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 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. 
 مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته 
را  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 
 CD بر روی  و   word نرم افزار  با  شود. مقاله ها می توانند 
نثر مقاله باید  یا از طریق پیام نگار مجله ارسال شوند.   و 
روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب 
واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قرار 
دادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  
مقاله باید دارای چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار 
نمایه  مفاهیم  حاوی  کلمات  شود.   تنظیم  سطر  چند  در 
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. 
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يادداشت سردبير

بحث هدايــت تحصيلي يكــي از مباحث جدي و اساســي در 
آموز ش و پرورش اســت. اين كار اگر به گونه اي شايسته انجام شود، 
ســرمايه هاي حقيقي كشــور كه همان نيروي انســاني آن است، 
به بهترين شــكل به بهره وري خواهد رســيد. در غير اين صورت 
خســارت هاي جبران ناپذيري به  اقتصاد ملي، شأن انساني و حتي 
اخالق و دين جامعه وارد خواهد شــد. در كشــور مــا، اين نكته 
متأســفانه در هيچ مرجعي به عنوان يك امــر حياتي و مهم مورد 
توجــه نبوده و نيســت. در حال حاضر توزيع نامناســب نيروهاي 
انساني جامعه در رشته ها و شــاخه هاي تحصيلي و شغلي، ضمن 
ضايع كردن اســتعدادها و قابليت هاي نوجوانان و جوانان، منجر به 
ايجاد كجي و انحراف در مديريت، اقتصاد، سياست و حتي سالمت 

جامعه شده است. 
در شــوراي عالي آموزش و پرورش شورايي به نام »شوراي هدايت 
تحصيلي« پيش بيني شده است كه امور مربوط به هدايت تحصيلي 
زير نظر آن ســامان دهي مي شود. اين شــورا تقريبًا بعد از وقايع و 
مشكالتي كه در ســال تحصيلي 95-94 در زمينة انتخاب رشتة 
دانش آموزان ســال نهم به وقوع پيوست، ســعي خود را مصروف 
اين موضوع كرد كه براي سال تحصيلي بعدي )96-95( تدابيري 
بينديشــد كه با رعايت ضوابط، به ويژه رعايت قاعدة توزيع متوازن 
دانش آموزان در رشــته ها و شــاخه هاي تحصيلي، دستور العملي 
جامــع و منطقي براي ســال تحصيلي مورد نظــر، تدارك ببيند. 

به نظر مي رســد از آنجا كه هماهنگ كردن نظرات حاضران در اين 
شــورا براي معاونت هاي پرورشي و متوسطه اندكي دشوار و شايد 
غيرممكن است اين دو معاونت از نقطه اي فرايند به شور گذاشتن 
دستور العمل انتخاب رشــته را متوقف كرده و در ميان راه، تعيين 
تكليف اين دستور العمل را خود برعهده گرفته اند. نمي توانم دقيقًا 
افكار پشــت پردة اين تصميم را تحليل كنم ولي هرچه باشد بروز 
مشــكالت سال قبل در انتخاب رشته، مي تواند يكي از نگراني هاي 
آنان در تدوين دستورالعملي باشد كه كمترين اعتراض و مشكالت 
را به  دنبال داشته باشد. براي چنين كاري، برخي از ضوابط، از جمله 
بحث توزيع متوازن، مي بايد كمرنگ مي شد، چرا كه توزيع متوازن 
موجب مي شــد تعدادي از دانش آموزان به رشتة مورد عالقة خود، 
كه اين عالقه در ســال هاي اخير بر روي رشــتة تجربي متمركز 
اســت، راه نيابند و اين امر احتمااًل اعتــراض برخي از نمايندگان 
را برانگيزد. اين دســتور العمل به دور از اظهارنظر اعضاي شــوراي 
هدايت تحصيلي، در اختيــار وزير محترم وقت قرار گرفت و ابالغ 
شد. در اين ميان اقبال بيشتر دانش آموزان نسبت به رشتة تجربي 
از همه چشمگير تر اســت. و اين روندي است كه چند سال است 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. متأسفانه در اين زمينه دولت هم 
هيچ گونه اقتدار و سياستي در اختيار ندارد كه آن را مديريت كند. 
اين اقبال روز افزون به رشتة تجربي، عمدتًا ناشي از بازار گرم تر اين 

رشته براي مشاغل پزشكي و پيراپزشكي است. 

كجای راه را 
 رفته ايم ؟!اشتباه

دكترعلياصغراحمدي
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اقبال به رشــته تجربي، به اميد رســيدن به مشاغل گوناگون 
پزشكي و پيراپزشــكي، تا اندازه اي قابل قبول و منطقي است. اما 
رويكرد 38 درصد داوطلبان كنكور به حوزة ســالمت جسماني، 
رقمــي غير قابل توجيه بــراي انجام چنين كارهايي اســت. اين 
داوطلبــان پــس از پايان دبيرســتان، با توجه به نبــود نظارت 
دلسوزانه بر دانشگاه و توسعة بي رويه رشته ها و شاخه هاي حوزة 
پزشكي و بهداشــتي، اغلب عالوه بر پزشكي، از رشته هايي چون 
پرســتاري، فيزيوتراپي، انواع تصوير برداري ها، انواع مشاغل توليد 
و توزيع پروتزها، تهيه و توزيع لوازم پزشــكي و... سر در مي آورند 
و فارغ التحصيل و خواهان شــغل مي شوند. اشتغال بخشي از اين 
افراد در كارهاي ضروري در اين زمينه، نه تنها اشــكالي ندارد كه 
بســيار هم ارزشمند و مورد نياز اســت؛ ولي وقتي عرضه بيش از 
تقاضا و نيازهاي واقعي باشد جامعه را با چالش  روبه رو خواهد كرد. 
امروزه جامعة ما با نمونه هايي از بيماري سازي و درمان سازي هاي 
كاذب و طوالني كردن فرايند هاي تشخيصي و درماني، به َاشكال 
مختلف مواجه شــده است. فرايندي كه حتي بيمه ها را با مشكل 
جدي مواجه كرده است. زماني كه به دليل تورم نيروها و امكانات 
پزشــكي در برخي از حوزه ها، اقدامات تشخيصي و درماني زائد و 
زائيده شده توسط سيستم متورم شكل مي گيرد، ديگر نمي توان 
بر شــاخص ها و نرم هاي بيماري و توزيع آن در جامعه تكيه كرد. 
در چنين شــرايطي هزينه هاي زائد، بيــش از هزينه هاي واقعي 

خواهد شد. اين در شرايطي است كه افراد شاغل در حوزة بيماري 
و درمان، زماني از دبيرســتان فارغ التحصيل شــده اند كه چنين 
افزايشي در آن  سال ها در رشتة تجربي وجود نداشته است. امروز 
با هجوم روز افزون دانش آموزان به اين رشته، بايد آينده پر ابهامي 
را براي حوزة بهداشــت و درمان منتظر بــود. توجه بيش از حد 
به سالمت جســماني و غفلت از ساير وجوه زندگي انساني و نيز 
بيماري سازي و بهداشت  پردازي هاي گوناگون، جامعه را به سمت 

جسم هايي بيمارتر و روح هايي آشفته تر سوق خواهد داد. 
عــالوه بر آنچه گفته شــد، گرايش 60 درصــدي دانش آموزان 
به رشــته علوم تجربي معلول علت هاي متعددي اســت كه شايد 
مهم تريــن آن ها، عدم هماهنگي بيــن معاونت ها و دفاتر مختلف 
دستگاه آموزش و  پرورش از يك سو و ساير وزارتخانه ها نظير وزارت 
علوم، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين وزارت كار و 

امور اجتماعي از سوي ديگر باشد. 
به ياد داشته باشيم موضوع هدايت تحصيلي بخشي از خدمات 
راهنمايي و مشاوره اســت نه همة آن. و تا زماني كه نظام جامع 
راهنمايــي و مشــاوره در آموز ش و پرورش اســتقرار نيابد و ابعاد 
مختلف مشــاورة سازشي، تحصيلي و شــغلي به صورت يكپارچه 
مورد توجه قرار نگيرد، همچنان با تقاضاهاي كاذب و به تبع آن، 
كاهش فرصت هاي واقعي اشتغال و لطمه به توسعه كشور مواجه 

خواهيم بود. 

كجای راه را 
 رفته ايم ؟!اشتباه
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روان شناسی تربیتی

بخش 

چهارم

اشــاره
همانگونهکهدربخشســوممقالهدرشمارهقبلذکرشد،
زمینههاوعواملتربیتیمتعددیدربروزآسیبهایجنسینقش
دارند.نخستآنکهمحیطرشدکودکبهلحاظروانشناختی
بایدمحیطیایمنباشدوبتواندعالوهبرتأمینامنیتجسمانی
کودک،ایمنیروانی،نظــم،پیشبینیپذیریوقابلاتکابودن
راهمدربرگیرد.عواملمتعددیمیتوانداحســاسایمنیوبه
دنبالآندلبستگیایمنکودکونوجوانراتهدیدکندازجمله
میتوانبهتأثیرغفلتورهاشدگی،رفتارهایتکانشی،حاکمیت
ترسدرخانوادهوحاکمیتاحســاسگناهوشرمساریدراین

زمینهاشارهنمود.
دومیــنعاملیکهمیتواندبرایکودکونوجوانآســیبزا
باشــد،تجربیاتنابهجا،بیموقعونامناســبجنسیاست.
همانطورکهگفتهشد،غریزةجنسیانسانازترکیبسهعنصر
شــناختمناسب،هیجانمناسبوعملورفتارمناسبازقوه
بهفعلمیرسدودرصورتوجودتناسبوهماهنگیبیناین
عناصر،کارکردکاملوسازندةاینغریزهحیاتیتحققمییابد.
هرگونهناهماهنگیبینایناجزامیتواندموجببدکارکردیو
انحرافغریزهجنسیشود.تجربیاتجنسینابهجاونامناسب
دراشکالگوناگوننظیرخودتحریکیکودکانه،سوءرفتارجنسی

ودریافتاطالعاتغیرمترقبهمشاهدهمیشود.
فقدانچارچوبهایشــناختیهدایتگرسومینعاملمؤثر
دربروزآسیبهایجنسیاست.کودکانونوجواناننیازدارند
اطالعــاتخودرادربارةتغییراتجنســیبهموقعودرقالب

آموزشهایمنظموسازمانیافتهدریافتکنندتاغرایزجنسی
آنهادرمسیررشدطبیعیقرارگیرد.

درادامةمباحثگذشته،دراینشــمارهبهبررسیموضوع
هویتجنســیازدومنظرنگاهتحولیونگاهجامعهشناســی

فرهنگیونقشآندرتربیتجنسیخواهیمپرداخت.

هویت جنسی
هويت جنســی يکی ديگر از مباحث تربيت جنســی و عبارت 
اســت از: »احساس جامع،  منسجم و رضايت بخش از مِن1 جنسی 
متناسب با جنسيت بدنی. اين احساس بايد، همراه با چارچوب هايی 
شناختی بوده که هدايت گر رفتار اجتماعی فرد متناسب با جنسيت 
او باشد.« براســاس اين تعريف، هويت جنسی همان چيزی است 
که صفت دختری، پســری، مردی و زنی فرد از آن ناشی می شود؛ 
ضمن اينکه بايد دانست هويت جنسی، تابعی از تحول هويت فرد 
به معنای عام آن نيز می باشــد که اين خود بحثی است از مباحث 
روان شناسی رشــد و از قوانين آن تبعيت می  کند. هويت جنسی 
به عنوان بخشــی از فرهنگ هر جامعه نيز قابل بررسی است و در 
اين زمينه به شــدت وابسته به فرهنگ است. اين که دختر يا پسر 
بودن و زن يا مرد بودن چه مفهومی را به ذهن متبادر می سازد از 
جامعه ای به جامعة ديگر متفاوت بوده و دارای حد و مرز فرهنگی 
اســت. به اين ترتيب هويت جنسی را بايد از دو نگاه مکمل مورد 
نگاه تحولی2 و 2. نگاه جامعه شناسی فرهنگی3. بررسی قرار داد: 1.

1. نگاه تحولی؛ هويت تابعی از رشد عمومی دورة نوجوانی است. 
دورة نوجوانی دورة هويت جويی اســت. نوجوان در اين دوره تالش 

دکتر علی اصغر احمدی
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می کند خود را بشناســد و تصويری نســبتًا منسجم، هدايت گر، 
رضايت بخــش و برانگيزاننــده از خود به دســت آورد. اين تصوير 
دربرگيرنــدة عناصر گوناگونی از جمله در زمينة جنســّيت، دين، 
ملّيت، شــغل، تحصيل و بســياری از فعاليت های متفرقه از قبيل 
ورزش، هنر و ســرگرمی می شود؛ اما جنســّيت از مهم ترين اين 

عناصر به شمار می آيد. 
در واقع هويت جنسی است که تکليف فرد را با خودش، در زمينة 
جنســّيت، و نيز چگونگی رفتار با هم جنســان و غيرهم جنسان، 
مشخص می ســازد. چگونگی اختالط بين دو جنس، و ازدواج، به 
کمک همين بخش از هويت تعّين پيدا می کند و رقم می خورد. با 
وجود اين که گفتيم شــکل و نوع ارتباط با جنِس مکمل می تواند 
ناشی از فرهنگ جامعه باشــد. لکن اين هويت جنسّيتی نوجوان 
است که الگوی طبقه بندی او در هر يک از دو گروه جنسّيتی مذکر 
يا مؤنث قرار می گيرد. بدين ترتيب انتظار می رود هرکسی، خود را 
در گروهی طبقه بندی کند که واقعيت جسمانی او ايجاب می کند. 
لذا يک بدن پسرانه بايد يک هويت پسرانه را به دنبال داشته باشد 
و يک بدن دخترانه هــم بايد هويتی دخترانه را از خود بروز دهد. 
به رغم اين قاعده، مواردی نيز وجود دارد که هويت جنســی پسر 
يا دختری از فيزيولوژی بدنــی او تبعيت نمی  کند. در اين صورت 
 DSM V اختالل هويت جنســی با نام نارضايتی جنسی ـ که در
به مالل جنســّيتی5 تغييرنام پيدا کرده است ـ اتفاق می افتد که 

زنندة اين قاعده است. برهم 
هم جنس گرايان را بايد نمونه ای از کســانی کــه دارای اختالل 
هويت هســتند در نظر بگيريم و اين علی رغم آن است که در حال 
حاضر، در آسيب شناسی رفتاری، هم جنس گرايی را نه تنها در زمرة 
اختالالت هويتی بلکه در هيچ اختاللی طبقه بندی نمی کنند. لکن 
بايد در مورد آن نيز به وجود نوعی اختالل هويت اشــاره داشــته 
باشــيم. مردی که در جايگاه زوج منفعل در روابط جنسی ايفای 
نقش می کند نمی تواند خود را کامالً  مرد به شــمار آورد و زنی هم 
که ايفای نقش فعال در چنين رابطه ای دارد نمی تواند کاماًل خود 
را يک زن به شــمار آورد. در مواردی هم که يک فرد هر دو نقش 
را در يــک رابطه هم جنس گرايانه ايفا می کنــد، نوعی اختالل در 
هويت جنســی خوددارد. بحث های جانبی در مورد هويت جنسی 
هم جنس گرايان، به دليل حذف ايــن رفتار از مجموعة اختالالت 
روانی، مورد چشم پوشی قرار گرفته است. اگر اين بحث از کتاب های 
آسيب شناسی روانی حذف نمی شد، جا داشت که عالوه بر نابهنجار 
دانستن اين رفتار، از وجود درجاتی از اختالل هويت جنسی نيز در 

مورد هم جنس گرايان سخن به ميان آيد.
با توجه به اين که بحث نارضايتی يا مالل جنسّيتی در کتاب های 

این که دختر یا پسر بودن و زن یا مرد بودن چه مفهومی را 
به ذهن متبادر می سازد از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت 
بوده و دارای حد و مرز فرهنگی است. به این ترتیب هویت 
داد:  قرار  بررسی  مورد  مکمل  نگاه  دو  از  باید  را  جنسی 

نگاه تحولی و 2. نگاه جامعه شناسی فرهنگی .1



آسيب شناســی روانی، و از جمله در DSM V مطرح شــده است، 
ما در اينجا راجع به عالئم و علل آن ســخن نمی گوييم، بلکه فقط 
اين نکته را مورد توجه قرار می دهيم که مبتاليان به اين اختالل، 
خودشــان را اين گونه توصيف می کنند: بدن من بدن يک مرد )يا 
زن( اســت ولی روحم روح يک زن )و يا مرد(. اين تعبير، توصيفی 
بسيار گويا از وضعيت اين اختالل است. بنابراين، برای ما که نگاهی 
فوق مادی و يا غيرالئيک به شــخصيت و رفتار انسان داريم، اين 
سؤال به وجود می آيد که آيا روح انسان نيز دارای جنسّيت است و 
به عبارت ديگر آيا روح، فارغ از بدن، دارای جنسّيت است و يا اينکه 
تعلق آن به بدن،  جنسيت آن را مشخص می سازد. پاسخ گفتن به 
اين ســؤال که شايد سؤالی است برای تمامی متفکران مذهبی، بر 

عهدة فالسفة مسلمان و يا متکّلمان است.
2. ديدگاه جامعه شناســی فرهنگی؛ در اين ديدگاه، برای تبيين 
هويت جنسی، به سراغ انديشه های رايج در جامعه بايد رفت. دراين 
ديدگاه دســت کم در دو زمينه می توان در جســت وجوی هويت 

جنسی بود:  اول در زمينة تعيين هويت جنسّيتی زن و مرد ايرانی 
به گونه ای که واقعًا هست، و دوم در زمينة هويت زن و مرد ايده آل، 
يعنی پاســخ دادن به اين سؤال که، هويت زن و مرد ايده آل دارای 
چه صفاتی اســت يا دارای چه صفاتی بايد باشــد؟ پاسخ به اين 
سؤال نقش مهم تری برای تربيت دارد. از آنجايی که در تربيت بايد 
اهدافی را دنبال کرد، می توان اهداف مربوط به تربيت هويت جنسی 
يا بهتر است بگوييم هويت جنسّيتی را از ترسيم شخصيت ايده آل 

زن و يا مرد مطلوب به دست آورد.
مــن فرصتی نيافتم تحقيقات انجام شــده در ايــن دو زمينه را 
بررســی کنم لکن از آن جايی که هدف اصلی در اين نوشتار ارائه 
خطوط اساسی برای تربيت جنسی کودک و نوجوان ايرانی است، 
در ادامــه، برخی از صفات مطلوب بــرای زن و مرد ايرانی را مورد 
بحــث قرار می دهم. اين صفات بعضــًا در متون دينی ما آمده و يا 

برگرفته از برخی از صفات اخالقی پسنديده اسالمی است.

کرامت
کرامت صفتی اســت که داللت بر بزرگواری و بزرگ منشی فرد 
دارد. با اين که صفات زيرمجموعة کرامت، بيشتر برای مردان قابل 
تصور است، لکن هيچ کس اين صفات را از زنان، جز در مواردی نادر، 
سلب نکرده است. به اين ترتيب ضمن در نظر گرفتن ويژگی های 
کرامت برای هر دو جنس، آن را بيشــتر برای مرد ايده آل در نظر 
می گيرند. نقطه مقابل کرامت، لئامت يا پستی است. به کسی 
که دارای کرامت است کريم می  گويند، فردی که فاقد 
ويژگی های انسان کريم است، لئيم 
به شــمار می آيد. مهم ترين 
کريم  انسان  ويژگی های 

عبارت است از:

گاهی هویت جنسی یک پسر یا دختر از فیزیولوژی بدنی 
او تبعیت نمی کند. در این صورت اختالل هویت جنسی با 
نام نارضایتی جنسی ـ که در DSM V به مالل جنسّیتی 

تغییر نام پیدا کرده است ـ اتفاق می افتد



1.خوشقولی. انسان کريم، انســانی است خوش قول. حديث 
معروف حضرت علی)ع( که فرمود: اَلکريــُم اذا َوَعَد َوفی، در زبان 
فارســی تبديل به يک ضرب المثل شــده است. کريم اگر وعده ای 
دهد به آن عمل می کند. و يا: َوعُد الکريِم َنقٌد و َتعجيل، يعنی وعدة 
کريم وعده ای اســت نقد و حاضر. بر اين اساس ضرب المثلی است 
در زبان فارسی که می گويد: »مرد است و قولش« يعنی مردانگی را 
با پای بندی مرد به قول خودش برابر می دانند. اين پای بندی يکی 

از ويژگی های کرامت به شمار می آيد.
ارزش سخن و کالم را دانستن، از جمله راست گويی، گزيده گويی، 
کم گويی، پاکی کالم و اجتناب از ناسزاگويی، غيبت، سخن چينی، 
تهمت و ورود بــه مطالب پيش پاافتاده، همگــی از صفات مردانه 
به شــمار می آيند. با اينکه به لحاظ اخالقی اين صفات برای زن و 
مرد يکسان به شمار آمده، لکن به لحاظ اجتماعی و الگوی مردانه و 

زنانه، بيشتر الگويی مردانه به شمار می آيد.
2.بخشندگی.شخص کريم به دو معنا بخشنده است؛ اول اينکه 
گشاده دست و اهل بذل مال خويش و به معنايی سخاوتمند است 
و دوم اهل عفو اســت يعنی از خطای ديگران، به ويژه نســبت به 
خود به سادگی می گذرد. گشاده دستی را برای زن ناپسند به شمار 
آورده اند ولی نوع دوم بخشــش يعنی عفــو را برای هر دو جنس 
پسنديده به شــمار آورده اند؛ صفتی که برای حفظ خانواده بسيار 

ضروری است.
3.آبروداری.شــخص کريم مراقــب جايگاه اجتماعی خويش 
است. او از بدنامی گريزان و خواهان خوش نامی است. مالش را در 
راه حفظ آبرويش صرف می کند در حالی که شخص لئيم آبرويش 
را می دهد تا مالش را حفظ کند. توجه به شــأن و جايگاه ارزشمند 

اجتماعی فرد، از صفات اشخاص کريم، اعم از زن و مرد است.

حیا
حيا يک صفت پســنديدة اخالقی اســت که هم بــرای مرد و 
هم برای زن پســنديده اســت، لکن در عرف يا در افکار عمومی 
جامعــه، آن را ويژة زنان به شــمار می آورند. اين نوع حيا بيشــتر 
بر روابط اجتماعی تأکيــد دارد. در روابط اجتماعی، به ويژه زمانی 
که پای مــردان ديگر به ميــان می آيد، خويشــتن داری زن حيا 
ناميده می شــود. اجتناب از شــوخی و امتزاج زائد، حاضر جوابی 
نکردن، سخنان ســبک به زبان نياوردن و اجتناب از رفتار گرم و 
صميمانه، به ويژه با نامحرمان، اشــاره به حيــا دارد. اين نگاه، يک 
نــگاه اجتماعی به حياســت؛ معنای اخالقی آن تــا حدی با اين 

معنا متفاوت اســت تا جايی که حيا در مقابل خدا هم معنا دارد.

شجاعت
شــجاعت صفتی است که عمدتًا مردانه به شمار می آيد. حتی در 
مواردی آن را برای زنان ناپســند شمرده اند. شجاعت مرد و جنبة 
احتياط گری زن در مواجهه با منابع تهديدکننده، دو صفت مکمل 

يک ديگر به شمار می آيند.

صبروتأّنی
صبــر و تأّنی، که در نقطة مقابل عجله قرار دارد، برای زن و مرد 
صفتی پسنديده به شمار می آيد. درخصوص اين صفت تفاوت هايی 
بين زن و مرد وجود دارد که آن دو را اندکی از هم متمايز می کند. 
صبــر برای مرد زمانی يک صفت پســنديده به شــمار می آيد که 
متمرکز بر محيط خارج از خانه و به هنگام مواجه شدن با شرايط 
ســخت بيرونی است. اين در حالی است که صبر زن ناظر بر تحمل 
ناماليمــات زندگی خانوادگی و تربيتــی و گاه رفتارهای غيرقابل 
تحمل مرد اســت. اين دو نوع صبر اختصاص به يک جنس ندارند، 

ولی در انديشة اجتماعی مردم ايران چنين انعکاسی دارند. 

مالحظاتی دربارة ویژگی های ایده آل زنان و مردان
در مــورد ويژگی های فوق مالحظاتی وجــود دارد که بايد مورد 

توجه قرار گيرد؛ به اين شرح که:
ـ يافتن پاســخی جامع در زمينة هويت جنسيتی مردانه و زنانة 
مطلوب و ايده آل، نيازمند تحقيقی نسبتًا گسترده  است تا بتوانيم 

يک تصوير اجتماعی ايده آل از مرد و زن را استخراج کنيم.
ـ رفتارهای کسانی که هيچ گونه مالحظات انسانی و فرهنگی در 
اعمــال خويش ندارند، نمی تواند مالک تعييــن زن يا مرد ايده آل 
باشــد. کســانی که هرگونه راحت طلبی، لذت جويی، الابالی گری 
و بی فکــری را در زمينــه رفتارهای اجتماعی خــود مجاز و مباح 
می دانند، نمی توانند مالک تعيين بهنجاری و ايده آلی به شمار آيند. 
بنابراين مشــاهدة رفتارهايی که بيش از همه به چشم می خورد، 
مــالک هيچ  گونه ايده آلی برای تربيت جنســی فرزندان اين آب و 

خاک نيست.
ـ تعليم وتربيت کشور بايد با جّديت تثبيت هويت جنسی دختران 
و پسران را در دســتور کار خود قرار داده و برای حفاظت از کيان 
خانواده و آينده جامعه ايران، در جهت پرورش درست آن اقدام کند.

پینوشتها
1. Ego
2. Developmental viewpoint
3. Cultural sociological viewpoint
3.Transsexualism
5. Gender Dysphoria

یافتن پاسخی جامع در زمینة هویت جنسیتی مردانه و 
زنانة مطلوب و ایده آل، نیازمند تحقیقی نسبتًا گسترده  
است تا بتوانیم یک تصویر اجتماعی ایده آل از مرد و زن 

را استخراج کنیم
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اختالالت روانی

مهکامهحسینی
کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی
پروانهدهنادی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش تعيـــين رابطة بين اختالل خوردن 
و ســبک های فرزندپــروری در دانش آموزان دختــر پاية هفتم و 
هشــتم دورة اول متوســطه بود. نمونة پژوهش شامل 195 نفر از 
دانش آموزان دختر پاية هفتم و هشــتم دورة اول متوســطه يکی 
از مدارس منطقة 15 شــهر تهــران و والدين آنان بود که به روش 
نمونه گيری خوشــه ای در دسترس انتخاب شــدند. دانش آموزان 
پرســش نامة الگوهاي وزن و خوردن فرم نوجوانان »اســپيترز«، و 
والدين آنان پرســش نامة ســبک های فرزندپــروری »بامريند« را 
تکميــل کردند. پــس از جمع آوری داده ها، با اســتفاده از ضريب 

همبستگی پيرسون به تحليل نتايج پرداخته شد. نتايج نشان داد 
که بين اختالل خوردن و ســبک فرزندپروری مقتدرانه در والدين 
همبســتگی منفی و معنادار وجــود دارد. همچنين بين اختالل 
خوردن در فرزندان و سبک فرزندپروری مستبدانه در والدين رابطة 
مثبت و معنادار وجود داشت اما بين سبک فرزندپروری سهل گيرانه 

و اختالل خوردن در فرزندان رابطه ای مشاهده نشد.
 

کلیدواژهها: اختالل خوردن، ســبک فرزندپــروری مقتدرانه، 
سبک فرزندپروری مستبدانه، سبک فرزندپروری سهل گيرانه. 

اختاللی به نام

   رابطة بین اختالل خوردن و سبک های فرزندپروری والدین در دانش آموزان  
 دختر پایة هفتم و هشتم دورة اول متوسطه 
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مقدمه
اختالل خوردن يکی از انواع اختالالت روان پزشــکی اســت که  
روندي فزاينده و رو به رشــد دارد. گزارش ها  نشــان می دهد که 
بيش از 4 درصد نوجوانان و دانشــجويان جوان از اين بيماري رنج 
می برند )بساک نژاد، هومن و قاسمی نژاد، 1391(. اختالالت خوردن 
داراي خصوصيات بارزي از جمله مختل شــدن رفتارهاي متعادل 
تغذيه اي و اختالالت بارز در افكار فرد نســبت به غذا و خود است 
و مهم ترين آن ها بی اشــتهايی عصبی1 و پرخوری عصبی2 اســت 
)نريمانی، اسمعلی، عندليب،1392(. در واقع اختالل هاي خوردن 
را مي توان دســت كم به 3 نوع اختالل شامل بي اشتهايي عصبي، 
پرخوري عصبي و اختالالت خوردني تقســيم كرد )عسگری، پاشا 
و امينيان، 1388(. بی اشــتهايی عصبی با امتناع از غذا خوردن و 
حفظ وزن اوليه مشــخص می شود و پرخوری عصبی با پرخوری و 
سپس استفاده از رفتارهای جبرانی برای جلوگيری از اضافه شدن 
وزن مشــخص می گردد. به طور کلی اختالل خوردن در سنين 10 
تا 19 ســالگی شــکل می گيرد و نقطة اوج آن در اوايل نوجوانی 
برای بی اشــتهايی روانی و اواخــر نوجوانی يا اوايل بزرگ ســالی 
برای پرخوری عصبی اســت. ميزان شيوع اختالل خوردن در کل 
 عمــر در زنان آمريکايی نزديک به 6 درصد گزارش شــده اســت

 )دوو3، 2013(. 
اين اختالل در زنان تقريبًا 10 برابر بيشــتر از مردان، تشخيص 
داده می شــود. به طور اخص، به ازاي هــر يك ميليون مردي كه 
تشـخيص اخـتالل خوردن را دريافت مي كنند به 10 ميليون زن 
برچســب اين اختالل زده مي شود )انجمن ملی اختالل خوردن4 ، 
2005(. اختالل خوردن غالبًا با ديگر اختالالت همراه است و اغلب 
با اختالالت خلقی ارتباط دارد. در مطالعه ای که در مورد 322 نفر 
از زنانی که دچار اختالل خوردن بودند انجام شد، مشخص شد که 
85 درصد از اين زنان مبتال به يک اختالل خلقی نيز بوده اند )دوو، 
2013(. تعامل عوامل زيستي، رواني، رفتاري، اجتماعي و فرهنگي 
موجب شروع اختالالت تغذيه و خوردن مي شود. اين اختالالت به 
وسيلة دامنه اي از تفكرات و رفتارهاي غيرطبيعي مشخص مي شود 
که عمده ترين فكر در اين ميان، نگراني در مورد شكل و وزن بدن 

است )گاورز و شور5، 2001(. 
نگراني ها در مورد وزن شامل ترس از اضافه وزن، نگراني در مورد 
شــكل و وزن بدن، داشــتن تاريخچه رژيم هاي غذايي و تعبير از 
چاقي است. براي دختران، تغييرات بدنی بلوغ )افزايش چربي بدن 
و رشد سينه(، اختالف با هيكل ايده آل براي زن، افزايش توجه به 
خود، نگراني دربارة پذيرش از ســوي همساالن و داشتن تناسب با 
آن ها و همچنين جهت گيري نوجوانان به سمت ارتباطات عشقي، 
آن ها را نســبت به ظاهر و مخصوصًا وزن بدن حســاس و نگران 

مي سازد )بهزادی پور، پاکدامن و بشارت، 1389(. اختالل خوردن 
غالبًا پايدار و عودکننده است و فرد معمواًل به طور مادام العمر با اين 
اختالل درگير است. با توجه به اينکه اختالل خوردن با اختالالت 
خلقی همراهی دارد و همچنين يک اختالل مادام العمر است، تأثير 
زيادی بر ســالمت فرد دارد )دوو، 2013(. لذا اختالالت خوردن با 
بدکارکردی عاطفی عميق ارتباط دارد و عواقب جدی بر ســالمت 

جسمی دارد )ويتکووسکا6، 2013(. 
عوامل مختلفی از جمله عوامل زيستی )بدکارکردي هيپوتاالموس، 
عدم توازن سروتونين، عوامل اجتماعیـ  فرهنگی )توجه به جذابيت 
ظاهري، تبليغات رسانه اي، الگوهاي تغذيه اي و دسترسی به تغذية 
سالم( و عوامل روان شناختی )شيوه هاي فرزندپروري والدين دربارة 
الگوهــاي تغذيه اي، ادراکات منفی افراد دربارة ظاهر جســمانی و 
سبک مقابله با عوامل تنش زاي محيطی( در ايجاد و تداوم آن نقش 
دارند )بساک نژاد و همکاران، 1391(. يافته های مطالعات مختلف 
در طی دهه های گذشــته نشــان داده اند که کيفيت رابطة والد ـ 
فرزندی تأثير مهمی بر شــکل گيری رفتارهايی که موجب به خطر 
افتادن ســالمتی می شود دارد. يکی از رفتارهايی که سالمتی را به 
خطر می اندازد، عادات رژيمی و اختالل خوردن7 اســت )نيومان، 
هريسون، داشيف و ديويز8، 2008( بنابراين تحليل ادبيات پژوهشی 
نشــان می دهد که عالوه بر عوامل زيســتی و فردی که شخص را 
مستعد اختالل خوردن می کند، عوامل خانوادگی نيز نقش مهمی 
در ابتالی فرد به اختالل خوردن ايفا می کنند )ويتکووسکا، 2013(. 
خانواده چيزي بيشــتر از مجموعة افرادي است كه در يك فضاي 
مادي و رواني خاص به ســر می برنــد. خانواده يك نظام اجتماعي 
و طبيعي اســت كه ويژگي هاي خــاص خــود را دارد. اين نظام 
اجتماعي مجموعه اي از اصول و قواعد را ابداع و براي اعضای خود 
نقش هاي متنوعي تعيين مي كند )مؤمنی و اميری، 1386(. والدين 
می تواننــد الگويی برای رفتار خوردن فرزندان محســوب شــوند. 
مطالعات نشان داده  است که خانواده در ترجيحات غذايی، نگرش 
به غذا و ميزان غذا خوردن تأثير دارد )کرمرز، براگ، وريز، اينگلز9، 
2003؛ مــزو و باليــک10، 2010(. خانواده هايی که در مورد رفتار 
غذا خوردن فرزندان خود نگران هســتند، ممکن است رفتار بيش 
از حد کنترل کننده ای داشته باشند، در حالی که اين سخت گيری  
ممکن اســت نتيجة عکس در پی داشــته باشد و موجب اختالل 

اختالالتخوردندارايخصوصیاتبارزيازجمله
مختلشدنرفتارهايمتعادلتغذیهايواختالالت

بارزدرافكارفردنسبتبهغذاوخوداستومهمترین
آنهابیاشتهاییعصبیوپرخوریعصبیاست
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در خوردن شــود )برچ و ديويســون11، 2001(. در واقع فرزندان و 
خصوصًا دختران رفتارهای محدود کننده و رژيم های غذايی مادر را 
تقليد می کنند )مزو و باليک، 2010(. اختالل خوردن، امروزه خطر 
مهمی برای سالمت جسمی و روحی دختران تازه بالغ بوده و تقريبًا 
8 درصد از کل ناراحتی ها و اختالالت کلينيکی را به خود اختصاص 

داده است )عسگری، پاشا و امينيان، 1388(. 
تحقير كــردن دربارة وزن يكي از مواردي اســت كــه خانواده 
از طريــق آن خــوردن و نگرانــي دربــارة وزن را تحت تأثير قرار 
می دهد. هم تعــداد تحقيرها و هم ميزان آســيب هيجاني ايجاد 
 شــده از راه تحقير، نقش مهمي در اختالل خوردن كودكان دارد 

)نريمانی و همکاران، 1392(.
به نظر می رســد که ســبک فرزندپروری با اختالل خوردن در 
نوجوانی رابطــه دارد. همچنين می توان گفت که پرخوری عصبی 
نوعی مقابله با محيط خانوادگی خشن باشد )دوو، 2013(. عملکرد 
و نوع فرزندپروری والدين از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است: 
ميزان پاسخگويی والدين )پذيرش( و سطح توقعات آنان )کنترل(. 
پاســخگو بودن به ميزان گرمی و پذيرش والدين و ميزان عاطفی 
بودن و حمايت و ارتباط آنان با فرزندان اشاره دارد. سطح توقعات 
والدين نشــان دهندة ميزان خواسته های والدين و ميزان نظارت و 

کنترل آنان بر فرزندان است )مارتينز، گارسيا و يابرو12، 2007(. 
از ميان نظريه های مختلفی که ســبک والدين را در فرزندپروری 
شرح می دهند، نظرية بامريند13 از لحاظ نظری و تجربی مورد توجه 
بسيار واقع شده است. اين مدل ســه سبک فرزندپروری مختلف 
را پيشنهاد کرده اســت: مقتدرانه14، مستبدانه15 و سهل گيرانه16 ) 
دوو، 2013؛ هايکرفت و بيليســت، 2010(. والدين مقتدر )کنترل 
باال و پذيرش باال( خواسته های واضحی از فرزندان خود دارند و از 
لحاظ عاطفی نيز پاســخگو و گرم هستند. والدين اين الگو معمواًل 
با فرزندشــان بامحبت هســتند و با آن ها رابطــة گرم و صميمي 
برقرار مي كنند. اين والدين ضمن كنترل منطقي فرزندانشــان از 
آنــان توقع رفتار عاقالنه و منطقي دارند. والدين مســتبد )کنترل 
بــاال و پذيرش کم( بيش از حد کنترل کننده اند و از لحاظ عاطفی 
نيز پاســخگو نيستند. در اين سبک فرزندپروری، والدين بر اعمال 
قدرت و انضباط اجباري تأكيد مي كنند. اين والدين با فرزندان خود 
كمتر گرم و بامحبت هســتند، آن ها را بسيار كنترل و از قدرتشان 
اســتفاده افراطي مي كنند. به فرزندان اجازه مخالفت با تصميمات 
و قواعــد خود را نمي دهند و كمتر با آنان گرم و مهربان هســتند. 
والدين سهل گير )کنترل کم و پذيرش باال( کنترل کمی بر فرزندان 
دارند اما پاســخگو و گرم هستند و باالخره والدين آسان گير رابطه 

صميمي و بامحبتي با فرزندان خود دارند ولي راهنمايي و انضباط 
الزم را كــه به فرزنــدان آن ها كمك مي كند تا مســئوليت را ياد 
گرفته و مالحظه ديگران را بكنند تأمين نمي كنند. فرزندان آن ها 
گرايش دارند كه ناپخته تر و خودمحورتر باشــند )فضلی، 1389(. 
برخی از نظريه ها، ســبک چهارمی را نيز اضافه کرده اند که شامل 
 سبک فرزندپروری غافل يا ممتنع )کنترل کم و پذيرش کم( است 

)نيومان و همکاران، 2008(. 
حمايت مناســب کودك توســط والدين و گرمی اقتدار آن ها با 
نتايج مثبت در  نوجوانی رابطة مســتقيم دارد )ويلينگر، ديندورفر 
ـ رادنر، ويلنائر، جرگل و هاگر17، 2005(. بررسي تعامل خانوادگي 
والدين و دختران مبتال به اختالل خوردن مشــكالتي را در رابطه 
با خودمختاري نوجوانان در رابطه با والدين آشــکار می سازد. اين 
والدين اغلب انتظارات زيادي براي پيشــرفت و پذيرش اجتماعي 
دارند و بيــش از حد حمايت كننده و كنترل گر هســتند، اگرچه 
دختر آن ها ســعی می كند كه اين انتظارات را برآورده ســازد ولي 
در درون خــود به خاطر آنكه او را فــردي نمي دانند كه از حقوق 
شخصي برخوردار است، به شدت عصباني است و سعی دارد به طور 
غيرمستقيم به والدين خود بفهماند كه او ديگر فردي مجزا از آن ها 

است )مؤمنی و اميری، 1386(. 
می توان گفت كه الگوهاي ناسالم خوردن و الگوهاي فرزندپروري 
می تواند بر روي سبك هاي غذا خوردن فرزندان تأثير داشته باشد 
و در هدايت فرد به به ســمت اختالالت خوردن نقش ايفا كند. با 
اين حال داده هاي به دست آمده كم هستند و در مورد رابطة بين 
سبک های فرزندپروری و اختالل خوردن، بين يافته هاي موجود 
نيز تعارضاتي وجود دارد )فرنانــدز آراندا18 و همکاران، 2007(. 
به عنوان مثال نيکوالس و واينر19 )2009( طی مطالعة خود نشان 
دادند که بين کودکانی که با سبک فرزندپروری مستبدانه بزرگ 
شــده بودند و کودکانی که به اين سبک پرورش نيافته بودند از 
نظر ابتال به اختالل خوردن، تفاوت معناداری وجود نداشته است، 
در حالی که هايکرفت و بيليست )2010( طی مطالعة خود بدين 
نتيجه دست يافتند که افزايش عالئم اختالل خوردن در فرزندان 
با سبک فرزندپروری ســهل گيرانه و مستبدانه ارتباط معناداری 
دارد. اين در حالی  بود که ســبک فرزندپروری مقتدرانه با عالئم 
اختالل خوردن ارتباط معناداری نداشت. كزاجا، ريف و هيلبرت20 
)2009( نشــان دادند که كودكاني كه نمي توانند خوردن خود را 
كنترل كنند و داراي پراشتهايي عصبي هستند بيشتر از راهبردهاي 
نامطلوب هيجاني، همچون شــب ادراري و ناخن جويدن خصوصًا 
در كنترل و تنظيم اضطراب و ترس، اســتفاده مي كنند و والدين 

تعاملعواملزیستي،رواني،رفتاري،اجتماعيوفرهنگيموجب
شروعاختالالتتغذیهوخوردنميشود.ایناختالالتبهوسیلة

دامنهايازتفكراتورفتارهايغیرطبیعيمشخصميشودکه
عمدهترینفكردراینمیان،نگرانيدرموردشكلووزنبدناست
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مســتبد و کنترل کننده ای دارند. در پژوهشــی فاسينو، اميانتو و 
آبات ـ داگا21 )2009( دريافتند که در خانواده هايی که والدين از 
اقتدار و راهنمايی کمی اســتفاده می کنند و در مقابل از خشونت 
به ميزان بيشــتری استفاده می کنند و ويژگی های والدين مقتدر 
را ندارند، دختران نوجوان در اين خانواده ها به ميزان بيشتری به 
بی اشتهايی روانی دچار می شوند. اسنوک و همکاران  )2007( در 
پژوهش خــود دريافتند که حمايت مادرانة پايين و کنترل باال با 
اختالل خوردن در نوجوانان رابطه دارد. ويتکووسکا )2013( نيز 
طی مطالعه خود نشان داد که بين نگرش والدين و ميزان حمايت 
و محبت و پذيرش آنان و اختالل بی اشــتهايی روانی در فرزندان 

رابطة معناداری وجود دارد. 
فياض، عمری و بشــارت )1394( نيز طــی پژوهش خود بدين 
نتيجه دست يافتند که بين سبک های فرزندپروری والدين و عزت 
نفس فرزندان رابطه وجود دارد و هر چه سبک فرزندپروری پدر و 
مادری مقتدرانه تر باشــد، عزت نفس فرزندانشان باالتر خواهد بود 
و اين باعث می شود که فرزند در مقابل تکانه هايی مانند پرخوری، 
مقاومت بيشــتری نشــان دهد. مؤمنی و اميری )1386( نيز در 
مطالعة خود بدين نتيجه رسيدند که بين سبك فرزندپروري قاطع 
و اطمينان بخش والدين با بروز عالئم بی اشتهايي رواني در دختران 
نوجوان رابطه منفي معنادار و بين ســبك فرزندپروري مستبدانه 
والدين با بروز عالئم بی اشــتهايي رواني رابطه مثبت معنادار وجود 
دارد. در اين پژوهــش رابطه معناداري بين ســبك فرزندپروري 
سهل گيرانه، و بروز عالئم بی اشتهايي رواني مشاهده نشد. محققان 
چنين نتيجه گرفتند که دو سبك مقتدرانه و مستبدانه، در قياس 
با سبك سهل گيرانه، نقش مهم تري در پيش بيني بروز يا عدم بروز 

عالئم اختالل دارد. 

بنابراين می توان گفت که اگرچه رابطة بين سبک های فرزندپروری 
و اختالل خوردن در برخی مطالعات مشخص شده است اما کاماًل 
واضح اســت که در ادبيات پژوهشــی و يافته ها، ناهمســانی ها و 
تناقضاتی در مشخص کردن چگونگی اين رابطه وجود دارد و اين 
امر نياز به تحقيقات بيشــتر در اين زمينه را نشان می دهد )دوو، 
2013(. لذا پژوهش حاضر به بررســی اين رابطه پرداخته و سعی 

دارد به درک عميق تری از اين رابطه دست يابد.

روشتحقیق
روش پژوهش حاضر، توصيفی از نوع همبســتگی است. جامعه 
آماری اين پژوهش شــامل تمامی دانش آموزان دختر پاية هفتم و 
هشتم دورة اول متوسطة منطقة 15 شهر تهران می باشد. با توجه 
به تعداد متغيرهای مورد بررسی، اين پژوهش از نوع کّمی پيچيده 
است. شــيوة نمونه گيری در پژوهش حاضر، نمونه گيری خوشه ای 
در دسترس بود. ابتدا از بين مناطق شهر تهران، منطقة 15 انتخاب 
شده و سپس از بين مدارس آن منطقه، يک مدرسه انتخاب شد و 
سپس تعداد 195 نفراز دانش آموزان دختر پايه هفتم و هشتم دورة 
اول متوسطه آن مدرســه به همراه والدينشان در پژوهش شرکت 
نمودند و به پرســش نامه ها پاســخ دادند. پرســش نامه های مورد 

استفاده در پژوهش عبارت بودند از: 
پرســشنامةســبکهایفرزندپروریبامریند)1991(: 
اين پرســش نامه شامل 30 ماده اســت که 10 ماده آن به سبک 
فرزندپــروری ســهل گيرانه، 10 ماده آن به ســبک فرزندپروری 
اســتبدادی و 10 ماده ديگر به ســبک فرزندپروری مقتدرانه در 
امر پرورش فرزند مربوط می شوند. در اين پژوهش آزمودنی ها که 
والديــن نمونه های مورد مطالعه بودند بايد با مطالعه هر ماده، نظر 
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خود را در يک طيف پنج درجه ای ليکرت اعالم می کردند. گزينه ها 
به ترتيب از صفر تا 4 نمره گذاری شــده و با جمع نمرات، 3   نمره 
مجزا در مورد سبک فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل گيرانه 
برای هر آزمودنی به دســت می آيد. اعتبار و روايی اين پرسش نامه 
توسط اسفندياری )1374( و رضايی )1375( باالتر از 0/8 به دست 

آمده است. 
پرســشنامهالگوهايوزنوخوردناسپیترز22)1992(:
پرسش نامه الگوهاي وزن و خوردن شامل 12 پرسش اصلي است 
كه در زير هر پرســش اصلی، پرســش های فرعی نيز با جزئيات 
بيان شــده است. پرســش های اصلی در يك مقياس 2 امتيازي با 
پاسخ هاي بله و خير درجه بندي شده و پرسش های فرعی در يك 
مقياس 5  امتيازي درجه بندي گرديده اســت. پرسش های فرعی، 
شــدت رفتار و اينكه رفتار چگونه اتفاق مي افتد را مورد سؤال قرار 
می دهد و پاســخ ها در يک طيف شــامل 1 بار در هفته، يك روز 
در هفتــه، 2 يا 3 روز در هفته، 4 يا 5 روز در هفته و اغلب هر روز 
گنجانده شده است. اين پرسش نامه دارای دو فرم خودگزارش دهی 
توسط نوجوان و فرم گزارش والدين است که در پژوهش حاضر از 
هر دو فرم استفاده شد. اين مقياس توانايی تشخيص بين جمعيت 
بالينی و غيربالينی در اختالل خوردن را دارد. نانگل، جانسون، کارـ 
نانــگل و انگلر23 )1994( ضريب پايايــی و روايی آزمون را در حد 
خوب برآورد کرده اند )به نقل از گايلـ  بوکا24، 2009(. در پژوهش 
حاضر نيز ضريب اعتبار آزمون با اســتفاده از آلفای کرونباخ 0/70 

به دست آمد.

یافتهها
پــس از جمــع آوری اطالعــات، داده های به دســت آمــده از 
پرسش نامه های تکميل شده توسط  195 نفر از دانش آموزان پاية 
هفتم و هشــتم دورة اول متوســطه و والدين آن ها مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. در ادامه شاخص های توصيفی شامل ميانگين، 
انحــراف معيار، حداقل مقدار و حداکثر مقدار نمرات ســبک های 
فرزندپروری )سبک سهل گيرانه، سبک مقتدرانه و سبک مستبدانه( 
والدين و اختالل خوردن در فرزندان آنان در جدول شماره 1 ارائه 

شده است.

همان طور که در جدول 1 مشــاهده می شــود، ميانگين نمرات 
سبک فرزندپروری مقتدرانه 30/74، سبک فرزندپروری مستبدانه 
15/06، سبک فرزندپروری سهل گيرانه 13/97 و ميانگين نمرات 
اختالل خوردن در دانش آموزان 14 بوده اســت. به منظور بررسی 
روابط بين متغيرهای پژوهش، ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها با 
استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف پرداخته شد که نتايج 

اين آزمون در ادامه در جدول 2 آورده شده است:

جدول1:شاخصهایتوصیفینمراتسبکهایفرزندپروری
واختاللخوردن

حداكثرحداقلانحرافاستانداردمیانگینمقیاس

سبک فرزندپروری 
30/745/481340مقتدرانه

سبک فرزندپروری 
15/076/19336مستبدانه

سبک فرزندپروری 
13/974/86229سهل گيرانه

144/91329اختالل خوردن

جدول2:نتیجهآزمونکولموگروفـاسمیرنوفجهتبررسینرمالبودن
توزیعنمراتمتغیرها

سطحمعناداریآمارهK-Sمتغیر

1/300/067سبک فرزندپروری مقتدرانه

1/200/112سبک فرزندپروری مستبدانه

1/300/067سبک فرزندپروری سهل گيرانه

1/320/06اختالل خوردن
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بر اساس نتايج مندرج در جدول 2 می توان نتيجه گرفت که توزيع 
نمرات ســبک های فرزندپروری والديــن و نمرات اختالل خوردن 
دانش آموزان نرمال اســت )با اطمينان 95 درصد و p<0/05(. لذا 
می توان با استفاده از آزمون ضريب همبستگی پيرسون به بررسی 
رابطة بين ســبک های فرزندپروری والديــن و اختالل خوردن در 
فرزندان، پرداخت. نتايج آزمون ضريب همســبتگی پيرســون در 

جدول 3 ارائه شده است.

نتايج جدول شــماره 3 نشــان مي دهد كه بين نمرات ســبک 
فرزندپــروری مقتدرانه در والدين و اختالل خــوردن در فرزندان 
ارتبــاط معکوس )r =-0/261( و معنا داری )p>0/01( وجود دارد. 
همچنين بين ســبک فرزندپروری مستبدانه در والدين و اختالل 
خــوردن در فرزندان ارتبــاط مســتقيم )r=0/197( و معنا داری 
)p>0/01( وجود دارد. اما رابطة بين سبک فرزندپروری سهل گيرانه 

و اختالل خوردن )p<0/01( معنادار نيست. 

بحثونتیجهگیری
نتايــج پژوهش  حاضر نشــان داد که اختالل خوردن با ســبک 
فرزندپــروری مقتدرانه، رابطة منفی و معناداری داشــته اســت؛ 
به عبارت ديگر اين نتايج نشــان می دهد که هر چه ميزان اختالل 
خوردن در فرزندان کمتر باشد، نمرة سبک فرزندپروری مقتدرانه 
در والدين نيز باالتر است و بالعکس. همچنين سبک فرزندپروری 
مستبدانه رابطة مستقيم و معناداری با اختالل خوردن دارد، بدين 
معنی که هر چه ميزان اختالل خوردن در فرزندان افزايش می يابد، 
نمرة والدين در سبک فرزندپروری مستبدانه نيز افزايش می يابد و 

بالعکس. اما رابطة اختالل خوردن با سبک فرزندپروری سهل گيرانه 
معنادار نبود. بنابراين با توجه به مقدار همبســتگی مشاهده شده 
بين ســبک های فرزندپروری و اختالل خوردن و سطح معناداری 
مشاهده شــده، می توان چنين نتيجه گرفت که بيشترين ميزان 
همبستگی بين اختالل خوردن و سبک فرزندپروری مقتدرانه بود 
که همبســتگی منفی و معنادار بوده و سپس بين اختالل خوردن 
و سبک فرزندپروری مستبدانه، همبستگی مثبت و معنادار وجود 
داشــت و در نهايت بيــن اختالل خوردن و ســبک فرزندپروری 

سهل گيرانه نيز همبستگی معناداری مشاهده نشد. 
در تبيين نتايــج پژوهش حاضر مبنی بر وجــود رابطة معنادار 
و منفی بين اختــالل خوردن در فرزندان و ســبک فرزندپروری 
مقتدرانــه در والدين می توان چنين گفت که والديني كه ســبك 
قاطع و اطمينان بخش دارند هم براي رفتارهاي خودمختارانه و هم 
براي رفتار منضبط اعتبار قائلند. آن ها روابط كالمي را تشويق كرده 
و هنگامي كه فرزند را از چيزي منع مي كنند يا از او انتظاري دارند، 
داليل الزم را به او ارائــه مي نمايند. چنين تالش هايي براي ثابت 
نمودن حقانيــت اقتدار والدين اهميت خاصي دارد زيرا كودكان و 
نوجوانان به تدريج به بلوغ شناختي و اجتماعي نزديك مي شوند و 
بايد براي زندگي خويش قبول مسئوليت نمايند )مؤمنی و اميری، 
1386(. در مورد عادات غذايی و رفتار خوردن نيز، والدين غالبًا بر 
رفتار خوردن فرزنــدان توجه دارند اما کنترل و محدوديت غذايی 
توســط والدين، تأثير منفی بر رژيم های غذايــی و رفتار خوردن 
کودکان در آينده می گذارد و پخش مسئوليت، رويکرد مناسب تری 
اســت که والدين مقتدر از آن اســتفاده می کنند. در اين رويکرد 
والديــن، فرزندان خود و رفتارهای آنــان را نظارت می کنند اما به 
آنان اجازه می دهند که خودشان تصميم بگيرند که چه نوع غذايی 
را و به چه مقدار اســتفاده کنند. در اين شيوه فرزندان می آموزند 
کــه رفتارهای خوردن و عادات غذايی خــود را کنترل نمايند. لذا 
نوجوانانی که والدين مقتدر دارند عادات غذايی ســالم تری دارند و 
کمتر دچار اختالل خوردن می گردند )رايکس و همکاران، 2015(. 
می توان گفت اقتداری كه براســاس يك نوع دل نگراني منطقي 
براي رفاه نوجوانان اســت معمواًل از طرف فرزند پذيرفته مي شود، 
حال آنكــه اقتدار غيرمنطقي كه براســاس ميل بزرگســاالن به 
تســلط بر كودكان و نوجوانان مي باشــد، احساس طردشدگي به 
آن ها داده و خشــم آن ها را برمي انگيزد و گاهي هم به افسردگي 
مي انجامــد. در واقع والدين مقتدر احســاس عزت  نفس و عاطفه 
مثبت در فرزند خود ايجاد مي كنند كه اين باعث جلوگيري از بروز 

جدول3:همبستگینمراتسبکهایفرزندپروریوالدینونمرات
اختاللخوردندرفرزندانآنان

تعدادمتغیرها
ضریب

همبستگی
سطح

معناداری

اختالل 
خوردن در 

فرزندان

سبک فرزندپروری 
مقتدرانه 

195-0/2610/000

سبک فرزندپروری 
مستبدانه 

1950/1970/006

سبک فرزندپروری 
سهل گيرانه 

1950/0130/86

میتوانگفتاقتداریكهبراساسیكنوعدلنگرانيمنطقي
برايرفاهنوجواناناستمعمواًلازطرففرزندپذیرفتهميشود،

حالآنكهاقتدارغیرمنطقيكهبراساسمیلبزرگساالنبهتسلط
بركودكانونوجوانانميباشد،احساسطردشدگيبهآنهاداده

وخشمآنهارابرميانگیزدوگاهيهمبهافسردگيميانجامد
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رفتارهاي نابهنجار و اختالالت رفتاري و رواني 
در فرزندان مي شود زيرا فرزندانشان همواره به 
شــيوه متعادل رفتار مي كنند و مجبور نيستند 
براي جلب پذيرش و موافقت والدين دســت به 
فرزندان  اين گونه  بزننــد.  غيرمعمول  رفتارهاي 
از ســالمت رواني باالتــري برخوردارند و كمتر 

احتمال دارد مبتال به اختالالت شخصيتي، خلقي، 
اضطرابي و خوردن گردند. 

نتايج حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر اينکه بين سبک 
فرزندپروری مقتدرانه و اختالل خوردن در فرزندان رابطة منفی 

و معنادار وجــود دارد با نتايج پژوهش های فاســينو و همکاران، 
2009؛ ويتکووســکا، 2013؛ فياض و همکاران، 1394 و مؤمنی و 

اميری، 1386 همسو بوده است. 
نتايــج حاصــل از پژوهش حاضــر مبنی بر اينکه بين ســبک 
فرزندپروری مســتبدانه و اختالل خوردن در فرزندان رابطة مثبت 
و معنــادار وجود دارد با نتايج پژوهش های هايکرفت و بيليســت، 
2010؛ كزاجــا و همکاران، 2009؛ اســنوک و همکاران، 2007؛ 

ويتکووسکا، 2013؛ مؤمنی و اميری، 1386 همسو بوده است.
والديني كه سبك مستبدانه دارند بر اعمال قدرت و انضباط اجباري 
تأكيد مي كنند. اين والدين كمتر با فرزند خود گرم و بامحبت رفتار 
مي كننــد و بر كنترل كامل وی تأكيد دارنــد؛ به عبارتي يك نفر 
حاكم بر اعمال و رفتار ديگران اســت و وظيفه سايرين را مشخص 
مي كند. والديني كه سبك مستبدانه دارند به دليل آنكه توانايي هاي 
فرزنــد خود را كمتر از حد خود ارزيابي مي كنند، تمايل به حمايت 
افراطي از فرزندان خود دارند و اين حمايت خود را در قالب كنترل 
افراطي نشــان مي دهند. عالوه بر اين از خصوصيات ديگر اين گونه 
والدين طرد فرزند در هنگام بروز رفتاري مخالف ميل آن هاست، زيرا 
انعطاف ناپذيري و خشونت آن ها باعث مي شود كه هرگونه تخطي از 
دستوراتشان را به منزله از دست رفتن كنترل و اقتدار خويش قلمداد 
نموده و فرزنــد را به خاطر آن تنبيه نمايند. گاهی کنترل بيش از 
حد و طرد والدين نيز به عنوان عوامل مهم و پيش بيني كننده تمايل 
به الغري و نارضايتي از وضعيت بدن و پرخوري معرفي شده است 
)مؤمنی و اميــری، 1386(. نوجوانانی که والدينی دارند که آنان را 
بيش از حد کنترل می کنند و دستورات زيادی می دهند نمی توانند 

هيجانات 
رفتارهـــای  و 

خــود را به خوبــی تنظيم 
نماينــد و اين امر آنان را در معرض خطر ابتال به اختالالت خوردن 
قرار می دهد. هنگامی که نوجوان نمی تواند از نظارت والدين رهايی 
يابــد، به کنترل داخلی و کنترل ميزان مصــرف غذا روی می آورد 
و دچار اختالل خــوردن می گردد )رايکس و همــکاران، 2015(. 
همان گونه كــه از نتايج پژوهش برمي آيد بين اختالل خوردن و 
سبك فرزندپروري ســهل گيرانه در دانش آموزان رابطة معناداری 
وجود ندارد. در تبيين نتيجه فوق مي توان گفت که براساس نظرية 
سيستمی خانواده، تعامالت بين فردی و روابط سالم بين والدين و 
فرزندان در مورد عادات غذايی و الگوهای خوردن می تواند نوجوانان 
را از درگير شدن در عادات غذايی ناسالم و ابتال به اختالل خوردن 
محافظت نمايد اما والدين سهل گير در خصوص رفتارهای خوردن 
فرزندان خود چندان دخالتی نمی کنند و توقع کمی از فرزند خود 
دارند؛ فرزندان نيز به ميزان کمتری نســبت به بدن و تغذية خود 
حساس هستند )زاباتسکی، برگ و ينومارک-استاينر25 ، 2015(، از 
آنجا که اين والدين بي اعتنا و به حد افراطي مساوات طلب هستند، 
اجازه مي دهند كه فرزندشان هر كاري را كه تمايل دارد انجام دهد. 
بنابراين اكثر اين فرزندان اختالالت رفتاري بيروني نظير رفتارهاي 
تكانشــي و پرخاشــگرانه و رفتارهاي ضداجتماعي از خود نشان 
مي دهند. به عبارتي، چون والدين هيچ گونه كنترل بيروني بر آن ها 
ندارند آن ها در محيط اجتماعي خود را رها و آزاد مي بينند و بيشتر 

والدینیکهسبکفرزندپروریمقتدارنهدارندبرفرزندانخودو
رفتارهایآناننظارتدارندامابهآناناجازهمیدهندکهخودشان

تصمیمبگیرندکهچهنوعغذاییراوبهچهمقداراستفادهکنند.دراین
شیوهفرزندانمیآموزندکهرفتارهایخوردنوعاداتغذاییخودرا
کنترلنمایند،عاداتغذاییسالمتریداشتهباشندودرنتیجهکمتر

دچاراختاللخوردنشوند
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نابهنجار  رفتارهاي 
آن ها در رابطه با اجتماع 
بــوده و كمتر جنبــه دروني 
به خــود مي گيرد و كمتــر احتمال 
دارد کــه اين کودکان مبتال به اختالالت خلقي، 
اضطرابي، اختالالت خوردن و به طور كلي اختالالت دروني گردند. 
لذا مي توان نتيجه گرفت که اين نوع سبك فرزندپروري رابطه اي با 
بروز عالئم اين اختالل كه بيشتر دروني است ندارد، بنابراين شايد 
بتوان اين نتيجه را اين گونه تبيين كرد كه آزادي افراطي و بي حد 
و اندازه دادن به فرزندان بيشتر براي جامعه خطرناك است تا براي 

خود فرد )مؤمنی و اميری، 1386(. 
نتايــج حاصــل از پژوهش حاضــر مبنی بر اينکه بين ســبک 
فرزندپــروری ســهل گيرانه و اختالل خــوردن در فرزندان رابطة 
معناداری وجود ندارد با نتايج پژوهش های ويتکووســکا، 2013؛ 
فاسينو و همکاران، 2009 و مؤمنی و اميری، 1386 همسو بوده است. 

پینوشتها
1. anorexia nervosa
2. bulimia nervosa
3. Deveau 
4. National Eating Disorders Association
5. Gowers & Shore 
6. Witkowska
7. eating disorder 
8. Newman, Harrison, Dashiff & Davies
9. Kremers, Brug,Vries, Engels
10. Mazzeo and Bulik
11. Birch & Davison

12. Martinez, Garcia, & Yubero
13. Baumrind
14. authoritative
15. authoritarian
16. permissive
17. Willinger, Diendorfer-Radner, Willnauer, Jorgl & Hager
18. Fernandez-Arandaa
19. Nicholls & Viner
20. Czaja, Rief & Hillbert
21. Fassino, Amianto and Abbate-Daga
22. Spitzerʼs Questionnaire on Eating and Weight Patterns 
23. Nangle, Johnson, Carr-Nangle, & Engler
24. Gayle Boeka
25. Zubatsky, Berge & Neumark-Sztainer

منابع
1. بساک نژاد، سودابه؛ هومن، فرزانه؛ قاســمی نژاد، محمدعلی. )1391(. رابطة 
بين سبک هاي مقابلة اجتناب شناختی رفتاري و اختالل خوردن در دانشجويان 

دانشگاه. مجلة اصول بهداشت روانی، سال 4، شماره 14، صفحات 278-285.
2. فضلی، وحيد. )1389(. بررســي رابطه شــيوه هاي تربيتي والدين و نگرش 
به رفتارهاي بزهكارانه در بين نوجوانان 15 تا 18 ســال شــهر تهران. فصلنامه 
مطالعات پيشگيري از جرم/ سال پنجم، شماره چهاردهم، صفحات 79-112. 

3. فياض، ريحانه؛ عامری، فريده؛ بشــارت، محمدعلی. )1394(. مقايســه بين 
ســبک های فرزندپروری والدين و اســتحکام من فرزندان. رويش روان شناسی، 

سال4، شماره 01 صفحات 109-126. 
4. Deveau, Stephanie A. (2013). The Role of Parenting Style, 
Maladaptive Schemas and Experiential Avoidance in Predicting 
Disordered Eating. Doctoral Dissertation. Ontario: University  of 
Guelph. 
5. Haycraft, Emma., Blissett, Jackie. (2010). Eating Disorder 
Symptoms And Parenting Style. Appetite, 54 (1), 221-224. 
6. Philips, N., Sioen, I., Michels, N., Sleddens, E., Henauw, S.D. 
(2014). The influence of parenting style on health related behavior 
of children: findings from the ChiBS study. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 11 (95), 1-14. 
7. Reicks, M., Banna, J., Cluskey, M., Gunther, C., Hongu, 
N., Richards, R., Topham, G., Wong, S.S. (2015). Influence of 
Parenting Practices on Eating Behaviors of Early Adolescents 
during Independent Eating Occasions: Implications for Obesity 
Prevention. Nutrients, 7, 8783–8801. 
8. Witkowska, Bogumiła. (2013). Perception of parental attitudes 
and the level of female adolescents’ self-esteem affected with 
anorexia nervosa. Psychiatria Polska, 3, 397-407. 
9. Zubatsky, Max., Berge, Jerica & Neumark-Sztainer, Dianne. 
(2015). Longitudinal associations between parenting style and 
adolescent disordered eating behaviors. Eat weigh disorder, 
20(2), 187-194. 

ليست کامل منابع استفاده شده تحقيق در دفتر مجله موجود است.

15 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396



مـــوردپژوهـــي

چكیده
پژوهشحاضرباهــدفرفعافتتحصیليیكدانشآموز)در
ســالتحصیلي95-94(ازطریقكاهشاضطرابويصورت
گرفت.درابتدابهبررسيمسئلهازابعادمختلفپرداختهشدو
نمراتدرســيوكارنامهاولیهونظراولیاومعلمانويموردنظر
قرارگرفت،سپسجهتتشخیصمسئلهبهجمعآورياطالعاتاز
منابعدیگرپرداختهشد.دربررسياولیه،نمراتآزموناضطراب
عموميوامتحانويبهترتیب51و55وعزتنفسوي،بهعنوان
یكيازمهمترینمؤلفههايمرتبطباپیشــرفتتحصیلي،33
ومعدلكارنامهاولیهوي11/82بهدســتآمدسپسجهتحل
مسئلهبهتفكروجســتوجويراهحلهایيباتأكیدبرسوابق
نظريوعمليمرتبطباموضوعپرداختهشــد.راهحلهايمورد
نظرشاملمشاورهفرديوآموزشمهارتهايابرازوجودو...و

مشاورهباوالدینوارجاعآنانبهمراكزموردنظروجلسهآموزشي
بادبیرانومعرفيكتابهايموردنظرانجامگرفت.درپایانجهت
بررسينتایجاقدامات،ارزیابيمجددصورتگرفت.نتایجنشان
دادهنرآموزدرنمرهاضطرابعموميواضطرابامتحانبهترتیب
32و31وعزتنفس42وكارنامهدوم16/16كسبكردهاست.
باتوجهبهنتایجبهدستآمده،ميتوانچنیناستنباطكردكه
اقداماتانجامشــدهمنجربهكاهشاضطرابهنرجووافزایش
عزتنفسومعدلويشــدهاســت.بدیهياستایناقدامات
بهخصوصاگرازطرفمشــاورمدرسهصورتگیردميتوانددر
كاهشافتدانشآموزانوپیشرفتتحصیليآنهامثمرثمرباشد.

كلیدواژهها: افت تحصيلي، اضطراب، عزت نفس، دانش آموز

زهراشاهسواريكارشناسارشدمشاورهخانواده.شهرستانرباطكریم

دلشوره های دائمی! 
چگونه توانستم افت تحصیلي یک دانش آموز را از طریق 

كاهش اضطراب و افزایش عزت نفس از بین ببرم؟
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مقدمه
عصري كه در آن  زندگي مي كنيم به عصر اضطراب1 شــهرت دارد. بديهي است كه جلوه هاي 
اضطراب بسيار گسترده و متغير است )گنجي، 1384، ص 158(. اكثر نوجوانان و جوانان هنگام 
روبه رو شدن با موقعيت هاي تهديد آميز يا فشار، احساس اضطراب و تنش دارند. چنين احساساتي 

با واكنش هاي نابهنجار و با فشار رواني توأم مي گردد )براهني، 1382(.
ويژگي هاي فرد مضطرب شامل احساس عدم اطمينان، درماندگي، برانگيختگي فيزيولوژيكي 
و تحريك پذيري اســت )اكبري، 1385، ص 257(. اضطراب ها به دو دســته طبيعي يا نرمال و 
نابهنجار تقســيم مي شوند. در اضطراب نرمال شدت واكنش با مقدار خطر متناسب مي باشد كه 

اين خود مفيد اســت زيرا شــخص را وادار مي سازد با موفقيت خطرات را از 
خود دفع نمايد. بنابراين مقدار متعادل اضطراب براي رشد شخصيت الزم 

اســت. اما در اضطراب نابهنجار مقدار واكنش متناسب با مقدار خطر 
نيست، همراه با تعارض، سركوبي و ساير مشخصات غير عادي است 

و با عالئم مرضي و مكانيزم هاي دفاعي همراه است. اين اضطراب 
كارايي فرد را كاهش داده و چه بسا او علي رغم تالش و كوشش 
فردي به واســطة ميزان باالي اضطــراب نتواند نتيجه مطلوب 
زحمات خــود را دريافت كند. )اكبــري، 1385، ص 265(. لذا 

دانش آموزاني كه تجربه اضطراب نابهنجار را دارند داراي افت 
تحصيلي بوده و گاهي علي رغم تالش و كوشش به نتيجه 

دلخواه نمي رسند و اين خود باعث يأس و نااميدي 
و كاهش عزت نفس در آنان مي گردد. بديهي است 
عوامل ايجاد اضطراب شــامل سه فاكتور خانواده 
و مدرسه )محيط( و خود فرد مي باشد. لذا جهت 

 احساس اضطراب دو جزء دارد: 
  1. آگاهي از احساس هاي فيزيولوژيك )تپش قلب، احساس

 دلشوره، تنگي نفس، لرزش زانوها، صداي مرتعش( 
  2. آگاهي از وجود عصبانيت يا ترس. اضطراب ممكن است

 در نتيجه  احساس شرم افزايش يابد. 



رفع آن ضرورت دارد هر سه فاكتور در نظر گرفته شود. 
اين جانب معاون هنرســتان و داراي مدرك كارشناسي ارشد 
مشاوره مي باشم و در سال هاي گذشته مشاور مدرسه بوده و در 
طول سابقه كاري همواره تالش نموده ام با روش هاي مناسب و 
ابتكاري، در بهبود يادگيري دانش آموزان بكوشم و موانع روحي 
و رواني پيشــرفت تحصيلي آنان را مرتفع نمايم. امســال محل 
كارم هنرستان اسوه است و معاون مدرسه مي باشم، با اين حال 
به دليل تخصص ام و نبود مشاور در مدرسه گاهي در رفع مسائل 

رواني دانش آموزان دست به اقداماتي مي زنم.

چگونگيتشخیصمسئله
از آنجا كه در ســال تحصيلي جديد براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شــده و جهت شناســايي دانش آمــوزان ضعيف و ايجاد 
انگيزه در آن ها، مقرر گرديده كه هر 45 روز براي دانش آموزان، 
براســاس نمرات دريافتي از دبيران، كارنامه صادر شــود ضمن 
بررســي نمرات 45 روز اول سال تحصيلي به مواردي برخوردم 
كه داراي افت تحصيلي و سطح پايين نمرات بودند. از جملة اين 
دانش آموزان مريم بود كه در سال دوم رشتة كامپيوتر مشغول 
تحصيل بود. مســئله افت تحصيلي برخــي از دانش آموزان در 
شــوراي دبيران مطرح گرديد و هر يــك به طور جداگانه مورد 
بررسي قرار گرفتند. در اين شــورا همه دبيران باالتفاق اذعان 
نمودند كه مريم در كالس ســاكت و آرام و گوشــه گير است، 
حضور فعال ندارد و بيشــتر شنونده اســت اما هنگام پرسش 
كالسي و امتحانات قادر به پاسخ گويي نيست. گويي اصاًل چيزي 
ياد نگرفته اســت. تعداد غيبت هاي كالسي وي زياد است. لذا 
جهت بررســي دقيق و عيني تر مسئله، نمون برگ واقعه نويسي 
)آنچه را معلم مشــاهده مي كند عينًا و بدون تعبير و تفسير در 
مــورد يك دانش آموز ثبت مي كند.( را تنظيم كردم و به تمامي 
دبيران كالس دوم كامپيوتر دادم و از آنان خواســتم آنچه را از 
اين دانش آموز ديده اند )شامل: واكنش ها، عكس العمل ها، حاالت 
فيزيولوژيكي و ...( در نمون برگ ثبت كنند و پس از تكميل به 
بنده تحويل دهند. بعد از جمع آوري نمون  برگ  ها، مشــاهدات 
تقريبًا يكســان بود و عالئم )هول شدن، دستپاچگي، ناتواني در 
حضور ذهن در بيان مطالــب، برافروختگي چهره، لكنت زبان، 
گريه، تعريق كف دســت ها، حالت تهوع، امتناع از پاســخ دادن، 
بهانه جويي و ...( نشان از وجود اضطراب نابهنجار در دانش آموز 
مي داد. لذا جهت اطمينان بيشتر از وجود مسئله طي يك جلسه 
با وي به بررســي عميق تر مســئله پرداخته و مصاحبه باليني 
صورت گرفت و پرسش نامه اضطراب »كتل« و همچنين جهت 

بررســي تأثير اضطراب بر عزت نفس وي پرسش نامه عزت نفس 
»كوپر اسميت« روي او اجرا گرديد. لذا با به دست آوردن نتايج 

به فكر چاره افتادم. 

انگیزهمحققازتحقیق
بنده در راســتاي رســالت حرفه ايم همواره پيگيري مسائل 
و مشــكالت اخالقي، تربيتي و تحصيلي دانش آموزان را جزء 
وظايف مســلم خود مي دانــم. از طرفــي عالقه مندي من به 
دانســتن و كسب تجربه بيشتر و ســنجش  توان خود در رفع 
مســائل رواني دانش آموزان و مهم تر از همه اينكه احســاس 
مي كنم پيگيري و تالش معنا  دار در راســتاي حل مشــكالت 
يك دانش آمــوز موجبات آرامش و رضايــت خاطرم را فراهم 
مي ســازد و به من حس حيــات و مثمر ثمر بودن مي دهد لذا 
مصمم هســتم كه علي رغم وجودمشغله هاي متعدد كاري در 

رفع مشكل دانش آموزان بكوشم. 

اهدافتحقیق
- هدف اوليه2: كاهش ســطح اضطــراب و رفع افت تحصيلي 

دانش آموز.
-هدف مياني3: ايجاد زمينه پيشرفت تحصيلي آتي دانش آموز 

همراه با نشاط و شادابي
- هــدف نهايي4: پرورش افرادي داراي عزت نفس باال و انگيزه 

كافي براي شكوفايي استعداد ها و پيشرفت جامعه. 

بیانمسئله5
دانش آموز در كالس خسته و بدون نشاط است، هنگام پاسخ 
به پرسش هاي كالسي دســتپاچه مي شود و قادر به يادآوري و 
بيان مطالب نيســت، در جلســه امتحان قادر به پاسخ گويي به 
ســؤاالت نيست، حالت تهوع و سرگيجه و تپش قلب دارد. كف 
دست هايش عرق مي كند و دچار برافروختگي صورت مي شود. در 
اين شرايط اعتماد به نفس خود را از دست داده و احساس يأس و 
نااميدي دارد. بسيار خواهان آن است كه درس و مدرسه را ترك 
كند. محيط كالس براي وي ناخو ش آيند و كســل كننده است. 
او خود را متعلق به كالس نمي داند و احســاس غربت مي كند. 
اضطراب يك اختالل رواني اســت اما بر روي جوانب مختلف 
جســم و روان و كارايي فرد تأثير مســتقيم مي گذارد و نه تنها 
دانش آموز ســطح پايين كارايي را تجربه مي كند بلكه سيستم 
جســماني وي نيز كارايي طبيعي خود را نخواهد داشت و باعث 
بروز نشانگان جســمي )تعريق، تپش قلب و ...( در او مي شود. 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396 18



پس بسيار بديهي خواهد بود تحت اين شرايط فرد نتواند بازده 
كار خود را ببيند، در نتيجه دچار نااميدي و كاهش احســاس 

عزت نفس و ارزشمندي مي شود. 
لذا با توجه به مؤلفه هاي جســماني و رواني اضطراب و تأثير 
اجتناب ناپذير آن بر كل سيســتم زندگي مريم، بسيار ضروري 
و مهم مي نمود كه جهت رفع اين مهم دســت به اقدام بزنم تا 
شايد از عواقب جبران ناپذير اين بحران ممانعت به عمل آورم. 

گردآورياطالعات
در اين بخش تصميم گرفتم اطالعات بيش ترو دقيق تري از 
دانش آموز به دســت آورم لذا ابتدا جلسه  اي با دبيران دروس 
مختلف وي تدارك ديدم و مســئله را با آن ها مطرح نمودم و 

جدول شــماره1. نمرات پيش آزمون اضطــراب، عزت نفس و معدل 1/5 
ماهه اول مريم

نمراتموارد

51نمره اضطراب عمومي )كتل(

55نمره اضطراب امتحان اسپيل برگر

33نمره عزت نفس )كوپراسميت(

11/82معدل نمرات 1/5 ماهه اول
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از آن ها خواســتم نظرات خود را مطرح كنند. دبيران جغرافي 
و ديني گفتند مريم در كالس ما كمتر نگران است و اضطراب 
كمتــري دارد چون با او رابطه دوســتانه برقرار كرده ايم. يكي 
از دبيران گفت مريم در ســال گذشــته اين مشكل را نداشته 
و با معدل 16 قبول شــده است. در آن جلسه مشخص گرديد 
كــه اغلب دبيران از روش هاي تنبيه و توبيخ براي دانش آموزان 
ضعيف اســتفاده مي كنند و تعدادي نيز روش هاي تشــويق و 
تقويــت را ترجيح مي دادند. برخــي از جمله دبيران جغرافيا و 
ديني اذعان نمودند كه دادن مسئوليت و فرصت ابراز وجود به 
دانش آمــوزان و ابراز اينكه تو مي تواني به آنان انگيزه و آرامش 
مي دهد. يكي از دبيــران معتقد بود مريم روش درس خواندن 
و مطالعه را نمي داند. طي جلســه مشــخص گرديد كه دبيران 
دروس تخصصي اغلب ســخت گير و تنبيه كننده هســتند و از 
جريمه و توبيخ و سرزنش زياد استفاده مي كنند و هيچ دليلي 
را براي عدم آمادگي دانش آموز نمي پذيرند و حتي گاهي براي 
تنبيه دانش آموزان را از كالس بيرون مي كنند، و از جمله مريم 
بارها به دليل ضعف درســي پيش مدير فرســتاده شده است. 
همچنين طي جلســه اي كه با مدير مدرســه به همين منظور 
برگزار گرديد وي ضمن ابراز خرسندي از پيگيري مسئله قول 
مساعدت در زمينه هاي مورد نياز را داد و اظهار اميدواري كرد 
كه اين دانش  آموز ديگر به دفتر فرســتاده نشود. در اينجا الزم 
بود به مطالعه برخي منابع بپردازم و ابعاد و ديدگاه هاي مختلف 
را در مورد اضطراب بررسي كنم تا مشخص شود كدام ديدگاه 
زودتر و بهتر ما را به نتيجه مي رساند. برخي از يافته ها در ذيل 

آمده است. 

عالئمروانشناختيوشناختياضطراب
احساس اضطراب دو جزء دارد: 

1. آگاهي از احســاس هاي فيزيولوژيك )تپش قلب، احساس 
دلشوره، تنگي نفس، لرزش زانوها، صداي مرتعش(

2. آگاهي از وجود عصبانيت يا ترس. اضطراب ممكن است در 
نتيجه احساس شرم افزايش يابد. 

عالوه بر آثار حركتي و احشــايي اضطراب، تأثير آن بر تفكر، 
ادراك و يادگيــري نبايــد از نظر دور بمانــد )اكبري، 1385(. 
صاحب نظران ديــدگاه رفتارگرايي اختالالت اضطرابي را نتيجه 
يادگيري غلط و شرطي شدن مي دانند. يك موقعيت استرس زا 
كه به موقعيت هاي اســترس زاي قبلي شبيه است ممكن است 
موجب برانگيختن اضطراب در فرد شــود. در اين ديدگاه ارائه 
الگو هاي نادرســت توســط والدين به نوجوانان و توقعات نابجا 

از فرزنــدان موجب اضطــراب مي گردد. والدينــي كه توقعات 
خارق العاده يا بيش از اندازه از افراد خانواده خود دارند در آن ها 
تنش ايجاد مي كنند. بر همين اســاس، چنانچه والدين در برابر 
موقعيت  هــاي بي اهميت واكنش هاي اضطرابي نشــان دهند، 
كودكان هم واكنش هاي اضطرابي شــبيه واكنش هاي والدين 

خود بروز مي دهند )اكبري، 1385، ص 267(.
 با آموزش رفتارهاي مثبت و ســالم بســياري از مشــكالت 
بهداشتي قابل  پيشــگيري خواهند بود. براساس پژوهش هاي 
انجام شــده، عواملي نظير عزت نفــس، مهارت هاي بين فردي، 
برقراري ارتباط مطلوب، تعيين هدف، تصميم گيري، حل مسئله 
و تعيين و شناســايي ارزش هاي فردي در پيشگيري يا كاهش 
انواع ناهنجاری هاي رفتــاري و اختالالت رواني نوجوانان نقش 

مؤثر دارند )عليمرداني، 1384(.
به طــور كلي افــراد داراي عزت نفس باال در مقايســه با افراد 
داراي عزت نفــس پايين، در برخوردهاي اجتماعي اثربخش تر و 
كارآمدتر ظاهر مي شــوند. وقتي كه دانش آموز خود را دست كم 
بگيرد و به توانايي هاي خود اعتماد نكند، دچار اضطراب شــده 
و فكر مي كند كه از عهده حل مســائل برنمي آيد. كوپراسميت 
)1982( چارچوبي براي بررسي رابطه عزت نفس و عملكرد  انجام 
امتحان ارائه داد. در مدل وي افراد داراي عزت نفس باال، توانايي 
برخورد شايســته با مشكالت و امتحان را دارا بوده و تحت تأثير 
تغييرات محيط قرار نمي گيرند و به توانايي هاي خود اطمينان 
دارند. كوپر اسميت )1982( بيان مي كند كه اين اضطراب زماني 
بــه وقوع مي پيوندد كه فرد به طور واقعي توســط ديگران طرد 
 شــود يا اينكه انتظار طرد شدن از سوي ديگران را داشته باشد 

)ابوالقاسمي، 1382 ص47(.
ديدگاه شناختي اختالالت اضطرابي را نتيجه افكار و باورهاي 
نادرســت، غيرمنطقي و غيرواقعي مي داند. به خصوص باورهاي 
غيرمنطقي اغراق آميز نسبت به مخاطرات محيطي. اما ديدگاه 
اجتماعــي اضطراب را نتيجه و محصول ناتواني فرد در مقابله با 
فشــار رواني مي داند. در اين ديدگاه، رفتار ناسازگارانه به عنوان 
يك مشــكل كه فقط در فرد وجود دارد تلقي نمي شــود، بلكه 
دست كم آن را به عنوان شكست دستگاه اجتماعي حمايت كنندة 
وي از قبيل والدين، معلمان، دوســتان و ... به حساب مي آورند 
)اكبري، 1385( روان شناســان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب 
كه عامــل مخرب و نابودكننده اســت، از طريــق يادگيري و 
الگو بــرداري آموخته مي شــود، لــذا مي تــوان آن را به كمك 
روش هاي آموزشــي و الگو برداري كاهــش داد يا كنترل نمود. 
از جملــه اين آموزش هــا، آموزش مهارت هاي زندگي اســت. 
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بنابرايــن به كمك آموزش مهارت هــاي الزم مي توان اضطراب 
و مؤلفه هــاي آن را در همــه افــراد به خصــوص دانش آموزان 
 و نوجوانــان تــا حد چشــمگيري كاهــش داد و كنترل نمود 

)اورسون، 2005(.

انتخابراهحلهايممكن
با توجه به بررســي هاي انجام گرفته به اين نتيجه رسيدم كه 

موارد زير را بايد اجرا كنم: 
1. ابتدا كار مصاحبه و مشاوره باليني با دانش آموز را آغاز كنم 
و سعي نمايم با توجه به رويكر دهاي رفتاري و شناختي، سعي 
در تغيير نوع نگرش او نمايم. بدين منظور از بحث هاي سقراطي 
و چالش هاي شناختي استفاده گرديد. مقرر شد جلسات ادامه 

داشته باشد تا شاهد تغيير نوع نگرش دانش آموز باشم. 
2. چند جلسه كار مشاوره اي با والدين دانش آموز، جهت آگاه 
نمودن آنان از نقش و تأثير الگويي بر فرزندان، انجام گيرد و به 
آن ها گفته  شود كه انتظار بيش از حد توان و زياد از فرزند خود 
نداشــته باشــند و توان وي را مد نظر بگيرند و در اين زمينه از 

سخت گيري ها بي مورد خودداري نمايند. 

روان شناسان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب كه عامل 
مخرب و نابودكننده است، از طريق يادگيري و الگو برداري 
آموخته مي شود، لذا مي توان آن را به كمك روش هاي 

آموزشي و الگو برداري كاهش داد يا كنترل نمود



3. مادر را به تالش براي درمان و سالمت خود و ايجاد آرامش 
در خانواده ترغيب نمايم. 

4. برگزاري جلسه توجيهي جهت ارتقاء سطح آگاهي دبيران 
نســبت به نقش كليدي شان در ايجاد آرامش و يادگيري براي 
دانش آمــوزان و آموزش روش هاي جديد تــر و علمي تر براي 
كنترل كالس و تســهيل يادگيــري در دانش آموزان را مورد 
توجه قرار دهــم. همچنين تأكيد بر نقــش معلمان به عنوان 
تسهيل گر و ايجاد كننده زمينه ابراز وجود دانش آموزان و عدم 
اســتفاده از تنبيه و توبيخ و جريمه و استفادة بيشتر از تشويق 

و تقويت مثبت. 
5. تالش براي ايجاد زمينه هايي كه دانش آموز بتواند موفقيت 
را تجربه كند )با توجه به زمينه هاي توانمندي وي( جهت ارتقاي 

حس ارزشمندي و عزت نفس در دانش آموز. 
6. آمــوزش روش هاي صحيــح مطالعــه و برنامه ريزي براي 

دانش آموز. 
7. تفويض برخي از مســئوليت ها از جمله حضور در كتابخانه 
مدرســه در زنگ هاي تفريح و دادن كتــاب به عنوان امانت به 
دانش آموزان و كمك به معاون آموزشــي جهت ايجاد نظم در 
مدرســه، جهت ارتقاي ســطح عزت نفس دانش آمــوز و ايجاد 
احســاس تعلق و عالقه مندي به مدرسه در او  همچنين فراهم 
ساختن زمينة آشنايي با كتاب و كتابخواني براي دانش آموز )با 

حضور در كتابخانه(. 
8. مطرح نمودن مســئله در شوراي مدرسه و كمك گرفتن از 

ديگر اعضا 
9. ارجاع دانش آموز به مركز مشاوره. 

10. شــركت دادن دانش آمــوز در كالس هاي خصوصي براي 
كاهش ضعف درسي. 

انتخابراهحل
از آنجا كه عوامل متعدد شــخصيتي )فــردي(، خانوادگي و 
آموزشــگاهي بر ايجاد اضطراب مؤثر هستند لذا جهت رفع اين 
مسئله بسيار ضروري بود كه اغلب راه حل هاي مذكور مورد توجه 
قرار گيرد و اجرا شــود در غير اين صورت امكان داشــت نتيجه 

مطلوب به دســت نيايد. لذا جهت حل مشكل دانش آموز الزم 
بود تمام مراحل انجام گيرد بديهي اســت كه برخي از راه حل ها 
مربــوط به مؤلفه  خانواده،  برخي مربوط به آموزشــگاه و برخي 

مربوط به خود دانش آموز بود. 

اعتباربخشيراهحلها
قبل از اقدام بــه عملي نمودن راه حل ها جهــت اطمينان از 
صحت تصميمات اتخاذ شــده با دو تن از متخصصين مشــاور 
)مشــاور مدرسه، مشاور خانواده( مشــورت كردم و نظر آنان را 
جويا شــدم. آن ها پس از مطالعه و بررســي، راه حل  ها را تأييد 
نمودند. البته ســفارش كردند كه براي به دست آوردن نتيجه 
بهتر و تسهيل فرايند درماني بهتر است ابتدا دانش آموز مالقاتي 
با يك روان پزشك داشته باشد تا با تجويز دارو تا حدي اضطراب 
او را كاهــش داده و در كنار آن اقدامات موردنظر انجام شــود. 
لذا پس از گفت وگو با خانواده از آن ها خواســته شد كه اين كار 
را انجام دهنــد و از آنجا كه خانواده بضاعت مالي نداشــت به 
يك مركز معرفي شــدند تا با هزينه كمتري از خدمات پزشكي 
اســتفاده كنند. همچنين دو راه حل آخر نيز به دليل هزينه بر 

بودن و نداشتن اولويت حذف شد. 

اجرايراهحل
براساس بررسي هاي قبلي و راه حل هايي كه جهت حل مسئله 
مورد نظر قرار گرفت تصميم گرفتم اقدامات خود را آغاز نمايم؛ 
لذا ابتدا جلســه اي با دبيران مربوطه تشــكيل دادم و مسئله را 
با آن ها مطرح كردم و به طور مبســوط برايشــان تشريح كردم 
كه يكي از عوامل ايجاد كننــده اضطراب در دانش آموزان عامل 
آموزشگاهي است كه مي تواند اعّم از سبك تدريس، نوع برخورد 
و انتظار معلم از دانش آموز، ســبك هاي تنبيه و تشويق، فضاي 

برگزاري امتحان و نوع درس و روش هاي مطالعه و ... باشد. 
نيز به روش هاي آموزشــي خشك و ساختارهاي غيرمنعطف 
كالس و در نظــر نگرفتن تفاوت هاي فــردي دانش آموزان كه 
اضطراب را در برخي از آنان باال مي برد و به نقش مهم و كليدي 
آن ها در آرامش دانش آموزان و ايجاد انگيزه در آنان اشاره كردم. 
طي جلســات دوم و ســوم كه به همين منظور تشكيل گرديد 
روش هاي بهينــه تدريس و كنترل كالس به بحث و تبادل نظر 
گذاشته شد و به اهميت تشــويق در ايجاد و تقويت رفتارهاي 
مطلوب در دانش آموزان اشــاره گرديد و آموزش هاي الزم داده 
شــد. در اين جلسات دبيران توانستند با يكديگر تبادل نظر و از 

تجارب يكديگر استفاده نمايند. 

نظير عزت نفس  انجام شده، عواملي  پژوهش هاي  براساس 
مهارت هاي بين فردي، برقراري ارتباط مطلوب، تعيين هدف، 
ارزش هاي  و شناسايي  تعيين  و  تصميم گيري، حل مسئله 
فردي در پيشگيري يا كاهش انواع ناهنجارهاي رفتاري و 

اختالالت رواني نوجوانان نقش مؤثر دارند
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جدولب-زمانبنديوتلخیصمواردمطرحشده
درجلساتاولیايمریم

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/19
بررسي وضعيت عاطفي و سبك تربيتي والدين و كمك به تغيير 
سبك مستبدانه ســخت گير به سبك منطقي، ارائه بروشور و 

كتاب و سي دي هاي آموزشي.

94/9/25

اهميت نقش والدين در ســالمت فرزندان، داشــتن انتظارات 
واقع بينانه از فرزندان و اهميت و تأثير نوع نگرش آنان به عنوان 
الگوهاي اوليه براي فرزندان و تأثير ســالمت آنان بر ســالمت 

فرزندان

94/9/1
توجه به تفاوت هاي فردي فرزندان، ايجاد محيط امن و همراه با 

پذيرش براي فرزندان، رفع نيازهاي ضروري فرزندان.

در مرحله بعد جهت پوشش بعد خانوادگي اضطراب، اقدام به 
مصاحبه و آموزش والدين مريم در سه جلسه نموديم كه طي آن 
مسئله از ابعاد مختلف بررسي و به نقش مهم و كليدي آن  ها در 
ايجاد و ادامه اضطراب اشاره گرديد. از آنان درخواست كردم كه 
از مريم انتظارات غيرواقع بينانه و خارج از توان وي نداشته باشند. 
چــرا كه اگر عملكرد دانش آموز منطبق بــا انتظارات والدينش 
نباشد باعث ايجاد اضطراب در وي مي گردد. براساس بررسي ها 
مشخص گرديد كه ســبك فرزند پروري والدين مريم خشك و 
مستبدانه اســت و اين امر باعث اضطراب وي مي گردد؛ لذا در 
اين زمينه آگاهي الزم به آنان داده شــد و كتاب و سي دي هاي 

آموزشي جهت كمك به آنان معرفي گرديد.

در بخش بعدي جهت پوشــش مؤلفه بعدي اضطراب؛ يعني، 
خود دانش آموز طي چند جلســه به مصاحبه و آموزش فردي 
مريم پرداختم. طي جلســات تالش كردم وضعيت شناختي و 
نظام باورهاي مريم را مورد بررسي قرار دهم. او مرتب مي گفت 
من نمي توانم... من نمي توانم... توان خود را پايين ارزيابي مي كرد 
و خود را آدم ناتواني مي ديد و مرتب خود را ســرزنش مي كرد. 
خودپنداره ضعيفي از خود داشت كه باعث كاهش عزت نفس در او 
شده بود. طي جلسات اين باورهاي مخرب به چالش كشيده شد و 
من به شيوة گفت وگوي سقراطي تالش كردم كه وي به ناصحيح 
و غيرمنطقــي بودن باورهاي خود پي ببرد و آنان را تغيير دهد. 
همچنين روش هــاي تن آرامي6 و تنفس صحيح شــكمي و 
تنفس عميــق به عنوان دو تكنيك علمــي كاهش اضطراب به 
مريم آموزش داده شــد و از وي خواسته شــد هر روز آن ها را 

تمرين كند. 
روش هــاي صحيح مطالعه و مهارت ابراز وجود به وي آموزش 
داده شــد و بروشورها و كتاب هايي نيز در اين زمينه و با همين 
مضمون به او ارائه گرديد. مريم هر جلسه ملزم بود تكاليف داده 
شــده را انجام دهد و چون خود مشتاق بهبودي بود تالش خود 

را در اين زمينه به  خوبي انجام مي داد. 
همچنيــن از تكنيك غرفه ســازي7 )ازتكنيك هــاي رويكرد 
رفتاري( براي مريم اســتفاده شــد؛ بدين صورت كه او خود را 
در شرايط اضطراب قرار دهد از آنجا كه ترس از اضطراب باعث 
تشــديد اضطراب مي شود لذا از مريم خواســته شد كه بدون 
توجه به ترس و نگراني از نتيجه ســعي كند در كالس داوطلب 
پاسخ گويي به پرسش هاي كالسي باشد و از هر آنچه مي ترسد و 
باعث نگراني او مي شود به جاي فرار از آن سعي كند با آن مواجه 
شــود )امتحان، درس، پرسش كالسي، ابراز نظر و ....( و درصدد 

كسب شرايط عالي نباشد.
همچنين از تكنيك غرفه سازي تجسمي8 كه دانش آموز سعي 
مي كرد در تصور خود روبه رو شــدن با صحنــه اضطراب آور را 
تجربه كند اســتفاده شــد كه در نهايت موفق به مواجهه بدون 
اضطراب مي شود. در اين تكنيك دانش آموز به جاي واقعيت در 

تصور خود با محرك اضطراب آور روبه رو مي شود. 
در بخش بعدي و در بين جلســات مذكور جلســه با معاون 
آموزشي و پرورشي گذاشــته شد و از آن ها خواسته شد جهت 
ارتقاي ميزان عزت نفس و ايجاد احساس تعلق به مدرسه، برخي 
مسئوليت هاي مدرسه، به مريم واگذار شود. از جمله مقرر گرديد 
وي در زنگ هاي تفريح و زنگ هاي خالي به عنوان مســئول در 
كتابخانه مدرسه  حاضر باشد. در كالس نيز برخي از دبيران جهت 

جدولالف-زمانبنديوتلخیصمواردمطرحشده
درجلساتدبیران

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/18
اضطراب و انواع آن، عوامل ايجــاد اضطراب در دانش آموزان، 
نقش دبيران در ايجاد آن، تبادل نظر بين دبيران و ارائه تجارب 

مطلوب.

94/9/24
روش هــاي نوين تدريــس، كالس داري و كنتــرل كالس، 
روش هاي صحيح مطالعه و ارتباط با دانش آموز، معرفي كتاب 

روش هاي نوين تدريس. 

94/9/30
روش هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، حذف تنبيه و توبيخ و 
سرزنش دانش آموزان و استفاده از روش هاي تشويق و تقويت، 

توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان.
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اين مهم مسئوليت هايي را به وي واگذار كردند، از جمله پرسش 
از ديگر دانش آمــوزان، ارتباط با دفتــر، نمايندگي كالس و ... 

ارزیابي
پس از ارائــه راه حل ها و انجام اقدامــات و پيگيري هاي الزم 
عملكــرد و رفتار دانش آموز را زيرنظر داشــتم. او از پس انجام 
مسئوليت هاي محوله به خوبي برآمده بود و هميشه لبخند مي زد 
و با بچه ها شــوخي مي كرد و مي خنديــد. طبق گزارش پدر و 
مادرش، مريم در خانه نيز شاداب تر شده، كمتر اعتراض مي كرد 
و نسبت به درس و مدرســه شكايت كمتري داشت. صبح ها با 
عالقه از خواب بيدار و براي مدرســه آماده مي شد. روابطش با 

ديگر اعضاي خانواده نيز بهتر و كمك رسان تر شده بود. 
گزارش واقعه نويسي )مشاهده عيني و ثبت وقايع( دبيران مريم 
نشان داد كه او جديداً بيشتر در كالس داوطلب پرسش كالسي 
مي شــود و براي درس آمادگي بيشتري دارد. در كالس خندان 

جدولج-زمانبنديوتلخیصمواردمطرحشده
درجلساتدانشآموز)مریم(

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/20

تالش براي ارتباط با دانش  آموز، بررسي مسئله، ايجاد زمينه 

براي جلب اعتماد و همكاري مريم، گوش دادن فعال جهت 

ترغيب مريم به ابراز نظر و احساس و مشكل خود. 

94/9/27

بررسي نظام باورهاي شناختي مريم و به چالش  كشيدن آن 

باورها و جايگزيني آن با باورهاي مطلوب و منطقي، دادن 

تكليف و تمرين براي اين كار به مريم

94/9/4

آموزش تكنيك هاي تن آرامي و تنفس عميق، ادامه 

گفت وگوهاي سقراطي جهت تغيير نظام باورهاي مريم، 

دادن تكليف و تمرين و توصيه به انجام ورزش  هوازي )هر 

روز نيم  ساعت(

94/9/10

آموزش روش هاي صحيح مطالعه، جرئت ورزي، ابراز وجود 

و غرفه سازي واقعي و تجسمي جهت كاهش و از بين رفتن 

ترس ها و شكستن بت هايي كه مريم براي خود ساخته بود. 

94/10/17
بررسي وضعيت موجود مريم، ادامه گفت وگوهاي سقراطي و 

توصيه كتاب ها و بروشورهاي مفيد در اين زمينه
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جدولشمارة2.نمراتپسآزموناضطراب،عزتنفسومعدل
ديماهمریم

نمراتموارد

32نمره اضطراب عمومي )كتل(

31نمره اضطراب امتحان اسپيل برگر

42نمره عزت نفس )كوپر اسميت(

16/6معدل دروس

جدول3.مقایسهنمراتامتحانات1/5ماههاولوديماهمریم
دي ماه1/5 ماهه1دروسرديف

1318دين و زندگي 12

1216عربي22

1215انگليسي32

1015رياضيات42

1317ادبيات فارسي52

1217/5زبان فارسي62

1419جغرافي عمومي و استان7

1115مباني رايانه8

11/515برنامه سازي9

عامل10 11/2515سيستم 

10/7515/5بسته هاي نرم افزاري11

1216فيزيك12

11/8816/16معدل13

و شاداب تر اســت و با ديگر دانش آموزان رابطه بيش تري برقرار 
مي كند، هنگام پاسخگويي دســتپاچگي، برافروختگي صورت، 
گوشــه گيري در وي ديده نمي شود، در كالس اگر متوجه درس 
نشــود با شجاعت مي پرسد، او در كالس فعال و عالقه مند است 
مسئوليت هاي محوله را به خوبي انجام مي  دهد. به ندرت غيبت 

مي كند و نمرات وي بهبود يافته است. 
مريم توانســته بــه اوضاع كتابخانــه نيز سروســامان داده و 
دانش آمــوزان زيادي را جــذب كتابخانه نمايد. خــود وي نيز 
عالقه مند به كتابخواني شــده و در فرصت هــاي خالي اقدام به 

مطالعه مي كند. 
طبق گزارش معاون آموزشــي مريم كمتــر و به ندرت غيبت 
مي كند و هر روز زودتر از موعد در مدرســه حاضر مي شود و در 

برقراري نظم و برنامه هاي صبح  گاه به معاونان كمك مي كند. 
در پايان جهت مقايسه عيني پيشرفت و بهبودي مريم با يك 
هفته وقفه پس از اقدامات آزمون ها دوباره اجرا شد كه نتايج آن 

را در بخش شواهد 2 خواهيم ديد. 

پیشنهادها
پيشنهاد مي شود معلمان و ديگر كاركنان مدرسه در برخورد با 
مسائل همواره به دنبال راه حل هايي جهت رفع مسئله باشند و از 
نگاه سطحي و تك بعدي به مسائل بپرهيزند، كه اين مهم نه تنها 
باعث رشد دانش و تجربه آنان شده بلكه آرامش و توانمندي شان 
را  نيز افزايش داده و راحت تر و سريع تر به اهداف خود مي رسند. 

پينوشتها
1.Anxious
2. Firstgoal
3. medial goal
4. Last  goal
5.problem
6. Relaxation
7.Flooding
8. Implosion
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  پرسش نامة ُخلق و احساس  
  M F Q  

آزمون هاي رواني

اشاره
زمانياعتقادبراینبودكهاختاللافسردگيدردورةكودكي
بروزنميكندویابهشــكلپنهانرخميدهد.امااخیرًادرك
وســیعتريازماهیتاختاللافسردگيدرمتخصصانبهوجود
آمدهونســبتبهاینمسئلهشــناختبیشتريحاصلشده
است،لذاامروزهنظرروانشناسانایناستكهشرایطيمشابه

افســردگيبزرگســاالن،ميتوانددركودكانهمبروزكندو
كودكاننیزممكناستدرسطوحمختلفتحول،ازافسردگي
رنجببرند)واینر1982،1،رافائل2،وباروز1995،3،ایلي1997،4،
بهنقلازدهشیري،نجفي،شیخي،وحبیبيعسگرآباد،1388(.
براســاسدیدگاههاياخیردرموردبهداشتروانيكودكان،

دكترآدیسكراسكیان
استادیاردانشگاهآزاداسالميواحدكرج
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وجودافسردگيدرهمةســطوِحتحوليوشباهِتنشانههاي
آنبانشــانههايافسردگينوجوانانوبزرگساالنموردتأیید
قرارگرفتهاست)دوراند5،وبارلو1997،6،بهنقلازدهشیريو

همكاران،1388(.
بهدلیلاهمیتافســردگيكودكانونوجواناندرطولسه
دههگذشــته،تحقیقاتانجامشــدهدراینزمینهرشدكّمي
وكیفيقابلمالحظهداشــتهوكتبومقاالتبسیاريبهاین
موضوعتخصیصیافتهاست.دراینمطالعاتبهمنظورتشخیص
اختالالتافسردگيدركودكانونوجوانانروشهايمتفاوتي
)مانندپرسشنامهیامصاحبه(رابهكاربردهاند،نمونهگیريهاي
متفاوتي)كودكان،نوجوانان،مراجعینكلینیكيیاافرادعادي(
داشتهاند،اطالعاتخودراازمنابعمختلفي)معلمان،والدینو
كودكان(جمعآوريكردهاندودرنهایتازمالكهاومعیارهاي
استفادهكردهاند. افسردگي اختالالت برايتشخیص متفاوتي
اخیرًاروشهايمطالعاتهمهگیرشناســياصالحشدهواكثر
تحقیقاتانجامگرفته،بهدلیلاعتقادبهمشــابهتافسردگي
كودكانونوجوانانباافسردگيبزرگساالن،مالكهاينظامهاي
تشخیصمعمول)راهنمايتشخیصيوآمارياختالالتروانيو
طبقهبنديبینالملليبیماريها(راكهدرسنینمختلفیكسان
اســتبهكارميبرندواطالعاتخودراازچندمنبع)فرزندان
ووالدینیامعلمان(جمعآوريميكنند)نشاطدوســت،نوري،

مولوي،كالنتري،ومهرابي،1384(.

كلیدواژهها: روايي، اعتبار، خلق  و احساس، نوجوانان

)MFQ(پرسشنامةُخلقواحساس
پرســش نامه خلق و احســاس7 مقياســي اســت كه به طور 
اختصاصي براي جداسازي كودكان و نوجوانان داراي اختالالت 
افسردگي توســط آنگولد8، كاســتلو9 و همكاران طراحي شده 
است. سؤال هاي اين پرسش نامه تمام مالك هاي افسردگي ذكر 
شده در دهمين طبقه بندي بين المللي بيماري  ها10 و چهارمين 
نسخه راهنماي تشخيصي و آماري بيماري هاي رواني11 را در بر 
دارد. پرســش نامه خلق و احساس به سه صورت مشابه تدوين 
شده است: نســخه كودكان 12 )فرم بلند33 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي(، نسخة نوجوانان13 )فرم بلند 33 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي( و نسخه والدين14 )فرم بلند 34 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي(. اين پرسش نامه براي سنين 8 تا 19سال قابل اجرا 

مي باشد. در اين پرسش نامه عالئم ُخلقي در طي دو هفته اخير 
ســنجيده و در يك مقياس ســه درجه اي نمره گذاري مي شود 
)درست=2، گاهي اوقات=1، نادرســت=0(. پرسش نامه خلق و 
احســاس داراي توانايي بااليي در شناسايي كودكان و نوجوانان 
افسرده اســت )آنگولد، و كاســتلو، 1987، آنگولد و همكاران، 

1995، ِميسر15 و همكاران، 1995(.
ِديويس16 و همكاران )2006( در پژوهش خود به مقايسه نمره 
پرسش نامه خلق و احساس )نســخه كودكان و نسخه والدين( 
بين نمونه باليني و غيربالينــي پرداخته اند. تفاوت معنا دار بين 
ميانگين نمره هاي هر دو نســخه بيــن دو گروه نمونه پژوهش 
)p >0/0005( نشــان دهنده روايــي افتراقي17 پرســش نامه ها 
مي باشــد. در اين پژوهش شاخص هاي حساسيت18 و ويژگي  19 
نســخه كودكان به ترتيب 0/68 و 0/88 و براي نسخه والدين 

0/61 و 0/85 برآورده شده است.
وود20 و همــكاران )1995( نيز در پژوهش  خود به بررســي 
اعتبار21 پرســش نامه بر روي نوجوانان داراي اختالل افسردگي 
اساسي پرداخته اند. در اين پژوهش همساني دروني22 پرسش  نامه 
از طريق ضريب آلفاي كرونباخ23 0/94 و پايايي 24 پرسش نامه از 
طريق بازآزمايي 25 0/78 برآورد و گزارش شده است )به نقل از 

نشاط دوست و همكاران، 1384(.

هنجاریابيدرایران
نشاط دوســت و همكاران )1384( در پژوهش خود به تعيين 
ويژگي هاي روان ســنجي پرســش نامه خلق و احساس در بين 
دانش آموزان راهنمايي، دبيرســتان ها و مراكز پيش دانشگاهي 
نواحــي پنج گانــه شــهر اصفهــان پرداخته انــد. نمونــه اين 
پژوهــش1645 نفــر از جامعه فــوق و همچنيــن 30 نفر از 
دانش آموزان مراجعه كننده به مركز مشــاوره آموزش و پرورش 
شــهر اصفهان را، كه در ارزيابي روان پزشكي تشخيص اختالل 

افسردگي اساسي دريافت داشته بودند، تشكيل مي دادند.
نتایجپژوهش: همساني دروني پرسش نامه از طريق برآورد 
ضريب آلفــاي كرونباخ 0/93 گزارش شــده و براي بررســي 
روايي26 همبســتگي نمره هاي پرســش نامه خلق و احساس با 

امروزهنظرروانشناسانبرایناستكهشرایطيمشابه
افسردگيبزرگساالن،ميتوانددركودكانهمبروزكندو

آنهادرسطوحمختلفتحول،ازافسردگيرنجببرند.
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ســياهه افســردگي بك27 0/71 محاســبه و آزمون شده است 
)p >0/05( كه نشان دهنده روايي مالكي28 پرسش نامه مي باشد. 
شاخص هاي حساســيت و ويژگي  نيز به ترتيب 0/90 و 0/86 

گزارش شده است. 

نمونههایيازسؤالهايپرسشنامهخلقواحساسدرزیر
ارائهشدهاست:

درستگاهي اوقاتنادرستپرسش

احساس بدبختي و غمگيني 

مي كردم.
012

احساس مي كردم آدم 

بي ارزشي هستم. 
012

فكر مي كردم هيچ چيز خوبي 

براي من در آينده وجود 

ندارد.

012

فكر مي كردم اتفاقات بدي 

براي من خواهد افتاد. 
012

هيچ  سرگرمي لذت بخشي در 

مدرسه نداشتم.
012
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زبانگی دو
 تهديد يا فرصت؟
ابراهیممارابی
کارشناس ارشد مشاوره

روان شناسي تربيتي

چکیده
مقدمهوهدف:درجهانکنونیپدیدهچندزبانگیامریعادیاستویافتن
کشــوریکهدربینگویشورانآنحداقلدوزبانوجودنداشتهباشد،
تقریبًاامریمحالبهنظرمیرسد.دوزبانگیعبارتازحالتیاستکه
فردبهزباندیگریغیراززبانمادریخودآموزشمیبیند.هدف
پژوهشحاضرعبارتبودازبررســیرابطهدوزبانگیباخالقیتو

پیشرفتتحصیلیدردانشآموزاندوزبانهویکزبانهشهربانه.
روش:نمونهپژوهششــامل223دانشآموزدختروپسر)155
ـفارسو68دانشآموزیکزبانهفارس( دانشآموزدوزبانهکرد
بودکهبهصورتنمونهگیریتصادفیخوشهایچندمرحلهایاز
دانشآموزان18-12سالةشــهربانهانتخابشدند.ابزارمورد
اســتفادهدراینپژوهشعبارتبــوداز:آزمونتفکرخالق
تورنس)TTCT،فرمB(وکارنامةتحصیلیدانشآموزان،که
بااستفادهازضریبهمبستگیدورشتهاینقطهایتحلیل

شد.
یافتههــا:یافتههایپژوهشحاضرنشــاندادكهدو
زبانگیباخاّلقیتومؤلفههایآن)ابتکار،بسط،سّیالیو
انعطافپذیری(رابطهمعناداریدارد،امابیندوزبانگیو

پیشرفتتحصیلیرابطهمعناداریدیدهنشد.
نتیجهگیری:براساسیافتههایبهدستآمدهمیتوان
نتیجهگرفتکهدوزبانگینهفقطتهدیدنیست،بلکهدر
صورتتوجهمناسبوبهموقعبهزبانمادری،میتواند
بهتقویتدیگرمهارتهایشناختیوازجملهمهارت

تفکرخالقمنجرشود.

کلیدواژهها: دوزبانگی، خالقّيت، پيشرفت تحصيلی.

بررسی رابطه دوزبانگی با خالقیت و پیشرفت تحصیلی 
در دانش آموزان 12 تا 18 ساله شهر بانه
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بیانمسئله
دوزبانگی1پديده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان 
وجود دارد. دوزبانگی به استفاده منظم از دو زبان اطالق می شود 
و کودکان دو زبانه2 کودکانی هســتند کــه در زندگی روزمره 
خود در خانه و مدرســه، نيازمند اســتفاده از دوزبان هســتند 
)هارتســويکر، کوســتا و فينکبينر3، 2008(. دوزبانگی حالتی 
است که فرد به زبانی غير از زبان مادری4 خود آموزش می بيند. 
زبان مادری اولين زبان آموخته شده توسط فرد است که به آن 
تکلم می کند، با آن رشــد می يابد و عناصر فرهنگی و اجتماعی 
محيط خود را به وســيله آن لمس و درک می نمايد )معروفی و 

محمدی نيا، 1392(. 
کنرت5)2010( از سه نوع دوزبانگی، شامل دوزبانگی همزمان، 
دوزبانگی متوالی و دوزبانگی آموزشی نام برده است. در دوزبانگی 
همزمان، تجربه دوزبانگی کمــی بعد از تولد، زمانی که اعضای 
خانواده يا سرپرســتان به دو زبان متفــاوت صحبت می کنند، 
شروع می شود. در دو زبانگی همزمان پيشرفت يادگيرنده تحت 

تأثير مدت زمان و فشردگی استفاده از هر زبان حاصل می شود. 
دوزبانه های همزمان در صــورت تداوم دروندادها و فرصت های 
معنادار می توانند تبديل به ســخن گويان ماهری در هردو زبان 
شوند. در دوزبانگی متوالی، در اغلب موارد، زبان اول )زبان خانه( 
به عنوان زبان اقلّيت و زبان دوم به عنوان زبان اکثريت مورد توجه 
قرار می گيرد. در دوزبانگی آموزشــی، زبان رســمی و آموزشی 
کشــور با زبان اّول فرد متفاوت اســت و او برای برخورداری از 
آموزش، ناچار به يادگيری زبان دوم اســت. در ايران که دارای 
زبان های متفاوت می باشد شــيوة غالب دوزبانه شدن از طريق 
آموزش رسمی است )فياضی بارجينی، 1389(. بر اساس ديدگاه 
کنرت )2010( هر کدام از اين شيوه های دوزبانگی در کنار ساير 
متغيرهای محيطی می تواند موجب تضعيف يا تقويت يادگيری 

زبان دوم شده و اثرات شناختی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
هر جامعه انســانی دارای زبانی اســت و بــا آن ارتباط برقرار 
می کند. کودک انســان نيز در پناه افراد بالغ و بزرگ ســال به 
حيات خود ادامه می دهد و از آنان نام ها و اصطالحات الزم را فرا 
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می گيرد. بر اين اساس فرزندان زبان خانواده خود را دارا می شوند.
ايران از جمله کشــورهايی است که در آن زبان های متعددی 
رايج اســت. در بســياری از نقاط کشــور خانواده هايی زندگی 
می کنند که زبان مادری آن ها غيرفارســی است. کودکان  اين 
خانواده ها به زبان مادری خود تکلــم کرده و با ديگران ارتباط 
برقــرار می کنند. در هنگام شــروع به تحصيــل تمام کودکان 
واجب التعليم، با زبان فارسی رسمی آموزش می بينند که بسيار 
متفاوت با زبان مادری اين کودکان است، لذا مشکالت متعددی 
برای آن ها پيش می آيد. به عقيده برنشــتاين6 )1985( چون 
آموزش وپرورش رسمی به زبان رسمی انجام می گيرد که عمومًا 
ساختی گسترده تر و پيچيده تر داشــته و ارائه کننده مفاهيم و 
تجارب وسيع تر می باشد. بدين لحاظ کودکانی که به زبان های 
محلی تکلــم می کنند، عمومًا با زبان رســمی7 که در مدارس 
جهت آموزش مورد اســتفاده قرار می گيرد، آشنا نيستند و اين 
امر پيشرفت تحصيلی8 آنان را با مشکل روبه رو می سازد. هنگام 
آموزش در مدارس ايران، کودکانی که دارای زبان غيرفارســی 
هســتند می بايست تالش بيشتری نســبت به کودکان فارسی 

زبان بنمايند، زيرا دانســتن زبان فارسی، شرط اولية تحصيل و 
پيشرفت تحصيلی است. 

نتايج پژوهش ها نيز تأثير دوزبانگی را در عملکرد و پيشــرفت 
تحصيلی متفــاوت و گاه متناقض نشــان می دهــد، از جمله 
پارســايی، کيانی و آزاد فارســانی )1392( در پژوهشی نشان 
دادند که ميانگين نمرة آزمون حافظه کورنولدي دانش آموزان دو 
زبانه به طور معناداري بيش از دانش آموزان تک زبانه است. اما در 
درس فارسی ميانگين نمرة دوزبانه ها به طور معناداري پايين تر 
از تک زبانه هــا بود. همچنين معروفی و محمدی نيا )1392( در 
پژوهشی نشــان دادند که ميان تفکر انتقادی دانش آموزان دو 
زبانــه و يک زبانه تفاوت معنا داری وجود دارد. به اين صورت که 
ميانگين تفکر انتقادی دانش آموزان دو زبانه، هم در مهارت کلی 
تفکر انتقادی و هم در برخی خرده مهارت های تشــکيل دهندة 
آن، باالتــر از دانش آموزان يک زبانه بــود. کمالی )1378( دو 
زبانگی را عامل تعيين کننده ای در عملکرد آموزشــی کودکان 
دو زبانه محســوب نکرده ولــی عوامل اجتماعــی ـ فرهنگی، 
شــرايط دو زبانه شــدن و نيز غنای درون  دادهــای زبانی را از 

دردوزبانگیآموزشی،زبانرسمیوآموزشیکشور
بازباناّولفردمتفاوتاستوفردبرایبرخورداری
ازآموزش،ناچاربهیادگیریزباندوماست.درایران
غالب شیوة میباشد متفاوت زبانهای دارای که

دوزبانهشدنازطریقآموزشرسمیاست
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عوامل تعيين کننده در عملکردهای تحصيلی کودکان دو زبانه 
بر شمرده است. شــيرعلی پور، اسدي، محمد نظري و شکوری  
)1392( در فراتحليلی نشــان داده اند که رابطة بين دوزبانگی 
و پيشــرفت تحصيلی امری محرز نيست. احتشامی و موسوی 
)1388( در پژوهشــی به اين نتيجه دست يافتند که پيشرفت 
تحصيلی دانش آمــوزان دو زبانه و تک زبانــة اصفهان در کلية 

دوره های تحصيلی تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.
در گسترة جغرافيايی کشــور ايران، اقوام گوناگونی با آداب و 
سنن و زبان هاي مختلف زندگی می کنند و در بسياری از نقاط 
ايران مردم به زبان هايی غير از زبان فارسی، مانند کردی، ترکی، 
عربی، لری و... سخن می گويند، مطالعات بسياری در مورد عوامل 
مربوط به ايجاد افت تحصيلی يا پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
انجام شــده، اما در مورد ارتباط با عامــل دو زبانه بودن کمتر 
پژوهشی صورت گرفته است، بنابراين پرداختن به تأثيرات اين 
موضوع در کشوری همچون ايران که در آن زبان های متعددی، 
هر يک با قواعد خاص، وجود دارد ضرورت دارد؛ زيرا نوآموزانی 
که به دبستان فرستاده می شوند يا با زبان فارسی آشنا نيستند 
و يا اگر آشــنا باشند، آن آشنايی چنان نيست که برای آموزش 
کافی باشــد. از اين رو نتايج اين تحقيق در شناسايی کمبودها و 

ضعف ها و نارسايی هايی که در جريان آموزش وپرورش دو زبانگی 
حاصل می شود بســيار حائز اهمّيت است. همچنين نتايج اين 
تحقيق می تواند برای همه برنامه ريزان درسی آموزش وپرورش 
در پايه های متوســطه اول و دوم و نيز برای ســاير متخصصان 
تعليم وتربيــت که به نوعی با برنامه ريــزی محتوای کتاب های 
درسی ســروکار دارند مفيد فايده باشــد. در نهايت، نتايج اين 
تحقيق می تواند برای همة معلمان، مشــاوران، روان شناسان و 
ســاير افرادی که با کودکان دو زبانه کار می کنند، فايده داشته 
باشــد. لذا توجه به اين که تفاوت زبان مادری با زبان آموزشی 
می تواند در جريان تحصيل مشــکالتی را به وجود بياورد و اين 
که کودکان فارسی زبان و غيرفارسی زبان به يک طريق آموزش 
می بينند، مسئله پژوهش حاضر است و می خواهد مشخص کند 
که ميزان خالقّيت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دو زبانه به 
چه ميزان است. به طور خاص، اين پژوهش، در پی بررسی تأثير 
دو زبانه بودن بر خالقّيت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 12 

تا 18 سالة شهر بانه در سال تحصيلی 94-93 می باشد.

روش
تحقيــق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع  
همبستگی است. جامعة آماری شامل کليه دانش آموزان نوجوان 
متوسطه اول و دوم شهر بانه است که در گروه سنی بين 12 تا 
18 قرار داشــتند و طبق اطالعات رسمی اداره آموزش وپرورش 
شهر بانه تعدادشان در سال تحصيلی 94- 93، جمعًا 7772 نفر 
بوده است. با توجه به وضعيت شهر بانه اين جمعيت دانش آموزی 
به سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تقسيم شدند که از جمعيت 
جامعة آماری پژوهش تعداد 3331 نفر دانش آموز 12 تا 18 سالة 
مدارس متوســطه اول و دوم مرکز شهر بانه بودند و از آن ميان 
223 نفر با بهره گيری از جــدول مورگان به روش نمونه گيری 
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. يادآوری می شود که به 
منظور نمونه گيری، ابتدا شهر بانه به سه منطقه شمال، جنوب 
و مرکز تقسيم شد، سپس از منطقه مرکزی دو مدرسه دخترانه 
متوســطه اول و دوم و دو مدرسة پســرانه متوسطه اول و دوم 
به صــورت تصادفی، گزينش و در مرحله بعد از بين اين مدارس 

دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند.
ابــزاراندازهگیری: به منظور گــردآوری داده ها از آزمون 
تفکر خالق تورنس نســخه تصويری )فرمB( استفاده گرديد و 
همچنين از کارنامه تحصيلی نوبت اول و دوم دانش آموزان جهت 

بررسی پيشرفت تحصيلی آنان استفاده شد.
:)Bفرم()TTCT(9الف.آزمونتفکرخــالقتورنس
آزمون هاي تورنس كه حاصل 9 ســال كار تورنس و همكارانش 
)1998؛ به نقل از دائمــی و مقيمی بارفروش،1382( در مورد 

یافتههایپژوهشحاضرنشاندادکهدانشآموزان
دوزبانهازخالقیتباالترینسبتبهدانشآموزان
یکزبانهبرخوردارندوقابلیتسیالی،قابلیت
انعطافپذیری،قابلیتابتکاروقابلیتبسطاین
دانشآموزانباافزایشدامنهلغاتوواژگانازیک
زبانبهدوزبانفزونیمیگیرد
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رفتار خاّلق و مظاهر آن اســت، در مطالعات بسياري به عنوان 
مالكي براي ســنجش خالقّيت به كار رفته است. اين آزمون ها 
بر پاية نظرّيه و تعريف تورنس از خالقّيت ســاخته شده و چهار 
عامل اِبتكار، َبســط، َسّيالي و اِنعطاف پذيري را اندازه مي گيرند. 
اين پذيرش تا حّدي تحت تأثير مدل ســاختار ذهني گيلفورد 
اســت به طوري كه تورنس )1989؛ به نقل از دائمی و مقيمی 
بارفروش،1382( بر اســاس نتايج پژوهشي ضرايب پايايي بين 
0/80 و 0/90 و ضرايب روايي معادل 0/63 را براي اين آزمون با 

ساير آزمون هاي خالقّيت ذكر مي كند. 
هر چند كه پايايي اين آزمون در ايران مشّخص شده است اّما 
در پژوهش حاضر نيز جهت سنجش ضرايب پايايي بخش هاي 
مختلف آزمون تفّكر خالق تورنس )فرم تصويري ب( با اِستفاده 
از روش آلفاي ُكرونباخ محاسبه شده است، برای مؤلفه ها ضرايب 
پايايــی عبارت اند از؛ مؤلفــه اِبتكار 0/89، مؤلفه َبســط0/91، 
َسّيالي0/82 و مؤلفه اِنعطاف پذيري 0/78 و ضريب پايايی  مؤلفه 
خالقّيت کل عبارت بود از 0/84. چنانچه مشــاهده مي شــود،  
ضرايب پايايي بخش هاي مختلف آزمون خالقّيت بيشتر از 0/7 
و ضرايــب پايايي خالقّيت كّل 0/84 مي باشــد كه اين موضوع 

داللت بر معتبر و پايا بودن آزمون خالقّيت دارد.

ب.کارنامــهتحصیلی: بــه منظور اندازه گيری پيشــرفت 
تحصيلــی دانش آموزان، از کارنامة تحصيلــی نوبت اول و دوم 
هر يک از دانش آموزان اســتفاده شد؛ بدين صورت که ميانگين 
نمرات هر دانش آموز به صورت اعداد خامی که در نوبت اول به 
دســت آورده بودند با ميانگين نمرات نوبت دوم آن ها مقايسه و 

بدين ترتيب پيشرفت تحصيلی هر دانش آموز محاسبه گرديد.
بــرای تجزيه و تحليــل داده ها از روش هــای آمار توصيفی و 
اســتنباطی استفاده شد. آمار توصيفی شــامل فراوانی، درصد، 
درصد تراکمی و نمودار ميله ای بود. به وسيله آزمون کالموگروف 
ـ اسميرنوف نرمال بودن توزيع متغيرهای پژوهش بررسی شد و 
در نهايت برای آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگی دو رشته ای 

نقطه ای استفاده شد. 

یافتهها
توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان به اين صورت بود که از 
مجموع 223 نفری نمونه پژوهشی، 109 نفر از پاسخ دهندگان 
)48/9 درصد( دختر ، و 114 نفر )51/1 درصد( پســر بودند. 
همچنيــن توزيع فراواني وضعيت دو زبانگی پاســخ دهندگان 
نشــان داد که 68 نفر از پاســخ دهندگان )30/5 درصد( يک 
زبانه ، و 155 نفر )69/5 درصد( دوزبانه مي باشــند و ميانگين 
و انحراف معيار ســن پاسخ دهندگان عبارت بود از حداقل سن 

12 ســال و حداکثر آن 18 ســال، که ميانگين سن 14/79 و 
انحراف معيار آن 1/33 است.

همان طور كه جدول شماره 1 نشان می دهد ميانگين خالقيت 
و مؤلفه های آن به عالوة معدل، در دانش آموزان دو زبانه بيشتر 
است. انحراف معيار کليه متغيرها نيز در گروه دو زبانه بيشتر است.

بــه جهت آزمون فرضيات، قبــل از به کارگيری آزمون آماری 
خاصــی )پارامتری،غيرپارامتری(، با اســتفاده از آزمون آماری 
کالموگروف ـ اســميرنوف نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار 
گرفت. همان طور که در جدول شــماره 2 نشــان داده شــده 
اســت ســطح معناداری کليه متغيرها کمتر از 0/05 است که 
نشــان دهندة نرمال نبودن توزيع آن است و به همين دليل از 
خودگردان سازی اســتفاده شد. خودگردان ســازی يک روش 
ناپارامتريک اســت که بر نمونه گيری مجدد همراه با جايگذاری 
مبتنی اســت و به دفعات بســياری انجام می شود )برای مثال 
5000 بار(. چون ميانگين  توزيع خودگردان ســازی شده دقيقًا 
با مقدار آماره برابر نيســت يک تصحيح برای سوگيری معمواًل 
اجرا می شــود. با داشتن توزيع، يک دامنه اطمينان، يک مقدار 
p، يا يک خطای اســتاندارد می تواند تعيين شــود. معمواًل يک 
دامنه اطمينان محاسبه می شود، اگر صفر در دامنه قرار نداشته 
باشد. پژوهشــگر می تواند مطمئن شود که آماره با صفر تفاوت 
دارد )بولن و اســتين10، 1990(. لذا بــرای آزمون فرضيه ها از 
همبستگی دورشته ای نقطه ای اســتفاده شد. برای اين منظور 
دانش آمــوزان يک زبانه با کــد صفر و دانش آمــوزان دوزبانه با 
کد 1 مشــخص شدند. بر اســاس کدگذاری انجام شده، مثبت 
بودن ضريب همبستگی نشان دهندة بيشتر بودن خالقيت و يا 
پيشــرفت تحصيلی دانش آموزان دو زبانه و منفی بودن ضريب 

جدول1:شاخصهایتوصیفیمتغیرهایپژوهشبهتفکیک
وضعیتدوزبانگی

متغير
دو زبانهيک زبانه

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

116/102935/52344192/135550/01351خالقيت

41/044116/8012470/929019/68423ابتکار

41/632414/2356573/716123/73111سّيالّيت

16/77943/2910824/15485/26708بسط

16/64713/2219623/33555/16013انعطاف

16/84381/7249316/87572/59316معدل
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همبســتگی بيانگر کمتر بودن خالقيت و پيشــرفت تحصيلی 
دانش آموزان دو زبانه خواهد بود.

برای تحليل فرضية »بين دوزبانگی و خالقيت دانش آموزان 12 
تا 18 سالة شهر بانه رابطة  معناداری وجود دارد« از همبستگی 
دورشته ای نقطه ای استفاده شده که نتايج آن در جدول شماره 

3 ديده می شود.

براســاس نتايج جدول3 ضريب همبســتگی بين دوزبانگی 
و خالقيت در ســطح معنا داریr=0/606  ،0/001 مي باشــد. 
همچنين حد پايين دامنــه اطمينان 95% برابر 0/517 و حد 
باالی آن 0/691 اســت، کــه صفر در دامنه آن قــرار ندارد، 
بنابراين با 95 درصــد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه گرفته 
می شــود بين دوزبانگــی و خالقيت رابطه معنــا داری وجود 
دارد. مثبــت بــودن اين ضريب همبســتگی نشــان می دهد 
که ميــزان خالقيت دانش آموزان دو زبانه بيشــتر اســت. و 
همچنيــن در ســطح مؤلفه هم بــه ترتيــب در جدول های 
شــماره 4، 5، 6 و 7 همبســتگی بيــن دو زبانگی بــا ابتکار، 

بســط، ســّيالّيت و انعطاف پذيری نشــان داده شــده است.

بر اســاس نتايج جدول 4 ضريب همبستگی بين دوزبانگی و 
ابتکار در سطح معنا داریr=0/606 ،0/001 مي باشد. همچنين 
حــد پايين دامنه اطمينان 95% برابــر 0/493 و حد باالی آن 
0/679 اســت، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراين با 95 
درصد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه گرفته می شود که »بين 
دوزبانگی و ابتکار رابطه معناداری وجود دارد« مثبت بودن اين 
ضريب همبستگی نشان می دهد که ميزان ابتکار دانش آموزان 

دوزبانه بيشتر است.

براســاس نتايج جدول 5 ضريب همبستگی بين دوزبانگی و 
بسط در سطح معنا داریr=0/572 ،0/001 مي باشد. همچنين 
حــد پايين دامنه اطمينان 95% برابــر 0/488 و حد باالی آن 
0/648 اســت، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراين با 95 
درصد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه گرفته می شود که »بين 
دوزبانگی و بسط رابطه معنا داری وجود دارد.« مثبت بودن اين 
ضريب همبســتگی نشان می دهد که ميزان بسط دانش آموزان 

دوزبانه بيشتر است.

جدول2:نتایجآزمونکالموگرفـاسمیرنوف
برایتوزیعنرمالدادهها

متغیر
آماره
آزمون

درجه
آزادی

سطحمعناداری

0/0962230/000cتکرار

0/0832230/000cخودتنظيمی

0/1752230/000cبرنامه ريزی

0/1152230/000cطبقه بندی

0/1202230/000cسواد اطالعاتی

جدول4:همبستگیبیندوزبانگیوابتکار

ابتکار

                                   دوزبانگی

0/591همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/493حد پايين %95

0/679حد باالی %95

جدول5:همبستگیبیندوزبانگیوبسط

بسط

                                    دوزبانگی

0/572همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/488حد پايين %95

0/648حد باالی %95

جدول3:همبستگیبیندوزبانگیوخالقیت

خالقيت

                                    دوزبانگی

0/606همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/517حد پايين %95

0/691حد باالی %95
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براســاس نتايج جدول 6 ضريب همبســتگی بين دوزبانگی 
و ســّيالّيت در ســطح معنا داریr=0/583 ،0/001 مي باشــد. 
همچنيــن حد پايين دامنه اطمينــان 95% برابر 0/478 و حد 
باالی آن 0/684 است که صفر در دامنه آن قرار ندارد. بنابراين 
با 95 درصد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه گرفته می شود که 
»بين دوزبانگی و ســّيالّيت رابطه معناداری وجود دارد.« مثبت 
بودن اين ضريب همبســتگی نشان می دهد که ميزان سّيالّيت 

دانش آموزان دوزبانه بيشتر است.

براســاس نتايج جدول 7، ضريب همبستگی بين دوزبانگی و 
انعطاف پذيری در ســطح معناداریr=0/553 ،0/001 مي باشد. 
همچنيــن حد پايين دامنه اطمينــان 95% برابر 0/272 و حد 
باالی آن 0/655 است، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراين 
با 95 درصد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه گرفته می شود که 
»بين دوزبانگــی و انعطاف پذيری رابطه معنا داری وجود دارد.« 
مثبت بودن اين ضريب همبســتگی نشــان می دهد که ميزان 

انعطاف پذير بودن دانش آموزان دوزبانه بيشتر است. 
برای تحليل فرضيــة »بين دوزبانگی و پيشــرفت تحصيلی 
دانش آموزان 12 تا 18 ســاله شــهر بانه رابطه معناداری وجود 
دارد« از همبستگی دو رشته ای نقطه ای استفاده شده که نتايج 

آن در جدول شماره 8 نشان داده می شود.

براســاس نتايج جدول8 ضريب همبســتگی بين دوزبانگی و 
پيشــرفت تحصيلی سطح معنا داری r=0/006  ،0/05 مي باشد. 
همچنين حد پايين دامنــه اطمينان 95% برابر 0/101- و حد 
باالی آن 0/123 است، که صفر در دامنه آن قرار دارد، بنابراين 
فرض صفر تأييد و نتيجه گرفته می شــود که »بين دوزبانگی و 

پيشرفت تحصيلی رابطه معنا داری وجود ندارد.«

نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررســی رابطه بين دوزبانگی و خالقّيت 
و پيشــرفت تحصيلی در دانش آموزان، پايه های متوسطه اول و 
دوم آموزش وپرورش شــهر بانه انجام شده است. نتايج پژوهش 
نشان داد که سطح و ميزان خالقّيت و مؤلفه های تشکيل دهنده 
آن در هر دو گروه مورد بررســی، يعنی دانش آموزان يک زبانه و 
دانش آموزان دو زبانه، متفاوت می باشد. اين بدين معناست که 
دانش آموزان دوزبانه از خالقّيت باالتری به نسبت دانش آموزان 
يک زبانه برخوردارند و قابليت ســّيالی، قابليت انعطاف پذيری، 

جدول6:همبستگیبیندوزبانگیوسّیالّیت

سّيالّيت

                                  دوزبانگی

0/583همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/478حد پايين %95

0/684حد باالی %95

جدول7:همبستگیبیندوزبانگیوانعطافپذیری

انعطاف پذيری

                                     دوزبانگی

0/553همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/272حد پايين %95

0/655حد باالی %95

جدول8:همبستگیبیندوزبانگیوپیشرفتتحصیلی

پيشرفت 
تحصيلی

                                   دوزبانگی

0/006همبستگی 

0/926سطح معناداری

223تعداد

0/101-حد پايين %95

0/123حد باالی %95
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قابليــت ابتکار و قابليت بســط ايــن دانش آمــوزان با افزايش 
دامنــه لغات و واژگان از يک زبان بــه دو زبان فزونی می گيرد. 
ايــن نتيجه با پژوهش بيانلو، آزاد فالح، رســول زاده طباطبايی 
)1392( همخوانی دارد. همچنين اين يافته با نتايج بسياری از 
پژوهش های اخير که حکايت از اثرات تقويت کنندگی دوزبانگی 
و تأثير آن بر عملکردهای شــناختی، مانند کنترل شــناختی، 
دّقت انتخابی )بيالی ســتوک11، 2007(؛ مهارت های تفکر واگرا 
)کوناکا12، 1997(، حل مسئله )استفانز، 1997( و تفکر انتقادی 
و منش )ريمونــد13 و همکاران، 2002(؛ پــرورش مهارت های 
شناختی )احمدی مهر، 1371؛ به نقل از معروفی و محمدی نيا، 
1392( و )براهنــی، 1371؛ به نقــل از معروفی و محمدی نيا، 
1392( تأکيد کرده اند همخوانی دارد. در مقابل، يافته های اين 
پژوهش با نتايج پژوهش های بــارک و پری14 )1938(؛ کارو15 
)1957؛ بــه نقل از معروفی و محمدی نيا، 1392(؛ هوســپيان 
)1386( و بيکــر16 )1988 بــه نقل از معروفــی و محمدی نيا، 
1392( که به تأثيرات مخرب دوزبانگی بر عوامل شــناختی و 
اختالالت زبانی اشاره کرده اند، ناهمخوان است. به نظر می رسد، 
وجــود همخوانی ميان يافته های ايــن پژوهش با پژوهش های 
قبلی، بــا عنايت به مبانی قوی حمايت کننــده از اثرات مثبت 
دوزبانگی، وجود تفاوت معنادار در ميانگين مهارت تفکر خالق 
به نفع دانش آموزان دو زبانه در مقايســه با همساالن يک زبانه 
آن ها امر طبيعی باشد. احتمااًل نوع دوزبانه شدن، تبحر و مهارت 

افراد در زبان دوم و غنای محيط و فرصت های فراهم شده برای 
زبان دوم از جمله عوامل تسهيل کنندة مهارت های تفکر خالق 

در دانش آموزان دوزبانه مورد مطالعه باشد. 
ريموند و همــکاران )2002(، ناهمخوانی بين يافته های اخير 
در زمينه ارتباط دوزبانگی و مهارت های شــناختی با يافته های 
قديمی تر را ناشی از مشکالت روش شناسی همچون عدم توافق 
بر تعاريف دوزبانگی، دشــواری تعيين سطح دوزبانگی، ناتوانی 
در کنترل متغيرهای همبســته با هوشبهر مانند سن، جنس، 
زمينة اقتصادی و اجتماعی و سطح آموزش، نابرابری نمونه ها در 
سنجش مهارت زبانی و استفاده از آزمون های غير استاندارد در 

پژوهش های قديمی تر می دانند. 
عامل ديگری که شايد کمتر در اين تحقيقات مورد توجه قرار 
گرفته است، زمان و محدودة دو زبانه شدن است. احتمااًل اثرات 
منفی دوزبانگی در سنين و دوره های تحصيلی پايين تر که هنوز 
کــودکان دو زبانه مهارت کافی را در زبــان دوم پيدا نکرده اند، 
بيش از ســنين و دوره های تحصيلی باالتر باشد. دوره متوسطه 
اول دوران به حداکثر رسيدن توانايی های جسمی و ذهنی افراد 
است. اغلب تحقيقات انجام گرفته در ايران در زمينه دوزبانگی 
در دوره ابتدايی بوده و کمتر به دوره های متوســطه اول و دوم 
پرداخته شده اســت. به همين دليل در اين پژوهش به توانايی 
تفکر خالق و پيشرفت تحصيلی در سن نوجوانی، 18-12 ساله و 
در دوره های تحصيلی متوسطه اول و دوم تأکيد گرديد. احتمااًل 

دردوزبانگیهمزمان،
پیشرفتیادگیرنده
تحتتأثیرمدتزمان
وفشردگیاستفادهاز
هرزبانحاصلمیشود.
دوزبانههایهمزماندر
صورتتداومدروندادها
وفرصتهایمعنادار
میتوانندتبدیلبه
سخنگویانماهریدرهر
دوزبانشوند
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فراهم شــدن محیط غنی و محّرک، به ویــژه با حضور پررنگ 
رسانه های دیداری توانسته است اثرات منفی ناشی از یادگیری 
زبان دوم را به حداقل برساند. به عالوه زبان کردی )زبان اّول( با 
زبان فارسی دارای ریشه ها و اشتراکات بسیاری است که احتمااًل 
ایــن امر به تقویت کودکان دو زبانه کرد زبان در زبان فارســی 
به ویژه در دوره های متوسطه اول و دوم و افزایش میانگین نمره 

خالقیت آن ها موجب شده است.
طبق نتایج این پژوهش رابطه معناداری بین پیشرفت تحصیلی 
دانش آمــوزان و دوزبانگی آن ها به دســت نیامد و پیشــرفت 
تحصیلی دانش آموزان 18-12 ساله شهر بانه تحت تأثیر دو زبانه 
یــا یک زبانه بودن آن ها قرار ندارد، که این حاکی از بی تفاوتی و 
یکسانی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه است. 
این نتیجه با نتایج پژوهش های معروفی و محمدی نیا )1392(، 
احتشامی و موســوی )1388( همخوانی دارد و یافته های این 
پژوهش موارد مطرح شــده آن ها را مــورد تائید قرار می دهد. 
در مقابــل، نتایج این پژوهش با پژوهش های پارســایی، کیانی 
و آزادفارســانی )1392(، کمالی )1378(، شیرعلی پور، اسدي، 

محمد نظري و شکوری )1392( ناهمخوان است.
مخالفان دوزبانگی را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول 
کسانی هستند که نگران اثرات مخرب دوزبانگی بر کارکردهای 
شناختی و عملکردی فرد هستند و برای اجتناب از آن، راه چاره 
را در حذف زبان اول دانســته و تالش می کنند از همان ابتدا با 
بی توجهی به زبان مادری کودک و تکلم با زبان رســمی مرکز، 
کودک را از پیامدهای مثبت یادگیری دو زبان محروم ســازند. 
گروه دوم کسانی هستند که بدون توجه به شرایط و مقتضیات 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اصرار بر آموزِش صرفًا به 
زبان مادری دارند و زمینة محرومیت کودک از پیامدهای مثبت 
دوزبانگی را فراهم می ســازند. لذا بر اســاس نتایج این پژوهش 
پیشــنهاد می شــود که دوزبانگی نه به عنوان یک تهدید، بلکه 
به عنوان یک فرصت تلقی شــود و زبان مــادری در کنار زبان 

رسمی، به ویژه در دوره ابتدایی مورد توجه الزم قرار گیرد.
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دكترمیترادانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

 

برنامــه  درســـي

از قول ابوالفضل بيهقي مورخ و نويســنده معــروف ايراني، نقل 
كرده انــد كه »هر كتابي ارزش يك بــار خواندن را دارد«؛ ولي بايد 
گفت شايد در عصر بيهقي هر كتابي ارزش يك بار خواندن را داشته 
اســت. اما در عصر ما، انفجار اطالعات و فناوري هاي نوين ارتباطي 
شرايطي را فراهم ساخته  است كه افراد معتبر و نامعتبر در كمترين 
زمــان و با كمتريــن هزينه پيام هاي توليــدي و اطالعات خود را 
به صورت جهاني انتشار مي دهند. كه اين امر ما را با پديده اي به نام 
»سرريز اطالعات« مواجه ساخته است. پس،  ديگر انتقال اطالعات 
در كتاب درســي و مدرسه نياز دانش  آموزان را رفع نمي كند. بلكه 
بايد به دانش آموزان روش هاي گردآوري، اعتبارسنجي و پااليش و 
انتخاب اطالعات را، بنا به نياز و ضرورت، آموخت. ابزار و وسيله اين 

گزينش هم، چيزي به جز تفكر و پژوهش نيست.

در مقالة شماره گذشته با عنوان »برنامة تفكر و پژوهش دركتاب 
تفكر و ســبك زندگي«، با مؤلفه هاي برنامــة آموزش تفكر پاية 
هفتم و هشتم آشنا شديم كه عبارت بود از اهداف كلي، انتظارات 
عملكــردي از دانش آمــوزان، محتواي برنامة تفكــر و پژوهش، 
موقعيت هــاي يادگيري، منابع )مواد و رســانه هاي آموزشــي(، 
راهبردهــاي آموزش، فرايند و مراحل ياددهي ـ يادگيري دروس 
كتاب هاي درسي تفكر، ارزشــيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي. 
همچنين قرار شد در ادامه، چگونگي پيگيري اهداف و انتظارات 
را در يكــي از درس هاي كتاب تفكر و ســبك زندگي پاية هفتم 

بررسي كنيم.

کلیدواژهها: تفكر، اطالعات، دانش، تجربه، مدل
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فرایند یاددهيـ  یادگیري دروس كتاب هاي درسي تفكر
نخســت يك بار ديگر فرايند ياددهي ـ يادگيري دروس تفكر را 
با هــم مرور و آن را در فرايند اجراي درس »تفكر دربارة تفكر« از 
كتاب تفكر و ســبك زندگي پاية هفتم بررسي مي كنيم. در كتاب 
مورد نظر طرح هر موضوع با استفاده از رسانه هايي مانند داستان، 
فيلم، بازي، تصوير، شــعر، آزمايش و... شروع مي شود. مراحل اين 

فرايند در نمودار زير نمايش داده شده است.

در صورتي كه در مرحلة ســوم پرسش هاي دانش آموزان از عمق 
كافي برخوردار نباشد معلم مي تواند با استفاده از پرسش هايي كه 
در كتاب درسي و كتاب راهنماي معلم پيشنهاد شده است فرايند 

يادگيري را تسهيل، مديريت و كيفيت بخشي كند.

فرایند اجراي درس
به عنــوان محرك اوليــه، معلم بخــش اول قصة زيــر را براي 
دانش  آمــوزان تعريف مي كند و از آن هــا مي خواهد پايان قصه را 

حدس بزنند. )موقعيت حل مسئله و پرورش تفكر خالق(

پس از پايان داستان سؤاالت زير مطرح و از دانش آموزان خواسته 
مي شود فكر كرده و در مورد آن ها گفت وگو كنند: )فرصت تحليل 

داستان و تمرين آداب گفت وگوهاي جمعي(
1. چگونه اين فكر به ذهن كالغ رسيد؟

2. آيا شــدت تشنگي كالغ در سرعت پيدا كردن راه حل تأثيري 
داشت؟

3. در اين داســتان كالغ براي حل مشــكل از كدام توانايي خود 
استفاده كرد؟ »عقل، دانش يا تجربه«

دانش آموزان با اســتفاده از مثال هاي نقضي كه دربارة هر يك از 
موارد مي تواند وجود داشته باشد به بحث راجع  به مفهوم هر يك از 

سه واژه واداشته مي شوند. )فرصت استدالل و تفكر نقادانه(
4. اين داستان مي تواند نشان دهندة هر موقعيتي باشد كه انسان 
ممكن اســت با آن مواجه شــود. كدام يك از اين سه توانايي در 
زندگي انسان مهم تر است؟ عقل، دانش يا تجربه )فرصت استدالل، 

ايجاد اجتماع يادگيري 
)گروه هاي كوچك يا 

كالسي(

فهرست كردن 
پرسش هاي دانش آموزان 

درباره موضوع مورد 
بحث

استدالل و ادامة 
گفت وگو توسط 

دانش آموزان

ارائه محرك اوليه 
)داستان، فيلم و...( و 
ايجاد چالش هاي فكري

مفهوم سازي 
دانش آموزان درباره 

سؤاالت و موضوع مورد 
بحث

قرار دادن دانش آموزان 
در موقعيت ارتباط دادن 
موضوع با زندگي واقعي

پرسشگري دانش  آموزان 
و طرح سؤاالت آن ها 

درباره موضوع

برگزيدن پرسش براي 
ادامه گفت وگو

جمع بندي بحث با 
كمك دانش  آموزان و 
دادن تكاليف تكميلي 

به آن ها

عنواندرس: تفكر براي تفكر
مضمون: عقل، دانش، تجربه، تفكر و تعقل

مهارتها: حل مسئله، تحليل، استدالل، تفكر نقادانه
زمان: يك جلسة 100 دقيقه اي

انتظاراتعملكردي
é تحليل معاني واژه هاي عقل، دانش، تجربه، تفكر، تعقل

é تبيين رابطه هاي عقل،  دانش و تجربه
é تحليل جايگاه عقل، دانش و تجربه در شناخت

é اســتفاده از زبان صحيح و دقيق بــراي توضيح آرا و 
نظرات خود

é ارزيابي و به چالش كشيدن آرا و نظرات خود و ديگران

در قصه ها آمده  اســت كه روزي كالغي تشنه هر چه 
گشت آبي براي رفع تشنگي پيدا نكرد. خسته و نااميد 
پروازكنان به خرابه هاي روستا رسيد. ناگهان در گوشة 
خرابه كوزه اي ديد كه از بيرون نمناك بود دانســت كه 
در كوزه حداقل به اندازة رفع تشنگي اش آب وجود دارد. 
كالغ با خوشــحالي خود را به كوزه رساند و منقارش را 
درون آن فرو برد؛ اما افسوس كه دهانة كوزه تنگ و آب 
موجود در آن نيز كم بود و منقار كالغ به آب نمي رسيد. 
بعد از تالش بســيار. منقارش را از كوزه بيرون آورد؛ اما 

ناگهان فكري به ذهن او رسيد...

كالغ پرواز كرد و از اطراف سنگ ريزه هاي كوچكي را 
با خود به كنار كوزه آورد. او يكي يكي سنگ ريزه ها را به 
داخل كوزه  مي انداخت. هر بار كه يكي از سنگ ها داخل 
كوزه مي افتاد ســطح آب كمي باالتر مي آمد. آن قدر به 
اين كار ادامه داد تا منقارش به آب درون كوزه رســيد. 
اگر كالغ زبان داشت به شما مي گفت: » اين آب بهترين 

و گواراترين آبي است كه تا امروز نوشيده ام.«

وقتي همه نظر خود را گفتند ادامة قصه برايشان تعريف مي شود:

39 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396



نمونه هایي از مدل ها و نقاشي هاي رسم شده توسط دانش  آموزان

تفكر نقادانه و فلسفيدن(
در صفحــه 9 كتــاب تعدادي از پاســخ هاي دانش آمــوزان در 
ابرك هايي نوشته شده است. اين پاسخ ها نظر برخي از دانش آموزان 
است و درست يا نادرست بودن آن به دليلي كه براي ارائه اين نظر 

بيان مي كنند بستگي دارد.
ابــرك خالي »من فكــر مي كنم...« به اين معني اســت كه هر 
دانش آمــوز بايد نظر خود و دليل آن را بيــان كند. براي اينكه به 
دانش آموزان كمك كنيم موقعيت را بهتر درك كنند سؤاالت زير 

مطرح مي شود. )فرصت استدالل،  تفكر نقادانه و فلسفيدن(
5. آيا هر انسان عاقلي حتمًا با تجربه است؟

6. آيا دانشمند بودن به معناي عاقل بودن است؟
7. آيا هر كسي دانش بيشتري دارد، عاقل تر است؟

8. ميزان عقل، دانش يا تجربة يك فرد را چگونه مي توان فهميد؟ 
آيا راه فهميدن هر سه مورد يكي است؟

در فعاليت تكميلي درس، براساس جمع بندي فعاليت »گفت وگو 
كنيد« ســؤاالت زير براي آن ها مطرح مي شــود. از آن ها خواسته 
مي شــود به عملكرد خود در كالس تفكر اســتناد كنند و با ذكر 
مصاديقي از ســاعت تفكر به اين سؤال ها پاســخ دهند. )فرصت 

مفهوم سازي توسط دانش آموزان(
9. به نظر شــما تفكر يعني چه؟ تفكر دربارة يك موضوع چگونه 

شروع مي شود؟
10. آيا هر كس كه فكر مي كند، عاقالنه هم عمل مي كند؟ پاسخ 

خود را با مثال توضيح دهيد. 
سپس جمالت زير را دركتاب خود كامل كنند.

فكر كردن با عاقل بودن شباهت دارد؛ چون..................
فكر كردن با عاقل بودن يكي نيست؛ چون...............................

درك خــود از معناي واژه هاي عقل، دانش و تجربه را براســاس 
گفت وگوهاي كالس بنويســند. )فرصت مفهوم ســازي توســط 

دانش آموزان(
عقل:.......................................
دانش:..................................
تجربه:................................

توجه داشته باشيد كه هر دانش آموز بايد پاسخ خود را بنويسد و 
بايد از ديكته كردن پاسخ هاي يكسان به آن ها اكيداً خودداري شود. 

)فرصت مفهوم سازي و جمع بندي توسط دانش آموزان(
سپس دانش آموزان سؤال زير را به صورت انفرادي انجام مي دهند.
»هریكازشماســعيكنیدمدليتصویريبرايرابطة

عقل،دانشوتجربهرسمكنید.«
به نكات مندرج در سؤال توجه كنيد.

é »ســعي كنيد« در اين سؤال يعني تالش فكري دانش آموزان 
مدنظر است و در اين سعي ممكن است همه به محصول دست نيابند.

é رســم مدل يكــي از مهارت هاي تفكر اســت. در اين فعاليت 
دانش آموزان اين مهارت را تمرين مي كنند.

é برخي دانش آموزان به جاي رسم مدلي كه رابطه را نشان دهد 
نقاشــي مي كشند اين عمل نيز ارزنده است اما پس از ارائة مدل ها 
در كالس، و نوع رابطه ها و استدالل هايي كه دانش آموزان براي اين 
رابطه ها بيان مي كنند از مقايســه شكل ها به تفاوت  مدل و نقاشي 

پي خواهند برد.
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در اكثر دروس بخشي تحت عنوان »فعاليت در خانه« پيش بيني 
شده اســت. اين فعاليت ها به منظور تعميق بخشيدن به يادگيري 

دانش آموزان است.
آن ها با انجام اين فعاليت ها در ارتباط با موضوع بيشتر فكر كرده 
و تفكر خود را با خانواده به اشــتراك مي گذارند. اما در اين درس 
فعاليت در خانه، به نوعي فهرســت كردن قوانين و اصولي است كه 
بــه هنگام تفكر انفرادي يا تفكر درگروه رعايت مي كنيم. همكاران 
محترم مي توانند قبل از اجراي درس تفكر دربارة تفكر يك جلسه 
را به قانون گذاري توســط دانش آمــوزان اختصاص دهند. يعني با 
روش اجراي كالس هاي تفكر ســؤال اول و دوم فعاليت در خانه را 
به بحث وگفت وگو بگذارند. قوانين توسط دانش آموزان وضع، روي 
مقوا نوشته و در كالس نصب مي شود. اين قوانين همان هايي است 
كه انتظار مي رود در كالس تفكر و هنگام گفت وگو با دوســتان يا 

بررسي يك موضوع و مسئله رعايت كنند. مانند: 
é نظراتمان را با دليل بيان كنيم.

é به هنگام ارائه نظرمان هيجانات خود را كنترل كنيم.
é به حرف يكديگر گوش فرا دهيم.

é به يكديگر احترام بگذاريم؛ يكديگر را مسخره نكنيم.
é نقدمان دربارة نظرات ديگران را با دليل بيان كنيم.

é از كلمات و جمالت دقيق براي بيان افكارمان استفاده كنيم.
é و...

بــراي آشــنايي با 
روش تدريــس هــر 
درس به فصل چهارم 
كتــاب راهنمــــاي 
كنيد.  مراجعه  معلم 
فايــل اين كتاب ها را 
مي توانيــد از وبــگاه 
تفكر  درســي  گروه 
دفتر تأليف كتاب هاي 
نشــاني  به  درســي 
كنيد. دانلــود  زيــر 

http:// thinking-dept.talif.sch.ir
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گــــــــزارش

سمانهآزاد

در ابتداي اين جلســه، دكتر ســعيدي گفت: »پژوهشــكده 
مطالعات اســالمي در علوم انســاني كه حدود هفت سال پيش 
شــروع به كار كرده چهار كارگروه دارد كــه عبارت اند از گروه 
تعليم وتربيت اســالمي؛ گروه اقتصاد اســالمي؛ گروه مديريت 
اسالمي و گروه حقوق اســالمي. در گروه تعليم وتربيت اسالمي 
كارگروه هاي مختلفي فعاليت مي كنند كه يكي از آن ها كارگروه 
تربيت جنسي و عفاف گرايي اســت. شروع كار اين كارگروه در 
جلســه اي با ســازمان تبليغات اسالمي خراســان رضوي با نام 
آموزش بلوغ بود. پس از آن جلســه ما كارهايي را شروع كرديم 
كه مدتي هم در مســاجد انجام مي شــد. از جمله فعاليت هاي 
مــا توليد بســتة آموزشــي »مراقبت هــاي جنســي فرزندان 
توســط والديــن« بود كه شــامل چندين كليــپ و فيلم براي 
والدين مي شــد. اين بسته هم براي مدرســان آموزش خانواده 
قابل اســتفاده اســت و هم براي والديــن. همچنين دوره هاي 
آموزشــي براي والديــن برگــزار كرده ايم كه تنها در مشــهد 
تقريبًا در 600 مدرســه، والدين در اين دوره ها شركت كردند. 
بيشــتر شــركت كنندگان هم از مــدارس دوره ابتدايي بودند.

تربیت جنسي در اسناد باالدستي آموزش وپرورش
تأكيد بر تربيت جنســي در اســناد باالدستي آموزش وپرورش 
موضوعي بود كه در ابتداي اين جلســه مطرح شد. دكتر سعيدي 
در اين باره گفت: »در ســند برنامه درســي ملــي عباراتي مانند 
شــناخت جسم خود، كاركرد اندام و نحوه مراقبت از آن و كسب 
مهارت هاي زندگي سالم، رعايت حجاب در ارتباط با افراد نامحرم 
و ارزش گــذاري براي حيا و عفت وجــود دارد كه اين موضوعات 
در ارتباط با تربيت جنســي هســتند. در ســند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش نيز مواردي مانند تالش پيوسته براي خودسازي 
و اصالح ديگران براســاس نظام معيار اســالمي و از طريق مهار 
غرايز طبيعي، تعديل عواطف و تمايالت، اراده و خويشــتن داري 
را مشــاهده مي كنيم. بنابراين نقطه هاي اتصال قوي بين موضوع 

تربيت جنسي و اسناد باالدستي وجود دارد«.
وي در ادامــه تأكيد كرد: »آن نوعي از تربيت جنســي مدنظر 
ماســت كه در خدمت خويشتن داري و عفاف است. البته با توجه 
ويــژه به اينكه اين برنامه پيشــنهادي مربوط بــه دوره ابتدايي 

است.«.

تربيت جنسی 
در خدمت 

خويشتن داری 
و عفاف گرايی

اشاره
تربیتجنسيكودكانونوجوانان،موضوعياستمهم
بااّماواگرهايفراوان!اهمیتتربیتجنسيازیكسو
ومراقبتهايویژههنگامآموزشآنازسويدیگر،آن
نوعتربیترابهموضوعيحساستبدیلكردهاست.اگر
دســتگاهآموزشوپرورشرانهاديهمهجانبهگربدانیم
كهبرهمهابعادوجوانبتربیتتأثیرگذاراست،تربیت
جنســيرانیزميتوانازجملهوظایفومأموریتهاي
ایننهاددانست.چنديپیش،جلسهنقدوبررسيبرنامه
پیشــنهاديتربیتجنســيدردورهابتدایيباحضور
كارشناساناینحوزهبرگزارشد.اینطرحازسويدكتر
محمودسعیديرضواني،دانشیاردانشكدهعلومتربیتي
وروانشناسيدانشــگاهفردوسيمشهدوپژوهشكدة
مطالعاتاســالميدرعلومانســانيارائهشدهاست.
چكیدهاینطرحراميتوانتربیتجنســيدرخدمت
خویشتنداريوعفافگرایيدانست.دراینجلسهدكتر
سعیديرضوانيبهطرحموضوعاتيمانندجایگاهتربیت
جنسيدرسندتحولبنیادینآموزشوپرورش،چارچوب
اصليبرنامةپیشنهاديتربیتجنسيدردورهابتدایي،
ونیزمؤلفههاواصولآنپرداخت.خالصهايازمطالب

مطرحشدهدراینجلسهراميخوانید.

  در نقد و بررسي برنامة پیشنهادي تربیت جنسي در 
  دورة آموزش ابتدایي مطرح شد:  
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راهنماي برنامه تربیت جنسي در دوره ابتدایي
دكتر ســعيدي در ادامه به عناصر اين برنامه اشاره كرد و افزود: 
»وقتي از تربيت جنسي صحبت مي كنيم اذهان به سوي مسائلي 
مانند جلوگيري از سوءاســتفاده جنســي و نظيــر آن ها معطوف 
مي شود، ولي ما نگاه جامع تري نسبت به تربيت جنسي و مؤلفه هاي 
آن داريــم. به طوري كه مؤلفه ها را از حيــا تا عزت نفس در نظر 
گرفته ايم. ما تربيت جنســي را با آموزش جنسي يكي نمي دانيم، 
برعكس معتقديم كه دانش جنسي بايد در حدي استفاده شود كه به 
عفاف گرايي و خويشتن داري كمك كند. درواقع ما هيچ دانشي را به 
دانش آموز ياد نمي دهيم مگر اينكه به خويشتن داري او كمك كند«.

وي با اشــاره به اينكه در اين طرح سعي شده است از آموزه هاي 
اسالمي استفاده شــود گفت: به نظر خودمان، ما در اين برنامه از 
رويكرد فطرت گرا اســتفاده كرده ايم، يعني به داشــته هاي فطري 
دانش آمــوز توجه كــرده و از آوردن اســتدالل هاي غامض پرهيز 
نموده ايم. درواقع سعي كرده ايم دانش آموز از طريق تذكر به آنچه 

در فطرتش وجود دارد هدايت شود.
دكتر سعيدي دربارة تعريف تربيت جنسي در برنامه پيشنهادي 
خود چنين توضيح داد: »ما تربيت جنســي را ايجاد آمادگي براي 
مواجهة صحيح با غريزه جنســي تعريف كرده ايم. درواقع، با توجه 
به اينكه دورة مدنظر ما ابتدايي اســت، وارد مباحثي مانند روابط 

جنسي نشده ايم. تأكيد ما بر اخالق جنسي و تا حدي آينده جنسي 
بوده است و نقش هاي جنسيتي را هم تا حدي مطرح كرده ايم كه 

هم ناظر بر خويشتن داري است و هم ناظر بر آيندة جنسي«.
وي با بيان اينكه دادن اطالعات جنسي به دانش آموز در خدمت 
اخالق جنســي است و نه بيشــتر، يكي ديگر از عناصر اين برنامه 
را تقّدم خانواده دانســت و گفت:  »مؤلفه بعدي هم تقّدم خانواده 
)والدين( بر مدرسه در بحث تربيت جنسي است. ما به شدت تأكيد 
داريم كه در تربيت جنســي بايد به انفرادي شدن تربيت نزديك 
شــويم. اساســًا تربيت به ويژه در مباحثي مانند مباحث عاطفي و 
ارزشــي، مخصوصًا تربيت جنسي و تربيت ديني، هرچه بيشتر به 
سمت انفرادي شــدن صحيح پيش برود بهتر است. در اين زمينه 
تقاضاي ما از سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين است كه 
اگر مي خواهد تربيت جنسي درست انجام گيرد، بايد با انجمن اوليا 
و مربيان ارتباط داشــته باشــد. در واقع در موضوع تربيت جنسی 

مشارکت والدين کاماًل الزم و اساسی است.
موضوع بعدي در اين برنامه اهميت فضاسازي مناسب در مدرسه 
)امر كنترل و نظارت( و اهميت مراقبت از وضعيت محيط اجتماعي 
و نظام پاداش دهي است. ســعيدي در اين باره گفت: »اگر محيط 
اجتماعي به سمت بي عّفتي و بي حيايي ميل كند، نمي توانيم فقط 
با آموزش وپرورش جلوي مشكالت را بگيريم. امام موسي صدر هم 
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مي گويد وقتي محيط آلوده است نمي توانيم كسي را تربيت كنيم. 
شــهيد مطهري هم معتقد اســت تنها موردي كه ما به رهبانيت 
توصيه نمي كنيم در بحث اخالق جنســي اســت. ايشان به شدت 

معتقد است كه در اين زمينه محيط بايد اصالح شود«.
به گفته سعيدي، نوآوري اين برنامه پيشنهادي، تعميق و توسعه 
آن در شــش پاية دوره ابتدايي است. وي در اين باره ادامه داد:  »ما 
معتقديم مؤلفه هاي اين برنامه بايد از پاية اول تا ششم دوره ابتدايي 
تكرار شوند. اين كار سخت به عهدة برنامه ريزاني است كه بايد اين 

مفاهيم را در شش پايه تعميق و توسعه دهند«.

مواضع برنامه پیشنهادي تربیت جنسي در دوره ابتدایي
دانشيار دانشــگاه علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي، 

عناصر برنامه پيشنهادي خود را چنين برشمرد:
ـ داشتن نگاه جامع تربيت جنسي و مترادف نبودن آن با آموزش 
جنسي يا مهارت هاي جلوگيري از سوءاستفاده جنسي و امثال آن؛

ـ مبتني بودن بر آموزه هاي اسالمي؛
ـ اســتفاده از رويكرد فطرت گرا به معناي تأكيد بر بيدارســازي 

فطرت ها ضمن پرهيز از استدالل هاي غامض عقلي؛
ـ تربيت جنسي به معناي ايجاد آمادگي براي مواجهه صحيح با 

غريزه جنسي؛

ـ تأكيد بر ُبعد اخالق جنسي )تا حدي آيندة جنسي(؛
ـ دادن اطالعات جنســي تا آنجا كه در خدمت اخالق جنســي 

باشد و نه بيشتر؛
ـ مقّدم داشتن خانواده )پدر و مادر( بر مدرسه در تربيت جنسي 

و لزوم آموزش خانواده ها؛
ـ اهميت دادن به فضاسازي مناسب در مدرسه )امر كنترل و نظارت(؛

ـ اهميــت دادن به مراقبت از وضعيــت محيط اجتماعي و نظام 
پاداش دهي؛

ـ اشــتراك برخي مؤلفه هاي برنامه با ابعــادي از تربيت عمومي 
)بازتأكيد(؛

45 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396



ـ پرهيــز از هزينه آفرينــي بيهوده كه موجــب مقاومت برخي 
خانواده ها مي شود.

اصول برنامه
دكتر رضواني برنامة پيشنهادي تربيت جنسي كودكان در دورة  

ابتدايي را مبتني بر اصولي دانست كه عبارت اند از:
ـ توجه به تفاوت هاي پسران و دختران؛

ـ توجه به مسئله عدم تحريك؛
ـ توجه به عنصر پيشــگيري و عدم معرفي اختالالت جنسي در 

راستاي جلوگيري از بدآموزي و تحريك؛
ـ استفاده حداكثري از رويكرد غيرمستقيم؛

ـ قرار دادن مباحث در ســاختار تربيت عمومي و عدم پرداخت 
مستقيم و مستقل )مگر به ضرورت نظير احكام و شرايط دختران(؛

ـ استفاده از ظرفيت هاي دروس مختلف از طريق افزودن 
1. مفاهيم مرتبط با تربيت جنسي به مفاهيم موجود

2. بيان مصاديق و مثال هاي جديد براي مفاهيم موجود؛

ـ تقســيم و تخصيص موضوعات آموزشــي به سه عرصة نيروي 
انســاني مدرســه، والدين )ركن اساســي = آمــوزش والدين( و 

دانش آموزان.

چارچوب محتواي تربیت جنســي كودكان )6 تا 12 
سال( دورة ابتدایي

دكتر ســعيدي رضواني، با اشــاره به چارچوب محتوايي برنامة  
تربيت جنســي، بر كنار هم بودن همة مؤلفه هاي اين برنامه براي 
تأثيرگذاري بيشــتر تأكيد كرد. وي در اين باره گفت: »ما معتقديم 
مجموعــة مؤلفه ها در كنار هــم مي تواند تأثيرگذار باشــد. البته 
كاستي هايي هم هست و به نظرم راهي كه نرفته ايم بيشتر از راهي 
اســت كه رفته ايم. اگر من ادعا كرده ام كه راهنماي برنامه درسي 
نوشته ام به اين معنا نيســت كه اين راهنما كامل است، بلكه اين 
راهنما مي تواند در حد خودش مورد اســتفاده مؤلفان كتاب هاي 
درسي قرار بگيرد. البته اگر گروهي اين كار و راهنما را كامل كنند 

بهتر خواهد بود«.
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دوست 
داشتن والدين

مرجعيت 
والدين

اعتماد به 
والدين

افتخار به 
والدين

اطاعت

احترام به 
والدين

شبكه
مفاهیم

حيا والدين

حجاب و 
غيرت

اراده و 
جسارت، 

مقاومت، صبر و 
سخت كوشي

عاقبت انديشي: 
تصميم گيري

عاقبت انديشي: 
ميل و مصلحت

سواد 
عزت نفسرسانه اي

وفاي به عهد

هويت و نقش 
جنسي

تصوير بدني

مواجهه با 
سوءاستفاده 

جنسي

آموزه هاي 
بهداشتي ويژه 

دختران

درك داليل دوســتي از طرف والدين و وسعت دوستي و محبت والدين 
نسبت به

توسعه احساس ِدين نسبت به والدين

تشكيل و تقويت مصاديق ابراز دوستي نسبت به والدين با تأكيد بر اعتماد

درك ضرورت گفت وگو با والدين درخصوص تجربه ها

درك خطرات عدم اعتماد به والدين

تبيين عواقب و پيامدهاي ارتباط مطلوب و نامطلوب

شبكه مفاهیم
دكتر محمود ســعيدي رضواني در آخر با اشاره به شبكه مفاهيم 
مؤلفه هاي برنامه تربيت جنسي گفت: »ما سعي كرديم شبكه اي از 
مفاهيم را در رابطه با برخي مؤلفه ها در نظر بگيريم. معتقديم همين 
شبكة مفاهيم مي تواند كمكي باشد براي مؤلفان كتاب هاي درسي 
كه تدوين كنندگان اين راهنما چه مفاهيمي را مد نظر داشتند. اين 
شبكه چيزي است كه از كالس اول تا ششم مي خواهيم در راستاي 
آن حركت كنيم. در اين شبكة مفاهيم موضوعاتي مد نظر ما بوده 

كه توالي آن به شكل زير است:

توالي
 هــدف دوره اين اســت كه دانش آمــوز در پايــان دوره ابتدايي 
والدين خود را مرجع اصلي خويش در مورد مشكالت جنسي بداند 

و به راهكارهاي پيشنهادي آن ها اعتماد كند.

در ادامه اين جلسه كارشناسان حاضر به نقد اين برنامه و پرسش 
و پاسخ پرداختند.
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بهانتخاب:دكترحسینداودي

اخـــــالق

اشاره
قّصة»ماّل،خدابــدندهد!«رااحتمااًل
بارهــاخواندهیاشــنیدهاید.مولويبه
استنادحدیثيازپیامبراسالم)ص(این
قّصهرادردفترسوممثنويخود)ابیات
1522تا1609(بســیاراستادانهبهنظم

درآوردهوپندآموزساختهاست.
حديث اين اســت: ال َتماِرُضوا َفَتْمِرُضوا... 
)احاديث مثنــوي/ 79(: تمــارض نكنيد 
خود را به مريضي نزنيــد كه واقعًا مريض 
مي شويد. به عبارت ديگر كسي كه به تلقين 
خود يا تحت تأثير تلقين ديگران، احساس 
افســردگي و بيماري كند، افسرده و بيمار 
نيز خواهد شــد. گزيده اي از اين ابيات را 

بخوانيد:
كودكاِن َمكتبي از اوستاد

رنج ديدند از َمالل و اجتهاد
مشورت كردند در تعويِق كار

تا معّلم درفتد در اضطرار
چون نمي آيد و را رنجوري اي؟

كي بگيرد چند روز او دوري اي؟
تا رهيم از حبس و تنگي وِزكار

هست او چون سنگ خارا برقرار
بّچه هــاي مكتب خانــه اي كه از مشــق 

و تكليف هــاي زيــاد معّلمشــان به رنج 
افتــاده بودند، براي به تعطيلي كشــاندن 
مكتب خانه با هم مشــورت كردند و گفتند 
تا معّلممان همچنان ســالم و تندرســت 
باشــد. با صالبت تمــام بــه كارش ادامه 
مي دهــد و اين ماييم كه بايــد در فضاي 
تنــگ مكتب خانه محبوس باشــيم و كار 
كنيم. يكــي از آن ها كه زيرك تر بود، براي 
زمين گيــر كــردن معّلم سخت گيرشــان 
نقشه اي طراحي كرد كه همگي )سي نفر( 
آن را تأييــد كردند. قرار شــد روز بعد، هر 
يك از آنان در فاصله هاي متفاوت ســر راه 
استاد قرار بگيرد و دلسوزانه بگويد »استاد، 
چرا امروز چهره تان زرد شــده اســت؟...«

روز گشت و آمدند آن كودكان
بر همين ِفكرت ز خانه تا ُدكان1

جمله اِستادند بيرون منتظر
تا در آيد اّول آن ياِر ُمِصر2

او در آمد گفت ُاستا را: سالم
خير باشد! رنِگ رويت زردفام؟
گفت ُاستا: نيست رنجي مر مرا

تو برو بنشين، مگو ياوه3هال
نفي كرد4، اّما غباِر َوْهم َبد5

اندكي اندر دلش ناگاه َزد

اندر آمد ديگري گفت اين چنين
اندكي آن َوْهم افزون شد بدين
همچنين تا َوْهم او قّوت گرفت

ماند اندر حاِل خود بس در شگفت
مي گويد: ماّلي مكتب خانه كه بر اثر تلقين 
بچه ها سســت و بي حال شده به منزل، كه 
در جــوار مكتب خانه بــود، برمي گردد، در 
حالي كــه بّچه ها به دنبــال او بودند. ماّل با 
خشم عيالش را سرزنش مي كند و معترض 
است از اينكه چرا رنجوري و زردي چهره اش 
را به او اطالع نداده است! سرانجام بستري 
مي شود و بّچه ها ناگزير مي شوند در غياب 
معّلم همچنان زنداني مكتب خانه شــوند 
كه طراح نقشــه مجدد به كمك مي   آيد و 
مي گويد بچه ها با صداي بلند درس بخوانيد 
تا اســتاد از ســر و صداي شما كالفه شود 
و اجازه تعطيلي دهد. كه همين اتفاق هم 

مي افتد!
كودكان آنجا نشستند و نهان 

درس مي خواندند با صد انُدهان
كاين همه كرديم و ما زنداني ايم

َبدبِنايي7 بود، ما َبد با ني ايم
گفت آن زيرك كه اي قوم پسند
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درس خوانيد و كنيد آوا بلند
چون همي خواندند، گفت اي كودكان

بانِگ  ما ُاستاد را دارد زيان
گفت ُاستا راست مي گويد رويد

درِد سرافزون شدم، بيرون شويد
٭٭٭

سجده كردند و بگفتند اي كريم
دور بادا از تو رنجوري و بيم

پس برون َجستند سوي خانه ها
همچو مرغان در هواي دانه ها

مــادران وقتــي مي بينند كودكانشــان 
درس و مكتب خانــه را رها كرده و به بازي 
مشغول شــده اند، نگران مي شوند و علتش 
را مي پرسند، كه پاسخ مي شنوند استادمان 
براثر بيماري مكتب خانــه را تعطيل كرده 

است مادران براي كسب اطمينان به خانة 
معلم مي روند.

بامدادان آمدند آن مادران
خفته ُاستا همچو بيمارگران

هم عرق كرده ز بسياري لحاف 
سر ببسته رو كشيده در ِسجاف8

آه آهي مي كند آهسته او
جملگان گشتند هم الَحْول گو10

و هنگامي كه از معّلم فرزندشان عيادت 
مي كنند و مي گويند ما از اين بيماري استاد 
خبر نداشتيم مي گويد من هم خبر نداشتم 
و اين كودكان شــما بودنــد كه مرا مطلع 

ساختند)!(
من ُبدم غافل به شغل قال و قيل

بود در باطن ِچنين رنجي ثقيل11...

پينوشتها
1. دكان: منظور مكتب خانه است.

2. يار ُمصر: منظور رهبر و زيرك بچه هاست.
3. ياوه: بيهوده

4. نفي كرد: انكار كرد.
5. وهِم بد: بدگماني: خيال بد 
6. با صدانُدهان: با اندوه بسيار.

7. بد َبنا: اقدام بد: بدباني: اقدام كنندة بد.
8. سجاف: در اينجا به معني پوشش است 

9. ُجملگان: عيادت كنندگان.
10. الَحْول گو: گويندة »الحوَل و القوئ اال باهلل: هيچ 

نيرو و قوتي جز خدانيست«.
براي راندن ديو )شــيطان( يا بر اثر ترس و تعجب 

گفته مي شود. 
11. رنج ثقيل: بيماري حاّد و سنگين.
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دانش آموزان داوری می كنند

مشاوره

سنجش كیفیت خدمات مشاوره ای مدارس دوره دوم متوسطه 
منطقه مشکین شهر

چکیده
اين تحقيــق با هدف ســنجش کيفيت 
خدمات مشاوره ای در مدارس و نيز ارزيابی 
کيفيــت خدمــات راهنمايی و مشــاوره 
دبيرستان های مدارس متوسطه دوره دوم 
اجرا گرديد. روش بــه کار رفته در تحقيق 
از نوع توصيفــی بود. نمونه آماری به تعداد 
340 نفر از بين جامعه دانش آموزان مدارس 
متوسطه منطقه مشکين شهر با استفاده از 
روش نمونه گيری خوشــه ای دو مرحله ای 
و روش طبقــه ای و بــا مالحظــه جدول 
نمونه گيری کوکران انتخاب گرديد. جهت 
گردآوری داده ها از پرســش نامه 31 سؤالی 
سنجش کيفيت خدمات مشاوره ای که ابزار 
پژوهشــگر ساخته می باشــد استفاده شد. 
داده های به دســت آمده با توجه به بســته 
آماری SPSS18 تحليل و با توجه به روش 
t تســت تک نمونه ای تحليل شــد. نتايج 
به دست آمده نشان داد که نظر دانش آموزان 
نســبت به کيفيــت خدمات مشــاوره ای 

مــدارس به طور معناداری باالتر از ميانگين 
می باشــد. عالوه بر ايــن در تمامی ابعاد 
پنج گانه مدل ســرووکوال، شامل امکانات،  
تضمين، پاسخ گويی، همدلی و اعتبار، نظر 
دانش آموزان به کيفيت خدمات مشاوره ای 
به طور معناداری مثبت می باشد. نتيجه گيری 
می شــود که برنامه های مشاوره ای مدارس 
از کيفيــت مناســب برخــوردار اســت و 
تــداوم آن در مــدارس مفيد می باشــد.

کلیدواژهها: کيفيت خدمات، سنجش، 
سرووکوال، مشاوره

راهنمايــی و مشــاوره به معنــای عام و 
کّلی آن ســابقه ای بسيار طوالنی دارد و با 
خلقت انســان همراه می باشــد )گيبسون 
و ميشــل1 1990؛ صافی، 1383(؛ با اين 
حال مطالعات و بررســی های اوليه نشان 
می دهد کــه راهنمايــی و مشــاوره2 در 
مدارس و آموزش وپرورش ما سابقه چندان 

زيــادی ندارد و تقريبًا به اواخر دهه 1330 
برمی گــردد. در ايران بعد از ســال 1343 
با تدوين نظام آموزشــی نو در مدارس آن 
زمان، اقداماتــی در زمينه تمهيد مقدمات 
الزم بــرای تربيت نيروی انســانی و تهيه 
اجرای  جهت  روان شــناختی3  آزمون های 
طرح راهنمايی و مشــاوره شروع شد و در 
سال 1350 اولين مشــاوران4 در مدارس 
شروع به کار کردند. فعاليت های مشاوران 
بنا به داليلی در سال تحصيلی 59- 1358 
تعطيــل گرديــد )دفتر مشــاوره تربيتی، 
1389؛ صافی، 1383، 1381(. مجدداً بعد 
از پنج سال با توجه به نياز شديد به وجود 
مشاوران در مدارس، برنامه های مشاوره از 
سر گرفته شد. اين برنامه ها از همان زمان 
تا امروز ادامه داشته و مشاوران در مدارس 
متوسطه حضور يافته اند و خدمات مختلفی 
را در زمينه مســائل تحصيلی5، شــغلی6، 
خانوادگی7، شــخصی و يا بهداشت جسم 
و روان ارائــه می دهند. ضــرورت تأمين و 

سیامکخدائیخیاوی
کارشناس ارشد مشاوره، سرگروه مشاوران استان اردبيل، مشاور مدرسه
سیاوشقائمی
کارشناس ارشد تحقيقات آموزشی، مشاور مدرسه
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ارتقای بهداشت روانی8 دانش آموزان، لزوم 
توجه به شــناخت تفاوت های فردی آن ها، 
شناخت استعدادهای عمومی و اختصاصی 
در  دانش آموزان  راهنمايــی  دانش آموزان، 
زمينه ويژگی های دوره های سنی مختلف، 
لــزوم آمــوزش مهارت هــای زندگــی به 
دانش آمــوزان و محافظت از آنان در مقابل 
آسيب های اجتماعی از مهم ترين هدف های 
اجــرای برنامه  هــای مشــاوره در مدارس 
می باشــد )دفتر مشــاوره تربيتی، 1389؛ 

حسينی بيرجندی، 1384(. 
بررسی تاريخچه خدمات مشاوره ای نشان 
می دهد که خدمات مشــاوره ای ارائه شده 
در مدارس و ســاير مؤسســات خدماتی و 
حمايتــی به يک اندازه مفيد نبوده و گاهی 
بــا توصيفــات نگران کننده ای نيــز همراه 

بوده اســت. بررســی تعدادی از تحقيقات 
انجام شــده در مورد کيفيــت کار خدمات 
مشــاوره ای  در مدارس نشــان می دهد که 
نتايج اين کار چندان ســنديت نداشــته و 
ترکيبــی از نتايج مثبت و منفی را شــامل 
می شود. در حالی که تعدادی از تحقيقات از 
موفقيت مشاوران سخن می گويند )پاکدل، 
1375؛ راضــی، 1375؛ ناظمی اردکانــی، 
1375 و عباسی، 1373(. تعدادی هم ديد 
منفی داشــته )کريمی دهکردی، 1373( و 
نتايج رضايت بخشــی را گزارش نکرده اند. 
مرکوريس و همکاران9 )2013( در يک کار 
مطالعاتی با نام »ارزيابی رضايت« مســتند 
کردند کــه مراجعان از نظــر فنی رضايت 
بااليی داشــته و در مــورد نحوه پذيرش و 
ارائه آگاهی رضايت کمتری داشتند. در اين 

مطالعه، بين سن، جنس و سطح تحصيالت 
و رضايت مشــتری رابطه ای به دست نيامد. 
امباچــو و انــکادو10 )2006( در يــک کار 
مطالعاتــی با نام چارچــوب مفهومی برای 
ارزيابی نيازها و رضايت مراجعان در فرايند 
توســعه، گزارش کردند که مراجعان سطح 
متوسطی از رضايت را نشان دادند، و نهايتًا 
در اين تحقيق پيشنهاد شده است که جهت 
توســعه فعاليت های سازمان نياز به تحليل 
شغل و ساير فعاليت های مرتبط وجود دارد. 
الرسن و همکاران11 )1979( در مطالعه ای 
بــا نام ارزيابی رضايت مراجعــان/ بيماران، 
مدّلل ســاختند که 8 تا 20 درصد رضايت 
کم، 21 تا 26 درصد رضايت متوسط و 27 
تا 32 درصد رضايت بيشــتری داشتند. در 
اين تحقيق بين ميزان رضايت با متغيرهای 



مهمی چون ســطح تحصيــالت، درآمد، 
وضعيــت تأهل، تعداد خدمــات دريافتی، 
طبقه اجتماعی و نوع مراکزی که خدمات را 
دريافت کردند همبستگی و رابطة معناداری 
به دســت نيامد. بررســی کيفيت خدمات 
مشاوره ای يکی از موضوعات اصلی مراکز و 
ارائه دهندگان سرويس های خدماتی است که 
متأسفانه به نظر می رسد چندان مورد توجه 
نبوده است )چينگانگ و لوکونگ12، 2010؛ 
شــاهين، 2010(. با توجه به اين شــواهد 
مطالعــه حاضر در جهت بررســی کيفيت 
خدمات مشــاوره ای مدارس اجرايی شــد. 

سؤالتحقیقحاضرایناستکه:
1. آيا خدمات مشــاوره ای ارائه شــده به 
از کيفيــت الزم برخوردار  دانش آمــوزان 

می باشد؟ 
2. آيا اين کيفيت به اندازه ای هســت که 
از اين خدمــات بهره برداری  دانش آموزان 

الزم را بنمايند؟
3. آيا خدمات ارائه شــده مشاوره ای در 
مــدارس آموزش وپرورش بــه  اندازه کافی 
از کيفيــت الزم برخوردار اســت تا بتواند 

جوابگوی نيازهای دانش  آموزان باشد؟
4. آيا مشــاوران در انجــام کارهای خود 
آن اندازه از تبحر و مهارت برخوردارند که 
بتوانند تغييرات الزم را در دانش آموزان يا 

اوليای آنان ايجاد نمايند؟
5. آيا خدمات مشاوره ای در مدارس منجر 
به ايجاد رضايت در استفاده کنندگان از اين 

خدمات شده است؟
در اين تحقيق سؤاالت فوق که برگرفته 
از ابزار ســنجش ســرووکوال13 می باشــد 
پی گيری و پاسخ آن  در قالب نتايج تحقيق 
و پيشنهادات علمی و عملی ارائه می گردد. 
سروکووالیکبرنامهوشیوهارزیابی
کیفیتخدماتاستکه تقريبًا در 15 
سال آخر قرن گذشــته بيشتر مورد توجه 
بوده و کيفيت خدمات ســازمان ها و مراکز 
خدماتی را از ديد رضايت و انتظارات، مورد 
ســنجش قرار می دهد. اين ابزار سنجشی 
در ابعــادی چندگانه شــکاف موجود بين 

انتظارات کارفرمايان و استفاده کنندگان از 
خدمات را مورد توجه قرار داده و می تواند 
به عنوان ابزاری در دست مديران و رؤسای 
سازمان ها و ادارات در جهت کنترل کيفيت 
و ارتقای بهره وری مورد استفاده قرار گيرد 
و يکــی از پرکاربردترين ابزارهايی اســت 
که در دهه 1980 توســط پاراسورامان14 
لئونارد بــری15 ووالری زيتام16 ارائه گرديد. 
ســرووکوال يک ابزار چندگزينه ای17 است 
که برای ارزيابی ادراک مراجعين از کيفيت 
خدمات در مشاغل خدماتی و خرده فروشی 
قرار می گيرد. پرسش نامه  اســتفاده  مورد 
شــامل ســؤاالتی اســت که فعاليت های 
مرتبــط با شــغل را در پنــج مقوله مورد 
ارزيابی قــرار می دهد )شــاهين، 2010؛ 
گيبســون، 2009(. نتايج تحقيق حاضر و 
پيشنهادهايی که با توجه به نتايج تحقيق 
ارائه می گردد مســتقيمًا می تواند توســط 
نظــام آموزش وپرورش و دســت اندرکاران 
نظــام تربيتی مــورد توجه قــرار گرفته و 
عملياتی گردد. با توجه به اينکه شناسايی 
ميــزان موفقيت کاری اين نهاد حمايتی در 
درون آموزش وپرورش مفروض می باشــد، 
طبيعتًا نتايج نيز در اين سازمان مورد توجه 
قرار گرفته و در ارتقای بهره وری ســازمانی 
مورد اســتفاده قرار می گيرد. عالوه بر اين، 
نتايج می تواند مورد استفاده در هر سازمانی 
قرار گيــرد که بــا برنامه هــای حمايتی، 
خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. هم چنين 
نتايج اين تحقيق می تواند در سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره و نيز توسط مشاوران 
آن و در بهبود شرايط کاری خودشان مورد 

بهره برداری قرار گيرد. 
در تبييــن ضرورت و اهميت اين مطالعه 
می توان گفــت که بهره گيری دانش آموزان 
مدارس از خدمات راهنمايی و مشــاوره در 
راستای تســهيل يادگيری آنان، عالوه بر 
اينکه در جلوگيری از هدررفت سرمايه های 
مادی و معنوی تأثيرگذار اســت در توسعه 
دانش و انديشــه جوامع بشــری و ارتقای 
انديشــه ملــی نيز نقــش خود را نشــان 

می دهــد. در متون تخصصی آمده اســت 
که برای بيشــتر مشــکالت روان شناختی 
رايج، دو سوم تا ســه چهارم درمان جويان 
با پيگيری درمان های روان شناختی بهبود 
می يابنــد )کار، 2004 ترجمه نجفی زند و 
شريفی، 1385(؛ و هرچند تفاوت هايی در 
نوع روش درمانی و يــا نحوة ارائه خدمات 
وجود دارد اخيــراً  اميدواری هايی در مورد 
ثمربخشی روش های درمانی ديده می شود 
و نتايج نشان می دهد که بعد از چند جلسه 
مشــاوره، می توان در درمان افراد گام هايی 
برداشت. با توجه به اينکه قشر دانش آموزی 
به خاطر شــرايط ســنی و بروز مشکالت 
متعــدد در محيط اجتماعی و مدرســه، با 
انواعی از مســايل  روبه رو می باشــند الزم 
اســت تا خدمات مشــاوره ای ارائه شده به 
آن هــا از کيفيت الزم برخوردار باشــد. در 
اين زمينه بهترين راه ارزيابی و ســنجش 
اين خدمات، ديدگاه و نظرات دانش آموزان 
و ساير نيروهای انســانی درگير با مشاوره 
است. انجام تحقيقاتی از اين دست می تواند 
عالوه بر بررسی ميزان موفقيت روش های 
کيفيت خدمات مشــاوره ای مــدارس، در 
بهبود و ارتقــای روش های اِعمال خدمات 
مشاوره ای هم مؤثرتر باشد. اين تحقيق از 
نوع تحقيقاتی اســت که مستقيمًا کاربرد 
داشته و به شــکل عملياتی کاربست پيدا 
می کند. در صورت عــدم انجام تحقيقاتی 
از اين دســت مشــکالتی که ناشی از عدم 
ارائــه روش صحيــح و مناســب خدمات 
مشــاوره ای اســت افزايش يافته و موجب 
ضايعــات جبران ناپذيری می شــود. نتايج 
تحقيق در راســتای شناسايی موارد منفی 
و نقطه ضعــف روش هــای ارائــه خدمات 
مشاوره ای در مدارس می تواند نقطه اتکايی 
باشد تا براساس آن، برنامه ريزان کشوری و 
مســئولين تربيتی نظام، آگاهانه، در جهت 
تحقق اهداف تربيتی خود باشند و به روش 
آزمايش و خطا عمل نکنند. به طور خالصه 
می توان گفــت اهميت اين تحقيق در اين 
است که اوالً  نقاط قوت و ضعف برنامه های 
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راهنمايی و مشــاوره شــناخته می شود و 
ثانيًا با رفــع موارد منفی، ضمن جلوگيری 
از ايجــاد آزار و صدمــات جبران ناپذير به 
اســتعدادها و نيروهای جســمی و ذهنی 
دانش آموزی، از هدررفت سرمايه های مادی 

و انسانی جلوگيری می شود.

روشوابزار
تحقيــق حاضــر بــا توجــه بــه اينکه 
شاخص های مورد توجه در آن از آزمودنی ها 
و محيط پژوهشــی جمــع آوری گرديده 
است، ميدانی می باشد و از نظر نوع هدف، 
کاربردی است، بنابراين نتايج آن می تواند 
مستقيمًا توسط مسئولين و دست اندرکاران 
مشــاوره آموزش وپرورش و ســاير مراکز 
مشــاوره،  مورد اســتناد و بهره برداری قرار 
بگيرد. در اين تحقيق اطالعات به دســت 
از آزمودنی هــای تحقيــق، بدون  آمــده 
دستکاری و مداخله، تحليل و گزارش شد. 
بر اين اســاس، تحقيق از نــوع توصيفی ـ 
پس رويدادی است. جامعه آماری تحقيق 
حاضر کليه دانش آموزان مدارس متوسطه 
نظری دوره دوم شهرســتان مشکين شهر 
بودند که در ســال تحصيلــی 95-94 در 
مدارس عادی مشــغول به تحصيل بودند. 
تعداد دانش آموزان مشغول به تحصيل در 
دبيرســتان های منطقه 3211 نفر )1360 

نفر پسر و 1851 نفر دختر( بود که از بين 
اين دانش آموزان تعــداد 341 نفر با توجه 
به جدول کوکران و به شــيوه خوشه ای دو 
مرحله ای انتخاب شــدند. در اين مطالعه، 
پرســش نامة  از  داده  ها  گــردآوری  جهت 
کيفيت خدمات مشــاوره18 اســتفاده شد. 
اين پرسش نامه يک ابزار 31 سؤالی محقق 
ساخته اســت که با توجه به ابعاد پنجگانه 
ســرووکوال در 5 بعــد امکانــات، اعتبار، 
پاســخگويی، تضميــن و همدلی، کيفيت 
خدمات را ارزيابــی می کند. در اين آزمون 
از مقياس ليکرت اســتفاده شــده و روايی 
محتوايی آن توسط تعدادی از متخصصان 
مشــاوره مورد تأييد قرار گرفته و اعتبار يا 
پايايی آن قبــل از اجرای پژوهش، بر روی 
70 نفر اجرا و ضريب آلفای کرونباخ 0/94 
به دست آمده است. جهت تجزيه و تحليل 
داده ها در بخش آمار توصيفی از ميانگين و 
انحراف اســتاندارد،  نمودار و توزيع فراوانی 
اســتفاده گرديد. هم چنين در بخش آمار 
اســتنباطی از روش t تست تک نمونه ای 
استفاده شده است. نتايج به دست آمده در 

زير درج می گردد.

نتایج
در اين مطالعه تعداد کل شرکت کنندگان 
341 نفر بــود که از اين ميــان 124 نفر 

پســر و 216 نفر دختر بودند. در جدول 1 
تعدادی از شاخصه های توصيفی در کيفيت 
خدمــات و مؤلفه های پنج گانه و با تفکيک 

جنسيتی نشان داده شده است.

سؤال1:وضعیتکیفیتکلیخدمات
است؟ چگونه مدارس در مشاورهای

در اين ســؤال نمرات به دســت آمده از 
آزمودنی های تحقيق با توجه به نمرة جامعة 
مفروض )ميانگين آزمون اســتفاده شده( 
مورد مقايسه قرار گرفت. با توجه به اينکه 
آزمون ســنجش کيفيت خدمات دارای 31 
سؤال با 5 گزينه می باشد، ميانگين آزمون 
با اســتفاده از فرمول محاســبه ميانگين 
مقيــاس ليکرت 93 بــود. داده ها به روش 

آزمون t تست تک نمونه  ای تحليل شد.

 t همچنان که از جدول 2 مشخص است
مشاهده شــده به ميزان 13/532 با 339 
درجــه آزادی و ســطح معنــاداری صفر 
)0/000( نشــان داد که ميانگين حاصله از 
معناداری  تفاوت  مفروض  ميانگين جامعه 
داشته و اين نتيجه به دست آمد که تفاوت  
ميانگين ها تحت تأثير اّتفاق و تصادف نبوده 
و معنادار می باشــد. به عبارت ديگر کيفيت 
خدمات مشاوره ای به گونه معناداری باالتر 

از متوسط است.

جدول1:مقایسهمیانگینوانحرافاستانداردکیفیتخدماتدانشآموزاندختروپسر

نمرهکیفیتکلیهمدلیتضمینپاسخگوییاعتبارامکاناتمؤلفهها

17/2318/8714/5521/7920/16110/09ميانگين

4/014/23/535/215/7223/28انحراف استاندارد

پسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترجنسيت

16/917/718/918/714/913/921/721/820/120/2109/7110/7ميانگين

3/64/63/74/93/14/15/05/55/65/822/125/2انحراف استاندارد

جدول2.تحلیلآماریتکنمونهایسنجشکیفیتخدماتمشاورهای

تفاوتمیانگینTDfSigخطایاستانداردانحرافاستانداردمیانگینتعداد

340110/0923/2891/26313/5323390/00017/091
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سؤال2:وضعیتکیفیتمؤلفههای
در مشــاورهای خدمات امکانــات

مدارسچگونهاست؟
در اين ســؤال وضعيت خدمــات از ابعاد 
پنج گانه کيفيت خدمات مورد مقايسه قرار 
گرفت. در اين آزمون نيز داده های به دست 
آمده با توجه به روش t تست تک نمونه ای 
با ميانگين آزمون مقايســه شد. نتايج در 

جدول 3 نشان داده شده است.
در بعد امکانات t مشاهده شده به ميزان 
10/245 بــا 339 درجه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که ميانگين 
حاصلــه از ميانگين جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشــته و اين نتيجه به دســت 
می آيــد که تفــاوت ميانگين ها تحت تأثير 
اتفاق و تصادف نبوده و معنادار می باشــد. 
به عبــارت ديگر کيفيــت امکانات خدمات 
مشــاوره ای به گونــه معنــاداری باالتر از 

متوسط می باشد.
در بعد اعتبار t مشــاهده شده به ميزان 
17/023 بــا 339 درجه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که ميانگين 
حاصلــه از ميانگين جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشــته و اين نتيجه به دســت 
آمد که تفاوت ميانگين تحت تأثير اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می باشد. به عبارت 
ديگر خدمات مشــاوره ای مدارس از اعتبار 

الزم برخوردار می باشد.
در بعد پاســخگويی t مشــاهده شده به 
ميزان 13/32 با 339 درجة آزادی و سطح 

معناداری 0/000 نشــان داد که ميانگين 
حاصلــه از ميانگين جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و اين نتيجه به دست آمد 
که تفاوت ميانگين هــا تحت تأثير اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می باشد. به عبارت 
ديگر خدمات مشــاوره ای مــدارس از بعد 
پاســخگويی به مراجعــان از کيفيت الزم 

برخوردار می باشد. 
در بعد تضمين خدمات، t مشاهده شده به 
ميزان 13/42 با 339 درجه آزادی و سطح 
معنا داری 0/000 نشــان داد که ميانگين 
حاصلــه از ميانگين جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و اين نتيجه به دست آمد 
که تفاوت ميانگين هــا تحت تأثير اتفاق و 

تصادف نبوده و معنادار می باشد.
در بعد همدلی t مشاهده شده به ميزان 
6/981 بــا 339 درجــه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که ميانگين 
حاصلــه از ميانگين جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و اين نتيجه به دست آمد 
که تفاوت ميانگين هــا تحت تأثير اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می باشد. به عبارت 
مؤلفه  همدلی خدمات مشــاوره ای  ديگر، 
به گونه معناداری باالتر از متوسط می باشد.

بحثونتیجهگیری
نتايج مطالعه نشان داد که دانش آموزان، 
)آزمودنی هــای موردمطالعه(، نســبت به 
کيفيت خدمــات مشــاوره ای در مدارس 
ديد مثبتی داشــته و آن  را مناسب ارزيابی 

به طــور معناداری  ارزيابی  ايــن  کرده اند. 
کيفيــت خدمــات مشــاوره ای را تأييــد 
می نمايــد. تأييــد معناداری بــا توجه به 
تفاضل نمرات انتظــارات و ادراکات واقعی 
حاصل گرديده و نشان می دهد که در ابعاد 
پنج گانه ســرووکوال با توجــه به اصطالح 
پاراسورامان شکافی وجود نداشته و کيفيت 
خدمات به گونه ای اســت کــه باعث ايجاد 
رضايت شــده است. به عبارت ديگر نمرات 
به دست آمده نشــان داد که بين انتظارات 
دانش آموزان از مشــاورة مدارس و ادراکات 
آن هــا از واقعيت موجود مشــاوره مدارس 
هماهنگی وجود داشته و ضعف و ايرادی در 
اين زمينه وجود ندارد. اين نتيجه نشان از 
اين دارد که دانش آموزان مدارس متوسطه 
دوره دوم منطقه مشکين شــهر از کيفيت 
خدمات مشــاوره ای مدارس رضايت دارند 
و اين رضايت نه تنها در اثر عامل شــانس و 
تصادف ايجاد نشده است بلکه نشان از اين 
دارد که مسئوالن مشاورة آموزش وپرورش 
متناســب با برنامه ها و بخشنامه های ارائه 
شده،  خدمات با کيفيتی ارائه داده اند. نتايج 
به دســت آمده در مطالعة حاضر با تحقيق 
و گزارش های مطالعاتــی ناظمی اردکانی 
)1375(، راضی )1375(، پاکدل )1375(، 
زيويار و همکاران )1391(، عباسی )1373( 
همسو بوده ولی با مطالعه کريمی دهکردی 

)1374( همسو و هم جهت نمی باشد.
بررسی ابعاد و مؤلفه های پنجگانه کيفيت 
خدمات نشــان داد که دانش آمــوزان در 

جدول3.تحلیلآماریتکنمونهایابعادکیفیتخدماتمشاورهای

تعدادسؤالمؤلفه
میانگین
مؤلفه

میانگین
حاصله

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

TDfSig

51517/232/230/21810/243390/000امکانات

51518/873/870/22817/023390/000اعتبار

41214/552/550/1913/323390/000پاسخگويی

61821/793/790/2813/423390/000تضمين

61820/162/160/316/980/3390/000همدلی
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زمينه های امکانات و لوازم ملموس )داشتن 
امکانات مشــاوره ای در مــدارس(، اعتبار 
)ادراک مبنی بر اعتبــار خدمات در طول 
زمان( پاســخگويی )حضور در مواقع الزم 
و بسنده بودن مشــاوره مدرسه(، تضمين 
)تضميــن موفقيــت برنامه هــای مختلف 
مشاوره( و همدلی )يعنی احساس نزديکی 
مشاوران و مجريان برنامه های مشاوره ای با 
دانش آموزان( به طور معناداری، کيفيت قابل 
قبول خدمات مشاوره ای را تأييد کرده اند. بر 
اين اساس عدم وجود شکاف بين انتظارات 
و واقعيات موجود مشاوره ای در تمامی ابعاد 
پنج گانه قابل قبول اســت و نشان می دهد 
که خدمات مشاوره  ای از ديد دانش آموزان 
از کيفيت الزم برخوردار است. در مورد ابعاد 
و مؤلفه های مورد مطالعه، نتايج به دســت 
آمــده با تحقيق و گزارش هــای مطالعاتی 
اردکانی )1375(، راضی )1375(،  ناظمی 
پاکدل )1375(، زيويار و همکاران )1391( 
و عباسی )1373( همخوان و همسو بوده و 
با مطالعه کريمی دهکردی )1374( همسو 
و هم جهت نمی باشــد. هم چنين در مورد 
ابعاد فيزيکی بــا تحقيق زيويار و همکاران 
)1391( هم خوان نيست. نتيجه ديگری که 
در مطالعه حاضر به شکل جانبی حاصل شد 
اين بود که بيــن ميزان رضايت از خدمات 
مشاوره ای در بين دانش آموزان دختر و پسر 
تفــاوت معناداری وجود ندارد و نظر مثبت 
به کيفيت خدمات در دانش آموزان دختر و 

پسر تقريبًا هم اندازه است.
با توجه به نتيجه به دست آمده می توان 
گفت که برنامه های مشاوره ای در مدارس 
دوره دوم از جهــت بعدهای پنجگانه بهتر 
بــوده و به اندازه ای حضور خود را نشــان 
داده که باعث ايجاد رضايت شــده است. 
لذا می توان خوش بين بود که خدمات ارائه 
شده کافی بوده و سرمايه های هزينه شده 
در سازمان آموز ش وپرورش به طور مناسب 
و معقول مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
بر اين مبنا توصيه می شود که برنامه  های 
مشــاوره بيش از پيش مــورد توجه قرار 

 گيرد و در جهت اســتحکام و علمی کردن 
برنامه های اجرايی خدمات مشــاوره ای در 
مــدارس، برنامه ريزی دقيق و پشــتيبانی 
الزم و جــدی تدارک ديده شــود تا اين 
رضايت و ارتقای کيفيــت مورد بی مهری 
قــرار نگيرد. نتيجه به دســت آمده در اين 
مطالعــه و رضايــت دانش آمــوزان از اين 
برنامه ها پاســخی است علمی و مطالعاتی 
بــرای افرادی که با ديــد منفی و انتقادی 
به مشاورة مدارس و کيفيت آن می نگرند. 
چرا که نتيجه نشان می دهد که برنامه های 
مشــاوره ای در مدارس از لوازم و ابزارهای 
الزم برخوردار بوده و نتايج ملموس آن به 
اندازه  ای هست که بتواند در ايجاد کيفيت 
تأثيرگــذار باشــد. نتيجة مطالعه نشــان 
برنامه های مشاوره ای تضمين  می دهد که 
الزم را در جهت موفقيت برنامه درمانی و 
موفقيت برنامه های اجرايی به  همراه دارد 
و می توانــد در کمک بــه دانش آموزان و 
خانواده های آنان از تضمين الزم برخوردار 
باشد. نتيجة مطالعه حاضر همچنين نشان 
می دهد که مشــاوران در ارائه برنامه های 
اجرايی و کارهــای خدماتی و ياورانه خود 
همدلــی الزم را با مراجعان داشــته اند و 
مراجعان اين همدلی را از مشاوران دريافت 
تحقيق حکايت  نتيجة  کرده  اند. هم چنين 
از آن دارد که مشــاوران در ارائه خدمات 
خود و در عملياتی کردن کارهای ياورانه، 
پاســخگوی کارهای خود بوده و در زمان 
الزم و مناسب در ارائه خدمات مشاوره ای 
حاضر بوده و نيازهــای دانش آموزان را در 
نظر داشته اند. نهايت اينکه نتيجه تحقيق 
نشــان می دهد که خدمات مشــاوره ای از 
اعتبار الزم برخــوردار بوده و اين اعتبار با 
توجه به نظر مصرف کنندگان اين خدمات، 
يعنی دانش آموزان، مورد استناد قرار گرفته  
است. اعتبار خوب خدمات مشاوره ای نشان 
می دهد که برنامه ها در زمان های مختلف و 
مناســب اجرايی شده و در مواقع موردنياز 
و ضروری به نحو احســنت استمرار يافته 
و دانش آموزان از اين خدمات بهره برداری 

الزم را به عمل آورده اند. در مجموع می توان 
گفت کــه برنامه  راهنمايی و مشــاوره در 
مدارس که از حدود نيمه های دهه 1960 
در مدارس جهان به شــکل عملياتی آغاز 
گرديــد، در طــول دوران اجرايی خود با 
فراز و نشــيب هايی همراه بــوده و امروزه 
تقريبًا در اکثر مدارس کشــور گستردگی 
الزم را دارا می باشــد و در مســير تحقق 
اهــداف خود، با توجه به نتايج اين تحقيق 
موفق بــوده و می تواند به عنوان يک برنامه 
حمايتــی و ياورانه مورد توجه قرار گيرد و 
در خدمت رشــد، توسعه و ارتقای روانی و 
فرهنگی جامعه عمل نمايد. هرچند که در 
تعدادی از تحقيقات گذشــته عدم  رضايت 
از برنامه نيز مستند شده است ولی با توجه 
به مأموريت متعالی اين برنامه و ســختی 
و پيچيدگی ســنجش و ارزيابی مشاوره، 
احتمال بروز محدوديت ها و کاســتی هايی 
هــم در خود برنامه و هــم در ارزيابی آن 
وجــود دارد؛ اميد اســت ايــن تحقيق و 
مطالعات ديگری در اين راستا در شناسايی 
موانع و مشــکالت موجود چاره ســاز بوده 
کاهش  در جهــت  دســتورالعمل هايی  و 
مشــکالت و افزودن بر کيفيت برنامه ها به 
همراه داشته باشد. از آنجا که راهنمايی و 
مشاوره ريشة اســالمی و قرآنی دارد و در 
قرآن کريم و متون اسالمی، منشأ خدمات 
راهنمايی و مشــاوره به صورت »تعاونوا« 
و ياری گری مورد تأکيد قرار گرفته اســت 
الزم اســت بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفته و در توسعه آن سرمايه گذاری های 
الزم و برنامه  های کاربردی و پژوهش های 

علمی مدنظر قرار بگيرد.
در تحقيقات حوزه علوم انسانی به خاطر 
تأثير عامل های انســانی و احتمال باالی 
بروز اشــتباه در نتايج، محقق ناگزير است 
در مورد اعتبار و روايی پرسش نامه احتياط 
الزم را رعايت نمايد. در گردآوری داده  های 
الزم و اجرای پرسش نامه با توجه به اينکه 
به شکل گروهی صورت گرفت به احتمال 
عوامــل و مؤلفه هايــی چون دقــت، نوع 
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شخصيت، فرهنگ آزمودنی ها و ... در پاسخگويی تأثيرگذار بوده 
و به احتمال می تواند در نتيجه تأثيرگذار باشــد. با توجه به اينکه 
اين عوامل جزء مؤلفه های خارج از اختيار پژوهشگر می باشد، بر 
رعايت احتياط در تعميم نتايج تأکيد می شود. يافته های به دست 
آمده در تحقيق حاضر مستقيمًا قابليت کاربردی و استنادی داشته 
و مسئولين سازمان ها و مراکز حمايتی و خدماتی و سازمان های 
روان شناســی و مشــاوره می تواننــد از آن ها اســتفاده نمايند. 
هم چنين آگاهی مسئوالن و دســت اندکاران آموزش وپرورش از 
نتايج تحقيق می تواند در اســتحکام و تــداوم برنامه های کاری و 
مأموريت های خدماتی و ياورانه سازمان آموزش وپرورش به صورت 
مثبت تأثيرگذار باشــد و در مسير توسعه برنامه های تربيتی اين 
نهاد در نقش اسنادی مورد استفاده قرار گيرد. توصيه و پيشنهاد 
می گردد که نتايج اين تحقيق و تحقيقاتی که مورد اســتناد قرار 
گرفته توسط سازمان های مختلف درمانی، حمايتی و آموزشی از 
قبيل بهزيســتی، بنياد شهيد و امور ايثارگران،  کميته امداد امام 
خمينی»ره«، مؤسسات اصالح و تربيت، سازمان زندان  ها، مراکز 
مشــاوره و درمان انجمن اوليا و مربيان و سازمان نظام مشاوره  و 
روان شناسی و ... به کار گرفته شود و در قالب ارائة خدمات ياورانه 
و بهبود کيفيت اين خدمات مورد بهره برداری قرار گيرد. پيشنهاد 
می گردد کيفيت خدمات از ديد ســاير استفاده کنندگان همچون 
مديران، معلمان، والدين دانش آموزان و... نيز مورد بررســی قرار 
گيرد. هم چنين با اينکه اعتبار و سنديت الزم ابزار مورد استفاده 
اســتخراج و گــزارش گرديد با اين حال توصيه می شــود که در 
يک کار تحقيقاتی ديگر در قالب تحليل عامل و ســاير روش های 
آماری، روايی محتوايی،  سازه و نيز اعتبار همگرا و.... نيز استخراج 

و گزارش گردد. 
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7. family counseling
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چکیده
داشــتن روابط اجتماعــی از نيازهای اساســی دانش آموزان 
اســت. هدف از اين پژوهش مقايسه هوش عاطفی در دو دسته 
دانش آمــوزان محبوب و دانش آموزان منزوی دبيرســتانی بوده 
اســت. اين تحقيق با روش عّلی مقايسه ای انجام شده و جامعة 
آماری شــامل کليه  دانش آموزان دبيرستانی شهرستان بهبهان 
است. روش نمونه گيری، خوشه ای تصادفی دو مرحله ای می باشد. 
در کل 1226 نفر در پژوهش شــرکت کردند که از ميان آن ها به 
روش جامعه سنجی جمعًا 100 نفر در گروه های محبوب و منزوی 
قرار گرفتند. برای ســنجش هوش هيجانی از پرسش نامه هوش 
هيجانی شات 33 سؤالی، و برای انتخاب افراد محبوب و منزوی 
از پرسش نامه جامعه سنجی و به منظور تجزيه و تحليل آماری از 
آزمون t مستقل استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که 
ميانگين هوش هيجانی و مؤلفه های آن در گروه محبوب بيشتر از 
گروه منزوی است. از يافته های تحقيق می توان نتيجه گرفت که 

هوش هيجانی افراد بر محبوبيت يا انزوای آن ها تأثيرگزار است.

کلیدواژهها: هوش هيجانی، نوجوان محبوب، نوجوان منزوی، 
جامعه سنجی، دانش آموز دبيرستانی

مقدمه
در کالس درس و محيط مدرسه همة دانش آموزان به يک اندازه 
از طرف همساالن خود مورد پذيرش واقع نمی شوند. برخی از آنان 
بيشتر از ديگران برای انجام کارهای گروهی و جمعی و فعاليت های 
مشــترک مورد انتخاب واقع می شوند و برخی منزوی1 هستند و 
گروه همساالن تمايلی برای اشتراک عقيده و عمل با آنان ندارند. 
تنهايی عاطفی2 نتيجه دوری و طرد شدگی از سوی ديگران است 
)محمدخانی، 1389(. از طرفی بيشــتر مردم تنهايی را تجربه ای 
ناخوشــايند تلقی می کنند. طرد از طرف همساالن ممکن است 
منجر به اختالل )نورث وی و ويگدور3، 1947(، بزهکاری )کرافت 
و گريگاير4، 1956(، افسردگی )کوپراسميت و پاترسن5، 1991(، 
عملکــرد تحصيلی پايين و اجتناب از مدرســه )لــد6، 1990(، 
مشــکالت تحصيلی )دايشــين 7، 1990 به نقل از چن و رابين8، 
 1997( و حتی ترک از مدرسه )کولن و کوليستر 9، 1952( شود 

)نقل از سليمی، 1388(.
خطر مشــخص بر ســر راه کودکانی که از نظر اجتماعی طرد 
شــده  اند رها کردن مدرســه اســت. ميزان تــرک تحصيل در 
دانش آموزانی که توســط همساالن خود طرد شــده اند از دو تا 
هشت برابر بيشتر از کسانی است که دوستانی دارند. برای مثال 
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در يک تحقيق مشــخص شده است که حدود 25 درصد کودکانی 
که در مــدارس ابتدايی محبوب10 نيســتند قبــل از پايان دوره 
دبيرســتان ترک تحصيل کرده اند، در حالی که ميزان ترک تحصيل 
عادی 8 درصد است )گلمن11، 1383(. ترک تحصيل از دبيرستان 
به صورت جدی فرصت های بعدی را محدود می سازد و با رفتارهای 
مخرب اجتماعی و خودتخريبی، ارتباط دارد. اين رفتارها شــامل 
ســوءمصرف مواد، بيکاری، درآمد کم، وابستگی رفاهی، بزهکاری 
و جنايت اســت )هاومان12 و ولفه13، 1984؛ هاوکينز14 و ليشنر15، 
1987؛ هاوکينز، ليشــنر، کاتاالنو16 و هوارد17، 1986؛ هنشــاو18، 
1992؛ لوبر19 و اســتوتامر20ـ  لوبر، 1987؛ رتر21 و گيلر22، 1983؛ 

استرنبرگ، باليند23 و چن24، 1984(.
اين حقيقت کاماًل مشهود است که دانش آموزان بسياری هرساله 
با آسيب ناشی از شکســت مواجه می شوند که تأثير نامطلوبی بر 
ســازگاری فردی آنان دارد و افزايش ناکامی و از دست دادن عالقه 

کاری نشان دهنده چنين آسيبی است )گوپتا25، 1993(.
اين کودکان در کالس درس ناسازگاری هايی را نشان می دهند و 
ممکن است در گروه های ديگر نيز ناسازگار باشند )سليمی، 1388(. 
اين پيامدهای منفی و گســترده موجب شــده است که برخی از 
پژوهشگران بر پذيرش اجتماعی افراد متمرکز شوند و در مورد آن 
بــه تحقيق بپردازند. تصور تنهايی يک دانش آموز، آن هم به مدت 
30 ساعت در هفته در مکانی به نام مدرسه، همراه با طردشدگی، 
بسيار دردناک است. افراد طرد شده چنين می گويند که به اضطراب 
شديد و نگرانی های زياد و نيز افسردگی و احساس تنهايی دچارند 
)گلمن، 1393(. يکی از نشانه های پرت بودن اين کودکان، در عاليم 
عاطفی ای نهفته اســت که ارسال می کنند. وقتی از دانش آموزانی 
که دوستانی اندك داشــتند خواسته شد تا هيجان هايی همچون 
نفرت يا خشــم را با صورت هايی مطابقــت دهند که هيجان های 
مختلفی را نشــان می دادند، آن ها نسبت به کودکانی که محبوب 
بودند اشتباه های بيشتری را مرتکب شدند )همان منبع(. کمبودی 
که ايشــان در حيطه عواطف کليدی دارند، شــانس آنان را از نظر 
محبوب واقع شــدن کاهش می دهد. بودن با آنان خوشايند به نظر 
نمی رســد و نمی دانند برای  ايجاد احساسی خوشايند در کودکان 
ديگر چه بايد بکنند. از طرفی کودکانی که به طور مداوم مستثنی 
و طرد می شوند، در بقيه ســال های مدرسه نيز با همين موقعيت 
دردناک مواجه خواهند شــد )همان منبع(. دانش آموزان منزوی 
مشــکالت زيادی را تجربه می کنند. مشــکالت روانی، اجتماعی، 

تحصيلی و رفتاری از جمله 
انزوای  نامطلــوب  پيامدهــای 

دانش آموزان است )سليمی، 1388(.
بسياری از تحقيقاتی که در اين زمينه 

صورت گرفته شــامل مهارت های اجتماعی، 
پيشرفت تحصيلی و ويژگی های شخصيتی است و 

بحث تفاوت های هيجانی کمتر مورد توجه بوده اســت. سؤالی که 
در اين خصوص مطرح اســت اين اســت که آيا دانش آموزانی که 
به لحاظ هوش هيجانی26 در حد بااليی هســتند به لحاظ ميزان 
محبوبيت در بين همســاالن خود نيز در حــد بااليی قرار دارند؟ 
به عبارت ديگر آيا هوش هيجانی باال، ميزان پذيرش اجتماعی آنان 
را افزايش می دهد يا اينکه موجب کاهش ميزان محبوبيت و طرد 
آنان از طرف گروه همســاالن می شــود؟ پژوهش عمده ای در اين 
خصوص صورت نگرفته است و تنها در مورد اندکی آن هم به صورت 

جزئی در برخی منابع به چنين سؤالی اشاره ای کلی شده است. 
هوش هيجانی موضوعی اســت که سعی در تشــريح و تفسير 
جايــگاه هيجان ها و احساســات در توانمندی های انســانی دارد 
)قراملکــی، 1391(. هوش هيجانی عمدتًا به عنوان توانايی فرد در 
بازنگری احساسات و هيجان های خود و ديگران، تميز قايل شدن 
ميان انواع هيجان ها و استفاده از اطالعات هيجانی در حل مسئله27 
و نظم بخشــی رفتار تعريف می شود )ســالوی28 و ماير29، 1990(. 
هــوش عاطفی آخرين تحــول و ابداع مهــم، در درک رابطه بين 
تفکر و عاطفه اســت )امام زاده ای و نصيری، 1383(. ماير )به نقل 
از شــريفی درآمدی، 1385( هوش هيجانی را چنين تعريف کرده 
اســت: هوش هيجانی يک نوع توانايی شناختی است که در زمان 
بــروز رفتارهای هيجانی به ما کمک می کند تا بتوانيم آن  رفتارها 
را کنترل يا مهار کنيم. افراد تنها چه تنهايی شان از نوع اجتماعی 
باشد و يا عاطفی، از عزت نفس پايين رنج می برند و اغلب ناخشنود 
و افسرده اند )پيپلو30 و همکاران، 1979؛ پرلمن31 و پيپلو، 1981؛ 
راســل32 و همکاران، 1984؛ ويکس33، ميشل34، پيپلو و براگ35، 
1980(. برای موفقيت در شکل دهی در دستيابی به روابط خوب با 

کودکانطردشدهاغلبگوشهگیرندوبیانهای
هیجانیدیگرانرااشتباهتفسیرمیکنند،

مشکلارتباطیدارند،درکالسدرس
اغتشاشگرندوبهندرتازهمکالسیهایخود

تمجیدمیکنند
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کودکان ديگر اين نياز وجود دارد 
که کودک رفتار ديگری را بفهمد، موقعيت 
را ارزيابی کند، تصميماتی را بر اساس ارزيابی ها 
اتخاذ کند و پاسخ های مناسبی را ارائه دهد. گرفتن 
تصميمات مناسب توسط کودک در موفقيت او برای 
ايجاد ارتباط با همگنان مؤثر اســت )هترينگتن36 و 

پارک37، 1999(.
کودکان طردشده38 اغلب گوشه گيرند و بيان های هيجانی ديگران 
را اشــتباه تفسير می کنند، مشکل ارتباطی دارند، در کالس درس 
اغتشــاش گرند و به ندرت از همکالسی های خود تمجيد می کنند 
)برنــز39، 2001(. پارکــر40 و آشــر41 )1987، به نقــل از اميری، 
1384( شــواهدی قوی ارائه نمودند کــه رابطه مثبتی بين اخراج 
شدن از مدرســه و روابط با همگنان وجود دارد. کوپر اسميت42 و 
کوی43 )1990( نشان دادند که کودکانی که توسط همگنان طرد 
شــده  اند بعداً نتايج تحصيلی منفی، مثــل عدم حضور در کالس، 
توقف تحصيلی و تــرک تحصيل زودهنگام را تجربه کرده اند. چن 
و همــکاران )1997، به نقل از اميری، 1384( نشــان داده اند که 
کودکان پذيرفته شــده و محبوب44، نسبت به کودکان طرد شده 
عملکرد بهتری داشته و نمرات باالتری در آزمون های هوشی کسب 
نموده اند. در مطالعه  ای که توســط بگ ول45 )2001( انجام گرفت 
کودکان طرد شــده با احتمال بيشــتری رفتار منفی با همگنان، 
کاهش شرکت در کالس درس، تنهايی گرايی، تمايل به اجتناب از 
مدرسه را تجربه نموده و در اندازه گيری های پيشرفت تحصيلی در 

سطح پايين تری قرار دارند.
تحقيقات انجام شــده در مورد ارتباط هوش هيجانی و مســائل 
درون مدرســه ای به طور کلی بيانگر نقــش معنادار هوش هيجانی 
در مدرســه است. روميانی )1389( نشــان داد که آموزش هوش 
هيجانی بر کنترل پرخاشــگری، پرخاشگری کالمی، پرخاشگری 

فيزيکی، خشم و خصومت مؤثر بوده است.
دهشــيری )1385( در مطالعه ای با هدف بررســی رابطه هوش  
هيجانــی و پيشــرفت تحصيلی بــه اين نتيجه دســت يافت که 

همبســتگی معناداری بين هوش هيجانی و پيشــرفت تحصيلی 
وجود دارد. همچنين تحليل رگرســيون گام به گام نشان داد که 
مؤلفه های انعطاف پذيری، اســتقالل و همدلی 19درصد واريانس 

پيشرفت تحصيلی را تبيين می کنند.
نتايج پژوهش رمضانی و عبداللهی )1385( نشان داد که هوش 
هيجانی با خشــم و ابراز درونی و بيرونی خشــم رابطه عکس و با 

کنترل درونی و بيرونی خشم رابطه مستقيم دارد.
اســمعيلی )1383( در تحقيقی به بررســی تأثير ارتقای هوش 
هيجانی بر ميزان سالمت روان پرداخته است و به اين نتيجه رسيد 

که آزمون هوش هيجانی سالمت روان را افزايش می دهد.
فرقدانی )1383( در تحقيقی با عنوان بررســی رابطه بين هوش 
هيجانی و ســازگاری اجتماعی به اين نتيجه رسيد که بين هوش 
هيجانی و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. همچنين مشخص 
نمــود که بيــن مؤلفه های هــوش هيجانی شــامل خودانگيزی، 
خودآگاهــی،  خودکنترلی، هوشــياری اجتماعــی و مهارت های 

اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. 
ميری و اکبری بورنگ )1386( در پژوهشــی با هدف بررســی 
رابطــه بين هوش هيجانی و اضطراب آموزشــگاهی به اين نتيجه 
رســيدند که بين هوش هيجانی و اضطراب آموزشــگاهی رابطة 
معناداری وجود دارد. همچنين تمامی مؤلفه های هوش هيجانی در 

پيش بينی متغير مالک تأثير معناداری داشتند.
براســاس تحقيقات انجام شــده افرادی که مهارت های هيجانی 
دارند، يعنی کســانی که احساساتشــان را به خوبی می شناسند و 
هدايت می کنند، احساسات ديگران را نيز درک و به طرز اثربخشی 
بــا آن برخورد می کنند )قراملکی، 1391(. مطالعات انجام شــده 
نشان می دهد که بين هوش هيجانی با موفقيت سازمان ها و افراد 
)مثل همگنان و...( و روابط اجتماعی مثل رابطه با والدين، دوستان 
و شريک جنسی اثربخشی روابط درون فردی و پيشرفت تحصيلی 
رابطــه معنادار و مثبتی وجود دارد )آگويــر46، 2008(. از آنجا که 
پژوهــش در زمينه هــوش هيجانی به نوجوانــان در انتخاب های 
اجتماعی و موفق بــودن در زندگی کمک می کند )ماير، 2001(، 
انجــام اين تحقيق می توانــد بر نحوة بهبود روابــط دانش آموزان 
و پويايی مدارس مؤثر باشــد. اين پژوهش نيز کوششــی اســت 
برای پاســخ به ســؤاالتی که در زمينه تفاوت های فردی و روانی 
دانش آموزان محبوب و غيرمحبوب مطرح می باشــد. بديهی است 
که پاســخ به اين سؤاالت کاربردهای عملی و تربيتی فراوانی دارد. 
اگر به پيامدهای منفی طرد همســاالن و همچنين اهميت روابط 
اجتماعی در رشــد دانش آموزان توجه داشته باشيم اهميت چنين 
پژوهش هايی روشن خواهد شد. با توجه به اينکه پذيرش اجتماعی 
خصوصيتی مهم و مطلوب تلقی می شــود، معلمان و والدين بايد 
بدانند که چه عواملی بعضی کودکان را نسبت به بعضی ديگر قابل 
پذيرش تر می سازد. تنها زمانی می توان به دانش آموزان طرد شده 
کمک مؤثرتری کرد که علل انزوای آن ها و عوامل مرتبط با آن به 
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خوبی فهميده شــود. از اين طريق می توان بينش بهتری نيز راجع 
به چگونگی آموزش های الزم به کودکان کسب کرد.

مدارسوهوشهیجانی
دانيل گلمن )1383( پنج بعد را برای هوش هيجانی در نظر می گيرد:

é آگاهی نسبت به عواطف خود، 
éمديريت عواطف، 
éبرانگيختن خود، 

éتشخيص و شناسايی عواطف ديگران،
éتوانايی کنترل و هدايت روابط با ديگران. 

بر اين اســاس هوش هيجانی نقشی اساسی و مرکزی در تعامل 
انســان ها با يکديگر دارد و در فعاليت های مرتبط با خانه، مدرسه، 
شغل و ديگر موقعيت ها تأثيرگذار است. با توجه به گسترده بودن 
دامنه شــمول هوش هيجانی، بايد به روش های پردازش و افزايش 
آن توجه زيادی مبذول داشــت )امام زاده ای و نصيری، 1383(. و 
بايد اذعان داشت که مدارس اولين مکان های اجتماعی می باشند 
کــه می توانند نقص ها و کمبودهای کودکان را در زمينه عواطف و 
هيجان ها ترميم نمايند. در اين ميان نقش مديران و مشاوران مدارس 
بسيار پراهميت و جالب توجه است. مديران و مشاوران مدارس با 
توجه به تعامالت خود و تأثير خاصی که بر دانش آموزان و معلمان 
دارند می توانند در زمينه احساســات دانش آمــوزان نقش آفرينی 
کنند و به توســعه ســواد هيجانــی آنان کمک شــايانی نمايند.

بسياری از مشــکالتی که از طرف دانش آموزان در دفاتر مشاوره 
مدارس مطرح می شــود به گونــه ای با احساســات و هيجانات و 
همچنين سختی در ايجاد تعامل با ساير افراد ارتباط دارد. مشاوران 
مدارس می توانند با افزايش سطح سواد هيجانی دانش آموزان آنان 
را برای رويارويی با مسائلی مانند انزواطلبی، پرخاشگری، شکست و 

ديگر مشکالت تحصيلی و تربيتی آماده نمايند. 
نکتــه ای را که نمی تــوان ناديده گرفت اين اســت که آموزش 
مهارت هــای هيجانی نياز به هماهنگی بيــن فعاليت های خانه و 
مدرسه دارد و اعتقاد به اينکه هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی 
هــر دو در يک مســير و نيل به يک هدف قــرار دارند. به عبارت 

ديگــر اين دو در عرض يکديگر قرار دارنــد و به موازات هم پيش 
می رونــد و يک نوع همگرايی بين تالش هــای مربوط به پرورش 
هوش هيجانی و فعاليت هــای تحصيلی وجود دارد )همان منبع(. 
البته نبايد از نظر دور داشــت که سيســتم آموزشــی مدارس بر 
يادگيری و افزايش مهارت پاســخ دهی به آزمون های اســتاندارد 
آموزشــی و طيف محدودی از موضوع های درسی تأکيد می ورزند 
بنابراين ممکن اســت آموزش هوش هيجانی با فرايند کنونی آنان 
متفاوت باشــد و مسئولين و مشاوران مدارس در اين زمينه نياز به 
راهنمايی داشته باشند. بنابراين متخصصان بايد مديران و مشاوران 
مدارس را به اهميت هوش هيجانی آشــنا سازند و به آنان بگويند 
که چگونه کارکنان مدارس می تواننــد به عنوان مدلی برای انجام 
اعمال هوشــمندانه هيجانی ايفای نقش نمايند و چگونه می توانند 
مهارت های هوش هيجانی را در برنامه  های درســی و آموزشــی 

مدارس بگنجانند و به دانش آموزان ياد دهند.

روش
برای انجام اين تحقيق از روش عّلی ـ مقايســه ای استفاده شده 
اســت. جامعة تحقيق، شــامل کليه دانش آموزان دوره متوسطه 
شهرستان بهبهان بوده است. حجم نمونه با توجه به پژوهش های 
مشــابه قبلی تعيين شــده بود. از بين مدارس متوسطة پسرانه و 
دخترانة شهرســتان بهبهــان تعــداد 50 کالس درس به صورت 
نمونه گيری خوشــه ای تصادفی دو مرحلــه ای به صورت جداگانه 
)پســرانه 25 کالس و دخترانه 25 کالس( انتخاب و دانش آموزان 
کالس های اول تا چهارم متوسطه اين مدارس 1226 نفر( به عنوان 
نمونه برگزيده شــدند. دانش آموزان مشارکت کننده به يک آزمون 
جامعه سنجی47 سه سؤالی پاسخ دادند. مالک انتخاب دانش آموزان 
منزوی اين بود که آن ها را هيچ کدام از همکالسی ها انتخاب نکرده 
و يا حداقل انتخاب را از جانب همکالسی ها داشته اند. بر اين اساس 
تعداد 50 نفر انتخاب شــدند و به منظور داشــتن تعداد مساوی 
جهت مقايســه، 50 نفر نيز از دانش آموزانی که دارای بيشــترين 
پايگاه جامعه ســنجی بودند و از طرف همکالســی های بيشتری 
انتخاب شده بودند به عنوان گروه محبوب تعيين شدند. دامنه سنی 
مشارکت کنندگان 14 تا 19 سال بود. برای شناسايی دانش آموزان 
محبوب و منزوی )مطرود( از روش جامعه ســنجی استفاده شد. از 

کليه مشارکت کنندگان سه سؤال کتبی زير پرسيده شد:
1. می خواهيم هر سه نفر از شما يک روزنامه ديواری تهيه کنيد. 
برای تهيه ايــن روزنامه کدام دو نفر از بچه های کالس را به عنوان 

همکار انتخاب می کنيد؟
2. می خواهيم بين کالس شــما و کالس های ديگر يک مسابقه 
علمــی ترتيب دهيم. کدام دو نفــر از بچه های اين کالس را برای 

همکاری انتخاب می کنيد؟
3. می خواهيم جای شما را عوض کنيم. ترجيح می دهيد با کدام 

دو نفر پهلوی يکديگر بنشينيد؟

مدیرانومشاورانمدارسبایستیتحتآموزش
مفهومهوشهیجانیقرارگیرندچراکهآناننهتنها
بایدبهمهارتهایهوشهیجانیدانشآموزانتوجه
نمایندبلکهبایدبهمهارتهایهوشهیجانیخود
نیزواقفباشند.متخصصانآموزشوپرورش،بایستی
مشاورانومدیرانمدارسرادراینزمینهکهچگونه
میتوانندبهعنوانمدلیبرایانجاماعمالهوشمندانه
هیجانیعملنمایند،آموزشدهند
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آزمون جامعه ســنجی در ســال 1943 توسط مورنو48، پزشک و 
فيلسوف رومانيايی ابداع شد. اين آزمون وسيله ای است برای تعيين 
درجه پذيرش افراد در يک گروه، کشــف روابط اين افراد و آشکار 
کردن ســاخت خود گروه )گنجــی، 1382(. اين آزمون تکنيکی 
اســت که در پويايی گروه به کار می رود و به مطالعه روابط متقابل 
افراد در داخل گروه يا به عبــارت بهتر مطالعه توافق ها و تفاهم ها 
و همدردی هــا و همکاری های بين اعضــای گروه و نيز رقابت ها و 
ســتيزها و تنش های موجود آن می پردازد تا بــه تحليل وقايع و 
حوادثی که در تعيين پايگاه اجتماعی افراد گروه مؤثر است موفق 
گردد )گلشن فومن، 1381(. آزمون جامعه سنجی به ما مدد می کند 
تا مناسباتی را که اعضای گروه را با يکديگر پيوند می دهد بشناسيم 
و زمينه های بافت و ســاخت و پويايی گروه و نيروی به پيش برنده 
گروه و قوانين حاکم بر آن را کشــف کنيم )همان منبع(. تکنيک 
گروه ســنجی در گروه های کوچک و محــدود، همچون گروه های 
عاطفــی، کالس درس، گروه هــای کار در کارخانه، هيئت مديره 
يک شــرکت، واحدهای حزبی، کميته ها، کودکســتان، واحدهای 
اداری و.... به کار گرفته می شــود )همان منبــع(. اين تکنيک در 
حال حاضر تحت تأثير ژاکــوب مورنو در مطالعه گروه های محدود 
و روابط اجتماعی درون گروهی کاربرد دارد )پائول49، 1974(. اين 
وسيله برای اندازه گيری ارتباطات گروهی و اجتماعی به کار می رود 
و از اين وســيله برای سنجش تعيين رهبران، گوشه گيران يا افراد 

منزوی و مطرود استفاده می شود )اردبيلی، 1376(.
پايايی50 روش های جامعه ســنجی در پژوهش های ونزلســت51 
)1952( در گروه هــای توليدی کارگری، اســپريگر52 )1953( در 
فعاليت های شغلی و راک53 و هی54 )1953( در انتخاب رهبر نشان 
داده شده است. همچنين روايی55 قابل قبول اين روش ها را ورتيمر56 
)1957(، وو57، هارت58، دراپر59، و اولســن60 )2001( و جيانگ61 
و کيله ســن62 )2005( تأييد کرده اند )نقل از ســليمی، 1388(. 
در اين مرحله به دانش آموزان در مورد سؤاالت کتبی توضيحات 
الزم ارائه شــد سپس پرســش نامه ها در کالس توزيع گرديد و از 
آن ها خواسته شــد تا پاســخ های خود را که قرار است به صورت 

محرمانه نزد پژوهشگر نگهداری شود در پاسخ نامه بنويسند. سپس 
جواب هــای هر کالس به صورت جداگانه بررســی و افراد دو گروه 
محبوب و منزوی به روشی که گفته شد،  مشخص گرديد. در نهايت 
پرســش نامه های هوش هيجانی شــات63 بر روی هر يک از نفرات 
اجرا گرديد. اين پرسش نامه در سال 1998 توسط شات و همکاران 
و براســاس مدل نظری ســالوی و ماير )1990( از هوش هيجانی 
ساخته شد )عسگری، 1388(. اين پرسش نامه دارای 33 ماده است 
که هر سه مؤلفه  هوش هيجانی را که عبارت اند از: 1. ارزيابی و ابراز 
بهره بــرداری از هيجان را ارزيابی  هيجان، 2. تنظيم هيجانی و 3.
می کند و دارای يک مقياس پنج درجه ای ليکرت64 اســت. ضرايب 
پايايی اين پرســش نامه و خرده مقياس هــای آن به ترتيب باال در 
تحقيق بفخم )1387(، 0/60، 0/42، 0/67 و 0/44 به دست آمده 
است. سپس پرسش نامه های هوش هيجانی نمره گذاری و به وسيلة 

نرم افزار 65SPSS نسخه شانزدهم تجزيه و تحليل گرديد. 

نتایج
نتايج مربوط به ميانگين و انحــراف معيار نمرات آزمودنی ها در 

جدول شماره يک ارائه شده است.

همان طور که در جدول 1 مشــاهده می شــود، بيــن دو گروه 
دانش آمــوزان محبوب و منزوی در هــوش هيجانی تفاوت بارزی 

وجود دارد.
نتايج حاصل از اجرای آزمون t برای مقايســه دو گروه در متغير 
کلی هوش هيجانی و مؤلفه های آن در جدول 2 منعکس شده است. 

جدول1.میانگینوانحرافمعیاردوگروهدانشآموزانمحبوبو
منزویدرمتغیرهایسنوهوشهیجانی

گروه
هوشهیجانیسن

MSDMSD

16/342/6117/7810/394محبوب

16/462/18106/4210/372منزوی

جدول2.نتایجآزمونtبرایمقایسهدوگروهدانشآموزانمحبوبومنزویدرمتغیرهوشهیجانیومؤلفههایآن

dftpخطایمعیارتفاوتتفاوتمیانگینMSDتعدادگروهمتغیرها

هوشهیجانی
50117/7810/394محبوب

11/362/076985/4700/000
50106/4210/372منزوی

ارزیابیوابرازهیجان
5042/186/284محبوب

5/0201/296983/8720/000
5037/166/674منزوی

تنظیمهیجان
5039/903/813محبوب

3/8200/834984/5750/000
5036/084/507منزوی

بهرهبرداریازهیجان
5035/703/665محبوب

2/5200/846982/9770/004
5033/184/732منزوی
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همان طور که جدول 2 نشــان می دهد، نســبت t حاصل از اين 
آزمون بــرای متغير کلی هوش هيجانی معنــادار و بيانگر تفاوت 
 هــوش هيجانی در دو گروه دانش آموزان محبوب و منزوی اســت 
)p< 0/000 وt= 5/470( يعنــی ميانگيــن نمــرات دانش آموزان 
محبوب در متغير هوش هيجانی باالتر از دانش آموزان منزوی است.

نتايج آزمون t برای مقايســه دو گــروه دانش آموزان محبوب و 
منزوی در خرده عامل های پرســش نامه  هوش هيجانی نيز نشان 
می دهد که نســبت t حاصل از اجرای هر سه خرده آزمون ارزيابی 
و ابراز هيجــان، تنظيم هيجان و بهره بــرداری از هيجان معنادار 
اســت )عامل ارزيابی ابراز هيجان: p< 0/000 و t= 3/872، تنظيم 
 p< 0/004 :و بهره برداری از هيجان t= 4/575 و p< 0/000 :هيجان
و t= 2/977(. يعنی ميانگين نمرات دانش آموزان محبوب در همه 

مؤلفه های هوش هيجانی باالتر از دانش آموزان منزوی است.

بحثونتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر، مطالعه دو گــروه دانش آموزان محبوب و 
منــزوی در متغير هوش هيجانی بود تا از اين رهگذر بتوان به اين 
پرسش پاســخ داد که آيا بين هوش هيجانی اين دو گروه تفاوت 
معناداری وجود دارد و اينکه آيا هوش هيجانی می تواند عاملی برای 

تفکيک دانش آموزان محبوب و منزوی باشد.
نتايج اين پژوهش آشــکار ســاخت که دانش آموزان محبوب در 

متغير هــوش هيجانــی و مؤلفه های آن به صــورت معناداری با 
دانش آموزان منزوی تفاوت دارند. هرچند که پژوهش گسترده ای از 
جانب ديگران در اين زمينه به صورت دقيق صورت نگرفته است ولی 
اين نتيجه با نظريات گلمن )2003، ترجمه نسرين پارسا، 1383( 
همخوانی و مطابقت دارد. البته اين موضوع در حاليست که مقايسة 
هوش هيجانی بين دو گروه دانش آموزان محبوب و منزوی تا جايی 
که پژوهشــگر اطالع دارد، در هيچ پژوهشی صورت نگرفته است.

می تــوان نتيجه گرفت کــه باال يا پايين بــودن هوش هيجانی 
می تواند باعث محبوبيت يا منزوی بودن دانش آموزان شــده و آن 
را تحت تأثير قرار دهد. به عالوه مقايسه اين دو گروه در مؤلفه های 
هوش هيجانی نيز گواه بر اين نتيجه اســت. با توجه به اين مطلب 
می توان گفت که دانش آمــوزان دارای هوش هيجانی باال به علت 
شناخت هيجان های خود و ديگران، همدلی درست و به جا، درک 
صحيح نشــانه های بين فردی، خوش بينی و توانايی حل مســئله، 
توانايــی ايجاد ارتباط بهتر با ديگــران و در نتيجه پيوند محکم تر 
با گروه می شــوند از اين رو در بين ساير دانش آموزان از محبوبيت 
بيشــتری برخوردارند. به بيان ديگر احتمااًل هوش هيجانی باال به 

محبوبيت بيشتر افراد منجر می شود.
دانش آموزان محبوب هيجان های خــود و ديگران را به خوبی 
ارزيابــی کرده به موقع واکنش نشــان می دهنــد و در تنظيم 
هيجانات خود بهتر از دانش آموزان منزوی عمل می کنند. آن ها 
در زمينه بهره برداری از هيجانــات مثبت و منفی خود دقيق تر 
عمل کرده به  موقع می خندند، گريه می کنند، شــاد می شوند و 
در نهايت رفتاری متناســب با موقعيت از خود نشان می دهند. 
انجام تحقيق بر روی ديگر گروه های کاری و درنظر گرفتن ساير 
متغيرهايی که احتمااًل می توانند بــر محبوبيت افراد تأثيرگذار 
باشــند، ضمن افزايش ميزان تعميم پذيری نتايج به فهم موضوع 

کمک بهتری می کند.

پیشنهادها
1. مفهوم هوش هيجانی در برنامه آموزشی مدارس و دبيرستان ها 
گنجانده شــود؛ چرا کــه با گنجاندن اين مفهــوم در محيط های 
آموزشــی می توان به دانش آموزان کمک کرد تا بهتر با فشارهای 
تحصيلی مقابله کننــد و کمتر دچار مشــکالت هيجانی و ترک 
تحصيل شوند. افزايش اين برنامه از طريق آموزش های کوتاه مدت 

امکان پذير است.
2. مديران و مشــاوران مدارس بايســتی تحــت آموزش هوش 
هيجانــی قرار گيرند چرا که آنان نه تنها بايد به مهارت های هوش 
هيجانی دانش آموزان توجه نمايند بلکه بايد به مهارت های هوش 
هيجانی خود نيز واقف باشند. بنابراين متخصصان آموزش وپرورش 
بايســتی مشــاوران و مديران مدارس را در اين زمينه که چگونه 
می تواننــد به عنوان مدلی برای انجام اعمال هوشــمندانه هيجانی 

عمل نمايند، آموزش دهند.
3. فرصت های الزم در اختيار مديران و مشــاوران قرار داده شود 
تا آنان بتوانند با تشــريک مســاعی والديــن، راه حل هايی را برای 

تصمیمگیري

تغییرناپذیري

خدماتمشتري

انعطافپذیري

مسئولیت

ابرازوجود

اعتماد

مدیریتزمان

تنشپذیري

مهارتارائه

مدیریتخشم

مهارتهاياجتماعي

كارگروهي
ارتباط

یكدلي

معلمانووالدینبایدبدانندکهچهعواملیبعضی
کودکانرانسبتبهبعضیدیگرقابلپذیرشتر

میسازد.تنهازمانیمیتوانبهدانشآموزانطرد
شدهکمکمؤثرتریکردکهعللانزوایآنهاو

عواملمرتبطباآنبهخوبیفهمیدهشود
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

ریاضی
متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

پینوشتها
1. Solitary
2. Emotional Loneliness
3. Northway & Wigdor
4. Croft & Grygier
5. Kupersmidt & Patterson
6. Ladd
7. Dishion
8. Chen & Rubin
9. Kuhlen & Collister
10. Dear
11. Goleman
12. Haveman
13. Wolfe
14. Hawkins
15. Lishner
16. Catalano
17. Howard
18. Hinshaw
19. Loeber
20. Stouthamer
21. Rutter
22. Giller
23. Blinde
24. Chen
25. Gupta
26. Emotional Intelligence
27. Problem Solving
28. Salovey
29. Mayer
30. Peplau
31. Perlman
32. Russel
33. Weeks

34. Michela
35. Bragg
36. Hetrington
37. Park
38. Rejected
39. Berns
40. Parker
41. Asher
42. Kupersmidt
43. Coie
44. Accepted
45. Bagwell
46. Aguirre
47. Sociometry
48. Moreno
49. Paul
50. Reliability
51. Venzelest
52. Spriger
53. Rock
54. Hay
55. Validity
56. Wertheimer
57. Wu
58. Hart
59. Draper
60. Olsen
61. Jiang
62. Cillessen
63. Shat
64. Likert
65. Statistical package for 
social science

حل مشــکالت و از بین بردن موانع رشد هیجانی دانش آموزان 
بیابند. بنابراین آموزش هوش هیجانی نیز می تواند در برنامه های 

آموزش وپرورش قرار گیرد.
4. مشاوران مدارس با شناسایی دانش آموزان دارای رفتارهای 
ناســازگار، مثــل انزواطلبی، برای آن هــا کارگاه آموزش هوش 

هیجانی برگزار نمایند.
5. پیشــنهاد می شــود بــه دلیــل محدودیت هــای این 
پژوهــش و اهمیت موضــوع، دیگر پژوهشــگران بــا انجام 
پژوهش هــای مشــابه در جمعیت هــای غیردانش آموزی و 
دیگــر گروه های دانش آمــوزی )مدارس دخترانــه و مقاطع 
مختلف( جهت رســیدن به نتایج گســترده تر پیرامون هوش 
هیجانــی و میزان محبوبیــت و انزوا این پژوهــش را دنبال 
نماینــد و همچنین اثربخشــی هوش هیجانــی را بر میزان 
محبوبیت و انــزوای دانش آموزان مــورد مطالعه قرار دهند.

6. اثــر تعاملی هوش عاطفی و ســایر متغیرها بر روی میزان 
محبوبیت و انزوای دانش آموزان مورد پژوهش قرار گیرد.

٭ فهرست منابع انگليسي در دفتر مجله موجود است.
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 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
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