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چکـیده
از شکل های متداول بهره برداری از جنگل های زاگرس ،استفاده از چوب هیزمی برای مصارف سوختی است .این نوع
بهره گیری سنتی آسیب های زیادی را به ساختار و موجودیت اکولوژیک جنگل ها وارد ساخته است .شناخت و ارزیابی
میزان وابستگی خانوارهای جنگلی به چوب هیزمی ،عالوه بر اینکه تصویر روشنی از میزان وابستگی جوامع محلی به
جنگل را نشان می دهد ،زمینه و بستری جهت اجرای راهکارهای جایگزین چوب هیزمی را نیز فراهم می سازد .در همین
راستا در این تحقیق با بهره گیری از روش پیمایش و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه با  030خانوار روستایی در ناحیه
عرفی منج شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ،درصد وابستگی به چوب سوخت در مصارف مختلف
روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته است .مطابق نتایج  77/7درصد خانوارها جهت طبخ غذا از اجاق هیزمی 60/0 ،درصد از
تنور هیزمی 37 ،درصد از بخار هیزمی 30 ،درصد از آبگرمکن هیزمی برای گرم کردن آب و  06درصد از روستاییان از
اجاق هیزمی برای گرم کردن شیر و دوغ استفاده میکنند .در واقع می توان گفت جنگل نشینان در سامان های عرفی
مورد مطالعه وابستگی شدیدی به جنگل برای تأمین و مصرف چوب هیزمی دارند .توجه به توسعه زیرساخت های انرژی
در روستاها و همچنین کاربست انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی ،می توان تا حدود زیادی از وابستگی به چوب
هیزمی کاست و در نتیجه روند تخریب جنگل ها آهنگی کاهنده به خود گیرد.

واژگـان کلـیدی :انرژی سوخت ،چوب هیزمی ،شهرستان لردگان ،جنگل های زاگرس

 -1دانشجوی دکتری علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد (نویسنده مسئول)mahmoudi@sku.ac.ir :
 -3عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
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 -1مقدمه
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مساحت جنگلهای زاگرس مرکزی حدود  707هزار و  000هکتار برآورد می شود که  00/0درصد از وسعت جنگل های
زاگرس را پوشش داده است .بیش از  70درصد وسعت این جنگل ها انبوهی تاج پوشش در آنها کمتر از  00درصد است 00 .گونه
درختی و درختچه ای در قالب  90خانواده و  07جنس در زاگرس مرکزی شناسایی شده است که این موضوع نشان می دهد 70/7
درصد گونه های چوبی زاگرس در محدوده زاگرس مرکزی گسترش دارند .چرای دام ،زراعت زیر اشکوب ،تأمین سوخت و مصارف
روستایی ،زغالگیری ،فروش چوب هیزمی و استفاده از محصوالت غیر چوبی جنگل ،شکل های بهره برداری سنتی از جنگل های
زاگرس مرکزی است که اثرات مخرب زیادی بر توان اکولوژیک این جنگل ها وارد نموده است .کاهش ارتفاع توده های جنگلی،
کاهش پوشش تاجی درختان ،فقدان تجدید حیات جنسی ،کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش تنوع زیستی از مهمترین اثرات بهره
برداری های سنتی از این جنگل ها است (محمودی .)0300 ،مصرف چوب غیر صنعتی یا هیزمی از جمله محصوالت کلیدی جنگل
است که نقش معیشتی مهمی در زیست روستائیان جنگلی دارد که در تخریب عرصه های جنگلی در کشورهای در حال توسعه
موثر است (.(Schwarzbauer & Stern, 2010
از عوامل مهم و کلیدی تخریب جنگل های کشور ،بهره برداری های سنتی است که جوامع محلی درون یا حاشیه عرصه های
جنگلی از منابع و عناصر جنگلی دارند (جزیرهای و ابراهیمیرستاقی .)0309 ،این بهره برداری شامل چرای دام ،زراعت زیر اشکوب،
گردشگری و استفاده از چوب هیزمی برای مصارف سوختی و غیر سوختی است .این نوع بهره برداری های در جنگل های زاگرس
نمود بیشتری دارند ،به خصوص استفاده از چوب هیزمی که باعث شده است که فرم رویشی این جنگل ها در اکثر مناطق به شکل
شاخه زاد درآید .بررسی هایی مختلف در مورد میزان مصرف چوبی هیزمی در مناطق رویشی جنگلی کشور به به خصوص در مورد
جنگل های زاگرس به انجام رسیده است .میزان مصرف هیزمی تنه و سرشاخه درختان جنگلی زاگرس در استان چهارمحال و
بختیاری برای هر خانوار روستا را به ترتیب  7/07و  0/0تن در سال برآورد شده است (جاللی .)0306 ،میزان مصرف هر خانوار
روستایی در شهرستان خرمآباد  90/00و خانوار عشایری  00/7مترمکعب در بخش های استفاده بخاری ،پخت نان ،زغال گیری و
استحمام تخمین زده شد (بازگیر و همکاران .)0300 ،میزان مصرف چوب هیزمی در هر خانوار ییالقی شهرستان نوشهر به طور
متوسط در هر سال  7/03مترمکعب برآورد شده است (نورزادمقدم و همکاران .)0303 ،عالی زاده و همکاران( )0300در مطالعه ای با
عنوان بررسی عوامل سرعت بخش تخریب جنگل در سطح استان لرستان افزایش جمعیت ،قطع درختان ،تخریب اراضی جنگل به
منظورتهیه سوخت و زغال گیری ،تخریب در اثر چرای دام ،آتش سوزی و مدیریت ضعیف را مهم ترین عوامل تخریب جنگل های
استان معرفی نمودهاند .فالحی( )0307با بررسی نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در تخریب جنگلهای بلوط روستای اوالد
قبادکوهدشت نتیجه گرفت نقش عوامل انسانی نسبت به عوامل طبیعی در تخریب در اولویت باالتری قرار دارند.این پژوهش با
هدف بررسی تاثیر خانوارهای جنگل نشین در تخریب جنگل انجام شده است.
در جنگل های زاگرس مصرف چوب سوختی شامل گرم کردن آب ،پخت نان ،بخاری ،طبخ غذا ،گرم کردن شیر و دوغ و
زغالگیری شکل های استفاده هستند و در مصرف غیر سوختی چوب هیزمی برای خانه سازی ،ابزار کشاورزی ،ساخت انبار و طویله،
حصارکشی ،سرشاخه برای دام و برداشت هیزم برای فروش مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد .در واقع در مجموع  09نوع
استفاده از چوب هیزمی در روستاهای جنگلی بختیاری نشین دیده می شود (اسحاقی و محمودی .)0300 ،اینکه مصرف چوب
هیزمی در فرایند تولید انرژی سوخت برای استفاده های معیشتی جنگل نشینان چگونه صورت می گیرد ،بسیار کمک خواهد کرد تا
برنامه ریزی و مدیریت مناسبی برای طرح راهکارهای جایگزین قابل پذیرش به انجام رسد .در همین راستا در این مطالعه تالش
شد تا چگونگی تولید انرژی گرمایی از منابع مختلف در خصوص جنگل نشینان حوزه زاگرس مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 -2منطقه و روش مطالعه
این مطالعه در محدوده جنگل های زاگرس مرکزی در استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان لردگان و ناحیه عرفی منج به
انجام رسیده است .خانوارهای جنگلی مستقر در روستاها و سامان های عرفی منج نساء ،کلواری ،ده سوخته ،آبیدک و تیرسامان که
در ناحیه و بخش منج قرار دارند مورد مطالعه قرار گرفته اند .در این تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با تکمیل
پرسشنامه ،وضعیت چگونگی تولید و مصرف انرژی سوختی مورد بررسی قرار گرفته است .تکمیل پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با
سرپرست خانوارهای جنگل نشین انجام پذیرفته است .در همین راستا  030پرسشنامه بر اساس رابطه برآورد حجم نمونه کوکران و
با درنظر گفتن خطای  0/07تکمیل گردید .از حجم کل خانورهای روستایی  37/0درصد آن مورد پرسش قرار گرفته اند .انتخاب
نمونه ها پس از تقسیم به نسبت در هر روستا ،به صورت تصادفی انجام پذیرفت .جهت روایی پرسشن نامه از رویکرد روایی
محتوایی استفاده شد و بر اساس ضریب الفای کرونباخ میزان پایایی آن  0/79محاسبه شد .در جدول  0تعداد پرسش نامه های در
نظر گرفته شده برای هر روستا و سامان عرفی آمده است.
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جدول :1اطالعات جمعیتی و تعداد پرسشنامههای روستاهای مورد نظر
تعداد خانوار
093
90
73
00
000
370

روستا
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیرسامان
آبیدک
مجموع

تعداد پرسشنامهها
06
0
90
00
30
030

درصد در هر روستا
37/00
6/00
07/96
03/70
90/00
000

 -3نتایج
 -1-3مشخصات مصاحبه شوندگان
جدول  9توزیع جنسیتی مصاحبه شوندگان را به
تفکیک سامانهای عرفی نشان میدهد 70/6 .درصد از
سرپرست خانوارهای مورد بررسی مرد و مابقی ( )90/0زن
هستند .جدول  3میزان تحصیالت مصاحبه شوندگان را به
تفکیک سامانهای عرفی نشان میدهد .غالب مصاحبه
شوندگان ( )70/7بیسواد هستند.

جدول :2درصد توزیع جنسیتی مصاحبه شوندگان

آبیدک

07/0

09/6

جدول  :3تحصیالت مصاحبه شوندگان (درصد)
روستا
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیرسامان
آبیدک

بی سواد
70/0
77/6
77/0
60/0
63

ابتدایی
97/7
99/9
30/6
99/9
07/0

سیکل
7/0
0
00/7
00/0
0/7

دیپلم
7/7
0
0
7/6
9/9

لیسانس
7/7
99/9
0
0
0/7

جمع
000
000
000
000
000
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روستا
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیرسامان

زن
67/7
00/0
07/0
06/7

مرد
30/3
00/0
00/9
03/3

 -2-3وسایل مورد استفاده برای تولید انرژی سوختی
روستاییان در منطقه مورد مطالعه جهت طبخ غذا ،پخت نان ،ایجاد گرما ،تهیه آب گرم و گرم کردن شیر از وسایل گوناگونی
مثل وسایل نفتی ،هیزمی وگازی و ...استفاده میکنند که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته شده است.

 -1طبخ غذا
مطابق شکل  0بیشترین وسایل مورد استفاده جهت طبخ غذا اجاق هیزم میباشد که  77/7درصد را شامل میشود.
۷۰
۶۰
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیر سامان
آبیدک

۵۰

۳۰
۲۰

درصد استفاده

۴۰

۱۰
۰
وسایل برقی

اجاق بوته ای گاز پیک نیک

اجاق گازی

اجاق هیزمی

اجاق نفتی

شکل :1میزان استفاده از وسایل مختلف جهت طبخ غذا
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 -2پخت نان
شکل 9میزان استفاده از وسایل مختلف جهت پخت نان را به تفکیک هر یک از روستاهای مورد نظر نشان میدهد .بیشترین
وسیله مورد استفاده جهت طبخ غذا تنور هیزمی میباشد که  60/0درصد را شامل میشود.
تنور نفتی

۸۰

تنور گازی

۷۰

تنور هیزمی

۶۰

نانوایی عمومی

۴۰
۳۰
۲۰

درصد استفاده

تنور بوته ای

۵۰

۱۰

۰
آبیدک

شکل :2میزان استفاده از وسایل مختلف جهت پخت نان

 -3ایجاد گرما
شکل 3میزان استفاده از وسایل مختلف جهت ایجاد گرما را به تفکیک هر یک از روستاهای مورد نظر نشان میدهد .بیش-
ترین وسیله مورد استفاده جهت ایجاد گرما ،بخاری نفتی میباشد که  60/3درصد را شامل میشود.
۷۰
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیر سامان
آبیدک

۶۰
۵۰
۴۰

۳۰
۲۰

درصد استفاده
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تیر سامان

ده سوخته

کلواری

منج نساء

۱۰
۰

وسایل برقی

استفاده از بیوگاز بخاری بوته ای بخاری هیزمی

بخاری گازی

بخاری نفتی

شکل  :3میزان استفاده از وسایل مختلف جهت ایجاد گرما

 -4تهیه آب گرم
شکل  0میزان استفاده از وسایل مختلف جهت تهیه آّب گرم را نشان میدهد 09/3 .درصد از روستاییان تنها از آبگرمکن نفتی
برای گرم کردن آب استفاده میکنند.

0

۱۲۰

آبگرمکن نفتی
آبگرمکن برقی
آبگرمکن گازی
آبگرمکن هیزمی
آبگرمکن خورشیدی

۱۰۰
۸۰

۴۰

درصد استفاده

۶۰

۲۰
۰
تیر سامان

آبیدک

ده سوخته

کلواری

منج نساء

شکل  :4میزان استفاده از وسایل مختلف جهت تهیه آب گرم

مطابق شکل 06 ،7درصد از روستاییان تنها از اجاق هیزمی برای گرم کردن شیر و دوغ استفاده میکنند و  00درصد از اجاق
نفتی استفاده میکنند.
۸۰
منج نساء
کلواری
ده سوخته
تیر سامان
آبیدک

۶۰

۲۰

درصد استفاده

۴۰

۰
وسایل برقی

اجاق بوته ای

گاز پیک نیک

اجاق گازی

اجاق هیزمی
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 -5گرم کردن شیر و دوغ

اجاق نفتی

شکل :5میزان استفاده از وسایل مختلف جهت گرم کردن شیر و دوغ

 -4بحث و نتیجه گیری
بهره گیری سوختی از جنگل ،عمده ترین مصرف سنتی و بومی از جنگل های زاگرس به شمار می رود .هرچند با توسعه
سوخت های فسیلی از روند استفاده هیزم در مناطق روستایی کم شده است ،اما همچنان در برخی مناطق جنگلی ،منبع اصلی
تأمین سوخت و تولید انرژی گرمایی به حساب می آید (جزیرهای و ابراهیمیرستاقی.)0309 ،
در روستاهای کم برخودار که زیرساخت انرژی مانند گاز و نفت وجود ندارد و یا در روستاها و خانوارهایی به طور سنتی و
فرهنگی استفاده از چوب هیزمی را برای سوخت نسبت به نفت و گاز ترجیح می دهند ،بدیهی است که مردم برای رفع نیازهای
سوختی خود از چوب های جنگلی استفاده کنند .میزان این وابستگی در فصول مختلف متفاوت است .در ماههای سرد سال ،استفاده
از اجاق یا بخاری هیزمی زیاد می شود و در ماههای گرم نیز استفاده از چوب هیزمی برای گرم کردن شیر و دوغ افزایش می یابد.
برخی محرک های اقتصادی در جامعه مانند حذف یارانه انرژی انگیزه استفاده چوب هیزم جنگلی را بیشتر کرده است(بازگیر و
همکاران .) 0300 ،قطع درخت به منظور تأمین چوب هیزمی در روستاهای جنگلی ،از دالیل اصلی تخریب و کاهش کیفیت و
شادابی جنگل های کشور است .بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط هر خانوار در روستاهای جنگلی زاگرس ،ساالنه بیش از 0
متر مکعب چوب جنگلی برای تأمین نیازهای سوختی خود برداشت می کند (محمودی .)0300 ،مطابق بررسی انجام شده درصد
زیادی از خانوارهای روستایی در ناحیه عرفی منج از اجاق هیزمی برای طبخ غذا و گرم کردن شیر و دوغ ،تنور هیزمی برای پخت
نان ،بخاری هیزمی برای تولید گرما و از آبگرمن هیزمی برای گرم کردن آب استفاده می کنند .در واقع می توان گفت جنگل
نشینان در سامان های عرفی مورد مطالعه وابستگی شدیدی به جنگل برای تأمین و مصرف چوب هیزمی دارند.
5

به دلیل پایین بودن شاخص های توسعه یافتگی در مناطق جنگلی کشور ،میزان فشار و وابستگی معیشتی مردم محلی به
عناصر و منابع جنگلی در آستانه باالیی قرار دارد .به همین دلیل تخریب عرصه های جنگلی به منظور رفع نیازهای سوختی جنگل
نشینان آسیب های جبران ناپذیری به این منابع ارزشمند وارد ساخته است .در همین راستا الزم است تدابیری اندیشیده شود تا میزان
وابستگی مردم به جنگل کاهش و تقاضا برای چوب سوختی مرتفع گردد .استفاده از انرژی های نو به خصوص بهره گیری از انرژی
خوشیدی راهکار موثری برای جایگزینی چوب سوخت در روستاههای جنگلی کشور است .یکی از ابزارهای مورد استفاده برای گرم
نمودن آب از طریق انرژی خورشیدی ،آبگرمکن های خورشیدی است که استفاده از آنها روزبهروز در حال افزایش است .مطابق
مطالعه ای که در دهستان میالس شهرستان لردگان به انجام رسیده است ،قبل از نصب آبگرمکنهای خورشیدی متوسط مصرف
ساالنه چوب هیزمی جهت گرم کردن آب 03/00 ،مترمکعب برای هر خانوار بوده است که این میزان بعد از نصب آبگرمکن به
 0/60متر مکعب تقلیل پیدا کرده است .این کاهش  00درصدی مصرف چوب نشان از موفقیت طرح آبگرمکنهای خورشیدی
داشته است (محمودی و اسحاقی .)0300 ،لذا در ناحیه عرفی منج هم پیشنهاد می شود ز آبگرمن های خورشیدی استفاده شود که
نیاز مردم برای گرم کردن آب به چوب بلوط مرتفع گردد.
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اسحاقی ،فاطمه و بیت اهلل محمودی ( .)0300ارزیابی تقاضای مصرف چوب هیزمی خانوارهای جنگل نشین زاگرس
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8- Schwarzbauer P ., and T. Stern. 2010. Energy vs. material, Economic impacts of a
"Wood-for-energy scenario" on the forest- based sector in Austria: A simulatilon
approach, Forest Policy and Economics. 12(1): 31-38.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)18 :زمستان  ،1400جلد دو

بررسی وضعیت آسیبهای روانی با تأکید بر تنش شغلی کارکنان
پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد

*2

کامروز امینی ،1فاطمه یاری نسب

تاریخ دریافت1400/11/17 :
تاریخ پذیرش1400/12/08 :
کد مقاله19174 :

چکـیده
مقدمه :یکی از مراکز مهمی که کارکنان آن در معرض آسیب های ناشی از شغل قرار دارند ،مراکز پزشکی قانونی است که
با وجود استرسزا بودن بخشهای تخصصی ،در مباحث علمی کمتر به آن پرداخته شده است ،لذا این مطالعه با هدف
بررسی وضعیت آسیب روان و تنش شغلی کارکنان بخشهای مختلف ادارات پزشکی قانونی استان کهگیلویهوبویراحمد
انجام گرفت.
روش تحقیق :این تحقیق بصورت مقطعی ،توصیفی-تحلیلی میباشد .اطالعات الزم از کارکنان بخش های مختلف
پزشکی قانونی جمع آوری گردید .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه است که شامل اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه
تنش شغلی و پرسشنامه سالمت روانی است .نمونه آماری به دلیل محدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شماری
محاسبه و با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در این تحقیق  41نفر مورد مطالعه قرارگرفتند که  %41.4زن و  % 58/6مرد بودند و بین 22تا  40سال سن و
 %46/3استخدام رسمی بودند .سالمتروان کارکنان باالتر از متوسط میباشد که باالترین میانگین مربوط به زیرمقیاس
اضطراب و کمترین مربوط به زیرمقیاس افسردگی میباشد .تنش شغلی کارکنان در محدوده متوسط(استرس متوسط) می
باشد که باالترین نمره مربوط به زیرمقیاس بارکاری و کمترین نمره مربوط به زیرمقیاس محدوده نقش است .بر اساس
نتایج تحلیلی تنش شغلی و آسیبروانی کارکنان رابطه معناداری دارند .هر چه تنش شغلی بیشتر باشد آسیبهای روانی
کارکنان نیز بیشتر است .نمره آسیب روانی کارکنان در زنان کمتر از نمره مردان و نمره تنش شغلی بیشتر از مردان بود.
آسیب روانی کارکنان از نظر آماری معنی دار بود .آسیب روانی و تنش شغلی با افزایش سن در کارکنان افزایش مییابد،
ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که کارکنان تنش شغلی باال و آسیب روانی متوسطی دارند و مهمترین عامل تنشزا در محیط
کار مسئولیت بار کاری مهمترین آسیب روانی نیز اضطراب باالی کارکنان می باشد.

واژگـان کلـیدی :آسیب های روانی ،تنش شغلی ،کارکنان پزشکی قانونی

 ،MD -1مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،تهران ،ایران.
 ،Msc - 2مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
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کار و شغل ،نقش مهمی در زندگی افراد داشته و تأثیرات قابل توجهی در بهزیستی و شادکامی دارد .اگر چه اشتغال یک چالش
هیجان آور برای افراد است اما همین شغل می تواند به عنوان یک منبع عمده استرس زا در زندگی افراد مطرح باشد( .)1در محیط
های شغلی علل و عواملی وجود دارند که در فرد ایجاد تنش می نما یند ،مانند حجم کاری زیاد ،سرعت کاری باال ،عدم حمایت
اجتماعی .طبق تعریفی که توسط انستیتو ملی ( )NIOSHدر سال  1999ارائه شده است تنش شغلی وقتی رخ می دهد که بین
نیازهای شغلی با توانایی ها ،قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی نباشد .تنش شغلی دارای عوارض مختلف جسمی ،روانی و
رفتاری است ،که پیامدهای آن نیز شامل غیبت از کار ،مصرف دخانیات ،اختالل خواب ،سوءمصرف دارو الکل و اعتیاد است(.)4- 2
عوامل روانی در کنار خطرات فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک و زیستی محیط کار ،یکی از  5خطر اصلی در محیط های کاری
محسوب می شود و در بین ع وامل روانی ،تنش شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است()3-1
بر اساس مطالعه ای در سال  20 ،2005درصد کارگران اروپایی از استرس یا فشار شغلی رنج می برند و به اعتقاد آنها فشار
شغلی ،سالمتی آنها را به خطر انداخته است ( .)5در ایران آمارهای متفاوتی از شیوع فشار شغلی باال ،گزارش شده است(6و .)7بر
اساس گزارش موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی به علت فشارهای شغلی 30 ،درصد از کارگران از دردهای کمر28 ،درصد
استرس20 ،درصد خستگی 17 ،درصد دردهای عضالنی و  13درصد سردرد شکایت دارند (.)8
با توجه به اینکه هر محیط شغلی دارای ارزشمندی ،وضعی ت فیزیکی و روانی ،توانایی و عالقمندی خاص خود است ،افراد باید
در محیطی مشغول به کار شوند که با آن محیط سازگاری داشته باشند .خروجی این فرایند ،افزایش رضایت شغلی و به دنبال آن
سالمت نیروی انسانی ،کاهش استرس های سازمانی و افزایش بهره وری خواهد بود ( 9و.)10یکی از مراکز مهمی که کارکنان آن
در معرض آسیب های ناشی از شغل قرار دارند ،مراکز پزشکی قانونی می باشد ،که با به کار گرفتن علوم پزشکی در خدمت قانون،
عالوه بر مشارکت در درمان بیماران وظایف کارشناسی خود را زیر نظر قوه قضاییه انجام می دهند .کارکنان پزشکی قانونی با
ق ربانیان خشونت و یا خانواده های افرادی که از خشونت و یا آسیب رنج می برند سرو کار دارند .بنابراین این افراد در معرض
مخاطرات و آسیب های متعدد شغلی قرار دارند.از این رو نظر به اهمیت جایگاه پزشکی قانونی در سیستم قضایی و برقراری عدالت
و استرس زا بودن بخش های تخص صی پزشکی قانونی در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی و اجساد ،این مطالعه با هدف بررسی
وضعیت آسیب های روانی کارکنان و تنش شغلی بخش های مختلف ادارات کل پزشکی قانونی منطقه جنوب کشور انجام خواهد
گرفت.

 -2ابزار و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی ،توصیفی – تحلیلی است که با هدف بررسی وضعیت آسیب های روانی کارکنان با تأکید بر تنش
شغلی بخش های مختلف اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال  99انجام گرفت .جامعه آماری و نمونه
آماری پژوهش شامل کارکنان بخش های تشریح ،معاینات ،آزمایشگاه و اداری ،مرکز ادارات پزشکی قانونی استان کهگیلویه و
بویراحمد به تعداد  41نفر می باشد .که با روش نمونه گیری تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند .بعضی از کارکنان که سابقه
کاری کمتر از  2سال داشتند از مطالعه خارج شدند.
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد .در قسمت اول اطالعات دموگرافیک پرسیده می شود که شامل سال تولد،
جنسیت ،سمت سازمانی ،وضعیت تأهل ،وضعیت مصرف سیگار ،سابقه کار در پزشکی قانونی ،انجام یا عدم انجام معاینه جهت
تعیین علت مرگ ،درجه علمی ،اخرین مدرک تحصیلی ،محل کار و میزان حقوق دریافتی بوده است.
پرسش نامه آسیب های روانی :را نجاریان و داوودی ( )1380ساختند .این پرسشنامه  25گویه دارد که روی یک طیف  5درجه
ای از نمره صفر تا چهار ثبت می شود 8 .عامل اصلی  :شکایات جسمانی ،وسواس فکری و عملی ،حساسیت میان فردی ،افسردگی،
اضطراب ،اضطراب فوبیک مرضی ،افکار پارانوئیدی و روان پریش ی را در یک هفته گذشته مورد ارزیابی قرار می دهد .نمره گذاری
از هیچ ( )1تا به شدت ( ) 5در نظر گرفته می شود .تفسیر نمرات پرسش نامه به این صورت است که هر چه نمره های فرد پایین تر
باشد ،نشانه سالمت روانی و نمرات باالتر نشانه نداشتن سالمت روانی فرد است .میانگین دو و باالتر در نمرات خام کل پرسش
نامه ،نشانه وجود عالئم جدی دانسته می شود.
پرسشنامه تنش شغلی :جهت تعیین سنجش میزان تنش از پرسشنامه تنش شغلی که در سال  1998مورد تجدید نظر و اصالح
قرار گرفته بود استفاده گردید .پرسشنامه تنش شغلی بر اساس بررسی نقش شغلی طراحی شده است و به پنج زیرگروه بار کاری،
ابهام نقش ،کمبود نقش ،تعارض نقش و مسئولیتپذیری تقسیم میشود.
بار کاری به میزان کاری که فرد در یک زمان مشخص انجام میدهد اشاره دارد.ابهام نقش وقتی رخ میدهد که مسئولیتهای
فردی به خوبی تعریف نشده باشد و انتظارات روشنی در ت صویر ذهنی فرد نباشد و یا اینکه اهداف سازمانی برای فرد مشخص
نباشد.کمبود نقش وقتی رخ میدهد که به فرد کاری کمتر از توانایی های جسمی و ذهنی ،محلول شود.تعارض نقش یعنی اینکه از

فرد انتظار انجام وظایف متضادی رود؛ مثال کاری که فرد انجام میدهد با سیاستهای سازمانی در تضاد باشد مسئولیت پذیری به
نقش فرد در مسئول بودن در برابر زندگی و رفاه دیگران اشاره دارد.
الزم به ذکر است هر کدام از این زیر گروهها با  10سؤال بررسی میشوند .درجه بندی سؤاالت پرسشنامه بصورت لیکرت 5
درجهای است به طوری که به ترتیب پاسخ «هرگز»امتیاز 1و«بیشتر اوقات»امتیاز  5می گیرد.طبق راهنمای تفسیر پرسشنامه برای
سنجش تأثیر هر عامل تنشزا ،امتیازات مجموع هر  10سؤال و جهت ارزیابی میزان تنش کلی مجموع امتیازات  50سؤال محاسبه
می شود.بر اساس امتیازات کسب شده میزان اثر هر عامل تنشزا در  4طبقه کم(10تا  19امتیاز) ،کم تا متوسط (20تا  29امتیاز)،
متوسط تا شدید( 30تا  39امتیاز)و شدید( 40تا  50امتیاز)قرار می گیرد.میزان تنش کلی نیز به همین ترتیب در  4طبقه کم (50تا 99
امتیاز) ،کم تا متوسط( 100تا  149امتیاز) ،متوسط تا شدید ( 150تا  199امتیاز)و شدید( 200تا  250امتیاز)قرار میگیرد.
اطالعات بدست آمده با توجه به اهداف کلی و فرعی و متغیرهای مطالعه با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی و با
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه نهایی بصورت گزارشی تهیه و ارائه گردید.

 -3یافته ها

جدول  :1آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیتی داده ها
تنش شغلی
سالمت
41
41
تعدادنمونه
7400.53
8667.54
میانگین
52553.16
31760.16
انحراف معیار
054.
061.
تست آماری
200.
200.
سطح معنی داری

جدول :1نشان داد بر اساس آزمون کلموگراف اسمیرنوف با توجه به سطح معنی داری بیشتر از ( )P< 0/05توزیع داده ها
دارای توزیع نرمال می باشند.

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)18 :زمستان  ،1400جلد دو

در مجموع 41 ،نفر مورد بررسی قرار گرفتند که  17نفر زن و 24نفر مرد بوده اند .بیشترین تعداد شرکت کنندگان
در این مطالعه را کارکنان در گروه سنی باالی  40سال و کمترین تعداد را در گروه سنی  30- 22سال شامل میگردند .بیشترین
کارکنان با استخدام رسمی ( 46/3درصد) و کمترین تعداد را افراد با قرارداد ساعتی ( 2/4درصد) تشکیل داده اند.

جدول  :2خالصه مدل متغیرهای آسیب روانی کارکنان با تنش شغلی در کارکنان

مدل
1

R

مجذورR

مجذور تعدیل R

0/322

0/104

0/092

تخمین انحراف استاندارد
16/08584

براساس جدول  :2از کارکنان که در این مطالعه بررسی شده اند بر اساس آزمون رگرسیون خطی مقیاس آسیب روانی کارکنان
 92درصد از واریانس تنش شغلی کارکنان را پیش بینی می کنند.
جدول  :3جدول تحلیل واریانس تک متغیره ( )ANOVAمربوط به متغیرهای آسیب روانی کارکنان و تنش شغلی در
کارکنان مختلف ادارات کل پزشکی قانونی

1

مدل
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

مجموع مجذورات
4406٫503
38036٫89
42443٫393

df

2
147
149

میانگین مجموع مجذورات
2203٫251
258٫754

F

8/515

معناداری
0/000

همانگونه که مشاهده می شود با توجه به مقدار سطح معناداری ( )P=0.000نشانگر این امر است که مدل رگرسیون معنادار
می باشد.
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جدول  :4جدول ضرایب نتایج رگرسیون چند متغیره به سبک ورود از طریق متغیرهای آسیب روانی کارکنان و تنش
مدل
(مقدار ثابت)
تنش شغلی

شغلی در کارکنان
ضرایب استادارد شده
ضرایب غیر استاندارد شده
t
خطای استاندارد
Beta
B
10/093
12/926
130/461
2/313
0/191
0/190
0/439
2
R =0.104 R = 0.322 a

معناداری
0/000
0/022
Adj R2=0.92

جدول  :4نتایج اجرای تحلیل رگرسیون را نشان می دهد .متغیر تنش شغلی به طور معنی داری با متغیر مالک (آسیب روانی
کارکنان) همبسته بود و توانست مقداری از تغییرات آسیب روانی کارکنان را تبیین کنند.
از کارکنان که در این مطالعه بررسی شده اند بر اساس آزمون رگرسیون خطی مقیاس تنش شغلی  92درصد از واریانس آسیب
روانی کارکنان را پیش بینی می کنند .با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در نمره تنش شغلی به صورت معناداری ()p<0.05
نمره آسیب روانی کارکنان  19/1انحراف استاندارد افزایش می یابد.

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)18 :زمستان  ،1400جلد دو

متغیر
نمره آسیب روانی کارکنان

جدول :5میانگین نمره متغیر آسیب روانی کارکنان مختلف
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
5267.173
202
45
41

انحراف معیار
87765.16

جدول  :5نشان میدهد که از  41نفر کارکنان که در این مطالعه بررسی شده اند نمره آسیب روانی کارکنان باالتر از متوسط
میباشد.
جدول  :6میانگین نمره و انحراف معیار زیر مقیاس های متغیر آسیب روانی کارکنان
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
زیر مقیاس ها
0733.18
28
7
41
عوامل جسمانی
2800.16
25
6
41
اختالل در عملکرد
9000.15
26
5
41
افسردگی
9267.18
26
6
41
اضطراب

انحراف معیار
71197.4
28689.4
18170.4
15627.8

مطابق جدول  :6باالترین میانگین نمره مربوط به زیر مقیاس اضطراب و کمترین نمره مربوط به زیر مقیاس افسردگی می
باشد.
جدول  :7میانگین نمره تنش شغلی در کارکنان ادارات کل پزشکی قانونی منطقه جنوب کشور
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
متغیر
52553.16
7400.153
258
49
41
نمره تنش شغلی

جدول  :7نشان میدهد که از  41نفر کارکنان که در این مطالعه بررسی شده اند نمره تنش شغلی کارکنان در محدوده متوسط
(استرس متوسط) می باشد.
جدول :8میانگین و انحراف معیار نمره زیر مقیاس های متغیر تنش شغلی در کارکنان
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
زیر مقیاس ها
92911.5
2000.25
38
8
41
بارکاری
19182.5
7733.21
35
9
41
بی کفایتی
85809.3
1200.17
26
8
41
دوگانگی
34474.2
5467.12
20
11
41
محدوده نقش
75150.1
7067.15
22
15
41
مسئولیت
25341.1
1200.18
24
10
41
محیط فیزیکی

مطابق جدول : 8باالترین نمره مربوط به زیر مقیاس بارکاری و کمترین نمره مربوط به زیر مقیاس محدوده نقش میباشد.
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جدول  :9تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیر آسیب روانی کارکنان با متغیر تنش شغلی در کارکنان
تنش شغلی
آسیب روانی کارکنان
**
267.
1
همبستگی پیرسون
0/001
سطح معنی داری
آسیب روانی کارکنان
150
150
تعداد
**
267.
1
همبستگی پیرسون
0/001
سطح معنی داری
تنش شغلی
150
150
تعداد

در جدول  9برای ضریب همبستگی پیرسون مقدار  0.267بدست آمده است .به دلیل اینکه مقدار سطح معنی داری در این
جدول ( )P< 0/001به دست آمده است و این مقدار از  0/01کوچکتر است ،پس این ضریب همبستگی هم در سطح  0/05و هم
در سطح  0/01معنی دار است .لذا وجود تفاوت بین آسیب روانی کارکنان و تنش شغلی کارکنان تأیید می گردد.

تنش شغلی

درجه آزادی
148
142/727
148
140/526

در جدول  10میانگین نمره بر اساس آزمون تی مستقل نمره آسیب روانی کارکنان در زنان کمتر از نمره مردان و نمره تنش
شغلی بیشتر از مردان میباشد ( .)P< 0/05لذا وجود تفاوت بین نمره آسیب روانی کارکنان با رابطه بین تنش شغلی کارکنان مختلف
تایید میگردد.
جدول  :11میانگین نمره آسیب روانی کارکنان ،تنش شغلی ،فشار بار کاری در کارکنان با سطح تحصیالت
تنش شغلی
آسیب روانی کارکنان
نوع استخدام
54/5396
172/7410
میانگین
19
19
تعداد
رسمی
18/09585
16/52286
انحراف معیار
59/0000
183/4545
میانگین
5
5
تعداد
پیمانی
19/28212
18/97031
انحراف معیار
71/2662
71/2662
میانگین
8
8
تعداد
قراردادی
7/23475
7/23475
انحراف معیار
73/8182
73/8182
میانگین
7
7
تعداد
شرکتی
8/40022
8/40022
انحراف معیار
71/4533
71/2662
میانگین
1
1
تعداد
ساعتی
7/35522
7/23475
انحراف معیار
54/8667
173/5267
میانگین
150
150
تعداد
مجموع
16/31760
16/87765
انحراف معیار
148
148
درجه آزادی
4/887
4/195
F
0/760
0/042
سطح معناداری

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)18 :زمستان  ،1400جلد دو

جنسیت
آسیب روانی
کارکنان

جدول :10ارتباط بین متغیر آسیب روانی کارکنان و تنش شغلی در کارکنان
سطح معناداری
انحراف معیار
میانگین
تعداد
t
F
-0/716
0/038
4/377
18/57163
172/7527
16
زن
-0/769
13/73569
174/7895
24
مرد
1/014
0/017
5/807
17/75328
55/9247
16
زن
1/080
13/629569
53/1404
24
مرد
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مطابق جدول  11بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت دیده شده میانگین نمره آسیب روانی کارکنان از نظر آماری معنی دار
( )P< 0/05ولی نمره تنش شغلی در کارکنان با نوع استخدام از نظر آماری معنی دار نمی باشد.
جدول  : 12رابطه نمره آسیب روانی کارکنان ،تنش شغلی ،فشار بار کاری در کارکنان
تنش شغلی
آسیب روانی کارکنان
**
0/267
1
همبستگی پیرسون
/001
معناداری
آسیب روانی کارکنان
150
150
تعداد
**
0/267
1
همبستگی پیرسون
0/001
معناداری
تنش شغلی
150
150
تعداد
**
**
0/371
0/240
همبستگی پیرسون
سن
0/000
0/003
معناداری
150
150
تعداد

سن
**
0/240
0/003
150
**
0/371
0/000
150
1
150

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)18 :زمستان  ،1400جلد دو

در جدول  12بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آسیب روانی کارکنان ضریب همبستگی پیرسون مقدار 0.267
و برای تنش شغلی  0/256بدست آمده است .به دلیل اینکه مقدار سطح معنی داری در این جدول ( )P< 0/01به دست آمده است
و این مقدار از  0/01کوچکتر است ،پس این ضریب همبستگی هم در سطح  0/05و هم در سطح  0/01معنی دار است .لذا وجود
همبستگی بین تنش شغلی با سن کارکنان مختلف ادارات کل پزشکی قانونی منطقه جنوب کشور تایید می گردد.
بر اساس آزمون تی میانگین نمره آسیب روانی کارکنان و تنش شغلی با افزایش سن در کارکنان افزایش می یابد  ،ولی این
تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود همچنین بین میانگین نمره آسیب روانی کارکنان و تنش شغلی با سمت کاری کارکنان تفاوت
وجود ندارد.

بحث
در این مطالعه  41نفر از کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان مورد بررسی قرار گرفتند .بیشترین تعداد شرکت کنندگان در
این مطالعه را کارکنان در گروه سنی باالی  40سال و کمترین تعداد را در گروه سنی  30- 22سال شامل میگردند 62 .درصد
شرکت کنندگان در مطالعه را زنان و  58/6درصد را مردان تشکیل داده اند .بیشترین تعداد شرکت کنندگان در مطالعه را گروه
کارکنان با استخدام رسمی ( 46/3درصد) و کمترین تعداد را افراد با قرارداد ساعتی ( 2/4درصد) تشکیل داده اند.
نتایج مطالعه نشان داد آسیب های روانی کارکنان باالتر از متوسط می باشد که باالترین میانگین نمره مربوط به زیر مقیاس
اضطراب و کمترین نمره مربوط به زیر مقیاس افسردگی می باشد .تنش شغلی کارکنان در محدوده متوسط (استرس متوسط) می
باشد .باالترین نمره مربوط به زیر مقیاس بارکاری و کمترین نمره مربوط به زیر مقیاس محدوده نقش می باشد.
بین تنش شغلی و آسیبهای روانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .هر چه تنش شغلی بیشتر باشد آسیب های روانی
کارکنان نیز بیشتر می شود.
نتایج این مطالعه بر اساس جنسیت کارکنان نیز نشان داد آسیب روانی کارکنان در زنان کمتر از مردان و تنش شغلی بیشتر از
مردان می باشد .در مطالعات شریفیان و همکاران نیز میزان تنش در مردان بیشتر از زنان بود ( .)9در مطالعات دیگر از جمله کوپر و
برایت 1در سال  2001نشان دادند که مردان نسبت به زنان  4بار بیشتر به بیماری قلبی و  5بار بیشتر به بیماری های ناشی از الکل
دچار می شوند( .) 11همچنین مردان میزان امید به زندگی کمتری نسبت به زنان دارند .البته در تحقیقات دیگر نشان داده شده است
که زنان نسبت به مردان از فشار کاری بیشتری شکایت داشته و میزان افسردگی بیشتری دارند)12( .
بر اساس نتایج این مطالعه بین تنش شغلی و آسیبهای روانی با سن کارکنان مختلف ادارات کل پزشکی قانونی استان رابطه
معناداری وجود دارد .افرادی که سن بیشتری داشتند تنش شغلی بیشتر و دچار آسیب روانی باالتری بودند .نتایج این مطالعه با
شریفیان و همکاران همخوانی دارد(.)9
آسیب روانی کارکنان از نظر آماری معنی دار ( )P< 0/05ولی نمره تنش شغلی در کارکنان با نوع استخدام از نظر آماری معنی
دار نمی باشد.

1 Cooper&Bright
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 به،از محدودیت های طرح تعداد کم افراد شرکت کننده در مطالعه بود که موجب شد بعضی از متغیرها قابل بررسی نباشد
 بنابراین توصیه می شود در پژوهش های بعدی تنش.همین دلیل قابل تعمیم به کارکنان پزشکی قانونی در کل کشور نمی باشد
.شغلی و آسیبهای روانی در کل کشور مورد بررسی قرار گیرد

نتیجه گیری

 جلد دو،1400  زمستان،)18 : (پیاپی5  شماره،سال چهارم

نتایج نشان داد که در اداره پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد تنش شغلی باال و آسیب روانی متوسطی دارند و
 در این راستا.مهمترین عامل تنش زا در محیط کار مسئولیت بار کاری مهمترین آسیب روانی نیز اضطراب باالی کارکنان می باشد
سازمان می تواند با مشخص تر نمودن وظایف کاری و همچنین حمایت کاری و اجتماعی بیشتر از کارکنان در جهت کاهش تنش
 تخصیص، به عنوان منابع انسانی موجود از سوی دولت و مسئولین، دچار اولویت دادن به سالمت روانی کارکنان.شغلی گام بردارد
 و توجه جدی به اصالح زیرساخت های اوقات فراغت می تواند باعث ارتقا،اعتبارات تحت عنوان اوقات فراغت کارکنان دو لت
.بهداشت روانی کارکنان گردد
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چکـیده
پدیده وندالیسم امروزه هم در محیط شهری و هم در فضای مجازی قابل مشاهده است .در فضای مجازی این پدیده خود
را در قالب توهین و تخریب شخصیتهای برجسته ،استفاده از الفاظ نامناسب و شایعهپراکنی و در نهایت باعث ایجاد
ناامنی و انزواگرایی افراد هدف میشود .تعرض به حریم خصوصی افراد و هک و کالهبرداری از دیگر پیامدهای این پدیده
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیده وندالیسم مجازی در میان جوانان مشهدی انجام شده است .اعضای جامعه
تحقیق ،جوانان در بازه سنی  01الی  31ساله ساکن در محدوده شهری مشهد هستند .با توجه به حجم باالی جامعه آماری
که بالغ بر یک میلیون نفر بود و محدودیتهای زمانی ،شیوه نمونهگیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد ،که با استفاده از
فرمول کوکران و ضریب آلفای کرونباخ حجم نمونه  303نفر به دست آمد .در این پژوهش ،محقق از پرسشنامه محقق
ساخته و بخشی نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده کرده و از مطالعه اسنادی استفاده شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از روش معادالت ساختاری با کمک نرمافزارهای  spss , lisrelاستفاده شده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است
که میان وندالیسم مجازی و رفتارهای تقلیدی ،رفتارهای توده وار ،بیگانگی اجتماعی و هویتیابی مجازی افراد در فضای
مجازی رابطه وجود دارد اما میان جنسیت و وندالیسم مجازی رابطه معناداری مشاهده نشد به این معنا که رفتارهای
وندالیستی در فضای مجازی به یکمیزان در میان زنان و مردان رخ میدهد.

واژگـان کلـیدی :وندالیسم مجازی ،اینستاگرام ،شبکههای اجتماعی ،جوانان مشهد ،فضای مجازی

 -5استاد یار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان (نویسنده مسئول)

 -2کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
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اگر کمی از زندگی روزمره خود فاصله بگیریم و بهزعم جامعهشناسان از دور به آن نگاهی بیندازیم خود را محصور در دنیایی
میبینیم که بهوسیله اینترنت احاطه شده و اکثر کارهای روزمره ما به آن وابسته است .این تنها بخشی از رویدادی است که در حال
اتفاق افتادن است و ما بهصورت ناخودآگاه با آن درگیر شدهایم .گوشیهای هوشمند ،با امکانات جذاب و متنوع خود باعث سهولت
دسترسی کاربران به فضای بیانتهای مجازی شدهاند و آنچنان کاربران خود را به این فضا وابسته کردهاند که به بخش اصلی
زندگی روزانه -حداقل برای اکثریت مردم شهرنشین -تبدیل شده است و استفاده از این تکنولوژی و گشت و گذار در فضای
مجازی به یکی از کارهای روزمره مانند خوردن ،آشامیدن واستراحت کردن تبدیل شده است .این رشد و گسترش اینترنت که نه
تنها در ایران بلکه در تمام نقاط دنیا قابل مشاهده است قطعا فواید بسیاری برای ما به همراه داشته است ،اما توجه به این نکته حائز
اهمیت است که عالوه بر مزایای فراوان ،معایب حضور و فعالیت در این فضای نامتناهی -که می توان آن را به منظومه ی شمسی
تشبیه کرد -کم نیست و مشکالت بسیاری را به وجود آورده است که می بایست به آن نیز توجه کرد .شاهد این ادعا را می توان با
نگاهی کوتاه به افراد حاضر در جامعه دید ،در محیط های عمومی و حتی اجتماعات کوچک خانوادگی گوشی همراه که شبکه
های اجتماعی جزئی جداناپذیر از آن هستند باعث فردگرایی و انزوای هرچه بیشتر افراد شده است .فضایی که در آن هویت
مشخص و واقعی معنای چندانی ندارد و هرکس می تواند با ساخت چندین پروفایل به شیوه های گوناگون خود را به بقیه معرفی
کند و فعالیت های مختلفی را ترتیب دهد بدون اینکه نگران این باشد که دیگران چه قضاوتی در مورد او خواهند داشت و یا فعالیت
های او عواقب احتمالی را در آینده برای او به همراه خواهد داشت .از جمله موارد مشاهده شده در این حوزه که البته منجر به
پیگیری های قانونی نیز شده است می توان به موضوع هک و کالهبرداری و تعرض به حریم شخصی توسط تعدادی از همین
کاربران ناشناس اشاره کرد .موارد ذکر شده نمونه هایی از پدیده ای هستند که به تخریب و خرابکاری شناخته میشود .ایجاد
احساس عدم امنیت برای تعداد از افراد و به خطر افتادن امنیت اخالقی ازدیگر پیامدهای شبکه های اجتماعی است که درتحقیقات
مختلفی به آن اشاره شده است .شبکه های مجازی به عنوان موجی که هیچ فضا و تمدنی یارای مقابله با آن را ندارد امنیت
اجتماعی جوامع را به چالش کشیده و عدم امنیت را به ارمغان آورده است (سفیری ،رجبلو و قلیزاده .)0390،تخریب در فضاهای
شهری نیز به وضوح و روزانه قابل مشاهده است که آسیب به وسایل عمومی یکی از بارزترین نمونه های آن به حساب می آید .اما
این مسئله به فضای مجازی نیز کشیده شده و به شکل های مختلف در حال بروز و ظهور است که از جنبه های مختلف حقوقی،
جامعه شناسی ،روان شناسی و روان پزشکی قابل بررسی است .نکته ای که می بایست به آن توجه کرد ،افرادی که دست به این
اقدامات می زنند تحت تاثیر عواملی قراردارند که منجربه بروز این رفتارها میشود و در پایان نامه ها و پژوهش های گوناگون به
بررسی این عوامل پرداخته شده است .در پژوهش پیش رو ،تصمیم داریم با توجه به این مساله که فضای مجازی تبدیل به جزئی
انکار ناپذیر از زندگی روزمره ما شده است به پدیده جدید و نوظهوری با عنوان وندالیسم مجازی بپردازیم.

 -2پیشینه تحقیق
در سال  2889نیکوال پترویچ 0در تحقیق خود ،به بررسی نگرشها نسبت به خرابکاری سایبری از طریق ایجاد تفاوتهای
جنسیتی و سنی پرداخته است .دراین پژوهش ،انواع مناسب مجازات و انگیزه های انجام فعالیت های خرابکارانه ازدید دانش
آموزان مورد بررسی قرارگرفت .نمونه تحقیق شامل  288دانشآموز مقطع متوسطه از سن  02تا  03سال بود .مهمترین نتایج
بدستآمده از این تحقیق عبارتند از )0 :دانش آموزان مقاطع باالتر ،خرابکاری سایبر را جدی تر از دانش آموزان مقاطع پایین تر
ارزیابی میکنند )2 .پاسخ دهندگان پسرخرابکاری سایبر را جدی تر ازپاسخ دهندگان دختر ارزیابی میکنند )3 .انتقام به عنوان
متداول ترین انگیزه برای این نوع رفتارها مطرح شده است )0 .ورود پلیس به این موضوع وممنوعیت استفاده از اینترنت به عنوان
مناسب ترین مجازات برای خرابکاری سایبری ارزیابی شد.
فرانسیس ،تی او دونوان 2و همکارانش ( )2803در مقاله ای تحت عنوان توصیف رفتارکاربر وانتشار اطالعات در شبکه های
اجتماعی چندرسانه ای بیان می کند که بخش عظیمی از اجتماع مدرن از شبکه های اجتماعی آنالین بهره می گیرد .اعضای این
اجتماعات اغلب نقش های برجسته ای را ایفا می کنند که می توان از مشاهده فعالیت های آنالین کاربران استباط کرد.
النگ جین 3و همکاران ( )2803در مقاله خود با عنوان «درک رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی آنالین» بیان می کند که
امروزه شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک ،توئیتر ،گوگل پالس ،لینکدین و فورسکور نقش عمده ای در زندگی روزمره مردم
بازی می کنند .افراد به شبکه های اجتماعی هم از طریق رایانه های سنتی و هم از دستگاه های موبایل های نوظهور دسترسی
دارند .بابیش از یک میلیارد کاربر ،شبکه های اجتماعی محل جدیدی برای مطالعه چالش های نوین شده است .هدف از این مطالعه
بررسی رفتار کاربران درشبکه های اجتماعی برمبنای چندین دیدگاه است .دراین مطالعه ابتدا ارتباط اجتماعی و تعامل کاربران مورد
بحث قرارگرفته و سپس ترافیک فع الیت کاربران در شبکه ها و هم چنین رفتار کاربران در استفاده از محیط تلفن همراه مورد توجه
1 Petrović Nikola M
2 O.Donovan
3 jinT
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بررسی رابطه میان روابط خانوادگی و تربیت افراد بر بروز رفتارهای وندلیستی
بررسی رابطه میان بیگانگی اجتماعی و بروز رفتارهای وندالیستی
بررسی رابطه میان جنسیت افراد و بروز رفتارهای وندالیستی
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قرار گرفته است .درنهایت به بررسی رفتار مخرب کاربران درشبکه های اجتماعی و راه حل های مختلف شناسایی چنین کاربران را
ارائه می دهد.
مقایسه تخریب سنتی با تخریب در فضای سایبر که توسط حسین آذین منش درسال ( )0393انجام شده است از دیگر پایان
نامه هایی است که از جنبه حقوقی به موضوع وندالیسم پرداخته است .دراین تحقیق که از بعد مقایسه ای به بررسی تخریب در
فضای جامعه و تخریب در فضای مجازی می پردازد به این موضوع اشاره دارد که تخریب دردنیای مادی و به صورت عینی اتفاق
می افتد اما تخریب سایبری در فضای مجازی اتفاق می افتد و به صورت غیرملموس و انتزاعی است .این تحقیق که از جنبه جرم
شناختی به موضوع وندالیسم پرداخته درنهایت به این نتیجه دست یافته است که ماهیت تخریب سنتی با تخریب سایبری متفاوت
است و از نظر کیفیت ،بستر وفضای ارتکاب جرم با یکدیگر از یکدیگر متمایز هستند.
یکی از پایان نامه های تالیف شده مرتبط با این موضوع ،مطالعه جرم شناختی تروریسم سایبری و وندالیسم سایبری و
راهکارهای پیشگیری از آن هااست که توسط سمیه قدیم زاده درسال  0391دانشجوی رشته حقوق انجام شده است دراین تحقیق
به علل و عوامل این پدیده و راهکارهای پیشگیری از آن ها پرداخته شده است .در ابتدا ،تعریف مفهوم وندالیسم و تروریسم
سایبری و بیان ویژگی های هرکدام ،نتایج و آثارهریک ازاین پدیده ها بر سازمانها و سایت ها مورد بررسی قرارگرفته است.
درمرحله دوم عوامل بروز و ظهورهرکدام مورد بررسی قرارگرفته است .دراین پژوهش وندالیسم سایبری متوجه سایت هایی است
که افراد برای ابراز وجود خود دست به اقدامات خرابکارانه و به اصطالح هک کردن سایت ها و اطالعات سازمان های مختلف می
کنند.
تحقیقی دیگر نیز با عنوان الگوهای رفتاری ایرانیان در شبکه های اجتماعی مجازی که توسط سیدحسن ایاللی ( )0391انجام
شده است وی دراین پژوهش الگوهای رفتاری ایرانیان را متاثر از شرایط زمینه ای و مداخله ای ذکرکرده و بیان می کند که پیشینه
فرهنگی و اجتماعی برالگوهای رفتاری ایرانیان در این محیط اجتماعی اثرگذار است .دراین تحقیق مواردی همچون نوآوری،
کارآفرینی و توانمندی اقتصادی ،توانمندی ارتباطی وخودکاوی جمعی از جمله تاثیرات مثبت الگوهای رفتاری ایرانیان در شبکه
های اجتماعی و مواردی از جمله :تعارض هویتی ،سبک زندگی سیال و تولید و توزیع محتوای سطحی و عامه پسند را از جمله
اثرات منفی الگوهای رفتاری کاربران ایرانی ذکر شده است.همچنین ،ارتقا سواد رسانه ای و رفع محدودیتهای عمومی و
خصوصی ،به عنوان راهکار اصالح الگوهای رفتاری ایرانیان ذکرشده است.

 -4ادبیات تحقیق
 -1-4تعریف وندالیسم
وندالیسم نوعی نابهنجاری نوظهور و مدرن در جامعه جدید است .عملی است خصمانه و واکنشی است کینه توزانه به برخی از
صور فشارها ،تحمیالت ،نامالیمات ،حرمانها ،اجحاف ها و شکست ها است .در جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی
وندالیسم را به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه که مبین تمایل به تخریب آگاهانه ،ارادی و خود خواسته اموال ،تاسیسات و
متعلقات عمومی است در نظر می گیرند(ویکلینسن،کالرک .)0990 ،معالوصف باید توجه داشت که اغلب صاحب نظران و محققان
آن را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزهکاری جوانان به شمار آوردهاند ()0983، Janorn0908 ،meier and klinard

 -2-4وندالیسم مجازی

پدیده وندالیسم 0اخیراً در محیط اینترنت ظهور و بروز فراوانی داشته است و می توان از آن به عنوان حمالت "فله ای" نام
برد .در واقع شکل و صورت نوین تر وندالیسم ،موسوم به "وندالیسم سایبری " 2که پدیده ای مقارن با جهانی شدن و عصر
ارتباطات است و فضاهای مجازی و اینترنتی ،که با زندگی مدرن وابستگی و پیوستگی عمیقی دارند را درگیر ساخته است  ،مورد
تفسیر و تحلیل قرار خواهدگرفت(.قدیم زاده )0391،هر چند باید بین سه مقوله ی خرابکاری رایانه ای ،وندالیسم سایبری و
تروریسم سایبری وجه تمایز قائل شد اما نقاط اشتراک و تشابهات آنان نیز قابل توجهند و در تبیین و تفسیر مفاهیم و تعاریف
کمک کننده می باشند.اکرم و حسین گروسی ( )0390درتحقیق خود با عنوان بررسی جرم شناختی شبکه های اجتماعی بر امنیت
اخالقی به این نتیجه رسیدند که این شبکه ها برامنیت اخالقی تاثیرگذارند و و هم چنین باتوجه به گسترش روز افزون آن ها نمی
1 vandalism
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توان نقش شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت و درآینده نزدیک نیز نقش آن ها به مراتب مهم تر و بیشتر از امروز نیز خواهد شد.
درسال های اخیر شاهد و ناظر حمالت جمعی و فله ای ،البته نه به شکل هک و نفوذ ،بلکه آشکار و عینی ،به صفحات شخصی
برخی از شخصیتهای مشهور(هنرمندان ،ورزشکاران ،سیاسیون و  )...یا تارنماها و صفحات پرطرفدار(اجتماعی ،فرهنگی،
ایدئولوژیک و  )...مخصوصا در شبکه های اجتماعی ،از سوی تعداد زیادی از کاربران هستیم( .ظاهراً اغلب آنها ایرانی هستند) که با
توهین ،تهمت ،خشم و خشونت لفظی و کالمی ،در پی تخریب و تحقیر شخصیت و وجهه آنان می باشند ،مثال باخت در یک
مسابقه ورزشی ممکن است تمامی این واکنشها و عکس العملها را متوجه مربی ،داور یا بازیکنی خاص کند و سیلی از کار بران را با
الفاظ و عبارات زشت و زننده به سوی صفحه شخصی وی روانه سازد ،که حتی گهگاهی با ریپورت یا بالکهای (گزارش یا مسدود
کردن) دسته جمعی و گروهی باعث غیر فعال شدن و از کار افتادن صفحه ی او گردند و یا زندگی شخصی  ،مقام و موقعیت
اجتماعی وی را دچار مخاطره سازند( .نظیر چنین رفتارها و اعمالی را از سوی وندالهای واقعی در پدیده ی "اوباشی گری فوتبالی"
در کشور انگلستان می توان مثال زد که طرفداران و هواداران تیمی برای اغتشاس و آشوب ،وقتی با بازدارندگی و ممانعت پلیس از
اعمال و اقدامات فیزیکی مواجه شدند ،بطور گسترده از طریق اینترنت به هماهنگی و برنامه ریزی حمالت و کارهای خود پرداختند
که در کتاب یونی جوکز و همکاران تحت عنوان "جرم و اینترنت" بطور دقیق و کامل به آن پرداخته شده است ).دقیقا نسخه ی
مجازی کار و رفتاری که وندالیستهای واقعی در جامعه انجام می دهند و در این میان برخی دیگر فقط و فقط به علت همرنگی با
جماعت ،تقلید و تبعیت و یا هیجان خواهی ،تفریح و سرگرمی از آنان پیروی می نمایند.گاهی اوقات هر موضوعی ولو سطحی و
جزئی به مثابه ی یک محرک برای فرد عمل نموده و ممکن است افراد را هدف هتک و حمله قرار دهد .می توان این رفتارها و
اعمال را ناشی از عوامل روحی روانی و یا فرهنگی اجتماعی دانست و این موضوع شایددر حال حاضر مصداق و مثال تعریف
وندالیسم سایبری نباشد یا در سایر جرائم شبیه به آن نگنجد ،اما به لحاظ موضوعی و شیوه و نتیجه کار قابل تفکر و تامل است،
اگر افراد مشهور و معروف را به نوعی سرمایه ی انسانی بدانیم که به سبب کار و فعالیت خویش ،جزئی از اموال ملی و عمومی
هستند و تخریب و صدمه به وجهه و شخصیت آنان به نوعی خراب شدن تصویر اجتماعی آنهاست ،شاید بتوانیم به شکل و صورت
جدید و نوینی از وندالیسم سایبری به آن نظر بیفکنیم ،از طرفی اگر آنها را قربانیان فردی و وب سایت ها و صفحات آنان را جز
اموال خصوصی بدانیم ،می توانند در سابوتاژ مصداق یابند ،هر چند این رفتارها و اعمال انحرافی مخفیانه و پنهانی انجام نمی شوند
و بسیاری از مواقع کاربران مهاجم ا نشان دادن هویت خویش ابایی ندارند(جوکز و همکاران 200 -091:،0309به نقل از قدیم
زاده )0391،به عنوان مثال:
وقتی در جریان المپیک  2802لندن ،حق سعید عبدلی تضییع شد ،ابتدا "ایهار برل" داور بالروس مورد توهین قرار گرفت که
باعث شد صفحه اش را برای مدتی ببندد و بالفاصله این جمع سراغ "رافائل مارتینتی" ،رئیس فیال رفتند و صفحه مجازی او را
مورد هدف قرار دادند .حتی گفته شد ایمیل های به شدت تهدیدآمیزی به فیال ارسال شده که مارتینتی را خشمگین کرده بود و در
نهایت پس از آنکه رسول خادم از مردم خواست تا کاری نکنند که برای کشتی ایران هزینه ساز شود ،جنگ متوقف شد.
در بازی فوتبال فرانسه پرتغال در فینال یورو  2808بازیکن تیم ملی پرتغال ،کریستیانو رونالدو با ضربه بازیکن تیم ملی
فرانسه مصدوم شد گروهی از کاربران ایرانی در فضای مجازی به صفحه دیمیتری پایت دراینستاگرام حمله کردند و ده ها هزار
پیام توهین آمیز به زبان های فارس ،انگلیسی و فرانسه نثار این بازیکن کرندند تا وندالیسم مجازی به اوج خود برسد .بدین ترتیب
همچنین حمله های مشابه به صفحه شخصی باراک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده و دخترش یا لیونل مسی بازیکن آرژانتینی
و چند تن از هنرمندان مشهور و معروف دیگر ،که منجر به واکنشها و عکس العمل هایی شده اند مانند :از دسترس خارج کردن
بعضی از خدمات شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام برای کاربران ایرانی ،تعبیه نمودن مترجم در این شبکه ها جهت ترجمه
کامنتها و نظرات کاربران و همچنین انعکاس گسترده و وسیع در رسانه های بین المللی(بی نام )0391،این موارد و مثال های بسیار
زیاد دیگر ،نشان از وجود نوعی جدید از وندالیسم سایبری است که متاسفانه رواج آن در بین کاربران ایرانی فضای مجازی بسیار
زیاد شده است .به گزارش "تابناک" ،همه چیز از نزدیک به یک دهه پیش و حمله به صفحه برخی از مقام های سیاسی سایر
کشورها شروع شد؛ مقام هایی که علیه ایران مواضع خصمانه ای گرفته بودند ،این در حالیست که در آن زمان ،این واکنشها و
عکس العملها با دیده اغماض مورد ارزیابی قرار گرفتند ،زیرا چنین گمانی بود که این نوع حمالت مجازی نشانه وطن پرستی و
حس دفاع از ایران است ،اما ظاهرا هر چه زمان بیشتری می گذرد ،ادبیات کاربرانی که در چنین حمالت مجازی مشارکت می
کنندخشن تر ،تندتر ،هتاکانه تر و زننده تر و نیز تهی از هرگونه استدالل و منطق قابل دفاعی میشود ..جمالتی با ادبیات جنسی،
نژادپرستانه ،توهین آمیز  ،هتاکانه و ( ...بی نام)0391،

 -3-4تروریسم سایبری
تروریسم ساسبری 5عبارت است از تالقی تروریسم و فضای رایانه ای .تروریسم سایبری عموما به معنای حمالت غیرقانونی
برضد رایانه ها و شبکه های رایانه ای و اطالعات ذخیره شده در آن هاست که هدف آن ارعاب یا اجبار یک دولت یا اتباع آن به
منظور پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی می باشد .این حمالت باید منجر به اعمال خشونت برضد دارایی ها یا اشخاص شود یا
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دست کم موجب وارد آمدن آن اندازه آسیب گردد که در آن ها ایجاد ترس نماید( .دنینگ به نقل از چاووشی )0300،مفهوم و معنی
کلی و عام تروریسم سایبری عبارت است از  :بکارگیری عامدانه و اگاهانه تخریب یا تهدید ،علیه رایانه ها ،شبکه ها و سیستمهای
اینترنتی و سایبری به قصد وارد کردن صدمه و آسیب اجتماعی ،فرهنگی ،عقیدتی ،مذهبی ،سیاسی و یا موضوعات مشابه.
(پاکزاد )0300،در مورد پدیده تروریسم سایبری می توان گفت تمامی آن اعمال و رفتارهایی که در ذیل تروریسم واقعی جای می
گیرند درمورد تروریسم سایبری با اندکی تعدیل و تغییر می گنجند .تروریست های فضای مجازی یا اینترنتی به جای استفاده از
سالح های رایج مثل بمب ها و موشک ها از ویروس ها ،کرم ها ،تروجان ها ،اسپم ها ،ایمیل ،هک و نفوذ رایانه ای و خرابکاری یا
دستکاری های اینترنتی و شبکه ای استفاده می کنند .همچنین برعکس سایر جرایم که ممکن است به طور ساده واقع شوند،
اصوال این نوع از جرایم به نحو سازمان یافته و در سطح گسترده رخ میدهد( .همان  )2888،این نکته قابل ذکراست که تاکنون
تعاریف بسیاری برای تروریسم سایبری اشاره شده است که با بررسی آن ها مفاهیم مشترکی ازاین موضوع به دست می آید و
اینجا به منظور آشنایی و درک تفاوت این پدیده با وندالیسم مجازی تنها به ذکر دو تعریف بسنده شده است.

 -4-4نظریه آنومی 1و ساختار خانواده

 -5-4نظریه ملوین سیمن
«سیمن» 3بی شک در زمرۀ نخستین روان شناسانی است که کوشیده مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم
تدوین و تعریف نماید .وی بدواً بر این پندار که بیگانگی معلول علتی واحد است خط بطالن می کشد .به نظر سیمن واژۀ بیگانگی
امروزه چنان متداول و عمومیت دارد که در تبیین هر چیزی بدان رجوع میشود.او در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعه
معاصر این نکته را متذکر میشود که ساختار بوروکراسی جامعه مدرن شرایطی را ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان ها قادر
به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب ونتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند.نحوه کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش
اجتماعی به گونه ای است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی
است که احساس بیگانگی بر فرد مستولی گردیده و او را به کنشی منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می دهد.
سیمن کوشیده ضمن ارائه تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن تیپولوژی آن ،صور و انواع تظاهرات رفتار بیگانه گونه
را در پنج نوع قابل تمیز که بنظر وی رایج ترین و متداول ترین صور کاربر مفهومی واژه در ادبیات جامعه شناسی و روان شناسی
است نشان دهد:
الف) احساس بی قدرتی
عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی تأثیری عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او قادر به
تحقق وتعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که براساس آن کنش او تجهیز گردیده رهنمون نیست .سیمن معتقد است
که این مفهوم از بیگانگی بیش از صور دیگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد.
ب -احساس بی معنائی یا احساس بی محتوائی
این شکل از بیگانگی به نظر سیمین زمانی مشهود است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام و تردید و شک است .یعنی نمی
داند که به چه اعتقاد داشته باشد .در تصمیم گیری ها عقیدۀ خود را با استاندارهای موجود در جامعه خویش نمی تواند تطبیق
دهد.به عبارتی وی در تخمین پیش بینی بالنسبه دقیق رفتار دیگران و نیز برآورد عواقب و نتایج رفتار خود با دشواری روبروست.
ج -بی هنجاری یا احساس نابهنجاری
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ویلیام گود 2در این دیدگاه از مفهوم آنومی استفاده کرده و آن را به نهاد خانواده تعمیم داده است .از نظر وی ،خانواده کانون
پرورش شخصیت فرد است و هرگونه اختالل در آن ،به پدیدآمدن شخصیت بزهکار و منحرف منجر میشود .از نظر وی ،خانواده
وظایفی در قبال فرزندان خود برعهده دارد از جمله :تامین نیازهای جسمی فرزندان ،شناخت خود و کشف خویشتن ،یادگیری و
نقش خانواده به عنوان منبع رشد( .محسنی تبریزی .)38 0303،از نظر گود اگر اعضای خانواده نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا
کنند در این نهاد گسیختگی یا آنومی به وجود می آید و شرایط آنومی ناشی از عوامل مختلفی است که به آن ها اشاره میشود.
 نبود پدر به دلیل مشروعیت نداشتن کودک ،فوت ،طالق والدین و... وجود انواع بیماری های روانی و جسمی والدین وجود روابط ضعیف و غیرعاطفی در میان اعضای خانواده که گود از آن به عنوان خانواده توخالی نام می برد .ویمعتقد است در این شرایط ،خانواده از حمایت یکدیگر محروم اند و بزهکاری و وندالیسم رخ می دهد( .قنبری و
همکاران)0391،
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به عقیده سیمن احسای بی هنجاری چون احساس بی قدرتی و بی معنائی وضعیتی فکری و ذهنی است که در آن فرد این
احتمال را به حد مفرطی برخود مفروض و متصور است که تنها کنش هائی او را به حوزه های هدف نزدیک می سازند که مورد
تأیید جامعه نیستند.
هـ) احساس انزوای اجتماعی
واقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعلق و وابستگی و انفصال تامه ای را با ارزش های مرسوم درجامعه احساس می کند.
در این حالت فرد همچنین دارای اعتقاد و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزش گذاری و سیستم پاداش اجتماعی است و با هر آنچه
که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم عقیده و همسو نمی بیند .احساس انزوای اجتماعی معهذا در نظر سیمن به
مفهوم فقدان قابلیت سازگاری فرد با زمینه اجتماعی خویش نبوده بلکه مبین انفکاک فکری فرد از استانداردهای فرهنگی است.
و) احساس تنفر یا تنفر از خویشتن
سیمن میزان و درجه هر رفتاری را بر اساس پاداش های مورد انتظار آتی می بیند و چون مارکس معتقد است پاداش منحصراً
در خود عمل نهفته نیست بلکه نسبت به کار امری خارجی است.
به نظر سیمن در دنیای صنعتی انسان در بسیاری از حرفه ها و مشـــاغل در روابط تولیــدی خاصی وارد میشود که در آن
کار و تولید فرد را دیگر به هدف و تعالی مورد انتظار رهنمون نمی کند .او کار می کند بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود واقف
باشد و از نتایج کار خویش محظوظ و متمتع گردد.در نتیجه باعث زوال و از دست رفتن مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود و تولید
است.در چنین وضعیتی فرد را شانس و فرصت الزم جهت خلق و تولید محصولی که او را راضی و خرسند سازد نیست و به نوعی به
احساس انزجار از روابط اجتماعی تولید گرفتار است ( .محسنی تبریزی.) 83 -80 :0338 ،
سیمن نیز با استعانت از مفهوم بیگانگی ،کوشیده است ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن را مسئول ایجاد
شرائطی بداند که در آن انسان قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیست .از طرفی
نحوه کنترل و مدیریت جامعه برسیستم پاداش اجتماعی بگونه ای است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه
نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احساس بیگانگی بر فرد مستولی می گردد و او را به کنشی منفصالنه،
ناسازگارانه و خشونت آمیز در قبال جامعه سوق می دهد (.محسنی تبریزی.)90 -92 :0330 ،

 -5چارچوب نظری تحقیق
همان طور که در پیشینه تحقیق اشاره شد درباب پدیده وندالیسم و خرابکاری در محیط اجتماعی سخن بسیار رفته که این
مسئله را به یک معضل اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان نیز تبدیل کرده است و محدود به برهه زمانی یا مکانی
خاص نمیشود .اما تاکنون در باب وندالیسم مجازی سخنی به میان نیامده و تنها می توان به چند مقاله و یا گزارش درخبرگزاری
ها و رزونامه ها اشاره کرد که تنها به گزارش های مردمی و یا گفت و گو با کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و صاحب نظران بسنده
کرده است و کار علمی جدی ای صورت نگرفته است .ازهمین رو محقق سعی دارد ابتدا با جمع آوری و سازماندهی نظریات مرتبط
با مسئله ی وندالیسم بتواند به الگویی جهت تبیین عوامل مرتبط با بروز پدیده وندالیسم مجازی که به نظر می رسد همانند پدیده
وندالیسم در محیط های اجتماعی در میان جوانان رایج است راه را برای حل این معضل و ارائه راهکار و پیشنهادات برای سایر
محققین هموار سازد .
با توجه به نظریاتی که در ابتدای این بخش ذکر شد این موضوع مطرح میشود که هیچ کدام از این نظریه ها به تنهایی
پاسخگوی علل بروز رفتارهای وندالیستی نیستند و نمی توانند پدیده وندالیسم مجازی را تفسیر کنند .از میان نظریات فوق نظریه
های روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بیشتر با تحقیق حاضر هم خوانی دارند .در برخی از این نظریات به بخشی از علل بروز
رفتارهای وندالیستی اشاره شده و در برخی دیگر به صورت غیرمستقیم این پدیده تشریح شده است .از آن رو که نهاد خانواده اولین
محیطی است که فرد در آن رشد می کند و وجوه شخصیتی و رفتار ی وی شکل می گیرد و اگر آن را به یک میز تشبیه کنیم اگر
ایرادی در پایه های آن ایجاد شود عملکرد کلی آن با مشکل مواجه میشود .از همین رو خانواده و نقش والدین در تربیت فرزندان
به عنوان یکی از عوامل موثر فرض شده که از نظریات ویلیام گود ،هارلوک و دوروتی الونولت استفاده شده است که از نظر ویلیام
گود خانواده وظایفی در قبال فرزندان خود برعهده دارد از جمله :تامین نیازهای جسمی فرزندان ،شناخت خود و کشف خویشتن،
یادگیری و نقش خانواده به عنوان منبع رشد( .محسنی تبریزی )38،0303 ،از نظر گود اگر اعضای خانواده نتوانند نقش خود را به
خوبی ایفا کنند در این نهاد گسیختگی یا آنومی به وجود می آید .الیزابت هارلوک» نیز چون ویلیام گود منشأ نژندی و نابهنجاری را
در محیط فامیلی و در ساختارهای خانوادگی جستجو می کند و آن را معلول نحوه تربیت ،مکانیسم های جامعه پذیری خانواده و نیز
چگونگی و کیفیت رشد شخصیت کودک در خانواده می داند .در نظریه الونولت نیز وندالیسم نظیر همه رفتارهای نابهنجار از
عوامل رفتاری آسیب زای خانواده سرچشمه می گیرد .خصوصاً اگر کودک در محیط خانوادگی توأم با خشونت زندگی کند یاد می
گیرد ستیزه جویی کند .از این منظر وندالیسم در محیط خانواده آموخته میشود(.محسنی تبریزی)0303،
یکی از عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی را نیز می توان مباحث روانشناسی دانست که ملوین سیمن در نظریه خود در
 1بخش عوامل را دسته بندی کرده است که از جمله آن می توان به احساس بی قدرتی ،احساس بی معنائی یا بی محتوائی،
احساس بی هنچاری یا نابهنجاری ،احساس انزوای اجتماعی و احساس تنفر یا تنفر از خویشتن اشاره کرد.

شکل  -1مدل نظری تحقیق (ماخذ :نگارندگان)1011 ،

 -6روش شناسی تحقیق
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پژوهش گر در این تحقیق به بررسی پدیده وندالیسم مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مطالعه موردی جوانان مشهدی
بین  01الی  31سال) می پردازد .با توجه به هدف و فرضیه ها ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی است زیرا مستقیماً با محیط کار
مربوط میشود و می توان پس از اتمام تحقیق از نتایج ان استفاده کرد و از حیث روش توصیفی و همبستگی است( .تحقیقات
همبستگی برای کسب اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد؛ ولی در آن ها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر
نیست (حافظ نیا)0393 ،
جامعه آماری تحقیق شامل  0809229نفر از جوانان مشهدی در بازه سنی  01الی  31ساله هستند (آمارنامه شهرداری
مشهد )0391،برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری و محدود بودن تعداد شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی در
نظر گرفته شد و جهت تعیین حجم نمونه فرمول کوکران مورد استفاده قرارگرفت که درنهایت  300نفر به عنوان حجم نمونه
انتخاب شدند و پرسشنامه درمیان این افراد توزیع شد.
جهت اندازه گیری روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی صوری و سازه استفاده شده است ،چرا که به دلیل استاندارد بودن
پرسشنامه ،روایی سازه پرسشنامه قابل اعتماد است .اما باید روایی صوری پرسشنامه از حیث تطابق سواالت با موضوع و مفاهیم
مدنظر بررسی می شد بنابراین ،سواالت پرسشنامه این پژوهش قبل از توزیع نهایی در میان نمونه آماری ،در اختیار استاد راهنما
وتعدادی اساتید مجرب قرار گرفت و این اساتید با بررسی تعداد کافی پرسشهای مناسب و مرتبط برای اندازه گیری مفهوم مورد
سنجش در این پژوهش جهت روایی محتوایی ،و بررسی این مساله که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری
مفهوم مورد نظر در این پژوهش را دارند ،جهت روایی صوری ،ایرادهای وارده به سواالت از هر دو حیث مشخص شد و پس از
برطرف نمودن این ایرادها در پرسشنامه توسط پژوهشگر ،روایی صوری سواالت مورد تایید این اساتید قرار گرفت.
از آنجایی که آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی
میان عناصر پرسشنامه است .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده
است .آلفای کرونبـاخ ارائه شده برای همه متغیرها و نیز کل پرسشنامه باالتر از  8/3به دست آمد که نشان دهنده این است که
پرسش ها دارای همبستگی متــقابل منـاسب هستند و می توان اظهار داشت که در صورتی که بار دیگر با استفاده از این
پرسشنامه و با استفاده از همان پاسخگویان (به طور کلی تحت شرایط مشابه) به اندازه گیری صفت مورد نظر تحقیق بپردازیم
تفاوت قابل مالحظه ای در پاسخ های ارائه شده مشاهده نخواهیم کرد .بنابراین پایایی کل و پایایی به تفکیک متغیرها در این
تحقیق برقرار بوده است.

 -7یافتهها
براساس یافته های آماری  09/3 ،پاسخگویان معادل  090نفر مرد و  18/3درصد پاسخگویان معادل  093نفر زن بوده اند که
در هنگام توزیع پرسشنامه ها نیز سعی براین شد تا نسبت مردان و زنان مساوی باشد  .وضعیت سن افراد در بازه های سنی  1ساله
مورد بررسی قرار گرفت که بر طبق آمار بیشترین آمار پرسش شوندگان در بازه سنی  01الی  21سال قرار داشته اند 01/0 .درصد
در بازه سنی  01الی  28سال و  02/8درصد در بازه سنی  20الی  21سال قرار داشتند  .سایر نتایج تحقیق حاکی از آن بود که
بیشتر پاسخ دهندگان با  38/3درصد دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس بوده اند.
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جدول  -1توزيع فراواني عضويت در شبکههای اجتماعي
بلی
هدف
درصد
فراوانی
90/0
318
تلگرام
08/2
380
واتساپ
01/0
320
اینستاگرام
09
33
شبکه های اجتماعی ایرانی مانند سروش ،ایتا و غیره

خیر
درصد
0/9
09/0
00/8
00

فراوانی
30
38
18
300

همانطور که در جدول  0مالحظه می گردد ،وضعیت عضویت در شبکههای اجتماعی تلگرام 90/0 ،درصد بلی و  0/9درصد
خیر پاسخ داده اند .واتساپ  08/2درصد بلی و  09/0درصد خیر پاسخ داده اند .اینستاگرام  01/0درصد بلی و  00/8درصد خیر پاسخ
داده اند .شبکه های اجتماعی ایرانی مانند سروش ،ایتا و غیره  09درصد بلی و  00درصد خیر پاسخ داده اند .در نمودار 0هیستوگرام
وضعیت عضویت در شبکههای اجتماعی در نمونه رسم گردیده که نتایج فوق را به وضوح به تصویر کشیده است.
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19.8

8.9
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19
0
شبکه های اجتماعی ایرانی

اینستاگرام

واتساپ

تلگرام

نمودار  1درصد فراواني وضعیت عضويت در شبکههای اجتماعي

متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعي
در این قسمت ،وضعیت متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و دادههای گردآوری شده در
جدول و نمودار توصیف می شوند.
جدول  -2توزيع فراواني وضعیت متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعي
درصد
فراوانی
متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی
22/3
03
کمتر از  2ساعت
00/1
030
بین  2الی  0ساعت
28/3
30
بین  0الی  8ساعت
08/9
02
باالی  8ساعت
0/8
8
بیپاسخ
088
300
جمع

همانطور که در جدول  2مالحظه می گردد ،وضعیت متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی در نمونه تحت بررسی
شامل  22/3درصد کمتر از  2ساعت 00/1 ،درصد بین  2الی  0ساعت و  28/3درصد بین  0الی  8ساعت و  08/9درصد باالی 8
ساعت بوده است 0/8 .درصد به این سوال پاسخ ندادند .در نمودار  2هیستوگرام وضعیت متوسط استفاده روزانه از شبکه های
اجتماعی در نمونه رسم گردیده که نتایج فوق را به وضوح به تصویر کشیده است.
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100
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درصد

60
44.5
40
22.7

20.3

20

10.9
1.6
بیپاسخ

باالی  6ساعت بین  4الی 6
ساعت

بین  2الی 4
ساعت

کمتر از 2
ساعت

0

نمودار  -2وضعیت متوسط استفاده روزانه از شبکه های اجتماعي

جدول -3توزيع فراواني وضعیت تعداد دفعات مراجعه به اينستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری ،کامنت

تعداد دفعات مراجعه
یک الی  2بار در روز
 2الی 0بار در روز
هر  0ساعت به طور میانگین
بیش از 1بار در روز
بیپاسخ
جمع

درصد
09
00/0
9/0
08/3
02/1
088

فراوانی
33
32
38
011
00
300

همانطور که در جدول  3مالحظه می گردد ،وضعیت تعداد دفعات مراجعه به اینستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری،
کامنت و ...در نمونه تحت بررسی شامل  09درصد یک الی  2بار در روز 00/0 ،درصد  2الی 0بار در روز و  9/0درصد هر  0ساعت
به طور میانگین و  08/3درصد بیش از 1بار در روز بوده است 02/1 .درصد به این سوال پاسخ ندادند .در نمودار  0-0هیستوگرام
وضعیت تعداد دفعات مراجعه به اینستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری ،کامنت و ...در نمونه رسم گردیده که نتایج فوق را به
وضوح به تصویر کشیده است.
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تعداد دفعات مراجعه به اينستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری ،کامنت و...
در این قسمت ،وضعیت تعداد دفعات مراجعه به اینستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری ،کامنت و ...مورد تحلیل قرار گرفته
و دادههای گردآوری شده در جدول و نمودار توصیف می شوند.
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نمودار  -3وضعیت تعداد دفعات مراجعه به اينستاگرام شامل چک کردن ،پست گذاری ،کامنت و...

همچنین آمارهای بسیار گوناگونی از میزان حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی ارائه گردیده است که برطبق این تحقیق و
درمیان جوانان مشهدی ،بیشترین میزان حضور بین  2الی  0ساعت با  00/1درصد و کمتر از  2ساعت با  22/3درصد بوده است.
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 -8نتیجه گیری
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فرضیه اول به بررسی این موضوع پرداخته است که میان روابط خانوادگی و تربیت افراد در خانواده و بروز رفتارهای وندالیستی
در فضای مجازی رابطه مستقیم وجود دارد .خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و جامعه کوچکی که کودک در آن حضور می
یابد ،رشد می کند و برای حضور در جامعه ای بزرگتر آماده میشود قطعا نقش مهمی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای او دارد
برهمین اساس ،عامل خانواده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در بروز رفتارهای وندالیستی در فضای مجازی در پرسشنامه مورد
بررسی و مطلوبیت شرایط خانوادگی و میزان اعتماد والدین با فرزندان در قالب گویه های مختلف مورد سنجش قرار گرفت .با توجه
به آمارهای به دست آمده در فصل  0مشخص گردید میان عامل خانواده و تربیت فرزندان و بروز رفتارهای وندالیستی در فضای
مجازی رابطه معناداری وجود دارد و نمیتوان از نقش آن غافل شد .شکوه عزیزی ( )0391در پژوهش خود که با عنوان بررسی
عوامل موثر بر پدیده وندالیسم و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی شهر بندرعباس
منتشر کرده دانش آموزان پایه های نهم و دهم دبیرستان های شهر بندرعباس را به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است .نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که عامل اجتماع ،فردی و خانواده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای وندالیستی در میان
نوجوانان دارد .وی توجه به عوامل اجتماعی و بهبود عملکرد تحصیلی را به عنوان راهکارهای موثر برای پیشگیری و کاهش
رفتارهای وندالیستی معرفی کرده است.
فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که میان بیگانگی اجتماعی و بروز رفتارهای وندالیستی در فضای مجازی رابطه مستقیم
وجود دارد .بیگانگی اجتماعی از جمله عواملی است که خود دارای مولفه های گوناگونی شامل تنفراز خود و تنفر فرهنگی ،انزوای
اجتماعی ،احساس بی معنائی ،بی قدرتی و بی هنجاری است .برای هریک از موارد فوق درپرسشنامه ای که به صورت استاندارد
تهیه شده بود گویه های مختلفی در نظرگرفته شد و این فرضیه با توجه به داده های آماری فصل  0مورد تایید قرار گرفت .به این
معنا که میان بیگانگی اجتماعی در افراد و بروز رفتارهای وندالیستی رابطه معناداری وجود دارد .افشانی و جواهرچیان ( )0391در
تحقیق خود با عنوان «بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزدـ» به این
نتیجه رسیدند که یگانگی اجتماعی و ابعاد آن در وندالیسم و ابعاد آن تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش
میزان بیگانگی اجتماعی ،میزان وندالیسم نیز افزایش مییابد .یافتههای پژوهش فوق با نظریه سیمن در مورد نقش بیگانگی
اجتماعی در وندالیسم هماهنگی دارد.
فرضیه سوم درنهایت به این موضوع اشاره کرده است که میان جنسیت افراد و بروز رفتارهای وندالیستی مجازی تفاوت معنادار
وجود دارد .دراین فرضیه و براساس یافته های به دست آمده و باتوجه به اینکه میزان فراوانی زنان و مردان در نمونه آماری تقریبا
مساوی بود مشخص گردید بین جنسیت افراد و بروز رفتارهای وندالیستی مجازی تفاوت معنادار وجود نداشت و این بدان معناست
که مردان و زنان می توانند رفتارهای وندالیستی را به نسبت یکسان از خود بروز دهند.
می توان گفت در اکثریت تحقیقات مرتبط با وندالیسم به مسئله جنسیت به عنوان یکی از فرضیه های مرتبط با بروز رفتارهای
وندالیستی اشاره شده است به عنوان مثال علیرضا محسنی تبریزی که به طور ویژه به بررسی وندالیسم و عوامل موثر بر آن
پرداخته است در تحقیق خود با عنوان «مبانی نظری و تجربی وندالیسم :مروری بر یافته های یک تحقیق» نتیجه گرفت :وندال
ها از حیث پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین ،گروه سنی ،جنسیت ،وضعیت مهاجرت ،وضعیت آموزشی،مطلوبیت شرایط خانوادگی،
تجارب نخستین دوران کودکی ،نحوه جامعه پذیری و تربیت اجتماعی ،نوع گروه های عضویتی ،الگوی گذران اوقات فراغت ،نحوه
سرپرستی عاطفی ،سیستم های پاداش و مجازات ،خلق و خو ،انتظارات ،موضع گیری ها و رفتارها با نوجوان و جوانان غیر وندال
متفاوت بوده اند .دراین تحقیق به مسئله جنسیت به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی اشاره شده است که با
نتیجه به دست آمده در تحقیق فوق متفاوت است و این مغایرت را می توان ناشی از ماهیت متفاوت تخریب در فضای سایبر با
تخریب در فضای واقعی دانست .حسین آذرمنش ( )0393درتحقیق خود با عنوان «مقایسه تخریب سنتی با تخریب در فضای
سایبر» به بررسی تخریب در فضای جامعه و تخریب در فضای مجازی می پردازد و به این موضوع اشاره دارد که تخریب در دنیای
مادی به صورت عینی اتفاق می افتد اما تخریب سایبری در فضای مجازی رخ می دهد و به صورت غیرملموس و انتزاعی است.
این تحقیق که از جنبه جرم شناختی به موضوع وندالیسم پرداخته درنهایت به این نتیجه دست یافته است که ماهیت تخریب سنتی
با تخریب سایبری متفاوت است و از نظر کیفیت ،بستر وفضای ارتکاب جرم با یکدیگر از یکدیگر متمایز هستند.
به طور کلی نمی توان تار یخ دقیقی برای شروع رفتارهای وندالیستی عنوان کرد اما بدون شک میتوان این پدیده را با گسترش
شبکه های اجتماعی در میان کاربران اینترنت مصادف دانست .هرچند با نگاهی گذرا به رویدادهای رخ داده درسال های اخیر
مشاهده می گردد که اغلب موارد در  08سال گذشته رخ داده است .پدیده وندالیسم مجازی منحصر به شبکه اجتماعی خاصی
نیست و تاکنون موارد مشابهی از آن در فیسبوک ،توئیتر و اینستاگرام مشاهده شده است که به ظاهر در اکثر موارد توسط کاربران
ایرانی و یا فارسی زبانان بوده است .در پژوهش حاضر ،شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان مطالعه موردی و به عنوان دومین شبکه
اجتماعی پرکاربرد در میان ایرانیان براساس نظرسنجی های مرکز افکارسنجی ایسپا انتخاب گردیده است .مرسوم است که در
انتهای هر پژوهش و با توجه به یافته های به دست آمده ،محقق پیشنهادات کاربردی جهت حل معضل مورد بررسی در تحقیق
ارائه نماید .اما با توجه به گستردگی موضوع و اینکه در این تحقیق تنها بخشی از عوامل ایجاد کننده رفتارهای وندالیستی در فضای

مجازی مورد بررسی قرار گرفته است ،پژوهشگر از ارائه پیشنهادات صرف نظ کرده و ارائه پیشنهادات در جهت حل این معضل را به
عنوان تحقیقی مستقل به سایر پژوهشگران عالقه مند به حوزه شبکه های اجتماعی پیشنهاد می نماید.
الزم به ذکر است با جستجو در اینترنت و مطالب اندکی که توسط پژوهشگران ،صاحب نظران و فعاالن عرصه ی فضای
مجازی در خصوص پدیده وندالیسم مجازی نگاشته شده است به مواردی هم چون آموزش سواد رسانه ای به کاربران اینترنت،
خصوصی کردن صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی ،بالک کردن افراد خاطی و یا مراجعه به مراجع قضایی و پلیس فتا به
منظور مقابله با رفتارهای وندالیستی در فضای مجازی برمی خوریم .در مورد مراجعه به مراجع قضایی می بایست خاطرنشان کرد
جرم توهین رایانه ای در هیچ ماده ای از قوانین دکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان جرم توهین در فضای مجازی بر ارتکاب
روز افزون آن خواهد افزود .نکته قابل توجه این است که توهین در فضای مجازی از مصادیق هتک حرمت به افراد محسوب
میشود و برطبق قوانین می توان با استناد به مفاد توهین به افراد مجازات های نقدی و غیرنقدی که در مفاد مختلف قانون به آن
اشاره شده است با افراد خاطی برخورد کرد.
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اشرف ،احمد ( )0310کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی ،مجموعه گفتارهای درسی آموزشگاه عالی خدمات
اجتماعی
ایزدی ،پیروز( .)0301نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی ،فصلنامه رسانه .سال هفدهم شماره.3
ایاللی ،سیدحسن( ،)0391الگوهای رفتاری ایرانیان در شبکه های اجتماعی مجازی ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
دانشگاه عالمه طباطبایی.
آذریان قهفرخی ،مرتضی( .)0391بررسی نظریه تاثیر تقلید بر رفتار اجتماعی گابریل تارد ،کنفرانس ملی فقه ،حقوق و
روانشناسی
آذین منش ،حسین( .)0393مقایسه تخریب سنتی با تخریب در فضای سایبر ،پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش
عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ،دانشکده علوم انسانی
بی نام ( .)0391وبسایت خبری تابناک .اوج گیری وندالیسم مجازی با حمله گروهی از کاربران ایرانی به صفحه افراد
مشهور.0390، .https://b2n.ir/a79769 .
بی نام ()0391چرا جوانانایرانی در اینستاگرام افراد مشهور فحاشی میکنند؟ .0390، https://b2n.ir/366499
پاکزاد ،بتول ( )0300تروریسم سایبری ،رساله دکتری ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی
حقی ،سعید ( ،)0391سنجش مساله اجتماعی وندالیسم و بررسی عوامل موثر برآن دربین دانشآموزان دوره دبیرستان
شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی ، 0393-90پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
سرلک ،صادق( .)0393چالش های امنیت ملی در فضای مجازی مطالعه موردی ،تروریسم مجازی .پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)  -دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سفیری ،خدیجه ،رجبلو ،علی و قلیزاده ،صغری( .)0390بررسی رابطه بین اعتماد بین شخصی و احساس امنیت اجتماعی
درشبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا و شهیدبهشتی) .پژوهش نامه نظم و امنیت
انتظامی.23-12 ،)0(00 ،
سلیمانی پور ،رضا ، 0309 ،شبکه های اجتماعی:فرصت ها و تهدیدها ،فصلنامه ره آورد نور ،شماره.00
صالح نژاد ،حسن( .)0300بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بیگانگی اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش
دانشگاهی شهرستان سقز ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
عزیزی ،شکوه ( .)0391بررسی عوامل موثر بر پدیده وندالیسم و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در
نوجوانان دبیرستانی شهر بندرعباس .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،دانشکده علومپایه
عطوان ،مریم( .) 0390تحلیل خرابکاری رایانه ای در قانون جرایم ایران .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
فشانی ،علیرضا و جواهرچیان ،ندا ( .)0391بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم
متوسطه شهر یزد . .پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران.20-0 ,)2(1 ,
قدیم زاده ،سمیه( .)0391مطالعه جرم شناختی وندالیسم سایبری و تروریسم سایبری و راهکارهای پیشگیری از آن ها  ،پایان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن گروه حقوق.
قنبری ،ابوالفضل ،طاهونی ،مهدیه ،قادری ،ناصر( )0391بررسی عوامل تاثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعه
موردی :شهر تبریز) .پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری ،دوره  0شماره .108-189 ،0
کوثری ،مسعود( ،)0300آنومی اجتماعی در اجتماعات مجازی ،مجله علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،بهار و
تابستان  0300شماره 2و.090-030 ،3
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کوثری ،مسعود ،نجاتی حسینی ،محمود ( ،)0300پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهر تهران .دانشگاه آزاد
اسالمی معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم ،تهران.
گروسی ،اکرم ،گروسی ،حسین( .)0390بررسی جرم شناختی تاثیر شبکه های اجتماعی برامنیت اخالقی ،پژوهش نامه نظم و
امنیت انتظامی..03-10 ،)0(32 ،
محسنی تبریزی ،علیرضا ( .)0330بررسی وندالیسم در تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
محسنی تبریزی ،علیرضا( .)0339مبانی نظری و تجربی وندالیسم :مروری بریافته های یک تحقیق ،نامه ی علوم
اجتماعی223-092 .080،
مرادی ،علی رضا( .)0381خصوصیات شخصیتی نوجوانان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
ممتاز ،فریده ( ،)0308مفهوم کج رفتاری از دیدگاه دورکیم ،پژوهشنامه علوم انسانی.01-31 ، 38،
نادری ،حمداله؛ بنی فاطمه ،حسین؛ حریری اکبری ،محمد( .)0300الگوسازی ساختاری رابطه ی بیگانگی و بی تفاوتی
اجتماعی ،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،پاییز و زمستان.29-19 ،
27. NIkola M. Petrović ( 2009) Attitudes of youth towards cyber vandalism. Victimology
Society of Serbia and Prometej-Beograd. 75-87
28. Jin, Long, Chen, Yang, Wang, Tianyi, Hui, Pan, (2013), Understanding User Behavior
in OnlineSocial Networks: A Survey, IEEE Communications Magazine.
29. O’Donovan, Francis T. (2013), CHARACTERIZING USER BEHAVIOR
ANDINFORMATION PROPAGATION ON A SOCIAL MULTIMEDIA NETWORK,
30. Clinard, M , Meirer , R., (1986) Sociology of deviant behavior. N.Y: Holt Rinehart and
Winston.
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بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان بر میزان گرایش آنها نسبت
به ورود گردشگران؛ مورد مطالعه :شهروندان شهر بابلسر
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کد مقاله10001 :

چکـیده
سرمایهي اجتماعي را ميتوان به عنوان شالودهي توسعهي گردشگري به شمار آورد ،کهه بهدون شه ،،کهن جامعههي
ميزبان در تعامل با گردشگر تأثير مهمي در رونق گردشگري دارد .با توجه به افزای همهسهاله ورود گردشهگر بهه شههر
بابلسر ،پژوه حاضر به بررسي تأثير سرمایهي اجتماعي افراد بر گرای آنها نسبت بهه ورود گردشهگر پرداختهه اسهت.
روش این پژوه پيمایشي است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  081نفر به عنوان نمونه ،تعيين و با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي از نوع طبقهاي -چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامهي محققساخته بوده که
براي تعيين اعتبار آن از اعتبار صوري و جهت تعيين پایایي از آلفاي کرونباخ استفاده شد .براي تجزیه و تحليل دادههها از
نرمافزارهاي  Spssو  Amosدر دو سطح آمهار توصهيفي (فراوانهي و درصهد و آمهار اسهتنباطي (ضهریب همبسهتگي و
رگرسيون استفاده گردید .نتایج پژوه نشان داد که بين سرمایهي اجتمهاعي (بها سهه بُعهد اعتمهاد ،پيونهد و مشهارکت
اجتماعي شهروندان و گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطهي معناداري وجود دارد .مهدل مسهير نشهان داد کهه
سرمایه اجتماعي  01درصد از واریانس متغير گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگران را تبيين ميکند.

واژگـان کلـیدی :گردشگري ،ورود گردشگر ،گرای  ،سرمایه اجتماعي ،بابلسر.

 .8دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران( .نویسنده مسئول)
Vdastyar95@gmail.com

 .7کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان ،دهاقان ،ایران.

72

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

امروزه گردشگري بعد از صنعت نفت و خودروسازي به سومين صنعت بزرگ دنيا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال در جهان
تبدیل شده است .براساس پي بينيهاي سازمان گردشگري جهاني ،1تعداد گردشگران تا سال  1111از مرز ی ،ميليارد نفر خواهد
گذشت؛ این در حالي است که درآمد اقتصادي ناشي از این صنعت تا همين سال ( 1111بي از دو هزار ميليارد دالر برآورد شده
است .در این ميان ،ایران کشوري با جاذبههاي گردشگري فراوان؛ در فهرست ده کشور برتر جهان از لحاظ جاذبههاي گردشگري
قرار دارد و براي هر سليقهاي انگيزه کافي براي سفر به کشور را به وجود ميآورد (ميرفردي و همکاران . 118 :1030 ،اثرات
اجتماعي و فرهنگي گردشگري شيوههایي هستند که در آن گردشگري تغييراتي را در نظامهاي ارزشي ،رفتار فرد ،روابط خانواده،
سب ،زندگي جمعي ،مراسم سنتي و سازمانهاي اجتماعي ایجاد ميکند .گردشگران در مدت اقامت در مقاصد گردشگري با
ساکنان محلي ارتباط و تماس برقرار ميکنند و نتيجه حاصل از روابط متقابل آنها در کيفيت زندگي ،نظام ارزشي ،تقسيم کار،
روابط خانوادگي ،الگوهاي رفتاري ،آداب و سنتهاي جامعهي ميزبان ،تغييراتي را به وجود ميآورد (رضواني . 30 :1081 ،تحقيقات
در رابطه با عملکرد و به تبع اثرات اجتماعي فرهنگي گردشگري به دليل چشماندازهاي مختلفي که محققان در پي گرفتهاند
جهتهاي متفاوتي یافته است .مروري بر ادبيات موضوع نشان ميدهد که دربارهي اثرات گردشگري به ویژه از دیدگاه اقتصادي و
زیستمحيطي ،تحقيقات خوبي انجام شده است .لکن اخيراً محققان به کشف و توصيف اثرات اجتماعي گردشگري نيز همت
گماردهاند (خوشفر و همکاران . 108 :1031 ،ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ارزي ،توسعه متوازن ،تعادل منطقهاي ،کم ،به صلح
جهاني ،کم ،به سرمایهگذاري در ميراث فرهنگي ،بهسازي محيط ،توسعه نواحي روستایي برخوردار از جاذبههاي گردشگري و
پيشگيري از مهاجرفرستي جمعيت و سایر موارد ،از جمله مزایاي این بخ ميباشد .گردشگري فعاليتي چندبعدي و به جاذبهها و
خدمات ،عوامل ،دولت ،نهادها و همچنين جامعه ميزبان وابسته است .از ميان ارکان و اجزاي گردشگري ،مردم جامعه ميزبان
(مقصد به عنوان صاحبان اصلي مقصد گردشگري و نوع نگرش آنها به ورود گردشگران از اهميت ویژهاي برخودار است (عليقلي-
زاده و همکاران. 03 :1031 ،
توسعه گردشگري در ی ،منطقه بخ اعظم آن به رفتار مردم
آن منطقه در مواجهه با گردشگران بستگي دارد؛ به طوري که
بدرفتاري جامعه ميزبان با گردشگران منجر به ایجاد ذهنيتي
ناخوشایند در گردشگران شده و روند ورود گردشگر به منطقه را
کاه خواهد داد .از این رو توسعه گردشگري مستلزم شناخت و درک
کيفيت حمایت جامعه ميزبان از گردشگري است (حبيبي . 1031 ،به
عبارت دیگر ،ميهمانان ،ميزبانان و جاذبهها سه عامل اصلي در توسعه
گردشگرياند (در شکل 1

شکل  :1عوامل موثر بر صنعت گردشگری (محسنی،
.)151 :1811

در بين عوامل یاد شده ویژگيهاي ميزبانان (مردم منطقه یکي از عوامل مؤثر و نق آفرین در جذب گردشگر ميباشد.
تحقيقات نشان داده است بيتوجهي و نبود برنامهریزي در مورد تأثيرات اجتماعي گردشگران بر منطقه گردشگري باعث بروز
واکن هایي نامناسب در برابر گردشگران از طرف ميزبانان (مردم منطقه ميشود (مارگاتر 1و همکاران . 30-10 :1111 ،دریو و
آرچ 0نيز معتقدند بين تصميمات و رفتار گردشگران پيچيدگيهاي زیادي وجود دارد (دریو و آرچ . 101-118 :1118 ،چنانچه
گردشگران اطمينان خاطر الزم و امنيت خاطر از منطقه گردشگري را حس نمایند ،زمينه جهت بازدیدهاي مجدد و تبليغ جهت
حضور دیگر گردشگران را به وجود مي آورند .از جمله عواملي که نق مهمي در احساس رضایت و امنيت گردشگران ایفا مينماید
ميزان سرمایه اجتماعي موجود در مردم بومي منطقه ميباشد .سرمایه اجتماعي ،توانایي بهبود همکاري بين افراد جامعه و هماهنگي
در روند توسعه گردشگري جامعهمحور را دارد (ليو 0و همکاران . 1110 ،جوامع و مناطق مختلف اگر ميخواهند گردشگري خود را
توسعه دهند باید بين سرمایهي اجتماعي و صنعت گردشگري خود ارتباطات مناسب و هماهنگي برقرار سازند .سرمایه اجتماعي در
واقع به شبکهها ،روابط و مبادالت متقابل مربوط ميشود .در جوامع مختلف ،شبکههاي شخصي کوچ( ،که بخشي از سرمایه
اجتماعي هستند ،همچون خانواده از برخي جهات بسيار بسته هستند ،که این ميتواند یکي از موانع توسعه گردشگري باشد ،زیرا
مانع از ایجاد دید باز در برابر گردشگران خارجي ميشود .اما این جوامع ميتوانند با ترویج این مطلب که حضور گردشگران ميتواند
باعث ایجاد مزیت براي منطقه شود ،مهماننوازي ساکنان از گردشگران را افزای دهند .شبکههاي اجتماعي محلي هم ميتوانند
بصورت افقي و عمودي خود را گسترش دهند .شبکههاي اجتماعي افقي در خانوادهها و شبکههاي اجتماعي عمودي در سازمانها،
مناطق و کشورها به وجود ميآیند .جامعهاي که از شبکههاي اجتماعي افقي قوي تشکيل شده است از سرمایه اجتماعي الزم براي
ایجاد فرصتهاي جدید مانند توسعه گردشگري برخوردار خواهد بود .همچنين جامعهاي که داراي شبکههاي اجتماعي عمودي قوي
است ،در برابر گردشگري ذهنيتي روشنتر و بازتر دارند (بيدختي و شریفي . 1031 ،بنابراین ،ميتوان گفت که گرای جامعهي
ميزبان به گردشگر و عوامل مؤثر بر این گرای  ،یکي از ارکان مهم و اساسي این صنعت است که اگر در برنامهریزيها به آن توجه
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نشود؛ موجب نقص و ضعف در توسعهي صنعت گردشگري خواهد شد .رفتار و تعامالت مناسب براي جلب و جذب گردشگر از
سوي جامعهي ميزبان (جامعه مقصد گردشگري تابع مجموعهاي از عوامل و مؤلفههاي اقتصادي ،فرهنگي ،جامعهشناختي ،روان
شناختي و انسانشناختي است ،که در فرآیند گرای و نگرش جامعهي ميزبان به صنعت گردشگري ،به طور کلي ،و به گردشگران،
به طور خاص ،تأثير بسزایي دارد .دیدگاه مشترکي که در همه مطالعات انجام شده نمایان است ،تأثير سرمایهي اجتماعي را به
عنوان ی ،عامل مهم در توسعهي مشارکت اجتماعي و توسعهي گردشگري محلي برجسته ميسازد .این پژوه در پي بررسي
این موضوع است که ميزان گرای شهروندان شهر بابلسر نسبت به ورود گردشگران در چه حدي است؟ و عواملي همچون سرمایه
اجتماعي ،سن ،جنس و ميزان تحصيالت افراد ،چه تأثيري بر این گرای دارد؟

 -2مبانی نظری
 -1-2گردشگری و گرایش

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

واژه توریسم یا گردشگري نخستينبار در سال  1811در مجلهي انگليسي به نام اسپورتينگ مگرین (مجلهي ورزشي مطرح
شد (رضواني . 0 :1083 ،این واژه از کلمه تور به معناي گشتن گرفته شده که ریشه در لغت التين تورنس 1به معناي رفت و
برگشت بين مبدأ و مقصد ميباشد که از یوناني به اسپانيایي و فرانسه و در نهایت به انگليسي راه یافته است (عبدالمنافي:1031 ،
 . 38صنعت گردشگري به عنوان یکي از عظيمترین صنایع در دنيا به حساب ميآید .بسياري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان
منبع اصلي درآمد ،اشتغال و رشد و توسعه ساختار زیربنایي قلمداد ميکنند .اقتصاددانان افزای درآمدهاي ارزي ،ایجاد اشتغال و
افزای درآمدهاي مالياتي را از جمله دالیل تأثيرگذار گردشگري بر توسعه اقتصادي قلمداد ميکنند (هولزار . 1111 ،1گردشگري
فرآیندها ،فعاليتها و پيامدهاي ناشي از ارتباطات و تعامل بين گردشگران ،فروشندگان و دولت ميزبان ،جوامع ميزبان و محيطهاي
اطراف که درگير شدهاند ميباشد (سليماني هاروني . 110 :1083 ،گردشگري عمل مسافرت کردن و رفتن به جایي غير از مکان
هميشگي و متعارف زندگي به منظور لذت بردن است ،حتي اگر این کار با جابهجایي کوچکي همراه باشد ،با این که هدف اصلي
این جابهجایي غير از تفنن و لذتجویي باشد .گردشگر نيز کسي است که این کار را انجام ميدهد (رضواني . 0 :1083 ،طبق تعریف
کميته ویژه رم ( 1301افرادي که در ی ،دوره  10ساعته یا بيشتر به ی ،کشور خارجي سفر ميکنند ،گردشگر ناميده ميشوند ،و
طبق تعریف سازمان جهاني گردشگري ( 1333گردشگري عبارت است از مجموعه کارهایي که ی ،فرد در سفر و در مکاني غير از
محيط عادي خود براي مدتي که کمتر  10ساعت و بيشتر از ی ،سال نيست ،انجام ميدهد و هدف آن سرگرمي ،تفرج ،استراحت،
ورزش ،دیدار با اقوام و آشنایان ،کسب و کار ،ماموریت ،شرکت در سمينار یا کنفرانس ،درمان ،مطالعه ،تحقيق ،فعاليتهاي مذهبي
و فعاليتهایي از این قيبل باشد (رضواني . 0 :1083 ،گردشگري گونههاي متفاوتي دارد ،از جملهي آنها گردشگري هنري ،فرهنگي،
کاري ،آموزشي ،بياباني ،مجازي ،الکتروني ،،فضا ،سالمت ،ماجراجویانه ،ورزشي ،مذهبي ،قومي  -عشایري ،روستایي ،تجاري –
بازرگاني ،شهري ،طبيعتگردي ،دریایي و گردشگري تاریخي ميباشند (رضواني ، 1083 ،که اثرات و پيامدهاي (منفي و مثبت
فرهنگي و اجتماعي آنها در قالب جدول زیر تشریح شده است.
جدول شماره  :1اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری (امین بیدختی و شریفی.)1831 ،
پيامدهاي بالقوهي مثبت فرهنگي – اجتماعي گردشگري
پيامدهاي بالقوهي منفي فرهنگي – اجتماعي گردشگري
 عدم انعکاس مناسب فرهنگ و آداب و رسوم منطقه بازدید شده  -گسترش تبادالت فرهنگي بين گردشگران و افراد بومي پوش نامناسب گردشگران در مواردي و اثرات منفي بر بوميان  -رشد شخصيت و شکوفایي استعدادها و افزای سطح دان ساکنين. بهبود عدالت بين مردان و زنان از جههت دسهتیهابي بهه فرصهتههاي متأثر ساختن جامعه ميزبان از آداب و رسوم گردشگرانشغلي
 توسعه روابط فکري ،فرهنگي و اجتماعي جامعه ميزبان و مهمان امکان افزای ناامني و هرج و مرج در منطقه شناخت مردم از فرهنگ و تمدن کشورهاي دیگر تشدید تضاد اجتماعي بين طبقات مختلف مردم حفظ هنرهاي سنتي و آداب و رسوم باستاني امکان رایج شدن کاالهي لوکس و گسنرش مصرفگرایي احياء هویت فرهنگي و احساس غرور ملي به خطر افتادن غناي فرهنگي و اصالت فرهنگي جامعه بهبود کيفيت زندگي جامعه ميزبان تغيير نحوهي زندگي افراد بومي کشور ميزبان فاصله درآمدي بوميان و گردشهگران منجهر بهه اثهرات نمایشهي ایجاد تحول ،نوسازي و معرفي فرهنگ محليميگردد

و گرای عبارت است از ی ،نوع آمادگي فکري و ذهني که به وسيله تجربه سازماندهي شده و بر روي عکسالعملهاي
انسان نسبت به کليهي پدیدهها و وضعيتهایي که با او سروکار دارد ،تأثيري جهتدهنده و پویا ميگذارد (حبيبي . 1031 ،طبق
دیدگاه فيشباین و آیزن ،0رفتار به دنبال زنجيرهاي از عوامل به وجود ميآید که قصد و نيت به انجام ی ،رفتار ،منجر به وقوع آن
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رفتار ميشود .شکلگيري قصد و نيت به نوبه خود تابع دو متغير است :گرای به سوي آن رفتار و هنجار ذهني (آیزن:1388 ،
 . 113گرای به سوي آن رفتار ،ی ،متغير فردي و شخصي است که طي آن فرد انجام ی ،رفتار را از نظر خودش ارزیابي ميکند
که آیا خوب یا بد است .هنجار ذهني ،منعکسکننده نفوذ و فشار اجتماعي است که فرد آن را براي انجام کاري یا رفتاري احساس
و ادراک ميکند (ميرفردي و همکاران . 111 :1030 ،در این نظریه ،گرای تابع دو عامل در نظر گرفته شده است :یکي ،انتظار
فایده و دیگري ،ارزیابي فایده .انتظار فایده به این معني است که فرد تا چه حد از ی ،پدیده انتظار فایده دارد .بنابراین ،انتظار فایده
منعکسکننده عواملي چون سروکار داشتن ،درک اهميت و ...است .طي ارزیابي فایده ،شخص ارزیابي ميکند که آیا آن پدیده به
نظر او براي او فایده داشته است یا نه (حبيبي. 01 :1031 ،
گرای

به رفتار

رفتار

قصد و نيت
هنجار ذهني
شکل  :2جایگاه گرایش در نظریه فیش باین و آیزن (آیزن.)111 :1311 ،
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بنابراین ،گرای به سوي آن رفتار و هنجار ذهني در به وجود آمدن قصد و نيت هميشه یکسان نيست و بستگي به شخصيت
فرد و شرایط اجتماعي دارد .گرای به نوبه خود تابع دو عامل ،بُعد شناختي و بُعد رفتاري است .بُعد شناختي نشان ميدهد که افراد
با توجه به تأثير پيامدهاي گردشگري تا چه اندازه خود را با این پيامدها موافق و همسو ميبينند .بُعد رفتاري نيز نشان ميدهد افراد
با توجه به پيامدهاي گردشگري به چه ميزان مایلند به فرایند یاد شده (ورود گردشگران واکن مثبت و یا منفي نشان دهند
(حبيبي . 01 :1031 ،گرای ميتواند متأثر از شرایط و عوامل گوناگوني باشد که در این پژوه به نق سرمایهي اجتماعي توجه
شده است.

 -2-2سرمایهی اجتماعی
کلمن،1

بوردیو،1

پير
مفهوم سرمایه اجتماعي تاریخ طوالني در علوم اجتماعي دارد .اما شهرت آن به دهه نود با مطالعات جيمز
پاتنام 0و فوکویاما 0بر ميگردد .سرمایه اجتماعي ،شکل و نمونهي ملموس از ی ،هنجار غيررسمي است که باعث ترویج همکاري
بين دو یا چند فرد ميشود و موجب توانمندي همدیگر ميشود ،هنجارهاي تشکيلدهنده سرمایه اجتماعي ميتواند از هنجار روابط
متقابل دو دوست گرفته تا آموزههاي پيچيدهاي را دربرگيرد ،چنين نيست که هر مجموعهاي از هنجارهایي با مصداق عيني به
تشکيل سرمایه اجتماعي بينجامد در حالي که این هنجارها باید به ایجاد و افزای همکاري در گروه منجر شود ،لذا با فضایل سنتي
چون درستکاري ،وفاي به عهد ،قابل اعتماد بودن ،روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطاند (الواني و شيرواني . 1:1031،از دیدگاه
بوردیو ،سرمایهي اجتماعي بر پيوندهاي اجتماعي کنشگران در شبکههاي اجتماعي تأکيد دارد .به نظر وي ،سرمایه اجتماعي،
مجموع منابع بالفعل و بالقوهاي است که به مالکيت ی ،شبکه پایدار متصل است؛ شبکههایي که هر ی ،از اعضاي خود را از
پشتيباني سرمایه اجتماعي برخوردار ميکند و آنان را مستحق اعتبار ميسازد (ميرفردي و همکاران . 111 :1030 ،از نظر جيمز
کلمن ،مفهوم سرمایهي اجتماعي وسيله اي جهت تبيين نحوه همکاري و تعاون افراد با یکدیگر است .او سرمایه اجتماعي را به
عنوان دارایي فرد در نظر ميگيرد ،اما آن را ساختهي منابع ساختارهاي اجتماعي ميداند .در تعيين این که منابع در عمل قابل
کاربرد هستند ،کلمن معتقد بود که دو عنصر حياتي نق مهمي را بازي ميکنند ،ميزان واقعي تعهدات موجود و ميزان اعتماد
موجود در محيط اجتماعي .به صورت ساده از دیدگاه کلمن ،سرمایه اجتماعي هنگامي بوجود ميآید که روابط ميان افراد به شيوهاي
دگرگون شود که کن را تسهيل کند .وي این گونه ادامه ميدهد که سرمایهي مادي کامالً ملموس است و به صورت مادي و
قابل مشاهده تجسمیافته است ،سرمایه انساني چندان ملموس نبوده و در مهارتها و دانشي که فردي کسب کرده است تجسم
مي یابد و سرمایه اجتماعي حتي کمتر از این محسوس است ،زیرا در روابط ميان افراد تجسم ميیابد (ماجدي و لهسایي-
زاده . 33:1081،کلمن برخالف بوردیو معتقد است که سرمایهي اجتماعي صرفاً محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه ميتواند براي
طبقات پایين نيز مفيد باشد .از نظر کلمن سرمایهي اجتماعي نشاندهنده ی ،منبع است زیرا متضمن شبکههاي مبتني بر ارزش-
هاي مشترک و اعتماد ميباشد (فيلد . 08 :1088 ،در این خصوص پاتنام معتقد است سرمایه اجتماعي نيز مانند سایر سرمایهها
مولّد است و امکان دستيابي به اهداف مشخصي را فراهم ميکند (پاتنام . 1110 ،و فوکویاما معتقد است ،سرمایه اجتماعي،
هنجارهاي غيررسمي جاافتادهاي است که همکاري ميان دو یا چند نفر را تشویق ميکند و موجب ميشود اعضاي جامعه باهم
مشارکت کنند (فتاحي و اخالصي . 1110 ،به طور خالصه ،سرمایه اجتماعي مفهومي است که ميتوان آنرا با شاخصهایي نظير
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اعتماد به دیگران ،تقابل اجتماعي ،مشارکت داوطلبانه در فعاليتهاي مدني ،یکپارچگي و وحدت در جهت منافع متقابل ،کارآمدي
جمعي ،تمایل به همکاري با شبکههاي رسمي و غيررسمي و هنجارهاي اجتماعي تعریف کرد (مسعودنيا . 130:1083،در پژوه
حاضر شاخصهاي سرمایه اجتماعي در سه بُعد اعتماد اجتماعي ،پيوند اجتماعي و مشارکت اجتماعي تقسيم گردید .در زیر به تشریح
هر ی ،از این ابعاد پرداخته ميشود.

 -3-2اعتماد اجتماعی

 -4-2پیوند اجتماعی
این مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي ی ،شبکه به مثابهي منبع باارزشي که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب
تحقق اهداف اعضاء ميشود ،اشاره دارد (اميرخاني و پورعزت . 13:1081،آنچه که در سرمایه اجتماعي و مفهوم آن مطرح ميشود،
سرمایهگذاري در روابط اجتماعي و همچنين افزای  ،گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط و یا از طریق آن براي تسهيل
کن جمعي و گسترش اعتماد و بده و بستان در جامعه است ،از این رو ،روابط اجتماعي ،بستر اصلي سرمایه اجتماعي محسوب
ميشود (شجاعي و همکاران . 11:1081،شبکهي روابط اجتماعي که ارتباطات بين افراد درون جامعه را مورد کنکاش قرار ميدهد.
احساس تعلق محصول روابط اجتماعي محسوسي است که توسط جامعه درک شده و تأثيرات زیادي ميتواند بر روي آسيبهاي
اجتماعي به خصوص در شهرها داشته باشد (خوشفر و همکاران . 00 :1031 ،پيوندهاي اجتماعي به تعامل رسمي و غيررسمي
ميان افراد منجر ميشود که نتيجه آن سرعت بخشيدن به توسعهي مطمئن در مناطق ميباشد (راچماواتي . 1110 ،1بنابراین پيوند
اجتماعي بخشي از سرمایهي اجتماعي که با داشتن آن جامعهي ميزبان ميتواند رضایتمندي گردشگران را فراهم نماید.
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اعتماد اجتماعي ،شامل اعتماد بينشخصي ،اعتماد تعميمیافته (به محيط و اعتماد نهادي است ،که در این پژوه تمرکز بر
اعتماد تعميمیافته (به محيط ميباشد .منظور از آن اعتماد به افهراد ناشناس است .به طور معمول ،سطح اعتماد در ميان خانوادهها
در همهي جوامع باالست .آنچه باعث ایجاد تفاوتهاي اساسي ميان کشورها و مناطق ميشود ،ميزان اعتماد تعميمیافته است
(خوشفر و همکاران . 00 :1031 ،پاتنام ،اعتماد را به دو نوع اجتماعي و شخصي دستهبندي کرده است و اعتماد اجتماعي را براي
جامعه سودمندتر دانسته است (پاتنام . 1110 ،اعتماد اجتماعي برخالف اعتماد فردي از شبکههاي موجود در امور اجتماعي ،مدني و
هنجارهاي متقابل ناشي ميشود (الواني و شيرواني . 1:1031،اعتماد یکي از جنبههاي اساسي روابط انساني و اجتماعي در ميان
افراد و نهادهاي اجتماعي است و در جریان کن هاي متقابل بين گروههاي اجتماعي ،نق مهمي را در ایجاد نظم و یکپارچگي
اجتماعي و نيز حفظ آنها برعهده دارد .در عين حال ،اعتماد اجتماعي ،از عناصر مهم در پذیرش و همدلي اجتماعي محسوب ميشود
و بسترساز تعامالت اجتماعي است (تبریزي و آقامحسني . 1083 ،براي مثال گروهي که اعضای به یکدیگر اعتماد زیادي دارند
نسبت به گروهي که فاقد این ویژگي هستند ،موفقترند و کارایي بيشتري دارند (دستيار و محمدي. 1031 ،

 -5-2مشارکت اجتماعی
مشارکت برابر است با کسب قدرت به معناي توان دسترسي به منابع الزم براي حفظ معيشت و کنترل این منابع .ارتباط
سازندهاي بين مفهوم سرمایهي اجتماعي و مشارکت اجتماعي وجود دارد و همافزایي این مفاهيم با سرمایهي اجتماعي به اثبات
رسيدهاست (زارع و همکاران . 110 :1083 ،بنابراین ،مشارکت در گردشگري ،مردم محلي را به حمایت از فعاليتهاي گردشگري
تشویق ميکند و مردم محلي ميتوانند منبع خوب اطالعاتي باشند که براي دیگران قابل دسترس نيست .همچنين آنها ميتوانند
توسعهي متناسب گردشگري را با سب ،و سرعتي که مطابق با نيازها و اشتياقهاي آنهاست ،شناسایي کنند (گارود. 1110 ،1

 -3پیشینه پژوهش
جوامعي که از سرمایه اجتماعي باالتري برخوردار هستند ،اعتماد و بروز رفتارهاي اخالقي آنها افزای و ميزان جرائم
اجتماعيشان کاه ميیابد .همچنين با ارتقاء سرمایهي اجتماعي ،امنيت جامعه را افزای داده که این خود زمينهي جذب هر چه
بيشتر گردشگران را فراهم ميکند (امينبيدختي و شریفي . 101 :1031 ،با این اوصاف در پژوه ها و مطالعاتي چند به نق
سرمایهي اجتماعي در گردشگري و بر ميزان گرای به ورود گردشگر اشاره شده است .ابراهيمپور و همکاران ( 1033در پژوهشي
تحت عنوان "بررسي تأثير سرمایه ي اجتماعي بر مشارکت در توسعه گردشگري پایدار با نق ميانجي اثرات گردشگري در شهر
سرعين" نشان دادند که بين سرمایه اجتماعي و سه متغير اثرات اقتصادي گردشگري ،اثرات اجتماعي – فرهنگي گردشگري و
مشارکت در توسعه گردشگري پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .حبيبي ( 1031در پژوهشي تحت عنوان "بررسي نق
سرمایهي اجتماعي در تمایل به ورود گردشگر در شهرستان مریوان" نشان داد که بين سرمایه اجتماعي (اعتماد ،انسجام و
مشارکت  ،ميزان تحصيالت و جنسيت جامعه ميزبان با گرای آنها به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود دارد ،اما بين سن و
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گرای آنها به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد .ميرفردي و همکاران ( 1030در پژوهشي تحت عنوان "بررسي تأثير
سرمایه اجتماعي بر ميزان گرای به ورود گردشگر در شهر یاسوج" نشان دادند که بين سرمایه اجتماعي ،سن و جنسيت
پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،اما بين ميزان تحصيالتشان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود ندارد .در پژوه هاي دیگري نشان داده شد که سرمایهي اجتماعي جامعهي ميزبان به طور
مستقيم بر جذب گردشگر (امينبيدختي و شریفي ،1031 ،محمدي و همکاران ، 1030 ،توسعهي گردشگري (اکبریان رونيزي،
 ، 1031توسعه بازاریابي گردشگري (دیاني و همکاران 1031 ،و ميزان تمایل به گردشگري (غفاري و معاون 1031 ،موثر بوده
است .هوانگ و استوارت 1113( 1در پژوهشي در کره جنوبي ،سرمایه اجتماعي را به عنوان نوع خاصي از ارتباطات شخصي
گسترش ميدهد که اقدام جمعي اجتماع مقصد را براي توسعه گردشگري روستایي تشویق ميکند .نتایج نشان داد که کيفيت شبکه
اجتماعي فردي با تمایل به مشارکت در توسعه گردشگري در ارتباط است .عالوه بر این ،در مقایسه با روابط شخصي انفرادي ميان
ساکنان ،شبکههاي اجتماعي موجود ،براي افزای اقدام جمعي ساکنان حياتي هستند .راچماواتي 1110( 1در پژوهشي در اندونزي،
تشریح مي کند که سرمایه اجتماعي در ی ،مقصد گردشگري بر توسعه اکوتوریسم در ی ،سایت خاص تأثير ميگذارد .نتایج این
پژوه نشان داد که بين شبکهبندي ،مشارکت اجتماعي و توسعه اکوتوریسم ارتباط مثبت وجود دارد ،ولي اعتماد و هنجار ارتباطي
با توسعه اکوتوریسم ندارند .پایمين 0و همکاران ( 1110موانع مشارکت اجتماعي را در گردشگري روستایي در منطقهاي در مالزي
مورد ارزیابي قرار دادند .نتایج تحقيق آنها نشان داد که موانع اصلي مشارکت اجتماعي در گردشگري شامل :دان محدود درباره
گردشگري ،فقدان سرمایه ،عدم توانایي ارتباط خوب از طریق زبان انگليسي ،فقدان اطالعات درباره توسعه گردشگري منطقه مورد
مطالعه و مشوقها یا حمایتهاي محدود دولت از توسعه گردشگري ميباشد .پونگ پان رات و چانترادون 1111( 0در تحقيقي با
عنوان «عملکرد سرمایه اجتماعي در طرح مشارکتي اجتماع گردشگري در جزیره ي سامویي تایلند» دریافتند که عناصر سرمایه
اجتماعي موجب مشارکت بيشتر در ميان افراد محلي شده و سطح تحصيالت افراد ميتواند عملکرد حياتي براي موفقيت طرح
فعاليتهاي گردشگري محلي داشته باشد .یي مين لي 1111( 1در تحقيقي با عنوان «تأثير سرمایه اجتماعي دستفروشيها
(کيوس،هاي خوراکي بر درگير کردن اوقات فراغت گردشگران در تایوان» به این نتيجه رسيدهاند که :شکلهاي اعتماد اجتماعي
در این تحقيق به عنوان هستهي سرمایه اجتماعي نمایان است .دو بعد سرمایه اجتماعي شامل مشارکت و اعتماد اجتماعي در ميان
بخ دستفروشي ها تأثير مستقيم ،مهم و مثبت براي درگير کردن اوقات فراغت گردشگران به منظور خوردن خوراکي و غذا به
عنوان ی ،فعاليت فراغتي داشته است .به هرحال با بررسي تعاریف متعددي که از سرمایه اجتماعي ارائه شده است ،در کل مالحظه
ميشود این مفهوم وسيلهاي براي رسيدن به اهداف و منافع فردي و گروهي جامعه به شمار ميآید و دربردارنده معيارهایي همچون
اعتماد ،همکاري ،همبستگي ،مشارکت و رابطه متقابل بين اعضاي ی ،گروه است .به نحوي که سرمایه اجتماعي ،سبب ميشود
گروه به سمت ارزشها و هنجارهاي تحسين شده و مثبت در جامعه گام بردارد .هرچند شهرها از دیرباز مهمترین مناطق گردشگري
بودهاند ،اما صرف وجود جاذبهي گردشگري در مناطق شهري براي توسعهي گردشگري ،کافي نيست .پس الزم است که دیگر
ارکان و عناصر مرتبط با صنعت مذکور از جمله سازمانها و نهادها و همچنين مردم جامعهي مقصد گردشگري شرایطي را براي
جلب گردشگر فراهم نمایند .بنابراین در جهت توسعهي گردشگري و افزای سرمایهي اجتماعي بررسي رابطه بين این دو ضروري
به نظر ميرسد .شهر بابلسر ،با داشتن شرایط آب و هوایي و تفرجگاههاي زیبا و مطبوع ،زمينه توسعهي صنعت گردشگري را دارد.
بنابراین هدف این پژوه بررسي رابطه بين سرمایه اجتماعي و تمایل به ورود گردشگر در شهر بابلسر است و در پي پاسخگویي
به این سوال است که ميزان سرمایه اجتماعي جامعه ميزبان چقدر در تمایل به ورود گردشگر اثرگذار است؟ .ملهم از مباني و
چارچوب نظري پژوه و نيز سوابق تجربي پژوه  ،فرضيههاي پژوه عبارتند از:
 بين سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين اعتماد اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين پيوند اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين مشارکت اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين سن شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. گرای شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر متفاوت است. -گرای شهروندان شهر بابلسر نسبت به ورود گردشگر بر حسب ميزان تحصيالت آنها متفاوت است.

1 Hwang and Stewart
2 Rachmawati
3 Paumin
4 Pongponrat and Chantradon
5 Yi Min, L
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 -4مدل مفهومی
براي بررسي نق سرمایه ي اجتماعي بر ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر ،با مرور ادبيات تحقيق ،شکل  0به
عنوان چارچوبي کلي براي مشخص نمودن روابط ميان متغيرهاي تحقيق آورده شد .این شکل شامل متغير مستقل سرمایهي
اجتماعي (با ابعاد اعتماد ،پيوند و مشارکت اجتماعي و گرای نسبت به ورود گردشگران (با ابعاد رفتاري و شناختي به عنوان متغير
وابسته در نظر گرفته شده است.
اعتماد اجتماعي
پيوند اجتماعي

بُعد رفتاري

سرمایه
اجتماعي
شهروندان

به

گرای
ورود
گردشگران

مشارکت اجتماعی

بُعد شناختي

شکل  :8مدل مفهومی پژوهش.

پژوه حاضر بر اساس رویکرد کمي و با استفاده از روش پيمایشي به جمعآوري دادهها و اطالعات مورد نياز پرداخته است.
در این روش ابزار پرسشنامهي محققساخته استفاده شده است .پرسشنامه شامل مجموعهاي از گویههایي که ميزان سرمایهي
اجتماعي شهروندان و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران را ارزیابي ميکند و سؤاالت در قالب مقياس رتبهاي و پنجطيفي
ليکرت آورده شده است (به طور عينيتر در جدول شمارهي . 1
جدول ( :)1معرفی دقیق متغیرهای تحقیق و ضریب آلفای کرونباخ.
پایایي
تعداد گویهها
متغيرها
1/110
13
سرمایه اجتماعي شهروندان (اعتماد ،پيوند و مشارکت اجتماعي شهروندان
اعتماد اجتماعي شهروندان (اعتماد مردم به یکدیگر ،اعتماد فردي ،رضایت
1/101
1
ازمحل زندگي و ...
پيوند اجتماعي شهروندان (رفت و آمد شهروندان با یکدیگر ،مشورت با یکدیگر،
1/111
1
روابط صميمانه با یکدیگر و ...
مشارکت اجتماعي شهروندان (مشارکت در امور شهري ،مشارکت در طرحها و
1/111
3
برنامههاي توسعه ،مشارکت در کم ،به مدیران ،مشارکت در صيانت از جاذبه-
هاي شهر و ...
گرای شهروندان به ورود گردشگر (ابعاد شناختي و رفتاري گرای به ورود
1/111
11
گردشگر
بُعد شناختي گرای به ورود گردشگر (ورود گردشگر به شهر موجب رشد شهر،
1/111
3
بهبود راهها و شبکههاي حمل و نقل ،فروش توليدات شهري ،توسعهي
گردشگري و ...
بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگر (راهنمایي گردشگران ،رفتار خوب با آنها،
1/110
1
کم ،به آنها در صورت نياز و ...

مقياس و طيف

مقياس رتبهاي و
پنجطيفي ليکرت
(کامالٌ مخالف =
نمرهي  ،1مخالف =
نمرهي  ،1بينظر =
نمرهي  ،0موافق =
نمرهي  0و کامالً
موافق = نمرهي 1
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 -5روش پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه

جامعه آماري در این پژوه شهروندان شهر بابلسر 1هستند که بر اساس سرشماري عموم و نفوس مسکن سال  1031تعداد
آنها  13333نفر است .در این پژوه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با  081نفر است که با توجه به در نظر گرفتن
احتمال وجود پرسشنامههاي مخدوش و بيجواب ،تعداد پرسشنامهها به  011نفر افزای یافته است .در این پژوه از روش
1شهر بابلسر یکي از شهرهاي ساحلي استان مازندران ،در شمال ایران ،بين دریاي مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد .این شهر مرکز شهرسهتان بابلسهر اسهت.
بابلسر با پهنه  1011هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبي دریاي مازندران و در  11درجه و  03دقيقه و  01ثانيه طول جغرافيهایي و  03درجهه و 00
دقيقه عرض جغرافيایي قرار دارد .این شهر در مدار معتدل گرم قرار گرفته و ضریب اعتدال این شهر بسيار معتدل است .ایهن ناحيهه بها ميهانگين سهاليانه دمهاي
 0/18درجه سانتيگراد ،بارش ساليانه  131ميليمتر و  13درصد رطوبت یکي از خوش آب و هواترین مناطق کشور به شهمار ميآیهد .از نظهر توپهوگرافي سراسهر
بابلسر در بخ جلگهاي و در موقعيت ساحلي قرار دارد و از لحاظ ناهمواري عوارض برجسته توپوگرافي ،در آن دیده نميشهود .تقریبهاً همهوار بهوده و بها شهيب
مالیمي از سوي رشتهکوههاي البرز به سوي دریاي خزر امتداد دارد .بلنداي شهر  11متر پایينتر از سطح دریاهاي آزاد و  1متر باالتر از سهطح دریهاي مازنهدران
قرار دارد .موقعيت جغرافيایي شهر بابلسر به طور واضح روي نق مشخص شده است.
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نمونهگيري تصادفي از نوع طبقهاي -چندمرحلهاي استفاده شده است که پس از تعيين حجم نمونه ابتدا با استفاده از نقشهي
راهنماي شهر بابلسر ،مناطق سهگانه (کنار دریا ،وسط شهر ،اطراف شهر شهر تعيين شدند و تعداد محلههاي هر منطقه مشخص
گردید .و بر اساس جمعيت هر محله ،تعداد افراد نمونه در هر محله تعيين شد .در مرحلهي بعد ،از هر محله چند بلوک به صورت
تصادفي انتخاب شد .سپس از هر بلوک ،خانوارهایي با فاصلهي  1نمونه ،به طور منظم انتخاب شدند ،آنگاه پرسشنامه توسط یکي از
افراد  18سال و باالتر هر خانوار ،پر گردید .در پژوه حاضر روایي یا اعتبار پرسشنامهي مذکور به شکل اعتبار محتوایي و صوري
(یعني با مراجعه به عقل سليم و داوران متخصص و کتب و موضوعات مرتبط بررسي شد و پس از جرح و تعدیل گویههاي
پرسشنامهي تحقيق ،روایي ابزار اندازهگيري مورد تأیيد قرار گرفت .دادههاي پژوه با استفاده از نرمافزارهاي  Spssو Amos
مورد تحليل قرار گرفت .به منظور سنج پایایي پرسشنامه قبل از انجام نهایي تحقيق 01پرسشنامه تکميل شد و با کم ،نرمافزار
 Spssآلفاء کرونباخ محاسبه شد .مقادیر باالي آلفا (باالتر از  1/11و عدم ناهماهنگي در بين آیتمها ،دليلي بر مناسب بودن
پرسشنامه است.

 -6یافتهها
 -1-6یافتههای توصیفی
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

براساس یافتههاي توصيفي پژوه  ،از مجموع  011پاسخگو 08/8 ،درصد زن و  11/0درصد مرد ميباشند .از لحاظ سني،
بيشترین فراواني به گروه سني  18تا  13سال تعلق دارد و ميانگين سني پاسخگویان  13سال است .از لحاظ ميزان تحصيالت،
بيشتر پاسخگویان داراي مدرک تحصيلي دیپلم هستند و کمترین فراواني به افراد داراي مدرک باالتر از کارشناسي تعلق دارد.
ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگران در حد باالست و ميزان سرمایهي اجتماعي آنها متوسط رو به باال ميباشد.
جدول ( :)2توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ویژگیهای جمعیتی ،میزان گرایش آنها نسبت به ورود گردشگر و
متغير
جنسيت

سن

به

گرای
ورود
گردشگر

دسته
مرد
زن
کل
 18تا  13سال
 01تا  01سال
 01تا  11سال
 11سال و باالتر
کل
پایين
متوسط
باال
کل

میزان سرمایهی اجتماعی آنها.
دسته
متغير
درصد
کمتر از سوم راهنمایي
11/0
08/8
دیپلم
111
30/0
ميزان
کارداني و کارشناسي
تحصيالت
11/8
1/8
باالتر از کارشناسي
8/0
کل
111
پایين
0/1
متوسط
00/8
سرمایهي
اجتماعي
باال
10/0
کل
111

جدول ( :)8نتایج توصیفی سازههای تحقیق و بررسی نرمال بودن آنها
کشيدگي
چولگي
انحراف معيار
ميانگين
متغيرها
1/111
-1/131
1/030
0/30
سرمایه اجتماعي شهروندان
1/188
-1/018
1/313
0/13
اعتماد اجتماعي شهروندان
-1/181
-1/181
1/331
0/00
پيوند اجتماعي شهروندان
1/111
-1/100
1/181
0/30
مشارکت اجتماعي شهروندان
1/383
-1/810
1/018
0/11
گرای شهروندان به ورود گردشگر
1/831
-1/331
1/131
0/11
بُعد شناختي گرای به ورود گردشگر
1/101
-1/083
1/018
0/30
بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگر

با توجه به جدول  ،0ميزان چولگي و کشيدگي (در بازه  -1و  +1نشان ميدهد دادههاي پژوه
بودهاند.
30

درصد
18/1
11/1
10/1
8/1
111
11/1
11/1
18/1
111

حداقل
1/01
1
1/31
1
1/01
1/00
1/31

حداکثر
1
1
1
1
1
1
1

از توزیع نرمال برخوردار

 -2-6یافتههای استنباطی
در قسمت استنباطي براي بررسي ارتباط بين سازههاي کمي پژوه از آزمون ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
براي مقایسهي گرای شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر و بر حسب ميزان تحصيالت آنها به ترتيب از آزمونهاي تي
دو گروه مستقل و تحليل واریانس استفاده شده است .در آخر از آزمون رگرسيون و تحليل مسير استفاده ميشود تا ميزان تبيين
متغير مالک (گرای شهروندان به ورود گردشگر توسط متغيرهاي پيشبين (سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت و سرمایه اجتماعي
شهروندان مورد سنج قرار گيرد.
جدول ( :)4نتایج آزمون ماتریس همبستگی پیرسون بین سازههای کمی پژوهش.
(0

(1
1
** 1/113
** 1/113
** 1/133

(1

(0

1
** 1/113
** 1/080

1
** 1/131

1

** 1/003

** 1/031

** 1/101

** 1/031

1

** 1/010
** 1/031
** 1/101

** 1/011
** 1/038
1/111

1/130
** 1/100
* 1/110

** 1/101
** 1/010
** 1/183

** 1/310
** 1/811
** -1/113

(3

1
** 1/111
** -1/111

1
1/111

1

 ** P  1/11و n = 011

بر اساس نتایج جدول شماره  0مشاهده ميشود که بين ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ( P 1/11و  r =1/003و ضریب همبستگي مثبت بين این دو متغير نشان ميدهد ،هر چه
ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر هم افزای ميیابد و باالتر ميرود .بنابراین،
فرضيهي اول پژوه تأیيد ميشود .همچنين بين اعتماد اجتماعي ( ، r =1/031پيوند اجتماعي ( r =1/101و مشارکت اجتماعي
( r =1/031شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطهي معناداري وجود دارد (. P 1/11
بنابراین ،فرضيههاي دوم ،سوم و چهارم پژوه هم تأیيد ميشود .در خصوص فرضيهي پنجم ،نتایج جدول  0نشان ميدهد که
بين سن شهروندان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ( P 1/11و  r =-1/113و ضریب همبستگي
منفي بين این دو متغير نشان ميدهد ،هر چه سن شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر کاه ميیابد.
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سرمایه اجتماعي(1
اعتماد اجتماعي (1
پيوند اجتماعي (0
مشارکت اجتماعي (0
گرای به ورود
گردشگر (1
بُعد شناختي (3
بُعد رفتاري (1
سن

(1

(1

(8

جدول ( :)5نتایج آزمونهای تی و تحلیل واریانس برای مقایسهی گرایش شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر
و بر حسب میزان تحصیالت آنها.
متغير
جنسيت

ميزان
تحصيالت

شاخص آماري
زنان
مردان
کمتر از سوم راهنمایي
دیپلم
کارداني و کارشناسي
باالتر از کارشناسي
جمع

تعداد
131
111
11
110
31
01
011

ميانگين  ±انحراف معيار
1/031 ± 0/33
1/001 ± 0/13
1/113 ± 0/13
1/033 ± 0/18
1/080 ± 0/11
1/018 ± 0/11
1/018 ± 0/11

درجه آزادي

مقدار T / F

سطح معناداري

038
030/88

1/111

1/118

0
033
033

3/831

1/111

جدول  1حاکي از آن است که زنان و مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و
براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای ندارند .تفاوت مشاهده شده بين دو ميانگين بر اساس آزمون  Tو سطح معناداري
 Sig =1/118بيانگر این است که مردان در مقایسه با زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .بنابراین فرضيه ششم
پژوه تأیيد ميشود و ميتوان گفت زنان و مردان ميزان متفاوتي از گرای به ورود گردشگران دارند .نتایج بررسي تفاوت گرای
به ورود گردشگران بر حسب ميزان تحصيالت پاسخگویان نشان ميدهد ،که ميانگين گرای به ورود گردشگران در بين گروههاي
تحصيلي داراي تفاوت معناداري است .آزمون  Fبا مقدار  3/83و سطح معناداري  1/111بيانگر این است که هر چه ميزان
تحصيالت افراد باالتر رفته است ،گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگران دارند (رابطه تقریباً خطي است  .بنابراین ،فرضيهي
هفتم پژوه هم تأیيد ميگردد.
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تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب میزان سرمایهی اجتماعی آنها.
به منظور تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازه اثرگذار (ميزان سرمایه اجتماعي آنها و تعيين این
موضوع که این سازه در مجموع تا چه اندازه قادر به تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر است ،از تحليل مسير زیر
استفاده شده است.

شکل ( :) 4ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بر گرایش آنها نسبت به ورود
گردشگر (مدل مفروض)
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الزم است که در وهله اول کليت مدل با استفاده از شاخصهاي برازش کلي (جدول  3و در وهله دوم جزئيات مدل (جدول 1
تحليل شوند .بدین منظور در ابتدا جدول مربوط به شاخصهاي کلي برازش مورد بررسي قرار داده ميشود و اصالحات مدل رفع
ميگردد.

شکل ( :)5ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بر گرایش آنها نسبت به ورود
گردشگر (مدل اصلی)
جدول ( :)1شاخصهای برازش مدل آزمون شده پژوهش.
دامنه مورد قبول
مقدار مدل مفروض مقدار مدل اصلي
شاخصها
2
8/133
1/110
مجذور خي
)𝑋 ( CMIN
0
1
آزادي
درجه
DF
1/101
1/101
سطح معناداري مدل
P > 0.05
2
1/113
0/111
خي دو بر درجه آزادي
𝑋 /DF> 5
1/331
1/330
نيکویي برازش
GFI > 0.90
1/313
1/308
شاخص نيکویي برازش انطباقي
AGFI > 0.80
1
/
383
1
/
381
شاخص برازش مقایسهاي
CFI > 0.90
1/313
1/381
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر -بونت
NFI > 0.90
1/133
1/113
خطاي ریشه مجذور ميانگين تقریب
RMSEA ≤ 0.08

نتيجه برازش
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل

براي اصالح مدل ،پارامتر پيوند اجتماعي به سمت گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر به زیر صفر ثابت شد (به علت
معنادار نبودن رابطه بين این دو متغير  .همانگونه که مالحظه ميشود ،نتایج مربوط به شاخصهاي برازش الگوي ساختاري
آزمهون تاثير ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگر براي هر ی ،از شاخصهاي (باال
پيشنهادي هو و بنتلر ( 1333در جدول  3ارائه شده است .مرور دقيق شاخصهاي نيکویي برازش الگوي ساختاري نشان ميدهد
که الگوي ساختاري از برازش مطلهوبي برخوردار است.
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جدول ( :)7وزنهای رگرسیونی غیراستاندارد ،استاندارد ،نسبت بحرانی ،سطح معناداری و تأثیرات.
مسيرها
اعتماد اجتماعي

<---

مشارکت اجتماعي

<---

گرای به ورود
گردشگر
گرای به ورود
گردشگر

<--<---

گرای به ورود
گردشگر
گرای به ورود
گردشگر
بعد شناختي گرای
به ورود
بعد رفتاري گرای
به ورود

مسيرها

برآورد
غيراستاندارد

خطاي
معيار

نسبت
بحراني

sig

برآورد
استاندارد

1/130

1/101

1/111

***

1/031

1/181

1/101

1/111

***

1/010

1/111

-

-

-

1/311

1/031

1/101

1/111

3/130

***

1/801

1/331

1/013

تأثير مستقيم
-

تأثير غيرمستقيم
1/111
1/131
1/083
1/131

تأثير کلي
1/111
1/131
1/083
1/131
*** P  1/111

با توجه به سطوح معناداري در جدول  ،1همه بارهاي عاملي داراي تفاوت معناداري با صفر هستند و بين اکثر متغيرها رابطه
معناداري وجود دارد .به این صورت که بين اعتماد اجتماعي ( β = 1/031و مشارکت اجتماعي ( β = 1/010شهروندان با گرای
آنها نسبت به ورود گردشگر در سطح اطمينان  33درصد رابطهي معناداري مستقيم وجود دارد ،اما بين پيوند اجتماعي شهروندان و
گرای آنها نسبت به ورود گردشگر رابطهي وجود نداشت .با توجه به نتایج مدل 01 ،درصد از واریانس متغير گرای شهروندان
نسب به ورود گردشگران توسط سرمایه اجتماعي (اعتماد و مشارکت اجتماعي آنها تبيين و پي بيني شده است .همچنين نشان
داده شده است که به ترتيب تأثير اعتماد اجتماعي شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگران ،بعد شناختي گرای نسبت
به ورود گردشگر و بعد رفتاري گرای نسبت به ورود گردشگر  1/13 ،1/03و  1/08است .و به ترتيب تأثير مشارکت اجتماعي
شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگران ،بعد شناختي گرای نسبت به ورود گردشگر و بعد رفتاري گرای نسبت به
ورود گردشگر  1/13 ،1/01و  1/11است.
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مشارکت اجتماعي
مشارکت اجتماعي
اعتماد اجتماعي
اعتماد اجتماعي

<--<--<--<---

رفتاري
شناختي
رفتاري
شناختي

ضریب
تعيين

تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازههای اثرگذار.
به منظور تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازههاي اثرگذار (سن ،جنسيت (مرد  ،ميزان تحصيالت و
ميزان سرمایه اجتماعي آنها و تعيين این موضوع که این سازهها در مجموع تا چه اندازه قادر به تبيين گرای شهروندان نسبت
به ورود گردشگر هستند ،از رگرسيون خطي چندمتغيره به روش گام به گام استفاده شده است که نتایج آن در جداول  8و  3آمده
است.

مدل
مدل 1
مدل 1
مدل 0

جدول ( :) 1مدل رگرسیونی جهت تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر.
ضریب تعيين
ضریب
مقدار F
ضریب تعيين
متغيرها
تعدیلشده
همبستگي
30/101
1/188
1/131
1/003
سرمایه اجتماعي
11/113
1/111
1/113
1/038
سن
03/011
1/110
1/101
1/081
تحصيالت (باالتر از کارشناسي

سطح
معناداري
1/111
1/111
1/111

در مدل رگرسيوني گام به گام متغيرهاي مستقل که براي تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر صورت گرفته ،نتایج بدست آمده
نشان ميدهد که در مدل شمارهي ( 1پس از ورود اولين متغير یعني سرمایهي اجتماعي که وارد مدل شده ،این متغيهر بهه تنههایي توانسهته 13
درصد از تغييرات گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر را پي بيني کند .مدل شمارهي ( 1نشان ميدهد که پس از اضافه شدن متغير سهن
این مقدار به  11/3افزای یافته است .سرانجام در مدل شمارهي ( 0با اضافه شدن متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي  ،این رقم به 10
درصد افزای یافته است .بنابراین ،سازههاي اثرگذار (سن ،ميزان تحصيالت و ميزان سرمایه اجتماعي آنهها قادرنهد  10درصهد از تغييهرات (یها
واریانس گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر را تبيين و پي بيني کنند.
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جدول ( :) 3ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر.
ضرایب استاندارد
ضرایب غيراستاندارد
سطح
مقدار T
متغيرهاي پي بين
معناداري
بتا
خطاي استاندارد
B

مدل نهایي

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو
31

مقدار ثابت

1/111

1/130

-

سرمایه اجتماعي

1/030

1/100

1/011

سن

-1/111

1/111

-1/111

تحصيالت (باالتر از کارشناسي

1/111

1/111

1/111

/001
11
/111
11
0/311
1/031

1/111
1/111
1/111
1/118

با توجه به جدول  ،3متغير سرمایهي اجتماعي ( 1/011و متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي به ترتيب ،بيشترین و
کمترین تأثير را بر متغير وابسته ي مذکور دارند .باید اضافه نمود که از بين چهار متغير وارد شده به معادله رگرسيوني ،متغير جنسيت
(مرد از معادله حذف شد .الزم به ذکر است که تأثير دو متغير سرمایهي اجتماعي و ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي بر متغير
وابسته (گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر مثبت است ،اما تأثير سن بر آن منفي است.

 -7نتیجهگیری
نواحي شهري در راه توسعهي خود نيازمند سرمایههاي اجتماعي (مشارکت ،اعتماد و پيوند اجتماعي هستند .به طوري که در
غياب سرمایه اجتماعي ،سایر سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و بدون سرمایه اجتماعي پيمودن تکامل شهر ،ناهموار و
دشوار مي شود .در همين ارتباط باید به این موضوع اشاره کرد که برخي شهرها (از جمله بابلسر با توجه به قابليتهاي خاص خود،
در آنها گردشگري شکل و رونق گرفته که این فعاليت با توجه به ویژگيهایي که داراست ميتواند بر سرمایههاي اجتماعي
تأثيرگذار باشد .با این تفاسير مالحظه ميشود که از ی ،سو سرمایهي اجتماعي خود الزمهي گرای به ورود گردشگران است و از
سوي دیگر گردشگري در شهرها از عوامل موثر در ارتقاء سرمایه اجتماعي آنها است .لذا در کنار این موضوع که سرمایهي اجتماعي
الزمه گرای به ورود گردشگران است و براي ورود گردشگران سرمایههاي مختلف از جمله منابع و سرمایههاي اجتماعي زیادي
مانند آگاهي شهروندان ،وجود اعتماد و یکدلي شهروندان از توسعه گردشگري ،نحوهي رفتار شهروندان با گردشگران براي اشتياق
آنها براي سرمایه گذاري و جذب مستقيم و غيرمستقيم ضروري است ،باید به این موضوع توجه شود که گردشگري هم با توجه به
کارکرد خود ميتواند در تغيير و تحوالت سرمایهي اجتماعي نواحي شهري (افزای سطح دان شهروندان ،همبستگي ،افزای
مشارکت شهروندان و غيره تأثيرگذار باشد .با این تفاسير ميتوان گفت بين گرای به ورود گردشگران و سرمایه اجتماعي در
نواحي شهري رابطه وجود دارد که شناخت این روابط ميتواند در جذب گردشگر و نيز ارتقاء سرمایه اجتماعي شهرهاي گردشگري
مثل شهر بابلسر موثر واقع شود .بر همين اساس ،این پژوه در پي بررسي رابطهي سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و
گرای آنها نسبت به ورود گردشگران تدوین گردید ،که نتایج نشان داد بين ميزان سرمایهي اجتماعي (اعتماد ،پيوند و مشارکت
شهروندان شهر بابلسر و گرای آنها نسبت به ورود گردشگر رابطهي مستقيم و معناداري وجود دارد ( P 1/11و هر چه ميزان
سرمایه اجتماعي شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر هم افزای ميیابد و باالتر ميرود و سرمایه اجتماعي
شهروندان بيشترین رابطه را با بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگران دارد (جدول  . 0نتایج تحليل مسير نشان داد که از بين
مولفه هاي سرمایه اجتماعي ،تنها بين پيوند اجتماعي و ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر رابطهاي وجود ندارد و01
درصد از واریانس متغير گرای شهروندان نسب به ورود گردشگران توسط دو مولفهي اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي تبيين و
پي بيني شده است (جدول  . 1این یافته تحقيق با نتایج پژوه هاي ابراهيمپور و همکاران ( ، 1033حبيبي ( ، 1031ميرفردي و
همکاران (( ، 1030امينبيدختي و شریفي ( ، 1031محمدي و همکاران ( ، 1030اکبریان رونيزي ( ، 1031دیاني و همکاران
( ، 1031غفاري و معاون ( ، 1031هوانگ و استوارت ( ، 1113راچماواتي ( ، 1110پونگ پان رات و چانترادون ( 1111و یي مين
لي ( 1111که نشان دادند سرمایهي اجتماعي در گرای به ورود گردشگر ،توسعه گردشگري و ميزان تمایل به گردشگري نق
اساسي و مثبتي دارد ،همسو ميباشد .بنابراین ،نگرش جامعه ميزبان و ميزان تمایل به ورود و پذیرش گردشگران مقصد گردشگري،
بي از هر چيز نيازمند اعتماد ،مشارکت و پيوند اجتماعي است که جزو مولفههاي اصلي سرمایه اجتماعي هستند .فردي که آمادگي
ذهني براي پذیرش گردشگر را در منطقه خود دارد ،از ميزان اعتماد ،مشارکت و ارتباطات باالیي نسبت به دیگران برخوردار بوده و
این امر به توسعه ي گردشگري کم ،شایاني خواهد نمود ،چرا که گردشگري نوعي فرایند مبتني بر تعامل اعتمادگونه و مشارکتي
بين گردشگران و ساکنان مناطق مقصد گردشگري است .آگاهي از پيامدهاي مثبت گردشگري در بعدهاي مختلف اقتصادي،
زیستمحيطي و فرهنگي در ميان مردم شهر بابلسر از ی ،طرف و افزای سرمایهي اجتماعي که به کاه پيامدهاي منفي ناشي
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از ورود گردشگر منجر شده ،به توسعه گردشگري در این شهر منجر خواهد شد .از طرف دیگر اعتماد باال بين ساکنان این شهر و
گردشگران ،امنيت ذهني و عيني را در گردشگران ایجاد نموده و در نتيجه گردشگران با طيب خاطر به شهر بابلسر سفر خواهند
کرد .نمونهاي از ميزان اعتماد باالي مردم این شهر را ميتوان در رفتار آنها با گردشگراني که با مشکل اقامت رو به ور ميشوند و
دعوت از آنها و در اختيار قرار دادن بخشي از خانه خود به آنها مشاهده کرد .با دیدن چنين رفتارهاي از شهروندان شهر بابلسر ،در
ذهن گردشگران تصویر مثبت و خویشاوندي از این شهر نق بسته و نه تنها خود بلکه دیگران را براي سفر به این شهر ترغيب
ميکنند .ایجاد ذهنيت خوب و لذتبخ از مقصد در ذهن گردشگران با ایجاد اعتماد ،مشارکت و همراهي کردن گردشگران منجر
به بازگشت دوباره آنها و ترغيب دیگران براي سفر به مقصد مورد نظر خواهد شد .همچنين با افزای تعامالت اجتماعي شهروندان،
ميزان گرای آنها به ورود گردشگر افزای ميیابد .شاید بتوان گفت افزای تعامالت و ارتباط اجتماعي موجب کم شدن فواصل
اجتماعي و در نتيجه افزای گرای به گردشگران را موجب شود .بنابراین ميتوان گفت که روابط اجتماعي بخشي از سرمایه
اجتماعي است که جامعه ميزبان با داشتن آن ميتواند رضایتمندي گردشگران را فراهم نماید که این خود عاملي براي تکرار
سفرشان ميباشد .بنابراین با توجه به نتایج ميتوان اظهار داشت که رابطه مستقيم و مثبتي بين سرمایه اجتماعي (اعتماد ،پيوند و
مشارکت و ميزان گرای به ورود گردشگر و توسعه گردشگري وجود دارد.
در قسمت دیگر پژوه  ،براساس نتایج ویژگيهاي جمعيتي نشان داده شد که بين سن شهروندان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي منفي و معناداري وجود دارد ،به این صورت که هر چه سن شهروندان افزای یابد ،گرای آنها نسبت به ورود
گردشگر کاه ميیابد (جدول  . 0این یافته تحقيق با نتایج پژوه ميرفردي و همکاران ( 1030که نشان دادند بين سن
پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .اما با نتایج پژوه حبيبي ( 1031که
نشان داد بين سن و گرای پاسخگویان به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد ،همسو نميباشد .نتایج نشان داد که زنان و
مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای
ندارند .به این صورت که مردان در مقایسه با زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .این یافته تحقيق با نتایج
پژوه هاي ميرفردي و همکاران ( 1030و حبيبي ( 1031که نشان دادند بين جنسيت پاسخگویان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .نتایج نشان داد که زنان و مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود
گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای ندارند ،به این صورت که مردان در مقایسه با
زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .این یافته تحقيق با نتایج پژوه هاي ميرفردي و همکاران ( 1030و حبيبي
( 1031که نشان دادند بين جنسيت پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد.
همچنين نتایج نشان داد که ميانگين گرای به ورود گردشگران در بين گروههاي تحصيلي داراي تفاوت معناداري است ،به این
صورت که هر چه ميزان تحصيالت شهروندان باالتر رفته است ،گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگران دارند .این یافته تحقيق
با نتایج پژوه ميرفردي و همکاران ( 1030که نشان دادند بين ميزان تحصيالت پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر
رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .اما با نتایج پژوه حبيبي ( 1031که نشان داد بين ميزان تحصيالت و گرای
پاسخگویان نسبت به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد ،همسو نميباشد .در آخر یافتهها نشان داد که سازههاي اثرگذار
سن ،ميزان تحصيالت و ميزان سرمایه اجتماعي توانستند  10درصد از تغييرات (یا واریانس گرای شهروندان نسبت به ورود
گردشگر را تبيين و پي بيني کنند ،که متغير سرمایهي اجتماعي ( 1/011و متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي به ترتيب،
بيشترین و کمترین تأثير را بر متغير وابستهي مذکور داشتند.
بنابراین ،سرمایه اجتماعي را ميتوان به عنوان زیربناي توسعهي گردشگري در نواحي شهري به شمار آورد .و پيشنهاد ميشود
که هنجارهایي براي شهروندان تعریف شود و موجبات اعتماد و روابط صميمي و تعامل بيشتري بين شهروندان و گردشگران فراهم
شود و در پژوه هاي آتي رابطه دیگر مولفههاي مرتبط با گرای به ورود گردشگران مورد پژوه قرار بگيرد.
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Investigating the Role of Citizens' Social Capital on the level of
their inclination towards tourist arrivals
(Case Study: Citizens of Babolsar City)
Vahid Dastyar1, Shojaat Poorsedighi 2, Soliman Nastaran3

Social capital can be seen as the cornerstone of tourism development, Undoubtedly, the action of
the host community in interacting with the tourist has an important impact on the tourism boom.
With the year-on-year increase in tourist arrivals to Babolsar, the present study investigates the
effect of social capital on the tendency of tourists to enter. The research method is survey type
and Using Cochran formula, 382 individuals were Determine and selected by multistage
stratified random sampling. Data were collected by a researcher-made questionnaire that was
used to determine its validity by face validity and Cronbach's alpha for reliability. Data were
analyzed by SPSS and Amos software at two levels of descriptive statistics (frequency and
percentage) and inferential statistics (correlation coefficient and regression). The results showed
that there is a significant relationship between social capital (with three dimensions of trust,
bonding and social participation) of citizens and their tendency towards tourist entry. The route
model showed that social capital accounts for 42% of the variable variance of citizens' attitudes
toward tourist arrivals.
Keywords: Tourism, Arrival of the tourist, Tendency, Social Capital, Babolsar.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8311جلد دو

رابطه مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری

مهسا

محمدزاده1

تاریخ دریافت0000/00/07 :
تاریخ پذیرش0000/00/06 :
کد مقاله83083 :

چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی بوده
است .طرح پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی – پیشبینی میباشد .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  080نفر
بود که از بین دانشآموزان دختر دبیرستانهای دولتی با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای
سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه سبکهای دفاعی اندروز ()0998؛ پرسشنامه مسئولیت پذیری کردلو و
همکاران ( )0839و پرسشنامه اعتیاد پذیری وید و بوچر ( )0991استفاده شد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که بین مکانیزمهای دفاعی و
مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی رابطه وجود دارد ( )=P0/00و همچنین نتایج نشان داد که سبکهای
دفاعی و مسئولیتپذیری قادر به پیشبینی اعتیادپذیری در دانش آموزان دختر میباشند ( .)=P0/00بر اساس نتایج
یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که دانش آموزانی که در سبکهای دفاعی و مسئولیت پذیری نمرههای پایین به
دست آوردهاند ،از اعتیادپذیری بیشتری برخوردارند؛ بنابراین الزم است که مدیران و والدین توجه ویژهای به این موضوع
داشته باشند و نتایج این پژوهش به عنوان الگویی مناسب برای طراحی و تدوین برنامههای پیشگیری از رفتارهای پرخطر
میتواند بسیار مفید باشد.

واژگـان کلـیدی :سبکهای دفاعی ،مسئولیتپذیری و اعتیادپذیری.

 8دانشآموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،ایران
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پژوهشهای چند دهه اخیر به بررسی مصرف مواد در سنین مختلف خصوصاً نوجوانی 0پرداختهاند .نوجوانی دوره تحولی بسیار
فعالی است که همراه با تغییرات زیستی متعدد اتفاق میافتد .در طول این دوره ،بسیاری از نوجوانان رفتارهای پر خطر مانند مصرف
مواد را تجربه میکنند که می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشند (سرکومب1000 ،1؛ دهقانی ،رستمی و اصالنی،
 .)0896اعتیاد 8از جمله آسیبهای جهان معاصر محسوب میشود که به شدت سالمت انسان را تهدید میکند .مصرف روزافزون
مواد مخدر در کشور ما به معضل بزرگی مبدل شده است و اغلب قربانیان آن نوجوانان هستند .آمارهای موجود نشان میدهد که
حدود  00درصد از معتادان از بین افراد زیر  10سال است .دورة نوجوانی ،دورهای حساس از رشد است که به شکل رفتارهای سوء
مصرف مواد ،سیگار و سایر موارد نشان داده میشود (گاطعزاده و موالیی راد .)0899 ،نوجوانی دوره انتقال بین کودکی و بزرگسالی
است و روانشناسان رشد از نوجوانی به عنوان زمان طوفان و فشار روانشناختی یاد کردهاند؛ یعنی به دوش کشیدن مسؤلیتهای
خواسته از یک بزرگسال ،قبل از اینکه به بزرگسالی برسد (آدولف و برگر1003 ،0؛ شکیب ،قدمپور و سقایی پورسیفی.)0896 ،
محققان ایرانی اعتیاد را به عنوان یک مشکل فردی و اجتماعی ،بسیار مهمتر از سایر رفتارهای پرخطر در نظر میگیرند (پوراحسان
و همکاران .)1006 ،مسئله تخلفات مرتبط با مواد مخدر ،یکی از پیچیدهترین چالشهایی است که جامعه ایران در حال حاضر با آن
مواجه است .درمان اعتیاد و شکستن چرخه معیوب آن دشوار و پرهزینه است و سیستم درمانی جامعی را میطلبد؛ لذا در چنین
شرایطی به طور منطقی پیشگیری جایگزین درمان میشود .اطالعات موجود نشان میدهد که مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان
افزایش چشمگیری یافته است (سراجزاده و همکاران .)1000 ،اعتیادپذیری در بسیاری از افراد ،از سنین دبیرستان آغاز میشود؛
بنابراین یکی از مهمترین راههای کاهش مصرف مواد مخدر و اعتیادپذیری در بزرگسالی ،کنترل آن در نوجوانی است (ولدبیگی،
نیک بخت و لشکری.)0896 ،
مطالعات داخلی و خارجی متفاوت بیانگر این است که دوران نوجوانی و به ویژه حضور نواجوانان در دبیرستان ،یکی از
حساس ترین مقاطع در اعتیادپذیری است و گرایش به مصرف مواد مخدر رشد روزافزونی در این بازه سنی دارد (بروکس روسل و
همکاران1008 ،3؛ اوسترلو و همکاران ،1001 ،6یوسف و همکاران ،1000 ،7ریاحی و همکاران .)0833 ،با توجه به اینکه بیشتر
اعضای این گروه سنی را دانشآموزان تشکیل میدهند ،میتوان این آمار را خطرناک دانست.
به طور کلی با در نظر گرفتن اینکه سالمت هر جامعه با سالمت نوجوانان آن جامعه به طور کلی و سالمت نوجوانان دختر آن
جامعه به طور جزئی رابطهای نزدیک دارد؛ لذا به بررسی مؤلفههای تأثیرگذار خواهیم پرداخت که به نظر میرسد یکی از مؤلفههای
مهم در اعتیادپذیری ،مکانیزمهای دفاعی است .بنا بر عقیده فروید ،3دفاعها برای عملکرد یک شخصیت سالم ضروری هستند؛
بنابراین با بینش کافی به مکانیزمهای دفاعی 9و آگاهی به احساسهای بیمارگون افراد به آسانی و با شفافیت بیشتری به معنای
رفتارهایی که تا آن لحظه منطقی برای آن نمییافتند ،رسیده و از عالئم بیماری و شیوه نگرش خود اطالعات بیشتری کسب
میکنند .رسیدن به چنین شناختی ،نشانههای روان پزشکی دردناک (ازقبیل افسردگی 00و هراسها )00را در افراد کاهش داده و
باعث ایجاد تغییرات رفتاری سالم در زندگی می شود .طبق برخی یافتهها افرادی که به سمت مصرف مواد کشیده میشوند ،بیشتر
از مکانیزمهای دفاعی رشدنایافته استفاده میکنند .این افراد در موقعیتهای تنیدگی زا از به کارگیری مکانیزمهای دفاعی مؤثر و
کارآمد ناتوان هستند و به رفتارهای برانگیخته و مخرب مانند مصرف مواد روی میآورند؛ بنابراین به نظر میرسد که مکانیزمهای
دفاعی میتواند نقش مهمی در آسیبهای روانی و گرایش افراد به مصرف مواد داشته باشد .مکانیزمهای دفاعی عبارتند از
واکنشهای ناخودآگاه «من»  ،به عنوان قسمتی از شخصیت به منظور کاهش اضطراب با استفاده از تغییر در مسیر ادراک واقعیت.
«من» در تالش است تا از طریق این فرایندها اضطرابهای ناشی از تعارض بین «نهاد» و «فرامن» را برطرف سازد (فلوروس و
همکاران .)1000 ،01هسیه و همکاران )1009( 08مکانیزمهای دفاعی را بر حسب سبکهای دفاعی ،به سه دسته شامل سبک
دفاعی رشدیافته ،نوروتیک و رشدنایافته تقسیم میکنند .مکانیزمهای دفاعی در این تقسیم بندیها به صورت سلسله مراتبی مرتب
1 Adolescence
2 Sercombe
3 Addiction
4 Adolph & Berger
5 Brooks-Russell
6 Oesterle & et al.
7 Yusoff & et al.
8 Frued
9 defense mechanism
10 Depression
11 phobia
12 Floros & et al.
13 Hsieh & et al.
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شدهاند ،به گونهای که از دفاعهای بسیار ناپخته تا بسیار پخته و بسیار ناسازگارانه با بسیار سازگارانه گسترش یافتهاند .در ناپخته
ترین سطح ،مکانیزمهای دفاعی واقعیت را انکار نموده و به ابداع واقعیت خیالی میپردازند .مکانیزمهای انکار و خیال پردازی از
همه ناپخته ترند .زیرا فرد واقعیت بیرونی را حتی نمیتواند تشخیص دهد .در سطح دوم پختگی ،دفاعهایی همچون فرافکنی قرار
دارند که به موجب آن ،واقعیت بیرونی را فرد تشخیص داده اما با دور انداختن جنبههای ناراحت کننده آن از خود ،با آن کنار میآید.
در سطح سوم پختگی ،رایجترین دفاعها قرار گرفته از جمله آن دلیل تراشی و واکنش وارونه میباشد .این مکانیزمها با اضطراب
کوتاه مدت به نحو مؤثری برخورد نموده اما در بلندمدت برای سازگاری فایدهای ندارند .دفاعهای سطح چهارم ،سازگارترین و
پختهترین دفاعها هستند و شامل مکانیزمهای همچون واالیش و شوخی است (ریو ،سیدمحمدی.)0897 ،
یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با اعتیادپذیری ،مسؤلیتپذیری است .مسؤلیتپذیری یک تعهد درونی و الزام از سوی فرد جهت
انجام مطلوب فعالیتهایی میباشد که بر عهده اش است .نظریه وجودگرایان از جمله نظریاتی است که در رابطه با مسؤلیتپذیری
بحث میکنند .بر طبق نظریه وجودگرایان مسؤلیتپذیری امری وجودی است که شکوفایی آن از طریق تعلیم و تربیت صورت
میگیرد؛ بنابراین ،هر چه انسان آگاه تر باشد بیشتر نیز احساس مسؤلیت خواهد نمود و با تداوم آگاهی ،منجر به افزایش احساس
مسؤلیت میگردد (جاگر و فیفکا .)1010 ،0مسؤلیتپذیری توانایی برآوردن نیازهای خود و پذیرفتن پیامد رفتارها به گونهای که
مانعی در جهت برآوردن نیازهای افراد نباشد ،تعریف میشود .صاحبی و همکاران ( )0890مسؤلیتپذیری را در قالب سه مؤلفه
صورتبندی نمودهاند .0 :یادگیری انتخاب رفتارهایی است که منجر به برآورده کردن نیازهای اساسی میگردد .1 .پذیرش
پیامدهای رفتار خود و  .8مانعی در مسیر برآورده شدن نیازهای دیگران نباشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته بین اعتیادپذیری با
ویژگیهای شخصیتی نظیر مسؤلیتپذیری رابطه معنیداری وجود دارد (رینا و همکاران1008 ،1؛ کامکار و همکاران .)0000 ،انسان
اجتماعی از دیرباز ،برای زیستن ناگزیر به همکاری با همنوعان خود و قبول مسؤلیت بوده چرا که نیازهای او با کمک و همیاری
دیگران مرتفع میشده است (ستوده.)0893 ،
مشکالت مطرح شده فوق ضرورت برنامهریزى و تدوین مداخلهاى پیشگیرانه اعتیادپذیری را در مدارس نشان میدهد .استفاده
از مواد مخدر در میان دانشآموزان پیامدهاى جدى در بردارد که برخى از این پیامدهای جدی عبارتند از :طرد شدن ،ایجاد نسل
دارای اعتیاد ،کاهش ارتباط با افراد عادى و افزایش ارتباط با معتادان و فروشندگان مواد و همچنین از طرف دیگر ،ایران یکی از
قربانیان بزرگ مواد مخدر در جهان محسوب می شود؛ از آنجا که ایران در سر راه یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی
قرار دارد و نیز به دالیل اجتماعی و تاریخی لزوم توجه ویژه به امر اعتیادپذیری در جامعه احساس میشود (تقوی سوره برق و
نویدی پشتیری .)0000 ،گستره پیامدهاى منفى اعتیاد به مواد مخدر در جامعه باعث میشود که پرداختن به این موضوع و شناسایى
عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژهاى برخوردار باشد؛ بنابراین جهت مقابله با این پدیده انجام پژوهشهاى گسترده جهت شناسایى
بهتر عوامل ایجاد کننده و کمک به باال بردن توانایى افراد براى مقابله با این پدیده ضرورى به نظر میرسد .با توجه به این که
پیشگیرى از مبتال شدن به مواد به مراتب آسانتر ازدرمان این اختالل میباشد (زرگر و همکاران)0891 ،؛ لذا جامعه باید قادر به
اقدامات پیشگیرانه از طریق شناسایى عوامل مؤثر بر اعتیادپذیرى دانشجویان باشد .آمار روز افزون وابستگى به مواد مخدر
بخصوص اشاعه آن در بین نوجوانان و دانشآموزان نشان میدهد نسل نوجوان که باید در جهت سازندگى و پیشرفت جامعه
مشارکت داشته باشند ،گرایش به مصرف مواد مخدر پیدا کرده و در دام اعتیاد به هدر میروند .از این رو الزم است بررسیهاى
عمیق و وسیع در مورد شناسایى عوامل زمینه ساز اعتیادپذیری انجام گیرد .با توجه به مبانی نظری اشاره شده در پژوهش حاضر و
همچنین سوابق پژوهشی راجع به متغیرها نشانگر این مسئله است که مکانیزمهای دفاعی و مسؤلیتپذیری میتواند در
اعتیادپذیری دختران دبیرستانی نقش داشته باشد .مرور پیشینه تحقیق نشان میدهد که رابطه بین این سه متغیر به شکل هم زمان
مطالعه نشده است و از آنجا که این موضوع تازه و مشکل به روز جامعه قلمداد میشود و پژوهش چندانی درباره آن در مورد
دانشآموزان دختر انجام نگرفته است و اکثریت بر روی دانشجویان انجام شده است؛ لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین
مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی انجام شده است.

 -2روش بررسی
جامعه :کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود در سال تحصیلی 97-96
نمونه :نمونه پژوهش حاضر080نفر از دانش آموزان دختر از بین دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود بود که بر اساس روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین جامعه انتخاب شدند.

1 Jäger & Fifka
2 Reyna & et al.
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پرسشنامه اعتیادپذیری وید و بوچر ( :)0991جهت سنجش آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی -اجتماعی
جامعه ایرانی ساخته شده است .این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده است و دارای  86ماده به اضافه  -3ماده دروغ سنج
میباشد .این پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل میباشد .آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی،
میل به مصرف مواد ،نگرش مثبت به مواد ،افسردگی و هیجانخواهی میباشد و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین مادهها
مربوط به عدم ابراز وجود و افسردگی میباشد .نمره گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر (کامالً مخالفم) تا ( 8کامالً
موافقم) میباشد .البته این شیوه نمره گذاری در سؤاالت شماره  10 ،03 ،01و  88معکوس خواهد شد .این پرسشنامه دارای عامل
دروغ سنج است که شامل سؤاالت شماره  10 ،03 ،01و  88میشود .برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع
امتیازات تک تک سؤاالت (به غیر از مقیاس دروغ سنج) را با هم جمع نمود .این نمره دامنهای از  0تا  003را خواهد داشت .نمرات
باالتر به منزله آمادگی بیشتر فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد میباشند و برعکس .سؤاالت مربوط به هر خرده مقیاس بدین شرح است:
آمادگی اعتیاد (استعداد اعتیاد) :سؤالهای  .80-80-19-13-17-16-13-10-11-09-03-07-06-00-00-9-3-7-3-0-8و
آمادگی منفعل (پذیرش اعتیاد) :سؤالهای  (.18-10-00-08-9-1-0سؤال  9هر دو خرده مقیاس را میسنجد) .زرگر و همکاران
( )0837نشان دادند که این پرسشنامه دو گروه معتاد و غیر معتاد را به خوبی از یکدیگر تمیز میدهد .همچنین به عنوان روایی
همگرا رابطه نمرات این آزمون را با نمرات مقیاس  13مادهای فهرست عالئم بالینی  0/03گزارش کردند .اعتبار این مقیاس نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد (زرگر و همکاران1003 ،؛ خانزاده و همکاران .)0891 ،در این پرسشنامه میزان
اعتبار بر حسب آلفای کرونباخ ( )0/79کسب شد.
پرسشنامه مسئولیت پذیری :که این آزمون توسط کردلو در سال  0839به منظور سنجش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان
در خانه و مدرسه ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  3زیر مقیاس است که به ترتیب در مقیاس اول فعالیتهای دانشآموز در
داخل و خارج از مدرسه پرسیده میشود .مقیاس دوم مسئولیتهای دانشآموزان را در منزل مورد سؤال قرار میدهد .مقیاس سوم،
میزان غیبت و تأخیر آزمودنی را مورد سؤال قرار میدهد .مقیاس چهارم و پنجم پرسشنامه میزان مسئولیتپذیری ،احساس امنیت،
عزت نفس و تعلق را مورد سنجش قرار میدهد .مقیاسها شامل :احساس امنیت :به منظور اندازهگیری میزان احساس امنیت و
شامل سؤاالت  1ـ  8ـ  0ـ  3ـ  6ـ  7ـ  3ـ  9ـ  00ـ  01ـ  08ـ  06ـ  11میباشد و به منظور بدست آوردن نمرات امنیت
آزمودنی نمرات  00سؤال فوق جمع شده و در نهایت احساس امنیت آزمودنی را تشکیل میدهد .عزت نفس :به منظور اندازهگیری
میزان عزت نفس آزمودنی در مدرسه گزینههای ذیل طرح گردیده است .مقیاس  00 :0ـ  00ـ  .03مقیاس 0 :3ـ  1ـ  8ـ  0ـ 3
ـ  30ـ  31ـ  38ـ  30ـ  33ـ  . 36گویه های  0ـ 30ـ  31ـ  33به صورت منفی نمرهگذاری میشود .بقیه سؤاالت به صورت
مثبت نمرهگذاری می گردد .احساس تعلق :به منظور اندازهگیری میزان احساس تعلق آزمودنی در مدرسه گزینههای ذیل طراحی
شده است .مقیاس  07 :0ـ  03ـ  09ـ  10ـ  10ـ  .11مقیاس  6 :3ـ  7ـ  3ـ  9ـ  00ـ  00ـ  01ـ  08ـ  00ـ  03ـ  06ـ  07ـ
 03ـ  09ـ  01ـ 08 .ـ  00ـ 03ـ  06ـ  07ـ  03ـ  09ـ  .30به گویه های  7و  3و  01و  08و  09و  08و  00و  06و  07و  03و
 30و  30و  33و  36نمرات منفی تعلق میگیرد .یعنی  0ـ کامالً موافقم ( 0امتیاز)  1ـ موافقم ( 1امتیاز)  8ـ مخالفم ( 8امتیاز)  0ـ
کامالً مخالفم ( 0امتیاز) .نمرات احساس مسئولیت شامل دو بخش است :بخش تعهد بیرونی و تعهد درونی .نمرات احساس
مسئولیت( :تعهد بیرونی) ،سؤاالت 10 :ـ  10ـ 80-19 -10ـ  80ـ  83ـ  86ـ  83ـ  00ـ  . 00در این مقیاس 0ـ کامالً موافقم (0
امتیاز) 1ـ موافقم ( 1امتیاز) 8ـ مخالفم ( 8امتیاز) 0ـ کامالً مخالفم ( 0امتیاز) .مسئولیت پذیری( :تعهد درونی) به این سؤاالت
اختصاص دارد 11 :ـ  18ـ 13 .ـ  16ـ  17ـ  13ـ  80ـ  81ـ  88ـ  .87اعتبار این آزمون در پژوهش کردلو برابر با  0/93گزارش
گردیده است .در تحقیق عقیلی و نصیری ( )0898نیز پایایی مقیاس مذکور با ضریب آلفای کرونباخ  0/90گزارش گردید .در این
پرسشنامه میزان اعتبار بر حسب آلفای کرونباخ ( )0/33کسب شد.
پرسشنامه سبکهای دفاعی :توسط آندروز و همکاران 1در سال  0998تنظیم شد .این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه اولیه باند8
و همکاران که در سال  0938تهیه شده بود ،تحول یافت .این آزمون  10مکانیزم دفاعی را در سه عامل رشد یافته ،رشد نایافته و
روان آزردهوار از یکدیگر مورد بازشناسی و تفکیک قرار داده است .این پرسشنامه شامل  00گویه است .مقیاس نمرهگذاری این
پرسشنامه به صورت لیکرت میباشد .هر فرد میزان موافقت خود را به هر سوال در یک مقیاس  9درجهای لیکرتی اعالم می کند.
فرد در هر یک از مکانیزمهای دفاعی نمرهای بین  1تا  03به دست میآورد .در هرکدام از مکانیزمهای دفاعی که نمره فرد از 00
1 Weed & Butcher
2 Andrews & et al.
3 Bond
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بیشتر شود ،به معنی استفاده فرد از آن مکانیزم است و در سبکهای کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمره
میانگین فرد در سبکهای دیگر مقایسه میشود .فردی دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد .این
پرسشنامه در ایران توسط حیدری نسب مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه سبکهای دفاعی اندروز از روش
بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ در گروههای مطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنسیت گروه نمونهگیری و
نیز سبکهای دفاعی نشان میدهد باالترین آلفای کلی در مردان دانشجو  0/30و پایینترین آلفای کل در دانش آموزان دختر
 0/69مشاهده میشود .در سبکهای دفاعی باالترین آلفا مربوط به سبک رشد نایافته  0/71و کمترین مربوط به سبک روان آزرده
وار  0/30میباشد (آندروز و همکاران ،به نقل از حیدری نسب و شعیری .)0890 ،در این پرسشنامه میزان اعتبار بر حسب آلفای
کرونباخ ( )0/31کسب شد.

 -2-2روش اجرا

 -3یافتهها

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8311جلد دو

مطالعه حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی – پیشبینی است .جامعة پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای
دولتی شهرستان لنگرود در سال تحصیلی  97 -96تشکیل میدهد .این شهرستان دارای  9دبیرستان متوسطه دخترانه دولتی
است .تعداد دانش آموزان دختر دبیرستانی این دبیرستانها  0930نفر تخمین زده شده است که نمونه آماری پژوهش از میان این
تعداد انتخاب شده اند .تعداد  3دبیرستان از  9دبیرستان وارد پژوهش شدند .نمونه آماری پژوهش حاضر  080نفر از دانش آموزان
دختر از بین دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود بود که بر اساس روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
به موجب بررسی حاضر ابتدا از بین  9مدرسه دخترانه موجود در شهرستان لنگرود  3مدرسه را انتخاب گردید و سپس با
هماهنگی با مسئولین مدارس اجرای پژوهش آغاز شد .از هر مدرسه به صورت تصادفی چهار کالس انتخاب شدند .انتخاب هر
کدام از این کالسها از بین مجموع کالسهای موجود در هر مقطع تحصیلی اول ،دوم ،سوم و چهارم صورت پذیرفت .سپس از
بین کالسهای انتخاب شده آزمودنیها انتخاب شدند (دانش آموزانی که تمایل به این کار نداشتند و یا عالقهای نداشتند که اوقات
فراغت خود را در اختیار پژوهشگر قرار دهند از بررسی خارج شدند)؛ بنابراین پرسشنامههای اعتیادپذیری ،مسئولیت پذیری و
سبکهای دفاعی در بین دانش آموزان انتخاب شده کالسها پخش شدند .آزمون به شکل گروهی در هر کالس و با نظارت دقیق
پژوهشگر صورت پذیرفته است .قبل از آغاز اجرای پژوهش از هدف پژوهش و حساسیت پاسخگویی درست به سؤاالت پرسشنامهها
برای رسیدن به نتایج درست با زبان ساده به دانشآموزان توضیحاتی ارائه شد تا با دقت بیشتری به سؤاالت پاسخ دهند و در پایان
بررسی نهایی توسط آزمون  SPSSبه طور مشروح در بخش یافتهها آمده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی میباشد .دادههای
جدول  0توزیع فراوانی را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی بر حسب مقطع تحصیلی

همان طور که در جدول  0مشاهده میشود در بین  080دانش آموز 87 ،نفر ( 13/3درصد) سال اول دبیرستان و  18نفر
( 07/7درصد) سال دوم دبیرستان هستند 80 .نفر ( 16/1درصد) سال سوم دبیرستان هستند و  86نفر ( 17/7درصد) سال چهارم
دبیرستان هستند.
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جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8311جلد دو

با توجه به جدول فوق ،مقدار معناداری  P=0/00نشان میدهد که بین دو متغیر بین اعتیادپذیری و مسئولیت پذیری رابطة
خطی معناداری وجود دارد .زیرا  .𝑃 = 0.01 < 𝛼 = 0.05مقدار ضریب همبستگی پیرسون -0/30شده است که رابطهای
قوی بین اعتیادپذیری و مسئولیت پذیری را نشان میدهد .مقدار منفی این ضریب همبستگی ،جهت رابطه را مشخص میکند؛
یعنی هر چه امتیاز آزمون مسئولیت پذیری افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیاد پذیری آنها کمتر باشد و بالعکس .همچنین
مقدار معناداری  P=0نشان میدهد که بین دو متغیر اعتیادپذیری و مکانیزمهای دفاعی رابطة خطی معناداری وجود دارد .زیرا
 .P=0<α=0.05مقدار ضریب همبستگی پیرسون  0/739شده است که رابطهای کامالً قوی بین دو متغیر اعتیادپذیری و
مکانیزمهای دفاعی را نشان میدهد .مقدار مثبت این ضریب همبستگی ،جهت رابطه را مشخص میکند؛ یعنی هر چه امتیاز آزمون
مکانیزمهای دفاعی افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیادپذیری آنها بیشتر باشد و بالعکس؛ لذا بین مکانیزمهای دفاعی و
مسئولیت پذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی رابطه وجود دارد.
جدول  .3خالصه یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون

با توجه به جدول فوق ،دو متغیر مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با هم 66 ،درصد تغییرات متغیر وابسته اعتیادپذیری را
بیان میکنند که با توجه به مقدار معناداری گزارش شده  P=0.00در جدول زیر ( )ANOVAمعنادار است .چون مقدار P
کوچکتر از  0/03است؛ لذا مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.
جدول  .4آنوا

نتایج فوق نشان می دهد که مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در اعتیاد پذیری دارد.
همچنین با توجه به مقدار بتا میتوان گفت که به ازاء یک واحد افزایش در میزان مسئولیتپذیری  0/80اعتیادپذیری کاهش پیدا
می کند .همچنین به ازاء یک واحد افزایش در میزان مکانیزمهای دفاعی  0/83اعتیادپذیری افزایش پیدا میکند.
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جدول  .5ضرایب رگرسیونی

نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این نکته بود که بین اعتیادپذیری ،مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری در دختران
دبیرستانی رابطه وجود دارد .به این معنا که هر چه مسئولیت پذیری افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیادپذیری آنها کمتر باشد و
بالعکس و همچنین هر چه امتیاز آزمون مکانیزمهای دفاعی افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیاد پذیری آنها بیشتر باشد و
بالعکس .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در
اعتیادپذیری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای فالح کهن ،رهبر و اکبری ()0893؛ جانسون و همکاران)1003( 0؛ علی مهدی و
همکاران ()0890؛ احمدی و همکاران ()0890؛ برودی و کارسون )1001( 1هماهنگ میباشد .این پژوهشگران در نتایج
پژوهشهای خویش ارتباط با مکانیزمهای دفاعی و مسؤلیتپذیری با اعتیادپذیری را تأیید کردند .در تبیین این یافته میتوان گفت
که به طور کلی انسانها از سبکهای دفاعی مشخص و گاه منحصر به فردی در مواجهه با فشار روانی استفاده میکنند که واقعیت
را به لحاظ ماهیت تحریف میکنند (کرامر1001 ،8؛ ضیافر و علیجانی .)0893 ،به طور کلی بی انگیزه بودن و یا مقاومت دربرابر
تغییر در معتادان ،نتیجه سبکهای دفاعی رشد نایافته نیرومند و انعطافناپذیری است که خود بخشی از بیماری آنهاست .به نظر
میرسد استفاده بیش از حد و بیمارگونه برخی از مکانیزمهای دفاعی (انکار ،دلیل تراشی ،گسست و فرافکنی و ، )..بخشی از
شخصیت افراد معتاد و یا افراد دارای ویژگی اعتیادپذیری باال را شکل میدهد (که این موضوع در دانشآموزان و نوجوانان به علت
قرار داشتن در سنین حساس رشدشان میتواند به شکل افراطیتر نیز باشد) و به عنوان سدی محکم در راه داشتن یک زندگی
عادی و یا بهبودشان از بیماریشان عمل میکند .به نظر میرسد که افراد معتاد با بهرهگیری از فرافکنی مشکالت و پیامدهای
ناشی از مصرف مواد را که در روابط بین فردی وخانوادگی خلل ایجاد میکند و به دنبال آن موجب تجربه سطوح باالیی از اضطراب
میگردد ،کاهش میدهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این افراد خود را در برابر اعمالشان پاسخگو نمیبینند ومسئولیت رفتارهای
پرخطرشان در پناه استفاده ناخودآگاه از مکانیزمهای دفاعی گوناگون ،پنهان میشود و اما در افراد و خصوصاً نوجوانان (دانشآموزان)
عدم مسئولیت پذیری میتواند موجب ناتوانی در برقراری روابط سالم و محبت آمیز با دیگران  ،ناتوانی در تصمیمگیری،
شکستهای پیاپی تحصیلی ،ترک تحصیل و مهمتر از همه رویآوری به مواد مخدر ،نوشیدنیهای الکلی ،پرخاشگری و بزهکاری
شود؛ بنابراین با کاهش مسئولیت پذیری در دانش آموزان ،میزان استعداد اعتیاد و اعتیادپذیری در آنان افزایش خواهد داشت .دانش
آموز مسئولیت پذیر با سایر دانشآموزان در تصمیم گیریها و کارهای گروهی کالس همکاری میکند ،برای هر کاری دلیل و
منطق دارد و تکالیف خانه و مدرسه را به خوبی انجام میدهد .درواقع در راستای نیازهای رشدیاش حرکت میکند و کمتر به
سمت تمایالت بزهکارانه ،گروههای دوستی خطرساز و رویآوری به مصرف مواد می شود؛ بنابراین به نظر میرسد که کاهش
استفاده نادرست و ناکارآمد از مکانیزمهای دفاعی و همچنین تقویت مسئولیتپذیری در دانشآموزان میتواند مانعی در راه افزایش
اعتیادپذیری آنها قرار گیرد.
در تبیین یافته اخیر نیز میتوان گفت که دانشآموزانی که در موقعیتهای پراسترس از به کارگیری مکانیزمهای دفاعی مؤثر و
کارآمد ناتوان هستند ،احتمال اینکه به رفتارهای برانگیخته و مخرب مانند سیگار و مواد رویآورند بسیار بیشتر از دانشآموزان دیگر
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است .این نتیجهگیری به نظر میرسد که برای تمامی اقشار و گروههای سنی دیگر نیز صدق کند؛ بنابراین استفاده بیش از حد از
مکانیزمهای دفاعی میتواند پیشبینی کننده اعتیاد پذیری و یا مبتال شدن به اختالل مصرف مواد در آینده را برای نوجوانان و
دانشآموزان پیشبینی کند .همچنین یکی از پیامدهای استفاده از مکانیزمها و سبکهای دفاعی ناکارآمد میتواند عدم
مسئولیتپذیری در دانشآموزان باشد .به این شکل که مسئولیتپذیری ناخودآگاه تحت سیطره مکانیزمهای دفاعی ناکارآمدی
همچون فرافکنی و دلیل تراشی و انکار و  ...قرار میگیرد؛ بنابراین یک ارتباط متقابل بین مسئولیت پذیری و مکانیزمهای دفاعی
میتواند احتمال پیشبینی کنندگی اعتیادپذیری را در افراد و مخصوصاً نوجوانان و دانشآموزان باال ببرد.
پژوهش حاضر با محدویتهایی همراه بود :از جمله استفاده از پرسشنامه خودگزارشی که دقت اندازه گیری را در پژوهش حاضر
با مشکل مواجه میکند .از محدودیت های دیگر پژوهش ،اجرای آن تنها در دبیرستانهای دخترانه شهرستان لنگرود بود و از
مدارس روستاهای اطراف شهرستان لنگرود نمونهگیری به عمل نیامده است .در پژوهش حاضر ،نمونه آماری پژوهش صرفاً دختران
دبیرستانی بودهاند .نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به پسران دبیرستانی نخواهد بود؛ لذا در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها باید
دقت و احتیاط شود .از این رو پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده با انتخاب نمونههای پسران دبیرستانی و دانش آموز نیز انجام
پذیرد و همچنین پژوهشهایی مشابه به جهت اهمیت موضوع (به ویژه موضوع اعتیاد پذیری ) در جمعیتهای مدارس روستایی
شهرستان لنگرود نیز عالوه بر مدارس شهر انجام پذیرد.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش
آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سرپل ذهاب

مهناز

رشتیانی1

تاریخ دریافت0011/01/22 :
تاریخ پذیرش0011/00/28 :
کد مقاله02120 :

چکـیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مهارتهای اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با نیازهای
ویژه (استثنایی) شهرستان سرپل ذهاب انجام شده است .جامعۀ آماری شامل دانش آموزان پسر و دختر با نیازهای ویژه
(استثنایی) مقطع ابتدایی مدارس شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی  0011-0010می باشد 92 .دانش آموز (29
دختر 04 ،پسر) به عنوان نمونه با روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند و با استفاده از اصل اشباع انتخاب گردید .این
پژوهش به شیوه میدانی و بهرهگیری از پرسشنامه محقق ساخته با روش توصیفی همبستگی انجام پذیرفته است .دادههای
این تحقیق با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردیدند .نتایج
پژوهش صورت گرفته بیانگر این است که بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و
دختر با نیازهای ویژه (استثنایی) ،همبستگی و رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ( .)p<0.05یافتههای پژوهش صورت گرفته
بیانگر تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) است.
بنابراین پیشنهاد میشود با طراحی واجرای آموزش مهارتهای اجتماعی جهت بهبود سازگاری اجتماعی این گروه از دانش
آموزان اقدام گردد.

واژگـان کلـیدی :مؤلفههای مهارتهای اجتماعی ،دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) ،سازگاری اجتماعی ،شهرستان
سرپل ذهاب.

 -8دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی mahnazrashtiani@gmail.com
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

انسان موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است ،به گونهای که بسیاری از نیازهای متعالی و شکوفایی
استعدادها و خالقیت هایش از طریق تعامل بین فردی و ارتباط اجتماعی ارضا شده و به فعل در میآید (بهمنی و همکاران.)0422 ،
هر شخصی برای آغاز نمودن و ادامه دادن یک ارتباط و همچنین ارتباط برقرار کردن و پاسخ به دیگران زمانی که در یک مباحثه
شرکت میکند ،از مهارتهای اجتماعی استفاده مینمایند (کوچوگنو .)2112 ،0کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از
اجتماعی شدن آنان است؛ در فرآیند اجتماعی شدن ،هنجارها ،مهارتها ،ارزشها ،نگرشها و رفتار فرد شکل میگیرد ،تا به نحو
مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند .خانواده و نهادهای اجتماعی دیگر مانند مدرسه ،مهمترین عامل
اجتماعی شدن و کسب مهارتهای اجتماعی هستند (بهپژوه .)099 :0482 ،شواهد نشان میدهد که افراد با نیازهای ویژه
(استثنایی) در مقایسه با همساالن خود در یادگیری مهارتهای اجتماعی مورد نیاز خود مشکل دارند (گانای 2و همکاران.)2102 ،
توجه به مهارتهای اجتماعی و تقویت آن میتواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و فعالیتهای آموزشی در مدارس باشد.
چرا که مهارت اجتماعی ،رفتارهای آموخته شدهای است که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واکنشهای
نامعقول اجتماعی خود داری کنند .مهارتهای اجتماعی تواناییهایی هستند که باعث بروز رفتارهایی میشوند که به صورت مثبت
و یا منفی تقویت میگردند .این مهارتها میتوانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجود آورند و
موجبات سازگاری بیشتر و اثر گذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی
میکند ،را فراهم نمایند .اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها و رفتارهای فرد شکل میگیرد و او
را برای ورود به جامعه آماده میکند و زمینه موفقیت او را فراهم مینماید (کرمی و همکاران.)00 :0011 ،
کودکانی که مهارتهای اجتماعی کافی کسب کردهاند در ایجاد ارتباط با همساالن و یادگیری در محیط آموزشی موفقتر از
کودکانی هستند که فاقد این مهارتها میباشند (ایلکنور و بالبین .)2112 ،4همچنین یادگیری مهارتهای اجتماعی ،محور اصلی
رشد اجتماعی ،شکلگیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعاملهای اجتماعی ،سازگاری اجتماعی و حتی سالمت روان فرد به شمار میآید
(تئودورو 0و همکاران .)2112 ،بنابراین با توجه به نقش مهارتهای اجتماعی در رفتار اجتماعی ،بهداشت اجتماعی و به طور ویژه اثر
پایدار آن در افزایش سازگاری اجتماعی فرد و نیز با توجه به اینکه افراد فاقد سازگاری اجتماعی و یا با سازگاری اجتماعی ضعیف
بیشتر از دیگران دچار آسیبها و مشکالت رفتاری و سازشی میشوند ،لزوم فراگیری آموزشهای منتهی به ارتقای مهارتهای
اجتماعی پر اهمیت جلوه می نماید .و از آنجا که دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) از سطح سازگاری اجتماعی پایینتری
نسبت به سایر دانش آموزان برخوردار هستندآموزش مهارتهای اجتماعی به این دانشآموزان ضرورت دارد .لذا در این پژوهش
تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه بر افزایش سازگاری اجتماعی بررسی و سؤاالت زیر مورد
بررسی قرار گرفته است.
آموزش مهارت های اجتماعی چه تأثیری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر دارای نیازهای ویژه (استثنایی) دوره ابتدایی
شهرستان سرپل ذهاب دارد؟
آموزش مهارت های اجتماعی چه تأثیری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دارای نیازهای ویژه (استثنایی) دوره ابتدایی
شهرستان سرپل ذهاب دارد؟

 -2مبانی نظری پژوهش
مهارت های اجتماعی ترکیب فنونی است که به دانش آموزان برای کسب روابط بین فردی معنادار ،ارتباط درست و روشن،
ارزیابی درست از خود و پاداش دادن به رفتارهای انطباقی خود کمک میکند (هارل 2و همکاران .)2118 ،همچنین مهارتهای
اجتماعی بیانگر مجموعه پیچیدهای از مهارتهاست که شامل ارتباط ،حل مسئله ،تصمیم گیری ،خودمدیریتی ،جرئت ورزی ،تعامل
با همساالن و گروه میشود (جلیل آبکنار و همکاران .)0422 ،مهارتهای اجتماعی به افراد اجازه میدهند تا تعامالت اجتماعی
مثبتی را با دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شامل مهارتهایی ،مانند برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن ،حل مسأله،
تصمیم گیری و خود مدیریتی می باشد .این مهارت ها ،رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه گیری هستند که استقالل ،قابلیت
پذیرش و کیفیت مطلوب زندگی را بهبود می بخشند ،برای سازش یافتگی و کارکرد بهنجار فرد مهم هستند و نارسایی در آنها با
اختاللهای روانی و مشکالت رفتاری مرتبط هستند (کوک 9و همکاران2118 ،؛ ماتسون 2و همکاران.)2118 ،
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سازگاری با موقعیت های جدید و متنوع در دورانی که عصر تنیدگی و تغییر سریع اجتماعی است ،کار آسانی نیست .پژوهشها
نشان می دهند که هر گونه دگرگونی در زندگی آدمی ،خواه خوشایند و خواه ناخوشایند ،مستلزم سازگاری مجدد است (نزو 0و
همکاران .) 2104 ،سطح سازگاری اجتماعی ما ،بر روش برخورد ما با مشکالت زندگی تأثیرگذار است؛ لذا افراد باید هر یک ،به
نوعی به سازگاری رضایت بخش دست یابند (الرا 2و همکاران .)2119 ،از اینرو ،مهارتهای اجتماعی مجموعهای از تواناییها
است که قدرت سازگاری اجتماعی را افزایش میدهد (دانش و همکاران.)0424،

 -3پیشینهی پژوهش

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

محققین در ایران و کشورهای دیگر پژوهشهایی در خصوص مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام
دادهاند .تعدادی از این پژوهشها را که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش دارد بررسی میگردد.
بهپژوه و همکاران ( )0482پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان دیر آموز» انجام دادند .آنان برای انجام پژوهش  21دانش آموز دیر آموز پایه دوم را به روش نمونهگیری تصادفی از
شهر خدابنده انتخاب کردند و با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل مورد سنجش
قرار گرفته است .آزمونهای مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ،مقیاس رفتار سازشی واینلند و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق
ساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و سپس دانش آموزان گروه آزمایشی در  02جلسه یک ساعته در دوره آموزش
مهارتهای اجتماعی شرکت کردند .پس از برگزاری برنامه مداخله ای ،دو گروه آزمایشی و کنترل با یکدیگر مقایسه شدند .یافتهها
نشان داد برنامه مداخله ای اثر معناداری بر بهبود سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیر آموز در گروه
آزمایشی داشته است.
شریفی درآمدی ( )0421پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر
سازگاری دانش آموزان نابینا» به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام داد .جامعه آماری
شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اصفهان بود و  49دانش آموز پسر نابینا به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده-
اند .یافتههای این پژوهش نشان داده که آموزش مهارتهای اجتماعی در بهبود سازگاری دانش آموزان پسر نابینا در گروه آزمایش
به طور معناداری مؤثر بوده است .آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری سبب افزایش سازگاری دانش
آموزان نابینا شده است.
فتحالهزاده و همکاران ( )0422در پژوهشی تحت عنوان «اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی
دانش آموزان دختر دبیرستانی» که با روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش ،گروه گواه و طرح پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری دو ماهه و جامعه آماری  20484دانش آموز مقطع متوسطه ناحیه  2آموزش و پرورش اصفهان در سال تحصیلی 20-22
انجام شد به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اثر داشته و روشی مؤثر برای ارتقاء سازگاری
نوجوانان دختر است و همچنین و میزان خودکارآمدی را نیز به طور معناداری افزایش داده است.
شریعت باقری و نیکپور ( )0422در پژوهشی با عنوان «تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی – ارتباطی بر مسئولیتپذیری و
سازگاری دانش آموزان » که بر روی دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان مهر هشتم تهران در سال  0429انجام پذیرفت و با
استفاده از پرسشنامه و تقسیم دانش آموزان نمونه مورد بررسی به دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت به این نتایج دست یافتند:
آموزش مهارتهای اجتماعی – ارتباطی به طور معناداری ،باعث افزایش مسئولیتپذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان
میشود .به عبارت بهتر با شرکت در جلسات آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی ،سطوح مسئولیتپذیری و سازگاری با مدرسه
در دانش آموزان افزایش مییابد.
آتاسکادرو 4و همکاران ( )2118در تحقیقی تحت عنوان «بهبود سازگاری رفتاری اجتماعی نوجوانان :اثربخشی مداخله گروهی
مهارتهای اجتماعی» که با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بر سازگاری رفتاری اجتماعی نوجوانان انجام
پذیرفته است .به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارتهای اجتماعی تأثیر مثبتی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان میتواند داشته
باشد و نوجوانانی که تحت آموزش مهارتهای اجتماعی بودهاند از سطح سازگاری بیشتری برخوردار هستند.
لی تل 0و همکاران ( )2118تحقیقی با عنوان «سازگاری بهتر دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان استثنایی» انجام
دادند .این تحقیق با هدف مقایسه سازگاری دانش آموزان عادی با دانش آموزان استثنایی انجام پذیرفته است .نتایج پژوهش آنان
ب یانگر این است که دانش آموزان مدارس عادی ،سازگاری اجتماعی بیشتری در مقایسه با دانش آموزان استثنایی هم سن خود در
مدارس استثنایی دارند .و دانش آموزان مدارس استثنایی از توان سازگاری اجتماعی پایینی برخوردار هستند.
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راتکلیف 0و همکاران ( )2100در پژوهشی که در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی – عاطفی به کودکانی که به مدرسه
میروند و مبتال به اختالل طیف اوتیسم هستند به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش مهارتهای
هیجانی – عاطفی و افزایش صالحیتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی بیشتر و در کل افزایش سالمت روان افراد میشود.

 -4روش تحقیق

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -پیمایشی میباشد .در این پژوهش رابطۀ مؤلفههای مهارتهای اجتماعی با سازگاری اجتماعی
دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) مقطع دبستان شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بررسی شده
است .متغیرهای مستقل تحقیق در قالب مؤلفههای مهارتهای اجتماعی با مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بدست آمد و بر
اساس آن پرسشنامه تحقیق طراحی شده است .و سازگاری اجتماعی در این تحقیق به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.
متغییرهای مستقل (مؤلفههای مهارت های اجتماعی) :مهارت حل مسأله ،رعایت قوانین اجتماعی ،شناسایی ارزشهای اجتماعی،
قدرت تصمیمگیری ،روابط بین فردی مطلوب ،مسئولیتپذیری ،تعامل اجتماعی ،جرأتورزی ،درک اجتماعی و خودگردانی است
(توکلی و سلطانی0420 ،؛ هارل و همکاران2118 ،؛ جلیل آبکنار و همکاران.)0422 ،
در این تحقیق جامعه آماری شامل :دانش آموزان دختر و پسر با نیازهای ویژه (استثنایی) دوره دبستان شهرستان سرپل ذهاب
که در سال تحصیلی  0011 - 0010مشغول به تحصیل هستند میباشد .تعداد نمونه به دلیل کم بودن جامعه آماری برابر جامعه
آماری در نظر گرفته شد 92 .دانش آموز که شامل  29دانش آموز دختر و  04دانش آموز پسر میباشد به عنوان نمونه با روش
نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند و استفاده از اصل اشباع انتخاب گردید .سؤاالت پرسشنامه شامل مؤلفههای مهارتهای اجتماعی
میباشد و میزان اثر گذاری آنها بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی میباشد .برای بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه
پس از طرح  41سؤال از میان آنها 21سؤال انتخاب شد و پرسشنامه برای بررسی روایی صوری در اختیار چند پژوهشگر حوزه
جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی قرار گرفت و سؤاالت اصالح گردید.
ضریب روایی محاسبه شده  20درصد بود و برای پایایی آن از
جدول  -1شیوه تفسیر شدت رابطه در همبستگی
آلفای کرونباخ استفاده شد که  82درصد به دست آمد ،بنابراین می-
پیرسون
توان گفت پرسشنامۀ مورد استقاده پایایی الزم را دارد .برای تحلیل
تفسیر
شدّت رابطه
دادهها با توجه به نرمال بودن دادها از آزمون ضریب همبستگی
رابطه بسیار قوی
 1/8تا 0
رابطه قوی
1/9تا 1/8
پیرسون استفاده شد که کلیه مراحل آماری با استفاده از نسخه 22
رابطه متوسط
 1/0تا 1/9
نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .شیوه تفسیر رابطه
 1/2تا 1/0
رابطه کم (یا ضعیف)
همبستگی در جدول شماره ا آمده است (افکاری.)0428 ،
صفر تا 1/2

فقدان رابطه یا رابطه ناچیز

 -5يافتهها
سؤال اول تحقیق« آموزش مهارتهای اجتماعی چه تأثیری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر دارای نیازهای ویژه (استثنایی)
دوره ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب دارد؟» نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری
اجتماعی دانش آموزان پسر مورد بررسی در جدول شماره 2آمده است.
جدول  -2آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر
متغیر مستقل (مؤلفههای مهارتهای اجتماعی)
مهارت حل مسأله
قدرت تصمیمگیری
روابط بین فردی
تعامل اجتماعی
شناسایی ارزشهای اجتماعی
جرأت ورزی
خودگردانی
رعایت قوانین اجتماعی
درک اجتماعی
مسئولیتپذیری

ضریب پیرسون
1/92
1/22
1/24
1/80
1/20
1/90
1/92
1/90
1/94
1/90

سطح معناداری
1/110
1/112
1/110
1/110
1/112
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

Ratcliffe
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طبق نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول ( )2بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان
پسر همبستگی مثبت و معنی داری( )p<0/05وجود دارد .ضریب همبستگی و سطح معنی داری بین مؤلفههای مهارتهای
اجتماعی و سازگاری اجتماعی به گونه زیر است:
مهارت حل مسأله (ضریب همبستگی 1/92 :و سطح معنی داری ،)1/110 :قدرت تصمیمگیری (ضریب همبستگی 1/22 :و
سطح معنی داری ،)1/112 :روابط بین فردی (ضریب همبستگی 1/24 :و سطح معنی داری ،)1/110 :تعامل اجتماعی ( ضریب
همبستگی 1/80 :و سطح معنی داری ،)1/110 :شناسایی ارزشهای اجتماعی (ضریب همبستگی 1/20:و سطح معنی داری:
 ،)1/112جرأت ورزی (ضریب همبستگی 1/90:و سطح معنی داری ،)1/110 :خودگردانی (ضریب همبستگی 1/92:و سطح معنی
داری ،)1/110 :رعایت قوانین اجتماعی (ضریب همبستگی 1/90:و سطح معنی داری ،)1/110 :درک اجتماعی (ضریب
همبستگی 1/94:و سطح معنی داری ،)1/110 :مسئولیتپذیری (ضریب همبستگی 1/90 :و سطح معنی داری.)1/110 :
سؤال دوم تحقیق«آموزش مهارت های اجتماعی چه تأثیری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دارای نیازهای ویژه
(استثنایی) دوره ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب دارد؟» نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و
سازگاری اجتماعی دانش آموزان د ختر مورد بررسی در جدول شماره  4آمده است.

متغیر مستقل(مؤلفههای مهارتهای اجتماعی)
مهارت حل مسأله
قدرت تصمیمگیری
روابط بین فردی
تعامل اجتماعی
شناسایی ارزشهای اجتماعی
جرأت ورزی
خودگردانی
رعایت قوانین اجتماعی
درک اجتماعی
مسئولیتپذیری

ضریب پیرسون
1/90
1/90
1/80
1/84
1/90
1/28
1/92
1/92
1/20
1/94

سطح معناداری
1/112
1/110
1/110
1/110
1/110
1/112
1/110
1/110
1/110
1/110

طبق نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول ( )4بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان
دختر همبستگی مثبت و معنی داری( )p<0/05وجود دارد .ضریب همبستگی و سطح معنی داری بین مؤلفههای مهارتهای
اجتماعی و سازگاری اجتماعی به گونه زیر است:
مهارت حل مسأله (ضریب همبستگی 1/90 :و سطح معنی داری ،)1/112 :قدرت تصمیمگیری (ضریب همبستگی 1/90 :و
سطح معنی داری ،)1/110 :روابط بین فردی (ضریب همبستگی 1/80 :و سطح معنی داری ،)1/110 :تعامل اجتماعی ( ضریب
همبستگی 1/84 :و سطح معنی داری ،)1/110 :شناسایی ارزشهای اجتماعی (ضریب همبستگی 1/90:و سطح معنی داری:
 ،)1/110جرأت ورزی (ضریب همبستگی 1/28:و سطح معنی داری ،)1/112 :خودگردانی (ضریب همبستگی 1/92:و سطح معنی
داری ،)1/110 :رعایت قوانین اجتماعی ( ضریب همبستگی 1/92:و سطح معنی داری ،)1/110 :درک اجتماعی (ضریب
همبستگی 1/20:و سطح معنی داری ،)1/110 :مسئولیتپذیری (ضریب همبستگی 1/94 :و سطح معنی داری.)1/110 :
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جدول  :3آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر

 -6بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه
دوره ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب انجام شده است .به همین منظور ،مهمترین مهارتهای اجتماعی با استفاده از نتایج تحقیقات
متعدد شناسایی و در  01گروه طبقهبندی گردید که عبارتند از :توانایی حل مسأله ،رعایت قوانین اجتماعی ،شناسایی ارزشهای
اجتماعی ،قدرت تصمیمگیری ،روابط بین فردی مطلوب ،مسئولیتپذیری ،تعامل اجتماعی ،جرأتورزی ،درک اجتماعی و خود-
گردانی .فقدان مهارتهای اجتماعی و یا پایین بودن سطح آن در دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مدارس استثنایی بیشک می-
تواند آسیبهای قابل توجهی به تعادل روانی و شخصیتی آنان وارد سازد .بنابراین دانش آموزان دوره ابتدایی بدون یادگیری
مهارتهای اجتماعی ،در دفاع از حقوق خود ،انجام کار گروهی و همکاری با دیگران ،برقرار نمودن روابط سالم ،ابراز وجود ،توانایی
تصمیمگیری و مواجه مناسب با مسائل و مشکالت زندگی ناتوان خواهند بود.
در دانش آموزان پسر مورد بررسی مؤلفه تعامل اجتماعی همبستگی بسیار قویای (معنیدار و مثبت) با سازگاری اجتماعی دارد.
و مؤلفههای مهارت حل مسأله ،روابط بین فردی ،جرأت ورزی ،خودگردانی ،رعایت قوانین اجتماعی ،درک اجتماعی و مسئولیت-
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پذیری همبستگی قویای (معنیدار و مثبت) با سازگاری اجتماعی دارند .و بنابراین این دو گروه از مؤلفههای مهارتهای اجتماعی
بیشترین تاثیر را بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی با نیازهای ویژه (استثنایی) دارند .دو مؤلفه قدرت
تصمیمگیری و شناسایی ارزشهای اجتماعی دارای همبستگی متوسطی (معنیدار و مثبت) با سازگاری اجتماعی هستند .میتوان
گفت تا حدودی بر روی سازگاری اجتماعی این دانش آموزان اثر گذار میباشد.
در دانش آموزان دختر مورد بررسی دو مؤلفهروابط بین فردی و تعامل اجتماعی همبستگی بسیار قویای (معنیدار و مثبت) با
سازگاری اجتماعی دارند .و مؤلفههای شناسایی ارزشهای اجتماعی ،قدرت تصمیمگیری ،مهارت حل مسأله ،خودگردانی ،رعایت
قوانین اجتماعی ،درک اجتماعی و مسئولیتپذیری همبستگی قویای (معنیدار و مثبت) با سازگاری اجتماعی دارند .و بنابراین این
دو گروه از مؤلفههای مهارتهای اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی با نیازهای
ویژه (استثنایی) دارند .مؤلفه جرأت ورزی ،دارای همبستگی متوسطی ( معنیدار و مثبت) با سازگاری اجتماعی دارد .و میتوان گفت
این مؤلفه نیز تاحدودی تاثیر گذار بر نحوی سازگاری اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی میباشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطۀ بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با
نیازهای ویژه (استثنایی) مقطع دبستان از نوع مثبت و مستقیم میباشد .با افزایش سطح مؤلفههای مهارتهای اجتماعی در این
گروه از دانش آموزان میتوان انتظار داشت که میزان سازگاری اجتماعی آنان در زمینههای مختلف افزایش یابد .به گونهای که
آموزش مهارتهای اجتماعی ،سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) را افزایش داده و موجب ایجاد ارتباط
اجتماعی مناسب با همکالسیها ،گروه همساالن ،و دیگر اعضای جامعه شود .این یافته با نتایج پژهش بهپژوه و همکاران (،)0482
شریفی درآمدی ( ،)0421فتحالهزاده و همکاران ( ،)0422شریعت باقری و نیکپور ( ،)0422آتاسکادرو و همکاران ( )2118و
راتکلیف و همکاران ( )2100همسو است .نتایج پژوهش آنان نیز بیانگر این بود که آموزش مهارتهای اجتماعی موجب ارتقاء
سازگاری اجتماعی ،در افراد مورد بررسی شده است.
از طریق فراهم نمودن آموزش مهارتهای اجتماعی ،دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) قادر خواهند بود با دیگران
سازگاری بهتری پیدا کرده و با موقعیت و شرایط اجتماعی مختلف کنار بیایند؛ اما در این نوع از آموزش اگر از موقعیتهای واقعی
که در جامعه بومی و محلی دانش آموزان در جریان است استفاده شود تأثیر گذاری این نوع از آموزش بر فراگیران بیشتر خواهد شد.
با توجه به اینکه یادگیری مهارت های اجتماعی موجب بهبود روابط اجتماعی ،تعامل اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان
با نیازهای ویژه میشود ،بنابراین مجهز نمودن دانش آموزان با نیازهای ویژه به مهارتهای اجتماعی ضروری موجب بهبود و ارتقاء
سازگاری اجتماعی آنان در سطح جامعه میشود .میتوان گفت آموزش مهارتهای اجتماعی یک ضرورت تربیتی در جهت رشد
اجتماعی این قشر از دانش آموزان است .بر این اساس انتظار میرود ،آموزش مهارتهای اجتماعی به عنوان یک جنبه مکمل
برنامههای آموزشی مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) در نظر گرفته شود .و نیز در برنامهریزی درسی و به ویژه در
تهیه محتوای کتب درسی به این مهارتها توجه بیشتری گردد .همچنین پیشنهاد میشود که تحقیقات مشابهای برای سایر گروهها
و مقاطع تحصیلی و در شهرهای مختلف انجام شود .و از جهات مختلف اهمیت آموزش مهارتهای اجتماعی بررسی گردد.
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The effect of social skills training on improving students' social
adjustment to the special needs of Sarpol-e Zahab city

The aim of this study was to determine the effect of social skills on improving social adjustment
of male and female students with special (exceptional) needs in Sarpol-e Zahab. The statistical
population includes male and female students with special needs (exceptional) of primary
schools in Sarpol-e Zahab city in the academic year 2021-2022. 69 students (26 girls, 43 boys)
were selected as the sample by purposive non-random sampling method using the saturation
principle. This research has been done in a field method and using a researcher-made
questionnaire with a descriptive correlation method. The data of this study were analyzed using
SPSS program (version 25) and Pearson correlation coefficient tests. The results indicate that
there is a significant correlation and positive relationship between the components of social skills
and social adjustment of male and female students with special (exceptional) needs (p <0.05).
Findings indicate the effect of social skills training on improving social adjustment of students
with special (exceptional) needs. Therefore, it is suggested to design and implement social skills
training to improve the social adjustment of this group of students.
Keywords: Components of social skills, students with special needs (exceptional), social
adjustment, Sarpol-e-Zahab city.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
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رابطه خشم سرکوب شده و احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی
در دانش آموزان دختر و پسر شهر نوک آباد شهرستان خاش

بهروز میرکازهی ریگی ،1مجید هاشم زهی

کهنوکی2
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چکـیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه خشم سرکوب شده و احساس خود  -کهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان
دانش آموزان دختر و پسر شهر نوک آباد شهرستان خاش می باشد .روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق،
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان شهر نوک آباد شهرستان
خاش در سال تحصیلی  4651-59می باشند .در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
تعداد  491از دانش آموز بر حسب جنسیت و قومیت می باشند .در این پژوهش دادهها به روش میدانی و با استفاده از
پرسشنامه جمعآوری شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  11از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و  ) ...استفاده شد و در بخش آمار استنباطی
برای تعیین رابطه بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج حاصل از یافته¬های تحقیق نشان
داد که بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانش¬آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته ها
در بررسی رابطه بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان نشان داد که بین احساس خودکهتری
با گرایش به خودکشی در دانش¬آموزان رابطه ای وجود ندارد .همچنین ،متغیر خشم سرکوب شده توانسته است1/95
درصد تغییرات گرایش به خودکشی دانش آموزان را پیش بینی کند.

واژگـان کلـیدی :خشم سرکوب شده ،احساس خودکهتری ،گرایش به خودکشی ،دانش آموزان

 -4کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاور تحصیلی
 -1کارشناسی اموزش ابتدایی
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 -1مقدمه
زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سالمت روانی ،اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد .خانواده اولین و مهمترین بافت
اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد .در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی ،عاطفی و اجتماعی را
شاهد هستیم .تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکالتی می شوند و استرس و تعارضی
را که به دنبال میآید ،می تواند به مشکالت رفتاری -عاطفی و یادگیری در آن ها بینجامد .اکثر مشکالت رفتاری کودکان منعکس
کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به ویژه والدین می باشد .به عبارت دیگر ،وجود مشکالت رفتاری کودک به منزله
روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روشهای تربیتی نادرست والدین و تعامالت معیوب آن ها با فرزندان ارتباط دارد.
همچنین از انجایکه خودکشی به عنوان یک پدیده روانی -اجتماعی ،موضوع چندوجهی و پیچیده یی است که تمام ملل و جهان با
آن مواجه می باشند .وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معموال وابستگان و دوستان او متعجب و حیران میشوند اما پس از
بررسی دقیق سرنخ هایی بدست می آید که در عین دشواری ضرورت پیگیری و جستجوی کمک و خدمات تخصصی را آشکار می
سازد .بنابراین ،پیش بینی خودکشی حتی برای متخصصان امری آسان و دقیق نیست ،ازین رو بررسی دقیق عالیم و نشانههای
خطر خودکشی برای تشخیص به موقع و مناسب بسیار کمک کننده است .به همین دلیل سعی می کنیم که رابطه فرزند پروی
عزت مندانه را با سالمت روانی که یکی از مباحث آن افکار خودکشی و خودکشی است را مورد بحث قرار داده شود.
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 -2بیان مسأله و اهمیت و ضرورت تحقیق
خودکشی یک مشکل عمده بهداشتی است که حدود  1/1تا  1/5تمامی مرگ های ایاالت متحده را در بر می گیرد .هشتمین
علت مرگ و میر در کل جمعیت و سومین علت مرگ در بین جوانان می باشد .میزان خودکشی در آن کشور به طور میانگین 41/9
در  411111نفر جمعیت می باشد و در طی  49سال گذشته میزان خودکشی در بین سنین  49-11سال دو تا سه برابر شده است
(سادوک و همکاران .)1111 ،4طبق گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا خودکشی دومین علت مرگ در میان دانشجویان و سومین
علت مرگ در سنین  11-49سال و ششمین علت مرگ در کودکان زیر  49سال را تشکیل می دهد (دیوانی4696 ،؛ وندا.)1116 ،1
آمارها بیانگر آن است که ساالنه نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت جهان جان خود را به دلیل خودکشی از دست می دهند .این
نکته مبین آن است که در حال حاضر به ازاء هر  61ثانیه یک مورد خودکشی در دنیا رخ می دهد .پیش بینی ها همچنین نشان می
دهند که با رشد روز افزون آمارهای خودکشی در سال  1111میالدی جهان شاهد یک میلیون و پانصد و سی هزار مورد خودکشی
خواهد بود .این رقم بیانگر آن است که در سال  1141میالدی به ازاء گذشت هر  11ثانیه یک مورد خودکشی در دنیا رخ می دهد
(بیوتریس و میشارا .) 1119 ،6میزان باالی خودکشی و اقدام به آن سبب شده تا پژوهشگران عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی را
مورد بررسی قرار دهند ،ی کی از این عوامل خشم است .خشم نقش یک احساس شدید منفی را دارد که در زمینه زندگی منفی و
روابط بین فردی رخ میدهد و به گسترش ناراحتی ،ناامیدی و خودکشی منجر می شود (کونیک و گوتیرز .)1119 ،1اگرچه تجربه
خشم گاهی اوقات ممکن است غیرقابل اجتناب باشد و به عنوان توانایی انطباق و تنظیم هیجانات به کار رود با این حال به طور
کلی خشم با سالمت روانی و جسمانی ضعیف و رفتار خودکشی ارتباط اجتناب ناپذیری دارد (فیلیپ و همکاران .)1110 ،9خشم به
طور کالسیک به عنوان یک مفهوم هیجانی چندبعدی و فیزیولوژیکی نیز مطرح است که متشکل از احساسات و نگرش ها در
محدوده شدت از تحریک کم تا خشم شدید قرار می گیرد (اشپیلگر و همکاران .)4559 ،0عالوه بر این خشم بین یک یا چند بار
تالش برای اقدام به خودکشی تمایز ایجاد می کند و مشخص شده که سهم خشم به عنوان یک عامل خطر برای رفتارهای
خودکشی در طول عمر مطرح است (اسپوزیتو و همکاران .)1116 ،7به لحاظ تئوری نیز بین خشم و رفتار خودکشی رابطه وجود
دارد .برخی از تئوری های تکاملی و روان تحلیلی بر این دیدگاه هستند که خشم و خودکشی به لحاظ مفهومی مرتبط هستند و هر
دوی آنها ممکن است ریشه در پرخاشگری داشته باشند (پلوتچیک و همکاران .)4595 ،9،بر اساس این تئوریها افسردگی و
رفتارهای خودکشی نشات گرفته از خشم و تکانههای پرخاشگری برگشته به درون هستند (کوتلر .)1114 ،5با این حال ،پژوهش
های اخیر نشان می دهند که هم خشم درون و هم خشم بیرون با کاهش کیفیت زندگی و رفتارهای خودکشی مرتبط هستند (کانر
و همکاران1116 ،41؛ دومیس و همکاران1119 ،44؛ پینیولی و همکاران.)1117 ،41
از دیدگاه شناختی نیز افرادیکه مشکالت مرتبط خشم دارند دارای محدوده ای از بازداری های شناختی و نقایص بین فردی
هستند که باعث تاثیر منفی روی بهزیستی آنها دارد و باعث شکل گیری خطر افزایش رفتارهای خودکشی می شوند نظیر حل
مسئله ضعیف اجتماعی و استدالل اجتماعی ضعیف (برندگدن و همکاران1111 ،46؛ رودولف و کالرک .)1114 ،4عامل مهمی
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 -3چارچوب تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی :تعیین رابطه ی بین خشم سرکوب شده و احساس کهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان دختر و پسر
اهداف فرعی:
تعیین رابطه ی بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانش آموزان دختر و پسر
تعیین رابطه ی بین احساس کهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان دختر و پسر
فرضیهها:
فرضیه اول :بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانشآموزان دختر و پسر رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانشآموزان دختر و پسر رابطهی معناداری وجود دارد.
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دیگری که نقش مهمی در گرایش به خودکشی دارد احساس کهتری ،ارزشمندی و عزت نفس پایین است .احساس عقده حقارت یا
به تعبیر فارسی احساس کهتری از جمله عواطف و احساس هایی است که هر فرد در زمدگی روزمره خود به شکلی آن را تجربه می
کند و تقریبا تمامی افراد بشر کم و بیش با این مسئله درگیرند (طاهری .)4699 ،این واژه برای بیان نداشتن عزت نفس مطرح شده
است (هاسپر .)1146 ،1آدلر معتقد بود که احساس حقارت منبع تمامی تالش های انسان است .رشد فرد از جبران از تالش های ما
برای چیره شدن بر حقارت های واقعی یا خیالی ما ناشی می شود .در طول زندگی خود با نیاز به جبران کردن این احساس های
حقارت و تالش کردن برای سطوح به مراتب باالتر رشد تحریک می شویم (شولتز .)4654 ،6از آنجا که احساس حقارت همیشه در
مقایسه خود با دیگران به کار می رود داشتن چنین احساسی با احساس انزوای اجتماعی و تعلق نداشتن نیز همراه است (هاسپر،
 .)1146جنبه های غیر مفید کنار آمدن با احساس کهتری بنیادی در واقع همان پاسخ های سازش نیافته در برابر زندگی از قبیل
سوء مصرف مواد مخدر ،الکلیسم ،بدبینی ،خودکشی و یا انواع روان آزردگی ها هستند که صرف نظر از وجود نارسایی عضوی ،در
سبک زندگی نامناسب ریشه دارند (آقا یوسفی و همکاران .)4651 ،در واقع ،احساس حقارت و کهتری به عنوان یکی از ویژگی های
شناختی افراد مبتال به اختالالت اضطرابی نیز در نظر گرفته می شود به طوریکه افراد مبتال به اختالل فوبی اجتماعی و وسواس
اجبار ارزیابی منفی تری از خود و عملکرد اجتماعی شان دارند (یائو و همکاران .)1117 ،1این افراد برای کنار آمدن با اضطراب باید
چندین نوع واکنش دفاعی را پرورش دهند که مهمترین آنها از نظر فروید مکانیزم دفاعی سرکوبی است .در این مکانیزم فرد
انرژی خود را بیسج می کند و افکار ناخوشایند را واپس می زند (دارابی .)4699 ،احساس کهتری و یا حقارت منجر به عزت نفس
پایین و جستجوی رفتارهای خطرآفرین و منفی در نوجوانان می شود (مورتایز ،ورنر و کوالمی .)1110 ،9و از طرفی این احساس
حقارت و کهتری با گرایش به سوء مصرف مواد ،پرخاشگری ،آسیب به خود و نتایج ضعیف تحصیلی همراه است (کرک و رید،0
1114؛ اسکات .) 1111 ،7با توجه به اهمیت مسائلی که در ارتباط با نقش عوامل مهم در گرایش به خودکشی مطرح شد حال این
سوال مطرح است که آیا بین خشم سرکوب شده و احساس کهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان دختر و پسر شهر نوک
آباد شهرستان خاش ارتباط معناداری وجود دارد؟

 -4تعاریف نظری مفاهیم و اصطالحات پژوهش
خشم :خشم وضعیتی روانی است که در گستره آزردگی اندک تا غضب شدید میگنجد .معلولهای فیزیکی خشم شامل،
تندشدن ضربان قلب ،افزایش فشار خون و میزان آدرنالین در خون است .از دید عدهای ،خشم بخشی از واکنش مغز به بیمناکیاش
از درد است .هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام میگیرد تا بالفاصله رفتار تهدیدکننده نیروی بیرونی دیگری را متوقف
کند ،خشم احساس غالب (رفتاری ،ذهنی و کالبدشناختی) در وی میشود .نمودهای خارجی خشم را در حاالت چهره و بدن،
واکنشهای کالبدشناختی و گاه رفتارهای تهاجمی در مأل عام توان یافت .مثالً جانوران و آدمیان بانگهای درشت بر میآورند،
میکوشند که بزرگتر جلوه کنند ،دندان مینمایند و خیره میشوند .خشمْ الگویی رفتاری است که برای زنهاردادن به
تعرضکنندگان طراحی شده است تا از رفتار تهدیدکنندهشان دست کشند .درگیری فیزیکی ،بدون ابراز پیشاپیش خشم توسط یکی
از طرف های درگیر ،خیلی به ندرت رخ میدهد .بعضی هابه این باورند که خشم یکی از خواص نفس بوده که دراثر عمل و یاحالت
غیرپسندیده از باطن خروج کرده و حالت زنده جانان را متغیر ساخته و حتی با عکس العمل خطرناک میشود .کسانی که میتوانند
خشم خود را کنترل کنند ،عمل بدی از آنها سر نمی زند که این عمل بسیار مشکل بوده و ظرفیت بسیار زیادی میخواهد.
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 -1-4احساس کهتری
«احساس کهتری» از جمله احساس هایی است که تقریبا تمامی افراد با شدت و ضعف ،با آن درگیرند.این احساس از یک سو،
گرانبهاترین ا نگیزه ای است که انسان را وادار می کند تا به تکامل خویش و راهکارهای رسیدن به کمال بیندیشد تا آن جا که
مبنای حرکت و موجب گذر از کهتری به مهتری می گردد و از سوی دیگر ،می تواند نقشی مخرب و ویرانگر داشته باشد و به
صورتی دردناک در وجود فرد رسوخ یابد و به جای حرکت و گذر به مهتری ،موجب رفتارهای نامطلوب و غیرعادی شود .احساس
کهتری همچون سکه دورویی است که یک روی آن ارجمندی انسان را در پی دارد و روی دیگرش سقوط او را .بنابراین ،موفقیت و
عدم موفقیت انسان وابسته به چگونگی مواجهه با احساس کهتری است .اما از آن جا که همه افراد از عزت نفس باالیی برخوردار
نیستند ،در مواجهه با احساس کهتری اقدام به جبران کاذب یا انحرافی می نمایند .مکانیزم فرار از واقعیت و روی آوردن به خیاالت،
گریز از مسؤولیت ،خودنمایی و ریاکاری ،جلب توجه ،ترور شخصیت ،تخریب دیگران و استفاده از غیبت  -تهمت ،استهزاء و ،...
روی آوردن به لذات موقت و مواد مخدر ،روشنفکرنمایی و هویت باختگی ،شبهه افکنی و سنت شکنی و ریاست طلبی نمونه هایی
از جبران کاذب به شمار میآیند.

 -2-4خودکشی
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عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود .خودکشی اغلب به علت یأس صورت میگیرد که علت آن اغلب به اختالل روانی
نظیر افسردگی ،اختالل دوقطبی ،اسکیزوفرنی ،شکست عشقی ،اعتیاد به الکل ،یا سوء مصرف دارو نسبت داده میشود .اغلب،
عوامل استرس زا مانند مشکالت مالی و یا مشکالت ارتباط بین فردی در این میان نقش دارند .تالش برای جلوگیری از خودکشی
شامل موارد زیر است :محدود کردن دسترسی به سالح گرم ،درمان بیماریهای روانی و سوء مصرف دارو و بهبود وضعیت
اقتصادی .رایجترین روش انجام خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است و تا حدی به روشهای قابل دسترس بستگی دارد.
روشهای معمول عبارتند از :حلقآویز کردن ،مسمومیت با قرص برنج ،و سالح گرم و کشیدن تیغ روی رگ ساالنه حدود
 911،111تا یک میلیون نفر بر اثر خودکشی می میرند ،و این امر دهمین علت اصلی مرگ در سراسر جهان است .میزان این کار در
مردان باالتر از زنان بوده و احتمال خودکشی مردان سه تا چهار برابر بیشتر از زنان است .تخمین زده میشود که هر سال  41تا 11
میلیون اقدام به خودکشی غیرکشنده رخ میدهد .اقدام به این کار در جوانان و زنان شایعتر است .دیدگاههای مربوط به خودکشی
تحت تأثیر درونمایه های زیستی متنوعی نظیر مذهب ،افتخار و معنای زندگی قرار دارد .ادیان ابراهیمی سنتاً خودکشی را وهن
خداوند تلقی می کنند که دلیل این مسئله اعتقاد به تقدس زندگی است .در طول دوران سامورایی در ژاپن ،سپوکو بهعنوان جبران
شکست و یا نوعی اعتراض شمرده میشد .رسم ساتی ،که در حال حاضر عملی غیرقانونی در مراسم تشییع جنازه هندو است ،این
انتظار را مطرح میکرد که بیوه دست به قربان ی کردن خود بزند و برای این کار خود را خواسته یا ناخواسته و تحت فشار خانواده و
جامعه ،بر روی تل هیزم مراسم تشییع جنازه شوهرش بیندازد .قبالً خودکشی و اقدام به خودکشی جرم محسوب میشد و مجازات
در پی داشت ،اما اکنون دیگر در اکثر کشورهای غربی چنین نیست .این کار همچنان در بسیاری از کشورهای اسالمی جرم
محسوب می شود .در قرن بیستم و بیست و یکم ،از خودکشی به شکل قربانی کردن خود بهعنوان روشی برای اعتراض استفاده
میشود ،و کامیکازی و بمبگذاریهای انتحاری بهعنوان تاکتیکهای نظامی یا تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند.

 -3-4روانشناسی فرزند پروری عزت مندانه
الف -تاثیرات والدين
انسان ،چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف می باشد ،از هر محیطی چیزی می آموزد تا
در مجموع از فرد بدونِ هویت ،تبدیل به شخصِ اجتماعی (نیک گهر )4605 ،و دارای هویت اجتماعی گردد و طبیعی است که این
فرد شهروندی مثمر ثمر برای جامعۀ خویش می شود .در گذر از شخص فردی بدون هویت به شخص اجتماعی ،فعالیت جامعه
پذیری نسبت به وی اعمال می شود .امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده ،و هر یک بخشی از
شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند .در این بین ،خانواده در اکثر جوامع از جمله ایران بیشترین نقش
را ایفا کرده( ،پیاژه ) 4594 ،که این نقش در رفتارها و نوع فرزند پروری عزت مندانه آنها متبلور می شود .در این رابطه ثنائی به نقل
از فریمو می گوید" :اثر خانواده بر اشخاص از تم ام نیروهائی که تا بحال شناخته شده بیشتر است .یعنی اثر خانواده فراتر از فرهنگ
جامعه ،دنیای کار ،دوستان ،نزدیکان و امثال آنهاست " (ثنائی .)10 :4679 ،ثنائی به نقل از مینوچین بر این باور است که" ،فرد
بدون خانواده ،قابل تعریف نیست .در واقع خانواده کانون شکل گیری و هویت فرد است " (همان .)15 :باقر ثنائی نیز خود معتقد
است " ،انسان عمدتا وارث برنامه ریزی های خودآگاه و ناخود آگاه خانواده و برون سازی های دوران کودکی خود با آنهاست "
(همان .)14 :اعزازی نیز به نقل از ماکس هورکهایمر معتقد است که " از میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای قبول اقتدار
(دیکتاتوری در سطح جامعه) آماده می سازد ،خانواده در مقام اول قرار دارد( ".اعزازی )11: 4670 ،در همین رابطه کالین برگ نقل
می کند که" ،ژاک در مطالعۀ استادانۀ خود در بارة قدرت طلبی درکودکان  1ساله ثابت کرد که تغییر صفات شخصیت بر اثر تغییر
اوضاع و احوال محیط ممکن است( ".کالین برگ )11 :4671 ،و تاثیر گذارترین این محیط ها خانواده می باشد .به عقیدة کاردینر
"شیوة تربیت کودک (نخستین نهاد اجتماعی) ساختمان اساسی شخصیت را پی ریزی میکند( ".همان .)651 ،نیوکمب چنین می
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رابطۀ والدین اعم از آموزشی یا غیر آموزشی با فرزندان ،رابطه ای یکسان و بر طبق یک الگو و مدل خاصی نیست .بر اساس
تحقیقی در فرانسه ،این مدلها در ارتباط با طبقۀ اجتماعی خانواده ها می باشند( .ژیفو لوواسور )4559 ,به گفتۀ کاستالن "یک مدل
فرزند پروری عزت مندانه در همۀ خانواده ها وجود ندارد .بلکه به تعداد خانواده ها ,تعداد روش های فرزند پروری عزت مندانه وجود
دارد( ".کاستالن ) 7 :4570 ،برای مثال ،در مورد فعالیت اجتماعی کردن کودکان ،مدلهای متفاوتی وجود دارد .بومریند به نقل از
سیف ( )479 :4509با انجام پژوهشی دربارة  491کودک  1ساله ،که در دورة آمادگی پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند ،والدین آنها
را به سه گروه مختلف به شرح زیر تقسیم می کند:
گروه اول ،والدینی هستند که فرزندان خود را مجبور به اطاعت کورکورانه می کنند .این گروه ،فرزندان خود را محدود کرده،
اختیار و آزادی کمتری به آنها می دهند و معتقدند که رفتار کودکان بایستی زیر نظر آنان باشد.
در نتیجه ،ضوابط رفتاری آنها انعطاف پذیر نبوده و یک جانبه است ،و گاهی اوقات برای اجرای همان ضوابط رفتاری ،کودکان
را تنبیه می کنند.
گروه دوم ،والدینی هستند که با فرزندان خود با اقتدار رفتار کرده ،ولی بر عکس گروه اول معتقد به انعطاف پذیری در رفتارند.
به فرزندان خود فرصت می دهند تا در صورت لزوم اعتراض کنند و تربیت خاصی را با دلیل به آنها تفهیم می کنند.
گروه سوم ،والدینی هستند که نسبت به رفتار فرزندان تحمل پذیرند و در برابر اعمال خالف ،چشم پوشی می کنند .این
والدین ،معیارهای مشخصی را جهت رفتار کودکان در نظر می گیرند ،و سایر رفتار آنان را با دیدة اغماض می نگرند ،جز رفتارهائی
که باعث صدمه و آسیب بدنی به آنها می شود .علی شریعتمداری نیز سه روش دموکراسی ،آزادی و دیکتاتوری را تقریبا با همین
محتوی به عنوان شیوه های فرزند پروری عزت مندانه موجود در خانواده ها معرفی میکند( .شریعتمداری )4607 ،در پژوهش
حاضر ،نکتۀ قابل تعمق در شیوه های فرزندپروری عزت مندانه ،حضور فیزیکی والدین در محیط خانه یعنی زمان بودن با فرزندان و
چگونگی فضای فرهنگی حاکم بر خانواده مد نظر می باشد (شریعتمداری)4607 ،
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گوید" :تفاوت جنبه های عم لی تربیت کودکان نتیجۀ تفاوت فرهنگی و نیز تفاوت شخصیت است .شیخاوندی نیز در مورد تاثیر
خانواده بر شخصیت فرزندان معتقد است که "بر اساس مطالعات روانی -جامعوی ,مثالً مالحظه شده است که در خانواده های
سختگیر کودکان یا سر بطغیان می زنند و خشونت بخرج می دهند و یا احساس گنها و مجرمیت می کنند و در خود فرو می روند".
( )11 :4675رابطۀ والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری ,در گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بر دارد.
تربیت اخالقی و روانی ،شناسائی ,رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان ،آموزش مهارت ها ،آشنا کردن با قوانین و هنجارهای
جامعه از دید والدین ،از جملۀ این اهداف میباشند" .پارسنز نیز دو کارکرد اساسی یعنی اجتماعی کردن و شکوفایی شخصیت فرزند
را برای خانواده در نظر می گیرد( ".اعزازی ) 40 :4670 ،این گونه اهداف والدین که شامل تمام فعالیت ها و اعمالی می شود که به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط آنها را با فرزندان در رفتارهای روزمره (برجه و لوکمان )4590 ،نشان میدهد ،هستۀ اصلی
این مقاله بوده ،که تحت عنوان فرزند پروری عزت مندانه یا رابطۀ آموزشی مطرح می باشد .این فعالیت ها برطبق نظریۀ عمل
بوردیو جامعه شناس معاصر فرانسوی (بوردیو )4595 ,توسط نیروهائی هدایت و یا کنترل می شوند ،که این نیروها به صورت
یکسان و به یک اندازه نزد انسانها از جمله والدین وجود ندارد .این نیروها در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خانواده
میباشند .همچنین تصوراتی که والدین از فرزندان خود دارند ،تاثیر بر روی چگونگی نوع روابط یعنی شیوه های فرزند پروری عزت
مندانه نیز دارند( .منادی ) 4679 ،تصورات نیز تحت تاثیر طبقۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد (یا سرمایه های فرهنگی) می
باشند .تصورات و فرهنگ فرد ،یعنی عادت واره (بوردیو )4691 ،هر دو عامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعمال فرد را هدایت
و کنترل می کنند .در این پژوهش ،فرهنگ و تصورات والدین و نقش فرزند ،هدایت کنندة رفتارهای آنها از جمله نوع رابطه با
فرزندانشان می باشند.

 -4-4شخصیت
شخصیت مجموعۀ ویژگی های فکری ،ذهنی ,ذوقی و رفتاری انسان است که غالبا در گفتارها و رفتارها و عکس العمل انسان
ها در فعالیت و برخوردهای روزمره اشان قابل رؤیت است .شخصیت به مانند "وجدان که امری اجتماعی است " (لوفور:4570 ,
 ,)04محصول محیط اجتماعی و فرهنگی ای است که فرد در آن متولد شده و بزرگ می شود .پر واضح است که خانواده ،فرهنگ
حاکم بر جامعه ،رسانه ها و نهاد آموزش و پرورش هر یک به نوعی در ساختن ویژگی های شخصیت فرد سهیم هستند .ولی "تاثیر
خانواده بر شخصیت افراد از امتیاز خاصی بر خوردار است" (پروین)417 :4671 ،
شخصیتِ انسان بطور شگفت انگیزی پیچیده است( .گلدارد )417 :4671 ،یا به باور الپاساد ناتمام است (الپاساد )4557 ,لذا،
بسادگی نمیتوان کلیۀ ویژگی های شخصیت یک انسان را شناسایی کرد .ما نیز قصد چنین کاری را در این پژوهش نداریم .از میان
ویژگی های متعدد شخصیت افراد ،یک ویژگی برای ما قابل تعمق بوده است .اجتماعی بودن انسان یا چگونگی رابطۀ وی با محیط
اطراف خود اعم از والدین ،دوستان و یا در جامعه و مدرسه مد نظر می باشد .برای شناسایی اینگونه رابطه از اندیشۀ ژاک اردوآنو
روانشناس اجتماعی معاصر فرانسوی استفاده کرده ایم.
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اردوآنو (اردوآنو  40 :4551و  ،) 47رفتار و رابطۀ انسان را با هر نظامی (خانه ،مدرسه ،محیط کار و غیره) که در آن قرار دارد به
سه حالت معرفی میکند .وی معتقد است ،وقتی انسان در مقابل قوانین ،هنجارها و آدابهای آشکار و پنهان نوشتاری و گفتاری
یک نظامی قرار میگیرد ،امکان انتخاب یکی از سه حالت مختلف را دارد .این سه حالت که هر یک ویژگی خاص خود را دارند،
عبارتند از :رفتاری مجریانه ،رفتاری بازیگرایانه ،و رفتاری خالقگرایانه .این سه حالت هر یک محصول یکی از شیوه های فرزند
پروری عزت مندانه می باشند .با توجه به اینکه والدین تشکیل دهنده های اصلی و اولیۀ هر کانون خانواده هستند ،نوع نگاه آنها
نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده ،شکل رابطۀ آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می کند .طبیعتا ,فرزندان نیز نسبت به
کنش های والدین ،واکنش نشان می دهند .این واکنش ها در طی گذر زمان در شکل شخصیت آنان انعکاس می یابد .یعنی حرکت
اصلی و اولیه توسط والدین آغاز و به اجرا گذاشته می شود .حرکت والدین تحت تاثیر جهان بینی یا سرمایه های فرهنگی آنان می
باشد .در بعضی از خانواده ها ،والدین تصمیم گیرندگان اصلی بوده و فرزندان بدون چون و چرا ،اوامر و خواسته های آنها را اطاعت
می کنند .یعنی در این حالت ،فرزندان نقشی پائین تر از والدین داشته ،و روش والدین که فقط نان آور خانواده می باشند قائدتا
استبدادی بوده ،و در این حالت غالبا زمان گفتگوئی بین والدین و فرزندان وجود ندارد ,یا در صورت وجود اندک خواهد بود .در
خانواده های دیگر ،فرزند ساالری مالک بوده ،یعنی توجه و اهمیت بیش از حد به فرزندان می شود که باعث شده فرزند ,محور قرار
بگیرد و والدین نقش اصلی خود را در تهیۀ رفاه فرزندان خالصه می کنند .در این حالت بیشتر یک رابطه بر اساس آزادی حاکم
است و در مواقعی زمان گفتگو ب ه مقدار کم وجود دارد ،چون والدین وظیفۀ خود را در تهیۀ رفاه مادی فرزندان خالصه کرده اند.
خانواده های ی که در حالت میانه به صورت دموکراتیک رفتار می کنند ،یعنی ,هر دو بخش اعضاء خانواده دارای ارزش یکسانی
بوده ،ولی دارای وظایف متفاوتی می باشند .در این حالت ،والدین هم نان آور خانواده بوده ،هم به احساسات فرزندان توجه دارند،
یعنی با فرزند گفتگو و مشورت می شود .هر یک از این سه حالت ،یعنی فرزند عضو ضعیف خانواده باشد ,یا فرزند محوری ،و یا
فرزند عضوی برابر با والدین باشد ،این ویژگی ها در طبقات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوتی نیز هستند .عالوه بر این عنصر،
ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی والدین نیز در چگونه انگاشتن فرزند دخالت دارند .تحقیقی که توسط یک گروه متخصص در
فرانسه در سال  ، 4551صورت گرفته است ،به این نتیجه دست یافتند ،هر چقدر والدین دارای شخصیتی درونی باشند ،فرزندان خود
را بیشتر پذیرا هستند و هر چقدر کمتر درونی باشند و بیشتر بیرونی باشند ،کمتر فرزندان خود را می پذیرند( .ورکر و همکاران،
)4551

 -5-4سالمت روان
الف -روانشناسي سالمت روان
در مورد سالمت روان تعاریف نظری فروانی وجود دارد ،و یک توافق جمعی و مشترک بین اندیشمندان رشتههای مختلف
دراین مورد وجود ندارد .مثالً پزشکان وافرادی که با دیدگاه پزشکی به این مسئله می نگرند سالمت روان را منوط به نداشتن عالئم
بیماری تلقی می نمایند .روان شناسان و پزشکان نیز فردی را از نظر روانی سالم میدانند که دچار عالئم روانی که بیانگر اختالل در
کارکردهای روانی است نباشد ،و بتواند به هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکالت اجتماعی در رفتارهایشان تعادل برقرار کنند.
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سالمت فکر و روان را چنین تعریف می نمایند سالمت روان عبارت است از:
سالمت فکر ،قابلیت برقراری رابطه هماهنگ وموزون با دیگران ،تغیر و اصالح محیط فردی و اجتماعی ،حل تضادها،
مشکالت ،تمایالت فردی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب است .لونسیون 4و همکاران ( )4501معتقدند که سالمت روان عبارت
است :از اینکه اوال چه احساسی نسبت به خود و دیگران و دنیای اطراف و ثانیاً به چگونگی سازگاری فرد و شناخت موقعیت مکانی
و زمانی خویش ارتباط دارد .فرهنگ بزرگ روانشناسی الروس سالمت روان را چنین تعریف می کند :استعداد روان برای هماهنگ،
خوشایند و موثر کار کردن برای موقعیت های دشوار ،انعطاف پذیر بودن و توانایی داشتن برای ارزیابی تعادل خود است .درتعریفی
دیگرسالمت روان عبارت است ازسازگاری فرد با جهان اطراف با حداکثرامکان به طوری که باعث شادی وبرداشت مفید وموثر
ازسوی فردمی شود( میالنی فر .)4696 ،پاتن استاد فلسفه دانشگاه هلستیکی معتقد است که سالمت روانی را بایستی به منزله
توانایی افراد برای دستیابی به اهدافی که برای خود در نظر گرفته اند تعریف نمود (شرف الدین زاده .)4699 ،سالمت روان به
معنای احساس رضایت ،روان سالم تر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است (کاپالن و سادوک ،ترجمه پور
افکاری .)4670 ،به طور کلی ،شخصی دارای سالمت روان می تواند با مشکالت دوران رشد روبه رو شود و قادر است در عین
کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابد به نظر میرسد تعریف رضایت بخش از سالمت روان برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت
و سازگاری موفقیت آمیز و رفتار شایسته مطلوب است بنابراین هر گونه مالکی که به عنوان اساس سالمتی در نظر گرفته می شود
باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد (.بنی جمال واحدی )4671 ،سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روان را چنین
تعریف کرده است بهداشت روان در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش
های اجتماعی ،روانی ،جسمی و بهداشتی ،سالمتی تنها در نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست .تعریف کینز برگ 1در مورد بهداشت
روانی عبارت از تسلط مهارت در ارتباط با محیط ،به خصوص درس خرسند ،فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد لذت بردن از
زندگی و استفاده صحیح از فرصت ها مالک تعادل و سالمت روان است (.میالنی فر)4671 ،
1 Lonsion
2 Kinsbarg
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تعریف سالمت روان بر اساس ادبیات موضوع وابسته به هفت مالک می داند که عبارتند از:
 -4فقدان بیماری
 -1رفتاراجتماعی مناسب
 -6رهایی از نگرانی و گناه
 -1کفایت فردی و خود مهارگری
 -9خویشتن پذیری و خودشکوفایی
 -0تفردو سازمان شخصیت
 -7گشاده نگری و انعطاف پذیری
به نظر تودور ،با توجه به ادبیات موجود نمی توان با قاطعیت از مالک های پذیرفته شده جهانی برای سالمت روان سخن
گفت :بنابراین سالمت روان از دیدگاه های گوناگونی تعریف می شود و هر تعریفی از سالمت روان ،فرضیه های فرهنگی ذاتی
خودرا دارا است (لطافتی بریس.)4699 ،
سازمان بهداشت جهانی ( ) 1111سالمت روان را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته از آن ها
به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می کند به طور کلی بهداشت روان ایجاد سالمت روان
بوسیله پیشگیری از ابتال به بیماری های روانی ،کنترل عوامل موثر بروز آن ،تشخیص زود رس ،پیشگیری از عوامل ناشی از
برگشت بیماری روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است (میالنی فر.)4691 ،
لونسیون ( )4579سالمت روان را این گونه تعریف کرده است :سالمت روان ،عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به
خود ،دنیای اطراف ،محل زندگی و اطرافیان دارد ،مخصوصا با توجه به مسئولیتی که درقبال دیگران دارد .همچنین به چگونگی
سازش وی با درآمدخودوشناخت موقعیت مکانی وزمانی خویش بستگی دارد .دوبوس )4599( 4معتقد است که سالمت روان را نباید
به عنوان حالت آسایش ایده آل که از طریق حذف کامل بیماری به دست می آید در نظر گرفت بلکه سالمتی روشی برای زندگی
است که از طریق آن انسان ناکامل بتواند در مواجهه با این دنیای ناکامل بدون اینکه متحمل درد و ناکامی بشود به موفقیت هایی
هم دست پیدا کند (به نقل از نسینت و جانت  ،4551ترجمه جانقربانی.)4676 ،
رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و در نتیجه رفع نیازهای ضروری او می
شود چنین رفتاری نشانه سالمت روانی است .اکثر روانپزشکان توانایی سازش فرد با محیط ،انعطاف پذیری ،استقالل ،قضاوت
عادالنه و منطقی در مواجهه با محرومیت ها و رفتارهای روانی را مالک سالمت روان و تعادل روان می دانند و اهداف اصلی از
درمان بیماران روانی ،قادر کردن آنها به زندگی خانواده و اجتماعی و به اصطالح سازش با محیط است (احمدوند.)4691 ،
سالمت روان را حالتی از عملکرد موفق فرآیندهای ذهنی ،فعالیت های کارآمد ،موثر و پربار ،توانایی سازگاری با تغییرات و
منطبق شدن با شرایط نامطلوب می داند که در بهترین حالت شامل وضعیتی پویا ،فقدان نشانه های بیماری و حضور نشانههای
سالمت است که شامل ابعاد ذهنی ،روانی و اجتماعی می باشد (کییز.)1116 ،
اکثر اشخاص سالم در گذشته زندگی نمی کنند آن ها قربانیان ترور شدن های خیالی یا واقعی نیستند .همچنین ،بعضی از
نظریه پردازان داشتن دورنمایی از آینده را برای شخصیتی سالم ،حیاتی میدانند .اما توصیه نمیکنند آینده را جانشین حال سازیم.
جهت گیری ما به سوی هدفها و مسئولیت های آتی میباشد .ولی همواره باید از هستیمان آگاه باشیم و موافق آن زندگی کنیم.
نگرش های پیرامون شخصیت سالم نه تنها در مورد افراد متفاوت ،بلکه در سنین مختلف یک فرد واحد نیز متفاوت است .ارزشها،
خواست ها ،نیازها ،بیم ها ،امیدهای ما در هر مرحله رشد و پرورش دگرگون می شود .احتماالً راه درست را درست را با همان روشی
در می یابیم که در هر دوره زندگی آنچه برایمان مناسب است می آموزیم .روش های متفاوت زندگی مجموعه اعتقادات ونقش های
اجتماعی را می آموزیم ،تا مناسبترین آن ها را برای خود بیابیم .ظاهراً اشخاصی که در رسیدن به سالمت روان مختارند ،کسانی
هستند که به اندازه کافی آزادند که تجویزهای متفاوت را تجربه کنند تا اعتبار آن ها را در آزمایشگاه زندگی روزمره شان بیاموزند.
دیگران می توانند مسیری را برای دنبال کردن پیشنهاد کنند .ولی تنها خود ما هستیم که می توانیم سودمندی اش را بسنجیم .به
اعتقاد گوردن آ لپورت ،ویژگی شخصیت سالم چند خصوصیت را در بر می گیرد که عمده ترین آن پذیرفتن خود است .شخصیت
های سالم می توانند همه جنبه های هستی خود را از جمله نقاط ضعف و کاستی های خود را بپذیرند .شخص سالم به جهان
خویش عینی می نگرد ،به عکس روان نژدها ناچارند واقعیت را تحریف کنند تا به خواسته ها و نیاز ها و ترس هایشان سازگار شود.
شخصیت های سالم به جلو می نگرند و انگیزشان و هدف ها و برنامه های دراز مدت دارند (شولتز؛ ترجمه گیتی خوشدل.)4609 ،
فروم شخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ می داند .در نتیجه به اعتقاد وی سالمت روان بسته به این است که سالمت
جامعه تا چه اندازه نیاز های اساسی افراد جامعه را بر می آورد .نه این که فرد تا چه اندازه خودش را با جامعه سازگار می کند .در
نتیجه سالمت روان بیش از آن که امری فردی باشد مسئله ای اجتماعی است .به اعتقاد وی تالش برای سالمت عاطفی و بهبود
گر ایش یا استعدادهای فطری برای زندگی بارور و برای هماهنگی در نهاد همه ماست .اگر به افراد فرصت داده شود این گرایش
فطری و عشق شکوفا خواهد شد و امکان حداکثر استفاده از استعداد بالقوه را خواهد داد .در تفکر فروید انسان متعارف کسی است
که مراحل رشد جنسی – روانی را ب ا موفقیت گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تبعیت نشده باشد .از نظر او کمتر
انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی انحاء غیر متعارف است .آدلر انسان را موجودی خوب ،انتخاب گر ،اجتماعی،
1 Dubos
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مسئول و در حال شدن می داند .که نه خوب است و نه بد و نه م اهیتش در جامعه شکل می گیرد .و تکامل او در واقعیت بخشیدن
به خویش است .به نظر آدلر 4نوروز نتیجه قصور در یادگیری است و نیز نتیجه ادراک و تصورات معیوب و منحرف است .نوروز
بهایی است که ما برای فقدان تمدن خویش می پردازیم در صورتی که فرید نوروز را بهایی می دانست که ما در قبال تمدن می
پردازیم .هر نوروز به منزله کوششی است برای رها کردن (شولتز؛ همان منبع ).

 -6-4مدل جدید سالمت روان
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به عنوان راهی برای حل بعضی از مسائل زندگی ،با در نظر گرفتن سالمت ،به مسابه یک مفهوم نسبی به جای یک مفهوم
مطلق( ،دوانی 1و همکاران  ) 4550مدل جدیدی از سالمت روان را ارائه کرده اند .این مدل ابعاد مثبت و منفی سالمت روان را
مطرح می کند که هر کدام با عناصر جسمی ،روانی و اجتماعی که از تعریف سازمان بهداشت جهانی ( )4510از سالمت روان انجام
شده نشأت میگیرد ،مطابقت دارد .ابعاد سالمت شامل بعد منفی :بیماری ،بدشکلی ،حاالت ناخواسته ،جراحات (ضایعه) ،ناتوانی،
عقب ماندگی .بعد مثبت :اجتماعی ،جسمانی ،روانی :تناسب اندام (صحت) ،سالمتی و خوشی (میالنی .)4696 ،در سالهای اخیر
انجمن کانادایی بهداشت روان ،سالمت روان را به سه بخش تعریف کرده است:
بخش اول بازخوردهای مربوط به خود شامل :الف :تسلط بر هیجان های خود؛ ب :آگاهی از ضعف های خود؛ ج :رضایت از
خوشی های خود.
بخش دوم ؛ بازخوردهای مربوط به دیگران شامل :الف :عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی؛ ب :احساس تعلق به یک
گروه؛ ج :احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی.
بخ ش سوم؛ بازخوردهای مربوط به زندگی شامل :الف :پذیرش مسئولیت ها ب :ذوق توسعه امکانات و عالیق خود ج :توانایی
اخذ تصمیم های شخصی د :ذوق خوب کار کردن (اسالمی.)4695 ،
روان شناسان مکتب کمال ،برخی از شاخص های سالمت روان را به قرار زیر ،معرفی می کنند:
 .4میان محرک ها و پاسخ های فرد ،تناسب و تعادل منطقی وجود دارد؛
 . 1آرمان ها و هدف های فرد ،در محدوده امکانات وی قرار دارد .به این مفهوم که در انتخاب اهداف زندگی به واقعیات ،توجه
کافی به عمل می آید؛
 .6فردی که دارای سالمت روان است ،آگاهی و شناخت نسبتا مطلوبی از انگیزه های خویش دارد و ارتباط منطقی میان انگیزه
و رفتار خویش برقرار می کند؛
 . 1فردی که روان سالم و بهنجار دارد ،معموال از رفتار یک دست و هماهنگی برخوردار است .به عنوان مثال در حوزه
احساسات و انفعاالت« ،ثبات عاطفی» دارد و به سادگی دستخوش هیجانات زودگذر و ناپایدار نمی شود؛
 .9فرد در روبرو شدن با شکست ها و واقعیتهای دردناک زندگی ،توانایی ویژه ای دارد .او ناکامیهای خود را با شجاعت می
پذیرد و از آنها به منزله سکوی پرتاب به دنیای کامیابی ها و موفقیت هایش استفاده می نماید (شرفی)4691 ،
سالمت روان عبارت است از:
 .4برخورداری از شخصیت خوش آمیز و توانایی گرد آمدن؛
 .1شخصی که احساس خوشبختی می کند و درباره خویشتن احساسات خوبی دارد و در زندگی لذت میبرد؛
 .6شخصی که می تواند با امور زندگی و محیط سازگار شود؛
 .1شخصی که می تواند از گذشته اش یاد بگیرد (به نقل از عبدالعلی بیاتیانی)4651 ،

 -7-4خودکشی
پدیده خودکشی که ازعوارض مهم دنیای صنعتی عصرحاضراست بیشترمتأثر از نا به سامانی ها ،اختالل های روانی و
نابرابری های اجتماعی است .دورکیم درکتاب ” تقسیم کار ” خود براین اعتقاد است که ” خودکشی همراه با تمدن ظاهر می شود و
یا حداقل آن چه به شکل خودکشی در جوامع فروتر مالحظه می شود ،خصوصیات ویژه ای دارد( ” .دورکیم( )191 :4695 ،ستوده،
 )160 :4679در سال  4767دفونتن برای نخستین بار کلمه  Suicideدرفرانسه به کار برد که بعدًا آکادمی علوم فرانسه در سال
 4701آن را پذیرفت ( .اسالمی نسب )76: 4674 ،باتاموردراثر خود “جامعه شناسی” ،آورده است که دورکیم درتحقیق خود قصد
آن داشته که بین میزان خودکشی و درجه ی پیوستگی افراد درگروه های اجتماعی (همبستگی و انسجام اجتماعی) رابطه
برقرارکند ومعتقد است که هدف دورکیم این بود که میزان خودکشی در گروه های مختلف اجتماعی را به خصایص مشخصهی این
گروه ها ربط دهد و به این طریق علل اجتماعی خودکشی را کشف نماید( .باتامور .)11 :1969 ،دورکیم طبیعت بشر را با رجوع به
مفهوم واقعیت های اجتماعی تبیین میکند .به نظر وی واقعیت های اجتماعی طرق عمل کردن ،فکر کردن و احساس کردن است
که تا حدودی بین شماری از مردم مشترک است که این واقعیت ها نسبت به افراد اموری خارجی و بیرونی محسوب می شوند و بر
وی اقتدار آمرانای را اعمال می کنند( .محسنی تبریزی )411 :4676 ،درزندگی شهرنشینی کنونی ،جمعیت بسیار زیاد درشهرها
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وعدم تجانس افراد با هم واحساس غربت ،تنهایی وکم شدن تعداد افراد خانواده ها و کاهش یافتن محبت خانوادگی ،افزایش
استقالل فردی ،هم چشمیها و پیداشدن آرزوهای دور و دراز زندگی مادی ،خواستن ها و نتوانستن ها ،فرارازخانواده و پناه بردن به
اجتماع نا آشنا ،سرگشتگی در میان ارزش های متضاد زندگی شهری جدید ،ناتوانی درمبارزه با دشواری ها وشکستها و نومیدیها،
محرومیت درعشق توام با فقر مادی وسرانجام ضعف یا رنجوری شخصیت آن چنان ناراحتی هایی ایجاد می کند که فرد خود را در
نابودی وپوچی جستجو می کند و دست به خودکشی میزند.

 -8-4افسردگی

 -5متغیرهای جمعیت شناختی
در هر پژوهشی بررسی متغیرهای جمعیت شناختی یکی از
بخشهای آن فرایند محسوب میشود که در جای خود از اهمیت
قابل مالحظهای برخوردار میباشد .لذا تحلیل این بخش از دادهها
نیز در فرایند تحقیق و پژوهش مفید و مؤثر خواهد بود .نتایج حاصل
از بررسی جدول نشان می دهد که  91/11درصد از نمونه آماری
پسر و  91/11درصد از این نمونه دختر می باشند.

جدول  .1نتايج حاصل از بررسي نمونه آماری
دانش آموزان بر اساس جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
91/11
79
پسر
91/11
79
دختر
411
491
کل

جدول  .2نتايج حاصل از بررسي نمونه آماری دانش آموزان بر اساس مدارس محل تحصیل
درصد
فراوانی
مدارس محل تحصیل
11/11
60
دبیرستان دخترانه پروین
11/7
67
دبیرستان دخترانه الزهرا
10/7
11
دبیرستان پسرانه امیرکبیر
11/7
67
دبیرستان پسرانه مصطفی خمینی
411
491
کل
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همان طور که قبالًاشاره شد افسردگی از مهم ترین رفتارهای منجر به خودکشی است ؛ احساس بی ارزشی ،احساس گناه و
اندیشیدن درباره مرگ ،خودکشی یا اقدام به خودکشی از شایع ترین نشانه های افسردگی است ؛ فاربر و ولیمتن ( )4571بیان کرده
اند که هنگام افسردگی شدید ،شخص معموالً دوراندیشی خود را از دست داده و از لحاظ عاطفی ،توانایی حل مشکالت را نداشته
وبه دلیل محدودیت جریان فکری قادر به انتخاب راه حلی جز خودکشی نیست (.کلمن )4670:077 ،و نیز گفته شد که منظور
افسردگی به معنی  Depressionو افسردگی به معنی  Melancholyاست.
عالیم  Depressionعبارتند از :اختالل در اشتها ،اختالل در خواب ،فقدان انرژی ،احساس بدبینی ،هیجان روانی و حرکتی،
گاهی غمگین و گاهی شاد وهیجانی اشتغال ذهنی در مورد مرگ و خودکشی ،خستگی پذیری.
عالیم  Melancholyعبارتند از :بی خوابی ،سوءهاضمه ،منزوی و غیر فعال شدن ،خودداری از حرف زدن و خوردن،
احساس شدید تقصیر و گناه و بیچارگی ،اضطراب و گریه بی اراده ،اعتراف نکردن به افسردگی اشاره کرد که درنهایت فرد تصورمی
کند درد اوغیر قابل عالج است وتنها راه چاره خودکشی است (.دانش)491،496: 4675 ،

نتایج حاصل از بررسی جدول و نمودار  1نشان می دهد که  11/11درصد از نمونه آماری در دبیرستان دخترانه پروین11/7 ،
درصد از این نمونه در دبیرستان دخترانه الزهرا 10/7 ،درصد در دبیرستان پسرانه امیرکبیر و  11/7درصد در دبیرستان پسرانه
مصطفی خمینی مشغول به تحصیل هستند.

 -6آزمون کلموگروف اسمیرنوف (بررسی نرمال بودن داده ها)
نتایج حاصل از جدول  6نشان میدهد که میزان کلموگروف اسمیرنوف دادهها در متغیر خشم سرکوب شده با میانگین
( )414/00و انحراف معیار ( )1/005( ،)49/70میباشد .این مقدار در متغیر احساس خودکهتری با میانگین ( )50/99و انحراف معیار
( )1/957( ،)46/67می باشد .همچنین ،این مقدار در متغیر گرایش به خودکشی با میانگین ( )40/41و انحراف معیار (،)1/11
( )1/569می باشد .که این نشان دهنده این هست که دادهها نرمال میباشند.
جدول  .3آزمون کلموگروف اسمیرنوف (بررسي نرمال بودن داده ها)
مقدار کلموگروف
انحراف معیار*
میانگین*
تعداد
متغیر
1/005
49/70
414/00
491
خشم سرکوب شده
1/957
46/67
50/99
491
احساس خودکهتری
1/569
1/11
40/41
491
گرایش به خودکشی
b. Calculated from data.

سطح معناداری ()sig
1/701
1/657
1/617

** a. Test distribution is Normal.
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 -7آزمون فرضیه های تحقیق
در این بخش با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی به آزمون فرضیه های تحقیق میپردازیم.
فرضیه اول :بین خشم سرکوب شده با گرايش به خودکشي در دانشآموزان رابطهی معناداری وجود
دارد.
جدول  .4ضريب همبستگي بین خشم سرکوب شده با گرايش به خودکشي در دانش آموزان
 Rپیرسون
سطح معناداری
تعداد
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
491
49/70
414/00
خشم سرکوب شده
1/169
1/471
491
1/11
40/41
گرایش به خودکشی
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بررسی رابطه بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانش آموزان نشان میدهد که متغیر خشم سرکوب شده
دارای میانگین ( )414/00و انحراف معیار ( )49/70میباشد .همچنین ،متغیر گرایش به خودکشی دارای میانگین ( )40/41و و
انحراف معیار ( )1/11میباشد .یافتهها همچنین بیانگر این است که ضریب همبستگی پیرسون بین خشم سرکوب شده با گرایش به
خودکشی در دانش آموزان برابر با  r= 1/471و  p=1/169میباشد .لذا ،به لحاظ آماری اینطور میتوان بیان داشت که بین خشم
سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .5خالصه الگوی رگرسیون متغیر خشم سرکوب شده برای پیش بیني گرايش به خودکشي دانش آموزان
متغیر
گام
𝑟2
sig
t
F
r
β
1/169
1/151
1/471
1/69
1/195
1/471
متغیر خشم سرکوب شده
4

نتایج حاصل از جدول  9حاکی از آن است که در بررسی اولویتهای متغیرهای پیش بینیکنندهی گرایش به خودکشی دانش
آموزان ،متغیر خشم سرکوب شده پیش بینی داشته ،این متغیر به میزان  2/95واریانس رابرای گرایش به خودکشی دانش آموزان
تبیین کرده و پیش بینی کننده مثبت و معنی داری برای آن بود.
فرضیه دوم :بین احساس خودکهتری با گرايش به خودکشي در دانشآموزان رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول  .6ضريب همبستگي بین احساس خودکهتری با گرايش به خودکشي در دانش آموزان
سطح معناداری
 Rپیرسون
تعداد
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
491
44/19
59/11
احساس خودکهتری
1/009
1/160
491
1/11
40/41
گرایش به خودکشی

بررسی رابطه بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانش آموزان نشان میدهد که متغیر احساس خودکهتری
دارای میانگین ( )59/11و انحراف معیار ( )44/19میباشد .همچنین ،متغیر گرایش به خودکشی دارای میانگین ( )40/41و و
انحراف معیار ( )1/11میباشد .یافتهها همچنین بیانگر این است که ضریب همبستگی پیرسون بین احساس خودکهتری با گرایش
به خودکشی در دانش آموزان برابر با  r= 1/160و  p=1/009میباشد .لذا ،به لحاظ آماری اینطور میتوان بیان داشت که بین
احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطه ای وجود ندارد.

 -8بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول :بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطهی معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از یافتههای فرضیه اول تحقیق و در بررسی رابطه بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانش
آموزان نشان داد که بین خشم سرکوب شده با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بدین معنی
که هر قدر خشم سرکوب شده در دانش آموزان زیاد باشد ،گرایش به خودکشی در آنها به همان میزان فزایش پیدا می کند.
انی نتیجه همسو با نتایج تحقیقات (محمدی فر و همکاران ( ،)4651حسینایی و همکاران ( ،)4699آمرمن ،کلیمن ،یویجی،
کنور و مک کلونسکی ( ،)1149دنیل ،گودسون ،ارکانی ،فرانکلین و میفیلد ( )1115لهنرت و اورهولسر ( ،))4551می باشد .محمدی
فر و همکاران ( ،)4651در پژوهشی به مقایسه ویژگی های شخصیت مرزی ،خشم ،خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون
افکار خودکشی ،پرداختند .ویژگیهای شخصیت مرزی ،خشم ،خصومت و پرخاشگری در معتادان خودکشیگرا باالتر از معتادان غیر
خودکشی گرا بود .نتیجه گیر ی :غربالگری و شناسایی معتادانی که در آنها ویژگی های پرخاشگری و شخصیت مرزی باال است
61
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برای پیشگیری از خودکشی ضروری به نظر می رسد .حسینایی و همکاران ( ،)4699در پژوهشی به بررسی اختالالت شخصیت و
اقدام به خودکشی در دانشجویان ،پرداختند .یافتهها نشان داد که دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در عالیم اختالالت شخصیت
اجتنابی ،ضداجتماعی ،مرزی ،اسکیزوتایپی ،پارانوئید ،خودشیفته  ،پرخاشگر  -منفعل و آزارطلب تفاوت معناداری با گروه دانشجویان
عادی داشتند و میانگین گروه اقدام کننده به خودکشی باالتر بود .در عالیم اختالالت شخصیتی اسکیزوئید ،وابسته ،نمایشی،
وسواسی ـ جبری و آزارگر تفاوت های بین دو گروه معنادار نبود .نتیجه :دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در بعضی از اختالالت
شخصیت نمرات باالیی دارند و می توان با بررسی اختالالت شخصیت آنها ،افراد در معرض خطر را تشخیص داد و اقدامات الزم را
به منظور پیشگیری از اقدام به خودکشی و کمک به درمان دانشجویان اقدام کننده انجام داد .نتایج پژوهش لهنرت و اورهولسر
( )4551نشان داد خشم نقش مهم در رفتار خودکشی نوجوانان بازی می کند .آنها  616نوجوان عادی و  411دانش آموزی که اقدام
به خودکشی داشتند را بررسی ک ردند ،نتایج نشان داد نوجوانان اقدام کننده به خودکشی تجربه عصبانیت داشتند همچنین این
نوجوانان سطح باالتری از خشم درونی و بیرونی ،و کاهش گرایش به کنترل تکانه در آنها دیده شد .آمرمن ،کلیمن ،یویجی ،کنور و
مک کلونسکی ( )1149در پژوهش خود مطرح کردند که ادبیات غنی در ارتباط با رابطه بین خشونت و خودکشی با صفت خشم
وجود دارد اما با این حال کمتر شناخته شده است .آنها مطرح کردند دو مکانیسم بالقوه در رابطه بین خشونت و خودکشی با خشم
وجود دارد و آن دو احساسات و تکانشگری هستند که با افزایش خشم همراه هستند و خشم به عنوان عامل زمینه ای مشترک
برای هم خودکشی و هم خشونت مطرح است .و اختالل در نظم احساسات و تکانشگری به عنوان واسطه ی بالقوه ای در رفتار
خودکشی است .نتایج پژوهش دنیل ،گودسون ،ارکانی ،فرانکلین و میفیلد ( )1115که به بررسی صفت خشم ،بیان خشم و تالش
های خودکشی در میان نوجوان ان و جوانان با رویکردی طولی پرداختند نتایج حاکی از آن بود که صفت خشم باالتر و خشم بیش از
حد در بیان آن با افزایش احتمال اقدام به خودکشی در میان مردان مرتبط بود برای دختران صفت خشم و بیان آن با خطر
خودکشی در صورت هم ابتالیی افسردگی بیشتر بود این نتایج را می توان در پرتو نظریه فعال سازی رفتاری و سیستم بازداری
رفتاری تفسیر کرد .نتایج پژوهش لهنرت و اورهولسر ( )4551نشان داد خشم نقش مهم در رفتار خودکشی نوجوانان بازی می کند.
آنها  616نوجوان عادی و  411دانش آموزی که اقدام به خودکشی داشتند را بررسی کردند ،نتایج نشان داد نوجوانان اقدام کننده به
خودکشی تجربه عصبانیت داشتند همچنین این نوجوانان سطح باالتری از خشم درونی و بیرونی ،و کاهش گرایش به کنترل تکانه
در آنها دیده شد.
فرضیه دوم :بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطهی معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از یافتههای فرضیه دوم تحقیق و در بررسی رابطه بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانش
آموزان نشان داد که بین احساس خودکهتری با گرایش به خودکشی در دانشآموزان رابطهای وجود ندارد .این نتیجه در جهت
عکس نتیجه تحقیق گودوین و ماریوزیک ( )1116می باشد که نشان داد در میان نوجوانانی که اظهار داشتند احساس حقارت را
تجربه کردند میزان اقدام به خودکشی و شانس افکار خودکشی افزایش یافت .بنابراین ،افزایش احساس حقارت به طور قابل توجهی
با خطر افکار خودکشی و رفتارهای خودزننده در جامعه همراه است.
زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سالمت روانی ،اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد .خانواده اولین و مهم ترین
بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد .در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی ،عاطفی و
اجتماعی را شاهد هستیم .تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکالتی می شوند و
استرس و تعارضی را که به دنبال میآید ،میتواند به مشکالت رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن ها بینجامد .اکثر مشکالت رفتاری
کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به ویژه والدین میباشد .به عبارت دیگر وجود مشکالت رفتاری
کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش های تربیتی نادرست والدین و تعامالت معیوب آن ها با
فرزندان ارتباط دارد .همچنین از آنجایکه خودکشی به عنوان یک پدیده روانی -اجتماعی ،موضوع چند وجهی و پیچیده یی است
که تمام م لل و جهان با آن مواجه میباشند .وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معموال وابستگان و دوستان او متعجب و
حیران می شوند اما پس از بررسی دقیق سرنخ هایی بدست می آید که در عین دشواری ضرورت پیگیری و جستجوی کمک و
خدمات تخصصی را آشکار می سازد.
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امیر دیوانی ،ابولفضل ( .)4696خودکشی جوانان و نوجوانان و انگیزه های آن .فصلنامه بهداشت و روان ،شماره -16 ،7
.69
انجمن جامعه شناسی ایران ،مجموعه مقاالت آسیب های اجتماعی ایران ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم ،بهار 4690,
انجمن روانپزشکی آمریکا ((( .)1111راهنمای تشخیص و آماری اختالالت روانی)) ،ترجمه نیکخو ،محمدرضا و آوادیس
یانس ،هامایاک  ،1111انتشارات سخن ،تهران.
براون ،کوری،هاگستروم و ساندستدت ( .)4555به نقل از دکتر سلیمی ( .)4695معرفی نظریه امید .فصلنامه ذهن زیبا،
ارگان مشاوره و بهداشت روان.
بنی جمال واحدی ،شکوه السات ،احدی ،حسن ( )4671بهداشت روانی وعقب ماندگی ذهنی ،تهران :نشر نی.
بویری ،ایرج ( .)4690رابطه علی بین سالمت روان و امید ،شوخ طبعی و خوش بینی دردبیران راهنمایی شهرستان ایذه،
پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد تحقیقات خوزستان.
پروین الرنس اِی ( .)4671روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) ترجمۀ :محمد جعفر جوادی و پروین کدیور ،نشر رسا.
پور محمد ( ،)4691آسیب شناسی روانی ،تهران ،انتشارات بعثت.
پورمحمد ،زهرا ،دهقانی ،خدیجه و یاسینی اردکانی ،سیدمجتبی ( .)4691بررسی میزان ناامیدی و اضطراب درنوجوانان
مبتال به تاالسمی ماژور ،مجله تحقیقات پزشکی شماره .4
تایلر ،استیو ( ،)4670جامعه شناسی خودکشی و علی موسی نژاد (مترجم ) .تهران :انتشارات اصفهان.
توسلی ،غالم عباس ( ،)4671نظریه های جامعه شناسی  .4تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
ثنائی باقر ( .)4679نقش « خانواده های اصلی» در ازدواج فرزندان .فصلنامۀ علمی-پژوهشی انجمن مشاورة ایران ،بهار و
تابستان  ،4679جلد  ،4شماره .1
جاللی تهرانی ( )4697درس بهداشت روان دوره دکتری روان شناسی تربیتی.
جوانمرد،غالم حسین (.)4695آسیب شناسی روانی،1تهران :دانشگاه پیام نور.
چانگ (.)4559کوری،مانیر،سون داک،ساندستدست (.)4555به نقل از دکتر سلیمی()4695معرفی نظریه امید،فصلنامه ذهن
زیبا،ارگان مرکز مشاوره دانشگاه عالمه.
حسینایی .علی ،مرادی .علیرضا ،یاریاری .فریدون ( ،)4699اختالالت شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان،
فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) ،دوره  ،4شماره  ،1-6صص.97-90 .
حسینی ،سیدابوالقاسم ( .)4677اصول بهداشت روانی ،جلد چهارم ،مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی ،ص 14
حسینی،سیده مونس ( .)4699رابطه امید به زندگی و سرسختی روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد گچساران ،پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات خوزستان.
حمیدحق گو ،پرویز 4691٫.پایان نامه :خودکشی .دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشگاه تهران.4617-4691 .
خسروی ،زهره“ 4696٫ .بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر
تهران ” .فصل نامه ی علمی -پژوهشی مطالعات زنان .سال دوم .شماره ی  0٫تهران .صص .179 -156
دارابی ،ج ( .)4699تئوری های روانشناسی شخصیت .تهران :انتشارات آییژ
داودی،محمدرضا(.)4696امید ونقش تربیتی ان درزندگی انسان ،مجله معرفت ،شماره ،11صفحه
داوری ،محمد .سلیمی،علی ،جامعه شناسی کجروی پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،چاپ اول4691 ،
درتاج ،فریبرز ( )4690بررسی نقش عوامل درون سازمانی ودرون فردی بروضعیت سالمت روانی مدیران و کارکنان بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،روان شناسی تربیتی.
دهخدا،علی اکبر 4617٫.لغت نامه .زیرنظرمحمد معین .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
دورکیم ،امیل 4695٫ .تقسیم کاراجتماعی .حسن حبیبی( مترجم) .تهران :انتشارات قلم.
دورکیم ،امیل 4679٫ .خودکشی .نادر ساالر زاده امیری( مترجم) .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
دیویسون ،نیل و کرینگ ،ترجمه دکتر مهدی دهستانی(.)4690آسیب شناسی روانی ،1جلداول ،تهران ،نشر ویرایش.
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رحیمی ،فرزانه ( .) 4695رابطه معنای زندگی ،امیدواری و رضایت اززندگی با سالمت روان در آموزشیاران نهضت سواد
آموزی بهبهان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
رشید یاسمی ،هوشنگ 4619٫ .پزشکی قانونی و طب کار .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
رضایی(.)4697بهداشت روانی ،نظریه اریکسون ،سایت جامع مدیریت.
رضایی(.)4697بهداشت روانی ،نظریه فروم ،سایت جامع مدیریت.
رضایی(.)4697بهداشت روانی ،نظریه جرج کلی،سایت جامع مدیریت.
رفیع پور ،فرامرز 4679٫ .آنومی یا آشفتگی اجتماعی .تهران :انتشارات سروش.
روان شناسی مرضی؛ ساراسون ؛ جلد اول؛ انتشارات رشد 4694
روزنهان ،سیلگمن )4691( ،آسیب شناسی روانی( ،9جلد دوم) ،ترجمه سید محمدی ،یحیی ( ،)4691نشر ارسباران ،تهران.
ریئس دانا ،فریبز 4691٫ .بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران .تهران :انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
ساراسون ،ایروین جی.ساراسون باربارا آر((.روان شناسی مرضی))( ،جلد اول ) ،ترجمه نجاریان ،اصغری مقدم و دهقانی
( ،)4696انتشارات رشد،تهران.
ستوده ،هدایت اهلل 4679٫.آسیب شناسی اجتماعی .تهران :آوای نور.
ستوده ،هدایت اهلل ،مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی،
سخاوت ،جعفر 4691٫.جامعه شناسی انحرافات اجتماعی .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
سلیمی(.)4695معرفی نظریه امید،فصلنامه ذهن زیبا،ارگان مرکز مشاوره وبهداشت روان دانشگاه عالمه.
سلیمی ،علی و محمد داوری .4691 .بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران .تهران :انتشارات آوای نور.
سیف سوسن ( .)4609تئوری رشد خانواده ،تهران ،انتشارات دانشگاه الزهرا.
شاملو(.)4691آسیب شناسی روانی،تهران رشد.
شاملو ،)4691(،روش های تحقیق در علوم رفتاری( ،چاپ سوم) ،تهران ،انتشارات سخن.
شرف الدین زاده ،نرگس ( .)4699رابطه بین سالمت روانی با شیوه های رویارویی با استرس دردانشجویان دانشگاه
اسالمی واحد دزفول ،پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک.
شرفی ،محمدرضا ( .)4691جوان و نیروی چهارم زندگی و (اراده خودساز شخصیت) انتشارات سروش ,تهران.
شریعتمداری علی ( .)4607روانشناسی تربیتی .انتشارات امیر کبیر .تهران.
شریفی ،حسن پاشا؛ نجفی زند ،جعفر ( ،)4691روش های آماری در علوم رفتاری( ،چاپ دهم) ،انتشارات سخن.
شهید مطهری ،مرتضی ( ،)4670عدل الهی ،انتشارات صدرا ،چاپ یازدهم.
شهیدی،شهریار،حمیدیه ،مصطفی ( ،)4694اصول و مبانی بهداشت روانی ،تهران :انتشارات سمت،
شولتز دوان ( )4577روان شناسی کمال – ترجمه :گیتی خوشدل ( )4609انتشارات نشر نور – تهران
شولتز دوان و شولتز،سیدنی آلن (.)4559نظریه های شخصیت ترجمه سید محمدی(.)4699
شولتز ،د ( .)4654نظریه های شخصیت .ترجمه سید محمدی ،ی .تهران :نشر ارسباران.
شیخاوندی داور .)4675( ,جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعوی .نشر مرندیز ,چاپ چهارم.
شیخاوندی ،داور 4676٫ .جامعه شناسی انحرافات ،آسیب شناسی جامعوی .تهران :انتشارات مرندیز.
طاهری ،ح ( .)4699عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسالمی .فصلنامه پژوهش های دینی.9-61 ،)1(1 ،
طباطبایی ،سید موسی ” .تشخیص و پیشگیری از خودکشی جوانان ” .ماهنامه ی اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی اصالح و
تربیت .شماره ی  14٫سال چهارم .مرداد ماه  4691٫تهران :صص .17-61
عبدالعلی بیاتیانی،لیال (.)4651بررسی رابطه هوش هیجانی با سالمت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول ،پایان نامه
کارشناسی،رشته راهنمایی ومشاوره در گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور دزفول.
عسگری،پرویز ،شرف الدین ،هدا ( ،)4695رابطه اضطراب اجتماعی،امیدواری وحمایت اجتماعی بااحساس بهزیستی
اجتماعی دردانشجویان ،واحدعلوم و تحقیقات خوزستان.
عطاری(.)4679بهداشت روانی(.)4699نظریه البرت الیس ،سایت جامع مدیریت.
عطاریان ،مریم ( ،)4695بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه شهر
اصفهان در سال تحصیلی(  ،)4694-91پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده ) ،دانشگاه اصفهان.
علیپور ،احمد ( .)4651مقدمات روانشناسی سالمت ،تهران :دانشگاه پیام نور.
فتحی آشتیانی،علی،باهمکاری محبوبه دادستانی(.)4699آزمون های روان شناختی،ارزشیابی شخصیت وسالمت روان،
موسسه انتشارات بعثت.
قربانی ،نیما ( ،)4671سخت رویی ،ساختار وجودی شخصیت ،مجله پژوهش های روانشناختی ،دوره  ،1شماره 1و.1
کاپالن (.)1116خالصه روانپزشکی،ترجمه پورافکاری،نصرت اهلل ()4699تهران ،نشر سهراب.
کاپالن و سادوک ( .)4555خالصه روانپزشکی ترجمه پورافکاری( .)4670تهران :نشر سهراب.
کاکاوندی مالیری؛علی(.)4699وبالگ روانشناسی،امیدواری تازه ترین حربه باافسردگی.
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روان

سنجی،،مقیاس

کرمانی،زهرا،خداپناهی،محمدکریم ،حیدری،محمود(.)4697-99تعیین
امیداشنایدر،دانشگاه شهیدبهشتی،فصلنامه کاربردی،سال پنجم
کسلر(.)1110اصطالحات خودکشی،به نقل از گروه سالمت سیمرغ ،گروه سالمت روان بزرگساالن.
کالنتر ،جهانگیر ( ،)4677رابطه ساده و چندگانه سرسختی ،تیپ شخصیتی الف و فشارهای روانی با بیماریهای روانی
دانش آموزان پسر سال سوم نظام جدید شهرستان اهواز ،پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده ) ،دانشگاه شهید چمران
اهواز.
کالین برگ اتو ( .)4671روانشناسی اجتماعی .جلد دوم .ترجمۀ :علی محمد کاردان .تهران نشر اندیشه.
کلدی ،علیرضا واردشیر گراوند ” .بررسی خوکشی در شهرستان کوهدشت ” .فصلنامه ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی،
سال دوم .شماره  0٫زمستان  4694٫تهران :صص 156٫-179
کلمن ،جیمز سی .4670 .روانشناس نابه هنجار و زندگی نوین .کیانوش هاشمیان (مترجم ) .تهران :انتشارات دانشگاه
الزهرا.
کوری وهمکاران (.)4557به نقل از سلیمی ( .)4695معرفی نظریه امید ،فصلنامه ذهن زیبا ،ارگان مرکز مشاوره و بهداشت
روان دانشگاه عالمه.
کوزر ،لوئیس ( ،)4691زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه شناسی .محسن ثالثی (مترجم ) .تهران :انتشارات علومی.
کوکرین ،ریموند 4670٫ .مبانی اجتماعی بیماری های روانی .فریده براتی سده و بهمن بخاریان (مترجمان ) .تهران:
انتشارات رشد.
کوهن ،رابرت 4677٫ .تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی .علیرضا کلدی(مترجم ) .تهران :انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و
توان بخشی.
کیویستو ،پیتر 4691٫ .اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی .منوچهر صبوری(مترجم ) .تهران :انتشارات نی.
گلدارد دیوید ( .) 4671مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره ،آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاورة فردی.
ترجمۀ :سیمین حسینیان ،تهران نشر دیدار.
گلدوزیان ایرج ( ،)4696حقوق جزای اختصاصی،تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ.
گیدنز ،آنتونی ( ،)4696جامعه شناسی .منوچهر محسنی(مترجم ) .تهران :انتشارات نی.
لطافتی بریس ،امین (.)4696نظریه پردازان سالمت روان75 ،فصلنامه تازه های روان درمانی سال شانزدهم شماره 44و
.45
لونسیون وهمکاران (.)4501به نقل ازمیالنی فر(،)4696بهداشت روانی،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات قومس.
مازلو ( .)4571بهداشت روانی ( ،)4699به نقل از موسوی ( ،)4697سایت جامع مدیریت.
محسنی تبریزی ،علیرضا“ .مالحظاتی درباب نظریه ی خودکشی دورکهایم ” .نامه ی علوم اجتماعی .شماره ی  7٫دوره
ی جدید .ج  .6زمستان  4676٫تهران .صص 447٫-415
محمد خانی ،شهرام 4694٫ .پیشگیری از خودکشی جوانان و نوجوانان :راهنمایی عملی برای معلمان و مشاوران مدارس
ومتخصصان بهداشت روان .تهران :انتشارات طلوع دانش.
محمدی فر .محمدعلی ،زارعی مته کالیی .اله ،نجفی .محمود ،منطقی .محمود ( ،)4651مقایسه ویژگی های شخصیت
مرزی ،خشم ،خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون افکار خودکشی ،فصلنامه اعتیاد پژوهی ،دوره  ،7شماره ،19
صص.95-411 .
محمدی ،زهرا 4696٫ .بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه ی  .4671 -4691تهران :انتشارات شورای فرهنگی
اجتماعی زنان.
منادی مرتضی ( .)4679آموزش و پرورش در آستانۀ قرن  .14سخنرانی در دومین همایش علم در آستانۀ قرن  .14توسط
مرکز علمی فرهنگی دارالفنون توس 61 ،و  64اردیبهشت  ،4679مشهد.
منینجر،ترجمه میالنی فر(.)4676بهداشت روانی(.)4699سلیت جامع مدیریت
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زمینههای شکلگیری و گسترش جنبشهای نوپدید دینی
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کد مقاله80602 :

چکـیده
مطالعه جنبشهای نوپدید دینی از جمله مسائل پرتکرار در مطالعات اجتماعی امروز محسوب میشود .رشد باالی این
گروهها در شصت سال اخیر ،بهخصوص در جوامع غربی ،باعث بروز سؤالهایی زیادی شده است .برای درک بهتر کارکرد
این گروهها میتوان به بررسی زمینههای شکلگیری و گسترش آنها پرداخت .نوشتار حاضر به همین منظور بعد از
معرفی کلی پدیده مورد بحث و تشریح مباحث پیرامونی ،بهنوعی بررسی تاریخی -تحولی میپردازد تا نشان دهد چگونه
در یک فرایند دیالکتیک وار با افول کلیسای کاتولیک (تز) و بحران معنایی ایجاد شده (آنتی تز) ،شکلگیری جنبشهای
نوپدید دینی (سنتز) بهعنوان نوعی کارکرد عمل کرده است .همچنین مسائلی از قبیل مهاجرت ،کثرتگرایی فرهنگی و
حکومت لیبرال دموکراسی نیز بهعنوان عوامل گسترش دهنده این جریانات مورد توجه خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :جنبشهای نوپدید دینی ،کلیسا ،مهاجرت ،بحران معنایی ،دیالکتیک ،کارکرد

 -0دانشجوی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیانoabarghoee@gmail.com ،
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

در اواسط دهه  ۷8میالدی مارشال اپل وایت (با عنوان مستعار دو) و بانی ترزدل ناتِلس (با عنوان مستعار تی) گروهی به نام
دروازه بهشت ایجاد کردند که حول محور مفهوم اشیای ناشناخته پرنده ( )UFOو موجودات فضایی شکل گرفته بود .پیروان اعتقاد
داشتند که موجوداتی فرازمینی در میلیون ها سال پیش بذر وجودی انسان (روح) را در درون بدن او (که همچون گلدان است)
کاشته اند و پس از گذر سالیان طوالنی اکنون بازگشته و آماده ی جذب روح های تکامل یافته اند تا آنها را به سفینه فضایی خود
ملحق کنند ( .)Stein & Stein, 2017اعضا همچنین باور داشتند که انجام یک خودکشی جمعی در زمان مناسب میتواند باعث
شود که روح آنها از بدن جدا شده و با ورود به سفینه بیگانگان به بعد جدیدی از وجود دست پیدا کند؛ جایی که جنسیت و فعالیت
جنسی وجود ندارد ( .)ibidزمان مناسب مارچ  088۷بود .جنازه  ۹8نفر از اعضای گروه در خانه ی اشتراکی آنها در اطراف سن
دیگو کالیفرنیا پیدا شد .طبق تحقیقات پلیس مشخص شد که این  ۹8نفر (به همراه خود اپل وایت) خودکشی جمعی کرده اند .همه
اعضا فوت شده لباس های یکسانی به تن داشتند همراه با نشانه ای که می گفت آنها عضو گروه فراسو ()the away team
هستند ( .)Rothstein, 2006با اینحال ،فرجام دروازه بهشت با وجود خاص بودن موردی استثنایی محسوب نمی شد .تاریخ ادیان
تعدادی از خودکشی های جمعی را نشان می دهد که توسط پیروان مذهبی بر اساس لذت ،امید دستیابی و احساس تعلقی مذهبی
رخ داده است ( .)ibidدروازه بهشت یکی از هزاران گروهی است که در ادبیات علوم اجتماعی از آنها با عنوان جنبشهای نوپدید
دینی ( )New religious movementsیاد شده است .آمار دقیق و قطعی درباره تعداد این گروهها وجود ندارد و آنچه هست،
تخمین محسوب می شود (آروک .)0۹8۷ ،در دایره المعارف ادیان آمریکایی به بیش  0۹88مورد از گروههای مذهبی در ایاالت
متحده اشاره شده است ( .)Melton, 2009بارکر شمار جنبشهای نوپدید دینی در غرب را چهاررقمی (بیش از دو هزار) و در جهان
پنج رقمی (کمتر از ده هزار) تخمین می زند( .آروک0۹8۷ ،؛ به نقل از بارکر )0888 ،بر طبق گزارشی از شبکه اطالعاتی متمرکز بر
جنبشهای مذهبی ( )INFORMدر لندن ،در سال  8888بیش از  0۹88جنبش جدید مذهبی در فایلهای مربوطه ثبت شده بود
( .)Newcombe, 2014در هر حال ،گرچه به نظر می رسد این گروهها روندی تصاعدی دارند اما به گفته ی محققین همچنان
جمعیت کوچکی از ادیان را در جهان تشکیل می دهند .هدف نوشتار حاضر بررسی زمینههای اساسی شکلگیری این گروهها و
کارکرد آنها در ذیل فرایندی دیالکتیک وار می باشد.

 -2فرقه یا جنبش نوپدید دینی؟
ظاهرا کاربرد اولیه واژه کالت ،0نوعی پیشوند برای ادای احترام نسبت به چهره های الهی و مقدس محسوب می شده است؛
همچون کالت مریم مقدس ( )the cult of Maryدر کلیسای کاتولیک روم ،اما به مرور به واژه ای برای توصیف گروههای مذهبی
غیر مسیحی تبدیل شد .این واژه در اواخر قرن نوزدهم برای توصیف گروههایی همچون کلیسای علم مسیحی یا انجمن تئوسوفی
به کار می رفت ( .)ibidاین فرایند با رشد فزاینده گروههای جدید دینی در قرن بیستم  -که در مواردی حتی خارج با بر علیه جریان
اصلی یهودی-مسیحی موجود در جامعه اروپا و آمریکا بودند (همچون کلیسای شیطان) یا به نحوی بیشتر شبه مذهبی محسوب
می شدند (همچون کو کالکس کلن) -باعث خارج شدن کامل واژه فرقه (کالت) از کاربردهای اولیه خود شد و به یک معنا به واژه
ای با بارِ معنایی منفی تبدیل شد .تا اواسط قرن بیستم گمان محققین این بود که فرقه ها گروههای کوچک مذهبی و خارج از
جریان اصلی مذهبی جامعه هستند که توسط رهبری فرهمند (کاریزماتیک) هدایت می شوند ( .)Melton, 2007همچنین این
گروهها عمدتا خطرناک ،بسته و مرتبط با مفاهیمی از قبیل شستشوی مغزی و بهره کشی جنسی از اعضای خود تلفی می شدند.
وقوع رخداد جونزتاون ،خودکشی جمعی  802نفر از اعضای گروه معبد مردم به رهبری جیم جونر در اواخر دهه  ۷8و آشوب رسانه
ای به راه افتاده در این میان ،به تضادها و کشمکش ها دامن زد (آروک.)0۹8۷ ،
به مرور در درک این واژه مشکالتی ایجاد شد؛ محققین متوجه شدند که تعدادی از این فرقه ها که گروههای جدید تلقی می
شدند ،قدمتشان به قرن قبل یا بیشتر از آن برمیگشت .همچنین این گروههای جدید مذهبی در موارد زیادی همان تعالیم ادیان
اصلی را آموزش می دادند و از طرفی پویایی موجود در این گروهها ،باعث حرکت برخی از آنها به سمت مذاهب
( )denominationsشده بود .رهبران فرهمند نیز تقریبا در تمام ادیان تثبیت شده همچون مسحیت وجود داشتند ( Melton,
 .)2007در واقع اینها خصلت هایی نبود که بتواند در مرزبندی و توضیح این گروهها کاربرد چندانی داشته باشد.
از طرفی دیگر ،مسئله برداشت عمومی ،موضوع قابل توجهی محسوب می شود .ظاهرا تداعی معانی واژگان حتی اگر در اصل
ارجاعی واحد داشته باشند ،در نزد گروهها و افراد تفاوت دارد .به عنوان نمونه ،در پژوهشی که اولسن در میان  8088نفر از مردم
ایالت نبراسکا در ایاالت متحده آمریکا انجام داد ،مشخص شد که برداشت عموم مردم نسبت به دو واژه «جنبش نوپدید دینی» و
 .0معادل پیشنهادی برای این واژه (« ،)cultفرقه» است که البته نمی تواند معادل چندان دقیقی باشد.
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 -3کلیسا در بحران
از قرن چهارم میالدی ،جامعه دینی غرب تحت سلطه مسیحیت در اشکال مختلف آن بوده است .مسیحیت با سنت مستمر
یهودیان فضایی مشترک داشت و تا سالهای نچندان دور ،تاریخ تمدن غرب عموماً این دو اجتماع را به عنوان تنها سنت های
مذهبی که در طول قرن ها فعالیت می کردند ،در نظر می گرفت ( .)Melton, 2009کلیسا به عنوان نهاد مرکزی در سنت مسیحی
از همان آغاز کار مسیحیت نقش مرکزی را به عهده داشت .درسده های میانه ( 05-5م) کلیسا کارکردهای چندگانه یافت و انحصار
طلبی خود را در بر تمام شئون زندگی از آموزش و حیات علمی تا مسائل کالمی و تفسیری در دست گرفت .با اینحال ،تحوالت
ایجاد شده از سده شانزدهم به بعد تاثیراتی دائمی و تعیین کنده بر سرنوشت مذهبی جامعه غربی گذاشت.
قرن شانزدهم با دو رخداد سرنوشت ساز همراه میشود .نخست اصالح دینی ( )The Reformationکه با افشاگری های
کشیش آلمانی ،مارتین لوتر آغاز شد و با کارهای چند چهره برجسته دیگر همچون ژان کالوَن ادامه پیدا کرد .مهم ترین تاثیر
اصالح دینی وارد کردن ایمان به زندگی شخصی فرد مومن (موضوعی که بعدها در جنبشهای نوپدید دینی نقشی محوری پیدا
کرد) و کاستن از اهمیت و نقش دستگاه کلیسا و واسطه های دینی همچون پاپ و کشیش بود و به یا نقل ماکس وبر «اطاعت خدا
از اطاعت بندگان اولی تر است» (اللمان0۹88 ،؛ وبر0۹88 ،؛ .)858دیگر آنکه ،نوزایش ( )Renaissanceکه با کارهای هنرمندان
اومانیست (انسان گرا) همچون لئوناردو داوینچی و فلسفه سیاسی ماکیاولی که برنامه جدایی قاطع دستگاه حکومتی از دستگاه کلیسا
و استقالل آن را می طلبید ،تاثیر قاطعی بر بازشدن فضای جامعه می گذارد (اللمان .)0۹88 ،از سویی دیگر ،پیشرفت های مختلف
علمی از زمان کوپرنیک به بعد آشکارا با الهیات مسیحی همخوان نبود و بدین واسطه دستگاه کلیسا با نشان دادن مقاومت و تهاجم
به معتقدان به کشفیات جدید ،نوعی دلزدگی برای مومنان ایجاد کرده بود (راسل .)0۹86 ،در قرن هجدهم ،کلیسای کاتولیک در اثر
کهنه پرستی خود با مشکل بی اعتمادی روز افزون مواجه بود .حرکت به سمت ناکارکرد شدن کلیسا با انحصار طلبی کاتولیسیسم
که بر خالف الهیات پروتستان جایی برای تفاسیر شخصی نداشت ادامه یافت و به مرور افراد درون مذهب را دلزده کرد و این مورد
با جریان انقالب فرانسه که در آن دستگاه کلیسا به مخالفت با انقالب پرداخت تشدید شد (ویلسون .)0۹86 ،انتشار کتاب منشاء
گونه های چارلز داروین ( )0258نقطه عطفی در تاریخ علمی ،فکری و مذهبی اروپا در قرن نوزدهم ایجاد کرد .این کتاب از نظریه
فرگشت ( )evolutionتدریجی گونه های جانوری منجمله انسانها دفاع می کرد .کار داروین که کاری تجربی بود ،دقیق و بی
طرفانه ظاهر شد ( .)Woodbridge & James, 2013تا بدینجا دین سنتی مسیحی ،عمدتا از سه رخداد اصالحات ،انعطاف
ناپذیری و علم ضربه ای شدید خورده بود که همگی محصول شرایط خاصی از زمان بودند.
وبر اشاره می کند که مسئله تنش میان «اصل رستگاری» و اجتماع ،از جمله چالش های دین های سنتی (متکی بر رستگاری)
در جهان مدرن محسوب می شود .همانطور که مسیح اشاره کرده بود افراد بایستی قادر به ترک والدین خود برای پیوستن به او در
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«کالت» تفاوت دارد .نتایج نظرسنجی نشان داد که حدود  ۷2درصد از اعضای نمونه آماری در مقابل این پرسش که «اگر همسایه
شما به فرقه (کالت) بپیوندد چه حسی خواهید داشت؟» اعالم ناراحتی کرده بودند .از سوی دیگر در مقابل و نسبت به همچین
سوالی در باب «پیوستن همسایه خود به جنبش نوپدید دینی» ،تنها  88درصد افراد ابراز نارحتی داشتند (.)Olsen, 2006
مشکالت موجود در واژه کالت و ویژگی های سابقا متصور برای آن و همچنین واکنش منفی عامه نسبت به این گروهها باعث
شد تا محققین و پژوهشگران واژگان دیگری را پیشنهاد کنند .در آلمان و اتریش واژه گروههای مذهبی جدید ()new sects
پیشنهاد شد .همچنین ادیان جایگزین  ،(alternative religionsادیان جدید ( ،)new religionsجنبشهای نوین معنوی ( new
 )spirituality movementsاز دیگر پیشنهادها بودند؛ اما از میان تمام این واژگان ،جنبشهای نوپدید دینی (با سرواژه (NRM
تبدیل به رایج ترین و مورد پذیرش ترین اصطالح برای اشاره به گروههای مذهبی ایجاد شده به خصوص از اواخر دهه  68و اوایل
دهه  ۷8شد .باید گفت اساسا آنچه این گروهها را جدید می کند ،نحوه واکنش آنها با زندگی در جهان جدید و روش های
پیشنهادی آنها برای زیستن و رستگاری می باشد ( .)Haxham & Poewe, 1986این گروهها طیف وسیعی از سنت ها و معنویت
ها را شامل می شوند که در موازات ادیان تثبیت شده ایجاد شده و تنوع وسیعی ،از گروههای خودیاری متعلق به عصر جدید ( new
 )ageتا گروههای بسته و محرمانه ای همچون هاری کریشنا را در بر می گیرد (گیدنز .)0۹8۷ ،به اعتقاد ملتون این گروهها باید بر
اساس موقعیت حاشیه ای خود در جامعه تعریف بشوند .تحت تاثیر جریان های مسلط دینی ،دولت و فرهنگ غالب به صورت
مجموعه ای از گروههای منحرف با مجموعه ای از باورهای متفاوت موجودیت پیدا کنند .گروههای مذهبی جدید همچون ادیان
اقلیت ،در سیستم اصلی اجتماعی (دولت ،مقامات ایالتی و اداری) متحدان کمی دارند .ادیان جدید ،گروههایی در حاشیه هستند که
در عقاید با یکدیگر و نسبت به ادیان تثبیت شده فرهنگی که درون آن قرار دارند ،متفاوت اند ) .(Melton, 2007با این حال
چنانچه خواهیم دید ،این گروهها صرفا اقلیت هایی در موازات یا تعارض با ادیان تثبیت شده نیستند ،بلکه اساسا کارکردهای
متفاوتی را باید در آنها جست.

77

()predestination

زمان موعود باشند (فروند .)0۹2۹ ،این مسئله بعدها با نظریه کالوَن متکی بر آموزره تقدیر از پیش مقدر شده
تشدید شده بود .در همین دوران ،جریاناتی همچون جنبشهای احیاگر ( ،)revitalization movementsمحصول دوران پرشتاب
بعد از انقالب صنعتی بودند که در قرن نوزدهم و به رهبری ایاالت متحده (که آزادی مذهبی را ارج می نهاد) پدیدار شدند .این
گروهها در ابتدا عمدتا در ارتباط با سنت مسیحی و اصالح خواهی (اصل بازگشت به تعالیم واقعی) بودند که میتوان به نمونه هایی
همچون کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان (مورمن ها) و کلیسای ادونتیست های روز هفتم اشاره کرد؛ اما به مرور با ورود
سنت های شرقی (به خصوص هندی) از یک سو و توجه مجدد به سنت های پیشا مسیحی و سرکوب شده (پاگانی) در قرون میانه
از سوی دیگر ،این گروهها گسترش یافتد .اوج این پراکندگی در میانه سده بیستم به وقوع پیوست یعنی هنگامی که انسان به تعبیر
نیچه ای «بندی میان حیوان و ابر انسان» (نیچه0۹2۷ ،؛  )80می شد.

 -4بحران معنایی و مسئله وجود
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جامعه شناسان و مورخان اغلب نوین سازی ( )modernizationرا حرکت پیچیده و چند مرحله ای گذار از جامعه کشاورزی و
روستایی یا سنتی به جامعه صنعتی ،شهری ،دموکراتیک ،متکثر یا مدرن تعریف می کنند .منشاء این مفهوم غالباً در فلسفه سیاسی
لیبرال که بر ارزش حقوق فردی ،نظریه لیبرال اقتصادی و ترویج مشاغل آزاد و مقررات آزاد تجاری تأکید دارد ،جستجو می شود.
گذاز از یک حالت سنتی به مرحله ای مدرن -که از جمله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی انقالب صنعتی بود از قرن هجدهم بود-
احساس تعلق و هویت شخصی افراد با اجتماعاتی سنتی همچون کلیسا را تضعیف می کند و وفاداری به آداب و رسوم ،عادات و
سنتهای قدیمی را از بین ببرد ).)Woodbridge & James, 2013
دورکیم اشاره می کند که در جوامع سنتی ،توده همسان و مشابه ای از افراد وجود داشت که نوعی انسجام مکانیکی
) (mechanical solidarityتشکیل می داد .در این نوع انسجام ،واکنشی شدید و احساسی در قبال تخطی از اصول سفت و سخت
اخالقی حاکم بر جامعه وجود داشت -بنابراین جای چندانی برای نوآوری نبود (و این مسئله تا حدی چرایی پدیدار نشدن
جنبشهایی جدید مذهبی در آن دوره را نشان می دهد) -به عالوه ،وجود قانونی سرکوبگر که در کانون این وجدان جمعی قرار
داشت ،تشابهات نهفته در همبستگی مکانیکی را تداوم میبخشید (پوپ .)0۹۷8 ،با گسترش جوامع و ورود به دنیای صنعتی و مدرن،
این حالت از انسجام تضعیف و جای خود را به انسجام ارگانیکی ( )organic solidarityداده است .تخصصی شدن کار و باال رفتن
اهمیت تقسیم کار در جوامع از یک سو و تحوالت حقوقی و اجتماعی از سوی دیگر باعث آن شده است تا افراد نه بر پایه وجدان
جمعی مشابه بلکه بر پایه نیازهای دو سویه با یکدیگر اتزباط برقرار کنند .این تحول بزرگ تاثیر خود را بر ادیان تثبیت شده
همچون مسیحیت و یهودیت گذاشته است (همان) .اقتدار کلیسا به مثابه مرجعی در تحکیم مذهبی جمعی بر اثر عوامل مختلف
افول کرد و این زمانی بود که جامعه غربی به سمت نوعی از فردگرایی متکی بر انسجام ارگانیکی مورد اشاره دورکیم حرکت می
کرد .رابطه اشخاص با دولت (و ایضا بقیه نهادهای قدرت) تبدیل به شکلی از قرارداد شد که افراد دلبستگی های خود را در مقام
فرد به اجرا گذاشته و نوعی از آزادی را که تا به حال تجربه نشده بود ،متجسم می کردند .فیلسوفان و متفکران جدید نسبت به این
دگرگونی های عظیم واکنش نشان دادند و در این میان فلسفه وجودی (- )existentialismکه اساسا فلسفه مدرن است -سربر می
آورد .آشفتگی و مواجه بشر با این آشفتگی ،محور این فلسفه است .سورن کیرکگارد ،به عنوان یک طغیانگرِ آرام در فلسفه قرن
نوزدهم از سنت عقل گرایی هگلی بریده و پرسشی اساسی انسان و فلسفه را وجود ( )existenceمی داند .به اعتقاد او پرسش
درباره چیستی انسانیت ،چیستی زندگی و جهان برای همگان مطرح است .انسان بودن به مثابه مخمصه ای همراه با ترس و
اضطراب است .سرشت انسان تعارض آمیز است و این امر حل شدنی نیست .به بیانی ،زمانی که رابطه کارکردی افراد با پیرامون
خود قطع می شود ،وحشت فلسفی ایجاد می شود که طی آن وجود درک می شود اما چرایی وجود نه .جهان پیرامون آشوب انگیز
است و مرجعی برا حل این آشوب وجود ندارد (هالینگ دیل.)0۹20 ،
نیچه که از دیگر طغیانگران فلسفه مدرن محسوب می شود و جنون و اضطراب انسان جدید را به دوش می کشد ،از کیرکگارد
فراتر رفته و در اواخر قرن نوزدهم این چنین صریح مرگ خدا و مسیحیت را اعالم می کند« :خدا مرده است ...ما او را کشتیم و ما
قاتلِ قاتالن چگونه خواهیم خود را تسلی دهیم .کارد ما خون مقدس ترین و مقتدرترین چیزی را که دنیا تا همین امروز داشت،
ریخت ...آیا کلیسا چیزی جز آرمگه خدایان است؟» (نیچه0۹۷۷ ،؛ قطعه  08۹ ،0۹5و  .)080در عصر مرگ خدا ،جواب های الهی و
ت ضمین ها از بین رفته است .سنگینی اشیا رخت بر بسته و به تعبیر خود نیچه «تمام افق الهی دوهزارساله بشری محو شده است».
کسوت فعلی موجود نتیجه ی کنار رفتن خدایی است که حامل معنا برای بشر بوده است (جفرودی .)0۹88 ،در نتیجه اگر هم این
خدای سنتی همچنان قرار باشد به ح یات تضعیف شده اش ادامه دهد ،از یک موجود ازلی و بی حد به یک مفهوم ذهنی تقلیل داده
می شود ،وجودی که به راحتی قابل تعویض و انکار است.

 -5مهاجرت وکثرت گرایی فرهنگی
برخی قرن بیست و یکم را عصر مهاجرت خوانده اند .فرایند مهاجرت گرچه قدمتی طوالنی به اندازه حیات بشر دارد اما به
مثابه بخشی از فرایند جهانی شدن در حال شتاب گرفتن است (گیدنز .)0۹8۷ ،قرن بیستم شاهد تحوالت زیادی در زمینه مهاجرت
بود که جغرافیای جهانی را دستخوش تحوالتی چشم گیر کرد .این مهاجرت ها عمدتا از کشورهای آسیایی و آفریقایی به اروپا و
آمریکایی شمالی اتفاق افتاده است .طبق گزارش موسسه گالوپ تا اواسط سال  828 ،8888میلیون مهاجر در جهان وجود دارد و
ایاالت متحده آمریکا مقصد نخست برای مهاجران سراسر جهان محسوب می شود 0.مهاجرت آسیایی ها به غرب را میتوان به دو
دوره قدیمی و جدید تقسیم کرد .دوره مهاجرت قدیمی با موج های غیر متقابل جمعیت های متمایز آسیایی مشخص شد که عمدتاً
در واکنش به شرایط اجتماعی سیاسی در سرزمین خود و کمبود نیروی کار غیر ماهر توسط گروههای دارای منافع خاص در ایاالت
متحده آمده بودند .مهاجرت جدید با ورود همزمان افرادی از مثلث آسیا و اقیانوسیه مشخص شد که عمدتاً با اصالحات قانونگذاری
 0865در سیاست مهاجرتی ایاالت متحده ،کمبود نیروی کار ماهر و حرفه ای ،دخالت ایاالت متحده در آسیا و موقعیت های
سیاسی اجتماعی ایجاد شد .درصد خارجیانی که در آمریکا به دنیا آمده اند از سال  0888دو برابر شده و به بیش از  08درصد رسیده
است .در دهه آخر قرن بیستم ،جمعیت آسیایی در ایاالت متحده با  0۹درصد افزایش به نزدیک  08میلیون نفر رسید
) .(Liu & Yu, 2000; Beal, 2008در اروپا گرچه به اندازه ایاالت متحده قوانین مهاجرت آسانگیرانه نشد و از تنوع قومی با
عنوان مفهومی مثبت یاد نشد اما تحوالت قابل توجهی در بافت مذهبی-جمعیتی از اواخر دهه  68پدید آمد .فرانسه که تعداد
مسلمانانش به  5میلیون نفر می رسید ،تعداد مساجدش از  0۹8در سال  08۷6به بیش از  0888مسجد در بیست سال بعد رسید.
درصد اقلیت های قومی ساکن در بریتانیا از  6درصد به  8درصد در بین  0880تا  8880افزایش یافت .در سال  8 ،888۷میلیون نفر
از  ۷میلیون ساکن لندن در خارج از بریتانیا متولد شده بودند .بین سالهای  0828تا  05 ،0888میلیون مهاجر وارد اروپای غربی
شدند .تعداد پناهجویان از حدود  65888نفر در سال  082۹به بیش از  588888نفر در سال  0880رسید ( .)Merriman, 2010در
سال های اخیر شاهد باز شدن دریچه های سیل تنوع مذهبی بوده ایم و این تنوع مذهبی بی سابقه در دهه های آینده افزایش
خواهد یافت ( .)Beal, 2008از جمله پیامدهای این مهاجرت های گسترده ،انفجار ادیان جایگزین و به موازات شکلگیری
جنبشهای نوپدید دینی است که تاریخ طوالنی رشد دین متافیزیکی ،علوم غریبه ( )occultو ادیان شرقی را ادامه می دهد .دین
آسیایی در اوایل دهه  0288وارد ایاالت متحده شد .مهاجرت زیاد آسیایی ها در نیمه پایانی قرن نوزدهم اولین معلمان بودایی و
هندو را به ایاالت متحده آورد و بسیاری از ساکنان ساحل غربی را تهدید کرد .محدودیت های ایجاد شده ،جریان مهاجران از هند،
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در کالم وبر وهم زدایی ( )disenchantmentبخش اصلی (به تعبیری ثمره) فرایند عقالنی شدن ( )rationalizationدر جهان
جدید است .جهان سروری انسان با تکنیک (تکنوکراسی) ،منجر به کناره گیری ارزش های واالی اجتماعی (موجود در نظم سنتی)
شده است و این ارزش ها صرفا به قلمرو فردی یا روابط برادری محدود شده است .علم یکی از قلمروهای زندگی ماست و گرچه
کنترل طبیعت از طریق آن محقق شده اما این علم توانایی پاسخ به ضروری ترین پرسش ها را ندارد :به چه چیزی باور داشته
باشیم؟ چگونه رفتار کنیم؟ این علم ناتوان در دادن معنایی به زندگی است در حالی که معناهای سابق نیز تزلل یافته است (اسکاف،
 .)0۹۷8همراه با این فروپاشی هنجارهای اجتماعی ،اضطراب وجودی و تزلزل در مراجع دینی سنتی ،افراد دنبال توضیح و پاسخی
به همان سؤالهایی که وبر «ضروری ترین پرسش ها» می دانست ،می گردند .جنبشهای نوپدید دینی با تاکید بر معنویت
شخصی ،افرادی (یا وجودهای مضطرب) را جذب می کنند که در این جهان بی ثبات و بی تضمین ،به پیوند دوباره ای با ارزش ها
و عقاید نیاز دارند .به عالوه فرصت برای تولید اندیشه های جدید در اثر انسجام مکانیکی و گسترش دموکراسی و حقوق فردی باال
می رود .با ورود به دهه  68طبقه متوسط تعاریف سنتی از کیستی خدا و راه ارتباط با او را به چالش کشید و این مسئله مطرح شد
که خدا (معنویت درمفهوم کلی تر) در راه های فرعی و متنوعی یافت می شود (گیدنز0۹8۷ ،؛ وانتو .)0۹86 ،فردگرایی نوینی که در
همین دوران در حال گسترش بود ،افراد را به این سمت می برد تا هویت های خویش را آگاهانه بسازند و مردم به سمت زندگی
بازتر و انعطاف پذیرتری بروند .اکثر جوامع صنعتی تبدیل به جوامعی می شوند که ملغمه های فرهنگی هستند و خرده فرهنگ های
زیادی را درون خود جای می دهند .گروههایی که به واسطه الگوهای فرهنگی خود از فرهنگ مسلط قابل تشخیص هستند؛
بنابراین خرده فرهنگ ها محلی برای دگرگونی جامعه می شوند (گیدنز .)0۹8۷ ،در این دوران مسئله آزادی معنوی به شکل یک
اصل کارکردی مطرح می شود .تاثیر جبش هیپی ها ،فمنیسم و دیگر گروههای جدید سربرآورده کامال مشهود است .وانتو ()0۹86
به درستی اشاره می کند که مهم ترین تاثیر دهه  68در باب معنویت ،رسیدن به این نتیجه بود که لزوما دین و معنویت یکسان
نیستند .الهیات لیبرالی ،نوعی از روادراری و بیخیالی نسبت به باورهای مذهبی ایجاد کرده بود و از هر ده نفر نه نفر اعتقاد داشتند
که فردی بدون شرکت در مراسم های مذهبی میتواند یهودی یا مسیحی باشد.

1. UN DESA, 2020. https://www.migrationdataportal.org/international-data
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ژاپن و آسیای جنوب شرقی را تا حدی کند می کرد و رشد طبیعی دین آسیایی بطور موثر متوقف شد .سپس در سال  ،0865رئیس
جمهور وقت آمریکا -لیندون جانسون -قوانین محرومیت آسیایی ها را لغو کرد و سهمیه مهاجرت آسیایی را به میزان سایر کشورها
افزایش داد .در نتیجه ،صدها هزار آسیایی به ایاالت متحده آمده اند و با حضور خود مراکز شهری را تغییر شکل دادند .سوابق
سرشماری نشان می دهد که قبل از سال  0868کمتر از  08888سرخپوست در ایاالت متحده پذیرفته شده بودند .تا سال 0828
این رقم به بیش از  ۹28888رسید .برای ژاپنی ها ،کره ای ها و دیگر آسیایی ها میتوان به ارقام به همان اندازه چشمگیر اشاره
کرد ( .)Melton, 2013از سویی جمعیت پروتستان ایاالت متحده از  6۷درصد در  086۷به  58درصد در  0882رسید و این عدد در
سال  08 ،8888درصد اعالم شد ( .)Pew Research Centerاز طرفی ،در دوران مهاجرت ،آسیایی ها معلمان خود ،استادان ذن و
گوروها را برای گسترش ادیان خود در بین آمریکایی ها را با خود آوردند .دسترسی جدید معلمان آسیایی عامل اصلی رشد ادیان
جایگزین در نسل گذشته بوده است .برای اولین بار ادیان آسیایی برای جویندگان مذهبی در غرب به گزینه ای واقعی تبدیل شد و
نقش آسیایی ها در فرهنگ مذهبی ایاالت متحده در حال افزایش است ( .)ibidبعضی از این گروهها همچون هاری کریشنا و
جنبش راجنیش توانستند توجهات باالیی کسب کنند.
جنبشهای نوین مذهبی محصول زمانه تغییرات هستند .نمودهای مذهبی در نتیجه درآمیختگی نیروهای مختلف و فرهنگ
پذیری ایجاد می شوند؛ بنابراین با مهاجرت و یا ورود گروههای بیگانه به منطق دیگری ،این سیستم ها از یکدیگر تاثیر می پذیرند.
به عنوان مثال آیین وودو ( )voodooکه یکی از جنبشهای نوپدید دینی مهم در آفریقا محسوب می شود را در نظر بگیرید .وودو
سیستمی دینی-جادویی است که در میان بخش قابل توجهی از مردمان توگو ،غنا ،نیجریه ،هائیتی و بنین در قاره آفریقا رواج دارد.
این آیین ،در اصل مجموعه ای از سنت های جادویی ،اوراد ،نمادها و باورهای آفریقایی است که در قرن هجدهم زمانی که هائیتی
مستمره فرانسه بود نظام یافت و بعدها در اثر نفوذ و ورود مسیحیت کاتولیک با آن آمیخته شده و به صورت یک سیستم ناخالص
درآمد و تا به امروز به حیات فرهنگی خود ادامه داده است (ن.ک به ابرقوئی .)0088 ،کثرت گرایی فرهنگی موجود در جامعه غربی
(خصوصا در ایاالت متحده) ،تاکید بر حمایت از خرده فرهنگ های متعدد و به رسمیت شناختن آنها دارد .تفاوت های میان گروهها
(در اینجا مشخصا تفاوت های مذهبی) ،مورد تحمل قرار می گیرد .از سوی دیگر مسئله بحران معنویت و افول کلیسا که در بخش
های قبلی اشاره شد ،موجب آن شده است تا ادیان شرقی و معنویت هایی که تاکید زیادی بر پیشرفت معنویت فردی دارند
(همچون بودیسم) ،نقش مهمی را در جنبشهای نوپدید مذهبی داشته باشند .تکنیک های مدیتیشن برای آرامش ذهن شامل
فعالیت هایی برای ازاد سازی روح است (کنتول و کاوانامی )0۹8۷ ،و این مسئله برای انسان مضطرب و آشفته عصر جدید
(همانگونه که کیرکگارد اشاره کرده بود) میتواند به مثابه راهکاری به نظر برسد.

 -6نتیجه گیری
تالش پزوهش حاضر بر آن بود تا با بررسی زمینههای شکلگیری پدیده جنبشهای نوپدید دینی ،به تبیین گسترش و کارکرد
این گروهها در جهان حاضر بپردازد .تز اساسی نویسنده آن بود که این گروهها ،تنها زمانی قابل درک خواهند بود که در ارتباط با
سایر نهادها و عناصر در جامعه غربی (در تعبیر کلی تر مدرنتیه و جامعه جهانی) و تحوالت مهم رخ داده از قرن شانزدهم بدین
سمت نگریسته بشوند .افول کلیسای کاتولیک به طور خاص و زوال اشکال ادیان سنتی به طور عام ،منجر به افول و ناکارکرد شدن
اخالق مطلق و هدایتگر یهودی-مسیحی شد .همچنین این واقعه به زوال انسجام مکانیکی یاری رساند .این فرایند نهایتا به نوعی
وهم زدایی منجر شد .از سویی به دلیل مواجه اضطراب آمیز و یاس آور انسان مدرن با جهانی عاری از خدایان و احکام سنتی،
مسئله انسان جدید پرسش از وجود و معنای وجود می شود؛ چنانچه فلسفه این دوران هم به همین سمت حرکت می کند .این تز
(افول دین سنتی) و آنتی تز (طرح مسئله وجود و معنای وجود) متعاقبش ،نوعی سنتز را منجر می شود که همان جنبشهای نوپدید
دینی است .همچنین ،فردگرایی ،دموکراسی و ارزش های لیبرالی در کنار فرایند گسترده مهاجرت و ادغام گرایی فرهنگی همراه با
آن ،این سنتز را تقویت و تز پیشین (دین سنتی) را تضعیف کرده است یا به عبارتی بر آن گواهی داده است .انسان عصر مدرن
تعارض میان خود و خدای سنتی را به نفع خود از میان برده است اما برای این جایگاه خالی شده دچار سردرگمی شده است و بر
خالف نگاه اولیه ،تالش های او در این راستا به وضوح میتواند اثباتی بر فرضیه جهانی شدن (سکوالریسم) در جامعه غربی باشد.
میتوان با کمی جسارت گفت که اساسا ظهور و گسترش جنبشهای نوپدید دینی ،نمایانگر افول دستگاه الهیات در زندگی بشری،
حداقل در شکل سنتی آن است.
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