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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    آوررر زف  رر ن ا  ر   و رر  : برر  شررر و  

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

 . د    ش  ... اهوان  گ  -اسمو 

 شرایط پذیرش مقاالت

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

 ق لراق آ   ر  دودررن مخر ا  ود ار ر نر ن ن هررخا ر  ق ر  می ر ر          .   شا( بی   0100د  

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

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

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

 . نش ن  نشوه  اقس   ن  هخا

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

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

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

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

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

 . وؤاف   ود ا  قا  و مآا   اق 

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

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

 . نر   و اس س ه ر  شر   دخرر  ش  

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

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

           ود ا  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   ق  قا ب.   شا

 . 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         ه  ی . ش   و 

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

 . ش   د درس    ا یص ق اش ق  و 

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

 . ش   اسیف    و 

 : ساختار ظاهري مقاله( ب

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

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

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

 . ترو 

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

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

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

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

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

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

 



ی سبکهای شخصیتی و ویژگیهاآموزان بر اساس کاری تحصیلی دانشتبیین اهمال

 فرزندپروری
  1محسن سوری نژاد
  2دکتر مهران فرهادی
  3دکتر رسول کردنوقابی

 چکیده
ی شخصیتی ویژگیهاآموزان بر اساس کاری تحصیلی دانشهدف این پژوهش تبیین اهمال

از  نفر 082 تعداد و بود ز نوع همبستگیطرح پژوهش ا. پروری بودی فرزندسبکهاو 
 30-39ی مدارس دولتی شهر کوهدشت در سال تحصیلی دبیرستانها آموزان دانش

(1824N= )ای با استفاده از فرمول تعیین حجم ای چند مرحلهخوشه یریگ نمونهروش  به
 یها وهیشکاری تحصیلی، شخصیت گلدبرگ و های اهمالپرسشنامه. شدند انتخاب نمونه

های آماری توصیفی از روشها تحلیل داده به منظور .شدو تحلیل  اجرافرزندپروری والدین 
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به )و استنباطی ( میانگین و انحراف معیار)

ی سبکهای شخصیتی و ویژگیهاداد که  نتایج نشان. استفاده شد( روش همزمان
 آموزان تبیین کنند کاری تحصیلی را در دانش اهمال توانند تغییرات میفرزندپروری 

(P<0.01) .کاری تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود داردرنجوری با اهمالروان میان 
(P<0.01 .)کاری تحصیلی در  شناسی و گشودگی با اهمالوظیفه همچنین میان

   شخصیتی ی ویژگیها میاناما ؛ (P<0.01) آموزان همبستگی منفی وجود دارد دانش
. وجود ندارد معنادار ۀرابطآموزان  کاری تحصیلی در دانشگرایی و مقبولیت با اهمالبرون
کاری کار و اهمالسبک فرزندپروری مسامحه میانپروری نیز ی فرزندسبکها زمینۀدر 

سبک  همچنین میان. (P<0.01) همبستگی مثبت وجود دارد آموزان تحصیلی در دانش
 آموزان همبستگی منفی وجود داردکاری تحصیلی در دانشانه و اهمالفرزندپروری مقتدر

(P<0.05) کاری تحصیلی  گیر با اهمالگیرانه و آسان سبک فرزندپروری سخت میاناما ؛
ی سبکهاگیری کرد که توان نتیجهبه طور کلی می. آموزان همبستگی وجود ندارد در دانش

آموزان کاری تحصیلی را در دانشاهمال توانندی شخصیتی میویژگیهافرزندپروری و 
  .تبیین کنند

ی فرزندپروری، سبکهای شخصیتی، ویژگیهاکاری تحصیلی، اهمالکاری، اهمال :کلید واژگان
 آموزان دبیرستانیدانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 nogha5@yahoo.com                                                                    دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 9
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 مقدمه

 روانشناختی پیامدهای به سال پیش 402 0جیمز ویلیام نیست؛ جدیدی پدیده 4کاریاهمال

 سال هشتصد تا (0222) 9و استیل( 4930میرزایی، غرایی و بیرشک، ) است کرده اشاره کاریاهمال

 متنهای در یکار اهمال توصیف اگرچه .است یافته را کاریاهمال به مربوط منابع میالد، از پیش

 در و انگلیسی زبان در نام این با بار نخستین برای ولی خوردمی به چشم باستان روم مصر، یونان و

برای ما هم حتی امروز  ،این دبا وجو(. 0222استیل، )آمده است  آکسفورد فرهنگ در 4518سال 

استیل، ) کنیمآینده موکول میدهیم به توانیم انجام یقابل فهم نیست که چرا کاری را که امروز م

0222.) 
 زندگی کردن خوشایند اول، هدفش نظر درهر چند  کارها کردن آینده موکول به یا کاریاهمال

 نداشته پیامد دیگری ،پیاپی و شکستهای یختگیر هم بهاسترس،  غیر از موارد اغلب در ولی است
و  مدهای نامطلوبااهداف، پی به عدم دسترسی و پیشرفت از طریق ممانعت از و است
کار فردی را اهمال( 0222) استیل(. 4930بخت و شکری، گلستانی)دارد  همراه به یریناپذ جبران

دهد و به به آهستگی انجام میآن را  است شده خواستهداند که هنگام شروع تکلیفی که از او می
      که دارد وجود مهمی دالیل .بهانه اینکه آن را بعداً انجام خواهد داد، قصد ترک آن را دارد

 عملکرد تواند به می کاری اهمالکه  اندداده نشان پژوهشها نمونه برای؛ رسان استآسیب کاریاهمال

فی و )فی مانند شرم و گناه در مورد خود های منهیجان، تجربه (0222استیل، ) ضعیف دانشگاهی
در  یرتأخد نو رفتارهای سالمتی منفی، مان( 0222، 5رتاسترانگمن و بِ)، افسردگی (0222، 1تانگنی

 .منجر شود( 0229،  لکپیردن و وسیرویس، ملیاگ)رسیدگی به مشکالت بهداشتی 

 بر آن، این یرگذارتأثتاری های شناختی، عاطفی و رفکاری و مؤلفهبا توجه به پیچیدگی اهمال

کاری اهمال، (0223، 2بالکیس و دورو)کاری عمومی اهمال ماننددارد،  گوناگونیسازه تظاهرات 

؛ دی، منسینک و 4328، 3؛ زیاست، روزنتال و وایت4328، 8هیل، هیل، چابوت و بارال)تحصیلی 

        کاری اهمال( 4383، 44ایفرت و فراری)گیری  کاری در تصمیم، اهمال(0222، 42لیوانواوس

                                                           
1. Procrastination 
2. William James 

3. Steel 

4. Fee & Tangney 
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فراری )گونه کاری وسواس و اهمال( 0223؛ بالکیس و دورو، 4323، 4الیس و ناوس)رنجورانه روان

، استیل)کاری تحصیلی است کاری، اهمال اهمال نوعترین اما متداول؛ (4338، 0فراری و بک)

کاری،  از اهمال به این نوععلت توجه (. 0225، 5ثورنگی؛ مون و ایل0224، 1کو وامب 9نثبرو

تر  و از طرف دیگر دسترسی آسان آموز طرف پیامدهای منفی آن برای میلیونها دانشجو و دانش یکاز

و بلوم، سولومون راث(. 0225ورث،  مون و ایلینگ)این گروهها برای پژوهش و درمان است 

به تعویق انداختن  کاری را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای این نوع اهمال(  438)  یمموراکا

نمونه بسیار . همیشه با اضطراب همراه است یباًتقرکه  اندانداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف کرده

آشنای آن، به تعویق انداختن مطالعه دروس تا شب امتحان و اضطراب ناشی از آن است که 

(. 4983دوند، بیرامی، دانشورپور، حسینی اصل و فوال)شود آموزان و دانشجویان میگریبانگیر دانش

و دانشجویان  آموزان دانشرفتاری فراگیر و بالقوه ناسازگار برای بسیاری از  کاری تحصیلی،اهمال

یز و دیلیپاال، آک)است که اغلب با احساس پریشانی و ناراحتی روانشناختی همراه بوده  است

که شود  تعریف می فیانداختن تکالی یرتأخو به عنوان تمایل غیر منطقی برای به ( 0244، 2یجباگ

تنزیل »ی تحصیلی، تمایل به کار اهمالیکی از پیامدهای منفی (.  438، 8لی)باید انجام شوند 

است که در آن، فرد پاداشهای کوچک اما در دسترس را به پاداشهای بزرگ اما دور از « 3موقت

آن  تبع بهتنزیل موقت و (.  022، 42هاول، واتسون، پاول و بورو)دهد دسترس ترجیح می

یر در پاداش و آزارندگی تکلیف و تأخی تحصیلی، تابع برخی عوامل موقعیتی، نظیر کار اهمال

ی کم و نقصان کنترل-خودذهنی، نظمی آگاهی، بی-پایین بودن خود مانندی شخصیتی ویژگیهابرخی 

 (.0222استیل، )انگیزش پیشرفت است 

ی و ابعاد کار اهمال میانند که ه اسیددر پژوهشی به این نتیجه ر( 4330) 44کریستا و مکاک 

 یکی تواند می شخصیتی یویژگیها و شخصیت بنابراین ،مدل پنج عاملی شخصیت رابطه وجود دارد

که بر  یریتأثتوان بر مبنای  شخصیت فرد را می .باشد تحصیلی کاری اهمال بروز اصلی عوامل از
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اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و  توان الگوی میشخصیت را  تعریف کرد و د،گذارمیدیگران 

زند اجتماعی هر شخص را رقم میلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و دانست که اس یرفتار

 شخصیت ۀکنندتعیین عوامل(. 4985ن، ابراهنی و همکار ؛ ترجمه0222و همکاران،  4اتکینسون)

 ویژگیهای دارای یادشده عامل سه فراخور به افراد اما ،باشد موقعیت و محیط ارث، تواند می

 در توانایی عدم و ویژگیها این کثرت دلیل به(. 0222 ،0کالیگوری) هستند متفاوتی شخصیتی

 پنج مدل به و گردید طراحی شخصیتی اصلی عامل پنج پایه بر مدل یک کامل،طور  به آنها سنجش

 نسبت گشودگی ،9شناسی وظیفه هایمؤلفه بر عاملی پنج مدل اساس. شد شخصیت مشهور عاملی

 کاستا) شد داده قرار 2رنجوریروان و  گرایی برون ،5خوشایندی یا پذیری ، تطابق1تجربه پذیرش به

 برای ،وخو خلق محرکهایعنوان  به حقیقت، در ی شخصیتیویژگیها(. 4330 کری،مک و کاستا)

 رفتارهای نداد انجام مستعد را انسان ویژگیها که این معنا این به .شوندمی تلقی هدف به دستیابی

 برخی از روانشناسان بر این باورند که(. 0222 کالیگوری،) نماید می خاص موقعیتهای در مختلف

 8بوری و گانتی. دارد معنادار یکودکان تأثیر هیجانات و رفتار افکار، گیریبر شکل والدین عملکرد

 فرد زمان شناختیمدلهایی در درون سا گسترش و ایجاد سبب والدین عملکرد که معتقدند( 0228)

 که تفسیر، کنند عدسیهایی عمل می عنوان به فرد زندگی در هاطرحواره این .شود می نام طرحواره به

 .دهندمی شکل را وی تجارب از فرد و ارزیابی انتخاب

 و انسان اجتماعی - فرهنگی هویت ساخت فرآیند بر را تأثیر یشترینب و اولین خانواده

 و اجتماعی اقتصادی، نظر از هااینکه خانواده به توجه با .ذاردگمی شخصیت ساخت چگونگی

 به که فرزندان با والدین ۀرابط و نوع خانواده حاکم بر فضای نیز و دارند بسیار تفاوتباهم  فرهنگی

 را تأثیر یشترینب هاخانواده رفتار و تصورات ؛ نگرشها،است دموکراسی یا استبدادی آزادی، اشکال

 خاصی هایشیوه خانواده بنابراین هر؛ (4981 منادی،) دندار فرزندان اجتماعی -یفرهنگ هویت بر

 های شیوه که هااین شیوه .گیردمی کار به خویش فرزندان اجتماعی و فردی تربیت در را

 هستند اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مختلف عوامل از متأثر شوند می نامیده فرزندپروری
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 که است اثرگذار و کننده تعیین یعامل فرزندپروری های شیوه (.4339 ،4دایک جی و پاور هاردی،)

 از یک هر مورد در بحث. دارد فرزندان تحصیلی رشد و روانی شناسی آسیب در مهم ینقش

 غیرممکن تقریباً فرزندپروری های شیوه و رفتارها نگرشها، گرفتن نظر در بدون فرزندان مشکالت

د نتوانهای فرزندپروری نیز میبنابراین خانواده و شیوه ،(4339 دایک،یج و پاور هاردی،) است

وجود مطالب یاد شده و با توجه به  .دنیر قرار دهتأثرا تحت  آموزاندر دانشتحصیلی کاری اهمال

تبیین عوامل  در پیآموزان، این پژوهش دانش میانروزافزون آن در  کاری و رشدپدیده اهمال

کاری تحصیلی که یکی از عوامل مهم ضعف عملکرد  که آیا اهمال بود  سئلهیرگذار این متأث

ی شخصیتی ویژگیهاهای فرزندپروری والدین و  تواند ناشی از شیوه آموزان است، می دانش

ی ویژگیهای فرزندپروری و سبکهاال اصلی پژوهش این بود که آیا ؤلذا سآموزان باشد؟  دانش

 کاری تحصیلی آنان را تبیین کنند؟ی از اهمالمعناداررصد توانند د، میشخصیتی آزمودنیها

 شناسی پژوهشروش

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

کل  ،آماری پژوهش جامعه. ه استپژوهش از طرح همبستگی استفاده شداین برای اجرای 

 کهبوده  30-39تحصیلی شهر کوهدشت در سال  متوسطه دومدختر و پسر دوره آموزان  دانش

در اختیار با توجه به . دنه ابودنفر  1824ساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهر کوهدشت برا

ای زمانی که حجم جامعه از فرمول تعیین حجم نمونه برداشتن حجم جامعه آماری، با استفاده 

میان ابتدا از . ندی انتخاب شدا چندمرحلهای گیری خوشه روش نمونهبه نفر  082؛ است مشخص

   08سپس از هر مدرسه  شد،انتخاب دخترانه پسرانه و پنج مدرسه  پنج مدرسه ،مدارس همۀ

اول، دوم، سوم و ) تحصیلی ۀیپااز هر بدین صورت که . ندنمونه انتخاب شد عنوان بهآموز دانش

  .ندنمونه انتخاب شد عنوان بهنفر  2 (چهارم

 ابزارهای پژوهش

( 4381)بلوم در سال ه را سولومون و راثاین پرسشنام :ی تحصیلیکار اهمالپرسشنامه  .0

برای اولین ( 4982)این مقیاس را دهقانی  .نده ای تحصیلی نام نهادکار اهمالساخته و آن را مقیاس 

بوده  مؤلفه 9 شاملکاری تحصیلی  اهمالپرسشنامه . استگویه  02دارای که  کاربرده بهبار در ایران 

و  (گویه 44) آماده شدن برای تکالیف  .0، (گویه 8) امتحاناتآماده شدن برای   .4: اند ازکه عبارت

آزمودنیها به هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه، وضع . (گویه 8) ترم انیپاهای آماده شدن برای مقاله .9
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در این مقیاس . کنندبندی میرتبه( 5)تا همیشه ( 4)ای، از هرگز درجه 5خود را روی یک مقیاس 

نامیان . شوند گذاری میبه صورت معکوس نمره (05 ،09، 04،  4 ،45 ،49، 44 ، ، 1 ،0)های  گویه

کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس در تحقیقی با عنوان تبیین اهمال( 4932)و حسینچاری 

به دست  29/2باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 

 .به دست آمد 22/2روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  ضریب پایایی به. آوردند

 4گلدبرگکه  استگزارشی -این سیاهه از نوع خود (:0222)پرسشنامه شخصیت گلدبرگ  .9

گرایی، گشودگی، رنجوری، بروناست و پنج عامل روان کردهطراحی  بر اساس پنج عامل شخصیت

که الگوی  استسؤال  52شامل  پرسشنامه این. کندگیری می شناسی را اندازهمقبولیت و وطیفه

را ن پرسشنامه پایایی ای. استی لیکرت بند درجهای و به صورت مقیاس پاسخدهی به آن پنج گزینه

طریق  از سیاهه و روایی این گزارش کرده 81/2برابر با  با روش آلفای کرونباخ( 4333)گلدبرگ 

است  گزارش شده 29/2 با برابر کتل یعامل  4 جمله، از پرسشنامه شخصیتی چند با همبستگی

 در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه با روش(. 4982پور، تبار، خداپناهی و صدق شفیعی)

رنجوری و گشودگی به شناسی، روانگرایی، مقبولیت، وظیفهی برونمقیاسهاآلفای کرونباخ در زیر 

 .ه استآمد دستهب 59/2و  2/2 ، 2/  ، 58/2، 52/2 یبترت

بر مبنای ( 4958)نقاشیان  رای فرزندپروری سبکهامقیاس  :ی فرزندپروری والدینسبکها. 3

ای و الگوی پاسخدهی به این آزمون پنج گزینه. گویه است 22 شامل کرده کهتهیه  0کارهای شیفر

بر موافقم را در  کامالًمخالفم تا  کامالً ی لیکرت بوده و پاسخها طیفی ازبند درجهمقیاس  صورت به

 حداکثر و 10 حداقل فرد هر این قسمت در است که کنترل بعد برای 10 تا 4 از سؤاالت. گیرندمی

 قسمت این در فرد هر سنجد کهرا می بعد محبتی 22 تا 19 سؤاالت. کند کسب تواند یم نمره 042

 82/2 آنسازنده  راپرسشنامه  پایایی ضریب. نماید اخذ نمره 425 حداکثر و 95حداقل  تواندمی

 با در پژوهشی(  498)دی و محرابی اعتما ،همچنین رحمتی(. 4928برجعلی، )است  کردهگزارش 

 در والدین های فرزندپروری یوهشبه  توجه با نوجوان روانی دختران اختالالت میزان یسهمقاعنوان 

  تدسه درصد ب 82/2برابر با را جیرفت ضریب پایایی آلفای کرونباخ  شهرستاندبیرستانهای 

 سؤاالتاعتبار عاملی  ییدتأ به منظور(  498)عتمادی و محرابی در پژوهش رحمتی، ا. اندوردهآ

نتیجه  ه است کهاستفاده شد« ریمکسچرخش وا»با استفاده از  ،«تحلیل مؤلفه»پرسشنامه، از روش 

                                                           
1. Goldberg 
2. Schaefer 



 ...کاری تحصیلی دانش آموزان براساس تبیین اهمال
 

03 

به  در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه. ه استنمود ییدتأرا  سؤاالتاعتبار عاملی  تحلیل،

 .ه استدست آمده ب 823/2 روش آلفای کرونباخ برابر

 هایافته

ی ویژگیهاهای فرزندپروری و ی شیوهمقیاسهاکاری تحصیلی، زیریفی اهمالشاخصهای توص

 .آورده شده است 4 شماره شخصیتی در جدول
 فرزندپروریی سبکهای شخصیتی و ویژگیهاکاری، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس اهمال .0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 13/050 77/29 کاریاهمال

 5/184 30/67 گراییبرون

 4/861 35/46 گشودگی

 5/127 36/81 مقبولیت

 5/786 36/50 شناسیوظیفه

 6/184 29/76 رنجوریروان

 0/465 0/31 مقتدر

 0/435 0/25 گیرآسان

 0/430 0/24 گیرسخت

 0/393 0/19 کارمسامحه

کاری تحصیلی شود، میانگین و انحراف معیار متغیر اهمالمالحظه می 4طور که در جدول همان

گرایی به ترتیب ی برونمقیاسهامیانگین و انحراف معیار خرده . است 252/49و  03/22به ترتیب 

و   52/9شناسی ، وظیفه402/5و   84/9، مقبولیت 4/1 8و  95/ 1، گشودگی 481/5و  2/92 

ی مقیاسهاهمچنین، میانگین و انحراف معیار خرده . هستند  /481و  03/ 2رنجوری و روان 5/ 28

، فرزندپروری 195/2و 05/2گیر ، فرزندپروری آسان5/2 1و  94/2فرزندپروری مقتدرانه 

 .است 939/2و  43/2کار و فرزندپروری مسامحه 192/2و  01/2گیرانه  سخت

 متغیرهای رابطه  میانکه باید رعایت شود این است که نباید ن رگرسیو جمله مفروضاتاز  

خطی بودن متغیرها آورده شده آزمون مربوط به هم 0در جدول شماره . خطی وجود داشته باشدهم

 .است

 آزمون مربوط به هم خطی بودن متغیرها .2جدول

 واتسون -بینردو Tol Vif متغیرها 

   کاریاهمال 

ی ویژگیها 1/990

 یتشخص

 1/277 0/783 گراییبرون

 1/390 0/764 گشودگی
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 1/543 0/648 مقبولیت

 1/408 0/710 شناسیوظیفه

 1/139 0/878 رنجوریروان

ی سبکها

 فرزندپروری

 1/390 0/720 گیرآسان

 1/427 0/701 گیرسخت 1/960

 1/636 0/611 کارمسامحه

و ردیف دوم مربوط به عامل ( Tolerance)تولرانس  هایمربوط به آماره 0ردیف اول جدول 

دهد که  یمنوسان دارد، نشان  4تا  صفر میانضریب تولرانس که . است( Vif) 4تورم واریانس

 4هر چه مقدار تولرانس نزدیک به . متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه خطی با همدیگر دارند

های مربوط به آماره 0شماره وجه به جدول با ت .عکس هباشد، میزان هم خطی کمتر است و ب

( Vif)شاخص دیگر، عامل تورم واریانس . نزدیک هستند( 4)یباً به تقریرهای مستقل همگی متغ

خطی بیشتر است،  تر باشد، میزان همبزرگ 0عدد  هر چه مقدار عامل تورم واریانس از. است

های ردیف دوم  همه آماره 0جه به جدول همچنین با تو. باشد 0تر از نباید بزرگ( Vif)بنابراین 

(Vif ) متغیرها رعایت  میان خطی بنابراین پیش فرض عدم وجود هم ه است،آمد به دست 0کمتر از

 –مشخص است که مقدار شاخص دوربین  0جدول  نتایج با توجه بههم از طرفی  .شده است

که  هبه دست آمد 2/4 3 ی فرزندپروریسبکهاو برای  332/4ی شخصیتی ویژگیهاواتسون برای 

  .باشد 5/0تا  5/4 میانمقدار این شاخص باید . استفرض نشان دهنده رعایت این پیش

با را ی فرزندپروری سبکهای شخصیتی و ویژگیها میانضریب همبستگی  9 شماره جدول

 .دهدکاری تحصیلی نشان میاهمال
 کاری تحصیلیندپروری با اهمالی فرزسبکهای شخصیتی و ویژگیها میانضریب همبستگی  .3جدول 

 4 0 9 1 5   2 8 3 42 

          4 کاریاهمال .0

         4 -/2280 گراییبرون .9

        4 **0/197 -093/2** گشودگی  .3

       4 **0/306 **0/428 /2050 مقبولیت .1

      4 **0/351 **0/418 0/101 **0/375- یشناس وظیفه .5

     4 **0/211- 0/078 *0/142- 0/024- 983/2** ریرنجوروان .6

    4 0/109- **0/221 **0/239 **0/176 0/031- 453/2* مقتدر .7

   4 **0/393- 0/089- 0/084 0/059 *0/136 *0/155- 210/2 گیرآسان .8

  4 **0/330- **0/385- 0/007 0/043- 0/063- 0/079- 0/012-- /2010 گیرسخت .2

 4 **0/275- **0/281- **0/328- **0/220 **0/307- **0/279- **0/272- **0/194- /0530** کار حهمسام .01

                                                           
1. Variance Inflation Factor 
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(25/2> P *  ،24/2> P )**  

کاری رنجوری با اهمالویژگی شخصیتی روان میانشود، مالحظه می 9طور که در جدول همان

پژوهش   بنابراین فرضیه؛ همبستگی وجود دارد =P ،983/2 (R <24/2)آموزان تحصیلی در دانش

مثبت وجود  ۀآموزان رابطکاری تحصیلی در دانشاهمال و رنجوریعامل روانمیان مبنی بر اینکه 

 -P ،925/2 <24/2)آموزان کاری تحصیلی در دانششناسی و اهمالوظیفهمیان . شوددارد تأیید می

R= ) 24/2)آموزان شکاری تحصیلی در دان گشودگی و اهمالمیان همبستگی منفی و>P ،

093/2R= ) آموزان کاری در دانشگرایی و اهمالنبرومیان ولی . همبستگی منفی وجود داردنیز

(25/2<P ،228/2- R= ) کاری تحصیلی در مقبولیت با اهمالمیان همبستگی وجود ندارد و 

میان همچنین مشخص است که  .همبستگی وجود نداردنیز ( =P ،205/2R>25/2)آموزان دانش

( =P ،453/2- R <25/2)آموزان  کاری تحصیلی در دانششیوه فرزندپروری مقتدرانه با اهمال

 آموزانکاری تحصیلی در دانشکار و اهمالشیوه فرزندپروری مسامحهمیان همبستگی منفی و 

(24/2>P ،053/2 R= )گیر و سبک فرزندپروری آسانمیان ولی . همبستگی مثبت وجود دارد

سبک فرزندپروری میان و ( =P ،210/2-R>25/2) آموزانی تحصیلی در دانشکاراهمال

همبستگی وجود  ( =P ،201/2-R>25/2) آموزان کاری تحصیلی در دانشگیرانه و اهمال سخت

 .ندارد

کاری تحصیلی، روی اهمالی فرزندپروری سبکهاو ی شخصیتی ویژگیهابرای تعیین سهم متغیر 

متغیر  عنوان بهکاری بین و اهمال متغیر پیش عنوان به فرزندپروریی سبکهاو  ی شخصیتیویژگیها

       ی سبکهابا توجه به اینکه متغیر  .مالک در معادله رگرسیون به روش ورود تحلیل شدند

تقسیم ( کار گیر و مسامحه ، سختریگ آسانمقتدر، )ای به چهار سطح مقوله صورت بهپروری ما فرزند

گرسیون از آنجایی که در تحلیل ر. ه استداده شد( 1تا  4از )ح یک کد به هر یک از سطو، شده

به کتابهای آمار ) ه استگذاری تصنعی استفاده شداستفاده کرد از کدگذاری ساده شود از کدنمی

 (.رجوع شود
 ی فرزندپروریسبکهاو  ی شخصیتیویژگیهای تحصیلی بر اساس کار اهمالنتایج تحلیل رگرسیون  .1جدول 

 R R2 ADJR2 F P 

 0/001 18/816 0/257 0/272 0/521 ی شخصیتیویژگیها

 0/001 6/714 0/063 0/073 0/271 پروریی فرزندسبکها
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 ضرایب رگرسیون استانداردشده و نشده متغیرها .5جدول 

  B SE β T P 

 

 

ی ویژگیها

 شخصیتی

 0/001 42/580  228/8 181/85 مقدار ثابت

 0/097 1/668- 0/100- 454/2 -050/2 گراییبرون

 0/106 1/623- 0/099- 0/2 4 -9/2 0 گشودگی

 0/004 2/932 0/191 2/  4 2/ 18 مقبولیت

 0/001 5/229- 0/330- 410/2 -219/2 شناسیوظیفه

 0/001 5/138 0/289 443/2 23/2  رنجوری روان

 

ی سبکها

 فرزندپروری

 0/001 46/681  1/805 84/265 مقدارثابت

 0/001 4/386- 0/357- 2/287 10/031- مقتدر

 0/001 3/309- 0/264- 2/391 7/911- گیرآسان

 0/002 3/124- 0/248- 2/407 7/519- گیرسخت

بین و متغیر پیش عنوان بهی شخصیتی ویژگیها 5و  1 شماره با توجه به نتایج مندرج در جدول

، از (شدهتعدیل 224/2P<، 84 /48F=، 052/2 =R2) درصد  0آموزان  کننده در دانشتبیین

به با توجه به ضرایب بتا . دنکنمی را تبیینآموزان در دانش تحصیلی کاریواریانس نمره اهمال

رنجوری و شناسی، روانتوان گفت تغییری به اندازه یک انحراف معیار در وظیفه میدست آمده 

کاری اف معیار تغییر در میزان اهمالانحر 434/2و  083/2، -992/2مقبولیت به ترتیب موجب 

بین و ی فرزندپروری به عنوان متغیر پیشسبکهاهم  از طرفی .شودآموزان میتحصیلی دانش

از  (شده تعدیل 224/2P<، 241/ F=، 2 9/2 =R2) آموزان شش درصد کننده در دانش تبیین

 5دست آمده در جدول ه ب  یضرایب بتا. کنند تبیین می آموزانرا در دانش کاری واریانس اهمال

و  گیری فرزندپروری مقتدر، آسانسبکهاحراف معیار در به اندازه یک ان دهد که تغییرینشان می

انحراف معیار تغییر در میزان  -018/2و  -1/2 0، -952/2به ترتیب موجب تواند می گیرسخت

بین بر اساس متغیرهای پیشو  5با توجه به نتایج جدول . شودآموزان کاری تحصیلی دانشاهمال

 :استلی به صورت زیر کاری تحصیمعنادار معادله رگرسیون برای اهمال
 کاری تحصیلیاهمال=  85/484( + شناسیوظیفه ×  0/743-( + )رنجوریروان × 0/609( + )مقبولیت × 0/486)

 کاری تحصیلیاهمال=  84/265( + قتدرانهمبک س ×  0/357-( + )گیرسبک آسان ×  0/264-( + )گیرانهسختسبک  × 0/248-)

 گیریبحث و نتیجه

ی شخصیتی و ویژگیهاآموزان بر اساس کاری تحصیلی دانشهدف تبیین اهمال این پژوهش با

نتایج رگرسیون چندگانه نشان  .دست آمده استو نتایج زیر به  هی فرزندپروری انجام گرفتسبکها

. آموزان تبیین کنند را در دانش کاری تحصیلییرات اهمالتوانند تغیی شخصیتی میویژگیهاداد که 
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و  0224، 0؛ واتسون0221، 4؛ واکر4983، و همکاران بیرامی)های تحقیقات پیشین این نتیجه با یافته

ی خود پژوهشهابر اساس نتایج این افراد . هماهنگ است( 0228و فراری،  1کوهن 9،سمورال-دیاز

اضطراب، افسردگی، مانند  ی شخصیتی مختلفویژگیهاه افراد دارای کبر این باورند که از آنجایی

تالش برای  و گراییپردازی، گروه دوستی، خیالشناسی، نوعب، وظیفهآگاهی، نظم و ترتی-خود

کاری با درجات مختلف در افراد گیری اهمالشکل بنابراین این ویژگیها سبب؛ موفقیت هستند

افراد که  توان گفت آمده می به دستدر تبیین نتیجه . دنشو دارای ویژگی شخصیتی مختلف می

افراد دارای ویژگی  مثالًکنند؛ خاص رفتار می گونه ایبه  ،دارای ویژگی شخصیتی مختص به خود

امور دادن شناسی، چون در کارهایشان دقیق، منظم و همیشه آماده برای انجام شخصیتی وظیفه

 که چونرنجور  در مقابل افراد روان. شوندمی کمتر دچار تعلل در انجام تکالیفشان  بنابراینهستند، 

امور مختلف هستند، بیشتر اوقات فشار روانی زیادی را دادن افرادی نگران و مضطرب برای انجام 

 .شود که بیشتر در انجام تکالیف خود تعلل ورزندمی سببکنند و همین امر تحمل می

کاری تحصیلی توانند تغییرات اهمالی فرزندپروری میهاسبککه  ه اندها نشان دادهمچنین یافته

فضلعلی، عبدخدایی و اصغری )این یافته با نتایج تحقیقات پیشین . آموزان تبیین کنند را در دانش

، 3؛ دیویس0220، 8و رید 2؛ پیکل، کوپالن4333،  و زیمرمن 5؛ فراری، هاریوت4934آباد، ابراهیم

هایشان این است که روشهای تربیتی استدالل این پژوهشگران در تبیین یافته .همسوست (4333

در این میان . گذاردمی ریتأثآموزان  کاری دانشوالدین از جمله عواملی است که بر میزان اهمال

و در رشد انگیزه درونی ، سبب که در مقابل نیازهای فرزندان پاسخگو هستند زیاد بامحبتوالدین 

چون  ییویژگیهاوالدینی با کنترل باال که با  .می شوندکاری در فرزندان  اهمال کاهش نتیجه

پالن و وپیکل، ک) ندشو یمکاری در فرزندان  افزایش میزان اهمال رفتار می کنند، سببگیری  سخت

توان گفت که والدینی که انتظارات باالیی از فرزندان خود دارند می این یافته در تبیین (. 0220رید، 

. کنندمی القاگرایی را به فرزندان خود  نوعی حس کمال ،کنند خود انتقاد میو بیشتر از فرزندان 

احساس کند  یاما اگر فرزند .پردازند ز کار میگرا بیشتر به اجتناب افرزندان والدین کمال جهیدرنت

                                                           
1. Walker 

2. Watson 
3. Diaz-Morales 

4. Cohen  

5. Harriott  
6. Zimmerman 

7. Coplan  

8. Reid 
9. Davis 
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با ند؛ ا قائلوالدینش برای حرفش ارزش والدین خود مورد پذیرش قرار گرفته و  سویکه از 

نه حاکمانی که ناچار  داند می را دوستان خود آنانکند و والدین خود بیشتر احساس نزدیکی می

 .اطاعت کند آنهااست از دستورات 

این یافته . ای وجود نداشتهیچ رابطهآموزان کاری تحصیلی در دانشگرایی و اهمالبرون میان

مخالف و با نتیجه پژوهش بیرامی، ( 0242) 4و کاندیمر ایلهانکیر، چبا نتیجه پژوهش کاگان، 

در تبیین هان و کاندیمر ایلر، یکچکاگان، . موافق است( 4983)اصل و فوالدوند دانشورپور، حسینی

گرایی افرادی گرم و که افراد دارای ویژگی شخصیتی برون کنند که از آنجاییاستدالل می یافته خود

مرکز توجه باشند تکالیف خود را در زمان تعیین شده  اجتماعی هستند و دوست دارند که بیشتر در

کاری در توان گفت اهمالمی این یافتهدر تبیین . شوند کاری نمیدهند و مرتکب اهمالمی انجام

؛ ی شخصیتی استویژگیهاقرار دارد که یکی از این عوامل  گوناگونعوامل  ریتأثافراد تحت 

یا حتی  ی خود تکلیفویژگیها مانندعوامل دیگر،  ریتأثت آموزان تحبنابراین احتمال دارد که دانش

   مقبولیت و  میانهمچنین . کاری شوندسبک فرزندپروری والدین مرتکب اهمال ریتأثتحت 

به این دلیل باشد که فرد  ممکن استاین نتیجه نیز . کاری تحصیلی همبستگی وجود ندارداهمال

دوست، دارای حس همدردی با دیگران، مشتاق نوع فردی اساساً( دارای ویژگی مقبولیت)موافق 

فرشی، مهریار گروسی)فردی کمتر هستند -میانکمک به دیگران و همچنین افرادی دارای تعارض 

خود به خوبی  همنوعانشاید به این دلیل باشد که این افراد در مورد (. 4982 یی،طباطبا و قاضی

ممکن است در انجام دادن کارهای  رسانند، امان کمک میکنند و به آنان در انجام کارهایشامیرفتار 

 .کاری کنند و اهمال کنندخود امروز و فردا 
مثبت  ۀکاری تحصیلی رابطرنجوری با اهمالویژگی شخصیتی روان میانکه  هنشان داد ها افتهی

؛ جانسون و 4983، و همکاران بیرامی)های پژوهشهای گذشته این نتیجه با یافته. وجود دارد معنادار
افراد با . هماهنگ است( 0224؛ واتسون، 0221لی، پیکل و فراری،  9ونبرگ،شو؛ 4335، 0بلوم

شوند ثبات و ناایمن توصیف می خویی به عنوان افرادی از نظر هیجانی بیرنجورنمرات باال در روان
ندارند و ، الزم است نهاآدر زمانی که انجام  را و انجام دادن کارها موقع بهکه توانایی گرفتن تصمیم 

در تبیین یافته (. 4334و جانسون،  1کونمک)شود کاری در این افراد میاهمال سببامر شاید این 
رنجوری نگران، آموزان دارای ویژگی شخصیتی رواندانش که ییآنجا ازتوان گفت می آمده دست به

                                                           
1. Kagan, Çakır, Ilhan & Kandemir 

2. Johnson & Bloom 

3. Schouwenburg 
4. McCown  
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، 4گیلسپی و مارتین)ابزده هستند پذیر و شت عصبی، مأیوس و ناامید، دارای استرس، خجالتی، آسیب
معموالً حال و هوای منفی در محیط درس خود دارند و عموماً نسبت به تحصیل هم (.  022

کند رنجور مدام خود را سرزنش میبنابراین فرد روان؛ (4330کری، کاستا و مک)نگرش منفی دارند 
 بسیارتحصیلی، استرس و اضطراب و در برخورد با وقایع روزمره، به ویژه وقایع مربوط به امور 

و در تواند به کاهش کارآمدی فردی و بدبینی نسبت به فعالیتهای مدرسه  کند و این می تجربه می
کاری تحصیلی رابطه منفی وجود گشودگی و اهمال میان. کاری تحصیلی منجر شود نتیجه اهمال

فرادی که دارای ویژگی ا. هماهنگ است( 0224)تحقیق واتسون  افتهاین نتیجه با ی .داشت
تصور فعال، احساس مانند یی ویژگیهاشخصیتی گشودگی نسبت به تجربه هستند دارای 

های هنری، طلبی، قدرت تخیل باال، عالقه به جلوه دی، توجه به احساسات درونی، تنوعزیباپسن
الروی و مک)گرا هستند های دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و اقدامکنجکاو نسبت به ایده

ویژگی  میان معناداردر یک فرد، وجود رابطه منفی  ویژگیهابا توجه به وجود این (. 0222، 0دود
بنابراین این ؛ رسد کاری تحصیلی، منطقی به نظر میالشخصیتی گشودی نسبت به تجربه و اهم

انجام  موقع بهان را کنند تا کارهایشگرا و فعال هستند، بیشتر سعی میافراد چون بیشتر افرادی اقدام
های پژوهش وجود یکی دیگر از یافته. کنندکارهایشان امروز و فردا نمیدادن دهند و در انجام 

این یافته با نتیجه . بودکاری تحصیلی شناسی و اهمال ویژگی شخصیتی وظیفه میان رابطه منفی
موافق ( 0221 ،انو همکار نبرگووش؛ 0221؛ واکر، 4335جانسون و بلوم، )پژوهشهای پیشین 

دهی در افراد نظم -اند که خوددر تبیین یافته خود استدالل کرده( 4335)جانسون و بلوم . است
دهی باال برای  نظم-افراد دارای خود. گرددکاری در افراد میکاهش میزان اهمال سببشناس وظیفه
به در تبیین یافته . شوندمیکاری و کمتر مرتکب اهمال رندریزی داتکالیف خود برنامهدادن انجام 
شناس افرادی دقیق در انجام امور، توان گفت از آنجایی که افراد وظیفهآمده در پژوهش می دست
تکالیف هستند، کارها و تکالیف روزانه دادن و همیشه آماده برای انجام  مند به نظم و ترتیبعالقه
 .شوند کاری نمیاهمال در انجام تکالیفشان مرتکب و دهندمیدرنگ انجام  را بی

  کاری تحصیلی در سبک فرزندپروری مقتدرانه و اهمال که میاننتایج نشان داد  همچنین
آبار، کارتر و )این یافته با نتایج پژوهشهای گذشته . منفی وجود داردآموزان همبستگی دانش

. هماهنگ است( 0225، 5؛ اسپرا4331، 1؛ فراری و الیوت0220، و همکاران ؛ پیکل0223، 9وینسلر
اگر والدین خود را  کهدست آمده این استدالل را دارند در تبیین یافته به ( 0223) و همکاران آبار

محبت و صمیمیت رفتار کنند و نکاتی که با  در تکالیف فرزندانشان درگیر کنند و با فرزندان خود

                                                           
1. Gillespie & Martin 
2. McElroy & Dowd 

3. Abar, Carter & Winsler 

4. Olivette 
5. Spera 
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باالی به سطوح  رزندانشانسبب دستیابی فدر میان بگذارند،  آنهاشود با کارایی بیشتر می سبب
 بهنتیجه  .دندهکاهش می آنهاکاری را در و اهمال می شوندعملکرد تحصیلی و مهارتهای مطالعه 

ت محب با و یمیصم ، گرموالدین مقتدر، والدینی  به این دلیل باشد که چون شایددست آمده 
 و قوانین هم گذارند و یم خود احترام و تصمیمات فرزندان استقالل به هم والدین این ،هستند

 مورد در حال یندرعو  و محکم هستند خود قاطع مواضع در و کنندتعیین می مناسب معیارهای
وریز و تن، دیاُور، وه)کنند قاطعانه ارائه می منطقی و دالیل خود یمخالفتها و راهنماییها، معیارها

ای که در نظام امش و محبت دوجانبهآر ه دلیلفرزندان والدین مقتدر باز این رو . (0242، 4انگلز
و نسبت به آن احساس  پردازندنجام امور روزانه خود میااده جریان دارد، با خیال راحت به خانو
 .کننددوری میکاری در انجام تکالیف و از اهمالکنند یت میمسئول

مثبت  آموزان همبستگی کاری تحصیلی در دانشکار و اهمالسبک فرزندپروری مسامحه میان

کار، مسامحه توان گفت  در سبک فرزندپروریآمده می دست بهدر تبیین نتیجه  .وجود داشت

 به فرزندان خود. کننده مین توجهای آناخواسته و نیازها به نه و از فرزندان دارند عیتوق نه والدین

 هاآن ایدر رفتارها و کاره دخالتی گونهو هیچ دهند نظارت میبدون  و حصر و حد یبآزادی 

 رها  به حال خود را خود و فرزندان کنند یمشانه خالی  مسئولیت بار از زیر والدین این. ندارند

 هستند، محبتنیازمند  ازاندازه یشب یا یرگ کناره هیجانی ازنظر والدین کودکان این .کنندمی

ین توضیحات با ا(. 0242ور و همکاران، وه)کنند  برقرار صمیمی و دلبستگی روابط توانند ینم

 گفتتوان  می. استکاری منطقی این سبک فرزندپروری و اهمال میان معناداروجود رابطه مثبت 

 موفقیتیدر کارهایش  آنانکنند و زمانی که این والدین فرزندانشان را به حال خود رها می ازآنجاکه

 این والدین کنترلی همچنین چوند و نگیرد، از سوی والدین مورد تشویق قرار نمینآورمی به دست

 و در انجام ردیش نداکارهادادن ای برای انجام کودک انگیزه بنابراینرفتار کودک خود ندارند، بر 

 کاریگیر و اهمالسبک فرزندپروری آسان میان .شودمی کاری مرتکب اهمالتکالیف خود 

 باشد که در سببتواند به این این یافته می ،نداشتوجود آموزان همبستگی تحصیلی در دانش

 و کنند و عشق یموضع  خود کمی برای کودکان نسبتاًوالدین قوانین گیر سبک فرزندپروری آسان

 را مورد تشویق قرار  آنها و می کنند ابراز به آنها الزم بدون اعمال کنترلهای ازاندازه یشبمحبت 

 تکالیفدادن انجام ریزی برای نامهتر به بر راحت یگونه والدین با خیال ینافرزندان  دهند، بنابراینمی

 .نمی شوندکاری و مرتکب اهمال پردازندمیخود 

                                                           
1. Huver, Otten, de Vries & Engels 
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 کاری تحصیلی درگیرانه و اهمالسبک فرزندپروری سخت ند که میانها نشان دادیافته همچنین

 که والدین ییازآنجاتوان گفت  آمده می به دستدر تبیین نتیجه . آموزان همبستگی وجود ندارد دانش

  را به فرزندان خود تحمیل« گویم انجام بدههر کاری که من می»، مانندیر قوانین زیادی گسخت

 و کنندرا اجرا خود کنند، ممکن است فرزندان از روی اجبار و ترس از تنبیه دستورات والدین می

 گیریهمچنین فرزندی که مورد سخت. کاری تحصیلی گردندکمتر در امور روزانه دچار اهمال

 والدین را یتربیتشیوه ن قرار گرفته ممکن است سعی کند که ناکامیها و نارضایتیهای ناشی از والدی

 ریزیبرنامه دادن کارهای خودبا موفقیت چشمگیر در زندگی خود جبران کند، بنابراین برای انجام 

 .دهدانجام می موقع بهرا  آنهاو  کندمی

 پیشنهادهای کاربردی

شود برای شنهاد میآموزان، پیکاری در دانشگیری اهمالدر شکلبا توجه به نقش خانواده 

های صحیح تربیت فرزندان و نقش حساس والدین در های آموزشی در مورد شیوهوالدین کارگاه

آموزان یک همچنین در طول هر ترم برای دانش. آموزان برگزار شودگیری شخصیت دانششکل

کاری و مشکالت ناشی از آن برگزار شود ل ایجاد اهمالکاری، دالیدوره آموزشی در مورد اهمال

شود، یادگیری و مانع پیشرفت تحصیلی می سبب عدمآموزان بهتر و بیشتر با این پدیده که تا دانش

یر را در کاهش تأثشناسی بیشترین  پژوهش ویژگی شخصیتی وظیفهاین آشنا شوند و از آنجا که در 

شناسی، نظم و  های آموزشی در مورد وظیفهکه هر سال دوره شودکاری دارد، پیشنهاد میاهمال

 .فواید ناشی از آن برگزار شود
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 دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده و عزت نفسامتحان پیش بینی  اضطراب 

  1کریم عبدالمحمدی

 2اهلل احمدیعزتدکتر 

  3علی محمد زادهدکتر 

  4فرهاد غدیری صورمان آبادی

 چکیده
احساسات نامطلوب یا حالت هیجانی که افراد در  عبارت است ازاضطراب امتحان 

با هدف  پژوهش حاضر .کنندقعیتهای ارزشیابی تجربه میآزمونهای رسمی یا سایر مو
  .ه استانجام گرفت رابطه عزت نفس و عملکرد خانواده با  اضطراب امتحانروشن ساختن 

  057 از نمونه متشکلحجم   .استتوصیفی از نوع همبستگی  پژوهشتحقیق روش 
 تصادفی خوشه ایگیری روش نمونهکه به است دانش آموز دوره پیش دانشگاهی 

نفس های مقیاس عزتدر پژوهش حاضر پرسشنامه. شده استای انتخاب  چندمرحله
و  شدهروزنبرگ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه اضطراب امتحان اجرا 

تحلیل قرار  همزمان مورد  با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون دست آمدهی بههاداده
درگیری پاسخدهی، )های عملکرد خانواده مؤلفهن داد که نتایج تحلیل نشا. ه اندگرفت

و عزت نفس به صورت منفی اضطراب امتحان را پیش بینی ( مسأله، کنترل و حل عاطفی
انتظارات، میزان حمایت  مانندکه عملکرد خانواده  نشان دادنتایج پژوهش  .می کنند

یزان اعتماد دانش آموز به کنندگی، شرایط خانوادگی و چگونگی برخورد با دانش آموز و م
بنابراین  .استتواناییهای خود و عزت نفس او از عوامل مؤثر بر اضطراب  امتحان 

          ها برای مقابله با اضطراب امتحانمشاوران تحصیلی، اولیای مدارس و خانواده
 .    کنندبه این عوامل توجه باید دانش آموزان 
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 مقدمه

 یا کننده شرایط تهدید به پاسخ در افراد که است نشیت یا نگرانی ،ناخوشی احساس اضطراب

تاثیرات مثبت بر  ر در حد طبیعی تجربه شودگا دهند و این ویژگی هیجانیاز خود نشان می فشارزا

مخرب بر  یتاثیر ،تجربه نشود طبیعی حالتی غیر از حداضطراب در اگر  گذارد، امامیزندگی 

ثر از أتواند متمی که استامتحان  اضطراب اضطراب، یکی از انواع .گذاشتخواهد عملکرد فرد 

برونگرایی یا درونگرایی  مانندشخصیتی ویژگیهای مسائل محیطی مانند عملکرد خانواده یا 

با  که شودمی سبببررسی علل دخیل در بروز اضطراب  .(1247بلوچی،ارفع غفاری و )باشد

    که تجربه مفرط اضطراب  بسیاریالت ها و دانش آموزان از مشکآموزشهای مناسب به خانواده

 .آورد جلوگیری کردوجود میبه

تهدید تصور کرد که ارگانیسم را برای  در برابرتوان یک پاسخ طبیعی و انطباقی اضطراب را می

در  ،رسد تقریباً در مورد همه چیز نگران هستندکسانی که به نظر می .کندستیز یا گریز آماده می

توان به عدم توانایی در کنترل میکه شوندمی جسمانیمشکالت فراوان روانی و زندگی خود دچار 

و  سادوک)قراری اشاره کرد اشکال در خواب و بی تحریک پذیری، النی،ضتنش ع نگرانی،

 در که ریطوبه  هستند،روانی  هایآسیب انواعترین اختالالت اضطرابی از شایع(.  1211، 1سادوک

 ،رــنف راــچه رـه از و  میشوند مبتال آن به نفر نمیلیو 32 از یشـب االنهـس مریکاآ همتحد یالتا

اضطراب تاثیر منفی  (.9،3779و انگلن 2، دوجانگ3موریس)تــسا رــگیدر آن اــب رــنف کــی

یکی  (.3773 ،5ویتچن) گذاردبر زندگی افراد می اجتماعی فردی و قابل توجهی از لحاظ عملکرد

مطلوب یا نات اضطراب امتحان را احساسا (1417) دوسک .استطراب امتحان انواع اضطراب ،اض

 دنکنهای رسمی یا سایر موقعیتهای ارزشیابی تجربه میداند که افراد در آزمونیجانی میحالت ه

و  سبکهای فرزندپروری میان پژوهشهای متعدد نشان داده اند که .(3774،توکلیرضازاده و )

و  0یسوناد)دارد وجود داراارتباط معن نوجوانان و کودکان در اضطراب ویژگی با عملکرد خانواده

 رابطه بررسی به خود پژوهش در( 1441) 17شک (.4،3779پاپکو -پلگ؛ 1200تشکر، ؛ 1،377رنک
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 چینی نوجوانان رفتاری مشکالت و تحصیلی سازگاری شناختی،سالمت  روان با خانواده عملکرد

دانسته  نامطلوب را خود خانواده عملکرد که نوجوانانی دندهمی انوی نش یهایافته، است پرداخته

 مشکالت ازبیشتر  اند، کرده گزارش خوب را خود خانواده عملکرد که با نوجوانانی مقایسه در ،اند

در  .اندداشته ترضعیف تحصیلی عملکرد و اندبردهرنج مینامناسب  و رفتارهای روانی سالمت

ب امتحان نیز عوامل بسیاری همچون عدم آمادگی کافی، تجربیات منفی حوزه آسیب شناسی اضطرا

و به اعتقاد هیل  .(1210، پورجمعه) خوردو عوامل خانوادگی به چشم می افکار منفی ،قبلی

به ابتدایی و پیش دبستانی  از دورۀاضطراب امتحان برخی از دانش آموزان  ،(1419) 1ویگفیلد

عملکرد  ازوالدین تقاضاهای غیر واقع بینانه یا انتظارات سطح باالیی یعنی زمانی که وجود می آید، 

 .دارندکودکانشان 

 .کندعملکرد خانواده به صورت جامع به ویژگیهای ساختاری و اجتماعی خانواده اشاره می

سازگاری و کیفیت روابط در  ویژه در مورد تعارضات،عالوه بر آن تعامالت و روابط خانواده به

را  هاتوان خانوادهمی عملکرد نظر از .(3771، و همکاران 3آلدرفر) گیردواده را در بر میدرون خان

 به را خود عملکردی، مشکالت هایخانواده  .کرد تقسیم عملکردی غیر و عملکردی دسته دو به

ی اعضا که است ای باز منظومه خانواده واقع، در .کنندمی حل متفاوت زمانبندیهای در و درجات

 .شوند تشویق می نیز خود فردی هویت گسترش برای البته اند، پیوسته هم به عاطفی به طور  آن

 را تعارض نتیجه، در ؛است شرط و قید بدون پذیرش و عشق از مملو هاییهخانواد چنین فضای

 ؛1415 استریت،)کنند اجابت می را یکدیگر کمک درخواست رغبت و میل با و کنندمی تحمل

 لحاظ از ی آناعضا و بسته دارد حالت عملکردی غیرۀ خانواد(. 1204 نیا، علوی و تبریزی ترجمه

 حتی سخت و ی خانوادهاعضا میان مرزهای، هستند هم از جدا و شده رها خود حال به عاطفی

. شوندتشویق نمی فردی، هویت گسترش برای خانواده یاعضا و است مشروط عشق، است مبهم

 مشکالت بنابراین ،کندمی خودداری کمک درخواست یا مشکل ذیرفتنپ از خانواده عالوه بر آن

هایی که خانواده ارتباط اعضای(. 1217 پیکرستان،)کنندمی بروز دیگر شکلهای به یا یابندمی ادامه

و نقش هر یک از افراد خانواده به خوبی تعریف  استمناسب دارند به صورت شفاف  یعملکرد

افراد خانواده  میانعواطف دارند و ها در عملکرد خود استقالل دهکودکان این خانوا .شده است

یری و گدر ،مناسب ندارند یکردلهایی که عمدر مقابل خانواده. استمنسجم و دارای تنظیم مناسب 

بسیار ضعیف آنها جریان دارد و کنترل عاطفی و رفتاری  بسیار زیاد در میان افراد آنهاهم ریختگی هب

                                                           
1. Hill & Wigfield 
2. Alderfer 
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دهد می نشان ،داده استانجام ( 3779)پاپکو -پلگکه  پژوهشی (.3771، کارانآلدرفر و هم)است

     و تمایز یافتگی بیشتری از خانواده را تجربه  دارندکه کودکانی که در خانواده خود استقالل 

که سالمت  استعملکرد خانواده جنبه مهمی از رشد  .دارنداضطراب امتحان کمتری  ،کرده اند

ه در درون خانواده رخ چدر واقع آن .دهدو هیجانی کودک را تحت تاثیر قرار می اجتماعی جسمانی،

تواند یک عامل کلیدی در ایجاد انعطاف پذیری و کاهش دهد و چگونگی عملکرد خانواده میمی

گفت توان می بنابراین ،خطرات فعلی و آینده مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط نامناسب باشد

عملکرد  در حالی که او می شود،پیشرفت  وکودک  سبب یادگیریاسب خانواده عملکرد من که

 ،1سیلبورن)کند تجربهشود که کودک در طول رشد مشکالت فراوانی را می سببسب انامن

 .( 377، 5گرفینو  9شفرد ،2مایودی ،3زوبریک

 مقدم، یاسد ابوالقاسمی،)استعزت نفس نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر اضطراب امتحان 

و  است بهنجار شخصیت ویژگیهای از یکی نفس عزت از برخورداری (.1205، شکرکن و نجاریان

 در .است گرفته قرار نشناسانارو بسیاری از پژوهش مورد که است مفاهیمی جمله از این متغیر

 اضطراب و تنهایی احساس افسردگی، چونهم مفاهیمی با نفس عزت میان ارتباط بسیار تحقیقات

 تحصیلی پیشرفت و توانمندی احساس کارآیی، احساس چون مفاهیمی و منفی متغیرهای منزلۀ به

 از است عبارت نفس عزت(. 1440،  مولیس و مولیس)اند گزارش شده مثبت متغیرهای عنوان به

 فرد که قضاوتی یا  کنداحساس می خود به نسبت شخص که ارزشی و تأیید تصویب و درجه

  (.17،3773لوفتوسو  4، فردریکسن1هوکسما-نولن ،0اسمیت)اردد خود ارزش به نسبت

که عزت نفس باال فرد را  ه استدر پژوهشهای خود به این نتیجه رسید (0 14) کوپر اسمیت

عزت نفس عاملی است . کندمیفشارهای روانی مقاوم  و انواع مشکالت و مسائل زندگی برابردر 

تواند در همچنین می. انی فرد را تحت تاثیر قرار دهدتواند درک و تفسیر و واکنشهای هیجکه می

( 1411)11ینابه نوشته است. عاملی تعیین کننده باشدو کاهش اضطراب  زایی رویدادهامیزان استرس
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در مواجهه با موقعیتهای استرس زا و بحرانی زندگی ند افرادی که از عزت نفس باالیی برخوردار

(  1205) شلقاسمی و همکارانادر مطالعه ای که ابو .دارند توان سازگاری باال و اضطراب کمتری 

اضطراب امتحان و عزت نفس رابطه منفی وجود دارد و این  میانکه  همشخص شد داده اندانجام 

با توجه به مطالب مطرح شده  .کرده اندتکرار ( 1204) زندیو  هنرمند زاده مهرابی ،حقیقی رایافته 

که  شده استدر پژوهش حاضر تالش  ،قیت تحصیلی دانش آموزانو تاثیر اضطراب امتحان بر موف

 .های عملکرد خانواده و عزت نفس بررسی شودمؤلفهرابطه اضطراب امتحانی دانش آموزان با 

های عملکرد خانواده و عزت نفس توانایی  مؤلفهکه آیا  استال اصلی پژوهش حاضر این ؤس

 دارند؟ بینی اضطراب امتحان راپیش

 روش

 . استتحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی روش 

 جامعه آماري و نمونه آماري

در دانشگاهی مدارس استان آذربایجان شرقی دانش آموزان پیش تمامجامعه آماری این پژوهش 

خوشه ای گیری برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه .نده ابود 49-45سال تحصیلی 

مناطق آموزش و پرورش استان به همین منظور، ابتدا . شده استاستفاده  تصادفی ای چند مرحله

تقسیم سپس از هر منطقه جنوب، مرکز و شمال  منطقهسه از لحاظ جغرافیایی به آذربایجان شرقی 

از  در مرحله بعد. شده است جغرافیایی، یکی از مناطق آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب

( دخترانه مدرسه پیش دانشگاهی 2و پسرانه دانشگاهی پیش مدرسه 2)سه مدر  هر منطقه انتخابی 

از هر یک از گروههای آموزشی )کالس  2و از هر مدرسه نیز  شده به صورت تصادفی انتخاب

دانش آموز به صورت  19هر کالس نیز،  فهرستو از ( علوم انسانی، ریاضی و تجربی، یک کالس

برای محاسبه حجم نمونه از فرمول  .بوده استنفر  057ه حجم نمون .ه اندتصادفی انتخاب شد

نفر کافی اعالم  217البته در این فرمول برای جامعه هدف تحقیق حاضر  .مورگان استفاده شده است

متغیرها برآورد  میانتالش شده است که روابط دقیق  این پژوهشبا توجه به اینکه در  بود، اماشده 

 .اندتحقیق شرکت داده شدهشود شرکت کنندگان بیشتری در 

 گیريهاي اندازهابزار

است که پنج گویه آن مثبت  اییک مقیاس ده گویه رازاین اب: 1مقیاس عزت نفس روزنبرگ. 3

در این آزمون آزمودنی باید احساس واقعی خود را درباره هر یک  .و پنج گویه آن نیز منفی هستند

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale 
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در  .موافقم و کامالً موافقم مشخص نماید الفم، مخالفم،ها در یکی از چهار گزینه کامالً مخ از گویه

گذاری این آزمون، امتیاز  جهت نمره. گیرد گذاری به صورت معکوس انجام میهای منفی نمره گویه

این مقیاس به شیوه آلفای کرونباخ در ( پایایی)ضریب اعتماد . یک تا چهار در نظر گرفته شده است

به وسیله  (1201)حبیبی  را روایی این آزمون .ست آمده استدهب 1/7 ( 1201)پژوهش حبیبی 

که نشان دهنده پایایی  بوده 19/7پایایی این ابزار در پژوهش حاضر  .است کردهتأیید  یتحلیل عامل

 .استباالیی 

این پرسشنامه برای سنجش عملکرد خانواده برمبنای  :پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده. 9

این الگو . (1204، ذاکر یثنای)تدوین شده است همکارانش و اپشتاین از سوی 1مستر الگوی مک

هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده است . سازد خصوصیات ساختاری و تعاملی خانواده را معین می

عاطفی و کنترل رفتار  درگیرینقش، پاسخدهی عاطفی،  یو از شش بعد حل مشکل، ارتباط، ایفا

نجش عملکرد خانواده متناسب با این شش بعد، از شش خرده لذا پرسشنامه س. تشکیل شده است

مقیاس برای سنجیدن آنها به عالوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل 

مورد تائید قرار ( 1204)بهاری رادر ایران نیز روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه  .شده است

نقش،  یحل مشکل، ارتباط، ایفاهای مؤلفهه دست آمده برای پایایی بدر پژوهش حاضر  .است داده

و  02/7، 1/7 ، 50/7، 53/7، 0/7 به ترتیب   پاسخدهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار

 .است 15/7

 لقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکناابورا این پرسشنامه : 3پرسشنامه اضطراب امتحان. 0

ماده کاهش یافته است  35ماده بوده که در مطالعه اصلی به  42اولیه پرسشنامه . اندساخته ( 1205)

( ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقاتهرگز، به)و آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهارگزینه ای 

کسب نمره باالتر، نشان دهنده . است 05حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر . دهدپاسخ می

ضریب . ش همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شده استسنج برای. اضطراب بیشتر است

برای پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب همبستگی . گزارش شده است 49/7آلفای 

برای این پایایی به دست آمده  .به دست آمده است 00/7های آزمودنیها در دو نوبت نمره میان

 .است 45/7در این پژوهش آزمون 

                                                           
1. McMaster 
2. Test Anxiety Inventory 
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 هاتهیاف

شناخت ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای تحقیق فراوانی شرکت کنندگان در  برایابتدا 

 .نشان داده شده است 1شماره های آمار توصیفی در جدول طبقات جنسیتی بر اساس مشخصه
 آزمونۀ مشخصات جمعیت شناختی نمون .3جدول 

 انحراف معیار میانگین سنی درصد تعداد گروه

 1/   11/ 1 9/59 971 دختر

 74/1 2/11  95/  293 پسر

 97/1 20/11 177 057 کل نمونه

به منظور بررسی متوسط عملکرد دانش آموزان و پراکندگی نمرات آزمودنیها در هر یک از 

و همبستگیهای پیرسون  (انحراف معیار میانگین،)شاخصهای توصیف آماری  ،متغیرهای پژوهش

 .شده استارائه  3شماره در جدول مطالعه  محاسبه شده در متغیرهای مورد
 هاي پژوهشپیرسون میان متغیر شاخصهاي توصیفی و همبستگی. 9جدول 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

اضطراب 

 امتحان

حل  عزت نفس

 مسأله

انتخاب  ارتباط

 نقش

 درگیری پاسخدهی

 عاطفی

 کنترل

 

 عملکرد

 اضطراب

 امتحان

14/23 1 /1  1         

        1 -94/7** 40/9 59/34 فسعزت ن

       1 39/7** 720/7 39/3 1/4  مسألهحل 

      1 51/7** -15/7** 3/7 7* 03/3 30/15 ارتباط

انتخاب 

 نقش

31/37 21/2 **17/7 **10/7- **51/7 **27/7 1     

    1 50/7** 55/7** 3/7 ** -21/7** 7/ 71** 75/9 59/11 پاسخدهی

 درگیری

  عاطفی

01/10 72/9 **35/7 **34/7- **21/7 **32/7 **57/7 **51/7 1   

  1 54/7** 59/7** 3/7 ** 30/7** 91/7** -23/7** 35/7** 05/2 45/11 کنترل

 1 4/7 ** 7/ 5** 02/7** 0/7 ** 52/7** 01/7** -23/7** 15/7**  /37  24/3 عملکرد
 P<71/7ح معناداری در سط**
 P<75/7ح معناداری در سط*

بین در این تحقیق عزت نفس که به عنوان متغیر پیش، 3بر اساس اطالعات جدول شماره 

بدین معنی که کسانی که از عزت نفس  .دار با اضطراب داردامنفی و معنۀ رابط ،استفاده شده است

 های انتخاب نقش،مؤلفهعالوه بر آن  .اضطراب بیشتری را تجربه می کنندند، ینی برخورداریپا

دار با اپرسشنامه عملکرد خانواده رابطه منفی و معن کنترل و عملکرد ،عاطفی درگیری ،پاسخدهی

با توجه به اینکه نمرات این آزمون معکوس بوده است اطالعات به دست آمده  .اضطراب دارند

   کمتری ب اضطرا سببها بهتر باشد مؤلفهدهد که هر چقدر عملکرد خانواده در این نشان می
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با اضطراب  در این قسمت برای بررسی ارتباط عزت نفس و عملکرد خانواده دانش آموزان .شودمی

 متغیرهای  میانوجود رابطه  .ه استگرفته شد رگرسیون چندگانه بهره امتحان دانش آموزان از

حاضر نیز از این امر مستثنی  پژوهشکه  استتوصیفی  پژوهشهایبین یکی از محدودیتهای پیش

از انجام تحلیل رگرسیون جداگانه،  پیشبین ه منظور بررسی استقالل متغیرهای پیشب نیست، اما

نرم افزار، شاخص تحمل و شاخص عامل تورم واریانس . فرض همخطی بودن چندگانه بررسی شد

و شاخص عامل تورم واریانس در  7/ 4تا  03/7شاخص تحمل متغیرها در دامنه . را به دست داد

بین از یکدیگر مستقل توان پذیرفت که متغیرهای پیشقرار داشت، از این رو می 13/1تا  11/1دامنه 

که  هعالوه بر آن نمودار طبیعی هم نشان داد .هستند و هم خطی بودن چندگانه اتفاق نیفتاده است

 .است ندادهانحراف از طبیعی بودن رخ 
 لکرد خانواده و عزت نفسرگرسیون چندگانه برای پیش بینی اضطراب امتحان براساس عم .2 جدول

 شاخص متغیر

 B β t P R 3 R 3 R∆ E .S F P 

 771/7 75/24 31/19 31/7 34/7 59/7     مدل

       771/7 -74/19 -90/7 -7/1  عزت نفس

       72/7 -3/ 1 -17/7 -7/ 0 مسألهحل 

       12/7 51/1 7/ 7 20/7 ارتباط

       7/ 1 -7/ 1 -770/7 -72/7 انتخاب نقش

       771/7 -72/9 -31/7 -10/7 پاسخدهی

       771/7 40/2 10/7 01/7 عاطفی درگیری

       773/7 11/2 15/7 1/7  کنترل

       40/7 -72/7 -773/7 -7/ 77 عملکرد

 و عمکرد خانواده عزت نفس :هاپیش بینی کننده

 اضطراب :متغیر وابسته

، مسألهحل ) خانواده عملکرد هایمؤلفهنفس و عزت  دهد کهنشان می 2نتایج جدول 

 .دانش آموزان را دارد امتحان توانایی پیش بینی اضطراب ( و کنترل عاطفی درگیریپاسخدهی، 

    34/7ضریب تبیین به دست آمده برابر . است 59/7 به دست آمده ضریب همبستگی چندگانه

یین تصحیح شده به دست آمد که در به عنوان ضریب تب 31/7عدد  ،باشد که بعد از تصحیحمی

که عزت نفس و عملکرد  به دست آمده مشخص کرده است نتایج. باشدمعنادار می 771/7سطح 

به بیان دیگر دانش آموزانی که از عزت نفس  .کنداز واریانس اضطراب را تبیین می 31/7خانواده 

 .کنندمتری را تجربه میکامتحانی  اضطراب  ،باال و عملکرد مناسب خانواده  برخوردارند



 03 ...بینی اضطراب امتحان دانش آموزان براساس پیش

 گیریو نتیجه بحث

 پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن سهم عزت نفس و عملکرد خانواده در تجربه اضطراب

 ساراسون .ستامتحان صورت گرفته ا
 داندمی 3خود به اشتغال نوعی را اضطراب امتحان (1405)1

 شناختی ارزیابیبه  غالباً و شودمی خود مشخص تواناییهای درباره تردید و انگاری کم خود با که

  منجر فرد تحصیلی افت عملکرد و نامطلوب فیزیولوژیک واکنشهای حواس، عدم تمرکز منفی،

 دهد که عملکردنشان می یج به دست آمده در این پژوهشانت (.1205، محمدیعلی) گرددمی

 همسو با نتایج نتایج  دار دارد که اینامعن یخانواده در به وجود آمدن اضطراب امتحانی تاثیر

    .باشدمی (3774) و همکاران 2یحیی و( 1200)موسوی ، (1419)ویگفیلدو هیل تحقیقات 

 کند کهدر مطالعه دیدگاههای مختلف شبکه ارتباط انسانی مطرح می( 1217)پور رودسری بخشی

 ارتباطی خانواده ترین شبکه ارتباطی که هر یک از انسانها را احاطه کرده شبکهنخستین و مستقیم

 نیز معتقدند که رفتار و هیجانات افراد تابع عوامل مختلفی است که از( 3779) 5کر و 9کیسنر. است

 و باشد مطلوب آن ابعاد تمامی در خانواده عملکرد زمانی که .ترین آنها خانواده استجمله مهم

 دارای خانواده اعضای میان ارتباط بتواند به صورت منطقی با مشکالت برخورد کند، خانواده

 مشورت کنند و بدون یکدیگر با مهم درباره مسائل بتوانند خانواده اعضای باشد، روشن و ضوابط

 لحاظ عالوه بر مسائل مطرح شده ازو  احساس ترس یا طرد شدگی نظرات خود را مطرح کنند

 نیازهای تأمین تمسئولی خانواده ،باشد صمیمیت و احساس تعهد  باهمراه  خانواده فضای عاطفی،

 نیز عاطفی درگیریدر بعد  .شودمی آنها احساسات پاسخگوی و گیردمی برعهده را اعضا عاطفی

 از عاطفی مشارکت حد، از بیش مشارکت یا عاطفه از عاری مشارکت، مشارکت فقدان جای به باید

 نیازهای از ی خانوادهاعضا واقعی درک اساس بر مشارکت و باشد داشته همدالنه وجود نوع

 رفتار کنترل بعد در. سازد برآورده را نیازها این که بینجامد به پاسخهایی و گیرد صورت یکدیگر

  گیر به صورتی که اعضا نسبت بهبه جای اعمال کنترل مستبدانه و یا استفاده از روش سهل باید نیز

 کیسنر)پذیر استفاده کنند گو نباشند از کنترل انعطافقبال خانواده به هیچ عنوان پاسخ رفتار خود در

 د به خوبی شرایط رانچنین خانواده منسجمی فرزندانی تربیت خواهد کرد که بتوان. (3779، و کر

دانند که ها میهمچنین فرزندان این خانواده .باشندد و از میزان تواناییهای خود مطلع نتحلیل کن

                                                           
1. Sarason 
2. Self-Preoccupation 

3. Yahaya 

4. Kiesner 
5. Kerr 
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مانع از تجربه اضطراب نیز این امر  .ارندوالدینشان انتظارات بیش از حد توان کودکانشان از آنها ند

توانند به کرد مناسب میهای دارای عملفرزندان خانواده دلیلبه همین  .شودفراوان در فرزندان می

اضطراب خود را کنترل کنند و سطح پایینی از  ،خوبی در سختیها و شرایط استرس آور مثل امتحان

 .اضطراب را تجربه کنند

ش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و اضطراب امتحان  بود که نتایج از دیگر اهداف پژوه

این یافته با با  .بینی اضطراب امتحان را داردرگرسیون همزمان نشان داد که عزت نفس توانایی پیش

 .ستهمسو( 1411) ینااستو ( 1440) مولیس و مولیس، (1443) 1نتایج تحقیقات ماکسول

ن واقعیت است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و نشانگر ای پیشینمطالعات در سالهای 

   ایجاد با افزایش عزت نفس در فرد احساس توانمندی  .استاثر گذار بر سالمت روانشناختی 

افزایش اعتماد به نفس و  پیشرفت تحصیلی، ،همچون کاهش اضطراب ییرات مثبتیتغ و شودمی

و  9چالما ،2هاسمن ،3من)ه وجود می آیدتالش برای کسب موفقیت به صورت پایدار در فرد ب

 میانکه رابطه علت و معلولی  یبا توجه به مطالب مطرح شده و بعضی مطالعات .(3779، 5وریس

و  ، آلرد   فالی)اضطراب را مطرح کرده اند مانندعزت نفس پایین و مشکالت روانشناختی 

یکی از  .ر و تعجب بر انگیز نیستاز انتظا نتایج به دست آمده در این پژوهش دور( 3771، 1اردوی

 .(1210، جمعه پور)استاز دالیل اصلی در اضطراب امتحان اعتماد به نفس پایین و افکار منفی 

، اسمیت و همکاران)دارد خود ارزش به نسبت فرد که باتوجه به اینکه عزت نفس قضاوتی است

به نفس باالتری برخوردار شود که فرد از اعتماد می سبباین قضاوت مثبت باشد که وقتی ( 3773

عامل دیگری که در  .شود و این امر خود به خود کاهش اضطراب امتحان را در پی خواهد داشت

عاملی  (0 14) به گفته کوپراسمیت عزت نفس .استاضطراب امتحان مطرح شده است افکار منفی 

عزت که وقتی  .دهدیجانی فرد را تحت تاثیر قرار تواند درک و تفسیر و واکنشهای هاست که می

نفس در افراد پایین باشد افکار منفی بیشتری وجود خواهد داشت و این افکار منفی قبل و در حین 

گیری کرد که عامل عزت نفس و توان نتیجهدر پایان می. اضطراب بیشتری خواهد شد سببامتحان 

مانند سایر تحقیقات نیز  پژوهشاین  .بینی اضطراب امتحان نقش دارنددر پیشعملکرد خانواده 

                                                           
1. Maxwell 
2. Mann  

3. Hosman 

4. Schaalma  
5. Vries 

6. Flay  

7. Allred 
8. Ordway 
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       بوده از جمله اینکه این تحقیق فقط روی دانش آموزان  یدارای محدودیتهایانجام گرفته 

تر ها به سالهای پاییندر مورد تعمیم دادن این یافته، از این رو دانشگاهی انجام گرفته استپیش

 جرای پژوهش مقارن با کنکور بود،زمان ا با توجه به اینکه عالوه بر آن  .توان نظر قاطعی دادنمی

تاثیر مثبت با توجه به اینکه . کردنداضطراب بیشتری را در امتحانات تجربه میآزمودنیها احتماالً 

عزت نفس و عملکرد بهتر خانواده در تحقیقات گذشته اثبات  یآموزش والدین و معلمان در ارتقا

های آموزشی برای والدین اری دورهزکه با برگشود پیشنهاد می( 3777، 3و آبراهام 1اودا) شده است

 .دارای اضطراب امتحان در اکتساب آرامش و پیشرفت تحصیلی به این کودکان کمک شود فرزندان

نفس و موجبات افزایش عزت  ،پذیرا و حمایت کننده جویتوانند با ایجاد همچنین والدین می

 .وزان فراهم آورنددانش آمرا در کاهش اضطراب امتحان 

                                                           
1. O'Dea  
2. Abraham 
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 منابع
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای (. 1205. )مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسینابوالقاسمی، عباس؛ اسدی

مجله علوم تربیتی و . سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی اهواز
  . 02-1 ، (9و 2)، روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نیا،  علوی علی و تبریزی مصطفی ترجمه)، سیستمی نگرش در عمل و نظریه خانواده، مشاوره .(1415. )ادی تریت،اس

 .فراروان انتشارات :تهران .(1204

  .33- دوره ششم،   ،مشاور پیام .تعاملی سیستم یک عنوان به خانواده(. 1217. )عباس رودسری، پور بخشی

 یاــجهزو و قالــط رــغی یاــهزوج ینـب ادهانوــخ ییرااــک سهــمقای و ابیــیارز(. 1204). داــفرش ری،اـبه
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 سوم ۀدر هزاروخالقیت دانش آموزان  آموزش مجازیرابطه 

                                                                                                 

 1امینه احمدی دکتر

 چکیده
انگیز هزاره سوم میالدي  براي رویارویی با تحوالت شگفت آموزان در عصر حاضر، دانش

گیري مناسب و حل مسائل باید مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیم
 خالقیت وآموزش مجازي رابطه  تعیینهدف این پژوهش  .پیچیده جامعه بهبود بخشند

حجم نمونه . است در هزاره سوممدارس شهر تهران متوسطه اول  ۀدوردختر دانش آموزان 
. بوده استنفر  044 اي گیري خوشه و با روش نمونه ی و مورگانسجدول كرج براساس

( 2731)ها از پرسشنامه آموزش مجازي و پرسشنامه خالقیت عابدینی  آوري داده براي گرد
با آزمون  پژوهش هاي داده. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. ه استاستفاده شد

و نتایج  هقرار گرفت وتحلیل موردتجزیههمبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري 
و  خالقیت و ارتباطات واز فناوري اطالعات  گیريبهرهمیزان  كه میان هپژوهش نشان داد

وجود  و مثبت رابطه معنادار( پذیري انعطاف ،ابتکار ،بسط سیالی،) آن هاي مؤلفههر یک از 
پذیري  هاي سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف مؤلفه واستفاده از آموزش مجازي خالقیت  .دارد

 .دار است اكند و از لحاظ آماري معن بینی می را پیش
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 مقدمه

ویژه علوم تربیتی و  هاي گوناگون علمی بهدر حیطه توجهخالقیت از موضوعات قابل 

قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف در حکم هاي مختلف تاریخ  خالقیت در دوره .روانشناسی است

بسیار چشمگیر  یدر دنیاي امروزي، تغییرات و تحوالت. اصلی مدارس و مراكز آموزشی بوده است

 یمشکالت سبب بروزاین تغییرات  جود آمده وبه وهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در حوزه

براي مدارس و نظامهاي آموزش و پرورش جهانی  يتازه ا به تبع آن، انتظاراتشده است كه جدید 

، تراكم دانش، گوناگونهاي توسعه سریع فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینه. است در پی داشته

دازش اطالعات، ساختار اقتصادي جوامع را از پر هايگسترش علم ارتباطات و ظهور انواع ابزار

اتکا به منابع اولیه باز داشته و تربیت نیروي انسانی متخصص و دسترسی به اطالعات و كاربرد 

، ، شریفی و میرهاشمیگنجی)هاي علمی را در عرصه عمل جایگزین آن كرده است وسیع یافته

2744.) 

انگیز هزاره سوم میالدي باید  براي رویارویی با تحوالت شگفت آموزان در عصر حاضر، دانش

مسائل پیچیده جامعه  گیري مناسب و حلمهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیم

كه به  استذهنی  یهایفرآیندمعتقد است، خالقیت ( 1442) 1پاركر(. 1442، 2اوكان)بهبود بخشند

. شودنحصر به فرد و جدید منجر میمهاي نظریه و سازیها، اشکال هنريها و مفهوم راه حلها، ایده

گروهی  راو این نتیجه  استداند كه نتیجه آن یک اثر شخصی ي میفرآیندخالقیت را  7ینااست

 0دبونو (.2724اسدي، )ند پذیرمیچیزي مفید و ارضا كننده  مثابهزمان، به اي از اجتماعی در برهه 

ترجمه ) داد و به كار بردتوان یاد گرفت، توسعه داند كه میمی یمهارتخالقیت را ( 1442)

در خویش به میراث برده هر فرد را پتانسیل خالقیت  (1440) 5رانکو به عقیده (.2744صمدآقایی، 

 2ساویل .كندالمعارف آموزش و پرورش، خالقیت را ابتکار ذهنی یا هنري تعریف می دایره .است

طور یکپارچه  كه طی آن هوشهاي چندگانه بهكند توصیف میخالقیت را حالتی از ذهن  (1442)

وجود  فراتوانایی در فرد به گونه ايدر چنین حالتی، خالقیت كه معتقد است  يو .كنندعمل می

تعلیم و تربیت، انسان را  .مفید براي نوآوري دست یابد يشود او به تمركزآورد كه موجب می می

اي از زندگی است كه فرد باید در آن كند، بلکه تربیت خود جنبهزندگی آینده آماده نمی فقط براي
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آموزان براي  بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و تربیت، آماده كردن دانش. تحول یابد

كردن  تغییرات سریع اجتماعی باشد، باید آنها را با ذهنی باز، منعطف و توانا براي تركیب پذیرفتن

 ینیز معتقد است كه ما به نوع .دنوین اطالعات پرورش داد؛ یعنی آنها را به انسانی خالق تبدیل كر

در تغییرات سریع و بزرگ دنیا وارد  بتوانیمتفکر در تعلیم و تربیت نیاز داریم تا  فرآیندمتفاوت از 

اههاي جدید، ق نوعی تفکر است كه منجر به پیدایش دیدگالمنظور از تفکر خ. عمل شویم

. شود جدید براي فهم و درک اشیا و موقعیتها می یرویکردهاي نوظهور، دورنماهایی تازه و راههای

آموزشی قوي  هايشیوهدبیرانی كه نه تنها از نظر . دنیاي معاصر به دبیران و مربیان جدید نیاز دارد

د خود را با تغییرات و درخواست آنها باید بتوانن. باشند، بلکه ذهن باز و انتقادي نیز داشته باشند

در حالی كه . ات را درونی كنندالعمداوم محیط پیرامون خود تطبیق دهند و جریان روبه رشد اط

رنجدوست و عیوضی، ) كننداي روي آنها تأمل میهم در سطح شخصی و هم در سطح حرفه

2741.) 

 است معتقد 2گامن كینزي. دارد تقویت و آموزش قابلیت خالقیت معتقدند پردازان نظریه

عسگري و شاهباز، ترجمه ) باشد جدید شما براي كه است اي ایده وجودآوردن به خالقیت

بنابراین، در تعلیم و تربیت، بیشتر به پرورش ذهن و مهارتهاي تفکر خالق نیاز است تا  (.2724

در كالس و  معلمان براي ایجاد كردن فضاي خالق .يافراد براي كاركردن و هنجارمند تربیت

پرورش توانمندیهاي دانش آموزانشان باید خالقیت را بشناسند و نسبت به آن نگرشی مثبت داشته 

همچنین معلمان باید از مهارتهاي تدریس خالق و راهکارهاي پرورش خالقیت آگاهی . باشند

عتقاد بسیاري به ا(. 2722حسینی، )هاي آموزشی الزم را در این زمینه بگذرانند داشته باشند و دوره

به علم داشته  بارور یو نگاه باشدنظران، تعلیم و تربیتی كه با تغییرات روز هماهنگ از صاحب

آموزان  كند و به دنیاي دانشپاي تغییرات نوین تغییر میباشد، هم ماهیت خالق دارد و هم پابه

تواند كیفیت بهتر و می چنین تعلیم و تربیتی. (1444، 1یانگ)دهد معانی و ماهیت متنوع و خالق می

وجود آورد و آنها را براي اداركی بهتر از دنیا و  آموزان به باالتري از تفکر و توانمندي در دانش

نظران، با تکیه بر عقاید سنتی و قدیمی،  به اعتقاد بسیاري از صاحب.  نوآوریهاي سازنده مهیا كند

 . ارائه دهدقیت بسنده از ابعاد اجتماعی خال یتبیین تواندنمیخالقیت 

ورود رایـانه به زندگی انسان و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت، بسیاري از تعاریف و با 

تاثیرات این دگرگونیها  روزخدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادي در حركت است كه هر 
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هزاره سوم تمدن بشري این جهان مجازي كه پدیده . دشودر زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می

 طالعهاي عظیم ا شبکه .براي جوامع به ارمغان آورده است نظیركم یدستاوردهای ،شود نامیده می

ت، اعالرسانی، فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي، موتورهاي پرقدرت جستجوي اط

دستاوردهاي آن ترین توان گفت كه یکی از بزرگت میأبه جر. ...  موسسات و انجمنهاي مجازي و

 یخالقیت و فناوري در دنیاي امروز، تركیب (.2723غالمحسینی، ) است یادگیري الکترونیکی

آموزش و  ردالعاده از یادگیري و رشد انسانی است كه در تعامالت روزانه هر جامعه جریان دا فوق

از این منظر، اشکال كامالً متفاوت خالقیت در . آن دارد گسترشدار در رشد و امعن ی، نقشمجازي 

 ردموسیقی، علوم، تجارت، شعر، فناوري، هنر، صنعت و سیاست، دیگر به تنهایی ماهیتی فردي ندا

 فرآینداین . وجود نمی آیدهو بدون تعامل با فناوریها و ساختارهاي علمی، اجتماعی و فرهنگی ب

خالقیت را  ندكنند كه قادرقدر قدرتمند عمل میناوریهایش، آنحکایت از آن دارد كه جامعه و ف

نگاه فوق در تحقیقات پیرخائقی حمایت شده . از آن جلوگیري كنندیا حتی  بدهند دوچندان یشتاب

 (.2724پیرخائقی، )است 

اجتماعی است كه به تعامل  -محیطی يفرآیندد كه یادگیري، موقیعت و نتأكید دار پژوهشهااین 

خلق دانشهاي نوین، به پیاژه و ویگوتسکی،  چونی نظران به اعتقاد صاحب. اطات وابسته استو ارتب

تعامالتی كه به خالقیت، . هاي ویژه، وابسته استتعامل با مواد، فعالیتها و افراد، آن هم در زمینه

ویژه اینترنت و قلمروهاي  ارتباطات و اطالعات نوین به. دهد شکلی محیطی و فرهنگی می

از فناوري، به  گیريبهره. بنمایانندآموزان  ن و دانشامعلم بهرا  نوین یدنیای ندچندكاربري توانسته ا

در واقع فناوریهاي نوین، . یادگیرنده كمک كرده است تا بتواند به سوي نوین شدن حركت كند

ین ادعا، براي آزمون ا. تر براي مشاركت خالق فراهم آورده استبسیار منعطف و بزرگ یامکانات

ه نشان دادآن و نتایج  هانجام شد 2444اي در یکی از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  مطالعه

بتوانند  دهد كهمیآموزان قابلیت این را  هاي هنري، به دانششوهژكه استفاده از اینترنت در پ است

جستجوگریها این بود كه نتیجه این . به كار برندبراي خلق تصاویر دیجیتالی را اشیاي فیزیکی 

( 1442)2ویلیامز  دیگر كه پژوهشیدر . هاي هنري بیشتري را تولید كنندآموزان، توانستند ایده دانش

تواند موجب ارتقاي مهارتهاي در دانشگاه بریتیش كلمبیا انجام داد، بیان كرد كه تلویزیون زمانی می

آنچه  توجه بهبا . هاي مفیدي داشته باشدهكه برنام شوداجتماعی و مهارتهاي خالقانه در كودک 

ارتقاي خالقیت  فرآینددر  محسوس یتواند تأثیرات یابیم كه عرصه فناوري میتوصیف شد، در می

                                                           
1. Williams 
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ترین ابعاد  باید در نظر داشت كه از مطرح ی هماز سوی. آموزان و دانشجویان داشته باشد دانش

یعی تحت تأثیر قرار دهد، یادگیري فناوري كه توانسته است تعلیم و تربیت را در حد وس

فناوري اطالعاتی  ی مانندامروزه، كاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی و آموزش .الکترونیکی است

ات طالعترین نیازهاي بشر دسترسی به ا یکی ازاساسی .و اینترنت به شدت در حال گسترش است

. از نیازهاي بشري وجود نداردات وجود نداشته باشد امکان تامین هیچ یک طالعتا ا ؛است

ات همواره با بشر همراه بوده ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشري چندان مورد توجه طالعا

با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون . قرارنگرفته است

رشد و  (.2723نقل از غالمحسینی، به ) نامند ات میطالعرا عصر ااي شد كه آنبشر وارد دوره

  كارگیريبهاي را فراهم كرده است تا انسان عصر جدید با  تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه

و بتواند  سازدهاي نوین آموزش و یادگیري، خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها شیوه

آموزش و یادگیري الکترونیکی  .در هر جا و مکان طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد

بر . طی كرده است رو به تکامل يهاي نوین آموزش، در چند دهه اخیر روند یکی از شیوه منزلۀ به

هاي یادگیري نام در دوره یافته، رشد ثبت ، در بسیاري از كشورهاي توسعه2بتیس اساس گزارش

  (.2744به نقل از زارعی و رضایی، )الکترونیکی به مراتب بیش از رشد كلی آموزش عالی است 

نام در یادگیري الکترونیکی نسبت به كل ثبت نامها در آموزش عالی ایاالت  طوري كه میزان ثبتبه

ین است كه چن این. درصد رسیده است 12/4درصد به  4/2از  1443تا  1441متحده طی سالهاي 

عنوان روش موفق یادگیري علوم در قرن بیست و یکم  به سرعت خود را به آموزش مجازيبینیم  می

: كنند، مانند نقشهاي متفاوت بازي می( برخط)معلمان آنالین  .كندمعرفی می

پیترو، یگ، كاوانا، ديفرد)سایت  هماهنگ كننده ،آموزشی طراح ،تسهیل كننده مربی ،مشاور معلم

هاي مدیریت مجازي و راه درگیر شدن شیوهدرک زمان آموزشی و فضاي . (1444، 1و داوسونبلک 

، 7و همکاران ویسید)دانش آموزان از طریق ارتباطات مجازي نیاز به تغییر قالبهاي فکري دارد 

نیاز  دهد كهرا نشان می مجازي معلم به سنتی از معلماي گذر  این موضوع به طور گسترده(.  1443

 (.1444، 0آلوارز، گواش و اسپاسا)دارد  مستمر نظارت و سازي داربست ،استقامت به

عات با هدف آموزش و منظور دریافت اطال استفاده از فناوري ارتباط از دور به آموزش مجازي

نیز  آموزش مجازيكند، فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفت می گونه كههمان .یادگیري است

                                                           
1. Betis 

2. Ferdig, Cavanaugh, DiPietro, Black & Dawson 

3. Davis et al. 
4. Alvarez, Guasch & Espasa 
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آموزش ترین مزیتهاي از مهم. گذارداز آموزش مدرن را به منصه ظهور می هاي جدیديمادایپار

دهندگان، یا یادگیرنده با یادگیرنده، از  یادگیرندگان و آموزش میانتوان به ایجاد تعامل می مجازي

. (2741و زند كریمی،  یزدي)طریق مدلهاي شبکه یادگیري همزمان و غیرهمزمان اشاره كرد 

یادگیري در جامعه مدرن را فراهم ي تمام نیازمندیها آموزش مجازيویژگیهاي جالب توجه و مفید 

 گوناگون مانندهاي  كند و به این دلیل تقاضاي بسیاري براي یادگیري الکترونیکی در زمینهمی

 مثابه بهآموزش مجازي . (1442، 2هراستینسکی) تجارت و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است

بخشد و منجر به توسعه دستاوردهاي یادگیري را تسهیل می فرآیندكه شناخته شده است عاملی 

براي این یادگیرندگان امري  آموزش مجازي بنابراین،  . شوددانشجویان با استفاده از فناوري می

تواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشد و در این فناوري می. شودمهم تلقی می

یاري اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه  دستیابی به بخشی از

سیستمهاي مجهز به این دادن به یادگیري الکترونیکی و تخصیص ۀ بسیار یونسکو عالق .رساند

ابزار  در حکماز محیطهاي مجازي  گیريبهرهآموزش  (.1424، 1و ماخر مایر، رچپی)بخش دارد 

آموزشهاي ، زیرا (1442، 7آسک و بیورکهاگن و )برانگیز است چالش  بسیارآموزش حرفه اي 

در یک كالس درس  هاي مورد نیازتمام مهارت ست مانندرد دندارنیاز  خاصمجازي به مهارتهاي 

یادگیري الکترونیکی اثربخش از طریق استفاده كردن از  (.1444و همکاران،  یگفرد)چهره به چهره 

  فرصتهاي آموزشی  سبب توسعۀاین فناوریها . شودفناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی حاصل می

. دهند گسترشكند تا مهارتهاي خودشان را آموزان و دانشجویان كمک می و به دانش شوندمی

تواند تأثیر عمیق مثبتی بر درگیر یري الکترونیکی میدهد كه یادگنشان میبررسیهاي طولی  نتایج

آموزان داشته  كردن یادگیرندگان، نگرشهاي مثبت معلمان، شخصی كردن یادگیري و خالقیت دانش

 (.1422 0و چیلند، ، دالماگنوسون)باشد

ز ها و روشهاي آموزشی نی، ابزاروسایل ارتباط از راه دورو نفوذ  ترش فناوري اطالعاتبا گس

ي آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها آن نهادها در پیوزش و آم .اند ار تغییر و تحول شدهدچ

خاص  یتاي مجازي نیز اهمی، در فضندویژه برخوردار یز جایگاهه در جهان واقعی اهمچنان ك

آموزان،  دانشاي واد اطالعات و رسانهد سترش علوم و فناوري، رشدر گسبسزا  ید و نقشدارن

ا هاطالعات، بسیاري از پدیدهۀ گذار به جامع فرآینددر . كنند ۀ اقشار جامعه ایفا میهم جویان ودانش

                                                           
1. Hrastinski  
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ر ده سازگات ایجاد شوالگیرند و با تغییر چارچوب، خود را با تحد میازه به خوت یکلو مفاهیم ش

 راي طوالنی د گاه كه سابقهه و دانشآموزش، مدرسه عصر اطالعات، د بهمزمان با ورو. ازندسمی

وزش آم .ندپیدا كرده اازي نمود ه مجوزش الکترونیکی و دانشگات آمصور د، بهندار يرتاریخ بش

 ی بهسهاي آموزشالز جامعه گسترده شده و كازي در سطح وسیعی اش مجالکترونیکی و آموز

ه و در هر ی همیشري الکترونیکمحیط یادگی .شوندو الکترونیکی برگزار میصورت غیرحضوري 

ز حل كرده ا نیۀ رفت و آمد براي آموزش رف هزینمانع زمان و صرو  تاستفاده اسل قاب مکان

 و فرد باید در ت برخوردار اس بسیارز اهمیت اي اطالعاتی امروز، زمان ار دنیچرا كه د ؛است

از ظهور دت زیادي م. د نیاز خود بپردازدب اطالعات و دانش مورترین زمان ممکن به كسكوتاه

 ین مدت كوتاه جایگاهوزش الکترونیکی در همیآم با وجود اینگذرد، نمیی وزش الکترونیکآم

ه وزش یادگیرندگان برعهدو آم تمهم در تربی یرده و نقشا كاي آموزشی پیددر نظامه یار مناسببس

راهم شوند، ی شناسایی و فش آموزشر بر یادگیري در این رول مؤثتردید اگر عوام بی. تگرفته اس

   ش كاسته ت نظارت و اجراي آموزز كیفیه شیوۀ الکترونیکی، ای بهاي آموزشا اجراي برنامهب

مراحل  همهر توان ده سیستمها، میگونی اینیار وسیع اجرایه قابلیتهاي بسود، بلکه با توجه بشنمی

 دری سالیانه جوی صرفه امر سبباین  .ردنبه اقدام كجا یار مطلوب و همهي بسی به نحوآموزش

خالقیت ، توسعه و اعدتر براي رشدمس ه اين زمینتواود و از این طریق میشآموزشی میهاي هزینه

 (.2747جعفري، )فراهم كرد دانش آموزان

گامی  توان می آموزش مجازيصحیح هر یک از ابزارهاي  كاربردبا هدایت دانش آموزان در 

و  آموزش مجازيلذا بررسی رابطه . در جهت رشد مرتبه عالی تفکر یعنی خالقیت برداشتمؤثر 

. است بسیارشهر تهران به دالیل مذكور حائز اهمیت  دوره متوسطه اول خالقیت در دانش آموزان 

با معرفی آموزشهاي مجازي و الکترونیک، بررسی وضعیت آموزش  بر آن بوده است كهاین مقاله 

، نیستسوم، آموزش مجازي تنها یک امر جایگزین ۀ یران و بیان این مسئله كه در هزارمجازي در ا

ریزان آموزشی را به خود معطوف بلکه یک ضرورت است، توجه هر چه بیشتر طراحان و برنامه

 زمینۀمهیا سازي براي ، مناسبدارد و گامی هر چند كوچک در جهت پایه ریزي زیرساختهاي 

آموزش پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از . فرهنگی براي حركت به سمت مجازي شدن بردارد

شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است  دوره متوسطه اولو خالقیت دانش آموزان دختر  مجازي

ح رشد مهارت فکري سط، از این فناوري جدید گیريزمینۀ بهرهتا با ارائه راهکارهاي پیشنهادي در 

 .بخشدباال همچون خالقیت را تسهیل 
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 های پژوهشفرضیه

 .وجود داردرابطه و خالقیت دانش آموزان آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .2

 .سیالی رابطه وجود دارد مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .1

 .بسط رابطه وجود دارد مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .7

 .ابتکار رابطه وجود دارد مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .0

انعطاف پذیري رابطه وجود  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .5

 .دارد

 شناسی روش

ی و از نظر تجزیه و تحلیل از كمّ ها دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي از نظر نوع 

دوره آموزان دختر  دانش همۀشامل این پژوهش  ۀمطالعآماري مورد  ۀجامع .استنوع همبستگی 

تعیین حجم نمونه بر  براي .ه استبود 2747-40 یلیتحصسال در مدارس شهر تهران متوسطه اول 

  .ه اندانتخاب شداي  گیري خوشه روش نمونهه ب نفر 044 مورگانجدول كرجسی و  اساس

 پرسشنامه آموزش( الف. ه استها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شدآوري دادهبراي گرد

. شده است گذاري نمرهصفر تا پنج  مقیاسهايو هرگویه در دارد گزینه اي  2 سؤال 12 كه مجازي

 22/4و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ  داده اندقرار  تأییداساتید مورد  راروایی پرسشنامه 

 0 درو دارد  اي گزینهسه  سؤال 24كه ( 2727)پرسشنامه خالقیت عابدي  ( ب. ه استدست آمده ب

نشان دهنده میزان  ها گزینه .ه استشد طراحی پذیري انعطافو  ابتکار ،بسط خرده آزمون، سیالی،

دو براي خالقیت  ۀنمر یک براي خالقیت پایین، ۀنمركه  هستندخالقیت پایین، متوسط و باال 

 هر درنمرات كسب شده  مجموع .سه براي خالقیت باال در نظر گرفته شده است ۀنمرمتوسط و 

داده قرار  تأییداساتید مورد  راروایی پرسشنامه  .دهد میكلی خالقیت را نشان  نمره خرده آزمون،

 ،ها دادهبه منظور توصیف . ه استدست آمده ب 25/4و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ  اند

همبستگی )آماراستنباطی روشهايو  (استاندارد انحراف ،میانگین ،درصدفراوانی،)آمار توصیفی 

 .به كار رفته است (و آزمون رگرسیون چند متغیريپیرسون 

 نتایج

و خالقیت دانش آموزان  آموزش مجازيمیزان استفاده از  بین :بررسی فرضیه اول پژوهش

 .وجود دارد رابطه
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 آموزش مجازی از استفاده میزانخالقیت و  میانپیرسون آزمون . 1جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

434. 4042 4042 

دانش آموزان رابطه و خالقیت  آموزش مجازيبین میزان استفاده از نتایج پژوهش نشان داد 

 .وجود دارد معنادار
 بینی خالقیترگرسیون در پیش تحلیلیج نتا . 9جدول 

 شاخصها         

 
 

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 30415 .772 040752 .042 .22 آموزان دانش

  از واریانس خالقیت  درصد .22آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارپیش بینی می را دانش آموزان

سیالی  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین :بررسی فرضیه دوم پژوهش

 .رابطه وجود دارد
 سیالی مؤلفهو  آموزش مجازی از استفاده میزان میانپیرسون نتایج همبستگی  . 4جدول 

 معناداریسطح  ضریب تعیین ضریب همبستگی

944. 2022 4042 

سیالی  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  طور كه مالحظه می شود بینهمان

 .دار وجود داردارابطه معن
 سیالی مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .2جدول 

 شاخصها

 

 آزمودنی

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 20044 .722 040421 .222 .444 آموزان دانش

در از واریانس خالقیت درصد  .444آموزش مجازي استفاده از  طور كه مالحظه می شودهمان

 .دار استكند و از لحاظ آماري معناپیش بینی می را سیالی مؤلفه

بسط  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین :بررسی فرضیه سوم پژوهش

 .رابطه وجود دارد
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 بسط مؤلفهو  آموزش مجازیاز استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .4جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

943. 5012 4042 

بسط  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین شودطور كه مالحظه میهمان

 .رابطه معنادار وجود دارد
 بسط مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .4جدول 

 شاخصها

 

 آزمودنی

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 50311 .122 71030 .442 .422 آموزان دانش

درصد از واریانس خالقیت در  .422آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارمی پیش بینی بسط را مؤلفه

 مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین :بررسی فرضیه چهارم پژوهش

 .ابتکار رابطه وجود دارد
 ابتکار مؤلفهو  آموزش مجازیاز استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .4جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

942. 3034 4042 

 .ابتکار رابطه معنادار وجود دارد مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین
 ابتکار مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .4 جدول

درصد از واریانس خالقیت در  .4245آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارپیش بینی می ابتکار را مؤلفه

 مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین: بررسی فرضیه پنجم پژوهش

 .انعطاف پذیري رابطه وجود دارد
  

 شاخصها         

 

 متغیر

 سطح معناداری F β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 20203 .711 00022 .227 .245 آموزان دانش
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 پذیری انعطاف مؤلفهو  آموزش مجازی از استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .2جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

123. 1024 4042 

انعطاف پذیري رابطه معناداري وجود  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین

 .دارد
 پذیری انعطاف مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .13جدول

 شاخصها

 آزمودنی
 سطح معناداری F β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 70723 .234 22077 .415 40474 آموزان دانش

درصد از واریانس خالقیت در  .474آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارمیپیش بینی  رانعطاف پذیري ا مؤلفه

 گیری نتیجهبحث و 

ش آموزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دان میانپژوهش مبین آن است كه  نتایج این

 مؤلفهدر دانش آموزان را استفاده از آموزش مجازي خالقیت . دار وجود داردهمبستگی مثبت و معنا

نتایج . دار است اكند و از لحاظ آماري معنپیش بینی می انعطافانعطاف پذیري و  هاي سیالی، بسط،

هایی را كه براي پرورش خالقیت الزم  شیوه همۀآموزش مجازي  ه كهتحقیقات پیشین نشان داد

آموزش  .تواند به دانش آموزان كمک كند تا افرادي خالق شوند است، به نوعی در اختیار دارد و می

از  ،عظیمی از اطالعات داردحجم سازي و پردازش  مجازي با قابلیتهاي بسیار باالیی كه در ذخیره

مکانی از دیگر سو  دسترسی به اطالعات بدون محدودیت زمانی و مانندیک سو و ایجاد امکاناتی 

ره و هایی همچون پرسیدن سؤاالت محرک و چالش برانگیز، تشویق به مناظ كارگیري شیوههو ب

بدون اضطراب  انتقاد كردن، وجود فضایی شاد و سازها، سرگرمی و شبیه ،مباحثه، استفاده از مسابقه

 ،، جعفري2724 ،پیرخائفی) .سازدزمینه خالقیت را در افراد فراهم می اكتشاف براي جستجو و

  (1443 ،دیویدز و همکاران ؛1442 ،هراستینسکی ؛2744 ،و همکاران ، گنجی2722 ،، حسینی2747

 ه است كهنشان داد( 2741)و زندكریمی و یزدي ( 1442)پاركر  ،(1444) نتایج پژوهش یانگ

االت خود ؤس برايگوناگون  پاسخهايكه  دهد میفناوري اطالعات به دانش آموزان این امکان را 

خود را به  هاي ایدهمطرح شده نداشته باشند و  سؤاالتمحدودیتی در ارائه پاسخ به  و داشته باشند
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و ارائه  متنوع هاي اندیشهنتیجه قادر به تولید  ودرتعامل داشته باشند  آنهادیگران عرضه نمایند و با 

به توانایی تفکر سیالی دانش آموزان كمک  قابلیتهاییچنین . باشند متعدد در حل مسأله  حلهاي راه

 .اردهاي پژوهش حاضر همخوانی د یافتهبا نتایج این تحقیقات  .كند می

در مطالعات خود ( 1442)ساویل  و (2723)، غالمحسینی (2741)عیوضی  و رنجدوست

به طور مفصل  ، اطالعات را با تمام جزئیات وو ارتباطاتدریافتند از آن جایی كه فناوري اطالعات 

 واقعی و هايموقعیت سازي شبیههمچنین به جزئیات در  و دهد میدر اختیار دانش آموزان قرار 

دقت در جزئیات سوق  و ریزبینیقادر است دانش آموزان را به سمت  می پردازد، بنابراینخیالی 

 .كمک كند آنهادهد وبه نوعی به توانایی تفکر بسط 

در مطالعات خود به این نتایج دست ( 1424) و همکاران مگنوسون و (2744)و رضایی زارعی 

افزایش سرعت و دقت و امکان  ۀزمینبالقوه و بالفعل فناوري اطالعات  توانمندیهاي كهیافتند 

و  اي رایانه بازیهايدادن و دانش آموزان با انجام  آورد میبا متخصصان فراهم  را همکاري از راه دور

و مطالب و  دنساز میرا غنی  هاآنو  دهندمیخویش را افزایش  تواناییهايو  ظرفیتهااینترنتی 

، شود میكه تقویت  هاییفرآینددر این میان یکی از . آموزند میع و مهیجی را موضوعات متنو

وي با مجهوالت، مشکالت و  رودرروییاصالت یا همان قوه ابتکار فراگیر است كه دلیل آن 

براي  دكن میو چون كنترل بازي را در دست دارد سعی  بازیهاستمعماهاي متعدد موجود در 

به افزایش  رواز این ، تازه بیافریند راههاي، كنجکاوي به خرج دهد و اهدافو  پاسخهابه  دستیابی

 .زند میخود دست ( ابتکار)عامل اصالت 

    ، در مجازي آموزش( 1424) همکارانپیچر و  و( 1442) نتایج پژوهش اكانبر اساس 

 تا سببباشند متنوعی داشته  پاسخهايخود  سؤاالتكه براي  كند میایجاد توانایی آموزان دانش

یعنی دانش آموزان را  ،مختلف براي حل مسائل جدید شود راههاي و یافتنایجاد توانایی تفکر 

و استفاده از تجربیات گوناگون  ها اندیشهو به اشتراک گذاشتن  به لحاظ تنوع آرا سازد میقادر 

 .الگویی جدید براي اندیشیدن طراحی كنند

 آموزش كه گفت توانمی خالقیت دانش آموزان آموزش مجازي بر تأثیر تبیین درطوركلی  به

 این در كه كندمی دانش آموزان فراهم براي فراوان منابع به دسترسی با همراه نو فضایی مجازي،

 خالقیت،زیرا  جستجوكنند، آن در خود نیازهاي و عالیق به باتوجه توانندمی دانش آموزان محیط

 دانش آموزان مقصودي، چنین هب دستیابی براي .است بدیع و نو تفکرات پذیراي كه است يفرآیند

 هايایده و تفکرات بتوانند تا هستند بیشمار متنوع اطالعات به دسترسی قابلیت با باز فضاي نیازمند



 ...رابطه آموزش مجازی و خالقیت دانش آموزان در 

 

44 

 به باتوجه. باشند داشته كردن هئارا براي تازه اي ایده و نو حرفی و بکشند چالش به را گذشته

 بر آموزش مجازي كه گرفت نتیجه توانمی آموزش مجازي قابلیتهاي و امکانات چنینوجود 

 .است مؤثر دانش آموزان خالقیت میزان افزایش
 یک جایگزین در نظر گرفته  مثابهبا توجه به اینکه در هزاره سوم آموزش مجازي دیگر به 

حاصل از پژوهش پیشنهاد  هاي یافتهبر اساس یک ضرورت است و همچنین  منزلۀشود و به نمی
خود  سؤاالتكه دانش آموزان را ترغیب كنند كه براي یافتن پاسخ  شود به معلمان توصیه  شود می

گوناگون آن را در  راههاي شانمسائلاطالعاتی مراجعه كنند و همچنین براي حل  گوناگونبه منابع 
بکرترین اینکه به پاسخ بهتر به جزئیات نیز توجه كنند و در نهایت  دستیابینظر بگیرند و براي 

 وسطح فرهنگی دانش آموزان  يهمچنین در سطح مدارس به منظور ارتقا .ئه دهنداپاسخ را ار
 و صورت گیردمؤثر  تالشهاياز این فناوري  در جهت استفاده بهینه و صحیح آنها هاي خانواده

، آموزش مجازي زمینۀدر  پژوهشهاییاز اطالعات به دست آمده از  گیريبهرهریزان درسی با برنامه
 هايریزی برنامهتا این فناوري در  كنندصحیح و منسجم تالش  ریزي برنامهدر جهت تدوین یک 

 .آموزشی و درسی مدارس تلفیق گردد و مورد استفاده قرار گیرد

 کاربردی هایپیشنهاد
 خالقیت بر آن تاثیر و مجازي آموزش كارایی به نسبت معلمان نگرش تقویت و ایجاد .2

 آموزاندانش 
 معلمان به مجازي آموزش از استفادهي روشها كاربرد آموزش .1
 ارائه و مجازي آموزش از استفادهزمینۀ  در آموزان دانش انتظارات و نیازها شناسایی .7

 نیازهایشان گرفتن نظر در به توجه با آنها به متناسب فنی خدمات
كتابهاي درسی و كمک  محتواي و متن در خالقیت افزایش زمینۀ در فعالیتهایی گنجاندن .0

 درسی
 افزارهاي نرم از دروس یادگیري در كه آموزانی دانش به ویژه امتیازات تخصیص .5

 كنند می استفاده الکترونیکی
 و الکترونیکی افزارهاي نرم با معلمان دنكر آشنا براي خدمت ضمن كالسهاي برگزاري .2

  خالقیتي روشها

 از استفاده چگونگی یادگیري براي آموزان دانش براي آموزشی كالسهاي برگزاري .3
 آموزشی جدید هايفناوری

 آموزشی، نمسئوال براي خالقیت زمینه در آموزشی دوره و توجیهی جلسات برگزاري .2
 خالق فعالیتهاي از حمایت به منظور...  و مدارس مدیران
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 بینی آموزشی آنانی شخصیتی معلمان با خوشهابررسی رابطۀ ذهن آگاهی و ویژگی
 

 1فريده حميدیدکتر 

 چکیده
ی شخصیتی معلمان با هاذهن آگاهی و ویژگی ۀپژوهش حاضر با هدف بررسی رابط

همبستگی  -روش این پژوهش از نوع توصیفی. بینی آموزشی آنان انجام گرفته استخوش
نفر از دانشجومعلمان دانشگاه تربیت  099میان این تحقیق، از دادن جام برای ان. بوده است

ابزارهای . گیری هدفمند انتخاب شدندنفر از معلمان با روش نمونه 841دبیر شهید رجایی 
بینی آموزشی معلمان، پرسشنامه ذهن آگاهی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه خوش

ی آماری مورد استفاده شامل آمار هاروش. یتی نئو بودی شخصهاتورنتو و پرسشنامۀ ویژگی
رگرسیون )و آمار استنباطی ( میانگین، درصد فراوانی، روش همبستگی پیرسون)توصیفی 
و ذهن آگاهی  ی شخصیتیهاهای ویژگیمؤلفه میاننشان داد نتایج . بوده است( گام به گام
ی هاذهن آگاهی و ویژگی .اردوجود درابطه معنادار  آنانبینی آموزشی خوش معلمان با

 .درصد خوش بینی آموزشی معلمان را پیش بینی کند 44 در کلتواند شخصیتی معلمان می
گذار در تأثیربینی آموزشی معلمان به عنوان سازه ای و اهمیت خوش تأثیربا توجه به 

توجه به  ،یادگیری -یاددهی فرآیندبهبود  و بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانپیش
ی شخصیتی معلمان به عنوان یک پیش نیاز و مالک ضروری در گزینش و هاویژگی

 .خاص برخوردار است یارزشیابی معلمان از اهمیت

 

 ی شخصیتیهاآگاهی، ویژگیی، ذهنبینی آموزشخوش :گانواژ کلید
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 مقدمه

باورهای افراد در . گیردنشأت می ها و باورهای اودهد از افکار، انگیزههر آنچه معلم انجام می

و در ی اساسی دارند نقش گوناگونتبیین چگونگی سازماندهی و حل مسائل و مشکالت  درک و

 اهمیت( 4999) 4دویک. (8011، 8شولمن) بینهای قدرتمند رفتار در آینده هستندپیش حقیقت

باورها نظامهای ": کند باورهای خود در ایجاد تفاوتهای رفتاری میان افراد را چنین تعریف می

باورهای افراد . بخشندکنند و به تجربیات او معنا میمعنایی هستند که دنیای فرد را سازماندهی می

نسبت به خودشان با ایجاد دنیای روانشناختی متفاوت منجر به عملکرد متفاوت افراد در شرایط 

تی هستند که او را به طور خودکار باورهای معلم نیز فیلترهای شناخ رواز این. "دنشویکسان می

 (. 4998،  تورف و استرنبرگبه نقل از ) نمایندمستعد تفکر و عمل به شیوه ای خاص می

معلم و ویژگیهای او نقش حیاتی در عملکرد و پیشرفت  که اندنشان داده بسیاری پژوهشها

؛ کوکران 4991، 1ن؛ ریوکین، هانوشک و کای4988، 4هریس و ساس)د نآموزان دارتحصیلی دانش

نقش مؤثر معلمان بر پیشرفت تحصیلی پژوهشهای انجام شده دربارۀ . (4988، 1اسمیت و فرایز

ثر ؤای می حرفهفعالیتهااول بر رفتارهای آموزشی و دسته : شوندآموزان به دو دسته تقسیم میدانش

 .م تمرکز دارندمعلم و دسته دوم بر شناختها و باورهای ایجادکننده این رفتارها در معل

از طریق   که باورهای مثبتی چون خودکارآمدی ندحوزه تربیت معلم نشان داده ا پژوهشهای
آموزان برنامه ریزی تحصیلی، تعامل با دانش تقویت حس عاملیت معلم بر ماهیت اهداف آموزشی،

 لمان به منظورمع بنابراین(. 4998، 1پاجارس) دندار قابل مالحظه تأثیرییادگیری آنان  فرآیندو 
   بیش از دانش  به چیزی در کالس، فضایی آکنده از پیشرفت و بالندگی ایجادکارآمد بودن و 

ای و اطالعات آموزشی نیاز دارند که عقاید و باورهای آنان از مهمترین این عوامل هستند حرفه

 هوی، جب شد تادر حوزه باورهای معلم مو پژوهشهاتاکید و تداوم (. 4991 ،0هوی، هوی و کورز)

                را با عنوان جدید  یمفهوم بار نخستین برای (4991)   هوی وولفولک و 89تارتر

                                           
1. Shulman 
2. Dweck 

3. Torff & Strenberg 

4. Harris & Sass 
5. Rivkin, Hanushek, & Kain 

6. Cochran-Smith, & Fries 

7. Self- efficacy 
8. Pajares 

9. Hoy, Hoy & Kurz 

10. Tarter 
11. Woolfolk Hoy 
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 آموزشی بینیخوش مفهوم گرچه. به عرصه روانشناسی تربیتی معرفی کنند 8بینی آموزشیخوش

ح فردی و اما تحقیقات بعدی نشان داد که این سازه در سط ،مورد توجه بود مدرسه درسطح ابتدا

ی یک معلم مثبت و کارآمد هاتواند از ویژگیکند و میتک معلمان نیز صدق میدر مورد تک

بینی آموزشی معلم که بر سازه خوش(. 4991، هوی و همکاران)درکالس درس و مدرسه باشد 
 ،هوی و همکاران)قرار دارد ( 4991) 4اندورب  اجتماعی–نظریه شناختی  و 4مبنای روانشناسی مثبت

 و 1مدرسه به تعلق از جمله باورهای مثبت معلم است که پیامدهای مطلوبی چون( 4991 ،همکاران

این سازه از ترکیب سه (. 4991 همکاران، و هوی) آموزان را در پی دارددانش تحصیلی پیشرفت
معلم برای  1خودکارآمدی و اعتماد معلم به تواناییهایش در امر تدریس، تاکید تحصیلی مؤلفه

بینی خوش. آموزان و والدین آنها تشکیل شده استاو به دانش  آموزان و اعتمادپیشرفت دانش

توان یکی از مهمترین دستاوردهای نوید بخش روانشناسی تربیتی دانست؛ چرا آموزشی معلم را می

جتماعی و ا این باور و بدون توجه به سطحر سازد با تکیه برا قادر می( و مدرسه)که معلمان 

و با تاکید و  کنندبا آنان و والدینشان ارتباط موثر برقرار  ،آموزان ضعیفین دانشاقتصادی پای
مک )یادگیری درگیر نمایند  فرآیندرا هر چه بیشتر در  هاآنی آموزشی، فعالیتهاپافشاری بر 

ی مثبت هاای از باورها و نگرشجلوه منزلۀبه  بینی آموزشیخوشعالوه بر آن (. 4991، 1گویگان

0بهزیستی و مطلوب بر سالمت روانی یراتمعلم، اث
ینی و امید در افراد ب خوش. گذاردمیمعلمان نیز  

ی چالش برانگیز و موقعیتهابهتر در  ایعملکرد حرفه ،مقاومت بیشتر در برابر افسردگی سببافراد 

در یک کالس درس با ویژگی (.  1 8، و همکاران سلیگمن)شود می سالمت جسمی بیشتر 
و  هوی)شود صتها، امکانات، انعطاف پذیری، نوعدوستی و اعتماد تاکید میبینی روی فرخوش

 ،آموزان کالسمثبت دانش ویژگیهایبین به معلمان خوش(. 10 8؛ مزارعی، 4991، همکاران
چنین (. 4991؛ نقل از وولفولک هوی و همکاران، 4998پاجارس، )مدرسه و جامعه توجه دارند 

آوری و بازخوردهای چالش بر انگیز، تالش زیاد، پافشاری، تاب داشتن اهداف سببمعلمانی به 
وولفولک هوی،  و ، هوی89دبیر)دهند آموزانی تالشگر و با انگیزه پرورش میسازنده، دانش

ها و بین در طراحی و اجرای برنامهشوند تا معلمان خوشمی موجب یژگیهاوجود این و(.4989

                                           
1. Academic optimism 

2. Positive Psychology 

3. Social Cognitive Theory 
4. Bandura 

5. School belonging 

6. Academic emphasis 
7. Trust 

8. McGuigan 

9.  Well-being 
10. Beard 
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 .آموزان خود مشخص سازندسطح باالیی را برای دانشتبحر و  فی آموزشی خود اهدافعالیتها

 زیرامندی از اصول روانشناسی برای باال بردن کیفیت آموزشی شیوه ای علمی است، همچنین بهره

افراد  ویژگیهایی فردی و شناخت حاالت و هاآموزش صحیح و با کیفیت باال بدون توجه به تفاوت

 مثابۀ به معلم آموزشی بینیخوش(. 1  8میرکمالی، ) چه دانش آموز و چه معلم ممکن نخواهد بود

 معلم، احساس کارآمدی: از اند عبارت که است مرتبط کامأل مفهوم سه از متشکل پنهان ۀساز یک

 دانش برای انگیزبر چالش و مثبت محیطی ایجاد بر معلم تأکید و والدین و آموزان دانش به اعتماد

 مطلوب نتایج کسب در معلم توانایی مورد در قضاوت»  یامعن به معلم کارآمدی احساس .آموزان

بی  نفوذناپذیر یا کهاست  دانش آموزانی جمله از یادگیری دانش آموز، و تکلیف درگیری در
8موران-تشانن)« اند زهیانگ

 با که استاین  معلم فردی یویژگیهامعدود  از یکی(. 8001و هوی،  

 سازمانی ویژگی سه که رسد یم نظر به. (4991 ،رانهمکا و هوی) دارد ارتباط تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی موفقیت در آموزان دانش و والدین به آموزشی کادر اعتماد و جمعی کارآمدی مدرسه،

 این که دهد یم نشان ،ستا شده انجام تاکنون که تحقیقاتی تحصیلی تأکید .تاثیرگذارند آموزان دانش

 در (8009) کلمن. هستند  مدرسه در رفتاری ظاراتانت و هنجارها عرف، شکل دهنده مفهوم سه

 اعتماد و تعامل با همراه افراد، میان روابط از مجموعه ای را آن ،" اجتماعی سرمایه "نظریه توضیح

 ادعا کلمن حقیقت در .است ناممکن گروه دستاوردهای به دستیابی روابط، این بدون که کند یمبیان 

 .است سازمان یا گروه هنجارهای و عرف اهمیت با متناسب تماعیاج و تأیید تعامل این که کند یم

 (مدرسه) سازمان دارند، تحصیلی موفقیت به شدید یآموزشی تعهد کادر یک که هنگامی مثال برای
 موفقیت برای الزمو تالش  دارای پشتکار که پردازد یم نیامعلم مقابل در اجرایی ضمانت اعمال به

 .(4991 همکاران، و هوی از نقل به)نیستند دانش آموزانشان

 تأثیربلکه  یکدیگرند، شبیه خود عملکرد و ذات در تنها نه اعتماد و کارآمدی تأکید تحصیلی،

 بسیار مشترک نقاط مفهوم سه این .دارند آموز دانش تحصیلی روی موفقیت نیز مشابهی مثبت

 و همگون صورتی به گیویژ سه این که ثابت کردند (4991) همکاران و هوی حقیقت در ؛دارند

 بینیخوش آن به که هستند مثبت آموزشی محیط یک تشکیل دهنده و کنند یم عمل هم با یکسان

 تحلیل ساختاری، معادالت مدل سازی از استفاده با مطالعه این پژوهشگران. شود یم آموزشی اطالق

 تحصیلی بینیخوش که ددریافتن بود، شده پیش بینی که گونههمان فرضیات، آزمون و عامل تأییدی

 .دارد آموزان دانش در موفقیت مالحظه قابل یتأثیر

                                           
1. Tschannen-Moran 
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ی هاخاص برخوردار است، ویژگی یمتغیر دیگری که برای گزینش مراکز تربیت معلم از اهمیت

شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست، زیرا محور . شخصیت است

هوش  و یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات هایی مانند اساسی بحث در زمینه

شخصیت . می آیند شماربه عبارت دیگر، موارد مذکور، اجزای تشکیل دهنده شخصیت به . است

ی روانشناختی در آن قرار دارند، بنابراین هدف هافرآیندها و همانند ظرفی است که تمام پدیده

کلیت مفهوم   (.14 8شاملو،)أله شخصیت است پیچیده و نهایی علم روانشناسی، درک مس

به طوری که . از آن ارائه شود گوناگون یشخصیت و پیچیدگی آن موجب شده است که تعاریف

 ی ناشی از تعامل افراد در نوسان استهای درونی ارگانیسم تا رفتارهافرآینددامنه این تعاریف از 

شخصیت و  میانرابطه ... و    ، جان هالند 4، رو 8برخی از روانشناسان مانند هاپاک(.  4  8پروین،)

به نظر آنها هر فرد با  .هایی را ارائه نموده اندده و در این زمینه نظریهکرمشاغل افراد را بررسی 

ی فردی از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی با نوع خاصی از مشاغل حداکثر هاتوجه به تفاوت

در . نیاز دارد ویژگیهای متفاوتمشاغل متعدد به دادن ام همچنین به نظر آنها انج. سازش را دارد

و  شفیع آبادی)ی متفاوتی هستند ویژگیهانتیجه افرادی که به مشاغل گوناگون اشتغال دارند دارای 

 (. 18 8،ناصری

رشد و شکل گیری نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت که در حال حاضر در اکثر کشورها مورد 

مدل پنج . لحاظ تاریخی از چندین حوزه مورد حمایت قرار گرفته است ، بهردیگ یماستفاده قرار 

، پنج بعد اساسی را برای شخصیت کرده اندطرح ( 8001) و مک کری عاملی بزرگ که کاستا

خاص است که مجموع آن صفات یک  صفاتتعدادی از  ۀدر برگیرند که هر بعد، کند یممعرفی 

 . دهند یمعامل شخصیت را تشکیل 

روان شناسی که به نظر می رسد با مدیریت کالسی اثر بخش  ۀمفاهیم جدید حوز از دیگر

ذهن آگاهی را توجه کردن ( 8009) 4زین -کابات. معلمان در ارتباط باشد، مفهوم ذهن آگاهی است

به )به شیوه ای خاص، هدفمند، در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کرده است 

ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، (.  499، 1ز و تیزدلنقل از سگال، ویلیام

                                           
1. Hoppock  
2. Row 

3. Holland 

4. Kabat-Zinn 
5. Segal, Williams & Teasdal 
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، یعنی تجربه واقعیت محض بدون افتد یمبدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق 

 (. 499،  و همکاران سگال) حیتوض

مدیریت مطالبات آموزشی و  ذهن آگاهی به عنوان پیشرفتی حرفه ای برای بهبود سطح

دادن که این نوع آموزش نیازمند انجام  رسد یمی موجود در نظر گرفته شده است و به نظر ها برنامه

کاربردهای ذهن  (.4984، 8و جنینگز رزیب روزر، اسکینر،) استتحقیقات و مطالعاتی در این زمینه 

اهی بر ات ذهن آگتأثیرآگاهی برای معلمان در کالس درس، به تازگی با چندین تحقیق در زمینۀ 

آموزش )برای ساختار پیشنهادی چنین آموزشی . آموزش معلمان، مورد بررسی قرار گرفته است

 محققان برای آموزش ذهن آگاهی. ، هنوز هیچ اتفاق نظری وجود ندارد(مبتنی بر ذهن آگاهی

و فنون تدریس،  ها وهیشیی که از نظر گستردگی، نوع روشها، برند یمی متفاوتی به کار هاروش

 .اند متفاوتوای آموزش، طول جلسات و به طور کلی مدت زمان دورۀ آموزش، با هم محت

نتایج کسب شده از این  .، یک تحقیق کیفی روی سه معلم انجام داد4994در سال  4ناپولی

تحقیق نشان داد که با استفاده از رویکرد آموزش ذهن آگاهی، در توانایی مدیریت تعارض، فشار 

 .ن معلمان در کالس درس بهبودی حاصل شده استروانی و اضطرابِ ای

  1یکی از معدود مطالعات تجربی که در زمینه آموزش ذهن آگاهی انجام شده یک مطالعۀ 

ه دقیقه ای در خانه و مدرسه روی معلمان بود 49با جلسات تمرین  "مراقبۀ استاندارد "ای هفته

و یک دورۀ پیگیری یک ماهه اندازه گیری نتایج این مطالعه بر روی معلمان در پیش آزمون  .است

نتایج اندازه گیری فشار، فرسودگی تنش و استرس حاکی از آن بود که بهبودهایی در  .ه استشد

میزان . مشاهده شده است( های فرسودگی شغلیلفهؤیکی از م) یجانیهسطح اضطراب و خستگی 

یگیری، مسخ شخصیت که یکی استرس معلمان در پس آزمون کاهش یافته و در دورۀ یک ماهۀ پ

 .شود یمنیز، کمتر در این گروه از معلمان مشاهده  استی فرسودگی شغلی هامؤلفه دیگر از 

در مطالعه ای آموزش ذهن آگاهی به همراه آموزش تعدیل هیجانات روی معلمان زن انجام 

 1وره پیگیری و د آزمونمعلمان در سه مرحلۀ خط پایه، پس (. 4984و همکاران،   کیمنی) گرفت

. مورد آزمون قرار گرفتند و در مرحلۀ خط پایه و پس آزمون مداخالت تجربی انجام شد ماهه،

ن بود که معلمان در گروه آزمایش، آنتایج حاکی از . هفته ای انجام گرفت 1آموزش در یک جلسۀ 

ی ذهن آگاهی ی مثبت بیشتری گزارش کردند و معلمانی که داراویژگیهادر مقایسه با گروه کنترل 

                                           
1. Roeser, Skinner, Beers, & Jennings 

2. Napoli 
3. Kemeny 
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احساسات همدالنۀ بیشتر و  و بیشتری بودند در شناخت رفتار و احساسات دیگران موفق تر بودند

 (.4984کیمنی، ) داشتنداسترس کمتری 

ذهن آگاهی معلمان، مطالعه ای مقدماتی »مطالعه ای با عنوان   498و همکاران در سال   کلوف

نتایج این تحقیق . نددانجام دا« ی تدریسبرای سنجش استرس، فرسودگی شغلی و خودکارآمد

ذهن  میانذهن آگاهی معلمان با خودکارآمدی تدریس رابطۀ مثبت و معنادار و  میان نشان داد که

 ۀمطالعو در مجموع نتایج رسودگی شغلی نیز رابطه وجود دارد آگاهی معلمان با استرس و ف

ی تمرکز حواس و ها جنبهمان، آزمایشی حاکی از آن بود که مداخله ذهن آگاهی برای معل

همچنین . را کمتر کرد آنهااحساسات همدالنۀ معلم را تقویت و عالئم روان شناختی و خستگی 

ات براساس تأثیراین  البته .شد آنهای توجهی شهایگراافزایش رفتار مؤثر معلم و کاهش  سبب

از یزول، رفتار ارزیابی شده تکالیف رفتاری، کورت)ی عینی اسهایمقی فردی و نیز گزارشهای اسهایمق

حساسیت و  از اتی مانند مطلوبیت اجتماعی،تأثیرمشاهده شدند که نسبت به ( مشاهده گر سوی

 (.4991، 4و کیولیگان  ، ومپولد4هپنر) برخوردارندانعطاف پذیری باالتری 

 طور که اشاره شد باورهای معلمان در درک وتبیین چگونگی سازماندهی و حل مسائل وهمان

در واقع . داشته و پیش بینهای قدرتمند رفتار در آینده هستند اساسی ینقش گوناگونمشکالت 

باورهای معلم نیز فیلترهای شناختی  رواز این. بخشندباورهای معلمان به تجربیات آنها معنا می

بینی خوش. نمایندهستند که او را به طور خودکار مستعد تفکر و عمل به شیوه ای خاص می

طریق تقویت حس عاملیت معلم از می تواند به عنوان متغیری از باورهای مثبت او  معلمانوزشی آم

یادگیری آنان  فرآیندآموزان و ریزی تحصیلی، تعامل با دانشبرنامه بر ماهیت اهداف آموزشی،

کنده از فضایی آ ایجادکارآمد بودن و  معلمان به منظور بنابراین. داشته باشد  قابل مالحظه یتأثیر

ای و اطالعات آموزشی نیاز دارند که بیش از دانش حرفه به چیزیدر کالس، پیشرفت و بالندگی 

با توجه به نقش مهم و حیاتی معلم از این رو . عقاید و باورهای آنان از مهمترین این عوامل هستند

عاطفی  رهبر کالس در تحکیم یادگیری دانش آموزان و بهبود وضعیت، در حکم در کالس درس

اجتماعی آنان، توجه به استرس معلمان و کاهش آن همیشه از موضوعات مهم و اساسی در آموزش 

ی مهمی که به هایکی از متغیر منزلۀو  ذهن آگاهی به  ( 498فلوک و همکاران، )می آید شماربه 

                                           
1. Flook 

2. Heppner 

3. Wampold 
4. Kivlighan 
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رسد با استرس و فرسودگی شغلی رابطه معکوس داشته باشد، در مدیریت کالسی موفق نظر می

با توجه به موارد فوق می توان اهمیت مطالعه در زمینه رابطه . معلمان مورد توجه قرار می گیرد

بر این اساس . بینی آموزشی معلمان را درک کردخوشو  یشخصیت یهاویژگی ذهن اگاهی، میان

 ی شخصیتی معلمان با هاسوالی که مطرح می شود این است که آیا بین ذهن آگاهی و ویژگی

 آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ بینیخوش

 هافرضیه

 بینی آموزشی آنان رابطه وجود ی شخصیتی و ذهن آگاهی معلمان با خوشهابین ویژگی

 .دارد

 بینی آموزشی آنان را پیش بینی ی شخصیتی و ذهن آگاهی  معلمان  میزان خوشهاویژگی

 .کندمی

 روش تحقیق

ذهن » ف شرایط و  وضعیت پدیده های مورد نظراین تحقیق، توصی دادن هدف از انجام

آنچه را هست  کرده استاست و محقق سعی « ی شخصیتی و خوش بینی آموزشیهاآگاهی، ویژگی

 از نوعتوصیفی  پژوهش حاضرروش  از این رو بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کند،

 .استهمبستگی 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

دانشجومعلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال  همۀحاضر وهش جامعه آماری در پژ

نفر  099حدود در دانشجومعلمان در حال تحصیل در این دانشگاه،  شمار. بودند  0-04تحصیلی 

اطمینان  برایدست آمد که هب  84بنابراین حجم کل نمونه  بر اساس جدول مورگان، حداقل  ،بود

نفر به عنوان حجم  841بینی عدم همکاری موردی، و پیش هات آزمودنیبیشتر و نظر به احتمال اف

در دوره ناپیوسته کاردانی به که  زن دانشجومعلم 841 بنابراین .ندکل نمونه در نظر گرفته شد

 49آنها کمتر از و سن بود بیش از سه سال آنها تدریس ۀ سابقو  در حال تحصیل بودندکارشناسی 

 .هدفمند انتخاب شدند ، به روش نمونه گیریسال

 ابزار پژوهش

پرسشنامه ذهن آگاهی "، "ی شخصیتیهاآزمون ویژگی" ها از سه پرسشنامهآوری دادهبرای گرد

 .استفاده شد "SAOSبینی آموزشی مدرسه، خوش"و  "تورنتو
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 6شخصیتی نئو یهاآزمون ویژگی

شخصیتی پنج عاملی تحت عنوان پرسشنامه  8001در سال  4و مک کری کوستا رااین آزمون    

 1، مقبولیت1، گشودگی به تجربه4، برونگرایی که شامل پنج عامل روان رنجور خویی کرده اندارائه 

   نامیده  NEO-FFIسؤال است که به اختصار  19 آن شامل فرم کوتاه . است   و وظیفه شناسی

به ترکیب کلی  این فرم کوتاه در شرایطی که وقت کوتاه و قصد محقق نیز دستیابی. شودمی

ال ؤس 84در این پرسشنامه، هر کدام از عوامل پنجگانه شخصیت با . شخصیت باشد، مناسب است

شود و آزمودنی به هر سؤال در یک مقیاس پنج درجه ای به صورت کامالً مخالفم، سنجیده می

رم کوتاه در تحقیق حاضر از این ف. دهد مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامالً موافقم پاسخ می

فرم بلند این پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران اعتباریابی . استفاده شده است

 دهندۀ ی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است که این امر نشانپژوهشهاشده و در 

( 19 8) رمهریاگروسی، طباطبایی و  رادر ایران فرم بلند این پرسشنامه . استپایایی خوب آن 

مک کری و  از سویدر مورد فرم کوتاه آن نیز نتایج مطالعات انجام شده . کرده انداعتباریابی 

. است 04/9تا  9/  زیر مقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از  1نشان داد که همبستگی ( 8004)کاستا

 .ه استبرآورد شد 11/9تا  11/9ی آن در دامنه هاهمچنین همسانی درونی زیر مقیاس

محاسبه  11/9، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد نظر ، به میزان پژوهش حاضردر 

گرایی، گشودگی به تجربه، مقبولیت و و برای عوامل پنجگانه روان رنجورخویی، برون گردید

 .شده استمحاسبه  8/9 و  11/9، 1/9 ، 11/9، 9/ 1وظیفه شناسی، به ترتیب آلفای کرونباخ 

 5آگاهی تورنتو پرسشنامه ذهن

، استفاده (4991)گاهی دانشجومعلمان از پرسشنامه ذهن آگاهی تورنتو آبه منظور سنجش ذهن 

 89و تمرکز زدایی 0خرده آزمون کنجکاوی4ال است که از ؤس  8پرسشنامه موردنظر شامل . شد

کز با همکاری مر( 4991)و همکاران  88بیشاپ 4991در سال را این پرسشنامه . تشکیل شده است

                                           
1. Neo Personality Inventory 
2. Costa  & McCrae 

3. Neuroticism 

4. Extraversion 
5. Openness to experience 

6. Agreeableness 

7. Conscientiousness 
8. Toronto Mindfulness Scale 

9. Curiosity 

10. Decentering 
11. Bishop 
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سطح . کرده اندبهداشت روانی و ترک اعتیاد تورنتو و دانشگاه تورنتو ساخته، رواسازی و پایاسازی 

    گیری پرسشنامه فاصله ای و سؤاالت به صورت پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت اندازه

 خیلی زیاد راۀ و در صورتی که فردی گزین (از به هیچ عنوان تا خیلی زیاد)طرح ریزی شده 

کسب خواهد کرد به  (8)به هیچ عنوان را انتخاب نماید امتیاز ۀ و گزین( 1)انتخاب نماید امتیاز 

 .است 1و  8 میاندامنه نمرات پرسشنامه  دیگر عبارت

ضریب پایایی کلی ابزار و مؤلفه های کنجکاوی و تمرکز  4991در سال  و همکاران بیشاپ

و  9/ 0، 04/9که مقدار این ضرایب به ترتیب،  ه اندکردزدایی را به روش آلفای کرونباخ محاسبه 

 .داده استدانشگاه تورنتو انجام  راو روایی آن . گزارش شده است 08/9
ضرایب آلفای کرانباخ برای این پرسشنامه را  08 8حمیدی و حیدری زاده شیرازی در سال 

ر پژوهش دین پرسشنامه پایایی ا.روایی ترجمه و روایی صوری به دست آمد .،محاسبه نمودند18/9
 .ه استبود9/  که مقدار آن  هحاضر نیز با روش آلفای کرانباخ محاسبه شد

SAOS)پرسشنامه خوش بینی آموزشی مدرسه
6) 

گویه  1آموزان،گویه اعتماد به والدین و دانش 1مدرسه که شامل  بینی آموزشیخوشپرسشنامه 

گیری این برای اندازه ،س کارآمدی معلم استای مقیاگویه 84تاکید تحصیلی، بعالوه فرم کوتاه 

از نظر ( 4989)ن بیرد و همکارا و (4991)ن هوی و همکارا راه این پرسشنام. متغیر استفاده شد
در اجرای آن  09/9ضریب اعتبار آلفای کرونباخ . داده انداعتبار و روایی آزمون مورد تایید قرار 

ی نیز و. داده استترجمه و مورد استفاده قرار ( 10 8) گزارش شده است که نخستین بار مزارعی
مزارعی با انجام تحلیل عاملی به سه عامل . را برای اعتبار آن گزارش کرد 09/9ضریب آلفای 

. روایی این ابزار نیز مورد تایید قرار گرفته استب ین ترتیه اب. این ابزار دست یافته تشکیل دهند

، 1/9 ب برای همسانی درونی این پرسشنامه و ضرای 19/9حاضر نیز ضریب آلفای ش در پژوه

 .ها  به دست آمدمؤلفهبه ترتیب برای 1/9 ، 18/9

 نتایج
 ی پژوهشبررسی فرضیه ها
هرگاه افزایش . متغیرهاست میانفرض تحلیل رگرسیون ، خطی بودن همبستگی مهمترین پیش

این متغیرها خطی  میانمبستگی یا کاهش یک متغیر همراه با افزایش یا کاهش متغیر دیگر باشد، ه

دهد که توزیع طبیعی متغیر وابسته خوش بینی آموزشی معلمان را نشان می 8نمودار . خواهد بود

 .توان همبستگی خطی متغیرهای اصلی مالک و پیش بین را از آن استنباط نمودمی

                                           
1. School Academic Optimism Scale 
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 متغیرها در تحلیل رگرسیون میانپراکندگی احتماالت طبیعی نمایش دهنده همبستگی خطی  .6نمودار 

 -های هر فرد باید مستقل از افراد دیگر باشد که از طریق مشاهده مقدار دوربین نمرههمچنین  

شرط رعایت پیش فرض .  ه استواتسون در جدول خالصه مدل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت
اره در مدل نهایی برابر مقدار آم. باشد D > 1/8 < 1/4نمیاواتسون  -این است که آماره دوربین

 .دهد این پیش فرض رعایت شده استبود که نشان می  041/8

ی شخصیتی و ذهن آگاهی  معلمان با خوش بینی آموزشی آنان هابین ویژگی. 6فرضیه 

 .رابطه وجود دارد

و سطح  هااطالعات مربوط به ضریب همبستگی پیرسون، تعداد آزمودنی 8شماره  در جدول
بینی آموزشی معلمان آورده ی شخصیتی، ذهن آگاهی و خوشهای ویژگیهامتغیرداری برای امعن

 .شده است
 و ذهن آگاهی با خوش بینی آموزشی معلمان ی شخصیتیهاویژگی یهان برای متغیرونتایج ماتریس همبستگی پیرس .6جدول 

روان  متغیر

 رنجورخواهی

گشودگی به  برون گرایی

 تجربه

 هیذهن آگا مقبولیت وظیفه شناسی

 9/ 4 19/9 9/ 1 14/9 0/9 - 11/9 خوش بینی آموزشی

999/9 داریاسطح معن  999/9  999/9  999/9  999/9  999/9  
 .معنادار است 91/9همبستگی در سطح  **
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ی هانشان داده شده است، برای آزمون این فرضیه، پس از ویرایش 8ل جدو همان طور که در

ن استفاده شده است، وپیرس  rها، از آزمون معناداری الزم روی گویه های متغیرهای مربوطه به آن

ی شخصیتی و ذهن آگاهی با هاویژگی میانوجود رابطه دست آمده از این آزمون بیانگر هنتایج ب

آنها شدت همبستگی را نشان می دهد، و چون   ۀکه میزان رابط است بینی آموزشی معلمانخوش
از نوع  هن آگاهی با خوش بینی آموزشی معلمانی شخصیتی و ذهاویژگی هاینوع همبستگی متغیر

( α<91/9)آلفای تحقیق از کمتر(  =9991/9)دوطرفه بوده و سطح معناداری محاسبه شده نیز

ی شخصیتی و ذهن آگاهی با خوش بینی آموزشی هاویژگی میان بیانگر معنادار بودن رابطه ،است
 .است معلمان

متغیر روان رنجورخویی، این رابطه از نوع مثبت و معنادار است و برای تمامی متغیرها غیر از 
موزشی آنها آروان رنجورخویی معلمان بیشتر باشد خوش بینی هر چه که  توان گفتدر مجموع می

نها بیشتر آ، وظیفه شناسی و مقبولیت گشودگی به تجربهر و هر چه ذهن آگاهی، برونگرایی، تکم

 .بیشتر استباشد، خوش بینی آموزشی آنان 
همچنین در بررسی این فرضیه برای تعیین میزان پیش بینی هر یک از متغیرهای پیش بین 

و درجه اهمیت هر یک از ( ی شخصیتی و ذهن آگاهی معلمان هامؤلفه های پنجگانۀ ویژگی)یعنی

ده از آزمون رگرسیون اینتر استفا( یعنی خوش بینی آموزشی معلمان)این متغیرها، از متغیر مالک 

 .تأیید می شود 8بنابراین فرضیه  شده است،

ی شخصیتی و ذهن آگاهی  معلمان  میزان خوش بینی آموزشی آنان را هاویژگی. 9فرضیه 

 .کندپیش بینی می
اطالعات مربوط به خالصه مدل رگرسیون، یعنی مقدار ضریب تبیین،  4 شماره در جدول

ی شخصیتی و ذهن آگاهی هاویژگیۀ رای رابطمجذور رگرسیون تعدیل شده و خطای معیار برآورد ب

 .با  خوش بینی آموزشی معلمان آورده شده است
توان چنین عنوان کرد که ضریب همبستگی چندگانه برابر با می 4با توجه به آماره های جدول 

ی شخصیتی و ها، بنابراین ویژگیاست 9/ 4است و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر با  14/9

 . کنددرصد از خوش بینی آموزشی معلمان را در معادله تبیین می  4در مجموع ذهن آگاهی 

 ی شخصیتی و ذهن آگاهی معلمان بر اساس خوش بینی آموزشی آنانهاتبیین ویژگیمیزان و همزمان  رگرسیون نتایج .9 جدول

 واتسون -آماره دوربین خطای معیار برآورد مجذور رگرسیون تعدیل شده R2 رگرسیون مدل

8 144/9 4  /9 44/9 4 /0 04/8 

 ی شخصیتیهاذهن آگاهی و ویژگی: متغیرهای پیش بین

 خوش بینی آموزشی: متغیر وابسته
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 8همزمانی شخصیتی و ذهن آگاهی از آزمون رگرسیون هابه منظور بررسی میزان تبیین ویژگی

ی و ذهن آگاهی با ی شخصیتهانتایج آزمون آنوا برای ویژگی   شماره در جدول. استفاده شده است

که مجموع مجذورات، مجموع میانگین، . عملکرد خوش بینی آموزشی معلمان محاسبه شده است

، درجه آزادی و سطح معناداری برای معادله رگرسیون آورده شده است، سطح معناداری Fمیزان 

(p<0/05 )نشان دهنده معناداری این رابطه است. 
 خوش بینی آموزشی آنانبر  ی شخصیتی و ذهن آگاهی معلمانهاگینتایج آزمون آنوا برای ویژ .6جدول 

 معناداری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 19 /   1 14/4194 رگرسیون
4 /1 999/9 

 98/10 1 8  41/8498 باقیمانده

  848 10/81148 کل

 ورخویی، وظیفه شناسی، گشودگی به تجربهذهن آگاهی، برون گرایی، مقبولیت، روان رنج: ی پیش بینهامتغیر

 خوش بینی آموزشی معلمان: متغیر وابسته

ی نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی، یعنی روان رنجورخویی  و هامتغیر 4 شماره در جدول

، خطای معیار، بتا، Bهمچنین در این جدول مقدار . همچنین ضریب ثابت معادله آورده شده است

نیز برای این متغیر آورده شده است که سطح معناداری نشان دهنده معنادار تی و سطح معناداری 

 .از این رو فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید می شود (.p<0/05)بودن رابطه است 

 معلمانی نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی توانمندی، خودکارآمدی هامتغیر .6جدول 

 داریامعن t بتا خطای معیار B مدل

 999/9 11/0   1/8  4 8/ 9 ضریب ثابت

 999/9-  /14- 9/ 4 81/9- 14/9 روان رنجورخویی

 9/ 1- 4/9 980/9 9/ 8- 9/  9 گراییبرون

 40/9 11/9 8/9 80/9 1/9 8 گشودگی به تجربه

 00/9- 991/9- 998/9 80/9 998/9 وظیفه شناسی

 01/9- 944/9- 9/ 99 9/ 8- 994/9 مقبولیت

 41/9- 4/9 - 9/ 9 9/  8- 8/9 ذهن آگاهی

 خوش بینی آموزشی معلمان: متغیر وابسته

 متغیر نهایی خارج شده از مدل رگرسیون توانمندی خوش بینی معلمان .8جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار 

 844 11/1 11/884 48/841 10/894 مقادیر پیش بینی شده

 844 0/ 4 99/9  91/4 -41/ 9 باقیمانده

                                           
1. Enter regression 
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 844 8 /99 1/4  -0/8  خطای استاندارد مقادیر پیش بینی شده

 844 9/ 0 99/9 44/4 -11/4 خطای استاندارد باقی مانده

 معادله ریاضی فرضیه اصلی پژوهش
Y= β0 – β(x1) – β(x2)  

Y= 132/07 + (-0/54) Neuroticism 

β0 =ضریب ثابت 

β =یرضریب زاویه یا شیب خط هر متغ 

x2  وx1  =مقدار عددی هر متغیر قرار داده شده در پژوهش 

 گیرینتیجه بحث و

ی شخصیتی معلمان با خوش بینی هاذهن آگاهی و ویژگی ۀهدف پژوهش حاضر بررسی رابط

بین با هر یک از متغیرهای پیش میانجداگانه وجود رابطه  یهایآموزشی آنان بود که در فرضیه

ی شخصیتی و هاویژگی میاندار اوجود رابطه معندست آمده بیانگر هنتایج ب در واقع . مالک تایید شد

برای تمامی متغیرها غیر از متغیر البته جهت رابطه  .بود ذهن آگاهی با خوش بینی آموزشی معلمان

روان رنجورخویی هر چه  که توان گفتدر مجموع میو  بودروان رنجورخویی، مثبت و معنادار 

ر و هر چه ذهن آگاهی، برونگرایی، گشودگی به تموزشی آنها کمآخوش بینی  معلمان بیشتر باشد

 .خواهد شدنها بیشتر باشد، خوش بینی آموزشی آنان بیشتر آتجربه، وظیفه شناسی و مقبولیت 

که عامل روان رنجورخویی پیش بینی کننده معناداری برای داد های تحقیق نشان یافتههمچنین 

    و ارتباط منفی این متغیر با  شودهای آن محسوب میو مؤلفه خوش بینی آموزشی معلمان

و همکاران کیمنی  یپژوهشهاحاظ علمی و منطقی قابل تبیین است و با بینی آموزشی از لخوش

کوکران اسمیت  و 4991 ،و همکاران ؛ ریوکین4988هریس و ساس  ،(4991)گویگان مک، (4984)

و پرخاشگر، افسرده  ،طربضاد روان رنجور خو، افرادی مافر .همخوانی دارد(  4988)و فرایز 

افرادی . ی تکانشی غیر ارادی و انفجاری هستندهاگاهی کمرو و آسیب پذیر و افرادی دارای رفتار

هستند که به خلق پایین و عواطف منفی و یأس و نا امیدی گرایش دارند و از آنجایی که امید و 

ی بارز یک فرد خوش بین است، چنین معلمی با هاگیاحساسات مثبت و مثبت اندیشی از ویژ

ی روان رنجورخویی نمی تواند معلمی باشد که از لحاظ آموزشی و تحصیلی خوش بینی هاویژگی

تواند باورهای فردی که دچار یأس و نا امیدی است نمی( 4991)ان گگویمک  دیدگاهبنا به . دارد

دانش آموزان داشته باشد و دانش آموزان را در پیامدهای مطلوب پیشرفت تحصیلی  دربارۀمثبتی 

افراد روان رنجورخو، افسرده و نا امید باورهای . یادگیری درگیر نماید فرآیندی آموزشی و فعالیتها
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توانند افرادی خوش بینانه ای برای تکمیل موفقیت آمیز تکالیفشان ندارند و در اصطالح نمی

ی ایجاد شده انتظار بهترین پیامد و نتیجه را دارند که عیتهاموقبین در د خوشاافر. خودکارآمد باشند

نانیس ، زیرا این نتایج از لحاظ علمی نیز قابل تبیین است. ندارندافراد روان رنجورخو چنین ویژگی 

افراد خوش بین  میانی شخصیتی و رفتاری فراوانی تفاوتها. کرده انداظهار آن را (  499) و رایت

حالت اطمینان پایدار دارند و  ها نیبخوش . مختلف گزارش شده است و بد بین در مطالعات

خوش بینی با افسردگی . ی موفقیت آمیزی اداره کردها وهیشبه  توان یممعتقدند که نامالیمات را 

با  هاو این ویژگی( 4994  ،ی و لوبلالی ؛ 801  ،کارور و گینز) استکمتر و ناراحتی کمتر همراه 

رادی که روان رنجورخو بوده و افرادی آسیب پذیر و دارای رفتارهای تکانشی ی رفتاری افهاویژگی

یی از لحاظ منطقی و هاتوان نتیجه گرفت که داشتن چنین ویژگیپس می. هستند مناسبت ندارد

 .علمی قابل تبیین است

گشودگی به تجربه و اعتماد به  میاناز دیگر یافته های این تحقیق ارتباط مثبت و معنادار  

(  4991)  و  سلیگمن (4991) و همکاران هوی یپژوهشهااین یافته نیز با  .تدریس معلمان است

یک سازه  مثابهبه خوشبینی تحصیلی در سطح مدرسه در این مطالعات  .مطابقت و همخوانی دارد

واحد متشکل از کارآمدی جمعی، اعتماد کادر آموزشی و تاکید تحصیلی است که در شرایط کنترل 

کوستا و . بینی کننده موفقیت تحصیلی دانش آموزان خواهد بوداجتماعی پیش -اقتصادی  وضعیت

افرادی منعطف در برابر  هستند،که دارای صفت گشودگی به تجربه را افرادی  (8001)مک کری 

     ی جدید و غیر متعارف را بیشتر هااین افراد عقاید و ارزش. به شمار آورده اندتجارب جدید 

 افرادی هستند که به. کنندی مثبت و منفی را بیشتر و عمیق تر تجربه میهاند و هیجانپذیرمی

 وتوجه دارند  هاو به هنرها و زیباییند زیبا پسند ،کنندتصورات دنیای درونی خود توجه می

 خوش بین هستند و منطقی به نظر می رسد که معلمانی با این افراد نسبتاً. کنجکاوی ذهنی دارند

 ی رفتاری قادرند رابطه ای سرشار از اعتماد با دانش آموزان و والدین برقرار کنند،هارفیتچنین ظ

 است، در حالیرابطه ای که الزمۀ آن خیرخواهی، قابل اعتماد بودن، شایستگی، صداقت و آمادگی 

 .نیستندارتباطی با دانش آموزانشان  نمعلمان روان رنجورخو و نا امید قادر به برقراری چنی که

 همراه افراد، میان روابط از مجموعه ای را آن ،" اجتماعی سرمایه "نظریه توضیح در (8009) کلمن

                                           
1. Nonis  & Wright 

2. Carver & Gaines 

3. Yali  & Lobel 
4. Seligman 
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 .است ناممکن گروه دستاوردهای به دستیابی روابط، این بدون که کند یمبیان  اعتماد و تعامل با

 (مدرسه) سازمان دارند، تحصیلی موفقیت به شدیدی آموزشی تعهد کادر یک که هنگامی مثال برای

 برای تالش جهت الزم دارای پشتکار که پردازد یم نیامعلم مقابل در اجرایی ضمانت اعمال به

 های اجتماعی سازماناز این رو معلمان در نقش همان سرمایه.نیستند دانش آموزانشان موفقیت

ی را کنند و خوش بینی آموزشی و اعتماد آنها قابلیت کارآمدی جمعی کادر آموزشمدارس عمل می

 .بخشدارتقا می

 مهمترین. ستمحدودیتها از مشخصی موارد دارای پژوهش هرشایان ذکر است که 

 :از ندا حاضر عبارت پژوهش محدودیتهای

 .امکان نمونه گیری تصادفی را فراهم نکرد هامحدودیت در دسترسی به آزمودنی .8

انی به کارشناسی این پژوهش روی دانشجومعلمانی که در حال ادامه تحصیل در مقطع کارد .4

معلمان که دارای سطوح تحصیالتی  همۀلذا نتایج قابل تعمیم به  ،بودند انجام شده است

 .و در تعمیم نتایج بایستی احتیاط کرد نیست باالتر یا پایین ترند،

های متفاوت از تدریس در رشته یدانشجومعلمان شرکت کننده در این پژوهش دارای تجارب . 

 .ها کنترل بیشتری شودتجارب و رشته آتیی پژوهشهااند در تومختلف بودند که می

 ی شخصیتی معلمان از پرسشنامۀ نئو استفاده شده که این پرسشنامههاگیژبرای سنجش وی .4

خسته کننده  هاآیتم است که به علت طوالنی بودن ممکن است برای آزمودنی 19دارای 

 .ظور استفاده شودکوتاه تر برای این من ه ایپرسشناماز باشد، بهتر است 

پرسشنامۀ ذهن آگاهی موجود در این پژوهش مبتنی بر فرهنگ اسالمی ایرانی کشور ما  .1

 .شودتواند منجر به محدودیت لذا این عدم انطباق می ؛نبوده است

گذار در پیش بینی  تأثیرسازه ای  مثابهو اهمیت خوش بینی آموزشی معلمان به  تأثیربا توجه به 

یادگیری و ارتقای سطح کیفی آموزش  -یاددهی فرآیندنش آموزان برای بهبود پیشرفت تحصیلی دا

    کاربردی زیر توصیه  اتاران، برنامه ریزان و مجریان نظام تعلیم و تربیت پیشنهادذبه سیاستگ

 :شودمی

 .های ضمن خدمت معلمانآموزشی در دوره  گنجاندن کارگاههای خوش بینی .8

یک پیش نیاز و مالک ضروری در گزینش و  منزلۀمان به ی شخصیتی معلهاتوجه به ویژگی .4

 .ارزشیابی معلمان
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بیت دبیر و تربیت ت در برنامۀ درسی دانشگاههای ترتوجه به مباحث روان شناسی مثب . 

 .معلم

تواند زمینۀ اعتماد تدریس با اولیای دانش آموزان می فرآیندتعامالت بیشتر معلمان در طول  .4

 .های خوش بینی آموزشی افزایش دهدیکی از مؤلفه منزلۀرا به 

ی هاسی مثبت نگر و ویژگیهمچنین به دلیل گستردگی دامنه مباحث مربوط به روان شنا

ی فردی معلمان هاسایر ویژگیشود رابطه تعلیم و تربیت پیشنهاد میۀ به پژوهشگران حیطشخصیتی 

ا خوش بینی آموزشی آنان ب... مانند فراشناخت، سالمت روانی، خودکارآمدی و باورهای انگیزشی

       ی شخصیتی هایی با هدف بررسی ارتباط ویژگیپژوهشهارا مورد بررسی قرار دهند و نیز 

       دانش آموزان و ادراک آنان از خوش بینی آموزشی معلمان و همچنین پیشرفت تحصیلی 

 .صورت گیرد دانش آموزان
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مقطع دوم متوسطه  ی اجتماعی در دانش آموزانهارابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارت

 شهرستان سمنان

 1علی علیمحمدی

  2دکتر حمید شفیع زاده

 چکیده
ی اجتماعی در هامهارت مثبت اندیشی با مهارت میانپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

ه انجام شد 59-59تحصیلی شهرستان سمنان در سال  متوسطهمقطع دوم دانش آموزان 
شهرستان سمنان به تعداد مقطع دوم متوسطه جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان . است

به نفر  163که از این میان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، است نفر  9779
های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و پرسشنامه. ندعنوان نمونه انتخاب شد

به  16/0با پایایی  (3511) ی اجتماعی ماتسونهاو مهارت 59/0با پایایی ( 3511)ویسنیکی
روش  ،تجزیه و تحلیل آماریبرای . ه اندعنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

 یآموزاندانش ه است کهنتایج نشان داد و کار رفتهب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
اندیشی مثبت ،ی اجتماعی پایینهااندیشی بیشتر و با مهارت مثبت ،ی اجتماعی باالهابا مهارت
آموزان از ی اجتماعی دانش هامهارت ه کهنشان دادهمچنین تحلیل فرضیات  .دارندکمتری 

االت هم، میانگین نمرات ؤدر بررسی س. طریق مثبت اندیشی آنها قابل پیش بینی است
های ز حد متوسط و میانگین نمرهداری باالتر امعنا طورمثبت اندیشی دانش آموزان به 

ه تر از حد متوسط به دست آمدداری پایینمعنا طورمهارت اجتماعی دانش آموزان به 
 .است

 

 ی اجتماعیهامثبت اندیشی، مهارتمهارت  :گانواژ کلید
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 قدمهم

گیری تمدن بوده و در روند فرهنگ اجتماعی و آموزش آن به نوجوانان از عناصر شکل

اجتماعی شدن نوجوانان با انتخاب و ارائه رفتار مناسب در زمان و وضعیت معین از هدر رفت 

طرد کردن یا . شوده را شامل میو به این گونه پیشرفت و توسعه جامع کندپیشگیری مینیروها 

ی مختلف نهفته در متن های اخالقی و موقعیتهاویژگی تأثیرنادیده گرفتن نوجوانان درحقیقت تحت 

پس از گذشت مدتی  ،کنندگیرد و نوجوانانی که رفتار اجتماعی منفی کسب میآموزش قرار می

اختالل رفتار اجتماعی در سنین . مانندحتی تا دوران بزرگسالی از جلب توجه دیگران  ناتوان می

کند که در حقیقت این گیری و ناپختگی جلوه مینوجوانی به شکل پرخاشگری، انزوا، گوشه

 (.3151زمانی مقدم، ) استاختالالت حاکی از عدم یادگیری مهارتهای اجتماعی 

ی هاسخی اجتماعی رفتارهایی هستندکه فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاهامهارت

های زمینهریشه در  هااین مهارت. و بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد هستند کنندمینامطلوب 

پیش قدم شدن در برقراری روابط جدید،  مانندو شامل رفتارهایی  رندفرهنگی و اجتماعی دا

نقل از  به؛ 33550،گرشام و الیوت) برای کمک به دیگران استدادن پیشنهاد دن و کرتقاضای کمک 

 (.3119 ،نیاو وحدانی گرمارودی

ی اجتماعی را به هامهارت (3113، خیر یوسفی و به نقل از) 1001و همکاران در سال  1شاندیر

بر این عقیده اند که این مهارتها  برای  کنند وفردی و محیط تعریف می -وسیله ارتباط میان مثابه

مهم از بهداشت  یبخش منزلۀبه باید با همساالن، ارتباط سازنده و سالم دادن و ادامه کردن شروع 

 .دنروانی مورد استفاده واقع شو

های سازه تأثیراما به شدت تحت  ،باوجود آنکه واژه مهارتهای اجتماعی ساده به نظر می آید

ی اساسی انسان مانند شخصیت، هوش، زبان، ادراک، ارزیابی، نگرش و هاروان شناختی و ویژگی

 (.3551 1،مریل و گیمپل)محیط قرار دارد  ر وتعامل میان رفتا

د با نسازد که فرد را قادر مینی فراگرفته مطلوبی داللت دارهای اجتماعی بر رفتارهامهارت

بولکلی و )ی نامعقول اجتماعی خودداری کند هاو از واکنشباشد داشته  مؤثردیگران رابطه 

 (.3111؛ به نقل از کشمیری، 9،3559کرامر

                                                 
1. Gresham & Eliot  

2. Shandier 

3. Merrell   & Gimpel 
4. Bulkeley & Cramer 
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     با همساالن و پذیرش از سوی آنان  مؤثرموزان سنین مدرسه داشتن ارتباط برای دانش آ

 ۀو داشتن روابط اجتماعی موفق عامل پیش بینی کننداست مهم از عملکرد اجتماعی ای جنبه 

همساالن  از سویاولیه  شدن طرد همچنین. شودخوبی از شایستگی اجتماعی آتی فرد محسوب می

؛ به نقل 3551، 3نکناویس و د)ستگی در سازگاری فرد به شمار می رود پیش بینی کننده عدم شای

 (.3111از کشمیری، 

حاکی از آن است که بسیاری از کودکانی که در روابط اجتماعی دارای مشکل  هانتایج پژوهش

ی رفتاری، عاطفی و هادر معرض ابتال به انواع نابهنجاریپذیرند، همساالنشان آنها را نمیهستند یا 

 (.3559، 1کمپل)صیلی قرار دارند تح

نشان داده است که نقص مهارتهای اجتماعی در  3111کشمیری در تحقیق خود در سال  مثالً

، اختالل سلوک و (3511و همکاران،  1ماتسون)های بعد دوران کودکی مشکالت سازگاری در دوره

، 9آشر و پارکر)درسه ، ترک تحصیل از م(3559بولکلی و کرامر، )بزهکاری در سنین نوجوانی 

 .دارددر پی  را( 3559همکاران،  و 9نبرگزیآ)مشکالت بهداشت روانی در بزرگسالی  و( 3517

نگری، انحرافات بحران هویت، منفیاساسی مانند دانش آموزان در دوره نوجوانی با مسائل 

اعتیاد،  افسردگی، پرخاشگری، بزهکاری، ماننداختالالت عاطفی  و اجتماعی، انحرافات جنسی

از افزایش شیوع این  پیشگیریبنابراین برای  .خودکشی، مشکالت خانوادگی و شغل مواجه هستند

عوامل در نوجوانان و افزایش توانایی آنها ضروری است که نوجوانان در این دوران دارای کفایت 

 (.3153و همکاران،  یمعتمد)اجتماعی الزم باشند 

نوجوانان به منظور تقویت و بهبود ارتباط  برای کودکان و عالوه بر این، آموزش مثبت اندیشی

 موفقیت تحصیلی بسیار مفید خواهد بود با خود، دیگران، زندگی، افزایش عزت نفس و مؤثر

 (.3151؛ به نقل از جعفری باغ خیراتی و همکاران،3111برخوری و همکاران،)

به . بینانه در زندگی استی خوشمثبت اندیشی به معنای داشتن نگرش، افکار و رفتار و کردار

در  .گرایی هم مثبت اندیشی است و هم مثبت کرداریعبارت دیگر، از نظر روانشناسی، مثبت

موج تازه ای که در روان شناسی پدید آمده، روان شناسی مثبت گرا به  در پیی اخیر و هاسال

خالصه نمی شود، مثبت اندیشی تنها در داشتن افکاری خاص  .صورت نوینی مطرح شده است

                                                 
1. Weiss & Duncan 
2. Campbell 

3. Matson 

4. Parker & Asher 
5. Eisenbereg 
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مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به . گیری کلی درباره زندگی استبلکه نوعی رویکرد در جهت

(. 3150،و صادقی ترجمه براتی سده ،3کویلیام)های منفی امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه

نفس، ابراز وجود،  شامل مبارزه با افکار منفی، تغییر دادن تصاویر ذهنی، تقویت عزتاین مهارت 

ی مثبت اندیشی، آموزش برخی هامهارت. استزیستن مثبت ی بالقوه و هاتحقق بخشیدن به توان

ی هامهارتۀ گیرد که در برخی منابع به عنوان زیرمجموعرفتاری را در بر می -ی شناختیهامهارت

 (.3111 ،صدارت مرنی) می شود دگی از آنها نام بردهی زنهااجتماعی و مهارت

آموزش توان با بنابراین می .بینی هم قابل یادگیری استخوش( 3553) 1گفته سلیگمن به

بینی و در آموزش خوش .خود را بهتر بشناسند تا کردبینی به دانش آموزان کمک  ی خوشهامهارت

و نقش  سندشناهای مثبت و خوب خود را بازشوند تا تجربهمثبت اندیشی دانش آموزان تشویق می

در عین حال توانایی شناخت . احترام خود و عزت نفس بازشناسی کنند یر افزایش و ارتقاآنها را د

آنان همچنین می آموزند تا در جهان، موضعی فعال . نمایندهای مثبت دیگران را نیز کسب جنبه

شکل دهند، نه اینکه هر آنچه بر سرشان می آید، به به طور شخصی اتخاذ کنند و زندگی خود را 

رتباط میان قادر می شوند ا هااین مهارت به عالوه آنها از طریق آموزش. منفعل بپذیرند گونه ای

 .احساسات و رفتارهای خود را درک کنند -افکار

در فرآیند اجتماعی  .ی اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان استهاکسب مهارت

مناسب  فرد به گونه اید تا نگیرل میفرد شک های و رفتار ها، نگرشها، ارزشهامهارتهنجارها،  ،شدن

ی اجتماعی دیگر مانند هاخانواده و نهاد. و مطلوب نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند

د که در غالب ارزشها و هنجارهای اجتماعی نمدرسه مهمترین عامل اجتماعی شدن به شمار می آی

 (.3115ه پژوه و همکاران، ؛ به نقل از ب1،3519کارتلج و میلبرن)شوند بررسی می

، برای اینکه تعامل (3150، به نقل از یزد خواستی ؛1001)همکاران  و 9کریگحسب نظریه بر

مناسب تحقق یابد، الزم است که محرک اجتماعی به درستی رمزگردانی و با  شکلیاجتماعی به 

شود، لیاقت و  هرچه محرک اجتماعی بهتر پردازش. شوددیگر اطالعات مربوط مقایسه و تفسیر 

 .مهارت اجتماعی کودک بیشتر و تعامل او با دیگران موفقیت آمیزتر خواهد بود

                                                 
1. Quilliam  

2.  Seligman 

3. Kartlj & Melbourne  
4. Craig  
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مداخالت مثبت اندیشی بر بهبود تواناییهای  (3111به نقل از صدارت مرنی،  ؛1001)3استاالرد

از هدف . داندمی مؤثررا  ی مثبتهای منفی و تمرکز بر مهارتهافردی به منظور رویارویی با موقعیت

خود و زندگی پیدا  نسبت بهاین است که دانش آموزان دیدگاهی واقع بینانه  هاآموزش این مهارت

 به  هادر واقع آموزش این مهارت .کنند و درباره مشکالت واقعی خود به درستی قضاوت کنند

و ح با دیگران ارتباط صحی باشند تا بتوانندداشته  کافیکند اعتماد به نفس آموزان کمک میدانش

 بروز مشکالت با حفظ روحیه به به هنگام و  داشته باشند، زندگی هدفمند کنندبرقرار  مؤثر

و نشاط مراحل زندگی را پشت سر  و موفقیت و در نهایت با آرامش بپردازندگیری صحیح تصمیم

 (.3111، صدارت مرنی)گذارند 

آموزش  تأثیران تحت عنو( 3151)در تحقیق دیگری که جعفری باغ خیراتی و همکاران 

 190بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان به روش نیمه آزمایشی روی خوش

که دانش آموزان این سن با آن مواجه  بسیاریمشکالت  وجودبا  کهآموز انجام دادند، دریافتنددانش

های مختلف زندگی بهبر جنتواند میی کفایت اجتماعی هاهستند، آموزش خوش بینی از طریق عامل

 .فردی و اجتماعی آنها را تقویت کند -میانباشد و روابط  مؤثرآنها 

ی مثبت اندیشی بر هاآموزش مهارت تأثیربا عنوان  یدر تحقیق 3151جعفری و مهرافزون در سال 

که  نتیجه گرفتند، دادندنفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی انجام  16کمرویی نوجوانان که روی 

 .ی مثبت اندیشی موجب کاهش نمره کمرویی دانش آموزان شده استهاوزش مهارتآم

ی های مثبت اندیشی توانمندی افراد را برای برقراری ارتباطهارسد آموزش مهارتبه نظر می

ی اجتماعی بر توانمندی افراد برای مقابله با هاکسب حمایت باو  دهدمیسازنده اجتماعی افزایش 

و گستردگی جوامع امروزی و  مطالب گفته شدهبه  توجهبا . می افزایدگی ی روزمره زندهاچالش

مهارت مثبت اندیشی با  بینکه آیا  کندتا بررسی  بودهبر آن  پژوهشگر ،وجود مشکالت گوناگون

برای ارائه این آگاهی به  سازمانمهارتهای اجتماعی رابطه وجود دارد؟ آموزش و پرورش بهترین 

 .نوجوانان است

 روش

 نمونه و روش اجرای پژوهش معه آماری،جا

 9779شهرستان سمنان به تعداد مقطع دوم متوسطه جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان 

گیری تعیین حجم نمونه  از روش نمونه به منظور. تشکیل دادند 59-59 تحصیلی در سال نفر

                                                 
1  . Stallard 
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 1)مدرسه  9رستان سمنان مدارس شه میانبه این ترتیب که از  .تصادفی خوشه ای استفاده شد

ابتدا جامعه آماری دانش  به این صورت که. انتخاب شد (مدرسه پسرانه  1مدرسه دخترانه و 

سپس . از طریق اداره کل آموزش  و پرورش شهرستان سمنان تعیین شد مقطع دوم متوسطهآموزان 

پرسشنامه  از از آنپس . نفر به دست آمد 163با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 

با ( 3511)ی اجتماعی ماتسون هاو مهارت( 3511)ویسنیکی  های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و

ه و تکمیل در اختیار دانش آموزان قرار گرفتن مدارس و ارائه توضیحات الزم مسئوال هماهنگی

 . ندشد

ی هاو روش هاهای آن از شاخصو برای تحلیل داده است پژوهش حاضر از نوع همبستگی

 .ه استاستفاده شد t،  انحراف معیار، ضریب همبستگی و آزمون نیآماری شامل فراوا

 ابزار سنجش 

برای گردآوی اطالعات از پرسشنامه   :(8277)یکیسنیو و نگرامیا یشیپرسشنامه مثبت اند

از  کرتیل فیاین پرسشنامه با ط.  استفاده شد( 3511)گز ینه ای اینگرام و ویسنیکی  9استاندارد 

، 1=به ندرت ، 1= ی، گاه9= ، اغلب اوقات9= شهیهم:  ند ازا عبارت بیکه به ترت 9تا   3شماره 

 .است شده لی، تشک3=هرگز

برای بررسی  یابزار سنجه ا نیا( 1007) گرانید با توجه به پژوهش اینگرام، ویسنیکی، بولتن و

پایایی آزمون  زین رانیدر ا. خوردار استتفکر مثبت مناسب است و از روایی و پایایی الزم نیز بر

 نییتع 59/0و براساس روش دو نیمه کردن  59/0براساس آلفای کرونباخ  یشیمهارت مثبت اند

را با  یشیپرسشنامه مثبت اند ییای،  پا(3153) یمیکر نیهمچن(. 3111 ،یهاشم)است  دهیگرد

 .است کردهمحاسبه  15/0کرونباخ برابر  یاستفاده از آلفا

 یبرا ساخته و 3511 در سال  این پرسشنامه   :(8271)ماتسون  یاجتماع یهاسشنامه مهارتپر

ال ؤس 96 یپرسشنامه دارا نیا. است هشد نیساله تدو 31تا  9افراد  یاجتماع یهاسنجش مهارت

مناسب،  یاجتماع یهامهارت) در ابعاد مختلف  یاجتماع یهاو هدف آن سنجش مهارت بوده

 یو رفتارها یپرخاشگر ن،به خود داشتن، رابطه با همساال ادیز نانیاطم ،یماعاجت ریغ یرفتارها

 . است( یطلب یبرتر ،یتکانش

کرونباخ و  یآلفا بیاز ضر یاجتماع یهامهارت اسیمق ییایپا یبررس یماتسون و همکاران برا

 ریو خ یسفوی، رانیدر ارا ماتسون  یاجتماع یهامهارت اسیمق. نده اکردن، استفاده کرد مهیدو ن

کرده  نییتعرا آن  ییایو پا ییاجرا و روا رازیششهر دانش آموز دختر و پسر در  961 یرو( 3113)
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و  یعامل لیسازه و روش تحل ییشده را با استفاده از رواادی اسیمق ییپژوهشگران روا نیا. اند

 . ه اندگزارش کرد 16/0کردن  مهیکرونباخ دو ن یآن را با استفاده از روش آلفا ییایپا

 نیو همچن ه استدست آمدهو پنج عامل ب هقرار گرفت دییپرسشنامه مورد تا نیسازه ا ییروا

 یبرا 0816آلفای کرونباخ  ریگیاعتماد آن با استفاده از روش اندازه تیقابل ایپرسشنامه  ییایپا

 .ه استماتسون به دست آمد یاجتماع یهاپرسشنامه مهارت

 های پژوهشیافته

در سطح  .سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد دولیل آماری پژوهش در تجزیه و تح

سپس . ها، میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شدجدول توزیع فراوانی داده از آمار توصیفی

در . لموگروف اسمیرنوف بررسی و مورد تایید قرار گرفتودرستی نرمال بودن توزیع  با آزمون ک

  میانتعیین رابطه برای  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونروش از  نیز استنباطیسطح آمار 

 :عبارت اند ازها که یافته استفاده شد هااز نتایج اجرای آزمون نمرات به دست آمده

معنادار وجود   ی  اجتماعی رابطه مثبتهامهارت مثبت اندیشی با مهارت بین: فرضیه اول

 .دارد

ی  هامهارت مثبت اندیشی با مهارت میان»پژوهش با عنوان  اوله یفرض یبه منظور بررس

در . استفاده شد ضریب همبستگی پیرسوناز آزمون « اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد

  .شده است ها ذکرحاصل از تحلیل دادهج ینتا 3 شماره جدول
 مثبت اندیشی و مهارتهای  اجتماعیآزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه میان مهارت . 8جدول 

 داری معناسطح  rارزش  درجه آزادی انحراف معیار میانگین هامتغیر

 35/17 395/91 مهارت اجتماعی

117 939/0 000/0 
 15/11 300/91 مثبت اندیشی

ی هاهمبستگی میان مهارت مثبت اندیشی و مهارت ،شودمشاهده می 3 همانطور که در جدول

دار معنا p<000/0این مقدار ضریب همبستگی در سطح . به دست آمده است 939/0اجتماعی 

مهارت مثبت اندیشی  میانفرضیه اول تایید شده است و  که توان بیان نمودبر این اساس می. است

عالمت این ضریب همبستگی . داری وجود داردمعنا ۀی اجتماعی در دانش آموزان رابطهاو مهارت

 ،دانش آموزان با مهارت مثبت اندیشی باالکه دهد این امر نشان می .استمحاسبه شده مثبت 

ی هامهارت ،ی مثبت اندیشی پایینهای اجتماعی بیشتری دارند و دانش آموزان با مهارتهامهارت

 . اجتماعی کمتری دارند
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بینی ی اجتماعی دانش آموزان از طریق مهارت مثبت اندیشی قابل پیشهامهارت: فرضیه دوم

 .است

موزان از طریق ی اجتماعی دانش آهامهارت»پژوهش با عنوان  دوم ه یفرض یمنظور بررس به

 در جدول. استفاده شد تک متغیری  ونیاز آزمون رگرس« قابل پیش بینی استمهارت مثبت اندیشی 

 .ن محاسبات گزارش شده استیج اینتا از  خالصه ای 1 شماره
 های اجتماعی بر اساس مهارت مثبت اندیشیآزمون رگرسیون جهت  پیش بینی مهارت.9جدول 

 r2ارزش rارزش داریمعناسطح  tارزش ارزش بتا بین پیشغیرمت متغیر مالک

939/0 مثبت اندیشی مهارت مهارت اجتماعی  771/33  000/0  939/0  161/0  

دار معنادر معادله رگرسیون  شدهضرایب متغیر وارد شود مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

مهارت ضریب رگرسیون و متغیری است که وارد معادله رگرسیون شده  مثبت اندیشی .ستا شده

ر د 77/33برابر با  tبه دست آمده است که با ارزش  939/0ی اجتماعیهامثبت اندیشی بر مهارت

 . استدار معنا >007/0p سطح

ن مقدار به ای. دست آمده استبه 16/0ر مقدا ضریب تعیین استاندارد شده این مدل رگرسیون

 .کنددرصد از پراکندگی مهارت اجتماعی را پیش بینی می  6/16این معناست که متغیر پیش بین 

: توان گفتدر جمع بندی این نتایج می .دار استمعنا>p 0003/0در سطح  تعیین ضریب مقدار این

آنها قابل  ی اجتماعی دانش آموزان از طریق مهارت مثبت اندیشیهافرضیه دوم تایید شد و مهارت

 . پیش بینی است

 :عبارت اند ازی پژوهش هاهای به دست آمده از تجزیه و تحلیل سوالیافته 

وضعیت مهارت مثبت اندیشی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان : ال اولؤس

 سمنان چگونه است؟ 

  در وضعیت مهارت مثبت اندیشی »به منظور پاسخ گویی به سوال اول پژوهش با عنوان 

از آزمون تی تک نمونه ای با نمره « آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان چگونه استدانش

 .خالصه ای از نتایج این محاسبات گزارش شده است 1 شماره در جدول.استفاده شد 1 حد متوسط
 آزمون تی تک متغیری برای بررسی وضعیت مثبت اندیشی گروه نمونه. 1جدول 

 مثبت اندیشی
 انحراف معیار گینمیان

 داریمعناسطح  tمقدار درجه آزادی

91/1 گروه نمونه  711/0  116 

15/39  000/0  

     1 حد متوسط
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 15/39مشاهده می شود برای مقایسه میزان مثبت اندیشی مقدار تی   1طور که در جدول همان

با توجه به عالمت . استدار معنا >p 0003/0در سطح  116به دست آمده است که با درجه آزادی 

یابیم که میانگین نمرات مثبت اندیشی دانش آموزان به درمی حد متوسطمثبت و تفاوت میانگین با 

 .استحد متوسط داری باالتر از معناصورت 

وضعیت مهارت اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان : ال دومؤس

 چگونه است ؟ 

  وضعیت مهارت مثبت اندیشی در » ال دوم پژوهش با عنوانؤبه منظور پاسخ گویی به س

از آزمون تی تک نمونه ای با نمره « آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان چگونه استدانش

خالصه ای از نتایج این محاسبات گزارش شده  9 شماره در جدول. استفاده شد 1 حد متوسط

 .است
 سی وضعیت مهارت اجتماعی گروه نمونهآزمون تی تک متغیری برای برر.8جدول 

 داریمعناسطح  tمقدار درجه آزادی انحراف معیار میانگین مهارت اجتماعی 

19/1 گروه نمونه  19/0  116 
91/1-  000/0  

     1 حد متوسط

ی اجتماعی مقدار تی به هاشود برای مقایسه میزان مهارتمشاهده می 9طور که در جدول همان

با توجه به . دار استمعنا >p 0003/0در سطح  116که با درجه آزادی  است -91/1دست آمده 

ی اجتماعی هاعالمت منفی و تفاوت میانگین با مقدار مالک درمی یابیم که میانگین نمرات مهارت

 .است حد متوسطداری پایین تر از معنادانش آموزان به صورت 

 گیریبحث و نتیجه

توانند درباره فکر کردن بیندیشند، ن در سنینی که میی خوش بینی به کودکاهاارائه آموزش

ی هابا توجه به مهارت گوناگوندر برخورد با مسائل  برای اینکهو مفید است  مؤثربسیار  یراهکار

؛ ترجمه قراچه داغی، 1006سلیگمن،)رو شوند هکسب شده بیش از پیش و به نحو مطلوب، روب

3111 .) 

مهارت   بینآیا "ن پرسش پژوهشی طراحی و اجرا شد که پژوهش حاضر برای پاسخگویی به ای

مهارت  میان که های پژوهش نشان دادیافته "ی اجتماعی رابطه وجود دارد؟هامثبت اندیشی با مهارت

    ی اجتماعی هامثبت معنادار وجود دارد و مهارت ۀی  اجتماعی رابطهامثبت اندیشی با مهارت

مقایسه این نتایج با  همچنین. استت اندیشی قابل پیش بینی آموزان نیز از طریق مهارت مثبدانش
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مطالعات داخل و خارج از کشور نیز همسو به دست آمد که نشان دهنده اعتبار نتایج کسب شده 

 .استاین پژوهش 

ی  اجتماعی رابطه هامهارت مثبت اندیشی با مهارت بین: اول پژوهش که عبارت بود ازه یفرض

فقیهی  ،(3111)کشمیری،(3115)این یافته با نتایج اسماعیلی. شدد، تایید مثبت معنادار وجود دار

مریل و گیمپل  در داخل کشور و (3113)خیر ، یوسفی و(3117)نظری حیدری علی، (3117)

توان ها میتبیین این یافتهدر . ستدر خارج از کشور همسو( 1030) 3گوردیوا و اوسین ،(3551)

 یا نهیپنهان و زم یبعد مثابهبه  یشیمثبت اند معتقدند که( 1006) همکارانو  1راکاپرا کهگفت 

بروز  یبرا یبه عنوان ابزار نیز و یو شاد ینیاعتماد به نفس، خوش ب ،یت از زندگیرضا یبرا

و  یخودکارآمد، احساسات مثبت و منف یباورها نیا. ه شودرگرفتنظدر دبای یاثرات مثبت و منف

انتظارات مثبت در مورد ، ضمن آنکه دنکنیم تیریجوانان را مد یو اجتماع یفرد-میانارتباطات 

و تجربه احساسات  یاز زندگ تیسطح، احساس رضا نیدر باالتر یمفهوم-خود یماندگار نده،یآ

بر نباط کرد که مهارتهای اجتماعی تتوان چنین اسمیهم از سویی . سازدیم سریتر را ممثبت

و باشد داشته  مؤثر ۀد با دیگران رابطنسازد که فرد را قادر میناری فراگرفته مطلوبی داللت دهارفتار

 .ی نامعقول اجتماعی خودداری کندهااز واکنش

ی اجتماعی دانش آموزان از طریق مهارت مثبت اندیشی هامهارت عنوان بافرضیه دوم پژوهش 

ی هاا نتایج پژوهشاین نتایج ب که استذکر  شایان .مورد تایید قرار گرفت نیز قابل پیش بینی است

، دستغیب و همکاران (3151)جعفری و مهرافزون ، (3151)جعفری باغ خیراتی و همکاران 

و همکاران  1در ایران و توتل (3111)برخوری و همکاران  ،(3111)، صدارت مرنی (3153)

مهارتهای  که توان گفتمی در تبیین این نتایج. همسو بوده است در خارج از کشور (1006)

ی اساسی هاهای روان شناختی و ویژگیسازه تأثیراما به شدت تحت  ،دنماعی ساده به نظر می آیاجت

. دنمحیط قرار دار دراک، ارزیابی، نگرش و تعامل میان رفتار واانسان مانند شخصیت، هوش، زبان، 

خاص را با نام  یرفتار -یشناخت یهامهارتدر پژوهش خود  ( 1006)همچنین توتل و همکاران 

 یآنان را بررس انیدانش آموزان اضافه و تعامالت موجود م یبه برنامه درس یمثبت زندگ یهاهارتم

 یرینوجوانان در ارتقا و انعطاف پذمناسب  تیقابل ۀپژوهش نشان دهند نیحاصل از ا جینتا. کردند

 .است دهمثبت آنان بو

                                                 
1. Gordeeva & Osin  

2. Caprara  
3. Tuttle 
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 .نده اپرداخت یاجتماع یهامهارت در مطالعات خود به آموزش( 1006) 3کارتیو ب دوجهمچنین 

مند و مشتاق به دانش و پرسش عالقه ،نندیبمی که آموزش اعتماد به نفس  یآنها معتقدند کودکان

پس  هایآزمودن. احساسات و عواطف خود تسلط داشته باشند بردانند که چگونه یکردن هستند و م

 .بودند گرانید ارتباط با یربرقرا یبرا کافی یهامهارت یدارا ،از اتمام دوره آموزش

وضعیت مهارت مثبت اندیشی در دانش آموزان مقطع »از بررسی سوال اول پژوهش با عنوان 

این نتیجه به دست آمد که میانگین نمرات مثبت « دوم متوسطه شهرستان سمنان چگونه است؟

این طور که همان. بود حد متوسط داری باالتر از مقدار مالکمعنااندیشی دانش آموزان به صورت 

ی مثبت اندیشی هاآموزش مهارت ،دهندی انجام شده در این زمینه نشان میهاپژوهش و دیگر پژوهش

کاهش کمرویی، اختالالتی چون اختالالت اضطرابی آنان و همچنین افزایش  سببدر دانش آموزان 

 .که در ادامه به آن اشاره شده است استخالقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس و شادکامی آنان 

جعفری و )ی مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان هاآموزش مهارت تأثیرعنوان تحقیقی با  نتایج

ی مثبت هاروی دانش آموزان مقطع راهنمایی، حاکی از آن بود که آموزش مهارت( 3151مهرافزون، 

 تأثیرپژوهشی با عنوان  هاییافته .شودمیاندیشی موجب کاهش نمره کمرویی دانش آموزان 

بر خالقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان که دستغیب و   ی مثبت اندیشیهامهارت آموزش

 سببآموزش مهارت مثبت اندیشی  ه است کهنشان داد داده اندصورت  3153همکاران در سال 

 .شودافزایش خالقیت دانش آموزان می

بر  یشیبت اندمث یهامهارت آموزش ه کهنشان داد( 3111)مرنی  صدارتهای پژوهش یافته

تحت عنوان اثربخشی تحقیقی  و همکاران برخوری .است مؤثرنوجوانان دختر  یریادپذیکاهش اعت

   پیشرفت، عزت نفس و شادکامی ۀ گروهی بر انگیزۀ ی مثبت اندیشی به شیوهاآموزش مهارت

یانگر این نتایج ب. داده اندانجام  16-17در سال  اول دبیرستان شهر جیرفتۀ آموزان پسر پایدانش

ی مثبت اندیشی در افزایش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دبیرستانی هاکه آموزش مهارت بود

دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  بنابراین با توجه به باال بودن این مهارت در  .است مؤثر

 .دگردسمنان انتظار می رود که عوامل ذکر شده در تحقیقات باال در دانش آموزان رعایت 

وضعیت مهارت مثبت اندیشی در »های به دست آمده از سوال دوم پژوهش با عنوان یافته

میانگین نمرات  ه است کهنشان داد« آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان چگونه است؟دانش

این مطلب با  .است حد متوسط داری پایین تر ازمعنان به صورت ی اجتماعی دانش آموزاهامهارت

                                                 
1. Dodge & Bickart  
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ی اجتماعی در دانش آموزان را هاکه سودمندی افزایش مهارتدیگری تحقیقات انجام شده  توجه با

پس از  شگرانپژوه توان  چنین  نتیجه گرفتدر تبیین این موضوع می .ناهمسوست ،کنندمطرح می

در کاهش  هامهارت نیکه ا دندیرس جهینت نیاز کودکان به ا شماریبه  یاجتماع یهاآموزش مهارت

 . ندداشته ا تأثیر یو نظر یعمل یدر دوره ها یاساس مئعال

با  به طور مستقیم ندیروشن کردند که افکار خودآ یدر پژوهش( 1001) 3ییو اوا رالنگف

که  نشان دادند( 1003) 1و همکاران شیکاد .کارآمد مرتبط هستندنا یهانگرش یشناخت راتییتغ

 تیکفا یفرد -میانو روابط  یریذپ تیمسئول ،ی، همدلمؤثرمثل ارتباط  ییهاآموزش مهارت

 .دهد یم شینوجوانان بزهکار را افزا یاجتماع

های مرتبط با موضوع تحقیق حاضر انجام ی معدودی در زمینههادر داخل کشور نیز پژوهش

ی هاآموزش مهارت تأثیرتوان به مطالعه براتی و همکاران تحت عنوان از میان آنها می. شده است

انجام  3153که در سال اشاره کرد زندگی روزمره دختران با سندرم داون  یهااجتماعی بر مهارت

ی هاتواند موجب بهبود مهارتی اجتماعی میهاآموزش مهارت ند کهها نشان دادیافته. شده است

تحت عنوان  (3115) تحقیقی که اسماعیلی. شودزندگی روزمره در کودکان مبتال به سندرم داون 

افزایش عزت نفس و  رفتاری گروهی در -اجتماعی به روش شناختی یهااثربخشی آموزش مهارت

 تواند برمی ی اجتماعیهامهارت آموزش ه است که، نشان دادانجام دادهت ورزی دختران أجر

 .باشد مؤثرورزی و عزت نفس دانش آموزان جرأت

  میان ی اجتماعی درهاهای سوال دوم به دست آمده مهارتبا توجه به آنچه از تحلیل یافته

توجه شاید دلیل این امر  .است حد متوسطمتوسطه شهرستان سمنان پایین تر از  دورهآموزان دانش

ن مدارس به یادگیری تحصیلی و درسی  دانش آموزان و ایجاد انگیزه در والئها و مسبیشتر خانواده

     ندان و ی اجتماعی در فرزهابه آموزش مهارت توجه کردن غافل ماندن یا کمتر زمینه واین 

ات بدی در مراودات و درنتیجه تأثیرتواند این کاهش توجه میاز آنجا که . آموزانشان باشددانش

از تحقیقات بیشتر در این زمینه دادن و انجام به آن بنابراین توجه  ،سالمت روان آنها داشته باشد

 . ملزومات به شمار می آید

تحقیقات بعدی و انجام دادن برای  آنهای ی یک پژوهش، دستاوردهایکی از مهم ترین بخش

ی اجتماعی هااز آنجا که مهارت. ستهرچه بهتر آنهادادن ارائه راهکارهای علمی و عملی برای انجام 

الن آموزش ئوبه مسبنابراین ی کمتر از مورد انتظار بود دارمعنادانش آموزان گروه نمونه به صورت 

                                                 
1. Furlong & Oei  
2. Kadish et al.  
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       برای کنند وریزی ی اجتماعی برنامههامهارت افزایشدر زمینۀ شود ش پیشنهاد میرو پرو

. بگیرنددرنظر گرفته  یگروه یهامشاوره ی اجتماعیهاعدم مهارت یآموزان نوجوان دارادانش

زندانشان آموزش و در آینده فرمشکل  نیا یمنف تأثیربارۀ آنها در یهاخانوادههمچنین باید به 

 های مهارت اجتماعی به دانش آموزانلفهؤم و شودتشکیل  نیز یلساتج .داده شودالزم آگاهی 

مهارت اجتماعی از مثبت اندیشی برای  یریپذتأثیر نیز دربارۀی لسات آموزشج شوند و یمعرف

ی هامهارت زمینۀدر هم  ییهاشیو هما ناریمس .برگزار گردد مشاوران مدارس و مربیان پرورشی

 شودپیشنهاد مینیز مند به پژوهشگران عالقه .شود و برگزار یزیربرنامهاجتماعی و مثبت اندیشی 

در زمینه بپردازند و  شهرها نیز دیگر رشد و یهادوره مقاطع تحصیلی و ریسا در جینتابه بررسی 

 .ی اجتماعی به تحقیق بپردازندهای مثبت اندیشی بر مهارتهااثربخشی مهارت

 ایجاد ضمن است الزم جتماعیا یهامهارت اهمیت به توجه باکه  رسدمی نظر به این وجود با

 به بتوان تا گرفت بهره ویژه هایکارگاه و آموزشی کمک وسایلاز  محتوای آموزشی، در تغییراتی

 .کرد کمک آموزان در دانش اجتماعی یهامهارت پرورش و رشد

 این ی مثبت اندیشیهامهارت مورد در ارزشی با اطالعات تواندمیآن  مقایسه و مطالعه ایننتایج 

 آموزش ریزی،برنامه جهت در مفیدی یهاتالش راهگشای خود نوبه به و دهد دست به آموزانشدان

 .باشد آموزان دانش اجتماعی یهامهارت اصالح و
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دانش  ميزان مهاجرت پايبندي به ارزشها باو  ملي هويت خانوادگي،تعلق  رابطهبررسي 

 به خارج از كشور آموزان المپيادي
 

  1دکتر کیومرث فالحی

  چکیده
نقشي نخبگان  و است گوناگونجوامع سرمايه انساني مهمترين عامل توسعه و پيشرفت 

آور المپيادي  آموزان مدال رصد از دانشد 26، سال گذشته41 در .دارنددر آن تعيين كننده 
 اين هدف. نديده اكوچآمريكا و كانادا  چوني هاي به كشور وكرده  ، ترك وطنكشور
        ها در ميانو پايبندي به ارزشملي ، هويت خانوادگي تعلقۀ بررسي رابط نوشتار
 با بررسياين . ستابوده در ميان آنان  ميزان گرايش مهاجرتبا المپيادي  آموزان برتردانش

از تحقيقات  ابعاد آنروشهاي توصيفي از نوع پيمايشي به انجام رسيده و براي شناخت 
، به از فرمول كوكران گيريبهرهبا  پژوهشحجم نمونه  .تاريخي نيز بهره گرفته شده است

هاي افزار با نرمنيز ها  تجزيه و تحليل داده .است بودهنفر  033اي، تصادفي و خوشه ۀشيو
و استنباطي و جدولهاي توزيع فراواني و محاسبه و شاخصهاي آماري توصيفي معتبر 

ضريب آلفاي ۀ ها با دوبار آزمايي و محاسب اعتبار پرسشنامه .استدرصدها صورت گرفته 
دروني و هاي  در ميان انگيزهدر نهايت  .شده استته و روايي آنها تأييد كرونباخ انجام ياف
هويت، ) فرهنگي –نقش عوامل اجتماعي  مورد نظر، ۀه نموندر جامعبيروني مهاجرت 

نشان داده  هاي اين بررسييافته .اشته استبيشتري د تاثير (...و  خانواده، پايبندي به سنتها
در ميان دانش آموزان المپيادي كه تعلق خانوادگي، هويت ملي و پايبندي به ارزشها از كه 

 از بررسياين . است بوده كمتريش به مهاجرت گرا، بوده ترجمله باورهاي مذهبي قوي

 ،«لي» پژوهشگراني مانندو آراي اجتماعي و فرهنگي ۀ نظريهاي موجود به ميان نظريه
دانند  و به كششها و رانشهاي كه مهاجرت را همواره ارادي نمي «مير»و  «براون»، «پيكوت»

 .كنند، نزديكي بيشتري داردمقصد و مبدا توجه مي

 

 هويت، ، خانوادهمهاجرتگرايش به ، استعدادهاي درخشان، دانش آموزان المپيادي :گانواژکلید 

 ارزشها ،ملي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0/5/95: تاريخ پذيرش                        46/9/91: تاريخ دريافت

 kewmarsf@yahoo.com                                   زي آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيتريعضو هيات علمي سازمان پژوهش و برنامه. 4
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  دمهمق

حال توسعه و در نيافته، مهم كشورهاى توسعه معضالتهاى انسانى از مسائل و  سرمايه كوچ

ايران در سالهاى مان كشوردر  .(6339، 4وود)از كشورهاى صنعتى و پيشرفته است ى برخىحت

شده است، تبديل تدريج به يك بحران اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى  معضل فرار مغزها به ،خيرا

 سههاى فكرى، بيش از  ها، خسارت ساالنه ناشى از خروج سرمايه اى كه براساس برخى يافته گونه به

ور آ آموزان مدال درصد از دانش 26. (4033وقوفى، )برابر درآمدهاى نفتى كشور برآورد شده است 

آمريكا و اياالت متحده يافته دنيا اعم از  وسعهي تها سال گذشته به كشور41المپيادي كشور طي 

آموز  دانش 665طي بررسي صورت گرفته از مجموع  (.4094 خرداد ،ايسنا) اند كانادا مهاجرت كرده

عادل نفر م 413المپياد جهاني شركت كردند بيش از 50در  4032تا  4036ي سالها درايراني كه 

 .كنند اكنون در يكي از دانشگاههاي مطرح دنيا در آمريكا و كانادا تحصيل مي درصد آنها هم 6/26

  53درصد كامپيوتر و   53 ،درصد رياضي  2/32، فيزيك هايآوران المپياد درصد مدال  6/29اكنون  هم

 و مراكز تحقيقاتي دانشگاههاآنها  انميزبانو  هستند خارج از مرز جغرافيايي كشور  ،درصد شيمي

، جان 1كمبريج ،0، كاليفرنيا6تي آي گذار دنيا همچون دانشگاه هاروارد، استنفورد، ام برتر و تاثير

 أبدم .هستند در كانادا 3رفريز  و سايمون 3در آمريكا و دانشگاه تورنتو 2ونتو پرينس 5هاپكينز

درصد آنها   1/22مقصد  و« شريف است  دانشگاه صنعتي»نام  درصد آنها سكوي پرتابي به 91

بيش از . كشور جهان حضور دارند 06ميليون مهاجر ايراني در  اكنون چهار تا پنج  هم .ستآمريكا

به سر در اياالت متحده ( معادل با يك پنجم كل استادان ما در داخل كشور)پروفسور ايراني  533

نمره از ميانگين  تا چهار  سه ،پژوهشيهاي يافتههمچنين براساس  .(4094 ردادخ  ،ايسنا)مي برند

تر آنكه  انگيز و غم (4094، نجاتي)اثر مهاجرت نخبگان كاسته شده است برضريب هوش ايرانيان 

درصد  33براساس پژوهش صورت گرفته در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بيش از 

مهاجرت  در انديشۀاند  دانشجويان دكتراي آن دانشگاه كه موفق به دريافت مدرك دكتراي خود شده

گزارش "مهاجرت در سمينار  المللي نماينده سازمان بين اي كه گونه به(. 4036منتظر، ) هستند

اوليايي، )خبر داده است  هزار نفر تحصيلكرده ايراني 433از كوچ ساالنه  "وضعيت جمعيت جهان
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ى با مدارك تحصيلى ايرانۀ كرد نفر از نيروهاى تحصيل 613333حال حاضر بيش از در (. 4035

بررسى وضعيت علمى و فرهنگى ايرانيان ساكن امريكا، )دكترى و مهندسى در امريكا ساكن هستند

نفر به  43المللى در ساليان اخير فقط  آور المپيادهاى علمى بين نفر مدال 620از  .(34، ص 4036

دانشجوي  92، از هر كنند ي آمريكا تحصيل ميدانشگاههانفر آنها در  93و  اند كشور بازگشته

نفر دانشجويي  324از مجموع  .(4035، آسمند)گردند  نفر به ايران باز مي 03اعزامي به خارج تنها 

درصد به  36به اتمام رسيده است، خورشيدي  4030 تا  4033ي سالهاكه مدت بورسيه آنان در 

آموزش عالي در  .ستاى از بحران ا اين تنها شمه (.4036، حاج محمدي) 4اند كشور باز نگشته

ي كانادا، استراليا و نيوزيلند به موضوع جذب دانشگاههاجهان شكل تجارت به خود گرفته است، 

 اي استراليايي وههمه ساله دانشگاه .(6341، 6گالسمن)دانشجوي خارجي اهتمام جدي دارند

تحده، با كانادايي با حضور در دو نمايشگاه اختصاصي دانشگاهي، در شهرهاي امارات عربي م

دولت . كنند ارزيابي مدارك تحصيلي داوطلبان در محل نمايشگاه، مبادرت به پذيرش دانشجو مي

ميليون دالر از محل پذيرش دانشجوي خارجي را در دستور كار  533استراليا دستيابي به درآمد 

دالر ميليارد 46محل جذب دانشجويان خارجي نزديك به  درآمد آمريكا از. خود قرار داده است

ورى بيشتر از نيروى انسانى و تبيين و تعيين راهبردهاى اساسى براى  براى بهره .برآورد شده است

له، تعريف صحيح موضوع و تجزيه و أگام درك ابعاد مس نخستيننگهداشت مغزها و نخبگان، 

 .(6332، 0شاكر)استن آن، پديده مهاجرت و فرار مغزهبر آن است كه بارزتري مؤثرتحليل عوامل 

دولت بايد شرايط  .دارد در پيآوران المپيادها از كشور تبعات منفي  مهاجرت نخبگان علمي و مدال

روند مهاجرت  ،ي از خروج نخبگان علميپيشگيرو امكانات را به گونه اي فراهم كند كه ضمن 

ازتوجه آور بسيار بيشتر  زشكاران مدالوالن به ورئمتاسفانه توجه مس .اين افراد شكل معكوس بيابد

اين ديدگاه بايد اصالح  ،اند نخبگاني است كه در المپيادهاي علمي براي كشور مدال كسب كردهبه 

وضعيت فرهنگي مهاجران  ،نكته ديگري كه بايستي بدان پرداخته شود (.4094محسني ثاني، ) شود

واني مهاجرت يك روند اجتماعي است و پيامدهاي زباني، اجتماعي، فرهنگي و ر .در مقصد است

مهاجرت سبب ايجاد . مهاجر را دستخوش تغيير مي سازدهويت و ارزشهاي كه  گوناگوني دارد

شود كه گسترش اين عوامل در جامعه ميزبان مي.. . تماسها، برخوردها، ارتباطات گوناگون و

شود چرا كه موجب به وجود آمدن پديده دو زبانگي و چند زبانگي در سطح فردي و اجتماعي مي

                                                           
 .اند درصد به كشور برگشته 5درصد در حال تحصيل هستند و حدود  60.  4

2. Glassman 
3. Crush 
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 اي گونهبه  كندزند و تالش ميناگزير، به انطباق زباني و فرهنگي با جامعه ميزبان دست مي مهاجر

ذوب و سياست همگون ۀ بوتۀ نظريبنا بر  .كم و بيش عادي در جامعه جديد جايگاهي پيدا كند

 در اياالت متحده امريكا، سازي و ادغام مهاجران به عنوان ديدگاه غالب، بر آن بوده است تا

مدرسي، )در فاصله چند نسل در جهت زبان انگليسي و فرهنگ آمريكايي هدايت كندرا جران مها

 گيري بهينهبهرهاران كالن كشور در ذريزان و سياستگ تواند به برنامه يكى از مواردى كه مى. (4091

ند، از منابع انسانى و تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت و تغيير تهديدها و چالشها به فرصتها كمك ك

. ثير استأت هاى بالقوه اين نهاد فراگير و ژرف و زمينه استعداد گيرى از آموزش و پرورش و بهره

آموز و كسانى كه هنوز تصميم به مهاجرت  شناخت روحيات و نگرشهاى نوجوانان و جوانان دانش

و  «زهافرار مغ»اى نه چندان دور به احتمال زياد به موضوع و مصداق  اند اما در آينده نگرفته

تواند به اتخاذ تصميمها و تعيين راهبردهايى مناسب در  نيروهاى متخصص، بدل خواهند شد، مى

اى فراهم و آماده سازد  هاى فكرى را به گونه تعليم و تربيت منجر گردد كه شرايط روحى و زمينه

اى گريز يا مغزهاى آماده بر ،قرار نگيرند يا خود «شكار مغزها»آسانى هدف  به ،تا جوانان نخبه

در ميان آنان حفظ  كهچون ژاپن  مهاجرت در ميان ملتهايياز آنجا كه  .مهاجران مجازى نباشند

تواند مي موردر اين د پژوهش ،كمتر صورت گرفته است ،، بيشتر استرق مليعِ و ارزشها و هويت

ي موجوديت ملي اصول اساس»  اين كشور كتابي با نامبراي مثال نهاد تعليم و تربيت  .هگشا باشدار

كه در آن به شرح مليت و فلسفه رسمي ژاپن براي معلمان پرداخته  شر كرده استترا من« ژاپن 

 .(4032، صفوي)است 

 بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

با قاطعيت  .ترديدى نيست كه نيروى انسانى نخبه، از عوامل مهم رشد و توسعه هر كشور است

ملتهايى كه به رشد و توسعه دست  .گيرد عوامل قرار مى ديگر توان گفت اين عامل در صدر مى

اند و با استفاده مناسب از توان  اند، در كنار منابع طبيعى از دانش و فناورى الزم برخوردار شده يافته

نيروهاى انسانى نخبه و متخصص، نظام دستگاه تعليم و تربيت و نهادهاى فرهنگى و دانشگاهى و 

هاى الزم  انگيزه ،اند كه ضمن مهارت آموزى طراحى كرده گونه ايخود را به اقتصادى و اجتماعى 

رسان كشور و ملتى  اند تا آنان يارى را نيز در نيروهاى مستعد براى ماندن و خدمت تقويت كرده

هاى مادى و معنوى  گردند كه با درآمد و ماليات خود در راه تعليم و تربيت نوباوگان ميهن، هزينه

مهاجرت فرآيندى پيچيده و وابسته به عوامل متعدد  .اند اى را بر دوش كشيده اسبهغيرقابل مح

اين عوامل دست و فرهنگى، شغلى، اقتصادى، آموزشى، علمى، سياسى و حتى ايدئولوژيكى است 
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شوند تا فرد از تاريخ و جغرافياى خاصى كه تمامى هويت  مى سببدهند و  به دست هم مى

اى  اما باز هم نكته. دهد، جدا شود و به جايى ديگر پناه ببرد تشكيل مى فرهنگى و اجتماعى او را

فاجعه خروج نخبگان تنها فرار مغزها از كشور به صورت فيزيكى  .مهمتر در اين ميان نهفته است

 ،گيرى انديشه فرار و گرايش باطنى به رفتن و مهاجرت از ميهن است آن نيست، فاجعه اصلى شكل

شمار مهاجران بالقوه گرچه در آمارها . اى نيست اى اساسى و ريشه لهأرى، مسچرا كه مهاجرت ظاه

هرچند در وطن  بالقوهد اما خسارت آن بارها بيش از مهاجران واقعى است، مهاجر نشو محاسبه نمى

خود حضورى جسمانى و قراردادى دارد اما فاقد انگيزه نوآورى، مشاركت و تالش است و چون 

گيرد و چه بسا به عنصرى مزاحم  يير شرايط نيست، به مرور از جامعه فاصله مىقادر به تحمل يا تغ

 ،رفتارهاى اجتماعىديگر اين معضل و رفتار همانند  .(4033، فالحي)و اخاللگر نيز بدل گردد

و  أها، نگرشها و در نهايت گرايش يا سوگيرى افراد نسبت به موقعيت مبدريشه در باورها، ديدگاه

هاى گسترده كشورهاى قطب و  متاسفانه با وجود نقش خاص ابزارها و رسانهمقصد دارد كه 

گذشته از برخى نظرات و ديدگاههاى  .گيرد تر به خود مى جديد و پيچيده يصاحب سرمايه، ابعاد

اى آن را در مجموع براى دانش  ، عدهوجود دارد در مورد فرار و مهاجرت مغزها ي كهمتناقض

ديگر آن را براى كشور صادركننده و مبدأ مفيد و  اند و گروهي دانستهد جهانى و پيشرفت علوم مفي

ياد  «سلولهاى خاكسترى»قاچاق منزلۀ از آن به  شناسان سوسياليست جامعه. اند كردهسازنده ارزيابى 

و آن را طرحى استثمارى براى ربودن مغزهاى متفكر كشورهاى در حال توسعه تلقى  كرده اند

اى اقتصادى، سياسى و ه آنچه مسلم است در حال حاضر اين امر هزينه. (4033فالحي، ) اند كرده

ميزان انگيزه خروج يا مهاجرت از كشور به تفاضل  .كند فرهنگى گرانى را بر كشور تحميل مى

ديدگاه افراد در مورد ارزيابى از وضعيت استقرار در موقعيت فعلى و شرايط مطلوب در جامعه يا 

هر چه ارزيابى فرد از محيط پيرامون خود در مقايسه با حالت آرمانى . آيد به دست ميكشور مقصد 

عكس، هر ه يابد و ب تر افزايش مىبه موقعيتى مناسب دستيابيتر باشد، تمايل و انگيزه او براى  منفي

تر نسبت به وضعيت فعلى خود در ذهن تصور كند انگيزه او براى مهاجرت  مثبت يچه فرد ديدگاه

طور عام و خروج مغزها و  هر چند پديده مهاجرت به .كشور كاهش خواهد يافت به خارج از

اى طوالنى در بيشتر كشورهاى جهان وجود داشته است و  طور خاص با پيشينه نيروهاى نخبه به

تر شده است، از طرفى نياز مبرم كشور ما به دارد، اما در جهان امروز جلوه آن بارزتر و پررنگ

خروج يا مهاجرت جلوگيري از  راههايتر را به موضوع جدي يانسانى، توجه حفظ منابع مالى و

ويژه  كه پديده مهاجرت به نددهنده ا اين واقعيت تكان دهندهآمارها نشان  .سازد ناپذير مى اجتناب
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را به كشور تحميل كرده است كه  و بسيار مستقيم و غيرمستقيم زيانبار تهايخروج مغزها خسار

ۀ جانب به بررسيهاى كارشناسانه و محققانه و همهنياز ارات و تبعات زيانبار آن خس اين پيشگيرى

 همچنين .فرهنگى و آموزشى و حتى روانى و داخلى و خارجى دارد ،عوامل اجتماعى، اقتصادى

گوياي  ،فرار مغزها در ايران  وسعت و دامنه پديده زمينۀشده در  آمارهاي رسمي و غيررسمي ارائه

ي ست كه امروزه جريان خروج نيروي انساني متخصص و برخوردار از سرمايه انساناين واقعيت ا

صورت  و غيره، به  ، پزشكان، پژوهشگران، مهندساندانشگاهها تادانباال و بسيار كارآمدي همچون اس

زيادي را در كشور   يك معضل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور درآمده و بيمها و نگرانيهاي

به مطالعه و  از اين رو، ضرورت دارد كه پيش از هر كار. (4091، خاوري نژاد) است برانگيخته

گرچه عوامل . ي پرداخت كه مانع از مهاجرت نخبگان به خارج مي شودعوامل بارۀتحقيق در

توان آنها را عوامل منحصر به فرد  همواره نمىاما د، ها اهميت بسيار بااليى داراقتصادى در مهاجرت

عالوه بر عوامل ( 4935  ،پيكوت)هاى مهاجرتى  بندى انگيزه در طبقه. به حساب آوردنده برانگيزان

ارادى كه اغلب جنبه اقتصادى دارد و شامل پيدا كردن كار و كار بهتر، ايجاد مراكز صنعتى و تجارى 

لحاق هاى مربوط به تشكيل يا ا چون انگيزههممتعدد  ييها هاى شغلى است، به انگيزه انگيزه ديگرو 

ناپذير شدن  هاى مربوط به تحصيل اعضاى خانوار، تحمل به خانوار، تغيير وضعيت زناشويى، انگيزه

هاى سياسى و تاريخى  شرايط زيست در مبدا، تمايل به زندگى در هر جاى ديگر، همچنين به انگيزه

ود و چه بسا ش آنها به ديدگاههاى فرهنگى و اجتماعى افراد مربوط مى اعظمكه بخش  كندمياشاره 

يكي از عواملي كه  .به هنگام آغاز مهاجرت و بعد از آن هم بار اقتصادى قابل ذكرى نداشته باشد

هاي ديدگاه گردد، تقويتالمپيادهاي علمي  ان مدال آورو جوان تواند مانع از مهاجرت نخبگانمي

 باورهابارور كردن . تسو ارزشها سنتها پايبندي به خانواده  وتعلق به و  ملي هويت نسبت به فرد 

و  باورها، سنتها، عالقه به مسلمان بودن و ايراني بودن، افتخار به دينداري، ميهن مانند عالقه به)

نسبت به  كشور به مهاجرت كاهش دهد، زيرا در داخلرا تواند گرايش آنان مي ،در اين افراد( غيره

و مادران در پرورش، نگهداري و  پدران .شودميخارج از كشور، توجه بيشتري به اين باورها 

در مراحل مختلف تحصيلي نقش آموزان  اين دانششكوفايي هر چه بيشتر استعداد و توانمنديهاي 

 يادآوري و به ميهن بيشتر تر، دلبستگيبا همبستگي خانوادگي عميق يستي بتوانندبا و مهمي دارند

هاي  در زمينهفرزندان  توانمنديهاي ه بهدر كنار توج به ايشان، و ارزشهاي ديني و ملي هويت واقعي

نيز در پي  نوشتهاين  .كنندكسب نتايج مطلوب ايجاد  براي آنانانرژي مثبتي در  علمي و شخصيتي،

                                                           
1. Picouet 
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، پايبندي به هويتحفظ ، خانوادگيتعلق  ميان كه دريابد بررسي اين موضوع  اب ست كها آن

ميان دانش آموزان شركت كننده در باورهاي مذهبي و گرايش به مهاجرت در  مانند ييسنتها

 ؟المپيادهاي علمي سازمان استعدادهاي درخشان چه رابطه اي وجود دارد

  پرسشهاو ها دفه

 :استزير هاي دستيابي به هدفدر پى بررسي ين ، اشدگفته آنچه با توجه به 

  و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي تعلق خانوادگيبررسي رابطه ميان 

  و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي هويت مليميان بررسي رابطه 

  بررسي رابطه ميان پايبندي به ارزشها و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان

 المپيادي

 :ند ازا عبارت  بررسيطرح شده در اين  پرسشهاي

  ميان دانش آموزان تعلق خانوادگي و گرايش به مهاجرت در ميان نوع و شدت رابطه

 ؟استالمپيادي به چه صورت 

  هويت ملي و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي  مياننوع و شدت رابطه

 ؟استبه چه صورت 

  و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي به  ارزشها ميان نوع و شدت رابطه

 ؟استچه صورت 

 روش پژوهش

ۀ در زمر ،هدف نظراين تحقيق از : توان گفتمي بررسي،و هدف اصلي اين با توجه به ويژگيها 

در . گيردتحقيقات همبستگي قرار ميۀ كاربردي و از جنبه ماهيت و روش در حيطپژوهشهاي 

( ميداني)پيمايشي  -مورد توصيف از روش تحقيق توصيفي ۀبخش كمي جهت ارزيابي پديد

 .استفاده شده است

 اههابزار گردآوری داد

و ميدانى  (اسنادى)اى  روش كتابخانهاز  ،بررسيمورد نياز اين  يها داده  گردآوريدر 

اى براى گردآورى اطالعات مورد نظر از منابع  در روش كتابخانه. شده استاستفاده  (پرسشنامه)

براى  .استبهره گرفته شده  پايگاههاى اطالعاتى و ها علمى و پژوهشى موجود در كتابخانه

محقق اى  متغيرهاى پژوهش، پرسشنامه زمينۀهاى تحقيق در  و نظرات نمونهها ى پاسخآور گرد

 .ه استتگرفمورد استفاده قرار  ساخته



 011 92شماره  پژوهش خانواده وفصلنامه 

 روایی و پایایی ابزار پژوهش

ترين نوع روايي است، برآورد شده  روايي تحقيق حاضر به روش صوري و محتوايي كه مهم

گيري متغيرهاي  براي ساخت ابزار اندازه .استبراي اين منظور اقدامات زير انجام شده . است

، هر يك از متغيرها با استناد به منابع علمي متعدد و موثق به صورت عملياتي تعريف سپس  تحقيق

هاي تحقيقاتي ديگر گزارشهاي پژوهشي كه مرتبط با  پرسشنامه .اند هاي مناسب طراحي شده گويه

آوري داده تهيه  گردنمونه مقدماتي ابزار  .اند  ار گرفتهموضوع تحقيق بوده، مورد بررسي و استفاده قر

تغييرات و اصالحات ضروري ناشي از اجراي آزمايشي  .و اصالحات الزم معمول شده است

پرسشنامه از  پاياييبراى محاسبه  همچنين .پرسشنامه نيز مورد توجه قرار گرفته و اعمال شده است

ين ترتيب كه ضريب آلفاى كرونباخ يك اجراى ا هب. استفاده شده است آلفاي كرونباخروش 

براي ضريب اين و  ه استمحاسبه شد SPSSافزار  پرسشنامه به وسيله نرم 15مقدماتى با حدود 

كه نمايانگر  هدست آمد به 3839و براي گرايش به مهاجرت  3833 تعلق خانوادگي و هويت ملي

همچنين اعتبار بيرونى  .ي آن بوده استو اعتبار باالهمسانى درونى باالى پرسشهاى پرسشنامه 

هاى مورد بررسى تا اندازه زيادى  نتايج از طريق انتخاب تصادفى گونه (پذيرى قابليت تعميم)

از جامعه مورد مطالعه به افزايش اعتبار نتايج كمك  (نفر 033)و حجم باالى نمونه  شدهتضمين 

 .كند مى بسيار

 هاتجزیه و تحلیل داده

آوري شده ابتدا در سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي گردهاي تحليل دادهبراي تجزيه و 

آماري به توصيف و تلخيص ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد نمونه شامل جنسيت، پايه تحصيلي 

رداخته شده پ و سن دانش آموزان شركت كننده در المپيادهاي علمي سازمان استعدادهاي درخشان

گرايش به مهاجرت و متغير جمعيت شناختي  ميانررسي وجود همگوني همچنين به منظور ب .است

بررسي نوع توزيع متغيرهاي اصلي سپس در پي . كاي دو استفاده شده است جنسيت از آزمون

در نهايت از آزمون . كمك گرفته شده است( KS)اسميرنوف  -پژوهش از آزمون كولموگوروف

متغيرهاي  وجود رابطه و نوع رابطه ميانعيين كاي دو و ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور ت

 .استفاده شده است( و گرايش به مهاجرت هويت ملي تعلق خانوادگي،)اصلي پژوهش 
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 متغیرهای تحقیق

استحكام خانواده  ميزان ى مورد نظر براى اين متغير مانندها فرد به گويهۀ نمر :تعلق خانوادگی

شانس ازدواج داشتن ، پيوندهاى دوستى ،ه والدينوابستگى ب هايگويه  پاسخ به، در كشور ما

 .است  خانوادهاو به تعلق دهنده سطح  نشان ،در ايران ... و (تشكيل خانواده)مطلوب

عالقه به مسلمانى،  هافتخار بهاى مورد نظر براى اين متغير مانند  نمره فرد به گويه :هویت ملی

يا پاسخي  اند اى كه به كشور ايران داده نمره همچنين و چهارشنبه سوريمراسم دادن  انجام، نوروز

با وجود  .است هويت مليسطح پايبندى او به  ،ام را ندارم تحمل دورى از وطن و خانوادهۀ كه گوي

آموزان پرسيده شده است كه در  مهم و در عين حال عاطفى از دانش پرسشاين متغيرها، يك 

آل وجود  ه براى دستيابى به زندگى مطلوب و ايدهمجموع و با توجه به همه متغيرها و ويژگيهايى ك

 چالشال به ؤطور غيرمستقيم با اين س رابطه هويتى آنها با كشورشان به زمينۀرا در  نظرشاندارد، 

كنيد كه اگر در ايران بمانيد احساس مفيدبودن بيشترى خواهيد داشت يا در خارج  فكر مى»: كشد مى

 «كشور؟از 

هاى مورد نظر براى اين متغير مانند عالقه به شنيدن  ه فرد به گويهنمر :پایبندی به ارزشها

دهنده  نشان اعتقاد به دعا و نذر، مسلمانى، عالقه به حجاب و هصداى اذان، نماز خواندن، افتخار ب

تعلق ميزان اين پرسشها از بهره گيري با  .استمذهب ارزشها، از جمله سطح پايبندى او به 

بنابراين . است ياد شدههاى  برابر با حاصل جمع گويه پايبندي به ارزشها، خانوادگي، هويت ملي و

با گرايش ضعيف،  4689تا  5نمره . است 65و حداكثر آن  5برابر با  متغيرها،يك از  هر حداقل نمره

 .به عنوان گرايش قوي شناخته مي شود 65تا  49با گرايش متوسط و نمره  4389تا  40نمره 

به شدت توافق جوانان براى  ،رايش به خروج از كشورگ در اين پژوهش :گرایش به مهاجرت

نمره . شود هايى كه به شرح زير تهيه شده است، اطالق مى و نمره خروج از كشور براساس مالكها

آل خود  دهد كه فرد تا چه حد تمايل دارد كه در خارج از كشور يا در كشور ايده گرايش نشان مى

مند به ارزشها و شرايط  و حكايت از آن دارد كه پاسخگو تا چه حد عالقهزندگى كند و از ديگر س

اگر زمينه اي فراهم شود براي هميشه از ايران خواهم رفت، يكي از گويه هاي ) فعلى كشور است

در اين بررسى نمره گرايش به خروج از (. گيري اين متغير بوده استمورد استفاده براي اندازه

نمره  23پاسخگوها از نظر ميزان گرايش با فاصله و بوده است  655ا حداكثر ت 54از حداقل  ،كشور

 تا 449)به خروج گرايش متوسط ، (9/443 ،6تا  54)به سه سطح گرايش ضعيف به خروج 

 (قوى)اند كه گرايش سوم  تقسيم شده ،(655تا  433از نمره )به خروج و گرايش قوى ( 9/432
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هاي پاسخ براي هر پرسش بر اساس طيف ليكرت گزينه .است دهنده ديدگاه منفى به كشور نشان

 .طراحي شده است

 جامعه آماری

سازمان  از طريقاي بوده است كه  آموزان نخبه ليه دانشدر اين پژوهش جامعه آمارى، ك

در 4091-4090 تا 4096-4094 ي تحصيلىسالهادر و  شناسايي شده استعدادهاي درخشان

دادن آموزان در زمان انجام  اين دانش شماراند،  هاني شركت داشتهالمپيادهاي علمي كشوري و ج

 .نفر بوده است 933تحقيق، بيش از 

 گیریحجم نمونه و روش نمونه

آموز شركت كننده در آزمونهاي المپيادهاي علمي سازمان  دانش 033نمونه آماري طرح، 

 شمارمعروف كوكران استفاده و  فرمول زا ، نمونه حجمبراى تعيين  .اند استعدادهاي درخشان بوده

ها، به  براى داشتن تعداد كافى از نمونه .نفر محاسبه و برآورد شده است 632 حدوددر افراد نمونه 

 632الزم گردآورى شده و در نهايت حدود  هايدادهآموز يادشده مراجعه و  نفر دانش 033

. است گيري تصادفي طبقه ايدر اين پژوهش روش نمونه .پرسشنامه استخراج و تحليل شده است

آموز شركت  دانش دختراندرصدى  1289 وپسران درصد  5684ب ترتيب كه با توجه به تركي ينه اب

تا نمونه نيز هماهنگ و متناسب  شده استسعى  كننده در آزمونهاي سازمان استعدادهاي درخشان،

كننده در آزمونها  شركت  دختران از نفر 416 از پسران ونفر  453 به  بنابراين. با جامعه آمارى باشد

 .است شدهتوزيع  آنان ميان   وپرسشنامه مراجعه

 های پژوهشیافته

؛ بوده اند رصد پسرد 5684و دهندگان دختر درصد از پاسخ 1289  ،4 شماره جدول براساس

 .اند درصد نيز پاسخي ارائه نكرده 483
 دهندگانفراوانی مربوط به جنسیت پاسخ .0 جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد وانيفرا 

 1380 1380 1289 401 دختر

 43383 5683 5684 419 پسر

   483 0 پاسخبي

  43383 43383 632 كل
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دهندگان درصد از پاسخ 0281شود پايه تحصيلي مشاهده مي 6 شماره به طوري كه كه در جدول

و درصد چهارم دبيرستان  383رستان، درصد سوم دبي 380درصد دوم دبيرستان،  0583اول دبيرستان، 

 .4اند درصد نيز پاسخي ارائه نكرده 586. درصد پيش دانشگاهي است 4183
 دهندگانفراوانی مربوط به پایه تحصیلی پاسخ .9 جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني 

 0381 0381 0281 431 اول دبيرستان

 3283 0382 0583 436 دوم دبيرستان

 3281 381 380 4 بيرستانسوم د

 3185 384 383 66 چهارم دبيرستان

 43383 4585 4183 16 دانشگاهيپيش

   586 45 پاسخبي

  43383 43383 632 كل

عالمه در درصد  6081سالم، ۀ در مدرس دهندگان درصد از پاسخ 683 ،0 شماره جدول براساس

ۀ در مدرس درصد 1386يت اهلل خامنه اي، آۀ در مدرس درصد 380، اتمي انرژيدر درصد  684حلي، 

درصد آيت اهلل  380درصد نيكان،  380درصد مفيد،  380درصد آيت اهلل طباطبايي،  483فرزانگان، 

 . اند درصد نيز پاسخي ارائه نكرده 084. درس مي خوانده اند درصد بهشتي4386و مدني 
 ندهندگافراوانی مربوط به محل تحصیل مدرسه پاسخ  . 1 جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني 

 689 689 683 3 سالم

 6384 6186 6081 23 عالمه حلي

 6986 686 684 2 انرژي

اياهلل خامنهآيت  4 380 381 6982 

 3380 1383 1386 405 فرزانگان

اهلل طباطباييآيت  5 483 483 3384 

 3385 381 380 4 مفيد

 3389 381 380 4 نيكان

 3486 381 380 4  مدنيآيت اهلل

 43383 4383 4386 56 بهشتي

   084 9 بي پاسخ

  43383 43383 632 كل

درصد  4386، 42درصد  0384، 42دهندگان كمتر از درصد از پاسخ6/49ن س :سن و جنسیت

در اين بررسي،  همچنين، .اند درصد نيز پاسخي ارائه نكرده 380. و بيشتر است 43درصد 6184و 43

                                                           
 .تحصيلي از سوي سازمان استعدادهاي درخشان بوده استۀ تعداد قبول شدگان هر پاي و هاسهميهبا توجه به  معيار  درصدها،  .  4
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داري از اسطح معن ميزانزيرا  ،داردنوجود  يكشور ارتباطاز و گرايش به خروج  يتمتغير جنس ميان

 62، درجه آزادي 38106داري ابيشتر است با توجه به آزمون كاي دو صورت گرفته سطح معن 35/3

 .ه استدست آمده ب 534/62و مقدار ضريب كاي 

 ،آماري از لحاظ تجربه كسب رتبه المپيادبررسي نمونه در   :هاتجربه داشتن رتبه در المپیاد 

 681، نداشته انددرصد رتبه اي 3480و  بوده اند دهندگان داراي رتبه در المپياد درصد از پاسخ 6286

 . اند درصد نيز پاسخي ارائه نكرده

، از پاسخگوياندرصد  5/23در نظر هاي اين بررسي نشان داد كه يافته :تعلق خانوادگی

  بر اين عقيدهنيز درصد  61از خارج كشور است و در مقابل حدود  بيش ايرانه در استحكام خانواد

نكته ديگر اين  .كه استحكام كانون خانواده در خارج كشور بيشتر از داخل ايران است بوده اند 

رقابتهاى فاميلى و دخالتهاى ديگران در امور خانوادگى و فردى يكى از سببهاى كوچ است كه 

برخوردارى از برخى  سبب  در كشور ما به. ويژه از مناطق روستايى به شهرى است به مهاجرت افراد

ها با يكديگر در برخى مواقع تعامل خويشاوندان به حد  ويژگيهاى فرهنگى و ارتباطات خانواده

درصد  34حدود در  .كند شود و موجبات رنجش ديگران را فراهم مى افراطى و دخالت نزديك مى

درصد بر  1/46و  ستكشورها ديگرند كه اين رقابت در ايران باالتر از باوراين بر يان پاسخگو

اند كه اين نوع رقابتها در خارج كشور بيشتر و باالتر است و به  اند و بيان كرده حذف آن نظر داشته

 .عبارت ديگر در ايران كم يا در حد بسيار كم است

 پاسخگويان اى كه نمره»ج از كشور با گرايش به خرو ميزان هويت ملي و بررسى :هویت ملی

تر كردن به عنوان سوال كنترل و براى شفاف ،روشن شده است، اين گويه «اند به كشور ايران داده

با . رسد جالب به نظر مى گوناگونهاى  اما نتيجه آن از جنبه. نظرات پاسخگويان طراحى شده است

و روشن است هر چه گرايش  ارتباط وجود داردتوجه به مقدار سطح معناداري، ميان اين دو متغير 

 . يابد دهند، كاهش مى اى كه به ايران مى يابد، نمره افراد به خروج از كشور افزايش مى
 اند اى که به کشور ایران داده نمره و گرایش به خروج از کشور .9 جدول 

 گرايش به

 مهاجرت

نمره 

 اعطايي

 جمع 45بيشتر از و  45 45تا  43 43تا  5 5تا  3 3كمتر از 

 20 16 43 0 4 3 4 گرايش ضعيف

 455 56 55 09 3 6 6 گرايش متوسط

 63 3 40 2 3 3 0 گرايش قوي

 615 91 35 13 42 6 جمع 
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 كاي درجه آزادي سطح معنا داري

333/3 433 623/431 

 -به منظور تشخيص آزمون آماري مناسب، از آزمون كولموگوروف ه كه گفته شد،گونهمان

 .  دهدنتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي  5 شماره جدول. شده استاسميرنوف استفاده 
 اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگوروف. 9 دولج

 گرايش به مهاجرت بندي به ارزشهاپاي 

 630 630 تعداد

 پارامترهاي نرمال
 081690 085464 ميانگين

 3831333 3834616 انحراف معيار

 38333 38329 اسميرنوف-وروفآماره كولموگ

Sig (دوطرفه) 38333 38330 

توان ذكر  بنابراين، مي. است 3835در هر دو متغير كمتر از  sig، معيار 5شماره جدول  براساس

در نتيجه، براي بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اصلي پژوهش . تحقيق غيرنرمال استۀ كرد كه نمون

بايستي از آزمون ناپارامتريك كاي دو و ضريب ( هاجرت از كشورو گرايش به م پايبندي به ارزشها)

 .شدمي نيز بهره گرفته همبستگي اسپيرمن 

فرد  پايبندي به ارزشها درهر چه سطح ( 2 شماره جدول)هاي آزمون كاي دودادهتوجه به با 

درجه ، /.333داري در اين آزمون اسطح معن .يابد ، ميل به خروج از ميهن كاهش مىباشدبيشتر 

 .است 1533/253، و ضريب كاي دو 22آزادي 
 نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش .9 جدول

 گرايش به

 مهاجرت

پايبندي به 

 ارزشها

 پايبندي

 ضعيف

 جمع بسيارپايبند متوسط پايبندي 

 29 24 9 3 4 گرايش ضعيف

 424 35 31 6 6 گرايش متوسط

 63 5 44 44 0 گرايش قوي

 653 454 90 40 عجم 

 .خالصه شده است 3 شماره نتايج حاصل از انجام آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در جدول

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن .9 جدول

 sig ضريب همبستگي متغير ها

 38333 -38213 و گرايش به مهاجرت پايبندي به ارزشها

تعلق معنادار ميان متغيرهاي  يا رابطهبا توجه به نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن، 

و گرايش به مهاجرت وجود دارد و هرچه باورهاي  خانوادگي، هويت ملي، پايبندي به ارزشها
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نيز پاسخگويان ميزان  3ۀ شماردر جدول  .مذهبي افزايش يابد گرايش به مهاجرت كاهش مي يابد

نشان  ، به گونه اي ديگراي جامعه، هويت و باورها و ارزشهتعلق خاطر خود را نسبت به خانواده

 .داده اند
 بندی به ارزشهاهویت ملی و پایبرای سنجش میزان   نظر دشاخصهای موربارۀ در پاسخگویانپاسخها و دیدگاههای  . 3جدول 

جمع 

 فراواني

جمع 

 درصد

كامالً  نامشخص

 مخالف

كامالً  موافق بي نظر مخالف

 موافق

 گويه
 

235 433 1/4 4/9 5/43 3/66 4/60 6/65 
زندگى در ايـران را بـر هـر كشـورى     

 .دهم ترجيح مى
4 

233 433 4/6 5/0 2/46 0/01 3/60 3/60 
براى كسى كه پول داشته باشد زندگى 

 .ايران بهتر است در
6 

235 433 3/6 2/63 4/61 4/60 0/41 3/45 
اى فراهم شود براى هميشـه   اگر زمينه

 .از ايران خواهم رفت
0 

234 433 3/6 3/69 3/66 3/03 0/3 3/3 

متخصصانى كه براى هميشه به خارج 

ــى   ــاجرت مـ ــور مهـ ــد  از كشـ كننـ

 .هستند« فروش وطن»

1 

232 433 3/0 4/43 6/62 3/10 1/9 2/2 
اگر در خارج از كشـور زنـدگى كـنم    

 .براى كشورم مفيدترم
5 

233 433 4/6 3/03 4/03 2/63 5/1 3/0 
كنـد در كـدام كشـور     برايم فرقى نمى

 بكنم، فقط ايران نباشمزندگى 
2 

234 433 1/6 4/0 2/5 4/03 4/61 2/62 

دوست دارم در كشورى زندگى كـنم  

كه هر روز صداى اذان را از مسـاجد  

 آن بشنوم

3 

233 433 3/4 9/1 1/60 5/06 3/60 2/40 

شناسم، مايلنـد   كه مىرا بيشتر كسانى 

براى هميشه در خارج از ايران زندگى 

 .كنند

3 

230 433 3/6 3/45 1/45 1/03 3/41 3/41 
برنامه خروج نخبگان از كشـور يـك   

 توطئه استعمارى است
9 

234 433 3/6 4/0 3/0 6/49 2/62 1/11 
پــدر و مــادرم مــرا تشــويق بــه نمــاز 

 .كنند خواندن مى
43 

231 433 4/6 1/6 3/0 5/61 3/64 6/12 
هــر كجــا باشــم مســلمانم و خــود را 

 .دانم پاسدار فرهنگ اسالمى مى
44 

234 433 1/6 3/3 6/44 9/65 4/60 3/69 
ام را  تحمل دورى از وطن و خـانواده 

 .ندارم
46 

235 433 4/6 4/0 5/1 9/43 3/60 2/13 
هر ايرانى مراسم عيد نوروز را بايستى 

 .هميشه برگزار كند
40 

231 433 4/6 3/41 3/3 1/03 0/64 4/61 
سـورى را   برگزارى مراسم چهارشـنبه 

 .انمد ضرورى مى
41 

236 433 4/6 3/3 5/43 3/16 3/45 3/66 
دوست دارم در كشورى زندگى كـنم  

 .حجاب را رعايت كنندكه زنان در آنجا 
45 
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236 433 4/6 4/42 9/46 4/04 1/42 0/64 
رفتن به سربازى را بـراى هـر جـوان    

 .دانم ايرانى الزم مى
42 

232 433 1/6 3/0 9/1 3/42 5/06 5/09 
از براى رفع مشـكالت  دعا و نذر و ني

 .روحى بسيار الزم است
43 

زندگى در ايران را به هر كشورى ترجيح ) 4با توجه به گويه  .پاسخها به خوبي گويا هستند

 63حدود  ،اند طور كامل موافق يا موافق بوده درصد با اين نظر به 0/13شود كه  مالحظه مى (دهم مى

پرسش  و در در ادامه. ر كامل مخالف يا مخالف هستندطو با آن به (نصف رقم قبلى تقريباً)درصد 

اگر در خارج از كشور »تا نظر خود را در مورد اين گويه كه  ه استخواسته شد پاسخگواز  پنجم

مخالفت با خروج از به نيز  پرسشدر پاسخ اين . كندرا ابراز « زندگى كنم براى كشورم مفيدترم

درصد با اين جمله مخالف و بر  02به طورى كه حدود . كشور بر ديگر حالتها، غلبه بيشترى دارد

درصد با آن  42در مقابل فقط « دهد بقا در كشور، احساس مفيد بودن را افزايش مى»اين نظرند كه

كه طرح شد به شكل ديگرى  ،گويه فوق 2در سوال .  بوده اند موافق  به طور كامل موافق يا 

خروج از كشور و مخالفت اساسى با هنجارها و  دهنده گرايش شديد به موافقت با آن نشان

كند در كدام  فرقى نمى»درصد با اين جمله كه  23بيش از . معيارهاى اساسى حاكم بر كشور است

 تعيين براى. اند مخالفت كرده به طور كاملمخالفت يا « كشور زندگى كنم، فقط در ايران نباشم

هر كجا باشم مسلمان »، پرسش ديني و فرهنگيهاى  زهو آموارزشها ميزان تقيد و پايبندى جوانان به 

به طور درصد با آن موافق و يا  23د حدودر . طرح شد« دانم و خود را پاسدار فرهنگ اسالمى مى

اند  اعالم كرده پاسخگوياندرصد  50 .ندا درصد نيز با آن مخالف 2حدود در موافق هستند و كامل 

اند كه قادر به  درصد نيز گفته 49حدود در و « را ندارندتحمل دورى از وطن و خانواده خود »كه 

درصد از جوانان معتقدند  34حدود در در مورد برگزارى عيد نوروز،  .هستندتحمل اين وضعيت 

 پاسخ دهندگان، بر اين باورنددرصد 1/15  .«ايرانى بايد مراسم عيد نوروز را هميشه برگزار كند»كه 

در اين  .لف اين راي بوده اندانيز مخ درصد 66در مقابل  ،پا شود كه سنت چهارشنبه سوري بايد بر

كه زنان در آنجا حجاب  كشورى را دوست دارنداز پرسش شوندگان  درصد 03 بررسي نزديك به

  كه زنان حجاب را مراعات پسندند  را نمىدرصد نيز كشورى  43و كمتر از  كنند،ميرا رعايت 

تعداد كسانى كه رفتن به سربازى را الزم ، و اجبارى بودن آن رفتن به سربازى بارۀدر .كنندمي

در اين  .تقريباً متعادل است (درصد 69)دانند  و كسانى كه آن را الزم نمى (درصد 03)دانند  مى

اند و  را براى رفع مشكالت روحى الزم دانسته دعا و نذر و نيازآموزان  درصد دانش 36 بررسي

 .اند رصد نيز با آن مخالفت كردهد 9حدود  كمي دردرصد بسيار 
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  گیری و پیشنهادنتیجه

المپيادي  آموزان گرايش دانش» كه آيد برمىچنين  اين نظرخواهى هاي يافته مجموع  با آنكه از

نيز نشان  اين نكته مهم راها  يافتهاما  ،دار است امعن و نسبت به مهاجرت به خارج از كشور بسيار باال

تعلق خانوادگي، هويت ملي و پايبندي به   كهي دانش آموزانهاجرت در ميان گرايش به م دهد كهمي

ترديد تغيير  تغيير نگرشها كه بى .كمتر است، تري دارندباورهاي مذهبي قوي از جمله ارزشها

گرايش و تمايل به خروج را نيز در پى دارد، كار آسانى نيست و نيازمند همراهى عوامل اقتصادى، 

برخي از ۀ نتيج .جانبه اين عوامل است ادارى، فرهنگى، روانى و حمايت همه اجتماعى، سياسى،

مؤلفان پژوهش فرار ، مي كند، براي نمونه اييدپيشين نيز، يافته هاي اين بررسي را ت پژوهشهاي

هاى مرتبط و تاثيرگذار با خروج نخبگان  مؤلفهيكي از  (4993 و ديگران، كامينگز  ،عسگرى)مغزها 

نتيجه يك  .ذكر كرده اند پذيرى انطباق و بيگانگى فرهنگى مانند شرايط اجتماعى ،ا راو فرار مغزه

نظرسنجى درباره عوامل اميدوارى دانشجويان نسبت به متغيرهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى 

از دانشجويان كه اين از جمله. تا حدى با موضوع اين بررسى مشابهت دارد (4039 ،سمتى)جامعه 

و  نقش خانواده  بيشتر پاسخگويان .در اميدوارى را ذكر كنند مؤثركه عوامل  است ه خواسته شد

كه به منظور بررسى آگاهيها، نگرشها و رفتارهاى  ديگري در پژوهش .دانسته اندرا مهم تعلق به آن 

آنهايى : گرفته شده استنتيجه  ،(4039محسنى ) ه استاجتماعى و فرهنگى در تهران صورت گرفت

با . كنند گرايش بيشترى هم به ترك كشور دارند ترى ارزشيابى مىرا در شرايط پايينكه كشور 

 :شوند راهكارهاي زير براي كاهش مهاجرت نخبگان پيشنهاد مي توجه به اين موضوع

  زمان بيشتري بتوانند به گونه اي كه  شانبيشتر با فرزندانارتباط تشويق و ترغيب والدين به

 .را با هم بگذرانند

 و تشويق آنان به فراگيري فلسفه  جاد حس هويت و غرور ملي در ميان دانش آموزاناي

 . آيينهاي سنتي و آشنايي بيشتر با گذشته پر افتخار نياكان

  انهو همچنين تشويق آنان به انجام كارهاي خداپسند باورمند شدنترغيب دانش آموزان به 

 .و دوري از كارهايي كه تركش نيكو است

باورهاي مذهبي دانش آموزان المپيادي پايبندي به ارزشها و تواند شده در باال ميموارد مطرح 

 .و در نهايت گرايش به خروج از كشور را در ميان آنها كاهش دهد كندرا تقويت 

و علتهاي مهاجرت، پژوهنده و راقم اين  ۀ داليلهاي گوناگون درباربا توجه به خوانش نظريه

مهاجرت را  كهديدگاه اين تحقيق به تئوريهاي اجتماعي و فرهنگي سطور بر اين باور است كه 
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 .كنند، نزديكي بيشتري دارددانند و به كششها و رانشهاي مقصد و مبدا توجه ميهمواره ارادي نمي

و تئوري بحران « 0لي .سا اورت»و « 6پرتز» ،«4زيمپ» اين نظر به ديدگاههاي جاذبه مهاجرتي

نبايد از ياد برد كه  .موضوع نگريسته استۀ ز اين نگاه به مساله و مطالعمنزلتي آنان متكي است و ا

ساله كشور، قرار است ايران قدرت اول منطقه باشد و اين مهم بدون حضور  63چشم انداز  در سند

مپيادي لهمين دانش آموزان ا و شودهاي مديريتي كشور محقق نمي در عرصه توانمند نخبگان آزاد و

 .هستند از آنان بخشينه چندان دور اي  در آيندهامروز 

                                                           
1. Zimop 

2. Peretz 
3. Lee , Everett S. 
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Attachment to Family, National Identity, Adherence to Values, and 

Inclination towards Migration among National Olympiads Contestants  

 

K. Fallahi, Ph.D. 

 

Human capital is the main determinant of development in different societies 

and the elite play a fundamental role in this regard. In the last 14 years, 62 

percent of high school Olympiad medalists have migrated to countries such as 

the United States and Canada. The main purpose of this study was to examine 

the relationship between attachment to family, national identity, adherence to 

values, and inclination towards migration among high school students 

participating in national Olympiads. In this survey, descriptive methods were 

utilized and historical perspectives were also taken into account. The sample size 

was determined to be 300 based on Cochran’s formula and the sample was 

drawn via random cluster sampling method. Data analysis was carried out 

through descriptive and inferential statistical indexes, tables of frequency and 

percentages. The reliability of the questionnaires was calculated via test-retest 

method and Cronbach’s alpha and their validity was also approved. Results of 

the study showed that when attachment to family, national identity, and 

adherence to (religious) values are high among students, lower inclination 

towards migration is observed. Findings of the present study are in line with 

viewpoints of such scholars as Lee, Picouet, Brown, and Meyer who focus on 

involuntary migration as well as push and pull factors.  

 

Key words: Olympiad contestants, gifted students, inclination towards 

migration, family, national identity, values  



The Relationship between High School Students’ Positive Thinking and 

Social Skills in the City of Semnan  

 

A. Alimohammadi, M.A. 

H. Shafizadeh, Ph.D. 

 

 

The present study was conducted to investigate the relationship between 

high school students’ positive thinking and social skills in the city of Semnan. 

The statistical population comprised 5774 high school students in academic year 

2015-2016. For the purpose of sampling, random cluster sampling method was 

used and 361 students were selected. The instrumentation included Ingram & 

Wisnicki positive thinking (1988) and Matson social skills (1983) 

questionnaires. The reliability indices of the questionnaires were calculated to be 

0.94 and 0.86, respectively.  The data were analyzed through Pearson correlation 

and regression analysis. Results showed that students who possessed high social 

skills demonstrated higher positive thinking, whereas low social skills were 

linked with declines in positive thinking. Furthermore, the social skills of 

students could be predicted through positive thinking. In addition, the mean 

score for students’ positive thinking was significantly higher than average and 

the mean score for students’ social skills was significantly lower than average. 

 

Key words: positive thinking, social skills 

 

 



The Relationship between Mindfulness, Personality Traits and Academic 

Optimism among Teachers 

 

F. Hamidi, Ph.D. 

 
The present study was undertaken to examine the relationship between 

mindfulness, personality traits, and academic optimism among teachers. The 

research method was descriptive, correlational. The statistical population of the 

study included 900 student teachers of Shahid Rajaee Teacher Training 

University. For the purpose of sampling, purposeful sampling was used and 148 

teachers were selected. The instrumentation comprised School Academic 

Optimism Scale, Toronto Mindfulness Scale as well as Neo Personality 

Inventory. The obtained data were analyzed via descriptive (mean, percentage, 

frequency, Pearson correlation) and inferential statistics (stepwise regression). 

Results showed that there was a significant relationship between academic 

optimism, personality traits, and mindfulness among teachers. Mindfulness and 

teachers’ personality traits could totally predict 24 percent of teachers’ academic 

optimism. Due to the impact and importance of teachers’ academic optimism as 

a determining structure in predicting students’ achievement and promoting 

teaching-learning process, it is important that due attention be paid to the 

personality traits of teachers as a vital criterion in the selection and evaluation of 

teachers. 

 
Key words:  academic optimism, mindfulness, personality traits 



The Relationship between Virtual Education and Students’ Creativity in 

the Third Millennium 

 

A. Ahmadi, Ph.D. 

 

The aim of the present study was to examine the relationship between 

virtual education and students’ creativity in the third millennium. The research 

method of this survey was correlational. The population of the study included 

the entire junior high school girls in Tehran in academic year 2014-2015. The 

sample size was determined through Krejcie and Morgan Table and 400 students 

were selected via cluster sampling method. In order to measure the degree of use 

of virtual education a researcher-made questionnaire was used. In addition, 

Abedi’s questionnaire (1993) was utilized for assessing creativity. The obtained 

data were analysed by Pearson’s correlation and multivariate regression. The 

results indicated that there was a significant, positive relationship between the 

extent of use of Information and Communications Technology, students’ 

creativity, and its components (fluency, elaboration, originality and flexibility). 

In fact, the use of virtual education can significantly predict students’ creativity 

and its components, i.e., fluency, elaboration, originality and flexibility. 

 

Key words: virtual education, creativity, third millennium 

 

 



Predicting Test Anxiety of Students Based on Family Functioning and  

Self-Esteem 

K. Abdolmohammadi 

E. Ahmadi, Ph.D.  

A. Mohammadzadeh, Ph.D.  

F. Ghadiri Sourman Abadi, M.A. 

 

Test anxiety is a condition in which people experience extreme stress, 

anxiety, and discomfort during and/or before taking a test.  This study was 

conducted to determine the relationship between family functioning, self-esteem, 

and test anxiety. The research method was descriptive, correlational. The 

population of the study comprised the entire pre-university students in East 

Azerbaijan Province in academic year 2015-2016. For the purpose of sampling, 

random multi-stage cluster sampling method was used and 750 students were 

selected. The instrumentation included Rosenberg Self-Esteem Scale, Test 

Anxiety Inventory as well as the Family Functioning Scale. The data were 

analyzed using Pearson correlation and simultaneous regression analysis. 

Results showed that dimensions of family functioning (affective responsiveness, 

affective involvement, behavioral control, and problem solving) and self-esteem 

were negatively correlated with students’ test anxiety. Findings revealed that the 

family functioning components such as expectations, family support, family 

condition, the way students are treated, students’ confidence in their own 

abilities, and self-esteem influence students’ anxiety.  

  

Key words: test anxiety, self-esteem, family functioning, affective 

responsiveness, affective involvement, behavioral control, problem solving 

 



The Explanation of Academic Procrastination Behavior of Students Based 

on Personality Traits and Parenting Styles  

 

M. Sourinejad, M.A. 

M. Farhadi, Ph.D. 

R. Kordnoghabi, Ph.D. 

 

The present study was carried out to explain academic procrastination of 

students based on personality traits and parenting styles. The research design 

was correlational. The population of the study comprised the entire high school 

students in the City of Kouhdasht in academic year 2013-2014 (N= 4801). The 

sample was drawn through multi-stage cluster sampling method and 280 

students were selected. The instrumentation comprised academic procrastination 

scale, Goldberg's personality inventory and parenting styles questionnaire. The 

obtained data were analyzed through descriptive (mean and standard deviation) 

and inferential statistics (Pearson correlation and simultaneous regression 

analysis). Results showed that personality traits and parenting styles could 

explain academic procrastination variations in the students. Neuroticism had a 

positive relationship with academic procrastination, whereas a negative 

association was observed between academic procrastination, conscientiousness, 

and openness to experience. However, there was no significant relationship 

between academic procrastination, extroversion and agreeableness. In addition, a 

positive relationship was observed between neglectful parenting style and 

academic procrastination, whereas a negative association was observed between 

authoritative parenting style and academic procrastination. And finally there was 

no relationship between academic procrastination and authoritarian and 

indulgent parenting styles. 

 

Key words: procrastination, academic procrastination, personality traits, 

parenting styles, high school students 
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