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 . ش   ل 

   یه  قسهی  اایهر   یهاالً ا هانگر چگه نگ  هونهر  نجهاو پهژوه          :روش شناسی پرژوهش 

آوه   گ ههر ر هوش  یهه  ر هوش نی نهه نی نهه ر حجهه  و شههالا هوش کقخ ههقر  ال هه  آلههاه  

 هاههاه  داهههها  . ا ااشههرههه هوش کجایهه  و کقم هها      و ههها طیلههامر  لتبههاه و هو یهه   اا ه 

 .    قااا  هک یا آوه  ش    ا  ا  داه گرفت  شر  اایر ا  ش   آلاه  هوش

هها  کقخ خه   ه  یه  اده  نگاشهت        نتهای  اه   سه  آلهر   ز یافته       :گشرر   بحث و نتشجه

ف هر ده  هوشهخگر اقه  و        لختخه  و ل  ها و نتای  ا   سه  آلهر  اایهر اه  گ نه       یافت . ش   ل 

 . گ ر  ااشرر  ه ئ  ش   نت ج 
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ههها    یهه  قسههی  اهه  پ شههخ ا ها  لبتخهه  اههر نتههای  و یافتهه     ه :پشیررندادها  ررراربرد 

 . ش   کقخ ق ا   هتصاه  شاه  ل 

( .  . پهه .   ) APA ه  یهه  قسههی   ز شهه    لیهذن یسهه      :منررابم مررورد اسررت اده  

 . ش    ستفا   ل 

 : الهساختار ظاهري مق -ب

لخهه    لخااهه  گ یهها و ا ههانگر لقتهه    لخااهه  ااشههرا نههاو و نههاو هههان   گ ر  ه هه    :عنرروا 

 ه زیههر  11   دهه  لؤاهه   ه آ   شههت ا    ه ر و نشههان   ا ترون هه  اهها قمهه     لمیهه  و ل سسهه 

 .  ه وس  لفق  قر ه گ ر  14و اا قم   نر ز  ( bold)لخ    اایر . لخ    ق ر ش  

شهر  لدتصهر و  هال    ز لقت یهام لخااه   سه  ده  شهالا ا ها           چ  هر  لخااه     :چکشده

 211ک هر   دمیهام اه  دهاه هفته   ه چ  هر   ز       . لسوم ر هوش پهژوه  و نتهای  ل ه  آ   سه     

دم ههر و     1ههها ن شههت  شهه   دهه  حههر قا شههالا  دمیهه  کجههاوز نخیایههر و  ه پایهها  آ  دم ههر و   

 .  ر داه  یاارل م یت 11و ف  لا ا   هت ط ا   11ااشر و قم  آ  

سرفصهم ا  ارنه  اها    . ل م یتهر ااشهر   11و ف  لها اه   هته ط     12قم   یه  قسهی     :بدنه

 .ه  هر ا   boldو  11ها  آ  اا ف ن   و زیر شاه  boldو  12قم  
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 مقدمه

شخصيتی و سيستم  ویژگيهای تأثيرهای والدین و روشهای انضباطی آنان بی تردید تحت شيوه

با حساسيت و  والدین سالم و بالغ در مقایسه با والدین نابالغ و ناسالم معموالً. اعتقادی آنان است

این نوع فرزند پروری امنيت عاطفی، مهربانی بيشتری به نيازها و اشارات کودکان توجه می کنند و 

جهت گيری  (.0،0499بلسکی)و موفقيت هوشی را تشویق می کند استقالل، توانش اجتماعی 

 ویژگيهایکه  بر  یوالدین. می گذارد تأثيرها با فرزندانشان کنش متقابل آنبراجتماعی والدین نيز 

جسمانی،  بر ویژگيهای  صرفاًنهایی که عکس  آ هکنند بها و احساسات تاکيد می، انگيزهروانی

آنها توجه کودکان . کنند در روشهای انضباطی خود، فردمدارندد می، یا موقعيت در جامعه تاکيشغل

در رفتار و کنند که های دیگران جلب می کنند و آنان را تشویق میرا به احساسات و انگيزه

، حس مسئوليت شخصی و خودمختاری این روش به رشد درک کودک. مل کنندأاحساساتشان ت

، شناختهای والدین و استنتاج آنان به طور خالصه (.0447،و همکاران 1گيتاپل)کند وی کمک می 

 ةعوامل تعيين کنند ،ی اجتماعی آنانهاگيری ان و انگيزه ها و اعتقادات و جهترفتارهای کودک بارةدر

سبکهای فرزندپروری .شمار می آیندبه ی و انضباطی والدین مهمی در روشهای فرزند پرور

گيری و رشد آنان  و در شکلکنند   د با فرزندان خود اعمال میروشهایی هستند که والدین در برخور

 (.0090دادستان)در دوران کودکی و خصایص شخصيتی و رفتاری آنها تاثير فراوان و عميقی دارد

0برگینااست)است های جهانی فرزندپروری یکی از سازه یهابکس
که بيانگر  (0449، و همکاران 

رابطه عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگيری 

های فرزندپروری را بر اساس دو بعد پژوهشگران شيوه(. 9،0440بامریند)کودکان به شمار می آید 

با توجه به این ابعاد . بندی نموده اندطبقه« کنترل–توقع داشتن»و « پاسخ دهندگی –پذیرندگی »

الگوی ( ب ،الگوی رفتاری مقتدرانه( الف :کرده استبامریند سه نوع الگوی رفتاری والدین را ارائه 

ی هااز نظریاتی که به بررسی انواع شکلدیگر یکی  .الگوی رفتاری آسان گير( رفتاری مستبدانه و ج

گری در نظریه خودتعيين .رایان و دسی است«   خودتعيين گری»نظریه  ،فرزندپروری پرداخته است

رایان و دسی چنين فرض شده است که حفظ تمایل انگيزش درونی در گرو ارضای سه نياز اوليه 

در نظریه خود تعيين گری . است 9و احساس تعلق 7خود مختاری ،6شناختی شامل شایستگینروا

                                                            
1. Bleski 

2. Applegate 

3. Steinberg 

4. Baumrind 

5. Self-determination  theory 

6. Competence 

7. Autonomy 

8. Relatedness 



...نوجوان در رابطه -نقش واسطه اي تعارض والدين  
 

 

 
 

9 

در این  .گذاری والدین در قالب سبکهای فرزند پروری والدین مورد بررسی قرار گرفته است تأثير

 درگيری( الف:  شده استنظریه از سه نوع سبک فرزند پروری یاد 
 1حمایت از خودمختاری (ب0

 گرمی (ج
و دارد درگيری اشاره به ميزان اختالف نظرها و درگيریهای ميان والدین و فرزندان  .0

که والدین برای فعاليت  ایحمایت از خودمختاری به درجه  .وجود تعارض ميان آنهاست گویای

د و به آنها حق انتخاب و نکنتشویق می مسئلهکوکان را به حل  ،شوندکودک ارزش قائل می

حساسيت  ،پاسخگر بودن اشاره بهگرمی والدین  و( 90494،رایانو  گرولينک)دندهگيری میتصميم

استوار و  ،ین با این سبک فرزند پروری مشوقوالد. داردآنان نسبت به فرزندانشان و توجه باالی 

 ،با ورود فرزندان به سنين نوجوانی است که گفتنی .(1339  ،و همکاران  ونگئل)هستند  صميمی

ة گفتدوران نوجوانی که سنين پر از تنش و به . دشونوجوان دستخوش تغييراتی میرابطه والدین با 

و  احدی)داردست با خود تعارضاتی به همراه فشار نام گرفته ا فان وطودوران  6هال

 .تعارض ميان والدین و نوجوانان است ،یکی از ابعاد قابل توجه این تعارضات .(0097،محسنی

به ( سالگی 00-09حدود )دهد که فراوانی تعارضات در اوایل نوجوانی مطالعات متعدد نشان می

که این جزء  ،یابدبه تدریج کاهش می( سالگی 09-06)و در اواسط نوجوانی  رسدمیاوج خود 

به  .شودوالد می –والد به نوجوان  –فرآیند طبيعی رشد است که منجر به تبدیل تعامالت کودک 

تواند جنبه تعدیل کننده داشته نوجوان با متغيرهای دیگری که می -رسد که تعارض والدنظر می

برای مثال تعارض خانوادگی در اوایل نوجوانی بيشتر اتفاق می افتد اما در  .ستباشد در ارتباط ا

7متاناس)جوانی با شدت بيشتری رخ می دهد اواسط نو
پژوهشگران از ميان  اکثر .(1330 و دیگران، 

نقش خانواده در سالمت روانی و رفتاری کودکان و  برایعوامل اثر گذار بر شخصيت فرد، 

متون مربوط به نقش خانواده در مشکالت رفتاری  بررسيهای .اند بسيار قائل شدهنوجوانان اهميت 

از هم گسيختگی )که چهار زمينه خانوادگی  استداده  نشانو روانی کودکان و نوجوانان 

 بسياراز اهميت ( 00و انحراف خانوادگی 03غفلت خانوادگی ،4تعارض خانوادگی ،9خانوادگی

                                                            
1. Involvement 

2 . Autonomy support 

3. Warmth 

4. Grolnick & Ryan 

5. Leung  

6. Hall 

7. Smetana 
8. Family breakup 

9. Family conflict 

10. Family neglect 

11. Family deviance 
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 ميان جدال و تعارض اثر بر که ای خانواده کانون  .(0447 ،0بارنت و دیگران)استبرخوردار 

 از باشد داشته وجود باید خانواده در کهامنی را  روحی و روانی محيط ،است آشفته آن اعضای

در حالی که   .دشومی آن اعضای برای مشکالتی آمدن وجود به سبب و کندسلب می آن اعضای

 رابطه به بهبود ،شود برخورد روشی مناسب به خانواده اعضای ميان آمده وجود به تعارضاگر با  

 آسيب رابطه تداوم به بلکه، شودتعارض برطرف نمی تنها نه صورت این غير در .شود می کمک

به طور طبيعی  شود تامی سببوجود تعارض  همچنين (. 009 ثنایی، و مرادی). رسدمی

توان به این واکنشها می مياناز . بروز کندنوجوان  سویوالدین و چه از  سویواکنشهایی چه از 

درک پاسخی هيجانی به تهدید جسمی یا روانی  منزلةبه  خشم .اشاره کرد 0پرخاشگریو   1خشم

بکهام   ،کالهون)کند ناتوانی و اضطراب را تحریک می ،است که احساس آسيب پذیری

که ارتباط نامطلوب با فرزندان با ميزان العات در این زمينه نشان داده است مط (.9،1331بوسورث

 بسيارنتایج تحقيقات  .(1330 ، و باربر  هماش)دارد ارتباط  ایشانرخاشگرانه افسردگی و رفتارهای پ

از ی فرزندپروری و مشکالت رفتاری نوجوانان هاسبک مياننشان داده است که از لحاظ آماری 

 (0446)و همکاران  7همچنين انگریست .(1336 ،6 سارگي)ارتباط وجود دارد جمله پرخاشگری 

است و نتایج  مؤثری فرزندپروری در کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان هادند که سبککر بيان

است که والدینی که وقت بيشتری را صرف سرپرستی  بيانگر این( 1331 ،9تاو و ویلدر)تحقيقات 

دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت رفتارهای پرخطر و  ،کنندسرپرستی فرزندانشان می

بر اساس آنچه گفته شد پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از  .شوندنامناسب متمایل می

ی هاسبک زمينةدر  نوجوان –تعارض والدین  ایروش تحليل مسير به بررسی نقش واسطه 

شود که فرض می 0مطابق شکل  .دازدجوانان بپرابعاد ابراز خشم در نو فرزندپروری ادراک شده و

 ،حمایت ،درگيری)ر سبکهای فرزندپروری ادراک شده نوجوان واسطه گ –تعارض والدین 

  .است( صفت و بيان خشم ،حالت)و ابعاد ابراز خشم ( خودمختاری

  

                                                            
1. Barnett  et al 

2. Anger 

3. Aggression 

4. Calhoun , Beckham & Bosworth 

5. Masche & Barber 

6. Argys 

7. Angrist            

8. Wilder & Watt  
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   شناسي روش

 نمونه و روش اجراي پژوهش  ،جامعه آماري

که یک است  (SEM)طرح همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری  ،طرح پژوهش حاضر

موزان دختر دوره آدانش  همةجامعه آماری این پژوهش  .روش همبستگی چند متغيری است

با استفاده از  .نده ادر مدارس مشغول به تحصيل بود 41-40دبيرستان شهر تهران است که در سال 

منطقه به    ،مناطق آموزش و پرورش شهر تهراناز بين خوشه ای روش نمونه گيری تصادفی 

مدرسه  و از ميان کالسهای  یک ،مدارس هر منطقه ميانسپس از  .صورت تصادفی انتخاب شدند

  .شد مدرسه یک کالس به صورت تصادفی انتخابهر موجود در 

 ابزار پژوهش

 1اسپيلبرگر .دی ،چارلز رااین پرسشنامه : 0اسپیلبرگر خشم و بیان حالت ،صفتپرسشنامه . 0

این  .استماده ساخته  7 و مشتمل بر ساخته است  STAXI-2با عالمت اختصاری  0444در سال 

ند ا عبارت هامقياس .پنج خرده مقياس و یک شاخص بيان خشم است ،پرسشنامه شامل شش مقياس

کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی  ،برون ریزی خشم ،صفت خشم ،حالت خشم: از 

 ،احساس نياز شدید به بيان کالمی خشم ،احساس خشم: ند از ا عبارت هاخرده مقياس .خشم

به  هاآزمودني .خلق و خوی خشمگين و واکنش خشمناک ،احساس نياز شدید به بيان فيزیکی خشم

تا ( 0)هرگز  از تقریباً ،رجه اید 9وضع خود را روی یک مقياس  ،هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه

ین وسيله شدت احساسات خشم خود را در یک زمان ه اکنند و برتبه بندی می ،(9)هميشه  تقریباً

جمع  .کنندسرکوب یا کنترل خشم خودشان را اندازه گيری می ،بيان ،معين و نيز فراوانی تجربه

  0اجرای پرسشنامه آسان و نمره گذاری آن عينی است؛ برای سنين  .است 46 ميان صفر تانمرات 

این پرسشنامه از پایایی و روایی کافی برخوردار است و اعتبار آن در  .سال به باال قابل اجراست

ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده  پژوهشدر این  .ی متعدد مورد تایيد قرار گرفته استهاپژوهش

درون ریزی خشم  ،799/3برون ریزی خشم ، 3/ 97صفت خشم  ،496/3مقياس حالت خشم 

  .است شدهمحاسبه  1/3 9و کنترل درون ریزی  991/3کنترل برون ریزی  ،600/3

                                                            
1. State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) 

2. Spielberger 
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و بر  0449در سال  1را رابينزمقياس ادراک شيوه والدین  : 0پرسشنامه ادراک شیوه والدين.5

عبارت برای مادر  10 ،عبارت 91این پرسشنامه با  .است کردهاساس نظریه خود تعيين گری تدوین 

یی که هابرای آزمودني( در دو نيمه برای مادر و پدر تکرار شده اند هاعبارت) ،عبارت برای پدر 10و 

شش زیر مقياس  ،این ابزار .طراحی شده است ،تر هستندی پایانی نوجوانی یا کمی بزرگهادر سال

حمایت پدر از خود  ،درگيری پدر ،گرمی مادر ،ختاریحمایت مادر از خود م ،درگيری مادر

در پژوهش حاضر به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه سبک  .سنجدمختاری و گرمی پدر را می

االت  هر خرده ؤفرزند پروری ادراک شده، ضریب آلفای کرونباخ  برای بررسی هماهنگی درونی س

 -این ضرایب برای خرده مقياس درگيری. محاسبه شد هاهای والدین برای آزمودنيمقياس پرسشنامه

 ،703/3پدر   -درگيری ،997/3مادر  -گرمی ،9/3 7مادر   -حمایت از خودمختاری،  690/3مادر 

  .برآورد گردید 3/ 939  پدر  -و گرمی 901/3پدر  -حمایت از خودمختاری

 9را پرینزپرسشنامه رفتار متعارض نوجوان با والدین : 3پرسشنامه تعارض نوجوان با والدين .3

ادراک  ،عبارت بود  7نسخه اصلی این ابزار که دارای  .اندساخته  0474ر سال و همکارانش د

نسخه مورد  .ه استنوجوان از ميزان تعارض و رابطه منفی با والدینش را مورد ارزیابی قرار داد

و ميزان تعارض  استعبارت  13استفاده در این تحقيق نسخه کوتاه این پرسشنامه است که شامل 

 ویژهمادر و دیگری  ویژةیکی  ،این پرسشنامه در دو فرم جداگانه .سنجدنوجوان با والدینش را می

ب یکی از پرسشنامه رفتار متعارض ویژه نوجوانان است و آزمودنی باید با انتخا .پدر است

نمره  .موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات مشخص سازد ،ی صحيح یا غلطهاپاسخ

پایایی حاصل از  .نشانگر تعارض بيشتر نوجوان با پدر و مادرش است ،باالتر در این پرسشنامه

( 0494)6و فاستر  بينارنتيجه پژوهش  .است 7/3 روش باز آزمایی برای نسخه گزارش نوجوان 

-تواند خانواده های دارای مشکالت بالينی را از خانوادهنشان داد که پرسشنامه رفتار متعارض می

در پژوهش حاضر به منظور  .های سالم جدا سازد که خود گویای اعتبار افتراقی این ابزار است

پرسشنامه تعارض با والدین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل  سؤاالتمحاسبه اعتبار درونی 

به این ترتيب ضریب آلفای  .محاسبه شد هاطور جداگانه برای آزمودنيهمربوط به هر والد ب التسؤا

  .برآورد گردید 944/3و تعارض با پدر   409/3کرونباخ برای  تعارض با مادر  

                                                            
1. Perception of  Parents  Scale (POPS) 

2. Robbins 

3. Conflict  Behavior  Questionnaire (CBQ) 

4. Prinz 

5. Robin 

6.  Foster  
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 ها یافته

متغيرهای پژوهش  ميانوهش را در ی آماری شرکت کنندگان در پژهااخصش 0شماره  جدول 

برخی  .بررسی کجی و کشيدگی است ،هامالک معمول برای ارزیابی نرمال بودن داده .دهدنشان می

باشد تا نرمال بودن توزیع پذیرفته شود و برخی  -0و + 0 ميانمعتقدند که کجی و کشيدگی باید 

و + 1 ميانکند کجی وکشيدگی باید دیگر رویکرد محافظه کارانه تری را در نظر دارند که بيان می

گامست و همکاران، ترجمه شریفی و )شوندباشد تا داده ها به صورت نرمال توزیع  -1

کجی و کشيدگی تمام متغيرهای مورد  نشان می دهد 0همان طور که جدول . ( 0043همکاران،

بنابراین نرمال بودن توزیع داده ها در  .مطالعه در پژوهش حاضر در محدوده مورد نظر قرار دارند

گزارش  1ضرایب همسبتگی ميان متغيرهای پژوهش حاضر در جدول  .مشخص است مالًجدول کا

کليه ضرایب همبستگی به دست آمده ميان متغيرهای پژوهش  ،1بر اساس نتایج جدول  .شده است

ماتریس همبستگی ميان همچنين  1جدول شماره  .است معنادار  p < 3/ 3و    p < 30/3در سطح 

  .دهدنشان میمتغيرهای پژوهش را 
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 متغیرهاي پژوهش میانشاخصهاي آماري شرکت کنندگان در پژوهش در  .0 شماره جدول

 کشیدگی       کجی       حداکثر نمره         حداقل  نمره           انحراف معیار              متغیرهاي پژوهش          میانگین     

             3/ 69          0/ 190               33/1                  33/3                     47/9                  90/9  تعارض مادر        

             996/3          0/  07              33/04                 33/3                    9/                     04/9  تعارض پدر 

             933/3            390/0                33/0               33/3                     9/ 10                 60/9  تعارض والدین 

           -3/ 39           3/ 93                  33/7                33/0                   0/ 11                   39/0 درگيری مادر 

            - 3/ 07       - 3/ 7 0                  33/7                33/3                   0/ 16                   69/9 حمایت مادر

             996/3         - 3/ 963                 33/7                33/0                   0/  1                    /10 گرمی مادر 

             3-/ 06           3/ 016                  33/7                33/0                   0/ 04                   06/0 درگيری پدر 

            -03/3         -3/ 069                  33/7               33/0                    0/ 07                   14/9 حمایت پدر

             -090/3         - 3/ 69                   33/7               3/0                     0/ 04                    /04 گرمی پدر 

            - 303/3          3/ 190                  33/09                1                      1/ 09                   90/6 درگيری والدین 

             -9/3 0         - 3/ 004                  33/09               1                       19/1                   47/9 حمایت والدین 

             330/3          - 3/ 619                   33/09               0                      1/  00                93/03 گرمی والدین 

             694/3             0/ 104                    33/63             33/0                00/                   09/17 حالت خشم 

             -094/3          3/ 996                       33/93            33/03                  7/ 36                01/10 صفت خشم 

             193/3           3/ 907                      33/63              33/06                 7/ 09                 90/0 بيان خشم

            -107/3            -3/ 010                     33/69              33/06                 4/ 0                 60/90    کنترل خشم
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متغیرهاي پژوهش ماتريس همبستگی میان. 5جدول شماره   
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از  ،پژوهش و آزمون روابط ساختاری بين متغيرها سؤالبه منظور بررسی  حاضر پژوهشدر 

 ،با توجه به مبانی نظری و پيشينه پژوهشیها نيز روابط سازه .ه استروش تحليل مسير استفاده شد

 ،به همين منظور قبل از برازش مدل نهایی .ه استاز طریق ارائه مدلی مورد بررسی قرار گرفت
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 ميانهای دورافتاده و پرت و همخطی بودن های گم شده یا دادهبررسی داده مانند SEMمفروضات 

و مدل فرضی پژوهش با استفاده از نرم افزار  همتغيرها و نرمال بودن آنها مورد بررسی قرار گرفت

AMOS ی هاهمچنين برای بررسی برازش کلی مدل از شاخص  .ه استمورد برازش قرار گرفت

 . ه استمطلق، نسبی و مقتصد استفاده شد برازش
 ي برازندگی مدل پیشنهادي اولیه و مدل نهايیهامقايسه شاخص  . 3 شماره جدول

             X2       df            X2/df           GFI            AGFI            CFI            NFI          IFI       ي برازندگیهاشاخص

RFI      RMSEA 

     -000/3         013/3       000/3        3/ 00        001/3          3/             09/14         0        66/0949         مدل اوليه        

190/3   

       411/3          479/3        461/3         470/3        403/3         469/3           34/0         11           30/69           مدل نهایی     

376/3 

با  .دهدی برازندگی مدل پيشنهادی و مدل اصالح شده را نشان میهامقایسه شاخص 0جدول 

مسيرهای غير معنادار درگيری مادر و پدر با تعارض و نيز تعارض  ،بررسی مدل پيشنهادی اوليه

 .شده استضرایب بين متغيرهای خطا اضافه از و برخی  هپدر با کنترل خشم از مدل حذف شد

  ی برازندگی شامل شاخص مجذور خی دوهادهد که شاخصنشان می 0نتایج مندرج در جدول 

(30/69 X2  = )مجذور خی نسبی   .است (34/0 X2/df=)،  469/3)شاخص نيکویی برازش =  

GFI )،  شاخص نيکویی برازش انطباقی(403/3  = AGFI)،  470/3) ایشاخص برازش مقایسه 

CFI=)، شاخص برازش استاندارد  اصالح شده (461/3NFI=)،  شاخص برازندگی افزایش

(479/3 IFI = ) و جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب(376/3 RMSEA = )،  حاکی از

 .بنابراین مدل نهایی از برازندگی مطلوب برخوردار است .برازش مطلوب مدل اصالح شده است

 .مدل نهایی پژوهش حاضر را به همراه ضرایب استاندارد نشان می دهد 0شکل 
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 مدل نهايی پژوهش حاضر به همراه ضرايب استاندارد.  0 شماره شکل

مسيرهای درگيری پدر و مادر با تعارض و نيز تعارض  ،نشان می دهد 0همان طور که  شکل 

 نوجوان به -حمایت مادردهد مسير همچنين نتایج نشان می. پدر با کنترل خشم غير معنادار است

مسير  ،(β=  -90/3 ) نوجوان به گرمی مادر–تعارض  مادر  مسير ،(β -=017/3)تعارض مادر 

گرمی پدر  نوجوان به -تعارض پدر مسير  ،( β= -030/3) حمایت پدر  نوجوان به –تعارض پدر 

( 99/3- =β )، حالت خشم  نوجوان به -مسير تعارض مادر(009/3 =β)،  مادر مسير تعارض– 

 ،(β= 104/3)نوجوان به بيان خشم  -مسير تعارض مادر ،(β= 003/3) صفت خشم نوجوان به

نوجوان به حالت  -مسير تعارض پدر ،(β= -11/3)جوان به کنترل خشم نو -مسير تعارض مادر

و مسير تعارض ( β= 3/ 01)نوجوان به صفت خشم  -مسير تعارض پدر ،(β= 076/3)خشم 

این در حالی است که مسير تعارض  .شده استمحاسبه ( β= 009/3)نوجوان به بيان خشم  -پدر

   .ه استنوجوان به کنترل خشم معنادار نبود -پدر

 بحث 

 پاسخ سؤال این به مدلی ارائه با  که است هدف پژوهش حاضر آن ،شداشاره همان طور که 

 سبک رابطه در نوجوان – والد تعارض ای واسطه نقش با ارتباط در فرضی مدل آیا که دهد

  .یا خير  است برخوردار مناسب برازش از خشم ابراز مختلف ابعاد و شده ادراک فرزندپروری
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مسيرها در مدل حاضر مورد بررسی قرار گرفتند و همه مسيرها به جز مسيرهای درگيری  همة

پدر و مادر با تعارض و نيز تعارض پدر با کنترل خشم از مدل حذف شدند و برخی ضرایب بين 

به عبارت دیگر نتایج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاری  .متغيرهای خطا اضافه شده است

به صورت غير مستقيم و با واسطه گری تعارض مادر و  ،یت و گرمی مادر و پدرنشان داد که حما

  .های ابراز خشم در آنها رابطه داردشيوه اپدر با نوجوان ب

والدین با درگيری والدین  –تعارض نوجوان  مياندهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

تعارض نوجوان با والدین  ،افزایش درگيری والدینکه با طوریهب ،وجود دارد معناداررابطه مثبت و 

والدین با حمایت و گرمی والدین  –تعارض نوجوان  ميانهمچنين  .عکسهو ب یابدمیافزایش 

تعارض  ،به این ترتيب که با افرایش حمایت و گرمی والدین .وجود دارد معناداررابطه منفی 

پژوهشی که در زمينه رابطه سبکهای فرزند  سبر اسا .عکسبهیابد و نوجوان با والدین کاهش می

پی بردند که شناخت و احساس  (1336)  0رودی و گروسکپروری و کنترل هيجان انجام شد، 

گریبر و  ،همچنين دیکسون .منفی مادر نسبت به کودک با عزت نفس پایين در کودک رابطه دارد

های فرزند پروری پژوهشی که درباره احترام به اقتدار والدینی و شيوه نيز در( 1339)  1گانبروکس

پی بردند که سطوح باالتر انضباط مادرانه و برقراری ارتباط بهتر با دختران با تعارض  ،انجام دادند

پژوهشی به این نتيجه دست یافت که  در( 0099)نظامی  .مادر و دختر ارتباط دارد ميانکمتر 

به  ،معنادار دارد یتأثيرهای فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض با فرزندان آموزش شيوه

بيشتر والدین از راهبرد حل تعارض  گيریبهره سببهای فرزندپروری طوری که آموزش شيوه

 .شودکمتر از راهبردهای حل تعارض پرخاشگری کالمی و فيزیکی می گيریبهرهاستدالل و 

صفت و  ،نوجوان با ابعاد حالت –تعارضات والدین  ميانکه  دادشان همچنين پژوهش انجام شده ن

 ،ابعاد حالت ،با افزایش تعارض با والدین به طوری که ،وجود دارد معناداربيان خشم رابطه مثبت 

نوجوان با بعد کنترل  –تعارض والدین  مياناما  .به عکسیابد و صفت و بيان خشم افزایش می

کنترل  ،با افزایش تعارض نوجوان با والدین به طوری که ،وجود دارد معنادارخشم رابطه منفی 

نيز نشان دادند که ( 1300)0سيفرت و شوارز زمينهدر این  .به عکسیابد و خشم کاهش می

 -سپاری و برون -رفتارهای ناسازگارانه فرزندان در رابطه سبکهای منفی حل تعارض و درون

نتایج کار آنان دالیلی را ارائه داده است که  .کندعمل می متغير ميانجی مثابهسپاری مسائل به 

                                                            
1. Rudy & Grusec  

2. Dixon, Graber & Brooks-Gunn 

3. Siffert  & Schwarz 
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 در پژوهشی که  .کنداجتماعی فرزندان را پيش بينی می ی حل تعارض با والدین، ناسازگاریهاسبک

نوجوان و ناسازگاری دوره نوجوانی انجام -تحت عنوان تعارض والد( 0449)و دیگران 0فورهند

نوجوان با ناسازگاری دوره نوجوانی مانند -درگيری بين والددادند، نشان دادند که تعارض و 

افسردگی، رفتارهای غير قابل قبول، مشکالت رفتاری در مدرسه و کاهش عملکرد تحصيلی رابطه 

آميز در خانواده منجر به احساس ناکامی شده  نوجوان همراه با روابط خصومت -تعارض والد. دارد

انگيزد که در نهایت باعث رفتارهای انحرافی در  را بر میو این احساس نگرشهای ضد اجتماعی 

 .گردد نوجوان می

ی حمایت و گرمی هانمرات حالت خشم با خرده مقياس  مياندهد که نشان میحاضر  پژوهش

ی هانمرات صفت خشم  با خرده مقياس ميان، معنادارمادر و پدر و نيز والدین همبستگی  منفی و 

نمرات بيان خشم  فقط با خرده ميان  ،معنادارحمایت و گرمی مادر و نيز والدین همبستگی منفی و 

که  معناین ه اب .وجود دارد معنادارمقياس حمایت و گرمی مادر و گرمی والدین همبستگی  منفی و 

به صفت خشم و بيان خشم کاهش می یابد و  ،با افزایش حمایت و گرمی مادر و پدر حالت خشم

ی گرمی و حمایت مادر و پدر با کنترل خشم رابطه هااین در حالی است که خرده مقياس .عکس

نوجوان  ،که هرچه ميزان حمایت و گرمی پدر و مادر بيشتر باشد معنابه این  ،دارد معنادارمستقيم و 

ی هااهميت جنبه براغلب تحقيقات  .توانایی بيشتری در کنترل حاالت هيجانی خشم خود دارد

 ةنشان دهند چشمگيرد و به طور نکودک در بروز مشکالت رفتاری تاکيد دار -منفی روابط والد

کودک با  –تنبيه بدنی و ارتباط تعارض آميز والد  ،های خشونت آميز والدینشيوه ميانارتباط 

 0 یانارمارش و ب .(0470 ،1لفکویتز ،والدر ،ارون)ت استر مشکالت رفتاری در کودکان بزرگ

دایی از والدین و ارتباط نامطلوب با فرزندان به طور در پژوهشی نشان دادند که ج ،(1330)

و  9استراسبرگ .درناپيوسته و منفی با ميزان افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان ارتباط دا

-میرف والدین تنبيه نشان دادند که کودکان پيش دبستانی که به طور مکرر از ط( 0449) همکاران

 .نددهمیهمتایان خود پرخاشگری نشان  زیاد در برابربعدها به احتمال  ،شوند

                                                            
1. Forehand 

2. Eron, Walder, Lefkowitz 

3. Marsh  &  Brian 

4. Strassberg 
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شامل دختران دوره دوم  جامعه آماری آن است که صرفاًترین محدودیت این پژوهش مهم

این پژوهش در  ،هاتعميم پذیری دادهة باال بردن گستر براید شوبنابراین پيشنهاد می .متوسطه هستند

همچنين با توجه به نقش کليدی والدین در امر  .دشوتر و در ميان پسران نيز اجرا نمونه وسيع

 های آموزشیدوره شود به منظور معرفی انواع سبکهای فرزندپروریپيشنهاد می ،تربيت فرزندان

خشم و  .کسب کنند زمينهی الزم را در این هابرگزار شود تا به این ترتيب والدین بتوانند آگاهي

اما اگر در جای درست و به  ،با آنکه یکی از هيجانات اصلی انسان به حساب می آید پرخاشگری

بلکه  ،تبدیل شود که نه تنها فرد اساسیتواند به یکی از معضالت می ،خود ابراز نشودة مناسب شيو

در  ،های درست ابراز خشم و کنترل خشمبنابراین آموزش شيوه .کندجامعه را نيز درگيری می

تواند در پيشگيری از بسياری از می ،ه در سنين کودکی و نوجوانی به افراد ارائه شودصورتی ک

به مدیران مدارس و معلمان که در ارتباط مستقيم با  از این رو .معضالت اجتماعی آینده بکاهد

دانش آموزان را نسبت به  ،شود که در کنار آموزشهای درسی خودپيشنهاد می ،دانش آموزان هستند

  .ضرورت مهار و کنترل خشم در موقعيتهای پرتنش آگاه سازند

  



...نوجوان در رابطه -نقش واسطه اي تعارض والدين  
 

 

 
 

50 

 منابع

 .انتشارات جيحون :تهران .مفاهيم بنيادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی (.0097.)نيکچهر محسنی، حسن؛ احدی،

 .انتشارات سمت: تهران .(جلد دوم)شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی  روان (.0090) .دادستان، پریرخ

ميـزر، گلـن   .الورنـس اس ه ، نوشـت پژوهش چند متغيـری کـاربردی  (. 0043( )مترجم) ،حسن پاشا و همکاران ،شریفی

 .انتشارات رشد: تهران .گارینو.جی.گامست و ا

آموزان  فرزند در دانش-والدبررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات (.  009). باقر اميد؛ ثنایی، مرادی،

 .09-10، (13)   ،(های مشاوره پژوهشها و  تازه)های مشاوره پژوهشنشریه  .پسر مقطع متوسطه شهر تهران

 و اندـنزفر رضاـتع لـح یاـهدهبررا رـب وریدپرـنزفر یاـههشيو زشموآ ثربخشیا .(0099.)ماندانا سادات ،نظامی
 .   مرکزی انتهر حدوا ،سالمیدانشگاه آزاداارشد شناسی رکا نامه نپایا. لدینوا

Angrist, J. D., Imbens, G. W., & Rubin, D.B. (1996). Identification of causal effects 

using instrumental variables. Journal of the American Statistical Association, 91, 

444-455. 

Applegate, B., Lahey, B. B., Hart, E. L., Biederman, J., Hynd, G. W., Barkley, R. A., et 

al. (1997). Validity of the age-of-onset criterion for ADHD: A report from the DSM-

IV field trials. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 36(9), 1211-1221.   

Argys, L. M., & Ress, D. I., Averett, S.L., & Witoonchart, B. (2006). Birth order and 

risky adolescent behavior. Economic Inquiry, 44(2), 215–233. 

Barnett, O.W., Miller-Perrin, C.L., & Perrin, R.D. (1997). Family violence across the 

lifespan: An introduction. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent  competence  and 

substance Use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56-95. 

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 

55(1), 83-96. 

Calhoun, P. S., Beckham, J. C., & Bosworth, H. B. (2002). Caregiver burden and 

psychological distress in partners of veterans with chronic posttraumatic stress 

disorder. Journal of Traumatic Stress, 15(3), 205–212. 

Dixon, S.V., Graber, J.A. & Brooks-Gunn, J. (2008). The roles of respect for parental 

authority and parenting practices in parent-child conflict among African American, 

Latino, and European American families. Journal of Family Psychology, 22(1), 1-10. 

Eron, L.D., Walder, L.O., & Lefkowitz, M.M. (1971). Learning of aggression in 

children. Boston, MA: Little Brown. 
Forehand, R., Brody, G., Slotkin, J., Fauber, R., McCombs, A., & Long, N. (1988). 

Young adolescents and maternal depression: Assessment, interrelations, and family 
predictors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(3), 422-426. 

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children’s self-

regulation and competence in school. Journal of Educational Psychology, 81, 143-

154. 

Leung, C. Y., McBride-Chang, C. & Lai, B. P. (2004). Relation among maternal 

parenting styles, academic competence, and life satisfaction in Chinese early 

adolescents. Journal of Early adolescence, 24, 113-143. 



52شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه   
 

55 

Masche, J. & Barber, B.K. (2001). Connectedness and parent-adolescent relationships: 

Indicators of a successful identity development. Paper presented at the Biennial 

Meeting of the Society for Research in Child Development. Minneapolis, MN, April 

19-22. 

Robin, A. L., & Foster, S. L. (1989). Negotiating parent-adolescent conflict: A 

behavioral-family systems approach. New York: Guilford Press. 

Rudy, D. & Grusec, J.E. (2006). Authoritarian parenting in individualist and collectivist 

groups: Associations with maternal emotion and cognition and children's self-

esteem. Journal of Family Psychology, 20(1), 68-78.  

Siffert, A., & Schwarz B. (2011). Parental conflict resolution styles and children's 

adjustment: Children's appraisals and emotion regulation as mediators. The Journal 

of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 172(1), 21-

39. 

Smetana, J. G., Daddis, C. & Chuang, S. S. (2003). “Clean your room!” A longitudinal 

investigation of adolescent-parent conflict and conflict resolution in middle-class 

African American families. Journal of Adolescent Research, 18, 631-650. 

Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, M. S., & Dornbusch, S. M. (1994). 

Overtime change in adjustment and competence among adolescents from 

authoritative,    authoritarian, indulgent and neglectful families.  Child Development, 

65, 754-770.  

Strassberg, Z., Dodge, K., Pettit, G.S., & Bates, J.E. (1994). Spanking in the home and 

children’s subsequent aggression toward kindergarten peers. Development and 

Psychopathology, 6, 445-461. 

Wilder, E.I., & Watt, T.T. (2002). Risky parental behavior and adolescent sexual activity 

at first coitus. Milbank Quarterly, 80(3), 481–524. 

 



 بزهکاری آنان درآموزان  نقش خشونت خانواده علیه دانش

 1تبار فیروزجائی محسن حاجیدكتر 

 2تبار فیروزجائی حسن حاجیدكتر 

 3نازنین خوشبخت

 4سعید مذبوحیدكتر 

 چکیده
نیافتگی عاطفی و  رشد سببکودکان و نوجوانان به  انجام گرفته يپژوهشهابر اساس نتايج 

يکی  وناشی از خشونت هستند  آسیبهايدر معرض  ها بیشترهیجانی نسبت به ساير گروه
از اين رو، هدف اصلی مطالعه حاضر . استافزايش میزان بزهکاري در آنان  آناز تبعات 

آموزان دبیرستان شهرستان بابل با بزهکاري  دانش خشونت خانواده علیه ةشناسايی رابط
همبستگی بوده  از نوع توصیفیروش پژوهش، . است 1921–29آنان در سال تحصیلی 

شهرستان بابل به   آموزان دختر و پسر دوره متوسطه آماري، شامل تمامی دانش ةجامع. است
گیري تصادفی با روش نمونه بوده که( نفر دختر 1217نفر پسر و  1397)نفر  9573تعداد 
( نفر پسر 159نفر دختر و  152)نفر  971بر اساس جدول کرجسی و مورگان اي و طبقه

هاي محقق  ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه. ندا هشد به عنوان نمونه آماري انتخاب
است که روايی آنها به تأيید  سؤال 97و بزهکاري با  سؤال 11ساخته خشونت با 

 سنجی شناسی، روانشناسی و روان متخصصان گروه حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه
محاسبه  53/3و  37/3باخ، پايايی آنها به ترتیب رسیده و با استفاده از ضريب آلفاي کران

 استنباطیآمار  و روشهاي آمار توصیفی از نیز تحلیل اطالعات تجزيه و براي. شده است
. شده استاستفاده  (مستقل و تحلیل واريانس tهاي ضريب همبستگی پیرسون، آزمون)

آموزان با  ه علیه دانشخشونتهاي روانی، جسمانی و کالمی خانواد میاننتايج نشان داد که 
آموزان  همچنین در میزان بزهکاري دانش. مثبت معنادار وجود دارد ةبزهکاري آنان رابط

اما در میزان بزهکاري  ،براساس سطح سواد والدين و جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد
 .آموزان براساس محل سکونت تفاوت معنادار وجود ندارد دانش

 خشونت کالمی  ،خشونت جسمانی ،شونت، خشونت روانیخ ،بزهکاري :گانکلید واژ
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 مقدمه

نابسامانیها و مشکالت خانوادگی، بیسوادي و کم سوادي والدين، فقر اقتصادي و خشونت در 

داشته  اعضاي خانوادهو خوي و شخصیت منفی در خلق  يتوانند تأثیرمی آنهاخانواده و مانند 

  :ست ازا اين نابسامانی است که عبارت انواعخشونت میان والدين با يکديگر و با فرزندان از . دنباش

اهداف مورد نظر که  بخشیدن به توسل به رفتارهاي تند و خشن مادي و معنوي در جهت تحقق»

به سخن (. 132،1923شاملو،)«رساندمی يا به آن آسیب برد میحقوق جمعی يا فردي را از بین 

افتد و  قعیت خانه يا خانواده اتفاق میاست که در مو یهر نوع از خشونت 1ديگر، خشونت خانوادگی

، 7و مهین 4، همینک9نیئوچ) شود که در آن رخ داده است تعريف نمی 9با زمینه جغرافیايی لزوماً

که ( 9311، 2و اورمرد 3رن، تر5، فینکلهور1همبی)اي شايع است  خشونت خانوادگی پديده(. 9317

، 11، بیوکان تديک13فینکنور)آورد  راد، ارتباطات و جامعه به بار میهاي سنگینی براي اف هزينه

 (. 9317، 17و ووس 14زتلر، با19رک، شوما19يسترابوم

گوناگون انجام گیرد از جمله به اشکال است خشونت خانواده علیه اطفال و نوجوانان ممکن    

خشونت  و خشونت فیزيکی و جسمانی، خشونت کالمی و عاطفی، خشونت جنسی توان به می

رفتارهاي خشونت آمیز والدين يا ساير اعضاي خانواده نسبت به که بديهی است . اشاره کرد مالی

به يک بزهکار خطرناک و مزمن آنها را در آينده نه چندان دور  ممکن استاطفال و نوجوانان، 

-بزهکار فردا باشد به ويژه اگر بزهاست است که بزه ديده امروز ممکن  اين قعیتوا .تبديل نمايد

در منطقه پاکدشت تهران « بیجه»توان به پرونده معروف براي مثال، می. ديده طفل و نوجوان باشد

يکی از  گیداخانوخشونت دهد که  مطالعات نشان می زمینهدر اين (. 1923،132شاملو،)اشاره کرد

                                                 
1 . Family violence 

2 . Geographical setting 

3 . Choenni 

4 . Hammink 

5 . Mheen 

6 . Hamby 

7 . Finkelhor 

8 . Turner 

9 . Ormrod 

10 . Finkenauer 

11 . Buyukcan-Tetik  

12 . Baumeister 

13 . Schoemaker  

14 . Bartels  

15 . Vohs 
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؛ 9317 و همکاران،چوئنی ) استنوجوانان  میانستگی به مواد در و واب مصرفدر مهم  عوامل

 (.9331، 1واکاالهی

اين در حالی است که کودکان و نوجوانان امروز، سازندگان و مديران جامعه فردا هستند و نقش 

براين بنا. د داشتنتعیین اهداف آن به عهده خواهو در سازماندهی و هدايت جامعه فردا را اصلی 

 (.1923شاملو،)د داد نتنش را نويد خواهاي پرنشاط و کمتر، جامعهتر و شايستهکودکانی سالم

اخالقی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی  ةرشد و توسع سببانسانی در شرايطی  ةشک، سرمايبی

ماتی که ترين اقدا کی از مهميبنابراين، . بزهکاري و جرم آن را تهديد نکند ةشود که پديدجوامع می

زيرا بزهکاري تهديد کننده و  ،هاي کالن خود لحاظ کنند، مهار بزهکاري است دولتها بايد در برنامه

له يکی از ئاجتماعی و سالمت جامعه است و به همین دلیل اين مس ةنابودگر جدي سرماي

یم نوجوانان د که بداننشو تر می ها زمانی جدي اين دغدغه. آيدهاي کنونی دولتها به شمار می دغدغه

انسانی هر جامعه به شمار  ةترين بخش نیروي انسانی و همچنین سرماي و جوانان، که اصلی

 نجفی)ديدگی قرار دارند روند، بیشتر از ساير گروههاي اجتماعی در معرض بزهکاري و بزه می

 (.1939ابرندآبادي،

ه و مجرمانه از سوي رفتارهاي منحرفان بروزجرم شناسان و محققان عوامل گوناگونی را در 

بديهی . يکی از عوامل تأثیرگذار بر بزهکاري، خشونت است. دانند کودکان و نوجوانان دخیل می

است که بهترين راه مبارزه با بزهکاري نوجوانان و پیشگیري يا کاهش آن، شناسايی عوامل مؤثر در 

-برنامه ريزان کمک نمايد تا تواند به برنامه شناخت علل بزه می. بروز آن از منظر جرم شناسی است

همچنین، . اجرا در آورند ةو به مرحل کنندرا طراحی مکان خاص  متناسب با زمان و و  دقیق هاي

گیري اعمال نابهنجار  به چگونگی شکل امر نسبتن والئشود که مس شناسايی علتها سبب می

، اين اين رواز . کنندستجو هاي صحیح و مناسب مبارزه با آنها را ج شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه

د، نتر شناخته شو بهتر و عمیق ،يابند تا کجرويها و جرايم گونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می

راههاي اصالح و بازپروري بزهکاران و نیز پیشگیري از رفتارهاي  آشکار شود و در نتیجهمنشأ آنها 

 (.14 : 1934زارعی، )شودبزهکارانه هموار 

 گوناگونشکلهاي  میانکه  ندا  ، به صورت تجربی نشان دادهاخیري برخی از پژوهشها

با ( 4و خشونت کالمی 9، خشونت جسمانی9خشونت روانی) آموزان هاي خانواده علیه دانشخشونت

                                                 
1 . Vakalahi 

2. Psychological Violence 

3. Physical Violence 

4.Verbal Violence 
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نوري و  ؛ خواجه1935علیوردي نیا، شارع پور و ورمزيار، )ستگی وجود دارد آنان همب 1با بزهکاري

 9ويسینگ؛ 9،9339؛ بالدري1931؛ عباسی اسفجیر،1933،و باقري ؛ علمی، تیغ زن1923هاشمی نیا، 

د ارسرستن و ماند، لیبر، ف؛ مک9335، و همکاران 7هوو ؛ 4،1227؛ فانکس1221، و همکاران
 (.2،9333گلدستین و هون؛  9331، 3و میلر کالن، ،؛ رايت9331، 5و زبل يورکويزا ،؛ تیمر1،9335

 کرده اندبررسی ( 1227) 13اي دنیا که اسمیت و شارپنتايج تحقیقات پیشین در اکثر کشوره

ترشده است و شامل طیفی از  دهد که خشونت در سالهاي اخیر افزايش يافته و جدي نشان می

منفی بر سالمت جسم و  يکه تأثیر استاعمال عمدي خشن جسمانی، روانی، عاطفی و کالمی 

اين رفتار ناهنجار اجتماعی در عین حال  (.117، 1933،و همکاران  علمی)گذارد روان فرد برجاي می

 سببنوجوانان به  کودکان و. شوندمرتکب مینوجوانان  ی است کهو سبب بسیاري از جرايم منشأ

ي ناشی از خشونت هستند و مواجهه دائمی آسیبهادر معرض  رشدنیافتگی عاطفی و هیجانی بیشتر

-شان را پايین میکاهد و اعتماد به نفسافیان میبا اين رفتار از توانايی آنها در ايجاد اعتماد به اطر

 (.1221، 19و دوبرو 19، کاستنلی11گاربارينو)آورد 

اشکال  میانژوهش حاضر قصد دارد تا به منظور بررسی رابطه  ، پبا عنايت به مطالب ارائه شده

آموز و  با بزهکاري دانش( خشونت روانی، خشونت جسمانی و خشونت کالمی)خشونت خانواده 

هاي زير  به بررسی فرضیهآموزان  نقش سطح سواد والدين، جنسیت و محل سکونت دانشچنین هم

 :بپردازد

 آموزان با بزهکاري آنان رابطه بین خشونت روانی، جسمانی و کالمی خانواده علیه دانش. 1

 .وجود دارد

 .ردآموزان براساس سطح سواد والدين آنان تفاوت وجود دابین میزان بزهکاري دانش. 9

 .آموزان براساس محل سکونت آنان تفاوت وجود داردبین میزان بزهکاري دانش. 9

                                                 
1.Delinquency 

2.Baldry 

3. Vissing 

4. Funks  

5. Hoeve 

6. Mack, Leiber, Featherston & Monserud 

7. Timmer, Urquiza & Zebell 

8. Wright, Cullen  & Miller 

9.Goldstein & Heaven 

10. Smith & Sharp 

11.Garbarino 

12.Kostenly 

13.Dubrow 
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 .آموزان براساس جنسیت آنان تفاوت وجود داردبین میزان بزهکاري دانش . 4

 تحقیقشناسی  روش  

ها، پژوهش  شیوه گردآوري داده از نظرردي و ي کاربپژوهشها ازهدف  از نظرمطالعه حاضر 

بزهکاري و همچنین  زمینةبه بررسی وضعیت موجود در ، زيرا همبستگی است توصیفی از نوع

از آزمون ضريب ها  براي تحلیل داده. پردازد دو متغیر خشونت و بزهکاري می میان ةبررسی رابط

نرم افزار  باها  داده. ل واريانس استفاده شده استمستقل و  آزمون تحلی tهمبستگی پیرسون، آزمون 

SPSS 21 اند هشد تحلیل. 

شهرستان بابل به  ةآموزان دختر و پسر دوره متوسط آماري تحقیق شامل تمامی دانشة جامع

نه پژوهش از تعیین نمو به منظور. بوده است( نفر دختر 1217نفر پسر و  1397)نفر  9573تعداد 

دول اساس جبر   براي محاسبه حجم نمونه،. ه استاي تصادفی استفاده شد روش نمونه گیري طبقه

 بودند پسر( 3542) 159دختر و ( 3571) 152 که نفر 971 در مجموع ،(1253) کرجسی و مورگان

ة پرسشنامدو اطالعات مورد نیاز پژوهش از طريق    .به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

و در سه  سؤال 11اين پرسشنامه داراي : خشونت ةپرسشنام(الف. شده استآوري  گرد ساخته محقق

خانواده ( گويه 4)و خشونت کالمی ( گويه 4)، خشونت جسمانی (گويه3)ونت روانیبعد خش

-شیوه نمره .استگويه  97اين ابزار داراي : پرسشنامه بزهکاري( ب. طراحی و تدوين شده است

-ه، ب(نمره صفر)وقت  ي هیچلیکرت با وزنهااي  درجهمقیاس پنج مه بر اساسگذاري اين دو پرسشنا

به منظور تعیین روايی دو  .است( 4نمره)و همیشه ( 9نمره)، غالباً (9نمره)اهی ، گ(1نمره)ندرت 

شناسی،  جامعه ةرشتاستاد  9گروه حقوق جزا و جرم شناسی،  انسه تن از استادمه از نظرات پرسشنا

براي تعیین برآورد پايايی يا . گیري شده است بهره سنجی دو تن از اساتید حوزه روانشناسی و روان

مقدار ضريب آلفاي . ه استدرونی ابزارهاي پژوهش از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده شدثبات 

دست آمده هب 53/3بزهکاري  ةو براي پرسشنام 37/3خشونت  ةکرونباخ محاسبه شده براي پرسشنام

 53/3براي يک شاخص را  به عنوان يک قاعده کلی، حد نصاب و به عبارتی مقدار الزم آلفا. است

گیري از  بود، ابزار اندازه 53/3اوي گیرند و چنانچه مقدار ضريب آلفا بزرگ تر يا مس در نظر می

، 1هینتون)توان به نتايج آن اعتماد کرد  و در اين صورت بهتر میاست پايايی الزم برخوردار بوده 

 . ندپايايی الزم برخوردار زهاي مذکور ا بنابراين پرسشنامه(. 9334

                                                 
1 . Hinton 
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 های تحقیق یافته

آموزان با  بین خشونت روانی، جسمانی و کالمی خانواده علیه دانش: شماره یکفرضیه 

 .وجود دارد بزهکاری آنان رابطه
 آموزان با بزهکاری خشونت روانی، جسمانی و کالمی خانواده علیه دانشرابطه  .1شماره جدول

 آماره متغیر نوع آزمون

 خشونت خانواده

 کالمی جسمانی  روانی

گی ضريب همبست

 پیرسون
 بزهکاري

r 35194 35743 35135 محاسبه شده 

 35331 35331 35331 سطح معناداري

 971 971 971 تعداد

دهد که میزان همبستگی به دست ، نتايج حاصل از آزمون فرضیه نشان می(1) جدولمطابق 

در سطح باشد که می 3519، و 3574، 3512آمده با استفاده از آزمون پیرسون، به ترتیب برابر با 

331/3>P لذا فرضیه صفر . دار است امعن(0H ) 1)رد و فرضیه تحقیق
H )در . دشو يید میتأ

توان گفت هرچه خشونت روانی، جسمانی و کالمی  آمده می به دستمجموع و با توجه به نتايج 

 .آموزان بیشتر خواهد بودمیزان بزهکاري دانشآموزان بیشتر باشد  خانواده علیه دانش

آموزان بر اساس سطح سواد والدین آنان بین میزان بزهکاری دانش: فرضیه شماره دو

 . تفاوت وجود دارد
 آموزان براساس سطح سواد والدینمیزان بزهکاری دانشتجزیه و تحلیل  .  5ل شماره جدو

 نوع متغیر
نوع 

 آزمون

منابع 

 تغییرات

مجموع 

 جذوراتم
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداریFنسبت 

F سطح تحصیالت

بین 

 گروه ها
75449 9 95599 

721172 01000 

درون 

 گروه ها
975739 943 35359 

  973 935245 کل

بزهکاري دانش آموزان با سطح تحصیالت والدين آنها از روش آماري  میانبراي بررسی ارتباط 

بر اساس نتايج . ه استگزارش شد 9که نتايج آن در جدول  هريانس يکراهه استفاده شدآنالیز وا

رد و  0Hفرضیه صفر  لذا ،شودمی رد فرض صفر (>14/95F=  ،331/3P)در جدول  مندرج
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آموزان  ان بزهکاري دانشدر میز» نمود کهتوان ادعا  میبنابراين . دشوتأيید می 1Hفرضیه تحقیق 

يعنی هر چه سطح تحصیالت  «.براساس سطح سواد والدين آنان تفاوت معناداري وجود دارد

 .يابد آموزان کاهش می میزان بزهکاري دانش ،والدين باالتر باشد

آموزان براساس محل سکونت آنان تفاوت بین میزان بزهکاری دانش: فرضیه شماره سه

 . وجود دارد
آموزان براساس محل سکونتمیزان بزهکاری دانشتجزیه و تحلیل . 7ه شمار جدول

 درجه t حجم نمونه میانگین انحراف معیار متغیر نوع آزمون

آزادی

 سطح

معناداری

t مستقل 
 999 51591 14519 محل سکونت شهر

9599 942 35434 
 113 13512 11599 محل سکونت روستا

 tدانش آموزان با محل سکونت آنها از روش آماري  يبزهکارمیزان  میانبراي بررسی ارتباط 

در جدول  بر اساس نتايج مندرج. ه استگزارش شد 9که نتايج آن در جدول  همستقل استفاده شد

(99/9t=  ،43/3P=)0فرضیه صفر  میانگینهاي دو گروه وجود ندارد، لذامیان  معنادار ی، تفاوتH 

آموزان براساس  یزان بزهکاري دانشبین م» : لذا بايد گفت. گردد رد می 1Hتحقیق  يید و فرضیهتأ

 .«محل سکونت آنان تفاوت معناداري وجود ندارد

آموزان براساس جنسیت آنان تفاوت وجود  بین میزان بزهکاری دانش: فرضیه شماره چهار

 . دارد
 آموزان براساس جنسیت انشمیزان بزهکاری درابطه .2 شماره جدول

 درجه t حجم نمونه میانگین انحراف معیار متغیر نوع آزمون

آزادی

 سطح

معناداری

t مستقل 
 159 59531 19591 پسران

14/15 992 35331 
 152 11519 19559 دختران

دانش آموزان بر حسب جنسیت  آنها مجدداً از روش  يمیزان بزهکار میانبراي بررسی ارتباط 

در  بر اساس نتايج مندرج. ه استگزارش شد 4که نتايج آن در جدول  همستقل استفاده شد tماري آ

فرضیه صفر  معنادار وجود دارد، لذا یمیانگینهاي دو گروه تفاوت میان، (=14/15t=  ،43/3P)جدول 

0H  1رد و فرضیه تحقیقH بین میزان بزهکاري دانش آموزان » : بايد گفتلذا . گردد تأيید می

همچنین با توجه به اينکه میانگین نمره پسران . «آنان تفاوت معناداري وجود نداردجنسیت براساس 
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پسران به طور  میان، لذا بايد گفت میزان بزهکاري در استدر بزهکاري باالتر از میانگین دختران 

 .ران استمعناداري باالتر از میزان بزهکاري دخت

 گیری بحث و نتیجه

 شد،مشاهده  1هاي تحقیق در جدول  طور که از يافته فرضیه اول پژوهش، همان زمینةدر 

 ه يکفرضی ، لذااستخشونت روانی، جسمی و کالمی خانواده با بزهکاري معنادار  میانهمبستگی 

 بین خشونت روانی،»: که نمودتوان ادعا  می 1به عبارت ديگر در مورد فرضیه شماره . گردد تأيید می

 ةآموزان دوره متوسطه شهرستان بابل با بزهکاري آنان رابط جسمی و کالمی خانواده علیه دانش

و   علیوردي نیا، (1929)قاسمیان عزيزي نتايج اين يافته با نتايج تحقیقات . «.معنادار وجود دارد

ند، خواجه نوري ه ارا بررسی کرد، که نقش خانواده در تبیین بزهکاري نوجوانان (1935) همکاران

ند، علمی و ه اکه به بررسی رابطه تعارضات والدينی با بزهکاري پرداخت( 1923)و هاشمی نیا 

-پیوندهاي اجتماعی میان ةکه به بررسی رابط( 1935)، مهدوي و عباسی اسفجیر (1933)همکاران 

در ( 1931)و عباسی اسفجیر ( 1933)پور،  ند؛ رجبیا هخانوادگی و میزان بزهکاري نوجوانان پرداخت

 ند فرزندانیا هکه نشان داد( 1221) ويسینگ و همکاران، (9339)داخل کشور و تحقیقات بالدري 

 بدنی، بااليی از پرخاشگري درصدهاي اند، کرده تجربه والدينشانسوي  از را کالمی پرخاشگري که

اند، اسمیت و شارپ  ر بروز دادهديگ کودکان با مقايسه در را شخصی میان مشکالت و بزهکاري

 را والدين کالمی ، که اثرات پرخاشگري(1229) 1سرسسولومون و  ،(1227)، فانکس (1227)

، مک و (9335)همکارانش  و هوو؛ ه اندکودکان بررسی کرد تحصیلی پیشرفت و عزت نفس روي

براي  اي مناسب هند سطح ارتباط عاطفی با مادر تعیین کننده اکه نشان داد( 9335)همکاران 

، گلدستین و (9331)؛ رايت و همکارانش (9331) و همکارانشود، تیمر  بزهکاري محسوب می

 . استدر خارج از کشور همسو ( 1222)و اسمیت ( 9333)هون 

، بايد اذعان نمود که خشونت گوناگون نیز مؤيد آن استدر تحلیل اين يافته که نتايج تحقیقات 

در دوره . استبراي بزهکاري نوجوانان  اي مناسب واده، تبیین کنندهمی و کالمی خانروانی، جس

در اين دوران اصول ثابت . کنند ولیت را شروع میئخوداتکايی و احساس مس ةنوجوانی، افراد تجرب

نوجوانهايی که هیچ خط و مشی خاصی ندارند، . و استوار براي زندگی نوجوانان کامالً مهم است

کنند، يا درگیر موقعیتهاي خطرناکی ب احساس سردرگمی، ناامنی و در معرض خطر بودن میاغل

و يا در معرض اند  مهري واقع شده نوجوانانی که مورد بی. شوند که از عواقب آن اطالعی ندارند می

                                                 
1. Solomon & Serres 
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توانند سرمشقهاي بدي خشونتهاي روانی قرار دارند، بسیار طغیانگر، سرکش و عصبانی هستند و می

ها، روياپردازيها، خودنمايی، محبت، کم تجربگی و ارآرزوها، پند. نوجوانان باشند سايربراي 

احساساتی بودن از مشخصات دوران نوجوانی هستند که چنانچه به نحو مناسبی تامین، کنترل و 

(. 1935رجبی پور،)توانند موجبات بزهکاري را فراهم آورند هدايت نشوند، هر يک از آنها می

 درون در روابط کیفیت میان ( 1935) و همکاران ن چون مطابق نتايج تحقیق علیوردي نیاهمچنی

خورد و بیشترين ارتباط نوجوان می چشم به و معنادار معکوس ةرابط بزهکاري نوجوانان و خانواده

يابد، لذا بیشترين  اول با خانواده است و فرد در دامان امن و گرم خانواده پرورش می ةدر وهل

 .خشونت روانی خانواده با بزهکاري نوجوانان وجود دارد میانبستگی، هم

نشان  (1229)1پژوهش مافیتخشونت جسمی خانواده با بزهکاري نوجوانان، رابطه در مورد 

 عوامل مرتبط و از و خشونت جسمی ثباتی شخصیتی، عواطف منفی خشم، اضطراب، بی که دهد می

ذکر شده در مقايسه با افراد معمولی بیشتر  ويژگیهايافرادي با مستعد کننده رفتار بزهکارانه است و 

داراي  يارزيابی اين رويکرد، بیانگر آن است که افراد. در خطر بروز رفتار انحرافی هستند

 9به عقیده هیرشیهمچنین  .ندشخصیتهاي درونی هستند که با جرم و رفتار بزهکارانه در ارتباط ا

االن و ساير سخانواده، محله، مدرسه، هم ةجتماعی بايد در عرصااي ه ئلمس مثابهبزهکاري به 

. دشوارگانها يا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضويت دارد، بررسی 

وابستگی، تعهد، درگیر )افتد که قیود فرد وقتی اتفاق می معتقد است که بزهکاري( 1252)هیرشی

هر چه پیوندهاي يعنی  . يا به طور کلی از بین بروندنسبت به اجتماع ضعیف شود ( بودن و باورها

بزهکاري  ،تر باشد تر و امن عاطفی نوجوان با خانواده بیشتر و روابط پدر و مادر با فرزندان سالم

هاي مربوط به پیوندهاي افتراقی و مؤلفه ارتباط مؤلفه(. 1932محمودي و حبیبی،) يابد کاهش می

و  وجود همسايگان خالفکار و محله جرم خیزکه د نده ان مینوجوانان با دوستان و اقوام نش

ادوين ساترلند در نظريه پیوند (. 1923معظمی،) بزهکاري مؤثر استبروز در  خشونتهاي جسمی

افتراقی خود اعالم کرد که جرم ناشی از قرار گرفتن فرد در محیط آلوده به فساد و تبهکاري است و 

 : 1921ابرندآبادي و هاشم بیگی، نجفی)شود هکاري آموخته میجرم در محیط آلوده به جنايت و تب

. استبراي بزهکاري نوجوانان  اي مناسب ه، تبیین کنندههمچنین خشونت کالمی خانواد(. 73- 74

انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی  ةو مرحل گیرد میسالگی را در بر  13تا  19دوران نوجوانی 

ک سو محصور در وابستگیهاي دوران کودکی است و از سوي ديگر نوجوان از ي. دشو محسوب می

                                                 
1. Moffitt  

2 . Hirschi 
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گرفتار عدم توانايیهاي الزم براي حل مشکالت پیچیده زندگی است و اين تزلزل فکري و روانی، 

به اين . زندو آرامش روحی او را به هم می می آوردحالت پريشانی و ابهام را در او به وجود 

اجتماعی و انواع خشونتهاي کالمی در دوره نوجوانی بسیار زياد ترتیب تبعیت متقابل فرد و محیط 

بر جوانان به ويژه آنها که در اساسی  يمشکالت اجتماعی و عاطفی تأثیر(. 1923معظمی،)است

يا « خود»در اين دوره . گذارندحال گذار از دوران پرآشوب سالهاي بلوغ هستند، بر جاي می

خارجی  ةاي از عوامل تعیین کنندو نسبت به مجموعه شود شخصیت پايه، دستخوش دگرديسی می

ترجمه صرامی فروشان  ،گرايدنوس)پذير و حساس است و همچنین تغییرات فیزيکی درونی، آسیب

مثبت و مستقیم خشونتهاي کالمی خانواده بر بزهکاري نوجوانان امري  ةلذا رابط(. 1939و  مطهري،

تأيید رابطه میان که توان چنین ادعا کرد اي اين تحقیق میهبا توجه به يافته .رسد منطقی به نظر می

 شناسی کنترل اجتماعی و پیوندهاي جرمخشونت خانواده و بزهکاري نوجوانان در واقع مؤيد نظريه

 .استافتراقی 

از لحاظ آماري  ها در سه گروهتفاوت میانگینفرضیه دوم پژوهش، نتايج نشان داد که  مورددر 

در میزان »: نمود کهتوان ادعا  مید و در اين مورد شو فرضیه تحقیق  تأيید می ، لذااستدار امعن

 « .معنادار وجود دارد یآموزان براساس سطح سواد والدين آنان تفاوت بزهکاري دانش

 که بزهکاري بايد بیان نمود استد آن گوناگون نیز مؤيدر تحلیل اين يافته که نتايج تحقیقات 

نظريه . دبه اجتماع ضعیف شود يا به طور کلی از بین برو قیود فرد نسبت افتد که وقتی اتفاق می

پیوند افتراقی محتواي اجتماعی بزهکاري را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جايگاه اجتماعی او از 

هاي پژوهش  يافتههمچنین  .گیرد ن در نظر میارفقا و مصاحب ،اش با خانواده، با محلهرابطه نظر

نشان است کـه از تلفیق دو نظريه پیوند افتراقی و کنترل اجتماعی حاصل شده ( 1955)مشکانی

و مؤلفه وضع  ، سطح تحصیالتنشانه يا شاخص مؤلفه وابستگی نوجوان به خانواده که دهد می

بر اين اساس يکی از عوامل کلیدي، وضع خانواده . شدت بزهکاري مؤثر است درسالمت خانواده 

هاي اين طور که يافتهلذا همان. عی است که بر بروز بزهکاري موثر استاز لحاظ شاخص اجتما

تر به فوق لیسانس و باالتر، میزان  تحقیق نشان داد، با افزايش سطح سواد والدين از ديپلم و پايین

 . آموزان مورد مطالعه به طور معناداري کاهش يافته است بزهکاري دانش

میانگینهاي دو گروه وجود میان  معنادار یتفاوتان داد که فرضیه سوم پژوهش، نتايج نش مورددر 

در میزان بزهکاري »: نمود کهتوان ادعا  میگردد و در اين مورد  فرضیه تحقیق  رد می ندارد، لذا

 « .معنادار وجود ندارد یآموزان براساس محل  سکونت آنان تفاوت دانش
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اقتصادي، جنسیت، -نگی، اجتماعیفره-ثیر عوامل اجتماعی، تأگوناگونهرچند در تحقیقات 

هاي ديگر بر بزهکاري نوجوانان، مورد مطالعه قرار  لفهؤرفتار و روابط خانوادگی، همساالن و م

ونت شهري گرفته است، اما پژوهش مشخص و دقیق داخلی يا خارجی که به بررسی وضعیت سک

به عقیده محقق و با بررسی . استثیر آنها بر بزهکاري بپردازد، انجام نشده و روستايی نوجوانان و تأ

اظ عینی وضعیت روستاهاي حوزه مورد مطالعه و مقايسه آن با وضعیت حوزه شهري، به لح

اي اطالعات و ارتباطات از قبیل تلفن، وريهاها به شهر و وجود فنگسترش امکانات و نزديکی روستا

ارهاي اجتماعی اين دو حوزه زندگی و رفت ةموبايل و اينترنت در روستاها، تفاوت ملحوظی در نحو

معنادار در میزان بزهکاري دانش آموزان  یرسد که تفاوت ننموده است، لذا منطقی به نظر میمشاهده 

 .اين دو حوزه مشاهده نشود

میانگینهاي دو گروه دختران و پسران  میانمعنادار  یفرضیه چهارم پژوهش، تفاوت مورددر 

در میزان »: نمود کهتوان ادعا  میگردد و در اين مورد  یوجود دارد، لذا فرضیه تحقیق تأيید م

معنادار وجود دارد و بزهکاري گروه پسران  یآموزان براساس جنسیت آنان تفاوت بزهکاري دانش

لواسانی و ، (1929)خراسانینتايج اين تحقیق با نتايج تحقیقات « .بیشتر از گروه دختران است

 پسر، راهنمايی آموزان دادند که در دانش ، که نشان(1931)و مشکانی و مشکانی ( 1931)يوسفیانی 

است، در داخل کشور و  دختران از بیشتر طور معناداري به ،جسمانی و کالمی میزان خشونت

پسران در مقايسه دختران خشونت بدنی بیشتري نشان  که نشان داد( 9339)تحقیقات بالدري 

 .در خارج از کشور همسوستمستقیم است  غیردهند در صورتی که خشونتهاي دختران بیشتر  می

خشونت جسمی، روانی و کالمی خانواده  میانهاي اين تحقیق نشان داد که  به طور کلی يافته

جنسیت و سطح  میانآموزان دوره متوسطه شهرستان بابل با بزهکاري آنان و همچنین  علیه دانش

آموزان  میزان بزهکاري دانش میاناما تحصیالت خانواده با بزهکاري رابطه معنادار وجود دارد 

آمده،  به دستهاي  لذا بر اساس يافته. براساس محل سکونت آنان تفاوت معنادار وجود ندارد

 :توان پیشنهادات زير را ارائه داد می

 به منظور تقويت آگاهی آنان ها  هاي ويژه به خانوادهها و کتابچهدر اختیار قرار دادن بروشور

شان، اهمیت و هاي اصلی و متعارفدکان و نوجوانان، نیازها و خواستهدرباره شخصیت کو

جامعه امروز و فردا و چگونگی رفع نیازها  متفاوتنقش کودکان و نوجوانان در بخشهاي 

 .آمیز و منطقی با کودکان و نوجوانانو مشکالت آنان به ويژه چگونگی رفتار محبت
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 پذير آسیب زمینةدر ها خانواده  سب و کافی بهرسانی و آگاهی دادن و آموزشهاي منااطالع

هاي مقتضی بودن و اهمیت داشتن کودکان و نوجوانان و چگونگی برخورد با آنان به شیوه

هاي تلويزيونی و راديويی و نیز برگزاري کالسهاي حضوري با به ويژه از طريق برنامه

 .    گیري از کارشناسان و متخصصانبهره

 به پرداختن خواندن، کتاب فعالیتهايی مانند با خود فرزندان فراغت اوقات پرکردن 

 اوقات فرزندان، پر کردن اضافی تخلیه انرژي موجب اين امر. ورزشی و هنري فعالیتهاي

 .شود می جرم ارتکاب کاهش فرصتهاي نتیجه در و بیکاري

 دهايپیون تقويتبه منظور  اجتماعی فعالیتهاي در جوانان و نوجوانان دادن  مشارکت 

 . کاهش خشونت در آنان براي نفس عزت ايجاد و بزرگسال افراد با آنان اجتماعی

آغاز سال )اين پژوهش به صورت سري زمانی در چند مرحله  شود که در پايان توصیه می

تر  تر اجرا شود تا نتايج آن عینی ت طوالنیو در مد( اول و پايان سال تحصیلیتحصیلی، پايان نوبت 

شد و در تحقیقات ديگر رابطه متغیرهاي ديگر مانند آسیبهاي اجتماعی نوپديد، میزان تر با و دقیق

 . شود بررسیاعتقادات دينی با بزهکاري 
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 الگوی سیپبر اساس استان یزد در نحوه اجرای طرح مدارس هوشمند ارزیابی 

 1دكتر عليرضا عصاره

 2سريزدي یآسيه السادات مدرس

 3دكتر حميدرضا رضازاده بهادران

 چکیده
ارزیابی نحوه اجرای طرح مدارس هوشمند استان یزد از دیدگاه "با هدف  تحقیقاین 

در این تحقیق میزان موفقیت اجرای طرح . ستانجام شده ا "آموزان معلمان و دانش

و برونداد مورد بررسی قرار  فرآیندمدارس هوشمند از لحاظ عوامل مربوط به درونداد، 

معلمان و  شاملجامعه آماری این پژوهش و  استپیمایشی  تحقیقاین روش  .گرفته است

گیری روش نمونه. استیزد  یآموزان مدارس هوشمند شهید زینی و اولیا دانش

ای و روش نمونه گیری معلمان  آموزان در این پژوهش به صورت تصادفی طبقه دانش

نوع پرسشنامه  دوآوری اطالعات الزم گرددر این پژوهش، برای . تصادفی ساده بوده است

در . آموزان و معلمان با طیف چهارگانه لیکرت تنظیم شده است محقق ساخته برای دانش

ها نشان  یافته .استاستفاده شده  2، از آزمون آماری خی یزن بررسی نتایج پژوهش حاضر

اجرای طرح ( درصد 2/15)و معلمان ( درصد 3/22)آموزان  د که از نظر دانشنده می

عوامل مربوط به درونداد  نظریزد از  یمدارس هوشمند در دبیرستانهای شهید زینی و اولیا

آموزان و  ن است که از نظر دانشها حاکی از آ همچنین نتایج یافته. موفق نبوده است

، اجرای این طرح در این مدارس از لحاظ (درصد 3/26درصد و  7/22به ترتیب )معلمان 

درصد از معلمان معتقد  1/15 مورددر این . نیز موفق نبوده است فرآیندعوامل مربوط به 

نداد عوامل مربوط به برو از نظرارس داجرای طرح مدارس هوشمند در این مبودند که 

عوامل مربوط  از نظرآموزان، اجرای این طرح  دانش درصداز  3/12به نظر موفق نبوده، اما 

 .شده استیت آمیز قلمداد به برونداد موفق
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 مقدمه

، آموزش و پرورش نیز باید سیستم آموزشی خود روز افزون امروز جوامعتحوالت  با توجه به

 .باشد این تحوالت در جوامع یبلکه باید پیشرو ،کند گهماهن و نه تنها خود را با آن هدرا تغییر د

رویکردی منجر به از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی  گیریبهرهگسترش 

سیس أاین رویکرد که با ت. شدتحت عنوان یادگیری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در مدارس 

، تغییراتی را در زمینه اهداف، ابزارهای هشدمدارس هوشمند یا مدارس مبتنی بر فناوری مطرح 

بهره گیری از فناوری  اساسبراین   .یادگیری به دنبال داشته است-یاددهی فرآیندتعلیم و تربیت و 

یادگیری  -های نوین و راه حلهای مبتنی بر فاوا ، ترویج یاددهی اطالعات و ارتباطات در ارائه روش

محوری در فرآیندهای آموزشی و پرورشی،  -آموز نشمحوری و دا -ژوهش    علمی و تجربی، پ

تربیت نیروی انسانی متفکر و توانمند برای ورود به میدانهای بین المللی،  ایجاد محیطی برای بروز 

 آموزان،دانش آموزان، به فعلیت رساندن تمامی استعدادهای بالقوه دانش گروهیخالقیتهای فردی و 

مهارتهای ذهنی، جسمی،  ةتوسع عداد دانش آموزان، رشد وایجاد تناسب محتوای دروس با است

 نوینفراهم کردن انواع شیوه های  آموزان، ای دانش عاطفی، روانی، ادراکی، اجتماعی و  فنی و حرفه

و  گیری از هوشهای چندگانه، افزایش حضور مبتنی بر بهره استعدادهای مختلف جهت آموزشی

نش آموزان، و بهره گیری مناسب از ظرفیتها و امکانات یادگیری دا فرآیندمشارکت والدین در 

فناورانه در محیط کالسی برای ارتقای کیفیت آموزشی از جمله اهداف این مدارس در نظر گرفته 

 .(24 : 5391 ،و ارتباطات اطالعاتفناوری  مرکز آمار و)شده است 

مدرسه هوشمند  رازی هستند، محور  -مدارس هوشمند از نیازمندیهای کلیدی جوامع دانش

های زندگی و توانا در خلق سازمانی است یادگیرنده که در آن نسلی خالق و توانمند در عرصه

ای یادگیری تقویت و محیط تعاملی یکپارچه-یاددهی  فرآیند در این مدارس .شونددانش تربیت می

 .(2-3 : 5366 جاللی،)حرفه ای دانش آموزان فراهم می شود  برای ارتقای مهارتهای دانشی و

یادگیری با  -های آموزشی مدارس هوشمند به طور سیستماتیک در جهت ادغام یاددهی برنامه"

شود که آموزش مبتنی بر رایانه و یادگیری مبتنی بر وب را در  فناوری اطالعات مطرح می

 انتقال هدف صرفاً مدارس  این آنچه مشخص است در .(2111و همکاران،  5وباکی) "گیرد برمی

 . آموز و ساختن دانش به وسیله خود اوست دانش کردنبلکه هدف فعال  ،دانش و معلومات نیست

یادگیری این مدارس بر این است تا دانش آموزان ساختار دانش خود را  -تاکید فعالیتهای یاددهی"

                                                            
1. Ya’acob 
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های خود شکل ه، فرموله کردن و آزمایش فرضیخواندن، کاوش کردن، خیال پردازی با پرسیدن،

-ال) "رابطه برقرارکنند ،مهارتی که در عمل به دست می آورند گیرند و یاد میآنچه  ند و میانده

 .(521 : 2116 5،یلاهو هلوانی و

تواند با  مفهوم مدرسه هوشمند و نیاز به ارزیابی آن به منظور اطمینان از اینکه نوآوری می

ی عصر اطالعات و ارتباطات آماده یی با چالشهاموفقیت همراه شود و نیروی کار را برای رویارو

 .(2111و همکاران،  وباکی)قرار گرفته است  بسیارکند، همواره مورد توجه 

های آموزشی مرتبط با نیازهای  در سالهای اخیر به منظور طراحی و اجرای فعالیتها و برنامه

و کارایی این فردی و اجتماعی، ضرورت استفاده از ارزیابی در نظامهای آموزشی به جهت شفافیت 

در طراحی هر سازمان یا نظام آموزشی سعی بر آن است . نظامها، بیش از پیش احساس شده است

بخشیدن به سپس فعالیتهای آموزشی برای تحقق . ای مورد نظر قرار گیرد که برآوردن نیازهای ویژه

بخشیدن تحقق  ربه منظوبرای کارآمد کردن و شفافیت هر نظام آموزشی لذا . این هدفها تنظیم شود

که از ابتدای به طوری. کردر هدفهای مورد نظر، باید یک زیر نظام ارزیابی برای آن منظوبه 

ارزیابی، به نمایان ساختن  فرآینداز  گیریبهرهظام آموزشی، با ناندیشیدن درباره طراحی و استقرار 

یابی، اطمینان الزم درباره زرهمچنین با استفاده از اطالعات ا. میزان مطلوبیت اجرای امور پرداخت

 .(22 : 5391بازرگان،)موریتهای نظام را به دست آورد أرسالت و میافتن  تحقق 

یکی از انواع مدلهای  2مدل سیپ و استشده برای ارزیابی ارائه  گوناگونمدلهای  زمینهاین  در

ها، افراد،  ا، پروژهه چارچوب جامعی را برای ارزیابی برنامهکه  به شمار می آیدثر در ارزیابی ؤم

و  فرآیندمدل سیپ مخفف زمینه، درونداد، . سازد سسات و سیستمها فراهم میؤ، متمحصوال

سوال  4قسمت ارزشیابی به ترتیب در صدد پاسخگویی به این  4به طور کلی این . برونداد است

ست؟ و آیا آن موفق شده اچه باید انجام داد؟ چگونه باید آن را انجام داد؟ آیا آن انجام : مهم است

 .(2112 3استافل بیم،) بوده است

الگوی ارزشیابی سیپ دارای چارچوبی است که مدیران و تصمیم گیرندگان را در چهار نوع 

 .(72 : 5361سیف، ) کند تصمیم گیری زیر کمک می

شود، استفاده  که یک پروژه یا برنامه برای اولین بار طرح ریزی میارزشیابی زمینه هنگامی

محیط . افتد هدف اصلی این نوع ارزیابی، شناسایی محیطی است که تغییر در آن اتفاق می. گردد یم

                                                            
1. El-Halawani & Huwail 

2. CIPP Model 

3. Stufflebeam 
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 استنیازهای برآورده نشده، مشکالت ایجاد شده بر اثر این نیازها و فرصت برای تغییر : شامل

 .(22 ،5973 5لیپسیتز،)

های  هبردهای برنامهبه منظور مشخص کردن و سنجش قابلیتهای موجود؛ را درونداد ارزشیابی

ممکن جهت تحقق هدفها، روشهای منظور شده برای اجرای راهبردها؛ تشکیالت و روشها و سایر 

 فرآینددر ارزشیابی  .(66 : 5362،خورشیدی) شود منابع از جمله بودجه و زمان الزم انجام می

فراهم سازی  هدف اصلی این ارزشیابی،. گیرد چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار می

 فتحی) استاطالعات الزم درباره روشها و اجرای برنامه درسی برای اتخاذ تصمیمات الزم 

به منظور ادامه فعالیتهای آموزشی، قطع آنها، تعدیل یا   ارزشیابی بروندادو ( 222 : 5369، واجارگاه

ارزشیابی برونداد، از هدف  .(517: 5391بازرگان،) شود های مورد نظر انجام می تغییر برخی از جنبه

سعی عامل ارزشیابی برونداد . اندازه گیری، تفسیر و قضاوت در مورد نتایج حاصل از برنامه است

که برنامه جهت خدمت به را کردن نیاز گروههایی  هبر آن است که میزان موفقیت برنامه در برآورد

  .(43 : 5391کیامنش، )مشخص سازد  ،آنان طراحی و به اجرا گذاشته شده است

از هر چهار نوع  قعیت،تواند برای ارزشیابی یک برنامه، با توجه به مو عامل ارزشیابی می

ارزشیابی باال استفاده کند و یا آنکه فقط یک یا چند قسمت از برنامه را به صورت مستقل مورد 

ودن مطالعه در این پژوهش به دلیل متمرکز نمبنابراین   .(61 : 5327،کیامنش)ارزشیابی قرار دهد 

به این عوامل پرداخته شده و عوامل زمینه ای مورد  صرفاًو برونداد  فرآیندروی بخشهای درونداد، 

 .بررسی قرار نگرفته است

 ئلهبیان مس

 مداماهداف نظامهای آموزشی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه  

اف باید همواره متناسب با شرایط زمانی و مکانی در معرض تغییرات بسیار است، لذا این اهد

طور مستمر و در فواصل زمانی هبرای دستیابی به این منظور می بایستی این اهداف ب. تعدیل شوند

کیفیت و برآوردن نیازهای فرد و  یمشخص مورد ارزشیابی قرار گیرند تا بتوان در راستای ارتقا

 . برداشت ی مؤثریجامعه گامها

آموزان، معلمان،  موضوع فناوری اطالعات است که دانش ارس هوشمند بخشی ازمفهوم مد"

مدیران و والدین را در هر زمینه آموزشی در سطح اجرایی و کالسی در معرض فناوری اطالعات 

 یمحور به فرهنگ -الؤاین مفهوم نظام آموزشی را از یادگیری طوطی وار و فرهنگ س. دهد قرار می

                                                            
1. Lipsitz 
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که  به گونه ای" .(512 : 2111 5ان و همکاران،ول) "دهد کر خالق تغییر میمبتنی بر دانش و تف

مواد آموزشی  زمجموعه جامعی ا از تحقیقی شده و و اکتشافی محور، -دانش آموز  یادگیری؛ فعال،

مورد  ، راهنمای جامع معلم و دفترچه راهنما درموادچاپی، رسانه های الکترونیکی یادگیری مانند و

تا جریان یادگیری را به سطوح باالتر  شوداستفاده میآموزش  فرآیندم این مواد با چگونگی ادغا

آموزان  در این مدارس دانش ." (524 : 2116، هوایل ال هلوانی و) "حوزه شناختی مربوط سازد 

گیرند که مستقل از معلم اطالعاتی  گیرند براساس سرعت یادگیری خود پیش روند و یاد می یاد می

به دست آورند و به جستجوی موضوعات خارج از برنامه درسی بپردازند  گوناگوننابع را از م

 .(4 : 2111نقشه راه مدرسه هوشمند، )

فیزیکی کالس درس به وجود  ساختار در نه تنها تغییراتی را مدارسبه اینکه ایجاد این  ظرن

ای  هنبه گو کند،ایجاد مییز در نحوه آموزش و یادگیری دانش آموزان ن بلکه تغییراتی راآورد، می

از تفکر و خالقیت خود آماده رویارویی با  گیریبهرهکند تا با که دانش آموزانی مسئول تربیت می

ل ضروری ئمسا باالنفس  به کارگیری دانش خود با اعتمادهدنیای پرچالش عصرحاضر گردند و با ب

بررسی و ارزشیابی این  زمینهاین  در  .(531 : 2116، هوایل و ال هلوانی) حل کنند زندگی را

تواند زمینه ساز رشد و اساسی جامعه و دانش آموزان میبا نیازهای  هامدارس و هماهنگ کردن آن

 .آموزشی کشور باشد فرآیندتحول بزرگی در 

آموزش و پرورش، فناوری اطالعات و  ویژهبهاساسی در دنیای امروز و  اموریکی از  از آنجاکه

یز ارزیابی طرح مدارس نتحقیق حاضر  ، بنابراینیادگیری است -یاددهی فرآینددر زمینه کاربرد آن 

اطالع از نحوه اجرای طرح به منظور بدین جهت  .است براساس الگوی سیپ هوشمند استان یزد

تواند به مدیران یاری دهد تا پیوسته از نتایج کار خویش رفع نواقص و اصالح و بهبود آن می

در این  لذا .و بدانند تا چه حد اهداف مورد نظر و انتظارات سازمان تحقق یافته است آگاهی یابند

، منابع (بودجه سرانه مدرسه و کمکهای مردمی)پژوهش ارزیابی درونداد شامل بررسی منابع مالی 

، مواد آموزشی (...کتاب، جزوه و) ، مواد آموزشی معمولی(آموزان و معلمان دانش)انسانی 

ای که قابلیت گسترش و  ، مواد آموزشی شبکه(...فیلم، عکس، صدا، اسالید و )ی ا چندرسانه

افزار  سخت) یادگیری -را داشته باشند، تجهیزات یاددهی متفاوت ةدسترسی هم زمان از چندین نقط

کالسهای درس با قابلیت )و همچنین فضا و تسهیالت آموزشی و ورزشی  (افزار و نرم

 .است (یا کارگاه رایانه، کتابخانه و سالن ورزشیای، آزمایشگاه  چندرسانه

                                                            
1. Luan et al. 
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های  برگزاری امتحانات پایان ترم، نحوه ارزیابی معلم از آموخته شیوةشامل نیز  فرآیندارزیابی 

کارگیری انواع هآموزان، شیوه سازماندهی کالس درس، چگونگی ارائه مطالب درسی و ب دانش

آموزان در فعالیتهای ورزشی،  رکت دانشروشها و فنون تدریس در کالس درس، نحوه مشا

از مواد و تجهیزات آموزشی در حین تدریس، نحوه فعالیت و میزان اطالع از  گیریچگونگی بهره

در این پژوهش، شامل  برونداد ارزشیابی .استآموز در مدرسه هوشمند  نقش معلم و نقش دانش

مندی  آن، بررسی میزان عالقه آموزان از مدرسه و فعالیتهای میزان رضایت معلمان و دانش

مندی جهت استفاده از مواد و  آموزان جهت شرکت در مسابقات ورزشی و میزان عالقه دانش

آموزان و معلمان و  ای، میزان تغییرات ایجاد شده در نقش دانش تجهیزات آموزشی چندرسانه

 .در نظر گرفته شده استهمچنین میزان توانایی در کار با رایانه 

چگونگی  را در نتواند مسئوالاطالع از نحوه عملکرد مدارس هوشمند می به اینکه با توجه

، این پژوهش بر آن است تا میزان موفقیت و کارایی مدارس ادامه فعالیت این مدارس یاری دهد

 ،شود هایی که در این مدارس صرف می هوشمند استان یزد را با توجه به امکانات موجود و هزینه

د که تا چه حد اجرای طرح مدارس هوشمند در استان شولذا این سوال مهم مطرح می .ارزیابی کند

 ؟استو برونداد موفق بوده  فرآیندعوامل مربوط به درونداد،  نظریزد از 

 پژوهشپیشینه 

های مجهز به رایانه انجام  با تحقیقی که در زمینه مدرسه به نقل از عطاران (2113)الری کوبن 

افزارها،  ای که صرف ایجاد زیرساختها، خرید سخت ا توجه به حجم عظیم بودجهب که داد دریافت

، در عمل است شده... افزار و  افزار، آزمایشگاه رایانه آموزش معلمان، ساخت نرم پروژکتورها، نرم

 کارگیریبهکنند و جالب توجه این است که با وجود  تعداد اندکی از معلمان از رایانه استفاده می

ویلیام فالم  پژوهشهای به دست آمده از  افتهی .دهد نیز رخ نمی آنان ه، تغییری در تدریسرایان

های آمریکا  رایانه در مدرسهکارگیری بهوضعیت فعلی  زمینةدر  (5363) به نقل از عطاران( 2114)

افزارهای کافی در این مدارس،  افزارها و نرم بر این واقعیت منطبق است که با وجود سخت

به زعم او ناکارآمد بودن بعضی از . دهند آموزان زمان کافی را به کار با رایانه اختصاص نمی شدان

ها، خاموش بودن برخی از آنها، گنجایش محدود کالسهای درس و مهارت کم معلمان در رایانه

و  ثیر داشتهأاز رایانه برای آموزش از جمله عواملی است که در نتیجه پژوهش او ت گیریبهره

در پژوهش خود ( 2111) 5محد نور .است آورده آموزان را در کار با رایانه پایین دانشملکرد ع

                                                            
1. Mohd Nor 
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استفاده  و حتی اصالً گیرندبهره میدر آموزش بسیار کم  فاوا دریافت که معلمان در مدارس از

ه وی تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات را با منابع شفاهی، چاپی، به عنوان یک تجرب. کنند نمی

آموز را  کند که روند یادگیری دانش علمی و با ترکیبی از تمام روشها، امری مهم در آموزش تلقی می

در پژوهش خود در مدرسه هوشمند ( 2112) 5کور و وهاب ماهانی بینتی. دهد ثیر قرار میأتحت ت

ا و زبانهای برنامه افزاره سالنکار مالزی دریافتند که اکثر معلمان از نظر میزان شایستگی در کار با نرم

ی در این ایادگیری به دلیل ضعف دانش رایانه فرآیندلذا . نویسی در سطح متوسط قرار دارند

معلمان هرگز از انواع منابع درصد  5/14حدود  که، به طوریمدارس در سطح پایینی قرار دارد

عاملی، کانالهای ای، لوحهای فشرده ت اطالعات الکترونیکی، مانند لوح فشرده، دروس چندرسانه

در ( 2112) 2لینک و مارز. کنند آموزش و یادگیری استفاده نمی فرآینددر ... آموزشی تلویزیون و 

 94حدود  در از رایانه و اینترنت در میان دانشجویان نشان داد که گیریبهرهتحقیق خود در زمینه 

صد از آنان از در 62و  تندبا هم در ارتباط هس( ایمیل)درصد از آنان از طریق پست الکترونیک 

آوری اطالعات گردمیزان  همچنین .کنند های دیگر رایانه استفاده می برنامه بیشتر از 3پردازشگر ورد

نگرش دانشجویان زمینة در  وست از طریق اینترنت نیز بسیار باال دانشجویان از سویتحقیقی 

مر بودند که آموزش از طریق رایانه نسبت به یادگیری الکترونیکی، اکثریت دانشجویان موافق این ا

های آموزشی و  تواند به عنوان یک مکمل در برنامه وب می شبکه جهانی و آموزش از طریق

نیز در پژوهشی که در زمینه استفاده ( 5363)حج فروش و اورنگی . یادگیری مورد استفاده قرا گیرد

ا تغییر در روش تدریس خود توانستند در کالس درس انجام دادند، دریافتند که معلمان ب "فاوا"از 

آموزان فرصت تعامل بیشتری فراهم کنند و یادگیری مشارکتی و دانش افزایی را در  برای دانش

آنها را به کاوش در اطالعات موجود در اینترنت، لوحهای فشرده و  و آموزان توسعه دهند دانش

نیز ( 5361) شباقرزاد و همکاران .دننک ترجمه متون انگلیسی مربوط به دروس رسمی آنها ترغیب 

بر این اتفاق نظر داشتند که که یکی از دالیل عدم موفقیت توسعه فناوری اطالعات در مدارس 

در آنها  .استعدم آشنایی کافی با رایانه و نحوه جستجوی مطالب از طریق اینترنت  "فین"شهر

کار با رایانه را در بهبود کیفیت  وری وثیر تعداد نیروی کار آموزش دیده در زمینه فناأتحقیق خود ت

در مطالعه پژوهشی ( 5361)لرکیان  زمینهدر این . ندآموزشی در بسیاری موارد اثربخش اعالم کرده ا

از خدمت و اجرای  پیش و پسسه کشور استرالیا، هنگ کنگ و فنالند لزوم آموزش  بارةخود در

. ثر قلمداد کرده استؤچشمگیر این کشورها مرا در پیشرفت  فاوا های تربیت معلم در حوزه دوره

                                                            
1. Mahani Binti Wahab & Kaur 

2. Link & Marz 

3. Word processor  
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های الکترونیکی مناسب، کمبود زمان معلمان در  در پژوهش خود نبود کتابخانه( 5361)ایزی 

های آموزش الکترونیکی را به عنوان  محور، ناهماهنگی برنامه درسی جاری با برنامه -آموزش وب 

( 5361)جعفری حاجتی  .داند رونیکی میهای آموزشهای الکت عوامل عدم موفقیت و شکست پروژه

 .مشکالت مادی و نیروی انسانی را در مدرسه هوشمند آبسال تهران در حد زیاد اعالم کرده است

روشهای متنوع ارائه مطالب درسی در دبیرستان هوشمند آبسال تهران با توجه  کارگیریبههمچنین 

نجفی و  .است شدهتوصیف  متوسط از نظر معلمان درحد و آموزان در حد کم به نظر دانش

این نتیجه رسیدند که رایانه و فناوری اطالعات در معدل تحقیق خود به  در( 5361)محمدی 

نشان  زمینهکه عملکرد باالی این مراکز را در این  است داشته بسیارثیر أآموزان ت تحصیلی دانش

ات طراحی شده برای سازگاری ، نبود یا کمبود اطالعات و تجهیز(5366)رضایی همچنین  .دهد می

با فناوریهای جدید، عدم دسترسی دانشجویان به رایانه و خط ارتباطی مناسب و نبود آموزش برای 

ترین موانع تحصیل از طریق الکترونیکی قلمداد دانشجویان در زمینه فناوری آموزشی را از مهم

 .کرده است

 تحقیق و روش هدف
طرح مدارس هوشمند استان یزد براساس سه اجرای  تعیین میزان موفقیت"هدف پژوهشگر 

 .”استو برونداد الگوی ارزشیابی سیپ  فرآیندلفه درونداد، ؤم

مدرسه هوشمند یزد که در میان دو بنابراین از . است پیمایشیتحقیقات  نوع پژوهش ازاین 

 ساخته از انتخاب و سپس با اجرای پرسشنامه محقق مورد نظر نمونه ،است تاسیس شده 5362سال 

ارزیابی طرح مدارس هوشمند  برایاطالعات الزم آموزان و معلمان  دانش دو گروه نمونه منتخب

 .است شدهآوری گرداستان یزد 

 آماريجامعه 
آموزان دبیرستان هوشمند اولیا و  و دانش (نفر 71)معلمان  همةجامعه آماری این پژوهش را 

 .داده اندتشکیل  66-69سال تحصیلی  در (نفر 392)شهید زینی یزد 
 يزد به تفکيک پايهمدارس هوشمند استان آموزان  جامعه مربوط به دانش  .4شماره  جدول

 تعداد پايه

 549 اولپایه 

 522 دومپایه 

 525 سومپایه 

 392 جمع
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 آمارينمونه 

 392حاضر برای تعیین حجم نمونه از میان دو مدرسه شهید زینی و اولیا با  پژوهشدر 

بر اساس این جدول نمونه . استفاده شده است کرجسی و مورگانمعلم از جدول  71آموز و  دانش

 با افزایش پژوهشدر این  ، بنابرایناست شدهبرآورد  =s 19ن او نمونه معلم=s 592آموزی  دانش

ن، نمونه مورد نظر برای انمونه معلم براینفر  یکآموزی و  نفر برای نمونه دانش چهار

 . شدنفر منظور  21 اننفر و برای معلم 211آموز دانش

 روش نمونه گیري

در این پژوهش روش نمونه گیری معلمان به صورت تصادفی ساده و روش نمونه گیری 

در این تحقیق . در نظر گرفته شده استطبقه ای متناسب با حجم  آموزان به صورت تصادفی دانش

ه و افراد نمونه به صورت تصادفی و به نسبت های ما را تشکیل داد های اول و دوم و سوم طبقه پایه

    .اندشدهاز میان افراد هر طبقه انتخاب 
يزد به  يآموزان مدرسه زيني و اوليا هاي مربوط به دانش توزيع فراوني و فراواني درصدي كل نمونه. 2 شماره جدول

 تفکيک پايه

 (n)نمونه  درصد تعداد پايه

 71 %1/37 549 اول

 24 %32 522 دوم

 25 %1/31 525 سوم

 211  392 جمع

 

 آوري اطالعاتگردابزارها و روشهاي 

در تنظیم  واستفاده شده  آوری اطالعاتگردبرای  پرسشنامه محقق ساخته پژوهش ازدر این 

، 3، 4خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم با ضرایب )گانه لیکرت چهارپرسشنامه از مقیاس  پرسشهای

از روش  پژوهشهمچنین در تنظیم پرسشنامه و محتوای . فته شده استگربهره( به ترتیب 5و  2

 .است شدهاستفاده  (ها ها، سایتها و روزنامه ها، مجله انواع کتابها، مقاله)ای  کتابخانه

-از نوع بسته  (پرسش 29و  پرسش 31به ترتیب، )آموزان و معلمان  پرسشنامه دانشپرسشهای 

   در این  .اندکردهخود را از میان چهار گزینه انتخاب  که آزمودنیها پاسخ بوده استپاسخ 

مربوط به  59تا  6 پرسشهایپرسشنامه معلمان مربوط به درونداد،  7تا  5 پرسشهایها، پرسشنامه

در پرسشنامه دانش آموزان نیز . بوده استمربوط به برونداد  29تا  21 پرسشهایو  فرآیند
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 31تا 25 پرسشهایو  فرآیندمربوط به  21تا  2 رسشهایپمربوط به درونداد،  1تا  5 پرسشهای

  .مربوط به برونداد در نظر گرفته شده است

 پایایی ابزار روایی و تعیین

به روش آلفای کرانباخ سنجیده ( پرسشنامه)آوری اطالعات گرداعتبار ابزار  پژوهشدر این 

آموزان به طور  نفر از دانش 31نفر از معلمان و  51بدین صورت که در ابتدای کار، . شده است

 پرسشهایدر نهایت برخی از . تصادفی انتخاب شدند و جداگانه از آنها آزمون به عمل آمد

. یا مورد بازنگری قرار گرفتند شدنددر پرسشنامه معلمان حذف ویژه به ،پرسشنامه که روشن نبودند

آموز در بخش درونداد  ای دانشبر SPSSافزار  پایایی پرسشنامه پس از وارد کردن اطالعات در نرم

پایایی پرسشنامه برای معلمان در  و،  به دست آمده 6/1و بخش برونداد  73/1 فرآیند، بخش 79/1

 .به دست آمده است 65/1و بخش برونداد  64/1 فرآیند، بخش 71/1بخش درونداد 

روایی پرسشنامه نیز توسط جمعی از اساتید دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی و همچنین 

 .مسئول واحد طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تایید گردیده است

 یافته ها

کار رفته بهآمار استنباطی  همچنین آمار توصیفی و، ها تجزیه و تحلیل داده برایدر این پژوهش 

ها، در سطح آمار توصیفی از جداول  از این رو پس از اجرای پرسشنامه و استخراج یافته. است

که  به کار رفته تک متغیره 2خیآزمون  ،فراوانی و درصد آنها استفاده شده و در سطح آمار استنباطی

  .از آزمونهای غیر پارامتریک است
 پژوهشپرسشهاي زمينه و مجذور كاي دو در  توزيع فراواني  . 8 شماره جدول

 پرسش
  خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

X2 

 

P 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

، اجرای طرح مدارس دانش آموزاناز دیدگاه .5

هوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

 تا چه اندازه موفق بوده است؟درونداد 

46 62/4 327 62/32 421 75/42 591 2/59 523/323 115/1  

، اجرای طرح مدارس هوشمند معلماناز دیدگاه .2

تا چه درونداد استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

 اندازه موفق بوده است؟

31 5/6 549 2/41 514 2/45 37 51 931/511 115/1  

، اجرای طرح مدارس دانش آموزاناز دیدگاه .3

 فرآیندط به هوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربو

 تا چه اندازه موفق بوده است؟

322 32/52 742 99/24 671 47/29 962 25/32 155/294 115/1  

115/1 753/522 13/27 573 21/45 224 21/22 526 42/1 31، اجرای طرح مدارس هوشمند معلماناز دیدگاه .4  
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تا چه  فرآینداستان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

 اندازه موفق بوده است؟

، اجرای طرح مدارس دانش آموزاناز دیدگاه .1

برونداد هوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

 تا چه اندازه موفق بوده است؟

423 31/25 253 66/31 154 69/21 431 94/25 474/42 115/1  

، اجرای طرح مدارس هوشمند معلماناز دیدگاه .2

تا چه د بروندااستان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

 اندازه موفق بوده است؟

39 17/6 591 37/41 562 1/36 22 14/53 662/523 115/1  

df=3   

P<0.05 

، اجراي طرح مدارس هوشمند استان دانش آموزانز ديدگاه ا: ال اول پژوهشؤبررسي س

 تا چه اندازه موفق بوده است؟درونداد يزد به لحاظ عوامل مربوط به 

بیانگر این است که با  3با درجه آزادی  Chi-square= 323.123 محاسبه شده 2نتایج خی  

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1) است 11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ آماری معنادار است میانتفاوت % 91

 مجموع دهدجدول فوق که نشان میفراوانیها و با توجه به  میانتفاوت  عنایت به معنادار بودن

طبقه زیاد و خیلی  مجموعبیش از( درصد 3/22معادل با  221)فراوانی پاسخهای کم و خیلی کم 

آموزان،  درصد دانش 3/22توان گفت از نظر  می ،بوده است( درصد 2/37معادل با  371)زیاد 

 . ان یزد به لحاظ عوامل مربوط به درونداد موفق نبوده استاجرای طرح مدارس هوشمند است

از ديدگاه معلمان، اجراي طرح مدارس هوشمند استان يزد به : ال دوم پژوهشؤبررسي س

                                                 تا چه اندازه موفق بوده است؟درونداد  لحاظ عوامل مربوط به

با  بیانگر این است که 3درجه آزادی  با Chi-square= 150.930 محاسبه شده 2نتایج خی 

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1) است 11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . معنادار استفراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ آماری  میانتفاوت % 91

فراوانی  دهدجدول فوق که نشان میفراوانیها و با توجه به  میاندن تفاوت عنایت به معنادار بو

بیش از طبقه زیاد و خیلی زیاد ( درصد 2/15معادل با  595)پاسخهای کم و خیلی کم در مجموع 

درصد معلمان، اجرای طرح  2/15توان گفت از نظر  می ،بوده است( درصد 49معادل با  561)

 . به لحاظ عوامل مربوط به درونداد موفق نبوده استمدارس هوشمند استان یزد 
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، اجراي طرح مدارس هوشمند استان دانش آموزاناز ديدگاه  :ال سوم پژوهشؤبررسي س

 تا چه اندازه موفق بوده است؟ فرآينديزد به لحاظ عوامل مربوط به 

ت که با بیانگر این اس 3با درجه آزادی  Chi-square= 294.511 محاسبه شده 2نتایج خی  

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1) است 11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ آماری معنادار است میانتفاوت % 91

فراوانی  دهدشان میجدول فوق که نفراوانیها و با توجه به  میانعنایت به معنادار بودن تفاوت 

بیش از طبقه زیاد و خیلی زیاد ( درصد 7/22معادل با  5625)پاسخهای کم و خیلی کم در مجموع 

آموزان، اجرای طرح مدارس  توان گفت از نظر دانش می ،بوده است( درصد 3/32معادل با  5516)

 . موفق نبوده است فرآیندهوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

از ديدگاه معلمان، اجراي طرح مدارس هوشمند استان يزد  :ال چهارم پژوهشؤي سبررس

 تا چه اندازه موفق بوده است؟ فرآيندبه لحاظ عوامل مربوط به 

بیانگر این است که با  3با درجه آزادی  Chi-square= 166.713 محاسبه شده 2نتایج خی 

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1) است 11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ آماری معنادار است میانتفاوت % 91

فراوانی  دهدجدول فوق که نشان میفراوانیها و با توجه به  میانعنایت به معنادار بودن تفاوت 

بیش از طبقه زیاد و خیلی زیاد ( درصد 2/26ادل با مع 137)پاسخهای کم و خیلی کم در مجموع 

از معلمان، اجرای طرح مدارس  2/26توان گفت از نظر  می ،بوده است( درصد 7/35معادل با  213)

 . موفق نبوده است فرآیندهوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به 

رس هوشمند استان ، اجراي طرح مدادانش آموزان از ديدگاه: ال پنجم پژوهشؤبررسي س

 يزد به لحاظ عوامل مربوط به برونداد تا چه اندازه موفق بوده است؟

بیانگر این است که با  3با درجه آزادی  Chi-square= 46.474 محاسبه شده 2نتایج خی  

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1)است  11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ آماری معنادار است یانمتفاوت % 91

فراوانی  جدول فوق که نشان می دهدفراوانیها و با توجه به  میانعنایت به معنادار بودن تفاوت 

کمتر از طبقه زیاد و خیلی زیاد ( درصد 47معادل با  949)پاسخهای کم و خیلی کم در مجموع 
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آموزان، اجرای طرح مدارس  توان گفت از نظر دانش می ،بوده است( درصد 3/12معادل با  5132)

 . هوشمند استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به برونداد موفق بوده است

از ديدگاه معلمان، اجراي طرح مدارس هوشمند استان يزد به : ال ششم پژوهشؤبررسي س

 دازه موفق بوده است؟لحاظ عوامل مربوط به برونداد تا چه ان

بیانگر این است که با  3با درجه آزادی  Chi-square= 163.882 محاسبه شده 2نتایج خی 

با اطمینان  بنابراین، (115/1 <11/1)است  11/1تر از توجه به اینکه آلفای به دست آمده کوچک

با . آماری معنادار استفراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار از لحاظ  میانتفاوت % 91

فراوانی  ددهجدول فوق که نشان میفراوانیها و با توجه به  میانعنایت به معنادار بودن تفاوت 

بیشتر از طبقه زیاد و خیلی زیاد ( درصد 1/15معادل با  249)پاسخهای کم و خیلی کم در مجموع 

اجرای طرح مدارس هوشمند توان گفت از نظر معلمان،  می ،بوده است( درصد 46معادل با  234)

 . استان یزد به لحاظ عوامل مربوط به برونداد موفق نبوده است

 نتیجه گیريبحث و 

لزوم توجه به مدارس  ،ارتباطات در نظامهای آموزشی گسترش بی سابقه فناوریهای اطالعات و

 ست، بنابراینایکی از پارامترهای موثر در این زمینه مورد توجه قرار داده  منزلةهوشمند را به 

این  تواند دربررسی و ارزشیابی از نحوه عملکرد و کارایی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر می

 استان یزد در نحوه اجرای طرح مدارس هوشمندحاضر به منظور بررسی  پژوهش. ثر باشدؤزمینه م

امکانات نرم  ،تجهیزات مانندعوامل دروندادی  زمینةبیانگر آن است که این مدارس در  شده وانجام 

عدم کارآمدی این موارد که از  دارندضعفهای قابل مالحظه ای .... و  ، مالیافزاری و سخت افزاری

 فالم هایاین تحقیق با یافته با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از .شودمحسوب میمدارس 

، (2112)بینتی وهاب و کور ماهانی ، (2151)  نیکلسون .بی دارِنو   جنیفر نیکلسون، (2114)

، (5361)لرکیان  ،( 5361) شباقرزاد و همکاران ،(5366)رضایی ، (2111) محد نور ، (2113)کوبن 

آشنایی  ن وحمایت مسئوال از آنجا که و همسویی دارد (5361)جعفری حاجتی و  (5361)ایزی 

 و  ثر استؤم یت این مدارسدر موفق معلمان و دانش آموزان با فناوری و وجود ابزارهای فناورانه

 منزلةبه  امکانات مالیمدرسه و  در وجود آزمایشگاهها و کارگاههای مجهز به رایانه توجه به

                                                            
1. Jennifer Nicholson  

2. Darren B. Nicholson 

http://articles.latimes.com/2013/apr/04/news/la-jennifer-nicholson-returns-to-fashion-venice-store-20130404
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دن این رکنسبت به فراهم  ضرورت دارد لذا ،شودمحسوب می زیرساختهای آموزش الکترونیکی

 .یردمدارس اقدام شایسته انجام گو بیشتر کارآمدی بهتر  منظوربهزیرساختها 

بیانگر در میزان موفقیت مدارس هوشمند  یفرآیندعوامل  زمینةنتایج به دست آمده در همچنین 

که این مدارس در نحوه به کارگیری ابزارهای فناورانه در محیط کالسی با ضعفهایی  این است

 متفاوت از فناوریهایگیری بهرهکارآمد بودن این مدارس را در  ،آنمواجه بوده اند که عدم توجه به 

عوامل در نظر گرفته در این پژوهش از آنجا که  .برد ال میؤآموزشی زیر س گوناگونابزارهای و 

و کیفیت آموزش معلمان و نحوه کاربرد  آموزان شیوه کار معلمان و دانش ،فرآیندمنزلة شده به 

این عوامل   لذا؛ دهد را در عمل نشان میرسانه ای در محیط کالسی  دابزارهای الکترونیکی و چن

باید مورد توجه  ثر بر یادگیری دانش آموزان و کیفیت بخشی آموزش معلمانؤعوامل م در حکم

بیانگر  ،یفرآیندعوامل  زمینهاین پژوهش در دست آمده از هنتایج بدر نگاهی کلی  .قرار گیرد

وهاب بینتی  ماهانی ،(2113)کوبن  ،(2112)لینک و مارز ، (2114)فالم با تحقیقات  همسویی نتایج

این  از .است( 5363)حج فروش و اورنگی و  (5361)جعفری  ،(2111)محد نور  ، (2112)و کور 

کار را  فرآیندو تجهیزاتی که  هانه تنها ابزاررو شایسته است که به منظور کارایی بهتر این مدارس 

توسط ( ای و چندرسانه الکترونیکی) هاکارگیری این ابزاره؛ بلکه نحوه بشوندد تهیه نبخش بهبود می

مورد بررسی اده از انواع روشهای الکترونیکی استفان در کالس درس با و معلم انآموز دانش

آموزان بتوانند به نتیجه دلخواه خود در این رابطه دست پیدا  تا هم معلمان و هم دانش گیرندقرار

 .کنند

گروه  نظرات دو میان هر چندنیز حاکی از آن است که  یبرونداد نتایج حاصل از عواملبررسی 

که  وجود دارد ییزد تفاوت بروندادهای مدارس هوشمند استان زمینةدانش آموزان در  معلمان و

شاید به دلیل گزینش دانش آموزان ممتاز و تعدیل دانش آموزان در حین تحصیل بر اساس کسب 

مدارس نتوانسته است که این شتندگروه اتفاق نظر دا دو هراما به هر حال  باشد، بوده معدل

در ای چند رسانه ابزارهای سایر وکار با نرم افزارها و سخت افزارها  ةدر زمینرا مهارتهای الزم 

 ای و مهارت در سطوح دانش رایانه همچنین نتوانسته است .کند ایجاد معلمان دانش آموزان و

 .به وجود آورد ات الزم راتغییر تحصیل در این مدارس برایآنان و انگیزه  عالقه ایجادو  آموزی

لینک و مارز ال پنج تحقیق نشان می دهد که این نتایج با نتایج تحقیقات ؤنتایج به دست آمده از س

نتایج پژوهش . همسویی دارد( 5363)حج فروش و اورنگی  و (5361)نجفی و محمدی  ،(2112)

دست آمده اما نتایج به ،ندارد فالم و باقرزاد همخوانی پژوهشگرانی مانندهای  حاضر با برخی یافته



 ... ارزيابي نحوه اجراي طرح مدارس هوشمند در استان
 

 

54 

با تحقیق  کهدرحالیهمسویی دارد ( 5361) شبا تحقیق باقر زاد و همکاراناز سؤال شش تحقیق 

  هاپرسشنامهشده از  اخذبا توجه به نتایج   .همسویی ندارد( 2112)ماهانی بینتی وهاب و کور 

و به ه امکانات و تجهیزات الزم ، تهین باید در نحوه اجرای این طرحدست اندرکاران و مسئوال

فع نواقص آن به منظور برای رو  اعمال کننداتی را در محیط آموزشگاهی تغییر هاکارگیری این ابزار

برای ورود به باشند این مدارس پلی تا  ،عمل آورنداصالحاتی را بهدستیابی به اهداف مورد نظر 

 .عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان کنونی

 تحقیق دودیتهايمح
و برونداد الگوی سیپ و متمرکز  فرآیندبه دلیل اهمیت درونداد، پژوهشگر  در این پژوهش،

 کردهنظر مطالعه روی این بخشها از عوامل مربوط به زمینه الگوی ارزشیابی سیپ صرف کردن
 .است
عدم : ره کردتوان به موارد زیر اشا می پژوهشز محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر در این ا

پرسشنامه و برگشت ندادن تعدادی از  پرسشهایدهی به پاسخ درتمایل و انگیزه معلمان 
های آموزشی و پرورشی فرآیندعدم امکان حضور در کالس و سایر ، آنان از سویها  پرسشنامه

ی سوگیر .معلمان در مدرسه به مدت طوالنی ویژهکنندگان به عدم امکان استقرار مشاهدهو  مدرسه
 دیگرآوری اطالعات از گردبرای  داستاندار هایعدم وجود ابزار همچنین آموزان و برخی از دانش

 .کردندکه این تحقیق را با مشکل مواجه  ندعواملی بود

 هامبتنی بر یافتهپیشنهادهاي 
با توجه به اینکه تنوع تسهیالت و امکانات آموزشی متناسب با آموزش هوشمند در این  .5

شود که امکاناتی چون کتابخانه  پیشنهاد می بنابراین، است کم گزارش شدهمدارس در حد 

در این  جازی و حقیقی و البراتورهای زباندیجیتالی، اتاق تولید محتوا، آزمایشگاه م

آموزان و معلمان بتوانند در جهت ارتقای کیفیت  مدارس در نظر گرفته شود تا دانش
 .آموزشی خود از آن بهره ببرند

در  وسایل کمک آموزشی در کالس درسبه اینکه میزان مهارت معلمان در کاربرد  با توجه .2

های تخصصی و  شود که آموزشهای متناسب و دوره پیشنهاد می بنابراین ،حد کم است
تا معلمان بتوانند دانش و مهارت خود را در کاربرد  شودکاربردی در این زمینه برگزار 

 .رس باال ببرندآموزشی در کالس د وسایل کمکانواع 
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پیشنهاد  ،کنند آموز از یک رایانه استفاده می دانش 4با توجه به اینکه در این مدارس هر  .3
آموز یک رایانه  دانش 2آموزان از رایانه برای هر  دانشو بیشتر بهتر  مندیبهرهشود برای  می

 .یا لپ تاب در نظر گرفته شود

 ،های آن تناسب ندارد درسه با هزینهبا توجه به اینکه بودجه اختصاص داده شده به م .4

افزارها،  نرم بهبرای تجهیز این مدارس  کافیشود تا بودجه  پیشنهاد می بنابراین

های آموزشی در نظر  افزارها، آزمایشگاههای مجازی، و همچنین برگزاری دوره سخت

 .گرفته شود

یانه و خط ارتباطی آموزان به را آموزان مبنی بر عدم دسترسی دانش با توجه به نظر دانش .1

آموزان امکانات استفاده از رایانه و خط  شود تا به دانش مناسب در مدارس پیشنهاد می
را از این تجهیزات به منظور  گیریبهرهارتباطی مناسب داده شود تا آنها بتوانند حداکثر 

 .کسب اطالعات بیشتر و ارتقای سطح علمی خود به عمل آورند

 ،آموزان و معلمان از رایانه در مدرسه کم است دانش گیریبهره با توجه به اینکه میزان .2
آموزان در نظر گرفته شود تا آنها  ن و دانشاشود تا زمان بیشتری برای معلم پیشنهاد می

 .فعالیتهای علمی و الکترونیکی استفاده کننددادن بتوانند از رایانه جهت انجام 

تدریس استفاده برای ر از روش سخنرانی با توجه به اینکه معلمان در این مدارس بیشت .7

آموزان از محتوای کتاب، از روشهای  برای درک بهتر دانشکه شود  پیشنهاد می ،کنند می
 .بهره بگیرندتفکر استقرایی  و هئلمتنوع تدریس همچون کاوشگری، حل مس

س با توجه به اینکه میزان استفاده از مواد آموزشی معمولی همچون کتاب و جزوه در کال .6

به میزان تر شدن ارائه محتوا  جهت جذابکه برای شود  پیشنهاد می ،درس زیاد است
افزارهای آموزشی  ای و همچنین نرم ای و شبکه از مواد آموزشی چندرسانهبیشتری 

 .شودو کتابهای الکترونیکی مرتبط در کالس درس استفاده  گوناگون

های آنها از طریق ایمیل خیلی  و خانواده آموزان دانش وبا توجه به اینکه تعامل میان معلم  .9
هم از ایمیل برای برقراری  ثر افراد باؤجهت ارتباط بهتر و م که شود پیشنهاد می ،کم است

آموزان نیز برای رفع اشکاالت خود به صورت برخط با  ارتباط استفاده شود و دانش

 .ن خود در ارتباط باشندامعلم

برگزار ( امتحان نمره ای)تحانات به صورت سنتی با توجه به اینکه در این مدارس ام .51
شود که جهت صرفه جویی در زمان، کاغذ و در جهت کارایی  لذا پیشنهاد می ،شود می

 .ای و برخط برگزار شود باالتر حداقل امتحانات کالسی به صورت شبکه
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پیشنهاد  بنابراین ،با توجه به اینکه توانایی معلمان در تولید محتوای الکترونیکی کم است .55
شود تا آنها برگزار ن اهای تخصصی تولید محتوای الکترونیکی برای معلم دوره که شود می

 .بتوانند به تولید محتوای الکترونیکی متناسب با دروس خود بپردازند

را در این مدارس  (ICDL)از فناوری  گیریبهرهآموزان مهارتهای  با توجه به اینکه دانش .52

نیز  در این زمینهشود تا کالسهای تخصصی  لذا پیشنهاد می ،در حد کم کسب کرده اند

 .آموزان برگزار شود برای دانش

از اینترنت برای دستیابی به منابع داخلی و خارجی،  مندی بیشتر و بهترمنظور بهرهبه .53
آموزان در  های مرتبط و غیر مرتبط با محتوای دروس برای دانش پروژه کهشود  پیشنهاد می

آموزان به صورت تیمی یا انفرادی به کنکاش در اینترنت بپردازند  د تا دانشنظر گرفته شو
 .کنند گردآوریو اطالعات خود را 
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آموزان نسـبت بـه مصـرف مواد  مداری راجرز بر نگرش دانش-روش درمانجو تأثیر

 مخدر

 1سید علی اکبر مرتضوی امامی

   2دکتر قدسی احقر

 چکیده

مدار راجرز بر نگرش نسبت به مواد  -روش درمانجو تأثیرهدف از این پژوهش تعیین 

 04نه طبق فرمول کوکران حجم نمو. شهر تهران بود دوم مخدر دانش آموزان دوره متوسطه

 برای. ندای انتخاب شد گیری چندمرحله با روش نمونه در نظر گرفته شده است که نفر

که گیری شد بهره( 3131دالور،)واد مخدر ها از پرسشنامه نگرش نسبت به م آوری دادهگرد

 04 ةجلس 3مداری راجرز طی  -و روش درمانجوبود ای  سؤال پنج گزینه 04دارای 

پس آزمون با گروه -این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون. ای اجرا شد دقیقه

آزمون )ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی  تحلیل داده برای. بود و مرحله پیگیری کنترل

میزان نگرش نسبت به مواد مخدر  نشان داد کهپژوهش های یافته .فاده شداست( کوواریانس

 تر نییپا یدار اطور معن اند به مدار راجرز را دریافت کرده -نجوآموزانی که روش درما دانش

مدار راجرز  -درمانجو آموزانی است که روش از میزان نگرش نسبت به مواد مخدر دانش

د مخدر راجرز در تغییر نگرش نسبت به موا مداری -درمانجو روش. اند را دریافت نکرده

 نتایج پژوهش نشان داد که .برخوردار است دانش آموزان در طول زمان از پایداری مناسبی

مداری راجرز سبب تغییر نگرش به مواد مخدر دانش آموزان -آموزش روش درمانجو

یک عامل حفاظت کننده،  ةمنزل رسد این برنامه به رو به نظر می این از. آزمایش شد گروه

  .شود نسبت به مصرف مواد مخدر می نگرش منفی سبب

 دانش آموزان مداری راجرز، -مواد مخدر، درمانجو نگرش به: كليد واژگان

___________________________ 
 14/6/00:  پذیرش تاریخ                              1/2/00: تاریخ دریافت

 emami_sajjad67@yahoo.com                                                                       دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمان. 3

   ahghar2004@yahoo.com             تهران، و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آموزش و پرورش ت علمی پژوهشگاه مطالعاتیئعضو ه. 2

mailto:تهران%20ahghar2004@yahoo.com
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 مقدمه

ینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زم

و  دوک ،لیندمن)ول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است ئانسان سالم، کارآمد و مس

برای ) متعدد اجتماعی روانی و مسائل چالشها با اننوجوان در دوران دبیرستان، (.2443، 3ویلکرسون

% 22 .شوند می روهروب (و سایر مواد مخدر سیگار سوءمصرف گروه، در مثال کنار آمدن و ارتباط

مواد مخدر مصرف  انآن% 2شود که دانش آموزان تهران به مواد مخدر گرایش دارند و برآورد می

 و کارآمد ةنیاز منطقی برای ایجاد هر نوع برنام پیش(. 3133جزایری، رفیعی و نظری، ) کرده باشند

، 2بوتوین و بوتوین) شود زمانی و چرا آغاز می ، این است که بدانیم مصرف مواد چهانهپیشگیر

 یافته کاهش به شدت مخدر مواد مصرف تجربه اولین سن که ستا  داده نشان مطالعات .(3002

 نسبت مواد کننده مصرف دوستان و همساالن با ارتباط به توان می را آن اصلی دلیل است که

ترین  که خطرناک نشان داد (3131)ن طارمیا مطالعاتهمچنین  .(2433، 1میهان و فرگوسن)داد

دوران نوجوانی است که فرزندان  ،0پذیری بیشتر نسبت به پدیدة سوءمصرف مواد مواقع برای آسیب

ی چالشهانیز با  ان، نوجواناندور این در طول. شوند ما برای اولین بار با مواد مخدر مواجه می

تواند به مصرف سیگار، مشروبات الکلی  یاند که م شناختی و اجتماعی خاص مواجه تربیتی و روان

 تأثیر تحت ،مصرف اولیه دفعات در دستکم مواد، مصرف برای افراد قصد .بینجامـد و سایر مواد

 نگرش ایجاد روی مداخالت و ها برنامه بیشتر لذا،. دارد قرار مصرف مواد به آنان نسبت نگرش

یکی از (. 2443، 2و همکاران مک کالر)زیادی دارند  تأکیدمواد مخدر  سوءمصرفمنفی نسبت به 

. نگرش نسبت به مواد مخدر است شود میباورهای منفی که احتماالً مانع کارآمدی دانش آموزان 

های دنیای اجتماعی و فیزیکی مثل افراد،  نگرش عبارت از ارزیابیها و عقاید هر فرد در مورد جنبه

نظر  بیشتر روی آن اتفاق ریفی که روان شناسانما تعا ؛(3002، 6فزیو) ستموضوعات و موارد و اشیا

دانند که  می بادوامیبه این صورت که نگرش را عنصر  ،دارند، تعریف سه عنصری نگرش است

عالوه (. 3130کریمی، ) استشامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل 

رشی شامل یک شخص یا نخست اینکه هر نگ: بر عناصر فوق نگرش دارای سه ویژگی است

دارای ثبات و  نگرشهاو سوم آنکه  معموالً ارزشیابانه اند نگرشهادوم آنکه . رویداد یا موقعیت است

                                                            
1. Lindeman, Duek & Wilkerson 

2. Botvin, G.J. & Botvin, E.M. 

3. Ferguson & Meehan 

4. Substance abuse 

5. McCuller et al. 

6. Fazio 



 25 ...مداري راجرز بر نگرش دانش آموزان -تأثير روش درمانجو

معتقدم مصرف مواد مخدر احساس سبکی و  گوید میفردی که مثالً وقتی . هستند توجهی قابلدوام 

است، ثانیاً جنبه ارزشیابانه  (مواد) یئنشاط جالبی را به دنبال دارد این عبارت، اوالً در مورد یک ش

که عقیده  آید می بر، ثالثاً، از این عبارت چنین (اعتقاد به احساس سبکی و نشاط جالب توجه)دارد 

عنصر عاطفی  دهنده نگرش از میان عناصر تشکیل. فرد در مورد مواد مخدر دارای ثبات نسبی است

 دالور،) دهند های نگرش را تشکیل می ین مؤلفهتر کردن مهم ، ویژگی ارزشیابیویژگیهاو از میان 

مداخالت  تأثیرگیری یک دسته از مطالعات در زمینه بررسی  های اخیر جهت در دهه. (3131

و نگرش نوجوانان  بر تغییر باورها ای مقابله یمهارتهازندگی یا  یمهارتهاآموزشی از نوع آموزش 

گیری توانست منفی سازی نگرش را در نسبت به مصرف مواد بوده است؛ برنامه آموزش پیش

 دنبال داشته باشدگانه شهر تهران به  24آموزان دختر و پسر دبیرستانهای مناطق  ای از دانش نمونه

 روی پیشگیری آگاهی و گوناگون یروشها اثربخشی پیرامون متعددی بررسیهای(. 3134یونسی،)

 آموزشی گوناگون های برنامه مثال، ایبر. است شده انجام مخدر مواد مصرف همبسته با متغیرهای

 مبتنی یآموزشها ،(3032،همکاران و 3سویشر) مواد مخدر مصرف زیانبار آثار سازی بر آگاه مبتنی

2نهانس) نابهنجاری مصرف مواد مخدر و همساالن فشار با مقابله زمینه در اجتماعی نفوذ الگوی بر
 

و  0اسپیث) زندگی یمهارتها آموزش ،(3003،و همکاران 1کارول) سازی ایمن ،(3033و همکاران،

 ؛2،2443ینبرگ و موریسااست) توانایی افزایش -اجتماعی نفوذ یکپارچه الگوی و (2434 ،همکاران

با استناد به این گفته  فوق و یآموزشهابا توجه به  .برشمرد توان می را( 2443 ،و همکاران 6یان

بر تغییرات در محیط  تأکید جای به تام یمرکز کنمت درمانی روانوجود خود را روی نوعی  ،3راجرز

 کار سبباین . شخصی بیشتری را به بار آورد ولیتئمسو  گردانی-خود  ،آگاهی-خوداجتماعی، 

 بنابراین(. 3033راجرز، )م یکن تأکیدبیشتر  کند میکه تغییر  ای نحوهروی بررسی خود و د که وشمی

 -خود شکوفایی، -خود یروشها ترین بخش روح و مؤثرتریناز  مداری راجرز -روش درمانجو

شناخت عوامل زمینه ای  .و قویاً مثبت در افراد است کننده کشف کردن گرایشهای هدایت آگاهی،

موسوی، )ترین گام برای آغاز مداخله به شمار می روندگرایش، اصالح نگرش و شیوه زندگی مهم

ی است که راجرز جهت درمان مراجعان مداری روش -جوروش درمان(. 3132روح افزا و صادقی، 

                                                            
1. Swisher 

2. Hansen 

3. Carroll 

4. Speath 

5. Steinberg & Morris 

6. Yan 

7. Rogers 
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درمانگر در این روش، سعی دارد، فضایی آکنده از گرمی و پذیرش به وجود . ارائه نموده است

آورد، با این هدف که درمانجویان بر ترس خود غلبه کنند و به تجارب ارگانیسمی درونی خویش 

انی باید احساس تعادل و توافق کند، درمانگر در وضعیت درم. ارتباط برقرار کنندوند و تر ش نزدیک

طور غیر مشروط پذیرفته و نسبت به وی احترام قائل است و  باید احساس کند که درمانجو را به

اجرز جوهر وجودی انسان را ر .(3034، و تاملینسون هارت) کند احساس یگانگی و وابستگی می

یندی آاو ارگانیسم انسان را دارای فر ؛داند دارای تواناییهایی خردمندانه، هشیارانه و اجتماعی می

در حرکت،  ،شدنبه سوی صورت پویا  ای روان که دائماً به داند، همچون رودخانه سیال و پویا می

رویکرد (. 3034راجرز،) است ثابت ایستا وکه تغییر و دگرگونی است، نه مانند یک ستون 

برای اینکه تردید و ناهمخوانی  مدار رهنمودی است که با کمک کردن به درمانجویان-درمانجو

به معنای دقیق  ؛خود را کاوش کرده و حل کنند، انگیزش درونی تغییر کردن را تقویت می کند

و فن ( صمیمت، همدلی، رابطه برابری طلب)مدار -کلمه، این رویکرد عناصری از شیوه درمانجو

با وارد کردن این ارتباط  و کندرا ترکیب می( الهای اساسی، گوش کردن عمیقؤس)مدار -درمانجو

های خاص برای پیش بردن بیمار به مطلوب و تامین کردن مداخلههدفهای درمانگر درباره تغییرات 

عنصر اساسی  (.2442، یکمویرز و رولن)دهد را گسترش می مراجعسمت تغییر نگرش، درمان 

داند  ربه کردن خود میو تج آگاهی-خود ،شکوفایی -برای دستیابی به این هدف را تمایل به خود

(. 3033راجرز،)شود  حفظ و اعتال و توسعه قابلیتهای ارگانیسم می سببگرایشی درونی  مثابه  که به

رود واژه انسان  مدار راجرز به کار می -و روش درمانجوتغییر نگرش ترین اصولی که در  از مهم

را برای آنان بیان  ویژگیهاو این  برد راجرز این واژه را برای افراد کامل به کار می. کارآمد است

 .1افزایش زندگی اگزیستانس؛  .2یند تجربه؛ آباز بودن نسبت به فر .3( 3030، 1یماد) کند می

 .احساس آزادی داشتن .0اعتماد فزاینده به ارگانیسم و 

رحیمی موقر ) بنابراین یکی از راههای کاهش مصرف مواد در بزرگسالی کنترل آن در نوجوانی

با آگاه سازی و اصالح نگرش افراد نسبت به اعتیاد و معتاد و مواد مخدر ( 3130می ایزدیان،و سهی

آگاه سازی و آموزش باید   بررسیها نشان داده اند که(. 3132طارمیان،)و اصالح شیوه زندگی است 

ور آمریکا به طایاالت متحده در (. 0،2442سازمان جهانی بهداشت) از مدارس و خانواده آغاز شود

                                                            
1. Hart  & Tomlinson 

2. Moyers & Rollnick 

3. Maddi  

4. World Health Organization (WHO) 
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 3تفردسون و ویلسون،اگ)در هر مدرسه انجام می شود ( نوع 66صفر تا )نوع مداخله  30متوسط 

2441 .) 

 نگرش منفی ایجاد و نگرش تغییر در آموزشکه  داد نشان (3131) رحمتینتایج پژوهش 

 نتایج تحقیق .است مؤثر رفتاری و عاطفی شناختی، ةحیطسه  در مواد سوءمصرف به نسبت

 نوجوان باورهای و نگرشها مواد و مصرف شروع میان که داد نشان( 2442) همکاران و 2هاوکینز

 زمان کنندة تسهیل مواد مصرف نسبت به مثبت نگرش واقع در  ؛دارد وجود ارتباط مواد دربارة

که گرایش دانش نشان داد ( 2443) 1هامانبرگ و ماناینتایج تحقیق است .است مواد مصرف شروع

 مواد مصرف از ناشی زیان و ضرر مورد در واد مخدر به دلیل عدم آگاهی آنانآموزان به سمت م

 و( 3134) طارمیان. است مخدر مواد سوءمصرف نسبت به منفی نگرش عدم نتیجه در و مخدر

 دانش نگرش تغییر بر زندگی یمهارتها آموزش تأثیر جداگانه تحقیقاتی در( 3133) پور عبداهلل

 آموزان دانش که نتایج دست یافتند این به و کردند بررسیرا  وادم سوءمصرف به نسبت آموزان

 مواد به تر منفی ینگرش کنترل گروه به نسبت زندگی یمهارتها آموزش کالسهای در کننده شرکت

، اعتیاد از پیشگیری آموزش برنامه که داد نشان ،(3134) یونسینتایج پژوهش  .اند کرده پیدا مخدر

بر  .است داشتهدر پی  رفتاری و شناختی عاطفی، جنبه سه در را وزاندانش آم نگرش سازی منفی

مداری -آیا روش درمانجوزیر است  سؤالاین پژوهش کوششی، در پاسخ به  ،اساس شواهد موجود

 دارد؟ تأثیرآموزان به مواد مخدر  راجرز در تغییر نگرش دانش

 پژوهش های فرضیه 

 .دارد تأثیرآموزان به مواد مخدر  ش دانشمداری راجرز در تغییر نگر-روش درمانجو .3

آموزان به مواد مخدر در طول زمان از  مداری راجرز در تغییر نگرش دانش-روش درمانجو. 2

 .پایداری مناسبی برخوردار است

 روش بررسی

. پیگیری است ةآزمون با گروه گواه و مرحل پس-آزمون این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش

و  اجراشدهمنتخب  ارسآموزان مد نگرش نسبت به مواد مخدر روی دانشابتدا پرسشنامه 

به دو گروه مساوی تقسیم  از متوسط بود نسبت به مواد مخدر باالتر آنان آموزانی که نگرش دانش

عنوان گروه گواه مشخص  عنوان گروه آزمایش و یک گروه به قرعه یک گروه به حکم بهشدند و 

                                                            
1. Gottfredson & Wilson 

2. Hawkins 

3. Monaham 
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گونه روشی را  و گروه گواه هیچ شدمداری راجرز اجرا -رمانجوگروه آزمایش شیوه دروی  .شد

آزمون، مجدداً متغیر وابسته روی آزمودنیها  و در مرحله پیگیری یک ماه بعد از پس. دریافت نکرد

 .و اثر پایداری آن در طول زمان مشخص گردید اجرا شد

 پس آزمون با گروه كنترل-طرح پيش آزمون. 6 جدول شماره 

ریمرحله پیگی آزمون مرحله پس  روش ) یر مستقلمتغ 

(مداری راجرز-درمانجو  

آزمون مرحله پیش  
                                                                                                مرحله   

 گروه    

  
X 

 
 گروه آزمایش

 
 

 
 

 گروه گواه

 نمونه گیری  جامعه آماری، نمونه آماری و روش

-00 سال در شهر تهران متوسطه دوم مدارس دولتی ةآموزان پسر دور دانش جامعة آماری همه

 02گیری پیوسته و فرضیه پژوهش یک دامنه در سطح اطمینان  چون مقیاس اندازه. بوده است 3101

تعداد (. 3130شریفی، )کوکران به شرح زیر محاسبه شد  درصد است حجم نمونه طبق فرمول

 .در نظر گرفته شد( نفر برای هر گروه در دو مدرسه 24)نفر  04نمونه 

= = =40/2≈   04  

 روش اجرا

و آزمون ریون پیشرفته  نگرش به مواد مخدر همتاسازی در دو مدرسه، پرسشنامه به منظور

به مواد آنان ه نگرش آموزانی که نمر شدان .اجرا شد( سال33-33)  نفر از دانش آموزان 204روی 

دار و والدین آنها  و مادران آنها خانهبود  04-334بین از متوسط و بهره هوشی آنهامخدر باالتر 

-دانش 204 میاناز . نددر هر دو مدرسه مشخص شد بودنددارای مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم 

نفر که ویژگیهای  32ا اجرا شده بود، روی آنه نگرش نسبت به مواد مخدرآموزی که پرسشنامه 

در هر مدرسه  .مشخص شدند( نفر 12نفر و از مدرسه دیگر  24از یک مدرسه )مطروحه را داشتند 

حکم قرعه دانش آموزان یک مدرسه  آموز به صورت تصادفی مشخص شد، آنگاه به دانش 24

گروه آزمایش . اه انتخاب شدندعنوان گروه گو عنوان گروه آزمایش و دانش آموزان مدرسه دوم به به

گونه  دریافت کردند و گروه گواه هیچای دقیقه  04جلسه   3مدار راجرز را طی -روش درمانجو

یک ماه در مرحله پیگیری متغیر وابسته روی گروه پس از . مدار را دریافت نکردند-روش درمانجو

ه نگرش نسبت به مواد مخدر پرسشنام ،ها در این پژوهش ابزار گردآوری داده .آزمایش اجرا شد

خرده مقیاس، اثرات استفاده از مواد مخدر،  1ای در  گزینه 2سؤال  0که دارای است ( 3131دالور،)
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گذاری سؤاالت از  نمره به منظور .بود تمایل به مصرف مواد مخدر و خطرات استفاده از مواد مخدر

، (1 نظری ندارم، نمره)، (2وافقم، نمره م) ،(3 کامالً موافقم، نمره)ای؛ گزینه  گزینه 2یک مقیاس 

رحمتی  ةوسیل ضریب پایایی پرسشنامه به .استفاده شد( 2کامالً مخالفم، نمره ) و( 0مخالفم، نمره )

در . گزارش شده است/. 04و  ؛/30 با استفاده از روش آلفای کرونباخ (3131) دالور و( 3131)

پرسشنامه روی آنها اجرا  شدند و ادفی انتخابصورت تص نفر از دانش آموزان به 24پژوهش حاضر 

مشخص شد که بیانگر آن است که /. 30ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  .شد

 .است برخوردار در طول زمان قبول پرسشنامه از ضریب پایایی باال و قابل

 مدار راجرز -جلسات آموزشی روش درمانجو یمحتوا

برابر بررسی خویش یا ابراز  عدم مقاومت در داف و قوانین گروه وآشنایی با اه :جلسه اول

 ؛خویشتن

 توصیف و شرح احساسات گذشته و عدم ابراز احساسات منفی؛  :جلسه دوم

فردی در  -بررسی و ابراز اطالعات شخصی معنادار و بیان آنی احساسات میان :جلسه سوم

 و مسائل اجتماعی؛ باط با تجربیات، قدرت تحملارت تر و آموزش بیان ابراز احساسات آزادانه. گروه

 پذیرش خویشتن؛  توسعه ظرفیت شفابخشی گروه و :جلسه چهارم

 به مراجعان؛  کنار زدن نقاب و بازخورد :جلسه پنجم

 ؛کمکی خارج از جلسات گروه ةرابطرویارویی و  :جلسه ششم

 شود؛ هدف، بازنمایی میرویارویی اساسی و احساس نزدیکی تعهد و پایبندی به  :جلسه هفتم

  .تغییر رفتار در گروه و خودکارآمدی :جلسه هشتم

 های پژوهش یافته

مناسب های تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری  داده ،های پژوهش منظور بررسی فرضیه به

ابتدا اطالعات توصیفی در جداول توصیفی ارائه  که طوری   به گرفت،مورد بررسی و ارزیابی قرار 

با استفاده از آزمون آماری تحلیل  های تحقیق یهفرض ،آمار استنباطیر بخش ، و پس از آن دشد

نگرش و انحراف معیار نمرات  میانگین .گرفتقرار  وتحلیل یهمورد تجز گروهی -میانکوواریانس 

 شماره جدولدر  آزمون پسآزمون،  یشدو گروه آزمایش و گواه در مرحله پ میاندر  به مواد مخدر

 .شده است نشان داده 2
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 به تفكيك گروه گواه و آزمایش نگرش به مواد مخدر و خرده مقياسهاي آنميانگين و انحراف معيار نمرات  .5 شماره جدول

 آزمون و پس آزمون پيش ر مرحلهد
 

 مرحله

 گروه                           

      شاخص                         متغیر 

                                

 گواه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آزمون پیش

 استفاده از مواد مخدراثرات 
14/31 03/1 22/32 02/2 

 تمایل به مصرف مواد مخدر
34/10 20/0 02/13 30/1 

 خطرات استفاده از مواد مخدر
34/10 00/0 04/12 20/0 

 نگرش به مواد مخدر
64/323 20/3 04/326 33/6 

 آزمون پس

 اثرات استفاده از مواد مخدر
04/24 24/3 24/30 36/1 

 تمایل به مصرف مواد مخدر
42/30 32/0 34/10 30/2 

 خطرات استفاده از مواد مخدر
62/30 13/0 22/11 24/0 

 نگرش به مواد مخدر
22/30 40/34 24/323 03/2 

 
و  آزمون دو گروه گواه و آزمایش در مرحله پيش به تفكيكنگرش به مواد مخدر ين نمرات مقایسه ميانگ.  6 شماره نمودار

 آزمون پس

نگرش به مواد نمرات  میانشود، تفاوت چندانی  مالحظه می 2 شماره در جدول که طور همان

نشده آزمون مشاهده  گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش میاندر  های آنمخدر و خرده مقیاس

 و کنترل 6/323آزمون برابر با  در مرحله پیش گروه آزمایشنگرش به مواد مخدر مرات کل ن. است
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دهد نمرات گروه آزمایش اندکی بیشتر و باالتر از گروه گواه  نشان میکه  است 0/326 بابرابر 

در مرحله  در گروه گواه و آزمایش نگرش به مواد مخدرنمرات  میانتفاوت محسوسی  است، اما

افراد گروه  نگرش به مواد مخدرکه میانگین نمرات کلی  طوری به. شده استمشاهده  آزمون پس

 .نشان داده شده است 3 شماره نمودارنتایج در . کاهش یافته است 22/30آزمایش به 

 مرحله پیگیری

گروه آزمایش در مرحله  میاندر نگرش به مواد مخدر و انحراف معیار نمرات  میانگین

 .نشان داده شده است 1 شماره جدولدر پیگیری و مرحله  آزمون پس
به تفكيك دو مرحله گروه آزمایش   در ميان دانش آموزاننگرش به مواد مخدر ميانگين و انحراف معيار نمرات  .6 جدول

 آزمون با پيگيري پس
  ج

 گروه                                

                         متغیر

 شاخص                                       

                                                                      

 پيگيري آزمون پس

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 03/6 62/23 24/3 04/24 استفاده از مواد مخدر

 21/1 02/30 32/0 42/30 تمایل به مصرف مواد مخدر

 22/1 34/30 13/0 62/30 خطرات استفاده از مواد مخدر

 31/3 04/32 40/34 22/30 نگرش به مواد مخدر

 

 

 

 

 

به تفكيك دو  آزمایش نگرش به مواد مخدر در ميان دانش آموزان گروهمقایسه ميانگين نمرات معيار نمرات  .5 شماره نمودار

 آزمون با پيگيري پسمرحله 
 

نگرش به مواد نمرات  میانشود، تفاوت چندانی  مالحظه می 1 شماره در جدول هطورکهمان

. شود مشاهده نمی آزمون مرحله پس پیگیری با حلاگروه آزمایش در مر آموزاندانش میاندر مخدر 
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دو  دهد نمرات هر نشان میکه  تغییریافته 04/32بوده و تنها به  22/30نگرش به مواد مخدر نمرات 

      .نشان داده شده است 2 شماره نموداردر  نتایج .استآزمایش تقریباً یکسان  گروه مرحله

با توجه به ماهیت آنها از آزمون تحلیل  ،های پژوهشی فرضیهاستنباطی  وتحلیل تجزیه یبرا

آزمون  همگنی واریانس در ولی ابتدا الزم است نتایج .گروهی استفاده شده است -میانکوواریانس 

 .گزارش شود یبهاش و همگنین یلو
 

       مورد مطالعه يها یهاي آزمودن فرض برابري واریانس نمره نتایج آزمون لوین در مورد پيش .6 شماره جدول

 p یبضر Fضریب  شاخص                                                   متغیر  نوع آزمون

 202/4 033/4 نگرش به مواد مخدر ن تستیلو

 201/4 233/4 نگرش به مواد مخدر هاشیب همگنی

 

معنادار  42/4در سطح  fدهد که در متغیرهای تحقیق مقدار  نشان می 0 شماره نتایج جدول

 میانو برابر بودن شیبهای ارتباطی مفروضه یکسان بودن واریانسها  ینبنابرا ،(<42/4p) یستن

توان از  ها می تحلیل داده در و شود می یدأیت آزمون در گروه کنترل و آزمایش آزمون و پس پیش

 .گروهی استفاده نمود -میانآزمون تحلیل کوواریانس 
 مداري راجرز در تغيير نگرش دانش آموزان به مواد مخدر -روش درمانجونتایج تحليل كوواریانس  .2 شماره جدول

 شاخص                        

 منبع تغییرات 
SS  MS F P 

ضریب تغییر 

 اِتا

 403/341 3 403/341 آموزان ه مواد مخدر دانشب نگرش

 032/22306 3 032/22306 گروه 727/6 666/6 231/322

 032/61 13 420/2163 خطا

  04 444/610633 کل

روش  اجراینتایج آزمون تحلیل کوواریانس  اساس بر و 2 شماره با توجه به اطالعات جدول

دار بوده  امعن ش دانش آموزان دوره متوسطه دوم به مواد مخدرمداری راجرز در تغییر نگر -درمانجو

 شدهاتا برابر  ضریب تغییرضمن میزان این تفاوت؛ یعنی  در .(P=  443/4و  F= 23/322)است 

تغییرات در نگرش دانش آموزان به مواد مخدر در  درصد از 3/32حدود در  یعنی ،است 323/4

بنابراین، نتایج  مداری راجرز بوده است؛ -رمانجوروش د ر اثر اجرایبگروه آزمایش  میان

مورد  آموزان مداری راجرز در تغییر نگرش دانش -روش درمانجو اجرایآن است که  دهنده نشان

 آماری معنادار نظر از این کاهش هم وداده است  را کاهش بوده و آن مؤثربه مواد مخدر  مطالعه

 (. >42/4P) است
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در تغییر نگرش دانش آموزان به مواد مخدر در طول زمان از مداری راجرز  -روش درمانجو

 پایداری مناسبی برخوردار است؟
 به تفكيك دو مرحله آزمایش نگرش به مواد مخدر در ميان دانش آموزان گروه وابسته t آزموننتایج  .0 شماره جدول         

 آزمون با پيگيري پس
  

 

به دست  tدهد که نسبت  می نشان 6شماره وابسته در جدول  t آزموننتایج حاصل از اجرای  

جدول  tحاصل شده است که از  30با درجه آزادی ( 01/3) بارای نگرش به مواد مخدر برابر آمده ب

در نتیجه تفاوتی در نگرش به مواد مخدر در میان  .(<42/4p) است تر کوچک( 40/2) بحرانی

عنوان  توان یملذا . ندارند وجودآزمون با مرحله پیگیری  در مرحله پس آزمایش دانش آموزان گروه

مداری راجرز در تغییر نگرش دانش آموزان به مواد مخدر در طول زمان از  -روش درمانجونمود 

 .پایداری مناسبی برخوردار است

 گیری نتیجهبحث و 

به مواد  دانش آموزانتغییر نگرش  مداری راجرز بر -روش درمانجو تأثیرهدف پژوهش حاضر 

تغییر نگرش نسبت به مداری راجرز بر  -نتایج این پژوهش نشان داد که روش درمانجو. بودمخدر 

این نتایج با . دانش آموزان مؤثر بوده و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است مواد مخدر

 ؛2442 ،2گریفین و بوتوین ؛2442 ،3کویپرس ؛3003 ،و همکاران کارول)تحقیقات پیشین های  یافته

ایجاد  مبنی بر اینکه ،(3132 محمدی، و یونسی ؛2434 همکاران، و اسپیث ؛2443 همکاران، و یان

در تبیین این . همخوانی دارد است تأثیرگذار مخدر نگرش منفی در دانش آموزان بر مصرف مواد

و  آموزش هرگونه که است این واقعیت معتقدند که( 2443)  هیگینز و کروالنسگی ها یافته

 ازجمله موضوع هر معایب و مزایا رامونپی مؤثر اطالعات گذاشتن اختیار در طریق از سازی آگاه

و  دهد تغییر رفتاری و عاطفی شناختی، مختلف، ابعاد در را افراد نگرش دتوان می مواد سوءمصرف

                                                            
1. Cuijpers 

2. Griffin 

3. Kruglanski & Higgins 

 مرحله                       

 شاخص                      

 متغیر

 وابسته t آزمون پیگیری آزمون پس

 t Df Pنسبت انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 322/4 30 013/3 31/3 04/32 40/34 22/30 نگرش به مواد مخدر
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 توان می ها یافتهبنابراین در تبیین این  ؛بگذارد تأثیر آنها گرایش عدم یا گرایش روی طریق این از

راجرز  درروشافراد کامل  یویژگیهااز که ) سازی اهآگ در زمینه مداخله و آموزش هرگونه گفت که

 مخدر مواد مصرف به نسبت را افراد نگرش دتوان می مخدر، مواد مصرف زیان و ضرر از (است

 مبتنی یروشهااینکه  بر مبنی است شده تصریح پیشگیری در منابع آنچه با موضوع این .نماید تعدیل

 افراد مقاومت ةنحو بگذارند و تأثیر نگرش روی ندتوان می صرفاً اطالعات نشر پیشگیری رویکرد بر

 و یونسی ؛2442 گریفین،  و بوتوین) دارد همخوانی ،نمایند تقویت را مواد مصرف مقابل در

 است توانسته محتوا و روش لحاظ به مداری راجرز  -درمانجو روش واقع، در .(3132 محمدی،

 مخدر، تمایل به مصرف مواد مخدر و مواد مصرف به مثبت نگرش مانند عوامل خطرآفرینی روی

 نسبت منفی ، نگرشمانند کننده محافظت عوامل افزایش بر روی طور همین استفاده از مواد مخدر و

 استدالل .بگذارد تأثیر مثبت، رفتارهای و خود مدیریت مناسب، بازداری مخدر، مواد مصرف به

-دانش که است این مخدر مواد به نسبت آموزان دانش نگرش روی آموزش مداخلة تأثیر بر دیگر

 دتوان مین مخدر مواد از استفاده که اند دریافته آموزشی مداخلة معرض در گرفتن قرار از بعد آموزان

 زای تنیدگی موقعیتهای و منفی احساسات مشکالت، با مقابله برای پایدار و مطمئن راهی منزلة به

 تأمین در مواد از تر منطقی تحلیل در را آموزان دانش است توانسته آموزش یعنی ؛باشد زندگی

  .نماید یاری کمبودهایشان جبران و نیازها از بعضی

نسبت به مواد مخدر  تغییر نگرشمدار راجرز بر -در پاسخ به این فرضیه که روش درمانجو

یج این نتا گفت که توان یم، برخوردار است و در طول زمان از پایداری مناسب مؤثر دانش آموزان

متغیرهای  و نگرش روی پیشگیری یروشها درازمدت اثربخشی بر مبنی پیشین یپژوهشهابا نتایج 

همکاران،  و بوتوین ؛3004 همکاران، و بوتوین)دارد  همسویی مخدر مواد سوءمصرف با همبسته

 و 2یانوجفا ؛2443 همکاران، و 3سان ؛2443 همکاران، و یان ؛3003 ،و همکاران کارول ؛3002

با توجه به نظر بوهنر و  ها یافتهدر تبیین این  .(2434 همکاران، و اسپیث ؛2434،2443 ران،همکا

 آن تغییر است، یادگیری اصول تابع نگرش گیری شکلکه  طور همانگفت  توان می( 2442) 1وانک

 اثربخشی میزان پایداری زمینة در هاپژوهش نتایج .کند می خاصی پیروی قواعد و اصول از نیز

 حفظ پیگیری دوره در را خود پایداری مجموع در روشهااین  که بود مشاوره گروهی آن یاروشه

 در بلندمدت تغییر هدف چنانچه (. 3132 محمدی، و یونسی ؛2442 گریفین، و بوتوین)اند  کرده

                                                            
1. Sun 

2. Faggiano 

3. Bohner & Wanke 



 05 ...مداري راجرز بر نگرش دانش آموزان -تأثير روش درمانجو

 مداری راجرز -درمانجو رویکرد بر مبتنی  روش ،باشد مخدر مواد مصرف به نسبت افراد نگرش

دهد که سالمت روان  هشدار می حاضر های پژوهش یافته .است جهت تغییر نگرش مناسبروشی 

درصد . در معرض آسیب جدی قرار دارد ،(تهران) جوانان این استان به ویژه ،افراد جامعه

مثبت به مواد مخدر دارند، شناسایی این  ینگرش ،از دانش آموزان در معرض خطر توجهی قابل

و آگاهی از تمام  اقدامات الزم در زمینه توانمندسازی آناندادن م و انجا گروه از دانش آموزان

جدی در زمینه کاهش عوامل خطرساز و تقویت عوامل حفاظت کننده به شمار  یگام تجربیات،

 .رود می
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رویکرد  والدین براساس آموزشالگوی مشورت رفتاری مشترک با  مقایسه اثربخشی

 ساله شهر تهران 01تا  8آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان 

 

  1زهرا کاشانی نسب

  2ولی اهلل فرزاددکتر 

 3شکوه نوابی نژاد دکتر 

4مهدی زارع بهرام آبادیدکتر 
 

 چکیده 
هدف از . عامل بروز مشکالت هیجانی و رفتاری در فرزندان محیط خانواده استترین مهم

والدین  آموزشالگوی مشورت رفتاری مشترک با  مقایسه اثربخشی پژوهش حاضر

 01تا  8رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان  براساس

پس -آزمایشی با طرح پیش آزمون روش پژوهش از نوع شبه. ه استبود ساله شهر تهران

شنامه سنجش با توجه به پرسکه  مادرانی میاناز به این منظور، . آزمون با گروه کنترل بود

و انجام یک  (CBCL)فرم سیاهه رفتاری کودکان(ASEBA) مبتنی بر تجربه آخنباخ

به  نفر 01 درمجموع بودند،مطابق با معیارهای این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، 

تصادفی در چهار گروه آزمایشی و یک گروه گواه  روشو به  ندشدانتخاب  طور تصادفی

جلسه  8بار و به مدت گروههای آزمایشی هفته ای یک. (نفر 8هر گروه )جایگزین شدند

که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت دقیقه ای مورد آموزش قرار گرفتند؛ درحالی 01

 نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکاننمره کلی که  نددادها نشان یافته. نکرد

از . روزه نیز ماندگار بود 01تغییرات ایجاد شده در پیگیری . کاهش معناداری داشته است

تواند بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان این رو، آموزش والدین می

 .باشد مؤثر

رویکرد آدلری، نشانگان آموزش والدین براساس ی مشترک، الگوی مشورت رفتار :كليد واژگان
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 مقدمه

اما  ،مراقبت و درمان کودکان مبتال به اختالل رفتاری هستیم بسیار بهامروزه گرچه شاهد عالقه 

پیشینه بهداشت روانی کودک را به . این امر در حوزه بهداشت روانی پدیده ای نسبتاً جدید است

توان ردیابی کرد و شباهتی به پیشینه درمان بزرگساالن که رد آن وضوح تنها تا اوایل قرن بیستم می

در تمدنهای قدیم  -سوراخ کردن جمجمه با مته یا جن گیری مانندر اعمالی با تکیه ب -توانرا می

در سال   نتسیلور فریک و(. 0088، ترجمه نائینیان، 1118،  و موریس کراتوچویل)گرفت ندارد

هیجانی  اساسیاعالم کردند که تحقیقات بسیاری به این نتیجه رسیده اند که مشکالت  1110

این طبقه بندی کلی از مشکالت رفتاری . کودک را میتوان عمدتاً در دو بعد گسترده طبقه بندی کرد

وی برخی سندرمها مانند . انجام داد  آکرسون 0000نخستین بار در سال را دوران کودکی 

اضطراب، افسردگی و شکایات جسمانی را در طبقه درونی سازی و برخی مانند پرخاشگری و 

این تفکیک اساسی میان مشکالت درونی سازی . هکاری را در طبقه برونی سازی جای داده بودبز

در سال   کوای مانند مطالعةتعدادی مطالعات تحلیل عاملی  با انجام گرفتنو برونی سازی بعدها 

مورد  0001و آخنباخ در سال  0098در سال   آخنباخ و ادلبروکو مطالعات تحلیل عاملی  0081

تاثیر طبیعت بر علل تفاوت شخصیت و خلق و خو سالها (. 0000چوپانی، )قرار گرفت تأیید

در تشکیل خلق و خو  اساسی یعوامل ارثی و محیطی نقش. موضوع بحث و مناقشه بوده است

نقش تربیت برجسته  0011در سالهای . شناخته استنادارند، اما نقش نسبی هریک از این عوامل 

داشتند که عوامل محیطی مانند تربیت والدین منشأ بسیاری از تفاوتهای  اعتقاد پژوهشگران .بود

طبق  .در ادامه تحقیقات، دیدگاه طبیعی مورد توجه قرار گرفت. خلق و خو در میان کودکان است

گروه . مربوط به تأثیر عوامل ارثی و مادرزادی است کلیاین دیدگاه، تفاوت خلق و خو به طور 

مدلی ابداع کردند که درآن تأثیر عوامل محیطی و ارثی با یکدیگر مشارکت  پژوهشگراندیگری از 

درجاتی  اطبق این مدل، طبیعت و تربیت دو روی یک سکه هستند و هر یک از آنها ب .داشتند

ا باید در هتربیت والدین نقش مهم دارد، اما آن. کنندبه تشکیل خلق و خو کمک می متفاوت

 (.0088فرهنگ بیگوند،  ةترجم ،1110 ، مکنزی)ده است، کار کنندطبیعت فراهم کرچارچوبی که 

روانشناسی آدلری بر این باور است که می توان منشأ اختاللهای رفتاری و هیجانی را به برخی 

                                                            
1. Kratochwill, T. R. & Morris 

2 . Frick & Silverthon 

3 . Ackerson 

4 . Quay 

5 . Achenbach & Edelbrock 

6 . Mackenzie, R. 
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ی به مفهوم این شرایط اگرچه علّ. شرایط و تجارب اساسی و معمول دوره کودکی ربط داد

استعداد روان "مناسب برای پیدایش  یخاستگاه جبرگرایانه سفت و سخت آن نیستند، اما

کودکان در دنیای  (.0000فرهی،  ةترجم ،1119 ، پروت و براون)فراهم می کنند "رنجوری

در . شوندبه بزرگساالن آگاه میخود ها و وابستگی شوند و خیلی زود به ضعفمتولد میبزرگساالن 

-همساالن و بزرگترها پیدا می میانکنند و جایگاه خود را اکثر موارد، آنها به این احساس غلبه می

که کودکان در غلبه به این احساس حقارت شکست کنند بروز میرفتارهای نابهنجار هنگامی . کنند

دهند و در خودشان و دنیای پیرامونشان شکل میبارة آنها به اشتباه، نگرشهای غلطی را در. بخورند

محور  -آنها خود. ندنیرند که آنها را در برابر این دیدگاه محافظت کگپی آن رفتارهایی را پیش می

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار . مانندشوند و در دستیابی به احساس عالقه اجتماعی ناکام میمی

. کنداز عالقه اجتماعی جلوگیری می گوناگوندر این زمینه، بافت خانوادگی افراد است که به طرق 

نازپرورده کردن  بی توجهی، سلطه گری، بهره کشی یا ،هایی هستند که رقابتخانواده اینها عموماً

الگوی مشورت رفتاری مشترک، شکل گسترش (. 1110،  و بیتر  سانستگارد)بر آنها حکمفرماست 

 و است که بر رشد و یادگیری کودک تأکید دارد( معلم یا والد)محوری سنتی -یافته مشورت مراجع

محور برای کودکان فراهم  -محور و هدف -ابزاری است که از طریق آن خدمات سازنده راه حل

 -هدف الگوی مشورت رفتاری مشترک، تقویت دستاوردهای تحصیلی، اجتماعی نخستین. شودمی

هدف . است سیستمی -عاطفی، و رفتاری کودکان از طریق طرح ریزی مشترک، دوسویه و میان 

و در نهایت، الگوی  استهای والدین درون یک بافت حساس فرهنگی و رشدی تدوم، تقویت فعالی

( 0این امر از طریق  .سیستمها را تقویت کند میانتا رابطه  بر آن استمشورت رفتاری مشترک 

تقویت حمایتهای ( 1پرداختن به نیازها و نگرانیهای افراد شرکت کننده در طرح مداخله ای، 

رشد و گسترش مهارتها و شایستگیهای ( 0اجتماعی و افزایش همکاری در میان سیستمها، و 

ری در روش مشورت رفتا(. 1119و کراتچویل،   شریدان)گیردوالدین و معلمان، صورت می

-پردازد که در آنها والدین و معلمان در مورد مشکالت دانشمشترک، مشاور به هدایت جلساتی می

کنند، یک مداخله درمانی طراحی آوری می گردهای اولیه را کنند، اطالعات و دادهآموز بحث می

-در مورد کارایی مداخالت به بحث می نگیرند و همچنیکنند، مداخالت درمانی را به کار میمی

های آموزش والدین بر درمان ناسازگارانه خردساالن در نگاه کلی، برنامه (.1100،  کالیرمیک)نندینش

                                                            
1. Prout, H. T. &  Brown, D. 

2. Sonstegard, M. A. & Bitter, J. R. 

3. Sheridan, S. M.  

4. Collier-Meek, M. A. 
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در این برنامه، والدین هستند که باید برنامه معکوس کردن عادت را اجرا . خردساالن متمرکز است

مهارتهای جدید را بهتر یاد بگیرد و رفتارهای کنند یا رفتار خود و محیط را تغییر دهند تا فرزندشان 

های آموزش والدین که بر تعلیم فنون وانگهی بسیاری از برنامه. تر کم کندآسانمنفی خودش را 

های دهند که رشد بهینه فرزندشان در حوزهمدیریت رفتار متمرکزند، فنونی به والدین یاد می

 شرودر) کنندرا تامین می گوناگون
وهشهای پژ (.0000فیروزبخت،  ة، ترجم1111، و گوردون 

و   ، مورمن کیم(1111) ، ویلکینسون(0000)رضایی حاج ،(0001)متعددی از جمله اینانلو

الگوی مشورت رفتاری مشترک را ، (1100) ولز و (1101)و همکاران شریدان، (1101)همکاران

. نده اشان دادو اثربخشی آن را بر کاهش رفتارهای مشکل زای کودکان ن همورد بررسی قرار داد

، (1111) یرزگوتی ،(0000)سالم ،(0000)خدابخش و جعفریهمچنین، در پژوهشهای 

رویکرد آدلری بر والدین بر اساس آموزش  (1100) مولرکی و (1101) ، اسمالز(1118) باللوک

با توجه . کرده اندو نتایج مثبتی را گزارش  هقرار گرفتبر رفتارهای ناسازگار کودکان مورد بررسی 

به مطالب ذکر شده و عنایت به نقش والدین و محیط خانواده در بروز مشکالت رفتاری و هیجانی 

آموزش  الگوی مشورت رفتاری مشترک با مقایسه اثربخشیکودکان، پژوهش حاضر با هدف 

، فرضیهدرونی سازی و برونی سازی کودکانبر کاهش نشانگان  رویکرد آدلریوالدین بر اساس 

 :ه استهای پژوهشی زیر را مورد بررسی قرار داد

ساله  01تا  8الگوی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان درونی سازی  کودکان  .0 

 01تا  8الگوی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان برونی سازی  کودکان  .1 .است مؤثر

رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی  والدین بر اساس آموزش .0. است مؤثرساله 

رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان  والدین بر اساس آموزش .0 .است مؤثرساله  01تا  8کودکان 

اثر بخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک و  میان .1 .است مؤثرساله  01تا  8برونی سازی کودکان 

ساله  01تا  8آموزش والدین بر اساس رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی کودکان 

اثر بخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک و آموزش والدین بر اساس  میان .1 .تفاوت وجود دارد

 .اله تفاوت وجود داردس 01تا  8رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان برونی سازی کودکان 

                                                            
1.  Schroeder, C. 

2. Wilkinson, L. A. 

3. Moorman Kim, E. 

4. Wells, L. 

5. Gutierrez, S. R. 

6. Blalock, E. 

7. Smalls, C. 

8. KayMueller, D. 
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 روش

 جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

جامعه . پس آزمون با گروه کنترل بود-روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

در سه دبستان دخترانه در  دادند کهتشکیل میساله  01تا  8مادران دارای فرزند دختر  راآماری 

نفر بود  018مادران این تعداد کل . بودندمنطقه هفت آموزش و پرورش شهر تهران ثبت نام نموده 

 .نفر دارای فرزند با نشانگان درونی سازی، برونی سازی و یا هر دو بودند 81که از این تعداد 

وجه به آزمون اجرا شده و انجام یک افرادی که با ت میاناز  .بودروش نمونه گیری به شیوه هدفمند 

در نشانگان درونی سازی و برونی سازی کسب کرده  11باالتر از Tنمره مصاحبه نیمه ساختاریافته، 

 روشبه  و شدندنفر به طور تصادفی انتخاب  01درمجموع و تحت دارودرمانی نبودند، بودند 

گروههای (. نفر 8هر گروه )دتصادفی در چهار گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدن

شد مورد آموزش قرار بار اجرا میدقیقه ای که به صورت هفته ای یک 01جلسه  8آزمایشی طی 

جلسات آموزشی، از آزمودنیها  پایاناز  پس. به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. گرفتند

روز ارزیابی سوم به عنوان پیگیری  01ارزیابی مجدد به عنوان پس آزمون به عمل آمد و بعد از 

 .ارائه شده است 1و  0اهداف موضوعهای مورد بحث در جلسات آموزشی، در جدول . انجام شد
 اهداف جلسات آموزشي با رويکرد آدلري. 1شماره   جدول

 اهداف جلسات

 آشنایی و توجیه جلسه اول

 به والدین یمعرفی برخی از مفاهیم رویکرد آدلر جلسه دوم

 آشنایی با سبکهای فرزندپروری جلسه سوم

 درک رفتار کودک جلسه چهارم

 تعامل مثبت و دلگرمی جلسه پنجم

 مسئولیت پذیری جلسه ششم

 حل تعارض و رهایی از اضطراب جلسه هفتم

 نتایج و ارزیابیبررسی  جلسه هشتم

 الگوي مشورت رفتاري مشترك اجرايياهداف جلسات .  5 شماره جدول

 اهداف جلسات

 آشنایی و توجیه جلسه اول

 (مشکل)تعیین نیازها  جلسه دوم

 و توافق بر برنامه مداخله ای( مشکل)تحلیل نیازها  جلسه سوم

 تقویت مثبتهای آموزش شیوه:  اجرای برنامه مداخله ای جلسه چهارم

 های تقویت منفیآموزش شیوه: اجرای برنامه مداخله ای جلسه پنجم

 و آرامیدگی مسئلهآموزش حل : اجرای برنامه مداخله ای جلسه ششم
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 بررسی میزان پیشرفت: ارزیابی مداخله درمانی جلسه هفتم

 بررسی نتایج و ارزیابی کلی: ارزیابی مداخله درمانی جلسه هشتم

 ابزار سنجش

و اطالعاتی  را پژوهشگر تهیه کردهاین مصاحبه  :مصاحبه نيمه ساختارمند محقق ساخته( الف

در زمینه سابقه تشخیص و درمان اختالالت روانی کودک، سابقه مصرف دارو در کودک، روابط 

این مصاحبه با . ه استدست آوردهوالدین و نشانگان رفتاری بارز کودک در خانه و مدرسه ب

  .ه استانجام شدوالدین و معلمان مدرسه 

(ASEBA)سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ پرسشنامه( ب
فرم سياهه رفتاري  

 000شامل  که در جامعه آماری 0001در سال  ییدر ایران مینارا ین پرسشنامه ا :(CBCL)كودكان

در این پرسشنامه، از . است کردهدانش آموز مدرسه شهر تهران و والدین و مربیان آنها بوده هنجار 

افسردگی و شکایات جسمانی، مشکالت /افسردگی، گوشه گیری/اضطراب: مقیاس 0جمع نمرات 

گرانه،  رفتار قانون شکنی و رفتار پرخاش: مقیاس 1درونی سازی سنجیده و همچنین از جمع نمرات 

 10باالتر از  Tبرای درونی سازی و برونی سازی، نمرات  .مشکالت برونی سازی سنجیده می شود

پاسخ دهنده، مشکالت عاطفی، رفتاری و اجتماعی  فرم والدین در  .گیرددر دامنه بالینی قرار می

و پاسخ دهنده بر اساس وضعیت  استال ؤس 000کند؛ این فرم دارای کودک را درجه بندی می

= 1تا حدی یا گاهی درست، و = 0نادرست، =1را به صورت  سؤالماهه گذشته، هر  1کودک در 

نمره به دست  0در نمره گذاری، برای هریک از مقیاسها  .کندکامالً یا غالباً درست ، درجه بندی می

آوری  با گردنمرات خام .  Tت های درصدی و نمرانمرات خام، رتبه: ه عبارت است ازمی آید ک

مربوط به هر  Tرتبه درصدی و رتبه . می آید به دستت مربوط به هر مقیاس سؤاال 1،0،1نمرات 

برآورد  برای ییمینا .می آید به دستمقیاس هم از روی جدول مربوط به پرسشنامه آخنباخ 

و فرم گزارش والدین سنجی -همسانی درونی کلیه مقیاسهای سیاهه رفتاری کودک، پرسشنامه خود

 0تا  1از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نموده و برآورد شده که دامنه ضریب آلفای کرونباخ از 

ضریب آلفای . به عنوان مالک قابل قبول درنظر گرفته شده است معموالً 91/1بوده و ضریب 

برای سیاهه  81/1ا ت 11/1مقیاسهای شایستگی در سطح نسبتاً باالیی قرار داشته و دامنه آن از 

ضرایب آلفای مقیاس انطباق . سنجی است-برای پرسشنامه خود 88/1تا  90/1رفتاری کودک و 

فرم از  0برآورد ثبات زمانی نمرات مقیاسهای هر  برایهمچنین  .است 80/1کلی فرم گزارش معلم 

مشخص  شده وگیری بهرههای وابسته برای نمونه  Tضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون 
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جهت برآورد میزان توافق  .معنادار هستند   p<0/5کلیه ضرایب همبستگی در سطح است که شده 

 هاز ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون مشخص شد بهره گیریبا  گوناگونپاسخ دهندگان  میان

والدین  میانهمبستگی : استیشر به این شرح ف  Zکه میانگین ضرایب همبستگی با روش تبدیل 

 ییمینا .است 11/1معلمان و کودکان  میان، و همبستگی  10/1جفت معلم  میان، همبستگی 01/1

برای بررسی  و کردهاز روش همبستگی چند رشته ای استفاده  سؤالتعیین قدرت تشخیص  برای

و میانه قدرت  داده استاز کل نمونه هنجاریابی یک تحلیل صورت ، تسؤاالقدرت تشخیص 

بررسی همچنین . ستفرم دلیلی بر روایی فرمها 0آمده از مقیاسهای  دستبه ت سؤاالتشخیص 

ضرایب همبستگی نشان داده که کلیه ضرایب همبستگی حاکی از روایی مالکی فرمهای آخنباخ 

مطالعه روایی سازه مقیاسهای آخنباخ و روابط درونی مقیاسها و تمایزگزاری  به منظور. است

از   P<0/10 ضرایب حاصله در سطح همة و  هاستفاده شد از ضریب همبستگی پیرسون ،گروهی

 .(0001ی، یمیناترجمه  ،1111آخنباخ و رسکورال،)استلحاظ آماری معنادار 

 هایافته

% 11 ه کهآمده از بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها نشان داد به دستاطالعات 

تا  0آزمودنیها دارای کودک در گروه سنی % 01سال، و  0تا  8آزمودنیها دارای کودک در گروه سنی 

میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت کنندگان را در پیش آزمون و پس  0جدول  .بودندسال  01

 .دهدآزمون نشان می
 پس آزمونميانگين و انحراف معيار گروهها در پيش آزمون و .  3شماره جدول

 پس آزمون پیش آزمون گروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 07110 0791 1 00 درونی سازی رویکرد آدلریآموزش براساس 

 07101 1 07088 00711 برونی سازی

 07089 17111 07088 00791 درونی سازی الگوی مشورت رفتاری مشترک

 1719 171   17089 09711 برونی سازی

 17911 00 07011 007011 درونی سازی کنترل

 07191 08791 07991 00 برونی سازی
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گروهها در مرحله پیش آزمون، از تحلیل واریانس یک  میانبه منظور بررسی یکسانی نمرات 

نتایج نشان می دهد نشانگان . آمده است 1و  0و نتایج در جدول  هاستفاده شد( یکراهه) عاملی

 .کودکان در مرحله پیش آزمون تفاوت معنادار نداشته است میاندر و درونی سازی برونی سازی 
 تحليل واريانس يک عاملي براي نشانگان بروني سازي.  7شماره جدول

 معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 80/1 80/1 1/0 1 00 گروهی -میان

 08/0 10 90 گروهی -درون

  10 01 کل

 براي نشانگان دروني سازي يتحليل واريانس يک عامل.  2شماره  جدول

 معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 111/1 08/1 0710 1 1718 گروهی -میان

 1718 10 11708 گروهی -درون

  10 18701 کل

برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون گروههای آزمایشی با نشانگان برونی 
 پیش. استفاده شدروی یک عامل با اندازه گیری مکرر تک عاملی سازی، از آزمون تحلیل واریانس 

 . ه استهای این روش آزمایش مورد بررسی قرار گرفتها، مفروضهاز تحلیل داده
؛ مقدار شده استاستفاده  Box’s Mاز آزمون  به منظور بررسی همگنی ماتریسهای کوواریانس

 =Box’s M)که ماتریسهای کواریانس مشاهده شده در گروهها یکسان هستند هباکس نشان دادام 

8.362, F= 1.064, P= 0.382)  
شود که نتیجه می Wilks’ Lambdaست، با توجه به مقدار باکس معنادار نیام نظر به اینکه 

 Wilk’s Lambda, F= 262.377, p<./05, Eta)نمرات درون آزمودنیها تفاوت معنادار دارد 

Squared= .963). 

با . ه استبه منظور بررسی تساوی واریانسها در متغیرهای وابسته از آزمون لوین استفاده شد
واریانس نمرات در  که دهدنشان میدر آزمون لوین   Fغیرمعنادار شدن مقادیر و  1توجه به جدول 

   .رعایت شده است نیزبنابراین، مفروضه همگنی واریانسها  ؛تمام گروهها مساوی است
 در گروه با نشانگان بروني سازين براي بررسي واريانسهاي خطا ينتايج آزمون لو.  7 شماره جدول

 F  0درجه آزادی 1درجه آزادی    Sig 

 پیش آزمون

 پس آزمون

 پیگیری

10/0  

09/0  

98/1  

1 

1 

1 

10 

10 

10 

01./  

01./  

18./  
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با توجه به آنکه  .شودکه با ضریب ماچلی نشان داده می استمفروضه دیگر، شرط کرویت 

تعدیل شده ای که درجات آزادی آن در شاخصی  Fتوان با می پس، استضریب ماچلی معنادار 

 Fحاصل یک  Fرا تقریب زد؛  Fضرب شده است، مقدار  یسرگ -سهاو به نام اپسیلون گرین

رد شود مشکلی از لحاظ خطای نوع اول  Fمحافظه کارانه است ولی اگر فرض صفر با این 

 .نشان داده شده است 9نتایج در جدول (. 0080سرمد، )نخواهیم داشت
 با نشانگان بروني سازيآزمودني  ميانآزمون اثرات .  4 شماره جدول

 مجموع منبع

 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي

 مجذورات

F Sig. 

                   تکرویت مفروض اسبرونی سازی     

 گیسر-وساه گرین                      

 تفل-هوین                      

 ترپایین هکران                       

81/01110 

81/01110 

81/01110 

81/0110 

1 

01/0 

10/0 

0 

00/100 

90/0111 

00/011 

81/01110 

01/080 

01/080 

01/080 

01/080 

110/1 

110/1 

110/1 

110/1 

 ستکرویت مفروض اتعامل               

 یسرگ-وساه گرین                      

 تفل-هوین                      

 ترپایین هکران                      

11/189 

11/189 

11/189 

11/189 

0 

01/1 

18/1 

1 

91/001 

11/111 

01/119 

10/100 

01/001 

01/001 

01/001 

01/001 

110/1 

110/1 

110/1 

110/1 

 کرویت مفروض استخطا             

 یسرگ-وساه گرین                   

 تفل-هوین                   

 ترپایین هکران                   

18/10 

18/10 

18/10 

18/10 

01 

00/10 

10/19 

11/10 

11/0 

11/1 

01/0 

10/1 

  

ه های پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتهای روش آزمایش، فرضیهبا توجه به برقراری مفروضه

و نتایج حاصل از تحلیل آزمون اندازه گیری مکرر، تفاوت میانگین دو  8با توجه به جدول . اند

با  179009گروه آموزش والدین براساس رویکرد آدلری و الگوی مشورت رفتاری مشترک برابر با 

الگوی  اثر بخشی میاندرنتیجه فرضیه پژوهش رد می شود یعنی  .است 17901سطح معناداری 

رونی سازی ببر کاهش نشانگان  رویکرد آدلری لدین براساسوا مشورت رفتاری مشترک و آموزش

که هریک از گروهها در مقایسه درحالی. ه استمعنادار مشاهده نشدساله تفاوت  01تا  8کودکان 

به  ؛شودو درنتیجه دو فرضیه اثربخشی روشها تایید می هستندبا گروه کنترل دارای تفاوت معنادار 

گروه آموزش والدین بر اساس رویکرد آدلری و گروه کنترل برابر عبارت دیگر تفاوت میانگین دو 

رویکرد  والدین براساس آموزشدرنتیجه  .است 17110با سطح معناداری کوچکتر از  878000با 
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همچنین تفاوت . بوده است مؤثر ساله 01تا  8رونی سازی کودکان ببر کاهش نشانگان  آدلری

با سطح معناداری  071111میانگین دو گروه الگوی مشورت رفتاری مشترک و گروه کنترل برابر با 

رونی سازی ببر کاهش نشانگان درنتیجه الگوی مشورت رفتاری مشترک  .است 17110تر از کوچک

 .بوده است مؤثرنیز  ساله 01تا  8کودکان 
 اندازه گيري مکرر براي گروه با نشانگان بروني سازيآزمون . 7 شماره جدول

شی با نشانگان درونی برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون گروههای آزمای

ه استفاده شد روی یک عامل با اندازه گیری مکررتک عاملی از آزمون تحلیل واریانس  سازی نیز

 . روش آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است های اینها، مفروضهاز تحلیل داده پیش. است

؛ مقدار شده استاستفاده  Box’s Mاز آزمون  به منظور بررسی همگنی ماتریسهای کوواریانس

 ,Box’s M=51.193)آماری معنادار است  از نظرباکس ام که شاخص  هباکس  نشان دادام 

F=3.362 , P=0.000) . توان فرض ها با یکدیگر برابر هستند، میاما با توجه به اینکه حجم گروه

 (.111: ، ص1119،  تاباچنیک و فیدل) توانمندی آزمون آماری را پذیرفت

با . ه استهای وابسته از آزمون لوین استفاده شدبررسی تساوی واریانسها در متغیربه منظور 

واریانس نمرات در  که دهدنشان میدر آزمون لوین   Fغیرمعنادار شدن مقادیر و  0توجه به جدول 

   .رعایت شده است نیزبنابراین، مفروضه همگنی واریانسها  ؛تمام گروهها مساوی است
  

                                                            
1. Tabachnick, B, G. & Fidell, L. S. 

 تفاوت میانگین ها (j)گروه         (i)ه گرو

(i-j) 

 %01سطح اطمینان  معناداری خطای معیار

 حد باال    حد پایین

 

 آدلر       الگوی مشورت 

       

 

9009/1 

 

 

11010/0 

 

 

901/1 

 

 

8011/0- 

 

 

0901/0 

 

 

 کنترل     آدلر

 الگوی مشورت           

 

8000/8 

1111/0 

 

11010/0 

11010/0 

 

111/1 

111/1 

 

0100/1 

0000/1 

 

1011/00 

0110/01 
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 سازيگروه با نشانگان دروني ن براي بررسي واريانسهاي خطا در ينتايج آزمون لو.  7شماره  جدول

 F  1درجه آزادی  0درجه آزادی Sig 

 پیش آزمون

 پس آزمون

 پیگیری

11./ 

90/0 

11./ 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

18./ 

00./ 

10./ 

با توجه به آنکه . که با ضریب ماچلی نشان داده می شود استمفروضه دیگر، شرط کرویت 

تعدیل شده ای که درجات آزادی آن در شاخصی  Fتوان با درنتیجه می استضریب ماچلی معنادار 

 Fحاصل یک  Fتقریب زد؛ را  F، مقدار است شده ضرب یسرگ -وساه به نام اپسیلون گرین

رد شود مشکلی از لحاظ خطای نوع اول  Fمحافظه کارانه است ولی اگر فرض صفر با این 

 .نشان داده شده است 01نتایج در جدول (. 0080سرمد، )نخواهیم داشت
 با نشانگان دروني سازيآزمودني  ميانآزمون اثرات  . 18 شماره جدول

مجموع  منبع

 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي

 مجذورات

F Sig.  مجذور

اتاي 

 تفکيکي

 کرویت مفروض استسازی    درونی 

 یسرگ-وساه گرین                    

 تفل-هوین                    

 ترپایین هکران                     

18/011 

18/011 

18/011 

18/011 

1 

00/0 

01/0 

0 

10/111 

00/091 

01/000 

18/011 

01/191 

01/191 

01/191 

01/191 

110/1 

110/1 

110/1 

110/1 

00/1  

00/1  

00/1  

00/1  

 کرویت مفروض است        تعامل    

 یسرگ-وساه گرین                    

  تفل-هوین                    

 ترپایین هکران                    

18/100 

18/100 

18/100 

18/100 

0 

00/1 

11/1 

1 

19/10 

01/80 

11/90 

10/011 

01/10 

01/10 

01/10 

01/10 

110/1 

110/1 

110/1 

110/1 

81/1  

81/1  

81/1  

81/1  

 کرویت مفروض است           خطا    

 یسرگ-وساه گرین                    

 تفل-هوین                    

 ترپایین هکران                     

01 

01 

01 

01 

01 

00/11 

01/18 

11/10 

80./ 

00/0 

10/0 

18/0 

   

ه های پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتهای روش آزمایش، فرضیهبا توجه به برقراری مفروضه

و نتایج حاصل از تحلیل آزمون اندازه گیری مکرر، تفاوت میانگین دو  00با توجه به جدول . اند

با  1009/0گروه آموزش والدین براساس رویکرد آدلری و الگوی مشورت رفتاری مشترک برابر با 
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الگوی  اثر بخشی میاندرنتیجه فرضیه پژوهش رد می شود یعنی  .است 081/1سطح معناداری 

رونی سازی دبر کاهش نشانگان  رویکرد آدلری والدین براساس رفتاری مشترک و آموزشمشورت 

که هریک از گروهها در مقایسه درحالی ؛ه استمعنادار مشاهده نشدساله تفاوت  01تا  8کودکان 

و درنتیجه دو فرضیه اثربخشی روشها تایید می شود؛ به  هستندبا گروه کنترل دارای تفاوت معنادار 

ش والدین بر اساس رویکرد آدلری و گروه کنترل برابر زدیگر تفاوت میانگین دو گروه آمو عبارت

رویکرد  والدین براساس آموزشدرنتیجه  .است 17110تر از با سطح معناداری کوچک 170180با 

همچنین تفاوت . بوده است مؤثر ساله 01تا  8رونی سازی کودکان دبر کاهش نشانگان  آدلری

با سطح معناداری  070019گروه الگوی مشورت رفتاری مشترک و گروه کنترل برابر با میانگین دو 

رونی سازی دبر کاهش نشانگان درنتیجه الگوی مشورت رفتاری مشترک  .است 17110تر از کوچک

 .بوده است مؤثرنیز  ساله 01تا  8کودکان 
 روني سازيدآزمون اندازه گيري مکرر براي گروه با نشانگان . 11 شماره جدول

 بحث

والدین  آموزشالگوی مشورت رفتاری مشترک با  مقایسه اثربخشیهدف از پژوهش حاضر 

ساله شهر  01تا  8رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان  براساس

که نمره کلی نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان  ندها نشان دادیافته. ه استبود تهران

از این . ه استروزه نیز ماندگار بود 01تغییرات ایجاد شده در پیگیری . کاهش معناداری داشته است

 .باشد مؤثررو، آموزش والدین می تواند بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان 

ش داده می شود تا با توجه به شناخت و درک کودک و همچنین در رویکرد آدلری به والدین آموز

احساس و واکنش خود هنگام بدرفتاری کودکان و تغییر پاسخ خود، بدرفتاری کودکان را کاهش 

واکنش مناسب در برابر  سویی هماز . داده و هدفهای نادرست را به هدفهای مثبت تبدیل کنند

 تفاوت میانگینها (j)گروه         (i)ه گرو

(i-j) 

 %01سطح اطمینان  معناداری خطای معیار

 حد باال    حد پایین

 

 الگوی مشورت       آدلر 

 

 

1009/0 

 

 

80819/1 

 

 

081/1 

 

   

1910/1- 

 

 

1111/0 

 

 

 کنترل     آدلر

 الگوی مشورت           

 

0180/1 

0019/0 

 

80819/1 

80819/1 

 

111/1 

111/1 

 

0000/0 

8119/0 

 

1910/9 

1011/1 



 ...مقايسه اثربخشي الگوي مشورت رفتاري مشترك با 
 

 
 

72 

شود و درنتیجه کودکان کمتر دلسرد کلی خانواده میبدرفتاری کودکان موجب کاهش سطح استرس 

با توجه به یکی از مفاهیم اصلی رویکرد آدلری مبنی . دهند می بروزو بدرفتاری کمتری  شوندمی

این مفروضه که کودک بدرفتار کودک دلسرد است، دلگرمی مهمترین فن  پذیرشبر دلگرمی، و با 

دلگرمی فرآیندی است که از طریق آن به افزایش عزت . استتغییر رفتار و افزایش تغییر رفتار 

وقتی کودکانی که اختالل رفتاری دارند احساس . شودنفس و احساس ارزش درونی افراد کمک می

بخشیدن بهبود  شوند  و برایمیاهل همکاری  دارند،کنند دوست داشتنی هستند و تعلق به خانواده 

توانمند ساختن فرد در ایجاد حس آرامش و رضایت  ،هدف دلگرمی. کنندتالش می به روابط خود

ها و نتایج این یافتهبر این اساس . درونی است که با احساس تعلق و میل به همکاری پیوند دارد

دریافت که ( 0000)مقدم مثالً، ستپژوهشگران دیگر نیز همسوهای پژوهش با تحقیقات و یافته

بوده است ولی برای کاهش در  مؤثرهای اضطراب آشکار سازی بر کاهش نشانهآموزشهای دلگرم

کند و تغییراتی در توان گفت این روش به تنهایی کفایت نمیاضطراب پنهان و اضطراب کلی می

نشان ( 0000)خدابخش و جعفری. این شیوه آموزش و یا روشهای دیگر درمانی مورد نیاز هستند

های اختالل نافرمانی مقابله ای داشته کاهش نشانه در سزاب یثیرأد که آموزش رویکرد آدلری تنددا

درایکورسی به والدین، مشکالت رفتاری -که آموزش روشهای آدلرنشان داد ( 0000)سالم .است

فرزندی و ناسازگاری -و از به وجود آمدن آشفتگی در روابط والددهد میفرزندان را کاهش 

پژوهشی که انجام داد دریافت که برنامه آموزش ، در (1110) رینگ. اجتماعی پیشگیری می نماید

 یرزگوتی. های اختالل سلوک در کودکان شده استسبب کاهش معناداری بر شدت نشانه آدلری

، در پژوهش خود نشان داد که رویکرد آدلری در کاهش عالئم اختالالت رفتاری کودکان و (1111)

نشان ( 1118) باللوک .مثبت دارد یری تأثیربهبود ارتباطات درون خانواده و مهارتهای فرزندپرو

نی که تحت آموزش اصول برنامه ای که همسو با اصول رویکرد آدلری است، قرار اداد معلم

گرفتند، در عقاید و رفتارشان، به صورت تعدیل در استفاده از تعریف و تمجید و استفاده درست و 

همچنین . تنبیه، تغییرات معناداری رخ داد بجا از آن، افزایش دلگرم سازی، کاهش سرزنش، توبیخ و

بعد از این دوره آموزشی برای معلمانشان، زمان بیشتری صرف  اننتایج نشان دادند که دانش آموز

تکالیف کردند و افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای نامناسب کالس بیشتری دادن انجام 

در پژوهشی بر اساس دیدگاه رویکرد آدلر با تأکید بر اهداف ( 1101) اسمالز. از خود نشان دادند

والد و فرزند و آموزش روشهای دلگرم  میانرفتاری و روانشناختی رفتار فرد، احترام دوطرفه 

                                                            
1. Ring, S. 
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آنها، نشان داد که والدین در ارتباطشان با  میانسازی برای ایجاد ارتباطی همراه با عشق و احترام 

همچنین  .کمتر و فرزندانشان نیز انگیزه پیشرفت باالتری را تجربه کردندفرزندان سطح استرس 

نتیجه این پژوهش افزایش چشمگیری در تغییر دیدگاه والدین درجهت پذیرش فرزندان را تأیید 

اثربخشی آموزش رویکرد آدلری و  کودکان نازپرورده سبک فرزندپروری( 1100) کی مولر .می کند

هدف  سویی هماز  .دست یافت ی در شیوه رفتاری کودکانو به نتایج مثبت را مورد بررسی قرار داد

کسب مهارت به  .استجویان اولیه مشورت رفتاری مشترک افزایش دانش و مهارتهای مشورت

کنونی و آینده مستقل باشند؛ از این ( مشکل)دهد که در شناسایی نیازهامشورت جویان فرصت می

و همچنین حس خودکارآمدی آنان  مسئلهمهارتها و شایستگیهای مشورت جویان حل  یرو، ارتقا

مسئولیت پذیری را  شود ومیرا افزایش می دهد و درنتیجه موجب کاهش رفتارهای انزواجویانه 

در الگوی مشورت رفتاری مشترک بر نقاط قوت و منابع  همچنین. دهدافزایش میکودک  در

اعتماد به نفس  از این رو .شوده کاستیها و ضعفهای موجود توجهی نمیشود و بکارآمد تمرکز می

در الگوی مشورت  از این گذشته. بر می آید( مشکل)و درصدد رفع نیازها یابدمیکودک افزایش 

رفتاری مشترک با درنظر گرفتن اینکه چه چیزی بهترین فضا و شرایط را در خانه و مدرسه فراهم 

های این پژوهش با یافتهی هایافتهبر این اساس . گیردایدار صورت میو پ مؤثرمی آورد، کمکی 

نشان داد که با به کارگیری الگوی مشورت ( 0001)اینانلو مثالً .ستپژوهشگران دیگر همسو

گوشه /اضطراب و افسردگی/افسردگی مانندهایی معلمان و والدین نشانه از سویرفتاری مشترک 

مشورت رفتاری  ةاثربخشی مثبت برنام( 0000)حاج رضایی. گیری در کودکان کاهش یافته است

دبستانی را تأیید کرد و اظهار داشت  –مشترک بر نشانگان برونی سازی دانش آموزان پیش دبستانی 

ی موجب موفقیت در کاهش همکاری والدین و معلمان و هماهنگی در اجرای برنامه رفتارکه 

در مطالعه ای نشان ( 1111) ویلکینسون. شودمیکودکان  شکنانه و پرخاشگرانه دررفتارهای قانون 

داد که چگونه مشورت گران از الگوی مشورت رفتاری مشترک استفاده کنند تا بیشترین کیفیت و 

ن و معلمان و والدین به همراه کارایی را در ارائه خدمات مداخله ای و مشاوره ای برای دانش آموزا

در پیشرفت  مؤثرالگویی  منزلةدر این پژوهش الگوی مشورت رفتاری مشترک به . داشته باشد

شرکت کنندگان در این پژوهش، الگوی مشورت رفتاری . مدرسه در نظر گرفته شد-روابط خانه

ط خانه و مدرسه و قابل قبول برای خدمت رسانی میان محی مؤثر یالگوی منزلةمشترک را به 

. ه استوسیع از مشکالت رفتاری دانش آموزان مفید واقع شدای پذیرفتند که در بهبود حیطه 

اثربخشی مثبت روش مشورت رفتاری مشترک در کاهش رفتارهای  (1101)همکارانشریدان و 
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معلمان با توجه به نگرانی  (1101)مورمن کیم و همکاران .مشکل زای دانش آموزان را نشان دادند

مشکالت رفتاری کودکان و همبستگی آنان با اختالالت رفتاری و یادگیری آنان  زمینة و والدین در

. والد پرداختند-قش روابط معلمدر آینده، به بررسی اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک و ن

درنظر گرفته ، ساختارمند و غیرمستقیم مؤثرالگویی  منزلةمشورت رفتاری مشترک به  این مطالعه،در

و به  کردندبه طور مشترک همکاری  مسئلهشد که از طریق آن معلمان و والدین در فرآیند حل 

 ای اثربخشی در مطالعه ( 1100) ولز .دستاوردهای رفتاری با ثبات تر برای کودکان دست یافتند

رابطه ای ( 0خانه، و و  مشارکت مدرسه( 1نقش معلمها، ( 0را بر  مشورت رفتاری مشترک یالگو

نتایج حاصل از این ؛ که این دو عامل بر رفتارهای چالش انگیز کودکان دارند، بررسی کرده است

و  استمطالعه نشان داد که بسته مداخالتی بر رفتارهای آزمودنیها در مدرسه و خانه اثربخش 

 .چشمگیر دربرداشته است یتغییرات

الزم  کند، به منظور بهره گیری بیشترمیل میآموزش هزینه سنگینی برجامعه تح اینکهبا توجه به 

و دانش آموزان با نشانگان  کننداست هر سال مدارس نسبت به ارزیابی دانش آموزان ورودی اقدام 

درونی سازی و برونی سازی را برای دریافت کمک به مراکز مشاوره آموزش و پرورش معرفی 

خش بودن آموزش والدین براساس رویکرد ؛ همچنین با توجه به نتایج این پژوهش و اثربنمایند

آدلری و الگوی مشورت رفتاری مشترک، می توان از شیوه آموزشی به منظور پیشگیری نیز استفاده 

 .کرد و برای والدین و معلمان جلسات آموزشی برگزار کرد
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رفتاری به مادران پرخاشگر و سازگاری اجتماعی ـاثربخشی آموزش شناختی

 فرزندانشان 

 1دکتر سیمین حسینیان

 2سوگند قاسم زادهدکتر  

  3زهرا علوی 

 4بخشیمریم هاشمی 

 چکیده
ی خود و نحوه نقشهاسازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضایت از 

مادر، . ت تأثیر عوامل متعدد ازجمله خانواده قرار داردست که تحنقشهاعملکرد در 

وجود مشکالت . کندفردی است که روابط اجتماعی را با فرزند خود برقرار می نخستین

لذا هدف . ساز ناسازگاری در فرزند شودتواند زمینهرفتاری چون پرخاشگری در مادر می

ی ـ رفتاری به مادران پرخاشگر ی آموزش شناختشاین پژوهش بررسی اثربخ دادن از انجام

آموزان دختر مقطع منظور از میان دانش به همین. و سازگاری اجتماعی فرزندانشان است

روش نفر با  05 ،2931در سال تحصیلی  آموزش و پرورش شهر تهران 21دبیرستان منطقه 

 به طور تصادفیانتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گیری گزینش هدفمند نمونه

های سازگاری اجتماعی و ترتیب پرسشنامهموزان و مادرانشان بهآدانش. جایگزین شدند

دو )ه جلس دهطی مادران . آزمون تکمیل کردندپرخاشگری را در دو مرحله پیش و پس

مبتنی بر رویکرد آموزشی  هتحت برنام (ساعت 9 روز در هفته و هر جلسه به مدت

گیری اریانس و اندازهوهای حاصل با روش تحلیل کوداده .قرار گرفتندرفتاری  -شناختی

توان گفت در مجموع می. نتایج معناداری در هر دو مقیاس را نشان داد. مکرر تحلیل شدند

آموزش شناختی ـ رفتاری مادران پرخاشگر منجر به کاهش پرخاشگری مادران و که 

 .دشوافزایش سازگاری اجتماعی فرزندان می
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 مقدمه

انسان در بسیاری از شئون زندگی خود با سایر افراد جامعه در رابطه و فعل و انفعال مداوم قرار 

رای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران او باید ب. دارد

در چنین شرایط و در رابطه با سایر . داشته باشدبه هدفهای مشترک تشریک مساعی  دستیابیبرای 

، زکلر، پیکل) افراد جامعه است که هرکس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد

تطابق یا سازگاری اجتماعی که (. 1525، 1هاتزینگر و همکاران؛ 1522، 2ندـ رامس و کانتی دورکین

ترین اصول در بررسی رفتار اجتماعی انسان به طور کلی سازگار شدن با حیات جمعی است از مهم

در این تطابق انسان با اخذ اصول و قواعد یا هنجارهای اجتماعی صفت هماهنگ شدن با . است

سازگاری  (.1525هاتزینگر و همکاران، ؛ 1522 ،9روگان و هادوین)کند یدیگران را کسب م

ست نقشهای خود و نحوه عملکرد در نقشهااجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضایت از 

قرار گی چون وجود مشکالت رفتاری خانوادعوامل متعدد ازجمله خانواده و شرایط تحت تأثیر که 

تواند بنابراین ناسازگاری اجتماعی کودک می (.1522؛ کلر و همکاران، 1552، 4وارتزشآتارـ )دارد 

فردی که  به منزلة نخستینناشی از شرایط موجود در محیط خانه باشد که در این میان نقش مادر 

 . دارد ی بسزاکند اهمیتهای اجتماعی را با کودک برقرار میاولین رابطه

 پرخاشگری. رفتار است نوعی پرخاشگری نگرش و ینوعهیجان، خصومت  ینوعخشم 

به خود یا به دیگران مرعوب کردن و آسیب رساندن مقهور ساختن، که هدف آن است رفتاری 

زا یعنی رفتار آسیب .قصد و نیت رفتار کننده است ،آنچه در این تعریف حائز اهمیت است .باشد

خود یا به منظور صدمه زدن به  قصد و عمد شود که از رویدر صورتی پرخاشگری محسوب می

، و همکاران 2؛ پیکو1552،  یانکوالجپاروت و ؛ 1552، 0دونالنو برت ) گیرددیگری انجام به 

، مترادف پرخاشگری با جراتمندی که بیان محترمانه احساس خشم نسبت به دیگران است (. 155

 گوناگونانواع را به  متخصصان پرخاشگری (. 155، 3کارلی؛  155و همکاران،  2کالسون)نیست 

پرخاشگری جسمانی در مقابل پرخاشگری کالمی، پرخاشگری واکنشی در  مانند، اندتقسیم کرده

                                                            
1. Clair, Pickles, Durkin, & Conti-Ramsden 

2. Hatzinger et al. 

3. Roughan & Hadwin 

4. Attar-Schwartz 

5. Burt & Donnellan 

6. Parrott & Giancola 

7. Piko 

8 Colson 

9. Karli 
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؛  155پیکو و همکاران، ؛ 1552، برت و دونالن)دار و پرخاشگری ابزاری مقابل پرخاشگری هدف

  .ندبرخوردار با یکدیگر آشکار یپرخاشگری از همپوشیهایانواع (.  155کالسون و همکاران، 

حرمتی را تشدید ه افکار ما بیکند کبروز میزمانی واکنش پرخاشگرانه  رویکرد شناختیطبق 

اگر بپذیریم که پرخاشگری یک ساختار تفسیری است تا یک ساختار بر اساس این دیدگاه  .کند

اول اینکه . دهیم یر را مورد توجه قرارثر بر این تفسؤکننده و مدر نتیجه باید عوامل تعیین ،توصیفی

یا ضد هنجار تلقی ی خاص یک جامعه، رفتار معینی ممکن است هنجار ارزشهابسته به هنجار و 

و نتیجه گیری های تفکرات اعمال سرزده و تکانشی هدایت شده از  ،نظریه اسناد دوم اینکه. شود

مل پرخاشگرانه ی اصلی در یک تعانقشهاسوم اینکه رویکردهای خاص . نمایدمطرح می شتابزده را

یل، آلن و وب)د نکنمانند عامل گیرنده یا ناظر بیرونی، نقش مهمی را در ارزیابی یک عمل ایفا می

 هم از طرفی (.1554، 1یسرگنسن، سیلی و میوروهدی،  ؛1552، برت و دونالن ؛1554، 2میالر

که فراد معتقدند ا این. افراد مستعد پرخاشگری دارای نگرشهای مطلوبی درباره پرخاشگری هستند

همچنین در سوگیریهای خصمانه  .اسب و مفید هستندراه حلهای پرخاشگرانه برای مشکالت، من

 ادراک فرد مستعد پرخاشگری بیش از افراد بهنجار رفتارهای اجتماعی را پرخاشگرانه می بیند

از تکنیکهای  ایاز طریق مجموعه (.1550، 9؛ سامر، تامیر، ماگون و لیتز1554و همکاران،  ویلب)

و   خطاهای شناختی ،0ها ، طرحواره4منفی توان افکار خودآینداستاندارد شناختی ـ رفتاری می

سامر  ؛1554روهدی و همکاران، ؛ 1524، 2رایزینو) را به سطح توجه و هوشیاری آوردمحتوای فکر 

زش و ل آموقاببنابراین پرخاشگری هم  .(1554، 2؛ هیلبرت و تاچن ـ کافیر1550سامر و همکاران، 

 .و هم قابل پیشگیری و کنترل است

ی بسیاری از آموزش به ویژه آموزش با رویکرد شناختی ـ رفتاری به اعضای خانواده پژوهشها

در یک برنامه ( 1552) 3رت و ترنراب. انددر جهت بهبود متغیرهای مختلف پژوهشی استفاده کرده

د تا مدیریت هیجانهای منفی چون آموزشی با تکیه بر رویکرد شناختی ـ رفتاری سعی کردن

پژوهشگران پس از اجرای برنامه دریافتند . سال بیاموزند 21تا  25اضطراب و ترس را به کودکان 

                                                            
1. Boyle, Allan & Millar 

2. Rohde, Jorgensen, Seeley & Mace 

3. Somer, Tamir, Maguen, & Litz 

4. Negative automatic thoughts 

5. Schemas 

6. Cognitive errors 

7. Rizeanu 

8. Hilbert & Tuschen-Caffier 

9. Barrett & Turner 
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و همکاران   2لینچ. کاهش عالیم اضطراب شود سببکه برنامه فوق توانست تا حد قابل توجهی 

آنها به . اعته استفاده کردندجلسه یک س 20نیز از مداخالت شناختی ـ رفتاری به مدت ( 1553)

در معرض خطر افسردگی که والدینشان مبتال به افسردگی بودند، آموزش  ةسال 22تا  29نوجوانان 

های های پژوهش حاکی از آن بود که این مداخالت تا حد قابل توجهی از نشانهیافته. دادند

مناسب برای بهبود  یشبنابراین آموزش شناختی ـ رفتاری رو .افسردگی پیشگیری کرده است

 .باشدمشکالت روانشناختی می

آمیزی رفتار در پژوهش خود با برنامه کنترل خشم به طور موفقیت متخصصان دیگر

تقویت پاسخ مثبت و رفتار صحیح از سوی  سببآموزان را کاهش دادند و پرخاشگرانه دانش

سایر پژوهشگران نیز  .(1529، 1و گلومبیک چ، زونیک ـ پاولویچپاولوی) همساالن و گروه شدند

ن و ی شناختی رفتاری موجب کاهش پرخاشگری و خشم مادرامهارتهاآموزش نشان دادند که 

و کنترل  مسئلهآموزش حل  افزون بر این .(2920اختیاری، ) شودبهبود عزت نفس دختران می

 شده و مدرسه گروه آزمایش در خاننوجوانان رفتارهای اجتماعی  یخشم به نوجوانان موجب ارتقا

(. 1529،  نان و ولفسیفارل؛ مک1550، 0و وایتلی 4کازدین، مارسیانو به نقل از 2339، 9کازدین)

ی مهارتهااثربخشی برنامه آموزش  یدر پژوهش( 2920)بانه علیزاده و وفاییمقدم، شمسهمچنین 

اجرای این برنامه . آموزان مقطع چهارم دبستانهای شهرستان سنندج بررسی کردندزندگی را بر دانش

تغییر در عملکرد تحصیلی و آمادگی رفتاری و در نتیجه منجر  و نیزتغییر در دانش و نگرش  سبب

 -ی زندگی در افزایش میزان خودمهارتهاآموزش . رهای سالم و مفید اجتماعی شدبه افزایش رفتا

بنابراین (.  292)نصور مثر است سپاهاحترامی، انگیزه پیشرفت و سازگاری اجتماعی دانشجویان مؤ

توان از آموزش شناختی ـ رفتاری برای کاهش پرخاشگری مادران و افزایش سازگاری اجتماعی می

 .فرزندان آنان استفاده کرد

ی شناختی ـ رفتاری بر آموزشهاتأثیر گوناگون پژوهشی مطالعات  گفته شد درطور که همان

آموزش هشی که به مطالعه اثربخشی اما پژو. شده استبررسی متغیرهای مختلف پژوهشی 

با توجه به . بپردازد یافت نشد بر سازگاری اجتماعی فرزندانرخاشگر پ ـ رفتاری مادرانشناختی

-مادر در تربیت فرزندان هرگونه اقدام تربیتی باید ابتدا از خانواده به به ویژهنقش حیاتی خانواده 

                                                            
1. Lynch 

2. Pavlovic, Zunic-Pavlovic & Glumbic 

3. Kazdin  
4. Marciano  

5. Whitley 

6. MacFarlane & Woolfson 
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 همچنین. روری و اساسی استفرزند ضیری چرا که نقش والدین در یادگ ،ویژه مادر آغاز شود

یی که والدین در خانه ارزشهافضای فرهنگی ـ تربیتی خانه، احساس امنیت روانی و معیارها و 

 .ستو سازگاری اجتماعی فرزندان اترین عوامل مؤثر در پیشرفت عاطفی کنند از مهممی فراهم

پژوهشگران بر آن شدند که  ،ین زمینهپژوهشی در ا نبودباتوجه به اهمیت بحث آموزش خانواده و 

 سازگاری اجتماعی فرزندان پرخاشگر وآموزش شناختی ـ رفتاری مادران بررسی اثربخشی به 

آموزش شناختی ـ رفتاری به  .2: ند ازا های پژوهش حاضر عبارت بر این اساس فرضیه. بپردازند

رفتاری به مادران، موجب  آموزش شناختی ـ .1. شودمی آنان کاهش پرخاشگریمادران، موجب 

 .شودمی شانافزایش سازگاری اجتماعی فرزندان

 روش

 گیريروش نمونهجامعه آماري، نمونه و 

آموزش و  21آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه دانش همةجامعه پژوهش حاضر شامل  

هدفمند در نمونه گیری گزینش نمونه با روش  .بوده استپرورش شهر تهران به همراه مادرانشان 

انتخاب،  21 هدبیرستان دخترانه در منطق 4غربالگری اول،  هابتدا در مرحل. انتخاب شدند دو مرحله

ه سازگاری اجتماعی آموزان خواسته شد به پرسشنامن مدرسه، از دانشسپس با هماهنگی مسئوال

از . دداشتنجتماعی کمی که سازگاری اانتخاب شدند دهندگانی پاسخ از میان آنان. پاسخ دهند

های مربوطه مادران آنان دعوت شد تا در یک جلسه توجیهی شرکت کنند و همچنین به پرسشنامه

 مادرانی که پرخاشگری باال میانسپس از . غربالگری دوم پاسخ دهند هدر مرحل( پرخاشگری)

ار قر به طور تصادفینفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل  05ند، شتدا

 .گرفتند

 ابزار پژوهش 

نیمه تجربی همراه با گماردن تصادفی آزمودنیها، در گروه آزمایشی و  ای همطالعپژوهش حاضر 

 : از عبارت اندابزارهای مورد استفاده در پژوهش  .است آزمون پس و آزمون پیش به همراه، کنترل

دوین اس و مارک پری تب. آرنولد اچ 2331در سال را  این پرسشنامه  :پرسشنامه پرخاشگري

پرخاشگری کالمی، . سنجدچهار جنبه از پرخاشگری را می است وماده  13که حاوی  کرده اند

این پرسشنامه از همسانی . های این پرسشنامه هستندپرخاشگری فیزیکی، خشم و خصومت مؤلفه

المی، خشم ی پرخاشگری فیزیکی، کمقیاسهاضرایب آلفا برای خرده . درونی خوبی برخوردار است

 است 23/5کل نمرات پرسشنامه و ضریب آلفای  22/5و  29/5، 21/5،  20/5و خصومت به ترتیب 
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آزمون و در دو مرحله پیشآموزان مورد مطالعه مادران دانش را این پرسشنامه(.  292 ،یسامان)

 .کردندتکمیل آزمون پس

ش آموزان از مقیاس سازگاری ارزیابی سازگاری اجتماعی دان برای :مقیاس سازگاري اجتماعي

. شده استسؤال است استفاده  35که شامل ( 2909) 2شخصیتی کالیفرنیا هپرسشنام اجتماعی

ی مقیاسهاخرده . سؤال دارد 20یک  که هراست  سازگاری اجتماعی شامل شش مقیاس فرعی

. 4جتماعی رایشات ضد اگ. 9ی اجتماعی مهارتها. 1معیارهای اجتماعی . 2فرعی این مقیاس شامل 

نژاد، طوالبی، صمدی و مطهری) است روابط اجتماعی.  و  ایروابط مدرسه. 0 روابط خانوادگی

، با استفاده از (2932)پور، گرایی و کوچکی عباسمهر، خجسته رااین آزمون  پایاییضریب . (2931

در  .بل قبولی استنتایج نشان داد مقیاس دارای پایایی قا .آورده انددست به 25/5آلفای کرونباخ 

نیز ضریب همسانی درونی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ ( 2932)پژوهش عسگری و روشنی 

در دو آموزان مورد مطالعه را دانشاین پرسشنامه . محاسبه شد 32/5و با روش تنصیف  32/5

 .کردندآزمون تکمیل آزمون و پسمرحله پیش

 روش اجرا

کاهش پرخاشگری مادران و رفتاری به منظور  -یکرد شناختیاین پژوهش مبتنی بر رو همداخل

آموزشی،  هکه محتوای جلسات برنامشود یاد آور می. بوده است ارتقای سازگاری اجتماعی فرزندان

لهی، ؛ 1554، 9کالرک؛ 1552، 1کراسک و زاکر)پژوهشی  هبرگرفته از منابع مرتبط و با پشتوان

فتی و ؛ 1552،  روم و همکارانمِ؛ 1524، 0ژانگ، یو، چن یونگ،ژلی، ؛ 1552، 4کراوتر و اروین

 . تدوین گردید( 2920الف، ب، موتابی
 هتحت برنام (ساعت 9 دو روز در هفته و هر جلسه به مدت)ه جلس دهکنندگان طی  شرکت

امکانات  هکلیفضای مناسب و . آموزشی پیشنهادی به شیوه شناختی ـ رفتاری گروهی قرار گرفتند
الیتهای گروهی و فعایفای نقش، برد، نمایش اسالید، فضا برای  وایت هتخت) رد نیازآموزشی مو
به شکل تلفیقی از  ،2بارش ذهنی و سخنرانیجلسات به صورت  .ه استفراهم بود...( انفرادی و

آموزش روانی و در صورت لزوم  ،25، اکتشاف هدایت شده3و مشارکتی 2روش دیالوگ سقراطی

                                                            
1. California Test of Personality (CTP) 

2 . Craske & Zucker 

3. Clark 

4. Leahey, Crowther & Irwin 

5. Li, Xiong, Zhang, Yu & Chen 

6. Merom et al. 
7. Brainstorming 

8. Socratic dialog  
9. Collaborative 

10. Guided discovery 



 29 ...رفتاري به مادران پرخاشگر  –اثربخشي آموزش شناختي 

های  تمرینهای ارائه شده در جزوه ی کوچکگروههادر  کنندگانشرکت. دشاجرا می 2ایفای نقش
های  شیوه: از عبارت بودندمحتوای جلسات  .انجام می دادندرا آموزشی و کاربرگهای آماده شده 

مؤثر در خانواده، مذاکره و گوش دادن فعال در خانواده، مدیریت خشم در خانواده،  برقراری ارتباط
با هیجانات در خانواده، مقابله  مسئلهسازگارانه، حل های یی در خانواده و مقابلههای تنش زداشیوه

 .خالصه ای از محتوای آموزشی ارائه شده است 2در جدول . ها منفی در خانواده، و تعمیم آموخته
 موضوعات جلسات آموزشي. 1 شماره  جدول

 هایافته

ی ضرایب رگرسیون و همگنی هایی مانند همگندر تحلیل کوواریانس، رعایت مفروضه

در این پژوهش تفاوت ضرایب رگرسیون نمرات دو گروه . مورد مطالعه است گروههاواریانسهای 

یکی . فرض همگنی ضرایب رگرسیون رعایت شده استبنابراین   ،دار نبودهدر تمامی متغیرها معنا

با . ستگروههاواریانس دیگر از پیش فرضهای الزم برای استفاده از آزمون کوواریانس، برابری 

در . انتظار آزمون شده استسیاهة فرض برابری واریانس گروه آزمایشی و  1استفاده از آزمون لوین

در . این آزمون فرض صفر برابری واریانس است و در مقابل فرض یک عدم برابری واریانسهاست

 انس دو گروه با هم برابرواری نیست، بنابرایندار امعن 50/5متغیرها در سطح  همةاین پژوهش در 

 .ست و استفاده از آزمون مشکلی نداردا

                                                            
1. Role playing  
2. Levene's test 

 عناوین محتواي آموزشي موضوعات جلسه

2 
مؤثر در  رتباطهای برقراری ا شیوه

 خانواده

ارتباط مؤثر، سبکهای سالم و ناسالم در  عناصر اصلی ارتباط، ارتباط کالمی و غیرکالمی، موانع

 .ارتباطبرقراری 

 .ارتباط در خانواده، تکنیکهای مذاکره و گوش دادن فعال در خانوادهبرقراری ی سبکها مذاکره و گوش دادن فعال در خانواده 1

 خشم در خانواده مدیریت 4و9
افراد و خشم، موقعیتها، شرایط هنگام  درعالئم ارتباط، شناخت برقراری ی سبکهاخشم، تعریف

 برانگیز، تکنیکهای مدیریت خشم در خانواده خشم 

  و0
های تنش زدایی در خانواده و شیوه

 سازگارانه های مقابله

ها و عالئم  زا، شناسایی نشانه ت تنیدگیموقعیی ویژگیهامفهوم تنیدگی و عوامل وابسته، 

 تنیدگی،  باال بردن توان عمومی مقابله، مدیریت فشارهای مالیبا مقابله  تنیدگی، راهبردهای

 در خانواده مسئلهحل  2
مدار سازگارانه  های هیجان مدار، مقابله -مدار و هیجان -مسئله های مقابله، انواع مسئلهحل مفهوم

 مسئلههای حل مدار سازنده، گام مسئله  فرضهای مقابله پیش نه،و ناسازگارا

 منفی در خانوادهبا هیجانات مقابله  3و2
مقابله با  احساسات، و افکار بین رابطةاحساسات، شناسایی گذاری  نام منفی، خلق مفهوم

 منفی با افکارچالش هیجانات و خلق منفی، شناسایی خطاهای شناختی، تکنیکهای 

 ها تعمیم آموخته 25

های جلسات آموزشی برای مقابله  مرور جلسات، ارائة شش سناریو و استفاده از آموخته

ها، بررسی دستاوردهای شخصی والدین در سی افکار منفی و نحوة چالش با آنسازگارانه، برر

 اجرای تکنیکها
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در دو گروه آزمایش و  مقیاس سازگاری اجتماعیپرسشنامه پرخاشگری و حاصل از های داده

شاخصهای آمار  هدر این پژوهش از محاسب. ندکنترل بر اساس هدف پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت

ی گروههابرای مقایسه میانگین نمرات و  شد استفاده برای ارائه اطالعات توصیفی ی،توصیف

آزمون با منظور کردن داری تفاوت نمرات پساقبل و بعد از مداخله، از آزمون معنکنترل و  یآزمایش

 .شد استفادهگیری مکرر و از روش آماری اندازهکوواریانس تحلیل  منزلة آزمون بهنمرات پیش

مادر شرکت کننده در پژوهش، دامنه  05هده می شود، از میان مشا 1 شماره طور که در جدولهمان

که در این میان بیشترین فراوانی مربوط به طبقه . سال بوده است 05تا  95سنی شرکت کنندگان 

درصد از نمونه را تشکیل می دهد و کمترین فروانی مربوط به  92سال بوده است که   9-45سنی 

درصد از نمونه پژوهش را به خود اختصاص داده  1نها سال بوده است که ت 95-90طبقه سنی 

، با بیشترین فراوانی در مقطع یهمچنین تحصیالت مادران شرکت کننده از دیپلم تا دکتر. است

 .، بوده است(درصد4) یو کمترین فراوانی در مقطع تحصیلی دکتر( درصد 92)تحصیلی دیپلم 
 شناختي مادرانویژگیهاي جمعیت. 5شماره   جدول

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

 تحصیالت مادر

 %92 23 دیپلم

 %25 0 فوق دیپلم

 %91  2 لیسانس

 % 2 2 فوق لیسانس

 %4 1 دکتری

 سن مادران

90-95 2 1% 

45-9  23 92% 

40-42 22 94% 

05-4  29 1 % 

 .شودآموزش شناختي ـ رفتاري به مادران، موجب کاهش پرخاشگري آنان مي. فرضیه اول
-های پیششاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد نمره 9 شماره در جدول

یاس کنترل در مقآزمون، و پس آزمون گروه های پیشآزمون گروه آزمایش و نمرهآزمون، پس
 .بیان شده است پرخاشگری
 آزمونآزمون و پسگروههاي آزمایش و کنترل در پیشمقیاس پرخاشگري شاخصهاي توصیفي . 9 شماره    جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش مشخصه آماری متغیر

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 2 /91 9/22  44/03 23/21 میانگین پرخاشگری
 20/29 99/21  /22 42/20 انحراف استاندارد
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-و آزمایش در مرحله پیش شود میانگین گروه کنترلمشاهده می 9گونه که در جدول همان

 قابل مالحظه یآزمون تفاوتدهد، در حالی که در مرحله پسچشمگیر را نشان نمی یآزمون تفاوت

 . شودمشاهده می( 2 /91)و کنترل ( 44/03)گروه آزمایش  میان

از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده که ی فرضیه فوق گروه-میانی بررسی تغییرات برا

 .آمده است 4 شماره نتایج آن در جدول
 مقیاس پرخاشگرينتایج آزمون تحلیل کوواریانس . 9 شماره   جدول

 شاخص آماری

 منابع تغییرات
 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 514/5 04/121 12/091 2 12/090 پیش آزمون

 559/5 11/23 9 /21 2 9 /21 پس آزمون

   9/12  42 9/12  واریانس خطا

   19 / 3 05 19 / 3 مجموع

آزمون میانگین نمرات پس میان معنادار یتفاوت ،دهدنشان می 4 شماره جدولگونه که همان

میزان آزمون در آزمون گروه کنترل، پس از کنترل تفاوتهای اولیه در پیشگروه آزمایش با پس

رفتاری به مادران در  -به عبارت دیگر، آموزش شناختی. دوجود دار( P<559/5)پرخاشگری 

 .کاهش پرخاشگری آنان مؤثر بوده است

آموزش شناختي رفتاري به مادران، موجب افزایش سازگاري اجتماعي  .دومفرضیه 

  .شودمي فرزندانشان

-های پیشانحراف استاندارد نمرهشاخصهای توصیفی شامل میانگین و  0 شماره در جدول

کنترل در مقیاس آزمون گروه پسآزمون، های پیشگروه آزمایش و نمرهپس آزمون آزمون، 

 .بیان شده استاری اجتماعی سازگ

 آزمونآزمون و پسپیشي آزمایش و کنترل در گروههامقیاس سازگاري اجتماعي شاخصهاي توصیفي . 2 شماره   جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش یمشخصه آمار متغیر

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 32/11 04/11 5 /22 94/12 میانگین سازگاری اجتماعی

 09/0 24/2  /91 2/ 4 انحراف استاندارد

حله و آزمایش در مر شود؛ میانگین گروه کنترلمشاهده می 0 شماره همان گونه که در جدول

 قابل مالحظه یآزمون تفاوتکه در مرحله پسحالیدردهد، نمی گیر را نشانچشم یآزمون تفاوتپیش

  .شودمیمشاهده ( 21/00)و کنترل ( 5 /22)گروه آزمایش میان 
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از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده که  گروهی فرضیه فوق-میانییرات برای بررسی تغ

 .مده استآ   شماره نتایج آن در جدول
 مقیاس سازگارينتایج آزمون تحلیل کوواریانس  .9 شماره   جدول

 شاخص آماری

 منابع تغییرات
 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 50/5 25/922 90/023 2 90/023 پیش آزمون

 555/5 22/15 24/ 2 2 24/ 2 پس آزمون

   12/91 42 12/91 واریانس خطا

   30 /23 05 30 /23 مجموع

آزمون میانگین نمرات پسمیان  معنادار یتفاوت، دهدنشان می   شماره جدولکه هگونهمان

میزان آزمون در آزمون گروه کنترل، پس از کنترل تفاوتهای اولیه در پیشگروه آزمایش با پس

رفتاری به مادران  -به عبارت دیگر، آموزش شناختی. وجود دارد( P<555/5)سازگاری اجتماعی 

 .آموزان مؤثر بوده استاری اجتماعی دانشدر افزایش سازگ

 گیری بحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری به مادران پرخاشگر و 

های حاصل از پژوهش بر اساس هدف یادشده مورد داده. سازگاری اجتماعی فرزندان آنان بود

ان داد آموزش شناختی ـ رفتاری به مادران، موجب ها نشتحلیل یافته. تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 و (1529) و همکاران چپاولویی که یپژوهشهایافته فوق با . شده استکاهش پرخاشگری مادران 

آموزش  که دریافتند( 1529)و همکاران  چپاولوی. خوان استانجام داده اند هم( 2920)اختیاری 

و اختیاری نیز در پژوهشی  شودمیآموزان شسبب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دان ،کنترل خشم

رفتاری مشکالت رفتاری پرخاشگری و ـ ی شناختی مهارتهاانجام داد با آموزش  2920که در سال 

اول در این  یهنتایج یادشده همسو با نتیجه حاصل از تأیید فرض. خشم را در مادران بهبود بخشید

آموزش شناختی ـ رفتاری مدیریت خشم در در برنامه حاضر مادران با در واقع . پژوهش است

با در خانواده، مقابله  مسئلهسازگارانه، حل های زدایی در خانواده و مقابلههای تنشخانواده، شیوه

 نگرشهای مطلوبشان درباره پرخاشگری تغییر کردهمچنین . منفی در خانواده را آموختندهیجانات 

. دیدندها راه مفید و مناسب برای حل مشکالت خود نمیو آنها دیگر راه حلهای پرخاشگرانه را تن

سازگاری  یاین بهبود پرخاشگری باعث ارتقا وبنابراین در مجموع پرخاشگری آنها بهبود یافت، 

مادر از عوامل تأثیرگذار و مهم بر سازگاری  به ویژهفرزندانشان شد زیرا خانواده و در اجتماعی 

مؤثر در  های برقراری ارتباط مادران در این برنامه شیوه نافزون بر ای. اجتماعی فرزندان است

و سوگیریهای خصمانه آنها در  ختندخانواده، مذاکره و گوش دادن فعال در خانواده را آمو
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در بهبود سازگاری اجتماعی  نیزاین عامل . پرخاشگرانه انگاشتن رفتارهای اجتماعی کاهش یافت

 سببشد که آموزش شناختی ـ رفتاری مادران،  سببفوق عوامل . فرزندان نقش کلیدی ایفا کرد

کازدین، )همسو با این یافته پژوهشگران متعددی . افزایش سازگاری اجتماعی فرزندانشان شود

به (  292منصور، ؛ سپاه2920؛ مقدم و همکاران، 1550کازدین، مارسیانو و وایتلی،  به نقل از 2339

، حضور این (1529)ن ان و ولفسیبا توجه به نتایج مک فارل همچنین. اندنتایج مشابهی دست یافته

 چنین دانش آموزانی در محیط مدرسه اجتناب ناپذیر است، همسو با نتایج یافته های این پژوهشگر

 زیاد آسیبهایبسیار تواند تا حد مداخالت روانشناختی همزمان با تحصیل این دانش آموزان می

 .هش دهدمشکالت رفتاریشان را کا ناشی از

آموزش شناختی ـ  که توان نتیجه گرفتدرمجموع با توجه به پیشینه قوی و تحلیل دقیق می

رفتاری مادران پرخاشگر منجر به کاهش پرخاشگری مادران و افزایش سازگاری اجتماعی فرزندان 

نگاهی  وزش مادران باآم ویژه شود به آموزش خانواده بهبه مدارس پیشنهاد میبنابراین   شود، می

 . گیردشود و برنامه آموزش خانواده در اولویتهای کاری مدارس قرار  توجهویژه 

 محدودیتهای پژوهش
، بنابراین در تعمیم نتایج به سایر استشده مربوط به شهر تهران  با توجه به اینکه نمونه انتخاب

ه همگی دختر بودند، همچنین، از آنجا که افراد مورد مطالع .نقاط کشور باید با احتیاط عمل کرد

 .یابد قابلیت تعمیم نتایج به پسران کاهش می

 ی پژوهشپیشنهادها
. مقایسه شودبا یکدیگر  آنهاو نتایج نیز اجرا شود که این پژوهش در سایر مناطق  پیشنهاد می

یک متغیر در طرح پژوهش  مثابهشود که در پژوهشی مشابه، جنسیت نیز به  همچنین پیشنهاد می

 .ودگنجانده ش
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The Impact of Cognitive-Behavioral Training on Maternal Aggression and 

Children’s Social Adjustment 

 

S. Hosseinian, Ph D  

S. Ghasemzadeh, Ph D  

Z. Alavi, M.A. 

M. Hashemi Bakhshi 

 

Social adjustment which is a reflection of interaction with others as well as 

how satisfied someone is with their roles is affected by many factors including 

the family. Mother is the first individual who establishes social relationship with 

the child. Behavioral problems such as mothers’ aggression can result in 

children’s psychological maladjustment. Therefore, the aim of this study was to 

examine the impact of cognitive-behavioral training on aggressive mothers and 

their children’s social adjustment. To this end, 50 high school female students 

from Tehran’s district 12 were chosen in 2013 through purposeful sampling and 

were randomly assigned to experimental and control groups. In the next step, 

mothers and their daughters completed aggression and the social adjustment 

questionnaires in pretest and posttest stages. The mothers were trained in ten 

sessions (two three-hour sessions per week). The intervention was based on 

cognitive-behavioral approach. The data were analyzed using repeated measures 

test and analysis of covariance. Results showed significant results for both 

scales. In general, it can be stated that cognitive behavioral training leads to 

decreased maternal aggression and could increase social adjustment of children.  

 

Key words: cognitive-behavioral training, aggression, social adjustment 



The Efficacy of Conjoint Behavioral Consultation and Adlerian Parent 

Education on Reducing Internalizing and Externalizing Symptoms among 

8- to 10-Year-Old Children in Tehran 

 

Z. Kashani Nasab 

V. Farzad, Ph D 

S. Navabinejad, Ph D 

M. Zare’ Bahramabadi, Ph D 

 

The most significant factor in manifestation of behavioral and emotional 

symptoms among children is the family environment. The purpose of this study 

was to compare the effectiveness of conjoint behavioral consultation with 

Adlerian parent education to assess their efficacy on decreasing internalizing and 

externalizing symptoms among 8- to10-year-old children in Tehran. The 

research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group 

design. The instrumentation comprised Achenbach System of Empirically-Based 

Assessment (ASEBA), the CBCL as well as a researcher-made semi-structured 

interview. The sample consisted of 40 mothers whose children manifested 

internalizing and externalizing symptoms. The mothers were then randomly 

assigned to 1 control and 4 experimental groups. The experimental groups 

received the intervention during 8 weekly sessions of 90 minutes; however, the 

control group received no intervention. The results revealed that teaching 

conjoint behavioral consultation and Adlerian approach significantly decreased 

the internalizing and externalizing symptoms among 8- to 10-year-old children. 

In addition, the changes persisted in the 30-day follow-up.  

 

Key words: conjoint behavioral consultation, Adlerian parent education, 

internalizing symptoms, externalizing symptoms 

 

 

 



The Effect of Rogers' Client-Centered Approach on Students' Attitude 

towards Drug Abuse 

A.A. Mortazavi Emami 

G. Ahghar, Ph D 

 

The purpose of the present study was to determine the impact of Rogers' 

client-centered approach on senior high school students’ attitude towards drug 

abuse in Tehran. The sample size was identified through Cochran’s formula and 

a sample of 40 students was selected by multistage sampling. This study was a 

quasi-experimental one with pretest-posttest, and follow-up stages. The data 

were collected using attitude towards drugs questionnaire which contained 40 

five-option items (Delavar, 2004). Rogers’ client-centered approach was 

administered in 8 sessions of 90 minutes. For data analysis, descriptive and 

inferential statistics (ANCOVA) were used. Results indicated that students who 

received Rogers’ client-centered approach significantly had lower attitudes than 

those who did not receive the intervention. Rogers' client-centered approach had 

appropriate stability over time. The results showed that client-centered approach 

changed students’ attitudes towards drug abuse in the experimental group. 

Hence, it seems that this program, as a protective factor, can lead to negative 

attitude towards drug abuse. 

 

Key words: attitude towards drug abuse, Rogers’ client-centered approach, 

students  

 



Evaluation of the Implementation of Smart Schools Program in Yazd Based 

on CIPP Model 

 

A. R. Assareh, Ph.D. 

A. Modaresi Saryazdi 

H. R. Bahadoran, Ph.D.  

 

To estimate the extent to which the implemented Smart School Program has 

been successful in terms of factors related to its input, process, and output, in the 

opinion of teachers and students of two such schools in Yazd, random samples 

were selected and then two questionnaires were administered. Close to %63 of 

the students consider the program as unsuccessful as far as factors related to 

input are concerned, while only %52 of the teachers had the same opinion. In 

terms of factors related to the process, the results were similar (%64 of teachers 

and %63 of students rated the program as unsuccessful). More than half of the 

teachers considered the output as unsuccessful while almost as many of students 

considered it successful. 

 

Key words: smart schools, ICT, evaluation, CIPP model 

 

 



The Role of Family Violence in Adolescents’ Delinquency 

 

M. Hajitabar Firouzjaee, Ph D 

H. Hajitabar Firouzjaee, Ph D 

N. Khoshbakht 

S. Mazboohi, Ph D 

 

Research has demonstrated that children and adolescents are more 

vulnerable to violence-related injuries than other groups due to the lack of 

emotional development, a fact which leads to their high delinquency rates. 

Hence, the present study aimed to identify the relationship between family 

violence against high school students and their delinquency in the city of Babol 

in 2012-2013 academic year. The study had a descriptive correlational design. 

The statistical population of the research comprised all high school boys and 

girls in Babol (3750 students including 1835 male and 1915 female). Based on 

Krejcie-Morgan Table and though random stratified sampling method, 351 

students (179 female and 172 male) were selected as the statistical sample. The 

instrumentation included a self-devised 16-item violence questionnaire as well 

as a 35-item delinquency questionnaire whose validity was verified by the 

specialists of criminal law, criminology, sociology, psychology, and 

measurement. The reliability of the questionnaires was calculated to 0.85 and 

0.78 respectively by Cronbach’s alpha coefficient. Descriptive and inferential 

statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test, and analysis of 

variance) were used to analyze the data. Results showed that there was a 

positive, significant relationship between family’s mental, physical and verbal 

violence against students and their delinquency. Furthermore, there was a 

significant difference in students’ delinquency based on their gender and 

parent’s education level; however, no meaningful difference was found based on 

their place of residence. 

 

Key words: delinquency; psychological, physical and verbal violence 



Parent-Adolescent Conflict as a Mediator between Perceived Parenting 

Styles and Dimensions of Anger Expression  

 

S. Shariati, M.A. 

S. EmamiPour, Ph D 

 

This study examined parent-adolescent conflict as a mediator between 

perceived parenting styles and dimensions of anger expression. To this end, 360 

high school girls were selected through random cluster sampling method in 

Tehran. The sample took the Perception of Parents Scale (POPS), the Conflict 

Behavior Questionnaire (CBQ), as well as Spielberger State-Trait Anger 

Expression Inventory (STAXI). The data were analyzed by structural equation 

modeling (SEM). Results indicated that the analyzed model had a good fitness 

index. Additionally, findings indicated that the connection between perceived 

parenting styles and dimensions of anger expressions was indirectly mediated 

through parent-adolescent conflict. 

 

Key words: perceived parenting styles, parent-adolescent conflict, dimensions 

of anger expression 
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