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يادداشت سردبیر

شادي مفهوم پيچيده ای در فرهنگ ايراني است؛ شادي، مانند 
چهرة كســي اســت كه او را، دورادور مي شناســيم. وقتي او را 
مي بينيم به نظرمان آشــنا مي آيد ولي به دقت نمي دانيم كه او 
کيســت و كجا ديده ايم! گاه با اشخاص ديگر اشتباه مي گيريم. 
شــايد اولين چيزي كه به يادش مي افتيم خنده باشــد. ممكن 
است از او بپرســيم: ببخشيد، شما همان خنده و آن هم از نوع 

نيستيد؟  قهقهه اش 
شــادي با لبخند به ما پاسخ خواهد داد، نه؛ چهره ام كمي شبيه 
آن اســت ولي آن نيستم. اين پاسخ ما را گيج خواهد كرد؛ احتمااًل 
خواهيم گفت با هم دو قلو هستيد؟ زيرا شباهت زيادي با هم داريد. 

شادي باز با لبخند خواهد گفت: نه. 
ممكن اســت او را بــا افرادی چون چارلي چاپليــن، جري لوئيز، 
مســتربين و ... يكي بدانيم. باز او در پاســخ مــا خواهد گفت نه 
هيچ كدام از اين ها نيستم؛ ممكن است قديمي ترها او را با عروسك 
خيمه شب بازي و يا با »سياه« نمايش هاي روحوضي اشتباه بگيرند 

ولي باز شادي خواهد گفت من هيچ يك از آنان نيستم. 
كساني كه تالش مي كنند از اشكال غيرديني شادي دوري كنند، 
ممكن است برخي از مراسم تفرقه انداز را مايه شادي بدانند و آن را 
با شادي يكي بگيرند... و شادي به تمامي اينان خواهد گفت كه من 
اين ها كه مي گوييد نيستم. الجرم كالفه شده از او خواهيم پرسيد: 
پس تو كه هستي؟ جايت كجاست؟ در كجا بايد سراغت را بگيريم؟ 

وقتي با چنين پاسخ هايي مواجه ميشويم، هر كسي از ظن خود 
يار او خواهد شــد. و به تمامي اين نه گفتن هــا خواهد خنديد و 
خواهــد گفت: بخند؛ قهقهه بزن روزي چندين دقيقه، حتي بدون 
هيچ بهانه اي بخند. شــادي اين است. ديگري خواهد گفت لودگي 
كن،  ُجك بگو، دست بينداز و از هيچ يك از اين ها هم نرنج. تا شاد 
باشــي. اگر هم خودت نمي تواني چنان كني خود را به جمع هايي 
برسان كه چنان اند. برو فالن فيلم و يا فالن نمايش كمدي موزيكال 
را تماشا كن تا از ته دل بخندي، اندروفين و سروتونين و آدرنالين 

خونت باال برود تا چند روز شاِد شاد باشي. 
كســي نيز ممكن اســت از ديجي ها كمك بگيرد. يكي از آنان 
را به مدرســه دعوت كرده و او هم به كمك سيســتم هاي جديد، 
آهنگ هاي تحــرك آور و تنــدي را بگذارد و دانش آمــوزان را به 
جســت وخيز بياورد. در آن ميان هم بعضي ها كه تجربياتي دارند 
از حركات موزون اســتفاده كنند و بــا آن آهنگ برخي از حركات 

پيش آموخته را آميخته كنند. 
خب اگر مــن تمامي آنچه را كه در ظن و گمان مردم شــادي 
ناميده مي شود را شبيه شــادي مي دانم، پس شادي اصيل را چه 
مي دانــم؟ وقتي مي گويم اين ها نه، پس كدام؟ بهتر اســت قبل از 
اينكه به معرفي شــادي بپردازم، يك واقعه كوچك را تعريف كنم: 
افرادی هستند كه وقتي سؤالی در زمينة روانشناسي و تعليم و تربيت 
برايشــان پيش مي آيد، به كارشناساني كه مي شناسند تلفن زده و 

بهانه اي برايبهانه اي برايبهانه اي براي
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سؤال خود را از او مي پرسند. به من نيز هر از گاهي تلفن مي شود. 
در اين ميان آقايي است كه او را نمي شناسم ولي به كّرات تلفن زده 
و از من ســؤاالتي را مي پرسد.  چند روز پيش تلفن كرد و پرسيد: 
حــال با اصلِ حال چه فرقــي دارد؟ جوابي به او دادم ولي در اينجا 
مي خواهم بگويم چيزهايي كه مردم شــادي مي نامند حالِ خوب 
اســت نه اصلِ حال و آنچه كه در جامعه ما تعارض ايجاد كرده همين 
تفاوت است. كساني كه شادي را اصلِ حال مي دانند، شادي هاي فرعي و 
غيراصل را نه تنها شادي نمي دانند، كه آن را غم زا  و غم افزا مي شناسند. 
لذا بعضًا با آن مخالفت كرده و گاه حرام مي دانند. شادي در اصل يك 
صفت عميق و گســترده و ماندگار انساني است. شادي اصلي، چيزی 
اســت كه با چيزهايی مانند گريه زايل نمي شود با مصيبت دگرگون 

نمي شود و با  مصيبتي چون مصيبت كربال هم از دل زايل نمي شود. 
اين شــادي همان فرحي است كه يك موهبت الهي است. »ُقل 
بَِفضــلِ اهللِ و َرحمِته فبذلــك َفلَيفرحوا هو خيــٌر ِمّما َيجمعُون« 
يونس/58. بگو: ]اين موعظه، هدايت و رحمت[ به فضل و رحمت 
خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند که آن از همة ثروتی که 
جمع می کنند، بهتر است. اين شادي و فرح از قلب مطمئن و ضمير 
آرام و اميدوار سرچشــمه مي گيرد و گاه نشانش يك لبخند است 
كه ممكن است با گريه نيز همراه باشد. اين شادي مستِي هشياري 
افزاست نه سرمستي غفلت . انسان شــاد به راحتي مي خوابد و به 
ســادگي از خواب برمي خيزد. انسان شاد به بيداري بيشتر گرايش 
دارد تا به خواب. انسان شاد زياد رنگ به رنگ نمي شود. ريا نمي كند 

و از بودن احســاس رضايت عميق دارد. احســاس هســتي ابدي 
مي كند؛ تمام ناشــدني است. در عين تنهايي عميق ترين اتصال را 
به خدا دارد. تنهايي هاي او ظاهراً تنهايي است و باطنًا با او بودن و 

بلكه با او يكي بودن است.
  ممکن اســت بگوييد اين صفت انسان های متعالی است و چه 
انتظاری داريم که کودکان و نوجوانان دانش آموز، اين چنين باشند؟ 
درست اســت ولی نمی توان به اين بهانه که دانش آموزان هنوز به 
اين حد نرسيده اند، آنان را به بی راهه رهنمون باشيم. بايد مقدمات 
نشان دادن راه شادی جاودان را فراهم آوريم. شادی به خودی خود 
از عمق جان انسان منزه و پاک می جوشد. انسان، به ويژه کودکان 
ارزش روح های پاک و منزه را به خوبی درک  می کنند. آنان يکی از 
معيارهای راحتی و خوبی را، در کنار آدم های مهربان بودن توصيف 
می کنند. مهربانی حقيقی از قلب انســان منزه به بيرون می تراود. 
قلبی که کينه نداشته باشد، حسد و حقارت آن را اسير نکرده باشد، 
اميد و توکل آن را به اطمينان رسانده باشد. با کودکان با مهربانی 
و خيرخواهــی واقعی و به دور از حقارت ها و عقده ها رفتار کنيم تا 
معنی شــادی حقيقی را عميقًا در درون خود بيابند. وقتی شادی 
حقيقی يک پديده درونی و قلبی اســت، چگونه می توان از بيرون 
آن را به قلب تزريق کرد. بگذاريم شــادی را انسان ها در قلب خود 
بيابند. خالصه آن که، کســانی که شادی عميق و جاودان را درک 
می کنند، نمی توانند ديگران را به شــادی هايی که بيشتر ناشی از 

برانگيختگی جسمانی است، رهنمون باشند.  
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دكتر علي اصغر احمدي

روانشناسی تربیتی

اشـــاره
در روان شناســي و مشاوره، عادت مألوف اين است كه مشكالت افراد 
را هنگامي كه به حد مسئله سازي و مسئله آفريني مي رسد، مورد توجه 
قرار مي دهند و براي حل و رفع آن ها اقدام مي كنند؛ در حالي كه فرايند 
شكل گيري يا تحول مشكالت و مسائل اغلب از نظرها دور مي ماند. توجه 
به فرايند تحولي مشكالت، مي تواند نقش مؤثري در اقدامات پيشگيرانه 
داشته باشد. تحول رفتارها، تنها از منشأ رشدي آن ها تأثير نمي پذيرد 
بلكه يادگيري هم بخشي از تحول به شمار مي آيد. يادگيري را هم نبايد به 
شكل انتقال يك سويه از طرف مربي يا معلم به سوي كودك و نوجوان تلقي 
كرد بلكــه يادگيري هاي تعاملي، به ويژه زماني كه كنش ها و واكنش هاي 
طرفين در هم تنيده مي شوند، از اهميتي بسيار اساسي برخوردار است. 
لذا تحليل آنچه در طــول زمان، در فرايند كنش و واكنش طوالني مدت 
شكل مي گيرد و از ماندگاري و ريشه داري بسياري برخوردار است، بسيار 
 ضروري مي نمايد. در اين مقاله، يكي از فرايندهاي تعاملي كه بين مادر با 
اعتمــاد به نفس پايين و فرزندش در طول زمان شــكل گرفته اســت 
و آن را تعامــل تعارضي ناميده ام، بررســي و تحليل مي شــود. اين 
نمونه اي اســت از آنچه كه مشــاوران بايد در تعامل هــاي مادران و 
فرزندان جســت وجو كنند و مداخــالت الزم را در آن به عمل آورند.

كليدواژه ها: تعامل )كنش و واكنش(، تعارض، اعتماد به نفس مادر

تعامل تعارضی
زند مادر  و فر

دکتر علی اصغر احمدی
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انسان در بررسي و شناخت ديگران، به داليل گوناگون رفتارهاي 
فردي آنــان را مورد توجه و تمركز قرار مي دهــد و باز به داليلي 
چنــد، اين رفتارها را بيشــتر ارادي و از روي قصد و غرضي خاص 
تفسير مي كند. ما وقتي به ديگران مي انديشيم، رفتارهاي آنان را با 
ساده انديشي نام گذاري مي كنيم و تفسيرهايي خودآگاهانه و ارادي 
بــراي آن ها ارائه مي دهيم. چنين عبارت هايي در گزارش هاي ما از 

ديگران به فراواني مشاهده مي شود:
ـ وقتي از راه مي رسد، چيزي را بهانه مي كند و دعوا راه مي اندازد؛
ـ معلوم نيســت چه مي شود؟ گاه شاد و شنگول و گاه عصباني و 

زهرآلود است ... خب، تكليف ما را با خودت روشن كن؛
ـ تكاليفــش را خيلي به تأخير مي انــدازد؛ آن قدر كه وقتي همه 

مي خواهند بخوابند، تازه شروع به انجام دادن آن ها مي كند.
ـ اين جمله ورد زبانش است كه ما او را دوست نداريم يا بين او و 

خواهر و برادرش تبعيض قائل مي شويم.
همــة اين جمالت به گونه اي ادا مي شــوند كه گويي هركدام از 
رفتارهاي مطرح شده را فاعل آن ها آغاز كرده است و به وسيلة همو، 

به پايان مي رســد. به عالوه، چنين به نظر مي رسد كه اين »كنندة 
كار« اســت كه تصميم مي گيرد به شــكل ارادي و از روي قصد و 
غرض، آن كار را انجام بدهد يا انجام ندهد. اين نگاه در شــناخت 
و توصيف رفتارهاي ديگران، رويكردي ارادي و تك فاعلي )عاملي( 
اســت. در اين نگاه، عواملي چون زمينه، زمــان، مكان، ديگران و 
حتي نوسانات روان شناختي فاعل )كنندة كار يا انجام دهندة رفتار( 

در مجموع ناديده گرفته مي شود يا بسيار كم رنگ ديده مي شود.
در صورتي كه چنين رويكردي، در جمع ها و گروه هاي انساني، از 
جمله در خانواده، رواج و غلبه داشته باشد، الجرم هركس ديگري 
را مقصر مي داند و تقصير بســيار كمي را به خود نسبت مي دهد. 
در چنيــن محيطي وقتي هر يك از اعضاي گروه يا خانواده، دربارة 
ســايرين اظهار نظر مي كند، به گونه اي موضع مي گيرد كه گويي 
اين ديگري است كه به شكل ارادي و از روي عمد، اوضاع را آشفته 
مي كند. در اين توصيف، هميشه »او« مقصر و »من« قرباني است. 
اين رويكرد، خطايي نظام مند )سيســتماتيك( را در شــناخت و 

تحليل رفتار ديگران به وجود مي آورد.
خطاهاي نظام مند )سيســتماتيك( در تفكر و تحليل رفتارهاي 
ديگران، همواره از مناظر گوناگون مورد توجه روان شناســان بوده 
اســت. مفهوم خود ميان بيني پياژه، جبر رواني و ناخوداگاه فرويد، 
خطاهاي شــناختي آليس، نيازهاي روان رنجورانة هورناي، فضاي 
روان شناختي لوين و بسياري از مفاهيم ديگر، به نوعي بيانگر تأثير 



عوامل و زمينه هاي گوناگون بر رفتار فردي انســان هستند. يعني 
بسياري از روان شناسان، سهم خودآگاهي و خودكنترلي فرد را در 
بروز رفتارهايش، به درجات گوناگون درحال نوســان ديده اند. اگر 
بخواهيم ديدگاه هاي مختلف را در تعيين سهم خود فرد، به شكل 
آگاهانه و كنترل شــده، در بروز رفتارهايش روي يك پيوستار قرار 
دهيم، به احتمال قوي دو نظام جامعه شناسي و روان شناسي در دو 
سر اين طيف قرار خواهند گرفت. در مقايسة اين دو ديدگاه، اصالت 
بخشيدن به فرد و يا اصالت بخشيدن به محيط و جامعه، در تحليل 
رفتارهاي انســاني به خوبي مشاهده مي شــود. جامعه شناسي در 
شكل كالن خود، تقريبًا هيچ نقشي براي افراد در بروز رفتارهايشان 
قائل نيست ولي روان شناسي، در درجة اول فرد را مورد توجه قرار 
مي دهد و بعد از آن، محيــط و جامعه را صاحب اثر مي داند. روي 
اين پيوســتار، ديدگاه افرادي چون لوين و فرويد به جامعه شناسي 
و ديدگاه افرادي چون پياژه، راجرز و مزلو، به قطب روان شناســي 

نزديك تر است.
قــرار گرفتن در هر يك از اين دو موضع، نوعي ســوگيري را در 
شناخت رفتارهاي انساني تحميل خواهد كرد. جامعه شناس براي 
شــخص انســان نقش قابل توجهي در رفتارهايش قائل نيست و 
روان شناس نيز با تأكيد بر فرد، نقش چنداني براي جامعه در نظر 

نمي گيرد. براي برون رفت از اين سوگيري، بايد چاره اي انديشيد.
يكي از راه هاي نزديك كردن ديدگاه هاي گوناگون براي تحليلي 
واقع بينانه تر از رفتارهاي انســاني، مطالعــة »رفتارهاي تعاملي« 
به عنــوان نمونــه اي از رفتارهاي جمعي ـ فردي انســان اســت. 
رفتارهاي تعاملي، رفتارهايي هســتند كه حداقل دو طرف دارند؛ 
يعني رفتار، حاصل عمل متقابل دو نفر است. انجام دادن يك نفرة 
اين رفتارها يا ممكن نيست و يا به دشواري انجام مي گيرد. شطرنج، 
يك بازي تعاملي اســت. تنيس، اعم از روي ميز يا در زمين، يك 
بازي تعاملي است. ممكن است انسان به تنهايي شطرنج بازي كند 
كــه كاري دشــوار و خالي از لذت و هيجان اســت. در تنيس هم 
ايــن كار خالي از هيجان و لذت، به تنهايي امكان پذير نيســت. با 
اين تمثيل، روان شناس و مشــاور بايد در جست وجوي رفتارهاي 
تعاملي در انسان ها باشــد. رفتاري چون حسادت، مي تواند كاماًل 
فردي باشــد. در حســادت، رفتار شخص حســود مي تواند كاماًل 
جنبة شخصي داشــته و بدون واكنش طرف ديگر، جريان داشته 
باشــد ولي در رفتاري مانند لجاجت، بايد دو طرف وجود داشــته 
باشد: تقاضايي همراه با الزام از جانب يك نفر و تقاضايي متضاد با 
تقاضاي اول و مقاومت در مقابل الزام، از سوي نفر دوم. استمرار اين 

تقاضاها و الزام ها و مقاومت ها، »رفتار تعاملي لجاجت« را به وجود 
مــي آورد. اگر هر يك از طرفيــن، از چرخة كنش و واكنش خارج 
شود، رفتار تعاملي نيز به پايان مي رسد. شناخت اين گونه رفتارهاي 
 تعاملي مي تواند شناخت واقع بينانه تري از رفتارهاي جمعي انسان 

به دنبال داشته باشد.
من در  اين نوشــته درصدد آنم كه يكي از اين رفتارهاي تعاملي 
را كه بعضًا بين برخي از مادران و فرزندان شــكل مي گيرد، تحليل 
و رديابي كنم. اين رفتار را »رفتار تعاملي تعارضي« مي نامم. رفتار 
ياد شــده، چنان كه در توصيف آن خواهــد آمد، درون مايه هايي از 
ايمني طلبي، نياز به ديگري، سلطه، غلبه و كنترل ديگري، آزارگري 

و مازوخيسم را نيز دربردارد.

توصيف رفتاري تعامل تعارضي مادر و فرزند
در ميــان مراجعه كنندگان به كلينيك ها، مادراني هســتند كه 
شكايت هاي گسترده و در عين حال فلج كننده از رفتار فرزند خود 
دارنــد. چنين مادراني فرزند خود را فردي توصيف مي كنند كه به 
هيچ رو راضي نمي شود؛ هر كاري برايش بكنند، باز طلب كار است؛ 
دائمًا اعتراض دارد، داد مي زند، فرياد مي كند، گريه ســر مي دهد 
و آرام هم نمي گيرد و جمالتي را پيوســته تكرار مي كند: »شــما 
مرا دوســت نداريد؛ شما دروغ مي گوييد كه مرا دوست داريد«؛ در 
جــواب او هرچه ما تالش و اســتدالل مي كنيم، نمي پذيرد. وقتي 
عاصي مي شــويم و مي گوييم آري تو را دوســت نداريم، بالفاصله 
مي گويد ديديــد؟ ديديد كه من مي گفتم دوســتم نداريد؟ حاال 
معلوم شد كه دروغ مي گوييد. هر غذايي درست مي كنيم، بهانه اي 
مي گيرد و نمي خورد. هرچه اصرار مي كنيم كه بگويد چه مي خورد 
تا همان را درســت كنيم، جواب نمي دهد. اگر هم به فرض جواب 
بدهد و ما آن را درســت كنيم، باز به نوعي ايراد مي گيرد و آن را 
نمي خورد. گاهي آن قدر جيغ مي زنــد كه همه را عاصي مي كند. 
وقتي هــم با واكنش ما در مقابل داد زدنش و تأكيدمان بر رعايت 
آبرويمان پيش در و همسايه مواجه مي شود، داد زدنش را تشديد 
مي كند و به هيچ رو آرام نمي شــود. گاهي چيزي را بهانه مي كند 
و بــا اصرار آن را از ما مي خواهــد و وقتي از او فرصت مي خواهيم، 
مي گويد نه، همين حاال بايد تهيه كنيد، همين االن. تالش مي كند 
ما را وادار كند تا شيء مورد عالقه اش را همان موقع و حتي همان 
 شــب تهيه كنيم؛ وقتي ما تسليم مي شويم و آن را تهيه مي كنيم، 
به نوعي بهانه گيري مي كند و مي گويد اين آن چيزي نيســت كه 

من مي خواستم. شما دروغ گو هستيد؛ مي خواهيد مرا گول بزنيد.
چنين كودكي از سال هاي اولية زندگي اش آموخته كه اگر مورد 
اعتراض ديگران قرار گيرد يا بچه هاي ديگر به او اجازة بازي ندهند، 
بــه مادر و گاه پدر حمله كند و آنــان را مورد اعتراض قرار دهد و 
گاه كتك بزند. او در اين شرايط به گونه اي رفتار مي كند كه نشان 
دهد مادر يا پدرش مقصر اســت. وقتي در مدرسه مورد شكايت و 
اعتراض ساير دانش آموزان و اولياي مدرسه قرار مي گيرد، عصبانيت 
و ناراحتــي اش را به خانه مي آورد و تمامــي اعتراضش را متوجه 
مادر مي كند. شكســت هاي كاري و تحصيلي اش را به گردن مادر 

يكي از راه هاي نزديك كردن ديدگاه هاي گوناگون براي تحليلي 
واقع بينانه تر از رفتارهاي انساني، مطالعة »رفتارهاي تعاملي« 
است.  انسان  فردي  ـ  جمعي  رفتارهاي  از  نمونه اي  به عنوان 
رفتارهاي تعاملي، رفتارهايي هستند كه حداقل دو طرف دارند؛ 
يعني رفتار، حاصل عمل متقابل دو نفر است. انجام دادن يك 
نفرة اين رفتارها يا ممكن نيست و يا به دشواري انجام مي گيرد
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مادری که به لحاظ جسمی و روانی، سالم است و از 
سوی ديگر آرامش و رضايتمندی کافی از زندگی و 
در زندگی دارد و نيز مجهز به دانش و مهارت های 
انجام  برای  است،  فرزند  از  نگهداری  برای  الزم 
دادن کارش، به تشخيص درست موقعيت و اقدام به 
موقع و مناسب در آن موقعيت نياز دارد. همچنين، 
بايد بداند که ماحصل اين اطالعات و توانايی ها 

داشتن اعتمادبه نفس کافی در مادر است

و پدر مي اندازد و مي گويد: تقصير شــما بود كه من نمره نياوردم؛ 
تقصير شــما بود كه فالن تكليفم را انجام ندادم؛ تقصير شما شد 
كه فالن رشــته را انتخاب كــردم. خالصه، همة تقصيرها بر عهدة 
مادر و بعضًا پدر است. اغلب اين گونه كودكان، رفتارهاي طلبكارانه 
و اعتراض آميــز خود را تا بزرگ ســالي و حتي بعد از مرگ والدين 
نيــز ادامه مي دهند. اينان در مقابل ديگران، رفتاري ســازگارانه و 
مقبــول از خود نشــان مي دهند. وقتي به دور از مــادر، نزد خاله، 
عمه يا همســايه هستند، كاماًل ســازگار و حرف شنو هستند ولي 
وقتي چشمشان به مادر مي افتد، 180 درجه تغيير حالت مي دهند؛ 
مي زنند، مي شكنند، داد مي زنند، ُهل مي دهند و تمامي رفتارهاي 
ناســازگارانه را از خود بروز مي دهند. در مجموع، اين كودكان در 
تعامل با پدر و به ويژه مادر، به شــكل دائمي و مستمر طلبكارانه، 
پرخاشــگرانه، نارضايت مندانه، ناآرام، اطاعت ناپذير و غيرمسئوالنه 
رفتار مي كنند. اين گونه افراد با تمامي اين رفتارها، تمايلي به دوري 

و جدايي از مادر ندارند.
بعضي از اين فرزندان، ازدواج نمي كنند و تا آخر عمر به شــكل 
تعارضي با مادر زندگي مي كنند. آن ها به رغم داشتن استعداد خوب 
و فراهم شدن امكانات از طرف خانواده، موفقيت چنداني در كار و 
تحصيل به دست نمي آورند و حتي اگر هم موفقيتي كسب كنند، 
حاضر به اســتفادة عملي از امكانات خود نيســتند. در تمامي اين 
كاســتي ها، در نظر فرزند پدر و مادر مقصرند، نه او. تمامي رسالت 

اين نوع فرزندان در زندگي، جنگيدن با مادر و گاه پدر است.

به رغم اين توصيفات، اختالل ياد شــده يك بيماري شخصي و 
فردي نيســت بلكه يك بيماري تعاملي اســت. در اين مورد، يك 
»تعامل بيمار است« نه يك فرد؛ يعني اين تعامل مادر و فرزند است 

كه بيمار شده است و تجلي اش در فرزند ديده مي شود.
چوني و چرايي شــكل گيري رفتار تعاملي متعارض، بين مادر و 
فرزند، حائز اهميت بســياري است و شــناخت و كنترل به موقع 
آن مي تواند مانع بروز مشــكالت بزرگ تر شــود. اين تعارض، كه 
 مي تــوان آن را يكــي از انواع دل بســتگي متعارض )دوســوگرا( 
به شــمار آورد، از مادر سرچشمه مي گيرد. وجود برخي صفات در 
مادر، راه اندازنده و ادامه دهندة اين تعارض اســت. براي شــناخت 
بهتر فرايند شكل گيري اين اختالل، الزم است نگاهي بيندازيم به 
شكل گيري رابطة مثبت و سازنده بين مادر و فرزند، و سپس ورود 

عوامل مخرب را، يكي پس از ديگري بررسي كنيم.
نوزاد، در تمامي زمينه هاي حياتي خود، نيازمند است؛ نيازي كه 
به طور عمده و اساســي توسط مادر يا جانشين او برآورده مي شود. 
مادر براي پاســخ گويي درســت و كارامد به نيازهاي كودك، الزم 
اســت داراي ويژگي هاي خاصي باشد. اولين و مهم ترين عامل 
در ايفاي نقش مادري، ســالمت و شادابي جسماني و رواني است. 
مادر ســالم آمادگي آن را دارد كه فرزند خود را به خوبي پرستاري 
كند و نيازهايش را برطرف سازد. عامل دوم برخورداري از آرامش 
و رضامندي روحي اســت. مادر براي ايفاي نقش مادري، مي بايد 
آرامش كافي، و از زندگي احســاس رضايت داشته باشد. اطرافيان، 



به ويژه شوهر، در رفع اين نياز مادر، نقش محوري دارند. در حقيقت، 
رفع نيازهاي زمينــه اي و مقدمات براي ايفاي نقش مادري عمدتًا 
توسط پدر بايد انجام گيرد تا مادر بتواند به راحتي و رضايتمندي، 

نقش مادري را به خوبي به انجام برساند. 
سومين عامل، داشــتن دانش و مهارت های الزم برای مادری 
کردن اســت. مادر بايد چگونگی مواجهه با مســائل و مشکالت، 
از جملــه بيماری های کودک، را به خوبــی بداند. چنين دانش و 
مهارتی در مادرانی که فرزند اول خود را به دنيا آورده اند، بسيار کم 
اســت. لذا برای جبران اين کمبود، اطرافيان، به ويژه مادربزرگ ها، 
مشاوره ها و کمک های الزم را به او خواهند داد. امروزه مراکزی به 
وجــود آمده اند که دربارة چگونگی گــذران دورة بارداری و مواجه 
شدن با مسائل و مشــکالت بعد از زايمان، آموزش های الزم را به 
خانم های بــاردار می دهند. عامل چهارم در مادری کردن موفق، 
داشــتن اعتمادبه نفس کافی برای انجام دادن کارامد مراقبت های 
مادرانه اســت. مادری که به لحاظ جســمی و روانی، سالم است و 
از ســوی ديگر آرامش و رضايتمندی کافی از زندگی و در زندگی 
دارد و نيز مجهــز به دانش و مهارت های الزم بــرای نگهداری از 
فرزند است، برای انجام دادن کارش، به تشخيص درست موقعيت 
و اقدام به موقع و مناسب در آن موقعيت نياز دارد. همچنين، بايد 

بداند که ماحصل اين اطالعات و توانايی ها داشــتن اعتمادبه نفس 
کافی در مادر اســت. بعيد به نظر می رسد مادری که از سه ويژگی 
اول برخوردار اســت، ولــی در ويژگی چهارم، دچار نقص اســت، 
 نتوانــد در عرصة عمل، وظايف خود را به خوبی به انجام برســاند. 
به هر حــال، از طريق تعامل كافي و كارآمد اين چهار عامل انجام 
دادن وظايف مادری به طور کامــل امکان پذير خواهد بود. حاصل 
چنين مادری کردنی، به وجود آمدن يک ارتباط يا به تعبير بالبی، 
يک دل بســتگی ايمن اســت. وجود نقص در هر يــک از عوامل 
چهارگانــه، به درجات گوناگون به ايفــای نقش مادری لطمه وارد 

می کند و دل بستگی های ناکارامدی را به وجود می آورد.
بررسی نقص ها و نقصان های عوامل چهارگانة ياد شده و چگونگی 
تأثير آن ها بر باليدن کودک، بحث های مفصلی را موجب می شود 
که تاکنون به شکل گســترده مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته 
است. به شرط وجود ســه عامل اول، نبود اعتمادبه نفس در ايفای 
نقش مادری، زمينه ســاز شــکل گيری تعامل تعارضی بين مادر و 
کودک اســت. مادری که در زمينة فرزندپروری دچار ترديد و عدم 
قاطعيت است، زمينه را برای تعارضی شدن رفتار فرزند با خودش 
به وجود می آورد. اين مادر ممکن است در ساير زمينه های زندگی، 
از قاطعيت و کفايت کافی برخوردار باشد ولی در زمينة فرزندپروری 
صالبت و اســتواری کافی نداشته باشد. همين نقص، کافی است تا 

نتواند به خوبی مادری کند.
نبود اعتمادبه نفس کافی در فرزندپروری می تواند ناشی از عوامل 
گوناگونی باشــد. وجود تجــارب منفی و مشــاهدة ناکارامدی در 
فرزندپروری از ســوی ديگران، در دورة رشد مادر، می تواند رّدی از 
عدم اعتمادبه نفس ايجاد کند. ممکن است اين تجربه ها به صورت 

مادری که در زمينة فرزندپروری دچار ترديد و عدم قاطعيت 
خودش  با  فرزند  رفتار  شدن  تعارضی  برای  را  زمينه  است، 
زمينه های  مادر ممکن است در ساير  اين  به وجود می آورد. 
زندگی، از قاطعيت و کفايت کافی برخوردار باشد ولی در زمينة 
فرزندپروری صالبت و استواری کافی نداشته باشد. همين نقص، 

کافی است تا نتواند به خوبی مادری کند



فوبيای فرزندپروری، در يک خانم استقرار پيدا کند. کمال گرايی در 
فرزندپروری نيز می توانــد موجب پايين آمدن اعتمادبه نفس مادر 
باشد. مادری که می خواهد فرزند خود را کامل و بی عيب بپروراند، 
اغلب نمی تواند رضايت کافی و کاملی را از کارهايش به دست آورد. 
حساس بودن نسبت به قضاوت و داوری ديگران عامل ديگری است 
که ممکن است اعتمادبه نفس مادر را پايين بياورد. اظهارنظرهای 
منفی دربارة نحوة مادری کردن يک مادر و حســاس شــدن او به 
اين گونه اظهارنظرها، اعتمادبه نفســش را تحت تأثير قرار می دهد. 
وجود برخی از عناصر ســه عامل اول، نيز می تواند اعتمادبه نفس 
مادر را پايين بياورد. برخي از اختالالت رواني، از جمله وســواس، 
نيز ممكن اســت اعتمادبه نفس مادر را كاهش دهد. عدم مراقبت 
کافی همسر از مادر جوان نيز اعتمادبه نفس او را کاهش خواهد داد. 
اظهارنظرهای ضد و نقيض اطرافيان دربارة چگونگی فرزندپروری، 
موجب آشــفتگی ذهنی مادر می شــود و او را در انجام دادن کار 
مادری، دچار ترديد و بی اعتمــادی به خود می کند. به هر حال و 
به هر دليلی، اعتمادبه نفس پاييــن مادر در فرزندپروری، می تواند 

موجب شکل گيری رفتار تعامل تعارضی بين مادر و کودک شود. 
مادری کــه اعتمادبه نفس کافــی ندارد، نمی توانــد با قاطعيت 
و اطمينــان کامل تصميم بگيرد و بــه تصميم خود عمل کند. در 
صورتــی که تصميم هم بگيرد و به آن عمل کند، پيوســته دچار 
ترديد می شود و با شــک به درستی کارش فکر می کند. او به طور 
مستمر در مورد اينکه درســت عمل کرده است يا نه، خود را زير 
ســؤال مي برد و از اينكه مسير تربيت فرزند را به خوبي طي كرده 
يا نه، نگران و نامطمئن اســت. چنين مــادري آمادگي دارد كه با 
دريافت كوچك ترين شــاهد يا اظهارنظري از سوي ديگران، روش 
خود را عوض كند و فرزندش را در موقعيت جديدي قرار دهد. اين 
مادر ممكن است حتي با مشاهدة كوچك ترين واكنش يا اعتراض 
از ســوي خود كودك نيز تغيير روش انجام دهد. مثاًل اگر كودك 
نسبت به غذايي نوعي مقاومت و بي ميلي نشان دهد، بعيد نيست 
كــه چنين غذايي را از برنامة خانواده حــذف كند. به اين ترتيب، 
مادري با اعتمادبه نفس پايين مادري است مردد، در تصميم گيري 
سرگردان و پشيمان از تمامي كارهايي كه در مورد فرزندش انجام 
داده اســت. او حتي اگر بخواهد از كارهايش دفاع كند، اين كار را 
بــه خوبي نمي تواند انجام دهد. اگر بخواهد قاطعيت به خرج دهد، 
معمواًل عصباني و در پي آن غمگين و نااميد مي شــود. لذا چنين 
مادري در موارد زيادي، احســاس درماندگي و بيچارگي مي كند، 
اين در حالي است كه مادري كه چنين خصوصيتي ندارد، ممكن 
است از مادري كردن خسته شود ولي سرگردان و نااميد نمي شود. 
اين تابلو از رفتار مادر فاقد اعتمادبه نفس، پيوسته در مقابل فرزندي 
قرار دارد كه در حال بزرگ و قدرتمند شــدن اســت. فرزندي كه 
بــا مادر چنين ضعيف و نامطمئني مواجه اســت، با او وارد تعامل 

متعارض مي شود.
اصلي ترين نيازي كه در فرزند چنين مادري تشــديد مي شــود، 
نياز به ايمني اســت. مادر بــا اعتمادبه نفس پاييــن، فرزندش را 
دچار ناايمني مي كند. مادر مــردد و نامطمئن، نمي تواند كودكي 

آرام و مطمئــن بار آورد. چنين كودكي بــا رفتارهاي تغييريابنده 
از طرف مادر مواجه اســت. يكي از وجوه ايمني، مواجه شــدن با 
شــرايطي اســت كه قابل پيش بيني باشــد. مادر نامطمئن، قابل 
پيش بيني نيســت. او ممكن اســت تحت تأثير عوامــل گوناگون، 
تصميمــات جديد بگيرد و آن ها را به انجام برســاند. همين نكته 
 مي توانــد كــودك را ناايمن بار بيــاورد. از ســوي ديگر، كودك 
به تدريج درمي يابد كه مي تواند خواســتة خود را به مادر تحميل 
كنــد. او به زودي روش هايي را مي يابد كه مي تواند مادر را با آن ها  
وادار به عقب نشــيني كند؛ گريه كردن، نــق زدن، پرتاب كردن، 
مقاومت كردن، لجاجت و هر روش ديگري كه مي تواند چنين مادر 

مرددي را وادار به عقب نشيني كند.
تمامي اين كارها با هدف رسيدن كودك به خواسته هايش انجام 
مي گيرد و اين در حالي اســت كه خود كودك قادر به مديريت و 
راهبري كامل خود نيســت و ديگري بايد او را مديريت و راهبري 
كند. روش اجبار مادر به عقب نشيني، با نيازهاي كوتاه مدِت كودك 
سازگار ولي با نيازهاي بلندمدت او در تضاد است و اين نكته تعامل 
متعــارض را به وجود مي آورد. كودك خواســتة خــود را به مادر 
تحميل مي كند؛ در حالي كه اگر مادر برنامه اي متعالي تر از كودك 
داشته باشد، او را به رشد بهتر و بيشتري هدايت خواهد كرد. مادر 
منفعــل نمي تواند برنامه اش را با قاطعيت اجرا كند. از اين رو فرزند 
چنين مادري براي ورود كارآمد به عرصه هاي گســترده تر زندگي 
آماده نمي شود. او در مدرسه، در ميان دوستان و همساالن و حتي 
در راهبري خود براي انجام دادن كارهايي مثل بيدار شدن، به موقع 
حاضر شــدن، به موقع غذا خوردن، غذاي مناسب خوردن و حتي 
اجابت مزاج هم دچار ناكارامدي مي شود. چنين فرزندي مي تواند بر 
مادر تسلط يابد ولي نمي تواند به خود و روابطش با سايرين، به قدر 
كافي و به طور كارامد مسلط شود. اميال بالفصلش برآورده مي شود 

ولي شايستگي هاي زندگي رشديابنده را ندارد.
به اين ترتيب، هم مي خواهد با مادر باشد و هم از دست او عصباني 
و ناراحت است. هم نمي تواند بدون مادر، ادارة امور خود را به انجام 
برســاند و هم اين وابستگي، او را ضعيف و ناتوان ساخته است. اين 
فرزند هم به مادر نياز دارد و هم از او عصباني و به او نامطمئن است 
و همين وضعيت اســت كه تعامل متعارض با مادر را رقم مي زند و 
رفتارهايي را كه در باال شــرح داديم، به وجود مي آورد. رفتارهايي 
آزارگرانه، پرخاش جويانه و ناسازگارانه كه هم متوجه خود او و هم 
متوجه مادر و گاه ساير اعضاي خانواده است. چنين الگويي ممكن 
است با الگوهايي از رفتار كودك و نوجوان اشتباه گرفته شود. الگوي 
كودك ســخت اراده1، الگوي تضادورزي مقابله اي2 و حتي الگوي 
كودك بيش فعال مي توانند با اين مدل اشــتباه گرفته شوند. وجه 
امتياز الگوي فوق با ساير الگوها تمركز مشكل روي مادر يا جانشين 
مادر اســت. در ســاير موارد، چنين كودك يا نوجواني، اين حالت 
تعارضي را ندارد بلكه بيشتر از واكنش عقب نشيني استفاده مي كند.

پي نوشت ها
1. Strong Willschild
2. oppositional defiant disorder
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ديدگاه مشــاوران

حيدر بايزيدي
كارشناس مشاورة ادارة آموزش وپرورش منطقة زيويه، استان كردستان

كليدواژه ها: نوجوانان، هدايت تحصيلي

يکــی از برنامه هاي مهم دورة متوســطة 
اول، كــه در اين مقاله بررســي مي شــود، 
برنامة هدايــت تحصيلي دانش آموزان براي 
انتخاب رشــتة تحصيلي در دوره هاي باالتر 
اســت. بديهي اســت كه در اين دوره بايد 
فرصتي براي مشــاهده، كشف و تشخيص 
اســتعدادهاي نوجوانــان و هدايــت آن ها 
به ســوي رشــته هاي تحصيلي متناسب با 
استعدادها، عاليق و ويژگي هاي خود فراهم 
شود و به اين دانش آموزان كه در آستانة بلوغ 
قرار دارند، به گونه اي كمك شود تا خود را 
بشناسند، از نقاط قوت و ضعف خويش آگاه 
شوند، توانمندي هاي خود را براي تحصيل 
در رشته هاي دورة متوسطة دوم شناسايي 
كننــد و اســتقالل و اعتمادبه نفس الزم را 
براي انتخاب مناســب رشــته  تحصيلي به 

دست آورند.

هدايت تحصيلی
نوجوانان و

اشـــاره
دورة سه سالة متوسطة اول به ســبب هم زماني با دورة نوجواني، از حساس ترين و 
شكننده ترين دوران زندگي به شمار مي رود. دانش آموزان تا قبل از دورة متوسطة اول 
)در دورة ابتدايي( موقعيت ويژه اي در مدرســه دارند؛ به عنوان ارشد و سرور مدرسه، 
كاماًل بر اوضاع مسلط اند، انتظارات مدرسه از خودشان را مي دانند و بهترين موقعيت به 
آن ها تعلق دارد، اما ناگهان با پايان يافتن آخرين تابستان دورة ابتدايي، دانش آموزان 
مسلط ديروز وارد آموزشگاه جديدي )متوســطة اول( مي شوند كه با آموزشگاه قبل 
تفاوت بســياري دارد. در اينجا راهروها وسيع تر، برنامه ها متنوع تر، معلمان بيشتر و 
مقررات سخت گيرانه تر است. در دورة ابتدايي همة وظايف و فعاليت هاي دانش آموزان 
از قبل به شدت برنامه ريزي مي شد اما امروز از آن ها انتظار مي رود مسئوليت بسياري 
از كارهاي خود را بر عهده بگيرند، وقت خود را تنظيم كنند، بدون كمك بزرگساالن از 
عهدة تكاليف خود برآيند، تحقيق كنند و كارهاي عملي انجام دهند و همة اين ها مزيد 
بر مسائل مربوط به دورة نوجواني، بلوغ و دگرگوني هاي روحي و جسمي خاص اين دوره 
اســت؛ دورة نوجواني، دورة سرگرداني، ترديدها، بروز تمايالت متضاد، عالقه مندي به 

استقالل و ترك وابستگي هاي قبلي خويش شناخته مي شود.
در نظام آموزشــي ما، بدون توجه به نيازهاي اين دوره حجم وســيعي از برنامه ها و 
طرح ها در متوسطة اول گنجانده شده است. به بيان ديگر، غافل از اينكه دنياي نوجوان، 
دنياي تمايالت، غرايز، عواطف و هيجانات اســت و در حالي كه هنوز مهارت هاي الزم 
براي ورود به دنياي نوجواني را به دانش آموزان آموزش نداده ايم، از آن ها انتظار داريم 

كه مسير زندگي را در قالب برنامه ها و طرح هاي ديكته شده طي كنند.
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برنامــة هدايت تحصيلي متشــكل از دو 
شاخص سابقة تحصيلي )35 امتياز(، به معني 
كسب حد نصاب نمره در دروس اختصاصي، 
و بررسي هاي مشاوره اي )65 امتياز( شامل 
آزمون هاي مشاوره اي )30 امتياز( و فرم هاي 
نظرخواهي والدين 5 امتياز، دبيران، مشاور و 

دانش آموز )هركدام 10 امتياز( است.
آزمون هاي مشاوره اي كه در طرح هدايت 
تحصيلي گنجانده شده اند، شامل سه آزمون 
سالمت روان )294 ســؤال(، آزمون رغبت 
)320 سؤال( و آزمون توانايي )256 سؤال( 

مي باشند.
از چالش ها و مشكالت حاضر برنامة هدايت 
تحصيلي مي توان به طور خالصه به موارد زير 

اشاره كرد:
1. كمبود ساعات كار مشاوران در مدارس؛ 
مشاوران مدارس بايد به صورت تمام وقت در 
خدمت دانش آموزان باشند تا از سويي كمك 
كنند تا دانش آموز به سالمت از بحران دورة 

بلوغ بگذرد و از ســوي ديگر، بازوي توانايي 
براي آن ها در مسير هدايت تحصيلي باشند. 
اين در حالي اســت كه اكنــون به ازاي هر 
پانزده دانش آموز يك ساعت مشاوره در هفته 

اختصاص داده مي شود.
2. بي ثباتي برنامه هاي هدايت تحصيلي و 
تغييرات زودهنگام آن ها موجب سردرگمي و 
سلب اعتماد دانش آموزان و اوليا شده است.

3. در فرم امتيازدهي دبيران و محاســبة 
نمرات سه ســالة درسي، ســهل انگاري يا 
سخت گيري بعضي دبيران موجب مي شود 
كه بــراي نمرات ثبت شــده معيار واحدي 
لحاظ نگردد. بر اين اساس، دانش آموزاني كه 
معلمان ســخت گير دارند، با توجه به پايين 
بودن نمره هايشان به رغم توانمندي و عالقه، 
نمي توانند در رشــتة دلخــواه خود ثبت نام 
كنند. در مقابــل، دانش آموزاني كه معلمان 
سهل انگار دارند، ممكن است تحت تأثير اين 

نمرات در انتخاب رشته دچار اشتباه شوند.

4. برگــزاري آزمون هاي برخــط )آنالين( 
مشــاوره اي در مدارس مناطــق دورافتاده و 
روستاهايي كه آنتن دهي و اتصال به اينترنت 
هميشه ميسر نيست يا مدارسي كه سيستم هاي 
مجهــزي ندارنــد، عماًل غيرممكن اســت.
5. برخي دبيران مدارس متوسطة اول در 
قبال انتخاب رشــتة تحصيلي دانش آموزان 
احساس مسئوليت نمي كنند و هيچ برنامه اي 
)دورة ضمن خدمــت، كارگاه و ...( هم براي 

توانمندسازي آن ها طراحي نشده است.
6. اعتبارات الزم براي برگزاري كارگاه هاي 
آموزشــي اوليا در نظر گرفته نشــده است؛ 
در نتيجه، در بســياري از موارد به ســبب 
بي اطالعي والديــن، تعارضات و اعتراض به 
رشتة انتخاب شده در آخرين مرحلة فرايند 

بروز مي كند.
7. تعداد زياد سؤاالت در آزمون ها، ناتواني 
دانش آموزان در درك سؤاالت، و مبهم بودن 
و غيراســتاندارد بودن تعدادي از ســؤاالت 

شناسايي استعدادها و 
توانمندي هاي دانش آموزان بايد از 
دورة ابتدايي شروع شود. اين كار 
از طريق آزمون هاي مشاوره اي و 
فقط در محيط هاي بستة كالس و 
محيط محدود مدرسه امكان پذير 
نيست، بلكه به امكانات آموزشي 

پيشرفته، شامل كارگاه، آزمايشگاه، 
كتابخانه، منابع و امكانات جامعة 
محلي و حتي شهر محل سكونت 

نياز دارد تا دانش آموز با ذهن پويا 
و مستعد خود بتواند وراي محيط 
محدود كالس ظرفيت هاي خويش 

را بشناسد و نيز با كسب مهارت به 
تقويت توانايي هايش اقدام كند
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اعتبار پاسخ ها را مخدوش مي كند.
بديهي اســت جــدا از چالش هاي موجود 
در اصل برنامة هدايت تحصيلي، اهداف اين 
برنامه زماني محقق مي شــود كه سه عنصر 
والدين، آموزشــگاه )مدير، مشاور، دبير و ...( 
و دانش آمــوزان در تمام مراحل اجراي طرح 
به صورت هماهنگ مشاركت فعال داشته باشند.

نظر به كمبود ســاعات مشاوره در مدارس 
و حجم زياد مسئوليت هاي محوله، مدارس 
بدون مشاركت فعال والدين نمي توانند برنامة 
هدايت تحصيلي دانش آموزان را به سرانجام 
مطلوب برسانند. بنابراين، به منظور اجراي 
بهينة اين برنامه الزم اســت. نكات زير مورد 

توجه قرار گيرد:
اواًل: ســطح ارتبــاط والدين ـ مدرســه 
)به خصوص مشاور( ارتقا يابد؛ والدين عالوه 
بر اينكه در زمينة ســابقة تحصيلي و روند 
ارزيابي دانش آموز اطالعات و آگاهي الزم را 
كسب مي كنند، با مدرسه در مورد شناسايي 
توانايي ها و اســتعدادهاي دانش آموزان نيز 

همكاري داشته باشند.
و  نقــش  مــدارس،  مشــاوران  ثانيــًا: 
مسئوليت هاي والدين را در اجراي اين برنامه 
تعييــن و برداشــت ها و نگرش هاي منفي 

بعضي از والدين را اصالح كنند.
مروري بــر فرايند هدايــت تحصيلي در 
حال حاضر نشــان مي دهد كــه اين برنامه 
عالوه بر اشــكاالت قيد شــده، با ويژگي ها 
و اهداف دورة متوســطة اول نيز متناســب 
نيست. مهم ترين ويژگي برنامه هاي مناسب 
دورة متوسطة اول، توجه به رشد شخصيت 
دانش آمــوزان و در نتيجه، ارائــة راهكارها 
و فعاليت هايي اســت كه بــه نوجوانان در 
شــناخت عميق تــر خــود و جامعه كمك 
توانمندي هاي  و  استعدادها  كند. شناسايي 
دانش آمــوزان بايد از دورة ابتدايي شــروع 
شود. اين كار از طريق آزمون هاي مشاوره اي 
و فقط در محيط هاي بستة كالس و محيط 
محدود مدرســه امكان پذير نيست، بلكه به 
امكانات آموزشي پيشــرفته، شامل كارگاه، 

آزمايشگاه، كتابخانه، منابع و امكانات جامعة 
محلي و حتي شهر محل سكونت نياز دارد تا 
دانش آموز با ذهن پويا و مستعد خود بتواند 
وراي محيط محــدود كالس ظرفيت هاي 
خويش را بشناسد و نيز با كسب مهارت به 

تقويت توانايي هايش اقدام كند.
و  برنامه ريــزان  اســت  الزم  همچنيــن 
تصميم گيرندگان حوزة مشــاورة تحصيلي، 
تدبيــري درســت بينديشــند و بــا ديد 
كارشناســي و منطقي و بــه دور از تعصب، 
شاخص هاي موجود فرايند هدايت تحصيلي 
را آسيب شناســي كنند و با آسيب هايي كه 
ممكن اســت بر دانش آمــوزان و معلمان، 
مديران و اوليا تأثيرات مخربي داشته باشند، 
به مبارزه برخيزند. هدايت تحصيلي بايد به 
يكــي از شــاخص هاي دورة ابتدايي تبديل 
شود؛ يعني اســتعدادهاي دانش آموزان در 
اين دوره، شناســايي و در مســير درســت 
هدايت قرار گيرد تا در دورة متوســطة براي 
پذيرش مسئوليت هاي شهروندي سوق داده 
شود. بر اين اســاس، الزم است فرصت هاي 
گوناگوني براي دانش آموزان فراهم آيد تا با 
پذيرش مسئوليت هاي داوطلبانه بتوانند چند 
ســاعت در هفته را در يكي از مؤسسه ها يا 
مراكز خدمات شهري يا روستايي كارآموزي 
كنند. به اين ترتيب، دانش آموزان با شناخت 
محيط هاي اجتماعي خارج از مدرســه، به 
مســائل، مشــكالت و نيازهاي ايــن مراكز 
پي مي برنــد و ضمن تالش بــراي كاهش 
اين مشــكالت، بــا تقويــت توانمندي ها و 
اســتعدادهاي خود تا حد زيادي در مسير 
آيندة شغلي خويش قرار مي گيرند. در نهايت 
نيــز دانش آموزاني كه به رشــته هاي فني 
عالقه مندند، به طــور طبيعي با پيش زمينة 
دورة كارآموزي متوسطة اول وارد شاخه هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش خواهند شــد و 
دانش آموزان عالقه مند به رشته هاي نظري، 
ضمــن فراهم آمدن امكان ادامة تحصيل در 
اين رشــته ها به مهارت هاي مناسبي دست 

خواهند يافت.
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مهكامه حسيني
دكتراي روان شناسي تربيتي

اشـــاره
چشــم انداز زمان نقش تنظيم كنندة اعمال انسان را دارد و 
بر حالت هاي رواني تأثير مي گذارد. از ســويي، وجود اضطراب 
در نوجواني بر نحوة برخورد با مشــكالت و عملكرد تحصيلي 
دانش آموزان مؤثر اســت. بر اين اساس، تحقيق حاضر با هدف 
بررسي تأثير آموزش چشم انداز زمان بر تعادل زماني و اضطراب 
دانش آموزان دختر پاية هفتم، هشتم و نهم دورة متوسطة اول 

شهر تهران انجام گرفت.
روش پژوهش حاضر نيمه آزمايشــي با طــرح پيش آزمون، 
پس آزمــون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعة آماري تحقيق را 
كلية دانش آموزان دختر دورة متوسطة اول شهر تهران در سال 
تحصيلي 97ـ  96 تشكيل مي دادند. از ميان دانش آموزان مذكور، 
با روش نمونه گيري در دسترس 60 نفر كه تعادل زماني نداشتند 
در دو گروه 30 نفرة آزمايش و گــواه به طور تصادفي تخصيص 
يافتند. در هر گروه، به طور مساوي دانش آموزاني از هر سه پايه 

وجود داشــت. گروه آزمايش مدت ده جلسه مورد آموزش قرار 
گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه هاي چشم انداز زمان زيمباردو، 
اضطراب كتل و بســتة آموزشي محقق ساختة چشم انداز زمان 
بود. براي تحليل داده هاي جمع آوري شده، از روش آماري تحليل 
واريانس با اندازه گيري مكرر و آزمون تعقيبي بونفروني در سطح 

معنادارِي α=0/05 استفاده شد.
نتايج نشان داد كه آموزش چشم انداز زمان، بر تعادل زماني و 
در پي آن بر اضطراب دانش آموزان دختر دورة متوسطة اول اثر 
داشته است؛ به طوري كه تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده 
شد )p≤0/001( و اين تأثير در مرحلة پيگيري دو ماهه پايدار ماند 
)p≤0/001(. بنابراين، آشكار شد كه تعادل زماني در ابعاد مختلف 
با آموزش چشم انداز زمان ميسر است و به دنبال آن مشكالتي 

از جمله اضطراب را مي توان كاهش داد.

كليدواژه ها: اضطراب، تعادل زماني، چشم انداز زمان

  آموزش چشم انداز زمان 

    و تأثير آن بر اضطراب 
دانش آموزان دورۀ متوسطۀ اول

روان شناسي تربیتي
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مقـــدمه
چشــم انداز زمان يك بعد اساسي از ســاختار روان شناسي زمان 
است و اغلب روندي ناهشيارانه دارد كه بين گذشته، حال و آينده 
متعــادل، يا به طور عمده در يك قلمرو، متمركز اســت. از اين رو، 
مي توان گفت چشــم انداز زمان نقش تنظيم كنندة اعمال انســان 
را دارد و بــر فعاليت هــا و حالت هاي رواني او مؤثر اســت. نگرش 
متعادل نســبت به ابعاد زماني حاكم از ســالمت روان اســت؛ در 
حالي كه نگرش هاي افراطي نســبت به ابعاد زماني به شــيوه هاي 
ناسالم زندگي منجر مي شوند )زيمباردو و بويد1، 1999(. اگر يكي 
از محدوده هاي چشــم انداز زماني )گذشــته، حال، آينده( از روي 
عادت و به طور مزمن مورد اســتفادة بيش از حد قرار گيرد، ممكن 
است به يك روش زمينه اي ثابت تبديل شود كه پيش بيني كنندة 
رفتارهاي بعدي اســت. بنابراين، چشــم انداز زماني به عنوان يك 
فرايند شــناختي چندبعدي و انعطاف پذير در نظر گرفته مي شود 
كــه به دنياي فرهنگي و اجتماعي و تحصيلي شــكل مي دهد و از 
آن ها شكل مي پذيرد )مرادي شاه قريه، 1393(. هر يك از سه بعد 
زمانِي گذشــته، حال و آينده به دو بخش تقســيم مي شوند؛ افراد 
گذشــته گراي مثبت بر روزهاي خوب گذشته و افراد گذشته گراي 
منفي بر همة اشتباهات گذشته تمركز دارند. افراد لذت گراي زمان 
حال به دنبال لذت آني، تازگي، احساس و اجتناب از درد و رنج اند؛ 
افراد جبرگراي زمان حــال تصميمات را بي فايده مي دانند؛ زيرا از 
ديد آن ها سرنوشــت تعيين شده، زندگي آن ها را هدايت مي كند. 
افراد آينده گراي هدفمند با برنامه ريزي براي آينده، اعتقاد دارند كه 
تصميماتشــان عملي خواهد شد. افراد آينده گراي متعالي، زندگي 
پس از مــرگ را زمان بهتري مي دانند و براي بهتر شــدن آن در 

طول عمر خود برنامه ريزي مي كنند؛ همچنين نســبت به آينده و 
اتفاقات آن نگرش عاطفي دارند. افراد آينده گرا بنابر ارزيابي منطقي 
پيامدهاي آينده، بر مبناي سود و زيان تصميم مي گيرند )زيمباردو 
و بويد، 1999(. به نظر زيمباردو، قطعًا تعادلي سالم بين تمايالت 
به گذشته، حال و آينده وجود دارد. اين تعادل مي تواند قابليت هاي 
فرد براي عبرت گرفتن از گذشته، سازگاري با زمان حال و آمادگي 
و مشاركت در رفتارهاي متمايل به اهداف آينده را منعكس كند. 

يك چشــم انداز زماني متعادل و ايده آل، گرايش بااليي نســبت 
به گذشــتة مثبت و آيندة هدفمند، گرايش متوســط نســبت به 
چشــم اندازهاي حال لذت گرا و آيندة متعالي، و گرايشــي پايين 
نسبت به چشم اندازهاي گذشته منفي و حال جبرگرا دارد. در اين 
ارتباط، اضطراب را مي توان احســاس تنش، نگراني و عصبي بودن 
دانســت. اضطراب زماني قابل تشخيص است كه عملكرد عمومي 
فرد در ســطحي پايين تر از صالحيت و توانايــي معمول وي قرار 
گيرد )سادوك و سادوك2، 1388(. بنابراين، اضطراب به عنوان يك 
اختالل رواني، با پريشــاني و اثرات مضر در عملكرد همراه اســت. 
افراد مضطرب هيچ كنترلي بر وقايع زندگي شان ندارند. گرايش هاي 
گذشــتة منفي و حال جبرگرا با اضطراب و افســردگي مرتبط اند 
)آناگنوســتوپاولو و گريوا3، 2012( و ســطح اســترس را تقويت 
مي كنند؛ چرا كه اين ابعاد، با شخصيت ناپايدار و عزت نفس پايين 
ارتباط دارند )ايپل، بندورا و زيمباردو4، 1999(. چشــم انداز زماني 
گذشته گراي منفي با افزايش آشفتگي و تنش رابطة مستقيم دارد 
)بيك و همكاران، 2010(. ُبعد گذشته گراي منفي به حاالت منفي 
تمايل دارد )استوالرســكي و همــكاران5، 2013( و مي توان گفت 
كه فرد مضطرب فاقد تعادل زماني اســت )آســتروم و همكاران6، 
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2014(. به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه بين اضطراب، استرس 
درك شــده و چشــم اندازهاي زماني نامتعادل رابطة مســتقيم 
وجود دارد )پاپاســتامتلو و همــكاران7، 2015(؛ در حالي كه افراد 
داراي جهت گيري گذشــته گراي مثبت قادر به تمركز بر خاطرات 
خوشــايندند و نمرات باال در اين ُبعد با ســطح باالي عزت نفس و 

شادي، سازگاري و انرژي مرتبط است )زيمباردو و بويد، 1999(.
مطالعات انجام شــده نشان داده اند كه چشم انداز زمان نامتعادل 
پيش بيني كننــدة رفتارهاي پرخطر جنســي، بزهكاري و مصرف 
مواد مخدر در دورة نوجواني اســت )القــي و همكاران8، 2012(. 
محققان در پژوهش هاي اخير دريافتند كه بعد گذشته گراي منفي 
و حال جبرگرا تأثيري مســتقيم در اهمال كاري افراد دارد )زابلينا 
و همكاران9، 2018(. از نتايج پژوهشــگران ديگر چنين برمي آيد 

كه چشــم انداز زماني قادر است حالت هاي خلق و خو و رضايت از 
زندگي افراد را پيشــگويي كند )استوالرسكي و متيوز10، 2016(. 
در پژوهشــي ديگر با هدف تبييــن و پيش بيني كيفيت زندگي و 
شادكامي براساس چشــم اندازهاي زماني دانشجويان، نتايج نشان 
دادند كه بين چشم انداز زماني، كيفيت زندگي و شادكامي در بين 
دانشجويان رابطة مســتقيم معناداري وجود دارد و در اين ميان، 
كيفيت زندگي داراي نقش واســطه اي معناداري است )ايران پور، 
عرفاني و ابراهيمي، 1396(. چشــم انداز زمان جبرگرا، ديدگاهي 
مملو از حس شكست و درماندگي و نااميدي نسبت به زمان حال 
است. افراد با چشــم انداز زمان آينده، گرايش به اهداف بلندمدت 
دارند. برخوردار بودن از يك تفكر اميدوارانه، داشــتن منابع كافي 
براي تفكر هدف مدار و آشــنايي با مســيرهاي الزم براي رسيدن 
به اهداف ســبب بهزيستي در افراد مي شود. از طرف ديگر، ارتباط 
شــخصيت و كيفيت روابط بين فردي با تعادل زماني حائز اهميت 
است؛ به طوري كه عزت نفس و احساس امنيت كردن از طرف پدر 
و مــادر و همكار با تعادل زماني رابطة مســتقيم، و روان رنجوري 
و اضطراب و اجتناب عاشــقانه با تعــادل زماني رابطة عكس دارد 
)آكرمــاك11، 2014(. چشــم انداز زماني متعادل در بزرگســاالن 
نيز باعث پيشرفت و توســعه و تندرستي مي گردد )وبستر و ما12، 
2013(. از جمله چالش هاي پيش  روي نظام هاي آموزشي، مواجهه 
با دانش آموزاني است كه به دليل اضطراب در خطر افت تحصيلي 

قرار دارند )عباس آبادي، 1386(.
دانش آموزان بزرگ ترين ســرمايه هاي انســاني هر جامعه اي به 
حساب مي آيند؛ چرا كه مي توانند با هم درآميختن نيروي جواني 
و علم و مهارت آموخته شــده، چرخ هاي پيشــرفت و توسعه را به 
حركت درآورند. در تمام كشــورها ساليانه ســهم بااليي از درآمد 
ملي صرف آموزش وپرورش مي شــود اما بخش زيادي از هزينه ها 
به هدر مي رود. عوامل مؤثر بر يادگيري، بسيار وسيع و گسترده اند 
و شناسايي اين عوامل در رفع مشكالت و نارسايي هاي موجود در 
نظام آموزشي مهم است )عابدي، عريضي و سبحاني نژاد، 1384(. 
با توجه به نتايج تحقيقات به عمل آمده، وضعيت تحصيلي و مسائل 
مربوط به آن و چگونگي رفتار دانش آموزان در شرايط خاص يكي 
از دغدغه هاي اصلي نظام آموزش وپرورش كشورهاســت؛ چرا كه 
پيشرفت جامعه در گرو توســعه و پيشرفت نظام آموزشي است و 
اين توســعه و پيشــرفت از طريق بهره مندي از وضعيت تحصيلي 
بهتر و مناسب تر و همچنين تسلط دانش آموزان بر جنبه هاي رواني 
خود صورت مي پذيرد. نيز چشــم انداز زماني افراد از جمله عواملي 
است كه مي تواند موجبات بهبود وضعيت سالمت روحي و رواني و 
پيشرفت تحصيلي را فراهم آورد )اميري ابراهيم محمدي، 1394(.

چشم انداز زماني به عنوان يك فرايند 
شناختي چندبعدي و انعطاف پذير در نظر 

گرفته مي شود كه به دنياي فرهنگي و 
اجتماعي و تحصيلي شكل مي دهد و از 

آن ها شكل مي پذيرد

يك چشم انداز زماني متعادل و 
ايده آل، گرايش بااليي نسبت به 
گذشتة مثبت و آيندة هدفمند، 

گرايش متوسط نسبت به 
چشم اندازهاي حال لذت گرا و 

آيندة متعالي، و گرايشي پايين 
نسبت به چشم اندازهاي گذشته 

منفي و حال جبرگرا دارد
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بنابراين، به رغم مســائل موجود، مــدارس مي توانند به گونه اي 
مؤثر و مثبت بر رفتار دانش آموز و ميزان تســلط او در هر ســطح 
تحصيلي، بدون توجه به جنسيت، وضعيت اجتماعي، نژاد، قوميت 
يا شرايط خانه تأثير بگذارند )ارجمند سياهپوش، مقدس جعفري 
و فربغالني، 1390(. از آنجا كه نوجواني دورة بحراني رشــد هويت 
حال و آينده اســت، چشــم انداز زمان در شكل دهي هويت، كه به 
لحاظ تحولي عمده ترين تكليف دورة نوجواني به حســاب مي آيد، 
نقش اساسي دارد )زيمباردو و بويد، 1999(. در اين دوره، نوجوانان 
تصميم هاي مهمي دربارة تكاليف رشــدي در حوزه هاي آموزشي، 
شغلي و خانوادگي مي گيرند كه زندگي بزرگسالي آنان را تحت تأثير 
قرار مي دهد. اين تصميم ها، خود تحت تأثير چشــم انداز زمان قرار 
دارنــد )وورل و ملــو13، 2009(. اهميت پژوهــش حاضر از حيث 
نقشي كه چشم انداز زمان و ابعاد آن در رفتارهاي تحصيلي و رواني 
فراگيرندگان مي تواند داشته باشد، قابل تبيين است. پس، با توجه 
به ميزان شيوع باالي مشكالت رفتاري، از جمله اضطراب، و اهميت 
آن در محيط هاي آموزشي و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي، درصد 
افت تحصيالت دانش آموزان و نيز با شناخت نظرية چشم انداز زمان 
زيمباردو، آموزش دانش آمــوزان در زمينة تعادل زماني به منظور 
بهبود كيفيت تحصيلي و رواني آنان اهميت بسزايي دارد. بنابراين 
هــدف از اين تحقيق، بررســي تأثير آموزش چشــم انداز زمان بر 
متعادل ســازي زمان )تعادل زماني( و اضطراب دانش آموزان دختر 

دورة متوسطة اول شهر تهران بوده است.

روش پژوهش
روش پژوهــش از نــوع نيمه آزمايشــي با طــرح پيش آزمون و 
پس آزمون بــا گروه گواه بود. جامعة آمــاري تحقيق حاضر كلية 
دانش آموزان دختر دورة متوســطة اول شــهر تهران بودند. براي 
انتخاب نمونه، از روش نمونه گيري در دســترس استفاده گرديد؛ 
بدين صورت كه دبيرســتاني واقع در منطقة 15 انتخاب شــد و 
ســپس از بين كالس هاي هر ســه پاية اين دبيرستان، 60 نفر از 
كساني كه تعادل زماني نداشــتند )با بررسي پرسش نامه هاي پر 
شدة چشم انداز زمان و محاسبة تعادل زماني آن ها( برگزيده شدند 
و در دو گروه 30 نفــرة آزمايش و گواه به طور تصادفي تخصيص 
يافتند؛ به طوري كه در هر گروه دانش آموزاني از هر سه پايه به طور 

مساوي وجود داشتند.

ـ مالك هاي ورود به پژوهش
1. حواس بينايي و شنوايي سالم و سالمت جسمي قابل قبول

2. عدم تعادل زماني
3. رضايت والدين براي شركت فرزندانشان در اين طرح

4. همكاري دانش آموز در فرايند تحقيق

ـ مالك هاي خروج از پژوهش
1. غيبت بيش از يك جلسة دانش آموزان در جلسات آموزشي؛

2. ابتالي آنان به بيماري خاص، مصرف دارو و وجود مشكالت و 
اختالالتي كه روند مداخله را تحت تأثير قرار دهد؛
3. همكاري نكردن دانش آموز در فرايند تحقيق.

از هر دو گروه، پيش آزموني با استفاده از پرسش نامه هاي چشم انداز 
زمان زيمباردو و اضطراب كتل به عمل آمد. سپس، گروه آزمايش 
طي ده جلســة 90 دقيقه اي، هفته اي دو بار تحت آموزش بســتة 
آموزشــي محقق ساختة چشــم انداز زمان قرار گرفت؛ در حالي كه 
گــروه گواه هيچ گونه مداخله اي دريافت نكــرد. پس از پايان دورة  
آموزش، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شــد و مجدداً دو ماه بعد، 
آزمون هاي پيگيري به عمل آمد. براي تحليل داده هاي جمع آوري 
شده، از نرم افزار spss-22 و روش آمار توصيفي )ميانگين و انحراف 
معيار( و آمار استنباطي )روش تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر 
با ســطح معناداري p≤0/001 همراه با آزمون تعقيبي بونفروني( 
اســتفاده گرديد. قبل از انتخاب دانش آمــوزان، رضايت نامه اي از 
والدين آن ها براي شــركت فرزندشان در كار پژوهشي گرفته شد 
و سپس با آنان و اولياي مدرسه جهت زمان بندي تشكيل جلسات 
هماهنگي هــاي الزم به عمل آمــد. در اين پژوهش اصول اخالقي 
مرتبط، از جمله محرمانه بودن پرسش نامه ها و خودداري از استفادة 
ابزاري از آن هــا، رضايت آگاهانة شــركت كنندگان در پژوهش و 

اختيار خروج از پژوهش رعايت شده است.

ابزار پژوهش
1. پرسش نامة چشم انداز زمان زيمباردو )ZTPI(؛ اين پرسش نامة 
66 گويه اي داراي 6 زيرمقياس گذشــتة مثبت، گذشــتة منفي، 
حــال لذت گرا، حال جبرگرا و آينده گــراي هدفمند و آينده گراي 
متعالي اســت. نمره گذاري پرســش نامه به صورت طيف ليكرت 5 
درجه اي است كه براي گزينه هاي »بسيار نادرست«، »نادرست«، 

چشم انداز زماني گذشته گراي منفي با افزايش آشفتگي 
و تنش رابطة مستقيم دارد در حالي كه افراد داراي 

جهت گيري گذشته گراي مثبت قادر به تمركز بر خاطرات 
خوشايندند و نمرات باال در اين ُبعد با سطح باالي عزت 

نفس و شادي، سازگاري و انرژي مرتبط است
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جدول 1. خالصة بستة آموزشي مبتني بر چشم انداز زمان

محتواي جلسهجلسات

اول
سالم و احوال پرسي، معرفي خود و معرفي اعضا به يكديگر، تالش براي ايجاد رابطة صميمانه و مشاركت جويانة آزمودني هاي تحقيق و آزماينده، 

ارائة هدف جلسه و شركت در آن، توضيحاتي دربارة چشم انداز زمان و تعيين نوع چشم انداز زمان دانش آموزان براساس پرسش نامة زيمباردو

دوم
بحث دربارة علل مشكالت براساس چشم انداز زمان و نشانگان مشكالت، مثاًل اضطراب، ارائة تكنيك تنفس عميق ديافراگمي و مشاهدة آن و 

آرام سازي عضالني، نوشتن ميثاق نامه

سوم
توضيح اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تمرين نوشتن اهداف بلندمدت )ساالنه( و ميان نوبت )ماهانه( و كوتاه مدت )روزانه(، و استفاده 

از تيله براي هدف گذاري و ايجاد تصوير ذهني، تمرين تنفس عميق ديافراگم و مشاهدة تنفس و آرام سازي عضالني

چهارم
تعريف گذشتة منفي و مثبت و ارائة مثال هايي براي آن، نامه نوشتن، ايجاد نگرش مثبت نسبت به گذشته، استفاده از تكنيك صندلي خالي 
و خوردن كشمش و بيان احساسات نسبت به آن، آموزش مهارت هاي زندگي و بين فردي، تالش براي جايگزين كردن گذشتة مثبت به جاي 

گذشتة منفي، آشنايي با ذهن آگاهي و ارائة تكنيك هاي آن

پنجم
مرور تعاريف گذشــتة منفي و مبثت با ذكر مثال، تهية فهرســتي از صفات مثبت، تهية فهرستي از خاطرات خوب گذشته، چند بازي دوران 

كودكي در گروه هاي چند نفره بازتمرين شود )بازي هاي دخترانه مثل لي لي(

ششم
تعريف حال جبرگرا و لذت گرا و ارائة مثالي براي آن، ارائة پيشــنهادهايي براي شروع رفتار حال لذت گراي انتخاب شده، مشخص كردن انواع 
لذت هاي موجود براي دانش آموزان، تهية فهرستي از كارهاي لذت بخش هر دانش آموز، اولويت بندي كردن كارهاي لذت بخش، بازي بشنو و بگو

هفتم
مرور تعاريف حال جبرگرا و لذت گرا، فهرســت كردن كارهاي غيرلذت بخش، اولويت بندي كارهاي غيرلذت بخش، ســخنراني دربارة اهميت 

تصميم گيري با فكر، بازي مار و پله

هشتم
تعريف آينده گرايي و ارائه مثالي از آن، تالش براي جايگزين كردن آينده مثبت به جاي آينده منفي، تعيين اهداف كوتاه مدت و ميان مدت و 

بلندمدت مورد نظر دانش آموز، بازي جدول سودوكو

نهم
مروري بر جلسات گذشته و بررسي پيشرفت دانش آموزان، حل كردن مشكالت باقي مانده و مطرح كردن توصيه هايي براي ادامة تكنيك هاي 

آموزش داده شده، تعريف خاطرات خوب گذشته و بازي خنده

مروري بر جلسات گذشته و چگونگي احوال دانش آموزان، تعيين تعادل چشم انداز زماني دانش آموزاندهم

»بي تفاوت«، »درست« و »بســيار درست« به ترتيب امتيازات 1، 
2، 3، 4 و 5 در نظــر گرفته مي شــود. ضريب آلفــاي كرونباخ در 
آزمونـ  بازآزمون توسط زيمباردو و بويد به شرح زير اعالم گرديده 
است: گذشته گراي منفي = 0/7، گذشته گراي مثبت = 0/76، حال 
 جبرگرا = 0/76، حال لذت گرا = 0/72، آينده گراي هدفمند = 0/8 و 
آينده گــراي متعالــي = 0/88. همچنين، ضريــب آلفاي كرونباخ 
محاســبه شده در كل داده هاي نمونه مساوي با 0/74 است كه در 
ايران توســط عليزاده فرد )1394( 0/71 اعالم شده و پايايي اين 

پرسش نامه توسط محقق 0/78 به دست آمده است.

2. پرسش نامة اضطراب كتل )CAQ( كه 40 سؤال دارد و هدف آن 
ارزيابي اضطراب آشكار و پنهان افراد است. ضريب اعتبار اين پرسش نامه 
در پژوهش هومن و همكاران )1390(، 0/76 گزارش شده است. اعتبار 

بازآزمايي اين پرسش نامه هميشه باالتر از 0/70 بوده است.
3. بســتة آموزشي چشــم انداز زمان كه محقق آن را با اقتباس 
از ابعاد چشــم انداز زمان زيمبــاردو، طي تحقيقات كيفي به روش 
تحليل مضمون تهيه و اعتباريابي كرده اســت. ضريب توافق گروه 
متخصصان 70 تا 100 درصد و آلفاي كرونباخ به دست آمده براي 
پايايي آن 0/76 بود. خالصة بستة آموزشي در جدول )1( آمده است.
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يافته ها
ميانگين ± )انحراف معيار( سن اعضاي نمونه به ترتيب براي گروه 
آزمايش 13/3± )0/7( و براي گــروه گواه 13/1± )0/8( بود. بين 
ســن دو گروه، اختالف معناداري مشاهده نشد. ميانگين و انحراف 
معيار متغيرهاي تعادل زماني و اضطراب دو گروه آزمايش و گواه در 

سه مرحلة آزمون در جدول 2 نشان داده شده است.
براســاس جدول 2 به نظر مي رســد كه نمرات گروه آزمايش در 
پيش آزمون تقريبًا مشــابه گروه گواه ولي در پس آزمون و پيگيري 

متفاوت شده است. پيش از انجام گرفتن تحليل واريانس، بررسي 
مفروضه ها نشان داد كه پيش فرض هاي نرمال بودن توزيع نمرات 
طبق آزمون شاپيرو ـ ويلك و همگني واريانس هاي دو گروه طبق 
آزمون لويــن )p≤0/05( براي متغيرهاي تعادل زماني و اضطراب 
برقرار اســت. مقدار آزمون كرويت ماچلي براي متغيرهاي تعادل 
زماني )p=0/845( و اضطراب )p=0/318( معنادار نبود؛ بنابراين، 
مفروضة كرويت واريانس درون گروهي و همساني ماتريس واريانس 

ـ كوواريانس را تأييد كرد.

 جدول 2. ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري نمرات متعادل سازي زمان )تعادل زماني( 
و ابعاد آن و اضطراب در گروه هاي آزمايش و گواه

تعدادگروهمتغير
پيگيريپس آزمونپيش آزمون

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

گذشتة مثبت
303/361/014/500/264/460/24آزمايش

302/850/602/810/652/540/71گواه

گذشتة منفي
303/110/444/210/504/200/68آزمايش

302/770/583/110/623/040/61گواه

حال لذت گرا
302/470/272/890/212/780/23آزمايش

302/410/732/520/812/230/86گواه

حال جبرگرا
303/600/354/790/184/820/21آزمايش

302/860/432/850/232/910/32گواه

آينده گراي 
هدفمند

303/230/644/160/374/410/32آزمايش

303/770/623/800/343/730/22گواه

آينده گراي 
متعالي

303/030/363/350/173/370/21آزمايش

303/100/713/120/473/270/54گواه

تعادل زماني
)نمرة كل(

3018/81/0123/92/4724/042/01آزمايش

3017/761/5318/212/1217/722/17گواه

اضطراب
3026/794/6020/003/7220/043/62آزمايش

3024/813/7124/643/6125/063/83گواه
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مطابق جدول 3، نتايج نشــان داد كه در متغير تعادل زماني، اثر 
اصلي گروه )P=0/001( و اثر اصلي زمان )P=0/001( و اثر تعاملي 
گروه و زمان )P=0/001( هر سه به لحاظ آماري معنادارند و اندازه 
اثر گروه نشــان داد كه 87 درصد از تغييرات متغير تعادل زماني 
ناشي از تغييرات گروهي، 91 درصد از تغييرات اين متغير ناشي از 
اثرات زمان و در نهايت، 89 درصد از تغييرهاي متغير تعادل زماني 
ناشي از تعامل زمان و گروه است. نتايج اين آزمون نيز نشان داد كه 
در متغير اضطــراب، اثر اصلي گروه )P=0/001( و اثر اصلي زمان 
)P=0/001( و اثر تعاملي گــروه و زمان )P=0/001( معنادارند و 
اندازة اثر اصلي گروه نشــان داد كه 86 درصد از تغييرهاي متغير 
اضطراب ناشــي از تغييرات گروهي و 89 درصد از تغييرهاي اين 

متغير ناشــي از اثرات زمان اســت. 76 درصــد از تغييرات متغير 
اضطراب ناشــي از تعامل گروه و زمان گزارش شــد. براي مقايسة 

نتايج در سه مرحلة آزمون، از آزمون بونفروني استفاده شد.

 جدول 3. نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر در سه مرحلة اندازه گيري
براي متغيرهاي وابسته پژوهش

توان آمارياندازة اثرمقدار احتمالFمنبع تغييراتمتغير وابسته

تعادل زماني

511/870/0010/8750/999اثر گروه

262/410/0010/9121اثر زمان

251/230/0010/8921تعامل گروه با  زمان

اضطراب

41/20/0010/8620/954اثر گروه

197/530/0010/8901اثر زمان

199/950/0010/7611تعامل گروه با  زمان

افراد با چشم انداز زمان 
آينده، گرايش به اهداف 

بلندمدت دارند. برخوردار 
بودن از يك تفكر 

اميدوارانه، داشتن منابع 
كافي براي تفكر هدف مدار 
و آشنايي با مسيرهاي الزم 

براي رسيدن به اهداف 
سبب بهزيستي در افراد 

مي شود



براساس جدول 4، يافته ها نشان دهندة تفاوت معنادار پيش آزمون 
ـ پس آزمــون و پيش آزمونـ  پيگيــري ميانگين نمره هاي تعادل 
زماني در گروه آزمايش بــود )p=0/018( و )p=0/008( اما بين 
پس آزمون و آزمون پيگيري در گروه آزمايش تفاوت معنادار نشد 
)p=0/511( كه حاكــي از پايداري اثر مداخلــه بر تعادل زماني 
اســت. در گروه گواه، هيچ يك از مقايسه هاي جفتي معنادار نبود. 
همچنين، نتايج آزمون بونفروني بيانگر تفاوت معنادار پيش آزمون 
و پس آزمــون، پيش آزمون و آزمون پيگيــري ميانگين نمره هاي 
اضطراب در گروه آزمايش بود اما بين پس آزمون و آزمون پيگيري 
در گــروه آزمايش تفاوت معنادار نبــود )p=0/296( كه حاكي از 
پايداري اثر مداخله بر اضطراب در گروه آزمايش اســت. در گروه 

گواه هيچ يك از مقايسه هاي جفتي معنادار مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف بررســي اثربخشِي بستة آموزشي مبتني 
بر چشم انداز زمان بر متعادل سازي زمان )تعادل زماني( و اضطراب 
دانش آموزان دورة متوســطة اول شــهر تهران انجام گرفت. نتايج 
پژوهش حاكي از آن است كه به كارگيري مداخلة آموزش چشم انداز 
زمان موجب بهبود معنادار تعادل زماني و اضطراب دانش آموزاني 
كه تعادل زماني ندارند، شده است. همچنين، تأثير اين آموزش تا 

جدول 4. نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي تعيين اثر مداخله بر متغيرهاي پژوهش

زمان اندازه گيريمتغير وابسته
گروه گواهگروه آزمايش

مقدار pانحراف معيارتفاوت ميانگينمقدار pانحراف معيارتفاوت ميانگين

تعادل زماني

7/430/1120/0180/080/0820/345پيش آزمون ـ پس آزمون

7/250/1710/0080/010/1150/271پيش آزمونـ  پيگيري

0/070/180/5110/10/0540/402پس آزمونـ  پيگيري

اضطراب

6/580/7320/0340/080/3140/220پيش آزمون ـ پس آزمون

6/540/7260/0050/850/5200/311پيش آزمونـ  پيگيري

0/040/7140/2961/010/0710/206پس آزمونـ  پيگيري

بستة آموزشي چشم انداز زمان حاوي جلساتي است 
كه نوشتن اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
را تشريح مي كند و با برنامه ريزي به فرد اين امكان 
را مي دهد كه رفتار خود را براساس شرايط هدف و 

تغييرات دروني و بيروني تنظيم كند. اين خود باعث 
بخش اعظمي از تعادل زماني است و با بازي هاي 

متنوع، گذشتة منفي را كم رنگ مي كند و با قرار دادن 
گذشتة مثبت به جاي آن، از اضطراب مي كاهد
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دو ماه پس از پايان جلسات آموزشي دوام داشته است.
با توجه به اينكه دانش آموزان از لحاظ تعداد و اهميت قشر نوجوان 
به عنوان آينده سازان جامعه از بيشترين و مهم ترين گروه هاي جامعه 
ما به حساب مي آيند، الزم است مشكالت و نيازهاي آنان شناخته 
شــود و سپس تالش هايي براي رفع و تعديل اين مشكالت صورت 
گيرد. اگر مشــكالت اين قشر از جامعه حل نشود، در قالب يكي از 
معضالت جامعه در تمامي نهادها، اعم از خانواده و ساير افراد جامعه 

اثر خواهد گذاشت. با توجه به اهميت تعادل زماني و رفع اضطراب 
براي ســالمت فردي، تحصيلي و اجتماعــي دانش آموزان و نهايتًا 
پيشرفت جامعه، تصميم به اجراي اين پژوهش گرفته شد. چنانچه 
بيان گرديد، نتايج پژوهش حاكي از تأثير آموزش چشم انداز زمان بر 
متعادل سازي زمان و كاهش اضطراب دانش آموزان است. به عبارتي 
ديگر، تعادل زماني نزد دانش آموزاني كه آموزش چشــم انداز زمان 
دريافت كرده اند، نسبت به گروه گواه افزوده شده و اضطراب آن ها 
كاهش يافته است. اين يافته با نتايج بسياري از پژوهش هاي مشابه 
همخواني داشــته است؛ مانند نتايج تحقيق دربارة كسب موفقيت 
و شــادكامي و كيفيت بهتر زندگي به وســيلة آموزش چشم انداز 
زمان به دانشــجويان و پيشــگويي حالت هاي خلق وخو به وسيلة 
چشم انداز زمان )ايران پور، عرفاني و ابراهيمي، 1396(. همچنين، 
چشــم انداز زمان حال جبرگرا ديدگاهي مملو از حس شكست و 
درماندگي و نااميدي نســبت به زمان حال است. افراد با چشم انداز 
زمــان آينده به اهداف بلندمدت گرايــش دارند. برخوردار بودن از 
يك تفكر اميدوارانه، داشــتن منابــع كافي براي تفكر هدف مدار و 
آشنايي با مسيرهاي الزم براي رسيدن به اهداف، سبب بهزيستي و 
كاهش اضطراب در افراد مي شود. يافته هاي تحقيق حاضر با نتايج 
تحقيق گلستانه و نوروزي، مبتني بر اثربخشي چشم انداز زمان بر 
بهزيستي روان شناختي دانش آموزانـ  كه در سال 1397 انجام شد 
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ـ همسويي دارد و همچنين با نتايج تحقيق پاپاستامتلو كه بيانگر 
رابطة مستقيم بين اضطراب، استرس درك شده و چشم اندازهاي 
زماني نامتعادل بوده، هم راستاســت. همچنين آكروماك، آسترم و 
همكاران رابطة معكوس تعادل زماني با اضطراب را بررسي كرده اند 
و در اينجا يافته هاي پژوهش حاضر نيز مؤيد اين نتيجه اســت كه 
تعادل زماني باعث كاهش اضطراب مي شــود. نتايج تحقيق حاضر 
با يافته هاي تحقيق وبســتر و ما نيز همسان است و داللت بر اين 
دارد كه چشم انداز زمانِي متعادل باعث توسعه و تندرستي مي شود 
)وبستر و ما، 2013(. طبق تحقيق آنان، افراد افسرده نمرات باالي 
گذشتة منفي كســب مي كنند؛ در حالي كه افراد عادي و نرمال از 
نمرات باالي گذشــتة مثبت و آينده گرا برخوردارند. در تبيين اين 
يافته هــا مي توان گفت كه عدم تعــادل زماني منجر به اختالالت 

رفتاري و رواني مي شود كه اضطراب يكي از عوارض آن است. 
افرادي كه به گذشتة منفي يا حال جبرگرا تمايل دارند، معمواًل 
دچار نگراني و اضطراب مي شوند. از آنجا كه افراد با گرايش گذشتة 
منفي در پيشينه اي گرفتارند كه نسبت به آن احساس منفي دارند، 
امر مذكور توجيه پذير اســت )سادوك و سادوك، 1388(. هدف از 
تهية بســتة آموزش مبتني بر چشم انداز زمان، گسترش آگاهي و 
پذيرش افكار، احساسات و حواس از طريق تمريِن ذهن آگاهي براي 
مشاهدة تجربة خوشايند و ناخوشايند و پذيرش بدون داورِي آنچه 
وجود دارد، اســت. محققان ثابت كرده اند كه مراقبه و تمرين هاي 
تنفس عميق و ديافراگمي، اضطراب و مشكالت ميان فردي و رواني 
را كاهش مي دهند )چانگ و همكاران، 2001(. بســتة آموزشــِي 
چشــم انداز زمان حاوي برنامه و بازي هاي متنوعي است كه ابعاد 
مختلف چشــم انداز زمان را در جهت متعادل ســازي زمان تقويت 
مي كند و موجب پررنگ شــدن آن ها مي گردد. مشاهدة تنفس از 
جمله تمرين هايي اســت كه مي تواند توجه و تمركز را باال ببرد و 
حضور فرد در لحظــه را پايدارتر كند )چانگ و همكاران، 2001(. 
در ارتباط با چگونگي اثر مداخله مي توان گفت كه بستة آموزشي 
چشم انداز زمان حاوي جلساتي است كه نوشتن اهداف كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت را تشريح مي كند و با برنامه ريزي به فرد اين 
امكان را مي دهد كه رفتار خود را براساس شرايط هدف و تغييرات 
دروني و بيروني تنظيم كند. اين خود باعث بخش اعظمي از تعادل 

زماني است و با بازي هاي متنوع، گذشتة منفي را كم رنگ مي كند 
و با قرار دادن گذشــتة مثبت به جــاي آن، از اضطراب مي كاهد. 
همچنين، در جهت تقويت توانايي ذهني و افزايش دقت و تمركز 
بــراي آينده گرايــي هدفمند، موجبات تعادل زمانــي و در نتيجه 

كاهش اضطراب را فراهم مي آورد.
اين پژوهش نيز مانند هر پژوهش رفتاري ديگري محدوديت هايي 
به همراه داشته است؛ از جمله عدم پراكنش سني و جنسي اعضاي 
نمونــه، كه مي تواند تعميم يافته ها را بــه كل دانش آموزان كاهش 
دهد. از اين رو به پژوهشــگران آتي پيشنهاد مي شود كه اثربخشي 
آموزش بستة مذكور را در پسرها و همچنين در دورة دوم متوسطه 

براي دختران و پسران نيز بررسي كنند.
به طور كلي، نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش چشم انداز 
زمان مي تواند روش مناســبي براي متعادل ســازي زمان )تعادل 
زماني( و بــه دنبال آن كاهش اضطراب دانش آموزان باشــد؛ زيرا 
اضطراب، افســردگي و عصبانيت از جمله اختالالتي هستند كه با 
ديدگاه گذشــتة منفي و حال جبرگرا مرتبط اند و ماندن در حال 
جبرگرا و گذشتة منفي نه تنها موجب اضطراب و افسردگي مي شود 
بلكه در نوع شــديد آن افراد دست به خودكشي مي زنند. در حالت 
تعادل زماني، ديدگاه گذشتة منفي و حال جبرگرا به حداقل خود 

مي رسد و بنابراين، اضطراب كاهش مي يابد.
با توجه به تعريف چشم انداز زمان و متعادل سازي زماني مي توان 
گفت كه داشــتن تعادل زماني موجب سالمت روان مي شود و در 
نتيجه، كيفيت زندگي را در زمينه هاي مختلف از جمله تحصيلي، 
شغلي و خانوادگي بهبود مي بخشد. تغيير ديدگاه زماني افراد بسته 
به ميزان و عدم تعادل زماني آن ها ســخت اســت ولي غيرممكن 

نيست و با آموزش امكان پذير است.
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به انتخاب دکتر حسين داودی

اشـــاره
لقمان، پيامبــر نبود اما »حکيم« بود و 
سخنان حکمت آميزش را در کتاب وحی 
)سورة لقمان، آيات 12 تا 19( می خوانيم. 
مولوی در دفتــر دوم مثنوی اش )از بيت 
1514 به بعد( قّصه ای از جوانی وی، زمانی 
که برده بود، بيــان می کند. لقمان که از 
خواجة خود همــواره مهربانی و محّبت 
ديده بود، قدر او را می دانست و خواجه 
هم حرمت اين بردة سياه را نگه می داشت.

روزی خربزه ای به رسم ارمغان برای خواجه 
آوردند. او قبــل از اينکه خود از آن بخورد، 
قاچــی از خربزه به لقمان داد و لقمان آن را 
با اشتها  خورد. خواجه که تمايل برده اش را 
در آن ديد، قاچ های بعدی را نيز به او داد و 
او نيز همچنان آن ها را با اشــتها می خورد. 
به قاچ آخر که رســيد با خود گفت: خوش 
خوردن های غالم مرا نيز به اشــتها درآورد؛ 
بهتر است آن را هم من بخورم، اما خوردن آن 
يک قاچ همان بود و سوختن دهان خواجه 
همان! هنگامی که به لقمان اعتراض کرد که 

چرا در خــوردن اين قاچ ها که همه تلخ اند، 
بهانه نياوردی و منصرف نشــدی، پاســخ 
شنيد: »عمری شــهد اِنعامت را چشيده ام 
و با محّبت تو بزرگ شــده ام؛ بنابراين، روا 
نديدم اکنون اين تلخی را به ُرخت بکشم!«

)توضيح بعضی لغــات: ُبرين: ُبرش، قاچ؛ 
انگبين: عســل؛ ِکرج: ُبرش، قاچ؛ ذوق: در 
اينجا »به ذائقه خوش آمدن«؛ ُمشــتهی: 
متمايل به خوردن؛ حّجت: بهانه؛ دوتو: خم 
شده و سربه پايين؛ صدره: صدبار؛ بداشت: 

مانع شد، سبب گرديد؛ ِبّطيخ: خربزه(

اخالق در متون کهنآزمون های روانی
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رخزبه ْی آورده بودند ارمغان

                                                                                                                                             گفت رو رفزند، لقمان را بخوان
ین ُ

ید و داد او را یک ب
ُ

چون ب

ر خوردش و چون انُگبین
ّ
                                                                                                                                             همچو شک

از خوشی هک خورد، داد او را دوم 

                                                                                                                                             ات رسید آن ِکج اه ات هفدهم

د ِکجی گفت این را من خورم
ْ
مان

                                                                                                                                             ات هچ شیرین رخزبه ست این، بنگرم

او چنین خوش می خوَرد زک ذوِق او

                                                                                                                                             طبع اه شد ُمشتهی و لقمه جو

چون بخورد از تلخی اش آتش رفوخت!

                                                                                                                                             هم زبان کد آبله هم حلق سوخت

ساعتی بی خود شد از تلخی ِ آن

                                                                                                                                      بعد از آن گفتش هک ای جان و جهان

نوش چون کدی تو چندین زره را

گاشتی این قهر را                                                                                                                                              لطف چون ِان

این هچ صبر است این صبوری از هچ روست؟

ت عدوست؟
َ
                                                                                                                                  یا مگر پیش تو این جان

چون نیاوردی هب حیلت حّجتی

                                                                                                                                             هک رما عذری ست بس کن ساعتی

 بخش تو
ْ

گفت من از دست نعمت

                                                                                                                                             خورده ام چندان هک از رشمم دوتو

ت
َ
ف

َ
رشمم آدم هک یکی تلخ از ک

                                                                                                                                 من ننوشم ای تو صاحب معرفت

چون همه َازجام از ِانعام تو

                                                                                                                                              ُرسته اند و رغِق داهن و دام تو،

رگ ز یک تلخی کنم رفیاد و داد

                                                                                                                                             خاک، صدره ب رس ازجام باد 

کر َبخشت بداشت
َ

لذِت دست ش

ّطیخ، تلخی کْی گذاشت 
ِ

                                                                                                                                             اندرین ب

از محّبت تلخ اه شیرین شود

                                                                                                                                             از محبت ِمسِّ اه زّرین شود

از محّبت ُدداه صافی شود

                                                                                                                                             از محّبت َدداه شافی شود ... 



روان شناسي تربیتيآزمون های روانی

اشـــاره
نوجواني يكي از مراحل مهم تحول انسان است كه با تغييرات 
شناختي، جسماني و رواني- اجتماعي مشخص مي شود. در واقع، 
نوجواني دورة انتقال اســت كه فرد در آن از امنيت كودكي به 
سوي مســئوليت پذيري و امتيازات بزرگ سالي حركت مي كند 
)موگلــر1، 2008(. افراد در اين مرحلة رشــدي، تغييرات مهم 
وابســته به بلوغ را تجربه مي كنند و قادر به استدالل انتزاعي 
پيچيده و فزاينده اند. در پي اين تحــوالت، روابط خانواده نيز 
تغيير مي يابد )نبل- شــوالم2، 2006(. در اين دوره اســت كه 
نوجوانان در جست وجوي استقالل برمي آيند و در اين راستا با 
هنجارها و محدوديت هاي ايجاد شده توسط خانواده به چالش 
مي پردازند. اين تغييرات بــا انتقال در روابط خانواده و ظهور و 

افزايش تعارض بين نوجوان و والدين همراه است. 

كليد واژه ها: نوجوان، والدين، تعارض والد- نوجوان، جهت گيري 
گفت وشنود، الگوي ارتباطي مستبدانه 

نوجوان و خانواده 
خانواده نخستين و مهم ترين نهاد تربيتي جامعه است و پدر و مادر 
اولين كساني هستند كه بنياد شخصيت سالم نوجوان را مي گذارند. 
والديني كه از تغييرات فرزند نوجوان خود ناآگاه و نســبت به آن 
بي توجهند، با رفتار نامناســب زمينة تنش و كشــمكش را فراهم 
مي ســازند. طبق بررسي هاي انجام گرفته، شايع ترين دورة تعارض 
در روابط والدين و فرزندان، زماني اســت كــه فرزندان كودكي را 
پشت سر مي گذارند و به دورة نوجواني وارد مي شوند. تالش فزايندة 
نوجوان براي اســتقالل و خودمختاري دليلي براي افزايش موقتي 
تعارض والد- فرزند در طول اين دوره است. اين تعارض عمدتًا نتيجة 
ناهمگوني انتظارات والدين و فرزندان در ارتباط با رفتار مناسب و 

تنظيم تحوالتي اســت كه در زمينة اختيارات و مسئوليت ها ايجاد 
مي شــود )برانجي، دورن، والك3، 2009( و موجب بروز احساسات 
منفي در نوجوان مي گردد. نوجوانان تعارض با والدين و بروز مشكل 
در برقراري ارتباط با آنان را از تجارب ســخت و تنش زاي خود در 
دوران بلوغ ذكر مي كنند )كوهستاني، روزبهاني و باغچقي، 1388(. 
از طرفي، والدين نيز دورة نوجواني فرزندان را ســخت ترين دوران 
در انجــام وظايف والديني خود مي دانند. اين روند اجتناب ناپذير و 
رايج اســت و مي تواند به پريشــاني والدين و نوجوانان دامن بزند. 
در ادامه، اين موضوع را از منظر محققان بيشــتر بررسي مي كنيم. 

تعارض چيست؟ 
»تعارض والد- نوجوان به اختالف يا تضاد در اهداف يا مخالفت دو 
جانبة بين والدين و فرزندان نوجوان گفته مي شود كه با ناسازگاري، 
ضديت، هيجانــات منفــي و رفتارهاي خصمانه و پرخاشــگرانه 
مشخص مي گردد« )اسدي يونسي، مظاهري، شهيدي، طهماسيان 
و فياض بخش، 1390( و اغلب به صورت بحث هاي دامنه دار دربارة 
مسائل و موضوع هاي خاص بين والدين و نوجوانان مطرح مي شود 
)رويين و فوستر2002 4؛ استينبرگ5، 2001(. كيم6 )2011( تعارض 
 را كشمكش و ناسازگاري براي رسيدن به توافق در انتظارات مي داند. 
دونــالن 7)2007(، تعــارض والد- نوجــوان را به صــورت »بروز 
مشاجره هاي كالمي و الگوهاي تعاملي منفي خانوادگي بين نوجوان 
و والديــن در خصوص موضوعات گوناگوني همچون مقررات آمد و 
شد به منزل، »كه اكثراً حل نشده باقي مي مانند« تعريف مي كند. 
البته بايد توجه داشــت كه اين تعارض ها از لحاظ شدت و فراواني 
و درگيــري ذهني اي كه والدين و نوجوانــان گزارش مي كنند، با 

اختالف نظرهاي معمول متفاوت اند. 
در رابطه با تعارض، دو ُبعد كلي مطرح اســت؛ فراواني و شــدت. 
ُبعد فراواني به تعداد دفعاتي اشاره دارد كه والد و نوجوان مشاجرات 

مهتاب فردي 
كارشناس ارشد روان شناسي بالينی

بررسی تعارض های  والد- نوجوان

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1398 26



كالمي دارند و اين مشــاجرات از اوايل نوجواني آغاز مي شود. ُبعد 
شــدت به ميزان تجربه و ابراز هيجانــات و عواطف منفي مربوط 
اســت كه در اواسط نوجواني نمود بيشتري دارد. پيامدهاي منفي 
شــدت تعارض، بيشتر از فراواني تعارض بر ناسازگاري هاي فردي، 
خانوادگي و اجتماعي مؤثر اســت )فينبرگ، كان و هترينگتون8، 
2007(. الئورســن و هارتاب9 )1989( و گاتمــن 10 )2013( نيز 
معتقدند كه شــدت تعارض در مقايســه با فراواني آن پيش بيني 
كنندة قوي تري براي بروز آثار منفي تعارض است. نوجوانان در اوايل 
نوجواني بيشترين ميزان تعارض را با والدين خود دارند )آليسون و 
شولتز11، 2000( اما فراواني آن همراه با سن به طور خطي كاهش 
و شدت آن افزايش مي يابد )نبل- شوالم، 2006(. پژوهش ها حاكي 
از آن اســت كه درگيري و تعارض والديــن با نوجوانان باعث بروز 
مشــكالت رفتاري در آن ها مي شود، در حالي كه رابطة عكس آن 
مشهود نيست؛ يعني نمي توان گفت كه وجود رفتارهاي ناسازگار 
نوجوان باعث درگيري و تعارض بين او و والدينش مي  شــود بلكه 
مشــكالت رفتاري نوجوانان تحت تأثير تعارض با والدين بروز پيدا 
مي كنــد )كالر، مك كــوري، اپاكونو و بــرت12، 2011(. البته اگر 
تعارض ايجاد شده به درستي مديريت گردد و روش هاي مقابله اي 
مفيدي به كار گرفته شــود، ســازنده است و به رشد رابطه كمك 
مي كنــد ولي اگر طرفين نحوة برخورد با آن را ندانند، اختالف نظر 
موجود نه تنها رفع نخواهد شد بلكه به تداوم رابطة سالم نيز آسيب 
مي رساند )كرالپ و همكاران13، 2009( و ممكن است به افسردگي 
در والدين و فرزندان، خشونت و آشفتگي، عزت نفس پايين نوجوان 
و مشكالت تحصيلي منجر شود. فارغ از پيامدهاي منفي و آشكار 
تعــارض، جنبة مثبت آن زماني مطرح اســت كه به افراد خانواده 
كمك مي كند كه شــناخت بيشتري از خود و ويژگي هاي متفاوت 
ديگران داشته باشند، مشكالت تعاملي رابطه شان را شناسايي كنند 
و انــرژي و انگيزه خود را براي حل آن هــا به كار گيرند ) كرالپ و 

كشمكش اصلي بين نوجوان و خانواده دربارة ميزان استقالل 
است. پژوهش هاي متعدد نشان مي  دهند كه وقتي والدين به 

نوجوان خود درجه اي از خودمختاري را اعطا مي كنند، تعارض 
كاهش مي يابد. از سوي ديگر خشم، محدوديت، تنبيه و منع 

استقالل، تعارض والد- فرزندي را افزايش مي  دهد. والديني كه 
به تالش نوجوان براي خودمختاري با افزايش استبداد پاسخ 

مي دهند، باعث مي شوند فرزندشان تقاضاهاي آنان را كمتر اجابت 
كند و مبادله  هاي منفي بيشتري بين آن ها شكل بگيرد



همكاران، 2009(. از آنجا كه تعامل مثبت والد- فرزند با پيامد هاي 
خوب براي نوجوان از جمله ســطح پايين اضطراب و افســردگي، 
عزت نفس باال، وقوع پايين ســوء مصرف مواد و مشكالت رفتاري 

مرتبط است، مديريت تعارض اهميت زيادي دارد. 

الگوي ارتباطي مستبدانه و جهت گيري گفت و شنود 
دو جهت گيري عمده در رابطه با الگوهاي ارتباطي خانواده وجود 

دارد: »الگوي ارتباطي مستبدانه« و »جهت گيري گفت و شنود«.
 الگوي ارتباطي مستبدانه به شرايط محيطي اشاره دارد كه بيانگر 
ميزان ســازگاري و توافق در نگرش ها، ارزش هــا و باورهاي ميان 
اعضاي خانواده است. جهت گيري گفت وشنود به گفت وگوي آزاد و 
حمايتي بين اعضاي خانواده مي پردازد؛ به طوري كه هر يك از اعضا 
تشويق مي شوند افكار و احساسات خود را به  صورت مستقل بيان 
كنند )ريچي14، 1991(. در اين خانواده ها همة اعضا در بيان نظرات 
و ديدگاه هــاي خود آزادند و به عقايــد يكديگر احترام مي گذارند 
)كوئرنر و مكي15، 2004(. در نتيجه، فرديت و اســتقالل نوجوان 
به رسميت شــناخته مي شود. چنين جّوي به نوجوان فرصت ابراز 
احساســات و نظرات خود را مي دهد. بنابراين، بحث و تبادل نظر 
به صورت منطقي ديده مي شود، والدين اصراري به تحميل نظرات 
خود ندارند و نظر نوجوان را به عنوان يك نظر مســتقل مي پذيرند. 
در خانواده هــاي با جهت گيري گفت وشــنود باالتــر، هنگام بروز 
تعارض، نوجوانان احساســات منفي و تعامالت خصمانة كمتري را 
در تعامل با والدين تجربه مي كنند. در خانواده هايي كه جهت گيري 
گفت وشنود ديده مي شــود، بين روابط پذيراي خانوادگي و شدت 
تعــارض رابطة قوي منفــي وجود دارد؛ بدين صــورت كه الگوي 
ارتباطــي پذيرا و مثبــت والد- نوجوان بــه نزديكي و صميميت 

بيشتر آنان منجر مي شود و كمك مي كند كه مشكالت، مسائل و 
تعارضات خود را با يكديگر در محيطي انعطاف پذير و صميمي حل 
كنند )راتر و كانگر 16، 1995(. از ســوي ديگر، وجود فضاي بحث 
و تبادل نظر آزاد در خانواده، به رشد مهارت هاي ارتباطي نوجوان 
منجر مي شــود )فراهتي و همكاران، 1390( و او را قادر مي سازد 
كــه به طور مؤثرتري دربــارة نقش ها و انتظارات خــود با ديگران 
گفت وگو كند. در چنين فضايي، اعضاي خانواده قادرند راه حل ها و 
ديدگاه هاي تازه و جايگزين براي حل تعارض كشف كنند )شرمان 
و دامال17، 2008(؛ در حالي كه در الگوي ارتباطي مستبدانه، تأكيد 
بــه اطاعت از والدين و پذيرش بي چــون و چراي ارزش هاي مورد 
قبول والدين با خصوصيات دورة  نوجواني از جمله استقالل خواهي 
و هويت يابي مغايرت دارد و اختالف نظر و چالش با والدين را تشديد 
مي كند. بنابراين، لزوم توجه و آموزش در زمينة نحوة رفتار و تعامل 
والدين با نوجوان و ارتقاي كيفيت مهارت هاي ارتباطي در خانواده 
مي تواند در كاهش تعارض هاي والدين و فرزندان عاملي بازدارنده 

باشد )قمري و قمري، 1393(. 

چگونه تعارض را مديريت كنيم؟ 
به دليل مشــاهدة برخوردهاي منفي در هنگام تعارض و اهميت 
نحوة مديريت آن، مطالعة اين فرايند مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته اســت. گروهي از نظريه پــردازان، وقوع تعارض در تعامالت 
روزمرة والد- نوجوان را امري طبيعي و بهنجار مي دانند كه ناشــي 
از الگوي طبيعي رشــد نوجوان است و معتقدند بروز آن پديده اي 
طبيعي و اجتناب ناپذير است كه فارغ از ساختار و فضاي تعامالت 
خانــواده رخ مي دهــد. در هر صورت، براي حــل تعارض و بهبود 
روابط والدين و نوجوانان نياز به اقدامات پيشــگيرانه و برنامه هاي 

(. از آنجا كه تعامل مثبت والد- فرزند با پيامد هاي 
خوب براي نوجوان از جمله ســطح پايين اضطراب و افســردگي، 
عزت نفس باال، وقوع پايين ســوء مصرف مواد و مشكالت رفتاري 

بيشتر آنان منجر مي شود و كمك مي كند كه مشكالت، مسائل و 
تعارضات خود را با يكديگر در محيطي انعطاف پذير و صميمي حل 
16كنند )راتر و كانگر 16كنند )راتر و كانگر 16، 1995(. از ســوي ديگر، وجود فضاي بحث 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاييز 1398 28



مداخله اي اســت كه بتواند به طور مؤثر بــه بهبود رابطه و افزايش 
سازگاري به خانواده ها كمك كند. 

همان طور كه گفته شــد، كشمكش اصلي بين نوجوان و خانواده 
دربارة ميزان استقالل اســت. پژوهش هاي متعدد نشان مي  دهند 
كه وقتــي والدين به نوجوان خود درجه اي از خودمختاري را اعطا 
مي كنند، تعارض كاهش مي يابد. از سوي ديگر خشم، محدوديت، 
تنبيه و منع اســتقالل، تعارض والــد- فرزندي را افزايش مي  دهد 
)بوش و پترســون18، 2013(. والديني كــه به تالش نوجوان براي 
خودمختاري با افزايش استبداد پاســخ مي دهند، باعث مي شوند 
فرزندشان تقاضاهاي آنان را كمتر اجابت كند و مبادله  هاي منفي 

بيشتري بين آن ها شكل بگيرد )آليسون و شولتز، 2000(.
تغييرات آغاز شــده در ابتداي نوجواني، ادراكات و احساســات 
نوجوانان دربارة خود و رابطه شــان بــا ديگران، از جمله والدين، را 
تغيير مي دهد )آليسون و شولتز، 2000(. بنابراين، نوجوانان به خود 
حق مي دهند كه در مســائل مربوط به خانــه و خانواده اظهارنظر 
كنند و افكار و عقايد و اعمال اعضاي خانواده را مورد ســؤال قرار 
دهند )احمدي، 1382(. مادران و پدراني در فرزند پروري موفق اند 
كــه مهارت هاي الزم در اين زمينه را كســب كنند. والديني كه از 
ويژگي هاي رشدي فرزند خود آگاهي ندارند، ممكن است بخواهند 
با امرونهي كردن و دســتورالعمل هاي مستقيم نوجوان را به انجام 
دادن برخي از كارها و پرهيز از  امور ديگر ترغيب كنند. از جملة اين 
موارد مي تواند اصرار و تأكيد بيش از حد بر وضعيت درســي باشد 
كه اين اصرار نه تنها منجر به رشــد و پيشرفت تحصيلي نمي گردد 
بلكه ضمن مختل كردن رابطه، ممكن است به مقاومت نوجوان و 

بي توجهي به تحصيل منجر شود )قمري و همكاران، 1393(.
در مجمــوع، بهتر اســت والديــن در عين حال كــه به اصول 

اخالقــي و انضباطي پايبندند، از ســخت گيري و افراط بپرهيزند 
و در شــرايط الزم، انعطاف پذيري و چشم پوشــي داشــته باشند؛ 
زيــرا يكي از تكاليــف عمدة والدين ايجاد محيطي امن و شــاد و 
تشــويق كننده براي نوجوان اســت تا بتوانند در ساية استقالل به 
كاوش و رشد اجتماعي، شناختي و عاطفي دست يابد. وقتي فرزند 
به نوجواني مي رســد، اهميت نظارت بر او همچنان پابرجاســت 
اما نســبت به تشويق خودمختاري و اســتقالل در اولويت  بعدي 
 اســت. گفتني اســت كه بر اســاس بعضي پژوهش هــا، تعارض
 والد- نوجوان پيش بيني كنندة تفــاوت در ارزش هاي خانوادگي 
است اما برعكس آن صادق نيست. به عبارت ديگر، تعارض بيشتر 
در روابط والد- نوجوان، تفاوت بيشــتر در ارزش هاي آنان را در پي 
دارد؛ در حالي كه تفــاوت در ارزش هاي خانوادگي والد و نوجوان 
پيش بينــي كنندة تعارض آن ها نيســت )پالديــال و همكاران19، 
2016(. بنابرايــن، والديني كــه از تفاوت ارزش هــاي نوجوان با 
الگوهاي مطلوب خانوادگي بيم دارند، ضمن محترم شمردن فرايند 
هويت يابي و انتخاب نوجوان، بايد روابط والد- فرزندي را به صورت 
سالم و ســازگار حفظ كنند. تنها در اين صورت است كه نوجوان 
شنوا و پذيراي انتظارات و ارزش هاي والدين خود خواهد بود. بهتر 
است والدين فعاالنه به صحبت هاي نوجوان گوش كنند، احساسات 
او را بپذيرنــد و بــه هيچ وجه او را به خاطر تجــارب هيجاني اش 
سرزنش نكنند. فقدان يا كمبود ارتباط مؤثر بين والدين و نوجوان، 
از عوامل عمدة افزايش سطح تعارض در ارتباط والد- نوجوان است 
)الكســاندر20، 1973؛ باورمن و الــدر21، 1964؛ به نقل از وايت22، 
1978(. بنابرايــن، در هنگام بروز اختالف نظر الزم اســت والدين 
ضمن حفظ شكيبايي خود،  در فضايي صميمي براي چگونگي حل 

مسئله با هم گفت وگو كنند. 

والديني كه از تفاوت ارزش هاي نوجوان با الگوهاي 
مطلوب خانوادگي بيم دارند، ضمن محترم شمردن 

فرايند هويت يابي و انتخاب نوجوان، بايد روابط 
والد- فرزندي را به صورت سالم و سازگار حفظ كنند. 

تنها در اين صورت است كه نوجوان شنوا و پذيراي 
انتظارات و ارزش هاي والدين خود خواهد بود
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كاركرد ارتباطي ســالم در خانواده بــه اعضا كمك مي كند كه 
انتظارات، خواســته ها و نيازهايشان را بيان كنند و در صدد رفع 
آن ها برآيند امــا فقدان ارتباط چنين امكاني را ســلب مي كند. 
ارتباط و تعــارض بين نوجوان و والدين اغلب مســتلزم مذاكرة 
مجدد دربارة قواعد،  نقش ها و روابط مربوطه به موضوعات روزمره 
مانند فعاليت ها، دوستان، مســئوليت ها و مدرسه است )شرمان 
و دامال، 2008(. بنابراين، بهتر اســت در الگوهاي تعاملي والد و 
نوجوان، متناســب با مقتضيات نوجوانــي تغييراتي صورت گيرد 
و به مهارت هاي حل مســئله، مذاكره و گفت وگو، كنترل خشم، 
شناســايي خطاهاي شــناختي، تصميم گيري و تعيين قواعد و 
مســئوليت ها بيش از پيش توجه شود. در اين زمينه مي  توان به 
متخصصان اين امر مراجعه كرد. در نهايت، گفتني است كه يكي 
از اثربخش تريــن روش ها براي تعامل ســازگار با نوجوان، حفظ 
عزت نفس و ارزشمندي اوســت. متون اسالمي در زمينة تربيت 
فرزند به ســه دورة تربيتي اشــاره دارند و در اين ميان، از دورة 
نوجواني به عنوان »دورة مشــورت و وزارت« ياد مي كنند. آن ها 
يكي از شــيوه هاي تقويت عزت نفس در نوجوان را مشورت كردن 

با او مي دانند؛ روشــي كه در انتها به افزايش مهارت استدالل در 
نوجــوان و كاهش ميزان بروز تنش در روابط منجر خواهد شــد 

)جباري و همكاران، 1393(.

سخن پاياني 
در اين ميــان، نقش متوليــان آموزش  و پــرورش حائز اهميت 
اســت. نوجوانان به معلماني نياز دارند كه از تغييرات رشدي آگاه 
باشــند و بتوانند به آن ها در حوزة ارتبــاط با والدين آموزش هاي 
الزم را ارائه دهند. بنابراين، به معلمان و به ويژه مشــاوران مدارس 
پيشنهاد مي شــود كه با تشكيل جلسات مشــاوره اي و آموزشي، 
دانــش خانواده ها را در زمينة ويژگي  هــاي تحولي دورة  نوجواني، 
تغييرات جســماني، شناختي و رواني - اجتماعي، اقتضائات روابط 
والد- نوجوان، حل مســئله، شــيوة ابراز احساســات و هيجانات، 
اســتقالل طلبي و هويت يابي ارتقا دهند و در اين راســتا از منابع 

روزآمد و علمي بهره بگيرند. 

é فهرست منابع التين در دفتر مجله موجود است.
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آزمون های روانی

اشـــاره
هذيانات، عالئم شايع طيف گسترده ای از شرايط روان پزشکی و 
عصب شناختی هستند. جالب توجه است که تجارب هذيان مانند 
نيز در درصد بااليی از جمعيت سالم، بين 15 تا 18 درصد، ديده 
می شــوند )فريمن1، مک مانوس2، بروگها3، ملتزر4، جنکينز5، و 
ببينگتون6، 2011؛ فريمن، 2007(. اين يافته به عنوان شــاهدی 
برای وجود پيوستگی در شدت اين عالئم بين جمعيت های سالم 
و بالينی )کيماز7، و وناوس8، 2010( تفســير شده است و از مدل 
اختالل روانی ـ تمايل ـ تداوم در تجارب روان پريشانه حمايت 
می کند )لينسکات9، و وناوس، 2013(. مدل های پيوسته به ديدگاه 
به ابعادی از تجارب روانی اشــاره دارند )لينسکات و وناوس، 
2013(. در اين راســتا، راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت 
روانیـ  نســخة پنجم )DSM-۵؛ انجمن روان پزشکی آمريکا10، 
2013( هذيان را يکی از ابعاد هشــت گانه ای معرفی می کند که 
بايد در اختالالت طيــف روانی مورد ارزيابی قرار گيرند )بارچ11 
و همکاران، 2013(. بنابراين، بسيار مهم است که به مقياس های 
مناسبی برای ارزيابی طيف وسيعی از اين ابعاد دسترسی داشته 

باشيم )پرالتا12 و کوستا13، 2007(.
هذيانات »گزند و آسيب« و »برداشت اجتماعی« در طيف افکار 
پارانوئيدی در نظر گرفته می شــوند )گرين14، فريمن15، کيپرز16، 
ببينگتون17، فاولر18، دان19، و َگِرتی20، 2008(. با توجه به گفته های 
فريمن و گرتــی )2000(، افراد دارای باورهای گزند و آســيب 
می پذيرند که آن آسيب قرار است رخ دهد و افرادی قصد دارند 
آسيب برسانند. از سوی ديگر، ايده های برداشت، با استفاده از 
تصويرهايی از مشــاهده و ارتباطات تعريف شده اند. ايده های 
برداشت، و آسيب و گزند، اغلب به هم مربوط اند اما گفته شده 
است که بين آن ها سلسله مراتبی وجود دارد و بنابراين، معقول 
اســت که به صورت جداگانه ارزيابی شوند )فريمن و همکاران، 
2005(. تا زمان تدويــن مقياس افــکار پارانوئيدی21 گرين و 
همکاران )GPTS؛ گريــن و همکاران، 2008( هيچ ابزاری برای 

سنجش تفکر پارانوئيدی وجود نداشت.

کليدواژه ها: روايی، اعتبار، افکار پارانوئيدی

پارانوئيدیمقياس افکارمقياس افکار
دکتر آديس کراسکيان
استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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12345اغلب به اين فکر می کنم که دوستانم غيبت مرا می کنند.1

12345من مطمئن بودم که ديگران مرا تعقيب می کنند.2

12345مردم می خواهند من احساس ترس کنم؛ به همين دليل به من خيره می شوند.3

12345نمی توانستم جلوی افکارم را در مورد افرادی که می خواستند آشفته ام کنند، بگيرم.4

(GPTS) مقياس افکار پارانوئيدی گرين و همکاران 
مقياس افکار پارانوئيدی گرين و همــکاران (GPTS) را گرين، 
فريمــن، کيپرز، ببينگتــون، فاولر، دان، و َگِرتی در ســال 2008 
ســاخته اند. اين مقياس يک ابزار خودگزارشــگری برای سنجش 
افکار پارانوئيدی در يک ماه گذشــته اســت. مقياس از دو بخش 
تشــکيل شــده اســت: بخش الف، به افکار مرجع ]افکار اصلی و 
پايه ای[ می پردازد )برای مثال، »مردم اغلب در مورد من با گوشــه 
و کنايه حرف می زنند.«( و بخش ب، به ســنجش افکار مربوط به 
آزار و اذيت اختصاص دارد )برای مثال، »مطمئن بودم که کســی 

می خواهد به من آسيب برساند.«(
گويه هــای مقياس در يک دامنه هرگز تا هميشــه، بين 1 تا 5 
نمره گذاری می شود. نمره های باالتر نشان دهندة سطح قوی تر در 

افکار پارانوئيدی است.
گريــن و همکاران )2008( برای بررســی روايی22 مقياس از دو 
روش روايی همگرا23 و روايی افتراقی24 استفاده کرده اند. همبستگی 
مســتقيم و معنادار مقياس با ساير پرسش نامه های سنجش افکار 
پارانوئيدی و هذيانــی، از جمله مقياس پارانوئيدی ِفنيگســتين 
و ونيبل )1992( و ســياهة هذيانات پيتــرز و همکاران )1999(، 
نشان دهندة روايی همگرای مقياس حاضر است. به منظور بررسی 
روايی افتراقی نمرة 353 نفر بدون سابقة بيماری روانی با نمره های 
50 نفر با هذيان گزند و آســيب مقايسه شده است. تفاوت معنادار 
بين ميانگين نمره هــای دو گروه، معرف روايی افتراقی مقياس در 

پژوهش گرين و همکاران بود.

 هنجاريابی در ايران
کل العمــاد، کراســکيان، و بهرامــی )1397( در پژوهش خود 
ويژگی های روايی ســنجی25 مقيــاس افکار پارانوئيــدی گرين و 
همکاران را بررســی کرده اند. در اين پژوهش برای روايی سازه26 از 
روش تحليل عاملی اکتشافی27 با روش تحليل مؤلفه های اصلی28 
و تحليل عاملی تأييدی29 اســتفاده شــده اســت. ميزان کفايت 
نمونه بــرداری برابر 0/897 و معنادار بودن آزمون کرويت بارتلت30 
نشان دهندة شــرايط مطلوب برای انجام دادن تحليل عاملی بود. 
براســاس يافته های پژوهــش، مقياس افــکار پارانوئيدی گرين و 
همکاران از دو عامل اشــباع است که در مجموع، 41/455 درصد 
از واريانس کل را تبيين می کند و در مدل تک عاملی نيز 34/375 
درصد واريانس توســط عامل اســتخراج شــده تبيين می شود. 
همچنيــن، معناداری شــاخص های برازندگــی در تحليل عاملی 
تأييدی، مدل دو عاملی اســتخراج شده از تحليل عاملی اکتشافی 
را تأييد کرد. در ضمن، هم بســتگی معنــادار بين نمرة مقياس و 
خرده مقياس های افکار پارانوئيدی گرين و همکاران و نمرة مقياس 
 (P< 0/01) 31پارانويايی پرســش نامة چندمحوری بالينــی ميلون
بيانگر روايــی همگرای مقياس بود. تحليل داده ها نشــان داد که 
همســانی درونی32 کل مقياس براســاس ضريب آلفای کرونباخ33 
0/908 است. ضريب پايايی34 آزمون از طريق بازآزمايی35  در فاصلة 
زمانی يک ماه برای کل مقياس و دو خرده مقياس آن از نظر آماری 

.(P< 0/01) معنادار بودند
نمونه هايی از ماده های مقياس در جدول زير ارائه شده است.

اين مقياس يک ابزار خودگزارشگری برای سنجش افکار پارانوئيدی 
در يک ماه گذشته است. مقياس از دو بخش تشکيل شده است: 

بخش الف، به افکار مرجع ]افکار اصلی و پايه ای[ می پردازد )برای 
مثال، »مردم اغلب در مورد من با گوشه و کنايه حرف می زنند.«( و 

بخش ب، به سنجش افکار مربوط به آزار و اذيت اختصاص دارد )برای 
مثال، »مطمئن بودم که کسی می خواهد به من آسيب برساند.«(
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مشــاوره شغـلی

بهنام حکمتی
 مشاور و دانشجوی دکتری کارآفرينی بين الملل

اشـــاره
اسالم به عنوان يک دين و جهان بينی، درواقع ديدگاهی 
جامع برای زندگی محسوب می شود که می تواند پاسخگوی 
نيازهای او در مواجهه با مسائل زندگی روزمره باشد. بدين 
معنا که انســان می تواند با استفاده از چارچوبی که اسالم 
به وی ارائه می دهد، جهت گيری های خود نسبت به مسائل 
مختلف را تعيين کند؛ جهت گيــری منحصربه فردی که با 
جهت گيری افراد معتقد به ساير جهان بينی ها متفاوت است.

جهان بينی اسالمی چارچوبی را برای تعيين جهت نسبت به 
پديده های مختلف ارائه می دهد. بر اساس همين رويه است 
که می توانيم با جست وجو در منابع اسالمی، جهت گيری ها و 
ارزش هايی را که در تناسب با مبانی کارآفرينی است، پيدا 
کنيم و در نهايت، به اجزا و مواد اولية موردنياز برای ارائة نظرية 
کارآفرينی مبتنی بر مبانی و ارزش های اسالمی دست يابيم.

اين مقاله در پی دســتيابی به اين مبانی و ارزش ها در 
ميان منابع و متون اســالمی اســت کــه می تواند برای 
نظريه پردازان، متخصصان کارآفرينی، مشــاوران شغلی و 
به ويژه  و  معلمين  کارآفرينی،  رشته  دانشجويان  حرفه ای، 
هنرآموزان هنرستان ها و عالقه مندان به اين موضوع مفيد 

واقع شود.

اهداف کارآفرينی
با بررســی مبانی کارآفرينی، مهم ترين اهــداف کارآفرينی 

به طور خالصه به شرح زيرند:

ايجاد کسب وکار
يکی از اهداف اصلی کارآفرينی، ايجاد کســب وکار براساس 
ايده های نوين و ارزش آفرين می باشــد. در اين وادی، کشــف 
فرصت های کسب وکار براساس نيازهای موجود در بازار که به 
آن ها پاســخ داده نشده يا کمتر پاسخ داده شده است و هنوز 
به مرز اشباع نرســيده اند يا نيازهای ايجادشده ای که توسط 
کارآفرين در بازار به وجود آمده است، زمينة ايجاد کسب وکار 

محسوب می شوند.

کسب سود بيشتر
از ديگر اهدف کارآفرينی می توان به کســب سود بيشتر در 
مقابل رفع نيازهای مشتريان در بازار کار اشاره کرد. اصواًل در 
کارآفرينی يکی از انگيزه های کارآفرين برای اجرای ايده های 
نوآورانه در فضای کسب وکار، تحصيل سود و منافع برخاسته از 
کسب وکار است که البته با پديده های ناپسندی چون احتکار 
و افزايــش مصنوعی و غيرواقعی قيمت کاال و خدمات در بازار 

تفاوت دارد.

استقالل حرفه ای
انگيزة مهمی که بســياری از کارآفرينــان را به کارآفرينی 
وامی دارد، استقالل حرفه ای است و اينکه کارآفرين تمايل دارد 
از قيدوبنــد کارکردن برای ديگران و زيرنظر آنان رهايی يابد. 
بنابراين، اقدام به ايجاد کســب وکار مستقل به صورت فردی، 

خانوادگی يا مشارکتی )گروهی( می کند.

   �رآفریىن 
 ارزش ھای اسالىماز منظر



ارضای انگيزه های فردی
بســياری از کارآفرينــان برای رفع نيازها و پاســخ گويی به 
انگيزه های فردی خود از جمله ارضای حس کنجکاوی، جامة 
عمل پوشــاندن به ايده ها و افکاری که در ذهن می پرورانند، 
تحقق بخشيدن به آرزوهای زمان کودکی و نوجوانی و مواردی 

از اين قبيل اقدام به کارآفرينی و ايجاد کسب وکار می نمايند.

رفع نيازهای اجتماع
از انگيزه های بسيار قوی کارآفرينان برای کارآفرينی، برطرف 
کردن نيازهای جامعه است؛ چرا که کارآفرينان جامعه را منبع 

و مرجعی برای شناسايی فرصت های کارآفرينی می دانند.

نيت کار در اسالم
در اسالم، همه کارها با نيت آن ها سنجيده می شود؛ چنان که 
از پيامبر بزرگوار اســالم)ص( نقل شده اســت: »انمااالعمال 
بالنيات«؛ يعنی قطعًا اعمال وکردار انســان با هدف و نيت آن 
سنجيده می شوند )حرعاملی، 1414ق: ج1، ص48(. پس در 
اين بخش، هدف و غايت اعمال در جهان بينی اسالمی بررسی 

می گردد.

قرب الهی
در اســالم، نيت همــة اعمال بايد برای قرب الهی باشــد. 
اسالم مســلمانان را به انجام دادن همة کارها برای نزديکی 
بــه خداوند فرا می خواند. بدين ترتيب ، همة اعمالی که فرد 

انجام می دهد، رنگ و بوی الهی به خود می گيرد. اين موضوع 
در توصية اســالم به گفتن  »بسم اهلل« در شــروع هر کار به 
خوبی نمايان اســت؛ به گونه ای کــه کاری را که بدون بردن 
نام خدا )جهت گيری الهی( آغاز شــده باشد را ابتر و ناقص و 

بدون فرجام می داند.
قال رســول اهلل)ص(: »قال اهلل تبــارک و تعالی کل أمر ذی 
بال ال يذکر بسم اهلل فيه فهو أبتر« )ابطحی، 1409ق، ص25(.

نيل به کمال
در اسالم، انســان به عنوان اشــرف مخلوقات با دارا بودن 
ويژگی هــای منحصربه فردی که خداوند در خلقت وی نهاده 
اســت، واجد باالترين درجه و مقام يعنی مقام جانشــينی و 
خليفة الهی بودن شــده است. بنابراين، برمبنای جهان بينی 
اســالمی تمام تالش انسان بايد بر اين باشد که به کمالی که 
خداوند برای او در نظر گرفته اســت نايل شــود و اين هدف 
غايی را در همة شــئون و فعاليت های خود مدنظر داشــته 
باشــد و برای رســيدن به آن، کمال همت و تالش خود را 

مصروف نمايد.
»انی جاعل فی األرض خليفئ« )سورة بقره: 30( من در روی 

زمين نماينده ای می گذارم.

کسب معاش حالل
از جملــه ارزش های موردتأکيد فرهنگ اســالمی، کســب 
درآمــد و روزی حالل، طيب و طاهر اســت. اين امر از جهات 

کارآفرين در صورتی موفق خواهد شد که دارای 
مرکز کنترل درونی باشد؛ يعنی مسائل و نتايج 

آن را به توانمندی و تالش خود نسبت دهد 
نه اينکه آن ها را به امور بيرون از توان خود 

مثل شانس يا اقبال نسبت دهد. در اسالم، فرد 
مسلمان با توکل بر ذات اليزال الهی و تکيه بر 

قدرت الهی و اعتماد به آن نسبت به تصميم 
خود به کار اقدام می نمايد و کار خود را با اراده و 

همت فردی شروع می کند
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مختلف قابل توجه می باشد؛ از جمله تأثير رزق و روزی حالل 
در کمال معنوی و ســالمت اقتصادی انسان و... . اين موضوع 
جزء ويژگی های مکتب انسان ساز اســالم است. مسلمانان از 
درآمدی که شــبهة ناپاکی و حرامی بودن دارد برحذر داشته 
می شوند و بنابراين، کارآفرين مسلمان مجاز نيست که هر نوع 
کسب وکار سود آوری را، بدون در نظر گرفتن پاکی و حالليت 

آن، برگزيند.
امام باقر)ع( در اين باره می فرمايد: »من طلب الرزق فی الدنيا 
استعفافًا عن الّناس و توسيعًا علی أهله و تعطفًا علی جاره لقی 
اهلل عزوجل يوم القيامئ و وجهه مثل القمر ليلئ البدر؛ هر کس 
برای حفظ آبروی خود در بين مــردم، تالش برای خانواده و 
نيکی و کمک به همسايه ها در جست وجوی رزق حالل باشد، 
خدا را در حالی مالقات می کند که چهره اش چون ماه شــب 

چهاردهم نورانی باشد«. )کلينی، 1369ش، ج5،ص78(
امــام صادق)ع( در اين خصوص فرموده اســت: »الکاد علی 
عياله کالمجاهد فی سبيل اهلل«؛ کسی که برای خانواده تالش 
و کوشش می کند )در کسب روزی حالل( مانند مجاهد در راه 

خداست. )کلينی، 1369ش، ج5، ص 88(.

بی نيازی از خلق
اسالم پيروان خود را به بی نيازی از خلق خدا و از سوی ديگر، 
به خواســتن حاجات خود از خداوند بی نياز توصيه می فرمايد. 
البته اين مغاير نياز فطری انسان به زندگی در جمع و روحية 
تعاون و همکاری نيســت بلکه منظور از بی نيازی از خلق، اين 
اســت که انسان چشم طمع به مال و دسترنج ديگران نداشته 
باشــد و خودش با تکيه بر استعدادهای خويش و منابعی که 
خداوند در اختيارش گذارده اســت، برای رفع نيازهای مادی 
خود و خانواده اش سعی و تالش فردی کند؛ چنان که در برخی 

روايات نيز به اين موضوع به خوبی اشاره شده است.
محمدبن يحيی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن 
الحســين بن أبی العالء عن عبد األعلی بن أعين قال ســمعت 
أباعبداهلل عليه الســالم يقول طلب الحوائج إلی الناس استالب 
للعز و مذهبئ للحياء و اليأس مما فی أيدی الناس عز للمؤمن 

فی دينه و الطمع هو الفقر الحاضر؛
امام صادق عليه السالم: حاجت خواستن از مردم موجب سلب 
عزت و رفتن حيا می شــود و نوميدی از آنچه در دست مردم 
اســت، موجب عزت مؤمن در دينش است و طمع، نيازمندی 

است حاضر و آماده. )کلينی، 1369ش، ج2، ص 149(
عنه عن أبيه عن حماد بن عيسی عن معاويئ بن عمار عن نجم 
بن حطيم الغنوی عن أبی جعفر عليه السالم قال اليأس مما فی 

أيدی الناس عز المؤمن فی دينه أو ما ســمعت قول حاتم إذا 
ما عزمت اليأس ألفيته الغنی إذا عرفته النفس و الطمع الفقر؛

امام باقر عليه الســالم: نوميدی و چشــم نداشتن به دست 
مردم عزت دينی مؤمن اســت. مگر گفتار حاتم را نشنيده ای 
کــه می گويد چــون به نوميــدی تصميم  گيــری و دلت به 
 آن آشــنا گردد، آن را بی نيــازی يابی و طمــع را فقر دانی. 

)کلينی، 1369ش، ج2، ص149(

رفع نيازهای خود و خانواده
در اسالم، مسئوليت برطرف کردن نيازهای مادی و معنوی 
خانواده بر عهدة سرپرست خانواده است که اغلب مرد خانواده 
در نقش شوهر يا پدر است. جالب اينجاست که اين مسئوليت 
در فرهنگ اسالمی ارزش و اهميت وااليی دارد؛ به گونه ای که 
آن را هم رديف با جهاد در راه خدا دانسته اند، که دارای ارزش 

و اهميت خاصی است.
رســول اکرم)ص( می فرمايند: »الکاد لعياله کالمجاهد فی 
ســبيل اهلل؛ کســی که برای ادارة زندگی خانواده اش تالش 
می کند، مانند کســی اســت که در راه خدا جهاد می کند«. 

)عالمه مجلسی، 1403ق، ج 103، ص12(

خدمت به خلق خدا
در اسالم، خدمت کردن به خلق خدا ارزش وااليی دارد و در 
بسياری از آيات قرآن کريم، احاديث و روايات مورد تأکيد قرار 

گرفته و به آن سفارش شده است.
برای نمونه:

پيامبــر)ص( فرمودند: اگر می خواهيد خدا به شــما کمک 
کند، شــما هم کمک حــال مردم باشــيد؛ »إن اهلل عز و جل 
 فــی عون المؤمن مــا کان المؤمن فی عــون أخيه المؤمن«

)صدوق، 1368ش، ص 145(
قال رســول اهلل)ص(: »مــن قضی ألخيــه المؤمن حاجئ 
کان کمــن عبــد اهلل دهراً؛ کســی که به ديگــری خدمت 
 کند، مثل کســی اســت که عمری خدا را بندگــی نمايد«

)عالمه مجلسی، 1403ق، ج 71، ص302(
و در حديــث ديگری آمده اســت: »إن هلل عبادا فی األرض 
يســعون فی حوائج الناس هم االمنون يوم القيامئ؛ اگر کسی 
 به مســلمانان خدمت کنــد، در روز قيامت در امان اســت«

)کلينی، 1369ش، ج2، ص 197(
درجای ديگــر فرموده اند: »من مشــی فــی حاجئ ألخيه 
المســلم حتی يتمها أثبت اهلل قدميه يوم تزل األقدام؛ کسی 
کــه برای رفع حاجت برادرش قدم بــردارد، خداوند قدم های 
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 او را در روزی کــه تزلــزل دارد، ثابــت و محکــم می کند.«
)کوفی االهوازی، 1403ق، ص 54(

در حديث ديگری داريم: قال رسول اهلل)ص(: »من قضی لمؤمن 
حاجئ قضی اهلل له حوائج کثيرئ« )حميری، 1413ق، ص 56( 
کسی که حاجت مؤمنی را برآورد خداوند متعال حاجت های 

زيادی را از او برآورده می سازد.

الزامات کارآفرينی و ارزش های اسالمی
در ادامــة بحث، الزامات کارآفرينی، بررســی و با ارزش های 
اســالمی، که در تناظر بــا اين الزامات و اصول اند، مقايســه 

می شود و تشابهات و تفاوت های اين دو ارزيابی می گردد.

ريسک پذيری )مخاطره( در تناظر با توکل الهی
ريسک پذيری و مخاطره پذيری جزء اصول انکارناپذير کارآفرينی 
اســت؛ زيرا اجرای ايده های نو با خطر شکست و عدم موفقيت 
مواجه است و کارآفرين مجبور است اين مخاطره را بپذيرد و در 
اين راه بايد بيش از هر چيز به اقبال متکی باشد. تنها تکيه گاه 
وی نيز اعتمادبه نفس و استعدادهای فردی و منابعی است که در 
اختيار دارد، اما در اســالم عالوه بر موارد مذکور، انسان در برابر 
مخاطرات نسبت به عوامل ناشناخته و پيش بينی ناشدنی؛ که بر 
اجرای ايده های نو مترتب است، از تکيه گاه مستحکم و مطمئن 
توکل بر قدرت الهی برخوردار اســت؛ چرا که انسان مسلمان و 
معتقد بر اين باور است که خداوند ضامن صالح و موفقيت او بر 
مبنای مشيت الهی است و چنانچه خداوند برای او مقدر کرده 
باشــد و به صالح وی باشد، در آن امر و کار موفق خواهد شد و 
چنانچه صالح او نباشد، دچار يأس و نوميدی نخواهد شد؛ زيرا 
بر اين باور است که خداوند شرايط و موقعيت بهتری را برای او 
مقدر خواهد کرد. لذا فرد مؤمن مسلمان کار خود را با توکل بر 
خداونــد آغاز می کند و قدرت الهی را فراتر از هر قدرت و عامل 

ديگری می داند.
»و توکل علی اهلل و کفی باهلل وکيال«؛ و بر خداوند توکل کن. 

اگر خدا وکيلت باشد کفايت می کند )سورة احزاب: 3(
»إن ينصرکــم اهلل فال غالب لکم و إن يخذلکم فمن ذا الذی 
ينصرکم من بعده و علی اهلل فليتوکل المؤمنون«؛ اگر خدا شما 
را ياری کند، هيچ کس بر شــما غلبه نخواهد کرد و اگر شما 
را خوار دارد، چه کسی از آن پس ياری تان خواهد کرد؟ پس، 

مؤمنان بايد به خدا توکل کنند. )سورة آل عمران: 160(
»انــی تولکت علــی اهلل ربی و ربکم و ما مــن دابئ إال هو 
آخذ بناصيتها إن ربی علی صراط مســتقيم«؛ من به خدای 
يکتا که پــروردگار من و پروردگار شماســت، توکل کردم. 
هيــچ جنبنده ای نيســت مگر آنکــه زمام اختيــارش را او 
 گرفته اســت. هر آينه پروردگار من بر صراط مستقيم است

)سورة هود: 56(

خالقيت و نوآوری در تناظر با توصيه به تغيير
کارآفرينی مستلزم خالقيت و نوآوری است؛ زيرا همان گونه 
که گفته شد، اغلب از ايده يا ايده های نو و بديع برمی خيزد و 
ايده پردازی نيز مستلزم قدرت خالقيت و نوآفرينی است تا فرد 
کارآفرين بتواند با تکيه بر اين استعداد و ويژگی  ذاتی برای رفع 
نيازهای بازار و مشتريان يا نيازآفرينی در بازار ايده ای نو ارائه 

دهد و آن را به مرحلة اجرا درآورد. 
از سوی ديگر اصل اجتهاد در فقه، که به مراجع و مجتهدان 
اختصاص دارد، نشانة ديگری بر خالقيت و نوآوری است؛ چرا 
که مجتهد نيز بايد اين توان و قدرت را داشته باشد که مسائل 
موردنياز جامعة اسالمی را با استفاده از منابع فقهی و براساس 
مقتضيات زمانی و مکانی استخراج و استنباط کند و به صورت 
حکم يا فتوا ارائه دهد و اين ميســر نيســت، مگر با دارا بودن 

استعداد، خالقيت و نوآوری.

مسئوليت پذيری در تناظر با مسئوليت نسبت به 
خود و ديگران

فرد کارآفرين بايد مسئوليت عواقب مترتب بر کسب وکاری که 
راه اندازی می کند، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی، 
بپذيرد؛ چرا که ايجاد کســب وکار به ويژه کسب وکارهای نو و 
بديع آثار و عواقب فردی مثل موفقيت يا شکســت، ســود يا 
زيان، اتالف منابع، صرف وقت، و نداشتن اوقات فراغت دارد. از 
سوی ديگر، ايجاد کسب وکار می تواند عواقبی نيز برای اجتماع 
داشــته باشد؛ مثل تأثير بر محيط زيست و از بين رفتن منابع 
و امکانات ســرمايه گذاری، که فرد کارآفرين بايد مســئوليت 

علم کارآفرين در حوزة کاری مربوطه وی را از 
دوباره کاری بی نياز می کند، از تکرار خطاهای 

ديگران برحذر می دارد و همچنين فرصت 
تجربه های نو و بکر را پيش روی او قرار می دهد. 

در اسالم، دانش و تخصص با قدرت استنباط و 
تالش و مجاهده در قالب اجتهاد آميخته می شود؛ 
استنباطی که از هوش و خالقيت فرد برمی خيزد 
و موفقيت وی را در ساية اجتهاد و تالش علمی 

ضمانت می کند
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آن ها را با آگاهی بپذيرد. در فرهنگ اسالم نيز فرد مسلمان با 
پذيرش اسالم نســبت به خدا، خود و ديگر افراد و کل جهان 
آفرينش، مسئوليت می يابد. فرد مسلمان نمی تواند نسبت به 
امور خود و ديگران بی تفاوت باشد؛ چنان که حتی همسايگان 
بر گردن فرد مســلمان حق می يابند و تا چهل همسايه از هر 

طرف، بر گردن فرد مسلمان حق دارند.
 حضــرت علیـ  عليه الســالمـ  در آخرين وصيت های خود 

چنين می فرمايد:
اهلل اهلل فی جيرانکم فانهم وصيــئ نبيکم، مازال يوصی بهم 
حتی ظننا انه سيورثهم؛ از خدا بترسيد! از خدا بترسيد! دربارة 
همسايگان که همواره مورد ســفارش پيامبرتان بوده اند. )آن 
حضــرت( به قدری دربارة آنان ســفارش می کــرد که گمان 

می برديم برای ايشان ميراثی قرار خواهد داد.
رسـول اهلل ـ صلـی اهلل عليـه و آلـه: أال کلکـم راع و کلکـم 
مسـؤول عن رعيتـه؛ األمير الذی علی الناس راع و هو مسـؤول 
عـن رعيتـه، و الرجـل راع علـی أهـل بيتـه و هو مسـؤول عن 
رعيتـه؛ بدانيـد کـه همة شـما مسـئوليد و همة شـما نسـبت 
به زيردسـتان بازخواسـت می شـويد. فرمانروای مردم، مسئول 
مردم اسـت و نسـبت به زيردستانش بازخواسـت می شود. مرد، 
سرپرسـت ]اعضای[ خانواده اسـت و نسبت به آنان، بازخواست 
می شـود. زن، مسـئول خانه شـوهر و فرزندان اوسـت و در برابر 
آن، بازخواسـت می شـود. برده، مسـئول مال مالک خود اسـت 
و در برابر او، مسـئول اسـت. پس بدانيد که همة شما مسئوليد 
 و همـه در برابـر زيردسـتان ، ص خود، بازخواسـت می شـويد.

)مطهری، 1390: ج17، ص282(

مرکز کنتـرل درونی در تناظر بـا ارادة فردی و 
تکيـه و اعتماد بـه ذات اليزال الهی

کارآفرين در صورتی موفق خواهد شد که دارای مرکز کنترل 
درونی باشد؛ يعنی مسائل و نتايج آن را به توانمندی و تالش 
خود نســبت دهد نه اينکه آن ها را به امور بيرون از توان خود 
مثل شــانس يا اقبال نســبت دهد. در اسالم، فرد مسلمان با 
توکل بر ذات اليزال الهی و تکيه بر قدرت الهی و اعتماد به آن 
نســبت به تصميم خود به کار اقدام می نمايد و کار خود را با 

اراده و همت فردی شروع می کند.
»و شــاورهم فی األمر فإذا عزمت فتــوکل علی اهلل إن اهلل 
يحب المتوکلين؛« و در کار]ها[ با آنان مشــورت کن و چون 
تصميم گرفتی، بر خدا توکل کن؛ زيرا خداوند توکل کنندگان 

را دوست می دارد. )سورة آل عمران: 159(

دانش و تخصص در تناظر با اجتهاد و استنباط
يکــی از عوامل مهمی که در موفقيت کارآفرين نقش بارزی 
دارد، دانش و تخصص کارآفرين در زمينة کســب وکاری است 
که راه انــدازی و اجــرا می نمايد؛ چرا که علــم کارآفرين در 
حوزة کاری مربوطه وی را از دوبــاره کاری بی نياز می کند، از 
تکــرار خطاهای ديگران برحذر مــی دارد و همچنين فرصت 
تجربه هــای نو و بکر را پيش روی او قرار می دهد. در اســالم، 
دانش و تخصص با قدرت استنباط و تالش و مجاهده در قالب 
اجتهاد آميخته می شود؛ استنباطی که از هوش و خالقيت فرد 
برمی خيزد و موفقيت وی را در ســاية اجتهاد و تالش علمی 
ضمانت می کند. جالب اينجاســت که در جهان بينی اسالمی، 
علم و دانش منشأ الهی دارد، »العلم نور يقذفه اهلل فی قلب من 
 يشــاء«؛ خداوند نور علم را در قلب هرکس بخواهد می تاباند.

)امام صادق)ع(، 1400ق، ص160(

هدف گرايی در تناظر با نيت و قصد در کليه اعمال
کارآفرينــی همانند بســياری از فعاليت هــای ديگر و بلکه 
به صــورت ويژه، بدون داشــتن قصد و هدف، معنــا ندارد و 
امکان پذير نمی باشد. کارآفرين بايد هدف خود را تعيين کند 
تا بتواند بر مبنای آن در اقيانوس فرصت ها به کشف و انتخاب 
فرصتی که با هدفش سازگارتر است اقدام نمايد. بايد هدفش 
مشخص باشد تا بتواند منابع و امکانات فردی و محيطی را برای 
تحقق آن هدف بسيج کند و به کار گيرد. در فرهنگ اسالمی 
نيز نيت و قصد در هر عملی از ضروريات شــمرده می شود و 
همان گونه که پيش تر نيز گفته شــد قصد و نيت، ســنجه و 
ميزانی برای آزمون صحت و درســتی کردار و اعمال شناخته 
می شود و در معنويات به اعمال خيری که انسان قصد و نيت 
انجام دادن آن ها را داشــته اما به داليلی موفق به انجام دادن 
آن ها نشده باشد، ثواب و پاداش نيکو تعلق می گيرد. البته بايد 
توجه داشــت که در فرهنگ اســالمی اينکه کار برای رضای 
خداوند متعال انجام شود، باالترين نيت است. در اين صورت، 
ارزش معنوی کار چندين برابر خواهد شد و نتيجه بخش بودن 

آن نيز از سوی خداوند متعال تضمين می گردد.

دستاوردگرايی در تناظر با نيل به قرب و رضای معبود
در کارآفرينی توجه به نتايج و دستاوردهای کسب وکار، هم 
از جنبة کّمی و هم از جنبة کيفی، در زمرة ضروريات اســت. 
به تعبيری، قبل از اجرای پروژة کارآفرينی بايد ارزشمند بودن 
نتايج و دســتاوردها ارزيابی شــود. به عبارت ساده تر، بررسی 
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گردد که نتايج حاصل، ارزش ســرمايه گذاری دارد يا خير. در 
فرهنگ اســالمی، ميزان ارزشمند بودن کار اين است که کار 
يــا فعاليت تا چه حد ما را به هدف آفرينش، که همانا نيل به 
قرب و رضای الهی اســت، نزديک می کند. به عبارت بهتر، در 
فرهنگ اسالمی ارزش معنوی دستاورد بر ارزش مادی حاصل 
از آن مقدم است و ارجحيت دارد و چه بسا کارهايی که ارزش 
معنوی بيشتر اما ارزش مادی کمتر دارند و ما را به مقام قرب و 
رضای الهی می رسانند و مورد تأييدند اما کارهايی را که ارزش 
مادی فراوان دارند اما فاقد ارزش معنوی يا ضد آن می باشند، 
فرد مسلمان مجاز نيست که انجام دهد؛ مثل ربا و احتکار که 
گرچه ارزش مادی بااليی دارند، در فرهنگ اسالمی گناه اند و 

مجاز نمی باشند.

اعتمادبه نفس در تناظر با خليفه و جانشين خدا بودن
اعتمادبه نفس برای کارآفرين جزء صفات و ويژگی های بسيار 
ارزشــمند و ضروری است. فرد کارآفرين بايد بتواند بر اراده و 
استعدادهای خود تکيه کند و به توانمندی های خود اعتماد و 
يقين داشته باشــد تا بتواند از عهدة اقدام به اجرای ايده های 
بديع برآيد. در جهان بينی اســالمی، انســان مسلمان خود را 
جانشين خدا بر روی زمين می داند و معتقد است که با حفظ 
ارتباط معنوی خود بــا خالق جهان آفرينش می تواند کائنات 
را به فرمان خداوند به تســخير خويش درآورد. پس با چنان 
اعتمادبه نفسی که به مراتب بسيار قوی تر از اعتمادبه نفس يک 
فرد مادی اســت، برای تحقق بخشيدن به ايده های نو قدرت 
معنوی بسيار باالتری می يابد و احتمال موفقيت وی با چنين 
اعتمادبه نفسیـ  که زاييدة اعتماد به خالق استـ  بسيار باالتر 
خواهد بود. اينجاست که معنای توکلـ  که پيش تر بدان اشاره 

شد ـ تبيين می گردد.

تالش و پشتکار در تناظر با جهاد و تالش
کارآفرينی مســتلزم تالش و پشتکار فراوان برای رسيدن به 
موفقيت در کســب وکار و اجرای ايده های تازه و نو است. فرد 
کارآفرين بايد برای حصول نتيجة مطلوب از کسب وکار خود، 
از هيچ تالشی فروگذار نکند و از ناماليمات نهراسد. در فرهنگ 
اسالمی اهتمام و تالش در کســب وکار و کسب روزی حالل 
موردتأکيد قرار گرفته است و پيشوايان دين خود الگو و اسوه 

تالش در کسب وکار بوده اند.
ابن عمرو می گويد:

روزی امام صادق ـ عليه الســالم ـ را در باغی مالقات کردم. 

آن حضرت لباس مخصوص کار پوشــيده بود و بيل به دست 
گرفته، در باغ خويش مشــغول کشاورزی بود؛ چنان فعاليت 
می کرد که عرق از پيشانی مبارکش می ريخت. گفتم: »فدايت 
شــوم! بيل را بدهيد تا من کار کنم.« فرمودند: »دوست دارم 
 آدمی برای کســب روزی حالل در برابر آفتاب آزرده شــود«.

)نوری، 1408ق، ج2، ص 417(

اسـتقالل طلبی در تناظـر بـا اسـتقالل فکری، 
معنـوی و واليی

از انگيزه هــای بســيار مهمی کــه در کارآفرينــی مدنظر 
کارآفرينان قرار می گيرد، داشتن کسب وکار مستقل و استقالل 
مديريتی و مالی اســت و بســياری از افراد با اين انگيزه وارد 
کارآفرينی می شوند. همان گونه که مشاهده می گردد، کار در 
فرهنگ کارآفرينی مصداق استقالل طلبی در امور مديريتی و 
اقتصادی اســت، اما در فرهنگ اسالمی مصداق استقالل در 
امور فکری، معنوی و واليی اســت و اســتقالل در اين مکتب 

استقالل مؤمنين نسبت به کافران است.
»الذين يتخذون الکافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزئ فإن العزئ هلل جميعا«؛ کسانی که کافران را به جای 
مؤمنين ولی خود می گيرنــد آيا نزد کافران عزت می طلبند؟ 

عزت همه نزد خداست.« )سورة نساء: 139(
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7. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، )1403ق(، ج71/ بيروت: الوفاء

8. کوفی االهوازی، حسين بن سعيد، کتاب المؤمن، )1387ش(/ قم: مؤسسه 
فرهنگی تبيان

9. حميری، عبداهلل بن جعفر، قرب األسناد، )1413ق(/ قم: آل البيت
10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، )1390ش( ج 17/ تهران: صدرا

11. )منسوب( به امام صادق)ع(، مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه، )1400ق(/ 
قم: آل البيت

12. نوری، ميرزاحسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، )1408ق( 
ج2/ قم: آل البيت 
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روان درمــانيآزمون های روانی

اشـــاره
هــدف از تحقيق كاربردي حاضر كــه ماهيت توصيفي دارد، 
مطالعة مقاومت افراد در حيــن روان كاوي و تأثير آن در روابط 
حرفه اي اســت. فنون اصلــي روان كاوي عبارت اند از: تداعي 
آزاد، تفســير و تعبير، انتقال، مقاومت و بينش، كه در اينجا به 
تعريف و طريقة مقابله با مقاومت پرداخته شده است. مقاومت 
به طور خالصه كنش دفاعي است كه مراجع در برابر فعاليت هاي 
درماني از خود نشــان مي دهد و با رفتارش نوعي مزاحمت در 
فرايند درمان ايجاد مي كند. مقاومت در فرايند درمان اشــكال 
متفاوتي به خود مي گيرد كه كم صحبتي، ســكوت هاي طوالني، 
حذف يا سانســور برخي از اطالعات، صحبت هاي تكراري حول 

يك موضوع و تأخير در زمان حضور از جملة آن هاست. 
روان كاو با شــنيدن گفته ها يا مشــاهدة رفتارهاي مراجع 
نمونه هايي از مقاومت، يعني تمايــل به بازداري از ابراز آزادانه 
مطلب ناهشيار را در او كاوش و بررسي مي كند؛ مثاًل اگر مراجع 
در برابر گفت وگو دربارة يك موضوع مقاومت مي كند، روان كاو 
مي كوشــد با دنبال كردن موضوع، دليــل مقاومت او را دريابد 
و ســپس با روش هاي گوناگون با غلبه بر مقاومت و آگاه سازي 

مراجع نسبت به آن، فرايند درمان را پيش ببرد. 

كليد واژه ها:  مقاومت، روابط حرفه اي، روان كاوي

مقـدمه 
روان كاوي، علمــي بــراي پرداختن عميــق و متمركز به ذهن 
ناخودآگاه است. منظور از ناخودآگاه، آن بخش از روان است كه در 
دسترس آگاهي قرار ندارد ولي به كنترل رفتار فرد ادامه مي دهد. 
در يكي از جنبه هاي روان كاوي يعني درمان، درمانگر كه روان كاو 
ناميده مي شــود، مي كوشــد درمان جو را نســبت به تعارض هاي 
ناخودآگاهش آگاه كند. در روان كاوي، روان كاو داده هاي خود را از 

مصاحبه هاي باليني كسب مي كند. 
روان كاوي كالســيك بر پاية اين عقيدة اصلــي زيگموند فرويد 
استوار اســت كه تعارض هاي ناخودآگاه ميان بخش هاي مختلِف 
روان- نهاد، خود يا من، فراخــود يا فرامن- علت اصلي رفتارهاي 

نابهنجار هستند. 
فرويد بر اين باور اســت كه آگاهي يافتن از يك تعارِض دردناك 
موجب كاهش اضطراب مي شــود. وي مشــاهده كــرد كه هرگاه 
مراجعانش تجربــه تلخ و تكان دهنده اي را همــراه با هيجان هاي 
اضطــراب آور آن به ياد مي آورنــد، ظاهراً از تأثيــر آن تعارض بر 

رفتارشان كاسته مي  شود. 
البته دســتيابي به تعارض هاي ناخودآگاه كار ســاده اي نيست. 
»خود«، به كمك ســازوكارهاي دفاعي مانع از هشــياري نسبت 
به افكار ناخودآگاه مي شــود. كسب بينش نســبت به ناهشياري 
مســتلزم فريب دادن »خود« و تضعيف حالت دفاعي آن اســت. 

مهكامه حسيني
دكتراي روا ن شناسي تربيتي
 دانشگاه علوم و تحقيقات اصفهان

و تأثير آن
وابط حرفه ای در ر
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تداعي آزاد، تفسير و تحليل رؤيا، مقاومت، انتقال و بينش پنج  فن 
اصلي روان كاوي كالسيك فرويد براي آگاهي يافتن از تعارض هاي 

ناخودآگاه هستند )رضايي، 1396(.
بنابراين، روان كاوي به عنوان يك روش درماني براساس فرضياتي 
پيش مي رود كه ريشــه در تعارض هاي ناهشــيار ذهن دارند. در 
اين روش، روان كار با صرف وقت بســيار مي كوشــد تا تعارض ها و 
ناراحتي ها را از سطح ناهشيار درمان جو به سطح هشيار او بياورد و 

به وي در حل آن تعارض ها كمك كند. 
در ايــن خصوص مي توان گفــت كه پنج فن اصلــي مذكور از 
مشــخصه هاي اصلي روا ن كاوي، )چه به عنوان روش درماني و چه 

به عنوان ابزار تحقيق( به شمار مي روند )مرادي، 1394(.

تداعي آزاد 
در شروع برنامة روا ن  كاوي به مراجع گفته مي شود كه هرچه  را 
به ذهنش خطور مي كنــد، بيان كند؛ حتي اگر اين تداعي ها قابل 
فهم و مهم نباشند يا حتي بي ادبانه و ناشايست باشند. چنين تداعي 
آزادي با توجه به سيستم تعليم  و تربيت ما بسيار مشكل است؛ زيرا 
مــا از دوران كودكي ياد گرفته ايــم كه هر چيزي را نگوييم. يعني 
سخنانمان بايد منطقي، درست، شايسته و مؤدبانه باشد. به همين 
سبب، مراجع را روي تخت راحتي مي خوابانند و روان كاو باالي سر 

مراجع و خارج از ديد وي قرار مي گيرد. 

تفسير و تعبير 
روان كاو به وســيلة گوش دادن به تداعي آزاد مراجع درمي يابد 
كه ناهشيار مي تواند در لباس مبدل به صورت نمادين )سمبليك( 
ظاهر شود. گاهي اتفاق مي افتد كه اين تداعي ها خاموش مي شوند و 
در نتيجه، روان كاو به طور اتفاقي در تداعي دخالت و تفسير مي كند. 
روياها با توجه به اينكه معمواًل بيش از افكار زمان بيداري قسمت 
ناهشيار را مي پوشانند، نقش مهمي در روان كاوي و همين طور در 

تداعي آزاد بازي مي كنند و در نتيجه بسيار مهم و مفيدند. 

انتقال
در يك دورة طوالني روان درماني، مراجع احســاس هاي خود را 
نســبت به روان كاو بســط مي دهد و اين امر ممكن است مثبت يا 
منفي باشــد. اين نوع انتقال شبيه جابه جايي احساس هاي مراجع 
نســبت به والدين، همســر يا هر دو در دوران زندگي اش اســت. 

روان كاو از آن ها هم در تعبير و تفسير استفاده مي كند. 

مقاومت 
گاهي اتفــاق مي افتد كه فرد از يادآوري خاطــرات و تكانه ها از 
ســطح ناهشيار به هشيار جلوگيري مي كند؛ به اين علت كه آن ها 
را تهديدي براي خود مي داند و اين به شــكل هاي مختلف نشــان 
داده مي شود كه كم صحبتي، سكوت هاي طوالني، حذف يا سانسور 
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برخي از اطالعات، صحبت هاي تكراري حول يك موضوع، و تأخير 
در زمان حضور از جملة آن هاست. براي موفقيت در درمان بايد با 

تعبير و تفسيرهاي مختلف مقاومت مراجع را از بين برد. 

بينش 
بعد از انجام دادن كارهاي زيادي سرانجام روان كاو به مرحله اي 
مي رســد كه احساس مي كند مراجع مي تواند توضيح ها و تعبير و 
تفسيرهاي او را هرچه بيشتر بپذيرد. چنين احساسي بينش ناميده 
مي شــود. در نهايت، مراجع تقويت مي شود و خود قادر مي گردد 
كه با تعارض هاي كهنه مواجه شــود و به پختگي برســد و آن ها 
را مغلوب كند؛ بدون اينكه با ســازوكار )مكانيزم( هاي ناسازگارانة 
دفاعي آن ها را حل نمايد. كاربرد بينش و سودمندي آن در درمان 
و موارد استفادة روزمرة آن سبب شده است كه روان كاوي به عنوان 

يك روش درماني مفيد شناخته شود. 

در ايــن تحقيق، مقاومت مورد مطالعــه قرار گرفته 
اســت؛ چرا كه يكي از اساسي ترين موانع بر سر راه 

روان كاوي است. 
مقاومت عدم تمايل فرد براي ابراز درونيات خود و 
به ويژه موارد مكنون در ناخودآگاه وي است. فرد به 
داليل دروني ميل به بازگشــايي ضمير ناخودآگاه 
خود ندارد و روان كاو بايد به انحاء مختلف سعي در 
راهگشايي به اين ضمير داشته باشد )عباسلو، 1391(. 
مقاومــت يك مانــع عمدة درمان اســت و در 
صورتي كه با آن مبارزه نشــود، درمانگر نمي تواند 
از ســپر دفاعي مراجع عبور كنــد. از طرف ديگر، 
مبارزه با آن به تشديد انتقال منجر مي شود كه خود 
نوعي دفاع اســت و در صورتي كه به آن توجه نشود، 
مي تواند به انحراف درمان يا رها كردن توســط مراجع 
منجر گردد. بنابراين، توجه به سبك هاي دفاعي، مقاومت 
و انتقال در روان درماني از اهميت زيادي برخوردار است و 
اين امر به ويژه در مراجعان با اختالل هاي شخصيت اهميت 

بيشتري دارد )نوروزي و همكاران، 1387(. 
مســئله اين اســت كه مراجع در حيــن روان درماني، در برابر 
تالش براي حذف روش هاي روان رنجورانة خويش در حل مسائل، 
مقاومت مي كند. اين دفاع شــخصيتي اســت كه مقاومت ناميده 

خيلي مهم است كه درمانگران مقاومت هاي 
مراجعان را محترم بشمارند و به آن ها كمك كنند 
تا از جنبة درماني با دفاع هاي »خود يا من« )يكي 
از جنبه هاي شخصيتي( برخورد نمايند. مقاومت، 

در صورتي كه با آن به درستي برخورد شود، 
مي تواند يكي از باارزش ترين ابزارها در شناختن 

درمان جو و كمك به او باشد



مي شــود. مراجعان معمواًل ميــل ندارند رفتارهايــي را كه مؤثر 
بوده اند،  حتي اگر ناراحت كننده باشند، كنار بگذارند؛ ضمن اينكه 
فكر كردن و جر و بحث كردن در مورد موضوعات دردناك برايشان 
دشوار اســت. مثاًل فردي كه هميشه از مادرش مي ترسيده است، 
دوست ندارد دربارة مسائل مرتبط با مادرش صحبت كند. مقاومت 
از طــرف مراجعان تا حدي طبيعي اســت اما اگر اين مقاومت به 
حدي برســد كه جلوي پيشــرفت درمان را بگيرد، بايد توســط 

درمانگر شناسايي و برطرف شود. 

از آنجا كه مداخالت روا ن شناختي به صورت نظام دار و حرفه اي با 
تولد روان تحليل گري آغاز شده اند. برونر و فرويد نشان دادند تجربة 
اضطراب شديد در يك موقعيت آسيب زا و عدم امكان ابراز هيجان 
همخوان با اضطراب، زمينه ســاز اختالالت رواني يا نوروزهاست. از 
اين رو، اساس روش درماني نيز افشا و هشياري نسبت به خاطرات 
و عواطــف دردناك همخوان با آن ها از طريق بيان گفتارِي تجارِب 
ياد شــده اســت. فرويد از آغاز تولد روان تحليل گــري، نيرويي را 
شناســايي كرد كه در جهت توقف يا سطحي ســازي فرايند افشا 
فعال مي شود و آن مقاومت اســت. وقتي فرويد با پديدة مقاومت 
روبه رو شــد،  موضعي چالش برانگيز و فعال در برابر آن اتخاذ نكرد. 
در نوآوري هايــي كه پس از فرويــد در روان درماني صورت گرفت 
اغلب ســعي كردند همچنان آرام و غيرمستقيم با مقاومت روبه رو 
شوند. چنين راهبردي در خصوص مقاومت يكي از عوامل عمده اي 
اســت كه فرايند افشا را سطحي و كند مي ســازد و درمانگري را 
به فرايندي بلند مدت، ســازمان نايافته، مبهم و غيرمستقيم تبديل 

مي كند )نوروزي و همكاران، 1387(. 
مقاومت در درمان روان كاوي، اكراه درمان جو از به سطح آگاهي 
آوردن مواد ناهشيار سركوب شده است. مقاومت به هر گونه عقيده، 
نگرش، احســاس يا عملي اشــاره دارد كه وضــع موجود را حفظ 
مي كند و مزاحم تغيير مي شود. هدف از تفسير مقاومت و اهميت 
و ضرورت آن اين است كه به مراجع كمك شود از داليل مقاومت 
آگاه گردد؛ به گونه اي كه بتوانــد با آن ها برخورد كند. خيلي مهم 
است كه درمانگران مقاومت هاي مراجعان را محترم بشمارند و به 
آن ها كمك كنند تا از جنبة درماني با دفاع هاي »خود يا من« )يكي 
از جنبه هاي شخصيتي( برخورد نمايند. مقاومت، در صورتي كه با 
آن به درستي برخورد شــود، مي تواند يكي از باارزش ترين ابزارها 
در شــناختن درمان جو و كمك به او باشــد. در حقيقت، نيمي از 

محتواي روان كاوي مقاومت ها هستند. تقريبًا هر رفتاري در درمان 
مي تواند حالت دفاعي داشته باشد؛ مثل صحبت كردن بسيار ُكند 
يا بسيار تند، بسيار زياد يا بسيار كم، داشتن احساس خوشايند يا 
ناخوشايند نسبت به درمانگر، تمركز بر جزئيات يا اجتناب از آن ها 

)شفيع آبادي، ناصري، 1389(. 

مراجع برخي از مقاومت ها را آشــنا، منطقي و باهدف احســاس 
مي كند و متوجه جنبة مقاومتي آن ها نمي شــود. تشــخيص اين 
قبيل مقاومت ها براي مراجع و درمانگر مشــكل اســت. اين نوع 
مقاومت ها، جزء عادت هاي رفتاري مراجع هســتند كه گاهي براي 
او ارزش اجتماعي نيز دارند. واكنش سازي، بروز مستمر احساسات، 
مقاومت هاي منشــي و رفتاري و دفاع هاي حفاظتي از جملة  اين 

مقاومت ها هستند )پورشهباز، 1387(.
كم  صحبت كردن، سكوت طوالني، يا طرح اين نكته كه »چيزي 
به ذهنم نمي رسد«، برخي از شــكل هاي ديگر مقاومت اند. گاهي 
مراجع دائم حول يك موضوع حرف مي زند يا يك موضوع را به طور 
مكرر مطرح مي كند. يك شــكل ديگر مقاومت، حذف يا سانسور 
كردن بعضي اطالعات است. دير آمدن مكرر، لغو قرارها بدون ارائة 
دليل موجه، فراموش كردن قرارها و مواردي از اين قبيل، نيز نوعي 
مقاومت اند. تقريبًا هر چيزي مي تواند مقاومت باشد. گاهي برطرف 
كردن دفاع هاي مراجع موجب تشــديد نشانه ها مي شود اما  حالت 
عكس آن هم مي تواند روي دهد؛ يعني مراجع يك دفعه تغيير كند 
و حالش بهتر شود. در حالت اول گويي زبان حال مراجع اين است 
كه »اگر مرا با اين امور روبه رو كني حالم بدتر مي شود.« در حالت 
دوم زبان حال مراجع اين اســت كه »ببين، من نيازي ندارم كه به 

اين مسائل فكر كنم؛ چون حالم بهتر شده است.« 
روش ديگر برون ريزي است. در اين حالت، مراجع با انجام دادن 
كارهاي نامعقــول يا رفتارهاي خطرناك از اضطــراب پديد آمده 
در درمــان فرار مي كند؛ مثاًل ناگهان بــه كوه نوردي روي مي آورد 
و يا مصرف مواد مخدر را شــروع مي كند. عــده اي هم به توجيه 
عقلــي پناه مي برنــد. اين افــراد تجربه ها يا خاطــرات خود را از 
محتــواي هيجاني تهي مي كنند و آن ها را آرام و عاقالنه تشــريح 
و تحليل مي نمايند. پس، به تعبيري مقاومت ســد راه حل و فصل 
ســريع تعارضات روان رنجورانه است. مقاومتي كه در حين درمان 
 پديد مي آيد، احتمااًل بازتاب وقايع زندگي واقعي مراجعان اســت

)فيرس و جي. ترال، 1387(.
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مقاومت حتي گاهي به وســيلة انتقال منفي بســيار قوي اتفاق 
مي افتد كه به صورت تنفر از روا ن كاو و سرگرم كردن او با حمالت 
كالمي ظاهر مي شــود. به طور كلــي، از نظر فاين مقاومت ها به دو 

دسته طبقه بندي مي شوند. 
1. مستقيم؛

2. غيرمستقيم.
مقاومت هاي مستقيم آن هايي هستند كه مراجع بنا به خواهش 
درمانگر به ســادگي از آن ها دست مي كشد. حضور در وقت معين، 
پرداخت هزينه مشــخص، صحبت كردن و دراز كشــيدن بر روي 

صندلي راحت از جملة اين مقاومت ها هستند. 
مقاومت هاي غيرمســتقيم در تمام طول درمان تجلي مي كنند 
و متضمــن تأكيد فوق العــاده بر واقعيت، خواســت هاي نامعقول 
و واكنش هاي درماني منفي هســتند. ايــن نوع مقاومت ها جريان 

درمان را كند مي سازند )شفيع آبادي و ناصري، 1386(.
روان كاو با مشــاهدة گفته هاي مراجع به كاوش دربارة نمونه هاي 
مقاومت، يعني تمايل به بازداري از ابراز آزادانة مطلب ناهشيار آن ها 
مي پردازد؛ مثاًل اگر مراجــع در مورد گفت وگو دربارة يك موضوع 
مقاومت مي كند، روان كاو مي كوشــد با دنبال كردن موضوع، دليل 
مقاومــت او را دريابد. اگر مقاومت در جريان درمان تحليل شــود 
و مراجع بــه كاركرد حقيقي آن پي ببــرد، در خارج از محل كار 
درمانگر هم ديگر از اين گونه دفاع ها استفاده نخواهد كرد )رضايي، 
1396(. بايد دانســت كه هــدف روان كاوي از بين بردن دفاع ها يا 
مقاومت ها نيست بلكه اين است كه مراجع دفاع ها يا مقاومت هاي 
پخته تر، واقع بينانه و ارضا كننده را جايگزين دفاع ها و مقاومت هاي 

ناپخته نمايد. 

تحليل مقاومت از ديدگاه روان كاوي 
مقاومت عبارت اســت از هر گونه عملي كه به منظور ممانعت از 

پيشرفت كار تحليلي، از مراجع سر مي زند. اين پديده شايد در نگاه 
اول نوعي تضاد را به ذهن متبادر سازد؛ زيرا با توجه به اينكه مراجع 
با خواســت درمان شدن وارد روند روان كاوي شده است، حاال چرا 
بايد در جهت پيشرفت آن مانع ايجاد كند؟  براي پاسخ دادن به اين 
ســؤال دو موضوع را مي توان مطرح كرد: اواًل هر فكر، باور، عقيده، 
نگرش يا رفتاري كه فــرد در حال حاضر از خود بروز مي دهد، در 
ساختار روان وي نقشــي دارد و »ايگو« يا »من« يا »خود« تالش 
مي كند نظم شكل گرفته را حفظ نمايد و مانِع از هم پاشيدن روان 
فرد شود. ثانيًا در ســطحي عميق تر، همة رفتارهاي ما ريشه هاي 
ناخودآگاهي دارند كه هشيار شدن نسبت به آن ها براي مراجع  درد 

و رنج به همراه خواهد داشت. 
اصواًل اين مسائل از آنجا كه دردناك و عذاب آور بوده اند، از حوزة 
هوشياري خارج شده اند و اكنون كه بيم مواجه شدن دوباره با آن ها 
وجود دارد، من )ايگو( در واكنش به اضطراب ناشي از تهديد شدگي،  
وارد عمل مي شــود و در راه روبه رو شــدن با اجزاي ناهشيار مانع 
ايجاد مي كند كه اين همان مقاومت است و به شكل هاي مختلفي 
نشــان داده مي شود؛ مانند: ايجاد مانع در تداعي آزاد، گزارش هاي 
تحريف شده از روياها و وقايع، دير آمدن يا نيامدن به جلسة درمان، 
اجتناب از صحبت كردن در مورد برخي موضوعات، ســكوت هاي 
طوالنــي )يا حتي ميان مــدت و كوتاه مــدت(، و پرداخت نكردن 

حق الزحمة درمانگر )شيرافكن، 1391(. 
بنابراين، گاهي اتفاق مي افتد كه »خود« يا »من« از فراخواني و 
يادآوري خاطرات و تكانه ها از ســطح ناهشيار جلوگيري مي كند؛ 
چــون آن ها را تهديدي براي خود مي داند. پس زماني كه روان كاو 
سعي مي كند مطالب را از ســطح ناهشيار به سطح هشيار و آگاه 

فراخواند، مراجع اغلب از خود مقاومت نشان مي دهد. 
براي آنكه درمان موفقيت آميزي حاصل شود، بايد به وسيلة تعبير 
و تفسيرهاي مختلف، مقاومت بيمار از بين برود )عزالدين، 1390(. 

بحث و نتيجه گيري
مقاومت مراجع واكنشــي اســت كه مراجع در برابر فعاليت هاي 
درماني نشــان مي دهد و هدفش ايجاد نوعي مزاحمت در فرايند 
درمان است كه انتظار مي رود به متوقف شدن روند درمان و شكست 
درمانگر در پيشبرد آن منجر گردد. در روان كاوي به هر چيزي كه 
جلوي پيشــرفت درمان را مي گيرد، مقاومت اطالق مي شود كه از 
بروز محتويات ناخودآگاه به خــودآگاه مراجع جلوگيري مي كند. 

مراجع برخي از مقاومت ها را آشنا، منطقي 
و باهدف احساس مي كند و متوجه جنبة 

مقاومتي آن ها نمي شود. تشخيص اين قبيل 
مقاومت ها براي مراجع و درمانگر مشكل 
است. اين نوع مقاومت ها، جزء عادت هاي 
رفتاري مراجع هستند كه گاهي براي او 
ارزش اجتماعي نيز دارند. واكنش سازي، 

بروز مستمر احساسات، مقاومت هاي منشي 
و رفتاري و دفاع هاي حفاظتي از جملة  اين 

مقاومت ها هستند
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مطالعه و بررسي مقاومت هاي مراجع يكي از بنيان هاي روان كاوي 
است. براي غلبه بر اين مقاومت ها مي توان از روش هاي زير استفاده 
كــرد.  با احترام به مراجع و گوش دادن فعال، مي توان شكســتن 
مقاومت مراجع را ترغيب كرد. ديگر آنكه مراجع را به قسمت هاي 
مهم و حساس روياها، لغزش ها و خيال پردازي هاي وي توجه داد و 
به وي براي پي بردن به مقاومت هاي اصلي اش كه ريشه در بيماري 
دارد، كمك كرد. گفت وگوي معمولي و دور شــدن از موضوعي كه 
مراجع در برابر  آن مقاومت مي كند، روشي ديگر است. با استفاده 
از تجزيــه و تحليل علل مقاومت مراجع و رويــا رو كردن او با اين 
واكنــش و خودداري از قضاوت، تمســخر و يــا تهديد مي توان از 

مقاومت مراجع كاست. 
مراجع در جريان درمان بايد از مقاومت هاي خود آگاه شود و راه 
مقابله با آن ها را بياموزد. پس او براي مواجهه با مشــكالت خويش 
الزم اســت در فرايند درمان، سيري تدريجي را طي كند. چنانچه 
پيشبرد درمان سريع باشد، ممكن است مراجع توانايي تحمل افكار 
و احساســات ناهشيار آزاد شده را نداشته باشد و روان كاوي را يك 

تجربة دردناك جديد تلقي كند. 

رفتارهـاي ناشـي از مقاومت در جلسـة مشـاوره 
از:  عبارت انـد 

1. از مشاور و نحوة مشاورة او به شدت انتقاد مي كند؛ 
2. از نتايج احتمالي مشاوره احساس نارضايتي مي كند؛ 

3. به گفته ها و پيشنهاد هاي مشاور توجهي نمي كند؛ 
4. در وقت تعيين شده براي مشاوره حاضر نمي شود؛ 

5. عواطف و احساسات خود را بروز نمي دهد؛ 
6. در جلسة مشاوره سكوت مي كند؛ 

7. به اقدامات مشاوره اي اعتقاد چنداني ندارد؛ 
8. سعي دارد جلسات مشاوره را هرچه زودتر به پايان برساند؛ 
9.  در جلسات مشاوره موضوعات نامربوط را مطرح مي كند؛ 

10. از جلسة مشاوره توقع بي جا و انتظارات غير واقع بينانه دارد. 

علل ايجاد مقاومت در مراجع
1. محيط نامناسب مشاوره 

2. رفتار نامناسب مشاور 
3. ترس از حل نشدن مشكل و بدتر شدن شرايط 

4. ترس از پذيرفته نشدن توسط مشاور 

5. خستگي بيش از حد 
6. بيماري يا آسيب ديدگي 

7. عدم تحمل درد و رنج ناشي از هشيار شدن نسبت به ريشه هاي 
رفتار ناخودآگاه. 

روش هاي مواجهه با مقاومت مراجع 
1. پذيرش مراجع و بازتاب احساسات 

2. گوش دادن فعال 
3. دادن حس آزادي و راحتي به مراجع براي بيان افكارش 

4. گفت وگوي روزمره 
5. مواجه سازي مراجع با رفتارش 

6. تحليل علل مقاومت و آگاه سازي مراجع 
7.  خاتمه دادن به مشاوره. 
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خبر

گروه روان شناســی پژوهشگاه علوم انسانی در 
راســتای نقد کتاب های دانشگاهی با رويکردی 
نو اقدام به برگزاری اولين نشســت نقد کتاب با 

حضور مؤلفان کرد.
اين نشســت روز ســی ام تيرماه 98 با حضور 
استادان پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه و رياست 
گروه روان شناســی، آيت اهلل سيد محمدغروی 
به عنوان ناظر علمی کتاب، دکتر محمد صادق 
شــجاعی مؤلف ـ بــه همراهی دکتر مســعود 
آذربايجانــی و دکتر محمد کاويانی در ســمت 
ارزيابــان کتاب، و اســتادان منتقد. دکتر علی 
اصغر احمدی متخصص روان شناســی و دکتر 
محمدعلی مظاهری رياســت حال حاضر گروه 
روان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
در آغاز دکتر فتحی، مدير نشست، با اشاره به 
رويکردها  روان شناسی،  تاريخچة تشکيل گروه 
و برنامه هــای جديد گروه را ارائه داد و در ادامه 
از مؤلف کتــاب، دکتر شــجاعی، دعوت نمود 
تــا دربارة روند شــکل گيری تحقيق و کتاب و 
نيــز متن و محتوای آن برای حاضران ســخن 
بگويد. پس از ارائة نيمه مشــروح ايشان، نوبت 
به منتقدان رســيد. اســتادان نقدهای خود را 
در قالــب پرســش های واکاوانه طــرح کردند. 
مختصر بودن مطالب، جای خالی فطرت، شاهد 
مثال های قرآنی و روايی، مفاهيم، روان شناسی 

وان شناسی در  نقد کتاب ر
قرآن و حدیث

تهيه و تنظيم: محمود اردوخاني
عکس از: ابراهيم سيسان
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عمومــی، فرضيــه ـ آزمايــش، تجربه گرايــی، 
ابطال گرايی، روش شناسی، و فلسفة علم با توجه 
به وحيانی بودن مفاهيم کتاب از مشــخصه های 
نقد آن ها بود. در ادامه، مؤلف و اســتادان همراه 
دربارة اســتنباط فقهی، اجتماعی بودن، ضمنی 
بودن شــاهد مثال ها و مفاهيــم قرآنی و روايی 
نقدها و پرســش ها را مــورد واکاوی قرار دادند. 
آن ها بر اخذ مجوز از متون دينی برای اســتفاده 

از روش هــا تأکيد کردنــد و ابطال پذيری را نيز 
با مالحظة علمی طرح نمودند. اين نشســت به 
سبب غنای علمی استادان و مباحث طرح شده 
در آن می تواند عنوانی چــون درس گفتارهايی 
دو سويه را به خود اختصاص دهد. به اميد آنکه 
گزارش تکميلی آن در شماره های آتی مجلة رشد 
مشاور، مورد مطالعه و توجه مخاطبان قرار گيرد.

حجت االسالم دکتر محمدصادق شجاعی

دکتر علی اصغر احمدی

دکتر علی فتحی آشتيانی

دکتر مظاهری

حجت االسالم دکتر آذربايجانی
آيت اهلل غروی راد
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دکتر حسين سليمی بجستانی
دانشيار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايی

داشــتن گوش شــنوا برای شــنيدن حرف ها و نظرات طرفين 
مشــاجره )چه دو دانش آموز باشــند چه همکار و والدين( برای ما 
مشاوران مهارتی حرفه ای به حساب می آيد. در هنر مشاوره پرهيز 

از تعصب در ايدئولوژی و رأی و نظر خود نيز الزامی است.
ما بايد بتوانيم به طرفينی که هنگام منازعه و مشــاجره حتی به 
خون يکديگر تشنه اند، گوش بدهيم و مواضع آن ها را بفهميم. خود 
را به جای انسان ديگر گذاشتن و دنيای تفکر او را مزه و لمس کردن 
از جمله نکات ضروری در گفت وگوهاست؛ زيرا پس از آن هاست که 
کالم رد و بدل خواهد شد. اين موضوع آن قدر مهم است که حتی 
می توان زبان مشترکی بين انسان و زمين و خاک يافت که انسان 
بتوانــد با طبيعت هم گفت وگو کند. مــا ارتباط روحانی خود را با 
طبيعت گم کرده ايم. روزگاری برای کشاورزان، کشت و زرع حالت 
مناسک مذهبی را داشت؛ به نحوی که هنگام کاشت و بذرافشانی 
ذکر می گفتند در آن زمان، جريان فن و صنعت هنوز در کشــت و 

کار نفوذ نکرده بود.
درگير بودن در درد و تراژدی مشترک می تواند شرايط گفت وگو 
را آماده سازد. گفت وگو در حيات يک قوم و ملت جای خاصی دارد. 
به خصــوص هنگامی که پای تحوالت يا منازعات در ميان اســت. 

گفت وگو يعنی صحبت با کالم صادقانه و روی باز، و کالم در صورت 
مبادله نشدن با ديگران می ميرد.

مکالمه )ديالوگ( اولين شــکل ارتباط است و اينکه چگونه اين 
مرام اجرا شــود و چه استفادة مشــخصی از آن بشود، به مسائل 
مختلف در عمل مربوط می شود. وقتی انسان خود را در دنيای تفکر 
طرف مقابل احساس می کند، شرايط را برای يک جريان گفت وگو 
خلق کرده اســت. اکثر مردم از جنــگ و نزاع روزنامه ها و خطوط 
سياســی خسته شــده اند و به قلبی گرم و اعصابی آرام نياز دارند. 
ما قومی عقل گرا هســتيم و بايد به معجزة گفت وگو باور داشــته 
باشــيم. گفت وگو انواع مختلفی دارد؛ از طرفی ممکن است به طور 
تصادفی و به دليل به وجود آمدن شــرايطی مناسب و بدون برنامة 
قبلی شــکل بگيرد و از طرف ديگر، گفت وگوهای هدف دار وجود 
دارند که راهبرد )اســتراتژی( خاصی را دنبال می کنند و در آن ها 
به طور مشــخص دربارة يک موضوع بحث می شود. انواع ديگری از 

گفت وگو هم بين دو نوع اصلی فوق وجود دارند.
مســلمًا در صورت تمرين و ممارســت برای کسب توانايی های 
محوری گفت وگو نتايجی نيز در زندگی روزمرة خود خواهيم ديد 
و اين امر در ســاير امور زندگی نيز مؤثر خواهد افتاد؛ به نحوی که 

اندیشة 
گفت وگو

يادداشت
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پدران و مادران در گفت وگو با فرزندان، زنان يا شوهران، آموزگاران 
و شاگردان و همکاران با هم تفاهم و صميميت بيشتری در روابط 

خود کسب کنند.

چارچوب و ضوابط الزم برای گفت وگو
1. ايجاد ظرف و فضای مناسب که در آن همة اعضای شرکت کننده 
احساس امنيت کنند؛ جالب است بدانيم برای ايجاد چنين فضايی 
مدت ها گفت وگو الزم اســت! روند گفت وگو به تضادها و تفاوت ها، 

خشونت و نرمش، عمق و آرامش و بلندی و پستی احتياج دارد.
در جلســات گفت وگو و مشاوره، بزرگ ترين خطر تمايل به کنار 
گذاشتن صاحبان افکار ديگر و نظريات مخالف و منتقدان است که 

در اين صورت گروه بی تحرک خواهد شد.
2. راهنمــای گفت وگو؛ دومين شــرط الزم، داشــتن هميار و 
راهنماســت که وظيفة اصلی او آماده کردن و ايجاد ظرف و فضای 

مناسب برای گفت وگوست.
3. شــفافيت هدف؛ وظيفة راهنما اين است که در مواقع خاص 
و بحرانی، اهداف گفت وگو را يادآوری کند. اگر چنين کاری انجام 

نشود، ممکن است فضا و ظرف به سادگی متزلزل و سست گردد. 
در برخی شيوه های مشاورة گروهی، هدف روشنی جز خودشناسی 
و رشد شخصی به  صورت کلی مطرح نمی شود؛ هرچند راهبرد )از 

جمله تعامل و بازخورد در گروه( مشخص است.
در يک گفت وگوی واقعی توجه به نکات زير ضروری است:
é موضع يادگيرنده داشتن به جای موضع عالم و دانا گرفتن

é احترام کامل به طرف مقابل
é آمادگی دريافت و باز بودن ذهن

é از دل سخن گفتن )حرف دلت را بزن، از سخن کم کن.(
é گوش دادن )انسان اگر با تمام وجود گوش کند، فضا را کشف 

خواهد کرد.(
é پرهيز از شتاب، پيش داوری و طرح فرضيات

é ميل به جويندگی
چنانچه مايل به کسب اطالعات بيشتر دربارة اين موضوع باشيد، 
می توانيــد به کتبی که در اين زمينه ترجمه يا تأليف شــده اند، از 
جمله »با هم انديشيدن، راز گفت وگو« نوشتة مارتينا و ماير ترجمة 

فاطمه طباطبايی، انتشارات اطالعات مراجعه فرماييد.
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روان شناسی تربیتی

دکتر مرضيه مختاری پور
عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان اصفهان

غربی،  الگوهای  الگوگزينی،  کليدواژه ها: 
فرزندان شاهد و ايثارگر، مهندسی فرهنگی

مقـدمه
يکی از ويژگی های اساســی انســان که از 
بدو تولد با او وجــود دارد، اصل الگوپذيری 
اســت. مطابق بــا اين اصل، بشــر از همان 
کودکــی و از زمانی که مراحــل اولية فهم 
و درک را بــروز می دهــد و اطــراف خود را 
می بيند، شــروع به يادگيــری و الگوبرداری 
می کند (Bandura, 1991). اولين محققی 
که نقش الگو در روان شناسی را مطرح کرد، 
»بندورا« بود که بحث يادگيری های انســان 
از طريق مشاهده و تقليد را مورد توجه قرار 
داد. او اين نــوع يادگيری را مهم ترين عامل 
رشد و يادگيری محســوب می کند. الگوها 
يکی از عوامل تعيين کننــدة نوع و کيفيت 
رفتار انســان ها هســتند. نوجوان در پی آن 
است که الگوهای بزرگسالی را تقليد کند و 
به همين سبب، قهرمانان محبوب خويش را 
ستايش می کند. او قهرمانان خود را دوست 
دارد و ايــن عالقه را با تقليــد از رفتار آن ها 
نشان می دهد (Jenkins, 2007). تحقيقات 
نشان داده است که مهم ترين علل الگوگزينی 
جوانان شباهت فيزيکی، رفتاری و اجتماعی 
و تفاهم فکری با الگوست. الگوبرداری جزئی 
از توانايی انسان اســت و البته اگر به شکل 
صحيحی به کار گرفته شود، راه مؤثری برای 

از خود بيگانگی فرهنگی،
چرا؟

بررسی تحلیلی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزینی از 
الگوهای غربی نوجوانان و جوانان در شهر اصفهان از دیدگاه فرزندان 

شاهد و ایثارگر و ارائة راهکارهایی برای مقابله با آن

چکيدة پژوهش
اين پژوهش به بررسی تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی بر چگونگی الگوگزينی 
از الگوهای غربی در شــهر اصفهان و ارائة راهکارهايــی جهت مقابله با آن 
اختصاص يافته اســت. اهداف پژوهش عبارت بودند از: 1. تعيين ميزان تأثير 
عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی از ديدگاه فرزندان 
شــاهد و ايثارگر؛ 2. تعيين پيامدهای اجتماعــی و فرهنگی بر الگوگزينی از 
الگوهای غربی از ديدگاه فرزندان شاهد و ايثارگر؛ 3. تعيين راهکارهايی برای 
مقابله با الگوگزينی از الگوهای غربی؛ 4. تعيين تفاوت بين تأثير عوامل اجتماعی 

و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی برحسب جنسيت و مقطع تحصيلی.
 روش مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفیـ  پيمايشی و تحليل عاملی 
بوده است. جامعة آماری اين پژوهش، کلية فرزندان شاهد و ايثارگر شهرستان 
اصفهان در سال 1396 بودند که تعداد آن ها بالغ بر 11601 نفر بوده است. از اين 
تعداد، نمونه ای با حجم 310 نفر با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی طبقه  ای 
متناسب با حجم انتخاب گرديد. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسش نامة 
محقق ساخته شــامل 43 سؤال در طيف پنج درجه ای هيچ، کم، متوسط، زياد 
و خيلی زياد بود. يافته های تحقيق نشــان داد: 1. تأثيــر عوامل اجتماعی و 
فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی در ســطح p<0/05 معنادار بوده است. 
وجود جو رفاه زدگی و افزون طلبی مادی در جامعه و خانواده ها با 10 درصد و از 
ميان عوامل فرهنگــی، محدود بودن کتاب های مفيد مخصوص جوانان با 17/4 
درصد از مهم ترين عوامل مؤثر بر الگوگزينی از الگوهای غربی بوده اند. 2. شيوع 
اعتياد و هم چنين تضعيف ايمان و اعتقادات دينی با 37/7 درصد از مهم ترين 
پيامدهای اجتماعی و فرهنگی الگوگزينی از الگوهای غربی بوده است. 3. ايجاد 
امکانات ورزشی و تفريحات سالم فرهنگی با 38/7 درصد، نگهداری و فضاسازی 
بعضی از مناطق جنگی در شــهر با 39/3 درصد، تقويت روحية دين داری در 
جامعه با 34/5 درصد، فراهم ســاختن زمينة ازدواج جوانان با 38/3 درصد و 
کاهش مصرف گرايی و واردات بــا 31/6 درصد از مهم ترين راهکارهای مقابله 
با الگوگزينی جوانان از الگوهای غربی اســت و 4. بين تأثير عوامل اجتماعی و 
فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی با توجه به جنسيت و مقطع تحصيلی 

تفاوت معناداری در سطح p<0/05 وجود دارد.
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 يادگيری اعمال جديد و رشــد شخصيت انسان ســالم شمرده می شود
.(Fluegelman, 2008)

الگوپذيری مبتنی بر يادگيری و تقليد اســت و تقليد از گذرگاه ارتباط 
صورت می گيرد. بدون وجود ارتباط و ســپس تقليد، پذيرش الگو انجام 
نمی پذيرد. بر اين اساس، در اين چرخه »ارتباط« تعيين کنندة اصلی است. 
تنوع ارتباط انســان ها با يکديگر در عصر حاضر به اندازه ای است که گاه 
بايستی تأثيرات اين همه عوامل ارتباطی را در حوزة »تأثيرات ناخودآگاه« 
بررســی کرد. بر اين اساس، انسان امروزی اگرچه خود فناوری را در تمام 
زمينه ها و از جمله در وسايل ارتباطی ايجاد کرده، به نوعی خود نيز زاييدة 
فناوری ارتباطات اســت. اين نکته را نمی توان ناديده گرفت که وســايل 
ارتبــاط جمعی در جهان معاصر اولين و مهم تريــن تأثير را در يادگيری 
و سپس الگوپذيری انســان دارند. وسايل تبليغاتی امروز، طراحان اصلی 
الگوهای کودکان، نوجوانان و جوانان و ميانســاالن و حتی افراد مسن تر 
هســتند. آمار گسترده که چند ســال قبل از دو قشر نوجوان و جوان در 
زمينة ساعات استفاده از تلويزيون و راديو نشان می دهد که حجم بااليی از 
ساعات فراغت نوجوانان و جوانان به تماشای تلويزيون و گوش سپردن به 
راديو و بخش کمتری به مطالعة مطبوعات و مجالت اختصاص دارد. با اين 
حساب، نمی توان نقش الگوسازی اين رسانه ها را کوچک شمرد و متقاباًل، 
تأثيرپذيری انسان را به ويژه در ســه مقطع کودکی، نوجوانی و جوانی از 
اين رسانه ها اندک دانست. اين تأثير در جوامعی مثل جامعة ما، که شاکله 
و فرهنگ عمومی خود را بر محور مذهب می داند، نيز قابل توجه اســت 

)عليدوست ابرقويی، 1382(.
مطالعات نشــان داده است که احســاس بی هويتی اجتماعی و گرايش 
نوجوانان به الگوهای غربی افزايش يافته است و جوانان عمومًا از الگوهايی 
چون هنرمندان سينما و موســيقی و قهرمانان ورزشی پيروی می کنند. 
اينکه چرا جوانان عمومًا از هنرمندان ســينما و موســيقی بيشتر پيروی 
می کنند، شايد به اين دليل باشــد که جوانی سن بروز هيجانات است و 

تمايل به موسيقی و فيلم های هيجانی در اين سن مرسوم است.
امروزه تهاجم فرهنگی و گســترش روزافــزون فناوری های ارتباطی و 
اطالع رسانی و دستيابی آسان به شــبکه های ماهواره ای، تمامی افراد را 
در هــر مليت و فرهنــگ و هر موقعيتی هدف قرار داده اســت. فناوری 
ارتباطات و اطالعات امکان ظهور جامعه ای شبکه ای را فراهم آورده است 
که به افراد و جوامع در قالب های تازه، هويت های تازه می بخشد و تعريف 
تازه ای از انسان عرضه می کند. سرعت انتقال اطالعات در جوامع و به تبع 
آن، ارائة الگوهای غربی و الگوگزينی جوانان از آنان اســتحاله فرهنگی، 
تغيير ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و بی هويتی را ممکن می ســازد و 
انســان های بی هويت ابزاری می شوند در دست استعمارگران، تا آن ها را 
به هر سمت وسويی که می خواهند، بکشانند. بنابراين، يکی از دغدغه ها و 
نگرانی های مســئوالن کشور و دلسوزان جامعه، به خصوص افرادی که به 

اين نکته را نمی توان ناديده گرفت که 
وسايل ارتباط جمعی در جهان معاصر 

اولين و مهم ترين تأثير را در يادگيری و 
سپس الگوپذيری انسان دارند. وسايل 

تبليغاتی امروز، طراحان اصلی الگوهای 
کودکان، نوجوانان و جوانان و ميانساالن و 

حتی افراد مسن تر هستند
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نحوی با مسائل فرهنگی و اجتماعی سروکار دارند، موضوع تهاجم 
فرهنگی و به تبع آن، الگوگزينی از الگوهای غربی است و اينکه در 
اين مقابله بايد چگونه عمل کرد. در اين راستا، پژوهش حاضر تأثير 
عوامل اجتماعی و فرهنگی را بر الگوگزينی فرزندان شاهد و ايثارگر 
از الگوهای غربی بررســی می کند و برای مقابله با آن راهکارهايی 

ارائه می دهد.
اهداف اين پژوهش عبارت  بوده اند از:

1. تعيين تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی؛
2. تعيين پيامدهای اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی؛

3. تعيين راهکارهای مقابله با الگوگزينی از الگوهای غربی؛

پيشينة پژوهش
در ارتبــاط با موضوع ايــن پژوهش، تحقيقی که دقيقًا مشــابه 
با موضوع اين تحقيق باشــد، يافت نشــد امــا در ادامه به برخی از 
تحقيقات مرتبط با اين موضوع اشــاره می شــود. البته در ايران در 

اين باره تحقيق جديدی صورت نگرفته است.
وارويک )2008( در پژوهشی دريافت که جوانان و نوجوانان برای 
يافتن الگوهای خود به دنبال شــخصيتی سالم نيستند؛ زيرا در اين 
ســن توجه به شخصيت سالم بسيار کم رنگ اســت. آنان به دنبال 
الگوهايی هستند که بيشتر به مردم معرفی شده باشند. در اين ميان، 
نقش رســانه های ارتباط جمعی بسيار مهم است. نيوبر )2008( در 
تحقيق ديگری نشــان داد که نوجوانی و جوانی سن بروز هيجانات 
اســت و آن ها گاهی برای تخلية هيجانات خود دســت به کارهای 
خطرنــاک می زنند. تمايل و گرايش به موســيقی هيجانی و تند و 
همچنين فيلم های هيجانی در اين سن مرسوم است. پرل )2007( 
در تحقيقی مشخص کرد که وسايل ارتباط جمعی، سينما، تلويزيون 
و مجالت از عوامل بســيار مؤثر در رشد فکری، اخالقی، اجتماعی و 
روانی جامعه به شمار می روند و بيشترين تأثير را در يافتن الگوهای 
نوجوانان و جوانان دارند. نفوذ وســايل ارتبــاط جمعی از خانواده، 
مدرســه و گروه همساالن بيشتر اســت و می تواند تأثير عميقی بر 
الگويابی و سبک زندگی نوجوان و جوان داشته باشد. جنينز )2007( 
دريافت که نوجوان به دنبال هويت است و می خواهد هويتی ثابت و 
مورد احترام داشته باشد. او در چنين موقعيتی احساس خأل می کند 
و به دنبال يافتن چاره اســت. در نهايت نيز به دنبال الگو می رود تا 
بتوانــد هويت خود را پيدا کند. اين الگوها می توانند افراد مشــهور 
و شناخته شــده ای مانند هنرمندان، ورزشــکاران، سياست مداران، 
شــخصيت های علمی، مذهبی و فرهنگی باشند. به عبارتی، نوجوان 
با الگوگيری از اين شــخصيت ها درصدد اثبات وجودِی خود است 
تــا از اين طريق هويت کاملی پيدا کنــد. ِمِير )2007( در تحقيقی 
نشان داد که نوجوان در پی آن است که الگوهای بزرگسالی را تقليد 
کند و به همين ســبب، قهرمانان محبوب خويش را می ســتايد. او 
قهرمانان خود را دوســت دارد و با تقليد از رفتار آن ها اين عالقه را 
نشان می دهد. همچنين، اولين و نزديک ترين الگوی رفتاری کودک، 
والدين هســتند. پريســلی )1995( می گويد در زندگی هر فردی 
دوره ای وجود دارد که ميزان گرايش به الگوهای اجتماعی بســيار 

زياد است. در شروع دورة نوجوانی، تالش نوجوان برای کسب هويت 
موجب گرايش خاص او به الگوهای اجتماعی، به خصوص هنرمندان 
و ورزشکاران، می شود. همچنين، در اين زمان در صورتی که جوان 
در يافتن هويتی متکامل و پيشرفته دچار مشکل و سردرگمی شود، 
يکی از راه های فرار از ســردرگمی، يافتن الگوهای اجتماعی است. 
ويــس )1990( دريافت بحران های هويتی منجــر به گرايش های 
متفاوت در نوجوان می شود که يکی از گرايش ها، پيروی از الگوهای 

متفاوت است.
ســبحانی جو )1385( در تحقيقــی نشــان داد کــه: 1. ميــان 
دانشــجويان دختر و پسر از نظر گرايش به شخصيت های مذهبی، 
هنــری، معلمان و والدين تفاوت معنــی داری وجود دارد؛ دختران 
بيشتر از پسران به شخصيت های علمی تمايل دارند و پسران بيشتر 
از دختران به شخصيت های سياســی، ورزشی و ملی تمايل نشان 
می دهند. 2. مهم ترين مالک انتخاب الگوهای رفتاری دانشجويان، 
تفاهم فکری با الگوســت. از نظر آنــان، اخالق و رفتار الگو در رتبة 
دوم، ســطح دانش و معلومات در رتبة سوم، ظاهر شخصی در رتبة 
چهارم و شــباهت ظاهری در پايين ترين رتبه قرار دارد و پســران 
بيشــتر منزلت اجتماعی و دختران بيشــتر طرز بيان و صحبت را 
به عنوان مالک انتخاب الگو مشــخص کرده اند. 3. مهم ترين عامل 
مؤثر بر انتخاب ديگران، دانشــجويان دختر و پسر، والدين و بعد از 
آن دوســتان در رتبة دوم و فيلم و سينما در پايين ترين رتبه قرار 
دارند. 4. پســران بيش از دختران تحــت تأثير معلمان، اينترنت و 
ماهواره اند و دختران بيشتر از پســران از کتاب، الگوپذيری دارند. 
رزازی )1385( در پژوهــش خود دريافت که: 1. يکی از رايج ترين 
الگوهای رفتاری دانش آموزانی که از ديگران الگوگزينی می کنند، به 
ترتيب اولويت نحوة تحصيل، انتخاب دوست، نحوة پوشش، انتخاب 
شغل و ورزش، آرايش مو، اوقات فراغت و مسائل اجتماعی، مذهبی 

و هنری است.
اشرفی )1377( در تحقيق خود در تهران مشخص کرد که احساس 
بی هويتی اجتماعی و گرايش نوجوانان به الگوهای غربی در هر دو 
گروه متظاهر به الگوی غربــی و غيرمتظاهر به الگوی غربی وجود 
دارد اما ميزان احســاس بی هويتی اجتماعی و ميزان هويت يابی در 
قالــب گرايش به الگوهای غربی در بين نوجوانان متظاهر به الگوی 
غربی بيش از نوجوانان غيرمتظاهر اســت. هاشميان فر )1377( در 
تحقيق خود نشان داد که الگوگزينی جوانان تحت تأثير گرايش های 
سياسی و مذهبی، وسايل ارتباط جمعی، همساالن ديگران، سيستم 
کنترل اجتماعی، جنس، سن، پايگاه اقتصادی و اجتماعی، منطقة 
مسکونی و روابط خانوادگی قرار دارد و الگوگزينی آنان از الگوهای 

خودی بين متوسط تا زياد است.

روش پژوهش
با توجه به ماهيــت پژوهــش، روش پژوهش توصيفی ـ پيمايشــی 
و تحليل عاملی اســت. جامعــة آماری مــورد پژوهش، کليــه فرزندان 
 شــاهد و ايثارگــر شهرســتان اصفهان اســت که در ســال تحصيلی

 1397- 1396 بالغ بر 11601 نفر بوده اند و از اين تعداد 310 نفر  
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از طريق نمونه گيری تصادفی طبقه ای متناســب با حجم به عنوان 
نمونة آماری انتخاب شــده اند. ابزار مورد اســتفاده در اين پژوهش، 
پرسش نامة محقق ساخته دربارة عوامل مؤثر بر الگوگزينی از الگوهای 
غربی، پيامدهای آن و راهکارهای مقابله با آن بود که شامل 55 سؤال 
در طيف پنج درجه ای هيچ، کم، متوســط، زيــاد و خيلی زياد بوده 
است. روش های آماری شامل تجزيه و تحليل داده ها، آمار توصيفی 
)فراوانی، درصد و ميانگين( و اســتنباطی )رگرسيون چندمتغيره، 

تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون توکی( بوده اند.

يافته ها
تأثيـر عوامل اجتماعـی و فرهنگی بـر الگوگزينی از 

الگوهـای غربی

نتايــج جدول )1( نشــان می دهد که از ميــان عوامل اجتماعی، 
بيشترين درصد پاسخ ها در سطح خيلی زياد مربوط به سؤال )16( 
ـ بيکاری با 61/2 و سؤال )17( ـ وجود جو رفاه زدگی و افزون طلبی 
مادی در جامعه با 59/6 درصد بوده اســت. متوسط نمرة پاسخ ها از 
1/65 تا 2/44 در نوســان بوده است. همچنين، نتايج جدول نشان 
می دهد که از ميان عوامل فرهنگی، بيشــترين درصد پاســخ ها در 
ســطح زياد مربوط به سؤال )5( ـ چاپ و نشــر کتاب  و رمان های 
مبتذل با 77 درصد و سؤال )2( ـ توليد لباس های زننده با مدهای 
غربی با 65/8 درصد بوده اســت. متوســط نمرة پاسخ ها از 1/70 تا 

2/15 بوده است.

تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره برای تأثير عوامل اجتماعی 
بر الگوگزينی فرزندان شاهد و ايثارگر از الگوهای غربی نشان داد که  
Fمشاهده شــده برای تأثير عوامل اجتماعی بر الگوگزينی فرزندان 
شــاهد و ايثارگر از الگوهای غربی در سطح p<0/05 معنادار بوده 
اســت؛ بنابراين، عوامل اجتماعی بر الگوگزينی فرزندان شــاهد و 

ايثارگر از الگوهای غربی تأثير دارند.

تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره برای تأثير عوامل فرهنگی 
بر الگوگزينی از الگوهای غربی نشــان داد که F مشاهده شده برای 
تأثيــر عوامل فرهنگی بــر الگوگزينی از الگوهای غربی در ســطح 
p=0/05 معنادار بوده است؛ بنابراين، عوامل فرهنگی بر الگوگزينی 

از الگوهای غربی تأثير دارند.

پيامدهای اجتماعی و فرهنگی الگوگزينی از الگوهای غربی

جدول 1. توزيع ميانگين پاسخ فرزندان شاهد و ايثارگر به سؤال های عوامل مؤثر بر 
الگوگزينی نوجوانان و جوانان از الگوهای غربی

ميانگينسؤال

12/44. توليد محصوالت فرهنگی براساس مدل های غربی

21/71. توليد لباس های زننده با مدل های غربی

31/8. عدم توجه به خواسته های منطقی شما توسط والدين

41/72. ضعف در ارائة الگوهای مناسب به شما

51/8. چاپ و نشر کتاب  و رمان های مبتذل

61/99. ارائة فيلم های ويديويی و سينمايی نامناسب

71/79. محدود بودن کتاب های مفيد مخصوص جوانان

81/74. تکراری بودن برنامه های تلويزيون

91/65. عدم دقت کافی والدين در انتقال معارف دينی

101/97. کمبود و يا خأل عاطفی

112/35. پخش گستردة نوارها و  عکس های مهيج

122. عدم تالش برای متجلی ساختن زيبايی ها و اصالت های فرهنگ خودی

131/83. وجود انحرافات اخالقی و رفتاری در برخی از دانش آموزان و تأثيرگذاری بر شما

141/99. ناهماهنگی بين گفتار و عمل توسط الگوهای مورد توجه شما

151/89. وجود جو تمسخرآميز نسبت به افراد مذهبی در بين دوستان شما 

161/86. بيکاری

171/94. وجود جو رفاه زدگی و افزون طلبی مادی در جامعه و خانواده ها

جدول 2. رگرسيون چندمتغيره برای تأثير عوامل اجتماعی بر الگوگزينی از الگوهای غربی از ديدگاه 
فرزندان شاهد و ايثارگر

سطح معناداریFميانگين مجذوراتدرجة آزادیمجموع مجذوراتمؤلفه

732/8443244/2810/9400/022رگرسيون

55851/484215259/774باقی مانده

56584/329218کل

جدول 3. رگرسيون چندمتغيره برای تأثير عوامل فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی
از ديدگاه فرزندان شاهد و ايثارگر

سطح معناداریFميانگين مجذوراتدرجة آزادیمجموع مجذوراتمؤلفه

2240/0603746/6872/2060/058رگرسيون

72781/346215338/518باقی مانده

75021/406218کل

جدول 4. توزيع ميانگين پاسخ فرزندان شاهد و ايثارگر به پيامدهای الگوگزينی
از الگوهای غربی

ميانگينسؤال

13. تضعيف ايمان و اعتقادات دينی

22/95. از خودبيگانگی

33/09. تن پروری

43/09. ترويج فساد و ابتذال اخالقی در ميان جوانان

53/19. مبدل نمودن جوانان به جسمی بی هويت و بی خاصيت

63/19. تبليغ آزادی بی قيد و شرط غربی

72/97. دين زدايی

82/96. گسترش فقر

93. ايجاد روحية تجمل گرايی

102/95. ايجاد سلطه و در نهايت، استعمار و استثمار ملت

113. ايجاد روحية بی تفاوتی در جامعه نسبت به ارزش های اصيل خودی

123/15. شيوع اعتياد

53 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1398



 نتايــج جدول )4( نشــان داد که از ميــان پيامدهای اجتماعی 
الگوگزينی از الگوهای غربی، شيوع اعتياد با 37/7 درصد و از ميان 
پيامدهای فرهنگی الگوگزينــی از الگوهای غربی، تضعيف ايمان و 
اعتقادات دينی با 37/7 درصد از مهم ترين پيامدها بوده اند. متوسط 

نمرة پاسخ ها از 2/86 تا 3/32 درصد در نوسان بوده است.

راهکارهای فرهنگی و اجتماعی مقابله با الگوگزينی 
از الگوهای غربی

نتايج جدول )5( نشــان می دهد که بيشترين درصد پاسخ ها در 
ســطح زياد مربوط به ســؤال )1( ـ پديد آوردن امکانات ورزشی و 

تفريحات سالم با 38/7 درصد، )18( ـ نگهداری و فضاسازی بعضی 
از مناطق جنگی در شــهر بــا 39/3 درصــد، )15( تقويت روحية 
دين پــروری در جامعه با 34/5 درصد، )2( فراهم ســاختن زمينة 
ازدواج جوانان با 38/3 درصد و )26( کاهش مصرف گرايی و واردات 
با 31/6 درصد از مهم ترين راهکارهای مقابله با الگوگزينی جوانان از 
الگوهای غربی اســت. متوسط نمرة پاسخ ها از 3 تا 3/61 در نوسان 

بوده است.

تفاوت بين تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از 
الگوهای غربی براساس متغيرهای جنسيت و مقطع تحصيلی

نتايج جدول )6( نشــان می دهد که F مشاهده شده برای تفاوت 
بين تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی 
 p<0/01 با توجه به جنســيت در زمينة الگوهای ورزشی در سطح
معنادار بوده اســت. بنابراين، بين تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی 
بر الگوگزينی فرزندان شــاهد و ايثارگــر از الگوهای غربی با توجه 
به جنســيت )عوامل اجتماعی( و مقطع تحصيلی تفاوت معنادار در 

سطح p<0/05 وجود دارد.

بحث و نتيجه گيری
نتايج يافته های مربوط به ســؤال اول نشان داد که از ميان عوامل 
اجتماعی، بيشــترين درصد پاسخ ها در سطح خيلی زياد مربوط به 
ســؤال )16( ـ بيکاری با 61/2 و سؤال )17( ـ وجود جو رفاه زدگی 
و افزون طلبی مادی در جامعه با 59/6 درصد بوده است. همچنين، 
از ميان عوامل فرهنگی، بيشــترين درصد پاســخ ها در سطح زياد 
مربوط به سؤال )5( ـ چاپ و نشر کتاب ها و رمان های مبتذل با 77 
درصد و سؤال )2( ـ توليد لباس های زننده با مدهای غربی با 65/8 
درصد بوده است. تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره برای تأثير 
عوامــل اجتماعی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی نشــان 
داد که F مشــاهده شده برای تأثير عوامل فرهنگی بر الگوگزينی از 
الگوهای غربی در سطح p=0/05 معنادار بوده است. بنابراين، عوامل 
اجتماعــی و فرهنگی بر الگوگزينی از الگوهای غربی تأثير دارد. اين 
نتيجه با نتايج تحقيق وارويک )2008( و پرل )2007( که مشخص 
کردند وسايل ارتباط جمعی، ســينما، تلويزيون و مجالت از عوامل 
بسيار مؤثر در رشد فکری، اخالقی، اجتماعی و روانی جامعه به شمار 
می روند و بيشترين تأثير را در يافتن الگوهای نوجوانان و جوانان ايفا 

می کنند، همسوست.

جدول 5. توزيع ميانگين پاسخ فرزندان شاهد و ايثارگر به سؤال های مربوط به راهکارهای 
مقابله با الگوگزينی از الگوهای غربی

ميانگينسؤال

13/31. پديد آوردن امکانات ورزشی و تفريحات سالم

23/58. تربيت صحيح اخالقی جوانان توسط والدين

33/61. ايجاد خودباوری فرهنگی

43/44. برقراری اردوهای سياحتی ـ زيارتی

53/34. توسعة فرهنگی

63/34. تحليل محتوای پوچ فرهنگ غربی برای جوانان

73/34. تبليغ ارزش های اسالمی و شاخص نمودن آن ها

83/23. سرمايه گذاری در توليد و انتشار کتاب های مذهبی مناسب و جذاب

93/19. توجه بيشتر والدين نسبت به مسائل دينی و انجام فرايض مذهبی

103. تعيين و ارائة الگوهايی متناسب با ارزش های فرهنگ خودی

113. ايجاد محدوديت هايی برای ورود و عرضة اشياء تجملی

123. نام گذاری اماکن به نام شهدا به عنوان جلوه های ويژة ايثار و شهادت

133. پژوهش در مورد آثار و مفاخر علمی و فرهنگی و معرفی آن ها

143/23. گسترش نشست های بحث در زمينه های عقيدتی برای جوانان

153/26. تقويت روحية دين پروری در جامعه

163/45. جالب تر کردن برنامه های تلويزيون

173/13. نصب يادمان و تنديس های هنری و حماسی در ميادين شهرها

183/08. نگهداری و فضاسازی بعضی از مناطق جنگی در شهر

193/33. پاسخ منطقی به سؤاالت دينی و مذهبی جوانان

203/22. تشکيل سمينارهايی برای بررسی تخصصی تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن

213/33. فراهم ساختن زمينة ازدواج جوانان

223/45. فعال شدن مساجد

233/4. تجليل از صفات پسنديدة جوانان در برنامه های مختلف

243/27. توجه به نيازهای خاص سنی جوانان

253/31. تالش در جهت قطع وابستگی در همة ابعاد، به خصوص فناوری که ظاهری فريبنده دارد

263/31. کاهش مصرف گرايی و واردات

جدول 6. تحليل واريانس چندمتغيره برای بررسی تفاوت بين تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی بر 
الگوگزينی از الگوهای غربی برحسب متغيرهای جنسيت و مقطع تحصيلی

مؤلفه
مجموع 
مجذورات

درجة 
آزادی

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
معناداری

جنسيت:
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی

796/510
1429/663

1
1

796/2510
1429/663

1/034
24/333

0/310
0/000

مقطع تحصيلی:
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی

3735/740
6494/348

2
2

1867/870
47234/174

7/797
4/214

0/001
0/016
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نتايج يافته های مربوط به ســؤال دوم نشــان داد که از ميان پيامدهای 
اجتماعی الگوگزينی از الگوهای غربی، شــيوع اعتياد )اجتماعی( با 37/7 
درصد، و از ميان پيامدهــای فرهنگی الگوگزينی از الگوهای غربی، الف( 
تضعيــف ايمان و اعتقادات دينی )فرهنگــی( و ب( مّبدل نمودن جوانان 
به جســمی بی هويت و بی خاصيت با 37/7 درصــد از مهم ترين پيامدها 
بوده اند. اين يافته با نتايج تحقيق ويس )1990( که براســاس آن دريافت 
بحران های هويتی منجر به گرايش های متفاوتی در نوجوان می گردد که 
يکی از آن ها، پيروی از الگوهای متفاوت است و تحقيق جنکينز )1990( 
و پريسلی )1995( همسوست. آن ها دريافتند که نوجوان به دنبال هويت 
اســت و می خواهد هويتی ثابت و مورد احترام داشــته باشــد. در چنين 
موقعيتی احساس خأل می کند و به دنبال يافتن چاره است. در نهايت نيز 

به دنبال الگو می رود تا بتواند هويت خود را پيدا کند.
نتايج به دست آمده مربوط به سؤال ســوم نشان داد که ايجاد امکانات 
ورزشــی و تفريحات ســالم با 38/7 درصد، نگهداری و فضاسازی بعضی 
از مناطق جنگی در شــهر يا 39/3 درصــد، تقويت روحية دين پروری در 
جامعه با 34/5 درصد، فراهم ساختن زمينة ازدواج جوانان 38/3 درصد و 
کاهش مصرف گرايی و واردات 31/6 درصد از مهم ترين راهکارهای مقابله 

با الگوگزينی جوانان از الگوهای غربی بوده اند.

مهندسی فرهنگی، راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی
به طور کلی، می توان گفت که در تهاجم فرهنگی سه مرحله وجود دارد: 
الفـ  القای فرهنگ خودی: هدف از اين مرحله، قطع رابطه فرهنگی 
مردم با گذشــته پرافتخار خويش اســت. اين مرحلــه اقداماتی از قبيل 
دين زدايــی، تغيير خط و زمان ]تقويــم[ و تحقير فرهنگی را مورد توجه 

قرار داده است. 
ب ـ القای فرهنگ بيگانه: در اجتماعی که ارزش های فرهنگی آن 
فراموش شــوند، مفاخر فرهنگی به عنوان الگو و اســوه مورد توجه قرار 
نگيرند، باورها و ارزش های دينی سســت گردند، ويژگی های اســتقالل 
فرهنگی مانند دين، زبان، خط و... از بين بروند يا تحقير شوند و روحانيت 
و رهبران دينی منزوی گردند، زمينه بــرای پذيرش ارزش ها و الگوهای 

ديگران آماده می شود. 
جـ  تثبيت فرهنگ بيگانه: به کار گماردن افراد وابسته و ايجاد نهادها و 
تأسيسات مختلف بين المللی و ملی و در رأس آن ها ايجاد دولت های وابسته، 
از کارهايی است که در اين مرحله انجام می شود. اقدام هايی نظير تأسيس 
مدارس به ســبک غربی، رواج بی حجابی و آداب و رسوم غربی و اقدام هايی 
مشــابه تحت عناوينی چون اصالحات، مدرنيســم، نوسازی از اين گونه اند. 
استعمار می خواهد فرهنگ را، که عامل مقاومت در برابر سلطه بيگانه است، 
از حالت پويا به حالت ايســتا درآورد. در اين صورت، برای مقاومت و مبارزه 
در برابر اين ســلطه، ملت های زير ســلطه متوجه ريشة خويش می شوند؛ 
يعنی از همان جايی شــروع می کنند که استعمار آن را ويران کرده است. 
در حقيقت، تالش برای تقويت اجزاء اصلی فرهنگ اسالمی و ملی کشور و 
پاسداشت آن در برابر نفوذ و تأثير فرهنگ مخرب غربی، جلوگيری از ايجاد 
بحران های فرهنگی و هويتی، تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی، رشد 
کيفی شاخص های فرهنگی در کشور در پرتو ارتباط مناسب و تعيين جايگاه 
صحيح تمامی ابعاد و ويژگی های فرهنگی جامعه است. در حقيقت، دستيابی 

در تهاجم فرهنگی سه مرحله وجود دارد: 
الف ـ القای فرهنگ خودی: هدف از 

اين مرحله، قطع رابطه فرهنگی مردم با 
گذشتة پرافتخار خويش است. اين مرحله 
اقداماتی از قبيل دين زدايی، تغيير خط و 
زمان و تحقير فرهنگی را مورد توجه قرار 

داده است.
 ب ـ القای فرهنگ بيگانه: در اجتماعی 

که ارزش های فرهنگی آن فراموش شوند، 
مفاخر فرهنگی به عنوان الگو و اسوه مورد 

توجه قرار نگيرند، باورها و ارزش های 
دينی سست گردند، ويژگی های استقالل 
فرهنگی مانند دين، زبان، خط و... از بين 

بروند يا تحقير شوند و روحانيت و رهبران 
دينی منزوی گردند، زمينه برای پذيرش 

ارزش ها و الگوهای ديگران آماده می شود. 
جـ  تثبيت فرهنگ بيگانه: به کار گماردن 
افراد وابسته و ايجاد نهادها و تأسيسات 
مختلف بين المللی و ملی و در رأس آن ها 

ايجاد دولت های وابسته، از کارهايی است 
که در اين مرحله انجام می شود. اقدام هايی 

نظير تأسيس مدارس به سبک غربی، 
رواج بی حجابی و آداب و رسوم غربی و 
اقدام هايی مشابه تحت عناوينی چون 

اصالحات، مدرنيسم، نوسازی از اين گونه اند
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به اين اهداف نيازمند مهندسی فرهنگی و مديريت راهبردی فرهنگی 
است. مهندسی فرهنگی عبارت است از طراحی، نوسازی و بازسازی 
سيســتم فرهنگ. با توجه به اينکه مهندسی فرهنگی با انسان ها و 
پيچيدگی های انســانی و جوامع سروکار دارد، بايد با روش آکادميک 
بــا مبانی دينی، رفتاری، زبانی، ملی، فرهنگ کالن، خرده فرهنگ ها، 

مقتضيات داخلی و بين المللی مواجه گردد.

در مهندسی فرهنگی توجه به چند نکته ضروری است:
1. در صحنة مهندســی فرهنگی با چند سطح روبه رو هستيم؛ در 
باالترين سطح، آرمان ها و اهداف قرار دارند که کاماًل براساس بينش 
و انسان شناسی اســالمی و غايتمندی زندگی اين جهان تعريف و 
تبيين شده اند و طراحان مهندسی فرهنگی می کوشند با روش های 
گوناگون و با تنظيم سياست های مناسب به آن ها دست يابند. البته 
دستيابی به آن ها زمانی ممکن می گردد که هم در سياست های کلی 
ساير حوزه های جامعه و هم در سطوح پايين تر، قوانين، آيين نامه ها، 
بخشــنامه ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 

طراحی گردند.
2. دســتيابی به اهداف مهندســی فرهنگی به عنوان پيش زمينه 
و مقدمــه، نيازمنــد رصد فرهنگی و شــناخت صحيــح از تمامی 
ابعاد، ويژگی ها، مســائل و مشــکالت فرهنگی ملــی و همچنين 
جهت گيری های فرهنگی روز در ســطح جهان و ارزيابی تأثير آن ها 

بر فرهنگ ملی است.
3. درک درســت از ميزان جمعيت کشور، ترکيب جمعيتی، هرم 
ســنی، ميزان جمعيت شــاغل و نوع اشــتغال آن ها در بخش های 
مختلف، ســطوح تحصيالت، تعداد مراکز فرهنگی خارج از حيطة 
نفوذ دولت، ميزان صنعتی شــدن کشور و مواردی از اين قبيل، در 

دستيابی به اهداف ترسيم شده کمک شايانی می کنند.
4. شورای عالی انقالب فرهنگی به مثابة مغز متفکر و مرکز اصلی 
مهندسی فرهنگی بايد با تعيين يک ساختار مناسب و شاخص های 
دقيق، ضمن فراهم کردن زمينة اجرای طرح مهندســی فرهنگی، 
ســير اجرای آن را به طور مستمر ارزيابی کند و با اعمال مهندسی 

هم زمان دستيابی به اهداف متعالی را تحقق بخشد.
فرهنگ، نظامی است شامل باورهای بنيادين و پيش فرض های اصلی 
اعتقادی انسان ها به نظام هستی و جايگاه انسان در آن، که ارزش ها و 
هنجارهای زندگی از درون آن استخراج می گردند و اين نظام رفتارهای 
انسان ها را در برابر خالق، ديگر انسان ها، خود و طبيعت شکل می دهد 
و بر آن ها تأثير می گذارد. از رهگذر تغيير باورها، رفتار انسان ها تغيير 
می کنــد و هم با پذيرش رفتارهای جديــد از محيط پيرامونی، نوع 
باورهای انســان ها تغيير می يابد. بنابراين، تغييرات فرهنگی در يک 
جامعه حاصل تغييرات فکری، ذهنی و رفتاری همة انســان ها در آن 
جامعه و مبادالت فرهنگی، فکری و عملی، و فناورانه با ساير جوامع 
است. حال اگر به هر دليلی، وجود و تداوم باورهايی برای ادامة حيات 
هدفمند يک جامعه ضرورت داشته باشد، منطقًا بايد همة اعضای يک 
جامعه در هر موقعيتی به حفظ و تداوم آن باورها توجه داشته باشند. 
به عالوه، هر اقدام مثبت يا منفی در فرهنگ، سياســت يا اقتصاد رخ 

در صحنة مهندسی فرهنگی با چند 
سطح روبه رو هستيم؛ در باالترين سطح، 

آرمان ها و اهداف قرار دارند که کاماًل 
براساس بينش و انسان شناسی اسالمی 

و غايتمندی زندگی اين جهان تعريف 
و تبيين شده اند و طراحان مهندسی 

فرهنگی می کوشند با روش های گوناگون 
و با تنظيم سياست های مناسب به آن ها 

دست يابند. البته دستيابی به آن ها زمانی 
ممکن می گردد که هم در سياست های 

کلی ساير حوزه های جامعه و هم در 
سطوح پايين تر، قوانين، آيين نامه ها، 

بخشنامه ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت طراحی گردند
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دهد، پس از اصالح يا تخريب آن بخش، بالفاصله يا به تدريج بر ابعاد 
ديگــر جامعه اثر می گذارد. وقتی با درکی علمی به مفهوم فرهنگ 
و تأثير آن در عرصة اقتصاد و سياست می نگريم، متوجه می شويم 
کــه باورها و ارزش هايی که عامل اصلی و محوری برای ايجاد نظام 
قدرتمند اسالمی شده اند و همچنان توليدکنندة انقالب اسالمی در 
ســطح جهان شده اند، با اقدامات از پيش طراحی شدة سازمان های 
متعلق به استکبار جهانی مورد هدف و تهاجم فرهنگی قرار گرفته اند 
و نيز با تأثيرگذاری علوم ناقص و وابستة توليد شده در غرب، به ويژه 
در حوزة علوم انســانی ضعيف می شــوند. از اين رو الزم است برای 

مواجهه با تهاجم فرهنگی، مدل مهندسی فرهنگی را ارائه داد.

پيشنهادهای پژوهش
1. توصيه می شــود که کتاب های مفيــد مخصوص جوانان در 
جامعه افزايش يابــد تا جوانان با مطالعة اين گونه کتاب ها فرصت 

استفاده از ماهواره و فيلم های مستهجن غربی را نداشته باشند.
2. توصيه می شــود که جو رفاه زدگــی و افزون طلبی مادی در 
جامعه کمتر شود تا روحية تجمل گرايی و استفاده از مدهای غربی 

شايع نگردد.
3. توصيه می شــود که امکانات ورزشــی و تفريحات سالم در 

جامعه بيشتر ايجاد شود.
4. توصيه می شود که بعضی از مناطق جنگی و حماسی در شهر 
فضاسازی شــود تا ياد و خاطرة شهيدان عالی قدر در ذهن و فکر 

جوانان ماندگار و هميشگی باشد.
5. پيشنهاد می شود که با جلسات اعتقادی و دينی برای جوانان، 
روحية دين پروری در جامعه تقويت شــود و به ســؤاالت جوانان 

دربارة غرب و تهاجم فرهنگی پاسخ منطقی داده شود.
6. توصيه می شود که زمينة ازدواج جوانان مهيا گردد و امکانات و 
تسهيالتی برای آنان فراهم شود تا جذب هنرپيشه ها و خوانندگان 

غربی نگردند.
7. پيشنهاد می شــود که محصوالت فرهنگی غربی کمتر وارد 
کشــور شود تا جوانان کمتر با اين محصوالت آشنا شوند و زمينة 

استفاده از مدل های غربی برای آن ها فراهم نشود.
با توجه به بحث پيشــين، می توان چنين نتيجه گرفت که برای 

مهندسی فرهنگ کشور بايد:
1. فرهنگ و عناصر فرهنگی و نقش آن ها در شکل گيری فرد و 

جامعه به خوبی شناخته شود.
2. با نگاهی جامع، همة ابعــاد فرهنگی مانند دانش، نگرش ها، 

هنر، آداب، رسوم و تأثير هر کدام بر يکديگر بررسی گردد.
3. وضعيــت فعلی فرهنــگ کشــور واقع بينانــه و مبتنی بر 

پژوهش های ميدانی شناخته شود.
4. نقاط ضعف فرهنگ کشــور و خطرهايی که جامعة اسالمی 
را تهديــد می کنند و بر آن تأثير منفی می گذارند، به خوبی مورد 
سنجش قرار گيرد. نقاط قوت فرهنگ کشور به عنوان سرمايه های 
عظيمی که می توانند دســت ماية اصلی تحوالت تکاملی فرهنگی 

باشند، شناخته شود.

منابع
1. عليدوست ابرقويی، ابوالفضل. )1382(. الگوپذيری. 
مجلة ديدار آشنا، شمارة 46-45، گرفته شده از سايت 
hawzah.net وابســته به مرکز تحقيقات کامپيوتری 

.CRCIS .علوم اسالمی
2. اشرفی، ابوالفضل. )1377(. بررسی عوامل اجتماعی 
و فرهنگی مؤثر بر گرايش نوجوانان به الگوهای فرهنگ 
غربی )رپ و هوی متال( در تهران، عماد افروغ، تهران: 

دانشگاه تربيت مدرس.
3. رزازی، علــی. )1385(. الگوگزينی و الگوپذيری در 
www.ir-  رفتار جوانان و نوجوانــان آذربايجان غربی.

.pana.com
4. هاشــميان فر، جمشيد. )1377(. الگوگزينی جوانان 

و عوامل مؤثر بر آن. تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.
5. Bandura, A (1991), Social learning 
throoghimitation. In. M. R. Jones (Ed). Ne-
braska symposium on motivation, Lincoln. 
New: University of Nebraska Press.
6. Fluegelman, A (2008), A more new games. 
NY. Dolphin Books Doubleday.
7. Jenkins, L (2007), The J-curve Hypothesis 
of conforming behavior, Social Psychology.  
34, pp: 23-35.
8. Mayer, A (2007). The psychology of pu-
bilc speaking, Social Psychology, 45, pp:56-
67.
9. Neuber, K. A. (2008). Needs assessment: 
A model for community planning, Beverly 
Hills, Calf.
10. Pearl, D. (2007), Television and be-
havior. washington, D.C. U.S. government 
printing office.
11. Pressley, M. (1995). Television and be-
havior. washington, D.C. U.S. government 
printing office.
12. Warwick, D. P. (2008), The ethics of so-
cial intervention. Washington, D.C: Hemi-
sphere.
13. Weiss, C. H. (1990). Using social re-
search in public policy making. Lexington, 
Mass Lexington Books.

57 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1398



مجتبي دهدار
دانشجوي دكتري علوم تربيتي، گرايش برنامه ريزي درسي و مدرس دانشگاه

بررسی موانع تعامل
روانشناسی تربیتی

چكيــده
هدف از پژوهش حاضر، بررســي موانع تعامل خانه و مدرسه 
بوده اســت. در اين پژوهش كه به روش كتابخانه اي و با استناد 
به شواهد نظري و تجربي انجام گرفت، با الهام از مباحث نظري 
و تجربي استدالل شد كه موانع تعامل خانه و مدرسه تحت تأثير 
موانعي چند، در سطح ســاختار و عامل اند. نبود موقعيت هاي 
برانگيزاننده، عدم اعتماد، فقدان شبكة روابط اجتماعي، دريافت 
نكردن پيام هاي متقاعدكننده دربارة همكاري، تغييرات سريع 
برنامه  هاي درسي و آموزشي، ســاختار نظام آموزشي كشور، و 
نبود تبليغات مناسب توسط رسانه هاي عمومي در ترويج فرهنگ 
مشــاركت در مدارس، به عنوان موانع تعامل خانه و مدرسه در 
سطح ساختار، و نگرش سطحي به انجمن اوليا و مربيان، تجربة 
مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي، جهت گيري هاي عام گرايانه، 
شناخت نداشتن اوليا از اهداف و كاركردهاي مدرسه، و شناخت 
نداشــتن والدين و ناتواني آن ها در تطبيق با برنامه ها، كمبود 
وقت والدين، شاغل بودن آن ها، فاصله داشتن از بچه ها و درگير 
بودن با كارهاي روزمره، وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده ها، 
ناآگاهي والدين از پيامدهــا، نتايج احتمالي و فوايد مترتب بر  
امر مشاركت در مدارس به عنوان موانع تعامل خانه و مدرسه در 

سطح عامل بر تعامل خانه و مدرسه تأثيرگذارند.

كليدواژه ها: تعامل، موانع، مشاركت، مدارس، والدين

مقـدمه
در عصر كنوني براي تربيت نسلي تازه كه بتواند اهداف توسعه اي كشور 
را تحقق بخشد، نياز به استفاده از تمام ظرفيت ها، فرصت ها و امكانات 
موجود احساس مي شود. نهادهاي مشــاركتي همچون انجمن اوليا و 

مربيان1 با اهدافي چون ايجاد پيوند و همكاري بين اولياي دانش آموزان 
و مربيان مدرســه، مشــاركت داوطلبانة اولياي دانش آموزان در امور 
مدرسه، ايجاد زمينة همكاري نهادهاي جامعه در جهت پيشبرد اهداف 
مدرسه توسط والدين و ... )كوهل و لنگوا و مكماهون2، 2000؛ به نقل 
از وبگاه انجمن اوليا و مربيان، 1389( در شــكل مطلوب و آرماني آن 
مي تواند تركيبي موزون از قابليت هاي خانه و مدرسه را گرد هم آورد و 
آن را صرف ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي كودكان و نوجوانان كند. 
در پنجاه ســال اخير، در جوامع غربي نيز به مشاركت والدين به عنوان 
روشــي براي افزايش موفقيت دانش آموزان توجه شده است )برگر3 و 
همكاران، 1991؛ نقل از تئودورو4، 2007(. تربيت بهينة نسل جديد، 
مرهون تعامل و مشاركت خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اساسي تربيتي 
اســت. مدارس، بدون مشاركت والدين نمي توانند آن گونه كه بايد، در 
تربيت دانش آموزان موفق باشند و اين نياز اجتناب ناپذير از وجه ديگر 

براي خانواده نيز مصداق دارد )ميركمالي، 1397(.
مشــاركت خانه و مدرســه و آگاهي هايي كه متعاقب اين همكاري 
براي والدين و مدرسه ايجاد خواهد شد براي آموزش و تربيت فرزندان 
مهم بوده اســت. همچنين همكاري ياد شــده، موجبات پيشگيري از 
ناهنجاري هــاي جامعه را فراهم خواهد ســاخت. مشــاركت خانه و 
مدرســه، موجب آگاهي بيشــتر مديران از وضعيت آموزشي، تربيتي 
و ... دانش آمــوزان مي شــود كه در برنامه ريزي هاي مختلف مدرســه 
اين داده هــا ذي قيمت خواهند بود. به عالوه، والدين نيز از بســياري 
جنبه هاي آموزشــي، پرورشي و انضباطي فرزندان خود مطلع خواهند 
شــد )جهانگيري، 1375(. بنابراين، منافع حاصــل از تقويت كاركرد 
انجمن كه به معناي درگير شــدن جدي تر، فعاالنه تر و رغبت مندانه تر 
اوليا و مربيان مطابق اهداف تعيين شده در اساسنامة انجمن است، در 
چند ســطح نصيب جامعه مي شود. در سطح دانش آموزان بر موفقيت 
تحصيلي آنان )ســنچال و لورو5، 2002؛ هندرسون6، 1998(، نگرش 
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مثبت به مدرســه )شــام و ميلــر7، 2001(، اعتمادبه نفس تحصيلي 
)ســاندرز8 و همكاران، 2000؛ بــه نقل از هيــك9، 2007(، افزايش 
آرمان هاي آموزشــي و شــغلي )هيل10 و همكاران، 2004( و كاهش 
مشكالت رفتاري )مك وي11 و همكاران، 2004( تأثير بسزايي دارد. در 
سطح اوليا، مشاركت والدين در امور مدرسه باعث مي شود كه والدين 
در نحوة انجام دادن تكاليف مدرسه به فرزندانشان موفق عمل كنند و 
از آنچه معلمان انجام مي دهند،  آگاه شوند؛ نسبت به معلمان و مدرسة 
فرزند خود نگرش مثبت داشته باشند )فاين استيونسون12 و همكاران، 
2000؛ به نقل از هيك، 2007(، احساس مفيد بودن كنند و بدانند كه 
چگونه در جهت موفقيت فرزندانشان در مدرسه فعاليت داشته باشند 
)مپ13، 2003(. همچنين در ســطح مدرسه و نظام آموزش وپرورش، 
افزايش كارايي و بهره وري، اجراي كامل تر برنامه ها، كاهش هزينه هاي 
مادي و معنوي از نتايج ارزشــمند كارامدتر كردن انجمن هاي اوليا و 
مربيان اســت )خبرگزاري ايرنا، 1388(. به نظر دســيمون )1992(، 
اگر خانواده ها متوجه شــوند كه چگونه ارتباطات خانواده بر يادگيري 
فرزندان اثرگذار اســت، به برنامه هايي براي رشد بهتر فرزندان خويش 
مي انديشند و راهكارهايي را برمي گزينند تا از طريق ارتباط خانواده با 
مدرسه، آموزگار درك بهتري از شاگرد پيدا كند و در نتيجه، احساس 
مسئوليت بيشتري در قبال او داشته باشد. از طرف ديگر، دانش آموز هم 
انگيزة بيشتري براي مدرسه رفتن پيدا مي كند كه اين امر خود مي تواند 

منجر به افزايش يادگيري شود )بهبودي، 1387(.
مشــاركت والديــن در مدارس بســيار اهميت دارد امــا همواره با 
مشــكالت و موانعي روبــه رو بوده اســت. بعضي معتقدنــد كه اين 
مشكالت به ساختارهاي نظام آموزشي كشور برمي گردد و برخي ديگر 
ناآگاهي خانواده ها از فوايد مشــاركت در امر آموزش، پايگاه اقتصادي 
و اجتماعــي، اعتماد، توانايــي براي كنش هاي مشــاركتي، رضايت، 
انســجام اجتماعي و شــكاف هاي اجتماعي را در كاهش مشــاركت 
مؤثر مي دانند. در بســياري از موارد، مشــاركت در مدرســه، كمك 
مالي خانواده ها )والدين دانش آموزان( تلقي مي شــود كه اين مســئله 
باعث نگراني هاي زيادي در بين خانواده ها شــده است )زنجاني زاده و 
همكاران، 1390(. ايوان رســاس14 )2009( در پژوهش خود مواردي 
چون درامد پايين و شــرايط بد اقتصادي والديــن، تفاوت هاي زباني 
و فرهنگــي والديــن و ديدگاه منفي معلمان نســبت بــه فرهنگ و 
صالحيت والدين را از جمله موانع مشــاركت والدين برشمرده است.
يكي از راهبردهاي اصولي براي مقابلة نظام آموزشــي با چالش هاي 
احتمالــي جهاني شــدن، بازتعريف اهداف، طراحــي و تعريف مجدد 
برنامه ها با نگرش سيســتمي است. يكي از ســازوكارهاي ضروري در 
برنامه هاي سيســتمي، برنامة جامع جلب و جذب مشاركت والدين در 
فرايند تصميم گيري، اجرا، ارزشــيابي و اصالح فعاليت ها و برنامه هاي 
نظام آموزشــي كشــور اســت. از آنجا كه والدين، انگيزة بااليي براي 
پيشرفت علمي، تحصيلي و نيز تربيت اخالقي، اجتماعي فرزندان خود 
و حرفه آموزي به آنان دارند، اگر زمينه و بســتر مناســبي براي جلب 
و جذب توانمندي هاي آنان فراهم شــود، مطمئنًا از همكاري با نظام 
آموزشــي مضايقه نخواهند كرد. به نظر مي رســد كه در نظام كنوني 
آموزش وپرورش، ســازوكارهاي جلب و جذب مشــاركت هاي علمي 

و تخصصي والدين به شــكل نظام مند وجود ندارد و هرجا ســخن از 
مشــاركت اوليا و مربيان به ميان مي آيد، ذهن مخاطب، ناخودآگاه به 
ســمت مشاركت مالي آن ها معطوف مي شــود و ساير ابعاد مشاركت، 
شايد نزد مســئوالن و برنامه ريزان تعليم وتربيت هم مغفول واقع شده 

است )شوراي طرح و برنامه، دفتر جذب مشاركت هاي اوليا، 1393(.
بديهي اســت كه رشــد و توســعة آموزش وپــرورش در هر جامعه 
مســتلزم شناســايي و از ميان برداشتن موانعي اســت كه بر سر راه 
تعامــل مردم و والديــن در اين امر مهم وجود دارد. بــا اذعان به اين 
نكته كه دانش آموزان بخش عمده اي از زمان خود را در خانه ســپري 
مي كنند و فرايند ياددهيـ  يادگيري آن ها در خانه تكميل مي شــود، 
نياز است كه والدين و مدارس تعامل بيشتر و بهتري داشته باشند تا با 
مشاركت بهينة آموزش وپرورش قادر باشند در راستاي توسعة كشور، 
گام هاي مهم تر و ارزشــمندتري بردارند. در حــال حاضر، مؤلفه هاي 
مختلفي عوامل توســعه و موانع تعامل والدين در مدارس به حســاب 
مي آيند. هدف از انجام اين پژوهش، بررســي عوامل مؤثر بر رشــد و 
توسعة تعامل خانواده با مدرسه و موانع موجود در اين زمينه بوده است.

زمينه هاي تعامل خانه و مدرسه
الزمة مشــاركت همه جانبة يك جامعه، به وجود آوردن زمينة ورود 
نهادهاي مردمي و اجتماعي در امر آموزش وپرورش اســت. مشاركت ها 
و فعاليت هايي كه تاكنــون در امر آموزش وپرورش صورت گرفته، الزم 
اما ناكافي بوده اســت. با توجه به عمق و وسعت فاجعة رشد جمعيت و 
محدوديت منابع براي ارائة آموزشــي كه مشاركت همگاني را به دنبال 
داشته باشــد و به توسعة پايدار منجر گردد، بايد طرح هاي نو و تازه اي 

ريخته شود )عربي نژاد و اصالني، 1374(.
رابطة خانه و مدرســه آن چنان مثل جســم و جان در هم تنيده اند 
كه هرگونه ضعف، سســتي و نقصان در هر كدام، ديگري را به سختي 
متأثر مي سازد و سالمت هر يك تضمين گر سالمت وجود ديگري است 
)افروز، 1378(. بهترين مشــاركت خانواده در ارتقاي آموزش وپرورش 
دانش آموزان، نظارتي اســت كه والدين در مورد فرزندان خود از طريق 
برنامه ريزي صحيح، كنترل و نظارت همه جانبه، ايجاد امكانات مناسب 
آموزشي و تربيتي، همكاري و هماهنگي با برنامه هاي مدرسه بايد داشته 

باشند )جهانگرد، 1375(.
مردم به شــكل هاي مختلف مي توانند در امر تعليم وتربيت فرزندان 
خويش مشاركت كنند و اين نهاد بزرگ و فراگير را ياري دهند؛ از جمله 
اهداي زمين، ساخت فضاي آموزشي، ساخت نمازخانه و كتابخانه، اهداي 
كمك مالي، شــركت فعال در برنامه هاي آموزشــي و تربيتي مدرسه، 
تبادل نظر نزديك و مستمر با اولياي مدرسه براي دستيابي به بهترين 
و مطلوب ترين روش هاي آموزشي و تربيتي، وقف و وصيت براي هديه 

كردن اموال توانگران به آموزش وپرورش )عصاره، 1378(.
در اين قسمت، زمينه هاي همكاري خانه و مدرسه به طور خالصه بيان 

مي شود:
1. كمك به شناخت ويژگي هاي رواني، جسماني، اخالقي و رفتاري، 
استعدادها، ناراحتي ها و مشــكالت دانش آموزان: به طور معمول، اوليا 
مي توانند اطالعــات الزم و مطمئني دربارة فرزندان خود به مدرســه 
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بدهند. شناخت ويژگي هاي مختلف دانش آموزان سبب تسهيل شناخت، 
تصميم گيري و حل مشكالت، هدايت و اصالح رفتار آن ها مي شود.

2. بررسي نارســايي هاي آموزشي و اشــكاالت كار دانش آموزان در 
يادگيري درسي، رفتار و پيشرفت تحصيلي: عده اي از اوليا مي توانند با 
توجه به تخصص و تجربة خود، به مسائل و مشكالت مدرسه بپردازند و 

به مدير تذكر دهند.
3. كمك به شناخت، بررسي و ارزيابي روش هاي آموزشي

4. كمك به بررســي امكانات، تنگناها و مشــكالت مدرسه و امكان 
توسعة وسايل و روش ها

5. كمك به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي: عده اي از اوليا از 
بهترين اســتادان به شمار مي آيند و مي توانند در برنامه ريزي درسي به 

مدير مدرسه كمك كنند.
6. كمك به شناخت، درك و رفع مشكالت معلمان و كاركنان: شغل 
معلمي و تدريس به آرامش فكري نياز دارد. اولياي عالقه مند مي توانند 
با شناسايي مشكالت و گرفتاري هاي معلمان به حل آن ها كمك كنند.

7. كمك به تشريح و توصيف پيشــرفت ها، موفقيت ها و برنامه هاي 
مدرسه در سطح جامعه: اوليا مي توانند مبلغان خوبي براي مدرسه باشند 
و اخبار  برنامه ها، خدمات و پيشــرفت هاي مدرسه را به مردم برسانند.

8. كمك به شناخت علل رفتارها و اصالح آن ها: نوجوانان و جوانان در 
معرض خطرهاي اجتماعي، اخالقي و رواني قرار دارند. آن ها همچنين 
ممكن اســت دچار مشكالت مربوط به رشد جســمي و رواني و بلوغ 
شوند. براي جلوگيري از هرگونه انحراف و بيماري بايد اوليا و مديريت 
مدرســه در تماس مستمر باشــند )ميركمالي، 1386: 179 ـ 178(.

علل تعامل )مشاركت( خانه و مدرسه از ديدگاه نظري
بخش عمده اي از نظريات مربوط به مشاركت سعي دارند فرايندهايي 
را تبيين كنند كه ســبب مي شود افراد در موقعيت يا موقعيت هايي به 
يكديگر كمك كنند و فراتر از منافع خود در جهت منافع ديگران بكوشند.

از آنجا كه مشــاركت از مصاديق »كنش اجتماعي« است )علوي تبار، 
1379( در رويكرد جامعه شــناختي، تالش هاي مختلفــي براي ارائة 
نظريه اي انجام شــده است كه بتواند كنش هاي مختلف افراد را تبيين 
كنــد و توضيح دهد؛ به گونه اي كه وبر بر جنبة ذهن كنش دروشــه، 
ترجمة زنجاني زاده، 1390( و دوركيم بر جنبة الزام آور محيط اجتماعي 
)پارسونز، 1978؛ به نقل از اصغرپور، 1387( اشاره دارد. از نظر پارسونز 
كنش فرد، ارادي و هدف دار است و با توجه به محدوديت هاي محيطي و 
زيستي، توسط ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي )روشه، ترجمة نيك گهر، 
1391( تعيين مي شود. در همين راستا، آيزن و فيش باين به دو بخش 
شخصي و اجتماعي، كه تركيب آن ها پيش بيني كنندة يك قصد رفتاري 

است )علوي تبار، 1379(، اشاره دارند.
رابرت دال در ارتباط با كنش مشــاركتي انسان دوستانه قضاياي زير 
را مطرح مي كند. به نظر او، فرد موقعي كه در امري مشــاركت مي كند 
كه ســازوكار )مكانيزم( مشاركت را در نيل به هدف در مقايسه با ساير 
سازوكارها مؤثرتر ارزيابي كند؛ پاداش هاي مادي و غيرمادي حاصل از 
مشاركت براي او ارزش بااليي دارد و با هنجارها و ارزش هاي فرهنگي، 
اجتماعي و مذهبي هماهنگ باشد؛ فكر كنند بدون مداخلة آن ها نتايج 
برخــي اقدامات و امور مثــاًل اداره كردن امور توســط ديگران چندان 
رضايت بخش نخواهد بود؛ فرد از دانش و مهارت كافي بهره مند باشــد؛ 
در ورود به مشاركت يا در جريان مشاركت، خود را با مشاركت و موانع 

زيادي مثل موانع بوروكراتيك و ... مواجه نبيند )شكوري، 1386(.
هومنز نيز چند قضية بنيادي براي تبيين رفتار انســان مطرح كرده 
است كه آن ها را مي توان براي تبيين رفتار مشاركتي به كار گرفت. اين 
قضايا عبارت اند از: قضية موفقيت، كه بر پاية اين قضيه اگر مشــاركت 
به عنوان رفتاري از سوي فرد ابراز شود و پاداش دريافت كند )مثاًل منافع 
حاصل از آن يا منزلت اجتماعي مطلوب براي فرد(، احتمال آنكه تمايل 
فرد به رفتار مشاركتي افزايش يابد، زيادتر مي شود. قضية ارزش، در مورد 
مشاركت چنانچه نتايج و دستاوردهاي آن براي فرد، نسبت به رفتارهاي 
غيرمشاركتي ارزش بيشتري داشته باشــد، احتمال تكرار آن افزايش 
مي يابــد. ارزش يك كنش، حاصل فايــده و هزينه هاي آن يا به تعبير 
هومنز پاداش و تنبيه است )ريترز، ترجمة ثالثي، 1394(. به نظر بالو، 
سازوكارهايي كه ميان ساختارهاي اجتماعي پيچيده ميانجي مي شوند، 

نظام آموزشي كشور ما نظامي متمركز است؛ بدين معنا 
كه سياست گذاري ها و اتخاذ تصميمات آموزشي و تربيتي 

را گروهي كارشناس و خبره كه اكثر آن ها صاحب نظران 
تعليم وتربيت و فرهنگ اند، انجام مي دهند و سپس اين 
تصميمات براي اجرا، به سازمان هاي آموزشي استان ها، 

ابالغ مي گردد. از جمله اقداماتي كه به گسترش مشاركت 
مي انجامد، رفع كاستي هاي ناشي از سياست گذاري هاي كالن 

اداري و آموزشي و نيز اصالح قوانين و مقررات فعلي، در 
راستاي قبول و پذيرش والدين در نظام آموزشي است
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هنجارها و ارزش هايي )توافق ارزشــي( هستند كه درون جامعه وجود 
دارد. مفهوم هنجار در صورت بندي بالو، او را به سطح تبادل ميان فرد 
و جمع مي كشاند؛ حال آنكه مفهوم ارزش ها او را به سطح گسترده ترين 
سطح اجتماعي و تحليل رابطه ميان جمع ها سوق مي دهد. بدين ترتيب، 
رابطة تبادل اعم از اينكه بين فرد و جمع باشد يا بين جمع ها و گروه ها، 
تحت تأثيــر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي تبــادل قرار مي گيرد و به 
ميزاني كه توافق ارزشي و هنجاري بيشتر باشد، اشكال تبادل نظر نيز به 

هم نزديك تر خواهد شد )ريترز، ترجمة ثالثي، 1394(.
تئوري انتخاب عقالني بر اين فرض اســتوار اســت كه رفتار و كنش 
آدميان هدفمند، سنجيده و حســابگرانه است و آن ها در چندراهي ها 
راهــي را انتخاب مي كنند كه با اغراض و آرزوهايشــان موافق باشــد 
و بــراي رفتــن در هر راهي محاســبة ســود و زيــان را مي كنند و 
 پــس از بررســي ادلة موافــق و مخالف دســت به انتخــاب مي زنند 
)كلمن، ترجمة صبوري، 1390(. لذا اين نظريه در جهت شناخت الگوي 
رفتار مشاركتي افراد مناسب است. تبيين انتخاب عقالني، كه يك تبيين 
قصدي اســت، عقايد و ساليق شخصي را دليلي بر كنش افراد مي داند 
كه داراي بعد منفعت طلبانه است، اما مسئلة اساسي در نظرية انتخاب 
عقالني پديدة ســواري مجاني يا طفيليگري اســت كه در آن شخص 
ترجيح مي دهد مسئوليت انجام دادن عمل جمعي را، كه در اين پژوهش 
مشاركت در انجمن اوليا و مربيان است، بر عهدة ديگران بگذارد و خود 
از نتيجة آن بهره مند شود. براساس نظرية انتخاب عقالني، انسان ها در 
تحقق عمل جمعي كاماًل عقالني عمل مي كنند و با محاسبة سود و زيان 
و عكس العمل ديگر افراد نسبت به مشاركت اقدام مي كنند و اگر عده اي 
در جامعه بخواهند در تحقق مشاركت )عمل مشاركت در انجمن اوليا و 
مربيان( به عنوان عملي جمعي مشاركت فعال نداشته باشند مسئوليت 
انجام دادن كار را بر عهدة ديگران بيندازند، بقية  افراد نيز براساس قاعدة 
عقالني در آن مشاركت نخواهند كرد. البته، با در نظر گرفتن فردگرايي 
و ناهمگوني و كاهش حساسيت هاي مدني و غيره، اين مسئله تشديد 
خواهد شد. خاصيت اصلي عمل جمعي در تئوري انتخاب عقالني اين 
است كه كااليي عمومي به حساب مي آيد، برعكس كاالي خصوصي كه 
تحت مالكيت يك فرد قرار دارد، اگر توليد شد نمي توان كسي را از آن 

بي نصيب كرد.
پاتنــام نيز معتقد اســت كه آنچه باعــث ميزان باالي مشــاركت 
مي شــود، اعتمادي اســت كه در قالــب همكاري هــاي اجتماعي و 
تعاوني بــه وجود مي آيد. »براي انجــام دادن كاري صرفًا به اين دليل 
كــه فردي )يا نهــادي( مي گويد آن را انجام خواهــد داد، به او اعتماد 
نمي كنيد بلكه تنها به اين دليل بــه او اعتماد مي كنيد كه با توجه به 
شــناختتان از خلق و خــوي او، انتخاب هاي ممكن او، تبعاتشــان و 
 توانايــي او حدس مي زنيد كه انجام دادن ايــن كار را برخواهد گزيد« 

)پاتنام، 1995؛ نقل از علي پور و زاهدي و شيباني، 1388(.
مطابق ديــدگاه يادگيري اجتماعي، يادگيري مي تواند با مشــاهدة 
رفتار ديگران و پيامدهاي اين رفتار اتفاق بيفتد. هنگامي كه فرد رفتار 
مشاركت جويانه را مشاهده مي كند و اطرافيان نيز از فرد مشاركت كننده 
حمايت مي كنند، اين رفتار در فرد مشــاهده كننده تقويت مي شود و او 
پس از طي فرايندهاي يادگيري، فعاليت مشاركت جويانه را آغاز خواهد 

كرد )كريمي، 1395(.
نظرية هاولند به الگوي تغيير نگرش ها توجه دارد. در اين نظريه، ميزان 
پذيرش عمدتًا به تقويت هاي عرضه شــده وابسته تلقي مي شود. پيام 
دريافتي ممكن است حاوي داليل و استدالل هايي براي پذيرش ديدگاه 
مورد نظر باشد يا اينكه انتظار دريافت پاداش يا تجربة خوشايند ديگري 
در آن نهفته باشد. نظرية محركـ  پاسخ و تقويت، بيش از همة نظريه ها 
بــر اين نكته تأكيد مي ورزد كه نگرش ها تنها وقتي تغيير مي كنند كه 
تقويت هاي ارائه شده براي نشــان دادن رفتار تازه بيش از تقويت هاي 
موجود در پاسخ قديمي باشد. يكي از امتيازات اصلي اين نظريه، مشخص 
كردن عامل هايي است كه ممكن است پذيرش يك پيام متقاعدكننده 
را تحت تأثير قرار دهند. ييل چهار عنصر را عنوان مي كند كه در بيشتر 
موقعيت هاي متقاعدكننده دخالت دارند؛ اين عناصر عبارت اند از: منبع 
ارائه پيام متقاعدكننده، ويژگي هاي پيام، زمينه اي كه پيام در آن عرضه 

مي شود، و شخصيت دريافت كنندة پيام )كريمي، 1395(.
ديويد ســيلز از نظر روانيـ  اجتماعي در پــي تبيين عوامل مؤثر بر 
مشــاركت است، طبقه بندي او از عوامل در هم تنيدة روانيـ  اجتماعي 
الهام بخش مؤثري است. به نظر او اواًل افراد در متن نيروهاي اجتماعي 
)منزلت، تعليم وتربيت و آموزش، باورها، مذهب و ...( احاطه شده اند؛ ثانيًا 
تفاوت هاي شخصيتي از نظر توانمندي ها و استعدادها موجب مي شود 
كــه افراد از نظر آمادگي براي پاســخ دادن بــه محرك هاي اجتماعي 
متفاوت باشــند. اگر تفاوت هاي شــناختي )ميزان آگاهي(، فيزيكي و 
مــادي )اقتصادي( اضافه شــوند، امكان عيني بروز كنش مشــاركتي 
فراهم مي شــود. ثالثًا تأثير پيش شرط هاي اجتماعي و روان شناختي بر 
فعاليت هاي اجتماعي افــراد تا حدود زيادي به محيط هاي اجتماعيـ  
شامل نهادها و سازمان هاي اجتماعي و اعتقادات و ارزش هاي فرهنگي و 

سياسي، بستگي دارد )شكوري، 1386(.

مروري بر تحقيقات انجام شده
سبحاني نژاد و يوزباشي )1389( در پژوهشي با عنوان »بررسي موانع 
خانوادگي مشاركت اولياي دانش آموزان در امور مدارس متوسطة شهر 
اصفهان« چنين نتيجه گيري كرده اند كه فرهنگ، اقتصاد خانواده، سطح 
تعامل خانواده، مشــكالت خانوادگي و رعايــت عاليق دانش آموزان بر 
عدم مشاركت اوليا در امور مدارس در حد باالتر از متوسط تأثير داشته 
است. تحليل توصيفي ميانگين ها، مبين برتري نقش اقتصاد خانواده بر 
عدم مشاركت اولياي دانش آموزان در مدارس بوده است. پس از آن، به 
ترتيب مقوله هاي »فرهنگ خانواده، سطح تعامل خانواده، رعايت عاليق 
دانش آموزان و مشــكالت خانوادگي« قرار داشتند. در فرهنگ خانواده 
برحسب متغير ناحيه، اقتصاد خانواده برحسب متغير ناحيه، مشكالت 
خانوادگي برحســب متغير ناحيه  و تأثيــر رعايت عاليق دانش آموزان 
برحسب متغير چندمين فرزند خانواده )برتري فرزند اول و دوم(، تفاوت 

معنادار وجود داشته است.
فرديان و اميري ميشــكي )1394( در پژوهشــي بــا عنوان »موانع 
مشــاركت اوليا در امور مدارس از ديدگاه مديران و اولياي دانش آموزان 
منطقــة صومــاي برادوســت در ســال تحصيلــي 93ـ  92« چنين 
نتيجه گيــري كرده اند كه: 1. مديران مدارس دربارة تأثير هر پنج عامل 
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بازدارندة مورد نظر اين پژوهش در عدم مشاركت اوليا اتفاق نظر دارند؛ با 
وجود اين تأثير مقولة مسائل فرهنگي را بيش از ساير مقوله ها مي دانند. 
نتايج آزمون كروسكال ـ واليس مبين نبود تفاوت معنادار آماري ميان 
ديدگاه هاي مديران هر دو دورة تحصيلي در اين زمينه اســت. 2. اوليا 
نيــز به تأثير عوامل پنج گانه اذعان دارنــد ولي تأثير عامل اجتماعي را 
بيش از ســاير عوامــل مي دانند. 3. بين ديدگاه مديــران و اوليا دربارة 
تأثيــر عوامل پنج گانة مورد نظر تفاوت معنــادار آماري وجود ندارد. 4. 
از نظر هر دو گروه، در حال حاضر بيشــترين مشــاركت والدين از نوع 
مالي اســت. 5. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسش نامه ها نشان داد 
كه پاسخ دهندگان افزايش سطح آگاهي و فرهنگ مردم، رفع مشكالت 
اقتصادي و درگيري هاي شــغلي والدين، و دادن مسئوليت اجرايي به 
والدين را از مهم ترين راهكارهاي افزايش مشــاركت مردمي دانسته اند.
گوهري و همكاران )1394( در پژوهشــي با عنوان »شناسايي موانع 
مشــاركت والدين در امور مدرس مقطع ابتدايي شهر سمنان« چنين 
نتيجه گيــري كرده اند كه از بين 72 مورد از موانع مشــاركت والدين، 
موانعي همچون »عدم شــناخت اوليا از اهداف و كاركردهاي مدرسه«، 
»تغييرات سريع برنامه هاي درســي و آموزشي و عدم شناخت والدين 
و ناتوانــي آن ها در تطبيق با برنامه ها«، »كمبود وقت والدين، شــاغل 
بودن، فاصله و درگير بودن با كارهاي روزمره«، »ساختار نظام آموزشي 
كشور«، »وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده ها«، »عدم آگاهي والدين 
از پيامدها، نتايج احتمالي و فوايد مترتب بر امر مشاركت در مدارس«، 
»عدم تبليغات مناســب توسط رســانه هاي عمومي در ترويج فرهنگ 
مشــاركت در مدارس«، به ترتيب از مهم ترين موانع مشاركت والدين 

شناسايي شده اند.
هستيك و لوو15 )1999( در پژوهش خود نشان دادند كه زمينه سازي 
براي اقدام مشاركتي والدين در فعاليت هاي مدرسه اي، مي تواند بر ميزان 
نگرش منفي آن ها نســبت به فعاليت هاي مدرسه تأثير بگذارد و از آن 
بكاهد. اقدام به مشــاركت و مالحظة جنبه هاي مثبت ناشــي از آن با 
عنايت به انواع تحليل هاي دروني ناشي از استدالل هاي فرد عمل كننده 
دربــارة چگونگي و نتايج اقدام عملي خود و درك پيامدهاي مثبت آن 
به شــرط موجود بودن ساير متغيرهاي مثبت بيروني مي تواند به رشد 
تمايل و گرايش فرد به اقدام هاي مثبت آتي منجر شود. در اينجا مثبت 
و مهيا بودن ســاير عوامل موجود در محيط مدرســه اي، بسيار مهم و 

تأثيرگذار است.
سيكي اســميت16 و همكاران )2008( در پژوهش خود دريافتند كه 
ميان سطح درآمد والدين و ميزان مشاركت آنان در امور مدرسه رابطه اي 
مثبت و معنادار وجود دارد؛ به اين معنا كه هرچه سطح درآمد والدين 
افزايش مي يابد، ميزان مشاركت آنان نيز در امور مدارس بيشتر مي شود؛ 
در اين راســتا درگيري هاي شغلي شديد والدين از مهم ترين علل عدم 

مشاركت آنان در امور تحصيلي فرزندانشان بوده است.
چانگ كونــگ و مينگ لي17 )2008( در پژوهشــي نــوع و ميزان 
مشاركت والدين در امور مدارس را بررسي كردند و دريافتند كه والدين 
مي توانند به چند روش مشاركت داشته باشند؛ همچنين، در اين پژوهش 
يافته هــا حكايت از آن دارنــد كه نمــرات دروس دانش آموزان به طور 
مستقيم با رفتار مادر و پدر پيش بيني مي شوند؛ به عبارت ديگر، ميزان 

مشاركت والدين پيش بيني كنندة ســطح موفقيت دانش آموزان است.
بليك هوراني18 )2014( در پژوهشــي عدم شناخت اوليا از اهداف و 
كاركردهاي مدرســه را يكي از موانع مهم بر ســر راه مشاركت والدين 
عنوان كرده است. به عقيدة وي فهم متفاوت از نقش هاي مناسب براي 
معلمان و والدين و باورهاي مختلف والدين و مسئوالن مدرسه از اهداف 
و بروندادهاي مدارس مانعي براي گفت وگوها و همكاري هاي آنان است. 
هوراني همچنين تغييرات سريع برنامه هاي درسي و آموزشي و شناخت 
نداشــتن والدين و ناتواني آن ها در تطبيق با برنامه هــا را نيز از موانع 

مشاركت عنوان كرده است.

موانع
يكي از مشــخصه هاي مدارس موفق، استفادة حداكثري از مشاركت 
والدين اســت. به همين دليل اســت كه در كشــورهاي توسعه يافته، 
همكاري ميان خانه و مدرسه به صورتي منسجم درآمده و اين دو نهاد، 
مسئوليت مشترك خويش، يعني تربيت فرزندان جامعه، را با هم فكري، 
همكاري و هماهنگي انجام مي دهند. به طور كلي، سهيم كردن خانواده ها 
در آموزش وپرورش موجب افزايش اطالعات و آگاهي افراد، گســترش 
مشــاركت در ساير زمينه هاي اجتماعي، افزايش احساس هم بستگي با 
ساير والدين، احساس يگانگي بيشتر با ســازمان، افزايش اعتماد افراد 
به ســازمان ها، كاهش هزينه هاي فردي و سازماني و افزايش اثربخشي 
سازماني خواهد شد. مشاركت جمعِي كلية افراد در امور مدرسه موجب 
گسترش دموكراسي و مردم ساالري نيز مي شود. هنگامي كه والدين در 
آموزش فرزندشان شركت كنند، نگرش ها، رفتارها و وضعيت تحصيلي 

دانش آموزان تقويت مي گردد )زنجاني زاده و همكاران، 1390(.
به طور كلي، موانع مشاركت والدين در امور مدارس كشور را مي توان 

به سه دسته تقسيم كرد:
1. موانع فكري و نگرشي: يكي از موانع عمده مشاركت در كشور ما، 
كاستي در انديشه هاست. عدم احاطه و تسلط فكري، نبود انديشه هاي 
ورزيده، وســيع و عميق فلسفي در باب ابعاد و جوانب مختلف موضوع 
تعليم وتربيت و نيز ادارة سيستم هاي آموزشي، توسط سياست گذاران، 
برنامه ريزان و مديران نظام هاي آموزشــي، همچنين نبود نگرش و باور 
نســبت به مزايا و محاسن شركت و مداخلة انديشه ها و تفكرات افرادي 
بيرون از جايگاه هاي رســمي و اداري نظام آموزش وپرورش )والدين(، 
اين نظام را در محاق تصميم گيري هاي شمار معدودي از تصميم گيران 
خاص، كه در مركز اين نظام متمركز قرار دارند، نگه داشــته و آن را از 
نعمت وجود ظرفيت علمي، فكري و تخصصي والديِن باانگيزه و متعهد 

نسبت به آموزش و تربيت فرزندان خود، محروم ساخته است.
2. موانع ســاختاري: نظام آموزشــي كشــور ما نظامي متمركز 
اســت؛ بدين معنا كه سياســت گذاري ها و اتخاذ تصميمات آموزشي 
و تربيتي را گروهي كارشــناس و خبره كه اكثــر آن ها صاحب نظران 
تعليم وتربيــت و فرهنگ اند، انجام مي دهند و ســپس اين تصميمات 
براي اجرا، به سازمان هاي آموزشــي استان ها، ابالغ مي گردد. از جمله 
اقداماتي كه به گسترش مشــاركت مي انجامد، رفع كاستي هاي ناشي 
از سياســت گذاري هاي كالن اداري و آموزشــي و نيز اصالح قوانين و 
مقررات فعلي، در راستاي قبول و پذيرش والدين در نظام آموزشي است.

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1398 62



3. موانع مربوط به منابع انساني: نيازها و ضرورت هاي فرهنگي، 
آموزشي و تربيتي جامعه كنوني، كسب شايستگي هاي علمي، حرفه اي 
و تخصصي بيشــتري را براي مديران رده هــاي بااليي، مياني و اجرايي، 
ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. مديران نظام آموزشي در كنار تعهد 
و احساس مسئوليت باال، وجدان ديني و كاري قابل تحسين، الزم است 
با علوم اداري و جامعه شناسي سازماني نيز آشنايي پيدا كنند و حتي در 
آن ها تسلط كافي را كسب نمايند. امروز سخن از مديران اثربخش است 
و از مهم ترين ويژگي هاي اين مديران، خالقيت، نوآوري و تحول پذيري و 
نيز انتخاب و اِعمال شيوه هاي مشورتي و مشاركتي براي تصميم گيري ها 
و اجراي امور در ســازمان متبوع خود است. هر زماني كه مديري از خود 
انعطاف و شايستگي  براي عمل مشاركتي نشان داده، بدون توجه به ساير 
موانع، كارها نسبتًا خوب پيش رفته است. از ديگر موانع مشاركت، مي توان 
به اعتماد ناكافي مديران آموزشي نسبت به مردم، به ويژه صاحب نظران 
و متخصصان تعليم وتربيت و اهل فن، كاســتي در عملكردهاي دروني و 
بيروني آموزش وپرورش، برنامه ها و اهداف آن، نابســاماني و موازي كاري 
در واحدهاي اداري ذي ربط براي جلب مشاركت والدين نظير برنامه هاي 
سازمان انجمن اوليا و مربيان، سازمان توسعه و نوسازي مدارس، معاونت 
مشــاركت هاي مردمي وزيــر و ...، تخصيص بودجــه و منابع ناكافي به 
فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و تربيتي، بي توجهي و ناتواني مديران در 
بهره برداري از ظرفيت سازمان هاي غيردولتي و ضعف در اطالع رساني و 
آگاهي بخشي به افراد جامعه اشاره كرد )شوراي طرح و برنامة دفتر جذب 

مشاركت هاي اوليا، 1393(.

نتيجه گيري
مدرســه، يكي از نهادهاي تربيتي و آموزشــي مهم است كه نيازمند 
مشــاركت اولياي دانش آمــوزان و ديگر سازمان هاســت. شــماري از 
نظريه پردازان بر اين باورند كه بيشــتر كارهاي مردم در سراســر جهان 
بر محور مشــاركت مي گردد و جلب همكاري خانواده نيز از عوامل الزم 

مديريت آموزشي است. 
براساس بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش و با توجه به نظريه ها و 
شواهد تجربي موجود، عوامل بسياري مي توانند مانعي بر سر راه مشاركت 
مؤثر والدين در امور مدارس باشند و تعليم وتربيت را از توسعه و رسيدن 
به اهداف عالي خود باز دارند. براي نمونه، »عدم شــناخت اوليا از اهداف 
و كاركردهاي مدرسه«، »تغييرات سريع برنامه هاي درسي و آموزشي و 
عدم شناخت والدين و ناتواني  آن ها در تطبيق با برنامه ها«، »كمبود وقت 
والدين، شاغل بودن، فاصله و درگير بودن با كارهاي روزمره«، »ساختار 
نظام آموزشي كشور«، »وضعيت اقتصادي نامناسب خانواده ها«، »ناآگاهي 
والدين از پيامدها، نتايج احتمالي و فوايد مترتب بر امر مشاركت در مدارس«، 
»نبود تبليغات مناســب توسط رســانه هاي عمومي در ترويج فرهنگ 
مشاركت در مدارس«، از مهم ترين موانع تعامل خانه و مدرسه هستند.
در مجموع، مي توان گفت يك معلم يا مربي بايد از نيازهاي اصلي هر 
دانش آموز آگاه باشد و هم زمان، انتظارات واقع بينانه اي از والدين داشته 
باشــد. براي گسترش همكاري اثربخش، نقطة آغاز حركت، ايجاد پيوند 
بين موقعيت كنوني والدين و حركت به سوي حمايت ممكن است. براي 
رسيدن به اين منظور، ايجاد اعتماد، نشان دادن احترام، و ترغيب والدين 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قباًل مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 با مجله های رشد آشنا شویدسال رونق توليد
مجله های دانش آموزی 

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

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود.

 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 فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم   رشد آموزش خانواده

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

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

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

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

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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  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 كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 
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به برقراری و تداوم ارتباط با مدرسه امری حياتی است. مسلمًا در اين زمينه 
چالش هايي وجود دارد اما رويكرد مشــاركتي هــم براي امروز و هم فرداي 

كودكان مفيد است.

پيشنهادها
براساس بررسي هاي اين پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:

1. والدين از طريق رسانه هاي عمومي و برگزاري جلسات آموزشي با حضور 
مسئوالن مدارس، با اهداف و كاركردهاي مدرسه آشنا شوند.

2. با توجه به تغييرات سريع برنامه هاي درسي و آموزشي و عدم شناخت 
والدين و ناتواني آن ها در تطبيق يافتن با برنامه ها، بهتر اســت مســئوليت 
آموزش دانش آموزان بر عهدة معلمان باشد و والدين، بيشتر در زمينة مسائل 
تربيتي فرزندان مشاركت كنند و در صورت لزوم و با تشخيص معلمان، در 

امور آموزشي مشاركت داشته باشند.
3. شايسته است با فرهنگ سازي صحيح در جامعه از طريق مراجع ديني، 
رسانه ها، كتاب ها، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي و ... اين مسئلة مهم بين 
والدين و ساير افراد جامعه نهادينه شود كه كمبود وقت والدين، شاغل بودن 
آن ها، فاصله و درگير بودنشان با كارهاي روزمره هيچ كدام نبايد بهانه اي براي 
مشاركت ضعيف آن ها يا فقدان مشاركت در تعليم وتربيت فرزندانشان باشد. 
به بيان ديگر، مشاركت در امور آموزشي و تربيتي فرزندان بايد در درجة اول 

اهميت قرار گيرد.
4. وجود نيروي متخصص و آموزش ديده كه به عنوان رابط و هماهنگ كنندة 
برنامه ها و فعاليت ها بين مدارس و والدين و سازمان آموزش وپرورش عمل 
كند و با انجام دادن بررسي ها و تحقيقاتي در اين زمينه، مسئوالن و والدين 
را در اصالح برخي مقــررات، روابط و فعاليت ها جهت رفع موانع و افزايش 

مشاركت اثربخش در مدارس مجاب نمايد، مي تواند مفيد و مؤثر باشد.
5. برگزاري كارگاه ها و جلســات آموزش خانواده براي آگاهي خانواده ها از 
اهداف و انتظارات مدرسه، وظايف والدين در قبال فرزندان، نحوة مشاركت 
مؤثر در امور تعليم وتربيت و پيامدها و فوايد آن بسيار مفيد و كارساز است. 
البته در صورتي كه اين جلسات به طور صحيح و متناسب با نيازهاي آموزشي 
و تربيتي دانش آموزان و والدين برنامه ريزي شود، مباحث اقتصادي در آن ها 
مطرح نگردد، احترام و منزلت والدين حفظ شود، از آنان نظرخواهي به عمل 

آيد و نظرات شايسته و مفيد آنان عملي شود.
6. برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي براي معلمان و مسئوالن مدرسه، 
جهت آشــنايي آنان با اهداف مدرسه، انتظارات اوليا، نحوة برقراري ارتباط 
مؤثر با والدين و كمك گرفتن از آنان در امور آموزشي و تربيتي دانش آموزان 
مي تواند مفيد و اثربخش باشد؛ به شرط آنكه اين جلسات درست برنامه ريزي 
شوند و مستقيمًا به موضوع مربوط بپردازند، شأن و منزلت معلمان در آن ها 

حفظ شود و از نظرات شايسته آنان استفاده گردد.
پي نوشت ها

1. parent-teacher association
2. Kohl,lengua & Mcmahon
3. Berger
4. Theodorou
5. Senechal & LeFevre
6. Henderson
7. Shumov & Miller
8. Sanders
9. Haack

منابع در دفتر مجله موجود است

10. Hill
11. Mc wayne
12. Finn-Stevenson
13. Mapp
14. Ivan Rosas
15. Heystek & louw
16. Sixsmith
17. Cheung Kong & Ming Li
18. Blaik Hourani

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قباًل مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 با مجله های رشد آشنا شویدسال رونق توليد
مجله های دانش آموزی 

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

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود.

 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 فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم   رشد آموزش خانواده

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

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

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

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

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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  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 كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 
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ھفتۀ �داشت روان ١٨ تا ۲۴ �ماه
ھفتۀ پیوند اولیاء و مربیان ۲۴ تا ٣٠ �ماه
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