
IS
SN

: 1
73

5-
91

96

w w w . r o s h d m a g . i r

 
              

IS
SN

:1
73

5-
48

38

www enma ir





مدیر مسئول: محمد ناصری  
سردبیر: دکتر علی اصغر احمدی
مدیر داخلی: ناهید ابراهیم زاده
  هیئت تحریریه:
علی اصغر ایزدی
دکترحسین سلیمی بجستانی
بهزاد دهنوی
حمیدرضا زین الدینی
احمد صافی
دکتر شکوه نوابی نژاد
  ویراستار: جعفر ربانی
طراح گرافیک: محمود حسینی
   نشانی دفتر مجله:

تهران، ایرانشهر شمالی، پالک266 
صندوق پستی 6585/ 15875 
تلفن 9 88831161 021)داخلی 374(
نمابر: ٨٨٤٩٠١٠٩ 
moshaveremadrese@roshdmag.ir :پیام نگار 
پیامک: 3٠٠٠٨٩٩5٠٨
roshdmag :
تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88301482

کد مدیر مسئول: 102 

 کد دفتر مجله: 113  
کد مشترکین: 114
تلفن بازرگاني: 88867308
شمارگان: 10700 نسخه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شركت افست

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
با  باید  می فرستید،  مجله  در  درج  برای  که  مقاله هایی  مجله   این  فرهنگی  تربیتی  آموزشی  رویکردهای  و  اهداف 
مرتبط باشند و نباید قباًل در جای دیگری چاپ شده باشند. 
را  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته  مقاله  چنان چه  باشد.  آن  همراه  نیز  اصلی  متن  و  باشد 
خالصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یک 
خط در میان، در یک روی کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ 
شود. مقاله ها می توانند با نرم افزار word و بر روی CD و یا 
از طریق پیام نگار مجله ارسال شوند.  نثر مقاله باید روان و 
از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
قراردادن  محل  شود.   مبذول  الزم  دقت  فنی  و  علمی 
شود.   مشخص  متن  در  عکس ها  و  شکل ها  جدول ها، 
مقاله باید دارای چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار 
کلمات حاوی مفاهیم نمایه    . در چند سطر تنظیم شود 
جداگانه  صفحه ای  روی  و  استخراج  متن  از  واژه ها(  )کلید 
نوشته شوند.  مقاله  باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی 
در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامۀ کوتاهی از نویسنده یا 
پیوست  آثار وی  و  عناوین  مترجم همراه یک قطعه عکس، 
مقاله های  تلخیص  و  ویرایش  قبول،  رد،  در  مجله  شود.  
رسیده مختار است.  مقاالت دریافتی بازگردانده نمی شود. 
و نظر مسئوالن  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبین رأی  مجله نیست. 

فصـل نامۀ آموزشــی، تحلیــلی و اطـالع رسـانی
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یادداشت سردبیر

دكتر علی اصغر احمدی

بهاری دیگر رسید؛ بهاری که یادش نیز موجب اهتزاز روح است و 
طراوت جان به ارمغان می آورد. پاکی، زندگی، درخشندگی و امید 
همگی تحفه های بهارند که حتی یاد کرد بهار، حامل آن هاست. 
پس بیاییم با هر بیداری، در پس خواب شبانه، بهاری نو را بیاغازیم.

ایرانیــان بــا خانه تکانــی به اســتقبال بهــار و نــوروز می روند. 
خانه تکانــی می تواند اســتعاره ای باشــد از بازنگــری در قلب و 
اندیشه؛ می تواند آورندۀ این پیام نغز باشد که: ای عزیزی که گرد 
و تیرگی از »جســم« خود می زدایی، آیــا نمی خواهی جان را در 
چشمۀ بیداری و معرفت، شست وشو دهی؟ آیا نمی خواهی سری 
به خانۀ دل بزنی و زنگار غفلت از آن بزدایی؟ آیا نمی خواهی رفتار 
و گفتار، افکار و آراء و عواطف و احساسات درونت را تکانی بدهی 
و زنگارهای کهنگی را، و آنچه را که غبار زمان در خود مدفون کرده 
اســت، و هرآنچه را که دزدانه، و به دور از چشــمان نگهبان عقل و 
آگاهی، به شخصیت و شــاکله ات آویخته است از خود بزدائی؟! 

خانه تکانی دل
حال که چنین است، به شکرانۀ یک سال حیات دوباره،  که خداوند 
کریــم نصیبت کــرده، برخیز و بــه خانۀ دل ســربزن. برخیز که در 
قیامت، دل پاک از تو می خرند و الغیر: یوم الینفع مال و ال بنون اال 

من اتی الله بقلب سلیم ]شعرا، 88-89[
بیایید امسال پاکسازی دل و خانه تکانی زبان را، از ظاهر تا باطن، 
در اولویــت قرار دهیم. زبان، این ُمضغــۀ به ظاهر کوچک، درختی 
است که ریشــه هایش تا مغز و قلب کشیده شده است؛ میوۀ آن در 
»هوا« و از جنس هواســت. میوه ای که گاه تلخ تر از حنظل است و 
گاه شــیرین تر از دیدار یار دلنشــین و دل آرام؛ و گاه نیز بی مزه تر از 
جنس خود یعنی هوا. ما باید میوه  های شیرین آن را، که جان بخش 
و روح افزاست، و حتی میوه های بی مزۀ آن را رنگی از طراوت و تازگی 
ببخشیم تا برکت یابد؛ و میوه های تلخ آن را نیز باید سترون کنیم تا  
ریشه های آن ها در قلب و مغز سوزانده شوند. و این درسی است که 

از بهار باید آموخت!
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آن را به روشــنی به سامان نمی رسانیم، و چه  بسیار سخنان که تنها 
بــرای خالی کردن عقده هــا و عصبیت هایمان، آن هــا را بر ذهن و 
قلب زیردستان تحمیل می کنیم و نمی دانیم که این کلمات چگونه 
عقده هایی چرکین خواهند شد و در عمق جان آنان، برای همیشه، 
نفــوذ خواهند کرد. بیاییــد با خود بگوئیم اگر گل نیســتم، خاری 

نباشم و اگر قند نیستم زهری نباشم.
ما همه مشاوریم؛ مشاوریم و می دانیم مشاوران، که تأمین بهداشت 
روانی خود و دانش آموزانشــان، از اولین و بنیادی ترین وظایف آنان 
اســت، باید به نقش گفتار و زبان در تنظیم روابط سالم با دیگران به 
خوبی واقف باشند. گفتار رایج بین ما ایرانیان در نقاطی احتیاج به 
بازنگری و دقت دارد و چه بســیار مفید خواهد بود که دانش آموزان 
از نوجوانــی به گردنه های خطرخیز زبان، واقف شــده  و از آن ها به 

سالمت عبور کنند.
سردبیر

بیاییــد ســری بزنیم بــه آنچه از حفــرۀ دهان، با چرخــش زبان، 
در این ســال و ســال های گذشــته، در هــوا پراکنده ایم و چه  بســا 
آن را چون آتشــی بــر قلب های دیگران نهاده ایــم. نگاهی کنیم به 
کلماتــی که محمل کینه های ما بوده انــد؛ نگاهی کنیم به کلماتی 
که حامل و کژاوۀ تحقیرها، توهین ها، تمســخرها، عقده گشایی ها 
و عصبیت هــای ما بوده اند. نگاهی کنیم بــر بیهوده گویی هایمان؛ 
نگاهــی کنیم بــر یاوه ســرایی ها و ژاژخایی هایمان؛ نظــر کنیم بر 
جدال ها، مراء ها، لطیفه ها و شــوخی هایمان. بیایید در فصل بهار، 
کلمــات، این هواهای برآمــده از فضای حلــق و دهانمان را تکانی 

بدهیم؛ بیایید زبان را بتکانیم. بیایید زبان را از زواید پاک سازیم.
بخشــی از فرهنــگ گفتاری مــا ایرانیــان، به ویژه گفتــاری که با 
غریبه های دور و یا هم نشــینان بسیار نزدیک داریم، مشحون است 
از زواید آزارگر و زحمت آفرین. چه  بســیار ســخنان که نباید بر زبان 
آوریم و می آوریم؛ چه  بســیار ســخنان که نیمــه کاره رها می کنیم و 
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دكتر علی اصغر احمدی

اشاره
همان گونه که در بخش نخســت مقاله در شماره پیشین ذکرشد، تربیت جنسی از زمینه های بسیار مهم و گستردۀ علمی است که در 
بسیاری از جوامع، ازجمله جامعۀ ایرانی، مورد غفلت قرار گرفته است. تربیت جنسی شامل تمام اقداماتی است که نهاد تعلیم وتربیت 
یک جامعه می باید برای انتقال کودکان و نوجوانان از جایگاه یک دختر یا پسر به جایگاه یک خانم یا آقا انجام دهد. بدون شک، رسیدن 
به چنین جایگاهی نیازمند یک برنامۀ تدریجی و تحولی می باشــد که همان تربیت جنســی اســت. جنسیت انسان در دو زمینه تجلی 
گســترده ای دارد؛ هویت جنســی و رفتار جنسی. هویت جنسی همان وجه از شخصیت انسان است که هر کودک در بدو تولد واجد آن 
است و این بخش است که برای رسیدن به هویت زنانه و مردانه و کسب آمادگی الزم در اجرای رفتار جنسی باید تحت تعلیم وتربیت قرار 

گیرد. رفتار جنسی نیز، رفتاری فردی و تعاملی بین زن و مرد است که انجام آن نیاز به آمادگی و کسب مهارت های گسترده  دارد.
با توجه به تأثیر گســتردۀ رفتار جنسی بر شخصیت و روابط اجتماعی انسان، برای شناخت بهتر این رفتار الزم است کارکردهای رفتار 
جنســی را که شامل کسب لذت، احســاس آرامش ناشی از برون ریزی های جســمانی و روانی، احساس عشق و دوست داشتن عمیق، 
احســاس معنویت، پاکی و تقوا در انسان های خداگرا و استمرار نسل، می باشــد بشناسیم. عالوه براین، رفتار جنسی و هویت جنسی 
انسان بر بنیادهایی استوار است که عدم توجه مربیان به این بنیادها می تواند موجب بروز اختالالت و انحرافاتی در رفتار و هویت جنسی 
دانش آموزان شــود. مهم ترین این بنیاد ها عبارت اند از: امکانات و آمادگی های جسمانی، جنسیت روانی، رشد بهنجار ابعاد شناختی، 
عاطفی، حرکتی، اجتماعی و اخالقی شخصیت منطبق با شرایط و هنجارهای اجتماعی، دوری از آسیب های روانی و جسمانی متمرکز 

بر رفتار جنسی.
در ادامۀ مباحث گذشــته، اینک در بخش دوم مقاله به موضوع آسیب شناسی رفتار جنسی، معیارهای تعیین  رفتار بهنجار و نابهنجار 

جنسی و همچنین نشانه شناسی اختالالت جنسی خواهیم پرداخت.

كلیدواژه ها: رفتار جنســی بهنجار، رفتار نابهنجار جنســی، انحراف جنســی، اختالل جنســی، بدکارکردی های جنسی، پارافیلیا، 
نارضایتی جنسی.

تربیت
 جنـسی 
کودک

 و 
نوجوان

بخش دوم
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کردن  آن ها به هر روش متوسل می شوند؛ 
در حالی کــه انســان ، در این کار، به ســایر 
جنبه های شخصیتی خود، حتی به جنبه های 
هنــری و معنوی و الهی آن نیــز توجه می کند رفتار 
جنســی انسان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می توان 
گفت حتی بیش از ســایر نیازهای فیزیولوژیک می تواند تحت تأثیر 
جنبه های مثبت و منفی شخصیت انسانی قرار گیرد. بنابراین اولین 
نکته ای که در مورد رفتارجنسی بهنجار باید در نظر داشت، تحقق 
آن به عنوان تابعی از ســطح تحول یافتگی شــخصیت است. قطعًا 
تربیت به دنبال آن اســت که نوع تحقق این رفتــار را در عالی ترین 

سطح تحول شخصیت، محقق کند نه در نازل ترین آن.
نکتــه دیگــر در رابطه با تعیین بهنجــاری و نابهنجــاری در رفتار 
جنسی، نگاه فرهنگی به این رفتار است. رفتار جنسی با چه نگاهی 
در فرهنگ های بشــری مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد؟ در طول 
تاریخ، این نکته که رفتارجنسی یک رفتار انسانی است و باید آن را در 
سطح انسانی آن مدنظر قرار داد، بعضًا، به دلیل عدم فهم کامل آن، 
پیوســته مورد چالش واقع شده است. مسیحیت با ناپسند شمردن 
رفتار جنسی، و زدودن آن از دامن مؤمنین و قّدیسین، شرط رسیدن 
آنان به عالی ترین مراتب تقوی و رهبری دینی را ترک رفتار جنســی 
به تمامه دانســته اســت. برعکس، از نظر اســالم، به عنوان آخرین 
دین الهی، رفتار جنسی یک سنت الهی است. وقتی پیامبر گرامی 
اسالم )ص( می فرماید: »النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس 

منی«، به چنین نکته ای اشاره دارد.3 
عالوه بر این حدیث شریف، آیات متعدد قرآنی به مسئله نکاح تأکید 
کرده است. در تمامی این دالالت و نیز در سنت عملی نبوی، علوی 
و َوَلوی، رفتار جنســی یک رفتار ُمسّلم انسانی بلکه ایمانی به شمار 
آمده اســت. کســانی که این رفتار را یک رفتار سطح پائین و عملی 
حیوانی پنداشــته اند آن را برای انسان ناپسند شمرده و اجتناب از 
آن را به انسان توصیه کرده اند، ولی کسانی که این رفتار را در سطح 
انســانی و ملکوتی دریافت کرده اند، نه تنها آن را ناپسند ندانسته، 
بلکه بــه آن توصیه نیز کرده انــد. به این ترتیب، باید توجه داشــت 
که رفتار جنســی، رفتاری است دارای ســطوح و مراتب گوناگون و 
به راستی یکی از مصادیق رفتار تشــکیکی است و آنچه انسان ها را 
به راه های گوناگون در این باب کشانده، همین جنبۀ تشکیکی آن 
اســت تا جایی که عده ای آن را کثیف و حیوانی پنداشته و عده ای 
آن را الهی و ملکوتی دانســته اند. مسّلم است که انسان ُمسِلم، راه 
نبی خود را در پیش گرفته و آن را یک رفتار الهی به شمار می آورد، نه 

آسیب شناسی رفتار جنسی
در تربیت، شــناخت درست از نادرســت، زیبا از زشت، مناسب از 
نامناسب و بسیاری دیگر از مفاهیمی که می  تواند به هدایت تربیتی 
معنا بخشــد در جای خود حائز اهمیت بســیار اســت. تمایز رفتار 
آســیب خورده از رفتار سالم؛ سالمت و بیماری، بهنجار و نابهنجار، 
از جملۀ این مفاهیم هســتند. مربی اگــر بخواهد متربی خود را به 
سمت و سوی ســالمت و بهنجاری ســوق دهد، ناگزیر از شناخت 
ســالمت از بیماری است. ناگزیر از شناخت بهنجاری و نابهنجاری 
است. در روان شناسی برای تشخیص سالمت از بیماری و بهنجاری 
از نابهنجاری، ســنت رایج این اســت که برای یافتن مسیر بهنجار 
به ســراغ منابع رشــدی و برای یافتن بیماری و نابهنجاری به دنبال 
منابع آسیب شناسی روانی برویم. این رویکرد که گویی یک رویکرد 
پذیرفته شده اســت خود مناقشه انگیز است و نیاز به تحلیل دقیق 
دارد. اگر ما در حوزۀ رفتار جنســی، بخواهیم بهنجار را از نابهنجار 
متمایز کنیم، باید نکات مهمی را در نظر داشته  باشیم. اولین نکته 
این است که به رفتار جنسی باید به عنوان یک رفتار تحولی بنگریم؛ 
رفتاری که تابعی از تحول و رشــد شــخصیت انسان است؛ بنابراین 
نباید آن را یک رفتار واحد و قالبی، مانند آنچه به شــکل غریزی در 

حیوانات دیده می شود، درنظر بگیریم.
رفتار جنسی، رفتاری است واجد وجوه و ابعاد گوناگون. این رفتار 
محصول تمامی اجزا و عناصر شــخصیت انسانی است. شکل بروز 
و تحقق این رفتار، تابعی از تحول شــخصیت فــرد و تحقق تمامی 
کارکردهای آن، ناشــی از ســطح تحول یافتگی شخصیت انسانی، 
است. همان گونه که پاسخ گویی به هریک از نیازهای بدنی، متأثر از 
سطح تحول یافتگی شخصیت است، رفتار جنسی نیز از این قاعده 
تبعیت می کند. برای مثال پاسخ گویی به نیاز گرسنگی، برای کسی 
که نیازهای او در سطح فیزیولوژیک قرار دارد، با کسی که نیازهای او 
در سطح تعلق داشتن یا احترام1 و یا خودشکوفایی2 قرار گرفته است، 
بسیار متفاوت است. کســانی که به لحاظ تحولی در سطوح باالتر 
نیازها قرار دارند، نیازهای فیزیولوژیک خود را کیفی تر و انســانی تر 
برطرف می کنند تا کســانی که در ســطوح پائین تر قرار گرفته اند. 
حیوانــات در برطرف کردن نیازهــای فیزیولوژیک خود، به برطرف 
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یک رفتار حیوانی و شیطانی. نگاه فرهنگی به رفتار جنسی در کنار 
نگاه تحولی و رشدی به آن، ما را به سمت نگاهی الگویی در تعیین 

بهنجاری و نابهنجاری در رفتار جنسی سوق می دهد.
طرح این موضوع به این جهت اهمیت دارد که تأکید کنیم که رفتار 
جنسی رفتاری است که چارچوب آن بر اساس الگویی از توصیه ها 
و سّنت انســان های متعالی و متکامل شــکل می گیرد نه رفتار هر 
انسانی با هر سطحی از تحول فکر و شخصیت. این نگاه در مقابل  یا 
در تعارض با دیدگاهی قرار می گیرد که با تکیه بر مالک های آماری 
و فراوانی بروز یک رفتار در میان مردم موضوعی را بهنجار یا نابهنجار 
در نظر می گیرد. پس نگاه ما در اینجا یک نگاه الگویی است نه نگاه 
آماری و مبتنی بر فراوانی. ما براســاس آنچه که انسان های کامل و 
متعالی، آن را توصیه کرده و مالک های درســتی و نادرســتی آن را 

مشخص کرده اند، به رفتار جنسی می نگریم.
چنین نگاهی، در آثار روان شناختی در ابتدای پیدایش این دانش 
نســبت به رفتارهای جنسی وجود داشت. با حاکمیت نگاه الگویی 
به رفتار جنسی، می توان مشــخص کرد که براساس آن الگو، کدام 
رفتــار بهنجار و کدام رفتار نابهنجار اســت. با حاکمیت این دیدگاه 
بود که در آثاری که حدود چهل سال پیش در زمینه آسیب شناسی 
رفتار جنسی منتشــر می شــد، رفتارهایی چون هم جنس گرایی4، 
جزء ناهنجاری های رفتار جنســی به شــمار آمدند. ولــی از زمانی 
که همۀ رفتارهای انســانی براســاس اصل لذت گرایــی5 مبتنی بر 
لیبرالیزم تفســیر شــد، تمامی این گونه اختالالت نیز از کتاب های 
آسیب شناسی حذف شد و اساسًا چیزی به نام انحراف جنسی معنا 
و مفهومی پیدا نکرد. اساس تعیین انحراف6 در یک رفتار، مبتنی بر 
نگاه الگویی به عنوان یک نگاه هنجاری است. با حذف نگاه الگویی 
و به ویژه تحت تأثیر نفوذ هم جنســگرایان در مراکز تصمیم گیری در 
مورد رفتارهــای بهنجار و نابهنجار، بعد از حذف هم جنس گرایی از 
فهرست انحراف های جنسی، سایر انحرافات جنسی نیز به تدریج 
دچار دگرگونی شــدند. بهتر اســت برای نحوۀ دگرگونی معیارهای 
ســالمت و بیماری جنسی در منابع آسیب شناســی روانی، مروری 
بر تحول طبقه بندی های مجموعه های گوناگون دستورالعمل های 
تشــخیصی و آمــاری انجمن روان پزشــکی آمریکا یــا ویرایش های 

مختلف )DSM( داشته باشیم.

تحول طبقه بندی های دستورالعمل تشخیصی و آماری 
)DSM( انجمن روان پزشکی آمریکا

شــاهد  دی اس ام هــا،  در  جنســی،  اختــالالت  خصــوص  در 
دگرگونی هــای بســیاری هســتیم. بهتر اســت برای بررســی این 
تحول هــا، مبنای طبقه بنــدی اختالالت جنســی را DSM IV قرار 
دهیم. در ویرایش مذکور مجموعۀ اختالالت جنســی در سه طبقه 

جای گرفته است:
1. نارضایتی جنسی7

2. بدکارکردی های جنسی8
3. پارافیلیا9 )انحراف جنسی(

ایــن طبقه بندی، هم پیــش از آن و هم بعــد از آن، هم به لحاظ 
عنوان و هم به لحاظ محتوا، شاهد تغییرات گوناگونی بوده است. 

رفتــار جنســی رفتاری اســت كه چارچــوب آن بر 
اســاس الگویــی از توصیه ها و ســّنت انســان های 
متعالی و متکامل شکل می گیرد نه رفتار هر انسانی 
با هر سطحی از تحول فکر و شخصیت. این نگاه در 
مقابــل و یا در تعارض با دیدگاهی قرار می گیرد كه با 
تکیه بر مالک های آمــاری و فراوانی بروز یک رفتار 
در میــان مردم موضوعی را بهنجــار یا نابهنجار در 
نظر می گیرد. پس نگاه ما در اینجا یک نگاه الگویی 

است، نه نگاه آماری و مبتنی بر فراوانی
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برای مثال در ویرایش DSM III، این طبقه بندی شامل چهار دسته 
بود. یعنی ذیــل عنوانی به نام ســایر اختالالت روانی جنســی10، 
اختاللی به نــام هم جنس گرایی ناهمخوان با من11 جای داشــت 
 کــه این اختالل پــس از حذف عنوان هم جنس گرایــی از ویرایش

 DSM II، در ســال 1973 و بعــد از تحولــی انــدک در ویرایــش 
ســوم دی اس ام، بــه آن اضافــه شــد. در مــورد چگونگــی حذف 
هم جنس گرایی از فهرســت انحرافات جنسی، دیویسون و نیل12، 
چنین می نویســند: »در زمان انتشــار ویرایش DSM II، در ســال 
1968 تا سال 1973، هم جنس گرایی13 به عنوان یکی از انحرافات 
جنســی14، در این مجموعه در نظر گرفته شــده بود. اما در ســال 
1973 کمیتۀ واژه گزینی انجمن آمریکایی روان پزشــکی15، تحت 
فشار بسیاری از متخصصان و به ویژه گروه های فعال هم جنس گرا16، 
بــه اعضا اعالم کرد که هم جنس گرایی را حذف کنند و به جای آن 

عنوان آشفتگی جهت گیری جنسی17 را قرار دهند. این تشخیص 
برای زنان و مردان هم جنس گرایی به کار گرفته می شــد که در مورد 
تعارض با جهت گیری جنســی خود، دچار آشــفتگی می شــدند. 
اعضای انجمن روان پزشــکی بــه این تغییر، به عنــوان تغییری در 
علم قرن بیســتم، رأی دادند. این تغییر پذیرفته شد، لکن نه بدون 
مخالفت های تند18 از جانب روان پزشــکان نامــداری که با نگاهی 
ســّنتی، ســال ها هم جنس گرایــی را به عنوان نوعــی تثبیت19 در 
جریان رشــد روانی جنســی تشــخیص داده و آن را ذاتًا نابهنجار20 
به شمار می آوردند. »)دیویسون و نیل، 1982(« چنان که مالحظه 
می شــود حــذف هم جنس گرایی به عنــوان یک انحراف در ســال 
1973 تحت فشار گروه های هم جنس گرا انجام گرفت و هیچ گونه 
استدالل علمی و آماری پشتوانۀ آن نبوده است. در اصل خواسته 
گروه های هم جنس گرا، با البی های سیاسی و اجتماعی و احتمااًل 
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اقتصــادی، خارج کردن یک انحراف از مجموعه ای به ظاهر علمی 
را رقم می زند.

در کنار این تغییر، در دسته بندی اختالالت نیز شاهد تحول هایی 
هســتیم. از جمله اینکه اختالل پارافیلیک در ویرایش DSM II در 
مجموعه اختالالت شــخصیت جای گرفته بود )دیویسون و نیل، 
1982(. این اختالل در ویرایش DSMV نیز از مجموعۀ اختالالت 
جنســی و جنســیتی جدا شــده و به بعد از اختالالت شخصیت 
منتقل شده است. در ویرایش DSMV این اختالالت در دو دسته، 
یکی بعد از دیگری آمده اســت که یکی همان بدکارکردی جنسی 
و دیگری نارضایتی جنســی اســت که آن نیز به مالل جنسیتی21 

تغییر نام  پیدا کرده است. 
محتــوای پارافیلیــا، نیــز دچار تغییراتی شــده اســت در جدول 
شــماره 1 می توان تغییرات مربوط به این اختالل را در مقایسه بین 
ویرایش سوم و پنجم DSM مشاهده کرد. نکتۀ جالب اینجاست که 
حیوان دوستی در نسخۀ پنجم نیز حذف شده است. احتمااًل وقتی 
هم جنس گرایی تحت فشــار گروه های مربوطه حذف می شود، به 
دنبال کثرت یافتن هم زیســتی با حیوانات و داشتن رابطۀ جنسی 
بــا آن ها، موجب می شــود حیوان دوســتی یــا بهتر بگوئیــم رابطۀ 
جنســی با حیوانات نیز از مجموعه DSMV حذف شده و آن هم به 
مجموعۀ رفتارهای بهنجار بپیوندد. چنین سرنوشتی را باید در سایر 
ویرایش های DSM نیز منتظر باشیم و در واقع نگران باشیم که تحت 
فشــارهای گروه های آمریکایی و اروپایــی، مالک های بهنجاری و 
نابهنجاری رفتار جنسی ما نیز تغییر کرده و ما نیز تابعی از گروه های 

فشار در آن جوامع باشیم.
پیدایش چنیــن نگاهی به رفتار جنســی، ناشــی از تأثیر حذف 
نگاه الگویی به این رفتار اســت. چنین چرخش تدریجی، در طول 
چند دهه تحت تأثیر حاکمیت فرهنگ غــرب بر علم صورت گرفته 
اســت؛ علمی که مدعیان آن، آن را ناوابســته به فرهنگ می دانند. 
وقتی فرهنــگ جامعه ای تغییــر می یابد، نگاه آن جامعــه به رفتار  
بهنجار و نابه هنجار نیز تغییر پیدا می کند. فرهنگ غرب از مجرای 

به اصطالح، علم به سایر جوامع نفوذ می کند.
لذا امروزه کمتر شاهد مقاومت جامعه روان شناسی و روان پزشکی 

کشورمان در مقابل طبقه بندی هایی از نوع DSMV هستیم.
به هرحال؛ همان گونه که گفتیم، نگاه ما به آسیب شناسی رفتار جنسی، 
یک نگاه الگویی اســت. بر این اســاس، هم بدکارکردی های جنســی 
به عنوان نوعی آسیب تلقی می شود و هم انحرافات جنسی. در ادامه، با 

این نگاه، مروری اجمالی داریم بر نشانه شناسی اختالالت جنسی.

نشانه شناسی آسیب ها
در تربیت رفتاِر جنســی، هدف این اســت که کودک و نوجوان به 
تدریج، به سمت یک رفتار جنسی متعادل و متعالی سوق پیدا کند. 
بنابراین باید بتوانیم او را از آســیب پذیری در این زمینه دور بداریم. 

مهم ترین آسیب ها در این زمینه عبارت اند از:

DSM V و DSM III جدول 1. مقایسه پارافیلیا در دو ویرایش

DSM VDSM III

FetishismFetishismیادگار خواهی

TransvestismTransvestismمبدل پوشی جنسی

Zoophilia----حیوان خواهی

ExhibitionismExhibitionismعورت نمایی

voyeurismvoyeurismتماشاگری جنسی

Sexual masochismSexual masochismآزارخواهی جنسی

Sexual sadismSexual sadismآزاردوستی جنسی

ناهنجاری های جنسی بی قاعده:
مدفوع خواهی؛ مالش دوستی، مرده خواهی

Atypical paraphilia:
Coprophilia, frotteurism, necrophilia

----Frotteuristic disorderمالش دوستی

----Pedophilic disorderبچه بازی
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1. بدكاركردی های جنسی22: 
هرگونه نارسایی در تحقق کارکردهای رفتار جنسی، بدکارکردی های 
رفتار جنسی به شمار می آید. کارکردهای رفتار جنسی را پیش از این 
مورد بحث قرار داده ایم. رفتار جنسی باید بتواند تمامی کارکردهای 
مورد بحث را تحقق بخشــد، لذا هرگونه نقص و نارســایی در تحقق 
این کارکردها، بدکارکردی جنســی نام می گیــرد. بدکارکردی ها به 
درجــات گوناگون، به کیفیت ارتباط زناشــوئی و رضایت در زندگی 
خانوادگی آســیب می زند. کودک امروز باید به گونه ای رشد کند که 
در زمان مناســب، بتواند از عهدۀ انجام این وظیفه برآید. مشاهدۀ 
انواع نارسایی های کارکرد جنسی، وضعیت نگران کننده ای را در این 
زمینه منعکس می کند. بســیاری از این نارسایی ها ناشی از عوامل 

دورۀ رشد است.
بدکارکردی ها را می توان در سه مرحله مورد توجه قرار داد:

الــف. بدكاركردی هــای پیش از رفتار جنســی: رفتار جنســی 

ناتوانی در كامل كردن رفتار جنسی؛ توجه ناقص و 
محدود به كاركردهای جنسی از جمله تمركز تنها 

بر لذت، كم مهارتی در ابراز عواطف و در نهایت 
نرسیدن به آرامش حاصل از این رفتار، دسته ای 

مهم از بدكاركردی های جنسی را تشکیل می دهد

رفتاری اســت که ساعت ها و بلکه روزها قبل از آنکه انجام گیرد آغاز 
می شــود. رفتار جنســی کامل و کارآمد رفتاری اســت که طی یک 
دوره کــه شــامل دورۀ آمادگی مقدماتی نیز می شــود، انجام گیرد. 
هرگونه نارســایی در این زمینه در نهایت به این رفتار آسیب می زند. 
شــاید ابتدایی ترین گام در این زمینه، توجه به آمادگی های روحی 
و احساســی همسر باشــد. زوجین می باید در ایفای نقش خود در 
زندگی و در نظر گرفتن شــرایط روانی همســر خویش، چیزهایی را 
بیاموزنــد. هرگونه بی توجهــی به این موضوع، موجــب درجاتی از 
بدکارکردی می شــود. ایجاد آرامش در زندگی، احترام گذاشــتن به 
همســر، اظهار عشق و محبت نســبت به او از جمله مواردی است 
کــه در این زمینه قابل توجه و ذکر اســت. همچنین در نظر گرفتن 
شرایط اجتماعی و جسمانی برای انجام این عمل نیز از جمله نکاتی 
اســت که باید مورد توجه باشد. برخی از مشکالت در انجام کارآمد 

  از ابزار فتیشیزم 
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این رفتار، ناشــی از بی توجهی به شــرایط اجتماعی و 
جســمانی در این زمینه است. ســردمزاجی زن یا مرد، 
که می تواند به علل گوناگونی بــروز پیدا کند، از جمله 

ویژگی های زمینه ساز برای آسیب زدن به این رفتار است. 
ســردمزاجی می تواند ناشــی از عوامــل گوناگونی نظیر 

غم و افســردگی، درگیری های ذهنی گوناگون، مشکالت 
جسمانی و تعدادی از عوامل دیگر باشد.

به هرحــال تمامی پیش رفتارها و ویژگی هایی که فرد را برای 
انجام رفتار جنســی کارآمــد آماده می ســازد در این مقوله جای 

می گیــرد. چنان که بعــدًا خواهیم گفت این رفتارهــا و ویژگی ها از 
خالل تربیتی که در سنین رشد انجام می گیرد ناشی می شود.

ب. بدكاركردی های حین رفتار جنسی: ناتوانی در کامل کردن 

رفتار جنســی  )زود و یا دیرانزالیـ  عدم برانگیختگی مناسب و عدم 
هماهنگی با زوج جنســی(؛ توجه ناقص و محــدود به کارکردهای 
جنســی از جمله تمرکز تنهــا بر لذت، کم مهارتــی در ابراز عواطف 
و در نهایت نرســیدن بــه آرامش حاصل از این رفتار، این دســته از 
بدکارکردی ها را تشــکیل می دهند. برای شــناخت تفصیلی تر این 
دسته از بدکارکردی ها، می توان به کتاب های آسیب شناسی روانی، 

و از جمله به DSM V، مراجعه کرد.
ج. بدكاركردی هــای بعــد از رفتار جنســی: اگر رفتار جنســی 
بــا رفتارهای طردکننــده ای مانند بی توجهی، پرخاشــگری و ترک 
زودهنگام همســر پیگیری شــود، اثری تنبیهی و تخریبی از خود 
برجای خواهد گذاشت. این گونه پی آمدها بر انجام کامل و کارآمد 

رفتار جنسی در آینده، مؤثر خواهد بود.

2. انحراف ها:
هنگامــی که رفتار جنســی از مســیر طبیعی خود خارج شــده 
و اهــداف دیگری غیــر از تحقــق کارکردها و یــا روش هایی غیر از 
روش هــای متداول انســانی را در پیش می گیرد، انحراف جنســی 
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 پی نوشت ها
1. Esteem
2. Self actualization
3. این اصطالح درمتون اســالمی به دو معنی اصیل و اســتعاری به کار رفته اســت. در تعیین 
اینکه کدام اصطالح اصیل و کدام اســتعاری اســت، می توان دو مشی را یافت. برخی همچون 
راغــب اصفهانی، در مفردات،  معنــای اصیل آن را ازدواج گرفته و معنای اســتعاری آن را رفتار 
جنســی به شــمار آورده اند، و برخی چون ابوعلی فضل بن الحســن الطبرسی )شیخ طبرسی(، 
صاحــب مجمع البیان، رفتار جنســی )وطی( را اصیل گرفته و ازدواج را به معنای اســتعاری آن 
حمل کرده اســت. صاحب قاموس قران، ســیدعلی اکبر قریشــی، موارد دیگری از این تفاوت 

دیدگاه  را در کتاب خود نقل کرده است.
4. Homosexualism
5. Hedonism
6. Deviation
7. Transsexualism
8. Sexual Dysfunctions
9. Paraphilia
10. Other Psychosexual Disorders
11. Ego-dystonic homosexuality
12. Davison, & Neale
13. Homosexuality
14. Sexual deviations
15. Nomenclature Committee of the American Psychiatric Association
16. gay activist groups
17. sexual orientation disturbance
18. vehement protests
19. Fixation
20. Inherently abnormal
21. Gender Dysphoria
22.Dysfunctions
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یــا پارافیلیا به وجــود می آید. امــروزه مفهوم انحراف جنســی، در 
فرهنگ های گوناگون معانی متفاوت و مناقشه انگیزی به خود گرفته 
است، لکن آنچه در این زمینه مدنظر ماست، نگاهی الگویی است 
که در فرهنگ ایرانی اســالمی ما مطرح اســت. اما آن دسته از این 
انحرافات که در کتاب  های آسیب شناســی، تحت عنوان پارافیلیا، 

مشاهده می کنیم در دو شکل کلی طبقه بندی شده است:
الــف. انحــراف در اهــداف: هــدف رفتــار جنســی در بطن 
کارکردهــای آن نهفتــه اســت؛ پــس هــر نــوع انحــراف از آن 
اهداف می تواند این دســته از اهــداف را دربرگیــرد. مثاًل رفتار 
سادیســتیک، رفتاری جنسی اســت که با هدف آزار دادن طرف 
مقابل انجام می  گیرد. یا رفتار مازوخیســتیک، رفتاری اســت که 
برای دریافت پرخاشــگری نســبت به خود انجام می شود. افراد 
بــا تمایالت مازوخیســتیک، ممکن اســت آن را در قالب بردگی 
جنســی انجام دهند. بردگان جنســی خــود را در اختیار اربابی 
قــرار می دهند تا انواع توهین ها و تحقیرها و آســیب ها را بر روی 
آن ها اعمال کنند. از دیگر مواردی که هدف رفتار جنسی چیزی 
جز تحقق کارکردهای آن را دنبال می کند، روســپی گری اســت. 

در روســپی گری، فرد از این رفتار به منظور کسب درآمد استفاده 
می کنــد. برخی از افراد در کاری شــبیه روســپی گری از طریق 
رفتار جنســی به دنبال کســب جایگاه شــغلی و یا هنری خاص 
هســتند. این نوع رفتار هم نوعی انحراف به شمار می آید. تمامی 
ایــن مــوارد، هرچند رفتار جنســی به لحاظ فــرم بین دو جنس 
مکمل انجام می گیرد، لکــن هدف آن تأمین چیز دیگری غیر از 

کارکردهای طبیعی این رفتار است.
ب. انحراف در فرم یا شــکل رفتار جنسی: هرگونه انحراف از 
شکل رفتار جنسی، که منجر به خروج آن از اطالق رابطۀ طبیعی 
بین زن و مرد باشــد، شــامل این دســته از انحرافات می شــود. 
پارافیلیاها بعضًا شامل این دســته از انحرافات نیز هستند. برای 
مثال نمایش گری جنســی، نظربازی، یادگارپرستی یا گرایش به 
اشــیاء از جمله مواردی هســتند که در کتاب های آسیب شناسی 
به آن ها اشــاره شده است. گذشــته از این ها در فرهنگ ایرانی و 
اســالمی ما، مواردی چون خودارضایی، روابط خارج زناشــویی، 
روابــط بین محارم، هم جنس گرایی و حیوان دوســتی نیز در زمرۀ 

این دسته از انحرافات به شمار می آیند. 
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اشاره
در بخش گذشــته در ادامــه بحثی که در خصوص مشــاوره در 
مکتب اهل بیت )ع( داشــتیم به بررســی عمده تریــن اصولی که 
می توانست به عنوان اصول اساسی مشاوره در اسالم در نظر گرفته 
شود پرداختیم؛ البته با ذکر این نکته که می توان اصول دیگری را 
نیز به این فهرست افزود. اما به نظر نگارنده، موارد ذکر شده نقش 

محوری تری را در این حوزه دارا هستند.
در این شماره و شــمارۀ بعدی به ذکر برخی فنون، تکنیک ها و 
ابزارهایی که خاصیت مشــاوره ای دارند و در فرهنگ غنی اسالم 
مــورد تأکید قرار گرفته و در ســیرۀ معصومیــن )ع( نیز به دفعات 

مشاهده شده است خواهیم پرداخت. 

كلید واژه هــا: فن، تکنیک، ایمان، اعتقــاد، خداجویی، عدل، 
قسط، نماز، ذکر، اخالق، اخالص، توکل، تسلیم و رضا.

بهنام حکمتی، کارشناس ارشد مشاوره

فنون، تکنیک ها و ابزار مشاوره در اسالم 
ایمــان و اعتقاد: خداوند متعال در ســوره بقــرۀ آیه 285 
می فرماید: آمن الرســول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن 
بالله و مالئکه و کتبه و رســله... یعنی پیامبر )ص( به آنچه از جانب 
پروردگارش به او نازل شــده ایمان دارد و همه مؤمنان نیز به خدا و 

فرشتگانش و کتاب ها و پیامبرانش ایمان دارند... 
ایمان، از مصدر باب افعال، از مادۀ امن گرفته شــده و در لغت به 

معنای عقیده داشتن و باور داشتن است. 
از دیــدگاه پیروان مکتب اهل البیت )ع( ایمــان عبارت از تصدیق 
قلبــی و اقرار زبانی توأم با عمل اســت. بنابراین اگر کســی به حق 
معتقد باشــد و به زبان اقرار کند و ارکان دین اســالم را عمل نماید 

مؤمن است. 
حضرت رسول )ص( می فرماید: 

االیماُن معرفة بالقلب و اقراٌر بالّلسان و عمٌل باالرکان. 
موالی متقیان، حضرت علی)ع( می فرماید: ایمان و عمل همزاد 
یکدیگر و دوقلو هستند و همچون رفیقی هستند که از یکدیگر جدا 

نمی شوند )غرر- ج2 ص 136، حدیث 2094(.
روایت  شــده است که شخصی خدمت امام صادق )ع( رسید از آن 
حضرت سؤال کرد: آیا ایمان، ترکیبی از عقیده و عمل است، یا تنها 

عقیده است و اعمال جزء ایمان محسوب نمی شود؟ 
امام در جواب فرمــود: االیماُن عمٌل کله، یعنی تمام ایمان عمل 

است )سفینة البحار ج1ص 152(.
در مکتب اســالم، در نظام راهنمایی و مشــاوره، ایمــان و اعتقاِد 
مشــاور ضامن صدق و صالحیت اوست. مشاور باید بدانچه توصیه 
می کند ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد و این اعتقاد در رفتار فردی 
وی آشکار و هویدا باشد. بنابراین مشاوری که خود به کشیدن سیگار 
مبادرت می ورزد قادر نخواهد بود مراجع خود را در راه ترک ســیگار 

معارف اسالمی

مشاوره در مکتب 
اهل بیت)ع(
بخش سوم

|  رشدآموزش مشاور مدرسه | دورۀ دوازدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396 12



راهنمایی و کمک نماید؛ یا مشاوری که قادر به فرو بردن خشم خود 
نیست، گرچه بر دانستن نظریه ها و شیوه های کنترل خشم احاطه 
کامل داشــته باشــد، نمی تواند مراجع خود را در راه کنترل خشم 

کمک و یاری رساند.
پس این امر بدیهی اســت کــه تعلیم علمی و عملــی نظریه ها و 
تکنیک های مشاوره به مشاوران گرچه امری الزم محسوب می گردد 
امــا کافی نیســت، بلکه مشــاور باید اصــول و مبانی روشــی را که 
برمی گزیند با جان و دل بپذیرد و در صدد عمل بدان باشــد و قبل از 
معرفی آن برای مراجعان، در مورد خود به کار گیرد، در غیر این صورت 
نمی توانــد بــر مراجعــان خــود تأثیرگذاری مثبت داشــته باشــد. 

»سخن چون از دل برآید الجرم بر دل نشیند«
عالوه بر ایــن، وظایفی که در اســالم بــرای رهبران و پیشــوایان 
مردم در نظر گرفته شــده به مراتب ســنگین تر از وظایف سایر افراد 
است چراکه ایشان مســئولیت رهبری مردم را برعهده دارند و الزم 
اســت بیش از آنچه به مردم توصیه و راهنمایی می نمایند عامل به 
دستورات باشــند؛ چنانچه ذکر شده است که  نماز شب )نافله( بر 
پیامبر)ص( واجب بوده در صورتی که برای ســایر مسلمانان امری 

مستحب تلقی می شود. 
نکته مهم تر آن است که یکی از فنونی که در مشاوره  اثری غیرقابل 
انــکار دارد، تقویت ایمان و اعتقاد مراجع نســبت به خداوند الیزال 
است که می تواند در تقویت بنیه روانی وی نقش بسزایی داشته باشد 
و به عنوان یک عامل درونی  وی را در تصمیم گیری صحیح و مواجهه 
مؤثر با مســائل و مشــکالت مختلف روحی و روانی مدد رســاند. به 
همین دلیل است که اولین شرط در مسلمان شدن، داشتن ایمان 

و اعتقاد قلبی است. 

٭ پاسخگویی به نیاز خداجویی 
در قرآن کریم، هدف اصلی رسالت، یعنی همه تعلیمات پیامبران، 
مقدمه ای است برای شناختن خدا و نزدیک شدن به او. قرآن کریم 
راجع به ایــن هدف، درباره خاتم االنبیــاء)ص( می فرماید: »یا ایها  
النبی انا ارســلناک شــاهدا و مبشــرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و 
ســراجا منیرا؛ ای پیامبر! ما تو را گواه )گــواه امت( و نوید دهنده و 
اعــالم خطر کننده و دعوت کننده به ســوی خدا بــه اذن و رخصت 
خود او و چراغی نورده فرستادیم« )احزاب/ 45-46( در میان همۀ 
جنبه هایی که در این آیه آمده اســت، پیداست که »دعوت به سوی 

خدا« تنها چیزی است که می تواند هدف اصلی به شمار آید. 
بنابرایــن، از قرآن مجیــد این مطلب دریافت می شــود که هدف 
اساســی انبیا، توحید و دعوت به خداجویی است که این امر خود 
مربوط اســت به ارتباط انســان با خدا، دعوت به خدا و شناختن او 
و نزیک شــدن به او؛ یعنی دعوت بــه توحید نظری و توحید عملی 

فردی. 
آنچه در نظام راهنمایی و مشــاوره اسالمی به عنوان اصلی فطری 
مّدنظــر قــرار می گیــرد، ویژگی  خداجویی اســت، چراکه انســان 
موجودی است که در فطرت خود لزوم وجود خالق و مبدأ را ضروری 
و غیرقابل انکار می داند و حتی اگر در فضای بی دینی و بی خدایی 

هم قرار گیرد، سرگشته و حیران به دنبال ریشه و خالق خود می گردد 
و با کشــف و شناخت خالق خویش، احســاس آرامش به   وی دست 
خواهد داد؛ در غیر این صورت، احســاس کمبود و سرگردانی وی را 

می آزارد.
بنابرایــن یکی از اهــداف نظام راهنمایی و مشــاوره در اســالم، 
پاســخگویی به این ندای فطری است و لذا هدایت مراجع به سوی 
شــناخت خدا و انس با معبود و خالق عالم نه تنها یک وظیفه برای 
هادی و راهنما محســوب می شــود، بلکه کمک حرفه ای به مراجع 

است تا از سرگردانی و احساس پوچی رهایی یابد. 

٭ عدل و قسط 
قرآن دربارۀ همه پیغمبران می گوید: »لقد ارســلنا رسلنا بالبینات 
و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقســط؛ ما پیامبران 
خویش را با دالیل روشــن فرســتادیم و با آن ها کتــاب و معیار فرود 

آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند... « )حدید/25(.
این آیه صریحًا به پاداشــتن عدل و قسط را هدف رسالت و بعثت 
پیامبران معرفی کرده است. ببینید قرآن با چه صراحتی عنایت انبیا 
و بلکه مأموریت و رســالت انبیا برای برقراری عدل در میان بشــر را 
بیان می کند. در این آیه می فرماید ما فرستادگان خودمان را با دالیل 
روشــن فرستادیم و همراه آن ها کتاب و دستور و نوشته فرستادیم با 
میزان؛ یعنــی قوانین و مقررات عادالنه، بــرای چه؟ »لیقوم الناس 
بالقســط؛ برای اینکه همه افراد بشــر به برپایی عدالت قیام کنند 
و اصــل عدالت در میان افراد بشــر برقرار گردد.« بنابراین، مســئله 
برقراری عدالت، آن هم با مقیاس بشــریت، هدف اصلی و عمومی 
همه انبیا بوده است، یعنی انبیا که آمده اند، مهم ترین کار، وظیفه، 
مأموریت و رســالتی که داشته اند، به نص قرآن مجید، عدالت بوده 
اســت، اما اقامه عدل و قسط در جامعه یعنی برقرار ساختن توحید 
عملی اجتماعی که مربوط است به ارتباط انسان ها با یکدیگر. این 
اصل فطری که بســیار مورد توجه قرار گرفته است، عدالت جویی و 
گریز از ظلم و تعّدی و ستم است. مراجعی که احساس می کند مورد 
ظلم و تعّدی و تبعیض قرار گرفته اســت، به دلیل اینکه احساســی 
مغایر با فطرت عدالت جوی خویش دارد، دچار آشفتگی و اختالل 
می گردد؛ و در صورتی که بر این باور باشد که امور وی بر مدار قسط و 
عدالت قرار دارد از این بابت احساس آرامش روان دارد، لذا بر مشاور 
اســت که چنانچه باور و احســاس تبعیض و ظلم از ســوی مراجع 
بر شــناخت و برداشت نادرســت بنا نهاده شده باشــد و از خطای 
شناختی نشئت گرفته باشد، وی را در این خصوص مورد راهنمایی 
و مشاوره قرار دهد تا وی بتواند با برداشت و شناخت صحیح آرامش 

مشاور باید اصول و مبانی روشی را كه برمی گزیند 
بــا جان و دل بپذیرد و در صدد عمل بدان باشــد و 
قبل از معرفی آن برای مراجعان، در مورد خود به كار 
گیرد، در غیر این صورت نمی تواند بر مراجعان خود 

تأثیرگذاری مثبت داشته باشد
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با ایمان و اعتقاد دینی اســت و فردی که آن را به جا می آورد، مراحل 
اولیه ایمانی را پشت ســر گذاشته است و قبل از ادای این فریضه به 
پاالیش روحی و روانی پرداخته اســت. از آنجا که نماز چه در شکل 
ُفرادا )انفرادی( و چه در شــکل جماعت، عبادتی فردی محســوب 
می شود، یعنی هیچ گونه اجباری در ادای آن وجود ندارد بلکه پس 
از اینکه انســان به مبانی اســالم ایمان آورد، نماز به عنوان عبادتی 
است که نشانه ایمان فرد محســوب می گردد و فرد با ایمان آن را از 
روی عشــق و عالقه و با شوق ارتباط با معبود خود به جای می آورد، 
بنابراین این گونه عبادت عاشقانه فرد را از ارتکاب هرگونه عمل منکر 
در پیشگاه معبود و معشــوق بازمی دارد و سبب می شود شخص از 

ارتکاب اعمال زشت و ناپسند در محضر ارباب خود شرم کند. 
الذیــن ان مکنا هم فی االرض اقامــو الصلوة و اتواالزکــوة و امروا 

بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه االمور )حج/41( 
کســانی که وقتی آنان را در زمین مکانت می بخشیم، نماز به پای 
می دارند و زکات می دهند و مردم را از زشــتی باز می دارند و فرجام 

کارها به دست خداست. 
عالوه بر آنچه در خصوص نقش  درمانی اقامه نماز ذکر شــد زکات 
نیز به عنوان عملی که هم نقش عبادی دارد و هم نقش اقتصادی، 
می تواند حائز نقش درمانی نیز باشــد. در وهلــۀ اول زکات، درمان 
حــرص و آز و طمع مالی اســت. یکی از مشــکالتی که انســان در 
دنیا با آن مواجه است حرص اســت، در صورتی که در اسالم کسب 
روزی حالل برای امرار معاش و تأمین نیازهای فرد و خانواده اش در 
حداعتدال ســفارش شده اســت. همچنان که عزلت گرایی و ترک 
دنیا و مواهب خدادادی در مکتب اســالم مذموم و ناپسند شمرده 
می شــود به همان میزان نیز ثروت اندوزی و مال پرستی بیش از حد 

متعادل نیز مورد مذمت واقع شده است. 
می دانیــم که جنس بشــر طبــع ســیری ناپذیری دارد و همین 
خصوصیت می تواند عامل بســیاری از بیماری های روحی و روانی 
باشــد. در آموزه  هــای دینی عالقــه بیش از حد به مــال و ثروت به 
فتنه تعبیر شــده اســت، لذا پیامبر)ص( و ائمــه معصومین)ع( با 
تکیه بر چنین شــناختی از انسان و براساس تعالیم الهی، وی را به 
رعایت اعتدال در کلیۀ امور و شــئون زندگی به ویژه شأن اقتصادی 
فراخوانده انــد و عالوه بر مذّمــت مال اندوزی غیر متعــارف، برای 
ایجــاد تعادل در امور اقتصادی، وی را بــه پرداخت زکات و خمس 
مال، به عنوان یکی از فرایض دینی، توصیه کرده اند. انسانی که به 
پرداخــت خمس و زکات از مال خود، که برای جمع آوری آن تالش 
کرده، مبادرت می ورزد، با حرص و طمع خود به ستیز برمی خیزد و 

با چنین رفتاری خود را از صفت مذموم مال پرستی می رهاند. 
از ســوی دیگــر پرداخــت زکات )همچنیــن انفــاق خمــس( از 
تمرکــز ثروت در نــزد عــده ای انــدک پیش گیری می کنــد و مانع 
از شــیوع فقــر و تنگدســتی، کــه خــود موجــب پریشــانی های 
ناشــی از فقــر می شــود، می گــردد. می تــوان گفت کــه پرداخت 
زکات برخــالف مالیــات، که در کلیــه دولت هــا و حکومت ها اخذ 
می شــود، چــون جنبــه عبــادی دارد نقــش درمانی نیــز به خود 
می گیــرد و می توانــد ضامــن ســالمت روحــی و روانــی شــخص 

روان خــود را باز یابــد. چنانچه واقعًا مورد ظلم و تعــّدی قرار گرفته 
باشد، بر مشاور است که وی را راهنمایی نماید تا از بهترین طریقی 
که در توان اوست در راه احقاق حق خود بکوشد، حال در صورتی که 
بتواند به خواسته خویش نایل شود، به نوعی احساس آرامش دست 
می یابــد و در غیر این صورت نیز از اینکه تــالش خود را انجام داده 
اســت از خود احســاس رضایت خواهد کرد و در هر حال احساس 

خشنودی و آرامش نسبی نصیب وی خواهد شد. 
٭ نماز، راز و نیاز با خداوند )معبود( اولویت نخست 

الله الله فی الصلوة فانها خیر العمل و انها عمود دینکم 
خدا را، خدا را دربارۀ نماز )فراموش نکنید( که نماز بهترین عمل و 

ستون دینتان است. )نهج البالغه نامه 47(
 و امر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها 

اهــل خویــش را به نمــاز فرمان ده و خــود نیز بــر آن پایدار باش 
)طه/132(

امام صادق )ع(: ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصلوة
شفاعت ما نصیب کسی که نمازش را سبک شمارد نمی شود. 

لقمان حکیم به فرزندش چنین دستور داد: 
یا بنی اقم الصلوة و امر بالمعروف... )لقمان/ 17(

فرزندم! نماز را به پای  دار و به خوبی ها سفارش کن... 
نماز و ارتباط با خداوند به اصل فطری خداجویی انســان مرتبط 
اســت، چراکه انســان پس از شــناخت و اعتقاد به خالــق و معبود 
خویش، در ســایه ارتباط با وی به احســاس آرامش فطری دســت 
می یابد، کســانی کــه دارای اعتقادات دینی هســتند و به خداوند 
اعتقاد دارند، هرگاه به مشــکلی دچار می شوند با ارتباط و توسل به 
ذات الیزال الهی، به آرامشی وصف ناشدنی دست می یابند و قدرت 

مقابله با مشکالت در ایشان چند  برابر می شود. 
بنابرایــن نمــاز به عنــوان ابــزاری قدرتمنــد بــرای مواجهــه بــا 
پریشــان خاطری ها و نامالیمــات روحی و عاطفی، مورد اســتفاده 
مشــاور برای کمک به مراجعان خواهد بود، چراکه مراجعان با انواع 
و اقسام مشکالت روحی و روانی مواجه هستند از جمله افسردگی، 
احســاس پوچی، عدم تعلــق، کمبود محبــت و ... ، بهترین راه در 
بهبود این گونه مشکالت، تقویت ایمان و اعتقادات دینی مراجعان 
و برقراری اتصال ایشــان به ذات ربوبی اســت. در سایه این ارتباط، 
ایشــان به منبعی الیتناهی دســت می یابند که آن ها را از تنهایی و 

بی هویتی و بی کسی  رهایی می بخشد. 
چــه بســیار تجربه کرده ایــم که در هنــگام نومیــدی، اضطراب، 
افسردگی و ســایر نامالیمات روحی و روانی، ایســتادن به نماز و یا 
خواندن دعا و مناجات به طور معجزه آســایی ما را به آرامش رسانده 
اســت. همچنین در حاالت اولیا و بزرگان دین بســیار با این مطلب 
مواجه می شویم که به افرادی که دچار نومیدی، اضطراب، نگرانی 
و ... بوده اند و به ایشــان مراجعه نموده اند، توصیه نموده اند که در 

چنین مواقعی دو رکعت نماز به جای آورید. 
عالوه بر این همان گونه که اشــاره شــده اســت: ان الصلوة تنهی 
عن الفحشــا و المنکــر، نماز بازدارنده از زشــتی ها و رذایل اســت، 
چراکه نماز فراتر از یک رفتار و آداب و رسوم مذهبی است، نماز توأم 
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پرداخت کننــده زکات، عالوه بر ایفای نقش اقتصادی آن، باشــد. 
نکتــۀ دیگری که در مکتب انسان ســاز اســالم مطرح شــده و در 
زمــره ویژگی های منحصر به فــرد این مکتب تلقی می شــود، اصل 
امربه معروف و نهی ازمنکر است، که همچون سایر احکام و دستورات 
اسالمی نقش فراگیر و چند جانبه دارد. امربه معروف و نهی از منکر 
در درجۀ نخست عاملی فراگیر در اصالح اجتماعی و ترویج فضائل 
انســانی در جامعه و پاالیش رذائل در سطح جامعه است و در عین 
حال فریضه ای الهی است که می تواند تکیه گاه اجتماعی نیرومندی 
در مبارزه با نابسامانی های فردی و اجتماعی باشد، به ویژه در رابطه 
با انسان هایی که از ضعف اراده در مبارزه با مشکالت روانی و رفتاری 
خــود رنج می برند. این عامل درمانی می تواند هم در مشــاوره های 
فردی، هم مشــاوره های خانوادگی و هم مشاوره های گروهی نقش 

مؤثری ایفا نماید. 
عالوه بر آنچه گفته شــد، اعتقاد به اینکه عاقبت امور و ســرانجام 
کارها در ید قدرت خالقی اســت که از روی فضل و کرم به ما نعمت 
حیات و زندگی را عطا فرموده و وسائل رشد و تکامل و گذران زندگی 
را برای ما فراهم ســاخته است، ما را از نگرانی و اضطراب نسبت به 
آینده، بدان گونه که در مکاتب و جوامع الحادی شاهد آن هستیم، 
می رهانــد. چراکه با چنین ایمان و اعتقادی، سرنوشــت خود را در 
دستان انسان های طمع کار و حاکمان جّبار و سلطه جو و صاحبان 
زر و زور نمی یابیم و می دانیم که روزی ما نزد خداوند عادل و مهربان 
محفوظ اســت و با چنین رویکرد و شــناختی جایی برای نگرانی و 

اضطراب نسبت به آینده باقی نمی ماند. 
بنابراین چنانچه مشــاور بتواند این اعتقادات و باورها را در ُمراجع 
خــود بیدار و احیا کنــد و او را به انجام آن ها نیز تشــویق نماید هم 
می تواند در پیشگیری از مشــکالت روانی و رفتاری و هم در تدارک 
و زمینه ســازی بهداشت و ســالمت روان و هم در درمان اختالالت و 

مشکالت رفتاری،  مراجع خود را بهره مند سازد. 

٭ ذكر، یاد خدا، ارتباط با معبود، آرامش دل
ِمن َایَن ِلَی الَخیــر؛ و ال یوَجُد ِااّل ِمن عندک: خدایا از کجا خیر و 
خوبی به من می رســد؟ آن جز از جانب تو یافت نمی شــود. )دعای 

ابوحمزه ثمالی(
امام سجاد )ع(: واستغفرک من کل لذة بغیر ذکرک
خدایا از هر لذتی جز یاد تو طلب آمرزش می کنم. 

اال بذکر اللِه تطمئَن القلوب )رعد/ 28(
آگاه باشید! تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 

از حضرت زهرا )س( نقل است که پیامبر )ص( فرمود: 
دخترم پیش از خواب چهار کار انجام بده. قرآن بخوان، پیامبران را 
شفیع خود کن، مؤمنان را از خود خشنود ساز و حج و عمره به جای آور. 
پرسیدم: چگونه این همه کار را شبانگاهان پیش از خواب انجام دهم؟ 
فرمود: سه بار سورۀ قل هو الله احد را قرائت کن، اگر چنین کنی، 
گویی ختم قرآن کرده ای، اگر بر من و ســایر پیامبران درود فرستی، 
روز واپسین شفیع تو خواهیم بود، اگر برای مؤمنان آمرزش بخواهی 
از تو خشــنود خواهند شــد، و اگــر ذکر ســبحان الله و الحمدلله و 

الاله اال الله و الله اکبر بگویی، گویی حج و عمره به جای آورده ای. 
نقل اســت رســول خدا )ص( پس از برخاســتن از خواب سجده 
می کردند و این ذکر را بر زبان می آوردند: الحمد لله الذی َاحیانی َبعَد 
موتی ِانَّ رّبی َلغفوٌر َشکور )سپاس خدایی که مرا پس از مرگ }خواب{ 
زنده کرد، به یقین پروردگارم بســیار آمرزنده و قدر شــناس است(. 

فاقرؤوا ما تیسرَّ من القرآن )مزمل/ 20(
هر قدر برایتان میسر است قرآن بخوانید. 

آنچه از خالل این سفارش ها و توصیه های فراوان پیامبراکرم)ص( 
و ائمه معصومین)ع( مشــهود می شود، لزوم ارتباط مستمر مؤمن با 
خالق و معبود خود می باشــد، ارتباطی که به ایام، ساعات و اوقات 
به خصوص و حتی مکان های ویژه و تعیین شده، محدود نمی شود، 
این سفارشــات بدان معناســت که در مکتب انسان ساز اسالم، فرد 

هدایت مراجع به سوی شناخت 
خدا و انس با معبود و خالق عالم 
نه تنها یک وظیفــه برای هادی و 
راهنما محســوب می شود، بلکه 
كمک حرفه ای به مراجع اســت 
تا از سرگردانی و احساس پوچی 

رهایی یابد
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مســلمان در همه جــا و در همه احوال 
خــود را در محضــر خــدا می یابــد. چنین 
باوری  جایی برای احســاس تنهایی و بی کســی 
باقــی نمی گــذارد. در چنیــن نظامــی انســان هرگاه 
احســاس نیاز کند می تواند با خالق خود ارتباط برقرار سازد، 
از او در امور و مشکالت خود کمک بگیرد، در تصمیم ها و امور مهم 
خویش از خالق خویش طلب خیر و مشــورت نماید و از طریق قرآن 
ســخن خدا را، که در همه امور و مهّمات زندگی دستور العمل های 
دهــد.  قــرار  زندگــی  دســتور العمل  مــی دارد،  بیــان  مفیــدی 
چنین دیدگاهی می تواند آثار مفیدی در زندگی مطلوب و سالمت 
روان فرد و جامعه داشته باشد. از جمله احساس حقارتی که ناشی 
از احساس تنهایی و بیهودگی است، با ارتباط مستمر و همیشگی 
با مبدأ و خالق هســتی به احساس عّزت، سربلندی و افتخار توأم با 
لذت عبادت و بندگی مبّدل می شــود. اصواًل ارتباط با مبدأ هستی 
در بطن خود احســاس آرامش، امنیت و ســالمت روان را به همراه 
دارد. بنابراین، در سیستم مشاوره اسالمی، تقویت ارتباط مراجع با 
خالق و معبود هستی و استفاده از نقش درمانی این ارتباط، اصلی 
الزم و ضروری است و نقش آن به مراتب بیش از نقش فن و تکنیک 
می باشــد و مهم تر اینکه این ارتباط در نوع خود به عنوان پدیده ای 

درمانی تلقی می شود. 

٭ ادب
نقل است یکی از کنیزان امام مجتبی)ع( یک شاخه گل به ایشان 
هدیــه کرد و در مقابل امام او را آزاد ســاخت. وقتــی علت را از امام 

پرسیدند پاسخ داد: خداوند به ما ادب آموخته و فرموده است: 
اذا ُحیّیُتم ِبتحّیِة َفحّیوا بِاحَسن ِمنها )نساء/ 86(

هر گاه به شما تحّیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید. 
سپس فرمود: بهتر از هدیه ای که این کنیز به من داد، آزادی اش بود. 
رعایت ادب یکی از ویژگی های ضروری مشاور است. هر مشاوری 
بایــد در برخورد با دیگــران و به ویژه مراجعین خــود ادب را مراعات 
نماید، در غیر این صورت رابطه مشاوره ای مخدوش و بی تأثیر خواهد 
شــد. همۀ  مراجعین انتظار دارند در درجه اول از جانب مشاور مورد 
احترام واقع شوند و یکی از نشانه های این امر رعایت ادب در برخورد 

و رفتار است. 
از ســوی دیگر ترغیــب مراجعین به رعایــت ادب در برخوردهای  
اجتماعی و بین فردی نیز به نوبه خود می تواند جنبه درمانی داشته 
باشد، چرا که یکی از مشکالتی که در تعداد قابل توجهی از مراجعان 
مشــاهده می گردد، ضعف در برقراری ارتباط با دیگران است. یکی 

از مهارت هایی که می تواند مشکل ارتباطی مراجعان را تخفیف دهد 
رعایت ادب و احترام در برخوردهای اجتماعی اســت. رفتار توأم با 
ادب می تواند فرد را در دوســتیابی و گسترش روابط دوستانه کمک 

رساند و او را فردی محبوب و قابل احترام جلوه دهد. 
گرچه ادب نوعی قید و بند رفتاری محســوب می شــود لیکن اگر 
بجا و به اندازه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت این را دارد که بتواند 
به عنوان یــک ابزار درمانــی در برقراری روابــط اجتماعی و درمان 

اختالالت ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ اخالق و اخالص 
َک َلعلی ُخُلِق عظیم )قلم/ 4( َو اَنّ

به یقین تو دارای اخالق بزرگ و برجسته ای هستی. 
ما ُنطِعُمکم  و یطعمون الطعام علی حّبه مسکینًا و یتیمًا و اسیرًا٭ ِانَّ

ِلوجه الله ال ُنریُد منکم جزاء ًا و ال شکورا )انسان/ 8 و 9(
و غــذای خود را با وجود آنکه بدان عالقه )نیاز( دارند به مســکین 
و یتیم و اســیر می دهند، )و می گویند( ما شــما را برای خدا اطعام 

می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. 

٭ میانه روی و اعتدال 
َو ال تجَعل َیَدَک مغلولًة الی ُعُنِقک و ال تبُسطها ُکلَّ البسِط َفَتقُعَد 

ملومًا محسورًا )اسری/ 29(
دستت را به گردنت مبند و بیش از حد )نیز( دست خود را مگشای 

که مورد سرزنش قرار می گیری و از کار فرو می مانی. 
امام صادق)ع( می فرماید: در نوجوانی همراه پدرم به مکه رفتم. 
بــا جدّیت فراوان مشــغول عبادت و طواف شــدم، چونان که عرق 
از بدنــم می ریخــت. پدرم که مرا زیر نظر داشــت، فرمود: پســرم! 
)چنین خود را به زحمت مینداز( خداوند وقتی بنده ای را دوســت 
دارد، عمــل انــدک او را نیز می پذیرد و در بهشــت جایش می دهد 

)بحار االنوار، ج47 ص 55(.
حضرت علی)ع( می فرماید: در دوســتی با دوســتت زیاده  روی 
مکن که ممکن اســت روزی دشمنت گردد؛ و با دشمن نیز فراوان 
دشمنی مکن، بســا که روزی دوستت گردد )نهج البالغه، حکمت 

.)269
و بــاز می فرماید: چپ و راســت گمراهی اســت و راه میانه جادۀ 

زندگی است )نهج البالغه خطبه 16(.
 و نیز: بهترین مردم نســبت به من گروه متعادل و میانه رو هستند 

)نهج البالغه ص 392(.

ارتبــاط بــا مبــدأ هســتی در بطن خود احســاس 
آرامش، امنیت و ســالمت روان را به همراه دارد در 
سیستم مشــاوره اسالمی، تقویت ارتباط مراجع با 
خالق و معبود هستی و اســتفاده از نقش درمانی 

این ارتباط، اصلی الزم و ضروری است
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٭ توكل 
حســن بن جهم گوید: از امام رضا)ع( پرسیدم: فدایت شوم، حّد 

توکل چیست؟ 
فرمود: آن است که با داشتن خدا از هیچ کس نترسی )بحار االنوار، 

ج71 ص 134(.
نقل شده اســت که حضرت امام صادق)ع( گاه و بیگاه با غذاهای 
گوناگون از اصحاب میهمانی می کرد. روزی یکی از اصحاب عرض 

کرد: مقداری کمتر خرج کنید تا دچار کمبود نشوید. 
امام فرمودند: ما با خواســت خــدا )و نعمت هایی که به ما عطا 

کرده اســت( برنامه ریزی می کنیم؛ حال اگر بر ما گشایش دهد ما 
نیز گشاده دستی می کنیم و اگر تنگ بگیرد ما نیز تنگ می گیریم. 

)وسائل الشیعه ج16 ص 444(
حضرت علی)ع( در مقام مناجات با خدای بزرگ می فرماید: 

ای خدای من! این عزت مرا بس که بندۀ  تو باشم و این افتخار مرا 
کافی است که تو پروردگار من هستی )بحار االنوار،  ج77 ص402(

همچنین آن حضرت می فرماید: ای کمیل! در مواجهه با هر 
مشکلی بگو »ال حول و ال قوة اال بالله« خداوند کفایت آن مشکل 

را می کند، و هر گاه نعمتی به تو رســید بگو: »الحمدلله« تا ســبب 
فزونی گردد و هر گاه روزی تو به تأخیر افتاد اســتغفار کن که باعث 

گشایش روزی است )بحار االنوار، ج74 ص 270(.

 ٭ تسلیم و رضا 
حضرت علی)ع( می فرماید: 

هر گاه ما  چیزی بخواهیم و خدا ارادۀ امری دیگر کند ما تســلیم 
امر خدا می شویم. )بحار االنوار ج2 ص 103( و نیز می فرماید: 

ما از قضا و قدر الهی خشنود و تسلیم فرمان او هستیم )نهج البالغه 
خطبه 37(.

از امام صادق)ع( نقل شده است که: 
هــر گاه به رســول خــدا)ص( خبــر از امــر خوشــحال کننده ای 
می رسید، می فرمود: خدای را بر این نعمت سپاس؛ و هر گاه خبر از 
امر غمگین کننده ای برای ایشان می آوردند، می فرمود: خدای را در 

هر حال سپاس )سنن النبی ص 328(.
حضرت امــام صــادق)ع( در مصیبــت از دســت دادن فرزند 
فرمودنــد:  ما بــرای جان و مــال و فرزندان خویش، ســالمت و 
عافیت را می پســندیم، ولی اگر قضای الهی )برخالف خواست  
ما( پدید آید جز خواســت خدا را نمی پســندیم )بحار االنوار، ج 

47 ص 49(.
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   دكترصغری ابراهیمی قوام             
 دانش یار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی           

روان شناسی تربیتی

آنچه یک مشاور در آموزش
 مبانی تربیت جنسی

 باید بداند 
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مقدمه
تربیت  جنسی محدود به زمان خاصی نیست بلکه جنبه ای از رشد و 
تحول کودک از هنگام تولد به بعد می باشد؛ از این رو همان گونه که برای 
تربیت بدنی، تربیت اجتماعی و تربیت معنوی کودک باید برنامه ریزی 
کرد و فرصت های آموزشــی مختلف را برایش تدارک دید. باید نسبت 
به این حوزه نیز آگاهی های الزم را کســب نمــود تا کودک، بنا به نیاز 
و درک خود، و در مســیر رشــد تدریجی خود تا جوانی دانش، نگرش 
و رفتارهای مناســب را در این خصوص کسب نماید. چنین آموزشی 
دربرگیرندۀ مسائلی همچون درک و شناخت تمایالت جنسی انسان، 
ازجملــه روابط عاطفی و مســئولیت های فــردی، آناتومی اندام های 
جنســی، فعالیت  جنسی،  تولید مثل جنسی، سن قانونی، بهداشت 
بــاروری، حقوق باروری، رابطۀ جنســی ســالم، کنتــرل تولد، پرهیز 
جنسی و جلوگیری از بارداری اســت. شیوه مشترک آموزش مسائل 
تربیت  جنسی از طریق والدین و مراقبان، برنامه های رسمی مدرسه و 
برنامه های آموزش همگانی،  بهداشت عمومی است. بنابراین، تربیت 

 جنسی مبحثی فیزیولوژیکی، روان شناختی و جامعه شناختی است.
تربیت  جنســی یکی از راه هــای مؤثر در حفاظت، بهبود و توســعۀ 
خانواده، براساس ایده های اخالقی است و امری پذیرفته شده است. 
نادانی و جهل در این حوزۀ مهم تربیتی می تواند زمینه ساز بروز انواع 
آســیب های اخالقی و اجتماعی ـ فرهنگی گــردد. برای یک کودک 
خردســال درک دختر بودن یا پســر بودنش و مراقبت از خود یکی از 
مفاهیم اساســی در تربیت جنســی اوســت و برای یک نوجوان درک 
ظهور عالئم ثانویۀ جنســی، کارکردهای اندام جنســی و... می تواند 

چکیده
تربیت جنسی بعدی از تربیت  است که از ابتدای تولد کودک مطرح می باشد. تربیت جنسی یک فرایند مادام العمر از کسب اطالعات 
و تشکیل نگرش ها ، باورها و ارزش ها در مورد موضوعات مهمی همچون رشد جنسی، هویت، روابط بین فردی، احساسات، صمیمیت، 
 تصویر بدن، مفاهیم و نقش های جنسیتی تا بهداشت باروری است. تربیت جنسی شامل ابعاد متنوعی ازجمله ابعاد زیستی، اجتماعی، 
فرهنگی، روانی و معنوی است که از دامنۀ شناختی )اطالعات( تا دامنه عاطفی )احساسات، ارزش ها و نگرش( و حوزه  رفتاری )ارتباطات، 
تصمیم گیــری، و دیگر مهارت های فردی( را دربرمی گیرد. هدف کلی تربیت جنســی این اســت که افراد، در ســنین مختلف، دانش  و 
مهارت های الزم را برای ارتقای ســالمتی و بهزیســتی خود کســب کنند تا بتوانند به عنوان یک بزرگ سال زندگی جنسی سالمی داشته 
باشــند. بنابراین در تربیت  جنســی به موضوعاتی همچون ارائه اطالعات دقیق درمورد تمایالت جنسی انسان، توسعه و درک ارزش ها، 
رفتارها، بینش درمورد روابط جنسی، کمک به مخاطبان در توسعۀ روابط و مهارت های فردی؛ پیشگیری از ابتال به بیماری های مقاربتی 

و بارداری ناخواسته و... توجه می شود.
همچنیــن بســیاری از آموخته هــای افــراد براســاس مشــاهدۀ رفتــار و واکنش هــای ســایر افراد نســبت به جنســیت خود شــکل 
می گیــرد و اگــر آگاهــی الزم نســبت بــه موضوعــات تربیــت  جنســی بــرای فــرد، مراقبت کننــدگان و والدین وجود نداشــته باشــد 
چــه بســا ســوءتعبیرها و مفاهیــم نادرســتی نســبت بــه مفهــوم جنســیت، شــیوه های مراقبــت از خــود و ده هــا مســئله دیگر در 
رونــد رشــد و تحــول فــرد به وجــود آیــد کــه مفهــوم خــود، خودارزشــمندی و خودانگاره هــای بدنــی وی را به شــدت متأثر ســازد.

این مقاله در پی آن است تا به مربیان و مشاورانی که درصدد مطرح نمودن مباحث تربیت جنسی با والدین و کودکان هستند، نکاتی را 
یادآور شود تا از این طریق یادگیری و انتقال مفاهیم این حوزه را تأثیرگذار سازد.

كلیدواژه ها: تربیت  جنسی، مشاوران، مدرسان آموزش خانواده،  دانش آموزان.

بر معنای زندگی وی و تصمیماتی کــه برای زندگی حال و آینده خود 
می گیرد، تأثیر بگذارد و زمینۀ رشــد بالغانه وی را در عرصه روابط بین 

فردی و مسئولیت های آتی زندگی خانوادگی به دنبال داشته باشد.
تربیت جنســی با تربیت اجتماعی، تربیت بدنــی و تربیت اخالقی 
رابطه ای تنگاتنگ دارد؛ بدین معنی که از زمانی که ادراک اجتماعی 
و مهارت هــای ارتباطی فرد رشــد و گســترش یافتــه و ظرفیت های 
بدنی او رشــد و گســترش می یابند، چارچوب های ارزشی و اخالقی 
نســبت به این روابط نیز شــکل می گیرد. توجه به ایــن ابعاد در کنار 
تربیت  جنســی بایــد موردتوجه مربیــان، والدین، مشــاوران و دیگر 
دســت اندرکاران حوزه آموزش وپــرورش و ســایر نهادهای اجتماعی 
قرار گیرد تا افراد تصویر درســتی نسبت به خود، تعامالت اجتماعی، 
حقوق، ارزش های اخالقی و مسئولیت های فردی و اجتماعی بیابند.

با توضیح هایی که ارائه شــد اکنون می توان رهنمودهای زیر را برای 
رشد و توسعۀ مفاهیم تربیت  جنسی پیشنهاد نمود: 

1. مشاوران و مربیان در طرح مباحث تربیت  جنسی حتی االمکان 
همجنس مخاطبان باشــند تا آنان در جلسات احساس راحتی کنند 
و قادر به بیان مســائل و تجارب خود در این زمینه باشــند. مشــاوران 
همچنین باید افرادی با سوابق علمی و تجربی الزم در این حوزه باشند 

و صالحیت آنان مورد تأیید مراجع علمی قرار گیرد.
2. مشــاور این حوزه باید، از یک سو، اســاس کارش را بر چارچوب 
نظری و علمی پذیرفته شده قرار دهد و از سوی دیگر،  با درنظر گرفتن 
مالحظات محلی یا ابعاد بوم شناختی و عرفی، مسائل مربوط به این 

حوزه را مطرح نماید.
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3. مشــاور باید آگاهی و شــناخت الزم وکافی از ویژگی های تحول 
سنی، نیازهای شــناختی، نیازهای نگرشی و صالحیت های رفتاری 
کودک و نوجوان داشته باشد. وی هنگامی که می خواهد برای مادری 
کــه به تازگی و برای اولین بار صاحب فرزند شــده یا برای مادرانی که 
دارای کودک خردســال، دبســتانی یا دارای فرزند نوجوان هســتند 
صحبت کند،  باید بداند که هر یک از آن ها نیازهای آموزشی متفاوتی 
دارنــد و نمی تواند برای همۀ آن ها با یک زبــان صحبت کند. این امر 
مستلزم آن است تا مشاور نسبت به نظریه های رشد و تحول جنسیتی 
و جنسی در این حوزه اشــراف داشته باشد و موضوع تربیت  جنسی 
را به عنوان یک فرایند تربیتی، امری مداوم و پیوســته و درحال تحول 
معرفی کند که می تواند تحت تأثیر عوامل بی شــماری، از جمله رفتار 

اطرافیان، رسانه ها و ده ها منبع اطالعاتی دیگر قرار گیرد. 
4. اصل بنیادی در تربیت، به ویژه تربیت  جنســی، رشدمحور بودن 

مشــاوری كه به آمــوزش مباحث تربیت  جنســی 
می پــردازد باید اطالعات علمی و پزشــکی دقیق 
در مورد موضوعات جنســی انسان داشته باشد، 
مسلط بر موضوع باشد،  بتواند به راحتی دربارۀ آن 
صحبت كندو دارای شایستگی فرهنگی و توانایی 
برقراری ارتباط با مخاطب نیز باشــد. او همچنین 
باید از مهارت های تدریس مؤثر بهره گیرد و محیط 
یادگیــری راحــت و ایمنی را بــرای همه مخاطبان 

فراهم آورد
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اینجاســت کــه باید گفت در بیان چنین مباحثی شــاید بهتر باشــد 
از موضوعات بین رشــته ای و چند رشــته ای مانند جامعه شناســی، 
بهداشت، روان شناسی و... استفاده شود و در آموزش این مباحث به 
والدین و دیگر مخاطبان بر پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ این نوع تربیت 

با سایر ابعاد تربیتی تأکید گردد.
6. مشــاوران برای بیان مطالب مناســب و درخور بــرای مخاطبان 
باید از طریق نیازســنجی اولیه ای که کامــاًل مبتنی بر مباحث حوزۀ 
تربیت جنســی باشــد اقدام به ســطح بندی مخاطبــان نمایند و اگر 
مخاطبان والدین هســتند باتوجه به مالحظاتی چون ســطح سواد، 
حرفه، تجارب، تعداد فرزندان، دامنه ســنی فرزندان، تک سرپرســت 
بودن خانــواده و... مباحثــی را به مواد آموزش خــود اضافه کنند تا 

مخاطبان حداکثر استفاده از مطالب ارائه شده را داشته باشند.
7. مشــاوری که در ارتباط با کودکان و نوجوانان یا آموزش خانواده 
فعالیت می کنــد باید دانش، نگرش و رفتار مناســب در حوزۀ تربیت 
جنســی را کســب کند. بدین طریق که با اســتفاده از منابعی که در 
این حوزه وجود دارد به خوبی مفاهیم، مسائل و موضوعات مربوط به 
ایــن مبحث را از لحاظ علمی درک نماید. باید نســبت به نگرش های 
مربــوط به حوزه تربیت و آموزش جنســی وقوف یابــد و درصورتی که 
تاکنون دارای ســوگیری یا ســو ءتعبیر نســبت بــه موضوعات تربیت  
جنسی بوده است آن ها را موردتجدیدنظر قرار دهد تا بتواند در انتقال 
نگرش های مناســب جنسیتی و جنسی به شکل مقتضی و تأثیرگذار 
عمــل نمایــد. تأکید برایــن نکته به این دلیل اســت که هر مشــاور، 
معمواًل همراه بــا انتقال اطالعات و دانش خــود نگرش هایش را هم 
در حین آموزش بــه مخاطبان منتقل می کند. عالوه براین، نوع رفتار 
و اعمــال خود مشــاور در حین آموزش مفاهیم تربیت  جنســی، باید 
حاکی از صالحیت و شایســتگی وی در تسلط بر این مباحث باشد. 
8. هر مشــاور باید محتوای آموزشــی خود را محور ســؤال های چه 
کســی؟ چرا؟ چه چیزی؟ چگونه؟ برای مخاطبانــش ارائه دهد. این 
راهبرد در سازمان دهی محتوا باعث می شود تا مخاطبان قادر به درک 
اهمیت موضوع شــوند. محور  »چه کسی؟« به ُبعد مخاطب شناسی 
اشاره دارد که هر مشاور قبل از شروع آموزش های خود باید نسبت به 
آن آگاهی داشته باشد. این امر زمینه  تدوین محتوا را، به لحاظ سطح 
سادگی یا دشــواری مفاهیم، استفاده از فنون مختلف آموزش مانند 

پرسش و پاسخ، سخنرانی، روش های مشارکتی و... تعیین می کند.
در محور »چــرا«؟ اهمیت و ضــرورت پرداختن بــه مباحث مطرح 

آن اســت، لذا بایســتی بنا به طرز تحول و رشد مخاطب چارچوب آن 
طراحی و اجرا شود. مانند هر برنامۀ تربیتی مهم دیگر، تربیت جنسی 
بایــد متفکرانــه، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی شــود. بــرای نیل به این 
منظور باید آن برنامه منعکس کنندۀ نیازهای مخاطبان و جامعه باشد. 
5. چنان کــه قباًل اشــاره شــد، تربیت  جنســی امری رشــدمدار یا 

رشدمحور است و شامل ابعاد مختلفی به شرح زیر می  باشد.
الف. بعد جســمانی: بدن افراد در سنین مختلف به لحاظ وضعیت 
ظاهری رشد می کند و این امر در قد و وزن و کارکرد اندام های مختلف 
ظهــور می یابد و خــود موجب تفاوت کــودک از فرد بالــغ می گردد.
ب. بعد شــناختی: مغز، اندامی درحال رشــد اســت کــه از تولد تا 
نوجوانی رشــد و تحول می یابــد و توانایی تفکر، ســازماندهی، حل 

مشکالت و پیش بینی عواقب رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد.
ج. بعــد روانی، اجتماعی و عاطفی: افراد در حین تعامل با دیگران 
شیوه های برقراری،  تداوم و خاتمه بخشــیدن به روابط را از خانواده،  
دوســتان، رســانه ها و... می آموزند و این امر در نحوۀ شناخت، درک 
و تســلط بر احساســات خــود و دیگران بســیار مؤثر اســت و زمینه  
شکل گیری و تکامل هویت؛ و خودپنداره آنان در طول زمان می گردد.
د. بعــد اخالقی: افراد اعم از کودک و نوجوان در پاســخ به والدین، 
دوستان و هنجارهای اجتماعی،  تشــخیص درست را از نادرست، در 
طول زمــان، می آموزند و نظــام ارزش های اخالقی خــود را تدوین و 

تحکیم می نمایند.
ح. بعد جنســی: در این بعد فرد کارکردهای انــدام بدن خود را یاد 
می گیــرد، به نحوۀ مراقبت از بدن خود پی می برد،  هویت جنســیتی 
خود را درک می کند،  شــیوۀ بیان احســاس خود را از جنســیت خود 
می آموزد،  نحوۀ همســر گزینی و داشــتن روابط ســالم جنسی را فرا 
می گیــرد. نتیجه اینکه تربیت جنســی تحت تأثیر ســایر ابعاد تربیت 
اعم از جســمانی، روانی،  اجتماعی، معنوی، اخالقی و... قرار دارد. 

در تربیت جنســی تمامی عوامل مدرسه همراستای 
با مشــاور باید رفتارها، نگرش ها و اطالعات مناسب 
و درخور ســن كودک و نوجــوان را به وی ارائه دهند. 
هرگونــه تناقض و تشــّتت در تربیــت، به ویژه تربیت 
جنســی، زمینه ســاز تعارضات و مشــکالت روانی و 

رفتاری در یادگیرندگان و مخاطبان است
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می شود و می تواند در مخاطب ایجاد انگیزه نماید و او را عالقه مند به 
شنیدن مباحث سازد. 

 در محور»چه کسی«؟ براساس روند و چارچوب محتوای آموزشی، 
تقدم و تأخر بیان مفاهیم مشخص می شود که در مبحث چه مطلبی 

مورد بحث قرار گیرد.
 محــور آخر، یعنی »چگونــه؟« در خصوص ابزارهایی اســت که در 

انتقال مفاهیم از آن استفاده می شود مانند اسالید، فیلم، موالژ و...
بنابراین مشــاوری که به آموزش مباحث تربیت  جنســی می پردازد 
بایــد اطالعات علمی و پزشــکی دقیق در مورد موضوعات جنســی 
انسان داشته باشد، مســلط بر موضوع باشد،  بتواند به راحتی دربارۀ 
آن صحبت کند و دارای شایستگی فرهنگی و توانایی برقراری ارتباط 
با مخاطب نیز باشد. او همچنین باید از مهارت های تدریس مؤثر بهره 
گیــرد، محیط یادگیری راحت و ایمنــی را برای همه مخاطبان فراهم 
آورد و با استفاده از روش های تدریس مختلف مخاطبان را عالقه مند 

سازد و فعاالنه درگیر مباحث آموزشی نماید. 
9. در بیان  یا ارائۀ مباحث تربیت جنســی، مشاوران باید به شرایط 
بوم شناختی، فرهنگی و قومیتی مخاطبان آگاهی الزم را داشته باشند 
تا زبان مشــترکی بین آن ها و مخاطب وجود داشــته باشد. شناخت 
مخاطب نیز، مستلزم شناخت بافت و زمینه فکری و فرهنگی اوست. 

در هر جامعــه و هر فرهنگی، موضوعاتــی وجود دارد که 
از حساســیت خاصی برخوردارند و یکی از آن ها موضوع 
جنسیت و مفاهیم جنسی است. لذا باید با درنظر گرفتن 
ســابقۀ فرهنگی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعــی، نیازها و 
مســائلی که مخاطبان با آن مواجه هستند به حوزه های 
تربیت  جنســی ورود کرد. مثال هایی کــه در کالس ارائه 
می شــود باید مخاطبــان را در درک مســائل و رویارویی با 
آن ها بنا به ســاختار فرهنگی  ـ اجتماعی کــه در آن قرار 

دارنــد یاری دهد و حتــی در مواردی 
که نیاز بــه تغییر رویه های فرهنگی و 
کلیشــه های آن درخصوص مفاهیم 
جنسیتی و جنســی وجود دارد باید 
این امر دقیقًا با تأکید بر شرایطی که 
مخاطــب با آن درگیر و مواجه اســت 

انجام شود.
10. شناخت سبک زندگی و کیفیت 
زندگی مخاطبان، در شیوه های ارائۀ 
مفاهیم و مسائل تربیت جنسی بسیار 
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مؤثر است. به عنوان مثال در مبحث مراقبت از خود درمقابل بیگانگان 
و افــراد غریبــه، مثال هایی که بــرای کودک یا والدیــن ارائه می گردد 
باید متناســب با ســبک زندگی آنان باشــد. برای افرادی کــه دارای 
خانواده های گسترده اند و در خانه های پرجمعیت زندگی می کنند و 
یا دامنه ارتباط شان با همســایگان وسیع است ذکر مثال هایی که به 
آنان مفهوم غریبه را انتقال دهد بســیار متفاوت است از کسانی که در 
خانواده های هسته ای یا کم  رفت وآمد زندگی می کنند. ترسیم بایدها 
و نبایدها در روابط و شــکل برقراری  ارتباط با کودک و نوجوان ازجمله 
مسائلی اســت که حتمًا باید باتوجه به سبک زندگی و کیفیت زندگی 
مخاطبــان موردتوجه قرار گیرد. درغیراین صــورت اطالعاتی به افراد 
منتقل می شــود که به دلیل کاربردی نبودن آن ها در شرایط واقعی که 
افراد با آن  مواجه هستند صرفًا دانش ، نگرش و رفتارهایی را مورد بحث 
قرار داده اســت که بر ســطح مهارت های مراقبت از خود در کودک و 
نوجوان یا اعضای خانواده نمی افزاید، بلکه آن ها را به شدت دچار تردید 
و چالــش می کند. بنابراین در مطرح نمودن مباحث تربیت جنســی 
بیش از هر چیزی ســبک و کیفیت زندگــی مخاطبان باید مورد توجه 
مشــاوران قرار گیــرد و این نکتــه در تمامی آموزش ها لحاظ شــود.
11. آسیب شناسی تربیت  جنســی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت؛ بدین معنی که تصحیح سوءتعبیرها یا برداشت های نادرست 
از تربیت جنســی، مراقبت از خود، آزار جنسی، بهره کشی جنسی و 
ســایر مفاهیم مرتبط با آن، از اهمیت باالیی برخوردار است. چه بسا 
بخشی از مخاطبان، قربانیان آزار جنسی یا بهره کشی جنسی بوده اند 
و بنابراین تشخیص اینکه تجارب و دانش قبلی مخاطب در خصوص 
این موضوع یا مسائل مرتبط با آنچه می باشد در انتقال مفاهیم بسیار 
تأثیرگذار اســت و می تواند زمینه ساز درک عمیق تر و مشارکت بیشتر 

مخاطبان شود.
12. تعیین رویکرد آموزشــی در ارائۀ مباحث جنسی بسیار ضروری 
اســت. رویکرد روان شناسی اجتماعی بندورا، که در آن رفتار »حاصل 
کنِش متقابل باورها، تصورات و انتظارات از یک ســو و محیط از سوی 
دیگر اســت«، با رفتار آشکاری که از فرد سر می زند، از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. مشــاور باید بداند مفاهیمی که ارائه می کند هر سه 
حیطه را در برداشته باشد بدین معنی که نه تنها باید دانش، آگاهی و 
نگرش افراد نسبت به تربیت جنسی اعتال یابد بلکه نسبت به مدیریت 
و مهندسی محیطی که ریشه در کنترل محرک و مراقبت محیطی دارد 
نیز باید آگاهی الزم ارائه شــود و همچنین صالحیت رفتار و کارآمدی 
رفتــار افراد نیــز مورد توجه قرار گیــرد و مطابق با مفاهیم و شــرایط، 
صالحیت های الزم رفتاری نیز ارائه شود. این صالحیت های رفتاری، 

نه گفتن، رعایت بهداشــت فردی و ســایر ابعــاد خودمراقبتی در این 
عرصه را شامل می شود.

13. ایجــاد فضــای امن و بــه دور از قضاوت در حیــن ارائه مباحث 
تربیت جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است. این بدان معناست که 
مشــاور هنگامی که در خصوص این مباحث صحبت می کند به جای 
ارزشــگذاری افراد مثاًل گفتن قربانیان نادان، آزارگران پســت فطرت 
و ماننــد این ها، بــه مخاطبان ایــن اشــراف را بدهد که اگــر در این 
نقش ها بوده اند نیاز به درمان تخصصی دارند و الزم است آسیب های 
روانــی که تاکنون دیده اند و منجر به تجاربی از این نوع شــده اســت 
به طور علمی توســط یــک متخصص در ایــن حوزه برطــرف گردد.
14. اســتفاده از روش هــای آموزشــی مناســب کــه در آن امکان 
تبادل نظر بین مشــاور و مخاطب اعم از والدین و نوجوانان فراهم آید. 
برای تحکیم مبانی ارزشــی و اخالقی می توان از دیدگاه ها و سخنان 
عالمان دینی بهره گرفت به نحوی که مســئولیت افراد در حفظ خود و 

تداوم نسل به لحاظ مذهبی و اعتقادی برای مخاطبان تصریح گردد.
15. استفاده از فرصت های تمرین رفتار به طوری که در آن مخاطبان 
شــیوه های برخورد با موقعیت های آزار جنســی و نامطلوب را تمرین 
نماینــد و با بازخوردی که از مشــاور و همکالســی های خود دریافت 

می کنند رفتار خود را بهبود بخشند.
16. مدرسه به عنوان جامعه یادگیری سالم باید از لحاظ ساختمان 
و تجهیــزات و نیز از نظر احساســی و فکــری محیطی امن و مطمئن 
باشد. از این رو با توجه به اینکه دانش آموزان به لحاظ قومی، اقتصادی 
و اجتماعی، گرایش جنســی و هویت جنسیتی؛ و سطح یادگیری و 
آموزش، متفاوت هستند باید شــرایط برای تربیت آنان طوری فراهم 
شود که بتوانند درمورد مسائل مربوط به تمایالت جنسی مانند روابط 
خانوادگی، نقش های جنسیتی، هنجارهای جنسی و رفتارهای مربوط 
به آن شناخت و مهارت کافی را کسب نمایند. برای نیل به این منظور 
مشــاوران و معلمان باید به طور مداوم برای ایجاد فرهنگی در مدرسه 
تــالش کنند که یادگیرندگان به طور مســتمر به ارزیابی نگرش خود و 
تعصبات بالقوه و به دست  آوردن دانش درمورد تجربیات و باورهای خود 
بپردازند و بتوانند در روابط و تعامالت با دیگران از خود مراقبت نمایند.
17. بخش عمده ای از اقدامات مشاوران در مدرسه، اصالح و تغییر 
برنامه درســی پنهان در مدرســه اســت که خود عامل ایجاد و تشدید 
رفتارها، اطالعات و نگرش های جنسی نادرست و بعضًا ُمضّر به حال 
دانش آموزان اســت. بنابراین در تربیت جنسی تمامی عوامل مدرسه 
همراستای با مشاور باید رفتارها، نگرش ها و اطالعات مناسب و درخور 
ســن کودک و نوجوان را به وی ارائه دهند. هرگونه تناقض و تشّتت در 

آموزش های مربوط به تربیت  جنســی باید به نحوی 
ارائه شود كه مغایر با ارزش های فردی و هنجارهای 
گروهی مخاطبان نباشد. هر سوء تعبیری كه در این 
زمینــه رخ دهد،  مقاومت افراد را در پذیرش دانش، 
نگرش و رفتار جنســی مناســب افزایــش می دهد
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تربیت، به ویژه تربیت جنسی، زمینه ساز تعارضات و مشکالت روانی و 
رفتاری در یادگیرندگان و مخاطبان است.

18. مــورد دیگری که مشــاوران مــدارس باید به آن توجه داشــته 
باشــند حضور دانش آموزان معلول یا دارای نیازهای خاص است. این 
گروه از دانش آموزان، بالقوه در معرض آزار و بهره کشــی جنسی قرار 
دارند. از این رو برای آنان نیز باید باتوجه به شــرایط خاص شان عالوه 
بــر انتقال دانش، نگرش و مهارت های مورد نیاز برای مراقبت از خود، 
آموزش های پیشــگیری از سوء اســتفاده و آزار جنسی را لحاظ کرد تا 
بدین وسیله آنان درک بهتری از شرایط خود بیابند و خانواده نسبت به 

شرایط آن ها حساس تر و پاسخگوتر گردد.
19. مباحثــی که در تربیت جنســی ارائه می شــود باید براســاس 
سطوح سه گانه پیشگیری استوار باشد، یعنی در، سطح اولیه جنبۀ 
آگاهی رســانی داشــته باشــد تا افراد با ســطوح مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و جمعیت شــناختی از این اطالعات بهره مند شــوند: در 
سطح ثانویه، باید افراد در معرض خطر شناسایی شوند و آموزش های 
خاص تر و کاربردی تر به آنان داده شود در این سطح آموزش ها در جهت 
هشدار دادن و حســاس ساختن افراد نســبت به تهدیدات و شرایط 
نامناسبی است که ممکن است آن ها را دچار مشکالتی همچون مورد 
آزار جنسی قرار گرفتن، ارتباطات ناسالم و ... نماید. در سطح ثالثیه 
پیشگیری، آموزش ها باید متوجه افراد آسیب دیده و قربانیان شود. از 
این رو در این ســطح وجود درمانگــران و افراد متخصص در این حوزه 
برای درمان باید مورد توجه قرار گیرد باید درنظر داشت چه قربانی و چه 
آزار دهنده و متجاوز هر دو باید تحت درمان روان شناختی قرار گیرند.
از این رو مشــاوران باید با ایجاد جو مناســبی در جلسات آموزشی و 
گرفتــن بازخــورد و دادن فرصت بیان تجارب شــخصی قادر باشــند 
اطالعات خود را مطابق با این سطوح در اختیار افراد قرار دهند و زمینه 
ارتقای تربیت جنسی و سالمت جنسیـ  روانی را برای مخاطبان اعم از 

والدین و یا کودکان و نوجوانان فراهم آورند.

بحث و نتیجه گیری
از  بایــد برخــوردار  افــراد آموزش دهنــده خــود  در هــر آموزشــی، 

صالحیت هایی باشــند تا آموزش های آنان بر مخاطبان شــان تأثیرگذار 
باشد. این صالحیت ها شامل داشتن اطالع و علم کافی نسبت به محتوای 
آموزش، برخورداری ازمهارت های اجتماعی و توان متقاعدسازی است. 
عالوه برایــن باتوجه به ماهیت تربیت جنســی که در بافــت و زمینه بین 
فردی و اجتماعی صورت می گیرد، ضرورت شناخت مخاطب، نیازهای 
فردی و اجتماعی، شــرایط اقتصادی، اجتماعی، قومیتی و فرهنگی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای اینکه مباحث تربیت  جنسی 
در چارچوب مشــخص و روشــنی ارائه گردد باید تمرکز بر اهدافی روشن 
و نتایج رفتاری داشــته باشــد. اســتفاده از یافته های پژوهشی و مبانی 
علمی میزان مقبولیت و قابل اعتماد بودن مشــاور را در چشــم مخاطب 
افزایش می دهــد؛ عالوه براینکه آموزش های مربوط به تربیت  جنســی 
باید به نحوی ارائه شود که مغایر با ارزش های فردی و هنجارهای گروهی 
مخاطبان نباشــد. هر ســوء تعبیری که در این زمینه رخ دهد،  مقاومت 
افراد را در پذیرش دانش، نگرش و رفتار جنسی مناسب افزایش می دهد. 
در تربیت جنســی، برای افزایش درک شخصی از خطرات مربوط به این 
حوزه، مشاور باید مسائل را به نحوی بازگو کند که مخاطبان رعایت اصول 
سالمت جنســی را، به لحاظ شــخصی و هویتی، برخود الزم بدانند. در 
آموزش های مشــاوران نقش  همساالن، فشــارهای اجتماعی و تأثیرات 
آن بایــد به دقت مورد بحث قرار گیرد و توجه به بعد مهارت آموزی در این 
آموزش ها مورد تأکید و توجه باشــد. اطالعاتی کــه در اختیار افراد قرار 
می دهند باید کاربردی بوده و به افراد برای گرفتن تصمیمات و رفتارهای 
ارتقادهندۀ سالمت جنسی کمک کند. در آموزش مباحث تربیت جنسی 
حتی االمکان از راهبردهایی اســتفاده شــود که در آن سطح اطالعات و 
تعامل با مخاطبان مورد توجه قرار بگیرد و بنا به سن و یادگیری های قبلی 

از روش های تدریس، و مواد آموزشی مناسب استفاده شود.

پیشنهادهای كاربردی
1. دریافت گواهی مشاورۀ تربیت جنسی ازمراکز معتبر؛

2. در اختیــار داشــتن منابع علمی، اســالمی و بوم شــناختی در 
خصوص تربیت جنسی؛

3. اشــراف داشــتن مشــاور به شــیوه های تدریس و نیز یادگیری 
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مباحثی که جنبه نگرشی و عاطفی آن ها به همان اندازۀ جنبۀ دانشی 
دارای اهمیت است؛

4. اســتفاده از ابزارهــای مختلف و متنوع آمــوزش مباحث تربیت 
جنسی مانند اسالید،  فیلم، موالژ، پازل و...؛

5. رعایت شــئون افراد با توجه به ســن، جنس، قومیت،  فرهنگ، 
تجارب قبلی و... در آموزش این مباحث؛ 

6. در نظــر گرفتن عرف و رفتار ســایر اعضای خانــواده با کودک و 
نوجوان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص؛

7. پیشنهاد مجموعه کتاب های معتبر علمی و مذهبی در خصوص 
تربیت جنسی؛

8. بیان آثار و پیامدهای ناشــی از عدم ارائه مباحث تربیت جنسی 
به عنوان مقدمه و عامل برانگیزاننده مخاطبان برای حضور در جلسات 

و توجه به مباحث؛
9. اســتفاده از سایر متخصصان در بیان مســائل مربوط به تربیت 

جنسی، روان شناسان، متخصصان مامایی، روان پزشکان؛
10. طراحــی بروشــورهایی به زبان ســاده براســاس مباحث ارائه 
شــده در کالس تا به افراد، هم در جمع بندی مطالب و هم در انتقال 

موضوعات تربیت  جنسی، در محیط خانواده کمک کند؛
11. استفاده از مشاوران همجنس در بیان مباحث تربیت جنسی.

منابع
1. Campos. David(2002). sex, Youth, and sex Education: A Reference Hand-
book. ABC - CLIO Corporate
2. Guidelines for the sexual Health Education Component of Compre-
hensive Health Education. 
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.=2613&q=333720
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علی اصغر ایزدی
رئیس اداره مشاوره اداره کل امور تربیتی و مشاوره

مقدمه
امروزه در مدارس، »انتخاب رشــته تحصیلــی« را نمی توان جدا 
از »عالقۀ شــغلی« دانش آموزان در نظر گرفــت. در اکثر مواقع این 
دو انتخاب وابســته به یکدیگرند. تجربه نشــان می دهد که معمواًل 
رشــتۀ تحصیلی دانش آموز، راه را برای انتخاب رشتۀ دانشگاهی او 
هموار می ســازد و به همین ترتیب او را به سوی مشاغل خاصی که 
وابسته به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اوست سوق می دهد. درواقع، 
دانش آموزی که رشــتۀ تحصیلی خود را در مدرسه با آگاهی و دقت 
نظر انتخاب می کند در انتخاب رشتۀ دانشگاهی و در نهایت انتخاب 
شــغل آیندۀ خود موفق تر از دانش آمــوزی خواهد بود که این کار را 

بدون بررسی های الزم انجام داده است.
تا گذشته ای نه چندان دور، بسیاری از مردم خیلی زود در جوانی 
شــغلی را انتخاب می کردند و عالقه به آن شغل را حفظ می کردند 
اما امروز آن روند متحول و به ســوی مشاغل چندگانه متمایل شده 
اســت. درواقع هر جویای کار یا شــغل باید دربارۀ آنچه می خواهد 
انجام دهد، خوب بیندیشد و آموزش و تحصیالتش را مطابق عالیق 

خود و گرایش های بازار کار سامان دهد.

كلیدواژه ها: رشــته تحصیلی، شغل، مســیر شغلی، طرح ریزی 
شغلی، انتخاب شغل.

مشاورۀ   شغلی

ی به سوی توسعة متوازن رشته های تحصیلی
گام

طراحــــی   
 مسیر شغلی 
دانش آموزان
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نخستین گام در طراحی مسیر شغلی
 دانش آموز در نخستین گام در طراحی مسیر شغلی باید به ارزیابی 
شــخصیت خود بپردازد و از جمله بررسی کند که چه چیزی محرک 
وی در زندگی است و آن گاه آگاهی و بصیرت حاصل از این ارزیابی 
را در یک شغل بگنجاند. پس، خودآگاهی نخستین مرحله در فرایند 

انتخاب شغل است.
خودارزیابی دقیق فرد را قادر می سازد تا برای آینده اش تصمیمات 
شــغلی بهتری را اتخــاذ کند و خودآگاهی احتمال جســت وجوی 
مناسب و انتخاب کارهایی را که با تصورات شخصی و منحصربه فرد 

او تطابق دارد افزایش می دهد.
شناخت توانایی های خود و برنامه ریزی براساس آن و نیاز بازار کار 
به فرد کمک می کند تا به جای اینکه فقط یک حوزه کاری خاص را 
دنبال کند، حرفه ای را که بیش از همه برایش اقناع کننده است در 
پیش بگیرد. تقاضا در بازار کار به سرعت رنگ عوض می کند و جامعه 

امروز به سوی مشاغل چندگانه متمایل گشته است.
مهم تریــن رویکــرد در فراینــد برنامه ریزی شــغلی پاســخ به 
این دو ســؤال اســت که فرد، دربــارۀ خود چه می دانــد؟ و نیازها و 

خواســته هایش چیســت؟ و آن گاه این اطالعات با دنیای کار 
تطبیق داده شــود. این کار این مزیت آشکار را خواهد 

داشت که فرد می تواند در همان شغلی آموزش 
ببیند کــه واقعًا بــه آن عالقه 

داشــته و شــور و هیجان 
خاصــی نســبت به آن 

احساس می کند.
از دیربــاز مدارس ما 

نمایان ساختن  بر  تنها 
توانمندی هــا و توســعه 

مهارت هــا و توانایی ها 
و  داشــته اند  تمرکــز 
فقــط به طــور جزئی 
نیاز ها  شــناختن  به 
می کرده اند،  اقــدام 
در صورتی  که امروزه 
اعتقاد بر این اســت 

کــه تمرکــز بــر روی 
تمرکز  اندازۀ  به  نیاز ها 

بــر توانایی ها نیز دارای 
کودکان  اســت.  اهمیت 

باید بیشتر و واضح تر درباره 
نیازها و ارزش ها یاد بگیرند؛ به 

همان اندازه که دربارۀ مهارت ها و 
توانایی هایشان می آموزند. بنابراین 

همان طور کــه مهارت ها و توانمندی ها 
اکتسابی است، نیازها و ارزش ها نیز اکتسابی 

است و باید آموخته شــود. در این یادگیری باید به 

ی به سوی توسعة متوازن رشته های تحصیلی
گام

طراحــــی   
 مسیر شغلی 
دانش آموزان
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تفاوت های فردی کودکان و خانواده های آنان احترام گذاشت.
مشــاوران مــدارس باید بداننــد چگونه بــه کــودکان روش های 
خودســنجی را بیاموزنــد تا همخوانی مناســبی بیــن مهارت ها و 
توانایی ها و ارزش ها و نیازهای آنان ایجاد شود و براساس آن بتوانند 

در طراحی مسیر شغلی خود درست عمل کنند.
عامل مهمی كه در طراحی مسیر زندگی شغلی دانش آموزان 
بسیار تأثیرگذار است، توجه به مراحل سنی آنان است، به طوری 
که آشــنایی کودکان 3 تا 5 سال از مشاغل براساس آشنایی آن ها با 
اندازه و قدرت افراد اســت. کودکان در مهدکودک از تفکر جادویی 
بــه تفکر عینی و ثبات شــیء می رســند. آن ها می داننــد که مردم 
نمی توانند جنسیت شــان را با تغییر ظاهر خود تغییر دهند. آن ها 
شروع به طبقه بندی مردم به ساده ترین روش می کنند به عنوان مثال 
انســان بزرگ و قدرتمند در مقابل فرد کوچک و ضعیف. کودکان در 
این مرحله دنیای بزرگ ساالن را تشخیص می دهند و فرا می گیرند 
که کار کردن در یک شــغل بخشی از این دنیاست و اینکه آن ها نیز 

سرانجام به دوره بزرگ سالی خواهند رسید.

جهت گیری شغلی براساس جنسیت )سنین 6 تا 8 سال(
در این ســن کودکان به ســطح تفکر عینی می رسند و می توانند 
تشخیص های ساده ای بدهند و شروع به تشخیص کارهای بیشتری 
کنند. مثاًل آن ها جنسیت افراد را براساس ظاهر بیرونی آن ها، مثل 
طرز لباس پوشیدن، موها و فعالیت های خاص تشخیص می دهند، 
اگرچــه نگاه کــودکان به افــراد و پســت های ســازمانی دقیق تر و 
پیچیده تر می شود اما درک ساده انگارانه اولیه شان، آن ها را به سوی 

بعضی شــرایط متمایل کــرده و از بعضی دیگــر اجتناب می دهد. 
پســرها و دخترها تجارب متفاوتی را ترجیح می دهند و فرهنگ هم 
تقریبًا انتظاراتی متفــاوت از دو جنس دارد و این تمایزات فرهنگی 
شــاید به وســیلۀ تفاوت های ژنتیکــی در فعالیت هــا، عملکردها و 

رفتارها تقویت شده باشد.

جهت گیری براســاس ارزش گذاری اجتماعی )سنین 9 
تا 13 سال(

کودک در این مرحله انتزاعی تر فکر می کند و کارهای بیشتری را 
می شناسد، چون می تواند فعالیت هایی را که مستقیمًا ندیده است 
مفهوم سازی کند. به عنوان مثال فردی که پشت میز می نشیند و به 
تلفن ها جواب می دهد و چیزهایی را در رایانه می نویسد ممکن است 
در حال انجام فعالیت های اقتصادی مختلفی باشد. آن ها هم چنین 
از سلســله مراتب پایگاه های اجتماعی آگاه می شــوند و نسبت به 
ارزش گــذاری اجتماعــی از طریق همســاالن و یا جامعــه بزرگ تر 
حساس تر می شــوند. از ســن 9 ســالگی )پایه چهارم( نشانه های 
بیشتری از طبقات اجتماعی اشخاص را تشخیص می دهند )طرز 
لباس پوشیدن، گفت وگو کردن( و در سن 13 سالگی )پایه هشتم( 
مانند بزرگ ساالن بیشتر کارها را از نظر پرستیژ رتبه بندی می کنند.

کودکان در این مرحله مشاغل را از دو بعد شخصیتی و سطح پرستیژ 
نگاه می کنند. عالوه بر آن درمی یابند که رابطۀ محکمی بین درآمد، 
تحصیالت و کار وجود دارد، موقعیت یک پســت در سلسله مراتب 
کاری تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر کودکان می بینند که انتخاب 
مسیر شغلی آن ها را به رقابتی برای دستیابی به یک موقعیت قابل 

امروزه اعتقاد بر این اســت كه تمركز بر روی نیاز ها 
بــه انــدازۀ تمركز بــر توانایی ها نیــز دارای اهمیت 
اســت. كودكان باید بیشتر و واضح تر درباره نیازها 
و ارزش هــا یاد بگیرنــد؛ به همان انــدازه كه دربارۀ 
مهارت ها و توانایی هایشــان می آموزنــد. بنابراین 
همان طور كــه مهارت ها و توانمندی ها اكتســابی 
اســت، نیازها و ارزش ها نیز اكتســابی است و باید 
آموخته شــود. در این یادگیری باید به تفاوت های 

فردی كودكان و خانواده های آنان احترام گذاشت
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احترام در باالترین یا پایین ترین اندازه وارد می کند. بنابراین شروع به 
تعیین سقف و کف آرزوهایشان می کنند. آن ها مشاغلی مانند راننده 
ماشین زباله را که جامعه و خانواده شان به خاطر موقعیت اجتماعی 
بسیار پایین رد کرده اند کنار می گذارند، خانواده های متعلق به طبقه 
اجتماعی باالتر، کف باالتری را برای پذیرش شغل تعیین می کنند.

از طرف دیگر کودکان به ندرت کارهای بســیار ســطح باال را آرزو 
می کنند. آن ها ترجیحات شغلی را که ورود به آن ها با یک تالش معمولی 
مشکل اســت، یا درجه خطرپذیری آن زیاد است کنار می گذارند.
در پایان مرحله سوم کودکان بخش عمده ای از نقشۀ کاری خود را 

که با جنسیت شان ناهماهنگ است حذف می کنند.

جهت گیــری براســاس خــود منحصربه فــرد و درونــی 
)سنین 12 سال به باالتر(

رشد شغلی در این مرحله به حالت آگاهی هوشیارانه ای می رسد. 
نوجوانان درگیر بررســی هوشــیارانه ای در بین مشــاغل در فضای 
اجتماعی می شــوند تا آن دســته از کارهایی را که از نظر شخصی 
کامل تر بوده است بیابند. به این صورت که شروع می کنند به تفکر 
دربارۀ اینکه کدام مسیر شــغلی با خوِد فردی و روان شناختی آنان 
سازگارتر است. در ادامۀ رشد شناختی، نوجوانان در حالی که با افراد 
و کارهای مختلف روبه رو می شــوند قادرند جنبه های منحصربه فرد 
درونی و انتزاعی، از قبیل رغبت ها، توانایی ها و ارزش ها را در بیشتر 
پست های سازمانی درک کنند. بنابراین آن ها می توانند رشته های 
مختلف تحصیلی را بشناسند و بدانند که فعالیت های اقتصادی از 

رشته ای به رشتۀ  دیگر فرق می کند.

مهم ترین نکاتی كه مشــاوران مدارس باید در راهنمایی 
شــغلی به دانش آموزان )سنین 12 ســال و باالتر( مورد 

توجه قرار دهند به شرح زیر است:
1. تقویــت مهارت هــای تصمیم گیــری و خودآگاهــی از طریق 

شناخت نقاط قوت و ضعف؛
2. افزایــش آگاهی آموزشــی و تحصیلی با توجه به بازشناســی 

ارتباط بین مهارت های تحصیلی و شغلی؛
3. بهبــود آگاهی های اقتصادی با توجه بــه درک چگونگی تأثیر 

عرضه و تقاضا بر انتخاب شغل؛
4. ارتقاء آگاهی های شــغلی، توجه به یادگیــری دربارۀ محتوای 

مشاغل؛
5. ایجاد نگرش های مثبت به کار و اهمیت و نقش آن در زندگی.

تکالیف پیشــنهادی شامل راهبردهایی اســت که دانش آموزان 
را در مواجهــه با اهداف خودآگاهی و ارتقای برنامه ریزی شــغلی 
کمــک می کند. ایــن راهبردها برای دانش آموزان دورۀ متوســطه 

مؤثرتر می باشد:

راهبردهای خودآگاهی
1. از دانش آمــوزان بخواهیــد مفاهیم خودانــگاره، ارزش خود و 
عزت نفــس را تعریف کننــد. گروه های کوچکــی را تعیین کنید تا 
راجع بــه ارتباط بین این مفاهیم با طرح ریزی شــغلی بحث کنند. 

فهرستی از این گروه ها تهیه کنید.
2. از دانش آموزان بخواهید یک پرســش نامه اصلی یا اســتاندارد 
شده شخصیت را تکمیل کنند. استفاده از پرسش نامه طبقه بندی 

عامل مهمی كه در طراحی مســیر زندگی شــغلی 
دانش آموزان بسیار تأثیرگذار است، توجه به سن و 

مراحل رشد شناختی دانش آموزان است
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هالنــد )1992( کــه خصوصیات شــخصیتی دانش آمــوزان را به 
محیط های کاری مرتبط می سازد توصیه می شود. 

3. از دانش آمــوزان بخواهید تا فهرســتی از دروســی که در آن ها 
بهتر عمل می کنند و دروســی کــه در آن ها ضعیف ترند تهیه کنند. 
از آن ها بخواهید مهارت های آموخته شدۀ خویش را به خصوصیات 

شخصی، صفات و عالیق خود مرتبط سازند.
4. از دانش آمــوزان بخواهیــد خــط عمر خــود را تهیه کننــد و در آن 
محل زندگی، مکان هایی که بازدید کرده اند، تجاربی که در مدرســه و با 
گروه همساالن داشته اند و وقایع مهم را مشخص کنند. سپس از آن ها 
بخواهید که با تعیین اهداف خود، این خط عمر را به آینده مرتبط سازند.
5. از دانش آموزان بخواهید دربارۀ اینکه چگونه صفات مختلف برای 
برخی مشــاغل نسبت به مشاغل دیگر اهمیت بیشتری دارد بحث 
کنند و فهرستی از مشاغل و خصوصیات مربوط به آن ها را تهیه کنند.

راهبردهای مکاشفه آموزشی و شغلی
1. از دانش آموزان بخواهید مطلبی دربارۀ یک تیپ شخصیتی که 
فکر می کنند خودشان به آن تیپ نزدیک هستند و نیز مطلبی دربارۀ 

نقاط قوت و ضعف خود بنویسند. در این رابطه بحث کنید.
2. از دانش آموزان بخواهید فهرستی از مشاغل مرتبط با عالیق و 

توانایی های خود را تهیه کرده و درباره آن بحث کنند.
3. یک بحث کالســی را، با عنوان »شناخت ارتباط بین عالیق و 
توانایی ها در مشــاغل مختلف« برگزار کنید. هنر دانش آموزان باید 
این باشــد که یک شغل خاص را با خواندن یک زندگی نامه، نوشتن 
نامــه ای به یک شــخص، یا انجــام مصاحبه به طور کامل بررســی 
کنند. دانش آموزان باید دربارۀ شــرایط آموزش، شرایط کار کردن و 

ویژگی های الزم برای آن شغل تحقیق کنند.
4. از دانش آموزان بخواهید تا از کســی که شغل مورد عالقه شان 
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را انجــام می دهد بخواهند اجازه دهد از محل کارش بازدید کنند و 
سپس دربارۀ مشاهداتشان مانند نوع کار، شرایط کار کردن یا ابزار و 

وسایل و تعامالت بین افراد در کالس بحث کنند.
5. از دانش آموزان بخواهید فهرستی از موضوعات درسی را که باعث 
موفقیت اشخاص در شغل شان می شود تهیه و دربارۀ آن بحث کنند. 
6. از دانش آموزان بخواهید دربارۀ شــرایط استخدام در مشاغلی 
کــه انتخاب کرده اند تحقیق کنند و برای هر یک از شــغل هایی که 
فهرســت کرده اند یک شــباهت و یک تفاوت را با توجه به شــرایط 

استخدام مشخص کنند، و سپس دربارۀ آن بحث کنند.
7. از دانش آموزان بخواهید تا با نوشتن داستان های کوتاه توضیح 
دهنــد که چرا برخی مشــاغل ادامه می یابنــد و برخی به تعطیلی 

کشیده می شوند.
8. از دانش آمــوزان بخواهیــد تا ده شــغل را از نظــر توانایی های 

جسمانی، روانی، مکانیکی، خالقیت، ویژگی های اجتماعی و موارد 
دیگر که مورد نیاز آن شــغل اســت، طبقه بندی و سه شغل را که با 

توانایی ها و عالیقشان مرتبط است، انتخاب کنند.
9. از دانش آموزان بخواهید تا یک برنامۀ کوچک کارآموزی که آن ها 
را برای کار در یک شغل آماده می کند اجرا نمایند و در این رابطه در 
کالس بحث کرده، اطالعاتشــان را در اختیــار یکدیگر قرار دهند.

10. از دانش آموزان بخواهید داستانی دربارۀ مشاغلی که دوست 
دارند بنویسند و دربارۀ آن بحث کنند.

راهبردهایی جهت برنامه ریزی شغلی
1. یک الگوی تصمیم گیری را مرحله بندی کنید و دربارۀ هر مرحله 
بحث کنید. از دانش آموزان بخواهید تا یک مســئله و راه حل آن را با 
به کارگیری مراحل موجود در الگوی ارائه شــده، شناســایی کنند.
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2. دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم کنید و از آن ها بخواهید تا 
فهرستی از خصوصیات و صفات شخصی را که می تواند به حل یک 

مسئله ویژه کمک کنند بیان کنند.
3. از دانش آموزان بخواهید سه شغل را مشخص کنند و با استفاده 
از الگــوی تصمیم گیری، یکــی از آن ها را برگزیننــد. در این زمینه 

گروه ها را وادار کنید با هم بحث کنند.
4. از دانش آموزان بخواهید یک طرح آموزش شغل برای دبیرستان 

تهیه کنند. در این زمینه گروه ها را تشویق کنید با هم بحث کنند.

پیشنهادهای الزم و ضروری جهت ارتقای سطح كیفی 
برنامه های هفتۀ معرفی مشاغل در مدارس

ـ  برگزاری هفته معرفی مشــاغل بــرای مقاطع مختلف تحصیلی 
)هفته اول اردیبهشت ماه(؛

ـ تهیۀ نیم رخ رغبت های شغلی دانش آموزان؛
ـ تهیه ابزار بازی و سرگرمی تخصصی جهت آشنایی با مشاغل در 
دوره های مختلف از جمله: کارت های مشاغل، تصاویر جورشدنی، 

پازل های شغلی؛
ـ تهیۀ سرودهای ملی درخصوص اهمیت شغل و کار برای مقاطع 

مختلف تحصیلی؛

ـ معرفی کتاب های قصه در زمینه آشنایی با مشاغل؛
ـ تهیه یا معرفی انیمیشن هایی با محتوای شغلی برای سنین مختلف؛

ـ طراحی و اجرای تئاترهایی با محتوای مشاغل؛
ـ احداث دهکده مشــاغل در مناطق مختلف )دهکده مشــاغل: 
فضایی که در آن هر فرد دست به انتخاب کارگاه و فضای کاری مورد 

عالقه خود زده و چند ساعتی را در آن محیط کسب تجربه کند(.
ـ نمایش عروسکی؛

ـ احــداث تونل اســتعداد )گذر از این تونل کــه در آن با تهیۀ ابزار 
و امکانــات الزم جهت گیــری و گرایش شــناختی و مهارتــی فرد را 

مشخص می نماید(.
ـ بازدید از دانشگاه ها؛

ـ راه اندازی سایت های مختلف شغل یابی؛
ـ باال بردن ضریب موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اطالعات 

الزم جهت شناخت و انتخاب صحیح رشته های تحصیلی و شغلی.

منابع
1. ورنون جی، زونکر، )1388(، مشــاورۀ شــغلی رویکرد کل نگــر، ترجمه علی محمد نظری، 

انتشارات سمت.
2. رایان سوکی نیک، )1383(، برنامه آمادگی شغلی، ترجمه مرجان فرجی، انتشارات رشد.
3. نظریات ساویکاس )1393(، مجموعه جزوات آموزشی مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.
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اخالق



... پدر من از لشــکریان ]ارتشی[ بود و مادر من از خانۀ علمای 
دین زردشــت بود. و اّول نعمتی که ایزد، تعالــی و َتَقدّس، بر من 
تازه گردانید دوستِی پدر و مادر بود و شفقت ایشان برحاِل من... 
و چون ســاِل عمر به هفت رسید مرا برخواندِن علم طب تحریض 
نمودنــد، و چندان که اندک وقوفی افتــاد ]همین که کمی به آن 
آگاهی یافتم[ و فضیلت آن شــناختم، به رغبــِت صادق و حرِص 
غالب درتعّلم آن می کوشــیدم]در فراگرفتن طــب تالش کردم[، 
تا بدان صنعت ]به آن حرفه[ شــهرتی یافتم و در معرِض معالجِت 

بیماران آمدم ] و به درمان بیماران می پرداختم[...

اشاره
برزویۀ طبیب، که رئیس اطّبا در عصر ساســانیان بود، در شرح 
حال خود، از موفقّیت خود در برگزیدن حرفۀ پزشکی و همچنین 

از مسائل پیرامونی این حرفه و لغزشگاه های آن سخن می گوید.
وی ســفری نیز به هندوستان دارد و رهاوردش در این مأموریت 
آوردن  چندیــن کتاب از جمله »کلیله و دمنه« به ایران اســت که 

بعدها به زبان های عربی و فارسی ترجمه گردید.
آنچه از نظرتان می گذرد گزیده هایی از این شــرح حال اســت. 
کامــل آن را می توانید در بــاب اّول »کلیله و دمنه« مطالعه کنید. 
توضیح داخل قالب ها الحاقی است )این کتاب به انشای نصرالّله 
منشــی، در قرن ششم هجری، و به تصحیح استاد مینوی است. 

ناشر آن ابتدا دانشگاه تهران و بعدًا امیرکبیر بوده است(.

گزیده ای
از 

کلیله و دمنه
به انتخاب: دكتر حسین داوودی

طّب و تعّهد
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و پوشــیده نماَند که علم طب نزدیک همۀ خردمندان و در تمامی 
دین ها ستوده است.

و در کتــب طب آورده اند که فاضل تِر اطّبا آن اســت که بر معالجت 
از جهت ذخیرِت آخرت مواظبت نماید]به قصد توشه برداشتن برای 
آخرت طبابت کند[، که به مالزمت این سیرْت نصیِب دنیا هر چه کامل تر 
خر گردد]و رستگاری در آخرت هم تأمین  بیابد و رستگارِی عقبیا ُمدَّ
می شود[؛ چنان که غرض کشاورز در پراَکندِن تخم، دانه باشد، که قوت 
]غذا[ اوست، اّما کاه که علِف ستوراَن است، به َتَبِع آن هم حاصل آید.
در جملــه ]خالصه[ بر این کار اقباِل تمام کردم و هر کجا بیماری 
نشــان یافتم که در وی امیِد صّحْت بود معالجت او بر وجه ِحسبت 
]به راه رضای خدا[ بر دســت گرفتم. و چون یک چندی بگذشت و 
طایفه ای را از امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم َنْفس 
بدان مایل گشــت]به مال و جاه متمایل شــدم[ و تمّنی مراتِب این 
جهانی برخاطر گذشتن گرفت، و نزدیک آمد که پای از جای بشود 

]نزدیک شد دچار لغزش شوم[.

با خود گفتم: ... از این اندیشۀ ناصواب درگذر و هّمت براکتساِب 
ثواب مقصورگردان ]به قصد مزد آخرت طبابت کن[، که راه مخوف 
اســت و رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک و هنگام حرکت نامعلوم... 
بــه صواْب آن الیق تر که بر معالجــت مواظبت نمایی و بدان التفات 
نکنی که مردمــان قدر طبیب ندانند. لکن در آن نگر که اگر توفیق 
باشد و یک شخص را از چنگاِل مشّقت خالص طلبیده آید آمرزش 
بر اطالق مســتحکم شود]با نجات دادن یک نفر از مشّقت بیماری 

می توان آمرزیده شد[...
چون بــر این ســیاقت در مخاصمت نفس مبالغت نمــودم به راه 
راســت باز آمــد ]م[ و بــه رغبت صادق و ِحْســبِت بی ریــا به عالج 
بیمــاران پرداختم و روزگار در آن مســتغرق گردانید ]م[ تا به میاِمن 
آن ]بــه میمنت و مبارکی آن[ درهای روزی برمن گشــاده َگشــت و 
ِصــالت ]جوایز[ و مواهِب پادشــاهان به من متواتر شــد. و پیش از 
سفِرهندوستاِن و پس از آن انواع دوستکامی و نعمت دیدم و به جاه 

و مال از َامثال و َاقران بگذشتم... .

 تصویر از منصور ابن الیاس پزشک ایرانی
 كتاب تشریح منصوری
 قرن هشتم هجری
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مقدمه
مطالعه اســناد مربوط به راهنمایی و مشــاوره در آموزش و پرورش 
ایران نشــان می دهد که برای نخســتین بار، این موضــوع با تأکید 
بــر هدایت تحصیلــی از ســال 1338 در آئین نامه دوره متوســطه 
مطــرح گردیده اســت. متعاقب آن بــود که در طــرح اصالح نظام 
آموزش و پرورش ایران مصوب 1344، دورۀ راهنمایی تحصیلی بعد 
از دوره ابتدایی پنج سالۀ پیش بینی شد و برنامۀ راهنمایی و مشاوره، 
در این دوره از ســال1350 تا 1370 به اجرا درآمد و با تصویب نظام 
جدید آموزش متوســطه در ســال 1369 موضوع انتخاب رشته در 

دورۀ دوم متوسطه مطرح شد. 
در چنــد ســال اخیــر نیــز، بــا تصویــب ســند تحــول بنیادی 
آموزش و پرورش در ســال 1390 و تغییر ســاختار آموزش و پرورش، 
ارائۀ خدمات راهنمایی و مشاوره در همۀ دوره های تحصیلی، به ویژه 

در دورۀ اول متوسطه، مورد تأکید قرار گرفته است.
 

عمدۀ  چالش های 
راهنمایی نظام 
 و مشاوره 
در 
آموزش و پرورش 
ایران

مشاوره

   احمد صافی   
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در سند مذكور راهکارهای زیر طرح شده است: 
• ارائه خدمات مشاوره ای- تربیتی در کلیه سطوح تحصیلی برای 

افزایش سالمت جسمی و روحی دانش آموزان؛ 
• شناسایی استعداد های برتر و هدایت  آن ها برای ادامه تحصیل 
در رشــته های علوم انســانی و زمینه ســازی برای تقویت و تعمیق 

فعالیت های پژوهشی آن ها در دوره های آموزش عالی؛
• توجه کافی به شرایط روحی دانش آموزان در سنین بلوغ و ارائه 

مشاوره و آموزش های دینی و اخالقی متناسب با آن ها؛
• طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی 
به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها، ِحَرف و مهارت های 
مورد نیاز حال و آینده کشــور متناسب با استعداد ها، عالقه مندی و 

توانایی های آنان؛ 
• اســتقرار نظام راهنمایی و مشــاورۀ تربیتی، مبتنــی بر مبانی 
اسالمی و افزایش نقش معلمان در این زمینه و به کارگیری مشاوران 
متخصص برای ایفای وظایف تخصصی در تمام پایه های تحصیلی. 
در مورد فرصت ها، تهدید ها و موارد قوت و ضعف برنامه راهنمایی و 
مشاوره در ایران پژوهش های متعددی صورت گرفته است. از جمله 
پژوهشی با عنوان »بررسی وضع موجود و وضع مطلوب راهنمایی و 
مشاوره و ارائه راهبردهایی برای آموزش وپرورش، احمد صافی« که 

در سال 1386 انجام گرفت. 
در پژوهــش مذکــور ضمن ارائــه مباحث متعددی در مورد ســیر 
تاریخی و تکوینی راهنمایی و مشاوره در ایران و موارد قوت و ضعف 
این برنامــه، چالش ها، راهبردها و راهکارهایــی در خرده نظام های 

آموزش وپرورش به شرح زیر مطرح شده است. 

كلید واژه ها: سند تحول، برنامۀ راهنمایی و مشاوره، چالش های 
مشاوره، نظام جامع هدایت تحصیلی.

شناســایی چالش های اساســی پیش روی نظــام راهنمایی و 
مشاوره جهت تحقق الگوی مطلوب

مطالعه ســیر تاریخی و تکوینی نظام آموزش وپرورش و راهنمایی 
و مشاوره در این نظام مبّین وجود چالش های متعددی است که به 
خرده نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، خرده نظام تأمین منابع 
انســانی، خرده نظام تأمین منابع مادی و مالی و خرده نظام تحقیق 

و توســعه و خرده نظام برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی مربوط 
می شود.

مهم ترین این چالش ها به نقل از: »ســند و منشــور اصالح نظام 
آموزش و پرورش ایران، 1382« عبارت  است از: 

1. رایج  نبودن نگاه سیســتمی و تعاملــی در رابطه با راهنمایی و 
مشــاوره با ســایر برنامه های وزارت آموزش و پرورش و عدم توجه به 

اصل یک پارچگی و درهم تنیدگی همه آموزش  ها؛ 
2. نامشــخص بودن جهت گیری نظری و رویکرد حاکم بر فرایند 

راهنمایی و مشاوره؛ 
3. چالش های ناشــی از ســاختار و تشــکیل برنامــه راهنمایی و 
مشــاوره همچون مراکز تخصصی، نداشــتن تشــکیالت متشکل، 
مشــکالت و موانع اســتخدامی و عــدم اجرای برنامــه راهنمایی و 

مشاوره در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی؛ 
4. عــدم هماهنگــی در برنامه ریزی راهنمایی و مشــاوره و تأمین 
نیروی انســانی و منابع مالی توسط مقامات وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
5. عــدم هماهنگی بیــن وزارت آموزش و پرورش و دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشــور در تربیت و تأمین مشــاوران و کارگزاران 

تخصصی مدارس و مراکز راهنمایی و مشاوره؛
6. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات و وسایل و ابزارهای استاندارد 
برای تحقق برنامه راهنمایی و مشــاوره به ویــژه آزمون های روانی و 

بروشورهای تحصیلی و شغلی؛
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7. کمبود پژوهش های مرتبط با مشکالت و اختالالت یادگیری و 
رفتاری دانش آموزان و میزان اثربخشی خدمات راهنمایی و مشاوره 

در کاهش آ ن ها؛ 
8. چالش مربوط به ســاختار آموزشــی )عمودی و افقی(، توزیع 
رشــته ها و عــدم تناســب آن  ها بــا نیازهــای جامعــه و ناکارآمدی 

فارغ التحصیالن؛ 
9. چالش  مربوط به ضعف کلی عملکرد مشــاوران، ناکافی بودن 
تخصــص و مهــارت ، ضعف انگیزش مشــاوران و مشــخص نبودن 

جایگاه توصیه های مشاوره ای در برنامه هدایت تحصیلی؛ 
10. چالش مربوط به عدم باور مقامات آموزش و پرورش به ضرورت 
گسترش خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره های مختلف تحصیلی 
و ضرورت سرمایه گذاری و تأمین منابع انسانی و مادی و استفاده از 

فناوری اطالعات در این زمینه. 

راهبردهای راهنمایی و مشاوره
1. از مدل های مختلف راهنمایی به مدل راهنمایی تحصیلی در 

مدارس )تمام دوره های تحصیلی( توجه شود. 
2. اســتفاده از مشــاور متخصــص به صورت مســتقل برای همۀ 

مدارس و در همۀ دوره های تحصیلی مورد تأکید قرار گیرد. 
3. به نقش های جدید مشاوران در تعیین وظایف آنان توجه شود و 
تنها بر نقش مشاوران در راهنمایی و مشاورۀ دانش آموزان در مدارس 

تأکید گردد. 
4. از وجــود معلمان در راهنمایی تحصیلی و کاهش مشــکالت 
یادگیری دانش آموزان در مدارس استفاده شود و بر »نقش راهنمایی 

معلمان« در کالس و مدرسه تأکید گردد. 
5. در فرایند راهنمایی و مشــاوره، اســتفاده از اصول و روش های 
مشاهده توســط همه کارکنان راهنمایی به ویژه معلمان و مشاوران 

مورد تأکید قرار گیرد؛ 
6. در برنامه ریزی آموزشی و درسی باید رشد همه جانبه و هماهنگ 
ابعاد وجودی کودکان و نوجوانــان و جوانان مورد توجه قرار گیرد و 
مواد درســی مبتنی بر فرهنگ جهانی، ایرانی و اســالمی براساس 

ابعاد رشدی آنان پیش بینی شود. 
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7. از حجم مواد و مفاهیم نظری کاسته شود و فعالیت های عملی 
و ابتــکاری با آنچه در محیط و اطراف زندگی دانش آموزان می گذرد 

پیش بینی گردد. 
8. در برنامه های درسی مدارس به توانایی ها و نیازهای دختران و 

پسران توجه شود. 
9. برنامه ها و محتوای دروس باید به گونه ای باشد که امکان انتخاب 
به تناســب نیازهای جنسیتی، شــهری و روســتایی فراهم گردد. 
10. برنامه ها و محتوای دروس باید به گونه ای باشــد که هر یک از 
رشته های تحصیلی از ارزش و اعتبار خاص خود در جامعه بهره مند 
باشد و از ایجاد ارزش های کاذب برای بعضی از رشته ها خودداری شود. 
11. در برنامه های درسی مدارس توجه به استعداد های برتر مورد 
تأکید قــرار گیرد تا امکان تأمین نیازهای فنی، علمی و پژوهشــی 

کشور فراهم شود. 

1. خرده نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی 
الف: طرح های الزم 

1. تهیــه طرح جامــع راهنمایی و مشــاوره ای دوره های مختلف 
تحصیلی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش شامل:

- طرح جامع همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
در تربیت و بازآموزی مشاوران و سایر کارکنان راهنمایی و مشاوره؛ 

- طــرح جامع به منظور ارتبــاط با صنایع و ســازمان های برونی 
آموزش و پرورش در جهت ایجاد گسترش مراکز راهنمایی و مشاوره 
براســاس استاندارد های الزم از نظر فیزیکی و نیروی انسانی در هر 

منطقه آموزشی خارج از مدرسه؛
- طرح هــای الزم در جهت تأســیس مراکز اســناد و اطالعات در 

مدرسه و منطقه؛ 
- طرح الزم در  جهت همکاری با انجمن های راهنمایی و مشاوره 

و نظام روان شناسی و مشاوره ایران. 

ب: ساختار و تشکیالت سازمانی 
1. پیش بینی شورای سیاستگذاری راهنمایی و مشاوره در دستگاه 
ســتادی وزارت آموزش و پرورش به ریاســت وزیــر آموزش و پرورش 
و ترکیبی از مســئوالن ارشــد وزارت آموزش و پــرورش، وزارت کار و 
امــور اجتماعی، وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا وسیما و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 

2. پیش بینــی مرکزی با عنــوان »دفتر برنامه ریــزی راهنمایی و 
مشاوره« در دستگاه ستادی وزارت آموزش و پرورش، زیر نظر وزیر؛

3. پیش بینی پست ســازمانی راهنمایی و مشاوره در درجه بندی 
مدارس در دوره های مختلف تحصیلی؛ 

4. تهیه شرح وظایف برای مشــاوران مدارس براساس نقش های 
جدید مشاوران؛ 

5. افزودن وظایف عمده مربوط به راهنمایی و مشاوره در وظایف 
معلمان، مربیان، معاونان و ســایر کارکنان ذیربط در مدارس در هر 

یک از دوره های تحصیلی. 

ج: قوانین و مقررات
1. تصویب اساس نامه مراکز راهنمایی و مشاوره در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و مراجع ذیربط برای هر یک از مناطق آموزشی؛ 
2. پیش بینــی برنامه  راهنمایی و مشــاوره و تصویب این برنامه در 
قوانین مصوب مجلس مانند قانون پنجم و ششــم و هفتم توســعه 

اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی کشور و قانون بودجه ساالنه. 

د: ساختار آموزشی
1. تجدید نظر در ســاختار آموزشــی بــه لحاظ عمــودی و افقی 

به گونه ای که تنوع شاخه و رشته در آن ملحوظ گردد. 
2. شاخه ها و رشته های تحصیلی به تناسب شرایط ملی، استانی، 

منطقه ای )شهری و روستایی( متفاوت شود. 

2. خرده نظام تأمین منابع انسانی 
1-2. بــرآورد جمعیت در حال تحصیل در برنامه های پنج ســاله و 
پیش بینی تعداد مشاوران مورد نیاز در هر یک از دوره های تحصیلی؛ 
2-2. تمام وقت کردن معلمــان در دوره های مختلف تحصیلی و 
پیش بینی معلمان مورد نیاز و تأمین آنان به  منظور کمک به اجرای 

برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس؛
3-2. پیش بینی نیروی انســانی متخصــص در مراکز راهنمایی و 

مشاوره در مناطق آموزشی و ارائۀ راهکارهای تأمین آن. 

پیش بینــی مركــزی با عنــوان »دفتــر برنامه ریزی 
ســتادی  دســتگاه  در  مشــاوره«  و  راهنمایــی 
وزیــر،  نظــر  زیــر  آموزش وپــرورش،  وزارت 
در  پیشــنهادی  راهکارهــای  مهم تریــن  از 
ســازمانی  تشــکیالت  و  ســاختار  اصــالح 
مــی رود به شــمار  مشــاوره  و  راهنمایــی  نظــام 
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3. خرده نظام تأمین منابع مالی و مادی 
1. پیش بینی بودجه الزم برای استخدام و به کارگیری مشاوران؛

2. پیش بینــی بودجــه الزم بــرای تجهیز اطــاق مشــاوره و ابزار 
راهنمایی و مشاوره و بروشورها و منابع دیگر؛ 

3. پیش بینی بودجه الزم برای تأسیس و تجهیز مراکز راهنمایی و 
مشاوره در هر منطقه؛ 

4. خرده نظام تحقیق و توسعه 
1. مطالعه تطبیقی راهنمایی و مشــاوره در کشــورهای مختلف 
جهان و بهره گیری از نتایج این مطالعات در اصالح و توســعه نظام 

راهنمایی و مشاوره ایران؛ 
2. انجــام پژوهش ها و مطالعات الزم در جهت تهیه ابزارهای مورد 
نیاز به منظور شــناخت دانش آمــوزان و هدایت آنان به شــاخه ها و 

رشته های تحصیلی براساس ابزارهای علمی و استاندارد شده؛ 
3. تهیه و اجرای طرح های متعدد پژوهشــی در مورد مشــکالت 

کودکان، نوجوانان و جوانان در زمینه های زیر: 
- مشکالت جسمانی
- مشکالت عاطفی 

- مشکالت اجتماعی
- مشکالت اخالقی و مذهبی 

- مشکالت یادگیری و تحصیلی 
- مشکالت خانوادگی
- مشکالت اقتصادی

- مشکالت مربوط به اوقات فراغت 

5. خرده نظام برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی 
به منظور اجرای مدل ها و نظریه های راهنمایی و مشاوره الزم است 
در نظام برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی در مدارس، موارد زیر 

مورد توجه و تأکید قرار گیرد. 
1. توســعۀ آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین برنامه های درسی 
و آموزشــی مدارس با همــکاری واحد های تولیدی و کشــاورزی و 

صنعتی صورت گیرد؛ 
2. در هدایت تحصیلی دختران دانش آموز باید نیازهای ناشی از 

اجرای طرح کار نیمه وقت بانوان مورد توجه قرار گیرد؛ 
3. در برنامه ریزی های درســی همه  سطوح به تفاوت جنسیت توجه 
شود. به طوری که در دوره  متوسطه، گرایش ها و تأسیس رشته ها متناسب 
بــا هر جنس و در دوره عمومی تفاوت های عام تر مورد توجه قرار گیرد؛ 
4. برنامه هــای آموزشــی جبرانــی در طــول دوره عمومی به ویژه 
آماده کردن دانش آموزان محروم جهت شرکت در آزمون ها تدوین شود؛

5. محتــوای برنامه هــای تعلیمــات عمومی به گونه ای باشــد که 
استعداد های عمومی دانش آموزان را شکوفا سازد و در دورۀ متوسطه 

نیز استعداد های اختصاصی دانش آموزان بروز نماید؛ 
6. دروس دوره هــای مختلف تحصیلی باید بــه گونه ای طراحی 
و پیش بینی گــردد که امکان توجه به اســتعداد و عالقه و نیازهای 
جامعه بــرای دانش آمــوزان فراهم شــود؛ لذا الزم اســت این دوره 

به صورت عمومی )اجباری( و انتخابی ارائه گردد؛ 
7. در برنامه های درســی متوسطه نظام نیم ســالی واحدی مورد 
توجه قرار گیرد و راهنمایی تحصیلی راه حل مناســبی برای تعدیل 
برنامه ها تلقی شود و از این طریق از تراکم برنامه های درسی در هر 
رشــته  خودداری شــود و موجبات بیزاری دانش آموزان از مدرسه و 

تحصیل در ایران از بین برود؛ 
8. با الهام از مطالعه برنامه های درســی کشور های مختلف در هر 
یک از دوره های تحصیلی به تنوع برنامه ها و تنوع کتاب به تناســب 
اســتعداد و رغبت و نیاز جامعه) ملی و منطقه ای( نیاز جنســیتی، 
شــهری و روســتایی توجه و دروس جدیدی در برنامه های درســی 

پیش بینی شود؛ 
9. به منظور دادن فرصت به دانش آموزان در مدرســه برای شرکت 
در فعالیت های مختلف و رشــد ابعاد وجودی آنان، ســاعات درسی 
دانش آموزان کمتر شود و از برنامه های فوق برنامه و مکمل برنامه به 

تناسب استعداد، رغبت و نیاز استفاده شود. 

منابع
1. آیین نامه  دوره متوسطه، 1338، وزارت فرهنگ.

2. طرح اصالح آموزش و پرورش، 1344، وزارت آموزش و پرورش.
3. طرح تغییر نظام متوسطه، 1369، وزارت آموزش و پرورش.

 4. سند تحول آموزش و پرورش، 1390، شورای عالی آموزش و پرورش.
5. بررســی وضع موجود و مطلــوب راهنمایی و مشــاوره در آموزش و پرورش ایــران، 1386، 

شورای عالی آموزش و پرورش.
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دكتر عفت السادات مرقاتی خویی 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه 
بعضًا این باور نادرســت در بین مردم هســت که آموزش و تربیت 
جنســی یعنی آموزش رفتارهای جنســی به کودکان! درحالی که 
تربیت جنســی کودکان بســیار گســترده تر اســت از آنچه بعضی 
می اندیشــند. آن شــامل فراگیری نقش جنســی، خودشناســی 
جســمی و روانی،  هویت جنســی، ارزش ها، هنجارهای جنسی، 
عواطف و لذات جنســی، باروری، آناتومی و فیزیولوژی جنســی،  
رفتارهای جنسی، بیماری های جنسی و سالمت است. در تربیت 
جنسی فرزندان باید، برحسب رشد و تکامل آن ها، برای تمام موارد 
مذکــور برنامه ریزی دقیــق صورت بگیرد. آمــوزش صحیح و قابل 
درک برای کودک در موضوعات باال ســالمت جنسی کودک شما را 

تضمین می کند.
در روند رشــد و تکامل، تربیت کودک و مراقبت از وی نقش اصلی 
برعهدۀ والدین اســت. به عنوان مادر و پدر، شــما در تکامل جنسی 
کودکتان نقش های متفاوتی می توانید بازی کنید که عبارت اســت 
از : آمــوزگار، دوســت صمیمی، الگو و مدل رفتــاری، تنظیم کننده 
ارزش هــا، و نهایتًا محافظ. برای هر کدام از این نقش ها الزم اســت 
نه تنها میزان و سطح راحتی خود را در رابطه با این نقش ها بلکه میزان 

دانش، موانع و نقاط قوت خودتان را ارزیابی کنید. 

كلیدواژه ها: آموزشگر جنسی، تربیت جنسی، سالمت جنسی، 
امنیت جنسی.

پدر  و مادر

یادداشت

نقش شما به عنوان آموزشگر جنسی
برای موفقیت در این نقش شما والدین عزیز باید اطالعات صحیح 
را از منابع معتبر کســب کنید، از نیازهای جنسی کودک خود آگاه 
باشید و همیشه باید آماده باشــید به کودک خود مسائل جنسی را 

متناسب با سن او صحیح آموزش دهید.

دوست صمیمی
باید منبع اطالعات با ارزش و قابل اعتمادی برای فرزندتان باشید. 
اگر در پاسخ به سؤاالت و چالش های جنسی آن ها سکوت را انتخاب 
کنید یا به دلیل موانع شخصی خودتان جواب های نادرست بدهید 
فرزندتان نه تنها برای گفته های شما ارزشی قائل نخواهد بود، بلکه 
در طول زندگی جنســی اش به شــما اعتماد نخواهد داشــت. این 
نقش زمانی به خوبی اجرا می شود که والدین گرامی آمادگی گوش 
فرا دادن و صحبت کردن در مورد مســائل جنســی را داشته باشند 
حتی اگر شنیدن موضوعات خاص جنسی برای آن ها آسان نباشد. 
اگر در این نقش موفق عمل کنید فرزندتان قبل از رجوع به دیگران 

سراغ شما می آید. 

مدل و الگو
برای شکل گیری رفتارهای مناسب و صحیح جنسی در کودکان 
و فرزنــدان شــما باید از طریق کالمی و جســمی آن را به فرزندتان 
نشــان دهید. به طور مثال، در نحوه پوشــش و نیــز در  رفتارتان با 
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همسر و روابط تان با دیگر اعضای جامعه. در تربیت جنسی کودک 
بســیار مهم است که شما نحوۀ لباس پوشیدن تان طوری باشد که 
به طور غیرمســتقیم  مفاهیمی مانند حریم بدنی، اهمیت و ارزش 
اعضای جنســی و احترام به حقوق جنســی دیگــران را تدریجًا به 
کودک آموزش دهد. در تمام طول زندگی، بازی نقش برای تربیت 
جنســی کودکان مان اجتناب ناپذیر است در غیراین صورت حقوق 
فرزندان مان را نادیده گرفته ایم. شــما مادر عزیز نباید فقط هنگام 
رسیدن پســرتان به سن 9 ـ 8 ســالگی به طور ناگهانی طرز لباس 
پوشیدنتان را تغییر دهید، زیرا این کار نه تنها اثر مثبت  تر بیتی ندارد 
بلکه باعث چالش فکری برای پســرتان خواهد شــد، درعین حال 
نمی توانید مثل ســابق بــدون توجه به فرزندتان کمــاکان با لباس 
باز و راحت در فضای منزل باشــید. اگر شــما در مواقع خاص مثل 
نشستن سر میز غذا، نشستن روی مبل برای تماشای فیلم در کنار 
همسر و فرزندان قسمت های باز بدن را بپوشانید و مهم تر اینکه در 
کالم هم آن را بیان کنید، قدم مثبتی در تربیت جنســی فرزندتان 

برداشته اید.
ضمنًا در این نقش والدین اولین منبع عاطفی هستند. برای ابراز 
عشق باید فرزندتان را در آغوش بگیرید، لمسش کنید، بغل بگیرید 
و ببوسید. برای تکامل جنسی سالم، فرزند شما در هر سنی نیاز به 
این رفتارهای عاطفی از جانب هر دو والد دارد. در لمس بدنی فرزند 
توســط والد با جنس مقابل باید محدودیت هایی مشخص شود که 
معمواًل توصیه می شود از سن 5 سالگی این محدودیت ها رعایت شود.

نقش محافظ 
ســالمت و امنیــت جنســی فرزنــدان از مهم ترین و نخســتین  
اولویت هــای والدین اســت؛ ماننــد محافظت در مقابــل آزارها و 
لمس های جنســی که اکثراً  آگاهانــه  و بعضــا ناآگاهانه از طرف 
دیگــران به ویژه بالغین فرزندان مــا را تهدید می کند. در این نقش 
وظیفۀ شما والدین بررســی محیط و افرادی هستند که فرزندتان 
روزانــه با آن ها ســر و کار دارد؛ و مهم تر اینکــه از خیلی زودتر باید 
بــه فرزندتان چگونگــی مراقبت و محافظت از خــودش را آموزش 
دهید. این آموزش باید بیشــتر از جنبه مثبت آغاز شود تا از جنبۀ 
منفی؛ مثبت یعنی مســلح کردن کودک با دادن آگاهی نسبت به 
بدن خودش و راهکارهای مراقبت از آن و یا آگاهی دادن و آموزش 
در چگونگــی تعامل با دیگران در جامعه و راهکارهای محافظت از 
خود در مقابل افراد بیگانه. بعضی از والدین شــیوه آموزش منفی 
را پیش می گیرند، مانند ترســاندن کــودک از مهاجمین احتمالی 
که در جامعه هســتند، و یا ترســاندن دخترشــان از پســرانی که 
روزانــه آن ها مالقات می کنند و غیــره. این گونه آموزش دادن غیر 
از لطمــه زدن به اعتماد به نفس فرزندان و ایجاد اســترس و واهمه 
اثر آموزشــی مفید ندارد. متخصصان معتقدند این شیوه آموزشی 
در جهت توانمندســازی کودک عمل نمی کند. کودکی که بترسد 
اغلــب توان صحبت کــردن و مقاومــت نــدارد. در حالی که برای 
مقاومــت و نه گفتن بــه دیگران ما نیاز داریم کــه فرزندمان قدرت 

حرف زدن داشته باشد!

 اولین آموزگاران جنسی کودکان
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 عفت السادات مرقاتی خویی
 استادیار، گروه سالمت خانواده/ جنسی 
پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 ناریا ابوالقاسمی
ـ MPH، اداره سالمت کودکان، وزارت بهداشت، درمان و  پزشک 
آموزش پزشکی
محمد حسین تقدیسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیدۀ یک پژوهش

 زمینه و هدف:
نقش مدرســه و مربیان در مدیریت رفتارهای جنسی کودکان و 
دادن آموزش های مناســب به آنان در این زمینه مورد قبول اکثر 
جوامع بوده است. بازبینی و توسعه آموزش جنسی در مدارس، در 
بعضی جوامع  امر آسانی نیست چراکه ترس و اضطراب از صحبت 
کردن در مورد مســائل جنســی در آن ها وجود دارد. در جوامعی 
که به نفع وجود آموزش های جنســی در مدارس سیاست گذاری 
شــده است تأثیر این آموزش ها را در به تأخیر افتادن فعالیت های 
جنســی نوجوانان گــزارش کرده اند. تأثیر آموزش های جنســی 
مبتنی بر خانواده بر ســالمت نوجوانان و ارتباط صحیح کودک و 
والدین موضوعی است که قویًا نشان داده شده است. به طورکلی 
صــرف دادن آموزش ها بــه مربیان، جهت افزایــش دانش آن ها، 
روش مؤثری در ســالمت جنســی دانش آموزان نیست مگر اینکه 
این مربیان به طور دوره ای و مداوم تحت تعلیم با محتوای سالمت 
جنسی قرار گیرند که خود در ایجاد و توسعه راهبردهای آموزشی 
نوین مؤثر اســت. در این مقاله چگونگی درک مربیان بهداشت از 
تربیت جنســی کودکان و عملکرد آنان در بستر مدارس ابتدایی 
تبیین می شود.این مقاله، گزارشی است از یک مطالعۀ وسیع تر.

تربیت جنسی 
دانش آموزان

 از نگاه 
مربیان بهداشت 
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روش كار
این مطالعه از نوع کیفی است و با استفاده از رویکرد جامعه نگر 
طراحی شده است. این رویکرد به جای اینکه یک عامل خارجی 
مسئولیت را به دست گیرد، می تواند به جامعه هدف کمک کند تا 
مشــکالت اجتماعی خود را پیشگیری، کنترل و مدیریت نماید و 
به افراد مورد مطالعه کمک می کند تا بتوانند الگوهای فرهنگی را 
تبیین و ساختار یا دستورالعمل های مورد نظر را شناسایی کنند.

تأییدیه علمی ـ اخالقی این پژوهش در سال 1388 از دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران و نیز از وزارت آموزش وپــرورش اخذ گردید. 
گــروه هدف مطالعــه مربیان بهداشــت دورۀ ابتدایــی منطقه 5 
آموزش وپرورش شــهر تهران بودند که طی درخواست دانشکده 
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران از آموزش وپــرورش 
شــهر تهران اســامی آن ها اســتخراج شــد و پس از هماهنگی، 
دعوت نامــه ای برای شــرکت مربیان در جلســات بحــث گروهی 
متمرکــز Focus Group Discussion (FGDS) بــرای تمــام آن ها 
ارســال شد. نمونه ها به روش هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند 
و مالک اصلی جهــت وارد کردن آنان به مطالعه، میزان همکاری 
و تمایــل آنــان جهــت شــرکت در جلســات مصاحبــه گروهی و 
عالقه مندی شان برای همکاری با مجریان طرح بود. پس از اخذ 
رضایت نامۀ تفهیم شــده کتبی با اســتفاده از روش بحث گروهی 
متمرکــز، اطالعــات الزم طــی 4 جلســه از 22 مربی بهداشــت 
مدارس دخترانه و پســرانه جمع آوری شــد )هر جلسه با حداقل 
8 نفر شــرکت کننده و حداکثر 12 نفر تشکیل شد(. از این تعداد 
21 نفر زن بودند که 5 نفر شــان فقط در مدارس پسرانه و بقیه در 
مدارس پسرانه و دخترانه و یک نفر مربی بهداشت مرد بود که در 

مدارس پسرانه فعالیت داشتند.
جلسات، با اســتفاده از فهرست مطالب نیمه ساختاری مبتنی 
بر شیوۀ تعامل و مباحثه، توسط محققان اداره شد. تمام جلسات 
و مصاحبه ها به  روش دیداری ـ شنیداری ضبط و توسط محققان 
پیاده شــد و پس از کدگــذاری آزاد داده ها بــه روش موضوعی و 

نظری پایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج
نتایج این مطالعه نشان می دهد که مشارکت جدی مدارس در دادن 
آموزش های جنســی به دانش آموزان ضروری اســت. برای طراحی و 
اجرای چنین برنامه هایی سیاست های سازمانی، درک عمیق از بستر 
فرهنگی خانواده و نهاد مدرسه، شناسایی عوامل پیش برنده و موانع 
الزامی است تا بتوان برنامه ها را توسعه داده و بر اثربخشی آن ها افزود. 
نتایج این مطالعه نه تنها نشان می دهد که دادن آموزش های جنسی 
دشوار است بلکه مشکالتی را که مربیان در بستر مدارس تجربه می کنند 
روشــن می ســازد. این محدودیت ها در کشــورهای دیگر نیز گزارش 
شده است برای مثال، در کشور پرتغال موانع آموزش جنسی در ابعاد 
معرفت شناختی ، استنتاجی، روانی و اجتماعی بین معلمان تبیین 
شده است (Anastacio 2005). در این راستا عالوه بر ضرورت آموزش 
جنسی در مدارس، اصولی برای افزایش اثربخشی این آموزش ها در 
کشورهای توسعه یافته سالیان پیش ارائه شده که تعامل بین مدرسه 
 (Denman and wijewardene 1994) .و خانواده از جمله آن هاســت
اگر چه دو نهاد خانواده و مدرسه مهم شناخته شدند اما در این تحقیق 
مربیان از توانمندی کافی برای توســعه دادن این نهادها در دستیابی 
به تربیت و سالمت جنســی کودکان برخوردار نبودند. سیاست های 
بازدارنده، کمبود منابع آموزشی و ساختار فرهنگی خانواده از عوامل 
مداخله گر در کمبود مهارت مدیریت رفتارهای جنسی کودکان در 
مدرسه شناسایی شد، همچنین قوانین سازمانی و فرهنگ تعامالت 
بین بخشــی درایجاد محدودیــت عملکردی در ارتبــاط با آموزش 

موضوعات جنسی مؤثر شناخته شد.
بــا توجــه بــه اهمیــت فاکتورهــای مداخله گــر در رونــد تربیت 
جنســی دانش آموزان، عوامــل بازدارندۀ ایــن آموزش ها در حیطه 

آموزش وپرورش عبارت اند از:
• سیاست های آموزشی،

• ایجاد محدودیت در فضای آموزشی و محدوده آموزش ها 
و در حیطه نهادها:

• عدم پذیرش این آموزش ها در جامعه، 

عوامل بازدارندۀ آموزش موضوعات جنسی در 
 مدارس عبارت اند از:

 • سیاست های آموزشی
•ایجاد محدودیت در فضای آموزشی و محدوده 

 آموزش ها 
 و در حیطه نهادها: 

 • عدم پذیرش این آموزش ها در جامعه 
• تمایل نداشتن والدین و نگرش منفی آن ها 

نسبت به آموزش مباحث جنسی )والدین اعتماد 
كافی به مهارت معلمان در راهنمایی كودكانشان 
ندارند. بنابراین تعامل الزم بین خانه و مدرسه به 

وجود نمی آید(
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• تمایل نداشــتن والدین و نگرش منفی آن ها نســبت به آموزش 
مباحث جنسی )والدین اعتماد کافی به مهارت معلمان در راهنمایی 
کودکانشان ندارند. بنابراین تعامل الزم بین خانه و مدرسه به وجود 

نمی آید(.
 به نظر می رســد این مربیان به توانمندی خود اطمینان داشتند 
ولی آموزش جنسی در مدارس را در حوزۀ حریم فردی می دانستند.

در این مطالعه سه عامل اصلی مرتبط به هم در ادراک و توانمندی 
عملکردی مربیان مهم بودند. این سه عامل عبارت اند از:

1. سیاست و فرهنگ سازمانی، که نقش محدود کننده و بازدارنده 
در عملکــرد مربیان دارد و عدم حمایــت و ممنوعیت باعث کاهش 
استقالل آ ن ها در مدیریت رفتارهای جنسی دانش آموزان می باشد.

2. قــدرت تصمیم گیری والدین و دیــدگاه و نگرش آن ها در مورد 
تربیت جنســی کودکان، به عنوان عاملی مهم در کاهش استقالل 
مربیان برای این آموزش  مطرح است. محققان در انگلستان،  با توجه 
به نقش والدین به عنوان افراد اصلی در تربیت جنســی کودکان،  بر 
برنامه های توانمندســازی خانواده ها تأکیــد دارند. آن ها معتقدند 
این توانمندی  تعامل بین آموزگاران و والدین را تقویت خواهد نمود 

.(Turnball et al.2008)

3. تفاوت هــای دانش آمــوزان از نظــر زیســتی، ذات و فطــرت و 
کنجکاوی آن ها عامل دیگری است که در نتیجۀ آن آموزش جنسی 
در بعضــی موارد برای تمــام دانش آموزان یک کالس یکســان و در 

بعضی موارد به صورت موردی الزم می باشد. 
این آموزش ها برای هر یک از دو جنس به صورت جداگانه و با زبان 

به خصوص همان جنس الزم است. رشد و تکامل سالمت جسمی، 
جنســی و روحی انســان بــه هم مرتبط اســت و آموزش ســالمت 
جنســی برای شکل گیری صحیح هویت جنســی، نقش جنسی، 
تفکر جنسیتی و احساسات جنســی دانش آموزان، کار مربیان را با 
پیچیدگی همراه می کند. بدین معنا که آن ها مهارت و علم کافی در 
تفکیک رفتارهای جنسی با منشأ زیست شناختی را با دیگر رفتارها 

ندارند.
از دیدگاه این مربیان، اولویت های تربیت جنســی دانش آموزان، 

عبارت اند از
1. تغییــر فرهنگ در ابعاد نهادی و ســازمانی برای تربیت نیروی 
انسانی حرفه ای در آموزش جنسی جامع در مدارس و فرهنگ سازی 

برای این آموزش ها 
2. بازبینی و توســعه سیاست های بهداشــت باروریـ  جنسی در 
سازمان های ذی ربط، دستورالعمل، محتوا و پروتکل مشخص برای 

این آموزش ها 
3. تأمین  منابع آموزشی، افزایش دانش و آگاهی و مهارت  مربیان 

برای این آموزش ها 
4. توانمندســازی والدیــن به ویژه مــادران در حیطه های دانش ، 

نگرش و رفتار در تربیت جنسی کودکان 
5. مشارکت و حمایت والدین در نهاد مدرسه

6. ارتقای تعامالت خانه و مدرسه. 
اصل این مقاله در مجله دانشــکدۀ بهداشت و انستیتو تحقیقات 

بهداشتی دوره 8 شماره 2 تابستان 1389 چاپ شده است.
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علی اكبر دلدار
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
محمد رضا متقی نیا
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده
پژوهــش حاضــر با هــدف بررســی روابــط بین هــوش معنوی، 
راهبرد های مقابله با اســترس و اختالالت رفتاری 288 دانش آموز 
دختر و پســر دورۀ متوسطۀ شهرستان بجســتان انجام شد. نتایج 
نشان داد که بین هوش معنوی از یک طرف و راهبردهای مقابله با 
استرس و اختالالت رفتاری دانش آموزان متوسطه، از طرف دیگر، 
همبســتگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت نمرات 
دختران و پســران در دو متغیر هوش معنوی و راهبردهای مقابله با 
اســترس معنادار بود ولی بین نمرات دختران و پســران، در متغیر 
اختالل رفتار، تفاوت معناداری مالحظه نشد. یافته های پژوهش، 
لزوم توجه به هوش معنوی و راهبرد های مقابله ای مسئله مدار را، در 

کاهش اختالالت رفتاری دانش آموزان متوسطه، نمایان می سازد.
كلید واژه هــا: هــوش معنــوی، راهبردهای مقابله با اســترس، 

اختالل رفتار، دانش آموز.

مقدمه
نوجوانــی، دوره ای اســت که طــی آن فرد بــه اوج تغییر و تحول 
جسمانی، عاطفی و  ذهنی دست می یابد )خدایاری فرد و عابدینی، 
1386(. این تغییرات نســبتًا ناگهانی ســبب می شــود نوجوان با 
آشــفتگی های هیجانی زیادی مواجه شــود، بر رفتــار خود کنترل 
کمتری داشته باشــد و در صورتی که شرایط خانوادگی و محیطی 
او نیز نامناســب باشــد احتمال بزهکاری و اختالالت رفتاری در او 
خصوصًا رفتار ضداجتماعیـ  افزایش می یابد )شکوهی، 1384(.  ـ 
بنابرایــن در بررســی عوامل محیطی مؤثــر بر اختــالالت رفتاری 
نوجوانان باید به دو عامل شــرایط نامناسب در خانواده و نیز خارج 
از محیط خانواده اشاره کرد. عالوه بر نپذیرفتن معیارهای اخالقی 
پدر و مادر، نقش همساالن منحرف و عضویت در گروه های فاسد، 
در انحــراف رفتار نوجوان و بزهکاری وی ســهم مهمی دارد )باقری 

یزدی و همکاران، 1372؛ شکوهی، 1384(.

بررسی رابطة هوش معنوی 
و راهبرد های مقابله ای با اختالالت رفتاری
 دانش آموزان دختر و پسر متوسطه

روان شناسی تربیتی

هوش معنوی، 
تجلی لطف خدا
 به انسان

45  رشدآموزش مشاور مدرسه | دورۀ دوازدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396| 



یکــی از پیامدهــای دورۀ نوجوانــی، مواجــه شــدن نوجــوان با 
استرس های زیاد است. این استرس ها فعالیت شناختی نوجوان را 
آسیب پذیر می کند و موجب ایجاد احساس اضطراب و افسردگی در 
وی می شود )کوپر، 1373(. بررسی ها نشان داده  است که چنانچه 
نوجوان به راهبردهایی کارامد برای مواجهه با این مشکالت مجهز 
نباشد در برخورد با فشارها و بحران های دوران نوجوانی، مشکالت 
رفتاری فراوانی را به صورت پرخاشــگری، افسردگی و اضطراب، از 
خود بروز خواهد داد )محمــودی و همکاران، 1387(. راهبردهای 
مقابله ای، مجموعه ای از تالش های شناختی و رفتاری فرد است که 
در جهت تغییر و تفسیر و اصالح یک وضعیت تنش زا به کار می رود 
و منجر به کاهش رنج ناشــی از آن تنش می شود. دو راهبرد اصلی 
مقابله عبارت اند از: راهبرد مسئله مدار و راهبرد هیجان مدار. هدف 
اصلــی راهبرد هیجان مدار، کنترل ناراحتی هیجانی از طریق بیان 
احساسات و جســت و جوی حمایت اجتماعی اســت در حالی که 
راهبرد مقابله ای مســئله مدار، شامل اقدامات سازندۀ فرد در رابطه 
با شــرایط تنش زاســت و فرد احســاس می کند که می تواند دربارۀ 
مشــکل، کاری انجام دهد )غضنفری و قدم پــور، 1387؛ غرایی و 
همکاران، 1387(. در خصوص ارتباط اختال ل های رفتاری با سبک 
راهبردهای مقابله ای دانش آموزان نشــان داده اند که ســبک های 
مقابلــه ای کارامــد و ناکارامد و راهبردهای مربوط بــه آن ها توانایی 
پیش بینی کــردن معنا دار اختالل های رفتاری را دارند. راهبردهای 
مقابله ای می توانند بخشی از تغییرات مربوط به اختالل های رفتاری 

را تبیین کنند )کوپر، 1373(.
هوش، به طور کلــی، مهم ترین ابزار ســازگاری و مقابله با محیط 
پیرامون انســان اســت و هوش معنوی، یکــی از مهم ترین ابعاد آن 
است که از روابط جسمانی یا فیزیولوژیک و شناختی فرد با محیط 

پیرامــون خــود فراتر رفتــه و وارد حیطۀ شــهودی و متعالی زندگی 
می گردد و در نتیجه پاســخ به ســؤاالتی همچون من کیستم؟ چرا 
اینجا هســتم؟ و چه چیــزی مهم اســت؟ و ... را برای فرد روشــن 
می ســازد. هوش معنوی پیامد های مثبت زیادی به همراه دارد و با 
محافظت فرد در برابر افسردگی، به سازگاری، خشنودی و پیامدهای 
روانی- اجتماعی منفی کمتر در زندگی وی می  انجامد )پارگامنت1 و 
همکاران، 1999: به نقل از عظیمی و ضرغابی، 1381؛ آلیسون2، 

1991: به نقل از همان(. 
الزم به ذکر اســت که در مورد هوش معنوی در مقایســه با ســایر 
هوش هــای گاردنر، ، تحقیقات زیادی در جهت شــناخت و تبیین 
ویژگی هــا و مؤلفه های آن صــورت نپذیرفته اســت. از آنجا که اواًل 
معنویت در کنترل رفتار و رویداد های مختلف زندگی، نقش مؤثری 
دارد )محمدی و غرایــی، 1386؛ جان بزرگی، 1386(، ثانیًا اینکه 
هوش معنوی می تواند پیش بینی کنندۀ نوع مقابلۀ فرد با استرس 
باشد )معینی، 1386(، ثالثًا اینکه رابطۀ هوش معنوی و راهبردهای 
مقابله ای، تاکنون، عمومًا در بزرگ ساالن بررسی گردیده است، لذا 
بررسی رابطۀ بین هوش معنوی، راهبردهای مقابله ای و اختالالت 
رفتــاری در نوجوانان ضرورت دارد تــا عالوه بر فراهم آمدن تبیینی 
جامع تر و کارامدتر از ســالمت روان آنان، مدل های مناسبی جهت 
پیشگیری و درمان اختالالت رفتاری نوجوانان طراحی شود. محقق 
در این پژوهش تالش کرده است به بررسی روابط بین هوش معنوی، 
شــیوه های مقابله با استرس و اختالل رفتاری دانش آموزان دختر و 

پسر دورۀ متوسطه بپردازد. 

روش 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ پژوهش، 
کلیۀ دانش آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ شهرستان بجستان در 
ســال تحصیلی 92-1391 )1150 نفر( بوده اســت. نمونه گیری 
پژوهش با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت و بر 
این اساس، با استفاده از فرمول کراجسی- مورگان )دالور، 1377؛ 
کرلینجر، 1375(، 288 نفر از دانش آموزان انتخاب شــدند. به این 
صورت که ابتدا چهار دبیرســتان از بین 10 دبیرســتان شهرستان 
بجستان به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین کالس های 

هوش جسمانی 
مركـــــــــــــــــز 

  هوش معنوی
تمــــام مغــــز

 هوش عقالنی
نیـم كره چــپ

هوش هیجانی 
راست  نیم كره 

PQ

IQ EQ

SQ
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آن هــا 31 کالس به طــور تصادفــی انتخاب شــدند و ســرانجام از 
کالس ها 288 نفــر دانش آموز به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه 

گزینش شد. 

ابزارها 
پرسش نامۀ شیوه های مقابله با استرس: این پرسش نامه تلفیقی 
از دو پرسش نامه موس، بلینگر )1981( و آاله )1995( است که 32 
سؤال دارد و شامل دو مؤلفۀ  رویارویی متمرکز بر مسئله و متمرکز بر 
هیجان می شود و آزمودنی ها میزان استفاده از پاسخ های مقابله ای 
را بر مبنای یک مقیاس درجه بندی شده شامل »هیچ«، »گاهی«، 
»اغلب اوقات«، »همیشــه« با عالمت ضربدر مشخص می کنند. بر 
مبنای گزینــه ای که آزمودنی انتخاب می کند نمــره ای بین 0 تا 4 
به دست می آید و بدین ترتیب جمع نمره های پاسخ های مقابله ای 
متمرکز بر مســئله و متمرکز بر هیجان مشخص می گردد. پایایی و 
روایــی این مقیاس در پژوهش های داخل کشــور به اثبات رســیده 
اســت )آقا محمدیان و پاژخ زاده، 1381(. برای مثال در پژوهشی، 
آقا محمدیان و پاژخ زاده )1381( نشــان داده اند که آلفای کرونباخ 
و روایی مالکی آن برای پرســش نامه اول به ترتیــب 0/78 و 0/88 
و برای پرســش نامه دوم به ترتیب 0/80 و 0/89 می باشــد. الزم به 
ذکر است که آلفای کرونباخ پرسش نامۀ شیوه های مقابله با استرس 
در پژوهش حاضر 0/759 به دست آمد که نشان دهندۀ همبستگی 

درونی گویه های پرسش نامه است. 

مقیــاس خــود ارزیابــی هــوش معنــوی )SISRI-24(: ایــن 
پرســش نامه در ســال 2008 توســط کینگ3 به منظور ســنجش 
توانایی هــای ذهنی هوش معنوی ســاخته شــده و شــامل چهار 
زیرمقیاس تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی 
متعالی و بســط هوشیاری است. این پرســش نامه دارای 24 آیتم 
است و بر اســاس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت پر می شود. نمرات 
باال نشــان دهندۀ هوش معنوی باال یا وجود چنین ظرفیتی است 
)رقیــب و همــکاران، 1387(. کینــگ )2007؛ به نقــل از رقیب 
و همــکاران، 1387( به منظور ســنجش روایــی مالکی، ضریب 
همبستگی این پرسش نامه را با مقیاس های فراشخصی، عرفان و 
دینداری  درونی- بیرونی به ترتیب 0/67، 0/63، 0/58 به دست 
آورده اســت. پایایــی این مقیاس نیز در یک نمونــۀ 619 نفری از 

دانشجویان دانشگاه ترنت کانادا، در سال 2007، براساس ضریب 
آلفای کرونباخ، 0/95 گزارش شده است و آلفای زیر مقیاس های 
آن از جمله تفکر انتقادی وجودی 0/88، تولید معنای شــخصی 
0/87، آگاهی متعالی0/89 و بســط هوشیاری 0/94 بیان شده 
است. در مطالعۀ رقیب و همکاران )1387( ضریب آلفای کرونباخ 
پرســش نامه 0/86 و ضریب همبســتگی این مقیــاس با مقیاس 
تجربــۀ معنوی غباری بنــاب )غباری بناب و همــکاران، 1389(، 
0/66 به دست آمد. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ پرسش نامۀ 
مذکور 0/913 به دست آمد که نشــان دهندۀ همبستگی درونی 

باالی گویه های پرسش نامه است. 
 :)SDQ( قــوت  نقــاط  و  مشــکالت  بررســی  پرســش نامۀ 
ایــن پرســش نامه را گودمن در ســال 1997 بر پایــۀ مالک های 
تشــخیصی ICD-10 برای گروه سنی 16-3 سال ساخته است. 
این پرســش نامه دارای پنــج خرده مقیاس نشــانه های هیجانی، 
مشکالت ســلوک، بیش فعالی- کمبود توجه، مشکالت ارتباطی 
بــا همســاالن و رفتارهــای جامعه پســند )نقاط قــوت نوجوان( 
می باشد )غرایی و همکاران، 1387(. در این پژوهش نسخۀ خود 
گزارش دهی این پرســش نامه به کار برده شــد که برای نوجوانان 
16-11 ســال ســاخته شــده اســت. از مزایای این پرســش نامه 
می تــوان از کوتاه بودن )25 ماده( و در عین حال جامع بودن آن، 
قدرت تشــخیصی و پایایی خــوب به رغم کوتاه بــودن آن، وجود 
چهار فرم همســان، ترجمۀ آن به چهل زبان دنیا، کاربرد آســان، 
نمره دهــی بــه نقاط قوت کــودک و نوجوان، عالوه بر مشــکالت 
رفتــاری آنــان، تطابق خــرده مقیاس ها و مواد آن بــا طبقه بندی 
بین المللــی بیماری ها )ICD-10(  و اســتفاده  از مواد یکســان 
در تقریبًا همۀ ماده های فرم نام برد. مزیت دیگر این پرســش نامه 
بررسی نمرۀ تأثیر به منظور ســنجش اثر تداخل گرایانه مشکالت 
رفتــاری کودک یا نوجــوان در ارتبــاط با همســاالن، فعالیت در 
مدرســه و زندگی خانوادگی اســت )روتنبرگر و ورنــر4، 2004؛ به 
نقــل از محمدی، 1385(. بکــر5 و همــکاران )2004؛ به نقل از 
غرایی و همکاران، 1387( پایایی خرده مقیاس های آن را به روش 
آلفای کرونباخ بین 0/58 تا 0/77 و گودمن و همکاران )1998( 
پایایی این پرسش نامه را 0/82 برآورد نمودند. محمدی )1385( 
پایایی کلی به دست آمده برای فرم خود گزارشی را به روش آلفای 
کرونبــاخ 0/67 و برای خــرده مقیاس های آن یعنی نشــانه های 
هیجانی، مشــکالت سلوک، بیش فعالی- کمبود توجه، مشکالت 
با همتایان و نقاط قوت )رفتارهای جامعه پسند( به ترتیب 0/56، 
0/38، 0/49، 0/50 گــزارش نموده اســت. در خصوص روایی 
ســازۀ پرســش نامه، بکر و همــکاران )2008؛ به نقــل از غرایی و 
همکاران، 1387( همبســتگی پرسش نامه SDQ را با پرسش نامه 
خود گزار ش دهی جوانان )YSR(، 0/58 گزارش نمودند. آلفای 
کرونباخ پرسش نامه SDQ در پژوهش حاضر 0/708 به دست آمد 

که نشان  دهندۀ همبستگی درونی  گویه های پرسش نامه است.  
پس از جمع آوری اطالعات، داده ها توسط بستۀ نرم افزاری آماری

SPSS نسخه 19 تحلیل شد.

دو راهبــرد اصلــی مقابلــه عبارت انــد از: راهبــرد 
مســئله مدار و راهبرد هیجان مــدار. هدف اصلی 
راهبــرد هیجان مدار، كنترل ناراحتــی هیجانی از 
طریــق بیان احساســات و جســت و جوی حمایت 
اجتماعــی اســت در حالی كــه راهبــرد مقابله ای 
مسئله مدار، شــامل اقدامات سازندۀ فرد در رابطه 
با شــرایط تنش زاســت و فرد احســاس می كند كه 

می تواند دربارۀ مشکل، كاری انجام دهد
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یافته ها 
جــدول1 توزیع فراوانی نمونۀ پژوهش را برحســب ســن نشــان 
می دهد. مطابق با این جدول، بیشتر پاسخگویان در ردۀ سنی 15 

سال می باشند. 
جدول1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 

درصد 
تجمعی

 درصد 
معتبر

درصد فراوانی سن

6/6 6/6 5/9 17 14سال

43/8 37/1 33/0 95 15سال

75/4 31/6 28/1 81 16سال

97/7 22/3 19/8 57 17سال

100/0 2/3 2/2 6 18سال

---- ----- 11/1 32 اظهار نشده

---- 100/0 100/0 288 جمع کل

جدول 2 وضعیت نمونۀ مورد مطالعه را از لحاظ جنســیت نشان 
می دهــد. براســاس داده های حاصلــه، 39/1 درصــد نمونۀ مورد 
مطالعه را پسران و 60/9 درصد از آن ها را دختران تشکیل می دهند.

جدول2: توزیع فراوانی پاسخ گویان نمونه بر حسب جنسیت 
درصد درصد معتبر فراوانی مطلق جنسیت

39/1 36/8 106 پسر

60/9 57/9 165 دختر

---- 5/9 17 اظهار 
نشده

100/0 100/0 288 جمع  کل

جدول3 گویای معدل کل شــرکت کنندگان در پژوهش اســت که 
مطابق با آن 1/8 درصد از پاســخگویان مورد مطالعه، دارای معدل 
بین 10 تــا 12/5، 5/6 درصد دارای معــدل 12/5 تا 15، 29/1 
درصــد دارای معدل 15 تا 17/5 و 63/5 درصــد نیز دارای معدل 

17/5 تا 20 بودند. 

جدول3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل
درصد درصد معتبر فراوانی معدل

1/8 1/7 5 12/5-10

5/6 5/6 16 15-12/5

29/1 28/8 83 17/5-15

63/5 62/8 181 20-17/5

---- 1/0 3 اظهار نشده

100/0 100/0 288 جمع کل

به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به متغیرهای 
پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در 

جدول 4 آمده است. 

جــدول4: بررســی نرمال بــودن توزیع متغیرهــای تحقیق به كمــک آزمون 
كولموگروف اسمیرنف

هوش 
معنوی

اختالل 
رفتاری

راهبردهای 
مقابله با استرس

متغیر

0/901
0/391

1/211
0/106

1/097
0/180

Z
سطح معنا داری

همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، سطح معنا داری همۀ 
متغیرهای تحقیق بزرگ تر از 0/05 اســت، از این رو می توان نتیجه 

گرفت که توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است.
جدول5: ماتریس همبســتگی بین هوش معنــوی، راهبردهای مقابله با 

استرس و اختالل رفتاری
3 2 1 متغیر

1
1

**0/335

1
**0/821
**0/237

1. هوش معنوی
2. راهبرد مقابله با استرس

3.  اختالل رفتاری

** در سطح 0/01 معنا دار

بــا توجــه به جــدول5 می توان گفت کــه بین متغیرهــای هوش 
معنوی، از یک سو و راهبردهای مقابله با استرس و اختالل رفتاری 
دانش آموزان متوسطه، از سوی دیگر، به صورت دو به دو، همبستگی 
مثبت و معنــاداری وجود دارد و همۀ این ضرایب در ســطح 0/01 
معنا دار است. مطابق با جدول5، بیشترین ضریب همبستگی بین 
متغیرهــای راهبردهای مقابله  با اســترس و هوش معنوی به میزان 

0/821 وجود دارد. 
راهبردهای  و  معنوی  هوش  بین  همبستگی  ضریب  جدول6 
مقابله با استرس مسئله مدار در دانش آموزان را بر اساس جنسیت 

نشان می دهد. 

جدول6: ضریب همبستگی بین هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس 
مسئله  مدار در دانش آموزان بر اساس جنسیت

هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس مسئله مدار متغیر ها

0/261
0/001

 ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنا داری

دختر
جنسیت

0/370
0/000

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری 

پسر

با توجه به جدول 6 می توان گفت که بین هوش معنوی دختران 
و  با استرس مسئله مدار آن  ها رابطۀ مثبت  و راهبردهای مقابله 
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بین  همچنین   .)p>01 و    r=0/261( دارد  وجود  معناداری 
هوش معنوی پسران و راهبردهای مقابله با استرس مسئله مدار 
دارد  وجـــــود  مـــعـــنـــاداری  و  ــت  ــب ــث م رابـــطـــۀ   آن هـــــا 
)r=0/370  و p>01(  بنابراین بین هوش معنوی و راهبردهای 
متغیر  براساس  دانش آموزان،  در  مسئله مدار  استرس  با  مقابله 

جنسیت، رابطۀ مثبت و معنا  داری وجود دارد. 

جــدول7: ضریب همبســتگی بیــن هوش معنــوی و راهبر دهــای مقابله با 
استرس هیجان مدار در دانش آموزان بر اساس جنسیت

هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس 
هیجان مدار

متغیر ها

-0/030
0/705

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنا داری 

دختر
جنسیت

-0/049
0/618

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری

پسر

با توجه به جدول7 می توان گفت که بین هوش معنوی و راهبردهای 
مقابله با استرس هیجان مدار در هیچ کدام از جنسیت های دختر و 

پسر رابطۀ معناداری وجود ندارد. 
به منظور مقایسۀ میانگین هوش معنوی دانش آموزان دختر و پسر از آزمون 
t برای گروه های مستقل استفاده شده که نتایج آن به شرح جدول 8 است: 

جــدول8: آزمونt گروه های مســتقل برای بررســی میانگیــن هوش معنوی 
دانش آموزان دختر و پسر

آماره های توصیفی

گو
سخ

پا متغیر
sig df t انحراف معیار میانگین تعداد

0/004 269 2/917
15/90 57/01 165 دختر هوش 

14/23معنوی 62/43 106 پسر

جــدول 8 نشــان می دهــد کــه بیــن میانگیــن هــوش معنوی 
دانش آموزان، براساس متغیر جنسیت، تفاوت معناداری وجود دارد 
)p>01 وt= 2/917( بــه نحوی که میانگین هوش معنوی در بین 
دانش آموزان دختر )57/01( کمتر از میانگین هوش معنوی در بین 

دانش آموزان پسر )62/43( است. 
بــه منظــور مقایســۀ میانگیــن راهبردهــای مقابله  با اســترس 
دانش آموزان دختر و پسر از آزمون t برای گروه های مستقل استفاده 

شده که نتایج آن در جدول 9 آمده است. 

جدول9: آزمون t گروه های مستقل برای بررسی میانگین راهبردهای مقابله 
با استرس دانش آموزان دختر و پسر

آماره های توصیفی

گو
سخ

پا متغیر
sig df t انحراف 

معیار
میانگین تعداد

0/006 269 -2/806 9/55
11/08

74/56
71/85

165
106

دختر
پسر

راهبرد مقابله 
مسئله مدار

0/056 269 -1/301 8/46
10/31

71/85
60/2

165
106

دختر
پسر

راهبرد مقابله 
هیجان مدار

نتایــج جدول9 نشــان می دهــد که بیــن میانگیــن راهبردهای 
مقابله ای مســئله مدار و هیجان مدار دانش آموزان براســاس متغیر 
جنســیت تفاوت معناداری وجــود دارد )p>01 وt= -2/806(. به 
نحوی که میانگین راهبردهای مقابله با استرس در بین دانش آموزان 
دختر از میانگین راهبردهای مقابله با استرس در بین دانش آموزان 

پسر بیشتر است. 
به منظور مقایســۀ میانگین اختالل رفتــاری دانش آموزان دختر 
و پســر از آزمون t مستقل اســتفاده شده است که نتایج آن به شرح 

جدول 10 است.

جدول10: آزمون t گروه های مســتقل برای بررسی میانگین اختالل رفتاری 
دانش آموزان دختر و پسر

آماره های توصیفی
پاسخگو sigمتغیر df t

انحراف 
معیار

میانگین تعداد

0/805 269 -0/247

5/89 49/52 165 دختر
اختالل 
6/69رفتاری 49/33 106 پسر

جــدول 10 نشــان می دهــد که بیــن میانگین اختــالل رفتاری 
دانش آموزان بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. 

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد بین هوش معنوی، راهبردهای مقابله با 
استرس و اختالل رفتاری دانش آموزان متوسطه همبستگی مثبت 
و معنــاداری وجود دارد. پژوهش صالحی و انتصار فومنی )1389( 
نیز نشــان می  دهد افــراد دارای هــوش معنوی بــاال از مصونیتی 
نســبی در مقابل ابتال به اختالالت رفتــاری برخوردارند. یافته های 
پژوهــش اژدری فرد و همکاران )1389( نیز حاکی از آن اســت که 
هوش معنوی و معنویت باعث افزایش سالمت روان، بهبود عملکرد 
جسمانی و کاهش مشــکالت رفتاری دانش آموزان می شود. از این 
رو نتایــج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های صالحی و انتصار 
فومنــی )1389( و نیز اژدری فرد و همــکاران )1389( همخوانی 
دارد. در توضیــح این یافتۀ پژوهش باید گفت که افراد دارای هوش 
معنوی باالتر در شــرایط سخت و پراسترس و در واکنش به موقعیت 
اســترس زا، به صورت مؤثرتــری می تواننــد از راهبردهای مقابله با 
اســترس اســتفاده نمایند و کمتر دچار اختالل رفتاری آزار دهنده 
گردنــد. در واقــع دانش آموزانی کــه دارای هوش معنــوی باالتری 
هستند از راهبردهای مقابله ای مؤثر استفاده می کنند و مشکالت 
رفتاری کمتری از خود نشــان می دهند. در حقیقت هوش معنوی 
حامل نوعی ســازگاری و رفتار حل مسئله است که موجب باالترین 
ســطح رشد در حیطه های مختلف شــناختی، اخالقی، هیجانی، 
بین فردی و ... می شــود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های 
اطرافش و دســتیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می دهد. 
ایــن هوش در مورد زندگی و همۀ تجــارب و رویداد ها به فرد، دیدی 
کلی می دهــد و او را قادر می ســازد تا به چارچوب بندی و تفســیر 
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مجــدد تجارب خود پرداخته، شــناخت و معرفــت خویش را عمق 
بخشد )عبداله زاده و همکاران، 1388(.

نتایج پژوهش نشــان داد که بین هوش معنوی پســران و دختران 
و راهبردهــای مقابله با اســترس مســئله مدار آن هــا رابطۀ مثبت 
و معنــا داری و جــود دارد. پژوهــش مؤمنی و همــکاران )1391( 
با عنــوان »رابطۀ معنویــت، تــاب آوری و راهبرد هــای مقابله ای با 
بهزیستی روان شــناختی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه« نیز 
نشــان داد که معنویت، با راهبردهای مقابله با استرس مسئله مدار 
همبستگی دارد. این یافته با نتایج پژوهش حاضر همخوان است. 
در تبییــن این نتایج می توان گفت از آنجــا که هوش معنوی نوعی 
مکانیزم انطباق پذیری مؤثر و کارآمد اســت )عبــــــداللـــــه زاده و 
همـــکاران، 1388( بنابراین افراد دارای هوش معنوی باال در مقابله 
با مشکالت، از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار که مؤثرترین راهبرد 
حل مسئله است، اســتفاده می کنند تا به حل مشکل نائل شوند. 
نتایــج این تحقیــق حاکــی از آن اســت که بین هــوش معنوی 
دختران و پســران و راهبردهای مقابله با استرس هیجان مدار آن ها 
رابطۀ معنــاداری وجود ندارد.  پژوهش مؤمنی و همکاران )1391( 
نیز نشــان می دهد کــه معنویت بــا راهبردهای مقابله با اســترس 
هیجان مدار ارتباط معناداری نــدارد و این یافته با نتیجۀ پژوهش 
حاضــر همخوانی دارد. در توضیح عــدم ارتباط هوش معنوی 
با راهبرد مقابله ای هیجان مدار باید گفت از آنجا که مفهوم 
هوش معنــوی دربردارندۀ نوعی ســازگاری و رفتار حل 
مسئله اســت )عبداله زاده، 1388( بنابراین احتمااًل 
نوجواِن دارای هوش معنوی باال، برای حل مسائل 
محیطی خــود اکثرًا از راهبردهــای مؤثرتر حل 
مسئله یعنی راهبردهای مسئله مدار استفاده 
می کنــد و کمتــر راهبردهــای نامناســب 

هیجان مدار را به کار می گیرد. 
نتایــج به دســت آمــده از پژوهش در 
خصــوص مقایســۀ هــوش معنــوی 
دانش آموزان به تفکیک جنســیت، 
نشــان داد که با وجود کمتر بودن 

تعداد پسران نسبت به دختران در نمونۀ پژوهش، بین میانگین نمرۀ 
هوش معنوی  دانش آموزان پســر و دختر تفــاوت معناداری وجود 
دارد، به طوری که میانگین نمرۀ هوش معنوی دانش آموزان پسر از 
دانش آ موزان دختر بیشتر است. در پژوهش غنا و همکاران )1391( 
با عنوان »بررســی همبســتگی هوش معنوی با برخــی از عوامل 
جمعیت شناسی و آموزشــی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
گلســتان« میانگین نمرۀ هوش معنوی دانشــجویان پســر و دختر 
تفاوت معناداری داشت و میانگین نمرۀ هوش معنوی دانشجویان 
پســر از دانشجویان دختر بیشــتر بود. احمدی و کجباف )1387( 
در پژوهشــی با عنوان »بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه 
اصفهان« دریافتند که جنســیت تأثیر معنــا داری بر هوش معنوی 
دارد. همچنین پژوهش های نصر اصفهانــی و اعتمادی )1390(، 
باقری و همکاران )1391( و بدیع و همکاران )1387( همین نتیجه 
را نشان می دهد.  از این رو نتیجۀ به دست آمده از پژوهش حاضر با 

نتایج تحقیقات یاد شده همخوان است. 
در تبییــن این یافته باید گفت اســتعداد هوش معنــوی در افراد 
مختلف، متفاوت اســت بنابراین به نظر می رسد سن و جنسیت از 
جمله خصوصیــات درونی مؤثــر در هوش معنوی باشــند )زارع و 
همکاران، 1391؛ غنا و همکاران، 1391(. از طرفی شــاید بیشتر 
شــدن نمرۀ هوش معنوی پسران نسبت به دختران در این پژوهش 
مربوط به شرکت بیشتر دانش آموزان پسر در مراسم معنوی در طول 
ســال باشــد، زیرا دختران به لحاظ کلیشه های جنسیتی فرهنگی 
ما، نسبت به پســران برای شرکت در این مراسم ها از آزادی کمتری 

برخوردارند.
نتایج به دســت آمــده از پژوهش در خصوص مقایســۀ میانگین 
راهبردهــای مقابله  با اســترس دانش آموزان دختر و پســر، نشــان 
داد کــه بین میانگین نمــرات راهبردهای مقابله ای مســئله مدار و 

راهبردهــای مقابلــه ای، مجموعــه ای از مهارت ها 
هســتند كــه از طریــق آمــوزش و تجربــه آموخته 
می شــوند و نســبتًا قابــل تغییرنــد، لــذا آموزش 
و تربیــت و نظــارت مســتمر والدیــن و مربیــان، 
استفاده از ابزارهای كمک آموزشی مدرن و فراهم 
كــردن زمینه هــای الزم برای تجربــه و به كارگیری 
راهبردهــای مقابلــه ای در موقعیت هــای مختلف 
آزمایشــی و واقعی زندگی از مهم ترین راهکارهای 
تأثیرگذار بر شــکل گیری راهبردهای مقابله ای در 

مراحل تحول محسوب می شود
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هیجان مــدار دانش آموزان پســر و دختــر تفاوت معنــاداری وجود 
دارد به طــوری کــه میانگین راهبردهــای مقابله ای  مســئله مدار و 
هیجان مــدار دانش آمــوزان دختر باالتــر از میانگیــن راهبردهای 
مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار دانش آموزان پسر است. پژوهش 
سعادتی و َلَشنی )1391( با عنوان »بررسی رابطۀ هوش معنوی با 
راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی 
و توان بخشــی« نیز نشــان داد که میانگین راهبردهــای مقابله ای 
مســئله مدار و هیجان مدار دختران باالتــر از میانگین راهبردهای 
مقابله ای مســئله مدار و هیجان مدار پســران اســت. پژوهش های 
ربیعی و همکاران )1386( و شــاه میری و قریشی زاده )1385( نیز 
نشان داده که بین میانگین راهبردهای مقابله ای پسران و دختران 
تفــاوت معناداری وجود دارد. از این رو بین نتیجۀ به دســت آمده از 
پژوهش حاضــر و پژوهش های مذکــور همخوانی وجــود دارد. در 
تبیین این یافته باید توجه نمود که دختران و پسران از لحاظ بعضی 
از خصوصیات هیجانی و شخصیتی تفاوت چشمگیری با هم دارند. 
از این رو به نظر می رســد در زمینۀ استفاده از راهبردهای مقابله ای 
نیز با یکدیگر تفاوت داشــته باشــند )ربیعی و همــکاران، 1386؛ 

شاه میری و قریشی زاده، 1385(.
نتیجۀ به دســت آمده از پژوهــش در خصوص 
مقایســۀ میانگین اختالل رفتــاری دانش آموزان 

پســر و دختر نشــان می دهــد که بیــن میانگین 
اختالل رفتاری دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداری 

وجود ندارد. در پژوهش صالحی و انتصار فومنی )1389( با عنوان 
شــیوع اختالل های رفتاری در نوجوانان دبیرســتان های اســتان 
زنجان مشــخص شــد که از نظر شــیوع کل اختالل های رفتاری، 
تفاوتی بین نوجوانان پســر و دختر وجود ندارد. در پژوهش شمس 
اســفندآبادی و همکاران )1384( با عنوان »بررسی شیوع اختالل 
رفتاری دانش آموزان دورۀ ابتدایی شــهر ابهر« نیز مشــخص شده 
اســت که بین میزان اختالل های رفتاری دختران و پســران تفاوت 
معناداری وجود ندارد. بنابراین، این نتیجه با نتایج پژوهش های یاد 
شده همخوانی کامل دارد. در خصوص این یافته باید توجه نمود که 
هم دختران و هم پسران در دورۀ نوجوانی در معرض محدودیت های 
سنگین ناشی از نقش جنسی خود قرار می گیرند. از طرفی بلوغ در 
هر دو جنس فرایندهای زیربنایی نسبتًا مشابهی را طی می کند و از 
عوامل مشابهی مانند شخصیت اجتماعی، وضعیت آشفته خانواده 
و... نشئت می گیرد. در واقع دختران و پسران اختالالت رفتاری را به 
صورت های مختلف از خود بروز می دهند وگرنه در میزان این اختالالت 
بین دو جنس تفاوت چندانی وجود ندارد، زیرا پسران در ناسازگاری 
با گروه همســاالن، مشکالتشــان را بیشــتر به صورت پرخاشگری 
فیزیکــی نشــان می دهنــد در حالی کــه دختــران آن را به صورت 
کالمی نمایان می ســازند )شــکوهی، 1384؛ بیابانگرد، 1390(.

یافته های پژوهش حاضر برای معلمان، والدین، سیاســت گذاران 
آموزشی و اجتماعی، تلویحات کاربردی زیادی دارد:

1. یکی از نتایج پژوهش حاضر آن است که آموزش وپرورش و البته 
خانواده هــا و به طور کلی جامعه، باید نگاهــی فراتر از تمرکز ِصرف 

بر آموزش دانش آموزان اتخــاذ کند و نگرش فراگیر و پیچیده تری 
نســبت به تعلیم وتربیت دانش آموزان داشــته باشــد، زیرا هدف 

اساســی تعلیم وتربیت آماده کردن دانش آموز برای ورود 
به زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی در 

جامعه ای است که روزبه روز پیچیده تر می شود.
2. با توجه به لزوم رعایت هنجارها در جامعه و مدرسه، 

نقش مشاوران و مدیران در مسائل معنوی، جهت درونی 
کردن هنجارها، بسیار مهم است. لذا بدین منظور می توان 

دوره های خاصی برای دانش آموزان برگزار کرد و با استفاده از 
یک برنامۀ مدون، آنان را به رعایت هنجارها سوق داد.

3. ارتبــاط خانواده هــا با مــدارس بایــد افزایش 
یابد. به عبارتی از طریق برگزاری جلســات انجمن 
اولیا و مربیــان و نیز کالس های آمــوزش خانواده 

باید زمینه ای فراهم شــود تا اواًل: سطح دانش و بینش 
اولیا و مربیان دربارۀ ویژگی ها و خصوصیات روان شناختی 

نوجوانــان و ارزش هــای معنــوی افزایــش یابــد. ثانیًا 
دیدگاه هــای متفــاوت خانواده ها دربــارۀ ارزش های 

اجتماعی و امــور دیگر فرهنگی، مطرح و بررســی 
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گردد. ثالثًا مربیان، مشاوران و مدرسان و به طور کلی صاحب نظران 
بــه بیان نقطه نظــرات خود پرداخته و با تعامل بیشــتر بیــن اولیا و 
مربیان، امکان دستیابی به دیدگاه های مشترک فراهم شود تا به طور 
نسبی اولیا و مربیان دربارۀ ارزش های معنوی به هماهنگی برسند.

4. فاصلۀ میان آگاهی های معلمان و خانواده ها نسبت به رفتار ها 
و مشــکالت رفتــاری و اجتماعی دانش آموزان، حذف شــود بدین 
طریــق که اطالعات و توضیحــات الزم، دربــارۀ وضعیت رفتارهای 

بهنجار دانش آموزان، به آنان داده شود.
5. از آنجــا کــه راهبردهای مقابله ای، مجموعــه ای از مهارت ها 
هســتند که از طریق آموزش و تجربه آموخته می شــوند و نســبتًا 
قابــل تغییرند، لــذا آموزش و تربیــت و نظارت مســتمر والدین و 
مربیان، اســتفاده از ابزارهای کمک آموزشی مدرن و فراهم کردن 
زمینه هــای الزم برای تجربــه و به کارگیری راهبردهــای مقابله ای 
در موقعیت هــای مختلف آزمایشــی و واقعی زندگــی از مهم ترین 
راهکارهــای تأثیرگــذار بر شــکل گیری راهبردهــای مقابله ای در 

مراحل تحول محسوب می شود.
6. در پایان باید اشاره شود که با توجه به پژوهش حاضر، ضروری است 
تا مهارت های زندگی در سطح آموزش وپرورش شهرستان ها آموزش 
داده شود و جنبۀ معنویت دانش آموزان در برنامۀ درسی تقویت گردد.
پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است؛ از جمله 
اینکــه نمونۀ آمــاری صرفًا دانش آموزان یک شهرســتان را شــامل 
می شــود. از طرفی پژوهش حاضر در دورۀ متوســطه انجام شــده 
است. از این رو به محققان پیشنهاد می گردد روابط بین متغیرها را در 
یک جامعۀ بزرگ تر )مثاًل اســتانی( و در مدارس راهنمایی دورۀ اول 
متوسطه نیز بررسی نمایند. همچنین پیشنهاد می شود در تحقیقات 
آتی عوامل مداخله گری همچون سبک فرزندپروری والدین و ... نیز 
لحاظ گردد. عالوه بر این انجام تحقیقات پس رویدادی برای تعیین 

نقش های عّلی نیز مفید خواهد بود.
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5. Baker
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مقدمه
تجزیه1 عبارت است از سازوکاری دفاعی که فرد در پاسخ به فشارهای روانی غیرقابل تحمل بیرونی یا درونی به آن متوسل می شود. 
آسیب روحی، که به شکلی مکرر در زمان های حساس رشد و تکامل فرد رخ می دهند، بر روی ابعاد گوناگونی از تجربۀ شخص از وجود 
خود تأثیر می گذارند. تجزیه در حقیقت وقفه ای است که در استمرار و پیوستگی تجارب )هوشیاری( و حافظه رخ می دهد. دو جنبه 
از ناپیوستگی و انفصال را می توان گسستگی و بخش بخش کردن تجارب دانست. تجزیه در ابتدا به عنوان یک پاسخ سازگارانه مطرح 
می شــود که درد و ترس و هراس ناشــی از آســیب روانی را تحمل پذیرتر می کند ولی در صورت استمرار به تکامل شخصیتی و فرایند 
مســتمر یکپارچه شــدن خاطرات و درک فرد از خود و ادراک و هیجانات و احساســات فرد دیگر لطمه می زند. ناپیوستگی و انفصال 
شــدیدتر در حافظه و هویت )فراموشــی، فرار( می تواند از خالل این دفاع تجزیه ای ناشــی شــود و در نهایت این سازوکار می تواند به 

شکل گیری شخصیت های مستقل منجر شود که در قالب اختالل چندشخصیتی نمود می یابند )چاو2، 2011(.
خصوصیت اساسی اختالالت تجزیه ای، گسیختگی در کارکردهای معمواًل پیوستۀ هوشیاری، حافظه، هویت یا ادراک محیط است. 
این گسست ممکن است به صورت ناگهانی یا تدریجی بروز کند و گذرا یا مزمن باشد. طبق DSM-IV-TR اختالالت تجزیه ای عبارت اند 
از: اختالل هویت تجزیه ای، اختالل مســخ شــخصیت، فراموشــی تجزیه ای، گریز تجزیه ای و اختالل تجزیه ای نامعین )ســادوک3، 

کاپالن4 و سادوک5، 2007(.

كلیدواژه ها: روایی، اعتبار، تجارب تجزیه ای، نوجوانان.

آزمون های  روانی

دكتر آدیس كراسکیان
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

مقیاس

 تجارب تجزیه ای 

نوجوانان
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)A-DES( مقیاس تجارب تجزیه ای نوجوانان
مقیاس تجارب تجزیه ای نوجوانی6 (A-DES) توسط آرمسترانگ7، 
پاتنام8، کارلســون9، لیبرتو10 و اسمیت11 )1997( تهیه شده است. 
این مقیاس شامل 30 پرسش است که به منظور ارزیابی گسستگی 
پاتولوژیک نوجوانان بین 11 تا 18 سال تدوین شده است. سؤال های 
A-DES به بررسی چهار زمینه می پردازند که بازتاب دهندۀ جنبه های 

اساسی گسستگی هستند: تجربیات فراموشی تجزیه ای12، مسخ 
شخصیت/ مســخ واقعیت13، جذب/ فعالیت های خیال پردازانه14 و 
تأثیر منفعل15. این بخش ها براساس سیستم 11 نمره ای مبتنی بر 
مقیاس لیکرت، از 0= هرگز تا 10= همیشه، امتیاز دهی می شوند. 
نمرۀ کل A-DES براساس میانگین مجموع نمرات هر بخش محاسبه 
می شــود. نمــرۀ میانگین 4 یا باالتــر در مقیاس تجــارب تجزیه ای 
نوجوانان نشانگر گسستگی پاتولوژیک است. )کیسیل16 و لیونز17، 

.)2001
زوروگلو18، ســار19، تــوزون20، تاتکان21 و ســاواش22 )2002( در 
پژوهش خود که در مورد نســخۀ ترکی مقیاس انجام شــده اســت، 
اعتبــار23 کل آزمــون را بــا روش بازآزمایی24 در فاصلــۀ دو هفته ای 
0/91 به دســت آوردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ25 مقیاس 
را برای کل نمونه مورد مطالعه 0/93 محاسبه کردند؛ ضریب آلفای 
کرونباخ برای زیر مقیاس ها به شــرح زیر به دســت آمد: فراموشــی 
)0/85(، جذب26 )0/72(، اثر منفعل )0/73( و مســخ )0/82(. 
ضریب گاتمن27 دو نیمه آزمون برای کل آزمودنی ها 0/88 و ضریب 

همبستگی اسپیرمن براون28 نیز 0/89 محاسبه شد.
سوکاپ29، پاپزوا30، کوبنا31 و میکوالجوا32 )2010( در پژوهش خود 
اعتبار مقیاس تجارب تجزیــه ای نوجوانان را در خصوص نوجوانان 
جمهوری چک، در 162 جمعیت بالینی و 653 نمونۀ غیربالینی، با 
استفاده از آلفای کرونباخ، برای کل مقیاس در جمعیت غیربالینی 
0/92 به دســت آوردند. همســانی درونی33 دو نیمــه آزمون نیز از 

طریق فرمول گاتمن 0/872 بود.

در خصوص بررسی روایی34 پرسش نامۀ تجارب تجزیه ای نوجوانان 
پژوهش های زیادی صورت گرفته است که به چند نمونه اشاره می شود: 
آرمســترانگ و همــکاران )1997( دریافتنــد کــه نوجوانانی که 
اختــالالت تجزیه ای دارند در مقایســه با نوجوانانــی که اختالالت 
روانی عمومی تــری دارند )به عنوان مثال: کنترل تکانه؛ اســتفاده 
از مــواد مخدر؛ اختالل عاطفی؛ اختــالل نافرمانی مقابله جویانه؛ 
 A-DES و اختالالت بالینی دیگر( نمرۀ بســیار باالتــری در مقیاس
به دســت می آورند. کیســیل و لیونــز )2001( و برونر35، پــارزر36، 
شولد37 و ِرســچ 38 )2000( نیز در نتیجه تحقیق خود نشان دادند 
که آن دسته از شرکت کنندگانی که تحت سوءاستفادۀ جنسی قرار 
گرفته اند، از کسانی که هیچ گونه سوءاستفاده ای از آن ها نشده بود 
نمرۀ A-DES بســیار باالتری به دســت آوردند. زوروگلو و همکاران 
)2002( نیز نشان دادند که نوجوانان مبتال به اختالل تجزیه ای در 
مقیاس تجارب تجزیه ای نوجوانان به صورت معناداری نمرۀ باالتری 
نسبت به نوجوانان مبتال به سایر اختالالت نظیر: PTSD، اختالالت 
اضطرابی، اختالالت خلق و ADHD و گروه غیربالینی کسب کردند.

هنجاریابی در ایران
عالیی فــردزری و کراســکیان موجمبــاری )2016( در پژوهش 
خود به تعیین ویژگی های روان ســنجی مقیــاس تجارب تجزیه ای 
نوجوانان در جامعه ایرانی پرداخته اند. در این پژوهش برای بررسی 
اعتبــار و روایی مقیاس، نمونه ای با حجــم 530 نفر )280 دختر و 
250 پسر( به صورت تصادفی چندمرحله ای39 از بین دانش آموزان 

دبیرستان های استان البرز انتخاب شدند.
روایی ســازۀ40 مقیاس با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشافی41 با 
روش تحلیل مؤلفه های اصلی42 و چرخش پروماکس43 بررسی شد، 
که در نتیجه 4 عامل از پرسش نامه استخراج گردید. ترکیب این چهار 
عامل روی هم 58/37 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. 
این عامل ها که با در نظر گرفتن همســانی درونی هر مقیاس که با 
ضریب آلفای کرونباخ به دســت آمده است، به ترتیب عبارت اند از: 
عامل نخست: فراموشی تجزیه ای شامل 8 سؤال و 46/24 درصد 

کل واریانس متغیرها )α=0/85(؛ 
عامل دوم: مشکالت تخیل و جذب شامل 7 سؤال و 4/69 درصد 

کل واریانس متغیرها )α=0/82(؛ 
عامل ســوم: مسخ شخصیت و مسخ واقعیت شــامل 13 سؤال و 

4/02 درصد کل واریانس متغیرها )α=0/89(؛ 
عامل چهارم: تأثیر منفعالنه شــامل 2 ســؤال و 3/42 درصد کل 

.)α=0/66( واریانس متغیرها
همچنین در مدل تک عاملی، شــامل 30 سؤال، عامل استخراج 
شــده 46/24 درصــد کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن می کنــد 

.)α=0/94(
ضریب بازآزمایی مقیاس و خرده مقیاس ها با فاصله زمانی یک ماه 

.)P<0/001( معنادار گزارش شده است
نمونه هایی از پرســش های مقیاس تجارب تجزیه ای نوجوانان در 

زیر ارائه شده است:
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س
خرده مقیا

ش
پرس

0هرگز ...................................... همیشه
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

تأثیر منفعالنه
آنقدر غرق تماشــای تلویزیون، خواندن، یا بازی ویدئویی می شوم که متوجه نمی شوم اطرافم چه اتفاقاتی می افتد.

مسخ شخصیت و مسخ واقعیت
آنقدر غرق اســباب بازی ها یا حیوانات عروسکی ام می شوم که به نظرم می رسد زنده هستند.

فراموشی تجزیه ای
س بار دیگر به طور کل نمی توانم آن را انجام دهم.

ک بار واقعًا عالی انجام دهم و ســپ
می توانم کاری را ی

مسائل تخیل و جذب
وقتی جایی هســتم که نمی خواهم باشم، می توانم در ذهنم آنجا را ترک کنم.

پی نوشت ها
1. dissociative
2. chau
3. Sadock, B.J.
4. Kaplan, H.I.
5. Sadock, V.A.
6. Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES)
7. Armstrong, J.
8. Putnam, F.
9. Carlson, E. 
10. Liberto, D.
11. Smith, S.
12. dissociative amnesia
13. depersonalization & derealization
14. absorption & imaginative involvement
15. passive influence
16. Kisiel, C.
17. Lyons, J.
18. Zoroglu, S.,
19. Sar, V.
20. Tuzun, U.
21. Tutkun, H.
22. Savas, H.
23. reliability
24. test-retest
25. Cronbach's Coefficient Alpha

26. جذب: دقت و توجه زیاد به یک چیز یا اندیشه به بهای بی توجهی به اشیاء دیگر.
27. Gutman
28. Spearman- Brown
29. Soukup J.
30. Papez ova H.
31. Kubena A.A.,
32. Mikolajova V.
33. internal consistency
34. validity
35. Brunner, R.
36. Parzer, P., Schuld, V., & Resch, F.
37. Schuld, V.
38. Resch, F.
39. multi-stage random sampling
40. construct validity
41. exploratory factor analysis (EFA)
42. Principle Components (PC)
43. Promax rotation
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک زندگی والدین، ادراک از خود و عوامل انگیزشی )خودکارآمدی و ادراک سودمندی تکلیف( با 
پایستگی تحصیلی دانش آموزان شهرستان تبریز می باشد. جامعۀ آماری را کلیۀ دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی این شهرستان، 
در ســال تحصیلی 95- 94 تشــکیل می  دهد که نمونه ای با حجم 150 نفر از دانش آموزان دختر و پســر به شــیوه نمونه گیری تصادفی 
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه های ادراک از خود و عوامل انگیزشی گرین و پایستگی تحصیلی مارتین و مارش توسط 
دانش آموزان و هم چنین پرســش نامۀ ســبک زندگی (LSQ) توسط والدین آن ها تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های 
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان دادکه بین سبک زندگی والدین، ادراک از خود و خودکارآمدی با 
پایستگی تحصیلی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد )p > 0/01(، ولی بین ادراک سودمندی تکلیف و پایستگی تحصیلی وجود رابطۀ 
معنادار تأیید نشــد. همچنین یافته ها نشان داد که سبک زندگی والدین، ادراک خود و خودکارآمدی بهترین پیش بینی کنندۀ پایستگی 
تحصیلی هستند. هم چنین نتایج نشان داد بین دختران و پسران از نظر پایستگی تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه 

گرفت که سبک زندگی والدین، ادراک از خود و خودکارآمدی می تواند از عوامل تأثیرگذار در پایستگی تحصیلی دانش آموزان باشد.

كلیدواژه ها: سبک زندگی والدین، ادراک از خود، ادراک سودمندی تکلیف، عوامل انگیزشی

بررسی رابطۀ سبک زندگی والدین، ادراک خود و عوامل انگیزشی با 
پایستگی تحصیلی در دانش آموزان

روان شناسی تربیتی

آینه در  برابر آینه
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مقدمه
موقعیت مدارس و دیگر حوزه های تحصیلی به گونه ای اســت که 
چالش ها، سختی ها، فشارها و استرس ها از واقعیات زندگی روزمره 
تحصیلی است و داده های تجربی نیز این واقعیت را تأیید می کنند 
)فین و راک1، 1997، به نقل از مارتین و مارش2، 2009(. نارضایتی 
و عدم اشــتیاق تحصیلی، پیشرفت را کاهش می دهد و توانایی فرد 
را از نظــر تحصیلی محدود می  کند )مارتین، 2009(. اگرچه تعداد 
زیــادی از دانش آموزان عملکرد ضعیفی در مدارس دارند، تعدادی 
نیز وجود دارند که با غلبه بر مشکالت و موانع تحصیلی، فرصت های 
خــود را افزایش می دهند و لذا عملکرد تحصیلــی مطلوبی دارند. 
)جیمزسون و همکاران، 1999، به نقل از مارتین و مارش، 2009(. 
مارتیــن و مارش )2008، 2009( بیان می کنند که یک مؤلفۀ مهم 
در سازگاری، باعث می شــود دانش آموزان در مقابله با چالش های 
تحصیلی پایسته شوند، بدین ترتیب مفهوم پایستگی تحصیلی3 را 
به عنوان ســازه ای که به تاب آوری تحصیلی در بافت روان شناســی 
مثبت گرا اشــاره دارد پیشنهاد دادند. پایستگی تحصیلی عبارت  از 

توانایی دانش آموز در غلبه بر مشکالت، موانع و چالش هایی است که 
در زندگی روزمرۀ تحصیلی او به طور معمول رخ می دهد )مانند نمرات 
پایین، فشار امتحان، تکالیف مشکل، بازخوردهای منفی در ارتباط 
با معلم و شاگرد، رقابت و از دست دادن انگیزه(. در واقع جهت گیری 
مثبت ســازۀ پایســتگی تحصیلــی همســو با رشــد روان شناســی 
مثبت گراست که به ابعاد مثبت زندگی فرد توجه دارد و به جای تمرکز 
بر خطر آسیب شناســی روانی، به میزانی که دانش آموز قادر اســت 
چالش ها و مشکالت را پشت ســر نهد تمرکز می کند. دانش آموزان 
پایسته، علی رغم وجود شرایط و وقایع استرس زا که آن ها را در مسیر 
عملکرد ضعیف در مدرســه قرار می دهد، ســطح باالیی از انگیزه، 
پیشــرفت و عملکرد تحصیلی را حفظ می کنند. البته باید دانست 
پایســتگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی تفــاوت دارد. تاب آوری 
تحصیلی در مواجهه با اضطراب و شکست های مزمن مطرح است 
اما پایستگی تحصیلی با کاهش انگیزه و اشتیاق تحصیلی و نمرات 
ضعیف مرتبط اســت )مارتین، کولمار، دیوی4، مــارش، 2010(.
علت و عامل اصلی رفتار هر انســانی، انگیزش است که به عنوان 
عامــل نیرو دهنــده و هدایت کنندۀ رفتار تعریف می شــود. عوامل 
انگیزشــی در امر تعلیم وتربیت بســیار حائز اهمیت انــد. تعاریف و 
نظریه های مختلفی در باب انگیزش مطرح شــده اســت، اما طبق 
مفهــوم کلی، انگیزش چیزی اســت کــه ما را به جنبــش و تحرک 
وا مــی دارد تا تکالیف خــود را کامل کنیم )گیــج و برالینر، 1984، 
بــه نقل از مرادیان مینــا، 1393(. مطالعات روان شناســی تربیتی 
و یادگیری نشــان می دهد که انگیزش تأثیر مثبت و مســتقیمی بر 
یادگیــری به جا می گذارد و بــا یادگیری آموزشــگاهی ارتباط دارد 
)سیف، 1390(. همچنین کاستی های انگیزش باعث می شود که 
دانش آموزان در حد توانایی و استعداد و شایستگی  خود عمل نکرده 
و دچار افت تحصیلی و شکســت شــوند )نوروزی، نصرتی هشــی، 
حامی و متقــی، 1394(. از میان عوامل متعــدد انگیزش، در این 
پژوهــش بر خودکارآمدی و ادراک ســودمندی تکلیف تأکید شــده 
اســت. اصطالح خودکارآمدی به ارزشیابی شــخصی دانش آموز از 
توانایی های عملکرد بر تکلیف اشاره می کند )بندورا، 1986، به نقل 
از کارشکی، مؤمنی مهموئی و قریشی، 1393(. روبرتز5 )2001( بر 
این باور اســت که اگر دانش آموزان با هدف تسلط مطالب درسی را 
مطالعه نمایند عملکرد خود را بر اساس معیارهای شخصی ارزیابی 
می  کنند. اگر دانش آموزان تکمیل تکالیف درسی را وسیلۀ مفیدی 
برای اهداف آتی خود بدانند با انگیزه تر خواهند بود و از راهبردهای 
خودنظم بخشی به نحو مؤثری استفاده خواهند کرد )میلر، 1996، 

به نقل از مرادیان مینا، 1393(.
آلفرد آدلر6 بنیانگذار مکتب روان شناســی فردی نگر، رویه و روش 
مشخص هر فرد را در زندگی، سبک زندگی نامید. سبک زندگی یک 
ساختار شناختی است؛ یعنی نوعی بازخورد آرمانی از موجودیت فرد 
در فرآینِد شدن. پایستگی تحصیلی دانش آموزان تحت تأثیر سبک 
زندگی والدین آن ها قرار دارد. ســبک زندگی تربیتی منحصربه فرد 
از انگیزه هــا، خصلت ها، عالیق و ارزش هایی ناشــی می شــود که 
در اعمال فرد تجلــی می یابد و تعیین می کند او چه چیزی خواهد 
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آموخــت، چگونه رفتار خواهد کرد، چگونه خواهد اندیشــید و چه 
تجربیاتی با شخصیتش درآمیخته خواهد شد )شولتز، 2014(.

محققان و تئوری پردازان به میزان وسیعی این فرض را پذیرفته اند 
که ادراک های مثبت از خود با افزایش رشــد شــخصی ارتباط دارد 
و برای موفقیت تحصیلی هم اهمیت دارد )کمینســکی7، 2007(. 
ادراک های مثبت از خود بر جنبه های متفاوت از زندگی مدرسه ای 
دانش آموزان اثر می گذارد و به رشد مثبت اجتماعی و هیجانی هم 
منجــر می گردد )کالنجو، 2003، به نقل از کمینســکی، 2007(. 
پژوهش هــای صورت گرفتــه در این زمینه عبارت انــد از: توماس، 
بوئن، و ناســیون )2010( که نشان دادند متغیرهای روان شناختی 
و تحصیلــی )خودکارآمدی، انس بــا والدین، اضطــراب، کنترل و 
اشتیاق( پیش بینی کننده های تحصیلی هستند. مارتین و همکاران 
)2010( نشان دادند که مؤلفه های انگیزش )اعتماد، هماهنگی، 
تعهد، خویشتن داری، آرامش و کنترل( پیش بین های مهم پایستگی 
تحصیلی هســتند و باعث افزایش آن می شوند. اسمیت8 )2011( 
نشان داد دانش آموزان با ادراک مثبت از خود و احساس ارزشمندی 
باال برای ادامه تحصیل در دانشــگاه اشتیاق بیشتری دارند. فارئو9 
)2011( نیز نشــان داد بین ادراک خود و عملکرد تحصیلی رابطه 
مســتقیم وجود دارد. بارنت )2012(، در پژوهش  خود نشــان داد 
که دانش آموزان پایۀ باالتر نســبت به پایۀ پایین تر پایســته تر بوده و 
در مقیاس ســازگاری شناختی نمرات باالیی کسب کردند. عباسی 
)1392(، نشــان داد کــه بین خودکارآمدی و پایســتگی تحصیلی 
رابطۀ مستقیم وجود دارد. لذا با توجه به مطالب گفته شده، ما با این 
مسئله روبه رو هستیم که آیا بین سبک  زندگی، ادراک خود و عوامل 

انگیزشی با پایستگی تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟

روش
نوع و طرح پژوهش: طرح این پژوهش از نوع همبستگی است.

جامعــۀ آماری، نمونــه و روش نمونه گیری: جامعــۀ آماری این 
پژوهش شــامل کلیۀ دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی 
شهرستان تبریز در سال تحصیلی 95- 94 و والدین این دانش آموزان 
می باشد که در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده 
شده است. بدین ترتیب که از میان مدارس راهنمایی ناحیه 2 تبریز، 
4 مدرســه به صورت تصادفی )دخترانه و پسرانه(، انتخاب و سپس 
در هر مدرســه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شــدند که در 
مجموع 150 نفر دانش آموز و والدین آن ها مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش
1. پرســش نامه ســبک زندگی )Lsq(: این پرسش نامه با هدف 
ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی توسط لعلی و عابدی و کجباف 
در ســال 1391 ساخته شــده و دارای 70 ســؤال در طیف لیکرت 
اســت که به صورت همیشه، معمواًل، گاهی  اوقات و هرگز به ترتیب 
از 3 تــا 0 نمره گــذاری می شــوند. ایــن پرســش نامه از ده مؤلفه، 
شــامل سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، 
پیشگیری از بیماری ها، ســالمت روان شناختی، سالمت معنوی، 
اجتناب از داروها، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی تشکیل 
شده است. برای برآورد پایایی آزمون مذکور، ضریب آلفای کرونباخ 
به روش همســانی درونی محاسبه شــد که در دامنه ای بین 0/76 
تــا 0/89 قرار دارد. همچنین ضریب پایایــی به روش بازآزمایی نیز 

محاسبه شده که در دامنۀ بین 0/84 تا 0/94 قرار می گیرد.

2. پرســش نامۀ ادراک از خــود: این پرسش نامه از آزمون ادراک 
خود )پورحســین،1390( اســتفاده شــد که 30 گویــه دارد که به 
صورت »من .... هستم« ارائه شده است و هر شخص باید وضعیت 
هر گزاره را در خود به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی 
کم مشخص کند. نمرۀ کل از صفر تا 150 است. این پرسش نامه از 
4 ُبعــد: 1. خوِد مادی )7 گــزاره(. 2. خوِد فعال )7گزاره(. 3. خوِد 
اجتماعی )7 گزاره( و 4. خوِد روانی )7گزاره( تشــکیل شده است. 
ضریب پایایی همســانی درونی )آلفای کرونبــاخ(، 0/93 و 0/79 
محاسبه و روایی آزمون از طریق اعتبار صوری 73/65 گزارش شده 

است )پورحسین، 1390(.

3. پرســش نامۀ عوامــل انگیزشــی كریــن )2004(: از ایــن 
پرســش نامه برای اندازه گیــری عوامل انگیزشــی )خودکارآمدی و 
ادراک سودمندی تکلیف( استفاده شد که 17 سؤال دارد. سؤاالت 
)1-2-3-4-5-6-9-11-13( مربوط به خودکارآمدی، و ســؤاالت 
)7-8-15-17-19-20-22-23( مربــوط به ادراک ســودمندی 
تکلیف هســتند. ایــن پرســش نامه 5 گزینه ای و از بســیار موافقم 
تا بســیار مخالفم می باشــد و نمره گذاری آن بــرای عبارات مثبت 
به ترتیب 5 تا 1 اســت. برای عبارات منفــی از 1 تا 5 در نظر گرفته 
می شــود. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون و زیرمؤلفه های آن 

پایســتگی تحصیلی عبارت  از توانایــی دانش آموز 
در غلبه بر مشــکالت، موانع و چالش هایی اســت 
كــه در زندگی روزمــرۀ تحصیلــی او به طور معمول 
رخ می دهد )ماننــد نمرات پایین، فشــار امتحان، 
تکالیف مشــکل، بازخوردهای منفــی در ارتباط با 

معلم و شاگرد، رقابت و از دست دادن انگیزه(
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بین 0/70 و 0/80 گزارش شد که در حد مطلوب است.

4. پرسش نامه پایستگی تحصیلی )مارتین و مارش 2008(: 
این پرســش نامه 4 گویه به روش خود گزارشــی براساس مقیاس 7 
درجه ای لیکرت، از بسیار موافق تا بسیار مخالف، می باشد. پایایی 
به دســت آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابــر 0/80گزارش 
شــده اســت و روایــی آن از طریق تحلیــل عامل تأییــدی برای هر 
کــدام از گویه ها به ترتیب 0/66، 0/67، 0/73 و 0/75 محاســبه 
شــد. کریمــی )1391( آن را ترجمه کــرد و پایایــی آن را از طریق 
آلفای کرونباخ برای کل مقیــاس 0/87 و روایی آن، از طریق روایی 
مالکی با اســتفاده از همبستگی با پرسش نامه اشتیاق تحصیلی، 

بنتریج 0/568 گزارش شد.

شیوۀ اجرا: 
بعد از کســب مجوز و هماهنگی های الزم با مدارس، از دو مدرسۀ 
دخترانه و پســرانه، از کالس های ســوم راهنمایی به طور تصادفی 
خوشــه ای چند مرحلــه ای 150 نفــر دانش آموز انتخاب شــدند. 
پرسش نامه های ادراک از خود و عوامل انگیزشی گرین و پایستگی 
تحصیلــی مارتیــن و مارش توســط دانش آموزان تکمیل شــدند و 
پرسش نامه ســبک زندگی (LSQ) جهت تکمیل توسط والدین، به 
وســیلۀ دانش آموزان، به منزل فرســتاده شــد. در نهایت داده های 

حاصل تجزیه و تحلیل شدند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده هــای ایــن پژوهش توســط آمار توصیفی و ســپس بــا آمار 
 spss استنباطی، همبستگی پیرسون و رگرسیون و با کمک نرم افزار

نسخه بیستم تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج
براساس یافته های پژوهش 50 نفر )33/33 درصد( از دانش آموزان 

پسر و 100 نفر )66/67 درصد( دختر بودند.

ش
جدول1.  آماره های توصیفی مربوط به متغیر ها و مؤلفه های پژوه

متغیر
میانگین

ف 
انحرا

معیار
متغیر

میانگین
ف معیار

انحرا
متغیر

میانگین
ف 

انحرا
معیار

متغیر
ف 

انحرا
معیار

میانگین

ک زندگی
سب

136/52
35/393

كنترل وزن و تغذیه
15/06

3/517
ت محیطی

سالم
11/29

3/839
خودمادی

11/85
3/32

سمانی
ت ج

سالم
16/31

3/568
ت روان شناختی

سالم
13/72

3/943
عوامل انگیزشی

0/085
0/664

خودروانی
8/28

2/56

ش و تندرستی
ورز

12/05
4/421

ت معنوی
سالم

12/89
3/829

خودكارامدی
27/10

8/170
خوداجتماعی

5/21
3/36

شگیری  از 
پی

بیماری ها
12/97

3/731
ت اجتماعی

سالم
14/56

4/327
ک سودمندی

ادرا
24/02

6/270
خودفعال

4/32
2/20

ب از داروها و 
اجتنا

مواد مخدر
13/63

4/096
ث

شگیری از حواد
پی

14/05
4/651

ک خود
ادرا

14/15
4/052

ستگی تحصیلی
پای

21/40
4/723
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جدول 2. ضریب همبستگی بین سبک زندگی، ادراک خود و مؤلفه های آن، عوامل انگیزشی )خودكارامدی و ادراک تسلط تکلیف( با پایستگی تحصیلی
12345678910متغیرها

11. پایستگی
1٭20/543. سبک زندگی

1٭0/252٭30/296. عوامل انگیزشی
1٭0/786٭0/366٭40/366. خودكارامدی

0/2321٭50/0850/0560/664. ادراک سودمندی تکلیف
1٭0/568٭0/648٭0/075٭0/456٭60/344. ادراک خود

1٭0/054٭0/423٭0/687٭0/543٭0/166٭70/186. خودمادی
1٭0/458٭0/286٭0/452٭0/856٭0/236٭0/155٭80/392. خود روانی

1٭0/065٭0/065٭0/023٭0/554٭0/546٭0/423٭0/232٭90/308. خوداجتماعی
1٭0/05٭0/658٭0/265٭0/458٭0/325٭0/453٭0/328٭0/324٭100/319. خودفعال

نتایج جدول 2 نشــان می دهد که ضریب همبستگی بین سبک 
زندگی با پایســتگی تحصیلی )r=0/442(، ضریب همبســتگی 
بیــن ادراک خود بــا پایســتگی تحصیلــی )r=0/322( و ضریب 
همبســتگی بین مؤلفه های ادراک خود )خود مادی، خود روانی، 
خــود اجتماعی، خــود فعــال(  با پایســتگی تحصیلــی مثبت و 
معنادار می باشــد )p>0/001(. همچنین نتایج نشــان می دهد 
که ضریب همبستگی بین عوامل انگیزشی با پایستگی تحصیلی 
)r=0/326(، ضریب همبســتگی بین خودکارآمدی با پایســتگی 
تحصیلی )r=0/266(، مثبت و معنادار است. )p>0/001(. ولی 
بین ادراک ســودمندی تکلیف و پایســتگی تحصیلی وجود رابطۀ 

معنادار تأیید نشد.

جدول 3. ضرایب بتا و آزمون معناداری T برای متغیرهای پیش بین

متغیرهای پیش بین
متغیر 
مالک

 R
همبستگی

 Pسطح  
معنا داری

سبک زندگی

پایستگی  
تحصیلی

0/5430/001

0/2960/001عوامل انگیزشی

0/3960/001خودكارامدی

0/0850/056ادراک سودمندی تکلیف

0/3440/001ادراک خود

0/1860/001خودمادی

0/3920/001خودروانی

0/3080/001خوداجتماعی

0/3190/001خودفعال

جدول 3 نشــان می دهد که 0/54 درصد از پایستگی تحصیلی به 
وســیلۀ ســبک زندگی، 0/296 درصد به وسیله عوامل انگیزشی و 
0/34 درصد به وســیله ادراک خود تبیین می شود. می توان گفت 
این متغیرها به صورت مثبت و معنادار متغیر پایستگی تحصیلی را 
پیش بینی می کننــد در حالی که متغیر ادراک ســودمندی تکلیف 

توان پیش بینی متغیر پایستگی تحصیلی را ندارد.

جدول 4. تفاوت پایستگی تحصیلی دختران و پسران دانش آموز

TPانحراف معیارمیا نگینجنسیت

19/374/41پسر
1/1610/211

18/214/43دختر

نتایج جدول 4 نشــان می دهد که T مشــاهده شــده در ســطح 
p>0/05 معنادار نیست بنابراین پایستگی تحصیلی در دختران و 

پسران تفاوت وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج یافته ها نشــان می دهد که بین ســبک زندگی و پایســتگی 
همبســتگی مثبت وجــود دارد. اگر چه پژوهش مســتقیم در این 
زمینه صورت نگرفتــه اما نتایج این تحقیق به طور غیرمســتقیم با 
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نتایج تحقیقات داداش زاده )1388(، ســلیمی )1388( و جعفری 
)1389( مبنــی بر اینکه بین ســبک زندگی و تــاب آوری تحصیلی 
همبســتگی وجود دارد همخوان اســت. براســاس نتایج به دست 
آمــده چنین می توان تحلیل کرد که خانواده هایی که به طور مداوم 
به سالمت جسمانی و معنوی و روان شناختی و کنترل وضع تغذیۀ 
فرزندان و به طور کلی به اعضای خانــواده توجه دارند و برنامه های 
مــدون و بلند مدتی بــرای اعضا در رابطه با تمامــی کارکردها وجود 
دارد، محیطی امن و منســجم بــرای فرزندان فراهــم می آورند. در 
چنیــن محیطی احتمال پرورش فرزندانی که خودکارآمد باشــند و 
توانایی حل کردن و پشت سر گذاشتن موانع و مشکالت تحصیلی 
را دارا باشــند بیشتر اســت. همچنین نتایج یافته ها نشان می دهد 
کــه در میــان مؤلفه های عوامل انگیزشــی، میــان خودکارآمدی و 
پایســتگی تحصیلی رابطۀ مثبت وجود دارد، امــا وجود رابطه بین 
ادراک ســودمندی تکلیف و پایستگی تحصیلی تأیید نشد، که این 
نتایج با یافته های عباسی )1392(، مارتین، کولمار، دیوی و مارش 
)2010( و بارنــت )2012( همخوانــی دارد. در تبیین این یافته ها 
می توان گفــت که خودکارآمدی درک شــده در میزان اســتقامت، 
جّدیت و پشــتکار دانش آموزان در نیل به اهــداف مورد انتظار و در 
برخورد با موانع اثر می گذارد، افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای 
دشــوار پشــتکار زیاد به خرج می دهند و در نتیجه در امر تحصیل 
نیز افراد پایســته ای خواهند بــود. از طرف دیگر چنین برداشــت 
می شود که فرد پایســته به دنبال اثبات توانایی خود در ادامه دادن 
مسیر است. گاهی ممکن است برای ادامه مسیر یا ماندن در مسیر، 
انتهای راه اهمیت چندانی نداشــته باشد مثاًل فرد به نمره خوب و 
گرفتن مدرک کفایت کند و تسلط یافتن بر موضوع از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار نباشد. همچنین در بحث سودمندی تکلیف، بحث 
باور و عمل مطرح است. گاهی باور ما یک چیز است و عمل ما چیز 
دیگر. مثاًل دانش آموزی درس تاریخ را دوست ندارد اما برای رسیدن 
به هدفــش )گرفتن نمره، رفتن به مقاطع باالتــر( باید این مطالب 
را مطالعــه کند. یعنی در برابر تکالیفی که ارزش حقیقی برایشــان 

ندارد، پایستگی نشان می دهند.
هم چنیــن نتایج نشــان داد بیــن ادراک خود و مؤلفه هــای آن با 
پایستگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این یافته با 
نتایج فارنو )2011( و اسمیت )2011( همسو می باشد. در تبیین 
این یافته می توان گفت، پایستگی به عنوان ادراک خود فرد در مورد 
توانایی مقابله موفق با چالش ها و موانع و فراز و نشــیب هایی که در 
مسیر زندگی روزمره متداول است، تعریف می شود. لذا ادراک های 

مثبت از خود به افزایش رشــد شخصی ارتباط دارد و برای موفقیت 
تحصیلی هم اهمیت دارد.

پیشنهادها
با توجه به رابطه مثبت سبک زندگی والدین با پایستگی تحصیلی 

دانش آموزان پیشنهاد می شود:
• برگزاری دوره های آموزشــی ویژه والدین به منظور آگاه ســاختن 
آن ها از تأثیر رویه و روش زندگی خود بر عملکرد فرزندانشان ضروری 
اســت. والدین را می توان با اســتفاده از شــیوه های مناسب جهت 
شــرکت در این دوره ها و فراگیری روش های تربیتی صحیح و بهبود 

مؤلفه های سبک زندگی ترغیب نمود.
• شناســایی والدینی که ســبک زندگی مناســبی دارند و دعوت از 
آن ها برای شرکت در جلسات ماهانه مدارس تا از این طریق بتوانند 
تجربیــات خود را با والدین دیگر و مســئوالن مدرســه به اشــتراک 

بگذارند و کیفیت آموزش وپرورش دانش آموزان را ارتقا بخشند.

• بــا توجه به تأییــد ارتباط معنــادار بین ادراک خود با پایســتگی 
تحصیلی تقویت ادراک از خود در دانش آموزان بسیار اهمیت دارد. 
همانطور که گفته شــد؛ ادراک خــود به ارزیابی فــرد از ویژگی ها، 
نقش هــا، توانایی هــا و روابط فرد با دیگــران اشــاره دارد. بنابراین 
می توان در محیط مدرســه زمینه پرورش ایــن ویژگی ها را از طریق 
واگذاری نقش و دادن مســئولیت امور مختلف، تناســب تکالیف و 

فعالیت ها با توانایی دانش آموزان فراهم نمود.
• برنامه ریزی و تشکیل کالس های آموزشی به منظور آگاهی دادن 

البته باید دانســت پایستگی تحصیلی با تاب آوری 
تحصیلــی تفــاوت دارد. تــاب آوری تحصیلــی در 
مواجهــه با اضطراب و شکســت های مزمن مطرح 
اســت اما پایســتگی تحصیلی با كاهــش انگیزه و 

اشتیاق تحصیلی و نمرات ضعیف مرتبط است
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به دانش آموزان از درک خودشــان نیز یکی دیگر از راهبردهاســت. 
نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که دانش آموزانی که ادراک مثبتی از 
خود و توانمندی هایشان دارند، میزان خودکارآمدی باالیی دارند و از 
انجام کارها نیز احساس لّذت و مفید بودن می کنند. ضروری است 
برای تقویت این عامل، فعالیت های درسی و آموزشی دانش آموزان را 
معنادار سازیم به نحوی که با زندگی و مسائل روزمرۀ آن ها مرتبط باشد 
تا از این طریق بتوانند نتیجه فعالیت های خود را ببینند و درک کنند.
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خانواده هایی كه به طور مداوم به سالمت جسمانی 
و معنــوی و روان شــناختی و كنتــرل وضــع تغذیۀ 
فرزندان و به طور كلی به اعضای خانواده توجه دارند 
و برنامه های مدون و بلند مدتی برای اعضا در رابطه با 
تمامی كاركردها وجود دارد، محیطی امن و منسجم 
بــرای فرزندان فراهم می آورنــد. در چنین محیطی 
احتمال پــرورش فرزندانی كه خودكارآمد باشــند و 
توانایی حل كردن و پشــت ســر گذاشــتن موانع و 

مشکالت تحصیلی را دارا باشند بیشتر است
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