرسه 
و سایر عوامل )معاونان و كادر اجرایي( مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. اگر بتوانيم 
مدیر مدرســه را با برنامه هاي مشاورة مدرسه همراه كنيم، جاي پاي محكمي براي 
خود و برنامه هاي مشــاوره اي در نظام مدرسه باز خواهيم كرد. مدیر، ما را در تمام 
تصميم گيري هاي خود دخيل خواهد كرد و به قول معروف، مدرسه مشاوره محور 
خواهد شد. به عكس، اگر كادر اجرایي مدرسه را با خود همراه نكنيم، دردسرهاي 

زیادي در طول سال تحصيلي انتظار ما را خواهند كشيد!
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از دیگر كارهاي یک مشــاور در آغاز ســال تحصيلي، ایجاد فضاي فيزیكي و 
روان شناختي مناسب در اتاق مشــاوره است. بدون تردید، اكثر مشاوران با ارتباط 
بين اثربخشي مشاوره و فضاي فيزیكي و روان شناختي اتاق مشاوره آشنا هستند. از 
این رو این ضرورت مهم را هرگز فراموش نكنيد. در این بخش، به خصوص وجود 
گياهان یا گل هاي زنده را به شــدت توصيه مي كنم؛ چون نمایانگر حيات بخشي و 

سرزندگي هستند.
به این جمله عميقاً باور دارم كه یک شروع خوب در آغاز سال تحصيلي، مشاور 
مدرسه را در مسير شكوفایي حرفه اي قرار مي دهد. از دیگر كارهاي مشاور در آغاز 
سال تحصيلي، معرفي خود به دانش آموزان مدرسه است. در این بخش به خصوص 
مخاطب ما دانش آموزان سال اول و یا تازه وارداني هستند كه هنوز با مشاور مدرسه 

و وظایف او آشنا نيستند.
پيشــنهاد من انتخاب یک روز خوب )روزي خوش مناسبت با هواي مطلوب( 
در آغاز سال تحصيلي و حضور در مراسم صبحگاهي یا ظهرگاهي مدرسه است. 
در این جلســه، كه من آن را جلســة معارفه یا پاگشایي مشاور مدرسه نام مي نهم، 
شــما باید مطالبي دربارة خودتان، خالصه اي از وظایفتان )شرح مفصل وظایف را 
بعداً در كالس ها با بروشــورهایي به دانش آموزان تازه وارد منتقل كنيد( و روزهاي 
حضورتان در مدرسه، نحوة مالقات با شما، اصول اخالقي مشاوره )مثل رازداري، 
روابــط چندگانه و...( را با دانش آموزان مطرح كنيد. در اینجا الزم نيســت خود را 
خيلي تخصصي و علمي معرفي كنيد؛ كافي اســت به قول كارل راجرز1، پذیرش 
مثبت بدون قيد و شرط2 خود را به دانش آموزان نشان دهيد. البته ناگفته نماند نشان 
دادن این معجزة راجرزي )پذیرش نامشروط( یک فرایند است و به زمان نياز دارد 
اما یک مشاور خالق، این هنر را دارد كه در جلسة معارفه هم گوشه اي از پذیرش 
مثبت بدون قيد و شــرط خود را به نمایش بگذارد و دانش آموزان را در اولين گام 
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جذب خود كند. بسياري از مشاوران این جلسة معارفه را به غلط به صورت كاغذي 
برگزار مي كنند )در قالب بروشــور، تراكت و...( كه قطعاً تأثيرات مطلوب معارفة 
حضوري و رودررو را ندارد. طبق اصل پارتو3، یک شــروع خوب 80 درصد یک 
عمل موفقيت آميز را تشــكيل مي دهد. اكنون مشــاور مدرسه با آغازي خوب و با 
برنامه، در پي تأثيري ماندگار در مدرسه، دانش آموزان و عوامل آن است. مشاور نه 
فقط بر دانش آموزان بلكه بر كاركنان اجرایي مدرســه و والدین نيز مي تواند بسيار 
تأثيرگذار باشــد. اگر ما در مقام مشاور به كار سيستمي اعتقاد داریم و مي خواهيم 
اثرات كارمان پایدار باشد، باید با عواملي كه از آن ها نام بردم نيز كار كنيم. بهترین 
موقعيت براي همراه كردن كادر اجرایي مدرسه، حضور در نخستين جلسة شوراي 

مدرسه یا شوراي معلمان است.
در آنجا از مشــاوره و اهدافش بگویيد، از معلمان و كادر اجرایي مدرسه كمک 
بخواهيد و سيســتمي بودن مشاورة  مدرسه را یادآور شوید )البته بعداً در عمل آن 
را نشــان مي دهيد(. در این راستا ســعي كنيد با تكنيک ارزنده سازي، كادر اجرایي 
مدرسه به خصوص دبيران را با برنامة مشاورة مدرسه همراه كنيد. شاید باور نكنيد 
ولي ارزنده ســازي )همان تعریف كردن از نقاط مثبت طرف مقابل( در این زمينه 
غوغا مي كند. هيچ وقت در مقابل دبيران مدرسه قرار نگيرید و هميشه در كنار آن ها 
باشيد. این احساس را در آغاز سال تحصيلي و در همان جلسه به دبيران بدهيد كه 
عضوي مؤثر در برنامة مشاورة مدرسه اند و اگر آن ها نباشند این برنامه به نتيجه اي 
اثربخش نخواهد رسيد )گاهي حتي خود دبيران به مشاوره نياز دارند و مشاور در 
مقام مشــاور عوامل اجرایي مدرســه مي تواند بلوک هاي ایجاد شده در مدرسه را 
بشكند(. مشابه همين برنامه را نيز براي والدین داشته باشيد. در اسرع وقت )قبل از 
هفتة انجمن اوليا و مربيان( والدین را به مدرسه دعوت كنيد و در فضایي دوستانه 
و خوشایند، خودتان، وظایفتان و برنامة مشاورة مدرسه را به آنان معرفي كنيد. حاال 



162

مشاوره و هويت يابي 1

شما دو بازوي قوي )كادر اجرایي مدرسه + والدین( در اختيار دارید كه كارتان را 
بسيار راحت تر مي كنند.

یكي دیگر از فعاليت هاي مؤثر براي شروع خوب مشاور در مدرسه، آماده سازي 
تابلو )یا بُرد( و صندوق مشاورة مدرسه است.

در آغاز ســال تحصيلي، الزم اســت تابلو یا بُرد مشــاوره اي مدرسه را به طور 
دقيق بررســي كنيم. اگر در آغاز سال تحصيلي، تابلوي مشاوره با همان تراكت ها، 
بروشورها و محتویات سال گذشته پر شود، پيامي حاكي از ضعف مشاور مدرسه 
به عوامل اجرایي مدرسه و دانش آموزان مي دهد. از این رو الزم است از همان روز 
اول براي تابلوي مشاوره برنامه داشته باشيم. دقت داشته باشيد كه تابلوي مشاوره اي 
در نزدیک ترین محل به اتاق مشاوره باشد. براي تابلوي مشاوره اي بخش هاي نسبتًا 

ثابتي در نظر بگيرید. پيشنهاد من شامل این موارد است:
1. پيام هاي مشاوره اي )پيام هایي را انتخاب كنيد كه در اولين نگاه تأثيرگذارند(.

2. بروشورهاي مشاوره اي )جهت جلب توجه بيشتر، بروشورها را با مطالب جالب 
و نو به صورت رنگي در بياورید(.

3. احادیث مشاوره اي )احادیث ما از این نظر بسيار غني است(.
4. نكات تحصيليـ  شغلي )داده ها و اطالعاتي دربارة رشته هاي تحصيلي، دانشگاهي 

و شغلي(.
5. پاسخ به نامه هاي صندوق مشاوره )در اسرع وقت پاسخ دهيد(.

6. معرفــي كتاب هاي مفيد )من این بخش را بســيار توصيه مي كنم؛ به خصوص 
كتاب هاي داستان با درون مایة روان شناختي(.

تابلوي مشــاوره را خيلي شلوغ نكنيد اما سعي كنيد هميشه تازه باشد. عالوه بر 
موارد فوق در آغاز سال تحصيلي، مشاور باید صندوق مشاوره اي را نيز كنترل كند. 
زماني كه من در هستة مشاوره، مدرسه ای را بازدید مي كردم اولين چيزي كه كنترل 
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مي كردم اطمينان از قفل بودن این صندوق و بررسي پاسخ هاي مشاور به نامه هاي 
دانش آموزان بود. اگر صندوق مشاوره اي باز باشد، به نظر شما آیا دیگر دانش آموزي 
رغبت مي كند ســؤال كتبي خود را در آن صندوق بيندازد؟ صندوق خط ارتباطي 
شما و دانش آموزاني است كه فعاًل تمایلي به مراجعة حضوري ندارند. البته ناگفته 
نماند كيفيت پاســخ مشاور به این نامه ها در ترغيب این دانش آموزان براي مراجعة 
حضوري نقش بسيار مهمي ایفا مي كند. از این رو، دقت در سالمت فيزیكي صندوق، 
معرفي آن به دانش آموزان و نصب راهنما و دستورالعمل استفاده از آن، در آغاز سال 
تحصيلي از جمله نكات كليدي براي یک آغاز خوب مشــاوره اي است. یادآوري 
مي كنم كه ســعي كنيد صندوق مشــاوره اي را تا حد ممكن از دفتر مدرسه و دید 

عوامل مدرسه و حتي دانش آموزان دور كنيد.
حاال تقریباً سال تحصيلي را خوب شروع كرده ایم و مسير براي حركت حرفه اي 
ما مهيا شده اما هنوز فعاليت هاي دیگري نيز باقي است. از دیگر فعاليت هاي آغازین 
یک مشاور حرفه اي در مدرسه، انتخاب همياران مشاور و استفاده از ظرفيت آن ها 
براي پيشبرد فعاليت هاي مشاوره اي مدرســه است. همياران مشاور یكي دیگر از 
خطوط ارتباطي بين مشاور و دانش آموزان است كه انتخاب درست آنان منطبق بر 
شاخص هاي تعيين شــده )در ادامه به آن ها اشاره خواهم كرد( مي تواند بسياري از 
خألهاي برنامة مشاورة مدرسه را پوشش دهد. در برنامة همياران مشاور در مدرسه 

و انتخاب آنان به نكات زیر دقت داشته باشيد:
ـ از سوســيوگرام5 )گروه نگار(6 براي شناســایي محبوب تریــن افراد هر كالس 

)ستار ه هاي كالس( استفاده كنيد )بان7، 2008(.
ـ بــراي هر كالس30 نفــره بين 1 تا 3 هميار انتخاب كنيد )بــا توجه به نُرم ذكر 
شده، تعداد همياران مشاور سایر كالس ها را مشخص كنيد. البته در این زمينه 

انعطاف پذیر باشيد(.
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ـ عالوه بر محبوبيت و مقبوليت نسبي در بين دانش آموزان، معيارهاي دیگري مانند 
مهارت هاي ارتباطي سطح باال، ثبات عاطفي، مسئوليت پذیري، عملكرد تحصيلي 
متوسط رو به باال، عالقه مندي به حرفه هاي یاورانه و صالحيت هاي اخالقي را 

نيز در انتخاب هاي خود دخيل كنيد.
ـ در صورت وجود داوطلبان بيش از حد نياز، حتماً مصاحبه اي نيمه ســازمان یافته 
براي تعيين سالمت عمومي و روان شناختي دانش آموزان داوطلب در دستور كار 
خود قرار دهيد. هرچند پيشــنهاد من این است كه این مصاحبه در هر صورت 

انجام شود.
ـ شوراي معلمان، شوراي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان و سایر انجمن هاي مرتبط در 
مدرسه را از موضوع انتخاب همياران مشاور آگاه كنيد. )با این كار این شوراها 

و انجمن ها را ملزم به همكاري با همياران منتخب خواهيد كرد(.
ـ حتماً براي همياران مشــاور كارت شناســایي عكس دار صادر كنيد و آن ها را به 
كالس ها و دانش آموزان مدرســه معرفي كنيد. )این كار به انتخاب هاي شما و 
برنامه هميار مشاور رسميت بيشتري مي بخشد و عزت نفس همياران مشاور را 

چندبرابر مي كند(.
ـ در آغاز ســال براي همياران منتخب، كارگاه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف 
)بــراي مثال، یاري رســاني به دانش آموزان در زمينه هاي تحصيلي، شــغلي و 
سازشــي، نحوة ارجاع دادن، ترغيب دانش آمــوزان براي مراجعة حضوري به 

مشاوره و ...( ترتيب دهيد.
ـ از همان آغاز سال، تاریخ جلسات و كارگاه هاي همياران مشاور را مشخص و در 
تقویم كاري خود درج كنيد. حتي مي توانيد یک زونكن به فعاليت هاي مرتبط با 

همياران مشاور اختصاص دهيد.
دقت داشته باشيد كه فعاليت همياران مشاور را در طول سال تحصيلي رصد كنيد 
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و در صورت امكان، كار آن ها را ارزشيابي نمایيد و در پایان سال از همياران موفق 
با لوح و جایزه تقدیر به عمل آورید.

یكي از ابهام هاي مشاور مدرسه در شروع سال تحصيلي، اولویت بندي حوزه هاي 
تحصيلي، شغلي و روان شناختي است. برخي در این زمينه از عنوان مشاور تحصيلي 
استفاده مي كنند و معتقدند پرداختن به ضروریات تحصيلي دانش آموز، به خصوص 
هدایت تحصيلي )فرم ها، آزمون ها و مســائل مربوط به آن(، باید محور اصلي كار 
مشاور مدرسه باشد. گروهي نيز با توجه به اهميت شغل در زندگي شخص، حوزة 
شغلي و حرفه اي را مركز ثقل فعاليت هاي مشاوران مدرسه مي دانند )شاید مهم ترین 
تالش این مدعيان براي اثبات ادعایشــان، جایابي هفتة معرفي مشــاغل در تقویم 
مشــاورة مدرسه باشد(. عده اي نيز بر این باورند كه تمركز بر فعاليت هاي سازشي 
)تشخيص، درمان یا ارجاع اختالالت خفيف روان شناختي( باید عمدة فعاليت مشاور 
در آموزشگاه باشد. حال، مشاور مدرسه با ابهام در این اولویت بندي ها مواجه است 
و البته تشــخيص این اولویت بندي ها در حوزه هاي سه گانه، خط تمایز بين مشاور 
حرفه اي و غيرحرفه اي اســت. ناگفته نماند كه این فعاليت هاي سه گانة تحصيلي، 
شغلي و سازشي روي كاغذ از هم جدا مي شوند و در عمل، در هم تنيده اند. گاهي 
منبع اصلي افت تحصيلي یا ناتواني در انتخاب رشتة تحصيلي دانش آموز، اضطراب، 
افسردگي یا تنش هاي حاكم بر جو خانواده و روابط والد ـ فرزندي است و گاهي 
هم اختالالت روان شــناختي دانش آموز موجب اختالالت تحصيلي و مشكالت 
شغلي او مي شود. این همان عليّت حلقوي8 در برابر عليّت خطي است كه در آینده 
در مقاله اي مجزا به آن مي پردازم. از این رو الزم است در آغاز سال تحصيلي، مشاور 
مدرسه با نگاه بافتي و حلقوي به مشكالت و اختالالت، گام مهمي در اولویت بندي 

تشخيص و درمان بردارد.
در بخش آغازین مقاله اشــاره كردم كه مشــاور مدرسه باید اتاق خاص خود را 
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داشــته باشد و به برخي از مهم ترین ویژگي هاي این اتاق خاص اشاره كردم. اتاقي 
كه خاص مشاورة مدرسه است باید از نظر فيزیكي و روان شناختي با سایر اتاق هاي 
مدرسه تفاوت هایي داشته باشد. جالب است بدانيد در بسياري از كشورهاي اروپایي 
و آمریكایي كه از لحاظ آموزش وپرورش پيشرفته اند، حتي در ساختمان سازي براي 
مدارس خود، به مختصات خاص براي هر اتاق و فعاليت پيش بيني شــده براي آن 
توجه ویژه اي دارند. براي مثال، اتاق مشــاوره باید با فاصله از دفتر مدیریت و اتاق 
استراحت معلمان ساخته شود، دیوارهاي آن اكوستيک باشد، در رنگ آميزي آن از 
رنگ هاي خاصي بهره گرفته شود، تصاویر منحرف كنندة ذهن درمان جو در آن زیاد 
نباشد، آرایش صندلي هاي آن از نقشة خاصي تبعيت كند و خيلي ویژگي هاي دیگر 
كه در این مقال نمي گنجد، اما در كشــور ما، اول ساختمان مدرسه احداث مي شود 
و سپس دربارة اختصاص دادن فضاهاي آن به فعاليت هاي مختلف تصميم گرفته 
مي شود! به هر حال، مشاور مدرسه باید اتاقي ویژه داشته باشد و اگر فاقد این اتاق 
باشد، بسياري از فعاليت هاي حرفه اي مشاوره عماًل امكان بروز پيدا نمي كنند. نكتة 
مهم دیگر این اســت كه مشاور تا جایي كه امكان دارد در دفتر مدرسه نماند و در 
اتاق خاص خود مستقر باشد )البته گاهي الزم است ما به كالس ها، حياط مدرسه 
و ســایر فضاهاي مدرسه سر بزنيم و به جاي درمان هاي فردمدار و گروه درماني ها 
به درمان جامعه مدار۹ بپردازیم(. در سطور قبلي اشاره كردم كه برخي دبيران ذهنيت 
مثبتي از مشاوران مدارس ندارند؛ از این رو اگر قبل از رفتن دبيران به كالس، مشاور 
در دفتر باشد و زنگ تفریح هم قبل از دبيران در دفتر مدرسه حضور داشته باشد، 
آن دبيران خاص براي فرضيه هاي بدبينانة خود دربارة مشاوران مدرسه توجيهات 
خاص پيدا مي كنند. به هر حال، براي حضور خود در دفتر مدرسه با توجه به این 

مسائل و محدودیت ها برنامه ریزي كنيد.
یكي دیگر از اقدامات پيش رو در مسـير حرفه اي مشاورة مــدرسـه، زمينـه سـازي 
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بـراي مستنـدسـازي و بـایـگانـي فعاليت هاي مرتبط است. پيشنهاد من اختصاص 
دادن یک زونكن براي هر فعاليت مرتبط مشــاوره اي است. این زونكن ها مي تواند 
شامل موارد زیر باشد. البته در این مورد قواعد و سرفصل هاي سفت و سخت و از 
پيش تعيين شده اي وجود ندارد و دانش، تجربه، مهارت و البته خالقيت شما بسيار 

تعيين كننده است. حال این زونكن هاي پيشنهادي را مرور مي كنيم:
  آزمون هاي مشاوره اي: در این زونكن آزمون هاي مشاوره اي كه به صورت كاغذي 
اجرا شده اند یا مدارک و مستندات مربوط به آزمون هاي مشاوره اي بایگاني 
مي شود. البته گاهي سایر آزمون ها و فهرست هاي وارسي )چک ليست ها( 

انجام شده دربارة دانش آموزان نيز در این زونكن نگهداري مي شود.
  مراجعات مشــاورة فردي: در این زونكن شرح خالصه جلسات فردي را در 

فرم هاي خاص و مشاور ساخته ثبت مي كنيم.
 شــرح جلســات گروهي )گروه درماني(: در زونكن گروه درماني نيز شرح 
خالصه اي از جلســات راهنمایي و مشــاوره گروهي بــا دانش آموزان را 
نگهداري مي كنيم. جلسات گروه درماني در صورت اجراي حرفه اي، در حل 

مشكالت دانش آموزان و حتي پيشگيري از مشكالت فوق العاده مؤثرند.
  برنامه ریزي درســيـ  آموزشــيـ  تحصيلي: در این زونكن یک نسخه از 
برنامه هایي را كه براي مطالعة درســي و تحصيلي هر یک از دانش آموزان 
آماده كرده ایم، بایگاني مي كنيم. این نسخة بایگاني شده براي پيگيري انجام 
برنامه بسيار مفيد است. پيشنهاد من به مشاوران مدارس این است كه نسخة 
خام یا از قبل كامل شــدة برنامه ریزي را در اختيار دانش آموزان قرار ندهيد؛ 
زیرا برنامه ریزي باید شخصي سازي شده و منطبق بر ویژگي هاي دانش آموز 

باشد.
 تراكت ها، بروشورها، پيام هاي مشاوره اي و...: در این زونكن محتواهاي مورد 
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اســتفاده در تابلو یا بُرد مشاوره اي بایگاني مي شود. شما در سال تحصيلي 
بعدي نيز مي توانيد از این بایگاني غني استفاده كنيد. اي زونكن را مي توانيد 

بایگاني بُرد مشاوره اي نيز نام گذاري كنيد.
 بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان: در این زونكن نمرات تحصيلي و معدل 
ماهانة دانش آموزان نگهداري مي شــود. مي توانيد براساس این اطالعات، 
وضعيت افت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را پيگيري و دانش آموزان 
دچار افت تحصيلي را براي جلسات راهنمایي و مشاورة تحصيلي فراخوان 
كنيد. جداول، نمودارها و فرم هاي مقایسه هاي ترمي و ساالنه را نيز در همين 

زونكن بایگاني كنيد.
 فعاليت هاي بهداشت رواني: فعاليت ها، اقدامات و مستندات انجام شده در هفتة 
بهداشت رواني و سایر برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط با آن را در این زونكن 

نگهداري كنيد.
 بانك مشاغل: هفتة معرفي مشــاغل یكي از رویدادهاي مهم در تقویم ساالنة 
مشاورة مدرسه اســت. شما مي توانيد تمام مســتندات مرتبط با مشاغل 
)تصاویر، فيلم ها، بروشــورها، كتابچه ها و...( را در این زونكن نگهداري 
كنيد. البته به خاطر داشته باشيد كه معرفي رشته هاي تحصيلي دانشگاهي 
و مشــاغل را به صورت فرایندي نه نقطه اي )فقط در هفتة معرفي مشاغل( 

انجام دهيد.
 صندوق مشــاوره اي: در این زونكن نامه هاي رسيده از صندوق مشاوره اي و 
پاسخ هاي داده شده را بایگاني كنيد. لطفاً هر هفته به نامه ها پاسخ دهيد. اگر 
مشاهده كردید دانش آموزان رغبتي به استفاده از صندوق ندارند، چند پاسخ 
فرضي به مسائل شایع در دورة نوجواني و نكات تحصيلي یا شغلي بر بُرد 
مشــاوره نصب كنيد تا دانش آموزان انگيزة الزم را براي مكاتبه با صندوق 
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پيدا كنند.
 نامه هاي دریافتي و ارسالي: نسخه اي از نامه هاي ارسالي به اداره و هستة مشاوره 

و... و نيز بخشنامه هاي دریافتي را در این زونكن بایگاني كنيد.
 مدرســة من: در این زونكن خالقانه، همة آنچه را دربارة مدرســه، مشاوره، 
آموزش وپرورش و... مي بينيد، مي شنوید و احساس مي كنيد نگهداري كنيد. 
این موارد مي تواند كار شما را تلطيف و شما را از سایر مشاوران متمایز كند.
 علم و تجربه: در این زونكن كه پيشنهاد خاص من است، تجارب مكتوب خود 
در مدت فعاليت در مدرسه و مقاالت علمي مرتبط با كار خود را بایگاني 
كنيد. هــر از گاهي این تجارب و مقاالت را مرور كنيد. در مواقع فراغت، 

مقاالت علمي مرتبط با كار خود را از اینترنت جست وجو كنيد.
 ارتباط با خانــوادة دانش آموزان: خالصة جلســات خود بــا خانواده هاي 
دانش آموزان و خانواده درماني هاي خود را در فرم هاي خاص درج كنيد و 

در این زونكن نگه  دارید.
 بازدیدها: هر بازدیدكننده اي را كه به اتاق شما مي آید تشویق كنيد كه نظر خود 
)نقاط قوت، ضعف ها و پيشنهادها( را به صورت كتبي بنویسيد و نظرات را 
در ایــن زونكن نگهداري كنيد و از این بازخوردها براي اصالح كار خود 

بهره بگيرید.
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هویت بنا بر فرض، واقعیتی ذهنی و بالطبع در رابطه ی 
دیالكتیكی با جامعه است كه در اثر تأثیر متقابل ارگانیسم، 
می آید. به وجود  اجتماعی  ساختار  و  فردی،  آگاهی 

دیگران  یاری  با  است،  مجبور  زیستی  لحاظ  از  آدمی 
جهان،  این  گزیند.  سكونت  آن  در  و  بسازد  جهانی 
درمی آید.  قاطع  و  مسلط  واقعیت  صورت  به  او  برای 
همین  اما  می دارد،  مقرر  طبیعت  را  جهان  این  حدود 
می گذارد.  متقابل  تأثیر  طبیعت  بر  شود،  ساخته  كه 
و  ساخته  دنیای  و  طبیعت  میان  دیالكتیك  در 
دگرگون  آدمی  ارگانیسم  خود  جامعه،  پرداخته ی 
را  واقعیت  انسان  دیالكتیك،  همین  در  می شود. 
می آفریند. را  خود  راه،  این  از  و  می آورد  به وجود 
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