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به نام خداوند جان وخرد 
قطعا انتقال تجربه  یکی از بزرگترین رسالت های بشر درطول تاریخ بوده است و پیشرفت سریع دیروز 
اشتراک  به  و  انتقال  ابزارهای  و مطمئن ترین  ازماندگارترین  یکی  آن می باشد.  مدیون  امروز جوامع،  و 
گذاشتن اطالعات و تجربه با دیگران و مهم تر با نسل های آینده، چیزی جز نویسندگی نبوده و با قطعیت 
می توان گفت: که سنگ بنای  پیشرفت سریع و پایدار جوامع زمانی گذاشته شده است که انسان خط را 

کشف و توانایی استفاده از آن را پیدا کرده است.
امروزه ما انسان ها به عنوان موجودی اجتماعی و فرهنگی برای انجام چنین رسالتی که ماندگار باشد از 

قلم هایی استفاده می کنیم که به قول معروف: کم رنگ ترینشان از قوی ترین ذهن ها ماندگارتر هستند.
نویسندگی یکی ازراه هایی است که ما به وسیله آن می توانیم دردنیای گسترده امروزه هنرمندان را از 

بی هنران بشناسیم وبا آنها آشنا شویم.
نشریات علمی  دانشجویی فرصتی را برای عیارسنجی اولین تجربه های نویسندگی، یادگیری و انسجام 
اندیشه های دانشجویان فراهم می کنند نشریه علمی-تخصصی پویش نیزبه عنوان یک نشریه دانشجویی 

در صدد آن است که به این هدف واال جامه عمل بپوشاند.
شماره ای که هم اکنون در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار دارد شماره دوم، دو فصلنامه پویش درسال 
97-98 می باشد، که به چاپ مقاالت ارائه شده دانشجویان در »همایش ملی، علمی دانشجویی مشاوره 
وسالمت« و یک مطلب علمی  در مورد »بزهکاری« برای تنوع وپویایی بیشتر آن اختصاص داده شده 

است.
شایان ذکراست که هیچکدام ازمقاله ها و همچنین مطلب گسترده پیرامون موضوع بزهکاری، مورد تایید 

یا رد ما نمی باشند.
امیدواریم با همکاری، انتقادات و پیشنهادات شما مخاطبان بتوانیم در شماره های آینده شاهد خالقیت 

و ارتقاء سطح کیفیت این نشریه باشیم.
مقاالت وسایر  نویسندگان  عبادی،  احمد رضا کیانی، سردبیر خانم زهرا  ناظر علمی  دکتر  از  پایان  در 

همکاران تشکر می نمایم. 

سخن مدیرمسئول

سینا صادق



بزهکاری وانحرافات اجتماعی
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بزهکاری وانحرافات اجتماعی

یکی از آسیب های جدی که جامعه ما را تهدید می کند و گسترش روزافزونی در جامعه دارد مسئله بزهکاری 

می باشد. کجای کار پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و بزه نقص دارد که با وجود گذشت سالیان طوالنی هنوز 
نتوانسته ایم از وقوع آنها جلوگیری کنیم تا در نتیجه ی آن درصدی از  آسیب های اجتماعی بکاهیم؟

    پیشگیری از وقوع بزهکاری  یک امر فرایندی و چند نهادی است که می بایست هدفمند و هماهنگ و متناسب 
با برنامه ریزی دقیق به وسیله همه نهادهای اجتماعی دست  اندرکار انجام پذیرد. بدون شک دستگاه قضایی یا 
نیروی انتظامی  به تنهایی نمی توانند رسالت سنگین پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی را انجام دهند. این کار 
نیازمند هماهنگی و اعمال مدیریت واحد است و برای ایجاد همدلی و همکاری بین نهادهای مرتبط با پیشگیری، 

مشکالتی پیش  رو است.
درواقع می توان با بررسی دالیل اصلی وقوع این پدیده و ارتباط آن با سایر نهادها وتصحیح عملکرد هر یک از 

نهادهای جامعه شاهد کاهش بزه باشیم.
   اگر به وظایف تأمینی و تربیتی پیش بینی شده در قوانین ایران توجه کنیم هم تعداد پرونده های کیفری در 
محاکم و دادسراها کاهش می یابد و هم جمعیت کیفری زندان های کشور در این حد که االن وجود دارد، نخواهد 
بود. این در حالی است که بی توجهی به اقدامات تأمینی، تربیتی، دستگیری و مجازات افراد باعث می شود هدف 
فراوان زندان ها محقق نشود.  به  دلیل جمعیت  بزه است  از  او  تنبیه شدن مجرم و دور شدن  تعیین شده که 
جمعیت زندان های کشور زیاد است در حدی  که نه خدمات زندان متناسب با این جمعیت است و نه درون 
زندان  فضایی برای اصالح و تربیت است، بلکه همان طور که در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم، بسیاری از 
مجرمان و باندهای سازمان یافته در محیط زندان تشکیل می شود و بزهکاران ساده و منفرد دیروز بعد از رفتن به 

زندان و آزادی، به گروه بزهکاران پیچیده و سازمان یافته تبدیل می شوند. 

سیناصادق
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بی برنامگی، ناهماهنگی و کم کاری و سوءمدیریت و... در هر یک از دستگاه های متعهد به تربیت نسلی و تأمین 
رفاه مردم باعث بروز ناامنی یا جرائم اجتماعی شده است که در چنین حالتی متقابال  نهادهای دیگری ملزم 
به امر مصونیت سازی جامعه و تامین امنیت اجتماعی برای شهروندان میباشند. همه نهادها به فراخور رسالت 
خویش مسئولیت حفظ و حراست ارزش های متعالی اجتماعی را به عهده دارند و مطابق قانون قوه  قضاییه مکلف 

به اعمال مدیریت در مسئله پیشگیری از وقوع جرم و بزه هستند.
• تعریف بزهکاری

دیده  متفاوتی  به شکل های  اجتماعی مختلف  در محیط های  است که  پیچیده  بسیار  پدیده  بزهکاری یک     
می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه 
مشخص می شود به عبارتی دیگر اگر رفتاري با انتظارات مشترک اعضاي جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعي 
سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروي اجتماعي تلّقي مي شود. سازمان یا 
هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعیت کنند. اما طبیعي است که همواره 

افرادي در جامعه یافت مي شوند که از پاره اي از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمي کنند.
   در واقع، کساني که رفتار انحرافي و نابهنجاري آنان دائمي است و زودگذر نباشد، منحرف یا بزهکار نامیده 

مي شوند. این گونه رفتارها را بزهکاری یا کجروي اجتماعي گویند.
   اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین 
آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که 
می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختالف 
ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. در تعیین رفتار بزهکارانه به طور 
کلی اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کالهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان 
رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تفاوت مشهود در میزان و 
نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می شود. عالوه بر رفتار های ذکر شده، رفتارهای 
دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می شوند و در 
ُجرم شناسی، مورد توجه قرار می گیرند و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می باشد. ماهیت این 
جرائم با جرائمی که در باال ذکر شد متفاوت است. دورکیم جامعه شناس فرانسوی از بزه تعریف ریز را دارد: “هر 
عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی )گروهی( را جریحه دار سازد”. 
بر اساس این تعریف به نظر می رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی توانند با یکدیگر هم صدا باشند 
زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعیـ  فرهنگی باعث می شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات 
آن عمل بنابراین تعریف حقوقی بزه و رفتارهای بزهکارانه در اثر تغییر باورها و ارزش های یک جامعه می تواند 
دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در 

عین حال گسترش می دهد. 
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• مالک های تشخیص رفتار عادی از رفتار بزهکارانه:

1. مالک آماري: از جمله مالک هاي تشخیص رفتار نابهنجار، روش توزیع فراواني خصوصیات متوسط است که 
انحراف از آن، غیر عادي بودن را نشان مي دهد. کساني که بیرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلّقي 

مي شوند و رفتار آنان رفتاري غیرنرمال و انحرافي تلقي مي شود.
2. مالک اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است که باید در قالب الگوهاي فرهنگي و اجتماعي زندگي کند. 
اینکه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سّنت ها و انتظارات جامعه و یا نهاد و سازمان خاصي مغایرت دارد و جامعه 

چگونه درباره آن قضاوت مي کند، معیار دیگري براي تشخیص رفتار نابهنجار و بهنجار است.
احساس  فرد  که  است  ناراحتي  و شدت  میزان  نابهنجار،  رفتار  تشخیص  از جمله مالک هاي  فردي:  3. مالک 
مي کند. بدین معنا که اگر این رفتار خاص، با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي سازمان خاصي مثال فرهنگیان و 
یا کل افراد جامعه ناسازگار باشد، یعني به سازگاري فرد لطمه بزند و با عکس العمل افراد آن جامعه یا آن نهاد 

مواجه گردد، چنین رفتاري نابهنجار تلّقي مي شود.
4. مالک دیني: معیار تشخیص ارزش ها و هنجارهاي دیني به وسیله آموزه هاي دیني تعیین مي شود. ممکن است 
رفتاري خاص در همان اجتماع هنجار تلّقي نشود و مرتکبان را کسي توبیخ و یا سرزنش نکند ولي در شرایطي 
خاص ارتکاب چنین عملي در یک جامعه دیني هنجارشکني تلّقي شود. براي مثال، آشامیدن در ماه رمضان و 

در مأل عام تخطي از هنجارهاي دیني تلّقي می شود.

اقسام بزهکاری :
بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می دهند، می توان 

به سه گونه زیر تقسیم کرد:

1- بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده اند. 
مثل کشتن به عمد و یا غیر عمد، تهدید به ضرب و حمله و تجاوز به عنف و...  . 

2-  برعلیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه ی کسی به قصد دزدی و بردن اموال، جعل اسناد و 
مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران.

بازی،  قمار  فحشا،  قبیل  از  جرایمی  ارتکاب  مانند  جامعه  افراد  و سالمت  عمومی  نظم  علیه  بر  بزهکاری    -3
استعمال مواد مخدرو... .
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• عوامل تاثیر گذار در بزهکاری و انحرافات اجتماعی

1- نقش خانواده:  محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد. انواع 
سبک های  فرزند پروری در خانواده ها بر شکل گیری  یا عدم شکل گیری رفتارهای بزه کارانه در فرزندان مؤثر 

می باشد.
اذعان داشته که وضع  تایید کرده و  بروز جرائم  را در  نابسامان محیط خانوادگی  پژوهش های اجتماعی وضع 
فرزندان  فرهنگی،  مسائل  و  تحصیالت  نظر  از  دارد.  وی  بزهکاری  بروز  با  مستقیم  رابطه ی  خانوادگی شخص 
از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح باالی جامعه در  پایین و متوسط به مراتب بیشتر  خانواده های سطح 

معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. 
 نحوه تنبیه والدین درمورد سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات 
اسالمی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد. اوال تأدیب اطفال باید در حد متعارف باشد و 
ثانیاً این تنبیه باید ضرورت داشته باشد. این دو ماده جنبه ی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را دارند. 

2-عوامل اجتماعی: جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی 
نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختالفات طبقاتی، وضع بد سکونت، جمعیت باال و ... باشد، قطعا شرایط و بستر 

مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند.
3-عوامل اقتصادی:  کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای بر طرف نشده ی 
اشخاص موجب تحریک و ترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند. درچنین شرایطی برخی از والدین 
از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی 

گری آن ها را وسیله ی امرار معاش قرار می دهند.
4-نقش دوستان و همساالن: از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال، دوستی با همساالن و افراد فاسد و بی بند 
و بار است. نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانندسازی می کند و به شدت از آنان 
تاثیر می پذیرد. نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبودهای عاطفی و روانی اش، کسب حمایت و 
تایید به دوستان هم سن و سال خود روی می آورد. از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق این قبیل دوستان 

دست به اعمال ضد اجتماعی و خالف بزند.
5- عوامل روانشناختی: بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از 
هوش کمتر از متوسط، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگر افراد 
به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند. اگر به گذشته ی افراد بزهکار توجه داشته باشیم، خواهیم دید 

که اکثر آنها، به نحوی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
6-عوامل طبیعی: منظور از عوامل  طبیعی، محیط خارجی ای است که انسان در آن زندگی می کند و می تواند به 
نحوی در بزهکاری افراد موثر واقع شود. این عامل برای اولین بار مورد توجه » بقراط « قرار گرفت. این دانشمند 
به پزشکان توصیه نموده بود که قبال در وضع اقلیمی،  فصول و باد و هوا بررسی کنند. » ساترلند« نیز بحث 

مشابهی در این زمینه نموده می نویسد: 
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قرن هاست بعضی از مکاتب کوشش کرده اند عوامل طبیعی رفتار مجرمانه را کشف و ارائه نمایند نتایج تحقیقات 
آنان حاکی از آن است که آمار جرایم علیه اموال در ماه های زمستان بیش از فصول دیگر است و جرایم علیه 
اشخاص بیشتر در ماه های تابستان اتفاق می افتد. این دستاوردها در مورد بزهکاری نوجوانان پذیرفته نیست چرا 
که جرایم بر ضد اموال باالخص سرقت که رقم بزرگ بزهکاری را تشکیل می دهد ممکن است در کلیه فصول 
سال متفاوت باشد. جرایم جنسی بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان و جرایم بر ضد اشخاص با تشکیل باند در 

تابستان بیشتر از فصول دیگرارتکاب می یابد. 
7-عوامل شخصیتی: معموال ویژگي هاي شخصیتي افراد بزهکار، بي قاعدگي رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و 
ارتکاب رفتارهاي نابهنجار و خالف مقررات اجتماعي است، ولي معموال از نظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا 
در مواقعي خاص، این گونه رفتارها ناپسند شمرده نمي شود. افراد روان رنجور و روان پریش نسبت به ارزش ها، 

هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوت بوده و کمتر آن ها را رعایت مي کنند.
   از دیگر مشکالت روحي ـ رواني که منجر به رفتارهاي ضد اجتماعي مي شود، مي توان به ضعف عّزت نفس، 
احساس کهتري، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابیت، افسردگي شدید، شیدایي و اختالل خلقي اشاره 

نمود. چنین افرادي معموال مستعد انجام رفتارهاي نسنجیده و انحرافي هستند.
8-عوامل سنی و جنسی: بزهکاران و ارتکاب جرائم بیشتر در بین نوجوانان صورت می پذیرد. البته این واقعیت 
مبتنی بر مطالعه در تقسیم بندی بزهکاران از لحاظ سن و جنس و تاهل می باشد و بر اساس آماری که از کانون 
اصالح و ترتیب بدست آمده است؛ بیشتر بزهکاران مربوط به سنین 15 تا 23 سال می باشد. البته این بدان معنا 
است.  باال خیلی کمتر  در سنین  ارتکاب جرائم  در مجموع  نمی شوند.  مرتکب جرم  بزرگسال  افراد  که  نیست 
همچنین می توان بزهکاری را از لحاظ جنسی بررسی کرد و گفت زنان کمتر از مردان مرتکب جرائم می شوند 
تا حدودی سرقت  و  اسناد  ، جعل  منکرات  فحشا،  مانند  عفت  منافی  اعمال  ارتکاب  در  بیشتر  زنان  بزهکاری 

می باشد.
9-عوامل رسانه ای: رسانه هاي دیداري، شنیداري و مکتوب مي توانند از جمله مؤلفه هاي در خور توجه در ایجاد 

انگیزه ی روي  آوري جوانان به سمت و سوي بزهکاري و رفتارهاي انحرافي باشند.
   بررسي ها نشان داده اند در ظرف چند سال اخیر و در پي ورود برخي مطبوعات زرد )مبتذل، عامه پسند و 
جنجالي( به عرصه ی رسانه هاي کشور و استفاده این نشریات از عناوین جنجالي و هیجاني و همچنین بهره گیري 
از شخصیت هاي سینمایي و هنري و درج اخبار توأم با بزرگ نمایي، انعکاس بیش از حد اخبار مربوط به بازیگران 
سینما و توجه مفرط به اخبار و حوادث، توجه تعداد قابل توجهي از نوجوانان و جوانان به مطالب مندرج در آن ها 

جلب شده است. این مسئله موجبات فراهم آوردن زمینه هاي آسیب هاي اجتماعي مختلف شده است.
نقش رسانه هاي جمعي، به ویژه ماهواره و اینترنت در رواج بي بند و باري اخالقي، مقابله با هنجارهاي اجتماعي، 

عدم پایبندي مذهبي و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسي حائز اهمیت است.



12

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

• راهکارها و پیشنهادات

1 . تقویت ارتباط میان والدین دانش آموزان با مربیان و عدم واگذاري مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه یا 
خانواده به تنهایي؛ همچنین دوستی با فرزند و حذف فاصله والدین با فرزندان

2. توجه به بررسی دالیل بزهکاری با به کارگیری افراد متخصص درانواع رشته های درسی مرتبط با مسئله و 
مطالعه همه جانبه وکشف دالیل عمقی بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن که براساس قوانین اولین وموثرترین راه 

کاهش بزه در جامعه شناخته شده است .

با  را  غیره  و  اعدام، قصاص، حبس ابد، شالق  مانند  و سنگین  مجازات های سخت  تنبیه :  در  اعتدال  رعایت   .3
استفاده از پتانسیل فقه پویا و مترقی از فهرست کیفرهای اطفال حذف کرد. به عالوه ضروری است قانونگذار 
کیفری با بهره گیری از داده ها و یافته های علمی سایر علوم مرتبط با حقوق کیفری از جمله روانشناسی کیفری 
و جرم شناسی به جای اعمال کیفرهای سنگین و ناعادالنه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلی بزهکاری پرداخته 

و با اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی جایگزین، زمینه های اصالح، بازپروری و کاهش نرخ بزهکاری را فراهم آورد.

با اصول و معیارهای  4 . تطبیق و تعیین سن مسوولیت کیفری: عدم تطبیق و تعیین سن مسوولیت کیفری 
پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق،  هرچند از درجه اعتبار و سندیت قوانین کیفری فعلی نیز تا حدود زیادی 

می کاهد و نظام کیفری ما را کماکان در معرض انتقادات و ایرادات بین المللی قرار خواهد داد.

5. شناسایی شخصیت افراد بزهکار به منظور اتخاذ روش های اصالحی، تربیتی و درمانی متناسب هر شخصیت

6. درونی کردن ارزش های اجتماعی توسط آموزش و پرورش در دوران کودکی 

7.تقویت مراکز مشاوره اي مفید و کارآمد در مدارس.

8 ضرورت آشنایي نیروهاي نظامي و انتظامي با بزهکاری او نحوه برخورد با آنان.

9.برنامه ریزي اصولي و صحیح براي اشتغال در جامعه، رفع بي عدالتي، و پي گیري منطقي نیازهاي جوانان، تأمین 
امنیت و نیاز شهروندان

10.جلوگیري از مهاجرت هاي بي رویه به شهرهاي بزرگ و جلوگیري از پرداختن جوانان به اشتغال هاي کاذب 
مثل کوپن فروشي، سیگار فروشي، نوارفروشي و... .

11. ایجاد مراکز آموزشي، ورزشي، تفریحي، مشاوره اي براي گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان.

12. ایجاد تسهیالت الزم براي جوانان و نوجوانان از قبیل وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، و...

13.ایجاد بستر مناسب براي ایجاد بیمه همگاني، بیمه بي کاري، و برخورداري نوجوانان و جوانان از تسهیالت 
اجتماعي و... .
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14. فراهم کردن موقعیت ها و بسترهاي الزم در جامعه تا زندانیان پس از آزادي از زندان مورد پذیرش جامعه 
واقع شوند و شغل آبرومندانه اي به دست آورند.

 15. نوجواناني که رفتارهاي پرخطر دارند بهتر است که پیش از هر نوع مجازاتي از سوي دستگاه هاي اجراي 
قانون به واسطه خانواده هایشان کنترل شوند، کنترل رفتار و هدایت نوجوانان بزهکار نیاز به همکاري مستمر و 

نزدیک خانواده او دارد.
 16. بزهکارانی که سابقه بزه کوچک دارند، بجای زنداني شدن در کانون هاي تربیتي و مراقبتي مورد نظارت واقع 

شوند و با آنها طوري رفتار شود که انگیزه بزه براي مرتبه دوم در آنها به طور کامل از بین برود. 

1- اصل 156 قانون اساسی بند5
2ـ هدایت اهلل ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، )تهران: نشر آوای نور، 1379(، ص 14و15.

3ـ همان، ص 50.
4ـ ستوده ، هدایت اهلل ، مقدمه اي بر آسیب شناسي اجتماعي ، نشر نور ، سال 1373 ، ص 203.30ـ مجله 

ایران دخت، ش 17، ص 13.
5.مجله  ایران دخت، ش17ص13.

6 .مجله کتاب زنان، ش 15، ص 66.

پی نوشت
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درمان مبتنی بر معنی و هدف

جمال سوره

مقدمه
معنا،  ارتقای  برای  جدید  درمانبخش  رویکردهای  شامل  که  است  اصطالحی  معنی  بر  متمرکز  درمانی  روان 
به لحاظ تئوری ریشه در نوشته های  بر معنی  بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی است. روان درمانی متمرکز 
ویکتور فرانکل، روانپزشک و بازماندگان هولوکاست است که نویسنده کتاب پرفروش، انسان در جستجوی معنی 
را معرفی کرد. تئوری ویکتور فرانکل ماهیت وجودی دارد و فرض بر این است که ایجاد معنی نیروی اولیه انگیزه 
انسان است. فرانکل معتقد بود که مردم تمایل دارند معنی را در وجود خود پیدا کنند و توانایی این را داشته 
باشند که حتی در زمان رنج بزرگ نیز توانایی پیدا کردن معنی را داشته باشند. عالوه بر این، پیدا کردن معنی 

می تواند به کاهش رنج و کمک به سالمت روان در آینده کمک کند.
به گفته فرانکل، انسانها معنی را از طریق:

1( انتخاب نگرش های خود حتی در موقعیت های دشوار یا تهدید کننده زندگی، 2( توانایی خود را برای ارتباط 
با زندگی از طریق کار،  با زندگی از طریق هنر، طنز، طبیعت، عشق، و روابط، به کار می برند. 3( تعامل آنها 

سرگرمی ها، و یا فعالیت های دیگر 4( درک خود را از گذشته، حال و آینده در می یابند.
فرانکل بارها به تایید از نیچه گفته است که:

»کسی که برای زندگی کردن چرایی دارد، از عهده ی هر چطوری برخواهد آمد«.
درمان مبتنی بر معنی و هدف )لتبورگ1 و همکاران ، 2012(، در کوتاه ترین شکل آن، بر بیان معنا در چهار 
جلسه، فردی، درمان چهره به چهره تمرکز دارد. این مداخله با مخفف معنی و هدف و فرآیند نقشه برداری )یا 

»نقشه برداری«( درک مفاهیم معنای و هدف، در زندگی افراد منعکس  شده است.

1 .Lethborg et al.
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رویکرد  که  است  استوار  روانشناسی وجودی  اساس  بر  و همکاران، 2012(،   )لتبورگ   MaPدرمان چارچوب 
)یالوم،  با دنیا هست  ارتباط آن ها  انسان ها و چگونگی  برای فهم ماهیت  راهی  بلکه  نیست،  یا مداخله خاصی 
1980(. یک مفهوم مرکزی از تئوری وجودی این است که بسیاری از مشکالت مردم ناشی از اضطراب تنهایی، 
انزوا، ناامیدی و، درنهایت، مرگ است )می و یالوم1، 1995(. در این دیدگاه، یک رویداد مانند تشخیص سرطان 
می تواند اضطراب مرگ و نگرانی های در رابطه بامعنی بیدار کند.بیمار مبتالبه سرطان پس از اطالع از بیماری، 
خود را نزدیک به مرگ می بیند و امید به زندگی خود را ازدست داده و حاالتی از افسردگی و یاس  و ناامیدی 
به آینده تجربه می کنند. در مراحل پیشرفته ی بیماری احساس تنهایی، بیگانگی، افسردگی، احساس پوچی و 
بی معنایی متعاقب اطالع از مرگ تظاهر خواهند کرد.بنابراین، یکی از راهبردهای درمانی رایج برای ارتقا کیفیت 

زندگی در این افراد، درمان مبتنی بر معنی و هدف می باشد.
تعریف معنی و هدف:

درک شرایط زندگی و ایجاد هدف از وجودمی باشد. فعالیت هایمعنی دار گذرگاهی برای کامروا است؛
یک زندگی بی معنی فاقد هر نقطه یا هدف است )اسپک2، 2004(.

مفاهیم مهم
معنی یک مفهوم در مورد ارزش در زندگی است که دیدگاه های متعدد دارد .درحالی که تمرکز بر معنا مربوط 
به آن جنبه از زندگی افراد است که قابل توجه هستند، تمرکز بر هدف، مربوط به مفهوم قصد است جایی که در 
آن معنی اقدامات و اهداف را هدایت می کند. یک مشوق یا انگیزه نسبت به معنی حتی در شرایطی که فرد در 
حال رنج کشیدن است، وجود دارد و در واقع می تواند توسط خود رنج کشیدن راه انداخته شود. فرانکل3)1963( 

مفهوم اراده به معنی در درک و فهم این نکته را ضروری می داند. 

تحقیقات اولیه )لتبورگ و همکاران، 2006، 2007، 2012( نشان داده است که مپ تراپی می تواند اهداف زندگی 
را تغییر مسیر دهد و یک حس معنای شخصی را بازخوانی کند و ارتباط بودن آن نیت ها را در هدف بیابد. 

1 .May & Yalom
2 .Speck
3 .Frankl’s 

شناختی وجودی اجتامعی جسمانی

معنای زندگی معنا در زندگی معنا در بافت گنجایش معنی

انگیزه نیاز به مرور زندگی و 
احساس پیوستگی

تمایل به 
معناپیداکردن در 

زندگی

نیاز به اهمیت و میل 
به شناخت

برای درک 
واکنش های بدن

پیامد مثبت ایجاد حس زندگی و 
انتقال و جایگاه امید

حقیقت کامراویی، 
پیدا کردن سود

تعلق داشتن، تجربه 
به فرد و ارتباط با 

دیگران.

حسکنترلوهوش 
بدنی.

اهداف درمان بخش ارتقای حس 
یکپارچگی در مورد 

سفر زندگی

تشویق معنی و هدف 
هنگامی که در حال 
زجر کشیدن هستند

تقویت معنی دار 
ارتباط با دیگران

مدیریت عالئم 
مطلوب
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مدل اولیه چهار جلسه شامل: 
جلسه 1: داستان زندگی شخص، که شامل تجربه سرطان او می شود.

جلسه 2: دنبال کردن یک توافق در مورد یکپارچگی منابع معنا و هدف به طوری که اهداف به منظور افزایش معنا 
به وجود می آیند.

و جلسه 3، در ورای این زندگی دلخواه، چه اولویت هایی باید تغییر کنند؟
 و جلسه 4: چه روابطی ارتباطات معنی دار را دارند؟ چگونه می توان با وجود محدودیت های بیماری آن ها را ارتقا 

داد؟ 
اهداف درمان MaP عبارت اند از:

1. شناسایی ریشه های خاصی از معنا )به طورکلی و به ویژه در بیماری فرد( در زندگی
2. روی تغییرات موردنظر شناختی و وجودی برای افزایش معنا تمرکز می کند، به اندازه ای که حال و وضعیت 
خود را به چالش بکشد )پارک و فالکمن1 ،1997( که آن ها می خواهند به سمت یکپارچگی پیش بروند. برای 
توضیح بیشتر، اگر یک فرد معتقد به سرطان باشد که برای »مردم خوب« اتفاقی نمی افتد و خود را به صورت 
»خوب« ببینند، پس از تشخیص این باور است که نیاز خواهد داشت تا دوباره موردتوجه قرار گیرد تا با تشخیص 

سرطان با حس یکپارچگی سازگار شود.
3. درک جدید از خود در ارتباط با هدف را با معنی خاص و اجتماعی جهان ادغام کنید.

مرور کلی اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت و فرآیندهای »درمان مپ«
روایت داستان زندگی

اهداف بلندمدت: به دست آوردن تصویری از جنبه های مهم زندگی فرد، در رابطه با بیماری خود
اهداف کوتاه مدت: بررسی معنی و هدف در زندگی فرد که در روایت زندگی شرح داده  شده با یک دید خوش 

بینانه ،تشویقی، و محیط امیدوار.
- گوش دادن به داستان سرطان

- گوش دادن به داستان زندگی شان
فرایند: از روش های روایتی در این جلسه استفاده می شود تا شرکت کنندگان را تشویق به« گفتن داستان خود 
» برای روشن شدن و چالش با باورها و درک آشکار آن ها در این داستان ها کنند. تمرکز از این بحث بر معنی و 

هدف هر یک ازشرکت کننده ها در زندگی او دارد تأثیری که سرطان در زندگی او داشته است.
2 و 3- تمرکز فردی

اهداف بلندمدت: شناسایی حوزه هایی در زندگی فرد که تمایل دارد به منظور افزایش معنی و هدف بر آن تمرکز 
کند. در نظر گرفتن زندگی دلخواه و مطلوب برای شناسایی تغییرات خاص برای زندگی مطلوب.

اهداف کوتاه مدت: برای ارتقای یکپارچگی و انسجام حول درک فرد از چالش فعلی سرطان آن ها در بافت زندگی 
خود،  معنوی  یا  وجودی  مراقبت های  پزشکی،  مراقبت های  حوزه های:  در  معنی دار  اولویت های  خود.شناسایی 

مراقبت های روان شناختی یا هیجانی خود و نگرش به مقابله، زندگی ارتباطی و اجتماعی با دیگران.
فرایند: سؤاالت مطرح شده برای چالش با افکار مطرح شده در داستان روایتی، پیشنهاد جایگزین های ممکن برای

1 .Folkman & Park
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دیدگاه داستان و توجه مستقیم به اهداف مثبت و معنی دار و هدفمند. درمانگر بازتاب های به  دست آمده از جلسه 
اول را در رابطه با افکار جهت داده شده در این جلسات را به اشتراک می گذارد.

4- استحکام
اهداف بلندمدت: تحکیم روند انجام شده و درک جدید از خود در ارتباط باهدف، معنا، و دنیای اجتماعی فرد.

اهداف کوتاه مدت: برای تقویت ارتباط با دیگران با تمرکز روی نیاز به تعلق داشتن و حتی زمانی که شخص 
برای در نظر گرفتن جهت گیری های  از جلسات قبلی.  یادگیری  برای  بیماری تهدید شده است.  با  زندگی اش 

آینده. برای تعیین روابط درمان بخش.
فرایند: بحث درباره روابط با دیگران که به ارتباط با منابع معنایی مشخص شده در جلسات قبلی شکل داده شده 
است. از طریق این موضوع درمانگر یک تصویر از معنی و هدف مشارکت کننده و ارتباط با چارچوب اجتماعی 
از  قبلی  شده  توافق  اولویت های  توسط  زیادی  حد  تا  جلسه  ویژه  این  تمرکز  می آورد.  ارمغان  به  را  وسیع تر 
شرکت کننده هدایت می شود. بخش نهایی این جلسه بر جنبه های معنایی و هدف تمرکز می کند که ممکن است 
برای شرکت کننده در آینده در جهت تمرکز آن مفید باشد. در جلسات با هرکدام از این تم ها شرکت کننده برای 

انسجام و امید گرد هم می آیند.ارتباطات قوی با دیگران، نیاز به تعلق داشتن و نیاز به بودن با دیگران.
در هر یک از چهار جلسه درمان مپ از روش های روایتی استفاده می شود تا تشویق به »گفتن« داستان خودشان 
شوند. تمرکز بحث در مورد این داستان زندگی معنا و اهداف توصیف زندگی خود است. گوش دادن به داستان 
شخصی منجر به درک چالش ها و نقاط قوت و ضعف در محدوده زندگی فرد شود. در این بحث، سؤاالت در 
داستان زندگی شخصی فرد پرسیده می شود در مورد اینکه چگونه شرکت کنندگان جهان را تجربه می کنند، 
جایگاه خود در آن، و اهمیت مردم برای آن ها و اینکه سرطان چگونه در زندگی آن ها اختالل ایجاد کرده است. 
از شرکت کننده ها در مورد مبانی معنی در زندگی آن ها با درمانگر که توسط روایت های شرکت  کنندگان هدایت 
می شود، سؤال پرسیده می شود، همچنین راه های جایگزین برای دیدگاه شرکت کنندگان در مورد داستان های 
شخصی برای چالش با باورها ارائه و دستیابی به بینش تشویق می شوند. در طول جلسات، درمانگر از موضوعات 
و اطالعات مربوطه  یادداشت  برداری می کند. این یادداشت ها برای ایجاد فهرستی از موضوعات، اسناد دهی در 
معنا و بیانات در مورد یا اشاره به هدف در زندگی و ناسازگاری که ممکن است داشته باشند ارائه شده است. این 
یادداشت ها همچنین به تمرکز بعدی جلسات و به شرکت کنندگان برای روشن شدن در آغاز هر یک از جلسات 

ارائه می شود. 

برای شکل دهی  ارتقای جایگزین های سازنده  فرد،  روایت داستان زندگی  برای چالش  سؤاالت توسط درمانگر 
داستان زندگی و توجه مستقیم به اهداف مثبت و معنی دار، هدفمند مطرح می شود. بحث درباره روابط با دیگران 
در ارتباط باجنبه های معنی دارشناخته شده شکل داده می شود. جلسه نهایی نیز بر جنبه های معنایی و هدف 

شرکت کننده که ممکن است در آینده مفید باشد متمرکز می شود.
منبع

Lethborg C, Kissane DW,Schofield P (2019). Meaning and Purpose(MaP) therapy 

I: Therapeutic processes andthemes in advanced cancer. Palliative andSupportive 

Care, 1–8.
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چکیده
     بشر همواره در طول تاریخ سعی در استفاده از روش های گوناگون برای بررسی محیط اطراف خود بوده است. 
در طی دوران ها از روش های کمی و کیفی گوناگونی استفاده شده است. در همه موارد نمی توان از روش های 
کمی استفاده نمود، لذا آشنایی با روش های کیفی نیز الزم به نظر می رسد. هدف از مطالعه اخیر آشنایی با روش 
پژوهش تحلیل گفتمان می باشد. در این پژوهش به مواردی ازجمله: تعریف تحلیل گفتمان و بررسی تاریخچه 
آن، پیش فرضهای تحلیل گفتمان، هدف تحلیل گفتمان، رابطه قدرت و رسانه با تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان 

به عنوان یک روش تحقیق کیفی و در نهایت آسیب شناسی تحلیل گفتمان پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: تحلیل گفتمان، روش تحقیق، رسانه، قدرت

مقدمه
     زبان به عنوان انعکاسی از اندیشه ها و افکار آدمی است که از جامعه، گفتمان و ایدئولوژی حاضر در جامعه 
شکل می گیرد و در گفتار و نوشته های بشر انعکاس می یابد، به همین دلیل همواره موضوع مناسبی برای مطالعه 
می باشد )سعیدنیا، 1390(. تحلیل گفتمان1 برخالف روش های سنتی زبان شناسی که بیشتر با عناصری مانند 
صرف و نحو به عنوان بخش عمده تشکیل دهنده متن سر و کار داشت عمل نمی کند، بلکه فراتر از متن حرکت 
کرده و با عوامل موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و ... سر و کار دارد )فرکالف2، 1379(. تحلیل گفتمان به خوبی 
گفتمان های دیگر می تواند در موقعیت های اجتماعی و سیاست های پنهان )یا آشکار( درون جامعه عمل کند و 
در مورد هر مشکل و موقعیتی به کار گرفته شود )ووفیت3، 2006(. هدف از این مطالعه معرفی تحلیل گفتمان 

به عنوان یک روش پژوهش و آشنایی علمی و بیشتر با آن است.
تعریف و بررسی تاریخچه تحلیل گفتمان

     تعاریف گوناگونی در مورد تحلیل گفتمان وجود دارد:
این صورت نمی تواند فقط  زبان در کاربرد است، در  براون4 می گویند: تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل  و  یول 
محدود به اهداف و کارکردهایی باشد که صورت های زبانی مستقل برای پرداختن به آنها در امور انسانی به وجود 
آمده اند )فرکالف، 1379(. شیفرین و استابز5 چنین گفته اند: تحلیل گفتمان در تالش است تا عناصر زبانی را در 

یک آرایش فراجمله ای بررسی کند و به همین دلیل واحدهای زبانی مثل مکالمه ها و متون نوشتاری را 

1-discourse analysis 
2-Fairclough
3-Wooffitt
4-Yule & Brown
5-Schiffrin & Stubbs

تحلیل گفتمان به عنوان یک روش تحقیق 

عفت قوی بازو
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زبان ساده  به  را  گفتمان  تحلیل  دایک1 می گوید: کاش می توانستم  فان  )فرکالف، 1379(.  مطالعه می کند  را 
تعریف کنم اما متاسفانه تحلیل گفتمان مانند زبان، ارتباط، تعامل، جامعه و فرهنگ مفهومی مبهم و کلی است 
)میرفخرایی، 1383(. مک میلن2 می گوید: تحلیل گفتمان یک اصطالح برای مطالعه بخش عمده زبان است و 
شامل تنوع زیادی در رویکردها و روش ها می باشد و می گوید تحلیل گفتمان مجموعه ای از روش ها و تئوری ها 

برای مطالعه زبان و کاربرد آن در امور اجتماعی است )حاتمی و جبارنژاد(. 
     تحلیل گفتمان یک مبحث بین رشته ای است و در اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 در رشته هایی 
مثل انسان شناسی، تبارشناسی، جامعه شناسی، روان شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، ادبیات، زبان شناسی 
پیام های  بررسی  به  متن  و  گفتار  کارکرد،  بندی شده ساختار،  مطالعه دسته  با  و  نشانه شناسی ظهور کرد  و 
مطالعات  در  بیرمنگام4  مکتب  و  فرانکفورت3  مکتب  پیدایش  به  گفتمان  تحلیل  تاریخچه  پرداخت.  رسانه ای 
انتقادی ارتباط جمعی برمی گردد. قسمت عمده کارهای مربوط به تحلیل گفتمان متاثر از گرامر طبقه بندی 
شده هالیدی5)1978-1985( می باشد. از آن جمله می توان به کارهای انتقادی انجام شده توسط گروه دانشگاه 
التون و دیویس  گالسکو6 )1976-1980( در مورد مطرح شدن منازعات صنعتی در رسانه ها و همچنین آثار 
که نگرشی انتقادی به رسانه و ارتباطات داشتند، اشاره کرد. رویکرد انتقادی مطالعات فرهنگی مکتب بیرمنگام 
)که توسط هال7 و همکارانش در سال 1980 پایه گذاری شد( که بحث و بررسی پیرامون زبان، سخن و تصویر 
پرداخته و جنبه تئوریک و ایدئولوژیک پیام های رسانه را بررسی کرده و همچنین نظریات انتقادی  هابرماس8 به 

پیام های ارتباطی مهم ترین بنیان علمی و نظری پیدایش علم تحلیل گفتمان می باشد )فرکالف، 1979(.
پیش فرض های تحلیل گفتمان

     پیش فرض های تحلیل گفتمان شامل: متن و گفتار واحد توسط انسانهای مختلف، متفاوت نگریسته می شود؛ 
درست خواندن یا نادرست خواندن متن، در نوع معنای آن اثرمستقیم دارد؛ متن را باید به عنوان یک کل معنا 
دار نگریست و معنا لزوماً در متن نیست؛ هیچ متنی خنثی یا بی طرف نیست. متنها بار ایدئولوژیک دارند؛ در 
اما هیچ گفتمانی دارای همه حقیقت نیست؛ معنا همانقدر که در متن است، در  هر گفتمانی حقیقت هست 
زمینه های اجتماعی – فرهنگی  نیز هست؛ هر متنی در شرایط خاص خود تولید می شود و رنگ خالقش را با 
خود دارد؛ هر متنی به یک منبع اقتدار )نه لزوماً سیاسی( مرتبط است؛ گفتمان سطوح ابعاد گوناگون دارد. نه یک 

سطح گفتمانی و نه  یک نوع گفتمان داریم )فرکالف، 1979(. 

1-Van Dyke
2-Macmillan
3-Frankfurt
4-Birmingham
5-Halliday
6-Glasgow
7-Hall
8-Habermas



21

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

هدف تحلیل گفتمان
     اهداف کلی تحلیل گفتمان نشان دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده؛ روشن ساختن ساختار پیچیده 
تولید متن یعنی)جریان تولید گفتمان(؛ نشان دادن تاثیر بافت متن و بافت موقعیتی بر روی گفتمان؛ نشان دادن 
موقعیت ها وشرایط خاص تولید کننده متن؛ نشان دادن بی ثباتی معنا و اینکه همیشه در خطر است، هرگز کامل 
نیست و هرگز به طور کامل درک نمی شود؛ نشان دادن رابطه متن و ایدئولوژی که هر متنی به یک موقعیت خاص 
وابسته است )هر چند ناآگاهانه(؛ کاًل ارائه یک روش جهت مطالعه متون، رسانه، فرهنگ و سیاست است. هدف 
کلی از تحلیل گفتمان آنست که: نشان دهد چگونه زمینه های سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و شناختی، 
کاربرد زبان و ارتباطات، محتوا، معنی، ساختارها یا استراتژی ها بر متن تاثیر می گذارد و نیز چگونه گفتمان بر 

شکل گیری ساختارها و بسترهای مزبور تاثیر دارد )بلیک و ادوین1، 1378(.
رابطه قدرت و رسانه با تحلیل گفتمان

     گفتمان ها زبان گشاده روابط قدرتند هم آفریده قدرت و هم خود قدرت هستند. می کوشند با گسترش نفوذ، 
دامنه چیرگی و قدرتشان را گسترش دهند. از آنجا که هر گفتمانی در شرایط ویژه خود ظهور می کند و زبان 
یکی از آن شرایط ویژه است، لذا گفتمان ها هم سرکوبگرند و هم درصددند گفتمان های رقیب را از صحنه به در 
کنند. اقتدار از دسترسی تبعیض آمیز به منابع اجتماعی  و یا از تقدم دسترسی به گفتمان های عمومی و منابع 
ارتباط جمعی بوجود می آید. گروه های مسلط از طریق دسترسی و کنترل یکسویه شان به واسطه گفتمان و منابع 
ارتباطی ممکن است ساختار متون و مباحث را طوری تحت تاثیر قرار دهند که دانسته ها، رویکردها، هنجارها و 
ارزش های گروه تحت سلطه به نفع گروههای سلطه گر تغییر کند.گفتمان وسیله ایی جهت اعمال قدرت نیست 

بلکه به خودی خود یک منبع قدرت محسوب می شود )وان دایک، 1378(.
     در این میان واضح ترین و مهمترین الگوها، دسترسی به رسانه های جمعی است، به این مفهوم که از طریق 
کنترل  نسبی  به طور  را  آنها  و می تواند  دارد  مردم دسترسی  به  گروه مسلط  رسانه های جمعی،  به  دسترسی 
کند. در این راستا برای کنترل سایر اذهان از طریق کنترل گفتمان اصحاب قدرت باید موثرترین مشخصه های 
گفتمانی را به کنترل خود در آورند. برای مثال صاحبان رسانه ممکن است به سردبیران خود بگویند که چه 
چیزی را باید یا نباید پخش کنند، رسانه ها از طریق دستکاری الگوهای ذهنی از طریق بکارگیری ساختارهای 
گفتمانی ویژه از قبیل ساختارهای مبتدا – خبر، عناوین اخبار، سبک صنایع ابالغی و راهبردهای معنایی نقش 

حیاتی در ایجاد رضایت عمومی دیگران دارد )وان دایک، 1378(.
تحلیل گفتمان به عنوان یک روش تحقیق کیفی  

     تحلیل گفتمان یک روش کیفی در مطالعات ارتباطی و رسانه ای می باشد، به جای شمارش و مقادیر آماری با 
معناشناسی کاربردی متن سر و کار دارد. برای بکارگیری این روش، تشخیص تمایز آن با روش های مشابه، یعنی 
تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل متن کامال ضروری است )حاتمی و جبارنژاد(. از نظر وان دایک، تحلیل گفتمان 
یک پیام رسانه ای را به عنوان یک گفتمان تمام عیار مجزا مطالعه می کند؛ هدف تحلیل گفتمان به طور عمده 
تشریح داده های کیفی است نه کمی؛ تحلیل گفتمان به روشن کردن ساختارهای سطحی بر حسب گرامر نوین

1-Blake & Edwin
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به ساختارهای معنا شناسی شالوده ای هم توجه دارد و فرض ها، ارتباط، داللت ها و راهبردها را هم روشن می 
سازد )وان دایک، 1378(.

آسیب شناسی تحلیل گفتمان
     متاسفانه همواره دو آسیب جدی کاربرد تحلیل گفتمان را تهدید میکند: یکی عدم شناخت روش تحلیل 
گفتمان و دوم ناتوانی درکاربرد روش. اولین آسیب اینست که محققان بر اثر ناآشنایی در تمییز اصول سه گانه 
تحلیل گفتمان از یک سو و استفاده از تحلیل محتوا به جای تحلیل گفتمان از سوی دیگر در کاربرد این روش 
دچار اخالل و اشتباه می شوند. دومین آسیب گرایش سنتی محققان به روش های کّمی در روش تحقیق است 
که باعث می شود این روش را به علت کیفی بودن و اینکه با آمار و ارقام سروکار ندارد، یک روش غیر استاندارد 
و نامطمئن تلقی کنند و یا بر اثر تصور غلط با این روش هم چونان روش های کمی برخورد می کنند)میرفخرایی، 

.)1383
نتیجه گیری 

     زبان  منعکس کننده افکار و اندیشه های انسان است و این انعکاس می تواند در نوشته های آدمی هم دیده شود، 
برای همین می تواند به عنوان موضوع مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل گفتمان یک روش کیفی است که 
می توان با استفاده از آن به مطالعه زبان انسان پرداخت.  این روش فراتر از متن حرکت می کند و عوامل موقعیتی، 
فرهنگی و اجتماعی را در نظر می گیرد. تعاریف گوناگونی از تحلیل گفتمان به عمل آمده است. از جمله: تحلیل 
گفتمان تجزیه و تحلیل زمان در کاربرد است، برای همین نمی تواند فقط محدود به اهداف و کارکردهایی باشد 
که صورت های زبانی مستقل برای پرداختن به آنها در امور انسانی به وجود آمده اند. عده ای نتوانسته اند تعریف 
واضحی از ان به عمل آورند و اذعان داشته اند که تحلیل گفتمان مفهومی مبهم و کلی است. تحلیل گفتمان 
یک مبحث بین رشته ای است و تاریخچه ظهور آن به پیدایش مکتب فرانکفورت و مکتب بیرمنگام بر می گردد. 
تحلیل گفتمان شامل پیش فرض هایی می باشد، از جمله  اینکه  یک متن و سخن واحد توسط افراد مختلف به 
طور یکسان نگریسته نمی شوند؛ برای معنابخشی به یک متن باید آن را به صورت یک کل دید و معنا الزاما در 
خود متن نیست و .... تحلیل گفتمان هدف های چندی دارد که هدف کلی آن این است که نشان دهد چگونه 
زمینه های سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و شناختی، کاربرد زبان و ارتباطات، محتوا، معنی، ساختارها یا 
استراتژی ها بر متن تاثیر می گذارد و نیز چگونه گفتمان بر شکل گیری ساختارها و بسترهای مزبور تاثیر دارد. 
گفتمان ها به نوعی منبع قدرت هستند و هم توسط قدرت خلق می شوند. بر اساس این که گفتمان منبع قدرت 
است، می تواند از طریق دسترسی به رسانه های جمعی، بر مردم تسلط یافته و می تواند به طور نسبی آنها را 
کنترل کند. تحلیل گفتمان یک روش کیفی است و با داده های کیفی سر و کار دارد. اما همواره دو آسیب جدی 

آن را تهدید می     کند: اولی عدم شناخت روش تحلیل گفتمان و دوم ناتوانی در کاربرد روش.
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پس با توجه به اینکه حتی عده ای در تعریف تحلیل گفتمان آن را مفهومی مبهم خطاب کرده اند و اینکه تحلیل 
گفتمان یک روش پسامدرنی است و نو می باشد و از طرفی با آشنا شدن با این روش می توان تاثیرات عظیمی به 
صورت سیستمی  بر روی جامعه و حتی قشرهای خاص هدف گذاشت، بهتر است که این روش به صورت علمی 
و آکادمیک معرفی شود و آموزش داده شود تا از آسیبهایی که ممکن است در صورت عدم آشنایی کافی با این 
روش بر جامعه وارد شود جلوگیری شود و عالوه بر آن در صورت استفاده هم بتوان نهایت تاثیر مثبت را از آن 

گرفت. 
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر توسعه و اعتبار باورها و نگرش دانشجویی درباره مقیاس نوآوری، اندازه گیری روانسنجی 
قوی از هویت نویسنده بود. روش پژوهش علّی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی در سال تحصیلی 98-1397 بود و روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده و حجم 
نمونه 195 نفر  بود، ابزار پژوهش پرسشنامه 17 سوالی SABAS که متشکل از 3 عامل)اعتماد به نوشتن، درک 
نویسنده و دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی( بود که پس از تکمیل داده های بدست آمده، با استفاده از تحلیل 
آزمون  T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که توجه به یافته های این 
پژوهش شاخص های مرکزی متغیرهای )اعتماد به نوشتن، درک نویسنده ودانش برای اجتناب ازسرقت ادبی( 
در وضعیت مناسبی در بین پاسخگویان قرار دارد و باورها و نگرش دانشجویی درباره مقیاس نوآوری، اندازه گیری 

روانسنجی قوی از هویت نویسنده را مورد تایید قرار دادند.
واژگان کلیدی: نگرش دانشجویی، مقیاس نوآوری، هویت نویسنده، روانسنجی

توسعه و اعتبار باورها ونگرش دانشجویی درباره مقیاس نوآوری، 

اندازه گیری روانسنجی قوی از هویت 

دکتر علی رضایی شریف1*، زهرا عبادی2 ، شیوا کامکار3

1. هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، رشته روانشناسی تربیتی، اردبیل، ایران.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره شغلی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. 
3.دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره شغلی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  

 )Ebady.moshaver@gmail.com( 
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مقدمه
هویت1 هر پدیده ای، بیانگر هیات و ماهیت وجودی ذات آن پدیده است و واژه هویت در یک معنا به ویژگی 
یکتایی و فردیت هر فرد و در معنایی دیگر به ویژگی همسانی که در ان اشخاص می توانند به یکدیگر پیوسته 
باشند،داللت دارد. احساس هویت انسان دارای دو رکن حس تعلق و مجزا بودن است. اینکه ما درباره خودمان 
چگونه می اندیشیم نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت درک ما از 
دیگران و تعامل ما با آنها است. از جمله عوامل موثر بر شکل گیری هویت می توان به برداشت فرد از خصوصیات 
شخصیتی خویش، عوامل شناختی، فردی و خانوادگی، نظام آموزشی، اجتماعی فرهنگی اشاره نمود )یوسفی و 

خضری مقدم، 1395(.
تشخیص هویت نویسنده از سویی، یکی از قدیمی ترین و از سوی دیگر، یکی از به روزترین مسائل در سبک شناسی 
و بازیابی اطالعات است. تشخیص نویسنده، تالشی برای نشان دادن خصوصیات تولیدکننده یا نویسنده یک تکه 
از اطالعات زبانی تعریف می شود، به طوری که بتوان بین متون مختلف که نوشته افراد مختلف اند، تمایز قائل 

شویم)فرهمندپور و همکاران، 1391(.
اساتید، متون  با  تعامل  اساس  بر  و  یادگیری  به عنوان مخاطبان  دانشجویان  انتظار آن است که  در حالی که 
درسی، قوانین و مقررات و به طور خالصه قرار گرفتن در محیط علمی، به ارزش های واالتری همچون افزایش 
نتیجه ای معکوس دارد، چنانچه آالهو2)2000(،  اخذ  از  یافته ها حکایت  برخی  لیکن  یابند،  هویت علمی دست 
در  زندگی  از  ناشی  پیامدهایی  عنوان  به  استادان  بر  تاثیرگذاری  قواعد  به  توسل  و ضرورت  تملق  به یادگیری، 
محیط های دانشگاهی اشاره می نماید، نتایجی که می توانند با مولفه های عرصه تفکر و خردورزی همچون انصاف و 
احترام به حقایق علمی )شریعتمداری،1365: 13( عالقه به پژوهش و حل مساله )همان( احترام به علم به خاطر 
خود علم و نه هدف های انتفاعی و درک ضرورت یادگیری مداوم)بالسی،1381و به نقل از وب( مغایرت داشته 
باشند. همواره چه در گذشته که منابع در دسترس محققان محدود به کتاب ها و مقاالت چاپی بود و چه حال 
که مجالت، کتاب ها و مجالت گوناگون دیگر به صورت الکترونیکی بر روی شبکه جهانی در دسترس می باشد، 
جامعه علمی با پدیده ی سرقت علمی روبرو بوده است به همین دلیل این مفهوم همواره یکی از موضوعات مورد 
توجه پژوهش های دانشگاهی بوده که البته طی چند دهه اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است 

)پنیکوک،1996؛پکواری،2003؛عباسی و گریوز،2008(.
برای مبارزه با این پدیده اقدامات گوناگونی صورت گرفته است که از جمله می توان به نرم افزارها و وبسایت های 
شناسایی سرقت علمی اشاره کرد. همچنین می توان از وبسایت ایرانی »همانندجو« نام برد که البته در مراحل 

آغازین توسعه می باشد و هنوز عملکرد دقیقی ندارد)خوش سلیقه و  همکاران، 1390(.
نوشتاری  سبک  سنجیدن  برای  باتالش  نویسنده  تشخیص  روی  بر   1990،تحقیقات  تا   1964 ازسال 
که)استایلومتری3 ( نامیده می شد. در صدر قرار داشت. ویژگی های سبکی نوشتار، خصوصیاتی هستندکه ازمتن 
استخراج می شوند تا تشخیص نویسنده را آسان کنند. ویژگی های واژگانی، نحوی، معنایی و مختص کاربرد چهار 
دسته مهم ازخصوصیات سبکی هستندکه درتعیین نویسنده به کار می روند)فرهمندپور و همکاران، 1391(. با 
توجه به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه واعتبار باورها و نگرش دانشجویی درباره مقیاس 

نوآوری، اندازه گیری روانسنجی قوی ازهویت نویسنده می باشد.

1.Identity
2.Alaju
3.Stylometric
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پیشینه تحقیق
اولین تالش برای سنجیدن سبک نوشتاری  توسط مندنهال  در سال 1887 بر روی نمایشنامه ی شکسپیر انجام 
شد. سپس مطالعات آماری در نیمه اول قرن بیستم توسط زیف  در سال 1932 و یول  در سالهای 1938 و 
1944 انجام گردید. مطالعات  دقیق تر توسط ماستلر و والس  در سال 1964 و بر روی پایگاه داده مقاله فدرال 
انجام شد که بدون شک، یکی از قدرتمندترین و مؤثرترین تحقیقات در تعیین هویت نویسنده بوده است. این 

کار آغاز مطالعات غیر سنتی تشخیص هویت نویسنده محسوب می شود)فرهمندپور و همکاران، 1391(.
به منظور »تعیین و  انجام شده است. پژوهشی  ایران  بررسی دالیل سرقت علمی در  برای  تحقیقات گوناگونی 
اولویت بندی« عوامل موثر بر سرقت علمی انجام شد. این مطالعه 11 عامل بیان شده توسط دانشجویان را به 
ترتیب بیشترین تکرار مشخص کرد؛ مهمترین دالیل سرقت علمی در بین دانشجویان »مدرک گرایی و توجه زیاد 
به نمره« و»نبود احساس خودکارآمدی در انجام پژوهش و نوشتن گزارش« عنوان شده است. )زمانی، عظیمی 

و سلیمانی، 1392(
در دیگر پژوهش، جعفری ثانی و فراست)2013(، به  این نتیجه رسیدند که دالیل سرقت علمی  دانشجویان متاثر 
از دو طبقه عوامل »بافتی«و»فردی« است. بنابر مطالعه آنها، عوامل فردی شامل »عدم تالش و راحت طلبی 
یادگیرنده«، و »نیاز به نمره« می شود و عواملی چون»انتظارات بیش از حد اساتید«، »فشرده بودن زمان انجام 
تکالیف«، »عدم رسیدگی و توجه اساتید«، »ادراک دانشجو و الگو قرار دادن رفتار تقلب دانشجویان دیگر« و 

»آشنا نبودن با روش ارجاع دهی« در زیر مجموعه ی عوامل بافتی قرار می گیرند.
دولین و گری  )2007( با استفاده از مصاحبه از 56 دانشجوی استرالیایی دالیل سرقت علمی دانشجویان مقاطع 
کارشناسی و تحصیالت تکمیلی را در رشته های تجارت، علوم پایه و مهندسی، طراحی فناوری اطالعات و علوم 

اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نتایج به هشت بخش دسته بندی شد، از جمله:
1(معیار نامناسب پذیرش؛

2(درک ناکافی از مفهوم سرقت علمی
3(نبود مهارت های کافی

4(مسایل و مشکالت آموزش /یادگیری
5(تنبلی و راحت طلبی

6(احساس غرور در انجام سرقت علمی
7(فشار

8(و هزینه های تحصیل.)خوش سلیقه و همکاران، 1390(.
سرقت ادبی به مفهوم »دزدی دارایی های فکری« از ابتدای فعالیت های تحقیقاتی و هنری انسان وجود داشته 
است. اما دسترسی آسان به وب، پایگاه های عظیم اطالعاتی و به طور کلی وسایل ارتباطی در سال های اخیر 
باعث شده است تا موضوع سرقت ادبی تبدیل به یک مسئله جدی برای ناشران، محققین و موسسات تحقیقاتی 
شود. از سوی دیگر رشد سریع علمی کشور در سال های اخیر احتمال بروز سرقت ادبی عمدی و غیر عمدی را 

افزایش داده است.

1 . Writing style
2  . Mandenahl
3 . Ziff
4 . Yol
5 . Maestler and Waltz
6 . Devlin and Gray
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هدف از این پایان نامه ارائه سیستم شناسایی سرقت ادبی برای اسناد فارسی می باشد. برای ایجاد مجموعه داده و 
همچنین ارزیابی الگوریتم های سرقت ادبی از رویکرد کنفرانس PAN به عنوان برگزارکننده مسابقات شناسایی 
سرقت ادبی استفاده شد. خروجی حاصل از اجرای الگوریتم بر روی مجموعه ای از مقاالت پایگاه مجالت تخصصی 

نور نشان دهنده درجه کاربردی بودن این سیستم می باشد. )نیکنام،1392(
سرقت ادبی به گونه های مختلف اعم از کپی کردن متن و اتخاذ ایده ، بدون نسبت دادن آن به مبتکرش می باشد. 
سرقت ادبی را می توان به چندین دسته طبقه بندی کرد. این طبقه بندی ، درک عمیق از الگوهای مختلف زبان 
شناسی در ارتکاب سرقت ادبی را پشتیبانی می کند مثل تغییر متن ها به معادل معنایی اما با واژه های مختلف، 
کوتاه کردن متون با تعمیم مفهوم و مشخصات و اتخاذ ایده ها می توان تقسیم کرد. در این پژوهش چارچوب های 
سیستماتیک و روش های تشخیص سرقت ادبی خارجی و تکنیک های تشخیص سرقت ادبی از جمله مبتنی بر 
واژگان، معنایی، نحو و ساختاری بررسی شده است. در همین راستا در این تحقیق، بهبود روشی برای تشخیص 
سرقت ادبی پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا پیش پردازشی بر روی اسناد انجام شده و الگوریتم اسمیز-

این  باشد  داشته  وجود  اختالف کمی  دو جمله  در  اگر  و  کرده  اعمال  تطابق  ماتریس  برای ساخت  را  واترمن 
الگوریتم میزان شباهت را کاهش می دهد در نتیجه باید میزان اختالف دوجمله را تعیین کرد تا میزان شباهت 
آن باال برود و همچنین برای محاسبات شباهت نحوی راه حل هایی ارئه شده است. مجموعه آزمایشات بر روی 
دیتا ست PAN2013 انجام شده است و با چهار روش برتر مسابقه کشف سرقت ادبی در سال 2013 مقایسه 
شده است و با توجه به نتایج بدست آمده 3.5 درصد کارایی بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به این روش ها به 

دست آمده است. ) توکلی،1395(
قضیه سرقت یکی از مباحث مهم در بالغت اسالمی است بررسی منابع مربوط با بالغت نشان از آن دارد که این 
است. هدف  قرار گرفته  ناقدان مسلمان  تامل  و مورد  از سر گذرانده  را  تطوری  و  تغییر  تاریخ  قضیه در طول 
پایان نامه حاضر بررسی و اثبات این فرضیه است که مفهوم سرقات و به پیروی از آن جایگاه سارق در طول 
قرن ها دچار دگرگونی شده است. بدین منظور با به کارگیری روشی تاریخی تالش نمودیم تا این مطلب را در طول 
هشت قرن نخستین هجری بررسی نماییم. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که به وسیله آن می توانیم 
تغییراتی را که یک مفهوم پشت سر گذاشته است تا امروز به ما برسد مشاهده کنیم و از این راه درک جامع تری 
از آن و در کل از نقد ادبی گذشته، به دست آوریم. این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده  است که به ترتیب 
عبارت است از: 1- از نخستین برگ ها )سرقت ادبی از قرن اول تا قرن سوم( 2- شکوفایی مبحث سرقات در 
بالغت اسالمی )از قرن سوم تا اواسط قرن پنجم( 3- دوره تثبیت )از اواسط قرن پنجم تا قرن هشتم( 4- رابطه 
نقد ادبی و سرقات ادبی 5- نتیجه-گیری در پایان این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که سرقت ادبی از امری 
عموما ناپسند در دو قرن اول هجری به مسئله ای که شایسته تامل است و کامال ناپسند نیست در قرن چهارم و 

پنجم و در نهایت معرفی سرقت به عنوان یک فن در قرن هشتم تغییر معنی داده است.) جلیلی تقویان1392(
بر اساس نتایج به دست آمده در یک پژوهش میزان درک اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
رشته کتابداری و اطالع رسانی ایران از مفهوم سرقت علمی، در حد نصف نمره مطلوب است. از این نتایج می توان 
چنین استنباط کرد که ضعف آموزش مفاهیم سرقت علمی در دوران تحصیل، فشار کاری بر مدرسان دانشگاه ها 
برای ارتقای مرتبه علمی، همراه با مشغله های کاری فراوان، سیاست های موجود برای ارتقای علمی و ارزیابی 
کارهای پژوهشی با تأکید بیشتر بر کمیت به جای کیفیت، دالیل شخصی، فشار تحصیلی بر دانشجویان برای 
ارائه ی تکلیف نوشتاری فراوان بدون توجه به معیارهای علمی، ناتوانی در نوشتن، نهادینه شدن قبح سوء رفتار و 

تقلب علمی در بین دانشجویان، و عدم کنترل کافی از جانب اساتید و دانشگاه های مربوطه آن ها 
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می تواند دالیلی باشد که اعضای هیأت علمی و دانشجویان نیازی به یادگیری مباحث مربوط به سرقت علمی 
احساس نکرده و تالشی از خود نشان ندهند. )سادات حسینی، 1391(

نتایج پژوهشی دیگر نیز نشان می دهد که نظریه یادگیری اجتماعی قادر به تبیین تقلب علمی است و قابلیت 
تبیین این نظریه، هم برای دانشجویان پسر و هم برای دانشجویان دختر مورد تأیید واقع شد. )عمرانی دهکهان، 

)1393
مسائل  به  مربوط  عمدتاً  نظر  مورد  دانشجویان  میان  علمی در  باالی سرقت  شیوع  دیگر،  پژوهشی  نتایج  طبق 
آموزشی می شود. بنابرین اقدامات و تالش ها برای کاهش سرقت علمی باید عمدتاً به ارتقا سطح آموزش به طور 
کلی و به طور خاص به سرقت علمی معطوف شوند. متغیر های این پژوهش شامل سن، جنسیت، ساعات کاری 
برای کسب درآمد هفتگی، عملکرد تحصیلی )معدل(، صالحیت اخالقی، آگاهی از سرقت علمی، فشار، آموزش 
حسابداری، میزان تنوع در فناوری های جدید، حمایت و پشتیبانی سازمانی و سازگاری با محیط و زندگی علمی) 

عالقه به رشته تحصیلی( می باشد.و از روش های تحقیقی کمی و کیفی استفاده شده است. ) فتحی1392(
در کتاب نوشتن و هویت نیز اینطور بیان شده است که: نوشتن تنها در مورد انتقال محتوا نیست بلکه در مورد 
نمایندگی خود نیز هست. ادعای اصلی این کتاب این است که نوشتن یک عمل هویتی است که در آن مردم 
با موقعیت های اجتماعی و فرهنگی خودشان همسو می شوند و بنابراین نقش خود را در بازتولید و یا به چالش 
کشیدن شیوه های غالب و گفتمان ها و ارزش ها، باورها و منافع، بررسی های اخیر هویت اجتماعی، سواد آموزی و 
هویت و مسائل هویت در تحقیقات در زمینه نوشتن تحصیلی را بررسی می کند. بخش اصلی کتاب بر اساس یک 

پروژه تحقیقاتی مشترک در مورد نوشتن و هویت با دانش آموزان بالغ است، که عبارتند از : 
- مطالعه موردی معضالت یکی از نویسندگان درباره ارائه خود

- بحث در مورد اینکه چگونه تاریخچه زندگی نویسندگان خود را در نوشتن شکل می دهد.
- مطالعه مبتنی بر مصاحبه درباره مسائل مربوط به مالکیت و اقامت و مقاومت در برابر توافقات برای ارائه خود.

- تجزیه و تحلیل زبان شناختی از شیوه هایی که منافع، ارزش ها، باورها و شیوه های متعدد، اغلب متناقض، منعقد 
می شوند، توافق های گفتمانی، که طیف وسیعی از امکانات را برای نویسندگان خود ایجاد می ند.

این کتاب به مفاهیم مطالعه برای تحقیق در زمینه نوشتن و هویت و همچنین یادگیری و تدریس در زمینه 
نوشتن تحصیلی پایان می بخشد. این کتاب برای دانشجویان و محققان در زمینه هویت اجتماعی، سوادآموزی، 
تحلیل گفتمان، مطالعات لفظی و تربیتی و همه کسانی که عالقه مند به درک آنچه در نوشتن آکادمیک است 

برای دسترسی گسترده تر به آموزش عالی عالقه مند خواهد شد.) ایوانیک،1998 (
روش تحقیق 

الف(روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وبه لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی 
ازنوع پیمایشی باشد.

تحصیلی  سال  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه  آماری:  جامعه  ب( 
98-1397می باشند.

ج(  حجم نمونه و روش نمونه گیری: روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده بودکه نمونه 
آماری برابر195 نفر در نظر گرفته شده است.
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با  نیازتحقیق، به صورت میدانی و  جمع آوری اطالعات مورد  د( روش گردآوری اطالعات و ابزار سنجش: 
مراجعه پرسشگران به )دانشگاه محقق اردبیلی( انجام گرفت.

برای بدست آوردن اطالعات از پرسشنامه 17 سوالی که متشکل از 3 عامل اعتماد به نوشتن با سواالت )1 + 3 
+ 4 + 9 + 11 + 12 + 13 + 14( درک نویسنده )2 + 5 + 8 + 16 + 17( و دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی)6 
+ 7 + 10 + 15(  به عنوان ویژگی های کلیدی هویت نویسنده شناخته شده بودند و 3 عامل به عنوان روش های 
نوشتن شناخته شدند. نمره دهی پرسشنامه برای همه اقالم، به شدت مخالف= 1، مخالف= 2، تا حدودی مخالف= 

3، تا حدودی موافق= 4، موافق= 5، کامالموافق= 6 بود.
ز( روایی و پایایی: مقصود از روایي آن است که وسیله اندازه گیري، بتواند خصیصه و ویژگي موردنظر را اندازه 
بگیرد. براي تعیین اعتبارمحتوائي، پرسشنامه به تعدادي از صاحبنظران و اساتید مدیریت وعلوم رفتاري داده 
شده و ازآنها در مورد سواالت و ارزیابي فرضیه ها نظرخواهي گردید وروائي پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و 
پایایی پرسشنامه  با ضریب آلفاي کرونباخ دراین پژوهش برای متغیر وابسته و برای هریک ازمتغیرهای مستقل، 

محاسبه شد، و آلفای همه آنهاباالتر از 0/70 بدست آمد.
SPSS ر( روش تجزیه وتحلیل داده ها: دراین پژوهش برای استخراج اطالعات وتجزیه وتحلیل آنها از برنامه

استفاده شده است.
یافته های پژوهش

با توجه به داده های بدست آمده از بین شرکت کنندگان 107 نفرزن که 104 نفردانشجوی ارشد و 3 نفردانشجوی 
دکتری بودند. 88 نفر مرد که 77 نفردانشجوی ارشد و 11 نفر دانشجوی مقطع دکتری بودند و همچنین نتایج 
آزمون کولمگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای )اعتماد به نوشتن، درک نویسنده و 
دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی( نرمال بود و جهت تحلیل فرضیات باید از آزمون های پارامتریک استفاده شده 

کرد.

طبق نتایج جدول )1( میانگین اعتمادبه نوشتن 3/60، درک نویسنده 4/14، دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی 
3/86، نمره کل 3/82 است. 

جدول )1( شاخص های مرکزی متغیرهای )اعتمادبه نوشتن، درک نویسنده و دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی(

جدول )2( نتایج آزمون t تک نمونه ایوضعیت اعتمادبه نوشتن

نمره کل دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی درک نویسنده اعتمادبه نوشتن آماره

3/82 3/86 4/14 3/60 میانگین

0/70 0/95 0/58 0/86 انحراف معیار

مقدار مقایسه= 3/5
انحراف معیار میانگین

سطح معنی داری درجه آزادی T اختالف میانگین

0/086 194 1/72 0/106 0/86 3/60
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طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که بیشتر از 0/05 می باشد می توان 
تایید قرار نگرفته و میزان برخورداری ازوضعیت اعتمادبه نوشتن به صورت  نتیجه گرفت که این فرضیه مورد 
معناداری در حد متوسط  قرار دارد و همچنین باتوجه به میانگین نمونه آماری3/60 و میانگین معیارمقایسه 3/5 

که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر0/10 می باشد. 

می باشد  از 0/05  کمتر  که  آمده  بدست  داری  معنی  میزان  و  میانگین  به  توجه  با  و  فوق  نتایج جدول  طبق 
به  نویسنده  از وضعیت درک  قرار گرفته و میزان برخورداری  تایید  نتیجه گرفت که این فرضیه مورد  می توان 
صورت معناداری در حد باالتر از متوسط قرار دارد و همچنین باتوجه به میانگین نمونه آماری4/14 و میانگین 

معیارمقایسه 3/5 که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر0/10 می باشد. 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان برخورداری ازوضعیت دانش برای اجتناب ازسرقت 
ادبی به صورت معناداری در حد باالتر از متوسط قرار دارد و همچنین باتوجه به میانگین نمونه آماری 3/86 و 

میانگین معیارمقایسه 3/5 که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر0/36 می باشد. 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان برخورداری ازوضعیت نمره کل )ویژگی های کلیدی 

هویت نویسنده شناخته شده( به صورت معناداری در حد باالتر از متوسط قرار دارد و همچنین باتوجه به 

جدول )3( نتایج آزمون t تک نمونه ای وضعیت درک نویسنده

جدول )4( نتایج آزمون t تک نمونه ای وضعیت دانش برای اجتناب ازسرقت ادبی

جدول )5( نتایج آزمون t تک نمونه ای وضعیت دانش برای نمره کل )ویژگی های کلیدی هویت نویسنده شناخته شده(

مقدار مقایسه= 3/5
انحراف معیار میانگین

سطح معنی داری درجه آزادی T اختالف میانگین

0/000 194 15/44 0/64 0/58 4/14

مقدار مقایسه= 3/5
انحراف معیار میانگین

سطح معنی داری درجه آزادی T اختالف میانگین

0/000 194 5/39 0/36 0/95 3/86

مقدار مقایسه= 3/5
انحراف معیار میانگین

سطح معنی داری درجه آزادی T اختالف میانگین

0/000 194 6/49 0/32 0/70 3/82
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میانگین نمونه آماری3/82 و میانگین معیارمقایسه 3/5 که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین 
برابر0/32 می باشد. 

بحث و نتیجه گیری
شناسایی اصالت نوشته ها وکشف هویت نویسنده ي متون از دیرباز موردتوجه انسان بوده است. یکی از قدیمی ترین 
نمونه هاي آن، اثبات جعلی بودن سند» بخشش کنستانتین« توسط لورنزوواال درسال 1440 میالدي است که 
به  را  روم  امپراطوري  غربی  قسمت  و  روم  )امپراطورروم(حکومت  کنستانتین  بود  ادعاشده  سند  این  براساس 
عمدتاً  می شوند،  انجام  حوزه  این  در  امروزه  که  پژوهش هایی  وهمکاران،2008(.  است)فرونتینی  سپرده  پاپ 
باعنوان سبک سنجی شناخته می شوند. درعصرکنونی با تحولی که رایانه در پردازش متون حجیم ایجادکرده 
وکاربردهایی که پژوهش هاي سبک سنجی در زبان شناسی حقوقی پیداکرده است، بررسی نظام مند و دقیق 
متون نوشتاري درزبان هاي مختلف می تواند منجر به افزایش درک کنونی محققان و نویسندگان نسبت به جوانب 
مختلف سبک هاي زبانی گردد. با توجه به یافته های این پژوهش شاخص های مرکزی متغیرهای )اعتمادبه نوشتن، 
درک نویسنده و دانش برای اجتناب از سرقت ادبی( در وضعیت مناسبی در بین پاسخگویان قرار دارد و باورها 
و نگرش دانشجویی درباره مقیاس نوآوری، اندازه گیری روانسنجی قوی از هویت نویسنده را مورد تایید قرار 
دادند. و نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات زمانی، عظیمی و سلیمانی)1392(، )فرهمندپور و همکاران، 1391( 

و)خوش سلیقه و همکاران، 1390( و.... همسو می باشد. 

منابع
1( توکلی، ع. )1395(. بهبود روش تشخیص سرقت ادبی با استفاده از روش متن کاوی. پایان نامه کارشناسی 

ارشد. دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
2( جلیلی تقویان، م. )1392(. بررسی مفهوم سرقت ادبی در بالغت اسالمی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه 

فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3( خوش سلیقه،م؛ کیوان،س؛ مهدیزاده،م. )1390(. دالیل سرقت علمی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
رشته های زبان های خارجی. دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه.

4( سادات حسینی،م.)1391(. بررسی میزان درک اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته 
کتابداری و اطالع رسانی ایران از مفهوم سرقت علمی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان، دانشکده 

روانشناسی و علوم تربیتی.
دانشگاه  دانشجویان  میان  علمی  تقلب  در  اجتماعی  یادگیری  نقش  بررسی  5( عمرانی دهکهان، س.)1393(. 

هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
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6(فرهمندپور،ز؛نیک مهر،ه ؛منصوری زاده،م؛ طبیب زاده قمصری،ا )1391(. یک سیستم نوین هوشمند تشخیص 
هویت نویسنده فارسی زبان بر اساس سبک نوشتاری.نشریه علمی- ترویجی محاسبات نرم، ص 35-26.

7( فتحی،م.)1392(. گرایش به سرقت علمی بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه های 
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و  استان سیستان و بلوچستان. پایان 

حسابداری.
درهویت  پنهان  درسی  برنامه  مولفه های  نقش   .)1385( مسعودی،ا؛مهرمحمدی،م  ساکتی،پ؛  مهرام،ب؛   )8
علمی-  درسی،نشریه  برنامه  مطالعات  مشهد(.فصلنامه  فردوسی  دانشگاه  موردی:  )مطالعه  علمی دانشجویان 

پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ص 2-3.
9( نیکنام، م.)1392(. سیستم تشخیص سرقت ادبی روی پیکره حجیم مقاالت فارسی. پایان نامه کارشناسی 

ارشد ، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی .
اولین  10( یوسفی،ف؛ خضری م،نوشیروان)1395(. هویت فردی و اجتماعی و عوامل موثر در بهسازی خود، 
قم،  ایران،  اجتماعی  مطالعات  و  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  در حوزه  نوین  پژوهش های  المللی  بین  کنفرانس 

دبیرخانه دائمی کنفرانس .

11)K.Y.F.cheung,E.J.N.stupple,J.elender.(2017). development and validation of 
the student attitudes and beliefs about authorship scale: a psychometrically robust 
measure of authorial identity. journal studies in higher education, 42 (1). Pp 97-
114.
12)Frontini, F., Lynch, G., and Vogel, C. (2008). “Revisiting the ‘Donation of Con-
stantine’”. In Proceedings of AISB 2008, pp. 1–9.
13)Ivanič, R. (1998). Writing and identity. John Benjamins.



برگزاری کارگاه شکست عاطفی با دکتر احمد رضا کیانی به 
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چکیده
هدف از این تحقیق بررسي اثر آموزش زندگی خانوادگی در تغییر نگرش مادران دارای کودک مبتال به بیش فعال 
در سازش  پذیری و پذیرندگی کودک بیش فعال بود. روش تحقیق مطالعه ي حاضر آزمایش تجربی بود و از طرح 
پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ي آماري پژوهش را کلیه ي مادران کودکان بیش 
فعال که به مراکز مشاوره سقزمراجعه کرده بودند تشکیل دادند. نمونه ي مورد مطالعه که به صورت داوطلبانه 
و در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر از مادران کودکان بیش فعال بودند و به صورت جایگزینی تصادفی به دو 
گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایشي در معرض برنامه ی آموزش زندگی خانوادگی قرار گرفت. 
شیوه ي مداخله شامل 8 جلسه ي 45 دقیقه اي بود و پیش آزمون، پس آزمون براي هر دو گروه اجرا گردید. جهت 
تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحلیل کواریانس یک متغیری )ANCOVA( با نرم افزار SPSS-24 استفاده 
شد. نتایج نشان داد که آموزش زندگی خانوادگی توانسته است سازش پذیری و پذیرندگی را در گروه آزمایش 
نسبت به گروه کنترل افزایش دهد. کاربرد آموزش زندگی خانوادگی در ارتقای سالمت خانواده و سازش پذیری 
و پذیرندگی مادران کودکان بیش فعال موثر است. در نتیجه پیشنهاد می شود برنامه آموزش زندگی خانوادگی 

برای این مادران در نظر گرفته شود. 
واژگان کلیدي: آموزش زندگی خانوادگی، بیش فعالی، سازش پذیری، پذیرندگی

اثربخشی برنامه آموزش زندگی خانوادگی در تغییر نگرش مادران دارای کودک 

ADHD مبتال به  بیش فعال در سازش پذیری و پذیرندگی کودک

جمال سوره1، نیلوفر میکائیلی2، چنور رحیم زاده3

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران                               
2 نویسنده مسئول: دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی کردستان، واحد سنندج، سنندج، ایران                               

نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
نیلوفر میکائیلی

Nmikaeili yahoo.com

*چاپ شده در فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی ایران،شماره1۶،زمستان 13۹۷،ص11۷_1۰۸
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مقدمه
اختالل بیش فعالی- نقص توجه1 از شایعترین اختالل های عصبی- رفتاری دوره ی کودکی است )1 و 2(و حدود 
تاریخچه ی  در  اساس  براین  می دهند.  تشکیل  را  اطفال  پزشکی  روان  درمانگاه های  به  مراجعان  از  درصد   50

روانشناسی بالینی هیچ اختاللی به اندازه ی اختالل بیش فعالی- نقص توجه بحث انگیز نبوده است )3(. 
اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی نخستین بار در سال 1845 توسط پزشک آلمانی به نام  هافمن تشخیص داده 
شد )4(. در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی- ویراست پنجم2 )5(، اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی 
اینگونه تعریف شده است: الگوی فقدان توجه و یا بیش فعالی- تکانشگری پایدار که مانع کارکرد یا پیشرفت فرد 
می شود. برای این اختالل سه زیر گروه تعریف شده است: نمود مختلط3 )ترکیبی از فقدان توجه و بیش فعالی- 
تکانشگری(، عمدتا فقدان توجه4 و عمدتا بیش فعال- تکانشی5. کارلتون6 و همکاران )6( بر این باورند که شروع 
اولیه نشانگان اختالل بیش فعالی همراه با کاستی توجه مربوط به پیش از هفت سالگی است. با این حال، ممکن 
است نشانه های آن تا سال های بعد از آن ظهور پیدا نکنند. معموال این مشکل به صورت مشکالتی در بازی آرام 
و شرکت بی سر و صدا در فعالیت های اوقات فراغت، جنب و جوش مفرط و پرحرفی بروز می یابد. میزان شیوع 
اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی براساس جنسیت بسیار متفاوت است تا جایی که میزان شیوع آن در پسران 
نسبت به دختران در جمعیت عمومی تقریبا 3 به 1 و در موارد بالینی بین 6 به 1 تا 9 به 1 گزارش شده است )7(.

  تنیدگی از جمله مشکالتی است که بشر متمدن امروزی در همه ی عرصه های زندگی با آن دست به گریبان 
است. خدایاری فرد و پرند )8( بر این باور هستند، هنگامی که الزامات مربوط به فعالیتی فراتر از توانایی های 
فردی و اجتماعی افراد است، پاسخ هایی ارائه می دهند که به آن تنیدگی می گویند. تنیدگی از لحاظ جسمانی، 
هیجانی، شناختی و رفتاری تاثیرات مخربی بر انسان از خود به جای می گذارد. از جمله اثرات رفتاری نامطلوب 

تنیدگی، ایجاد اختالل در کارکردهای اجتماعی است.
آموزش زندگی خانوادگی  که از نظر تاریخی از سال 1960 آغاز شده نیز به نوعی آموزش گروهی والدین است 
که می تواند عالوه بر توجه به رشد توانایی های بالقوه  خانواده معطوف به حل مشکل باشد و این نوع آموزش 
باید اساسا بر مبنای ارتقای دانش پایه ریزی شود و یا اینکه به نگرش و مهارت ها توجه کند )9(. ارکوس و هنون7  
)1999( عنوان کرده اند که برنامه های آموزش زندگی خانوادگی می توانند با توجه با افراد و خانواده ها و شرایط 
ویژه ی آنها هنجار شوند. معموال تاکید می شود که آموزش زندگی خانوادگی بایستی بر مبنای نیاز فوری افراد و 
خانواده ها باشد )10(. شفیع آبادی )1386( بیان می کند آموزش گروهی والدین نوعی از تعلیم و تربیت گروهی 
است که آموزش وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی های خود را از زمینه 
زندگی  آموزش  برنامه های  موقعیت هایی  چنین  در  دهند.  گسترش  مطلوب  نحو  به  کودکان  تربیت  و  پرورش 
خانوادگی می تواند به والدین بیاموزد که چگونه با ارائه ی الگوی مناسب، نقش مثبت تری را برای کودکانشان 
ایفا کنند و سبک های سالم زندگی را  خود بیاموزند و به کودکانشان منتقل کنند. در چنین حالتی با افزایش 
در  می یابد.  کاهش  کودکانشان  اختالل  کودک،  پذیرندگی  و  سازش پذیری  زمینه ی  در  والدین  توانمندی های 

نتیجه ترکیبی از حمایت خانوادگی، خدمات والدگری و کیفیت باالی تربیت در دوره ی کودکی، به پیشگیری

1 . Attention deficit hyperactivity disorders
2 .Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-5
3 .combined presentation
4 . predominantly inattentive
5 . predominantly hyperactive-impulsive
6 . Carlton
7  . Ercus & Henon
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از بروز مشکالت در دوره نوجوانی و جوانی منجر می شود. از اینرو، سرمایه گذاری در برنامه های پیشگیری جهت 
و  نموده  رها  از صرف هزینه های مجدد  را  زندگی خانوادگی، جوامع  آموزش  برنامه  از خانواده ها مثل  حمایت 
هزینه های مربوط به بزهکاری، خدمات قانونی و حقوقی و اجتماعی را کاهش داده و بار نظام مراقبت تربیتی را 
می کاهد. اکنون که تحقیقات متعدد نشان داده اند که والدگری یک کودک با اختالل نقص توجه – بیش فعالی 
می تواند باعث افزایش تنیدگی والد به ویژه مادر و افزایش احتمال بروز بیماری های روانی در مادر گردد، آموزش 
زندگی به منزله  یک برنامه پیشگیری و در عین حال مکمل برنامه های درمانی اختالل بیش فعالی- نقص توجه 

می تواند سبب کاهش هزینه درمان کودک و مادر و صرفه جویی اقتصادی اجتماع و خانواده باشد )11(.
ماش و جانتسون )12( در مطالعه ای درباره ی والدین کودکان خردسال دارای نقص توجه- بیش فعالی، سطوح 
باالتر تنیدگی را در این والدین گزارش کردند. وونگ و وونگ )1999( با بررسی میزان سالمت روانی مادران 
کودکان خردسال در هنگ کنگ اثرهای تنیدگی والدینی بر سالمت مادر و متغیرهای موجود در این فرایند را 
آزمودند. نتایج نشان دادند والدینی که کودکان خردسال خود را فزون طلب و دارای پذیرندگی و تقویت گری 
پایین ادراک کرده بودند، تنیدگی والدینی بیشتری را گزارش نمودند. همچنین والدینی که محدودیت های نقش 
والدینی را ادراک کرده بودند نیز تنیدگی والدینی بیشتری را تجربه کردند. در این پژوهش نقش خود- کارآمدی 
والدینی نیز بررسی شد و نتایج نشان داد که خود- کارآمدی والدینی اثر تنیدگی بر سالمت روانی مادر را تعدیل 

می کند)13(.
رفتار  قبال  در  متفاوت  مشکالت  با  که  والدینی  برای  جلسه ای  آموزشی 10  برنامه  یک  در  اوستبرگ)1998( 
فرزندانشان رو به رو بودند 75 نفر از مادران جوان دارای کودکان زیر 4 سال را مورد آموزش قرار داد. مفاهیمی 
چون اصالح رفتار کودکان و نوجوانان، شیوه های فرزندپروری، نحوه ی ارتباط با کودک، چگونگی حل مسأله و 
روابط با همسر در مدل برنامه ای گنجانده شد. نتایج نشان داد احساس رضایت مادران از شیوه رفتار فرزندانشان 
در پایان دوره آموزشی افزایش یافته بر احساس صالحیت مادران جهت کنترل و تسلط بر رفتار خود و فرزندانشان 
افزوده شده و با خوشبینی بیشتری نسبت به رفتار کودکان تنیدگی روابط والد– کودک کاهش یافته بود )12(.

در مطالعات راجرز1 و همکاران )14( نیز نتایج حاکی از کاهش مشکالت رفتاری کودکان بود. در این مطالعه 
والدینی، احساس  تعارضات  فرزندپروری،  نامناسب  رفتارهای  با  رابطه  قابل مالحظه ای هم در  بهبود  همچنین 
رضایت و صالحیت والدین، افسردگی، اضطراب و استرس به وجود آمده بود. به عالوه این والدین سطح باالیی از 

رضایت از برنامه را ابزار نموده بودند.
اگرچه کودکان بزرگ تری که به اختالل نارسایی توجه – فزون  جنبشي مبتال می شوند، از نظر بروز رفتارهای 
مجرمانه و سوء مصرف مواد در ریسک باالتری قرار دارند، محققان دریافته اند والدین این کودکان در بروز این 
رفتارها مؤثر هستند. افسرده بودن مادر در سنین اولیه رشد این کودکان بزرگ ترین عامل این مشکالت رفتاری 
می باشد ازطرفی نقش والدینی مثبت در سنین ابتدایی می تواند منجر به محافظت کودک در برابر این عامل 

ریسک  باشد)15(.
چنانچه حساسیت والدین در تعامل با کودک می تواند نسبت به بهبود شرایط روان شناختی کودک یاری رسان 
باشد )16(. از همین رو پژوهش اعتمادی، گیتی پسند و مرادی )17( نشان داده است هنگامی که والدین در 

فرایند درمان مشارکت می نمایند، این فرایند شتاب بیشتری نسبت به درمان های کودک محور دارد. 

1 . Rogers
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به نظر ساندرز1 و همکاران )18( بسیاري از مشکالت میان فردي مربوط به بیش فعالی، از تطبیق نیافتن کودک 
و عدم خویشتن داری او ناشی می شود. به همین علت است که در این برنامه، به والدین مهارت هایی را آموزش 
می دهند تا تطبیق نیافتن کودک را کاهش دهند و به فرزند خود کمک کنند تا خویشتندار و مسلط بر خود 
باشد. والدین یاد می گیرند تا رفتار خوب فرزندان را پاداش دهند، پاسخهاي مطلوبی در او ایجاد کنند، رفتارهاي 

نامناسب را کاهش دهند و پاداش هاي اضافی براي حفظ و نگهداري رفتارهاي مناسب تعیین کنند.
اهداف پژوهش حاضر را می توان به شرح زیر مطرح کرد:

هدف کلی این پژوهش اثر بخشي آموزش زندگی خانوادگی F .L .E در در تغییر نگرش مادران دارای کودک 
مبتال به  بیش فعال در سازش پذیری و پذیرندگی کودک ADHD می باشد.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد دستیابی به  این سوال است که آیا برنامه ی آموزش زندگی خانوادگی2 در 
تغییر نگرش مادران کودکان بیش فعال در سازش پذیری و پذیرندگی می تواند اثربخش باشد؟

روش پژوهش :
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع آزمایشي مي باشد که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه 
کنترل استفاده شده است. در این پژوهش برنامه ی آموزش زندگی خانوادگی به عنوان متغیر مستقل و سازش 
پذیری و پذیرندگی به عنوان متغیر وابسته محسوب مي شود، که درمان بر روي گروه  آزمایشي اعمال شد. اما 
روي گروه کنترل این درمان اعمال نشد. شاخص تنیدگی والدینی قبل از اعمال متغیر مستقل و بعد از اعمال 

آن روي آزمودني ها اجرا شد.
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی، با میانگین سنی 25 تا 45 
ساله بودند که از ابتدای آبان 1396 تا اواخر دی ماه 1396 برای درمان به مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی 
و مراکز خصوصی روانپزشکی شهرستان سقز مراجعه کرده بودند، تشکیل می دهند. پس از جمع آوری نتایج 
پرسشنامه، مادرانی که سطح تنیدگی والدینی باالیی داشتند به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. بدین 
صورت که ابتدا اسامی 30 نفر که به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده بودند براساس نمره های پیش 
آزمون )از زیاد به کم: تنیدگی( مرتب شد. آنگاه نام آنها به صورت یک در میان در دو دسته قرار گرفت تا به دو 

گروه آزمایشی و کنترل ) هر گروه 15 نفر( تقسیم شوند. 
3)P.S.I(  :شاخص تنیدگی والدین

این ابزار شامل 120 سوال از نوع 5 گزینه ای می باشد که دارای 101 ماده اصلی و 19 ماده اختیاری است و شامل 
14 مقیاس فردی در سه قلمرو کودکی )6 مقیاس(، والدینی )7 مقیاس( و یک مقیاس برای اندازه گیری استرس 
کلی زندگی است. مقیاس های قلمرو کودکی عبارتند از: سازش پذیری 11 ماده، پذیرندگی 7 ماده، فزون طلبی 
9 ماده، خلق 5 ماده، بی توجهی و فزون کنشی 9 ماده، تقویت گری 6 ماده، مقیاس های قلمرو والدین شامل؛ 
افسردگی 9 ماده، دلبستگی 7 ماده، محدودیت های نقش والدینی 7 ماده، احساس صالحیت 13 ماده، انزوای 

اجتماعی 6 ماده، روابط با همسر 7 ماده، سالمت والدین 5 ماده می باشد. 

1 .Sanders
2 .Family Life Education
3 . Parenting Stress Index
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و نیز استرس زندگی )مقیاس اختیاری( که دارای 19 ماده است. وقتی نمرات از صدک 0/75 فراتر می رود نمرات 
به طور افراطی )بی نهایت( باال در نظر گرفته می شود و مشکالت بیشتر را نشان می دهد )19(.  

   نمره ی هر زیر مقیاس از حاصل جمع  نمره هایی که بدین ترتیب بدست می آیند تعیین می شود. حاصل جمع 
نمرات زیر مقیاس ها، نمره ی کلی را به دست می دهد. نمره ای که در باالی هر دایره ی سفید نوشته شده، نمره ای 
است که در صورت ارائه ی آن پاسخ، به آزمودنی تعلق می گیرد و جمع این نمرات نیز نمره ی زیر مقیاس را 

بدست می دهد.
   با جمع بندی نمرات بدست آمده از زیر مقیاس ها، نمرات قلمرو کودکی و والدینی و از مجموع نمرات این دو 

قلمرو، نمره ی استرس کلی بدست می آید.
   افزون بر این، 19 ماده مربوط به استرس زندگی هر یک وزن خاصی دارد که نمره ی این شاخص براساس وزن 

ارائه شده در دستورالعمل آزمون از 1 تا 27 متغیر است )19(. 
  ضریب اعتبار این ابزار، از طریق آلفای کرونباخ در یک گروه 248 نفری از مادران هنگ کنگی محاسبه شد و 
عدد 0/93 بدست آمد. این ضریب در قلمرو کودک 0/85 و در قلمرو والدین 0/93 بوده است. روایی تفکیکی 
ابزار 0/93 و دامنه ضریب روایی همزمان ابزار با پنج ابزار دیگر تنیدگی 0/38 تا 0/66 بوده است. ضریب اعتبار 
برای  و   0/93 مقیاس  کل  برای  آمریکایی،  مادران  از  گروه  یک  در  آن  سازنده ی  توسط  ابزار  درونی  همسانی 
قلمروهای آن به ترتیب 0/86 )قلمرو کودک( و 0/83 )قلمرو والدین( بدست آمد )20(. مقدار این ضریب در 
پژوهش دادستان و همکاران )17(، 0/88 و ضریب اعتبار بازآزمایی آن با فاصله زمانی 10 روز، 0/94 بود. در 
پژوهش به پژوه و همکاران )21( اعتبار کل آزمون از طریق روش آلفای کرونباخ 0/96 برآورد شد. اعتبار کل ابزار 

از طریق روش بازآزمایی 0/82 بدست آمد که در سطح 0/01 معنادار بود.
روش مداخله

برنامه مداخله ای )گردآوری شده توسط مشکیبد حقیقی، 1387(، گام اول در اجرای پژوهش  از تدوین  پس 
دعوت کلیه مادرانی بود که از ابتدای آبان ماه 96 تا اواخر دی ماه 96 برای درمان بیش فعالی فرزند خود، به 
مرکز مورد مطالعه مراجعه کرده بودند. در گام دوم به مادرانی که براساس فراخوانی و اطالعیه ای که در سطح 
شهر پخش شده بود و ثبت نام به عمل آمده بود، شاخص تنیدگی والدین داده شد تا تکمیل نمایند و مادرانی 
که سطح تنیدگی والدینی باالیی داشتند به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب می شدند و تاریخ و ساعت شروع 
کارگاه آموزشی به اطالع آنها می رسید. در گام سوم آموزش گروه آزمایشی در 8 جلسه ی 45 دقیقه ای و هفته ای 
2 جلسه آغاز شد و به آنان در خصوص معرفی عالیم بیش فعالی ، شیوع و روش های درمان آن و نقش والدین 
در درمان چند جنبه ای بیش فعالی، معرفی اصالح رفتار )رفتار درمانی( ، فرضیه های اولیه پذیرفته شده در آن 
و فنون ثبت رفتار بر اساس رویکرد پ.ر.پ )پیش آیند ، رفتار ، پیامد(، معرفی روش های افزایش رفتار مطلوب 
)تقویت مثبت و منفی نظام اقتصاد ژتونی و ...( و روش های کاهش رفتار نامطلوب )محروم سازی ، تنبیه و...(، 
روش های تربیت کودک بر اساس مدلهای گوردن و درایکورز، بررسی الگوهای رشد کودکان (جسمانی ، عقالنی 
، اجتماعی ( و ابعاد فرزندپروری )عشق ورزی، کنترل، ارتباط، انتظارات متناسب با سن(و مرور مفاهیم و رفع 

اشکاالت برای تکمیل دانش مادران آموزش داده شد )12(.
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تشریح جلسات جلسات

معرفی خانواده متعادل و خانواده ناسالم و شیوه های برخورد آنها با استرس و روش های برگرداندن 
تعامل در خانواده

اول

معرفی عالیم بیش فعالی ، شیوع و روش های درمان آن و نقش والدین در درمان چند جنبه ای بیش 
فعالی

دوم

معرفی اصالح رفتار)رفتار درمانی( ، فرضیه های اولیه پذیرفته شده در آن و فنون ثبت رفتار بر اساس 
رویکرد پ.ر.پ )پیش آیند ، رفتار ، پیامد(.

سوم

معرفی روش های افزایش رفتار مطلوب )تقویت مثبت و منفی نظام اقتصاد ژتونی و ...( و روش های 
کاهش رفتار نامطلوب )محروم سازی ، تنبیه و...(.

چهارم

روش های تربیت کودک بر اساس مدلهای گوردن و درایکورز پنجم

بررسی الگوهای رشد کودکان )جسمانی ، عقالنی ، اجتماعی( و ابعاد فرزندپروری )عشق ورزی ، کنترل 
، ارتباط ، انتظارات متناسب با سن(

ششم

آشنایی با مفاهیم عزت نفس ) ابعاد ، تعریف ، شیوه شکل گیری آن( و معرفی تئوری های عوامل ایجاد 
پرخاشگری

هفتم

مرور مفاهیم و رفع اشکاالت برای تکمیل دانش مادران هشتم

جدول1: خالصه جلسات برنامه مداخله

یافته ها :
براي تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر روش هاي توصیفي )میانگین و انحراف معیار( براي مقایسه متغیر وابسته 
 SPSS- 24 پژوهشي یعني سازش پذیری و پذیرندگی از روش تحلیل واریانس یک متغیره با استفاده از نرم افزار

استفاده شد.
جدول : میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل را در متغیر سازش پذیری و 

پذیرندگی، در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
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جدول 2: مشخصه های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون سازش پذیری و پذیرندگی در دو گروه آزمایشی و کنترل

جدول3: نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون در پیش آزمون سازش پذیری در دو گروه 

آزمایش وکنترل

جدول 4: خالصه جدول )ANCOVA( برای اثربخشی F. L. E بر سازش پذیری با کنترل پیش آزمون سازش پذیری به عنوان 

متغیر کووریت یا همپراش

اطالعات مندرج در جدول 2 نشان می دهد که میزان افزایش میانگین نمرات در پس آزمون گروه آزمایش بسیار 
بیشتر از گروه کنترل است.

همانطور که در جدول مشاهده می شود تعامل بین گروه و پیش آزمون سازش پذیری معنی دار نیست. به عبارت 
.(F=0/19  P=1/774)دیگر داده ها از فرضیه همگنی شیب های رگرسیون پشتیبانی می کند
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آزمون- پس  نمره های پیش  تفاوت  آزمون،  نمرات پیش  تعدیل  از  نشان می دهد پس  همانطورکه جدول )4( 
معنی دار است.  آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر سازش پذیری

بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می شود. 

همانطور که در جدول 5 مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون سازش پذیری به طور معنی داری در گروه 
آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

همانطور که در جدول مشاهده می شود تعامل بین گروه و پیش آزمون پذیرندگی معنی دار نیست. به عبارت 
.(F=0/008 P=0/93) دیگر داده ها از فرضیه همگنی شیب های رگرسیون پشتیبانی می کند

جدول 5: میانگین وخطای معیار تعدیل شده سازش پذیری در گروه های آزمایش وکنترل

جدول 6 نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون در پیش آزمون پذیرندگی در دو گروه 

آزمایش وکنترل

جدول 7: خالصه جدول )ANCOVA( برای اثربخشی F. L. E بر پذیرندگی با کنترل پیش آزمون پذیرندگی به عنوان متغیر 

کووریت یا همپراش
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آزمون- پس  نمره های پیش  تفاوت  آزمون،  نمرات پیش  تعدیل  از  نشان می دهد پس  همانطورکه جدول )7( 
آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر پذیرندگی ( P 0/017≥  و6/528 = (27و1) F) معنی دار 

است. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می شود.

بحث و نتیجه گیری:
پژوهش حاضر همچنین با هدف بررسی اثربخشی برنامه ی آموزش زندگی خانوادگی بر سازش پذیری والدینی و 
پذیرندگی در مادران کودکان بیش فعال انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ی این 
مطلب است که برنامه ی آموزشی حاضر توانسته است به طور معنی داری سازش پذیری و پذیرندگی را افزایش 
دهد. یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های راجرز و همکاران)14( و مشکیبد حقیقی )13( در زمینه ی 
آموزش زندگی خانوادگی به والدین کودکان بیش فعال در یک راستا می باشد. به نظر ساندرز1 و همکاران )18( 
بسیاري از مشکالت میان فردي مربوط به بیش فعالی، از تطبیق نیافتن کودک و عدم خویشتن داری او ناشی 
نیافتن  تا تطبیق  آموزش می دهند  را  والدین مهارت هایی  به  برنامه،  این  به همین علت است که در  می شود. 
کودک را کاهش دهند و به فرزند خود کمک کنند تا خویشتندار و مسلط بر خود باشد. والدین یاد می گیرند تا 
رفتار خوب فرزندان را پاداش دهند، پاسخ هاي مطلوبی در او ایجاد کنند، رفتارهاي نامناسب را کاهش دهند و 

پاداش هاي اضافی براي حفظ و نگهداري رفتارهاي مناسب تعیین کنند.
تحلیل نتایج نشان داد که پذیرندگی و سازش پذیری به طور معنی داری افزایش یافته است. سازش پذیری معرف 
مهارت کودک در مقابله با تغییرات است و به صورت نافرمانی، ناتوانی در انصراف از موقعیت های درگیرکننده و 
عدم اطاعت فعل پذیرانه بروز می کند. با توجه به این رویکرد برنامه ی مداخله ای مورد استفاده مرکب از مدیریت 
تنیدگی، آموزش والدین و مدیریت رفتار بود، می توان گفت که کاهش تنیدگی در این خرده مقیاس، ناشی از آن 
است که مادران با روش های متنوعی از مدیریت رفتار، ایجاد نظم و انضباط در فرزندانشان آشنا شده اند. تبیین 
احتمالی دیگر این است که تغییر نمره ها در این خرده مقیاس می تواند ناشی از آشنایی والدین با ماهیت اختالل 
بیش فعالی و همچنین آشنایی آنان با اصول برقراری رابطه با فرزندانشان باشد که باعث شده شیوه ی برخورد 

آنان نسبت به فرزندشان تغییر کند و رفتارهای او را بهتر درک کنند و با او ارتباط بهتری برقرار نمایند.

همانطور که در جدول 8 مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون پذیرندگی به طور معنی داری در گروه 
آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

جدول 8: میانگین وخطای معیار تعدیل شده متغیر پذیرندگی در گروه های آزمایش وکنترل

1 .Sanders
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پژوهش حاضر به رغم نتایج قابل توجهي که داشت با محدودیت ها و نقاط ضعفي نیز روبرو بود که عبارتند از:
- نمونه پژوهش حاضر محدود به مادران دارای کودکان بیش فعال شهرستان سقز بود که این مسئله به نوبه 
خود بر تعمیم-پذیري یافته هاي پژوهش مؤثر است. محدود بودن جلسات درماني از دیگر موانع موجود بر سر راه 
درمان بود به این صورت که به متغیرهاي مورد نظر تنها در 8 جلسه و به صورت فشرده پرداخته شد. بیماران 
قرار گرفته در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر شدت نشانه ها و یا تنوع نشانه ها کنترل نشده بودند که این مساله 
مي تواند بر نتایج بدست آمده تأثیرگذار باشد. با توجه به شیوع مشکالت روانشناختي گوناگون در میان مادران 
کودکان بیش فعال، پیشنهاد مي شود پژوهش هاي مشابه بر روي سایر مشکالت نیز صورت گیرد. در پژوهش های 
آتی، به منظور ارتقای بهداشت روانی خانواده ی کودکان بیش فعال، پدران نیز در چنین مطالعاتی شرکت داده 

شوند. همچنین پیشنهاد مي شود پژوهش هاي مشابه بر روي نمونه با حجم بزرگتر صورت گیرد.

مراجع

[1] Teeter P A. (1998). Interventions for ADHD. New York; Guilford, 1998.
[2] Wolraich’Mark L. (2003). Disorders of Development and Learnin Hamilton; 
BC Decker, 2003.
[3] Pharies V. (2003). Understanding Abnormal Child Psychology. New York Wi-
ley, 2003.
[4] Pliszka, S. R., Greenhill, L. L., &Crismon, M. L. (2000). The Texas children›s 
medication algorithm project: Report of the Texas Consensus Conference Panel 
on Medication Treatment of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 
Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 908-919
[5] American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Publishing.
[6] Carlton, T. G., Donachie, N. D., Frampton, K. K., Henschen, G., Kumar, P. E., 
Waxenberg, F., et al. (2014). Clinical practice guideline for patients with attention 
deficit/hyperactivity disorder. Magellan Health Clinical Practice Guideline. Re-
trieved from https://www.magellanprovider.com/
[7] Rasmussen, K., & Levander, S. (2009). Untreated ADHD in adults: Are there 
sex differences in symptoms, comorbidity and impairment? Journal of Attention 
Disorders, 12(4), 353-360
[8] Khodayarifard, M. Parand, A. (1386). Stress and methods to deal with it. Teh-
ran: Tehran University Press.



45

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

[8] Khodayarifard, M. Parand, A. (1386). Stress and methods to deal with it. Tehran: Tehran Uni-

versity Press.

[9] Irelan, Julie. Wiesner, mark. (2004). Family life education a progrom of Lutheran child and 

family services of Illinois.

[10] Shahrakipour, H., Karimzadeh, S., Keramati, M. (2008). Effect of Family Life Education 

on Reducing Parental Stress in Mothers of Children Learning Disorder in Reading and Writing. 

Quarterly Journal of Thoughts in Education, Fourth Year, No. 3, Summer 2009.

[11] Shafieabadi, A. (2007). Baby education techniques (parent guidance, teachers and counsel-

ors). Tehran: Chahar Publishing.

[12] Mash E J, Johnston C. (2001). Families of Children withAttention Deficit / Hyperactivity 

Disorder: Review and introduction to special education (11th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.

]13[ Haghigi, B. (2008). Effect of Family Life Education on Reducing Parental Stress in Active 

Mothers. Educational Research Center, Islamic Azad University of Bojnourd, No 16.

[14] Rogers, H., Cann, W., Cameron, D., Littlefield, L., & Lagioia, V. (2003). Evaluation ofthe 

family intervention service for children presenting with characteristics associatedwith attention 

deficit hyperactivity disorder. Australian e-Journal for theAdvancement of mental Health. 2(3).

[15] Chronis AM, Lahey BB, Pelham WE, Williams SH, Baumann BL, Kipp H, Jones HA, & 

Rathouz PJ, (2007). Parental psychopathology and maternal positive parenting predict future 

conduct problems in young children with attention-deficit/hyperactivitydisorder. Developmental 

Psychology, 43: 70-82.

[16] Amiri Nejad, A; Qureshi Rad, F; Javanmard, G. H. (2011). Comparing parenting styles and 

mental health of parents who attempt suicide with ordinary parents. Quarterly Journal of Family 

Counseling and Psychotherapy, (1) 3: 330-315.

[17] Etemadi, A; Giti Passand, Z; Moradi, M. (2012). The Effectiveness of Group Therapy for 

Solving Circumcision, Reducing Mother-Baby Conflicts in Mothers. Quarterly Journal of Family 

Counseling and Psychotherapy, (3) 4: 588-565.

[18] Sanders, M. R., Dittman, C. K., Farruggia, S. P., &Keown, L. (2014).A comparison of online 

versus workbook delivery of a self- help positive parenting program. Journal of Primary Prevent, 

35, 125-133.

]19] Sturra, J. (1991). Stress: A New Disease of Civilization (Parirokh dadsetan Translation, 

1998). Tehran: Growth Publishing.

[20] Dadsetan.P. (2005). Parental Stress and General Health: A Study on the Stress of Parenting 

with General Health in Mothers of Nurses and Housewives with Young Children. Quarterly jour-

nal of Iranian psychologists, 2 (7), 20-30.

[21] To the researcher (2013). The Effectiveness of Stress Coping Skills Training on Parenting 

Stress in Mothers with Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Family Quarterly 

Journal, Sixth Year, No. 21, spring 2013, 114-99.



بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه حمایت تحصیلی و 
سرزندگی تحصیلی در  دانشجویان



47

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

Aim: This study aim was to examined mediating roleresiliencyin the perception of academic 

support and academic buoyancy

.Method: Using stratified sampling method, 140 students were selected from virtual and cor-

relation design and fit out academic support, resiliency and academic buoyancy scale. Data 

were analyzed with path analysis.

Results:The results of path analysis (PA) showed that academic support directly predicts ac-

ademic buoyancy. Also, resiliency can play a mediatory role among academic support with 

academic buoyancy. This means, that academic support through the resiliency increase the 

student academic buoyancy. 

 Conclusion: Accordingly, the conclusions of the verification model academic support, resilien-

cyand academic buoyancy among virtual courses students of Payam Noor University. These 

findings emphasize the role of students› ability, in successfully dealing with impediments and 

academic challenges and arrive to academic buoyancy. The results were discussed within the 

social cognitive theory and social-specifics affecting the high school students in Iran.

Key word: academic support,  resiliencyand academic buoyanc

بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در  دانشجویان

The study of examined Mediating role of resiliency in the 

perception of academic support and Academic buoyancy
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مقدمه
دانشجویان از ارکان اصلی نیروی انسانی کشور محسوب می شوند و نقش به سزایی در تحول و پیشرفت و تعالی 
هر کشوری دارند. از این رو توّجه به  سالمت و سرزندگی روانی- تحصیلی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از متغیرهای مهم در سالمت بافت تحصیلی به خصوص دانشگاه، سرزندگی تحصیلی است که محققان مختلف 
آن را راهی مفید و ساده برای درک مفهوم بهزیستی دانش آموزان در بافت تحصیلی عنوان کرده اند]1[. این متغیر 
به پاسخ مثبت، مفید، سازنده و انطباقی به انواع موانع تحصیلی اشاره دارد]2[ وبه عنوان نوعی توانایی در نظر 
گرفته می شود که در چالش ها و مشکالت زندگی تحصیلی  به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند.همچنین 
سرزندگی تحصیلی یکی از شاخص های مهمی است که بر تربیت و یادگیری موفقیت آمیزفرد تأثیر می گذارد و 
در آنجا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود]3[. به  طور کلی حس درونی 
سرزندگی، شاخص معنی دار سالمت ذهنی است]4،5[. در واقع سرزندگی افراد تأثیر شگرفی بر افزایش توان مقابله-

ای دانشجویان در مقابل مشکالت تحصیلی آنان خواهد داشت]2[. محققان دیگر، یک مدل پنج بعدی از سرزندگی 
تحصیلی ارائه دادند که شامل پنج بعد اعتماد به نفس و خودکارآمدی، برنامه ریزی، کنترل، خونسردی و تسلط 
بر خود و تعهد می باشد]6[ این ابعاد می تواند موجب توسعه ی عزت نفس و لّذت بردن از محیط تحصیلی برای 
دانشجویان گردد. لذا با توّجه به نقش سرزندگی تحصیلی و نتایج مثبتی که ازلحاظ روانی، اجتماعی و آموزشی 
برای دانشجویان دارد، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در پژوهش های مختلف 
عوامل مؤثر بر سرزندگی تحصیلی در سه بعد عوامل خانواده و همساالن، مدرسه و مشارکت و روانی قرارگرفته 

است]7[.
ازجمله متغیرهایی که نقش عوامل خانوادگی و همساالن را منعکس می سازد، حمایت تحصیلی است.حمایت 
تحصیلی شامل مؤلفه های حمایت اجتماعی )یعنی محبت، همراهی و توّجه ی اعضای خانواده، دوستان و همکاران 
است( که آن را در محیط های تحصیلی به کاربرده اند]8[.حمایت تحصیلی یک موضوع چند بعدی است که نقش 
معلم – دانش آموزان، معلم-والدین و والدین-همساالن، ترکیب هایی فراهم می نماید که هر یک به تنهایی و در 
ارتباط با یکدیگر، در ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان ایفا می کنند]9[.مطابق نظرات 
موجود، حمایت تحصیلی را می توان نوعی از حمایت اجتماعی عنوان کرد که شامل ابعاد حمایت اساتید )نوعی 
حمایت عاطفی که شامل مهیاکردن مشوق ها باشد(، حمایت همساالن )نوعی حمایت ابزاری مثل همکاری در 
انجام تکلیف است( و حمایت والدین )نوعی حمایت شناختی است که باعث انتقال اهمیت موفقیت های تحصیلی 
به دانشجو می شود(است]10، 11[.شواهد پژوهشی ]12،3[نشان می دهد بین حمایت های اجتماعی و سرزندگی تحصیلی 

دانشجویان رابطه-ی مثبت و مستقیم وجود دارد.
از متغیر هایی که می تواند بین حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه  ایفا کند، تاب آوری است.

از آسیب روان شناختی می باشد]13[. تاب آوری سازه ای  پیشگیری  و  ارتقای تاب آوری هدفی مهم جهت درمان 
است که بر اساس رویکرد مبتنی بر نقاط قوت بّنا شده و حاکی از قابلیت افراد در کنار آمدن با مشکالت و 
خطرات می باشد]14[. به عبارت دیگر، تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است]15[. همچنین از 
تأثیر روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند]16[. به  طوری که  یکی از مهم ترین و اساسی ترین مبنای 
سالمت روانی افراد میزان تاب آوری آن هاست]17[.الزم به ذکر است سرزندگی تحصیلی، تاب-آوری تحصیلی را در 
چارچوب زمینه ی روان شناسی مثبت منعکس می کند]7[. البته سرزندگی از تاب آوری متمایزاست؛ زیرا سرزندگی 



49

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

به دانش آموزان و  توانایی در نظر گرفته می شود که در چالش های زندگی تحصیلی  به  عنوان نوعی  تحصیلی 
دانشجویان کمک می کند، درحالی که تاب آوری به  طور خاص به ظرفیت افراد برای پاسخ دهی سازنده به موانع 
اصلی اشاره دارد و در شرایط سخت یاری رسان است. سرزندگی تحصیلی در زندگی همه محصلین وجود دارد 
درحالی که تنها برخی از آن ها تاب آوری را در دوران تحصیل تجربه می کنند]3[. شواهد پژوهشی نشان می دهد 
که بین تاب آوری و سرزندگی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد]18[.همچنین پژوهشی دیگر حاکی 
از اثر مستقیم تاب آوری بر سرزندگی تحصیلی است]19[. شواهد تجربی دیگر حاکی از این است که بین حمایت 
تحصیلی و تاب آوری دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد]20[. پژوهش جدیدتر نیز حاکی از ارتباط 

مثبت و معنی دار حمایت اجتماعی با تاب آوری است]21[.
به طورکلی پژوهش های موجود از ارتباط متغیرهای پژوهش حکایت دارد. تاکنون پژوهشی که به طور هم زمان 
متغیر های حمایت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و تاب آوری را دانشجویان به صورت مدلی یکپارچه مورد بررسی 
قرار دهد، صورت نگرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا تاب آوری بین 

متغیر های حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه ای ایفا می کند؟ )شکل 1(.

 روش تحقیق
و  دختر  کارشناسی  دانشجویان  شامل  پژوهش  آماری  جامعه ی  می باشد.  همبستگی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
بودند.  تحصیل  به  مشغول  دانشگاه  این  در  تحصیلی 95-94  سال  در  که  است  یاسوج  نور  پیام  دانشگاه  پسر 
نامتجانس بودن متغیرهای جنسیت  به دلیل  بودند که  شرکت کنندگان پژوهش،140 دانشجوی دختر و پسر 
بین  پرسشنامه ها  پژوهش  اجرای  در  شد.  استفاده  نسبی  طبقه ای  نمونه گیری  روش  از  تحصیلی  رشته های  و 
دانشجویان توزیع و بعد گرد آوری و تجزیه و تحلیل شد.معیار ورود به تحقیق رضایت دانشجویان و معیار خروج 
نیز ناقض بودن پرسشنامه بود. به آزمودنی ها اطمینان داده شد که پاسخ های آن ها صرفاً جهت کار پژوهشی بوده 

و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی می مانند.
ابزارهای پژوهش

پرسشنامه ی حمایت تحصیلی: این پرسشنامه دارای 18 گویه است که سه مؤلفه حمایت همساالن )دوستان(، 
والدین و اساتید را در لیکرت چهاردرجه ای)1 کامال مخالفم، 2مخالفم، 3 موافقم، کامال موافقم( موردسنجش قرار 
می دهد]18[. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده برای هر سه خرده مقیاس در دامنه ی 0/89 تا 0/93 می باشد]8[. 
این محققان همچنین رابطه ی معنی داری را بین نمرات عوامل استخراج شده از مقیاس حمایت خانواده با مقیاس 
حمایت اجتماعی گزارش می دهند. ضریب آلفا و ضریب باز آزمایی برای این مقیاس و عوامل آن، حاکی از پایایی 
این مقیاس می باشد. همچنین نتایج مطالعه ی آن ها حاکی از همبستگی مثبت میان ابعاد مختلف مقیاس حمایت 

تحصیلی با عملکرد تحصیلی است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بررسی شد و
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ضریب پایایی حمایت همساالن، حمایت والدین و حمایت اساتید به ترتیب 0/85، 0/71، و 0/66 به دست آمده 
است. نتایج حاصل از مطالعه داخلی بیانگر روایی مناسب فرم فارسی مقیاس حمایت تحصیلی جهت استفاده در 

جامعه ی ایران است]11[.
اساس طیف  بر  را  آزمودنی ها  پاسخ  نه گویه است که  پرسشنامه شامل  این  پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی: 
لیکرت از یک تا پنج )کامال موافقم تا کامال مخالفم( می سنجد]22[. در هنجاریابی نسخه ی فارسی ضریب آلفای 
کرونباخ آن 0/83 و باز آزمایی نیز 0/73 بود. روایی آن نیز مطلوب ارزیابی شد]22[.در این پژوهش نیز پایایی 

پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب 0/83 به دست آمد.  

خودکارآمدی،  تاب آوری،  بعد  چهار  در  سؤال   24 دارای  پرسشنامه  این  روان شناختی:  سرمایه ی  پرسشنامه ی 
امیدواری و خوش بینی است که بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت )از کامالخالفم تا کامال موافقم( نمره گذاری 
می شود]23[. سازندگان مقیاس پایایی پرسشنامه را باالی 0/90 گزارش کرده اند و نسبت خی  دو این آزمون برابر 
هنجاریابی  در  و 0/07هستند]23[.  ترتیب 0/97  به  مدل  این  در   CFI، RMSEA وآماره های  است   24/6 با 
با  پرسشنامه  پایایی  نیز  حاضر  پژوهش  است]24[.در  گزارش شده  آن 0/70  کرونباخ  آلفای  ایران،  در  انجام شده 

استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب آن 0/70 به دست آمد. 
یافته های تحقیق 

بررسی  متغیرها  معیارها  انحراف  و  میانگین  پژوهش شامل  متغیرهای  توصیفی  آمار  فرضیه ها،  بررسی  از  قبل 
شد و به  منظور بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش، همبستگی متغیرها محاسبه گردید و نشان داد که 

همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنادار هستند. ازاین رو امکان بررسی مدل فراهم می باشد.
 

جدول 1: ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
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در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر این که “آیا تاب آوری نقش واسطه ای در ارتباط میان حمایت تحصیلی  و 
سرزندگی تحصیلی ایفا می کند؟”، نتایج پژوهش نشان داد تاب آوری دارای نقش واسطه گری در مدل پژوهشی 

بود. نتایج دقیق حاصل از فرضیه پژوهش در شکل 2 آورده شده است.

نشان   2 جدول  اصالح(در  از  )بعد  مدل  برازش  شاخص های  نتایج  ابتدا  مدل،  برازش  به  مربوط  یافته های  در 
داده شده است. مدل نتایج به دست آمده، می توان گفت مدل از برازش خوبی برخوردار است و هم شاخص های 

مطلق و هم شاخص های تطبیقی به حد مطلوب رسیده اند.
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و   β=0/26( همساالن  تحصیلی  حمایت  می دهند،  نشان   3 جدول  همچنین  و   2 شکل  نتایج  که  همان گونه 
 )P>0/001 و β=0/24( و حمایت تحصیلی اساتید )P>0/01 و β=0/13( حمایت تحصیلی والدین ،)P>0/001
دارای اثر مثبت برتاب آوری می باشند. تاب آوری با )β=0/12و P>0/02( دارای اثرات مثبت بر سرزندگی تحصیلی 

هستند.
به منظور بررسی سهم واسطه گری تاب آوری در رابطه ی بین ابعاد حمایت های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، از 

دستور بوت-استراپ استفاده شد که نتایج آن در جدول 4 آورده شده است.

افزایش سرزندگی تحصیلی  به  از طریق تاب آوری قادر  ابعاد حمایت تحصیلی  همان گونه که مشاهده می شود 
شده است. 

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 
دانشجویان بود. نتایج تحلیل بر نقش میانجی تاب آوری در رابطه ی حمایت تحصیلی اساتید، والدین و همساالن 
تحصیلی،  حمایت  متغیرهای  هم زمان  به طور  که  پژوهشی  به طورکلی  داشت.  حکایت  تحصیلی  سرزندگی  بر 
تاب آوری و سرزندگی تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته است، لذا یافته های این پژوهش با نتایج 
Achour&MohdNo(2014)Zareei(2015), Haghshenas(2016)  مبنی بر ارتباط بین  پژوهش
Katakia, Rezaei & Gor-  . یافته های  با  همچنین  و    ]24،20،23[ تاب آور و  تحصیلی  حمایت  یمتغیرهای 
 jic(2013), Imani & Mohajerani(2016),  & Karimi(2016)  ( (2015) GhanbariTalab
Fooladchang ، Mahmoudi &-   مبنی بر ارتباط بین تاب آوری و سرزندگی تحصیلی]25، 18،19،26[همسو 
می باشد. ارتقای تاب آوری هدفی مهم جهت درمان و پیشگیری از آسیب روان شناختی می باشد که می تواند در 
پیشگیری از آسیب های تحصیلی نیز کارآمد باشد]13[. ازآنجاکه تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط 
ناگوار است]15[ و از تأثیر روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند]16[، می تواند از اثرات ناگوار مشکالت 
تحصیلی بر دانشجویان بکاهد. حمایت های تحصیلی با دلگرمی  به افراد به تاب آور شدن آن ها کمک می کند ]20[

و از این طریق به ارتقای سرزندگی فراگیران مدد می رسانند ازآنجایی که حمایت های والدین، همساالن و اساتید 
به عنوان سرمایه ای روان شناختی و درون فردی می تواند  تاب آوری  لذا  بیرونی محسوب می شوند،  حمایت های 

حکم تسهیل گر و کاتالیزر را ایفا کند که این حمایت ها را در جهت مثبت سوق دهد و درنهایت به سرزندگی
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 تحصیلی منجر شود. مطابق با منطق درمان شناختی-رفتاری،  نتایج صرفاً حاصل رویدادها نیست اند، بلکه نتایج 
از باور و افکار افراد نسبت به رویدادها نشأت می گیرد، بنابراین می توان تاب آوری را یک بینش روان شناختی 
دانست که حمایت های تحصیلی را در ذهن  افراد امیدبخش معنا می کند و درنتیجه احساس سرزندگی تحصیلی 
را، تسهیل می کند. با توجه پیشینه پژوهشی در زمینه ارتباط تاب آوری با متغیر حمایت تحصیلی و سرزندگی 
تحصیلی و همچنین با توجه به ماهیت این متغیر در کاهش آسیب پذیری روانی به نظر منطقی می رسد که نقش 
واسطه گری تاب آوری در بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان مورد تأیید قرار گیرد.

نتیجه گیری
ازلحاظ ارزش عملی، اطالعات حاصل از مطالعه ی حاضر می تواند برای ارتقاء سرزندگی تحصیلی توسط دستگاه 
بعدی  مطالعات  می شود  پیشنهاد  پایان،  گیرد.در  قرار  مورداستفاده  والدین  و  معلمان  جامعه،  تربیت  و  تعلیم 
در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، نقش مدرسه و مشارکت تحصیلی است و در 
حداقل  انجام شده  یا  پژوهش های  کمبود  دهند.  قرار  موردبررسی  را  نگرفت،  قرار  توّجه  مورد  حاضر  مطالعه ی 
گزارش  شده به خصوص در مورد سرزندگی تحصیلی از محدودیت های پژوهش بود. همچنین، شیوه ی اساسی 
جمع آوری اطالعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه بود، گرچه چنین شیوه ای در بیشتر پژوهش ها غالب 
نتایج به   تا  از چند روش مختلف جمع آوری گردد  با استفاده  است، ولی پیشنهاد می شود اطالعات هر متغیر 

دست آمده با اطمینان بیشتر مورداستفاده و تعمیم دهی قرار گیرد.

تقدیر وتشکر
از عزیزانی که در انجام این پژوهش با پژوهشگران همکاری کردند، صمیمانه تشکر می نماییم.

منابع مالی 
انجام گرفت و نهاد و مؤسسه حمایت  با هزینه شخصی  این پژوهش بصورت خودجوش توسط پژوهشگران و 

کننده ای در انجام این پژوهش وجود نداشت.
تاییدیه اخالقی

آزمودنی ها بصورت آزادانه وارد پژوهش شدند و به آنها اطمینان داده شد که پاسخ های آن ها صرفاً جهت انجام 
کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و کامال محرمانه در نزد پژوهشگران باقی می مانند و در صورت عدم 

تمایل به همکاری، هر وقت که بخواهند می توانند از پژوهش خارج شوند.



54

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

منابع
 

1. Sarah M, Paul C, Lisa. K. Well-being, Academic buoyancy and educational achievement in 
primary school student. International Journal of Educational Research2013,( 62): 239-248. 
2. Putwain D, Symes W, Connors L, DouglasOsborn E. Is academic buoyancy anything more than 
adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping.2012; 25(3): 349-358.
3. Duijin M, Rosenstiel  IV, Schais  W, Smallenbroek  C, Dahmen R. vitality and health:A lifestyle 
programme FOR employees .Eurpean Jornal of inter grative Medicin 2011;(3): 97-10.
4. Solberg PA, Hopkins WG, ommundsen Y, Halviri H. Effects Of three training types on vitality 
among older adults: A Self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise. 
2012; (13):407-417.
5. Martin A, Colmar SH, Davey L, Marsh H. Longitudinal modelling of academic buoyancy and 
motivation: do the ‹5Cs› hold up over time?. Br J EducPsychol 2010,80( 3); 473-496. 
6.  Belogolovsky E, Somech A. Teachers organizational citizenship behavior: Examining the 
boundary between in-role behavior and extra-role behavior: from the perspective of teacher, prin-
cipals and parents.Teaching and Teacher Education 2010, 26(4),914-923.
7. Brennan J, Ryan S, Ranga M, Brae S, Durazzi N, Kammphuis B. Study oInnovation in educa-
tion: Final Report.Luxembourg: Publications of the European Union.2014.
8. Dipaola M, Hoy wk. Organiziational citizenship of facully Achievenment of High school Stu-
dents ,The High Shool Journal 2005; (88): 35-44.
9. Comerford, J. Batteson, T. Tormey  R. . Academic Buoyancy in Second Level Schools: Insights 
from Ireland. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015;(197), 98-103. 
10.  Martin AJ. Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of 
students with attentiondeficit. 2014.
11. Samani S, Gafari M. Assessment of Adequacy psychometric indices of academic support 
scale. Studies Teaching and Learning 2011,3(1):47-60.[Persian]
12.  Moradi M, .Dehghani M, Solaimani Kashab A. Perceived Social Support and vitality, the 
mediating role of academic self-efficacy beliefs, Journal of Teaching and Learning Studies2015, 
7 (1): 1-24 .[Persian]
13. Downey JA. Recommendations for Fostering Educational Resilience in the Classroom›, Pre-
venting School Failure 2008, 53(1), 56-64.
14.  Norman S, Avey J, Nimnicht J, Pigeon  N. Citizenship  anddeviance  behaviors the interactive 
effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational, Journal 
of Leadership&Organizational Studies 2010,17 (4), 380-391.
15.  Zameer A. Virtual education system (current & future reality in Pakistan). Informing Science 
and information technology 2010, 7(1), 1-8.
16. Putwain D, Symes  W, Connors L, Douglas-Osborn  E .Is academic buoyancy anything more 
than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping 2012; 25(3):349-358. 



55

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

17.  Moradi M, Dehghanzadeh M, Soleimani-KHashab A. Perceived social support them and 
educational vitality; the mediating role of academic self-efficacy beliefs, Journal of Teaching and 
Learning2015, 7(1):  24-1.[Persian]
18. Imani M, Mohajerani B. Examine the relationship between psychological capital and spiritual 
intelligence vitality Urmia University students, the National Conference of Social Psychology 
and Educational Sciences.2015.[Persian]
19.  Karimi Z. Mediating  role of psychological capital in the perception of classroom man-
agement and Academic buoyancy Virtual courses students of Shiraz University. Master’s thesis. 
Payam Noor University Shiraz. 2016 .[Persian]
20.  Zarei, M. Causal Model Relations perception of the role of intermediary support the educa-
tion of burnout and psychological capital in Shiraz University of Medical Sciences in the School 
of Nursing students. Virtual courses students of Shiraz University. Master’s thesis. Payam Noor 
University Shiraz.2015.[Persian]
21.  Madani Z, GHolamali-Lavasani M, Ejhehy J. Investigate the relationship between resiliency 
and social support, psychological well-being of mothers with normal students and slow-paced. 
Studies of Psychology and Educational Sciences 2016. 1(3):27-41.[Persian]
22. Dehghani Zadeh M, Hosain Chari M. Academic vitality and perception of family communica-
tion patterns; mediating role of self-efficacy, the Journal of Studies, Teaching and Learning 2012, 
4 (2): 47-22.[Persian]
23.  Haghshenas M. Causal Model of social support and academic social behavior with an em-
phasis on mediation psychological capital Among students of Shiraz University. Virtual courses 
students of Shiraz University. Master’s thesis. Payam Noor University Shiraz.2016.[Persian]
24.  Achour  M, Mohd-Nor   M. The Effects of Social Support and Resilience on Life Satisfaction 
of Secondary School Students, Journal of Academic and Applied Studies 2014, 4(1): 12-20.
25.  GhanbariTalab M, Fooladchang  M. the Relationship of Resiliency and Subjective Vitali-
ty with Addiction Potential among Students, Research on Addiction Quarterly Journal of Drug 
Abuse 2015, 9(34):9-18.
26.  Mahmoudi Katakia Z, Rezaei F , Gorjic Y. A social work study on the effect of spiritual intel-
ligence and psychological capital on sense of vitality 2013.(3): 1559–1564.[Persian].



خواص روانسنجی نسخه های والدین و معلمان از پرسشنامه مشکالت یادگیری 

کلورادو ویلکات و همکاران )CLDQ( برای دانش آموزان



57

139
ن 7

ستا
 زم

ز و
پایی

م، 
 دو

اره
شم

ش، 
پوی

ی 
صص

 تخ
-

ی 
علم

مه 
صلنا

و ف
د

خواص روانسنجی نسخه های والدین و معلمان از پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو 

ویلکات و همکاران )CLDQ( برای دانش آموزان )مطالعه موردی: کودکان 6تا 16 سال(

دکتر علی رضایی شریف1، آمنه بیرانوند2

1. هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، رشته روانشناسی تربیتی، اردبیل، ایران.   
2. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره شغلی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

 )Beyranvand916@gmail.com( 

چکیده
امروزه یکی از موضوعات دغدغه برانگیز برای والدین و  پژوهش گران روانشناسی و مشاوره، مشکالت کودکان در 
زمینه های رفتاری وهیجانی است. درصد قابل بیشتری از کودکان دچار این سری مشکالت هستند)20 درصد از 
کودکان زیر 18 سال ایران( این درصد قابل توجه می تواند برانگیزاننده تالش هر محققی باشد. جامعه آماری در 
این پژوهش تمام دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر پرند می باشد. برای اقدام در این زمینه نمونه100نفره 
از دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو 
ویلکات و همکاران )CLDQ( با کمک والدین این دانش آموزان و با استفاده از آن دانش آموزان مورد بررسی 
قرار گرفتند. نتایج تحلیل فرضیه های این پژوهش نشان داد که وضعیت مشکالت یادگیری )مشکل در خواندن، 
شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی، مشکالت فضایی و مشکالت ریاضی( و توانایی ها در بین دانش آموزان 

باالتر از حد متوسط قرار دارد.      
کلید واژه: پرسشنامه مشکالت یادگیری، دانش آموزان

1.مقدمه
بسیاری از کودکان در معرض خطر هستند. دردوران کودکی مشکالت روانشناختی رایج است. در دنیای امروز، 
والدین برای تربیت فرزندان با چالش های بی شماری روبه رو هستند. امکانات عصر فناوری که دسترسی همگان 
را به اطالعات و قدرت ناشی از آن افزایش داده، مدیریت سنتی والدین را مبتنی بر کنترل اطالعات و قدرت 
ناشی ازآن است، با دشواری رو به رو ساخته است. گذر از دوران سنت به مدرنیته سبب شده است که کودکان و 

نوجوانان در معرض انواع آسیب های روانی قرار گیرند)شهرکي پور، کریم زاده، کرامتي، 1388(. 

1 . هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، رشته روانشناسی تربیتی، اردبیل، ایران.

2. دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان ارائه فارسی، پوستر، کد ملی: 4۰۷3۶124۷۶ ، شماره ۰۹1۶۵۶۷3۹۷2 ، آدرس: تهران، رباط کریم، پرند، فاز ۶، بلوار بعثت، 

مجتمع کوروش، بلوک A۵، واحد14،کد پستی: ۶۸1۸۶۶3۷1۹.
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آمار های  می خوانند.  روانی  اختالالت  را،  فرد  اجتماعی  و  تحصیلی  هیجانی،  عملکرد های  در  اختالل  نوع  هر 
نشان  است،  انجام شده  زمینه  این  در  که  گریخته ای  تحقیقات جسته  اما  دارد،  باره وجود  این  در  پراکنده ای 
می دهد که حدود 20 درصد از کودکان زیر 18 سال ایران به نوعی از این اختالالت روانی رنج می برند)بگیان کوله 
مرز،1394(. ارزیابی مشکالت روانسنجی کودکان جامعه و یافتن افراد مبتال اولین قدم در ارتقای سطح بهداشت 
روان این گروه سنی می باشد. بنابراین طراحی و کاربرد پرسشنامه ای که در مدت زمان کوتاهی این ارزیابی را 
انجام دهد، ضروری است. پرسشنامه توانایی و مشکالت یک ابزار غربالگری کوتاه است که به طور فزاینده ای در 
تعیین مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان به کار می رود. استفاده از این ابزار بیشتر در دوران ابتدایی 
مورد توجه فرار گرفته است. این ابزار در کشور انگلستان طراحی شده است و 5 زیرگروه از عالیم روانسنجی را 
ارزیابی می کند: مشکالت سلوک، بیش فعالی، عالیم هیجانی، مشکالت با همساالن، ورفتار مطلوب اجتماعی. 
مجموع 4 مورد اول نمره کلی مشکالت را به دست می دهد ویک نمره تاثیر گذاری هم دارد که نشان می دهد آیا 
شدت مشکالت کودک به اندازه ای هست که بتوان در زندگی روزمره او وخانواده اش اختالل ایجاد نماید)گودمن1 

.)1997،
باتوجه به اینکه  این پرسشنامه می تواند ابزار غربالگری مناسبی برای بررسی مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان 
باشد از آن برای بررسی کودکان دبستانی و راهنمایی استفاده نموده ایم. روانسنجی، سنجش و اندازه گیری در 
زندگی انسان سابقه ای بس طوالنی و قدمتی برابر تاریخ بشر دارد. انسان ها در دوران کهن همواره برای مقابله 
با رقبای خود یا دفاع و مبارزه در مقابل یورش های قبایل دیگر، به ارزیابی قدرت خویش و دشمن می پرداختند 
و پس از آن وارد عمل می شدند. لرد کلوین در جمله ای مطرح کرده است: »اگر بتوانید آنچه را که درباره اش 
صحبت می کنید، اندازه بگیرید و آن را به صورت کمی  بیان کنید، می توانید مدعی باشید که درباره آن چیزی 
می دانید، وگرنه دانش شما درباره آن اندک و نارساست«. گفته کلوین بیانگر یک واقعیت علمی است. چنانکه 
روان شناسی از هنگامی  به صورت یک علم مستقل درآمد که به آزمایشگاه کشیده شد، پدیده های روانی به صورت 
عینی و عملیاتی تعریف گردید و مورد اندازه گیری قرار گرفت. این واقعیت که افراد از نظر استعداد، شخصیت و 
رفتار تفاوت دارند و اینکه  این تفاوت ها را می توان مورد سنجش قرار داد، احتماال از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی 

انسان مورد توجه بوده است.)پاشا شریفی؛ 1374(.
به طور کلی یکی از هدف های عمده علم، اندازه گیری پدیده های مورد نظر و جنبه کمی  دادن به آنهاست. وقتی 
پدیده ها با اعداد نشان داده می شوند به راحتی می توان آنها را طبقه بندی کرد و قوانینی درباره آنها به دست 
 آورد)گنجی،1378(. سنجش و اندازه گیری روانی و بسط و توسعه آن در علوم تربیتی و روان شناسی در قرن 
نوزدهم و از زمانی شروع می شود که روان شناسی تحت تأثیر علوم فیزیک و زیست شناسی رابطه اش از فلسفه 
گسسته می شود و از شناخت و اهمیت روان دست می کشد و به مطالعه رفتار به عنوان موضوع عینی و مشاهده 

 پذیر نظیر آنچه در سایر علوم تجربی دیگر وجود داشت می پردازد)مختاري، 1387(.
پیدایش و توسعه شیوه های اندازه گیری در روان شناسی و علوم تربیتی نتیجه تأثیر سه عامل عمده اساسی بود. 
به پیدایش و پیشرفت سنجش های روانی کمک شایانی کرد، تالش های فرانسیس گالتون و  عامل مهمی  که 
مک کین  کتل در مورد تفاوت های فردی بود. گالتون معتقد بود که بین توانایی های ذهنی و تمییز حسی، رابطه 

وجود دارد. هر چه میزان هوش باالتر باشد سطح تمییز حسی نیز باالتر است.

1 .Goodman
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بررسی تفاوت های فردی مستلزم ابزار آالت مختلفی بود که به وسیله آنها بتوان هوش و توانایی های مختلف را 
اندازه گیری کرد. به همین مناسبت آزمون های مختلفی ابداع کردند و روش های آماری خاصی برای کمی ساختن 

نتایج آزمون ها پدید آوردند) نوروزی، 1374(.
اختالالت کودکان، یکی از مهم ترین مباحث بهداشت روان، سالمت روان کودکان و نوجوانان است از آن جا که 
دوران کودکی یکی از تاثیرگذارترین و حساس ترین مراحل زندگی است، توجه به بهداشت روان دراین مرحله 
نیز بسیار حیاتی و با اهمیت است زیرا شناسایی ورفع مشکالت رفتاری و شخصیتی در سنین پایین کمک بسیار 
بزرگی در شکل گیری شخصیت سالم افراد در بزرگسالی محسوب می شود این در حالی است که طبق تحقیقات 
بین 15 تا 20 درصد کودکان و نوجوانان کشور ما به نوعی از مشکالت رفتاری و روانی رنج می برند)دانکلی، 

زوراف و بالنکستین1 ، 2006(.
این مشکالت طیف وسیعی دارد و بیماری های خفیفی مثل اضطراب، بیش فعالی، افسردگی و کم تمرکزی را 
در بر می گیرد، به همین دلیل طرح سالمت روان کودک و نوجوان با همکاری وزارت آموزش و پرورش و اداره 
سالمت روان وزارت بهداشت در حال تدوین است. به گفته تهرانی دوست بسیاری از والدین تصور می کنند برخی 
مشکالت رفتاری همچون بیش فعالی و کم تمرکزی طبیعی و مقتضای سن فرزندشان است، در حالی که این 
موارد جزو شایع ترین مشکالت رفتاری دوران مدرسه است. باید توجه داشت که اگر این مشکالت کنترل و 
درمان نشود، فرد دچار مشکالتی چون افت تحصیلی و در سنین نوجوانی گرفتار مسائلی نظیر بزه، پرخاشگری و 
رفتارهای مغایر با هنجارهای جامعه می شود. در عین حال بازهم خانواده به فکر درمان فرزندش نیست و ممکن 
است به اشتباه تصور کند وی دچار فساد اخالقی و... شده است در حالی که وی از یک مشکل روانی یا رفتاری 
رنج می برد که قابل درمان است. با توجه به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر بررسی خواص روانسنجی 
نسخه های والدین و معلمان از پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران )CLDQ( برای دانش 

آموزان )مطالعه موردی: کودکان 6تا 16 سال( می باشد.

2.روش تحقیق
جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی و راهنمایی شهر پرند است شهر جدید پرند در جنوب 
غربی تهران و درکیلومتر30 آزادراه تهران- ساوه قرار گرفته است. مساحت تقریبی آن شامل 17000 هکتار که 
شامل دو بخش مسکونی در شمال و شهرک صنعتی در جنوب و بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی، 

جمعیت شهر 000 /700 نفر پیش بینی شده است..
 تعداد دانش آموزان ابتدایی این شهر طبق آمار بیش از 30 هزارنفر می باشد که از بین دانش آموزان  این شهر  
یک نمونه 100 نفره انتخاب شده است که پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکارا CLDQ در 
جلسات والدین معلمین که هر ماهه در مدارس برگذار می شود بین والدین پخش و جمع آوری گردید.برای این 
کار چون همه والدین در این جلسات حضور پیدا نمی کردند مجبورا در اکثر مدارس پرسشنامه پخش گردیده 

است تا نمونه مورد نظر به دست آید.
)CLDQ( پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران

1  -Dunkley, D. M. Zuroff, D. C. & Blankstein
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را  یادگیری  و مشکالت  تهیه شده   )2011( همکاران  و  ویلکات  توسط  کلورادو  یادگیری  پرسشنامه مشکالت 
متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی 
می داند که موجب مشکالت یادگیری می شوند. این پرسشنامه که از 20 آیتم تشکیل شده است، توسط والدین 
دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای از اصاًل )1( تا همیشه )5( 

می باشد.

روش های  با  پرسشنامه  سازندگان  توسط  آن،  مولفه های  و  پرسشنامه  این  اعتبار  روان سنجی:  ویژگی های 
همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بدست داده است )ویلکات و همکاران، 2011(. 
همگرای  روایی  است. همچنین  گزارش شده  مطلوب  در حد  مذکور  پرسشنامه  سازه  روایی  و  تفکیکی  روایی 
مولفه های این پرسشنامه با پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: خواندن 
)ویلکات و همکاران،  0/64؛ ریاضی 0/44؛ شناخت اجتماعی 0/64؛ اضطراب اجتماعی 0/46 و فضایی 0/30 

.)2011
CLDQ  اعتبار

در پژوهش حاجلو و رضایی شریف )1390(، به منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو از دو 
روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است. همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن از 
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید )جدول 1(. دامنه ی ضریب آلفای کرونباخ از 0-1 در نوسان 
می باشد که ضریب 0/70 معموالً به مثابه ی مالک قابل قبول در نظر گرفته می شود)گادو  و اسپیرافکین، 2002(. 
کوچک بودن مقادیر خطای معیار اندازه گیری برای کل آزمون و مولفه های فرعی آن نیز نشان می دهند که 
انحراف معیار توزیع نمرات خطا در آزمون های فوق کم و معرف اعتبار باال می باشد. معیار قضاوت در مورد مقادیر 
با توجه به اینکه ضریب  اندازه گیری به نسبت تعداد داده های آزمون و خرده آزمون ها می باشد.  خطای معیار 
آلفای کرونباخ برای CLDQ و کلیه مولفه های آن از 0/70 بیشر است لذا همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده 
مقیاس های آن مورد تأیید قرار می گیرد. به منظور بررسی اعتبار CLDQ از طریق بازآزمایی، این پرسشنامه بر 
روی 20 نفر از والدین دانش آموزان با فاصله زمانی دو هفته اجرا گردید و با استفاده از روش همبستگی پیرسون 

ضریب اعتبار آزمون – بازآزمون به دست آمده است.
ضریب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه و هر یک از مولفه های آن از مقدار 0/70 بیشتر بوده و حاکی از قابل 

قبول بودن همسانی زمانی CLDQ و مولفه های آن می باشد.
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روایی CLDQ: در پژوهش حاجلو و رضایی شریف )1390( به منظور کسب اطمینان از روایی CLDQ، روایی 
یادگیری کلورادو توسط  قرار گرفته است. روایی محتوا در پرسشنامه مشکالت  بررسی  تفکیکی و سازه مورد 
سازندگان پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است، در این پژوهش نیز دقت و صراحت ترجمه از طریق 
ترجمه مستقیم از انگلیسی به فارسی و ترجمه معکوس از فارسی به انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور 
 t ارزیابی روایی تفکیکی پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو، دو گروه عادی و بالینی بواسطه اجرای آزمون
مورد مقایسه قرار گرفتند. با توجه به اطالعات چنین نتیجه می شود که میانگین دانش آموزان مدارس عادی و 
استثنایی به لحاظ نمرات پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو و خرده مقیاسهای پنج گانه آن به گونه ای معنادار 
متفاوت می باشد. دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به دانش آموزان مدارس عادی همواره از میانگین باالتری 
برخوردار هستند. تفاوت های معنادار به دست آمده موید قدرت تفکیکی مطلوب پرسشنامه مشکالت یادگیری 

کلورادو و خرده مقیاس های آن است.
روایی سازه پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو به دو شیوه ی محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با خرده 

مقیاس های آن و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است.
بین پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو و خرده مقیاس های پنج گانه آن همبستگی باالیی وجود دارد. شدت 
 ،0/78 اجتماعی  شناخت   ،0/81 خواندن  مقیاس های  خرده  با  کلورادو  یادگیری  مشکالت  پرسشنامه  ارتباط 
اضطراب اجتماعی 0/76، مشکالت فضایی 0/70 و ریاضی 0/60 بدست آمده است. معناداری روابط مذکور در 

سطحی باال بیانگر برخورداری پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو از روایی سازه ی مطلوب است.

3.یافته های پژوهش

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت یادگیری دانش آموزان به صورت معناداری 
بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 3/48 و میانگین معیار مقایسه 3 که 

همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 0/48 می باشد. 
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طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت در خواندن دانش آموزان به صورت معناداری 
بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 3/79 و میانگین معیار مقایسه 3 که 

همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 0/79 می باشد. 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت شناخت اجتماعی دانش آموزان به صورت 
معناداری بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 3/77 و میانگین معیار 

مقایسه 3 که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 0/77 می باشد. 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت اضطراب اجتماعی دانش آموزان به صورت 
معناداری بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 3/81 و میانگین معیار 

مقایسه 3 که همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 0/81 می باشد. 
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طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که  این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت فضایی دانش آموزان به صورت معناداری 
بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 2/97 و میانگین معیار مقایسه 3 که 

همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 0/30-  می باشد. 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داری بدست آمده که کمتر از 0/05 می باشد می توان 
نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و میزان مشکالت ریاضی دانش آموزان به صورت معناداری 
بیشتر از حد متوسط  قرار دارد و همچنین با توجه به میانگین نمونه آماری 4/13 و میانگین معیار مقایسه 3 که 

همان میانگین جامعه آماری ماست، اختالف میانگین برابر 1/13می باشد. 

4.بحث و نتیجه گیری
مشخصه اختالالت یادگیری در کودک یا نوجوان عدم پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن، بیان نوشتاری یا 
ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی کودک است. برای کودکان دچار اختالالت یادگیری اغلب دشوار است 
و پا به پای همساالنشان در برخی موضوعات تحصیلی پیش روند، اما در سایر موضوعات و مواد درسی عملکرد 
خوبی دارند. اختالالت یادگیری سبب می شوند پیشرفت کودک کمتر از حد مورد انتظار براساس توان بالقوه و 
فرصت های آموزشی باشد. وقتی در کنار سنجش توانایی هوشی از یک آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده می شود، 
، 2010(.مشکالت  و همکاران1  کند)بالت  را شناسایی  یادگیری  آموزشی می تواند مشکالت  روان  ارزیابی  این 
از  یا نوجوان که به  این شکل شناسایی شده اند می توانند استحقاق فرد برای برخورداری  یادگیری در کودک 

خدمات آموزش درون نظام مدرسه عمومی  را اثبات نمایند.

1  -Blatt, S.J. Zuroff, D.C. Lance, L. Hawley, L.L. & Auerbach
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اختالالت یادگیری اغلب سبب می شوند موفقیت در تحصیل برای کودک عذاب آور شود و در برخی موارد منجر 
به دلسردی، عزت نفس پایین، سرخوردگی مزمن و روابط ضعیف با همساالن می شوند. اختالالت یادگیری به 
 ،)ADHD( میزانی بیش از حد متوسط با خطر انواع اختالالت همزمان از جمله اختالل کم توجهی/ بیش فعالی
اختالالت ارتباط، اختالالت سلوک و اختالالت افسردگی همراهند. در نوجوانان دچار اختالالت یادگیری میزان 
ترک تحصیل 1/5 برابر است و به 40 درصد بالغ می شود. بزرگساالن دچار اختالالت یادگیری در معرض مشکالت 
مربوط به اشتغال و سازگاری اجتماعی هستند. اختالالت یادگیری ممکن است با سایر اختالالت رشد، اختالل 
افسردگی اساسی و اختالل افسرده خویی )دیس تایمی( همراه باشند. نتایج تحلیل فرضیه های این پژوهش نشان 
داد که وضعیت مشکالت یادگیری )مشکل در خواندن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی، مشکالت فضایی 

و مشکالت ریاضی( و توانایی ها در بین دانش آموزان باالتر از حد متوسط قرار دارد.     
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