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 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله برای چاپ در نشریه

 اهداف انتشار فصلنامه 

  پژگهشرر   رر  د برررا  ررو قا لرر  وید  رر   رر ن ا   گ  –هرر ع می رر   نشررو گ تررریوف ه  یرر

 . آو زف گ پوگقف

   شررخ  ی ر دو ریرر  گ  شررخ  ی ر قگا  د سرر   ول ا رر م می رر   رر ن ا   از زگاهرر ع   و رر

 .ق   ق اقدب ط    آو زف گ پوگقف وهخگ ر  یرف ر اقیص  ع گ حد 

      اسرمو  از وخررو اقدبر ط  ر  نآر   آور زف گ        –تریوف  وهخگ ول ا ر   ر ن ا ا اهوانر

 .پوگقف

 خط مشي فصلنامه 

   هرر  ح لر  پژگهشرآ ع می ر    شرا گ الر   می ر  پرژگه   ق          ود ا  اقس ا  ور  

 . آ  قم ه  شا    شا

        رر ن ا    ق اقدبر ط  ر  آورر زف گ پروگقف       ق ود اة اقس ا   ر  ا  ر   گ نر زهر ع نآرر 

شخ سرر   رر ن ا  ر وشرر قب  اگاررر   ق د یررر ر    آوررر زف  رر ن ا  ر   و رر  : برر  شررر و 

دو ررر ر قاهخ رر ه  گ وشرر گقا  رر ن ا  ا قگانشخ سرر  گ ورراهوه   رر ن ا  ر  رر ن ا          

 . د    ش  ... اهوان  گ  -اسمو 

 شرایط پذیرش مقاالت

       0000 رر   )لرف     20گ حراابرو   51م آ  حرااق   ود ا  اقسر ا  د هرش شرا  گ لرف 

 ق لاق آ   ر  دودررع مخر ا  ود ار ر نر س ن هررخا ر  ق ر  می ر ر         .   شا( بی   0100د  

مخرر ا  شرر ی ر و رر   رراو ر شرر  ق  دیفرر ر گ نشرر ن  اهخیونیرر  ن شرری  گ  ق  گ نررر    

 رر  نشرر ن  نشرروه    word 2003سرر   ع آ  د رر  نرروس ا رر اق   /  رر  ه رروا   هررر    

د انخرا ود ار  قا از یوهرس پرر  اا یوگنر ر   ر         ه چخرر  ن هررخات   ور    .     ش   وسی

 . نش ن  نشوه  اقس   ن  هخا

  ودرر  م  قهرر  ی   رر  هرررگ گ رر   وتشرر   ا   ن  اهررا شررا گ نشرروه   ق قبرر   هرر  ق  گ

 . و ی اع آ  آزا  اس گهواه  ود ا   اگ  د ررو  ق 

 چ پ اقس   نگو   ود ا     وجی   هگوع ه  و    واع  وقس  گ . 

 ود ا  اقائ  شا  نب ها قبمً  ق نشوه م  هگو    چ پ قسرا    شا . 
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 انگیرر    شاگ   قس  آ ع ود ا  اقس ا   اقاع  گ چ را     ز  ن. 

  وررو ار   قسری  ول ارع ود ار   ر   گ حفر  حدر    هگرو         ( ن هرخا  ود ا )هو وؤاف

 . وؤاف   ود ا  قا  و مآا   اق 

   هررو  رر  برر   زس   شررا  آرر   قؤ وش صرر م وؤاررف از شررر            ق ورری  ود ارر

 ررااگ  گ ن   اقهرر  . اسرریف    شرر   (APA) ذن هررر  انج رر  قگانشخ سرر  آووه رر    و

 . نر   و اس س ه ر  شر   دخرر  ش  

  ق   قؤ تو  ق ق پ گ( ممئ  ا یص قع/ اس و  )و       ق   بی  م  . 

  اه  و ق  نرو  صیخ و  پروگع ن  هاود ا  اقس ا  از و اق  س  ی ق ظ هوع گ و ی . 

          ود ا  اقس ا  د سر  هرور  د وهوهر  گ هرور   اگقا   وقسر  گ اقزهر      اهرا شرا گ

 .  ق ل قم د هرا آن      چ پ   اها قسرا

   پس از  قه    ود ا  اممس گل   ل قم   اها تو.  

   اگق  وقسرر ر برر   ق لرر قم د هرررا  گ  اگق  رر  چرر پ   اهررا  3ود ارر  اقسرر ا  د سرر 

 .قسرا

 ساختار محتوایي و ظاهري مقاالت ارسالي

 : ساختار محتوایي مقاله( الف

آ ع انجر س شرا   ا یر      هرات هآ  گ پژگهشر  آر ر  دو قه :مبانی نظری و پیشیینه پیژوهش   .5

وبرر ن  نررروع ن هررر   ق اهخجرر  گ  رر ق    رر  ا یصرر ق گ  رر  قم هرر  الرر   پرشرررخ  گ  

 . ش   آگق   و 

اهرر  قررر     هررا ا  رر  ً  ررر نگو چگرر نگ  قگنررا انجرر س     :روش شناسییی پییژوهش .2

تررروعر  ر قگف ن  نرر ن  نرر ر حجرر    گ شرر و  قگف د درررسر   و رر  آورر قع  پررژگه

  هرر قگف دج هرر  گ د یررر   ا   گ آگقع ایممرر مر امیبرر ق گ قگاهرر  ا  اقهرر  قگف   رر 

اع ق  ر   ق    آ ع  ر  بر ق تو یر  شرا    هرا  ر  شرر          قه ع آو قع قگشر  ق  قا ب.   شا

 . ه  آگقع ش  

هر ع د دردر   ق اهر    ر  نگ شری        نی هج     سر  آورا  از ه  یر     :گیری بحث و نتیجه .3

اع وخلدر  گ وفررا بر  قگشرخگو      ه  گ نیر هج  ر   سر  آورا    هرا  ر  ت نر         ه  ی . ش   و 

 .  تروع   شار اقائ  ش    ث گ نیرج 
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هرر ع  اهرر  قررر    رر  پرشررخآ  ه ع وبیخرر   ررو نیرر هج گ ه  یرر   ق :پیشییندادهای رییاربردی .4

 . ش   د درس    ا یص ق اش ق  و 

( .اع. پرر . اع) APA ق اهرر  قررر   از شررر   و  ذن هررر     :منییابم مییورد اسییت اده  .1

 . ش   اسیف    و 

 : ساختار ظاهري مقاله( ب

ود ار    شراا نر س گ نر س  ر ن ا ت ر  ق ر         مخر ا  ود ار  ت هر  گ  رر نگو و یر اع      :عنوان .5

 ق  8اع برر  وؤاررف  ق آ  اشرری     اق ر گ نشرر ن  اا یوگنررر   رر  قیرر    می رر  گ و سررر 

 ق گسرر  لررف   قررواق  54گ  رر  قیرر  انررااز  ( bold)مخرر ا    هررا . زهررو مخرر ا  قرررا شرر  

 . ترو 

 رر     چ راا ود ا  شوح و یصرو گ  ر و   از و ی هر م ود ار  اسر  بر  شر و         :چ را  .2

د راا  بی ر م  ر  بر ق ق یر   ق چ ررا        . وروی ر قگف پرژگه  گ نیر هج وآر  آ  اسر     

ن شری  شر   بر  حرااق  شر و        تر   بی   دج گز نخ  هرا گ  ق پ هر   آ  بیررا گا     210از 

 .  وریر یو ب ه  ه  ا 50گ   ال   ر   ل ط     55بیرا گا     شا گ قی  آ   1

سو صریآ ع  انر    . وریر یرو   شرا   51   لر ط  گ   الر   رر   52قیر  اهر  قرر       : ان  .3

 .  اها     boldگ  50ه ع آ       ن   گ زهو ش    boldگ  52   قی  

 



به تفکيک ي شهري هاخانوادهرفاه بر عمومی افزايش قيمت آموزش اثر  مطالعه

 گروههاي درآمدي 

 

 1انصاري... دكتر عبدا

 چكيده

ی هاخانوادهرفاه گروه كااليي و خدمات آموزش عمومي بر  قيمت افزايشاثر  مقاله اين در

و  “ر جبرانيييتغ” یها سنجه به كارگيری با ،درآمدی مختلف دهکهایشهری متعلق به 

ه برآورد شدي ياد شده كاهش سطح رفاهبران معادل پولي برای ج ومطالعه  “ر معادلييتغ”

-دهخانوای ها داده و (LES) خطيمخارج سيستم از  تقاضابرای برآورد پارامترهای  .است

 ،اند دسته بندی شدهكه در قالب دهکهای درآمدی  6809تا  6831ی سالهای شهری در ها

ی تغيير جبراني ها سنجه .است هشداستفاده  CV معادل  و EV رفاه سطح كه  ندنشان داد

باالتر  درآمدی دهکهای .است يافته كاهش عمومي افزايش قيمت آموزش بادهکها همگي 

يزان درآمد م البته .داده اندز دست فزون تری اميزان درآمد  ،تر پاييندر مقايسه با دهکهای 

از دست رفته  درآمدسهم ولي بوده  بيشتروجود آن كه  با مرفههای خانوادهرفته از دست 

كمتر های پايين درآمدی های متعلق به دهكخانوادهآنان از سهم درآمد از دست رفته 

تر ناشي از افزايش قيمت آموزش عمومي درآمد از دست رفته فزون به بيان ديگر .است

باالتر خانوارها به معنای برخورداری بيشتر آنان از خدمات آموزشي در برای دهکهای 

و تداوم بي عدالتي در توزيع  خانوارهای وابسته به گروههای كم درآمدمقايسه با 

 .است فرصتهای آموزشي

 

، (LES)مخارج خطي سيستم  ،(EV) معادل تغيير سنجه ،(CV) تغيير جبراني سنجه :گانكليد واژ

 (پنل)ييوهای تابلداده

 

 

 

 
__________________________________________ 

 61/0/09: تاريخ پذيرش                         7/2/09: تاريخ دريافت

 Abd_ansari@yahoo.com                 ريزی آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشت علمي سازمان پژوهش و برنامهاعضو هي. 6
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 مقدمه

 ديگر و شناسان، اقتصاددانان جامعه توجه ويافته بسياری  تحول رفاه مفهوم 6039 دهه از

مفهومي  اجتماعي، پديده ای منزلة به رفاه .استرا به خود جلب كرده توسعه  با مرتبط های رشته

راه را برای پذيرش  ،از آن دقيق تعريفيتوافق برای ارائه ساختن  با دشوار و رددا پويا پيچيده و

 موارد نبود و بيشينه بهزيستي و رفاه آن طريق از كه روندی به مثابه اجتماعي رفاه از نسبي يتعريف

گرچه تعريف مذكور  (.6809،صفری شالي و هزارجريبي) ساخته استهموار  شودرفاه كمينه مي

-مياز جمله . توان از مفاهيم ديگری بهره جستميرفاه است اما برای نزديك شدن به مفهوم  كلي

 و اشتغال امنيت، درآمد،) افراد نيازها، تأمين ترجيحات، رفع شدن برآورده ا عباراتبرا  رفاهان تو

شادكامي )وشبختيخ و( دارد داللت كاالهای عمومي توزيعدر حوزه ) ، استحقاق(مناسب مسکن

، جامعه در اجتماعي رفاه مفهوماين  با وجود (.2998 ، ميدگلي) كردتعبير (جامعه در يافته تحقق

 اقتصاد(. 6836حق جو، )شود  مي دگرگون نيازهاات و انتظار و رشد جوامع در تغيير با متناسب

 در اجتماعي تا معلوم شود رفاه كند يم مطالعه را وضعيتي اقتصاد علم از یا شاخهبه عنوان  رفاه

ي به برای دستياب الزم شرايط نظری، قلمروی در رفاه اقتصاد .است بيشتر يا كمترشرايط  كدام

 و حسني) كند يم مطالعه ی جايگزين راها گزينه ميان زانتخاب ا كاربردی، ةحوز در و بهينه وضعيت

 (. 6808 ،سال كهن

. مصرف كننده پيوند خورده است رفاه با مفهوم مطلوبيت در نظريه رفتار ،در نظريه اقتصادی

 بيان به .(6809 ،فرگوسن) دكن مي خواستني افراد برای يا خدمت را كاال كه است كيفيتي مطلوبيت

 شود مي حاصل خدمات و كاال مصرف از كه كننده مصرف رضايت از است عبارت مطلوبيت ديگر،

 يا كاال يكبهره مندی از  برای كه پولي مقدار تمايل دارند از براين مبنا مردم. (6809 ،فرجي)

 .باشدتر فزونپول  خود يتمطلوب كه دست كم ازدست يابند  مطلوبيتي بهكنند، پرداخت مي  خدمت

 جونز گروهي از اقتصاددانان چون. شودمطرح مي مطلوبيت گيری البته با اين تعريف موضوع اندازه

بر اين  فيشر و اجورث در برابر و پذير جمع گيری و اندازه قابل عقيده دارند مطلوبيت مارشال و

گروه . (6809 ،فرجي) نيست يرپذ جمع اما ،است گيری اندازه قابل مطلوبيت  كه باور هستند

 . كرد بندی رتبه توان مي تنها و گيری اندازه توان نمي را افراد كه مطلوبيت ندديگری نيز معتقد

و رفاه و  دريگميا خانواده قرار يدر تابع مطلوبيت فرد  يك خدمت مثابهعمومي نيز به  آموزش

بع تقاضا برای خدمات آموزشي با تا. دشوميمطلوبيت فرد يا خانواده از قيمت آموزش متأثر 

                                                 
1. Midgely 
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حداكثر ساختن تابع مطلوبيت با توجه به قيد بودجه شکل گرفته و سطح قيمت خدمات آموزشي بر 

بر اين اساس كميت و كيفيت خدمات آموزشي عرضه شده از سوی دولت بر رفتار . آن مؤثر است

اكافي يا از كيفيت نازلي عرضه خدمات آموزشي از سوی دولت ن و اگر استفرد يا خانواده مؤثر 

. داشتخواهد پي  های آموزشي و به بيان ديگر قيمت آموزش را در افزايش هزينه برخوردار باشد،

الزام والدين برای كمك مالي به مدارس يا  مانندتواند به طرق گوناگون دولت ميدر چنين شرايطي 

، مسئوليت تأمين مالي مختلف تحت پوشش عناوين تأمين برخي اقالم مورد نياز و دريافت شهريه

ه طور كلي وادار ساختن والدين به ب. ها منتقل كندتمام يا بخشي از مخارج آموزشي را به خانواده

معنای  كاهش كميت و كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده از سوی دولت بهپرداخت وجه يا 

مطلوب يا استاندارد ها و به بيان ديگر افزايش قيمت آموزش افزايش مخارج خصوصي خانواده

 . خواهد داشت در پيها را  و كاهش رفاه خانواده ستا

در شرايطي كه ديگر متغيرها ثابت  قيمت آموزش عمومي  (كاهش) تر افزايشبه بيان دقيق 

و  كندحركت ( بيرون و باال) پايينشود تا خط بودجه خانواده به سمت داخل و باشند، سبب مي

. تری نسبت به موقعيت پيشين قرار بگيرد( باال) پايينتفاوتي مصرف كننده روی منحني بي 

معرفي شده بر پايه  كنندگان مصرف رفاه تغييرات گيری اندازه برای نيز كه گوناگوني های سنجه

 جبراني تغييرات ،(CS) كننده به مازاد مصرف توان مي جملهآن  كه از ندهستاستوارمفهوم مطلوبيت 

(CV) معادل تغييرات و (EV )به طور كلي سنجش رفاه مبنای ارزيابي سياستهای  .كرد اشاره

ها، نظام تأمين اجتماعي و اصالحات مطالعه همه جانبه در زمينه مالياتها، يارانه عمومي است و

آموزشي در نهايت بايد در پي ارائه پاسخ به اين پرسش باشد كه اثربخشي سياستهای ياد شده بر 

 است؟  گونهچ( هاخانواده) رفاه افراد

بيش از دو دهه است كه كمبود منابع يا اختصاص ناكافي و نامتناسب آن با ميزان تقاضای 

 مانند ،كننديي را مطرح و پياده سياستهاگذاران كالن كشور سياست تاشده است  سببآموزش 

 …و  مدارس غيرانتفاعي، نمونه مردمي، هيأت امنايي، ارائه خدمات فوق برنامهو گسترش تأسيس 

در  خانواده هايي برای كاهش سهم واقعي دولت يا افزايش سهم راههاجملگي در راستای يافتن كه 

آموزش را در افزايش قيمت ياد شده ی سياستهاپياده سازی  .استتأمين مخارج آموزش و پرورش 

 تنزل داده و آموزش را زمطلوبيت كسب شده اسطح  عالوه بر كاهش تقاضای آموزش، پي داشته و

                                                 
1. Consumer's Surplus 
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آثار رفاهي ناشي از ی بهينه شناخت سياستهانياز اتخاذ پيش بنابراين .كرده استاه مردم را متأثر رف

 . ستهاخانوادهاز مختلف گروههای درآمدی  بر يعموم تغيير قيمت خدمات آموزش

، استعمومي كه ناشي از افزايش قيمت آموزش  هاخانوادهآثار رفاهي  تحليل قاله حاضر بهم

رفاه  ،عموميآموزش  و خدمات ييكاالگروه قيمت  دردر هنگام تغيير به بيان ديگر  .اختصاص دارد

 شودميی متقاضي خدمات آموزشي كه عهده دار تأمين مالي آموزش نيز هستند دگرگون هاخانواده

-، مطرح مياست عموميگيری تغيير در رفاه كه متأثر از تغيير قيمت آموزش و لذا موضوع اندازه

 تغيير و( CV)تغيير جبراني های رفاهي سنجهاز طريق  هاناشي از تغيير قيمترفاهي  هایپيامد. شود

 برآورد هارفاه خانوادهسطح و معادل پولي برای جلوگيری از كاهش  گيریاندازه (EV)معادل 

تالش شده است به منظور و در اين مطالعه آموزش به عنوان كاالی مصرفي و خصوصي . شود مي

 :پاسخ داده شود زيرپرسشهای 

تأثير ی شهری ايران هاخانوادهي بر رفاه عموم افزايش قيمت كاالها و خدمات آموزشآيا  .6

 دارد؟

ی شهری در هنگام افزايش قيمت هاخانوادهاحتمالي برای جبران كاهش رفاه  رياليمعادل  .2

 چقدر است؟ عمومي آموزش

 های مختلف شهریخانوادهای رناشي از افزايش قيمت آموزش ب رفاهستي كااندازه  آيا .8

 است؟بربرا

شرايط های متقاضي خدمات آموزش عمومي در نوادهگيری سطح رفاه خابه اندازهاين مقاله 

در قالب های رفاهي سنجهاز طريق برآورد و اين مهم  اختصاص داردعمومي تغيير قيمت آموزش 

فتار مصرف كننده در نظريه راين پژوهش، نظری مبنای . شودميكامل ممکن سيستم تقاضای 

 . است خانواده و درآمدآموزش اقتصاد خرد است كه در آن تقاضا تابعي از قيمت 

 نظریپایه 

 تقاضا برای آموزش عمومي .0

عوامل تعيين كننده در تقاضا مجموعه عناصری هستند كه به نحوی روی ميزان تقاضا شده از 

و با متغير بودن قيمت يك كاالی عادی،  با فرض ثبات ساير عوامل. شوندواقع مي مؤثركاالها 

به اين . مقدار تقاضا شده از كاال و قيمت هر واحد آن وجود دارد مياننوعي رابطه معکوس يا منفي 

تقاضای  اساسبر اين  (.6809دادگر و رحماني، )شود اطالق ميرابطه معکوس، قانون تقاضا 

در  رودانتظار مي و ات آموزشي بستگي داردبه قيمت كاالها و خدمعمومي برای آموزش  هاخانواده
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شامل شهريه )تركيبي از  مخارج مستقيم و خصوصي آموزش )[ مربوطه نهيهز بايد شرايطي كه

 .كندافزايش يابد، كاهش پيدا  ](های غيرمستقيمو هزينه( هامدرسه، كتاب، پوشاك و ساير هزينه

بلکه رفاه مصرف كنندگان را نيز دگرگون  ستنيالبته آثار تغيير قيمت منحصر به تغييرات تقاضا 

و سنجش رفاه مبنای ارزيابي سياستهای ولتهاست دتغيير قيمتها از سياستهای معمول . سازدمي

 .دولت است

 های رفاهيسنجه .6

ها در هنگام تغيير در بردار قيمت آموزش تغييرات رفاهي خانواده گيریاندازهبه  مقاله حاضر

در اين قسمت سنجه. شودمطرح ميگيری های اندازهسنجهو لذا موضوع  عمومي اختصاص دارد

 .شوندتغيير معادل معرفي ميو  های تغيير جبراني

 سنجه تغيير جبراني .6-0
  

تعادل اوليه را نشان دهد، در اين نقطه مصرف كننده ( 6)نمودار ( الف)در قسمت  Eاگر نقطه  

1در سطح قيمت

1
P  1ميزانبه

1
X   1از

X كند كه اين مختصات، نقطه متناظرمصرف ميE  در

1از)با افزايش قيمت . دهدنمودار را در فضای منحني تقاضا تشکيل مي( ب)قسمت 

1
P 2به

1
P )

2وضعيت تعادل جديد بوده كه در آن به اندازه  نشان دهنده  Fنقطه 

1
X  1از كاالی

X  خريداری

Fشود ومي   از اتصال نقاط. نمودار است( ب)نقطه متناظر آن در قسمتE  و F   منحني

  شود به مصرف كننده تا رسيدن به سطح مطلوبيتاكنون فرض مي. آيدبه دست ميتقاضای معمولي 

1قبلي 
Uدر اين صورت نقطه تعادل . ، پول داده شودG 3آيد كه در آن به اندازه به دست مي

1
X  از

1كاالی 
X  2در سطح قيمت

1
P شود و نقطه متناظر آنمصرف ميG  است كه از اتصال نقاطE  

Gو  آيدمنحني تقاضای جبراني به دست مي .          

                                                 
1.  Compensated Variation (C.V.) Index 
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 شاخص تغيير .0شماره نمودار 

تغيير جبراني VC شود تا سطح مطلوبيت مصرف كننده داده ميمقدار درآمدی است كه به  .

1وی در
U توان بعد از يك تغيير اقتصادی از فرد گرفت به پولي است كه مي و يا مقدار باقي بماند

بنابراين در شکل (. 6877، و والترز ليارد)ای كه از نظر رفاه در همان وضعيت قبلي باقي بماند گونه

تغيير جبراني به صورت ( 6)از نمودار ( الف)
2

2

112
.. PAAPBBIIVC   است كه

2در آن 
P  2قيمت كاالی

X نقطه . كه تغيير نکرده است استE  بيانگر حداقل هزينه با توجه به

1مطلوبيت ثابت 
U  1و درآمد

I  وG رف حداقل هزينه با توجه به همان سطح مطلوبيت و نيز مع

2درآمد 
I  است و حداقل هزينه

E  در نقاطE  وG به ترتيب برابر با

E
Cو

G
C با . خواهد بود

1ايجاد يك تغيير جزئي در قيمت كاالی 
X به سطح اوليه مطلوبيت، ميزان استفاده از  دستيابي، برای

1كاالی 
Xتوان بيان داشت كه بنابراين مي. كندتغيير مي

U
XPC |

11


 . از آنجا كه رابطه


 CVC برقرار و  .

11
. PXC 

  است، بنابراين
11

.. PXVC 
 خواهد بود كه در

به ازای تغييرات جزئي . كه به سبب تغييرات جزئي به خط تبديل شده است استواقع مستطيلي 

تغييرات جبراني برابر با 


1
. XVC ،شود كه اما به ازای تغييرات غيرجزئي قيمت فرض مي است

1قيمت ابتدا از 

1
P ال رفته و ابتدا به مقداری جزئي با eP 

1

1
و سپس به   eP 2

1

1
  و… 

VCپس اولين تغيير در قيمت، . رسدمي را به ميزان  .

1
X  و دومين تغيير آن را به اندازه

2
X  و

تغيير قيمت  … 1

1

2

1
, PP ،(6831داودی، )برقرار است ( 6)بنابراين رابطه  است. 

(6)
 

 
1111

2

1

1

1

|. dPPUXVC
P

P
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 0سنجه تغيير معادل .6-6

نشان دهنده نقطه تعادل اوليه  Eاگر . شوداستفاده مي( 6)گيری اين سنجه، از نمودار برای اندازه

1باشد، مصرف كننده در سطح مطلوبيت 
U 1ان به ميز

1
X  1از كاالی

X 1را در سطح قيمت

1
P 

1در صورت افزايش قيمت. كندخريداری و مصرف مي
X (1از

1
P2به

1
P ) نقطهF  بيانگر تعادل

2ت كه در سطح مطلوبي استجديد 
U2، به اندازه

1
X 1از كاالی

X 2در قيمت

1
P شود مصرف مي

2بديهي است كه)
U 1تر ازكوچك

U است.) 

مصون ماندن از كاهش  برایكننده به منظور بررسي تغيير معادل، بايد مشخص كرد كه مصرف 

1رفاه ناشي از افزايش قيمت 
X 2تفاوتي و قرار گرفتن روی منحني بي

U مايل است حداكثر از ،

به بياني ديگر تغيير معادل . تا افزايش قيمت را تحمل نکند كندنظر چه ميزان از درآمد خود صرف

ت كه اگر يك تغيير اقتصادی اتفاق نيفتد بايد به فرد بدهيم تا او را به آن شکلي از مقدار پولي اس

در قسمت الف  .(6877، و والترز ليارد)يافت داد به آن دست ميرفاه برساند كه اگر آن تغيير رخ مي

Eو از نقطه ) Fبه  E، با افزايش قيمت، نقطه تعادل از (6) از نمودار  بهF   ( ب)در قسمت

برای به دست آوردن تغيير معادل، كافي است خطي را موازی با خط . منتقل خواهد شد( 6)نمودار 

2 تفاوتيبر منحني بي Jای مانند رسم كرد تا در نقطه ABبودجه 
U در اين نقطه . مماس شود

4مصرف كننده به ميزان 

1
X  1از كاالی

X  1را در سطح قيمت

1
Pاين . مصرف خواهد كرد

Jمختصات در نقطه  شود و از اتصال نقاط نشان داده ميF   وJ  منحني تقاضای جبراني در ،

2 سطح مطلوبيت
U نقطه . آيدمي به دستJ  2معرف حداقل هزينه با توجه به سطح مطلوبيت

U 

2و درآمد 
I توان بيان داشت كه درمي. باشد

2

|
11 U

XPC


 در واقع ،

1
X  تابع تقاضای

ت ثابت جبراني در سطح مطلوبي
2

U 1)كه سطح زير آن در دامنه تغيير قيمت  است

1
P 2تا

1
P )

VCو  هستند VEو  . نيز به ترتيب بيانگر سطوح زير منحني تقاضای جبراني در سطوح  .

1مطلوبيتهای ثابت 
U  2و

U 1در فاصله

1
P 2و

1
P توان هريك بنابراين، مي .(6831داودی، ) هستند

 . ها را به صورت زير نشان داداز سنجه

(2)   HFEHdPPXSC
P

P

  111

2

1

1

1

. 

(8                                                  )                 HFJHdPPXVE
U

P

P

 


111
1

2

1

1

1

|. 

                                                 
1.  Equivalent Variation Index 
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(9   )   `|.
111

1

2

1

1

1

HGEHdPPXVC
U

P

P

 


 

VESCVCهنگام افزايش قيمت، همواره رابطه  به با فرض نرمال بودن كاال ...   وجود

 .شودبديهي است كه در صورت كاهش قيمت، جهت نامساوی عوض مي. دارد

 سيستم مخارج خطي .1

شود و برخي يا تمام استخراج مي 6گری-تابع مطلوبيت استونسيستم مخارج خطي از 

-تابع مطلوبيت استون گری به صورت زير تعريف مي. كندمحدوديتهای نظريه تقاضا را تأمين مي

 :شود

(6) 
 

ام،  iسطح حداقل مصرف كاالی  ام،  iمقدار مصرف كاالی  شمار كاالها،  nكه در آن 

Uسهم نسبي هر كاال، پس از لحاظ كردن سطح حداقل مصرف، در تابع  مطلوبيت و  سطح

 :زير حداكثر شودة تابع مطلوبيت مذكور بايد مشروط به محدوديت بودج. مطلوبيت است

(2) 

 
با حداكثر شدن . ام مي باشد iسطح قيمت كاالی  سطح درآمد يا مخارج و  Mكه در آن 

 .ابع مطلوبيت فوق، توابع تقاضای زير به دست مي آيدت

(8) = 

كاال به دست مي آيد كه در آن مخارج  nدستگاه تقاضا برای  فوق در ة با ضرب كردن رابط

 .است( ارج كلمخ)تابعي از قيمت كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد  ، tدر زمان  iكاالی 

(9) 
 

 :شودام به دو بخش تقسيم مي iبر پايه تابع ياد شده، مخارج صرف شده برای كاالی 

 . حداقل ميزان مخارجي كه مصرف كننده ناگزير است برای اين كاال صرف كند -6

                                

                                                 
1. Stone-Geary 



 ... مطالعه اثر افزايش قيمت آموزش عمومي بر رفاه
 

01 

دهد كه و مخارجي را نشان مي( درآمد)بخش مربوط به سطحي فراتر از حداقل مخارج  -2

به بيان ديگر با توجه به . ام اختصاص داده است iمصرف كننده به اختيار خود برای كاالی 

و بردار قيمتها، مصرف كننده، مخارج فراتر از حداقل مخارج ( درآمد)ميزان مخارج كل 

سهم  دهد كهاختصاص مي گوناگونبه خريد كاالهای  خود را ( درآمد)

را   بر اين اساس، . است ام برابر با ضريب  iاين تخصيص برای كاالی  نهايي 

 .تعريف كرد( درآمد)مي توان ميل نهايي به مصرف در سطحي فراتر از حداقل مخارج 

 :ند ازا كششها در سيستم تقاضای خطي عبارت

 (1( )مخارجي)كشش درآمدی 
 

 

 (1)       كشش قيمتي خودی
 

 

 (7)     كشش قيمتي متقاطع 
 

 سيستم مخارج خطيسيستم تقاضای گرفته از های رفاهي برسنجه .1

های توابع سنجهاستخراج  نيازمند، عمومي ناشي از تغيير قيمت آموزش رفاهي گيری آثاراندازه

 . ندهستمخارج خطي رفاهي در چارچوب سيستم 

 0ادلدرآمد مع .1-0

جديد، همان مقدار مطلوبيت سطح درآمد ی قيمتهابا توجه به بردار شود كه درآمدی تعريف مي

به صورت  9ة های رفاهي رابطسنجهبرای به دست آوردن  .ايجاد كند با توجه به قيد بودجه اوليه را

 :شودزير نوشته مي

(3) 
 

 . است و   كه در آن 

به دست ( 0)در تابع مطلوبيت به صورت معادلة  لوبيت غير مستقيم از جاگذاری تابع مط

 :آيدمي

                                                 
1 . Equivalent Income 



 62شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 

 

02 

(0) 

 
 

 

(69) 

 

 :باشد خواهيم داشت و  چنانچه 

(66) 
 

 را Pدر قيمتهای  Uبنابراين تابع مخارج كه حداقل مخارج مورد نياز برای رسيدن به مطلوبيت 

 :آيدزير به دست مية كند از رابطمنعکس مي

(62) 
 

جبراني  اتسنجه تغيير .1-6 CV 

توان به مي،  به  از  قيمت پس از تغيير كهدهد بلغي را نشان ميم كمترين سنجهاين 

به  وخود قرار گيرد پيشين وبيت در موقعيت مطلتا دريافت كرد از او كننده پرداخت يا مصرف 

 :شودصورت زير تعريف مي

(68) 
 

 :6داريم با لحاظ كردن 

(69) 
 

معادل  اتسنجه تغيير .1-1 EV 

 :شودبه صورت زير تعريف مي (EV)تغييرات معادل 

(61) 
 

2:رت زير نوشترا به صو EVتوان مي كه با در نظر گرفتن 
 

(61) 
 

                                                 
1. Creedy & Sleeman, 2006, pp. 338-339 

2. Creedy, 1998, p. 144 
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 مرور مطالعات انجام شده 

WFI)درآمد  رفاه تابع هلند و كشور اطالعات از با استفاده( 6039)  هرواردن و كاپتين
 )، 

وقعيت م ،سن كار، شهرنشيني، نوع و محيط حسب متغيرهای تحصيل، بر را  هلند  ساكنان

 از سطحي ه صورت جداگانه و ب بندی طبقه هدست 7ر د (كشور جنوب يا شمال)زندگي ي يجغرافيا

نشان  ها يافته. كردند درآمد مقايسه واقعي سطح با و برآورد ،سازد مي حداكثر را رفاه فرد كه درآمد

 كمتر ،درآمد برابر توزيعو  است (WFI) درآمد رفاه توابع از افزايشي يتابع اجتماعي دادند كه رفاه

  اقتصادی رشد به درآمد مجدد توزيعدر زمينه ناسب م یسياستهايافتن تحقق مطلوب و اندازه  از

های ساالنة مخارج مصرف كننده از داده( 6033)  كيم .(6870 ،به نقل از موسي خاني) وابسته است

های تغييرات سنجه و از طريق بهره گرفته 6013-32ی سالهابرای دورة زماني امريکا اياالت متحده 

آموزش و كاالها بر رفاه مصرف كننده در گروههای كااليي عمده  آثار تغيير قيمت ،معادل و جبراني

در اين دوره اندازه افزايش در قيمت آموزش ها نشان دادند  يافته. ارزيابي كرده است را خصوصي

رفاه مصرف كننده به دليل افزايش بوده و تر از افزايش در قيمت ساير كاالها و خدمات بزرگ

 دوره برای آلمان ساالنه های داده از استفاده با (6006)  شرودر و  دكنرا .يافته استكاهش  قيمتها

خانوارهای گروه بندی شده در سه  بنزين را برای بر ماليات رفاهي افزايش پيامد 6011 -6037

انرژی  مصرف ماليات بر برقراری ند كهو نشان داد ندبررسي كرد باال و پايين، متوسط دسته درآمدی

 .شودمنجر مي درآمدی خانوارها مختلف گروههای متفاوتي در رفاه تغيير  به ميزاني مشخص، به

های خانوارهای شهری استراليا و سيستم مخارج با استفاده از داده( 6007)  كريدی و ون دی ون

تغيير قيمتها  كه و نشان دادند ندرا بررسي كرد 6039-01خطي، آثار رفاهي تغيير قيمت برای دوره 

برخي سالها گروه خانوارهای كم درآمد و در برخي سالهای ديگر گروه با درآمد شود در سبب مي

 تأثير 6006-2996ی سالها های با داده( 2996)  مانلي. باالتر از تغيير قيمتها متحمل زيان شوند

 شواهد كه كرده اجتماعي در بريتانيا را مطالعه و عنوان بهزيستي متنوع برای بهبود رفاهي یسياستها

با ( 2992)  سيلوستر. است مبهم و پراكنده متنوع، رفاهي گذاری سياست زمينه آمده در ستد به

                                                 
1. Ariey Kaptain & Floor Van Hervarden 

2. Welfare Function Income 

3. Kim, Y-H. 

4. Conrad, K. 

5. Schroder, M. 
6 . van de Ven, J.  

7. Manley, D. 

8. Sylwester, K. 



 62شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 

 

08 

د كه اختصاص منابع دهضريب جيني نشان ميهای يافتههای مقطعي كشورها و استفاده از داده

 .تواند راهي برای كاهش سطح نابرابری درآمدی در داخل يك كشور تلقي شودبيشتر به آموزش مي

تواند در كوتاه مدت تعديل كننده آموزش عمومي نمي كه نشان دادند( 2998)  راوی كومارگلوم و 

با ( 2991)  بليز .مؤثر برای نابرابريهای درآمدی به شمار آيد اما در بلندمدت نقش آفرين استای 

كه  ادد  نشان...( و  رفاه احساس توليد، ميزان آموزش،)رفاه اجتماعي  از گوناگون های مطالعه سنجه

 به تواند مي داخلي ناخالص توليد ی معطوف به رشدسياستهاكشورهای در حال توسعه، اجرای  در

و  سون .واگرا هستند اقتصادی رفاه و رشد يافته روند مردم بيفزايد ولي در كشورهای توسعه رفاه

دادند تغيير و نشان  ندهای هزينه زندگي برای تايلند و كره را محاسبه كردسنجه( 2991)  كاكواني

 (2993)  رودريگز-پريتوباروس و . قيمتها تأثير منفي بيشتری بر زندگي افراد كم درآمد داشته است

های داده را از طريق سياست افزايش مالياتهای غيرمستقيم بر سوختاجرای آثار رفاهي  (2993)

 تحليل فاهيهای رسنجه وآل سيستم تقاضای تقريباً ايده، خانوار نمونه 8299 متعلق بهمخارج 

تر از  كاهش رفاه خانوارها در دهك آخر پانزده برابر بزرگ اندازه كه ها نشان دادند يافته .ندكرد

اصالح مالياتي  سببرا به  كمتر از متوسط زيان يدهك درآمدی باالتر، سهم است، امادهك اول 

در ايرلند و  2966-6000های دوره با استفاده از داده( 2962)  ری و ادونوقوگال. متحمل شده است

های درآمد معادل و اتکينسون، اثر تغيير قيمتها را سنجهو به كارگيری سيستم مخارج خطي و 

بخش غالب تغيير در رفاه اجتماعي از تغييرات رفاهي خانوارها كه و نشان دادند  ندمطالعه كرد

و  2999، 2996سالهای  هایبا استفاده از داده( 2968)  هال و روآدسدايان، جانگ،  .شودناشي مي

، اياالت متحده آمريکا دريافتند كه دسترسي يك دانشجوی جوان به بيمه خدمات درماني، 2993و 

 بخشوده .كندبه عنوان يك دانشجوی تمام وقت را بيشتر مي شانس ثبت نام او% 22به ميزان 

ارانه دولتي از بازار ، آثار رفاهي حذف ي6899-6870ی سالهامار سری زماني با استفاده از آ( 6839)

كه كننده و توليدكننده مطالعه كرده و نشان داده است  مازاد مصرف هایسنجه به كارگيریگندم را با 

امام  و كريمي .شودجويي در واردات گندم را سبب مي چنين اقدامي، افزايش مخارج دولت و صرفه

و تابع تقاضای ( CVو  EV)اهي گيری هزينه رفهای اندازهسنجه به كارگيریبا  ،(6802) وردی

                                                 
1. Glomm, G. & Ravikumar, B. 

2. Bleys, B. 

3. Son, H.H. & Kakwani, N. 

4. Barros, C. P., & Prieto-Rodrigez, J.  

5. Loughrey, J., & O’Donoghue, C.  

6. Jung, J., Diane, M., Hall, H., & Rhoads, T. 
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AIDS و بررسي را كنندگان در ايران اثر افزايش قيمت حاملهای انرژی روی هزينه رفاهي مصرف

كاهش % 1/61افزايش در قيمتها براساس سناريوی قيمتي پيشنهادی دولت به  اند كهنتيجه گرفته 

 دسطح رفاه اوليه ساالنه باي در كاستيو برای جبران است  هشدكنندگان در جامعه منجر رفاه مصرف

 .هزار ريال پرداخت شود 169مبلغ 

 براساس كه دادند  نشان را برآورد كرده و  رفاهي های سنجه 6802) فالحي، محمدزاده و فريد

 و حمل دخانيات، و آشاميدنيها خوراكيها، مسکن، گروههای ترتيب به 6831 سال قيمت تغييرات

تفريحات،  و كفش و پوشاك اثاثيه، و لوازم درمان، و بهداشت متفرقه، و خدمات كاالها نقل،

 خانوار، حداقل معاش در آنها سهم همچنين و كاال بودن ضروری با متناسب تحصيل و سرگرميها

بنابراين تحصيل در مقايسه با ديگر  .اند داشته قيمتها افزايش از را رفاهي تأثيرپذيری بيشترين

 لذاو است ری بوده و افزايش قيمت آن پيامد رفاهي كمتری داشته كاالهای مورد مطالعه كمتر ضرو

با ( 6802)انصاری .برخوردار است تریكم اهميت زا اجتماعي تأمين و رفاهي گذاريهای سياست رد

در كه  را های شهریر، رفتار خانوا6831تا  6838ی سالهاطي  رخانوابودجه های  داده استفاده از

هنگام تغيير در قيمت آموزش مطالعه و معادل پولي  بهشده بودند  گروههای پنجگانه دسته بندی

كرده برآورد را ها در هنگام افزايش قيمت آموزش ربرای جلوگيری از كاهش سطح رفاه خانوا

های تغيير جبراني  سنجهمحاسبه . است CV،  معادل EV  داد  سنجه صحيح هزينه زندگي نشانو

آن  ميزانكه البته  يابدميشدت ها رفاه خانوادهسطح كاهش كه در هنگام افزايش قيمت آموزش، 

از سطوح ) هاو با افزايش رتبه گروه درآمدی خانواده برای طبقات درآمدی مختلف يکسان نيست

تغيير قيمتها آثار ( 6809) محمدی و ديگران .يابدميزان كاستي رفاه فزوني مي( به باال پاييندرآمدی 

شاخص  .مطالعه كرده اند 6809تا  6879 طي سالهایدر مناطق شهری ايران را بر رفاه اجتماعي 

اثر تغيير قيمتها روی گروههای كم درآمد  كه دهددرآمد برآورد شده برای دهکهای هزينه نشان مي

مقاله   .است های تورمي كمتر بودهشهری در دورهنرخ رشد رفاه اجتماعي خانوارهای بيشتر و 

های تغيير جبراني و سنجه گيریو با به كاركرده استفاده  6809تا  6831حاضر از داده های سالهای 

اندازه گيری  استكه ناشي از تغيير قيمت آموزش عمومي را ها ده فاه خانوارتغيير در سطح  ،معادل

دهکهای آموزش به آموزش عمومي منحصر و خانوارها در قالب  ،در اين مطالعه. ده استكر

  .درآمدی گروهبندی شده اند
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 الگوی تجربی

  پژوهش های داده .0

های آماری اين تحقيق اطالعات خام بودجه خانوار گردآوری شده از سوی مركز آمار ايران  داده

 شهری نقاط در ساكن وارخان يك مطالعه اين در آماری واحد .است 6809تا  6831ی سالهاطي 

مخارج . به جای درآمد از مخارج مصرفي خانوارها استفاده شده استدر آن  است كه كشور

های  دانشگاهي و تقويتي كه انواع هزينه دبستاني، راهنمايي و دبيرستان، پيش آموزش ابتدايي و پيش

السهای تقويتي و نام و شهريه مدارس دولتي، خصوصي، بزرگساالن، شبانه و ك مربوط به ثبت

در ( اعم از خريد و كرايه)كتب درسي هيه تمربوط به مخارج همراه ه ، بكنکور و كمکهای نقدی

زبان خارجي، فني و  مانندبندی نشده  آموزشهای سطح و التحرير  های تحصيلي و لوازم تمامي دوره

نيز مبتني قيمت های  داده. تحت عنوان مخارج آموزش عمومي دسته بندی شده اند …ای و  حرفه

  .بانك مركزی است از سویمتوسط شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفي گردآوری شده  بر

گروهبندی و مدلها برای دهکهای درآمدی های متقاضي آموزش در قالب خانوادهاين مطالعه در 

يب گروه تقريباً از ضراهرگروهبندی اين است كه افراد  منطق. ه استهر يك از آنان برآورد شد

رود ضرايب برآورد شده برای هر گروه متغيرهای مستقل يکسان برخوردار باشند و لذا انتظار مي

توان با مشاهدات موجود در هر گروه، برآوردی در چنين شرايطي مي .متفاوت از ديگری باشد

 نسبت بهمناسب از واكنش افراد داخل گروه  يتواند نمايشب كه متوسط از ضرايب را به دست آورد

 . را ارائه دهدتغيير قيمت 

هبندی است كه در آن تابع گرونظری  پشتوانهنظريه رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد 

از شود و مطلوبيت با توجه به قيد بودجه حداكثر و تقاضا به عنوان تابعي از درآمد استخراج مي

منحني انگل تغيير شود و جهت در بعضي سطوح درآمدی رفتار مصرفي دچار تغيير ميآنجا كه 

بر اين . كردگروهبندی را ها خانوادهتوان مي ،ی مشخص درآمدیها با ساختن دامنهلذا  ،يابدمي

محدود  های روش جذب اثر مذكور و بازتاب آن بر ضرايب، برازش سيستم تقاضا در دامنهاساس 

 . شوديی درآمدی ممکن مها ها در محدودههبندی خانوادهگرودرآمدی است كه از طريق 
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 شاخص و برآورد روش ،تقاضا معادالت سيستم شكل كاالها،  كردن كلي سطحآزمونها،  .6

 قيمتي

 مقطعي واحدهای و (6809 تا 6831 یسالها از يکي) زمان جنبه دو از ها دادهدر اين مطالعه 

 ركيبيت هایداده از استفاده مزيت. هستند برخوردار (مصرفي واحد يك عنوان به خانواده مخارج)

 سريهای از تركيبي با تركيبي، های داده است كه آن مقطعي، هایداده و زماني سريهای به نسبت

 درجات متغيرها، ميانكمتر  همخطي بيشتر، پذيری تغيير يا تنوع بيشتر، اطالعات مقطعي و زماني

 در كه حالي در هستند همخطي دچارً معموال زماني سری  .كندمي فراهم را بيشتر كارايي و آزادی

 در با كه شودمي زياد بسيار تنوع يا تغييرپذيری افزايش موجب هاداده مقطعي بعد تركيبي، هایداده

(. 6802، و همکاران ابونوری)داد  انجام معتبرتری برآوردهای توانمي اين اطالعات داشتن دست

 را هاخانواده مصرفي اررفت مطالعه كه است شده انتخاب خانواده مبنای بر ها داده كردن كلي سطح

 پذير امکان یبيشتر های داده تعداد از استفاده با را معادالت برآورد و ای هزينه مختلف سطوح در

 هزينه سبد در مخارج اقالم همه سيستميدر قالب رويکرد  كنندگان مصرف رفتارمطالعه  .سازد مي

 گروه زير چهار به خانواده رفيمص سبدمطالعه  اين دربنابراين  و دوشمي را شامل هاخانواده

 بندی دليل تقسيم .است شده تقسيم خدمات و كاالها ساير و مسکن خوراكي، ،عمومي آموزش

 گروه دو عمده سهم مطالعه، هدف به عنوانعمومي آموزش  بر عالوه كااليي چهارگانه، گروههای

  .است شهری خانواده های هزينه سبد در مسکن و خوراكي كااليي

در قالب مدل  برآوردامکان ، ماناييالزم است  تركيبيهای  برآورد الگو با استفاده از دادهپيش از 

از   .دنو تعيين اثرات ثابت يا اثرات تصادفي آزمون شو( پنل) يييا تابلو (پولينگ) تلفيقيهای  داده

. دكنمييری جلو گ متغيرها ميان كاذب رگرسيون ايجاد از كه است بودن پايا ها، داده مهمويژگيهای 

مصون ماندن از  و نبودن ساختگي از اطمينان كسب  برای الزم است مدل برآورد ازيش پبنابراين 

  .شود حاصل اطمينان متغيرها پايايي از نامطمئن، نتايج

 يي متغيرهاماناآزمون  .6-0

 ضرايب، برآورد از های تلفيقي گنجانده شده است، پيش زمان در داده به دليل اينکه عنصر

 و نتايج استفرض صفر در اين آزمون نامانايي متغيرهای توضيحي  .شد بررسي ي متغيرهايايستا

  .ا هستنديپا نشان داد كه متغيرها آزمون

                                                 
1 . Aggregation 
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  جمعيآزمون هم  .6-6

 آن است كه با وجود غير ايستا بودن اكثر جمعيترين نکته در تجزيه و تحليلهای هم مهم

 تصادفي فزاينده يا كاهنده، در بلندمدت ممکن است كه يك سريهای زماني و برخورداری از روند

 اين روند يجمعهم  با استفاده از تجزيه و تحليل. تركيب خطي، همواره ايستا و بدون روند باشد

 دو وقتي از اينکه استعبارت  همگرايي اقتصادی مفهوم(. 6836ابريشمي،)شود  بلندمدت كشف مي

 را مدت بلند تعادلي رابطه تا شوندمي ارتباط داده يکديگر اب نظری مباني براساس متغير چند يا

 را يکديگر باشند، (ناپايا( تصادفي روند دارای متغيرها اين خود است ممکن با اينکه  دهند، شکل

 آزموندادن برای انجام . پي مي گيرند، پاياست و ثبات با آنها ميان تفاضل كه ای گونه به زمان، يط

 :ه استزير استفاده كرد  از آماره( 6000) 6كيبي، كائوهای تر همجمعي داده

 

 
خطاهای حاصل از تخمين   وقفه است و ضريب رگرسيون خطای بلندمدت  در رابطه فوق

 :است نمايش داده شده صورت زير به ادغام شدهمدل به روش 

 
را با اين فرض كه بردارهای فولر  -ديکي افتهي ميتعم انباشتگي همآزمون ( 6000)كائو 

 :ه استي در هر مقطع همگن باشند، درقالب رابطه زير ارائه كردهمجمع

 
در  ها وقفهتعداد  p ی تركيبي وها دادهبا روش  بلندمدتخطای تخمين رابطه در رابطه فوق 

 همچنين . خطا بستگي دارداجزای ميان است كه اندازه آن به رفع خود همبستگي  ADFآزمون 

ديگر، در اين  بيانبه . شده استبرآورد خطای معادله ی آزمون و ها وقفهضريب متغير تفاضل 

، خطای تخمين محاسبه و بلندمدتپس از تخمين رابطه  و  ی هاآزمونآزمون مانند 

ی هاآزمونفرضيات اين آزمون هم مانند . شود يمانجام  ADFس با استفاده از رابطه فوق آزمون سپ

در اين (. 6839 زراءنژاد و انواری،) است استاندارد tو آماره آزمون دارای توزيع  و   

         آزمون ه مبتني بر كميان متغيرها از آزمون كائو استفاده شده همجمعي مقاله برای آزمون 

                                                 
1. Kao, C. 
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 ميان موجود، آماره طبق بر كه داد نشانی مختلف دهکهانتايج آزمون برای  است و  6گرنجر انگل

  .تنيس كاذبو به بيان ديگر رگرسيون  دارد وجود همجمعي الگو متغيرهای

 (ليمر) Fآزمون  .6-1

 از پيش. ای تركيبي استهروش مورد استفاده در اين پژوهش رگرسيون چند متغيره با داده

ادغام های مدل رگرسيوني روش از مدل برآورد برای كه شود مشخص است الزم مدل، برآورد

 فرضيه. شودمي استفاده ليمر آزمون از منظور اين برای .كرد استفاده (8پانل) ييتابلويا  (2پولينگ)

 بر اساسبه بيان ديگر . است) پولينگ آماری های داده (مقاطع بودن همگنبر  مبتنيF آماره صفر

، (متفاوت بودن)و نامقيد ( ثابت بودن)مقادير مجموع مجذور پسماندها از برازش دو مدل مقيد 

  .انجام داد برای همه واحدهای مقطعي  مبدأآزمون فرضيه را مبني بر يکسان بودن عرض از  توان يم

 هایداده بودن ديتا پانل( مقاطع ميان ناهمگني وجود آن مقابل فرضيه شود، رد صفر فرض چنانچه

 ناهمگني وجود نشان از كه است  شده رد صفر فرضيهنشان دادند   نتايج .شودمي پذيرفته (آماری

 استفاده (GLS) يافته تعميم مجذورات كمترين روش از ،آكار بنابراين برای برآوردی. دارد مقاطع

 .شودمي

 هاسمن  زمونآ .6-1

 ميان از برتر مدل انتخاب برای بايد ، 0  ةفرضي شدن و رد F آزموندادن   انجام از پس

اثر )پرسش اين است كه كدام روش  به بيان ديگر .اقدام كرد تصادفي اثر و 1 ثابت اثر یهاالگو

 را زير آزمون  هاسمن كار اين برایتر است؟  برای برآورد سيستم مناسب( ثابت يا اثر تصادفي

 :ه استدرك پيشنهاد

  : E (   /   ) =0 
  : E (   /   ) ≠ 0 

 كننده برآورد از سوی شده برآورد ضرايب اينکه است از  عبارت سمنها  آزمون صفر در فرضيه

 آزمون (.6831 ،دیداو)ست ا يکسان ثابت اثر كننده، برآورد از حاصل با ضرايب تصادفي اثر

 شکل مستقل متغيرهای و شده زده تخمين رگرسيون خطای نايم ارتباط ودنب يا ودبة پاي بر هاسمن

 متغيرهای از مستقل خطا ةجمل ديگر عبارت به يا باشد     از مستقل     چنانچه .است گرفته

 صورت اين غير در .شودمي هپذيرفت (تصادفي اثرات مدل فرض( صفر فرض آنگاه باشد، توضيحي

                                                 
1. Engle-Granger Ordinary Least Squares (OLS) 

2. Pool  
3. Panel  
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 صفر فرضيه كهدهد نشان مي نتايج . (6839، نوری و نژاد زراء) داشت خواهد كاربرد ثابت اثر مدل

 .شودفاده مياست مدل برآورد برایبنابر اين ، كارآتر از روش اثر تصادفي است ثابت اثر و شده رد

  مخارج خطي  تقاضای سيستم برآورد .1

 های داده شدند، اما حذف ،نداشتند آموز دانش عضو خود تركيب در كه ييهاخانوادههای داده

 در تحصيل به شاغل عضواز  برخورداری با كه ييهاخانواده آموزشي مخارج برای صفر مقادير با

با حذف همچنين  .شدند لحاظ بودند نکرده گزارش خود آموزشي مخارج برای مبلغي، خود تركيب

تعديل  مفهوم خانوادهها برای نزديك تر شدن به  ، دادهیارهای تك نفراطالعات مربوط به خانو

تعديل ياد شده به اقتضای مباني نظری و اصل كسب مطلوبيت اعضای خانواده از مصرف . شدند

ضرايب معنادار  دهکها، يهمگ براینشان داد كه  مدل برآورد نتايج .صورت گرفته است يکديگر

 نيز با مباني نظری بيضرا عالمتهای آماری، لحاظ از معنادار هایپارامتر نسبت بر عالوه. هستند

 توضيح را خانواده ها رفتار مناسب يشکل به تحقيق مدل پذيرفت توان مي بنابراين. ندسته سازگار

 پارامترهای بيضرا نمايشهای رفاهي است، هدف مطالعه برآورد سنجه كه ازآنجا. است داده

ی ها سنجهبه بازتاب نتايج برآورد و تنها  است بودهن سودمندت و مقادير حداقل معيش برآوردی

شاخص استون مطالعه ين مورد استفاده در اشاخص قيمتي  .شودمي بسنده دهکهابه تفکيك  رفاهي

 .(6009، 6گرين و آلستون)شده است به كار گرفته  بسياریطالعات در مكه  است

 ي سيستم مخارج خطيرفاه های سنجهبرآورد  .1

 هاخانواده آمده دست به مطلوبيت ميزان ،ي آموزش عمومييگروه كاالی قيمتهادر بردار  تغيير با

 كننده مطلوبيت مصرف تأثيرپذيری شدت و گونگي تحليل  برای. يابد كاهش يا افزايش است ممکن

( EV)معادل  تغيير و( CV)تغيير جبراني  ،چون ييها سنجه از اغلب ،قيمت يادشده تغيير از

برای  .است شدهاين دو معيار استفاده  ازنيز در اين مقاله  .(6873 ،واريان) ه استشد  دهاستفا

افزايش قيمت  درصدی برای 21 ، گزينهعمومي محاسبه آثار رفاهي ناشي از تعديل قيمت آموزش

آثار آن  و تقاضا محاسبهبرآوردی بر اساس پارامترهای  های رفاهيسنجهو  نييتعآموزش عمومي 

ی تغيير جبراني ها سنجه. شدارزيابي دهکهای درآمدی به تفکيك  ی شهریخانواده ها هبر رفا

 CV و تغيير معادل EV ، كه ناشي از تغيير قيمت را  خانواده هامعادل پولي تغيير در رفاه

ی تغيير جبراني ها سنجهدر فرض موجود  .كنندگيری ميآموزشي است اندازهو كاالهای خدمات 

 CV  و تغيير معادل EV  مخارج خود را با توجه به تغيير در  هاخانوادههيکس آن است كه

                                                 
1. Green, R.D., & Alston, J.M. 
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ت الزم است قيمت پايه تعيين و قيم نخستدر اين مسير  و كنندی نسبي باز توزيع ميقيمتها

از آنجا كه آخرين مجموعه از . تعديل شود گوناگونهای نهنسبت به آن و در قالب گزيآموزش 

، لذا قيمت كاالها و خدمات آموزشي در سال مذكور به است 6809های قيمتي متعلق به سال داده

 .ی پايه انتخاب شده استقيمتهاعنوان 
 ی شهریهاخانوادهرای ب آموزش عموميناشي از افزايش قيمت  EV معادل و CVهای تغيير جبراني سنجه .0 شماره جدول

 (ريال0111) (0182-0191) درآمدیدهكهای به تفكيك 

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول دهك

تغيير جبراني سنجه 

 CV 
6836 22367 633361 819307 36331 627139 693638 617939 883332 190930 

تغيير معادل  سنجه

 EV 
69319 293901 671399 889382 77830 626639 696931 612131 888133 196239 

 محاسبات محقق: منبع

هم اما تفاوت ميکديگر  ازتغيير معادل  وشود معيارهای تغيير جبراني  طور كه مشاهده مي همان

ی هاخانوادهفاه كاهش رنشان از  نيز ی تغيير جبراني و معادلها سنجهمقادير مثبت . هستندعالمت 

دهك اول تا  به ترتيب از ها نزولي سنجههمچنين روند  .دنشهری پس از تعديل قيمت آموزش دار

های باالی در دهک ناشي از تغيير قيمت آموزش عمومي تغيير رفاه اندازه كهدهد دهم نشان مي

 .پايين درآمدی است های دهکبيش از  درآمدی

اعمال  درصد 21به ميزان  يعموم قيمت خدمات آموزش اگر سياست افزايشبه بيان دقيق تر 

تغيير جبراني  سنجه  ،شود CV 633697، 22679 ،68699دهد كه الزم است مبالغ نشان مي  ،

به ترتيب به ريال  1909023و  8833290، 6179929، 6936827، 6271938 ،363919 ،819076

د تا در وپرداخت ش( به باال پاييناز )از دهکهای درآمدی  متعلق به هر يكشهری های خانواده

 .باقي بمانند( عمومي پيش از تغيير قيمت آموزش)سطح مطلوبيت اوليه 

 ،اعمال شود درصد 21به ميزان  يعموم افزايش قيمت خدمات آموزش سياست همچنين اگر

 معادلتغيير  سنجه  CV 889863، 671996 ،29901 ،69183مبالغ  دهد كه الزم استنشان مي، 

های خانوادهبه ترتيب به ريال  1962809 و 8881730، 6121162، 6969177، 6266817 ،778097

د تا در سطح مطلوبيت وپرداخت ش( به باال پاييناز )متعلق به هر يك از دهکهای درآمدی شهری 

 .باقي بمانند( عمومي پيش از تغيير قيمت آموزش)اوليه 

به موازات دهکهای درآمدی ي همگبرای معادل  ر جبراني وييی تغها سنجه كه شودالحظه ميم

دليل كه  ردادتعلق اول دهك ی هاخانوادهكمترين به لبته ا. ندقيمت آموزش، افزايش يافته ا ونيفز
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اول در كل مخارج آموزشي  دهكی هاخانوادهمخارج آموزشي سهم ناچيز توان در را مي آن

متحمل زيان  ،در هنگام افزايش بهای خدمات آموزشي شود تاكه سبب مي جستجو كرد هاخانواده

مربوط به معادل،  ر جبراني وييی تغها سنجهبيشترين اندازه  ،برابر در .شوند یكمتر نسبتاًرفاهي 

هزينه نسبي ترين االباست كه  (درآمدین دهك يباالتر)دهك دهم متعلق به ی شهری هاخانواده

 پس از افزايش قيمت آموزش ،هگروی اين خانواده هات به سطح مطلوبيت اوليه برای بازگش

 .استعمومي 

 و پيشنهادها بندیجمع

ها در قالب دريافت تصميم دولت برای تأمين بخشي از مخارج آموزش عمومي از خانواده

 ات آموزشخدمافزايش قيمت مدارس، به شهريه يا كاهش ميزان اعتبارات دولتي اختصاص يافته 

توزيع ختن انابرابر سو  سرمايه انسانيضعيف تي چون يپيامدها جدای ازرا در پي دارد كه  يعموم

های داده اين مطالعه با استفاده از در .دهد ميتنزل نيز را ها خانوادهرفاه سطح ، فرصتهای آموزشي

تالش شد  ،است اهم آمدهفر 6809تا  6831ی سالهاطي  رها كه از آمار بودجه خانواخانواده تركيبي

ناشي از های شهری خانوادهدر رفاه  ، تغييرتغييرات جبراني و معادلهای  سنجه به كارگيریبا 

-دسته بندی شده( ای هزينه)های مختلف درآمدی كه به تفکيك دهک افزايش قيمت آموزش عمومي

 .شوداندازه گيری  ،اند

غييرات جبراني با تغييرات معادل تفاوت دارند، معيارهای تكه گرچه اندازه  ددادننشان  هايافته

 هاخانوادهاول تا دهم های دهکبرای فزاينده  یروندبرخوردار از و همسان عالمت دارای اما هر دو 

جبران كاهش  رایب معادل پولي كه نشان دادنيز  (CV) تغيير جبرانيرفاهي  سنجهمحاسبه  .هستند

دهکهای درآمدی برای به ترتيب عمومي قيمت آموزش  یدرصد 21افزايش برای، خانواده هارفاه 

معادل نيز  (EV) معادل تغييرسنجه  بر پايه .استهزار ريال   1901و  68عبارت از دهم  واول 

عمومي برای درصد افزايش قيمت آموزش  21در ازای ، خانواده هاجبران كاهش رفاه  برای پولي

 .استريال  هزار 1962و   69 ازعبارت  به ترتيب دهم ودهکهای درآمدی اول 

 كه انجاميدهی شهری هاخانواده همگيبه كاهش رفاه  عموميقيمت آموزش افزايش بنابراين 

رتبه و به موازات افزايش است يکسان نبوده  هاخانوادهدهکهای درآمدی همگي برای  آنالبته ميزان 

زيان اندك ميزان نسبتاً  ،توجهنکته قابل  .فته استيافزوني خانواده ( مخارج) یدرآمد هایگروه

كمترين معادل پولي برای در نتيجه  كه درآمدی است پايينمتعلق به دهکهای های خانواده رفاهي

. داشته است در پيخانواده های يادشده را  برای ناشي از افزايش قيمت آموزشجبران كاهش رفاه 
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 پاييندهکهای برای ( قيمت پس از افزايش)های تغيير جبراني و معادل سنجهاندازه كوچك 

در ميان اعضای  نسبت كوچك شاغالن به تحصيل، ريشه در دهکهای باالتردر مقايسه با  درآمدی

خانواده های  مخارج آموزشي در سبد هزينهناچيز  وسهم نسبتاً مخارج كلاندك سطح خانواده، 

مندی از بهره مذكور بههای عالوه بر اين گرايش غالب خانواده .دارد پايينوابسته به دهکهای 

مي آموزش عموگران مانند از خدمات آموزشي  گيریبهرهارزان در مقابل خدمات آموزش دولتي 

 .جستجو كرد ،خصوصي

دهند ولي ميزان درآمد بيشتری را از دست ميمرفه ی هاخانوادهاگرچه شايان ذكر است كه 

در را درآمد آنان بيشتری از سهم  ،درآمدیی متعلق به دهکهای پايين هاخانوادهاز دست رفته  درآمد

 .تشکيل مي دهدهای متعلق به دهکهای باالتر قياس با خانواده

از بابت ( 2993) و باروس و رودريگز( 6802) های اين پژوهش با نتايج تحقيقات انصاریيافته

ای كم درآمدتر، هتر در مقايسه با خانوادههای مرفه تر بودن اندازه كاستي در رفاه خانوادهبزرگ

كاهش سطح رفاه اندازه متفاوت از جنبه ( 6007) و كريدی و ون دی ون( 6006) كنراد و شرودر

( 2991) و كاكواني سونولي با يافته  است، سازگار ،خانوارها در اثر افزايش قيمت آموزش عمومي

كم درآمد از های سطح رفاهي خانوادهكاهش  ر ميزان بيشتربمبني ( 6809) و محمدی و ديگران

های تر بودن اندازه كاستي در رفاه خانوادهدليل احتمالي كوچك. متفاوت است ،محل افزايش قيمت

های مرفه تر، ارائه آموزش عمومي رايگان از سوی دولت است كه كم درآمدتر در مقايسه با خانواده

 .رودهنگام افزايش قيمت به شمار مي بهجانشيني قوی برای آموزش خصوصي 

 عدالت آموزشي،توسعه و لزامات دستيابي به اي چون ياساس معيارهاهای رفاهي بر نجهس

تعيين  تقاضا تابعپارامترهای  پايه رلکه بباند، قرار نداشته  ...و  خانواده ها نياز، اراده و فقرمبارزه با 

. ندها هستو نابرابری در مخارج آموزشي خانوادهوضعيت موجود رفتار مصرفي  ي ازبازتابشده و 

 ،افزايش قيمت آموزش عموميهنگام  بهبرای دهکهای باالتر خانوارها تر درآمد از دست رفته فزون

های دهخانوا تركم زيان رفاهي ،در برابر به معنای برخورداری بيشتر آنان از خدمات آموزشي و

ت آموزش اخدم های مربوطه ازادهمندی اندك خانوبه مفهوم بهرهوابسته به گروههای كم درآمد 

در نظام آموزش عمومي فرصتها به بيان ديگر نشان از نابرابريهای درآمدی گسترده است و عمومي 

در به كار گرفتن راهبردهای تأمين مالي آموزش دارد  وظيفه دولتچنين شرايطي  در .كشور دارد

-برنامه قالبدر به عالوه . دريافت شهريه به عوارض و پيامدهای راهي آن توجه كند مانندعمومي 

روی  ،بهبود كيفيت آموزش عمومي به جای افزايش قيمتبه سياستهای معطوف به های توسعه 
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متناسب را بار مالياتي  ومحل مالياتهای عمومي تأمين مالي مالي آموزش عمومي را از  عآورد و مناب

تا تأمين  شودوسل به چنين سياستي سبب ميت. كندتوزيع  (تصاعدی) با سطوح درآمدی مختلف

زيان صورت نگيرد و مالي نظام آموزش عمومي از رهگذر افزايش قيمت خدمات آموزش عمومي 

تقاضای خانوارهای كم درآمد برای آموزش  ،شودميل حهای كم درآمد ترفاهي كمتری به خانواده

همچنين  .کندتوسعه پيدا ننابرابری در فرصتهای آموزشي رهگذر از اين و  كاهش نيابد عمومي

در سبد هزينه مخارج آموزش عمومي سهم برای عدم افزايش  مناسبهای زمينه فراهم كردن

 برای)های كم درآمد، مطالعه و امکان سنجي تفکيك بازار خدمات آموزش عمومي خانواده

هدفمند و های اختصاص يارانه و برای پياده سازی قيمتهای تبعيضي (خانوارهای كم درآمد و مرفه

   .شودمحروم برای آموزش عمومي توصيه ميهای تحريك تقاضای خانواده برایغير نقدی 
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های یک یافته: ای بر نوجوانانی رایانهبازیهای آسیبهای والدین در مورد نگرانیها

 پژوهش ترکیبی
 

  1فرهاد سراجی دكتر 

  2بخشیمریم علی

 چکیده
رواج نوجوانان  میانای در ی رایانهبازیهااطالعات و تغییر شرایط زندگی با توسعه فناوری

ی والدین از نگرانیهابندی و اولویت هدف پژوهش حاضر شناسایی. استیافته بسیار 

      این پژوهش با . ای بر فرزندان نوجوانشان استی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبها

 این پژوهش از در مرحله اول .است نجام شدها و با طرح اکتشافی شناسی ترکیبیروش

ین مصاحبه نفر از والد 11شناسی با روش پدیداربا و بهره گیری شده  شناسی کیفیروش

گیری گلوله برفی که مشارکت کنندگان با روش نمونهاست عمیق و اکتشافی به عمل آمده 

مضمون فرعی و سه مضمون اصلی  11کد اولیه،  823ها در تحلیل داده. اندانتخاب شده

ی شناختی و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و آسیبهای جسمانی و فیزیکی، آسیبهاشامل؛ 

ناسی کمی شاز روش هایافته بسطبه منظور  مرحله دومدر  .است هفکری شناسایی شد

آموزان دانش( پدر یا مادر)والدین آن جامعه آماریروش آن پیمایشی و . ه استاستفاده شد

نفر  222ای گیری تصادفی طبقهبا روش نمونهکه  شهر نهاوند بوده است پسر دوره متوسطه

 هایداده. نده اسخ دادساخته پاپرسشنامه محققنمونه انتخاب و به از والدین به عنوان 

-همون تعقیبی توکی تحلیل شدو آز Fتک گروهی، آزمون  Tآزمون حاصل از پرسشنامه با 

 بیشتر است که ههای حاصل از دو مرحله کیفی و کمی پژوهش نشان دادیافته. اند

ناشی  رهنگی و شناختیی فیزیکی، فآسیبهاای مربوط به ی رایانهبازیها ازی والدین نگرانیها

 نگرانی والدین از بروز آزمون توکی نشان داد کهو  Fهمچنین نتایج آزمون . است از آن

      . ی فرهنگی و شناختی استآسیبهای فیزیکی، بیش از آسیبها

 

 ، والدین، نوجوانانایبازیهای رایانه طالعات،اوریی تربیتی، فنانگرانیها :گانکلید واژ
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 مسئلهو طرح مقدمه 

 میانارتباطات در واطالعات ترین دستاوردهای فناوریتأثیرگذارای یکی از ی رایانهبازیها

برای تفریح، سرگرمی، یادگیری،  را بازیهاکودکان و نوجوانان این . کودکان و نوجوانان است

ای یری از امکانات تعاملی، چندرسانهگبا بهره بازیهااین . گیرندبه کار میفکری و ابراز خود فعالیت 

-محتوای خود می ب و درگیررا جذ ادگی مخاطبانبه س سازی شده و مجازیایجاد فضای شبیه و

ممتاز  یعات از جایگاهصنایع فناوری اطال میاندر  ایی رایانهبازیهارو صنعت  ایناز . دکن

کارل، )شودافزوده می آن و سودآوری میزان فروش ،مخاطبان شماراست و روز به روز بر برخوردار 

اوقات ، دومین فعالیتی است که بعد از تماشای تلویزیون بازیهای رایانه ای (.2212، 1واتر و شادن

 02، به طور متوسط دندهآمارها نشان می. دهدو نوجوانان را به خود اختصاص می کودکان فراغت

درصد نوجوانان ایرانی  38درصد نوجوانان فنالندی و  42تا  12درصد نوجوانان آمریکایی،  42تا 

 (. 1842عطرکار روشن، و  فرمانبر، توانا، استبصاری)هستند ایی رایانهبازیهاکاربر 

-ی برگشتویژگیهاماهوی دارای  از نظرشوند که طراحی میطوری  ای غالباًی رایانهبازیها

انگیز،  هیجان شخصیتهاای و پذیری هستند و از بعد زمینههای متنوع و کنترلپذیری، امکان انتخاب

 جذاب گرافیک هستند و رداخنده و قض هنجارهای اجتماعیاجنسی، ن کننده، تحریکاغلب خشن

ی ماهوی و ویژگیهابه  توجهاز این رو با . دنکنمی جلبنوجوان را به خود  و دارنددلنشین و آهنگ 

ی فیزیکی در شرایط شهرنشینی جدید سیاستگذاران و بازیهاو عدم امکان انجام  بازیهامحتوایی این 

زارع شاه آبادی )نداتخاذ کندر این زمینه را ای الزم مجریان فرهنگی و تربیتی باید تصمیمها و اقدامه

 (. 2211، 2پاورز و بوسکت ،سوند؛ ریچار1842و عهد نیک، 

-ای یکی از نهادهای تصمیمی رایانهبازیهابنیاد ملی  1842با توجه به اهمیت موضوع از سال 

یاستگذاری ای سی رایانهبازیهادر زمینه اهداف و محتوای  تا یافتگیر، سیاستگذار و ناظر ماموریت 

یط فرهنگی اجتماعی کشور نظارت داشته اای و تناسب آن با شری رایانهبازیهای ویژگیهاکند؛ بر 

ای ترغیب کند و آموزشهای ی رایانهبازیهاباشد؛ شرکتها، سازمانها و افراد ذیصالح را به تولید 

(. 1842سی و جاللی، شم)کاربران بدهدبه  ایی رایانهبازیها به کارگیریرا در زمینه نحوه  مناسب

های ای در جهان و ایران به جنبهی رایانهبازیهابر اساس شواهد موجود اغلب تولیدکنندگان  اما

       نادیده تربیتی آن را های فرهنگی و آثار سوءدارند و جنبه تأکیداقتصادی و سودآوری آن 

                                                            
1 . Karle, J. W., Watter, S., & Shedden, J.M. 

2 . Richardson, A.E., Powers, M.E., & Bousquet, L.G. 
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ای داخلی و ی رایانهبازیهاها در بنابراین با توجه به ضعف سیاستگذاری(. 2219، 1کریستو)گرفته اند

 بازیهاای وارداتی و عدم آشنایی مخاطبان با این ی رایانهبازیهای انبود نظارت و کنترل بر محتو

 .رو سازدهروب بسیاری آسیبهاممکن است، کاربران را با 

سانه به هر میزان که از کاربرد یک ر هاکاربران رسانه« مندیاستفاده و رضایت»بر اساس نظریه 

با دارا بودن دو ای ی رایانهبازیها. شوندند، به استفاده مکرر از آن ترغیب میکن کسب رضایت

با خود نگرشی ن را در سطوح عمیق شناختی و نوجوا« تعاملی»و « سازیورغوطه»ویژگی مهم 

ر را بسیای فضای مجازی بازی اکاربر بازی رایانه حالتی است که« سازیورغوطه» .ازندسدرگیر می

ریزد و فرو می دنیای مجازی و واقعی نزد او میان و فاصله پنداردبه فضای واقعی نزدیک می

د فرآین ال خود با رایانه،نیز به حالتی اشاره دارد که کاربر با ایجاد و توسعه رابطه فع«  بودنتعاملی»

 یآثار ویژگیهااین . (2218، 2کانگ، کیم و کیم)ندکسازی میبازی را دستکاری، تعدیل و شخصی

گیری، تقویت فرآیند بهبود مهارت تصمیمتوان به جمله میاز  .گذارندبه جا میمثبت برای بازیگران 

پذیری، قانونمندی پردازش شناختی، بهبود فهم موقعیتهای پیچیده، پرورش قوه خالقیت، مسئولیت

همچنین افزایش  (.2218، 8فرگوسن و اولسن)کردو هماهنگی حرکات دست، پا و مغز اشاره 

گیری و اضطراب از آثار منفی ای، افسردگی، گوشهی رایانهبازیهارفتارهای پرخاشگرانه، اعتیاد به 

به ویژه با فرهنگ ایرانی اسالمی و  بازیهاعالوه عدم تناسب محتوای به. آیدمی شمارروانی آن به 

  . (2218فرگوسن، )گرفت نادیدهتوان آن بر نوجوانان را نمی آثار فیزیکی و جسمانی

 ی ماهویویژگیهاای با ی رایانهبازیها؛ معتقد است 3لهویبا طرح نظریه هویت ( 2223)9دمول

فعاالنه این ساختار را درونی وی د که نکنرا به فضایی هدایت می خطی، تعاملی و مجازی کاربرچند

سازی با ازی، عالوه بر هماننداین کاربر ببنابر. شوددر نتیجه هویتش دستخوش تغییر می و کندمی

پذیر آن واقعی و برگشتساختار منعطف، غیر تأثیرپذیری از داستان بازی، تحت تأثیرو  شخصیتها

بر اساس  .ددهآن را تغییر می به تدریجگذارد و می تأثیربر هویت کاربر  ویژگیهااین . گیردقرار می

رفتار و ای در کنار محتوای جذاب آن یانهی رابازیهاپذیر ساختار منعطف و برگشتاین نظریه 

1و فرگوسن ربکییی مانند؛ پژوهشهااز این منظر  .دهدقرار می تأثیررا تحت عادات کاربران 
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 و همکاران 2وی، (1842)، قادری و بهرامی(2218)1و بوشمن فرکوا، بگی، شحسن، (2218)

 یبازیهانقش  (1841)پورحسین دوران، فالح، فتحی آشتیانی وو ( 1842)یچشمی و زمان ،(2212)

-قرار دادهیید أترا مورد افسردگی، عدم سازگاری اجتماعی و هویت  پرخاشگری، در بروزرایانه ای 

رک به نشسته و سکون یکی ی بازی نوجوان از ایستاده و متحفعالیتهاتغییر سبک  گذشته از این .اند

 به همراه بسیارزیانبار جسمانی و روانی ای است که پیامدهای ی رایانهبازیهای انجام ویژگیهااز 

دست و پا از آثار سوء ی آسیبهاینایی و انباشت چربی، درد ستون فقرات، عوارض ب چاقی،. دارد

یوسایی و پژوهشهای  مانند پژوهشها نوجوانان است که در برخی از درهای طوالنی مدت نشستن

از این رو . شده است تأکیدبر آنها ( 1834)جعفرزاده باغانرحمانی، میرزایی و و  (1841)همکاران

به کاربران  بسیار دری آسیبهاوجود آثار مثبت و ظرفیتهای تربیتی که دارند،  ی باای رایانهبازیها

ی آسیبهای والدین درباره نگرانیهابر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی . وجود می آورند

 . نهاستای بر فرزندان نوجوان آی رایانهبازیهاناشی از 

  پیشینه پژوهش

تقسیم  گروهتوان به سه ای را میی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبهای انجام شده در زمینه پژوهشها

 :کرد

رفتارهای فردی و اجتماعی ای بر یانهی رابازیها تأثیرکه به بررسی رابطه یا یی پژوهشها( الف

ی بازیها پرخاشگری کاربران ت کهداده اسنشان ( 2218)و فرگوسن  ربکی پژوهش .اندپرداخته

و  حسنپژوهش . است ایرایانه یبازیهاپذیری ساختار منعطف و برگشت بیشتر به سببای رایانه

، پردازندمیپرخاشگرانه  رایانه ای یبازیهانوجوانانی که به  داده استنشان ( 2218)همکاران 

 دهندمینشان ( 2212)وی و همکاران پژوهش های یافته .شودبیشتر میپرخاشگرانه آنها  رفتارهای

ترس از  ،دارای عالئم افسردگی پردازند،میای های رایانهازیبه بی ی که مدت زمان زیادافراد

 فرگوسن. شوددر آنها مشاهد میا و اینترنت هعالئم اعتیاد به این بازی وهستند  حضور در جمع

به مدت  ویدئوییی بازیها انجام ن وبیش از حد تلویزیو تماشایدریافت که در پژوهشی  (2212)

ی فعالیتهابر  سال 12باالی  آموزاندانش مختل شدن توجه و کاهش تمرکز فکریطوالنی سبب 

 اعتیاد اینترنتی ی کهآموزاندانشدهد نشان می( 2212)8ساگینز و سامیهای یافته. ودشمدرسه می

عملکرد تحصیلی پایین  ،و ریاضیعلوم  مفاهیمیادگیری تداخل شناختی در  تأثیرتحت  دارند،
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 یبازیها افرادی که  با مقایسه دو گروه از دانشجویان نشان دادند،( 2220)1مارکی و تیومج. دارند

قادری و  .، بیشتر از افراد دیگر رفتارهای پرخاشگرانه دارنددهندخشن انجام می ایرایانه

ای بازی رایانهروزانه ساعتهای میزان  ودریافتند، نظارت والدین بر انتخاب نوع ( 1842)بهرامی

 دهدنشان می( 1842)و همکاران فرمانبرپژوهش . داردآموزان دانش کننده در خشونت تعدیل ینقش

 .یابدآموزان افزایش میدانش خورد، میزان پرخاشگریزد و ای پرایانهی ربازیهابا افزایش انجام  که

در  ایساعات انجام بازی رایانه تعداده یافتند کدر (1842)ی، نوری جلیانی و دورانشجاعی، دهدار

ینی میزان پرخاشگری بدر پیشو نگرش نسبت به خشونت دانش آموز  هفته، معدل تحصیلی

نشان ( 1842)گیالن، رشادت و قاسمیهای رجبییافته. است مؤثر ای خشنی رایانهبازیهاکاربران 

سیت با پرخاشگری کالمی، فیزیکی و خصومت مدت زمان بازی، نوع بازی و جن که میان دندهمی

کاری، رفتارهای هم میاندهند که نشان می( 1842)چشمی و زمانی. رابطه معنادار وجود دارد

وجود رابطه ای ی رایانهبازیهاسته و وابسته به غیروابآموزان دانش ورزیپذیری و جراتمسئولیت

-سابقه در مقایسه با کاربران کمکاربران با دارد که تأکید( 1841)و همکاران دورانپژوهش . دارد

 . هویت منعطف و موقتی دارند ،ساختار رسانه تأثیرسابقه تحت 

فیزیکی کاربر  ی جسمانی وویژگیهاای بر ی رایانهبازیها تأثیری یی که به بررسپژوهشها( ب

شاخص توده  تماشای تلویزیون باکه میان  نشان دادند( 1841)یوسایی و همکاران. اندپرداخته

میزان تماشای  که میاندریافتند ( 1834)و همکاران نیارحمانی. دار وجود داردمعناچربی بدن ارتباط 

دار وجود او شاخص توده بدنی رابطه معن سطح فعالیت بدنی ای باانجام بازیهای رایانه تلویزیون و

یش از یک ساعت در روز ب ی کهآموزاننشان داد، دانش( 2221)2چان و رابینویتزپژوهش  .دارد

. ندسته باال دارای شاخص توده چربی و تمرکزفعال، کم، بیشهنددی انجام میای رایانهبازیها

دختران نوجوانی که بیش از دو ساعت در روز  دهد کهمینشان  (2222)8گریز و مدیناپژوهش 

  .برندیرنج م و کم تحرکی ی عضالنیآسیبهااز  دهند،ای انجام میی رایانهبازیها

، بیوکا جئونگ .را مورد بررسی قرار داده اندای رایانه یبازیهایی که علل گرایش به پژوهشها( ج

، عواملی ای در فنالند دریافتندی رایانهبازیهابر گرایش به  مؤثررسی عوامل با بر( 2212)9و بوهیل

ی بازیهاتمایل به تواند به کاهش کودک با والدین می میانباط صمیمی ارت نند سن، جنس وما
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 در پژوهشی (2220) و همکارانش 1اولسون .آمیز کمک کندو کاهش رفتارهای خشونت ایرایانه

 یبازیهاگرایش نوجوانان به در مهم ، یکی از پنج عامل بازیهاخشونت موجود در که  نشان دادند

ی زندگی واقعی، هاگریز از محدودیت( 1842)آبادی و عهدنیکزارع شاهدر پژوهش . ی استارایانه

 .ای نشان داده شده است رایانه یبازیهاطلبی از عوامل مهم گرایش نوجوانان به رقابت و مبارزه

، ونت آمیزای بر پرخاشگری، رفتارهای خشی رایانهبازیهانقش  بسیاری پژوهشهابه طور کلی 

بر  بازیهااین  تأثیراره یی نیز دربپژوهشها. اندافسردگی را مورد بررسی قرار دادهمشارکت، انزوا و 

ی والدین را نگرانیها در ایرانی پژوهشتاکنون  اما ،گرفته استصورت  کاربرهای فیزیکی ویژگیها

 داده است که هدف پژوهش حاضرنای مورد بررسی قرار ی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبهادر مورد 

 .   است پرداختن به این موضوع

  ت پژوهشسؤاالاهداف  و 

-ی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبهامورد  ی والدین درنگرانیهاشناسایی  پژوهش حاضرهدف کلی 

 :شودکمی مطرح می سؤالکیفی و یک  سؤال، یک سؤالدو این زمینه در . ای بر نوجوانان است

 (کیفی سؤال)هایی نگرانی دارند؟ای در چه جنبهی رایانهبازیهای آسیبهاوالدین در مورد  (1

، بیشتر از بقیه موجب نگرانی والدین نوجوانان ایی رایانهبازیها یآسیبها زدسته ا کدام( 2

 (   کمی سؤال)است؟

 روش پژوهش

این گونه طرح . شده استگرفته  بهره شناسی ترکیبی با طرح اکتشافیدر این پژوهش از روش

پدیده در اختیار  های مورد نیاز برای توصیف ابعاد گوناگون یکرود که دادهترکیبی زمانی به کار می

پدیده را شناسایی و برای  گوناگونهای کیفی ابتدا ابعاد نباشد و لذا پژوهشگر با استفاده از داده

 چارچوبالگو یا در پژوهش حاضر با توجه به نبود . بردبهره میی کمی روشها، از درک وسیعتر آن

در مرحله اول از روش ای در ایران، ی رایانهبازیهای آسیبهامشخص برای شناسایی ابعاد 

نفر از والدین که فرزندان نوجوان آنها بیش از  11 و بر این اساس ه استپدیدارشناسی استفاده شد

گیری هدفمند و با روش کردند، بر مبنای نمونهای سپری میساعت در روز را با انجام بازی رایانه 3

ها مصاحبه عمیق و ردآوری دادهابزار گ. نده ادر پژوهش مشارکت کرد برفیگیری گلولهنمونه

بر فرزندان  ییآسیبهاای چه ی رایانهبازیها»؛ یافتکلی ادامه می سؤالاین  بر اساس بود که اکتشافی

شوندگان به سمت گر با هدایت صحبتهای مصاحبهسپس در ادامه مصاحبه« دارند؟ نوجوان شما
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. کرددر مسیر پژوهش هدایت می و آنها راها ممانعت ای از انحراف مصاحبهی رایانهبازیهای آسیبها

پایان شد و بالفاصله بعد از ، ضبط میصوتضبط با  کهدقیقه بود  93 تا 23مدت زمان هر مصاحبه 

در مدت هفت ماه انجام و  هامصاحبه .آمدمیبه صورت متن در افزار وردبا نرم مصاحبه یافتن

ها، متن ضمن استماع مصاحبهنیز داور بیرونی و در این فرآیند، عالوه بر پژوهشگر، د .تحلیل شدند

در  گیرینمونه. ها فراهم گرددپذیری دادهدادند تا امکان انتقالیرا با صدای ضبط شده مطابقت م

  .نددها به مرحله اشباع نزدیک شید که دادهزمانی به اتمام رس این مرحله

، قابلیت 2پذیریییدأ، ت1پذیریباور های پژوهش از شاخصهایاعتبار دادهاطمینان از  به منظور

پذیری کدهای اولیه، مضمونهای برای باور. (2213، 3لئونگ)استفاده شد 9پذیریو انتقال 8اطمینان

شد تا در صورت لزوم آن را اصالح یا کنندگان برگردانده به مشارکت استخراج شدهفرعی و اصلی 

باورها و عقاید خود را تا حد  ،پذیریییدأتبرای بررسی  پژوهشگر تالش کرده است .تغییر دهند

دیگر به عنوان بازبین  یفرد بنابراین ها دخالت ندهدآوری و تحلیل داده گردامکان در فرآیند 

برای . ها را تحلیل کرد تا سوگیریهای احتمالی پژوهشگر آشکار و کنترل شودخارجی، مصاحبه

و فرآیند تحلیل به طور جداگانه  1«برس پژوهشیحسا»به عنوان حلیلگر کیفی دو ت ،قابلیت اطمینان

-تا حد امکان مشارکت هافتهیا پذیری و امکان تعمیمانتقال برای. دکردن بررسیها را دادهکدگذاری 

و اطالعات مدرک تحصیلی، شغلی  اقتصادی انتخاب شدند -اجتماعی متفاوتهای کنندگان از طبقه

  .نهایی ارائه شد رشآوری و در گزاگردو طبقه اجتماعی آنها 

کلی  ویژگیهایمضمونها . ها استخراج مفاهیم و مضامین مورد توجه بوددر فرآیند تحلیل داده

متفاوت  بخشیهر مضمون . کنندهستند که معنای محوری مفاهیم، شباهتها و تفاوتها را بازنمایی می

به بار گوش دادن و ها پس از چند در پژوهش حاضر متن مصاحبه. کنداز پدیده را وصف می

بندیها و ها با تکرار کدگذاریها، طبقهمقوله. تحلیل مضمونی شدتهیه و روی کاغذ  صورت متن

بندی اطالعات، مضامین مشترک و مرتبط پس از استخراج، کدگذاری و طبقه. ندها انجام شدمقایسه

 . های فرعی و مضمونهای کلی ترکیب شدندبه هم در قالب مقوله

                                                            
1 . Credibility  

2 . Confirmability  

3 . Dependability  

4 . Transferability  

5 . Leung, L. 

6 . Audit trial  
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، مرحله کمی پژوهش به منظور شناسایی بیشتر های حاصل از مرحله کیفیاس یافتهبر اسسپس 

. کار گرفته شدپیمایشی بهدر این مرحله روش . انجام شد آسیبهاوالدین بر  تأکیدد موضوع و ابعا

استفاده پسر دوره متوسطه شهر نهاوند بودند که با آموزان دانشوالدین  همةجامعه آماری پژوهش 

نفر  222گیری تصادفی طبقه ای و فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان نمونهروش از 

؛ به این صورت که شهر نهاوند به دو بخش شمال و جنوب تقسیم ندحجم نمونه انتخاب شد برای

ابزار پژوهش در . شدند برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد و از هر بخش صد نفر از والدین

یدارشناسی مرحله مطالعه پدحاصل از های یافتهساخته بود که بر اساس حققنامه مپرسش این مرحله

های شده بود؛ بخش اول مربوط به داده در دو بخش تنظیم این پرسشنامه. تهیه شده بودقبل 

ی آسیبهاای شامل؛ ی رایانهبازیهاناشی از سه آسیب مهم  براساسو بخش دوم  شناختیجمعیت

روایی پرسشنامه . تهیه شده بود یا فکری یی شناختآسیبهااجتماعی و  -فرهنگی یآسیبهافیزیکی، 

دست آمد و ارتباطات بهونظران فناوری اطالعاتاز نظرات اصالحی ده نفر از صاحبگیری بهرهبا 

 -فرهنگی ی فیزیکی،آسیبهاهای مربوط به محاسبه آلفای کرانباخ برای گویه پایایی آن از طریق

از  ها،یل دادهبرای تحل. دبرآورد ش 012/2و  323/2، 020/2ترتیب ی بهاجتماعی و شناخت

های آمار میانگین و درصد تجمعی و از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، شاخص

 .، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون توکی استفاده شده استتک گروهی tآزمون ماننداستنباطی 

 های پژوهشیافته

بخش کیفی به منظور  در. شده استدر دو بخش کیفی و کمی ارائه  وهشپژهای این یافته

ای ی بر نوجوانان با یازده نفر از والدین مصاحبهای رایانهبازیهاناشی از ی مهم آسیبهاشناسایی 

 .صورت گرفت

 های کیفییافته

ر شش نف. سال بودند 32 تا 83محدوده سنی  کنندگان در مصاحبه شش زن و پنج مرد درشرکت

از لحاظ شغلی نیز . بودند یدارای مدرک کارشناسی، چهار نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دکتر

 832ها از تحلیل مصاحبه .دار بودندانههای دولتی و دو نفر خنفر معلم، دو نفر کارمند سازمان هفت

نشان داده شده  1 در جدول که ندمضمون اصلی شناسایی شد 8مضمون فرعی و  11کد اولیه، 

 .است
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 ایی رایانهبازیهای آسیبهای والدین از نگرانیهافرعی مربوط به  اصلی و مضمونهای  .1ل شماره  جدو

 مضمونهای فرعی مضمونهای اصلی

 های عصبین، خستگی مزمن، بلوغ زودرس، تیکی چشمی، درد ستون فقرات، افزایش وزآسیبها ی فیزیکیآسیبها

های نامناسب و ارزشی، انزوا و عدم ارتباط، پوششواج روابط دو جنس مخالف، تضاد پرخاشگری، ر و اجتماعی ی هویتیآسیبها

 تصنعی پنداشتن زندگی واقعی

 ممانعت از خالقیت و نوآوری، عدم درگیری فکری، عدم تمرکز فکری، تضعیف عادت به مطالعه کتاب ی شناختیآسیبها

 ی فیزیکیآسیبها

 است که از آنها سکونتحرکی و بی تلویزیونتماشای  ای وی رایانهبازیهای مهم آسیبهایکی از 

ن، بروز درد در ستون فقرات، افزایش وز. شودیاد مینیز « رفتارهای نشسته»به عنوان سندرم 

های عصبی برخی از عوارض نشستن طوالنی ایی و تیکی بینآسیبهاخستگی مزمن، بلوغ زودرس، 

برای . داشاره ش دردهای ستون فقرات ه نگرانی ازمکرر ب هامصاحبه در .است در پشت رایانه مدت

شه که مچ دست می و ار درد در ناحیه کمردچ پسرم موقع بازی با کامپیوتر»: گویدمی( 2)نمونه کد

ترسم می از همه بدتر اینکه کنه واز بازی ما رو پریشان و نگران میشکایتهاش از این دردها بعد 

حالت  کامپیوتر، غلط نشستن پشت میز ت پسرم بر اثر زیاد ومبادا به مرور زمان شکل ستون فقرا

متأسفانه پسرم بر اثر نشستن غلط در پشت : کندمیاشاره (  4)کد و« یا قوز مانند پیدا کنه و کجی

ی کامپیوتری به مدت طوالنی دچار عارضه بازیهااستفاده زیاد از اینترنت و  میز کامپیوتر و

 « .است شده( قوز در ناحیه شانه)کیفوش

عوارض ناشی از آن  ،عارضه فیزیکی دیگری که برخی از والدین نگران آن بودند، افزایش وزن

ی بازیهاهستم که اگر روند اعتیاد به از این نگران : گویدمی( 3)مثال کد به طور .بوداشتهایی و کم

یل نداشتن تحرک به نی که به دلبه خاطر اضافه وز ،همچنان ادامه داشته باشه ای در دو پسرمرایانه

 :گویدمینیز ( 12)کد  «.شوندمبتال دچارشده اند، در آینده نزدیک به بیماری دیابت و فشارخون  آن

خوره و خیلی اشتهاش کمه و ی کامپیوتری حتی غذا هم نمیبازیهااطر سرگرم شدن زیاد با به خ

 «.است که در سن رشد هستش ولی وزنش خیلی کم شدهوجود اینبا 

نگران رس گری مانند خستگی مزمن و بلوغ زودهای دیضهعار ازشوندگان مصاحبه برخی از

پسرم بعد بازی با کامپیوتر »: گویندچنین می( 4)کدچهار نفر از مصاحبه شوندگان به مانند . بودند

با ابراز ( 3)و ( 8)، (1)کد. «شده کنم سرم پر از باد و هوامیگه آنقدر خسته هستم که فکر می همیشه

هایی رو میبینه ی کامپیوتری پسرم صحنهبازیهادر »: کنند کهنی از بلوغ زودرس چنین عنوان مینگرا

که زنها لباس مناسبی ندارند و بیشتر قسمتهای بدنشون مشخص هستش و بعضی از اونها حالت 
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ترسم پسر نوجوانم چون در سن حساسی هست با دیدن این تصویرها دچار بلوغ می .برهنه دارند

  .«ودرس جنسی بشهز

، ایست قلبی، حمالت مغزی، بروز کردنداشاره  به آنها یی که سه نفر از والدیننگرانیهااز دیگر 

تی پسرم بازی وق»: گویدمی( 9کد)مثال مصاحبه شونده . خون بود تیکهای عصبی و باال رفتن فشار

کنم شه و فکر میمی زشه که صورتش قرمده موقع بازی آنچنان هیجانی میکامپیوتری انجام می

 (3)و کد« .ی که میکنه به قول معروف اکشن هستنبازیهاچون اکثر . که سکته مغزی کنههمین االنه 

ند، حتی زنس از خواب پریدن و مرتب فریاد میام که دو پسرم با تربارها شبها دیده»:گویدمی

های ز والدین به تیکسه نفر ا. حرف می زنن بازی یشخصیتهاخواب از جالب اینجاست که در 

 ،کنها کامپیوتر بازی میاز وقتی که پسرم مرتب ب»: می گوید( 11)کد. عصبی فرزندان اشاره داشتند

ناحیه چشم و دهانش شده و بارها  درارادی یا همون تیک عصبی دچار یک سری حرکات غیر

ن تیکها توی صورتش یشه ایعصبی م که ی، زمانکنهوقتی هم که با کامپیوتر بازی نمیم که اهدید

 .«رو داشته باشه ترسم تا آخر عمرش همین حالتهامی .شهمشخص می

ه پسرم موقعی که س»: گویدمی( 1)کد .کنندهای چشمی اشاره میبه عارضه( 2)کدو ( 1)کد

اطر نور و تعشعشات ناشی از صفحه کامپیوتر شینه  به خساعت مدام پشت میز کامپیوتر می

چون پسرم زیاد بازی کامپیوتری انجام میده فوری »:گویدمی 2کدو « شنچشماش قرمز می

ترسم که چشماش ضعیف بشن و و من هم می نسوزه که چشمام میگشن و میچشماش قرمز می

 «عینکی بشه

 ی و اجتماعیی فرهنگآسیبها

ربر کادر شان، هویت تصنعی را پذیر و مجازیی به دلیل ساختار منعطف، برگشتای رایانهبازیها

ی جامعه ما تناسب ارزشهاای با فرهنگ و ی رایانهبازیهااز طرفی محتوای اغلب . کنندایجاد می

دو جنس مخالف، ایجاد تضاد  میانترویج روابط یی همچون؛ آسیبها بروز به غالباً والدین. ندارد

ی تلقی امناسب و تصنعنوجوانان و والدین، پرخاشگری، انزوا و ضعف تعامل، پوشش ن میانارزشی 

ترسم که خیلی می مسئلهاین از » :گویدمی (0)کد مثالً .های زندگی واقعی اشاره داشتندکردن موقعیت

ارتباط  خیلی راحت با دخترا ،داردی قرار پسرم که در سن حساس نوجوان بازیهااین  تأثیرتحت 

بودن زنها در  رهنهب جور کارها و حتی نیمهاره چون اینبذ یا با اونها قرار و دوستی داشته باشه

 .«کشونهرو به طرف این قبیل مسائل می ها، بچهبازیهاداخل این جور 
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از خود بیگانگی  ین زمینه ایجاد نوعی تضاد ارزشی ووالدین در ا مهمی نگرانیهااز دیگر 

را نشانه  ی فرهنگی جامعهارزشها انند که فرزندشکردوالدین اشاره می اردیدر مو .است فرهنگی

 یی کامپیوتربازیها تأثیرپسرم چنان تحت » :گویدمی ( 2)کد .پنداردندگی فرهنگی میامبنوعی عق

تا جایی که  پوشهکنه یا مثل اونها لباس میدرست می بازیهاه که موهاشو مثل شخصیت قرار گرفت

نیز ( 12)کد .«در جامعه ما پسندیده نیست ور لباس پوشیدن و این طرز رفتارهان جیدونم ایمن م

-می (8)کدهمچنین .  دکری ابراز نگرانی میای رایانهبازیها تأثیراز وضعیت پوشش فرزندش تحت 

ای یومیه هنماز ،اومدبا من به مسجد می گرفته که قبالً قرار بازیهااین  تأثیرچنان تحت  پسرم» :گوید

لی حاال کرد ومذهبی مثل عاشورا تاسوعا شرکت میتوی مراسم  ،خوندو واجب رو به موقع می

 .این جور مراسم رو نداره درکنه و هیچ تمایلی برای شرکت کردن نبلی میت توی نماز خوندن واقعاً

 .«دیگه حاال نداره، اون ارزشی که اعتقاداتش براش داشتن دوست داره بیشتر بازی کنه یا اصالًحاال 

این  تأثیرپسرمن تاحدی تحت » :گویدمیی دو نسل اشاره داشته و ارزشهابه تفاوت   (11)کد 

ایی هگه که شما با این اعتقادات و رفتارکنه و میگرفته که مارو عقب مونده فرض می قرار بازیها

 .«کنیداالن عوض شده و شما قدیمی فکر میدنیا  .که دارید امل هستید

 .بود ی والدیننگرانیهار از دیگهای لفظی با برادر یا خواهر درگیریونت و پرخاشگری، خش

رده خیلی پرخاشگر ای اعتیاد پیدا کی رایانهبازیهابه  پسرم از زمانی که» :گویدمی بارهدر این  (1)کد

« .با برادرش مرتب در حال دعوا کردن یا مسخره کردن و رجز خوندن باهم هستن و عصبی شده و

عد از انجام برادرش رو برحم بودن نسبت به بی اشگری، عصبانیت وخیلی پرخ» :گویدمی (1)کد

شه شروع به انجام دادن همون اینکه بازی تموم می بعد از. بینم تری در اون میی کامپیوبازیها

طوری  ،شهمی دعوا تبدیل و یکم به درگیرکنه و کمبا برادرش می( مثل کشتی کج)بازیحرکات 

نان معتاد به پسرم چ» :گویدمی( 11) یا در این مورد کد .«بار شکوندنکه در اتاقشون رو یک

کنه بالفاصله شروع به داد زدن می ،بشه ه که اگر موقع بازی برق خونه قطعی کامپیوتری شدبازیها

ترین تحمل و صبرش در مقابل کوچک. کنهاهمیت با خواهرش دعوا میو حتی سر چیزای بی

خواد یوضوع باشم که در آینده چه طور ماین باعث شده همیشه نگران این م ،خیلی کمه مسئله

 .«مشکالت زندگیشو به عنوان یک پدر حل کنه

ط با دوستان و ارتبا برقراری انزوا و عدم تمایل فرزندانشان به شوندگان ازاغلب مصاحبه

پسرم از وقتی که این »:گویدمی (1)کد شوندهمصاحبه مثال برای. مند بودنداعضای خانواده گله

با  ا دوستاش نداره و تنها بودنظ اجتماعی رابطه زیادی باز لحا ،ما راه پیدا کردن توی خونه بازیها
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طر اینکه ساعتهای زیادی به خا. دهاش ترجیح میارتباط با دوستاش و حتی خانواده کامپیوتر رو به

همین دلیل زیاد در  به .گیر شدهخیلی منزوی و گوشه ،کنهبا کامپیوتر در تنهایی می صرف بازی

، دوست صمیمی نداره. کنم دچار کمبود اعتماد به نفس شدهشه و احساس میجمع حاضر نمی

 .«ی کامپیوتریبازیهاتر به خاطر اون هم بیش ،در ارتباط هستهاش همکالسینفر از  یکی دوفقط با 

از بین رفته و خیلی  کامالً ،پسرم بود و( پدر)ارتباط صمیمی که بین من  :گویدمی (11)کدهمچنین 

مثل دو تا دوست بودیم در  ما با هم ولی قبالً .کنهبا من صحبت نمیهاش ارها و تصمیمدر مورد ک

مورد ارتباط اجتماعی باید بگم که دوستای زیاد و صمیمی نداره و ارتباطش با دوستاش در حد 

  .ی کامپیوتری هستشبازیهاتبادل 

: گویدیم( 4)کد. جویی فرزندان نگران بودندمسئولیتی، خشونت و ستیزهبرخی از والدین از بی

اینکه بازیم  گه که بعد ازبازی با کامپیوتر همش می به خاطربرو نون بخر،  گم مثالًوقتی بهش می»

 ،شم کارهایی که بهش سپردمکشه که مجبور میبه قدری این بازی طول می ، اماتموم شد میرم

که بهش محول مسئولیتی عادت کرده و نسبت به انجام کارهایی به بیدر واقع  .خودم انجام بدم

پسرم به خاطر »: گویدمی با اشاره به رفتارهای خشن فرزندش( 0)کد .استتفاوت شده یشه بمی

 . جو و خشن شده استی کامپیوتری پیدا کرده، ستیزهبازیهاوابستگی شدیدی که به 

 :گویدمی عی شدن هویت نوجوان اشاره کرده وواقهم به معضل غیر( 1)احبه شونده کدمص

ی بازی شخصیتهاندازه، در واقع ادای خودش رو می ز ارتفاعبا بستن یک پارچه به خودش اپسرم  »

 .است هم باعث شکسته شدن دستش شده بارمیاره حتی یکرو در

 ی فکری و شناختیآسیبها

فکرکردن ای نوجوانان را از رایانه یبازیهای اپذیر و محتوماهیت مجازی، ساختار برگشت

جریان فکری  خالقیت و شوندگان نبودبرخی از مصاحبه .دکننحرف میمباره مسائل واقعی در

یری و یا روش حل یادگ بازیهاو معتقد بودند که این نوع  را بیان کردندای ی رایانهبازیهادر  سازنده

 های کامپیوتری همیشهبازی»: گویدمی (3)کد مثالً. دهدنشان نمیآموزش  را به کودکان مسئله

و به دلیل  ها ندارنده ابتکار بچهدن خالقیت و قوشکوفا کر رچندانی د تأثیر ند ودار یموضوع ثابت

 گیره، ولیمیشخصیت اجتماعی آنها شکل ن ،نداشتن ارتباط اجتماعی با گروه همساالن خودشون

شدن خود داشتن باعث می نسن و ساالعالوه بر ارتباطی که با همبچه ها  ی سنتیبازیهادر 

که در زندگی خودشون به  شننتیجه در آینده افرادی می ها رشد کنه و دربچه ت و ابتکارخالقی

ی سنتی پیدا کردن به بازیهادلیل رشد فکری که در جریان  تونند مشکالتشون رو بهراحتی می
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در اداره زندگی  های کامپیوتری، بچهبازیهار این زمونه با جایگزین شدن ولی د .راحتی حل کنن

که این . گیری درست رو ندارنقدرت تشخیص و تصمیم هستن و وابسته نشونبه والدی خودشون

ی بازیهاها در بچه» :گویدمی (1)کدهمچنین  .«کننده استبار و نگرانبرای من بسیار تأسف امر

انان نوجو ای غالباًی رایانهبازیهاگیرند ولی در می طبیعی با یکدیگر مشارکت و از این جریان یاد

 . شودادگیری درگیر نمیدر ی عمیقاً

ی بازیهاا بودن جریان فکری موجود در پویشوندگان از الگوریتمی و غیربرخی از مصاحبه

ای نوجوانان را به کلیک ی رایانهبازیها» : گویدمی( 3)شونده کدمصاحبه. مند بودندای گلهرایانه

دهد، پویایی فکری الزم برای یآنها امکان نم به کند واز پیش معین بودن امور ترغیب می کردن و

من »: گویدمیمند بوده و از تضعیف عادت به مطالعه گله( 3)کدهمچنین .  حل مسائل را درک کنند

م عادت مطالعه رو اهکرد زمان کودکی نیز سعی همون مندم و ازبه مطالعه کتاب بسیار عالقه شخصاً

ما این عادت پسندیده در پسرم  ه خونهری بی کامپیوتبازیهاوارد شدن  در پسرم پرورش بدم ولی با

  .«است بین رفته به مرور زمان از

 های کمییافته

  زننفر  194آنها مرد و ( درصد3/23)نفر  31نفر بودند که  222نمونه آماری مورد مطالعه  

 92تا 81 بین ( رصدد 31)نفر  122 سال، 82از والدین زیر  (رصدد 3)نفر  12 .بودند( درصد3/09)

 .داشتندسال و باالتر  31 ( رصدد 3)نفر 11سال و  32تا  91 بین ( رصدد 81)نفر  02ال، س

نفر کارشناسی و باالتر  13نفر کارشناسی و  08نفر از والدین دیپلم و زیر دیپلم،  124تحصیالت 

 . بود

 -گروفکالموآزمون  از به منظور اطمینان از نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه در جامعه آماری

 .ارائه شده است 2 یج آن در جدولاسمیرونوف استفاده شد که نتا
 اسمیرونوف جهت اطمینان از نرمال بودن متغیر در نمونه  –کالموگروف نتایج آزمون  .6شماره  جدول

 معناداریسطح  Zمقدار تعداد نمونه متغیر

 231/2 838/1 222 ی شناختی و فکریآسیبها

 213/2 821/1 222 مشکالت فیزیکی، جسمانی

 233/2 882/1  انحرافات اجتماعی و فرهنگی

بیانگر نرمال بودن متغیر در  23/2داری معنادر سطح  Zمقادیر  2 های جدولبا توجه به داده

ت سؤاالهای پارامتریک برای تحلیل توان از آزمونبر این اساس می. تنمونه مورد مطالعه اس

 . پژوهش بهره گرفت
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 ایی رایانهبازیهای آسیبهامستقل برای   tمقدار  .2شماره  جدول

 متغیرها
میانگین 

 شدهمشاهده 

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 آماری

درجه  tمقدار آماره

 آزادی

سطح 

 معناداری

ی آسیبها

ی بازیها

 ایرایانه

 **222/2 144 32/19 8 00/2 31/8 جسمانیی فیزیکی و آسیبها

 **222/2 144 12/12 8 31/2 14/8 و اجتماعی فرهنگی ی آسیبها

 39/8 ی شناختی و فکریآسیبها
04/2 8 08/4 144 222/2** 

و  00/2، انحراف استاندارد 31/8ی فیزیکی با میانگین آسیبها 8های جدولبا توجه به داده

 tو مقدار   31/2، انحراف استاندارد14/8ی هویتی و  فرهنگی با میانگین آسیبها، t   32/19مقدار

برابر  tو مقدار  04/2، انحراف استاندارد 39/8ی شناختی و فکری با میانگین آسیبهاو   12/12برابر 

 ی فیزیکی، فرهنگی وآسیبهاای، ی رایانهبازیهااز نظر والدین توان گفت بنابراین می. است 08/4

 . آوردکری برای نوجوانان به وجود میشناختی و ف اجتماعی و

ای بر نوجوانان تفاوت وجود ی رایانهبازیهای آسیبهای والدین از نگرانیهاآیا بین ( دوم سؤال

 دارد؟ 
 ایی رایانهبازیهای آسیبهای والدین از نگرانیها میانجهت تعیین تفاوت  Fمقادیر آزمون  .3 شماره جدول

 های آماریشاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

  میانگین تغیرم

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

 

298/0 

084/800 

432/839 

 

2 

340 

344 

 

121/8 

188/2 

 

029/3 

 

 ی شناختی  و فکریآسیبها 228/2

 و جسمانی ی فیزیکی آسیبها

 ی و فرهنگیی اجتماعآسیبها

39/8 

31/8 

14/8 

نگرانی والدین از نتایج  میزان میان، (9جدول )بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 

 P= 228/2)های مختلف تفاوت معنادار وجود داردای از جنبهی رایانهبازیهاه فرزندانشان از استفاد

آزمون تعقیبی انجام  نگرانیها این برای شناسایی اولویت(. >p 21/2)؛ زیرا (F(2و  340= )029/3و 

 . ارائه شده است 3شده و نتایج آن در جدول 
 ایی رایانهبازیهای والدین از نگرانیهان توکی برای تعیین اولویت نتایج آزمو .3 شماره جدول

 iگروه                                                       

 jگروه 

مشکالت فیزیکی،  های اخالقیگرفتاری

 جسمانی

 انحرافات اجتماعی و فرهنگی

 ی شناختی و فکریآسیبها

 2138/2 1313/2 - (i-j)تفاوت 

 183/2 *222/2 - معناداری سطح

 -1110/2 -  (i-j)تفاوت  و جسمانی ی فیزیکیآسیبها
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 820/2 -  معناداری سطح

 ی و فرهنگیی اجتماعآسیبها

 -   (i-j)تفاوت 

 -   معناداری سطح

نتایج  مورد د که میزان نگرانی والدین دردهنشان می 3در جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی 

اما . استی شناختی و فکری آسیبهاای از جنبه مشکالت فیزیکی و جسمانی بیشتر از  ی رایانهیهاباز

چنین و هم ی و فرهنگیی اجتماعآسیبهامشکالت فیزیکی و  میانا این آزمون تفاوت معناداری ر

بنابراین به ترتیب میانگین، شدت نگرانی . نشان نداد یی فرهنگآسیبهای شناختی و آسیبها میان

 مشکالت فیزیکی و :است قرارای به این  ی رایانهبازیها مورد های مختلف درجنبه الدین ازو

 .ی شناختیآسیبهای و فرهنگی و اجتماع جسمانی، انحرافات

 گیریو نتیجهبحث 

ی بازیهاه گرایش نوجوانان را از ای یکی از نمادهای عصر اطالعات هستند کی رایانهبازیها

توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات و شرایط زندگی امروزی از . اندردهلب کی به سوی خود جسنت

عالقه ای شده تا نوجوانان با  سببای از سوی دیگر ی رایانهبازیهایک سو و جذابیتهای موجود در 

از لحاظ تفریحی، اجتماعی و شناختی برای  بازیهاگرچه مزایای این . روی آورند بازیهابه این  ویژه

و بیش از اندازه از  درستاستفاده نا اما، مورد توجه قرار گرفته است پژوهشهارخی از در بنوجوانان 

ی والدین نگرانیهااز این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی . گذاردمیبر نوجوانان  ی سوءها آثارآن

 .ای بر فرزندان نوجوان استی رایانهبازیها ناشی از یآسیبهااز 

ینکه بخش نخست ا. هدف فوق از دو جهت قابل بحث است زمینةای پژوهش حاضر در هیافته

نگران  اماند، ا ای موافقی رایانهبازیهابا برخی از مزیتهای  والدین اگرچه نشان داد پژوهش کیفی

بخشی . نوجوان خود هستند فرزندان بر بازیهااین  ی و فرهنگی و شناختیی فیزیکی، اجتماعآسیبها

به این صورت . د کردندییأرا ت آسیبهای مربوط به این نگرانیها زنی های حاصل از پرسشنامهاز داده

  08/4برابر  tی فکری و شناختی با مقدار آسیبهاو  12/12برابر  tی فیزیکی با مقدار آسیبهاکه 

های ها که حاصل دادهبخش دوم یافته .ای بودندی رایانهبازیهای آسیبهای والدین از نگرانیهابیانگر 

ی فیزیکی و جسمانی، آسیبهانگران والدین به ترتیب  که نامه است نشان دادش کمی و پرسشبخ

 .هستندی شناختی و فکری آسیبهای هویتی و فرهنگی و آسیبها

د تایید ی قبلی مورپژوهشهاای در برخی از ی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبهاهای مربوط به یافته 

، (1842)و همکاران ، فرمانبر(2218)ن و همکارانحسیی مانند پژوهشهاهای یافته. قرار گرفته است
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و جومتی و  (1842)و همکاران ، شجاعی(1842)، قادری و بهرامی(1842)و همکاران رجبی گیالن

را مورد تایید آمیز و خشونت ای بر افزایش رفتار پرخاشگرانه ی رایانهبازیهانقش ( 2220)مارکی

، (1842)، چشمی و زمانی(2212)وی و همکاران د مانن دیگر های پژوهشییافته. داده اندقرار 

ای موجب ضعف تعامالت و رفتارهای ی رایانهبازیهادهند که نشان می( 1841)دوران و همکاران 

یابی در ناسازگاری اجتماعی و تزلزل هویت افسردگی و انزوای اجتماعی، بروز ماننداجتماعی 

 تأثیر( 2212)ساگینز و سامی و( 2212)ن ی دیگر نظیر فرگوسپژوهشهادر . دنشوکاربران می

نتایج  همچنین. ورد توجه قرار گرفته استمی ذهنی و شناختی فعالیتهاای در تضعیف ی رایانهبازیها

 ، چان و رابینویتز(1834)رحمانی نیا و همکاران، (1841)یی مانند یوسایی و همکارانپژوهشها

مهم در تغییر وضعیت  یای نقشی رایانهزیهابادهد که نشان می( 2222)گریز و مدینا و (2221)

درد در ستون فقرات را به وجود فیزیکی کاربران دارند و عوارضی مانند چاقی، ضعف عضالنی و 

 . آورندمی

ماهیت و  نظراز ای ی رایانهبازیهاتوان گفت، می (2223)بر اساس نظریه هویت لهوی دمول

 ها را به سادگیتواند موقعیتمی کاربرکه طوری  به .پذیر و مجازی هستندساختار، منعطف، برگشت

ا، در این فض تأثیرتحت  کاربر. واقعی به بازی ادامه دهدو در یک فضای غیر کنددستکاری 

ا متناسب با شرایط خود تغییر دهد و از این ها رتواند موقعیتموقعیتهای واقعی زندگی به سادگی نمی

هم از طرفی . آوردشگری، خشونت و عصبانیت روی میرخاپ مانندبه رفتارهای نامناسب  رو

چنین  کاربرانعادی است که به ای دارای موقعیتهای پرخاشگرانه و غیری رایانهبازیهامحتوای اغلب 

که بخش اند  داده یید این نظریه نشان أبا ت( 2218)و فرگوسن بکری پژوهش .کندپیامی را القا می

ری افراد از ساختار و پذیتأثیرای ناشی از ی رایانهبازیهاران فتارهای پرخاشگرانه کاربر اساسی

که در آنها رفتارهای هم یی بازیهاهای آنها حتی بر اساس یافته  .ای  استی رایانهبازیهاماهیت 

 ،بازیها دادن آنپس از انجام  سبب شوند که کاربران شود، ممکن استخاشگرانه دیده نمیپر

 .  ه از خود نشان دهندرفتارهای خشن و پرخاشگران

انجام دادن تلویزیون و ناشی از تماشای آثار مخرب  بر تأکیدبا ( 2221) نمنآیز هیالن و

، نظریة آنانساس بر ا .کنندرک را مطرح میتحنظریه سندرم رفتارهای نشسته و بیای، ی رایانهبازیها

ستون فقرات،  نظر از انان را، نوجورایانه ای تحرک و ساکنی بیبازیهاو  فعالیتها دادن انجام

 . دکندستها و پاها دچار مشکل می ،مفاصل
                                                            

1 .  Heelan, K. A., & Eisenmann, J.C. 
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ی بازیهاناشی از ی آسیبهای والدین از نگرانیهابندی های این پژوهش اولویتهجنبه دوم یافت

ای ی رایانهبازیها ناشی از یآسیبها میانن داد که از نظر والدین نشا Fنتایج آزمون . ای استرایانه

در سمانی ی جآسیبهاروشن کرد که از نظر والدین  دارد و اجرای آزمون تعقیبی توکیتفاوت وجود 

ی پژوهشها گرچه در. های بعدی قرار دارندی هویتی و اخالقی در اولویتآسیبهاو  اولویت نخست

د و در شوای دیده نمیی رایانهبازیهاناشی از ی آسیبهای مربوط به نگرانیهااز  بندیقبلی اولویت

شود، یبل توجهی در این زمینه مالحظه نمای نکته قای رایانهبازیهای آسیبهانظری مربوط به مبانی 

ی عینی و آسیبهاطالعه حاضر به آثار و والدین مشارکت کننده در م که شاید بتوان گفتبه طور کلی 

کارگیری بهویتی و اخالقی که نوجوانان با ی هآسیبها. اندای توجه داشتهی رایانهبازیهامدت کوتاه

-در دراز مدت در رفتار گیرند، آثار و عوارض خود را غالباًای در معرض آن قرار میی رایانهبازیها

به های زیر پیشنهاد های پژوهش حاضر هاز این رو با توجه به یافت. دهندهای افراد نشان می

 :ودشمی ارائه مسئوالن و پژوهشگران بعدی

ی و فکری ناشی از زیکی، فرهنگی فیآسیبهاش، والدین نگران ای این پژوههبر اساس یافته( 1

پوشی چشم آنهاتوان از نمی کههم دارند مزایایی  بازیهاکه این  ییند، از آنجاای هستی رایانهبازیها

ای به نوجوانان و والدین آنها ی رایانهبازیها انجام دادنشود میزان و نحوه بنابراین پیشنهاد می ؛کرد

 .شود آموزش داده

ای به ی رایانهبازیهاپیامدهای فرهنگی و اجتماعی  نهزمیی والدین در نگرانیهابا توجه به  (2

ی بازیهاشود که معیارهایی برای ارزشیابی ای پیشنهاد میی رایانهبازیهانهادهای متولی مانند بنیاد 

ی تولید داخل و بازیها ها،د و بر اساس آنناجتماعی تهیه کن -ی فرهنگیویژگیهابر  تأکیدای با رایانه

   .  دنارزیابی و کنترل نمای رج راوارد شده از خا

ای، والدین را ی رایانهبازیهای جسمانی و فیزیکی آسیبهاهای این پژوهش، ا توجه به یافتهب (8

 که آنچه سبب شود ی هویتی و شناختی نگران کرده است، بر این اساس پیشنهاد میآسیبهابیشتر از 

ی آتی مورد پژوهشهادر شود، ناشی از بازیهای رایانه ای میی جسمانی آسیبهادین به توجه وال

 . بررسی قرار گیرد

ای ی رایانهبازیهای و شناختی ناشی از ی فرهنگآسیبها شودبه پژوهشگران بعدی پیشنهاد می (9

 .آن بر نوجوانان را مورد مطالعه قرار دهندعواقب دراز مدت و 

ای به طراحی ی رایانهبازیهاتوسعه  ضمنشود پیشنهاد می رایانه ای یهابه طراحان بازی( 3

ی بازیهای پرتحرک و فیزیکی نیز توجه داشته باشند و متناسب با شرایط زندگی امروزی بازیها

       .جذاب و پرتحرک برای کودکان و نوجوانان طراحی کنند
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کنترلی در رابطه سبکهای دلبستگی والدینی و راهبردهای -خود اینقش واسطه 

 نوجوانان  ایمقابله 

  1علیرضا سبقتی

 2دکتر سوزان امامی پور

 چکیده 
از  والدینی این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبکهای دلبستگی

گروه نمونه . ه استدر نوجوانان انجام شد ایبر راهبردهای مقابله  كنترلی-خودطریق 

گیری كه با روش نمونه سر مقطع دبیرستان شهر تهران بوداز دانش آموزان پ تن 453شامل 

ی دلبستگی والدینی نسبت به هر سبکهای هاانتخاب شدند و به مقیاس ایتصادفی خوشه 

و پرسشنامه  WOCQ) (الزاروس ایوالد هازن و شیور، پرسشنامه راهبردهای مقابله 

 از طریق مدل یابی معادالت ساختاریها تحلیل داده. تانجنی پاسخ دادند كنترلی-خود

(SEM)  نتایج . مدل ارزیابی شده از شاخص برازندگی خوبی برخوردار بود. انجام شد

به و ایمن پدر بکهای دلبستگی والدینی ایمن مادر مدل معادالت ساختاری نشان داد كه س

و از  ایتاثیر نداشته و تاثیر آن به صورت واسطه  ایمستقیم بر راهبردهای مقابله  صورت

همچنین سبک دلبستگی ناایمن مادر هم به صورت مستقیم . است بوده كنترلی-خودطریق 

مدار در  -با راهبردهای مسئله كنترلی-خودو هم به صورت غیر مستقیم و با واسطه گری 

 . ارتباط است

 

 ایله ، راهبردهای مقابكنترلی-خودستگی والدینی، سبک دلب :کلید واژگان
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 مقدمه

فرزندی كه پیش بینی كننده روابط صمیمانه در  –های والد مؤلفهیکی از عوامل مهم در ارزیابی 

به  بزرگسالی است، داشتن ارتباط یا وابستگی عاطفی ایمن با افراد نزدیک چون والدین و نزدیکان

بهرامی و ، ترجمه 0،2117جانسون و ویفن)ترین نیازهای اولیه بشر استیکی از مهم منزلة

است و نوعی  storage مفهوم دلبستگی كه برگرفته از یک مفهوم یونانی به نام (.0411همکاران،

اما چیزی كه ، های متفاوت تعریف شده استگونه ، بهدهدوالدین و كودک نشان می را میانعشق 

انسان به این است كه دلبستگی عنصر اساسی تحول طبیعی  استدر همه این تعاریف مشترک 

به عبارت دیگر دلبستگی پیوند عاطفی قوی است كه شخص با (. 2117،لک پورم)رود شمار می

 (.0333، 2كسیدی)افراد دیگر شکل می دهد
دلبستگی را چنین توصیف  یی گسترده درباره مفهوم دلبستگی به عمل آورده وپژوهشها، 4بالبی

 دلبستگی از نظر بالبی(.  0393بالبی،)« ارتباط و پیوند روانی پایدار میان دو انسان» : كرده است
خاص  یپیوند عاطفی پایداری است كه ویژگی آن گرایش به جستجو و حفظ مجاورت با شخص

همچنین (. 0419، خشی و تیموری، به نقل از 2115، 3شاور) ویژه در زمان استرس است هب
در سال اول زندگی  یک كودک و مراقبش میانشود كه دلبستگی به ارتباط عمیق و پایداری گفته می

، ارتباطات و ، هیجانات، جسمذهن مانندهای زندگی فرد جنبه تمامعمیقاً  مسئلهاین . شودبرقرار می
دوسویه از ارتباط  فرآیندیدلبستگی  ،به عبارت دیگر. دهدای فرد را تحت تاثیر قرار میارزشه

همچنین . دهدكودک را تحت تاثیر قرار می تی، فیزیکی و شناخیجانی است كه رشد روانشناختیه
توان گفت در حقیقت می. د و بی اعتمادی كودک به شمار آوردبنایی برای اعتما توان آن را می

را در سراسر  او و نحوه یادگیری و ارتباط دهدمیچگونگی ارتباط كودک با دنیا را شکل دلبستگی، 
مبنای ایمنی  تشکیل، ممکن است گسیخته باشد فرآینداین  در صورتی كه  .كندزندگی مشخص می

-هین شاو)سازد، با شکست مواجه در بزرگسالی است اوداشت روانی كه الزمه بهكودک را 
 (. 0333، و همکاران 5فوسلیر

، یکی از همکاران بالبی با مشاهدات گسترده ای كه روی كودكان و مادرانشان 9ورثمری اینز
 ةو دلبست 1دوسوگرا -ناایمنة دلبست ،7ایمنة دلبستدسته را به سه  دلبستگیسبکهای  هانجام داد

                                                            
1. Johnson & Whiffen 

2. Cassidy 

3. Bowlby 

4. Shaver 

5. Hinshow-Fuselier 

6. Ainsworth,M. 

7. Secure  

8. Insecure- ambivalent 
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 بر این اساس كودكانی كه سبک دلبستگی ایمن دارند ، رفتار. تقسیم كرده است 0اجتنابی -ناایمن
 كنند، می صدا را مادر آنها. دهند می نشان مادر از ثانویه و اولیه جدایی از پس واضحی دلبستگی

 اجتنابی -كودكان دارای سبک دلبستگی ناایمن ،در مقابل .كنند می جستجو را او و روند می او دنبال
 انندم)دهند نمی نشان خود از واضحی دلبستگی رفتار و كنند نمی چندانی اعتراض ،جدایی به نسبت
دوسوگرا  -بک دلبستگی ناایمنكودكانی كه دارای س(. كردن گریه یا در، جلو تا مادر كردن دنبال

 گردد، میباز اتاق به مادر كه هنگامی و كنند می گریه شده، مضطرب  بسیار جدایی از پس، هستند
 دهند می نشان پرخاشگری مادرشان به نسبتاین كودكان . كند آرام را وی تواند نمی

كه در هیچ یک نیز بعضی از شیرخوارگانی  (.0419ابوحمزه ،و  به نقل از خوشابی ؛0319اینزورث،)
نشان  پژوهشها در این زمینه. طبقه بندی شده اند 2، تحت عنوان آشفتهنمی گنجنداین گروهها از 
می  ،دهد مراقبانی كه به نیازهای كودک به كندی پاسخ داده، غیر قابل اعتماد و طرد كننده هستندمی

كودک را متقاعد  و به این ترتیب  های یک مدل كاری بیرونی را در كودک پی ریزی كنندتوانند پایه
 .جهان بیرون و اطرافیان را از طریق لنزی كه با بی اعتمادی مخدوش شده است، بنگردتا د، نكنمی

ی كه سعی دارند شوند در حالمی ، برای مثال به مادر نزدیکدارند این كودكان رفتارهای متناقضی
و  4مین) دهندر اجتنابی از خود نشان میرفتاشوند و سپس ، یا به او نزدیک میبه او نگاه نکنند

 (.3،0332هسی

یک عامل تحولی در  مثابه  به والدینی ی دلبستگیسبکهااند كه  پژوهشهای متعددی نشان داده 

 9و اسروف 5كارلسون .هستندمهم  ةیک تعیین كنند ،گیری شخصیت گرایشهای شخصیتی و شکل

های عاطفی، انگیزشی، شناختی و  یکپارچه كردن مؤلفهاهمیت كنش سازمانی سیستم دلبستگی را در 

وند معتقد است كه ویژگی بارز دلبستگی پی 7لوبه طوری كه كاتر نده ارفتاری مورد تأكید قرار داد

به طور گسترده بررسی  فرزنددلبستگی مادر و در پژوهشهای انجام شده  .دو فرد است میانعاطفی 

زندگی كودكان تاثیر ، بر بسیاری از ابعاد كیفیت دلبستگی رایج بر آن است كهة شده است و عقید

  میزان دلبستگی به پدر و مادر در اواخر كودكی و اوایل نوجوانی كهاین با وجود . درازمدت دارد

بررسی نشده است و اطالعات كمتری از آن در دسترس  كامالً ،دهدسازگاری را تحت تاثیر قرار می

                                                            
1. Insecure- avoidant   

2. Disorganized 

3. Main 

4. Hesse 

5. Karlsson                                      

6. Sroufe 

7. Catroll  
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را  اساسی یاست كه دلبستگی به والدین در سازگاری كلی نوجوان نقش عقیده بر این معموالً  .است

 (.0415بشارت، )كند ایفا می

عمیق از سبک دلبستگی اشخاص  ایفردی به گونه  -میانی بهنجار و نابهنجار روابط هاویژگی

 صمیمیت و)ی ارتباطی مثبت هابا ویژگی ،ایمن ، دلبستگیپژوهشها بنا بر نتایج. پذیردتاثیر می

دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تر از صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و  ،(خرسندی

،به نقل از 0،0331نولر)بط استمرت اندكیم با خرسندی أهیجان و دل مشغولی درباره روابط تو

گیری شخصیت دلبستگی برای رشد روانی طبیعی و شکلهمچنین (. 0412بشارت و همکاران،

، رشد فرا خود و ایجاد  2توانایی فرد در تنظیم هیجان. و روابط هیجانی مطلوب ضروری است سالم

 سویاز  (.0419خوشابی و ابوحمزه، ) مستلزم داشتن یک دلبستگی ایمن است گیهمدلی، هم

ی ناشی از موقعیتهای تنش زا بسیار ناخوشایند است و کهیجانها و برانگیختگی فیزیولوژی دیگر

شخص برای حل  تالش فرآینداین . است انگیختن شخص به سوی تسکین آنموجب برهمین رنج 

ند كه مقابله یک ه اتاكید كرد  4الزاروس و فولکمن .ایط تنش زا را مقابله نامیده اندو فصل شر

های مغلوب كننده و مواجهه با تقاضا برایپیشرونده است كه مستلزم تفکر و اقدام به عمل  فرآیند

توسط كه راهبردهای مقابله ای به دو شکل ند معتقد آنها. (0313،و فولکمن الزاروس)بر استهزینه

  :دنبه كار گرفته می شوافراد 

خود و محیط  میانكه در آن فرد به صورت فعال به اصالح رابطه عینی  3مدار- مسئلهمقابله  .0

 .پردازدمی

 . گرددرابطه اصالح میی رویداد یا كه در آن جنبه شخصی یا درون 5مدار -مقابله هیجان .2

آوری گردوقعیت تنش زا، ، رویارویی رفتاری با مهامدار شامل هدایت تالش -مسئلهمقابله 

و انجام رفتارهای ( تواناییهاو  هادانش، مهارت)اطالعات، تصمیم گیری، حل تعارض و كسب منابع 

، 9فولکمن و ماسکویتز) مدار است -از اعمال تکلیف گیریبهرهو ویژه موقعیت، با  ایوسیله 

داف وابسته به موقعیت تمركز خود را بر اه كند تارا هدایت میاین نوع از مقابله افراد (. 2111

همچنین راهبرد مقابله ای . مدار شامل باز ارزیابی  مثبت است -هیجانة مقابل. معطوف كنند

                                                            
1. Noller 

2. Emotion regulation 

3. Lazarus, R. S., & Folkman, S. 

4. Problem-focused coping  

5. Emotion-focused coping  

6. Moskowitz 



 ...کنترلي در رابطه سبكهاي دلبستگي -نقش واسطه اي خود
 

 

 

22 

(. مسئلهنه حل منطقی )است مدار با هدف كاهش استرس  -ی خودهامدار بیانگر واكنش -هیجان

حتی در برخی موارد، . هستندی هیجانی مانند مقصر  دانستن خود هاشامل پاسخ هااین واكنش

شخص جهت داده شده اند نه  سویواكنشها به  در این شیوه  .استرس با این روش افزایش می یابد

 (.2119،  0متیو و ایوانف)حل مسئله

مشکل مورد ی شناختی برای حل ها، مهارتمقابله فرآیندزاروس در طبق مدل فولکمن و ال 

ی شناختی هامدار از مهارت -مد مسئلهآفرد با به كار بستن سبک مقابله كار. گیرنداستفاده قرار می

شوند و بررسی می های مقابله با مشکل مستقیماًبر این اساس راه. گیردبهره می مسئلهبرای حل 

همچنین  .شودشناختی حاصل میرضایت روان، برای مشکلی مناسب هاحلافتن راهبا ی معموالً

گیرند مدار بهره می -انکار و انفعال ویژگیهای افرادی هستند كه از سبک مقابله ناكارآمد هیجان

، از در هر دو بعد خود ایهای مقابله رسد كه راهبردبه نظر می(. 0313الزاروس و فولکمن ، )

رایج  0373در سال اشنایدر آن را كه  كنترلی-خودمفهوم . دپذیرنمیتاثیر  2كنترلی -های خودشیوه

یا چقدر پایدار  در موقعیت خود چقدر انعطاف پذیر فرد، به این معناست كه یک كرده است

5سالووی و مایر را كنترلی-خود (.2119، 3و كوانتس 4كاشال)است
 صحیح كاربرد عنوان تحت 

 شخصی ظرفیت افزایش موجب احساسات تنظیم قدرت كه دارند اعتقاد و دكرده ان معرفی هاهیجان

. شودمی متداول یهاحوصلگی بی یا هاافسردگی ،هااضطراب كردن درک خود، دادن تسکین برای

 عالقگی بی افسردگی و ناامیدی، احساس با همواره اند، ضعیف كنترلی-خود از نظر كه افرادی

كنترلی ضعیف با مفهوم تکانشگری رابطه  -خود سویی هماز . اند گریبان به دست فعالیت بهنسبت 

 افراد كه حالی در .اندیشیدن به پیامدهای رفتارش استدارد و نشان دهنده توانایی پایین فرد در 

 میزان و بگذارند سر پشت را نامالیمات توانندمی بیشتر سرعت با زمینه این در زیاد مهارت دارای

در  (.0417 صفری،) بپیمایند را اندیشه درست مسیر و كنند همراه تفکر با را احساسات از مشخصی

 و هیجانات كردن سركوب یامعن به كنترلی-خوداست كه  ضروریاین نکته نیز  زمینه بیاناین 

 چگونگی برای انتخاب یک انسانها به این معنی است كه كنترلی-خود عکس،هب. نیست احساسات

 كه طوری به است احساسات ابراز روش است، تأكید كه مورد چیزی و نددار احساساتشان ابراز

                                                            
1. Matthieu & Ivanoff 

2. Self-control 

3. Kaushal 

4. Kwantes 

5. Salovay  
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می بیان همکاران و 2گالس(.  0411 پارسا، ترجمه ،0335 ،0گلمن)بخشد تسهیل را تفکر جریان

كودكان به این نتیجه  (مختاری-خود)درونی گیری جهت در زمینة پژوهشی براساس كه كنند

 دارند و ترل درونی بیشتر بر پیامدهاكن، كنندمحیط را درونی تر ادراک می كه كودكانیرسیدند 

 .داشته اند باالتریانگیزش تسلط  در نهایتو  دهندیشتری از خود نشان میشایستگی ادراک شده ب

، كنند بر محیط خود كنترل دارندزمانی كه افراد احساس مینشان داد  همچنین این پژوهش

گالس )دهندالتری را از خود نشان میسطح عملکرد باو  كرده تحمل ترهبی آزار دهنده را هامحرك

 (.0374،همکارانو 

مناسب در زمان بروز تنش و  ایبا توجه به مطالب یاد شده و اهمیت انتخاب راهبردهای مقابله 

مدلی است تا به بررسی این موضوع بپردازد كه آیا سبکهای  دستیابی به در پیاسترس، این پژوهش 

غیر مستقیم و  به صورتدلبستگی والدینی به صورت مستقیم با راهبردهای مقابله ای رابطه دارد یا 

 ؟  كنترلی-خوداز طریق متغیر 

 شناسيروش 

 وهشمعه آماري، نمونه و روش اجراي پژجا

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

 دورهموزان پسر آدانش  همةوهش ری در این پژجامعه آما. روش همبستگی چند متغیری است

از  گیریبهرهبا . كردندمی لتحصی تهراندر مدارس  32-34كه در سال  ندبود دبیرستان شهر تهران

منطقه به  5مناطق آموزش و پرورش شهر تهران،  میان، از خوشه ایروش نمونه گیری تصادفی 

مدرسه  و از میان كالسهای  یکمدارس هر منطقه  میانسپس از . صورت تصادفی انتخاب شدند

 . شدموجود در مدرسه یک كالس به صورت تصادفی انتخاب 

 ابزار پژوهش

در سال و همکارانش  3را پروفسور تانجنیاین آزمون :   4کنترلي -پرسشنامه مقیاس خود .1

 تهیه شده است كهابزارهای قبلی  بر اساساین آزمون . استاده م 49دارای  كردند كهتهیه  2113

. ندكنترلی ساخته شده بود -برای سنجش خود است كههایی برای برطرف كردن نواقص پرسشنامه

 "، " 0= شباهت ندارد  اصالً "از  ایدرجه  5عبارت مقیاس در یک طیف لیکرت  49ی هاپاسخ

در نظر  " 5= شباهت خیلی زیاد  " و " 3= شباهت زیاد  "،  "4=نظر بی " ،"2=كمی شباهت دارد 

                                                            
1. Golman 

2. Glass  

3. Self – Control Scale  

4 .Tangney 
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 ظوربه من. ه استبود 01 نمرهبیشترین  و 49نمره كل افراد در آزمون كمترین . گرفته شده است 

تبار و روایی، پرسشنامه در دو مطالعه، روی دو گروه دانشجوی دوره كارشناسی ارشد بررسی اع

،  37/003را  كنترلی-خودنتایج حاصل از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه میانگین . اجرا شد 

در پژوهش حاضر به منظور محاسبه اعتبار . نشان داده است 13/1و آلفا را  10/01انحراف معیار را 

االت كل ؤكنترلی هیجانی، ضریب آلفای كرونباخ برای بررسی هماهنگی درونی س -پرسشنامه خود

است كه   114/1یب آلفای كرونباخ محاسبه شده برابر با  رض. محاسبه شد هاپرسشنامه برای آزمودنی

  .كنترلی است -پرسشنامه خود سؤاالتخوب  همسانی درونی بسیار نشانگر

 ایپرسشنامه راهبردهای مقابله : 0 (WOCQ)الزاروس  ايي مقابله پرسشنامه راهبردها. 6

آن را بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله ای  است كه  الزاروس و فلکمن ایماده  99یک آزمون 

كه افراد هنگام دهد را مورد ارزیابی قرار میی وسیع از افکار و اعمالی او دامنه اند تهیه كرده

این . (0313الزاروس و فلکمن،)فشارزای درونی یا بیرونی به كار می برندمواجهه با شرایط 

. ستشده امدار طبقه بندی  -مدار و هیجان -مسئله ایپرسشنامه در دو خوشه راهبردهای مقابله 

ی مقابله ای، ضریب هاپرسشنامه راهبرد سؤاالتدر پژوهش حاضر به منظور محاسبه اعتبار درونی 

ی هاو برای راهبرد117/1مدار  -مسئلهی هادو بخش راهبرد سؤاالتل آلفای كرونباخ برای ك

ضرایب آلفای كرونباخ . ه استمحاسبه شد هاطور جداگانه برای آزمودنیهب 932/1مدار  -هیجان

 . ی مقابله ای استهاپرسشنامه راهبرد سؤاالتهمسانی درونی بسیارخوب  نشانگر

آزمونی را بر اساس طبقه   4هازن و شیور: 2مقیاس سبک دلبستگي نسبت به هر والد. 5

 9آزمون فوق شامل . ی اینزورث و همکارانش تهیه كردندهای دلبستگی نوزادان در توصیفهابندی

است كه روابط دوران كودكی پاسخ دهنده را با پدر و مادر بر ( عبارت برای هر والد 4)پاراگراف 

هازن و )كنددوسوگرا توصیف میاجتنابی و  ی دلبستگی ایمن،سبکهااساس هر یک از 

از پاسخ دهندگان خواستند تا كاربردپذیری هر یک از عبارت را در مورد تجارب آنها . (0317شیور،

برای ( 7)موافق تا كامالً( 0)مخالف كودكی خود با هر والد بر اساس مقیاس چند درجه ای از كامالً

خ به هر سه پاراگراف، به طور جداگانه ی پاسهاجهت غلبه بر محدودیت. هر پاراگراف تعیین كنند

دلبستگی به پدر و مادر، جمالت هر پاراگراف مجزا شده و به صورت سبکهای برای هر یک از 

                                                            
1. Ways of Coping Questionnaire 

2. Measures of Childhood Attachment to Each Parent 

3. Hazan & Shaver 
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در پژوهش . دست آمدهگویه ای برای هر والد ب 02جداگانه مطرح شد، كه در مجموع مقیاس 

ی دلبستگی والدینی، ضریب آلفای سبکهاپرسشنامه  سؤاالتبه منظور محاسبه اعتبار درونی  حاضر

بوط به هر والد های مری پرسشنامههاخرده مقیاس سؤاالتكرونباخ  برای بررسی هماهنگی درونی 

،  751/1، ناایمن مادر ، 934/1ضریب آلفای كرونباخ برای ایمن مادر، . محاسبه شد هابرای آزمودنی

 بنابراین ضرایب آلفای كرونباخ نشانگر .برآورد گردید 701/1و ناایمن پدر،  137/1ایمن پدر ، 

 .پرسشنامه سبک دلبستگی  برای مادر و پدر است سؤاالتخوب  همسانی درونی بسیار

 ها یافته

نشان  پژوهشمتغیرهای  میانی آماری شركت كنندگان در پژوهش را در هاشاخص یکجدول 

 . دهد می
 پژوهششاخصهاي آماري شرکت کنندگان در پژوهش در بین متغیرهاي  .1 شماره جدول

 نمره حداكثر          قل نمره حدا      انحراف معیار           میانگین               متغیرهای پژوهش                      

 11/7                    11/0                    49/0                     72/5مادر ایمن                                        

 11/7                    11/0                    49/0                     37/2مادر ناایمن                                      

 11/7                   11/0                    54/0                    45/5                        پدر ایمن                  

 11/7                    11/0                    35/0                     71/2                     پدر ناایمن                  

 11/03                 11/2                      53/2                   11/00                      والد ایمن                  

 11/03                  11/2                      92/2                    01/5                      ایمنناوالد                  

 092                       14                     31/05                  31/021           كنترلی        -خود                

  71/2                  43/1                      31/1                    54/0       مدار               -مسئله                 

 05/2                   47/1                      23/1                     21/0           مدار          -هیجان                

دهد كه بیشتر نوجوانان سبک دلبستگی با پدر و مادرشان را ایمن نشان می 0های جدول یافته

همچنین میزان دلبستگی ایمن نوجوان با مادر تا حدودی بیشتر از میزان دلبستگی . ارزیابی كرده اند 

 گیریهرهبگویای  ایبررسی استفاده از راهبردهای مقابله . است  شدهایمن نوجوان با پدر برآورد 

ضرایب . مدار است  -مدار در مقابل راهبردهای هیجان -مسئله ایای مقابله بیشتر از راهبرده

همان طور كه نتایج . گزارش شده است  2حاضر در جدول  پژوهشستگی میان متغیرهای بهم

ضرایب همبستگی به دست آمده میان متغیرهای پژوهش در سطح  همةدهد، نشان می 2جدول 

10/1 > p    15/1و > p  هستند معنادار. 
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 ماتریس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش  .6 شماره جدول

  ایراهبردهای مقابله                                      كنترلی-خودمتغیرهای پژوهش                            

 مدار -مدار               هیجان -مسئله                                                                       

 -070/1                         227/1                               412/1                    در ایمن              ما       

 049/1                          -239/1                               -472/1                 مادر ناایمن                    

 -011/1                            295                                 402/1             پدر ایمن                           

 031/1                         -252/1                              -404/1           پدر ناایمن                             

 -033/1                         275/1          415/1                               والد ایمن           

 054/1                         -234/1       499/1                 لد ناایمن                 وا      

P< 10/1     P< 15/1  

ی پژوهش از روش تحلیل هامتغیر میانپژوهش و آزمون روابط ساختاری  سؤالبررسی  یرای

 میانبه این منظور با توجه به مبانی نظری و تجربی پیشینه پژوهش، روابط . ه استمسیر استفاده شد

از  پیشذكر است كه  شایان. ه استها از طریق ارائه یک مدل فرضی مورد بررسی قرار گرفتسازه

شده و داده های پرت و دور افتاده بررسی داده های گم  مانند SEMل نهایی، مفروضات برازش مد

در نهایت و  ه استنرمال بودن مورد بررسی قرار گرفتو  هامتغیر میانهمخطی بودن چندگانه  و

 .ه استمورد برازش قرار گرفت Amosمدل فرضی پژوهش با نرم افزار آماری 

ی برازندگی مدل پیشنهادی اولیه و مدل نهایی هامقایسه شاخص به  4جدول نتایج مندرج در 

 . پرداخته است 

 ي برازندگي مدل پیشنهادي و مدل اصالح شده  هامقایسه شاخص .5 شماره  جدول
 X2       df            X2/df           GFI            AGFI            CFI            NFI            IFI              RFI    RMSEA      برازندگيي هاشاخص

   437/1            -119/1          241/1           229/1            223/1          453/1           991/1            75/32        05         27/930مدل اولیه               

 141/1            337/1            331/1          317/1           337/1         373/1           333/1             40/0           5           55/9مدل نهایی               

د كه مدل ندهنشان میی برازش مدل پیشنهادی ها، شاخص4با توجه به مندرجات جدول 

سبک دلبستگی ناایمن پدر به دلیل بهبود مدل، به منظور  بنابراین . پیشنهادی نیاز به اصالح دارد

سبک دلبستگی ناایمن مادر با راهبردهای  میانمعنادار نبودن از مدل حذف شد و  ضریب مستقیم 

نتایج مندرج . فت مدل مورد بررسی قرار گر مجدداً ،از اعمال تغییرات پس. شدمدار اضافه  -مسئله

 (=  X2 55/9)ی برازندگی شامل شاخص مجذور خی دو هادهد كه شاخصنشان می 4در جدول 

، شاخص ( GFI  = 333/1)، شاخص نیکویی برازش (=X2/df 40/0)مجذور خی نسبی   .است

شاخص ، (=CFI 337/1) ای، شاخص برازش مقایسه (AGFI =  373/1)نیکویی برازش انطباقی 

و جذر ( = IFI 331/1)، شاخص برازندگی افزایش (=317/1NFI)  استاندارد اصالح شدهبرازش 
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، حاكی از برازش مطلوب مدل اصالح ( = RMSEA 141/1)میانگین مجذورات خطای تقریب 

مدل نهایی پژوهش  0شکل . بنابراین مدل نهایی از برازندگی مطلوبی برخوردار است . شده است

 . دهداستاندارد نشان می حاضر را به همراه ضرایب

 مدل اصالح شده نهایي پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسیرها:   AMOSبرونداد نرم افزار  .1شماره شكل 

همچنین مسیر دلبستگی . ، مسیرهای دلبستگی ناایمن پدر غیر معنادار است0شکل  بر اساس

، (β= -23/1) كنترلی-خود، مسیر دلبستگی ناایمن مادر به (β= 21/1) كنترلی-خودایمن مادر به 

مدار  -به راهبرد مسئله كنترلی-خود، مسیر (β= 03/1)مسیر دلبستگی ایمن پدر به خود كنترلی 

(41/1 =β)،  مدار  -به راهبردهای هیجان كنترلی-خودمسیر(41/1- =β)  مسیر دلبستگی نیز و

در نمودار نشان ( β= -01/1) مدار كه به صورت مستقیم است  -ناایمن مادر با راهبردهای مسئله

 . داده شده است 

 و نتیجه گیريبحث 

ال است كه آیا سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن ؤحاضر، پاسخگویی به این س پژوهشهدف 

مدار در رابطه  -مدار و هیجان -مسئله ایمادر و پدر به طور مستقیم با انتخاب راهبردهای مقابله 
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بر انتخاب راهبردهای  كنترلی-خوداست یا اینکه سبکهای دلبستگی به طور غیر مستقیم و از طریق 

 تاثیر دارد؟  ایمقابله 

مورد آزمون واقع شدند و همه مسیرها به  پژوهشمسیرهای مفروض در مدل پیشنهادی  همه

به عبارت دیگر نتایج حاصل از تحلیل مدل . جز مسیرهای دلبستگی ناایمن پدر تایید شدند

معادالت ساختاری نشان داد كه سبکهای دلبستگی ایمن مادر ، ناایمن مادر و ایمن پدر به صورت 

همچنین . تاثیر دارند ایاهبردهای مقابله بر انتخاب ر كنترلی-خودتاثیر بر غیر مستقیم و از طریق 

-خودو از طریق  ت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیمسبک دلبستگی ایمن مادر هم به صور

دهد، و مدل نشان می 2شماره  همان طور كه جدول. مدار در ارتباط است -راهبرد مسئلهبا  كنترلی

. مدار به صورت معکوس است -راهبردهای مسئلهیمن مادر و ااین رابطه مستقیم میان دلبستگی نا

 . ها بودزش خوب مدل نهایی با دادهنتایج حاكی از برا

باال در  كنترلی-خودد كه سبکهای دلبستگی ایمن والدینی با ندههای پژوهش نشان مییافته

-خوداین در حالی است كه سبک دلبستگی ناایمن والدین با . دارددار امعن فرزندان رابطه مثبت و
-خودبه طوری كه با افزایش سبک دلبستگی ایمن، . دارد اداروانان رابطه منفی معننوج كنترلی

های یافته. یابدكاهش می كنترلی-خودافزایش و با افزایش سبک دلبستگی ناایمن والدین ،  كنترلی

. همخوانی دارد( 0432)و شعرباف  خداییوهش قائدی فر، عبدحاصل از پژوهش فوق با نتایج پژ

همچنین در نظریه حساسیت والدین در مراقبت از نوزاد، بیان شده است كه وجود ارتباط خیلی 
 ،0آیژندورن و باكرمانسون) گذاردمیبر احساس امنیت نوزاد  بسیار زیاد و مستقیم با نوزاد تاثیر

ارتباط گرم، حساس و پاسخ دهنده طی سالهای اول زندگی، شکست مادر در ایجاد یک (. 2113
كند ، بیان می4ون واگنر. (2101،  2فوگل)مسبب ایجاد مشکالت رفتاری پایداری در كودک است 

تواند تاثیرات منفی بر كه ناكامی در شکل دادن دلبستگی مطمئن طی ماههای اول زندگی می

 . (2111ون واگنر، )داشته باشد كنترلی-خودلی از جمله رفتارهای دوران كودكی و بزرگسا

سبکهای دلبستگی ایمن والدینی و راهبردهای  میاندهد كه حاضر نشان می پژوهشهمچنین 
كه با طوریهب. دار وجود داردار رابطه منفی معنمدا -مدار رابطه مثبت و با راهبردهای هیجان -مسئله

مدار كاهش  -یجانمدار افزایش و راهبرد ه -مسئلهافزایش سبک دلبستگی ایمن والدین راهبرد 

مدار افزایش  -همچنین با افزایش سبک دلبستگی ناایمن والدین راهبرد هیجان. عکسه یابد و بمی

                                                            
1. Van Ijzendoorn  & Bakermans 

2. Fougle 

3. Van Wagner 



 62شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 
 

26 

دلبستگی . كندی قبلی را تایید میپژوهشهااین یافته نتایج  .یابدمدار كاهش می -راهبرد مسئله و
، 2چ، دكوی0نوم) رابطه دارد  افزایش كارآیی نوجوان در مشکالت ایمن با كفایت اجتماعی و

، دهد كه افراد دارای دلبستگی ایمندیگری نشان می پژوهش، این گذشته از(. 0333 ، 4مئوس

 زبا دلبستگی ناایمن دركشان ا یافراد. ندا از نظر رفتارهای پرخطر متفاوت ناایمن یا دوسوگرا

 -میانند و روابط دان، خود را كم ارزش و غیر قابل قبول میاستدیگران با بی اعتمادی همراه 

افزایش رفتارهای پرخطر، عواطف ناپخته و راهبردهای  سببدلبستگی ناایمن . فردی ضعیفی دارند

  . (2117، 9، رابرتس 5، واردل3كسل)شود مقابله ای كم اثر می

. ه استنیز پرداخت كنترلی-خودو  ایابله به بررسی رابطه راهبردهای مق همچنینپژوهش فوق 

مدار رابطه مثبت و  -مسئله اینوجوانان با راهبردهای مقابله  كنترلی-خوددهد كه نتایج نشان می

، كنترلی-خودكه با افزایش طوریهب. مدار رابطه معکوس دارد -های هیجانمستقیم و با راهبرد

 سویی هماز  .كندمدار را بیشتر انتخاب می -راهبردهای مسئله ،مشکل وزهنگام بر بهنوجوان 

كرامر و . دهدمدار را افزایش می -بر هیجان انتخاب راهبردهای مبتنی كنترلی-خودكاهش میزان 

، بیشتر رادی كه پذیرش خودِ پایینی دارند، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند كه اف 7جونز

، قاطعیت و كنترلی -و افرادی كه خود كار می برندرا به انکار مانند ی دفاعی رشد نایافته هامکانیسم

ی چون همانند سازی تری دفاعی رشد یافتهها، از مکانیسمدهندیجانات مثبت بیشتری نشان میه

  .(2117كرامرو جونز،)گیرندبهره می

كه سبکهای دلبستگی والدینی كه در سالهای ابتدایی  دهندمیهای پژوهش حاضر نشان یافته

 ایدهای مقابله ، تاثیر بسیار زیاد بر انتخاب راهبرگیردوالدین و فرزندان شکل میان تولد می

احساس دلبستگی ایمنی  ،در حقیقت هرچه فرزندان در محیط خانواده. گذاردمیفرزندانشان 

بیشتری با والدینشان داشته باشند در آینده قادر خواهند بود تا با كنترل هیجانات و احساسات خود 

همچنین . را اتخاذ كنند مسئلهمبتنی بر حل ، تصمیمات بروز شرایط نامساعد اجتماعیزمان در 

یک ارتباط  برقراریمی آید و در  شمارفردی به  -میانترین مهارتهای كه یکی از مهم كنترلی-خود

ان نوجو ای، نیز بر انتخاب راهبردهای مقابله ردیگیان والدین و فرزندان شکل میصحیح اولیه م

بنابراین مهمترین موضوعی كه در این ارتباط باید به آن توجه كرد آن است كه در . استثر ؤم

                                                            
1. Noom 

2. Dekovic 

3. Meeus 

4. Kassel 

5. Wardle 

6. Roberts 

7. Cramer & Jones  
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آگاه گیرد، میان خود و فرزندشان شکل میكه  ایصورتی كه والدین از اهمیت نحوه ارتباط اولیه 

 . ی شخصیتی سالم پرورش دهندهای، قادر خواهند بود فرزندانی با ویژگاشندب

پسران مقطع  در آن صرفاً ترین محدودیت این پژوهش جامعه آماری آن است كه اساسی

، هازایش گستره تعمیم پذیری یافتهاف به منظور ،دشوبنابراین پیشنهاد می شركت كرده اند،دبیرستان 

 زمینةدر  شودهمچنین پیشنهاد می. شودو در میان دختران نیز تکرار تر این پژوهش در نمونه وسیع

شود و در  دادهبه والدین  هی ویژیهای شخصیتی باال، آموزشهادانی با تواناییتربیت و پرورش فرزن

های درست ابراز و شیوه كنترلی-خود ،، مدارس نیز از طریق آموزشی اختصاصیهااین آموزشكنار 

 . را به دانش آموزان بیاموزند ای راهبردهای مقابله
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 دختران دبيرستانی شهر کرمان بزهکاری تمایل به وجو مدرسه  بينرابطه 

 1الهام شیردل

 2فاطمه انجم شعاع

 3حمید شیردل

 چکیده
 به سر بيشترین زمان را در آنجاترین مکانی است که دانش آموزان از خانه مهم پسمدرسه 

 .داعی افراد دارماجت رفتارهای، هنجارها و ارزشهادر شکل گيری  مؤثر یبرند و نقشمی

 دختران ميان در جو مدرسه و تمایل به بزهکاری ميانبررسی رابطه  مقاله این اساسی هدف

 در پژوهش حاضر براساس نظریه پارسونز و با الهام از اندیشه .است شهر کرمان دبيرستانی

 در نظر مؤثرسيلر جو مدرسه در بزهکاری نوجوانان  و گرامپ، هاونی مورتون، سيمونز

 جامعۀ .کار گرفته شدبه پرسشنامه ابزار و پيمایشروش در این پژوهش . ه استفته شدگر

 تعداد .هستند 2931 سال آموزان دختر دبيرستانی شهر کرمان دردانش این پژوهش آماری

 انتخابمتناسب با حجم نمونه  بندیطبقه گيریبا روش نمونهاست که  نفر 982 نمونه

 نشان SPSSها با نرم افزار از دادهآمده  به دستاستنباطی  آمار توصيفی ونتایج  .شدند

 دختران نوجوانرفتارهای  مياندر  چشمگيریبزهکاری به ميزان تمایل به  (دهد، الف می

 رابطه غير مستقيم نوجوانبزهکاری دختران  جو مدرسه با تمایل بهميان  (ب. وجود دارد

 فی، آموزشی، تعادل جویی، رویارویی وبا افزایش جو عاط یعنی. وجود دارددار  معناو 

 اجرای تحليل( د .شودآموزان کمتر میانتظاری مدرسه، تمایل به بزهکاری در دانش

 بر شدت تمایل به بزهکاری اثر نوع جو مدرسهرگرسيون چندگانه نشان داد که تنها سه 

 عادل جویی، جوجو ت: از انداین سه متغير عبارت . دنکنمیين يدرصد آن را تب 21د و  ندار

 و جو مدرسه ميان که است آن از حاکی پژوهش این نتایج .مدرسه عاطفیو جو انتظاری 

-دانش با آن پيوند و مدرسه بنابراین،. دارد منفی وجود رابطه نوجوانان رفتاری مشکالت

 .کند پيشگيری نوجوانی در رفتاری مشکالت از ایجاد تواندمی آموزان

 تمایل به بزهکاری، دختران دبيرستانی، جو مدرسه :گانکلید واژ

___________________________________________ 

 11/22/39: تاریخ پذیرش                     23/21/39: تاریخ دریافت

 (نویسنده مسئول)  دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شيراز، مدرس دانشگاه شهيد باهنر کرمان. 2
                                                                                                                                           el.mshirdel@gmail.com 

 f.anjom@yahoo.com                        ات و علوم انسانی، دانشگاه شهيد باهنر کرمانکارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبي. 1

                       کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه علوم و تحقيقات کرمان، کارمند آموزش و پرورش استان کرمان. 9
Eshirdel1394@yahoo.com   
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 مقدمه 

 عنوان تحت آن از باشد، عمومی انتظارات و هنجارها خالف افراد رفتار و اعمال که یوقت

 سر بزند، جوانان و نوجوانان ازرفتار انحرافی  که صورتی در و شودمی یاد اجتماعی انحراف

 جوامع پيشرفت و توسعه تردید، بی (.2989؛ زنگنه، 2989 احمدی،)گرددمی محسوب بزهکاری

 از یکی اما. است جوامع آن در جوان و متخصص سالم، متعهد، انسانی رویني مرهون بشری،

 دارد، ی بسزاسهم جوامع، فعال و جوان جمعيت ویژه به نيروی انسانی، نابودی در که عواملی

 جوانان بزهکاری .است شده ایران جمله از کشورها، از بسياری گریبانگير امروزه است که بزهکاری

 بر را گزافی و کالن هزینه های شود؛می جامعه سازان آینده و فرزندان از بسياری تباهی سبب

-می محروم متعهد و متخصص کارآمد، نيروی انسانی داشتن از را جامعه می کند؛ تحميل جامعه

 و اجتماعی سياسی، نظام مشروعيت سرانجام اینکه اندازد ومی مخاطره به را جامعه امنيت سازد؛

 مسائل ترینمهم از یکی جوانان و نوجوانان بزهکاری بنابراین،. بردمی لسؤا زیر را کشور فرهنگی

 برای ایانگيزه مذکور موارد از هریك .کندمی تهدید جدی طور به را ما که جامعه است اجتماعی

 بررسی ضرورت و شده بزهکاری به جوان نسل گرایش مسئله به اندیشه و قلم اهل اهتمام و اقبال

 .است کرده ندانچ دو را آن علمی

مواد  مصرفی بسياری به بررسی انواع رفتارهای مخاطره آميز در نوجوانان مانند پژوهشها

مخدر، نوشيدن الکل، رفتارهای نامشروع جنسی، درگيریهای فيزیکی و خشونت، حمل اسلحه، 

 (.1001 ،کن و وینترا؛ ب 2332و دارت، سوبر)اندبزهکاری و شکست تحصيلی پرداخته

شناسی عصر جدید بر این اصل قرار دارند که یك عامل شناسی و جامعهی مختلف رواندیدگاهها

گيری رفتار نقش ، بلکه عوامل متعددی در ایجاد و شکلنيستبه تنهایی تعيين کننده رفتار افراد 

معتقدند  کيسنر و کر .کنندآن هستند که  سهم هر عامل را در شکل دهی رفتار تعيين در پی دارند و 

در نتيجه مشکل رفتاری نوجوان از این قاعده مستثنی . استاکثر رفتارهای انسان تابع چند عامل که 

به عنوان عوامل چندگانه اصلی ( مثل مدرسه)آنها از خانواده، همساالن و بافتهای فرهنگی. نيست

فراغت،  مثالً همساالن در مدرسه و طی اوقات. برنددار نوجوانان نام میتعيين کننده رفتار مشکل

نوع برخورد والدین در . کنندتوانند نوجوانان را به سمت و سوی رفتار مشکل دار هدایت می

رجبی و )شودمی کند یا مانع از آن میخانواده گرایش نوجوان به سوی همساالن را تقویت 

م شده خانواده بر بزهکاری نوجوانان انجا زمينۀ تأثيردر  بسياری پژوهشهاتاکنون (. 2981همکاران، 

                                                            
1. Bruce  & Dart 

2. Bakken & Winter 
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توان می( 2989)زنگنه  و (2983)فرد ی، صادق(2988)ی احمدی و همکارانپژوهشهابه است که 

  .اشاره کرد

شاید به این . بيشترین سهم در تعيين عوامل یك رفتار به خانواده اختصاص داده شده است

های آموخته کند و غنا و محتوایآموزشگاهی است که فرد آن را تجربه می نخستيندليل که خانواده 

عالوه بر خانواده، آموزش و پرورش . مستقيم با عملکرد و محتوای محيط خانواده دارد یاو ارتباط

ایفا  مؤثربسيار  یتواند در بالندگی فرد و تبلور شخصيت وی نقشنيز نهادی اجتماعی است که می

ز تکامل فرد وارد دليل در رشد شخصيت فرد نقش حياتی دارد که در دورانی ا به اینمدرسه . کند

مربيان کودک و  با کنترل مثبتی که همچنين. شودشود که یادگيری به سهولت انجام میعمل می

را برای زندگی فردی و اجتماعی شوند و آنها میبالندگی و رشد آنان  سببنند، کنوجوان اعمال می

روند، بلکه مدرسه در دانش آموزان تنها برای مهارت آموزی به مدرسه نمی. کنندآماده می مفيد

عهده  هسازگاری را ب مانندمهم دیگری  آنان وظایفرشد، آفرینندگی و راهنمایی راستای 

 (. 2981رجبی و همکاران، )دارد

رفت و پيش ، رفتارهانگرشهاو است تعریف شده مدرسه  ویژگی کيفیکه در حکم جو مدرسه 

دهد، حاصل روابط و قرار می تأثير در عملکرد افرادی را که با مدرسه در تماس هستند؛ تحت

توجه  .(2981طالب زاده نوبریان و همکاران، )ی درونی مدرسه استگروههاکنشهای متقابل ميان 

کثير از  یبه جو مدرسه و سایر نظامهای آموزشی اهميتی مضاعف دارد؛ زیرا این نظامها با گروه

 .گذارددگيری و شخصيت آنان اثر میآنها بر تجارب، یاحاکم بر در تماس هستند و جو  انفراگير

رشد روانی و اجتماعی و کيفيت زندگی نوجوانان، ضرورت مطالعه  فرآینداهميت نقش مدرسه در 

 .عميق، بررسی دقيق و همه جانبه مدرسه را ضروری می نماید

هم در  هاکه مدارس محيط اجتماعی بزرگی هستند که یادگيری در آنهمۀ پژوهشگران معتقدند 

ترین از خانه مهم پسمدرسه . (1001  رمن،ش)دهدو هم در بيرون کالس درس رخ میدرون 

گيری در شکل مؤثر یبرند و نقشبه سر می بيشترین زمان را در آنجامکانی است که دانش آموزان 

مدارس را عامل ( 2981) و کاتاالنوهاوکينز  .ی اجتماعی افراد دارندفرصتها، هنجارها و ارزشها

مهم برای شروع رفتارهای مخاطره ای نوجوانی دوره ، ی هماز سوی .دانندپذیری میهاصلی جامع

 تغييرات با نوجوانی دوران خطر عوامل از بسياری .یا به عبارتی رفتارهای ضداجتماعی است آميز

 جسمی نوجوانی، تغييرات دوره طول در نوجوانان. گيردمی شدت و شودمی دوره آغاز این طبيعی

                                                            
1. Scherman 

2. Hawkins & Catalano 
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 و همساالن گروه به پيوستن و خانواده از به استقالل تمایل. کنندمی تجربه را بسياری تکاملی و

 نوجوانان، هویت از بخشی همچنين. است دوره این تکاملی تغييرات از دوستان، افزایش ارتباطات

 و باشند نگاهها مرکزیت در دارند دوست نوجوانان. گيردشکل می همساالن گروه مجموعه در

گروه  تأثيرچه  گر (.2981پرویزی و احمدی، )بدانند خود مورد در را دوستانشان یيدیتا نظرات

همساالن از هنجارهای تکاملی و متعالی نوجوانی، پيش شرط اجتماعی شدن و هویت یابی است، 

ی گروهها تأثيربنابراین ضرورت توجه به  .(2981پرویزی و احمدی، )زا نيز باشدتواند آسيباما می

همساالن بر  تأثيربا توجه به مطالب فوق و اهميت جو مدرسه و  .شودسال نيز ایجاد میهمسن و 

را بزهکاری نوجوانان و همچنين نبود کار پژوهشی در این زمينه در شهر کرمان انجام این پژوهش 

 .ضرورت بخشيد

 پیشینه پژوهش

تحليل عالئم عاطفی : اجتماعی-شرایط روانی"در تحقيقی در مورد ( 1029) 2پلنتی و همکاران

حمایت اجتماعی ضعيف  اگر چه که دست یافتند ایجبه این نت "آموزاندانش ميانو مسائل رفتاری 

 .است مؤثر نسبتاًکند اما، نفوذ معلمان و همکالسيها نيز تا حدودی مسائل رفتاری را پيش بينی می

همچنين حمایت  .دارد رابطهدختران  به ویژهحمایت معلمان با مسائل رفتاری دانش آموزان 

ها حاکی از آن است که فشار بی از یافته. همکالسيها به ميزان زیادی با مسائل عاطفی رابطه دارد

به سالمت عاطفی  در مدرسه اندازه مدرسه با سالمت ذهنی پایين مرتبط است و حمایت اجتماعی

 .کندمیو رفتارهای دانش آموزان کمك 

نشان  "نوجوانان در مدرسهدوستان بر مسائل رفتاری  تأثير"له در مقا( 1029) و همکاران 1گون

رفتارهای دوستان بر . گذارندمی تأثيربر رفتارهای یکدیگر در مدرسه  مدرسه ایدوستان که  دادند

و  9شارکی .دنداری بسزا تأثيرتر کوچكآموزان دانش مياندر  به ویژه مسئله ساز در مدرسه

به بحث در  "نقش جبرانی مدارس: حمایتی باندها تأثير"در زمينه در تحقيق خود ( 1022)همکاران

و باید  دنزیاد در مسائل اجتماعی دار بسيارباب این موضوع پرداختند که باندهای بزهکاری نقش 

د نقش نتوانر مدرسه میاین باندها د. ها توجه شوددای در عضوگيری این بانبه عوامل مدرسه

توانند که مدارس می نمودندبيان همچنين آنها . دنانش آموزان ایفا کنپيوستن دحمایتی برای به هم 

 . ها را به سمت درست هدایت کنندو آن شوندگيری باندها مانع شکل

                                                            
1. Plenty et al. 

2. Geven  

3. Sharkey  
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2توان به پژوهش کلیانجام شده در خارج از کشور می پژوهشهایدر زمينه 
. اشاره کرد( 1009) 

زشهای درون مدرسه و بزهکاری رابطه مستقيم و انواع ور  ميانکه  کرداو در فراتحليل خود اعالم 

ورزش و بزهکاری  را ميانمعکوس  ای اما برخی دیگر از مطالعات رابطهوجوددارد،  معنادار

گروه  تأثيرجوانان بيشتر تحت گرفته اندکه نتيجه ( 2333) 1گادبیرابينسون و . اندگزارش کرده

 .ی جمعی و محلیرزشهااتا خانواده و  گروهی هستندهای همساالن و رسانه

 کيفيت مهارگری،-خود "تحت عنوان( 2930)های پژوهش محمدی مصيری و همکارانیافته

در  "نوجوانان ضداجتماعی رفتارهای و روانی در سالمت مدرسه محيط و والدین با رابطه

 با مدرسه فضای که نشان دادبختياری  و چهارمحال استان توابع از فارسان شهرستان دبيرستانهای

 .دارد معنادار منفی رابطه ،روانی سالمت عدم و ضداجتماعی رفتارهای

ری از يهکاری و راهکارهای پيشگزبر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به ب مؤثرعوامل اجتماعی 

نوجوان بزهکار  31جامعه آماری این پژوهش، . است 2983آن عنوان مقاله صادقی فرد در سال 

مثبت و ای رابطه  نشان داد کهپژوهش این نتایج . بردندند به سر میپسر بود که در زندان بيرج

دار ميان متغيرهای ميزان نابسامانی خانواده، نوع همساالن و فقر اقتصادی خانواده با بزهکاری امعن

نتایج تحليل مسير بيانگر آن است که همساالن بزهکار با ضریب مسير . پاسخگویان وجود دارد

بزهکاری  دربه ترتيب باالترین سهم را  11/0امانی خانواده با ضریب مسير و ميزان نابس 11/0

 .اندپاسخگویان داشته

عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان "در مقاله خود تحت عنوان ( 2988)احمدی و همکاران

به ند، اآباده انجام داده شهرستان دبيرستان مقطع پسر و دختر دانش آموزان ميان، که در "دبيرستانی

 هایرسانه از استفاده و بودن مذهبی دوستان، به وابستگی متغيرهای این نتيجه دست یافتند که

فوق  متغير سه با تحقيق مدل. اندداشته جوانان بزهکاری متغير با را رابطه بيشترین به ترتيب جمعی

 در همساالن یگروههاذکر کردند که آنان همچنين . کندمی تبيين را وابسته متغير تغييرات درصد 92

 . برخوردارند بسيار از اهميت جوانان بزهکارانه تقویت رفتار

جو اجتماعی  تأثيردر مقاله خود تحت عنوان  بررسی ( 2981)طالب زاده نوبریان و همکاران 

جو  ی اجتماعی دانش آموزان در تهران اشاره کردند کهمهارتهامدارس متوسطه بر پرورش 

دارد، بلکه  تأثير انی اجتماعی مورد بررسی در فراگيرمهارتهاا بر پرورش اجتماعی مدارس نه تنه

  .است مؤثرنيز  مهارتهابر واریانس مشترک این 

                                                            
1. Kelley 

2. Robinson & Godbey 
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 چارچوب نظری

 هایاز نظریه یك هيچ که گفت توانمی نوجوانان بزهکاری مسئله پيچيدگی به توجه با

 به را جامعه جوان گرایش نسل آن اسبراس بتوان که نيستند برخوردار جامعيتی چنان از انحرافات،

 گيرد، قرار بررسی مورد و عينی علمی طور به مسئله این چنانچه رو از این. کرد تبيين بزهکاری

 چارچوب تدوین به نهایت در و پرداخت های موجودنظریه همگرای هایجنبه تلفيق به باید ناگزیر

 . گماشت همت تحقيق نظری

 تأکيد اجتماعی نهادهای بر و جستجو اجتماعی نظام ساخت در را انحرافی رفتار علل پارسونز

 اجتماع، فرهنگ،)اجتماعی خرده نظامهای از هریك پارسونز نظر از(. 2989احمدی، )کرده است

 این از هرکدام مناسب کارکردهای. دارند عهده به جامعه در را کارکردهایی( اقتصاد و شخصيت

 پایداری و بقا عامل همچنين و جامعه هر کننده کنترل عامل آنها ميان متقابل کنشهای و هانظام خرده

 نهادهای و هانظام خرده از هریك در نابسامانی و تعادل مقابل، عدم در. است اجتماعی نظام

. شودمی جامعه در انحرافی رفتار ساز زمينه و سازدمی مواجه مشکل را با اجتماعی زندگی اجتماعی

 که صورتی در ارتباط جمعی وسایل و مدرسه خانواده،مانند  اجتماعی اینهاده پارسونز، دیدگاه از

 شيوع آن پيامد که کننداجتماعی می بی سازمانی دچار را جامعه باشند، نداشته مناسب یکارکرد

 (. 2989احمدی، )است جامعه در انحرافی رفتار

 ایفا مؤثر ینقش ماعیاجت رفتار ضد بروز در تواندمی نيز مدرسه خانوادگی، عوامل بر افزون

 پيوندهای اجتماعی که دارد تأکيد مسئله این بر مدرسه با پيوند مهار اجتماعی، نظریه بر مبنای. کند

(. 1001  دیکسون،)شود می  ... و مصرف مواد بزهکاری، خشونت، سبب نوجوانان در ضعيف

 در مطرح ادار متغيرهایمعن تأثير به اشاره با خود پژوهش در( 2333)و همکاران  مورتون -سيمونز

 تعهد و خانواده دلبستگی که معتقدند بزهکاری، اجتماعی بر مهار و اجتماعی یادگيری های نظریه

 این نتایج. دارد رابطه مثبت بزهکاری با بزهکار افراد با ارتباط و منفی ارتباط با بزهکاری مدرسه

 بود آن از حاکی نيز رفتاری مشکالت کاهش و با مدرسه آموزان دانش پيوند تأثير زمينه در پژوهش

 بنابراین،. دارد منفی وجود رابطه مدرسه با نوجوانان رفتاری مشکالت پيوند و جو مدرسه ميان که

 .کند پيشگيری نوجوانی در رفتاری مشکالت از ایجاد تواندمی آموزان دانش با آن پيوند و مدرسه

تشکيل شده است که از نظر تجارب،  نگوناگوکالس به مثابه یك گروه اجتماعی، از افراد 

تعامل . ، شخصيت و ابعاد گوناگون دیگری با هم متفاوت هستند(خرده فرهنگ)فرهنگ خاص

                                                            
1. Dixon 

2. Simons-Morton 
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هر کدام از . ثر از جوی است که بر کالس حاکم استأاعضای کالس با یکدیگر تا حد زیادی مت

 تأثيرر جو کالس ر معلم بتافرادی که در مدرسه مسئوليتی بر عهده دارند و از همه مهم

کند که مدارس بر رفتارهای بيان میدر نظریه خود روتر  (.2981چاری و خير، حسين )گذارند

شامل دانست عواملی که روتر آنها را حائز اهميت می. است مؤثراجتماعی و تحصيلی کودکان 

آموزان و شآموز، جو همکاری و مراقبت ميان معلمان و دانمعلم و دانش ميانکيفيت کنش متقابل 

کردند هميشه مدارسی که محيط یادگيری عالی فراهم می. مطالب درسی بودند ۀتدارک سازمان یافت

اغلب در است عواملی که روتر به آنها اشاره کرده . از لحاظ منابع مادی یا ساختمان مجهزتر نبودند

و از معلمان خود  هکردکافی خدمت  ةآموزان دارای انگيزرسد که به دانشمدارسی به حداکثر می

توانند دهد که تفاوتهای سازمان و جو مدرسه میدر واقع نشان می نظریه روتر. کنندحمایت می

بهبود کيفيت آموزش، جو اجتماعی مدرسه و . رفتار بزهکارانه را خنثی کنندبر  مؤثرعوامل خارجی 

د رفتارهای اجتماعی خود را های ناسالم کمك کننتوانند به کودکان خانوادهالگوهای کار مدرسه می

 . (2989، گيدنز)بهبود بخشند

 یا ضعيف اجتماعی کنترلهای که دهدمی رخ وقتی انحراف کنترل، هاینظریه همچنين طبق 

 رفتار مفهوم بررسی تعهد به و تقيد مفاهيم از استفاده با (1001) هيرشی تراویس. شوندشکسته می

 متغيرهای روی خود، فرضيات تجربی آزمون برای تماعیاج کنترل نظریه. پرداخته است انحرافی

 عامل دین همساالن، و دوستان گروه به مربوط متغيرهای بر و تاحدودی مدرسه به خانواده، مربوط

 رفتار انحرافی به با را نيرومند نسبت به ییهمبستگيها آنها هاییافته که ستا داشته تاکيد قوميت و

. دارد اعتقاد اجتماعی و فردی کنترل نوع دو به نظریه این. است هداد نشان جوانان بزهکاری ویژه

خانواده،  مانند اجتماعی، سازمانهای و نهادها به فرد تقيدات و مقدار تعلقات با اجتماعی کنترل

با نهادهای رسمی  نزدیکی پيوندهای ما اگرمعتقد است  هيرشی .شود می گيریغيره اندازه و مدرسه

 ةدربار مربيان و اطرافيان آنچه به نسبت که وجود دارد احتمال بيشتری باشيم، داشتهمدرسه  مانند

 به نسبت جوانان که خوردمی پيوند تقيدی با کنترل بزهکاری. باشيم مراقب ،کنندمی فکر ما رفتار

 دوستان و همساالن به جوانان دلبستگی و افزایش تقيدات موازات به .شان دارندو مربيان والدین

 الزامات رعایت به نسبت آنها تعهدات و است تقيدات ممکن اندازه همان به ،در مدرسه بزهکار

 و مرسوم قواعد و هنجارها به نسبت کهجایی تا یابد مدرسه، کاهش و خانواده بر حاکم اجتماعی

                                                            
1. Hirschi 
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دیکسون، )کنند عمل آنها کردن رنگ کم بيشتر چه هر شوند و در جهت اعتنا بی اجتماعی الزامات

1001). 

از  عمدتاً بزهکاری ترجيحی ساترلند، معاشرتهای یا افتراقی پيوند نظریه عالوه بر این طبق

همکاران،  و  بارولت)پذیردمی صورتدر مدرسه  صميمی یگروهها با اجتماعی متقابل کنش طریق

 ویژه به ی نخستين،گروهها درون در تبهکارانه رفتارهای بيشترکه  است معتقد ساترلند(. 1009

 ساترلند(. 2989گيدنز،)شودمی فراگرفته ،آیندوجود میهکه ابتدا در مدرسه ب یهمساالن یهاگروه

 این. شود تبهکار که چگونه بگيرد یاد باید نخست شود، تبهکار شخصی کهآن برای گویدمی

مدرسه  دراز جمله با دوستان همکالسی  دیگران با فرد اجتماعی متقابل کنش نتيجه در یادگيری

و  دوام ، اولویت،(فراوانی) بسامد حسب بر را گروهها این با متقابل ارتباط وی .شودیحاصل م

 این چهار حسب بر منحرف یگروهها یا افراد با فرد تماس سطح هرچه. کرد اندازه گيری شدت

 تماس سطح عکس، اگرهب. شودمی بيشتر نيز شخص انحراف آميز رفتار احتمال باشد، بيشتر متغير

 رفتار احتمال باشد، متغير، بيشتر چهار این حسب بر هم باز غيرمنحرف، یگروهها یا راداف با فرد

 (.2919کوئن،)شود می بيشتر نيز شخص آميز غيرانحراف

 و مورتون -و با الهام از اندیشه سيمونزپژوهش حاضر براساس نظریه پارسونز، روتر در 

 با توجه به مباحثی که ذکر. گرفته شد در نظر مؤثرجو مدرسه در بزهکاری نوجوانان   همکاراش

 :که رسد به نظر میو نتایج تحقيقات پيشين شد 

 دار وجود داردمعنارابطه مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبيرستانی عاطفی جو  ميان. 

 دار وجود داردمعنارابطه جو آموزشی مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبيرستانی  ميان. 

 دار وجود معنارابطه جویی مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبيرستانی جو تعادل  ميان

 .دارد

 دار وجود معنارابطه جو رویارویی مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبيرستانی  ميان

 .دارد

 دار وجود داردمعنارابطه جو انتظاری مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبيرستانی  ميان. 

 روش پژوهش

آوری  گردپرسشنامه  ابزاربا اطالعات مورد نياز است و  پژوهش، پيمایشی يق اینروش تحق

-2931آموزان دختر مشغول به تحصيل در سال تحصيلی دانش پژوهشآماری  جامعۀ. شده است

                                                            
1. Baerveldt 
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 آموزان دختر شهر کرمانکل دانش 2932-2931در سال تحصيلی . ستادر شهر کرمان بوده 2932

 تعداد%  31با ضریب اطمينان . که در دو ناحيه به تحصيل مشغول بودندنفر بود  93111برابر با 

 متناسب با حجم نمونه بندیطبقه گيرینمونه روش به که بود نفر  982 پژوهش این در نمونه

براساس جمعيت هر ناحيه سهمی از نمونه به نواحی اختصاص یافت و در هر ناحيه . انتخاب شدند

طور تصادفی انتخاب و بر اساس جمعيت هر مدرسه نيز هرانه بی دختنهاتعدادی از دبيرستا

اول تا سوم و )بر اساس مقطع تحصيلی پرسشنامه در این مرحله سعی شد که . شدپرسشنامه توزیع 

در مرحله نهایی به هنگام توزیع . شودبه نسبت توزیع ( همچنين در مدارس پيش دانشگاهی

 .آموزان انتخاب گردندادفی براساس ليست کالس دانشطور تصهپرسشنامه در کالس تالش شد تا ب

و برای  گویه 19از  مورد مطالعه آموزان دختردانش تمایل به بزهکاری گيریاندازه منظور به

زاهد زاهدانی و )پژوهشهای گوناگونها در که این سنجه شداستفاده گویه   28سنجش جو مدرسه 

ت سؤاال. ه قرار گرفته و اعتبار آنها تأیيد شده استمورد استفاد (2913خلخالی،  ؛2981الماسی، 

 طيف در قالب سؤاالت همۀ. مورد بازبينی قرار گرفت حاضر مجدداً پژوهشمتناسب با نمونه 

 تعيين به منظور .شد انجام دهینمره اساس برهمين و مطرح ایليکرت و سطح یا مقياس فاصله

. گرفت انجام نظر مورد اصالحات و شد ادهمتخصصان د از شماریبه  پرسشنامه اعتبار صوری،

 از یك سنجش هر برای شدهطراحی هایدرمورد گویه آلفای کرونباخ ضریب پایایی، سنجش برای

آموزان دانش طيف تمایل بزهکاری برای کرونباخ آلفای ضریب .شد محاسبه اصلی، متغيرهای

 9های آن جو تعادل جویی با فهمؤلو برای  19/0گویه  23با  کلی به طورطيف جو مدرسه  ،89/0

 11/0گویه 9، جو عاطفی با 1/0گویه 9، جو آموزشی با 19/0گویه   9، جو رویارویی با 11/0 گویه

 .آمد دست به 19/0گویه 9جو انتظاری با  و

 هایداده و تحليل تجزیه. شد استفاده SPSS 28افزار  نرم از ها داده تحليل و تجزیه منظور به

 از گيریبهره با توصيفی سطح در. گرفت صورت استنباطی و توصيفی سطح ود در پژوهش این

 سطح در و شد پرداخته هاداده تحليل و تجزیه به درصد و فراوانی مانند آماری هایمشخصه

 ميان روابط چندمتغيره، به منظور تحليل رگرسيون تحليل پيرسون و ضریب همبستگی از استنباطی

 .شد استفاده هافرضيه آزمون و وابسته و مستقل متغيرهای

 تعریف مفاهیم

برای مطالعه محيط و جو اجتماعی کالس،  بسيارهای اخير تالشهای در دهه :جو مدرسه

اند که فرد از طریق در یك تعریف از جو مدرسه، آن را احساسی دانسته. است صورت گرفته
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ه ترکيبی از هنجارها، تر، جو مدرسدقيق به طور. کندتجارب درون سيستم مدرسه کسب می

اعضای مدرسه ادراک  از سویاجتماعی مدرسه است که  نظام ةانتظارات و عقاید مشخص کنند

 های مؤلفهمدرسه با  جوبا توجه به تعریف ذکر شده، در پژوهش حاضر . (2913 خلخالی،)شودمی

 :مورد بررسی قرار گرفتزیر 

 شانيت احساسی، روانی و هيجانیوضع از آموزان مدرسهادراک دانش: جو عاطفی مدرسه

   .نسبت به عوامل تشکيل دهنده سازمان مدرسه

ای آموزان مدرسه در مورد وضعيت علمی، مهارتی و حرفهادراک دانش :جو آموزشی مدرسه

 .سازمان مدرسه

و انضباطی سازمان  ، مدیریتیاز وضعيت اداریآموزان ادراک دانش :جو تعادل جويی مدرسه

 .مدرسه

آموزان در مورد وضعيت ارتباطی و اجتماعی عوامل درون ادراک دانش: يارويی مدرسهجو رو

 .سازمان مدرسه

ی، اهداف، توقعات و مقاصد آموزان از وضعيت هنجارادراک دانش :جو انتظاري مدرسه

 (.39:همان)مدرسهسازمان 

دف ایجاب تعليم و تربيت، رشد همه جانبه دانش آموزان است که این ه فرآیندهدف اصلی 

حسين )ی بر مشارکت، احترام متقابل و صميميت بر کالس و مدرسه حاکم باشدتنکند که جو مبمی

  (.2981چاری و خير، 

تر کوچك یهایعمق و شدت عمل انحرافی به دسته با توجه بهبزهکاری  :تمایل به بزهکاری

و بزهکاری ...( استفاده از سالح گرم در سرقتها و حمالت شدید، سرقت، )مانند بزهکاری شدید

، 2اگنيو)تقسيم شده است...( تخریب و شکستن اموال مدرسه و عمومی، پاره کردن صندلی و )مالیم

به است و موارد زیر  خفيفدر پژوهش حاضر منظور از رفتار بزهکارانه، بزهکاری از نوع (. 2332

فرار از مدرسه، فرار از خانه، ارتباط تلفنی یا مستقيم با  :شوندرفتار بزهکارانه شناخته می منزلۀ

اموال مدرسه، )جنس مخالف، دروغ، شرکت در دعواهای گروهی یا فردی، تخریب اموال عمومی

، تقلب در امتحان، آوردن فيلم و سی دی های غيرمجاز به مدرسه، دزدی، ..(صندلی اتوبوس و

که موجب ناراحتی خانواده و یبه طور، تأخير در مدرسه نافرمانی نسبت به والدین و توهين به آنها

در در این پژوهش  تمایل به بزهکاریمتغير (. 2981زاهد زاهدانی و الماسی، )اشدمدرسه شده ب

                                                            
1. Agnew 
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انه مالیم فوق در خود و دوستان نزدیك بزهکاررفتارهای دادن انجام  تمایل به قالب تعداد دفعات

 .ارزیابی شده است

 پژوهشی هایافته

-به منظور شناخت کلی از ویژگيهای فردی پاسخگویان این پژوهش، نتایج توصيفی نشان می

ساله  21از آنها ( % 8/91)اکثریت پاسخگویان. سال بوده است 21دهد که ميانگين سنی پاسخگویان 

 نتایج توصيفی متغير تمایل. بوده اند، همچنين اکثریت آنها دانش آموز کالس اول دبيرستان بوده اند

درصد از دانش آموزان تمایل به  10تقریباً . های آن به این شرح استبه بزهکاری و برخی گویه

اند که خيلی کم به عنوان کرده%( 2/99)اکثریت پاسخگویان. بزهکاری در سطح متوسط داشته اند

. کنندیاز دانش آموزان عنوان کرده اند که در امتحانات زیاد تقلب م% 8/20. دیگران دروغ گفته اند

در حد متوسط عنوان کرده % 8/21برداشتن وسایل دیگران اکثریت خيلی کم و  سؤالدر پاسخ به 

 . از پاسخگویان ارتباط خود را با جنس مخالف در حد متوسط ذکر کرده اند% 1/19 .اند

تمایل به های سازنده ی پاسخگویان به گویهپاسخهابه بررسی توزیع فراوانی  2 ةجدول شمار

چند نفر از  "های جدول، بيشترین ميانگين مربوط به گویهبا توجه به آماره .ری پرداخته استبزهکا

 "د؟نکنتلفنی یا مستقيم با جنس مخالف خود رابطه برقرار می به طورشناسی که دوستان خود را می

تان خود چند نفر از دوس "و کمترین ميانگين مربوط به گویه 12/2 و انحراف معيار 11/9 با ميانگين

با  "د مثل برداشتن خودکار و غيره؟نکنشناسی که اقدام به دزدی و دستبردهای سطح پایين میرا می

 .است 31/0 و انحراف معيار 19/2 ميانگين
 هاي مورد استفاده براي سنجش متغیر تمايل به بزهكاريگويه .7جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین بیشترين کمترين 

 98/2 19/1 1 2 ای؟گران در موارد مختلف دروغ گفتهچند بار به دی

 01/2 11/2 1 2 را به همراه داشته است؟( نوادهمدرسه و خا)که ناراحتی دیگرانچند بار در رفتن به مدرسه یاخانه تأخير کرده ای طوری

 93/2 99/1 1 2 ای؟چند بار در امتحانات به نفع خود یا دیگری تقلب کرده

 22/2 11/2 1 2 ای؟دالیلی اقدام به دستبرد و برداشتن چيزهایی در سطح پایين از دیگران نموده چند بار بنا به

 91/2 22/1 1 2 ای ارتباط برقرار کنی؟تلفنی یا مستقيم با جنس مخالف خود توانسته به طورچند بار  

 99/2 02/1 1 2 ای؟چند بار در دعواهای انفرادی یا دسته جمعی شرکت فعال داشته

 22/2 11/2 1 2 ای؟چند بار اقدام به پاره کردن صندلی ماشين، خردکردن المپ، شيشه و کارهایی از این قبيل نموده

 91/2 21/1 1 2 ای؟را با خود به مدرسه آورده ...(و CDمثل )تا حاال چند بار وسایلی که آوردن آنها در مدرسه ممنوع است

 21/2 8/2 1 2 ای؟و یا هر یك از وسایل مدرسه را برای سرگرمی خراب کرده ی کالسهاچند بار به عمد ميز و صندلي

 2/2 19/2 1 2 ای؟چند بار برای انتقام از مدیر یا معلم به وسایل مدرسه آسيب رسانده

 01/2 19/2 1 2 تاکنون چند بار بدون رعایت فرم مدرسه سر کالس حاضر شده اید؟

 98/2 1/1 1 2 کند تا در زندگی گمراه و بيچاره نشوند؟ی که دیگر همساالن خود را راهنمایی میشناسچند نفر از دوستان خود را می

 99/2 8/1 1 2 گوید؟های خود ایمان نداشته و دروغ میشناسی که نسبت به گفتهچند نفر از دوستان خود را می
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 11/2 11/9 1 2 کنند؟ر و غيره رعایت شئونات را نمیشناسی که در لباس پوشيدن، حرف زدن، رفتاچند نفر از دوستان خود را می

 1/2 99/9 1 2 کند؟در امتحانات به نفع خود یا دیگران تقلب می شناسی که معموالًچند نفر از دوستان خود را می

 11/2 82/1 1 2 کند؟در کالسهای درس غيبت می شناسی که غالباًچند نفر از دوستان خود را می

 01/2 19/2 1 2 ند مثل برداشتن خودکار و غيره؟نکشناسی که اقدام به دزدی و دستبردهای سطح پایين میتان خود را میچند نفر از دوس

 12/2 11/9 1 2 کند؟تلفنی یا مستقيم با جنس مخالف خود رابطه برقرار می به طورشناسی که چند نفر از دوستان خود را می

 91/2 91/1 1 2 بچه ها معروف است؟ مياناهل دعواست و در دعواکردن  که معموالًشناسی چند نفر از دوستان خود را می

را با خودشان به مدرسه ...( و CDمثل )شناسی که معموالً وسایلی که در مدرسه ممنوع استچند نفر از دوستان خود را می

 آورند؟می
2 1 01/9 12/2 

ی کالس یا هر یك از وسایل مدرسه را برای هاعمد ميز و صندليشناسی که معموالً به چند نفر از دوستان خود را می

 کنند؟سرگرمی خراب می
2 1 81/1 13/2 

 91/2 29/1 1 2 رسانند؟شناسی که معموالً برای انتقام از مدیر یا معلم به وسایل مدرسه آسيب میچند نفر از دوستان خود را می

 9/2 12/1 1 2 شوند؟بتوانند  بدون رعایت فرم مدرسه سر کالس حاضر میشناسی که هر زمان چند نفر از دوستان خود را می

دارای بيشترین مدرسه دهد که جو آموزشی نتایج توصيفی متغير جو مدرسه نشان می

و ( 11/22)دارای کمترین ميانگينبه ترتيب مدرسه و عاطفی و جو انتظاری ( 81/19)ميانگين

های مربوط به متغير ميانگين و انحراف معيار گویه ،انیتوزیع فراو 1جدول شماره  .است( 89/22)

شود بيشترین ميانگين متعلق به دیده می 1 گونه که در جدولهمان. دهدجو مدرسه را نشان می

. است 19/2و انحراف معيار 92/9با ميانگين ". گذارندحتی معلمان هم به یکدیگر احترام نمی"هگوی

ها و در مدرسه همه معلمان بيش از وظيفه خود به بچه" گویه همچنين کمترین ميانگين متعلق به

 .است 12/2 و انحراف معيار 1/1 با ميانگين ".کنندمشکالتشان توجه و رسيدگی می
 هاي مورد استفاده براي سنجش متغیر جو مدرسهگويه .6جدول شماره 

  
انحراف  میانگین بیشترين کمترين

 معیار

جو عاطفی 

 مدرسه

 11/2 11/9 1 2 .باید به دیگران در انجام دادن کارهایشان کمك کنیدر مدرسه، ن

 12/2 1/1 1 2 . شوندآموز سریع متوجه میمعلمان در صورت مشاهده ناراحتی یك دانش

 9/2 9/1 1 2 .کننداگر مشکلی برای یکی از دوستانم پيش بياد بچه ها با او همدردی می

 1/2 29/1 1 2 .گيرندر میاوليا مدرسه احساسات ما را در نظ

 98/2 19/9 1 2 .باید در جهت موفقيت خودت تالش کنی و به دیگران توجه نکنی

جو آموزشی 

 مدرسه

 11/2 19/1 1 2 .معلمان این مدرسه از سطح علمی باالیی برخوردارند

شان توجه و درسی ها و مشکالتدر مدرسه همه معلمان بيش از وظيفه خود به بچه

 .کنندمی رسيدگی
2 1 29/1 1/2 

 91/2 12/1 1 2 .توانم ایده هایم را در کالس مطرح کنممن می

 98/2 10/1 1 2 .دهممن منابع و کتابهایی را که دارم، در صورت نياز سایر دانش آموزان به آنها می

 19/2 9 1 2 .آموزان این مدرسه باالستمعدل دانش

 99/2 18/1 1 2 .دهندمقررات را برای ما توضيح می یمعنا اوليا مدرسهجو تعادل 
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و تمایل به  متغيرهای مستقل مياندهنده ضریب همبستگی پيرسون نشان 9جدول شماره 

حاکی از آن است که در سطح  9شماره  ولجد آمده از به دستیج نتا. استافراد بزهکاری 

آموزان جو مدرسه و تمایل به بزهکاری دانشهای مؤلفه ميانمعنادار ای درصد رابطه  33معناداری 

متغيرهای مستقل با تمایل به بزهکاری  هشود کهمچنين مشاهده می. وجود دارددختر دبيرستانی 

جو  ، آموزشی، تعادل جویی، رویارویی وبا افزایش جو عاطفی عبارتیهب. هستنددارای رابطه منفی 

باالترین ضریب  همچنين .شودآموزان کمتر میدانشدر مدرسه، تمایل به بزهکاری  انتظاری

 .تعلق داشته است تعادل جویی مدرسههمبستگی نيز به جو 
 ه بزهكاريمتغیرهاي مستقل و تمايل ب میاننتايج آزمون همبستگی  .7جدول شماره

 تمایل به بزهکاری
 متغير مستقل

 ميزان همبستگی داریمعناسطح 

 جو عاطفی مدرسه -28/0 002/0

 جو آموزشی مدرسه -28/0 000/0

 جو تعادل جویی مدرسه -99/0 000/0

 جو رویارویی مدرسه -21/0 001/0

 جو انتظاری مدرسه -12/0 000/0

مرحله برای متغير  به د متغيره را به شيوه مرحلهنتایج تحليل رگرسيون چن 9جدول شماره 

که از ميان  دهدمینتایج آماری نشان . دهدآموزان نشان میوابسته تمایل به بزهکاری دانش

 19/2 9 1 2 .همکالسيهای من برای دعوا هر زمان که نياز باشد آماده اند جویی مدرسه

 19/2 2/9 1 2 .کنندسال باالیيها در مدرسه زورگویی می

 91/2 11/1 1 2 .شوندکالسها در زمان تعيين شده به طور منظم و کامل تشکيل می

انتظاری جو 

 مدرسه

 91/2 39/1 1 2 .کنممن اهداف تکاليف مدرسه را درک می

 19/2 39/1 1 2 .شود درک کنمکنم تا کارهایی را که در مدرسه انجام میمن سعی می

 91/2 13/1 1 2 .کنندیشان را به ما تحميل میهميشه اوليا مدرسه عالئق شخصی

جو رویارویی 

 مدرسه

مان برای آنها راه حل که ما با حرف زدن در مورد مشکالتتالش معلمان این است 

 .بيابيم
2 1 11/1 99/2 

 11/2 19/1 1 2 .شویمما در مدرسه به راحتی با یکدیگر دوست می

 91/2 11/1 1 2 .کنيمما مشکالتمان را با سایر دانش آموزان با حرف زدن حل می

 91/2 81/1 1 2 .ابل استرابطه معلم و دانش آموزان مبنی بر احترام متق

 19/2 92/9 1 2 .گذارندحتی معلمان هم به یکدیگر احترام نمی

 11/2 19/1 1 2 .گيرممن از دیگر دانش آموزان برای انجام دادن کارهایم کمك می
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به جو عاطفی مدرسه متغيرهای مستقل، سه متغير جو تعادل جویی مدرسه، جو انتظاری مدرسه و 

درصد از  21است تا نزدیك  سه متغير توانستهمدل رگرسيونی با . اندتریيب وارد معادله شده

، که در معادله رگرسيونی وارد شده متغيری نخستين. تمایل به بزهکاری را تبيين کندتغييرات متغير 

تمایل به بزهکاری این متغير و  مياندهد که نتایج حاصله نشان می. استجو تعادل جویی مدرسه 

تمایل به شود، جو تعادل جویی مدرسه کمتر ه هر چقدر وجود دارد، به این معنا کمنفی  همبستگی

 مدرسهو جو عاطفی  جو انتظاریمتغير و سوم در مرحله دوم . به مراتب افزایش می یابدبزهکاری 

 .که دارای رابطه منفی با متغير وابسته هستند وارد معادله شده
 اريانس تمايل به بزهكاريمتغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون براي تبیین و. 7جدول شماره 

 متغير مستقل

 
R 

1R F Sig F 
 ضریب استاندارد

T Sig T 
B Beta 

2 
جو تعادل 

 جویی مدرسه
99/0  21/0  13/91  00/0  01/2-  99/0-  3/1-  00/0  

1 
جو انتظاری 

 مدرسه
91/0  29/0  2/13  00/0  91/-0  

291/0

- 
01/9  01/0  

9 
جو عاطفی 

 مدرسه
93/0  21/0  3/12  00/0  11/0-  

29/0

- 
18/1-  02/0  

 گیری بحث و نتیجه

د که تمایل به ندههای حاصل از این پژوهش در دو سطح توصيفی و استنباطی نشان مییافته

دختران نوجوان در سطح دبيرستانهای سطح شهر کرمان  ميانبزهکاری به ميزان قابل توجهی در 

این تحقيق مورد بررسی قرار گرفت جو  از عوامل مرتبط با تمایل به بزهکاری که در. وجود دارد

مدارس عالوه بر برنامه آموزشی و ساخت رسمی که . این دختران نوجوان بود مدارسحاکم بر 

توان جو مدرسه را به انواع هستند و میدارند دارای ساخت غير رسمی و روابط غير رسمی 

تمایل به بزهکاری مورد  ينهزمکه در  پژوهشجوهای مورد توجه در این . بندی کرددسته گوناگون

جو عاطفی، جو آموزشی، جو تعادل جویی، جو رویارویی و جو : ند ازا بررسی قرار گرفتند عبارت

مدرسه، جو آموزشی بيشترین ميانگين و جو عاطفی  گوناگونجوهای  مياناز . انتظاری مدرسه

  .دنآور به دستميانگين را در مدارس سطح شهر کرمان  نکمتری

عامل جو  مدرسه و تمایل به بزهکاری  مياندهد که یب همبستگی پيرسون نشان مینتایج ضر

جوهای مربوط به مدرسه با تمایل به  به عبارت دیگر همۀ. در دختران دبيرستانی رابطه وجود دارد
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 گوناگوندر واقع جو مثبت مدرسه در ابعاد . دار دارندمعنامنفی و ای آموزان رابطه بزهکاری دانش

انتظاری منجر به کاهش تمایل به بزهکاری در جو ، آموزشی، تعادل جویی، رویارویی و عاطفی

پلنتی و  ؛1022 ،ناشارکی و همکار)نتایج این پژوهش با تحقيقات انجام شده. شودآموزان میدانش

محمدی مصيری و  ؛2333،و گادبی رابينسون ؛1009،کلی ؛1029 ،ناگون و همکار ؛1029 ،ناهمکار

مبنی بر وجود ( 2983، درصادقی ف؛ 2988ی، احمد ؛2981، و همکاران هطالب زاد ؛2930 ،همکاران

 .جو مدارس و متغير تمایل به بزهکاری موافق است ميانرابطه 

دهد که جو تعادل جویی، جو انتظاری و جو عاطفی نتایج حاصل از آزمون رگرسيون نشان می

آموزان سه در تبيين تمایل به بزهکاری دانشمدرسه نقش بيشتری تا جو رسمی و آموزشی آن مدر

نظریه پارسونز، طور کلی به استنباطی پژوهش حاضر نتایج . دختر دبيرستانهای شهر کرمان دارد

مدرسه دارای . ستو موافق با آنها کندسایر نظریه پردازان را تأیيد می و و همکاران ، سيمونزروتر

شخصيت کودکان و هم در  د هم در رشد و پرورشتواناست و می بسيارامکانها و قابليتهای 

اعم از کيفيت کنش متقابل مدرسه جو رسمی و غير رسمی . باشد مؤثری اشتباه آنها هاگيریجهت

 ۀتدارک سازمان یافت و آموزانآموز، جو همکاری و مراقبت ميان معلمان و دانشمعلم و دانش ميان

-همچنين پيوند عاطفی دانش. دارد مؤثر یانان نقشجومطالب درسی در بهبود رفتارهای اجتماعی نو

ها و اهداف مدرسه و احساس تعلق داشتن به اجزا و عوامل مدرسه در جذب آموزان با برنامه

جو همچنين . است مؤثرآنها  آموزان به رفتارهای مناسب و از بين بردن رفتارهای نامناسب دردانش

به عبارت دیگر . شناخته شدکننده تمایل به بزهکاری  ترین عوامل تعيينتعادل جویی مدرسه از مهم

 و وضعيت کنترل و اداره مدرسهآموزان همکاری ميان اوليا و مربيان و دانش ،نحوه مدیریت مدرسه

بنابراین مدرسه و کالس از اجزا و . است مؤثردر پيشگيری از رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان 

این عناصر و کيفيت این ارتباطات تشکيل  ميانرتباط متقابل و ا است تشکيل شده گوناگونافراد 

جو حاکم بر مدرسه  تأثيردهد که تعامل و رفتارهای افراد در مدرسه نيز تحت مدرسه میرا جو 

 آن از حاکی رفتاری مشکالت کاهش و مدرسه جو تأثير زمينه در پژوهش این نتایج.  دنگيرقرار می

 و مدرسه بنابراین،. دارد منفی وجود رابطه نوجوانان رفتاری تمشکال و جو مدرسه ميان که بود

 .کند پيشگيری نوجوانی در رفتاری مشکالت از ایجاد تواندمی آموزان دانش با آن پيوند

به های مربوطه، پيشنهادهایی برای نظام آموزش کشور پژوهش حاضر و یافته فرآیندبا توجه به 

 :شودشرح زیر ارائه می
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  ترین متغير بر مؤثر پژوهش به منزلۀدر این بود جو تعادل جویی در مدرسه که به زمينۀدر

گوناگون های مدیران مدارس در برنامهشود که پيشنهاد می ،تمایل به بزهکاری شناخته شد

آموزان به توضيح اصول اخالقی و اهميت رعایت آنها در صبحگاهی دانشمراسم  مانند

بهتر است از روشهای جدید و ترميمی برای کنترل و  مدیران. دنروابط اجتماعی بپرداز

و مشارکت مقررات انضباطی را با توجه به نظرات . بهره بگيرندآموزان نظارت دانش

به معلمان و اهميت زمان در رشد و توسعه کشور بارة مدیران در. اعمال کنندآموزان دانش

 . کنندیت را به این سمت هدا نظام مدرسهو  آموزان آگاهی دهنددانش

 مدرسه گوناگونریزی فعاليتهای در برنامه که شودجو انتظاری مدرسه پيشنهاد می در زمينۀ 

ی مهارتهارا هدفمند در جهت پرورش  هافعاليتو  بهره بگيرنددانش آموزان  اتاز نظر

را برای  هاف فعاليتاهدا همچنين، .ندآموزان تدوین کنفکری، اجتماعی و روانی دانش

 زمينۀدر روشی برای ارائه نظرات دانش آموزان . دنه توضيح و تشریح نمایعوامل مدرس

. دهندپاسخ  هات آنسؤاالو به  بگيرددر نظر  و نحوه مدیریت مدرسه گوناگونی فعاليتها

از حل مشکالت مدرسه ی آموزشی، تفریحی و هاریزیتدوین مقررات، برنامه دربهتر است 

 . نظرسنجی کننددانش آموزان 

 به آن است که در مدارس توجه چندانی یفی مدرسه یکی از ابعاد مهم دیگرجو عاط 

آموزان آسيب دیده از یك متخصص د مدیران در حل مسائل دانششوپيشنهاد می. شودنمی

 کننددر مدرسه روانشناسان یا مددکارانی زبده استخدام . گيرندبمشاوره و روانشناس کمك 

برای  شرایط مناسب راافراد در مدرسه آشنا سازند و  این مؤثرنقش  آموزان را باو دانش

برای  مراسم و جشنهایی را، مناسب همچنين، مکانی. کنندفراهم تعامل آنها در مدرسه 

در نظر  آموزان و معلمان و تشویق آنها به دوستی و الفت با یکدیگردانشگردهمایی 

 .بگيرند

  آموزان ضعيف ای یاد دادن به دانشبر توانمندآموزان آموزشی از دانشجو برای بهبود

ی هابيشتر و کالس در برابر آموزشدر نظر گرفتن اضافه حقوق برای معلمان . کمك بگيرند

به کتابخوانی و  دانش آموزانتشویق . است مؤثرراهکاری تقویتی برای دانش آموزان نيز 

ی انتقال گذاشتن زمانی برا. های جدید در کالس و مدرسه بسيار مفيد استطرح ایده

ایجاد انگيزه برای دانش  همچنين، تجربه مفيد کتابخوانی و معرفی کتاب به یکدیگر و

های پرورش برگزاری دوره. آموزان در زمينه مطالعه درسی و غير درسی بسيار کارگشاست
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ی فنی، هنری، ورزشی و حرفه ای نيز در ساعات تفریح و آزاد مهارتهانبوغ و ابتکار، 

   . يار داردمدرسه کارایی بس

 اتاق بحث و گفتگو دانش یا اتاق فکرایجاد توان با در باب جو رویارویی مدرسه می-

. نمودآموزان را به سمت ترویج فرهنگ گفتگوی اجتماعی برای حل اختالفات هدایت 

از ن انتظارات آنها ددر مدرسه و برآورمعلمان و دانش آموزان  مياناهميت حفظ عدالت 

سالن کنفرانس برای ساعت استراحت معلمان دفتر به صورت چيدمان  .است اساسینکات 

با تشویق معلمان به همکاری . آنها نيز مفيد است ميانفضای تعامل  تسهيل به منظور

به ایجاد عالقه در آنها  گوناگونی هاریزیها در برنامهاز نظرات آن گيریبهرهیکدیگر و 

 .کندکمك می
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 آموزان دانشبررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کتابخوانی در میان 

 تهران   شهر 5 پسر مقطع متوسطه منطقه

 

  1فرزانه يعقوبي راد

 2اسمعيل كاوسيدكتر 

 3علي رشيدپوردكتر 

 چكيده
      با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کتابخوانی در ميان تحقيق حاضر 

در روش تحقيق . ه استشد اجراتهران  شهر 5 ةمنطق در قطع متوسطهآموزان پسر مدانش

 ةآموزان پسر دوردانش همةآماری شامل  ةجامع است وی یشپيما -توصيفی حاضر، ةمطالع

ای استخراج  ای چند مرحله ها به روش خوشه نمونه .تهران بود 5 ةمتوسطه اول و دوم منطق

 پرسشنامه روایی. محقق ساخته انجام گرفت هپرسشنام تكميلها با  شدند و گردآوری داده

که دارای  شد آلفای کرونباخ سنجيده روش و پایایی ابزار نيز با کردندتایيد  متخصصان را

 توصيفیآمار  ازآوری شده، گردهای برای تجزیه و تحليل داده. بود( 918/0) مناسبپایایی 

کلموگروف اسميرنوف، آزمون تی ) استنباطیو  (...و  مد فراوانی، درصد، ميانگين، ميانه،)

 پژوهشهای فرضيه حاصله از بررسینتایج  .شد بهره گيری (ندمیفر آزمونتک نمونه ای، 

ی ارزشهاند از اینكه چهار عامل فضای آموزشی، خانواده، معلم و ابه طور خالصه عبارت 

ین ميان، با در ا .گذارندآموزان اثر اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش

های و مؤلفه اول ةی اجتماعی دارای رتبارزشهاتوجه به نتایج حاصله از آزمون فریدمن، 

در ترویج فرهنگ بعدی معلم، خانواده و فضای آموزشی به ترتيب دارای اولویتهای 

تشخيص داده تهران  شهر 5 ةمنطق در آموزان پسر مقطع متوسطهر ميان دانشکتابخوانی د

 .شدند

 آموزانفرهنگ کتابخوانی، دانشکتابخوانی، مطالعه،  :ناگاژو كليد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/12/84: تاریخ پذیرش                      7/7/84: تاریخ دریافت

 و عضو دانشگاه فرهنگيان( خوراسگان)واحد اصفهان  ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه. 1

                                                                                                                                        farzanehrad@yahoo.com  

 (مسئول مكاتبات)و دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ( سگانخورا)مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان . 2
                                                                                                                                            ekavousy@yahoo.com  

 rashidpoorali@yahoo.com                                                              (خوراسگان)استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان  .3

 

 

mailto:ekavousy@yahoo.com
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 مسئلهمقدمه و شرح 

از دیرزمان اهميت مطالعه و . کتاب، یكی از ابزارهای تفكر، رشد و تعالی انسانی است

کتاب، حتی در . رفته استآن سخنها  ةخوانی نزد اهل علم و ادب شناخته شده است و دربارکتاب

های دانش، تمدن و فرهنگ، نه تنها اهميت خود را از روزگار پيشرفتهای چشمگير بشر در عرصه

 گمان، کسانی کهبی. های پایدارتر یافته استتر و جلوهتر، تازههای گستردهه جنبهكدست نداده، بل

اند، اند، هرگز با کتاب و کتابخوانی بيگانه نبودهدر وادی پيشرفتهای گوناگون، گامهای بلند برداشته

چراکه کتاب از عناصر مهم (. 1382زارعی، )اند و ضروری دانستهبلكه مطالعه را عنصری اصلی 

راد جامعه عناصر جدید فرهنگی را به اف وفرهنگ است  دادن تغيير برایفرهنگی و ابزاری مناسب 

و ضمن حفاظت از فرهنگ متعالی، آن را بدون تغيير و تحریفی در اختيار آیندگان  می کندمنتقل 

ها و ارکان اصلی مؤلفهاست که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نه تنها یكی از  روشن. دهدمیقرار 

 . شودفرهنگی می ةتكامل و توسع سببآید، بلكه خود نيز فرهنگ به شمار می

به دانایی و توانایی است که به آدمی در فهم و درک درست،  راهی برای دستيابیخوانی، کتاب

از . و ژرف است ها و جهالتها و ورود به دنيای گستردهو کليد گذر از محدودیت رساندمی یاری

مطالعه و . هاستها و اندوختهها، آموختهها، تجربهای به سوی اندیشهرو، مطالعه پنجرههمين

در حقيقت، فرهنگ کتابخوانی، . اساس فرهنگ کتابخوانی است مادام العمرندن هميشگی و خوا

و  گسترده است یحرکتی فراتر از یک مهارت عادی است و متضمن فرهنگی است که حاوی سواد

 به زعم(. 2014، 1انسنیوه -نگرااستر) آیدمی شماری روزانه و مداوم زندگی به فعاليتها ازخواندن 

کسب  برایی بيشتری فرصتهاکنند، خوانند و بيشتر مطالعه میمی درست، افرادی که 2توایتهارس

ترتيب، فرهنگ ینه اب(. 2008، 3شاو و دیویدسون)خواهند داشت گوناگون های دانش در زمينه

توسعه یافته است،  ةاهداف مدرس به دستيابیای در راستای مقوله منزلةمطلوب خواندن، نه تنها به 

 (.2010 ،4دویران و آسلين) شودهای زندگی انسان به کار گرفته میجنبه ةاست که در هم مریابلكه 

؛ (2007، 5کاچاال)آورد بهبود استانداردهای آموزشی را فراهم می ةفرهنگ مطالعه و خواندن زمين

ميان  ، باورها و رفتارهایی داللت دارد که شرایط خواندن را درنگرشهافرهنگ کتابخوانی، بر  زیرا

 ی خواندنفعاليتها ةسازد و به طور کلی با همیادگيرندگان، معلمان، مدرسه و جامعه فراهم می

                                                 
1. Stranger- Johannessen 

2. Whitehurst 

3. Shaw & Davidson 

4. Doiron & Asselin 

5. Kachala 
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چنين . سازد بر اساس یک اصول منطقی به خواندن بپردازندفراگيران را قادر می واست  مرتبط

 (.2014، 2انوبرت و همكارژبه نقل از ،  2002، 1ایوانمک) ماندمیو پایدار  یابدمیفرهنگی تعميق 

يابی به دستاوردهای نوین بشری توان عالوه بر دستمیبا ترویج و گسترش کتاب و کتابخوانی 

ها، عقاید و تجليات فكری و خالق بزرگان فكر و اندیشه ةدانش و فرهنگ و پيشين ةدر زمين

بس ارجمند  ةکتاب و کتابخوانی جایگا هاهای دینی و اسالمی که در آنو توصيه هااندیشه، به سفارش

آراسته شدن به فضایل اخالقی، مقابله با خرافات و انحرافات  در واقع. و متعالی دارد، عمل نمود

فكری و جلوگيری از خودباختگی در برابر بيگانگان در سطح جامعه در گرو افزایش دانش و 

آن  ةبه مطالع این مهم نيز با درک ارزش و جایگاه کتاب و اهتمام وآگاهی یكایک افراد جامعه است 

 استبنابراین، مطالعه و کتابخوانی، ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش همگان  ؛مرتبط است

. شودمیپيشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه ميسرتر  کتابخوانی ةدر سای .(1380فاضلی، )

ی طالب و محتوادهد تا با تأمل در ممی فرصتآموزان ی مفيد و ارزشمند به دانشکتابها ةمطالع

ی شناختی وجودشان را ارتقا بخشند و در مهارتهارا بيابند، ظرفيتها و  خود ، حقيقت زندگیکتابها

 .همان حال، از لذتی واقعی و کمياب بهره گيرند

یكی از شاخصهای توسعه یافتگی در کشورهای جهان، باال بودن ميزان مطالعه و کتابخوانی 

دهد و در باالیی را به خود اختصاص می ةافته، کتابخوانی سرانکه در جوامع توسعه یچنان .است

و مطالعه نكردن باسوادان از سوی  سوباال بودن نرخ بيسوادی از یک سببجوامع توسعه نيافته به 

کشورهای در حال توسعه  ازدر ایران که . کتابخوانی در این کشورها، رقم پایينی دارد ةدیگر، سران

به شكل های بسيار است که پيامد پایينشمار باسوادان، همچنان آمار مطالعه است، با وجود افزایش 

اخير، هنوز  ةبا وجود تحوالت اجتماعی و فرهنگی در دو ده و غيرمستقيم در پی داشته است

 (.1392رحمانی، )مطالعه و کتابخوانی موقعيت مناسب خود را نيافته است 

آموزان و دانشجویان کشور درصد از دانش 30قط دهد که فنتایج تحقيقات انجام شده نشان می

 ةمقایس. کننده استکنند که در مقایسه با وضعيت مطالعه در کشورهای پيشرفته نگرانما مطالعه می

ید ؤفرهنگ کتابخوانی در ميان سایر کشورها، م زمينةانجام شده در  یاین نتایج با نتایج پژوهشها

به منظور بررسی فرهنگ کتابخوانی در ميان  2005سال  پژوهشی که در. انگيزی استآمار تأسف

درصد از این  26درصد مردم روسيه، کتابخوان هستند که  66 که دهدروسها انجام شد، نشان می

طور های خانگی، بهی موجود در کتابخانهکتابهاشمار  همچنين. خوانندافراد، به طور مرتب کتاب می

                                                 
1. McEwan 

2. Joubert  et al. 
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در پژوهشی که کالرک و  همچنين(. 1397ترکمان، براهيمیا)عنوان گزارش شده است  300متوسط 

-زیاد لذت می ةاز مطالع( درصد 59)انجام دادند، بيشتر جوانان انگليسی  2009همكاران در سال 

( درصد 71)بيشتر جوانان  همچنين. دهندای قرار میبرند و خودشان را در گروه کتابخوانان حرفه

طور بر اساس پژوهشی که همين(. 1399کالرک و همكاران، )دانند خودشان را اهل مطالعه می

درصد آنها  79بررسی کرده است،  امریكاميان کودکان و نوجوانان ایاالت متحده در کتابخوانی را 

 97و  رو خواهند شدای نباشند، در آینده با شرایط دشواری روبهمعتقدند اگر کتابخوانی حرفه

يدا مناسب پ ه ایای باشند تا در آینده بتوانند حرفکتابخوانی حرفه باید که درصد آنان بر این باورند

 (.1399آزبرن و همكاران، )کنند 

بر اساس نظرسنجی که  .مطالعه و کتابخوانی ندارندبارة در اميدوارکننده یآمار اخيرپژوهشهای 

درصد افراد  36بررسی کرده است،  1380در تهران ميزان مطالعه و مسائل مربوط به آن را در سال 

در این پژوهش، برای . کنندای مطالعه میاهل مطالعه نيستند و فقط پنج درصد تهرانيها به طور حرفه

ترین دليل، کمبود وقت و وجود کنند، اصلیکنند یا کم مطالعه میافرادی که اصالً مطالعه نمی

جدیدتر و  یشپژوه(. 1381پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، )مشكالت عنوان شده است 

نفر از  15307 مياندر « شناسی فرهنگ مطالعه در بين جوانان ایرانیآسيب»تر که با عنوان گسترده

درصد  4/22تنها  که دهدشهر کشور انجام شده است، نشان می 31سال در تهران و  35تا  19افراد 

در  آنهادرصد از  52ه کتاب پر کنند؛ در حالی ک ةرا با مطالع خود دهند اوقات فراغتترجيح می

دهد، مردم ایران افزون بر آنكه به مطالعه این آمار نشان می. کننداوقات فراغت تلویزیون تماشا می

 همچنين. مناسب ندارد یسرگرميها نيز جایگاه مياننگرند، مطالعه در به مثابه نوعی سرگرمی می

روز برآورد کرده است يقه در شبانهدق 43گویان را فقط متوسط مطالعه غيردرسی پاسخ ،این پژوهش

 (.1381مرکز تحقيقات صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران، )

ک تحصيلی باالتر، یافتن به مدارگمان، گذشتن از دبستان، دبيرستان و دانشگاه، برای دستبی

 شماری دارد، ولی دستيابی به این نتيجه، مستلزم آن است که در این مدت، فردمزایای مادی بي

گرایی متأسفانه ساختار ما در جهت مدرک در حالی کهمهارت و آگاهيهای الزم را به دست آورد؛ 

-در این صورت، چگونه می. های کالسی استرو، معلومات فرد در حد جزوهاز این. کندعمل می

و با تر سواد بيندیشند یافتگان چنين فرهنگی، به مزایای دیگر و عالیتوان انتظار داشت که پرورش

مناسب، درصدد گسترش دید اجتماعی و افزایش سطح معلومات خویش  ابزاراستفاده از این 

دهند، بلكه تحت ای نشان نمیکتاب عالقه ةرو، بيشتر مردم جامعه نه تنها به مطالعبرآیند؟ از این
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آسيب  تحصيلی ةی غيردرسی به پيشرفت فرزندان در زمينکتابها ةتأثير این گمان نادرست که مطالع

زاده، اسماعيل)رو آورند  کتابهاگونه این ةشان به مطالعشوند که فرزنداناند، مانع آن میرسمی

ناجور  ه اینيافته مانند وصل، در بيشتر کشورهای توسعهزنظام وارداتی آموزش و پرورش ني(. 1380

آموزان، خود را گيرد و آموزگاران و دانشدرسی شكل می ةاست و معموالً بر اساس کتاب یا جزو

به ویژه در مراحل آغازین تحصيل به . دانندنياز میاز هر گونه مراجعه به دیگر منابع اطالعاتی بی

در مراحل بعدی حتی در سطوح عالی، مراجعه . گيردی غيردرسی هيچ ارجاعی صورت نمیکتابها

ع تكليف است تا انجام ی غيردرسی و منابع اطالعاتی، حالتی صوری دارد و بيشتر برای رفکتابهابه 

-د افرادی که در مراحل نخستين تحصيل به کتابخوانی رو آوردهندهپژوهشها نشان می. دادن وظيفه

و رداد  (.1391، خسروی)اند اند، در مراحل دیگر تحصيل، به کتاب و کتابخانه بيشتر مراجعه داشته

آزاد دانش آموزان دورة بررسی وضعيت عادات مطالعة تحقيقی با عنوان در ( 1382)مسعودی 

 ةی مورد عالقفعاليتها ميانآزاد در  ةمطالع( 1: ندمتوسطة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن نشان داد

 ةمند به مطالعآموزان بيشتر عالقهدانش( 2. آموزان در اوقات فراغت جایگاه نازلی داشته استدانش

، «گوش دادن به موسيقی»مطالعه  ةدارنددر ميان عوامل باز( 3. ی داستانی و تخيلی هستندکتابها

-از نظر دانش( 4. مهمتر از سایر عوامل هستند« تماشای تلویزیون»و  «حجم زیاد تكاليف درسی»

و « فروشيهاکتاب»به منابع مورد نياز جهت مطالعه  آنهاترین مجاری دسترسی آموزان اصلی

آموزان تأثير اینترنت را بر دانش( 5. تبيان شده اس« مدرسه ةکتابخان»ترین اهميتو کم« دوستان»

دختران  ةبين عادات مطالع( 6. داننددسترسی به منابع اطالعاتی و مطالعاتی مورد نياز خود زیاد می

و « ميزان خرید کتب غيردرسی»، «ميزان لذت بردن از مطالعه»ها مانند و پسران در برخی مؤلفه

آموزان بر حسب ميزان دانش ةميان عادات مطالع( 7 و دار وجود داردامعن یتفاوت« ميزان مطالعه»

ها آموزان در برخی از مؤلفهتحصيالت والدین، وضعيت اقتصادی خانواده و پيشرفت تحصيلی دانش

بررسی ميزان تأثير »در تحقيقی به ( 1381)ميرحسينی و بهرامی  .مشاهده شد دارامعن یتفاوت

« کودکان و نوجوانان ةان بر افزایش فرهنگ مطالعتلفنی رنگين کمان شهرداری سمن ةکتابخان

 ةفرضي اعضا تأثير داشته است و ةتلفنی در افزایش ميزان مطالع ةکتابخان طبق نتایج،. پرداختند

کودکان و نوجوانان مورد تأیيد  ةتلفنی در افزایش نرخ مطالع ةتحقيق مبنی بر نقش مثبت کتابخان

-قيطاسی .شودآزمون دیده میآزمون و پسپاسخها در پيش انميدار معنا یو تفاوتاست قرار گرفته 

فرهنگ کتابخوانی در بين  ةبررسی موانع و راهكارهای توسع»تحت عنوان  یبه تحقيق( 1381)زاده 

 مياننتایج به دست آمده نشان داد که . پرداخت« شهر تهران 3 ةآموزان مدارس ابتدایی منطقدانش
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آموزان رابطه وجود دارد و راهكارهای ارائه و کتابخوانی دانش( اعیفردی، خانوادگی و اجتم)موانع 

در تحقيقی با  (1380)باب الحوائجی . بندی شده استن در سه سطح اولویتاشده از طرف معلم

فرهنگ  یارتقا برایئه راههایی اار عنوان علل عدم گرایش به مطالعه در ميان کودکان و نوجوانان و

کودکان و نوجوانان کشورمان  ميانمطالعه در به بررسی دالیل نبود رغبت  مطالعه و کتابخوانی به

معلم ، آموزشگاهییهاکتابخانه)شرایط نامناسب خانواده، نظام آموزشی  به اعتقاد او. پرداخته است

کتابخانه های عمومی، ازجمله عواملی هستند که می توانند کودکان  ، بازار نشر و(ی درسیکتابهاو 

 یدر تحقيقی با عنوان راههای ارتقا( 1397)بزرگی . ن را از مطالعه و کتابخوانی دور کنندو نوجوانا

دن کرگاه آ، مردم گوناگوندانش آموزان، دانشجویان و قشرهای  در ميانفرهنگ مطالعه و کتابخوانی 

شيوه ن دادهای گروهی، رونق دادن به ساختار اقتصادی، تغيير مردم از اهميت مطالعه از طریق رسانه

کتاب،  ضةدن امكانات و تسهيالت الزم برای اطالع رسانی، افزایش مكانهای عرکرآموزشی، فراهم 

های عمومی، کاهش حق عضویت ها، بهبود کيفيت مجموعه مواد کتابخانهافزایش ظرفيت کتابخانه

ی گروهی درباره هار رسانهیرادیو و تلویزیون و سا درها، انجام تبليغات وسيع و دامنه دار کتابخانه

لفان، مترجمان و ؤبرای ارج نهادن به منزلت م کتابخوانی، در نظر گرفتن تمهيداتفواید کتاب و 

و نشریات، ایجاد اصالحات  کتابهادست اندرکاران صنعت نشر کتاب به منظور افزایش کيفيت متون 

را از عوامل و  فرهنگی و رفع معضالت مدیریتی-اقتصادی-و تغييرات کلی در ساختارهای سياسی

 در تحقيق( 1396)پناهی تقی. راهكارهای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشورمان دانست

. پرداختآموزان ابتدایی و راهنمایی مطالعه در دانش هایبر انگيزه مؤثربررسی عوامل  خود به

هایی بودند که در  هاز انگيز« نمره»و « لذت»، «اهميت»، «رقابت» که های تحقيق نشان داد یافته

های اجتناب از  بررسی نسبت به بقيه در سطح باالتری قرار داشتند و انگيزه آموزان مورد دانش

ها  انگيزه ةمطالعه به دالیل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگيزی و تكليف، نسبت به بقي مطالعه،

يت، شناخت، نمره و رقابت، از های اهم انگيزه ميان. های کمتری را به خود اختصاص دادند نمره

 عادت ةخود دربار بررسیدر ( 2007) 1کامپ .ميزان برخورداری، تفاوتی معنادار وجود دارد لحاظ

بيشترین تأثير را در گرایش به  آنهادریافت که  ماول تا یازده ةآموزان پایدانش 242 ه کردنمطالع به

خوشایند و مثبت نسبت به مطالعه  یکثراً حسمطالعه از خانواده و معلمان دریافت کرده بودند و ا

شكل  در افراد از سنين پایينکردن مطالعه به این امر تأیيدی بر این واقعيت است که عادت . داشتند

کامپ، )گيری این عادات بسيار حائز اهميت است گيرد و نقش خانواده و مدرسه در شكلمی

                                                 
1. Camp 
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 ميانآموزان ترکيه و رابطة  ی خواندن دانشها ماهيت انگيزه( 2001)ليال ترکانلوغلو  (.2007

های  نشان داد انگيزه وی بررسی. را مطالعه کرده است آنهاهای خواندن و ميزان خواندن  انگيزه

های بيرونی مانند نمره و رقابت در این  بيش از انگيزه  درونی مانند کنجكاوی و به چالش کشيدن،

به دالیل اجتماعی و به قصد اجتناب، در سطح پایينی  در حالی که انگيزه. آموزان وجود دارد دانش

معنادار دیده  یهای خواندن پایه های هفتم و نهم، تفاوت انگيزه مياناز نظر پایه تحصيلی،  .قرار دارد

ميزان خواندن با دالیل شخصی و خواندن برای مدرسه  ميانمعنادار از نظر جنسيت  یشد؛ تفاوت

1پرلزمطالعه  .خوانند تا برای مدرسه مندی می هپسران به منظور عالق دیده شد؛ یعنی دختران، بيش از
 

. کردبررسی را  آموزان ایران ای در عملكرد سواد خواندن دانش ترین متغيرهای پيشينهمهم 2001

آموزان  نتایج این تحقيق نشان داد با باال رفتن تحصيالت پدر، ميانگين عملكرد سواد خواندن دانش

نگرش نسبت به خواندن کتاب و عملكرد سواد  ميانهمچنين نشان داد . یابدنيز افزایش می 

وضعيت اقتصادی  که مياننشان داد  ادامة این مطالعه. ر وجود داردخواندن، رابطة معنادا

در مورد انگيزة طبق این پژوهش  .آنان رابطه معنادار وجود دارد آموزان و عملكرد خواندن دانش

 دختران ميانگين عملكرد بيشتری از پسران داشتند ،ربرد اطالعاتکا خواندن به قصد کسب و

در مرکز ملی پژوهشی خواندن،  سالهدو در پروژه ای ( 1885) 2و گاتری ویگفيلد .(1393  کریمی،)

های متفاوت خواندن کودکان و تفاوتهای پایة تحصيلی، زمان مطالعه نشان  با هدف ارزیابی انگيزه

انگيزه مثبت کمتری نسبت به کالس  در نيمسال پایيز، به ویژهپنجم،  آموزان سال که دانش داد

های بيشتری برای  دختران نسبت به پسران، به طور کلی، انگيزه. ها برای خواندن داشتند چهارمی

هر  ند؛ا عالوه بر این، دختران نسبت به پسران در برنامه خواندن مدرسه بيشتر فعال .خواندن دارند

های خواندن  انگيزه های تحليل همبستگی نشان داد تعداد جنبه. ندان زیاد نبودچند این تفاوت چ

های مربوط  بيشترین انگيزه. در برنامة خواندن مدرسه رابطه دارد آنهاآموزان با ميزان خواندن  دانش

  .نمره بودو  شناخت  کنجكاوی، لذت، به ميزان خواندن، شامل دالیل اجتماعی، اثر بخشی،

 آموزانفرهنگ مطالعه و کتابخوانی در ميان دانش ،ه مطالعات و تحقيقات انجام شدهب توجه با 

پيشروی نظام در معضلی اساسی و آسيبی جدی  از این رو .نازل برخوردار است یاز جایگاه

 اهداف و بخشيدن به این وضعيت، مانعی جدی در تحقق ةادام است وآموزش و پرورش کشور 

رفت از این وضعيت برای برون. روده شمار میب در جامعه یک پایدار فرهنگیاستراتژ ریزیهایبرنامه

-در ميان دانش فرهنگی جامعه، تقویت عوامل مؤثر بر فرهنگ کتابخوانی ةتوسع و به منظور نيل به

                                                 
1. PIRLS 

2. Wigfeild-Guthrie 
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توان بر این مانع جدی، فائق نمی و بدون توجه به این موضوع، استبسيار حائز اهميت  آموزان

ارتقای فرهنگ  اساسیعوامل  تا کوشيده انداین مهم، در مقاله حاضر نگارندگان  با توجه به. آمد

را مورد بررسی و مطالعه شهر تهران  5 منطقه ةآموزان پسر مقطع متوسطکتابخوانی در ميان دانش

  .قرار دهند

 فرضيه اصلي

يان دانش در م فراغت اوقات گذران ارزشهای اجتماعی در ها، معلم وخانواده فضای آموزشی،

 .است مؤثرشهر تهران  5 آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 هاي فرعيفرضيه

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع عاملی مهم در فضای آموزشی  .1

 . استشهر  5 متوسطه منطقه

وسطه ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متعاملی مهم در خانواده  .2

 .است تهران رشه 5 منطقه

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عاملی مهم در معلم  .3

 .است شهر تهران 5 منطقه

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع عاملی مهم در ارزشهای اجتماعی  .4

 .است شهرتهران 5 متوسطه منطقه

بر ترویج   "ی اجتماعی ارزشها "و  "معلم  "، "خانواده  " ، "فضای آموزشی  "شاخص اثر  .5

 .متفاوت است شهر تهران   5 فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 قيتحق روش

 برای گرد  پرسشنامه ابزار از قيتحق نیا در .ه استروش تحقيق در این پژوهش پيمایشی بود

سؤاالت پرسشنامه دقت الزم به عمل آمده تا  یدر طراح. است شده استفاده اتاطالعی آور

 یعمومبه دو دسته سؤاالت  قيسؤاالت تحق. برخوردار باشند یو وضوح کاف یسؤاالت از سادگ

 هدر این پژوهش، ب. شده اند ميتقس( سؤال تخصصی 20) یو سؤاالت اصل (جمعيت شناختی)

و  ديسؤالهای پرسشنامه بر مبنای نظرات اساتبخشی از آن  ییمنظور طراحی پرسشنامه و روا

 5 فسؤال با طي 20 یمورد بررس یمتغيرها یاساس برا نیا بر .ندمتخصصان امر طراحی شد

به منظور  .در نظر گرفته شد( نظر، مخالف، کامالً مخالف یکامالً موافق، موافق، ب)ليكرت  یاگزینه

ين منظور ابتدای ه همب. کرونباخ استفاده شده است یفااز روش آل قيتحق نیدر ا سنجش پایایی
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. شدو ضریب آلفای کرونباخ محاسبه  ندنفر از نمونه آماری توزیع شد 30 ميانها پرسشنامهکار، 

از پایایی  نشان دهنده آن است که پرسشنامه، آمده از رابطه فوق به دست ضریب آلفای کرونباخ

مقدار  1جدول (. α= 918/0)بعد از این مرحله توزیع شد و پرسشنامه نهایی ستاالزم برخوردار 

کرونباخ برای  آلفای ضرایب این جدول آخر ستون در .دهد آلفای کرونباخ هر متغير را نشان می

 اعتبار و نشان از پایایی وند باالتر 7/0 مقدار از ضرایب این همه که می شود داده متغيرها نشان همة

 .دارند اندازه گيری ابزار
  كرونباخ آلفای ضرایب .9شماره  دولج

 آلفای کرونباخ متغير

 764/0 فضای آموزشی

 960/0 خانواده

 973/0 معلم

 727/0 ارزشهای اجتماعی

 918/0 کل پرسشنامه

 بوده و 5منطقه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم  همةجامعه آماری این پژوهش 

تعداد کل دانش آموزان پسر منطقه  .بوده استی تصادفی گيرنمونه روش نمونه گيری این پژوهش

حجم نمونه در این تحقيق از جدول . دنبودنفر  2000حدود در در دوره متوسطه اول و دوم  5

 پژوهش  بر اساس اطالعات موجود در این جدول حجم نمونه کهکرجسی و مورگان استخراج شده 

 .نفر برآورد شده است 378برابر با 

فراوانی، درصد، ميانگين، ) توصيفیآمار  از آوری شده، گردو تحليل داده های  برای تجزیه

 (ندمیفر آزمونی، ف اسميرنوف، آزمون تی تک نمونه اکلموگرو) استنباطیو  (...و  مد ميانه،

بررسی  اسميرنف، برای فوزمون کلموگرآاز  برای بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها .استفاده شد

مقایسه با )تی تک نمونه ای  بر ترویج فرهنگ کتابخوانی از آزمون هامؤلفهک از بودن هر ی مؤثر

ترویج  در هامؤلفه اهميت هر یک از ميزان)ها مؤلفهاز  رتبه بندی هر یک و برای (ميانگين نظری

 .فریدمن استفاده شده است زمونآاز  (فرهنگ کتابخوانی

 ها تجزيه و تحليل داده

 آمار توصيفي

ویژگيهای متغيرهای تحقيق  های گردآوری شده، نخست به کمک آمار توصيفی،ه دادهبا توجه ب

خالصه . شده است تحليل( ميانگين، ميانه، مد، انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بيشترین مقدار)

آورده  2نظر که بر اساس نتایج پرسشنامه استخراج شده، در جدول  مورد آماری نمونه مشخصات
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شود ميانگين متغير فضای آموزشی برابر مشاهده می 2ا توجه به جدول شماره ب. شده است

ی اجتماعی برابر ارزشها، متغير 369/19، متغير معلم برابر 501/19، متغير خانواده برابر 162/19

، 4، موافق3، تاحدودی2، مخالف1مخالف کامالً)با توجه به کدگذاری انجام شده . است 316/18

 .است 15توان گفت حد متوسط پاسخگویی نمره  می( 5موافق کامالً

 توصيفي آمار .6شماره جدول 

انحراف  مد ميانه ميانگين متغير

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بيشترین 

 مقدار

تعداد 

 سؤاالت

 5 24 11 678/2 20 19 162/19 فضای آموزشی

 5 24 12 920/2 20 18 501/19 خانواده

 5 24 8 867/2 20 18 369/19 معلم

 5 25 11 008/3 21 20 316/18 ارزشهای اجتماعی

های اوليه حاصل ها و استخراج دادهآوری پرسشنامه گردپس از در بخش آمار استنباطی تحقيق، 

در این  .به کار رفته است SPSSنرم افزار آمار توصيفی ، به حالت قابل استفاده هااز پرسشنامه

 ليتحلتک نمونه ای و  t، آزمون (KS) رنوفياسم-آزمونهای آزمون کولموگروف تحقيق از

 .است شدهاستفاده  واریانس فریدمن

 (بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها)نتایج آزمون کلموگروف اسميرنوف 

با توجه به جدول از آنجا که سطح . نشان داده شده است 3نتيجه این آزمون در جدول 

ی اجتماعی ارزشهای آموزشی، خانواده، معلم و متغيرهای فضا( sig)داری آزمون نرمال بودن  امعن

% 85و با اطمينان  نشدهرد ( نرمال بودن توزیع متغيرها)، بنابراین فرض صفر است 05/0بيشتر از 

توان از های تحقيق می بررسی فرضيه برایبنابراین . توان گفت توزیع متغيرها نرمال است می

 .کرد استفاده( ای تک نمونه t)ی پارامتریک آزمونها
 جدول بررسي نرمال بودن توزیع متغيرها .9شماره جدول 

-Kolmogorovآماره  تفاوتهای افراطی  متغير

Smirnov Z 

 سطح معناداری

Asymp. Sig منفی مثبت قدر مطلق 

 141/0 151/1 117/0 104/0 117/0 فضای آموزشی

 093/0 264/1 -153/0 083/0 153/0 خانواده

 051/0 353/1 -137/0 078/0 137/0 معلم

 164/0 119/1 -112/0 08/0 112/0 ارزشهای اجتماعی

 (های تحقيقبررسي فرضيه)تك نمونه ای  tنتایج آزمون 

با توجه به جدول از آنجا که سطح . نشان داده شده است 4تک نمونه ای در جدول  tنتيجه 

ی اجتماعی ارزشهاه، معلم و متغيرهای فضای آموزشی، خانواد( sig)داری آزمون نرمال بودن  امعن
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% 85و با اطمينان  نشدهرد ( نرمال بودن توزیع متغيرها)، بنابراین فرض صفر است 05/0بيشتر از 

توان از های تحقيق می بررسی فرضيه برایبنابراین . توان گفت توزیع متغيرها نرمال است می

به بررسی وضعيت یک  1یک جامعه tآزمون  . استفاده کرد( ای تک نمونه t)ی پارامتریک آزمونها

باشد فرض صفر رد و  05/0زمون کمتر از آداری معنادر صورتی که سطح . متغير می پردازد

 .دشو عملكرد مورد نظر تایيد می

 
 بررسي فرضيه اول. 9

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع  لی مهم درمعافضای آموزشی 

 .است رانشهر ته 5 متوسطه منطقه

 (374و  957/22و درجه آزادی به ترتيب برابر  tمقدار آماره ) ،یتک نمونه ا tبر اساس آزمون 

در نتيجه چون مقدار  .است که ميانگين مشاهده شده از ميانگين فرضی بيشتر است 16/19ميانگين 

ر آماری در است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظ 05/0کمتر از  (pمقدار ارزش یا ) یدارمعناسطح 

توان گفت از دیدگاه پاسخگویان می% 85با اطمينان  بنابراین؛ دار استمعنادرصد  85سطح اطمينان 

شهر  5 فضای آموزشی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 است مؤثر تهران

 (99= نمره آزمون)تك نمونه ای  tجدول بررسي آزمون  .9شماره جدول 
 جدول tمقدار  سطح معناداری درجه آزادی tآماره  ميانگين متغير

 646/1 001/0 374 957/22 16/19 فضای آموزشی

 بررسي فرضيه دوم. 6

 ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقهعاملی مهم در خانواده 

 .استشهرتهران   5

( 366و  791/23و درجه آزادی به ترتيب برابر  tمقدار آماره ) تک نمونه ای tبر اساس آزمون 

با اطمينان  بنابراین. است که ميانگين مشاهده شده از ميانگين فرضی بيشتر است 50/19ميانگين 

آموزان می توان گفت از دیدگاه پاسخگویان خانواده بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش% 85

 .ثر استؤم شهر تهران 5 پسر مقطع متوسطه منطقه

                                                 
1. One-sample t-test 
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 (99=نمره آزمون )تك نمونه ای  tجدول بررسي آزمون  .9شماره جدول 

 جدول tمقدار  سطح معناداری درجه آزادی tآماره  ميانگين متغير

 646/1 001/0 366 791/23 50/19 خانواده

 بررسي فرضيه سوم. 9

 5 موزان پسر مقطع متوسطه منطقهترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آ عاملی مهم درمعلم 

 .است شهرتهران

( 374و  878/21و درجه آزادی به ترتيب برابر  tمقدار آماره ) تک نمونه ای tبر اساس آزمون 

با اطمينان بنابراین . استبيشتر که ميانگين مشاهده شده از ميانگين فرضی  است 36/19ميانگين 

بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان  توان گفت از دیدگاه پاسخگویان معلممی% 85

 .است مؤثر شهر تهران 5 پسر مقطع متوسطه منطقه
 (99=نمره آزمون )تك نمونه ای  tجدول بررسي آزمون  .2شماره جدول 

 جدول tمقدار  سطح معناداری درجه آزادی tآماره  ميانگين متغير

 646/1 001/0 374 878/21 36/19 معلم

 فرضيه چهارمبررسي . 9

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع  عاملی مهم دری اجتماعی ارزشها

 .است شهر تهران 5 متوسطه منطقه

( 379و  822/27و درجه آزادی به ترتيب برابر  tمقدار آماره ) تک نمونه ای tبر اساس آزمون 

با اطمينان  بنابراین. استن فرضی بيشتر که ميانگين مشاهده شده از ميانگي است 31/18ميانگين 

ی اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان ارزشهاتوان گفت از دیدگاه پاسخگویان می% 85

 .ندا مؤثر شهر تهران 5 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه
 (99=نمره آزمون )تك نمونه ای  tجدول بررسي آزمون  .9شماره جدول 

 جدول tمقدار  سطح معنا داری درجه آزادی tماره آ ميانگين متغير

 646/1 001/0 379 822/27 31/18 ارزشهای اجتماعی
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 بررسي فرضيه پنجم . 9

بر ترویج   "ی اجتماعی ارزشها "و  "معلم  "، "خانواده  " ، "فضای آموزشی  "اثر شاخص 

 .شهر تهران  متفاوت است 5 فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 "، "خانواده  " ، "فضای آموزشی  "شاخص  4های تحقيق با توجه به نتایج حاصل از فرضيه  

بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان  مؤثراز  عوامل   "ی اجتماعی ارزشها "و  "معلم 

ی اولویت شاخصها با کمک در این بخش به بررس. هستندشهر تهران   5 پسر مقطع متوسطه منطقه

 .آزمون فریدمن می پردازیم

 .ها دارای اولویت یكسانی هستند مؤلفه: فرض صفر 

 .ها دارای اولویت یكسانی نيستند مؤلفه: فرض مقابل 

است، با توجه به اینكه  000/0داری آزمون معنامشاهده می شود سطح  9با توجه به جدول 

توان گفت می% 85و با اطمينان  می شود، فرض صفر رد است 05/0داری آزمون کمتر از معناسطح 

 .ها دارای اولویت یكسانی نيستندمؤلفه
 آزمون فریدمن  .8شماره جدول 

 داریمعناسطح  درجه آزادی آماره كای دو

951/47 3 000/0 

ترین عامل عنوان مهم به "ی اجتماعی ارزشها " مؤلفهمشاهده می شود،  8با توجه به جدول 

شهر تهران  5 بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه مؤثر

 .استآخر  رتبهدارای  "فضای آموزشی  "شناخته شده و شاخص 
 متغيرها رتبه بندی .8شماره  جدول

 رتبه ميانگين رتبه متغير

 4 23/2 فضای آموزشی

 3 41/2 خانواده

 2 53/2 معلم

 1 94/2 ی اجتماعیارزشها

 گيريبحث و نتيجه

 فرهنگی جامعه، ةو توسع یكی از منابع مهم دستيابی به اطالعات منزلةامروزه کتابخوانی به 

شخصی بتواند استمرار یابد، بلكه ضرورتهای  ةعملی فردی نيست که به سبب عالقه و سليق صرفاً

های فردی،  ق و انگيزهئامعه، نيازهای نظام اجتماعی، عالاجتماعی، موقعيت تاریخی و فرهنگی ج
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تعيين کننده در کتابخوانی به شمار  یعوامل امكانات و توانایيهای نظام و در اختيار بودن کتاب، 

 ةلذا مطالع. ی و دانش همگان استهمطالعه و کتابخوانی، ابزار اصلی افزایش سطح آگا. روند می

را  خود دهد تا با تأمل در مطالب و محتوا، حقيقت زندگیاد امكان میی مفيد و مناسب به افرکتابها

ی شناختی وجودشان را ارتقا بخشند و در همان حال، از لذتی مهارتهابيابند، ظرفيتها و  هادر آن

در حقيقت، مطالعه و کتابخوانی نگرش و سبک زندگی فرد را تغيير . واقعی و کمياب بهره گيرند

آفرین کتاب در پویشهای تكامل ةنقش برجسته، واال، حساس و سازند. سازدمیتر و منطقی دهدمی

فردی و اجتماعی، ناشی از گستردگی روح، ارزش، بينش و ابهت و اهميت فرهنگ مكتوب بوده 

. شدن برای کتاب و کتابخوانی استتنها راه پيشرفت هر فرد و جامعه، ارزش قائل رو، از این. است

حتی همنوع دوستی . کند ا در تعيين سرنوشت خود و جامعه خویش شریک میکتابخوانی، انسان ر

منشی را تقویت خواهی و بزرگآزادی ةابتكار و خالقيت، روحي ةانگيزد، قو و خيرخواهی را بر می

تواند به حل مسائل و می بهتر فرهنگی خود به مدد کتابخوانی، ةفرد از طریق توسع. کند می

سطح  افزایش ،افزون بر این. در نتيجه به آرامش و نظم فكری دست یابدمشكالت خود بپردازد و 

پایداری و  و شودمیجامعه  فرهنگی منجر به بهبود سطح جامعه، افراد فرهنگی ةفرهنگ و سرمای

در  خوراک فكری مثابهنياز به کتاب، به بر این اساس،  .در پی داردفرهنگی جامعه را  ةتوسع

 آنهاآموزان شود و  زندگی دانش  کتابخوانی باید وارد برنامه. قعاً درک شود، باید وانظامهای آموزشی

  .خود داشته باشند ةزندگی روزمر ای برای این امر، در جریان احساس کنند که باید برنامه

 نقش چهار به بررسی آموزان،به جایگاه فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش توجهبا  در این مقاله

در  کتابخوانی ترویج فرهنگ مطالعه ودر  ی اجتماعیارزشها، خانواده، معلم و عامل فضای آموزشی

از دیدگاه پاسخگویان فضای  های پژوهش نشان دادتحليل یافته .آموزان پرداخته شددانشميان 

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع عاملی مهم در  (16/19ميانگين ) یآموزش

. همخوانی دارد( 1380)باب الحوائجی این یافته با نتایج پژوهش. است شهر تهران 5 متوسطه منطقه

 (ی درسیکتابهامعلم و ، های آموزشگاهیکتابخانه)نظام آموزشی  به اعتقاد وی شرایط نامناسب

با نتایج پژوهش  همچنيناین یافته  .درا از مطالعه و کتابخوانی دور کند کودکان و نوجوانان توانمی

 ،نتایج بر اساس .هماهنگ است( 1381)زاده قيطاسی و (1398)حكيمی و طبسی  ،(2007)پ کام

سه مدر. شودمیدانش آموزان  ميانوجود کتابخانه در مدرسه منجر به ترویج فرهنگ کتابخوانی در 

. شود، منجر به ترغيب دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی میبا برگزاری مسابقات کتابخوانی

. است خاص در جامعه برخوردار یپرورش، از جایگاهو  آموزش نظامزیر منزلةه مدرسه ب
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هدفهای آموزشی است که مبيّن  بخشيدن به پاسخگویی به نيازها و انتظارات جامعه، مستلزم تحقق

هدفهای آموزشی نيز مستلزم اثربخشی سازمانی و آن بخشيدن به تحقق  .ی آن جامعه هستندانهاآرم

های با قرار دادن ایستگاهمدرسه (. 1375نيكنامی، )ود مدارس اثربخش است نيز در گرو وج

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی  دانش آموزان را بهتواند میها در محيط مدرسه، مجالت و کتابچه

اهدای  فرهنگ کتابخوانی،گوناگون دربارة پخش بروشورهای تبليغاتی به مناسبتهای . تشویق نماید

منجر به گسترش فرهنگ کتابخوانی در  ...ها در مسابقات ورزشی و و دانشنامه کتاب مانندجوایزی 

در ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح دانش  مؤثراز راهكارهای  و شودمیدانش آموزان  ميان

 .است آموزان

تحوالت  برپذیری کودکان و نوجوانان، تأثيری قطعی  آموزش عادت به مطالعه، در جریان جامعه

نداشتن . آوردمی اجتماعی و سياسی را به ارمغان  و اصالحات و نوسازی فرهنگی،  گذاردمیجامعه 

و  گذاردمیمنفی  یدرسی اثر ابهایکت ةآموزان، در مطالع دانش مياناستراتژی درست مطالعه در 

آموزان با مطالعه و آموزش کتابخوانی، نياز آشنا کردن دانش. دشو افت تحصيلی میافزایش سبب 

به طور کلی، با توجه به رسالتهای اجتماعی و تربيتی دستگاه آموزش و  .ستای عصر اطالعات واقع

ریزی دقيق و توان با بسترسازی بنيادین و برنامهپرورش به طور عام و مدرسه به طور خاص، می

این  با توجه به. بلندمدت، عالقه به مطالعه و کتابخوانی را در ميان نوجوانان و جوانان تقویت کرد

 سازی برای مطالعه ودهد که فرهنگآموزشی کشورهای پيشرفته نشان می ةمهم، تأمل در برنام

گيری از مشاوران و بنابراین، ضروری است که با بهره ؛شودکتابخوانی از آموزش و پرورش آغاز می

. ین شودو بنياد مداومآموزان ن برجسته، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در شخصيت دانشساشناروان

فرهنگ کتابخوانی در دستگاه آموزش و پرورش به طور عام و مدرسه به  یارتقا ةاگر زمينگمان بی

ای نه چندان دور یافته در آیندهای کتابخوان و توسعهآن، جامعه ةطور خاص تقویت شود، ثمر

 .خواهد بود

گ کتابخوانی در ميان ترویج فرهن عاملی مهم در خانواده  در این پژوهش از دیدگاه پاسخگویان

این یافته با نتایج . (50/19ميانگين . )است شهر تهران 5 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 الحوائجیباب .همخوانی دارد (1380)باب الحوائجی و (1381)زاده، قيطاسی(2007)کامپ پژوهش

های کتابخانه)شرایط نامناسب خانواده، نظام آموزشی که  در پژوهش خود نشان داده است

، بازار نشر وکتابخانه های عمومی، از جمله عواملی هستند که (ی درسیکتابهامعلم و -آموزشگاهی

 ةجامع هر بنایسنگ نهاد خانواده .توانند کودکان و نوجوانان را از مطالعه و کتابخوانی دور کنندمی
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 .بنيادین دارد نقش جامعه ایاعض یكایک تعالی و رشد اجتماعی، روابط و در استحكام است انسانی

فرهنگ کتابخوانی مانند دیگر الگوهای رفتاری، در روند اجتماعی شدن  یعادت به مطالعه و ارتقا

در حقيقت، خانواده نخستين عاملی است که در ایجاد . آیدکودک در محيط خانواده در او پدید می

گيری، کنند و با سختمیعمل  عكسه بمتأسفانه گاهی پدران و مادران . عالقه به مطالعه مؤثر است

-و آن را مزاحم درس خواندنشان می باز می دارندی غيردرسی کتابهافرزندان خود را از خواندن 

با  کند ود ذهن آمادگی خود را حفظ شوی دیگر موجب میکتابها ةدر حالی که مطالع. دانند

کمک آموز درسها به دانش م بهترکند، در یادگيری و فهخواندن ذخيره می از طریقاطالعاتی که 

مند به اگر پدر و مادر عادت به مطالعه داشته باشند و فرزندانشان آنان را هميشه عالقه. رساند

کوشند به تقليد از والدین کتاب به و همواره می گيرندمیمطالعه ببينند، خيلی زود با کتاب انس 

یابند و ناخودآگاه می آنهايرامون خود را در ی تصویری، اشيای پکتابهاسپس با دیدن . دست بگيرند

بنابراین، محيط  .آیدبه صورت عادت در می آنهابه تدریج این امر در . شوندبه سوی کتاب جلب می

مطالعه و بارة و شرایط خانواده، روش تربيتی و آموزشی والدین، طرز تفكر و نگرش والدین در

چنين سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده، هم ،و کتابهانشریات  در دسترس بودنکتابخوانی، 

 . دندر تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دار ی بسزانقش

ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان  عاملی مهم  (36/19ميانگين )معلم  ،از دیدگاه پاسخگویان

ا نتایج پژوهش این یافته ب .به شمار می آید شهر تهران 5 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

 برایجایگاه و نقش انكارناپذیری معلم در محيط آموزشی . همخوانی دارد( 1380)باب الحوائجی 

کليدی در تعيين کيفيت مطالعه و  عاملیمعلمان  .فرهنگ کتابخوانی حائز اهميت استی ارتقا

(. 2009، 1السينگ)در ترویچ فرهنگ کتابخوانی دارند  اساسیلذا نقش و مسئوليت  هستند،یادگيری 

ی آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشور به معلمان آن فعاليتهاها و توفيق یا شكست برنامه

کنند عاملی مهم در کيفيت مطالعه و کتابخوانی است دانند و عمل میآنچه معلمان می. بستگی دارد

 در پيشرفت مطالعهترین نقش را و این خود مهم اندبه خوبی آموزش دیده آنهاکند که و تضمين می

ی کلی، رفتارها و نگرشها معلمان الگوهایی هستند که. آموزان خواهد داشتو یادگيری دانش

یونسكو و )آموز داشته باشد رشد اجتماعی و عاطفی دانش بر ی بسزاتواند تأثيرحضورشان می

، بياموزند زدانش آمود دروس دیگر به ن باید روش صحيح مطالعه را ماننامعلم (.2012یونيسف، 

تسهيالت  امكانات و، برای فراگيران توضيح دهنددر زندگی کاربرد آن را  اهميت مطالعه و ارزش و

                                                 
1. Singal 
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معلمان . به شيوه ای مناسب طراحی نمایند را فراهم کنند و محيط کتابخانه رااستفاده از کتابخانه 

کنند، تابخانه مراجعه به ک ند که برای یافتن پاسخ سواالت خودکنتشویق  باید دانش آموزان را

جلساتی از درس یا دقایقی از ساعات کالس را به ، دنبه مطالعه نكن اجباراً وادارکودک را  همچنين

هم دانش آموزان با راهنمایی معلم با  و داری باشدمطالعه اختصاص دهند تا هم تنوعی در کالس

تواند به ترویج فرهنگ کتابداری یموارد م نیا .وهم یادگيری عميق تر باشد نحوه مطالعه آشنا شوند

 .کمک نماید

ترویج  عاملی مهم در  (31/18) نيانگيم با  ی اجتماعیارزشهااز دیدگاه پاسخگویان  همچنين

در تبيين این  .است شهر تهران 5 فرهنگ کتابخوانی در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه

ماع، می تواند به صورت مستقيم بر ترویج فرهنگ شرایط اقتصادی حاکم بر اجتتوان گفت مورد می

تواند به گونه ای باشد که ترویج فرهنگ سياستهای رایج در اجتماع، می. کتابخوانی تاثير بگذارد

 گرایش بهدانش آموزان نيز در تواند مطلوبيت کتابخوانی در اجتماع، می. کتابخوانی را موجب گردد

 به مطالعه آنهاهمساالن و دوستان زان به مطالعه سبب گرایش دانش آموگرایش  ایجاد کند ومطالعه 

که مورد یی هستند های اجتماعی واقعيتهاارزش .دشوترویج فرهنگ کتابخوانی می و در نتيجه

اجتماعی  ارزشهای. هستندمورد پذیرش همگان  تقریباً اند وخواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه 

ارزش اجتماعی  .دارندمادی ارتباط  با ذهن و کمتر با دنيایدر جامعه مطلوبيت دارند و بيشتر 

به وجود  که در افراد هستندگرایشهای اجتماعی تمایالتی کلی . دنشواجتماعی می گرایشهایة انگيز

این گرایشها هر چند . پيش می برند معين یمی آیند و ادراکات، عواطف و رفتارهای آنها را در جهت

بيشتری پيدا  بر حسب چگونگی شخصيت افراد بعضی از آنها اهميت اما، دندار افراد وجودة در هم

و باورهای  فرهنگ بنابر این. هستندانسان ة رد توجه و عالقرزشهای اجتماعی موا .می کند

 این امر. باشد مؤثر مهم در فرهنگ کتابخوانی یعامل منزلةتواند به می اجتماعی، اقتصادی و سياسی

با  توانمی بستگی دارد و بودجه افراد و ميزان نسلهای گذشته، فرهنگ هدیدگامانند به عواملی 

 .فرهنگ کتاب خوانی کمک کرد به ترویج جامعهو فرهنگ سازی در  مناسب شرایط فراهم کردن

های فضای آموزشی، مؤلفه ةميانگين رتب ن،دمیفر آزموندست آمده از  با توجه به نتایج به

آموزان به ترتيب اعی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در ميان دانشی اجتمارزشهاخانواده، معلم و 

-ترین عامل و مؤلفهبه عنوان مهم "ی اجتماعیارزشها" ةؤلفاست که م 94/2و  53/2، 41/2، 23/2

نيز به ترتيب دارای اولویتهای بعدی در ترویج فرهنگ  "فضای آموزشی"خانواده و "، "معلم"های 

تواند می امراین  .نده ابود شهر تهران 5 ةدر منطق زان پسر مقطع متوسطهآموکتابخوانی در ميان دانش
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و  همزمان زیرا توجه ؛نماید کمک اولویت بندی جهت توجه به موارد مذکور وزن دهی و به

رمانی به نظر آبيشتر  و سازگار نيست واقع بينانه ریزی ن با برنامهآو اجرای  موارد همسنگ به همه

ن را آ فرهنگ در جامعه داشت و اجتماعی یارزشهابه توجه بيشتری ابتدا  باید در نتيجه. رسدمی

در این  مؤثرنهادهای  منزلةبه  شرموزش و پروآ نظام در جامعه نهادینه کرد تا بتوان از خانواده و

های مؤلفهو  به عوامل توجه و برنامه ریزی برای تواند پيش زمينه ایاین امر می .شد مندبهره زمينه

مقدمه ای برای ارتقای فرهنگ  زیر را به عنوان توان پيشنهاداتها، میبه یافته با توجه .ذکور باشدم

  :آموزان دانستکتابخوانی در ميان دانش

  در  فرهنگ سازی کتابخوانی ترین عامل مهم در حكمی اجتماعی ارزشهابا  توجه به اینكه

از ظرفيتهای اطالع رسانی این  شود کهمی به برنامه سازان رسانه ملی توصيه بنابراین ،است

-های ویژه ضمن معرفی کتابهای مناسب برای دانشو با ساخت برنامه بهره بگيرندرسانه 

 .فرهنگ مطالعه کوشا باشند یارتقا و در کنندآموزان آنان را به کتابخوانی تشویق 

 اسب مطالعه در فضای منو  شوند آشنا انآموز والدین با فواید مطالعه غير درسی دانش

 .ایجاد شود ...و ، خانه مدرسه

  فرهنگ مطالعه  ان را بضرورت در خانواده کودکا منزلةخانواده ها با قلمداد کردن کتاب به

 .و ضرورت به مطالعه را در آنان نهادینه کنندآشنا 

  کتاب خوانی خانوادگی و  تشویق خانواده ها به مطالعه طرحهای برایمتوليان امور شهری

 .را طراحی و اجرا نمایند مانند آن هاییطرح

 محيط  طراحی مناسبتوجه به  فراهم ساختن امكانات وتسهيالت استفاده از کتابخانه و

را تشویق نمایند که برای یافتن  دانش آموزانن امعلم .نه باید مورد توجه قرار گيردکتابخا

، دنبه مطالعه نكن اً واداراجبارکودک را ، ندکنبه کتابخانه به مراجعه االت خود، ؤپاسخ س

جلساتی از درس یا دقایقی از ساعات کالسی را به مطالعه اختصاص دهند تا هم تنوعی در 

هم  و هم دانش آموزان با راهنمایی معلم با نحوه مطالعه آشنا شوند و داری باشدکالس

 . تر باشدیادگيری عميق
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 فردی،  روانشناسی رویکرد بر مبتنی آموزی دانش زندگی سبک گروهی آموزش تأثير

 آموزان دانش پيشرفت تحصيلی افزایش برکاهش تعلل و

 1غالمرضا کشاورز

 2دکتر علی محمد نظری 

 3دکتر کیانوش زهراکار 

 4دکتر غالمرضا صرامی

 چکیده

 آموزی دانش زندگی سبک گروهی آموزش اثربخشی بررسی منظور به حاضر پژوهش

-دانش پیشرفت تحصیلی افزایش کاهش تعلل و بر فردی، روانشناسی رویکرد بر مبتنی

با  تجربی، روش پژوهش نیمه. داراب انجام گرفته است شهرستان دبیرستانی پسر آموزان

گروه  نفر24)نفر 42. کنترل است و آزمایش دوگروه و با آزمون پس -آزمون  پیش طرح

که مشاوران مدارس در  از میان دانش آموزان پسر دبیرستانی (کنترل گروه نفر 24 و آزمایش

به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش معرفی  2911-12چهار ماهة اول سال تحصیلی 

 پژوهش ابزار .شدند انتخاب ای مرحله چند گیری تصادفی نمونه کرده بودند؛ به روش

 .بود آموزان دانش معدل نیمسال اول و دوم پرسشنامة تعلل شوارزر، شمینتز و دیهل و

-دانش زندگی سبک گروهی آموزش برنامة (جلسه یک هفته هر)جلسه  8 آزمایش گروه

 اما کرد؛ بروشور آموزشی دریافت 8فردی را همراه با  روانشناسی رویکرد بر مبتنی آموزی

ها با تحلیل دادهحاصل از تجزیه و  نتایج. نکرد دریافت مداخله ای را هیچ کنترل گروه

 گروهی آموزش که داد نشان( آنکوا)کوواریانس تک متغیری  تحلیل گیری از آزمونبهره

 افزایش سبب کاهش تعلل و زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی سبک

 بنابراین آموزش گروهی سبک زندگی(. p<12/1) شودآموزان میدانش پیشرفت تحصیلی

تواند به منزله یکی از روشهای تنی بر رویکرد روانشناسی فردی آدلر، میدانش آموزی مب

به کار  ،دانش آموزانی که تعلل و عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند مداخله ای مؤثر برای

 .گرفته شود

 زندگی سبک پیشرفت تحصیلی، تعلل، روانشناسی فردی، :كليد واژگان

______________________________ 
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 مقدمه

 مهم نقشی لحظة جامعه به لحظه تحول هستند و در جامعه هر سازان آینده جوانان و نوجوانان

 به کودکی مرحله از نوجوانی را دورة گذر دوران .آنهاست پویایی و حرکت مستلزم که دارند

 در زندگی از دوره این ، طول(4122 ،2وازسونی و کاستیلو-ترخوس)کرده اند  مطرح بزرگسالی

 تغییرات که با( 4124افسر، آقایی، نوری و الماسی،) است( سالگی 44 تا 22)سال  21 حدود

و  حمیدی)شود می آنها بیشتر پذیری آسیب همراه است و سبب فیزیکی و شناختی اجتماعی،

باط با با توجه به تغییرات اساسی بیولوژیکی، روانی و اجتماعی، در ارت و( 4121 حسینی، محمد

، 4لی، ژانگ، لی، ژن و وانگ)شوند  خانواده، مدرسه و همساالن خود دچار چالش و کشمکش می

4121.)  

آموزش و پرورش فرآیندی زگهواره تا گور است و تعلیم و تربیت کلید نجات انسان است که 

افزایش های حیات مورد توجه بوده است و این توجه روز به روز با خلقت انسان در سراسر دوره

دهد؛ چرا که بدون آموزش و پرورش مدرسه بخشی از تمامیت این تجربه را تشکیل می. یابدمی

رسمی و عمومی، رشد و پیشرفت افراد ممکن نیست و تحصیل علم و دانش، از عواملی است که 

کشاورز، )نقشی مهم در شکوفاسازی و به فعل در آوردن استعدادهای این نیروی بالقوه را دارد 

-عوامل بسیاری بر تحصیل و موفقیت یا شکست تحصیلی دانش(. 2982اغبان و فاتحی زاده، ب

این عوامل را به ( 2919)صالحی . آموزان مؤثرند و پژوهشهای بسیار در این زمینه انجام شده است

پنداره -خود)، عوامل فردی ناپایدار (هوش، شخصیت و رغبت)چهار گروه عوامل فردی پایدار 

ودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، مهارتهای تحصیلی، انگیزه پیشرفت، انطباق تحصیلی، خ

شیوه فرزند پروری، مشارکت والدین، )، عوامل خانوادگی (پذیری مسیر شغلی و هوش هیجانی

ادراک از جو مدرسه و )و عوامل مربوط به جو تحصیلی ( اقتصادی –دلبستگی و وضعیت اجتماعی 

، عوامل 2، این عوامل را به شش گروه عوامل فردی(2118) 9مگدال. تقسیم کرده است( جامعه

 . طبقه بندی کرده است 1و عوامل جامعه 8، عوامل کار7، عوامل مدرسه1، عوامل همساالن خانوادگی

                                                            
1 . Trejos-Castillo & Vazsonyi 

2 . Li, Zhang, Li, Zhen & Wang 

3 . Magdol 

4 .Individual  factors 

5 .Family  factors 

6 .Peer factors 

7 . School factors 

8 . Work  factors 

9 . Community factors 
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 ورزییکی از رایج ترین مسائل و مشکالت دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی، تعلل

 ، تعلل را یک(4119)4چیس(. 2981جوکار و دالورپور، )است آنه 2کاری تحصیلیآموزشی یا اهمال

، آن را شکل رفتاری و یاسمی نژاد، سیف و گل محمدیان (2111)9عادت بد، جانسن و کارتون یک

، تعلل را مسئله ای رفتاری، شناختی، انگیزشی، عادت و یک اختالل شخصیتی (2911)محمدیان 

اری از مشکالت رایج در حوزه روانشناسی و ک، تعلل و اهمال(4117) 2از نظر استیل  .دانسته اند

پدیده ای نگران کننده است که بررسی عمیق آن بسیار ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد، 

زیرا به تعویق یا به تأخیر انداختن وظیفه و تصمیم در طول زمان سبب ضعف در عملکرد و رفاه 

 . شودفردی می

کاری در انواع کارها و بیان کرده اند که  اهمال( 4129) ذاکری، نیک کار اصفهانی و رزمجویی

-کاری تحصیلی در دانش آموزان بسیار متداول است، اهمالدهد، اما اهمالفعالیتهای روزانه رخ می

کاری تحصیلی تمایلی غیر منطقی در به تأخیر انداختن شروع یا تکمیل یک تکلیف یا فعالیت 

کاری ممکن است در بیشتر فعالیتهای کاران، اگر چه اهمالاز نظر روزاریو و هم. تحصیلی است

کاری در انجام دادن تکالیف مدرسه رایج کاری تحصیلی یا اهمالروزانه افراد اتفاق بیفتد، اما اهمال

، نقل از مطیعی، حیدری و 4111،  روزاریو، کاستا، نونز، گونزالز، پیندا، سوالنو و وال)تر است 

درصد دانش آموزان به برخی از انواع تعلل   1تا  81 1استیل و ابرین به نظر(. 4124صادقی، 

 (.2911، به نقل از یاسمی نژاد و همکاران، 4114و ابرین،  4119استیل، )دچارند 

، 4111، 7اسپکتر و فراری)شود تعلل منجر به بروز رفتارهای تاخیری به شکلهای گوناگون می

آکینسوال و )که اغلب با عملکرد تحصیلی پایین همراه است ( 2911به نقل از نامیان و حسینچاری، 

کسب نمره پایین، )، عالوه بر داشتن پیامدهای عینی (4124) 1که از نظر یینگ و وی( 4117، 8تال

نارحتیهای هیجانی و )، پیامدهای ذهنی (فعالیت و شرکت کمتر در کالسهای درس، ترک تحصیل

-با مشکالت گوناگون در زمینه( 2914)تح آبادی و حیدری نیز دارد و به اعتقاد شیخی، ف( عاطفی

کاری تحصیلی نه تنها بر اهمال. های سالمت روان، عملکرد تحصیلی و اجتماعی همراه است

                                                            
1 . Academic procrastination 

2 . Chase 

3 . Janssen & Carton 

4 . Steel 

5  . Rosario,  Costa, Nunez, Gonzalez, Pienda, Solano & Valle 

6 . Obrien 

7 . Specter & Ferariy 

8 . Akinsola & Tella 

9 . Ying & Wei 



 880 26شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 

گذارد، بلکه در عملکرد تحصیلی، شغل آینده و به طور سالمت روانی، عملکرد و رفاه افراد تأثیر می

استیل، )مانع پرداختن افراد به رسالت زندگیشان می شود  کلی در مسیر زندگی افراد مؤثر است و

شود و حتی به رفتارهای ناسازگارانه مانند استفاده بیمارگونه از اینترنت نیز منجر می( 4121

کاری تحصیلی در بررسی انگیزه و علل اهمال(. 2911، نقل از نامیان و حسینچاری، 4122، 2اداسی)

کاری تحصیلی دهد که اهمالانجام داده اند، نشان می( 4124) 4در پژوهشی که پارک و اسپرلینگ

 .کم بینی در ارتباط است -نظم دهی و خود -مهارت ضعیف خود

برنامه های بسیار برای مداخله و کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی و در نتیجه کمک به  

دهد که وهشی نشان میشواهد پژ. بهبود فرآیند زندگی دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است

؛ مجید، جالس، آزمان و 4122؛ شهزاد، ریاست و ضیغمی، 4129یگانه، )آموزش مهارتهای زندگی 

، آموزش (2911؛ یاسمی نژاد و همکاران، 4117 ؛ نوگو،4121 2؛ ساکا و سورملی،94121رحمان،

سالمتی، حقیقی، ؛ 4119، 7؛ ون ارد2919، به نقل از مظاهری، 4111، 1اسکوالوسکا)مدیریت زمان 

، به نقل از سالمتی و 4112، 8نیوتنز)، مدیریت رفتار ( 298مهرابی زاده هنرمند و شهنی ییالق، 

سالمتی و )رفتاری  –، درمان شناختی (4129یگانه، )؛ آموزش مهارتهای تحصیلی ( 298همکاران، 

ه گروهی با ، مشاور(2919شاه محمدی، )، مداخله گروهی مصاحبه انگیزشی ( 298همکاران، 

لباف، )، قصه درمانی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (2919تاج، )چشم انداز زمان 

، ( 298، به نقل از سالمتی و همکاران، 4112، 1اسن، هیول و اسبارد)، نظریه اطالعات (2919

یادگیری و و استفاده از راهبردهای ( 2919مظاهری، )مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر پذیرش و تعهد 

بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ( 4117، 21هاول و واتسون)فراشناختی 

 .دانشجویان مؤثر است

های شناختی، رفتاری و عاطفی کاری نتیجه مؤلفهدهد که اهمالبررسی ادبیات پژوهش نشان می

ست که هم به فرآیندهای گیری از رویکردی ااست، و الزمه کمک کردن به حل این مشکل بهره

یکی از رویکردهای مهم در این زمینه که . فردی توجه کند -فردی و هم به فرآیندهای برون -درون

                                                            
1 . Odaci 

2 . Park & Sperling 

3 . Majid, Jelas,  Azman, & Rahman 

4 . Saka & Surmeli 

5 . Nwogu 

6 . Sokolowska 

7 . Van Eerde 

8 . Newtons 

9 . Essen, Heuvel & Ossebard 

10 . Howell & Watson 
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سبک زندگی، برنامه . از دیدگاه آدلر است 2کمتر در مورد آن تحقیق انجام شده است، سبک زندگی

د تفکر، عمل، احساس، زندگی، راهبردی برای زیستن یا نقشه راه زندگی، شیوه منحصر به فر

شود و معموالً به صورت برداشتهای ما زندگی و تالش کردن برای هدفهای بلند مدت را شامل می

(. 4129، 9، به نقل از کری4122، 4موزاک و مانیاچی)شود در مورد خود، دیگران و دنیا توصیف می

افتن راههایی برای آدلر به اجرا درآوردن عقاید خود در آموزش و پرورش، به ویژه برای ی(. 4129

اصالح کردن سبک زندگی معیوب، عالقه بسیار داشت و فرآیند یادگیری و آموزش را مورد توجه 

اعتقادات و )2ها منطق شخصیدرمانجویان در فرآیند درمان آن چیزی را که آدلرین. دادقرار می

ن و زندگی است که منطق شخصی، مفاهیمی درباره خود، دیگرا. کنندخوانند، کاوش میمی( باورها

دهد و  در این رویکرد یادگیری ای را که سبک زندگی فرد بر آن استوار است، تشکیل میفلسفه

 (.4129کری، )چگونگی اصالح فرضها و نتیجه گیریهای غلط اهمیت بسیار دارد 

رویکرد آدلر براساس یک الگوی رشدی است، زیرا سرنوشت ما از قبل تعیین نشده و ثابت 

، به نقل 4118،  کارلسون –انگالر و کارلسون)هستیم  "شدن"ما همیشه در فرآیند و مسیر نیست و 

داند؛ یعنی انسانها سبک آدلر انسانها را آفریننده و آفریده زندگی خودشان می(. 4124نقل از کری، 

آورند که هم حرکت به سمت هدفهای انتخاب شده زندگی منحصر به فردی را به وجود می

آدلریها به طور کلی کار خود را فرآیندی (. 4129کری، )جلوه این هدفهاست آنهاست و هم 

کنند، یعنی کمک به افراد برای یادگیری شیوه های بهتر برای مقابله با چالشهای آموزشی قلمداد می

ها و عقاید اشتباهشان مربوط به تکالیف زندگی، ارائه جهت و مسیر، کمک به افراد برای تغییر ایده

توانیم با ، ما می(4129)از نظر کری (. 4124کری، )ق و ترغیب آنهایی که ناامید هستند و تشوی

از نظر آدلر سه تکلیف مهم . وجود آوریمبازنگریهای مناسب، آگاهانه سبک زندگی تازه ای را به

برقراری )، تکلیف عشق و ازدواج (برقرار کردن روابط دوستی)زندگی شامل تکلیف اجتماعی 

است و هدف درمان کمک به درمانجویان ( مشارکت داشتن در جامعه)و تکلیف شغلی ( صمیمیت

است که سبک زندگی خود را طوری تغییر دهند تا بتوانند در انجام دادن هر یک از این تکالیف به 

 (.4129، به نقل از کری، 4118کارلسون،  –کارلسون، انگالر )طور مؤثر موفق شوند 

                                                            
1 . Lifestyle 

2 .  Mosak & Maniacci 

3 . Corey 

4 . Private logic 

5 . Carlson & Englar - Carlson 
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-مل مهم و مؤثر بر تحصیل و موفقیت یا شکست تحصیلی دانشبر این اساس یکی از عوا

سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل . آموزان، سبک زندگی آنهاست

داند که از تعامل میان ویژگیهای شخصی و روابط اجتماعی، شرایط محیطی و  تعریف رفتاری می

نصوریان، قربانی، سلیمانی، مسعودی، رحیمی، م)شود  اقتصادی حاصل می -موقعیتهای اجتماعی

، سبک زندگی، نوع خاص واکنش فرد در برابر موانع و مشکالت (2988آسایش و رحیم زاده، 

کنند که سبک ، بیان می2پروچاسکا و نورکراس(. 2988پورغفاری، پاشا و عطاری، )زندگی است 

هماهنگ کننده زندگی و نوعی  زندگی، ساختاری شناختی و آفرینشی منحصر به فرد است، اصل

سبک زندگی سالم، عالقه اجتماعی را . است "شدن"بازنمود آرمانی از موجودیت فرد در فرآیند 

، ترجمه 2111پروچاسکا و نورکراس )کند که نوعی توان فطری در تمام انسانهاست منعکس می

پنداره و احساسات -کند که سبک زندگی، هدف فرد، خودبیان می 4شارف(. 2911سید محمدی،

فرد نسبت به دیگران و نگرش فرد نسبت به دنیاست و تمام فعالیتهای فرد پیرامون سبک زندگی 

یکپارچه او استوار است و معرف نحوة کنار آمدن شخص با مشکالت زندگی و شیوه ای برای 

از نظر آدلر (. 2981، ترجمه فیروزبخت، 2111شارف، )یافتن راه حلها و دستیابی به اهدافش است

توانند گیرد ولی حوادث و اتفاقات محیطی میاگرچه سبک زندگی در سالهای اول زندگی شکل می

-تجربیات دوران کودکی به تنهایی سبب شکل. تأثیراتی ژرف بر نحوه رشد و تکامل ما داشته باشند

تواند به رشد از این وقایع و اتفاقات است که میشود بلکه تفسیر ما گیری سبک زندگی اشتباه نمی

های غلط موجود در منطق شخصی ماست یک سبک زندگی اشتباه که مبتنی بر تصورات و ایده

توانیم تجارب خود را دوباره چارچوب بندی کنیم و آگاهانه سبک زندگی ما می. منجر شود

 (.4124کری، )جدیدی را بنا نهیم 

چارچوب این . آموزشی سبک زندگی دانش آموزی استفاده شده است در این پژوهش از الگوی

این الگو یک مدل . الگو را مبانی علمی و فلسفی رویکرد روانشناسی فردی آدلر تشکیل داده است

محور است که بر پایه مفهوم سبک زندگی در رویکرد  -ساختاریافته، کوتاه مدت و آموزش

انش آموزان برای آگاهی از سبک زندگی خود و روانشناسی فردی آدلر با هدف کمک به د

طبق این الگو مشکالت دانش آموزان . چگونگی اصالح سبک زندگی معیوبشان بنا نهاده شده است

شود آنها در زمینة یکی از در فرآیند تحصیل ناشی از سبک زندگی معیوب آنهاست که سبب می

د و دچار مشکل و درنتیجه یاس و تعلل کنن –تحصیل علم و دانش  –ترین تکالیف زندگیمهم

                                                            
1 . Prochaska & Norcross 

2 . Sharf 
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ناامیدی شوند و دید و نگرش آنها نسبت به تحصیل تغییر کند و فعالیتهای آنها به گونه ای انجام 

شوند که از مسیر درس خارج شوند و دچار دور باطل نخواستن و نتوانستن در فرآیند تحصیل 

آموزی معیوب باشد، مسائل و  فرضیه اصلی این الگو این است وقتی که سبک زندگی دانش. شوند

فرآیند کمک به این گروه از دانش آموزان کمک به تغییر سبک زندگی . کندمشکالت بروز می

تاکید اصلی این الگو کمک به دانش آموزان است تا خود به فواید و سودمندی . معیوب آنهاست

افتن اهدافشان سبک تحصیل پی برده و در جهت انتخاب اهداف مناسب تالش کنند و برای تحقق ی

های زندگی خویش زندگی معیوب خود را تغییر دهند، زیرا از نظر آدلر افراد آفریننده و آفریده

، تسهیل و ایجاد بینش به سبک (2911)از نظر یوسفی، عابدین، فتح آبادی و تیرگری . هستند

دن سبک زندگی زندگی پیشین و شناخت ویژگیهای ناسازگارانه آن و همچنین درک سازگارانه بو

 .مبتنی بر عالقه اجتماعی از اهداف جاری در جریان این روش مداخله است

بررسی و مشاهده رفتارها و فعالیتهای دانش آموزان در فرآیند تحصیل در مراکز آموزشی و 

کاری است مشاوره و تفکر و تأمل در صحبتهای آنها و والدینشان نشان دهنده وجود تعلل و اهمال

ز  سبک زندگی معیوب آنهاست که با توجه به تغییرات، شرایط محیطی و وجود که ناشی ا

محرکهای خوش آیند و ناخوش آیند عصر حاضر ایجاد شده است، حاصل این سبک زندگی 

کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی معیوب، بروز مشکالت عاطفی، شناختی و رفتاری نظیر اهمال

یت دوران نوجوانی و جوانی، نقش دانش آموزان در پویایی، بنابراین با توجه به اهم. پایین است

کاری تحصیلی در جامعه دانش آموزی و تأثیر این رفتار رشد و تعالی جامعه، شیوع تعلل و اهمال

های مختلف زندگی حال و آینده آنها و در نتیجه ایجاد مشکالت روانشناختی و آسیبهای بر جنبه

های اصلی تیم تعلیم و تربیت بالقوه جامعه یکی از دغدغه متعدد، و اینکه تحصیل این نیروی

جامعه، اعم از مسئوالن و والدین است، توجه به این رفتارها و بررسی و به کارگیری برنامه های 

آموزشی و درمانی مناسب برای مداخله و در نتیجه بهبود فرآیند زندگی دانش آموزان و کیفیت 

لذا با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر . و اساسی است بخشی به زندگی آنها بسیار ضروری

با هدف بررسی و تعیین تأثیر آموزش گروهی سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد 

 . روانشناسی فردی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است

های انسانی و دانش آموزان سرمایه در توجیه ضرورت پژوهش، بیان این نکته کافی است که

عامل پیشرفت و رشد هر جامعه هستند و توجه بیشتر به آنها و مسئله تحصیل و عوامل مؤثر بر آن 

تواند گامی مهم در پیشگیری از مسائل و کاری تحصیلی و برخورد علمی و کارشناسانه میو اهمال
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از جنبه تربیتی نیز این پژوهش به . شود مشکالت این نیروی بالقوه جامعه و در نتیجه رشد آنها

های سبک زندگی دانش آموزی سبک زندگی و آشنایی دانش آموزان و تیم تعلیم و تربیت با مؤلفه

تواند در فهم و تالش برای تدبیر راهکارها و تعیین روشهایی برای پرورش و حفظ توجه دارد و می

. شودح تر آنها از نقش زندگی خود میشخصیت سالم بسیار مؤثر واقع شود و موجب درک صحی

تواند همچنین روشن شدن اثر سبک زندگی بر اهمال کاری تحصیلی و تحصیل دانش آموزان می

در واقع هدف . به درک روشن تری از تأثیر سبک زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بینجامد

ش آموزی مبتنی بر رویکرد اصلی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش گروهی سبک زندگی دان

روانشناسی فردی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است؟ بنابراین 

 :های زیر  را مورد بررسی قرار داده استپژوهش حاضر فرضیه

  آموزش گروهی سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی بر کاهش

 .ستتعلل دانش آموزان مؤثر ا

  آموزش گروهی سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی بر افزایش

 .پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است

 روش پژوهش

 آزمون با پس -آزمون پیش تجربی است که با طرح نیمه حاضر، کاربردی از نوع پژوهش

این صورت بوده است که در یک شیوه اجرای پژوهش به . انجام شده است گواه و آزمایش دوگروه

دوره زمانی چهار ماهه، دانش آموزانی که از سوی مشاوران مدارس مقطع متوسطه پسرانه به مرکز 

را تکمیل  2مشاوره آموزش و پرورش معرفی شده بودند، پرسشنامه تعلل شوارزر، شمیتز و دیهل

، IQاب شدند و بر اساس نفر انتخ 42گیری تصادفی چند مرحله ای سپس به روش نمونه. کردند

نفر در گروه  24نفر در گروه آزمایش و  24رشته تحصیلی، معدل سال قبل، خانواده و ترتیب تولد، 

پس از مشخص شدن نمونه، جلسات آموزش گروهی سبک زندگی دانش . کنترل جایگزین شدند

ان برنامه آموزش پژوهشگر. آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی برای گروه آزمایش انجام شد

گروهی سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی را براساس ابعاد چندگانه 

و دیدگاههای سبک زندگی سالم دانش آموزی تهیه و ( الگوی درخت سبک زندگی)سبک زندگی 

-ی دانشتدوین کردند و آن را به کار بستند؛ این برنامه در بر گیرندة مواردی مهم از سبک زندگ

                                                            
1 . Schwarzer,  Schmitz & Diehl 
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بروشور آموزشی برگزار  8دقیقه ای  و چاپ و ارائه  71جلسة آموزشی  8آموزی است که در قالب 

 . شد؛ تواتر جلسه ها هفته ای یک بار بود

 : روش مداخله شامل ساختار، محتوا و اهداف زیر بود

مل اهداف این جلسه شا. همدلی، ایجاد و حفظ رابطه منسجم و یکپارچه با اعضا: جلسه اول

همدلی، برقراری ارتباط، جلب مشارکت و همکاری اعضا در فرآیند آموزش، آشنایی اعضا با 

اصول، اهداف، فلسفه برنامه آموزشی و  قوانین و مقررات حاکم بر جلسات و تعیین برنامه جلسات 

 (. زندگی در عصر حاضر: بروشور آموزشی)بود 

ا هدف آشنایی و آگاهی اعضا از نقش این جلسه ب. شناخت و بررسیهای شناختی: جلسه دوم

شناخت و برداشتهای ذهنی افراد به عنوان تعیین کننده اصلی رفتار و یادگیری چگونگی اصالح 

: بروشور آموزشی)و اشتباههای اساسی تشکیل شد (  منطق شخصی)فرضها و نتیجه گیریهای غلط 

 (. تحصیل و نقش آن در زندگی

این جلسه با هدف آشنایی و . ی و روشهای نیل به آنهاهدف گزینی، آینده نگر: جلسه سوم

آگاهی اعضا از منبع انگیزش رفتار و هدایت کننده رفتار انسان و چگونگی تعیین اهداف و روشهای 

 (. دانش آموز موفق: بروشور آموزشی)دستیابی به آنها تشکیل شد 

اهداف این جلسه (. دبررسی پویایی افرا)تصریح، تشویق و سنجش و ارزیابی : جلسه چهارم

شامل آگاه کردن اعضا از پویاییهای یک دانش آموز در زندگی تحصیلی، فهم سبک زندگی و اینکه 

دهد این سبک زندگی چگونه عملکرد کنونی و انجام دادن تکالیف زندگی را تحت تأثیر قرار می

 (. سبک زندگی دانش آموزی: بروشور آموزشی)

این جلسه با هدف آگاهی (. ل بهداشت جسمانی و روانیاصو)آگاهی و بینش : جلسه پنجم

انسان موجودی دو : بروشور آموزشی)اعضا از اصول بهداشت جسمانی و روانی تشکیل شد 

 (. بعدی

این جلسه با (. آموزش مهارتهای زندگی، مدیریت زمان و رفتار)آگاهی و بینش : جلسه ششم

و چگونگی مدیریت زمان، نقش رفتار در  هدف آشنایی و اگاهی اعضا با نقش زمان در زندگی

های مختلف زندگی و چگونگی مدیریت رفتار و جدول ضروری مدیریت زمان تشکیل شد زمینه

 (. زمان، مدیریت زمان و رفتار: بروشور آموزشی)

آموزش مهارتهای تحصیلی، برنامه ریزی درسی و تحصیلی، )آگاهی و بینش : جلسه هفتم

ریزی درسی و تحصیلی در زندگی سه با هدف آشنایی اعضا با نقش برنامهاین جل(. روشهای مطالعه
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: بروشور آموزشی)و چگونگی طراحی برنامه، نقش روشهای مطالعه و آزمون دادن تشکیل شد 

 (. برنامه ریزی درسی

اهداف این جلسه . باز آموزی و جهت گیری مجدد، جمع بندی و نتیجه گیری: جلسه هشتم

ه در فرآِیند آموزش جلسات بیان شده بود، تشویق اعضا در تمرین و کاربرد شامل جمع بندی آنچ

سبک : بروشور آموزشی)های سبک زندگی دانش آموزی در زندگی و اجرای پس آزمون بود مؤلفه

 (.زندگی سالم شرط موفقیت

 ماهه چهار در که داراب شهرستان دبیرستانی پسر آموزان دانش تمام را پژوهش جامعه آماری

 پرورش و آموزش اداره مشاوره مرکز به مدارس از سوی مشاوران 2911 – 12 تحصیلی سال اول

 نفر 24)دانش آموز 42 بررسی، مورد آماری نمونه(. N= 71)بودند، تشکیل داده اند  شده معرفی

 انتخاب ای مرحله چند تصادفی گیری نمونه روش به بود که( کنترل گروه نفر 24 و آزمایش گروه

اداره پرسشنامه تعلل  مشاوره مرکز به شده ارجاع داده آموز دانش 71 ابتدا که صورت این به شدند؛

تعلل را  میزان بیشترین که آموزی دانش 8  آن از پس و تکمیل کردند شوارتز، شمینتز و دیهل را

 .نفر کنار گذاشته شدند 21پس از مصاحبه و بررسی پرونده مشاوره ای  .داشتند، انتخاب شدند

معیار انتخاب آزمودنیها در این مرحله، اشتغال به تحصیل در دبیرستانهای شهر، زندگی با هر دو 

والد، نداشتن سابقة مردودی در پایة اول، عدم استفاده از داروهای روان گردان، عدم دریافت 

هرگونه آموزش و درمانهای دیگر در طول دورة پژوهش، اعالم رضایت دانش آموز و والدین او 

نفر  42دانش آموز،  91سپس از میان  . رای شرکت در برنامة پژوهش و نداشتن نقص عضو بودب

، رشته تحصیلی، معدل سال قبل، خانواده و ترتیب IQصورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس به

 .نفر در گروه کنترل جایگزین شدند 24نفر در گروه آزمایش و  24تولد، 

ورزی دانش آموزان، پرسشنامه تعلل شوارزر، شمیتز و دیهل به منظور سنجش میزان تعلل 

هدف سنجش میزان تعلل ورزی دانش آموزان و بر  با پرسشنامه این. است شده استفاده( 4111)

طور کامل طور کامل نادرست، به ندرت درست، اغلب درست، و بهبه)اساس مقیاس لیکرت 

 به گزاری آننمره شیوه .سؤال است 21 شامل آزمون، نهایی فرم. است شده طراحی تهیه و( درست

 1و  2، 4و نمره های 9است؛ به این صورت که به پاسخ کامالً نادرست نمره  1و  2، 4، 9صورت 

ضریب روایی . شودبه ترتیب برای پاسخهای به ندرت، اغلب و به طور کامل درست داده می

پرسشنامة کمال گرایی اهواز، با استفاده از پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامة مالک و 

 (.2982عالمه، )، محاسبه شده است (>112/1p) 12/1و  11/1نفری به ترتیب برابر  211نمونه 
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و  9/1 ،  در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با روش دو نیمه کردن، ( 298)سالمتی و همکاران 

را  78/1تز و همکاران، ضریب پایایی شوار. به دست آورده اند 1/1 با روش آلفای کرونباخ، 

، به نقل از یاسمی نژاد و همکاران، 4118، 2، دونگ و ناکاماتومانرگوشوارتز، )گزارش کرده اند  

 مقدماتی مطالعه یک جامعة آماری پژوهش در از نفری 91نمونه  یک روی پرسشنامه پایایی(. 2911

شد و معدل نیمسال اول و دوم دانش آموزان  محاسبه 72/1کلی  به طور آلفای کرونباخ، روش به

 .مالک سنجش میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنیها بود

و محاسبه آزمون تحلیل  SPSS20 های گرد آوری شده با بهره گیری از نرم افزار آماریداده

، 2188شیولسون )رعایت هفت مفروضه  9شیولسون. تحلیل شدند 4(آنکوا)کوواریانس تک متغیری

،  (2977، ترجمه دالور، 2181فرگوسن و تاکانه، ) 2، فرگوسن و تاکانه(2911کیامنش، ترجمه 

رعایت مفروضه هایی را در کاربرد و استفاده از تحلیل کوواریانس ( 2981)و  هومن ( 2912)سرمد 

ها، استفاده از تحلیل کوواریانس دانند که در صورت عدم برقراری این مفروضهالزم و ضروری می

ترین آنها این است که میزان رابطة میان نمرات متغیر کمکی و متغیر از مهم. سب خواهد بودنامنا

نباشد، رابطه میان متغیرها، خطی باشد و همگنی ضرایب رگرسیون در  2/1وابسته کمتر از 

های آزمون تحلیل کوواریانس تک لذا پس از بررسی مفروضه. گروههای آزمایش برقرار باشد

بر مبنای اطالعات مندرج در منابع آماری و پژوهشی و برقراری مفروضه ها،  از ( اآنکو)متغیری 

 .آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است

 نتایج

های استفاده از تحلیل با توجه به آنچه در روش آماری بیان شد، ابتدا نتایج بررسی مفروضه

در نتیجه مناسب بودن استفاده از تحلیل  ها وکوواریانس آمده است که بیانگر برقرار بودن مفروضه

های پژوهش است و پس از آن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک کوواریانس در تحلیل داده

 . آمده است 9تا  2ها در جدولهای نتایج بررسی مفروضه. ارائه شده است( آنکوا)متغیری 
 آزمونضرایب همبستگی ميان نمرات پيش آزمون و پس . 8جدول شماره 

 پس آزمون 

 پیشرفت تحصیلی تعلل ورزی

 1/ 18 711/1 پیش آزمون

                                                            
1 . Schwartz, Gorman, Doung, & Nakamato 

2 . Ancova 

3 . Shavelson 

4 . Ferguson & Takane 
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-دهد،  همبستگی میان نمرات پیش آزمون و پسنشان می 2همان طور که نتایج جدول شماره 

  .است؛  لذا این مفروضه مهم برقرار است 2/1آزمون در هر دو متغیر بیشتر از  
 ضرایب همگنی رگرسيون.  2جدول شماره 

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

 سطح معناداری fنسبت 

 721/1 121/1 119/1 1 211/2 تعلل ورزی

 719/1 18/1  129/1   421/9 پیشرفت تحصیلی

آمده، همگنی ضرایب رگرسیون در هر دو متغیر معنادار است  4همان طور که در جدول شماره 

 .رگرسیون است؛ لذا این مفروضه نیز برقرار استو این بیانگر همگنی ضرایب 
 نتایج آزمون خطی بودن رابطه. 1جدول شماره 

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

 سطح معناداری fنسبت 

 112/1 218/42 1/244 2 2 1/244 2 تعلل ورزی 

 112/1 484/21 171/47 2 171/47 پیشرفت تحصیلی

آمده است، در هر دو متغیر،  ضرایب خطی بودن رابطه  9جدول شماره همان طور که در 

 .معنادار است؛  لذا این مفروضه نیز برقرار است

ورزی و پیشرفت تحصیلی در های تعللمیانگین و انحراف معیار نمره 2جدول شماره 

 .دهدآزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان می
های  تعلل ورزی و پيشرفت تحصيلی  آزمودنيهای دو گروه در مراحل پيش و ميانگين و انحراف معيار نمره. 1جدول شماره 

 پس آزمون

 

 متغیر

 

 گروه

 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف میانگین

 معیار

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

 تعداد

 

 24 81291/4 41/ 7 24 1212/2 899/49  آزمایش تعلل ورزی

 24 91772/4 8999/49 24 29714/9 49/ 4 کنترل

 24 127/2 8 8999/21 24 78212/2 1217/1 آزمایش پیشرفت تحصیلی

 24 2988/2 1/ 7 24 2/ 9781 2217/21 کنترل

دهد که نمرات آزمودنیها گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در نشان می 2نتایج جدول شماره 

 . ورزی کاهش و در متغیر پیشرفت تحصیلی افزایش داشته استتعلل

ورزی و پیشرفت های تعللنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره  جدول شماره 

تحصیلی آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون،  با کنترل اثر پیش آزمون را نشان 

 .دهدمی
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  آزمودنيهای دو گروه، در  ورزی و پيشرفت تحصيلیتعللهای كوواریانس تک متغيری  نمرهنتایج تحليل . 1جدول شماره 

 آزمونآزمون، با كنترل اثر پيشپس

 

 متغیرها                  منبع           

 pسطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

وه
گر

 

 112/1  111/1  9/1   2  9/1   تعلل ورزی

 112/1 282/22 124/24 2 124/24 پیشرفت تحصیلی

شود، میان آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل از نظر مشاهده می  همان طور که در جدول 

، تفاوت (p=112/1و  f= 282/22)و پیشرفت تحصیلی( p=112/1و  f=  111/1)تعلل ورزی

یعنی آموزش گروهی سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی . معنادار وجود دارد

فردی موجب کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه 

 . با گروه کنترل شده است

 بحث و نتیجه گیری

-ورزی آموزشی و اهمال کاری تحصیلی دانشدهد که تعللبررسی ادبیات پژوهش نشان می

آموزان از مشکالت شایع این نیروی بالقوه جامعه است که در زندگی حال و آینده آنها تأثیری 

بنابراین پژوهش حاضر به . بسیار دارد، لذا توجه علمی و کارشناسانه به آن الزم و ضروری است

دانش آموزی مبتنی بر رویکرد منظور بررسی و تعیین تأثیر آموزش گروهی سبک زندگی 

روانشناسی فردی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام 

 .شده است

های پژوهش این بود که آموزش مؤلفه های سبک زندگی دانش آموزی موجب کاهش فرضیه

مقایسه نتایج گروه . دشوکاری تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها میتعلل و اهمال

های سبک زندگی دانش آموزی بر کاهش تعلل و دهد که آموزش مؤلفهآزمایش و کنترل نشان می

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر است؛ یعنی افزایش آگاهی و 

شود بب میهای سبک زندگی دانش آموزی در گروه آزمایش سبینش دانش آموزان نسبت به مؤلفه

که نگرش آنها نسبت به تحصیل بهتر شود و شناختی بهتر و بیشتر نسبت به تحصیل پیدا کنند و با 

هدف گزینی، مدیریت زمان، مدیریت رفتار و برنامه ریزی درسی و تحصیلی در زمینه فعالیتهای 

یلی تحصیلی در فرآیند زندگی تالش بیشتر و بهتری داشته باشند که حاصل آن موفقیت تحص

ها با نتایج پژوهشهای این یافته. های پژوهش تأیید می شوندها، فرضیهبا توجه به این یافته. آنهاست

؛ ساکا و سورملی، 4121؛ مجید و همکاران، 4122؛ شهزاد، ریاست و ضیغمی، 4129یگانه، )پیشین 

؛ سالمتی و 4119؛ ون ارد، 4111؛ اسکوالوسکا، 2911؛ یاسمی نژاد و همکاران، 4117؛ نوگو، 4121
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که بر تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مدیریت زمان ( 4112؛ نیوتنز،  298همکاران، 

که (  298سالمتی و همکاران، )که بر آموزش مهارتهای تحصیلی؛ ( 4129یگانه، )و مدیریت رفتار؛ 

تاج، )حبه انگیزشی؛ که بر مداخله گروهی مصا( 2919شاه محمدی، )رفتاری؛  –بر درمان شناختی 

که بر قصه درمانی با رویکرد ( 2919لباف، )که بر مشاوره گروهی با چشم انداز زمان؛ ( 2919

مظاهری، )که بر نظریه اطالعات؛ ( 4112اسن، هیول و اسبارد، )درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ 

که بر ( 4117، هاول و واتسون)که بر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ( 2919

استفاده از راهبردهای یادگیری و فراشناختی تاکید داشته اند، همسو است، زیرا همه آنها بیانگر تأثیر 

مطابق با نتایج این . مداخالت روانشناختی و رفتاری بر تغییر شناخت و رفتار دانش آموزان است

د توجه به مکانیسمهای شوپژوهشها آنچه سبب کاهش تعلل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می

شناختی، رفتاری و )شناختی، رفتاری و عاطفی است که در پژوهش حاضر نیز به این سه مکانیسم 

 . توجه شده است( عاطفی

توان چنین بیان کرد که نارضایتی دانش آموزان از تحصیل و مدرسه به ها میدر تبیین این یافته

ی که در آن به اصول، قوانین و وظایف سبب سبک زندگی معیوب آنهاست، یعنی سبک زندگ

آموزی توجه نشده است، توجه به شرایط موجود در عصر حاضر، وجود محرکهای خوش دانش

آیند و ناخوش آیند، برنامه های سرگرم کننده و زندگی در محیطهای خانوادگی که والدین به دلیل 

تن برای آنها دارند و بیشتر مسائل و مشکالت کمتر امکان حضور در کنار فرزندان و وقت گذاش

شود که دانش آموزان به فعالیتهای جنبی بپردازد و از درگیر مسائل کار و شغل خود هستند سبب می

بنابراین انباشته شدن مطالب درسی روی هم و عقب افتادن دانش آموز از . مسیر درس خارج شوند

نتیجه آن بروز مشکالت در ارتباط  شود کهکالس درس، منجر به ایجاد یاس و ناامیدی در آنها می

 .شودبا خود، مدرسه، خانواده و همساالن و به طور کلی جامعه می

شود، آموزه اصلی این الگو که سبب پیشگیری از بروز مسائل و مشکالت دانش آموزان می

داشتن شناخت و نگرش مثبت به درس و مدرسه، داشتن هدف، آگاهی از مهارتهای زندگی و 

کند و رضایت درونی در به طور کلی آن چیزی است که سالمت روان آنها را تأمین میتحصیلی و 

شود که دانش آموز در فرآیند سبک زندگی صحیح دانش آموزی سبب می. کنندخود احساس می

زندگی با شناخت صحیح، آگاهی از اصول، قواعد و وظایف دانش آموزی در جهت زندگی 

پیشگیری از وقوع مشکالت و آگاهی از نحوه برخورد با مسائل و هدفمند حرکت کند که نتیجة آن 

از دیگر دالیل اثربخشی این روش آگاهی دانش آموز از این است . مشکالت در فرآیند زندگی است
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تواند با تغییر سبک زندگی در مسیر که خودش در آفریدن سبک زندگی نقش اساسی دارد و می

 . رشد گام بردارد

توان گفت که یکی از روشها و فنون مناسب برای کمک به دانش ها میهبر اساس این یافت

کاری تحصیلی دارند و در زمینه تحصیلی علم و دانش دچار مشکل شده آموزانی که تعلل و اهمال

های سبک زندگی دانش آموزی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی آدلر اند، کاربرد و آموزش مؤلفه

توان در فرآیند زندگی با هدف پیشگیری از مشکالت و همچنین زشی میاز این الگوی آمو. است

کاری تحصیلی هستند، بهره گرفت و کمک به رشد و درمان دانش آموزانی که به نوعی دچار اهمال

در عین حال با توجه به اینکه این پژوهش با جامعه . در جهت رشد و پویایی آنها گام برداشت

ع متوسطه و آن هم با دانش آموزانی که برای ارائه خدمات تخصصی آماری دانش آموزان پسر مقط

راهنمایی و مشاوره به مرکز معرفی شده بودند و در فرهنگ خاص انجام شده است، باید در تعمیم 

نتایج به سایر فرهنگها و جنسیت دیگر محتاط بود و از سایر روشهای مداخله ای نیز استفاده و 

های تحصیلی دیگر و با توجه به فرهنگ های دیگری در مقاطع و دورهنتایج مقایسه شوند و پژوهش

 .و جنسیت، الزم و ضروری است
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 منابع
، (2911( )ترجمه یحیی سید محمدی) نظریه های روان درمانی،(. 2111. )سی .پروچاسکا، جیمز او؛ نورکراس، جان

 . انتشارات رشد:  تهران. چاپ سوم

بررسی اثر بخشی آموزش مؤلفه های سبک (. 2988. )پورغفاری، سیده سوگل؛ پاشا، غالمرضا؛ عطاری، یوسفعلی

زندگی مبتنی بر رویکرد روان شناسی فردی بر رضایت زناشویی در بین پرستاران متاهل زن بیمارستان دکتر 

 .28-47، (24) 2مجله یافته های نو در روان شناسی، . گنجویان دزفول

بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر چشم انداز زمان بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر (. 2919. )، یگانهتاج
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان. شهر اصفهان

 ه های نوین تربیتی،اندیش. رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت(. 2981. )جوکار، بهرام؛ دالورپور، محمدآقا

 .81-12،(2و  9)9

 .انتشارات سمت: تهران. چاپ چهارم ،(گزیده ای از تحلیلهای آماری تک متغیری)آمار استنباطی (. 2912. )سرمد، زهره

بررسی شیوع تعلل و تأثیر (.  298. )سالمتی، عباس؛ حقیقی، جمال؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ شهنی ییالق، منیجه

مجله علوم . رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز –روشهای شناختی 

 .91-22، (9) 9 تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،

. ، چاپ سوم(2981( )ترجمه مهرداد فیروز بخت)، نظریه های روان درمانی و مشاوره(. 2111. )شارف، ریچارد اس

 .موسسه خدمات فرهنگی رسا: تهران

بررسی  تأثیر مداخله گروهی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری دانش آموزان دختر (. 2919. )شاه محمدی، ملیحه
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان .2919سال متوسطه شهر اصفهان در 

ارتباط اضطراب، خودکارآمدی، کمال گرایی با اهمال (. 2914. )شیخی، محسن؛ فتح آبادی، خلیل؛ حیدری، محمود

 . 41-489، ( 9) 1 روانشناسی ایرانی،: فصلنامه روانشناسی تحولیکاری در تدوین پایان نامه، 

. ، چاپ سوم(2911( )ترجمه علیرضا کیامنش) استدالل آماری در علوم رفتاری،(. 2188. )شیولسون، ریچارد جی

 .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی:  تهران

تدوین مدل مشاوره تحصیلی و بررسی تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال اول (. 2919. )صالحی، رضوان
 .پایان نامه دکتری، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان. نهای شهر کرددبیرستا

بررسی رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و تعلل با عملکرد (. 2982. )عالمه، عاطفه
د پایان نامه کارشناسی ارش. تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های اهواز

 .روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ترجمه علی دالور و سیامک )،  تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی(. 2181. )؛ تاکانه، یوشیو.فرگوسن، جرج ا

 .نشر ارسباران: تهران. ، چاپ سوم(2977( )نقشبندی

ثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی بر تغییر بررسی ا(. 2982. )کشاورز، غالمرضا؛ باغبان، ایران؛ فاتحی زاده، مریم

 .11-2 ، (2) 99 مجله روانشناسی،. نگرش نسبت به تحصیل

-تأثیر قصه درمانی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمال کاری تحصیلی دانش(. 2919. )لباف، نیلوفر

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان  .آموزان پایه چهارم دبستان
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بر اهمال کاری تحصیلی ( ACT)بررسی تأثیر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر پذیرش و تعهد (. 2919. )مظاهری، زهرا
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان. دانشجویان دانشگاه اصفهان

انی، مصطفی؛ سلیمانی، محمدعلی؛ مسعودی، رضا؛ رحیمی، ابراهیم؛ آسایش، حمید؛ رحیم زاده، منصوریان، مرتضی؛ قرب

فصلنامه دانشگاه علوم . سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان(. 2988. )هادی
 .72-14، (2) 7 پزشکی جهرم،

مال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته تبیین اه(. 2911. )نامیان، سارا؛ حسینچاری، مسعود

 . 11- 22، (22) 8، مطالعات روانشناسی تربیتی.  کنترل

سازمان مطالعه و تدوین کتب : تهران. چاپ پنجم. شناخت روش علمی در علوم رفتاری(.  2981. )، حیدرعلیهومن

 (. سمت)علوم انسانی دانشگاهها

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعلل و (. 2911. )یاسمی نژاد، پریسا؛ سیف، علی اکبر؛ گل محمدیان، محسن

 . 4-91، ( ) 9، مجله روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد. افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

مقایسه اثربخشی دو مداخله (.  2911. )عبدالحکیم جلیل؛ تیرگری،  آبادی،   یوسفی، رحیم؛ عابدین، علیرضا؛  فتح

آموزش گروهی طرح واره محور و سبک زندگی محور در ارتقا سطح بینش شناختی زوجین دارای نارضایتی 
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 Group Lifestyle Therapy Based on Individual Psychology and its impact on 

Students’ Procrastination and Academic Achievement 

 

G. Keshavarz 

A.M. Nazari, Ph D 

K. Zahrakar, Ph D  

G. Sarami,  Ph D 

 

This study was undertaken to examine group lifestyle therapy based on 

individual psychology and its impact on students’ procrastination and academic 

achievement. This is a semi-experimental research with pretest-posttest design 

and experimental and control groups. The population of the study comprised 

Darabi high school boys who were enrolled in 2011-2012 academic year and 

were referred to the Counseling Center of the Regional Department of 

Education. Random multi-stage sampling method was used and 24 students were 

selected and assigned to experimental and control groups (12 students in each 

group). The instrumentation included Schwarzer, Schmitz and Diehl’s 

Procrastination Scale and student’s GPAs. The experimental group received 

group lifestyle therapy based on individual psychology in eight weeks (one 

session per week); however, the control group received no intervention. Results 

of ANCOVA showed that group lifestyle therapy which is based on Adler’s 

individual psychology could decrease students’ procrastination and promote 

their academic achievement (p<0.01).  

 

Key words: academic achievement, procrastination, individual psychology, 

lifestyle 



Factors Contributing to the Promotion of Reading Culture among High 

School Boys in Tehran 

 

F. Ya’ghoubiRad 

E. Kavousi, Ph D  

A. RashidPour, Ph D  

 

The aim of this study was to examine the factors which contribute to the 

promotion of reading culture among high school boys in Tehran. The research 

method in this survey is descriptive and the population of the study comprised 

all junior and senior high school boys in district 5 of Tehran. Multi-stage 

sampling method was used and 379 students were selected. The instrumentation 

consisted of a self-devised questionnaire whose validity was approved by 

experts and whose reliability was calculated to be 0.819. Descriptive (frequency, 

percent, mean, median, mode) and inferential statistics (Kolmogorov–

Smirnov test, one-sample t-test, Friedman test) were used for data analysis. 

Results indicated that social values, teacher, family, and instructional space 

influenced promotion of reading culture among students and they were placed in 

rank order from 1 to 4. 

 

Key words: reading, reading culture, students 

 

 

 



The Relationship between School Climate and Tendency toward 

Delinquency among High School Girls in Kerman 

E. Shirdel 

F. Anjom Shoa, M.A.  

H. Shirdel, M.A. 

 

The purpose of the present study was to determine to the relationship 

between school climate and tendency toward delinquency among high school 

girls in Kerman. Based on Parsons' theory as well as Simons-Morton, Grump, 

Haynie, and Saylor’s thoughts, schools were considered to play a significant role 

in juvenile delinquency. In this survey, the instrumentation consisted of a 

questionnaire. The statistical population comprised high school girls who were 

enrolled in 2012-2013 academic year in Kerman. For the purpose of sampling, 

stratified sampling method was used and 381 students were selected. Results of 

descriptive and inferential statistics showed that 1) There exists a high tendency 

toward delinquency among teenage girls. 2) There was an indirect, significant 

relationship between school climate and girls’ tendency toward delinquency. 

More specifically, the higher the affective, instructional, balance-seeking, 

interactive, and expectation climate, the lower the tendency toward delinquency. 

3) Multiple regression analysis showed that only three types of school climate, 

i.e., balance-seeking, expectation and affective, impacted the intensity of 

tendency toward delinquency and could account for 15 percent of its variance. 

The results also showed that there was a negative relationship between school 

climate and juvenile behavioral problems. Hence, developing appropriate 

school/student relationship can hinder students’ behavioral problems. 

 

Key words: school climate, tendency toward delinquency, high school girls 



Self-Control as a Mediator between Parental Attachment Styles and 

Adolescents’ Coping Strategies 

 

A.R. Sebghati, M.A.  

S. EmamiPour, Ph D 

 

This study examined self-control as a mediator between parental attachment 

styles and adolescents’ coping strategies. To this end, 354 high school boys were 

selected through random cluster sampling method in Tehran. The sample took 

Measures of Childhood Attachment to Each Parent (Hazan & Shaver), Lazarus’ 

Ways of Coping Questionnaire (WOCQ), as well as Tangney Self-Control Scale. 

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 mothers and fathers’ secure 

attachment and adolescents’ coping strategies was indirectly mediated through 

self-control. Furthermore, mothers’ insecure attachment style was both directly 

and indirectly related to problem-oriented strategies through self-control. 

 

Key words: parental attachment styles, self-control, coping strategies, 

adolescents 



Parents’ Worries about Harm Caused to Adolescents by Computer Games: 

Findings from a Mixed Methods Research 

 

F. Seraji, Ph D  

M. AliBakhshi, M.A. 

 

Rapid advancements in Information Technology as well as changes in living 

conditions have led to widespread use of computer games among adolescents. 

The present study was carried out to indentify parents’ worries about the harm 

caused to teenagers by computer games. In this research, mixed methods 

methodology with exploratory design was used. In the first phase, 

phenomenological, qualitative design was used and 11 adolescents who were 

selected through snowball sampling were interviewed and in-depth data were 

collected. In the data analysis, 328 primary codes, 16 subthemes and 3 themes. 

i.e.,  “physical”, “social and cultural”, and “cognitive and mental” harm, were 

indentified. In the second phase, quantitative design was used and the statistical 

population of this stage comprised either mothers or fathers of high school boys 

in Nahavand. The sample (200 individuals) which was selected via random 

stratified sampling took a self-devised questionnaire. One-sample T-test, F test, 

and Tukey’s test were used for data analysis.  Qualitative and quantitative results 

indicated that computers’ physical, social, and cognitive harm was a matter of 

considerable concern for parents. Additionally, results of F test and Tukey’s test 

showed that parents were more worried about computers’ physical harm than 

their cultural and cognitive harm. 

 

Key words: Information Technology, computer games, parents, adolescents  



Price Increase in Public Education and Its Impact on Welfare of Iranian 

Urban Households  

 

A. Ansari, Ph D 

 

In the present research, the impact of increase in the price of educational 

goods and services on welfare of Iranian urban households was examined. To 

this end, CV and EV indices were used and the equivalent amount of money to 

compensate for welfare loss of urban households was calculated. In addition, to 

estimate LES demand system, households were classified into ten income 

groups from 2007 to 2011. CV and EV indexes showed that the welfare level of 

all income groups decreased with the increase in the price of public education. 

Families which earn high income lost more compared to households on low 

income.  Of course, the lost income among the privileged households, despite 

having been higher, is proportionally less than that of the lower income families. 

In other words, the higher lost income is due to the price increase in public 

education relative to the low income households, on the one hand, and the 

persistence of injustice in the distribution of educational opportunities. 

 

Key words:  Compensated Variation Index (CV), Equivalent Variation Index 

(EV), LES, panel data 
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