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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
دفتر انتشارات کمک آموزشی
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•  قابل توجه نويسندگان و مترجمان: ط

ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و 
قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد.ـ  مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. 

چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.ـ  مقاله يك خط در ميان، 
در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها

 مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.ـ  نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان 
فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 

دقت الزم مبذول شود.ـ  محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن 
مشخص شود.ـ  مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود .ـ  كلمات حاوي مفاهيم

 نمايه )كليد واژه ها( از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.ـ  مقاله  بايد داراي 
تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد.ـ  معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه 

يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.ـ  مجله در رد،
 قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.ـ  مقاالت دريافتي بازگردانده

 نمي شود.ـ  آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر
 مسئوالن مجله نيست.
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سرمقاله

ابوالفضل نفر

يا محّول الحول و االحوال
حّول حالنا الي احسن الحال

٢

زندگي رسم خوشايندي است
زندگي بال و پري دارد با وسعت ...

پرشي دارد اندازه ي عشق*

در  است.  متحول  زندگي  يك  بشر  زندگي 
ميان جانداران اين تنها انسان است كه يكنواختي 
در زندگي را برنمي تابد. پيدايش تمدن ها محصول 
همين اراده ي تنوع طلب و تحول خواه انسان هاست. 
به گفته ي شهيد مطهري »در زندگي بشر تحوالت 
اين  گاهي  است.  داده  رخ  بسياري  انقالبات  و 
تحّوالت به صورت تدريجي و خزنده و آن چنان به 
آهستگي واقع مي شده كه انسان هاي عادي آن را 

احساس نمي كرده اند.«
انقالبات و تحوالت رخ داده در زندگي بشر 
بعضاً در يكي دو ساحت از ساحات حيات وي پديد 
آمده است؛ نظير تحوالتي كه در قرن بيستم، در 
ساختار نظام هاي سياسي برخي از كشورهاي جهان 
سومي پديد آمد و موجب تفكيك قوا از هم گرديد، 
اما چون فكر و فرهنگ مردم آن ملت متحول نشده 
بود، نظام سياسي آن كشور، هم چنان استبدادي و 
تماميت خواه باقي ماند )سلطنت مشروطه ي پهلوي 

نمونه ي تجربه شده ي كشور خود ماست(.
اما گاهي نيز تحول در تمام شئون زندگي 
انقالب  يك  يعني  است؛  آمده  به وجود  انسان ها 
سياسي اجتماعي، فرهنگي و فكري تمام عيار رخ 
داده است. نمونه ي اين تحول همه جانبه، انقالب 
صدر اسالم بود كه در پي بعثت پيامبر اعظم)ص( 
در شبه جزيره ي عربستان به وقوع پيوست. انقالبي 
انسان ساز و تمدن آفرين كه مرزهاي شبه جزيره  را 
درنورديد و سرتاسر جهان را به شدت تحت تأثير 
مثبت خود قرار داد و تحول معنايي عميقي پديد 
آورد. فرهنگ و تمدن عظيم اسالمي، تا صدها 
سال روشني بخش حيات بشر و پاسخ گوي حس 
تعالي جو و معناخواه انسان ها بود. گنجينه ي ادب 
فارسي و ميراث بزرگ فرهنگي و تمدني جهان 
اسالم يادگار آن دوران شكوفايي و نتيجه ي چنان 

تحول شگرفي است.

جوامع مسلمان و تحّول 
از آن جايي كه تمدن همان فرهنگ تجّسد 
يافته است در بررسي تمدن ها مي توان به تجزيه 
و تحليل فرهنگ مربوطه اقدام و پاشنه ي آشيل 

آن كه آسيب ديده است را آشكار نمود.
سازه هاي  حاوي  فرهنگي  دستگاه  هر 
پيچيده اي هم چون نمادها، كنش هاي نمادين و 
ارتباطي، تلقي ها و باورهاست. اعضاي يك گروه 
اجتماعي در درون اين شبكه ي بزرگ و درهم تنيده 
پيدا  ويژه  هويت  و  درمي يابند  را  خود  كه  است 

مي كنند.
اگر مسلمان ها در دويست سيصد سال اخير 
از حيث استقالل و هويت دچار ضعف و پريشاني 
احساس  غرب  مادي  تمدن  برابر  در  و  شدند 
خودباختگي كردند به خاطر اين بود كه از خود 
بيگانه )بي هويت( شدند. مسلمان ها اعتماد بنفس خود 

را از دست دادند زيرا: 
1. ارزش ها و داشته هاي خود را به روز نكردند؛

2. باورهاي خود را بازسازي ننمودند؛
ناديده  يا  را  باورهاي خود  مقدس  منابع   .3
گرفتند و يا به نفع اغراض سياسي و... تفسير به 

رأي كرده و مصادره به مطلوب نمودند.
تحول  از  دست  شده،  روزمره گي  دچار   .4
انحطاط  شدند.  استغنا  توهِم  گرفتار  و  كشيدند 
كه  گرفت  آغازيدن  وقتي  از  اسالم  جهان  در 
مسلمان ها فطرت تعالي جو و تحول خواه خود را 
فراموش كردند و از سرمايه  خوردند. و اين در حالي 
بود كه پيامبر)ص( پيش تر آنان را انذار داده بود 
كه مبادا دو روزتان از نظر ارزش افزوده ي كمال 
يكسان باشد. آن چراغ هدايت، مسلمان ها را تحذير 
)هشدار( داده بود كه: »هرگاه روزي بر شما بگذرد 
و نسبت به گذشته در خود افزايشي نداشته باشيد 
بدانيد كه در حال كاهش هستيد، و بدانيد كه در 
اين صورت مرگ )اضمحالل هويتي شخصيتي( بر 
شما چيره مي گردد«. بعد از 5 قرن ركود سرانجام 
اسالمي  انقالب  و  الهي جهيدن گرفت  بارقه ي 
به  كرد.  توليد  باز  را  رفته  از دست  ايران هويت 
ايران  اسالمي  انقالب  دشمن،  و  دوست  باور 
تحول بزرگ و همه جانبه اي را در حيات سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي و فكري ملت ايران و جهان 
اسالم موجب شد. به گفته ي ميشل فوكو: »ايران 
روِح جهان بي روِح ]مدرن و پسامدرن[ شده بود«.

اكنون سي سال از آن نفخه ي الهي گذشته 
است و ما در آستانه ي تحولي بزرگ تر قرار گرفته ايم. 
و آن ترديد در علوم انساني غربي است كه به تعبير 
عالمه طباطبايي »به ديوار محال برخورد كرده 
است«. اكنون به سخن دكتر شريعتي، »بازگشت 



تحّول الزم است. جمهوري اسالمي همه چيزش بايد اسالمي باشد. همه ي دستگاه ها 
بايد يك تحّول اسالمي پيدا كند.

امام خميني، معمار فقيد انقالب اسالمي )قّدس سّره(

ما در آموزش وپرورش احتياج به تحّول داريم. آموزش وپرورش كنوني كشور ما، ساخته 
و پرداخته ي فكر ما و برنامه هاي ما و فلسفه ي ما نيست. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي

به خويشتن خويش« را پي گرفته ايم.
به  بازگشت  به  كه  الهوري  اقبال  عالمه 
خويشتِن ما اميد بسته بود و مي گفت: »اي جوانان 
عجم جاِن من و جان شما«؛ در تحليلي كلي و 

كالن گفته است:
»بشريت امروز به سه چيز نيازمند است: 

1. تعبيري روحاني از جهان ]در برابر تفسير 
تنگ  مادي غرب[

2. آزادي روحاني  فرد ]از هواهاي نفساني و 
خواهش هاي حيواني[

تأثير جهاني كه  3. اصول اساسي و داراي 
تكامل اجتماع بشري را بر مبناي روحاني توصيه 
كند )مطهري ـ حق و باطل، صفحه ي 78( ]كه 

مقصودش فقه و مقررات اسالمي است[«. 
اين هر سه در علوم انساني غربي به شدت 

غايب است. 

ماهيت اين تحول چيست؟ 
هر تحولي تغيير است و هر تغييري به اهرمي 
نياز دارد و هر اهرمي يك تكيه گاه الزم دارد. به 
فطرِي  اراده ي  تحول  اين  اهرِم  اين جانب  باور 
جهان اسالم به محوريت ايران اسالمي است. اما 
تكيه گاِه اين اهرم مقدس، مباني )تكيه گاه هاي( 
انسان شناختي  معرفت شناختي،  هستي شناختي، 
و  قرآن  اليزال  منبع  از  برآمده  ارزش شناختِي  و 

عترت)ع( و به وساطت عقل است.
اينك جمهوري اسالمي ايران عزم خود را 
كالن(  )رويكرد  كلي  جهت گيري  تا  كرده  جزم 
تربيت )شناسايي و به ياددارِي مستمر موقعيت( 
نوجوانان و نوباوگان مسلمان را بر مبناي فلسفه ي 
خودي بنيان نهد. »سند چشم انداز بيست ساله ي 
آموزش وپرورش  »فلسفه ي  آموزش وپرورش«، 
جمهوري اسالمي ايران« و سند ملي »برنامه ي 
بنيان ها  تكيه گاه ها،  اسناد،  ملي« همگي  درسي 
و نقشه ي راه دست يابي به »مدرسه ي زندگي« 
مرحله ي  به  كه  بنيادين اند  تحول  اين  اساس  و 
بهره برداري رسيده اند. معرفِي تفصيلي اين اسناد 
و چگونگِي نقش آفريني كارگزاران تربيت به ويژه 
به فرصتي ديگر  را  مشاوران دردآشناي مدارس 

حوالت مي دهم.

* زنده ياد سهراب سپهري

3

8٩
هار

٣/ ب
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو



بررسي رابطه ي هيجان خواهي
 با نگرش به مصرف 

مواد مخدر در دانش آموزان
بيان مسئله

از هزاران سال پيش انسان ها براي مداواي 
بيماري ها، تسكين دردها و كاهش رنج رواني از 
داروها استفاده مي كرده اند. مصرف و سوء مصرف 
داروهاي روان گردان1 به جهت آن كه حاالت رواني 
را تغيير مي دهد، مي تواند خلق را بهبود بخشد، 
موجب خوشي شود و يا ادراك را دگرگون سازد 
و از اضطراب بكاهد بيشتر مورد توجه بوده  است 

)روزنهان، سليگمن، 2000(.
چون  ويژگي هايي  داشتن  به دليل  نوجوانان 
هيجان خواهي2،  و  كنجكاوي  استقالل طلبي، 
قدرت  به  انقياد  عدم  و  همساالن  از  پيروي 
مواد  مصرف  خطر  معرض  در  بيشتر  والدين، 
اصلي  هدف  همواره  دليل  همين  به  مي باشند. 
توزيع كنندگان مواد مخدر هستند. بر اين اساس 
مي توان گفت كه نوجوانان جزء آسيب پذيرترين 
گروه هاي سني مي باشند )مجله پيوند، تابستان، 
چون  پژوهشگراني  تحقيقات  نتايج   .)1383
زاكرمن )1979( و ساتكر و اسميت )1972( نيز 
به عنوان يكي  نشان مي دهد كه هيجان خواهي 
مؤلفه ي  داراي 4  كه  شخصيتي  ويژگي هاي   از 
1. حادثه جويي 2. تجربه جويي3 3. بازداري زدايي 4. 
مالل پذيري مي باشد و با مصرف مواد مخدر رابطه 

دارد )سيدمحمدي، 1380(.

سيدحميد حسيني
كارشناس ارشد روان شناسي عمومي

مشاور مدارس )استان فارس(

چكيده
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي همبستگي ـ مقايسه اي بود كه با هدف بررسي رابطه ي بين 
هيجان خواهي و نگرش به مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ممسني انجام 
شد. آزمودني هاي پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر )171 پسر و 229 دختر( سال سوم 
دبيرستان و پيش دانشگاهي بودند. نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي انجام گرفت. يافته ها نشان 
داد كه بين هيجان خواهي و نگرش به مصرف مواد مخدر در هر دو جنس، رابطه وجود دارد و با افزايش 
هيجان خواهي، نگرش افراد به مصرف مواد مخدر بيشتر مي شود. با اين حال در افراد هيجان خواه اين رابطه 
تأييد نشد. هم چنين بين مؤلفه ي عدم بازداري مقياس هيجان خواهي و نگرش به مصرف مواد مخدر در هر 
دو جنس رابطه وجود دارد. عالوه بر اين نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين گروه عادي و هيجان خواه در 

عامل نگرش به مصرف مواد مخدر در هر دو جنس تفاوت معناداري وجود دارد.

كليد واژه ها:  هيجان خواهي،
 مصرف مواد مخدر، داروهاي 

روان گردان، نوجوانان.
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 )1994( ساويل  و  كارول  بال،  يافته هاي 
از  بيشتر  هيجان خواه،  زياد  افراد  كه  داد  نشان 
افراد كم هيجان خواه از داروهاي غيرمجاز استفاده 
مي كنند. هم چنين اختالل رواني و مصرف بيش 
از يك نوع ماده ي مخدر كه از نشانه هاي شديدتر 
مصرف مواد مخدر هستند در آن ها ديده مي شود. 

)شولتز، 1995(.
زاكرمن )1994( بر اين عقيده است كه افراد 
الكل  بيشتر سيگار مي كشند،  زياد هيجان خواه، 
مي كنند،  رانندگي  با سرعت  مي نمايند،  مصرف 
خاطر  به  بيشتري  محكوميت هاي  و  تصادف 
فعاليت هاي  به  دارند،  به هنگام مستي  رانندگي 
جنسي زياد مي پردازند و بيشتر در معرض بيماري 

ايدز قرار دارند )فصيح زاده، 1381(.
كيل پاتريك و همكارانش )1972( پژوهشي 
هيجان خواهي  مؤلفه هاي  »رابطه ي  عنوان  با 
با اعتياد« در بيمارستاني كه سربازان نظامي در 
آن جا بستري بودند، انجام دادند. نتايج نشان داد 
كه معتادان در چهار خرده مقياس هيجان خواهي، 
نمرات باالتري از افرادي كه مواد مخدر و الكل 
مصرف نمي كردند، كسب نمودند )سيدمحمدي، 
ساتيندروبلك  تحقيق  نتايج  هم چنين   .)1380
)1984( نشان داد كه مصرف كنندگان حشيش، 
در تمام چهار خرده مقياس هيجان خواهي، نمرات 
باالتري كسب كردند. هم چنين تفاوت معني داري 
مقياس  بازداري  عدم  مقياس  خرده  نمرات  بين 
و  حشيش  مصرف كننده ي  افراد  هيجان خواهي 
آن هايي كه مصرف نمي كردند، يافت شد )ساتيندرو 

بلك، 1984(.
در اين پژوهش محقق با تكيه بر نظريه ي 
از  افرادي  مطالعات  نتايج  هم چنين  و  زاكرمن 
و   )1994( كوستن  ساويل،  كارول،  بال،  جمله 
به  كه   )1972( اسميت  و  ساتكر  پاتريك،  كيل 
بررسي رابطه هيجان خواهي و مصرف مواد مخدر 
پرداخته اند و در بعضي مطالعات نيز آن را تأييد 
نموده اند، پژوهش خود را مطرح نموده است تا به 
بررسي رابطه ي هيجان خواهي و نگرش به مصرف 
مواد مخدر در بين دانش آموزان دبيرستاني بپردازد.

اهميت و ضرورت مسئله
در اين قسمت اهميت و ضرورت مسئله از 
ديدگاه دانشمندان و محققان صاحب نظر در اين 

زمينه، مورد بررسي قرار مي گيرد:
در  صاحب نظران  از  يكي   )2001( لشنر4 
زمينه ي اعتياد بيان مي دارد كه 82 درصد مردم 
جهان اعتياد و گرايش به مواد مخدر را مهم ترين 
و  اجتماعي  امنيت  و  رفاه  تهديدكننده ي  عامل 
سالمت فردي مي دانند )مجله ي پيوند، تابستان 
1383(. لذا جامعه اي كه رفاه و امنيت اجتماعي و 
سالمت فردي در آن در رتبه ي پاييني قرار داشته 
باشد از پيشرفت خوبي برخوردار نخواهد بود. اين 
جامعه، مردمي با سطح استرس و اضطراب باال 

خواهد داشت.
برتل5 و سينگل6 )1998( از ديگر صاحب نظران 
در اين زمينه، بيان مي دارند كه در طول سال هاي 
اخير مصرف مواد، منجر به گسترش بيماري هايي 
نظير ايدز و هپاتيت شده است كه به نظر مي رسد. 
همه گيرِي اين بيماري ها بيش از مصرف مواد، جان 
انسان ها را به مخاطره انداخته اند و همين امر سبب 
حمايت جدي سياستگزاران از برنامه هاي كاهش 

آسيب شده است )وزارت بهداشت، 1381(.
در بسياري از كشورهاي دنيا تزريق مواد يكي 
از مهم ترين راه هاي انتقال ويروس ايدز به شمار 
مي رود. مصرف مواد ارتباط نزديكي با مبتال شدن 
اين ويروس در  دارد.  )ايدز(   H.I.V به ويروس
معتادان از راه استفاده از وسايل آلوده ي ترزيقي 
انتقال مي يابد. از ميان تمام راه هاي انتقال ويروس، 
تزريق مستقيم مواد آلوده به جريان خون، مؤثرترين 
راه انتقال آن به شمار مي رود. احتمال آلودگي به 
اين شيوه بسيار بيشتر از انتقال جنسي مي باشد. به 
همين دليل در شيوع بيماري ايدز در مناطق مختلف 
دنيا، تزريق مواد، نقش اساسي را ايفا مي نمايد. در 
 HIV حالي كه در جهان ميزان انتقال ويروس
ناشي از مواد آلوده ي تزريق 5 تا 10 درصد كل 
سازمان  )گزارش  مي دهد  تشكيل  را  ايدز  موارد 
بهداشت جهاني، Whoreport، 1999(. اين 
رقم در ايران به بيش از 64 درصد موارد مي رسد. 
با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهاني كه در 
باال ذكر شد و آماري كه وزارت بهداشت در كشور 
ايران منتشر كرده است، برداشتن قدم هاي جدي 
و محكم در جهت ريشه يابي اين مسئله از اهميت 

اساسي برخوردار خواهد بود.
در جايي ديگر گروهي از محققان از جمله 
 )1995( وداك   ،)1993( هيتر   ،)1966( سينگل 

عقيده دارند كه سياست يا برنامه اي بايد در جهت 
كاهش عواقب منفي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي 
ناشي از مصرف مواد طرح ريزي شود؛ هرچند كه 
فرد مصرف كننده به مصرف مواد خود ادامه دهد 
نظرات  به  توجه  با   .)1381 بهداشت،  )وزارت 
و  اعتياد  عواقب  به نظر مي رسد كه  انديشمندان 
انسان ها بسيار  مصرف مواد مي تواند براي جان  

خطرناك و تهديدكننده تر باشد.
از ضرورت هاي انجام اين تحقيق استناد به 

نوجوانان به دليل داشتن ويژگي هايي چون 
استقالل طلبي، كنجكاوي و هيجان خواهي، 
پيروي از همساالن و عدم انقياد به قدرت 
والدين، بيشتر در معرض خطر مصرف مواد 

مي باشند

}

}

آمارهاي ارائه شده توسط سازمان جهاني بهداشت، 
مركز پيشگيري از مصرف مواد مخدر ايران، مركز 
فارس  استان  مخدر  مواد  مصرف  از  پيشگيري 
آمارها  اين  مي باشد.  ممسني  بهداشت  مركز  و 
وجود  معتاد  ميليون  جهان 200  »در  مي گويند: 
دارد )نشريه  همراه، تيرماه 83( و در كشور ايران 
2 ميليون نفر معتاد است كه تعداد 300 هزار نفر 
آن ها معتاد تزريقي مي باشند )نشريه همراه، خرداد 
1383(، استان فارس هم يكي از رتبه هاي اول 
تا سوم در زمينه ي اعتياد را در اختيار دارد )مركز 
پيشگيري از مصرف مواد مخدر تهران، 1383( در 
استان فارس در بين دانش آموزان حدود 116 نفر 
ترياك، 30 نفر هروئين و 8 نفر حشيش مصرف 
مي كنند )مركز پيشگيري از مصرف مواد مخدر در 
سازمان آموزش وپرورش استان فارس، 1383(. از 
تعداد 8700 نفر مراجعه كننده به مركز بهداشت و 
درمان ممسني در مدت 18 ماه كه همه ي آن ها 
از روي اختيار و اراده به اين مركز مراجعه كردند، 

اوايل مهرماه و شروع سال تحصيلي  در 
و  دبيرستان  دوره  دانش آموزان  از 
پيش دانشگاهي آزمون هاي هيجان خواهي 
و نگرش به مصرف مواد مخدر اخذ شود و 
جهت اطالع مدير، معاون، دبيران و مشاور 
مدرسه در پرونده پرورشي درج و بايگاني 

گردد

5

8٩
هار

٣/ ب
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو



پاسخ آزمايش 301 نفر از آن ها مثبت بود كه شامل 
3/47 درصد از كل مراجعه كنندگان مي باشد )شبكه  

بهداشت و درمان ممسني، 1383(.
عالقه ي فردي محقق به اين موضوع كه آيا 
صفات شخصيتي مي تواند با مصرف مواد مخدر 
در نوجوانان رابطه داشته باشد يا خير، نيز مزيد بر 
علل ذكر شده باال گرديد و زمينه براي انجام اين 

پژوهش فراهم شد.

فرضيه هاي تحقيق
1. بين نمرات مقياس هيجان خواهي پسران 
هيجان خواه با نمرات آن ها در آزمون نگرش به 

سوء مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
2. بين نمرات مقياس هيجان خواهي دختران 
هيجان خواه با نمرات آن ها در آزمون نگرش به 

سوء مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
3. بين نمرات مقياس هيجان خواهي پسران 
با نمرات آن ها در آزمون نگرش به سوء  عادي 

مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
4. بين نمرات مقياس هيجان خواهي دختران 
با نمرات آن ها در آزمون نگرش به سوء  عادي 

مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
مقياس  بازداري  عدم  مؤلفه ي  بين   .5
آزمون  نمرات آن ها در  با  هيجان خواهي پسران 
همبستگي  مخدر  مواد  مصرف  سوء  به  نگرش 

وجود دارد.
مقياس  بازداري  عدم  مؤلفه ي  بين   .6
هيجان خواهي دختران با نمرات آن ها در آزمون 
همبستگي  مخدر  مواد  مصرف  سوء  به  نگرش 

وجود دارد.
پسران  بازداري  عدم  مؤلفه ي  بين   .7
هيجان خواه با نمرات آن ها در آزمون نگرش به 

سوء مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
دختران  بازداري  عدم  مؤلفه ي  بين   .   8
هيجان خواه با نمرات آن ها در آزمون نگرش به 

سوء مصرف مواد مخدر همبستگي وجود دارد.
9. بين نمرات نگرش به سوء مصرف مواد 
مخدر پسران عادي و پسران هيجان خواه تفاوت 

وجود دارد.
10. بين نمرات نگرش به سوء مصرف مواد 
مخدر دختران عادي و دختران هيجان خواه تفاوت 

وجود دارد.

11. بين نمرات نگرش به سوء مصرف مواد 
مخدر گروه عادي و گروه هيجان خواه تفاوت وجود 

دارد.

تعريف نظري و عملياتي متغيرها
هيجان خواهي:  نظري  تعريف  الف. 
محدود  جنبه هاي  از  يكي  »هيجان خواهي« 
شخصيت است كه با نياز به احساسات و تجربه هاي 
متنوع بديع و پيچيده، ميل به خطرجويي جسماني و 
اجتماعي به خاطر چنين تجربه هايي تعريف مي شود 

)زاكرمن، 1979 به نقل از كريمي، 1381(.
هيجان خواهي،  ميزان  عملياتي:  تعريف  ـ 
نمراتي است كه به وسيله ي مقياس هيجان خواهي 

زاكرمن از افراد به دست مي آيد )گنجي، 1381(.
ب. تعريف نظري مصرف مواد مخدر: افراط 
در استفاده از مواد مخدر همراه با وابستگي به آن ها 
به نحوي كه سالمتي يا زندگي اجتماعي يا شغلي 

مصرف كننده آسيب ببيند )جيمز و زندن، 1998(.
ـ تعريف عملياتي: ميزان نگرش به مصرف 
مواد مخدر نمراتي است كه از پرسش نامه ي 16 
به دست  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش  سؤالي 

مي آورند )موسوي و همكاران، 1378(.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگي مقايسه اي 
و  هيجان خواهي  بين  رابطه ي  آن  در  كه  است 
دانش آموزان  در  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش 
و  بررسي  مورد  ممسني  شهرستان  دبيرستاني 

مقايسه قرار گرفته است.

روش گردآوري اطالعات
هماهنگي  با  پژوهش  اين  در  نگارنده 

آموزش وپرورش شهرستان و دبيرستان ها و مراكز 
دانش آموزان  از  نفر  تعداد 400  پيش دانشگاهي، 
نظر  از  را  پيش دانشگاهي  و  دبيرستاني  سوم 
مواد مخدر  به مصرف  نگرش  و  هيجان خواهي 

مورد بررسي قرار داده است.

جامعه ي آماري
كليه  پژوهش  اين  در  آماري  جامعه ي 
دانش آموزان مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 

84ـ  83 بودند.

نمونه و روش نمونه گيري
از  آزمودني هاي اين بررسي تعداد 400 نفر 
دانش آموزان دختر و پسر )171 پسر 229 دختر( 
سال سوم دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي بوده 
است كه به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب 

شدند.

ابزارهاي پژوهش
الف. مقياس هيجان خواهي ذاكرمن: در 
اين پژوهش شكل خالصه شده اي از بخش چهارم 
مقياس هيجان خواهي ذاكرمن مورد استفاده قرار 
گرفت. ذاكرمن اين مقياس را در سال 1978 تهيه 
كرد. اين مقياس از چهار عامل فرعي »هيجان طلبي 
و ماجراجويي«، »تجربه طلبي«، »گريز از بازداري« 
و »مالل پذيري« تشكيل مي شود. براي هر يك 
از اين عوامل فرعي، ده ماده تست در نظر گرفته 
شده است. مجموع مواد مقياس شامل 40 ماده 
 A دو جزئي مي باشد كه اجزاء هر ماده با دو جز ء
و B از هم  مجزا و مشخص مي شوند، به طوري 
كه آزمودني ها مي توانند به يك جز ء از هر ماده 
اين  در  زنان  و  مردان  چنان چه  دهند.  پاسخ 

جدول شماره 1

متغير مالك
هيجان خواهيمتغير پيش بين

ف مواد 
صر

ش به م
نگر

مخدر

دخترانهيجانخواهپسرانهيجانخواهجنسيت
0/240/17ضريبهمبستگيپيرسون

(N)1515تعداد
(df)1313درجهآزادي
معنادارنيستمعنادارنيستسطحمعنادار

ضريبهمبستگيبيننمراتهيجانخواهيونگرشبهسوءمصرفموادمخدرپسرانودخترانهيجانخواه
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سؤال اول و دوم تحقيق: آيا بين نمرات 
با  هيجان خواه  دختران  و  پسران  هيجان خواهي 
مواد  مصرف  به  نگرش  آزمون  در  آن ها  نمرات 

مخدر رابطه وجود دارد؟

با توجه به داده هاي جدول شماره 1، چنانچه 
مشاهده مي شود بين نمرات مقياس هيجان خواهي و 
نگرش به مصرف  موادمخدر در پسران هيجان خواه، 
همبستگي مثبت وجود دارد. اين همبستگي برابر 
با rxy =0/24 مي باشد كه از لحاظ آماري معني دار 
نشان  جدول  همين  داده هاي  همچنين  نيست. 
مي دهد بين نمرات هيجان خواهي و نگرش به 
نيز  هيجان خواه  دختران  در  مخدر  مواد  مصرف 
همبستگي مثبت وجود دارد؛ اين همبستگي برابر 
با rxy =0/17 مي باشد كه از لحاظ آماري معني دار 
نيست. بنابراين بين نمرات هيجان خواهي و نگرش 
به مصرف مواد مخدر پسران و دختران هيجان خواه، 

همبستگي معناداري وجود ندارد.
بين  آيا  تحقيق:  چهارم  و  سوم  سؤال 
دختران  و  پسران  هيجان خواهي  مقياس  نمرات 
عادي با نمرات آن ها در آزمون نگرش به مصرف 

مواد رابطه وجود دارد؟

با توجه به داده هاي جدول شماره 2، چنانچه 
مشاهده مي شود، بين نمرات مقياس هيجان خواهي 
عادي،  پسران  مخدر  مواد  به مصرف  نگرش  و 
همبستگي مثبت وجود دارد. اين همبستگي برابر 
با rxy =0/63 مي باشد كه از لحاظ آماري و در 
سطح 0/01 معنادار است. آن چه از داده هاي همين 
جدول دريافت مي شود، نشان مي دهد بين نمرات 
مواد مخدر  به مصرف  نگرش  و  هيجان خواهي 
دختران عادي نيز همبستگي مثبت وجود دارد. اين 
همبستگي برابر با rxy =0/56 است، كه از لحاظ 
آماري و در سطح 0/01 معنادار مي باشد. بنابراين 
بين نمرات هيجان خواهي و نگرش به مصرف 
مواد مخدر دختران و پسران عادي، همبستگي 

معناداري وجود دارد.
بين  آيا  تحقيق:  ششم  و  پنجم  سؤال 
هيجان خواهي  مقياس  بازداري  عدم  مؤلفه ي 
پسران و دختران با نمرات آن ها در آزمون نگرش 

به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

شماره  جدول  داده هاي  به  توجه  با 
نمرات  بين  مي شود  مشاهده  چنانچه   ،3
مصرف  به  نگرش  و  بازداري  عدم  مؤلفه ي 
وجود  مثبت  همبستگي  پسران  موادمخدر 
 rxy  =0/61 با  برابر  همبستگي  اين  و  دارد 
سطح  در  و  آماري  لحاظ  از  كه  مي باشد 
داده هاي  از  آن چه  است.  معنادار   0/01
مي دهد  نشان  مي شود  دريافت  جدول  اين 
و  بازداري  عدم  مؤلفه ي  نمرات  بين  كه 
نيز  دختران  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش 
اين همبستگي  دارد.  همبستگي مثبت وجود 
برابر با rxy =0/73 است كه از لحاظ آماري 
بنابراين  مي باشد.  معنادار   0/01 در سطح  و 
نگرش  و  بازداري  عدم  مؤلفه ي  نمرات  بين 
دختران،  و  پسران  مخدر  مواد  مصرف  به 

دارد. وجود  معناداري  همبستگي 
سؤال هفتم و هشتم: آيا بين مؤلفه ي 
پسران  هيجان خواهي  مقياس  بازداري  عدم 
در  آن ها  نمرات  با  هيجان خواه  دختران  و 
آزمون نگرش به مصرف مواد مخدر رابطه وجود 

دارد؟

پرسش نامه، نمره ي باالتر از 20 كسب نمايند جزء 
گروه هيجان خواه و چنان چه نمره ي كمتر از 20 
كسب نمايند جزء گروه  عادي محسوب مي شوند. 
در ايران آقاي مجيد محوي شيرازي اعتبار و روايي 

اين مقياس را 0/78 و 80 درصد محاسبه كرد. 
ب. پرسش نامه ي نگرش به مصرف مواد 
مخدر: اين پرسش نامه داراي 16 سؤال مي باشد 
تهيه   )1378( همكاران  و  موسوي  توسط  كه 
شده است. سؤاالت اين پرسش نامه در خصوص 
سيگار،  مصرف  با  مخدر  مواد  مصرف  رابطه ي 
احساس بزرگي كردن، شادي و بي خيالي... تدوين 
شد. اعتبار و پايايي اين پرسش نامه توسط موسوي 
 0/60 و   0/65 ترتيب  به   )1378( همكاران  و 

به دست آمده است )پيام مشاور، 1382(.

روش تجزيه و تحليل اطالعات
تحليل  و  تجزيه  به منظور  پژوهش  اين  در 
)ميانگين،  توصيفي  آمار  روش هاي  از  داده ها 
انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون( و 
در جهت تجزيه و تحليل يافته ها از آمار استنباطي 

)t تست گروه هاي مستقل( استفاده شده است. 

جدول شماره 2

متغير مالك
هيجان خواهيمتغير پيش بين

ف مواد 
صر

ش به م
نگر

مخدر

دخترانعاديپسرانعاديجنسيت
0/630/56ضريبهمبستگيپيرسون

(N)156214تعداد
(df)154212درجهآزادي
0/010/01سطحمعنادار

ضريبهمبستگيبيننمراتهيجانخواهيپسرانودخترانعادي

بانمراتآنهادرآزموننگرشبهمصرفموادمخدر

جدول شماره 3

متغير مالك
مؤلفه ي عدم بازداريمتغير پيش بين

ف مواد 
صر

ش به م
نگر

مخدر

دخترانپسرانجنسيت
0/610/73ضريبهمبستگيپيرسون

(N)171229تعداد
(df)169227درجهآزادي
0/010/01سطحمعنادار

ضريبهمبستگيمؤلفهيعدمبازداريونگرشبهمصرفموادمخدردرپسرانودختران
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با توجه به داده هاي جدول شماره 4، چنانچه 
مشاهده مي شود، بين نمرات مؤلفه ي عدم بازداري 
و نگرش به مصرف مواد مخدر پسران هيجان خواه، 
همبستگي مثبت وجود دارد. اين همبستگي برابر 
با rxy =0/04 مي باشد كه از لحاظ آماري معنادار 
نيست بنابراين بين نمرات مؤلفه ي عدم بازداري و 
نگرش به مصرف مواد مخدر پسران هيجان خواه، 
همبستگي معناداري وجود ندارد. همچنين داده هاي 
اين جدول نشان مي دهد بين نمرات مؤلفه ي عدم 

بازداري و نگرش به مصرف مواد مخدر دختران 
اين  و  دارد  هيجان خواه همبستگي مثبت وجود 
همبستگي برابر با rxy =0/57 مي باشد كه از لحاظ 
بنابراين  است.  معنادار  در سطح 0/01  و  آماري 
به  نگرش  و  بازداري  عدم  مؤلفه ي  نمرات  بين 
مصرف مواد مخدر دختران هيجان خواه همبستگي 

معناداري وجود دارد.
سؤال نهم و دهم: آيا بين نمرات نگرش 
به مصرف مواد مخدر پسران و دختران عادي با 

معناداري  تفاوت  هيجان خواه  دختران  و  پسران 
وجود دارد؟

دريافت  داده هاي جدول شماره 5  از  آن چه 
براي  مي شود، مقدار t محاسبه شده )3/270-( 
پسران هيجان خواه با درجه ي آزادي 169 بزرگتر 
 t مقدار  و  مي باشد   )2/576( جدول   t مقدار  از 
محاسبه شده )5/713-( براي دختران هيجان خواه 
با درجه ي آزادي 227 هم بزرگتر از مقدار t جدول 
)2/576( است لذا نتيجه مي گيريم كه در عامل 
نگرش به مصرف موادمخدر بين پسران و دختران 
هيجان خواه و پسران و دختران عادي با 99 درصد 

اطمينان، تفاوت معناداري وجود دارد. 
سؤال يازدهم تحقيق: آيا بين نمرات نگرش 
به مصرف موادمخدر گروه عادي و هيجان خواه، 

تفاوت وجود دارد؟

آن چه از داده هاي جدول شماره 6 مشاهده 
مي شود، مقدار t محاسبه شده )5/608( با درجه ي 
 )2/576( جدول   t مقدار  از  بزرگتر   398 آزادي 
مي باشد. لذا نتيجه مي گيريم كه در عامل نگرش به 
مصرف مواد مخدر بين گروه عادي و هيجان خواه 
با 99 درصد اطمينان، تفاوت معناداري وجود دارد.

نتيجه گيري
در اين قسمت به تفسير و تبيين فرضيه ها و 

نتايج بدست آمده از داده ها پرداخته مي شود: 
مقياس  نمرات  »بين   :1 شماره  فرضيه 
هيجان خواهي پسران هيجان خواه با نمرات آن ها 
در آزمون نگرش به مصرف موادمخدر همبستگي 
وجود دارد«. نتايج بدست آمده در جدول شماره 
محاسبه  همبستگي  كه ضريب  داد  نشان  9ـ4 
شده )r=0/249( از لحاظ آماري معنادار نيست، در 

نتيجه فرضيه شماره يك تأييد نمي شود.
مقياس  نمرات  »بين   :2 شماره  فرضيه  
هيجان خواهي دختران هيجان خواه با نمرات آن ها 
در آزمون نگرش به مصرف موادمخدر همبستگي 
وجود دارد«. نتايج بدست آمده در جدول شماره 
10-4 نشان داد كه ضريب همبستگي محاسبه 
شده )r=0/171( از لحاظ آماري معنادار نيست، در 

نتيجه فرضيه شماره دو نيز تأييد نمي شود.

جدول شماره 4

متغير مالك
مؤلفه ي عدم بازداريمتغير پيش بين

ف مواد 
صر

ش به م
نگر

مخدر

دخترانهيجانخواهپسرانهيجانخواهجنسيت
0/040/57ضريبهمبستگيپيرسون

(N)1515تعداد
(df)1313درجهآزادي
0/01معنادارنيستسطحمعنادار

ضريبهمبستگيمؤلفهيعدمبازداريونگرشبهمصرفموادمخدردرپسرانودخترانهيجانخواه

جدول شماره 5

انحراف معيارميانگينتعدادگروهجنسيتمقياس
درجه ي 

آزادي
tسطح معنادار

ف مواد مخدر
صر

ش به م
نگر

پسران

پسران

هيجانخواه

151/960/458
169-3/2700/01 پسران

1561/730/193عادي

دختران

دختران

هيجانخواه

152/000/352

227-5/7130/01 دختران

2141/87/000عادي

آزمونtگروههايمستقلبرايمقايسهنگرشبهمصرفموادمخدردربينپسرانودخترانهيجانخواهباپسرانودخترانعادي

جدول شماره 6

انحراف معيارميانگينتعدادگروهمقياس
درجه ي 

آزادي
tسطح معنادار

ف مواد 
صر

ش به م
نگر

مخدر

گروه

هيجانخواه

3012/633/439

3985/6080/01 گروهعادي

3708/364/059

آزمونtگروههايمستقلبرايمقايسهينگرشبهمصرفموادمخدرگروهعاديوگروههيجانخواه
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دو فرضيه فوق برخالف انتظارات محقق و 
نتايج پژوهش پيشين تأييد نشد. در تحقيقي كه 
به وسيله ي كيل پاتريك، ساتكر و اسميت )1972( 
باال  رابطه ي هيجان خواهي سطح  گرفت  انجام 
در افراد هيجان خواه با مصرف مواد مخدر تأييد 
شد. انتظار مي رفت در اين تحقيق نيز بر طبق 
 )1972( همكارانش  و  پاتريك  كيل  يافته هاي 
و  پسران  در  باال  سطح  هيجان خواهي  رابطه ي 
به مصرف  با نگرش آن ها  دختران هيجان خواه 
انتظارات را  مواد مخدر تأييد شود. نتايج خالف 
نشان داد و با نظر آن ها همسو نبود. از يافته هاي 
فوق مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در پسران 
و دختران هيجان خواه بين سطح هيجان باالي 
آن ها و نگرششان به مصرف مواد مخدر رابطه اي 
ندارد و هرچه سطح هيجان خواهي آن ها  وجود 
باالتر باشد نمي توان نگرش مثبت تري نسبت به 
موادمخدر را در آن ها پيش بيني كرد و زمينه ي 
اعتياد آن ها به مواد مخدر را در آينده جستجو كرد.
در تبيين اين دو فرضيه مي توان با استناد بر 
نظر زاكرمن )1979( كه بيان داشته: »باال و پايين 
بودن هيجان خواهي به خودي خود نابهنجار نيست 
و بدون ترديد، اگر نگوييم همه، بايد گفت بسياري 
از كساني كه در هيجان خواهي نمره هاي زياد يا 
باليني  كم مي گيرند، هيچ گاه دچار يك اختالل 
نمي شوند«، چنين اظهار داشت كه پيش بيني گرفتار 
شدن افراد داراي سطح هيجان باال )هيجان خواه( 
در آينده به يك اختالل )اعتياد(، يك پيش بيني 
كاماًل منطقي نخواهد بود. چنانچه در فرضيه هاي 

باال )1 و 2( صحت اين تبيين تأييد شد.
مقياس  نمرات  »بين   :3 شماره  فرضيه 
در  آن ها  نمرات  با  عادي  پسران  هيجان خواهي 
آزمون نگرش به مصرف مواد مخدر همبستگي 
از جدول شماره  نتايج بدست آمده  وجود دارد«. 
همبستگي  ضريب  كه  مي دهد  نشان   4-11
محاسبه شده )r=0/634( در سطح 0/01 معنادار 
تأييد   3 شماره  فرضيه ي  ترتيب  اين  به  است 
مي شود و با 99 درصد اطمينان مي توان رابطه بين 
هيجان خواهي و نگرش به مصرف به مواد مخدر 

را در پسران عادي پيش بيني كرد.
مقياس  نمرات  »بين   :4 شماره  فرضيه  
هيجان خواهي دختران عادي با نمرات آن ها در 

آزمون نگرش به مصرف موادمخدر همبستگي 
وجود دارد«. يافته هاي جدول شماره 12-4 نشان 
شده  محاسبه  همبستگي  ضريب  كه  مي دهد 
)r=0/536( در سطح 0/01 معنادار است به اين 
ترتيب فرضيه شماره 4 نيز تأييد مي شود و با 99 
درصد اطمينان مي توان رابطه بين هيجان خواهي 
و نگرش به مصرف مواد مخدر را در دختران عادي 

پيش بيني كرد.
دو فرضيه باال )3 و 4(، مطابق با انتظارات 
تأييد  شده،  انجام  پژوهش هاي  ديگر  و  محقق 
و  گاليزيو  وسيله ي  به  كه  تحقيقاتي  در  شد. 
استين )1983( و گاليزيو و رزنتال )1983( انجام 
دارو  مصرف  با  هيجان خواهي  رابطه ي  گرفت 
مورد تأييد واقع شد. فرضيه ي باال نظر محققاني 

چون گاليزيو، استين و روزنتال را تأييد كرد 
و با آن ها همسو شد. از يافته هاي فوق 

مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه 
با افزايش هيجان خواهي در افراد 

به  افراد  اين  نگرش  عادي، 
خواهد  مثبت تر  مخدر  مواد 
و  نتايج  اين  اگرچه  شد. 
باالتر  سطوح  در  رابطه ها 
هيجان خواهي يعني براي 
معنادار  افراد هيجان خواه، 
باقي نمي ماند چنانچه در 
يك  شماره  فرضيه هاي 
گفته ها  اين  دو صحت  و 

تأييد شد. هيجان خواهي در 
نگرش  با  عادي  افراد  سطح 

رابطه  مخدر  مواد  مصرف  به 
دارد؛ يعني با افزايش يكي از اين 

پيدا  افزايش  نيز  ديگري  متغيرها، 
مي كند. پس مي توان زمينه ي اعتياد را در 

افراد عادي كه سطح هيجان خواهي آن ها باال 
مي رود جستجو كرد.

فرضيه شماره 5: »بين نمرات مؤلفه ي عدم 
هيجان خواهي  مقياس  )بازداري زدايي(  بازداري 
پسران با نمرات آن ها در آزمون نگرش به مصرف 
مواد مخدر همبستگي وجود دارد«. نتايج بدست 
آمده از جدول شماره 13-4 نشان داد كه ضريب 
در سطح   )r=0/619( شده  محاسبه  همبستگي 

در طول سال هاي اخير مصرف مواد، منجر 
به گسترش بيماري هايي نظير ايدز و هپاتيت 

شده است

}

سينگل  جمله  از  محققان  از  گروهي 
 )1995( وداك   ،)1993( هيتر   ،)1966(
عقيده دارند كه سياست يا برنامه اي بايد 
در جهت كاهش عواقب منفي بهداشتي، 
اجتماعي، اقتصادي ناشي از مصرف مواد 

طرح ريزي شود

}

 )1994( ساويل  و  كارول  بال،  يافته هاي 
نشان داد كه افراد زياد هيجان خواه، بيشتر 
از افراد كم هيجان خواه از داروهاي غيرمجاز 

استفاده مي كنند
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0/01 معنادار است. به اين ترتيب فرضيه شماره ي 
5 تأييد مي شود و با 99 درصد اطمينان مي توان 
رابطه اي بين مؤلفه ي عدم بازداري و نگرش به 

مصرف مواد مخدر را در پسران پيش بيني كرد.
فرضيه شماره 6: »بين نمرات مؤلفه ي عدم 
هيجان خواهي  مقياس  )بازداري زدايي(  بازداري 
دختران با نمرات آن ها در آزمون نگرش به مصرف 
مواد مخدر همبستگي وجود دارد«. نتايج بدست 
ضريب  داد  نشان   4-14 شماره  جدول  از  آمده 
در سطح   )r=0/730( شده  محاسبه  همبستگي 
0/01 معنادار است و بر اين اساس فرضيه ي شماره 
6 تأييد مي شود و با 99 درصد اطمينان مي توان 
رابطه ي بين مؤلفه ي عدم بازداري و نگرش به 

مصرف مواد مخدر را در دختران پيش بيني كرد.
دو فرضيه باال )6 و 5(، مطابق با انتظارات 
محقق و ديگر پژوهش هاي انجام شده، تأييد شد. 
در تحقيقاتي كه به وسيله ي زاكرمن )1983( و 
رابطه ي  گرفت  انجام   )1984( بلك  و  ساتيندر 
مقياس  )بازداري زدايي(  بازداري  عدم  مؤلفه ي 
هيجان خواهي با مصرف مواد مخدر تأييد شده است. 
نتايج بدست آمده از دو فرضيه باال با نظر محققاني 
چون زاكرمن و ساتيندر و بلك همسو مي باشد. 
از يافته هاي فوق مي توان چنين نتيجه گيري كرد 
كه از بين 4 مؤلفه ي هيجان خواهي، مؤلفه ي عدم 
بازداري به اين علت كه شخص را به جستجوي 
لذت و آن هم در موقعيت هاي اجتماعي، سوق 
مي دهد مي تواند با تأييد شدن رابطه اش با مصرف 
گرايش  پيش بيني  در  مهمي  متغير  مواد مخدر، 
نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر و الكل 

و داروهاي غيرقانوني باشد.
فرضيه شماره 7: »بين مؤلفه ي عدم بازداري 
مقياس هيجان خواهي پسران هيجان خواه با نمرات 
موادمخدر  مصرف  به  نگرش  آزمون  در  آن ها 
همبستگي وجود دارد«. نتايج بدست آمده از جدول 
شماره 15-4 نشان داد كه مقدار t محاسبه شده 
در  نيست،  معنادار  آماري  لحاظ  از   )rxy=0/04(
نتيجه فرضيه شماره 7 مورد تأييد واقع نگرديد. 
در اين فرضيه، رابطه ي مؤلفه ي عدم بازداري با 
نگرش به مصرف موادمخدر در پسران هيجان خواه 
مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي بدست آمده از 

جدول شماره 15-4 نشان مي دهد كه همبستگي 
معني داري بين مؤلفه ي عدم بازداري و نگرش به 
مصرف مواد مخدر در پسران هيجان خواه وجود 

ندارد.
عدم  مؤلفه ي  »بين   :8 شماره  فرضيه 
بازداري مقياس هيجان خواهي دختران هيجان خواه 
با نمرات آن ها در آزمون نگرش به مصرف مواد 
مخدر همبستگي وجود دارد«. نتايج بدست آمده از 
جدول شماره 16-4 نشان داد كه مقدار t محاسبه 
شده )rxy=0/57( از لحاظ آماري و در سطح 0/01 
تأييد  مورد   8 شماره  فرضيه  پس  است  معنادار 
قرار گرفت. در اين فرضيه رابطه ي مؤلفه ي عدم 
بازداري با نگرش به مصرف مواد مخدر در دختران 
داده هاي  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  هيجان خواه 
بدست آمده از جدول شماره 16ـ4 نشان داد كه 
همبستگي معني داري بين مؤلفه ي عدم بازداري 
و نگرش به مصرف مواد مخدر وجود دارد. اين 
و   )1983( زاكرمن  چون  محققاني  نظر  فرضيه 
ساتيندر و بلك )1984( را تأييد نمود و با آن ها 

هم سو بود.
فرضيه شماره 9: »بين نمرات نگرش به 
موادمخدر پسران عادي و هيجان خواه،  مصرف 
تفاوت معناداري وجود دارد«. نتايج بدست آمده از 
جدول شماره 17-4 نشان داد كه مقدار t محاسبه 
شده )3/270-( با درجه ي آزادي 169 بزرگتر از 
مقدار t جدول )2/576( مي باشد و t محاسبه شده 
)3/270-( در سطح 0/01 معنادار است. در نتيجه، 
فرضيه ي شماره 9 تأييد مي شود و با 99 درصد 
پسران  بين  كه  داشت  اظهار  مي توان  اطمينان 
عادي و پسران هيجان خواه در عامل نگرش به 
تفاوت معناداري وجود دارد.  مصرف مواد مخدر 
با توجه به ميانگين نمرات در بين پسران عادي 
 ) x  =1/96( هيجان خواه  پسران  و   ) x =1/73(
درمي يابيم كه نگرش به مصرف مواد مخدر در 

پسران هيجان خواه بيشتر است.
فرضيه شماره 10: »بين نمرات نگرش به 
مصرف موادمخدر دختران عادي و هيجان خواه 
تفاوت معناداري وجود دارد«. نتايج بدست آمده 
 t مقدار  كه  داد  نشان   4-18 شماره  جدول  از 
آزادي 227  درجه ي  با   )-5/713( محاسبه شده 

 t مي باشد.   )2/576( جدول   t مقدار  از  بزرگتر 
محاسبه شده )5/713-( در سطح 0/01 معنادار 
است، در نتيجه فرضيه ي شماره 10 تأييد گرديد 
و با 99 درصد اطمينان مي توان اظهار داشت كه 
بين دختران عادي و دختران هيجان خواه در عامل 
معناداري  تفاوت  موادمخدر  مصرف  به  نگرش 
بين  در  نمرات  ميانگين  به  توجه  با  دارد.  وجود 
( و دختران هيجان خواه  x  دختران عادي )1/87=
مواد  مصرف  به  نگرش  كه  درمي يابيم   ) x =2(

مخدر در دختران هيجان خواه بيشتر است.
دو فرضيه ي باال )9 و 10( مطابق با انتظارات 
محقق و ديگر پژوهش هاي انجام شده، تأييد شد. 
نتايج اين دو فرضيه با نظر محققاني چون كيل 
پاتريك و همكارانش )1972( و آندراكوبي، آرچر 
و پانكوست و جردن )1989( همسو مي باشد. از 
يافته هاي اين دو فرضيه مي توان چنين نتيجه گيري 
كرد كه پسران و دختران هيجان خواه داراي نگرش 
مثبت تري به مواد مخدر خواهند بود. در اين راستا 
حمايت و حفاظت توأم با محبت از اين افراد جهت 
گرفتار نشدن در دام اعتياد و شكوفا نشدن اين 

استعداد بالقوه در آن ها، الزم و ضروري مي نمايد.
فرضيه شماره 11: »بين نمرات نگرش به 
مصرف مواد مخدر گروه عادي و گروه هيجان خواه 
از جدول  نتايج بدست آمده  تفاوت وجود دارد«. 
محاسبه   t مقدار  كه  داد  نشان   4-19 شماره 
شده )5/608( با درجه ي آزادي 398 و در سطح 
0/01 بيشتر از مقدار t جدول )2/576( مي باشد؛ 
در نتيجه، فرضيه شماره 11 تأييد شد، و با 99 
درصد اطمينان مي توان اظهار داشت كه بين گروه 
به  نگرش  عامل  در  هيجان خواه  گروه  و  عادي 
مصرف موادمخدر تفاوت معناداري وجود دارد. با 
توجه به ميانگين نمرات در دو گروه عادي )8/36=
( درمي يابيم  x ( و گروه هيجان خواه )12/63= x
دختران  در  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش  كه 

هيجان خواه بيشتر است.
و  آرچر  محققاني چون  نظر  با  فرضيه  اين 
اسميت  و   )1989( زاكرمن   ،)1989( همكارانش 
بنابراين  مي باشد.  همسو   )1972( همكارانش  و 
نوشيدن  سيگار،  و  مخدر  مواد  مصرف  احتمال 
آميزش جنسي  و  باال  با سرعت  رانندگي  الكل، 
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زياد در اشخاصي كه هيجان خواهي زيادي دارند 
در مقايسه با كساني كه هيجان خواهي كمتري 

دارند، بيشتر است. 

خالصه نتايج
طور  به  آمده  بدست  نتايج  قسمت  اين  در 

خالصه آورده مي  شود:
به  نگرش  و  نمرات هيجان خواهي  بين   .1
مصرف مواد مخدر در پسران هيجان خواه رابطه اي 

وجود ندارد.
به  نگرش  و  نمرات هيجان خواهي  بين   .2
مصرف موادمخدر در دختران هيجان خواه رابطه اي 

وجود ندارد.
به  نگرش  و  نمرات هيجان خواهي  بين   .3
مصرف مواد مخدر در پسران عادي رابطه وجود 

دارد.
به  نگرش  و  نمرات هيجان خواهي  بين   .4
مصرف موادمخدر در دختران عادي رابطه وجود 

دارد.
5. بين نمرات نگرش به مصرف مواد مخدر و 

مؤلفه ي عدم بازداري پسران، رابطه وجود دارد.
6. بين نمرات نگرش به مصرف مواد مخدر و 

مؤلفه ي عدم بازداري دختران رابطه وجود دارد.
7. بين نمرات نگرش به مصرف مواد مخدر و 

مؤلفه ي عدم بازداري پسران رابطه وجود ندارد.
8. بين نمرات نگرش به مصرف مواد مخدر و 
مؤلفه ي عدم بازداري دختران هيجان خواه رابطه اي 

وجود ندارد.
9. بين پسران عادي و پسران هيجان خواه، 
تفاوت  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش  عامل  در 

معناداري وجود دارد.
10. بين دختران عادي و دختران هيجان خواه، 
تفاوت  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش  عامل  در 

معناداري وجود دارد.
عادي  گروه  و  هيجان خواه  گروه  بين   .11
تفاوت  مخدر  مواد  مصرف  به  نگرش  عامل  در 

معناداري وجود دارد.

محدوديت هاي تحقيق
1. مشكالت فرهنگي آزمودني ها در زمينه 

تكميل كردن پرسش نامه
2. مشكالت همگن كردن گروه ها از لحاظ 
بعضي متغيرها از جمله درآمد والدين، ترتيب تولد، 

سن و... 
3. چون اجراي پرسش نامه وقت نسبتاً زيادي 
)حدود 45 دقيقه( الزم داشتند لذا بعضي از مديران 
مدارس و دبيران آن ها به لحاظ احساس مسئوليت 
در قبال درس دانش آموزان، نشانه هايي از ناراحتي 

از خود را بروز مي دادند.
زبان  به  الزم  اطالعات  و  منابع  كمبود   .4

فارسي در مورد هيجان خواهي.

پيشنهادهاي تحقيق
الف. پيشنهادهاي كاربردي: 

1. در اوايل مهرماه و شروع سال تحصيلي 
از دانش آموزان دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي 
به مصرف  نگرش  و  هيجان خواهي  آزمون هاي 
مواد مخدر اخذ شود و جهت اطالع مدير، معاون، 
دبيران و مشاور مدرسه در پرونده پرورشي درج و 

بايگاني گردد.
مواقع  در  هيجان خواه  افراد  از  حفاظت   .2
در  كه  علت  اين  به  بازديدها  و  علمي  گردش 
جستجوي تجارب تازه و خلق صحنه هاي مهيج 
و احياناً ماجراجويانه و خطرناك هستند، ضرورت 

دارد.
3. هدايت  فكري و رفتاري افراد هيجان خواه 

در جهت كسب رفتارهاي مطلوب.

ب. پيشنهادهاي پژوهشي:
1. رابطه ي بين هيجان خواهي و مصرف مواد 
مخدر در دانشجويان دانشگاه ها مورد بررسي قرار 

گيرد.
تخلفات  و  هيجان خواهي  بين  رابطه ي   .2

رانندگي مورد بررسي قرار گيرد.
و  والدين  هيجان خواهي  بين  رابطه ي   .3
فرزندان آن ها و يا تأثير آن بر فرزندان مورد بررسي 

قرار گيرد.
4. رابطه ي بين هيجان خواهي و افسردگي و 

ميزان خودكشي مورد بررسي قرار گيرد.
5. رابطه ي بين هيجان خواهي و ميزان طالق 

زوجين مورد بررسي قرار گيرد.
و  شخصيتي  ويژگي هاي  بين  رابطه ي   .6

هيجان خواهي مورد بررسي قرار گيرد.
7. رابطه ي بين انواع ورزش ها و هيجان خواهي 

مورد بررسي قرار گيرد.

پينوشت
1. Psychoacive druge
2. Sensation seeking
3. Experience
4. Leshner
5. Brettle
6. Single

منابع در دفتر مجله موجود است.
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مقدمه
هوش به عنوان يكي از وجوه قابل توجه 
در سازش يافتگي افراد با محيط و از عوامل 
مهم تفاوت هاي فردي به شمار مي رود. برخي 
ماهيتي  عنوان  به  را  هوش  صاحب نظران 
واحد و برخي آن را واجد مؤلفه ها و مقوله هاي 
مفهوم  كه  زماني  از  مي دانند.  بي شماري 
هوش از مطالعات آزمايشگاهي و آزمون هاي 
معما شكل و كاغذ- مدادي به سطح جامعه 
مفاهيمي  يافت،  انتقال  فردي  بين  روابط  و 
چون »هوش اجتماعي«، »هوش بين فردي« و 
»هوش هيجاني« ذهن پژوهشگران را به خود 
مشغول كرده است )علي اكبر ثمني، فهيمه 

طهماسبي، 1386(.

هوش هيجاني و راه هايسميرا  رنجبردار
افزايش آن 

از  گسترده اي  مجموعه ي  هيجاني1  هوش 
و  برگرفته  در  را  فردي  مهارت ها و خصوصيات 
معمواًل به آن دسته مهارت هاي درون  فردي و 
حوزه ي  از  فراتر  كه  مي گردد  اطالق  بين فردي 
و  هوشبهر  پيشين،  دانش هاي  از  مشخص 
مهارت هاي فني يا حرفه اي است. هوش هيجاني 
از آخرين مباحث متخصصين در خصوص درك 
تمايز بين منطق و هيجان بوده و برخالف مباحث 
اوليه در اين جا، فكر و هيجان به عنوان موضوعاتي 
است  شده  تلقي  هوشمندي  و  سازگاري  براي 

)سبحاني ن ژاد، 1387(.
از ديد گلمن، هوش هيجاني اين گونه تعريف 
شده است: »مجموعه ي مهمي كه آن را هوش 
كه  است  توانايي هايي  شامل  مي ناميم  هيجاني 
فرد بتواند انگيزه ي خود را حفظ نمايد، در مقابل 
را  تكانش هاي خود  نمايد و  پايداري  ناماليمات 
كنترل كند و كاميابي را به تعويق بياندازد، حاالت 

روحي خود را تنظيم نمايد و نگذارد پريشاني خاطر، 
قدرت تفكر او را خدشه دار سازد، با ديگران همدلي 

كند و اميدوار باشد.« )گلمن2 1380(
طرفداران هوش هيجاني بر اين باورند كه 
براي پيش بيني عملكرد فردي، هوش هيجاني 
نسبت به هوش عمومي توان بيشتري دارد )گلمن، 
ويزينگر5،  1997؛  اساليت4،  و  سالوي3  1997؛ 
1997(. همچنين گلمن )1998( معتقد است كه 
هوش هيجاني باال مي تواند كيفيت عمومي زندگي 
و موفقيت هاي شخصي و اجتماعي فرد را ارتقا دهد 

)مهانيان خامنه و ...، 1385(.

مولفه هاي هوش هيجاني
هيجاني،  از هوش  را  خود  توصيف  سالوي 
براساس نظريات گاردنر درباره ي استعداد فردي 
قرار مي دهد و اين توانايي ها را به پنج حيطه ي 

اصلي گسترش مي دهد:

خودآگاهي-  شخصي:  عواطف  شناخت   •
تشخيص هر احساس به همان صورتي كه بروز 
مي كند- سنگ  بناي هوش هيجاني است. توانايي 
نظارت بر احساسات در هر لحظه براي به دست 
آوردن بينش روان شناختي و ادارك خويشتن، نقشي 
تعيين كننده دارد. ناتواني در تشخيص احساسات 
راستين، ما را دچار سردرگمي مي كند. افرادي كه 
نسبت به احساسات خود اطمينان بيشتري دارند، 
بهتر مي توانند زندگي خويش را هدايت كنند. اين 

كليدواژه ها: هوش هيجاني،كنترل هيجاني، 
درك هيجان ها.
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هيجاني  هوش  كه  است  معتقد  گلمن 
و  زندگي  عمومي  كيفيت  مي تواند  باال 
را  فرد  اجتماعي  و  موفقيت هاي شخصي 

ارتقا دهد.

شواهد بسياري ثابت مي كنند، افرادي كه 
مهارت هيجاني دارند- يعني كساني كه 
مي شناسند  به خوبي  را  احساسات خود 
و هدايت مي كنند و احساسات ديگران را 
نيز درك و به روشي اثربخش با آن برخورد 
زندگي  از  حيطه اي  هر  در  مي كنند- 

ممتازند.
}

}

افراد درباره احساسات واقعي خود در زمينه ي اتخاذ 
تصميمات شخصي مثاًل از انتخاب همسر آينده 
گرفته تا شغل مدنظر، احساس اطمينان بيشتري 

دارند. 
• به كار بردن درست هيجان ها: قدرت تنظيم 
احساسات خود، نوعي توانايي است كه بر حس 
خودآگاهي متكي مي باشد. افرادي كه به لحاظ اين 
توانايي ضعيف هستند، دائماً با احساس نوميدي 
و افسردگي روبرو هستند و آن هايي كه، مهارت 

زيادي در اين زمينه دارند، با سرعت بسيار بيشتري 
مي توانند ناماليمات زندگي را پشت سر بگذارند. 

توجه،  عطف  براي  خود:  برانگيختن   •
خالق  و  نفس  بر  تسلط  شخصي،  برانگيختن 
را  هيجان ها  رهبري  سكان  است  الزم  بودن 
به هدف خود دست  بتوانيد  تا  در دست بگيريد 
بيابيد. خويشتن داري عاطفي- به تاخير انداختن 
كامروا سازي و فرو نشاندن تكانش ها- زيربناي 
تحقق هر پيشرفتي است. توانايي دست يابي به 
نوع  هر  انجام  كار«،  در  شدن  »غرقه  مرحله ي 
فعاليتي چشم گير را ميسر مي گرداند. افراد داراي 
اين مهارت در هر كاري كه به عهده مي گيرند، 

بسيار مولد و اثربخش خواهند بود. 
• شناخت عواطف ديگران: »همدلي«، توانايي 
است كه بر خود آگاهي عاطفي متكي مي باشد و 
اساس »مهارت« اجتماعي انسان ها است. افرادي 
به  باشند،  برخوردار  بيشتري  »همدلي«  از  كه 
عالئم اجتماعي ظريفي كه نشان دهنده ي نيازها 
يا خواسته هاي ديگران است توجه بيشتري نشان 
مي دهند. اين توانايي، آنان را در حرفه هايي كه 
مستلزم مراقبت از ديگران است مانند: تدريس، 

فروش و مديريت موفق تر مي سازد. 
هنر  از  عمده اي  بخش  ارتباط ها:  حفظ   •
در  عواطف  كنترل  مهارت  ارتباط ها،  برقراري 

ديگران است. 
محبوبيت،  كه  هستند  توانايي هايي  اين ها 
رهبري و اثربخشي بين فردي را تقويت مي كنند. 
افرادي كه در اين مهارت ها توانايي هاي زيادي 
با  آرام  به كنش متقابل  دارند، در هر آن چه كه 
ديگران مربوط است بخوبي عمل مي كنند، آنان 

ستاره هاي اجتماعي هستند. )گلمن، 1380(

ويژگي ه�اي افرادي كه هوش هيجاني 
بااليي دارند 

كه  افرادي  مي كنند،  ثابت  بسياري  شواهد 
مهارت هيجاني دارند- يعني كساني كه احساسات 
خود را به خوبي مي شناسند و هدايت مي كنند و 
احساسات ديگران را نيز درك و به روشي اثربخش 
با آن برخورد مي كنند- در هر حيطه اي از زندگي 
ممتازند. افرادي كه در مهارت هاي عاطفي شان به 
خوبي رشد يافته اند، در زندگي خويش نيز خرسند 
و كارآمدند و عاداتي فكري را در اختيار دارند كه 

موجب مي شود آن ها افرادي مولّد و كارآمد باشند. 
افرادي كه نمي توانند در زندگي عاطفي خود تسلط 
داشته باشند، درگير كشمكش هاي دروني هستند 
همين از توانايي آنان در انجام كار متمركز و تفكر 

روشن مي كاهد )گلمن، 1380(.

تفاوت ه�اي هوش هيجان�ي در زنان و 
مردان

مرداني كه هوش هيجاني بااليي دارند، از نظر 
اجتماعي، متوازن، خوش برخورد و بّشاش هستند 
و در مقابل افكار نگران كننده و ترس آور مقاومند. 
آنان در زمينه ي خدمت به مردم يا حل مشكالت، 

قبول مسئوليت و برخورداري از ديدگاهي اخالقي، 
ظرفيتي قابل توجه دارند، در ارتباط خود با ديگران 
هم حسي و توجه نشان مي دهند. زندگي عاطفي 
با خود، ديگران  آنان غني، هم خوان است، آنان 
و مجموعه اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند، 

راحتند. 
در مقابل زنان داراي هوش هيجاني باال، با 
جرأت هستند و احساسات خود را به طور مستقيم 
مثبتي  احساس  خودشان  درباره  و  مي كنند  ابراز 
دارند، زندگي براي آنان سرشار از معنا است. آنان 
همانند مردان، خوش برخورد و اجتماعي هستند و 
احساسات خود را به طور مقتضي ابراز مي دارند، 
منطبق  عصبي  فشارهاي  با  خوبي  به  را  خود 
مي كنند. جايگاه اجتماعي شان به آن ها اين امكان 
را مي دهد تا به آساني با افراد جديد روبه رو شوند، با 
خودشان به قدر كافي راحت هستند تا آن كه بتوانند 
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شوخ طبع، خودانگيخته و در مقابل تجارب عاطفي، 
پذيرا باشند )گلمن، 1380(.

چگونه مي توان ه�وش هيجاني را باال 
برد؟

در زير چند توصيه عملي براي بهبود و تقويت 
هوش هيجاني آورده شده است:

• شناسايي حاالت هيجاني
اصلي  عنصر  دو  هيجان ها  شناسايي  در 
وجود دارد: شناسايي هيجان هاي خود، شناسايي 

هيجان هاي ديگران
شناسايي هيجان هاي خود: مؤثرترين روش 
براي تقويت توانايي در شناسايي هيجان ها اين 
است كه توجه خود نسبت به حاالت هيجاني را 

افزايش دهيم. 
ارزيابي  يك  خود  از  كنيد:  ارزيابي  را  خود 
صادقانه به عمل آوريد مثاًل در اين جمله »من 
و  به هيجان ها   »... كه  زماني خوشحال هستم 
تجارب گذشته خود توجه كنيد و در نظر بگيريد 
كه چه احساسي نسبت به آن ها داريد؟ چقدر خوب 
چه  با  هيجان ها  اين  و  مي دهيد  نشان  واكنش 

فراواني روي مي دهند. 
تحت  را  خود  هيجاني  حاالت  دفعات،  به 
نظارت قرار دهيد: نظارت باعث مي شود ياد بگيريد 
احساس خود را در همان لحظه اي كه روي مي دهد 
شناسايي كنيد و واكنش هاي معقوالنه و ارادي از 

خود نشان دهيد. 
شناخت  ديگران:  هيجان هاي  شناسايي   -
هيجان هاي ديگران اندكي با شناسايي هيجان هاي 
توجه،  بر عامل  زيرا عالوه  است؛  متفاوت  خود، 
ضرورت دارد كه نشانه هاي هيجاني ديگران را به 
طرز صحيح دريابيد و حاالت هيجاني آن ها را دقيقًا 

حدس بزنيد.
- ارزيابي هيجان هاي ديگران

كسب  هيجان ها  درباره ي  كافي  اطالعات 
صدا،  لحن،  هيجان  هر  هنگام  در  مثاًل  كنيد: 

چشم ها، ابروها و ... چه تغييري مي كنند. 
- نظارت خود را روي اطرافيان افزايش دهيد. 

• درك هيجان ها 
به »چرا« در عبارت  درك هيجان ها شبيه 

»چرا همه عصباني هستند؟« مي باشد.
خود را ارزيابي كنيد: با ادامه ي ارزيابي خود 
از موقعيت ها و تجارب هيجاني گذشته مي توانيد 
آوريد.  بدست  بيشتري  اطالعات  آن ها  درباره ي 
»چرا چنين احساسي دارم؟ چه تجاربي بر احساس 

من تأثير گذاشته اند؟«
نگاه كردن از ديد ديگران: خود را به جاي 
افراد بگذاريد به اين شكل مي توانيد علت ها و آثار 

احساسات آن ها را درك كنيد. 

• تنظيم و كنترل هيجان
توانايي تنظيم هيجان ها، هم براي هيجانات 
اجتماعي  خود و هم ديگران، براي حفظ روابط 

موفقيت آميز، بسيار ضروري است.
ـ تنظيم هيجان هاي خود

روش هاي تنظيم هيجانات خود عبارتند از:
از  يكي  واكنش:  انداختن  تأخير  به  الف( 
ساده ترين روش ها براي كنترل هيجان، كاستن از 
سرعت پاسخ دهي است. يعني اندك زماني تأمل 
كنيد تا واكنش مناسب را بيابيد و آن را نشان دهيد. 
ب( استفاده از ارزيابي مجدد شناختي: ارزيابي 
مجدد شناختي يعني تفسير مجدد موقعيت براي 

ايجاد حالت هيجاني مناسب تر و دل خواه تر.
پ( معطوف كردن توجه به جاي ديگر: تغيير 
تمركز روي  به جاي  باعث مي شود  توجه  دادن 
با  چيزي  روي  را  خود  توجه  استرس زا،  مشكل 

شدت و برانگيختگي كمتر متمركز كنيد. 
مناسب:  شيوه ي  به  خشم  دادن  نشان  ت( 
خشم يكي از هيجان هاي بسيار مشكل زا است كه 
بايد هميشه آن را كنترل كنيد. اگر مي توانيد خشم 
خود را در بعضي موقعيت ها مانند مالقات رئيس، 
كنترل كنيد، مطمئن باشيد كه در ساير موقعيت ها 

نيز مي توانيد اين كار را انجام دهيد.

ـ تنظيم هيجان هاي ديگران
روش هاي تنظيم هيجان هاي ديگران عبارتند 

از: 
فعال  دادن  گوش  فعال:  دادن  گوش  الف( 
يعني توجه به پيام و هيجان هايي كه ابراز مي شود و 
تالش براي درك آن ها يعني توجه كردن به عالئم 

كالمي و غيركالمي. 
ب( قدم برداشتن به سوي طرف مقابل: عالوه 

بر گوش دادن فعال، قدم برداشتن به سوي طرف 
مقابل به ويژه اگر حرف ها يا اعمال خود شما باعث 
ناراحتي او شده باشد، مي تواند آسيب هيجاني را 
ترميم كند. قدم برداشتن به سوي طرف مقابل 
احساسات  ترميم  او،  كردن  آرام  شامل  مي تواند 

جريحه دار شده يا جبران خسارات باشد.
 

• استفاده مؤثر از هيجان ها
اين مورد سخت ترين قسمت است، زيرا تمام 
فنون در زمينه ي شناسايي، درك و تنظيم هيجان ها 

به استفاده مؤثر از آن ها نيز مربوط مي شود. 

راه هاي اس�تفاده ي مؤث�ر از هيجان ها 
عبارتند از:

الف( ابراز هيجان هاي پنهان: ارائه ي اطالعات 
درباره احساسي كه داريد و علت آن، مي تواند براي 
ديگران مفيد باشد. توضيح حالت هيجاني شما به 
آن ها نشان مي دهد كه مسئله مورد بحث و خود 

آن ها مهم هستند. 
ب( برخورد سازنده با تعارض: حل و فصل 
موفقيت آميز تعارض، يك فرآيند چند جانبه است؛ 
اراده ي صادقانه را براي حل تعارض به طرف مقابل 
بيان كنيد؛ به طور مستقيم، به مشكل بپردازيد، با 
او همكاري كنيد و كنار بياييد، در طول فرايند حل 
تعارض حاالت هيجاني ديگران را تحت نظارت 

قرار دهيد )گنجي، 1384(. 
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روزمره براي توضيح هدف، روش هاي پژوهش ميزان زماني است كه معلم است. تعريف سازماندهي در اين آموزش مورد بررسي قرار نگرفته پيشرفت دانش آموز به اندازه ي است؛ با اين حال ارتباط آن با بسيار مهمي از عملكرد كالس چگونگي سازماندهي معلم بخش  برنامه هاي  و  بررسي يادگيري  براي  مي كند.  نظر مانند ميزان آموزش هاي كالمي لغات دانش آموزان در فصل پايييز كنترل عامل خواندن و خزانه ي خطي رتبه اي، نشان داد كه با بررسي قرار گرفت. نتايج الگوي دانش آموز در پاييز و بهار مورد مربوط به خواندن و نوشتن 108 گرفتند. به همراه آن، مهارت هاي زمستان و بهار( مورد مطالعه قرار اول سه بار در طول سال )پاييز، اين موضوع 44 كالس پايه ي صرف  از  )هم  شرايط  اين  با  با مقدار و هم تغيير در مقدار زمان  كه  كردند،  دريافت  بود، بيشتر بود. پيش بيني مي كرد. مهارتدا كرده مهارت هاي خواندن در بهار را گذشت زمان به طور چشمگيري سازماندهي( 

روزمره براي توضيح هدف، روش هاي پژوهش ميزان زماني است كه معلم است. تعريف سازماندهي در اين آموزش مورد بررسي قرار نگرفته پيشرفت دانش آموز به اندازه ي است؛ با اين حال ارتباط آن با بسيار مهمي از عملكرد كالس چگونگي سازماندهي معلم بخش  برنامه هاي  و  بررسي يادگيري  براي  مي كند.  نظر مانند ميزان آموزش هاي كالمي لغات دانش آموزان در فصل پايييز كنترل عامل خواندن و خزانه ي خطي رتبه اي، نشان داد كه با بررسي قرار گرفت. نتايج الگوي دانش آموز در پاييز و بهار مورد مربوط به خواندن و نوشتن 108 گرفتند. به همراه آن، مهارت هاي زمستان و بهار( مورد مطالعه قرار اول سه بار در طول سال )پاييز، اين موضوع 44 كالس پايه ي صرف  از  )هم  شرايط  اين  با  با مقدار و هم تغيير در مقدار زمان  كه  كردند،  دريافت  بود. زمان كاهش پيدا كرده بود، بيشتر كرده بودند و در بقيه سال اين زيادي از سازماندهي را مشاهده در شروع سال تحصيلي ميزان بهار به ويژه در دانش آموزاني كه خواندن كلمات و حروف در فصل پيش بيني مي كرد. مهارت هاي مهارت هاي خواندن در بهار را گذشت زمان به طور چشمگيري سازماندهي( 

اثرات سازماندهي كالس
بر حروف خواني واژگاني

نتيجه  ي يك مطالعه در پايه ي اول

نتايج الگوي خطي رتبه اي، نشان داد كه با كنترل 
در  دانش آموزان  لغات  خزانه ي  و  خواندن  عامل 
فصل پاييز مانند ميزان آموزش هاي كالمي كه با 
اين شرايط )هم از نظر مقدار و هم تغيير در مقدار 
زمان  سازماندهي( دريافت كردند، با گذشت زمان 
به طور چشمگيري مهارت هاي خواندن در بهار را 
پيش بيني مي كرد. مهارت هاي خواندن كلمات و 
حروف در فصل بهار به ويژه در دانش آموزاني كه 
در شروع سال تحصيلي ميزان زيادي از سازماندهي 
را مشاهده كرده بودند و در بقيه سال اين زمان 

كاهش پيدا كرده بود، بيشتر بود. 

بسيار  بخش  معلم  سازماندهي  چگونگي 
مهمي از عملكرد كالس است؛ با اين حال ارتباط 
آن با پيشرفت دانش آموز به اندازه ي آموزش مورد 
بررسي قرار نگرفته است. تعريف سازماندهي در 
براي  معلم  است كه  زماني  ميزان  پژوهش  اين 
توضيح هدف، روش هاي يادگيري و برنامه هاي 
روزمره صرف مي كند. براي بررسي اين موضوع 
44 كالس پايه ي اول سه بار در طول سال )پاييز، 
زمستان و بهار( مورد مطالعه قرار گرفتند. به همراه 
آن، مهارت هاي مربوط به خواندن و نوشتن 108 
دانش آموز در پاييز و بهار مورد بررسي قرار گرفت. 

1٥تازههايپژوهش
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كليدواژه ها: حجم درسي، استرس امتحان، اضطراب، دانش آموز 17-15 سال و فيزيولوژي روان شناسي.
 

مقد مه
امتحانات يكي از مهم ترين عوامل استرس زا در مدارس و دانشگاه ها هستند كه پيامدهاي روان- 
فيزيولوژيك مختلفي دارند. تاثير آن ها بر دانش آموزان كمتر مورد توجه قرار گرفته است. با شروع فصل 

امتحان، استرس و اضطراب دانش آموزان بيش از هر زمان ديگري اهميت و توجه  ويژه اي را مي طلبد. 
منظور از اضطراب نوعي حالت هيجاني ناخوشايند و مبهم است كه با پريشاني، هراس، تپش قلب، 
تعريق، سردرد و بي قراري همراه است. اضطراب امتحان پديده اي شايع محسوب مي شود و دانش پژوهان 
را در برابر چالش آموزشي مهمي قرار مي دهد )10(. اضطراب امتحان به عنوان يك پديده ي متداول و 
مهم آموزشي، رابطه ي تنگاتنگي با عملكرد و پيشرفت تحصيلي كودكان و نوجوانان دارد )15(. اضطراب 
امتحان تركيب پيچيده ي چندبعدي شناختي، عاطفي، فيزيولوژيكي و عكس العمل هاي رفتاري را تشكيل 
مي دهد. كارآيي دانش آموزان در زمان اضطراب امتحان نسبت به زماني كه مشغول گوش دادن به درس 

هستند كمتر مي شود )11(.
پژوهش هاي متعدد نشان مي دهد كه دانش آموزان به داليل خاصي دچار اختالالت رفتاري و رواني 
متعدد مي باشند. عوامل متعددي در مدرسه سبب ايجاد استرس در دانش آموزان است. علل اضطراب 
امتحان در دانش آموزان را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد كه عبارتند از :1- عوامل فردي و 

شخصيتي دانش آموز 2- عوامل آموزشگاهي و اجتماعي 3- عوامل خانوادگي)4(.
از جمله اثرات مهمي كه ميزان استرس ناشي از امتحان بر دانش آموزان مي تواند داشته باشد ايجاد و 

تشديد بيماري هاي قلبي و افزايش فشار خون است )5(.
چون امتحان استرس زا است، و اين استرس مانند ساير استرس ها بر فشار خون، فعاليت الكتريكي 
قلب و وضعيت هاي فيزيولوژيكي، روحي و رواني تأثير مي گذارد و بحث استرس در مدارس ايران همواره 
مطرح بوده است. لذا براي كاهش آثار سوء استرس امتحاني بر سالمت دانش آموزان و نيل به پيشرفت 

تحصيلي در آن ها اين پژوهش صورت گرفت. 

چكيده
درس  حجم  تاثير  بررسي  منظور  به 
و  اضطراب  شدت  بر  امتحان  استرس  و 
روي  پژوهشي  روان شناسي  فيزيولوژي 
120 دانش آموز 17-15 ساله در سه پايه ي 
تحصيلي اول، دوم و سوم دبيرستان در دو 
گروه جنسي پسر و دختر انجام گرفت در 
هر پايه دو كالس 20 نفره از دو جنس پسر 
و دختر انتخاب شدند كه روي هم 60 پسر 
پرسش نامه  گرديد.   شامل  را  دختر  و 60 
اضطراب امتحان در شرايط يكسان آموزش 
در سه مرحله ي نزديك امتحان، قبل از امتحان 

و حين امتحان برگزار گرديد. 
تحقيق  اين  از  حاصل  نتايج  براساس 
اختالف  امتحان(  )نزديك  اول  مرحله ي  در 
از  دختران  و  پسران  گروه  بين  معني داري 
شدت  نداشت.  وجود  اضطراب  شدت  نظر 
اضطراب در هر دو گروه از پسران و دختران در 
حّد معمول و با افزايش سن، شدت اضطراب 
بيشتر بود. در مراحل دوم )قبل از امتحان( و 
سوم )حين امتحان( بين گروه هاي پسران 
اختالف  اضطراب  شدت  نظر  از  دختران  و 
شدت   )P>0/05( داشت  وجود  معني داري 
اضطراب در گروه جنسي دختران در هر سه 
مرحله در حّد معمول بود و در گروه پسران 
فقط در مرحله ي اول در حّد معمول ولي در 
)حين  و سوم  امتحان(  از  )قبل  دوم  مرحله 
امتحان( پايين بوده است. نتايج حاصل از اين 
تحقيق نشان مي دهد كه شدت اضطراب در 
گروه پسران پايين و در گروه دختران نسبت 

به پسران باالتر است. 
آزمايشي  مراحل  كامل  بررسي  از  پس 
در 88/9 درصد آزمودني ها شدت اضطراب 
شدت  آن ها  از  درصد   11/1 در  و  نرمال 
اضطراب پايين بود. شدت اضطراب باال در 
نداشت.  وجود  آزمايشي  مراحل  از  هيچ يك 
در مرحله ي سوم )حين امتحان( حجم درسي 
شدت  بر  امتحان  استرس  و  دروس(  )نوع 
اضطراب و وضعيت هاي روان- فيزيولوژيك 
ولي  نداشته  چنداني  تاثير  پسران  گروه  در 
درگروه دختران تا حدي تاثيرگذار بوده است. 

17-15 ساله نشان داد: نتايج يك پژوهش بر روي دانش آموزان  

رضا گلي اسكاردي1  سيرانوش ميناسيان2   نقي شهابي مجد3  اسداله محسني كياسري4
  عليرضا خليليان5
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اهميت و ضرورت طرح
كه  نشان مي دهد  پژوهش ها  و  بررسي ها   
اكثر دانش آموزان داراي استرس امتحان هستند. 
پيشرفت  كاهش  در  سزايي  به  تاثير  اضطراب 
تحصيلي و ايجاد اختالالت فيزيولوژيكي، روحي 

و رواني دارد. 
كه  مي دهد  نشان  پژوهش ها  و  بررسي ها 
هستند.  رواني  اختالل  داراي  دانش آموزان  اكثر 
شايع ترين آسيب شناسي رواني در جمعيت مورد 
مطالعه به ترتيب پرخاشگري، افسردگي، اضطراب، 
وسواسي اجبار، شكايات جسماني، ترس مرضي، 
روان پريشي و افكار پارانوييد بوده است. همچنين 
تفاوت معني داري بين سالمت رواني با متغيرهاي 
جنسيت، گروه سني و تحصيالت والدين وجود 

دارد)12(.
با توجه به جايگاه ويژه ي مدرسه در امر تعليم 
و تربيت دانش آموزان و نقش عوامل استرس زاي 
آن ها،  آموزشي  كارايي  ميزان  كاهش  در  رواني 
ضروريست كه با مطالعه ي اين استرس هاي رواني 
در محيط هاي آموزشي، بتوان بيشتر با روحيات 
روان شناختي اين قشر از جامعه كه پايه گذار اصلي 
آينده ي جامعه محسوب مي شوند، آشنا شد  تا هم 
در امر تربيت اين قشر بيشتر موفق بود و هم بتوان 
مسئولين را در تدوين برنامه هاي آموزشي و تربيتي 

ياري نمود. 

هيجاني  حالت   نوعي  اضطراب  از  منظور 
پريشاني،  با  كه  است  مبهم  و  ناخوشايند 
هراس، تپش قلب، تعرق، سردرد و بي قراري 

همراه است

} بررسي منابع علمي
تعدادي از دانش آموزان هرگاه در مدرسه در 
موقعيت امتحان قرار مي گيرند يكسري واكنش هاي 
رفتاري و هيجاني از خود نشان مي دهند و درباره 
موفقيت يا شكست خود احساس نگراني و استرس 

مي كنند)2(.
مطالعه اي  در   )1998(  Watson واتسون
بيشتري  اضطراب  مسن تر،  افراد  كه  داد  نشان 
در امتحان دارند)17(. در پژوهش ديگر معدلي و 
اضطراب  ميزان   )1384( حسام آبادي  غضنفري 
دانشجويان پرستاري و مامايي را مورد بررسي قرار 
دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 90/9 درصد 
از دانشجويان داراي اضطراب امتحان در حدكم، 
7/4 درصد در حد متوسط و 1/7 درصد زياد بودند و 
ارتباط معني دار آماري بين ميزان اضطراب امتحان 
و نوع رشته تحصيلي يافت نشد و ميزان اضطراب 
امتحان براساس متغييرهاي جنس، وضعيت تأهل، 
تحصيالت پدر و مادر، زندگي مشترك والدين و 

تفاوت  دانشجو  برادران  و  خواهران  تعداد 
معني دار آماري را نشان داد )9(.

كه  داد  نشان  متعدد،  پژوهش هاي 
اضطراب در دو جنس پسر و دختر تفاوت 

معني داري دارد. )3و6و13(.
 )1385( همكاران  و  لشكري پور 

اضطراب  بين  ارتباط  پژوهشي  در 

امتحان با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع 
راهنمايي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين 
مطالعه نشان داد كه 42/8 درصد دانش آموزان 
اضطراب  گسترش  و  داشتند  امتحان  اضطراب 
امتحان بين دختران و پسران تفاوت معني داري 
داشت؛ بين سطح اضطراب امتحان و عملكرد 
ماهر بود.  برقرار  معكوس  رابطه  تحصيلي 
كه  داد  نشان  پژوهشي  در   )2003(Mohr
عاليم اضطراب امتحان در زنان بيشتر از مردان 
است و نسبت آن تقريبا دو برابر مي باشد )16(. 
طي   )1383( همكاران  و  شعيري  محمدرضا 
اضطراب  دختران  كه  دادند  نشان  مطالعه اي 
امتحان را با شدت بيشتري نسبت 

به پسران تجربه مي كنند)7(.

مواد و روش ها
دانش آموز   120 روي  پژوهش  اين 
17-15 سال در سه پايه ي تحصيلي 
از دو گروه جنسي پسر و دختر انجام 
 20 جنس  هر  از  پايه  هر  در  گرفت. 

17-15 ساله نشان داد: نتايج يك پژوهش بر روي دانش آموزان  

رضا گلي اسكاردي1  سيرانوش ميناسيان2   نقي شهابي مجد3  اسداله محسني كياسري4
  عليرضا خليليان5
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}

جهت تعيين بهتر اثرات استرس ناشي از 
انجام  امتحان، آزمايش بر روي دروسي 
گرفته كه از نظر فشار درسي، سهولت و 

سختي درس با هم متفاوت بودند

}

را  دانش آموزان  در  امتحان  اضطراب  علل 
مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد كه 
عبارتند از :1- عوامل فردي و شخصيتي 
و  آموزشگاهي  عوامل   -2 دانش آموز 

اجتماعي 3- عوامل خانوادگي

شرايط  با  پژوهش  اين  شد.  انتخاب  دانش آموز 
يكسان آموزشي در سه مرحله انجام گرفت. كه 
مرحله اول حدود يك ماه بعد از شروع تحصيل و 
نزديك امتحان، مرحله دوم يك ماه قبل از امتحان 

و مرحله سوم حين امتحان . 
فرم  آزمايش  انجام  از  مرحله  سه  هر  در 
پرسش نامه اضطراب امتحان)1( با اطالعات نام 
مقطع  و  وزن  جنس،  قد،  سن،  نام خانوادگي،  و 
تحصيلي در اختيار دانش آموزان قرار داده شد و 

اطالعات در آن ثبت گرديد. 
از  ناشي  استرس  اثرات  بهتر  تعيين  جهت 
گرفته  انجام  دروسي  روي  بر  آزمايش  امتحان، 
كه از نظر فشار درسي، سهولت و سختي درس با 
هم متفاوت بودند. در اين آزمايش در مرحله سوم 
)حين امتحان( از سه نوع درس تقريباً راحت، كمي 

مشكل، خيلي سخت استفاده شد. 
پس از جمع آوري و ثبت اطالعات، نمره ي 
از  براي هر يك  تعيين گرديد، سپس  اضطراب 
گروه هاي آزمايشي با استفاده از به دست آوردن 

z-score شدت اضطراب تعيين شد. 
در نهايت اطالعات به دست آمده از هر سه 
مرحله ي آزمايش به وسيله نرم افزار spss مورد 
مقايسه  و  گرفت  قرار  آماري  تحليل  و  تجزيه 
مكرر  آماري  روش  از  استفاده  با  ميانگين ها 

 Repeat Measurement يا )ANOVA(
انجام شد. 

نتايج و بحث
در مرحله ي اول )نزديك امتحان( بين گروه 
پسران و دختران اختالف معني داري وجود نداشت 
و گروه پسران و دختران داراي شدت اضطراب 
نرمال بودند )جدول1(. اگر چه اختالف معني داري 
ولي  نداشت  وجود  دختران  و  پسران  گروه  بين 
با افزايش سن، شدت اضطراب در هر دو گروه 
بيشتر بود. Watson )1998( نشان داد كه افراد 
مسن تر اضطراب بيشتري در امتحان دارند )17(. 

اين موضوع مطابق با نتايج اين آزمايش بود. 
بين  امتحان(  از  )قبل  دوم  مرحله ي  در 
داشت  وجود  معني داري  اختالف  پسران  گروه 
دبيرستان  پسران مقطع سوم  )P>0/05(. گروه 
)17سال( داراي شدت اضطراب پاييني بودند در 
حاليكه در گروه پسران مقطع اول و دوم دبيرستان 
)15 و 16سال( شدت اضطراب نرمال بود )جدول 
1(. علت اين امر ممكن است مربوط به شرايط 
سن،  رواني،  و  روحي  وضعيت  فيزيولوژيكي، 

تيزهوشي و يادگيري درسي باشد. 
در مرحله ي دوم )قبل از امتحان( بين گروه 
زيرا  نداشت  وجود  معني داري  اختالف  دختران 
آن ها داراي شدت اضطراب نرمال بودند )جدول 
1(. نتايج حاصل از اين موضوع با نتايج حاصل 
از مطالعه معدلي و غضنفري حسام آبادي )1384( 

مطابقت دارد)9(.
از  )قبل  دوم  مرحله ي  در  مقايسه  نظر  از 
اختالف  دختران  و  پسران  گروه  بين  امتحان( 
معني داري وجود داشت)P>0/05(. در اين مرحله 
شدت اضطراب در پسران پايين تر از دختران بود. 
سال(   15-17( تحصيلي  پايه  سه  در صورتيكه 
گروه دختران داراي شدت اضطراب نرمال يعني 
باالتر  پسران  به  نسبت  آن ها  اضطراب  شدت 
است  امر ممكن  اين  )نمودار 1(. علت  مي باشد 
جنسي،  بدني،  فيزيولوژيكي  شرايط  به  مربوط 

آموزشگاهي  شرايط  و  رواني  و  روحي  وضعيت 
باشد. سماوات فروزنده )1373(، توسلي رودسري 
نادر )1379( و هومند فيروز )1373( نشان دادند كه 
شيوع اضطراب در دو جنس تفاوت  معني دار داشته 
است )3و6و13(. اين موضوع با نتايج اين آزمايش 

مطابقت دارد. 
بين  امتحان(  )حين  سوم  مرحله ي  در 
داشت.  وجود  معني داري  اختالف  پسران  گروه 
دبيرستان  دوم  پايه  پسران  گروه   .)P>0/05(
در  بودند  پايين  داراي شدت اضطراب  )16سال( 
حاليكه در گروه پسران پايه اول و سوم دبيرستان 
)15 و 17سال( شدت اضطراب نرمال بود )جدول 
1(. علت اين امر ممكن است مربوط به شرايط 
سن،  رواني،  و  روحي  وضعيت  فيزيولوژيكي، 

تيزهوشي و يادگيري درسي باشد.
در مرحله ي سوم )حين امتحان( بين گروه 
دختران اختالف معني داري وجود نداشت و گروه 
دختران داراي شدت اضطراب نرمال بودند )جدول 

.)1
)حين  سوم  مرحله ي  در  مقايسه  نظر  از 
اختالف  دختران  و  پسران  گروه  بين  امتحان( 
معني داري وجود داشت)P>0/05(. در اين مرحله 
شدت اضطراب در پسران پايين تر از دختران بود. 
سال(   15-17( تحصيلي  پايه  سه  در صورتيكه 
گروه دختران داراي شدت اضطراب طبيعي يعني 
باالتر  پسران  به  نسبت  آن ها  اضطراب  شدت 

مي باشد )نمودار 1(.
نوع  دروس،  نوع  به  مربوط  امر  اين  علت 
و  روحي  وضعيت  فيزيولوژيكي،  شرايط  جنس، 
رواني، شرايط آموزشگاهي و زمان امتحان مي باشد 
كه تاثير آن در دختران در مقايسه با پسران بيشتر 
است. پژوهش هاي زيادي نشان دادند كه شدت 
پسران  به  نسبت  دختران  در  امتحان  اضطراب 
بيشتر است )7و8و 14و16(. اين موضوع با نتايج 

اين آزمايش مطابقت دارد. 
اين  از  نتايج حاصل  و  بررسي  به  توجه  با 
تحقيق براساس فرم پرسشنامه اضطراب امتحان 
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نام مراحل آزمايشي نام متغير )گروه هاي مختلف آزمايشي(ميانگين نمره اضطرابz-scoreشدت اضطراب

اول )نزديك امتحان(پسران پايه اول دبيرستان )15سال(0/3122/8-نرمال

پسران پايه دوم دبيرستان )16سال(0/1428/1نرمال

پسران پايه سوم دبيرستان )17سال(0/1628/35نرمال

اول )نزديك امتحان(دختران پايه اول دبيرستان )15سال(0/2623/25-نرمال

دختران پايه دوم دبيرستان )16سال(0/0425/95-نرمال

دختران پايه سوم دبيرستان )17سال(0/3130/45نرمال

دوم )قبل از امتحان(پسران پايه اول دبيرستان )15سال(0/5321/05نرمال

پسران پايه دوم دبيرستان )16سال(0/5821/4نرمال

پسران پايه سوم دبيرستان )17سال(1/128/1-پايين

دوم )قبل از امتحان(دختران پايه اول دبيرستان )15سال(0/3820/7-نرمال

دختران پايه دوم دبيرستان )16سال(0/4628/15نرمال

دختران پايه سوم دبيرستان )17سال(0/0823/3نرمال

سوم )حين امتحان(پسران پايه اول دبيرستان )15سال(0/7722/45نرمال

پسران پايه دوم دبيرستان )16سال(1/135/75-پايين
پسران پايه سوم دبيرستان )17سال(0/3518/8نرمال
سوم )حين امتحان(دختران پايه اول دبيرستان )15سال(0/2320/35نرمال

دختران پايه دوم دبيرستان )16سال(0/03722/3نرمال
دختران پايه سوم دبيرستان )17سال(0/1923/45نرمال

جدول1- مقايسه شدت و ميانگين نمره اضطراب مراحل گروه هاي مختلف آزمايشي

)نزديك  اول  مرحله ي  در  كه  دريافت  مي توان 
امتحان( بين گروه هاي مختلف آزمايشي از نظر 
شدت اضطراب تفاوت معني داري وجود نداشت 

و شدت آن نرمال بود. 
در مراحل دوم )قبل از امتحان( و سوم )حين 
امتحان( بين گروه هاي مختلف آزمايشي از نظر 
شدت اضطراب تفاوت معني داري وجود داشت. 
در گروه دختران شدت اضطراب باالتر و در گروه 

پسران شدت اضطراب پايين تر بوده است. 
پينوشت

1. دانشجوي دكتري تخصصي ph.D فيزیولوژي انساني 
و دامي

٢. دكتري تخصصي ph.D فيزیولوژي و استاد دانشگاه.
3. دكتري تخصصي ph.D فيزیولوژي او استادیار و عضو 

هيئت علمي دانشگاه.
4. فوق تخصص قلب و عروق و استادیار و عضو هيئت 

علمي دانشگاه. 
5. دكتري تخصصي ph.D آمار و استادیار و عضو هيئت 

علمي دانشگاه. 
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داد كه،  نشان  اين تحقيق  از  نتايج حاصل 
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گروه هاي مختلف آزمايشي از نظر شدت اضطراب 

تفاوت معني داري وجود دارد.
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چكيده
شناخت درماني اختالالت شخصيت، رويكرد طرح واره محور از 1981 تاكنون از جمله 
ديدگاه هايي است كه به بحث در خصوص تغيير و غيرفعال كردن طرح واره هاي ناسازگار اوليه 
مي پردازد. درمان طرح واره براي درمان اختالل شخصيت مرزي، خودشيفته، اجتنابي، وابسته، 
وسواسي � اجباري، منفعل � پرخاشگر و نمايشي به كار مي رود. بك و همكارانش )1990(، 
تيزديل1 )1993(، فريمن، يانگ )2009�1990( به بحث در اين باره پرداخته اند. اين روش 
درمان داراي 7 فرض در مورد بيماران است. مدل يانگ تلفيقي ابتكاري از رفتار درماني شناختي 
با گشتالت، روابط موضوعي و رويكرد روان درماني محسوب مي شود. اين مدل گسترش مدل 
سنتي رفتار درماني شناختي است كه بيشتر بر رابطه ي درماني، تجربه عاطفي و بحث از تجارب 
اوليه ي زندگي تأكيد دارد. اختالالت شخصيت و شناخت درماني شامل انعطاف ناپذيري2 و 

اجتناب از3 مشكالت بين فردي4 مي باشد.

مقدمه
بين  در  در حوزه شناختي  رويكرد طرح واره 
به  مشابهي  تقريباً  معاني  با  درمانگران  شناخت 
كار رفته است و اكثر آن ها طرح واره را در قالب 
گزاره مي نگرند و تنها تيزديل )1993( طرح واره را 
در سطح باالتر و به معناي ضمني )فراگزاره اي( 

تعريف مي كند.
طرح واره  رويكرد  شناخت درماني،  ديدگاه 
محور كريستين پادسكي5 در سپتامبر 1986 در 
دومين كنفرانس بين المللي روان درماني شناختي 
را  ميالدي  دهه ي 90  برگزار شد،  در سوئد  كه 
دهه ي متمركز شدن شناخت درماني بر حوزه ي 
 4 از  پس  كرد.  پيش بيني  شخصيت  اختالالت 
سال كتاب شناخت درماني اختالالت شخصيت اثر 
بك و همكارانش )1990( و كتاب شناخت درماني 
يانگ  رويكرد طرح واره اي  اختالالت شخصيت، 

)1990( به نگارش درآمد. در همان سال فريمن6 
كاربردهاي  كتاب  از  فصلي  چند  همكارانش  و 
باليني شناخت درماني )1990( را به اين موضوع 
اختصاص داده بودند. يانگ از آن زمان تا سال 
2009 به تعميق در اين نظريه پرداخت. در سال 
1992 كتاب علوم شناختي و اختالل باليني و در 
سال 2001 كتاب درمان شناختي براي اختالالت 
شخصيت و در سال 2006 كتاب درمان طرح واره 
ديدگاه  تكميل  به  سال 2009  در  او  نوشت.  را 
خويش پرداخت و كتاب طرح واره هاي شناختي و 
عقايد بنيادي در مسائل رواني، راهنماي مشاغل 

حرفه اي را به رشته تحرير در آورد.
اصطالح طرح واره براي اولين بار توسط آدلر7 
كه  بود  معتقد  آدلر  رفت.  به كار  سال 1929  در 
آسيب شناسي رواني بازتاب طرح واره ی ناسالم و 
روان نژند است كه زيربناي سبك زندگي  است 

طرح واره های ناسازگار از تعامل خلق وخوی 
با  او  ناكار آمد  تجارب  با  كودك  فطری 
والدين، خواهر و برادر و همساالن در طی 

زندگی اوليه به وجود می آيند

}

كليد واژه ها: طرح واره، اختالل شخصيت، 
شناخت درمانی، اختالل.

شناخت درماني 
اختالالت شخصيت

رويكرد طرح واره محور

منيره كردلو
كارشناس ارشد مشاوره و مشاور مدارس تهران



كه به كار مي رود. )اسپري8 1994(.
يانگ )به نقل از تاليس9 1999( بحث تغيير و 
غيرفعال كردن طرح واره هاي ناسازگار اوليه را طرح 
مي كند. طرح واره هاي ناسازگار اوليه قديمي ترين 
حتي  و  مي شوند  محسوب  شناختي  مؤلفه هاي 
گاهي اوقات پيش از آن كه كودك زبان را بياموزد، 
و  پيش كالمي(  )طرح واره هاي  مي گيرند  شكل 
اغلب نفوذ خود را بر سيستم پردازش اطالعات 
در زير آستانه اعمال مي كنند. پردازش طرح واره به 
راحتي و بدون اين كه نيازمند توجه از سوي فرد 

باشد صورت مي گيرد و حالتي خود آيند دارد.
درمان طرح واره براي درمان اختالل شخصيت 
وسواسي ـ    وابسته،  اجتنابي،  خودشيفته،  مرزي، 
اجباري، منفعل ـ پرخاشگر و نمايشي به كار مي رود. 
اين فنون براي جلوگيري از بازگشت افسردگي، 
اختالل اضطرابي، سؤ مصرف مواد، درمان بدرفتاري 
روان شناختي و جسمي، اختالالت خورد و خوراك 

و درد مزمن مي تواند استفاده شود.
مدل يانگ تلفيقي ابتكاري از رفتار درماني 
روابط موضوعي و رويكرد  با گشتالت،  شناختي 
روان درماني محسوب مي شود. اين مدل گسترش 
مدل سنتي رفتار درماني شناختي است كه بيشتر بر 
رابطه ي درماني، تجربه عاطفي و بحث از تجارب 

اوليه ي زندگي تأكيد دارد.
 20 تا   16 به  مدت  كوتاه  درماني  شناخت 
به  ابتدا  دارد كه  اشاره  درماني  جلسه ي شناخت 
وسيله بك10 و همكارانش )1979( براي درمان 

افسردگي ارائه شد.

مفروض هاي شناخت درماني كوتاه مدت:
درباره ي  فرض   7 داراي  درمان  روش  اين 

مراجعان است.
با يك آموزش مختصر احساسات  افراد   .1

خود را مي يابند.
2. افراد با يك آموزش مختصر به افكار و 

تصاوير ذهني خود دسترسي مي يابند.
3. در شناخت درماني كوتاه مدت فرض بر آن 
است كه، مسايل مراجع قابل تشخيص است و 

مي توان آن مسايل را مورد توجه قرار داد.
4. در شناخت درماني كوتاه مدت فرض بر 
آن است كه بيمار براي انجام تكاليف خانگي و 
يادگيري راهبردهاي خويشتن داري، انگيزش كافي 

دارد.
5. در شناخت درماني كوتاه مدت فرض بر آن 
است كه مراجع مي تواند همراه درمانگر در جلسات 
كوتاه مدت و در يك رابطه ي مشاركتي11 )همكاري 

دوجانبه( شركت كند.
بر  6. در شناخت درماني كوتاه مدت فرض 
آن است كه مشكالت موجود در رابطه ي درماني 

مسأله ي مهمي نيست كه بر آن متمركز شويم.
فرض  كوتاه مدت  شناخت درماني  در   .7
الگوهاي  و  شناخت واره ها12  تمام  كه  مي شود 
رفتاري مي توانند از طريق تحليل های تجربی13، 
گفتمان منطقی14، و آزمايش و تمرين به تدريج 

تغيير كنند.

اختالالت شخصيت و شناخت درمانی
درمانی  شناخت  انعطاف ناپذيری:   .1
كوتاه مدت، نوع خاصی از انعطاف پذيری را برای 
شناخت  می گيرد.  نظر  در  مراجعان  از  بخشی 
درمانگران. راهبردهايی را برای كمك به مراجعان 
به كار می گيرند تا افكار منفی و نادرست خود را 
اصالح كنند. فرد با تمرين و مرور ذهنی كافی 
و از طريق تجربه گرايی مشاركتی15 شناخت واره ها 
و الگوهای رفتاری، انعطاف پذير می شود. ميلون16 
معتقد است  كه چرخه معيوب17 و انعطاف پذيری 
انطباقی18 از مالك های آسيب شناختی شخصيت 

هستند . 
2. اجتناب: در شناخت درمانی فرض بر آن 
است كه مراجعان به آسانی می توانند به افكار و 
احساساتشان دست يابند ولی به دليل دردناك بودن 

اجتناب می كنند.
به  مبتال  افراد  بين فردی:  مشكالت   .3

اختالل شخصيت، روابط ناكارامد دارند.

نظريه ی طرح واره: به منظور مفهوم سازی 

و درمان افراد مبتال به اختالل شخصيت، پنج سازه 
زير بر مدل كالسيك شناخت درمانی كوتاه مدت 

بك و همكارانش )1979( اضافه شده اند.

1. طرح واره های ناسازگار اوليه19
2. حوزه های طرح واره20

3. تداوم طرح واره21
4. اجتناب طرح واره22
5. جبران طرح واره23

اصطالح طرح واره براي اولين بار توسط آدلر 
در سال 1929 به كار رفت. آدلر معتقد بود 
كه آسيب شناسي رواني بازتاب طرح واره ی 
ناسالم و روان نژند است كه زيربناي سبك 

زندگي  است كه به كار مي رود. 

}
نظريه ی طرح واره: به منظور مفهوم سازی 
و درمان افراد مبتال به اختالل شخصيت، 
مدل كالسيك شناخت  بر  زير  پنج سازه 
همكارانش  و  بك  كوتاه مدت  درمانی 

)1979( اضافه شده اند.

}

هدف از پنج سازه نظری مذكور رهنمود بالينی 
مناسب24 برای درمانگران است. اين نظريه روشن 
و قابل فهم برای مراجعان و در عين حال كاربردی 

است.

طرح واره های ناسازگار اوليه
سه  بر  معمواٌل  كوتاه مدت  درمانی  شناخت 
سطح از پديده های شناختی تمركز دارد. 1ـ افكار 
خود آيند 2ـ تحريف های شناختی 3ـ مفروضه های 
يعنی  اوليه  ناسازگار  طرح واره های  زيربنايی.25 
موضوعات ثابت و دراز مدتی كه در كودكی به وجود 
می آيند، به زندگی بزرگسالی راه می يابند و تا حد 
الگويی  طرح واره ها  اين  هستند.  ناكارامد  زيادی 

برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند.

شناخت درماني 
اختالالت شخصيت

رويكرد طرح واره محور
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ناس�ازگار  طرح واره های  خصوصي�ات 
اوليه

و  باورها  اوليه  ناسازگار  طرح واره های  1ـ 
احساس های غير شرطی درباره خودمان هستند 

كه در اثر ارتباط با محيط ايجاد می شوند.
خود  اوليه،  ناسازگار  طرح واره های  2ـ 
تداوم بخش26اند و به اين دليل كه در ابتدای زندگی 
خود  مركزی  پايه  و  بنياد  اغلب  و  آمده  به وجود 
پنداره فرد و ادراك او از محيط است، در برابر تغيير 
مقاومت می كند. اين طرح واره ها از روی عادت و 

به راحتی انجام می شوند.
3ـ طرح واره بايد به صورت مكرر و به ميزان 

زياد ناكار آمد باشد. اين طرح واره ها به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم، باعث بروز مشكالتی نظير افسردگی، 

سرآسيمه گی27 اعتياد و ساير موارد می شود. 
4ـ طرح واره های ناسازگار اوليه معمواًل توسط 
وقايعی در محيط فعال می شوند كه به آن طرح واره 
خاص مربوط اند. مثاًل وقتی می خواهيد كاری را 
نظير »من  افكاری  انجام دهيد،  نهايت دقت  با 

شكست می خورم« فعال می شوند.
5 ـ اين طرح واره ها نسبت به مفروضه های 
زيربنايی، رابطه نزديك تری با سطوح باالی عاطفی 
دارند. مثاًل افرادی كه طرح واره های ناسازگار اوليه 
مثل شرم دارند سطح بااليی ازعواطف را تجربه 

می كنند.
خلق وخوی  تعامل  از  طرح واره ها  اين  6ـ 
والدين،  با  او  ناكار آمد  تجارب  با  كودك  فطری 
خواهر و برادر و همساالن در طی زندگی اوليه 

به وجود می آيند.

طرح واره های ناسازگار اوليه و حوزه های 
مرتبط با آن ها )تجديد نظر شده نوامبر 

)1998
الف( بريدگی و طرد28: وقتی نياز فرد برای 
امنيت، محبت، همدلی، احساس مشترك، پذيرش 
و احترام به شيوه قابل قبولی ارضا نشده باشد، اين 

طرح واره بروز می كند.
تزلزل  يا  بی ثباتی29،  شدگی/  رها  1ـ 
بدرفتاری30،  بی اعتمادی/  2ـ  افراد  بی اعتمادی 
انتظار اين كه ديگران ضربه می زنند. 3ـ محروميت 
هيجانی31، انتظار اين كه تمايالت و نيازها به اندازه 
نقص/  نمی شود. 4ـ  ارضا  ديگران  توسط  كافی 
شرم32، احساس اين كه فرد در مهم ترين جنبه های 
انزوای  5ـ  است.  حقير  و  ناقص  شخصيتش 

اجتماعی/ بيگانگی، احساس اين كه فرد با ديگران 
متفاوت است.

ب( خود گردانی وعملكردمختل:  انتظار فرد 
از خودش و محيط كه با توانايی  محسوس او برای 
جدايی، بقا و عملكرد مستقل يا انجام موفقيت آميز 
كار تداخل دارد. 6ـ وابستگی/ بی كفايتی،33 باور 
به اين كه شخص بدون كمك ديگران نمی تواند 
آسيب  7ـ  دهد.  انجام  را  روزمره  مسؤليت های 
از  افراطی  ترس  و  بيماری34  يا  ضرر  به  نسبت 
اين كه فاجعه نزديك است و هر لحظه احتمال 
وقوع آن وجود دارد. مانند سانحه پزشكی، سانحه 
هيجانی و سانحه ی بيرونی مثل زمين لرزه 8ـ خود 
تحول نيافته و درگير هيجانات گرفتار35، درگيری 
هيجانی شديد و نزديكی بيش از حد با يكی از 
افراد مهم زندگی )اغلب والدين(، به قيمت از دست 
دادن هويت فردی يا رشد اجتماعی مطلوب. 9ـ 
شكست36، باور فرد به اين كه يك شخص شكست 
خورده است يا در آينده شكست خواهد خورد يا 

شكست برای او اجتناب ناپذير است.
در  نقص  مختل37:  محدوديت های  ج( 
محدوديت های درونی، احساس مسؤليت در قبال 
ديگران يا جهت گيری نسبت به اهداف بلند مدت 
مشكالتی  بروز  به  منجر  طرح واره  اين  زندگی. 
در رابطه با رعايت، همكاری با ديگران و ساير 
موارد می شود. 10ـ استحقاق/ بزرگ منشی38، باور 
به اين كه فرد نسبت به ديگران برتر است. 11ـ 
خويشتن داری و خود انضباطی ناكافی39، مشكالت 
مستمر يا امتناع از خويشتن داری مناسب و تحمل 
ناكامی برای دستيابی شخصی يا برای جلوگيری از 

بيان هيجان ها و تكانه ها.
افراطی  تمركز  جهت مندی40:  ديگر  د( 
ديگران  پاسخ های  و  احساسات  تمايالت،  بر 

1. طرح واره های ناسازگار اوليه
2. حوزه های طرح واره

3. تداوم طرح واره
4. اجتناب طرح واره
5. جبران طرح واره

هدف از پنج سازه نظری مذكور رهنمود 
بالينی مناسب برای درمانگران است. اين 
نظريه روشن و قابل فهم برای مراجعان و 

در عين حال كاربردی است

}

طرح واره هاي ناسازگار اوليه قديمي ترين 
مؤلفه هاي شناختي محسوب مي شوند و 
حتي گاهي اوقات پيش از آن كه كودك 

زبان را بياموزد، شكل مي گيرند

اختالل  درمان  براي  طرح واره  درمان 
اجتنابي،  خودشيفته،  مرزي،  شخصيت 
منفعل ـ  اجباري،  ـ    وسواسي  وابسته، 

پرخاشگر و نمايشي به كار مي رود

}

}
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به گونه ای كه نيازهای فرد ناديده گرفته می شود. 
به  خود  كنترل  افراطی  واگذاری  اطاعت41،  12ـ 
ديگران به اين دليل كه فرد احساس اجبار می كند. 
13ـ ايثار42، تمركز افراطی بر ارضای نياز ديگران در 
زندگی روزمره كه به قيمت عدم ارضای نيازهای 
شخصی تمام می شود. 14ـ پذيرش/ جلب  توجه43، 
تأكيد افراطی در كسب تأييد، توجه و پذيرش از 
سوی ديگران كه موجب عدم شكل گيری معنايی 

مطمئن و واقعی از خود می شود.
حد  از  بيش  زندگی  به  گوش   ) ه� 
واپس زنی  بر  افراطی  تأكيد  بازدارنده44:  و 
احساسات و تكانه های خود انگيخته، انتخاب ها يا 
ارضای قوانين خشك و درونی شده و انتظارات 
غيرواقعی در عملكرد اخالقی كه اغلب خوشحالی، 
ـ   15 می برد.  بين  از  را  آرامش  و  خودبيانگری 
منفی گرايی/ بدبينی45، تمركز مداوم بر جنبه های 
سخت زندگی نظير درد و مرگ همراه با كم ارزش 
دانستن جنبه های مثبت و خوش بينانه يا غفلت از 
آن ها. 16ـ بازداری هيجانی46 يا بازداری افراطی 
كه  خودانگيخته  ارتباطات  و  احساسات  اعمال، 
سوی  از  پذيرش  عدم  از  اجتناب  برای  معمواٌل 
17ـ  می گيرد.  صورت  شرمندگی  و  ديگران 
معيارهای سرسختانه/ عيب جويی افراطی47، باور 
رسيدن  برای  بايد  فرد  اين كه  بر  مبنی  اساسی 
رفتار  درباره ی  شده  درونی  عالِی  معيارهای  به 
كه  دهد  انجام  فراوانی  و عملكرد خود كوشش 
معمواًل برای جلوگيری از انتقاد صورت می گيرد. 
18ـ تنبيه48، باور به اين كه افراد برای اشتباهاتشان 

بايد به شدت تنبيه شوند. 

پینوشت
1. Teasdale
2. Rigidity
3. Avoidance

4. Interpersonal Difficulties
5. Christine Padsky
6. Freeman
7. Adler,A
8. Sperry
9. Tallies
10. Beck
11.  Collaborative
1٢. اصطالح شناخت واره )cognition( را اولين بار مایکل 
گلدر در سال 1٩85 به کار برد. او شناخت واره را این چنين 
تعریف می کند: »توجه کردن، فکر کردن و به خاطر 

آوردن«
13. Empirical analysis
14. Logic Discourse
15. Collaborative Empiricism
16. Million
17. Vicious Circles
18. Adaptive Inflesxibility
19. Early Maladaptive Schema
20. Schema Domains
21. Schema Maintenance
22. Schema Avoidance
23. Schema - Compensation
24. Convenient Clinical Heuristic
25. Underlying Assumption
26. Self Perpetuating
27. Panic
28. Disconnection and Rejection
29. Abandonment/ Instability
30. Mistrust
31. Emotional Deprivation
32. Defectiveness/Shame
33. Dependence/ Incompetence
34. Failure
35. Impaired Limits
36. Entitlement/Grandiosity
37. Insufficient Self-Control/ Self 
Discipline
38. Other -Directedness
39. Subjugation
40. Approval -Seeking / Recognition 
-Seeking
41. Over vigilance and Inhibition
42. Negativity/ Pessimism
43. Emotional Inhibition

44.UnrelentingStandards /
 Hypercritical
45. Punishment
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 افراد
 دارای
 انگيزه ی 
پيشرفت

مريم دهقان شادكامی
كارشناس ارشد روان شناسی تربيتی و دبير آموزش 
و پرورش

انواع  از مهم ترين  پيشرفت1 يكی  انگيزه ی 
انگيزش برای روان شناسی تربيتی است. اين انگيزه 
گرايش كلی به تالش برای موفقيت و انتخاب 
هدف گراست  شكست  يا  موفقيت  فعاليت های 
)مك كللند2 و اتكينسون3، 1984(. واينر )1992( 
پيشرفت  انگيزه  كه  »دانش آموزانی  می گويد: 
دارند و می خواهند و انتظار دارند كه موفق شوند؛ 
وقتی شكست می خورند، تالش خود را دوچندان 
ايی اسالوين4،  )رابرت  شوند  موفق  تا  می كنند 

مترجم سيدمحمدی، 1385، ص: 373(«.
نياز به پيشرفت و ميل به انجام دادن خوب 

كارها، متناسب با معيار برتری است. اين نياز، افراد 
را برای جست و جوی »موفقيت در رقابت با معيار 
برتری« با انگيزه می كند )مك كللند و همكاران، 

.)1953
نيرومندی  و  برتری  معيار  با  شدن  روبه رو 
به وسيله ی آن، عنصر مشترك در تمام موقعيت های 
می داند  فرد  كه  است  آن  علت  است،  پيشرفت 
معناداری  ارزيابی  نشان دهنده ی  آينده  عملكرد 
از شايستگی های او می باشد )ريو5، ترجمه سيد 

محمدی، 1386، ص: 173(.
به نظر او تجارب اوليه ی يادگيری بر رفتار فرد 
در موقعيت های پيشرفت، نقش مؤثر و مداوم دارد 
)ديبوراجی6، ترجمه ی حسن زاده و عمويی، 1380، 

ص: 19(.
پيشرفت  انگيزه ی  از  افرادی كه  او  نظر  به 
بااليی برخوردارند خواهان آن هستند كه تالششان 
به كار  عالی  و  باال  اهداف  به  برای دست يابی  را 
به  نيل  را جهت  يا كوشش های خويش  گيرند؛ 
ترازهايی از برتری جويی، كه خود وضع كرده اند به 
كار بندند )مك كللند و همكاران، 1953؛ به نقل از 

كوپر و تام7، 1984(.

ميل به موفقيت
پيشرفت  انگيزه ی   )1992( برالينر8  و  گيج 
را به صورت يك ميل يا عالقه به موفقيت كلی 
يا موفقيت در يك زمينه ی فعاليت خاص تعريف 
زمينه  اين  در  انجام شده  پژوهش های  كرده اند. 
نشان داده است كه افراد از لحاظ اين نياز با هم 
دارای  افراد  از  بعضی  دارند.  زيادی  تفاوت های 
با  رقابت  در  و  هستند  بااليی  سطح  انگيزه ی 
ديگران و در كارهای خود، برای كسب موفقيت به 
سختی می كوشند. بعضی ديگر انگيزه ی چندانی 
به پيشرفت و موفقيت ندارند و از ترس شكست، 
آماده ی خطر كردن برای كسب موفقيت نيستند 

)سيف، 1382، ص: 354(.

درك موقعيت
در كل بايد افراد را به دو گروه تقسيم كرد. 
اين دو گروه از لحاظ قدرت شناخت و استفاده با 
هم متفاوت هستند. گروه اول را كسانی تشكيل 
به خوبی  را  فرصت ها  و  موقعيت ها  كه  می دهند 

شناخته و برای نيل به آن چه مورد نظرشان بوده 
به شدت كوشيده اند، گروه دوم نيز كه تعدادشان 
از گروه اول بيشتر است كسانی هستند كه نسبت 
عالقه ی  موقعيت ها  از  استفاده  و  شناخت  به 
چندانی نشان نمی دهند. اكنون ممكن است اين 
سؤال پيش آيد كه چه عاملی اين تفاوت را ايجاد 
می كند؟ در پاسخ بايد گفت، انگيزه ی پيشرفت در 
افراد، اين تفاوت را ايجاد می كند. انگيزه ی پيشرفت 
نشان دهنده ی ميل و عالقه فرد نسبت به انجام 
دادن يك كار، سروسامان دادن يا سازمان دادن 
به محيط مادی و معنوی و اجتماعی خود، فائق 
آمدن بر موانع، از ديگران سبقت جستن و رقابت 
كردن با آن ها از طريق صرف كوشش زياد برای 
بهتر انجام دادن كارها است. البته اين نيرو با نياز 
فرد برای قدرت داشتن كه طی آن نياز فرد برای 
تسلط يافتن و كنترل رفتار ديگران مطرح است، 

متفاوت می باشد.
انگيزه ی پيشرفت موجب می شود انسان سير 
تكاملی و پيشرفت خود و جوامع بشری را طی كند. 
افراد با انگيزه ی پيشرفت قوی می خواهند كامل 
شوند و عملكرد خود را بهبود بخشند؛ وظيفه شناس 
هستند،  چالش برانگيز  كارهای  به  عالقه مند  و 
به كارهايی  ارزيابی می كنند و  را  پيشرفت خود 
دست می زنند كه احتمال موفق شدن در آن وجود 
دارد و در عين حال از انجام كارهای پيش پا افتاده 
امتناع می كنند. وقتی در كاری موفق می شوند، 
باال  واقع بينانه  به شيوه ای  را  آرزوی خود  سطح 
می برند و در كارهايی شركت می كنند كه بر آن 
تسلط و كنترل داشته باشند )آنان قمارباز نيستند( 
وجود اين انگيزه را در بسياری از فعاليت ها مانند 
كار، مدرسه و مسابقات قهرمانی می توان مشاهده 

كرد )شهابی، 1378(.

احساس اطمينان
افرادی كه انگيزه ی پيشرفت در آن ها زياد است 
در انجام كارها برای خود حالتی را به وجود می آورند 
كه نسبت به انجام دادن آن، اطمينان داشته باشند و 
نسنجيده كاری را انجام نمی دهند. اين افراد بيشتر 
ترجيح می دهند مسايل را خود حل كنند و حل 
مسايل را به شانس و تقدير نسپارند. ظاهراً چنين به 
نظر می رسد كه پاداشی كه در مقابل انجام دادن كار 

ویژگی

باال
 كليدواژه ها : انگيزه، موفقيت، موقعيت، پيشرفت. 
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می گيرند كمتر از رضايت خاطری است كه از طريق 
نيل به هدفی خاص در آن ها حاصل می شود.

آگاهی از نحوه ی انجام كارها
خصيصه ی ديگر اين افراد تمايل شديد نسبت 
به آگاهی از نحوه ی انجام دادن كارها است. به 
همين دليل اين گونه افراد بيشتر به دنبال كارهايی 
هستند كه نتيجه ی آن را فوراً مشاهده كنند و از 
آن مشخص  نتيجه ی  كه  كارهايی  دادن  انجام 
می آيد،  به دست  درازمدت  در  نتيجه  يا  نيست 
چندان استقبال نمی كنند. اين افراد برای درست 
و بهتر انجام دادن كارها، فكر می كنند، به همين 
خاطر در شكار كردن شغل های بهتر و گوناگون 
موفق تر هستند. اين ويژگی ها ارثی نيست بلكه 
اطرافيان  و  خانوادگی  محيط  تربيت،  و  تعليم 
نقش مهمی در كسب اين ويژگی ها دارند. مثاًل 
هرگاه پدر و مادر برای خود اهداف بزرگ و قابل 

دسترسی را در نظر بگيرند، و برای رسيدن به اين 
هدف ها كوشش كنند و فرزندان خود را نيز در راه 
رسيدن به اهدافشان تشويق نمايند، احتمال اين كه 
فرزندانشان در مقايسه با كودكان ديگر از انگيزه ی 

پيشرفت قوی تر برخوردار باشند بيشتر است.
و  كارمندان  مك كللند،  پروفسور  اعتقاد  به 
انجام  در  دارند  پيشرفت  انگيزه ی  كه  كارگرانی 
كارها مخاطره جو هستند. وقتی شخص تحت تأثير 
اين انگيزه است فعاليت او بيشتر در جهت يافتن 
راه ها و روش هايی می شود كه با استفاده از آن ها 
اين  بنابراين  داد.  انجام  بهتر  را  كارها  می توان 
افراد بيشتر ترقی می كنند، سرعت پيشرفت آنان 
نيز بيشتر است. پيشرفت سازمان هايی كه چنين 
با  مقايسه  در  دارند  خود  استخدام  در  را  افرادی 
سازمان هايی كه اينگونه افراد را كمتر استخدام 
كرده اند بيشتر است. به عبارتی ديگر حضور اين 

انگيزه ی پيشرفت موجب می شود انسان 
جوامع  و  خود  پيشرفت  و  تكاملی  سير 
بشری را طی كند. افراد با انگيزه ی پيشرفت 
قوی می خواهند كامل باشند و عملكرد 
خود را بهبود بخشند؛ آن ها وظيفه شناس و 
عالقه مند به كارهای چالش برانگيز هستند

افراد تأثير مستقيم در مؤسسه، سازمان يا هر واحد 
كاری كه در آن فعاليت مي كنند، دارد.

با  خصيصه  اين  كه  كرد  دقت  بايد  البته 
نشود.  گرفته  اشتباه  سلطه گری  و  قدرت طلبی 
يكی از عللی كه ممكن است اين دو خصيصه با 
هم اشتباه گرفته شوند اين است كه هردو، فرد را 
به صورت چشمگير و زياد به فعاليت وامی دارند ولی 
افرادی كه نياز به قدرت در آن ها زياد است بيشتر 
مايل هستند كه مورد توجه ديگران قرار بگيرند، 
بين مردم متمايز و مشخص باشند و حتی رفتار 
آنان را كنترل كنند. اين افراد غالباً به فعاليت های 
سياسی عالقه مند هستند ولی در مقايسه با آنان كه 
انگيزه ی پيشرفت دارند می توان گفت افرادی كه 
نياز به قدرت دارند نسبت به انجام كارهای روزانه ی 
خود و به طور كلی نسبت به انجام دادن كارها توجه 

چندانی از خود نشان نمی دهد )فوالدگر، 1384(.
هدف های  برگزيدن  ديگر،  خوب  راهبرد 
مهييج است. انتخاب هدف مهييج درواقع حكم 
متعهد شدن به اصالح خود را دارد. اهداف مهييج، 
عالقه ی زياد و غرق كار شدن را به دنبال دارند. 
ايجاد  چندانی  عالقه ی  سهل الوصول،  اهداف 

نمی كنند و ما را به تالش وانمی دارند.
 ،)1998( اسكفيل9  و  ويگفيلد  اكسلز، 
نظر  زير  و  هدف  به  رسيدن  برنامه ريزی جهت 
گرفتن روند رسيدن به هدف را دو ويژگی بسيار 
می دانند.  پيشرفت  انگيزه ی  دارای  افراد  مهم 
زيمرمن )2001( طی تحقيقات خود متوجه شد كه 
آدم های پيشرفت گرا، روند يادگيری و حركت خود 
به سوی اهدافشان را زير نظر می گيرند )سانتراك10، 

ترجمه ی فيروزبخت، 1383، ص: 89(.
انگيزه ی پيشرفت در آن ها باال  افرادی كه 
است، عالقه مند به برتری، به خاطر برتری هستند 
نه به خاطر پاداشی كه به دنبال دارد. آن ها روی يك 
تكليف به سبب پولی كه به عنوان پاداش به دنبال 
دارد، كار نمی كنند. نقش ها را براساس فرصت هايی 
كه برای برتری فراهم می كنند و نه به خاطر اعتبار 
آن ها، ارزيابی می كنند. آن ها ترجيح می دهند به 
جای دوستان خود، متخصصان را برای دستياری 
برگزينند. آن ها موقعيت هايی را ترجيح می دهند 
كه بتوانند برای نتايج كوشش های خود، مسئوليت 
شخصی بپذيرند. آن ها مايلند سرنوشتشان را خود 

كنترل كنند نه اين كه امور را به دست تقدير، شانس 
و يا بخت بگذارند. همواره دوست دارند كه براساس 
ارزشيابی ها و تجربه های خود داوری های مستقلی 

داشته باشند نه براساس عقايد ديگران.
اشخاص پيشرفت گرا چشم انداز طوالنی تری 
از زمان آينده دارند و پاداش های بزرگ تر آينده را بر 
پاداش های كوچك تر حال ترجيح می دهند. شايد 
به سبب اين آگاهی دقيق از گذشت زمان است 
كه به نظر اين افراد زمان به سرعت می گذرد و 
احساس می كنند كه زمان كافی برای انجام هرچيز 
سوی  به  پيشرفت  اين كه  برای  آن ها  ندارند.  را 
اهداف خود را هم چنان ادامه دهند، دوست دارند 
درباره ی چگونگی پيشرفت خود بازخورد فوری، 
ترجمه ی  )بال11،  كنند  دريافت  واقعی  و  منظم 

مسدّد، 1373، ص: 81(.
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اشاره
در شماره ي قبل انواع خطاها يا تحريفات 
شناختي را به طور مبسوط توضيح داديم. در 
اين قسمت، مرحله ي اول درمان شناختي- 
افكار  فراخواني  »روش هاي  يعني،  رفتاري، 
ابتدا  مي گردد.  تشريح  منفي«  اتوماتيك 
ويژگي هاي  رشد،  شناختي  مدل  تبيين  به 
درمان شناختي- رفتاري، روش هاي ارزيابي 
شناخت  جنبه هاي  و  اطالعات  جمع آوري  و 
مرحله ي  اولين  سپس  مي پردازيم،  درماني 
درمان شناختي- رفتاري )روش هاي فراخواني 

افكار اتوماتيك منفي( را شرح مي دهيم. 

مدل شناختي رشد
درمانگران شناختي معتقدند كه اعتقادات افراد 
ابتداي كودكي شروع و در طي عمر توسعه  در 
مي يابد. تجربيات اوليه ي كودكي منجر به اعتقادات 

منجر شود. چنين اعتقاداتي ممكن است براي فرد 
به عنوان طرح هاي شناختي منفي اساسي، مطرح 

گردد )شارف 2000(.
از  پس  شناختي،  مدل  در  تصور  و  فكر 
فعال سازي اعتقادات پايه اي شكل مي گيرد. )براي 

اطالع بيشتر به يونسي، 1382 مراجعه شود(.

ويژگي هاي رفتار درمانِي شناختي
»رفتار درماني شناختي، رويكردي است فعال، 
سازمان   زماني،   محدوديت  داراي  جهت بخش، 
يافته و ... اين رويكرد براساس اين منطِق نظرِي 
زيربنايي استوار است كه عاطفه و رفتار فرد، عمدتًا 
برحسب شيوه ي ساخت يابي جهان از نظر او تعيين 

مي شود« )بك و همكاران، 1979(.
داراي  است  درماني  درمان،  نوع  اين 

ويژگي هاي زير )هاوتون و همكاران 1989(.

7. آموزشي است؛ زيرا در آن فنون شناختي- 
از طريق  بايد  كه  مهارت هايي  به عنوان  رفتاري 
تكاليف  طريق  از  و  شوند  گرفته  فرا  ممارست 
تلقي مي شوند  بيمار گردند،  وارد محيط  خانگي 

)ترجمه دوراهي و  عابدي، 1380(.
8. تأكيد بر زمان حال دارد؛ يعني درمان بيشتر 
بيماران، مستلزم تمركز قوي بر روي مشكالت 
فعلي و موقعيت هاي خاصي است كه براي بيمار 

غم انگيز و ناراحت كننده اند. 
9. از تكنيك هاي مختلف براي تغيير فكر، 
خلق و رفتار استفاده مي كند. اگر چه راهبردهايي 
شناختي مانند سؤال و جواب سقراطي و اكتشاف 
هدايت شده، مهم ترين راهبردهاي مورد استفاده 
ديگر  از  شده  گرفته  روش هاي  اما  مي باشند، 
جهت گيري ها به خصوص گشتالت درماني3 و رفتار 
درماني نيز، با يك چارچوب شناختي مورد استفاده 

رامين لطافتي بريس
كارشناس ارشد مشاوره ي خانواده

كليدواژه ها: تشخيص رفتار، رفتار درماني، رفتار شناختي، رفتار هيجاني، بيمار. 

تشخيص افكار  اتوماتيك منفي
اساسي و پايه در مورد خود و جهان خود مي تواند 
شود. انسان بطور طبيعي حمايت، عشق و محبت 
را از والدين خود مي آموزد. اين تجربه ها منجر به 
عقايدي چون»من دوست داشتني هستم«، »من 
شايسته هستم« مي شود كه باعث داشتن نظرات 
مثبت فرد در مورد خود، در بزرگسالي مي گردد. 
افرادي كه دچار اختالالت روان شناختي هستند، 
در مقابل كساني كه داراي كاركردهاي سالم و 
بهنجار روان شناختي هستند، در زندگي خود داراي 
تجاربي منفي مي شوند كه به اعتقاداتي چون »من 
دوست داشتني نيستم« يا »من بي كفايت هستم« 
منجر مي گردد. اين تجارب رشدي، همه ي حوادث 
مهم يا تجارب فشارزا، نظام اعتقادي فرد را تحت 
تأثير قرار مي دهند. تجارب منفي از قبيل مسخره 
شرطي،  عقايد  به  مي تواند  معلم،  توسط  شدن 
انجام  من  كه  را  كاري  ديگران  »اگر  همچون: 
مي دهم دوست نداشته باشند، من ارزشمند نيستم«، 

بيمار و  بين  بر همكاري درماني  1. مبتني 
به  به صراحت  بيمار  آن،  زيرا در  درمانگر است. 
عنوان فردي كه نقشي برابر در رويكرد تيمي به 

حل مسئله دارد، تلقي  مي شود. 
2. كوتاه و محدود از لحاظ زماني؛ يعني در 
آن سعي مي شود به بيمار كمك شود تا در خود 

مهارت هاي خودياري مستقلي پديد آورد. 
3. سازمان يافته و جهت بخش است. 

تداوم  عوامل  به  معطوف  و  مسئله مدار   .4
بخش مشكالت و نه منشا آنهاست. 

5. متكي بر فرايند سؤال و »كشف راهبري 
قانع سازي،  نه  و  بك، 1982(  و  )يانگ2  شده1« 

موعظه و مباحثه است. 
مي باشد،  استقرايي  روش هاي  براساس   .6
به طوري كه بيمار فرا مي گيرد به افكار و اعتقادها 
اعتبارشان  بايد  بنگرد، كه  به عنوان فرضيه هايي 

آزموده شود. 

قرار مي گيرند. 
10. ساخت يافته؛ مهم نيست كه تشخيص 
چه است و يا در چه مرحله اي از درمان قرار داشته 
باشيم، بلكه تمايل به اين است كه در هر جلسه ي 
يافته،  ساخت  شيوه ي  يك  به  درماني،  شناخت 

عمل شود. 
درمانگر  است؛  درماني4  ارتباط  نيازمند   .11
با بيان عبارات همدالنه، گوش دادن دقيق و با 
دقت، جمع بندي دقيق افكار و احساسات بيمار و 
توجه  نويدبخش،  و  واقع گرايانه  بودن  خوش بين 
خود را به بيمار نشان مي دهد و در پايان هر جلسه 
)بلك برن و  بازخورد مي كند  از مراجع تقاضاي 

ديويدسون 1990(.
12. صراحت دارد؛ يعني فرايند درمان پوشيده 
و پنهان نيست، بلكه صريح و بي پرده است. درمانگر 

و بيمار درباره ي جريان درمان تفاهم دارند. 
13. نقش فعال و رهنمودي دارد؛ زيرا درمانگر 
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}

درمان  سرتاسر  در  را  رهنمودي  و  فعال  نقش 
دهنده  آموزش  نقش  گاهي  درمانگر  مي پذيرد. 
دارد ولي وظيفه ي اصلي او عبارت است از تسهيل 

تعريف و مسئله گشايي.
داراي الگو يادگيري است. در اين روش براي 
استفاده  روان پويشي  سازه هاي  از  رفتار  توضيح 
نمي شود، بلكه اختالالت رفتاري بيش تر ناشي از 
يادگيري هاي ناسازگارانه تلقي مي گردد. يادگيري 
مجدد رفتار، هدف كاركردي اين شيوه ي درماني 

است. 

روش هاي ارزيابي و جمع آوري 
اطالعات

بررسي مطالعات انجام شده پيرامون عواملي 
مربوط  نوجوانان  رواني  آسيب شناسي  به  كه 
ارزيابي چند  نياز به يك روش  بيانگر  مي شوند، 

انسان به طور طبيعي حمايت، عشق و محبت را از والدين خود مي آموزد
شيوه ي ديگري كه براي سنجش افكار، احساسات و رفتارهاي مراجع در خارج از دفتر 
كار مشاور انجام مي گيرد، خودآگاهي است

جنبه هاي رفتاري درمان، شامل استفاده 
حساسيت زدايي  آرام سازي،  آموزش  از 
منظم، آموزش خودكنترلي، خودبازبيني، 
آموزش  رفتار،  اصالح  الگوبرداري، 
نقش  ايفاي  و  نقش  ايفاي  جرأت ورزي، 
غيره  و  ورزش  مدرج،  تكاليف  معكوس، 

است

}

بعدي است كه شامل بررسي عوامل و متغيرهاي 
مختلفي چون خانواده،گروه همساالن و مدرسه 
مي شود. درمانگري كه از روش تحليل كنشي رفتار 
استفاده مي كند، ابتدا رفتار پيچيده و زنجيره هاي 
رفتاري مبهم را كه در طرح مسئله وجود دارد، به 
اجزاي رفتاري تبديل مي كند.اين اجزاي رفتاري 
ناميده مي شود.  يا »رفتار هدف«  »رفتار آماج6« 
سپس سعي مي كند معيارها و مقياس هاي كّمي 

را در سه زمينه ي زير جمع آوري كند:
الف. رفتارهاي حركتي آشكار 

ب. رفتارهاي هيجاني

     )C.B.T(       تشخيص افكار  اتوماتيك منفي
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ج. رفتارهاي شناختي- هيجاني
او بايد پاسخ هاي رفتاري مربوط به هر اختالل 
و مشكل را به شكل فراواني، شدت و طول مدت، 
كّمي كند، همچنين نقص ها و رفتارهاي افراطي 
مي كوشد  او  اين،  بر  نمايد. عالوه  شناسايي  را  
را  اختالل آميز  رفتارهاي  كه  را  شناخت هايي 

همراهي مي كنند، شناسايي كرده و ثبت نمايد. 
قدم بعدي عبارت است از تجزيه و تحليل 
دقيق عواملي كه از رخداد هر كدام از اين رفتارهاي 
آماج و غيرعادي، شناسايي و ثبت مي شود. اين 
عوامل از محيط خانواده، گروه همسال و محيط 

مدرسه دريافت مي شود )زرب، 2001(.
سنجش مشكالت و شناخت مراجعان، هم 
در آغاز و هم در كل فرايند درمان به طور دقيق 
مورد توجه قرار مي گيرد. اين امر به اين خاطر است 
كه درمانگر بتواند به وضوح مشكالت مراجعان را 

تشخيص دهد و آن ها را مفهوم سازي كند. 
در اين بخش شيوه ها و روش هاي مختلفي 
را كه درمانگر به عنوان تكنيك هاي سنجش به 
نظر  به  اين شيوه ها  كار مي برد شرح مي دهيم. 
»فري من« و ديگران به نقل از »شارف« )2000(، 
به قرار زير است: مصاحبه با مراجع، خوداطالعي 
)خودآگاهي(، نمونه گيري فكري، سنجش عقايد 

مفروضه و پرسشنامه هاي خود گزارشي. 
الف. مصاحبه ها 

اهميت  بر   ،)1990( ديگران  و  »فري من« 
كسب گزارش هاي دقيق از حوادث تأكيد مي كنند. 
آن ها درمانگران را از پرسيدن سئواالت جهت دار 
مانند »شما نمي خواستيد سركار برويد؟« برحذر 
مي دارند و به جاي آن سئواالتي مانند »هنگامي 
كه شما سركار نرفتيد چه اتفاق افتاد؟«، پيشنهاد 
ممكن  درمانگران،  افكار،  سنجش  در  مي كنند. 
است احتياج داشته باشند به مراجع آموزش دهند 
تا ميان »افكار« و »احساسات« تمايز قائل شود 
و مشاهدات خود را گزارش كند نه استنباط هاي 
خود در مورد مشاهدات را. بعضي اوقات مشاهدات 
و مصاحبه ها در حالت طبيعي، كمك خاصي به 
درمانگر مي كند. براي مثال، اگر مراجعي به خاطر 
ترس از بلندي در رنج باشد، درمانگر ممكن است 
او را در خانه يا در حال پياده روي در بيرون از دفتر 

كارش مالقات كند و در جريان مصاحبه با او و 
مشاهده ي رفتارش، سنجش را انجام دهد. 

ب. خودآگاهي
افكار،  سنجش  براي  كه  ديگري  شيوه ي 
دفتر  از  خارج  در  مراجع  رفتارهاي  و  احساسات 
كار مشاور انجام مي گيرد، خودآگاهي است. اساسًا 
مراجعان گزارشي از حوادث، احساسات و يا افكار 
خود را نگه مي دارند. اين عمل مي تواند به صورت 
وسيله ي  به  يا  نوار ضبط صوت  يك  در  روزانه 
از  يكي  شود.  انجام  پرسش نامه  يك  پركردن 
عمومي ترين اين شيوه ها، ثبت افكار غيركاركردي 
امري8  و  راش  )بك،  است   DTR7 )ناكارآمد( 
»برگه ي  آن  به  گاهي  كه  روش  اين   .)1979
تفكر9« نيز مي گويند، داراي چند ستون است كه 
داده  شرح  موقعيت ها  و  شرايط  ستون،  يك  در 
مي شود، در ستون ديگر، مراجع عواطف و هيجانات 
را شناسايي و درجه بندي مي كند و در ستون سوم، 
مي نمايد.  ثبت  را  خود  اتوماتيك  افكار  مراجع 
مراجعان ممكن است استفاده از فن DTR را در 
جلسه ي درمان، تمرين كنند، به اين منظور كه به 
ثبت افكار اتوماتيك و درجه بندي شدت احساسات 

خود، عادت مي نمايند. 
استفاده از DTR موادي را براي بحث در 
جلسه ي آينده و نيز فرصتي براي يادگيري مراجعان 

در مورد افكار اتوماتيك خود فراهم مي كند. 
ج. نمونه گيري از افكار

نمونه گيري فكري شيوه اي ديگر براي كسب 
اطالعات در مورد شناخت ها است. يك راه براي 
نمونه گيري افكار اين است كه در فواصل زماني 
باشيم،  داشته  خاصي  لحن  خانه،  در  تصادفي، 
سپس افكارمان را ثبت كنيم. مراجعان مي توانند 
افكار خود را در يك نوار، ضبط يا دفترچه ي خود 
يادداشت كنند. نمونه گيري فكري در جمع آوري 
داده ها و اطالعاتي كه مربوط به شرايط خاصي 
مانند مدرسه و كار است،  مي تواند سودمند باشند. 
با اين حال، نمونه گيري فكري مي تواند فعاليت 

مراجع را متوقف و او را برانگيخته كند. 
د. مقياس ها و پرسش نامه ها

پرسش نامه ها  فوق،  تكنيك هاي  بر  عالوه 
نيز كه قباَل به وجود  و مقياس هاي درجه بندي 

آمده اند، مي توانند در سنجش افكار غيرمنطقي و 
تحريف هاي شناختي سودمند واقع شوند. 

جنبه هاي شناخت درماني 
به طور كلي شناخت درماني داراي جنبه هاي 
جنبه هاي  است.  رفتاري  و  شناختي  آموزشي، 
آموزشي مشتمل است بر توضيح دادن مثلث هاي 
بيمار.  به  اشتباه  منطق  و  طرح واره ها  شناختي، 
درمانگر بايد به بيمار توضيح دهيد كه آن ها با هم 
فرضياتي تنظيم مي كنند و در طول درمان، آن ها را 
به آزمايش خواهند گذاشت. شناخت درماني مستلزم 
شرح كامل رابطه ي افسردگي و تفكر، عواطف و 
رفتار و نيز فلسفه ي تمام جنبه هاي درماني است. 
اين گونه توضيح دادن در تضاد با روان  درماني هاي 
كمي  بسيار  توضيح  مستلزم  كه  تحليل گراست 
هستند. فنون شناختي شامل چهار فرايند است: 
آزمايش   -2 اتوماتيك  افكار  نمودن  آشكار   -1
افكار اتوماتيك 3- شناسايي فرضيات غيرانطباقي 
پنهان 4- آزمايش اعتبار فرضيات  غيرانطباقي 
جاني،  زنده  تو  ترجمه  ديويدسون،  و  برن  )بلك 
1374(. جنبه هاي رفتاري درمان، شامل استفاده از 
آموزش آرام سازي، حساسيت زدايي منظم، آموزش 
خودكنترلي، خودبازبيني، الگوبرداري، اصالح رفتار، 
آموزش جرأت ورزي، ايفاي نقش و ايفاي نقش 
است  غيره  و  ورزش  مدرج،  تكاليف  معكوس، 
)بك و همكاران، ترجمه گودرزي، 1380 و ايي- 

نيلين10، 2002(. 
در اين قسمت به توضيح روش هاي فراخواني 

افكار اتوماتيك مي پردازيم. 

روش ه�اي فراخواني اف�كار اتوماتيك 
منفي

مستقيم  پرسش  مستقيم:  سئواالت   .1
و  مي گذشت؟«  چه  شما  ذهن  »در  صورت  به 
فكر  چه  به  موقع  »درآن  مثل:  پرسش هايي  نه 
مي كرديد؟«، به طور آشكار، ساده ترين شيوه براي 
متوجه ساختن بيمار به جريان پردازش اطالعات 
افكار  فراخواني  و  دروني  غيرهوشيارانه  به طور 

خودآيند منفي است. 
سئواالت  اگر  سقراطي:  پرسش گري   .2
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مستقيم براي آشكار كردن افكار منفي و كليدي 
مفيد نباشد، از سئواالت استقرايي كه گاهي اوقات 
»اكتشاف هدايت شده« نيز ناميده مي شود، استفاده 
مي گردد. درمانگر بايد به دقت عمل كند  و سؤاالت 
مناسبي را مطرح سازد بدون اينكه بيمار را به طرف 

پاسخ  راهنمايي كرده باشد. 
3. بحث و گفت وگو درباره ي تجربه ي هيجاني 
اخير: موقعيتي را كه با اضطراب يا افسردگي او 
بوده است و آن را به خوبي به خاطر دارد، يادآوري 
مي كند. بيمار واقعه را توصيف مي نمايد و درمانگر 
افكاري را كه با شروع و دوام آن مرتبط اند شناسايي 
مي كند. اين كار از طريق پرسش سئواالتی نظير 

آن چه در زير آمده است امكان پذير مي باشد.
»در آن موقع چه چيزي به ذهنتان آمد؟ فكر 
خاصي به ذهنتان رسيد؟ وقتي شديداً مضطرب 
شديد، بدترين چيزي كه فكر مي كرديد ممكن 

است اتفاق بيفتد، چه بود؟
4. افزايش تنش جسمي: به بيماران مي توان 
از  آرام سازي،  تمرين  طريق  از  تا  داد  آموزش 
تشديد تنش جسمي يا شروع حمله ي ناشي از 
وحشت زدگي، مطلع گردند. بيمار مي تواند از اين 
افزايش تنش همانند تغيير حاالت رواني، به عنوان 
نشانه هايي براي توجه و وارسي افكار غيرارادي خود 
استفاده كند. درمانگر با مشاهده ي افزايش تنش در 
جلسه ي درمان، مي تواند به افكار اتوماتيك بيمار 

پي برد. 
چنان چه  تخيل:  يا  ذهني  تصويرسازي   .5
افكار  شناسايي  جهت  در  استقرايي  سئواالت 
غيرارادي سودمند نباشد، استفاده از تصويرسازي 
ذهني براي بازآفريني يك موقعيت مي تواند مفيد 
باشد. بيمار بايد يك موقعيت را تا جايي كه مي تواند، 
به طور صريح در ذهن خود، بازآفريني كند و پس 
از چند دقيقه، درمانگر در مورد افكار همراه با اين 

تجسم ذهني سئوال نمايد.
6. تغيير خلق در جلسه: در جلسات درمان، 
معمواًل ُخلق منبع مفيدي  براي افكار منفي است. 
وقتي در جلسه، تغييري در خلق بيمار به وجود آمد، 
درمانگر اين تغيير را به بيمار خاطر نشان  مي كند 
سپس از او مي پرسد،  چه فكري به ذهنت رسيد؟  
يا راجع به چه موضوعي يا مطلبي فكر مي كردي؟ 

جاني،  زنده  تو  ترجمه  ديويدسون،  و  برن  )بلك 
.)1374

يك  بازآفريني  براي  نقش11:  ايفاي   .7
موقعيت به طور زنده، به منظور دسترسي به افكار 
منفي مربوط به آن، ايفاي نقش از تجسم ذهني 
مناسب تر است. از اين  روش مي توان در موقعيت 
روابط مشكوك با ديگران نيز استفاده كرد. در اين 
حالت، درمانگر نقش كسي را كه مراجع مشكالت 

را با او تجربه كرده است، بازي مي كند. 
رويداد:   يك  معناي12  كردن  محقق   .8
صحبت  رويدادها  مورد  در  چنان  اغلب  بيماران 
مي كنند كه گويي اين رويدادها سبب بروز ناراحتي 
است.  شده  آن ها  در  ناخوشايند  احساس هاي  و 
درمانگر با مشخص ساختن معناهاي شخصي، 
افكار مربوط به موقعيت را فراخواني مي كند. مثاًل، 
وقتي كه كارفرما، با تو به روش اهانت آميز صحبت 

مي كند براي تو چه معني دارد؟
9. ثبت افكار روزانه )DTR(: كار كردن با 
اين جدول به مراجع اجازه مي دهد تا انواع افكار 

خود را بازبيني كند. 
تكنيكي  )متضاد13(:  معكوس  پيشنهاد   .10
كه براي آشكارسازي افكار مربوط به عزت نفس 
پايين كمك مي كند، عبارت است از مطرح كردن 
پيشنهاد مخالف و متضاد اعتقاد يا فكري كه بيمار 
دارد  مشخص  پديده هاي  يا  حادثه ها  مورد  در 

)برندگن، 2002(. 
به طور كلي براي تشخيص افكار اتوماتيك 

منفي، الزم است سه مرحله ي زير را طي كنيد: 
1. تشخيص هيجان هاي ناخوشايند 

2. تشخيص موقعيتي كه اين هيجان ها در 
آن اتفاق مي افتد.

3. تشخيص افكار اتوماتيك مربوط به آن 
هيجان )هاوتون و همكاران، 1989(.

انشاءاله در مقاله ي بعدي به تشريح  روش هاي 
شناختي  خطاهاي  بردن  سئوال  زير  يا  درماني 
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گزارش تحليلِی ميزگرد

 واکاوی مبانی فلسفی خالقيت
اشاره

پيش از اين در شماره هاي 17 و 18 )پاييز و زمستان 1388(، 
گزارش تحليلي از نشست »واكاوي مباني فلسفي خالقيت«، )برگزار 
در  محترم شد.  خواننده ي  تقديم شما  پژوهش(  سازمان  در  شده 
بخش هاي گذشته ديدگاه  اعضاي ميزگرد ياد شده را آورديم. چكيده ي 

اين آرا از اين قرار است: 
و  تالش ها  از  پديدآمده  ايده هاي  و  بشري  ساخته هاي  
تأمالت انديشه ورزانه و دست ورزانه ي انسان ها، چه در شكل اراده ي 
تجسد يافته )تمّدن( و چه در قالب شيوه ي كلي زندگي )فرهنگ(، 
ارزش آفريني )كارآفريني(هايي است نشأت گرفته از قوه اي دروني به 

نام »خالقيت«.
خالقيت، وصِف ذهن است. وصف در اصِل تحقق خود، تابع 
هستي موصوف است. )آيت اهلل جوادي آملي( بنابراين ذهن ذاتاً خالق 

است.
نوآوري، ارزش آفريني و يا به تعبير امروزين كارآفريني ]نه  
لزوماً اشتغال زايي[ خود محصول »خالقيت« يعني فعل خالقه ي ذهن 

آدمي ست.
منشاء خالقيت ناشناخته است؛ برخي آن را محصول ارتباط روح 
انسان با ايزد مهر بانوان ]اسطوره و الهه اي يوناني[ مي دانند )افالطون(، 
برخي ديگر خالقيت را محصول گونه اي جنون برمي شمرند )كانت(، و 
صدرالمتالهين شيرازي خالقيت را ويژگي ذاتي انسان دانسته كه از 

نفخه ي الهي )روح انساني( سرچشمه مي گيرد.
از نظر مالصدرا: 

اوالً: وصف هر موجودي تابِع هستي )وجود( اوست. 
ثانياً: هستي )وجود( انسان معلول نفخه ي الهي )و نفخت فيه من 

روحي( است.
ثالثاً: هر معلولي، هر آنچه از ذات و صفات و افعال )شئون وجودي( 
دارد به مصداق آن كه از خود هيچ نداشته است )فاقد شيء معطي آن 
نيست( پس همه را از علِت هستي بخش خويش )خاّلق مجيد( دارد. 

بنابراين خالقيت موهبتي الهي است كه به درجات مختلف به موجودات 
انساني داده شده است. 

به عبارتي، خالقيت آموختني نيست.
اگرچه خالقيت آموختني نيست اما شكوفايي قوه ي خالقيت 
يعني چگونگي تحريك قوه و نحوه ي واكنش به چيزها و بهره وري از 

آن، امري تربيتي و آموزشي است.
موجوِد  ارزش هاي  در  ترديدافكني  و  شناختي  شِك  ايجاِد  
معرفتي، هنري، فنّاورانه، صنعتي و... آفرينش گري )خالقيت( را تحريك 

و فعال مي كند )دكارت و پيروانش(.
خالقيت يك پديده ي اجتماعي است. جامعه تا با ارزش هاي 
تازه )ارزش آفريني( روبه رو نشود به آن ها پاسخ نمي دهد. ارزش گذاري 
بر كار و فعِل خالقه به نوع فرهنگ، ذهنيت تاريخي، اسطوره هاي حاكم 

بر جامعه و آزادي و تربيت بستگي دارد.
خالقيت و خلق ارزش هاي تازه در غيبِت سنت اتفاق نمي افتد. 
داده ها و فراداده هاي سنّت در تلقي ها و تلقي ها در پيدايش ارزش هاي 

نو نقش كليدي دارند.
خالقيت مستلزم هنجارشكني )البته نه در مصاديق اخالقي و 

ديني(، است.
فلسفه ي تربيتي و آموزش كودكان و نوِع آموزش فلسفه به 
بُنه ها )طرح واره ها(ي  از روان  پيدايش گونه هايي  به  كودكان منجر 
عاطفي، اجتماعي، منطقي و شناختي مي شود كه در شكوفايي و يا عدم 

فعليت قوه ي خالقه ي كودكان نقش بي بديلي دارد.
برخي از جامعه شناسان و روان شناسان خالقيت را ويژه ي  
انسان هاي خاص )نوابغ( دانسته و فرهنگ، تربيت و آموزش را در 

شكوفايي آن كم اثر مي دانند )ديدگاه نخبه گرايان فرهنگي(.
اينك در بخش سوم، پرسش ها، نقدها و برداشت هاي مخاطباِن 
حاضر در نشست را، به همراه پاسخ هاي اعضاي ميزگرد به خوانندگان 

تقديم مي كنيم.
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ابوالفضل نفر

بخش سوم

برخي  است؛  ناشناخته  خالقيت  منشاء 
آن را محصول ارتباط روح انسان با ايزد 
يوناني[  الهه اي  و  ]اسطوره  بانوان  مهر 
مي دانند )افالطون(، برخي ديگر خالقيت 
برمي شمرند  جنون  گونه اي  محصول  را 
)كانت(، و صدرالمتالهين شيرازي خالقيت 
را ويژگي ذاتي انسان دانسته كه از نفخه ي 

الهي )روح انساني( سرچشمه مي گيرد

ناشناس: من چهارده سال در آموزش وپرورش 
تدريس كرده ام. به نظر اين جانب شيوه هاي تدريس 
سنتي از پرورش انسان خالق ناتوان است و بايد 
آيا  شود.  اصالح  آموزش وپرورش  در  ما  رويكرد 
موضوعات مختلف درسي و اشياي مختلفي كه در 
معرض توجه كودكان قرار مي گيرند در تحريك قوه ي 
تخيل آن ها به يك اندازه اثرگذار است؟ آيا نوع محتوا 
و ماده ي درسي و موضوع آموزشي مثاًل يك نقاشي 
و تابلوي هنري، يك محصول صنعتي و يا يك بيت 
شعر از حافظ در تحريك قواي تخيل و خالقيت به 
يك اندازه مؤثرند؟ آيا موقعيت هاي متفاوِت آموزشي 
ـ يادگيري در پرورش انسان خالق يكسان  ياددهي 

عمل مي كند؟
عضو ميزگرد: من به دوستان عزيزي كه در 
جلسه حاضرند عرض مي كنم كه ما )اعضاي ميزگرد( 
در اين جا در پي نقد برنامه هاي درسي و يا نقادي از 
آموزش وپرورش فعلي خودمان نيستيم. ما پيش ترها 
خالقيت را از منظر مديريت آموزشي بحث كرده ايم 
و اكنون در اين جا گرد آمده ايم تا آن را از ديدگاه 
فلسفه ]علم النفس[ و روان شناسي واكاوي كنيم. ما 
نيامده ايم وانگري كنيم. ما خودمان همه ي اين ]نقد[

ها را مي د انيم.
سازمان  پژوهشگر  و  مدرس  من  ذاكري: 
آقاي  تعريف  نظرم  به  هستم.  آموزش وپرورش 
مبنايي  سخني  خالقيت،  از  ابراهيم زاده  دكتر 
 است. اين سالني كه در آن نشسته ايم فونداسيون 
نسبِت  و  رابطه  بحِث  در  نيست،  آشكار  )پي (اش 
آموزش وپرورش با شكوفايي قوه ي خالقه ي انسان، 
فهم  در  آموزش وپرورش  از  ما  برداشت  و  تعريف 
خالقيت نقش دارد. به نظر من )در تأييد نظر دكتر 
ضيمران( معنا آن چيزي است كه مخاطب از متن 
فراچنگ خود مي آورد. يعني فهم پديده اي تاريخي 
درباره ي  ضيمران  دكتر  است  ممكن  اگر  است. 
بحث هاي معرفت شناختي و هرمنوتيكي بشيتر توضيح 
بدهند. آيا چه تصوير و تصوري از آموزش وپرورش در 
ذهن مربيان است؟! برخي مي گويند ما بايد بچه ها 
را براي زندگي آماده كنيم به نظر من آسيب ها از 

}

همين جا ايجاد مي شود.
ناشناس: خالقيت كه در قرآن به آن اشاره 
شده است، درباره ي خليفه ي خداوند يعني انسان 
به عنوان خليفه ي  )انسان،  بنابراين  مطرح است، 
خداوند، بايد كارهاي مستحكم العقل را انجام دهد. ما 
انسان ها همه خالق هستيم. بچه ها، به عنوان انسان، 
بايد سخنان مهمل و يا مغرضانه را از سخنان صحيح 
و مستدل تشخيص دهند. مثاًل اگر يك راديوي 
بيگانه ]و دشمن[ را گوش مي دهد كه قصد دارد 
مطالبي را در ذهن او القا كند. بچه]ي خالق[ بايد 

اين را دريابد.
دكتر ضيمران: خالقيت اساساً قابل كشتن 
نيست. خصوصيتي است كه خودش را به هر طريقي 
نشان مي دهد. انسان را نمي توان از ]لوازم[ ماهيت 
ذاتي است،  انسان  در  خودش جدا كرد. خالقيت 
نمي توان حذف اش كرد. بله؛ شايد بتوان محدودش 

كرد.
دكتر بهشتي: اين ميزگرد شايد اولين تجربه 
است كه در اين جا دارد صورت مي گيرد. از طرِف 
حاضران ]شركت كنندگان[ بحث ها و پرسش هاي 
پراكنده و ُخرد و ريز و جزئي مطرح شده است كه 
بسياري از آن ها جدلي بوده و راه به جايي نمي برد. 
با فرمايش خانم  اما پرسشي هم مطرح شد كه 
دكتر علم الهدي درباره ي قوه ي خيال مرتبط بود. 
همچنين در يادداشتي كه به دست اين جانب رسيده 
است خواسته شده كه درباره ي عالم مثال ]برزخ[ و 
آن چه در آن جا هست صحبت كنم. برخي از مروجان 
فلسفه ي صدرايي، همچون خودِ مالصدرا، براي فهم 
و ادراك هم، مانند وجود، مراتب ]تشكيك[ قائل 
هستند: مرتبه ي حسي، مرتبه ي خيالي و مرتبه ي 
عقلي. مالصدرا تجّردِ )فوق مادي بودن( قوه ي خيال 
را اثبات كرده است. وي سخِن ديگري هم دارد و آن 
اين است كه انسان در تمامي مراتب ادراك به ويژه در 
مرتبه ي حس و خيال، ادراكات را خلق مي كند. يعني 
مثاًل آنگاه كه بنده اين خطيب )سخنران( و سخنان 
ايشان را مشاهده مي كنم صرفاً منفعل نيستم، بلكه 
مشابه آن را در ذهنم ايجاد مي كنم. ادراك هاي ما )در 

هر مرتبه اي( ابداع )آفريده ي( ماست. ادراك هاي ما 
قيام صدوري ]وابستگِي وجودي[ به نفس يا ذهن ما 
دارند. اين قلم خودكاري را كه من به دست گرفته ام، 
با واسطه ي صورت ذهني براي من معلوم است. آن 
صورت ذهني را كه واسطه ي من در درك و آگاهي 
از اين خودكار است معلوم بالّذات ناميده اند و خودكار 
را معلوم بالعرض )با واسطه( نام گذارده اند. پس معلوِم 

بالّذات يا صورت ذهني، مخلوِق ذهن انسان است.
در باب ادراك عقلي برخي از فيلسوفان ما، از 
جمله شيخ اشراق و مالصدرا، معتقدند كه هرگاه نفِس 
انسان تعالي يافت و با ارباب انواع و ُمُثل نوريه اتصال 
برقرار كرد هرچه از حقيقت آنجا هست را شهود 
مي كند؛ البته به نسبِت مقام و مرتبه و شأن و درجه ي 
انساني اش. او در اين مرتبه است كه دست به خلق 

و ابداع مي زند.
دكتر ضيمران: فروبل و جان ديويي، در بحِث 
مفهوم آموزش وپرورش، اساس كارشان بر اين مفهوم 
از محيط است كه ما بين محيط و ارگانيزم يا موجود 
زنده، كنش و واكنش برقرار است. از نظر اينان، محيط 
يك معناي ساكن و ثابت و غيرسيالي ندارد، بلكه يك 
مفهوم اساسي ]در خالقيت[ است. چنان چه شرايط 
كالس و شرايط آموزش به گونه اي پويا طراحي 
شود تأثيرات عميقي روي آموزش و خالقيت به جا 
مي گذارد. اما در بحث از هدف آموزش دوگونه نگاه و 
دو نوع هدف اساسي براي آموزش وپرورش در نظر 

گرفته شده است.
يك نگاه اين است كه آموزش عبارت است 
از زمينه سازي براي محاكات )تقليد( و شبيه سازي. 
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به اين نتيجه برسيم كه خالقيت ويژگي شخصي 
]ژنتيك[ نيست بلكه اتفاقي است كه در محيط رخ 

مي دهد؟
خالقيت از تعامل دانش آموز با محيط يادگيري 
پديد مي آيد نه اين كه در فرد وجود داشته و ساكت يا 

خاموش شده باشد تا آن كه برانگيخته گردد!
برخي از اشياءـ  اگر بخواهيم به زبان صدرايي 
حرف بزنيمـ  از مرتبه ي خيالي باالتري نسبت به 
سايرين برخوردارند. بنا به نظر مالصدرا، در جهان 
غير از اين اليه ي محسوس، و اليه ي باطني عقول 
)عوالم ماده و معنا( يك اليه ي مياني و واسطي به 
نام عالِم مثال هم وجود دارد كه همان وجود مثالي 

اشياست.
به نظر مي رسد كه افراد انساني برداشت هاي 
ديگر،  عبارت  به  باشند.  داشته  اشيا  از  متفاوتي 
و  مثال ها  از  اقيانوسي  با  ما  انسان ها  جهاِن  در 

برداشت هاي متنوع و متفاوت روبه رو هستيم.
خالقيت يك حادثه يا روي داد است. روي دادي 
كه از مواجهه ي نفس شخص با محيط و اشيا پديد 
مي آيد. در اين جا  است كه آموزش وپرورش بايد 
داللت خود را براساس جنبه هاي زير دسته بندي 

كند: 
]فردي[  ويژگي هاي  و  را شناسايي  افراد   .1

آن ها را از نظر خالقيت بررسي نمايد.
2. موضوعات را شناسايي و طبقه بندي كند. 
زيرا براي مثال، براي برخي از دانش آموزان يك 
بيت شعر، براي برخي ديگر يك نغمه ي موسيقايي 
برانگيزانندگي  نقاشي  براي عده اي ديگر يك  و 

بيشتري دارد.
اگر توجه كرده باشيد مي دانيد كه وقتي كالس 
و درس جاذبه اي براي برخي از بچه ها ندارد، اين 
بچه ها در همان كالس و ساعت درس، بر روي 
كاريكاتور  مثاًل  نقاشي مي كنند؛  كاغذ چيزهايي 
مي كشند و يا در درون خود شعري را زمزمه مي كنند 
خالقه اي  فعل  به  خود  ذهن  در  حال،  هر  به  و 
مشغول اند و اين يعني اين كه، دانش آموز با معلم )به 
علت فقدان جاذبه ي درس و كالس( همراه نيست 

اما بيكار هم نمي تواند بنشيند!
ادامه دارد ...

}

}

}

اگر توجه كرده باشيد مي دانيد كه وقتي 
از  برخي  براي  جاذبه اي  درس  و  كالس 
بچه ها ندارد، اين بچه ها در همان كالس 
چيزهايي  كاغذ  روي  بر  درس،  ساعت  و 
نقاشي مي كنند؛ مثالً كاريكاتور مي كشند 
و يا در درون خود شعري را زمزمه مي كنند 
و به هر حال، در ذهن خود به فعل خالقه اي 
مشغول اند و اين يعني اين كه، دانش آموز 
با معلم )به علت فقدان جاذبه ي درس و 
هم  بيكار  اما  نيست  همراه  كالس( 

نمي تواند بنشيند!

خالقيت و خلق ارزش هاي تازه در غيبِت 
سنت اتفاق نمي افتد. داده ها و فراداده هاي 
سّنت در تلقي ها و تلقي ها در پيدايش 

ارزش هاي نو نقش كليدي دارند

است.  اجتماعي  پديده ي  يك  خالقيت 
جامعه تا با ارزش هاي تازه )ارزش آفريني( 
نمي دهد.  پاسخ  آن ها  به  نشود  روبه رو 
ارزش گذاري بر كار و فعِل خالقه به نوع 
اسطوره هاي  تاريخي،  فرهنگ، ذهنيت 
حاكم بر جامعه و آزادي و تربيت بستگي 

دارد.

مدل،  عنوان  به  را  چيزي  يك  دانش آموز  يعني 
پارادايم )سرمشق( قرار دهد و از آن پيروي كند. 
اين نگاه ذات محوري است و در جوامع غربي سابقًا 
خيلي تداوم داشته و آموزش هاي سنتي هم بر اين 

اساس شكل گرفته است.
كه  دارد  وجود  هم  ديگري  نگاه  اما 
آموزش وپرورش را بسترساز خالقيت ها مي داند. در 
اين نگاه بحث ارگانيسم و محيط خيلي جدي تر و 

فلسفي تر مطرح مي شود.
بودن  تاريخ مند  و  درباره ي هرمنوتيِك متن 
معرفت، منظور ما اين است ما انسان ها هيچ گاه 
از گذشته ي خودمان صددرصد نبريده ايم. اگرچه 
ممكن است ما نگاه انتقادي به فراداده هاي سنت 
داشته باشيم، اما به هيچ وجه نمي توانيم از نقطه ي 
صفر حركت كنيم. در پاسخ به پرسش آقاي ذاكري 
هرمنوتيك  مفهوم  اگرچه  كه،  مي كنم  عرض 
در ايران با سوءتعبيرها و سوءفهم ها روبه رو بوده 
است. اما در حقيقت هرمنوتيك به معناي فهم 
متن نيست بلكه اساس هستي شناختي )انتولوژيك( 
دارد و البته سپس پديده اي معرفت شناختي 
بنابراين  مي شود.  )اپيستمولوژيك( 
به  معرفت شناختي  زمينه هاي 
شكوفايي  امكان  تنهايي 
را  ]خالقيت[  تحقق  و 
نخواهد داد. تاريخ مندي 
اين  به  معرفت، 
معناست كه ارتباط من 
با گذشته پايه و اساِس 
حركِت من به سوي آينده 
است. از اين رو محيط، مفهومي است پويا. انديشه ي 
انتقادي كه اساس هرمنوتيك جديد است به ما 
مي گويد كه نگاه ما به گذشته يا سنت، بايد تذكري 
]انتقادي[ باشد. در حوزه ي بحث هاي ادبي به جاي 

خالقيت، بحث از سّياليت ذهن است.
از  )شركت كننده(:  هاشمي  دكتر  خانم 
بحث هاي آقاي دكتر ضيمران چنين فهميدم كه 
هرمنوتيك فقط به متن ربط ندارد بلكه به كل حد 
و مرز و به كل اشياء مربوط و مرتبط است. براساس 
ديدگاه مالصدرا كه هر كسي خودش به برداشت 
يا تصويرسازي از محيط مي پردازد، آيا ما مي توانيم 
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پيام هاي
 متناقض

روي شاخه هايش بنشينيد و به صداي باد كه در 
ميان شاخ و برگ هايش مي پيچد، گوش بدهيد. 
آن وقت مي توانيد بگوييد كه درخت را مي شناسيد. 
و پسرك به خودش گفته بود، آره! يادم مي مونه. 
بايد همين كار را كرد و اين پسر كوچولو، موقع 
ناهار، درخت مدرسه را گرفته و صاف از آن باال 
رفته بود! ناظم مدرسه هم كه از آنجا مي گذشت، او 
را ديده و از درخت پايين كشيده و با يك اردنگي از 
مدرسه بيرونش انداخته بود. گفتم، اي داد و بي داد! 

حتماً اشتباهي شده، حتماً سوءتفاهمي شده!
و رفتم كه با ناظم مدرسه صحبت كنم. سردر 
نمي آورم كه چرا هميشه ناظم هاي مدرسه، مربي 
پرورش اندام هم هستند. به دفتر مدرسه رفتم. 
آقاي ناظم با عضالت ورقلنبيده، آن جا نشسته بود. 
همين كه گفتم: من دكتر بوسكاليا هستم، سرش 
را بلند كرد و چپ چپ نگاهي به من انداخت و 
گفت: شما همون معلمي هستين كه به بچه هاي 
كه  واقعاً  برن؟  باال  درخت  از  گفتين  مردم 
اسباب دردسر هستين. آمدم بگويم: گمانم 
سوءتفاهم كوچكي شده كه فرياد زد: شما 

واقعاً مزاحميد. 
آمد،  كنار  او  با  نمي شد  اصاًل  خب! 
براي همين به خانه ي پسرك رفتم كه حاال 
دو هفته تمام آزاد بود كه از هر درختي كه دلش 
مي خواهد باال برود! او به من گفت: گمانم از اين 
ماجرا ياد گرفتم كي از درخت باال برم، 
كي باال نرم، مرد! گمانم برداشت درستي 

از حرف هاي شما نكردم. مگه نه؟
طفلك عجب كار سختي در پيش داشت. 
او مي خواست به حرف هاي من گوش بدهد و در 
عين حال، خودش را با ناظم مدرسه هم تطبيق 
بدهد و اين واقعاً كار قهرمانانه اي بود! البته تازگي ها 
شنيده ام كه هنوز هم از درخت باال مي رود، منتهي 
در  گرفته  ياد  انگار خوب  ناظم!  روي  جلوي  نه 
محيطي كه براي يك چيز ساده، دو جور حكم 
متضاد صادر مي كنند، چه جور زندگي كند و اين 

خودش نبوغ زيادي مي خواهد. 

دكتر لئوبوسكاليا
ترجمه: فرح بانو قائمي 

اشاره
دكتر لئو بوسكاليا، از آموزشكاران مطرح 
جهاني است كه در حوزه ي مباحث مرتبط با 
روان شناسي تربيتي، فعاليت هاي علمي قابل  
توجهي انجام داده است. اما آن چه بوسكاليا 
را در سطح جهان معروف كرده، نوشته هاي 
شنيده هاي  و  ديده ها  از  او  تجربي  و  ساده 
خودش است كه آن ها را در قالب خاطراتي 
اين  از  يكي  مي كند.  بيان  شيرين  و  ساده 

نوشته ها را در پي مي آوريم. 

تازگي ها تجربه ي محشري داشتم. با گروهي 
كاليفرنيا  مدارس  از  يكي  تيزهوش  بچه هاي  از 
صحبت مي كردم و طبق معمول پرت و پال  گفتم. 
آن ها هم با چسب دوقلو! سرجاهايشان چسبيده 
بودند و من هم حسابي فّكم گرم شده بود. بعد 
ناهار دعوت كردند.  از كالس، همكارانم مرا به 

وقتي برگشتم، يكي از بچه ها با عجله نزد 
اتفاق  بوسكاليا!  دكتر  گفت:  و  آمد  من 
را  پسري  آن  آمده.  پيش  وحشتناكي 
كه درست رو به روي شما نشسته بود، 
يادتان هست؟ گفتم، البته! هيچ وقت 

ميخ  خيلي  نمي كنم.  فراموشش 
حرف هايم شده بود! او گفت: خب! براي 
دو هفته از مدرسه اخراجش كردند. پرسيدم: 

چرا؟ و او جواب داد. براي اين كه از درخت 
مدرسه رفته بود باال. يادم آمد كه در حرف هايم 

گفته بودم: اگر واقعاً مي خواهيد از چيزي 
سر دربياوريد، بايد آن را تجربه كنيد. 

اگر واقعاً مي خواهيد بدانيد درخت 
چه جور چيزي است، بايد از آن 
باال برويد، آن را لمس كنيد، 
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اشاره
است  فرايندي  محصول  فكري  بارش 
در  جمعي«  »خرد  مشاركتي  رويكرد  از  كه 
تأمين راهبردهاي حل مشكالت و  راستاي 
مسائل اتفاق مي افتد. علي)ع( همگان را به 
»مشاركت عقول« توصيه مي فرمايند. رشد 
عنوان:  تحت  نشستي  در  مدرسه  مشاور 
»چالش ها و مشكالت مشاوران در مدارس« 
با شركت اعضاي محترم تحريريه و برخي 
دست اندركاران و مشاورين مدارس اقتراِح 
ياد شده را به قصد نيازسنجي برگزار كرد كه 
در اين شماره تقديم مخاطبان خود مي نمايد. 
در اين جا از خوانندگان مجله )كارشناسان و 
مشاورين و دانشجويان رشته هاي مربوطه( 
درخواست داريم مسئله ها و نيازهايي را كه 
از  و  متناسب تر  مدرسه اي  مشاوره ي  براي 
جنبه ي كاربردي داراي قابليت بيشتر و براي 
مشاورين سودمندتر و در اولويت است را به 
يا  نمابر  براي مجله توسط  تشخيص خود 

نامه و مقاله ارسال دارند.

ميزگرد بررسي مشكالت اجرايي
 مشاورين در مدارس
تبييني از وضعيت موجود در مدارس

ساعات كار مشاورين در مدارس )30 ساعت 
راهنمايي  و  ابتدايي  مقطع  در  است.  هفته(  در 
دبيرستان   در  صرفاً  و  نشده  پيش بيني  مشاوره 
بحث مشاوره مطرح است. مشاوره در دبيرستان 
و  است  تحصيلي  مشاوره ي  زمينه ي  در  فعاًل  
مسائل شناختي و اجتماعي و رفتاري، اگرچه در 
شرح وظايف آمده است اما عماًل مورد غفلت و 

كم توجهي قرار گرفته است.
مسئول  )كارشناس  تحريري  آقاي 
مشاوره ي سازمان آموزش وپرورش شهر تهران( 

ـ وضعيت مشاوره در مدارس: 
به  نفر  از 1800  تعداد مشاورين  ـ 
1500 نفر )تهران( كاهش يافته است 
به طوري كه اغلب نيروهاي با تحصيالت باالتر  
)كارشناس ارشد( به علت از دست دادن انگيزه  ي 

كاري از كار در مدرسه انصراف مي دهند.
نقش  گرفتن  قرار  غفلت  مورد  ـ 
مشاوره در مقطع دبستان عليرغم اين كه 

اين مقطع »تك معلمي« است.

ـ 8 تا 10 ساعت تدريس اجباري 
در وظايف مشاورين مدرسه الزام شده است كه 
البته بايد مهارت هاي زندگي و مسائل تحصيلي 
را آموزش دهند اما اغلب به خاطر پر شدن اين 
10 ساعت مجبور به تدريس  دروِس غيرمرتبط 
با مشاوره مي شوند )10 ساعت تدريس  موجب 
و  است  آموزش وپرورش  براي  مالي  بار  كاهش 
فقط بايد ُپر شود( حتي درس هاي غيرمرتبط به 
مشاوره را مشاورين تدريس مي كنند مثل عربي 

و ادبيات...
و  معلمان  مديران،  ديدگاه  ضعف  ـ 
اين  كه  مشاورين،  فعاليت هاي  به  نسبت  اوليا 
به طوري  شده  مشاوره  كار  ساده انگاري  موجب 
كه اين تفكر مطرح است كه هر كسي مي تواند 
مشاور باشد و اين امر موجب سلب اعتماد از مشاور 

مي شود.
نقص  به  كار مشاوره  ساده انگاري  ـ 
در سازمان و اعضاي ستادي برمي گردد و اين كه 
جايگاه مشاوره را كجا ديده اند، وقتي ساعت كار 
مشاوره به درستي تعريف نشده و كار مشاور از 

نرگس نفرفرزانه اسالمي خانم هاديان

تنظيم كننده: فرزانه اسالمي
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معلم متمايز نشده و ظاهراً به عنوان يك نيروي 
كارهاي  و  موضوعات  براي  جبراني  و  كمكي 
مي توان  شرايطي  چنين  در  آنگاه  است،  ديگر 
انتظار داشت كه مشاوران نسبت به خودشان و 
نگاه  آن ها  به  نسبت  معلمان  و  مديران  و  اوليا 

جدي داشته باشند.
مقاالت  يك سري  طريق  از  مي توانيم  ما 
و مطالبي در نشريه ها، نسبت به اين كه مشاور 
كنيم.  اطالع رساني  چيست،  او  نقش  و  كيست 
اين كه اين مدير ارشد بداند كه؛ مشاور كيست و از 
نظر اجرايي چه جايگاهي دارد و اين كه به ويژه بداند 
اگر سرمايه گذاري هاي مالي و انساني مي كنند بعداً 
برايشان سوددهي دارد زيرا اعضاي يك سازمان 
در ابتداي هر كار بحث هزينه و فايده ي آن را 
مطرح مي كنند. اين كه مي توانند افراد سالم تري 
خيلي  خود،  اين  كه  دهند،  تحويل  جامعه  به 
آسيب پذيري در جامعه را كاهش مي دهد. ديگر 
اين كه اوليا و مديران و معلمان را نسبت به مشاوره 

و فوايد آن آگاه سازيم.

مراكز  )استاد  سليمي  حسين  دكتر 
تربيت معلم تهران(ـ  تهيه ي يك Box در مجله 
با عنوان سخني با مسئولين در پاسخ به اين سؤال 
كه چگونه مي توان كاري كرد كه مسئوالن توجه 

به مشاوره را جدي تر بگيرند؟
خانم هاديان )مشاور مدرسه(ـ  مطرح شدن 
تهيه ي دوربين هاي مداربسته در مدارس نشانگر 
ميزان بي توجهي نسبت به بحث مشاوره است، 
يعني كنترل بيروني جايگزين كنترل دروني شده 
است، از طرفي به اندازه ي كافي مشاور به مدرسه 
نمي دهند به طوري كه 10 سال است كه جذب 
نيرو وجود نداشته است و مسئولين چندان التفاتي 
به بحث مشاوره ندارند و پل ارتباطي الزم برقرار 
نشده و نگاه دانشگاهيان به آموزش وپرورش نيز، 
از باال به پايين بوده است، غير از اين نمي توان 
انتظار داشت. نگاه مسئولين به مشاوره در واقع 
نگاه عامه ي جامعه به مشاوره است يعني توجه 
بيشتر به جسم نه روح و روان دانش آموزان. در 
حالي كه خودكشي هاي دسته جمعي دانش آموزان 

با قرص برنج در برخي مناطق تهران و استان 
همدان كه منجر به بحران در مدرسه شده بود 
كار  در  سرمايه گذاري  عدم  و  بي توجهي  پيامد 

مشاوره است.
ستادي  حوزه ي  )كارشناس  توكلي  آقاي 
وزارت آموزش وپرورش(ـ  دو دليل عمده شايد در 
ناكامي مشاوره ي آموزش وپرورش عبارت است از: 

عامل ساختاري و بحث ديدگاهي 
يك  مشاوره،  براي  ساختاري؛  عامل 
استانداردهايي را مطرح مي كنند مثل تحصيالت 
و تخصص، نوع ارتباط با خانواده، فضاي كاري و 

ذهني و امنيت شغلي.
اين مشكالت ساختاري شايد هميشه قابل 
حل نباشد و صرفاً محدود به مشاوره نيست و در 
مباحث آموزشي نيز مطرح است. برخي از مسائل 
طبيعي است و برخي ديگر ناشي از كمبود امكانات 

در سطح جامعه آموزش وپرورش است.
كه  معتقدند  بدنه  افراد  ديدگاهي؛  عامل 
به  قادر  موجود  زمينه ي  با  موجود  مشاور  اين 
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پاسخگويي به نيازهاي يك دانش آموز مسلمان 
در ايران نيست. مشاوران موجود ما اين توانمندي 
را ندارند تا در آن چه كه شايسته و بايسته ي يك 
مشاوره ي  بر  يعني  دهند  انجام  را  است  مشاور 
موجود نقد وارد است، اثربخشي مشاوران مورد 
سؤال است. از منظر دانش آموزان و اوليا و مدرسه 
نيز چنين است يعني »مشاوره« مورد تأييد است 
اما بر عملكرد مشاوران نقد مي كنند يعني مشاور 

اثربخشي الزم را ندارد.
و  معلم  تربيت  مراكز  )مشاور  نفر  خانم 
مدرس آموزش عالي فرهنگيان(: مشاوران دچار 
خودفرورفتگي شده اند، ما به مشاوران مي گوييم 
عامل ساختاري را بگذاريد كنار و خودتان طوري 
فعاليت كنيد كه نگاه هاي اوليا و دانش آموزان و 
اولياي مدرسه به شما برگردد يعني شما اثربخش 

كار كنيد.
مي توانند  مشاوران  درصد  چند  سؤال: 
به  مشاوره  جريان  آيا  كنند؟  عمل  خودانگيخته 
ناكامي رسيده و احساس درماندگي ديده مي شود. 
دكتر مجيد يوسفي لويه )استاد دانشگاه( : 
در كجاي بدنه ي آموزش وپرورش مطرح شده كه 
اين معلم كارش بد است پس او را كنار بگذاريد 
بلكه آمدند و گفتند چه كار كنيم اين معلم ورزيده 
شود، اما در مورد مشاوره چنين رويكردي وجود 

ندارد.
گذشته  سال  آموزش وپرورش  تحريري: 
از  و  بود  انقباضي در پيش گرفته  يك سياست 
نظر مالي حق التدريس ها را بايد پايين بياورد اما 
چون نمي توانست حق التدريس آموزش را پايين 

داد.  كاهش  را  مشاور  حق الزحمه  پس  بياورد 
سيستم طوري مي چرخد كه همه دارند مي روند و 
هرچه قدر بگوييم كه كار درست و كمك به خلق 
خداست، مي گويند كه ما مي خواهيم برويم و به 

اين ترتيب زرنگ ها و توانمندها مي روند.
توكلي )كارشناس حوزه ي ستادي(: از مجله 
دست  به  چون  داريم  گله  مدرسه،  مشاور  رشد 
است  به شكلي  توزيع  يعني  نمي رسد  مشاوران 
كه به دست مشاوران نمي رسد. برخي از مشاوران 
يا مشكالت  ما متأسفانه دچار ركود و توقف و 
معيشتي هستند يعني به دنبال راهكار براي حل 
مسائل دانش آموز نيستند بلكه به دنبال راهكاري 

براي حل مشكالت خود مي گردند.
دكتر آسيه شريعتمدار )استاد دانشگاه( : 
در حال حاضر مشاور خوب در آموزش وپرورش، يك 
ناظم تحصيلي است حضرت امام»ره« مي گفتند 
كه آموزش وپرورش كارخانه ي انسان سازي است. 
هدف  انسان سازي،  به جاي  اكنون  كه  حالي  در 

شده است! فرستادن به دانشگاه؟!
يكي از عمده مسائلي كه در دبيرستان مطرح 
هويت،  انواع  از  يكي  و  است  هويت يابي  است، 
كه  را  مشاوره  بحث  ما  است.  اجتماعي  هويت 
جدي نگرفتيم، انسان اسالمي هم كه نساختيم، 
حاال چه كار كنيم، با تهاجم فرهنگي چه كار كنيم. 
ما در بحث آموزش خانواده افرادي را مي بينيم كه 
هيچ ربطي با مشاوره ندارند يعني رشته ي ديگري 
خوانده اند اما فقط خوش گفتار هستند و اين نگاه، 
نگاه عامه است، وقتي نگاه، تخصصي نباشد هر 
كسي به خودش اجازه مي دهد وارد آموزش خانواده 

شود چون صرفاً خوش گفتار است و وعده هاي 
قشنگي به خانواده ها مي دهد. در بحث آموزش 
خانواده بايد فردي بيايد كه شماره ي نظام مشاوره 
داشته باشد. در داخل مدرسه، آموزش خانواده ها 
يك سير منطقي و با برنامه نيست، اول سال موقع 
دادن كارنامه ها براي اين كه خالي از عريضه نباشد 
جلسه ي آموزشي مي گذارند و ديگر اين جلسات 
مداوم نيست، خانواده ها سؤال دارند اما پيگيري 
نمي شود. نگاه مادي وجود دارد هر كسي كمتر 

بگيرد بهتر است. 
وقتي  و  باشد  متخصص  بايد  مربي  فرد 
چون  مي دهيم  ارائه  تخصصي  ديدگاه  ما  هم 
باب ميل مدير و مدرسه نيست به ما معترض 
سطح  ما  مي خواهد  مدرسه  چون  مي شوند، 
آموزش ِصرف را به هر قيمتي باال ببريم، مثاًل 
دانش آموز رشته ي رياضي مي خواند و ما در او 
آينده ي مطلوبي با اين رشته نمي بينيم، اما اين 
مسئله باب ميل مدرسه نيست. مدير مدرسه بايد 
كه  كند  دعوت  از كسي  خانواده  آموزش  براي 
شماره ي نظام روان شناسي داشته باشد، جلسات 

آموزشي بايد مداوم و پيگير باشد.
تحريري: با شرايط موجود، اين نگاهي كه 
نسبت به مدرسه و معلم وجود دارد هرگز يك 
هويت اسالمي ملي ايجاد نمي شود. من اصاًل  اين 
مدرسه را صاحب صالحيت نمي دانم، اين مدرسه 
نمي تواند منشأ ايجاد نگرش هويت ملي و اسالمي 
بشود. با اين سنخ كار در مدرسه هرگز هويت ملي 

رشد نمي كند.
را مي گوييد كه  نفر: شما وضعيت موجود 

دكتر مجيد يوسفي لويه )استاد دانشگاه(:
ضعف ديدگاه مديران، معلمان و اوليا نسبت 
عدم  اين  كه  مشاورين،  فعاليت هاي  به 
شناخت موجب ساده انگاري كار مشاوره 
شده به طوري كه اين تفكر مطرح است كه 
هر كسي مي تواند مشاور باشد و اين امر 

موجب سلب اعتماد از مشاور مي شود

}

تحريريدكتر حسين سليمي
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اينه، اما آن چه خانم شريعتمدار مي گويند اين است 
كه وضعيت مطلوب چيست؟

توكلي: خيلي از مشاوران گله مي كنند كه 
اما شرح  كار ما شده صرفاً مشاوره ي تحصيلي 
را كه مي بينم غيرتحصيلي است. حاال  وظايف 
اگر مشاور، صرفاً تحصيلي هم باشد، براي نفوذ 
در خانواده ها و اثربخشي خدمات در مدرسه اتفاقًا 
بحث تحصيل بهترين نفوذ در مدرسه است. يعني 
خانواده ها آن قدر كه به دانشگاه اهميت مي دهند 
به سالمت روان بهايي نمي دهند پس ما بياييم و 
بگوييم كه اگر مي خواهيد فرزندتان در تحصيل، 

موفق باشد، پيش نيازهايش اين است.
هاديان: در پاسخ به سؤال هاي دكتر سليمي 
شيوه هاي  و  خوب  مشاور  ويژگي هاي  بر  مبني 
يك سري  خوب  مشاور  كه  شد  گفته  ارجاع 
ويژگي هاي حرفه اي و شغلي دارد )اين كه ببينيم 
در چه سطحي در مدرسه، مشاور مي خواهيم به 
ويژگي هاي مشاور بستگي دارد( كه عبارتند از: 
انعطاف پذيري، دانش نظري، شناخت مشكالت 

رايج در اين نسل.
بايد ببينيم طرح و برنامه ي مشاور در طول 
يك سال چيست، مشاور نبايد خيلي هم بزرگ 
فكر بكند. مشاوره ي مدرسه اي بايد تعريف شود، 
انقالب بكنيم يك مشاور در طول  قرار نيست 
سال 45 دقيقه مي تواند هر دانش آموز را ببيند، ما 
انتظاراتمان در مدرسه فقط پيشگيري و تشخيص 
است، مشاور مدرسه فضاي درمان ندارد پس بايد 
است،  دچار مشكالتي  آن  هم  كه  بدهد  ارجاع 
مدرسه  مشاور  كه  مشاوره اي  مراكز  اين كه 

دانش آموزان را ارجاع مي دهد اغلب نيروي كم 
و مشكالت مالي دارند.

دكتر يوسفي: مشاور در اجرا مشكلش اين 
نيست كه نداند، اول بايد شرح حال بگيرد بلكه 
مشكل اين است كه وي جا ندارد كه بنشيند، 
مشاوران  البته  ببيند،  را  بچه ها  كه  ندارد  زماني 
بتوانند  آن  طي  كه  دارند  بازآموزي  به  نياز 
اثربخش تر باشند، نه آموزش هاي ضمن خدمت 
كه 2 جلسه است و آخرش امتحاني هست، اين 
آموزش موجب ارتقاء حرفه اي مشاوران نمي شود. 
مي توان كار را 2 قسمت كرد: مشكالت اجرايي 
ـ مشكالت علمي يعني طرح مسائلي كه االن 
مشاورها از نظر فردي و جايگاهي با آن درگيرند 
و بعد از مشاوران فراخوان كنيد كه آن ها خودشان 
بازخورد دهند و اين ميزگرد يك فرايند پيوسته 
داشته باشد و ميزگردي علمي داشته باشيد كه به 

بُعد فرايندي مشاوره بپردازند.
تحريريـ  سال  گذشته )در استان تهران( 
270 مدرسه، مشاور نداشت و براي 1 مدرسه ي 
600 نفره، يك مشاور بود و اين مشاور در هفته 
30 ساعت بايد كار كند؛ 10 ساعت آموزش و 20 

ساعت مشاوره 
در  مشاوره  ساعت   5400 حاضر  حال  در 
مدرسه  يعني  ندارد،  وجود  تهران  شهر  مدارس 
خالي از مشاور است، اين مسئوالن گاهي متوجه 

مسئله نيستند.
دكتر يوسفي:  ما 2 تا كار مي توانيم بكنيم: 

انفرادي )فردي(، گروهي
ارزيابي  پرونده ي  تشكيل  فردي،  بحث  در 

روان شناختي )نيمرخ رواني( كه مشخص مي شود 
يك سري بچه ها مشكالت باليني دارند كه بايد 
ارجاع شود و بخش ديگر كه نياز به مشاوره ي 

فردي دارند.
در بحث گروهي، مشكالت مدرسه را در چند 
محور طبقه بندي و در سه گروه محور خانواده، 
محور اولياء مدرسه، محور دانش آموزان خالصه 

كند.
اين ها برخورد مستقيم است، حاال مي شود 

آموزش غيرمستقيم هم داد .
مثاًل روي ديوار )بُرد مشاور( از بروشورهايي 
استفاده كند. يعني مشاور فكر نكند كه فقط بايد 

مشاوره ي فردي )چهره به چهره( انجام دهد.
جلسه ي  براي  پيشنهادي  دارم  يك  نفر: 
آينده اين كه اول ببينيم وضعيت مشاورين چيست، 
پس روي نيازهاي مشاورين متمركز بشويم چه 
از نظر ساختاري و چه فرايندي. ما در تحريريه  
روي پيشنهادهاي نشست حاضر كار كنيم و از 
همكاران، مشاورين، مخاطبان و خوانندگان مجله 
هم درخواست مي كنيم درباره ي مسئله هايي كه 
در نشست توسط اعضا مطرح شد بينديشند و به 
وسيله ي نمابر حتي به اندازه ي يك صفحه ما را 
كمك كنند. مجله پيشنهادها و طرح مسئله هاي 
قابل قبول ايشان را به نام خودشان چاپ خواهد 
كرد )شماره ي نمابر در صفحه ي اوِل مجله آمده 

است 88301478(.
از  است كه چند درصد  اين  سؤال  دقيقاً  ـ 
مشاوران مي توانند خودساخته عمل كنند و اين كه 
آيا به نظر شما جريان مشاوره به ناكامي رسيده و 

احساس درماندگي ديده مي شود؟ چرا؟ 

دكتر مجيد يوسفيدكتر آسيه شريعتمدارتوكلي
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وظايف اعضاي گروه
مشاور  گروه،  تشكيل  از  پيش  مرحله ي  در 
مي تواند  مناسب  افراد  سرندكردن  براي  مدرسه 
از دو پرسش نامه استفاده كند: 1. پرسش نامه ي 
»نويكي و استريك لند« كه 40 سؤال دارد و در 

سال 1973 تهيه شده است )گنجي، 1380(.
2. پرسش نامه ي »منبع كنترل دروني، شانس 
و افراد مسلط« كه لونيسون آن را تهيه كرده و 
داراي 24 سؤال است. فرق پرسش نامه ي دوم با 
پرسش نامه ي قبلي اين است كه افراد بيروني را به 
دو دسته ي افراد معتقد به شانس و افراد معتقد به 
كنترل شدن زندگي به وسيله ي افراد مسلط، تقسيم 

مي كند )گنجي، 1380(.
كنيد.  اجرا  كالس  چند  در  را  پرسش نامه 
كه  را  كساني  افراد،  نمرات  محاسبه ي  از  پس 
باالترين معيار بيروني را به دست مي آورند، جدا 
كنيد. گروه هاي 8 الي 10 نفره تشكيل دهيد. در 
هر گروه 4 نفر افراد دروني قرار دهيد. گروه هاي 

ناهمگن تعامل گروهي را به خوبي به راه مي اندازند 
و موجب يادگيري بيشتري مي شوند.

مطالعات نشان مي دهد كه تغيير و رشد از يك 
روند قابل پيش بيني پيروي مي كند )پروچاسكا، به 
نقل از كار، ترجمه ي شريفي و همكاران، 1385(. 
مرحله ي اول در اين روند، مرحله ي پيش تأمل 
انكار  مشكل  يا  مسئله  مرحله،  اين  در  است. 
مي شود. بدين معنا كه از دريافت اطالعات درباره ي 
مشكل اجتناب و هزينه ي حل مشكل پيش برآورد 
و هزينه ي نپرداختن به مشكل، كم برآورد مي شود. 
سازوكارهاي دفاعي در اين مرحله، انكار، فرافكني و 
دليل تراشي است )همان منبع(. سخت ترين مرحله 
براي مشاور همين مرحله است. در اين مرحله، 
الزم استـ  از طريق ارائه ي اطالعات در كالس، 
تهيه ي بروشور سخنراني هاي عمومي، روزنامه ي 
ديواري و حتي مشاوره ي فردي با كساني كه داراي 
كنترل بيروني باال، هستندـ  انگيزه ي مشاركت در 
گروه را باال برده و ضرورت كار بر اين ويژگي را 

براي دانش آموزان روشن كند. در مرحله ي بعدي 
كه افراد براي گروه انتخاب مي شوند الزم است با 
تك تك آنان، پيش از تشكيل گروه، يك مصاحبه ي 
كوتاه 15 دقيقه اي برگزار شود و اطالعات ضروري 
در مورد كانون كنترل و اثر آن بر زندگي فرد، به 
ارائه و شيوه ي كار در  صورت مختصر، به افراد 
گروه براي آنان توضيح داده شود. پس از تشكيل 

گروه،  از رهنمودهاي زير تبعيت كنيد: 
1. در جلسه ي اول، ابتدا افراد خود را معرفي 
)مشاور(  گروه  رهبر  اگر  ـ  شما  مي كنند. سپس 
هستيد ـ در مورد گروه و زمان تشكيل آن، تعداد 
جلسات، انتظاراتي كه از اعضا مي رود، مثل حضور 
به موقع، غيبت نكردن از جلسات، قطع نكردن 
مورد  در  كردن  صحبت  لزوم  ديگران،  حرف 
گروه،  در  خود  عواطف  و  احساسات  تجربه ها، 
قوانين گروه و آن چه قرار است در گروه انجام شود، 
سؤالي  چنان چه  افراد  بدهيد؛ سپس  توضيحاتي 

دارند مطرح مي كنند.

كانون  كنترل         دروني و بيروني 
تعامل گروهِي افراد

آسيه شريعتمدار
دانشجوي دكتراي مشاوره

نرگس نفر

اشاره
كنترل  كانون  گفتيم  قبل  شماره ي  در 
افراد، متغيري نسبتاً باثبات است. اين گفته 
بدان معناست كه امكان تغيير در آن وجود 
دارد. گفتيم يكي از راه هاي ايجاد تغيير در 
كانون كنترل، تعامل گروهي با افرادي است 
كه داراي كانون كنترل سالمي هستند. در اين 
شماره مي خواهيم در مورد نحوه ي تشكيل 
گروه و كارها و وظايفي كه در گروه مي توان در 
مورد تغيير كانون كنترل انجام داد، توضيحاتي 

بدهيم.

كليد واژه ها: كنترِل دروني، درونِي افراطي، بيروني، شانس. 
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2. در مورد مكانيسم هاي دفاعي ضد تغيير 
توضيحاتي براي گروه بدهيد. از اعضا بخواهيد كه 
بررسي كنند هنگام فكر كردن به تغيير از كدام يك 

از اين مكانيسم ها استفاده مي كنند.
3. از افراد بخواهيد خاطراتي از موفقيت ها و 
شكست هاي خود تعريف كنند. اگر عضوي در طول 
جلسه شركت نكرد، او را، با بيان جمله اي مناسب، 
دعوت به مشاركت كنيد. مثاًل بگوييد: »اعضاي 
گروه مايلند كه خاطرات شما را هم بشنوند.« يا 
»حتماً شما هم خاطراتي داريد كه مي تواند براي 

گروه جالب باشد!«
علت  مورد  در  كه  بخواهيد  اعضا  از   .4
موفقيت ها و شكست هاي خود فكر كنند و براي 

جلسه ي آينده آن ها را مطرح كنند.
مطالِب  از  خالصه اي  دوم  جلسه ي  در   .5
جلسه ي قبل را يادآوري كنيد. از اعضا بخواهيد كه 
اگر سؤالي از جلسه ي قبل دارند مطرح كنند. سپس 
بخواهيد كه داليل و علل شكست ها و موفقيت هاي 
خود را بيان كنند. آنگاه شما آن داليل و علل را 
طبقه بندي و مفهوم سازي كنيد. خواهيد ديد كه 
بعضي از افراد دروني هستند؛ حتي بعضي به طور 
افراطي دروني هستند و حوادث و اتفاقات بيروني 
را به خود نسبت مي دهند. بعضي بيروني هستند و 
عقيده دارند داليل شكست آن ها، افراد ديگري مثل 
معلمان، پدر و مادر، مديران، رؤسا و غيره هستند. 
بعضي شانس و تصادف را عامل موفقيت و شكست 
خود مي دانند و... از افراد بخواهيد كه جاي خود را در 

اين پيوستار مشخص كنند.
6. در جلسات بعدي افراد را تشويق كنيد كه 
در مورد پي آمدهاي هر كدام از نگرش هاي باال 
فكر كنند و با توجه به تجارب خود، پي آمدهاي 
از  بگذارند.  به بحث  را  بيروني  و  نگرش دروني 
افراد بخواهيد به يك ديگر بازخورد بدهند. گاهي 
هم افراد را به چالش بكشيد. مثاًل وقتي سيمين 
در مورد احساس نااميدي خود صحبت مي كند. 
رابطه ي  سؤال كنيد: »سيمين! نظر تو در مورد 
اين احساس نااميدي ات و اعتقادي كه به شانس و 

تصادف داري چيست؟« يا: »محسن! وقتي تو فكر 
كني كه همه چيز به خاطر اين است كه والدين تو 
نمي گذارند خودت باشي، چه احساسي پيدا مي كني؟ 
و اگر به مواردي فكر كني كه قدرت انتخاب داري 
چه  بگيري  تصميم   آن ها  مورد  در  مي تواني  يا 
احساسي پيدا خواهي كرد؟« بحث گروهي را در 
اين موارد تسهيل كنيد. با احساسات اعضا همدلي 
نشان دهيد و در صورت بروز ناهمخواني ها از فن 

مواجهه استفاده كنيد.
5. در مورد مكان كنترل دروني و بيروني به 
افراد آموزش دهيد. پي آمدها و نتايج تحقيقات را 
در اين مورد براي گروه توضيح دهيد و از آن ها 
بخواهيد نظرات خود را بيان كنند و چنان چه از خود 
يا اطرافيانشان در اين مورد تجربه اي دارند، براي 

گروه تعريف كنند.
مكان  شكل گيري  چگونگي  مورد  در   .6
كنترل، توضيح دهيد. سپس در مورد امكان تغيير 
اين »ويژگِي تعميم يافته« بحث كنيد و توضيح 
دهيد كه تغيير دادِن اين ويژگِي عمقِي شخصيت، 
بسيار مشكل و مستلزم تالش مداوم و توجه به 
افراد  به  است.  با خود  فرد  دروني  گفت وگوهاي 
تكليف بدهيد تا در طول هفته وقايع و اتفاقات 
مهم، يا نسبتاً مهم، خود را بنويسند. در ضمن به 
گفت وگوهاي دروني خود در مورد داليل اين وقايع 
توجه كنند و ببينند كه آيا اين گفت وگوها مبتني 
بر مكان كنترل دروني، درونِي افراطي، بيروني و 
يا شانس است؟ سپس بخواهيد كه گفت وگوها 
و رويدادها را در جلسه ي بعد مطرح كنند و بين 
يا  بيروني  افراطي،  دروني  دروني،  گفت وگوهاي 
ناشي از شانس و احساسات ناشي از آن ها ارتباط 
برقرار كنند. به غير از افراد دروني معمولي، بقيه ي 
خود  دروني  گفت وگوهاي  تغيير  براي  بايد  افراد 
تالش كنند. بايد مدام به خود بگويند كه مي توانند 
نگرش خود را تغيير دهند و در نتيجه احساسات 
ناشي از اين نگرش را نيز تعديل كنند. اين كار 
با  آينده تكليف بدهيد )چالش  را براي جلسه ي 

گفت وگوهاي دروني(

را  تالش ها  كنيد.  پي گيري  را  تكاليف   .7
تقويت كنيد. از افرادي كه در تغيير گفت وگوهاي 
دروني خود موفقيت كسب نكرده و هنوز به شانس، 
تقدير و نيروهاي بيروني معتقدند، حمايت كنيد. 
احتمااًل آنان فشارهاي زيادي را تجربه كرده اند و 
مدت زمان بيشتري براي كسب موفقيت نياز دارند. 
به آن ها بگوييد مجدداً تالش كنند. الزم است به 
خودشان فرصت دهند. در مورد تغييرات احتمالي 
مشاهده شده، در صورتي كه خود فرد متوجه آن ها 
نيست، بازخورد بدهيد و تالش بيشتر او را تشويق 
كنيد. از افراد بخواهيد كه توجه كنند تغيير كردن 
و تغييرنكردن چگونه بر زندگي آن ها و رابطه شان 
با ديگران تأثير مي گذارد. بحث در اين مورد را 

تسهيل كنيد.
8. در آخرين جلسه مروري بر آن چه در گروه 
گذشته است داشته باشيد. براي افراد توضيح دهيد 
كه گروه تنها يك مقدمه است. الزم است اعضا پس 
از پايان گروه با هم ارتباط داشته باشند و در مورد 
تجارب روزمره شان با هم تبادل نظر كنند. اين كار 
موجب تقويت آن چه در گروه ياد گرفته اند، مي شود. 
در پايان فعاليت گروه از افراد بخواهيد مهم ترين 
مسائلي را كه از گروه به خاطر دارند، يا آنچه را در 
گروه ياد گرفته اند، بنويسند و افراد داوطلب مطالب 
خود را بخوانند. پس از سه ماه مي توان در پايان 
فعاليت گروه، جلسه اي براي پي گيري نتايج ترتيب 
داد. در پايان، از افراد گروه بخواهيد در مورد تجارب 
خود در گروه و مكان كنترل بروشوري تهيه كنند تا 

در اختيار دانش آموزان مدرسه قرار گيرد.*
پينوشت

پويايي هاي  و  رهبري  نحوه ي  از  اطالع  براي   *
گروه كتاب گروه درماني )نوشته ي ماريان و جرالد كوري 
ترجمه ي سيف اهلل بهاري و همكاران. نشر روان( را مطالعه 

كنيد.
منابع

1. شریفي، پاشا، نجفي زند، جعفر )1385(. روان شناسي 
مثبت، تهران: انتشارات سخن.

٢. گنجي، حمزه )1380(. ارزشيابي شخصيت، تهران: نشر 

ساوالن.
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اشاره
و  متوسطه  مدارس  مشاوران 
پيش دانشگاهی، همه ساله محل مراجعه ی 
دانش آموزان عالقه مند به ادامه تحصيل در 
دانشگاه می باشند. به عبارت ديگر، بسياری 
از  پيش دانشگاهی  دوره ی  دانش آموزان  از 
مشاوران مدارس می خواهند كه آن ها را در 
اين  بر  باشند.  راهنما  و  ياور  انتخاب رشته 
اساس، مجله ی رشد مشاور مدرسه، جداول 
ضرايب  و  دانشگاهی  رشته های  با  آشنايی 
دروس آزمايشی آزمون های كنكور سراسری 
و گرايش ها و سرفصل های مربوط به  آن را كه 
توسط يكی از مشاوران مدارس تهيه شده 
است به خوانندگان و مخاطبان خود به ويژه 

مشاوران محترم مدارس تقديم می كند.

مقدمه
علم  توسعه ی  روند  طی صد سال گذشته، 
و دانش از چنان سرعتی برخوردار بوده است كه 
فنون  و  علوم  از  وسيعی  طيف  شاهد  ما  امروزه 
مختلف هستيم كه روز به روز نيز بر دامنه ی تنوع 
آن ها افزوده می شود. زمانی كه اولين دانشگاه ها 

از  تعداد حوزه های مختلف علوم،  آمدند  به وجود 
با  فرد  هر  و  نمی كرد  تجاوز  دو دست  انگشتان 
اطالعات  آن ها  مورد  در  بود  قادر  اندكی تالش 
الزم را كسب كند. با سرعت گرفتن روند گسترش 
از رشته ها و حوزه های  علم، تعداد بسيار زيادی 
علمی پا به عرصه وجود گذاردند كه پيش از آن 
با  بودند.  علوم  ديگر  حوزه های  مجموعه ی  زير 
تخصصی شدن علوم، شاخه های متنوعی در زير 
مجموعه ی رشته های علوم طبيعی، علوم انسانی، 
علوم مهندسی، علوم پزشكی و هنر به صورت يك 
رشته، تجميع دو يا چند رشته، و بين رشته ای پديد 
آمدند. در اين سير تحول به علت توسعه ی دامنه ی 
علوم براساس نياز بشر، حوزه های بين رشته ای از 
تركيب علوم پايه، علوم مهندسی، علوم انسانی و 
هنر، بيشتر مورد توجه قرار گرفت. تنوع موجود در 
انتخاب رشته  رشته های دانشگاهی، از يك سو 
را آسان می كند و از سوی ديگر تصميم گيری را 
دشوار می سازد. اولين گام در انتخاب رشته، شناخت 
رشته های مختلف در زير گروه های مختلف است. 
هر ساله 30ـ  20 درصد از دانشجويان سال اول و 
دوم دانشگاه ها متقاضی تغيير رشته اند و از اين ميان 
تنها با تقاضای تعداد انگشت شماری از آن ها، آن 

 كليدواژه ها: كنكور سراسری، رشته ی دانشگاهی، انتخاب رشته، مشاوره ی انتخاب رشته.

مشاوره ی انتخاب رشته ی تحصيلی دانشگاهی
)جدول هاونقشه هاي موضوعي (
پروين مقدم سليمی
كارشناس ارشد برنامه ريزی درسی و مشاور مدارس منطقه 10 تهران

هم به سختی موافقت می شود. نتايج مطالعه ای كه 
در سال 1387 به وسيله ی مركز مطالعات سازمان 
 6000 مشاركت  با  ـ  كشور  آموزش  سنجش 
دانشجوی   600  ،1387 سال  آزمون  داوطلب 
سال اول )داوطلبان آزمون سال 1386(، و 130 
مشاور ـ در خصوص مسايل و مشكالت انتخاب 
رشته و راه های بهينه سازی آن انجام گرفته است 
نشان می دهد كه يكی از عمده ترين مشكالت 
از ديدگاه داوطلبان، دانشجويان و مشاوران علوم، 
در  تحصيلی  رشته های  با  آن ها  آشنايی  عدم 
دانشگاه ها بوده است؛ لذا در اين مجموعه تالش 
شده است تا دانش آموزان دوره ی متوسطه در اولين 
گام با عناوين و گرايش های رشته های تحصيلی 
آشنا  آزمايشی  مختلف  گروه های  در  دانشگاهی 
در  آن ها  مشكالت  از  درصدی  كه  باشد  شوند. 

مسير ادامه تحصيل كاسته شود.

منابع
1. اسکندری، حسين و همکاران. راهنمای کامل رشته های 

دانشگاهی. مبتکران. تهران:1386.
٢. پرند، کورش و همکاران. انتخاب رشته، انتخاب آینده 
)راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری(. سازمان سنجش و 

آموزش کشور. تهران: تير ماه 1388.
3. دفترچه شماره ٢ راهنمای انتخاب رشته سراسری. سازمان 

سنجش و آموزش کشور. تهران: 1388. 

جدول مواد امتحانی و ضرایب دروس گروه آزمایشی علوم تجربي

مواد امتحانینام گروه آزمایشیکد گروه آزمایشی
ضرایب دروس به تفکيک زیر گروه های آزمایشی

زیر گروه 5زیر گروه 4زیر گروه 3زیر گروه2زیرگروه1

علوم تجربي2

101411.زمينشناسي

223343.رياضي

344223.زيستشناسي
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شن
كار

مي
مو

ت ع
داش

 به
سي

شنا
كار

اي
رفه 

 ح
ت

داش
 به

سي
شنا

كار

هي
گا

يش
زما

ي آ
شيم

ي 
دان

كار

مي
 شي

ني
ردا

كا

مي
شي

زي
سا

رو
دا

محض

كاربردي

فناوري اطالعات

زيرگروه دو

ي
︣د

︀ر︋
﹋ ﹪

︨︀
﹠︫

 ﹟
﹫﹞

ز

﹪︨
︀﹠︫

 ﹟
﹫﹞

ز

﹤ ︣﹎︣وه︨  ز

︒
︡

 
﹢م

﹚︻

︒
︡

 
ن و

︣آ
م ﹇

﹢﹚
︻

︡﹫
︖﹞

ن 
︣آ

ف ﹇
︺︀ر

﹞

︡﹫
︖﹞

ن 
﹇︣آ

 ﹜
﹚︺﹞

 ️
﹫︋︣

︑ ﹪
دا﹡

﹋︀ر

︡﹫
︖﹞

ن 
︣آ

﹇ ﹜
﹚︺﹞

 ️
﹫︋︣

︑

︡﹫
︖﹞

ن 
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﹢﹚

︻
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︭︀د
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م 

﹢﹚
︻

ي
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︋︀︧
 

﹪﹡
ردا

︀﹋

ري
︋︡ا

︀︧


﹪︋
︣︻

ت 
︀﹫︋

 اد
ن و

ز︋︀

﹑م
ا︨

 
︀ر

︑

﹪
︀︱

م ﹇
﹢﹚

︻

﹤﹀
︧﹚

﹁

﹪﹞
﹑︨

ن ا
︀﹁︣

و ︻
 ﹤﹀

︧﹚
﹁

︉
ا﹨

︢﹞
 و 

ن
︀د

ا

﹪﹞
﹑︨

︉ ا
ا﹨

︢﹞
ق 

﹢﹆
 

﹥ و
﹆﹁

﹪﹞
﹑︨

ف ا
︺︀ر

و ﹝
ت 

︀﹫
ا﹜

﹪︐
﹫︋︣

م ︑
﹢﹚

و ︻
 ﹪

﹞﹑
ا︨

ف 
︺︀ر

﹞

﹪﹞
﹑︨

ف ا
︺︀ر

﹞

︫︀د
 ار

﹪ و
﹞﹑

ا︨
ف 

︺︀ر
و ﹝

ت 
︀﹫

ا﹜
ع)

ق (
︮︀د

م 
ا﹝︀

︀ه 
﹍︪

دا﹡
 (︡

ر︫
﹪ ا

︨︀
﹠︫

﹋︀ر
) 

(︡
ر︫

﹪ ا
︨︀

﹠︫
﹋︀ر

) ﹪
﹞﹑

ا︨
ف 

︺︀ر
﹞

ع)
ق(

︮︀د
م 

ا﹝︀
ه 

︀﹍︪
دا﹡

 

ا﹇︐︭︀د 

﹆﹢ق

﹪︨︀﹫ ︻﹙﹢م︨ 

 ️︣︡﹞

﹁︣﹨﹠﹌ ار︑︊︀︵︀ت
﹁﹆﹥ و ﹆﹢ق ا︨﹑﹝﹪

﹁﹆﹥ و ﹆﹢ق ا﹝︀﹝﹫﹥

﹪﹀﹠ ق﹢﹆ و ﹤﹆﹁

﹁﹆﹥ و ﹆﹢ق ︫︀﹁︺﹪

﹁﹆﹥ و ﹝︊︀﹡﹪ ﹆﹢ق ا︨﹑﹝﹪

︑︀ر و ︑﹞︡ن ﹝﹙﹏ ا︨﹑﹝﹪

﹁﹙︧﹀﹥ و ﹋﹑م ا︨﹑﹝﹪

﹁﹙︧﹀﹥ و ﹊﹞️ ا︨﹑﹝﹪

︒︡ م ﹇︣آن و﹢﹚︻

اد︀ن و ︻︣﹁︀ن

︀زر﹎︀﹡﹪ ا﹇︐︭︀د︋ 

ا﹇︐︭︀د ﹋︪︀ورزي

ا﹇︐︭︀د ︎﹢ل و ︋︀﹡﹊︡اري

ا﹇︐︭︀د ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 

﹪︐︺﹠ ا﹇︐︭︀د︮ 

ا﹇︐︭︀د ﹡︷︣ي

﹁﹆﹥ و ﹝︊︀﹡﹪ ﹆﹢ق ا︨﹑﹝﹪

﹁﹙︧﹀﹥ و ﹋﹑م

︒︡ ︣آن و﹇

︑﹀︧﹫︣ ﹇︣آن ﹝︖﹫︡

︻﹙﹢م ﹇︣آ﹡﹪

﹁﹠﹢ن ﹇︣ا️، ︑﹑وت و ﹋︐︀︋️ ﹇︣آن ﹝︖﹫︡

 ﹪︨︣︋︀︧

﹪︑︀﹫﹛︀﹞

دو﹜︐﹪

︀ر  ︣وه ﹎︣ ز
A

﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل

﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹑﹝﹪

زير گروه چهار
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كار
ط 

واب
ي ر

رد
ارب

ـ ك
ي 

لم
ي ع

دان
كار

مي
ظا

 انت
ايه

م پ
لو

ي ع
دان

كار

مي
ظا

 انت
وم

عل

ي 
ظام

ت ن
العا

اط

دي
ور

وان
ي ه

دس
مهن

ري
بدا

كتا
ي 

دان
كار

ري
بدا

كتا

ي 
اس

شن
ان 

زب

سي
شنا

ان 
ست

ي با
دان

كار

سي
شنا

ان 
ست

با

تم
يس

ي س
دس

مهن

يي
ريا

ي د
گان

زر
و با

ت 
يري

مد

ري
لدا

 هت
ت

يري
مد

ي 
دان

كار

دي
گر

هان
 ج

ت
يري

مد
ي 

دان
كار

دي
ربر

 كا
ي ـ

نعت
 ص

ت
يري

مد
ي 

دان
كار

مه 
ر بي

مو
ي ا

دان
كار

كي
 بان

ور
ي ام

دان
كار

كي
مر

ت گ
يري

مد
ي 

دان
كار

تي
اليا

و م
ي 

مال
ور 

 ام
ني

ردا
كا

ني
رگا

باز
ت 

يري
مد

ي 
دان

كار

ت
يري

مد

مديريت بازرگاني 

مديريت صنعتي

مديريت دولتي

مديريت مالي

مديريت امور گمركي

مديريت امور بانكي

مديريت بيمه

مديريت بيمه اكو

مديريت جهانگردي

مديريت هتلداري

مديريت فرهنگيـ  هنري

مديريت اطالعات و ارتباطات

مديريت كسب و كارهاي كوچك

بندر و كشتيراني

گمركي

مناطق ويژه

علوم انساني و اجتماعي

فنيـ  مهندسي

خلباني

ناوبري هوايي

زيرگروه چهار
A

راهنمايي و رانندگي

كشف جرائم

خدمات پشتيباني 

ارتباطات انتظامي

اطالعات

علوم باغباني

علوم خاك

علوم و صنايع غذايي

گياه پزشكي

اصالح نباتات

زراعت

دام

طيور

بوم شناسي آبزيان

تكثير و پرورش آبزيان

صيد و بهره برداري آبزيان

فرآوري محصوالت شيالتي

حفاظت و اصالح چوب

صنايع فرآورده هاي مركب چوب

طراحي  سازه هاي چوبي

صنايع خمير و كاغذ

صنايع مبلمان

جنگلداري 
جنگلداري عمومي
جنگلداري شهري

جنگلداري مناطق خشك
جنگلداري و اكولوژي جنگل

مديريت جنگلداري غرب
مديريت جنگلداري در پارك هاي جنگلي

مسايل اقتصاديـ  اجتماعي جنگل
مهندسي جنگل

مديريت مناطق خشك و بيابان

مرتع و آبخيزداري

محيط زيست

بيولوژي و حفاظت چوب

صنايع چوب

خمير و كاغذ

زيرگروه پنج
A

ك
خا

 و 
ب

ي آ
دس

مهن

اها
ست

 رو
ني

ادا
و آب

ت 
يري

 مد
سي

ند
مه

ت
يال

 ش
يـ 

بيع
ع ط

مناب
ي 

دس
مهن

سبز
ي 

ضا
ي ف

دس
مهن

ري
لدا

نگ
ي ج

وژ
نول

 تك
ني

ردا
كا

ري
لدا

نگ
 ج

يـ 
بيع

ع ط
مناب

ي 
دس

مهن

غذ
 كا

ب و
چو

ي 
دس

مهن
ـ  

عي
طبي

ع 
مناب

ي 
دس

مهن

ب
چو

ي 
وژ

نول
 تك

ني
ردا

كا

غذ
 كا

ب و
چو

ع 
ناي

 ص
م و

لو
 ع

يـ 
بيع

ع ط
مناب

ي 
دس

مهن

ت
يس

ط ز
حي

ي م
وژ

نول
 تك

ني
ردا

كا

ري
زدا

خي
و آب

ع 
مرت

ي 
وژ

نول
 تك

ني
ردا

كا

عي
طبي

ع 
مناب

ي 
دس

مهن

زي
ور

شا
م ك

لو
ي ع

دس
مهن

يي
غذا

ع 
ناي

 ص
حي

طرا
 و 

واد
ي م

دس
مهن

يي
غذا

اد 
 مو

ژي
ولو

كن
ي ت

ردان
كا

يي
غذا

ع 
ناي

 ص
ژي

ولو
كن

ي ت
ردان

كا

زي
ور

شا
ي ك

دس
مهن

شي
رز

م و
لو

و ع
ي 

بدن
ت 

ربي
ي ت

دان
كار

شي
رز

م و
لو

و ع
ي 

بدن
ت 

ربي
ت

كي
زش

ي پ
خه 

شا
در 

ي 
دار

كتاب

سي
سيا

ي 
دت

عقي
ي 

مرب
ت 

ربي
ت

ي 
اس

 سي
وم

عل

عي
ما

جت
ي ا

كار
دد

م

تي
مني

ت ا
لعا

طا
 م

يـ 
ماع

جت
م ا

لو
ع

وق
حق

ب
 اس

ش
ور

 پر
دي

ربر
 كا

ي ـ
لم

ي ع
دان

كار

سل
ر ع

بو
 زن

ش
ور

 پر
دي

ربر
 كا

ي ـ
لم

ي ع
دان

كار

ت
يال

 ش
ژي

ولو
كن

ي ت
دان

كار

هي
گيا

ت 
يدا

تول
ي 

وژ
نول

 تك
ني

ردا
كا

مي
 دا

ت
يدا

تول
ي 

وژ
نول

 تك
ني

ردا
كا

غي
و با

ي 
راع

ر ز
مو

ي ا
رد

ارب
ـ ك

ي 
لم

ي ع
دان

كار

يي
رو

 دا
ان

ياه
ي گ

دار
ه بر

هر
و ب

د 
ولي

ي ت
رد

ارب
ـ ك

ي 
لم

ع

ضي
ارا

ور 
 ام

دي
ربر

 كا
ي ـ

لم
ي ع

دان
كار

ني
رما

ـ د
ي 

شت
هدا

ت ب
دما

 خ
ت

يري
مد

امنيت ملي

مطالعات امنيتي

مديريت ورزشي

مربيگري ورزشي

فيزيولوژي ورزشي

بيومكانيك ورزشي

ورزش همگاني

ورزش معلولين

رفتار حركتي

A

زيرگروه پنج
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A

ژي
ولو

كن
يوت

ته ب
وس

ي پي
ترا

دك

ضي
ريا

ته 
وس

ي پي
ترا

دك

ضي
ريا

ك
يزي

ف

رق
ي ب

دس
مهن

يع
وز

 و ت
ال

نتق
ي ا

ه ها
بك

/ ش
رق

ي ب
رد

ارب
 ك

يـ 
لم

ي ع
دس

مهن

ت
برا

خا
ي م

رد
ارب

ـ ك
ي 

لم
ي ع

دان
كار

ك
اتي

 رب
سي

ند
مه

وتر
مپي

 كا
سي

ند
مه

وتر
مپي

 كا
وم

عل

وتر
مپي

 كا
زار

م اف
 نر

دي
ربر

 كا
ي ـ

لم
ي ع

دان
كار

تم
يس

 س
زار

م اف
 نر

دي
ربر

 كا
ي ـ

لم
ي ع

دان
كار

وتر
مپي

 كا
زار

ت اف
سخ

ي 
رد

ارب
 ك

يـ 
لم

ي ع
دان

كار

IT
 ـ 

ت
عا

طال
ي ا

ور
فنا

ي 
دس

مهن

ت
طا

تبا
 ار

ت و
عا

طال
ي ا

ور
فنا

ي 
دان

كار

ك
كاني

ي م
دس

مهن

ك
كاني

ي م
رد

ارب
 ك

يـ 
لم

ي ع
اس

شن
كار

گاه
رو

ـ ني
ك 

كاني
ي م

رد
ارب

ـ ك
ي 

لم
ي ع

دس
مهن

ك
كاني

ي م
 فن

بير
د

ك
كاني

وم
ي ات

دس
مهن

لي
اخ

 د
يـ 

مار
 مع

سي
ند

مه

ري
ما

 مع
ني

ردا
كا

تي
سن

ي 
مار

 مع
ني

ردا
كا

ران
عم

ي 
دس

مهن

ان
ختم

سا
 ـ 

ران
عم

ي 
 فن

بير
د

ران
عم

ي 
رد

ارب
ـ ك

ي 
لم

ي ع
دس

مهن

ران
عم

ي 
رد

ارب
ـ ك

ي 
لم

ي ع
دان

كار

ساختمان هاي آبي

شبكه هاي آب و فاضالب

بهره برداري از سد و شبكه

١زير گروه يک

آب

خاك

راه

سازه

عمران

نقشه برداري

رياضيات نظري

رياضيات صنعتي

منطق و كامپيوتر

آموزش رياضي

كاربردي

محض

هسته اي

اتمي

مولكولي

نظري

حالت جامد

اخترشناسي

هواشناسي

الكترونيك

بيوالكترونيك

بيوالكتريك

قدرت

كنترل

مخابرات

مخابرات دريايي

سيستم هاي ديجيتالي

مكانيك در طراحي جامدات

مكانيك حرارت و سياالت

ساخت و توليد

مكانيك خودرو

مكانيك در طراحي جامدات

مكانيك حرارت و سياالت

تأسيسات حرارتي و برودتي

ساخت و توليد

مكاترونيك

نرم افزار

سخت افزار

ارتباط داده ها

كابل و فيبر نوري

AB

زي
سا

هر
ي ش

دس
مهن

زي
سا

هر
ي ش

رد
ارب

 ك
يـ 

لم
ي ع

ردان
كا

كي
زش

ي پ
دس

مهن

زر
و لي

ك 
اپتي

ي 
دس

مهن

يع
صنا

ي 
دس

مهن

واد
ي م

دس
مهن

جي
سا

ي ن
دس

مهن

ضا
 ف

واـ 
ي ه

دس
مهن

دي
ور

وان
ي ه

دس
مهن

ري
هدا

 نگ
ر و

عمي
ي ت

دس
مهن

ما
واپي

ي ه
دار

گه
 و ن

مير
 تع

ني
ردا

كا

ما
واپي

ت ه
برا

خا
ي م

ردان
كا

يي
هوا

ل 
نتر

و ك
ي 

ده
رمان

ي ف
دس

مهن

ريا
ي د

دس
مهن

يي
ريا

ي د
دار

نگ
تف

ور
موت

ـ  
تي

كش
ي 

دس
مهن

تي
كش

ي 
ده

رمان
 و ف

ري
اوب

ن

ري
اوب

ـ  ن
ري

اوب
ي ن

ردان
كا

تي
كش

ي 
ن فن

ردا
كا

ت
ليا

عم
 و 

راه
ـ  

دي
ور

ريان
ي د

ردان
كا

يي
ريا

ك د
وني

كتر
و ال

ت 
برا

خا
م

يي
ريا

ي د
گان

زر
و با

ت 
يري

مد

هن
اه آ

ي ر
دس

مهن

لي
 ري

قل
 و ن

مل
ي ح

دس
مهن

لي
 ري

اي
زه ه

سا
 و 

خط
ي 

دس
مهن

لي
ي ري

ن ها
شي

ي ما
دس

مهن

٢زير گروه يک

باليني

بيومتريال

بيومكانيك

بيوالكترويك

سراميك

متالوژي صنعتي

متالوژي استخراجي

كنترل شكاري

عمليات موشكي

اطالعات عمليات گمركي

مناطق ويژه

بندر و كشتيراني

پوشاك

تكنولوژي نساجي

شيمي نساجي و علوم الياف

دريانوردي

كشتي سازي

عمومي

توليد صنعتي

ايمني صنعتي

تكنولوژي صنعتي

برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

خلباني

خلباني هليكوپتر

ناوبري هوايي

مراقبت پرواز

تعمير و نگهداري هواپيما

هواپيما

هليكوپتر

جدول مواد امتحانی و ضرایب دروس گروه آزمایشی علوم ریاضي و فني

مواد امتحانينام گروه آزمایشیکد گروه آزمایشی
ضرایب دروس به تفکيک زیر گروه های آزمایشی

زیر گروه 5زیر گروه 4زیر گروه 3زیر گروه2زیرگروه1

علوم ریاضي و فني1

--1443.رياضي

--2332.فيزيك

--3233.شيمي
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BC

٣زير گروه يک

مديريت بازرگاني

مديريت صنعتي

مديريت دولتي

مديريت مالي

مديريت امور گمركي

مديريت امور بانكي

مديريت بيمه

مديريت بيمه اكو

مديريت جهانگردي

مديريت هتلداري

مديريت فرهنگيـ  هنري

مديريت اطالعات و ارتباطات

مديريت كسب و كارهاي كوچك

اقتصاد بازرگاني

اقتصاد كشاورزي

اقتصاد پول و بانكداري

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد صنعتي

اقتصاد نظري

حسابرسي

دولتي

مالياتي

آب

علوم كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي

مكانيك ماشين هاي كشاورزي

رو
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 و ن
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 تع

ني
ردا
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۴زير گروه يک

راهنمايي و رانندگي

كشف جرايم

خدمات پشتيباني

ارتباطات انتظامي

اطالعات

مطالعات امنيتي

امنيت ملي

علوم انساني و اجتماعي

فني و مهندسي

فقه و مباني حقوق اسالمي

فلسفه و كالم

قرآن و حديث

فقه و مباني حقوق اسالمي

تاريخ و تمدن ملل اسالمي

فلسفه و كالم اسالمي

فلسفه و حكمت اسالمي

علوم قرآن و حديث

اديان و عرفان

اقتصاد 

حقوق

علوم سياسي

مديريت

فرهنگ ارتباطات

فقه و حقوق اسالمي

فقه و حقوق شافعي

فقه و حقوق حنفي

فقه و حقوق اماميه

تفسير قرآن مجيد

علوم قرآني

معارف قرآن مجيد

فنون قرائت، تالوت و كتاب قرآن مجيد

مديريت ورزشي

مربيگري ورزشي

فيزيولوژي ورزشي

بيومكانيك ورزشي

ورزش همگاني

ورزش معلولين

رفت ار حركتي
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استخراج نفت

اكتشاف نفت

مخازن نفت

بهره برداري از منابع نفتي

صنايع سلولزي

صنايع پااليش

صنايع پتروشيمي

صنايع پليمر

صنايع شيميايي معدني
صنايع گاز

آتش
طراحي فرآيند هاي صنايع نفت

فرآوري و انتقال گاز

توليد و جمع آوري گاز

محض 

كاربردي

فناوري اطالعات

زيرگروه دو
ك

رامي
ع س

ناي
 ص

يد
تول

ي 
رد

ارب
 ك

يـ 
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ادـ 
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مر
 پلي

سي
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مي
شي

مي
 شي

سي
ند

مه

حفاظت فني

بازرسي فني

تكنولوژي و علوم رنگ

صنايع پليمر

استخراج معدن

اكتشاف معدن

الكترونيك

الكترونيك دريايي

قدرت 

مخابرات

زيرگروه سه

استخراج معدن

استخراج معادن زغال سنگ

استخراج معادن غير زغال سنگ

زي
سا

هر
ي ش

رد
ارب

 ـ ك
مي

 عل
ني

ردا
كا

ش
الي

ت پا
ليا

عم
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رق
ي ب

ن فن
ردا

كا

آب
آب و فاضالب

سد و شبكه
راهسازي

زيرسازي راه
ساختمانهاي بتوني

كارهاي عمومي ساختمان
عمران روستايي

نقشه برداري
فتوگرامتري
كارتوگرافي

ساخت و توليد
ماشين آالت
ماشين ابزار

نقشه كشي صنعتي
جوشكاري

تأسيسات صنايع عمومي
تأسيسات آب رساني و گازرساني
تأسيسات بهداشتي و گازرساني
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ساختاري پيشنهادي 

اشاره
در شماره هاي پيشين گفتيم كه شيوه هاي 
تربيتي والدين مي تواند بر شخصيت آينده ي 
فرزندان تأثيرگذار باشد. در سراسر دنيا يكي 
تربيت،  امر  در  باورها  پذيرفته شده ترين  از 
و  اقتدار  از  والدين  تأثير استفاده  به  مربوط 
موقعيت خود براي كنترل و راهنمايي فرزندان 
والدين  كه  است  اين  غالب  تصور  است. 
عاقل ترند و فرزندان به كنترل آن ها نياز دارند. 
اما براي بررسي اين باور الزم است در مورد 
معناي تسلط موشكافي دقيقي به عمل آيد. 
والدين به خوبي در مورد ضرورت تسلط و 
كنترل، سخنراني مي كنند؛ اما نمي توانند حدود 
و ماهيت اين تسلط و حتي منبع آن را تعريف 

و مشخص كنند. 

به اين گفتمان توجه كنيد: »ما مي دانيم 
يا  است.«  بهتر  تو  براي  كه چه چيزي 
»وقتي بزرگ تر شوي مي فهمي كه درست 
گفته ايم.« در حالي كه همين والدين در 
درمانده اند،  خود  مسائل  از  بسياري 
نتيجه ي اين گفتمان، احساس حقارت، 
احساس  و  والدين  از  ترس  بي ارزشي، 

گناه نسبت به خطاها و اشتباهات است

تصوير كودكان از والدين خود
تصويري  خود  والدين  درباره ي  كودكان 
آرماني دارند. آن ها والدين خود را هم بزرگ تر و 
داناتر و شايسته تر مي دانند. آن ها  قوي تر و هم 
صفات، ويژگي ها و قدرت هايي را به والدين نسبت 
مي دهند كه بيش از آن كه واقعيت داشته باشد، 
كه  حالي  در  است،  آرماني شان  تصوير  از  ناشي 
دانايي هميشه به سن بستگي ندارد. خيلي از اوقات 
مخالف  كه  دارند  اعتقاد  خرافاتي  به  بزرگ ترها 
دانايي است. اما براي والدين اغلب مشكل است 
كه بپذيرند و اذعان كنند كه چيزي را نمي دانند. 
بنابراين در حالي كه خود كودكان ميان خود و 
والدينشان اختالف زيادي مي بينند، پدران و مادران 
اين گفتمان  به  پندار دامن مي زنند.  اين  به  هم 
توجه كنيد: »ما مي دانيم كه چه چيزي براي تو 
بهتر است.« يا »وقتي بزرگ تر شوي مي فهمي 
كه درست گفته ايم.« در حالي كه همين والدين 
نتيجه ي  درمانده اند،  خود  مسائل  از  بسياري  در 
اين گفتمان، احساس حقارت، بي ارزشي، ترس از 
والدين و احساس گناه نسبت به خطاها و اشتباهات 

است.
والدين حتي حاضر نيستند به تجارب گذشته ي 
خود برگردند و اشتباهات امروز فرزندانشان را عينًا 
اين  از  والدين  استفاده  ببينند.  در گذشته ي خود 

اهرم قدرت )چون كودكان آن ها را منبع پراهميتي 
مي دانند( براي تأثيرگذاري بر فرزندان نوعي تسلط 

كاذب است.

سوءاستفاده از منبع تسلط
از  است،  واقعي تر  منبع ديگر تسلط كه  اما 
آن جا ناشي مي شود كه والدين مالك چيزهايي 
هستند كه كودكانشان به آن ها نياز دارند. والدين به 
دليل وابسته بودن كودك براي ارضاي نيازهايش، 
بر فرزندان خود تسلط دارند. به همين دليل والدين 
قدرت پاداش دادن دارند. اين منبع تسلط مي تواند 
براي كودكان دو ناراحتي ايجاد كند )در صورت 
ارضا نكردن نيازها به عنوان تنبيه(. پدر و مادر با 
ارضا نكردن نيازهاي كودك مي توانند او را به انجام 
رفتاري تشويق و از رفتار خاصي بازدارند. اين كاري 
است كه غالباً والدين براي تغيير رفتار كودك انجام 
مي دهند. در واقع پدر و مادر از تسلط خود براي 
مجبور ساختن كودك به انجام كاري يا بازداشتن 
او از انجام كاري ديگر استفاده مي كنند. اين روش 
در سنين پايين كه دامنه ي رفتاري كودك محدود 
چون  است.  مؤثر  رفتار  شكل دهي  براي  است، 
پدر و مادر مجبور نيستند كه صبر كنند تا رفتار 
موردنظر به طور خودبه خودي اتفاق بيفتد و سپس 
آن را تشويق كنند. آن ها مي توانند با گفتن اين كه 

راهبردهايراهنماييوآموزشخانواده
آسيه شريعتمدار

دانشجوي دكتراي مشاوره

براي آموزش خانواده

شيوه هاي فرزندپروري: 

روش استبدادي و سلطه گرانه

}

 كليدواژه ها: سلطه، والدين، خانواده، رفتار، كودك، كنترل.



كه  هستند  چيزهايي  مالك  والدين 
والدين  دارند.  نياز  آن ها  به  كودكانشان 
به دليل وابسته بودن كودك براي ارضاي 
نيازهايش، بر فرزندان خود تسلط دارند. 
به همين دليل والدين قدرت پاداش دادن 
براي  مي تواند  تسلط  منبع  اين  دارند. 

كودكان دو ناراحتي ايجاد كند

}
و  )ريان  رهبري  خود  نظريه ي  براساس 
براي  فرد  نيازهاي  وقتي   )2000 دسي، 
ارضا  خودمختاري  و  وابستگي  رقابت، 
مي شود، احتماالً انگيزش دروني برانگيخته 
در  دروني،  انگيزش  داراي  افراد  مي شود 
و  هيجان  توجه،  فعاليت هاي خود،  انجام 

اعتماد به نفس بيشتري دارند

}
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}

اگر اين كار را بكني تشويق مي شوي، بر كودك 
تسلط يابند. 

آثار سلطه گري و كنترل كودكان
اين است كه  اثر سلطه گري  مهم ترين  
را  خود  دروني  نيروهاي  شناخت  فرصت  كودك 
از دست مي دهد. چرا كه اگر بر طبق خواسته ي 
والدين عمل كند در واقع از توانمندي هاي دروني و 
امكانات خود فاصله گرفته و با واقعيت خود بيگانه 
داراي شخصيتي  كند،  طغيان  اگر  و  است  شده 
برابر  در  مدام  كه  شد  خواهد  واكنشي  و  دفاعي 
تهديدهاي احساس شده، بايد از خود دفاع كند. در 
واقع مهم ترين موهبت الهي انسان آزادي اوست. 
مخلوقات به نسبِت مرتبه ي وجودي خود از آزادي 
بيشتري برخوردارند. جمادات آزادي ندارند. گياهان 
به نسبت جمادات آزادي بيشتري دارند. آن ها رشد 
مي كنند. حيوانات آزادي حركت دارند اما نمي توانند 
خارج از چهارچوب غرايز خود، به انتخاب شيوه ي 
آزادي است و  اين  انسان داراي  بپردازند.  زندگي 
با سلطه گري  كسي كه بخواهد در مقام تربيت 
و كنترل رفتار، انسان را در جهت خاصي شكل 
دهد، مخالف مسير خلقت و آفرينش عمل مي كند. 
كودكان وقتي احساس كنند آزادي عمل ندارند، 
نسبت به كساني كه آزادي آن ها را سلب كرده اند، 
احساس خصومت و دشمني مي كنند. به همين 
علت استفاده از سلطه و كنترل براي شكل دهي 
رفتار، كودكان را به انسان هايي عصبي و مضطرب 

تبديل خواهد كرد.
پدران و مادران خيلي از اوقات وعده ها و 
وعيدهايي را كه براي شكل دهي رفتار به فرزندان 
داده اند، فراموش مي كنند و اين موجب مي شود كه 
كودك ياد بگيرد بين پاداش و تنبيه )يا وعده ها و 

وعيدها( و رفتار او ارتباط چنداني وجود ندارد.
همه ي پدرها و مادرها كمبودها، تعصبات 
و آرزوهايي دارند كه ممكن است آن ها را وادارد 
از سلطه گري خود استفاده و فرزند خود را وادارند، 

كاري را انجام دهد كه ناشي از كمبود و آرزوي 
خود آن هاست و به نيازها و توانايي هاي كودك 

مربوط نيست.
والدين بايد از پاداش و تنبيه هايي استفاده 
كنند كه براي كودك جذابيت داشته باشد تا ضامن 
عمل باشد و اين مستلزم اين است كه مدام در اين 
مورد فكر و برنامه ريزي كنند. در حالي كه اين فكر 
و برنامه ريزي را مي توانند در زمينه ي روش هاي 

مثبت تر تربيتي به كار گيرند.
والدين بايد مدام، سلطه گري خود را حفظ 
كنند؛ يعني كودك را در حالتي از ضعف، محروميت 
و وابستگي نگه دارند وگرنه ديگر اين روش كارايي 
الزم را نخواهد داشت. به اين گفتمان والدين توجه 
كنيد: »ما تأثير خود را بر فرزندانمان از دست داده ايم. 
او قباًل خيلي به ما احترام مي گذاشت. اما ديگر 
نمي توانيم بر او كنترل داشته باشيم. ديگر نمي توانيم 
فرزندانمان را مجبور كنيم كه به حرف هاي ما گوش 

دهند.«
در  باشد،  شديد  كنترل  وقتي  فرزندان  
دوران نوجواني و حتي از آغاز كودكي درمي يابند 
در صورتي كه لجبازي كنند، قشقرق به راه اندازند، 
داد و فرياد كنند و بر خواسته ي خود پافشاري كنند، 
والدين خسته خواهند شد و از موضع خود عقب 
خواهند نشست. در اين صورت در واقع فرزندان 
راهي را كشف كرده اند كه رفتار والدين را كنترل 
كنند. اين شيوه ي رفتاري به شكل گيري شخصيتي 

ضداجتماعي منجر مي شود.
اما تأثير به خصوصي كه سلطه و كنترل 
والدين بر فرزندان مي گذاردـ  كه در اين گفتار ما بر 
آن تمركز كرده ايمـ  شكل گيري انگيزش بيروني و 
در واقع كانون كنترل بيروني است. انگيزش بيروني، 
افراد را به انجام دادن كارهايي سوق مي دهد كه 
نتايجش خوشايند است و يا موجب مي شود كه از 
رفتاري ناخوشايند دوري كنند يعني مبتني بر ادراك 
افراد از پاداش و تنبيهي است كه پي آمد فعاليت 
است. اما در انگيزش دروني، فرد براساس عالقه ي 

}
كودك در سال هاي اوليه، داراي انگيزش 
فعاليت هاي  مرور  به  اما  است.  دروني 
خودانگيخته توسط كنترل هاي والدين، 
و  آداب  همكاران،  همساالن،  معلمان، 

رسوم و قوانين، از بين مي رود

به  تنبيه، تهديد  اثر  انگيزش دروني در 
تنبيه شدن و ارزشيابي هاي تحت فشار 
دادن  قرار  و  سخت(  امتحانات  )مثل 
رهنمود  حتي  و  فرد  براي  ضرب االجل 

دادن، تضعيف مي شود
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خود به فعاليت مي پردازد.
براساس نظريه ي خود رهبري )ريان و دسي، 
2000( وقتي نيازهاي فرد براي رقابت، وابستگي و 
خودمختاري ارضا مي شود، احتمااًل انگيزش دروني 
برانگيخته مي شود. بنابراين اگر خودمختاري فرد 
ارضا نشود، به سطح انگيزش دروني نخواهد رسيد. 
افراد داراي انگيزش دروني، در انجام فعاليت هاي 
خود، توجه، هيجان و اعتماد به نفس بيشتري دارند. 
اين افراد در انجام تكاليف، از عملكرد، خالقيت و 
پشتكار بهتري برخوردارند و عزت نفس و سالمت 
جنبه ها  اين  گزارش مي دهند.  را  باالتري  ذهني 
حتي در صورتي كه افراد با انگيزش دروني و بيروني 
باشند،  برخوردار  يكسان  كفايت  و  شايستگي  از 

هم چنان مشاهده مي شود.
انگيزش دروني در اثر تنبيه، تهديد به تنبيه 
شدن و ارزشيابي هاي تحت فشار )مثل امتحانات 
سخت( و قرار دادن ضرب االجل براي فرد و حتي 
نشان  يافته ها  مي شود.  تضعيف  دادن،  رهنمود 
به عنوان  اگر  ويژه  )به  پاداش  كه حتي  مي دهند 
عاملي براي كنترل رفتار تلقي شود( انگيزش دروني 
را كاهش مي دهد؛ چون احساس خودمختاري فرد 

را كاهش مي دهد.
انگيزش  داراي  اوليه،  سال هاي  در  كودك 
دروني است. اما به مرور فعاليت هاي خودانگيخته 
همساالن،  معلمان،  والدين،  كنترل هاي  توسط 
همكاران، آداب و رسوم و قوانين، از بين مي رود. 
چگونه مي توان بدون كنترل و سلطه گري رفتار 

كودكان را شكل داد؟
خودانگيخته،  طبيعت  دليل  به  كودكان 
بازيگوشند. اما زندگي اجتماعي مستلزم يادگيري 
درآوردن  نظم  به  و  تكانه ها  از  بعضي  كنترل 
آن هاست. در تعليم وتربيت و شيوه هاي فرزندپروري 
ما مخالف شكل دهي رفتارهاي قانون مند و ايجاد 
انضباط نيستيم، آن چه مورد مخالفت واقع مي شود 
شيوه هايي است كه واكنشي منفي در كودكان ايجاد 
مي كند يا كودك را از استعدادها و توانمندي هاي 

بالقوه بازمي دارد: 
بهترين شيوه براي شكل دهي رفتارهاي 
مثبت، الگودهي منظم و با ثبات است؛ بدون اين كه 
نياز به گفتار و سخنراني باشد. كودكان خواه ناخواه 
با مشاهده ي والدين رفتارها را ياد مي گيرند. اگر 
مي خواهيم كودكانمان رفتارهاي مثبتي داشته باشند، 
اين رفتارها را براي آنان الگودهي كنيم. الگودهي بر 

خودمختاري افراد تأثير منفي ندارد.
به غير از الگودهي شيوه هاي زير واكنش هاي 

منفي را به حداقل مي رسانند:
1. بيان انتظارات والدين بايد به صورت صريح و 

مشخص باشد.
2. مقررات و قوانين بايد با جمالتي كوتاه و بدون 

جر و بحث و سخنراني بيان شوند.
كه  باشد  زياد  آن قدر  نبايد  مقررات  تعداد   .3
كودكان را كالفه كند يا كودك آن ها را فراموش 

كند.
توانايي هاي  با  بايد واقع گرايانه و  4. مقررات 

كودك هماهنگ باشند.
5. خود والدين به نحوي مقررات را رعايت كنند. 
مثاًل مادر، مقرراتي مشابه آن چه براي فرزندان وضع 

مي كند، براي خود وضع و به آن ها عمل كند.
6. در اجراي مقررات بايد جدي و قاطع اما خشن 

و سرزنش گر بود.
7. تا حدودي بايد در برابر تخطي از انتظارات 
چشم پوشي كرد. اما پس از مشاهده ي يكي دو مورد، 
دوباره انتظارات والدين بيان شوند و به نقض موارد، 
ابتدا به صورت غيرمستقيم و به صورت غيرانتقادي و 
بعد به صورت مستقيم اشاره شود. مثاًل پدر به مادر 
مي گويد )در حالي كه فرزند مي شنود(: »مي بينم 
حامد، اخيراً خيلي دير مي خوابد. قرار است تماشاي 
برنامه هاي تلويزيون، بيش از 2 ساعت وقت او را 
نگيرد.« )غيرمستقيم( و در صورت ادامه ي نقض، 
با لحني غيرانتقادي و  با خود حامد  اين مسئله 
به صورت گزارش آن چه پدر ديده است، در ميان 

گذاشته شود.

8. وقتي نقض مقررات تكرار شد، بدون حمله 
به شخصيت كودك، و يا هر گونه سرزنش، تنبيه 
و سخنراني، عمل را به شدت تقبيح و رنجش يا 

خشم خود را بيان كنيد.
را  خود  كار  نتيجه ي  كودك  بگذاريد   .9
ببيند. مثاًل وقتي بازيگوشي مي كند و تكليف را 
نمي نويسد، فرصت اضافي به او ندهيد و بگذاريد 
اوقات،  از  بسياري  كند.  تجربه  را  كارش  پيامد 
مادران خود تحمل نمي كنند كه كودكشان عواقب 
كارش را ببيند. بنابراين به او فرصت مي دهند و 
خودشان مقررات مربوط به انجام تكاليف و خواب 

را نقض مي كنند.
10. مسئله را به صورت شكل موجود با فرزند 
مطرح كنيد و نظرات او را بخواهيد، كه چگونه 
مي توان اين مشكل را حل كرد. تمام پيشنهادها 
مورد  در  و  كنيد  يادداشت  اظهارنظر  بدون  را 
تك تك آن ها گفت وگو كنيد. موارد نامناسب را با 
نظر فرزند خود حذف و موارد مناسب را نگه داريد 
و سپس اجرا كنيد. مسئله هميشه بايد به صورت 
مشكلي قابل حل تعريف شود نه چيزي كه در 
درون شخصيت فرزند است و ثبات دارد. وقتي به 
فرزندتان آن گونه نگاه كنيد كه او داراي اين عيب 

است، فرصت تغيير را از او مي گيريد.
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خود  مسائل  از  بسياري  در  والدين 
گفتمان،  اين  نتيجه ي  درمانده اند، 
از  ترس  بي ارزشي،  حقارت،  احساس 
والدين و احساس گناه نسبت به خطاها 
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}

4٩

8٩
هار

٣/ ب
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو



اشاره
در شماره ي قبل مراحل مشاوره ي آدلري 
به عنوان يك رويكرد مؤثر در كار گروهي مورد 
اين رويكرد  آن جا كه  از  قرار گرفت.  بحث 
ابتدا نظريه اي درباره ي شخصيت، سپس يك 
نظام روان درماني و سرانجام فلسفه اي راجع 
به زندگي است الزم است مفاهيم اساسي آن 

معرفي شود:

مفاهيم رويكرد 
آدلري
 در گروه)2(
دكتر حسين سليمي بجستاني 
مدرس و مشاور مراكز تربيت معلم تهران

قسمت دوم

 كليدواژه ها: معناجويي، احساس اجتماعي، سبك زندگي، 
ادراك ذهني، خالقيت و انتخاب، تكاليف زندگي، اشتباهات اساسي.

٥0
دوره ی پنجم / شماره ی٣ / بهار8٩

راهنماييومشاورهيگروهي



٥1

8٩
هار

٣ / ب
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو

• ادراك ذهني از واقعيت
رويكرد آدلري ماهيت پديدار شناختي دارد. 
بسياري از تئوري هاي معاصر با اين نگاه هم سو 
يا  واقعيت،  از  مراجع  ذهني  ادراك  كه  هستند 
چشم انداز شخصي وي، عامل اساسي براي ارائه ي 
رفتار او است. افراد ياد مي گيرند كه واقعيت عيني 
اهميت كمتري دارد چرا كه واقعيات را ما درك 
از  افراد  ذهني  برداشت  معني مي دهيم.  و  كرده 
حقارت ها، خاطرات اوليه و ... رفتار و شخصيت 
آن ها را شكل مي دهد )فيست و فيست 2002، 

ترجمه سيد محمدي(.

• رفتار هدفمند
افراد با مقاصد و اهدافشان زندگي مي كنند، 
آن ها به سمت انتظارات آينده حركت مي نمايند و 
معني زندگي خود را خلق مي كنند. گروه، موقعيت 
باورهاي  تا  مي سازد  فراهم  اعضا  براي  ايده الي 
مركزي1 و اهدافشان را شناسايي و پيگيري نمايند. 
اگرچه گذشته، حال و آينده به طور پويايي به هم 
مرتبط اند اما آدلرين ها بيشتر تمايل به آينده دارند 
تا گذشته. تصميمات ما مبتني بر آن چيزي كه 
بر موقعيت فعلي، و  در گذشته تجربه كرده ايم، 
به سمت آن در حركت هستيم،  اهدافي كه  بر 

مي باشد. 
 

• خالقيت و انتخاب:
از ديدگاه آدلري  ها افراد داراي سالمت روان، 
نه  كمال اند  براي  تالش  در  كه  كساني هستند 
در  دارند  تالش  آن ها  باشند.  كمال گرا  اين كه 
ساختن سرنوشت خود مهارت پيدا كنند. آدلري ها 
بنا را بر اين فرض گذاشته اند كه افراد خالق، فعال 
و خود تعيين كننده هستند. آن ها مراجعان را در 
گروهي  تجارب  نمي بينند.  منفعل  قرباني  نقش 
نشان مي دهد كه ما انسان ها حق انتخاب داريم 
و براي پيگيري آن ها و بازسازي تجاربمان اقدام 
مي كنيم. و گروه مكاني براي يادگيري خالقيت 
بودن در دنياي واقعي  بيشتر و خلق روش هاي 

است. 

• تالش براي معنا جويي و برتري
از بدو تولد ما متوجه مي شويم كه ناتوانيم، 
اين  مي شود.  برانگيخته  ما  حقارت  احساس  لذا 
حقارت يك امر منفي نيست. فرصتي است براي 

اين كه تالش كنيم تا بر محيط مان فائق آئيم. ما 
در مقابله با اين احساس حقارت روش هايي براي 
كنترل نيروها )توانمندي ها( در زندگي داريم، بيش 
از آن كه به وسيله آن ها كنترل شويم. احساس 
حقارت مي تواند سرچشمه ي خالقيت، كمال طلبي، 
زندگي  در  غايي  اهداف  و  نيافتني  دست  افكار 
باشد. در نتيجه در بيشتر موارد احساس حقارت، 
در هنگام ضرورت، مفيد است. براي استفاده در 
كار گروه بيش از آن كه افراد تالش كنند احساس 
كامل و بهتري داشته باشند، الزم است تا مباني 

احساس حقارتشان را روشن نمايند.

• سبك زندگي
سبك  از  افراد  منسجم  شخصيت  ساختار 
ما  از  يك  هر  مي آيد،  وجود  به  آنان  زندگی 
شخصيت منحصر به فردي داريم. سبك زندگي 
خودمان،  درباره ي  ما  نگاه  از  عبارتست  معمول 
ديگران، جهان اطراف و رفتارهاي متمايز ما كه 
آن ها  از  مقاصدمان  و  اهداف  به  رسيدن  براي 
استفاده مي كنيم. اگر چه سبك زندگي ما تا شش 
سال اول زندگي آموخته مي شود، ساير اتفاقات كه 
رخ مي دهد نيز تأثير زيادي بر رشد ما دارد. تجارب 
دوره ي كودكي به خودي خود تأثيري بر ما ندارند 
آن چه مهم است و اهميت دارد تعبير و تفسير ما 
از وقايع است. آدلر از اين مفهوم به عنوان خود، 
وحدت شخصيت  فرديت،  خويشتن، شخصيت، 
و روش مواجه شدن با مشكالت يا نگرش كلي 
به سمت زندگي ياد مي كند )آنسباخر و آنسباخر، 

1954 به نقل استين و ادواردز، 2008(.
آدلر اعتقاد داشت يادآوري خاطرات اوليه ي 
افراد  بلكه  نيست  تصادفي  كودكي  دوران 
رويدادهايي را از كودكي خود به ياد مي آورند كه 
با سبك زندگي فعلي آن ها مطابقت دارد. زماني 
كه سبك زندگي تغيير مي كند خاطرات قديمي 
هم بايد تغيير كنند از اين رو، مشاوران مي توانند از 
تغييرات در خاطرات قديمي به عنوان مالكي براي 
ارزيابي نتايج درمان استفاده كنند. شواهدي وجود 
دارد مبني بر اين كه خاطرات قديمي در جريان 

درمان تغيير مي كنند. 
براي مثال ساويل2 و اكستين3 )1978(، نشان 
افراد  باشد،  موفقيت آميز  درمان  وقتي  كه  دادند 
خاطرات قديمي خود را تغيير مي دهند. همين طور 
قديمي  )1991( خاطرات  ويلبورن5   و  استاتون4 

كودكان را بعد از 10 جلسه مشاوره با گروه گواه 
مقايسه كردند؛ نتايج نشان داد، گروه مشاوره تغييرات 
بيشتري را در موضوع، شخصيت، موقعيت، مقدار 
جزييات و سطح عاطفه ي خاطرات قديمي شان 
نسبت به گروه گواه نشان دادند )فيست و فيست 
2002، ترجمه سيدمحمدي(. مير و جيمز )1991( 
معتقدند براي كشف الگوي رفتاري فرد حداقل به 
سه نمونه از خاطرات گذشته كودكي نياز است. در 
عين حال از تفسير بيش از حد يا بي توجهي به 
خاطرات گذشته بايد پرهيز كرد. آن ها معتقدند در 
تحليل خاطرات بايستي به بافت، محتوا، اشخاص، 
حركت و احساسات كودك توجه كرد )تامسون و 
رودلف،  1996 ترجمه طهوريان، 1384(. بنابراين، 
شيوه ي زندگي راهي است كه افراد در آن قدم 
برمي دارند يا اين كه از انجام تكاليف اصلي زندگي 
امتناع مي ورزند و سعي مي كنند هدف هاي خيالي 
خود را پيگيري نمايند. افراد سالم كه تكليف زندگي 
راه هاي  است  انعطاف پذير  نسبتاً  آنان  ارتباطي 
بسياري را براي حل مشكالت مي يابند و هنگامي 
كه يكي از راه ها بسته باشد راه ديگر را انتخاب 
مي نمايند. اين واقعيت براي افرادي كه بر يك راه 
پافشاري مي كنند يا دل سرد مي شوند و هيچ راهي 

را پيگيري نمي كنند صادق نيست. 

• تكاليف زندگي
تا  مي آورد  فراهم  مساعدي  زمينه  ي  گروه 
اعضا بتوانند تكاليف اساسي زندگي را كه با آن ها 
مواجه و درگير هستند آشكار سازند. اين تكاليف 
كه آدلر مطرح كرد عبارتند از ارتباط با ديگران 
)تكليف  در جامعه  اجتماعي(، مشاركت  )تكليف 
شغلي(، برقرار كردن صميميت )تكليف خانوادگي 
و عشق(. درايكوس و موزاك )1967( دو تكليف 

سالمت  داراي  افراد  آدلري  ها  ديدگاه  از 
روان، كساني هستند كه در تالش براي 
كمال اند نه اين كه كمال گرا باشند. آن ها 
خود  سرنوشت  ساختن  در  دارند  تالش 

مهارت پيدا كنند

مشاوران مي توانند از تغييرات در خاطرات 
قديمي به عنوان مالكي براي ارزيابي نتايج 

درمان استفاده كنند

}

}



ديگر را به ليست اضافه كردند: پذيرفتن خود، رشد 
دادن بعد معنوي )ارزش ها، معني، اهداف زندگي و 
رابطه با جهان(. اين تكاليف به قدري براي زندگي 
انسان مهم هستند كه اختالل در هر يك از آن ها 
اغلب نشانه اي از عدم سالمت رواني است )انجمن 
روانشناسي آمريكا، 2000(. هريك از اين حوزه ها 

مي تواند مباحث پرباري را در گروه شكل دهد. 

اشتباهات اساسي
باورهاي اساسي  اغلب اعضاي گروه داراي 
هستند كه برخي از آن ها كاركرد مناسبي ندارد. 
اين باورها مي تواند به شكل انتقادي در گروه به 
آزمون گذاشته شود تا باورهاي معيوب را اصالح و 
با باورهاي سازنده جايگزين نمود. موزاك )2000( 
معتقد است سبك زندگي را مي توان به صورت 
افسانه ي شخصي در نظر گرفت كه تحت تأثير 
طوري  افراد  مي گيرند،  اساسي شكل  اشتباهات 
درست  افسانه ها  اين  كه  انگار  مي كنند  رفتار 
است، زيرا آن ها اين افسانه ها را درست مي دانند. 
تعميم  نام مي برد:  را  اساسي  اشتباه  پنج  موزاك 
يا غيرممكن، سوءبرداشت  اهداف غلط  افراطي، 
در مورد زندگي و ضروريات زندگي، ناارزنده سازي 
ارزش هاي خود و ارزش هاي غلط )كوري، 2005 

ترجمه سيدمحمدي، 1385(.
 

- مفهوم محوري احساس اجتماعي6
مفهوم  اساس  بر  را  خود  روان شناسي  آدلر 
بنا   )Gemeinschaftsgefuhl( محوري 
مفهوم  اين  براي  مي توان  سختي  به  گذاشت. 
مانند  عباراتي  با  ولي  يافت  مناسبي  ترجمه ي 
اجتماعي«،  »احساس  اجتماعي«،  »رغبت 
»احساس برقراري ارتباط و حس اجتماعي« آن  
را معادل سازي كرد )آنسباخر و آنسباخر، 1956( 
اين يك سازه چند سطحي است، اشخاص احتمااًل 
بعضي از سطوح را مي فهمند و به عمل در مي آورند 
و از توسعه ي ساير سطوح غافل مي شوند. اگر مردم 
در سطح موثري عالقه ي اجتماعي را رشد دهند، 
احتمااًل آن ها احساس تعلق عميقي به نژاد انسان 

خواهند داشت. فرايندي كه هم تكميل كننده  ي 
رشد فردي است و هم منتج به اين مي شود كه 
ارزنده اي را كه دارند به يكديگر  مردم چيزهاي 

هديه بدهند. 
اجتماع  و  شخص  بين  رابطه ي  درباره ي 
آدلر برخالف ديگران هيچ تفاوتي بين شخص و 
اجتماع، فرديت و وابستگي، نفع شخصي و رغبت 
اجتماعي نمي بيند، به نظر او دوگانگي هاي درستي 
نيستند. هر چند اگر كسي از نظر شخصيتي توسعه 
ديگران  با  مي تواند  مثبت تري  صورت  به  يابد، 
در  توانايي شخص  اندازه  هر  كند  برقرار  ارتباط 
ارتباط برقرار كردن بيشتر باشد، مي تواند بيشتر از 
ديگران ياد بگيرد و خود را رشد دهد )گويزنگر7 و 

بالت8، 1994(. 
در  را  زنده  موجودات  ميان  پيوستگي  آدلر 
از  بسياري  و  گوناگون  محيط هاي  از  بسياري 
شخصي  هر  مي كند.  تصور  گوناگون  سطوح 
به  كه  باشد  داشته  را  احساس  اين  مي تواند 
ديگران، خانواده، دوستان، اجتماع و مانند اين ها 
در هر دايره ي وسيعي وابسته است. اين وابستگي 
مي تواند حيوانات، گياهان و حتي اشياي بي جان را 
نيز در بربگيرد تا در بزرگ ترين حد چنين حالتي، 
احساس كند به تمام گيتي وابسته است )مولر، 
1992(. اگر مردم به درستي اين مفهوم را بفهمند 
و اين وابستگي را احساس كنند آن موقع بسياري 
از مشكالت خود ساخته ي انسان در زندگي مانند 
جنگ، دشمني، تبعيض و شكنجه كه ادامه حيات 
را دشوار مي سازد، متوقف خواهد شد )استين9 و 

ادواردز10، 2008(. 
از ديدگاه روان شناسي انفرادي اگر چه بسياري 
از افراد تا حد معقول حس همكاري را در خود 
پرورانده اند با اين حال در زندگي خود بدون تعهد 
كامل و شور عميق رفتار مي نمايند و ممكن است 
استفاده  خود  بالقوه ي  نيروي  از  كامل  طور  به 
نكنند. آن ها ممكن است تا حدي مأيوس شوند 
و تنش هاي مزمن و فشارهاي عصبي را بدون 
و  نمايند،  تحمل  بارز  رواني  و  جسماني  عاليم 
هنگامي كه با مسائل سخت روبرو شوند، ممكن 
است شجاعت و همكاري را تا حدي كه با مسائل 
بتوانند روبرو شوند در خود رشد نداده باشند. يكي از 
چالش هاي پيش روي متخصصان سالمت رواني 
عبارتست از كمك به اينگونه افراد نرمال در جهت 
به حداكثر رساندن رشد و رسيدن به سالمت رواني 

ايده ال، كه باعث انگيزش  دروني و تعيين مراحل 
رسيدن به اين هدف گردد.

از نظر آدلر اختالالت رواني به طور عمده در 
حضور دو شرط به وقوع مي پيوندد: 1- احساس 
احساس  ناكافي  رشد   -2 حد  از  بيش  حقارت 
شرط  دو  اين  تأثير  تحت  اجتماعي.  عالقه ي 
فرد ممكن است قبل از اين كه كاري غيرممكن 
و سخت را انجام دهد، در خود احساس يأس و 
دلسردي كرده و تصور كند كه در اين كار ناموفق 
عالقه ي  ادواردز10، 2008(.  )استين9،  بود  خواهد 
خودخواه  و  كردن  خيرات  با  مترادف  اجتماعي 
نبودن نيست بلكه اقدامات خيرخواهانه و نيكوكارانه 
مي توانند به وسيله ي عالقه ي اجتماعي برانگيخته 
شوند يا نشوند )فيست و فيست 2002، ترجمه سيد 

محمدي(. 

پينوشت
1.Core beliefs
2.Savill
3.Eckstein
4.Statton
5.Wilborn
6.Feeling of Community
7.Guisinger
8.Blatt
9.Stein
10. Edwards

منابع
- فيست، جس و فيست، گریگوري. )٢00٢(. نظریه هاي 
شخصيت. سيدمحمدي، مترجم )1384(. تهران: انتشارات 

روان.
- تامسون، چارلز و رودلف، ليندا. )1٩٩6(. مشاوره با 
كودكان. جواد طهوریان، مترجم )1384(. تهران: انتشارات 

رشد 
- كوري، جرالد. )٢005(. نظریه و كاربست مشاوره و 
روان درماني )ویراست هفتم(. یحيي سيدمحمدي، مترجم 

(1385(. تهران: ارسباران
- Guisiger, shan and Blatt, Sindey.J )1994(. 
Individuality and Relatedness: Evolution of 
a fundamental Dialectic.
American Psychologist vol 49: pp104-110
- Stein, H. T., and Edwards, M.E. )2008(. 
Classical Adlerian theory and practice. 
Alfred adler institute of san Francisco

از نظر آدلر اختالالت رواني به طور عمده 
در حضور دو شرط به وقوع مي پيوندد: 
1- احساس حقارت بيش از حد 2- رشد 

ناكافي احساس عالقه ي اجتماعي

}
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مقدمه
پژوهش ها وجود نوعی كمال گرايی بهنجار1 
را در مقابل كمال گرايی نوروتيك2 تأييد كرده اند. 
كمال گرايی بهنجار كه سالم3، سازش يافته4 و يا 
مثبت5 است، جنبه هايی از كمال گرايی را دربر 
با تالش های كمال گرايانه مانند  می گيرد كه 
داشتن معيارهای شخصی باال، وضع معيارهای 
عالی  برای  تالش  و  عملكرد6  برای  دقيق 
بودن، درارتباط هستند. اين بُعد با شاخص های 
سازگاری، مانند عاطفه ی مثبت7، همبستگی 
دارد. كمال گرايی نوروتيك، ناسالم8 و سازش 
كمال گرايانه  نگرانی های  با  و  است  نايافته9 
مانند نگرانی در مورد اشتباه ها، ترديد در مورد 
اعمال، ترس از عدم تأييد ديگران و ناهماهنگی 

مقاله ای از دكتر محمدعلی بشارت حسين نادعلی/عذرا زبردست/ مريم صالحی

انتخاب و شرح از فرزانه اسالمی
كارشناس ارشد روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی 

)مشاور مدرسه(

کمال گرايی و سبک های
 مقابله با تنيدگی

٥3مروریبرمقاالت
دوره ی پنجم / شماره ی٣ / بهار8٩

كليد واژه ها: كمال گرايی، مقابله، انعطاف پذيری، تنيدگی، بهنجار، سبك مقاله، هيجانی.

بين انتظارها و نتايج مرتبط می باشد. اين بُعد 
عاطفه ی  مانند  ناسازگاری10  شاخص های  با 
منفی11، همبستگی مثبت دارد. كمال گراهای 
بهنجار از تالش های دشوار و طاقت فرسای 
خود لذت می برند، به گونه ای انعطاف پذير برای 
موفقيت و پيشرفت مبارزه می كنند، محدوديت 
های شخصی و موقعيتی می پذيرند و هدف های 

چالش برانگيز و در عين حال منطقی برای خود 
وضع می كنند، هدف هايی كه امكان مشاركت 
و  رضايت  پيشی گرفتن، كسب  فعاليت ها،  در 
می سازد.  فراهم  را  موفقيت هايشان  از  لذت 
كمال گراهای نوروتيك با اين باور كه بايد به 
معيارهای بسيار باال دست يافت، هيچ اشتباه يا 
شكستی را نمی پذيرند، اما از آن جا كه اغلب به 

اين معيارهای خيلی باال به علت غيرواقع بينانه 
بودن آن ها دست نمی يابند، به تنيدگی، افسردگی 
و اضطراب مبتال می شوند و سطح حرمت خود 
نوروتيك  كمال گرايان  می يابد.  كاهش  آن ها 
نمی توانند از تالش های طاقت فرسای خود حتی 
در صورت موفقيت، احساس رضايت كنند زيرا 

غالباً موفقيت هايشان را بی ارزش می دانند.



كه  معتقدند  نظريه پردازان  از  تعدادی 
تحولی  تجربه های  در  ريشه  كمال گرايی 
دوران كودكی دارد و به ويژه تحت تأثير كيفيت 
می گيرد.  شكل  كودك  ـ  والد  تعامل های 
هاماچك )1978( معتقد است كه كمال گرايی 
سازش نايافته در كودكانی به وجود می آيد كه 
واقع بينانه  غير  و  باال  معيارهای  آن ها  والدين 
برای كودك وضع می كنند، انتظارهای بااليی 
دارند، سخت گير و انتقادگر هستند، اما هرگز 
نمی شوند.  راضی  كودك  پيشرفت های  از 

برعكس، كمال گرايی سازش يافته در كودكانی 
به وجود می آيد كه والدينشان معيارهای باال را با 
انعطاف پذيری وضع می كنند و می توانند رضايت 
و خشنودی خود را از عملكرد كودك نشان دهند. 
بنابراين، تماميت كمال گرايانه در كودكی شكل 
می گيرند، بعدها در چارچوب روابط اجتماعی، 
گسترش  تنيدگی زا،  موقعيت های  در  به ويژه 
می يابند و رفتار و عملكرد فرد را تحت تأثير قرار 
يافتن  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  می دهند. 
پاسخ به اين سؤاالت است كه در مواجهه با 
مختلف  شكل های  و  تنيدگی زا  موقعيت های 
اضطراب حاصل از شكست در تحقق و دستيابی 
بر حسب كمال گرايی  فرد  باال،  معيارهای  به 
كمال گرايی  معادل  )به ترتيب  منفی  يا  مثبت 
سبك های  كدامين  از  نوروتيك(  يا  بهنجار 
و  الزاروس  می كند؟  استفاده  بيشتر  مقابله 
فولكمن )1984( راهبردهای مقابله را به عنوان 
مجموعه ای از پاسخ های رفتاری و شناختی كه 
هدفشان به حداقل رساندن فشارهای موقعيت 
روی آوردهای  كرده اند.  تعريف  تنيدگی زاست، 
اوليه به فرايند مقابله، سه سبك اصلی را متمايز 
می كنند: سبك مقابله ی مسأله محور12 كه وجه 
مشخصه ی آن عملكرد مستقيم برای كاهش 
فشارها يا افزايش مهارت های مديريت تنيدگی 
است؛ سبك مقابله ی اجتناب محور13 كه ويژگی 
اصلی آن اجتناب از مواجهه با عامل تنيدگی 
است؛ و سبك مقابله ی هيجان محور14 كه محور 
وجه مشخصه ی آن راهبردهايی شناختی است 
كه حل يا حذف عامل تنيدگی زا را با دادن نام و 
معنای جديد به تأخير می اندازند. طبقه بندی های 
منطقی15،  شامل  مقابله  سبك  چهار  جديدتر 
توصيف  را  اجتنابی18  و  هيجانی17  گسسته16، 
راهبردی  به عنوان  منطقی  مقابله ی  كرده اند. 
به عنوان  گسسته  مقابله ی  و  مساله محور 
راهبردی كه بر اساس آن فرد از نظر شناختی 
از مشكل فاصله می گيرد تا از اين طريق با آن 
مواجه شود و تأثير بالقوه هيجان را كاهش دهد، 
گسسته  و  منطقی  مقابله ی  می شود.  تعريف 

به طور كلی سبك های مؤثر و مقابله ی هيجانی 
بی تأثير محسوب  سبك های  غالباً  اجتنابی  و 
می شوند. روی آوردهای مختلف به كمال گرايی 
می دهند  نشان  پژوهشی  شواهد  مجموع  و 
سالم، سازش نايافته،  بهنجار،  كمال گرايی  كه 
از  سازش يافتگی،  شاخص های  با  مثبت  يا 
جمله راهبردهای مقابله ی مؤثر و كمال گرايی 
منفی  يا  نيافته،  سازش  ناسالم،  نوروتيك، 
جمله  از  سازش نايافتگی،  شاخص های  با 
راهبردهای مقابله ی بی تأثير، همبستگی مثبت 
دارند. بر اساس اين شواهد، پيش بينی می شود 
با كمال گرايی  )افراد  بهنجار  كه كمال گرايان 
مثبت( بيشتر از راهبردهای مؤثرتر برای مقابله 
استفاده كنند و كمال گرايان نوروتيك )افراد با 
كمال گرايی منفی( بيشتر راهبردهای بی تأثير را 

به خدمت گيرند.

روش 
كليه ی  پژوهش  اين  آماری  جامعه ی 
كارشناسی سال تحصيلی  مقطع  دانشجويان 
چهارصد  بودند.  تهران  دانشگاه   1385-86
در  تحصيلی  مختلف  رشته های  از  دانشجو 
حوزه های علوم انسانی، علوم پايه، پزشكی، فنی 
و هنر، به صورت داوطلب در دو گروه دختر و 

پسر در اين پژوهش شركت كردند.

ابزار سنجش
ابزار سنجش  پژوهش عبارت بود از:

ـ مقياس كمال گرايی مثبت و منفی )تریـ  
شورت و ديگران، 1995( يك آزمون 40 سؤالی 
است كه 20 ماده ی آن به كمال گرايی مثبت و 
20 ماده ی ديگر به كمال گرايی منفی اختصاص 
دارد. سؤال ها در اندازه های پنج درجه ای ليكرت، 
كمال گرايی آزمودنی ها را از نمره ی يك تا 5 
در دو زمينه مثبت و منفی می سنجند. حداقل 
نمره ی آزمودنی ها در هر يك از مقياس های 

آزمون 20 و حداكثر آن 100 است.
تهران  مقابله ی  سبك های  مقياس  ـ 

كمال گرايی بهنجار كه سالم، سازش يافته و 
يا مثبت است، جنبه هايی از كمال گرايی را 
دربر می گيرد كه با تالش های كمال گرايانه 
مانند داشتن معيارهای شخصی باال، وضع 
تالش  و  عملكرد  برای  دقيق  معيارهای 

برای عالی بودن، درارتباط باشند

كه  معتقدند  نظريه پردازان  از  تعدادی 
كمال گرايی ريشه در تجربه های تحولی 
دوران كودكی دارد و به ويژه تحت تأثير 
كودك شكل  ـ  والد  تعامل های  كيفيت 

می گيرد

}

}

روی آوردهای اوليه به فرايند مقابله، سه 
سبك اصلی را متمايز می كنند: سبك 
مقابله ی مسأله محور كه وجه مشخصه ی 
آن عملكرد مستقيم برای كاهش فشارها 
يا افزايش مهارت های مديريت تنيدگی 
كه  اجتناب محور  مقابله ی  است؛ سبك 
با  مواجهه  از  اجتناب  آن  اصلی  ويژگی 
مقابله ی  سبك  و  است؛  تنيدگی  عامل 
هيجان محور كه محور وجه مشخصه ی 
آن راهبردهايی شناختی است كه حل 
يا حذف عامل تنيدگی زا را با دادن نام و 

معنای جديد به تأخير می اندازند

}
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و  است  سؤالی   60 آزمون   ،)1387 )بشارت، 
سه سبك مقابله ی مسأله محور، هيجان محور 
مقياس 4  در  را  منفی  هيجان محور  و  مثبت 
می سنجد.   1-4 نمره ی  از  ليكرت  درجه ای 
حداقل و حداكثر نمره آزمودنی در هر يك از زير 

مقياس های آزمون به ترتيب 20 و 80 است.

بحث و نتيجه گيری
نتايج پژوهش نشان دادند كه كمال گرايی 
و  مسأله محور  مقابله ی  سبك های  با  مثبت 
هيجان محور مثبت همبستگی مثبت و با سبك 
مقابله هيجان محور منفی همبستگی منفی دارد. 
اين  كه  كرد  مشخص  داده ها  آماری  تحليل 
همبستگی ها بدان معنا است كه افزايش سطح 
كمال گرايی مثبت، ميزان استفاده از راهبردهای 
مقابله ی مسأله محور و هيجان محور مثبت را 
افزايش می دهد و كاهش استفاده از راهبردهای 
مقابله ی هيجان محور منفی را در پی دارد. چند 
تبيين احتمالی برای اين يافته ی پژوهش مطرح 

می شود:
1. كمال گرايی مثبت در عين حال كه فرد 
و  عملكرد  برای  دقيق  معيارهای  به وضع  را 
تالش های كمال گرايانه وادار می سازد، به دليل 
ويژگی های بهنجار و سازش يافته اش، دغدغه ها 
را  باال  معيارهای  تحقق  عدم  نگرانی های  و 
كاهش می دهد. در شرايط عاری از اضطراب 
و نگرانی، فرد بهتر می تواند از توانمندی های 
خود برای به كارگيری راهبردهای مقابله ی مؤثر 

استفاده كند.
از  بهنجار  و  مثبت  كمال گراهای   .2
لذت  خود  طاقت فرسای  و  دشوار  تالش های 
امكان  می كنند.  رضايت  احساس  و  می برند 
تجربه رضايت و خشنودی از عملكرد، به عنوان 
يكی از ويژگی های كمال گرايی مثبت، نيز به 
سهم خود زمينه را برای افزايش احتمال استفاده 

از راهبردهای مقابله مؤثر، آماده تر می سازد.
ايجابی،  سازه ای  مثبت  3.كمال گرايی 
تأييدی و »روی آوری« )در مقابل »اجتنابی«( 

است )اسليد و اونز، 1998(. چنين سازه ای، بر 
مثبت نگری و توجه به موفقيت ها بنا شده و فرد 
را برای رسيدن به هدف ها و پيامدهای مثبت 
)نه اجتناب و فرار از پيامدهای منفی( مجهز 

می سازد.
كرد  مطرح  را  امكان  اين  می توان   .4
برآيند  منزله ی  به  مثبت  كمال گرايی  كه 
تعامل های سازش يافته والد  ـ كودك، براساس 
بين شخصی و در  روابط  تعميم، در  مكانيزم 
بازسازی  تنيدگی زا،  اجتماعی  موقعيت های 
می شود. ويژگی های بهنجار و سازش يافته اين 
نوع كمال گرايی، امكان استفاده از راهبردهای 
اجتماعی  تنيدگی های  با  مقابله  در  را  مؤثرتر 

افزايش می دهند.
5. كمال گرايی منفی، برخالف كمال گرايی 
مثبت و به رغم تالش های جدی و طاقت فرسا، 
سازش  و  نابهنجار  ويژگی های  به خاطر 
تحقق  عدم  از  فرد  نگرانی های  نايافته اش، 
افزايش  پيوسته  را  كمال گرايانه  معيارهای 
اين  مستقيم  نتيجه ی  و  محصول  می دهد. 
در  ناتوانی  و  درماندگی  كننده،  نگران  شرايط 

استفاده از راهبردهای مقابله ی مؤثر است.
6. كمال گرايان منفی و نابهنجار نمی توانند 
از تالش های دشوار و طاقت فرسای خود لذت 
برند و احساس رضايت كنند. اين نارضايتی كه 
بر حسب يافته های پژوهشی، كمال گرايی منفی 
را با افسردگی، اضطراب و حرمت خود پايين و 
شاخص های ناسازگاری و عواطف منفی، مرتبط 
مقابله  راهبردهای  از  استفاده  امكان  می كند، 

نامؤثر را افزايش می دهد.
7. كمال گرايی منفی سازه ای اجتنابی است. 
اين سازه بر منفی نگری، اضطراب و نگرانی در 
مورد شكست ها و ناكامی ها بنا شده و فرد را 
برای فرار و اجتناب از پيامدهای منفی به تالش 
وادار می سازد. كمال گرايی منفی بر اساس اين 
مكانيزم تأثيرگذاری، اضطراب و نگرانی در مورد 
عدم تحقق هدف ها و معيارهای آرمانی را بر 
فرد تحميل می كند و منفی نگری را افزايش 

از  استفاده  احتمال  فرايند،  اين  در  می دهد. 
راهبردهای مقابله ی نامؤثر افزايش می يابد و 
راهبردهای مقابله ی مؤثر مجال كم تری برای 

فعاليت پيدا می كنند.
8. اين احتمال را نيز می توان مطرح كرد كه 
كمال گرايی منفی به منزله ی برآيند تعامل های 
سازش نايافته والدـ كودك، بر اساس مكانيزم 
تعميم، در روابط بين شخصی و در موقعيت های 
می شود.  بازسازی  تنيدگی زا،  اجتماعی 
اين  نايافته ی  سازش  و  نابهنجار  ويژگی های 
نوع كمال گرايی، امكان استفاده از راهبردهای 
نامؤثرتر را در مقابله با تنيدگی های اجتماعی 

افزايش می دهد.
به طور خالصه، نتايج اين پژوهش نشان 
داد كه كمال گرايی در دو جهت مثبت و منفی 
تغييرات مربوط به راهبردهای مقابله با تنيدگی 

را پيش بينی می كند.

پینوشت
1. normal perfectionism
2. neurotic perfectionism
3. healthy
4. adaptive
5. positive
6. performance
7. positive affect
8. unhealthy
9. maladaptive
10. maladjustment indices
11. negative affect
12. Problem-focused Coping style.
13. avoidant-focused coping style.
14. emotional-focused coping style.
15. logical
16. detached
17. emotional
18. avoidant

* متن كامل اين مقاله در فصلنامه علمی 
پنجم،  سال  ايرانی،  روان شناسان  پژوهشی  ـ 

شماره 17، پاييز 1387 موجود است.
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بخش دوم

اشاره 
همچنانكه در سطرهاي آغازين بخش 
اول اين سلسله مقاالت )راهبردهاي ارتقاء 
سالمت مشاوران( گفته آمد، هدف از ارائه ي 
اين گروه از راهبردها اين است كه مشاوران 
آن ها  كارگيري  به  با  درمان گران  روان  و 
ضمن حفظ سالمت هيجاني، سالمت رواني 
از  بخش  نخستين  در  دهند.  ارتقاء  را  خود 
بازسازِي  زمان  شناسايِي  شيوه هاي  مقاله، 
اين  در  شد،  خوانندگان  تقديم  هيجاني 
بيان  ادامه ي  به  محترم  نويسنده ي  شماره 
دهنده ي  ارتقاء  و  بخش  ايمني  راهبردهاي 
سالمت مشاوران و سپس چگونگي مديريت 

هيجان ها مي پردازد. 

ــطح  ــش س 3- مديري�ت هيجان�ي: افزاي
ــه ما كمك  ــي هيجاني ب ــياري و خودآگاه هوش
مي كند تا بتوانيم، احساسات و هيجان هاي خود را 
بهتر مديريت كنيم. منظور از مديريت هيجاني آن 
است كه بكوشيم احساسات وهيجان هايمان را در 
ــت كه  اختيار و كنترل خويش درآوريم. بديهي اس
ــركوب نمودن(  كنترل به معني اداره كردن )نه س
ــات و هيجان ها است. بازبيني، بازنگري و  احساس
تنظيم احساسات و هيجانات از مؤلفه هاي مديريت 
هيجاني به شمار مي روند. ما مي توانيم در مديريت 
هيجاني خود را با استفاده از راهبردهاي ذيل ترميم 

و تقويت كنيم.

 چگونگي مديريت هيجان ها
و  احساسات  هيجاني.  خودپذيري  الف( 
هيجان هايي را كه در موقعيت هاي مختلف حتي 
در رابطه با مراجعان در خود تجربه مي كنيم به 
عنوان بخشي از آن چه كه در درون ما مي گذرد، 
به  نكنيم.  انكار  و  سركوب  را  آن ها  و  بپذيريم 
احساسات  وقتي  حتي  دهيم،  فرصت  خودمان 
ناخوشايندي داريم، با خود مهربان باشيم، همدلي 
كنيم و آن احساسات ناخوشايند را با خود در ميان 

بگذاريم و آن ها را ناديده نگيريم.

ب( گشودگي هيجاني: نسبت به احساسات 
و هيجان هايمان گشوده و باز باشيم و پيش پيش 

با ارزيابي هاي نادرست مانع تجربه ي آن ها در خود 
نشويم. از پيشگويي هاي خود كامرواساز درباره ي 
براي  اجتناب كنيم.  احساسات و هيجان هايمان 
مثال با اين فرض كه مضطرب نخواهم شد يا 
فالن كار موجب خوشحالي و شادي من نمي شود 
موقعيت ها  وارد  گرفت،  نخواهد  گريه ام  من  يا 
روي  به  را  هيجان هايمان  و  احساسات  نشويم. 

تجربه هاي جديد باز بگذاريم. 

پ( خود ارزيابي هيجاني: خود را براساس 
مي كنيم،  تجربه  كه  هيجان هايي  و  احساسات 
ارزش گذاري و ارزيابي نكنيم. زيرا اين گونه ارزيابي 
اغلب موجب كاهش عزت نفس مي شود. بيشتر از 
آن كه به ارزيابي احساسات و هيجان هاي خود 
بپردازيم، ناظر و مشاهده گر آن ها باشيم تا بتوانيم 
درك بهتري از خود بدست آوريم. براي مثال اگر 
در شرايط خاص يا نسبت به مراجع خاصي احساس 
و  بي كفايتي  به  را  آن  نااميدي كرديم،  يا  خشم 
ناكارآمدي خود نسبت ندهيم بلكه به صورت يك 
ناظر به خود نگاه كنيم. سپس با افزايش سطح 
هوشياري و خودآگاهي هيجاني، آن احساسات و 

راهبردهايارتقايسالمتروانمشاوران

دكتر مجيد يوسفي لويه
 استادياردانشگاه آزاد اسالمي

كليدواژه ها: خودپذيري هيجاني، خودارزيابي هيجاني، ارزش شناسي هيجاني، 
انعطاف پذيري هيجاني، خود بسط دهي هيجاني.

 راهبردهاي 
هيجا ني 



منظور از مديريت هيجاني آن است كه 
بكوشيم احساسات وهيجان هايمان را در 

اختيار و كنترل خويش درآوريم

}

هيجان ها را عميق تر در درون خود لمس نماييم و 
مانع ظهور آن ها به صورت تكانه در عمل شويم. 
اگر متوجه شديم احساسات ناخوشايند ما به ويژه در 
شرايط مشاوره وارد رابطه ي ما با مراجع مي گردد 
آن را به عنوان بخشي از خود بپذيريم و بدون 
ارزيابي و منفي نگري به يك مشاور متخصص 
مراجعه كنيم. به ياد داشته باشيم، ما نيز »آدم« 
هستيم و اين گونه تجربه ها مي تواند طبيعي باشد 
به همين دليل هيچ گاه خود را سرزنش و تحقير 

نكنيم. 

تنظيمي  خود  هيجاني:  خودتنظيمي  ت( 
هيجان ها  و  احساسات  تجربه ي  يعني  هيجاني 
و  گذشته  رويدادهاي  از  زياد  تأثيرپذيري  بدون 
رويدادهايي كه در اكنون در جهان بيرون از ما و 
در روابطمان با ديگران در جريان است. افزايش 
آن  در خودتنظيمي هيجاني مستلزم  ما  توانايي 
است كه با خود و نسبت به ديگران آرمان گرايانه 
برخورد نكنيم و واقعيت هاي خود و ديگران را به 
عنوان آن چه در طبيعت زندگي در جريان است، 
بپذيريم. تمركز ما نبايد بر روي نتايج باشد بلكه 

بايد به فرايند و تالشمان بها بدهيم. 
انتظار و توقع ما از خود و زندگي بايد معقول 
باشد. به آن چه در »اكنون و اين جا« مي گذرد توجه 
كنيم. نگراني ها، غم ها، خشم ها و نفرت هايمان 
را بازبيني كرده و احساسات ناخوشايند غيرواقعي 
كه  ندهيم  اجازه  و  نماييم  متوقف  را  بي دليل  و 
احساسات و هيجان ها تمام وجودمان را تسخير 
كند. وقتي احساسات و هيجان هاي ناخوشايند و 
دردناك به سراغ ما مي آيند، بيش از حد بر آن ها 
تمركز نكنيم و به خود يادآور شويم كه پيش از اين 
در مواردي چنين احساساتي را داشتيم و بي دليل 
چه قدر خود را نااميد و آزرده خاطر ساخته بوديم. 
پس مي توانيم اين احساسات و تجربه ها را بي آن 
كه بخواهيم به تمام زندگي خود تعميم دهيم و 
و  كوتاه  تجربه اي  عنوان  به  آن ها  به  مي توانيم 
مقعطي در اكنون و اين جا نگاه كنيم و از آن ها 
به آرامي عبور نماييم. بدين ترتيب سطح تحمل 

فشارهاي رواني را درخودمان افزايش داده ايم.
تخليه  ي بدني هيجاني مانند فعاليت بدني، 
فعاليت هاي  با  توأم  بازي هاي  حتي  و  ورزش 
دوري  منظور  )به  اجتنابي  اعمال  نيز  و  حركتي 
جستن از موقعيت هاي فشارزاي رواني و اجتناب 
از تعميم يافتن احساسات و هيجان هاي ناخوشايند 
موسيقي،  به  دادن  گوش  مانند  دردناك(  و  داغ 
تماشاي فيلم، پياده روي و تغيير مكان و فضايي 
كه در آن قرار داريم، مي تواند تسلط ما را بر آن 
دهد.  افزايش  مخرب  هيجان هاي  و  احساسات 
افزون بر اين، استفاده از راهبردهاي مراقبه، آرامش 
سازي )ريلكسيشن( و تنفس شكمي مي تواند بسيار 

موثر و مفيد واقع شود. 
چنانچه در برخي موارد تجربه هاي پيشين از 
يك موقعيت، ما را به اين باور رسانده است كه در 
روبه رو شدن با اين گونه موقعيت ها دچار احساسات 
و هيجان هاي ناخوشايند و غيرقابل كنترل مي شويم 
يا دست كم تصور ما بر اين است كه چنين خواهيم 
شد، مي توانيم پيش از قرار گرفتن در آن موقعيت با 
تصويرسازي ذهني، تجربه ي آن موقعيت و ايجاد 
ارادي آن احساسات و هيجان هاي ناخوشايند و 
مخرب را به  دست آوريم. سپس با كنترل آن و 
تجربه ي هيجاني متفاوت و حفظ آرامش خود بر 
آن احساسات و هيجان هاي مخرب تسلط يافته و 

آن را در خودمان تنظيم كنيم. تصويرسازي ذهني 
هيجاني، ما را براي رويارويي واقعي با آن موقعيت 
آمادگي  اين  مي سازد.  آماده  هيجان ها  تنظيم  و 
موجب كاهش احتمال وقوع و تكرار آن احساسات 
يا دست كم كاهش شدت تجربه ي آن ها خواهد 

شد. 
هيجاني  خودتنظيمي  راهبردهاي  از  يكي 
»خود بودن« است. به عبارت ديگر از طريق با 
»خود بودن« مي توانيم از تراكم و انباشته شدن 
احساسات و هيجان ها و انفجار و بروز آن ها به 
شيوه هاي مخرب و طوفاني پيشگيري كنيم. »خود 
بودن« مستلزم آن است كه »طبيعي« باشيم؛ خود 
را همان نشان دهيم كه »هستيم«؛ با احساسات 
خود  احساسات  ابراز  در  ديگران  نيز  و  خودمان 
صادق باشيم؛ احساساتمان را آن طور كه در خود 
بدون  نماييم  ابراز  ديگران  به  مي كنيم  احساس 
آن كه بخواهيم به پرخاشگري، قهر كردن، دوري 
نمودن، گوشه گيري يا انتقام گرفتن و تالفي كردن 
متوسل شويم. به ديگران بگوييم چه چيزي ما را 
و شدت  است.  كرده  نگران  يا  ناراحت  غمگين، 
اين احساسات را در خود براي آن ها بيان نماييم. 
وقتي احساساتمان را ابراز مي كنيم در همان جا به 
آن خاتمه مي دهيم و آن را به موقعيت هاي ديگر 

تعميم نمي دهيم.

از  منظور  هيجاني:  بسط دهي  خود   -4
خود بسط دهي هيجاني آن است كه احساسات 
كاركردهاي  ساير  همانند  مي توانند  هيجان ها  و 
شناختي،  كاركردهاي  جمله  از  روان شناختي 
و  شده  عميق تر  و  پيچيده تر  يافته،  گسترش 
همچنان به روند تحول ادامه دهد. به عبارت ديگر، 
ما مي توانيم پس از دوره ي نوجواني تا پايان زندگي 
روند تحولي خويش را حتي در حيطه ي احساسات 
و هيجان ها ادامه دهيم. هر چند شكل اين روند 
تحولي با روند تحول پيش  از دوره ي نوجواني يا 
جواني متفاوت است. آن چه را كه مي توانيم به طور 
اختياري در جهت تحول احساسات و هيجان هاي 
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خويش به كار بريم، خود بسط دهي هيجاني در 
نظر مي گيريم. در ذيل به برخي راهبردها اشاره 
شده است كه مشاوران مي توانند با استفاده از آن ها 
به روند تحول هيجاني خويش كمك كنند و سطح 

سالمت روان خود را بهبود ببخشند. 

راهبردهاي خود بسط دهي هيجاني
از  يكي  هيجاني:  انعطاف پذيري  الف( 
راهبردهاي خود بسط دهي هيجاني انعطاف پذيري 
براي تجربه هاي جديد و لمس هيجان هاي ديگر 
است. هر چند كه هيجان هاي اصلي شناسايي شده 
شامل غم، نگراني، نفرت، خشم، شادكامي، عشق 
و تعجب است ولي طيف اين هيجان ها و تركيب 
شايد  كه  گونه اي  به  است  گسترده  بسيار  آن ها 
نتوان تعداد هيجان هاي قابل ذكر را فهرست كرد. 
بنابراين همواره اين امكان وجود دارد كه ما بتوانيم 
احساسات و هيجان هاي تازه تري را تجربه كنيم. 
انعطاف پذيري براي تجربه هاي تازه تري از عملكرد 
خودمان در محيط يا تغيير و حركت كردن در آن 
و خود را در معرض محيط هاي متنوع و تازه قرار 
دادن، اين امكان را به ما مي دهد تا كيفيت هاي 

هيجاني گوناگون تري را تجربه كنيم.

ديگر  از  هيجاني:  ارزش شناسي  ب( 
را  راهبردهاي هيجاني آن است كه دانش خود 
در حوزه هاي خاص هيجاني مانند هنر، اخالق، 
عرفان و زيباشناسي گسترش دهيم. كسب دانش 
در اين حوزه ها و پرداختن به آن ها مي تواند موجب 
تغييراتي در نظام ارزشي ما شود. اين تغيير مي تواند 
مولد احساسات و هيجان هاي متفاوتي در ما باشد. 
افزون بر گسترش دانش و اطالعات در حوزه هاي 
مذكور، تجربه هاي عملي در حوزه هاي زيباشناسي 
و هنر و قرار دادن آن ها در بخشي از برنامه هاي 
روزمره زندگي مي تواند به بسط بيشتر تجربه هاي 
هيجاني منجر شود. بدين ترتيب چنان چه مشاوران 

تخليه  بدني هيجاني مانند فعاليت بدني، 
ورزش، گوش دادن به موسيقي، تماشاي 
فيلم و پياده روي و تغيير مكان مي تواند 
هيجان هاي  و  احساسات  به  را  ما  تسلط 

مخرب افزايش دهد 

}

اشاره
خوانندگان مجله براي مطالعه ي تفصيلِي 
عنواِن  با  مربوطه  سايت  به  پايان نامه ها 

»پايان نامه ها« مراجعه كنند.

عنوان: تأثير اشتغال مادران با سازگاري 
 7 ناحيه  دبيرستان هاي  دختر  دانش آموزان 

مشهد سال تحصيلي 86-87
دانشجو: فريبا سيد كمال / استاد راهنما: 
سيف اله  مشاور:  استاد  قاضي/  قاسم  دكتر 

بهاري
مقطع و رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد 

روان شناسي مشاوره
محل و سال اخذ مدرك: رودهن / 1386
)رودهن(.  اسالمي  آزاد  دانشگاه:  نام 

دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
دختر  دانش آموزان  سازگاري  واژه ها:  كليد 

دبيرستاني، اشتغال مادران 

چكيده 
هدف پژوهش بررسي تأثير اشتغال مادران بر 
ميزان سازگاري دختران خود در دوره ي دبيرستان 
در مقايسه با دختراني است كه داراي مادر خانه دار 
آماري  جامعه ي  مي باشند.  يكسان(  شرايط  )در 
 16-18 دختر  دانش آموزان  از  نفر   357 شامل 
پيش دانشگاهي  مراكز  و  دبيرستان ها  ساله ي 
تحصيلي  سال  در  مشهد  شهرستان   ناحيه ي 7 
87-86 است كه با استفاده از روش نمونه گيري 
تصادفي خوشه اي انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري 
پرسش نامه ي سازگاري AISS مي باشد. سازگاري 
آلفاي 05/0 مورد بررسي قرار گرفت.  در سطح 
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه: 1. بين 
ميانگين نمره ي سازگاري دختران مادر شاغل و 
غير مادر شاغل تفاوت معناداري وجود دارد، 2. بين 
سازگاري آموزشي و اجتماعي دختران مادر شاغل 
و غير مادر شاغل تفاوت معناداري وجود دارد، 3. 

در برنامه هاي مطالعاتي خود زمان را به حيطه هاي 
شعر،  و  ادبيات  اخالق،  عرفان،  مانند  موردنظر 
موسيقي، رمان و نقاشي اختصاص  دهند يا حتي 
يكي از حوزه ها را به صورت عملي تجربه كنند، با 
اين روش مي توانند موجبات تحول و رشد هيجاني 

خويش را فراهم سازند. 

ج( افزايش دگر آگاهي هيجاني: منظور 
و  احساسات  به  توجه  هيجاني  دگرآگاهي  از 
هيجان هاي ديگر افراد در تعامل هاي اجتماعي و 
حتي تجربه ي احساسات و هيجان هاي مثالي ساير 
پديده ها و موجودات مي باشد. توجه به احساسات و 
عواطف ديگران در روابط اجتماعي هرچند بديهي 
به نظر مي رسد ولي به واقع ما خود را اغلب از چنين 
تجربه اي به طور نسبتاً خالص و ملموس و بدون 

نگاه قضاوتمندانه محروم ساخته ايم. 
ما بايد بتوانيم هنگام ارتباط با ديگران نه تنها 
مراجعان بلكه در ارتباط با ساير افراد در زندگي 
روزمره، جهان را از نگاه آن ها تجربه كنيم، و درك 
همدالنه اي از احساسات و عواطف آن ها داشته 
باشيم )براي توضيح بيشتر به مقاله اي در همين 
بخش با عنوان راهبردهاي شناخت اجتماعي كه 
مراجعه  است  شده  چاپ  پيشين  شماره هاي  در 
كنيد(.  از جمله موارد ديگر در افزايش دگر آگاهي 
هيجاني، تجربه ي احساسات و هيجان هاي مثالي 
ساير پديده ها و موجودات است. انسان مي تواند 
خود را به جاي سنگ تصور كند و سختي، خشكي، 
انعطاف ناپذيري و مقاومت سنگ را احساس كند. 
مي تواند خود را به جاي آب تصور نمايد و احساس 
تازگي، خنكي، سيالي و شناور بودن آب يا حتي 
كند.  تجربه  را  آب  بردن  فرو  خود  در  احساس 
مي تواند با تصور آب و ماهي، احساس ماهي را در 
آب و احساس آب را از ماهي كه در خود جاي داده، 
درك و لمس نماييم. چنين تجربه هايي نه تنها 
مي تواند موجب گسترش احساسات و هيجان هاي 
بلكه درك و احساسات ما را نسبت به  ما شود 
پديده ها و موجودات پيرامون افزايش مي دهد و 
به  ما  براي  را  پايداري  تازه ي هيجاني  تجربه ي 
ارمغان مي آورد. در نتيجه رابطه ي هيجاني ما را 

با جهان پيرامون دگرگون مي سازد. 
 

تأثير اشتغال مادران              با سازگاري دانش آموزان دختر دبيرستان هاي ناحيه 7 مشهد 
سال تحصيلي   86-87

58
دوره ی پنجم / شماره ی٣/ بهار8٩



بين سازگاري عاطفي دختران مادر شاغل و غير 
مادر شاغل تفاوت معناداري وجود ندارد، 4. بين 
سازگاري دختران مادر شاغل و غيرمادر شاغل در 
سال هاي مختلف تحصيلي هم تفاوت معناداري 

وجود ندارد.

»نشست هاي  اثرات  بررسي  عنوان: 
كالسي واقعيت درماني« در عملكرد تحصيلي 
دانش آموزان دختر پايه ي پنجم دبستان شهر 

تهران
دانشجو: فريماه فرزام 

استاد راهنما: دكتر قاسم قاضي/ استاد 
مشاور: سيف اله بهاري

مقطع و رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد 
مشاوره

محل و سال اخذ مدرك: رودهن / 1380
نام دانشگاه: دانشكده ي روان شناسي و 

علوم تربيتي
كليد واژه ها: نشست هاي كالسي واقعيت درماني،  

عملكرد  تحصيلي.

چكيده
فرار  و  تحصيل  ترك  تحصيلي،  افت 
كه  است  مشكالتي  عمده ترين  از  مدرسه  از 
آموزش وپرورش ايران با آن روبرو است و دليل 
عمده ي اين مشكالت عدم وجود انگيزه و هدف 
ويليام  نظريه ي  براساس  است.  دانش آموزان  در 
فوائد  با  دانش آموزان  نمودن  آشنا  با  گالسر، 
يادگيري و خود ارزشيابي در طرح جلسات كالسي، 
مي توان از شكست در عملكرد تحصيلي جلوگيري 
كرد. اين پژوهش به بررسي اثرات نشست هاي 
كالسي واقعيت درماني در بهبود عملكرد تحصيلي 
كه  تهران  شهر  دبستان  پنجم  كالس  دختران 
داراي عزت نفس هاي متفاوت بودند، پرداخته است. 
بررسي در يكي از پايه هاي پنجم دبستان شهيد 
آموزش وپرورش  منطقه ي 15  در  واقع  مطهري 

تهران با 35 دانش آموز دختر 13ـ11ساله اجرا شد. 
نمونه گيري به شيوه ي خوشه اي انجام گرفت. كل 
شاگردان پايه در نشست ها شركت داشتند. كالس 
پنجم ديگري از همين دبستان به عنوان گروه 
گواه انتخاب شد. شاگردان هر دو كالس از نظر 
عزت نفس، توسط پرسش نامه ي عزت نفس كوپر 
اسميت، مورد سنجش قرار گرفتند و به دو دسته ي 
داراي عزت نفس باال و پايين تقسيم شدند. نمرات 
امتحان ميان ثلث دانش آموزان هر دو كالس در 
5 درس رياضي، علوم، جغرافيا، ديني و امال، به 
عنوان پيش آزمون در نظر گرفته شد. اعضاي گروه 
آزمايش در نشست هاي كالسي مبتني بر مفاهيم 
واقعيت درماني شركت كردند ولي گروه گواه تحت 
هيچ آموزشي قرار نگرفت. در پايان جلسات نيز 
نمرات امتحان ثلث هر دو پايه در 5 درس مذكور، 
روش  گرديد.  محسوب  پس آزمون  عنوان  به 
تحليل داده ها، تحليل كوواريانس چند متغيري و 
تك متغيري بود. نتايج نشان داد كه نشست هاي 
در  درماني  واقعيت  مفاهيم  براساس  كالسي 
عملكرد تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش تأثير 
داشته و موجب بهبود عملكرد تحصيلي آنان با 

عزت نفس هاي متفاوت شده است.

آموزش  روش  سه  مقايسه ي  عنوان: 
مهارت حل مسئله ، آموزش مهارت اجتماعي 
پرخاشگري  كاهش  بر  هيجاني  تخليه ي  و 

كودكان پرخاشگر
دانشجو: ليال الماسيان

استاد راهنما: دكتر قاسم قاضي/ استاد 
مشاور: دكتر حمزه گنجي

مقطع و رشته ي تحصيلي: كارشناسي 
ارشد مشاوره

محل و سال اخذ مدرك: رودهن / 1381
نام دانشگاه: آزاد اسالمي )رودهن(

كليد واژه ها: مهارت حل مسئله، مهارت اجتماعي، 
تخليه هيجان، پرخاشگري.

چکیدهیپاياننامهها

 سيده طاهره سيدی
كارشناس ارشد روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی )مشاور مدرسه(
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چكيده
هدف پژوهش سنجش تأثير سه روش آموزش 
و  اجتماعي  آموزش مهارت  مهارت حل مسئله، 
تخليه ي هيجاني بر كنترل و كاهش پرخاشگري در 
كودكان پرخاشگر است. فرضيه هاي پژوهشي بيان 
مي دارند كه: سه روش فوق در كاهش پرخاشگري 
كلي و خرده مقياس هاي آن از جمله پرخاشگري 
و  خشم  احساس  كالمي،  پرخاشگري  فيزيكي، 
خصومت تأثير دارد ولي ميزان آن متفاوت است. 
براي بررسي فرضيه هاي فوق براساس نمونه گيري 
خوشه اي از ميان جامعه آماري دانش آموزان پسر 
دوره ي ابتدايي شهر تهران 3 مدرسه انتخاب شد 
و پس از اجراي آزمون پرخاشگري A.Q تأليف 
آرنولد باس و مارك پري بر روي دانش آموزان پايه ي 
چهارم و پنجم ابتدايي با توجه به حجم نمونه، تعداد 
136 نفر از دانش آموزاني كه در آزمون پرخاشگري 
A.Q نمرات باالي ميانگين داشته اند، انتخاب و به 
4 گروه نسبتاً همسان A, B, C, D تقسيم شدند. 
سپس به مدت 7 دقيقه و به طور متوسط هفته اي 
2 ساعت گروه A, B طبق برنامه ي تعيين شده، 
تحت آموزش مهارت حل مسئله و مهارت اجتماعي 
قرار گرفتند. در حين آموزش از تكنيك هاي رفتار 
نيز  تقويت  و  تشويق  الگوسازي،  نظير  درماني 
استفاده گرديد. در گروه C مسابقه ي ورزشي برگزار 
شد. پس از برگزاري مسابقه از آن ها آزمون به عمل 
آمد. اعضاي گروه D نيز به عنوان گروه گواه در نظر 
گرفته شد و تحت هيچ گونه تعليم و فعاليت ويژه اي 
قرار نگرفتند. در پايان مدت آموزش از گروه هاي 
A, B, D آزمون A.Q به عمل آمد و نتايج ثبت 
تحليل  آزمون  طريق  از  پژوهش  داده هاي  شد. 
كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج 
نشان داد كه هر سه روش در كاهش پرخاشگري 
بود ه ولي در  كلي و خرده مقياس هاي آن مؤثر 
مقايسه با يكديگر از نظر آمار بين سه روش فوق 
در كاهش پرخاشگري كلي و خرده مقياس هاي آن 

تفاوت معني داري ثبت نشده است.



هوش  اصطالح  كه  است  صباحي  چند 
در  هم  و  است.  افتاده  زبان ها  سر  بر  هيجاني1 
محافل علمي و دانشگاهي مورد بحث و گفت وگو 
قرار مي گيرد و درباره ي آن سمينار و گردهمايي 
دوستداران  ميان  در  هم  و  مي  شود  تشكيل 
غيرحرفه اي مسائل روان شناسي طرفداران فراواني 

كسب كرده است. 
ابتدا پيتر سالووي2 و جان ماير3 در سال 1990 
مقاله  اي  در  را  هيجاني  هوش  مفهوم  ميالدي، 
با همين عنوان در مجله ي »تخيل، شناخت و 
شخصيت« معرفي كردند و در سال 1995 دانيل 
گلمن4 با انتشار كتاب هوش هيجاني به آن شهرت 

بخشيد )سيف، 1385(.
هيجاني،  هوش  نظريه پردازان  از  كدام  هر 
داده اند  ارائه  خود  الگوي  در  را  مختلفي  مفاهيم 

)شفيعي تبار و همكاران، 1387(.

• الگوي ماير، سالووي و كاروسو5. هوش 
درباره ي  اطالعات  پردازش  توانايي  هيجاني 
الگو  اين  در  است.  ديگران  و  خود  هيجان هاي 
چهار شاخه در نظر گرفته شده است: 1. شناسايي 
هيجان ها6، 2. تسهيل هيجاني تفكر7، 3.  فهم 

هيجان ها8 4. مديريت هيجان ها9.
• الگوي گلمن. اين الگو شامل پنج خوشه 

پرسش نامه ي هوش هيجاني بار- آن
دكتر آديس كراسكيان
 دكتراي روان شناسي

اصلي است: 1. خودآگاهي10، 2.  خودتنظيمي11، 
مهارت هاي   .5 همدلي13،   .4 انگيزش12،   .3

اجتماعي14.

*الگوي هوش هيجاني  بار- آن
هوش  براي  عاملي  چند  مدلي  آن15  بار- 
كه  دارد  اعتقاد  او  است.  كرده  تدوين  هيجاني 
هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي ها، قابليت ها 
و مهارت هايي است كه  فرد را براي كنار آمدن با 
محيط و كسب موفقيت در زندگي تجهيز مي كند. 
اساسي  ركن  نوع هوش  اين  در  هيجان  صفت 
است كه آن را از هوش شناختي متمايز مي نمايد. 
او هوش هيجاني و  بر اساس ديدگاه  همچنين 
مهارت هاي هيجاني- اجتماعي طي زمان، رشد 
و تغيير مي كند و مي توان با آموزش و برنامه هاي 
اصالحي مانند تكنيك هاي درماني آن را بهبود 
بخشيد )بار- آن، 1997، بار- آن، 1999، به نقل از 

مخبريان نژاد، 1386(. 

* پرس�ش نامه ي هوش هيجاني بار- 
آن

ابزارهاي  هيجاني  هوش  سنجش  براي 
آن ها  معتبرترين  از  دارد.يكي  وجود  مختلفي 
 )EQ-i( پرسش نامه ي هوش هيجاني بار- آن
مستمر  تالش  سال  چندين  نتيجه ي  كه  است 
تا  مي باشد.  آن  بار-  دكتر  نام  به  پژوهشگري 
اين پرسش نامه  زيادي در مورد  كنون مطالعات 
انجام گرفته و در كشورها و فرهنگ هاي مختلف 
هنجاريابي شده و اعتبار16 و روايي17 آن مورد تأييد 

قرار گرفته است. 
به  است كه  پرسش نامه شامل 133 سؤال 
صورت طيف ليكرت نمره گذاري مي شود و توانايي 

سنجش 15 مقياس زير را دارد:

مقياس هاي  اعتبار   )1999-1997( آن  بار- 
از طريق محاسبه ي  را  پانزده گانه ي پرسش نامه  
ضريب آلفاي كرونباخ بين 69%، تا 86% با ميانگين 
76%  تعيين نمود. او سپس آن را از طريق بازآزمايي 
ماه %75  از چهار  و پس  ماه %85  از يك  پس 
گزارش كرده است. همچنين براي بررسي روايي 
پرسش نامه، ضريب همبستگي نمره هاي حاصل 
از اين پرسش نامه با ساير پرسش نامه هاي معتبر 
هوش هيجاني محاسبه شده كه نشان دهنده ي 
روايي قابل قبول براي پرسش نامه مي باشد )به 

نقل از مخبريان نژاد، 1386(. 

* هنجارياب�ي پرس�ش نامه ي ه�وش 
هيجاني بار- آن در ايران

مخبريان نژاد )1386( در پژوهش خود كه بر 
روي دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران انجام شده، 
اقدام به هنجاريابي پرسش نامه ي هوش هيجاني 
بار- آن نموده است.  براساس نتايج اين پژوهش، 
ضريب اعتبار كل  پرسش نامه 91%  محاسبه شد 
و براي بررسي روايي سازه ي18 پرسش نامه، تحليل 
عاملي19 با روش تحليل مؤلفه هاي اصلي20 اجرا 
گرديده است.  نتايج نشان داده است كه چهارده 
عامل كه داراي ارزش ويژه 21 بيشتر از يك هستند 
در مجموع 37/652 درصد كل واريانس متغيرها 

11(حلمسئله6(همدلي1(خودآگاهيهيجاني
12(تحملفشاررواني7(مسئوليتپذيرياجتماعي2(خودابرازي
13(كنترلتكانش8(روابطبينفردي3(عزتنفس

14(خوشبيني9(واقعگرايي4(خودشكوفايي
15(شادماني10(انعطافپذيري5(استقالل

براي سنجش هوش هيجاني ابزارهاي {
مختلفي وجود دارد.يكي از معتبرترين 
آن ها پرسش نامه ي هوش هيجاني بار- 

آن )EQ-i( است
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را تبيين مي كنند. بنابراين يافته ها، اعتبار و روايي 
پرسش نامه تأييد شده است. 

موارد كاربرد سنجش هوش هيجاني
1. موقعيت هاي آموزشي: به منظور كمك 
به مشاوران و روان شناسان مدارس در شناسايي 
فشارهاي  با  مقابله  به  قادر  كه  دانش آموزاني 
تحصيلي نيستند و ممكن است دچار مشكالت 

هيجاني يا ترك تحصيل شوند. 
2. موقعيت هاي شغلي.
3. موقعيت هاي باليني.

4. موقعيت هاي پزشكي.
5. موقعيت هاي پژوهشي.

پينوشت
1. Emotional intelligence
2. peter Salovay
3. John Mayer
4. Daniel Goleman
5. Caruso, D. 
6. identifying emotions
7. emotional facilitation thinking
8. understanding emotions
9. management emotions
10. self- awareness
11. self- regulation
12. motivation
13. empathy
14. social skills
15. Bar-on, R
16. reliability
17. validity
18. construct Validity
19. factor analysis
20. Principal Components analysis )PC(
21. eigen value

منابع
سيف، علي اكبر. )1385(. َنه هوش هيجاني، َنه هيجان 
هوشي!. ماهنامه ي روان شناسي جامعه، 3٢، 40-43.

شفيعي تبار، مهدیه؛ خداپناهي، محمدكریم؛ و صدق پور، 
صالح. )1387(. بررسي رابطه هوش هيجاني و عوامل 
پنج گانه شخصيت در دانش آموزان.  مجله علوم رفتاري، ٢، 

.173-18٢
مخبریان نژاد، راضيه. )1386(. هنجاریابي پرسش نامه 
هوش هيجاني بار- آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر 
تهران. پایان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشكده 
روان شناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي؛ واحد 

تهران مركزي. 

"



"

اشاره
توجه به نيازهاي دانش آموزان در جنبه هاي متفاوت زندگيشان امري 
مهم و ضروري است و اين موضوع در ايام امتحانات از اهميت ويژه اي 
برخوردار مي شود، از جمله مهمترين نيازهاي دانش آموزان، مقوله ي 

تغذيه است كه نقش مؤثري در سالمت جسم و روان ايشان دارد.
مقدمه

پژوهش هاي دانشمندان نشان مي دهد كه مصرف مواد غذايي مناسب تأثير 
بسيار مهمي بر فعاليت مغز، افزايش انرژي، تقويت حافظه، تمركز و رفع نگراني 
و استرس انسان دارد. كمبود برخي مواد مغّذي در رژيم غذايي، مي تواند آثار 
منفي در هوشياري و فعاليت مغزي انسان داشته باشد. شما با مطالعه ي متن زير 
مي توانيد با استفاده از مواد غذايي مناسب، به توانايي مغز خود افزوده و آرامش 

اعصابتان را بخصوص در ايام امتحانات تأمين نماييد. 
صبحانه- وعده ي صبحانه بهتر است شامل يكي از موارد زير باشد: 

1- يك عدد تخم مرغ آب پز سفت+ روغن زيتون يا روغن هسته ي انگور+ 
دارچين+ ليموترش تازه

2- عدسي همراه با روغن زيتون يا روغن هسته ي انگور+ دارچين+ 
ليموترش تازه

3- حليم بوقلمون
4- سوپ جو

5- نان جو يا نان سنگك+ پنير+ گردو+ شيرخام
ناهار- ناهار مي تواند در روزهاي مختلف، تركيبي از موادغذايي زير باشد:

برنج سبوس دار، گوشت، مرغ، ماهي، جوجه، ميگو، جگر، همراه با حبوباتي 
مانند: لوبيا، لوبياي سفيد، لوبياسبز، نخودسبز، عدس و سبزيجاتي مانند: كلم، 

كرفس، تره فرنگي، جعفري، كدوحلوايي، هويج، قارچ و جوانه گندم. 
عصرانه- عصرانه بهتر است شامل يكي از موارد زير باشد: 

- ساالد سبزي با سبزي پخته، شامل: لوبيا، لوبياسبز، سيب زميني
- سيب زميني تنوري

- حليم بوقلمون
- فرني آرد برنج

- حريره بادام
- دو تكه نان سبوس دار+ سبزي وپنير
- دو تكه نان سبوس دار+ پنير و گردو

- دو تكه نان سبوس دار+ گوجه فرنگي و خيار
شام- وعده ي شام بهتر است شامل يكي از موارد زير باشد:

- انواع كباب ها همراه با سبزيجات پخته، بدون نان و برنج
- يك ليوان شير گرم+ يك قاشق غذاخوري عسل

- نان و پنير و گردو
- يك ليوان ماست تازه و شيرين

پروين مقدم سليمي
كارشناس ارشد علوم تربيتي

كليدواژه ها: تغذيه  دانش آموزان، امتحانات، استرس.

تغذيه ي دانش آموزان
 در ايام امتحانات
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ميان وعده ها- ميان وعده ها بهتر است شامل يكي از موارد زير باشند: 
- يك فنجان آجيل خام و بدون نمك، شامل مغزگردو، بادام، بادام زميني، 

پسته، فندق و تخم كدوي بونداده
- يك فنجان آجيل شيرين، شامل انجير خشك، توت خشك، كشمش 

)مويز(، خرماي خشك و مغزهاي خام )گردو، فندق، بادام، بادام زميني(
- يك بشقاب ميوه ي تازه ي فصل، بخصوص سيب، كيوي، توت سفيد، 

توت فرنگي، گيالس، هلو، انگور، موز، آلو، زردآلو، ليمو، پرتقال و طالبي
- يك ليوان شير يا شيرموز

- كمي نان سبوس دار+ پنير+ سبزيجات تازه
- يك ليوان آب ميوه ي طبيعي بدون شكر كه بهتر است 50-50 با آب يا 

آب معدني مخلوط شود
- ساير نوشيدني هاي آرام بخش )در زير به برخي از آن ها اشاره مي شود(

نوشيدني هاي آرام بخش جهت ايام امتحانات:
1.چاي بابونه: هرگاه احساس اضطراب و تنش نموديد به جاي نوشيدني هاي 
سمي مانند: قهوه، چاي و ... يك ليوان چاي بابونه همراه با عسل بنوشيد. براي 
تهيه ي اين چاي 3-2 قاشق چاي خوري گل گياه بابونه را در يك قوري آب جوش 
بريزيد و 30-20 دقيقه صبر كنيد تا دم بكشد، سپس يك ليوان از اين چاي را با 
مقداري عسل ميل كنيد. ساير چاي هاي گياهي كه تأثير آرام كننده دارند عبارت   اند 
از: چاي هاي شكوفه ليمو، شكوفه پرتقال، گل ساعتي، اسطوخودوس، باد رنجبويه و 

گل گاوزبان. طرز تهيه ي آن ها نيز به همان روش فوق مي باشد. 
2. چاي دارچين: 15-10 گرم پودر دارچين را در قوري آب جوش بريزيد 
و پس از 20-15 دقيقه با مقداري عسل ميل كنيد. يا دو تكه چوب دارچين را در 

آب جوش بيندازيد و بعد از دم كشيدن با مقداري عسل ميل كنيد. 
3. چاي زنجبيل: يك قاشق  چايخوري زنجبيل را با مقداري عسل و يك 
فنجان آب گرم مخلوط كنيد و بعد از غذا بنوشيد، و يا نصف قاشق چايخوري 

زنجبيل را در يك فنجان شير حل و بعد از غذا ميل كنيد. 
4. چاي زعفران: كم تر از نصف قاشق چايخوري زعفران را به 2-3 
استكان آب جوش اضافه كنيد و پس از 30-20 دقيقه با عسل مخلوط نموده و 

جرعه جرعه ميل نماييد. 
5. دم كرده نعناع يا پونه

6. آب كرفس: يك ليوان آب كرفس، ترجيحاً همراه با آب هويج
7. آب انگور

8. مخلوط آب انگور و آب آناناس
9. مخلوط آب انگور، آب آناناس و توت فرنگي

از مصرف موادغذايي زير جداً خودداري نماييد:
1. چاي، قهوه، كاكائو، شيركاكائو و ...

2. نمك فراوان و موادغذايي داراي نمك بسيار، مانند چيپس، پفك، 
چوب شور و ...

3. نوشيدني هاي گازدار
4. ادويه ي فراوان مانند: فلفل و خردل و ...
5. غذاهاي مانده، احتمااًل تند و فاسد شده

انواع كنسروها، كمپوت ها،  مانند  آماده،  6. غذاهاي بسته بندي شده و 
سس ها، سوسيس، كالباس و ...

7. مواد تصفيه شده، مانند قندوشكر، آردسفيد و هر نوع ماده غذايي كه 
به وسيله اين مواد تهيه مي شوند: مانند شيريني، بستني، آدامس، انواع مرباها و ...

8. موادغذايي سرخ شده و پرچرب )بهتر است از روش آب پز، بخارپز، و 
كباب پز در پخت غذاها استفاده شود(

9. پياز، سير، ترب
10. انواع ترشيجات و سركه ها

مواردي كه در ايام امتحانات الزم است به آن ها توجه شود:
1- تأثير رژيم غذايي براي افزايش قدرت حافظه، تمركز، كاهش اضطراب 
و استرس، در مدتي كوتاه و يك شبه اتفاق نخواهد افتاد، لذا توصيه مي شود كه 

يك برنامه ي غذايي مدون را مدت ها قبل از شروع امتحانات طراحي نماييد. 
2- انجام فعاليت بدني، ورزش، شنا و ... سبب كاهش استرس شده و شما را 
به آرامش بيش تر نزديك خواهد كرد. در عين حال باعث افزايش جريان خون، 

خون رساني بهتر به مغز و كاهش اختالالت يادگيري مي گردد. 
3- نوشيدن آب باعث حفظ تعادل داخل بدن و تنظيم دما و هضم بهتر 
غذا مي شود. البته به شرط آن كه 30 دقيقه قبل يا يك ساعت بعد از غذا آب را 
بنوشيد. نوشيدن  آب خصوصاً در زمان فراگيري دروسي مانند: رياضيات، شيمي، 
فيزيك و ... باعث تمركز بيش تر خواهد شد، لذا توصيه مي شود هميشه در هنگام 
مطالعه آب كافي بنوشيد. مصرف 8-6 ليوان آب موجب دفع مواد سمي مخرب 

از مغز مي شود. 
4- استراحت و خواب كافي بخصوص در طول امتحانات باعث تقويت 
قواي مغزي و تجديد حيات آن ها مي شود. لذا سعي كنيد حداقل 6 ساعت در 
شب و 45 دقيقه در ميان روز بخوابيد. خستگي و بي خوابي از عواملي است كه 
قدرت حافظه و يادگيري را با اختالل روبه رو نموده و باعث افزايش فشارهاي 

عصبي مي شود. 
5- تمام وعده هاي غذايي بايد كاماًل و به طور منظم رعايت شود و از 

گرفتن رژيم كاهش وزن در طول امتحانات جداً خودداري كنيد. 
6- هيچگاه بدون مصرف صبحانه ي كامل، در سر جلسات امتحاني حاضر 

نشويد. 
7- رعايت آرامش در زمان صرف غذا، موجب جذب بهتر منابع مغذي 
مي شود. لذا سعي كنيد زمان صرف هر وعده ي غذايي كمتر از 20 دقيقه نباشد.
8- هنگام مطالعه و مرور دروس، مقداري خشكبار و انواع مغزهاي مغّذي 
در كنار خود قرار دهيد و به عنوان ميان وعده مصرف كنيد. به ياد داشته باشيد 

بين مصرف آجيل و نوشيدن آب، حداقل 30 دقيقه فاصله باشد.
9- در زمان حضور در جلسات امتحاني، مقداري آجيل شيرين همراه داشته 

باشيد تا در صورت احساس ضعف، آن ها را ميل كنيد.
10- در ايام امتحانات از تماشاي فيلم هاي پرهيجان و مهيج و بازي هاي 

رايانه اي كه باعث ايجاد فشارهاي عصبي هستند خودداري نماييد. 
11- اختصاص لحظاتي از روز براي دعا و نيايش، تأثير بسيار زيادي در 
تجديد قوا و تقويت سيستم عصبي خواهد داشت، پس توكل به پروردگار مهربان 

را فراموش نكنيد. 
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نظريه ها و
 تمرين هاي
دكتر حسين سليمي بجستاني

آيا تا كنون به عنوان مراجع در جلسات مشاوره 
گروهي شركت كرده ايد؟

اگر اين فرصت دست داد حتماً در اين جلسات 
شركت كنيد آثار مثبت آن را در زندگي خود به نحو 

محسوسي خواهيد ديد. 
حال چه مشاور و چه مراجع تفاوتي نمي كند. 
بهترين تغيير از گروه را مورينو روان شناسي 
مي گويد:  او  است.  نموده  عنوان  االصل  روماني 
»انسان در گروه متولد مي شود، در گروه زندگي 
و رشد مي كند، در گروه بيمار مي شود چرا در گروه 
درمان نشود؟« اين جمله پر معني نشان از اين 
دارد كه شخصيت ما در تعامل با اجتماع شكل 

مي گيرد. 
هريك از ديدگاه هاي مشاوره فرايند خاصي 
كتاب  مي كنند.  توصيه  و  گروه طراحي  براي  را 
گروهي  مشاوره ي  تمرين هاي  و  »نظريه ها 
انسان گرا« از جمله آثار برجسته نويسنده پرتوان 
جرالد كوري مي باشد كه خانم كتايون دانشوريان 
آن را به فارسي برگردانده و انتشارات پرشكوه آن 

را منتشر كرده است. 
مؤلف، كتاب »نظريه هاي درماني انسان گرا 
و مشاوره گروهي« را در سه فصل تدوين كرده 
معرفي  با  وجودگرايي  رويكرد  اول  فصل  است. 
كي يركه گارد، سارتر، هايدگر، بوگنتال، مي و يالوم 
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معرفیکتاب

فرانكل. 
فصل دوم رويكرد شخص محوري كه راجرز 
و مازلو را معرفي كرده و به تفاوت بين وجودگرايان 
و انسان گرايان و توصيه هايي براي فرايند گروهي 

و رهبري گروه پرداخته است. 
با  درماني  گشتالت  رويكرد  به  سوم  فصل 
معرفي پرز و مفاهيم كليدي در درمان پرداخته 

است. 
مترجم معتقد است، امروزه مشاوره ي انسانگرا 
بهبود  براي  را  روش ها  مؤثرترين  و  جديدترين 
از  بيش  كتاب  اين  مي دهد.  ارائه  انسان  زندگي 
آن كه يك كتاب درسي شخصي براي دانشجويان 
ماست.  همه  براي  چالش  و  تلنگر  يك  باشد، 
مشاوران هنوز فضاي بسياري براي پيشرفت در 
ابعاد نظري و عملي كارهاي گروهي دارند. با اين 
حال هرچه بيشتر در ماهيت انسان عميق مي شويم 
در مقابل اين پديده بي نظير بيشتر احساس عجز 
علم  تمامي  كه  چرا  مي كنيم؛  سرافكندگي  و 
روان شناسي جهان با همه ي شناختي كه به دست 
كه  دارد  فراواني  ناپيموده ي  راه هاي  هنوز  آورده 
فلسفه و روان شناسي انسان گرا نيز آخرين گام آن 

نخواهد بود. 
مشاوران  همه ي  به  را  كتاب  اين  خواندن 

عالقه مند به كار گروهي و فردي توصيه مي كنيم. 

مشاوره ي گروهي انسان  گرا


