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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  اقسر 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    برر  شررر و ـ آوررر زف  رر ن ا  ر   و رر   

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

 . اهوان  گ ... د    ش   -اسمو 

 شرایط پذیرش مقاالت

       0000) ررر  لرف     20گ حراابرو   51م آ  حررااق  ود ار  اقسر ا  د هرره شرا  گ لرف 

  شا.  ق لراق آ   ر  دودررن مخر ا  ود ار ر نر ن ن هررخا ر  ق ر  می ر ر          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 2003 رر  ه رروا   هررري  ي سرر   ع آ  د رر  نررون ا رر اق    

د انخرا ود ار  قا از یوهرس پرر  اايیوگنرير   ر             شر  . ه نخرر  ن هررخات   ور      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    شا.گ   قس  آ ع ود ا  اقس ا   اقاع  گ چيرا     ز  ن 

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

 وؤاف   ود ا  قا  و مآا   اق . 

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

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

 نر   و اس س ه ر  شر   دخرر  ش  . 

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

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

           ود ا  اقسر ا  د سره 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  اممن 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 سرره 

 قسرا.

 ساختار محتوایي و ظاهري مقاالت ارسالي

 ساختار محتوایي مقاله: الف( 

آ ع انجر ن 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 ن      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 آور قع قگشر    شا.  ق  قا ب

 ه  آگقع ش  . 

هر ع د دردر   ق اهر    ر  نگ شری        نی هج  ر   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         ش  . ه  ی  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 ن گ نر ن  ر ن ا ت ر  ق ر         مخر ا  ود ار  ت هر  گ  رر نگو و یر اع      ـعنوان .5

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

 ق گسرره لررف   قررواق  54( گ  رر  قیرر  انررااز  boldزهررو مخرر ا  قرررا شرر  . مخرر ا    هررا )

 ترو . 

 رر     چيراا ود ا  شرو  و یصرو گ  ر و   از و ی هر م ود ار  اسر  بر  شر و          چيرا ـ .2

ورروی ر قگف پررژگه  گ نیرر هج وآرر  آ  اسرر . د راا  بی رر م  رر  برر ق ق یرر   ق چيرررا    

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

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

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

 



  ثر بر كيفيت زندگي دانش آموزانؤعوامل اجتماعي و فرهنگي م

 1محسن نیازیدکتر 

 2محمد گنجیدکتر  

 3زینب پروری آرانی

 چکیده
ريزي براي دستيابي به يت زندگي از يك سو و لزوم برنامهگسترش تحقيقات در زمينه كيف

اجتماعي را بر آن ريزان علوم اي همه جانبه از سوي ديگر، پژوهشگران و برنامهتوسعه
. بکوشندآن  يارتقا برايو نيز  كنندمتمركز  زمينهطالعات خود را در اين داشته است تا م

اعتقاد دارند كه بهبود كيفيت زندگي، مترادف با رشد و خالقيت فردي و اجتماعي  نآنا
هدف  از اين رود. شوايجاد احساس رضايت و شادابي در افراد مي سبباين  واست 

يکي از در حکم زندگي دانش آموزان  ثر بر كيفيتؤبررسي عوامل م پژوهشاين اساسي 
با  آنهاي و داده استاز نوع پيمايش اجتماعي  پژوهشاين  .استاقشار مهم جامعه 

ي سنجش مقياسهاي گرديده است. اعتبار و روايي رآواستفاده از تکنيك پرسشنامه جمع
ييد قرار گرفته است. أكرونباخ بررسي و مورد تآزمون آلفاي پژوهش از طريق متغيرهاي 

 گيريبهرهبا  .است كاشانآموزان دوره متوسطه شهرستان جامعه آماري تحقيق شامل دانش
تحقيق تعيين و با استفاده از روش نفر به عنوان نمونه  483گيري كوكران از فرمول نمونه

تحقيق و نتايج ضريب همبستگي هاي يافته اند.اي تصادفي انتخاب و بررسي شدهسهميه
متغيرهاي ميزان سرمايه اجتماعي و  ميان يداراهمبستگي مثبت و معن وجود پيرسون،

در  r=443/0و r =493/0به ترتيب برابر با را آموزان دينداري با ميزان كيفيت زندگي دانش

 ،سيونينتايج تحليل رگر ،همچنين درصد مورد تأييد قرار داده است. 99داري اسطح معن
مشاركت اجتماعي بر گاهي اجتماعي، انسجام اجتماعي و ثير هر يك از متغيرهاي آأتميزان 

 درصد نشان داده است. 42/0و  49/0، 09/0ميزان كيفيت زندگي را به ترتيب به ميزان 

 

 دينداري، انسجام اجتماعيسرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي،  كيفيت زندگي، :کلید واژگان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/2/92 تاريخ پذيرش:                       43/44/93تاريخ دريافت: 

 niazim@kashanu.ac.ir                                                               دانشکده علوم انساني دانشگاه كاشان ،شناسياستاد گروه جامعه. 4

 m.ganji@kashanu.ac.ir                                                            دانشکده علوم انساني دانشگاه كاشان ،شناسي. دانشيار گروه جامعه4

 zparvari@yahoo.com                                                           )نويسنده مسئول( كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه كاشان .4
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 مقدمه

است و انديشه بهتر شدن و پيشرفت كردن همزاد اوست. توسعه  «شدن»انسان پيوسته در حال 

اقتصادي و پيشرفتهاي صنعتي با وجود آنکه كاالها و خدمات متنوعي را در اختيار بشر قرار داده، 

اين پيشرفتها و  ،. به عبارت ديگرآوردرضايت انسان از زندگي را فراهم  ليکن نتوانسته است

است. با وجود اينکه يکي از اهداف توسعه اقتصادي،  نشدهامکانات به بهبود كيفيت زندگي منجر 

و از زندگي مادي خود رضايت داشته  كندايجاد شرايطي است كه در آن انسان احساس آرامش 

اما تحوالت جوامع بيانگر اين است كه كيفيت ، يابد به نحوي كه كيفيت زندگي او ارتقاباشد، 

كيفيت زندگي تنها متأثر از عوامل مادي كه  گفتتوان مي رواين  از .مادي نيست يزندگي، تنها امر

كه  در اين زمينه دارندنقشي مناسب نيز اقتصادنگر نيست، بلکه روابط اجتماعي سالم و منزلت 

 (. 4482پور، كيان) دنگذاري شهرنشين ميانسانهابر كيفيت زندگي  سزاب يثيرتأ

 به تمامي اقشار انساني و در شکلهاي متفاوت تسري يافته استكيفيت زندگي مفهوم  امروزه

از اهميت آموزان دانش ميان توجه به كيفيت زندگيدر اين  (.4483پورجعفر و تقوايي، كوكبي، )

و مديران آينده  دارنددر اداره آينده كشور به عهده  اساسينقش  زيرا آنان ويژه برخوردار است،

با چگونگي زندگي سالمت جامعه و آينده كشور ارتباط مستقيم  همچنين .خواهند بودكشور 

 زيرا ،استهر فرد اي پر تنش و بسيار مهم در زندگي . دوره نوجواني، دورهداردجوانان يك كشور 

و  شودميطي اين دوره حساس زندگي دچار تحول اساسي  روان انسانبلکه  ،نه تنها جسم

كيفيت زندگي  (.4481)نجات، آوردسازگاري با چنين تغييرات اساسي، بر جسم و روان فشار مي

تفسيرهاي  در قرآن و متون ديني نيز مورد توجه قرار گرفته است. در جوانان ويژهبه  انسان

و نظام ارزشي كه در  با توجه به فرهنگ را اشفرد وضعيت كنوني اينکه كيفيت زندگي يعنيقرآني،

 يارزش، زندگي پوچ و بيانگاردا بازي انسان زندگي خود ر چنانچه .دريابد ،كندآن زندگي مي

خواهد داشت، اما اگر آدمي به هدف زندگي خود بينديشد و خدا را تنها هدف زندگي خويش و 

قرآن تنها به جنبه زندگي فردي  .نهاده است گام ر زندگي حقيقياعمال خود بداند، در مسيبر ناظر 

اي آرماني را بيان بلکه مسائل و روابط اجتماعي را نيز مطرح ساخته و كيفيت جامعه ،نپرداخته

 (.4494)ضيائي، ت اس نموده

ريزي براي دستيابي به گسترش تحقيقات در زمينه كيفيت زندگي از يك سو و لزوم برنامه

ريزان علوم اجتماعي را بر آن داشته است اي همه جانبه از سوي ديگر، پژوهشگران و برنامهتوسعه

 كيفيت يجوانان متمركز كنند و در جهت ارتقا ويژهشهروندان و به  رويتا مطالعات خود را 
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افراد مترادف با رشد و خالقيت فردي و اجتماعي بهبود كيفيت زندگي، . بکوشندآنان  زندگي

نيازي ) دشومي افراد ميانايجاد احساس رضايت و شادابي در  سبب امر اين. است شدهي تلقجامعه 

توان مکان، ارزشهاي فردي و اجتماعي است كه مي ثر از زمان، أكيفيت زندگي مت (. 4481و غفاري، 

به آن  نكه پرداخت موضوعيآن را در ابعاد فردي، جمعي، ذهني و عيني مورد بررسي قرار داد، 

 (.4189، 4ام)بنت مي شودارتقاي استانداردهاي مادي بشري سبب 

. ندآموزان مؤثردر كيفيت زندگي دانش گوناگونيعوامل   ات انجام شده،قبر اساس نتايج تحقي

كنند، باعث غافل شدن آنها از محيط پيرامون و اي ميآموزان صرف بازيهاي رايانهساعاتي كه دانش

را در حيطه اجتماعي و ساير  آنانشود كه اين مورد به وضوح كيفيت زندگي ارتباط با خانواده مي

، از جمله عوامل مؤثر بر كيفيت 4فالنگان(. 4494دهد)غفوري و همکاران، عملکردها كاهش مي

زندگي را دسترسي به خدمات با كيفيت آموزشي و خدمات فرهنگي، امکانات تفريحي، دسترسي به 

بيان اينترنت پرسرعت، وسايل ارتباطي مدرن و دسترسي به امکانات ورزشي و مواردي مانند آن 

دانش آموزان ري و كيفيت زندگي ديندا رابطه بين  (. همچنين،4494زاده، )دلير و عباس ده استكر

آزاد و بهار، ؛ 4490)نيازي و خراساني، در تحقيقات متعدد بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است 

 (.4488واحدي و غني زاده، ؛ 4411

پايگاه   ( در يك پژوهش بين المللي دريافت كه جو خانوادگي،4002مك فارلين )عالوه بر آن، 

يي شناختي مادر، رضايت شغلي، رشته تحصيلي و ترجيحات اوليه براي اجتماعي و اقتصادي، توانا

معلمان به نقش والدين در مدرسه  چنانچهگيري خانواده با عملکرد مدرسه رابطه دارند و شکل

و كيفيت  مند شوندبهرهآموزان در مدرسه از آن توانند براي بهبود عملکرد دانشمي  حساس باشند،

 4هارفمهمچنين، . (4481)رضايي و همکاران، آورند آموزان فراهم انشزندگي بهتري را براي د

زا كه سرمايه اجتماعي عوامل استرسدر مطالعه خود دريافتند ( 4003)گرانت و توماس  و (4003)

به زندگي و نسبت احساس خوب  مناسب را براي ايجادو شرايط  دهدميدر زندگي را كاهش 

 (. 4490شريفيان و فتوت، به نقل از )آورد ميكيفيت زندگي فراهم بهبود 

         بررسي وضعيت كيفيت زندگي  پژوهشبا توجه به مباحث فوق، هدف اساسي اين 

مهمترين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر آن در جامعه آماري مورد  مطالعهدانش آموزان و 

 .استمطالعه 

                                                           
1. Bentham 

2. Flangan 
3. Harpham 
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 كیفیت زندگي

مترادف با مفاهيمي همچون بهزيستي، خشنودي، برخي از نويسندگان كيفيت زندگي را 

معياري براي سنجش  منزلۀدانند. كيفيت زندگي به مندي از زندگي و حتي زندگي خوب ميرضايت

و  پالرواني و مادي جامعه و خانواده تعريف شده است )  ميزان برآورده شدن نيازهاي روحي،

ادراك   (. در واقع،4490معصوم پور و فتاحي، كوچکي نژاد، رمضان زاده، ؛ به نقل از 4002، 4كومار

فردي از وضعيت زندگي در متن نظامهاي فرهنگي و ارزشي جامعه است كه با اهداف، انتظارها و 

  همۀ ازميزان برخورداري فرد  نشان دهنده استانداردهاي فرد در ارتباط است. كيفيت زندگي

كيفيت زندگي وابسته به آزادي براي  ،بيان ديگر. به كه فرصت انتخاب آنها را دارداست  هاييگزينه

ه فرد در مقايسه با رسيدن و نرسيدن به موفقيتها و اهداف و آگاهي از فرصتهاي واقعي است ك

 (.4490و همکاران،  نژاد)كوچکيديگران دارد 

بر و  اشاره كردهاصلي كيفيت زندگي  ۀلفمؤ منزلۀبر رضايت از زندگي به  پژوهشگرانبرخي از 

ثر از ميزان أرضايت ناشي از داشتن كه مت .4: انددهكرتأكيد چهار نوع رضايت از زندگي 

كه معطوف به روابط ارتباط برقراري يت ناشي از رضا .4 ،برخورداري افراد از امکانات است

كيستي  رضايت ناشي از بودن، كه پنداشت فرد نسبت به خويشتن و تعريف از .4 ،اجتماعي است

رضايت  .3 ،اللت بر معناداري و كنترل زندگي خود در مقابل ازخودبيگانگي داردو د استخود 

    در قالب اوقات فراغت  ،ناشي از اقدام و عمل كه بيشتر معطوف به چگونگي زمان در اختيار

كيفيت زندگي را به مثابه رضايت فرد از زندگي و ( 4982) 4(. كاتر4488)غفاري و اميدي،  شودمي

خواستها، ترجيحات سبك زندگي و ساير   نيازها،در برگيرندۀ كه  كردهتعريف  شپيرامونمحيط 

، 4. به نظر مالمنمي گذارندكه بر بهزيستي همه جانبه فرد تاًثير  استعوامل ملموس و غير ملموسي 

 ميانكيفيت زندگي مفهومي ناظر بر افراد است و همچون انتظارات از طريق تعامل پوياي ( 4911)

3مولر (.4488شود)غفاري و اميدي، يين ميد مفروض، جامعه و محل سکونت او تعفر
 (4984) 

 كردهكيفيت زندگي را ميزان رفاه افراد و گروهها تحت شرايط اجتماعي و اقتصادي عمومي تعريف 

  1هسيوناپ از ديدگاه داند.كيفيت زندگي را رضايت كلي فرد از زندگي مي (4000) 2. فواست

كنند اصطالح كيفيت زندگي به طور كلي به وضعيت محيطي كه مردم در آن زندگي مي (4004)

                                                           
1. Pal & Kumar 

2. Cutter 
3. Mallman 

4. Moller 

5. Foo 
6. Pacione 
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مانند سالمت و صفات و ويژگيهاي خود مردم از )مثل آلودگي و كيفيت مسکن( و همچنين برخي 

مين أكيفيت زندگي را به عنوان ميزان ت(4001) و همکاران 4اشاره دارد. كوستانزاميزان تحصيالت 

همچنين، . اندنموده ادراكات افراد و گروهها از بهزيستي ذهني تعريف زمينۀهاي انسان در نياز

كيفيت زندگي را به عنوان بهزيستي يا عدم بهزيستي مردم و محيط زندگي آنها  (4008) 4داس

با بررسي مقاالت و مطالعات انجام  (4991فرانس) (.4488،و همکاران )رضواني كرده استتعريف 

كاربرد اين اصطالح را در شش حوزه دسته بندي  ،كيفيت زندگي به لحاظ مفهومي زمينۀشده در 

آورده  هاي كيفيت زندگييك از حوزهمربوط به هرو ثر ؤعناصر م 4شمارۀ جدول در  .نموده است

 شده است:
 سازي کیفیت زندگیثر در مفهومؤعناصر م .0جدول 

 ثر در مفهوم سازيؤعناصر م حوزه كاربرد مفهوم
 مين نيازهاي اساسي و حفظ سالمتي/تمركز بر تواناييهاي كاركرديأتوان ت زندگي عادي

ثر در جامعه/برخورداري از موفقيت ؤزندگي مفيد اجتماعي/ايفاي نقش م توانايي فرد به منظور ايجاد يك مطلوبيت زندگي

 مناسب شغلي
 مدت كوتاه دروني و بيروني/موقتي وثر از عوامل أل ميان احساس هيجان و افسردگي/متتعام شادكامي

 گوناگونهاي ارزيابي مثبت فرد از كيفيت زندگي خود/معطوف به تواناييهاي شخصي/رضايتمندي در زمينه رضايت از زندگي

 ازدواج مانند عشق،
هنگام مقايسه با  بهرضايتمندي  باوري،-خود ايت شخصي،ضتوان فرد در دستيابي به اهداف/ر دستيابي به اهداف شخصي

 ديگران/حداقل شکاف ميان موفقيت واقعي و انتظارات خود
 تواناييها و استعدادهاي فيزيکي و ذهني بالفعل و بالقوه فرد به طور فطري استعدادهاي ذاتي

 8 :4488اميدي،و  غفاريمنبع: 

 از ديدگاه .است شناختي و محيطيدو بعد مرتبط و پيوسته روانواجد كيفيت زندگي  همچنين

فيت رسد يك توافق و اجماع وجود داشته باشد كه در تعيين كيبه نظر مي( 4993سن و يونگ)گري

شناختي روان فرآيند: آنهايي كه به يك هستندها در تعامل فرآيندو  زندگي دو سري بنيادي از اجزا

شرايط به  هايي كه كنند و آناحساس رضايتمندي يا كامروايي ايجاد مي نوعياند و داخلي وابسته

 عبارات ، در بعد اول،زمينهدر اين انگيزند. هاي داخلي را برميفرآيندهستند و  اندوابسته بيروني

 ،بعد دوم در و رفاه و خوشبختي ذهني يا رضايت از زندگي شخصي،  و دگي فرديكيفيت زن

كيفيت زندگي  وكيفيت زندگي اجتماعي   كيفيت زندگي شهري، مانند متفاوتيعبارات و سطوح 

(. از آنجايي كه مفهوم كيفيت زندگي 4488؛ به نقل از لطفي، 4004،  4ساما)ماند به كار رفته محيطي

شود كه تركيب و آميختن هر دو بعد براي فراهم كردن پيچيده و چند وجهي است، غالباً گفته مي

                                                           
1. Costanza 

2. Das 
3. Massam 
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 4ديسارت و دلر تصوير كاملي از كيفيت زندگي در مورد يك شخص يا يك مکان، اهميت دارد.

 كيفيت زندگي يك فرد وابسته است به حقايق بيروني و عيني زندگي "كنند كه استدالل مي (4000)

لطفي، به نقل از ) "و ادراك دروني و ذهني كه او از اين عوامل و نيز از اين خويشتن دارد وي

4488.) 

در زمينه كيفيت زندگي  گوناگوني پژوهشهاكه در دهد نشان ميهايي را جنبه 4شماره جدول 

 كيفيت زندگي شهري انتخاب شده است. متفاوتهاي شهري، به عنوان جنبه
 گوناگوني پژوهشهاهاي کیفیت زندگی شهري در جنبه .8جدول 

 پژوهشهاهاي كيفيت زندگي شهري به كار رفته در جنبه منبع

 آموزش -2 و اجتماع -3 ،محيط زيست -4 ،سياست -4 ،اقتصاد -4 (4911)4ليو

 (4984)4بوير و ساواگيو
 -8 ،هنر -1 ،آموزش -1 ،حمل ونقل -2 ،جرم -3 ،محيط زيست و بهداشت -4 ،مسکن -4 ،آب وهوا -4

 اقتصاد -9 و تفريح

 (4988)3وئستبلومک

 (4994)2استور و لون

تابش  -1 ،سرعت باد -2 ،رطوبت -3، تعداد روزهاي سرد -4 ،تعداد روزهاي گرم -4 ،نزوالت جوي -4

 مواد زايد -44 و ذرات معلق -40 ،دانش آموزنسبت معلم به  -8 ،جرم -1 ،آفتاب

 (4994)1سوفيان
 -1 ،آموزش -1 ،ارتباطات -2 ،استاندارد مسکن -3 ،فضاي زندگي -4 ،هزينه خوراك -4 ،امنيت عمومي -4

 هواي پاك -40 و جريان ترافيك -9 ،آرامش -8 ،بهداشت عمومي

 مخارج خوراك ماهانه -4و  توزيع درآمد -4 ،درآمد ماهانه هر شخص -4 (4991)1پروتاسنکو

  4488لطفي، ؛ به نقل از 4004و همکاران،  8يولنگينمنبع: 

 پژوهشهار يك از هاي كيفيت زندگي شهري در ه، اگر چه جنبه 4شماره جدول  بر اساس

  مالحظه پژوهشهاهاي مورد بررسي در اين در نوع جنبه بسياريليکن تشابهات  است؛متفاوت 

 ويژهگيري كيفيت زندگي نقش دارند از اهميت توجه به عواملي كه در شکلدر اين ميان،  شود.مي

 برخوردار است. 

 عوامل مؤثر بر كیفیت زندگي

عوامل  منزلۀ، نقش عواملي چون سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي و دينداري به بخشدر اين 

 است.و به تفصيل ارائه شده آموزان مورد توجه قرار گرفته كيفيت زندگي دانشبر  مؤثر

  

                                                           
1. Dissart & Deller 
2. Liu 

3. Boyer & Savageau 

4. Blomquist 
5. Stover & Leven 

6. Sufian 

7. Protassenko 
8. Ülengin 
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 سرمايه اجتماعی .0

تواند براي ايجاد درآمد يا كه شخص مياست معتقد است سرمايه ثروتي مولد يا منبعي  4وگت

پولي تر از معناي (. دريافت بورديو از سرمايه وسيع4994)وگت، منابع اضافي ديگر به كار برد

تواند شکل پولي و غير پولي و سرمايه منبعي عام است كه مي ،واقعدر  سرمايه در اقتصاد است.

اگر  ،(. به تعبير بورديو4،4992رد و روموگرها، همچنين ملموس و غير ملموس به خود گيرد )آنهيير

به جهان  مجدداًيرات آن را ثأجهان اجتماعي هستيم بايد ايده سرمايه، انباشت آن و ت در پي درك

به طور كلي درباره سرمايه اجتماعي دو  .(4484)شارع پور و خوش فر،اجتماعي معرفي كنيم 

توان در دو سطح فردي)خرد( و رهيافت اصلي وجود دارد، به عبارتي ديگر سرمايه اجتماعي را مي

سطح  ي تجربي در اين دوپژوهشهامباحث نظري و  همچنين، سطح جمعي )كالن( بازنگري كرد.

آنها سرمايه  اند. به نظردر سطح كالن مطرح شده  3و كلمن 4هاي پوتنام. نظريهندمختلف مطرح ا

شود. از اين ديدگاه، سرمايه مند ميشود و كل اجتماع از آن بهرهاجتماعي به طور جمعي توليد مي

دهنده سرمايه اجتماعي يك نفع جمعي است. در سطح جمعي و كالن هنجارهايي مانند اعتماد نشان

دانسته وجدان جمعي را سرمايه اجتماعي  (4992) 2فلور و فلورا (.4481اجتماعي است )شارع پور،

( 4991)و همکارانش  1كاواچي .ده اندكرو اعتماد متقابل را به مثابه شاخص وجدان جمعي معرفي 

يك منطقه عقيده دارند سرمايه اجتماعي ميزان همگوني توزيع سالمت در نواحي جغرافيايي 

سرمايه اجتماعي " :كندبيان مي اجتماعي سرمايه در تعريف بورديو همچنين، (.4481سعادت،)است

ده هاي پايا و كم وبيش نهادينه شمجموعه منابع واقعي يا مجازي است كه ازطريق داشتن شبکه

ماسوله ، ) نوغاني و "براي يك فرد ياگروه انباشته مي شود ،روابط دوجانبه آشنايي و شناخت

4481.) 

كه در يك  و آگاهي اجتماعي مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي هايلفهؤم

هاي سرمايه  لفهؤمترين مهماز  هستند  و هر كدام تقويت كننده ديگري گيرندميرابطه متعامل قرار 

 .به شمار مي آيندلفه از مفاهيم كليدي جامعه شناسي ؤم چهار شوند. اين اجتماعي محسوب مي

با  يافراد و سازمانهاي اجتماع ميانروابط اجتماعي  فرآيندمفهومي است كه در  1اعتماد اجتماعي

                                                           
1. Vogt 

2. Anheier, Gerhard  & Romo 

3. Putnam 
4. Coleman 

5. Flora 

6. Kawachi 
7. Social trust 
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يابد. اعتماد، احساس روابط اجتماعي است و رابطه مستقيم با ميزان روابط  همديگر تبلور مي

 درهرچه ميزان اعتماد اجتماعي ميان افراد و گروهها و سازمانهاي اجتماعي  يعنياجتماعي دارد. 

د، به همان ميزان روابط اجتماعي، از شدت، تنوع، ثبات و پايداري بيشتري جامعه بيشتر باش

ايده جديدي  است بيان داشته 4طور كه زتومکابرخوردار است. ايده انسجام و اعتماد اجتماعي همان

از همچنين، (. 4999گذرد )زتومکا،  جريان فکري است كه چندين قرن از آن مينيست، بلکه يك 

اي است كه براساس آن در سطح يك گروه يا يك جامعه،  پديده 4همبستگي» ،شناختي ديدگاه جامعه

(. انسجام اجتماعي 4410نيازمند يکديگر هستند)بيرو، و به طور متقابل  اند اعضا به يکديگر وابسته

انسجام در كل ناظر بر ميزان و » داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه دارد، به عبارتي 

 (.4418)افروغ، « و خرده فرهنگهاي تمايز يافته است گروههاكنشگران،  ميانالگوي رابطه متقابل 

مشاركت ( 4981) 3لياي است. به نظر ميدگ داراي سابقه ديرينهنيز  4مشاركت اجتماعيايده 

هاي اجتماعي و  اي كامالً ايدئولوژيکي است كه بازتاب اعتقادات ناشي از نظريه اجتماعي ايده

مشاركت در بعد اجتماعي و سياسي را شركت در  2(. الغنمي4484سياسي است )نيازي، 

عالوه بر آن، (. 4414ه است )الغنمي، كردود بيان گيري از طريق سازمانها به انتخاب خ تصميم

و است آفرين شده  اي عظيم در تحوالت اجتماعي نقش سرمايه مثابهامروزه دانايي و اطالعات به 

كه يکي از عوامل  كند، تا جايي گسترده را چه در سطح و چه در عمق پيدا مي يروز به روز ابعاد

1آگاهي اجتماعيشود. مهم دستيابي جوامع به سرمايه اجتماعي قلمداد مي
 است اي مجموعه شامل 

ترين معنا به امور عمومي  نسبت به زندگي و توجه به هر آنچه در وسيع هااز افکار، عقايد و حساسيت

تر  شرط شناختي ضروري و شکل فعال شود. آگاهي پيش اعم از سياسي و يا اجتماعي مربوط مي

آگاهي، وضعيت شود. نقطه مقابل  نگراني ميمندي و دل عالقه سببدني است كه مسئوليت م

 (.4484گيري نگرش فرصت طلبانه است )فيروزآبادي،  تفاوتي و شکل پوشي، بي شناختي چشم

 سرمايه فرهنگی .8

از قياس با سرمايه اقتصادي در نظريات و قوانين و تحليل مباحث  1اصطالح سرمايه فرهنگي

(. سرمايه فرهنگي اصطالحي جامعه 4411داري رواج يافته است )روح االميني،مربوط به سرمايه

                                                           
1. Sztompka 
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اي آن را مطرح ساخت، كاربرد گسترده 4914ير بورديو در سال شناختي است كه از زماني كه پي

پيدا كرده است. از ديدگاه بورديو، سرمايه آن چيزي است كه به عنوان يك رابطه اجتماعي در درون 

نمايد و دامنه آن بدون هيچ تمايزي به تمامي كاالها، اشيا و از تعامالت، عمل مياي يك سازواره

دارند )و در يك ساختار عرضه ميهايي كه خود را به عنوان چيزهاي كمياب و ارزشمند، نشانه

شود. سرمايه فرهنگي به عنوان يك رابطه كشيده مي مشخص اجتماعي مورد تقاضا هستند(

كند، منتهي به بر دانش فرهنگي انباشته عمل مي مشتملكه تعامالت  از ايرهاجتماعي درون سازوا

 . (4488، روحاني؛ به نقل از 4990، 4هاركرگردد )قدرت و منزلت مي

از ديدگاه بورديو، سرمايه فرهنگي عبارت از شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالي، داشتن 

سرمايه "(. از ديدگاه ديويد تراسبي،4481)فاضلي، استهاي عمل متناسب ذائقه خوب و شيوه

مين كننده ارزش فرهنگي عالوه بر كه مجسم كننده، ذخيره كننده يا تأفرهنگي نوعي دارايي است 

معتقدند سرمايه ( 4992) 4(. موهر و ديماجو4484)تراسبي، "هر گونه ارزش اقتصادي است 

يا سبکهاي هنري است كه  نايي درك و شناخت اشياستيژ و تواهاي داراي پرفرهنگي، داشتن ذائقه

 (.4481دهند )فاضلي،دارندگان اقتدار فرهنگي به آنها اهميت مي

هاي رسمي و خانوادگي در اي فرهنگي خاصي كه در روند آموزشهسرمايه فرهنگي به شيوه

فرهنگي را در بر كاربرد لوازم و نيز ظرفيت شناخت افراد در است  اشتهاشاره د ،افراد تثبيت شده

منابعي نظير مکالمات از پيش اندوخته در "سرمايه فرهنگي را شامل ( 4043) 4كالينز گيرد.مي

 گيري و حق دريافت احترام حق ويژه تصميم انواع خاص دانش يا مهارت، شيوه زباني، حافظه،

ها و عادتهاي پابرجا و تثبيت سرمايه فرهنگي شامل گرايش همچنين، (.4484)مالحسني،"داندمي

 (. 4484معه پذيري و نيز صالحيتهاي تحصيلي و فرهيختگي است )نوغاني،جاشده در طول فرآيند 

در تحقيقي كه بر اساس فرضيه عدم تساوي سرمايه فرهنگي  ،ير بورديو و ژان كلود پاسيرونيپ

برابري فرهنگي فقط با رفتار و اعمال فرهنگي كه كه نا كرده اندگيري  چنين نتيجه ،انجام داده اند

 ،مجله و روزنامه خواندن ،تئاتر و اپرا رفتن .مشخص مي شود ،استبراي افراد و گروهها مقدور 

ها و امکانات سرمايه نشانهتوانند به عنوان بين عکاسي داشتن و امثال آنها ميدور ،سينما رفتن

 (.4411)روح االميني، در دسترس همه نيستفرهنگي به شمار آيند كه به طور يکسان 
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 دينداري .1

به سوي وجود واالي خداوند، يا نيروهاي برين يا احساس ساده  انسانهادين، گرايش شديد 

وابستگي به آنان به منظور تبيين علل وجودي خويشتن در جهان و بازيابي معنايي براي هستي است 

 ميان فواصل در مناسکي ومراسم شعائري تجمعات كه است معتقد( 4483) دوركيم(. 4412)بيرو،

منفعت طبيعت اثر بر كه را آنان گروهي انسجام و همبستگي اجتماع، يك اعضاي عرفي فعاليتهاي

 بر دوركيم ،اين بر عالوهنمايد. يم تقويت و تجديد است گرديده تضعيف افعال نوع اين جويانه

 آمدن پديد و گروه اجتماعي ميراث انتقال و حفظ بخشي، انضباط در دين ديگر كاركردهاي

، (4004) از ديدگاه وبر (.4480)شجاعي زند، است نموده كيدتاً منانؤم در خوشبختي احساس

ديگر  كه در شرايطدرحالي .دنكنارزشي پيدامي گيريجهت كنشها ،تحت شرايط اجتماعي خاص

و ابزاري باشند. وبر معتقد است دين جهت دهنده  كنندي عيني را دنبال هدفها كنشهاممکن است 

   جامعه، ياور اقتصاد و تأييد كننده عقالنيت است. وبر بر اهميت دين در كنش اجتماعي تأكيد 

به سبب نزديکي دين به نيروهاي قدرتمند انگيزشي غير عقلي و توانايي آن را كرد و اين اهميت مي

 دانستاي جديد ميو خلق صور و الگوهاي ريشهبه دادن صورت و الگو به اين نيروها، 

وجود الهي يا نيروهاي به است ان گفت دين مظهر توجه انسان توبه طور كلي مي .(4481)ويلم،

ني از يبه منظور بازيابي تبي ،الهي يا نيروهاي مافوق طبيعي يا دستکم احساس وابستگي ساده بدانها

شاخص باورهاي ماست. اشکالي كه اين  ،بنابراينو  در اين جهان و معنايي براي بودن هستي خود

 ۀآيند در محدوديابند و همچنين شعائر و مراسمي كه در پرستش معبود به كار مياعتقادات مي

 (.4488گيرند )سعيدي مدني، همين باورها جاي مي

 :عبارت اند ازتحقيق  ، فرضيه هايمطالب گفته شده با توجه به

 رابطه وجود دارد. آنان كيفيت زندگيميزان و   آموزاندانش اجتماعيسرمايه  ميزان بين. 4

 آموزان  و ميزان كيفيت زندگي آنان رابطه وجود دارد.بين ميزان سرمايه فرهنگي دانش .4

 آموزان  و ميزان كيفيت زندگي آنان رابطه وجود دارد.بين ميزان دينداري دانش. 4

 پژوهش روش

     پرسشنامه گيري ازبهرههاي پژوهش با بوده و داده 4اجتماعياين مطالعه از نوع پيمايش 

        محاسبات آماري با  ها و ورود آنها به كامپيوتر،آوري دادهگردپس از  .است شدهآوري گرد

 .متغيرهاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ميانو رابطه شده نجام ا  SPSSنرم افزار

                                                           
1.Social survey 
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بوده  4494ل آموزان دوره متوسطه شهرستان كاشان در سادانش همۀ شامل جامعه آماري پژوهش

است.  شدهنفر به عنوان حجم نمونه تعيين  483گيري كوكران، . با استفاده از فرمول نمونهاست

 نفر از  428آموزان پسر و نفر از دانش 441آموزان پسر و دختر، باتوجه به نسبت جمعيت دانش

اي تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گيري سهميها استفاده از روش نمونهدانش آموزان دختر  ب

 .اندگرفته

 تعریف مفاهیم

اجتماعي، سرمايه فرهنگي  سرمايه، ت زندگييكيفمتغيرهاي اصلي پژوهش شامل  ،بخشدر اين 

 است. شدهتعريف  دينداريو 

كيفيت زندگي را به مثابه رضايت فرد از زندگي و محيط ( 4982) 4كاتر کیفیت زندگی:.0

خواستها، ترجيحات سبك زندگي و ساير عوامل ملموس و   كه نيازها، كرده استپيرامون تعريف 

كيفيت  ،در اين تحقيقكه بر بهزيستي همه جانبه فرد تاًثير دارند.  گيرددر بر ميغير ملموسي را

، استانداردهاي ويه(گ 9)، رضايت اجتماعيگويه(41)بهزيستيهاي احساس لفهؤزندگي با بررسي م

در قالب طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته و  گويه( 40)و منزلت نقشي گويه( 44)شهروندي

كيفيت زندگي و ابعاد آن از مدل پيشنهادي رباني خوراسگاني و كيانپور  مفهوم براي سنجش

 4اس كيفيت زندگي با استفاده از آلفاي كرونباخاستفاده شده است. اعتبار و روايي مقي (4481)

 .ييد قرار گرفته استأاعتبار طيف مورد ت ،(a=94/0با توجه به نتايج آزمون)و  شدهبررسي 

با ديگران  ها و پيوندق ارتباطيز طرهايي از روابط اجتماعي كه اشبکه :سرمايه اجتماعی .8

در اين  .(4،4004هيوزشود )استون و مشخص ميد و با هنجارهاي بده بستان و اعتماد شوايجاد مي

اعتماد اجتماعي،  هايلفهؤم ابعاد سرمايه اجتماعي شامل با بررسيسرمايه اجتماعي  مفهوم ،تحقيق

 و آگاهي اجتماعي( 4480غفاري )ازكيا و بر اساس پژوهش  مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي

اعتبار و  مورد سنجش قرار گرفته است.در قالب طيف ليکرت  (4484از مقياس استاندارد عليخواه )

با توجه به نتايج  و شدهررسي ب روايي مقياس سرمايه اجتماعي با استفاده از آلفاي كرونباخ

 ييد قرار گرفته است.أ( اعتبار طيف مورد تa/.=19آزمون)

نمادها، عادات، منشها،  اي ازسرمايه فرهنگي را مجموعه (4993) 3ترنر سرمايه فرهنگی: .1

 ميانهاي زندگي كه به طرز غير رسمي ها و شيوههاي زباني، مدارك آموزشي، ذوق و سليقهشيوه
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2. Cronbach’s alpha 

3. Stone & Hughes 
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براي سنجش مفهوم سرمايه در اين تحقيق (. 4484حسني،)مالنموده استافراد شايع است، تعريف 

اعتبار و روايي مقياس سنجش سرمايه  .( استفاده شده است4481فرهنگي از مقاله نيازي و كاركنان)

 ييد قرار گرفته است.أمورد ت (a=19/0كرونباخ ) با توجه به نتايج آزمون آلفاي فرهنگي

به نحوي كه نگرش، گرايش و  دينداري به معناي داشتن اهتمام ديني استدينداري:  .1

توان دينداري را با ابعاد پنجگانه شامل معتقد بودن، مي .گيردكنشهاي فرد تحت تأثير آن قرار مي

مؤمن بودن، اهل عبادت بودن، اخالقي عمل كردن و متشرع بودن مورد بررسي قرار داد)شجاعي 

دينداري در قالب چهار بعد اعتقادات، عباديات )انجام فردي عبادات   (. در اين پژوهش،4483زند، 

 عيات )عمل به تکاليف فردي و عمل به تکاليف جمعي(و انجام جمعي عبادات(، اخالقيات و شر

گويه  48مورد بررسي قرار گرفته است. اين سنجه شامل  (4483بر اساس پژوهش شجاعي زند)

با و  اعتبار و روايي مقياس دينداري با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفته .است

 ييد قرار گرفته است.أمورد ت( اعتبار طيف a=14/0توجه به نتايج آزمون)

 هاتجزیه و تحلیل یافته

پس از  شده،متغيرهاي پژوهش ارائه و توصيف زمينۀ هاي تحقيق در ،ابتدا يافتهبخشاين  در

 است. شدهمتغيرهاي تحقيق تحليل  ميانرابطه  ،آن

 هايافته توصیف .0

هاي تحقيق در ارتباط از آن، يافته پسدر اين بخش، ابتدا مشخصات فردي پاسخگويان ارائه و 

به عنوان متغيرهاي مستقل و  ديندارياجتماعي، سرمايه فرهنگي و  سرمايهمتغيرهاي با هر يك از 

 است. شدهتحقيق ارائه ان متغير وابسته وبه عن كيفيت زندگيمتغير 

 4/11پاسخگو به عنوان نمونه تحقيق، 483از مجموع : پاسخگويانمشخصات فردي  .0-0

در حد  پاسخگوياناز  درصد 4/44پدر تحصيالت سطح .دبودنپسر درصد  8/44 و دختر درصد

سطح  ،د. همچنينبوبيسواد يا تحصيالت ابتدايي درصد  3/24و درصد باالتر از ديپلم  4/44ديپلم، 

درصد  3/28درصد باالتر از ديپلم و  8/8پاسخگويان در حد ديپلم، از درصد  9/44تحصيالت مادر 

 د.بوسواد يا تحصيالت ابتدايي بي

سرمايه اجتماعي به عنوان متغير مستقل با  متغير ،در اين تحقيق: سرمايه اجتماعیمیزان  .0-8

هاي اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشاركت لفهؤبر اساس سنجش مگويه  31استفاده از 

هاي آمارهتوزيع  ،4شماره اجتماعي و آگاهي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.در جدول 

 است. شدهه ئابعاد سرمايه اجتماعي و نيز مفهوم سرمايه اجتماعي اراقابل مقايسه هر يك از 
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 هاي سرمايه اجتماعیلفهؤتوزيع پراکندگی م .1جدول 

 ابعاد و مفهوم حداقل حداكثر ميانگين انحراف معيار چولگي كشيدگي

 اجتماعيمشاركت  3 42 42812 4881 -.421 .441

 آگاهي اجتماعي 4 40 1811 4810 -4844 4834

 انسجام اجتماعي 40 14 24884 40884 -.121 .010

 اعتماد اجتماعي 8 23 44848 2804 4894 43848

 سرمايه اجتماعي 42 444 98839 48811 -4880 2883

آماري مورد تقسيم دامنه تغيير نمرات پاسخگويان در مفهوم سرمايه اجتماعي در جامعه با 

ميزان سرمايه اجتماعي واني و درصدي اجدول توزيع فربا فواصل برابر،  4عدد  مطالعه بر

 پاسخگويان به دست آمده است.
 توزيع فراوانی و درصدي میزان سرمايه اجتماعی پاسخگويان .1جدول 

 موارد تعداد درصد

 پايین 009 10

 متوسط 001 1101

 باال 012 1201

 جمع 121 011

درصد پاسخگويان در  4882ميزان سرمايه اجتماعي ( 3)جدول شماره هاي تحقيقيافتهبر اساس 

 .استپايين  سطحدرصد در  44متوسط و   سطحدرصد در  4082زياد،  سطح

گويه در  43استفاده از سرمايه فرهنگي با در اين تحقيق، ميزان : میزان سرمايه فرهنگی .0-1

 2شماره در جدول  ،هابا توجه به مجموع گويه قالب طيف ليکرت مورد بررسي قرار گرفته است.

 ده است.شه ئهاي قابل مقايسه طيف، اراتوزيع آماره
 توزيع پراکندگی مفهوم سرمايه فرهنگی. 1 جدول

 مفهوم حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

 سرمايه فرهنگی 1 18 82012 1011 -0011 0011

با فواصل برابر، جدول توزيع  4با تقسيم دامنه تغيير مقياس مفهوم سرمايه فرهنگي بر عدد 

 واني و درصدي ميزان سرمايه فرهنگي پاسخگويان به دست آمده است.افر
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 توزيع فراوانی و درصدي میزان سرمايه فرهنگی پاسخگويان .1جدول 

 موارد تعداد درصد

 پايین 081 1802

 متوسط 012 1000

 باال 011 81

 جمع 121 011

در درصد پاسخگويان  41سرمايه فرهنگي  ميزان(، 1)جدول شماره  هاي تحقيقيافتهبراساس 

 .استسطح پايين در درصد  4488متوسط و سطح در  درصد 3484باال،  سطح

گويه در قالب طيف  48از ر اين تحقيق، ميزان دينداري با استفاده د: دينداريمیزان . 0-1

هاي ها، در جدول زير توزيع آمارهليکرت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به مجموع گويه

 است. شدهه ئقابل مقايسه طيف ارا
 دينداري میزانتوزيع پراکندگی  .1جدول 

 مفهوم حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

 دينداري 11 11 19021 1011 -.911 00011

واني و ابا فواصل برابر، جدول توزيع فر 4با تقسيم دامنه تغيير مقياس مفهوم دينداري بر عدد 

 درصدي ميزان دينداري پاسخگويان به دست آمده است.
 پاسخگويان دينداريتوزيع فراوانی و درصدي میزان  . 2جدول 

 موارد تعداد درصد

 پايین 10 0101

 متوسط 018 1101

 باال 021 1202

 بی پاسخ 1 002

 جمع 121 011

درصد پاسخگويان در سطح  3888ميزان دينداري  (8)جدول شماره هاي تحقيق يافتهبر اساس 

 باشد. درصد در سطح پايين مي4482درصد در سطح  متوسط و  4181، باال

 21وابسته با استفاده از كيفيت زندگي به عنوان متغير  در اين تحقيق متغير: کیفیت زندگی .0-1

هاي احساس بهزيستي، رضايت از اجتماع، استانداردهاي شهروندي و لفهؤگويه بر اساس سنجش م
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هاي قابل مقايسه توزيع آماره 9شماره منزلت نقشي مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول 

 است. شدهه ئهريك از ابعاد كيفيت زندگي و نيز مفهوم كيفيت زندگي ارا
 کیفیت زندگی هايلفهؤتوزيع پراکندگی م .9ول جد

 مفهوم حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

 احساس بهزيستی 80 11 11009 01012 -.128 .118

 رضايت از اجتماع 01 18 89091 1011 -.111 00081

 استانداردهاي شهروندي 81 011 11080 00089 -0018 10811

 منزلت نقشی 81 11 11011 1091 -.112 .011

 کیفیت زندگی 011 811 0091 81012 -0011 8028

با فواصل برابر، جدول توزيع  4بر عدد  كيفيت زندگيبا تقسيم دامنه تغيير مقياس مفهوم 

 پاسخگويان به دست آمده است. كيفيت زندگيواني و درصدي ميزان افر
 توزيع فراوانی و درصدي میزان کیفیت زندگی پاسخگويان .01جدول 

 موارد تعداد درصد

 پايین 011 8101

 متوسط 11 0101

 باال 809 11

 جمع 121 011

درصد پاسخگويان در  21كيفيت زندگيميزان  (،40)جدول شماره هاي تحقيق يافتهبر اساس 

 .استدرصد در سطح پايين 4184درصد در سطح  متوسط و  4281، باالسطح 

 اتحلیل متغیره -8

در شده است.  ارائهو وابسته تحقيق هر يك از متغيرهاي مستقل  مياندر اين بخش، رابطه 

تحقيق و نتايج فعاليتهاي آماري  متغيرهاي ميانهاي تحقيق در مورد رابطه يافته 44 جدول شماره

 .شده استمربوطه نشان داده 
 کیفیت زندگی میزان دينداري با میزان میزان سرمايه اجتماعی، سرمايه فرهنگی و میانرابطه . 00جدول 

 متغير
 كيفيت زندگي

 آماره        
 جمع زياد متوسط كم

 

 

 سرمايه اجتماعي

 400 3881 4284 4184 كم
 

493.r: 

000./sig: 

 400 3189 4082 4481 متوسط

 400 1089 4484 4189 زياد
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 400 21 4281 4184 جمع

 

 

 سرمايه فرهنگي

 400 20 4488 4184 كم
 

013..r: 

401./sig: 
 

 400 2488 44 4384 متوسط

 400 14 44 48 زياد

 400 21 4281 4184 جمع

 

 

 دينداري

 400 4481 188 1081 كم

 

443.r: 

000./sig: 

 400 3182 4484 4483 متوسط

 400 1483 4384 4482 زياد

 400 2184 4289 4189 جمع

هر يك از متغيرهاي مستقل تحقيق با ميزان كيفيت زندگي  ميانرابطه  ،44شماره در جدول 

سرمايه اجتماعي و كيفيت رابطه بين  زمينۀهاي تحقيق در يافتهنشان داده شده است.  دانش آموزان

افراد با  ميانزياد در در حد  كيفيت زندگيبيانگر اين امر است كه ميزان  آموزاندانش زندگي

افراد با  ميانكه اين ميزان دردرصد بوده است، در حالي 3881اجتماعي پايين به ميزان سرمايه 

درصد افزايش يافته است. نتايج فعاليتهاي آماري مربوطه با استفاده از  1089اجتماعي باال به  سرمايه

درصد را  99دو متغير فوق در سطح اطمينان  ميانهمبستگي  ،(r=493پيرسون ) ضريب همبستگي

ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان كيفيت  ميانرابطه  زمينههاي تحقيق در يافتههمچنين،  نمايد.ييد ميأت

 دينداري ميزان ميانرابطه  زمينۀدر  دهد.دو متغير را نشان مي ميانزندگي، عدم وجود رابطه معنادار 

 كيفيت زندگين اهاي تحقيق بيانگر اين امر است كه ميز، يافتهآموزانكيفيت زندگي دانش و ميزان

 مياندرصد بوده است. اين ميزان در  4481پايين  ميزان دينداريافراد داراي  مياندر حد زياد در 

درصد افزايش يافته است.  1483باال به  دينداريافراد با  ميانو در  3182متوسط به  دينداريافراد با 

دو متغير فوق در سطح  مياندار امثبت و معنهمبستگي (r=08443)نتايج فعاليت آماري مربوطه 

 درصد را مورد تاًييد قرار داده است. 99اطمينان 

 تحلیل چند متغیره .1

استفاده شده است. از رگرسيون چندگانه در اين بخش، به منظور تبيين مجموعه عوامل 

رگرسيون چند گانه روشي آماري است كه در آن حضور متغيرها در تبيين متغير وابسته در كنار هم 

است.  گيري شدهبهره4به چنين هدفي از روش رگرسيوني گام به گام دستيابيشود. براي سنجيده مي

                                                           
1. Stepwise 
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   و شوند و تنها متغيرهايي كه اثرات بيشتر در روش گام به گام مجموعه متغيرها وارد مدل مي

در انجام تحليل رگرسيون چند متغيره  مانند.داري بر متغير وابسته داشته باشند، در مدل باقي ميامعن

مشاركت اجتماعي،   انسجام اجتماعي، آگاهي اجتماعي،متغير سرمايه فرهنگي،  1در اين تحقيق 

متغير  3 متغير وارد شده در معادله، 1دينداري وارد معادله گرديدند. از ميان ميزان و  اعتماد اجتماعي

اند و ساير متغيرها از معادله /. معنادار تشخيص داده شده و در معادله باقي مانده02در سطح آلفاي 

 اند.دهشخارج و حذف 

با روش گام به گام در  آموزانكيفيت زندگي دانشنتايج مربوط به رگرسيون عوامل مؤثر بر 

 نشان داده شده است. 44شماره جدول 
 بر اساس رگرسیون گام به گام ثر بر کیفیت زندگیؤعوامل من ینتايج ضريب تعی .08جدول 

 اشتباه برآورد معيار ضريب تبيين خالص ضريب تبيين ضريب همستگي

244./ 484./ 413./ 81231/40 

ماندند. به رگرسيوني چندگانه، چهار متغير مهم در شکل رگرسيوني باقي بر اساس نتايج 

شکل رگرسيوني تبيين شده نيز طبق  ،همچنين .استدرصد  41كه ضريب تعيين آن برابر طوري

، براي Fخطي است، زيرا مقدار آزمون  44ه آزمون تحليل واريانس انجام شده در جدول شمار

 P=000/0داري ابا سطح معن 428442داري اثر متغيرهاي مستقل كيفيت زندگي برابر اتعيين معن

 است.
 داري شکل رگرسیونیاتحلیل واريانس براي آزمون معن  .01جدول 

 F P ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات شکل

 424248194 3 143438114 رگرسيون

 3428138 429 4213448342 هاباقيمانده .000 428442

  414 4418388481 كل

 ضرايب متغیرهاي مستقل درشکل رگرسیونی به روش گام به گام .01جدول 

 ضرايب استاندارد ضرايب خام متغير
t Sig 

B Std. Error Beta 

 .004 48404 - 438244 318944 مقدار ثابت

 .000 18344 .494 .401 .184 انسجام اجتماعي

 .000 28344 .420 .411 48201 دينداري

 .000 28134 .421 .482 48140 مشاركت اجتماعي

 .049 48012 .092 .124 48424 آگاهي اجتماعي
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 49و با توجه به بتاي استاندارد شده، اثر انسجام اجتماعي  43شماره بر اساس اطالعات جدول 

 .است. درصد 09درصد و آگاهي اجتماعي  42مشاركت اجتماعي   درصد، 42درصد، دينداري 

متغيرهاي  ميانترين اثر را در انسجام اجتماعي باالترين اثر مستقيم و آگاهي اجتماعي كم ،بنابراين

  اي كه با افزايش انسجام اجتماعي، دينداري،دار در مدل رگرسيوني دارد، به گونهامستقل معن

 آموزان، شاهد افزايش ميزان كيفيت زندگي آنان خواهيممشاركت اجتماعي و آگاهي اجتماعي دانش

 اند از: آموزان عبارتثر بر ميزان كيفيت زندگي دانشؤعوامل م ،بر اساس مدل بود.

 

                                                                

                                                                      09/0                                                     

                         49/0                  42/0                              42/0                                    

 

      

                                                                                                                                           

 

 ثر بر کیفیت زندگیؤعوامل رگرسیونی م .0ه نمودار شمار

 تحلیل مسیر .1

كه عالوه بر بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي  استتحليل مسير از جمله تکنيکهاي چند متغيره 

متغيرها  ميانو روابط  دادهمستقل بر متغير وابسته، اثرات غير مستقيم اين متغيرها را نيز مدنظر قرار 

اي از تحليل رگرسيون چندگانه و . تکنيك تحليل مسير بر پايه مجموعهسازدمي را در تحليل وارد 

ي مستقل و وابسته استوار است. اين روش بر استفاده ابتکاري متغيرها ميانبر اساس فرض ارتباط 

          .(4484از نمودار تصويري كه به دياگرام مسير معروف است تأكيد خاص دارد )كالنتري، 

براي بيان چگونگي آرايش متغيرها در مدل و بيان اثرات مستقيم و غير مستقيم  ،به عبارت ديگر

گردد)نيازي، متغيرهاي وارد شده در مدل روي متغير وابسته تحقيق از تحليل مسير استفاده مي

4484.) 
 کیفیت زندگی میزان محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل تحقیق بر .01جدول 

 كل
اثر ضرايب  

 نام متغير
مستقيماثر غير مستقيماثر    

44./  04./  49./  انسجام اجتماعي 

 زندگی کیفیت

 آگاهی اجتماعی مشارکت اجتماعی

 اجتماعی انسجام دینداری
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42./  - 42./  مشاركت اجتماعي 

4./  04./  09./  آگاهي اجتماعي 

44./  01./  42./  دينداري 

اثرگذاري تمام متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته مثبت است و به دو  ،42ه شمار جدولبراساس 

/. 44انسجام اجتماعي و دينداري با  متغيرشود. مستقيم و غير مستقم، تقسيم ميبخش اثرگذاري 

/. درصد 42درصد اثرگذاري كل، داراي بيشترين ميزان اثرگذاري هستند و مشاركت اجتماعي با 

. /. درصد اثرگذاري مستقيم و فاقد اثرگذاري غير مستقيم( در رتبه دوم قرار دارند42اثرگذاري كل)

توان گفت، با افزايش ميزان دينداري، انسجام اجتماعي، تحليل متغيرهاي فوق مي زمينۀدر بنابراين، 

 آموزان شاهد افزايش كيفيت زندگي آنان خواهيم بود.آگاهي اجتماعي و مشاركت اجتماعي دانش

 

                                        03/0                                           

   49/0 

                                                                               09/0             

   

                            44/0-       44/0                 

                                   42/0    

                                                         

      

                                                       41/0                              

                            19/1                        44/0                   42/0          

 

 تحلیل مسیر  دياگرام .8ه شمار نمودار

 بر مستقل متغيرهاي از يك هر غيرمستقيم و مستقيم اثرگذاريتحليل مسير فوق، نوع نمودار 

 مدل تبيين ضريب ميزان كه است توضيح به الزم. كندمي تعيين آنهارا وشدت جهت وابسته، متغير

 .است (2R=41/0) با برابر فوق

  

کیفیت 

 زندگی

 انسجام اجتماعی

 آگاهی اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 دینداری
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 گیرینتیجه

شود. در واقع، بايد ميان زندگي كيفيت زندگي تنها در مفهوم كيفيت وضعيت مادي خالصه نمي

چرا كه زندگي مطلوب بر ارزشهاي انساني و اجتماعي   مطلوب و زندگي مرفه تفاوت قائل شد،

دارد. در اين  تأكيدشاخصهايي همچون ارتقاي درآمد اقتصادي بر اما زندگي مرفه  ،استوار است

سنجش كيفيت زندگي استفاده شده است. بعد رواني  برايپژوهش از دو بعد رواني و اجتماعي 

شامل احساس بهزيستي و احساس رضايت از زندگي در اجتماع و بعد اجتماعي شامل 

ميزان  ميانقشي است. در اين پژوهش رابطه معنادار و مثبت استانداردهاي شهروندي و منزلت ن

هر چه  بر اين مبنا،(. =08000Sig و =0844rآموزان با كيفيت زندگي وجود داشت )دينداري دانش

 يابد. نتايج رود، ميزان كيفيت زندگي آنها نيز افزايش ميآموزان باالتر مي ميزان دينداري دانش

 و خواجه( 4489ر )(، بوند و كورن4490) هاي آقاپور و مصرينتايج يافتهها در اين تحقيق با يافته

 .دينداري و كيفيت زندگي همسوست( مبني بر ارتباط ميزان 4490ت )نوري، رياحي و مساوا

معتقد است ضرورت كاركردي دين است كه با معنابخشي در سطح خرد ( 4911)برگر  همچنين

ايجاد نظم و ثبات در جامعه  سببآرامش خاطر افراد و رضايت از زندگي و در سطح كالن  سبب

از اين رو، جامعه اهداف متعالي را كه براي همه افراد، با (. 4488  حاتمي، حبي و اكبري،) گرددمي

ن را ي اين جهان آنايهاناكام كههر منزلت اجتماعي اين دنيايي، دست يافتني است، ايجاد كرده است 

 .در جهت افزايش يا بهبود كيفيت زندگي خود قدم بردارند كند تاجبران 

      ميزان سرمايه اجتماعي  ميانبر اساس نتايج پژوهش، رابطه معنادار و مثبت همچنين، 

هر چه  بدين ترتيب،(. Sig=08000 و r= 0849وجود داشت ) آنان با كيفيت زندگي آموزاندانش

 يابد. نتايج رود، ميزان كيفيت زندگي آنها نيز افزايش ميميزان سرمايه اجتماعي افراد باالتر مي

(، گروسي و 4488ن )(، نوغاني و همکارا4494ش )هاي نوابخها در اين تحقيق با نتايج يافتهيافته

بر ارتباط ميزان سرمايه  مبني (4482  زاده،نقل از ماجدي و لهسايي، به 4002)( و هيلي4481) نقوي

معتقد است افراد با سرمايه ( 4992)پاتنام  ،زمينهدر اين  اجتماعي و كيفيت زندگي همسو است.

. برنداجتماعي بيشتر، طول عمر بيشتري دارند و كمتر از ضعف سالمتي جسماني و رواني رنج مي

 0801) ن نتايج اين پژوهشرابطه سرمايه فرهنگي و كيفيت زندگي دانش آموزا نۀيزمهمچنين، در 

=r 0840 و=Sig)  دانش آموزان است. مياناين دو متغير در  ميانحاكي از عدم وجود رابطه معنادار 
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 پژوهش هایپیشنهاد

 هاي مجازي و فناوريهاي نوين ارتباطي بر با توجه به كاركردهاي مثبت و منفي شبکه

استفاده از اين فناوريها در آموزان، آموزش مهارتهاي شخصيت و كيفيت زندگي دانش

آموزان از اثرات مخرب استفاده سازي دانشمدارس و تأكيد بر استفاده بهينه و مناسب و آگاه

، با توجه به نقش بسيار همچنينهاي مجازي ضرورت دارد. نادرست از اينترنت و شبکه

ويژه والدين ، برگزاري كارگاههاي آموزشي هاي رايانه اي در كيفيت زندگياساسي برنامه

چگونگي شيوه تعامل با فرزندان و  به آنان در زمينهآگاهي بخشي ، به منظور آموزاندانش

عالوه بر آن، امروزه در عصر جهاني  هاي رايانه اي ضروري مي نمايد.استفاده صحيح از بازي

تعامل هر چه  ،و نقش پيچيده نهادهاي گوناگون در  كيفيت زندگي دانش آموزانشدن 

 .ضرورت داردخانواده و مدرسه و مشاركت فعال دانش آموز در اين تعامل بيشتر 

  مؤلفه كليدي سرمايه اجتماعي در  منزلۀبا توجه به نقش بسيار مهم مشاركت اجتماعي به

هاي كيفيت زندگي دانش آموزان، تشکيل نهادها و برنامه يكاهش از خودبيگانگي و ارتقا

دانش آموزان در فعاليتهاي اجتماعي، علمي و هاي مشاركت مشاركتي و تقويت زمينه

، با افزايش مشاركت اجتماعي، انسجام و به اين ترتيبد. شوفرهنگي در مدرسه پيشنهاد مي

پذيري نسبت و با افزايش حس مسئوليت يابدميآموزان گسترش همبستگي اجتماعي دانش

 يابد.مي دانش آموزان ارتقا ميانبه ديگران، كيفيت زندگي در 

 مدرسه  يكيفيت زندگي، الزم است والدين و اوليا يبا توجه به نقش دينداري در ارتقا

 مانندآموزان بر مبناي شاخصهاي ديني نسبت به آموزشهاي ديني و فرهنگ ديني دانش

 پذيري، نيکي به ديگران و مانند آنها اهتمام ورزند.صداقت، مسئوليت
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 منابع
 . تهران: نشر جهاد.بررسي مسائل اجتماعي(. 4411بهار، مهري. ) و آزاد ارمکي، تقي

بررسي اثر عوامل اجتماعي و فرهنگي بر كيفيت زندگي در گروهي از (. 4490مصري، مهدي. ) و آقاپور، اسالم

 .44-9(، 4)4 ،طب و دين سربازان.

بررسي رابطه بين اعتماد و مشاركت اجتماعي در نواحي روستايي شهر (، 4480غفاري، غالمرضا. ) و ازكيا، مصطفي

 .44-4(،  41) 9 نامه علوم اجتماعي،كاشان. 

مجموعه مقاالت وفاق اجتماعي و فرهنگ . در ها، مشاركت و وفاق اجتماعي خرده فرهنگ(. 4418افروغ، عماد. )

 سالمي.. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اعمومي

روستا و تواند آن را از بين ببرد، ترجمه ناصر اوكتايي،  (. بحران فقر روستايي، آيا مشاركت مي4414الغنمي، ام. ار. )

 ، شماره پنجم، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات روستايي، انتشارات جهاد سازندگي.توسعه

 )ترجمه سيد حسين محققي كمال(. تهران: دانژه.، كيفيت زندگي و سالمندان(. 4489بوند، جان و كورنر، لين. )

 ، )ترجمه باقر ساروخاني(. تهران: انتشارات كيهان.فرهنگ علوم اجتماعي(. 4410بيرو، آلن. )

 .موسسه كيهان: تهران(. باقر ساروخاني )ترجمه ،فرهنگ علوم اجتماعي. (4412)______

 .نشر ني :تهران (.فرهاديترجمه كاظم )، اقتصاد و فرهنگ (.4484) .تراسبي، ديويد

(. بررسي تأثير ميزان دينداري بر رضايت از زندگي 4488اكبري، عليرضا. ) و حاتمي، حميدرضا؛ حبي، محمد باقر

 .44-44(، 4)4، فصلنامه روانشناسي نظاميزناشويي. 

نامه  .كيفيت زندگي جوانان رابطه ميزان دينداري با (. 4490مساوات، سيد ابراهيم. ) و رياحي، زهرا خواجه نوري، بيژن؛ 

 .428-441(، 31) 44پژوهش فرهنگي، 

فرهنگي و كيفيت زندگي ورزشکاران.  -(. رابطه سرمايه اجتماعي4494زاده، محمد. )دليرهروي، نصيبه و عباس

 . 84-10(، 41) 8، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

 ، )ترجمه باقر پرهام(. تهران: نشر مركز، چاپ دوم.ديني صور بنياني حيات(. 4483دوركيم، اميل. )

(. مدل پيشنهادي براي سنجش كيفيت زندگي )مطالعه موردي: شهر 4481خوراسگاني، علي و كيانپور، مسعود. )رباني

 .408-11(، 28-29) 42، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني )دانشگاه خوارزمي(اصفهان(. 

رابطه كيفيت زندگي والدين با عملکرد (، 4481يوسف. )  كريمي، و پاشاحسن؛ شريفي، حسنرضايي، فاطمه؛ احدي، 

 .438-444(، 44) 9، شناسي كاربرديآموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان. دانش و پژوهش در رواناي دانشمدرسه

 توسعه و سنجش (. 4488ستاري، محمد حسين. ) و رضواني، محمدرضا؛ متکان، علي اكبر؛ منصوريان، حسين

هاي شهري مطالعات و پژوهشهاي كيفيت زندگي شهري)مطالعه موردي: شهر نور آباد، استان لرستان(. شاخص

 .440-81(، 4) 4، ايمنطقه

 ، چاپ چهارم. تهران: انتشارات عطار.زمينه فرهنگ شناسي(. 4411روح االميني، محمود. )

 .42-1(، 24) 48، فصلنامه راهبرد(. درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي. 4488روحاني، حسن. )

 34، تحقيقات اقتصادي)با استفاده از روش فازي(.برآورد روند سرمايه اجتماعي در ايران(. 4481سعادت، رحمان. )

(84 ،)34-21. 

 . دانشگاه يزديزد:  . نيدرآمدي بر مردم شناسي اعتقادات دي .(4488). محسن سعيدي مدني،
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. (. روند جهاني در سنجش سرمايه اجتماعي: اثرپذيري از حوزه سياست گذاري اجتماعي4481شارع پور، محمود. )

 .49-2(، 19و   18، )فرايند مديريت و توسعه

مطالعه موردي »(. رابطه سرمايه فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان 4484فر، غالمرضا. )خوش و شارع پور، محمود

 .431-444(، 40) 40، نامه علوم اجتماعي«. شهر تهران

 . تهران: نشرمركز.دين، جامعه و عرفي شدن: جستارهايي در جامعه شناسي دين(. 4480شجاعي زند، عليرضا. )

 .11-43(، 4) 1، . مجله جامعه شناسي ايرانمدلي براي سنجش دينداري .(4483) ____________

(. بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي)مطالعه موردي دانشجويان 4490شريفيان، اكبر و فتوت، هدي. )

 .488 -424(،  8) 4، فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعيدانشگاه آزاد شيراز(. 

حوزه  پايان نامه كارشناسي ارشدرشته علوم قرآن و حديث،  كيفيت زندگي از ديدگاه قرآن. (. 4494) . ضيائي، سميه

 علميه خراسان.

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.4و4، جلد سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي(. 4484عليخواه، فردين. )

 . تهران: نشر شيرازه.خص توسعه اجتماعيكيفيت زندگي شا(. 4488غفاري، غالمرضا و اميدي، رضا. )

(. بررسي رابطه 4494زاري، سعيد. )سوخته و سعداله دارابي،   عباس؛  نژاد، محمد؛ نصراللهي،سميه؛ رستمي  غفوري فرد،

-433(،4) 44، مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ايالم آموزان دختر.كيفيت زندگي و ميزان فعاليت بدني در دانش

424. 

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ادبيات.جامعه شناسي مصرف موسيقي(. 4481ي، محمد. )فاضل

هاي توليدي)مطالعه موردي حوزه آبريز كرخه(.  (. سرمايه اجتماعي و نقش آن در تشکل4484فيروزآبادي، سيد احمد. )

 .14-39(، 3) 2، شناسي ايران نامه انجمن جامعه

 . تهران: شريف.ها در تحقيقات اجتماعي و اقتصاديو تحليل دادهپردازش (. 4484كالنتري، خليل. )

(. بررسي و سنجش كيفيت زندگي 4490فتاحي، احداهلل. )و  پور، جعفرزاده، مهدي؛ معصومنژاد، فاطمه؛ رمضانكوچکي

 .448-440(، 43) 1، انداز جغرافيايي)مطالعه انساني(چشم در نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه.

ريزي كيفيت زندگي در مراكز شهري، تعاريف (. برنامه4483تقوايي، علي اكبر. ) و كوكبي، افشين؛ پورجعفر، محمدرضا

 .44-1(، 44، )جستارهاي شهرسازيها. و شاخص

نامه . پايانمطالعه ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان(.  4482پور، مسعود. )كيان

 ارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، دانشگاه اصفهان.ك

 8، فصلنامه رفاه اجتماعي(. سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در شهر كرمان. 4481سعيده و نقوي، علي. )  گروسي،

(44-40  ،)14-84. 

فصلنامه علمي ريزي شهري. (. مفهوم كيفيت زندگي شهري: تعاريف، ابعاد و سنجش آن در برنامه4488لطفي، صديقه. )

 ..80-12(، 3)4، پژوهشي جغرافياي انساني

اي، سرمايه اجتماعي و رضايت بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه  (.4482عبدالعلي. )  زاده،سيدمسعود و لهسايي  ماجدي،

 .442-94(، 3) 9   ،روستا و توسعهاز كيفيت زندگي. 
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سرمايه اجتماعي و نوع دينداري در بين دانش آموزان سال سوم بررسي رابطه بين ميزان (. 4484مالحسني، حسين. )

نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، دانشگاه تربيت . پايانگنبد( -دبيرستان در استان گلستان)علي آباد 

 مدرس.

 .14-21(، 4)3، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايرانكيفيت زندگي و اندازه گيري آن.  (.4481نجات، سحرناز. )

مطالعات (، كيفيت زندگي شهري و برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر آن در شهر كرمانشاه. 4494نوابخش، مهرداد. )
 .84-12(، 4) 4، شناختي شهريجامعه

 .44-44(، 4، دوره جديد)رشد علوم اجتماعي(. آموزش و پرورش و بازتوليد فرهنگي. 4484نوغاني، محسن. )

كيفيت زندگي شهروندان و رابطه (. 4488كماني، مهدي. ) و صفا، شيما  احمدرضا؛نوغاني، محسن؛ اصغرپور ماسوله، 

 .430-444( ، 4) 2، مجله علوم اجتماعيآن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد. 

هاي مورد استفاده در سنجش (. بررسي تطبيقي رويکردها و شاخص4481نوغاني، محسن و ماسوله، احمدرضا. )

 .21-44(، 19و 18، )ند مديريت و توسعهفرآيسرمايه اجتماعي. 

. رساله دكتري علوم 4480تبيين موانع مؤثر بر مشاركت اجتماعي در شهر كاشان در سال (. 4484نيازي، محسن. )

 دانشگاه اصفهان.  اجتماعي،

 4، انفصلنامه امداد پژوه(. تبيين نقش انسجام اجتماعي بر مشاركت اجتماعي شهروندان كاشان. 4484) _________

(2 .)4-41. 

 .(. تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي موٌثر بر كيفيت زندگي شهروندان4494نيازي، محسن و دالل خراساني، محمد. )

 .444-400(، 41) 8، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات

 . تهران: انتشارات نزديك.جامعه شناسي مشاركت(. 4481نيازي، محسن و غفاري، غالمرضا. )

(. تبيين جامعه شناختي رابطه سرمايه فرهنگي خانواده با هويت اجتماعي 4481نيازي، محسن و كاركنان، محمد. )

 .80-22(، 4) 8، فصلنامه مطالعات مليجوانان. 

(. الگوي تحليل مسير روابط بين انگيزش دروني مذهبي، نماز، بهزيستي 4488زاده، سميه. )واحدي، شهرام و غني

 .34-41(، 4) 4، شناختيپژوهش در سالمت روانشناختي دانشجويان. زندگي با بهزيستي روان معنوي و كيفيت

 .تهران: علم (.عبدالرحيم گواهي ، )ترجمهجامعه شناسي اديان. (4481ويلم، ژان پل)
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اجتماعي  روابط ساختاري ابعاد شخصيت و بهزيستي رواني با نقش ميانجيگر حمايت

 در مشاوران مدارس  )خانواده( شدهادراک

 

 1اسدیزاده بنیراضيه عرب

 2دکتر عباس رحمتی

 چکيده
پژوهش حاضر به منظور تعیین روابط ساختاري ابعاد شخصیت و بهزيستي رواني با نقش 

شده )خانواده( در میان مشاوران مدارس استان کرمان اجتماعي ادراکمیانجیگر حمايت 
 اي،طبقه تصادفي گیرينمونه شیوه به مدرسه مشاور ۰۶۲منظور، اين انجام شده است. براي

    کرمان در سال تحصیلي استان مدارس شاغل در آموزش و پرورش مشاوران میان از
ها از مقیاس بهزيستي رواني ريف، شخصیت آوري دادهانتخاب شدند. براي گرد 39-293۰

بعد از بررسي  شده زيمت و همکاران استفاده شده است.نئو و حمايت اجتماعي ادراک
تحلیل تأيیدي مقیاسها، ارزيابي الگوي پیشنهادي از طريق الگويابي معادالت ساختاري 

شده از  وينهاي پژوهش نشان داد که الگوي تدوتحلیل قرار گرفت. يافته  مورد تجزيه
زا، ابعاد برازش و برازندگي مطلوبي برخوردار است؛ همچنین از میان متغیرهاي برون

هاي بهزيستي شده به طور معناداري مؤلفههاي حمايت اجتماعي ادراک شخصیت و مؤلفه
شناسي و وظیفه، جوييگرايي، باز بودن به تجربه، توافقبیني کردند. برونرواني را پیش

رنجورخويي يت اجتماعي ادراک شده )خانواده( به طور مثبت و معنادار و روانحما  مؤلفه
هاي بیني کننده بهزيستي رواني هستند. با توجه به يافتهبه صورت منفي و معنادار پیش

توان نتیجه گرفت که بهزيستي رواني مشاوران مدارس متأثر از ابعاد شخصیت پژوهش مي
رسد که الزمه ارتقاي بهزيستي بنابراين به نظر مي .استشده آنهو حمايت اجتماعي ادراک

شده آنان رواني مشاوران مدارس توجه جدي به ابعاد شخصیت و حمايت اجتماعي ادراک
 .باشد
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 مقدمه

مؤثر در جهت تواند گامهايي ترين پايگاه رشد و شکوفايي افراد است که ميخانواده اصلي

ارتقاي سطح سالمت اعضاي خود بردارد تا افراد به سطح باالتري از کیفیت و رضايت از زندگي 

(. همچنین حمايت اعضاي خانواده از يکديگر، 2939ثنايي،  ؛ ترجمه2391، 2دست يابند )مینوچین

، ۰جاريئگو گردد )گارسیا، رامیرز وعامل اصلي در باالبردن سطح سالمت روان افراد محسوب مي

 (.2932؛ هاشمیان، 293۰زادگان، ؛ بشرپور، نريماني و عیسي۰۲۲۰

مطالعه  و تبیین براي متفاوتي پژوهشي و رويکرد نظري نگر،شناسان مثبتدر سالهاي اخیر روان

 و شناختي به شمار آوردهروان کارکرد مثبت معادل را روان سالمت اند. آنانسالمت روان برگزيده

؛ ۰۲۲2 ،9دسي و اند )رايانکرده سازيمفهوم "شناختيروان بهزيستي"اصطالح  قالب در را آن

 (. ۰۲۲1 ،2؛ کارادماس۰۲۲1، 9فرنهام و کريستوفورو

شود که از هاي اصلي براي عملکرد مؤثر هر مشاور محسوب ميبهزيستي رواني يکي از مؤلفه

شناختي را مدلهايي که بهزيستي روان ترينابعاد گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است. از مهم

( اشاره کرد. 2333) 1و سینگر ۶توان به مدل چند بعدي ريفسازي و عملیاتي کرده است ميمفهوم

تالش براي کمال در جهت تحقق بخشیدن به توانايیهاي بالقوه »شناختي را ريف بهزيستي روان

فردي و  رشد گوناگون هاينظريه مادغا از طريق مدل (. اين2332داند )ريف، مي« واقعي فرد

(. ريف و همکارانش بر اساس مباني ۰۲۲2، 3است )کامپتون يافته سازگارانه گسترش عملکرد

شش عامل شامل پذيرش خود، هدفمندي در  3فلسفي صاحب نظراني همچون ارسطو و راسل

را به عنوان زندگي، رشد شخصي، داشتن ارتباط مؤثر با ديگران، تسلط بر محیط  و خودمختاري 

(. 2333؛ ريف و سینگر، 2333شناختي تعیین کردند )ريف، بهزيستي روان دهندههاي تشکیلمؤلفه

فردي مورد شاخصهاي بهزيستي در دو سطح برون و درون به منظور تبیین مفهوم بهزيستي، نقش

                                                           
1. Minchin 
2 .Garcia, Ramirez  & Jariego 

3. Ryan & Deci 

4. Furnham & Christoforou 
5. Karademas 

6. Ryff 

7. Singer 
8. Compton 

9. Aristotle & Russell 
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سازي ستي مفهومفردي اثرگذار بر بهزيتأکید قرار گرفته است؛ شخصیت به منزلۀ يکي از منابع درون

  (.۰۲22، ۰؛ مالکوک۰۲۲۰، 2شده است )پکران، گوئتس، تیتز و پري

شناختي )امرايي، فرهاني، ابراهیمي و باقريان، ترين بُعد و ساختار روانشخصیت هر فرد اصلي

فرد از ابعاد نسبتاً ثابت و مداوم است که به تمايز افراد  يافته و منحصربهاي سازمان( و مجموعه۰۲22

(. ابعاد شخصیت از طريق اثرگذاري بر تفسیر فرد از ۰۲29بردبار، کند )تابعاز يکديگر کمک مي

کند شناختي و جسمي را تخريب يا تسهیل ميهاي محیطي، فرآيند انطباق و سالمت روانرويداد

(. يکي از بهترين روشهاي توصیف شخصیت، مدل پنج بُعدي 293۲)دستجردي، فرزاد و کديور، 

(. ابعاد شخصیت نیز از دو طريق، يکي تأثیر بر نوع ۰۲22، 9است )چوکور و پیروت شخصیت

زا و ديگري تأثیر بر ارزيابي افراد از وضعیت  پاسخهاي فیزيولوژيکي افراد در موقعیتهاي تنیدگي

 (.2933فرشي،  گذارند )چلیبانو و گروسي خود بر سالمتي و بهزيستي آنها اثر مي

(، ابعاد شخصیت و رشد اخالقي، در ۰۲۲۶) 9اولیفاريکسون و مکبر اساس نتايج پژوهش 

(، 23۶3) 2کند. کمز و همکارانبیني ميدرصد واريانس موفقیت شغلي مشاوران را پیش 23حدود 

در مطالعات خود به اين نتیجه دست يافته اند که تفاوت اصلي میان مشاور مؤثر و غیر مؤثر در 

(، نیز در پژوهشي نشان دادند که 2333) ۶و و کوپرا است. دنِعقايد و ويژگیهاي شخصي خود آنه

گرايي براي کننده عواطف مثبت است؛ بنابراين دارا بودن بُعد برونبینيترين پیشگرايي، مهمبرون

(، نیز 2321) 1گوستادتوما و شناسان ضرورتي تام دارد. همچنین نتايج پژوهش مشاوران و روان

شناسي مشاوران با ابعاد شخصیت و  ابعاد شخصیت و جمعیتنشان داده است که تشابه 

شناسي مراجع، تأثیر بسیار در میزان عملکرد بهینۀ مراجع در فرآيند درمان دارد. از نظر  جمعیت

توانند با ديگران بین هستند و مي(، مشاوران موفق افرادي مثبت و خوش233۰) 3دينک و مارو

 روابط اجتماعي مطلوب برقرار کنند.

شده است هاي بهزيستي رواني افراد، حمايت اجتماعي ادراکبیني کنندهترين پیشيکي از قوي

زاده، افضلي و حجازي، که در بستر روابط مطلوب اجتماعي قابل تحقق است )لويزاني، برهان

(. نتايج تحقیقات بسیار حاکي از آن است که برخورداري از 293۶تبريزي و راضي، ؛ محسني۰۲22

                                                           
1. Pekrun, Goets, Titz, Perry 
2. Malkoc 

3. Ciucur & Pîrvut 

4. Eriksen & McAuliffe 
5. Combs et al. 

6. DeNeve &Cooper 

7. Tuma & Gustad  
8. Dink & Maro 
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کند )کوهن و اجتماعي مطلوب، فرد را به سالمت جسمي و بهزيستي رواني هدايت مي حمايت

(. همچنین ادراک حمايت اجتماعي و احساس خوب ناشي 2331، ۰؛ رابرتس و گاتلیب2332، 2ويلز

 9(. شومیکر و باونل2333، 9از آن منجر به سالمتي افراد و بهزيستي رواني آنها خواهد شد )کلمن

شده را نوعي مبادله منابع کمکي، میان حداقل دو فرد شامل يک ت اجتماعي ادراک(، حماي2339)

اند )سیوندي، کننده تعريف کردهکننده، به منظور افزايش رفاه دريافتدهنده و يک دريافتارائه

هايي کند شامل حمايت(. هر ارتباط که فرد در زندگي خود برقرار مي۰۲29کوهبناني و وحیدي، 

کند و همۀ اينها مستقیماً سالمت او را تحت تأثیر خانواده، دوستان يا جامعه دريافت مي است که از

ترين شود مؤلفه خانواده يکي از قوي(. گفته مي۰۲۲۰،  2دهند )هرزانگ، افستدل و ويلرقرار مي

شده است هاي حمايت اجتماعي ادراکهاي بهزيستي رواني، نسبت به ساير مؤلفه بیني کننده پیش

؛ بشرپور و ۰۲۲۰؛ هرزانگ و همکاران، ۰۲۲۰؛ گارسیا و همکاران، ۰۲۲9و همکاران،  ۶)کريستوفر

  ؛ باستاني و 2931؛ قائدي و يعقوبي، 293۲؛ خداپرست، 2932؛ هاشمیان، 293۰همکاران، 

 (. 293۶هیکويي، صالحي

، سبب ارتقاي توان گفت که توجه بیشتر به ويژگیهاي مشاورانبا توجه به نتايج پژوهشها مي

  شود )کیاني، اي آنان و در نهايت افزايش بهداشت رواني جامعه، ميعملکرد اخالقي و حرفه

تواند اي، مي(. بديهي است که ناديده گرفتن اصول اخالقي و حرفه2931نژاد، و احمدي، نوابي

آحاد جامعه را تبعات و آسیبهاي بسیار براي مراجع در پي داشته باشد و اقبال عمومي و اعتماد 

شناسي و هاي روانالتحصیالن رشتهنسبت به اين حرفه مخدوش کند. اين در حالي است که فارغ

شوند، و ورود همۀ مشاوره به منظور دريافت مجوز فعالیت از نظر ابعاد شخصیت ارزيابي نمي

شناسي و ۀ روانها آزاد است؛ دانشجويان رشتافراد، بدون در نظر گرفتن ابعاد شخصیت به اين رشته

کنند. همچنین توجه اي دريافت نميمشاوره در مدت تحصیل اطالعات کافي در زمینۀ اخالق حرفه

ترين شده که از قويهاي مهم حمايت اجتماعي ادراکبه بُعد خانواده به عنوان يکي از مؤلفه

کند، اما اين در ابر ميهاي بهزيستي رواني است، اهمیت توجه به اين متغیر را چند بر بیني کننده پیش

حالي است که پژوهشهاي علمي در اين زمینه بسیار ناچیزند. از اين رو در اين پژوهش اين سؤال 

تواند در نقش متغیري میانجیگر مطرح شده است که آيا حمايت اجتماعي ادراک شده )خانواده( مي

                                                           
1. Cohen & Wills 

2. Roberts & Gotlib 
3. Coleman 

4. Shumaker & Bownell 

5. Herzong, Ofstedal & Wheeler 
6. Christopher 
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منظور پاسخ به اين سؤال  در رابطه میان ابعاد شخصیت و بهزيستي رواني مشاوران عمل کند؟ به

زا مدلي مفهومي طراحي شد که در آن ابعاد شخصیت و حمايت اجتماعي ادراک شده متغیر برون

 شناختي به مثابۀ متغیر )مستقل(، حمايت اجتماعي ادراک شده متغیر میانجي و بهزيستي روان

 اند.زا )وابسته( در نظر گرفته شدهدرون

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 میان ابعاد شخصیت، بهزیستی روانی و حمایت اجتماعی ادراک شدهالگوی پیشنهادی رابطۀ . 1ر شماره نمودا

  

حمايت اجتماعي 

 شدهادراک

 
 خانواده

 مهم افراد

 دوستان

 پذيرش خود

 شناسيوظيفه

 
 رنجورخوييروان

 

 جوييتوافق

 

باز بودن به 

 تجربه

 

 گراييبرون

 

 روابط مثبت 

 خودمختاري

 تسلط بر محيط

 رشدفردي

 زندگي هدفمند

 بهزيستي رواني
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 روش پژوهش

 است. ۰از نوع معادالت ساختاري 2پژوهش حاضر يک مطالعه همبستگي

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

مشاوران مدارس )دولتي و غیردولتي( استان شناسان و جامعۀ آماري اين پژوهش همۀ روان 

مشاور مدرسه بود که از میان  ۰۶۲بود. نمونه پژوهش شامل  293۰-39کرمان در سال تحصیلي 

      ( و با روش 231۲) 9مشاور مدرسه استان کرمان براساس جدول کرجسي و مورگان 13۲

شهرستان )کرمان،  ۶تان کرمان، اي و در نظر گرفتن نقاط جغرافیايي اسگیري تصادفي طبقهنمونه

مرد به صورت  222و  زن 292بافت، بم، زرند، رفسنجان و جیرفت( انتخاب شد. از میان آنها 

 تصادفي برگزيده شد.

 ابزارهای پژوهش

 گیري متغیرهاي مورد مطالعه از ابزارهاي زير استفاده شده است.در اين پژوهش براي اندازه

طراحي کرده است. فرم اصلي  2333مقیاس را ريف در سال  اينمقیاس بهزیستی روانی: . 1

سؤالي  23سؤالي و  29سؤالي،  39پرسش بود ولي در بررسیهاي بعدي فرمهاي کوتاه  2۰۲داراي 

کاربرده  سؤالي آن به 39نیز پیشنهاد شد. در اين پژوهش بر پايه پیشنهاد ريف به پژوهشگران، فرم 

خرده مقیاس پذيرش خود، رابطه مثبت با  ۶ختي، داراي شنابهزيستي روان شده است. مقیاس

سؤالي هر  39ديگران، خودمختاري، زندگي هدفمند، رشد شخصي و تسلط بر محیط است. در فرم 

اي کامالً مخالف، تا درجه ۶شود. آزمودني بايد پاسخ خود را در طیف سؤال تشکیل مي 29عامل از 

       وافق، تا حدودي موافق و کامالً موافق حدودي مخالف، خیلي کم مخالف، خیلي کم م

سؤالي براي هر مؤلفه، همبستگي  29( در بررسي فرم 2332) 9گذاري کند. ريف و کیزعالمت

)پذيرش خود و تسلط بر محیط( به  9۶/۲)زندگي هدفمند و خودمختاري( تا  29/۲مقیاسها را میان 

سؤالي را میان  29( همساني دروني فرم ۰۲۲۶) 2برنتسون و الندبرگ دست آوردند. لیندفورس،

براي همه ابعاد به جز زندگي هدفمند به دست آوردند. همچنین ضريب پايايي به  1۲/۲تا  ۶2/۲

و خرده  3۰/۲(، 2931روش بازآزمايي نسخه فارسي اين مقیاس، در مطالعه بیاني و همکاران )

                                                           
1. Correlation method 
2. Structural equation 

3. Krejcie & Morgan 

4. Keyes 
5. Lindfors, Berntsson & Lundberg 
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ري، تسلط بر محیط، زندگي هدفمند و مقیاسهاي پذيرش خود، روابط مثبت با ديگران، خودمختا

 گزارش شده است. 13/۲و  1۲/۲، 11/۲، 13/۲، 11/۲، 12/۲رشد شخصي به ترتیب 

اين مقیاس يکي از آزمونهاي شخصیتي است که : NEO-FFIمقیاس شخصیتی پنج عاملی . 8

تحت  2332در سال  2کريبراساس تحلیل عوامل ساخته شده است. اين مقیاس را کاستا و مک

گیري پنج عبارت، به منظور اندازه ۰9۲معرفي کردند. فرم بلند اين مقیاس در  NEOعنوان مقیاس 

(، و A(، دلپذير بودن )Oپذيري )(، انعطافEگرايي )(، برونNنژندي )عامل يا حیطه اصلي روان

    ري به نام( طراحي شده است. همچنین اين مقیاس فرم ديگCپذيري يا وجدان )مسئولیت

NEO-FFI  سؤالي است و براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصیت به کار  ۶۲دارد که يک مقیاس

اي ( در مطالعه۰۲۲9کري و کاستا )(. مک2932؛ به نقل از کیامهر، 233۲کري، رود )کاستا و مکمي

انجام دادند، ضريب آلفاي کرونباخ را براي پنج عامل  NEO-FFIکه براي تجديد نظر در مقیاس 

 13/۲، و وجداني بودن ۶3/۲، توافق 12/۲، بازبودن 3۲/۲گرايي ، برون3۶/۲رنجورخويي روان

اند، به طوري که ضرايب گزارش کردند. همچنین زير مقیاسهاي آن نیز همساني خوبي نشان داده

اند رنجورخويي( را براي آن گزارش کرده )براي روان3۶/۲)براي سازگاري( تا ۶3/۲آلفاي کرونباخ 

(، پايايي اين آزمون با 2933شناس )(. در پژوهش حق2933آشتیاني و داستاني، )به نقل از فتحي

گرايي، گشودگي، سازگاري و وجداني رنجورخويي، بروناستفاده از روش بازآزمايي، براي روان

گذاري سؤاالت به گزارش شده است. شیوه نمره ۶1/۲و  29/۲، 22/۲، ۶۲/۲، 3۲/۲بودن به ترتیب 

( است. برخي پرسشها به 9( تا کامالً موافقم )۲اي از کامالً مخالفم )صورت لیکرت پنج گزينه

شود. آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي ابعاد شخصیت برابر گذاري ميصورت معکوس نمره

 به دست آمد. 11/۲با 

مقیاس چندبعدي که يک ارزيابي از بسندگي حمايت  شده:اجتماعی ادراکمقیاس حمایت . 4

ساخته شد. اين  2333و همکاران در سال  ۰آورد، به وسیله زيمتشده به عمل مياجتماعي ادراک

« ديگران مهم»و « دوستان»، «خانواده»مقیاس ادراکات از بسندگي حمايت اجتماعي را در سه منبع 

( تا 2اي از کامالً مخالف ) است که هر سؤال روي يک طیف هفت درجه سؤال 2۰سنجد. شامل مي

( با هدف بررسي ويژگیهاي 2333) شود. نتايج زيمت و همکارانبندي مي( درجه1کامالً موافق )

شده نشان داد که اين ابزار روا و پاياست. در پژوهش سنجي حمايت اجتماعي ادراک روان

                                                           
1. Costa & MacCrea  
2. Zimet 
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( ضرايب آلفاي کرونباخ عامل کلي حمايت اجتماعي 2932) کاکابرايي، ارجمندنیا و افروز

و در کل  31/۲، 3۰/۲، 19/۲گانه افراد مهم، خانواده، دوستان به ترتیب برابر با شده و ابعاد سه ادراک

به دست آمد. در اين پژوهش، ضرايب پايايي آلفاي کرونباخ شاخص حمايت اجتماعي  32/۲

 محاسبه شد. 39/۲شده برابر با ادراک

 ها يافته

هاي توصیفي مربوط به میانگین، انحراف معیار و پايايي متغیرهاي مشاهده شده حمايت يافته

نشان  2اجتماعي ادراک شده، بهزيستي رواني و پنج عامل شخصیت اعضاي نمونه در جدول شماره 

 داده شده است.

 میانگین، انحراف معیار، پایایی متغیرهای مشاهده شده. 1جدول 

 کشیدگي کجي انحراف معیار میانگین مؤلفه متغیر

 شده حمايت ادراک

 93/۲ 93/۲ 32/۲ ۰۰/9 خانواده

 9۶/۲ 92/۲ 32/۲ 33/9 دوستان

 -۲3/۲ ۶2/۲ 33/۲ 33/9 افراد مهم

 بهزيستي رواني

 -۶۲/۲ 92/۲ 9۶/۲ 2۰/9 روابط مثبت با ديگران

 -2۲/۲ -2۰/۲ 29/۲ 9۶/9 خودمختاري

 -21/۲ -91/۲ ۶۲/۲ 91/9 تسلط برمحیط

 92/۲ -23/۲ 99/۲ 31/9 رشد فردي

 23/۲ 92/۲ 93/۲ 29/9 زندگي هدفمند

 ۲3/۲ ۲2/۲ 21/۲ 29/9 پذيرش خود

 ابعاد شخصیت

 ۲9/۲ 29/۲ 22/۲ 99/9 شناسيوظیفه

 23/۲ -۲3/۲ 99/۲ 2۲/۰ رنجورخوييروان

 -۰2/۲ -۲۶/۲ ۶9/۲ 29/9 گراييبرون

 -29/۲ 2۰/۲ ۶3/۲ ۲3/9 باز بودن به تجربه

 -93/۲ 9۶/۲ 23/۲ 2۰/9 جوييتوافق
 

 گیری. شاخصهای برازش الگوی اندازه8جدول 

 شده مقدار گزارش *حد مطلوب آماره شاخص

 ۲3/۲ ≥ ۲12/۲ (RMSEA)ريشه میانگین توان دوم خطاي تقريب 

 9۶۲/۰ 9کمتر از  (x2 / df)دو نسبت خي
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 شده مقدار گزارش *حد مطلوب آماره شاخص

 3۲/۲ ≤ 39۲/۲ (NFI)برازش نرم 

 3۲/۲ ≤ 321/۲ (IFI)برازش افزايشي 

 3۲/۲ ≤ 32۶/۲ (TLI)نرم ربرازش غی

 3۲/۲ ≤ 32۶/۲ (CFI)اي  برازش مقايسه

 3۲/۲ ≤ 392/۲ (GFI)برازندگي 

 3۲/۲ ≤ 33۲/۲ (AGFI)يافته  برازندگي تعديل

 ۲۰9/۲ %۲۶کمتر از  (RMR)جذر میانگین مربعات باقیمانده 
 

اند. از جمله شاخصهاي برازش مطلق  شده گزارش ۰شاخصهاي برازش کلي مدل در جدول 

Xشامل 
ترين و پرکاربردترين شاخصهاي برازش است که هرچه ، يکي از عموميخي دواست.  2

تر و بهتر است؛ شده از سوي پژوهشگر رضايت بخش تر باشد، برازش مدل تدوينمقدار آن کوچک

گونه که نتايج جدول نشان  (. همان293۲دانند )کالين، را قابل قبول مي 9از  پژوهشگران مقدار کمتر

است، بنابراين مدل از برازش مناسب  9۶۲/۰شده برابر با  دهد اين مقدار براي مدل تدوين مي

به حجم نمونه دارد، بهتر است براي  خي دوبرخوردار است؛ اما با توجه به حساسیتي که مقدار 

طورکلي، در اين ن مدل، ساير شاخصهاي برازندگي نیز بررسي گرديد. بهبررسي مناسب بود

استفاده  CFI ،RMSEA ،TLI ،IFI ،NFIپژوهش براي ارزيابي نیکويي برازش شاخصهاي 

مقدار  RMSEAشده است. پژوهشگران براي شاخص ريشه میانگین توان دوم خطاي تقريب 

(؛ که ۰۲۲۶، 2؛ گارسون293۰دانند )قاسمي، دل ميدهندۀ برازش مناسب مرا نشان ۲3/۲تر از پايین

قبول براي اين معیار بسیار نزديک  شده که به سطح قابل محاسبه ۲12/۲در پژوهش حاضر برابر 

میان صفر تا يک متغیر است که هر چه به  CFI ،TLI ،IFI ،NFIاست؛ که نمرات شاخصهاي 

ترين % مناسب3۲که البته نمرات باالي دهندۀ برازش مناسب مدل است؛ تر باشد نشانيک نزديک

؛ 2339، ۰؛ برن2932؛ کارشکي، 293۰؛ قاسمي، 293۰مهر و چارستاد، برازش مدل را دارد )رامین

قبول براي هر کدام از  (. بر اساس سطح قابل233۶، 9کالم، براون و سوگوارا؛ مک2333، 9هو و بنتلر

شده از برازش مناسبي  به شاخصهاي ارائه طورکلي، با توجه اين شاخصها، مدل ارائه شده به

 برخوردار است.
 

                                                           
1. Garson 

2. Byrne 

3. Hu  & Bentler 
4. MacCallum,  Brown  & Sugawara 
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دهد، ضرايب مسیر میان همۀ متغیرهاي گونه که نتايج مربوط به آزمون مدل نشان ميهمان

زا، معنادار است؛ به طوري که مسیر مستقیم مؤلفه حمايت اجتماعي ادراک شده زا و درون برون

حمايت اجتماعي 

 شدهادراک

 خانواده

 مهم افراد

 دوستان

 پذيرش خود

 شناسيوظيفه

 رنجورخوييروان

 جوييتوافق

باز بودن به 

 تجربه

 گراييبرون

 روابط مثبت 

 خودمختاري

 تسلط بر محيط

 رشدفردي

زندگي 

 هدفمند

بهزيستي 

 رواني

29/۲** 

۲۲/2** 

۲۰/۲** 

22/۲*

92/۲** 

۰۰/۲** 

3۲/۲** 

32/۲** 

۲۲/2** 

۲۲/2** 

۰3/۲** 

۶۰/۲** 

13/۲** 

۶2/۲** 

2۶/۲** 

۲۲/2** 

2۲/۲** 

93/۲** 

99/۲** 

91/۲** 

شده بر بهزیستی روانی مشاوران مدارس. مدل ساختاری تأثیر ابعاد شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک8 شماره نمودار  
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( باالترين ضريب را به خود =B ۲۲/2رنجورخويي با بهزيستي رواني ))خانواده( و مؤلفه روان

 اختصاص داده است.

 گيري بحث و نتيجه

ده )خانواده( نتايج نشان داد مدل پیشنهادي پژوهش با میانجیگري حمايت اجتماعي ادرک ش

شناختي مشاوران مدارس را تبیین کند. بنابراين به توانست واريانس قابل توجهي از بهزيستي روان

هر میزان که حمايت اجتماعي ادراک شده )خانواده( بیشتر باشد فرد از سالمت روان بهتري 

بولي برخوردار قتوان گفت مدل ارائه شده از برازش مطلوب و قابلبرخوردار است، از اين رو مي

شده با بهزيستي رواني است. در زمینۀ رابطه همزمان ابعاد شخصیت و حمايت اجتماعي ادراک

شده باشد در پیشینه تجربي يافت نشد، اما نتايج پژوهش در اين قسمت از  پژوهشي که از قبل انجام

(، ۰۲29بردبار )(، تابع۰۲29) 2انن و پلکیننوهاي پژوهش کوکو، تلها با بخشهايي از يافتهيافته

(، ۰۲۲۰(، پکران و همکاران )۰۲۲۲) 9(، کوپر۰۲۲3و همکاران ) ۰(، گومز۰۲2۲بیرامي و اسماعیلي )

(، 2932پور و همکاران )(، عبداهلل2932(، آقابابايي، فراهاني و تبیک )2332کري و کاستا )مک

 رضايي و (، سروقد، میدخت2933فرشي )(، چلیبانو و گروسي293۲دستجردي و همکاران )

(، شکري، کديور و 2931آبادي و ناصري )(، شفیع2933(، شکري و همکاران )2933دولت )فدايي

( که مؤيد رابطه ابعاد شخصیت با 2932پور )فروشي، ماني و بخشي( و گروسي293۶دانشورپور )

شايد بتوان گفت که  هاي پژوهشبهزيستي رواني است، همسو است. در تبیین اين بخش از يافته

ابعاد شخصیت از طريق تأثیري که بر تفسیرهاي شخص از رويدادهاي محیطي و در نتیجه نوع 

اش با موقعیتهاي مختلف زندگي زا و کیفیت ارزيابي از توان مقابلهپاسخ وي به موقعیتهاي استرس

ها و چالشهاي دارند در مجموع فرد را در شرايط رواني مناسب براي مواجهه مؤثرتر با تنش

دهند و در نتیجه به وي امکان بهتري براي برخورداري از بهزيستي گريزناپذير زندگي قرار مي

 دهند. رواني سطح باالتر مي

شناسي با گرايي، باز بودن به تجربه، سازگاري و وظیفهنتايج نشان داد که ابعاد شخصیت برون

گرايي بیشترين رابطه را با بهزيستي رواني ها برونبهزيستي رواني رابطه مستقیم دارند و از میان آن

و  ۶؛ دينر2332کري و کاستا، ؛ مک۰۲۲9، 2؛ هِیز و جوزف۰۲2۲، 9دارد )جان، رابینز و پروين

                                                           
1. Kokko, Tolvanen & Pulkkinen 

2. Gomez 
3. Cooper 

4. John, Robins & Pervin 

5. Hayes   & Joseph 
6. Diener 
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گرايي به دلیل پیامدهاي مثبت از جمله توان گفت که  برون(. در تبیین اين يافته مي2333همکاران، 

 شود.ارتقاي بهزيستي رواني در مشاوران ميافزايش عواطف و هیجانات مثبت سبب 

هاي بهزيستي رواني  بیني کننده ترين پیشرنجورخويي يکي از قويهمچنین بُعد شخصیت روان

؛ دينر و 2332کري و کاستا، ؛ مک۰۲۲۲؛ کوپر، ۰۲۲9؛ هیز و جوزف، ۰۲۲۶، 2است )رويسام

ترس، احساس گناه و پرخاشگري  (؛ اين بعد شامل انواع مشکالت عاطفي از قبیل2333همکاران، 

رضامندي از زندگي را تجربه کنند. ثباتي عاطفي و عدم سازد که حالت بي است و افراد را مستعد مي

هاي پژوهش در رنجورخويي با بهزيستي رواني همبستگي منفي و معنادار دارد. يافته رو رواناز اين

 9(، متیالو، رپینسکي و چپي۰۲2۲) ۰گوالچتي(، ۰۲22هاي لويزاني و همکاران )اين قسمت با يافته

(، 293۲(، خداپرست )2932(، نشاط )۰۲۲9) 2نگ، کیم و داليوا(، لي، ه۰۲۲1) 9(، رب۰۲۲3)

(، 2931(، قائدي و يعقوبي )2932(، کاکابرايي و همکاران )2933نیا و پورحسین )رياحي، وردي

تبريزي و (، محسني293۶هیکويي )صالحي(، باستاني و 293۶تنکابني )آباد و روحانيشريفمروتي

( و بخشاني، 2939پور رودسري، پیروي و عابديان )(، بخشي2932پور )(، علي293۶راضي )

توان گفت وقتي ( همسوست. در تبیین اين يافته پژوهش مي293۰وحید و بوالهري )بیرشک، عاطف

و آمادگي مقابله با هیجانات منفي  که فرد از ثبات هیجاني الزم برخوردار باشد، توان تحمل استرس

تر داشته باشد و با احساس در وي باالتر باشد، نسبت به محیط کار و زندگي خود نگرشي مثبت

تهديد کمتر بتواند با ديگران تعامل معنادارتر برقرار کند، بديهي است که از سالمت و بهزيستي 

 باالتري نیز برخوردار خواهد بود. 

بسیار مهم بهزيستي رواني است. چنانکه   بیني کننده فه خانواده يک پیشنتايج نشان داد مؤل

؛ هرزانگ و همکاران، ۰۲۲۰؛ گارسیا و همکاران، ۰۲۲9پژوهشهاي بسیاري )کريستوفر و همکاران، 

؛ 2931؛ قائدي و يعقوبي، 293۲؛ خداپرست، 2932؛ هاشمیان، 293۰؛ بشرپور و همکاران، ۰۲۲۰

توان ( مؤيد اين يافتۀ پژوهش حاضرند. در تبیین اين يافته مهم مي293۶ هیکويي،باستاني و صالحي

کند شامل حمايتهايي است که از خانواده، دوستان گفت هر ارتباط که فرد در زندگي خود برقرار مي

دهند )هرزانگ و کند و همۀ اينها مستقیماً سالمت او را تحت تأثیر قرار ميو جامعه دريافت مي

(. افرادي که حمايت اجتماعي باالتري دارند از سالمت بهتري برخوردارند و ۰۲۲۰همکاران، 

                                                           
1. Røysamb 
2. Gülaçti 

3 Mattiolo, Repinski & Chappy 

4. Reb 
5. Lee, Hwang, Kim & Daly 
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ديگر، با تنوع روابط،  عبارت سازند. بهحمايتهاي اجتماعي متنوعي نیز براي اعضاي جامعه فراهم مي

(. 293۶هیکويي، يابند )باستاني و صالحيافراد به طیف وسیعي از حمايتهاي گوناگون دست مي

( نیز بر اين عقیده تأکید دارد که روابط با ساير افراد نزديک تأثیر بسیار 2313) 2انتورهمچنان که ک

گذارد. افراد رابطه و دريافت حمايت از گروههاي اولیه و صمیمي را بر ساير افراد بر روحیه آنها مي

تري از يکديگر به تر و قويدهند، افراد نزديک و صمیمي قادرند حمايت کاملترجیح مي

آورند؛ بنابراين، میزان حمايت اجتماعي از شبکۀ اجتماعي بالفصل، متغیري بسیار مهم در  ملع

مقابله با فشارهاي رواني است. افرادي که ارتباطات فعال وسیعي با ديگران دارند، اوضاع بهتري 

    کند، دارند. ارتباطات سالم، بااهمیت و پايدار خانوادگي يا دوستانه براي فرد ايجاد سالمتي مي

خورده استعداد بیشتري براي بیماريهاي عکس افراد با ارتباطات ضعیف، ناپايدار و يا شکستبه

 (.293۲فیزيکي و رواني دارند )خداپرست، 

شده به ويژه مؤلفه خانواده در ابعاد در مجموع، با توجه به نقش حمايت اجتماعي ادراک

توان ادعا کرد که با تقويت ابعاد متنوع خانواده مي شخصیت و تأثیر اين متغیرها بر بهزيستي رواني،

ويژه حمايت اعضاي خانواده از يکديگر، افرادي با شخصیتهاي بهنجار و در نتیجه داراي سطح به

شود که منظور بهزيستي رواني باالتري قابل پرورش است و اهمیت اين موضوع وقتي دو چندان مي

نقشي مستقیم و بسیار اثرگذار بر سالمت و بهزيستي رواني ما از افراد مشاوران مدارس باشند که 

 آموزان دارند. ساير عناصر انساني مدرسه به ويژه دانش

همچنین توجه به ابعاد شخصیت و بهزيستي رواني مشاوران در حکم افرادي که برخوردار بودن 

مروجان سالمت و  نیاز فعالیت در مدارس به عنوانآنان از ويژگي شخصیتي سالم و متعادل، پیش

بهزيستي روان هستند از اهمیتي ويژه برخوردار است. اين امر نیازمند آن است که واحدهاي 

کارگیري مشاوران مدارس تدبیر و مراقبت مدخل ابتدا در امر گزينش و بهسازماني و کارشناسي ذي

ب و الزم براي حفظ و ها و تأمین شرايط مناسعمل آورند و در مراحل بعد به تدارک برنامهالزم به

هنگام مانند بخشي به سالمت و بهزيستي رواني مشاوران بپردازند و سپس تمهیدات الزم و بهتداوم

اي سالمت جسم و روان را انجام دهند و زمینه را براي تجديد نیروهاي انجام پايشهاي دوره

ورزي آموزي و مهارتارتدادن آنان در اردوهاي تفريحي و کارگاههاي مهسالمت افزا مانند شرکت

 فراهم کنند.

  

                                                           
1. Cantor 
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 آسیب شناسی شوراهای مدارس و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش آنها
 

 1مرتضي سميعي زفرقنديدکتر 

 چكيده

 

راهکارهاي مناسب براي  ةارائ ي مدارس وشوراهاشناسی  آسیباين پژوهش هدف 
آماري نمونه . استکشور  مدارس آموزي دانشمعلمان، مدرسه و  يهاشورا نقش تقويت

 از اي چندمرحله گیري روش نمونه بود که بهمدرسه  122 ،کوکران فرمول براساس
يزد، ايالم، اصفهان، سیستان و بلوچستان و شهر  استانهاي خوزستان، قم، خراسان شمالی،

با سه ها داده است واز نوع توصیفی اين پژوهش غیر آزمايشی  .ه استانتخاب شدتهران 
ها تحلیل داده براي. شد گردآوري هر شورابه تفکیک  مشاهده پرسشنامه، مصاحبه و روش

 دهد کهمینتايج پژوهش نشان  گرديد.استفاده  (Tاز آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون
بخشی از آسیبهاي فعالیت شوراها در مدارس کشور مربوط به وظايف مقرر آنها از لحاظ 

برخی از بندهاي . دکه بايد مورد اصالح و بازنگري قرار گیر است محتوايی و اجرايی
در هر . افزودبه آن  را موارد جديد از و برخی کرد توان حذف میرا وظايف هر سه شورا 

توأماً با همسان ) اهمیت بامالی و زمانی  محدوديتهايعوامل برحسب رتبه سه شورا، 
علل آسیب  مهمتريننامه اجرايی  و عدم صراحت و شفافیت آيیندرصد(  21حدود 

ي شوراها تقويت راهکارهايترين مهم مطابق نتايج حاصل .است شوراهاي مدارس
اختیارات، منابع  شوراها از نظر وظايف، نامه آيینتغییر  اصالح و .2 از: ندعبارت ا مدارس

 میانارتباط ساختاري مناسب شوراهاي درون مدرسه، ايجاد  .1مالی و زمان جلسات 

د براي تقويت نقش شوپیشنهاد می نینهمچ .خانهه، استان و سطح وزارتمدارس و با منطق
اعضاي شورا انتخاب  راآموزي  مديريت شوراهاي معلمان و دانش در مدارس، شوراها
 ،ابالغی نامه اجرايی در آيین و مدير مدرسه بر امور شوراها نظارت داشته باشد.کنند 

مشخص  شوراها به طور دقیق حدود اختیاراتهر شورا مشخص شده است ولی  وظايف 
الزم است شرح اختیارات قانونی  ،هستند مدارسارکان  ازبا توجه به اينکه شوراها  .نیست

 د.شوتعیین  نیز هر شورا

 

 مشارکت ،شناسی آسیب ،آموزي دانششوراي  ،شوراي مدرسه ،معلمان يشورا ،شورا :گانواژ دیکل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/3/49 تاريخ پذيرش:                     21/2/49دريافت:  تاريخ

 Mo_samie@yahoo.com                                 وپرورش آموزشمطالعات  پژوهشگاه ي آموزشی،زير و برنامهسازمان پژوهش  ارياستاد. 2

mailto:Mo_samie@yahoo.com
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 دمهـمق

 اصل اين منزلت و شأن در .است قائل يا ژهيو اهمیت مشورت و اورش براي اسالم مبین دين

 از مستقیماً و است برخوردار عصمت مقام از که ص(اکرم ) پیامبر کريم، قرآن در که همین بس

 علی عزمت فتوکل فاذا االمر فی شاورهم و»ده است. ، مکلف به مشورت شردیگ یممنبع وحی الهام 

تصمیم گرفتی با توکل به  که آنگاهکارها با آنان مشورت کن، پس  در: «المتوکلین يحب اهلل آن اهلل

در  .(294، آيه عمران آل )سورهرا دوست دارد کنندگان توکلخداوند آن را انجام بده که خداوند 

 از جمله شناسايی بسیارو اهمیت و فوايد  ويژهنظام سیاسی اسالم تشکیل شوراها داراي جايگاه 

 ،همگانی زمینه مشارکت ساختن بیشتر، فراهم پشتوانه و مقبولیت کسب ،قخال و فکر خوش افراد

 بهزادي)جامعه است  شکوفايی فکري و رشد و آنان به احترام و مردم در شخصیت احساس ايجاد

  .(2343 ،قاسمی و

هر چه تصمیمات با همفکري و مشارکت افراد بیشتري گرفته  شده انجام يپژوهشها بر اساس

همگان گذاشته  مشورت ومسائلی که به نظر  .برخوردار است یشتريام و درستی بشود، از استحک

 تر جانبه همه و نظر ارائه شده دخالت آرا تناسب بهو  است از خطاي کمتري برخوردار شود می

تصمیم جمع،  کند که او بر سراز قبل مشخص می پیوندد ورهبر دمکراتیک به گروه می .خواهد بود

 ازنظر (.2342يا از طريق اکثريت، ايستاده است )شريعتمداري،  افق به دست آيد وخواه از طريق تو

2برنچ
در ذهن علماي مديريت و ديگر  يکباره به( تفکر و انديشه مديريت مشارکت جويانه 1111) 

چنین  بلکه است. درنیامدهانديشه علمی  صورت به درنگ بیتکوين نیافته و  ربط ذيافراد 

سازمانی بوروکراتیک و سلسله مراتبی و  مدلهايموانع ناشی از تسلط  سببرويکردهايی به 

متعددي  فعالیتهايمديريتی دوره تیلوريسم و کالسیک به وجود آمده است. در اين زمینه  چالشهاي

و استقرار شوراهاي  دهی سازمانآموزشی گوناگون جهان صورت گرفته است که  نظامهايدر 

در  مند هستند کهعالقه معموالًان آموز دانشمعلمان و  .ستهاآن ترين مهم در مدارس گوناگون

( طی پژوهش خود 2444) 1نتاترمکی و پتمور .خود مشارکت داشته باشند شوراي مدرسه يفعالیتها

در امور مدارس  اند داشتهان تمايل آموز دانشدرصد  77که ه است در مدارس کنتاکی نشان داد

ا توجه به اظهارات مديران مدارس اياالت داکوتاي جنوبی ( ب2449) 3ويکو  ثیه مشارکت کنند.

مثبت بوده و فرصتهايی در اختیار مدارس قرار داده است تا در حل  شوراهافعالیت بیان داشتند که 

                                                 
1. Branch 

2. Patmor & McIntyre 
3. Heath  & Vik 
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با تصويب قانون  2494از سال  بعدي عمل کنند. هاي پروژهمسائل، اشتراک نظر، تبادل آرا و اداره 

 وپرورش بخش خصوصی و مقامات محلی در امور آموزش مدارس خصوصی، مشارکت مردم و

 در توانندمی هم اولیا ، همه کاوشها در  در کشور آلمان (.2333)غفاري  پیدا کرد« جنبه قانونی»

.  (1119، و همکاران 1هافمن) کنند شرکت مدرسه سطح در يا و خود فرزند حضور با کالس سطح

 که آموزي تاسیس کنند،دانش شوراي يک است ممکن یراهنماي مدرسه در آموزان دانش در ايرلند

 و و والدين  مديره هیئت با همکاري براي مدرسه، امور در آموزان دانش مشارکت ترويج آن نقش

 .(1123 1)پارکز، معلمان است

صحیح مبتنی بر تعلیم و تربیت در آن از  گیري تصمیمکه  استيکی از ارکان مهم جامعه مدرسه 

ايفا  ويژه ین نقشان مدرسه و معلموالئمس گیري تصمیم در اينخوردار است. بر ويژه یاهمیت

مدارس را  (1111) 3هنسون .و نقد قرارداد موردبررسیآن را  توان میتحت عنوان شورا  ؛ کهکنند می

بايد عوامل  ها آنکه براي هدايت  داند یمي اجتماعی در عصر امروز ها سازمان نيتر دهیچیپاز 

 وپرورش آموزشاهداف نظام بخشیدن به عملیاتی براي تحقق  مکانمدرسه  ردند.متعددي همسو گ

با عناصر پیچیده روحی  مدرسه معلماندر متعدد است.  هاي خواستهو  گرايشهاو تجلیگاه فرهنگ و 

نیازمند مشورت در رده  ،د. در اين شرايط تحقق مطلوب اهدافندار سروکاران آموز دانشو روانی 

شورا محل خوبی براي شناخت  از تجارب و اطالعات معلمان است. گیريبهرهعملیات و 

با  ،مدارس يهاشورا خالصه طور بهايجاد روحیه تعاون و همکاري است.  و حل راهارائه  ،مشکالت

 فراهم آوردناداري آموزشگاه و  آموزشی، پرورشی و در امورو هماهنگی  نظر تبادلبحث و  هدف

 .دشومیمدرسه تشکیل  امور جامبهبود اندر مشارکت معلمان 

ي شوراها ،آموزشی نظران ، صاحبشده در نظر گرفته و ماهیت وظايف اهمیت به توجهبا 

سازي  زيرا ازطريق فعال(؛ 2331دانند )يوسفی،  ترقی مدارس می و اساس پیشرفت و هيپارا  مدارس

 ،ا و خالقیتهاي مديرانو توانمنديه کردرا پويا و کارآمد  فضاي عمومی مدرسه توان شوراها می

 را سبب آموزان را شکوفا ساخت. حضور و مشارکت معلمان در اداره مدرسه معلمان و دانش

 (1119 )9شوآب. دانند سطح عملکرد مدرسه می يانگیزش و درنتیجه ارتقا ،افزايش تعهد سازمانی

نقل از مهر محمدي،  به  ،)شوآب داندمیفرآيند ياددهی و يادگیري اصلی  يکی از  عناصر را معلم 

 و جهت گیري مسئول مشارکتی مدرسه است که بدنه معلمان شوراي در کشور يونان .(2337

                                                 
1. Hofman  

2. Parkes  

3. Hanson 
4. Schwab 
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 زمانی جدول اجراي مسئول اين شورا. باشدمی مدرسه خوب عملکرد و آموزشی سیاستهاي اجراي

 ايطشر و ساختمان مدرسه آموزان، دانش حفاظت و سالمت همچنین و درسی هايبرنامه و درسها

 .(1113 1رافورد،ک)براندرت و  باشد مدرسه می

عنوان شوراهاي  با انگلستانمدرسه  29( در تحقیقات میدانی در 1117) 1ويتی و ويسبی

، وضع موجود فعالیت شوراهاي سازند یمي واقعی مهایتصمآموزي در مدارس چقدر  دانش

ي مرتبط اولويتهامجموع نتايج و  و با توجه به ندآموزي را در مدارس موردبررسی قرارداده ا دانش

 آموزي را به شرح ذيل گزارش نموده اند: با شوراهاي دانش

 انگلستانآموزی مدارس در کشور  ی فعالیت شوراهای دانشاولویتهاخالصه 

 آموزان حقوق دانش .1

 گیري مدرسه حضور در ساختارهاي تصمیم 

  مدرسه يهايساز میتصمآموزان در  يی براي مشارکت دانشفرصتهاايجاد 

 هايساز میتصمآموزان براي مشارکت در  آموزش و توانمندسازي دانش 

 ی شهروندیفعالیتها .8

 درسی شهرونديي ارتباط مستقیم با برنامهراهها 

 ايجاد تنظیمات رسمی و پايدار براي انتخابات مدرسه 

  همه مدرسه ي ارتباطی باکانالها ايمدرسه برگزاري شوراهاي منظم 

  همه نظرات يی برايفرصتهاايجاد 

 بهبود مدرسه .5

 ايجاد ارتباط رسمی شوراها با تیم مديريت مدرسه 

 ي مدرسهادار ويادگیري کادر آموزشی  -ياددهی فرآيندهاي  زمینه مشارکت منظم در 

  آموزان در همه امور مدرسه ي مختلف مشارکت دانشراههااشکال و 

 اختصاصی سازی .5

 ازجمله مسائل تدريس و يادگیريآموزان در بسیاري از امور مدرسه  مشارکت دانش 

 صورت کالس به کالس و انفرادي آموزان به مشاوره با دانش 

  ي مدرسه و شوراهاي محلیها یمش خط ،ها خانوادهآموزي با  ي شوراي دانشفعالیتها میانارتباط رسمی 

                                                 
1. Brundrett & Crawford 
2. Whitty & Wisby 
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نیز تحقیقی  2داکوتاي جنوبی مدرسه مقدماتی ايالت ايوا و 23از مديران ( 2449) یث و ويکه

بر اساس نتايج  .انجام داده اندبا روش مصاحبه را پیرامون موقعیت شوراهاي موجود در مدارس 

اين تحقیق دلیل ايجاد شوراهاي معلمان و شوراي اداري و مدرسه، پاسخگويی گسترده براي 

 بوده است.مؤثر بر مدرسه  گیريهايتصمیم

بخشیدن به  تحقق منظور بهس مروري بر ادبیات پژوهش حاکی از آن است که شوراهاي مدار 

 تیاهم .دنشو میتشکیل گیري  میتصم و سازي میتصم ،آموزش ،رسانی اطالع اهداف چهارگانه

به جهت ماهیت و  است و شده شناختهاست که يکی از ارکان اساسی مدارس  به گونه ايشوراها 

 يبرا .را داراستارکان نقش محوري  بر سايرگذاري تأثیر نیز شرح وظايف و ترکیب اعضاي آن و

بسیار  شوراهامناسب از  گیري بهره ،هرگونه سیاست جديد در سطح مدارس يافتن تحقق

 .ستکارگشا

 وپرورش آموزشو راهبردهاي اساسی  سیاستهااجرايی مدارس با توجه به  نامه آيین زمینهدر اين 

 اختیاراتتفويض  ان و باآموز دانشمحوري، مشارکت دهی معلمان و  -، مدرسهتمرکززدايی ازجمله

اهداف تعلیم و تربیت تنظیم  بخشیدن به براي تحقق مناسبترالزم در مدارس و جهت ايجاد شرايط 

 است. شده

 شوراي عالی 9/2374/ 19مورخ  291در جلسه  اجرايی مدارس که نامه آيینبر اساس مفاد 

رکن مدرسه  9رکن از  3 عنوان بهشوراهاي مدارس  ،به تصويب رسیده است و پروشآموزش 

 . لحاظ شده است آنهاوظايف مهمی براي و اند  شده معرفی

حاکی از  و تحقیقات گزارشهانتايج برخی  در مدارس شوراها و مهم بديل بینقش  باوجود

در نتايج  (2331رحیم پور ). است عملکرد آنهاو  ريزي برنامهدر  بسیارو نارسايی  آسیبهاوجود 

معلمان يکنواخت و تشريفاتی است و معلمان فقط  يشوراسات کرده است که جل بیانتحقیق خود 

درصد  41( دريافت که 2374). محمدي ابندي یمبراي رعايت مقررات اداري در جلسات حضور 

درصد مديران و مربیان با تشکیل شوراها  29اند و  ان تشکیل شورا را ضروري دانستهآموز دانش

مربوط  يفعالیتهاها و  شارکت عملی در اجراي برنامهموافق هستند و فعالیت شورا را براي جلب م

: دنويس شورا در نظام اداري می( دربارۀ 2341)فتحی  و مشهدي، نظري ،خداپرست اند. موفق دانسته

گیري جمعی و شورايی در بدنه دولت، نمايانگر اهمیت و جايگاه  نفس وجود الگوهاي تصمیم

رايی مختلف و امور فرابخشی است. از طرفی مشورت و مشارکت گروهی در اتخاذ تصمیمات اج

                                                 
1. Iowa and South Dakota 
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گیري جمعی و شورايی( در بدنه  الگوهاي تصمیمامر )ي دقیق و هدايت اين زير برنامه هم نبود

 اجرايی کشور مشکالتی را به بار آورده است

 مسئوالنآموزان،  آن است که مديران واحدهاي آموزشی، والدين، دانش ديمؤنتايج تحقیقات 

و اين شوراها را عاملی براي تقويت روحیه مشارکت اند داشته  دیتأکید بودن شوراها آموزشی بر مف

در اکثر  اين وجود بااند.  آموزان ارزيابی کرده در دانش نفس اعتمادبهپذيري و ارتقاي  مسئولیتو 

عملی بهاي الزم به شوراها داده نشده است )چايچیان،  طور به موردبررسیواحدهاي آموزشی 

2374.)  

که شوراي  نقشی اهمیت وحاکی از آن است که با توجه به  مروري بر ادبیات پژوهش

دامنه سفانه أمت دارد اجتماعی هاي ولیتئمسآموزان با  آشنا کردن دانش زمینه آموزي در دانش

بسیار  رسانی اطالعچندان مناسب نبوده و  در مورد شوراها وپرورش آموزشو تبلیغات  رسانی اطالع

در بیشتر  (2339) ساکی و نژاد هاي سبحانی براساس يافته .(2334است )ايزدي،  ضعیف بوده

ي تشکیل شده است ولی سوال اساسی کیفیت برگزاري و تداوم شورا آموز دانش مدارس شوراهاي

 هاست .

فعلی فعالیت شوراهاي مدارس در حد مطلوب  و شرايط، ساختار شود میکه مالحظه  طور همان

استفاده الزم  و پرورشیاهداف آموزشی بخشیدن به تحقق  براياين امکان مهم  از و نشدهگزارش 

 یند نقشتوان میمقرر  وظايف در مدارس با توجه به شده بینی پیش سه شوراي که درحالی ،شود نمی

 تر مطلوببراي انجام  آسیب شناسی شوراها بنابراين مهم در بهبود کیفیت امور مدرسه ايفا نمايند،

آسیب شناسی در برگیرنده  . مدرسه ضروري است شوراهايبه نقش  بخشی کیفیت و اين وظايف

جستجوي علل و تغییرات مرتبط با آن در سطح موقعیت مورد نظر است که منجر به بروز عاليم و 

 شناسايی اين علل و  رفع آنها در صورت (.1123، رابینز و کومار، کوتران)هايی می شوند نشانه

و مديران، معلمان  و خالقیتهاي و توانمنديها وندش کارآمدو پويا  دنتوان میشوراهاي مدرسه 

اين امر بررسی وضعیت موجود يافتن د. براي تحقق نشکوفا و متجلی ساز خوبی بهان را آموز دانش

راهکار مناسب براي رفع مشکالت و  و ارائه شوراهاي فعالیت اين آسیبها ويژه به شوراهاعملکرد 

راهکاررا در مواردي مترادف با  .رسدبه نظر می هاي مدارس امري بسیار ضروريتقويت نقش شورا

شامل چندين متغیر از يا مدل تئوري و ابزاري براي درک موضوع می دانند در اين معنی هر راهکار

 .(2332، و همکاران )علی احمدي توان آنها را سنجید و يا اندازه گرفت موضوع است که می

سند تحول بنیادين  راهکارهايو  وپرورش آموزشي تحول استهاسیبر اساس  همچنین
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تقويت نقش  زمینةموجود در  و مقرراتقوانین  (1-23و  2-23 بندهاي) وپرورش آموزش

  اقدام شود. شوراهامدارس بايد اصالح و براي افزايش کارآمدي  شوراهاي

 : ستا زير الهايؤس اساس شواهد موجود اين پژوهش کوششی در پاسخ بهبر  

 تحقيق یسؤالها

 ازنظر( آموزي دانش يشوراشوراهاي مدارس )شوراي معلمان، شوراي مدرسه  يآسیبها .2

 ضوابط و مقررات ابالغی کدام است؟

 (آموزي دانش يشوراشوراي مدرسه  ،شوراي معلمان)ي فعالیت شوراهاي مدارس آسیبها .1

 چیست؟ انجام وظايف مصوب ابالغی درزمینه

 (آموزي دانش يشوراشوراي مدرسه  ،شوراي معلمانمدارس ) شوراهايي آسیبهاعلل  .3

 کدام است؟ شده ابالغ نامه آيینوظايف مقرر  يو اجرا درزمینه

 ،شوراي مدرسه ،شوراي معلمان)مدرسه  شوراهايتجارب مدارس در زمینه برگزاري  .9

 چگونه است؟ (آموزي دانش شوراي

راي معلمان، شوراي مدرسه و )شو راهکارهاي مناسب براي تقويت نقش شوراهاي مدارس .9

 است؟ ( کدامآموزي دانششوراي 

  پژوهش شناسیروش 

آنچه را موجود است بدون دخل و  پژوهشگرزيرا  ،است توصیفیروش تحقیق اين پژوهش 

 ه قرار داده است.مورد مطالعتصرف و دستکاري 

 ها تحلیل دادهروش 

و آزمون فاصله اطمینان( استفاده  t)آزمونها از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل داده به منظور

   .ه استشد

 مورد مطالعهجامعه 

       ر کشور در سال تحصیلیمدارس سراس همهدر اين پژوهش شامل  مطالعه موردجامعه 

 .بوده است49-2349

  حجم نمونه

از فرمول  بهره گیري(، از اين رو با 1949سطح اطمینان در)گیري پیوسته استمقیاس اندازه

 .شده استمحاسبه  مدرسه 121تعداد حجم نمونه به وکرانک
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 گیری شیوه نمونه

از استانهاي خوزستان، قم، خراسان  اي گیري چندمرحله روش نمونهبا  نمونه آماري مدارس 

پذيري تعمیم به منظور .نديزد، ايالم، اصفهان، سیستان و بلوچستان و شهر تهران انتخاب شد شمالی،

  مدرسه افزايش يافت. 121به  121از  از افت در حجم نمونه پیشگیريبیشتر و 

 ابزارهای اندازه گیری

  ها به سه روش زير انجام شده است:آوري داده  گرد

 چهارپرسشنامه به تفکیک شوراي  معلمان، شوراي مدرسه و شوراي دانش آموزي در   (الف

 : ه استاستفاده شد زيرشرح  آموزشی به –اداري  پرورشی و -بعد آموزشی، پرورشی، آموزشی 

پرسشنامه د بر اساس شرح وظايف مصوب ابالغی، بن 27پرسشنامه شوراي معلمان داراي 

       پرسشنامه شوراي ، بند بر اساس شرح وظايف مصوب ابالغی 14شوراي مدرسه داراي 

  .بند بر اساس شرح وظايف مصوب ابالغی 21آموزي داراي دانش

ن يافته:  براي اطالع از تجارب مدارس در زمینه برگزاري شوراها و مصاحبه نیمه سازما (ب

 .راهکارهاي مناسب تقويت آنها

براي تعیین میزان اجراي وظايف هر يک از شوراها در  برگ هنمونمشاهده: با استفاده از  (ج

  انجام شده است. مدارس

 محاسبه ضریب پایایی 

فی انتخاب شده و با روش مصاحبه، مشاهده و نفر از اعضاي شوراها به صورت تصاد 71ابتدا 

ضريب پايايی هر يک از ابزارها به شرح  کرونباخ يآلفاپرسشنامه با استفاده از روش باز آزمايی و 

 . ه استذيل محاسبه گرديد
 ضریب پایایی ابزارهای اندازه گیری )مصاحبه ، مشاهده و پرسشنامه( با استفاده از روش باز آزمایی و . 1جدول 

 کرونباخ یآلفا

 اجرا و روش

 پاسخ دهندگان

 پرسشنامه مشاهده مصاحبه

 روش آلفاي کرونباخ روش بازآزمايی روش بازآزمايی

 1934 1932 1939 دانش آموزان

 1933 1932 1933 معلمان

 1941 1933 1931 مديران

 خوردارند. شود هر سه ابزار از ضريب پايايی باال و قابل قبول برهمان طور که مالحظه می
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  گیریابزارهای اندازه روایی

از  شماريالهاي پژوهش به ؤهمراه با اهداف و س هاپرسشنامه  ،بررسی روايی محتوايیبراي  

که در زمینه موضوع پژوهش از تجارب و تخصص کافی برخوردار بودند ارائه و  کارشناسانی

 .گرديد آنها بازنگري و اصالح نظرات آنها  دريافت شد و مطابق  نظر

  تحقيق هاییافته

ي شورا ،شوراهاي مدارس )شوراي معلمان، شوراي مدرسه يآسیبها اول تحقیق: سؤال

 آموزي( ازنظر ضوابط و مقررات ابالغی کدام است؟ دانش

 شورای معلمان
 tج آزمون نتای و اعضای شورای معلمان از نگاه مصوب هدف با اداری اجرائی  آموزشی، پرورشی و وظایفتناسب  .8جدول 

 شاخص                   

 ابعاد وظایف

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

 خطای

 استاندارد میانگین

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 اطمینان

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 مصوب
122 49/3 79/1 19/1 214/23 121 111/1 

وضعیت کلی تناسب باهدف 

 مصوب آموزشی
121 42/3 74/1 19/1 93/22 114 111/1 

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 مصوب پرورشی
111 12/9 33/1 12/1 133/23 112 111/1 

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 پرورشی –مصوب آموزشی 
122 42/3 33/1 12/1 394/29 121 111/1 

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 آموزشی–مصوب اداري 
122 43/3 39/1 12/1 412/29 121 111/1 

 (، از ساير ابعاد بهتر بوده است،9912وضعیت بعد پرورشی )با میانگین  ،1 ي جدولها هداد طبق

بحث وتبادل نظر و )به عبارت ديگر اين دسته از وظايف تناسب بیشتري با هدف تشکیل شورا

را  نیز نتیجه tآزمون  دارد. (مین مشارکت معلمانأت هماهنگی در امور آموزشی وپرورشی واداري و

 (.sig=0.000<0.05) کند می یدأيت

شده است  وظیفه منطبق با اهداف شورا بیانهشت شوراي معلمان ة گان 27وظايف   درمجموع

 –اتخاذ تدابیري در مورد مسائل آموزشی  ،اند از: انتخاب نماينده معلمان که اين وظايف عبارت

ارتقاي  ،آموزان نشتقويت اعتقادات مذهبی و اخالقی دا ،ها  مشارکت در تنظیم برنامه ،پرورشی

نحوه استفاده از وسايل  ،نحوه تشويق و تنبیه ،هاي درسی و بررسی افت تحصیلی کیفیت برنامه

بند باقیمانده  4بندي برنامه درسی.  برنامه و بودجه تشکیل کالسهاي فوق ،آموزشی آموزشی و کمک

 ،(آموزان ه تحصیلی دانش)تعیین پاي 27انطباق کمتري با اهداف شوراي معلمان دارند؛ ازجمله بند 
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 ( باآموزشی )انتخاب و معرفی کتب کمک 29و بند  (بررسی محتواي کتابهاي درسی) 21بند 

 هاي وزارتی تداخل دارند. يا بخشنامه وظايف ديگر ارکان مدرسه

کمترين  27و  21، 9، 9، 3 پرسشهاي کیفی، وظايف بندهاي بر اساس نتايج تحلیلهمچنین 

 .استبررسی و تجديد نظر  قابل دارد کهمصوب شوراي معلمان تناسب را با اهداف 

 شورای مدرسه 
 tنتایج آزمون  و از نگاه اعضای شورای مدرسه هدف مصوب با ییاداری اجرا آموزشی، پرورشی و وظایفتناسب  .5جدول 

 شاخص                     

 ابعاد وظایف

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

 خطای

 یانگیناستاندارد م

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 اطمینان

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 مصوب
111 49/3 79/1 19/1 793/23 112 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 آموزشی
111 23/3 13/2 17/1 323/4 124 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 پرورشی
111 29/9 79/1 19/1 197/13 112 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 پرورشی -ی آموزش
111 13/9 32/1 19/1 392/23 112 111/1 

هدف  وضعیت کلی تناسب با

 آموزشی–مصوب اداری 
111 39/3 31/1 19/1 343/29 112 111/1 

از هدف مصوب  ی باياجراو اداري آموزشی، پرورشی،  وظايف ، تناسب3در جدول شماره 

ين جدول وضعیت بعد پرورشی )با هاي ا داده. بر اساس شده است درجنگاه اعضاي شوراي مدرسه 

به عبارت ديگر اين دسته از وظايف تناسب بیشتري با  (، از ساير ابعاد بهتر بوده است.9929میانگین 

اولیاي دانش آموزان  استفاده از تجارب معلمان و ، همکاري وهدف تشکیل شورا)توسعه مشارکت

نیز نتیجه را   tآزمون .دارد اداري( شی وپرور و ارتقاي کیفی فعالیتهاي آموزشی و در اداره مدرسه

 (.sig=0.000<0.05کند ) تائید می 3با توجه به جدول

انه شامل بندهاي گ 14مورد از وظايف  23 ،دهندگان به نظر پاسخ به دست آمدهبر اساس نتايج 

فی ( متناسب بوده و بقیه تناسب کا11، 12، 11، 23، 29، 23، 4،21،21، 3، 7، 2، 9، 9، 3، 1، 2)

  زمینه آموزشی بوده است. درزمینه اهداف پرورشی و کمترين در تناسبهاو بیشترين  نداشته اند

متناسب با اهداف ناي باز )کیفی( نیز تعدادي از وظايف را سؤالهادهندگان در پاسخ به  پاسخ

دهندگان در سؤاالت کمی همخوانی داشته است.  اند که با نظر پاسخ شوراي مدرسه تشخیص داده

بند از وظايف شوراي مدرسه  3به نتايج حاصل از سؤاالت کمی و کیفی تعداد  توجهطورکلی با  به
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تناسب را با اهداف مصوب اين شورا  ( کمترين14، 13، 17، 12، 13، 24، 27، 22)شامل بندهاي 

 دارند.

 توان نتیجه پرسشهاي کیفی درمجموع از نتايج کمی وکیفی می براساس نتايج تحلیلهمچنین 

، 24، 23، 22،27، 29، 1،23بند از آيین نامة شوراي مدرسه شامل بندهاي  21گرفت که وظايف 

کمترين تناسب را با اهداف مصوب اين شورا دارا وظايف شوراي مدرسه   14 ،13، 17، 12، 13

 . استبررسی و تجديد نظر  قابل کههستند 

 شورای دانش آموزی 
 دانش آموزی شورای هدف مصوب باشورای دانش آموزی  اداری و آموزشی، پرورشیوظایف تناسب  .5جدول 

 شاخص         

 ابعاد وظايف

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

 خطاي

 استاندارد میانگین

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادي

سطح 

 اطمینان

 وضعیت کلی تناسب با

 هدف مصوب
123 43/3 79/1 19/1 132/24 121 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 آموزشی
234 21/3 33/2 21/1 271/2 233 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 پرورشی
122 22/9 71/1 19/1 219/13 121 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 آموزشی و پرورشی
121 43/3 42/1 12/1 232/29 122 111/1 

هدف مصوب  تناسب با

 آموزشی–اداري 
123 31/3 49/1 12/1 379/21 121 111/1 

(، از ساير ابعاد بهتر بوده 9922وضعیت بعد پرورشی )با میانگین ، 9هاي جدول  هبر اساس داد

   به عبارت ديگر اين دسته از وظايف تناسب بیشتري با هدف تشکیل شورا)مشارکت است. 

 فوق برنامه و ، ورزشی وانضباطی آموزشی وپرورشی،آموزان در امور مربوط به مسائل دانش

ارج نهادن به شخصیت  و دانش آموزان و اولیاي مدرسه میانیم دوسويه مستق ايجادارتباط صحیح و

 (ناو مشارکت جويی در آن پذيريري و مسئولیتووکرامت آنان و تقويت اعتماد به نفس و خودبا

 (.sig=0.000<0.05کند ) تائید می 9نیز نتیجه را با توجه به جدول   tآزمون .دارد

)همکاري در تشکیل و  3آموزي وظايف بند  راهاي دانشوظیفه شو 21از براساس نتايج تحقیق 

)همکاري در تنظیم برنامه امتحانات داخلی( و  22آموزان در مدارس(، بند  اداره تعاونی دانش

نامه ازنظر اعضاي شوراي  آموزي با مفاد آيین ي شوراي دانشفعالیتهايی با همسومراقبت 
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ظايف، بعد پرورشی نسبت به ساير ابعاد آموزشی، د. ازنظر ابعاد ونآموزي تناسب کمتري دار دانش

 و اجرايی داراي تناسب بیشتر است یپرورش-آموزش

ي شورا ،شوراي مدرسه ،شوراي معلمان)ي فعالیت شوراهاي مدارس آسیبها دوم تحقیق : سؤال

 چیست؟ وظايف مصوب ابالغی اجرايدرزمینه  (آموزي دانش

 شورای معلمان
 ی )تعداد، میانگین و انحراف استاندارد(یاجرا -اداری پرورشی و -آموزشی وظایف اجرایوضعیت  .2جدول 

 شاخص           

 ابعاد وظایف

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

 خطای

 استاندارد میانگین

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 اطمینان

 111/1 114 923/29 12/1 31/1 39/3 121 وضعیت کلی اجرا

 111/1 114 499/23 12/1 39/1 32/3 121 شیمیزان اجرای آموز

 111/1 112 332/23 17/1 49/1 41/3 111 میزان اجرای پرورشی

 –میزان اجرای آموزشی 

 پرورشی
121 39/3 39/1 12/1 323/23 114 111/1 

–میزان اجرای اداری 

 آموزشی
121 41/3 33/1 12/1 1/29 114 111/1 

وضعیت بعد آسیبهاي اجراي وظايف  از نگاه اعضاي شوراي معلمان موردمطالعه وضعیت 
به عبارت ديگر  .(، از ساير ابعاد بهتر بوده است3941)با میانگین  آموزشی-اجراي اداري  پرورشی و

  tآزمون ند.يا در اجرا با مشکل کمتري مواجه بوده ااند وظايف در مدارس اجرا شده  اين دسته از
 (.sig=0.000<0.05کند ) یز نتیجه را تائید مین

با آسیب  9و  29،21 ،27بندهاي  وظايف مصوب در اجرا، دردادن شوراي معلمان ازنظر انجام 
بررسی منابع آموزشی  ،آموز تعیین پايه تحصیلی دانش روست. اين بندها شامل موضوعات: روبه

بحث در مورد محتواي  ،آموزان نشآموزشی به دا آموزشی و انتخاب و معرفی کتب کمک کمک
وپرورش  آموزان در فرآيند آموزش انديشی براي تأمین مشارکت فعال دانش چاره ،کتابهاي درسی

 و است. همچنین بندهاي مربوط به عدم پیگیري مصوبات شورا، مشخص نبودن منابع مالی
شوراها وظايف اي اجر هايموارد ديگري از آسیب نامه مشخص نبودن زمان تشکیل شورا در آيین

 .هستند

 شورای مدرسه
 از نگاه اعضای شورای مدرسه )تعداد، میانگین و انحراف استاندارد(وظایف  اجرایوضعیت  .5جدول 

 شاخص              

 ابعاد وظایف
 میانگین  تعداد

انحراف 

 استاندارد

 خطای

 استاندارد میانگین

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 اطمینان

 111/1 112 331/27 19/1 73/1 39/3 111 اجرا وضعیت کلی
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 111/1 127 224/22 17/1 42/1 71/3 123 میزان اجرای آموزشی

 111/1 111 313/11 19/1 71/1 13/9 112 میزان اجرای پرورشی

 –میزان اجرای آموزشی 

 پرورشی
112 11/9 32/1 19/1 913/23 111 111/1 

–میزان اجرای اداری 

 آموزشی
111 72/3 73/1 19/1 23/23 112 111/1 

(، از ساير ابعاد بهتر بوده 9913)با میانگین  آموزشی-اجراي اداري  وضعیت بعد پرورشی و

يا در اجرا با مشکل کمتري  وظايف در مدارس اجرا شده و به عبارت ديگر اين دسته از .است

 .  (sig=0.000<0.05) کند تیجه را تائید مینیز ن  tآزمون .ندمواجه بوده ا

مورد از وظايف شوراي مدرسه  24 که دنده نشان می« ي اجراي وظايف شوراي مدرسهآسیبها»

( ازنظر اجراي وظايف 11، 12، 24، 23، 29، 23، 21، 22، 21، 4، 3، 7، 2، 9، 9، 3، 1، 2)بندهاي 

، 9، 3هاي و بیشترين میزان اجرا مربوط به وظايف بند بودهدر مدارس داراي امتیاز باالتر از میانگین 

. همچنین بیشترين بوده است 22، 19، 17، 13، 12و کمترين میزان اجرا مربوط به بندهاي  21، 11

آموزشی بوده  -میزان اجراي وظايف مربوط به امور پرورشی و کمترين آن مربوط به امور اداري

 است.

 شورای دانش آموزی
اد آموزشی، پرورشی و اداری اجرایی )تعداد، میانگین و ابع آموزی در  وظایف شوراهای دانش اجرای. وضعیت  5جدول 

 انحراف استاندارد(

به عبارت ديگر اين دسته  (، از ساير ابعاد بهتر بوده است،9919اجراي بعد پرورشی )با میانگین 

نیز نتیجه   tآزمون .انديا در اجرا با مشکل کمتري مواجه بوده  ندوظايف در مدارس اجرا شده ا از

 (.sig=0.000<0.05کند ) تائید می 7ل شماره را با توجه به جدو

 شاخص             

 ابعاد وظایف

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

خطای استاندارد 

 میانگین

t  
 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 اطمینان

 111/1 121 331/27 19/1 72/1 43/3 122 وضعیت کلی اجرا

 111/1 249 912/9 21/1 33/2 91/3 249 موزشیمیزان اجرای آ

 111/1 121 17/12 19/1 73/1 19/9 122 میزان اجرای پرورشی

میزان اجرای آموزشی 

 پرورشی -
121 49/3 42/1 12/1 493/29 114 111/1 

–میزان اجرای اداری 

 آموزشی
122 71/3 43/1 17/1 399/21 121 111/1 
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، 21، 3وظايف مربوط به بندهاي  آموزي کمترين میزان اجراي از نگاه اعضاي شوراهاي دانش

 زيرند:به شرح  بوده است که 2و  22

 آموزان و اداره تعاونی دانش همکاري در تشکیل 

 همکاري در تنظیم برنامه امتحانات داخلی 

 انتخاب نماينده براي شرکت در شوراهاي مدرسه و انجمن اولیا 

  نامه نآموزان با مفاد آيی ي شوراي دانشفعالیتهامراقبت بر همسويی 

آموزي محدوديتهاي مالی و تداخل زمان جلسه با  از اعضاي شوراهاي دانش شمار بسیاري

 اند. اين شوراها گزارش کردهفعالیت بخشی  ساعت درسی را مانعی براي کیفیت

آموزي(  ي شوراهاي مدارس )شوراي معلمان، مدرسه و دانشآسیبهاعلل ":سؤال سوم پژوهش 

 "شده کدام است؟ نامه ابالغ آئین در زمینه اجراي وظايف مقرر
 . علل آسیبهای شوراها در زمینه اجرای وظایف مصوب2جدول 

 

 

 شوراي معلمان

 -نامه  عدم صراحت و شفافیت آيین -ناکافی بودن اطالعات مجريان  -محدوديتهاي مالی  -محدوديتهاي زمانی

مان به وظايف مقرر مربوط است که . علل برخی از آسیب شوراي معلستتداخل وظايف شورا با ساير بخشها

وظايف با توجه به بخشنامه ممنوعیت معرفی  29يا قابلیت اجرا ندارد. بند  آمد نیست اي است و روز صورت کلیشه به

ي شوراي معلمان مربوط به زمان تشکیل آسیبهاآموزشی، عمالً جنبه اجرايی ندارد. علل ديگر  کتابهاي کمک

نبودن وظايف  آمدان مناسبی تعیین نگرديده است. عدم صراحت و شفافیت و روزشوراست. براي تشکیل شورا زم

نحوه استفاده از وسايل آموزشی و  ماننداي از وظايف  مقرر براي شوراي معلمان موجب شده که اجراي پاره

حقیق ي درسی با اشکال مواجه شود. بر اساس نتايج تکتابهانظر در مورد محتواي  آموزشی و بحث و تبادل کمک

 به مديريت مدرسه و جلسات مرتبط است.  آسیبهابخشی از علل 

 

    

 شوراي مدرسه 

ترين عوامل و ناکافی بودن اطالعات  درصد مهم 19درصد و محدوديت زمانی با حدود  32محدوديت مالی با حدود 

. همچنین نتايج تندهسترين عوامل  اهمیت درصد کم 4و  29و تداخل با وظايف ساير بخشها به ترتیب با حدود 

ترين علل  حاصل از سؤاالت کیفی نیز همانند نتايج حاصل از سؤاالت کمی يکسان بوده است يعنی در اينجا نیز مهم

ازآن به ساير عوامل مانند  شده است و پسبیان آسیب شوراي مدرسه ابتدا محدوديت مالی و سپس محدوديت زمان 

 شده است.دها، امکانات، نیروي انسانی و غیره اشاره ناکافی بودن اطالعات، تداخل با ساير واح

 

         شوراي 

 دانش آموزي

 2/29درصد(، تداخل وظايف ابالغی با ساير بخشها ) 14درصد(، محدوديت زمانی ) 9/31محدوديتهاي مالی )

ه رش شددرصد گزا 9/21درصد( و عدم صراحت و شفافیت وظايف  1/21درصد(، ناکافی بودن اطالعات مجريان )

ن و کارکنان مدرسه با مجريان درسه، عدم همکاري و مشارکت مسئوالمحدوديتهاي امکانات موه بر آن عال .است

 است. از آسیب شوراها به شمار آمدهنیز  آموزي برنامه شوراي دانش

شوراي معلمان، )جارب مدارس در زمینه برگزاري شوراهاي مدرسه ت تحقیق : چهار سؤال

 چگونه است؟ (آموزي شوراي دانش و شوراي مدرسه

 ارائه شده است. 4در جدول تجارب ذکرشده  ،بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه
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 . تجارب مدارس در زمینه برگزاری شوراها5جدول 
 

 

 

 شوراي معلمان

ايج آن بعد از و نت نصب دستور جلسه قبل از برگزاري -نظرسنجی از معلمان در مورد وظايف شورا و دستور جلسات 

اداره جلسه توسط گروههاي  -کنندگان  اعطاي گواهی حضور به شرکت -طور مستمر جلسه در تابلو اعالنات مدرسه به

نظران وصاحب ندعوت از برخی اولیا، مسئوال -راهکار  مسائل مدرسه ارائهۀ نظر و همفکري اعضا دربار تبادل -درسی 

استفاده  -برگزاري جلسات مشترک با مدارس ديگر  -مله افت تحصیلی هاي تخصصی ازج تشکیل کمیته -در جلسات 

تشکیل جلسات در  -ايجاد هماهنگی براي روشهاي تدريس  -اي  از وسايل هوشمند، فیلم و ديگر ابزارهاي چندرسانه

فعال زارتی و مشارکت بررسی طرحهاي جديد و -برگزاري جلسات مشترک با ديگر شوراهاي مدرسه  -مکانهاي متنوع 

 هادر اجراي آن

 

 

 

 

 شوراي مدرسه

گیري در مورد  تصمیم -نحوه جذب کمکهاي مردمی -آموزان نیازمند تشکیل صندوق مالی مدرسه و کمک به دانش

 -تشکیل جلسه مشترک با انجمن اولیا مدرسه -تشکیل بازارچه بر اساس مصوبه شوراي مدرسه -طرحهاي جديد

گیري نحوه جذب کمکهاي مردمی  بررسی و تصمیم -مورد دستور جلسه شورانظرسنجی از اعضاي شوراي مدرسه در 

استفاده از  -هاي آموزشی براي معلمان مدرسه و دوره کارگاههاگیري در مورد  بررسی و تصمیم -در جلسات شورا

بررسی  -آموزان در شورا طرح مسائل و مشکالت دانش -اعضاي شورا در بیان راهکارها و تجارب خود در اداره مدرسه

گیري درباره برگزاري مراسم  تصمیم -در اين موارد شورا گیريها و تصمیمدانش و مهارت خانواده يطرحهاي ارتقا

بررسی نظارت بر نحوه ارتباط معلمان  -آموزان در شورا ي تشويق و تنبیه دانشراههابررسی  -اهلل در شورا مذهبی و ايام

 -برگزاري جلسات شورا در خارج از وقت اداري مدرسه -ات شوراتشکیل مستمر هفتگی جلس -آموزان  و دانش

 برگزاري جلسات طبق دعوتنامه و با دستور جلسه

 

 

        شوراي 

 دانش آموزي

 -برگزاري دائمی جشنواره تدريس برتردر همکاري  -نظرسنجی از اعضاي شورا در مورد وظايف و دستور هر جلسه

 -ي مختلف در مدرسههامراسم برگزاري مشارکت در -آموزي شوراي دانش بهواگذاري اداره کتابخانه مدرسه 

تبیین  -بااخالقآموزان  معرفی الگوهاي دانش -هاي مدرسه آموزان براي شرکت در برنامه ريزي ترغیب دانش برنامه

با شوراي آموزي  اعضاي شوراي دانش میانبرقراري ارتباط  -وظايف شورا و دستورالعمل براي هر يک از اعضاي شورا

 معلمان

)شوراي معلمان،  راهکارهاي مناسب براي تقويت نقش شوراهاي مدارس پنج تحقیق: سؤال

 است؟ ( کدامآموزي شوراي مدرسه و شوراي دانش

 شماره در جدولتواند شوراي معلمان را تقويت کند  بر اساس نتايج تحقیق راهکارهايی که می

 شده است. ارائه 21
 ناسب برای تقویت نقش شوراها. راهکارهای م16جدول 

 

 

 

 شوراي معلمان

 بینی شود. نامه پیش منابع مالی جهت برگزاري و اجراي مصوبات شورا بايد در آيین -

موظف کاري الزحمه در نظر گرفته شود يا شرکت در جلسات جزء ساعت  براي حضور فعال همکاران در شورا حق -

 حساب آيد. آنان به

 نامه ذکر شود تا از اعمال سلیقه جلوگیري گردد. در آيین زمان برگزاري و تعداد جلسات -

 همکاران فراهم شود. ةبا ايجاد جو آزاد، امکان بیان نظرات هم -

 .کننداتخاذ  را به شوراي معلمان اختیارات بیشتري داده شود تا در موقع ضروري تصمیمات الزم -

ان تشکیل جلسات، امکانات هوشمند، پذيرايی براي تشکیل موفق شورا بايد امکانات زيرساختهاي الزم مانند مک -

 فراهم شود....درخور شأن همکاران، گرمايش و سرمايش و

 شناسی شود. بازخورد نتايج بايد به اطالع همکاران رسانده شود. تصمیمات شوراها و نتايج پیگیري و آسیب -

یم بدانند و در اجراي مصوبات اعضاي شورا گرفته شود تا همه خود را در شورا سه ةتصمیمات بايد در حضور هم -
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 همکاري کنند.

 شده برگزارگردد. ريزي دقیق و از پیش مشخص جلسات شوراها با برنامه -

 

 

 

 

 شوراي مدرسه

نیاز به زمان و امکانات و فضاي مناسب و همچنین نیروي  ،بدنی موضوع توسعه تربیتبا  11اجراي بند  براي -

 دارد.وجود متخصص 

 اي برگزاري شوراي مدرسهتأمین اعتبارات الزم بر -

 کننده الزحمه به اعضاي شرکت دادن حق -

 تشکیل جلسات شورا در ساعت غیر اداري -

 تعامل با شوراي ساير مدارس -

 ارزيابی فعالیت شورا -

گیري در مورد داير بودن مدرسه در ايام تعطیل( و  ها و تصمیم )نظارت بر حسن اجراي بخشنامه 23و  1حذف بند  -

 ي درسیکتابها)مهارتهاي زندگی( در  12 بند گنجاندن موضوع

آموزان به مطالعه،  بررسی نحوه کار معلمان، بررسی مسائل مالی، ترغیب دانش مانندوظايفی نیز پیشنهادشده است  -

نظران، مشارکت در  صاحب از نظراتهمکاري در کارهاي فرهنگی، تشکیل کالسهاي آموزش خانواده، استفاده 

 هاي رفاهی و تفريحی معلمان گیري در مورد برنامه تصمیمانتخاب مديريت آموزشگاه، 

 

 

 

     شوراي 

 دانش آموزي

آموزي محدوديتهاي  تر در شوراهاي دانش آموزان از حضور فعال بر اساس نتايج حاصل يکی از داليل عدم استقبال دانش

اعتبار مناسب براي  شده است کهنهاد اجرايی نشدن مصوبات و تصمیمات اين شوراهاست، بنابراين پیش ،آن تبع مالی و به

ی گردد. موضوع بعد تشکیل جلسه اين شوراها در وقت کالس درس مدارس نیب شیپفعالیت اين شوراها در برنامه مدارس 

شده است که در  ي مشخص است. پیشنهادبند زمانو مطابق  است که راهکار آن اختصاص زمان در خارج از وقت درس

آموزي  آموزي نماينده اولیا نیز شرکت نمايد. همچنین براي تقويت نقش شوراهاي دانش دانش برخی از جلسات شوراهاي

تشکیل دبیرخانه ثابت براي انتقال تجارب شوراها و پیگیري مصوبات و اصالح برخی بندهاي وظايف پیشنهادشده است. 

اي و واگذاري  شترک شوراهاي منطقهآموزان ممتاز براي عضويت، انتخاب شوراهاي برتر، تشکیل جلسات م تشويق دانش

 .استآموزي  گیري و اختیار برخی امور به شوراها از راهکارهاي ديگر تقويت شوراهاي دانش تصمیم

  ه گيریيجبحث و نت

نامه اجرايی و شرح وظايف ابالغی هر سه شوراي  در متن آيین پژوهش حاضربر اساس نتايج 

وجود دارد که الزم است نسبت به بازنگري و اصالح يی آسیبهاآموزي  مدرسه و دانش  معلمان،

تواند حذف  نامه و شرح وظايف مندرج اقدام گردد. برخی از بندهاي وظايف هر سه شورا می آيین

( همسوست مبنی 2331اين نتیجه با نتیجه تحقیق شارعی ) .و برخی موارد جديد به آن اضافه شود

نامه اجرايی و مقررات تشکیل  در آيین و عمل کنند براينکه شوراها نتوانسته اند به وظايف خود

د اعتبارات شو پیشنهاد می .ي شوراها نشده استها نهيهزي به نحوه تأمین ا اشارهشوراها در مدارس 

نامه مشخص و ابالغ  مالی موردنیاز و منابع تأمین آن براي برگزاري هر يک از شوراها در آيین

و همراه با خود به سلیقه مدارس شوراها مشخص نیست و ي هاجلسهزمان و نحوه برگزاري  گردد.

( 2334اين موضوع نیز با نتیجه تحقیق مشهدي ) ؛ندينما یماين شوراها را برگزار  ،تهايمحدودبرخی 

شورايی در بدنه  گیري جمعی وهدايت الگوهاي تصمیم ريزي دقیق وبرنامه نبودمبنی بر اينکه 

گلکار  نتیجه با نتیجه تحقیقاين آورده، همسوست . همچنین اجرايی کشور مشکالتی را به بار 
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  در نتیجه تحقیق خود  آنان .استهماهنگ  (2334و ايزدي ) (2337)نصر اصفهانی صابري و 

چنین باتوجه به مکه جلسات شوراها به طرف مباحث غیر مرتبط سوق يافته است. ه ندورده اآ

شوراها در خارج وقت برنامه درسی ضروري است زمان برگزاري جلسات  نتیجه تحقیق

نامه  در آيین براي شرکت اعضا در جلسات شوراها منظور شود. اي الزحمه حقآموزان تعیین و  دانش

و مناطق جهت راهبري و هدايت فعالیت  استانهاساختار و وظايفی براي  گونه چیهاجرايی ابالغی 

بینی ها طبق ساختار پیشکشورها شورا که در اکثراست. در حالی نشده ینیب شیپشوراهاي مدارس 

وراهاي مدارس به انجمن ند. در امريکا ششوملی مرتبط می شده به شوراها وانجمنهاي بزرگتر و

در کشور ما نیز جهت  .(1119 1ر،چها ودر کانادا به انجمن ناظران پیوند دارند) فلملی شورا

جاد تشکیالت و وظايف معینی در واحدهاي مندي از نتايج شوراها و نظارت بر عملکرد آنها، اي بهره

ي ضروري است. افزايش اثربخشی مدارس براي ايفاي نقشهاي چندگانه ا منطقهربط استانی و  ذي

با توجه به مرجعیت علمی و فکري  در شرايط کنونی مستلزم توجه ويژه به منابع انسانی است.

ي آموزشی ها دورهها براي تعیین شوراي معلمان جلب مشارکت و همکاري شورا ويژه شوراها، به

يی در توانمندسازي معلمان و تقويت افزا دانشي کارگاههاو  ها دورهموردنیاز معلمان و برگزاري 

نامه اجرايی و شرح وظايف  تواند در آيین . اين موضوع میخواهد بودنقش شوراها بسیار مؤثر 

الب ش را در قرزش و پرو( ضرورت مشارکت عناصر آمو1119) 1ارثشوراها درج گردد. سیف

داخل مدرسه  ،در حال حاضر رياست همه شوراها سازد. ها مطرح مینظريه رفتار سازمانی و سیستم

ي فعالیت شوراها تهايمحدوديکی از  ست و اين موضوع طبق نتیجه تحقیقمدير مدرسه ا ۀعهد هبو 

ورده است که مطابق آيین ( در نتیجه تحقیق خود آ2339تقديسیان ) ،زمینهدر اين  .تلقی شده است

نامه ابالغی، شوراهاي مدرسه در واقع موقعیت و فرصت مناسب تربیتی است که در آن امکان 

که درحالی .مورد توجه قرار گیرد بیش از همه  بايد ،گیري از تجارب اعضا و تفکر جمعی بهره

تی ابزاري در دست بیشتر معلمان شورا را نشس ،شودمی سؤالشوراهاي  دربارۀوقتی از معلمان 

 نوشتهتحقیق  گزارش( در 2332سعیدي ) در همین رابطه  دانند.میشان مديران براي تحمیل نظرات

بايد صورت جلسه نوشته نشده را ترين زمان براي معلمان وقتی است که آزار دهنده :است

 امضاکنند.

                                                 
1. Fletcher 
2 Seyfarth 
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ا عناوينی چون آموزي ب در مدارس دولتی و خصوصی اياالت متحده آمريکا، شوراي دانش 

. در اين شوندنامیده می« آموزي شوراي فعال دانش»و « آموزي انجمن دانش»، «آموزي دولت دانش»

تمرين  يادگیري و در آموزان را دانش ي خود،فعالیتهاآموزي اغلب با  کشور شوراهاي دانش

کرده یشنهاد پ« وپرورش دموکراسی و آموزش»( در کتاب 2422رهبري که ابتدا ديويی ) دموکراسی و

د براي تقويت نقش شوراها مديريت شوپیشنهاد می .(2342 ،)داودي نمايند ، مشغول میاست

و مدير مدرسه بر امور شوراها  کنند اعضاي شورا انتخاب راآموزي  شوراهاي معلمان و دانش

حدود است ولی  شده درجنامه اجرايی و ضوابط ابالغی وظايف شوراها  ر آيیند نظارت داشته باشد.

با توجه به اينکه شوراها جزء ارکان مدرسه هستند الزم است، شرح  .اختیارات مشخص نیست

 د.شواختیارات قانونی هر شورا تعیین 

کشوري شامل انجمن اولیا و شوراهاي مدارس و  ، میانايجاد ارتباط شوراهاي درون مدرسه

ي از نتايج و ریگ بهره نظوربه مآموزي  مربیان، شوراي معلمان، شوراي مدرسه و شوراي دانش

شود ارتباط و  نامه فعلی وجود ندارد. پیشنهاد می تکمیل اقدامات امري ضروري است که در آيین

صورت عمومی نوعی  مدارس و به میانشوراهاي درون مدرسه،  میان و شودتعامل ساختارمند 

ي آسیبهاترين علل  از مهم بر اساس نتايج تحقیق يکی د.شوارتباط با منطقه، استان و وزارت ايجاد 

، از اين عدم صراحت و شفافیت وظايف و ناکافی بودن اطالعات مجريان است ،شوراها در مدارس

نامه و شرح وظايف و اختیارات شوراها آگاه و توجیه شوند.  آيین بايد در زمینهاعضاي شورا  رو

 قراردر اختیار همه اعضا  زمستندات مورد نیادر شروع کار شوراها  هرسالبدين منظور بهتر است 

 نظر قرار گیرد. و تبادل موردبحثنامه بررسی و  و در جلسات ابتدايی نیز مفاد آيین گیرد

پیشنهاد  که و اجرايی شوراها مرتبط است ي شوراها به نابسامانی اداريآسیبهابخشی از 

نگهداري سوابق بايد  ي براي امور شوراها تشکیل شود. اين دبیرخانها رخانهیدبگردد در مدارس  می

و مستندات، تشکیل منظم جلسات، انعکاس مصوبات و پیگیري اجراي تصمیمات و 

 باشد.  دار عهدهي الزم را هایرسان اطالع
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تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در جامعه دانش آموزان مقطع 

 ابتدایی

  1امید قاسمی

  2دکتر علی دالور

 3سید علی طباطبایی

 چکیده 
 از استفاده با عاملي پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل ساختار بررسي حاضر پژوهش هدف

قاسمي  پژوهش هايداده از بخشي از مطالعه اين در .است تأيیدي تحلیل عاملي رويكرد
 مدارس دختر آموز دانش 342 و پسر آموز دانش 022 شامل که هاستفاده شد (3131)

 چند مرحله اي اي طبقه تصادفي گیرينمونه با روش که شهرستان دلیجان است ابتدايي
 ردا وزن مجذورات کمترين از تابع مدل برازش پارامترها و برآورد براي شده اند. انتخاب
 واريانس دوم برآورد ريشه شاخص از مدل کفايت برازش ارزيابي براي .ه استشد استفاده
 هايمانده پس مجذورات دوم میانگین ريشه تطبیقي، برازش شاخص تقريب، خطاي

 خوبي يافته شاخص تعديل و برازندگي خوبي شاخص لويز، -تاکر استاندارد شده، شاخص
 مطلوبي برازش از مورد بررسي  مدل داد که نشان يجنتا . گیري شده استبهره برازندگي

روايي دروني پرسشنامه  زمینه در ديگري شاهد يافته اين است. برخوردار هاداده با
ساختار عاملي  که است اين پژوهش بیانگر هايآورد. يافته فراهم شخصیت کودک سیاتل
ابتدايي شهرستان  آموزان مقطع دانش براي مطلوبي برازش از پرسشنامه مورد بررسي

 نشخصیت کودکا  سنجش در روا ابزاري به مثابه توانمي از آن دلیجان برخوردار است و

 در مدارس ابتدايي همسو با جامعه مورد مطالعه استفاده کرد.
 

 شخصیت کودکان، ساختار عاملي، تحلیل عاملي تايیدي، پرسشنامه شخصیت سیاتل  :کلید واژگان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34/4/39 تاريخ پذيرش:                         4/3/34تاريخ دريافت: 

 oghasemi13@yahoo.com                  تهران )نويسنده مسئول( دانشگاه عالمه طباطبائي ،. دانش آموخته کارشناسي ارشد آموزش ابتدايي3

 delavar.ali@yahoo.com                                                                         دانشگاه عالمه طباطبائي ،گیري. استاد سنجش و اندازه0

 tabaali75@yahoo.com                                             تهران دانشگاه عالمه طباطبائي ،دايي. دانش آموخته کارشناسي ارشد آموزش ابت1
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 مقدمه

چه  اگر .هستیم مردم سالمت و بهداشت به مربوط نیازهاي در عمیق دگرگونیهاي شاهد امروزه

 مسائل وسیع ابعاد اما است کرده فراهم را مردم عمر طول افزايش امكان جديد، امكانات گسترش

براي  تعمقي قابل و جدي مشكالت توسعه، حال در کشورهاي در ويژههب جوامع، در موجود

قابل  غیر الزامي به را موجود وضعیت شناخت و ايجاد کرده سالمت و بهداشت ريزانبرنامه

مقوله شخصیت از موضوعات بحث برانگیز (. 0239، 3است )کیرال کرده بدل چشمپوشي

گونه رغم پژوهشهاي متعددي که در اين حیطه انجام گرفته، اينعلي کهي است روانشناس

. از زماني که روانشناسي و علوم رفتاري ذهن بشر را به خود بسیار استموضوعات داراي ابهامات 

 ستمتضادي را به خود اختصاص داده ا يمشغول نموده، موضوع شخصیت نظريات متعدد و گاه

(. شخصیت از ديدگاههاي 0222، 9سني، اندر4ايبور-، لوپز1گلدر ؛0222،همكارانو  0)اتكینسون

. هر يک از اين سطوح،  است از سطوح انتزاعي متفاوتي برخوردار کهنظري متعدد پديد آمده 

(. به 0221، 6)رينز ستکمكهاي خاصي به فهم ما از تفاوتهاي افراد و رفتار و تجربیات آنها کرده ا

متفاوت وجود دارد: ديدگاه  شخصیتي دو ديدگاه کامالً ويژگیهايفتار و طور نظري، براي توصیف ر

 صفت گراي
که در توصیف شخصیت، اولي بر شخص و دومي بر محیط  8و ديدگاه موقعیت گراي7

تواند شخصیت ورزد. بايد دانست تاکید بیش از اندازه بر شخص يا محیط به تنهايي نميتاکید مي

 مرتبطاز کارشناسان و متخصصان، شكل پذيري شخصیت را  بسیاري .دنآدمي را به دقت توصیف ک

هاي مارگارت مید در مورد نوجواني و انديشه يافته .دانندهاي فرهنگي ميويژه انگیزههبا محیط و ب

هاي نظري روانكاوي را به لرزه انداخت و فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده همزادگرايي پايه

 ( . 3132فكوهي، ه گرديد )شخصیت به بیولوژي اضاف

 طيهاي ارائه شده دارد که نظريهدر مورد تاثیر فرهنگ بر شخصیت اظهار مي( 0222)سینگر 

ند که هر فرهنگ ه ا، چنین تاثیري را تايید کرده و به اين نتیجه رسید3392تا  3319سالهاي 

و اين ارزشها و ست اشخصیتي ويژه خود را دارد که محصولي از ارزشها و معیارهاي آن فرهنگ 

                                                           
1. Erkan Kiral 
2. Atkinson  

3. Gelder  

4. Lopez-Ibor  
5. Andreasen  

6. Rains 

7. Trait-oriented 
8. Situational-oriented 
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پیشنهاد  شخصیت بارهجامع در يتعريف ( 3382) 3پروين معیارها چنین شخصیتي را شرطي مي کنند.

شخصیت شامل مجموعه اي از "که هر دو عامل شخص و محیط را مد نظر دارد:  کرده است

نقل )به  "کندخصايص شخص يا افراد است که الگوهاي پاسخ همسان به موقعیتها را تبیین مي

 (.      3133 بشیري،

 .همراه است کودک شخصیت بررسي با گام نخستین شخصیت، شدن ساخته يا تحول قلمرو در

 از راي کودک شناسان، از روان اي پاره .هستیم رو روبه بررسیها تحول خط دو با راه، دستكم اين در

 و کودکي میان شد و آمد که است؛ خطي خط اين گشايراه فرويد اند. نگريستهي بزرگسال خالل

 خطي ديگر، خط تبلور ترينعالي اما  .کندمي تأمین« کودکي نورز»الگوي  طريق از را بزرگسالي

 گشوده شدند، زده شگفت کودک مشاهده واکنشهاي با پژوهندگاني که انبوه پي در پیاژه، که است

 نسبتاً بندي تخواناس و ويژگیها از وسیع اي  به مجموعه ،پژوهش قرن نیم از بیش طي وي .است

 او که الگويي و پیاژه تحولي است. ديدگاه کرده تبیین با کودک را بزرگسال و يافته دست کاملي

 آثار و است شناسي روان قلمرو در مهم ياينكه جريان با کرده ارائه کودک شخصیت مطالعه براي

 نگري تكاملي از که تاس شناختي زيست نگري تحولي تأثیر تحت اما شده، مترتب آن بر نیز مثبتي

 است نكرده توجه انسان مادي غیر ساحت به خود هايپژوهش در و پیاژه گرفته سرچشمه داروين

 . (3181،لي و لي)

ن مدارس و ... ابا توجه به اهمیت سنجش شخصیت، پژوهشگران نیز مانند درمانگران و مشاور 

در حوزه  به ويژهصیت سردرگمي در مورد مقیاسهاي شخ نوعيبراي ارزيابي شخصیت، با 

ويژگیهاي شخصیتي کودکان مواجه بودند و براي تصمیم گیري و ارائه مشاوره رواني و آموزشي 

گیري هیچ منطقي در اختیار نداشتند. بدتر از همه آنكه، مقیاسهايي با نامهاي مشابه، مفهومي را اندازه

گیري ي متفاوت مفاهیمي را اندازهعكس مقیاسهايي با نامهاه کردند که شبیه به هم نبودند و بمي

رو بسیاري از پژوهشگران شخصیت امیدوار بودند  با هم مشابه بودند . از اين کردند که دقیقاًمي

د. نساختاري را ابداع کنند که اين درهم و برهمي را به گفتگويي جمعي با زباني مشترک تبديل کن

ديدگاه نظري واحدي قابل دستیابي نبود. هیچ يک از پژوهشگران و هیچ  از طريقچنین انسجامي 

به خود دارد و از شیوه  مختصهر شخص شیوه ارزيابي »(، گفته است: 3389) 0چنانچه آلپورت

 (.    0221)رينز، « کندتشخیص خاص خود پیروي مي

                                                           
1. Pervin 
2. Alport 
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 با و دارند منفي رفتاري، احساسات اختالالت با نوجوانان و کودکان در جوامع امروزي اغلب

 نتیجه در و کنندطرد مي را آنان همكالسیها، و معلمان موارد، بیشتر کنند. درمي رفتاريبد ديگران

 رفتاري هیجاني اختالالت واقع، (. در0221، 3پرسي و يابد )براونکاهش مي آنان آموزشي فرصتهاي

(. 0221، 0ايجاد کند )هاالهان و کافمن آموزان دانش براي متعدد مشكالت تحصیلي تواندمي

1مارکوت و ، لساردتینفور
 فقدان مشكل رفتاري، داراي آموزان دانش تطابق پايین سطح (0232) 

 سمت به آنان دادن سوق را در معلمان درخواست پذيرش از آنان خودداري و قوانین به احترام

 اضطراب باالي داند. همچنین سطح مي مؤثر ترک تحصیل نهايت در و گريزي ولیتئمس و تعارض

 را منتقل آنها نقاشي طريق از خواهندمي هابچه که داندمي چیزهايي انعكاس را مانع گيانگیخت بر و

 در که را پرخاشگري و نافرماني  مانند ناسازگارانه رفتارهاي ( نیز0232) 4میكال و سازند. استفان

 ارتباطي اختالالت سمت به يافتن سوق در معرض شوند،مي آشكار دبستاني پیش سالهاي طول

 و مواد از استفاده سوء تحصیلي، افت بزهكاري، مانند افراد رفتارهايي اين که معتقدند و دانندمي

 کرد. خواهند تجربه را همساالن از سوي طرد

 يا آزموني ابزاروامعي ج در کودکان، رفتاري-عاطفي مشكالت سنجش براي که زماني همچنین

 و تهیه ساخت است ممكن که ديگري جوامع در اغلب هاابزار اين شود، مي تهیه استاندارد

 صورت است به الزم حال، اين با د.نگیرمي قرار استفاده مورد باشد، دشوار 9بومي ابزارهاي

 کارکرد نیز جوامع ديگر در شوند،مي تهیه جامعه يک در که ابزارهايي آيا که شود تعیین ،6تجربي

1انطباق ترجمه، دارند؟ مشابهي
آزمون  براي سودمند  يفرصت تاندارد،اس ابزارهاي هنجاريابي و 

 کاربردپذيري يک اثبات در اساسي گام آورد. يک مي فراهم ديگر جوامع در ابزارها کاربردپذيري

 در ابزار به وسیله که 8همايندي مشكالت الگوي آيا که است مسئله اين آزمون ديگر جوامع در ابزار

 ديگر در جوامع ابزار آن به وسیله دهش شناسايي الگوهاي با است، شده شناسايي جامعه يک

3برازش
گرفت.  نظر در« سندرم يا عامل»صورت  به توان،مي را مشكالت از الگويي دارد؟ چنین 

 شود. برايتعريف مي دارند، همايندي به تمايل که مشكالت از اي مجموعه صورت به عامل،

                                                           
1. Brown & Percy  

2. Hallahan  & Kauffman  
3. Fortin,  Lessard & Marcotte 

4. Stefan & Miclea 

5. Indigenous 
6. Empirically 

7. Adaptation 

8. Co–occurring 
9. Fit 
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 جوامع از حاصل هايداده د، باان شده شناسايي جامعه يک در که هاييبرازش عامل میزان آزمون

   صورت چندمتغیري جامعه، تحلیلهاي آن افراد از بزرگي نمونة از حاصل هايداده روي ديگر،

 آن باشد داشته برازش جديد، از جامعه حاصل هايداده با ابزار يک عاملي ساختار اگر گیرد.مي

 داد.  قرار استفاده مورد جديد جامعه در توانمي را ابزار
 3ساختاري ها، تغییرناپذيريداده از جديد اي  مجموعه با ابزار ساختار عاملي يک برازش یزانم
 ترينتغییرناپذيري اصلي اين (.3189، به نقل از مینايي، 0226همكاران، و )ايوانوا شود مي نامیده
 ابزار کهاست  اين 0گیرياندازه تغییرناپذيري از منظور است. گیرياندازه تغییرناپذيري مؤلفه

     بگیرد. تغییرناپذيري اندازه مختلف جوامع در را يكساني شناختي روان هايسازه سنجش،
 مقیاسي تغییرناپذيري ساختاري، تغییرناپذيري بر عالوه گیري،اندازه

 بارهاي تغییرناپذيري )يعني1
 نیز سؤاالت( را براي خطا تغییرناپذيري عبارت )يعني، مانده پس واريانس تغییرناپذيري و عاملي(
 يک گیري اندازه تغییرناپذيري اثبات در گام اولین ساختاري، تغییرناپذيري آزمون شود.مي شامل
( روي 3388)و همكاران   9شه( و کو3381) 4موتن پژوهشگراني مانند(. 3189)مینايي،  است ابزار

 زمینةدر کنون تاد اما روايي و پايايي اين ابزار طي سالهاي مختلف تحقیقاتي را انجام داده ان
اختار سبارۀ بتوان در تاايران تحقیقي صورت نگرفته است پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در 

بررسي تحلیل عاملي به  پژوهشگر نخستین بار است کهبنابراين عاملي اين ابزار قضاوت کرد. 
انعطاف  سبب هب تأيیدي عاملي ايران پرداخته است. تحلیلشخصیت سیاتل در  تايیدي پرسشنامه

 آزمون براي آل ايده روشي دارد، داده ها با برازش مدل میزان کردن يکمّ در که توانايي و پذيري
 که است سؤال اين به گوييپاسخ در پي پژوهش واقع، اين آزمونهاست. در ساختاري تغییرناپذيري

 نمونه ست، درآمريكا تهیه شده اپرسشنامه شخصیت کودک که در   سؤاالت عاملي ساختار آيا
روايي دروني  نظراز شود؟ از آنجايي که مي تأيید و تكرار زبان، دختر  فارسي و پسر کودکان
که ساختار عاملي آن در جوامع و فرهنگهاي مختلف مورد تايید قرار  به شمار مي آيدقوي آزموني 

 خواهیم پرداخت.  پرسشنامهايي دروني وبه بررسي ر ، در اين تحقیقگیرد

 وهشپژروش 

( است که با 3131هاي پايان نامه قاسمي )از دادهبخشي هاي مورد استفاده در اين تحقیق داده

گیري تصادفي طبقه اي چند مرحله اي که در آن، جامعه آماري پژوهش بر مبناي روش نمونه

. در ه استمتغیرهاي مختلف )شهر، جنس و پايه تحصیلي( طبقه بندي شده بود، گردآوري شد

                                                           
1. Configural invariance 
2. Measurement invariance 

3. Metric invariance 
4. Muthen 
5. Kusche 
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نفر پسر( از  022نفر دختر و  342نفر ) 142اضر پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل را پژوهش ح

و ششم ابتدايي شهرستان دلیجان تكمیل کردند. دامنه سني  مدانش آموزان مقاطع چهارم، پنج

پس از و شد به مدارس رجوع  و اجراي پژوهشبراي شروع سال بود.   30تا  3آموزان دانش

توضیحات کامل  با وجوددانش آموزان توزيع شد و  میانا، پرسشنامه ها انتخاب تصادفي آزمودنیه

پس  ها. پرسشنامهصورت شفاهي هم توضیحات براي آزمودنیها داده شدهشده در پرسشنامه ، ب داده

دقیقه بود و هنگام اجرا  39. زمان اجراي پرسشنامه به طور متوسط شدنداز تكمیل جمع آوري 

اشكال  ،هر گونه مشكل که روي اجرا تاثیر منفي داشته باشد ورت وجودبر اين بود که در صسعي 

 بتوانندآرام، بدون سر و صدا و بدون هر گونه عوامل مزاحم  يآزمودنیها در محیط برطرف شود تا

همة هنگام اجرا از آزمودنیها خواسته شد که به  به به عبارات پرسشنامه پاسخ مناسب بدهند.

پايايي و روايي پرسشها، سبب ايجاد اشكال در به بعضي از  ندادن پاسخ پاسخ دهند، زيرا پرسشها

 . شودمي پرسشنامه

. ه استشداستفاده به عنوان ابزار اندازه گیري از پرسشنامه شخصیتي سیاتل  پژوهشدر اين 

تهیه شده است. اين پرسشنامه  3332عبارتي است که درسال  44 يسیاتل آزمونپرسشنامه شخصیت 

بعد اول دهد. روند مورد ارزيابي قرار ميمدرسه ميبعاد شخصیتي کودکاني را که به ا بعد از 1

شامل بعد دوم  ،ردناضطراب، اختالل سلوک و اختالل جسماني ککه شامل  است شناسينشانه

است که شامل بیزاري از مدرسه، تنهايي در مدرسه و تمايل  مدرسه به نگرشبعد سوم افسردگي و 

اين آزمون داراي يک مقیاس دروغ سنج نیز است. عبارات مربوط به  همچنین ،است به مدرسه

ساله تهیه  32تا  6غ سنجي بر مبناي پرسشنامه شخصیت سیاتل ويژه کودکان روشناسي و دنشانه

عبارات  ( .3388،  همكارانعبارتي است )کوشه و  92گزارشي -، که يک پرسشنامه خودستشده ا

( و مقیاس 0222 ،1وينترمربوط به بیزاري از مدرسه از دو ابزار، مقیاس احساس تنهايي در مدرسه )

اختالالت  اضطراب، زيرمقیاس 8اين ابزار داراي . (3332، 0)الدستتمايل به مدرسه گرفته شده ا

و در مدرسه  تنهايي دروغ سنجي، بیزاري از مدرسه، افسردگي،  اختالالت جسماني کردن، سلوکي،

ين صورت است که  در هر يک از عبارات به گزينه ه اگذاري بشیوه نمرهتمايل به مدرسه است. 

گیرد . هنگام محاسبه نمرات امتیاز تعلق مي 0دانم امتیاز و به گزينه نمي 3صفر، به گزينه بله  خیر

شوند و نمرات آنها تاثیري ، کنار گذاشته مياست داده شده "نمي دانم"ي که به آنها پاسخ هايعبارت

 .گذارددر نمره نهايي آزمودني نمي

                                                           
1. Winter 
2. Ladd 
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هش، روايي سازه است و از با توجه به ماهیت اين پژوهش بهترين شیوه براي روايي اين پژو

هاي روايي سازه، مهمترين و بهترين روش، روش تحلیل عوامل است. تحلیل عاملي يک روش میان

    کار هل جداول يا ماتريسهاي ضرايب همبستگي بروش آماري چند متغیري است که در تحلی

شده  گیريبه منظور آزمون اين فرضیه از تحلیل عامل تأيیدي بهره در واقع  .(3184)هومن، رودمي

 انجام شده است.  LISRER(8.7)افزار نرم به وسیلهاين تحلیل در پژوهش حاضر  که

 های پژوهشیافته

 های توصیفی یافته

 آن مهم بخشهاي از يكي شناختي جمعیت متغیرهاي بررسي و توصیفي ارآم پژوهش هر در

 اين تحلیل لذا است، برخوردار مالحظه قابل ياهمیت از خود جاي در که شودمي يند محسوبآفر

 نمونه مورد مطالعه را% 1/98 .بود خواهد موثر و مفید پژوهش يندآفر نیز در هاداده از بخش

 324، مورد مطالعه نفر نمونه 142. از مجموع داده اندتشكیل پسرها  % از نمونه را1/43و  هادختر

 ده اند.مشغول به تحصیل بو ششمنفر در پايه  36و  پنجمنفر در پايه  342، چهارمنفر در پايه 

 پژوهش برازش مدل 
 که از آنجا .است شده عرضه گوناگون شاخصهاي و هاآماره مدل، برازش کفايت سنجش براي

 اين ( از3،0229سازند)کالينمي منعكس را مدل برازش از خاصي جنبة تنها شاخصها ناي از يک هر
 کالين مثال، براي شود؛مي استفاده شاخص چندين از معموالً مدل، برازش سنجش براي رو
 واريانس برآورد دوم ريشه خي دو،  آماره :کرده است پیشنهادرا  زير شاخصهاي و هاآماره (0229)

 مجذورات میانگین دوم ( و ريشهCFIتطبیقي ) برازش (، شاخصRMSEAتقريب ) خطاي
 (. SRMRشده ) استاندارد هايپسمانده

  آن هدف که حاضر مطالعه نوع از مطالعاتي در مدل برازش سنجش براي نیز (0229) 0سان
دوم  ريشه : کرده است پیشنهاد را زير شاخصهاي است، سنجيروان ابزارهاي سازه روايي بررسي

 نشده نرم شاخص ( ياTLIلويز ) – تاکر (، شاخصRMSEAتقريب ) خطاي واريانس رآوردب
 دوم ( و ريشهMC) دونالد مک مرکزي (، شاخصCFIتطبیقي ) برازش (، شاخصNNFIبرازش )
 خي دو که به حجم نمونه و (. آمارهSRMRاستانداردشده ) هاي مانده پس مجذورات میانگین
 ساختار عاملي 3شكل  (.0232، 1)تالمي است حساس بسیار تغیريبودن چند م نرمال از انحراف

 دهد. پرسشنامه را نشان مي

                                                           
1. Kline 

2. Sun 
3. Talmy 
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شاخص نسبت خي دو بر درجه آزادي، ريشه  دست آمده برايه در پژوهش حاضر مقادير ب

و برازندگي  4، برازندگي نرم شده1، برازندگي تعديل يافته0ازش، نیكويي بر3میانگین خطاي برآورد

ه با توجه به مقادير ب. دست آمده ب 31/2و  39/2، 31/2، 34/2، 21/2، 06/0به ترتیب  9نرم نشده

توان گفت که  در مجموع مدل تحلیل عاملي تايیدي در دست آمده و حدود مجاز اين مقادير مي

 مناسب برخوردار است.  يجهت تبیین و برازش از وضعیت

ها بر اساس متغیرهاي مكنون دهد. اين همبستگیهمبستگي دروني عاملها را نشان مي 3جدول 

از اين رو، در محاسبه آنها خطاي اندازه گیري به حساب آمده است. اين  ،ندمحاسبه شده ا

 دار هستند.ااري معنبه لحاظ آم 2023در سطح  است تماماً 81/2تا  12/2همبستگیها که دامنه آنها از
 مقیاسهای مورد بررسی میان. ماتریس همبستگی 1جدول 

 8 1 6 9 4 1 0 3 مقیاس

        3 اضطراب

443/2 مشكالت سلوکي ** 3       

493/2 اختالل جسماني کردن ** 133/2 ** 3      

499/2 افسردگي ** 413/2 ** 464/2 ** 3     

11/2 دروغ سنج  131/2  992/2  192/2  3    

113/2 بیزاري از مدرسه ** 191/2 ** 133/2 ** 133/2 ** 113/2 ** 3   

926/2 تنهايي در مدرسه ** 111/2 ** 416/2 ** 416/2 ** 420/2  813/2 ** 3  

119/2 تمايل به مدرسه  400/2  933/2  133/2  028/2  642/2  424/2  3 

  معنادار است. 23/2همبستگي در سطح  **

 بحث و نتیجه گیری 
 و کیفیت ويژگیها بايد شود،مي ترجمه ديگر زبان به زباني از روانسنجي ابزار يک که زماني

    کیفیت تاريخي، ارزيابي از نظر . گیرد قرار مطالعه مورد روايي و اعتبار نظر از آن گیرياندازه
 کیفیت هايجنبه از برخي حال  اين با دارد. 6آزمون کالسیک نظريه در ريشه ابزار، يک گیرياندازه
 جديد نسبتاً د. پیشرفتهايندار قرار کالسیک آزمون نظريه سنتي گسترۀ و حوزه از فراتر گیرياندازه

 در که خاصي مسئله است.  کرده آسان و سهل بسیار را مسائل اين بررسي تحلیلي، فنون حوزۀ در
روايي دروني و سازه پرسشنامه شخصیت کودک  آزمون قرار گرفت، مطالعه مورد پژوهش اين
 و هنجاريابي ترجمه فارسي زبان به را آن محقق که است تأيیدي عاملي تحلیل از با  استفاده یاتل س

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Non-Normed Fit Index 
6. CTT 
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کند که آيا پژوهش آنچه را قصد سنجش کند روايي تعیین مي( بیان مي0222) 3است. جوپ کرده
 با آن را دارد، به خوبي مي سنجد يا نتايج پژوهشي تا چه حد درست هستند. پژوهشگران نوعاً

پاسخها را در پژوهش ديگران  پرسیدن مجموعه اي از سوالها روايي را تعیین مي کنند و غالباً
0فیدل و . تاباچنیکمي کنندجستجو 

 کافي مدل برازش براي را نفر 022 حدود ( حجم0223) 
(  که در اين تحقیق اين حجم نمونه با کنترل متغیرهاي مزاحم 3184هومن،نقل از به است ) دانسته

شاخصهاي خي دو، نسبت خي دو بر درجه آزادي، ريشه  از در پژوهش حاضر. ه استيت شدرعا
میانگین خطاي برآورد، نیكويي برازش، برازندگي تعديل يافته، برازندگي نرم شده و برازندگي نرم 

مده براي آدست ه پژوهش حاضر و با توجه به مقادير ب 3جدول  بر اساس .نشده استفاده شده است
توان نتیجه گرفت که  از شاخصهاي برازش مدل و حدود مجاز براي اين شاخصها مي هر کدام

با  پژوهشنتايج اين  .دارند قرار مطلوبي وضعیت در تايیدي تحلیل عاملي مدل برازش شاخصهاي
توان گفت آزمون از ديد روانسجي، طور خالصه ميه همسو بود. ب« شهسیاتل و کو»نتايج تحقیقات 
. از نظر روايي داردو ضريب اعتبار قابل قبولي  استجرا و سیستم نمره گذاري کارا از لحاظ روش ا

به تحقیقات بیشتري است تا رابطه نتايج آزمون با مالکهاي خارجي  نیازآزمون بايد اذعان داشت که 
مقیاسهاي اين پرسشنامه، به دلیل اينكه يک رفتار ممكن است در يک  زمینهدر  ويژهبهبررسي شود . 

فرهنگ و در موقعیت زماني، عادي تلقي شود و همان رفتار در فرهنگ و جامعه ديگر يا در همان 
جامعه منتهي در زمان ديگر غیر عادي تلقي شود. در نهايت اينكه مانند ساير آزمونهاي رواني، نتايج 

ه قرار اين آزمون نیز بايستي با توجه به نتايج روشهاي ديگر بررسي شخصیت افراد مورد استفاد
 گیرد.

 پژوهش هایپیشنهاد
تحلیل عاملي تايیدي اين پرسشنامه تا به حال تحقیقي صورت نگرفته است  زمینةکه در  جااز آن
به  گوناگونو داراي ويژگیهاي  متفاوتهاي الزم است که ساير محققان با انتخاب نمونهبنابراين 

 نمونه از حاصل هايداده براساس شپژوه اين هاييافته بررسي اين ساختار بپردازند. در واقع
 شهر اين آموزي دانش جامعه به تعمیم قابل فقط رو اين است و از آموزان شهرستان دلیجاندانش

 گیري عاملي اندازه کیفیت و ويژگیها پرسشنامه توصیه مي شود  گسترده کاربرد عنايت به با است. 
 بتوان براساس تا دنگیر بررسي قرار ردمو فرهنگي و زباني قومي، گروههاي شهرها، ساير در آن

 مشكالت زمینه سنجش در روا و معتبر استاندارد، ابزار يک به مطالعات اين از حاصل هاييافته
 . فتيا کودکان در محیط مدرسه دست رفتاري -عاطفي

                                                           
1. Joppe 
2. Tabachnik & Fidel 
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ارتباط ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس با شدت استفاده از فیس بوک در دانش آموزان 

 متوسطه شهر تهران دوره

  1نرجس لطیفی

  2زهرا فالحی

 چکیده
بوک پدیده ای رو به گسترش است و هر های اجتماعی از جمله فیسدسترسی به شبکه

هدف این پژوهش گیرند. قرار میها روز شمار بیشتری از افراد در زمره کاربران این شبکه
 ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس با شدت استفاده از فیس بوک در میانبررسی ارتباط 

این پژوهش از نوع  .بوده استدانش آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای شهر تهران 
متوسطه در سال ۀ دورجامعه آماری پژوهش دانش آموزان  .همبستگی است –توصیفی 
که بوده است نفر  551593حجم جامعه برابر با   هستند.شهر تهران  39-39تحصیلی 

  چند  گیری خوشه ایبوک به شیوه نمونهنفر از دانش آموزان کاربر فیس 933تعداد 
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو، عزت نفس کوپراسمیت و شدت  از طریقمرحله ای 

مار آهای شیوه باها ند. دادهه ابوک مورد ارزیابی قرار گرفتاستفاده از فیس
توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد( و آمار استنباطی)همبستگی پیرسون 

که ویژگیهای شخصیتی  دهدمیها نشان تحلیل داده .ه اندتحلیل شد و رگرسیون همزمان(
وستان د شماردرصد از  84/3گرایی و وجدانی بودن و عزت نفس عمومی از جمله برون

درصد از مدت  99/3پذیری و عزت نفس عمومی و خانوادگی ویژگی توافق، بوکدر فیس
رنجوری به طور روز و ویژگی شخصیتی روانشبانهبوک در طول زمان استفاده از فیس

به یکی شدن فیس بوک با فعالیتهای روزانه را پیش بینی نگرش درصد از  34/3منفی تنها 
که ویژگیهای شخصیتی و میزان عزت نفس افراد در ابعاد  دهدمیکند. نتایج نشان می

ها سپری روز در این شبکهشبانهدوستان و مدت زمانی که در طول  شمارتواند می گوناگون
شدن فیس بوک با مناسبی برای نگرش یکی ۀاما پیش بینی کنند ،پیش بینی کند کنند،می

 فعالیتهای زندگی روزمره نیست.
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 مقدمه

 تشکیل دادهرا  روزمرهجهانی الکترونیکی بخشی از زندگی ۀ دهکد یکۀ منزلاینترنت به 

 و ایچحیاتی در زندگی بازی می کند)آمی یعرصه اجتماعی نقش که در( 9332، 5پنگ واست)چو 

 ،ایروایجاد کند)ک افراددر زندگی اجتماعی  محسوس ی( و توانسته است تغییرات9،9355حیات

فراتر از داده است که ( و به آنها اجازه 9333، و همکاران 8اسر ؛9353، 9و دوزونیگا هینسلی

( و محدودیتهای جمعیت شناختی و 9338، 1گرین فیلد وز دلوویژگیهای نژادی، جنسیتی)تاینز، رین

و  اس( به شکل مجازی با یکدیگر تعامل برقرار کنند)ر9334، 6جغرافیایی)هیندوجا و پاتچین

ای ارائه شده از کشورهای پیشرفته نشان داده (. آماره2،9353ننیوتوسان و ال ؛9333همکاران، 

، هریسون آشهکنند)بیب، سال از اینترنت استفاده می 54تا  59درصد از افراد  84حدود در است که 

زندگی آمریکایی پیو که یکی ۀ و پروژ سسه تحقیقات اینترنتؤ(. نتایج مطالعات م9334، 4کوئینان و

اینترنت و چگونگی استفاده افراد از آن است در قالب  سسات بسیار فعال در زمینه مطالعهؤاز م

گیری سسه در زمینه قشرهای مختلف کاربران اینترنت و بهرهؤبرخی از جدیدترین آمارهای این م

 گردیده مشخصو   هشده ئاراهای اجتماعی مجازی اجتماعی و شبکه گوناگونآنها از فناوریهای 

که درحالی ،درصد است 6/24که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در دنیا متعلق به آمریکای شمالی با 

خاورمیانه با بیش از  .استمتعلق به آسیا نفر گان با بیش از یک میلیارد کنندبیشترین میزان استفاده

. درصدی دارد 9/83میلیونی خود ضریب نفوذ  998میلیون استفاده کننده از اینترنت از جمعیت  33

جمعیت  دهند.تشکیل میدرصد از استفاده کنندگان اینترنت خاورمیانه را  2/86 نیز ایرانکاربران 

 نفر میلیون 89سال به میزان  59طول در  9333هزار نفری استفاده کنندگان اینترنت در سال  913

ایرانیان به اینترنت  میلیون نفر از 89بر اساس این منبع اطالعاتی  9359در ژوئن است. رسیده 

یکی از فعالیتهای غالبی که نوجوانان در . ( 5939، پورتبار و اسکندریاکبری)شته انددسترسی دا

( و 9339، 3ولز ومارکی  ؛9338پردازند، مالقات در چت رومها)بیب و همکاران، اینترنت به آن می

 دوستیهای اینترنتی است. 

                                                           
1. Chou & Peng 

2. Amichai & Hayat 

3. Correa, Hinsley & de Zuniga 

4. Ross 

5. Tynes, Reynolds &Greenfield 
6. Hinduja & Patchin 

7. Tosun & Lajunen 

8. Beebe, Asche, Harrison & Quinan  
9. Markey & Wells 
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و  های اجتماعی آنالین امروز است)دجارلیشبکهترین بوک از مهمسایت اینترنتی فیس

آغاز به کار کرد و طبق اعالم خودش توانست  9338این سایت از چهارم فوریه  (.9353 1،یبویلو

 عدهدرصد این  13میلیون کاربر را به عضویت خود دربیاورد.  433مدت هفت سال بیش از  در

در  میانگیند و هرکاربر در آن به طور نشوبوک وصل میمیلیون کاربر روزانه به فیس 833یعنی 

میلیون موضوع در فیس بوک موجود است و هر کاربر به  333دوست دارد. بیش از  593حدود 

 (.9355 سی،بیصفحه ارتباط گروهی و رویداد متصل است)بی 43طور میانگین به 

اینترنتی وجود ویژگیهای شخصیتی و استفاده از فضاهای  میانارتباط  تأییدپژوهشهایی در 

(. روانشناسان معتقدند 9336 9النسبری، والندرز  ؛9339، 9هرینگو  هریس هیتنر، دارد)سویکرت،

عوامل محیطی، عاطفی و  مانند بسیار یثیر عواملأدهد، تحت تمی بروزهر رفتار که فرد از خود 

تواند، از عوامل شخصیت در واقع همان ویژگیهای شخصیتی است که می منظور. استشخصیتی 

دیگر با ویژگیهای  یفرد را مستعد بروز یکسری از رفتارها نماید در صورتی که ممکن است فرد

ترین عواملی شخصیتی متفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین، عوامل شخصیتی از مهم

کمک شایان  متفاوتیچیدگیهای رفتار در انسان در موقعیتهای است که قادر است در شناخت پ

( و 9355 8هاردین و سان، ،انگژتوجهی نماید و از این رو نمی بایست از چشم محققان دور بماند)

گرایی، گشودگی به تجربه، رنجورخویی، برونتواند با مدل پنج عاملی شخصیت شامل روانمی

( در 9359) 1ویادانو(. ماسکنل و گ9339شود)سویکرت و همکاران،توافق و وظیفه شناسی تبیین 

ند که میزان چت، دوستی اینترنتی، چت مخفیانه و میزان دانلود عکس و ه اپژوهش خود نشان داد

میزان استفاده از اینترنت ارتباط منفی با گرایی ارتباط مثبت و فیلم سکسی با ویژگی شخصیتی برون

ها ارتباط منفی و ویژگیهای شخصیتی گشودگی به زمینه همۀق در دارد. ویژگی شخصیتی تواف

است که ویژگیهای شخصیتی وظیفه  گفتنیابعاد ارتباط مثبت دارند.  همۀشناسی در تجربه و وظیفه

درصد قدرت پیش بینی  54به میزان  شناسی، گشودگی به تجربه و توافق و روان رنجوری مجموعاً

 درصد توان پیش بینی دارد. 58وظیفه شناسی به تنهایی  میانواریانس میزان چت را دارند و در این 

       جایگزینی برای تجارب مثبت و روابط سودمند و پایدار قلمداد ، داشتن روابط اینترنتی

تعامالت همساالن را گسترش و عزت  (. از این نظر اینترنت9333، 6د و پرتوو ،شود)بوتمی

                                                           
1. Desjarlais & Willoughby 

2. Swickert, Hittner, Harris  & Herring 
3. Landers & Lounsbury 
4. Zhong, Hardin & Sun 

5. Muscanell & Guadagno 
6. Boute, Wood & Pratt 
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مهم از حمایت اجتماعی محسوب  یدهد. چنین دوستیهایی منبعنفس و بهزیستی آنها را افزایش می

    دهد. داشتن روابط اینترنتی به افراد امکان گرایی افراد را کاهش میو مشکالت درون شودمی

واکنبرگ و  ؛ 9335،  5کنند)کرنول و الندگرندهد تا نگرشهای فردی خود را در روابطشان پنهان می

 . ( 9355، 9پیتر

ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت فرد ارزشمندی از اساسی -عزت نفس و مفهوم خود

است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری، ابتکار، خالقیت و نوآوری 

   با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس  مستقیم ای سالمت فکر و بهداشت روانی رابطه

 میانکه  دهندمینشان ( 5935)فرقانی طرقی و همکارانهای پژوهشی یافتهارزشمندی دارد.  -خود

عزت نفس باال و ویژگیهای شخصیتی مثبت در افراد رابطه وجود دارد. افرادی که عزت نفس 

گرایی، آرامش، توانایی باال در تحمل واقع ویژگیهایی چون پختگی روانی، ثبات،دارای باالیی دارند، 

در حالی که افرادی که عزت نفس پایینی دارند از چنین ویژگیهایی  ،هستندناکامی و شکست 

و  گینو ( 9333و همکاران) 9مسترانگآرمانند به نظر برخی از پژوهشگران  .برخوردار نیستند

افرادی که عزت نفس پایین و مهارت های اجتماعی کمی دارند بیشتر از همه ( 9332)8گنوت

احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی کنترل را به دست بگیرند واحساس هویت و 

با  .(5935، بیدی و همکاران)به نقل از جایگاهی را که در زندگی واقعی ندارند به دست آورند 

نیست و نمی توان گفت که عزت  روشنعزت نفس و اعتیاد به اینترنت  میاناین نوع رابطه وجود 

شود یا اینکه کسانی که عزت نفس پایین دارند به سراغ نفس پایین از اعتیاد به اینترنت حاصل می

شوند. رابطه عزت نفس پایین با وابستگی به اینترنت در و به آن معتاد می روندمیاینترنت 

ده است. در برخی از پژوهشها نیز مشخص شده که استفاده از اینترنت با ش تأییدپژوهشهای متعدد 

 (. 9355،  1جانسونافزایش عزت نفس همراه است)

گیر بوک در میان دانش آموزان و دانشجویان امریکایی به پدیده ای همهامروزه استفاده از فیس

 ،بوک هستند)الیسونعضو فیسدرصد آنان  33ز د که بیش اندهآمارها نشان می واست تبدیل شده 

فیلتر بودن این شبکه اجتماعی بسیاری از جوانان به  ا وجود(. در ایران نیز ب6،9332نفلد و لمپایاست

دلیل متنوع بودن فضای این شبکه در برقراری ارتباط، تبادل آزادانه اطالعات و وجود نداشتن 

                                                           
1. Cornwell & Lundgren 

2. Valkenburg & Peter 
3. Armstrong  

4. Yang &Tung 

5. Johnson 
6. Ellison, Steinfield & Lampe 
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ها و (. جذابیت حضور در این شبکه5943عرصه عمومی در ایران عضو این شبکه شده اند)عاملی، 

تواند شرایطی را بدون هیچ گونه محدودیتی برای کاربران ایجاد از سویی ناشناس بودن کاربران می

اجتماعی را دو چندان و آن را برای کاربران جوان ۀ جذابیت استفاده از این شبک مسئلهکند و این 

، یفیزیولوژیکۀ دبیرستان، که با تحوالت گستردسازد. با توجه به ویژگیهای دوران پرکاربردتر می

شده است و  شناختی، هیجانی و اجتماعی همراه است، این دوره به عنوان یک دوره پرتنش شناخته

به  دانش آموزانهای جدیدی باشد که گاهی مشکالتی را نیز برای ها و تجربهتواند منبع دشواریمی

دهد و به در معرض خطرهای جسمی و روحی قرار میهمراه دارد و آنان را بیش از سایر افراد 

ررسی ارتباط عزت نفس و نوع کشاند. از این رو این پژوهش به بوابستگیهای اینترنتی می

 .پردازدمیبا شدت استفاده از فیس بوک  دانش آموزانهای شخصیتی ویژگی

 پژوهشروش 

دانش آموزان  همههمبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل  –این پژوهش از نوع توصیفی 

. است 39-39بوک در سال تحصیلیاجتماعی فیس متوسطه دوم شهر تهران و عضو شبکهدوره 

دانش آموز است که به طور تصادفی چند مرحله ای از پنج  933حجم نمونه مورد بررسی شامل 

مدرسه دخترانه و سه مدرسه چهار تهران از مدارس دخترانه و پسرانه) 52 و 55، 1، 9، 5منطقه 

کاربران  ازو با حضور در کالسها از دانش آموزانی که بنا برگزارش خود شده اند پسرانه( انتخاب 

تا به فرم اطالعات  ه استخواسته شد شده اندو حاضر به همکاری در پژوهش  هبوک بودفیس

جنس، سن و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو، عزت نفس  جمعیت شناختی مشتمل بر

     ی که ناقص و یهاپرسشنامه ،بوک پاسخ دهند. بعد از بررسیکوپراسمیت و شدت استفاده از فیس

 .ندپرسشنامه تحلیل شد 933و در نهایت تعداد  ندد کنار گذاشته شددندقت پرشده بوبی

 ابزار آزمون

و دارای  سؤال 983نسخه اصلی این تست حاوی  5شخصیتی نئو:پرسشنامه ویژگیهای الف( 

از درجه بندی  در فرم دیگرفرد و  بندی از سوی خوداست که در یکی درجهدو فرم درجه بندی 

پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر  پذیرد. این پرسشنامهانجام میدیگران سوی 

را دهد. این تست ارزیابی جامعی از شخصیت فرد ارائه میگیرد و به این ترتیب عامل را اندازه می

 حاضر پژوهش در کرده اند.( ترجمه، هنجاریابی و اجرا 5942) در ایران گروسی فرشی و صوفیانی

 که شده است بهره گرفته( NEO-FFTازفرم کوتاه مقیاس) گیری ویژگیهای شخصیتیبرای اندازه

                                                           
1. NEO Personality Inventory 
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     قرار سنجش مورد را وجدان پذیری وتوافق پذیری،تجربه گرایی،برون روان رنجوری، حیطه پنج

است ت آن در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای سؤاالدر ضمن   (.5335کری،مک و کاستا) دهدمی

 هایمؤلفه    بازآزمایی پایایی ضریب (5335) کریمک و . کاستامی دهدپاسخ به آن خود فرد  که

 ی/ گزارش کرده اند. حسین23و  23/3، 43/3، 21/3، 49/3این پرسشنامه را به ترتیب 

 19/3، 19/3، 68/3، 4/3های این پرسشنامه را به ترتیب لفهؤ( ضریب آلفای کرونباخ م5946لرگانی)

 برآورد کرده است. 49/3و

ی سؤال 14سنجش عزت نفس از پرسشنامه  برای: پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتب( 

خیر است که هر  –های آزمون به صورت بلی گزینه ه است.شدعزت نفس کوپر اسمیت استفاده 

متغیر  13تا  صفرد. دامنه نمرات از نها را انتخاب می کفرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه

تر نشان دهنده عزت نفس نمرات بیشتر از میانگین بیانگر عزت نفس باال و نمرات پایین .است

در مطالعۀ ذوالفقاری (. ضریب پایایی این پرسشنامه 5943ن،پور و بنی هاشمیاپایین است)ملک

، هاشمیانملک پور و بنیبه نقل از ) 4/3برابر با ( 5925)در مطالعه ابراهیمی ، 41/3( معادل 5922)

 .شده استمحاسبه  41/3( معادل 5924( و در مطالعه عبداهلل نژاد )5943

الیسون،  رامقیاس شدت استفاده از فیس بوک  بوک:پرسشنامه شدت استفاده از فیس ج(

کاربران  مورددقیق در  یکسب اطالعات را برایو آن  اندساخته  9332فلد و لمپ در سال ایناست

بوک از جمله . این مقیاس شامل دو مؤلفه خودگزارشی از رفتارهای فیسبرندبه کار میبوک فیس

شود و یک مؤلفه بوک سپری میدر طول روز در فیس که عموماًاست دوستان و مدت زمانی  عده

های زندگی روزمره بوک و یکی شدن آن با فعالیتفیس ها نسبت بهکننده نگرش و هیجانات شرکت

(. در این پژوهش 9332فلد و لمپ،این)الیسون، استاستبا طیف لیکرت  سؤالاست که شامل پنج 

 به دست آمده است.  63/3و  23/3، 66/3برای سه مؤلفه آلفای کرونباخ معادل 

 هایافته

شهر تهران از ۀ متوسطدوره دختر( از دانش آموزان  523پسر،  593نفر) 933در این پژوهش 

مورد بررسی قرار های عزت نفس، ویژگیهای شخصیتی و شدت استفاده از فیس بوک لحاظ مؤلفه

های عزت نفس عمومی، خانوادگی، که میانگین مؤلفه هها نیز نشان دادگرفتند. تحلیل توصیفی داده

میانگین ویژگیهای  است. 31/1 و 96/1، 33/1، 33/52اجتماعی و تحصیلی به ترتیب برابر با 

، 63/92بودن برابر با پذیری و وجدانیپذیری، توافقرنجوری، تجربهگرایی، روانشخصیتی برون

دوستان دانش آموزان مورد بررسی در شمار . میانگین ه استبود 46/93و  69/96، 61/96، 36/94
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  نیز کنندو میانگین مدت زمانی که در این شبکه صرف می 42/539های اجتماعی شاملشبکه

ررسی و میانگین های مورد بمؤلفه میانمیزان همبستگی  5 شماره . جدولبوده استدقیقه  32/539

 دهد.و انحراف استاندارد آنها را ارائه می
 های مورد بررسینتایج همبستگی پیرسون و میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه .9ل جدو

 98 99 99 8 2 8 8 5 4 3 8 9 هامؤلفه
نفس  عزت. 9

 عمومی
5            

نفس  عزت. 8

 خانوادگی

**43/3 5           

نفس  عزت .3

 اجتماعی
38/3 39/3- 5          

نفس  عزت. 4

 تحصیلی

**99/3 **96/3 31/3- 5         

 برون .5

 گرایی

**93/3 **95/3 33/3- 31/3 5        

 روان. 8

 رنجوری
32/3- 38/3 31/3 33/3- **13/3 5       

 تجربه .8

 پذیری
35/3 *58/3 59/3- 35/3 **69/3 **65/3 5      

 توافق. 2

 پذیری
38/3- 36/3 *56/3- 31/3- **15/3 **14/3 **68/3 5     

 وظیفه. 8

 شناسی
38/3- 39/3 35/3- 39/3- **13/3 **15/3 **18/3 **14/3 5    

 شمار .99

 دوستان

**69/3 **19/3 35/3 *56/3 **89/3 53/3 53/3 53/3 33/3- 5   

مدت  .99

 زمان استفاده

**19/3 **15/3 33/3 *51/3 **54/3 33/3 34/3 59/3 39/3- **11/3 5  

نگرش  .98

 بوک به فیس

**53/3 55/3 39/3 39/3 33/3 *52/3- 31/3- 34/3- 59/3- 38/3- **99/3 5 

M 33/52 33/1 96/1 31/1 63/92 36/94 61/96 69/96 46/93 42/539 32/539 96/54 
SD 89/9 84/5 63/5 85/5 94/59 94/4 36/2 36/2 96/2 12/86 25/86 94/95 

(، r= 69/3عزت نفس عمومی) میاننتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که 

 شمار( با r= 89/3گرایی)( و ویژگی شخصیتی برونr= 56/3( و تحصیلی)r= 19/3خانوادگی)

و  (r= 15/3(، خانوادگی )r= 19/3های اجتماعی و عزت نفس عمومی)دوستان در شبکه

های اجتماعی و ( با مدت زمان استفاده از شبکهr= 54/3گرایی)( و ویژگی برونr= 51/3تحصیلی)

( با نگرش به شدت r=  -52/3رنجوری)( و ویژگی شخصیتی روانr= 53/3عزت نفس عمومی)

 دار وجود دارد.امعن ۀبوک رابطاستفاده از فیس

های اجتماعی براساس ویژگیهای دوستان در شبکه شماربررسی قابلیت پیش بینی  به منظور

از این رو  ،های عزت نفس از تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان استفاده شدشخصیتی و مؤلفه
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آزمون  باابتدا پیش فرضهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه استقالل خطاها ابتدا 

( Durbin Watson= 15/5دوربین واتسون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به میزان این آماره)

 برایتوان از رگرسیون استفاده کرد. همچنین شد که این مفروضه برقرار است و میمشخص 

بررسی نرمال بودن خطاها از نمودار توزیع نرمال استفاده شد و نتایج این تحلیل نشان داد که این 

 دهد.توزیع نرمال خطاها را ارائه می 5 مفروضه نیز برقرار است. نمودار

 
 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها. 9نمودار شماره    

   . بررسی همخطی نشان ستهامؤلفه میانوضعیت همخطی  ،آخرین مفروضه مورد بررسی

دهد که آیا یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله خط می

 میانیا خیر. اگر همخطی در معادله رگرسیون باال باشد، بدین معناست که  استرگرسیون 

، مدل دارای  R2متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن 

( شاخص وضعیت 26/14=( و )مقدار ویژه= 359/3اعتبار باالیی نباشد. براین اساس با توجه به )

مفروضه نیز برقرار است و مشکل خاصی در استفاده از شیوه رگرسیون وجود دهد که این نشان می

 ندارد.

و سطح  F= 22/53نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش همزمان با توجه به میزان 

داری است و ویژگیهای شخصیتی و اکه این مدل، مدل معن دهدمینشان  P=3335/3داری امعن
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دوستان در فیس بوک را  شماردرصد از  R2  ،84= 84/3ه میزان های عزت نفس با توجه بمؤلفه

میزان ضرایب استاندارد و غیراستاندارد  9 شماره کند. جدولدانش آموزان مورد بررسی تبیین می در

 دهد.مورد بررسی را ارائه می
 های همخطیمیزان ضرایب استاندارد و غیر استاندارد و مؤلفه .8ل جدو

ضرایب  استانداردضرایب غیر  9مدل 

 T Sig استاندارد

 های همخطیمؤلفه

B خطای استاندارد Beta تولرانس VIF 

 42/3 82/9 99/9 94/5 59/9 28/9 89/8 عزت نفس عمومی

 98/3 38/9 82/9 49/9 93/9 28/8 98/9 عزت نفس خانوادگی

 99/9 89/9 28/9 -89/9 -99/9 52/9 -34/9 عزت نفس اجتماعی

 94/9 28/9 88/9 -85/9 -99/9 23/9 -48/9 تحصیلیعزت نفس 

 89/8 45/9 99/9 59/4 34/9 88/9 88/9 گراییبرون

 88/9 59/9 85/9 94/9 92/9 49/9 48/9 رنجوریروان

 48/8 49/9 94/9 -48/9 -98/9 48/9 -89/9 پذیریتجربه

 88/8 45/9 44/9 88/9 98/9 48/9 38/9 پذیریتوافق

 88/9 58/9 99/9 -38/8 -98/9 44/9 -98/9 بودنوجدانی

 شمارکه در عاملهای پیش بینی  دهدمیداری نشان او سطح معن tنتایج تحلیل با توجه به میزان 

گرایی و وجدانی بودن از قابلیت تبیین بوک عزت نفس عمومی، ویژگی بروندوستان در فیس

بینی تحلیل رگرسیون همزمان جهت پیش .  ازندبین برخورداربیشتری نسبت به سایر عاملهای پیش

 . ه استبوک براساس ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس نیز استفاده شدمدت زمان استفاده از فیس

و سطح  F= 29/53از روش همزمان و با توجه به میزان  گیریبهرهنتایج تحلیل رگرسیون با 

ت و ویژگیهای شخصیتی و داری اسدهد که این مدل، مدل معنامینشان  P=3335/3داری معنا

بوک را درصد مدت زمان استفاده از فیس R2  ،99= 99/3های عزت نفس با توجه به میزان مؤلفه

میزان ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مورد  9کند. جدول در دانش آموزان مورد بررسی تبیین می

 دهد.بررسی را ارائه می
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 میزان ضرایب استاندارد و غیر استاندارد و مؤلفه های همخطی .3ل جدو

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد 9مدل 

 T Sig استاندارد

 مؤلفه های همخطی

B خطای استاندارد Beta تولرانس VIF 

 42/3 82/9 999/9 59/3 32/9 98/8 45/8 عزت نفس عمومی

 98/3 38/9 94/9 99/8 89/9 88/3 58/8 عزت نفس خانوادگی

 99/9 89/9 42/9 88/9 94/9 29/9 85/9 عزت نفس اجتماعی

 94/9 28/9 88/9 -88/9 -99/9 92/8 -55/9 عزت نفس تحصیلی

 89/8 45/9 55/9 -58/9 -95/9 39/9 -92/9 گراییبرون

 88/9 59/9 58/9 -58/9 -94/9 48/9 88/9 رنجوریروان

 48/8 49/9 22/9 94/9 99/9 54/9 98/9 پذیریتجربه

 88/8 45/9 998/9 85/8 84/9 55/9 53/9 پذیریتوافق

 88/9 58/9 98/9 -38/9 -99/9 59/9 -88/9 بودنوجدانی

که در پیش بینی مدت زمان  دهدمیداری نشان و سطح معنا tنتایج تحلیل با توجه به میزان 

پذیری از شخصیتی توافقبوک عاملهای عزت نفس عمومی و خانوادگی و ویژگی استفاده از فیس

پیش بینی  به منظورهای پیش بین برخوردارند. همچنین تبیین بیشتری نسبت به سایر عامل قابلیت

نگرش به استفاده از فیس بوک براساس ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس از تحلیل رگرسیون 

 همزمان استفاده شد. 

و سطح  F= 35/5توجه به میزان  از روش همزمان و با گیریبهرهنتایج تحلیل رگرسیون با 

 داری نیست و ویژگیهای شخصیتی و اکه این مدل، مدل معن دهدمینشان  P=31/3داری معنا

   ، تنها هشت درصد نگرش به استفاده از  R2= 34/3های عزت نفس با توجه به میزان مؤلفه

میزان ضرایب استاندارد و  8کند. جدول نش آموزان مورد بررسی تبیین میابوک را در دفیس

 دهد.غیراستاندارد مورد بررسی را ارائه می
 های همخطیمیزان ضرایب استاندارد و غیر استاندارد و مؤلفه .4ل دوج

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد 9مدل 

 T Sig استاندارد

 مؤلفه های همخطی

B خطای استاندارد Beta تولرانس VIF 

 42/3 82/9 98/9 22/9 84/9 93/9 94/8 عزت نفس عمومی

 98/3 38/9 48/9 -83/9 -92/9 84/9 -88/9 عزت نفس خانوادگی

 99/9 89/9 48/9 88/9 95/9 88/9 88/9 عزت نفس اجتماعی

 94/9 28/9 44/9 -88/9 -95/9 99/9 -28/9 عزت نفس تحصیلی

 89/8 45/9 84/9 45/9 94/9 98/9 98/9 گراییبرون
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 88/9 59/9 98/9 -89/8 -89/9 84/9 -55/9 رنجوریروان

 48/8 49/9 35/9 83/9 99/9 88/9 88/9 پذیریتجربه

 88/8 45/9 88/9 48/9 94/9 88/9 98/9 پذیریتوافق

 88/9 58/9 89/9 -84/9 -99/9 88/9 -33/9 بودنوجدانی

نگرش به شدت بینی که در پیش دهدمیداری نشان او سطح معن tنتایج تحلیل با توجه به میزان 

رنجوری به صورت منفی از قابلیت تبیین بیشتری استفاده از فیس بوک تنها ویژگی شخصیتی روان

بین مناسبی برای نگرش به و سایر عاملها پیش ه استبین برخوردار بودنسبت به سایر عاملهای پیش

 . ه استشدت استفاده از فیس بوک در نمونه مورد بررسی نبود

 بحث 

با هدف بررسی قابلیت پیش بینی ابعاد پرسشنامه شدت استفاده از فیس بوک این پژوهش 

متوسطه شهر تهران دوره های عزت نفس در دانش آموزان براساس ویژگیهای شخصیتی و مؤلفه

گرایی و  وجدانی بودن که ویژگیهای شخصیتی از جمله برون دهدمی. نتایج نشان ه استانجام شد

دوستان در شبکه های اجتماعی  شمارهای عزت نفس عمومی و خانوادگی از قابلیت تبیین و مؤلفه

که را پذیری و عزت نفس عمومی و خانوادگی مدت زمانی برخوردارند. همچنین ویژگی توافق

کند. اما مشخص شد که ویژگیهای شخصیتی و کنند، تبیین میبوک سپری میکاربران در شبکه فیس

را شدت استفاده از فیس بوک  به نگرش براینفس قابلیت پیش بینی مناسبی های عزت مؤلفه

 . ندارند

نظیر ویژگیهایی تعریف کرد که ممکن توان به صورت مجموعه بادوام و بیشخصیت را می

گرایی، رنجوری، برونابعاد روان که( 9336، و همکاران 5کوتغییر کنند) متفاوتاست در موقعیتهای 

که  دهدمی. نتایج این پژوهش نشان شودرا شامل میپذیری و وجدانی بودن توافقپذیری، تجربه

اجتماعی  دوستان در شبکه شمارد نتوانگرایی و وجدانی بودن میویژگیهای شخصیتی چون برون

د و ویژگی توافق پذیری از جمله مشخصه شخصیتی است که مدت زمان نبینی کنبوک را پیشفیس

این نتایج همسو با مطالعات پیشین  کند.ای اجتماعی را پیش بینی میاستفاده از شبکه ه

 (.9359گوادانیو، ماسکنل و ؛ 9336الندرز و همکاران،؛ 9339، )سویکرت و همکاراناست

و  فعال محرک، جستجوی جرأتمندی، خونگرمی، به معاشرت، تمایلبه  گراییدرواقع برون

 تواضع اعتماد، دوستی،نوع با که است روابط فردی-میان پذیری نیز بعدتوافق .شادبودن اشاره دارد

                                                           
1. Ko 
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 گرایی،پیشرفت نظم، به تمایل و وظیفه شناسی یا وجدانی بودن، شودمی مشخص همکاری و

(. 9331، 5اسیانورکرا و تکاخالقی است)م اصول و قوانین از وپیروی بودن اطمینان و قابل پافشاری

تمایل فرد در برقراری ارتباط با دیگران و تجربه هیجانات  گراییکه بروناند پژوهشها نشان داده 

(. توافق با تمایل به متکی بودن، همدردی و 9359و،یناادوگو  دهد )ماسکنلمثبت را نشان می

 در پیکنترلی را  -همکاری همراه است. وظیفه شناسی، سخت کوشی سازمان یافتگی، دقت و خود

شناسی باالیی پذیری و وظیفهگرایی، توافقویژگیهایی چون بروناز این رو افرادی که از  دارد.

وجدان برخوردار گرا، بسته و بیتر نسبت به افراد درونگسترده یاز تعامالت عموماً ،برخوردارند

خواهند بود، از این رو دوستان بیشتری هم در دنیای واقعی و مجازی خواهند داشت و باال بودن 

 .باشندهای اجتماعی در دنیای مجازی زمان بیشتری را سرگرم شبکه دشوسبب میدوستان  شمار

گرایی و خوشایندی و ند میان برونه ا( نیز در پژوهشی نشان داد9334) 9چنانکه گامبور و واس

دار وجود دارد. این در ارنجوری با استفاده مفرط از اینترنت در میان زنان ارتباط مثبت و معنروان

 یمقیاسهای آزمون نئو و استفاده مفرط از اینترنت در زنان مجارستانی ارتباطحالی است که میان 

 .مشاهده نشد

اعتیاد به میان که  دهدمینیز نشان  انجام داده اند (5935)شحسن زاده و همکاران که یپژوهش

دانش آموزان دختر و پسر از  میاناینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار و منفی وجود داد. 

نظر میزان استفاده از اینترنت تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین استفاده از اینترنت در پسران 

  ارتباط معناداری میان نیز  (5944، آزاد و بهرامی )شائق پژوهشباالتر از دختران است. نتایج 

دار میان امعنای و نیز رابطه  دهدن مینشاو اعتیاد به اینترنت در نوجوانان  خوییرنجورروان

و این اعتیاد در نوجوانان پسر بیشتر از دختر  شوددیده میخوشایندی و وظیفه شناسی در نوجوانان 

 .مشهود بود

بوک، بیشتر از دیگر فضاهای اینترنتی توانسته توان گفت که در ایران فیسدر تبیین این نتایج می

  قشر تحصیل کرده را به خود جلب کند )نوابخش، هاشم نژاد، به ویژه، گوناگوناست افراد 

به وجود آمدن روابطی شده است که می تواند برای افراد حمایتهای  سبب( و 5943پور، زادشم

(. افراد 9338و موجب کاهش انزوای اجتماعی شود)بیب و همکاران، کنداجتماعی مجازی ایجاد 

                                                           
1. Terracciano 
2. Gambor & Vas 
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رنجوری د. براین اساس رواننیجاد ارتباط با دیگران نداررنجور در اغلب مواقع تمایلی به اروان

   های اجتماعی منجر شود. به عالوه ویژگیهای تواند به کاهش استفاده از اینترنت در شبکهمی

تواند آنها را به از قبیل خجالتی بودن، احساس گناه، نگرانی و احساس تنهایی می یرنجورروان

استفاده بیش از حد از اینترنت با هدفی غیر از ایجاد روابط دوستی سوق دهد)توسان و 

(. افراد با ویژگی گشودگی به تجربه باال روابط آنالین را فرصتی برای ماجراجوییهای 9353،الیونن

ل افراد همخوانی دارد و دانند و این با رفتارهای کنجکاوانه و تمایل به خطر این قبیمی هیجان انگیز

های اجتماعی حضور پیدا کنند) سویکرت یابی و شبکهشود که بیشتر در سایتهای دوستسبب می

 (. 9339و همکاران ،

های همچنین در این پژوهش مشخص شد که عزت نفس عمومی و خانوادگی از میان مؤلفه

های زمان استفاده از شبکهدوستان و مدت  شمارعزت نفس از قابلیت پیش بینی بیشتری برای 

بوده مورد بررسی برخوردار است. این نتایج همسو با مطالعات پیشین آموزان  اجتماعی در دانش

(. براساس مدل نظری دیویس، این احتمال 9355واکنبرگ و پیتر، ؛ 9335 ،الندگرن )کرنول واست

را برای وابستگی به اینترنت سیب روانی موجود، فرد آیک  منزلۀوجود دارد که عزت نفس پایین به 

تواند برای گریز از این ارزشیابی منفی و تنش (. درواقع وابستگی می9335مستعد می سازد)دیویس،

وابستگی به اینترنت و عزت نفس پایین  میانفردی مورد استفاده قرار گیرد. رابطه  -میانروابط 

بندورا معتقد است کسانی که  .براساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا نیز قابل تبیین است

یک  مثابهبه این موارد از  مهارتهای مقابله ای اجتماعی کم یا خودکارآمدی پایینی دارند معموالً

های اجتماعی و برخورداری کنند.  از این رو گاهی حضور در شبکهسازوکار مقابله ای استفاده می

توان گفت که افراد با . بنابراین میمی انجامداز دوستان اینترنتی به مرور زمان به افزایش عزت نفس 

ممکن است افرادی با عزت  چنینکنند و همهای اجتماعی استفاده میعزت نفس باال بیشتر از شبکه

ها و داشتن ارتباطات گسترده مجازی عزت نفسشان افزایش نفس پایین بعد از استفاده از این شبکه

بینی های عزت نفس از قابلیت پیششخصیتی و مؤلفههمچنین مشخص شد که ویژگیهای  پیدا کند.

درصد از این نگرش  4بوک برخوردار نیستند و تنها نگرش به شدت استفاده از فیس برای مناسبی

های ویژگیهای شخصیتی و مؤلفه میانرنجوری در کنند. اما در عین حال ویژگی روانرا تبیین می

نگرش به شدت استفاده از فیس بوک را پیش بینی  عزت نفس تنها عاملی بود که به صورت منفی

گرایی، توافق پذیری و وجدانی توان گفت که ویژگیهای شخصیتی چون برونکرد. از این رو میمی

دوستان و مدت زمان  شمارتواند پیش بینی کننده بودن و عزت نفس عمومی و خانوادگی می
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ثیر عوامل دیگری قرار گیرد که أتواند تحت تاستفاده از فیس بوک باشد اما نگرش به فیس بوک می

 در این پژوهش بررسی نشده است.

 نتیجه گیری

   ای را به خود جلب کرده است. از ویژگیهای  بوک جمعیت گستردهشبکه اجتماعی فیس

دهد، همچنین  بوک این است که به افراد توانایی تعامل با یک جمعیت مشابه خود را میفیس

اند و امکان مشاهده و  که در یک ارتباط سهیم از سایر کاربران و کسانی سیاهه ایتوانایی شناخت 

بوک را بیشتر کرده هایی است که رویکرد مردم به فیس ویژگیدیگر پیگیری ارتباطات دیگران از 

نیاز به  .5: بوک بر می انگیزداست. دو نیاز اساسی مطرح شده است که افراد را برای استفاده از فیس

ها  سایر نیاز سببتوانند به صورت مستقل عمل کنند یا به  نیاز به ابراز خود. این دو نیاز می .9لق تع

 گرایی،گرایی، درونهای فرهنگی و جامعه شناختی یا صفات شخصیتی مانند برون و متغیر

د که نه ا، تحت تاثیر قرار گیرند. اغلب مطالعات نشان داد ... خودشیفتگی، عزت نفس، ارزش خود و

د که از ن، احتمال بیشتری دار«گرادرون»باالیی دارند در مقایسه با افراد « گراییبرون»افرادی که 

بوک بوک استفاده کنند و نیز دوستان بیشتری دارند و به میزان بیشتری استفاده معتادانه از فیسفیس

ارتباط و شبکه اجتماعی  دهد که تعامل با دوستان و سطوح باالی کنند. این نشان می را گزارش می

نفس و استفاده  عزت میانگرایانه خدمت کند. مطالعه رابطه های برون تواند به تامین نیاز گسترده می

 8از  بوک نیز نشان داد که کسانی که عزت نفس پایین دارند، احتمال بیشتری دارد که بیشاز فیس

ژگیهای فرهنگی بر نگرش افراد به صفات شخصیتی و وی بوک بگذرانند.ساعت در روز را در فیس

بوک هم توان گفت که فیس گذارد، اما در عین حال می بوک و نحوه استفاده از آن اثر میفیس

که در دانند میبوک را عاملی تواند بر شخصیت افراد و فرهنگ اثر بگذارد. برخی افراد فیس می

 آن راثر است  و برخی دیگر ؤمانند شعر و ادبیات م گوناگونهای  گسترش ارتباط در فضای هنر

بوک چقدر و چگونه . اینکه واقعا فیسدانندمیرسان به هنر اصیل  نوعی آفت یا عامل آسیب

گذارد نیاز به بررسیهای  برشخصیت افراد، میزان عزت نفس و زندگی فردی و اجتماعی آنها اثر می

 دقیق و موشکافانه بیشتری دارد.
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 تفکر خالقبر تفننی  ایرایانهی بازیهاو استراتژیک  ایرایانهی بازیها تأثیرمقایسه 

 آموزاندانش

 1سوسن فرخی

 2پناه سالمی

  3کیمیا مقدم

 4مهدی بدلی

 چکیده
بر  ای تفننیی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیها تأثیرمقایسه هدف این پژوهش 

محققان در روش  بوده است. پایه اول متوسطه شهر تهران آموزاندانشپرورش خالقیت 
 از روه بود که یک گروهآزمون با دو گآزمون و پسبا طرح پیش شبه آزمایشی، این پژوهش

 .انداستفاده کردهای تفننی ی رایانهبازیها از و گروه دیگر ای استراتژیکرایانهی بازیها
در  تهران شهر متوسطه اول پایه پسر آموزاندانش شامل همۀ پژوهش این آماری جامعه

 گیرینمونه روش با مدرسه یک جامعه،این  ازبوده است.  3141-49سال تحصیلی 
 متوسطه اول پایه کالس دو نیز مدرسهآن  از و شد انتخاب ایمرحله چند ایخوشه

تصادفی یک کالس گروه کنترل و دیگری گروه آزمایش را تشکیل  ه طورکه ب شد انتخاب
 هر دودر اجرای پژوهش ابتدا آزمون خالقیت برای هر دو گروه اجرا شد. سپس  دادند.

ای ی رایانهبازیها)یک گروه ای ی رایانهبازیهاگروه به مدت یک ترم تحصیلی در معرض 
آزمون ترم پس پایانقرار گرفت. در ( ای تفننیی رایانهبازیهااستراتژیک و گروه دیگر 

خالقیت برای هر دو گروه اجرا شد. درنهایت نمرات حاصل از آزمون با روش آماری 
های این پژوهش، اثربخشی یافته تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

را در خالقیت و  ای تفننیی رایانهبازیهانسبت به  ای استراتژیکی رایانهبازیهااستفاده از 
 دارامعن یپذیری و بسط( نشان داد ولی در بعد ابتکار، تفاوتابعاد آن )سیالی، انعطافسه 
ای ی رایانهبازیهانتیجه این پژوهش دال بر مفید بودن  دو گروه مشاهده نشد. میان

      ؛ آموزان بوددانشخالقانه  تفکررشد ای تفننی در ی رایانهبازیهانسبت به  استراتژیک
  شود که مسئوالن، مدیران، معلمان و والدین انجام دادن بازیهای رو توصیه میاین از

 آموزان توصیه کنند.ای استراتژیک  را برای دانشرایانه

 تفکر خالق ،ای تفننیبازی رایانه ،ای استراتژیکبازی رایانه ،ایبازی رایانه کلید واژگان:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38/9/49 تاریخ پذیرش:                     82/3/49تاریخ دریافت: 

 farokhi2910@yahoo.com                  . دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران3

  Salemi.atu@gmail.com                                                     . دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران8

 moghadam_kimia@yahoo.com       . دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قم، قم، ایران1

 badali.tech@gmail.com  (نویسنده مسئول) . دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران9

mailto:moghadam_kimia@yahoo.com
mailto:badali.tech@gmail.com
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 مقدمه

های قبل به شدت دچار تحول و دگرگونی شده ها و هزارهامروزه بشر در مقایسه با سدهزندگی 

است. این نوع زندگی به دلیل پیچیدگیهای اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند 

  توان به تفکر سطح باال اشاره کرد. تفکر سطح باال را می آنها میانخاص است که از  ییمهارتها

های متنوعی را تولید حلو پیچیده دانست که اغلب راه 3نوعی تفکر غیرالگوریتمی مثابهه توان بمی

توان به می آنها میانکه از  ستااز تفکر سطح باال شناسایی شده های متفاوتیگونهکند. تاکنون می

تفکر  مهم هایبهیکی از جن(. 8002، 8)میری، دیوید و یوری ر خالق و تفکر انتقادی اشاره کردتفک

ذهنی  هایترین فعالیتترین و پیچیدهخالقیت و نوآوری یکی از عالیخالقیت است. سطح باال، 

خالقیت مفهومی مرتبط با (. 3140آدمی است که تعلیم و تربیت باید به آن توجه نماید )حسینی، 

هد چرا که توضیح د ه استتفاوتهای موجود در افراد است. این مفهوم به این منظور ابداع شد

و  1مسائل و مشکالت دارند )ژاک برایحلهای جدید ابداع راه درافرادی توانایی بیشتری  از برخی

، به نقل 8003استرانبرگ ) .شده استارائه خالقیت برای  های بسیارتاکنون تعریف(. 8031همکاران، 

      ( معتقد است که خالقیت ترکیبی از قدرت ابتکار، 3121اصفهانی و همکاران، از آگاهی

سازد که به نتیجه مولدی پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی است که فرد را قادر میانعطاف

بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و خشنودی دیگران است. اما هم اکنون بسیاری از 

حلهای ها یا راهی خلق ایدهاخالقیت به معن .انداز خالقیت رسیده پژوهشگران به تعریفی واحد

؛ 8031و همکاران،  6، به نقل از چن3422، 9؛ آمابیل8039، 9جدید و مفید است )موتیل و فیلیپی

سازنده و  ی(. در زمینه اجزا8039و همکاران،  2، به نقل از آنتونیو8002، 2زیمرر و اسکاربورو

و  ، به نقل از چن3422)4است. برای مثال آمابیل انجام شده پژوهشهاهای خالقیت نیز برخی مؤلفه

ی تفکر مهارتها: دانش تخصصی، ستکرده ا( خالقیت را به سه جزء تقسیم 8031همکاران، 

( خالقیت را به طور خالصه 3128، به نقل از عابدی، 3424ابتکاری و انگیزش. اما تورنس و گف )

( ابتکار یعنی 8های فراوان؛ ( سیالی یعنی استعداد تولید ایده3ند: نداچهار عامل اصلی میمرکب از 

                                                           
1. Non-algorithmic 

2. Miri, David &  Uri 
3. Jauk 

4. Motyl & Filippi 

5. Amabile 
6. Chen 

7. Zimmerer & Scarborough 

8. Antonio 
9. Amabile. 
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ها و پذیری یعنی استعداد تولید ایده( انعطاف1های بدیع، غیرعادی و تازه؛ استعداد تولید ایده

 ( بسط یعنی استعداد توجه به جزئیات.9ی بسیار گوناگون؛ روشها

تواند اکتسابی باشد. بلکه می نیستکه خالقیت، ذاتی یا فطری  باورندن امروزه روانشناسان بر ای

و از طریق تفکر  کنندحلهای غیرمعمول فکر توان به کودکان آموخت که به راهاز طریق آموزش می

   های مناسب دست یابند )پارسامنش و لحو به راه بپردازندواگرا به بررسی مشکالت خود 

اند که خالقیت در انسان قابل پرورش نشان داده بسیارپژوهشهای تی ح(. 3148قراملکی، صبحی

گردد تا به عنوان یک استعداد است و بیشتر به عنوان یک استعداد اکتسابی محسوب می

ذهن  (.3148به نقل از بدلی، دانامزرعه، فرخی تیرانداز و حرفه دوست، ، 3429، 3ذاتی)تورنس

. بی شک، قدرت استدر حال زایش و آفرینندگی  دائماًانسان، کهکشان ناشناخته ای است که 

   سازدتولید فکر و روح آفرینندگی و خالقیت است که انسان را از سایر موجودات ممتاز می

نظامهای آموزشی امروزی، باید نیروهایی را تربیت (، 3126(. بنا به گفته شعبانی )3122خانیان، )سام

خالق و مبتکر باشند و  ،د، توانمند و در مدیریت و رهبری آنموجو ۀکنند که در درک دنیای پیچید

، . توجه به خالقیت از این لحاظ ضروری است که امروزه پیشرفت در هر جامعهکنندمنطقی رفتار 

)زنگنه،  بیشتر منوط به وجود نیروهای انسانی خالق و مجرب است تا منابع زمینی و زیرزمینی

سازی ادارات و شرکتها که امروزه به بیکاری م اتوماسیون. از طرفی ه(3148موسوی و بدلی، 

، در صورتی که آنها خالق و قادر به ایجاد  شغل  و کار برای خود انجامدبسیاری از کارکنان می

لذا پیشرفت در  های هنگفتی، هم برای جامعه و هم خودشان خواهد شد؛نباشند، دربردارندۀ هزینه

 الق است. جوامع، بیشتر منوط به افراد خ

با شروع قرن بیستم پیشرفتهای تکنولوژیکی بشر سرعت بیشتری یافت و این پیشرفت بر شکل 

، عامل (8)فاوافناوری اطالعات و ارتباطات  همچنین و کیفیت تفریحات انسان نیز اثر گذاشت.

این دهی به محیط یادگیری جدید و ایجاد تغییرات سریع در جامعه است. امروزه اساسی در شکل

 تأثیرهای مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی افراد و اجتماعات فناوری بر جنبه

اطالعات و ارتباطات  فناوری(. پیشرفتهای سریع در حوزه 3140 و همکاران، گذاشته است)نخعی

طات است. فناوری اطالعات و ارتبا هدایت کردهرا به سوی نیازهای مردم  فناوریدر عصر حاضر، 

، سرگرمیها و بازیهازندگی انسان امروز از کسب و کار و صنعت گرفته تا  متفاوتهای در عرصه

البته در حوزه آموزش آنها پا را از این فراتر گذاشته  ست.ا کرده ایفا مؤثر یهای تحقیقاتی نقشحوزه
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هستند  فراگیرانیسازی فرصت برابر و تدارک امکان یادگیری برای آن دسته از و در راستای فراهم

 اند.که در شرایط عادی امکان یادگیری و تحصیل نداشته

     گذاشته، بازیهای  تأثیرد آمده و بر زندگی مردم ووجه ب فاوایکی از ابزارهایی که تحت 

)یک بازی تنیس روی میز  8پانگبا  3428ای در سال رایانه –ی ویدیوئی بازیهااست.  3رایانه ای

افزاری شروع به رشد کرد. بهبود کیفیت و شد و سپس در نظام سخت افزاری و نرمای( آغاز رایانه

نوجوانان شد )موریسون و  به ویژهافزون این رسانه در میان جامعه گسترش روز سبب بازیهاتنوع 

ای به ی رایانهبازیها(.  هرچند ورود 3129، به نقل از عبدالخالقی و همکاران، 8003، 1کروگمن

 بسیاردر میان نوجوانان محبوبیت به ویژه  بازیهااکنون این می تأخیر صورت گرفت اما همایران با ک

موزان دبیرستانی انجام دادند مشخص آ ( روی دانش3126د. در تحقیقی که امینی و همکاران )ندار

 کنند.ای استفاده میی رایانهبازیهادرصد از آنان از  91شد که 

و همکاران،  9بایوابرخی پیامدهای منفی همانند پرخاشگری )سلطانای با ی رایانهبازیهااگرچه 

(، 3140(،  رفتارهای ناسازگار  )برای مثال چشمی و زمانی، 3129؛ عبدالخالقی و همکاران ، 8031

؛ شریفی، 8004و همکاران،  6(، و پیشرفت تحصیلی پایین )اِئو8033و همکاران،  9افسردگی )لموال

های مفید استفاده نیز به جنبه پژوهشهامرتبط دانسته شده است، اما برخی ( 3140شقاقی و شریفی، 

ف به اثرات ای معطوی رایانهبازیهااند. بیشترین توجهات در زمینه اثرات مثبت از آن تأکید کرده

  بازی  تأثیر( 3141نقل از خزایی و جلیلیان، به ؛ 8009) 2است. پژوهش دنسرشناختی آن بوده

دلبری، ی حساب و خواندن را تایید کرده است. مهارتهاای بر افزایش توجه و تمرکز در رایانه

ای بر بهره هوشی، زمان واکنش ساده، زمان ی رایانهبازیها( دریافتند که 3122محمدزاده و دلبری )

 پژوهشدارند.  ادارمعن یتأثیرحرکت ساده، زمان واکنش تشخیصی و زمان حرکت تشخیصی 

 با متناسب آموزان دانش عملکرد و خالقیت میان که داد ( نشان3140) بندگانیابراهیم نوخلیفه و 

در  یوهشژپ نتایجاما دارد.  وجود معنادار یتفاوت ای رایانه یبازیها به پرداختن زمان مدت و تجربه

شود آموزان میای سبب کاهش برخی از ابعاد خالقیت در دانشی رایانهبازیهاایران نشان داد که 

نیز مشخص  (8038نائینی و مسعود )حبیبیان(. در پژوهش 3140زاده، پشتی و کریمتورانغالمی )
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 ، سیالی و )اصالت خالقیت سه بعدموزشی با افزایش آ رایانه ایی بازیهاشد که استفاده از 

ای، بر ی آموزشی رایانهبازیها( نشان دادند که 3141خزایی و جلیلیان )است.  همراه پذیری(انعطاف

و همکاران  1هوانگهمچنین نتایج پژوهش . گذارندآموزان اثرخالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

ای بر پیشرفت ی آموزشی رایانهبازیهامهندسی دانش نسبت به توسعه  د( نشان داد که رویکر8038)

 تحصیلی و نگرشهای یادگیری و انگیزشی اثر مثبت دارد. 

 گوناگونانواع  تأثیربارۀ مطالعات وسیع، تاکنون پژوهشی که در دادن پژوهشگران با انجام

که خالقیت به اینبا توجه به ند، لذا ه ابر تفکر خالق، انجام شده باشد پیدا نکرد ایرایانهی بازیها

       ای برای ی رایانهبازیهاد و همچنین استفاده از شواستعدادی قابل پرورش تلقی می منزلۀ

که آیا  استیافتن پاسخ به این سئوال  در پیپژوهش حاضر  ،اجتناب ناپذیر استآموزان دانش

دارند؟  و ابعاد آن بر خالقیت ی یکسانتأثیری رایانه ای تفننی بازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیها

 از: اندهای کلی و فرعی این پژوهش عبارت بنابراین فرضیه

  اصلیفرضیه  

 آموزانای تفننی بر تفکر خالق دانشی رایانهبازیهاای استراتژیک و رایانهی بازیها تأثیر بین

 دارد. وجود داراتفاوت معن

 فرضیه هاي فرعی 

ای تفننی بر قابلیت سیالی ی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیها میزان اثربخشی بین .3

 دارد.وجود   داراتفاوت معن آموزاندانش

ای تفننی بر قابلیت ی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیهامیزان اثربخشی بین  .8

 .وجود دارددار اآموزان تفاوت معنپذیری دانشانعطاف

ای تفننی بر قابلیت ابتکار ی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیهامیزان اثربخشی بین  .1

 .وجود دارددار اآموزان تفاوت معندانش

ای تفننی بر قابلیت بسط ی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیهامیزان اثربخشی بین  .9

 .وجود دارددار اآموزان تفاوت معندانش

 روش

پس آزمون با دو  –پیش آزمون با طرح آزمایشی  ی و روش نیمهاین پژوهش از پارادایم کمّ در

 که ارائه آن به شرح زیر است: هگروه استفاده شد

                                                           
1. Hwang 
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 بوده است تهران شهرپایه اول متوسطه  آموزان پسردانش شامل همۀجامعه آماری این پژوهش 

با روش یک مدرسه جامعه این از  ند.ه امشغول به تحصیل بود 3141-49تحصیلی که در سال

متوسطه  اولمدرسه نیز دو کالس پایه آن و از  های انتخاب شدای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

 14نفر بودند که در کل حجم نمونه  80 دیگری و 34 یکی کالس آموزاندانشتعداد ) شدانتخاب 

ای بازی رایانه در معرضگروهی را تشکیل دادند که به طور تصادفی یکی از این کالسها  . (نفر بود

PES 14، مورد استفاده قرار گرفتآموزان بازی تفننی که در این پژوهش روی دانش) تفننی
 بود( 3

ای استراتژیکی که مورد )بازی رایانه ای استراتژیکو گروهی دیگر هم به بازی رایانهقرار گرفتند 

Hero of the Kingdom، استفاده قرار گرفت
روش اجرا چنین بود که بعد از  .پرداختند (بود 8

در به کارگیری طرح  ورزشی الزم با مدرسه انتخاب شده و توجیه مدیر مدرسه و معلم یهاهماهنگ

بعد از آزمون خالقیت به عمل آوردند و متوسطه، پیش اولپژوهشی، ابتدا محققان از دو کالس پایه 

ترم ( به مدت یک ی رایانه ای استراتژیکبازیهاای تفننی و ی رایانهبازیهامتغیر مستقل )آزمون، پیش

 درخواستآموزان هر دو گروه دانش از) آزمایش اعمال گردید هایتحصیلی)سه ماه( روی گروه

گذاشته شده که در اختیارشان بپردازند ای بازی رایانه حداقل باید هفته ای چهار ساعت بهشد که 

را در نهایت بعد از پایان ترم تحصیلی، پس آزمون پرسشنامه خالقیت روی هر دو گروه اج. (است

در س مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آوری شد و سپگردین ترتیب اطالعات مورد نیاز ه اب .شد

 بررسی  و برای 80نسخه  SPSSمحاسبات آماری از نرم افزار دادن این پژوهش برای انجام 

 ( استفاده شد.1های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک عاملی )آنکوافرضیه

 در این پژوهش به شرح زیر بود: ابزار استفاده شده

                                                           
 عرصه، این در. دارند کردن بازی فوتبال به بسیار عالقه نیز آموزاندانش شود؛ می داده بسیار اهمیت فوتبال ورزش به ای،رایانه بازیهای صنعت در. 3

 پایین مصنوعی هوش PES قدیمی هاینسخه ضعفهای ترینمهم از. هستیم آنها جدال شاهد سال هر که دارند وجود  PESو  FIFAعنوان دو

 جدید، موتور از استفاده با ، PES 2014در ولی! بگیرید پیشی رقیب از صفر بر 30 مسابقه، یک طی توانستید می که طوری به. بود حریف بازیکنان

 جای که کرد اشاره فوتبالیستها پرجزئیات و دقیق پردازیچهره به توان می گرافیک، بخش ویژگیهای دیگر از. است شده سخت حریف به زدن گل

 .دارد شگفتی

8 .  Hero of the Kingdom 8031 سال در که است استراتژیک سبک به بازی یک Big Fish Games  برایPC  داستان. است کرده ارائه 

     روزی اینکه تا.  است زندگی حال در خوبی به کوچک ای مزرعه در پدرش همراه که است پسری دربارۀ  Hero of the Kingdomبازی

 کمک به باید که است این بازی در( پسر نقش در) کنندهبازی وظیفه. کند تغییر کلی به روز یک در آنها زندگی که شودمی سبب مزرعه سوزی آتش

 .بازگردد مزرعه به پدر که شود این سبب و بپردازد صادرات و خود، به تجارت کوچک مزرعه در کوشش و تالش و خالقیت

3. ANCOVA 
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بر در تهران  3161عابدی در سال را (: آزمون سنجش خالقیت CT) 3آزمون سنجش خالقیت

اساس نظریه تورنس درباره خالقیت ساخته است. این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار 

. این آزمون کرده استدر دانشگاه کالیفرنیا تدوین را ی آن سؤال 60فرم عابدی و در نهایت  هگرفت

پذیری تشکیل ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطافسه گزینه سؤال 60

دهنده خالقیت پایین، دو که یک نشان شدهگذاری ها از یک تا سه نمرهگزینهیک شده است. هر 

ع نمرات کسب شده در هر خرده مقیاس، نمایانگر . مجموستخالقیت متوسط و سه خالقیت باال

نمره آزمودنی در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودنیها در چهار خرده مقیاس، نمره کلی 

خواهد بود.  320و  60 میاندهد. دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی خالقیت او را نشان می

پذیری به انعطاف 60تا  90به ابتکار و  94تا  19به بسط،  11تا  81به سیالی،  88تا  3ت سؤاال

به  20/0، و بسط 29/0پذیری ، انعطاف28/0، ابتکار 29/0مربوط است. ضریب پایایی بخش سیالی 

(. در یک پژوهش نیز که به منظور تعیین روایی و پایایی آزمون 3128دست آمده است )عابدی، 

مقیاس ، آلفای کرونباخ برای خردهانجام شد آموز اسپانیاییدانش 8820روی  سنجش خالقیت

به دست آمد )آوزمندی، ویال و  63/0و بسط  63/0، ابتکار 66/0پذیری ، انعطاف29/0سیالی 

 (.3446، 8عابدی

 هایافته

ای ی رایانهبازیها»متغیرهای مستقل  تأثیرتجربی بود که به مقایسه تحقیق حاضر از نوع شبه

 14در پژوهش حاضر پرداخت. « خالقیت»بر متغیر وابسته « ای تفننیی رایانهبازیهااستراتژیک و 

گروه  آموزان( حضور داشتند. میانگین سنی دانشمتوسطه اول پایه کالس دوآموز پسر )دانش

آموزان گروه و میانگین سنی دانش ود 29/0با انحراف استاندارد  61/36 ای تفننیی رایانهبازیها

  بود. 96/0با انحراف استاندارد  96/36استراتژیک ای ی رایانهبازیها

ی آماری توصیفی و استنباطی به صورت زیر تحلیل روشهاهای حاصل از این پژوهش با داده

 شده است. 

 جداول شاخصهای توصیفی

آزمون به تفکیک گروههای آموزان در پیششاخصهای توصیفی نمرات دانش 3در جدول شماره 

     آموزان در شاخصهای توصیفی نمرات دانش 8ه و در جدول شمارمورد بررسی آمده است 

 است. ارائه شدهآزمون پس

                                                           
1. Creativity Test 
2. Auzmendi, Villa & Abedi 
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 تفننیبازی  و  استراتژیک بازی آزمون به تفکیک گروهآموزان در پیششاخصهای توصیفی نمرات دانش.  4جدول 

 آزمون به تفکیک گروه بازی استراتژیک و بازی تفننیآموزان در پسشاخصهای توصیفی نمرات دانش.  8جدول 

 هاتحلیل استنباطی یافته

به کار آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک عاملی )آنکوا(  ،های پژوهشبرای بررسی فرضیه

که در طرح تحقیق حاضر محقق برای تفاوتهای  است. دلیل استفاده از این آزمون این رفته است

پیش آزمون به عنوان متغیر کنترل استفاده کرده است. جهت استفاده از از اولیه و تعدیل این عوامل 

ها ممکن عدم رعایت این مفروضه ، زیراچند مفروضه برقرار باشد آزمون تحلیل کوواریانس بایستی

ند از : نرمال بودن توزیع ا ها عبارتاین مفروضه .است نتایج تحقیق را با سوگیری همراه سازد

 شاخصها

 لفه ؤم

انحراف    میانگین تعداد گروهها

 استاندارد

باالترین  ترین نمرهپایین

 نمره

 سیالی
 11 81 9.68 86.13 34 تفننیبازی 

 18 88 9.19 86.80 80 استراتژیکبازی 

 انعطاف پذیری
 32 30 1.64 31.00 34 تفننیبازی 

 34 30 1.23 31.69 80 استراتژیکبازی 

 ابتکار
 88 31 1.22 32.30 34 تفننیبازی 

 83 31 1.13 36.9 80 استراتژیکبازی 

 بسط
 80 30 9.03 31.22 34 تفننیبازی 

 80 33 1.22 39.29 80 استراتژیکبازی 

 خالقیت
 تفننیبازی 

 استراتژیکبازی 

41 

80 

14.84 

14.11 

40.11 

2.31 

14 

11 

20 

24 

 شاخصها

 لفه ؤم

انحراف    میانگین تعداد گروهها

 استاندارد

باالترین  ترین نمرهپایین

 نمره

 سیالی
 11 81 8.82 82.00 34 بازی تفننی

 92 86 9.24 19.40 80 بازی استراتژیک

 انعطاف پذیری
 80 33 3.21 39.92 34 بازی تفننی

 89 39 8.00 32.19 80 بازی استراتژیک

 ابتکار
 81 39 8.38 32.49 34 بازی تفننی

 88 39 3.91 36.69 80 بازی استراتژیک

 بسط
 18 36 1.31 88.39 34 بازی تفننی

 80 33 3.22 39.29 80 بازی استراتژیک

 خالقیت
 بازی تفننی

 بازی استراتژیک

41 

80 

24.11 

400.1 

1.31 

1.23 

10 

21 

404 

484 
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شرط همگن بودن خطوط رگرسیون. جهت  وپراکندگی داده ها، شرط برابری واریانسهای خطا 

بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد استفاده از این آزمون  حصول اطمینان، این مفروضه ها مورد

 نتیجه آزمون تحلیل کواریانس نشان داده شده است. 1 شماره در جدول .استبالمانع 
 .  خالصه نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای مورد بررسی پس از تعدیل اثر پیش آزمون3جدول  

مجذورات متغیر خالقیت کل  شود مجموعمشاهده می  1طور که در جدول شماره همان

، در Fآزمون  ۀشده است که این انداز  =91/22Fکه منجر به اندازه آزمون  است 90/1880برابر

 سیالی برابر مؤلفهدار است )تایید فرضیه کلی پژوهش(. مجموع مجذورات امعن 03/0سطح 

، در سطح Fآزمون  ۀشده است که این انداز  =88/29Fکه منجر به اندازه آزمون  است  41/240

 94/20 پذیری برابرانعطاف مؤلفه(. مجموع مجذورات 3دار است )تایید فرضیه فرعی امعن 03/0

 03/0، در سطح Fآزمون ۀ شده است که این انداز  =04/83Fکه منجر به اندازه آزمون  است

که منجر به  است 94/9ابتکار برابر  مؤلفه(. مجموع مجذورات 8دار است )تایید فرضیه فرعی امعن

دار امعندرصد  9درصد و 3، در سطح Fآزمون  ۀشده است که این انداز  =84/9Fاندازه آزمون 

 ۀکه منجر به اندازاست  82/629بسط برابر  مؤلفه(. مجموع مجذورات 1فرضیه فرعی  رد) نیست

دار است )تایید فرضیه امعن 03/0، در سطح Fآزمون  ۀشده است که این انداز  =28/92Fآزمون 

حتی بعد از تعدیل اثر پیش  بازی استراتژیکو  بازی تفننیدوگروه  میان(. به عبارت دیگر، 9فرعی 

. با توجه به )غیر از بعد ابتکار( در نمرات متغیرهای وابسته وجود دارد ادارمعن یآزمون تفاوت

توان رسید آزمون به این نتبجه میدر پس  گروه بازی استراتژیکو  بازی تفننیمیانگین نمرات گروه 

ای تفننی است و ی رایانهبازیهاآموزان موثرتر از ای استراتژیک برای خالقیت دانشی رایانهبازیهاکه 

 است. شده آموزاندانشخالقیت  موجب بهبود

  

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

 سطح معناداری Fمقدار 

 0.000 29.88 240.41 3 240.41 سیالی

 0.000 83.04 20.94 3 20.94 پذیریانعطاف

 0.062 9.84 9.94 3 9.94 ابتکار

 0.000 92.28 629.82 3 629.82 بسط

 0.000 12.13 3880.10 4 3880.10 خالقیت کل
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 گیريبحث و نتیجه

 تأثیر کنند،می زنـدگی آن در انـسانهـا کـه محیطـی و فضا بر تنها نه فناوری پیشرفت امروزه

 تغییر زیادی تـا حدود نیـز را انسانهـا سرگرمی و فراغت اوقات گذران ۀبلکه نحو است، گذاشته

 و تغییر این هایاز جلوه یکی و است نمانده مصون تغییرات این از نیز نوجوانان دنیای. است داده

 و ظهور در توانمی را بـارز آن نمود که است جامعه از قشر این هایبازی نوع در تغییر دگرگونی،

 محققـان، از بسیاری بازیها، شـیوع این و بروز با همزمان. کرد مشاهده ایرایانه هایبازی گسترش

پیامدهای مثبت و  و آثار در کنکاش به و کنجکاو شدهپدیـده  ایـن بـهنسبت  والـدین و مربیـان

 عنصر دو بر توجه تمرکز مورد این در. ندپرداختـه ا ویدیوئی و ای رایانه بازیهای از حاصل منفی

با توجه طور که ذکر شد، همان. است بوده ایبـازیهـای رایانه و نوجوانـان یعنـی رابطـه؛ این اصلی

آموزان و استفاده اجتناب ناپذیر دانش ای در سالهای اخیری رایانهبازیها گوناگونانواع به گسترش 

مثبت و منفی آن حائز اهمیت بسیار است. این پژوهش به منظور  شناخت پیامدهای ،بازیهااز این 

آموزان دانش ای تفننی بر خالقیتی رایانهبازیهاای استراتژیک و ی رایانهبازیهامقایسه اثربخشی 

 .ه استانجام گرفت

 ایرایانهی بازیها به که آموزانیدانشدر میزان خالقیت های پژوهش حاضر نشان داد که یافته

 معنادار یتفاوت ،کردنداستفاده  تفننی ایی رایانهبازیهاکه از  آموزانیدانشو  پرداختند استراتژیک

ای استراتژیک ی رایانهبازیهابه این تفاوت به نفع گروهی بود که .  )تایید فرضیه اصلی(ردوجود دا

پذیری و بعد سیالی، انعطاف ، در سهخالقیت بعداز چهار همچنین نتایج نشان داد که . پرداختند

 های)تایید فرضیه پرداختندی استراتژیک بازیهابه که  بود گروهیبه نفع  دارااختالف معن ،بسط

، است ای بر خالقیت پژوهشی یافت نشدهی رایانهبازیهاانواع  تأثیر مقایسه زمینۀدر . (3.8.9فرعی 

آموزان اثر ای بر خالقیت دانشی رایانهبازیهاکه  دهندمینشان چند پژوهش مرتبط های یافتهاما 

 ی بازیهاای از ( دریافتند که داشتن تاریخچه8038) 1برای مثال گاکنباخ و دوپکو د.نمثبت دار

ی مشابه دیگری نیز که پژوهشهاهای خالقیت مرتبط است. این یافته در ای با برخی جنبهرایانه

     ( انجام 8009) 2( و  لی3140نوبندگانی )ابراهیمی (، خلیفه و8038نائینی و مسعود )حبیبیان 

      که  است( نشان داده 3140نوبندگانی )ابراهیمیه و پژوهش خلیف اند.شدهتکرار  ،داده اند

 در بیشتریه تجربـ واند  کـرده ای رایانـه بازیهـای صرف را بیشتری زمان مدت که آموزانیدانش

نیز که با ( 8038)نائینی و مسعود  حبیبیان پژوهش. دارند باالتری خالقیت دارند، بازیها این انجام

                                                           
1. Gackenbach  & Dopko 
2. Lee 
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بر  مثبت تأثیرای ی رایانهبازیهاای بر خالقیت انجام شده بود نشان داد که ی رایانهبازیها تأثیرعنوان 

د. ندار ندارامعن تأثیرد و بر بعد ابتکار نپذیری دارخالقیت و سه بعد، اصالت، سیالی و انعطاف

شهر تهران با هدف  پایه اول متوسطهآموزان نیز که روی دانشحاضر پژوهش  هاییافته براساس

 تأثیرای استراتژیک ی رایانهبازیهای تفننی بر خالقیت انجام شد بازیهاو ای ی رایانهبازیهامقایسه 

 .گذارندمیآموزان ای تفننی بر خالقیت دانشی رایانهبازیهانسبت به  بسیار

بـازیهـای  اینکـه بـر مبنـی( 3442 ،8سجـومی و رو از نقلبه )3 فیلد گرین ۀفرضی با یافته این

 حـل مسأله اسـتداللی، ۀمکاشـف در مهارتهـایی رشد سبب تواندمی حادثه پر ویدیوئی و ای رایانه

 1پـسترناک ــ سوونیسـال و گلفوند پژوهش به بنا همچنین .است همسو شوند، خالقیت رشد و

 وبخشند می بیشتر غنای و تنوع نوجوانان و کودکان بـه بازیهای ای رایانـه بـازیهـای( 8009)

 سـطح شـناختی مهارتهای رشد به روشها این . کنندمی ارائه حـل مسأله بـرای را متنوعی روشهای

 خالقانـه مـسائل شامل را ای رایانه بازیهای نیز( 8009) لی. کنندمی آمـوزان کمک دانـش در بـاال

 شناختی یمهارتها به توانند می آنها با درگیری با آموزاندانش که داندبرانگیـزی می چـالش و

 بـه تواننـدمـی ایرایانـه بازیهـای بنابراین .یابند دست خالقیت و مسأله ماننـد حل باالتری سطح

 در بیـشتر خالقیـت و نـوآوری بـرای را آنهـا ۀانگیـز و کنند کمک آموزانخالقیـت دانش رشـد

 هنگام آموزدانش از یک سو گفت توانمی هایافته این تبیین در .دهند افزایش هـای گوناگون زمینـه

 این در موجود متعدد معماهای و مشکالت بـا مجهوالت، ای استراتژیک رایانـه بـازیدادن  انجـام

 برای که کندمی تالش و دارد دست در را بازی کنترل سویی دیگر از و شودمی روه روب بازیها نوع

 بر و بیافریند تازه راههای دهد؛ خرج به کنجکاوی نظـر خود مورد هدف و پاسخها به دستیابی

     دست خود خالقیت و ابتکار عامل افزایش به، از این رو آید فائق بازی در موجود چالشهای

کند. برای اندیشیدن طراحی می را الگوهای جدیدتفکر قابل انعطاف  و (8009 لـی،) زنـدمی

دهی سبب سازمانپذیری باالیی برخوردار است و به ای استراتژیک از انعطافی رایانهبازیهاساختار 

تواند قدرت اندیشیدن و بنابراین می ،دهدقرار می متفاوترا در موقعیتهای  غیرخطی، کاربران

 آموزان را پرورش دهد.دانش یتقخال

 حـل بـر مبتنـی و برانگیز چـالش محیطهایی دارای ای استراتژیک رایانه بازیهای همچنین

 در دلخواه نتیجه به دستیابی و شدن برنده برای تا کنندمی وادار را کـه بازیکنان هـستند مـسأله

                                                           
1. Greenfield 

2. Roe & Muijs 
3. Gelfond & Salonius- Pasternak 
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 دانـش خالقیـت رشد به فعالیتها این که بزنند مسأله حل به دست و چالشها بیندیشند این مورد

 یشهاچال بتوانند باید بازیها این دادن انجام برای بازیکنان همچنین. ندنککمـک می آمـوزان

 بازیهای بنابراین.  برآیند آنها حل عهده از تا کنند تفکر آن ۀدربار و دهندتـشخیص  را احتمـالی

     بازیها این بهپرداختن  با هستند. آنان نوجوانان خالقیت برای مهم عاملی ای استراتژیکرایانه

 دلیـل بـه کهاستراتژیک  ایرایانـه بـازیهـای به ویژه. دهنـد رشـد را خـود خالق تواننـد تفکرمی

 و کودکان خالقیت بـرای افزایشرا  الزم شـرایط مشخص، ساختوجود  عدم و پذیری انعطاف

با توجه همچنین  .دنافزایمـسائل می حـل در آنهـا توانمندی میزان بر و ندآورمی  فراهم نوجوانان

     پـذیر بـودن گنجانـدن مبنـی بـر امکـان کژیاسترات ای بـه قابلیـتهـای بـازیهـای رایانـه

فرصتهـای تازه  منزلۀتوان به طلبیهای کودکانه در سطوح و مراحل ساده تا پیچیده، از آنها میچالش

 کند. برای اندیشیدن طراحی می را استفاده نمود. تفکر قابل انعطاف الگوهای جدیدی

  توانندمی دندار گوناگونکه انواع  ایی رایانهبازیهاتوان چنین نتیجه گرفت که می مجموعدر 

های جنبههای مثبت و برخی برخی جنبه که این اثرات گذارندبآموزان روی دانش ی مختلفاثرات

 اشاره کرد.توان به افزایش خالقیت می ای استراتژیک ی رایانهبازیهاهای مثبت . از جنبهدارندفی من

صورت ه ای، باید فرصتهای بدیع یادگیری را در قالبهای جذاب و بی رایانهبازیهابنابراین طراحان 

 .یاری رسانندکاربران د تا به رشد و پرورش قدرت تفکر ناستراتژیک طراحی کن-منظم

  



...مقایسه تأثیر بازیهای رایانه ای استراتژیک و بازیهای   
 

441 

 منابع
 –(. بررسی رابطه سبک شناختی استقالل 3121نائلی حسین. ) و آگاهی اصفهانی، بیتا؛ نشاط دوست، حمید طاهر

 .93-12(، 3)2، مجله روانشناسیوابستگی میدانی با خالقیت. 
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 .62-99(، 1)1، انسانیفصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم دانشجویان.  میزان خالقیتبر  الکترونیکی 

ابتکار و (. تأثیر بازیهای وانمودی شعر بر پرورش خالقیت کودکان. 3148قراملکی، ناصر. )صبحی و پارسامنش، فریبا
 .392-393(، 9)8، خالقیت در علوم انسانی

 و وابسته آموزان دانش اجتماعی ناسازگار و سازگار رفتارهای (. مقایسه3140بی عشرت. )زمانی، بی و چشمی، ملیحه

 .92-93(، 39)2، مجله مطالعات روانشناسی تربیتیاصفهان.  شهر ای رایانه بازیهای به غیروابسته

 تهران: انتشارات بیتا. خالقیت در مدیریت.(. 3140حسینی، خداداد. )

      خالقیت  و تحصیلی پیشرفت بر ایرایانه آموزشی بازیهای (. تأثیر3141جلیلیان، نوشین. ) و خزایی، کامیان

 .14-81(، 8)9، وری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیافنمجله ابتدایی.  مقطع آموزاندانش

 (. بررسی ارتباط بین خالقیت و عملکرد تحصیلی با بازیهای 3140) .نوبندگانی، مریمابراهیمی و اهللخلیفه، قدرت

(، 8و3)6، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز. ای در دانشرایانه

323-348. 

 زمان و واکنش زمان هوشی، بهرۀ بر ایرایانه بازی (. تأثیر3122دلبری، محمود. ) و دلبری، مسعود؛ محمدزاده، حسن

 .399-319(، 3)3، ورزشی –رشد و یادگیری حرکتی نوجوانان.  حرکت

(. تاثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر تفکر خالق. 3148بدلی، مهدی ) و زنگنه، حسین؛ موسوی، رقیه

 .90-14(، 1)30، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

چاپ سنجش(. ها، تکنیک و )مفاهیم، نظریه خالقیت و نوآوری در سازمان آموزشی(. 3122خانیان، محمدربیع. )سام

 دوم. تهران: رسانه تخصصی.

       مطالعۀ میزان و ایرایانه هایبازی انجام رابطۀ (. بررسی3140شریفی، صابر. ) و شریفی، لیلی؛ شقاقی، مهدی

، رسانی دانشگاهینشریه تحقیقات کتابداری و اطالعکرج.  شهر موردی مطالعۀ: راهنمایی آموزان مقطعدانش

99(92 ،)333-311. 

 . تهران: سمت.)روش ها و فنون تدریس( مهارتهای آموزشی(. 3126شعبانی، حسن. )
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A Comparison between the Impact of Strategic and Recreational Computer 

Games on Students’ Creative Thinking 

 

S. Farokhi 

P. Salemi 

K. Moghadam 

M. Badali 

 

The main purpose of this study was to compare the impact of strategic and 

recreational computer games on promoting students’ creativity. The research 

method was quasi-experimental design with pre-test and post-test. The 

population of the study comprised all Tehrani male first graders of high school 

in 2014-2015 academic year. For the purpose of sampling, multi-stage cluster 

sampling method was utilized, two groups were selected and they were 

randomly assigned to strategic and recreational computer games groups. Next, 

the creativity pre-test was administered to the control and experimental groups. 

Subsequently, one group received strategic computer games and the other group 

had recreational computer games for a semester. A post-test was given to both 

groups at the end of the semester. The obtained data were analyzed through 

analysis of covariance. The results of the study was indicative of the 

effectiveness of strategic computer games compared to recreational ones in 

promoting creativity and its three dimensions (fluency, flexibility, and 

elaboration); however, no significant difference was observed between the two 

groups in the originality component. The findings of this study indicated that 

strategic computer games were more effective than recreational ones in boosting 

students' creative thinking; hence, it is recommended that administrators, 

principals, teachers and parents suggest playing strategic computer games to 

students. 

 

Key words: computer games, strategic computer games, recreational computer 

games, creative thinking  



The Relationship between Personality Traits, Self-Esteem, and Intensity of 

Facebook Usage among Tehrani High School Students 

 
N. Latifi, M.A. 

Z. Fallahi, M.A. 

 

Access to social networks including Facebook is a growing phenomenon 

and an increasing number of people join these networks everyday. This study 

was undertaken to investigate the relationship between personality traits, self-

esteem, and intensity of Facebook usage among Tehrani high school students. In 

this descriptive-correlational research the statistical population consisted of 

115129 high school students in 2013-2014 academic year. The sample was 

drawn via multistage cluster sampling and 300 Facebook users were selected. 

The instrumentation comprised NEO Personality Inventory, Coopersmith Self-

Esteem Inventory and Facebook Intensity Scale. The data were analyzed through 

descriptive (mean, standard deviation, frequency and percentage) as well as 

inferential statistics (Pearson correlation and concurrent regression). Results 

showed that personality traits such as extraversion, conscientiousness and global 

self-esteem predict 0.48 percent of the number of Facebook friends. In addition, 

agreeableness as well as global and family self-esteem predict 0.33% of the time 

per day spent using Facebook. Finally, neuroticism can negatively predict 0.08 

percent of Facebook integration into individuals’ daily activities. The findings 

indicated that personality traits and different dimensions of students’ self-esteem 

could predict the number of Facebook friends and the time per day spent using 

Facebook; nevertheless, they were not good predictors of integration of 

Facebook into student’s daily activities. 

 

Key words: personality, self-esteem, intensity of Facebook usage, students 
 

 



Confirmatory Factor Analysis of Seattle Personality Questionnaire for 

Young School-Aged Children  

 
O. Ghasemi, M.A. 

A. Delavar, Ph.D. 

S. A. Tabatabaee, M.A. 

 

This study aimed to examine the factorial structure of Seattle Personality 

Questionnaire for Young School-Aged Children through confirmatory factor 

analysis. In this research, the data gathered by Ghasemi (2014) in the City of 

Delijan was used. The sample included primary school students (200 boys and 

140 girls) who were selected via random multi-stage stratified sampling. 

The method of weighted least squares was used to estimate parameters and 

assess the model’s goodness of fit. Moreover, Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), comparative fit index (CFI), standardized root mean 

square residual (SRMR), Tucker-Lewis index, Goodness of Fit Index, and 

adjusted goodness of Fit Index were utilized to assess the model’s goodness of 

fit. Results showed that the model was suited to the data-set. This finding 

provided further evidence on the internal validity of Seattle Personality 

Questionnaire for Young School-Aged Children. Furthermore, it was shown that 

factorial structure of the questionnaire had desirable goodness of fit for primary 

school students of the City of Delijan. Accordingly, the above-mentioned 

questionnaire can be utilized as a valid tool to assess children’s personality in 

populations with similar qualities. 

 

Key words: children’s personality, factorial structure, confirmatory factor 

analysis, Seattle Personality Questionnaire 



Pathology of School Councils and Proposing Appropriate Strategies to 

Promote their Roles 

 

M. Samiee Zafarghandi, Ph.D. 

 

The purpose of the present research was to evaluate the structure and 

performance of school councils and propose appropriate strategies to promote 

the role of teachers’, school and students’ councils. The sample of the study 

included 211 schools which were selected based on Cochron’s formula. The 

sample was drawn via multi-stage sampling in the provinces of Khuzestan, 

Qom, North Khorasan, Yazd, Ilam, Isfahan, Sistan and Baluchestan, and Tehran. 

In this non-experimental descriptive study, the data were collected through 

questionnaires, interviews, and observations. The obtained data were analyzed 

via descriptive and inferential statistics (t test). Results showed that the 

malfunction of school councils is partly due to their executive responsibilities, a 

fact that requires revision. Several amendments can be made to the duties of the 

councils and some exclusion also seems necessary. In the three aforementioned 

councils, monetary and time constraints (a total of 62%) and ambiguity of 

executive bylaws are respectively the most important causes of malfunction of 

school councils. According to the research findings, the most significant 

strategies for promoting school councils are: 1. Revising councils’ bylaws in 

terms of responsibilities, monetary resources, and the time of the meetings; 2. 

Establishing appropriate structural relationship among councils at school, 

district, province and ministerial levels. In addition, it is suggested that the heads 

of teachers’ and students’ councils are selected by the respective councils’ 

members and school principals maintain oversight of councils’ operation. In the 

case of the executive bylaws of each council, responsibilities of the councils 

have been identified; however, councils' extent of authority has not been 

clarified. Hence it is required that each council's extent of legal authority be 

described and determined. 

 

Key words: council, teachers’ council, school council, students’ council, 

pathology, participation  

 



Perceived Social Support from Family as a Mediator between Personality 

Dimensions and Psychological Well-Being among School Counselors 

 
R. Arabzadeh BaniAsadi, M.A. 

A. Rahmati, Ph.D. 

 

This study examined perceived social support from family as a mediator 

between personality dimensions and psychological well-being among school 

counselors. To this end, 260 school counselors were selected through random 

stratified sampling method in Kerman province. The participants were employed 

by the Ministry of Education in 2013-2014 academic year. The sample took 

Ryff’s Psychological Well-being Scale, NEO-FFI, as well as the 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al.). The data 

were analyzed by structural equation modeling (SEM). Results indicated that the 

analyzed model had a good fitness index. Moreover, among exogenous 

variables, personality dimensions and components of perceived social support 

could significantly predict components of psychological well-being.  More 

specifically, extraversion, openness to experience, agreeableness, 

conscientiousness, and perceived social support from family were significant, 

positive predictors of psychological well-being, whereas neuroticism was a 

significant, negative predictor of psychological well-being. It can be concluded 

that school counselors’ psychological well-being is influenced by their 

personality dimensions as well as their perceived social support. Hence, for the 

promotion of school counselors’ psychological well-being these components 

require more attention.  

 

Key words: psychological well-being, personality dimensions, perceived social 

support, school counselors 



Social and Cultural Factors Affecting Students’ Quality of Life 

 
M. Niyazi, Ph.D. 

M. Ganji, Ph.D. 

Z. Parvari Arani, M.A. 

 

The vast scope of research in the area of quality of life and the necessity of 

planning for rapid development have made researchers and social sciences 

policy makers focus their studies on this field and endeavor to promote quality 

of life. They believe that boosting quality of life leads to social and individual 

creativity as well as contentment in life. Hence, the present study was carried out 

to examine the social and cultural factors affecting students’ quality of life. The 

population of this social survey included the entire Kashani high school students 

in 2013. The sample size was determined to be 384 students based on Cochran’s 

formula. For the purpose of sampling random quota sampling method was used. 

In this study, the data were gathered via a questionnaire whose reliability and 

validity were approved through Cronbach’s alpha. The obtained data were 

analyzed using Pearson correlation. Results showed that there was a significant, 

positive correlation between social capital (r=0.294), religiosity (r=0.334), and 

students’ quality of life. Furthermore, the results of regression analysis revealed 

that social cohesion, social participation, and social consciousness respectively 

had the highest direct effect on students’ quality of life (0.29%, 0.25%, and 

0.09%).  

 

Key words: quality of life, social capital, cultural capital, religiosity, social 

cohesion 
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